
Έξι οκτάβες;;; 
Ουάου! !!Αυτός   
ξεπέρασε και 
...μένα! 

Η φωνητική έκταση και ο ...Πινόκιο 

Ιστορία 1η:  Πριν από δύο χρόνια, είχα αναλάβει την προετοιμασία ενός 
μαθητή μου (καταπληκτικού τραγουδιστή) για το διαγωνισμό της ΕΡΤ  για 
τη Eurovision. Λίγες μέρες πριν τον πολυπόθητο τελικό και αφού τα είχα 
πάει πολύ καλά μέχρι τότε, ήρθε στο μάθημα κάτωχρος και απελπισμένος. 
«Μάλλον  με... χαντακώσανε», μου είπε. «Μου έδωσαν ένα κομμάτι με 
απίστευτη έκταση. Το Take on me, των AHA». Αρχικά ένιωσα ένα 
κόμπο, το συγκεκριμένο τραγούδι απαιτεί μεγάλη φωνητική έκταση και 
πολύ καλό χειρισμό του falsetto, αλλά αμέσως είπα: «Μπορεί απλά, να 
κατάλαβαν το πόσο σπουδαίος τραγουδιστής είσαι και να θέλουν να το 
δείξεις». Με κοίταξε με απορία «Αφού το τραγούδησε κάποιος άλλος, 
μπορείς να το πεις και  συ» συμπλήρωσα. Δεν ήταν λόγια παρηγοριάς. 
Αυτό είναι το «πιστεύω» μου! Τελικά, το ερμήνευσε υπέροχα και πήρε τους 
περισσότερους βαθμούς, από την επιτροπή. 
 
Ιστορία 2η: Πριν από λίγους μήνες επισκέφτηκε τη σχολή ένας 
συμπαθέστατος νεαρός και ζήτησε να τον ακούσω και να του πω τη γνώμη 
μου. Έκανε δυό χρόνια φωνητική, σύγχρονο τραγούδι με προτίμηση στο 

«έντεχνο» ελληνικό και το ξένο ροκ. 
Είχε μια πράγματι αξιόλογη φωνή με 
αρκετό όγκο,καλές δυναμικές και με 
πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη 
χροιά, αλλά από έκταση ..άσχημα τα 
πράγματα. Ένα χαμηλό ασταθές Β2 

που σχεδόν δεν 
ακουγόταν,  μέχρι 

ένα πολύ 
πιεσμένο 
στριγγό 

F4. Με πολύ 
δυσκολία και.. τρανσπόρτα ένα-δύο 
τόνους κάτω, (αν δεν είχε και 
χαμηλές νότες το τραγούδι) 

μπορούσε να πει αξιοπρεπώς κάποια τραγούδια και όχι αυτά που ήθελε. 
Ήξερε ότι υστερούσε σε έκταση και ονειρευόταν να βρει κάποιον καθηγητή 
φωνής,που θα τον έκανε να φτάσει την έκταση κάποιου φίλου του, που 
ισχυριζόταν ότι τραγουδούσε άνετα ...έξι οκτάβες(!!! Εεεε ;;; Άκουσα 
καλά;) 
 
∆υστυχώς έχουμε μπερδέψει πολύ την έννοια «φωνητική έκταση» και πολλοί, δεν 
γνωρίζουμε πως να την ορίζουμε.  Μερικές φορές ακούμε φράσεις όπως, «η φωνή 
μου δεν έχει έκταση, ανεβαίνω μόνο μέχρι το λα ή σι», ή «η φωνή μου σπάει και δεν 
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