
Η ματιά ενός θετικού μυαλού… 



 Σε αυτή την παρουσίαση θα 
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε πολλά 
ερωτήματα, αλλά ως τελικό συμπέρασμα θα 
πρέπει να απαντήσουμε σε ένα ουσιώδες 
ερώτημα: «αν μπορούν  να ψέλνουν άνδρες 
μαζί με γυναίκες» 



 Μπορούν να ψάλλουν ένας άνδρας και μία 
γυναίκα από την ίδια βάση λέγοντας 
ακριβώς τις ίδιες νότες; 

 Μπορεί να ψάλλουν  γυναίκες από 
απόσταση οκτάβας; 

 Γιατί ένα μέρος των ανθρώπων πιστεύει ότι 
η γυναικεία φωνή ακούγεται «εντονότερη» 
από την ανδρική; Τι είναι αυτό που την κάνει 
να ξεχωρίζει; 



Η έννοια του ήχου 

Ο ήχος εκφράζεται ως ένα κύμα… 









 Στη φυσική αλλά και στη μουσική υπάρχουν 4 
χαρακτηριστικά με τα οποία μπορούμε να 
περιγράψουμε έναν ήχο: 
 Ύψος 

 Ένταση 

 Διάρκεια 

 Χροιά 

(Seashore, 1967, σ.16) 
 Στη φυσική μετράμε το ύψος ενός ήχου με 

βάση τα Hz. 



 Διαφορετικός 
αριθμός 
ταλαντώσεων 
στη μονάδα του 
χρόνου 
σημαίνει 
διαφορετικό 
ύψος (νότα) 



 Διαφορετικό 
πλάτος 
ταλάντωσης 
σημαίνει 
διαφορετική 
ένταση ήχου 



Αν δεν εκπνεύσουμε αέρα δεν παράγεται φωνή. 







 Οι άντρες έχουν μεγαλύτερες φωνητικές χορδές και 
ως εκ τούτου πιο βαθιά φωνή από τη γυναικεία.  
 

 Οι φωνητικές μας χορδές δονούνται κάθε φορά που 
βγαίνει από τους πνεύμονες αέρας για να μιλήσουμε. 
Το μήκος, το μέγεθος και η ένταση των χορδών είναι 
οι παράγοντες που καθορίζουν τη «θεμελιώδη 
συχνότητα» του ήχου της φωνής μας. 
 
 περίπου 125 Hz για τους άντρες 

 210 Hz για τις γυναίκες 
 

http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/ 

 

http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/
http://www.beautifulminds.gr/2013/05/26/ti-kathorizei-to-pws-akougetai-i-fwni-sou/








 Η σύγκριση μας δίνει το εξής αποτέλεσμα: 





 Μία ανδρική φωνή διαφέρει από μία 
γυναικεία: 

 Στη θεμελιώδη συχνότητα 

 Στην έκταση που καταλαμβάνει 



 Μπορεί να ψάλλουν ένας άνδρας και μία 
γυναίκα από την ίδια βάση λέγοντας 
ακριβώς τις ίδιες νότες; 

 Η απάντηση μετά την τόση θεωρία είναι 
προφανής: ΟΧΙ. 



 Τότε όταν σήμερα βλέπουμε στους ναούς να 
ψέλνουν άνδρες μαζί με γυναίκες και παιδιά 
τι συμβαίνει; 



 Δεν ψέλνουν στην ίδια νότα, αλλά στην 
οκτάβα (αντιφωνία). 
 

   Ζωντανό πείραμα… 



 Αν θεωρήσουμε ότι η Βυζαντινή μουσική 
είναι μονοφωνική και δεν επιτρέπεται να 
έχουμε συνηχητικές γραμμές, τότε πώς 
γίνεται να ψέλνουν άνδρες και γυναίκες σε 
απόσταση οκτάβας; 



 Στη συνέχεια θα δείξουμε τι συμβαίνει όταν 
ψάλλουν δύο άνθρωποι σε απόσταση 
οκτάβας. 



 Ας υποθέσουμε ότι ένας άνδρας και μία 
γυναίκα ψάλλουν σε απόσταση οκτάβας. 

 Ποιο πρόβλημα δημιουργείται; 
 Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα 

πρέπει να ερευνήσουμε ένα άλλο πολύ 
σπουδαίο όργανο του σώματος μας, το αυτί. 



Κοινώς το αυτί 













 Το πείραμα 





 Και το αποτέλεσμα του πειράματος ήταν… 









 Η ένταση ενός κύματος μετριέται σε db 
(ντεσιμπέλ). 







 Μπορεί να ψάλλουν  γυναίκες από 
απόσταση οκτάβας; 

 Γιατί ένα μέρος των ανθρώπων πιστεύει ότι 
η γυναικεία φωνή ακούγεται «εντονότερη» 
από την ανδρική; Τι είναι αυτό που την κάνει 
να ξεχωρίζει; 
 



 Δεν μπορούν να ψάλλουν γιατί οι γυναίκες 
θα ακούγονται στα αυτιά μας πιο έντονα σε 
σχέση με τους άνδρες, εφόσον είναι πιο 
κοντά στα 1000 Hz. 



 Αμιγώς γυναικεία αναλόγια 
    & 
 Αμιγώς ανδρικά αναλόγια 




