
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΜΠΥΛΟΥ ΑΝΤΗΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΛΑΟΥΤΟΕΙΔΩΝ 

Η κολοκύθα χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στις τάξεις των Ελλήνων οργανοποιών.  

Κυριολεκτικά πρωτόλειο αντικείμενο μύησης, έτοιμο αντηχείο, απαλλάσσει  τον νέο 

οργανοποιό από την  ιδιαίτερα δύσκολη κατασκευή  του αντηχείου με την μέθοδο 

της ντούγας(φέτας). Η μορφή των εξελιγμένων  αντηχείων  θα συνεχίσει να 

παραπέμπει στον ταπεινό αυτό καρπό.  Προγονολατρεία και εμμονική  προσκόλληση  

ή αρχετυπικό σύμβολο θεμελιωμένο  σε πανίσχυρο νόμο? 

Το δεύτερο όπως  θα αποδειχθεί στην ανάλυση που θα ακολουθήσει. 

Μια σημειακή ηχητική πηγή στην θέση ενός κουκουτσιού  μιας ρώγας σταφυλιού θα 

δημιουργήσει ένα σφαιρικό κύμα που κάποια χρονική στιγμή θα ταυτιστεί με τον 

φλοιό της ρώγας. 

Η στοιχειώδης αυτή  φιλοσοφική ανάλυση παραπέμπει  στην Πυθαγόρεια  μονάδα. 

Ένας κύκλος (και κατ’ επέκταση σφαίρα), εφοδιασμένος με ένα σημείο στο κέντρο 

του.  Με βάση αυτήν ο φιλόσοφος αξιώνει την σφαιρικότητα της  γης. 

Τον αλγόριθμο για σύνθετα αντι-κείμενα  θα προμηθεύσει η αρχή του  Huygens.  

Κάθε σημείο του μετώπου κύματος  είναι μια δευτερεύουσα σημειακή πηγή. Από το 

άθροισμα τους θα προκύψει  το νέο μέτωπο κύματος. 

 Μια εγκάρσια  τομή κολοκύθας θα τον επιβεβαιώσει αποκαλύπτοντας  μια κυματική 

κατανομή σπόρων.  Ο εξωτερικός φλοιός  θα ταυτιστεί με το μέτωπο κύματος  αν οι 

σπόροι αυτού ήταν  οι δευτερεύουσες πηγές. 

 

Κυματική φύση των καρπών  ή καρπική φύση του κύματος? 



Και τα δύο, καθώς η ενοποιός ισχύς της φιλοσοφίας ανάγει τα φυσικά αντικείμενα  

σε ομοειδή σφαιρικά σύνολα, απογυμνώνοντάς τα από τα ειδικά χαρακτηριστικά.Η 

εφαρμογή των παραπάνω στα έγχορδα μουσικά όργανα θα  είναι    εντυπωσιακή 

όπως θα φανεί στην  συνέχεια. 

Το αρμονικό επίπεδο ενός   έγχορδου μουσικού οργάνου δονείται  με  μια σειρά από 

τρόπους ταλάντωσης ( κατ’ αναλογία των τρόπων μιας χορδής) Απ’ αυτούς ο 

θεμελιώδης  μπορεί να θεωρηθεί ότι παράγεται (με μεγάλο ποσοστό αξιοπιστίας) 

από μια σειρά σημειακών πηγών  κατάλληλης έντασης, κατανεμημένων πάνω στον 

άξονα συμμετρίας του αρμονικού επιπέδου. Το μέτωπο κύματος  θα προκύψει από 

την συμβολή  όλων αυτών των σημειακών  πηγών. Θα έχει  το σχήμα μιας εκ 

περιστροφής  επιφάνειας. Αν το σχήμα του αντηχείου είναι ανάλογο με αυτό του 

μετώπου, (περίπτωση των λαουτοειδών) , το κύμα θα προσπέσει και θα ανακλαστεί  

ταυτόχρονα. Το ταυτόχρονο αυτό θα απαλείψει μια σειρά από χαοτικά  φαινόμενα  

που επηρεάζουν αρνητικά τον παραγόμενο ήχο.  

Ανώτεροι τρόποι  ταλάντωσης σχετίζονται με διαφορετικές κατανομές  σημειακών 

πηγών πάνω στο αρμονικό επίπεδο. Στις περιπτώσεις  αυτές το παραγόμενο μέτωπο 

κύματος και κατ’ επέκταση το βέλτιστο αντηχείο δεν μπορεί να προβλεφθεί από την 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο (απουσία φυσικού αναλόγου) . Οι προβλέψεις των 

ειδικών χαρακτηριστικών δεν ανήκουν στην  δικαιοδοσία της .   

Πειραματισμοί και εμπειρία αναπληρώνουν το έλλειμμα αυτό.  Οι οργανοποιοί  

ρυθμίζουν  την πλάτη του  οργάνου ανάλογα με το ύφος του οργάνου και την θέση 

του στο μουσικό σύνολο.  Η  επιστημονική κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας αυτής 

οδηγεί στην διατύπωση: 

Η συχνότητα του τρόπου ταλάντωσης είναι αντίστροφα  ανάλογη με την βέλτιστη 

καμπυλότητα (1/R)  του αντηχείου. 

Η νομιμότητα των ακροβασιών ανάμεσα στα φρούτα  και τα κύματα θα οδηγήσει σε 

μια νέα ριζοσπαστική μορφή του κιθαριστικού αντηχείου. Η επίπεδη πλάτη  θα 

αντικατασταθεί από μια  διθολική, κατ’ εικόνα της διπλής κολοκύθας.  Η σύγκριση 

των δύο  φασματογραφημάτων επιβεβαιώνει  την αξιοπιστία της φιλοσοφικής οδού. 

Η καθαρότητα των αρμονικών και δη αυτή του συντονισμού του αέρινου όγκου ( 

Helmholz στα 100 Hz) είναι σαφώς υπέρ του διθολικού αντηχείου. Όλοι οι 

κατασκευαστικοί παράμετροι  πλην του γεωμετρικού είναι ίδιοι και για τα δύο 

όργανα. 



Η περιγραφή  του τρόπου λειτουργίας του αντηχείου και  η συνεισφορά της 

γεωμετρίας του   μπορούν να πραγματοποιηθούν με αναλυτικές μεθόδους .  Η 

ολοκλήρωση  μιας τέτοιας έρευνας θα προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς και 

φαινόμενα ντόμινο στο έγχορδο οργανολόγιο. 


