
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

  Συμφωνική ορχήστρα είναι ένα σύνολο διαφορετικών οργάνων 

(εγχόρδων, πνευστών, κρουστών) και διαφορε-τικών ανθρώπων (των 

εκτελεστών τους) που προσπα-θούν να έρθουν σε συμφωνία.  Ο 

χώρος που κατάλαμ-βάνουν οι εκτελεστές των οργάνων στη σκηνή 

αντιστοιχεί περίπου στον χώρο της ορχήστρας του αρχαίου 

ελληνικού θεάτρου, απ’ όπου προήλθε και η ονομασία.  Αν και η 

συνοδεία κάποιου καλλιτεχνικού γεγονότος με μουσική ήταν πολύ 

παλιά συνήθεια, η γέννηση της ορχήστρας ως διατεταγμένου 

οργανισμού, συνειδητά υποταγμένου στην καλλιτεχνική πειθαρχία, 

συντελέστηκε κατά τα μέσα του 17ου αιώνα, ταυτόχρονα περίπου με 

τη γέννηση της όπερας.  Κατά το πρώτο μισό του 17ου αιώνα η 

ορχήστρα απαρτιζόταν από ένα οργανικό συγκρότημα 

περιορισμένων διαστάσεων και συχνά ευκαιριακό.  Με τον καιρό 

όμως, η ορχήστρα άρχισε να αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα, 

αρχίζοντας από τον Αλεσάντρο Σκαρλάτι, τον Φρίντριχ Χέντελ, τον 

Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, έως τους συνθέτες της σχολής της 

σύγχρονης συμφωνικής ορχήστρας.  Μία αποφασιστική καμπή για 

την εξέλιξη της ορχήστρας ήταν η εμφάνιση του κοντσέρτο γκρόσο, 

στο οποίο μία ομάδα σολίστ (κοντσερτίνο) συνδια-λέγεται με το 

ορχηστρικό σύνολο (ριπιένο).  Μετά την ανάπτυξη της ιταλικής 

σχολής του βιολιού, άρχισε να οριστικοποιείται η διάταξη των 

εγχόρδων: βιολιά (σε δύο ομάδες, πρώτα και δεύτερα), βιόλες, 

βιολοντσέλα, κοντραμπάσο και τσέμπαλο.  Ορισμένα πνευστά, τα 

οποία ήδη υπήρχαν (κόρνα, φαγκότο, όμποε και, μετά τα μέσα του 

18ου αιώνα, κλαρινέτο), συνδυάστηκαν μόνιμα με τα έγχορδα, 

σχηματίζοντας μαζί με τα τύμπανα τη βασική κλασική ορχήστρα του 

Γιόζεφ Χάιντν, του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και των 



πρώτων έργων του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.  Το τρομπόνι εισήχθη 

στη συμφωνική ορχήστρα από τον Μπετόβεν μαζί με το οταβίνο 

(μικρό φλάουτο) και το κοντρα-φαγκότο.  Με την αύξηση των 

εγχόρδων και των κρουστών δημιουργήθηκε η ρομαντική ορχήστρα, 

η οποία αργότερα εμπλουτίστηκε από την ανάπτυξη των χάλκινων 

από τον Μπερλιόζ, Βάγκνερ κ.α.  Κατά τον 20ο αιώνα μαζί με την 

μουσική επανάσταση της λεγόμενης σχολής της Βιέννης άρχισε να 

εκδηλώνεται μία τάση επιστροφής στη μικρή ορχήστρα, ενώ οι 

αναζητήσεις των πρωτοπόρων μουσικών επέφεραν τεράστιες 

αλλαγές στη μουσική γλώσσα και προκάλεσαν μεγάλη ανάπτυξη των 

κρουστών και την ολοένα και πιο συχνή χρήση των ηλεκτρονικών 

οργάνων.  Στην ορχήστρα υπάρχουν 4 βα-σικές κατηγορίες: 

1. Τα έγχορδα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντρα-μπάσο και 

άρπα) 

2. Τα πνευστά που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 Τα ξύλινα πνευστά (φλάουτο, κλαρινέτο, όμποε, αγγλικό 

κόρνο, φαγκότο) 

 Τα χάλκινα πνευστά (γαλλικό κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, 

τούμπα) 

3. Τα κρουστά που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 Τα μεμβρανόφωνα κρουστά (τυμπάνια, γκραν κάσα, 

ταμπούρο κ.α.) 

 Τα ιδιόφωνα κρουστά (μεταλόφωνο, ξυλόφω-να, μαρίμπα, 

καμπάνες, ντέφι κ.α.) 


