
Αρχαία Μουσικά Όργανα 



Η εργασία μας αναφέρεται στην ιστορία των αρχαίων 
μουσικών οργάνων που ήταν τα πρότυπα για τα σημερινά. 



Άρπα 

 

• Η άρπα είναι από τα 
αρχαιότερα μουσικά 
όργανα. Είναι έγχορδο 
μουσικό όργανο, το οποίο 
έχει ιστορία τουλάχιστον 
5.000 ετών και η χρήση του 
οποίου συνεχίζεται μέχρι και 
σήμερα.  



• Ο σκελετός της άρπας 
σχηματίζει τρίγωνο του 
οποίου η κατακόρυφη 
πλευρά χρησιμεύει για 
να στηρίζει τις δύο 
άλλες, επί των οποίων 
βρίσκονται τεντωμένες 
46 χορδές χορδισμένες 
σε «ντο ύφεση».  



Αυλός 

•Ο αυλός ήταν πνευστό 
μουσικό όργανο της 
Ελληνικής αρχαιότητας.  

 

•Ο αυλός είχε εμφανιστεί 
σε πολλές χώρες (Κίνα, 
Ινδία, Αίγυπτος, Ασσυρία 
και Βαβυλώνα, Ισραήλ).  



• Σε παραστάσεις σε 
αγγεία συχνά φαίνεται 
ότι ο αυλός 
στερεωνόταν με μια 
δερμάτινη λωρίδα η 
οποία περνούσε γύρω 
από το κεφάλι και είχε 
άνοιγμα στην περιοχή 
των χειλιών. 



Γκάιντα 

• H Γκάιντα είναι ένα 
είδος παραδοσιακού 
μουσικού πνευστού 
μουσικού οργάνου, 
αποτελούμενο από ασκό 
και από ξύλινο μέρος.  



•Η γκάιντα αποτελείται από τον ασκό, το επιστόμιο 
και το τμήμα παραγωγής ήχου. 



Λύρα 

Κλασική Αρχαιότητα 

• Η λύρα της Ελληνικής και Ρωμαϊκής 

Κλασικής Αρχαιότητας συνόδευε την 

απαγγελία στίχων. 

• Αποτελούνταν από το αντηχείο, τους 

δύο βραχίονες και το ζυγό. Αρχικά 

είχε 7 ή 8 χορδές, η καθεμιά από τις 

οποίες είχε κι ένα ιδιαίτερο όνομα. 



Σύγχρονη εποχή 
 
• Στην Ελλάδα, 

χρησιμοποιείται κυρίως 
στην Κρήτη (κρητική 
λύρα, αχλαδόσχημη), στα 
Δωδεκάνησα, αλλά και 
στην βόρεια Ελλάδα.  



Βούκινο 

•Το βούκινο ήταν αρχαίο 
ρωμαϊκό χάλκινο πνευστό 
μουσικό όργανο, το οποίο είχε 
την καταγωγή του από το 
κέρας. 



Κιθάρα (αρχαιοελληνική μουσική) 

• Η κιθάρα υπήρξε 
έγχορδο μουσικό 
όργανο της 
Αρχαιότητας, το οποίο 
ανήκε στην ευρύτερη 
οικογένεια της λύρας. 

• Η κιθάρα είχε 
συνοδευτικό 
χαρακτήρα. 



 

• Ο κιθαρωδός έπαιζε την 
κιθάρα χτυπώντας τις 
χορδές με ένα πλήκτρο το 
οποίο κρατούσε στο δεξί 
χέρι, ενώ με το άλλο χέρι 
κρατούσε τις επιθυμητές 
χορδές ώστε να σιγούν 
στο ενιαίο χτύπημα. 

 



Σάλπιγγα 

• Η Σάλπιγγα ήταν ένα μουσικό όργανο των αρχαίων 

Ελλήνων, όπου πολλές αναφορές γι' αυτό γίνονται και 

μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου στην αρχαία Ελλάδα. 

• Η Σάλπιγξ αποτελούνταν από μια ευθεία ενός στενού 

χάλκινου σωλήνα με επιστόμιο των οστών κι ένα κουδούνι  



ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΚ 

ΜΑΝΠΡΙΤ ΚΑΟΥΡ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝ 

 

 



ΠΙΑΝΟ 

• Το πιάνο είναι μουσικό όργανο, που εντάσσεται στην κατηγορία των 
χορδοφώνων. 

• Εφευρέθηκε γύρω στα 1700 

• Λειτουργεί ως βοηθητικό για άλλα όργανα 



• Σόλο ή ορχήστρα 

• Κλασική μουσική 

• Τζαζ ,μπλουζ ,rock & roll, λαϊκή 

• πιάνο = σιγά 

• 52 λευκά & 36 μαύρα πλήκτρα 

 



ΠΑΛΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΙΑΝΟ 
 



                 ΦΛΟΓΕΡΑ 

• Πνευστό μουσικό όργανο 

• Έχει επιστόμιο 

• Παραδοσιακό μουσικό όργανο 

 



• Κατασκευή από καλάμι ή ξύλο 

• Μέγεθος 15-50 cm 

• Μέρη: άνω μέρος ή κεφαλή ,κύριο μέρος ή σώμα και κάτω μέρος ή πόδι. 

 

 



                        
                          ΒΙΟΛΙ 

• Έγχορδο μουσικό όργανο 

• Παίζεται με δοξάρι 

 κι έχει 4 χορδές 

• Εμφανίστηκε το 16ο αι. 

• Χρήση στην λαϊκή  

και χορευτική μουσική 

 

 



• Χαρακτηρίζει μικρές λαϊκές 

 ή παραδοσιακές ορχήστρες . 

Που απαρτίζονται κυρίως 

 σε γιορτές γάμων και πανηγύρια.  

• Είναι διαδεδομένο στην 

•  μικρασιατική,  

• νησιώτικη και κρητική μουσική 

 



                 ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ 

• λαουτοειδές έγχορδο λαϊκό μουσικό όργανο 

• Αποτελείται από  τις ντούγιες και μακρύ βραχίονα, το μπράτσο ή μάνικο 
με κλειδιά στην άκρη. 

 



• Διαθέτει τρεις ή τέσσερις διπλές, και σε ορισμένες περιπτώσεις μονές 
χορδές , τις οποίες χτυπά ο μουσικός με ένα μικρό πλήκτρο την πένα. 

• Η καταγωγή του μπουζουκιού σαν όργανο είναι ελληνική 

 



Ξυλόφωνο 

• Το  ξυλόφωνο είναι κρουστό μουσικό όργανο. 

• Η προέλευση του ξυλόφωνου είναι μάλλον από τη Νοτιοανατολική Ασία , 
όπως για παράδειγμα στη μουσική της Ινδονησίας. 



 Κλασική κιθάρα  

• Η κλασική κιθάρα είναι μια κιθάρα με έξι χορδές.  

• Ανήκει ως είδος στα χορδόφωνα και με αυτήν παίζεται κυρίως κλασική 
μουσική. 

• Ανιχνεύθηκε από τον 15ο αιώνα στην Ισπανία 

 





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 

• Ηλεκτρική αποκαλείται η κιθάρα που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνήτες για 
να μετατρέψει τον ηχητικό παλμό των ατσάλινων χορδών της σε 
ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

 



Φυσαρμόνικα 

• Η φυσαρμόνικα είναι ένα πνευστό μουσικό όργανο. 

• Με τον όρο φυσαρμόνικα χαρακτηρίζονται και κάποια απλά ακορντεόν 
που αντί για πλήκτρα φέρουν οπές που κλείνει ο οργανοπαίκτης με τα 
δάκτυλα. 

• Αναπτύχθηκε στις δεκαετίες του 1960 και 1970. 

 

 



ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 

• Το ακορντεόν είναι ένα αερόφωνο πληκτροφόρο μουσικό όργανο, ιδιαίτερα 
διαδεδομένο στη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική πολλών Ευρωπαϊκών και 
Αμερικανικών χωρών. 

• Εφευρέθηκε στην Γερμανία το 1822. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF


Σαξόφωνο 

• Το σαξόφωνο είναι πνευστό μουσικό όργανο κατασκευασμένο 
από ορείχαλκο . 

• Το σαξόφωνο δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1840 από τον 
Αδόλφο Σαξ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82


                    Τούμπα 

• Η Τούμπα είναι το μεγαλύτερο και το μικρότερο σε ένταση όργανο 
ορείχαλκου. 

• Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 19ου αιώνα. 

 



KΛΑΡΙΝΟ  

• Το κλαρίνο, ως λαϊκό μουσικό όργανο, έρχεται στην Ελλάδα απ' την 
Τουρκία με τους Τουρκόγυφτους, γύρω στα 1835. Πρωτοεμφανίζεται στη 
βόρεια Ελλάδα. 

• Τα κλαρίνα πού χρησιμοποιούν σήμερα οι λαϊκοί οργανοπαίκτες είναι 
συνήθως σε σιμπεμόλ .  



Ταμπούρο 

• Το ταμπούρο φέρει μεταλλικές χορδές στο κάτω μέρος του, τεντωμένες 
κατά μήκος της κάτω μεμβράνης. 

• Παίζεται και μόνο του. 

 



 
Τομ-Τομ 

• Τα τομ-τομ είναι τύμπανα τα οποία, σε αντίθεση με το ταμπούρο, δεν 
έχουν χορδές και είναι βαθύτερα σε διάσταση. οι τυμπανιστές συνηθίζουν 
να τα κουρδίζουν σε διαστήματα τρίτων ή τετάρτων, ώστε να 
δημιουργήσουν μια μελωδική συνοχή. 



Κύμβαλο hi-hat 

• Το κύμβαλο ποδιού αποτελείται από δύο κύμβαλα που στηρίζονται σε 
ειδική μηχανική βάση, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να έφαπτονται 
περιφερειακά.  



Ηλεκτρονικά 

• Τα ηλεκτρονικά τύμπανα είναι όργανα που παίζονται όπως τα ακουστικά, 
παράγουν δε ήχο μέσω ηλεκτρονικού κυκλώματος.  





ΕΡΕΥΝΗΤΙΚH ΕΡΓΑΣIΑ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΟΥΣΙΚA OΡΓΑΝΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚH ΟΜAΔΑ 
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  Η  κατασκευαστική ομάδα της ερευνητικής μας εργασίας ασχολήθηκε με την 
κατασκευή δύο μοντέλων μουσικών οργάνων:  

  Μιας κιθάρας και μίας μαράκας.  

 



• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΘΑΡΑΣ: 



Για Κιθάρα: 

• 1 κόντρα πλακέ 

• 6 πετονιές(χορδές) 

• 6 μικρά καβιλάκια( κλειδιά) 

• 1  ξυλόκολλα 

• 1 κόκκινο και 1 κίτρινο σπρέυ 



Σχεδίαση-κοπή με σέγα: 



Ολοκλήρωση κοπής: 



Άνοιγμα τρυπών για να βάλουμε τα καβιλάκια: 



Τρυπάμε τα καβιλάκια για να περάσει η πετονιά: 



Κολλάμε τα καβιλάκια: 





Βάψιμο κιθάρας: 













Σχεδιασμός τάστων: 



Τοποθέτηση χορδών: 





Κατασκευή μαράκας: 



Για μαράκα: 

• 1 φλοτέρ 

• 1 μακρύ ξύλο για ντουλάπια 

• Ρύζι 

• 1 κόκκινο, 1 κίτρινο και 1 πράσινο σπρέυ 



Τρύπημα φλοτέρ: 



Βάψιμο μαράκας: 



6/26/2014 

Ολοκλήρωση 

μοντέλων οργάνων: 



Την ομάδα αποτελούν: 

• Φώτης Αθανασίου 

• Μαρίνα Αργείτη 

• Αγγελική Μήτσα 

• Ματίνα Οικονομοπούλου  

 


