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Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους εκείνους που
ασχολούνται µε το τραγούδι και γενικά τις φωνητικές τέχνες. Δίνει
την ευκαιρία να γίνει ένα βοήθηµα στα µαθήµατα ορθοφωνίας και
γενικότερα στην εκτέλεση των φωνητικών ασκήσεων. Συµπληρώνει
την όχι πλούσια ελληνική βιβλιογραφία και δίνει γενικές
κατευθύνσεις σ’ αυτούς που θα ασχοληθούν µε το επαγγελµατικό ή
όχι τραγούδι.
Ελευθέριος Φερεκύδης
Αν. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
του Πανεπιστηµίου Αθηνών
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Πρόλογος

Ο καθένας βλέποντας αυτό το βιβλίο και διαβάζοντας τον τίτλο
του «Η φωνητική ορθοφωνία» θα σκεφθεί αµέσως: «Να ένα ακόµη
βιβλίο για τους ειδικούς!». Ε, όχι! Σας πληροφορώ πως απευθύνεται όχι
µόνο στους «ειδικούς» (τραγουδιστές, ψάλτες, ηθοποιούς, ιερείς,
αξιωµατικούς, εκπαιδευτικούς, δικηγόρους και ρήτορες), αλλά και προς
κάθε Ελληνόπουλο. Ναι, παιδιά, νέες και νέοι, σε σας απευθύνεται, για
να µάθετε σωστά και Ελληνοπρεπέστατα να µιλάτε, να τραγουδάτε και
να διαβάζετε καθαρά και µεγαλόφωνα, ειδικότερα σε σας τα νιάτα που
θα διαλέξετε ένα από τα επαγγέλµατα που προανέφερα.
Απευθύνεται, ακόµη ειδικότερα, στους δασκάλους του
τραγουδιού και της ψαλτικής τέχνης, παλαιούς και νέους, για να
αποκτήσουν µεγαλύτερη κατάρτιση για το δύσκολο έργο που
αναλαµβάνουν και να µην παρασύρουν, από άγνοια ή από εγωισµό,
νεαρά άτοµα -άγουρα φωνητικά, στην ηλικία της µεταφώνησης, από 13
έως 17 ετών- στα επίπονα µαθήµατα της φωνητικής µουσικής,
καταστρέφοντάς τα φωνητικά, εκ του ασφαλούς.
Το έργο µου αυτό, της «φωνητικής ορθοφωνίας», είναι κάτι
που λείπει από τη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό έχει επισηµανθεί πολλές
φορές από τους πλέον ειδήµονες.
Αισθάνοµαι βαθιά την υποχρέωση να ευχαριστήσω από την
καρδιά µου, για την µέχρι τώρα συνεργασία µας, αφ' ενός τον
κ.Ελευθέριο Φερεκύδη, ιατρό Λαρυγγολόγο-Φωνολόγο, Αναπληρωτή
Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου,
για την επί χρόνια ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών, αλλά και
ιατρικών γνωµατεύσεων επί δυσκόλων περιπτώσεων σπουδαστών µου,
αφ' ετέρου τον κ.Θεόδωρο Βασιλείου, Καθηγητή της Βυζαντινής
Μουσικής, Ερευνητή της εν γένει Εθνικής Μουσικής, Πρωτοψάλτη και
Εθνοµουσικό, για την από του Ραδιοφωνικού Σταθµού 89,4FM της
Εκκλησίας της Ελλάδος, προβολή της Εθνικής µας Μουσικής και την
προβολή της Φωνητικής Μουσικής.
Κλείνοντας τον πρόλογο, απευθύνω έκκληση προς τους
υπευθύνους του Υπουργείου Παιδείας, να στελεχώσουν κυρίως την
Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όχι απλώς µε
πτυχιούχους αρµονίας και µουσικούς αλλά µε Δασκάλους, που να
έχουν πλήρη κατάρτιση Φωνητικής Μουσικής παράλληλα µε τη
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θεωρητική τους µουσική κατάρτιση. Πρέπει να τραγουδάει ο Δάσκαλος
ή η Δασκάλα, για να τους µιµηθούν οι µαθητές τους µε το ζωντανό
τραγούδι.
Το όφελος είναι πολλαπλό, διότι η Φωνητική Ορθοφωνία
αναγκάζει τους πνεύµονες των παιδιών να γυµνάζονται και να µην
αρρωσταίνουν, αφ' ετέρου να µαθαίνουν να τραγουδούν και να µην
καπνίζουν, γιατί…

Το τραγούδι είναι ζωή,
το κάπνισµα είναι αργός θάνατος.
Ελπίζω από τα ολίγα του προλόγου, να σας κέντρισα το
ενδιαφέρον και την περιέργεια για τις επόµενες σελίδες του βιβλίου που
ακολουθούν.

Πρόλογο ς
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Πρόλογος Β’ εκ δόσεως

Τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Η Φωνητική Ορθοφωνία»
επιµελήθηκε ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και
Ιεροψάλτης κ. Γεώργιος Κατσούρης προς τον οποίο αισθάνοµαι βαθιά
ευγνωµοσύνη και απευθύνω ένα µεγάλο ευχαριστώ.
Όµως στον κ. Δηµήτριο Γαλάνη, Πρωτοψάλτη του Ι.Ν. Αγ.
Βαρβάρας Πατρών και καθηγητή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής
Μουσικής του Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου Πατρών οφείλω τις πλέον
εγκάρδιες ευχαριστίες για την τόσο σπουδαία εργασία προς τους
Ιεροψάλτες, µεταγράφοντας τις φωνητικές ασκήσεις µου από την
Ευρωπαϊκή γραφή στη Βυζαντινή Παρασηµαντική.
Τέλος, στο µαθητή µου κ. Γεώργιο Βασιλείου, διπλωµατούχο
της Βυζαντινής Μουσικής, απευθύνω ένα µεγάλο ευχαριστώ, µια και
συνέβαλε τα µέγιστα στην παρουσίαση της δεύτερης εκδόσεως του
βιβλίου µου, δηµιουργώντας στον υπολογιστή την ηλεκτρονική του
µορφή.

Πρ όλ ογ ο ς Β ’ ε κ δόσεως
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Βιογραφικό σηµεί ωµα
του Ονουφρίου Σώχου

Ο Ονούφριος Σώχος γεννήθηκε στην Αθήνα, στην οδό
Καρόλου, στις 10 Σεπτεµβρίου 1934 αλλά δηλώθηκε στο Δήµο
Αµαρουσίου Αττικής στις 24 Σεπτεµβρίου 1934, επειδή οι γονείς του
διατηρούσαν εξοχική κατοικία στο Μαρούσι. Ο πατέρας του Αναστάσιος
διατηρούσε λατοµεία µαρµάρων στην Πεντέλη από το 1930 µέχρι το
1940 και µετά τη λήξη της κατοχής από το 1945 έως και το 1946,
οπότε η Ιερά Μονή Πεντέλης, επί ηγουµενίας Δασκαλάκη, του έκανε
έξωση λόγω οφειλής ενοικίων κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο
καραγωγέας του πατέρα του Εµµανουήλ Μοσχούς, που του µετέφερε
τους όγκους των µαρµάρων από την Πεντέλη στα σχιστήρια στη
Λεωφόρο Κηφισίας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας -όπου και
εβάπτισε το γιο του Ονούφριο- βρέθηκε πάµπλουτος µετά τη λήξη της
κατοχής κι επλήρωσε τα οφειλόµενα ενοίκια στην Ι.Μ. Πεντέλης. Έτσι ο
πρώην καραγωγέας έγινε µεγαλοβιοµήχανος µαρµάρων µέσα σε µία
νύχτα!
Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται διότι από τότε άρχισε η µεγάλη
οδύσσεια του Ονουφρίου Σώχου και της οικογενείας του. Ο πατέρας
του έφυγε στην Αµερική ως µετανάστης για να µην σκοτώσει τον
Μοσχού, κι έτσι στην Ελλάδα έµεινε η µητέρα του Μαριέττα Σώχου, το
γένος Ονουφρίου Σώχου, µαζί µε τα άλλα 3 µεγαλύτερα αδέλφια του.
Οι γονείς του Ονουφρίου είναι εξαδέλφια της ίδιας οικογένειας των
γλυπτών Σώχου. Ο µεγάλος γλύπτης Λάζαρος Σώχος, ο δηµιουργός του
ανδριάντα του Θ. Κολοκοτρώνη ήταν αδελφός του παππού του από τη
µητέρα του και πρώτος εξάδελφος του παππού του από τον πατέρα
του. Ο δε Ακαδηµαϊκός γλύπτης Αντώνιος Σώχος ήταν πρώτος
εξάδελφος του πατέρα του Ονούφριου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής 1940-1945 ο Ονούφριος
Σώχος έζησε στο χωριό των γονιών, τα Υστέρνια της Τήνου. Εκεί
πρωτοπήγε στο σχολείο και έβγαλε τις τέσσερις πρώτες τάξεις του
Δηµοτικού. Εκεί πρωτόµαθε να ψάλλει στην εκκλησία του χωριού, την
Αγία Παρασκευή. Έµαθε δε όλους τους ύµνους απ’ έξω: Θ. Λειτουργία,
Εσπερινό, Παρακλήσεις, Απόδειπνο, Χαιρετισµούς, Μεγάλη Εβδοµάδα
κ.λπ. Ήταν το πρώτο παπαδάκι στην εκκλησία και το πρώτο
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«διαβολάκι» στο σχολείο και τη γειτονιά, σκανταλιάρης και φωνακλάς!
Ο δάσκαλός του του έλεγε: «Βρε αθεόφοβε θεοσεβούµενε, τι έκανες
πάλι;» Και οι ξυλιές έπεφταν βροχή!
Εκεί, µέσα στην εκκλησία µαζί µε τ’ άλλα παιδιά έµαθε να
«ξάνει» το µαλλί που έπλεκαν τα κορίτσια και οι γυναίκες του χωριού
και έφτιαχναν πουλόβερ, γάντια και τσουράπια (κάλτσες) για τους
στρατιώτες µας που πολεµούσαν στο µέτωπο της Πίνδου.
Στα Υστέρνια έµαθε ο Ονούφριος και όλες τις αγροτικές
εργασίες: σκάψιµο, πότισµα, κλάδεµα, αλώνισµα, ψάρεµα κ.λπ. Ακόµη
έµαθε να κατασκευάζει βάρκες και καΐκια από τις άδειες κονσέρβες που
πετούσαν οι Ιταλοί καραµπινιέροι, αφού έτρωγαν προηγουµένως αυτοί
το περιεχόµενό τους. Εκεί είδε πως πέθαιναν οι άνθρωποι από την
πείνα, εκεί έµαθε να ξεχωρίζει τους φιλεύσπλαχνους από τους
άσπλαχνους, τους άρπαγες και τους εκµεταλλευτές, τους µαυραγορίτες
από τους αγίους, που προτιµούσαν να πεθάνουν οι ίδιοι από την πείνα
και να δώσουν την τελευταία µπουκιά τους στο διπλανό τους, όπως
έκανε ο παπάς του χωριού πατήρ Ιάκωβος Σκούταρης. Εκεί έµαθε να
γεµίζει του άδειους κάλυκες µε πυρίτιδα και να τους σκάει στ’ αναµµένα
φρύγανα. Εκεί έµαθε να ονειροπολεί και να µαγεύεται από το χάραγµα
της αυγής, όταν ο ήλιος έβγαινε απ’ το απέραντο Αιγαίο στα βόρεια του
νησιού πριν µπει στο ιερό του εξωκλησιού µαζί µε τον παπά για να
κάνουν τη Θ. Λειτουργία. Ήταν βλέπετε ο επίσηµος βοηθός του,
ψάλτης και «διάκος» µαζί.
Το 1945 η οικογένειά του επανέρχεται στην Αθήνα. Τι
απογοήτευση! Πίκρα, κλάµα, δυστυχία για όλα τα συµβάντα στην
υπόθεση της επιχείρησης του πατέρα του. Η µόνη του παρηγοριά ήταν
η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στην οδό Ακαδηµίας, που σαν
παπαδάκι έµαθε τα «µυστικά» των Αθηναϊκών Ναών. Την εποχή εκείνη
και για µία δεκαετία (1945-1955) είχε την τύχει να ψάλλει φοβισµένα
στα πόδια του µεγάλου πρωτοψάλτη Πέτρου Μανέα. Το σπίτι που έµενε
ο Ονούφριος ήταν στα Εξάρχεια, στην συµβολή των οδών Ζωοδόχου
Πηγής και Σόλωνος. Απέναντι βρισκόταν η ταβέρνα του «Γιαµπάνη»
όπου οι καλλιτέχνες της Λυρικής Σκηνής τραγουδούσαν µε κιθάρες. Οι
φωνές τους και τα ωραία τους τραγούδια µάγευαν το µικρό Ονούφριο,
που καθόταν µε τις ώρες στο πεζοδρόµιο για να τους ακούει.
Πιο πέρα από το σπίτι του ήταν το Ελληνικό ωδείο στην οδό
Φειδίου και οι φωνές και τα όργανα τραβούσαν το αυτί του και την
ψυχή του. Όµως ήταν αδιανόητο για τη µητέρα του και τα άλλα 3
µεγαλύτερα αδέλφια του (1 αδελφό και 2 αδελφές) να τον στείλουν να
σπουδάσει µουσική. Η δυστυχία και ο πόνος βασιλεύουν στο σπίτι τους,
κι έτσι περιοριζόταν µόνο στην ψαλτική.
Στην οδό Κωλέττη στα Εξάρχεια στο 3ο Δηµοτικό σχολείο
τελείωσε και τις άλλες τάξεις του Δηµοτικού. Το 1947 µπήκε στο
Γυµνάσιο και φοίτησε στην Α’ τάξη του Ε’ Γυµνασίου στα Εξάρχεια. Εκεί
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είχε καθηγητή µουσικής τον ανυπέρβλητο µουσικοπαιδαγωγό Κώστα
Χάγιο. Ο καθηγητής του τον πήρε αµέσως στη Χορωδία και µε τους
άλλους µαθητές του Γυµνασίου Γιώργο Μούτσιο, Γιώργο Ζωγράφο,
Σταύρο Ξαρχάκο, Σταύρο Παράβα και άλλους πήγαιναν κάθε
Σαββατοκύριακο και ψυχαγωγούσαν τους τραυµατίες στα στρατιωτικά
νοσοκοµεία.
Όµως οι ανάγκες της οικογένειας ήταν µεγάλες και αναγκάζεται
να διακόψει τη φοίτησή του στο ηµερήσιο Γυµνάσιο και γράφτηκε στο
Α’ Νυχτερινό Γυµνάσιο στο ίδιο κτίριο που τελείωσε το Δηµοτικό, στο
οποίο το απόγευµα λειτουργούσε το Βαρβάκειο Γυµνάσιο, για να
εργαστεί ως εµποροϋπάλληλος στο κατάστηµα των αδελφών Δελούδη,
Εµµ. Μπενάκη 6 στην Οµόνοια. Τελείωσε το Νυχτερινό Γυµνάσιο το
1953. Συγχρόνως το 1949 γίνεται µέλος της Χορωδίας του
παρεκκλησίου των Ανακτόρων ως Μπάσος, όπου µαέστρος ήταν ο
Μιχαήλ Αδάµης. Το 1950 προσλαµβάνεται ως Μπάσος αµειβόµενος στη
Χορωδία του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Καρύτση µε µαέστρο τον Αλέκο
Θεοφιλόπουλο. Έτσι αρχίζει η καλλιτεχνική του καριέρα, για να
συµπληρώσει τώρα το 2000, τα 50 χρόνια ως επαγγελµατίας µουσικός.
Το 1954 η µητέρα του τον πήγε στο συγγενή της Ιερώνυµο
Κοτσώνη, τον µετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, για
να τον κάνει παπά. Μετά από µία σύντοµη συνοµιλία κατ’ ιδίαν στο
γραφείο του στην Ι. Μονή Πετράκη, ο Ιερώνυµος βγήκε και
ανακοίνωσε στη µητέρα του: «Στην οικογένειά µας θα έχουµε έναν
µουσικό, όχι παπά». Έτσι πήγε για πρώτη φορά στο Ελληνικό Ωδείο ως
σπουδαστής της Μονωδίας και των Θεωρητικών, αφού πρώτα τον
άκουσε ο διευθυντής Αντίοχος Ευαγγελάτος και µετά ο µουσουργός
Λώρης Μαργαρίτης.
Το 1956 στρατεύεται και διακόπτει τις σπουδές του.
Το 1958 εγγράφεται στη σχολή Μονωδίας του Εθνικού Ωδείου,
παράλληλα µε τις Θεωρητικές σπουδές του στο Ελληνικό Ωδείο και το
1963 πήρε πτυχίο Ανωτ. Θεωρητικών µε επιτροπή τους Α. Ευαγγελάτο,
Π. Βάρβογλη, Γ. Κουτούγκο και Β. Μακρύδη.
Το 1960 προσλαµβάνεται ως Μπάσος στη Χορωδία του
Φεστιβάλ Αθηνών και λαµβάνει µέρος σε όλες τις παραστάσεις µέχρι το
1964. Τότε διορίστηκε καθηγητής Μουσικής στο Δηµόσιο και
παρουσιάστηκε στο Γυµνάσιο Αρρένων Γρεβενών, όπου διοργάνωσε
ορχήστρα, χορωδίες και θεατρικές παραστάσεις.
Το 1962 εγγράφεται στη Μελοδραµατική Σχολή του «Ορφείου
Αθηνών» από όπου το 1966 πήρε Δίπλωµα Μονωδίας και
Μελοδραµατικής ως Μπάσος, µε δασκάλους τον Τάσο Εµµανουήλ,
Στέφανο Βαλτετσιώτη, Ριτσιάρδη, Προκοπίου και Ιωσήφ Γκρέκα.
Όλο αυτό το διάστηµα έως το 1964 παράλληλα ως καλλιτέχνης
της όπερας εργάζεται σε διάφορες άλλες εργασίες. Το Νοέµβριο του
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1964 παντρεύεται. Από το γάµο αυτό απέκτησε δύο παιδιά, το Γιώργο
και τη Μαριέττα.
Από το 1967 έως το 1986 εργάζεται πλέον ως καλλιτέχνης της
όπερας (Εθνική Λυρική Σκηνή) και ως καθηγητής Μονωδίας και
Θεωρητικών στα Γυµνάσια του Πειραιά και σε Ωδεία της Αθήνας, ενώ
από το 1965 έως το 1967 υπηρετεί στο Γυµνάσιο της Τήνου.
Το 1976 ιδρύει και διευθύνει τη Μουσική Σχολή «Ύδραυλος»
στην Αθήνα, στην οδό Αριστοτέλους 10 στην Οµόνοια.
Το 1977 ιδρύσει τη Σχολή Θεάτρου και Μελοδραµατικής που
στεγάστηκε στο ίδιο κτίριο, ενώ παράλληλα ιδρύει το µη κερδοσκοπικό
Σωµατείο Φ.Ε.Κ.Ε.Μ. «Φίλοι Ελληνικής Κλασσικής και Εκκλησιαστικής
Μουσικής» µε αποκλειστικό σκοπό την παρουσίαση έργων των
Ελλήνων συνθετών, µε την παρουσίαση πολυάριθµων συναυλιών, µε
τη χορωδία Ύδραυλος και το Συγκρότηµα Μουσικής Δωµατίου
«Νικόλαος Μάντζαρος».
Το 1978 ιδρύει τη Σχολή Χορού µε διευθύντρια τη Λιλή
Μπερδέ, στο ίδιο κτίριο.
Το 1980 ανοίγει παράρτηµα των Σχολών στο Κορωπί, ενώ το
1984 ανοίγει παράρτηµα και στην Παιανία, δηµιουργώντας έτσι µία
σοβαρή καλλιτεχνική εστία στα Μεσόγεια Αττικής, δίνοντας πολλές
συναυλίες δωρεάν µε τους σπουδαστές των Σχολών του.
Το 1984 αναγνωρίζεται η Σχολή Θεάτρου του ως Ανωτέρα από
το ΥΠ.ΠΟ. µε διευθυντή το Θάνο Κωτσόπουλο.
Το 1986 βρίσκεται για 6 µήνες στις Η.Π.Α., όπου στα
Πανεπιστήµια της πόλης Rochester δίνει διαλέξεις για την καταγωγή
του Αρµονίου (ύδραυλις) και του µπουζουκιού (πανδωρίς) και
παρακολουθεί
µαθήµατα
Μελοδραµατικής
(όπερας)
και
του
αναγνωρίζεται doctora.
Από το 1975-1980 διευθύνει την Εκκλησιαστική τετράφωνη
Χορωδία του Αγ. Λουκά Πατησίων στην Αθήνα.
Από το 1988-1992 προσλαµβάνεται ως έκτακτος καθηγητής και
ιδρύει τµήµα Μουσικής και Θεάτρου στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Την ίδια
περίοδο προσλαµβάνεται από το Ρωσικό Ναό Αθήνας (οδός
Φιλελλήνων) ως διευθυντής της Χορωδίας και εορτάζεται η χιλιετία της
Ορθοδοξίας στη Ρωσία.
Το 1992 ιδρύει παράρτηµα των Σχολών του στο Άστρος
Κυνουρίας.
Από το 1993 µέχρι σήµερα διευθύνει εναλλάξ τις Χορωδίες του
Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Ν. Σµύρνης, του Ι.Ν. Αγ. Φωτεινής Ν. Σµύρνης
και την Πολυφωνική Χορωδία του Σωµατείου «Οι φίλοι των τεχνών»
της Ν. Σµύρνης µε πληθώρα συναυλιών.
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Από το 1992 µέχρι σήµερα εκλέγεται ως µέλος του Δ.Σ. της
«Ευρωπαϊκής Ενώσεως Εκπαιδευτικών» µε το διεθνή τίτλο A.E.D.E.
Το 1994 συγγράφει το παρόν βιβλίο «Η Φωνητική Ορθοφωνία»
µετά από 50ετή εµπειρία στο τραγούδι, το θέατρο και τη διδασκαλία. Η
πρώτη έκδοση του βιβλίου µοιράστηκε δωρεάν σε φίλους συναδέλφους
του.
Κατά καιρούς αρθρογραφεί σε εφηµερίδες και περιοδικά µε
θέµατα µουσικοπαιδαγωγικά.
Από τους σπουδαστές των σχολών του αρκετοί είναι εκείνοι που
στελεχώνουν, κυρίως την Εθνική Λυρική µας Σκηνή αλλά και άλλα
θέατρα. 7 σολίστ και 36 χορωδοί, στελεχώνουν µεταξύ άλλων
επαγγελµατικών χορωδιών και τη χορωδία της ΕΡΤ, ενώ 6 κάνουν
καριέρα στις Όπερες της Γερµανίας και της Αµερικής. Άλλοι µαθητές
του στελεχώνουν τη Δηµόσια Εκπαίδευση ως Δάσκαλοι και Καθηγητές
της Μουσικής.
Τα τελευταία 10 χρόνια µία πλειάδα Ιεροψαλτών από διάφορα
µέρη της Ελλάδας έχουν πάρει µαθήµατα Φωνητικής Μουσικής και
κοσµούν µε τις ωραίες και καλλιεργηµένες φωνές τους τους Ιερούς
Ναούς στην Αθήνα, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τον Αγ. Νικόλαο
Κρήτης, την Κάλυµνο, τα Ιωάννινα, το Άγιο Όρος, τη Ρόδο και αλλού.
Μεγάλη προσπάθεια καταβάλει ο Ονούφριος Σώχος ώστε:
1) Να δηµιουργήσει το «Βυζαντινό Υµνόδραµα»
καλλιεργηµένες φωνές των Ιεροψαλτών, και

από τις

2) Να επαναλειτουργήσει Όπερα στην Πάτρα όπως υπήρχε
προπολεµικά.
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Εισαγωγή

Πόσοι από εµάς δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος,
δηλαδή ο ίδιος ο εαυτός µας, είναι ένα σύνολο από µουσικά όργανα,
που ξεκινούν από την κεφαλή και φθάνουν έως τα άκρα των χεριών και
των ποδιών µας, όπως πνευστό, έγχορδο και κρουστό;
Ο ίδιος ο άνθρωπος, όχι µόνο είναι σύνολο µουσικών οργάνων,
αλλά είναι και εκτελεστής των δικών του οργάνων, γιατί:
Τραγουδάει µε τη φωνή του.
Χορεύει µε το σώµα του.
Κρατάει τους ρυθµούς µε τα άκρα του.
Και το θαυµαστότερο, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι συγχρόνως:
Ακροατής των δικών του ηχητικών µουσικών οργάνων,
γιατί ακούει τη φωνή του.
Θεατής των χορευτικών του ικανοτήτων, γιατί βλέπει τις
κινήσεις του σώµατός του.
Δηµιουργός ποικίλων ρυθµών, γιατί τους αισθάνεται, αφού
πηγάζουν από µέσα του.
Ακόµη έχει και τη µοναδικότητα του διττού µουσικού οργάνου
στον κόσµο, που είναι συγχρόνως πνευστό και έγχορδο, παράγοντας
τον ένα και µοναδικό ήχο, τη φωνή του.
Τα ίδια ακριβώς όργανα του σώµατός του, ο άνθρωπος
χρησιµοποιεί, εκτός των ποικίλων άλλων ζωτικών εργασιών και
λειτουργιών που κάνουν, ως Μουσικά όργανα για να ψυχαγωγείται,
ώστε να µην αισθάνεται ποτέ µόνος και εγκαταλελειµµένος. Έτσι µπορεί
τόσο στη µοναξιά του όσο και µε συντροφιά να χαίρεται και να
εκφράζει τις ιδέες του, τα όνειρά του και τα συναισθήµατά του, πρώτον
µε τον προφορικό του Λόγο, δεύτερον µε τη µελωδικότητα της φωνής
του και τρίτον µε την αρµονικότητα των ρυθµικών του κινήσεων.
Αυτά είναι, και τα τρία, στοιχεία της ψυχοσυνθέσεως της
Ελληνικής Φυλής: η ποίηση, το τραγούδι και ο χορός.
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Μ' αυτά ο Έλληνας παρακαλεί και ευχαριστεί το Θεό, µ' αυτά ο
Έλληνας κλαίει και γελάει, µ' αυτά ο Έλληνας ζει σε πόλεµο και ειρήνη,
µ' αυτά ο Έλληνας αποδεικνύει, τέλος, ότι ήταν προ χιλιάδων ετών,
είναι τώρα και θα είναι για πάντα Έλληνας.
Είναι καιρός αλλά και απαραίτητο να γνωρίζουµε όλοι οι
άνθρωποι και ιδιαίτερα όσοι ασχολούµαστε µε την Τέχνη του
Τραγουδιού, της Ψαλτικής και της Ρητορικής, τη λειτουργία:
Του φωνητικού συστήµατος,
Του αναπνευστικού συστήµατος.
Έτσι θα αναπτύξω, στο πρώτο κεφάλαιο, την Ανατοµία του
φωνητικού οργάνου και τη λειτουργία του. Θα αναφερθώ στα βασικά
στοιχεία της ανατοµίας και της λειτουργίας του όλου φωνητικού
συστήµατος και δεν θα υπεισέλθω σε λεπτοµερή και εξειδικευµένη
περιγραφή, διότι:
Θα εκθέσω κυρίως τα αποτελέσµατα της καλής ή της κακής
χρήσεως των οργάνων αυτών, τόσο από πλευράς των
καλλιτεχνών-εκτελεστών
(τραγουδιστών,
ψαλτών
και
ρητόρων) όσο, και κυρίως, από πλευράς των δασκάλων.
Είµαι ο ίδιος καλλιτέχνης και δάσκαλος της Φωνητικής
Μουσικής και συνεπώς µελετητής και ερευνητής επιστηµονικών
συγγραµµάτων γύρω από τα θέµατα αυτά, αλλά δεν είµαι
φωνίατρος.
Βεβαίως θα αναφερθώ σε σπουδαία συγγράµµατα διαπρεπών
φωνιάτρων, που χάρη σε αυτούς έχουµε έστω και ελάχιστες γνώσεις
των θεµάτων αυτών.
Τέλος θα προσπαθήσω να τα διατυπώσω όλα αυτά, σε µια
γλώσσα όσο µπορώ απλούστερη, για να µε καταλάβουν ακόµη και τα
παιδιά του σχολείου.

Ο Συγγραφέας
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Κ
Κεεφφάάλλααιιοο ππρρώ
ώττοο

Στοιχεία ανατοµίας του
φωνητικού οργάνου

Ο λάρυγγας
Ο λάρυγγας είναι το πρώτο και το κυριότερο φωνητικό όργανο
του ανθρώπου, µέσα στον οποίο περικλείονται και οι φωνητικές χορδές.
Βρίσκεται κατά µήκος του λαιµού µας.
Είναι γνωστή σε όλους µας η θέση του, γιατί φαίνεται αµέσως
µε πρώτη µατιά, όταν δούµε κάποιον συνάνθρωπό µας από µπροστά ή
τον εαυτό µας στον καθρέφτη, ακριβώς στο ύψος του λαιµού, να
προεξέχει αυτό που λέγεται «µήλο του Αδάµ» ή κοινώς «καρύδι». Εκεί
είναι το εµπρόσθιο µέρος του λάρυγγα. Σε άλλους ανθρώπους
προεξέχει αρκετά, ιδίως στους λεπτούς και οστεώδεις άνδρες, και σε
άλλους καθόλου, ιδίως στις γυναίκες, τα παιδιά και τους παχύτερους
άνδρες. Το παρατηρούµε δε να ανεβοκατεβαίνει τόσο στην οµιλία µας
και στο τραγούδι, όσο και όταν καταπiνουµε.
Εκεί βρίσκεται το κυρίως φωνητικό όργανο στο εσωτερικό του
οποίου, όπως είπα είναι:
οι φωνητικές χορδές,
οι ψευδοχορδές και
τα Κολπώµατα του Γαληνού ή το φωνητικό άδυτο κατά τον
Α. Ευσταθιανό, που θα αναλύσω λεπτοµερέστερα σε επόµενο
κεφάλαιο.
Μια γενική εικόνα του όλου φωνητικού συστήµατος δίνει η
Εικόνα 1.
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Στην παραγωγή του ήχου δεν συµµετέχουν µόνο οι φωνητικές
χορδές µας, είτε στην οµιλία µας είτε στο τραγούδι µας, αλλά και
πλήθος άλλων κοιλοτήτων µέση στις οποίες διοχετεύεται ο αέρας που
ξεκινάει από τους πνεύµονες µε το µηχανισµό του διαφράγµατος του
θώρακα και της κοιλιάς.

Εικόνα 1 Το αναπνευστικό και φωνητικό σύστηµα.
Οι ταυτόχρονες κινήσεις εκείνων των µυών που κινούν τις
φωνητικές χορδές και εκείνων των µυών που αυξοµειώνουν τους
χώρους των διαφόρων κοιλοτήτων, µας δiνουν τον πρωταρχικό ήχο
της φωνής µας. Γι' αυτό και ονοµάζω το φωνητικό όργανο «διττό»
µουσικό όργανο, δηλαδή πνευστό και έγχορδο συγχρόνως. Τούτο θα το
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διαπιστώσετε ευθύς αµέσως από τις περιγραφές και την αναλυτική
λειτουργία των οργάνων αυτών, που παραθέτω και στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2 Τµήµα της κεφαλής µε το φωνητικό σύστηµα.
Στην Εικόνα 2 βλέπετε µε κάθε λεπτοµέρεια όλο το φωνητικό
σύστηµα του ανθρώπου που αποτελείται:
Από το λάρυγγα και σε συνέχεια πάνω από αυτόν:
το φάρυγγα,
τη µύτη,
το στόµα
την κρεάτινη και οστέινη υπερώα (ουρανίσκο),
τα µάγουλα,
τη γλώσσα,
τα οστά του προσώπου µέσα στα οποία βρίσκονται οι
κοιλότητες:
του µετώπου,
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της µύτης,

του σφηνοειδούς, πάνω και πίσω από την οστέινη
υπερώα (ουρανίσκο) και των παρειών (τα µήλα) του
προσώπου.
Αυτά όλα τη όργανα της κεφαλής µαζί µε τις κοιλότητες
αποτελούν τα «άνω αντηχεία».
Από τον Λάρυγγα και συνέχεια κάτω από αυτόν, έχουµε:
την τραχεία (που είναι η συνέχεια του σωλήνα του
λάρυγγα),
τους βρόγχους (που είναι δύο αρτηρίες συνέχεια της
τραχείας και καταλήγουν η κάθε µία στον αντίστοιχο
πνεύµονα),
τους πνεύµονες που περικλείονται µέσα στο θώρακα και
είναι η σύστασή τους από µαλακή και σπογγώδη ουσία,
το διάφραγµα (που είναι µία µεµβράνη, ένας λεπτός και
πλατύς µυς και ξεκινάει:
από µπροστά στο στέρνο (το οστό που βρίσκεται
ακριβώς στο σηµείο που ενώνονται τα µπροστινά άκρα
των τελευταίων πλευρών µας)
από τα πλάγια, των έξι τελευταίων πλευρών (εσωτερική
µεριά), και
στο πίσω µέρος, από τους
σπονδύλους. Χωρίζεται δε σε:

τελευταίους

οσφυϊκούς

θωρακικό διάφραγµα,
σε πλευρικό διάφραγµα και
σε κοιλιακό διάφραγµα.
Αυτά όλα αποτελούν τα κάτω αντηχεία.
Ο λάρυγγας αποτελεί συγχρόνως µέρος και των δύο αντηχείων.
Είναι απαραίτητο, έστω και περιληπτικά, να αναλύσω την ύλη, την
έκταση και τη λειτουργία ενός εκάστου οργάνου, για να µπορέσει ο
αναγνώστης να εισχωρήσει στη γνώση του οργάνου που χρησιµοποιεί
και που είναι αυτός, ο ίδιος ο εαυτός του, είτε σαν οµιλητής, είτε σαν
καλλιτέχνης-ερµηνευτής, είτε σαν δάσκαλος της φωνητικής µουσικής.

Τα µέρη του λάρυγγα
Ο λάρυγγας αποτελείται από τα εξής εξαρτήµατα:
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Κρικοειδής χόνδρος
Ένα χόνδρο, που λέγεται κρικοειδής σε σχήµα δακτυλιδιού, ή
κρίκου που είναι σε οριζόντια θέση στο λαιµό µας, και αποτελεί τη βάση
του λάρυγγα γιατί βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο. Από το κάτω
άνοιγµα του κρίκου συνεχίζεται ο σωλήνας της τραχείας. Ο κρικοειδής
χόνδρος είναι η βάση πάνω στην οποία είναι τοποθετηµένος άλλος ένας
χόνδρος που λέγεται θυρεοειδής.

Εικόνα 3 Ο κρικοειδής
χόνδρος που αποτελεί τη
βάση του λάρυγγα.
Θυρεοειδής χόνδρος
Ο θυρεοειδής χόνδρος αποτελείται από δύο πλευρές, περίπου
τετράγωνες, που συγκλίνουν και σχηµατίζουν µια ορθή γωνία. Οι
εξωτερικές πλευρές της γωνίας είναι το µπροστινό µέρος του λάρυγγα
που λέγεται και «µήλο του Αδάµ» ή «καρύδι».
Δηλαδή είναι ακριβώς όπως ένα βιβλίο ή τετράδιο ανοιγµένο
µπροστά µας, τοποθετηµένο όρθιο, που οι δύο πλευρές του
σχηµατίζουν ορθή γωνία. Οι εσωτερικές πλευρές της γωνίας βλέπουν
τον εαυτό µας ενώ οι εξωτερικές τον απέναντί µας. Αυτή ακριβώς τη
θέση έχει το «καρύδι» στο λαιµό µας, γι' αυτό και φαίνεται.
Στις δύο άκρες των πλευρών του θυρεοειδούς χόνδρου τόσο
στο επάνω µέρος όσο και στο κάτω µέρος, υπάρχει ανά µία προεξοχή
σαν κερατάκια και λέγονται πάνω κέρατα και κάτω κέρατα. Τα κάτω
κέρατα συνδέονται µε αρθρώσεις από ίνες στο επάνω µέρος του
δακτυλίου του κρικοειδούς χόνδρου, δηλαδή στερεώνονται στη βάση
του λάρυγγα. Έτσι κάνουν ευέλικτες πλάγιες κινήσεις του «καρυδιού»
δεξιά και αριστερά, κάτι που µπορούµε ανά πάσα στιγµή να το
διαπιστώσουµε στον εαυτό µας τοποθετώντας τα δάκτυλά µας στο
«καρύδι» µας και κουνώντας το, ελαφριά, δεξιά ή αριστερά.
Έτσι µε αυτούς τους χόνδρους έχουµε:
τη βάση του λάρυγγα,
το µπροστινό τµήµα του λάρυγγα και

Κε φ ά λ αιο π ρώτο

Η φωνητική ορθοφωνία

29

τα πλάγια µέρη του λάρυγγα (βλέπε εικόνες του
κρικοειδούς χόνδρου και του θυρεοειδούς , χωριστά Εικόνα 3,
Εικόνα 4 και µαζί Εικόνα 5) .

Εικόνα 4 Ο θυρεοειδής χόνδρος που αποτελεί τα εξωτερικά τοιχώµατα
του κυρίως σώµατος του λάρυγγα.

Εικόνα 5 Ο θυρεοειδής χόνδρος όπως είναι τοποθετηµένος, σε φυσική
θέση, πάνω στη βάση του λάρυγγα (κρικοειδής), όπως φαίνεται από τη
δεξιά του πλευρά.
Ακόµη στο επάνω χείλος του δακτυλίου του κρικοειδούς
χόνδρου δηλ. επάνω στη βάση του λάρυγγα είναι τοποθετηµένοι και
άλλοι δύο µικρότεροι χόνδροι µπροστά από τις εσωτερικές πλευρές του
θυρεοειδούς χόνδρου σε σχήµα τριγωνικό σαν πυραµiδες που οι
κορυφές των δύο τριγώνων «κοιτάζουν» προς τα άνω στη βάση της
επιγλωττίδας και λέγονται αρυταινοειδείς χόνδροι (Εικόνα 6).
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Εικόνα 6 Σκελετός λάρυγγα, οπίσθια όψη του λάρυγγα, από κάθετη
τοµή (εσωτερική πλευρά).
Αρυταινοειδείς χόνδροι
Οι αρυταινοειδείς χόνδροι προστατεύονται από τις πλευρές του
θυρεοειδούς χόνδρου όπως τα σπίτια µιας αρχαίας πόλεως, που
προστατεύονται από τα τείχη της. Οι αρυταινοειδείς χόνδροι κινούνται
κι' αυτοί µε ευκολία γιατί είναι συνδεδεµένοι πάνω στη βάση του
λάρυγγα µε αρθρώσεις από ίνες και ιστούς.
Ο κάθε ένας αρυταινοειδής χόνδρος είναι χωριστός από τον
άλλο έχοντας τις ίδιες διαστάσεις και το ίδιο σχήµα (τριγωνικό) όπως
προανέφερα.
Στις εξωτερικές γωνίες της βάσεως του τριγωνικού σχήµατος
των αρυταινοειδών χόνδρων (αυτές που «βλέπουν» προς τα εξωτερικά
τοιχώµατα του λάρυγγα) υπάρχουν µύες και γι' αυτό λέγονται µυϊκές
αποφύσεις, ενώ στις εσωτερικές του γωνίες (αυτές που «βλέπουν»
προς το κέντρο του λάρυγγα) υπάρχουν οι φωνητικές χορδές και
λέγονται φωνητικές αποφύσεις.
Οι τέσσερις χόνδροι, δηλαδή ο κρικοειδής, ο θυρεοειδής και οι
δύο αρυταινοειδείς, συνδέονται µεταξύ τους µε ινώδεις συνδέσµους και
µε µυς, από τους οποίους οι µεν σύνδεσµοι δηµιουργούν ελαφρές
κινήσεις πάνω στις αρθρώσεις της βάσεως των χόνδρων, οι δε µύες,
εκτός από το ρόλο της συνδέσεως των χόνδρων αυτών, ρυθµίζουν και
τις κινήσεις τους.
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Η επιγλωττίδα
Ένας ακόµη σπουδαίος χόνδρος είναι η επιγλωττίδα (Εικόνα 6).
Η επιγλωττίδα είναι ένας λεπτός και πλατύς χόνδρος σε σχήµα φύλλου
µουριάς ή φτυαριού, ο οποίος βρiσκεται όρθιος πάνω από το θυρεοειδή
χόνδρο και πίσω από τη βάση της γλώσσας. Συνδέεται κι αυτός στη
βάση του λάρυγγα µε συνδετικές ίνες και µε µυς, από την κάτω άκρη
του, που µοιάζει µε µίσχο (κοτσάνι).
Τέλος όλοι αυτοί οι χόνδροι, πέντε τον αριθµό, ήτοι: (Εικόνα 7)
ο κρικοειδής, ο θυρεοειδής, οι δύο αρυταινοειδείς και η επιγλωττίδα, οι
οποίοι περικλείονται από µαλακούς ιστούς και από βλεννογόνο
(µεµβράνη µε πληθώρα από στόµατα που εκκρίνουν ειδικό υγρό για να
υγραίνονται όλα τα όργανα, όπως το λάδι που λιπαίνει τη µηχανή),
αποτελούν τη θήκη µέσα στην οποία περιέχονται οι φωνητικές
χορδές, το πολυτιµότατο αυτό φωνητικό όργανο, του ανθρώπου.

Εικόνα 7 Σκελετός λάρυγγα, εµπρόσθια όψη του λάρυγγα, από κάθετη
τοµή (εξωτερική πλευρά).
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Εικόνα 8 Κάθετη τοµή του λάρυγγα µε το οπίσθιο µυϊκό σύστηµα που
κινεί τις χορδές.

Φωνητικές χορδές
Η Εικόνα 9 είναι από µια οριζόντια τοµή του λάρυγγα που έγινε
στη βάση των αρυταινοειδών χόνδρων (µε το τριγωνικό σχήµα) και µας
δείχνει, πολύ καθαρά, όλα τη τµήµατα που αποτελούν τις φωνητικές
χορδές και τον τρόπο λειτουργίας τους, και είναι:
Οι φωνητικοί σύνδεσµοι
Οι φωνητικοί σύνδεσµοι βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας µε τον
άλλο σαν δύο χάρακες οριζόντιοι που ενώνονται στο ένα άκρο τους, και
ξεκινούν ακριβώς µέσα από την ορθή γωνία που σχηµατίζουν οι δύο
πλευρές του θυρεοειδούς χόνδρου.
Από εκείνο το σηµείο φύονται οι φωνητικοί σύνδεσµοι σε
οριζόντια θέση µε κατεύθυνση προς τα πίσω (στην κατεύθυνση του
σβέρκου) µε ολόισια ευθεία γραµµή συµµετρικά, και ενώνονται µε τις
αντίστοιχες άκρες των εσωτερικών γωνιών των αρυταινοειδών
χόνδρων (µε το τριγωνικό σχήµα).
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Οι φωνητικοί σύνδεσµοι αποτελούν τα χείλη των φωνητικών
χορδών. Μεταξύ αυτών των χειλέων σχηµατίζεται µία σχισµή
(χαραµάδα) που λέγεται γλωττιδική σχισµή.

Εικόνα 9 Οριζόντια τοµή του λάρυγγα µε τις φωνητικές χορδές και
τους µύες που τις κινούν, συνδεδεµένοι από τους διάφορους χόνδρους.
Η γλωττιδική σχισµή και οι φωνητικοί µύες
Η γλωττιδική σχισµή ανοίγει ή κλείνει, από τη συστολή ή
διαστολή ειδικών µυών που ευρίσκονται στη πλάγια και καθ' όλο το
µήκος των φωνητικών συνδέσµων, δηλαδή των χειλέων των
φωνητικών χορδών, και προχωρούν κι αυτοί οι µύες προς τα πίσω και
ενώνονται µε τις βάσεις των αρυταινοειδών χόνδρων. Οι µύες αυτοί
ονοµάζονται εσωτερικοί φωνητικοί µύες.
Υπάρχουν ακόµη εκτός των εσωτερικών φωνητικών µυών και
άλλοι δύο συµµετρικοί µύες που λέγονται εξωτερικοί φωνητικοi µύες
που και αυτοί ξεκινάνε από το ίδιο σηµείο της γωνίας των πλευρών του
θυρεοειδούς χόνδρου, απλώνονται σε όλη την εσωτερική επιφάνεια
των πλευρών του θυρεοειδούς χόνδρου και καταλήγουν στο πίσω
µέρος του λάρυγγα ενωµένοι µε τις εξωτερικές άκρες των γωνιών των
αρυταινοειδών χόνδρων.
Όταν συστέλλονται αυτοί οι µύες τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι
εξωτερικοί, η γλωττιδική σχισµή γίνεται ακόµη πιο στενή. Δηλαδή
σπρώχνουν µε πίεση τις φωνητικές χορδές να ενωθούν και να
κλείσουν.
'Έτσι φθάσαµε επί τέλους στην επεξήγηση του τι είναι οι
φωνητικές χορδές, και από τι αποτελούνται.
Οι φωνητικές χορδές αποτελούνται από:
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τους δύο εκατέρωθεν φωνητικούς συνδέσµους,
τους δύο εκατέρωθεν φωνητικούς µυς και
τη βλεννογόνο που τους καλύπτει και που όλα αυτά
σχηµατίζουν µια πτυχή που λέγεται φωνητική πτυχή.

Μαζί οι δύο φωνητικές χορδές αποτελούν τη γλωττίδα.
Γλωττιδική σχισµή λέγεται το διάστηµα (απόσταση) µεταξύ των δύο
φωνητικών χορδών.
Όταν εκφωνούµε κάποιο φωνήεν, οι χορδές ενώνονται και
αποτελούν µία ευθεία γραµµή. Όταν εισπνέουµε και δεν εκφωνούµε
φωνήεν, τότε ανοίγουν οι φωνητικές χορδές και σχηµατίζουν ένα
άνοιγµα ισοσκελούς τριγώνου που η κορυφή της οξείας γωνίας
βρίσκεται µπροστά στην άκρη της γωνίας του θυρεοειδούς χόνδρου (το
καρύδι), ενώ η βάση του τριγώνου βρίσκεται πίσω προς τους
αρυταινοειδείς χόνδρους και «βλέπει» προς τη κατεύθυνση του
σβέρκου).
Οι δύο πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου της γλωττιδικής
σχισµής σχηµατίζονται από τα χείλη των φωνητικών χορδών που
λέγεται φωνητική µοίρα, ο δε χώρος της βάσεως του τριγώνου
σχηµατiζεται από τις εσωτερικές επιφάνειες των αρυταινοειδών
χόνδρων και λέγεται αναπνευστική µοίρα. Στην Εικόνα 10
παρουσιάζονται πολύ καθαρά οι θέσεις των φωνητικών χορδών µέσα
στο λάρυγγα όταν εκφωνούµε, και στην Εικόνα 11 όταν εισπνέουµε.

Εικόνα 10 Ο λάρυγγας όταν εκφωνεί οξείς φθόγγους µε κλειστή τη
γλωττιδική σχισµή.
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Εικόνα 11 Ο λάρυγγας όταν ηρεµεί και αναπνέουµε µε ανοιχτή τη
γλωττιδική σχισµή.

Οι µύες
Οι µύες που κινούν τις φωνητικές χορδές και όλο το φωνητικό
σύστηµα φαίνονται στις Εικόνα 8, Εικόνα 9, Εικόνα 12.
Οι κρικοθυρεοειδείς µύες
Οι κρικοθυρεοειδείς µύες ενεργούν για την κάθετη (κάτωπάνω) κίνηση του λάρυγγα. Είναι ένα ζευγάρι µυών συµµετρικό (στη
δεξιά και αριστερή πλευρά) του θυρεοειδούς χόνδρου (οι δύο πλευρές
του λάρυγγα) και καταλαµβάνουν το χώρο µεταξύ των κάτω χειλέων
του θυρεοειδούς χόνδρου και των άνω χειλέων του κρικοειδούς
χόνδρου, δηλαδή το µπροστινό και το πλάγιο τµήµα του λάρυγγα.
Όταν συστέλλονται οι µύες αυτοί, κατεβάζουν από µπροστά το
θυρεοειδή χόνδρο προς τον κρικοειδή ή, όταν ο θυρεοειδής χόνδρος
µένει ακίνητος, τότε ανεβάζουν τον κρικοειδή χόνδρο προς τον
θυρεοειδή, και έτσι επιµηκύνονται οι φωνητικές χορδές. Αυτοί οι µύες
ενεργοποιούνται, όταν βλέπουµε το «καρύδι» µας να ανεβοκατεβαίνει
στο λαιµό µας.
Με απλά λόγια παίζουν το ρόλο σούστας που είτε κατεβάζουν
το επάνω και µπροστινό µέρος του «καρυδιού» προς τη βάση του, είτε
ανεβάζουν τη βάση του (τον κρικοειδή) προς την κορυφή του (τον
θυρεοειδή).
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Εικόνα 12 Κάθετη, εµπρόσθια τοµή του λάρυγγα.
Οι οπίσθιοι κρικοαρυταινοειδείς µύες
Οι οπίσθιοι κρικοαρυταινοειδείς µύες ενεργούν για την πλάγια
κίνηση (διαστολή) άνοιγµα των φωνητικών χορδών. Είναι και αυτοί ένα
ζευγάρι µυών συµµετρικό που καλύπτουν την οπίσθια επιφάνεια του
κρικοειδούς χόνδρου και την µυϊκή απόφυση καθ' ενός από τους
αρυταινοειδείς χόνδρους (αυτούς µε το τριγωνικό σχήµα).
Όταν συστέλλονται οι µύες αυτοί, τραβούν τις µυϊκές
αποφύσεις των αρυταινοειδών χόνδρων και τις στρέφουν προς τα πίσω
και κάτω, µαζί τους στρέφονται και οι φωνητικές αποφύσεις προς τα
πλάγια και έτσι µεγαλώνει η γλωττιδική σχισµή, δηλαδή έτσι ανοίγουν
οι φωνητικές χορδές.
Εάν οι µύες αυτοί παραλύσουν, (από κακοχρησία των
φωνητικών οργάνων ή νευροψυχικό σοκ κ.τ.λ.) τότε οι µύες που
ενεργοποιούνται αντιστρόφως κλείνουν τη γλωττίδα (δηλαδή κλείνει το
άνοιγµα των φωνητικών χορδών) και παθαίνει ο άνθρωπος δύσπνοια,
ασφυξία, που µπορεί να επιφέρει και το θάνατο.
Οι πλάγιοι και οι λοξοί αρυταινοειδείς µύες
Οι πλάγιοι και οι λοξοί αρυταινοειδείς µύες ενεργούν για το
κλείσιµο (συστολή) των φωνητικών χορδών (Εικόνα 9, Εικόνα 12).
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Αποτελούν κι αυτοί συµµετρικό ζεύγος µυών που ξεκινούν από τα άνω
και πλάγια χείλη του κρικοειδούς χόνδρου, κάνουν µια λοξή πορεία
προς τα πίσω κι επάνω από την κάθε µία από τις εσωτερικές επιφάνειες
του θυρεοειδούς χόνδρου και καταλήγει ο καθ' ένας στην αντίστοιχη
µυϊκή απόφυση του αρυταινοειδούς χόνδρου. Μοιάζουν µε τις τιράντες
των παντελονιών µας (όταν ήταν η παλιά παιδική µόδα) που
κούµπωναν χιαστί στην πλάτη µας, στο πίσω µέρος του παντελονιού
µας.
Όταν συστέλλονται οι µύες αυτοί, οι φωνητικές χορδές
πλησιάζουν, δηλαδή είναι οι αντίθετοι µύες που ανοίγουν τις χορδές. Οι
Εικόνα 10 και η Εικόνα 11 δίνουν σαφή εικόνα για τη θέση των µυών
αυτών.
Οι θυρεοειδείς µύες
Οι θυρεοειδείς µύες ενεργούν για το ανεβοκατέβασµα
ολόκληρου του λάρυγγα. Είναι οι τελευταίοι µύες που κι αυτοί
αποτελούν συµµετρικό ζευγάρι και ξεκινούν από τα πλάγια του
υοειδούς οστού1. Ξεκινώντας από τα πλάγια του υοειδούς οστού, οι
θυρεοειδείς µύες καταλήγουν στα πλάγια της εµπρόσθιας επιφάνειας
του θυρεοειδούς χόνδρου.
Όταν συστέλλονται οι µύες αυτοί, κατεβάζουν το υοειδές
οστούν προς το λάρυγγα ή, όταν το οστούν µένει ακίνητο, ανεβάζουν
το λάρυγγα προς το οστούν. Έτσι φαίνεται καθαρά σε όλους µας το
ανεβοκατέβασµα του «µήλου του Αδάµ» ή του «καρυδιού» µας.

Οι ψευδοχορδές
Λίγο ψηλότερα από τη θέση των φωνητικών χορδών, βρίσκεται
ένα ζευγάρι συµµετρικών πτυχών του βλεννογόνου, που λέγονται
ψευδοχορδές και εξέχουν προς τα µέσα λιγότερο από τις φωνητικές
χορδές (Εικόνα 12). Βεβαίως οι ψευδοχορδές δεν αποτελούν πηγή
φυσικού ήχου αφ' εαυτού τους2. Παίζουν όµως πολύ σηµαντικό ρόλο
στη δηµιουργία των πολύ υψηλών φθόγγων και τις τρίλιας, όπως θα
εξηγήσω πιο κάτω.

1

-Το υοειδές οστούν αποτελεί το ανώτατο σηµείο του λάρυγγα, όπως ήδη περιέγραψα,
και είναι σαν στέµµα σε σχήµα πολύ ανοιχτού U που το κοίλον µέρος του είναι στραµµένο
πίσω προς την κοιλότητα του λάρυγγα, ενώ το κυρτό (καµπούρα) µε προεξοχή είναι προς
τα έξω και ακουµπά στο δέρµα του λαιµού µας, γι' αυτό και φαίνεται να προεξέχει.
2

-Ορισµένοι τις χρησιµοποιούν για παραγωγή του πολύ υψηλού ήχου ή falcetto, για το
οποίο θα αναφερθώ σε επόµενο κεφάλαιο.
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Φωνητικές κοιλότητες - «τα κολπώµατα
του Γαληνού»
Μεταξύ των φωνητικών χορδών και των ψευδοχορδών υπάρχει
µια κοιλότητα που λέγεται λαρυγγική κοιλότητα. Επειδή την
περιέγραψε πρώτος ο Γαληνός που θεωρείται ο δεύτερος σε αξία
Έλληνας ιατρός της αρχαιότητας µετά τον Ιπποκράτη, πήρε το όνοµά
του.
Αυτή η κοιλότητα χρησιµεύει αφ' ενός σαν αντηχείο και αφ'
ετέρου σαν χώρος για την ελεύθερη λειτουργία των φωνητικών
χορδών. Ειδικότερα, όµως, αυτή η λαρυγγική κοιλότητα αποτελεί ένα
από τα κύρια όργανα της παραγωγής της ανθρώπινης φωνής, µαζί µε
τις φωνητικές χορδές, όπως θα περιγράψω στη συνέχεια. Γι' αυτό και
θεωρώ το φωνητικό όργανο του ανθρώπου διττό, δηλαδή συγχρόνως
έγχορδο και πνευστό.
Έτσι:
1. η συστολή και διαστολή των διαφόρων µυών που κινούν τις
φωνητικές χορδές,
2. η συστολή και διαστολή των τοιχωµάτων των λαρυγγικών
κοιλοτήτων που µεγαλώνουν ή µικραίνουν το χώρο τους και
3. ο αέρας της εκπνοής που διοχετεύεται από τον φυσητήρα µε
πίεση,
συντελούν όλα µαζί στη γένεση και ενίσχυση του ήχου της φωνής.
Ο χώρος που σχηµατίζεται µεταξύ των χορδών, των
ψευδοχορδών και των λαρυγγικών κοιλοτήτων, ο Έλληνας καθηγητής
της φωνολογίας δρ. Αλ. Ευσταθιανός τον ονοµάζει φωνητικό άδυτο.
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύω το σηµαντικό ρόλο που
παίζουν οι διάφορες κοιλότητες, στην παραγωγή και κυρίως στην
ενίσχυση του πρωταρχικού ήχου της φωνής µας (Εικόνα 13 και Εικόνα
14).
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Εικόνα 13 Η παραγωγή του ήχου.
Στην
Εικόνα
12
βλέπετε
παραστατικά πως εισέρχεται στα
«κολπώµατα του Γαληνού» από το
σωλήνα της τραχείας (Τ) ο αέρας,
που στροβιλίζεται κατά τη φορά Τ,
ψ, φ, χ και αντιστρόφως Τ, ψ’, φ’,
χ’
και
όταν
φτάσει
ο
στροβιλιζόµενος αέρας στις χορδές
χ, χ’ ενώνεται σ’ ένα ρεύµα που
εξέρχεται πλέον από το σωλήνα
του φάρυγγα (Φ) ως ΉΧΟΣ.

Εικόνα 14 Τα φωνητικά όργανα σε κίνηση λειτουργίας προς παραγωγή
ήχου ως διττού µουσικού οργάνου (έγχορδου και πνευστού).

Σ τ οι χεί α α ν α τ ο µ ία ς τ ο υ φω ν η τι κ ο ύ ο ρ γ ά ν ο υ

40

Ονουφρίου Α. Σώχου

Κ
Κεεφφάάλλααιιοο δδεεύύττεερροο

Τ α φωνητικά
κοιλώµατα ως αντηχεία

Τα άνω και κάτω αντηχεία φαίνονται στην Εικόνα 1 και στην
Εικόνα 2.
Μετά από την ανάλυση του κυρίως φωνητικού οργάνου που
είναι ο λάρυγγας, όπως γνωρίζουµε αλλά και όπως διαπιστώσαµε από
την παρουσίαση του, εισέρχοµαι στο κεφάλαιο που αφορά τις διάφορες
κοιλότητες. Πρώτα θα αναφερθώ σ’ εκείνες που βρίσκονται από τον
λάρυγγα και επάνω και παίζουν ρόλο αντηχείων, δηλαδή ενισχυτών
του πρωταρχικού ήχου και µετά στις κοιλότητες που βρίσκονται κάτω
από τον λάρυγγα, που παίζουν τον ρόλο του ενισχυτή αφ’ ενός αλλά
και µεταφοράς του αναπνευστικού αέρα αφ’ ετέρου.
Όσες κοιλότητες βρίσκονται στον λαιµό πάνω από τον λάρυγγα
και στο κεφάλι γενικά, λέγονται άνω αντηχεία, ενώ όσες βρίσκονται
κάτω από το λάρυγγα ονοµάζονται κάτω αντηχεία.

Τα άνω αντηχεία
Ο φάρυγγας
Είναι µια σωληνοειδής κοιλότητα περίπου 15 εκατοστών αρκετά
φαρδιά που ξεκινά από το ανώτερο τµήµα του λάρυγγα, πηγαίνει προς
τα πάνω και φθάνει µέχρι τη βάση του κρανίου. Σε όλο το µήκος του
σωλήνα αυτού δεν ακολουθεί το ίδιο φάρδος, αλλά ανάλογα µε τη θέση
του είναι και το πλάτος του.
Χωρίζεται σε τρία κύρια τµήµατα που λέγονται µοίρες και είναι
τα εξής κατά τους επιστήµονες:
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η λαρυγγική µοίρα
η στοµατική µοίρα και
η ρινική µοίρα
Η λαρυγγική µοίρα έχει σχήµα χωνιού, που το πλατύτερο µέρος
βρίσκεται στο πάνω µέρος, ενώ το στενότερο προς τα κάτω. Το πλάτος
αυτό µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συσπάσεις των διαφόρων λεπτών
µυών που αποτελούν και τα τοιχώµατα του σωλήνα αυτού. Συνέχεια
από τον σωλήνα αυτόν και προς τα κάτω βρίσκεται ο οισοφάγος, πίσω
από το λάρυγγα µέσω του οποίου µεταφέρονται οι τροφές στο στοµάχι.
Πάνω από τη λαρυγγική µοίρα και σαν συνέχειά της, βρίσκεται
η στοµατική µοίρα, η οποία έχει ακανόνιστο σχήµα, επειδή
µεταβάλλεται εύκολα η χωρητικότητα της. Το εµπρόσθιο µέρος της
µοίρας αυτής συγκοινωνεί µε τον κυρίως θάλαµο του στόµατος και γι’
αυτό είναι εύκολο να τη δούµε, όταν ανοίξουµε καλά το στόµα µας,
οπότε στο βάθος φαίνεται όλος αυτός ο χώρος.
Η ρινική µοίρα ή ρινοφάρυγγας είναι το ανώτερο τµήµα του
φάρυγγα που περνάει πάνω από τη µαλακή υπερώα και ενώνεται µε τη
ρινική κοιλότητα. Ο χώρος του ρινοφάρυγγα είναι φαρδύς και
αµετάβλητος.

Το στόµα
Η θέση, το σχήµα και το περιεχόµενο της κοιλότητας που
λέγεται στόµα, είναι γνωστά σε όλους. Μια πιο λεπτοµερής περιγραφή
του νοµίζω πως είναι απαραίτητη, διότι τµήµατα της κοιλότητας του
στόµατος παίζουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση του πρωταρχικού ήχου
της φωνής αλλά και της εν γένει εξόδου και παρουσιάσεως του ήχου
της φωνής στους εξωτερικούς χώρους, όπως αίθουσες συναυλιών,
οµιλιών, θεάτρου, εκκλησιών και λοιπών άλλων ανοικτών χώρων, όπως
στρατοπέδων, γηπέδων κ.λπ. Τα µέρη της στοµατικής κοιλότητας είναι
τρία:
Η κάτω γνάθος
Η κάτω γνάθος ή σιαγόνα, στηρίζεται δι' αρθρώσεων δεξιά και
αριστερά στο πίσω µέρος του στόµατος, ακριβώς κάτω από τα πτερύγια
των αυτιών µας. Η σιαγόνα έχει µια πολύ σπουδαία εργασία να κάνει,
γιατί έχει σχέση µε την «ελεύθερη» έξοδο της φωνής µας.
Η σιαγόνα έχει την δυνατότητα πλαγίων κινήσεων (δεξιά και
αριστερά), όµως για το τραγούδι, τη ψαλµωδία και την οµιλία δεν θα
χρησιµοποιούµε ποτέ την πλάγια κίνηση, διότι αµέσως αλλοιώνει το
χρώµα του ήχου µας. Μόνον η κάθετη κίνηση (κάτω-πάνω) δίνουν το
φυσικό ηχόχρωµα της φωνής µας. Αυτή η κίνηση της σιαγόνας προς τα
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κάτω και συγχρόνως προς τα πλάγια, µε ένα πλατύ χαµόγελο,
µεγαλώνει τη χωρητικότητα του στόµατος ενισχύοντας έτσι την ένταση
της φωνής µας, ενώ συγχρόνως ελευθερώνει τον ήχο από το βάθος του
στόµατός µας. Λεπτοµέρειες γι αυτό το θέµα θα διαβάσετε σε επόµενο
κεφάλαιο. (βλέπε σχέδιο 30 από Vicart). Τέλος η σιαγόνα είναι το
δάπεδο της στοµατικής κοιλότητας, ενώ η οροφή είναι η υπερώα
(ουρανίσκος), σκληρή µπροστά και µαλακή πίσω, που παίζει κι αυτή
άλλον ένα βασικό ρόλο στην εξαγωγή ενός καθαρού και διαυγούς ήχου
ή ενός
πνιγµένου και θαµπού ήχου της φωνής µας, ανάλογα µε τη
θέση που εµείς µε τη σκέψη µας θα της δώσουµε.
Η υπερώα
Η υπερώα (ουρανίσκος) χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο
µέρος (εµπρόσθιο) καταλαµβάνει τα 2/3 της ολικής επιφάνειας του
ουρανίσκου, ενώ το δεύτερο µέρος (πίσω) καταλαµβάνει το υπόλοιπο
1/3 της επιφάνειας.
Η εµπρόσθια και µεγαλύτερη επιφάνεια έχει σχήµα θόλου και
αποτελείται από οστέινη πλάκα γι αυτό και λέγεται σκληρή υπερώα ενώ
η οπίσθια και µικρότερη έχει περίπου επίπεδη επιφάνεια µε µια κλήση
προς τα πίσω και κάτω. Αποτελείται από λεπτούς µύες και µαλακά µόρια
και γι αυτό λέγεται µαλακή υπερώα που καλύπτονται από βλεννογόνο.
Είναι πολύ ευκίνητη γι αυτό ανεβοκατεβαίνει πολύ εύκολα και
ανοιγοκλείνει όποτε και όσο θέλουµε. Ανοίγει και κλείνει τους χώρους
που συνδέουν το ρινοφάρυγγα µε το φάρυγγα. Αυτή η κίνηση παίζει
πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στον ήχο της φωνής µας, όπως θα εξηγήσω
παρά κάτω. Πίσω και στη µέση του ελεύθερου χείλους της µαλακής
υπερώας κρέµεται το γνωστό καµπανάκι που λέγεται σταφυλή. Σε
µερικούς ανθρώπους είναι πιο µακριά, χωρίς κανένα πρόβληµα.
Όταν µασάµε ή πίνουµε υγρά απαγορεύεται να προσπαθούµε
να µιλήσουµε. Υπάρχει κίνδυνος πνιγµού, από το γλίστρηµα των
τροφών προς το σωλήνα του λάρυγγα, που είναι µόνο για να
αναπνέουµε, να µιλάµε και να τραγουδάµε και όχι να καταπίνουµε.
Αυτή την εργασία την κάνει ο οισοφάγος.
Οι αµυγδαλές, οι καµάρες, «ο ισθµός του φάρυγγα».
Όταν ανοίξουµε καλά το στόµα µας, µπροστά στον καθρέφτη,
θα παρατηρήσουµε στο βάθος του στόµατος πρώτα-πρώτα τη γνωστή
σταφυλή να κρέµεται. Όµως δεξιά και αριστερά από τη σταφυλή
ακουµπισµένες στα πλάγια τοιχώµατα της µαλακής υπερώας που
φθάνουν µέχρι το δάπεδο του στόµατος κοντά στη βάση της γλώσσας
υπάρχουν δυο µπαλίτσες που λέγονται αµυγδαλές, λόγω του σχήµατός
τους. Είναι προστατευµένες η κάθε µια µέσα σ' ένα τριγωνικό χώρο. Οι
χώροι αυτοί λέγονται αµυγδαλικοί κόλποι.
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Στον ίδιο χώρο στο βάθος του στόµατος, δεξιά και αριστερά της
σταφυλής, παρατηρούµε δύο τόξα που ξεκινάνε από τα πλάγια
τοιχώµατα των παρειών (µάγουλων) και της στοµατικής µοίρας
(στοµατικού φάρυγγα) και καταλήγουν κι αυτά κοντά στη βάση της
γλώσσας. Το ένα τόξο είναι πιο µπροστά και το άλλο πιο πίσω.
Οι καµάρες αυτές µαζί µε τη βάση της γλώσσας σχηµατίζουν
ένα µεγάλο άνοιγµα που λέγεται «ο ισθµός του φάρυγγα». Είναι τα
τελευταία όρια της στοµατικής κοιλότητας, γιατί από εκεί και κάτω
αρχίζει ο φάρυγγας.
Μετά από την περιγραφή του χώρου του στόµατος ακολουθεί η
περιγραφή του χώρου της µύτης (ρις).

Μύτη (ρις)
Οι ρινικοί θάλαµοι
Οι κοιλότητες της µύτης που λέγονται ρινικοί θάλαµοι
αποτελούν το ανώτερο και τελευταίο τµήµα των άνω αντηχείων.
Όπως ξέρουµε, η µύτη βρίσκεται στο µέσον του προσώπου. Η
βάση της µύτης είναι από κόκαλο και είναι η συνέχεια της οστέινης
υπερώας που για µεν τη στοµατική κοιλότητα αποτελεί το θόλο, για δε
τη ρινική κοιλότητα αποτελεί το δάπεδο.
Μια λεπτή πλάκα, που η εµπρόσθια θέση της είναι από χόνδρο
και συνεπώς είναι µαλακή, χωρίζει το θάλαµο της µύτης σε δύο χώρους
που λέγονται ρώθωνες. Η λεπτή αυτή πλάκα συνεχίζεται προς τα πίσω
και γίνεται οστέινη και πολύ σκληρή. Η πλάκα αυτή λέγεται ρινικό
διάφραγµα.
Εάν την κάθετη αυτή κατεύθυνση του ρινικού διαφράγµατος
την προεκτείνουµε νοητά προς τα πάνω, κάτω, πίσω και εµπρός, τότε
µπορούµε να χωρίσουµε το σώµα σε δύο απολύτως ισοµετρικά µέρη.
Όσα µέρη του σώµατος πλησιάζουν αυτή τη νοητή γραµµή, άρα προς
το κέντρο του σώµατος, λέµε ότι έχουν κατεύθυνση προς τα µέσα, ενώ
όσα αποµακρύνονται από αυτήν, λέµε ότι έχουν κατεύθυνση προς τα
έξω. Η νοητή αυτή γραµµή που χωρίζει σε δυο απολύτως ίσα µέρη το
σώµα µας λέγεται µέσον.
Το ρινικό διάφραγµα χωρίζει σε δύο ίσα µέρη τους εσωτερικούς
θαλάµους της µύτης που λέγονται χοάνες και οι οποίες καταλήγουν στο
φάρυγγα µε το πίσω µέρος των στοµίων τους. Γι' αυτό τα διάφορα
υγρά και βλέννες της µύτης καταλήγουν στο φάρυγγα, που µε το
βήξιµο προσπαθούµε να διώξουµε.
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Οι ρινικές κόγχες
Στα τοιχώµατα της µύτης, αλλά από τη µέσα πλευρά των
ρινικών θαλάµων, στηρίζονται τρία πολύ λεπτά φύλλα οστέινα στο κάθε
θάλαµο, που λέγονται ρινικές κόγχες. Οι κόγχες αυτές µοιάζουν µε
σκαλοπάτια που στηρίζονται µόνο στη µια τους άκρη στον τοίχο, ενώ το
υπόλοιπο µέρος είναι ελεύθερο (είναι σαν τα εξωτερικά πέτρινα
σκαλοπάτια των χωριάτικων σπιτιών).
Οι ρινικοί πόροι
Ανάµεσα από τις ρινικές κόγχες υπάρχουν κενά, σαν αυλάκια
που λέγονται ρινικοί πόροι. Ανάλογα µε τη θέση τους χωρίζονται σε
άνω πόρους, µέσους πόρους και κάτω πόρους.

Το κρανίο
Οι γναθιαίοι κόλποι
Στην επάνω γνάθο υπάρχουν δυο κοιλότητες ισοµετρικές
(αριστερή, δεξιά), που έχουν µέγεθος καρυδιού µικρού και βρίσκονται
µέσα στο κόκαλο της άνω γνάθου, µπροστά, εκεί που φυτρώνει το
µουστάκι. Στα τοιχώµατα τους και στο ύψος των µέσων ρινικών πόρων
υπάρχει µια µικρή τρύπα που συγκοινωνεί µε τον αντίστοιχο ρινικό
θάλαµο. Αυτές οι κοιλότητες λέγονται γναθιαίοι κόλποι.
Οι µετωπιαίοι κόλποι
Μεταξύ της ρίζας της µύτης και των εσωτερικών άκρων των
φρυδιών, µέσα στο µετωπιαίο οστούν (µέσα στο κούτελο), δηλαδή
πάνω από τα φρύδια, υπάρχουν δυο κοιλότητες που λέγονται
µετωπιαίοι κόλποι και έχουν το µέγεθος περίπου του καρυδιού.
Συγκοινωνούν δε µε τον αντίστοιχο ρινικό θάλαµο µε µια µικρή τρύπα
που λέγεται ηθµοειδής χώνη.
Οι σφηνοειδείς κόλποι
Πάνω από το θόλο του ρινοφάρυγγα υπάρχει το σφηνοειδές
οστούν µέσα στο οποίο υπάρχει µια κοιλότητα, χωρισµένη στα δύο από
µια λεπτή οστέινη πλάκα. Οι κοιλότητες αυτές ονοµάζονται σφηνοειδείς
κόλποι. Στην κάθε µια κοιλότητα υπάρχει ένα στόµιο µε το οποίο
συγκοινωνεί µε τους αντίστοιχους ρινικούς θαλάµους.
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Ο βλεννογόνος
Όλα αυτά τα τµήµατα των άνω αντηχείων που περιέγραψα
µέχρι τώρα ήτοι: ρινικοί θάλαµοι, κοιλότητες, οστά, χόνδροι κ.λπ.
καλύπτονται από διάφορους µαλακούς ιστούς και πάνω από αυτούς
υπάρχει µια λεπτή µεµβράνη σαν το τελευταίο πανωφόρι. Πάνω στην
επιφάνεια της µεµβράνης υπάρχει πλήθος από µικρούς αδενίσκους που
χύνουν από τα στόµιά τους ένα παχύρρευστο υγρό που λέγεται βλέννα
για να κρατά την υγρασία όλης της επιφάνειας της µεµβράνης. Οι
αδένες που παράγουν τη βλέννα αυτή λέγονται βλεννογόνοι αδένες, η
δε µεµβράνη λέγεται βλεννογόνος.
Έτσι φθάσαµε στο τέλος της περιγραφής των άνω αντηχείων.

Εικόνα 15 Οι πνεύµονες. Ο σκελετός του λάρυγγα και της τραχείας (σε
υπερφυσικό µέγεθος) µε τις διακλαδώσεις στους δύο βρόγχους.

Τα κάτω αντηχεία
Η τραχεία
Είναι το ανώτερο τµήµα των κάτω αντηχείων. Είναι ένας
σωλήνας που αποτελείται, σε άλλους ανθρώπους (µε κοντό λαιµό) από
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16 κρίκους (δακτυλίους) και σε άλλους φθάνει και τους 20 (µε µακρύ
λαιµό), ανάλογα µε τη σωµατική διάπλαση του καθ’ ενός. Οι κρίκοι
αυτοί είναι χωριστοί, αλλά µεταξύ τους υπάρχουν λεπτοί ελαστικοί
ιστοί, που τους ενώνουν και σχηµατίζουν το σωλήνα της τραχείας που
φθάνει το µήκος των 10 εκατοστών περίπου. Ο σωλήνας της τραχείας
παραµένει πάντοτε ανοικτός µε σταθερό άνοιγµα για να είναι πάντοτε
έτοιµος για τη λειτουργία της αναπνοής είτε στο ξύπνιο µας είτε στον
ύπνο µας.
Το επάνω µέρος του σωλήνα συνδέεται µε τη βάση του
λάρυγγα, δηλαδή ενώνεται από τα κάτω χείλη του κρικοειδούς
χόνδρου, ενώ στο κάτω µέρος, µε δύο διακλαδώσεις καταλήγει στους
πνεύµονες, δεξιά και αριστερά που λέγονται βρόγχοι.
Πίσω από το σωλήνα της τραχείας και µε την ίδια κατεύθυνση
υπάρχει ο οισοφάγος, από τον οποίο, όπως προανέφερα, περνούν οι
µασηµένες τροφές και τα υγρά στο στοµάχι. Η Εικόνα 15 δείχνει όλα τα
στοιχεία, της τραχείας, των βρόγχων και των πνευµόνων, καθώς και
όλο το λάρυγγα, από τη βάση του οποίου ξεκινά η τραχεία.
Οι βρόγχοι
Όπως περιέγραψα πριν, οι βρόγχοι είναι δύο διακλαδώσεις της
τραχείας που καταλήγουν στους πνεύµονες. Όµως, όπως δείχνει και η
Εικόνα 15 δεν εισχωρούν στους πνεύµονες κατευθείαν αλλά
διακλαδίζονται και αυτοί σε µικρότερους σωλήνες που λέγονται
βρόγχια, τα οποία και αυτά διακλαδίζονται σε ακόµη µικρότερα
βρογχίδια και εισχωρούν ακόµη περισσότερο µέσα στους πνεύµονες.
Έτσι η διακλάδωση αυτή των βρόγχων, σε βρόγχια και κλαδίσκους
βρογχικούς αποτελούν το βρογχικό δένδρο. Οι ακρότατοι κλαδίσκοι του
βρογχικού δένδρου καταλήγουν στις πνευµονικές κυψέλες που
µοιάζουν µε τις πάµπολλες τρυπίτσες του σφουγγαριού. Εκεί στις
κυψέλες των πνευµόνων κυκλοφορεί το αίµα που παραλαµβάνει το
οξυγόνο από τον αέρα που εισπνέουµε και διώχνει το διοξείδιο του
άνθρακα στην ατµόσφαιρα µε την εκπνοή µας.
Όλες αυτές οι διακλαδώσεις των βρόγχων µέχρι το ακρότατο
σηµείο των πνευµονικών κυψελών καλύπτονται από βλεννογόνο, για
να διατηρείται η υγρασία τους.
Οι πνεύµονες
Είναι δύο σπογγώδεις µαλακιές µάζες, µια δεξιά του θώρακα και
µια αριστερά, που ανάµεσά τους «αγκαλιάζουν» την καρδιά, µέσα στην
οποία κυκλοφορεί το αίµα.
Οι πνεύµονες καταλαµβάνουν όλη την χωρητικότητα του
θώρακα, είναι πολύ ελαστικοί και µαλακοί. Συστέλλονται και
διαστέλλονται µε ευκολία ανάλογα µε το χώρο που δηµιουργούµε από
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την εισπνοή και εκπνοή. Και τέλος εκτός των άλλων πολύ σηµαντικών
λειτουργιών τους, οι πνεύµονες αποτελούν µε τη βοήθεια του
διαφράγµατος, τους φυσητήρες του φωνητικού οργάνου.
Ο θώρακας
Είναι το προστατευτικό εξωτερικό τείχος των πνευµόνων και
της καρδιάς. Είναι το επάνω τµήµα του ανθρώπινου κορµού, και
αποτελείται από 12 τοξοειδή οστά από τη δεξιά µεριά του κορµού και
άλλα 12 από την αριστερή, που λέγονται πλευρά. Ξεκινούν πίσω από
τους 12 θωρακικούς σπονδύλους της σπονδυλικής στήλης και
καταλήγουν µπροστά σε ένα ξιφοειδές οστούν που λέγεται στέρνο. Η
διαδροµή που κάνουν είναι ηµικυκλική µε ελαφρά κλίση από πάνω
προς τα κάτω και από πίσω προς τα εµπρός. Το ακριανό-τελευταίο
τµήµα των οστέινων πλευρών καταλήγει σε χόνδρο και έτσι
προσδένονται στο ξιφοειδές οστούν, το στέρνο. Όλος ο θώρακας
µοιάζει κατά κάποιον τρόπο µε πιθάρι που στο επάνω τµήµα είναι
στενότερο, ενώ στο κάτω αρκετά φαρδύτερο. Το εµπρόσθιο και κάτω
τµήµα του θώρακα καταλήγει σε θολωτό σχήµα, σαν καµάρα, που
αποτελεί µεν τη βάση του θώρακα, συγχρόνως δε είναι το άνω τµήµα
του διαφράγµατος.
Όλος ο θώρακας καλύπτεται από µυς και άλλα µαλακά µόρια τα
οποία µαζί µε τους χόνδρους δίνουν τη δυνατότητα συστολής και
διαστολής των τοιχωµάτων του, δηλαδή των πλευρών κατά την
λειτουργία της αναπνοής (εισπνοή-εκπνοή). Ακόµη, στο άνω τµήµα του
θώρακα υπάρχουν στο εµπρόσθιο µέρος δύο οριζόντια οστά που
λέγονται κλείδες. Ξεκινούν από τον ώµο και καταλήγουν στο ψηλότερο
σηµείο του στέρνου, πάνω από τα πρώτα πλευρά.
Στο άνω και οπίσθιο µέρος του θώρακα υπάρχουν δύο αρκετά
πλατιά οστά που λέγονται ωµοπλάτες. Κι αυτά ξεκινούν από τον ώµο
και καταλήγουν στους άνω σπονδύλους της σπονδυλικής στήλης. Το
θωρακικό «σκάφος», ας ονοµάσω έτσι όλο τον θώρακα, έχει
διαστάσεις, όπως κάθε σώµα, έτσι και το «σκάφος» του θώρακα έχει,
ύψος, πλάτος και βάθος.
Οι διαστάσεις του ύψους µετρώνται από πάνω προς τα κάτω και
αντιστρόφως. Οι διαστάσεις του πλάτους µετρώνται από δεξιά προς τα
αριστερά και αντιστρόφως και οι διαστάσεις του βάθους µετρώνται από
εµπρός προς τα πίσω και αντιστρόφως.
Τα πλευρά του θώρακα µπορούν να ανεβαίνουν ελαφρώς
και να κατεβαίνουν µε µικρές περιστροφές γύρω από τις
σπονδυλικές τους αρθρώσεις, δηλαδή από εκεί που
εκφύονται.
Έτσι
όταν
κάνουν
αυτή
την
κίνηση
παρατηρούµε τα πλάγια των πλευρών µας να φέρονται
προς τα έξω ώστε να µεγαλώνει η διάσταση του θώρακα.

Τ α φ ω ν η τι κ ά κ οι λώ µ α τα ω ς α ν τ η χ ε ία

48

Ονουφρίου Α. Σώχου
Με την ίδια αυτή κίνηση (δηλαδή το ανέβασµα των
πλευρών) το στέρνο σπρώχνεται συγχρόνως προς τα
εµπρός και µεγαλώνει και η διάσταση του βάθους του
θώρακα.
Συγχρόνως µε την ίδια αυτή κίνηση των πλευρών, που
µεγαλώνουν οι διαστάσεις του πλάτους και του βάθους,
κατεβαίνει και η βάση του θώρακα, ώστε να µεγαλώνει και
η διάσταση του ύψους του θώρακα.
Εικόνα 16 Σκελετός
θώρακα και λάρυγγα.
α) Σε φυσικές διαστάσεις
συγκρίνοντας
το
λάρυγγα (1), µε το
θώρακα
και
το
διάφραγµα
(9),
την
τραχεία
(2),
τους
βρόγχους (3, 4), την
καρδιά (8), τα πλευρά
(7), το συκώτι (10) και
το στοµάχι (11).
β) Πλάγια όψη
θώρακα,
διαφράγµατος και
σπλάχνων.

του
του
των

Εικόνα 17 Σκελετός
θώρακα και
διαφράγµατος.
α) τα πλευρά του
θώρακα, το στέρνο, το
ξιφοειδές άκρο.
β)
το
θολωτό
διάφραγµα (ακολουθεί
το εσωτερικό σχήµα
του θώρακα.
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Κ
Κεεφφάάλλααιιοο ττρρίίττοο

Το µυϊκό αναπνευστικό
σύστηµα

Οι δυνάµεις που ανεβάζουν τα πλευρά και µεγαλώνουν τις
διαστάσεις του θώρακα είναι ορισµένοι µύες του λαιµού και του κορµού
που ενεργοποιούνται από την εισπνοή και γι’ αυτό λέγονται
εισπνευστικοί µύες (Εικόνα 18) ενώ αντιστρόφως υπάρχουν µύες που
κατεβάζουν τα πλευρά ενεργοποιούµενοι από την εκπνοή και
µικραίνουν τις διαστάσεις του θώρακα και λέγονται εκπνευστικοί µύες.
Οι εισπνευστικοί µύες
Οι εισπνευστικοί µύες, για κανονική εισπνοή, είναι οι λεγόµενοι
«έξω µεσοπλεύριοι», δηλαδή αυτοί που ανεβάζουν µαλακά και ήρεµα
τα πλευρά του θώρακα και τη βάση του, δηλαδή το διάφραγµα. Όταν
όµως θέλουµε ισχυρή εισπνοή, τότε ενεργοποιούνται και οι µύες του
λαιµού µας, οι οποίοι λέγονται σκαληνοί, οι στερνοκλειδοµαστοειδείς, οι
εµπρόσθιοι µεγάλοι και µικροί οδοντωτοί και οι µεγάλοι και µικροί
θωρακικοί.
Οι εκπνευστικοί µύες
Οι εκπνευστικοί µύες είναι οι έσω µεσοπλεύριοι, οι όρθιοι και
λοξοί κοιλιακοί, οι οποίοι αντίθετα µε τους εισπνευστικούς µύες,
κατεβάζουν µε πίεση τα πλευρά και στενεύουν το θωρακικό σκάφος
πραγµατοποιώντας δυνατή εκπνοή.
Οι ορθοί κοιλιακοί µύες όταν συστέλλονται (όταν τραβάµε τους
µύες της περιοχής του οµφαλού προς τα µέσα) πιέζουν δυνατά τα
σπλάχνα που βρίσκονται στην κοιλιά και δι’ αυτών σπρώχνουν δυνατά
προς τα πάνω το διάφραγµα κι έτσι ενεργεί σαν ένας πολύ δυνατός
εκπνευστικός µυς. Με απλά λόγια: Φανταστείτε ένα τόπι του τένις το
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οποίο το κτυπάµε (το εκσφενδονίζουµε) µε πολύ δύναµη κάτω στο
πάτωµα, τότε παρατηρούµε να ανυψώνεται αρκετά. Εάν επαναλάβουµε
το πείραµα αλλά χωρίς να το κτυπήσουµε στο πάτωµα, µε όση δύναµη
έχουµε προς τα επάνω, τότε θα παρατηρήσουµε ότι το τόπι δεν θα
φθάσει το ύψος του προηγουµένου πειράµατος. Αυτό ακριβώς
συµβαίνει µε την πίεση του διαφράγµατος προς τα κάτω, τραβώντας
τους µυς της όρθιας κοιλιακής προς τα µέσα και επάνω σπρώχνουµε µε
δύναµη τον εκπνεόµενο αέρα.

Εικόνα 18 Ανατοµία του µυϊκού συστήµατος του λαιµού, του θώρακα,
των πλευρών και του κοιλιακού συστήµατος.
Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω µία πολύ λανθασµένη κίνηση των
εκπνευστικών µυών, δηλαδή των ορθίων και λοξών κοιλιακών µυών,
που δίδασκαν παλαιότερα και διδάσκουν ακόµη και σήµερα ορισµένοι
«δάσκαλοι» της φωνητικής τέχνης και της ψαλτικής. Δηλαδή λένε
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στους µαθητές τους να σφίγγουν το διάφραγµά τους προς τα κάτω σαν
να «αποπατούν» ώστε να στηρίξουν τον ήχο της φωνής τους! Τι πλάνη
και αµάθεια των «δασκάλων»! Η εν λόγω κίνηση όχι µόνο δεν
«στηρίζει» τον ήχο, άλλ’ αντιθέτως τον πνίγει, διότι οι στερνοϋοειδείς
µύες που βρίσκονται στην κορυφή του λάρυγγα, οι τραπεζοειδείς µύες
οι σκαληνοί µύες και οι στερνοκλειδοµαστοειδής ενεργούν τελείως
αντίστροφα, µε αποτέλεσµα να µην ελευθερώνουν το φωνητικό
σύστηµα, να το σφίγγουν και να «πνίγουν» τη φωνή του εκτελεστή,
ψάλτη ή τραγουδιστή (Εικόνα 19). Και δεν φθάνει µόνο αυτή η ζηµιά
που παθαίνει ο καλλιτέχνης, παθαίνει και κήλη, δηλαδή πτώση των
σπλάχνων, γιατί βάζουν τους σπουδαστές τους να «τσουλήσουν» το
πιάνο(!) µε την πίεση των κοιλιακών τους µυών, εφαπτόµενοι στην
πλαϊνή επιφάνεια του πιάνου, για να αποδείξουν ότι δουλεύει σωστά το
διάφραγµα1.

Εικόνα 19 Ανατοµία του µυϊκού συστήµατος του λαιµού.
Έτσι
φθάσαµε
στο
αναπνευστικό
διάφραγµα,
όπως
προανέφερα, που χωρίζει την εσωτερική δοµή του κορµού σε δύο
µέρη:
Το θωρακικό σκάφος που περιέχει πνεύµονα και καρδιά,
που ήδη περιέγραψα, και

1

Θυµάµαι όταν σπούδαζα κλασσικό τραγούδι σ’ ένα από τα Ωδεία της Αθήνας µεταξύ των
ετών 1955-60, που µας έστελνε εµάς τ' αγόρια ο … «δάσκαλος» ν’ αγοράσουµε
«συσπασουάρ» από το τότε φαρµακείο του Δαµβέργη στην οδό Πανεπιστηµίου απέναντι
από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Ήταν ειδικές θήκες, όπου τα άτοµα προχωρηµένης ηλικίας
που ασκούσαν επάγγελµα βαρύ χειρωνακτικό, είχανε πάθει «κήλη» και µε αυτή τη θήκη
συγκρατούσαν τα γεννητικά τους όργανα από την πτώση των σπλάχνων.
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Τον κοιλιακό χώρο, στον οποίο υπάρχουν το στοµάχι, το
ήπαρ, τα έντερα, τα νεφρά και άλλα όργανα. (Εικόνα 20)

Εικόνα 20 Σκαρίφηµα σκελετού του κορµιού.
Το διάφραγµα
Το αναπνευστικό διάφραγµα είναι ένας αρκετά πλατύς και
λεπτός µυς, που το θολωτό µέρος του καλύπτει το επάνω τµήµα του
διαφράγµατος, ενώ το κοίλον αποτελεί το κάτω τµήµα.
Το εµπρόσθιο επάνω τµήµα του στηρίζεται από το ξιφοειδές
στέρνο, ενώ στα πλάγια στηρίζεται στις εσωτερικές επιφάνειες των 6
κατωτέρων πλευρών του θώρακα. Καταλήγει δε πίσω και στηρίζεται
στους οσφυϊκούς σπονδύλους της σπονδυλικής στήλης (Εικόνα 1). Οι
ίνες των µυών του διαφράγµατος έχουν κατεύθυνση προς τα άνω και
προς το κέντρο του. Αυτές οι ίνες διασταυρώνονται κατά την διάρκεια
της κινήσεώς τους προς όλες τις κατευθύνσεις και έτσι σχηµατίζουν το
θολωτό σχήµα που έχει.
Το κοιλιακό διάφραγµα είναι πολύ ευκίνητο και κινείται εκ των
άνω προς τα κάτω και αντιστρόφως. Όπως περιέγραψα και πριν, όταν
τα Διάφραγµα συστέλλεται, κατέρχεται και σπρώχνει τα σπλάχνα της
κοιλίας προς τα κάτω. Συγχρόνως µεγαλώνει και το θωρακικό σκάφος
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µε την ανύψωση των πλευρών. Οι πνεύµονες αµέσως διευρύνονται
λόγω της διαστολής του αέρα που εισέρχεται απ’ έξω µε την εισπνοή
µέσω του αεραγωγού της τραχείας. Επανέρχεται δε το διάφραγµα στην
προηγούµενη θέση του όσες φορές γίνεται η διεργασία της αναπνοής
και η χρήση του αέρα για παραγωγή ήχου. Αυτή και µόνο αυτή η απλή
φυσική κίνηση του διαφράγµατος είναι η σωστή που διατηρεί το σώµα
και τη φωνή υγιή.
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Κ
Κεεφφάάλλααιιοο ττέέττααρρττοο

Η λειτουργία της
αναπνοής κ αι η
παραγωγή του ήχου

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσω να περιγράψω, όσο
καλύτερα µου επιτρέπουν οι γνώσεις µου, οι µελέτες µου, αλλά προ
πάντων η πείρα που απέκτησα στα 40 χρόνια περίπου που ασχολούµαι
επαγγελµατικά, είτε ως καλλιτέχνης είτε, κυρίως, ως Δάσκαλος, µε
αυτό που λέγεται Φωνητική Μουσική.
Έβαλα σαν πρώτο θέµα την λειτουργία της αναπνοής, γιατί
χωρίς αέρα ήχος δεν υπάρχει. Χωρίς αέρα ο ήχος δεν γίνεται
αντιληπτός ούτε από ανθρώπους ούτε από ζώα. Χωρίς αέρα φύλλο δεν
κουνιέται, όπως λέµε.
Όµως πως δηµιουργήθηκε ο ήχος;

Ο ήχος προϋπήρχε της Δηµιουργίας
(κατά τη γνώµη µου)
Η πρώτη µορφή
του αχανούς Σύµπαντος
και
της
απεραντοσύνης υποστηρίζω πως είναι ο ήχος. Πριν καν δηµιουργηθεί
το στερέωµα, προϋπήρχε ο ήχος και η περιγραφή του είναι
µονολεκτική: «ε

πεν».

Ηµέρα 1η:

Κα

ε πεν

Θε ς, Γενηθ τω φ ς· κα

γεινε φ ς.
Κα
ναµ σον τ ν
στερ ωµα.
Ηµέρα 2η:

ε πεν
Θε ς, Γενηθ τω στερ ωµα
δ των... κα
πο ησεν
Θε ς τ
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Ηµέρα 3η:

δατα... κα

Κα
ε πεν
Θε ς,
γεινεν ο τω.

ς συναχθ σι τ

Κα ε πεν
Θε ς, ς γε νωσι φωστ ρες
στερε µατι το ο ρανο ... κα
γεινεν ο τω.

Ηµέρα 4η:

ντ

Ηµέρα 5η:

δατα
ο τω.

ν

Κα
ε πεν
Θε ς, ς γενν σωσι τ
φθον α νηκτ
µψυχα... κα
γεινεν

Κα ε πεν
Θε ς, ς γενν σ
γ ζ α
µψυχα... κα
γεινεν ο τω... Κα ε πεν Θε ς, ς
κ µωµεν
νθρωπον κατ' ε κ να
µ ν... κα
πο ησεν
Θε ς τ ν
νθρωπον κατ'ε κ να
αυτο .
Ηµέρα 6η:

Έτσι αναφέρεται στην Π.Δ στο βιβλίο της Γενέσεως, η
Δηµιουργία του Σύµπαντος. Δηλαδή «ακούστηκε» ένας φοβερός ήχος
σε ένταση και έκταση, πριν από κάθε «ηµέρα» της Δηµιουργίας (ποιος
γνωρίζει πόσα εκατοµµύρια χρόνια διαρκούσε η κάθε «ηµέρα»;)
Είναι αδύνατο να συλλάβει ποτέ ανθρώπινος νους τις τροµερές
ζυµώσεις, διασπάσεις και προσµίξεις των ουράνιων σωµάτων κατά την
διάρκεια των 6 «ηµερών» της δηµιουργίας. Και όταν όλα αυτά
ησύχασαν, είδεν ο Θεός ότι ήσαν «καλ
λίαν» και την 6η «ηµέρα»
« ποίησεν» ο Θεός τον άνθρωπον κατ’ εικόνα και οµοίωσή του. Δεν
«ε πεν» για τον άνθρωπο, αλλά « ποίησεν» αυτόν, για ν’ απολαύσει
όλη τη δηµιουργία. Δεν τον εδηµιούργησε, όπως όλα τα άλλα ζώα,
µέσα σε µία από τις 5 «ηµέρες» της δηµιουργίας, αλλά σε µία
ξεχωριστή «ηµέρα» την 6η.
Τότε ενεφύσησεν εις αυτόν «πνο ν ζ σαν», κάτι που δεν
έκανε για κανένα άλλο ον επί της γης. Αυτή η «ζώσα πνοή» είναι
εκείνο το στοιχείο που ξεχωρίζει τον άνθρωπο, ως πνευµατικό ον, που
δεν το έχει κανένα άλλο όν, γιατί του χάρισε τη λογική, τη φαντασία
και τη δηµιουργικότητα. Τον εδηµιούργησε «κατ’ εικόνα και οµείωσή
του» και τον έκανε συνδηµιουργό του, χαρίζοντάς του τον Λόγον. Γι’
αυτό πριν απ’ όλα και πριν από τη Δηµιουργία λέγει η Γραφή:
«

ν

ρχ

ην

Λόγος κα

Λόγος ην πρ ς τ ν Θεόν».

Δηλαδή στην αρχή υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος είναι ο ίδιος ο
Θεός. Όµως ποιος είναι ο Λόγος;
Λόγος = Αγαθή Δύναµης – Θεία Δύναµης
Έτσι µεταφράζεται στην σηµερινή µας γλώσσα η έννοια της
λέξεως «Λόγος» που δυστυχώς για τους νεοέλληνες και τα παιδιά µας,
δεν υπάρχει η εξήγηση στα νεώτερα λεξικά και τις εγκυκλοπαίδειες.
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Γράφουν ακόµα τα ιερά κείµενα: «Και ο Λόγος σαρξ εγένετο» ή
αλλού «ο ενανθρωπήσας Λόγος». Δηλαδή ο Λόγος = Θεία Δύναµη που
πήρε σάρκα και οστά, που δεν είναι άλλο γεγονός από την γέννηση του
Χριστού. Αυτός λοιπόν ο Λόγος δωρίθηκε µόνο στον άνθρωπο και δια
των οργάνων του αρθρώνει τον προφορικό λόγο τον οποίο δια της
τέχνης τον µελοποιεί και τον παρουσιάζει στους συνανθρώπους του για
να επικοινωνεί µαζί τους. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς «Λόγο», που µε
την δύναµη της «πνοής» του, πραγµατοποιεί τις φαντασιώσεις του, τα
όνειρά του, τις σκέψεις του.
Ήταν απαραίτητο αυτό το εισαγωγικό σηµείωµα για να εξηγήσω
το φαινόµενο του ήχου της φωνής και του Λόγου που έχουµε. Δεν
προσπάθησα να σας κάνω µάθηµα θεολογικό, γιατί δεν είµαι θεολόγος,
είµαι καλλιτέχνης, όµως δια της «λογικής», της µελέτης και της
έρευνας, λύνουµε πολλά προβλήµατα στη ζωή µας και την αιτία
υπάρξεώς µας.
Μελετάτε λοιπόν «τας Γραφάς» και τους Έλληνες Συγγραφείς,
για να απολαύσετε το θείο δώρο του «Λόγου». Γι’ αυτό πιστεύω
απόλυτα, ότι ο ήχος της φωνής του ανθρώπου, είναι ο καθρέπτης της
ψυχής του. Επειδή του ενεφύσησεν ο ίδιος ο Θεός «πνοήν ζώσαν».
Δεν συµφωνώ απόλυτα µ’ εκείνο το απόφθεγµα των αρχαίων
Ελλήνων ότι «οία µορφή, τοιάδε και η ψυχή», διότι η ιστορία της
ανθρωπότητας είναι γεµάτη από «αγγελόµορφα» ανθρώπινα όντα που
έκαναν «τέρατα και σηµεία». Και υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν
ανθρώπινα όντα δύσµορφα που η ψυχή τους είναι αγγελική. Συνεπώς,
συµπληρώνοντας µπορούµε να πούµε «οία η φωνή τοιάδε και η ψυχή».
Τούτο το στηρίζω σε παρατηρήσεις µου επί των σπουδαστών όλα αυτά
τα χρόνια της διδασκαλίας µου και στις τεκµηριώσεις µου δεν έπεσα
έξω.
Το ηχόχρωµα του κάθε ανθρώπου που βγαίνει από τους
παλµούς του ήχου της φωνής του, άρα και από τα βάθη της ψυχής του,
δείχνει τον ήρεµο χαρακτήρα ή τον νευρικό, ή τον πονηρό, ή τον
αγαθό, τον εγωιστή ή τον διαλλακτικό, τον ψυχικά ταραγµένο ή τον
φυσιολογικό. Κι όταν αναφέροµαι στην παραγωγή της φωνής του
ανθρώπου εννοώ την µε όλη τη δύναµη της ψυχής του εξαγωγή του
ήχου του. Το κεφάλαιο αυτό «περί αναπνοής και φωνής» αφορά το
τέλειο δηµιούργηµα του Θεού που φέρει τον «Λόγον» µέσα του και δεν
είναι απλά ένα «µηχάνηµα» από σάρκες και οστά που παράγει ήχο.
Δια του «Λόγου» συνενώνεται και επικοινωνεί µε όλους τους
συνανθρώπους του που φέρουν και αυτοί τον ίδιο «Λόγο». Έτσι
προχωρώ τώρα στη λειτουργία της αναπνοής που είναι η «ζώσα πνοή»
στον άνθρωπο.
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Αναπνοή
Η αναπνοή είναι η σηµαντικότερη λειτουργία του ανθρωπίνου
οργανισµού που χωρίζεται σε δύο στάδια: α) την εισπνοή και β) την
εκπνοή, και γίνεται µε την αυξοµείωση των διαστάσεων του θωρακικού
σκάφους, όπως περιέγραψα ήδη. Θα αναλύσω µία – µία χωριστά τις
λειτουργίες αυτές.
Η εισπνοή
Όταν µεγαλώνουν οι διαστάσεις του θωρακικού σκάφους,
σχηµατίζεται ένα κενό αέρος. Πραγµατοποιείται αυτό µε την ανύψωση
των πλευρών και την ταυτόχρονη κάθοδο του διαφράγµατος από τα
πλάγια θωρακικά τοιχώµατα αφ’ ενός και από την κάθοδο της
εµπρόσθιας (θολωτής) θέσης του διαφράγµατος και των σπλάχνων της
κοιλιακής χώρας αφ’ ετέρου. Τότε οι πνεύµονες, λόγω της πιέσεως του
αέρα που υπάρχει µέσα σ’ αυτούς, διευρύνονται και γεµίζουν το κενό,
που δηµιουργήθηκε. Ο αέρας όµως που εισχώρησε σε µεγαλύτερο
χώρο ως οξυγόνο είναι αραιός και η πίεσή του είναι µικρότερη.
Συγχρόνως τότε εισέρχεται ο εξωτερικός αέρας από τους
αεραγωγούς σωλήνες και δια της τραχείας και των βρόγχων γεµίζει
τους πνεύµονες κι έτσι επανέρχεται η ισορροπία. Αυτή η λειτουργία των
αναπνευστικών οργάνων πραγµατοποιεί την πρώτη φάση της αναπνοής
και λέγεται εισπνοή.
Η εκπνοή
Μόλις σταµατήσει η ενέργεια των εισπνευστικών µυών, το
διάφραγµα ανυψώνεται, τα πλευρά κατέρχονται και γενικά ο θώρακας
επανέρχεται στην προ της εισπνοής θέση του. Συγχρόνως δε το
κοιλιακό διάφραγµα (θολωτό) ανυψώνεται από την πίεση των
σπλάχνων της κοιλιακής χώρας. Τότε οι πνεύµονες, πιεζόµενοι από το
ανυψούµενο διάφραγµα, διώχνουν τον αέρα (ως διοξείδιον του
άνθρακος) από τους ίδιους αεραγωγούς σωλήνες (βρόγχων και της
τραχείας) στην ατµόσφαιρα. Έτσι τελειώνει και η δεύτερη φάση της
αναπνοής που λέγεται εκπνοή.
Η εισπνοή και η εκπνοή που περιέγραψα είναι η ήρεµη αναπνοή
είτε στον ύπνο µας είτε στον ξύπνιο µας. Υπάρχει όµως και η έντονη ή
παρατεταµένη, όταν θέλουµε να τελειώσουµε µια µεγάλη φάση είτε του
προφορικού λόγου είτε της µελωδικής ερµηνείας. Τότε επενεργούν
συµπληρωµατικά και οι άλλοι εισπνευστικοί και εκπνευστικοί µύες για
να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή. Αυτό µπορεί να γίνει και για
λόγους υγιεινής και γυµναστικής προς ενίσχυση του αναπνευστικού
συστήµατος λόγω κάποιας πάθησης.
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Η ποσότητα του αναπνευστικού αέρα
Η επιστήµη λέγει ότι η ποσότητα του εισπνεόµενου και
εκπνεόµενου αέρα κάθε φορά σε ήρεµη αναπνοή είναι 500 κυβ.
εκατοστόµετρα. Εάν θέλουµε να παρατείνουµε την εισπνοή µας µέχρις
εξαντλήσεως των δυνατοτήτων των εισπνευστικών µυών θα
εισχωρήσουν στους πνεύµονες άλλα 1.600 κυβ. εκατοστόµετρα αέρα.
Άλλα 1.600 κυβ. εκατοστόµετρα αέρα εξέρχονται στην παρατεταµένη
εκπνοή.
Άρα σε µια παρατεταµένη αναπνοή όλος ο αέρας που
κυκλοφορεί είναι : 1.600 + 500 +1.600 = 3.700 κυβ. εκατοστόµετρα
όπως το περιγράφει ο Ευσταθιανός στο βιβλίο του.
Όµως στους πνεύµονες εναποµένει και µετά από παρατεταµένη
εκπνοή µια ποσότητα αέρα 1.600 κυβ εκατοστόµετρα που χρειάζεται
στη περίπτωση λιποθυµίας ή πνιγµού µε τις µαλάξεις (πιέζοντας το
θώρακα µε ανοιχτές τις παλάµες µας) να επαναλειτουργήσει ο
µηχανισµός της αναπνοής δια της αναρροφήσεως του αέρα.
Υπάρχει τρόπος για την καταµέτρηση της χωρητικότητας αέρα
του θώρακα, όπως η περιφερειακή µέτρηση του θώρακα µε µετρική
ταινία (µεζούρα) που τοποθετούµε γύρω από το κορµό ψηλά, ώστε να
περνά κάτω από τις µασχάλες. Χωρίς να σφίγγουµε την ταινία µετράµε
περιφερειακά τη διαβάθµιση που δείχνει το σηµείο που ενώνουµε τη
ταινία.
Αυτό το κάνουµε δύο φορές. Την πρώτη φορά µετράµε το
άτοµο σε ήρεµη κατάσταση και τη δεύτερη µετράµε αµέσως µόλις
τελειώσει µια βαθιά εισπνοή, που την κρατάει έως ότου τελειώσουµε
την µέτρηση.
Η διαφορά µεταξύ των δύο περιµετρικών µετρήσεων µας
δίνει ένα αριθµό γύρω στα 5-6 εκατ. που είναι ιδανικός για
τους άνδρες και τις γυναίκες (χωρίς στηθόδεσµο) από 21
ετών και πάνω· εάν είναι κάτω από 5 εκατ. χρειάζεται
προσοχή και γυµναστική.
Για παιδιά (αγόρια και κορίτσια) από ηλικίας µέχρι 8 ετών ο
µέσος όρος της διαφοράς ανάµεσα από τις δύο µετρήσεις
είναι 2 έως 2 1/2 κυβ. εκατ.
Για παιδιά (αγόρια και κορίτσια) από 10-15 ετών ο µέσος
όρος για αγύµναστα παιδιά είναι γύρω στα 4 κυβ. εκατ., για
τα γυµνασµένα παιδιά είναι από 6-8 κυβ. εκ.
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Αναπνευστικοί τρόποι
Υπάρχουν 3 τρόποι αναπνευστικοί για να ενισχύσουµε την
χωρητικότητα των πνευµόνων
Η ανώτερη πλευρική ή κλειδική αναπνοή
Η µέση πλευρική ή πλευροδιαφραγµατική αναπνοή
Η κατώτερη ή κοιλιακή αναπνοή
Ας εξετάσουµε καθ’ ένα τρόπο χωριστά, ώστε να µην υπάρχει
σύγχυση µεταξύ αυτών που υποστηρίζουν, µε φανατισµό, ότι εκείνος ο
τρόπος που αυτοί προτιµούν ή που τον διδάχθηκαν από κάποιον
δάσκαλο, είναι ο απόλυτα σωστός.
Κατ’ αρχήν σας λέω ότι και οι τρεις τρόποι είναι σωστοί, αλλά
υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Δηλαδή α) από τη σωµατική διάπλαση
του ατόµου και β) από τη φυσική κατάσταση των φωνητικών του
χορδών.
Το κάθε άτοµο έχει τη δική του διάπλαση και γι’ αυτό σε
κάποιον από τους τρεις τύπους αναπνοής θα υπερτερεί ενώ σε άλλον
θα υστερεί. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουµε τον εκ φύσεως τρόπο
λειτουργίας του αναπνευστικού του συστήµατος που για χρόνια
ολόκληρα, από τον καιρό που γεννήθηκε, έµαθε να χρησιµοποιεί. Του
ατόµου αυτού είναι λάθος, να προσπαθούµε, εµείς οι δάσκαλοι να
βελτιώσουµε την «φύση» του. Εκεί που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
είναι να διαπιστώσουµε την κατηγορία της φωνής στην οποία ανήκει ο
σπουδαστής, ή η σπουδάστρια και τις δυνατότητες που µπορούν ν’
αναπτύξουν οι φωνητικές χορδές σε σχέση µε τη σωµατική διάπλαση.
Δηλαδή α) ο τρόπος µε τον οποίο αναπνέει ο σπουδαστής ή η
σπουδάστρια βοηθάει ώστε να αναπτυχθεί η φωνή ή µήπως θα
κουράσει τις φωνητικές χορδές µε αποτέλεσµα να καταστραφεί
φωνητικά; β) ο τρόπος που αναπνέει θα βοηθήσει να διευρυνθεί ο
θώρακας ή θα του καταστρέψουµε τους πνεύµονες οδηγώντας το
άτοµο αυτό στη φυµατίωση ή άλλες ασθένειες του αναπνευστικού
συστήµατος;
Είναι τεράστιες οι ευθύνες που αντιµετωπίζουµε εµείς οι
δάσκαλοι της Φωνητικής Μουσικής όταν αναλαµβάνουµε την φωνητική
εκγύµναση ενός ατόµου, µε την διαβεβαίωση ότι θα τον οδηγήσουµε
εκ του ασφαλούς στο δρόµο της επιτυχίας και της δόξας. Να
προσέχουµε καλά και να είµαστε φειδωλοί στις υποσχέσεις µας ότι θα
τον/την κάνουµε ένα δεύτερο Καρούζο, Τίτα-Ρούφο, Κάλλας, Σαλιάπιν,
Ντε–Μπάλτι κ.λπ. ή ακόµα ότι στο ψαλτήρι θα είναι ένας δεύτερος
Βιολάκης ή Κανάκης ή Μανέας ή Ταλιαδώρος κ.λ.π. Οι νέοι µας
εµπιστεύονται εύκολα. Μην εκµεταλλεύεστε αυτή την αθωότητα, τη
δίψα και τον πόθο να γίνουν κι αυτοί µια µέρα ερµηνευτές.
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Η φωνή δεν «φαίνεται» γιατί δεν έχει χρώµα, έχει µόνο
ηχόχρωµα που µόνο «ακούγεται». Η φωνή δεν «πιάνεται», γιατί δεν
είναι πιάνο, κλαρίνο, κιθάρα ή οποιαδήποτε άλλο όργανο, που το
βλέπουµε και το πιάνουµε, παρά µόνον «ακούγεται». Από αυτό που
ακούµε εµείς οι δάσκαλοι, πρέπει να καταλάβουµε τα πάντα γύρω από
τη φωνή του ατόµου που έχουµε µπροστά µας. Αλίµονο εάν δεν
ακούµε και δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι δάσκαλοι που δεν ακούνε.
Οδηγούν αυτά τα νεαρά άτοµα στην απογοήτευση, στην αγανάκτηση
και στο µίσος, γιατί κάποιος δάσκαλος ή κάποια δασκάλα που
εµπιστεύθηκαν όχι απλώς την φωνή τους, αλλά το µέλλον τους
ολόκληρο, τη ζωή τους, τη σταδιοδροµία τους, «δεν άκουγε» και όταν,
µετά από σειρά ετών µελέτης και σπατάλης χρόνου και χρήµατος, τους
είπαν εκεί που ζήτησαν εργασία ή συµµετοχή σε διαγωνισµούς ότι είναι
λάθος «τοποθετηµένη» η φωνή τους, ή ότι είναι «ξοφληµένοι»
φωνητικά, τους ήρθε κεραυνός και τους κατέκαψε.
Έχουµε να πούµε κι άλλα εµείς οι δάσκαλοι και στα παρακάτω
κεφάλαια που ακολουθούν. Τώρα θα αναπτύξω τη λειτουργία των 3
τρόπων της αναπνοής.
Η ανώτερη πλευρική ή κλειδική αναπνοή
(Εικόνα 18, Εικόνα 19)
Είναι η µέθοδος της αναπνοής κατά την οποίαν παρατηρούµε
τα άτοµα να ανασηκώνουν τους ώµους και όλο το θώρακα. Αυτό
γίνεται διότι κατά τον χρόνο εισπνοής, τα πρώτα επάνω πλευρά του
θώρακα µαζί µε το οστούν της κλείδας αναβαίνουν και µαζί ακόµη
ανεβαίνει και ελαφρώς και το θολωτό διάφραγµα. Αυτός ο τρόπος είναι
µεν ωφέλιµος για τις κορυφές των πνευµόνων που γεµίζουν συνεχώς
οξυγόνο, αλλά η υπερβολική χρήση και επί σειρά ετών αυτού του
τρόπου αναπνοής µπορεί να επιφέρει και αιµορραγία των κυψελών των
πνευµόνων ιδίως σε άτοµα µε στενό θώρακα και µε µεγάλες φωνητικές
χορδές, όπου χρειάζεται µεγάλη ποσότητα εκπνευόµενου αέρα.
Ένα άλλο αντιαισθητικό αποτέλεσµα είναι για το ακροατήριο να
βλέπει συνεχώς να ανεβοκατεβαίνει το στήθος των καλλιτεχνών µε
αποτέλεσµα να αποσπά την προσοχή από το κυρίως ερµηνευτικό έργο
και να προσέχει και να σχολιάζει το θέαµα αυτό. Ακόµη δε, εάν οι
καλλιτέχνες χρησιµοποιούν µικρόφωνο, ακούγεται πάρα πολύ έντονα ο
ήχος της εισπνοής και χαλάει όλη την ατµόσφαιρα.
Για τον ίδιο τον καλλιτέχνη αυτός ο τύπος της αναπνοής, του
δηµιουργεί ελαφρό άγχος και του αφαιρεί την ηρεµία που τόσο έχει
ανάγκη κατά την ώρα της ερµηνείας. Ο τύπος αυτός της αναπνοής είναι
ο τελειότερος για όσους γυµνάζουν το σώµα, σαν αθλητές.
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Η µέση πλευρική ή πλευροδιαφραγµατική αναπνοή
(Εικόνα 18)
Εδώ παρατηρούµε τους καλλιτέχνες ή τους οµιλητές σε µια
ήρεµη κατάσταση και µια απόλυτη σιγουριά για το έργο που
παρουσιάζουν. Έχουν συνήθως µια οριζόντια ευρύτητα του θώρακα,
αρκετά µεγάλη ιδιαίτερα στα µεσαία πλευρά και τα κάτω. Δίδουν
µεγαλύτερο χώρο στο θώρακα και συνεπώς στους πνεύµονες
κυκλοφορούν πολύ περισσότερα κυβικά εκατοστόµετρα αέρα. Σίγουρα
οι φράσεις τους, προφορικές ή µουσικές (µελωδικές), έχουν
µεγαλύτερη διάρκεια.
Αυτό συµβαίνει διότι και το πλευρικό διάφραγµα µαζί µε τα
πλευρά του θώρακα κατεβαίνουν και το κοιλιακό διάφραγµα (το
θολωτό) κατεβαίνει, οπότε δηµιουργείται µεγαλύτερος αποθηκευτικός
χώρος στο θώρακα, σε οριζόντια διάσταση. Αυτός ο τρόπος της
αναπνοής είναι ο πλέον σωστός ιδιαίτερα για τις γυναίκες, επειδή λόγω
κατασκευής της µήτρας, δεν επιτρέπει στο θολωτό διάφραγµα να
κατέβει αρκετά χαµηλά.
Αν θέλουµε να δούµε τη γυναίκα πόσο καλά και σωστά
αναπνέει, πρέπει να κοιτάξουµε τα τελευταία πλευρά προς τα πίσω, εκεί
που «δένονται» µε τους οσφυϊκούς σπονδύλους της ραχοκοκαλιάς. Εκεί
θα παρατηρήσουµε την πλευρική αναπνοή να σπρώχνει προς τα έξω τα
πλευρά, την ώρα της εισπνοής.
Η διαφραγµατική ή κοιλιακή αναπνοή
(Εικόνα 1, Εικόνα 18, Εικόνα 19)
Εδώ παρατηρώντας του καλλιτέχνες και τους οµιλητές που
χρησιµοποιούν τη διαφραγµατική ή κοιλιακή αναπνοή, βλέπουµε µια
µικρή προεξοχή στο χώρο του στοµάχου και της κοιλιάς, που εµείς οι
καλλιτέχνες το ονοµάζουµε «πορτοκάλι».
Αυτό γίνεται διότι η επί σειρά ετών άσκηση του κοιλιακού
διαφράγµατος ξεχειλώνει ελαφρώς τους µυς των κοιλιακών
τοιχωµάτων και τα σπλάχνα ευρίσκονται ελαφρώς µετατοπισµένα προς
τα εµπρός και κάτω. Βεβαίως η καλαισθητική εµφάνιση του σώµατος
είναι ελλιπής, αλλά το προτιµούµε αυτό διότι ο αποθηκευτικός χώρος
που δηµιουργείται είναι ο µεγαλύτερος από τις δύο άλλες περιπτώσεις
της αναπνοής.
Λόγω της ελαστικότητας των σπλάχνων, το κοιλιακό διάφραγµα
(θολωτό) κατεβαίνει πολύ χαµηλά και οι κάθετες διαστάσεις του
θώρακα είναι πολύ µεγάλες, οπόταν οι πνεύµονες βρίσκουν πολύ
ελεύθερο χώρο για να γεµίσουν µε οξυγόνο από τον αέρα της εισπνοής
και συνεπώς στη συνέχεια να έχουν πολύ (διοξείδιο) αέρα κατά την
ώρα της εκπνοής.
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Το σπουδαιότερο δε, είναι στην περίπτωση που θέλουµε να
παρατείνουµε ακόµη τη φράση µας, αλλά και να στηρίξουµε τη φωνή
σε µεγάλα ηχητικά ύψη, το κοιλιακό διάφραγµα, λόγω της µεγάλης
ελαστικότητας που έχει, µπορεί να εκτινάξει µεγάλη ποσότητα αέρα
ταχέως και υπό πίεση. Όµως η µεγάλη κατάχρηση του κοιλιακού
διαφράγµατος µπορεί να επιφέρει βλάβες στο πεπτικό σύστηµα, πτώση
των σπλάχνων, όπως έχω προαναφέρει για εµάς τους άνδρες, αλλά και
στις γυναίκες γιατί έτσι αναγκάζονται να πιέζουν πολύ τα σπλάχνα και
να παθαίνουν βλάβες στο πεπτικό αλλά και στο γεννητικό τους
σύστηµα επειδή λόγω της µήτρας, δεν έχει µεγάλη δυνατότητα
επεκτάσεως προς τα κάτω.
Βεβαίως όποιον τύπον αναπνοής από τους τρεις και αν
χρησιµοποιεί ο καλλιτέχνης ή ο οµιλητής ή ο σπουδαστής, καλόν είναι
και χρησιµότατο να ασκείται και στους άλλους δύο τύπους αναπνοής,
ώστε να µη αδρανούν τα άλλα αναπνευστικά όργανα, άλλ’ αντιθέτως
να υποβοηθούν το κυρίως αναπνευστικό σύστηµα που επέλεξε.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καλλιτέχνες του τραγουδιού, οι
ψάλτες και οι οµιλητές του προφορικού λόγου, αλλά κυρίως οι
δάσκαλοι της Φωνητικής Μουσικής και ορθοφωνίας γύρω από τη χρήση
του αναπνευστικού συστήµατος, το παραθέτω ευθύς αµέσως.
1η κατηγορία
Οι άνδρες βαθύφωνοι (bassi), οι βαρύτονοι (µεσόφωνοι), οι
δυνατοί τενόροι δραµατικοί (οξύφωνοι), οι γυναίκες οι µεσόφωνες και
οι δυνατές οξύφωνες (δραµατικές soprani), δεν πρέπει να
χρησιµοποιούν το ανώτερο πλευρικό αναπνευστικό σύστηµα, αλλά το
µέσο πλευρικό σύστηµα και κυρίως το κοιλιακό διαφραγµατικό
σύστηµα. Με απλά λόγια: Όχι στο πρώτο αναπνευστικό σύστηµα, αλλά
στο δεύτερο και κυρίως στο τρίτο για τις πιο βαριές φωνές.
Ακόµη οι κυρίες αυτές δεν πρέπει να χρησιµοποιούν
στηθόδεσµο κατά τις ώρες των ασκήσεών τους και της ερµηνείας του
ρεπερτορίου τους, διότι η πίεση αυτή εµποδίζει το διάφραγµα.
Τα άτοµα που ανήκουν σ’ αυτές τις κατηγορίες των φωνών,
διαθέτουν ισχυρότατες και µεγάλες φωνητικές χορδές, οι οποίες για να
αποδώσουν τη µεγαλύτερη δυνατότητά τους χρειάζονται µεγάλη
ποσότητα εκφυσούµενου αέρα.
Με το πρώτο αναπνευστικό σύστηµα, είναι φύσει αδύνατο να
δώσεις µεγάλη ποσότητα αέρα, µε αποτέλεσµα και η ηχητική απόδοση
να είναι ελλιπής (φωνή µε µικρή έκταση) και ο κίνδυνος για στηθικά
νοσήµατα είναι πολύ µεγάλος, λόγω της υπερβολικής προσπάθειας των
πνευµόνων, αλλά χωρίς απόδοση.
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2η κατηγορία
Οι ελαφρείς οξύφωνοι (τενόροι lyrico και lyrico legero) και οι
γυναίκες ελαφρές οξύφωνες (σοπράνο legera και coloratura legera)
δεν πρέπει να χρησιµοποιούν καθόλου το τρίτο αναπνευστικό σύστηµα,
δηλαδή το κοιλιακό διάφραγµα, αλλά µόνο λίγο το µέσο πλευρικό
διάφραγµα και κυρίως το πρώτο σύστηµα, δηλαδή το ανώτερο
πλευρικό ή κλειδικό διάφραγµα. Διότι:
Τα άτοµα αυτά έχουν λεπτές, έως πολύ λεπτές και µικρές
φωνητικές χορδές και δεν χρειάζονται µεγάλη ποσότητα αέρα, για να
αποδώσουν τα µέγιστα.
Σε αντίθετη περίπτωση η κόπωση των φωνητικών χορδών µέσα
σε λίγο χρονικό διάστηµα είναι σίγουρη και η φωνητική καταστροφή
εξασφαλισµένη και ανταλλακτικά δεν υπάρχουν. Οι κυρίες αυτές
επιβάλλεται να χρησιµοποιούν κορσέ διότι έτσι, εµποδίζοντας να
λειτουργήσει το διάφραγµα, αυξάνουν και δυναµώνουν αβίαστα το
ανώτερο πλευρικό αναπνευστικό σύστηµα.
Για τους άνδρες της κατηγορίας αυτής θα έλεγα πως η χρήση
µιας ελαστικής φαρδιάς ζώνης στη µέση, θα τους βοηθούσε πολύ.
Ίσως τώρα, οι συνάδελφοι της φωνητικής µουσικής και της
ορθοφωνίας να κατανόησαν τους φόβους και την αυστηρότητά µου για
αυτούς που αναλαµβάνουν το δυσκολότατο αυτό έργο, πόση προσοχή
χρειάζεται, πόση κατάρτιση να έχουν επιστηµονική, πόση πείρα
τραγουδιστική και πόση συνεργασία µε ενδεδειγµένο φωνίατρο.

Αναπνευστικές Οδοί
Πριν από τις ασκήσεις απαραίτητο είναι να γνωρίζουµε µε ποιο
τρόπο θα πραγµατοποιήσουµε την εισπνοή και εκπνοή του αέρα, ποιες
εισόδους θα χρησιµοποιήσουµε: τη µύτη ή το στόµα και τούτο διότι:
Εάν ο αέρας που εισπνέουµε από τη µύτη είναι κρύος και
υγρός, τότε διερχόµενος από τους ρινικούς πόρους
ζεσταίνεται λίγο, µέχρι να φθάσει στο λάρυγγα, την
τραχεία, τους βρόγχους, και τέλος στους πνεύµονες. Έτσι
το οξυγόνο που µπαίνει στους πνεύµονες, για την
απαραίτητη λειτουργία τους καθαρισµού του αίµατος, είναι
ζεστός, από την είσοδο της µύτης.
Εάν ο αέρας που εισπνέουµε είναι κρύος και ξηρός τότε
εκτός
της
θερµοκρασίας
που
αποκτά,
υγραίνεται
συγχρόνως από το βλεννογόνο των ρινικών κοιλοτήτων και
του φάρυγγα που διέρχεται και φθάνει στους πνεύµονες µε
την απαραίτητη υγρασία.
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Μια πολύ σοβαρή και χρήσιµη εργασία που γίνεται, όταν ο
εισπνεόµενος αέρας διέρχεται από τη µύτη, είναι η κάθαρση
του αέρα από τα διάφορα µικρόβια που κολλάνε στους
κόκκους της σκόνης που εισβάλλουν µαζί µε του αέρα
στους πνεύµονες. Η σκόνη αυτή κατακρατείται από τη
βλέννα που εκκρίνει ο άνω αναπνευστικός σωλήνας,
συγχρόνως δε φονεύονται και τα µικρόβια από τα υγρά
αυτά, τα οποία αποβάλλονται µε την απόγχραµψη και την
απόµυξη (το φύσηµα της µύτης).

Έτσι πλέον ο αέρας εισέρχεται µέχρι τα άδυτα των πνευµόνων
ζεστός, υγρός και προ πάντων καθαρός. Στην περίπτωση εισπνοής
ατµοσφαιρικού αέρα από το στόµα, που είναι η µεγαλύτερη σε
χωρητικότητα κοιλότητα, συµβαίνουν όλα τα άσχηµα:
Εισχωρεί κατευθείαν στο λάρυγγα µεγάλη ποσότητα αέρα
είτε ξηρού, είτε υγρού, κρύου ή καυτού, γεµάτος µικρόβια
κατευθείαν στους πνεύµονες. Διερχόµενος µέσα από τους
βρόγχους και τα βρόγχια και φθάνοντας µέχρι τα βάθη των
πνευµόνων αφήνει εκεί όλα τα µικρόβια προκαλώντας
ψύξεις και µολύνσεις του λάρυγγα, των βρόγχων και των
πνευµόνων, προκαλώντας τις ασθένειες όπως: λαρυγγίτιδα,
φαρυγγίτιδα, βρογχίτιδα, πνευµονία ακόµα και τη
Φυµατίωση.
Παρατηρείται σε όλα τα προηγµένα
ασθενειών και έκρηξη της φυµατιώσεως. Μα
διότι µε τον συνωστισµό στα club και µε
χορεύοντας και πίνοντας όλοι αναπνέουν µε
τα αποτέλεσµα: τα στηθικά νοσήµατα.

κράτη, εκτός των άλλων
είναι δυνατόν; Ναι, είναι,
τον πολύ βρώµικο αέρα
το στόµα ανοικτό, και να

Συµπέρασµα: Η µύτη είναι το τέλειο φίλτρο καθαρισµού του
εισπνεόµενου αέρα.

Αναπνευστικές ασκήσεις
Έτσι τώρα µπορούµε να ξεκινήσουµε την περιγραφή των
αναπνευστικών ασκήσεων.
Μία απλή άσκηση
Εισπνέουµε βαθιά από τη µύτη αργά και ήρεµα, ώστε να
νοιώσουµε το θώρακα να ανοίγει προς όλες τις κατευθύνσεις
παίρνοντας διαστάσεις και οριζόντιες και κάθετες. Στην συνέχεια µόλις
τελειώσει η ενέργεια της εισπνοής, αρχίζει η εκπνοή πάλι από τη µύτη
και όχι από το στόµα, για να εξέρχεται ο αέρας σιγά-σιγά και όχι
απότοµα, ώστε να έχουµε οικονοµία αέρα αφ’ ενός και να γυµνάζονται
οι µύες του άνω, του πλάγιου και του κάτω (κοιλιακού) διαφράγµατος
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και να µάθουν να συγκρατούν τον αέρα και να τον διοχετεύουν, όσο
χρειάζεται και όποτε χρειάζεται.
Τα χέρια να βρίσκονται στη µέση, πάνω από τη λεκάνη
πιάνοντας µε τις παλάµες τα πλάγια µέρη του κορµού, µε τα 4 δάκτυλα
ενωµένα µε κατεύθυνση προς τον οµφαλό, ενώ ο αντίχειρας
τεντωµένος και ανοικτός, µε κατεύθυνση προς τη σπονδυλική στήλη. Η
θέση αυτή των χεριών θα είναι, και κατά την εισπνοή, όσο και κατά την
εκπνοή, η ίδια.
Μπορούµε να εκτελούµε την άσκηση αυτή 15 φορές περίπου
την ηµέρα ήρεµα και αργά. Είναι µια γενική αναπνευστική άσκηση,
χωρίς να ανήκει ιδιαίτερα σε κανένα από τους τρεις τρόπους που
προανέφερα. Καλό θα είναι να γίνεται το πρωί µε άδειο στοµάχι, εάν
είναι δυνατόν σε καθαρό αέρα, οπωσδήποτε όµως µε ανοικτό
παράθυρο.
Πρώτη κατηγορία ασκήσεων
Εδώ θα παραθέσω µια σειρά ασκήσεων για ενίσχυση της άνω
και της πλευρικής αναπνοής που είναι απαραίτητες για άτοµα που
έχουν στενό θώρακα και αδύνατες τις κορυφές των πνευµόνων. Προς
διευκόλυνσή τους, οι µεν γυναίκες µπορούν να φορούν στηθόδεσµο µε
φαρδύ δέσιµο πίσω ή κοντό ελαστικό κορσέ, οι δε άνδρες πλατειά
ελαστική ζώνη στη µέση τους.
Όµως δεν πρέπει να γίνονται οι ασκήσεις αυτές µε υπερβολή
για να µη αδρανήσουν οι µύες του κοιλιακού διαφράγµατος αφ’ ενός
και να µη πάθουν υπερκόπωση οι µύες του ανωτέρου και πλαγίου
διαφράγµατος.
Άσκηση 1α’
Με τεντωµένα τα χέρια, από τη στάση της προσοχής
ανεβάζουµε από τα πλάγια τα χέρια όσο διαρκεί ο χρόνος
της εισπνοής σε κατακόρυφη θέση µέχρι ν’ ακουµπήσουν τ'
αυτιά µας οι βραχίονές µας.
Στη συνέχεια από τη θέση αυτή, επαναφέρουµε τα χέρια
µας την προσοχή, όσο χρόνο διαρκεί η εκπνοή, 10 φορές
επαναλαµβάνεται στην αρχή, αργότερα έως 15 φορές.
Άσκηση 1β’
Με βραχίονες ελαφρά λυγισµένους, σηκώνουµε τους ώµους
µας κατά την διάρκεια της εισπνοής και τραβάµε
συγχρόνως ώµους και µπράτσα ελαφρώς προς τα πίσω.
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Επαναφέρουµε τους ώµους και τους βραχίονες την αρχική
θέση µε την εκπνοή, ήρεµα και αργά (εισπνοή και εκπνοή
πάντοτε από τη µύτη).

Άσκηση 1γ’
Βρισκόµαστε µε έκταση των χεριών µπροστά. Από τη θέση
αυτή κάνουµε έκταση προς τα πίσω µε τεντωµένα τα χέρια
σε όλη τη διάρκεια της εισπνοής.
Επαναφέρουµε τα χέρια στην πρώτη θέση, κατά την
εκπνοή. Το επαναλαµβάνουµε 10 φορές.
Άσκηση 1δ’
Σταυρώνουµε τα χέρια στο ύψος των ώµων. Εκτείνουµε τα
χέρια στα πλάγια (οριζόντια) κατά τη διάρκεια της
εισπνοής.
Σταυρώνουµε τα χέρια κατά τη διάρκεια της εκπνοής.
Άσκηση 1ε’
Από τη στάση της προσοχής, που βρισκόµαστε, κάνουµε
ανάκαµψη (φέρνουµε τις παλάµες µε ενωµένα όλα τα
δάκτυλα) πίσω στο σβέρκο κατά τη διάρκεια της εισπνοής.
Επαναφέρουµε τα χέρια στη στάση της προσοχής κατά την
εκπνοή.
Άσκηση 1στ’
Βρισκόµαστε σε στάση προσοχής. Κάνουµε ανάταση των
χεριών από τα πλάγια κατά την διάρκεια της εισπνοής.
Επάνοδος στην προσοχή µε προβολή και έκταση των
χεριών από µπροστά κατά τη διάρκεια της εκπνοής.
Αυτές είναι µερικές βασικές ασκήσεις για την ενίσχυση της
κορυφής των πνευµόνων και της πλευρικής αναπνοής. Όπως
προανέφερα οι ασκήσεις θα γίνονται πάντοτε µε κλειστό το στόµα.
Όταν όµως τραγουδάµε ή ψέλνουµε ή οµιλούµε, αναγκαστικά θα
εισπνέουµε και από το στόµα, για να µη σταµατάµε τον ειρµό της
οµιλίας ή της µελωδικής φράσεως.
Δεύτερη κατηγορία ασκήσεων
Εδώ θα αναφερθώ στην περίπτωση της ενισχύσεως της
κοιλιακής αναπνοής, δηλαδή του τρίτου τρόπου αναπνοής. Υπάρχουν
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πολλές ασκήσεις για ενίσχυση του διαφράγµατος αυτού. Θα αναφερθώ
σε µερικές µόνο, τις πιο αποτελεσµατικές.
Άσκηση 2α’
Σε θέση καθιστή στο πάτωµα ή σε πάγκο µε τα πόδια
προτεταµένα µπροστά και ενωµένα µε τις φτέρνες να
εφάπτονται και ο κορµός όρθιος να αποτελεί ορθή γωνία ο
κορµός µε τα πόδια.
Κάµψη του κορµού προς τα εµπρός και από τη θέση αυτή
ανορθώνουµε τον κορµό όσο διαρκεί η εισπνοή µέχρις ότου
ο κορµός να φθάσει στην κατακόρυφη θέση.
Κάµψη του κορµού µπροστά όσο διαρκεί η εκπνοή.
Άσκηση 2β’
Σε όρθια θέση, όταν βρισκόµαστε µε µικρή διάσταση των
ποδιών και τα χέρια ελεύθερα κρεµασµένα µε µια µικρή
κάµψη των αγκώνων. Οι παλάµες κλειστές σε σχήµα
γροθιάς.
Εισπνέουµε µε δύναµη ενώ συγχρόνως εκτινάσσουµε τα
χέρια επάνω κατακόρυφα όσο διαρκεί η εισπνοή.
Από τη θέση αυτή αµέσως και βίαια φέρνουµε τα χέρια σε
µια περιφερειακή κίνηση γύρω από τον ώµο ακολουθώντας
τη
διαδροµή:
Εµπρός,
κάτω,
πίσω,
επάνω.
Επαναλαµβάνουµε την άσκηση αυτή, έως ότου τελειώσει ο
αέρας της εκπνοής ο οποίος εξέρχεται από το στόµα, αλλά
µε κλειστά και σφιγµένα χείλη, ώστε µόλις από µία
τρυπίτσα να βγαίνει ελάχιστη ποσότητα αέρα και υπό πίεση.
Άσκηση 2γ’
Μια ακόµη πολύ σπουδαία και αποτελεσµατική άσκηση για
ενίσχυση του πλευρικού και του κοιλιακού διαφράγµατος είναι τα
“Sulimenti”, όπως τα ονοµάζουν οι Ιταλοί τραγουδιστές της όπερας.
Είναι γρήγορα και ελαφρά πετάγµατα των τοιχωµάτων του πλευρικού
και κοιλιακού διαφράγµατος που επιτυγχάνονται µε την ταχύτατη
επανάληψη µικρών διακεκοµµένων εισπνοών.
Για να το πετύχουµε αυτό, προφέρουµε τις συλλαβές:
ά για, για, για, για (εισπνοή)
ά για, για, για, για (εισπνοή)
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ά για, για, για, για (εισπνοή) κλπ. όσες φορές µπορούµε τις
επαναλαµβάνουµε γιατί φέρνουν ζάλη, επειδή χρησιµοποιούµε µόνο
διάφραγµα µε αχνό ήχο (χωρίς µέταλλο) στη φωνή µας.
Η επανάληψη αυτών των συλλαβών να γίνεται όσο το δυνατόν
γρηγορότερα.
Και θα τελειώσω το κεφάλαιο αυτό µε µια τελευταία άσκηση
του κοιλιακού διαφράγµατος.
Μία τελευταία άσκηση
Ξαπλώνουµε κάτω στο πάτωµα ανάσκελα ή σε πάγκο.
Ακουµπάµε,
συνήθως
βιβλία
(5-6
τόµους
από
τηλεφωνικούς καταλόγους), επάνω στην περιοχή του
στοµάχου και της κοιλιάς. Με τα χέρια µας συγκρατούµε
απλώς, στα πλάγια, τα βιβλία για να µη γλιστρήσουν.
Μετά ηρεµούµε τελείως και παίρνουµε µια βαθιά εισπνοή
όσο µπορούµε πιο ήρεµη. Κλείνουµε τα µάτια µας και
φανταζόµαστε ότι κοιµόµαστε. Έτσι θα πετύχουµε την
κοιλιακή διαφραγµατική αναπνοή. Για να είµαστε βέβαιοι
ότι το πετύχαµε, ανοίγουµε τα µάτια µας και παρατηρούµε
ότι όλο αυτοί οι τόµοι ανασηκώνονται από τα τοιχώµατα
του διαφράγµατός µας την ώρα της εισπνοής.
Αφού υψωθούν τα βιβλία, τότε δεν αφήνουµε να
ξεφουσκώσει το διάφραγµά µας, αλλά το κρατάµε σ’ αυτή
τη θέση σφίγγοντας τους κοιλιακούς µυς και τότε µε τα
δόντια κλειστά σχηµατίζουµε το γράµµα «Ζ» που ακούγεται
χρησιµοποιώντας τον αέρα της εκπνοής που βγαίνει λίγοςλίγος. Όταν αδειάσει ο αέρας, επαναλαµβάνουµε την
άσκηση απ’ την αρχή.
Μπορούµε µετά το «Ζ» να αλλάζουµε γράµµα και να
χρησιµοποιήσουµε τις συλλαβές: «Μάµµµ, Μέµµµ, Μίµµµ,
Μόµµµ, Μου, ου, ου, ου, ου…» έως ότου τελειώσει ο αέρας
της εκπνοής. Μετά πάλι µε νέα εισπνοή επαναλαµβάνουµε.

Το ρωσικό σύστηµα αναπνοής για τους
τραγουδιστές και τους ηθοποιούς
από την καθηγήτρια Αγγελική Θεοδοσιάδου, Διπλωµατούχο Μαέστρο
Χορωδίας, µε 15ετή διδασκαλική πείρα στην πρώην ΕΣΣΔ, που υπήρξε
σπουδάστρια της Σχολής, στη Μόσχα, της διαπρεπούς καθηγήτριας της
Μονωδίας Έλενας Στρελνίκοβα.
Αναφέρει η Κα Θεοδοσιάδου:
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«Η βάση του τραγουδιού και της σωστής οµιλίας είναι η
αναπνοή.
Όταν περπατάµε ή µιλάµε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια,
διότι όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται µε την απλή φυσική αναπνοή. Για
το τραγούδι όµως χρειάζεται να έχουµε ενισχυµένη αναπνοή, όχι µόνο
για να τραγουδάµε και να µιλάµε σωστά, αλλά κυρίως να αντέχουµε για
2-3 ώρες να τραγουδάµε και να µιλάµε άνετα και ξεκούραστα.
Οι
τραγουδιστές
και
οι
ηθοποιοί
χρησιµοποιούν
τη
διαφραγµατική και πλευρική αναπνοή. Αυτό το είδος της αναπνοής
χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια, αλλά δυστυχώς πολύ λίγοι
επαγγελµατίες τραγουδιστές και ηθοποιοί γνωρίζουν πώς να
χρησιµοποιούν τη διαφραγµατική και πλευρική αναπνοή.
Με ισχυρή θέληση και υποµονή µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα
(3-4 µηνών) ο τραγουδιστής µε καθηµερινή εξάσκηση, όχι περισσότερο
της µιας ώρας, µπορεί να προετοιµάσει τον οργανισµό του για να κάνει
µια σωστή εργασία στην εφαρµογή της αναπνοής αυτής».
Η λειτουργία του συστήµατος της αναπνοής, χωρίζεται σε τρία
στάδια:
Στο πρώτο στάδιο µαθαίνουµε πώς να γεµίζουµε µε αέρα
τους πνεύµονες, δουλεύοντας και το διάφραγµα.
Στο δεύτερο στάδιο µαθαίνουµε πώς να εξασκούµε τον
οργανισµό µας ώστε να αντέχει να κάνει 100 έως 2.000
αναπνοές, µε διαφορετικούς τρόπους, σε κάθε µάθηµα,
διάρκειας µιας ώρας.
Στο τρίτο στάδιο µαθαίνουµε πώς ο τραγουδιστής ή ο
ηθοποιός, στην ώρα της δουλειάς του, να εφαρµόζει το
σύστηµα αυτό της αναπνοής, χωρίς υπερβολές, αλλά µε
φυσικότητα, να αντέχει και να τραγουδάει αβίαστα,
ξεκούραστα και φυσικά.
Οι 3 βασικοί κανόνες εξάσκησης της αναπνοής είναι:
1.

Πριν αρχίσουµε τις ασκήσεις της αναπνοής, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να χαλαρώσουµε όλα τα µέλη του
σώµατός µας και να διώξουµε από το νου µας κάθε σκέψη
άσχετη µε τη λειτουργία της αναπνοής.

2.

Στον πρώτο χρόνο της αναπνοής, που είναι η εισπνοή,
ακριβώς όση ώρα εισπνέουµε σταυρώνουµε συγχρόνως τα
χέρια µας στο ύψος των ώµων, µε χαλαρωµένες τις
παλάµες (χωρίς σφίξιµο), ώστε η παλάµη του δεξιού µας
χεριού ν’ ακουµπήσει ελαφρά τον αριστερό µας ώµο και η
παλάµη του αριστερού µας χεριού ν’ ακουµπήσει τον δεξιό
µας ώµο. Αυτό γίνεται για να είναι οι πνεύµονές µας πιο
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ελεύθεροι και να χωρέσουν σε κάθε εισπνοή περισσότερα
κυβικά αέρος, κάνοντας κάµψη του κορµού προς τα εµπρός
και κάτω, λυγίζοντας ελαφρά τα γόνατα, όση ώρα διαρκεί η
εισπνοή.
3.

Στο δεύτερο χρόνο της αναπνοής, που είναι η εκπνοή,
συγχρόνως µε την εκπνοή ανοίγουµε τα χέρια µας στα
πλάγια σε έκταση και σφίγγουµε το διάφραγµα µε τους µυς
της κοιλιάς προς τα µέσα κι επάνω σηκώνοντας τον κορµό
µας τεντωµένο σε ανάταση, ισιώνοντας και τα γόνατα, όση
ώρα διαρκεί η εκπνοή. Δηλαδή εάν κατάλαβε σωστά ο
αναγνώστης, είναι ο εντελώς αντίθετος τρόπος εισπνοής και
εκπνοής που µέχρι σήµερα γνωρίζαµε από τα παιδικά µας
χρόνια στο σχολείο και στα γυµναστήρια από τους
γυµναστές µας.

Αυτό είναι ένα ελάχιστο δείγµα από τους πολλούς τρόπους που
χρησιµοποιεί η καθηγήτρια του µαθήµατος αυτού κυρία Αγγελική
Θεοδοσιάδου, σε συνεργασία µε τον καθηγητή της Φωνητικής
Ορθοφωνίας και Μονωδίας στην Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραµατικής
και Μελοδραµατικής Τέχνης Ονουφρίου Α. Σώχου «Ο Ύδραυλος».
Με τα όσα ανέφερα στα προηγούµενα κεφάλαια, ολοκλήρωσα
την περιγραφή των οργάνων του φωνητικού συστήµατος αφ’ ενός και
του αναπνευστικού συστήµατος αφ’ ετέρου. Στο επόµενο κεφάλαιο που
ακολουθεί, θα προσπαθήσω να περιγράψω τον τρόπο γένεσης της
φωνής από τα όργανα αυτά και την απόδειξη της λειτουργίας του
«διττού» µουσικού οργάνου που ήδη έχω προαναφέρει.

Κε φ ά λ αιο τέ τα ρ το

Η φωνητική ορθοφωνία

71

Κ
Κεεφφάάλλααιιοο ππέέµµππττοο

Οι δύο πηγές του
λάρυγγα

Πρώτη πηγή, οι φωνητικές χορδές
Όπως γνωρίζουµε πλέον, το βασικό όργανο παραγωγής της
ανθρώπινης φωνής είναι ο λάρυγγας, µέσα στον οποίο βρίσκονται οι
φωνητικές χορδές, που παράγουν τον πρωταρχικό ήχο.
Σαν πλήκτρο ή αιτία που προκαλεί τη δόνηση των φωνητικών
χορδών, λειτουργεί ο εκφυσούµενος αέρας από τους πνεύµονες και το
διάφραγµα µέσω του αεραγωγού της τραχείας.
Για να παράγουν ήχο οι φωνητικές χορδές και εφ' όσον το
επιθυµούµε, παίρνουν εντολή οι ειδικοί µύες που τις κινούν, από το
κέντρο του εγκεφάλου, ώστε να συµπλησιάσει η µία χορδή την άλλη,
να κλείσουν τη γλωττιδική σχισµή και να βρεθούν σε µία ευθεία
γραµµή (Εικόνα 10).
Με άλλη εντολή του εγκεφάλου, εφ' όσον το επιθυµούµε, οι
πνεύµονες και το διάφραγµα εξακοντίζουν ποσότητα εκπνεόµενου αέρα
τόση, όση χρειάζονται να κινηθούν οι φωνητικές χορδές και να τεθούν
σε παλµική κίνηση ως εξής: Σπρωγµένες από την πίεση του αέρα
υποχωρούν προς τα πάνω και έτσι επιτρέπουν µια µικρή διέξοδο στον
αέρα. Όµως λόγω της ελαστικότητας που έχουν, επανέρχονται στην
αρχική τους θέση διακόπτοντας τη διέλευση του αέρα σε
απειροελάχιστο χρόνο και πάλι αυτοστιγµεί υποχωρούν εκ νέου προς τα
πάνω από τον αέρα και συνεχίζεται αυτή η παλµική κίνηση σε κλάσµατα
δευτερολέπτου, όσο διαρκεί η ποσότητα του εκπνεοµένου αέρα από του
πνεύµονες.
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Κατ' αυτόν τον τρόπο παράγεται ο πρωταρχικός ήχος της
φωνής µας από τις φωνητικές χορδές. Χρειάζεται η σκέψη να είναι
συγκεντρωµένη στο σηµείο της απόλυτα ταυτόχρονης εκποµπής του
αέρα µε τη παραγωγή του ήχου από το λάρυγγα. Να µη σπαταλάµε
αέρα, χωρίς να παράγουµε ήχο, γιατί αλλιώς δε θα µάθουµε ποτέ να
τραγουδάµε σωστά.

Δεύτερη πηγή: Τα κολπώµατα του
Γαληνού
Ο Γαληνός υπήρξε ένας από τους µεγαλύτερους Έλληνες
ιατρούς της Αρχαιότητας, ο σπουδαιότερος µετά τον Ιπποκράτη.
Γεννήθηκε στην Πέργαµο το 131 µ.Χ. Ασπάσθηκε το Χριστιανισµό.
Έγραψε πολυάριθµα βιβλία περί «Ανατοµίας», «Φυσιολογίας» και
«Θεραπευτικών». Μέγας ανατόµος περιέγραψε πρώτος στον κόσµο τη
λειτουργία των µυών της κεφαλής, των άκρων και ιδιαίτερα του
λάρυγγα (εξερευνώντας το Θείο δώρο της φωνής και του λόγου).
Ο Γαληνός ανακάλυψε µια κοιλότητα µέσα στο λάρυγγα που
απλώνεται σε δύο θαλάµους. Η χωρητικότητα εκτείνεται µεταξύ των
φωνητικών χορδών αφ' ενός και των ψευδοχορδών αφ' ετέρου. Από
την κάτω µεριά (το πάτωµα) της κοιλότητας, που είναι οι φωνητικές
χορδές και στο µέσον της κοιλότητας αυτής, συνεχίζει το στένεµα του
σωλήνα της τραχείας, ενώ από την επάνω µεριά (της οροφής) της
κοιλότητας που είναι οι ψευδοχορδές, και στο µέσον αυτής, συνεχίζει
το στένεµα του σωλήνα του φάρυγγα.
Επειδή ο εκφυσούµενος αέρας εισέρχεται από τη τραχεία, ας
ονοµάσουµε το κάτω άνοιγµα είσοδο του αέρα, ενώ το επάνω άνοιγµα
ας το ονοµάσουµε έξοδο.
Μεταξύ λοιπόν εισόδου και εξόδου υπάρχει η κοιλότητα η
οποία, όπως περιέγραψα, αλλά και όπως δείχνει η Εικόνα 14,
σχηµατίζονται οι δύο θάλαµοι της κοιλότητας που ονοµάστηκαν
κολπώµατα του Γαληνού.
Σύµφωνα µε τη θεωρία περί «κυκλώνων» (Εικόνα 13), όταν
µέσα από ένα σωλήνα εισέρχεται υπό µεγάλη πίεση αέρας, ο οποίος
απλώνεται σ' ένα ευρύτερο θάλαµο, δηµιουργείται στρόβιλος. Ο
στροβιλιζόµενος αυτός αέρας, επειδή βρίσκει άνοιγµα σωλήνος εξόδου
στην ίδια κατεύθυνση µε το άνοιγµα της εισόδου ενισχύεται και
µετατρέπεται σε ήχο υψηλής συχνότητας µέσα στο σωλήνα της εξόδου.
Έτσι έχουµε ταυτόχρονα και µια δεύτερη πηγή γενέσεως και
ενισχύσεως του πρωταρχικού ήχου των φωνητικών χορδών. Γι' αυτό
ονοµάζω το λάρυγγα διττό µουσικό όργανο, έγχορδο και πνευστό.
Όσο εξακολουθεί η πίεση του εκπνεόµενου αέρα να εισέρχεται
στα κολπώµατα του Γαληνού από το µικρό άνοιγµα των χορδών, τόσο
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ο στρόβιλος συνεχίζεται και συνεπώς και ο ήχος από την έξοδο του
λαρυγγικού φάρυγγα συνεχίζεται. Ο Ευσταθιανός ονοµάζει το χώρο
αυτό φωνητικό άδυτο.
Όµως οι παραγόµενοι ήχοι από τα κολπώµατα του Γαληνού ή
του φωνητικού αδύτου ποια οξύτητα έχουν; Ο λάρυγγας, από το
σηµείο εκείνο που φθάνει στο ανώτερο αβίαστο ύψος στο λαιµό και οι
φωνητικές χορδές ενωθούν τελείως σε µια ευθεία γραµµή, από εκεί κι
επάνω αρχίζουν οι οξύτεροι φθόγγοι παραγόµενοι και από τα
κολπώµατα του Γαληνού, ανάλογα µε τη κατηγορία της φωνής που έχει
ο κάθε άνθρωπος.
Εκείνο είναι ακριβώς το σηµείο του περιβόητου «περάσµατος» ή
”passazo” κατά το διεθνή ιταλικό όρο, όταν δηλαδή ο λάρυγγας ανέβει
στο ανώτατο σηµείο του λαιµού. Άρα «πέρασµα» της φωνής είναι η
µετάβαση από το υψηλότερο σηµείο του βασικού ή πρωταρχικού ήχου
των φωνητικών χορδών προς το υψηλότατο σηµείο, πάνω από το
θεµέλιο ήχο της φωνής, της κάθε κατηγορίας. Από αυτό το ύψος και
πάνω αρχίζει η λεγόµενη κεφαλική φωνή. Εκεί γίνονται οι «τρίλιες»
των οξυφώνων γυναικών, µεταξύ 2ης και 3ης όγδοης, octava ή
κλίµακα.
Δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί το φωνητικό άδυτο, εάν οι
φωνητικές χορδές δεν πιέζονται από την ισχυρή ποσότητα εκπνεοµένου
αέρα, για να πάρουν την κατάλληλη θέση οι χορδές, ώστε ν' αφήσουν
εκείνη την ελάχιστη σχισµή, για να περάσει ο αέρας και να
δηµιουργηθεί ο στρόβιλος.
Όλοι οι τραγουδιστές και σπουδαστές του κλασσικού
τραγουδιού µιλάνε για το «πέρασµα» της φωνής, αλλά πόσοι το
γνωρίζουν; Οι ψάλτες σχεδόν όλοι το αγνοούν και δεν το επιδιώκουν,
µε αποτέλεσµα να πνίγουν τη φωνή τους στους υψηλούς φθόγγους και
σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, να χάνεται η έκταση της φωνής τους και ο
εναποµείνας ήχος να θαµπώνεται.
Πόσοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν σε ποιο σηµείο του λάρυγγα
πραγµατοποιείται αυτό;
Πρέπει οι δάσκαλοι να γνωρίζουν σε ποια περιοχή της
φωνητικής έκτασης είναι το «πέρασµα» για την κάθε κατηγορία φωνής,
για να οδηγήσουν το µαθητή τους στον ασφαλή και ξεκούραστο δρόµο
των υψηλών κορυφών της.
Εδώ ακριβώς γίνεται και ο «φωνητικός ενταφιασµός» της
πλειονότητας των ιεροψαλτών και των λαϊκών τραγουδιστών, που
«πνίγονται» στην κυριολεξία στις υψηλές περιοχές της φωνής τους.
Ας δούµε τώρα πως δηµιουργούνται οι «τρίλιες». Σχεδόν όλοι
µέχρι σήµερα πιστεύουµε ότι οι ψευδοχορδές δεν συµµετέχουν στην
παραγωγή του φυσικού ήχου της φωνής.
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Νεώτερες έρευνες (οι οποίες πρέπει να είναι παµπάλαιες από
την εποχή του Γαληνού, γι' αυτό και ασχολήθηκε ειδικά µε την
ανατοµία και λειτουργία του λάρυγγα), αποδεικνύουν ότι εφ' όσον οι
ψευδοχορδές αποτελούν το επάνω τµήµα των κολπωµάτων του
Γαληνού, συµµετέχουν ενεργώς στην παραγωγή των πολύ υψηλών
φθόγγων της φωνής.
Στο σύγγραµµά του ο Α. Ευσταθιανός «Η φωνή προς άσµα και
λαλιάν» αναφέρει κάποιον ιατρό Castex, ο οποίος είχε παρατηρήσει
µεγάλη κινητικότητα των ψευδοχορδών κατά την ώρα της παραγωγής
των πολύ υψηλών φθόγγων µε τρίλιες.
«Σ' αυτή την περιοχή», γράφει ο Castex, «οι φωνητικές χορδές
µένουν ακίνητες, ενώ αντίθετα οι ψευδοχορδές κινούνται ταχέως σε
µια προσπάθεια να συναντήσει η µία την άλλη, συγχρόνως δε κινείται
ταχύτατα και το άνω χείλος του λάρυγγα. Σ' αυτό ακριβώς το σηµείο
είναι εµφανέστατες οι κινήσεις της τρίλιας».
Ακόµη παρατηρεί ότι η επιγλωττίδα που βρίσκεται πίσω από τη
βάση της γλώσσας, δονείται παλινδροµικά από εµπρός προς τα πίσω
ακολουθώντας το ρυθµό της αλληλοδιαδοχής των δύο φθόγγων της
τρίλιας. Και η βάση της γλώσσας επίσης κινείται, και τα πίσω παρίσθµια
τόξα πάλλονται και η σταφυλή ακόµη δονείται από εµπρός προς τα
πίσω.
Έτσι αποδεικνύεται ότι οι τρίλιες πραγµατοποιούνται από τις
ψευδοχορδές και όλες εκείνες τις κοιλότητες και τα άλλα φωνητικά
όργανα που βρίσκονται πάνω από τις φωνητικές χορδές, οι οποίες
µένουν ακίνητες. Η ταχύτητα µε την οποία πάλλονται οι ψευδοχορδές
προς παραγωγή τρίλιας είναι περίπου τρεις (3) δονήσεις ανά
δευτερόλεπτο.
Μετά την περιγραφή και τη λειτουργία των πηγών της
παραγωγής του πρωταρχικού (θεµέλιου) ήχου της φωνής, θα αναλύσω
τη λειτουργία των αντηχείων και το ρόλο που παίζουν στην παραγωγή
και ενίσχυση της φωνής.
Ακόµη θα επισηµάνω την κακοχρησία του όλου φωνητικού
συστήµατος και τις αιτίες που την προκαλούν.

Τα άνω και κάτω αντηχεία ως ενισχυτές
της φωνής
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιέγραψα ποια είναι τα άνω και κάτω
αντηχεία, που βρίσκονται στο σώµα µας και πως λειτουργούν. Τώρα θα
αναφερθώ στην απόδοση και τη συµµετοχή τους στην παραγωγή και
την ενίσχυση του βασικού ήχου της φωνής. Θα ξεκινήσω από το πιο
µεγάλο και πιο φανερό αντηχείο που είναι ο θώρακας.
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Ο θώρακας
Όταν οµιλούµε βαθιά ή τραγουδάµε µε χαµηλές νότες και
βάζουµε την παλάµη µας στο στήθος µας ή στην πλάτη άλλου
καλλιτέχνη, θα αισθανθούµε κραδασµούς στα πλευρά, στο στέρνο και
στην πλάτη. Τούτο το γεγονός αποδεικνύει ότι ο θώρακας και οι
πνεύµονες συµµετέχουν και ως αντηχεία στην ενίσχυση του
πρωταρχικού ήχου της φωνής. Οι δονήσεις αυτές µεταδίδονται από το
λάρυγγα µέσω της τραχείας και του εκφυσούµενου αέρα που
κυκλοφορεί.
Ο λάρυγγας
Όπως γνωρίζουµε πλέον ο λάρυγγας είναι το κυριότερο όργανο
παραγωγής της φωνής. Είναι συγχρόνως όµως και ένα σπουδαίο
αντηχείο µε το οποίο όχι απλώς ενισχύει τον θεµέλιο ήχο που παράγει,
αλλά δίνει και το χρώµα και το χαρακτήρα κάθε φθόγγου.
Με τους διάφορους µυς που διαθέτει και τις ίνες, οι φωνητικές
χορδές παίρνουν διάφορες µορφές: µακραίνουν, κονταίνουν,
φαρδαίνουν, στενεύουν, κάµπτονται, ισιώνουν. Τα κολπώµατα του
Γαληνού αυξοµειώνονται, το φωνητικό άδυτο κι αυτό µεταβάλλεται και
µε τη βοήθεια του εκπνεοµένου αέρα παράγονται διάφοροι θεµέλιοι
ήχοι.
Αυτοί οι βασικοί ήχοι µετασχηµατίζονται σε φθόγγους ανάλογα
µε τον τρόπο που ενεργούν τα αντηχεία και ο αέρας. Έτσι παίρνουν
τους διάφορους χαρακτήρες, όπως: φθόγγος διαυγής, θαµπός,
άχρωµος, οξύς, µαλακός, σκληρός, δυνατός, ένρινος κλπ.
Ο φάρυγγας
Ο λαρυγγικός και στοµατικός φάρυγγας, λόγω της θέσεώς του,
που είναι πάνω από το λάρυγγα, παίρνει εύκολα διάφορες διαστάσεις,
κάθετες και πλάγιες (οριζόντιες). Μαζί δε µε τη µαλακή υπερώα και την
κινητικότατη γλώσσα αποτελούν σηµαντικό αντηχείο, τροποποιώντας
σε πολλές ηχητικές ποικιλίες το θεµέλιο ήχο.
Το στόµα
Όµως το πιο ωραίο και πλούσιο σε αρµονικούς ήχους αντηχείο
είναι το στόµα. Η ευκινησία της σιαγόνας, η γλώσσα, η µαλακή
υπερώα, τα χείλη, τα µάγουλα, µπορούν εύκολα να µεταβάλλουν τη
στοµατική κοιλότητα στο πιο υπέροχο αντηχείο. Εκτός των άλλων εκεί
µετασχηµατίζεται ο ήχος σε φράσεις λεκτικές µε τις αρθρώσεις των
συλλαβών. Εκεί µετασχηµατίζεται η φαντασία σε λόγο. Από εκεί
µεταδίδονται τα νοήµατα στους συνανθρώπους µας. Από εκεί
ακούγονται οι κεραυνοί των λεκτικών φράσεων. Από εκεί ρέει το
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«µέλι» των χρυσών λόγων των Σοφών του Θεού. Τέλος, από εκεί θ'
απολαύσουµε τον καλλιτέχνη τραγουδιστή, τον ψάλτη ή τον οµιλητή.
Οι ρινικοί θάλαµοι
Οι κοιλότητες αυτές µαζί µε τους γναθιαίους και µετωπικούς
κόλπους αποτελούν αντηχείο που, λόγω του αµετάβλητου σχήµατος
που έχουν, αποδίδουν πάντοτε τους ίδιους αρµονικούς ήχους.
Όµως µια πλατειά µεµβράνη που λέγεται κρεάτινη ή µαλακή
υπερώα, µπορεί ν' αλλάξει πολύ την απόδοση των άνω αντηχείων ή και
να διακόψει την επικοινωνία της κοιλότητας του στόµατος και του
φάρυγγα µε τον ρινοφάρυγγα και τις ρινικές κοιλότητες και του
µετώπου, εµποδίζοντας τον αέρα που έρχεται από κάτω προς το
ρινοφάρυγγα. Δηλαδή, εάν η µεµβράνη της µαλακής υπερώας πάρει
θέση οριζόντια παράλληλη µε τη γλώσσα τότε παρατηρούµε και τη
σταφυλή να τραβιέται κι αυτή πάνω και πίσω στο βάθος του
ουρανίσκου.
Εάν όµως η κρεάτινη υπερώα αδρανήσει, είτε από υπερκόπωση
λόγω της µεγάλης χρήσεως, κάνοντας «τσακίσµατα» στην ψαλτική ή τη
λαϊκή µουσική, είτε από άλλη οργανική πάθηση, τότε κατεβαίνει
χαµηλά και δηµιουργείται ένα χάσµα από το οποίο διαφεύγει
ακανόνιστα ο ήχος προς τον ρινοφάρυγγα, οπότε το τραγούδι ή η
ψαλµωδία και η οµιλία ακούγεται έρρινα.
Για να είναι σε οριζόντια τεντωµένη θέση η υπερώα, ώστε ο
ήχος να εξέρχεται καθαρός από το άνοιγµα του στόµατος και όχι από τη
µύτη, πρέπει ή κάτω σιαγόνα να είναι κατεβασµένη. Με αυτή την
κίνηση της σιαγόνας, οι µύες που κινούν αυτήν προς τα κάτω,
ενεργοποιούν τους µυς της γλώσσας ώστε αυτή να παραµείνει τελείως
επίπεδη αφ' ενός, και αφ' ετέρου ενεργοποιούν και τους µύες της
κρεάτινης υπερώας ώστε να πάρει θέση οριζόντια µαζί µε τη σταφυλή
στο βάθος της στοµατικής κοιλότητας, πάνω από τα ισθµιακά τόξα (τις
καµάρες).

Συµπεράσµατα
Κάνοντας µια γενική ανακεφαλαίωση των όσων έχω αναφέρει
για την ύπαρξη και την λειτουργία των οργάνων αυτών και του
µηχανισµού τους βγαίνουν τα εξής γενικά συµπεράσµατα:
Για να παράγουµε βαθείς ήχους, α) ο λάρυγγας κατεβαίνει,
β) το φωνητικό άδυτο ή τα κολπώµατα του Γαληνού
φαρδαίνουν, γ) οι φωνητικές χορδές διογκώνονται και
µακραίνουν, δ) το τέντωµα των χορδών ελαττώνεται και ε) το
εκφυσούµενο ρεύµα αέρα ελαττώνεται.

Κε φ ά λ αιο π έµπ το

Η φωνητική ορθοφωνία

77

Για να παράγουµε οξείς ήχους, α) ο λάρυγγας σιγά-σιγά
ανεβαίνει, β) τα κολπώµατα του Γαληνού ή το φωνητικό άδυτο
στενεύουν, γ) οι φωνητικές χορδές λεπταίνουν και κονταίνουν,
δ) το τέντωµα των χορδών δυναµώνει και ε) το εκφυσούµενο
ρεύµα αέρος επίσης δυναµώνει.
Όµως εάν υπερβάλουµε, λόγω ενθουσιασµού ή εγωισµού ή
αµάθειας, τότε θα έχουµε σίγουρα τα δυσάρεστα αποτελέσµατα της
υπερκοπώσεως από την κακοχρησία των οργάνων αυτών. Γι' αυτό είναι
ανάγκη να προσέχετε στα εξής σηµεία:
Μην προσπαθείτε, για µακρό χρονικό διάστηµα, δια των
φωνητικών ασκήσεων, να επιδιώκετε αύξηση της εκτάσεως
προς υψηλότερους φθόγγους, κάτι που επιτυγχάνεται µεν, µε
την καθήλωση του λάρυγγα σε µία µόνιµη θέση, ενώ η φωνή
του µαθητή σας ή της µαθήτριάς σας θα ανέβει και µια
ολόκληρη 8η. Αλλά δια βαθµιαίας ανυψώσεως και σε αραιά
χρονικά διαστήµατα να το τολµήσετε αυτό, στους αρχάριους
µαθητές. Ποτέ όµως συνεχώς επί µακρόν και σε µεγάλα
ηχητικά διαστήµατα (απότοµα πηδήµατα της φωνής), αλλά µε
portamento (βλέπε ειδική φωνητική άσκηση Νο 9).
Το ίδιο ακριβώς θα προσέχετε και για τις βαριές φωνές των
bassi ή contralti.
Μπορεί να κατεβεί η φωνή σε πολύ χαµηλούς φθόγγους,
παραµένοντας ο λάρυγγας σε µια σχετικά χαµηλή θέση, ενώ ο
µαθητής σας ή η µαθήτριά σας θα κατεβαίνει στις βαθύτερες
νότες. Όµως το άκουσµα αυτού του ήχου της φωνής µοιάζει
µε «ροκάνα» των γηπέδων και όχι µε βελούδινο µουσικό
φθόγγο που να θυµίζει γλυκό βιολοντσέλο.
Προσοχή λοιπόν µεγάλη, γιατί δεν θ' αργήσουν να έλθουν οι
φλεγµονές του φάρυγγα και του λάρυγγα που πιθανόν να καταλήξουν
σε µόνιµη φωνητική αχρηστία. Αυτά όλα όµως εξαρτώνται και
εφαρµόζονται από το κεντρικό νευρικό σύστηµα του µαθητή και του
δασκάλου, ο οποίος δάσκαλος πρέπει να είναι γεννηµένος ψυχολόγος,
για να γίνει και εµπνευσµένος δάσκαλος.

Οι χαρακτήρες του ήχου
Ξηρός ήχος λέγεται εκείνος που έχει δύναµη και ύψος,
αλλά λίγη διάρκεια, και είναι δυσάρεστος στην ακοή.
Παράγεται από πολύ τεντωµένες χορδές χωρίς αντηχείο ή κακό
αντηχείο.
Αρµονικός ήχος λέγεται εκείνος που είναι δυνατός, έχει
µεγάλη διάρκεια και προκαλεί ευχαρίστηση στην ακοή.
Παράγεται από χορδές που πλήττονται σε καλό και µεγάλο
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αντηχείο, µε λεπτά τοιχώµατα. Τα ηχητικά κύµατα που
µεταφέρουν το βασικό ήχο πλήττουν τα λεπτά τοιχώµατα του
«οργάνου» και έτσι παράγονται νέοι πολλαπλοί αρµονικοί ήχοι.
Φθόγγος λέγεται ο πολυσύνθετος αρµονικός ήχος µε
µεγάλη διάρκεια, ευχάριστος στην ακοή και µε παλµικές
δονήσεις καταµετρηµένες µε ακρίβεια.
Ηχόχρωµα ή χρώµα του ήχου λέγεται το ιδιαίτερο
(ξεχωριστό) άκουσµα που προέρχεται από όµοιες χορδές, του
ίδιου ηχητικού ύψους και της ιδίας εντάσεως, αλλά από
διαφορετικά αντηχεία (όργανα ή λάρυγγες).
Ύψος του ήχου λέγεται ο αριθµός των παλµικών δονήσεων
των φωνητικών χορδών ή της χορδής οργάνου ή του ηχητικού
σωλήνα ή µιας τεντωµένης επιφάνειας που πάλλεται, µας
δίνουν το ύψος ή την οξύτητα του παραγοµένου ήχου, στο
δευτερόλεπτο. Εάν οι παλµικές δονήσεις είναι πολλές, ο ήχος
είναι οξύς και εάν λιγότερες, ο ήχος είναι βαθύς.
Ποιόν του ήχου λέγεται το σύνολο τον ηχητικών
φαινοµένων (χαρακτήρων) ήτοι: ύψους, εντάσεως, διάρκειας
και χρώµατος µας δίνουν το ποιόν του ήχου.
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Τ α είδη της ανθρώπινης
φωνής

Όπως τα γένη των ανθρώπων είναι δύο (άνδρες και γυναίκες),
έτσι και τα είδη των φωνών είναι δύο, ανδρικές και γυναικείες. Βεβαίως
υπάρχουν και τα παιδιά µε τις παιδικές φωνές, αγόρια και κορίτσια, τα
οποία µέχρι της ηλικίας των 12 ή το πολύ 13 έχουν ακριβώς τις ίδιες
φωνές. Όµως προς το παρόν θα αναφερθώ µόνο στις ανδρικές και τις
γυναικείες φωνές και τις δυνατότητες τους για επαγγελµατική εξέλιξη.
Θα αναλύσω τώρα τις φωνές των ανδρών.

Ανδρικές φωνές
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες φωνών:
οι οξύφωνοι,
οι µεσόφωνοι και
οι βαθύφωνοι
, οι οποίες όµως στη διεθνή γλώσσα των κλασσικών
τραγουδιστών είναι γνωστές µε τους Ιταλικούς όρους tenore (τενόρος),
barytone (βαρύτονος) και basso (µπάσος). Υπάρχουν όµως και
υποδιαιρέσεις αυτών των κατηγοριών, οι οποίες φαίνονται στο
ακόλουθο πίνακα, µαζί µε τους βαρύτερους και τους οξύτερους
φθόγγους για κάθε κατηγορία1.

1

Με την έκταση των κλιµάκων που αναφέρω εννοώ αυτή µε την οποία ο καλλιτέχνης
εκτελεί τα µελωδικά κείµενα (Ευρωπαϊκά και Βυζαντινά) και όχι την έκταση της φωνής
κατά την ώρα των φωνητικών ασκήσεων, που είναι απαραίτητο να ξεπερνά τις 2
κλίµακες, πλησιάζοντας τις 3 κλίµακες, έτσι ώστε να έχει µεγάλη άνεση κατά την
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Βαρύτερος

Tenori

Bariton

Bassi

Οξύτερος

Ηχητική
απόσταση

Tenore dramatiko
(δραµατικός τενόρος)

SID1
(118 παλ/δευτ)

SID3
(490 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Tenore lyrico και lyrico
spinto (οξύφωνος γλυκός
και διαπεραστικός)

DO2
(132 παλ/δευτ)

DO4
(548 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Tenore leggero και lyrico
leggero (οξύφωνος
ελαφρύς γλυκός και
ευκίνητος)

RE2
(148 παλ/δευτ)

RE4
(594 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Tenore castrato
(οξύφωνος αφύσικος ευνουχισµένοςουδέτερος)

FA3
(176 παλ/δευτ)

FA5
(704 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Baritone dramatico
(Μεσόφωνος βαρύς και
δυνατός)

SOL1
(99 παλ/δευτ)

SOL3
(396 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Baritone-tenore ή lyrico
(Μεσόφωνος ευκίνητος,
ελαφρύς ή του Verdi)

SOL1
(99 παλ/δευτ)

LA3
(435 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Basso profondo
(Βαθύφωνος βαρύς ή
κάτω βαθύφωνος)

MI1
(82 παλ/δευτ)

MI3
(352 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Basso cantabile ή basso
baritone (Βαθύφωνος
τραγουδιστός ή ελαφρύς,
Μπασοβαρύτονος)

FA1
(88 παλ/δευτ)

SOL3
(396 παλ/δευτ)

πάνω από
2 ογδόες

Basso buffo (Βαθύφωνος
υπόφωνος)

LA1
(55 παλ/δευτ)

DO2
(132 παλ/δευτ)

1 ογδόη
και 2
νότες

Πού οφείλονται αυτές οι υποδιαιρέσεις των τριών κατηφοριών
των ανδρικών φωνών, θα το εξηγήσω σε λίγο. Επίσης ποιο πρέπει να
είναι το ρεπερτόριο (το είδος των µουσικών κειµένων, όπερας και
οπερέτας), που θα ερµηνεύουν, ώστε και το κείµενο να αναδεικνύεται
και ο καλλιτέχνης να µην καταστρέφεται φωνητικά, θα το αναλύσω.
Αυτά όλα εξαρτώνται αποκλειστικά και µόνον από τη διδασκαλία,
δηλαδή τη σωστή διάγνωση του είδους της φωνής και την τοποθέτησή
της από το δάσκαλο .
Ο όγκος, η έκταση, το πάχος, η ένταση και το χρώµα της
φωνής, µας δίνουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που θα κατατάξουµε
µια φωνή όχι απλώς σε µία από τις 3 βασικές κατηγορίες, αλλά κυρίως
σε ποια από τις υποδιαιρέσεις ανήκει η φωνή αυτή. Διότι πολλές φορές

εκτέλεση των µουσικών κειµένων. Αλλιώς ν' ασχοληθεί ο καλλιτέχνης µε το ελαφρό ή
λαϊκό τραγούδι και όχι µε το κλασσικό.
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δύο όµοιες φωνές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία δηµιουργούν
σύγχυση και στο δάσκαλο, αλλά και στο µαθητή. Απορεί ο µαθητής,
γιατί δεν του δίνει ο δάσκαλος να µελετήσει κι αυτός την άρια που του
αρέσει και που την «τραγουδάει». Όµως ο δάσκαλος που «ακούει» θα
συµβουλεύσει το µαθητή να µελετήσει κάποιο άλλο κοµµάτι κι όχι αυτό
που του αρέσει του µαθητή.
Οι διαφορετικές κοιλότητες µέσα στις οποίες ενισχύεται ο
πρωταρχικός ήχος των χορδών έχουν άλλη χωρητικότητα από εκείνη
ενός άλλου µαθητή που έχουν την ίδια κατηγορία φωνής και δεν του
επιτρέπουν, χωρίς εξαναγκασµό των φωνητικών του οργάνων και των
φυσικών του φυσητήρων, να ολοκληρώσει τη µελέτη. Έτσι λοιπόν
παρουσιάζεται αυτή η ποικιλία των κατηγοριών που θα δούµε στη
συνέχεια στις διάφορες φωνές.

Γυναικείες φωνές
Όπως οι ανδρικές, έτσι και οι γυναικείες φωνές χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες:
οι υψίφωνες (soprani),
οι µεσόφωνες (mezzo soprani) και
οι βαρύφωνες (contralti ή alti).
Κι εδώ έχουµε υποδιαιρέσεις των κατηγοριών των φωνών οι
οποίες φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα µαζί µε το βαρύτερο και τον
οξύτερο φθόγγο καθώς και την ηχητική απόσταση:

Βαρύτερος
Soprani

Οξύτερος

Ηχητική
απόσταση

Soprano dramatiko
(δυνατή, ογκώδης και
οξεία)

DO3
(264 παλ/δευτ)

DO5
(1056 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Soprano lyrico
(υψίφωνος οξεία και
γλυκιά)

DO3
(264 παλ/δευτ)

RE
(1188 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Soprano lyrico-leggera
(υψίφωνος ελαφριά και
γλυκιά)

RE
(297 παλ/δευτ)

MI
(1320 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Soprano leggero di
gracia (coloratura)

RE3
(297 παλ/δευτ)

FA5
(1408 παλ/δευτ)

πάνω από
2 ογδόες

Soprano forte
(υψίφωνος δυνατή,

SI2
(297 παλ/δευτ)

SI4
(990 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Τ α ε ί δ η τ η ς α ν θ ρώ πι ν η ς φ ω ν ή ς

82

Ονουφρίου Α. Σώχου
Βαγκνέρια)

Mezzo

Contralto
ή alto

Mezzo soprano
(µεσόφωνος ελαφριά)

LA2
(220 παλ/δευτ)

LA4
(880 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Mezzo contralto
(µεσόφωνος βαριά)

FA2
(176 παλ/δευτ)

FA4
(792 παλ/δευτ)

2 ογδόες

Βαρύφωνες

DO2
(132 παλ/δευτ)

FA3
(352 παλ/δευτ)

1 1/2
ογδόη

Ακουστικά γνωρίσµατα των φωνών και
το ρεπερτόριο των ανδρών
Ο δυνατός οξύφωνος που λέγεται Tenoro Dramatico
Έχει πλήρη έκταση δύο κλιµάκων από DO2-DO4 και σε όλη την
έκταση η φωνή του είναι δυνατή και ογκώδης. Στις κορυφές του οι
νότες είναι πολύ σαφείς στην οξύτητά τους, ενώ τα «περάσµατά τους»
είναι ανοικτά.
Το ρεπερτόριο που τραγουδάει είναι από τα έργα: Γουλιέλµο
Τέλλο, Ροµπέρτο Διάβολο, Εβραία, Οθέλο, Ντάµα Πίκα, Μπόρις
Κουντουνώφ, Τόσκα, Τροβατόρε, Κάρµεν κλπ.
Ο Βαγκνέριος οξύφωνος που λέγεται Tenore Forte
Έχει και αυτός πλήρη έκταση δύο κλιµάκων αλλά κατά µια νότα
χαµηλότερα, δηλαδή SID1 - SID3. Στα κέντρα του είναι πιο δυνατός από
το Dramatico, αλλά στην κορυφή του είναι λίγο ασαφής ως προς την
οξύτητα λόγω πάχους της φωνής του. Στα κέντρα του µοιάζει µε τον
ελαφρύ βαρύτονο, αλλά του λείπουν οι χαµηλές του νότες, όµως το La3
και τα SiDo3 είναι φοβερά σε δύναµη και όγκο. Όσο ενισχυµένη κι αν
είναι η oρχήστρα, ο Βαγκνέριος oξύφωνος εύκολα µε το τεράστιο
ηχητικό όγκο που έχει περνά το «φράγµα» της ορχήστρας.
Το βασικό του ρεπερτόριο φυσικά είναι από τα έργα του
Βάγκνερ, όπως Τριστάνος και Ιζάλδη, Βαλκιρίες, Ζίγκφριντ κλπ.
Ο Πρώτος οξύφωνος που λέγεται Tenoro Lyrico
Έχει έκταση όση και ο Δραµατικός Τενόρος DO2-DO4 αλλά µε
λιγότερο όγκο στη φωνή, γι' αυτό και είναι ευέλικτη στις ψηλές
περιοχές. Είναι πιο γλυκός ο ήχος της φωνής του και σε όλη την
έκταση είναι pastosa, δηλαδή «γεµάτη», και ακούγεται µε οµοιογένεια
από τη βάση έως τη κορυφή της. Είναι ο Τενόρος µε το πλουσιότερο
ρεπερτόριο. Όπως: Αϊντα, Ριγκολέτο, Τραβιάτα, Μποέµ, Αφρικάνα,
Φάουστ, Ουγενότα, Η κόρη της Δύσης, Λουτσία, Ριγολέτο κλπ.
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Σε µερικούς Λυρικούς Τενόρους οι κορυφαίες νότες τους είναι
πιο διαπεραστικές και γι' αυτό λέγονται Lyrico-Spinto, ενώ σε άλλους
Λυρικούς Τενόρους τα κέντρα είναι πιο γεµάτα και λέγονται Lyrico
Dramatico.
Ο Ελαφρύς οξύφωνος που λέγεται Tenoro Leggero
Έχει έκταση µικρότερη του Λυρικού Τενόρου Re-Do3 αλλά και
µε λιγότερη ένταση και µε περιoρισµένο όγκο. Όµως το άκουσµα της
φωνής του είναι γλυκύτερο του Λυρικού που όσο προχωρεί προς την
κορυφή της µοιάζει µε γυναικεία φωνή. Έχει καταπληκτικές ευκολίες σε
µελωδικά στολίδια όπως: Τρίλιες, αποτζατούρες, γκρουπέτα κλπ. Στο
ρεπερτόριό του περιλαµβάνει σχεδόν όλα τα έργα των Ροσσίνι και
Μότσαρτ. Σε µερικούς Λετζέρους Τενόρους οι κεντρικές τους νότες
µοιάζουν µε του Λυρικού, δηλαδή είναι πιο γεµάτες και γι' αυτό
λέγονται Lyrico Leggero. Οι Λυρικο-Λετζέροι Τενόροι είναι ιδανικοί
εραστές για τις Ελληνικές και τις ξένες οπερέτες (Γερµανικές και
Γαλλικές).

Εικόνα 21 Οι φωνητικές χορδές
οξυφώνων ανδρών.

Ο Ουδέτερος οξύφωνος που λέγεται Contra Tenoro ή Castrato
Όλη του η φωνητική έκταση, από FA3-FA5, ακούγεται όπως
ακριβώς η γυναικεία φωνή. Συνήθως κάνει τη Mezzo Soprano. Όπως
σε όλη τη δηµιουργία υπάρχουν οι παραξενιές, έτσι κι εδώ υπάρχουν
σπάνιες τέτοιες περιπτώσεις φυσικών φωνών. Όµως υπήρξαν στο
παρελθόν «κατασκευασµένοι» Castrati Tenore στις «Αυλές» των
Βασιλιάδων, Πριγκίπων, Δουκών, Επισκόπων κλπ.
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Κατά την προκλασσική περίοδο στην Ευρώπη, όπου
«ευνούχιζαν2» αγόρια, µε τις ωραιότερες φωνές, µόλις άρχιζε η
εφηβεία τους (12-13 ετών). Και ενώ η ηλικία τους προχωρούσε και το
βάρος τους αύξανε, αυτοί εξακολουθούσαν να τραγουδάνε ως Soprani
και Alti.
Σήµερα εµφανίζεται και πάλι το φαινόµενο των Castrati Tenori
στην Αγγλία, που τραγουδούν έργα προκλασσικών συνθετών όπως
Μοντεβέρντι, Γκαµπριέλι, Σκαρλάτι, Γκλούκ, Ραµώ και άλλων
συνθετών.
Ο Bαθύς µεσόφωνος που λέγεται Barytono Dramatico
Έχει πλήρη έκταση από FA1-SOL3 και οι χαµηλές του νότες
µοιάζουν µε του βαθυφώνου, αλλά δεν έχουν το ίδιο βάρος και πάχος.
Οι κεντρικές του νότες είναι πολύ ισχυρές, ενώ οι κορυφαίες του έχουν
κάποια ηχητική ασάφεια ως προς την οξύτητα, λόγω µεγάλου όγκου
της φωνής.
Το ρεπερτόριο που συνήθως ερµηνεύουν είναι εκείνο του
λυρικού βαθυφώνου επειδή ο Δραµατικός βαρύτονος έχει µεγαλύτερη
ευλυγισία. Τέτοια έργα είναι: Σονάµπουλα, Ανδρέα Σενιέ, Κουρέα της
Σεβίλης, Ιταλίδα στο Αλγέρι, Γάµοι του Φίγκαρο, Ντον Τζιοβάνι κλπ.
Ο Ελαφρύς βαρύτονος που λέγεται Barytono Lyrico
Έχει µεγαλύτερη έκταση στις επάνω νότες SOL1-LA3 οι οποίες
ηχούν σαν κεραυνοί και ανταγωνίζεται το δραµατικό Τενόρο. Είναι
πλέον ιδανικοί ερµηνευτές των έργων του Verdi, γι' αυτό και λέγονται
Βερντιάνειοι Βαρύτονοι. Οι κεντρικές τους νότες είναι επίσης πολύ
δυνατές, αλλά στις χαµηλές νότες, αν και έχει την ίδια έκταση µε το
Δραµατικό Βαρύτονο, είναι όµως ασθενέστερες. Είναι η γλυκύτερη και
πιο ευέλικτη φωνή από όλες τις βαριές ανδρικές φωνές και το
ρεπερτόριο του είναι πολύ πλούσιο, όπως: Τροβατόρε, Ερνάνι,
Ριγκολέτο, Τραβιάτα, Μάκβεθ, Αϊντα, Οθέλο, Δύναµις του Πεπρωµένου,
Χορός Μεταµφιεσµένων, Κουρέας της Σεβίλλης, Γάµους του Φίγκαρο,
Ντον Τζιοβάνι, Αλιείς Μαργαριταριών, Τόσκα κλπ.
Ο Ελαφρύς βαθύφωνος ή Basso Lyrico ή Cantabile
Έχει µεγάλη έκταση ΜΙ1-FA3, γι' αυτό και λέγεται
µπασοβαρύτονος. Η φωνή του είναι δυνατή σε όλη την έκταση, µε
ευλυγισία και γλυκύτητα. Στις κορυφαίες του νότες είναι διαυγής, όπως
ο δραµατικός βαρύτονος, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται µ' αυτόν, γιατί
ο Basso Cantabile έχει ηχηρές βαθιές νότες που φθάνουν µέχρι το ΜΙ1

2

αφαίρεση των ανδρικών αδένων.
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και ακούγονται πολύ ηχηρές. Ο χαρακτηρισµός Cantabile του
αποδόθηκε, γιατί «τραγουδάει» µε πολύ άνεση σε όλη τη µεγάλη του
έκταση. Το ρεπερτόριό του είναι πλουσιότατο όπως: Τραβατόρε,
Δύναµις Πεπρωµένου, Ερνάνι, Σίµων Μποκανέγκρα, Φάλστραφ,
Κουρέας της Σεβίλης, Ιταλίδα στο Αλγέρι, Ντον Τζιοβάνι, Φάουστ,
Λακµέ, Μινιόν, Ανδρέας Σενιέ, Μαγικός Αυλός κλπ. Τέτοιους Μπάσους
έχουν οι Μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και άλλες.

Εικόνα 22 Οι φωνητικές χορδές των µπασοβαρυτόνων, όταν
εκφωνούν βαθείς φθόγγους µε θωρακική φωνή.
Ο Βαρύς βαθύφωνος που λέγεται Basso Profonto
Έχει έκταση από DΟ1-ΜΙ3 και η φωνή του είναι βροντώδης και
ογκώδης, αλλά και λίγο τραχιά. Δεν έχει την ευστροφία του Basso
Cantabile και οι κορυφαίες του νότες είναι χωρίς πολύ καθαρότητα ως
προς την οξύτητα, λόγω του ηχητικού του όγκου.
Το ρεπερτόριο του Basso Profonto είναι: Ουγενότοι, Εβραία,
Ροβέρτο Διάβολος, Γουλιέλµος Τέλλο, Φαβορίτα, Μπόρις Γκουντουνώφ
κλπ. Τέτοιοι βαθύφωνοι είναι συνήθως Σλάβοι.
Ο βαθύφωνος Υπόφωνος που λέγεται Contra Basso
Έχει µικρή έκταση LA1-DO1, αλλά είναι ο πλέον βαθύς
τραγουδιστής. Χρησιµοποιείται συνήθως στις χορωδίες και ιδίως στις
Ρωσικές Εκκλησιαστικές χορωδίες και σε µερικές περιπτώσεις
χρησιµοποιείται σε χαρακτηριστικούς ρόλους στις κωµικές όπερες που
λέγονται Opera-Bufo. Τέτοιοι βαθύφωνοι υπάρχουν µόνο στους
Σλάβους.

Τ α ε ί δ η τ η ς α ν θ ρώ πι ν η ς φ ω ν ή ς

86

Ονουφρίου Α. Σώχου

Ακουστικά γνωρίσµατα των φωνών και
το ρεπερτόριο των γυναικών
Θα πρέπει αρχικά να διευκρινίσω ένα πολύ σηµαντικό θέµα που
είναι η διαφορά οξύτητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες,
ενώ τραγουδάνε την ίδια νότα µε τους άνδρες, ακούγονται 8 νότες
ψηλότερα.
Η έκταση της φωνής της κάθε κατηγορίας των soprani και το
ρεπερτόριό τους έχει ως εξής:

Εικόνα 23 Οι φωνητικές χορδές
των βαρυφώνων γυναικών µε
φαρυγγική φωνή.

Εικόνα 24 Οι φωνητικές χορδές
των υψιφώνων γυναικών µε
κεφαλική φωνή και των leggeri
tenori.

Soprano dramatico
Η δραµατική soprano έχει ενισχυµένη έκταση που φθάνει τις 2
κλίµακες περίπου, µε δυνατά κέντρα που είναι ικανά να υπερκαλύπτουν
µια ενισχυµένη ορχήστρα (δηλαδή να περνά το «ηχητικό φράγµα» των
αρµονικών ήχων των οργάνων της ορχήστρας που υψώνεται µεταξύ
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των τραγουδιστών, γενικά, που βρίσκονται πάνω στη σκηνή, και των
ακροατών που βρίσκονται στο χώρο της αίθουσας -sala- του θεάτρου).
Είναι απογοητευτικό το φαινόµενο να βλέπουµε τον καλλιτέχνη
να ανοίγει το στόµα του όσο µπορεί και ν' αγωνίζεται να παράγει τις
νότες του ρεπερτορίου και να µην ακούγεται. Γι' αυτό όταν ρωτήθηκε ο
µεγάλος Verdi (ο «βασιλιάς της όπερας») τι πρέπει να έχει ο
καλλιτέχνης για να πετύχει στην όπερα, εκείνος απάντησε: «Φωνή,
φωνή, φωνή!!!»
Οι χορδές της δραµατικής soprano είναι µακριές και λίγο
πλατειές και αυτό της δίνει τη δυνατότητα της πλούσιας και ηχηρής
φωνής. Η ενίσχυση του πλευρικού σε συνδυασµό µε το κοιλιακό
διάφραγµα δίνει τον απαιτούµενο αέρα για να κινήσει τέτοιες χορδές.
Το ρεπερτόριο της δραµατικής ενισχυµένης οξυφώνου είναι
πλούσιο όπως: Νόρµα, Λουκρητία Βοργία, Άννα Μπολένα, Τραβατόρε,
Δύναµις Πεπρωµένου, Μάκβεθ, Μήδεια, Τόσκα κλπ.

Εικόνα 25 Οι φωνητικές χορδές
των υπερυψιφώνων
γυναικών(coloratura) και των
castrati tenori.

Soprano Lyrico
H λυρική soprano έχει την ίδια έκταση µε τη δραµατική, αλλά
έχει τη χάρη της ευλυγισίας στις ψηλότερες νότες. Είναι ελαφρώς
ασθενέστερη στα κέντρα και στις χαµηλές νότες από τη δραµατική. Γι'
αυτό το λόγο οι χορδές της είναι λιγότερο µακριές και κανονικές σε
πάχος. Με κατάλληλη άσκηση µπορεί να αναπτύξει τα αντηχεία της και
να δίνει λίγο χρώµα δραµατικής soprano και τότε λέγεται lyrico
dramatico, ή µπορεί οι διάφορες φωνητικές κοιλότητες, να είναι εκ
φύσεως ανεπτυγµένες και να δίνουν παχύτερο ήχο.
Το ρεπερτόριό της επίσης είναι πλούσιο όπως: Τραβιάτα,
Μποέµ, Μπάτερφλαϋ, Μανόν Λεσκώ, Μινιόν κλπ.
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Soprano leggera di gracia (coloratura)
Η υψίφωνη αυτή είναι η οξύτερη γυναικεία φωνή. Έχει
καταπληκτικές ευκολίες για τρίλιες στις κορυφές της, ευκινησία µεγάλη
για να µεταπηδά από νότα σε νότα πραγµατοποιώντας ηχητικά
διαστήµατα µεγάλα σαν ακροβάτης. Τελικά είναι το αηδόνι της
ανθρώπινης φωνής, γι' αυτό µιµείται επακριβώς τις φλαουτάτες νότες
του οργάνου. Η έκτασή της που τραγουδά είναι 2 όγδοες και κάτι. Οι
φωνητικές της χορδές είναι πολύ λεπτές και κοντές, αλλά µε
ανεπτυγµένες φωνητικές κοιλότητες, γι' αυτό και δεν χρειάζεται
ποσότητα αέρος καθόλου από το κοιλιακό και
ελάχιστο πλευρικό
διάφραγµα. Δουλεύει µόνον µε το άνω ή κλειδικό διάφραγµα.
Το ρεπερτόριο της κολορατούρα λετζέρο σοπράνο είναι:
Λουκία, Σονάµπουλα, Ριγκολέτο, Μαγικός αυλός, Κουρέας της Σεβίλης,
Μιρέιγ, Λακµέ και γενικά Μότσαρτ και Ροσσίνι.
Lyrico - leggera soprano
Μια ενδιάµεση φωνή είναι η lyrico-leggera soprano µε σχεδόν
την ίδια έκταση, η οποία, ενώ έχει αρκετές ευκολίες στις ψηλές νότες,
είναι βαρύτερη, δηλαδή δεν είναι ενισχυµένη στις πολύ υψηλές νότες.
Γι' αυτό θα πρέπει ν' αποφεύγει το ρεπερτόριο της κολορατούραλετζέρο που θα την κουράσει γρήγορα. Είναι προτιµότερο να
περιορισθεί στο ρεπερτόριο της λυρικής soprano που είναι πλουσιότατο
και να κρατήσει περισσότερα χρόνια στη σκηνή, παρά να φθαρεί
γρήγορα λόγω εγωισµού. Η Λυρικο-λετζέρα σοπράνο είναι η
ιδανικότερη ερµηνεύτρια του ρεπερτορίου της Οπερέτας, όσο καµία
άλλη γυναικεία φωνή.
Οι χορδές της έχουν τις διατάξεις της coloratura leggero, όµως
τα κολπώµατα του Γαληνού και οι ψευδοχορδές της lyrico leggero που
συµµετέχουν στην παραγωγή των πολύ υψηλών φθόγγων και την
καταπληκτική παλινδροµική κίνηση είναι ελαφρώς περιορισµένα έναντι
της coloratura leggero di grazia.
Soprano forte
Η σοπράνο αυτή είναι ακόµη πιο δυνατή σε ένταση και όγκο
από τη δραµατική υψίφωνο, αλλά και πιο τραχιά. Ενώ τα κέντρα της
και οι κάτω νότες της είναι φοβερές, στις επάνω ψηλές είναι λίγο
επισφαλής στην ακριβή οξύτητα λόγω όγκου, όπως ακριβώς και ο
Βαγκνέριος οξύφωνος. Οι χορδές της είναι µεγάλες και φαρδιές και
χρειάζεται µεγάλη ποσότητα αέρος των κοιλιακών και πλευρικών
διαφραγµάτων. Η έκτασή της είναι λίγο χαµηλότερη της soprano
dramatico.
Το ρεπερτόριό της περιορίζεται στα έργα του Βάγκνερ όπως:
Βαλκιρίες, Τριστάνος και Ιζάλδη κλπ, καθώς και Καβαλερία Ρουστικάνα,
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Τουραντώ και άλλα, όπως Ιπτάµενος Ολλανδός. Για την ερµηνεία
αυτών των ρόλων και για την απόδοση του όγκου της φωνής, οι
καλλιτέχνιδες αυτές δεν θα πρέπει να είναι µικρότερες των 40 ετών.
Mezzo soprano
Οι µεσόφωνοι χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:
Πρώτη µεσόφωνο η οποία έχει σχεδόν την ίδια έκταση µε
τη δραµατική υψίφωνο και την ευστροφία της. Είναι πιο
µαλακό το άκουσµά της σε σύγκριση µε τη δραµατική υψίφωνο
σε όλη της την έκταση. Οι χορδές της είναι συµµετρικές,
δηλαδή µε το ανάλογο µήκος είναι και το πάχος τους, και λόγω
αυτής της συµµετρικότητας δίνουν γλυκύτερο ήχο σε όλη την
έκταση. Το ρεπερτόριό της είναι σχεδόν το ίδιο µε εκείνο της
δραµατικής soprano, αλλά και Εβραία, Αφρικάνα, Ουγενότοι,
Κάρµεν, Τροβατόρε κλπ.
Η δεύτερη µεσόφωνος ή mezzo contrato είναι ελαφρώς
βαρύτερη της πρώτης µεσοφώνου αλλά πιο pastosa σε όλη της
την έκταση. Οι χορδές της συµµετρικές αλλά πιο πλατειές και
µακριές από εκείνες της πρώτης µεσοφώνου. Το ρεπερτόριό
της είναι: Τροβατόρε, Αϊντα, Φαβορίτα Ιταλίδα στο Αλγέρι,
Ερνάνι, Σαµψών και Δαλιδά κλπ.
Contralto
Είναι η µπάσα γυναικεία φωνή που σπάνια τη βρίσκουµε. Η
έκτασή της είναι περιορισµένη λόγω των πολύ παχέων χορδών της. Η
χρήση της είναι σε έργα προκλασσικά ή σε χορωδία, όπου οι παχιές της
νότες πράγµατι αποτελούν τη βάση ενός χορωδιακού συνόλου.

Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο θα ήθελα να διευκρινίσω το
θέµα της εκτάσεως των φωνών προς αποφυγήν παρερµηνειών και
παρεξηγήσεων. Υπάρχουν διαφορετικές γνώµες γύρω από την ακριβή
έκταση µιας από τις κατηγορίες των φωνών. Δηλαδή παλαιότερα, τον
περασµένο αιώνα και στις αρχές του 20ου, υπήρχε η αντίληψη ότι π.χ.
ο Profondo Basso έχει ως βάση το φθόγγο Mi µε 82 παλµικές δονήσεις
το δευτερόλεπτο, ενώ σήµερα συζητούν και για το contra Dο µε 66
δονήσεις στο 1''. Για τη Leggero Coloratura Soprano η κορυφαία νότα
της ήταν το contra Fa µε 1408 δονήσεις στο 1'', ενώ σήµερα συζητάνε
και για το contra La µε 1760 δονήσεις στο 1'' (!) ακόµη και για το δις
contra Dο. Παλαιότερα το διαπασών La έδινε 435 δονήσεις στο 1'',
σήµερα δίνει 480 δονήσεις στο 1''.
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Είµαι βέβαιος ότι κάπου θα έχω διαφορές µε τους «ειδήµονες»,
γι' αυτό και τους προλαµβάνω δηλώνοντας πως δεν είναι από άγνοια
αυτά που γράφω.
Όµως θα παρουσιάσω έναν πίνακα µε τη µεγαλύτερη έκταση
του πιάνου, όπου είναι χαραγµένες, οι περιοχές των φωνητικών
εκτάσεων όλων των κατηγοριών των φωνών και σε ποιες νότες του
πιάνου αντιστοιχούν αυτές.

Κατάταξη των φωνών σε κατηγορίες
Για το άτοµο που θέλει ν' ασχοληθεί επαγγελµατικά ή και
ερασιτεχνικά ακόµη µε το θέµα που λέγεται «κλασσικό τραγούδι» και
ψαλτική τέχνη τούτο το κεφάλαιο είναι το σηµαντικότερο. Από τη
σωστή ή λανθασµένη κατάταξη εξαρτάται η µακροζωία του φωνητικού
του οργάνου. Δηλαδή εξαρτάται το µέλλον της ζωής του, εφ' όσον
εµπιστεύθηκε σε κάποιον δάσκαλο ή δασκάλα την καλλιτεχνική του
σταδιοδροµία.
Και σε προηγούµενα κεφάλαια έχω τονίσει την τεράστια ευθύνη
που έχει ο δάσκαλος, όταν αναλαµβάνει να εκπαιδεύσει ένα άτοµο. Οι
γνώσεις του πρέπει να είναι βαθιές, πλατειές, επιστηµονικές,
καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές και δοκιµασµένες. Ο υποψήφιος δάσκαλος
είναι απαραίτητο να καθίσει κοντά σ' ένα πεπειραµένο δάσκαλο και να
παρακολουθεί επί ώρες τον τρόπο της διδασκαλίας του. Να κάνει
πρακτικό διδασκαλείο και να του εµπιστευθεί ο δάσκαλός του λίγο-λίγο
τους µαθητές του, να τους κάνει έστω και ένα µάθηµα exercise
(φωνητικό)
την
εβδοµάδα.
Να
παρακολουθήσει
µαθήµατα
λαρυγγολογίας ως ακροατής στο Πανεπιστήµιο και να λάβει µια
βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο γι' αυτό.
Μετά, αφού πραγµατοποιήσει αυτόν τον κύκλο γνώσεων και
εµπειριών, να γίνει δάσκαλος µε όλη τη σοβαρότητα και την κατάρτιση
που θα έχει. Είναι επί τέλους καιρός να σοβαρευτούµε πάνω σ' αυτό το
θέµα που λέγεται «Φωνητική Μουσική», γιατί ο δάσκαλος αυτός πρέπει
να είναι συνάµα καλλιτέχνης, παιδαγωγός και επιστήµων.
Στο θεσµό των υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. (Ίδρυµα Κρατικών
Υποτροφιών) της «ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ» φαίνεται η ανυπαρξία τέτοιων
δασκάλων από τις επιδόσεις των σπουδαστών τους. Με ρώτησε προ
οκτώ ετών µε απορία η Δ/ντρια του Ι.Κ.Υ. Κα Καλογεροπούλου, «Μα
γιατί, κ. Σώχο, τα παιδιά µας τα απορρίπτουν ως ακατάρτιστα, αφού
έχουν ωραίες φωνές;» Και της απαντώ: «Γιατί δεν έχουν δασκάλους
καταρτισµένους».
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Τι πρέπει να γνωρίζει ο δάσκαλος
Παρακολουθήστε λοιπόν πως πρέπει να γίνεται η κατάταξη της
φωνής ενός σπουδαστή ή σπουδάστριας. Από τη συνοµιλία που
προηγείται µε τον υποψήφιο σπουδαστή η σπουδάστρια, είναι εύκολο
να διαπιστώσουµε από τον τόνο της φωνής, εάν οµιλεί σε υψηλούς
τόνους ή σε χαµηλούς.
Πρώτη περίπτωση
Αφού κάνουµε αυτή τη διαπίστωση, ότι π.χ. οµιλεί σε υψηλούς
τόνους, θα ξεκινήσουµε µε µια απλή άσκηση λέγοντας στον υποψήφιο
να εκφωνήσει το φωνήεν «Α» στον τόνο της νότας που θα παίξουµε
στο πιάνο κι εµείς κτυπάµε τη νότα Ντο που βρίσκεται µπροστά µας
ακριβώς στη µέση της εκτάσεως του πιάνου, γραµµένο µε µια
βοηθητική γραµµή κάτω από το πεντάγραµµο µε κλειδί Σολ που δίνει
την οξύτητα µε 132 παλµικές δονήσεις ανά 1'' και λέγεται DO2 για την
Ευρωπαϊκή µουσική και Νη για τη Βυζαντινή µουσική.
Εάν η µίµηση της οξύτητας της νότας από µέρους του
υποψήφιου είναι ατελής και σε δεύτερη προσπάθεια πάλι είναι
«φάλτσος», έστω και κατ' ελάχιστο, διώξτε τον (την), αµέσως και µε
συµβουλή πατρική πείτε του (της) να ξεχάσει για πάντα αυτό που
λέγεται "κλασσικό τραγούδι".
Δεύτερη περίπτωση
Εάν διαπιστώσουµε από τον τόνο της φωνής ότι οµιλεί βαριά,
τότε κτυπάµε τη νότα Σολ ή Δι που βρίσκεται 4 νότες πιο χαµηλά απ' το
Ντο 2 ή το Νη. Γίνεται ο ίδιος τρόπος δοκιµασίας και εάν παραπαίει
(αυτός ή αυτή) τονικά, τότε απορρίπτεται µετ' επαίνων. Εκεί δεν θα
σκεφθείτε ότι χάνετε τα δίδακτρα ενός υποψήφιου σπουδαστή, αλλά να
σκεφθείτε τη «θηλιά» που πάτε να περάσετε στο λαιµό του. Και αν
είστε εγωιστής, να σκεφθείτε την κακή φήµη που θα αποκτήσετε από
την κακή απόδοση του «µαθητή» σας.
Δεν διορθώνεται ο «φάλτσος», διότι στο βάθος του εσωτερικού
αυτιού µας (το έσω ους) ο Γάλλος Ωτορινολαρυγγολόγος Ουζώ
ανεκάλυψε δια µικροσκοπίου ένα χόνδρο σε σχήµα αρχαίας λύρας U
πάνω στην οποία είναι προσαρµοσµένες ίνες, σαν κύτταρα, οι οποίες,
εάν πάλλονται ελεύθερες από τα ηχητικά κύµατα που εισχωρούν στο
έσω ους δίδουν στο ακουστικό κέντρο του εγκεφάλου την ακριβή
οξύτητα του ήχου. Εάν όµως έχουν σύµφυση, δηλαδή είναι κολληµένες
όλες οι ίνες ή µέρος αυτών, τότε η κατανόηση της οξύτητας του ήχου
είναι ελλιπής και συνεπώς και η µίµηση είναι υποτονική και ελλιπής. Ο
χόνδρος αυτός ονοµάστηκε «Λύρα του Ουζώ».
Για να µιµηθούµε κάποιον ήχο, γίνεται κάποια διεργασία σε τρία
στάδια και σε απειροελάχιστο χρόνο, από την ώρα που παράγεται ο
ήχος µέχρι την ώρα που τον µιµούµεθα εµείς.
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Αντιλαµβανόµαστε κάποιον ήχο (Αντίληψη).

2.

Κατανοούµε το είδος του ήχου - φωνή, πιάνου κλπ
(Κατανόηση).

3.

Αφοµοιώνουµε την οξύτητα του ήχου που αντιληφθήκαµε
και κατανοήσαµε (Αφοµοίωση).

Τέλος έρχεται η µίµηση αυτού που α) αντιληφθήκαµε, β)
κατανοήσαµε και γ) αφοµοιώσαµε την οξύτητά του. Εάν η αφοµοίωση
είναι ατελής, και η µίµηση είναι ατελής. Από τη «Λύρα του Ουζώ»
εξαρτάται λοιπόν αν είµαστε «φάλτσοι ή σωστοί».
Γι' αυτό µη κοπιάζετε αδίκως σ' αυτές τις περιπτώσεις. Μόνο
στην περίπτωση που ένα µέρος των κυττάρων αυτών πάλλεται, γίνεται
προσπάθεια µε πολύ κόπο από µέρους του δασκάλου και του µαθητή να
αναπληρώσουν τους παλµούς εκείνων των ινών που δεν πάλλονται.
Αυτά, όµως, γίνονται µόνο για τους ερασιτέχνες και τους τραγουδιστές
του ελαφρολαϊκού τραγουδιού, όπου τα διάφορα µηχανήµατα στα
studios «διορθώνουν» τις ακουστικές ατέλειες των καλλιτεχνών αυτών.
Έτσι έχουµε γεµίσει από «καλλιτεχνικά αστέρια» µε φάλτσες φωνές!
Ποτέ, µα ποτέ δεν πρέπει στο κλασσικό τραγούδι να γίνεται
αυτό, γιατί στην όπερα, στην οπερέτα και στο ορατόριο τραγουδάµε
χωρίς τεχνικά µέσα, αλλά µε «γυµνή» τη φωνή µας πάνω στη σκηνή.
Μα θα µου πείτε: Πόσοι είναι οι καλλιτέχνες του κλασσικού τραγουδιού
που φαλτσάρουν! Ε, εδώ ισχύουν τα «billieta» και τα τηλεφωνήµατα
των
υπουργών…
προς
τους
Κρατικούς
Οργανισµούς
που
προσλαµβάνουν τέτοιους «καλλιτέχνες».
Μα εάν οι δάσκαλοί µας δεν εκπαίδευαν φάλτσους σπουδαστές,
τα «µπιλιέτα» και τα τηλεφωνήµατα των Υπουργών θα εύρισκαν
σωστούς στόχους και όχι φάλτσους. Εµείς λοιπόν οι δάσκαλοι φταίµε γι'
αυτή την κακοδαιµονία που υπάρχει.
Ανέφερα πριν πως είναι πολύ εύκολο να καταλάβει όχι µόνο ο
δάσκαλος αλλά και ο κάθε ένας, εάν κάποιος άνθρωπος, άνδρας ή
γυναίκα, µιλάει λεπτά ή βαριά. Και απ' αυτό καταλαβαίνουµε αµέσως,
εάν είναι οξύφωνος-υψίφωνος ή βαθύφωνος-βαρύφωνος.
Λιγότερο εύκολο είναι να καταλάβει ο δάσκαλος, εάν ο
οξύφωνος ή η υψίφωνος είναι βαρύς οξύφωνος ή βαριά υψίφωνος
(dramatico), ελαφρύς οξύφωνος-ελαφρά υψίφωνος (leggero), µπάσος,
βαρύτονος, contralto ή mezzo. Από εδώ και πέρα είναι τα δύσκολα.
Για τους άνδρες:
Είναι Δραµατικός Τενόρος ή Βαγκνέριος;
Είναι Λυρικός Τενόρος ή Λατζέρος;
Είναι Λυρικο-Λετζέρος Τενόρος ή Λυρικο-Σπίντο;
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Είναι Λατζέρος Τενόρος ή Καστράτος;
Για τις γυναίκες:
Είναι Δραµατική Σοπράνο ή Βαγκνέρια;
Είναι Κολορατούρα Σοπράνο ή Λυρικο-Δραµατική;
Είναι Λυρική Σοπράνο ή Λυρικο-Λετζέρα;
Είναι Λετζέρα Κολορατούρα Σοπράνο ή Λετζέρα;

Μετά απ' αυτή τη µεγάλη παρένθεση, συνεχίζω.
Στην περίπτωση που διαπιστώνουµε ότι ο (η) υποψήφιος είναι
«σωστός», συνεχίζουµε τις ασκήσεις αυτές µε τα φωνήεντα α, ε, ι, ο,
ου, σε διαστήµατα δυσκολότερα και χρωµατική σκάλα για να
διαπιστώσουµε 100% την ικανότητα του (της).
Διαπιστώσαµε κατ' αρχάς ότι ο υποψήφιος σπουδαστής είναι
οξύφωνος ή υψίφωνος για την πρώτη περίπτωση των εξεταζοµένων.
Όµως υπάρχουν 4 υποδιαιρέσεις της βασικής κατηγορίας των
οξυφώνων και υψιφώνων.
Σε ποια απ' όλες ανήκει ο/η εξεταζόµενος/η;
Και πάλι µπορούµε εύκολα, µετά από µία σειρά µαθηµάτων δύο
µηνών, επί τρεις φορές την εβδοµάδα, δηλαδή µέρα παρά µέρα, για
µισή ώρα το πολύ για κάθε µάθηµα, να διαπιστώσουµε τις δύο από τις 4
υποδιαιρέσεις της κατηγορίας. Δηλαδή εάν είναι Δραµατικός ΤενόροςΔραµατική Σοπράνο, Λυρικός ή Δραµατικός Βαρύτονος ή Βαθύφωνος
(Μπάσος).
Η ένταση, η έκταση και το ηχόχρωµα της φωνής που θα φανεί
µέσα σ' αυτό το διάστηµα των δύο µηνών µε συστηµατικά µαθήµατα
µας δίνουν αυτά τα στοιχεία και µας πείθουν απόλυτα πού ανήκει η
φωνή αυτή, για να συνεχίσουµε µε απόλυτη σιγουριά την εκπαίδευσή
του και τη σωστή επιλογή του ρεπερτορίου, µετά από 6 µήνες.
Το δίµηνο χρονικό διάστηµα χρειάζεται για να µάθει ο/η
σπουδαστής/στρια να ανοίγει το στόµα (να κατεβάζει τη σιαγώνα)
ελεύθερα και στις χαµηλές τις νότες να πλαταίνει την κοιλότητα του
στόµατος, σαν ένα πλατύ ευτυχισµένο χαµόγελο.
Με το άνοιγµα αυτό του στόµατος καθέτως (η κάτω σιαγώνα)
και οριζοντίως (χαµόγελο πλατύ), θέλοντας και µη, θα βγάλει µεγάλη
ποσότητα ήχου σε ένταση και σε καθαρότητα στηριγµένος µόνο στο
ρεύµα αέρος της εκπνοής. (Βλέπε Εικόνα 26, Εικόνα 27, Εικόνα 28 και
Εικόνα 29).
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Εικόνα 26 Έρρινη φωνή.

Εικόνα 27 Λαρυγγάτη φωνή.

Όταν
ο
παραγόµενος
ήχος
που
ξεκινάει
από
τις
ψευδοχορδές αντανακλάται στα
τοιχώµατα
του
λαρυγγικού
φάρυγγα, οδηγείται στο χώρο
πίσω από τη µαλακή υπερώα και
περνώντας από τους ρινικούς
θαλάµους, γίνεται η µύτη ως
κύρια έξοδος του ήχου. Τούτο
γίνεται επειδή η κρεάτινη υπερώα
είναι κατεβασµένη και η σταφυλή
ακουµπάει σχεδόν στη βάση της
γλώσσας.

Όταν η γλώσσα είναι
«τραβηγµένη» µε τους µύες στο
βάθος
του
στόµατος,
τότε
στενεύει ο χώρος του λαρυγγικού
φάρυγγα,
επειδή
η
γλώσσα
σπρώχνει την επιγλωττίδα προς τα
τοιχώµατα του φάρυγγα και ο
ήχος
«πνίγεται»
στο
στενό
άνοιγµα του λαρυγγικού φάρυγγα.
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Εικόνα 28 «Σβερκάτη» ή βύθια
φωνή.
Όταν η γλώσσα είναι
υπέρ το δέον «απλωµένη» ή
τραβηγµένη προς την έξοδο του
στόµατος, τότε η επιγλωττίδα
ακουµπάει πολύ στη ρίζα της
γλώσσας και αφήνει µεγάλο χώρο
στο λαρυγγικό και στοµατικό
φάρυγγα και η ένταση από τις
αντανακλάσεις
του
ήχου
δυναµώνει µέσα σ’ αυτό το χώρο
και δεν βγαίνει έξω.

Εικόνα 29 «Καθαρή» φωνή.
Όταν η γλώσσα είναι
αβίαστα
«ακουµπισµένη»
σε
φυσιολογική θέση στα µπροστινά
δόντια στην κάτω σιαγόνα, που
πρέπει να είναι κατεβασµένη µε
πλατύ χαµόγελο, στις χαµηλές
νότες
το
στόµα,
τότε
ο
παραγόµενος
ήχος
από
τις
φωνητικές
χορδές
και
τα
κολπώµατα του Γαληνού βγαίνει
καθαρός. µεγάλος και ευχάριστος
από το άνοιγµα του στόµατος.

Είναι φύσει αδύνατο, όταν το στόµα πάρει αυτήν τη θέση, ο
ήχος να είναι λαρυγγάτος ή έρρινος, γιατί:
Οι µύες που κινούν τη σιαγώνα στο άνοιγµα αυτό του
στόµατος ενεργοποιούν συγχρόνως και τους µυς της
µαλακής υπερώας µαζί µε τη σταφυλή που παίρνουν θέση
οριζόντια ανεβασµένη στο βάθος του ουρανίσκου και
φράσσουν τη δίοδο του ρινικού φάρυγγα, ώστε ο ήχος που
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έρχεται από το λάρυγγα να γεµίσει τη στοµατική κοιλότητα
και να βγει από το άνοιγµα του στόµατος και όχι από τους
θαλάµους της µύτης, για να µη γίνει έρρινος, όπως έχω
προαναφέρει.
Με την οριζόντια θέση (ανέβασµα και τέντωµα) της
µαλακής υπερώας µε τη σταφυλή, έχει ανοίξει διάπλατα και
ο λαρυγγικός φάρυγγας που φέρνει την ήχο από τις
φωνητικές χορδές και τα κολπώµατα του Γαληνού προς τα
πάνω, κι έτσι είναι φύσει αδύνατο να συµπλησιάσουν τα
τοιχώµατα του λαρυγγοφάρυγγα που είναι µαλακά, ώστε
να βγει ο ήχος λαρυγγάτος ή σβερκάτος, δηλαδή
πνιγµένος.
Σ' αυτήν τη θέση όλο το φωνητικό σύστηµα είναι έτοιµο να
εκφωνήσει ένα καθαρό ήχο που η έντασή του και η έκτασή
του εξαρτάται από την ποσότητα του εκφυσούµενου αέρα
από το διάφραγµα και τους πνεύµονες, καθώς και από την
κατασκευή των φωνητικών χορδών και των φωνητικών
κοιλωµάτων.

Έτσι σε καλή κατάσταση το αναπνευστικό σύστηµα και σε
τέλεια θέση το φωνητικό σύστηµα δίνουν ένα ηχητικό όγκο πρώτης
ποιότητος. Αυτόν τον ηχητικό όγκο τον βγάλαµε έξω, δηλαδή τον
«εξορύξαµε3». Έτσι παροµοιάζω τον ηχητικό όγκο του ανθρώπου σαν
ένα όγκο που βρίσκεται µέσα στο σώµα µας και χρειάζεται εξόρυξη,
όπως το µάρµαρο από το βουνό. Να δούµε τώρα τι µπορούµε να
κάνουµε µε αυτόν τον ηχητικό όγκο: Άγαλµα περίτεχνο; Άγαλµα
χοντροκοµµένο; Βάση για αγάλµατα; Πλάκες για στρώση και
σκαλοπάτια, για νεροχύτες ή για χαλίκια;
Δηλαδή, αντέχει ο ηχητικός όγκος αυτός, για Δραµατικός
Τενόρος ή Δραµατική Σοπράνο; Έχει ανεπτυγµένους και ισχυρούς
φυσητήρες µε πλατειές και µακριές χορδές για Βαγκνέριος Τενόρος ή
Βαγκνέρια Σοπράνο; Έχει συµµετρικές φωνητικές χορδές µε ευρύχωρα
κοιλώµατα λαρυγγικά, στοµατικά, ζυγωµατικά, µετωπικά, ρινικά, ώστε
να εξελιχθεί προς υψηλές κορυφές και να γίνει ένας λυρικο-δραµατικός
τενόρος ή Λυρικοδραµατική coloratura soprano; Έχει λεπτοκαµωµένες
χορδές µε στενά κολπώµατα και κοιλώµατα ή µε αδύνατο αναπνευστικό
σύστηµα, για ελαφρύ µελόδραµα και Οπερέτα, δηλαδή Λυρικολετζέρο
Τενόρο ή Λυρικολετζέρα Σοπράνο; Έχει µήπως ανεπτυγµένες χορδές,
αλλά έχει πρόβληµα οργανικό µε τους πνεύµονες, οπότε οδηγούµε το
άτοµο αυτό σε περιπέτεια της υγείας του, π.χ. στη φυµατίωση ή σε
αναπνευστικό µόνιµο πρόβληµα;

3

Γνωρίζω την τέχνη της εξορύξεως των µαρµάρων επειδή ήµουν, στα νιάτα µου,
λατόµος µε τον πατέρα µου σε λατοµεία µαρµάρων δικά µας στην Τήνο και νοικιασµένα
ανά την Ελλάδα, τα οποία εγκατέλειψα χάριν της Μουσικής.
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Ή αντιστρόφως έχει σωµατική διάπλαση µεγάλη µε ισχυρότατο
διάφραγµα και ανεπτυγµένο θώρακα, ενώ οι χορδές είναι λεπτότατες,
οπότε το δυνατό ρεύµα αέρα θα του αχρηστεύσει τις χορδές;
Τι θα κάνουµε, όταν έχει χορδές οξυφώνου ή υψιφώνου, αλλά
τα κοιλώµατα όλα είναι ευρύτατα ανεπτυγµένα και ο ήχος που παράγει
είναι παχύτερος και βαρύτερος του οξυφώνου ή της υψιφώνου; Ή έχει
χορδές για mezzo ή βαρύτονο, αλλά τα ηχητικά κοιλώµατα είναι πολύ
στενά και µικρά; Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις την απάντηση θα τη
δώσει πρώτα ο Δάσκαλος µε αυτό που ακούει και για επιβεβαίωση της
«γνώµης του», η επιστηµονική-ιατρική εξέταση του υποψήφιου
καλλιτέχνη, θα φέρει τα άριστα αποτελέσµατα και τη σωστή διάγνωση.
Δηλαδή εµείς οι Δάσκαλοι θα έχουµε µάθει και εξακριβώσει
ποιος Λαρυγγολόγος είναι και Φωνολόγος ή ποιος Λαρυγγολόγος είναι
πεπειραµένος και έχει ασχοληθεί και µελετήσει το θέµα «φωνή», για να
εµπιστευθούµε το µέλλον του µαθητού µας.
Εκεί, στο Γιατρό, παρουσία του Δασκάλου, θα γίνει η εξέταση
µε λαρυγγοσκόπιο και µε µαλακές εκφωνήσεις µε φωνήεντα ε και ι, για
να διαπιστωθεί η φυσική κατάσταση:
των φωνητικών χορδών,
των κολπωµάτων του Γαληνού,
των µυών που κινούν τις χορδές,
του ανοίγµατος
σχισµής,

και

του

κλεισίµατος

της

γλωττιδικής

των αµυγδάλων αν είναι υγιείς και
του φάρυγγα, σε ποια κατάσταση είναι.
Στη συνέχεια θα εξετάσει ο γιατρός τις ρινικές κόγχες και τους
ρινικούς θαλάµους, καθώς επίσης το πολύ σπουδαίο ρινικό διάφραγµα.
Αµέσως µετά ο ίδιος γιατρός θα εξετάσει και την ακοή µε το
ακουόραµα, για να διαπιστωθεί η ικανότητα ακοής και προσαρµογής
στους διάφορους ήχους. Η ακοή του καλλιτέχνη είναι εκείνη που
«ρυθµίζει» την αποδοτικότητά του.
Τέλος σε ακτινολόγο θα βγάλει ακτινογραφίες της κεφαλής, για
να διαπιστωθούν το µέγεθος και η κατάσταση των γναθιαίων κόλπων,
των ζυγωµατικών κόλπων, των µετωπικών κόλπων και των
σφηνοειδών κόλπων. Επίσης µια ακτινογραφία του θώρακος, για να
φανούν σε ποια κατάσταση βρίσκονται α) οι πνεύµονες, β) η τραχεία
και γ) οι βρόγχοι.
Θα κρατήσετε σηµειώσεις για όλα αυτά και θα περάσετε σε µια
καρτέλα-µητρώο του µαθητή σας, για να έχετε ανά πάσα στιγµή την
«εικόνα» του. Και έτσι θα είστε απόλυτα σίγουροι, τι έχετε µπροστά
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σας, τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει να αποφύγετε και σε ποια από τις 4
υποδιαιρέσεις της πρωταρχικής κατηγορίας ανήκει ο µαθητής σας.
Με αυτόν τον τρόπο θα είστε απόλυτα σίγουροι για το µεγάλο
και πολύ δύσκολο έργο του Δασκάλου της φωνητικής Μουσικής που
επιλέξατε, γιατί είναι µαζί τέχνη και επιστήµη που τη ονοµάζω
«Φωνητική Ορθοφωνία».
Θα αναλύσω µία-µία τις περιπτώσεις κάθε κατηγορίας φωνής
και τον τρόπο διδασκαλίας και αντιµετωπίσεως των τυχόν
προβληµάτων. Προτού όµως ξεκινήσω την ανάλυση, θα ήθελα να
επισηµάνω το εξής, σαν γενικό κανόνα, κατά τη γνώµη µου.
Η φωνή που προορίζεται για κλασσικό τραγούδι και για τη
τέχνη της ψαλτικής πρέπει απαραιτήτως µέχρι το τέλος των σπουδών
να πλησιάσει τις 2 1/2 έως 3 κλίµακες στις φωνητικές ασκήσεις, για να
ψάλλει και να τραγουδά στις δύο κλίµακες όπου είναι γραµµένα τα
µουσικά κείµενα. Δηλαδή να έχει περιθώρια εκτάσεως και προς τα κάτω
και προς τα άνω. Με την έκταση αυτή των 2 1/2 έως 3 κλιµάκων
περίπου που θα αποκτήσει σιγά-σιγά µέσα σε 3 χρόνια, κάνοντας
συνεχή µαθήµατα µέρα παρά µέρα και όχι διακόπτοντάς τα για µήνα ή
µήνες, θα αποκτήσει τη µεγάλη άνεση των κορυφών αλλά και των
βάσεων, χωρίς εξαναγκασµό και άγχος που µεταφέρεται, χωρίς να το
καταλαβαίνει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, στο ακροατήριο.
Μετά τα 3 πρώτα χρόνια, θα ασχοληθεί συστηµατικά µε το
ρεπερτόριό του για τα επόµενα 2 ή 3 χρόνια και έτσι οι σπουδές που θα
ξεκινούν από την ηλικία των 17 ή 18 ετών και θα τελειώνουν γύρω στο
25ο έτος της ηλικίας των υποψηφίων καλλιτεχνών.
Να µην παίρνετε άτοµα κάτω των 17 ετών (για κορίτσια) και
κάτω των 18 ετών (για αγόρια), γιατί οι φωνητικές τους χορδές δεν
είναι πλήρως ανεπτυγµένες και θα σας δώσουν τελείως λανθασµένη
εκτίµηση στην κατάταξη της απόλυτης κατηγορίας.
Δηλαδή αν κάνετε αυτό το ολέθριο σφάλµα, να είστε βέβαιοι ότι
µε άλλη κατηγορία φωνής ξεκινήσατε και σε άλλη θα καταλήξετε,
καταστρέφοντας το µέλλον των νέων αυτών καλλιτεχνών, διότι ο
οργανισµός µας, άρα και οι χορδές µας, αναπτύσσονται, µέχρι το 24ο
έτος της ηλικίας µας.
Θα διαβάσετε στη συνέχεια τι έγινε στο Ίδρυµα Κρατικών
Υποτροφιών σχετικά µε το θέµα της πρόωρης ηλικίας.

Αριθ. Πρωτ. 999
13/3/90
Προς
Το Ι.ΚΥ.
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Λυσικράτους 14
Αθήνα Τ.Κ. 105 58
Κύριοι,
Έλαβα την ανακοίνωση µε την προκήρυξη των µεταπτυχιακών
προγραµµάτων του Ι.Κ.Υ. για το ακαδ. έτος 1990-91 καθώς και το τεύχος µε τα
προγράµµατα υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές και σας ευχαριστώ πολύ.
Όµως θα ήθελα να σας επισηµάνω κάτι που και από τη φύση του αλλά και
από τη θέση του το θέµα του ορίου ηλικίας για τους πτυχιούχους Μονωδίας, που
ορίζεται ως ανώτατο όριο το 20ο έτος, βρίσκεται εκτός ελληνικής
πραγµατικότητας.
Πρώτον, γιατί, σύµφωνα µε τα έτη σπουδών για να λάβει κανείς πτυχίο ή
Δίπλωµα Μονωδίας, πρέπει να σπουδάσει 8 χρόνια, όπως αναφέρει ο εσωτερικός
κανονισµός του Κρατικού Ωδείου Θεσ/νίκης (που είναι το µοναδικό Κρατικό
Ωδείο στην Ελλάδα) και σύµφωνα µε αυτό λειτουργούµε όλα τα άλλα
Αναγνωρισµένα Ιδιωτικά Μουσικά Εκπαιδευτήρια, Ωδεία και Μουσικές Σχολές)
δηλαδή:
1 έτος Προκαταρκτική
2 έτη Κατωτέρα
2 έτη Μέση
3 έτη Ανωτέρα
σύνολο 8 έτη σπουδών
Δεύτερο, για να λάβει κανείς τίτλο σπουδών, σύµφωνα µε τον
κανονισµό, πρέπει να αρχίσει φωνητική µουσική από τα 12 χρόνια του
προκαθορίζοντας δηλ. από την παιδική αυτή ηλικία, εάν το άτοµο αυτό είναι
Soprano ή Tenoro, Alto ή Basso κάτι εντελώς αδύνατο.
Μα κύριοι, τα έτη µεταφώνησης από τα 13 έως τα 15 για τα κορίτσια
και από τα 13 έως τα 17 για τα αγόρια υπολογίζονται και αυτά µέσα στα 8 έτη
σπουδών;
Για τ' όνοµα του Θεού, δεν συµβουλεύτηκε κάποιος «αρµόδιος» της
Υπηρεσίας σας έναν φωνίατρο ή έστω κι έναν απλό λαρυγγολόγο ή ένα σωστό και
τίµιο δάσκαλο της φωνητικής µουσικής ή και ένα σώφρονα καλλιτέχνη της
Όπερας για το θέµα της ηλικίας; Δηλ. ότι απαγορεύεται ρητώς, διεθνώς, να
κάνουν φωνητική µουσική τα άτοµα που βρίσκονται στη µεταφώνηση;
Η φύση εκδικείται, όταν παραβιάζεται συνεχώς και άσκοπα. Για να είµαι
πιο σαφής. Πολύ γρήγορα αχρηστεύονται φωνητικά οι καλλιτέχνες αυτοί που
κάποιος «δάσκαλος» τους παρέσυρε να κάνουν µαθήµατα κατά τη χρονική
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περίοδο της µεταφώνησης, επειδή η ανάπτυξη των φωνητικών οργάνων, όπως
παράλληλα και των γεννητικών οργάνων, αναπτύσσονται κατά την περίοδο αυτή
ταχύτατα και αλλάζουν µορφή εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι εγκληµατικό
λοιπόν εκ µέρους των δασκάλων της φωνητικής, να παρασύρουν νεαρά άτοµα
στην τρυφερή και άγουρη αυτή ηλικία για φωνητική µουσική.
Με όλα τα ανωτέρω που αναφέρω βγαίνει το συµπέρασµα ότι το ανώτατο
όριο ηλικίας για µεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να φθάσει για µεν τις γυναίκες το
23ο έτος της ηλικίας τους, για δε τους άνδρες το 25ο έτος, γιατί το 20ό έτος ως
ανώτατο όριο ηλικίας για άνδρες και γυναίκες γεννάει πολλές σκέψεις για
νοθευµένα αποτελέσµατα στις επιλογές των υποψηφίων.
Μετά τιµής
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΣΩΧΟΣ
Συνταξιούχος Καλλιτέχνης της Ε.Λ.Σ.
Καλλιτ. Δ/ντής Μουσικής Σχολής "ΥΔΡΑΥΛΟΣ"
Καθηγ. Μονωδίας και Μελοδραµατικής
Καλλιτεχν. Δ/ντής του Τµήµατος Μουσικής
& Θεάτρου Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Αριστοτέλους 10 & Καποδιστρίου Αθήνα
Τ.Κ. 104 32
Τηλ. 5236-783/5240.548

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β
ΤΜΗΜΑ: Α
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λυσικράτους 14,
10558 Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Καλογεροπούλου-Καραγκουνη/δσ
ΤΗΛ: 3254385-9
FAX: 3221863

Αθήνα, 5-4-90
Αριθµ. Πρωτ.: 2087
ΠΡΟΣ: Αξιότιµο
Κύριο Ονούφριο
Σώχο,
Αριστοτέλους 10 και
Καποδιστρίου,
10432 Ενταύθα.

Θέµα: «Προκήρυξη διαγωνισµών υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.»
Αγαπητέ κ. Σώχο,
Αναφορικά µε το αριθµ. 999/13-3-90 έγγραφό σας (Α.Π.Ι.ΚΥ.: 2087/163-90) έχοµε την τιµή να σας πληροφορήσουµε ότι οι επισηµάνσεις σας
προβληµάτισαν το Διοικητικό Συµβούλιο κατά τη Συνεδρία αριθµ. 8 της 21-3-90
και θα εξετασθούν για να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των εποµένων
προγραµµάτων του Ιδρύµατος.
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Το Διοικητικό Συµβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες για τη συµβολή σας
στο έργο του Ι.Κ.Υ.
Με τιµή
Η Διευθύντρια
Καλογεροπούλου-Καραγκούνη
Το πρόβληµα αυτό, της άγουρης ηλικίας, που είναι η περίοδος
της µεταφώνησης από τα 13 ή 14 χρόνια και φθάνει έως τα 17 και 18,
ταλαιπωρεί µονίµως τους µαθητές της Βυζαντινής µουσικής κυρίως.
Κύριοι συνάδελφοι, δάσκαλοι της Βυζαντινής µουσικής, γιατί βάζετε τα
αγόρια, στην ηλικία των 14, 15, 16 και 17 ετών να ερµηνεύσουν τις
δυσκολότατες βυζαντινές µελωδίες, εσείς, που είσθε άνδρες ηλικίας
πάνω από 30 ετών, µε τα προβλήµατα της φωνής, που κι εσείς
αποκτήσατε στην τρυφερή αλλά άγουρη αυτή ηλικία; Έχετε µε τα
παιδάκια αυτά τις ίδιες φωνητικές χορδές; Έχετε το ίδιο άνοιγµα στα
διάφορα κοιλώµατα του λάρυγγα και του κρανίου; Έχετε τους ίδιους
πνεύµονες; Έχετε το ίδιο διάφραγµα; Πώς έχετε την απαίτηση, κύριοι
εσείς, να σας µιµηθούν αυτά τα τρυφερά πλάσµατα και να φωνασκούν
µαζί σας και να τα εξαναγκάζετε να αποδώσουν το µουσικό κείµενο;
Φωνητικά πνίγονται τα άµοιρα αυτά παιδιά, όπως πνιγήκατε κι
εσείς κάποτε κι εξακολουθείτε να πνίγεστε και τώρα στο ψαλτήρι σας.
Δεν είναι λίγοι οι ιεροψάλτες που στο ξεκίνηµά τους είχαν
ωραιότατες φωνές και κελαηδούσαν, αλλά πάνω στα χρόνια της
ωρίµανσης των 35, 40, 45 και των 50 ετών, τους εγκατέλειψε το
«όργανο», δηλαδή ο λάρυγγας. Η παντελής έλλειψη φωνητικών
ασκήσεων, η κακοχρησία της φωνητικής συσκευής στην τρυφερή αυτή
ηλικία και η συνέχιση της κακοχρησίας τους οδήγησε µέχρι της
αχρηστεύσεως των φωνητικών οργάνων.
Δεν είναι λίγοι οι Δάσκαλοι και οι ψάλτες της Βυζαντινής
Μουσικής που «κοροϊδεύουν» όσους κάνουν φωνητική µουσική, διότι,
όπως ισχυρίζονται, δεν θα αποκτήσουν ποτέ το «ύφος» το βυζαντινό,
που µόνο αυτοί ξέρουν.
Σας παραθέτω το κείµενο ενός από τους πλέον ειδήµονες και
εξαιρετικούς ερµηνευτές και Υµνογράφους τη «Βυζαντινής Μουσικής»
του κ. Δηµ. Γιαννόπουλου, σχετικά µε το τι σηµαίνει ύφος στη
Βυζαντινή Μουσική, ο οποίος είναι Ιεροψάλτης στον Ι. Ναό Αγ.
Φωτεινής Ν. Σµύρνης.
«Ύφος στη µουσική είναι ο ξεχωριστός τρόπος της µουσικής
έκφρασης που έχει σκοπό να αποδώσει τα νοήµατα του κειµένου.
Ειδικά στη Β.Μ. το ύφος διαµορφώνεται κυρίως από τη σωστή
εκτέλεση-ανάλυση
των
ποιοτικών
(καλλωπιστικών)
σηµείων
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(χαρακτήρων) και από τις έλξεις των υπερβασίµων (δευτερευόντων)
φθόγγων από τους δεσπόζοντες.
Ο καλλιτέχνης, µε τη φυσική του φωνή και άρθρωση
(ορθοφωνία), τα διάφορα ακούσµατα και την προσωπική του πείρα
πάνω στο αναλόγιο, µπορεί πέραν των ποιοτικών σηµείων να
καλλωπίσει το µουσικό κείµενο (µέσα στα πλαίσια της εκκλησιαστικής Βυζαντινής µουσικής και παράδοσης) αποδίδοντας τις έννοιες µε το
κατάλληλο ήθος4 (διασταλτικόσυσταλτικόησυχαστικό)
και
χρησιµοποιώντας την αυξοµείωση στης έντασης της φωνής του µέσα
στις µουσικές γραµµές, ώστε να µην υπάρχει το φαινόµενο της
µονοτονίας στην εκτέλεση.»
Όµως από το προσωπικό αρχείο «Περί Βυζαντινής και Εθνικής εν
γένει Μουσικής» των Ελλήνων του εθνοµουσικού, Καθηγητή της
Βυζαντινής Μουσικής και Πρωτοψάλτου κ. Θεοδώρου Θ. Βασιλείου
παραθέτω αυτολεξεί όσα εκείνος υποστηρίζει:
«Η λέξις ύφος ετυµολογείται εκ της ρήξης του ρήµατος υφαίνω,
η οποία είναι ιαπετικής προελεύσεως, σηµαίνει δε ύφος το αποτέλεσµα
της υφάνσεως, ως τεχνική εργασίας, ωσάν ύφανσις έργου τέχνης υφάσµατος δια νηµάτων - ινών υφάντριας στον αργαλειό.
Η έννοια της λέξεως «ύφος» χρησιµοποιήθηκε µεταφορικώς και
σε άλλες «τέχνες», όπως στην ερµηνεία διαφόρων κειµένων
Βυζαντινών, Δηµωδών, Λαϊκών κλπ.»
Μετά από όλα αυτά που περιέγραψα και ανέλυσα µέσα από τις
βασικές κατηγορίες των φωνών και τις υποδιαιρέσεις τους, θα πρέπει
να αναφέρω και µερικές ακόµη δύσκολες περιπτώσεις που θα
αντιµετωπίσει ο δάσκαλος της φωνητικής Μουσικής.
Μία από αυτές είναι και εκείνη κατά την οποία διαπιστώνει ο
δάσκαλος ότι λείπουν στο µαθητή του ή τη µαθήτριά του µία ή δύο
νότες για να τον κατατάξει σε κάποια από τις κατηγορίες των φωνών
που κατέληξε, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Μετά από ιατρική
εξέταση και διαπίστωση της καλής υγείας των φωνητικών χορδών και
µε σύµφωνη γνώµη Ιατρού και Δασκάλου προχωράµε στην
προσπάθεια. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να βιαστεί ούτε ο
Δάσκαλος, πολύ περισσότερο δε ούτε ο µαθητής. Μπορεί ν' αποκτήσει
τη µία ή το πολύ και τις δύο νότες που του λείπουν µε συστηµατικές

4

Ήθος είναι η δύναµη αυτή της µελωδίας που, επενεργώντας στον ψυχικό µας κόσµο,
τον τροποποιεί και προκαλεί διάφορα συναισθήµατα. Έτσι το ήθος διακρίνεται σε
διασταλτικό (όταν η µελωδία αποδίδει έννοιες µεγαλοπρεπείας ή ψυχικής εξάρσεως),
συσταλτικό (όταν αποδίδει έννοιες αγάπης, οίκτου, ταπείνωσης, µετανοίας, πάθους κλπ.)
και ησυχαστικό (όταν διερµηνεύει και προκαλεί συναισύηµατα γαλήνης, ειρήνης, ψυχικής
ηρεµίας).
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ασκήσεις ενισχύσεως του διαφράγµατος αφ' ενός και του ανοίγµατος
της στοµατικής κοιλότητας αφ' ετέρου. Το άνοιγµα της κοιλότητος του
στόµατος θα γίνει κατεβάζοντας της σιαγόνας προς τα κάτω, αλλά και
πλαταίνοντας το χώρο αυτό, µε πλατύ χαµόγελο στις χαµηλές νότες,
όπως προανέφερα. Δηλαδή, όπως απλά αναφέρω στους µαθητές µου:
«Θέλει ο λαιµός περισσότερο σκάψιµο». Έτσι διευρύνονται οι διάφορες
κοιλότητες του λαρυγγο-φάρυγγα και αποκτούµε χαµηλές νότες.
Ενώ η άσκηση του διαφράγµατος, πλευρικού ή κοιλιακού,
ανάλογα µε την κατηγορία της φωνής, όπως ήδη έχω εξηγήσει, θα
βοηθήσει στην πίεση µεγαλύτερης ποσότητος αέρος για να
αποκτήσουµε υψηλότερες νότες, διότι έτσι πιέζονται οι φωνητικές
χορδές προς τα πάνω αφήνοντας ένα πολύ µικρό άνοιγµα στη
Γλωττιδική σχισµή, για να µας δώσουν τους οξύτερους φθόγγους.
Μεγάλη προσοχή όµως χρειάζεται και ως προς τον τρόπο και το
χρόνο που θα γίνουν οι ασκήσεις αυτές. Να µη ξεχνάτε ότι το φωνητικό
και αναπνευστικό σύστηµα λειτουργεί χάρη στους µυς, τις ίνες και τους
ιστούς, οι οποίοι θέλουν χρόνο για να αποκτήσουν την ελαστικότητα
που χρειάζονται, ώστε να έχουµε το ποθούµενο αποτέλεσµα. Για να
είµαι πιο σαφής: Ανά τρίµηνο ή τετράµηνο θα ασκείται συνεχώς ο
µαθητής όλο αυτό το διάστηµα µε τακτικά µαθήµατα 3 φορές την
εβδοµάδα και θα ανεβαίνει ή θα κατεβαίνει ένα µόνο ηµιτόνιο (δηλαδή
µισό τόνο), έως ότου επεκταθεί η φωνή στον ένα τόνο στους 6 µήνες ή
στον ενάµιση τόνο στους 9 µήνες ή το πολύ στους 2 τόνους µέσα σ'
ένα χρόνο. Γιατί πέραν των 2 φθόγγων ο µαθητής αυτός ανήκει πλέον
σε άλλη κατηγορία φωνής και το σφάλµα είναι µοναχά του δασκάλου,
που έκανε από την αρχή λάθος κατάταξη.
Έτσι ο συνδυασµός Τέχνης (του Δασκάλου) και Επιστήµης (του
Ιατρού) δίνουν τα άριστα αποτελέσµατα στην απόλυτη και σωστή
κατάταξη µιας φωνής. Επίσης µ' αυτόν τον συνδυασµό αποφεύγονται
τυχόν λάθη των δασκάλων που προλαβαίνει να επισηµάνει η επιστήµη
και να τα διορθώσει η Τέχνη. Εάν ο δάσκαλος από εγωισµό δεν
συµβουλεύεται την επιστήµη, είναι πλέον αργά, όταν κατ' ανάγκη πάει
ο µαθητής µόνος του στο Γιατρό, γιατί αισθάνεται πόνο στο λαιµό, µια
ξηρότητα, ένα τσούξιµο ή ένα κάψιµο και ότι δεν µπορεί πλέον να
φθάσει στις υψηλές νότες που είχε παλαιότερα. Αποκτά βραχνάδα και
φλέγµατα ιδίως το πρωί.
Ακόµη συµβουλεύω το συνάδελφο Δάσκαλο, όταν του
παρουσιαστεί καλλιτέχνης της ψαλτικής ή του τραγουδιού ή
σπουδαστής µε φωνητικά προβλήµατα, µικρά ή µεγάλα, πριν αρχίσει τα
µαθήµατα, να τον οδηγήσει στο Γιατρό για µια γενική εξέταση του όλου
φωνητικού συστήµατος, να καταγράψει τα αποτελέσµατα των
εξετάσεων αυτών, έτσι ώστε και πλήρη εικόνα της καταστάσεως να έχει
ο δάσκαλος και προς αποφυγήν επιρρίψεως ευθυνών στο δάσκαλο
αυτόν εκ µέρους του καλλιτέχνη αυτού για τα προβλήµατά του.
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Λαρυγγοσκοπικά γνωρίσµατα των
φωνών
Μέχρι τώρα αναφέρθηκα στην ακουστική "εικόνα" που µας δίνει
µια φωνή, που είναι η πλευρά της Τέχνης. Να δούµε όµως και την
«εικόνα» που µας παρουσιάζει το λαρυγγοσκόπιο και το ακτινολογικό
µηχάνηµα που είναι η πλευρά της Επιστήµης.
Οξύφωνοι και υψίφωνες ελαφρείς (Lyrico & Leggero)
Το λαρυγγοσκόπιο στην περίπτωση αυτή µας δείχνει:
µικρό λάρυγγα,
χορδές κοντές και λεπτές,
τα άνω αντηχεία, ήτοι: φάρυγγα, στόµα, ρινικούς θαλάµους
και λοιπούς κόλπους, περιορισµένης εκτάσεως.
Το ακτινολογικό µηχάνηµα µας δείχνει:
θώρακα συνήθως περιορισµένο,
πνεύµονες µικρούς,
διάφραγµα µικρό και
κρανιακά κοιλώµατα (αντηχεία) µικρά.
Γενική σωµατική διάπλαση µικρή, µε λαιµό κοντό και αδύνατο.
Οξύφωνοι και υψίφωνες δυνατοί (Dramatico)
Το λαρυγγοσκόπιο στην περίπτωση αυτή µας δείχνει:
λάρυγγα κοντόχοντρο,
χορδές µεγάλες και δυνατές,
τα άνω αντηχεία, ήτοι: κολπώµατα Γαληνού, φάρυγγα,
στόµα, ρινικούς θαλάµους και λοιπές κοιλότητες µεγάλες.
Το ακτινολογικό µηχάνηµα µας δείχνει:
θώρακα µεγάλο,
πνεύµονες δυνατούς,
διάφραγµα πλατύ και δυνατό και
κρανιακά κοιλώµατα µεγάλα.
Γενική σωµατική διάπλαση µεγάλη µε λαιµό κοντόχονδρο.
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Βαθύφωνοι και βαρύφωνες (Bassi, Barytone, Mezzo, Contralto)
Το λαρυγγοσκόπιο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις µας δείχνει:
λάρυγγα µεγάλο µε συµµετρική ανάπτυξη σε όλες τις
διαστάσεις,
χορδές µακριές, µεγάλες και πλατειές,
τα άνω αντηχεία, ήτοι κολπώµατα Γαληνού, φάρυγγα,
στόµα, ρινικούς θαλάµους και λοιπές κοιλότητες πολύ
µεγάλα σε σύγκριση µε εκείνα των δύο προηγουµένων
περιπτώσεων.
Το ακτινολογικό µηχάνηµα µας δείχνει:
θώρακα πολύ µεγάλο,
πνεύµονες µεγάλους και δυνατούς,
διάφραγµα πολύ πλατύ και πολύ δυνατό, ιδίως το κοιλιακό,
και κρανιακά κοιλώµατα µεγάλα.
Γενική σωµατική διάπλαση συνήθως η µεγαλύτερη µε λαιµό
υψηλό και προτεταµένο «Το µήλο του Αδάµ» στους µπάσους.
Μια µικρή παραλλαγή όσον αφορά τις φωνητικές χορδές
παρουσιάζεται µεταξύ Mezzo Soprani στις οποίες οι χορδές τους είναι
κοντές και πλατειές, και στις Contralto που είναι µακριές και πλατειές.
Το ίδιο συµβαίνει µεταξύ Βαρυτόνων και Μπάσων, όπου οι χορδές των
Μπάσων είναι πιο ογκώδεις και µακριές από εκείνες των βαρυτόνων.
Όµως υπάρχουν και οι παραξενιές της φύσεως, όπου
παρουσιάζονται ιδίως Bassi µε λεπτό κορµό, αλλά µε τεράστιες χορδές.
Σ' αυτήν την περίπτωση χρειάζεται ενίσχυση οπωσδήποτε του
πλευρικού και κοιλιακού διαφράγµατος. Και µια άλλη περίπτωση, όπου
βλέπουµε τενόρους µε υπερµεγέθη σωµατική διάπλαση µε λεπτότατες
χορδές. Σ' αυτήν την περίπτωση θέλουµε οπωσδήποτε περιορισµό του
διαφράγµατος. Ήδη έχω αναφερθεί σ' αυτές τις εξαιρέσεις στο
προηγούµενο κεφάλαιο και τι πρέπει να προσέξει ο Δάσκαλος και ο
Καλλιτέχνης.
Σαν τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου αυτού θα ήθελα να
αναφερθώ στον ειρωνικό χαρακτηρισµό του φωνολόγου και
διαπρεπούς Ιατρού Α. Ευσταθιανού, για µας τους Δασκάλους ως
«διορθωτάς φωνών», δηλαδή µπαλωµατήδες. Διαφωνώ πλήρως µε τον
χαρακτηρισµόν του αυτόν, διότι α) εκείνος δεν υπήρξε ποτέ
τραγουδιστής και τα έβλεπε µόνον από της σκοπιάς του
λαρυγγοσκοπίου και β) όλοι οι σύγχρονοι λαρυγγολόγοι - φωνολόγοι
ιατροί παγκοσµίως συνιστούν ανεπιφύλακτα στις κακοποιήσεις και
κακοχρησίες των χορδών, να τις θεραπεύουν δια των φωνητικών
ασκήσεων οι Δάσκαλοι της Φωνητικής Μουσικής, που υπήρξαν
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πεπειραµένοι τραγουδιστές, συνεργαζόµενοι µε την επιστήµη. Τρανή
απόδειξη των ισχυρισµών µου είναι η αδυναµία του Λαρυγγοσκοπίου
να προσδιορίσει τις λεπτές αποχρώσεις των ηχοχρωµάτων της φωνής
και των ειδικών χαρακτήρων αυτής, που τα δίνει όλα αυτά η φωνή
σιγά-σιγά µόνο από τη σωστή διδασκαλία του σοφού και πεπειραµένου
Δασκάλου. Το λαρυγγοσκόπιο απλώς µας δείχνει την φυσική
κατάσταση του φωνητικού οργάνου, την υγιεινή των οργάνων αυτών,
το µέγεθος των φωνητικών κοιλωµάτων και σε ποια από τις βασικές
κατηγορίες φωνής ανήκει ο εξεταζόµενος, δηλαδή αν ανήκει στη
κατηγορία των οξυφώνων ή υψιφώνων, των µεσοφώνων και των
βαθυφώνων ή βαρυφώνων.
Η συνεργασία µου µε τον ιατρό λαρυγγολόγο-φωνολόγο
αναπληρωτή
καθηγητή
του
Πανεπιστηµίου
Αθηνών
στην
Πανεπιστηµιακή Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου κ. Ελευθέριο
Φερεκύδη επί 25 έτη, µε ωφέλησε τα µέγιστα στο έργο µου και τον
ευχαριστώ θερµότατα.
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Οι ενισχυτές της φωνής

Όπως πολλές φορές έχω αναφέρει, οι διάφορες κοιλότητες που
υπάρχουν τόσο κάτω από το κυρίως φωνητικό όργανο, όσο και εκείνες
που βρίσκονται πάνω από το λάρυγγα, που λέγονται άνω αντηχεία,
ενισχύουν τον πρωταρχικό ήχο που παράγεται από τις φωνητικές
χορδές και τα κολπώµατα του Γαληνού. Γι' αυτό ας ονοµάσουµε αυτά
τα αντηχεία ενισχυτές της φωνής.

Οι κάτω ενισχυτές
Ο θώρακας
Ο πρώτος και µεγαλύτερος είναι ο θώρακας. Όταν παράγουµε
ήχους βαθείς και βαρείς, όπως προανέφερα, α) ο λάρυγγας κατεβαίνει,
β) ο σωλήνας της τραχείας συστέλλεται και κονταίνει (όπως µια σούστα
που την πιέζουµε) και γ) οι κοιλότητες του Γαληνού µεγαλώνουν, τότε
παρατηρούµε δια της επαφής της παλάµης ή και του αυτιού µας (σε
άλλο άτοµο) να γίνονται πολύ αισθητές και δυνατές οι δονήσεις επί του
θώρακος. Τότε λέµε ότι ενισχυτής των βαθέων φθόγγων είναι ο
θώρακας και η φωνή λέγεται θωρακική φωνή.
Ο φάρυγγας
Ενώ παραµένει ο θώρακας ως ενισχυτής, η µελωδική γραµµή
οδηγείται σε υψηλότερους φθόγγους, όµως ο καλλιτέχνης αισθάνεται
δυσκολία και κούραση φωνητική προσπαθώντας να ενισχύσει µε το
θώρακα τους υψηλότερους φθόγγους. Έτσι αναγκάζεται ν' αλλάξει
ενισχυτή, αλλά χωρίς να χάσει την οµοιογένεια του ήχου. Αυτοµάτως
τότε α) Ο λάρυγγας ανεβαίνει, β) η φαρυγγική κοιλότητα στενεύει (που
είναι ακριβώς πάνω από τα χείλη των φωνητικών χορδών), γ) ο
σωλήνας της τραχείας επανέρχεται σιγά-σιγά προς τα πάνω
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(διαστέλλεται), αλλά πάλλεται από τις δονήσεις, ενώ οι δονήσεις του
θώρακα εξασθενούν σιγά-σιγά. Ως ενισχυτής τώρα εργάζεται ο κάτω
φάρυγγας και η φωνή λέγεται φαρυγγική φωνή, που δεν ενοχλεί το
αυτί του ακροατή.

Οι άνω ενισχυτές
Η φαρυγγοστοµατική κοιλότητα
Ο τέλειος ενισχυτής βρίσκεται στη φαρυγγοστοµατική
κοιλότητα. Ο συνδυασµός αυτός, δια της συµµετοχής και του
καταµερισµού εργασίας προς ενίσχυση και συγχρόνως προβολής της
φωνής, δίδει τα άριστα αποτελέσµατα για έναν ήχο ωραίο, µεγάλο,
διαυγή, αβίαστο, χωρίς να χαθούν όλα εκείνα τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά στοιχεία της ποιότητας του ήχου. Συγχρόνως πάλλεται
από τις δονήσεις και η τραχεία η οποία εµπλουτίζει την ποιότητα του
ήχου και παρουσιάζει µία µικτή φωνή, ωραία και βελούδινη. Γι' αυτό
και λέγεται κύριος ενισχυτής της φωνής.
Όλα αυτά όµως, για να προβληθούν, χρειάζεται τελεία
απελευθέρωση του ήχου µε το κατάλληλο άνοιγµα καθέτως και
οριζοντίως, της κάτω σιαγόνος, όπως έχω προαναφέρει. (Εικόνα 26,
Εικόνα 27, Εικόνα 28 και Εικόνα 29)
Θα αναφερθώ και σε όλους τους άλλους ενισχυτές, αλλά είναι
δική σας πλέον η επιλογή και η ευθύνη, εάν τους χρησιµοποιείτε
συνεχώς, µε τις επιπτώσεις και τις βλάβες που προξενούν στα φωνητικά
όργανα.
Άνω φαρυγγικός ή ρινοφαρυγγικός ενισχυτής
Χρησιµοποιώντας τον φάρυγγα αυτόν ως ενισχυτή:
κάνουµε συσπάσεις των µυών των τοιχωµάτων του,
δηµιουργούµε συσπάσεις στα παρίσθµια τόξα (τις καµάρες)
που βρίσκονται δεξιά και αριστερά στο βάθος του στόµατος),
κάνουµε συσπάσεις στη µαλακή υπερώα µε τη σταφυλή, την
οποία ανεβοκατεβάζουµε σαν απλωµένο σεντόνι και
κάνουµε συσπάσεις στη βάση της γλώσσας µε αποτέλεσµα να
µετασχηµατίσουν τον παντέλειο ενισχυτή, που όπως ανέφερα,
είναι η φαρυγγοστοµατική κοιλότητα, σε ρινοφαρυγγικό και να
πνίγουν διαρκώς την ωραία φαρυγγική φωνή µετατρέποντάς την
σε ρινοφαρυγγώδη, αποκρουστική, θα έλεγα, µε το έντονο
έρρινο ύφος. Και η φωνή λέγεται έρρινη φωνή.
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Δυστυχώς είναι αρκετοί οι ιεροψάλτες που χρησιµοποιούν
µονίµως ως ενισχυτή την ρινοφαρυγγική κοιλότητα ισχυριζόµενοι ότι
είναι οι θεµατοφύλακες της Εθνικής µας Μουσικής και του σωστού
ύφους. Έτσι δηµιουργήθηκε από αυτούς τους κακούς ερµηνευτές, ένα
ισχυρό ρεύµα αντιπάθειας από την πλειονότητα του Ελληνικού Λαού
προς την υπέροχη και ανυπέρβλητη Βυζαντινή και Δηµοτική µας
Μουσική. Στην προσπάθεια δε να ανέβουν σε υψηλότερους φθόγγους,
εκεί γίνεται «η σφαγή των αµνών» στην κυριολεξία, γίνεται ο
ενταφιασµός, δηλαδή το πνίξιµο της φωνής. Και να πως γίνεται:
Κατεβάζουν χαλαρωµένη την µαλακή υπερώα µε τη σταφυλή
(σχεδόν ν' ακουµπά τη βάση της γλώσσας), κάνοντας µία προβολή
προς τα εµπρός της κάτω σιαγόνας, µε αποτέλεσµα ν' αποµονώνουν
την κάτω φαρυγγική κοιλότητα από την φαρυγγο-στοµατική κοιλότητα
και
να
εκτρέπουν
το
µεγαλύτερο
ηχητικό
ρεύµα
στη
ρινοφαρυγγοκρανιακή κοιλότητα και όχι στη φυσική έξοδο του
στόµατος. Αποτέλεσµα; Χάνεται ο ήχος των υψηλών φθόγγων που
τόσο πολύ επιδιώκουν.
Οπίσθιος φορυγγοστοµατικός ενισχυτής
Εάν κάποιος (και είναι δυστυχώς πολλοί αυτοί οι «κάποιοι», όπως
προανέφερα) χρησιµοποιήσουν ως ενισχυτή το χώρο των κοιλοτήτων
που σχηµατίζεται µεταξύ α) της επάνω φαρυγγικής κοιλότητας, β) της
µέσης φαρυγγικής κοιλότητας και γ) του οπισθίου τµήµατος της
στοµατικής κοιλότητας, τότε η φωνή πνίγεται στο µπροστινό τµήµα
αυτού του χώρου και δεν βγαίνει έξω στον ελεύθερο χώρο ενός Ι.
Ναού ή στην αίθουσα του θεάτρου κλπ., διότι κατεβάζουν την κάτω
σιαγόνα, τόσο πολύ, που η στεφάνη των χειλέων του στόµατος
σχηµατίζει ένα πολύ µακρόστενο όµικρον «0». Βεβαίως είναι
ευχαριστηµένοι οι ίδιοι µε τον εαυτό τους ακούγοντας τη φωνή τους,
αλλά κανένας άλλος δεν τους ακούει…
Υπάρχουν και δυο-τρεις άλλοι ενισχυτές τους οποίους θ'
αναφέρω ονοµαστικά, γιατί είναι κατά κάποιον τρόπο του κυρίου
ενισχυτή υποβοηθητικοί, όπως:
Οδοντοχειλικός
ενισχυτής,
χρήσιµος
κυρίως
στους
οµιλητές, γιατί χρησιµοποιεί το µπροστινό τµήµα του στόµατος.
Ο προσωπικός ενισχυτής, που χρησιµοποιούν οι µετωπιαίοι
κόλποι, είναι πολύ δύσκολος στην εφαρµογή, και
Ο στοµατικός ενισχυτής, που περιορίζεται µόνο στο χώρο
του στόµατος και ενισχύει, όπως και ο οδοντοχειλικός τον ήχο
της οµιλίας.
Μέχρι τώρα γνωρίσαµε:
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τους χώρους παραγωγής τους πρωταρχικού ήχου της
φωνής, µε κύριο όργανο το λάρυγγα, και τη λειτουργικότητά
του,
γνωρίσαµε τους χώρους µέσα στους οποίους ενισχύεται και
διαµορφώνεται ο πρωταρχικός αυτός ήχος σε µουσικούς
φθόγγους,
γνωρίσαµε τα αντηχεία, τους χώρους και τα όργανα
παραγωγής και διοχετεύσεως τους αέρος µε τη λειτουργία του
αναπνευστικού οργάνου,
γνωρίσαµε τις βασικές κατηγορίες των φωνών και τις
υποδιαιρέσεις αυτών, γνωρίσαµε τα σωστά και τα λανθασµένα
συστήµατα
παραγωγής
του
ήχου
και
διοχετεύσεως
εισπνεοµένου και εκπνεοµένου αέρος.

Καιρός είναι να γνωρίσουµε και τη διαδροµή που κάνει ο
πρωταρχικός ήχος της φωνής από του κατωτάτου ορίου αυτού, µέχρι
του ανωτάτου, µέσα από τις διάφορες κατηγορίες των φωνών και από
τα διάφορα όργανα που χρησιµοποιεί γι' αυτό το σκοπό1.
Θα διαπιστώσουµε ότι η φωνή, εκτελώντας αυτή τη διαδροµή
από του βαθυτέρου έως του οξυτέρου φθόγγου, περνάει από τρία
στάδια τα οποία ονοµάζω θέσεις. Αυτές οι τρεις θέσεις είναι:
1. Η θέση της θωρακικής φωνής,
2. Η θέση της κεντρικής ή µικτής φαρυγγικής φωνής,
3. Η θέση της κεφαλικής φωνής.
Έτσι δηµιουργείται το «πέρασµα» της φωνής που οι Ιταλοί το
ονοµάζουν passazzo.

1

Θα προσέξατε ότι περιγράφω δύο και τρεις φορές την ίδια λειτουργία οργάνων στα
διάφορα κεφάλαια. Είναι χρήσιµο αυτό για πληρέστερη κατανόηση και εµπέδωση της
ονοµασίας των οργάνων και των λειτουργιών τους.
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Οι τρεις θέσεις της
φωνής

Οι θέσεις της φωνής είναι τρεις: η θωρακική, η κεντρική ή
µικτή και η κεφαλική. Το «πέρασµα» της φωνής µεταξύ των θέσεων
λέγεται passazzo.

Θωρακική φωνή
Για την παραγωγή του βαθυτάτου φθόγγου που µπορεί η κάθε
κατηγορία φωνής ενός καλλιτέχνη να αποδώσει γίνεται η εξής
διεργασία:
ο λάρυγγας κατεβαίνει στην πιο χαµηλή θέση που µπορεί
να πάρει,
οι φωνητικές χορδές µακραίνουν και χοντραίνουν,
ο φάρυγγας διευρύνεται καθ' όλες τις διαστάσεις (καθέτως
και οριζοντίως) και
ο σωλήνας της τραχείας κονταίνει, από τη συµπίεση που
υφίσταται από την κάθοδο του λάρυγγα, και πάλλεται από τις
δονήσεις των φωνητικών χορδών τις οποίες µεταδίδει στο
θώρακα.
Αυτό εξακολουθεί να γίνεται µέχρι του σηµείου που κάποιος
φθόγγος, από την κίνηση της διαδοχής τους προς υψηλότερη θέση,
αναγκάσει τον καλλιτέχνη να µεταθέσει τη δύναµη του θωρακικού
ενισχυτή σε άλλο ενισχυτή, για να µη βάλει σε υπερένταση τις
φωνητικές χορδές και τους πνεύµονες, λόγω της κοπώσεως που
αισθάνεται. Το σηµείο εκείνο της µεταβολής από τη µία θέση στην άλλη
λέγεται πέρασµα της φωνής.
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Τούτο είναι το πρώτο πέρασµα της φωνής στους άνδρες και
ιδιαίτερα στους µπασοβαρυτόνους, που δεν γίνεται αντιληπτό ούτε και
από τους ίδιους ακόµη. Είναι όµως εµφανέστατο και δύσκολο στις
γυναίκες και ιδιαίτερα στις βαριές φωνές (δραµατικές, σοπράνο, µέτζο
και κοντράλτο). Ενώ το αντίθετο γίνεται, όπως θα διαπιστώσουµε στο
δεύτερο πέρασµα, δηλαδή από τη µέση ή µικτή φωνή προς την
κεφαλική φωνή, το οποίο είναι εύκολο για όλες τις γυναικείες φωνές
και αρκετά δύσκολο στις βαριές ανδρικές φωνές. Ευκολότερο είναι
στους λυρικούς και λυρικολετζέρους τενόρους1.
Θα µείνω λίγο στο σηµείο αυτό, γιατί υπάρχουν δάσκαλοι και
δασκάλες που για ν' αποφύγουν αυτό το δύσκολο πέρασµα των
βαρειών γυναικείων φωνών κάνουν το εξής σφάλµα: Για να
εξασφαλίσουν την «οµοιογένεια» του ήχου των µαθητριών τους,
αδυνατίζουν τις χαµηλές τους νότες, δίνοντας «θέση» κεφαλικής
φωνής τόσο χαµηλά µε αποτέλεσµα να κάνουν «κούφιες» εντελώς τις
ωραίες και παστόζες νότες που η κάθε φωνή από τη φύση της έχει.
Τούτο φανερώνεται από τον «τόνο» της φωνής τους, όταν µιλούν.
Μια δεύτερη και συχνότερη περίπτωση εσφαλµένης τακτικής,
πάλι για τις βαριές γυναικείες φωνές, είναι όταν αφήνουν µεν να
ακουστούν ελεύθερα και αβίαστες οι χαµηλές τους νότες στη θέση της
θωρακικής φωνής, όµως όταν φθάσουν στο πρώτο πέρασµα, δεν λένε
στις µαθήτριές τους να στηρίξουν µε το διάφραγµά τους αυτές τις
µεσαίες νότες και τότε πάλι εµφανίζεται το φαινόµενο της «κούφιας»
φωνής. Γιατί τεµπελιάζουν οι µαθήτριες, επειδή οι νότες της κεφαλικής
φωνής δεν θέλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να στηριχθούν κι έτσι
χάνεται πάλι η ένταση της φωνής στις µεσαίες νότες, η οποία
ξαναεµφανίζεται ψηλότερα εκεί που είναι η σωστή θέση της κεφαλικής
φωνής. Έτσι δηµιουργείται µία «τρύπα» ηχητική, όπου ξεκινάει η φωνή
σωστά δυνατή, χάνεται στη µέση και ξαναεµφανίζεται πάλι στο τέλος.
Εδώ πρέπει ο δάσκαλος ή η δασκάλα να πιέσει τις µαθήτριες
αυτές να µην τεµπελιάζουν διαφραγµατικά, αλλά να επιστρατεύσουν µε
όλες τους τις δυνάµεις το πλευρικό διάφραγµα και λίγο το κοιλιακό,
ώστε ο εκφυσούµενος αέρας να έχει τη δύναµη να θέσει στη σωστή
θέση τις φωνητικές χορδές τους και η φαρυγγική φωνή που δηµιουργεί
τη δεύτερη θέση, δηλαδή τη µέση ή µικτή φωνή, να ακουστεί και να µη
χαθεί. Γιατί αυτή η φωνή λέγεται στηθική και είναι πολύ επικίνδυνο,
ακόµη και να σπάσουν ίνες των µυών που κινούν τις χορδές και τις
κάνουν να πλησιάσουν η µία χορδή την άλλη (τότε λένε πως
«έσπασαν» οι χορδές). Οι χορδές ουδέποτε σπάνε. Οι ίνες των µυών

1

Υπενθυµίζω όσα έγραψα σε προηγούµενο κεφάλαιο ότι οι γυναικείες φωνές
τραγουδάνε κατά µία 8η ψηλότερα από την αντίστοιχη ανδρική φωνή, γι’ αυτό και η
«κεφαλική φωνή» ανήκει στις γυναικείες φωνές, ενώ οι ανδρικές φωνές στις υψηλές
θέσεις εξακολουθούν να ονοµάζονται «φαρυγγικές φωνές». Μόνο οι castrati tenori έχουν
«κεφαλικές φωνές».

Κε φ ά λ αιο ό γ δο ο

Η φωνητική ορθοφωνία

113

σπάνε από το µεγάλο εξαναγκασµό ν' ανέβουν πολύ ψηλά πάνω από το
όριο αντοχής τους χωρίς πέρασµα και παθαίνουν πάρεση των χορδών,
δηλαδή δεν ενώνονται, γιατί παραλύουν οι µύες που κινούν τις χορδές.
Μετά τη διευκρίνιση αυτή συνεχίζω µε την περιγραφή της
διεργασίας που γίνεται για τη δεύτερη θέση, δηλαδή τη µικτή ή µέση
φωνή που λέγεται και φαρυγγική.

Μέση ή µικτή φωνή (φαρυγγική)
Αφού η φωνή φθάσει σ' εκείνο το φθόγγο που αναγκάζει τον
καλλιτέχνη ν' αναζητά νέο ενισχυτή σε υψηλότερη θέση, τότε γίνεται
το πρώτο πέρασµα της φωνής και πηγαίνει από τη θωρακική φωνή στη
µέση ή µικτή φωνή. Να πώς γίνεται αυτό:
Ο λάρυγγας γίνεται πιο στενός,
Οι χορδές γίνονται πιο λεπτές και πιο κοντές, και το
τέντωµα τους λίγο πιο χαλαρό. Από αυτό το γεγονός οι
δονήσεις που γίνονται στο θώρακα λιγοστεύουν και
αδυνατίζουν, ενώ οι πνεύµονες ανακουφίζονται από την πίεση.
Η φωνή τώρα δυναµώνει από την τραχεία και κυρίως από τη
φαρυγγική κοιλότητα. Έτσι ενισχυτής τώρα γίνεται ο φάρυγγας κυρίως
και λίγο συµµετέχουν και τα άλλα άνω αντηχεία. Η φωνή που
ενισχύεται από το φάρυγγα και γενικά τα µεσαία κοιλώµατα λέγεται
µέση φωνή ή µικτή. Ο φθόγγος που γίνεται αυτό το πέρασµα δεν
ανήκει σε συγκεκριµένη νότα, γιατί έχουµε ποικιλία µεγάλη στις
κατηγορίες των φωνών και φυσικά η κάθε φωνή έχει και τη δική της
νότα για πέρασµα.
Ενώ ανεβαίνουν οι φθόγγοι σε υψηλότερους ήχους:
ανεβαίνει και ο λάρυγγας ακόµη ψηλότερα,
ο φάρυγγας γίνεται ακόµη στενότερος,
το στόµα και η µαλακή υπερώα αλλάζουν σχήµα.
Έτσι φθάνει η φωνή σ' εκείνο το φθόγγο που αναγκάζει τον
καλλιτέχνη ν' αναζητήσει και νέο ενισχυτή, για να κρατήσει σταθερό
τον ήχο στις ψηλές εκείνες φωνητικές περιοχές που ενθουσιάζει το
ακροατήριο και που ο συνθέτης έχει γράψει. Και φθάσαµε στην τρίτη
θέση της φωνής που λέγεται κεφαλική φωνή.

Κεφαλική φωνή
Εδώ ο λάρυγγας έχει φθάσει στο ανώτατο σηµείο που του
επιτρέπει η φύση να ανέβει. Οι χορδές συγχρόνως γίνονται όσο το
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δυνατόν πιο λεπτές και κοντές και το τέντωµά τους χαλαρώνει ακόµη
περισσότερο. Ανεβάζοντας τις νότες µία-µία ο καλλιτέχνης µεταλλάζει
και το σχήµα της στοµατικής κοιλότητας, παρασύροντας µαζί και τη
µαλακή υπερώα. Δηλαδή ποια κίνηση κάνει µε το στόµα ο καλλιτέχνης;
Απλούστατα στις πολύ υψηλές νότες, τις δύο-τρεις τελευταίες νότες της
κορυφής του, τα σχήµατα των φωνηέντων εκφωνώντας τα πηγαίνουν
στα «συγγενή» φωνήεντα αυτών, πράγµα που αν δεν το κάνει, σίγουρα
θα πνιγεί η φωνή του. Συγκεκριµένα:
Εάν στη συλλαβή που τραγουδάει ο καλλιτέχνης έχει το
φωνήεν «α», όσο οι νότες βρίσκονται σε χαµηλή θέση, το «α»
θα το εκφωνεί µε κατεβασµένη σιαγόνα και µε πλατύ
χαµόγελο. Όσο όµως θα πλησιάζει προς την περιοχή της
κεφαλικής φωνής και ιδιαίτερα στις κορυφές της φωνητικής
της εκτάσεως, ο καλλιτέχνης θα «σκέπτεται» το «ο» που είναι
συγγενές προς το «α», δηλαδή πολύ ελαφρά θα δίνει το
ηχόχρωµα του συγγενούς φωνήεντος που στη συγκεκριµένη
περίπτωση είναι το «ο». Προσοχή όµως, δεν πρέπει να
υπερβάλλει, διότι τότε πλέον θα εκφωνεί «ο» και όχι «α»
στρογγυλό και γεµάτο.
Το ίδιο θα κάνει όταν έχει συλλαβή που περιέχει το φωνήεν
«ο». Στην ίδια αυτή θέση που προανέφερα, θα σκέπτονται το
«α» οι καλλιτέχνες µε τις βαριές φωνές, διότι συγγενές
φωνήεν του «ο» είναι το «α». Όµως για τους lyrico - leggero
tenori και soprani, το «ο» θα κλείνει προς το «ου» στις πολύ
υψηλές νότες.
Εάν η συλλαβή σας εµπεριέχει το φωνήεν «ε» τότε σ' αυτή
την περιοχή θα σκέπτεστε το «ι».
Εάν συµβαίνει το αντίθετο, δηλ. έχετε το «ι» φθάνοντας
στην ψηλή αυτή θέση θα σκέφτεστε το «ε».
Εάν η συλλαβή εµπεριέχει το δίφθογγο «ου» τότε θα
σκέπτεστε το ο για να µη πνίγετε το ου.
Πολλοί είναι εκείνοι οι καλλιτέχνες για τους οποίους, για χάρη
της οµοιογένειας της όλης εκτάσεως της φωνής, και ιδίως οι γυναίκες,
όλα τα φωνήεντα είναι «στρογγυλά» σε όλη την έκταση και δεν
ξεχωρίζεις τα φωνήεντα σε καµία θέση, ούτε στη θωρακική ούτε στη
φαρυγγική, καθόλου δε στην κεφαλική, και ακούς ένα «µπαµπούλα»
να τραγουδά, ιδίως µε ελληνικά λόγια, που δεν καταλαβαίνουµε εάν
τραγουδά στα Ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα.
Σας διαβεβαιώ µε απόλυτη σιγουριά πως, εάν δεν πράξετε µε τη
δέουσα προσοχή τη µετάβαση στο συγγενές φωνήεν, θα έχετε πάντα
πρόβληµα εκτάσεως της φωνής σας στις κορυφές. Δηλ. θα «πνίγετε» ή
θα «σπάτε» τη νότα νοµίζοντας ότι φταίει η φωνή σας που δεν φτάνει
εκεί ψηλά. Και όµως δεν φταίει καθόλου η φωνή σας, αλλά η γραµµή
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που ακολουθείτε κατά τη διαδροµή από τη χαµηλότερη νότα έως την
κορυφή της. Μιλάω πάντα για τους κλασσικούς τραγουδιστές και τους
καλλιτέχνες της ψαλτικής τέχνης.
Εάν, επαναλαµβάνω, δεν παίρνετε αυτή τη θέση «του
συγγενούς φωνήεντος» στις κορυφές σας, η φωνή θα «ασπρίζει»,
δηλαδή θα βγαίνει άχρωµη ή θα είναι «σέκα», ξερή και
εξαναγκασµένη, ή θα «πνίγεται» που είναι και το σύνηθες.
Με απλά λόγια, όπως λέω στους µαθητές µου: «δηµιουργείστε
λούκι να περάσει ο ήχος έξω». Και όταν λέω «λούκι» εννοώ χώρο
ελεύθερο του φωνητικού σωλήνα να περάσει η φωνή προς τα έξω. Εάν
π.χ. ξεκινάτε µε το φωνήεν «α» και συνεχίζετε να ανεβαίνετε σε
οξύτερους φθόγγους εκφωνώντας το σε µια έκταση 2 κλιµάκων χωρίς
να αλλάξετε την αρχική θέση του στόµατος, από εκείνη που είσαστε
στη χαµηλή περιοχή, τότε θα παρατηρήσετε ότι πολύ πριν
ολοκληρώσετε τις 2 κλίµακες θα έχετε «πνιγεί». Τούτο γίνεται διότι όσο
ανεβαίνει η φωνή προς τα πάνω, τόσο ανεβαίνουν και τα φωνητικά
όργανα προς τα πάνω, ενώ στο πίσω µέρος και στο βάθος του στόµατος
η µαλακή υπερώα µε τη σταφυλή σχεδόν ακουµπάνε στη βάση της
γλώσσας, η οποία κι αυτή ανασηκώνεται παίρνοντας σχήµα «καµπρέ»
(καµπούρας). Έτσι κλείνει ο σωλήνας του λαρυγγοφάρυγγα, δηλαδή
κλείνει το «λούκι». Για να ανοίξει όµως, πρέπει να κάνουµε µια νέα
κίνηση, τέτοια που:
η γλώσσα να γίνει λίγο επίπεδη και
η µαλακή υπερώα µε τη σταφυλή ν' ανέβουν.
Αυτή η νέα κίνηση γίνεται αυτόµατα, όταν µεταβαίνουµε στο
«συγγενές» φωνήεν του φωνήεντος που εκφωνούµε στις κορυφαίες
νότες, όπως προανέφερα. (Εικόνα 29). Και όταν αυτό δεν γίνεται, τότε
θα χρησιµοποιήσετε τα «µεγάλα µέσα» που είναι οι φωνιατρικές
ασκήσεις, κρατώντας µε τα δάκτυλά σας τη γλώσσα έξω, µε
αποστειρωµένη γάζα και λέτε στο σπουδαστή σας να εκφωνεί το
φωνήεν «ε». Μετά το «ι». Έτσι ελευθερώνεται και ανοίγει το λούκι
πάνω από το λάρυγγα µε το «σκάψιµο» του λαιµού και την ενίσχυση
του εκφυσούµενου αέρα, και η φωνή βγαίνει τότε ελεύθερη.
Με αυτά όλα τελείωσε και η περιγραφή των τριών θέσεων της
φωνής.
Προτού κλείσω το κεφάλαιο αυτό, θα ήθελα κάτι να προσθέσω
και για τους καλλιτέχνες εκείνους που είναι οξύφωνοι ή υψίφωνες µε
ελαφρές φωνές, στους οποίους αναφέρθηκα πριν, για το δεύτερο
πέρασµά τους που γι' αυτούς είναι πολύ εύκολο, αλλά αντίθετα είναι
δύσκολο για τους µπάσους και τους βαρυτόνους.
Όσο πιο ελαφρές είναι οι φωνές, γυναικείες και ανδρικές, τόσο
τα περάσµατά τους δεν διακρίνονται στις ψηλές νότες. Όσο όµως είναι
βαρύτερες οι φωνές, τόσο απαιτείται περισσότερη προσπάθεια και
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σκέψη, γιατί απ' το µυαλό τραγουδάµε (τα φωνητικά όργανα είναι
απλώς εκτελεστικά όργανα, ενώ ενεργητικά είναι τα κέντρα του
εγκεφάλου). Δηλαδή θα σκεφθούµε και θα προσπαθούµε µε τη σκέψη
ποιες κινήσεις θα κάνουµε του διαφράγµατος και της σιαγόνας για να
έχουµε τα άριστα αποτελέσµατα. Γιατί κι ο γάιδαρος έχει φωνή και τι
φωνάρα! Δεν σκέφτεται όµως! ... και γι’ αυτό δεν τραγουδά!
Θα πρέπει να σκέπτεστε λοιπόν σε όλη τη διάρκεια των
σπουδών σας, έως ότου αυτοµατοποιηθούν αυτές οι κινήσεις, ότι
δηλαδή υπάρχει µια νοητή «βέργα» σιδερένια, που ενώνει την κάτω
σιαγόνα (ακριβώς από το πηγούνι) µε τον οµφαλό. Και όταν η σιαγόνα
κατεβαίνει, συγχρόνως η «βέργα» πιέζει την περιοχή του οµφαλού, που
είναι το κοιλιακό διάφραγµα προς τα µέσα και πάνω, και έτσι
διοχετεύεται ο αέρας για τη κίνηση των χορδών και την ενίσχυση των
αντηχείων, ενώ οι εισπνευστικοί θάλαµοι της µύτης ή και του στόµατος
ρουφούν ατµοσφαιρικά αέρα (οξυγόνο) ανανεώνοντας τη λειτουργία
αυτή.
Πρέπει οπωσδήποτε να συνειδητοποιήσει ο κάθε καλλιτέχνης
ότι είναι ο ίδιος µουσικό όργανο και αλίµονο του, αν δεν γνωρίζει το
κάθε τι γύρω από τη λειτουργία του. Θα µοιάζει µε τον Α΄µηχανικό του
πλοίου ο οποίος θα έχει
µεν το «χαρτί» της θεωρητικής του
κατάρτισης, αλλά θα περιµένει από το θερµαστή ή το λιπαντή να
κινήσει το καράβι! Ε, σίγουρα θα µείνουν καταµεσής στον ωκεανό!
Εδώ θ' αναφερθώ, κατά προσέγγιση, στις νότες που βρίσκονται
τα δύο περάσµατα της κάθε φωνής. Λέω κατά προσέγγιση, διότι
υπάρχει τόση ποικιλία στις υποδιαιρέσεις της κάθε κατηγορίας των
φωνών, που θα ήταν σοβαρό σφάλµα εκ µέρους µου, να υποδείξω τη
συγκεκριµένη νότα της κάθε φωνής, γιατί, εκτός από τις διαστάσεις
των φωνητικών χορδών, σπουδαίο ρόλο παίζουν οι διάφορες
κοιλότητες των αντηχείων στο είδος των φωνών. Επίσης, όπως
προανέφερα, στις βαριές φωνές γενικά δεν διακρίνεται ευχερώς το
πρώτο πέρασµα που είναι η µετάβαση από τη θωρακική φωνή στη µέση
φωνή ή φαρυγγική. Ενώ στις ελαφριές φωνές γίνεται εµφανέστερα και
µε κάποια δυσκολία.
Αντίθετα, όπως προανέφερα, το δεύτερο πέρασµα, που είναι η
µετάβαση από τη µέση φωνή (φαρυγγική) στην κεφαλική, γίνεται
εµφανέστατο στις βαριές φωνές και µε αρκετή προσπάθεια, ενώ
αντίθετα µόλις διακρίνεται ή και καθόλου στις ελαφριές φωνές.
Όµως η τελική επιλογή της νότας που θα κάνει ο καλλιτέχνης
το πέρασµά του εξαρτάται από τον ίδιο και από τις απαιτήσεις της
µελωδικής γραµµής του έργου. Εδώ θα κάνουµε µια διαπίστωση:
Στους βαθυφώνους και τους δραµατικούς βαρυτόνους η
περιοχή της θωρακικής φωνής είναι µεγάλη (µια ολόκληρη
κλίµακα από MI1 έως MI2. Πρώτο πέρασµα µεταξύ ΜΙ2 και FA2.
Δεύτερο πέρασµα µεταξύ RE3 και ΜΙ3).
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Στους λυρικούς βαρυτόνους και δραµατικούς τενόρους η
περιοχή της θωρακικής φωνής είναι µικρότερη (περίπου 5
νότες, από SOL1 έως RE2. Πρώτο πέρασµα µεταξύ FA2 και
FA2#. Δεύτερο πέρασµα µεταξύ MI3 και FA3).
Στους λυρικολετζέρους τενόρους είναι ακόµη µικρότερη
(δηλαδή περιορίζεται σε 1 έως 2 1/2 νότες, από SI1 έως DO2.
Πρώτο πέρασµα µεταξύ DO2 και RE2. Δεύτερο πέρασµα µεταξύ
FA3 και SOL3).
Στις κοντράλτες (βαρύφωνες) η περιοχή της θωρακικής
φωνής είναι περίπου 5 νότες, από SOL2 έως MI3. Πρώτο
πέρασµα µεταξύ ΜΙ3 και FA3. Δεύτερο πέρασµα µεταξύ RE4 και
ΜΙ4.
Στις δραµατικές σοπράνες η έκταση της θωρακικής φωνής
περιορίζεται στις 2-3 νότες, από LA2 έως DO3. Πρώτο πέρασµα
µεταξύ RE3 και MI3. Δεύτερο πέρασµα µεταξύ LA3 και SΙ3.
Στις λυρικές και στις λετζέρο σοπράνο περιορίζεται σε 1-1
1/2 νότα ή και καθόλου, διότι περνάνε κατ' ευθείαν στην
κεφαλική φωνή, από DO3 έως RE3. Πρώτο πέρασµα µεταξύ
DO4 και RE4. Δεύτερο πέρασµα µεταξύ LA4 και SΙ4.

Συµπεράσµατα
Οι bassi και οι barytoni πρέπει να χρησιµοποιούν τη θωρακική
φωνή στις βαθιές τους νότες και τις µεσαίες. Οι dramatico tenori και οι
dramatico soprani να χρησιµοποιούν ελάχιστα τη θωρακική φωνή,
χαµηλές νότες, περισσότερο να χρησιµοποιούν τη µέση ή φαρυγγική
φωνή στα κέντρα τους και την κεφαλική φωνή µόνο µετά από τις
κεντρικές νότες, ακριβώς στις κορυφαίες τους νότες.
Οι contralti (βαρύφωνες γυναίκες) µπορούν να χρησιµοποιούν
τη θωρακική φωνή στις χαµηλές τους νότες, µόνο τη φαρυγγική ή µέση
φωνή για τα κέντρα τους και µόνο την κεφαλική φωνή για τις νότες
από τα κέντρα προς τις κορυφαίες νότες τους.
Οι lyrico tenori, lyrico soprani, leggero tenori και leggero
soprani να χρησιµοποιούν ελάχιστα στις πιο χαµηλές τους νότες τη
φαρυγγική φωνή και όλη την υπόλοιπη έκταση να χρησιµοποιούν µόνο
την κεφαλική φωνή και καθόλου τη θωρακική φωνή.
Εδώ µου δίνεται η ευκαιρία να επισηµάνω κάτι πολύ παράξενο
και µαταιόδοξο που συµβαίνει σε όλους σχεδόν τους καλλιτέχνες, τόσο
του κλασσικού τραγουδιού, όσο και της ψαλτικής. Θα µεταφέρω
γεγονότα απ' την πολυετή µου πείρα ως τραγουδιστής της Όπερας,
αλλά και από το στασίδι ακούγοντας εξαίρετους Ιεροψάλτες.
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Κανένας τους δεν είναι ευχαριστηµένος από το είδος της φωνής
του. Αν είναι µπασοβαρύτονος, θέλει να ήταν τενόρος, αν είναι
τενόρος, θέλει να ήταν µπασοβαρύτονος. Αν είναι µεσόφωνος, mezzo ή
contralto, θέλει να ήταν υψίφωνος και µάλιστα coloratura και τα
αντίστροφα. Στους ψάλτες, ο µπασοβαρύτονος ή ο βαρύτονος θέλει
σώνει και καλά να φθάσει όχι απλώς τις κορυφαίες νότες του
οξύφωνου (τενόρου) που ψάλλει στο απέναντι αναλόγιο (δεξί ή
αριστερό), αλλά θέλει να κάνει και τα τρίγοργα και όλα εκείνα τα
άπειρα µελωδικά στολίδια που έχει η Βυζαντινή Μουσική στην ίδια
ταχύτητα και στο ίδιο ύψος µε τον οξύφωνο, που έχει όλες τις φυσικές
δυνατότητες να το πράξει.
Τούτο γίνεται για δύο λόγους:
1. Κατ' ανάγκην, όταν πρέπει ν' ανταποκριθεί ο αριστερός
ψάλτης στη µελωδική και τη ρυθµική γραµµή του δεξιού
ψάλτη, ο οποίος έχει σ' αυτό το θέµα, τον πρώτο λόγο (έτσι
είναι το τυπικό της Εκκλησίας).
2. Από άφατο εγωισµό. Αν είναι οξύφωνος, θέλει σώνει και
καλά να δώσει τις βαθιές νότες του µπασοβαρυτόνου ψάλτη
που είναι στο απέναντί του αναλόγιο.
Φυσικά µια τέτοια κατάσταση όχι απλώς δεν οδηγεί σε µια
ευγενή άµιλλα, ώστε το εκκλησίασµα να συµπροσεύχεται, αλλά
αντιθέτως αγανακτεί µε το φωνητικό ανταγωνισµό των ιεροψαλτών αφ'
ενός και αφ' ετέρου τη φωνητική καταδίκη και των δύο ιεροψαλτών,
που προκαλούν οι ίδιοι στον εαυτό τους.
Σ' αυτή την απαράδεκτη κατάσταση φταίει πρώτα το
Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, το οποίο έχει άγνοια, µερική ή ολική, περί τα
µουσικά πράγµατα και παντελή άγνοια περί της φωνητικής µουσικής.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να προσλαµβάνει ιεροψάλτη που συνήθως
είναι αντίθετης κατηγορίας φωνής από τον ψάλτη (δεξιό ή αριστερό)
που έχει ήδη ο Ναός. Υποδεικνύω µια σωστή ενέργεια στα
Εκκλησιαστικά Συµβούλια των Ι. Ναών που θέλουν να έχουν δύο
Ιεροψάλτες (δεξιό και αριστερό). Όταν «δοκιµάζεται» ο υποψήφιος
ιεροψάλτης, στην επιτροπή να συµµετέχει οπωσδήποτε ή ένας ιερέας
«µουσικός» ή πεπειραµένος ιεροψάλτης άλλου Ναού ή ένας καθηγητής
Ωδείου της Φωνητικής Μουσικής, ο οποίος θα ακούσει και τον
διορισµένο Ιεροψάλτη που έχει ο Ναός και τον υποψήφιο, ώστε να
συµφωνούν οι φωνές και των δύο, δηλαδή οξύφωνος µε οξύφωνο ή
βαρύτονος µε βαρύτονο.
Ακόµη είναι απαραίτητο στην Επιτροπή να συµµετέχει και ένας
συνδικαλιστικός εκπρόσωπος του Σωµατείου των Ιεροψαλτών για να
είναι νοµότυπη η πρόσληψη, τόσο από πλευράς Συµβουλίου του Ι.
Ναού, όσο και από πλευράς τυπικών προσόντων των υποψηφίων.
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Οι βλάβες των
φωνητικών οργάνων

Τα άσχηµα και καταστροφικά αποτελέσµατα που θα αναφέρω
αφορούν τόσο τους καλλιτέχνες της ψαλτικής όσο και του κλασσικού
τραγουδιού.
Η αναγκαστική και απότοµη µεταπήδηση των φθόγγων από τη
θωρακική φωνή που αποδίδουµε τις χαµηλές νότες προς την κεφαλική
φωνή που αποδίδουµε τις υψηλές νότες, χωρίς να µεσολαβήσει η µέση
φωνή δηµιουργεί µεγάλη κούραση στους πνεύµονες και υπέρµετρη
δόνηση των φωνητικών χορδών, κυρίως στις βαρύτερες φωνές. Αυτή η
υπέρταση των φωνητικών οργάνων επί µακρό χρόνο προκαλεί το
σπάσιµο των ινών των µυών που κινούν τις φωνητικές χορδές, µε
αποτέλεσµα να έχουµε πάρεση, παράλυση της µιας ή και των δύο
χορδών.
Η συνεχής καταναγκαστική πίεση των φωνητικών οργάνων
προς τα κάτω για ν' αποδώσουµε χαµηλές και δυνατές νότες, που
απερίσκεπτα οι οξύφωνοι και οι υψίφωνες προσπαθούν, πάλι το ίδιο
καταστρεπτικό αποτέλεσµα επιφέρουν. Διότι σ' αυτή την περίπτωση
είναι αναγκαίο η χρήση θωρακικής φωνής που εκ φύσεως δεν έχουν οι
οξύφωνοι & οι υψίφωνες.
Τέτοιες υπερκοπώσεις παρατηρούνται δυστυχώς συχνά στους
κλασσικούς τραγουδιστές, όπου π.χ. η υψίφωνος που θέλησε να
ερµηνεύσει το ρόλο της Κάρµεν που είναι «κοµµένος και ραµµένος»
ρόλος για την άνω mezzo soprano. Το ίδιο παθαίνει και ο λυρικός
βαρύτονος που θέλει να τραγουδήσει έργα του δραµατικού τενόρου.
Επίσης µεγάλη φωνητική καταστροφή παθαίνει ο λυρικός
τενόρος που θέλει να τραγουδήσει έργα του Βάγκνερ. Στην περίπτωση
αυτή χρειάζεται οι χορδές του τενόρου να είναι δυνατές και ογκώδεις
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και η θωρακική και µέση φωνή βοηθούν τα µέγιστα τον βαρύ και
δυνατό τενόρο να το πράξει, ενώ η φυσική φωνή του λυρικού τενόρου
δεν έχει κανένα από τα στοιχεία αυτά. Την ίδια προσοχή χρειάζεται και
από µέρους της λυρικής σοπράνο όταν προσπαθεί να ερµηνεύσει
ρεπερτόριο της δραµατικής, πολύ περισσότερο της ισχυρής, Βαγκνέριας
σοπράνο. Αλλά και για τη µεσόφωνο (mezzo soprano) είναι πολλοί οι
κίνδυνοι, όταν πιέζει συνεχώς προς τα κάτω το λάρυγγά της για να
φαίνεται σαν contralto, όταν τραγουδάει το ρεπερτόριό της.
Ο βαρύτονος Ιεροψάλτης που προσπαθεί να «φθάσει» τον
οξύφωνο συνάδελφό του και το πράττει συνεχώς, µετά από λίγο καιρό
η φωνή του «µπαλάρει», όπως το λέµε στη γλώσσα µας οι
τραγουδιστές, δηλαδή δεν µπορεί να κρατήσει τη νότα στην σωστή
οξύτητα του µουσικού κειµένου και «παίζει» (κουνιέται) µεταξύ
ηµιτόνιου ή και τόνου ακόµη. Μετά βραχνιάζει συνεχώς, ιδίως το πρωί,
και για να µπορέσει ν' ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, «τραβάει»
ένα-δύο ποτηράκια κονιάκ ή ουίσκι τα οποία αυξάνονται, φθάνοντας το
µπουκαλάκι, συν τω χρόνω, για να «ζεσταθεί» το λαρύγγι του. Βεβαίως
δηµιουργείται υπεραιµία των φωνητικών χορδών µε το δυνατό ποτό,
που προσωρινά ανακουφίζεται, αλλά ανόητε, πόσο ακριβά το
πληρώνεις αυτό που κάνεις! Πρέπει να γνωρίζεις ότι ένα από τα
δηλητήρια της φωνής είναι και τα οινοπνευµατώδη ποτά, όπως και η
ηρωίνη και η κοκαΐνη. Δεν σκέπτεσαι ότι ανταλλακτικά δεν υπάρχουν
για τις φωνητικές χορδές! Και µετά από λίγο καιρό, εκτός από το
συνεχές βράχνιασµα εµφανίζονται και τα «κοκοράκια» που
δηµιουργούνται από το «σπάσιµο» της φωνής. Τέλος έρχεται και ο
«κάλος» µε τον πολύποδα για να ολοκληρωθεί η αχρηστία των
φωνητικών οργάνων.
Θα αναλύσω τον τρόπο που λειτουργεί το φωνητικό σύστηµα
για τη κακοχρησία των φωνητικών χορδών, για να δηµιουργηθούν όλα
τα άσχηµα συµβάντα.
Για να αποδώσει ο καλλιτέχνης απότοµα υψηλούς φθόγγους και
να τους τονίσει ιδιαίτερα, προς επίδειξη «ικανοτήτων», κλείνει απότοµα
τη γλωττιδική σχισµή, ενώ ταυτόχρονα εκτοξεύει υπέρµετρη ποσότητα
αέρος, από τους πνεύµονες. Τότε οι ψευδοχορδές σχεδόν πλησιάζει η
µία την άλλη µέχρι ν' ακουµπήσουν, οι δε φυσικές φωνητικές χορδές
σπρωγµένες βίαια από τον εκφυσούµενο αέρα, συµπλησιάζουν κι αυτές
µε αποτέλεσµα ο ήχος που παράγεται να είναι κραυγή. Εδώ παλεύουν
δύο αντίρροπες δυνάµεις: α) εκείνη που κινεί τους µυς των φυσικών
χορδών για να συµπλησιάσουν και να κλείσει η γλωττιδική σχισµή και
β) εκείνη η δύναµη που ενεργεί για να ανοίξει η γλωττιδική σχισµή και
να περάσει ο αέρας.
Οι αλλεπάλληλες και βίαιες συσπάσεις των φωνητικών µυών και
των άλλων βοηθητικών ινών και µορίων παθαίνουν θλάσεις ή και
κόβονται µε αποτέλεσµα να ακουστεί «το κοκοράκι». Μετά αρχίζουν οι
χορδές να κοκκινίζουν και να διογκώνονται και τέλος, στα χείλη των

Κε φ ά λ αιο έ ν α το

121

Η φωνητική ορθοφωνία

χορδών, να δηµιουργούνται µικρά εξογκώµατα που λέγονται κάλοι και
πολύποδες. Τότε η φωνή χάνεται, εξασθενίζει και είναι αδύνατον να
αυξοµειώσουµε την ένταση από το Piano (P) στο Pianissimo (PP) στο
Pianississimo (PPP) ή στο Mezo Forte (MF) και λοιπές ηχητικές
αυξοµειώσεις της εντάσεως του ήχου.
Ο καλλιτέχνης που χρησιµοποιεί τα φωνητικά όργανα προς
παραγωγή έργου, αν διαπιστώσει έστω και την παραµικρή ενόχληση
στο φωνητικό ή το αναπνευστικό του σύστηµα, οφείλει αµέσως να
επιβάλει στον εαυτό του τη θεραπεία της αφωνίας και µετά να
επισκεφθεί τον ειδικό λαρυγγολόγο-φωνολόγο για να του συστήσει
θεραπευτική αγωγή ή άλλη συµβουλή, εφ' όσον εξακολουθούν να
υπάρχουν ενοχλήσεις.
Ο διάσηµος Γάλλος λαρυγγολόγος-φωνίατρος A Wicart του
οποίου παρηκολούθησα τα σεµινάρια, το έτος 1962 στην αίθουσα του
φιλολογικού Συλλόγου «Ο Παρνασσός» είχε ανακαλύψει το φάρµακο
“Efon” εγκεκριµένο από το Παγκόσµιο Ιατρικό Ινστιτούτο για τη
θεραπεία των παθήσεων των φωνητικών οργάνων. Όµως επέβαλλε και
15νθήµερη αφωνία και συγχρόνως λήψη του φαρµάκου. Ετόνιζε ότι
ήτο άσκοπος η χρήση του “Efon” χωρίς την αγωγή της αφωνίας.
Έτσι φθάσαµε στα αποτελέσµατα
φωνητικών και αναπνευστικών οργάνων.

της

κακοχρησίας

των

Η υπερκόπωση
Αυτή προέρχεται από την προσπάθεια που κάνουν οι πνεύµονες
να εκτοξεύσουν περισσότερη ποσότητα αέρα, για να αναπληρώσουν
την αδυναµία των φωνητικών χορδών, που δεν συγκλίνουν, λόγω
υπερβολικής τάσεως των µυών τους. Τότε οι ελαστικές ίνες των
πνευµόνων σιγά-σιγά χαλαρώνουν από την κόπωση και σταµατούν να
συστέλλονται όσο χρειάζεται. Έχουµε δύο ειδών υπερκοπώσεις:
Η µία προέρχεται από τις χορδές λόγω χαλάρωσης της
γλωττιδικής σχισµής και διαρροής ρεύµατος αέρα και
η άλλη προέρχεται από τους πνεύµονες, λόγω υπερβολικής
προσπάθειας εκπνεόµενου αέρα.
Για να λειτουργήσουν τα φωνητικά όργανα πιο σωστά, ο
καλλιτέχνης τότε αναγκάζεται να παίρνει πιο συχνές εισπνοές, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργήσει πνευµονικό εµφύσηµα.
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Η οργανική βλάβη του φωνητικού
συστήµατος
Τα πρώτα συµπτώµατα που µας δείχνουν αυτή την κατάσταση
είναι:
Κούραση σωµατική και φωνητική, κατά την ώρα του
τραγουδιού ή των φωνητικών ασκήσεων,
ιδρώτας στο πρόσωπο και στο σώµα,
τσούξιµο στο φάρυγγα,
βήχας,
απώλεια της διαύγειας του ήχου,
απώλεια οµοιογένειας του ήχου, όταν µεταβαίνει από τη µία
θέση της φωνής στην άλλη µε τα γνωστά περάσµατα.
Και τα τελευταία συµπτώµατα είναι η εµφάνιση των ασθενειών:
Φλεγµατική καταρροή από φλεγµονή των οργάνων, δηλαδή
ρινίτιδα,
Φαρυγγίτιδα,
Λαρυγγίτιδα,
Βρογχίτιδα κ.λ.π.
µε αποτέλεσµα την εµφάνιση πτυέλων, τα οποία συν τω χρόνω
πληθαίνουν µαζί µε γλοιώδεις βλέννες από τις οποίες µε βήξιµο
προσπαθεί να απαλλαγεί ο καλλιτέχνης ή ο ρήτορας.
Τέλος επέρχεται και το γήρας της φωνής µαζί µε την
προχωρηµένη ηλικία του καλλιτέχνη, λόγω σκλήρυνσης των χόνδρων
και των αρθρώσεών τους, και της αδυναµίας των µυών προς συστολή
και διαστολή για να κινούν τις φωνητικές χορδές. Η άσκοπη
κακοποίηση των φωνητικών οργάνων επιτείνει το γήρας της φωνής, το
οποίο µπορεί να εµφανισθεί ακόµη και στην ηλικία των 30 ετών στους
άνδρες και τις γυναίκες.
Σύµφωνα µε την επιστήµη πρώτα γηράσκουν φωνητικά οι
άνδρες και µετά οι γυναίκες. Από τους άνδρες, πρώτοι γηράσκουν
φωνητικά οι οξύφωνοι (Tenore), µετά οι µεσόφωνοι (Barytone) και
τελευταίοι οι βαθύφωνοι (Bassi). Από τις γυναίκες, αντίθετα, πρώτες
γηράσκουν οι βαρύφωνες (Contralto), µετά οι µεσόφωνες (MezzoSoprano) µε τις δυνατές υψίφωνες και τελευταίες οι ελαφρές υψίφωνες
(Leggero Soprano), διότι αυτές και οι Leggero Tenore χρησιµοποιούν
µόνο την κεφαλική φωνή που δεν χρειάζεται να καταβάλλουν δυνάµεις
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για στήριξη του πλευρικού και κοιλιακού διαφράγµατος, όπως οι Mezzo
και οι Contralti.
Όµως όσο ο καλλιτέχνης ζει µετρηµένα και συνετά και ασκείται
συνεχώς φωνητικά, διατηρείται η φωνή του και σε προχωρηµένη
ηλικία, αρκεί να µην έχει κάνει κακοχρησία των φωνητικών του
οργάνων στα νιάτα του.
Η επιστήµη ακόµη λέει ότι τα φωνητικά όργανα αναπτύσσονται
µέχρι τα 24 χρόνια και αρχίζουν να γηράσκουν από τα 35 χρόνια στη
ζωή κάθε ανθρώπου. Βεβαίως πριν και µετά τα χρονικά αυτά όρια,
υπάρχουν οι εξαιρέσεις σε κάθε κανόνα.
Η καταπόνηση των φωνητικών οργάνων κατά τη µεταφώνηση
Εδώ µου δίδεται η ευκαιρία να τονίσω για άλλη µια φορά, πόσο
καταστροφικό είναι το έργο των δασκάλων που καταπονούν τα νεαρά
άτοµα στην ηλικία της µεταφώνησης και συντοµεύουν το γήρας της
φωνής. Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή, δηλαδή από τη
νηπιακή ηλικία, και να δούµε πως αναπτύσσονται τα φωνητικά όργανα.
Η επιστήµη λέει ότι στη βρεφική ηλικία µέχρι των 3 ετών ο
σωλήνας του λάρυγγα είναι πολύ στενός, ενώ οι φωνητικές χορδές
είναι πάρα πολύ µικρές και πολύ λεπτές. Σε αντίθεση, οι λαρυγγικές
κοιλότητες είναι πολύ ανεπτυγµένες αλλά τα στόµια τους είναι πολύ
στενά και γι' αυτό η παραγόµενη φωνή είναι «κραυγή» άχρωµη
(τσίριγµα).
Από του 3ου έτους έως του 6ου ο λάρυγγας αναπτύσσεται
πολύ γρήγορα και ο παραγόµενος ήχος της φωνής αποκτά ένα
συγκεκριµένο χρώµα και µορφή.
Από του 6ου έτους έως του 12ου για τα κορίτσια και από
του 6ου µέχρι του 13ου για τ' αγόρια, η ανάπτυξη των
φωνητικών οργάνων είναι πιο αργή.
Από του 13ου µέχρι του 16ου για τα κορίτσια, αρχίζει και
τελειώνει η εφηβεία, ενώ για τ' αγόρια αρχίζει στα 14 και
τελειώνει στα 17 µε 18 έτη.
Στην περίοδο αυτή γίνεται µια µεταλλαγή γενική του
οργανισµού που είναι εµφανέστατη στη σωµατική τους διάπλαση, µε
εµφανή τα δείγµατα στη φωνή των αγοριών, όπου µεταπίπτουν
απότοµα από τη φωνή του Soprano ή του Alto στη φωνή του
βαρυτόνου ή του µπάσου. Ενώ στα κορίτσια δεν είναι σχεδόν καθόλου
εµφανή τα φωνητικά σηµάδια της µεταφώνησης, που µπορεί να
συντελεσθούν µέσα σ' ένα χρόνο ακόµη, ή το πολύ σε 2 χρόνια. Στ'
αγόρια η µεταφώνηση µπορεί να κρατήσει από 3-5 χρόνια, και αρχίζει
να σχηµατίζεται και το «µήλο του Αδάµ» ή «καρύδι».
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Η περίοδος αυτή της µεταφώνησης απαιτεί µεγάλη προσοχή,
όπως προανέφερα σε προηγούµενο κεφάλαιο, διότι οι φωνητικές
χορδές γίνονται υπεραιµικές µαζί µε όλα τα φωνητικά όργανα, επειδή
γίνεται ο µετασχηµατισµός σε όλο το φωνητικό σύστηµα, καθώς και
στα γεννητικά όργανα τα οποία έχουν άµεση σχέση µε τα φωνητικά
όργανα. Σε όλη αυτή την περίοδο της µεταφώνησης χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή και γι' αυτό πρέπει ν' αφήσουµε εµείς οι δάσκαλοι τη
φύση να πράξει το αλάνθαστο έργο της αβίαστα.
Οι γνώµες διαπρεπών λαρυγγολόγων-φωνολόγων είναι
κατηγορηµατικές και δεν επιδέχονται αµφισβητήσεις. Γράφει λοιπόν ο
Έλλην φωνολόγος Α. Ευσταθιανός στο σύγγραµµά του: «Η φωνή προς
άσµα και λαλιάν»: «Είναι επικίνδυνον κατά την περίοδον ταύτην να
άδη τις και να καταπονεί τοιούτον λεπτοφυές και εν υπεραιµική
καταστάσει όργανον». Και πιο κάτω προσθέτει: «Επ' ουδεµιά προφάσει
επιτρέπεται να υποβάλλεται ο λάρυγξ δι ασµάτων ή δια απαγγελίας ή
κραυγών εις την ελαχίστην κόπωσιν. Τουναντίον πρέπει τα φωνητικά
όργανα να αναπαύονται µέχρι της λήξεως της περιόδου ταύτης των
µετασχηµατισµών».
Ένας άλλος διαπρεπής φωνολόγος ο Mandl γράφει: «Κατά την
µεταφώνηση εάν η φωνή είναι βραχνή ή κραυγάζει, απαγορεύονται οι
φωνητικές ασκήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ επικίνδυνες, διότι
εµποδίζουν την κανονική ανάπτυξη του λάρυγγα και µπορεί να
προκαλέσουν σοβαρές αλλοιώσεις και φθορές, ακόµη δε και την
απώλεια της φωνής».
Ο διασηµότερος των ιατρών φωνολόγων Garcia, ο οποίος
υπήρξε και ο εφευρέτης του λαρυγγοσκοπίου, συγγραφέας και
µουσικός ο ίδιος αλλά και πατέρας των µεγάλων τραγουδιστών του
περασµένου αιώνα Malibran και Viardot, ο ίδιος εδίδασκε φωνητική στα
παιδιά του, από ηλικίας 8 ετών έως την περίοδο της µεταφώνησης.
Ουδέποτε και σε κανένα δεν επέτρεπε τις φωνητικές ασκήσεις στην
περίοδο της µεταφώνησης.
Αλλά και ο επίσης σύγχρονος και διαπρεπής φωνίατρος Wicart,
µε µεγαλύτερη αυστηρότητα υποστηρίζει την απαγόρευση των
φωνητικών ασκήσεων στην περίοδο της µεταφώνησης.
Μήπως εσείς, «συνάδελφοι» της φωνητικής, γνωρίζετε
περισσότερα από αυτούς ή έχετε µεγαλύτερη πείρα και γι' αυτό
καταπονείτε τα άπειρα νιάτα, οδηγώντας τα σε σύντοµο φωνητικό
µαρασµό, ιδίως της ψαλτικής;
Επανέρχοµαι όµως για να απευθυνθώ στους σώφρονες
συναδέλφους µου και να τους ενηµερώσω γύρω από την περίοδο της
µεταφώνησης. Όταν λήξει πλέον αυτή η χρονική περίοδος, τότε
παρατηρούµε το εξής:
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Στα αγόρια βαθαίνει ο ήχος της φωνής τους που φθάνει και
µια κλίµακα, ενώ στα κορίτσια κατεβαίνει η φωνή τους µόνο
δύο ή το πολύ τρεις νότες.
Στ' αγόρια επίσης, όσο πιο εµφανές είναι το «µήλο του
Αδάµ», τόσο πιο χαµηλή και πιο βροντώδης είναι η φωνή τους,
διότι δείχνουν το υπερµέγεθες των φωνητικών χορδών.
Υπάρχουν δύο περιπτώσεις µεταφώνησης, σπάνιες, αλλά θα
πρέπει οι συνάδελφοι να ξέρουν να τις αντιµετωπίζουν. Πρόκειται για
αγόρια.
Η πρώτη περίπτωση και η σπανιότερη, είναι όταν µετά τα
χρόνια της µεταφώνησης ο λάρυγγας δεν αναπτυχθεί και ο ήχος της
φωνής παρέµεινε παιδικός ή γυναικείος. Εδώ θεραπεία δεν υπάρχει,
διότι πρόκειται για την σπάνια περίπτωση του Castrato Τενόρου. Οι
φωνητικές ασκήσεις θα γίνονται όπως στις ελαφριές Mezzo Soprano.
Η δεύτερη περίπτωση είναι η λεγόµενη διφωνία, που είναι πιο
συχνή. Δηλαδή το αγόρι εξακολουθεί και µετά την ηλικία της
µεταφώνησης να µιλάει σε υψηλό παιδικό τόνο και ξαφνικά να πέφτει η
φωνή του σε βαρυτονάλε ήχο ή Basso.
Στην περίπτωση αυτή µε ανάγνωση κειµένων και µε πολύ
µαλακές φωνητικές ασκήσεις, εκτάσεως µόνο 5 φθόγγων και σε
χαµηλή θέση Basso, επανέρχονται στη φυσιολογική θέση οι φωνητικές
χορδές µέσα σε 2 το πολύ µήνες, επειδή ο λάρυγγας έχει αναπτυχθεί
κανονικά κατά την περίοδο της µεταφώνησης.
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, που αφορά το τµήµα της
Μεταφώνησης, θα ήθελα να απευθύνω µια έκκληση προς τους
συναδέλφους µου Δασκάλους της Φωνητικής Μουσικής, και να
ακούσουν την προτροπή µου, ώστε να προστατεύσουν τα φωνητικά
όργανα των µαθητών τους κατά την περίοδο αυτή των ετών της
ηλικίας τους 13-17 ετών και αντί να κακοποιούν φωνητικά µε την
ερµηνεία των Μελωδικών κειµένων, να τα µαθαίνουν θεωρία, σολφέζ
(πολύ µαλακά), ανάγνωση Εκκλησιαστικών κειµένων (Προφητείες,
Ψαλµούς κλπ.) µε αναπνευστικές ασκήσεις, τυπικό της Εκκλησίας και
ό,τι άλλο αφορά τη θεωρητική τους κατάρτιση. Μετά τα 18 να αρχίσουν
φωνητικές ασκήσεις και ερµηνεία µελωδικών κειµένων.
Μετά από όσα έγραψα για τους καλλιτέχνες του κλασσικού
τραγουδιού και της ψαλτικής ήρθε η σειρά των ρητόρων.
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Η φωνή µας στη χρήση
του προφορικού λόγου

Η ρητορική τέχνη στην Αρχαία Ελλάδα.
Προτού περάσω στο κυρίως θέµα, θα πρέπει λίγο να ασχοληθώ
για το τόσο σοβαρό θέµα της ρητορικής τέχνης, µ' εκείνους που πρώτοι
την εδίδαξαν και που δεν ήσαν άλλοι από τους αρχαίους προγόνους
µας, τους Έλληνες. Η µοναδικότητα των Ελλήνων και σ' αυτό τον
τοµέα αποδείχθηκε περίτρανα. Την τέχνη της ρητορικής την
πρωτοδίδαξαν στις Συρακούσες και στη Σικελία οι Έλληνες. Όµως και
παλαιότερα είχαν εµφανισθεί άνδρες µε φυσικό χάρισµα της ρητορικής,
όπως αναφέρει ο ίδιος ο Όµηρος περί 800-700 π.Χ. για το σοφό
Νέστορα, από το στόµα του οποίου έρεε ο λόγος γλυκύτερος και από το
µέλι: «µέλιτος γλυκίων ρέεν αυδή».
Όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης, ο πρώτος διδάσκαλος της
ρητορικής τέχνης υπήρξεν ο Κόραξ ο Συρακούσιος, ο οποίος έδωσε
πρώτος τον ορισµό της ρητορικής ως «δηµιουργός της πειθούς».
Μαθητής του Κόρακα υπήρξεν ο Τεισίας, µέγας ρήτωρ ισάξιος του
δασκάλου του. Μάλιστα σε κάποια δίκη µεταξύ δασκάλου και µαθητή,
µε αφορµή τα δίδακτρα που κατέβαλε ο Τεισίας στο δάσκαλό του, οι
δικαστές που τους εδίκαζαν ήλθαν σε απόγνωση λόγω της ρητορικής
δεινότητος και των δύο και ανεφώνησαν: «εκ κακού κόρακος κακόν
ωόν».

Τα είδη του ρητορικού λόγου
Στην Αθήνα η τέχνη της ρητορικής µεταφέρθηκε από τον
Γοργία, που ήταν µαθητής του Τεισία, στα πρώτα χρόνια του
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Πελοποννησιακού πολέµου, που ως πρεσβευτής οµίλησε προς τους
Αθηναίους τους οποίους και καταµάγευσε. Ως ρήτορας και δάσκαλος
της ρητορικής τέχνης, διαµόρφωσε το «επιδεικτικόν» είδος του λόγου,
που ονοµάσθηκαν «Γοργίεια». Άλλος διαπρεπής ρητοροδιδάσκαλος
ήταν ο Θρασύµαχος.
Η πρόοδος της ρητορικής τέχνης ήταν αλµατώδης, αφού από
την εποχή του Πελοποννησιακού πολέµου µέχρι του Μεγάλου
Αλεξάνδρου αναπτύχθηκαν τρία είδη ρητορικού λόγου:
το δικανικόν, για το δικαστήριο,
το δηµηγορικόν ή συµβουλευτικόν, για τη Βουλή και την
Εκκλησία του Δήµου και
το επιδεικτικόν
πανηγύρεις.

ή

πανηγυρικόν,

για

τις

εορτές

και

Αργότερα συντάχθηκε και ο ονοµαστός «Κανών των δέκα
Αττικών ρητόρων» που τον αποτελούσαν οι: Αντιφών, Ανδοκίδης,
Λυσίας, Ισοκράτης, Ισαίος, Δηµοσθένης, Αισχίνης, Υπερείδης,
Λυκούργος και Δείναρχος.
Από εκείνη την εποχή καθιερώθηκε ως υποχρεωτικό µάθηµα «η
ρητορική» µεταξύ των άλλων πρωτευόντων µαθηµάτων όπως:
Μαθηµατικά, Αστρονοµία, Φιλοσοφία, Μουσική και Γυµναστική, στην
παιδεία των Ελλήνων. Από αυτή τη Παιδεία πέρασε και ο Μέγας
Βασίλειος, Ιεράρχης της Καισαρείας.

Η ρητορική τέχνη στο θέατρο
Όµως δεν ήταν δυνατόν η τέχνη της ρητορικής να µη περάσει
και στο θέατρο και να µην αγκαλιάσει µε τη θεία δύναµη του λόγου, τα
νοήµατα των Τραγικών ποιητών. Δεν είναι του παρόντος σκοπός η
επεξήγηση και ανάλυση της Αρχαίας Τραγωδίας, αλλά απλώς θέλω να
τονίσω ότι χάρη σ' αυτήν την τέχνη του προφορικού λόγου γεννήθηκε
η ορθοφωνία που αποτελεί κύριο µέσον του ηθοποιού, για να
επικοινωνεί µε το θεατή, προς διάδοση των νοηµάτων του ποιητή µέσω
της Τραγωδίας, της Κωµωδίας και των άλλων ποιηµάτων.
Τόσο για τον οµιλητή-ρήτορα, όσο και κυρίως για τον Ηθοποιό
και ειδικότερα για τον Τραγωδό, δεν φθάνει µόνον το µάθηµα της
ορθοφωνίας, δηλαδή να προφέρει ορθοφωνικά τις λέξεις, αλλά και ν'
ακούγονται µε ένταση και σε έκταση, οι φράσεις του. Διότι, ναι µεν ο
οµιλητής και ο ηθοποιός διαβάζει και απαγγέλλει καθαρά µέσω
µικροφώνων σήµερα, αλλά… αν του λείψει αυτό, τι γίνεται; Απλώς
«χάνεται» και ω! τι τραγωδία τότε…
Πόσοι δεν είναι οι ηθοποιοί οι οποίοι στα αρχαία ή αρχαϊκά
υπαίθρια θέατρα, απλώς βλέπουµε ν' ανοίγουν το στόµα, αλλά ήχο να
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µην ακούµε; Ή και στην καλλίτερη περίπτωση, ν' ακούµε ένα βρυχηθµό
από τα βάθη ενός ξεχειλωµένου και πρησµένου λάρυγγα, σαν
βραχνοκόκορα; Και γιατί γίνεται αυτό σήµερα, ενώ οι παλαιότεροι
ηθοποιοί όχι απλώς ακούγονταν, αλλά αντιλαλούσαν τα γύρω βουνά,
όταν ερµήνευαν το ρόλο τους;
Απλούστατα
γιατί
έπαιρναν
µαθήµατα
«Φωνητικής
Ορθοφωνίας» και όχι απλώς ορθοφωνίας πεζού λόγου. Το Εθνικό
Θέατρο, στις αρχές του αιώνα µας, είχε καθηγητή της «φωνητικής
ορθοφωνίας» το βαθύφωνο Νικολάου, του Ελληνικού Μελοδράµατος,
που εκπαίδευσε δεκάδες ηθοποιούς που εδόξασαν όχι µονάχα το όνοµά
τους, αλλά την Ελλάδα ολόκληρη, στα πέρατα του κόσµου, µε τις
περιοδείες τους.

Η «νέα» σχολή της ρητορικής τέχνης
Σήµερα η νεώτερη τάση (η νέα τάξη πραγµάτων) θα έλεγα,
κατάργησε την «Ελληνική αυτή σχολή» και καθιέρωσε των ξενόφερτο
τρόπο απαγγελίας και ερµηνείας, κυρίως της Αρχαίας Ελληνικής
Τραγωδίας µε τους διάφορους Εβραίους, Γάλλους, Γερµανούς,
Άγγλους, Ρώσους κλπ. «δασκάλους» και σκηνοθέτες καταργώντας την
Ελληνική Σχολή ως παλαιά και άχρηστη! Εάν είναι δυνατόν, η
ωραιότερη, η µουσικότερη και ορθοφωνικότερη γλώσσα του κόσµου,
αλλά προ πάντων η πλουσιότερη, µε τις πάνω από 60.000 λέξεις, να
συγκριθεί µε άλλη γλώσσα που καµιά τους δεν υπερβαίνει τις 7-8
χιλιάδες το πολύ λέξεις, που οι µισές είναι δανεισµένες από την αρχαία
Ελληνική Γλώσσα.
Ο Πλάτων αναφέρει ότι οι τραγικοί ποιητές «εµέλιζον και
εποίουν» συγχρόνως, δηλαδή µελοποιούσαν και έγραφαν συγχρόνως
και το ποίηµα. Στην αρχαία εποχή, τα ίδια γράµµατα της αλφαβήτου,
χρησιµοποιούσαν και για µουσικά γράµµατα καθώς και δύο-τρία άλλα
σύµβολα, τα οποία έγραφαν πάνω από τις φράσεις. Μόνο οι Έλληνες
είχαν τα µακρά, τα βραχέα και τα δίχρονα φωνήεντα και δεν είχαν
ανάγκη άλλων µουσικών συµβόλων, διότι η γλώσσα είχε µελωδικότητα!
Πώς λοιπόν απέδιδαν οι ηθοποιοί εκείνης της εποχής αυτήν τη
µελωδικότητα στην απαγγελία τους κυρίως τα χορικά µέρη της
τραγωδίας και της κωµωδίας;
Ήταν µια ερµηνεία ανάµεσα από τον τρόπο της σύγχρονης
«πρόζας» (απλής απαγγελίας) και του τρόπου της ερµηνείας της
ευρωπαϊκής όπερας ή του ορατορίου. Συνεπώς η Τραγωδία ήταν ο
πρόδροµος της σύγχρονης όπερας, ορατορίου, οπερέτας κλπ.
Ορισµένοι αµαθείς µάλιστα ισχυρίζονται ότι στην αρχαία εποχή δεν
χρησιµοποιούσαν πολυµελή ορχήστρα, παρά µόνο κατά την είσοδο του
χορού που καταλάµβανε το χώρο της Ορχήστρας υπήρχε ένας αυλητής
που συνόδευε τον ύµνο προς τον Διόνυσο. Όµως θα σας παραθέσω
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απόσπασµα της τραγωδίας του Αισχύλου µε τον τίτλο «Ηδωνοί» που
αναφέρει λεπτοµερώς τη µουσική και τα διάφορα µουσικά όργανα που
χρησιµοποιήθηκαν, εκτός της λύρας και του αυλού, κατά την εκτέλεση
της τραγωδίας αυτής.

Αρχαίο κείµενο

Μεταφρασµένο κείµενο

µ ν ν χερσίν βόµβυκας
τόρνου κάµατον δακτυλό-δικτον
πίµπλησι
µέλος,
µανίας
παγωγόν
µοκλάν.
δ
χαλκοδέτοις κοτύλαις στοβε
ψαλµός
δι’
λλαλάζει.
Ταυρόφθογγοι
δι’
ποµηκώντας ποθέν
ξ’
φανούς
φοβεροί µίµοι, Τυπάνου δι ε κών
σθε πογαίου βροντ ς φέρεται
βαρυταβής.

Ο µεν ένας κρατούσε στα χέρια του
«βόµβυκες», εργαλείο του τόρνου,
εκτελώντας µελωδία µε τα δάκτυλά
του, η οποία διεγείρει τη µανία, άλλος
δε δηµιουργεί θορύβους µε χάλκινα
«κύµβαλα». Αλαλάζει ο ήχος της
«κιθάρας»
(ψαλτήρι).
Ακούγονται,
χωρίς
να
φαίνονται,
φοβερά
µουγκρητά, µιµούµενοι τους ταύρους.
Του τυµπάνου ο κρότος αντηχεί
σκορπώντας τον τρόµο, όµοιος µε
βροντή από τα βάθη της γης.

Στον τοµέα της ορθοφωνίας έχει εκπονήσει ο αείµνηστος
ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου Νίκος Παπακωνσταντίνου, που υπήρξε
επί σειρά ετών καθηγητής ορθοφωνίας, σχεδόν σε όλες τις δραµατικές
σχολές της Αθήνας και στη δική µου Σχολή, ένα περισπούδαστο βιβλίο
µε ασκήσεις ορθοφωνικές, πεζού λόγου, όπως και παλιότερα ο επίσης
αείµνηστος εξαίρετος ηθοποιός Δηµήτρης Μυράτ είχε εκπονήσει κι
εκείνος ένα σύγγραµµα γύρω από την ορθοφωνία πεζού λόγου.
Σκοπός όµως της παρούσης µελέτης δεν είναι να προστεθεί κι
ένα ακόµη όµοιο βιβλίο, αλλά να προσφέρει αυτό που λείπει από την
Ελλάδα και που είναι η «Φωνητική Ορθοφωνία».
Θέλω να τονίσω µ’ αυτό ότι, όσα έχω προαναφέρει για τους
καλλιτέχνες του Κλασσικού τραγουδιού και της Ψαλτικής, τα ίδια
ακριβώς ισχύουν και για τους οµιλητές (ρήτορες και ηθοποιούς),
δηλαδή θα πρέπει να κάνουν τις ίδιες αναπνευστικές και φωνητικές
ασκήσεις που αναγράφω.
Η βάση, η κινητήριος δύναµη, καθώς και η πηγή της
παραγωγής της φωνής βρίσκονται στους πνεύµονες και στο διάφραγµα,
ενώ η µελωδικότητα του ήχου βρίσκεται στο λάρυγγα και στα διάφορα
κοιλώµατα. Αυτό είναι το τελικό νόηµα της «Φωνητικής Ορθοφωνίας».
Εάν κάποιος από τους ρήτορες και τους ηθοποιούς σήµερα έχει
πρόβληµα προφοράς λέξεων και φράσεων, δεν έχει παρά να µελετήσει
τις χρησιµότατες ορθοφωνικές ασκήσεις από τα βιβλία που
προανέφερα, για βελτίωση ψευδισµού και άλλων ελαττωµάτων της
οµιλίας ή δυσλεξίας. Πάντως για καθαρότερη άρθρωση, µπορείτε να
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χρησιµοποιήσετε το µέσον εκείνο, που έκανε το µεγάλο ρήτορα της
αρχαιότητας Δηµοσθένη, να εκφωνεί το «ΡΟ ΡΕ ΡΗ ΤΟ ΡΕΥ ΜΕ ΝΟΝ»
ΡΡΡΡΟ, καθαρότερο από κάθε άλλο γράµµα. Τον ίδιο τρόπο
χρησιµοποιούσε και ο µεγάλος δάσκαλος Ροντήρης στο Εθνικό Θέατρο
για τους ηθοποιούς. Γι’ αυτό κι εσείς χρησιµοποιήσατε καρότα, πάχους
όσο το µικρό σας δαχτυλάκι και τοποθετήστε στα πλάγια δόντια σας
δαγκώνοντάς τα µε τους τραπεζίτες, σαν τσιγάρο, µαλακά. Με αυτά τα
εµπόδια διαβάστε µεγαλόφωνα τα κείµενά σας δύο-τρεις φορές αργά.
Μετά βγάλτε τα εµπόδια αυτά και θα δείτε πόσο πιο καθαρά και µε
λιγότερα ελαττώµατα αποδίδετε τα κείµενά σας. Μπορείτε και µε δύο
κοµµάτια ξύλινο µολύβι, χωρίς χρώµατα, να κάνετε τις ασκήσεις αυτές.
Με αυτή την τεχνική και τη «Φωνητική Ορθοφωνία»
ανεδείχθησαν οι µεγάλοι τραγωδοί Βεάκης, Καρούσος, Ιορδάνης
Μαρίνος, Μπούρλος, Κωτσόπουλος, Κανάκης, Καλογερίκου, Παπαδάκη,
Παξινού, Κοτοπούλη, Μινωτής, Συνοδινού και άλλοι πολλοί.
Εδώ η παρούσα µελέτη δείχνει το σωστό δρόµο για παραγωγή
ήχου εκτάσεως πάνω από 5 φθόγγους (ενώ η έκταση των φθόγγων
στην οµιλία είναι µεταξύ 3 και 5 φθόγγων). Εντάσεως δε µεγάλης ώστε
και σε ανοιχτό χώρο να µην έχει ανάγκη µικροφώνου ο καλλιτέχνης ή
ο οµιλητής και ο ακροατής να απολαµβάνει τον οµιλούντα. Έτσι
οµιλούσαν οι ρήτορες και οι δάσκαλοι στην αρχαία και στη νεώτερη
εποχή στο κοινό, έτσι απήγγειλαν οι ηθοποιοί και τραγουδούσαν οι
τραγουδιστές. Έτσι ρητόρευαν οι δικηγόροι στις αίθουσες δικαστηρίων.
Θυµάµαι ένα γείτονά µου δικηγόρο που είχε το γραφείο στην οδό Εµµ.
Μπενάκη 3 στην Οµόνοια. Είχε βροντώδη φωνή, που όταν ρητόρευε
στα δικαστήρια της οδού Σανταρόζα, ακουγόταν έξω στην οδό Σταδίου.
Πολλές φορές του άρεσε να επιδεικνύει την βροντώδη αλλά πολύ
ωραία φωνή του και να απαγγέλλει ή να τραγουδά έξω στο δρόµο κάτω
από το γραφείο του.
Ε! Σας διαβεβαιώ πως ήταν µεγάλη απόλαυση. Όπως έλεγε,
υπήρχαν κι άλλοι δικηγόροι που έπαιρναν µαθήµατα φωνητικής
ορθοφωνίας, όπως ο ίδιος, και συναγωνίζονταν στα δικαστήρια! Αυτά
τα πρότυπα είχαµε εµείς οι νεαροί τότε. Τέλος, έτσι έψαλλαν οι ψάλτες
και οι ιερείς στους λατρευτικούς χώρους είτε της Αρχαίας Ελλάδας είτε
της Βυζαντινής περιόδου, είτε της νεώτερης, πριν ανακαλύψουν τα
µικρόφωνα.
Και τώρα, στο επόµενο κεφάλαιο που θ’ ακολουθήσει, θα
παρουσιάσω σειρά φωνητικών ασκήσεων γραµµένων µε νότες στο
πεντάγραµµο καθώς και µε βυζαντινή σηµειογραφία που θα πρέπει να
παίζει ο δάσκαλος της φωνητικής µουσικής στο πιάνο και να εκτελεί ο
σπουδαστής ή η σπουδάστρια µε τη φωνή.
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Κ
Κεεφφάάλλααιιοο εεννδδέέκκααττοο

Φωνητικές ασκήσεις

Οδηγίες εκτελέσεως
 Είναι απαραίτητο ο Δάσκαλος της Φωνητικής Μουσικής να
γνωρίζει πολύ καλά τη Θεωρία της Μουσικής και να παίζει στο πιάνο
όλες τις ευρωπαϊκές κλίµακες µε διέσεις και υφέσεις καθώς και τις
συγχορδίες, σε αρπέζ και ακόρντα, άλλως να µην τολµήσει, όσο καλός
τραγουδιστής ή ψάλτης κι αν είναι.
 Η συνοδεία του πιάνου στο αριστερό χέρι να είναι πολύ
απλή, για να προβάλλονται οι ασκήσεις που παίζονται µε το δεξί χέρι,
βοηθώντας έτσι στην πλήρη κατανόηση των µελωδιών τους από το
σπουδαστή.
 Στην εκφώνηση των φωνηέντων ι, ε, α τα χείλη µας πρέπει
να παίρνουν το σχήµα του χαµόγελου. Το άνοιγµα της κάτω σιαγώνας
από την άνω, θα είναι όσο το πάχος του µικρού µας δακτύλου του
χεριού για το ι. Λίγο µεγαλύτερο το άνοιγµα για το ε, κατεβάζοντας
ελαφρά τη σιαγώνα. Για το α το άνοιγµα πρέπει να είναι ακόµη
µεγαλύτερο.
 Όταν από την εκφώνηση του α µεταβαίνουµε στην
εκφώνηση του ο, προσέχουµε να µην ανεβάζουµε τη σιαγώνα
προκαλώντας προγναθισµό, µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται το
ηχόχρωµα του ο και να πνίγεται ο ήχος της φωνής µας. Προσπαθούµε
να κρατήσουµε τη σιαγώνα στο άνοιγµα του α και απλώς σουρώνουµε
τα άνω και τα κάτω χείλη για το ο δηµιουργώντας ένα σχήµα περίπου
του χωνιού µε το άνοιγµα προς τα έξω. Εδώ θέλει προσοχή να µη
σφίγγουµε καθόλου τα χείλη µας στο ο.
 Από την εκφώνηση του ο είναι πολύ εύκολο να µεταβούµε
στην εκφώνηση του ου διότι απλώς κλείνουµε πολύ ελαφρά τα χείλη
µας σχηµατίζοντας το ου. Όµως είναι πιο δύσκολο να εκφωνήσουµε το
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ου όταν προηγείται κάποιο από τα άλλα φωνήεντα, δηλαδή τα ε, α, ι, ή
όταν το σχηµατίζουµε απ’ ευθείας. Για να µην πνίξουµε τον ήχο µας
εκφωνώντας το ου, θα πρέπει να σκεπτόµαστε το φωνήεν ο ώστε να
δηµιουργηθεί µέσα στη στοµατική κοιλότητα, όσο το δυνατόν
µεγαλύτερος χώρος για να ακουστεί το ου µεγάλο, καθαρό και δυνατό.
 Στο ξεκίνηµα των φωνητικών ασκήσεων, δεν ξεκινάµε από
την ίδια ηχητική βάση για όλες τις κατηγορίες φωνών. Π.χ. για τους
οξυφώνους και τις υψίφωνες από Si1-Do#2, για τους βαρυτόνους και
τις µεσόφωνες από Sol1-La1 και για τους βαθυφώνους και τις
βαρύφωνες από Mi1-Fa#1.

Οδηγίες εκτελέσεως των ασκήσεων σε
βυζαντινή παρασηµαντική από ψάλτες
Είναι µεγάλος ο αριθµός των ανθρώπων που σήµερα
ασχολούνται µε την Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και ειδικότερα µε
τη φωνητική Ελληνική Μουσική που είναι το Δηµοτικό τραγούδι και η
Ψαλτική τέχνη. Για να είναι οι τεχνικές που περιγράφονται στο βιβλίο
χρήσιµες σε όλους αυτούς τους Έλληνες, έγινε µεταγραφή των
φωνητικών ασκήσεων στη Βυζαντινή γραφή («παρασηµαντική»). Είναι
αναγκαίο όµως, καθώς η σωστή αντιστοίχηση Ευρωπαϊκής και
Βυζαντινής µουσικής δεν είναι προφανής διαδικασία, να κάνουµε
κάποιες διευκρινήσεις σχετικά µε τα πολυποίκιλα διαστήµατα της
Παραδοσιακής µας µουσικής, ώστε να µην επηρεαστεί το Παραδοσιακό
«άκουσµα» από το Ευρωπαϊκό.
Ως γνωστόν, στην Ευρωπαϊκή µουσική υπάρχουν τρία είδη
διαστηµάτων, όλα πολλαπλάσια του ηµιτονίου:
Ηµιτόνιο, που αποτελείται από 6 µόρια1.
Τόνος, που αποτελείται από 12 µόρια.
Τριηµιτόνιο, που αποτελείται από 18 µόρια.
Στην Ελληνική Παραδοσιακή µουσική όµως, επιπλέον των
παραπάνω τριών υπάρχουν και άλλα έξι: α)µικρότερα του ηµιτονίου,
β)µεγαλύτερα του ηµιτονίου αλλά µικρότερα του τόνου και
γ)µεγαλύτερα του τόνου αλλά µικρότερα του τριηµιτονίου:
Εναρµόνια δίεση, που αποτελείται από 4 µόρια.
Ελάχιστος τόνος, που αποτελείται από 8 µόρια.
Ελάσσων τόνος, που αποτελείται από 10 µόρια.

1

Μόριο: Μονάδα µέτρησης ηχητικής απόστασης.

Κε φ ά λ αιο ε ν δέ κ α το

Η φωνητική ορθοφωνία

133

Υπερµείζων τόνος, που αποτελείται από 14 µόρια.
Τρίτη ελάσσονα, που αποτελείται από 16 µόρια.
Υπερτριηµιτόνιο, που αποτελείται από 20 µόρια.
Μετά από αυτή την πολύ σύντοµη αναφορά στις διαστηµατικές
διαφορές µεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Παραδοσιακής
µουσικής, πρέπει να επισηµάνουµε ότι όσοι ασχοληθούν µε την τέχνη
της φωνητικής θα πρέπει να συγκρατήσουν στο µυαλό τους όλα αυτά
τα είδη διαστηµάτων, τα οποία διαµέσου των αιώνων έχουν φτάσει σε
εµάς µέσω της προφορικής παράδοσης, για να µην επηρεαστούν από το
Ευρωπαϊκό άκουσµα. Έτσι, η τριβή µε τις ασκήσεις που ακολουθούν σε
συνδιασµό µε την εφαρµογή των παραπάνω διαστηµατικών διακρίσεων
θα έχουν ως αποτέλεσµα στο «ψάλλειν» να ακούγεται ο πλούτος της
µαλακής και της σκληρής χρόας του διατονικού και του χρωµατικού
γένους -κατ’ επέκταση και του εναρµονίου γένους- της Εθνικής µας
µουσικής.
Οι ασκήσεις που ακολουθούν είναι γραµµένες σε Βαρύ (πλάγιο
του τρίτου) ήχο του σκληρού διατόνου εκ του Νη. Η επανάληψη του
µοτίβου κατά την εκτέλεση µιας άσκησης πρέπει να γίνεται
χρησιµοποιώντας την ίδια ακριβώς κλίµακα κατά την άνοδο και κατά
την κάθοδο, αλλάζοντας απλά την οξύτητα της βάσης του ήχου κατά
ένα ηµιτόνιο προς τα πάνω ή προς τα κάτω αντίστοιχα2.

Άσκηση 1η
Για το «ζέσταµα» της φωνής και το «ξύπνηµα» του
διαφράγµατος. Παίρνουµε αναπνοή από τη µύτη ανά 2 µέτρα, ακριβώς
στην παύση. Πολύ σιγανή φωνή, χωρίς µέταλλο στον ήχο.

2

Την υποενότητα αυτή συνέγραψε ο Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Πατρών και
Καθηγητής Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής κ. Δηµήτριος Γαλάνης.
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Άσκηση 2η
Για την εκφώνηση του α. Η έκταση να µην ξεπεράσει τους 10
φθόγγους για το σπουδαστή στην άσκηση αυτή.

Άσκηση 3η
Για την εκφώνηση των φωνηέντων: α, ο, ε, ι εναλλάξ. Η
έκταση της φωνής να φτάσει µέχρι τους 12 φθόγγους.

Άσκηση 4η
Για την εκφώνηση των φωνηέντων: α, ε, ι, ο και ου. Η έκταση
της φωνής να φτάσει µέχρι τους 14 φθόγγους.
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Άσκηση 5η
Για την εκφώνηση των φωνηέντων ι, ε, α, ο και ου. Η έκταση
της φωνής να φτάσει τους 16 φθόγγους.

Άσκηση 6η (α)
Για παραγωγή µελωδικότερου ήχου µε εναλλαγή της σειράς
των φωνηέντων. Επειδή η άσκηση αυτή προϋποθέτει γυµνασµένο
διάφραγµα και γερούς πνεύµονες, ο δάσκαλος να µην επιµένει πολύ σε
αρχάριους και αδύνατους σωµατικά µαθητές.
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Άσκηση 6η (β)
Με αλλαγή στην κατιούσα κλίµακα για lyrico-legero Soprano
και Tenoro.

Άσκηση 7η
Εκφώνηση των φωνηέντων σε διαστήµατα µεγαλύτερα του
τόνου. Οι υψίφωνες (soprani) lyrico και legero να τις εκτελούν
stacatto.

Άσκηση 8η
Με την άσκηση αυτή ο ήχος αποκτά µελωδικότητα και διάρκεια
µε την αυξοµείωση της εντάσεως. Η λέξη «βγαίνει» χρησιµοποιείται για
να κατεβαίνει η σιαγώνα απότοµα.
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Άσκηση 9η
Με πολύ δεµένο ήχο να εκτελούνται τα διαστήµατα, είτε
ανιόντα, είτε κατιόντα. Η άσκηση εκτελείται για µεν τις ελαφριές
(οξύτερες) φωνές ανδρικές και γυναικείες σε ταχύτητα Allegro
moderato µε ηχητική βάση την κλίµακα Fa2, για δε τις βαριές
(βαθύτερες) φωνές σε ταχύτητα Andante µε ηχητική βάση την κλίµακα
Do2, όπως είναι γραµµένη.
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Άσκηση 10η
Στην άσκηση αυτή πρέπει τα διάφορα φωνήεντα που
εναλλάσσονται να ακούγονται καθαρά, γι’ αυτό να εκτελούνται µε
κάποια «υπερβολή».

Άσκηση 11η
Η άσκηση αυτή εκτελείται ολόκληρη µε µία αναπνοή και σε
ταχύτητα Allegro για όλες τις φωνές. Για τις οξύτερες φωνές η ηχητική
βάση είναι η κλίµακα Do2. Για τις µεσαίες φωνές η ηχητική βάση είναι η
κλίµακα La1 και για τις βαθύτερες φωνές η ηχητική βάση είναι η
κλίµακα Fa1.
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Άσκηση 12η
Την άσκηση αυτή την εκτελούµε µε µία αναπνοή µέχρι το
τέλος. Θα πάρουµε νέα αναπνοή στο επόµενο φωνήεν που ακολουθεί.
Προσοχή: Στην οξύτερη νότα αλλάζουµε το φωνήεν µε το συγγενές.

Άσκηση 13η
Για την ικανότητα εκτελέσεως ηµιτονίων. Ηχητική βάση για
οξυφώνους και υψίφωνες η κλίµακα Do+ και για βαθυφώνους και
βαρυφώνους η Sol+.
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Οµοίως για «µε», «µα» και «µο».
Άσκηση 14η
Για την ικανότητα εκτελέσεως stacato.

Άσκηση 15η (α)
Για περισσότερη ενίσχυση του διαφράγµατος και απότοµο
κατέβασµα της σιαγώνας. Για µπάσους-βαρυτόνους και µέτζοκοντράλτες ηχητική βάση η Sol+

Άσκηση 15η (β)
Για τενόρους και σοπράνες ηχητική βάση η Do+.
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Άσκηση 16η (α)
Προς ενίσχυση των βαθέων φθόγγων µε το φωνήεν ου. Για τις
βαθύτερες φωνές από την κλίµακα Fa+.

Άσκηση 16η (β)
Προς ενίσχυση των βαθέων φθόγγων µε το φωνήεν ου. Για τις
οξύτερες από την κλίµακα Do+.
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Άσκηση 17η
Για την καλύτερη τοποθέτηση του ου. α) Για τις βαθιές φωνές
από την κλίµακα Fa+. β) Για τις οξύτερες φωνές από τη Do+.

Άσκηση 18η
Η άσκηση είναι µόνο για Leggero Soprano και Tenoro.
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Άσκηση 19η
Για ικανότητα εκτελέσεως stacato και χρωµατικής κατιούσας. Η
άσκηση είναι µόνο για Leggero Soprano και Tenoro.

Άσκηση 20η
Για ικανότητα εκτελέσεως stacato, trilie και corone (tenuta). Η
άσκηση είναι µόνο για Leggero Soprano και Tenoro.
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Οι δύο ασκήσεις που ακολουθούν είναι για το «σβήσιµο» της
υπερεντάσεως των φωνητικών οργάνων και πρέπει να εκτελούνται από
όλες τις κατηγορίες φωνών. Όπως και στην πρώτη άσκηση έτσι κι εδώ
πρέπει να εκτελούνται χωρίς µέταλλο στη φωνή αλλά µόνο µε την
ένταση του διαφράγµατος, δηλαδή µε αχνή φωνή, για να
ξεκουραστούν οι φωνητικές χορδές.
Στην πρώτη άσκηση παίρνουµε αναπνοή κάθε δύο νότες
τονίζοντας την πρώτη. Χρησιµοποιούµε την ξενική λέξη DIAP (Ντίαπ)
εκτινάσσοντας το κοιλιακό και πλευρικό διάφραγµα προς τα µέσα κι
επάνω (βλέποντας την περιοχή του οµφαλού να πιέζεται προς τα µέσα
µε τη δύναµη των µυών και όχι πιέζοντας µε το χέρι µας).
Στη δεύτερη άσκηση αντίθετα τονίζουµε τη δεύτερη νότα, αλλά
ο µηχανισµός του διαφράγµατος παραµένει ο ίδιος όπως για την πρώτη
άσκηση. α) Από Do+ για τις οξύτερες φωνές. β) Από Sol+ για τις
βαθύτερες φωνές.
Άσκηση 1η (τελική)
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Κ
Κεεφφάάλλααιιοο δδω
ωδδέέκκααττοο

Η υγιεινή των
φωνητικών και
αναπνευστικών οργάνων

Όπως έχω αναφέρει στην εισαγωγή του βιβλίου, δεν είµαι
Φωνίατρος και δεν µου επιτρέπεται να υπεισέλθω σ’ ένα τοµέα καθαρά
ιατρικό. Σκοπός µου είναι η σωστή διδασκαλία και η εκγύµναση ενός
σπουδαστή ή καλλιτέχνη του τραγουδιού, της ψαλτικής και της
ρητορικής, ώστε να µη φθάσει στο γιατρό. Βέβαια επισηµαίνω τα
αποτελέσµατα της κακοχρησίας των φωνητικών και αναπνευστικών
οργάνων και τις συνέπειες που ακολουθούν, αλλά για την οργανική
πάθηση αρµόδιος πλέον είναι ο γιατρός.
Είµαι πεπεισµένος ότι, εφόσον ο σπουδαστής, ο καλλιτέχνης ή
ο οµιλητής ακολουθήσει πιστά όσα έχω επισηµάνει στα προηγούµενα
κεφάλαια, δεν θα αρρωστήσει, όµως υπάρχουν και εκείνες οι
απρόβλεπτες περιπτώσεις που µας αρρωσταίνουν όπως π.χ. ένα
κρυολόγηµα, που είναι και το συνηθέστερο. Απλώς ως πεπειραµένος
τραγουδιστής θα σας συνιστούσα πρώτα-πρώτα:
Αφωνία κατά τις ηµέρες του κρυολογήµατος,
γαργάρες το πρωί µόλις ξυπνήσετε µε λεµόνι και αλάτι
(Στύβετε ένα ολόκληρο λεµόνι στο φλιτζάνι και ρίχνετε
αλάτι 1/3 του κουταλιού του γλυκού, και το ανακατώνετε
καλά. Η ποσότητα αυτή αρκεί για 2-3 δόσεις γαργάρας.
Είναι πολύ αντισηπτικό το λεµόνι µε το αλάτι).
Το βράδυ, την ώρα που πάτε για ύπνο, ετοιµάστε ένα
φλιτζάνι γάλα ή χαµοµήλι και ρίχνετε µέσα 1 κουταλιά
ζάχαρη και 2 κουταλιές µέλι. Να είναι ζεστό προς το χλιαρό
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και να το πίνετε γουλιά-γουλιά. Μετά, µην πίνετε νερό, όσο
κι αν διψάτε, κοιµηθείτε.
Επίσης το βράδυ κάνετε και µια ελαφρά επάλειψη Vicks στο
στήθος και στην πλάτη και σκεπαστείτε καλά να ιδρώσετε. Προς θεού,
µην κάνετε βραδινή έξοδο µετά από αυτά. Εάν έχετε βήχα ή πυρετό,
απευθυνθείτε αµέσως στο γιατρό σας.
Μην ψάλλετε, µην τραγουδάτε και µη ρητορεύετε µε γεµάτο το
στοµάχι, κυρίως µετά από πικάντικα φαγητά ή ποτά. Δηµιουργούνται
υπεραιµίες στις χορδές και ταχυκαρδίες. Επίσης µε την πίεση του
διαφράγµατος τα υγρά του στοµάχου, µε τις λειωµένες τροφές,
ανεβαίνουν από τον οισοφάγο και υψώνονται στο λάρυγγα µε
αποτέλεσµα να θαµπώνεται ο ήχος της φωνής.
Αποφεύγετε τα πολύ ζεστά και τα πολύ κρύα φαγητά και υγρά.
Οι ψάλτες το πρωί, πριν πάτε στην Εκκλησία, πιείτε ένα
φλιτζάνι φασκόµηλο και φάτε καλά πλυµένο µε τη φλούδα ένα µήλο
µασηµένο πολύ καλά.
Μετά κάνετε τις αναπνευστικές ασκήσεις, χωρίς µέταλλο στη
φωνή σας, αλλά µε αχνή φωνή εκτελέστε την πρώτη άσκηση που
υποδεικνύω.
Για σοβαρότερες καταστάσεις πάντοτε να συµβουλεύεστε τον
ιατρό σας.
Προσέχετε το νευροφυτικό σας σύστηµα να είναι ήρεµο, ώστε
να ενεργείτε σχεδόν πάντοτε µε σύνεση και όχι µε υπερβολές, για να
µη γίνετε «κατά φαντασίαν ασθενής». Ένα πράγµα να ξέρετε ότι στις
10 φορές που θα τραγουδάτε ή θα ψάλλετε ή θα ρητορεύετε, µόνο στις
τρεις φορές θα έχετε πλήρη φωνητική ευφορία! Αυτά έλεγε και ο µέγας
Καρούζο, όπως αναφέρει ο δάσκαλός του, Σαλβατόρε Φουτσίτο στο
βιβλίο του: «Η τέχνη και η µέθοδος του τραγουδιού».
Θα αναφέρω ακόµη και κάτι άλλο από την προσωπική µου
εµπειρία.
Τα πρώτα µου «µαθήµατα» στα θεία νάµατα της ανυπέρβλητης
Βυζαντινής Μουσικής τα πήρα το 1945 και για τρία συνεχή χρόνια από
τον αείµνηστο πρωταθλητή Πέτρο Μανέα1 στην Αθήνα, όταν ήλθα από

1

Και πάλι από το προσωπικό Αρχείο του Εθνοµουσικού και Πρωτοψάλτη-Καθηγητή της
Βυζαντινής Μουσικής κ. Θεοδώρου Θ. Βασιλείου, σας µεταφέρω στοιχεία της βιογραφίας
του Πέτρου Μανέα.
«Ο Πέτρος Μανέας εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει το έτος 1876 και απέθανε εν Αθήναις
στο έτος 1950, διατελέσας α΄ Κανονάρχης εν τω Πατριαρχικώ Ναώ παρά Ιακώβου
Ναυπλιώτη. Μεταβάς το 1920 εις Σµύρνην διωρίσθηκε Πρωτοψάλτης Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου
και Αγ. Αικατερίνης. Ήλθε το 1922 εις Ελλάδα και διετέλεσε Πρωτοψάλτης Αγ. Λουκά
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την Τήνο, στην Εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στην οδό Ακαδηµίας,
όταν ήµουν 10 ετών. Με άφηνε να ψάλλω, όταν είχε το µικτό χορό
(γυναίκες – άνδρες) στους Χαιρετισµούς, ενώ τις Κυριακές µου έλεγε
µόνο να ακούω, χωρίς να ψάλλω. Τότε δεν υπήρχαν τα µικρόφωνα και
η υπέροχη φωνή του ακούγονταν έξω στο δρόµο και στη µικρή πλατεία
της Εκκλησίας, ο δε κόσµος που µαζεύονταν για να τον ακούσει ήταν
το κάτι άλλο. Μου έλεγε πολλές φορές µε τη χαρακτηριστική φωνή
του: «Πουλάκι µου, πήγες στη Μελποµένη; Πήγες στην Καλλιόπη;
Πήγες στη Μερόπη; Εγώ τον κοίταζα πάντα απορηµένος, γιατί δεν …
ήξερα αυτές τις «κυρίες». Πολύ αργότερα κατάλαβα πως µου ανέφερε
ονόµατα από τις εννέα Μούσες!!!

Πατησίων, το 1924 µετέβη εις Αίγυπτον και διωρίσθηκε Πρωτοψάλτης του Αγ. Κων/νου
Καΐρου. Επιστρέψας το 1928 είς την Ελλάδα προσελήφθη πάλι στον Αγ. Λουκά και το
1930 διορίσθηκε στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής Ακαδηµίας µέχρι του θανάτου του.
Απεβίωσε τον Ιούλιο 1950».
Να συµπληρώσω κι εγώ κάτι σηµαντικό για το συνθετικό του έργο. Υπήρξε
πολυγραφότατος και πολλά εψάλλοντο από τον ίδιο και το Βυζαντινό Χορό που είχε.
Δυστυχώς ολίγα διεσώθησαν και πολλά διεσκορπίσθησαν. Αυτά τα αναφέρω µε πάσαν
ευθύνην, διότι τα έζησα ο ίδιος.
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