
1

Nikolas Tsaftaridis

Improvised 
Musical Instruments

Construction





Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα

Κατασκευές

Νικόλας Τσαφταρίδης MA, PhD
ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Nikolas Tsaftaridis BA, MA, PhD
Special Teaching Personnel in Music Education

Department of Early Childhood Education
School of Education

National and Kapodistrian University of Athens



Τίτλος του βιβλίου: Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα: Κατασκευές
Συγγραφέας: Νικόλας Τσαφταρίδης

Title: Improvised Musical Instruments.Constructions
Author: Nikolas Tsaftaridis

Α΄ έκδοση / 1st edition: 1995

Β΄ έκδοση, επαυξημένη / 2nd edition, enlarged: 2020
Εκδόσεις Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
Directory of Primary Education of Messinia Press
URL: http://edulab.sch.gr

ISBN 978-618-80548-4-4

© 1995, 2020 Νικόλας Τσαφταρίδης / Nikolas Tsaftaridis
© 1995 Νικόλας Τσαφταρίδης

Εξώφυλλο: Εργοτέλης Λουκάκης
Τα σκίτσα έγιναν από τον Νίκο Δεσεκόπουλο με την καθοδήγηση του συγγραφέα

Προσαρμογή-επεξεργασία ηλεκτρονικής έκδοσης: Άρτεμις Πετροπούλου
E-mail: redpoint@otenet.gr



5

Μικρός απολογισμός
Πρόλογος στην ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου

Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα: Κατασκευές

Το βιβλίο Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα: Κατασκευές υπήρξε το πρώτο στην ελληνική γλώσσα το 
οποίο ασχολήθηκε ειδικά και αποκλειστικά με τις κατασκευές μουσικών οργάνων από τα ίδια τα 
παιδιά.

Στα 25 χρόνια της έντυπης κυκλοφορίας του, πιστεύω ότι η προσφορά του ήταν ουσιαστική και 
πολυδιάστατη, αφού υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι διαφόρων ειδικο-
τήτων (μουσικοί, μουσικολόγοι, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές τεχνικών, θεατρολόγων, καλλι-
τεχνικών, οικιακής οικονομίας, υπεύθυνοι περιβαλλοντικής αγωγής κτλ) που ασχολήθηκαν με τις 
κατασκευές μουσικών οργάνων με απλά και ανακυκλώσιμα υλικά. 

Εκτός από το προσωπικό μου ενδιαφέρον για την ιδέα της κατασκευής, μια σειρά από γεγονότα 
(άλλα ηθελημένα και άλλα τυχαία) συνέβαλαν ώστε να ερευνήσω σε βάθος αυτό το «εναλλακτικό 
εργαλείο» μουσικής αγωγής με αποτέλεσμα να αναθεωρήσω απόψεις αλλά και να βελτιώσω ή να 
αλλάξω τεχνικές. Τέτοια γεγονότα ήταν μεταξύ άλλων:

Η εκλογή μου το 1997 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέλους τού Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
στο αντικείμενο της Μουσικής Αγωγής. Μου δόθηκε τότε η δυνατότητα οργάνωσης ενός εργαστη-
ρίου ώστε να μπορώ να πειραματίζομαι και να ερευνώ το «χειρωνακτικό» κομμάτι της κατασκευής 
αλλά και τις θεωρητικές του πλευρές ως ένα διδακτικό αντικείμενο στη θεσμοθετημένη Δημόσια 
Εκπαίδευση, μέσω κυρίως δύο μαθημάτων τα οποία διδάσκω μέχρι σήμερα1, το εισαγωγικό Αυτοσχέ-
διες Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και το πιο ειδικό, Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά 
ιδιώματα2. Για όλα αυτά είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους μου στο ΤΕΑΠΗ που μου έδειξαν εμπι-
στοσύνη και με περιέβαλαν με αγάπη.   

Στη συνέχεια, οι γνώσεις από το πτυχίο του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής με 
κατεύθυνση «Οργανοποιίας», οι μαθητεία κοντά στον διδάσκοντα το αντικείμενο της οργανοποιίας, 
μάστορα, οργανοποιό και φίλο Στάθη Τσόλη, οι συνεχείς συζητήσεις μας καθώς και η από κοινού 
συγγραφή εισαγωγικών σημειώσεων για το μάθημα της οργανοποιίας του ΤΛΠΜ πρόσθεσαν ένα 
ακόμα ουσιαστικό στοιχείο και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον ίδιο όσο και το ΤΛΠΜ3. 

Επίσης, στις αρχές του 2000 εμφανίστηκε το διαδικτυακό περιοδικό περιοδικό «TaR …με αφορμή 
την κιθάρα»4, καρπός μιας ομάδας έγκριτων μουσικών, μουσικολόγων και λόγιων μουσικόφιλων με 
διευθυντή τον Νότη Μαυρουδή και αρχισυντάκτη τον Κώστα Γρηγορέα. Ανάμεσα στα πολλά και εν-
διαφέροντα θέματα του περιοδικού υπάρχει και η στήλη Θέματα Οργανοποιίας με σημερινό υπεύθυ-

1  6. Ενότητα Αγωγής στις Τέχνες http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=49
2  Bendir construction at the University of Athens https://www.youtube.com/watch?v=Y88tQ6Ovr5g
3   Το ΤΕΙ Ηπείρου έκλεισε το 2018 (4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2018) και σταμάτησε να δέχεται φοιτητές. Οι διδά-

σκοντες/ουσες του ΤΛΠΜ εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο νέο τμήμα που δημιουργήθηκε με την ονο-
μασία Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Η κατεύθυνση «οργανοποιία» δυστυχώς είχε καταργηθεί αρκετά πριν το κλείσιμο 
του ΤΕΙ.

4  «TaR … με αφορμή την κιθάρα» http://www.tar.gr/content/
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νο τον μουσικολόγο, ερευνητή και οργανοποιό Πέτρο Μουστάκα. Σε αυτή τη στήλη είχα τη χαρά να 
μου εμπιστευτούν την παρουσίαση συνεντεύξεων ορισμένων από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους 
Έλληνες οργανοποιούς, των οποίων η πορεία και οι αναζητήσεις υπήρξαν αφορμή και αιτία να ανα-
στοχαστώ πάνω στο δικό μου αντικείμενο. Οφείλω επομένως τις θερμές μου ευχαριστίες σε όσους/
ες μου παραχώρησαν τις συνεντεύξεις, στην αρχική συντακτική ομάδα του περιοδικού και ιδιαίτερα 
στον Νότη και τον Κώστα.

Τέλος δεν θα πρέπει να λησμονήσω τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μου στο ΤΕΑΠΗ αλλά και 
όπου αλλού έκανα τα σχετικά μαθήματα σε παιδιά και σε ενήλικες γιατί θεωρώ ότι το μεγαλύτερο 
κίνητρο για την εξέλιξη του δασκάλου, άνδρα ή γυναίκας, είναι οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριές 
του.

Ήδη έχουν περάσει 25 χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1995 και φαίνεται να έχει 
ολοκληρώσει τον κύκλο του. Θα μπορούσα να απαριθμήσω αρκετές από τις αλλαγές οι οποίες προέ-
κυψαν μέσα από την πορεία αυτών των χρόνων αλλά θα αρκεστώ μόνο στα ακόλουθα παραδείγματα 
από το βιβλίο:  

1. Το υλικό στις μαράκες, αν πρόκειται για κατασκευή που θα μείνει στο οργανολόγιο του σχολεί-
ου, θα πρέπει να μην είναι οργανικό (αποξηραμένοι σπόροι) αλλά ανόργανο (χαλίκια, μεταλλικά 
σφαιρίδια κτλ). Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε οργανικά υλικά κυρίως αν θέλουμε 
να παίξουμε με την έννοια του ηχοχρώματος αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτά δεν έχουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

2. Αποφεύγουμε τις κόλλες επαφής (βενζινόκολλες) στη συγκόλληση δέρματος γιατί υπάρχουν παι-
διά με αλλεργίες αλλά και γιατί περιέχουν τοξικούς διαλύτες. Οι υδατοδιαλυτές κόλλες PVA 
(τύπου «Ατλακόλ») δεν παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα, απλώς απαιτείται ιδιαίτερος τρόπος 
συγκόλλησης. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στο βιβλίο «Κατασκευή μουσικών οργάνων Μπε-
ντίρ & Νταούλι-Η δημιουργία ως μέσο απεξάρτησης στο ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», του οποίου 
τα κείμενα έχω επιμεληθεί και αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας μου με την Παρέμβαση του 
ΚΕΘΕΑ.

3. Η ξύστρα στη σελ. 40, όταν γίνεται από το ενδημικό καλάμι (arundo donax), δεν απαιτεί το δι-
άμηκες κόψιμο. Ο ήχος δεν είναι «μουντός» όπως αναφέρεται στο κείμενο αλλά εξίσου καλός 
και μάλιστα το όργανο είναι πιο ανθεκτικό αν το καλάμι δεν έχει αυτό το κόψιμο. Αντίθετα, αν 
χρησιμοποιήσουμε καλάμι μπαμπού (bamboo γένος phyllostachys), το κόψιμο αυτό χρειάζεται 
γιατί συμβάλλει στη διαμόρφωση του ήχου.

Συμπερασματικά, αν και έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία σχετικά με τις κατασκευές, αν και 
μπορούμε πια να βρούμε εκατοντάδες ιδέες στο διαδίκτυο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ελεύθερη 
πια διάθεση του ηλεκτρονικού βιβλίου Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα: Κατασκευές το οποίο είχε κυ-
κλοφορήσει από τις εκδόσεις edition Orpheus Σ. & Μ. Νικολαΐδης αποτελεί ένα βιβλίο αναφοράς για 
όσους/ες ασχοληθούν με την κατασκευή μουσικών οργάνων από τα ίδια τα παιδιά ως μια εναλλακτι-
κή πρόταση μουσικής αγωγής.

Νικόλας Τσαφταρίδης
nikotsaf@ecd.uoa.gr

Αθήνα Μάρτιος 2020

ΥΓ. Θερμές ευχαριστίες στην φίλη Kleo Xirou για τη μετάφραση του κειμένου στα αγγλικά
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A brief reprise
Prologue to the electronic edition of 

“Improvised Musical Instruments: Construction”

“Improvised Musical Instruments: Construction” was the first Greek-language book dealing specifically and 
exclusively with the construction of musical instruments by children. 

In the 25 years of the book’s print circulation, it’s served, I believe, as an essential and diverse tool for so 
many colleagues who assimilated the craft of building instruments from everyday and recycled materials in 
their professional practices, including musicians, musicologists, pre-school and primary school educators, 
teachers of fine arts, drama, home economics, environmental studies, etc.

My personal interest in the idea of artisanry, propelled by a series of chance and intentional events, resulted 
in a complete restructuring of the views I held prior to researching this “alternative” music teaching tool, and 
led to improvements and changes in construction techniques. Such events include:

My appointment, in 1997, to the Department of Early Childhood Education of the National and Kapodis-
trian University of Athens - Special Courses Personnel in the field of music education which provided me the 
opportunity to set up a workshop where I could experiment and research the “manual labor” side, as well as the 
theoretical aspects, of instrument-making as a teaching subject in institutionalized public education settings. 
The two courses that ensued, which I teach to this day1, were the introductory “Improvised Musical Instru-
ment Construction” and the more specialized “Construction of Musical Instruments for Introducing Musical 
Idioms”2. All this would not have been possible without the trust and loving support of my DECE colleagues, 
to whom I am deeply grateful. 

The body of knowledge I acquired, subsequently, at the Department of Popular and Traditional Music as 
both a student and instructor, at the side of faculty member, master luthier and dear friend Stathis Tsolis, our 
constant conversations as well as our collaborative writing of introductory notes for the department’s instru-
ment making course, was another invaluable asset for which I sincerely thank both Stathis and the DPTM3.

Then, in the early 2000s, the internet magazine “TaR.. the guitar as a starting point”4 made its debut, spear-
headed by director Notis Mavroudis and editor-in-chief Kostas Grigoreas and fuelled by a group of esteemed 
musicians, composers, musicologists and literary music lovers. Its rich pallet of subjects included one column 
dedicated to the art of instrument making, now penned by musicologist, researcher and luthier Petros Mous-
takas. “Instrument-Making Themes” hosted the interviews I had the pleasure to conduct with some of Greece’s 
most important luthiers, whose personal journeys and contemplations inspired me to reflect upon my own field 
of expertise. I owe my warmest thanks to each artisan and to the magazine’s original editorial team, especially 
Notis and Kostas.

Finally, I cannot forget my students at DECE and elsewhere that I’ve conducted classes for children and 
adults. In the end, her/his students are a teacher’s strongest motivation for self-development. 

1  Student Guide 2018-2019 Unit 6: Arts Education http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=972
2 https://youtu.be/Y88tQ6Ovr5g
3  The Technical Educational Institution of Epirus stopped accepting new students in 2018, when it was merged with 

the University of Ioannina. The Department of Popular and Traditional Music was replaced by the university’s Music 
Studies Department. Unfortunately, instrument-making was no longer offered as a major, and had in fact ceased to be 
available as a course of study several years prior to the TEI closing.  

4 http://www.tar.gr/content/ 
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25 years have already passed since the book’s first edition in 1995 and it seems to have come full circle. A 
long list of possible changes has emerged over the years, but I’ll limit myself here to just the following:

1. Inorganic materials, like pebbles and metal shot, should replace the organic materials, e.g. 
dried seeds, suggested as fillers for maracas to ensure a longer life for these instruments. 
Organic materials may still be used to achieve various timbres as long as we keep their per-
ishability in mind.  

2. When attaching drum-skins, we should avoid contact adhesives like benzene glues which are 
toxic and may cause allergies. Water-based PVA glues, like Elmer’s, may be used instead. 
A detailed description of how we attach skins with PVA glues, that  require a longer drying 
time, is available in the free online book “Instrument Making – Bendir & Davul: Creativity as a means 
of treating addiction at KETHEA PAREMVASI”, the fruition of my collaboration with KETHEA’s 
residential therapeutic community “Paremvasi”. 

3. The scraper shown on page 40 does not require a slit along its length, as described, when we 
use Mediterranean reed (arundo donax)5. Its sound will not be duller and in fact the instru-
ment will be more resilient without the slit. By contrast, when we use bamboo (genus phyl-
lostachys), the slit is necessary for sound production. 

In conclusion, though there is now a plethora of books on the subject of instrument making and hundreds of 
ideas on the web, I continue to believe “Improvised Musical Instruments: Construction”, published by Orpheus 
S. &. M Nikolaidis, is a useful reference for anyone who wishes to use the craft of instrument-making as an 
alternative activity in music education. For this reason, I am making the book available for free online. Enjoy!

Nicholas Tsaftaridis

nikotsaf@ecd.uoa.gr

Athens, March 2020

PS. Many thanks to drum artisan and dear friend Kleo Xirou for the English translation of this “brief reprise”.

  

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Arundo_donax
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το βιβλίο «Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα: Κατασκευές» είναι καρπός μιας προσπάθειας που 
ξεκίνησε το 1987, όταν, διορισμένος για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο του Πόρου, βρέθηκα στην 
ανάγκη να ξεφύγω από το συμβατικό τρόπο διδασκαλίας της μουσικής και να δημιουργήσω 
κίνητρα για ένα τόσο παρεξηγημένο μάθημα. Το πείραμα, μολονότι χωρίς προηγούμενη εμπει-
ρία, και με ελλιπείς γνώσεις, είχε ενθαρρυντικά, αν και όχι θεαματικά, αποτελέσματα, που ήταν 
αρκετά για να συνεχίσω την έρευνα και τον πειραματισμό. Ένα σεμινάριο με τον Ε. Wieblitz και 
αργότερα ένα δεύτερο με τον Ε. Heilenbruger, κατεξοχήν ειδικούς στις κατασκευές μουσικών 
οργάνων για παιδιά, στο Ινστιτούτο Orff της Αυστρίας, μου έλυσαν πολλά προβλήματα και μου 
έδωσαν αρκετές ιδέες, για να συνεχίσω. Το βιβλίο άρχισε να παίρνει μορφή τον Αύγουστο του 
1994 και τελείωσε τον Σεπτέμβρη του 1995. Είναι χωρισμένο σε δύο μέρη.
Στο πρώτο μέρος περιέχονται: μια ιστορική αναφορά για τα όργανα, αναφορές για την παραγω-
γή του ήχου, τις κατηγορίες των οργάνων αλλά και την παιδαγωγική χρήση των κατασκευών των 
οργάνων. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για τις πηγές έμπνευσης, τα εργαλεία και τα αναλώσιμα 
υλικά.
Στο δεύτερο μέρος είναι καταγραμμένα πάνω από 60 όργανα, που μπορούν να κατασκευαστούν 
από παιδιά διαφόρων ηλικιών. Σε κάθε προτεινόμενο όργανο υπάρχουν οδηγίες για την κατα-
σκευή, τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία, καθώς και τον τρόπο παιξίματος. Σε πολλά από αυτά 
δίνονται επίσης διάφορες πληροφορίες, που αφορούν την προέλευσή τους· έτσι συνδιάζονται οι 
κατασκευές με την απόκτηση γνώσεων που αφορούν τα όργανα και γενικότερα τη μουσική.
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η παρούσα μελέτη του Νικόλα Τσαφταρίδη είναι ένας πολύτιμος οδηγός βοηθός για κάθε δά-
σκαλο της μουσικής που θέλει να μεταδίδει όχι μόνο ξερές γνώσεις, αλλά και εποικοδομητικά 
βιώματα.
Το παιδί, κατασκευάζοντας με τα χέρια του ένα όργανο, που τελικά θα ηχεί, θα μιλάει, βοηθιέται 
για να ενδιαφερθεί πιό ζωηρά γι αυτόν τον μαγικό κόσμο των ήχων με τις απεριόριοτες δυνατό-
τητες και να τον αγαπήσει.
Μια τέτοια αντιμετώπιση εξασκεί και την επιδεξιότητα και αποτελεσματικότητα στη χρησιμο-
ποίηση των εργαλείων και υλικών, κάτι που δεν διδάσκεται στη γενική παιδεία και έτσι οι ικα-
νότητες αυτές τείνουν να ατροφήσουν στα σημερινά παιδιά που ζουν στον όλο και πιο αυτομα-
τιζόμενο κόσμο μας.
Ότι μπορείς με όλα αυτά τα όργανα να κάνεις μουσική και να συνοδεύσεις χορό, μάς τo διδά-
σκει η εθνομουσικολογία και η σημερινή χρήση τους από πολλούς λαούς. Οι πηγές στις οποίες 
παραπέμπει ο Ν. Τσαφταρίδης μας το επιβαιβεώνουν.
Είμαι βέβαιη, ότι παιδιά και δάσκαλοι θα χαιρετίσουν, σαν συσιαστικό εμπλουτισμό του μα-
θήματος της μουσικής το νέο, για την Ελλάδα, αυτό στοιχείο και θα βρούν σ’ αυτό τη χαρά της 
aυτενέργειας  και της δημιουργίας.
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ΜΕΡΟΣ	Α΄

Γιατί ένα βιβλίο κατασκευής αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων 
και πού απευθύνεται

Το βιβλίο «Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα: Κατασκευές» απευθύνεται σε όλους εκείνους που πιστεύ-
ουν ότι η μουσική πράξη ούτε αρχίζει ούτε περιορίζεται στις νότες, τα κλειδιά και τα πεντάγραμμα. 
Ούτε ακόμα ότι για να νιώσει κανένας τη χαρά της δημιουργίας χρειάζεται ακριβά όργανα ή τέλειες 
μουσικές γνώσεις.
Τα παραδείγματα από εξωευρωπαϊκούς πολιτισμούς αλλά ακόμα και από τη λαϊκή μας παράδοση, 
μας δείχνουν ότι το κέφι και η ζωντάνια για συμμετοχή σε ένα μουσικό δρώμενο έχουν κάνει τον 
άνθρωπο να εφευρίσκει «μουσικά» όργανα εκ του μη όντος.
Τα δόρατα και οι ασπίδες των Αφρικανών πολεμιστών (Nketia, 1986), δύο κομμάτια ξύλου ή μια 
ξερή κολοκύθα στα χέρια των Βραζιλιάνων (Diagram Group, 1976) αποκτούν μουσική υπόσταση και 
συνοδεύουν τον χορό και το τραγούδι τους. Αλλά και στη δική μας μουσική παράδοση, αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης, όπως τα κουτάλια, τα κρασοπότηρα, το κομπολόι, το ταψί, ακόμα και η τσα-
τσάρα ή ένα φύλλο από δένδρο αποκτούν μαγικές ιδιότητες στα χέρια δεξιοτεχνιτών, δίνοντας ένα 
ξεχωριστό χρώμα με ή χωρίς την παρουσία συμβατικών οργάνων (Ανωγειανάκης, 1976).
Τέτοιου είδους βιβλία υπάρχουν αρκετά στη διεθνή βιβλιογραφία. Άλλα απευθύνονται στους μεγά-
λους και άλλα, γεμάτα με πολύχρωμες ζωγραφιές, στους μικρούς. Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύ-
νεται στους μεγάλους, γονείς, δασκάλους και δασκάλες, καθώς και σε μουσικούς, προσπαθώντας να 
τους πείσει για τη χαρά που μπορεί να δώσει η κατασκευή και το παίξιμο ενός τέτοιου οργάνου.
Εκτός από αυτό όμως, κάνει αναφορά στις παιδαγωγικές προεκτάσεις, όχι μόνο στον χώρο της μου-
σικής αλλά και γενικότερα στον χώρο της παιδείας. Αν και απευθύνεται στους μεγάλους, οι κατα-
σκευές θα πρέπει να γίνουν από τα παιδιά. Σε διαφορετική περίπτωση, οι στόχοι των κατασκευών δεν 
θα επιτευχθούν. Ο καταμερισμός της εργασίας, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δυνατότητες όλων 
των συμμετεχόντων, είναι πολύ βασικός, ώστε στο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας να αναγνωρί-
ζει ο καθένας ένα κομμάτι του εαυτού του (Regner, 1994).

Ιστορικά για τα όργανα

Από πολύ νωρίς ο άνθρωπος προσπάθησε να πλουτίσει το ηχητικό του φάσμα χρησιμοποιώντας 
διάφορα αντικείμενα που έβρισκε γύρω του, για να παράγει ήχους. Τα πρώτα «όργανα» που κατα-
σκεύασε, από υλικά στα οποία είχε εύκολη πρόσβαση, προέρχονταν από το ορυκτό, φυτικό και ζωικό 
βασίλειο (Maioli, 1991).
Τα ορυκτά ήταν πέτρες και μέταλλα που χτύπαγε μεταξύ τους, σταλακτίτες και σταλαγμίτες μέσα 
από τις σπηλιές, όπου εύρισκε καταφύγιο, ψημένος πηλός για τα διάφορα σκεύη που κατασκεύαζε. 
Από το φυτικό βασίλειο χρησιμοποιούσε ξύλα, αποξηραμένους καρπούς, καλάμια, ακόμα και ξερά 
φύλλα ή φλούδες από δένδρα. Το ζωικό βασίλειο τον προμήθευε με κόκαλα, κέρατα, κοχύλια και 
όστρακα, δέρματα και τρίχες.
Ήδη, από την παλαιολιθική εποχή, έχουμε ευρήματα που χρονολογούνται ανάμεσα στα 200.000 με 
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100.000 χρόνια π.Χ. Πρόκειται για οστέινες σφυρίχτρες, που έπαιζαν έναν φθόγγο και χρησιμοποι-
ούνταν μάλλον για επικοινωνία παρά για μουσική (Michels, 1994). Οι απεικονίσεις των μουσικών 
τόξων, από το σπήλαιο των Τριών Αδελφών (Trois Frères), στη Γαλλία, μας δείχνουν ότι, γύρω στα 
15.000 χρόνια π.Χ., γινόταν χρήση χορδόφωνων οργάνων. Τα πρώτα ευρήματα μεμβρανόφωνων, 
καθώς και ιδιόφωνων οργάνων, ανάγονται στην 3η χιλιετία π.Χ. και είναι πήλινα τύμπανα.
Τα κενά που υπάρχουν στις διάφορες ιστορικές περιόδους όμως δεν επιτρέπουν στους ιστορικούς 
των οργάνων να τα κατατάξουν ανάλογα με τη σειρά της εμφάνισής τους (Wachsmann, 1982). Τα 
ιδιόφωνα πάντως είναι τα όργανα που, κατά πάσα πιθανότητα, εμφανίστηκαν πρώτα, μιας και αρκεί 
η κρούση ενός ξύλου ή μιας πέτρας για την παραγωγή του ήχου. Ειδικά στον Ελλαδικό χώρο, το 
παλαιότερο εύρημα είναι ένας αυλός του 5.800 π.Χ., που βρέθηκε στην Καστοριά, καθώς και τα δυο 
γνωστά αγαλματίδια Κυκλαδίτικης τέχνης, της 3ης χιλιετίας π.Χ.

Η παραγωγή του ήχου στα όργανα

Ο ήχος παράγεται με τη δόνηση ενός σώματος. Τέτοιου είδους σώματα μπορούν να είναι η χορδή, ο 
αέρας, μια μεμβράνη δέρματος ή άλλου συνθετικού υλικού, το ξύλο, η πέτρα, το γυαλί, το μέταλλο. 
Για να αποδοθεί το μέγιστο του ήχου ενός σώματος, πρέπει να μην παρεμποδίζεται η δόνησή του. Για 
να πετύχουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει τα προς δόνηση σώματα να ακουμπούν σε μέσα που δεν απορρο-
φούν τους κραδασμούς, όπως για παράδειγμα το λάστιχο, το αφρολέξ, το σφουγγάρι, η τσόχα.
Στην περίπτωση των χορδών, θα πρέπει το προς δόνηση μήκος να καθορίζεται από δύο μέσα, τους 
καβαλάρηδες, που θα σταματούν τη δόνηση. Συνήθως χρησιμοποιούνται καβαλάρηδες από σκληρό 
ξύλο, κόκαλο ή κάποιο σκληρό συνθετικό υλικό. Γενικά, όσο μεγαλύτερο είναι ένα σώμα τόσο βαρύ-
τερο ήχο παράγει και, αντίθετα, όσο μικρότερο είναι τόσο οξύτερο ήχο παράγει.
Η ένταση του ήχου ενισχύεται, χωρίς παραμορφώσεις, με τη χρήση ηχείου (αντηχείου), που αποτελεί 
ένα βασικό μέρος των χορδόφωνων οργάνων αλλά και ορισμένων μεμβρανόφω νων, όπως τα συμ-
φωνικά τύμπανα της ορχήστρας, καθώς και κάποιων ιδιόφωνων, όπως η μαρίμπα. Τα περισσότερα  
ιδιόφωνα με μη καθορισμένο τονικό ύψος δεν χρειάζονται ηχείο· το ρόλο του ηχείου τον παίζει το 
ίδιο το σχήμα του οργάνου, όπως και στα μεμβρανόφωνα.
Στα καμπανόσχημα (καμπάνες, κουδούνια, γλάστρες κεραμικές) και σωληνόσχημα (σωλήνες μεταλ-
λικοί) ιδιόφωνα όργανα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ηχεία. Όπου το ηχείο είναι απαραί-
τητο, χρησιμοποιείται το ξύλο, το καλάμι, οι φλάσκες (νεροκολοκύθες) αλλά και μέταλλο ή διάφορα 
συνθετικά υλικά. Τέλος, ούτε τα αερόφωνα χρειάζονται ηχείο.

Κατηγορίες οργάνων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατάταξης των οργάνων σε κατηγορίες αλλά οι πιο διαδεδομένοι είναι 
δύο. Ο πρώτος βασίζεται στο διαχωρισμό των οργάνων σε έγχορδα, πνευστά και κρουστά και έχει 
υιοθετηθεί από τον Scholes στο λεξικό μουσικής της Οξφόρδης (Oxford Companion to Music). Έγ-
χορδα είναι τα όργανα των οποίων ο ήχος παράγεται από χορδές.
Πνευστά είναι τα όργανα των οποίων ο ήχος παράγεται με το φύσημα αέρα. Κρουστά είναι τα όρ-
γανα των οποίων ο ήχος παράγεται με κρούση. Στον τρόπο αυτόν κατάταξης δεν εφαρμόζονται τα 
ίδια κριτήρια. Έτσι, για τα έγχορδα έχουμε την ύπαρξη χορδών αλλά για τα πνευστά και τα κρουστά 
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τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ο ήχος. Ο δεύτερος τρόπος βασί ζεται στο είδος του σώματος που 
παράγει τον ήχο και έχει προταθεί από τους C. Sachs και Ε. von Hornbostel, το 1914.
Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο, τα όργανα χωρίζονται σε χορδόφωνα, αερόφωνα, μεμβρανόφωνα και 
ιδιόφωνα. Χορδόφωνα είναι τα όργανα των οποίων το ηχογόνο σώμα είναι χορδή, π.χ. βιολί, κιθάρα,  
πιάνο. Αερόφωνα είναι τα όργανα των οποίων το ηχογόνο σώμα είναι στήλη αέρα, π.χ. φλάουτο, σα-
ξόφωνο, τρομπέτα. Μεμβρανόφωνα είναι τα όργανα των οποίων το ηχογόνο σώμα είναι μεμβράνη, 
π.χ. τύμπανο, τουμπελέκι, ντέφι. Ιδιόφωνα είναι τα όργανα των οποίων το ηχογόνο σώμα είναι το ίδιο 
το όργανο, π.χ. καστανιέτες, τρίγωνο, ξυλόφωνο, μεταλλόφωνο.

Ιστορικά για τις παιδαγωγικές κατασκευές οργάνων

Η παιδαγωγική χρήση της κατασκευής οργάνων για παιδιά και από παιδιά εισάγεται για πρώτη φορά 
από την Colleman. Στο βιβλίο της, που εκδόθηκε το 1922, αναφέρει τα σημαντικά προτερήματα των 
κατασκευών από παιδιά για τη μουσική τους αγωγή (Σέργη, 1994).
Ο C. Orff (1978), επίσης, αναφέρει ότι στη σχολή Guentherschule, που άνοιξε το 1927, κατασκεύ-
αζαν αυτοσχέδια όργανα που τα χρησιμοποιούσαν στα μουσικοκινητικά τους μαθήματα. Σήμερα οι 
κατασκευές μουσικών οργάνων διδάσκονται σαν βασικό μάθημα στο ινστιτούτο Orff, στην Αυστρία.
Βέβαια τις κατασκευές από παιδιά τις συναντάμε ακόμα και στη λαϊκή παράδοση του τόπου μας 
ως ηχητικές κατασκευές-παιχνίδια (Ανωγειανάκης, 1976). Κάποιες από αυτές είχαν «παιδευτικό»  
χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η αρτυκόλυρα, και κάποιες άλλες είχαν χαρακτήρα παιχνιδιού ή 
ανάγκης για μίμηση κάποιου οργάνου, όπως ήταν η νουνούρα και η τσατσάρα με το τσιγαρόχαρτο. 
Αρκετές από αυτές τις κατασκευές θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια.

Κατασκευές μουσικών οργάνων και παιδαγωγική προσέγγιση

Το μουσικό όργανο που γίνεται από τα ίδια τα παιδιά ή με τη συμμετοχή τους αποτελεί ένα επιπλέον 
κίνητρο για να μάθουν να το χρησιμοποιούν. Αυξάνεται έτσι η δεκτικότητά τους και έχουν πιο δημι-
ουργική και ουσιαστική συμμετοχή στο μάθημα της μουσικής.
Γι’ αυτόν τον λόγο η κατασκευή δεν πρέπει να είναι μόνο ο σκοπός ή το τελικό προϊόν αλλά και το 
μέσο για την παιδαγωγική προσέγγιση της μουσικής.
Κατά τον Regner (1994), η αγάπη προς τη μουσική εξελίσσεται μέσω της σχέσης που έχει το παιδί 
με το όργανο. «Ό,τι κανείς έφτιαξε με τα ίδια του τα χέρια, καρφώνοντας, λιμάροντας και βάφοντας, 
του ανήκει περισσότερο απ’ το καλύτερα κουρδισμένο και μουσικά ανεπίληπτο όργανο, που προέρ-
χεται από ένα κατάστημα». (ό.π. σελ. 90). Και τούτο γιατί ανάμεσα στον κατασκευαστή και στην 
κατασκευή δημιουργείται μια ιδιαίτερα στενή σχέση, που επηρεάζει θετικά τη διαδικασία μάθησης. 
Μέρος της προετοιμασίας του μαθήματος της κατασκευής πρέπει να αποτελεί και η εύρεση κάποιων 
κομματιών κατάλληλων, για να χρησιμοποιηθούν άμεσα για τα συγκεκριμένα όργανα. Κάποιο ρυθ-
μικό παιχνίδι ή κάποιο τραγούδι που θα συνοδεύεται από τα όργανα αυτά θα ενισχύσει το ενδιαφέρον 
των παιδιών για τη μουσική.
Έτσι θα τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν όχι μόνο τον ήχο μέσω του οργάνου αλλά και το πώς 
χρησιμοποιείται, δηλαδή τη μουσική. Βασική προϋπόθεση όμως, για να παίξει το όργανο έναν θετικό 
ρόλο, είναι να «βγάζει» ήχο. Δεν αρκεί μια πρωτότυπη εμφάνιση ή μια πλούσια διακόσμηση. Ο ήχος 
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είναι το υλικό της μουσικής, και συνεπώς τον ήχο θα πρέπει να αναζητάμε. Το να «βγάλει» ήχο ένα 
όργανο δεν προϋποθέτει μόνο την ακριβή εκτέλεση κάποιων οδηγιών. Γι’ αυτόν τον λόγο, πριν ξεκι-
νήσουμε να κατασκευάζουμε κάποιο όργανο με τα παιδιά, θα πρέπει απαραίτητα να έχουμε δοκιμά-
σει τις τυχόν δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν, κατά τη φάση της κατασκευής. Τέτοιου είδους 
δυσκολίες οφείλονται συνήθως στα υλικά, αφού τα όργανα αυτά κατασκευάζονται, κατά κύριο λόγο 
από αντικείμενα που βρίσκουμε γύρω μας ή από φυσικά υλικά, όπως το καλάμι ή οι φλάσκες, των 
οποίων τα μεγέθη, τα σχήματα και η πυκνότητα διαφέρουν από κομμάτι σε κομμάτι. Υπάρχει επίσης 
η δυνατότητα να βρούμε πιο βελτιωμένα υλικά, με καλύτερα ηχητικά αποτελέσματα, ή που θα μας 
διευκολύνουν περισσότερο.
Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη χρήση των εργαλείων και ποια από αυτά μας είναι απαραί-
τητα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλες οι κατασκευές που προτείνονται σε αυτό το βιβλίο 
έχουν δοκιμαστεί στην πράξη. Οι κατασκευές που σχεδιάζονται θεωρητικά περικλείουν τον κίνδυνο 
να μη βγάλουν ποτέ ήχο και να μείνουν όμορφα σχέδια σε ένα χαρτί. Μερικές από αυτές τις κατα-
σκευές έχουν τόσο καλά αποτελέσματα, που μπορούν χωρίς αμφιβολία να αποτελέσουν τον βασικό 
εξοπλισμό του σχολείου σε ρυθμικά όργανα.
Τα ξυλάκια (claves), τύμπανα διαφόρων μεγεθών και ταμπουρίνα, κουδουνίστρες (marakas), νου-
νούρες (kazoo) και πολλά άλλα μπορούν να πλαισιώσουν με επιτυχία τα όργανα που τυχόν υπάρχουν 
στο σχολείο ή που πρόκειται να αγοραστούν.

Παιδαγωγικές προεκτάσεις των κατασκευών

Εκτός από τις καθαρά μουσικές προεκτάσεις που συναντάμε στις κατασκευές των μουσικών ορ-
γάνων, μπορούμε να αναφερθούμε και σε κάποιες εξωμουσικές δεξιότητες που αναπτύσσονται. Το 
γεγονός ότι πρόκειται για μια χειρωνακτική εργασία, η αξία της οποίας στα πλαίσια της σχολικής 
πράξης, έχει τονιστεί ήδη από τις αρχές του αιώνα μας (Ασκούνη, 1994), δίνει μια επιπλέον διάσταση 
στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Όπως στις περισσότερες χειρωνακτικές εργασίες, το παιδί δοκιμάζει τους όγκους και τα σχήματα βά-
ζοντας την προσωπική του σφραγίδα. Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να μπούν στη λογική διεργασία του 
τελικού προϊόντος και συνεπώς η κάθε τους ενέργεια να προϊδεάζει την επόμενη (Αλμπέρτι, 1986).
Η φαντασία και η παρατηρητικότητά τους οξύνονται, αφού χρησιμοποιούν σαν πρότυπα υπαρκτά 
μουσικά όργανα, στα οποία επισημαίνουν τα απαραίτητα μέρη του οργάνου, που συμμετέχουν στην 
παραγωγή του ήχου. Η εκμάθηση, από όλους τους μαθητές, της χρήσης των διαφόρων εργαλείων, 
που απαιτούνται για την κατασκευή των οργάνων, πρέπει να προστεθεί στα θετικά αυτής της διαδι-
κασίας. Πολύ δε περισσότερο για τα κορίτσια, γιατί σε ό,τι αφορά τα εργαλεία υπάρχει μια παραδοσι-
ακή αντίληψη ότι είναι δουλειά μόνο για αγόρια. Κατά τη διάρκεια των κατασκευών αναπτύσσονται 
οι σχέσεις των μαθητών, αφού στην ουσία η κατασκευή ενός οργάνου είναι μια ομαδική εργασία. 
Πολύ συχνά οι μαθητές με μειωμένη απόδοση στα μαθήματα έχουν σημαντικές κατασκευαστικές 
δεξιότητες και αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους ή πρωτοβουλίες, πράγμα που δεν κάνουν κατά τη 
διάρκεια ενός συμβατικού μαθήματος.
Η εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος πολλές φορές κρίνεται σημαντική και απαραίτητη. 
Επαγγέλματα όπως ξυλουργών, σιδηρουργών, υδραυλικών, αγγειοπλαστών, τορναδόρων κτλ. είναι 
πολύ χρήσιμα για τις κατασκευές. Οι γονείς που κάνουν τέτοια επαγγέλματα μπορούν να μας προμη-
θεύσουν με τα άχρηστα για αυτούς υλικά, να τα προετοιμάσουν για μάς ή ακόμα να μας μάθουν τη 
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χρήση των εργαλείων. Οι σχέσεις κοινωνίας - σχολείου γίνονται έτσι πιο ουσιαστικές.
Προσθέσεις, αφαιρέσεις, αναλογίες και κλάσματα είναι απλές έννοιες των μαθηματικών, που βρί-
σκουν την εφαρμογή τους στις κατασκευές των μουσικών οργάνων. Επιπλέον, το ύψος, η ένταση 
και η χροιά (ηχόχρωμα), όπως επίσης οι χορδές και τα ελάσματα, οι ανοιχτοί και κλειστοί ηχητικοί 
σωλήνες είναι τα εφαρμοσμένα πειράματα της φυσικής στο χώρο της μουσικής. Ευνόητο είναι ότι 
ορισμένα μαθήματα μπορούν να αποτελέσουν το ερέθισμα για την κατασκευή διαφόρων οργάνων, 
αλλά επίσης και τα όργανα  μπορούν να γίνουν αφορμή για τα μαθήματα αυτά. Τέτοια μαθήματα 
είναι η ιστορία, η γεωγραφία ή και τα λογοτεχνικά κείμενα των διαφόρων λαών.

Κατασκευές μουσικών οργάνων και ανακύκλωση

Η κατασκευή των οργάνων είναι κατεξοχήν θέμα ανακύκλωσης υλικών, αφού η βασική ιδέα είναι 
να εκμεταλλευόμαστε τα υλικά που βρίσκουμε γύρω μας και που συνήθως είναι για πέταμα. Όλες 
οι  κατασκευές που έχουμε μέχρι τώρα αναφέρει χρησιμοποιούν τέτοιου είδους υλικά. Υπολείμματα 
ξύλων, μετάλλων, άδεια κουτιά, λάστιχα κτλ. αποτελούν τη βάση για να γίνουν τα μουσικά μας όργα-
να. Φυσικά, όσο λιγότερα εργαλεία χρησιμοποιούμε τόσο πιο απλές ηχητικές κατασκευές κάνουμε.
Το βασικό υλικό της μουσικής, όπως ήδη αναφέραμε είναι ο ήχος και αυτόν θα πρέπει να αναζητάμε. 
Ο ήχος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που είναι το τονικό ύψος (οξύτητα), η ένταση (δυνα-
μική) και το ηχόχρωμα (χροιά). Κοντά σε αυτά θα προσθέσουμε και τη διάρκεια, που μας ενδιαφέρει 
από την πλευρά της μουσικής.
Από τα χαρακτηριστικά αυτά, το συγκεκριμένο τονικό ύψος, ποιον φθόγγο δηλαδή θα βγάλει το όρ-
γανο, δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για την κατασκευή ενός οργάνου για παιδαγωγικούς σκοπούς. 
Το ηχόχρωμα, η ένταση, καθώς και η διάρκεια είναι τα άλλα χαρακτηριστικά του ήχου, που μπορού-
με πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσουμε, κάνοντας τις λιγότερες επεμβάσεις στα υλικά που βρίσκουμε 
γύρω μας.
Στη φιλολογία της μουσικής του εικοστού αιώνα συναντάμε αρκετά παραδείγματα έργων που βα-
σίζονται σε κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά. Στο έργο «Θρήνος για τα θύματα της Χιροσίμα» 
του Penderecki, ο συνθέτης χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο τονικό ύψος ελάχιστα και, σε μεγαλύτερο 
βαθμό, την ένταση, το ηχόχρωμα και τη διάρκεια των φθόγγων. Στις «Ατμόσφαιρες», ο Ligeti βασί-
ζεται στο ηχόχρωμα των οργάνων πηγαίνοντας από το πιο «σκοτεινό» στο πιο «φωτεινό» ηχόχρωμα 
και παίζοντας ταυτόχρονα με τις εντάσεις.
Συμπερασματικά: με «όργανα» μη συγκεκριμένου τονικού ύψους μπορούμε να κάνουμε μου σική, 
αφού μας δίνεται η δυνατότητα να εξερευνήσουμε τον ήχο μέσω των υπόλοιπων παραμέτρων του, 
δηλαδή της έντασης του ηχοχρώματος και της διάρκειας. Ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάμε και το πιο 
σπουδαίο όργανο που έχουμε όλοι μαζί μας: τη φωνή, που συνδυάζεται περίφημα με όποιο όργανο 
κι αν φτιάξουμε.

Πηγές έμπνευσης

Οι κατασκευές των οργάνων από «απλά και άχρηστα υλικά» που εξετάζονται στα επόμενα κεφάλαια 
απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού και άνω. Δεν πρόκειται για «πρωτότυπα» όργανα με τη στενή 
έννοια του όρου, αλλά για όργανα που είναι είτε απλοποιήσεις περίτεχνων και περίπλοκων οργάνων 
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είτε απλά όργανα από τη λαϊκή παράδοση των διαφόρων λαών. Εκτός λοιπόν από τα όργανα που 
υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο, πηγές έμπνευσης μπορούν να αποτελέσουν τα παρακάτω:
1.   Φωτογραφίες από εξώφυλλα δίσκων ή CDs παραδοσιακής μουσικής. Πολύ συχνά υπάρχουν φω-

τογραφίες των οργάνων που ακούγονται αλλά και πλήθος πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο 
παιξίματος ή και τον τρόπο κατασκευής τους.

2.   Περιγραφές οργάνων από άρθρα εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Ίσως σε κάποια έρευ-
να, ή με αφορμή κάποιο γεγονός που αφορά έναν συνθέτη ή ερμηνευτή ή ακόμα και κατασκευα-
στή μουσικών οργάνων, μπορεί να υπάρξουν πληροφορίες σχετικές με όργανα.

3.   Ιστορικά βιβλία με θέμα την εξέλιξη ή και παρουσίαση των οργάνων. Παρακολουθώντας την εξέ-
λιξη των οργάνων τα βλέπουμε αρχικά στην πιο απλή τους μορφή (συνεπώς εύκολα κατασκευάσι-
μα) και βαθμιαία καταλήγουμε στην πιο περίπλοκη (σ’ αυτή τη μορφή η κατασκευή τους απαιτεί 
ειδικές γνώσεις και δεξιότητες). Ένα τέτοιου είδους βιβλίο είναι «Τα Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά  
Όργανα» (Ανωγειανάκης, 1976), με καταπληκτικές φωτογραφίες, σχέδια και πληροφορίες.

4.   Ειδικά βιβλία κατασκευής οργάνων. Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει το «Δοκίμιο για το Ελ-
ληνικό Σαντούρι» (Κοφτερός, 1991) αλλά στη διεθνή υπάρχει αρκετά μεγάλη ποικιλία. Βέβαια, 
τέτοιου είδους βιβλία απευθύνονται κυρίως σε ειδικούς αλλά μπορούν να μας δώσουν σημαντικές 
και χρήσιμες πληροφορίες.

5.   Η παρατήρηση οργάνων από εκθέσεις μουσείων, καταστημάτων αλλά και από συναυλίες και ερ-
μηνευτές. Εκεί θα συναντήσουμε σπάνια όργανα, από τη λαϊκή μας παράδοση ή από παλιότερους 
πολιτισμούς. Το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων στην Πλάκα περιέχει μια ανεκτίμητη συλλογή.

6.   Διαφημιστικά έντυπα εταιρειών οργάνων. Πολλές φορές απεικονίζουν και τα διάφορα μέρη των 
οργάνων, και έτσι αποκτάμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου κατασκευής τους.

Βασική προϋπόθεση είναι να παρατηρούμε τα όργανα, με σκοπό να επισημάνουμε τα μέρη του ορ-
γάνου που συμμετέχουν στην παραγωγή του ήχου, και πάντα με τη σκέψη ότι θα κατασκευαστούν 
κατά κύριο λόγο από τα παιδιά.

Το κούρδισμα των οργάνων

Αναφέραμε πιο πάνω ότι το σωστό τονικό ύψος είναι μια από τις ιδιότητες του ήχου και όχι η μοναδι-
κή. Αν θέλουμε να κουρδίσουμε τα όργανα που θα φτιάξουμε (όσα από αυτά κουρδίζονται), θα πρέπει 
να έχουμε υπόψη μας τα εξής: κατ’ αρχήν το ανθρώπινο αυτί έχει τη δυνατότητα είτε να αναγνωρίζει 
την οξύτητα του ήχου χωρίς προηγούμενη αναφορά είτε αφού πρώτα πάρει μια «βάση» (Judy, 1990).
Η πρώτη περίπτωση είναι γνωστή σαν «απόλυτο αυτί» και είναι η δυνατότητα που έχουν ορισμένοι 
να ακούν έναν φθόγγο και να μπορούν να προσδιορίζουν το όνομά του, αν δηλαδή είναι ντο, σολ 
ή λα ύφεση, χωρίς να έχουν καμιά βάση. Η ικανότητα αυτή είναι αρκετά σπάνια, ακόμα και στους 
επαγγελματίες μουσικούς.
Η δεύτερη περίπτωση, που είναι γνωστή σαν «σχετικό αυτί’’, είναι η ικανότητα να αναγνωρίζονται οι 
σχέσεις των φθόγγων, αν δηλαδή κάποιοι φθόγγοι είvαι οξύτεροι ή βαρύτεροι από κάποιους άλλους. 
Ένας μουσικός έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει το όνομα των φθόγγων αυτών, αφού όμως πρώτα 
πάρει μια βάση, δηλαδή αφού μάθει το όνομα ενός φθόγγου. Αυτή είναι και η ικανότητα που έχουν 
αναπτύξει, μετά από σπουδή, οι περισσότεροι επαγγελματίες μουσικοί.
Υπάρχει, τέλος, και μια τρίτη περίπτωση, κατά την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ικα-
νότητα να αναπαράγουν (να ταιριάζουν) μια μελωδία με το στόμα ή σε κάποιο όργανο. Αυτό δεν 
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σημαίνει ότι μπορούν να πουν ποιες νότες παίζουν ή τραγουδούν, κάτι που το κάνει το απόλυτο αυτί, 
ούτε πόσο μακριά ή κοντά είναι οι νότες αυτές, όπως κάνει το σχετικό αυτί. Μπορούν όμως κάλλιστα 
να τραγουδήσουν ή να παίξουν κάποιο όργανο μαζί με κάποιους άλλους. Σκοπός του βιβλίου δεν 
είναι να ασχοληθεί με αντιλήψεις που δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά περί «μη μουσικότητας» ή 
«μουσικού αυτιού».
Η πρακτική μουσικοπαιδαγωγών, όπως του Kodaly, Orff και άλλων, έχει αποδείξει ότι άμουσοι και 
ατάλαντοι δεν υπάρχουν. Σε όποια από αυτές τις κατηγορίες και αν ανήκουμε, έχουμε τη δυνατότητα 
να κουρδίσουμε τα όργανα, είτε μόνοι μας, αν έχουμε απόλυτο αυτί, είτε με τη βοήθεια κάποιου ορ-
γάνου (πιάνου, κιθάρας, μεταλλόφωνου).
Σήμερα μάλιστα υπάρχουν και ηλεκτρονικοί χορδιστές, που μας «δείχνουν» αν το όργανο είναι κουρ-
δισμένο. Οι συμβολισμοί, για τους φθόγγους, που χρησιμοποιούνται στο συγκε  κριμένο βιβλίο είναι 
οι εξής:
α)  C, D, Ε, F, G, Α, Β για τους απόλυτους φθόγγους, που ανταποκρίνονται στους ντο, ρε, μι, φα, σολ, 
λα, σι, όταν δηλαδή οι νότες αυτές είναι ίδιες για όλα τα όργανα και
β) d, r, m, f, s, l, t για τους σχετικούς φθόγγους, όταν δηλαδή δεν υπάρχει κατ’ ανάγκη αντιστοιχία με 
τους ίδιους φθόγγους σε όλα τα όργανα. Έτσι, το C του πιάνου είναι ίδιο με το C της φλογέρας ή του 
βιολιού. Το d του οργάνου που φτιάξαμε μπορεί να μην είναι το ίδιο με το C του πιάνου.

Εργαλεία

Τα εργαλεία που χρειάζονται για τις κατασκευές είναι απλά, παραδοσιακά, εύκολα στη χρήση τους 
και κατά κανόνα φθηνά. Πολλά από αυτά βρίσκονται στην εργαλειοθήκη του σχολείου ή του σπιτιού. 
Ο κατάλογος που ακολουθεί, μαζί με τις επεξηγήσεις, θα μας βοηθήσει να εξοπλίσουμε το μικρό μας 
εργαστήριο.
1.   Πριόνι μικρό (σέγα). Μικρό και εύχρηστο, με λάμες που αλλάζουν και υπάρχουν σε δύο τύπους, 

με λεπτό «δόντι», για μέταλλο, ή πιο μεγάλο, για ξύλο. Υλικά όπως το καλάμι, οι φλάσκες και τα 
πλαστικά ή συνθετικά υλικά κόβονται καλύτερα με τη λάμα μετάλλου.

2.   Δράπανο χειρός. Αποφεύγουμε τα ηλεκτρικά, που είναι πολύστροφα και πιο επικίνδυνα και, φυ-
σικά, πολύ ακριβά.

3.  Τρυπάνια 3, 4, 5 και 6 χιλιοστών. Τα τρυπάνια να είναι δύο ειδών: για ξύλο και για μέταλλο.
4.   Μικρό σφυρί. Τα σφυριά μετρούνται σε γραμμάρια. Ένα σφυρί 100 γραμμαρίων είναι το πιο κα-

τάλληλο.
5.  Ψαλίδι με μεταλλικές λαβές και όχι με πλαστικές, για να μη σπάει εύκολα.
6.   Κοπίδι με ανταλλακτικές λάμες. Να προτιμηθούν τα μεγάλα, γιατί μπορούν να κρατηθούν πιο 

καλά και αντέχουν περισσότερο.
7.   Γυαλόχαρτο. Να υπάρχουν τουλάχιστον τρία με τέσσερα διαφορετικά νούμερα από ψιλό, μέτριο 

και χονδρό.
8.   Μέτρο, χάρακας, μαρκαδόρος και μολύβι. Να είναι έτοιμα σε πρώτη ζήτηση, για να μετράμε και 

να σημειώνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε.
9.   Λίμες και ράσπες. Οι λίμες προορίζονται για μέταλλα και έχουν πιο λεπτό δόντι από τις ράσπες, 

που χρησιμοποιούνται για τα ξύλα. Ό,τι αφορά τις λάμες των πριονιών ισχύει και για τις λίμες και 
τις ράσπες. Το καλάμι, οι φλάσκες και τα συνθετικά υλικά είναι καλύτερα να λιμάρονται με λίμες 
για μέταλλα και όχι ράσπες.
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10.  Αστέρι για δέρμα. Είναι το εργαλείο που ανοίγει τρύπες διαφόρων διαμετρημάτων σε δέρμα, 
χωρίς να το σκίζει.

11.  Σωληνοκόφτης. Ένα μικρό και χρήσιμο εργαλείο, που κόβει πολύ εύκολα και γρήγορα μεταλλι-
κούς σωλήνες.

12. Τανάλια και πένσα.
13. Μερικοί σφιγκτήρες.
14.  Μαχαίρι. Κατά προτίμηση να μην είναι οδοντωτό και να μην κόβει πολύ, για να το χρησιμοποι-

ούμε για να σχίζουμε το καλάμι.
15.  Ένα χρήσιμο εργαλείο, ιδίως όταν οι κατασκευές γίνονται μέσα στην τάξη ή σε πρόχειρα στημένα 

εργαστήρια, είναι ένα ξύλινο ακουμπηστήρι, που το φτιάχνουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε ένα 
σανιδάκι 10-15 εκατοστών μήκους και πλάτους και περίπου 10 χιλιοστών πάχους. Στη μια του 
πλευρά καρφώνουμε ένα πηχάκι 10-15 χιλιοστών και στην απέναντι πλευρά ένα άλλο, ίδιο με το 
πρώτο, αλλά στην άλλη επιφάνεια της σανίδας, σχηματίζοντας ένα Ζ (βλέπε σχήμα).

Οι κατασκευές μουσικών οργάνων είναι καλύτερα να γίνονται σε μικρές ομάδες δύο - τριών παιδιών. 
Κάποια από τα παραπάνω εργαλεία θα πρέπει να είναι περισσότερα από ένα, όχι όμως αναγκαστικά 
και ένα για κάθε ομάδα, αφού μπορούν να τα εναλλάσσουν. Καλό θα είναι επίσης να υπάρχει μια 
εργαλειοθήκη με τα εργαλεία των κατασκευών. Ο δάσκαλος, η δασκάλα ή οι γονείς που θα αποφασί-
σουν να ασχοληθούν με τις κατασκευές πρέπει να έχουν υπολογίσει τις κατασκευαστικές δυσκολίες, 
την ηλικία των παιδιών, καθώς και τη χρήση των εργαλείων, ώστε να μη γίνουν μικροατυχήματα. 
Κάποιες μικροεκδορές πάντως ίσως υπάρξουν, που συνήθως συμβαίνουν από έλλειψη προσοχής. Σε 
αυτήν την περίπτωση, καλό θα είναι να υπάρχει ένα πρόχειρο φαρμακείο, που θα περιλαμβάνει:
1.  Μερικούς αυτοκόλλητους επιδέσμους διαφόρων μεγεθών.
2.  Αποστειρωμένες γάζες.
3.  Λευκοπλάστη.
4.  Οξυγονούχο νερό (οξυζενέ).
5.  Μερκιουροχρώμ (κόκκινο).

Αναλώσιμα υλικά

Τα αναλώσιμα υλικά που θα χρειαστούν σε κάθε κατασκευή, θα αναφέρονται στις συγκεκριμένες 
οδηγίες. Υπάρχουν όμως μερικά υλικά που είναι καλό να υπάρχουν μέσα στην εργαλειοθήκη:
1.   Σύρμα. Λεπτό σύρμα χαλκού ή μαλακού μπρούτζου, που είναι και διακοσμητικό, ακόμα και όταν 

οξυδώνεται.
2.   Σπάγγος βαμβακερός, σισάλ (ίνες φυτού) ή από άλλα φυτικά υλικά. Οι συνθετικοί σπάγκοι χρει-

άζονται ειδικούς κόμπους, για να κρατάνε όταν τους δένουμε. Αντίθετα, οι σπάγκοι από φυτικά 
υλικά, με έναν απλό κόμπο, κρατάνε το δέσιμο. Τόσο οι βαμβακεροί όσο και οι σισάλ έχουν μια 
επιμήκυνση 10% (Ηλίας, 1993), που μας χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις.
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3.   Καρφιά. Θα μας χρειαστούν πολύ ψιλά καρφάκια, με κεφάλι από πέντε μέχρι είκοσι χιλιοστά, 
αλλά και μερικά μεγάλα.

4.  Ξυλόκαρφα. Είναι καρφιά χωρίς κεφάλι, φτιαγμένα από σκληρό ξύλο, σαν μικρές σφήνες.
5.   Βίδες και βιδοθηλιές. Οι βιδοθηλιές μπορούν με επιτυχία να αντικαταστήσουν τα κλειδιά στα 

χορδόφωνα, για να κρατούν και να κουρδίζουν τις χορδές.
6.   Κόλλες. Βενζινόκολλα σε κουτί, που κολλά περίφημα δέρμα με ξύλο ή με άλλο συνθετικό υλικό, 

βενζινόκολλα σε σωληνάριο (τύπου UHU), για μικροεπιδιορθώσεις, και ξυλόκολλα, που είναι 
υδατοδιαλυτή (τύπου ατλακόλ), ταχείας πήξεως, για συγκολλήσεις ξύλων, καλαμιών και άλλων 
τέτοιου είδους υλικών.

Καλάμι, Φλάσκες, Ξύλο

Καλάμι
Το Καλάμι Αρούνδος (arundo donax). Κοινά ονόματα: πετροκάλαμο, καννιά και καλάμι. Είναι ελό-
βιο αυτοφυές φυτό και απαντάται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (Σάσσαλος, 1994). Παλιότερα φύτευαν 
τα καλάμια για να φτιάξουν φυσικούς φράχτες, για προστασία από τους ανέμους. Αν και αγαπά τα 
υγρά εδάφη αντέχει πολύ στην ξηρασία. Το ύψος του φτάνει μέχρι τα 7 μέτρα. Είναι ένα πολύ σπου-
δαίο υλικό και βρίσκει πάρα πολλές εφαρμογές στις κατασκευές μουσικών οργάνων, όχι μόνο από 
παιδιά αλλά και από επαγγελματίες. Από το κοινό καλάμι κατασκευάζονται τα μονά καλαμάκια για 
κλαρινέτα και σαξόφωνα και τα διπλά για όμποε, αγγλικά κόρνα και φαγγότα. Επίσης φτιάχνεται μια 
σειρά από παραδοσιακά όργανα, όπως η φλογέρα, η μαντούρα, η γκάιντα, η πίπιζα κτλ.
Για όλες αυτές τις κατασκευές το καλάμι πρέπει να είναι ξερό. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το 
πότε πρέπει να κοπεί ένα καλάμι. Άλλοι αναφέρουν ότι πρέπει να κοπεί στο τέλος του καλοκαιριού 
(Πρακτικός Τεχνικός Οδηγός «Όλα Μόνος σου»,1987) και άλλοι τον χειμώνα.
Κατά πάσα πιθανότητα εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, γι’ αυτό καλό είναι να συμ-
βουλευόμαστε τους αγρότες της περιοχής που χρησιμοποιούν καλάμια για τις εργασίες τους. Για να 
ξεραθεί σωστά θα πρέπει να φυλαχτεί σε σκιερό μέρος, χωρίς υγρασία, και μάλιστα κρεμασμένο από 
την κορυφή, αν αυτό είναι δυνατόν. Αν το καλάμι δεν κοπεί την κατάλληλη εποχή τότε δεν ξηραίνε-
ται κανονικά αλλά μαραγκιάζει (μαραίνεται) και δεν είναι ανθεκτικό ούτε βγάζει καλό ήχο. (Μεγάλη 
Αμερικανική Εγκυκλοπαίδεια, 1964).

Οι Φλάσκες
Οι φλάσκες (φλασκιά, κούπες, κολοκύθες) είναι ο καρπός ενός αναριχώμενου μονοετούς φυτού. 
Παλιότερα τις χρησιμοποιούσαν σαν δοχεία για νερό, κρασί ή λάδι και σαν σημαδούρες στα δίχτυα ή 
στα παραγάδια για το ψάρεμα. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως σαν διακοσμητικές  ε το φύλλωμα 
ή τους καρπούς τους, όταν ξηραίνονται. Φυτεύονται  κατά τον Απρίλιο, με σπόρους, και χρειάζονται 
αρκετό πότισμα και ήλιο.
Η κάθε ρίζα μπορεί να δώσει μέχρι και είκοσι μεγάλες φλάσκες ή αρκετά περισσότερες αλλά πιο 
μικρές. Κόβονται όταν αρχίσουν να ξηραίνονται, στο τέλος του καλοκαιριού ή στην αρχή του φθι-
νοπώρου. Για να μη μουχλιάσουν, πρέπει να κρεμιούνται στον ήλιο, μέχρι να ξεραθούν τελείως. 
Όταν ξεραθούν τελείως, ανοίγουμε μια τρύπα και αφαιρούμε τους σπόρους και την εντεριώνη, που 
βρίσκεται μέσα στις φλάσκες.
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Ξύλο
Το ξύλο που χρησιμοποιούμε για τις κατασκευές μας είναι συνήθως από άχρηστα έπιπλα και ξυλοκα-
τασκευές, υπολείμματα από ξυλουργία ή ακόμα και από κλαδεμένα δένδρα. Γι’ αυτόν τον λόγο, καλό 
είναι να έχουμε μερικά πράγματα κατά νου, όταν δοκιμάζουμε τα ξύλα, κατά την επιλογή. Σε γενικές 
γραμμές, η ξυλεία είναι δύο ειδών:
α)  η σκληρή: οξυά, καρυδιά, καστανιά, παλίσανδρος, έβενος.
β)  η μαλακή: έλατο, πεύκο, σουηδική ξυλεία.
Για τα ιδιόφωνα, όπως τα woodblocks, claves, καστανιέτες κτλ., καθώς επίσης και για μέρη που 
επιδέχονται μεγάλες πιέσεις, όπως καβαλάρηδες και κλειδιά, χρησιμοποιείται η σκληρή ξυλεία. Αντί-
θετα, τα καπάκια των aντηχείων συνήθως είναι από μαλακή ξυλεία. Ένα ξύλο για να βγάλει ήχο 
καθαρό και δυνατό, θα πρέπει να είναι χωρίς ρωγμές, να μην έχει ρόζους, τα νερά του να είναι όσο 
το δυνατόν πιο παράλληλα με τη μεγάλη του διάσταση και, φυσικά, πολύ καλά αποξηραμένο (Σιμό-
πουλος, 1985).
Αν οι ρόζοι είναι ενταγμένοι στο ξύλο και δεν ξεχωρίζουν, δεν επηρεάζουν πολύ την ηχητική του 
απόδοση. Βέβαια, το να ψάχνουμε για τέτοια ποιότητα ξύλου ίσως να είναι πολυτέλεια αλλά δεν 
είναι και σπάνιο να βρούμε τέτοια ξύλα, σε μικρά κομμάτια. Το κάμβιο, που είναι το μέρος ανάμεσα  
στο φλοιό και το κυρίως ξύλο, διογκώνεται κατά την άνοιξη. Αυτή την περίοδο, ο φλοιός αποχωρί-
ζεται εύκολα από το ξύλο, επειδή ο σύνδεσμός τους είναι χαλαρός (ό.π.). Αυτή η ιδιότητα μας είναι  
χρήσιμη, γιατί υπάρχουν κατασκευές για τις οποίες μας ενδιαφέρει μόνο ο φλοιός. Χρήσιμο είναι 
επίσης να γνωρίζουμε κάποια ορολογία που χρησιμοποιούν όσοι ασχολούνται με το ξύλο. Μερικοί 
όροι είναι:
Πηχάκι: λεπτό, σχετικά, ξύλο.
Καδρόνι: τετράγωνης ή παραλληλεπίπεδης τομής κομμάτι ξύλου, με μεγάλο μήκος.
Σανίδα: επιφάνεια ξύλου, αρκετά φαρδιά.
Καβύλια: κυλινδρικό ξύλο, που υπάρχει σε μεγάλη ποικιλία διαμέτρων, από 6 έως και 25 χιλ.
Κόντρα πλακέ: φύλλα που γίνονται από λεπτές επιφάνειες ξύλου κολλημένες αντίθετα προς τα νερά 
τους (κόντρα).
Μπάλσα: μαλακό και ελαφρύ ξύλο, που χρησιμοποιείται για μακέτες ή και στον μοντελισμό.





Δίτονες κουδούνες (agogo)

Ξυλάκια (claves)

Ξύλινο σείστρο (σφαιροκρόταλο) (Reed rattle)

Νουνούρα (κazoo)

Ξύστρα (guiro), νουνούρα (kazoo), Bendir 

Μεμβρανόφωνοι ηχητικοί σωλήνες (boom-pipes)



Μεμβρανόφωνοι ηχητικοί σωλήνες (boom-pipes)

Bendir στην έκθεση (Bendir in Exhibition)

Από εκθέσεις των μουσικών οργάνων  φοιτητών και φοιτητριών
(Fotos from Exhibitions of musical instruments constructed by the students)

Εργαλεία (tools)



Από το εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων στο ΤΕΑΠΗ 
(from the workshop in the DECE)

Μερικές αφίσες από διάφορες εκθέσεις κατασκευής μουσικών οργάνων
(Some posters from the Exhibition of musical instruments constructed by the students)

Από εκθέσεις των μουσικών οργάνων  φοιτητών και φοιτητριών
(Fotos from Exhibitions of musical instruments constructed by the students)
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ΜΕΡΟΣ		Β΄	

Α)  ΙΔΙΟΦΩΝΑ

1. Σειόμενα ιδιόφωνα (κουδουνίστρες)

Τα σειόμενα ιδιόφωνα είναι τα όργανα των οποίων ο ήχος παράγεται όταν διάφορα υλικά, κουδου-
νάκια,  χαλίκια, αποξηραμένοι σπόροι, κρούονται σε κάποια επιφάνεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι οι κουδουνίστρες. Συνήθως, εάν τα υλικά βρίσκονται μέσα σε κάποιο αντικείμενο, το όργανο 
το ονομάζουμε maracas, αν είναι γύρω από το αντικείμενο, το ονομάζουμε cabasa. Στα σειόμενα 
ανήκουν και τα όργανα των οποίων ο ήχος παράγεται από σειρές ίδιων αντικειμένων, όπως σωλή-
νες, καλάμια, κοχύλια, ή όταν διάφορα ηχογόνα αντικείμενα, που είναι στερεωμένα σε ένα πλαίσιο. 
Έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο και χρησιμοποιούνταν, για χιλιάδες χρόνια, σε τελετουργικούς και 
μαγικούς σκοπούς.

Μαράκας  (Σχ.1)
Υλικά:   Κουτιά από αλουμίνιο (μπύρες, αναψυκτικά), αποξηραμένοι σπόροι (φασόλια, φακές, σπό-

ροι από γαζία) ή μικρά χαλίκια ή κοχύλια, λίγη μονωτική ταινία.
Βάζουμε στα κουτιά μικρή ποσότητα από τους σπόρους ή τα χαλίκια και κλείνουμε το άνοιγμα με 
λίγη μονωτική ταινία. Τα παίζουμε  συνήθως ανά ζεύγη κουνώντας τα δεξιά  αριστερά ή πάνω κάτω. 
Πιθανότατα προέρχονται από τους ιθαγενείς πληθυσμούς της Νοτίου Αμερικής (Baines, 1992), τις 
συνανατάμε όμως και σε πρωτόγονες κοινότητες της Αφρικής (Blades, 1975).

Σουρωτήρια μαράκας  (Σχ.2)
Υλικά:  2 μικρά σουρωτήρια, κουδουνάκια ή μεταλλικοί κρίκοι για κουρτίνες, 2-3 λαστιχάκια.
Βάζουμε στο ένα σουρωτήρι μερικά κουδουνάκια ή κρίκους και, με τα λάστιχα, ενώνουμε και το 
άλλο, ώστε να σχηματιστεί μαράκας με λαβή. Κρατάμε τις μαράκας από τη λαβή και τις κουνάμε 
παίζοντας διάφορα ρυθμικά σχήματα.
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Αυγά  (Σχ.3)
Υλικά:  4 θήκες για αυγά (αυγουλιέρες), μεταλλικές ή πλαστικές, αποξηραμένοι σπόροι ή χαλίκια ή 

σκάγια, μονωτική ταινία.
Βάζουμε μικρή ποσότητα από τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν πιο πάνω και ενώνουμε τις θήκες με 
λίγη μονωτική ταινία. Κρατάμε το κάθε αυγό με τον αντίχειρα, δείκτη και μέσο, για λαμπερό ήχο, ή 
με όλη μας την παλάμη, για πιο “πνιχτό” ήχο. 

Μαράκας Φλάσκες  (Σχ.4)
Υλικά: 2 μικρές φλάσκες, αποξηραμένοι σπόροι, ένας φελλός, χοντρό σύρμα.
Εργαλεία: πριόνι με λεπτό δόντι.
Κόβουμε με το πριόνι τη φλάσκα στο ένα άκρο. Με το σύρμα τη σκαλίζουμε εσωτερικά, ώστε να 
ξεκολλήσουν οι σπόροι και, όσο το δυνατό, περισσότερη εντεριώνη (η ψίχα της φλάσκας).
Μετά τη γεμίζουμε με νερό και την αφήνουμε κάμποσες μέρες αλλάζοντας το νερό κατά διαστήματα. 
Με αυτό τον τρόπο σαπίζει και ξεκολλάει η εντεριώνη, και καθαρίζει τελείως.
Αφήνουμε να στεγνώσει καλά, βάζουμε ποσότητα αποξηραμένων σπόρων και κλείνουμε με το φελ-
λό. Παίζονται σε ζεύγη κουνώντας τις πάνω κάτω. Τις συναντάμε σε πάρα πολλούς παλιούς πολιτι-
σμούς, κυρίως της Αφρικής, και σε όλες σχεδόν τις φυλές των Ινδιάνων της Βόρειας και των ιθαγε-
νών πληθυσμών της Νότιας Αμερικής (Mason, 1974).



31

Χωνί καμπάσα  (Σχ.5)
Εργαλεία: Μεταλλικό χωνί, καπάκια από αναψυκτικά, σπάγγος.
Εργαλεία: Ένα καρφί και σφυρί.
Ανοίγουμε τρύπες στο πάνω μέρος του χωνιού χρησιμοποιώντας το καρφί και το σφυρί. Με τον ίδιο 
τρόπο ανοίγουμε από μια τρύπα σε κάθε καπάκι. Δένουμε δυο-τρία καπάκια με λίγο σπάγκο και όλα 
μαζί στο χωνί. Κρατάμε το χωνί από το κάτω μέρος και το κουνάμε σαν μαράκας. Οι Ινδιάνοι της 
Αμερικής δένουν κοχύλια ή καρπούς σε μπαστούνια, για τους τελετουργικούς τους χορούς (Maioli).

Μπαστούνι της βροχής  (Σχ.6)
Υλικά:  Χαρτονένιος κύλινδρος, σωλήνας ηλεκτρολόγου (εύκαμπτος), σκάγια ή σκληροί αποξηραμέ-

νοι σπόροι (γαζίας), μονωτική ταινία.
Τσακίζουμε το σωλήνα σε αρκετά σημεία και τον στριμώχνουμε μέσα στον κύλινδρο. Κλείνουμε το 
ένα άκρο με μονωτική ταινία και βάζουμε μέσα στον σωλήνα ποσότητα από σκάγια.
Κλείνουμε και το άλλο άκρο με μονωτική ταινία. Το μπαστούνι της βροχής παίζεται αναποδογυρίζο-
ντας το σωλήνα πότε από τη μια μεριά και πότε από την άλλη. Τα σκάγια, βρίσκοντας εμπόδιο στον 
τσαλακωμένο σωλήνα, κατρακυλούν αργά βγάζοντας ήχο, που θυμίζει αυτόν της βροχής. Συναντά-
ται στη Νότιο Αμερική, όπου η αυθεντική κατασκευή γίνεται με καλάμι μπαμπού και αγκάθια από 
κάκτους (Maioli).

Κουδουνάκια άμαξας  (Σχ.7)
Υλικά:  Κουδουνάκια,  κορδόνι από δέρμα, σπάγκος.
Εργαλεία: Ψαλίδι.
Τα κουδουνάκια αυτά τα βρίσκουμε στα είδη κεντήματος, σε διάφορα μεγέθη. Τα χρησιμοποιούνε 
για να στολίζουνε κούκλες ή αποκριάτικες φορεσιές. Μπορούν να βρεθούν και από παλιά παιδικά  
παιχνίδια ή κουδουνίστρες. Για να γίνουν όργανο, αρκεί να δέσουμε με το σπάγκο 3-4 από αυτά στο 
δερμάτινο κορδόνι, που θα έχει μέγεθος τέτοιο, ώστε να δένεται γύρω από τον καρπό ή τον αστρά-
γαλο του παιδιού.
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Κουρτίνες από καπάκια  (Σχ.8)
Υλικά: Καπάκια από αναψυκτικά, σπάγκος, ένα ξυλάκι μήκους 20-30 εκατ.
Εργαλεία: Σφυρί, κατσαβίδι, ψαλίδι.
Αφαιρούμε τα πλαστικά από τα καπάκια, με το κατσαβίδι. Κόβουμε 15 με 20 κομμάτια σπάγκου, 
γύρω στα 25 εκατ. Σε κάθε κομμάτι σπάγκου «διπλώνουμε» χτυπώντας με το σφυρί μερικά καπάκια, 
ώστε να σφίξουν πάνω στο σπάγκο, προσέχοντας να μην κόψει το καπάκι τον σπάγκο. Στη συνέχεια  
δένουμε το κάθε κομμάτι σπάγκου στο ξύλο. Με το ένα χέρι κρατάμε την κουρτίνα από το ξύλο και 
με το άλλο «σέρνουμε» μια μπαγκέτα πάνω στους σπάγκους με τα καπάκια ή κουνάμε όλη την κουρ-
τίνα προς τη διεύθυνση του ξύλου.

Κουρτίνες από σωλήνες  (Σχ.9)
Υλικά:  Σωλήνες με διάμετρο μέχρι 15 χιλ.(αλουμινίου ή χαλκού  ή μπρούτζου), 1 πηχάκι 20-30 εκατ., 

σπάγκος για τη μπαγκέτα, 2-3 καλαμάκια για σουβλάκι, 1 μικρή ξύλινη χάνδρα, μονωτική 
ταινία.

Εργαλεία: Πριόνι με λεπτό δόντι ή εργαλείο  κοπής σωλήνων, δράπανο, τρυπάνι 3,5 χιλ.
Κόβουμε μια σειρά σωλήνες (καλάμι, χαλκό, μπρούτζο), τον έναν κοντύτερο από τον άλλον, περίπου  
κατά 5 χιλιοστά. Κρεμάμε τους σωλήνες δένοντάς τους με τον σπάγκο πάνω στο πηχάκι, αρχίζοντας 
από τον μεγαλύτερο και καταλήγοντας στον μικρότερο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν δένουμε 
τους μεταλλικούς σωλήνες. Για να αφήσουμε τον ήχο να ηχήσει, πρέπει να δέσουμε τους σωλήνες σε 
συγκεκριμένο σημείο.Το σημείο αυτό μπορούμε να το βρούμε αν κρατήσουμε ελαφρά τον σωλήνα 
με τον δείχτη και τον αντίχειρα, περίπου στα 3/4.
Αν ο ήχος σταματά, μετακινούμε το πιάσιμο λίγο πιο πάνω, μέχρι να ακούσουμε τον ήχο να διαρκεί  
αρκετά. Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε ακόμα και τρύπα, χωρίς να επηρεαστεί ουσιαστικά ο 
παραγόμενος ήχος. Το παλαιότερο τέτοιου είδους όργανο έχει βρεθεί στο προκολομβιανό Εκουαδόρ 
και είναι μια σειρά από ό πέτρες, με τρύπες στο ένα άκρο (ό.π.).
Στην Κίνα χρησιμοποιούσαν συστοιχίες από μπαμπού, και γενικά σε όλο τον κόσμο συναντάμε κο-
χύλια ή κόκαλα, κρεμασμένα από ένα στέλεχος. Αντί για τρύπες, μπορούμε να δέσουμε τους σωλήνες 
με λίγη μονωτική ταινία ή με λάστιχα. Παίζεται όπως και η κουρτίνα με τα καπάκια.

Κουρτίνες από φύλλα Μαγνόλιας  (Σχ.10)
Υλικά:  Ξερά φύλλα από Μαγνόλια (Magnolia grandiflora) ή από φίκο (Ficus elastica), σπάγκος.
Τα σαρκώδη φύλλα της μαγνόλιας, όταν ξεραθούν, είναι αρκετά σκληρά, και έτσι μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε το όργανο που ο ήχος του θα μοιάζει με το θρόισμα των φύλ-
λων. Δένουμε πολλά φύλλα μαζί στη σειρά και κουνώντας τα δημιουργείται το θρόισμα.
Μπορούμε και να τα δέσουμε στους καρπούς, στα πόδια ή στη μέση μας. Χρησιμοποιήθηκε ως ηχη-
τικό-διακοσμητικό στοιχείο στις αρχαίες λατρείες των δασών, στην Ευρώπη (Maioli,1991). 
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Σείστρο  (Σχ.11)
Υλικά:  Μια διχάλα από κλαδί σε σχήμα Υ, καπάκια από αναψυκτικά, σύρμα, ένα καρφί.
Εργαλεία: Μια πένσα και ένα σφυρί.
Αφαιρούμε το πλαστικό που υπάρχει μέσα στα καπάκια και, με το καρφί, κάνουμε μια τρύπα στη 
μέση, σε κάθε καπάκι. Δένουμε το σύρμα στον ένα βραχίονα και περνάμε μερικά καπάκια, με τρόπο 
ώστε το ένα να είναι αντίθετα από το άλλο. Δένουμε την άλλη άκρη του σύρματος, τεντώνοντάς το 
όσο γίνεται περισσότερο, στον άλλο βραχίονα. Επαναλαμβάνουμε για δυο ή τρεις φορές, ανάλογα 
με το μήκος της διχάλας. Το σείστρο παίζεται κουνώντας προς τη μεριά  των στελεχών της διχάλας.  
Γνωστό όργανο  στους αρχαίους Αιγυπτίους και στους αρχαίους Έλληνες.

Ξύλινο σείστρο  (Σχ.12)
Υλικά:   Χοντρό καλάμι, καλαμάκι για σουβλάκι, δυο χάνδρες ξύλινες ή από σκληρό πλαστικό, κόλ-

λα.
Εργαλεία: Κοπίδι, μαχαίρι, δράπανο, τρυπάνι 3 χιλ.
Χρειαζόμαστε αρκετά χοντρό καλάμι, με μήκος 25-30 εκατ. και με κόμπο περίπου στα 8-10 εκατ. 
Πάνω ακριβώς από τον κόμπο ανοίγουμε αντιδιαμετρικά δυο τρύπες με το δράπανο και, περίπου στα 
5 εκατ. από την άλλη άκρη, άλλες δυο, που θα διασταυρώνονται με αυτές που έχουμε ανοίξει  χαμη-
λά. Κατόπιν βάζουμε το μαχαίρι στην τρύπα που βρίσκεται κοντά στον κόμπο και σχίζουμε το καλάμι 
αντίθετα από τον κόμπο. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και στην άλλη μεριά. Στη συνέχεια αφαιρούμε 
με το κοπίδι ένα μικρό τμήμα κατά μήκος των σχισμών, ώστε να μένουν ανοιχτές. Περνάμε το καλα-
μάκι (που δεν πρέπει να είναι πάνω από 12 εκατ.) από τις πάνω τρύπες και κολλάμε τις δυο χάνδρες 
στις άκρες του. Το κρατάμε από τη λαβή (κάτω από τον κόμπο) και το “τινάζουμε” απότομα, ώστε οι 
χάνδρες να χτυπούν στο καλάμι.

Μαράκας Βραζιλιάνικες  (Σχ.13)
Υλικά: Δυο καρύδες, σκάγια, δύο ξύλινα καδρονάκια 30 x 30 χιλ. και μήκους 15 εκατ., κόλλα.
Εργαλεία: Πριόνι με λεπτό δόντι, κατσαβίδι, ράσπα, γυαλόχαρτο.
Πρόκειται για “επαγγελματική” κατασκευή, που όμως δεν παρουσιάζει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Κό-
βουμε την καρύδα στό μέρος που υπάρχει το φύτρο, ώστε να δημιουργηθεί μια τρύπα διαμέτρου 20 
χιλ. Με το κατσαβίδι αδειάζουμε όσο μπορούμε  καλύτερα την καρύδα. Στη συνέχεια την αφήνουμε 
για δυο βδομάδες περίπου σε μια γωνιά στον κήπο και τα... μυρμήγκια αναλαμβάνουν να καθαρίσουν 
τέλεια το εσωτερικό. Στη συνέχεια, με τη ράσπα διαμορφώνουμε τα καδρονάκια σε χειρολαβές και, 
αφού τοποθετήσουμε μικρή ποσότητα από σκάγια, κολλάμε τις χειρολαβές στις μαράκες.
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2. Κρουόμενα ιδιόφωνα

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και αυτά που κρούονται με επικρουστήρες (μπαγκέτες) και αυτά 
που αλληλοκρούονται, δηλαδή δυο ίδιες επιφάνειες που χτυπιούνται μεταξύ τους.

Μεταλλικές καστανιέτες  (Σχ.14)
Υλικά: 4 καπάκια από αναψυκτικά, 4 λαστιχάκια, καρφί.
Εργαλεία: Σφυρί.
Αφαιρούμε το πλαστικό που υπάρχει στο εσωτερικό των καπακιών και κάνουμε από δυο τρύπες στα 
πλαϊνά, σε κάθε καπάκι, αντίθετα τη μια από την άλλη. Δένουμε το λάστιχο στις δυο τρύπες. Περ-
νάμε στον αντίχειρα και στο μεσαίο δάχτυλο τις καστανιέτες, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να 
χτυπιούνται οι εξωτερικές πλευρές τους.

Κασετίνα (woodblock) Ι  (Σχ.15)
Υλικά:  Ένα κομμάτι σκληρό ξύλο (καρυδιά, οξυά), διαστάσεων  περίπου 15 x 5 x 3 εκατ.
Καμία κατασκευαστική  επέμβαση δεν χρειάζεται, παρά μόνο ίσως τρίψιμο με λίγο γυαλόχαρτο, αν 
το ξύλο είναι “άγριο”. Κρατάμε στη χούφτα μας το woodblock, ώστε να σχηματίζεται ηχείο, και το 
χτυπάμε με τη μπαγκέτα. Προέρχεται από το κινέζικο ban ή pan, και το χρησιμοποιούσαν γυρολόγοι 
και μικροπωλητές, για να διαλαλούν την πραμάτεια τους (Baines, 1992).

Κασετίνα (woodblock) ΙΙ  (Σχ.16)
Υλικά:   Πλαίσιο σε σχήμα Π, διαστάσεων 5 x 5 x 15 εκατ., σανιδάκι λεπτό 5 x 15 εκατ., ξυλόκολ-

λα, μικρά καρφιά.
Εργαλεία: Σφυρί, πριόνι.
Τα πλαίσια αυτά τα βρίσκουμε στους ξυλουργούς. Βάζουμε λίγη ξυλόκολλα στις άκρες του Π και 
στο σανιδάκι και καρφώνουμε και δυο τρία καρφάκια, για να πιάσει η κόλλα, σχηματίζοντας έτσι 
ένα κουτί, που θα είναι ανοιχτό από τις δυο πλευρές. Το παίζουμε με σκληρή μπαγκέτα κρατώντας 
το στο ένα μας χέρι.
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Ξύλινο σήμαντρο  (Σχ.17)
Υλικά:  Κόπανος κουζίνας για φύλλο, σπάγκος, σκληρή μπαγκέτα.
Κρεμάμε τον κόπανο από τις δυο του άκρες. Χτυπάμε τον κόπανο με σκληρή μπαγκέτα, όπως του 
λιθόφωνου. Ο ήχος του θυμίζει το ξύλινο σήμαντρο των μοναστηριών.

Καστανιέτες από καλάμι  (Σχ.18)
Υλικά:  Καλάμι, χαρτόνι, κόλλα.
Εργαλεία: Πριόνι, ψαλίδι.
Κόβουμε μια λουρίδα χαρτόνι, λίγο μεγαλύτερο από το μέγεθος του αντίχειρα και του δείκτη του 
παιδιού, και το “σπάμε” στη μέση. Αν το χαρτόνι είναι λεπτό, κόβουμε δυο λουρίδες και τις κολλάμε 
τη μια πάνω στην άλλη. Στη συνέχεια κόβουμε δυο κομματάκια καλάμι 1 με 2 εκατ. μήκος και κατά 
προτίμηση εκεί που είναι ο κόμπος του καλαμιού. Κατόπιν κολλάμε τα δυο αυτά κομμάτια στις δυο 
άκρες και αφήνουμε να στεγνώσει η κόλλα. Χρησιμοποιούμε μια καστανιέτα για κάθε χέρι κρατώ-
ντας τις ανάμεσα στον αντίχειρα και δείκτη και μέσο. Αν τα παιδιά δεν μπορούν να τις κρατήσουν 
άνετα, μπορούμε να περάσουμε  από ένα λαστιχάκι σε κάθε δάχτυλο. Χαρακτηριστικό όργανο της 
ισπανικής παραδοσιακής μουσικής και του φλαμένγκο.

Μαστίγιο  (Σχ.19)
Υλικά:  Καλάμι μήκους 40-50 εκατ.
Εργαλεία: Κοπίδι.
Αφήνουμε γύρω στα 20 εκατοστά για λαβή. Με το κοπίδι κάνουμε ένα άνοιγμα, αρχίζοντας πάνω 
από κόμπο, περίπου 10 εκατ., σε δυο αντιδιαμετρικές πλευρές του καλαμιού. Κατόπιν, σχίζουμε το 
καλάμι, από το άνοιγμα  μέχρι την άκρη του, και στις δυο πλευρές. Κρατάμε το καλάμι από τη λαβή 
και χτυπάμε την άκρη του στο άλλο μας χέρι. Ας προσέξουμε να μην “κολλάει” το καλάμι κατά το 
χτύπημα στο χέρι, αλλά να το νιώθουμε σαν μια μπάλα, που, μόλις χτυπήσει το έδαφος, φεύγει προς 
τα πάνω. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται σε όλα τα κρουστά.
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Κόκαλα - Κρόταλα  (Σχ.20)
Υλικά: Δυο κόκαλα από πλευρές αρνιού ή μικρού μοσχαριού.
Εργαλεία:  Πριόνι, μαχαίρι, σμυριδόπανο.
Κόβουμε τα κόκαλα σε μήκος 15-18 εκατ. και τα καθαρίζουμε με το μαχαίρι όσο μπορούμε περισ-
σότερο. Τα αφήνσuμε στον ήλιο για αρκετό διάστημα, μέχρι να ασπρίσουν και να ξεραθούν. Στη 
συνέχεια τα πλένουμε και τα τρίβουμε με το σμυριδόπανο, μέχρι να γυαλίσουν. Η ελαφριά κλίση που 
έχουν τα κόκαλα, αυτά τα κάνει να “φωλιάζουν” καλά στα χέρια. Για να παίξουμε τα κόκαλα κρατάμε 
το ένα ανάμεσα στον παράμεσο και το μέσο και το άλλο ανάμεσα στο μέσο και τον αντίχειρα,  με 
το δείχτη πάνω από τον αντίχειρα. Ο καρπός κάνει μια απότομη κίνηση προς τη μεριά του σώματος. 
Έχουν βρεθεί σε παραστάσεις αιγυπτιακών αμφορέων της τρίτης χιλιετίας π.Χ., σε μωσαϊκά της 
πόλης Ουρ της Μεσοποταμίας, καθώς και σε ανασκαφές στη Μολδαβία, όπου χρονολογούνται από 
τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Σήμερα ανήκουν στα παραδοσιακά όργανα της Αμερικανικής και Αγγλικής 
μουσικής (Barber και Dafordth, 1977).

Κουτάλια  (Σχ.21)
Υλικά:  Δυο κουτάλια σούπας, μονωτική ταινία.
Τυλίγουμε τη μονωτική ταινία στη λαβή των κουταλιών, περίπου μέχρι τη μέση, και στη συνέχεια 
λυγίζουμε ελαφρά προς τα πάνω το στέλεχος, ώστε να μεγαλώσσuμε την καμπύλη του κουταλιού. 
Κρατάμε τα κουτάλια ανάμεσα σε αντίχειρα, δείχτη και μέσο, ώστε να έχουν περίπου ένα εκατοστό 
αέρα, με το κυρτό μέρος του ενός αντίθετα στο άλλο. Τα χτυπάμε ανάμεσα στον μηρό και την ανοι-
χτή παλάμη του άλλου χεριού. Συναντώνται στην αγγλο-αμερικάνικη παραδοσιακή μουσική αλλά 
και στη χώρα μας, κυρίως στο Σμυρνέικο τραγούδι και στη Ρεμπέτικη μουσική.

Ξύλινα κουδούνια  (Σχ.22)
Υλικά:   Δυο κομμάτια καλάμι με κλειστό κόμπο στη μια τους μεριά, καβύλια διαμέτρου 18-20 χιλ. 

και μήκους 15 εκατ., μονωτική ταινία.
Εργαλεία: Πριόνι.
Κόβουμε τα καλάμια, έτσι ώστε το ένα να είναι 3-4 εκατ. μικρότερο από το άλλο, και τα τυλίγου-
με με λίγη μονωτική ταινία, για να κρατιούνται ενωμένα. Τα κρατάμε με το ανοιχτό μέρος προς τα 
πάνω και χρησιμοποιώντας την καβύλια σαν επικρουστήρα χτυπάμε το άνοιγμα του κάθε καλαμιού. 
Το μακρύτερο καλάμι θα μας δώσει βαθύτερο ήχο ενώ το κοντύτερο οξύτερο. Θυμίζει τον ήχο του 
temple block, που είναι ξύλινες σφαίρες, με βαθύ σχίσιμο, κουρδισμένες, και προέρχονται από την 
Ν.Α. Ασία (Michels, 1994).
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Ξυλάκια (Claves)  (Σχ.23)
Υλικά:  Καβύλιες διαμέτρου 15-23 χιλιοστά
Εργαλεία: Πριόνι με λεπτό “δόντι”.
Για τις claves χρειάζεται ένα ζευγάρι καβύλιες ίδιων διαστάσεων, που έχουν μήκος γύρω στα 15-18 
εκατ. Αντί για καβύλια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σκουπόξυλο αλλά και κλαδάκια, που πρέπει 
όμως να είναι ξερά. Κρατάμε το ένα ξυλάκι με τις άκρες των δαχτύλων μας μέσα στη φούχτα, με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζεται  κενό για ηχείο κάτω από το ξυλάκι. Το άλλο ξυλάκι το κρατάμε 
από τη μια άκρη και το χτυπάμε πάνω στο πρώτο. Η σύχρονη χρήση αυτού του οργάνου συναντάται  
στην Κουβανέζικη μουσική (Baines, 1992), η κρούση όμως δύο ξύλων που συνοδεύουν τον χορό και 
το τραγούδι χρονολογείται από τις πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να κάνει μουσική (Maioli).

Αφρικάνικες κλάβες  (Σχ.24)
Υλικά:  Χοντρό καλάμι 20-25 εκατ.
Εργαλεία: Κοπίδι ή ράσπα με μέτριο “δόντι”.
Για αυτό το είδος του αφρικάνικου ιδιόφωνου θα χρειαστεί αρκετά χοντρό καλάμι, που να έχει στα 
2/3 περίπου έναν κόμπο, καθώς και στις δυο του άκρες, ώστε να είναι κλειστό. Σε περίπτωση που η 
μια άκρη είναι ανοιχτή, την κλείνουμε με ένα φελλό. Με το κοπίδι ή με τη ράσπα κάναυμε ένα άνοιγ-
μα δεξιά και αριστερά από τον κόμπο, γύρω στα 8-10 εκατ. Κρατάμε χαλαρά μέσα στη χούφτα μας 
το όργανο, με το άνοιγμα προς τα κάτω. Με σκληρό επικρουστήρα χτυπάμε δεξιά και αριστερά από 
τον κόμπο, για να έχουμε ήχο διαφορετικής οξύτητας.

Κρόταλο ρέντελα  (Σχ.25)
Υλικά: Λεπτό σανιδάκι 4-8 χιλ. πάχος και 3 με 4 εκατ. πλάτος, σπάγκος από μη συνθετικό υλικό.
Εργαλεία: Πριόνι με λεπτό δόντι, δράπανο χειρός, τρυπάνι 3-4 χιλ.
Χρειαζόμαστε δυο κομμάτια 8 με 10 εκατοστά για τα πλαϊνά και ένα κομμάτι 18 με 20 εκατ. για το 
στέλεχος. Ανοίγουμε δυο τρύπες, περίπου ένα εκατοστό από τη μια άκρη, στα μικρά ξυλάκια και 
δύο στο στέλεχος, στο σημείο που έρχεται “πρόσωπο” με το στέλεχος. Κατόπιν, δένουμε, όχι πολύ 
σφιχτά, με το σπάγγο και τα τρία ξυλάκια. Το κρόταλο παίζεται κρατώντας το από το στέλεχος και 
κουνώντας το με απότομες κινήσεις. Παρόμοιο όργανο, μεγάλων διαστάσεων, υπάρχει στο μουσείο 
του Γαλαξιδίου, με την επωνυμία ρέντελα (Ανωγειανάκης, 1976).
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Λιθόφωνο  (Σχ.26)
Υλικά:  Κομμάτια από πλακάκια διαφόρων μεγεθών, ένα κομμάτι αφρολέξ για τις μπαγκέτες, δυο 

μεγάλες χάνδρες διαμέτρου 2-3 εκατ., ξύλινες ή από σκληρό πλαστικό, 2 κομμάτια καβύλια 
διαμέτρου 6-8 χιλ. και  μήκους 20 εκατ., ξυλόκολλα.

Διαλέγουμε 5-6 πλακάκια διαφορετικού μεγέθους, ώστε να υπάρχει διαφορά στην οξύτητα, και τα 
ακουμπάμε πάνω στο αφρολέξ. Βάζουμε λίγη κόλλα στην τρύπα της χάνδρας, περνάμε την καβύλια 
και την αφήνουμε να στεγνώσει. Το λιθόφωνο παίζεται με δύο μπαγκέτες. Αντί για πλακάκια, μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε και πέτρες από τη θάλασσα, που είναι σαν πλάκες. Χρειάζονται όμως 
αρκετές δοκιμές, για να δούμε ποιες από τις πέτρες αυτές “βγάζουν” ήχο. Μια σειρά από πέτρες, και 
μάλιστα “κουρδισμένες”, έχει βρεθεί στην Ινδοκίνα·ανάγονται στην εποχή του λίθου. Λιθόφωνα χρη-
σιμοποιούνται ακόμα και σήμερα στην Κίνα, την Κορέα, τη Σαμόα και αλλού (Wachsmann, 1982).

Γλάστρες  (Σχ.27)
Υλικά:  Πέντε πήλινες γλάστρες διαφορετικών μεγεθών, χοντρός σπάγκος, 5 καδρονάκια ή καλάμια 

χοντρά, 4 καλάμια.
Η μοναδική δυσκολία είναι η κατασκευή του πλαισίου που θα στηριχτούν οι γλάστρες. Αφού το 
φτιάξουμε όπως φαίνεται στο σχήμα, περνάμε ένα κομμάτι σπάγκο από την τρύπα της κάθε γλάστρας 
και κάνουμε δυο τρεις κόμπους για να μπορεί να κρέμεται η γλάστρα. Κρεμάμε τις γλάστρες κατά 
μέγεθος, με τη μεγαλύτερη στα αριστερά. Παίζεται με μαλακές ή ημίσκληρες μπαγκέτες.
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3. Τριβόμενα ιδιόφωνα

Στα τριβόμενα ιδιόφωνα ανήκουν τα όργανα των οποίων ο ήχος παράγεται με τριβή ή με ξύσιμο. 

Ξύστρα με σανιδάκια  (Σχ.28)
Υλικά:  Δυο σανιδάκια 10-20 εκατ., δυο πηχάκια 5-10 εκατ., 4 καρφιά, βενζινόκολλα.
Εργαλεία:  Σφυρί, χοντρό σμυριδόπανο.
Καρφώνουμε τα δυο πηχάκια στη μέση των σανιδιών, για να τα χρησιμοποιήσουμε σαν λαβές. Στη 
συνέχεια κολλάμε το σμυριδόπανο στην άλλη επιφάνεια της σανίδας και αφήνουμε να στεγνώσει η 
κόλλα βάζοντας ένα βάρος επάνω. Κρατάμε τα σανιδάκια από τις λαβές και τρίβουμε το ένα πάνω 
στο άλλο.

Πλάκα πλυσίματος  (Σχ.29)
Υλικά:  Φαρδιά σανίδα ή κόντρα πλακέ 20-30 x 10-20 εκατ., καλάμια, λεπτά καρφιά, κόλλα για ξύλο, 

3-4 μεταλλικές δαχτυλήθρες.
Εργαλεία:  Σφυρί, πριόνι, μαχαίρι.
Διαλέγουμε τα καλάμια ώστε να έχουν περίπου την ίδια διάμετρο και τα κόβουμε στο μέγεθος της 
μικρότερης πλευράς της σανίδας. Σχίζουμε τα καλάμια στη μέση με το μαχαίρι και αλείφουμε  με 
κόλλα τη σανίδα. Καρφώνουμε με προσοχή τα καλάμια με δυο καρφιά κοντά σε κόμπο. Είναι πολύ 
πιθανόν να σχιστεί λίγο το καλάμι στο σημείο που το καρφώνουμε αλλά αυτό δεν επηρεάζει τον ήχο. 
Αν όμως ανοίξει τελείως, το αντικαθιστούμε. Παίζεται με ένα ή με δυο χέρια. Φοράμε τις δαχτυλή-
θρες στον αντίχειρα και τα μεγάλα δάχτυλα.
Κρατάμε την πλάκα με τη μεγάλη διάσταση κάθετα στο έδαφος και τη στηρίζουμε στον μηρό μας. 
Σέρνουμε ή χτυπάμε τα δάχτυλα κάθετα στα καλάμια. Το όργανο έχει τις ρίζες του στις ξύστρες της 
Αφρικής, όμως στην παραδοσιακή μουσική της Αμερικής (country music, blues) χρησιμοποιούσαν 
την πλάκα πλυσίματος, και μάλιστα ως βασικό όργανο, στη δεκαετία του ’20 (Menta, 1977).
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Ξύστρα από καλάμι  (Σχ.30)
Υλικά: Χοντρό καλάμι περίπου 30 εκατ., ένα μεγάλο καρφί.
Εργαλεία:  Πριόνι, δράπανο με τρυπάνι 3-4 χιλ., κοπίδι, τρίγωνη ή τετράγωνη λίμα.
Καλό είναι το καλάμι να έχει ένα κόμπο στα 2/3 του μήκους του. Ανοίγουμε μια τρύπα λίγο πιο πάνω 
από τον κόμπο, περίπου στα 12 με 13 εκατ., και με το κοπίδι σχίζουμε το καλάμι προς τη μεγάλη διά-
σταση, αντίθετα από τον κόμπο και αφαιρούμε ένα μικρό τμήμα του καλαμιού. Με το πριόνι κάθετα 
προς το άνοιγμα κάνουμε μικρές χαραγματιές ανά μισό πόντο.
Στη συνέχεια, με τη λίμα, βαθαίνουμε τις χαραγματιές, χωρίς να τρυπήσει το καλάμι. Κρατάμε την 
ξύστρα από τη λαβή και σέρνουμε ένα μεγάλο καρφί πάνω στα ανοίγματα. Η ξύστρα γίνεται και 
χωρίς το σχίσιμο, μόνο που ο ήχος θα είναι πιό μουντός. Οι ξύστρες χρονολογούνται από τη Μαγδα-
λήνειο περίοδο, ανάμεσα στα 50.000 και 10.000 χρόνια π.Χ. (Maioli).
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4. Κουρδισμένα ιδιόφωνα

Με τον όρο κουρδισμένα ιδιόφωνα εννοούμε τα ιδιόφωνα με καθορισμένο τονικό ύψος. Στην ου-
σία ανήκουν στα κρουόμενα ιδιόφωνα αλλά ο λόγος που τα εξετάζουμε χωριστά είναι ότι απαιτούν 
κάποιες ιδιαίτερες φροντίδες στο κούρδισμά τους. Γενικά και εδώ ισχύει ότι μεγαλύτερη ράβδος θα 
μας δώσει και βαρύτερο φθόγγο. Είναι σημαντικό όμως και διευκολύνει τη διαδικασία κουρδίσματος 
ότι μπορούμε όχι μόνο να οξύνουμε ένα φθόγγο κονταίνοντας τη ράβδο αλλά και να τον βαρύνουμε. 
Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε λιμάροντας τη ράβδο στο μέσο της. Όσο περισσότερο λιμάρουμε 
τόσο βαρύτερο φθόγγο μας δίνει. Αν κοιτάξουμε τα μεταλλόφωνα που κυκλοφορούν στα καταστήμα-
τα μουσικών ειδών, θα δούμε ότι από την κάτω πλευρά της κάθε ράβδου υπάρχει ένα κοίλωμα δια-
φορετικό  για κάθε φθόγγο. Αυτό είναι το κούρδισμα. Η ίδια τεχνική εφαρμόζεται και στα ξυλόφωνα 
αλλά δεν μπορεί να βρεί εφαρμογή στους σωλήνες. Ο μόνος τρόπος για να κουρδίσουμε σωλήνες 
είναι να μειώσουμε το μήκος τους και άρα μόνο να τους οξύνουμε. Αν θέλουμε βαρύτερο ήχο θα 
πρέπει να κόψουμε μεγαλύτερου μήκους σωλήνα. Μπορεί η διαδικασία κουρδίσματος να είναι λίγο 
επίπονη, όμως το αποτέλεσμα μας αποζημιώνει, και γι’ αυτό αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουμε τέτοιες 
κατασκευές.

Μεταλλόφωνο  (Σχ.31)
Υλικά:  Λάμες αλουμινίου 3 x 20 χιλ., σανίδα ή κόντρα πλακέ περίπου 15 x 25 εκατ., λάστιχο ή αφρο-

λέξ μόνωσης παραθύρων (tesamoll), μερικά λεπτά καρφιά, σκληρές μπαγκέτες.
Εργαλεία:  Πριόνι με λεπτό δόντι, λίμα, σφυρί, ψαλίδι.
Είναι πολύ δύσκολο να δοθούν ακριβείς μετρήσεις, για να κοπούν οι ράβδοι για τον κάθε φθόγγο. 
Αυτό οφείλεται στο υλικό, που δεν έχει την ομοιογένεια αυτών που χρησιμοποιούνται για τα μουσικά 
όργανα. Το πρώτο μας βήμα είναι να κόψουμε μια λάμα γύρω στα 125 χιλ. Ο φθόγγος που θα βγάλει 
θα κυμαίνεται από Σι μέχρι Ρε, μια τρίτη. Από κει και μετά κόβουμε λάμες που θα έχουν διαφορά  
περίπου 3-4 χιλ. Αυτό θα μας δώσει μια διαφορά περίπου ημιτονίου ενώ το διπλάσιο μέγεθος περίπου 
τόνου. Διαλέγουμε τις λάμες που ανταποκρίνονται περίπου στους φθόγγους που μας ενδιαφέρουν και 
αρχίζουμε το κούρδισμα. Το κούρδισμα μπορεί να γίνει είτε με τη βοήθεια κάποιου άλλου οργάνου 
είτε με έναν ηλεκτρονικό χρωματικό χορδιστή που πωλείται στο εμπόριο. Πρέπει να έχουμε κατά 
νού ότι, για να βγάλει έναν πλούσιο ήχο η κάθε λάμα, θα πρέπει να μη σταματάει τίποτα τη δόνηση. 

Αυτό θα το πετύχουμε ακουμπώντας τη ράβδο σε δυο σειρές από λάστιχο ή αφρολέξ περίπου στα 
3/4 από την κάθε άκρη. Αν χτυπώντας με τη μπαγκέτα ο ήχος πνίγεται, μετακινούμε λίγο τα σημεία 
επαφής. Όταν βρούμε τα σημεία επαφής, τα σημαδεύουμε και κολλάμε το αυτοκόλλητο αφρολέξ 
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(ή το λάστιχο) πάνω στο ξύλο, με τρόπο ώστε τα σημεία επαφής να βρίσκονται πάνω στο αφρολέξ. 
Κόβουμε το λάστιχο σε κομμάτια λίγο μικρότερα από το μέγεθος των καρφιών και περνάμε τα καρ-
φιά από μέσα. Κατόπιν τα καρφώνουμε λίγο πάνω στο αφρολέξ, σε τέτοια απόσταση, ώστε οι λάμες 
αλουμινίου μόλις που να εφάπτονται στα καρφιά. Τα μεταλλόφωνα προέρχονται από την Άπω Ανατο-
λή, όπου χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ομάδες και μπορεί να παίζονται από δυο ή τρείς εκτελεστές, 
ανάλογα το μέγεθός τους. 
 do (C) μήκος 125 χιλ. sol (G) μήκος 97 χιλ.
 re  (D) μήκος 112 χιλ. la  (Α) μήκος 91 χιλ.
 mi (Ε) μήκος 106 χιλ. ci  (Β) μήκος 85 χιλ. 
 fa  (F) μήκος 103 χιλ. do’(c) μήκος 82 χιλ.

Λάμες μεταλλόφωνου  (Σχ.32)
Χρειάζεται ό,τι και για το μεταλλόφωνο, με τη διαφορά ότι δεν φτιάχνουμε πλαίσιο για όλες τις 
λάμες αλλά για κάθε μία ξεχωριστά ένα μικρό ηχείο. Θα χρειαστούμε έναν χάρτινο σωλήνα, λίγο 
μεγαλύτερο από την κάθε ράβδο, που θα τον κλείσουμε και από τις δυο μεριές με λίγη χαρτοταινία. 
Τέτοιος σωλήνας μπορεί να είναι από χαρτί κουζίνας ή και από αλουμινόχαρτο. Στο κέντρο του σω-
λήνα ανοίγουμε μια τρύπα περίπου 2 εκατ. και στα σημεία επαφή της ράβδου με τον σωλήνα κολ-
λάμε λίγο αφρολέξ. Η κάθε λάμα στερεώνεται με δυο λαστιχάκια, στα σημεία που είναι το αφρολέξ, 
και που δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτά. Παίζονται κρατώντας μια ή δυο ράβδους στο ένα χέρι και 
μια μπαγκέτα σκληρή ή ημίσκληρη στο άλλο.

Σωληνόφωνο  (Σχ.33)
Υλικά:  Λεπτοί σωλήνες αλουμινίου (από κεραία TV) διαμέτρου 10 χιλ. και πάχους 1 χιλ., σανίδα ή 

κόντρα πλακέ περίπου 15 x 25 εκατ., λάστιχο ή και αφρολέξ μόνωσης παραθύρων (tesamoll), 
μερικά λεπτά καρφιά, ένα κομμάτι αφρολέξ 10 χ 20 εκατ.

Εργαλεία: Σωληνοκόφτης, λίμα.
Κόβουμε ένα σωλήνα σε μήκος 33,3 εκατ. και τοποθετώντας τον πάνω στο αφρολέξ τον χτυπάμε 
με τη μπαγκέτα. Ο φθόγγος που θα ακουστεί πρέπει να είναι ντο (C). Οι σωλήνες μπορούν μόνο να 
οξυνθούν, αν τις λιμάρουμε και μειώσουμε το μήκος τους. Για να τις βαρύνουμε, θα πρέπει να κό-
ψουμε μεγαλύτερο μήκος σωλήνα. Οι διασtάσεις για τους άλλους φθόγγους είναι:  
D=31,5 - Ε=29,7 - F=28,8 - G=27,1 - Α=25,5 - Β=24 - C=23,3.
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Κατόπιν ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το μεταλλόφωνο, για να φτιάξουμε το πλαίσιο που θα 
μπούν οι σωλήνες. Και πάλι προσέχουμε τα σημεία που θα ακουμπούν οι δυο άκρες των σωλήνων, 
όπως και στο μεταλλόφωνο. Παίζονται με σκληρές ή ημίσκληρες μπαγκέτες.

Ξυλόφωνο  (Σχ.34)
Υλικά:  Καβύλια 23 χιλ., σπάγκος από μη σννθετικό υλικό, ένα κομμάτι αφρολέξ 10 x 20 εκατ.
Εργαλεία: Πριόνι, λίμα.
Κόβουμε ένα κομμάτι καβύλια περίπου 20 εκατ. και δοκιμάζουμε τον τόνο με μια σκληρή μπαγκέτα, 
αφού το ακουμπήσουμε πρώτα πάνω στο αφρολέξ. Ο φθόγγος θα πρέπει να είναι περίπου στο ντο 
(C). Ανάλογα αν είναι οξύτερος ή βαρύτερος, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το μεταλλόφωνο.  
Οξύνουμε λιμάροντας τις άκρες ή βαρύνουμε λιμάροντας στο μέσο από τη μια πλευρά. Επαναλαμ-
βάνουμε την ίδια διαδικασία, μέχρι να φτιάξουμε  μια πλήρη οκτάβα κόβοντας την καβύλια με μια 
διαφορά ενός πόντου περίπου. Βάζουμε το σπάγκο διπλό, τον στρίβουμε και στη συνέχεια τον διπλώ-
νουμε στα δύο, τον κάνουμε δηλαδή τετραπλό.

Κατόπιν περνάμε τις κουρδισμένες καβύλιες ανάμεσα από το σπάγκο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
εφάπτονται μεταξύ τους. Κρατάμε το ξυλόφωνο από τους σπάγκους που περισσεύουν, με τον οξύ-
τερο φθόγγο προς τα πάνω. Τα ξυλόφωνα έχουν αφρικάνικη προέλευση και σννήθως κάτω από τις 
ράβδους, έχουν αποξηραμένες κολοκύθες, που παίζουν τον ρόλο ηχείου.

Ξυλόφωνο με σανιδάκια  (Σχ.35)
Υλικά:   Σανίδα 25 χ 10 χιλ. και μήκους 1,5 μ., σανίδα ή κόντρα πλακέ περίπου 15 x 25 εκατ., λάστιχο 

ή αφρολέξ μόνωσης παραθύρων (tesamoll), μερικά λεπτά καρφιά.
Εργαλεία: Πριόνι, λίμα, σφυρί, ψαλίδι.
Γίνεται όπως ακριβώς το ξυλόφωνο, με καβύλιες, μόνο που σε αυτή την περίπτωση φτιάχνουμε πλαί-
σιο παρόμοιο με του μεταλλόφωνου. Στη συνέχεια κόβουμε ένα σανιδάκι μήκους 22 εκατ., που θα 
μας δώσει περίπου το ντο (C). Για τους υπόλοιπους φθόγγους κόβουμε σανιδάκια κατά ένα εκατοστό 
κοντύτερα από το προηγούμενο, για να έχουμε διαφορά ενός τόνου, ή μισό εκατοστό, για διαφορά 
ημιτονίου. Το τελικό κούρδισμα γίνεται, ως συνήθως, λιμάροντας τη μέση για βάρυνση ή τις άκρες 
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για όξυνση. Παίζεται με δυο σκληρές μπαγκέτες. Το ξυλόφωνο είναι από τα πρώτα μελωδικά όρ-
γανα που έφτιαξε ο άνθρωπος και ήταν αρκετά διαδεδομένα, τόσο στην Ασία όσο και στην Αφρική 
(Blades, 1975). Σήμερα απαντάται σε όλο σχεδόν τον κόσμο.

Καμπάνες  (Σχ.36)
Υλικά:  Σωλήνες αλουμινίου διαμέτρου 40 χιλ. και πάχους 2 χιλ., χοντρός σπάγκος, μονωτική ταινία, 

ημίσκληρη ή μαλακή μπαγκέτα.
Εργαλεία: Σφυράκι, πριόνι, λίμα.
Για το φθόγγο λα (Α), κόβουμε το σωλήνα σε μήκος 50,7 εκατ. Κρατώντας τον με τον μέσο και τον 
αντίχειρα βρίσκουμε το σημείο που θα ηχεί πιο πολύ (περίπου στα 3/4 από τη μια άκρη) χτυπώντας το 
σωλήνα στο πάνω μέρος. Αν χρειάζεται όξυνση ο φθόγγος, λιμάρουμε τον σωλήνα. Αφού τον κουρδί-
σουμε, δοκιμάζουμε να βρούμε πάλι το σημείο που θα ηχεί καλύτερα. Στο σημείο αυτό μπορούμε να 
βάλουμε μονωτική ταινία και να φτιάξουμε μια θηλιά με το σπάγκο, για να κρατάμε ή να κρεμάσουμε 
τους σωλήνες. Για το φθόγγο ντο (C) χρειάζονται 46,9 εκατ. ενώ για το ρε (D) 44 εκατ.
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Β)  ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ

5. Κρουόμενα μεμβρανόφωνα

Τα κρουόμενα μεμβρανόφωνα είναι τα όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται όταν κρούεται (χτυπιέ-
ται) η μεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή μπορεί να είναι δέρμα (μοσχαριού ή από κατσίκι), κατάλληλα 
επεξεργασμένο για τύμπανα, ή συνθετικά υλικά (σαμπρέλες από λάστιχα).
Το φυσικό δέρμα για τα τύμπανα το βρίσκουμε στα καταστήματα μουσικών οργάνων. Αν και είναι 
σχετικά ακριβό υλικό, οι κατασκευές που γίνονται είναι πολύ καλές και βέβαια κατά πολύ φθηνότε-
ρες από τα έτοιμα όργανα. Ντέφια, χειροτύμπανα (ταμπουρίνα), μπόγκος κ.ά. μεμβρανόφωνα είναι 
μερικές κατασκευές με “επαγγελματικές” προδιαγραφές και ευκολία στην εκτέλεση κατασκευής.

Τύμπανο με πλαίσιο  (Σχ.37)
Υλικά:  Ξύλινο τελάρο κεντήματος με βίδα, δέρμα ανάλογης διαμέτρου, βενζινόκολλα, δοχείο με 

νερό.
Το φυσικό δέρμα έχει την ιδιότητα να μαλακώνει και να χαλαρώνει όταν απορροφά υγρασία και να 
τεντώνει όταν στεγνώνει. Βάζουμε το δέρμα μέσα στο νερό και το αφήνουμε τουλάχιστον για μισή 
ώρα τρίβοντάς το μια δυο φορές για να φύγει το ταλκ που συνήθως έχει όταν το αγοράζουμε. Παίρ-
νουμε το δέρμα, που είναι πια μαλακό σαν ύφασμα, το σκουπίζουμε από τα νερά και σημαδεύουμε 
την εσωτερική πλευρά του τελάρου πάνω στο δέρμα. Βάζουμε λίγη κόλλα περιμετρικά στα σημεία 
που είναι το ίχνος του στεφανιού και προς την εσωτερική μεριά του κύκλου. 

Στη συνέχεια χαλαρώνουμε αρκετά τη βίδα από το τελάρο και βάζουμε ένα λεπτό στρώμα κόλλας 
στην εξωτερική πλευρά του εσωτερικού στεφανιού και στην εσωτερική του εξωτερικού στεφανιού. 
Βάζουμε το δέρμα πάνω από το μεγάλο στεφάνι και το μικρό στεφάνι πάνω από το δέρμα και σφίγ-
γουμε τη βίδα τεντώνοντας συγχρόνως το δέρμα.
Όταν το τεντώσουμε καλά, το αφήνουμε να στεγνώσει, μακριά από ήλιο και θερμαντικά σώματα, για 
24 ώρες. Παίζεται με μπαγκέτα. Το συναντάμε στην Ιαπωνία (Uchiwά daiko)· συνοδεύει επίσης το 
τραγούδι των Εσκιμώων (Diagram Group).
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Μπόνγκος (Bongos)  (Σχ.38)
Υλικά:  Δυο κομμάτια σωλήνες υδρορροής ή απορροφητήρα διαφορετικής διαμέτρου, δέρμα ανάλο-

γης διαμέτρου, σπάγκος, βενζινόκολλα, δοχείο με νερό.
Εργαλεία: Λίμα.
Φροντίζουμε τα δυο κομμάτια του σωλήνα να έχουν ίδιο μήκος. Μουσκεύουμε τα δέρματα, όπως και 
στο τύμπανο με το τελάρο. Κατόπιν σημαδεύουμε την περίμετρο των σωλήνων στα δέρματα και τα 
σκουπίζουμε από τα πολλά νερά. Με τη λίμα “αγριεύουμε” λίγο τη μια πλευρά, σε μήκος 3-4 εκατ., 
και σε αυτό το σημείο βάζουμε λεπτό στρώμα βενζινόκολλας. Βενζινόκολλα βάζουμε και στο δέρμα 
που έχουμε σημαδέψει. Περιμένουμε 5-10 λεπτά να στε  γνώσει η κόλλα και πιέζουμε το δέρμα τρα-
βώντας το συχγρόνως προς τα κάτω, αντιδιαμετρικά. Στη συνέχεια δένουμε με το σπάγκο το δέρμα 
στο μέρος που έχει κολλήσει και το αφήνουμε να στεγνώσει, μακριά από ήλιο ή θερμαντικά σώμα-
τα. Τα μπόνγκος παίζονται με τα χέρια, και ιδίως με ενωμένους τους δείχτες και τους παράμεσους. 
Πρόκειται για ένα πολύ βασικό όργανο της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Ακολουθώντας την ίδια 
διαδικασία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα υλικά ως βάση για τύμπανα, για παράδειγμα 
κεραμικές και πλαστικές γλάστρες, παλιά ανθοδοχεία, ξύλινα βαρελάκια κτλ. Η ποικιλία των σχε-
δίων τους θα μας δώσει και διαφορετικά ηχοχρώματα. Είναι απαραίτητο όμως να δοκιμά ζουμε αν η 
κόλλα “πιάνει” στο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε ως βάση.

Τύμπανο που κουρδίζεται  (Σχ.39)
Υλικά:  Τύμπανο με πλαίσιο, μικρό ξύλινο βαρελάκι, δερμάτινο κορδόνι, περίπου 16 φορές το μήκος 

του βαρελιού, 8 μεγάλες χάνδρες, 8 ξυλόβιδες.
Εργαλεία: Κατσαβίδι.
Έχουμε φτιάξει το τύμπανο με πλαίσιο, όπως στο σχ.37 Αφαιρούμε τους δυο πάτους του βαρελιού 
και στη μια άκρη βιδώνουμε τις ξυλόβιδες με γωνία, μέχρι τη μέση (βλ. σχήμα).
Ανοίγουμε 8 τρύπες στο τύμπανο με πλαίσιο και το βρέχουμε και από τις δυο μεριές με ένα σφουγ-
γάρι με νερό. (Προσοχή, δεν βουτάμε όλο το τύμπανο στο νερό). Όταν το δέρμα μαλακώσει αρκετά, 
περνάμε το κορδόνι από μια τρύπα, περνάμε μια χάνδρα στο κορδόνι, το περνάμε κάτω από τη βίδα, 
το ξαναφέρνουμε πάνω, το περνάμε από την ίδια χάνδρα και το περνάμε από την επόμενη τρύπα. 
Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην αρχή του κορδονιού, οπότε και τη 
δένουμε με το τέλος του σφιχτά. Το αφήνουμε να στεγνώσει και, όταν στεγνώσει, μπορούμε να το 



47

κουρδίσουμε. Όταν οι χάνδρες βρίσκονται κοντά στις βίδες, το δέρμα είναι χαλαρό, όσο ανεβάζουμε 
τις χάνδρες προς το δέρμα, το δέρμα τεντώνει. Ο τρόπος αυτός κουρδίσματος έχει χρησιμοποιηθεί σε 
αρκετούς πολιτισμούς, όπως για παράδειγμα στην Ινδία, Ιαπωνία και Ινδοκίνα αλλά και στην Ευρώ-
πη, κατά τον Μεσαίωνα.

Τύμπανο με σαμπρέλα  (Σχ.40)
Υλικά:  Ένα κομμάτι σωλήνα υδρορροής ή από χοντρό χαρτόνι, ένα κομμάτι σαμπρέλα, μερικά ξυ-

λόκαρφα, κολάρο (σφιχτήρα).
Εργαλεία:  Δράπανο, τρυπάνι 3 χιλ., κατσαβίδι.

Κάνουμε 5 με 6 τρύπες, ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα, με μια μικρή κλίση προς τα πάνω και 
σε απόσταση 2 με 3 εκατ. κάτω από την άκρη του . Κατόπιν σχεδιάζουμε την περίμετρο του σωλήνα 
στη σαμπρέλα, κόβουμε απ’ αυτήν ένα κύκλο λίγο μεγαλύτερο από το σχέδιο και ανοίγουμε τις αντί-
στοιχες τρύπες με το αστέρι, όπως στο σχέδιο (σχ. α). Βάζουμε από ένα ξυλόκαρφο σε κάθε τρύπα 
του σωλήνα και περνάμε από τα ξυλόκαρφα τις τρύπες της σαμπρέλας ακολουθώντας αντιδιαμετρική 
πορεία (σχ. β). Αφού περάσουμε όλες τις τρύπες στα ξυλόκαρφα, περνάμε το κολάρο και το σφίγγου-
με, για να διαρκέσει η κατασκευή μας περισσότερο (σχ. γ). Παίζεται και με τα χέρια και με σκληρές 
μπαγκέτες.
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6. Τριβόμενα μεμβρανόφωνα

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα μεμβρανόφωνα των οποίων ο ήχος παράγεται με τριβή.
Συνήθως η τριβή είναι έμμεση και όχι κατευθείαν πάνω στη μεμβράνη. Παραδείγματα είναι τα όρ-
γανα που ακολουθούν.

Κότα  (Σχ.41)
Υλικά: Κύπελο από γιαούρτι, σπάγκος 50-60 εκατ., ένα σπιρτόξυλο, λίγο ρετσίνι.
Κάνουμε μια τρύπα στο κέντρο της βάσης του κυπέλου και περνάμε το σπάγκο από μέσα.
Δένουμε το σπιρτόξυλο με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκει αντίσταση στη βάση και να μην περνάει ο 
σπάγκος από την τρύπα. Με το ένα χέρι κρατάμε το κύπελο και με το άλλο τρίβουμε το ρετσίνι τρα-
βώντας το σχοινί προς τα κάτω.

Μουγκρινάρα  (Σχ.42)
Υλικά:  Σωλήνας υδρορροής, δέρμα ανάλογης διαμέτρου, καβύλια 4 χιλ. και μήκους 20-30 εκατ. ή 

λεπτό κλαδάκι, ξύλινη χάνδρα, ξυλόκολλα, βενζινόκολλα, δοχείο με νερό, σφουγγάρι, καρφί.
Εργαλεία: Λίμα.
Προετοιμάζουμε το σωλήνα και το δέρμα, όπως κάνουμε για το τύμπανο με δέρμα. Μόλις κολλή-
σουμε το δέρμα, κάνουμε μια τρύπα με το καρφί στο κέντρο του. Κολλάμε τη χάνδρα στη μια άκρη 
της καβύλιας και περνάμε την καβύλια από την τρύπα του δέρματος, με τη χάνδρα να βρίσκεται στο 
εξωτερικό του. Αφήνουμε τη μουγκρινάρα να στεγνώσει. Για να βγάλει ήχο, βρέχουμε το σφουγγάρι 
με νερό και το τραβάμε πάνω στην καβύλια σφίγγοντάς το ελαφρά. Η διαδικασία είναι η ίδια, όπως 
και στην κότα, αλλά ο ήχος είναι πιο δυνατός και πιο καθαρός. Μοιάζει με δυνατό μούγκρισμα, από 
όπου πήρε και το όνομα. Το χρησιμοποιούσαν στην Κρήτη, για να διώχνουν τα πουλιά ή τα αρπα-
χτικά από τα μποστάνια (Ανωγειανάκης, 1976). Έχει βρεθεί όμως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 
με το όνομα Rommelpot ή “φωνή του λιονταριού”, αλλά και στη Βόρεια Αφρική, με διάφορα τοπικά 
ονόματα (Diagram Group, 1976).
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7. Πνευστά μεμβρανόφωνα

Τα πνευστά μεμβρανόφωνα είναι τα όργανα των οποίων ο ήχος παράγεται όταν πάλλεται η μεμβράνη 
με το φύσημα του αέρα. Σε αυτή την περίπτωση, η μεμβράνη είναι πολύ λεπτή, συνθετική (νάυλον 
σακούλες) αλλά και χαρτί (τσιγαρόχαρτο ή λεπτό ριζόχαρτο).

Νουνούρα (Καzοο)  (Σχ.43)
Υλικά: Καλάμι διαμέτρου 2-2,5 εκατ. και μήκους 18-20 εκατ., νάυλον σακούλα, μικρό λάστιχο.
Εργαλεία: Πριόνι, λίμα στρογγυλή, ψαλίδι.
Φροντίζουμε ώστε το καλάμι να μην έχει κόμπο και από τις δυο μεριές. Αν υπάρχουν κόμποι, τους 
ανοίγουμε με τη λίμα. Στη συνέχεια λιμάρουμε το καλάμι στη μέση, για να ανοίξουμε μια τρύπα, πε-
ρίπου όση και η διάμετρός του. Αν δεν έχουμε λίμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χοντρό γυαλό-
χαρτο, που το έχουμε τυλίξει γύρω από ένα καλάμι. Κατόπιν κόβουμε ένα κομμάτι σακούλας και το 
βάζουμε στη μια άκρη του καλαμιού, με το λάστιχο, προσέχοντας να μην είναι η μεμβράνη ούτε πολύ 
τεντωμένη ούτε και χαλαρή. Για να βγάλει ήχο η νουνούρα, δεν φυσάμε απλώς στο μεσαίο άνοιγμα 
αλλά χρειάζεται να “τραγουδήσουμε” ή να μουρμουρίσουμε κάποια μελωδία. 

Με αυτό τον τρόπο, η μεμβράνη πάλλεται και παραμορφώνει τον ήχο. Συναντάται σε όλη σχεδόν την 
Ελλάδα αλλά με διαφορετικά ονόματα (Ανωγειανάκης, 1976). Στη δεκαετία του ’30 εμφανίστηκαν 
σύνολα από καζού στην Ευρώπη (Diagram Group, 1976).
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Γ) ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ

Οι χορδές στα χορδόφωνα όργανα παράγουν ήχο με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το 
όργανο:
α)  Με τριβή, όπως στην περίπτωση των εγχόρδων με τόξο (βιολί, βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο) 

που ανήκουν στη συμφωνική ορχήστρα αλλά και των παραδοσιακών οργάνων, όπως κρητική, 
ποντιακή και νησιώτικη λύρα.

β)  Με νύξη (τσίμπιμα), όπου ο εκτελεστής νύσει τις χορδές με τα δάχτυλα ή με τα νύχια (άρπα, κιθά-
ρα) ή με πένα (μαντολίνο, μπουζούκι, κανονάκι).

γ)  Με κρούση από μπαγκέτες (σαντούρι) ή σφυράκια (πιάνο) και τέλος.
δ)  Με τον αέρα, όπως στην περίπτωση της αιολικής άρπας, του μοναδικού οργάνου που ανήκει σε 

αυτή την κατηγορία.

8. Χορδόφωνα των οποίων ο ήχος παράγεται με τριβή

Το δοξάρι που χρησιμοποιείται σε αυτά τα όργανα αποτελείται από ένα στέλεχος, πάνω στο οποίο 
είναι τεντωμένες τρίχες από ουρά αλόγου. Το στέλεχος παλιότερα είχε το σχήμα τόξου, και γι’ αυτό 
τα όργανα που χρησιμοποιούν δοξάρι τα ονομάζουν έγχορδα με τόξο. Το δοξάρι μπορεί να κατασκευ-
αστεί χρησιμοποιώντας παλιές τρίχες από δοξάρι που τις έχουν αλλάξει και που θα μας τις δώσει 
κάποιος φίλος, που παίζει έγχορδο με τόξο. Αντί για τρίχες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σπάγκο 
φυτικό (τριχιά). Ό,τι υλικό κι αν χρησιμοποιήσουμε, θα το τεντώσουμε σε ένα χλωρό κλαδί, που θα 
πάρει τη μορφή τόξου. Και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη θα πρέπει να τρίψουμε τις τρίχες 
ή την τριχιά με ξερό ρετσίνι, ειδικό για τα δοξάρια, για να βγάλει ήχο.

Λύρα  (Σχ.44)
Υλικά:  Μια φλάσκα μέτρια, ένα κομμάτι χοντρό καλάμι 25-30 εκατ., 2 χορδές βιολιού, 2 κλειδιά 

βιολιού 1/2 ή 3/4, 2 μικρά κομμάτια σκληρού ξύλου για καβαλάρηδες, ένα κομμάτι κόντρα 
πλακέ, ξυλόκολλα, σύρμα χάλκινο ή μπρούτζινο, ένα καρφάκι.

Εργαλεία:  Πριόνι με λεπτό δόντι, λίμα στρογγυλή, δράπανο, τρυπάνι 5 χιλ.
Διαλέγουμε το καλάμι να έχει κόμπους και στις δυο μεριές. Ανοίγουμε δυο τρύπες στη μια άκρη 
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του καλαμιού, τη μια λίγο πιο κάτω από την άλλη, έτσι ώστε να διασταυρώνονται. Με τη λίμα τις 
διαμορφώνουμε λιγάκι, για να χωράνε τα κλειδιά αρκετά σφιχτά. Τυλίγουμε λίγο σύρμα κοντά σrις 
τρύπες, ώστε να προφυλάξουμε το καλάμι, για να μην σκιστεί. Κόβουμε τη φλάσκα στη μέση, κάθε-
τα, και την καθαρίζουμε εσωτερικά. Κόβουμε το λαιμό της φλάσκας και σε αυτό το μέρος κάνουμε 
ένα άνοιγμα, που να χωράει το καλάμι. Τοποθετούμε το καλάμι έτσι ώστε να ακουμπά  η άκρη του 
στην άλλη άκρη της φλάσκας. Βάζουμε λίγη ξυλόκολλα στα σημεία επαφής του καλαμιού με τη φλά-
σκα και καρφώνουμε το καρφάκι, ώστε να πιάσει τη φλάσκα και το καλάμι και να μείνει λίγο, για 
να δεθούν  οι χορδές. Σχεδιάζουμε το ίχνος της φλάσκας στο κόντρα πλακέ, το κόβουμε και, πριν το 
κολλήσουμε στη φλάσκα, ανοίγουμε μια τρύπα στο κέντρο, για τον ήχο. Αφήνουμε να στεγνώσει η 
κόλλα. Περνάμε τα κλειδιά και τις χορδές, τις κουρδίζουμε λίγο και τοποθετούμε τους δυο καβαλάρι-
δες, τον ένα στο πάνω μέρος, κάτω από τις χορδές, και τον άλλο στο κάτω μέρος, πάνω στο καπάκι. 
Κουρδίζουμε τις χορδές, ώστε να έχουν διαφορά μια 5η, η μια από την άλλη. Παίζεται με δοξάρι.

Τρόμπα μαρίνα (μονόχορδο μπάσο)  (Σχ.45)
Υλικά:   Ένα καδρονάκι 2 χ 3 εκατ. και μήκους 150 εκατ., μια βιδοθηλιά μεγάλη, 2-3 φλάσκες, 2 μι-

κρά κομμάτια σκληρού ξύλου για καβαλάρηδες, παλιά χορδή από τσέλο (ρε ή λα) ή κόντρα 
μπάσο (σολ), ξυλόκολλα, ένα καρφί.

Εργαλεία: Πριόνι με λεπτό δόντι, λίμα τετράγωνη.
Κόβουμε τις φλάσκες λίγο πιο κάτω από τον λαιμό και τις καθαρίζουμε από τους σπόρους και την 
εντεριώνη. Κατόπιν κάνουμε ένα άνοιγμα στις φλάσκες όσο και η περίμετρος του ξύλου διαμορφώ-
νοντάς το με τη λίμα, κολλάμε τις φλάσκες στη μια μεριά του ξύλου και αφήνόυμε για ένα 24ωρο να 
πιάσει η κόλλα. Στη συνέχεια καρφώνουμε το καρφί στο ένα άκρο, κοντά στις φλάσκες, και βιδώ-
νουμε λίγο τη βιδοθηλιά στο άλλο άκρο. Η απόσταση ανάμεσα στο καρφί και τη βιδοθηλιά πρέπει να 
είναι μικρότερη από το μήκος της χορδής. Δένουμε τη χορδή στο καρφί και στη βιδοθηλιά και τοπο-
θετούμε τους καβαλάρηδες στις δυο άκρες, κάτω από τη χορδή. Κουρδίζουμε τη χορδή βιδώνοντας 
τη βιδοθηλειά. Παίζεται με δοξάρι.

Η τρόμπα μαρίνα, που σημαίνει ναυτική σάλπιγγα, αναφέρεται στη βιβλιογραφία από τον 15ο αιώνα. 
Το πρώτο συνθετικό, δηλ. σάλπιγγα, το πήρε μάλλον επειδή ο ήχος των αρμονικών της μοιάζει με 
τον ήχο της σάλπιγγας, η λέξη ναυτική όμως δεν ξέρουμε από πού προέρχεται και δεν φαίνεται να  
ευσταθεί η άποψη ότι την χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί (Baines, 1992).
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9. Χορδόφωνα των οποίων ο ήχος παράγεται με νύξη

Κότα  (Σχ.46)
Υλικά:  Μια σανίδα ή ξύλινο κουτί μήκους 50 εκατ. περίπου, 5 ή 8 βίδες, 5 ή 8 βιδοθηλιές, ένα πηχάκι 

μήκους 15 εκατ. για τον καβαλάρη, ένα πηχάκι 2 χ 3 εκατ. και μήκους 40 εκατ., 5 ή 8 χορδές 
μεταλλικές ίδιου πάχους.

Εργαλεία: Πριόνι, λίμα, κατσαβίδι.
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, όπως και στο σαντούρι, για να περάσουμε τις χορδές.
Η βασική διαφορά  είναι στους καβαλάρηδες. Χρησιμοποιούμε το λεπτό καβαλάρη για τη μια μεριά 
και κόβουμε 8 καβαλάρηδες από το χοντρό πηχάκι περίπου 5 εκατ., οι οποίοι θα μπούν κάτω από 
κάθε χορδή. Οι καβαλάρηδες αυτοί θα μπούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαφοροποιούν και την το-
νικότητα της κάθες χορδής. Έτσι, κλειδιά και οι επόμενοι θα τοποθετούνται λίγο μακρύτερα ο ένας 
από τον άλλον (βλέπε σχ.46).

Το κότο παίζεται με πένα στο ένα χέρι ενώ τα δάχτυλα του άλλου χεριού πιέζουν τις χορδές δημι-
ουργώντας έτσι ένα βιμπράτο (τρεμούλιασμα του φθόγyου). Το κότο είναι παραδοσιακό Ιαπωνικό  
όργανο, που κατάγεται  από την Κίνα και ήρθε στην Ιαπωνία  τον 8ο αιώνα (Baines, 1992).

Κόρα  (Σχ.47)
Υλικά:  Μια φλάσκα, ένα καδρονάκι 2 χ 3 εκατ. και μήκους 40 εκατ., 8 βιδοθηλιές, 4 καλαμάκια για 

σουβλάκι, 8 νάυλον χορδές, ξυλόκολλα, 4 καρφάκια.
Εργαλεία: Σφυρί, δράπανο, τρυπάνι 3 χιλ., λίμα.
Ανοίγουμε μια τρύπα στο πλάι της φλάσκας και τη διαμορφώνουμε με τη λίμα, έτσι ώστε να περνά 
το καδρονάκι από μέσα. Στο σημείο που ακουμπά το καδρονάκι ανοίγουμε μια ακόμα τρύπα, ώστε 
να περνά το καδρονάκι από την άλλη μεριά της φλάσκας. Στο κοτσάνι της φλάσκας ανοίγουμε 4 
τρύπες που να περνούν από την άλλη μεριά (διαμπερές) και περνάμε τα καλαμάκια. Καρφώνουμε 
λίγο τα καρφάκια στο ένα άκρο και βιδώνουμε λίγο τις βιδοθηλιές στο καδρονάκι, 4 στη μια πλευρά 
και 4 στην άλλη, κοντά στο άλλο άκρο, αντίθετα από εκεί που έχουμε καρφώσει τα καρφιά (σχ.47α). 
Βάζουμε λίγη κόλλα στα σημεία επαφής με τη φλάσκα και το κολλάμε. 
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Όταν στεγνώσει η κόλλα, περνάμε τις χορδές στα καρφάκια και τις βιδοθηλιές και κουρδίζουμε δια-
τονικά και εναλλάξ, δηλαδή ντο αριστερά, ρε δεξιά, μι αριστερά, φα δεξιά, σολ αριστερά, λα δεξιά, 
σι αριστερά, ντο δεξιά. Η κόρα παίζεται νύσσοντας (τσιμπώντας) τις χορδές με τα δάχτυλα και των 
δύο χεριών, όπως η άρπα. Όργανο της Δυτικής Αφρικής, που ανήκει στην ιδιαίτερη οικογένεια της 
άρπας-λαούτο (Baines, 1992)

Κουτάλα - Μπαγλαμάς  (Σχ.48)
Υλικά:  Ξύλινη κουτάλα, δυο βιδοθηλιές, λεπτό δέρμα, ένα καρφάκι, μια χορδή νάυλον, ένα ξυλόκαρ-

φο για το μικρό καβαλάρη, ένα μικρό ξυλάκι για το μεγάλο καβαλάρη, βενζινόκολλα, κουβάς 
με νερό.

Εργαλεία: Ψαλίδι.
Κόβουμε το δέρμα σε μέγεθος λίγο πιο μεγάλο από το κοίλο μέρος της κουτάλας και το χαράζουμε 
στο σημείο που ενώνεται το κοίλο μέρος με το στέλεχος. Μουσκεύουμε το δέρμα για ένα τέταρτο 
και, αφού το στεγνώσουμε από τα νερά, περνάμε το στέλεχος της κουτάλας από τη σχισμή του δέρ-
ματος. Βάζουμε κόλλα στα σημεία επαφής και κολλάμε το δέρμα τεντώνοντάς το. Καρφώνουμε λίγο 
το καρφάκι πάνω στο δέρμα, εκεί που θα δεθούν οι χορδές, και αφήνουμε την κόλλα και το δέρμα 
να στεγνώσουν, μακριά από ήλιο και θερμαντικά σώματα. Βιδώνουμε τις δυο βιδοθηλιές στο πάνω 
μέρος του στελέχους και περνάμε τη χορδή.

Το μήκος της χορδής είναι αρκετό, ώστε να φτάσει για δυο χορδές στο μπαγλαμά. Με λίγη κόλλα 
κολλάμε το μικρό καβαλάρη κοντά στις βιδοθηλιές, κάτω από τις χορδές, και τοποθετούμε το μεγάλο 
πάνω στο δέρμα, κοντά στο καρφί, χωρίς να τον κολλήσουμε.
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Μπαγλαμάς  (Σχ.49)
Υλικά:  Μια φλάσκα μέτρια, ένα κομμάτι χοντρό καλάμι 25-30 εκατ., 2 χορδές νάυλον, 2 κλειδιά 

βιολιού 1/2 ή 3/4, 2 μικρά κομμάτια σκληρού ξύλου για καβαλάρηδες, ένα δέρμα λεπτό, ξυ-
λόκολλα, σύρμα χάλκινο ή μπρούτζινο, ένα καρφάκι.

Εργαλεία: Πριόνι με λεπτό δόντι, λίμα στρογγυλή, δράπανο, τρυπάνι 5 χιλιοστών.
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, όπως και για την κατασκευή της λύρας. Η βασική διαφορά είναι 
ότι, αντί για καπάκι κόντρα πλακέ, χρησιμοποιούμε το δέρμα, το οποίο το κόβουμε και το κολλάμε, 
όπως ακριβώς το δέρμα στην κουτάλα-μπαγλαμά. Τις χορδές, επίσης, πρέπει να τις κουρδίσουμε 
κατά 5ες, δηλαδή ρε-λα, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι διαφορετικού πάχους. 

Μπορούμε, αν θέλουμε να προσθέσουμε και τάστα (μπερντέδες) από νάυλον. Ο μπαγλαμάς αυτός 
έχει αρκετά δυνατό ήχο και ιδιόμορφο ηχόχρωμα. Η λέξη μπαγλαμάς αναφέρεται από έλληνες κατα-
σκευαστές, ήδη από την αρχή του αιώνα μας (Ανωγειανάκης, 1976).
Πιθανότατα όμως υπήρχε σε χρήση μερικούς αιώνες πριν (Πετρόπουλος, 1990).

Ντουμ-ντουμ  (Σχ.50) .
Υλικά:  Μια φλάσκα μικρή, ένα καλάμι 35-40 εκατ., ένα κλειδί βιολιού 1/2 ή 3/4, ένα κομμάτι δέρμα 

λεπτό, δυο κλιπς για εμπορικούς φακέλους, μια λεπτή μεταλλική χορδή, ένα κουμπί, λίγο 
σύρμα, βενζινόκολλα.

Εργαλεία: Πριόνι, κοπίδι, μαχαίρι, δράπανο, τρυπάνι 5 χιλ., λίμα στρογγυλή.
Αντί για μικρή φλάσκα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πάνω μέρος από μια μεγάλη φλάσκα. 
Θα πρέπει να ανοίξουμε τη φλάσκα και από τις δυό μεριές, σαν ένα βαρελάκι χωρίς πάτους. Στη μια 
μεριά κολλάμε το δέρμα, αφού το έχουμε μουσκέψει πρώτα, και το αφήνουμε να στεγνώσει. Κατόπιν 
μετράμε 6 εκατ. από τη μια άκρη και πριονίζουμε λίγο το καλάμι.
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Με το μαχαίρι σκίζουμε το καλάμι αφαιρώντας μια λουρίδα περίπου 1,5 εκατ. Επαναλαμβάνουμε 
την ίδια διαδικασία και από την άλλη μεριά ώστε να μείνει το καλάμι με δυο εύκαμπτα στελέχη. 
Ανοίγουμε μια τρύπα με το τρυπάνι περίπου στη μέση της άκρης που δεν έχουμε πειράξει, και τη 
διαμορφώνουμε με τη λίμα για να περάσει το κλειδί. 

Κάνουμε και δυο τρύπες στη φλάσκα και στις άκρες των εύκαμπτων στελεχών και περνάμε τα κλιπς. 
Με τη χορδή κάνουμε μια τρύπα στο δέρμα, βάζουμε το κουμπί στην εξωτερική πλευρά του δέρματος 
και περνάμε τη χορδή από το κουμπί, το δέρμα και τη δένουμε στο κλειδί. Κουρδίζουμε τη χορδή και 
τη χτυπάμε με τα δάχτυλα κρατώντας το ντουμ-ντουμ από τα δυο στελέχη στη χούφτα μας.
Πιέζοντας τα στελέχη αλλοιώνουμε το ύψος του παραγόμενου φθόγγου. Προέλευση μάλλον από την 
Ινδία.
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10. Χορδόφωνα των οποίων ο ήχος παράγεται με κρούση

Σαντούρι  (Σχ.51)
Υλικά:  Μια σανίδα ή ξύλινο κουτί μήκους 50 εκατ. περίπου, 4 βίδες, 4 βιδοθηλιές, δυο πηχάκια μή-

κους 15 εκατ. για καβαλάρηδες, ένα πηχάκι ίδιου μήκους αλλά διπλάσιας διαμέτρου, χορδές 
μεταλλικές, ξυλόκολλα.

Εργαλεία: Πριόνι, λίμα, κατσαβίδι.
Το ξύλινο κουτί, που μπορεί να είναι και ένα παλιό συρτάρι, θα λειτουργεί ως ηχείο και έτσι θα έχου-
με δυνατότερο ήχο. Όμως, και μόνο σανίδα αν χρησιμοποιήσουμε, ο ήχος θα είναι αρκετά δυνατός, 
με τις μεταλλικές χορδές. Για την κατασκευή, βιδώνουμε τις βίδες στη μια άκρη και τις βιδοθηλιές 
στην άλλη. Περνάμε τις χορδές στις βίδες και στις βιδοθηλιές, τις οποίες και βιδώνουμε λίγο. Με 
τη λίμα διαμορφώνουμε το μεγάλο πηχάκι, ώστε να καταλήγει σε πυραμίδα, και κόβουμε τέσσερα 
κομμάτια για τους ενδιάμεσους καβαλάρηδες. Περνάμε τα δυο πηχάκια κάτω από τις χορδές, κοντά 
σι;ις δύο άκρες και περίπου στα 2/3 της κάθε χορδής από έναν ενδιάμεσο καβαλάρη. Η απόσταση 
αυτή θα μας δώσει από τη μικρότερη μεριά την πέμπτη (s) και από τη μεγαλύτερη την τονική (d). 
Έτσι, αν κουρδίσουμε την τονική σε ντο (κάτι που εξαρτάται από το μήκος και το πάχος της χορδής), 
η πέμπτη θα είναι σολ.
Συνεχίζουμε να κουρδίζουμε και τις άλλες χορδές μετακινώντας λίγο τους ενδιάμεσους καβαλάρηδες, 
ώστε να διατηρείται η διαφορά της πέμπτης, δηλ. ρε - λα, μι - σι, φα -ντο. Για μια πιο “προχωρημένη” 
κατασκευή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διπλές ή τριπλές χορδές για κάθε φθόγγο. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, θα χρειαστούμε διπλάσιο ή τριπλάσιο αριθμό από βίδες και βιδοθηλιές. Το σαντούρι παί-
ζεται με μπαγκέτες λίγο κυρτές (βλέπε Επικρουστήρες). Αυτός ο τύπος οργάνου. προέρχεται μάλλον 
από την Αραβία του 13ου αιώνα μ.Χ. (Κοφτερός, 1991). Μέσω των Βαλκανικών χωρών πέρασε στην 
Ευρώπη, όπου, κατά τον 17ο-19ο αιώνα, γνώρισε μεγάλη ακμή.

Μπεριμπάου  (Σχ.52)
Υλικά: Κλαδί 1-1,5 μ. ύψος, λεπτό σύρμα, φλάσκα, σπάγκος, μεγάλο καρφί, ξυλόκολλα.
Εργαλεία: Πριόνι.
Χαράζουμε το κλαδί με το πριόνι σtις δυο του άκρες, ώστε να σχηματισtεί αυλάκι, όπου θα δεθεί το 
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σύρμα. Κόβουμε τη φλάσκα λίγο πιο κάτω από το λαιμό και την αδειάζουμε από τους σπόρους και 
την εντεριώνη. Με ένα καρφί ανοίγουμε δυο τρύπες στη βάση της φλάσκας, περνάμε το σπάγκο, 
βάζουμε λίγη ξυλόκολλα και στην φλάσκα και στο κλαδί και δένουμε το σπάγκο στο κλαδί, για να 
πιάσει και η κόλλα. Οταν στεγνώσει η κόλλα, δένουμε το σύρμα στη μια άκρη και λυγίζοντας λίγο 
το κλαδί δένουμε και την άλλη άκρη. Το μπεριμπάου παίζεται με μπαγκέτα χωρίς κεφάλή χτυπώντας 
τη χορδή και πιέζοντας το κλαδί λίγο προς τα κάτω, για να αλλάζει το τονικό ύψος. Η προέλευση του 
μπεριμπάου είναι από την Αφρική και εισήχθη στη Βραζιλία από τους Αφρικανούς σκλάβους (Baί-
nes, 1992). Στο αφρικάνικο μπεριμπάου, ο σπάγκος δένεται και στο σύρμα και, με αυτό τον τρόπο, 
έχουμε δύο τονικά ύψη, που απέχουν περίπου μια δεύτερη.

Μουσικό τόξο  (Σχ.53)
Ισχύει ό,τι και για το μπεριμπάου αλλά χωρίς φλάσκα και με μικρό κλαδί. Αντί για σύρμα μάλιστα, 
είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε  μεταλλική χορδή κιθάρας, μπουζουκιού, μαντολίνου. Παίζε-
ται κρατώντας το τόξο στα χείλη ή τα δόντια, χρησιμοποιώντας τη στοματική κοιλότητα ως ηχείο. 
Απεικονίσεις μουσικών τόξων έχουμε από τη Μαγδαλήνειο περίοδο, γύρω στα 15.000 χρόνια π.Χ.
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Δ)  ΑΕΡΟΦΩΝΑ

Τα αερόφωνα είναι είτε κλειστοί είτε ανοιχτοί ηχητικοί σωλήνες, που κατατάσσονται ανάλογα με τον 
τρόπο παραγωγής του ήχου (Michels, 1994). Έτσι, έχουμε όργανα των οποίων ο ήχος παράγεται με 
τα χείλη (τρομπέτες, τρομπόνια), με πρόπτωση του αέρα σε μια κόχη, είτε κατευθείαν από τα χείλη 
(φλάουτο, αυλός του Πανός) είτε μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου περιστομίου (φλογέρες, φλάουτο 
με ράμφος), με ταλάντωση καλαμένιας γλωσσίδας, μονής (κλαρινέτο, σαξόφωνο) ή διπλής (όμποε, 
φαγγότο), με ταλάντωση μεταλλικής γλωσσίδας (ακκορντεόν, φυσαρμόνικα). Στα περισσότερα αε-
ρόφωνα ο ήχος παράγεται αν προφέρουμε το φθόγγο “τ” (σαν να φτύνουμε ελαφρά χωρίς σάλιο) 
στην κατάλληλη υποδοχή. Εξαίρεση αποτελούν τα όργανα με μεταλλική γλωσσίδα.

11. Αερόφωνα των οποίων ο ήχος παράγεται με τα χείλη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα όργανα  που χρησιμοποιούν περιστόμιο στο σχήμα ενός μικρού 
χωνιού, και είναι συνήθως κατασκευασμένα από κράματα χαλκού (χάλκινα όργανα).
Τα χείλη δονούνται στο περιστόμιο και αυτή η δόνηση κάνει τον αέρα μέσα στον σωλήνα να πάλλε-
ται και να παράγει τον ηχο.

Κόρνο με φλούδα δένδρου  (Σχ.54)
Υλικά:  Ένα χλωρό κλαδί από πικροδάφνη, μικρό χωνί, λίγη κλωστή.
Εργαλεία:  Κοπίδι.
Κόβουμε το ανοικτό μέρος του χωνιού, για να φτιάξουμε το περιστόμιο. Χαράζουμε τη φλούδα με το 
κοπίδι σπειροειδώς  και με προσοχή αρχίζουμε να την ξεκολλάμε από το ξύλο του κλαδιού. Κατόπιν 
τυλίγουμε τη φλούδα στο στενό μέρος του χωνιού δένοντάς τη στην αρχή με λίγη κλωστή, σχημα-
τίζοντας ένα χωνί προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη μεριά του περιστόμιου. Με την κλωστή 
δένουμε και το φαρδύ μέρος του κόρνου. Τέτοιες κατασκευές κάνουν οι Αφρικανοί του Ισημερινού 
αλλά και οι Ιθαγενείς του Αμαζονίου (Maioli,1991).

Τρομπέτα  (Σχ.55)
Υλικά:  Μικρό χωνί, μεγάλο χωνί, σωλήνας πλαστικός 1-2 μ., κολλητική ταινία.
Κόβουμε το μικρό χωνί, για να φτιάξουμε το περιστόμιο, και το βάζουμε στη μια άκρη του σωλήνα 
στερεώνοντάς το με την ταινία. Τυλίγουμε το σωλήνα μια ή δυο φορές, ανάλογα με το μηκος που 
έχει, και βάζουμε λίγη ταινία για να παραμείνει τυλιγμένος. Στην άλλη άκρη στερεώνουμε το μεγάλο 
χωνί.



59

12. Αερόφωνα των οποίων ο ήχος παράγεται  με πρόπτωση

Σε αυτά τα όργανα, ο αέρας “χτυπάει” στο ανοιχτό άκρο του σωλήνα και έτσι δημιουργείται στρό-
βιλος, για να παραχθεί ο ήχος.

Σωλήνας  (Σχ.56)
Υλικά: Εύκαμπτος σωλήνας ηλεκτρολόγου 1-l,5μ.
Δεν χρειάζεται καμμιά ιδιαίτερη κατασκευαστική ικανότητα. Κρατάμε το σωλήνα με το ένα χέρι και 
τον περιστρέφουμε. Δημιουργείται έτσι ρεύμα αέρα και ακούγονται διάφοροι ήχοι, οι οποίοι εξαρτώ-
νται από την ταχύτητα περιστροφής.

Μπουκάλια με νερό  (Σχ.57)
Υλικά: Άδεια μπουκάλια από αναψυκτικά (πλαστικά ή γυάλινα), νερό.
Βάζουμε διαφορετική ποσότητα νερού σε κάθε μπουκάλι. Όσο περισσότερη είναι η ποσότητα του 
νερού τόσο οξύτερος ήχος θα βγεί. Ακουμπάμε το στόμιο του μπουκαλιού στο κάτω χείλος κρατώ-
ντας το κάθετα και φυσάμε. Αν ο παραγόμενος  ήχος είναι οξύτερος από τον επιθυμητό αφαιρούμε, 
αν είναι βαρύτερος προσθέτουμε λίγο νερό.
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Αυλός του Πανός  (Σχ.58)
Υλικά:  Καλάμια με 1-1,5 εκατ. διάμετρο, σπάγκος, κόλλα.
Εργαλεία: Πριόνι, λίμα.
Κόβουμε τα καλάμια με τέτοιο τρόπο ώστε να μένουν κλειστά στο ένα άκρο, από τον κόμπο.
Για κάθε φθόγγο χρειαζόμαστε και διαφορετικό. Ελέγχουμε ένα κομμάτι, για να δούμε τι φθόγγο θα 
βγάλει, και αναλόγως κόβουμε κοντύτερα ή μακρύτερα τα υπόλοιπα καλάμια.

Ο ήχος παράγεται όπως ακριβώς και στα μπουκάλια. Η διαφορά στο μήκος των καλαμιών είναι γύρω 
στο ένα εκατοστό. Αν έχουμε μικρές αποκλίσεις στον ήχο, λιμάρουμε με τη λίμα, για να οξύνουμε 
το φθόγγο. Ο αυλός του Πανός ή σύριγξ ή πολυκάλαμος θεωρείται ότι ήταν το μουσικό όργανο  του 
θεού Πάνα (Ardley, 1988). Σήμερα δεν συναντάται στον Ελλαδικό χώρο αλλά στη Ρουμανία, Λατι-
νική Αμερική και Αυστραλία.

Φλάουτο  (Σχ.59)
Υλικά:  Καλάμι 30 εκατ. μήκους και 15 χιλ. εσωτερικής διαμέτρου.
Εργαλεία: Δράπανο, τρυπάνι 4-5 χιλ., κοπίδι, λίμα στρογγυλή, λίμα τετράγωνη.
Το καλάμι θα πρέπει  να έχει κόμπο στη μια μεριά και, άν είναι δυνατόν, να μην έχει άλλον ή τουλά-
χιστον να βρίσκεται πολύ μακριά ένας δεύτερος. Οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι ακριβείς, αφού 
το καλάμι είναι ένα φυσικό υλικό και, εσωτερικά τουλάχιστον, θα έχει διάφορες διακυμάνσεις. Αν 
υπάρχει δεύτερος κόμπος, τον ανοίγουμε με τη λίμα, όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Αφήνουμε 25 χιλ. από τον κλειστό κόμπο και ανοίγουμε ένα παράθυρο 5 x 10 χιλ. χρησιμοποιώντας  
το τρυπάνι και την τετράγωνη λίμα. Ο φθόγγος που θα βγεί θα πρέπει να είναι γύρω στο ντo, εάν είναι 
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βαρύτερος, μειώνουμε λίγο το μήκος του καλαμιού.
Στη σuνέχεια μετράμε γύρω στα 45 χιλ. από την άλλη άκρη και αρχίζουμε να ανοίγουμε μια τρύπα, 
πρώτα με το τρυπάνι και κατόπιν με τη λίμα, για να βγάλουμε το φθόγγο ρε. Για να βρούμε πού θα 
ανοίξουμε τις τρύπες για τους άλλους φθόγγους, βάζουμε το μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού στην 
τρύπα που φτιάξαμε και εκεί που θα ακουμπήσουν τα υπόλοιπα δάχτυλα του δεξιού και του αριστε-
ρού χεριού ανοίγουμε τις υπόλοιπες τρύπες. Μπορούμε, αν θέλουμε, να ανοίξουμε και την κάτω τρύ-
πα του αvtίχειρα του αριστερού χεριού. Περίπου όπως είναι και οι τρύπες σε μια φλογέρα. Προσοχή: 
όλες οι τρύπες δεν έχουν την ίδια διάμετρο.
Γι’ αυτό το λόγο τις ανοίγουμε σιγά σιγά ακούγοvtας τον ήχο που βγαίνει.

Σφυρίχτρα - φλογέρα  (Σχ.60)
Υλικά: Καλάμι 15 χιλ. περίπου εσωτερικής διαμέτρου, φελλός ή μπάλσα ίδιας διαμέτρου με
το καλάμι
Εργαλεία:  Πριόνι, κοπίδι, λίμα.
Το καλάμι πρέπει να είναι ανοιχτό και από τις δύο άκρες. Σημαδεύουμε δυο εκατ. από τη μια άκρη 
του καλαμιού και, στο σημείο αυτό, κάνουμε μια τομή με το πριόνι. Με το κοπίδι διαμορφώνουμε 
ένα άνοιγμα περίπου ένα εκατ. κόβοντας από το μακρύ μέρος του καλαμιού προς την τομή που έχου-
με κάνει, η οποία λειτουργεί ως φράγμα, για να μη σκιστεί το καλάμι.

Αφαιρούμε ένα μικρό τμήμα από το φελλό, όπως φαίνεται στο σχήμα, και βάζουμε το φελλό μέσα 
στο καλάμι, μέχρι το σημείο της τομής. Αν φυσώντας ο ήχος είναι αδύνατος, αφαιρούμε λίγο ακόμα 
τμήμα από τον φελλό. Η σφυρίχτρα είναι η βάση για να κατασκευάσουμε φλογέρες αρκεί να ανοί-
ξουμε τρύπες, όπως κάναμε και στο φλάουτο. Τέτοιου είδους φλογέρες, συναντώνται σε πολλά μέρη 
του κόσμου, από πολύ παλιά, και υπάρχουν πήλινα δείγματα από το Μεξικό, του 3ου αιώνα μ.Χ. 
(Diagram Group, 1976).
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Κένα  (Σχ.61)
Υλικά: Καλάμι εσωτερικής διαμέτρου περίπου 15 χιλ.
Εργαλεία: Κοπίδι, δράπανο, τρυπάνι 5-6 χιλ., λίμα στρογγυλή.
Το μήκος του καλαμιού μπορεί να είναι γύρω στα 20 με 25 εκατοστά, ανοιχτό και από τις δυο μεριές. 
Στη μια μεριά διαμορφώνουμε ένα άνοιγμα, σε σχήμα ν, με το κοπίδι. Αν θέλουμε, ανοίγουμε και 
δυο τρύπες, την πρώτη περίπου 5 εκατ. από την άλλη άκρη και τη δεύτερη 2-3 εκατ. από την πρώτη. 

Ο ήχος παράγεται με φύσημα, όπως σε μπουκάλι, με το άνοιγμα ν προς την έξω μεριά.  Είναι όργανο 
των Ινδιάνων των Άνδεων, που στα παλιά χρόνια τις κατασκεύαζαν από πηλό, μέταλλο ή και ανθρώ-
πινα κόκκαλα (Jackson, 1988).
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13. Αερόφωνα των οποίων ο ήχος παράγεται με ταλάντευση

Εδώ ανήκουν τα όργανα στα οποία με ρεύμα αέρα (από το στόμα ή με μηχανικό τρόπο) δονείται μια 
ελαστική γλωσσίδα και έτσι παράγεται ο ήχος. Το καλάμι είναι συνήθως το υλικό, για να γίνουν οι 
κατασκευές αυτές, αλλά και συνθετικά υλικά, όπως κεσεδάκια από γιαούρτι ή πλαστικά ποτήρια, 
χρησιμοποιούνται εξ ίσου καλά.

Καλαμάκι - όμποε  (Σχ.62)
Υλικά: Ενα πλαστικό καλαμάκι για αναψυκτικά.
Εργαλεία:  Ψαλίδι.

Ζεσταίνουμε τη μια άκρη και πιέζουμε με τα δάχτυλα για να “τσακίσει”’ το καλαμάκι. Κόβουμε λίγο 
τις τσακισμένες άκρες, για να σχηματιστεί η διπλή γλωσσίδα, και φυσάμε βάζοντας όλη τη γλωσσίδα 
μέσα στο στόμα μας. 

Κλαρίνο  (Σχ.63)
Υλικά:  Πλαστικός σωλήνας μήκους 55 εκατ. και εσωτερικής διαμέτρου 15 χιλ., κολλητική ταινία, 

κεσεδάκι από γιαούρτι.
Εργαλεία:  Ψαλίδι, πριόνι, κοπίδι.
Κόβουμε με γωνία 45° το σωλήνα στο ένα άκρο και από το κύπελο του γιαουρτιού κόβουμε τη γλωσ-
σίδα, που θα πρέπει να κλείνει ακριβώς την τομή του σωλήνα. Κολλάμε τη γλωσσίδα με την ταινία, 
η οποία πρέπει να τη σκεπάζει μέχρι περίπου τη μέση. 

Μετράμε 11 εκατ. από την άλλη άκρη του σωλήνα, ανοίγουμε την πρώτη τρύπα και κατόπιν άλλες 
τρεις, σε απόσταση 5,5 εκατ. τη μια από την άλλη. Το μέγεθος της κάθε τρύπας είναι γύρω στα 7 χιλ., 
αλλά το κούρδισμα το κάνουμε με το αυτί έχοντας κατά νού ότι οι τρύπες αυτές θα μας δώσουν μια 
ελάσσονα πεντατονική κλίμακα. Αν ο πρώτος φθόγγος είναι Ι, οι υπόλοιποι θα είναι d, r, m.



64

Ε)  ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  (Μπαγκέτες)

Οι επικρουστήρες  (χτυπητήρια, μπαγκέτες)  χρησιμοποιούνται  για να ενεργοποιούν τις μεμβράνες, 
τις χορδές και το σώμα των ιδιοφώνων οργάνων. Τις κατατάσσουμε σε τρεις κατηγορίες: τις σκληρές, 
τις ημίσκληρες και τις μαλακές. Για την κατασκευή τους χρειάζονται: ένα στέλεχος για λαβή και η 
κεφαλή, το μέρος δηλαδή που χτυπά το προς δόνηση σώμα. Για λαβή μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διάφορα φυσικά ή συνθετικά υλικά, όπως λεπτό καλάμι ή μπαμπού, καλαμάκια από σουβλάκια, λε-
πτές καβύλιες, κλαδάκια, λεπτοί σωλήνες από σκληρό συνθετικό υλικό, στυλό και μολύβια, καρφιά 
για μεταλλικές μπαγκέτες κτλ. Για την κεφαλή του επικρουστήρα χρησιμοποιούνται φελλός, λάστι-
χο, τσόχα, δέρμα, σφουγγάρι, ξύλινες και κοκάλινες χάνδρες ή και συνδιασμός αυτών των υλικών. 

Οι σκληρές μπαγκέτες (σχ. 64) γίνονται με ξύλινες ή κοκάλινες χάνδρες, που τις κολλάμε σε οποιο-
δήποτε στέλεχος. Αν χρησιμοποιήσουμε καλαμάκια από σουβλάκια, βάζουμε δυο ή τρία μαζί και 
τα τυλίγουμε με μονωτική ταινία. Τις σκληρές μπαγκέτες μπορούμε να τις κάνουμε ημίσκληρες, αν 
τuλίξουμε στην κεφαλή τους ένα κομμάτι λάστιχο ή τσόχα ή σφουγγάρι ή μαλακό δέρμα. τις μαλα-
κές μπαγκέτες τις κατασκευάζουμε με φελλό, που τον τυλίγουμε με λίγη τσόχα (σχ.65) ή χρησιμο-
ποιώντας μόνο τσόχα, μαλακό δέρμα ή λάστιχο από σαμπρέλα αυτοκινήτου, τυλίγοντας τό υλικό 
στην άκρη του στελέχους (σχ. 66), αφού πριν έχουμε βάλει λίγη κόλλα. Ειδικά για τις καμπάνες, 
οι επικρουστήρες μοιάζουν με σφυράκια. Για την κεφαλή χρησιμοποιούμε ένα κομμάτι μαλακού 
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ξύλου ή, ακόμα καλύτερα ένα κομμάτι μπάλσα, ξύλο που χρησιμοποιείται στο μοντελισμό και στις 
αρχιτεκτονικές μακέτες. Αφού κολλήσουμε την κεφαλή σε ένα στέλεχος, την τυλίγουμε με αφρολέξ 
ή τσόχα (σχ. 67).

Επικρουστήρες όμως μπορούμε να φτιάξουμε και χωρίς κεφαλές (σχ. 68). Ένα κλαδάκι ή μια κα-
βύλια με διάμετρο από 10 έως 18 χιλιοστά είναι μπαγκέτες κατάλληλες για κουδούνες (cowbells), 
ξύλινα κουδούνια (temple blocks) ή για χορδόφωνα, όπως το σαντούρι. Ειδικά για το σαντούρι, δυο 
κλαδάκια λίγο κυρτά είναι σχεδόν έτοιμες μπαγκέτες.
Αν θέλουμε, τις τυλίγουμε με λίγη μάλλινη κλωστή (σχ.69), για να έχουν περισσότερο βάρος μπρο-
στά και πιο μαλακό ήχο. Τέλος, οι μεταλλικές μπαγκέτες χρησιμοποιούνται για ξύστρες, τρίγωνα ή 
μεταλλικές κουρτίνες.
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