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Μέρος II 

Ας ξεκινήσουμε να παίζουμε:  

Τα βασικά 

Το 5
ο

 Κύμα                  Του Rich Tennant 

 «Γιώργο, σε αφήνω. Φεύγω με τον καλύτερό σου φίλο  

και παίρνω μαζί μου τα έπιπλα, το αυτοκίνητο, και το  

σκύλο. Ίσως τώρα καταφέρεις να μάθεις επιτέλους  

τις μινόρε συγχορδίες σου.» 



Σε αυτό το Μέρος... 

Αυτό είναι το μέρος του βιβλίου όπου το πράγμα 
αρχίζει να ζεσταίνεται, θυμίζοντας λίγο Woodstock. 
Εδώ ξεκινάτε να παίζετε κιθάρα πραγματικά. Στο 
Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται κάποια εργαλεία που θα 
χρησιμοποιείτε συνεχώς: οι ανοιχτές ματζόρε και 
μινόρε συγχορδίες. Αυτές οι συγχορδίες είναι ο 
γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος για να 
ξεκινήσετε να δημιουργείτε αναγνωρίσιμη μουσική 
στην κιθάρα σας, και παράλληλα έχουν το 
πλεονέκτημα ότι συναντώνται διαρκώς στην 
κιθαριστική μουσική. Αν πρόκειται να ασχοληθείτε 
περισσότερο με κάποιο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου, 
αυτό πρέπει να είναι το Κεφάλαιο 4. Το Κεφάλαιο 5 
παρέχει βασικές πληροφορίες για μελωδίες με απλές 
νότες, ώστε να μπορέσετε να εμπλουτίσετε το 
παίξιμό σας από μελωδική άποψη. Τέλος, το μέρος 
αυτό ολοκληρώνεται με λίγα «καρυκεύματα», καθώς 
στη συνταγή προστίθενται οι βασικές συγχορδίες 
εβδόμης. 



Κεφάλαιο 4 

Ο ευκολότερος τρόπος 
παιξίματος: Βασικές ματζόρε  

και μινόρε συγχορδίες 
...............................  

Σε αυτό το κεφάλαιο 

� Συγχορδίες της οικογένειας Λα 

� Συγχορδίες της οικογένειας Ρε 

� Συγχορδίες της οικογένειας Σολ 

� Συγχορδίες της οικογένειας Ντο 

� Κομμάτια με βασικές ματζόρε και μινόρε συγχορδίες 

� Επιστροφή στα παλιά 

...............................  

Το να συνοδεύετε μουσικά τον εαυτό σας ενώ τραγουδάτε τα αγαπημένα 
σας τραγούδια — ή όταν τα τραγουδά κάποιος άλλος, σε περίπτωση που η 
φωνή σας δεν είναι ιδιαίτερα μελωδική — είναι ένας από τους καλύτερους τρό-
πους για να μάθετε βασικές συγχορδίες κιθάρας. Από τη στιγμή που θα γνωρί-
ζετε τις βασικές συγχορδίες, θα είστε σε θέση να παίξετε πολλά δημοφιλή τρα-
γούδια αμέσως — από το «Skip to My Lou» μέχρι το «Louie Louie». 

Σε αυτό το κεφάλαιο οργανώνουμε τις ματζόρε και τις μινόρε συγχορδίες σε οι-
κογένειες. Μια οικογένεια συγχορδιών είναι απλώς μια ομάδα σχετικών μεταξύ 
τους συγχορδιών. Λέμε ότι αυτές οι συγχορδίες σχετίζονται, επειδή χρησιμο-
ποιούνται συχνά μαζί για το παίξιμο τραγουδιών. Αυτό μοιάζει περίπου με τον 
τρόπο που συνδυάζετε τα ρούχα σας ή επιλέγετε τρόφιμα για να δημιουργήσε-
τε ένα ισορροπημένο γεύμα. Οι συγχορδίες μιας οικογένειας ταιριάζουν όπως η 
μαρμελάδα με το βούτυρο (με τη διαφορά ότι δεν κινδυνεύετε να πασαλειφθεί-
τε). Στην πορεία θα σας βοηθήσουμε να επεκτείνετε το κιθαριστικό σας λεξιλό-
γιό, καθώς θα αρχίσετε να αναπτύσσετε τις δεξιότητές σας στο παίξιμο συγ-
χορδιών και στην πένα.  

Σκεφτείτε μια οικογένεια συγχορδιών ως ένα φυτό. Μία από τις συγχορδίες — 
αυτή που δίνει την αίσθηση της κατάληξης σε ένα τραγούδι (συνήθως η συγ-
χορδία με την οποία το τραγούδι αρχίζει και τελειώνει) — είναι η ρίζα του φυ-
τού, ενώ οι άλλες συγχορδίες της οικογένειας είναι οι διαφορετικοί βλαστοί που 
ξεφυτρώνουν από την ίδια αυτή ρίζα. Μαζί, η ρίζα και οι βλαστοί αποτελούν 
την οικογένεια, και όταν συγκεντρωθούν δίνουν ως αποτέλεσμα έναν πλούσιο 
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κήπο. . . χμ, ας πούμε καλύτερα ένα τραγούδι. Με την ευκαιρία, ο τεχνικός όρος 
για μια οικογένεια είναι τόνος. Έτσι, μπορείτε να λέτε ότι «Αυτό το τραγούδι 
χρησιμοποιεί συγχορδίες της οικογένειας Λα» ή «Αυτό το τραγούδι είναι γραμ-
μένο στον τόνο της Λα». 

Συγχορδίες της οικογένειας Λα 

Η οικογένεια της Λα είναι δημοφιλής για το παίξιμο τραγουδιών στην κιθάρα 
επειδή, όπως και άλλες οικογένειες που παρουσιάζουμε σε αυτό το κεφάλαιο, 
έχει συγχορδίες που παίζονται εύκολα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι συγχορδίες 
της οικογένειας Λα περιέχουν ανοιχτές χορδές (χορδές που παίζετε χωρίς να 
τις πατάτε σε κάποιο τάστο). Οι συγχορδίες που περιέχουν ανοιχτές χορδές 
ονομάζονται ανοιχτές συγχορδίες ή συγχορδίες ανοιχτής θέσης. Ακούστε το 
«Fire and Rain» του James Taylor, για να καταλάβετε πώς ακούγεται ένα τρα-
γούδι που χρησιμοποιεί συγχορδίες της οικογένειας Λα. 

Οι βασικές συγχορδίες στην οικογένεια της Λα είναι η Λα, η Ρε, και η Μι. Κάθε 
μία από αυτές είναι γνωστή ως ματζόρε συγχορδία. Μια συγχορδία της οποίας 
ο αγγλοσαξωνικός συμβολισμός αποτελείται από ένα μόνο γράμμα, όπως αυ-
τές (A, D, και E), είναι πάντα ματζόρε. (Για μια επεξήγηση των διαφορετικών 
ειδών συγχορδιών, δείτε το ειδικό πλαίσιο «Ποιότητες συγχορδιών» σε αυτό το 
κεφάλαιο.) 

∆αχτυλισμός συγχορδιών της οικογένειας Λα 

Θυμηθείτε ότι, όταν τοποθετείτε τα δάχτυλά σας για να σχηματίσετε συγχορ-
δίες, χρησιμοποιείτε τα άκρα των δαχτύλων σας, τα οποία ακουμπάτε ακριβώς 
δίπλα από τα τάστα (στην πλευρά που βλέπει προς τα κλειδιά κουρδίσματος). 
Σχηματίστε μια αψίδα με τα δάχτυλά σας ώστε τα άκρα τους να πέφτουν κα-
τακόρυφα στο μπράτσο. Βεβαιωθείτε επίσης ότι τα νύχια του αριστερού χε-
ριού σας είναι κοντά, ώστε να μην σας εμποδίζουν να πατάτε τις χορδές μέχρι 
κάτω στην ταστιέρα. Στο Σχήμα 4-1 παρουσιάζεται ο δαχτυλισμός για τις συγ-
χορδίες Λα, Ρε, και Μι — τις βασικές συγχορδίες της οικογένειας Λα. (Αν έχετε 
πρόβλημα στην ανάγνωση διαγραμμάτων συγχορδιών, δείτε τις σχετικές πλη-
ροφορίες στο Κεφάλαιο 3.)  

Μην παίζετε τις χορδές που επισημαίνονται με Χ (η έκτη χορδή στη συγχορδία 
Λα και η πέμπτη και έκτη χορδή στη συγχορδία Ρε). Παίξτε απλώς τις πρώτες 
πέντε (από την πέμπτη μέχρι την πρώτη) χορδές στη συγχορδία Λα και τις 
πρώτες τέσσερις (από την τέταρτη μέχρι την πρώτη) χορδές στη συγχορδία Ρε. 
Το επιλεκτικό παίξιμο χορδών μπορεί στην αρχή να φαίνεται δύσκολο, όμως 
συνεχίστε να εξασκείστε και θα τα καταφέρετε. Αν παίξετε μια χορδή που επι-
σημαίνεται με Χ και σας τσακώσουμε, θα ανακαλέσουμε αμέσως το δικαίωμά 
σας να παίζετε με πένα. 
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Παίξιμο με κάλους 

Το παίξιμο συγχορδιών μπορεί στην αρχή 

να είναι λίγο επίπονο. (Εννοούμε για εσάς, 

όχι για τους ανθρώπους που σας ακούν· 

δεν είμαστε και τόσο σκληροί.) Ανεξάρτητα 

από το πόσο σκληραγωγημένοι είστε, αν 

δεν έχετε ξαναπαίξει ποτέ κιθάρα, οι άκρες 

των δαχτύλων του αριστερού χεριού σας 

θα είναι μαλακές. Επομένως, το πάτημα 

μιας χορδής σε ένα τάστο θα δίνει στα α-

κροδάχτυλά σας την αίσθηση ότι καρφώ-

νετε ένα τεράστιο καρφί με γυμνό χέρι. 

(Άουτς!) 

Με λίγα λόγια, το πάτημα μιας χορδής προ-

καλεί πόνο. Αυτή η κατάσταση δεν είναι 

καθόλου παράξενη — μάλιστα, είναι αρκε-

τά φυσιολογική για τους νέους κιθαρίστες. 

(Χμ, το παράξενο θα ήταν να απολαμβάνε-

τε τον πόνο.) Για να είναι τελείως άνετο το 

παίξιμο της κιθάρας, πρέπει να αναπτύξετε 

ωραίους, παχείς κάλους στα ακροδάχτυλά 

σας. Ίσως χρειαστούν εβδομάδες ή ακόμα 

και μήνες για να δημιουργηθούν αυτά τα 

προστατευτικά στρώματα νεκρού δέρμα-

τος, ανάλογα με τη διάρκεια και τη συχνό- 

τητα με την οποία παίζετε. Όταν όμως δη-

μιουργήσετε τους κάλους, δεν τους χάνετε 

ποτέ (ή, τέλος πάντων, δεν τους χάνετε ε-

ντελώς). Συνεπώς, θα είστε κιθαρίστες για 

πάντα. 

Μπορείτε να αναπτύξετε τους κάλους σας 

παίζοντας ξανά και ξανά τις βασικές συγ-

χορδίες αυτού του κεφαλαίου. Καθώς θα 

προοδεύετε, θα αποκτάτε επίσης δύναμη 

στα χέρια και τα δάχτυλά σας, και γενικά θα 

αισθάνεστε όλο και πιο άνετα κατά το παί-

ξιμο της κιθάρας. Πριν καν το συνειδητο-

ποιήσετε, το πάτημα στα τάστα της κιθάρας 

γίνεται τόσο φυσικό όσο και οι χειραψίες με 

τους φίλους σας. 

Όπως με οποιαδήποτε διαδικασία που απαι-

τεί φυσική προσπάθεια, φροντίστε να στα-

ματάτε και να ξεκουράζεστε όταν αρχίζετε 

να αισθάνεστε κόπωση ή πόνο στα δάχτυλα 

ή τα χέρια σας. Η δημιουργία αυτών των 

κάλων απαιτεί χρόνο, και το χρόνο δεν 

πρέπει να τον κυνηγάτε (ή την αγάπη, ό-

πως θα έλεγε η Diana Ross). 

Σχήμα 4-1: 

Διαγράμματα 

που παρου-

σιάζουν τις 

συγχορδίες 

Λα (A), Ρε 

(D), και Μι 

(E). Παρατη-

ρήστε πώς τα 

διαγράμματα 

απεικονίζουν 

με γραφικό 

τρόπο τις 

θέσεις του 

αριστερού 

χεριού στις 

φωτογραφίες. 
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Παίξιμο συγχορδιών της οικογένειας Λα 

Χρησιμοποιήστε το δεξιό σας χέρι για να παίξετε αυτές τις συγχορδίες της οι-
κογένειας Λα με έναν από τους εξής τρόπους: 

� Με πένα 

� Με τον αντίχειρά σας 

� Με το πίσω μέρος των νυχιών σας (με μια κίνηση «σάρωσης» προς το δά-
πεδο) 

Ξεκινήστε από τη χορδή της συγχορδίας με το μικρότερο τονικό ύψος (την 
πλευρά της συγχορδίας που είναι πιο κοντά στο ταβάνι όπως κρατάτε την κι-
θάρα) και χτυπήστε τις χορδές με μια απότομη κίνηση προς το πάτωμα. 

Μια διαδοχή είναι απλώς μια σειρά συγχορδιών οι οποίες παίζονται η μία μετά 
από την άλλη. Στο Σχήμα 4-2 παρουσιάζεται μια απλή διαδοχή στον τόνο της 
Λα, όπου κάθε συγχορδία πρέπει να παιχθεί τέσσερις φορές — με τη σειρά 
που φαίνεται (διαβάζοντας από τα αριστερά προς τα δεξιά). Χρησιμοποιήστε 
μόνο θέσεις (κινήσεις του χεριού προς τα κάτω, σύροντας την πένα στις χορδές 
με φορά προς το πάτωμα) καθώς παίζετε. 

Ακούστε το παράδειγμα στο CD για να κατανοήσετε το ρυθμό αυτής της δια-
δοχής και προσπαθήστε να παίξετε μαζί με αυτό. 

Ποιότητες συγχορδιών 

Οι συγχορδίες έχουν διαφορετικές ποιότη-

τες, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το 

αν αυτές ακούγονται καλά ή άσχημα. Μπο-

ρείτε να καθορίσετε την ποιότητα ως τη 

σχέση μεταξύ των διαφορετικών φθόγγων 

που αποτελούν τη συγχορδία — ή απλά, 

ως τον τρόπο ακούσματος της συγχορδίας. 

Εκτός από την ποιότητα ματζόρε μιας συγ-

χορδίας, άλλες ποιότητες συγχορδιών είναι 

οι μινόρε, εβδόμης, μινόρε εβδόμης, και 

μεγάλης εβδόμης. Στον επόμενο κατάλογο 

περιγράφεται κάθε ένας από αυτούς τους 

τύπους ποιότητας συγχορδιών: 

� Ματζόρε συγχορδίες: Πρόκειται για 

απλές συγχορδίες που έχουν ένα στα-

θερό ήχο. 

� Μινόρε συγχορδίες: Αυτές είναι α-

πλές συγχορδίες που έχουν έναν απα-

λό, μερικές φορές θλιμμένο ήχο. 

� Συγχορδίες εβδόμης: Πρόκειται για 

συγχορδίες των οποίων το άκουσμα εί-

ναι μπλουζ, φάνκι. 

� Μινόρε συγχορδίες εβδόμης: Αυτές 

οι συγχορδίες δημιουργούν μια ήρεμη 

τζαζ διάθεση. 

� Συγχορδίες μεγάλης εβδόμης: Συγ-

χορδίες που δημιουργούν μια ζωηρή 

τζαζ διάθεση. 

Κάθε τύπος συγχορδίας, ή ποιότητας συγ-

χορδίας, παράγει ένα διαφορετικό είδος ή-

χου, και συχνά μπορείτε να διακρίνετε τον 

τύπο μιας συγχορδίας μόνο με το άκουσμά 

της. Ακούστε, για παράδειγμα, τον ήχο μιας 

ματζόρε συγχορδίας χτυπώντας τις χορδές 

Λα, Ρε, και Μι. (Για περισσότερες πληροφο-

ρίες σχετικά με τις συγχορδίες εβδόμης, μι-

νόρε εβδόμης, και μεγάλης εβδόμης, δείτε 

το Κεφάλαιο 6.) 



Κεφάλαιο 4: Ο ευκολότερος τρόπος παιξίματος 67

Σχήμα 4-2: 

Μια απλή 

διαδοχή 

συγχορδιών 

στον τόνο της 

Λα (με χρήση 

μόνο των 

συγχορδιών 

στην οικογέ-

νεια της Λα). 

Μετά από το παίξιμο κάθε συγχορδίας τέσσερις φορές, εμφανίζεται μια κάθετη 
γραμμή που ακολουθεί τα τέσσερα σύμβολα παιξίματος. Αυτή η γραμμή είναι 
μια διαστολή. ∆εν είναι κάτι που παίζετε. Οι διαστολές χωρίζουν οπτικά τη 
μουσική σε μικρότερες ενότητες γνωστές ως μέτρα. Τα μέτρα κάνουν ευκολότε-
ρη την ανάγνωση της μουσικής, επειδή τη χωρίζουν σε μικρά, κατανοητά τμή-
ματα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαστολές και τα μέτρα θα 
βρείτε στο Παράρτημα Α. 

Όταν φτάσετε στη διαστολή, μην διστάσετε, ούτε να σταματήσετε. ∆ιατηρή-
στε σταθερή την ταχύτητα του παιξίματός σας, ακόμη και όταν παίζετε «μετα-
ξύ των μέτρων» — δηλαδή, στο φανταστικό «διάστημα» από το τέλος ενός μέ-
τρου μέχρι την αρχή του επόμενου, το οποίο αναπαρίσταται από τη διαστολή. 
Ξεκινήστε να παίζετε όσο αργά χρειάζεται προκειμένου να διατηρείτε σταθερό 
ρυθμό. Μπορείτε πάντα να αυξήσετε την ταχύτητα καθώς θα αποκτάτε πε-
ρισσότερη αυτοπεποίθηση και ικανότητα στο δαχτυλισμό και την εναλλαγή 
των συγχορδιών σας. 

Όταν παίζετε μια διαδοχή επανειλημμένα, αρχίζετε να αναπτύσσετε δύναμη 
στο αριστερό χέρι και κάλους στα ακροδάχτυλά σας. ∆οκιμάστε το (ξανά και 
ξανά. . .). 

Αν θέλετε να παίξετε ένα τραγούδι τώρα αμέσως, μπορείτε να το κάνετε. Πε-
ράστε στην ενότητα «Κομμάτια με βασικές ματζόρε και μινόρε συγχορδίες» στο 
τέλος αυτού του κεφαλαίου. Επειδή τώρα γνωρίζετε τις βασικές ανοιχτές συγ-
χορδίες της οικογένειας Λα, έχετε τη δυνατότητα να παίξετε το «Kumbaya». 
Εμπρός λοιπόν! 

Συγχορδίες της οικογένειας Ρε 

Οι βασικές συγχορδίες που αποτελούν την οικογένεια της Ρε είναι η Ρε, η Μι μι-
νόρε, η Σολ, και η Λα. Η οικογένεια της Ρε, επομένως, μοιράζεται δύο βασικές 
ανοιχτές συγχορδίες με την οικογένεια της Λα (τις Ρε και Λα) και περιέχει δύο 
νέες: τις Μι μινόρε και Σολ. Επειδή γνωρίζετε ήδη πώς να παίζετε τη Ρε και τη 
Λα από την προηγούμενη ενότητα («Συγχορδίες της οικογένειας Λα»), πρέπει 
να μάθετε μόνο δύο επιπλέον συγχορδίες για να προσθέσετε ολόκληρη την οι-
κογένεια της Ρε στο ρεπερτόριό σας: τις Μι μινόρε και Σολ. Ακούστε το «Here 
Comes the Sun» των Beatles, στο οποίο χρησιμοποιούνται συγχορδίες της οικο-
γένειας Ρε. 
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Ο όρος μινόρε περιγράφει την ποιότητα ενός τύπου συγχορδιών. Μια μινόρε 
συγχορδία έχει άκουσμα το οποίο είναι εμφανώς διαφορετικό από αυτό μιας 
ματζόρε συγχορδίας. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε τον ήχο μιας μινόρε συγχορ-
δίας ως θλιμμένο, θρηνητικό, τρομακτικό, ή ακόμα και απειλητικό. Θυμηθείτε ότι 
η σχέση των φθόγγων που αποτελούν μια συγχορδία καθορίζει την ποιότητα 
της συγχορδίας. Στον αγγλοσαξωνικό συμβολισμό, μια συγχορδία της οποίας το 
όνομα έχει ένα κεφαλαίο γράμμα που ακολουθείται από ένα πεζό «m» είναι 
πάντα μινόρε. 

∆αχτυλισμός συγχορδιών της οικογένειας Ρε 

Στο Σχήμα 4-3 παρουσιάζεται ο τρόπος τοποθέτησης των δαχτύλων για το 
σχηματισμό των δύο βασικών συγχορδιών της οικογένειας Ρε οι οποίες δεν ανή-
κουν στην οικογένεια Λα. Ίσως παρατηρήσετε ότι καμία από τις χορδές σε κα-
νένα από τα δύο διαγράμματα δεν επισημαίνεται με το σύμβολο X, κάτι που 
σημαίνει ότι όποτε παίζετε μια συγχορδία Σολ ή Μι μινόρε πρέπει να χτυπάτε 
όλες τις χορδές. Αν έχετε διάθεση, σας προτρέπουμε να το δοκιμάσετε σύρο-
ντας την πένα ή τα δάχτυλα του δεξιού χεριού σας στις χορδές ώστε να ακου-
στεί ένα μακρόσυρτο κραααανγκ. 

 

  Εξάσκηση και βελτίωση 

Το να πούμε ότι όσο περισσότερο εξασκεί-

στε τόσο καλύτεροι θα γίνεστε ακούγεται 

κάπως προφανές, αλλά είναι μεγάλη αλή-

θεια. Ωστόσο, ίσως ακόμα πιο σημαντικό 

είναι το εξής: όσο περισσότερο εξασκείστε, 

τόσο πιο γρήγορα θα γίνετε καλοί. Αν και 

δεν υπάρχει κάποιο προκαθορισμένο χρο-

νικό όριο εξάσκησης για να «γίνετε καλοί», 

ένας καλός πρακτικός κανόνας είναι να ε-

ξασκείστε τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε ημέ-

ρα. Επίσης, είναι γενικά αποδεκτό ότι το να 

εξασκείστε σε τακτά χρονικά διαστήματα 

είναι καλύτερο από το να συσσωρεύετε το 

χρόνο εξάσκησης μιας ολόκληρης εβδομά-

δας (για παράδειγμα, 3½ ώρες) σε μία πε-

ρίοδο. 

Αν στην αρχή σας δυσκολεύει κάποια νέα 

τεχνική, συνεχίστε να εξασκείστε και στο 

τέλος θα τα καταφέρετε. Για να γίνετε α-

κόμα καλύτεροι στην κιθάρα, προτείνουμε 

τα εξής: 

� Αφιερώστε μια συγκεκριμένη ώρα κάθε 

μέρα για εξάσκηση.  

� Μαζέψτε τους κιθαρίστες φίλους σας, 

και βάλτε τους να ακούσουν αυτά που 

παίζετε. 

� Δημιουργήστε ένα περιβάλλον εξάσκη-

σης όπου θα έχετε την ησυχία σας, μα-

κριά από πράγματα που αποσπούν την 

προσοχή (τηλεόραση, συνομιλίες, τη 

μητέρα σας που γκρινιάζει να πάτε για 

φαγητό, κ.λπ.). 

� Να παρακολουθείτε βίντεο με κιθαρί-

στες οι οποίοι παίζουν το είδος της μου-

σικής που σας αρέσει και θα θέλατε να 

μάθετε. 



Κεφάλαιο 4: Ο ευκολότερος τρόπος παιξίματος 69

Σχήμα 4-3:  

Οι συγχορδίες 

Μι μινόρε 

(Em) και Σολ 

(G). Παρατη-

ρήστε ότι σε 

κάθε συγ-

χορδία παί-

ζονται και οι 

έξι χορδές.  

∆οκιμάστε το ακόλουθο κόλπο για να μάθετε γρήγορα πώς να παίζετε τη Μι 
μινόρε και να ακούσετε τη διαφορά μεταξύ της ποιότητας των συγχορδιών μα-
τζόρε και μινόρε: Παίξτε τη Μι, που είναι μια ματζόρε συγχορδία, και μετά ση-
κώστε το δείκτη από την τρίτη χορδή. Τώρα παίζετε τη Μι μινόρε, η οποία εί-
ναι η μινόρε εκδοχή της Μι. Με την εναλλαγή των δύο συγχορδιών, μπορείτε 
εύκολα να ακούσετε τη διαφορά στην ποιότητα μεταξύ μιας ματζόρε και μιας 
μινόρε συγχορδίας. 

Επίσης, παρατηρήστε τον εναλλακτικό δαχτυλισμό της Σολ (2-3-4 αντί για 1-2-
3). Καθώς το χέρι σας θα γίνεται όλο και πιο δυνατό και ευέλικτο, θα προτιμάτε 
να χρησιμοποιείτε το δαχτυλισμό 2-3-4 αντί του αρχικά ευκολότερου 1-2-3 (η 
εκδοχή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-3). Με το δαχτυλισμό 2-3-4 της Σολ, 
έχετε τη δυνατότητα να περνάτε σε άλλες συγχορδίες με μεγαλύτερη ευκολία 
και αποτελεσματικότητα. 

Παίξιμο συγχορδιών της οικογένειας Ρε 

Στο Σχήμα 4-4, πρέπει να παίξετε μια απλή διαδοχή συγχορδιών χρησιμοποιώ-
ντας συγχορδίες της οικογένειας Ρε. Παρατηρήστε τη διαφορά παιξίματος σε 
αυτό το σχήμα σε σχέση με το παίξιμο του Σχήματος 4-2. Στο Σχήμα 4-2, κάθε 
συγχορδία παίζεται τέσσερις φορές ανά μέτρο. Κάθε νύξη των χορδών είναι 
ένας παλμός, ή κτύπος. Στο Σχήμα 4-4, η δεύτερη νύξη  κάθε μέτρου (ή ο δεύ-
τερος κτύπος) διαιρείται σε δύο νύξεις — επάνω και κάτω — οι οποίες κατα-
λαμβάνουν μαζί το χρόνο ενός κτύπου, που σημαίνει ότι κάθε μία από αυτές 
πρέπει να παιχθεί δύο φορές πιο γρήγορα από ό,τι μια κανονική νύξη. 

Το σύμβολο  επάνω από το σύμβολο του παιξίματος σημαίνει ότι πρέπει να 
χτυπήσετε τη χορδή προς τα κάτω (με φορά προς το δάπεδο), ενώ το σύμβο- 
λο  σημαίνει ότι πρέπει να τη χτυπήσετε προς τα επάνω (με φορά προς το 
ταβάνι). (Αν βέβαια παίζετε την κιθάρα σας κρεμασμένοι στο ταβάνι φορώντας 
ειδικές αντιβαρυτικές μπότες, θα πρέπει να αντιστρέψετε αυτές τις τελευταίες 
δύο οδηγίες.) Μερικές φορές, η προς τα κάτω κίνηση του χεριού ονομάζεται 
θέση, ενώ η προς τα πάνω άρση. Ο όρος sim. είναι μια σύντμηση της ιταλικής 
λέξης simile, που σας καθοδηγεί να συνεχίσετε να παίζετε με παρόμοιο τρόπο 
— σε αυτήν την περίπτωση, να συνεχίσετε να χτυπάτε τις χορδές στο μοτίβο 
κάτω, κάτω-επάνω, κάτω, κάτω. 
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Σχήμα 4-4: 

Αυτή η 

διαδοχή 

περιέχει 

συγχορδίες 

που 

συναντώνται 

στον τόνο της 

Ρε. 

Αν χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας για να χτυπάτε τις χορδές, κάθε φορά 
που βλέπετε το σύμβολο  παίζετε την άρση με το πίσω μέρος του νυχιού τού 
αντίχειρά σας. 

Η γνώση των βασικών ανοιχτών συγχορδιών στην οικογένεια της Ρε (των Ρε, Μι 
μινόρε, Σολ, και Λα) σας δίνει τη δυνατότητα να παίξετε αμέσως ένα τραγούδι 
στον τόνο της Ρε. Αν περάσετε στην ενότητα «Κομμάτια με βασικές ματζόρε και 
μινόρε συγχορδίες» στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, μπορείτε να παίξετε αμέ-
σως το τραγούδι «Swing Low, Sweet Chariot». ∆οκιμάστε το! 

Συγχορδίες της οικογένειας Σολ 

Μαθαίνοντας σχετικές οικογένειες συγχορδιών (όπως οι Λα, Ρε, και Σολ), μετα-
φέρετε τη γνώση σας από τη μία οικογένεια στην άλλη μέσω συγχορδιών που 
γνωρίζετε ήδη από τις προηγούμενες οικογένειες. Οι βασικές συγχορδίες που 
αποτελούν την οικογένεια της Σολ είναι οι Σολ, Λα μινόρε, Ντο, Ρε, και Μι μινό-
ρε. Αν γνωρίζετε ήδη τις Σολ, Ρε, και Μι μινόρε (που περιγράφουμε στις προη-
γούμενες ενότητες σχετικά με τις οικογένειες Λα και Ρε), τώρα μπορείτε να δο-
κιμάσετε τις Λα μινόρε και Ντο. Ακούστε το «You’ve Got a Friend» του James 
Taylor, για να καταλάβετε πώς μοιάζει ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί συγχορ-
δίες της οικογένειας Σολ. 

∆αχτυλισμός συγχορδιών της οικογένειας Σολ 

Στο Σχήμα 4-5 βλέπετε τους δαχτυλισμούς για τις Λα μινόρε και Ντο, τις νέες 
συγχορδίες που πρέπει να παίξετε στην οικογένεια της Σολ. Παρατηρήστε ότι 
ο δαχτυλισμός αυτών των δύο συγχορδιών είναι παρόμοιος: Σε κάθε έναν το 
δάχτυλο 1 βρίσκεται στη δεύτερη χορδή, στο πρώτο τάστο, και το δάχτυλο 2 
στην τέταρτη χορδή, στο δεύτερο τάστο. (Μόνο το δάχτυλο 3 αλλάζει — προ-
στίθεται ή αφαιρείται — κατά την εναλλαγή μεταξύ αυτών των δύο συγχορ-
διών.) Καθώς αλλάζετε από τη μία συγχορδία στην άλλη, κρατήστε αυτά τα 
πρώτα δύο δάχτυλα σταθερά στις χορδές. Η εναλλαγή συγχορδιών είναι πάντα 
ευκολότερη όταν δεν χρειάζεται να μετακινείτε όλα τα δάχτυλά σας σε νέες θέ-
σεις. Οι νότες που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές συγχορδίες είναι γνωστές 
ως κοινές νότες. Παρατηρήστε το Χ επάνω από την έκτη χορδή σε κάθε μία 
από αυτές τις συγχορδίες. Η χορδή αυτή δεν πρέπει να ακούγεται κατά το 
παίξιμο της Ντο ή της Λα μινόρε. (Το εννοούμε!) 
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Σχήμα 4-5:  

Ο δαχτυλι-

σμός για τις 

συγχορδίες 

Λα μινόρε 

(Am) και Ντο 

(C). 

Παίξιμο συγχορδιών της οικογένειας Σολ 

Στο Σχήμα 4-6 παρουσιάζεται μια απλή διαδοχή συγχορδιών την οποία μπο-
ρείτε να παίξετε χρησιμοποιώντας συγχορδίες της οικογένειας Σολ. Παίξτε αυ-
τήν τη διαδοχή επανειλημμένα για να εξοικειωθείτε με την εναλλαγή συγχορ-
διών και να αναπτύξετε κάλους στα δάχτυλα του αριστερού χεριού σας. Από 
ένα σημείο και μετά γίνεται όντως ευκολότερο. Σας το υποσχόμαστε! 

Παρατηρήστε ότι σε κάθε μέτρο παίζετε τους κτύπους 2 και 3 ακολουθώντας 
το μοτίβο «κάτω-επάνω». Ακούστε το CD για το σχετικό ήχο. 

Η γνώση των βασικών ανοιχτών συγχορδιών στην οικογένεια της Σολ (των Σολ, 
Λα μινόρε, Ρε, Ντο, και Μι μινόρε) σας δίνει τη δυνατότητα να παίξετε αμέσως 
ένα τραγούδι στον τόνο της Σολ. Περάστε στην ενότητα «Κομμάτια με βασικές 
ματζόρε και μινόρε συγχορδίες» στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, όπου μπο-
ρείτε να παίξετε το τραγούδι «Auld Lang Syne». 

Σχήμα 4-6: 

Μια διαδοχή 

συγχορδιών 

την οποία 

μπορείτε να 

παίξετε 

χρησιμοποι-

ώντας μόνο 

συγχορδίες 

της οικογέ-

νειας Σολ. 
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Συγχορδίες της οικογένειας Ντο 

Η τελευταία οικογένεια συγχορδιών που πρέπει να περιγράψουμε είναι η Ντο. 
Μερικοί λένε ότι η Ντο είναι ο ευκολότερος τόνος για να παίξει κανείς. Αυτό 
συμβαίνει επειδή στη μουσική κλίμακα της Ντο χρησιμοποιούνται μόνο οι νότες 
των λευκών πλήκτρων του πιάνου και, επομένως, είναι κατά κάποιο τρόπο το 
πρώτο σκαλοπάτι στη θεωρία της μουσικής — το σημείο από το οποίο όλα 
(και, συνήθως, όλοι) ξεκινούν να μαθαίνουν μουσική. 

Επιλέξαμε να μιλήσουμε για την οικογένεια της Ντο στο τέλος αυτού του κεφα-
λαίου επειδή έχει πολλές συγχορδίες — πάρα πολλές για να τις μάθετε όλες 
μαζί. 

Οι βασικές συγχορδίες που αποτελούν την οικογένεια της Ντο είναι οι Ντο, Ρε 
μινόρε, Μι μινόρε, Φα, και Λα μινόρε. Αν εξασκηθήκατε στις προηγούμενες ενό-
τητες επάνω στις οικογένειες συγχορδιών Λα, Ρε, και Σολ, τότε ήδη γνωρίζετε 
τις Ντο, Μι μινόρε, Σολ, και Λα μινόρε. (Αν όχι, δοκιμάστε τις τώρα.) Έτσι, σε 
αυτήν την ενότητα πρέπει να μάθετε μόνο δύο επιπλέον συγχορδίες: τις Ρε μι-
νόρε και Φα. Αφού μάθετε αυτές τις δύο επιπλέον συγχορδίες, θα γνωρίζετε 
πλέον όλες τις βασικές ματζόρε και μινόρε συγχορδίες που περιγράφονται στο 
κεφάλαιο «απ’ έξω κι ανακατωτά». Ακούστε το «Dust in the Wind» των Kansas ή 
το «The Boxer» των Simon και Garfunkel για να εξοικειωθείτε με το άκουσμα 
τραγουδιών στα οποία χρησιμοποιούνται συγχορδίες της οικογένειας Ντο. 

∆αχτυλισμός συγχορδιών της οικογένειας Ντο 

Στο Σχήμα 4-7 βλέπετε τους δαχτυλισμούς για τις νέες συγχορδίες που πρέπει 
να παίξετε στην οικογένεια της Ντο. Παρατηρήστε ότι και για τις δύο συγχορ-
δίες Ρε μινόρε και Φα χρησιμοποιείται το δεύτερο δάχτυλο στην τρίτη χορδή, 
δεύτερο τάστο. Κρατήστε πατημένο αυτό το δάχτυλο καθώς εναλλάσσεστε με-
ταξύ αυτών των δύο συγχορδιών. 

Σχήμα 4-7: Οι 

συγχορδίες 

Ρε μινόρε 

(Dm) και Φα 

(F). Παρατη-

ρήστε την 

ένδειξη  

( ) στο διά-

γραμμα της 

συγχορδίας 

Φα που σας 

υποδεικνύει 

να πατήσετε 

(ή να πιάσετε 

μπαρέ) δύο 

χορδές με ένα 

δάχτυλο.  
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