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ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

Η συμφωνική ορχήστρα είναι ένα μουσικό σύνολο, μια ορχήστρα που αποτελείτε από διαφορετικά 

όργανα και διαφορετικούς χαρακτήρες ανθρώπων που προσπαθούν να έρθουν σε συμφωνία με τη 

βοήθεια του μαέστρου. 

Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

1
η
 κατηγορία: έγχορδα. Τα έγχορδα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας αποτελούν ίσως το 

βασικότερο τμήμα της. Οι σύγχρονες ορχήστρες έχουν ως κυρίως σώμα την οικογένεια των εγχόρδων 

με δοξάρι. Αυτά χωρίζονται σε πέντε διαφορετικές ομάδες: 

Βιολιά (διακρίνονται περαιτέρω σε πρώτα και δεύτερα βιολιά) 
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Βιόλες 

  

Βιολοντσέλα 

 

Κόντρα μπάσα 
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 Ο αριθμός των εκτελεστών των οργάνων δεν είναι αυστηρά καθορισμένος και εξαρτάται από τις 

απαιτήσεις της μουσικής σύνθεσης. Ωστόσο, συγκεκριμένες αναλογίες πιστεύεται ότι οδηγούν σε 

έναν καλύτερα ισορροπημένο ήχο της ορχήστρας. Μια τυπική συμφωνική ορχήστρα μπορεί να 

περιέχει 16 πρώτα βιολιά, 14 δεύτερα βιολιά, 12 βιόλες, 10 τσέλλα και 8 κοντρα-μπάσσα. Οι 

μουσικοί κάθε ομάδας εγχόρδων εκτελούν άλλοτε το ίδιο μέρος, τις ίδιες δηλαδή νότες, εκτός από 

περιπτώσεις που ο συνθέτης ορίζει διαφορετικά. 

Στα έγχορδα της ορχήστρας συγκαταλέγονται επίσης οι άρπες καθώς και το πιάνο, όποτε αυτό 

χρησιμοποιείται ως ορχηστρικό όργανο.   
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2
η
 κατηγορία: ξύλινα πνευστά. Τα ξύλινα πνευστά αποτελούν ομάδα πνευστών μουσικών οργάνων 

και απαντώνται στη συμφωνική ορχήστρα, τη μπάντα και άλλα μουσικά σύνολα. Ονομάζονται έτσι 

όχι επειδή  απαραίτητα είναι φτιαγμένα από ξύλο  αλλά κυρίως είτε  επειδή παλιότερα  

κατασκευάζονταν από ξύλο, είτε επειδή ο ήχος τους συγγενεύει με τον ήχο των ξύλινων πνευστών. 

   Τα ξύλινα πνευστά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

 Στα πνευστά με απλό επιστόμιο: 

1. Φλάουτο (σε διάφορες τονικότητες) 
2. Πίκολο 

 

 Στα πνευστά με μονή γλωττίδα: 

1. Κλαρινέτο (σε διάφορες τονικότητες) 
2. Μπάσο Κλαρίνο 
3. Σαξόφωνο (σε διάφορες τονικότητες) 
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 Στα πνευστά με διπλή γλωττίδα: 

1. Όμποε 
2. Αγγλικό κόρνο 
3. Φαγκότο 
4. Κόντρα φαγκότο 
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3
η
 κατηγορία: χάλκινα. Τα χάλκινα πνευστά αποτελούν κατηγορία πνευστών οργάνων της 

συμφωνικής ορχήστρας, της μπάντας και άλλων μουσικών συνόλων, συνδυαζόμενα συχνά με τα 
ξύλινα πνευστά. Όπως δηλώνει και η ονομασία τους, είναι φτιαγμένα από χαλκό ή ορείχαλκο. 

Χωρίζονται σε τέσσερις βασικές ομάδες: 

 Τρομπέτες – για υψηλές φωνές 

 Κόρνα – για μεσαίες ή χαμηλές φωνές 

 Τρομπόνια – για χαμηλές φωνές 

 Τούμπα – για χαμηλές φωνές 

 

Η συνηθέστερη σύνθεση χάλκινων πνευστών, εντός του πλαισίου της συμφωνικής ορχήστρας, 
περιλαμβάνει 4 κόρνα, 3 τρομπέτες, 3 τρομπόνια και μία τούμπα. 

Άλλα χάλκινα πνευστά περιλαμβάνουν το φλικόρνο, την κορνέτα, το ευφώνιο καθώς και άλλα τα 
οποία έχουν υποπέσει σε αχρηστία (π.χ. σουζάφωνο, οφικλείδα κλπ). 
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4
η
 κατηγορία: κρουστά. Τα κρουστά είναι μια μεγάλη οικογένεια μουσικών οργάνων. Ονομάζονται 

κρουστά επειδή ο ήχος που παράγουν προκαλείται από κρούση είτε κάποιου ειδικού εξαρτήματος 
(σφυράκι ή μπαγκέτα) είτε του χεριού πάνω σε αυτά. Διαιρούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα 
με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τον καθορισμό ή όχι της τονικής τους οξύτητας: 

Υπάρχουν κρουστά που παράγουν κρότο (άτονα) αλλά και κρουστά που παράγουν τόνο (μουσική 
νότα κάποια παραδείγματα είναι: Τύμπανα, Τομ, Ταμπούρο, Κύμβαλα, Πιατίνια, Νταούλι, Ντέφι, 
Ξυλόφωνο, Τσελέστα, Καστανιέτα, Ντραμς. 

Το τύμπανο αποτελεί το μοναδικό ίσως κρουστό όργανο που είναι παρών σχεδόν σε όλες τις μορφές 
ορχηστρικής μουσικής. Στη συμφωνική ορχήστρα, τα τύμπανα παίζονται από έναν ειδικό εκτελεστή, 
ο οποίος συνήθως δεν συμμετέχει στην εκτέλεση κάποιου άλλου κρουστού. Διαφορετικά, είναι 
σύνηθες ένας εκτελεστής κρουστών, κατά τη διάρκεια του μουσικού έργου, να εναλάσσει   και 
διαφορετικά κρουστά όργανα. Η ομάδα των κρουστών έχει τις περισσότερες φορές έναν εκτελεστή 
για τα τύμπανα και τουλάχιστον άλλους τρεις για το σύνολο των υπόλοιπων κρουστών. Ωστόσο, ο 
αριθμός των εκτελεστών κρουστών δεν είναι γενικά αυστηρά καθορισμένος και σε μεγάλο βαθμό 
εξαρτάται από τις απαιτήσεις του μουσικού έργου. 

Ο ρόλος των κρουστών στη συμφωνική ορχήστρα είναι κατά κύριο λόγο η ενίσχυση της δυναμικής 
και ο τονισμός του ρυθμού της μουσικής. 
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                                        Διάταξη των οργάνων 

Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας διακρίνονται από μια συγκεκριμένη διάταξη στο 

χώρο, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά το 18ο αιώνα(κλασική διάταξη). Από το 1945 

ακολουθείται κατά περίσταση και η λεγόμενη αμερικάνικη διάταξη, παραλλαγή της 

κλασικής και για τη μεγαλύτερη ορχήστρα. Αρκετές φορές ακολουθούνται και άλλες 

διατάξεις, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα ενός μουσικού έργου ή την ακουστική του χώρου. 

                 

                                                 ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

Η εποχή του μπαρόκ(17ος αιώνας) χαρακτηρίζεται από το σύνολο 15 ατόμων, των 

διαφορετικών μουσικών οργάνων και των συνεχών αναζητήσεων για νέες μουσικές 

μορφές. Παρά το μεγάλο αριθμό συνθετών που διέπρεψαν αυτή την εποχή, στο 

ευρωπαϊκό στερέωμα δεσπόζουν ο Ιταλός Antonio Vivaldi(1678-1741), ο Γερμανός 

Johann Sebastian Bach(1685-1750 και ο επίσης Γερμανός που έζησε στην Αγγλία 

Georg Friderik Haendel(1685-1759).Η διεύθυνση της ορχήστρας γινόταν εκείνη την 

εποχή από τη θέση του τσεμπαλίστα ή αν απουσίαζε αυτό το όργανο από το πρώτο 

βιολί. 

Με την έναρξη του 18ου αιώνα καθιερώθηκε στις ορχήστρες η τετραφωνία των 

οργάνων της οικογένειας του βιολιού(βιολί,βιόλα,βιολεντσέλο,κοντραμπάσο). Η  

ομάδα των πνευστών από όμποε και φαγκότο επεκτάθηκε με την εισαγωγή 

φλάουτων και κόρνων. Μερικές φορές τα φλάουτα αντικαθιστούσαν τα όμποε. Η 

συμμετοχή τυμπάνων ήταν ακόμα εξαίρεση. Ενώ το βιολί δεν υπέστη σημαντικές 

αλλαγές από το 17ο αιώνα, τα πνευστά δεν έπαψαν ποτέ να αλλάζουν. Σε ότι αφορά 

τα ξύλινα ή τα χάλκινα πνευστά, από απλούς σωλήνες με διάφορα τυλίγματα και 
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πλήθος οπών οδήγησε η εξέλιξη κατά το 19ο αιώνα σε κλειδιά, μοχλούς, τάπες και 

βαλβίδες αλλά και στην αλλαγή του υλικού κατασκευής τους. 

Εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξη της ορχήστρας, από μια περίπου τυχαία ομάδα 

οργάνων σε ένα πειθαρχημένο συνδυασμό εγχόρδων, πνευστών και κρουστών, 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η ιδέα αυτού του συνδυασμού προέρχεται από 

το εκκλησιαστικό όργανο. 

Γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα η ορχήστρα της όπερας της Δρέσδης, από τις 

σημαντικότερες του γερμανόφωνου χώρου μέχρι και σήμερα, απαρτιζόταν από 15 

πρώτα και δεύτερα βιολιά, 4 βιόλες, 3 τσέλα και 3 κοντραμπάσα. Επιπλέον, 

υπήρχαν 2 φλάουτα, 5 όμποε, 5 φαγκότα, 2 κόρνα, τρομπέτες και τύμπανα. Ο 

μεγάλος αριθμός των όμποε και φαγκότων εντυπωσιάζει . 

Η ορχήστρα που χρησιμοποιούσε ο Χαίντελ πολλές φορές περιελάμβανε 6 

φλάουτα, 6 όμποε και 6 φαγκότα. Προφανώς οι συνεχείς πειραματισμοί οδηγούσαν 

κάποτε και σε υπερβολές. Εκείνη την εποχή ακόμη συμμετείχαν στην ορχήστρα 

κάποια όργανα, απλώς επειδή ήταν διαθέσιμοι οργανοπαίκτες. Κι ενώ στην πορεία 

του 18ου αιώνα απαιτούσε η ορχήστρα σταδιακά μια τυποποίηση, η κάλυψη της 

πολλαπλότητας των φωνών και κατ’ επέκταση ο αριθμός των οργανοπαικτών, 

αντιμετωπίζονταν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης διαφορετικά. Στη δεκαετία 

μετά το 1770 απαρτιζόταν η μεγάλη για την εποχή ορχήστρα του Mannheim στη 

Γερμανία από 10 πρώτα και 10 δεύτερα βιολιά και ανά 4 βιόλες, βιολεντσέλα και 

κοντραμπάσα.  Τα κοντραμπάσα διπλασίαζαν τη φωνή των βιολεντσέλων. Ακόμα 

συμμετείχαν ανά 3 φλάουτα, όμποε και κλαρινέτα, ανά 4 φαγκότα και ανά 4 βιόλες, 

βιολεντσέλα και κοντραμπάσα. Τα κοντραμπάσα διπλασίαζαν τη φωνή των 

βιολεντσέλων.  Ακόμα συμμετείχαν ανά 3 φλάουτα, όμποε και κλαρινέτα ανά 4 

φαγκότα και κόρνα, 2 τρομπέτες τύμπανα και ένα τσέμπαλο.  Η ορχήστρα της 

όπερας του Παρισιού αποτελείτε από 70 όργανα 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος επισκεφτήκαμε την τελική πρόβα της 

Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής ακούγοντας έργα από το 

ρομαντικό και σύγχρονο ρεπερτόριο με τον Ιταλό μαέστρο Λεονάρντο Γκασπαρίνι. 

Σε αυτό συμμετείχε και η Μικτή Χορωδία της Θεσσαλονίκης 

 

  


