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Περί δακτυλισµών 

 

∆ρ. Χριστόδουλου Βασιλειάδη 

 

Οι δακτυλισµοί, κατά τη γνώµη µου, είναι ένα από τα πιο µεγάλα κεφάλαια στην 

εκµάθηση του πιάνου καθώς και στην πιανιστική εκτέλεση. Πολλοί καθηγητές του 

πιάνου δυστυχώς δεν λαµβάνουν υπόψη αυτό το κεφάλαιο της µουσικής. 

 

Κατ’ αρχήν πιστεύω ότι οι δακτυλισµοί πρέπει να τοποθετούνται εκ των προτέρων, στην 

αρχή του µαθήµατος, προτού ακόµη ο µαθητής αρχίσει να µαθαίνει ένα κοµµάτι. Αυτό 

θα τον βοηθήσει να τοποθετήσει τα χέρια του στη σωστή θέση και να εκτελέσει 

καλύτερα το κοµµάτι. 

 

Ασφαλώς δεν µπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν µόνο ένα σετ δακτυλισµών. Υπάρχουν 

διάφοροι δακτυλισµοί και ο καθηγητής πρέπει ανάλογα µε τον µαθητή να επιλέξει τους 

πιο σωστούς δακτυλισµούς για την κάθε περίπτωση. Ο καθηγητής, ανάλογα µε τα χέρια 

που έχει ο µαθητής, µπορεί να κάνει την πιο σωστή επιλογή δακτυλισµών. 

 

Όταν προχωρήσει λίγο ο µαθητής στην εκµάθηση του πιάνου, ο καθηγητής µπορεί να 

του δείξει το στακάτο των δακτύλων και το στακάτο του καρπού. Στο στακάτο των 

δακτύλων ο µαθητής θα πρέπει να εναλλάσσει δάκτυλα, όπως 3, 2, 1, πάνω στην ίδια 

νότα, ενώ στο στακάτο του καρπού ο µαθητής θα πρέπει να χρησιµοποιεί το ίδιο 

δάκτυλο, όπως 1, 1, 1, για την ίδια νότα. Αυτό θα τον βοηθήσει να εκτελεί σωστά τα 

διάφορα στακάτο. 

 

Οι σωστοί δακτυλισµοί βοηθούν τον µαθητή του πιάνου και τον πιανίστα στην σωστή 

ερµηνεία ενός έργου. ∆εν µπορεί ένας εκτελεστής να χρησιµοποιεί λάθος δακτυλισµούς 

και να αναµένει ότι θα ερµηνεύσει σωστά ένα πιανιστικό έργο. Ακόµη οι σωστοί 

δακτυλισµοί βοηθούν τον πιανίστα στο να εφαρµόζει σωστή τεχνική. Στη µουσική και 

ιδιαίτερα στο πιάνο το ένα θέµα είναι αλληλένδετο µε το άλλο και έτσι πρέπει να 

χρησιµοποιούµε σωστούς δακτυλισµούς και σωστή τεχνική για να έχουµε σωστή 

ερµηνεία. 

 

Ακόµη όταν ο µαθητής χρησιµοποιεί στο πιάνο σωστούς δακτυλισµούς, αυτό τον βοηθεί 

στο να µην έχει ένταση στην εκτέλεση. Όταν ο µαθητής έχει ένταση την ώρα που εκτελεί 

ένα έργο, τότε αυτό δηµιουργεί πολλά σωµατικά προβλήµατα, τα οποία χρειάζονται 

ειδική θεραπεία για να διορθωθούν. 

 

Για να κατασταλάξεις στους σωστούς δακτυλισµούς, πρέπει προηγουµένως να τους 

δοκιµάσεις στο πιάνο αρκετές φορές και στο σωστό χρόνο. Άλλοι πιθανόν να είναι οι 

δακτυλισµοί που θα χρησιµοποιήσεις όταν εκτελείς ένα γρήγορο έργο και άλλοι όταν 

εκτελείς ένα αργό έργο. 

 

Μόνο όταν µάθεις καλά και από µνήµης ένα έργο, τότε µπορείς να κατασταλάξεις στους 

σωστούς δακτυλισµούς. Στην πορεία προς την τελειοποίηση του έργου µπορεί να 
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αλλάξεις πολλές φορές δακτυλισµούς µέχρι να κατασταλάξεις στους τελικούς και πιο 

σωστούς δακτυλισµούς. 

 

Όπως υπάρχει αρµονική ή µελωδική αλυσίδα έτσι υπάρχει και αλυσίδα των δακτύλων. 

Μπορούµε δηλαδή, όταν έχουµε διάφορα σχήµατα, να χρησιµοποιούµε τους ίδιους 

δακυλισµούς έτσι ώστε να µας βοηθούν να ερµηνεύσουµε σωστά και µε τον ίδιο τρόπο 

τους µελωδικούς και αρµονικούς σχηµατισµούς. 

 

Τέλος θα θέλαµε να τονίσουµε ότι οι δακτυλισµοί δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ένα µέσο, 

το οποίο µας οδηγεί προς τον σκοπό, που είναι η τελειοποίησή µας στην εκτέλεση έργων 

για πιάνο. 


