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Άρπα 

          Η άρπα είναι ένα έγχορδο μουσικό όργανο και 

αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα, με ιστορία τουλάχιστον 

5.000 ετών. Οι χορδές της κρούονται με τα δάχτυλα και ο 

εκτελεστής μπορεί να παίξει την άρπα και  όρθιος και 

καθιστός. Η συνήθης μορφή της είναι τριγωνική και 

ορισμένες έχουν πολλές σειρές χορδών και πεντάλ. 

 Δομή και σχεδιασμός  

          Η άρπα απαρτίζεται από διάφορα στοιχεία. Ο 

σκελετός της σχηματίζει τρίγωνο του οποίου η κατακόρυφη 

πλευρά χρησιμεύει για να στηρίζει τις δύο άλλες. Το 

επίμηκες ηχείο της ενώνεται λοξά προς τα κάτω με τον 

κατακόρυφο κιονίσκο και προς τα επάνω με τον 

χορδοστάτη απ’ όπου ξεκινούν, τεντωμένες κάθετα, πολλές 

ανισομήκεις χορδές που καταλήγουν και στερεώνονται στο 

ηχείο, έναν ειδικό μηχανισμό που είναι τοποθετημένος 

στον χορδοστάτη και λειτουργεί με την κίνηση των 

ποδοπλήκτρων, και με αυτό τον τρόπο επιτρέπει την τονική 

αλλοίωση του ήχου των χορδών. Το πάνω άκρο κάθε 

χορδής στερεώνεται στη ράβδο ή το λαιμό, όπου υπάρχει ένα κλειδί για να ρυθμίσει 

την τονικότητα της καθεμιάς. Το σώμα 

είναι κοίλο, και όταν κρούεται μια 

τεντωμένη χορδή, το σώμα αντηχεί, 

παράγοντας ήχο. Οι χορδές είναι 

κουρδισμένες σε «ντο ύφεση». Οι άρπες 

κατασκευάζονται κυρίως από ξύλο. Οι 

χορδές είναι κατασκευασμένες από έντερο 

ή σύρμα και συχνά αντικαθίστανται στη 

σύγχρονη εποχή από νάιλον ή μέταλλο. Η 

άρπα μπορεί να ζυγίζει έως και 20 κιλά. 

            Η μακρύτερη πλευρά της άρπας 

ονομάζεται στήλη. Στις περισσότερες 

άρπες, ο μοναδικός σκοπός της στήλης 

είναι να συγκρατήσει το τόξο ενάντια στη 

μεγάλη πίεση των χορδών. Σε άρπες που 

έχουν πεντάλ, η στήλη περικλείει τις 

ράβδους που ρυθμίζουν τους τόνους που αλλάζουν πιέζοντας πεντάλ στη βάση του 

οργάνου. 

          Σε άρπες παλαιότερου σχεδιασμού, μια χορδή παράγει μόνο έναν τόνο, εκτός 

αν ξανά κουρδιστεί. Αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια άρπα μπορεί να παίξει μόνο σε ένα 
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κλειδί τη φορά και πρέπει να ξανά κουρδιστεί για να παίξει σε ένα άλλο κλειδί. Οι 

οργανοποιοί εγχόρδων έχουν βρει διάφορες λύσεις για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον 

περιορισμό: 

 την προσθήκη επιπλέον χορδών για να υπάρχουν χρωματικές νότες (μερικές 

φορές σε ξεχωριστές σειρές που διακρίνονται από την κύρια σειρά χορδών), 

 την προσθήκη μικρών μοχλών στην εγκάρσια ράβδο που όταν 

ενεργοποιούνται αυξάνουν τον τόνο μιας χορδής,  συνήθως κατά ένα ημιτόνιο 

 τη χρήση πεντάλ στη βάση του οργάνου που πιέζονται με το πόδι, τα οποία 

μετακινούν μικρά κλειδιά στη ράβδο. Τα μικρά κλειδιά επικοινωνούν με τη 

χορδή δίπλα από το βασικό κλειδί κι έτσι αλλάζουν τη διάρκεια της δόνησης, 

αλλά όχι την ένταση. 

 Οι ρίζες της  

          Η άρπα ήταν γνωστή από την αρχαιότητα στην Ασία, την Αφρική και την 

Ευρώπη, και η δημιουργία της χρονολογείται γύρω στο 3000  π.Χ. . Η χρήση της 

άρπας ήταν ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και 

της Αναγέννησης, όταν μάλιστα προέκυψαν πολλές παραλλαγές της και διαδόθηκε 

στις αποικίες της Ευρώπης, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική. 

        Αν και μερικά παλιά μέλη της οικογένειας  της άρπα πέθαναν στην Εγγύς 

Ανατολή και τη Νότια Ασία, παραλλαγές από τις πρώτες άρπες χρησιμοποιούνται 

ακόμα στη Μιανμάρ και σε περιοχές της Αφρικής. Άλλες παραλλαγές 

χρησιμοποιούνται από λαϊκούς μουσικούς στη σύγχρονη εποχή. 

 

 Παραλλαγές  

         Οι άρπες ποικίλλουν από 

πολλές απόψεις. Όσον αφορά το 

μέγεθος, πολλές μικρότερες 

άρπες μπορούν να παιχτούν 

κρατώντας τες στα πόδια, ενώ ο 

εκτελεστής είναι καθιστός, ενώ 

οι μεγαλύτερες άρπες είναι 

αρκετά βαριές και στηρίζονται 

στο πάτωμα.  

         Όλες οι άρπες έχουν έναν 

λαιμό, αντηχείο και χορδές, οι 

άρπες πλαισίου ή οι τριγωνικές 

άρπες έχουν μια στήλη στο μακρύ άκρο τους για να στηρίξουν τις χορδές,  σε 

αντίθεση με τις ανοικτές άρπες, όπως είναι οι άρπες τόξου. 

         Οι σύγχρονες άρπες ποικίλλουν επίσης στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για 

την επέκταση του εύρους και του χρωματισμού των χορδών. Στην άρπα του μοχλού- 

lever harp, ο εκτελεστής μπορεί να προσαρμόσει τη νότα της χορδής κατά τη 

διάρκεια της παράστασης, τραβώντας τον μοχλό. Στις άρπες με πεντάλ, πιέζοντας το 
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πεντάλ, ενεργοποιούνται οι μοχλοί για όλες τις οκτάβες ενός τόνου. Η άρπα με  

πεντάλ είναι ένα τυπικό όργανο στην ορχήστρα της ρομαντικής μουσικής εποχής 

(περίπου 1800-1910 μ.Χ.) και της μουσικής εποχής του 20ου και 21ου αιώνα.  

 

 Προέλευση από την Ασία 

 Κοντά στη Δυτική Ασία 

 

          Οι πρώτες άρπες βρέθηκαν στο Σουμέρ , το 

3500 π.Χ.. Οι παλαιότερες απεικονίσεις άρπας χωρίς 

το μπροστινό στύλο βρίσκονται σε τοιχογραφίες 

αρχαίων αιγυπτιακών  

τάφων στην κοιλάδα του 

Νείλου και χρονολογούνται 

γύρω στο 3000 π.Χ. Αυτές 

οι τοιχογραφίες δείχνουν 

ένα όργανο που μοιάζει πολύ με τόξο 

κυνηγού, χωρίς τη στήλη που υπάρχει στις σύγχρονες 

άρπες.  

         Περίπου το 1900 π.Χ. άρπες με τόξο στην περιοχή  

του Ιράκ και Ιράν αντικαταστάθηκαν από άρπες με γωνίες- 

angular harps  που διέθεταν κάθετα ή οριζόντια ηχεία.  

         Από την έναρξη της Κοινής Εποχής (= μετά Χριστόν), “γερές, κάθετες, άρπες 

με γωνία”, οι οποίες ήδη αποτελούσαν κυρίαρχο όργανο στον ελληνιστικό κόσμο, 

άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην αυλή των Σασάν. Τον τελευταίο αιώνα της 

περιόδου της κυριαρχίας της νέο-περσική αυτοκρατορίας, οι άρπες με γωνία  

επανασχεδιάστηκαν για να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ελαφριές (“ελαφριές, 

κατακόρυφες, γωνιακές άρπες”). Ενώ έγιναν πιο κομψές, έχασαν τη δομική τους 

ακαμψία. Τέτοιες άρπες απεικονίζονταν συχνά  στα εικονογραφημένα βιβλία 

περσικής παραγωγής της εποχής (1300–1600 μ.Χ.), μολαταύτα η χρήση τους ως 

μουσικά όργανα έφτασε στο τέλος της.  

 

 Νότια Ασία 

          Μεσολιθικά έργα ζωγραφικής της Bhimbhetka δείχνουν το παίξιμο άρπας. Μια 

άρπα με τόξο φτιαγμένη από ξύλινα στηρίγματα και μεταλλικές χορδές απεικονίζεται 

σε μια σφραγίδα από τον πολιτισμό της κοιλάδας του Ινδού. Τα έργα της λογοτεχνίας 

Tamil Sangam  (λογοτεχνία των ευγενών) περιγράφουν την άρπα και τις παραλλαγές 

της, ήδη από το 200 π.Χ.. Περιγράφονταν παραλλαγές που είχαν από 14 έως και 17 

χορδές. Το όργανο χρησιμοποιούταν από περιπλανώμενους μενεστρέλους για 

συνοδεία στο τραγούδι
 

Sumerian harp 
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          Μια άλλη πρώιμη άρπα της Νότιας Ασίας ήταν η αρχαία veena που δεν 

πρέπει να συγχέεται με τη σύγχρονη ινδική veena που είναι ένας τύπος 

λαούτου. Μερικά χρυσά νομίσματα Samudragupta δείχνουν στα μέσα του 

4ου αιώνα μ.Χ. τον ίδιο τον βασιλιά Samudragupta  να παίζει το όργανο. Η 

αρχαία veena υπάρχει ακόμη και σήμερα στη Βιρμανία, με τη μορφή της 

άρπας saung.  

 

 Ανατολική Ασία            
           

          Η άρπα ήταν δημοφιλής στην αρχαία Κίνα 

και τις γειτονικές περιοχές, αν και οι άρπες έχουν 

εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό στην Ανατολική 

Ασία στη σύγχρονη εποχή. Η κινεζική άρπα 

konghou υπάρχει ήδη από την περίοδο της άνοιξης 

και του φθινοπώρου (770–476 π.Χ.) και 

εξαφανίστηκε κατά τη δυναστεία των Μινγκ 

(1368–1644 μ.Χ.).
 
Μια παρόμοια άρπα, το gonghu 

παιζόταν στην αρχαία Κορέα και υπάρχουν 

γραπτές μαρτυρίες για την ύπαρξή της ήδη από 

την περίοδο Goguryeo (37 π.Χ. - 686 μ.Χ.).  
 
 
 
 
 

 Ιστορία 

 

 Ευρώπη 

        Ενώ η άρπα με τη γωνία και το τόξο ήταν εξαιρετικά 

δημοφιλής σε πολλές περιοχές, οι ευρωπαϊκές άρπες είχαν ένα 

τρίτο βασικό στοιχείο,  τη στήλη, δομικό μέλος που στηρίζει τις 

άκρες του τόξου και του ηχείου. Άρπες με τριγωνικό πλαίσιο 

τριών τμημάτων απεικονίζονται από τον 8ο αιώνα σε πέτρες των 

Πίκτων στη Σκοτία και σε χειρόγραφα  από τις αρχές του 9ου 

αιώνα στη  Γαλλία. Η καμπύλη του λαιμού της άρπας είναι 

αποτέλεσμα της αναλογικής μείωσης της βασικής τριγωνικής 

μορφής για να διατηρούνται οι χορδές σε ίση απόσταση μεταξύ 

τους.  

          Βασικό ζήτημα ήταν να βρεθεί κάποιος τρόπος  για να διευκολυνθεί η γρήγορη 

αλλαγή του τόνου μιας χορδής, ώστε ο εκτελεστής να είναι σε θέση να παίξει 

περισσότερες χρωματικές νότες. Κατά την περίοδο μπαρόκ στην Ιταλία και την 

Ισπανία, προστέθηκαν περισσότερες χορδές για να επιτρέψουν την εκτέλεση  

χρωματικών νοτών σε πιο περίπλοκες άρπες. Στη Γερμανία, το δεύτερο μισό του 

17ου αιώνα, οι διατονικές άρπες μονής σειράς διέθεταν χειροκίνητα άγκιστρα- τάστα 

πάνω σε μεμονωμένες χορδές για να ανεβάσουν τον τονικότητα τους κατά ένα 

ημιτόνιο. Τον 18ο αιώνα, αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός σύνδεσης που συνδέει αυτά 

τα άγκιστρα με πεντάλ, οδηγώντας στην εφεύρεση της άρπας πεντάλ μονής δράσης- 

single-action pedal harp.  
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          Η πρώτη μορφή άρπας με πεντάλ αναπτύχθηκε στην 

περιοχή του Τιρόλου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, ο Jacob 

Hochbrucker () σχεδίασε έναν βελτιωμένο μηχανισμό πεντάλ 

γύρω στο 1720. Μετά, οι Krumpholtz, Nadermann και η εταιρεία 

Erard,  εφηύραν έναν διπλό μηχανισμό, στον οποίο τοποθετήθηκε 

μια δεύτερη σειρά αγκιστριών κατά μήκος του λαιμού, 

επιτρέποντας την αύξηση του τόνου κατά ένα ή δύο ημιτόνια.  

 Αμερική 

          Στην Αμερική, οι άρπες διανέμονται ευρέως, κυρίως σε  περιοχές όπου η 

παράδοση της άρπας ήταν πολύ ισχυρή. Τέτοια σημαντικά κέντρα είναι το Μεξικό , η 

περιοχή των Άνδεων, η Βενεζουέλα και η Παραγουάη. Προέρχονται από τις μπαρόκ 

άρπες που ήρθαν από την Ισπανία κατά την αποικιακή περίοδο.  

          Η άρπα της Παραγουάης είναι το εθνικό όργανο και έχει 

αποκτήσει παγκόσμια φήμη. Έχουν περίπου 36 χορδές, 

παίζονται με τα νύχια και έχουν ένα μεγάλο και βαθύ ηχείο που 

αγγίζει την κορυφή.  

         Η άρπα βρίσκεται επίσης στην Αργεντινή,
 

αν και στην Ουρουγουάη 

εκτοπίστηκε στη θρησκευτική μουσική από το εκκλησιαστικό όργανο μέχρι τα τέλη 

του 18ου αιώνα.
 
Η άρπα βρίσκεται επίσης στη Βραζιλία, αλλά κυρίως στο νότο της 

χώρας.  

          Η Άρπα των Άνδεων, επίσης γνωστή ως η άρπα του 

Περού, ή γηγενής άρπα, είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των 

λαών που ζουν σε ορεινές περιοχές των Άνδεων, όπως οι 

Quechua και οι  Aymara,  καθώς και στη Βολιβία και τον 

Ισημερινό. Είναι σχετικά μεγάλη και συνήθως συνοδεύει 

ερωτικούς χορούς και τραγούδια, όπως το huayno.  Ο Juan 

Cayambe  ήταν ένας από τους πιο διάσημους αρπιστές που 

χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη άρπα.  

          Η μουσική της μεξικάνικης  jarocha άρπα της 

Βερακρούζ έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση που φαίνεται στο παραδοσιακό 

τραγούδι « La Bamba ».  

         Στη Βενεζουέλα, υπάρχουν δύο ξεχωριστές παραδόσεις: η arpa 

llanera («άρπα του Llanos »-εικόνα) και η κεντρική άρπα («της 

κεντρικής περιοχής»). Η μοντέρνα arpa llanera έχει 32 χορδές από 

νάιλον.  

 Αφρική 

          Στην Αφρική συναντώνται διάφοροι τύποι άρπας. Ορισμένες 

από αυτές, οι οποίες αναφέρονται γενικά ως αφρικανικές άρπες, είναι άρπες τόξου ή 

γωνίας, οι οποίες στερούνται εμπρόσθιων  στηλών που ενώνουν το λαιμό με το σώμα. 
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          Ορισμένα όργανα που μοιάζουν με άρπα στην Αφρική δεν 

ταξινομούνται στις ευρωπαϊκές κατηγορίες. Όργανα όπως το 

Kora Δυτικής Αφρικής και το Ardin της Μαυριτανίας μερικές 

φορές χαρακτηρίζονται ως «άρπα ακίδας» ή «άρπα γέφυρας» 

(«spike harp», «bridge harp»), αφού η κατασκευή τους 

περιλαμβάνει μια γέφυρα που συγκρατεί τις χορδές πλαγίως, οι 

οποίες εισέρχονται κάθετα το ηχείο. 

 Νότια και Νοτιοδυτική Ασία 

           Ενώ οι λύρες υπάρχουν ακόμη στη Μέση Ανατολή, οι περισσότερες από τις 

πραγματικές άρπες της περιοχής έχουν εξαφανιστεί. Το τουρκικό çeng ήταν μια άρπα 

εννέα χορδών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που εξαφανίστηκε στα τέλη του 17ου 

αιώνα. Μια παρόμοια άρπα, το  changi επιβιώνει στην περιοχή Svaneti της Γεωργίας. 

          Στην απομακρυσμένη και ορεινή επαρχία Nuristan του 

Αφγανιστάν, η άρπα Kafir αποτελεί βασικό μέρος της μουσικής 

παράδοσης εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ινδία, ο λαός Padhar της 

Madhya Pradesh χρησιμοποιεί την άρπα bin-baia. 

 Ανατολική Ασία 

          Η άρπα εξαφανίστηκε στην Ανατολική Ασία κατά τον 

17ο αιώνα. Περίπου το έτος 1000, άρπες όπως το vajra  

άρχισαν να αντικαθιστούν προηγούμενες άρπες. Εντούτοις, 

κάποια είδη όπως η άρπα Myanmar's saung-gauk, η οποία 

θεωρείται το εθνικό όργανο στη χώρα αυτή,  έχουν επιβιώσει 

στη σύγχρονη εποχή. Αν και το αρχαίο κινεζικό konghou δεν 

έχει αναστηθεί, το όνομα χρησιμοποιείται για ένα σύγχρονο 

όργανο που βασίζεται στη δυτική κλασική άρπα, αλλά έχοντας 

τις χορδές του διπλασιασμένες, έτσι ώστε να σχηματίζονται 

δύο νότες ανά χορδή, επιτρέποντας την εκτέλεση προηγμένων 

τεχνικών. 

 

 

 Σύγχρονες ευρωπαϊκές και αμερικανικές άρπες 

 

 Άρπα κονσέρτων  

         Η άρπα συναυλίας είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο όργανο. Η χρήση "πεντάλ" 

είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τη διακρίνει από την κλασική άρπα.  Τα 

πεντάλ είναι συσκευές που ελέγχονται από τα πόδια του εκτελεστή και μπορούν να 

αλλάξουν το ύψος των χορδών, καθιστώντας την άρπα ένα πλήρως χρωματικό 

όργανο με ένα ευρύ κλασικό ρεπερτόριο. Η άρπα πεντάλ περιέχει επτά πεντάλ που το 

καθένα επηρεάζει το συντονισμό όλων των χορδών μια τονικότητας. Τα πεντάλ, από 

αριστερά προς τα δεξιά, είναι ρε, ντο, σι στην αριστερή πλευρά και μι, φα, σολ, λα 

στα δεξιά. Τα πεντάλ χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1697 από τον Jakob 

Hochbrucker της Βαυαρίας. Το 1811 αναβαθμίστηκαν στο σύστημα πεντάλ "διπλής 

δράσης" που κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Sébastien Erard. 
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           Η προσθήκη πεντάλ διεύρυνε τις ικανότητες 

της άρπας, επιτρέποντας τη σταδιακή είσοδό της στην 

κλασική ορχήστρα, κατά τον 19ο αιώνα. Ο ρόλος της 

άρπας στην πρώιμη κλασική μουσική δεν ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικός, χρησιμοποιήθηκε μόνο λίγες 

φορές από μεγάλους συνθέτες όπως ο Mozart και ο 

Beethoven. Η χρήση της από τον Cesar Franck στη 

συμφωνία στη ρε ελάσσονα (1888) χαρακτηρίστηκε 

ως «επαναστατική» παρά το γεγονός ότι υπήρχε 

προγενέστερη κλασική χρήση του οργάνου. Τον 20ο 

αιώνα, η άρπα με πεντάλ χρησιμοποιούταν σε 

μουσικές κωμωδίες το 1929 με τον Arthur "Harpo" 

Marx , στη τζαζ με τον Casper Reardon το 1934,
 
στο 

single των Beatles  " She's Leaving Home", και σε 

πολλά έργα του Björk, στα οποία συμμετείχε η 

αρπίστρια Zeena Parkins. Στις αρχές της δεκαετίας 

του 1980, ο Ελβετός αρπιστής Andreas Vollenweider 

χρησιμοποίησε αυτή τη νέα άρπα στα δημοφιλή τζαζ 

άλμπουμ του, όπως και σε συναυλίες, εξοικειώνοντας, 

έτσι,  το κοινό μαζί της.  

 

 Λαϊκά και κελτικά όργανα 

 

         Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχει μια οικογένεια από 

άρπες μεσαίου μεγέθους, με νάιλον χορδές, και ενίοτε με 

μερικούς ή πλήρεις μοχλούς αλλά χωρίς πεντάλ. 

Κυμαίνονται από δύο έως έξι οκτάβες, και οι χορδές  

κρούονται με τα δάχτυλα χρησιμοποιώντας παρόμοια 

τεχνική με αυτή που χρησιμοποιείται  στην άρπα του 

πεντάλ. Αυτές οι άρπες αποκαλούνται ευρέως " κέλτικες 

άρπες " από την περιοχή που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο 

βαθμό, ή " λαϊκές άρπες " λόγω της χρήσης τους σε μη 

κλασική μουσική, ή ως «άρπα  με μοχλούς » για να 

αντιπαραβάλλουν τον μηχανισμό τους με αυτόν της άρπας 

με πεντάλ.  

         Η σύγχρονη κελτική άρπα άρχισε να εμφανίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα 

στην Ιρλανδία. Ο κατασκευαστής άρπας πεντάλ του Δουβλίνου John Egan ανέπτυξε 

έναν νέο τύπο άρπας που είχε χορδές εντέρου και μηχανισμούς για ημιτόνια όπως μια 

ορχηστρική άρπα με  πεντάλ, δηλαδή ήταν μικρή και κυρτή, όπως η cláirseach- 

κελτική άρπα ή η ιρλανδική άρπα, αλλά οι χορδές της ήταν από έντερο και το ηχείο 

ήταν πολύ ελαφρύτερο. Στη δεκαετία του 1890, μια παρόμοια νέα άρπα αναπτύχθηκε 

επίσης στη Σκωτία. Στα μέσα του 20ού αιώνα, ο Jord Cochevelou ανέπτυξε μια 

παραλλαγή της σύγχρονης κελτικής άρπας, την οποία ονόμαζε «Breton Celtic άρπα». 

Ο γιος του Alan Stivell επρόκειτο να γίνει ο πιο σημαντικός Breton αρπιστής, καθώς 

και μια ισχυρή επιρροή στον ευρύτερο κόσμο της κελτικής άρπας.  
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 Άρπες πολλαπλών σειρών  

 

          Μια άρπα πολλαπλών σειρών είναι μια άρπα με περισσότερες από μία σειρές 

χορδών, σε αντίθεση με τη συνηθέστερη άρπα μιας σειράς. Σε μια διπλή άρπα, οι δύο 

σειρές κινούνται γενικά παράλληλα μεταξύ τους, μία στην κάθε πλευρά του λαιμού, 

και συνήθως είναι και οι δύο διατονικές με πανομοιότυπες νότες.  

          Η τριπλή άρπα προήλθε από την Ιταλία 

τον 16ο αιώνα και έφτασε στην Ουαλία στα 

τέλη του 17ου αιώνα όπου καθιερώθηκε στην 

τοπική  μουσική παράδοση ως η ουαλλέζικη 

άρπα ( "άρπα τριών σειρών"). Αποτελείται 

από δύο εξωτερικές σειρές πανομοιότυπων 

διατονικών χορδών με ένα τρίτο σύνολο 

χρωματικών χορδών μεταξύ τους. Αυτές οι 

χορδές είναι ρυθμισμένες ώστε να επιτρέπουν 

στον αρπιστή να φτάσει πέρα από την 

εξωτερική σειρά και να κρούσει μια εσωτερική χορδή εάν απαιτείται μια χρωματική 

νότα. 

 

 Χρωματικές άρπες 

           Μερικές άρπες, αντί να χρησιμοποιούν συσκευές πεντάλ ή 

μοχλού, επιτυγχάνουν χρωματικότητα προσθέτοντας απλά 

επιπλέον χορδές για να καλύψουν τις νότες εκτός της διατονικής 

τους κλίμακας. Η ουαλική τριπλή άρπα είναι ένα τέτοιο όργανο. 

Δύο άλλα όργανα που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική είναι η 

cross-strung harp και η inline chromatic harp.  

          Η διασταυρούμενη άρπα ( cross-strung harp) αποτελείται 

από μια σειρά διατονικών χορδών και μια ξεχωριστή σειρά με 

χρωματικές νότες,  σε γωνία  σχήματος "X" έτσι ώστε η σειρά 

που μπορεί να παιχτεί από το δεξί χέρι στην κορυφή, να μπορεί 

να παιχτεί με το αριστερό χέρι στο κάτω μέρος και το 

αντίστροφο. Αυτή η παραλλαγή επικυρώθηκε για πρώτη φορά ως 

arpa de dos órdenes ("άρπα δύο σειρών") στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία, τον 17ο αιώνα. 

            Η inline chromatic harp είναι άρπα με όλες τις 12 νότες 

της χρωματικής κλίμακας να εμφανίζονται σε μία μόνο σειρά. Αυτές οι άρπες 

δημιουργήθηκαν γύρω στο 1902, όταν ο Karl Weigel του Ανόβερου κατοχύρωσε με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα μοντέλο χρωματικής άρπας μιας σειράς. 

 Ηλεκτρικές άρπες 
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           Οι ηλεκτροακουστικές άρπες 

παράγονται από πολλούς κατασκευαστές 

άρπας, συμπεριλαμβανομένων των Lyon & 

Healy , Salvi και Camac . Χρησιμοποιούν 

γενικά μεμονωμένους πιεζοηλεκτρικούς 

αισθητήρες για κάθε χορδή, συχνά σε 

συνδυασμό με μικρά ενσωματωμένα 

μικρόφωνα για την παραγωγή μικτού 

ηλεκτρικού σήματος. Τα όργανα με κοίλο 

σώμα μπορούν επίσης να παιχτούν 

ακουστικά, ενώ αυτά με τα στερεά σώματα 

πρέπει να ενισχυθούν.  

           Η gravikord που κατασκευάστηκε 

στα τέλη του 20ού αιώνα είναι μια 

σύγχρονη ηλεκτρική διπλή άρπα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με βάση 

την παραδοσιακή δυτική αφρικανική κορά. 

 

 Επιφανείς αρπιστές & αρπίστριες  

 

 Yolanda Kondonassis 

          Ξεκινώντας τη μουσική καριέρα της σε ηλικία 18 ετών, η 

Kondonassis είναι μια Αμερικανίδα σόλο αρπίστρια, γνωστή ως 

η πιο ηχογραφημένη σύγχρονη κλασσική αρπίστρια. Είναι 

καθηγήτρια άρπας και θεωρείται  μια εξαιρετική παίκτρια με 

εκπληκτική τεχνική. Η Kondonassis έχει γράψει πολλά βιβλία 

και έχει παίξει ως σολίστ κονσέρτου και σε ρεσιτάλ σε όλο τον 

κόσμο. Έχει κερδίσει διάφορα βραβεία, όπως το Cleveland Arts 

Prize και μερικές από τις καλύτερες διακρίσεις στον διαγωνισμό 

New York Philharmonic National Young Artists. Η δισκογραφία 

της περιλαμβάνει 19 τίτλους, ένας εκ των οποίων ήταν 

υποψήφιος για βραβείο Grammy. Είναι επικεφαλής των τμημάτων άρπας στο 

Ινστιτούτο Μουσικής του Cleveland και στο Ωδείο Μουσικής του Oberlin. 

 

 Joanna Caroline Newsom 

       Αμερικανίδα αρπίστρια,  τραγουδοποιός και 

ηθοποιός. Ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα παίζοντας 

πλήκτρα στη indie μπάντα, the Pleased .Το πρώτο 

άλμπουμ της, The Milk-Eyed Mender, κυκλοφόρησε το 

2004. Έλαβε μεγαλύτερη αναγνώριση με την 

κυκλοφορία του Ys (2006), που καταγράφηκε στον 

αριθμό 134 στο Billboard 200 και προτάθηκε για ένα 

Βραβείο Μουσικής Shortlist το 2007. Κυκλοφόρησε 

δύο ακόμη άλμπουμ: Have One on Me (2010) και 
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Divers (2015), το τελευταίο από τα οποία ξεπέρασε όλα τα προηγούμενα άλμπουμ 

της. Η Newsom έχει αναγνωριστεί από τους κριτικούς για το μοναδικό μουσικό της 

στυλ και για την εξέχουσα χρήση της άρπας.  

 

 Harpo Marx  

 

        Ήταν Αμερικανός κωμικός και  ένας από τους 

γνωστότερους αρπιστές στη σύγχρονη ιστορία. 

Έχει αγαπηθεί από ανθρώπους όλων των γενεών. 

Ακόμα και τα παιδιά σήμερα τον γνωρίζουν, ειδικά 

μέσω των επαναλαμβανόμενων εμφανίσεων του 

στο I Love Lucy.  

          Έμαθε πώς να κρατάει την άρπα με το να 

μιμείται έναν άγγελο που παίζει άρπα. Κανείς στην 

πόλη όπου έμενε δεν ήξερε πώς να παίξει την άρπα, 

οπότε την κούρδισε μόνος του, όσο καλύτερα 

μπορούσε. Άρχισε να μαθαίνει να παίζει το όργανο 

χωρίς μαθήματα. Τρία χρόνια αργότερα, 

ανακάλυψε ότι το είχε κουρδίσει λανθασμένα. Παρά το μουσικό ταλέντο του, δεν 

έμαθε ποτέ να διαβάζει ή να γράφει μουσική.  Παρόλο που πλήρωσε τους κορυφαίους 

μουσικούς για να του διδάξουν τη  «σωστή» τεχνική παιξίματος άρπας, διατήρησε το 

μοναδικό του στυλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (οι «δάσκαλοί του», 

γοητευμένοι από το τρόπο που έπαιζε, πέρασαν τις συνεδρίες τους ακούγοντάς τον να 

παίζει με τον δικό του τρόπο). Η μοναδική εξαίρεση ήταν ο Mildred Dilling που 

τελικά τον δίδαξε τη σωστή τεχνική. 

 

 

 Turlough O'Carolan 

         Ήταν ένας από τους πιο 

γνωστούς Ιρλανδούς αρπιστές. Αφού 

τυφλώθηκε από την ευλογιά στην 

εφηβεία του, έμαθε να παίζει άρπα. Τα 

υπόλοιπα χρόνια της ζωής του  

ταξίδεψε σε όλη την Ιρλανδία ως 

πλανόδιος μουσικός. Οι συνθέσεις του, 

οι οποίες  αριθμούν πάνω από 200, 

είναι γνωστές σε όλους τους παίκτες 

της άρπας καθώς και σε άλλους 

Ιρλανδούς μουσικούς.  
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 King David 

 

          Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ είναι οι πρωταγωνιστές μιας από 

τις πιο γνωστές βιβλικές ιστορίες. Αλλά ο Δαβίδ ήταν επίσης 

πετυχημένος μουσικός και μάλιστα πολλοί από τους 

Ψαλμούς αποδίδονταν σε αυτόν. Ως νεαρός, έπαιζε την άρπα 

του για να ηρεμήσει τα κοπάδια των προβάτων του πατέρα 

του και να καταπραΰνει την τρέλα και το ταραγμένο μυαλό 

του Βασιλιά Σαούλ. Έγινε βασιλιάς μετά τον Σαούλ και 

βασίλεψε από το 1010 έως το 970 π.Χ. Ο Βασιλιάς Δαβίδ 

απεικονίζεται γενικά να παίζει άρπα σε βιτρώ παράθυρα 

καθεδρικών ναών και εκκλησιών.  

 

 

 

 

 

 Τα καλύτερα κομμάτια που γράφτηκαν για άρπα 

 Mozart – Concerto for Flute, Harp and Orchestra 

         Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που γράφτηκε από τον Mozart για την άρπα και 

αδιαμφισβήτητα είναι ένα αριστούργημα. 

 Handel – Concerto for Harp and Orchestra 

         Αν και αρχικά υπήρχε η υποψία ότι είναι ένα κομμάτι γραμμένο από τον Handel 

για το όργανο, οι μελετητές της μουσικής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 

επιδιωκόμενο σόλο όργανο ήταν η άρπα. Αυτός είναι ένας πυλώνας στο τεράστιο 

ρεπερτόριο του Handel και  ένα κλασσικό κομμάτι για όλους τους αρπιστές.  

 Donizetti – Harp solo from ‘Lucia di Lammermoor’ 

         Ένα πανέμορφο σόλο για  άρπα  από την όπερα του Donizetti,  “Lucia di 

Lammermoor”. 

 

 Glinka – Variations on a Theme of Mozart 

          Η Glinka βασίζεται στην έξυπνη μελωδική απλότητα του Mozart για να 

δημιουργήσει κάτι πολύ δύσκολο. Είναι ένα όμορφο κομμάτι που επιτρέπει στον 

ερμηνευτή να εξερευνήσει διαφορετικά στυλ παιξίματος.  
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 John Thomas – ‘Watching the Wheat’ 

           Ένα εντυπωσιακό ουαλικό κλασσικό  κομμάτι του John Thomas, μέτριας 

δυσκολίας.  

 

 Jesús Guirdi – Viejo Zortzico  

          Οι Ισπανικές-Βασκικές ρίζες του συνθέτη Guirdi  είναι φανερές σε αυτό το 

κομμάτι. Με μια νότα τζαζ στην αρχή, αυτό είναι ακόμη ένα εντυπωσιακό κομμάτι 

του 20
ου

 αιώνα.  
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 Πηγές- βιβλιογραφία  

 

  https://philharmonia.co.uk/resources/instruments/harp/

  http://melodisia.mmb.org.gr/musicInstruments/list.asp?c=143

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CF%80%CE%B1

  http://ikee.lib.auth.gr/record/114555/files/ptuxiaki.pdf

  https://www.harpcenter.com/category/famous-harpists

  https://austinharpamanda.com/famous-harp-players-around-the-world/

  https://en.wikipedia.org/wiki/Harp#Development_and_history

  https://www.ranker.com/list/list-of-famous-harpists/reference

 https://www.classicfm.com/discover-music/instruments/harp/best-

 pieces-for-harp/

 https://www.classicfm.com/discover-music/instruments/harp/best-

 pieces-for-harp/

 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fel.m.wikip

edia.org%2Fwiki%2F%25CE%2591%25CF%2581%25CF%2587%2

5CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF%3AGerard_van_Honthors

t_-_King_David_Playing_the_Harp_-

_Google_Art_Project.jpg&psig=AOvVaw0Cluq9oNPmIEcyCw38gG

Eg&ust=1627491198609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQj

 RxqFwoTCOitg7Tbg_ICFQAAAAAdAAAAABAD

 https://carolanguitar.files.wordpress.com/2020/01/carolan-harp-

 painting.jpg?w=427

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Harpo_Marx_

 playing_the_harp_%28cropped%29.jpeg

  https://thekey.xpn.org/aatk/files/2015/12/joanna7-620x553.jpg

 https://i.pinimg.com/originals/01/ed/05/01ed05ab7afbd19aabfa6261d2

 6ee36f.jpg

  https://i.ytimg.com/vi/M4M1UIg1So8/hqdefault.jpg

 https://lh3.googleusercontent.com/proxy/h3YhjQW266eWwK2Yp7idl

p4TlwxOJu23-qxp1yD7mk8DeijNbXvc-

eM1M7B7axXA_xPCV5KzP4vXNkG1DGZ2OTPJsDmiU3L_NlDDz

 LsgZhkR

 https://i.pinimg.com/originals/52/5d/2e/525d2ed8770b532c61e44c508

 0dc6f55.jpg

 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutt

erstock.com%2Fsearch%2Fparaguayan%2Bharp&psig=AOvVaw0N8

m_tQSEZGdKKszk02eYQ&ust=1627546560508000&source=images

&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKiInsuphfICFQAAAAAdAAAA

ABAD 

 https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.davids

anger.com%2Fstockimages%2F8-761-

856.cuzco&psig=AOvVaw2Jz2E7nazWMnWo7GVWgnei&ust=1627

546673868000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNj

irICqhfICFQAAAAAdAAAAABAk 

 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farticulo.me

rcadolibre.com.co%2FMCO-534323255-arpa-llanera-
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