
 
i 

 

 

 

 

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: 

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. 

Ο ξφινο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ερνρξψκαηνο θαη ε ζπζρέηηζή 

ηνπ κε ην χθνο ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. 

 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

Α.Μ.: 120 

Δπφπηεο Καζεγεηήο: θνχιηνο Μάξθνο 

 

 

 

 

Άξηα Μάηνο 2010  



 
ii 

 

 

Δηζαγσγή 1 

Ζ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 1 

ΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ – ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 5 

ΟΗ ΟΡΟΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΑΪΚΖ ΚΗΘΑΡΑ. ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ 10 

 

Κεθάιαην πξώην 18 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΚΗΘΑΡΑ 18 

ΜΟΝΣΔΛΟ DREADNOUGHT ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΔΗ· Ζ ΠΡΩΣΖ ΤΛΖ 18 

ΔΩΣΔΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ· ΚΑΛΟΤΠΗ ΚΑΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 28 

ΚΑΜΑΡΗΑ ΖΥΔΗΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΖΥΔΗΟΤ. 32 

 

Κεθάιαην Γεύηεξν 38 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΑΪΚΖ ΚΗΘΑΡΑ 38 

ΚΤΡΗΑΡΥΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΔΗ ΚΑΦΟΤ. 38 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ. 43 

ΚΑΛΟΤΠΗ ΚΑΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ. 45 

ΚΑΜΑΡΗΑ ΖΥΔΗΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΖΥΔΗΟΤ. 46 

ΈΝΩΖ ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΜΔ ΚΑΦΟ ΚΑΗ ΚΑΒΑΛΑΡΖ. 52 

 

Κεθάιαην Σξίην 58 

ΤΓΚΡΗΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΩΝ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΩΝ ΛΑΪΚΖ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ 

ΚΗΘΑΡΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 58 

Ο ΟΓΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ. 58 

Ο ΚΑΒΑΛΑΡΖ, ΣΟ ΖΥΔΗΟ ΚΑΗ ΟΗ ΥΟΡΓΔ. 61 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 66 

 



 
iii 

 

Παξάξηεκα 68 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ 68 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΓΗΩΡΓΟΤ ΚΑΡΔΛΛΑ 68 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΥΡΖΣΟΤ ΠΟΤΡΓΑΛΑΚΖ 78 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΑΘΖ ΣΟΛΖ 90 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΤΣΑΚΗΓΖ 102 

ΠΗΝΑΚΔ 108 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 

  



 
iv 

 

Πξόινγνο 

 

 Πεγαίλνληαο ζε έλα λπρηεξηλφ καγαδί, ην πξψην κέιεκα ηνπ κνπζηθνχ 

ζα ήηαλ λα αθνχζεη ηε κνπζηθή, ηνπ ρνξεπηή λα βξεη ηξαπέδη θνληά ζηελ 

πίζηα, ηνπ «γπλαηθά» λα δεη ηελ ηξαγνπδίζηξηα θαη ηνπ νξγαλνπνηνχ λα 

αλαιχζεη κε ην «θξηηηθφ» κάηη ηνπ ηα φξγαλα ηεο νξρήζηξαο. Ο θαζέλαο 

ινηπφλ ζα είρε λα πεη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηελ βξαδηά ηνπ. Έηζη θαη 

εγψ είρα κηα εκπεηξία πνπ γέλλεζε ακέηξεηα εξσηήκαηα. Δίδα έλαλ γλσζηφ 

θηζαξίζηα ηνπ ξεκπέηηθνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Φπξξή,  ζε γλσζηφ λπρηεξηλφ 

καγαδί λα παίδεη ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα κε δεμηνηερληθφ ηξφπν ζηελ θηζάξα ηνπ. 

Σίπνηα παξάμελν κέρξη εδψ· αξθεί ε θηζάξα λα κελ ήηαλ αθνπζηηθή. Δλψ 

ινηπφλ ήκνπλ πξνεηνηκαζκέλνο λα αθνχζσ κηα σξαία παιηά ή θαηλνχξηα 

ιατθή θηζάξα θαη λα «θιέςσ» θαηαζθεπαζηηθέο ηδέεο είδα κηα γπαιηζηεξή 

Fender λα απνδίδεη εμαηξεηηθά, κε αξθεηφ φκσο θφπν απφ ηνλ θηζαξίζηα. 

Πνιιά εξσηήκαηα γελλήζεθαλ αιιά δελ ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα κέρξη πνπ ν 

δάζθαιφο κνπ ηάζεο Σζφιεο κνπ πξφηεηλε έλα ζέκα γηα πηπρηαθή· ηελ 

ζχγθξηζε ηεο αθνπζηηθήο κε ηελ ιατθή θηζάξα. Γχζθνιν ην εγρείξεκα κηαο θαη 

νη δηαδξνκέο ησλ δχν νξγάλσλ είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο θαη ην κνπζηθφ είδνο 

πνπ πξεζβεχνπλ θαζφινπ παξάιιειν. Αιιά απφ ηελ εκπεηξία ηεο βξαδηάο 

είρε πξνθχςεη ην θνηλφ ζηνηρείν. Ήηαλ ε αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ δχν 

νξγάλσλ γηα κηα κφλν ζέζε πνπ αληηζηνηρεί ζε θηζάξα ζην ιατθφ θαη ξεκπέηηθν 

πάιθν.  

 Ζ ηδέα απηή επεμεξγάζηεθε αξθεηά θαη θάλεθε πσο πηζαλφλ νη πνιιέο 

νξγαλνινγηθέο δηαθνξέο πνπ έρνπλ ηα δχν φξγαλα λα κπνξνχλ λα 

ζηνηρεηνζεηήζνπλ κηα ππφζεζε γηα ην πνηα είλαη θαηαιιειφηεξε. ηελ 

ζπλέρεηα απηή ε ηδέα απνξξίθζεθε θαζψο θάλεθε αξθεηά δνγκαηηθφ λα 

πξνζπαζψ λα απνδείμσ θάηη πνπ ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα δελ ηζρχεη· 

φηη ε ιατθή θηζάξα είλαη θαηαιιειφηεξε. Έηζη κέζα απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ 

θπξηφηεξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ δχν νξγάλσλ πξνέθπςαλ 

θάπνηεο πθνινγηθέο δηαθνξέο πνπ πηζαλφλ πξνζνκνηάδνπλ άιιεο 

πεξηζζφηεξν θαη άιιεο ιηγφηεξν ζην κνπζηθφ χθνο ησλ ξεκπέηηθσλ 

ηξαγνπδηψλ.  
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 ηελ θαηαζθεπαζηηθή αλάιπζε πνπ επηρεηξήζεθε ζεκαληηθή ζηήξημε 

βξήθα ζηνλ πξψην κνπ δάζθαιν, ηνλ Γηψξγν Καξειιά, φπνπ ην νξγαλνπνηείν 

ηνπ ήηαλ θαη είλαη πάληα αλνηρηφ γηα φπνηα εξψηεζε – απαίηεζε – 

πεηξακαηηζκφ θαη αλ ζθαξθηδφκνπλ. Δθεί πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο αλάιπζεο ζε ιατθέο θηζάξεο πνπ  ζα θαλνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία αιιά 

θαη ζπδεηήζεηο πνπ ζπρλά άλνηγαλ ή έθιεηλαλ δξφκνπο. Καη νη δχν ζεκαληηθέο 

εθβάζεηο ζηελ πνξεία κηαο έξεπλαο. Μηα έξεπλα ηελ νπνία φπνηε ρξεηάζηεθε 

ζηήξημε κε ραξά θαη ζεκαζία γηα ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ηεο έξεπλαο ν 

επφπηεο θαζεγεηήο, Μάξθνο θνχιηνο.  

 Κιείλνληαο φκσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζηάζεθαλ πξαγκαηηθά δίπια κνπ θαη ζηήξημαλ ηνλ δχζθνιν 

δξφκν ηεο έξεπλαο. Έλαλ δξφκν πνπ παξά ηηο πνιιέο απνγνεηεχζεηο έθηαζε 

ζην ηέινο ηνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ γνληψλ κνπ θαη ηεο ζεκαληηθήο γπλαίθαο 

πνπ έρσ δίπια κνπ.  
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Ειςαγωγή 

 

Η πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο 

 

ηε κνπζηθή πξαγκάησζε θαη επηηέιεζε ππάξρεη κηα πνηθηιία 

παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο ηεο, ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη 

θαη ηνπο θνξείο ηεο, ηνπο δεκηνπξγνχο δειαδή θαη ηνπο εξκελεπηέο. ε απηφλ 

ηνλ θχθιν ηεο «δσήο ηεο κνπζηθήο», πνπ αξρίδεη δειαδή κε ηνλ ζπλζέηε, 

ζπλερίδεηαη ζηνλ εξκελεπηή θαη θαηαιήγεη ζην αθξναηήξην αθνινπζείηαη θαη ε 

αλάζηξνθε πνξεία κηαο θαη ν αθξναηήο ιεηηνπξγεί αλαζηνραζηηθά ζηελ φιε 

δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο. Έηζη ν εξκελεπηήο ζπρλά ηξνπνπνηεί ηνλ ηξφπν 

επηηέιεζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αθξναηή αιιά θαη ν ζπλζέηεο 

ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηα ζηνηρεία απηά γηα κεηέπεηηα δεκηνπξγίεο. ηνλ 

θχθιν ινηπφλ απηφλ ππάξρεη έλαο «επίδνμνο θξίθνο» ηνπ νπνίνπ ν ξφινο δελ 

έρεη πιήξσο πεξηγξαθεί ζηελ κνπζηθή δεκηνπξγία θαη νλνκάδεηαη 

νξγαλνπνηφο. 

 Ζ νξγαλνπνηεία είλαη κηα ζχλζεηε ηέρλε ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ ηέρλεο 

– ηερλνινγίαο πνηθίιεη. Οη παξάγνληεο πνπ ην θαζνξίδνπλ έρνπλ λα θάλνπλ 

θπξίσο κε θνηλσληνινγηθά δεδνκέλα ηεο θάζε επνρήο αιιά αθφκα θαη ηνπ 

ηνπηθνχ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν νξγαλνπνηφο. 

Δμαξηάηαη επίζεο απφ ηηο πξνζσπηθέο θαιιηηερληθέο αλεζπρίεο αιιά θαη 

βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο ηνπ. Γεληθά κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε σο κηα γεληθή 

εηθφλα πσο ε ηερλνινγία θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ελψ κηθξφηεξν είλαη 

απηφ ηεο ηέρλεο. Σν πςειφ απηφ πνζνζηφ ηερλνινγηθήο θχζεο θαζηζηά ηελ 

νξγαλνπνηεία ζπρλά «ζπλνδνηπφξν» ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, αθνχ ζα 

ιέγακε πσο ζηεξίδεη ηε κνπζηθή κε ηα βαζηθά ηεο εξγαιεία, ηα κνπζηθά 

φξγαλα. Ζ ακθίδξνκε ζρέζε θαηά ηελ νπνία νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ηεο 
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νξγαλνπνηίαο παξέρνπλ πινπζηφηεξα εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ κνπζηθψλ 

δεκηνπξγψλ θαη εθηειεζηψλ αιιά απφ ηελ άιιε νη κνπζηθέο αλάγθεο ησλ 

δεχηεξσλ επηηάζζνπλ ηηο νξγαλνινγηθέο εμειίμεηο είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ 

ζέκα ην νπνίν ρξήδεη αλάιπζεο ψζηε λα βγνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

Πάλησο κπνξνχκε λα απνδερηνχκε πσο νη ζρέζεηο απηέο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εμίζσζε ηζρχνπλ, ρσξίο φκσο λα αλαιχζνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε ηνπο 

ιφγνπο δηακφξθσζεο ηεο θπξίαξρεο ζέζεο πνπ θαηέρεη θαζέλαο απφ ηνπο 

δχν παξάγνληεο. 

 ηελ δηαδξνκή απηή ηεο κνπζηθήο πξαγκάησζεο θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ 

έρεη κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ νξγάλσλ θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ε θηζάξα. 

ξγαλν κε πάξα πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ αιιά θαη 

«ρακαηιέσλ» ζηελ πξνζαξκνγή ζε θάζε ζρεδφλ κνπζηθφ είδνο. ηελ 

παξνχζα κειέηε ζα εμεηάζνπκε ηελ θηζάξα φπσο απηή εκθαλίζηεθε ζην 

αζηηθφ ιατθφ ηξαγνχδη θαη ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη. Αλ θαη φπσο πξνείπακε 

είλαη πνιινί νη ηχπνη θηζάξαο ζην ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ είδνο, σζηφζν 

ζπλαληάκε ζηελ κνπζηθή επηηέιεζε θπξίσο δχν. Σελ αθνπζηηθή θηζάξα θαη ηελ 

«ιατθή», αλάιπζε ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηελ επφκελε 

ελφηεηα. Ζ πξνβιεκαηηθή πνπ δηαηείλεηαη λα αλαδείμεη ε παξνχζα κειέηε είλαη 

ζχγρξνλε κε βαζηέο φκσο ξίδεο. χγρξνλε κηαο θαη ην θαηλφκελν είλαη 

επίθαηξν, ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηελ κνπζηθή επηηέιεζε ιατθψλ ηξαγνπδηψλ θαη 

ζπλνςίδεηαη ζηελ επηινγή θαη ζην δίιιεκα θαηά ην νπνίν θαινχληαη νη 

θηζαξηζηέο λα επηιέμνπλ κεηαμχ αθνπζηηθήο ή «ιατθήο» θηζάξαο. Έρεη ξίδεο 

βαζηέο θαζψο νη νξγαλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ζηα δχν απηά φξγαλα είλαη 

δηαξθείο θαη ζπρλά παξάιιειεο. θνπφο καο είλαη λα αλαδείμνπκε ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο δηαθνξέο πνπ έρνπλ ηα δχν φξγαλα θαη φια ηα ηερλνινγηθά 

εθείλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ θαη ηηο θάλνπλ δηαθξηηέο. Γελ 

απνηειεί ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπκε έλα εγρεηξίδην θαηαζθεπήο, κηαο θαη απηφ 

ππάξρεη ήδε, ηδηαίηεξα γηα ηηο αθνπζηηθέο θαη θιαζζηθέο θηζάξεο. 

Γεπηεξεπφλησο ζα ζηαζνχκε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κνπζηθήο επηηέιεζεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ νξγαλνινγηθψλ – θαηαζθεπαζηηθψλ δηαθνξψλ.  

 Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα 

έξεπλα πνηθίινπλ ιφγσ ηεο πνιχκνξθεο πξνέιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ. 
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Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα δχν απηά κνληέια πνπ επηρεηξνχκε λα 

ζπγθξίλνπκε πξνέξρνληαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο αληηιήςεηο. Απφ 

ηε κηα ν απφιπηνο εθπξφζσπνο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ πνπ θαηά ηνπο δχν 

ηειεπηαίνπο αηψλεο έρεη ηαπηηζηεί κε ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζηεί σο απφιπηα εγγξάκκαηνο πνιηηηζκφο1. Έηζη ζην πξψην 

θεθάιαην φπνπ επηρεηξνχκε ηελ αλάιπζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ αθνπζηηθή θηζάξα φπσο απηή αλαπηχρζεθε ζηελ Ακεξηθή, 

έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο  θαη θαηαζθεπαζηηθή 

αλάιπζε κνληέισλ ζηα νπνία κπνξνχζακε λα έρνπκε πξφζβαζε. Δπηθνπξηθά 

έρνπκε ζπιιέμεη ζηνηρεία απφ ην δηαδίθηπν θαη απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο 

ησλ κεγαιχηεξσλ κνπζηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ βηνκεραληψλ. ε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα ρξεζηκνπνηνχκε πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε ζε εθαηφ δηαθνξεηηθά κνληέια αθνπζηηθήο θηζάξαο πνπ 

παξάγνληαη ζήκεξα2. Ζ ζηαηηζηηθή ζηάζεθε αξσγφο καο γηα ηελ εθπφλεζε 

ζεκαληηθψλ πνξηζκάησλ πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζην πξψην αιιά θαη ζην 

ηξίην θεθάιαην. 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ηερλνινγηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ πνπ ζπλαληάκε ζηελ θαηαζθεπή ηεο ιατθήο θηζάξαο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία αλάπηπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

πνπ αλαθέξνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ θαίλνληαη λα 

ρξήδνπλ κάιινλ αλάιπζεο σο πξνθνξηθνχ πνιηηηζκνχ ή ηνπιάρηζηνλ κε 

ζηνηρεία πξνθνξηθνχ. Έηζη θαηαξράο ε θχξηα κέζνδνο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ ήηαλ ε επηηφπηα έξεπλα ζε δχν άμνλεο· απφ ηε κηα ζηνπο 

ζχγρξνλνπο νξγαλνπνηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ιατθήο θηζάξαο 

θαζψο θαη ζηνπο παιαηφηεξνπο κέζσ ηεο αλάιπζεο νξγάλσλ πνπ βξήθακε. Ο 

δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηνπο θηζαξίζηεο πνπ παίδνπλ κε ιατθέο θηζάξεο θαη 

δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηε ζχγρξνλε κνπζηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ζηελ πξνζπάζεηα απηή δελ ζηαζήθακε ζηε 

ζπλέληεπμε, θαζψο απηή δελ ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα καο δψζεη ηα 

                                                             
1
 Walter J. Ong, Πξνθνξηθόηεηα θαη εγγξακκαηνζύλε Η εθηερλνιόγεζε ηνπ ιόγνπ [Orality and 

Literacy: The Technologizing of the Word] Μεηάθξαζε: Κώζηαο Υαηδεθπξηάθνο, Δπηκέιεηα: 
Θεόδσξνο Παξαδέιιεο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 1997 

2
 Ζ έξεπλα αθνξά αθνπζηηθέο θηζάξεο θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ 

παξαζέηεη θάζε εηαηξία. ην 1
ν
 θεθάιαην κπνξνχκε λα βξνχκε αλάιπζε πνιιψλ ηέηνησλ 

ζηνηρείσλ ελψ ζην παξάξηεκα ππάξρνπλ αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο.  
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απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ ρξφλν γηα λα ηα εθκπζηεξεπηεί έλαο 

νξγαλνπνηφο· θηάζακε ζηελ καζεηεία3 ζην εξγαζηήξην ηνπ Γηψξγνπ Καξειιά 

φπνπ θαη εθαξκφζακε φια φζα πεξηγξάθνπκε ζε θαηαζθεπαζηηθφ επίπεδν. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ φξγαλα παιαηψλ θαηαζθεπαζηψλ ζηα νπνία έγηλε 

ελδειερήο έιεγρνο ζην πξνζσπηθφ εξγαζηήξην. Ζ ιηγνζηή βηβιηνγξαθία 

απνηέιεζε δεθαλίθη γηα λα ζηαζνχλ νη πξνζσπηθέο καο έξεπλεο ελψ 

ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηελ κειέηε απνηέιεζαλ αδεκνζίεπηεο ή ππφ κνξθή 

απινχ θεηκέλνπ δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο ζε ηζηνηφπνπο. Οη κειέηεο απηέο 

πξνέξρνληαη είηε απφ ελ ελεξγεία νξγαλνπνηνχο, είηε απφ εξαζηηέρλεο ή 

εξεπλεηέο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα έξεπλα πνπ κεζνδνινγηθά ζε απηφ ην 

θεθάιαην ρξεζηκνπνηεί πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ ζε κία πξνζσπηθή 

έξεπλα αληινχληαη θαη πνζνηηθά γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζέζεο ζηελ ζχγρξνλε 

νξρήζηξα ηεο ιατθήο θαη ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο4.  

 ην ηξίην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

βξίζθνπκε ζηα δχν πξψηα θεθάιαηα. Ζ βαζηθή πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο 

αλαιχεηαη θαζψο παξνπζηάδνληαη πιένλ κφλν νη θαηαζθεπαζηηθέο δηαθνξέο 

πνπ νδεγνχλ ζην δηαθνξεηηθφ ερφρξσκα ησλ δχν νξγάλσλ. Σέινο 

παξνπζηάδνπκε κηα νπηηθή ησλ ηάζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ 

θαζνιηθή ζρεδφλ επηθξάηεζε ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο αιιά πξνρσξάκε ζην 

λα πξνηείλνπκε ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ε ιατθή θηζάξα νξγαλνινγηθά γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ιατθψλ θαη εηδηθφηεξα ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηψλ. Οη 

νξγαλνινγηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ελδεηθηηθέο θαη απνηεινχλ 

εθαιηήξην πεξαηηέξσ εξεπλψλ θαζψο ζέηνπλ ηδενινγηθά, εζηθά θαη ηζηνξηθά 

δεηήκαηα.     

 

 

 

 

                                                             
3
 Παξφκνηα κε ηε κέζνδν ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Γηψξγνο Πηπεξφπνπινο, 
Κνηλσληνινγία, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα,1997, ζει. 83 – 84.   
4
 Πξφθεηηαη γηα έξεπλα ζε λπρηεξηλά καγαδηά ηεο Αζήλαο, φπνπ έπαηδαλ ιατθέο θνκπαλίεο, κε 

έκθαζε ζην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα. 
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Λνγηθή δηαπιάηπλζε ησλ όξσλ – ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Οη ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο θηζάξαο έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο ππνζηεξηδφκελεο ηάζεηο. Μηα απφ ηηο πξψηεο ε 

νπνία βαζίδεηαη ζε γισζζνινγηθή αλάιπζε ηνπ είδνπο ππνζηεξίδεη πσο ε 

θηζάξα έρεη αξραηνειιεληθέο ξίδεο πξνεξρφκελε απφ ηελ ειιεληθή θηζάξα. Σν 

φξγαλν φκσο απηφ δελ έρεη νξγαλνινγηθέο νκνηφηεηεο κε ηελ ζχγρξνλε 

θηζάξα θαη είρε επηά ρνξδέο, ελψ αληίζεηα ε παλδνπξίδα5 είλαη ην φξγαλν πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην βπδάληην, θαίλεηαη λα έρεη ξίδεο ζηελ Διιάδα ησλ πξψησλ 

αηψλσλ π.Υ. θαη κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηελ θηζάξα, ρσξίο λα κπνξνχκε 

βέβαηα λα ην ζπλδέζνπκε απφιπηα6.  Άιισζηε εηπκνινγηθά ε θηζάξα θαίλεηαη 

λα είλαη κάιινλ απφξξνηα ηεο αλζθξηηηθήο ιέμεο «tar» πνπ ζεκαίλεη ρνξδή7. 

Ζ εκθάληζή ηεο ζε πνιιά φξγαλα ηεο Αζίαο ζπλαληάηαη κέρξη θαη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηψληαο ζχλζεηεο ιέμεηο κε θχξην ζπλζεηηθφ ην «tar»  θαη ηελ 

πξνζζήθε ηνπ πξνζέκαηνο θάπνηνπ αξηζκνχ. Έηζη ζπλαληάκε θαη ην chartar 

(απφ ην αλζθξηηηθφ chatur θαη ην πην ζχγρξνλν Πεξζηθφ char πνπ ζεκαίλεη 

ηέζζεξα). Ζ ιέμε απηή πηζαλφλ λα έρεη κεγαιχηεξε ζπγγεληθφηεηα κε ηελ 

ηεηξάρνξδε κνξθή θηζάξαο πνπ ζπλαληάκε ζηελ Ηζπαλία σο quitarra. Άιιεο 

ζεσξίεο εκθαλίδνπλ ην φξγαλν κε αθφκα παιαηφηεξεο ξίδεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ην 1503 πΥ, νπφηε θαη έδεζε ν Har – Moose, αηγχπηηνο ηξαγνπδηζηήο ν 

νπνίνο βξέζεθε κεηά απφ αλαζθαθέο ζακκέλνο καδί κε ην φξγαλφ ηνπ8.  Σν 

ζπγθεθξηκέλν φξγαλν είρε ηξεηο ρνξδέο, αληερείν, ερείν θαη καθξχ βξαρίνλα. 

Χζηφζν νη νξγαλνινγηθέο ξίδεο ηεο ζχγρξνλεο θηζάξαο δχζθνια κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κε απηφ ην φξγαλν.  

                                                             
5
 ηέιηνπ Φαξνπδάθε, «Σα κνπζηθά φξγαλα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ», Η Καθημερινή, «Δπηά 

Ζκέξεο», Αζήλα, 18/01/1998, ζει. 2-8 
6
 Alan Kozinn, Pete Welding, Dan Forte, Gene Santoro, The Guitar: The history. The music. 

The players, A quarto book, New York, 1984. ει. 14-17 
7
 «guitar», The New Grove: Dictionare of music and musicians, edited by Stanley Satie, 

2
nd

 edition, London, 2001, Volume 10, ζει. 551-560 
8
 Dr. Michael Kasha, "A New Look at The History of the Classic Guitar", Guitar Review 30, 

August 1968, ζει. 3-12 
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Γελ ζα ζηαζνχκε πεξηζζφηεξν ζηελ πξνέιεπζε ηεο θηζάξαο ζε αξραίεο 

κνξθέο νξγάλσλ κηαο θαη απηφ απνηειεί ζέκα μερσξηζηήο έξεπλαο δεδνκέλνπ 

φηη ηα ζηνηρεία είλαη αθφκα πνιχ ζπγθερπκέλα. Χζηφζν κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε πην ζχγρξνλεο νξγαλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ νξγάλνπ. Ήδε απφ 

ηνλ 16ν αηψλα βξίζθνπκε κνπζηθή γξακκέλε γηα θηζάξα9. Πξφθεηηαη γηα ην 

φξγαλν chitarra πνπ ην ζπλαληάκε ζηελ Ηζπαλία θαη είρε ηέζζεξα δεχγε 

ρνξδψλ, αξθεηά κηθξφ ζψκα θαη κηθξέο θακπχιεο ζηελ κέζε. Ζ κνξθή απηή 

ηεο θηζάξαο δελ θαηάθεξε λα επηθξαηήζεη ηνπ επξχηαηα δηαδεδνκέλνπ 

αλαγελλεζηαθνχ ιανχηνπ. Καηάθεξε φκσο λα έρεη κηα παξάιιειε πνξεία 

κέρξη ηελ ζηαδηαθή εδξαίσζή ηεο θαηά ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα. Σελ ζρέζε 

απηψλ ησλ δχν νξγάλσλ κπνξνχκε λα ηελ αλαγλψζνπκε θαη ζηελ θαηά Sachs 

– Hornbostel πεξηγξαθή ηεο θηζάξαο σο “composite chordophone of the lute 

type”10. Καηά ηνπο δχν απηνχο αηψλεο κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε ηελ 

νθηάρνξδε θηζάξα ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία (guiterre,  guiterne), ηελ  Ηηαιία 

(chitarrino, chitarra da sette corde, chitarra Napolitana) θαη θπζηθά ηελ 

Ηζπαλία (guitarra de quarto ordines)11. Αθνινχζσο, ζηελ Ηηαιία ζπλαληάκε ηελ 

guitarra battente12 κε πέληε δεχγε ρνξδψλ θαη κάιηζηα κε θνχξδηζκα A-D-G-

B-E, ίδην δειαδή κε ηελ ζεκεξηλή θηζάξα (ρσξίο ηελ 6ε  κπάζα ρνξδή). Σν 

φξγαλν απηφ εμαπιψζεθε ξαγδαία θαη είρε βξαρίνλα κε 12 ηάζηα, ζψκα κηθξφ 

θαη αξθεηά ζηελφ κε απαιέο θακπχιεο ζην 1/3 ηνπ. ην φξγαλν απηφ 

πξνζηέζεθε αξγφηεξα, πεξίπνπ ην 1760 θαη 6ν δεχγνο ελψ κέρξη ην 1790 είρε 

επηθξαηήζεη ησλ άιισλ. ηαδηαθά ηα δεχγε κεηαηξάπεθαλ ζε κνλέο ρνξδέο 

θαη απφ ην 1785 ζπλαληάκε θηζάξεο εμάρνξδεο κε θνχξδηζκα ίδην κε ην 

ζεκεξηλφ (E-A-D-G-B-„e).  Παξάιιεια κε ηηο νξγαλνινγηθέο κεηαηξνπέο θαη 

εμειίμεηο παξαηεξνχκε ηελ κνπζηθή εμέιημε. ηηο αξρέο ηνπ 19νπ ζπλαληάκε 

πνιινχο ζπλζέηεο θαη εξκελεπηέο ηεο θιαζζηθήο πεξηφδνπ φπσο νη Fernando 

                                                             
9
 “Tres Libros de Musica en Cifras para Vihuela”, Alonso Mudarra, 1546. Πξφθεηηαη γηα ην 

πξψην κνπζηθφ θείκελν ζην νπνίν ζπλαληάκε ηελ θηζάξα. 
10

 «guitar», The New Grove: Dictionare of music and musicians, edited by Stanley Satie, 

2
nd

 edition, London, 2001, Volume 10, ζει. 551-552,  Μηθξ. «ζχλζεην ρνξδφθσλν ηνπ ηχπνπ 
ιανχηνπ».  
11

 The New Grove, φ.π. ζει 554 
12

 The New Grove, φ.π. ζει 557 
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Sor, Mauro Guilliani, Matteo Carcassi, Fernando Carulli, Francisco Tarrega 

(έγξαςε θαη κέζνδν δηδαζθαιίαο θηζάξαο) θαη Paganinni13.    

ηνλ πξνιεηαζκέλν απηφλ ρψξν ζα βξεη πξφζθνξν έδαθνο έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο νξγαλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηελ ζχγρξνλε 

ηζηνξία ηεο θηζάξαο, ν Antonio de Torres (1817 – 1892). Ο Torres πξνέβε ζε 

κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ζχλνιν ηεο θηζάξαο. Απφ ην 185014 θαη κέρξη ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ15 εμέιημε ην ζρήκα (κεγάισζε ην αξθεηά κηθξφ ζψκα θαη έθηαζε 

ζηα επίπεδα ηεο ζεκεξηλήο θιαζζηθήο θηζάξαο), άιιαμε ηελ δηάηαμε ησλ 

λνκέσλ (θακάξηα) «ππνζηπιψλνληαο» ην θαπάθη κε ηελ δηάηαμε “fan”16, ηελ 

θιαζζηθή δειαδή αθηηληθή, ζηαζεξνπνίεζε ηα κεραληθά θιεηδηά θαη θαζηέξσζε 

ην ερείν (θαπάθη) ειάηνπ. Ζ ηειεπηαία απηή δηαπίζησζή ηνπ ζεσξείηαη ίζσο ε 

ζεκαληηθφηεξε κηαο θαη ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ππνζηήξημαλ πσο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ήρνπ εμαξηάηαη 

απφ ην ερείν ηνπ νξγάλνπ. Μάιηζηα θαηαζθεχαζε κηα θηζάξα κε ζψκα απφ 

ζθιεξφ ραξηφλη (cardboard) θαη ηνπνζέηεζε έλα πνιχ θαιφ ερείν. Σν φξγαλν 

απηφ βξίζθεηαη αθφκα θαη ζήκεξα ζην κνπζείν κνπζηθψλ νξγάλσλ ηνπ 

θνλζεξβαηνξίνπ ηεο Βαξθειψλεο (Instrument Museum of the Barcelona 

Conservatory) θαη ζχκθσλα κε ηνλ Doming Prat επηβεβαηψλεηαη ε ζεσξία ηνπ 

Torres γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ17. Οη εμειίμεηο απηέο έθεξαλ ην φξγαλν 

ζρεδφλ ζηελ ζεκεξηλή κνξθή ηεο θιαζζηθήο θηζάξαο18. Έηζη ζπλζέηεο φπσο 

νη Carl Maria Von Weber, Rossini, Verdi, Berlioz θαη Franz Schubert έγξαςαλ 

κνπζηθή ε νπνία παηδφηαλ κε ηνλ λέν απηφ ηχπν θηζάξαο. Δπίζεο 

ζεκαληηθφηαηε βνήζεηα ζηελ κνπζηθή εμέιημε πξνζέθεξε ν Segovia ζηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αηψλα19. 

                                                             
13

 Alan Kozinn, Pete Welding, Dan Forte, Gene Santoro, ν.π. ζει. 17-29 
14

 O Roy Courtnall ππνζηεξίδεη πσο ηελ πξψηε θηζάξα ηελ θαηαζθεχαζε πεξίπνπ ην 1840 
ελψ εξγαζηήξην είρε απφ ην 1854 ζηε εβίιιε, Roy Courtnall, Making Master Guitars,  Robert 
Hale London – Stewart MacDonald Ohio, ζει. 29 – 30. 
15

 Ζ παξαγσγηθή πεξίνδνο ηνπ Torres ήηαλ απφ ην 1856 έσο ην 1869 θαη απφ ην 1883 σο ην 
1892 νπφηε θαη θαίλεηαη λα έθηηαρλε «καλησδψο» θηζάξεο. Nick Freeth and Charles 
Alexander, The acoustic Guitar, Courage Books, Philadelphia – USA, 1999, ζει 41  
16

 Σελ δηάηαμε απηή μεθίλεζαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ νη νξγαλνπνηνί ζηελ Seville θαη ην 
Cadiz, φπνπ δηδάρηεθε ηελ ηέρλε ν Torres. Ζ δηάηαμε βεβαίσο απηή δελ ήηαλ ίδηα θαζψο είρε 
ιηγφηεξα θακάξηα απφ ηα επηά ηνπ Torres.  
17

  Alan Kozinn, Pete Welding, Dan Forte, Gene Santoro, ν.π. ζει 30 
18

 Alan Kozinn, Pete Welding, Dan Forte, Gene Santoro, ν.π. ζει 30-31 θαη The New Grove, 
ν.π. ζει 563-565 
19

 Alan Kozinn, Pete Welding, Dan Forte, Gene Santoro, ν.π. ζει 33-34 
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Οη εμειίμεηο απηέο δελ άθεζαλ αζπγθίλεηε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. 

Πνιιέο ρψξεο δαλείζηεθαλ ηηο νξγαλνινγηθέο εμειίμεηο θαη πξνζπάζεζαλ λα 

ηηο εληάμνπλ ζηελ κνπζηθή ηνπο θνπιηνχξα. Έηζη μεπήδεζαλ λέα κνληέια 

θηζάξαο ηα νπνία είραλ κηθξέο  ή θαη κεγάιεο δηαθνξέο (πρ. θηζάξα κε δχν 

βξαρίνλεο πνπ ζπλαληάκε ζηελ κχξλε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα20) κε απηέο 

πνπ πεξηγξάςακε. Μπνξνχκε επνκέλσο λα αληηιεθζνχκε ηηο ηζηνξηθέο 

θαηαβνιέο ηεο θηζάξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο 

εζηνπληηαληίλεο  θαη καληνιηλάηεο ζηελ κχξλε21. Ήηαλ φξγαλα πνπ είραλ 

πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηηο ηζπαληθέο θηζάξεο αιιά θαη θάπνηεο φπσο 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ νη νπνίεο είραλ δηπιφ βξαρίνλα γηα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο ζπκπαζεηηθέο22.  

πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ε κνπζηθή εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο 

κνξθήο πνπ έρεη ε θηζάξα επηηειέζηεθε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, κε ζεκαληηθέο 

ρψξεο ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία (ζηα πξψηα ζηάδηα) ηελ Γαιιία θαη ηελ 

Γεξκαλία. Απφ ηελ ηειεπηαία, θαηαγφηαλ ν δεχηεξνο ζπνπδαηφηεξνο 

θαηαζθεπαζηήο πνπ ζπλέδεζε ην φλνκά ηνπ κε πνιιέο νξγαλνινγηθέο 

αιιαγέο ζηελ θηζάξα. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Christian Fredrich Martin. Οη εμειίμεηο 

φκσο ηνπ Martin δελ ζα ιάκβαλαλ ρψξα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν αιιά ζηελ 

απέλαληη πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ.  

Έηζη, ην κνπζηθφ θέληξν ηεο θηζάξαο κεηαθέξεηαη ζηελ Ακεξηθή κε ηνπο 

κεηαλάζηεο απφ ηελ Δπξψπε. ηελ απγή ηνπ 20νπ αηψλα ν γηνο ηνπ Martin ζα 

                                                             
20

  ε θσηνγξαθίεο πνπ παξαζέηεη ν Παλαγηψηεο Κνπλάδεο βιέπνπκε ηέηνηεο θηζάξεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ κπξλατθή Δζηνπδηαληίλα «Σα Πνιηηάθηα», ζηελ εζηνπδηαληίλα ηεο 
πφιεσο Μπάιηα θαη ζε κεκνλσκέλεο εηθφλεο κε κνπζηθνχο ηνπ πχξνπ Πεξηζηέξε. Οη ρνξδέο 
απηέο είλαη είηε πάλσ ζε δεχηεξν βξαρίνλα, επνκέλσο πηζαλφλ ζα θξνχνληαλ απφ ηνλ παίρηε, 
είηε είλαη ειεχζεξεο (πεξίπησζε Σξίηε κε ηνλ πχξν Πεξηζηέξε) μεθηλψληαο απφ ην ίδην 
θαξάνπιν κε ηηο άιιεο ρνξδέο, νπφηε κάιινλ θξνχνληαλ εθ ζπκπαζείαο. Γηα ηηο θσηνγξαθίεο 
βιέπε Κνπλάδεο Παλαγηψηεο, Δηο αλάκλεζηλ ζηηγκώλ ειθπζηηθώλ, θείκελα γύξσ από ην 
ξεκπέηηθν (ηνκ. Β), Καηάξηη, Αζήλα, 2003,  ζει. 267, 280, 281. 
21

 Δπαγγέινπ Αζ. Γηψξγνο, «Η ιατθή θηζάξα ζην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη ηεο πεξηόδνπ 1928-1955 
θαη ε εμέιημε ηεο κέζα από ην πξνζσπηθό ύθνο ησλ Κώζηα Γνύζα, Α. Κσζηή, Γηώξγνπ 
Καηζαξνύ, Κώζηα θαξβέιε, Βαγγέιε Παπάδνγινπ, ηέιηνπ Υξπζίλε, πύξνπ Πεξηζηέξε θαη 
Μαλώιε Υηώηε», ΣΔΗ Ζπείξνπ ρνιή κνπζηθήο ηερλνινγίαο Σκήκα Λατθήο θαη παξαδνζηαθήο 
κνπζηθήο, Άξηα 2008 (πηπρηαθή εξγαζία). 
22

 ηα φξγαλα κε ζπκπαζεηηθέο ρνξδέο δελ ππάξρεη άκεζε λχμε ησλ ρνξδψλ αιιά απηέο  
θξνχνληαη «εθ ζπκπαζείαο», δειαδή απφ ηελ ηαιάλησζε ηνπ νξγάλνπ θαη ησλ ππνινίπσλ 
ρνξδψλ ηαιαληψλνληαη θαη απηέο. πσο φκσο αλαθέξακε παξαπάλσ θάπνηεο θηζάξεο 
παίδνληαλ θαη ζε απηέο ηηο ρνξδέο, ιεηηνπξγψληαο σο ηνληθή ζπλνδεία. 
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αλαιάβεη ηελ επηρείξεζε πνπ είρε ηδξπζεί απφ ην 183323 θαη ζα δεκηνπξγήζεη 

έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ηχπν θηζάξαο, ηελ flattop ή steel string24, ηεο νπνίαο 

νη δηαθνξέο δελ ζα είλαη κφλν νη ρνξδέο αιιά ζρεδφλ φια ηα ηκήκαηά ηεο. Ο 

φγθνο ηνπ νξγάλνπ ζα κεγαιψζεη ζεκαληηθά θαη ηαπηφρξνλα ε έληαζή ηνπ. 

ην bracing25(νπιηζκφο ερείνπ) ζα εθαξκφζεη γηα πξψηε θνξά ηελ δηάηαμε 

«Υ», ε νπνία κε δηάθνξεο παξαιιαγέο ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα. 

Σελ δηάηαμε βεβαίσο απηή ηελ ρξεζηκνπνηνχζε ν νίθνο απφ ην 1850 πεξίπνπ, 

ζε πεξηνξηζκέλα φκσο κνληέια, ελψ απφ ην 1900 απνηεινχζε δηαζέζηκε 

επηινγή ζε θάπνηα26.  

Παξάιιεια έλαο άιινο θαηαζθεπαζηήο, ν Orville Gibson ζα απνηειέζεη 

ηνλ άιιν ζεκαληηθφηεξν πφιν ζηηο εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηελ 

Ακεξηθή. Οη θηζάξεο ηνπ ζα έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο απφ νπνηαδήπνηε 

πξνεγνχκελε αθνχ πιένλ δελ αιιάδεη κφλν ην κέγεζνο αιιά ελ γέλεη ην 

ζρήκα ηεο θηζάξαο. Σν ζψκα ηνπ νξγάλνπ ζα κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηζέιν, 

ην θαπάθη ζα είλαη θπξηφ θαη ν θαβαιάξεο δελ ζα είλαη ζηαζεξφο, απιά 

πηέδεηαη κε ηελ ηάζε ησλ ρνξδψλ27.  Παξάιιεια κε ηνλ Gibson αλαπηχρζεθε 

σο θχξηνο αληαγσληζηήο ηνπ έλαο έιιελαο, ν Δπακεηλψλδαο ηαζφπνπινο, 

γηνο ηνπ Αλαζηάζηνπ ηαζφπνπινπ πνπ είρε ηδξχζεη ηελ εηαηξεία κεηά ηελ 

κεηαλάζηεπζή ηνπ απφ ηε κχξλε ζηελ Νέα Τφξθε. Σν 1924 ν Δπακεηλψλδαο 

                                                             
23

  Nick Freeth and Charles Alexander, The acoustic Guitar, Courage Books, Philadelphia – 
USA, 1999, ζει 48-49 
24

 Με ηνλ φξν απηφ πεξηγξάθνληαη νη θηζάξεο πνπ έρνπλ ζπξκάηηλεο ρνξδέο, ή πην ζσζηά 
έρνπλ φιεο ηηο ρνξδέο ζπξκάηηλεο. Οη ηξεηο κπάζεο ρνξδέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη κε 
πεξηέιημε, φπσο θαη ζηηο θιαζζηθέο, πξνζηίζεηαη φκσο θαη ε ηέηαξηε ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  
Οη δχν πξψηεο – πξίκεο ρνξδέο είλαη ζπξκάηηλεο, ηα θξάκα ησλ νπνίσλ πνηθίιεη αλάινγα κε 
ηελ εηαηξία παξαγσγήο.   
25

 Κνηλά δηαδεδνκέλνο φξνο γηα ηελ δηάηαμε ησλ θακαξηψλ – λνκέσλ κηαο θηζάξαο. Γηάθνξεο 
ηερλνηξνπίεο απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν πεηξακαηηζκνχ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 
θαηαζθεπαζηέο θηζάξαο. Δθηφο απφ ηελ κεραληθή αληνρή πνπ πξνζθέξεη θαη είλαη απαξαίηεηε 
γηα ην ερείν, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζην αθνπζηηθφ απνηέιεζκα ηνπ νξγάλνπ, κηαο 
θαη εληζρχνληαη ή ππνβαζκίδνληαη πεξηνρέο ηαιάλησζεο ηνπ ερείνπ νη νπνίεο εληζρχνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο αξκνληθέο. Σν bracing απνηειεί ζπρλά δηαθξηηφ ζεκείν γηα κεγάινπο 
θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο.  
26

 Nick Freeth and Charles Alexander, ν.π., ζει 54 
27

 Πξφθεηηαη γηα ηηο νλνκαδφκελεο plectrum ή archtop θηζάξεο. Σα ζπγθεθξηκέλα κνληέια 
ζπλέβαιαλ ζε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ερείνπ θαζψο βαζηθή 
αξρή ήηαλ λα δνλείηαη ειεχζεξα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ψζηε λα απνδίδεη 
θαιχηεξα ζε φγθν θαη έληαζε. Ζ επδηάθξηηε θακπχιε ζην ερείν πνπ πξνζζέηεη κεραληθή 
αληνρή αιιά θαη έληαζε ζηνλ ήρν είλαη απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγάλνπ. Πξφθεηηαη 
γηα ζαθή επηξξνή απφ ηα καληνιίλα πνπ θαηαζθεχαδε ν ζπγθεθξηκέλνο νίθνο. Ζ ζεσξία 
βεβαίσο απηή έρεη ππνζηεξηθηέο αιιά θαη πνιέκηνπο κε δηαθνξεηηθά επηρεηξήκαηα γηα θάζε 
πιεπξά, θνηλσλνί ησλ νπνίσλ είλαη αξθεηνί ζχγρξνλνη νξγαλνπνηνί πνπ πεηξακαηίδνληαη κε ηε 
κηα ή ηελ άιιε ηερλνηξνπία.  
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ζα δεκηνπξγήζεη λέν δηαθξηηηθφ φλνκα ηεο επηρείξεζεο, ηελ Epiphone. Ζ 

Epiphone ζα απνηειέζεη γηα πνιιά ρξφληα ζεκαληηθφ πφιν εμέιημεο ησλ 

θηζάξσλ ζηελ Ακεξηθή θαη ζπρλά ζα πξνπνξεχεηαη ηεο Gibson. Ο ζάλαηνο 

φκσο ηνπ Δπακεηλψλδα ην 1943 ελ κέζσ ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ε 

δηαρείξηζε απφ ηνπο ιηγφηεξν ηθαλνχο ζπγγελείο ηνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ εηαηξία 

ζηνλ καξαζκφ κέρξη ηελ εμαγνξά ηεο απφ κηα ζπγαηξηθή ηεο Gibson θαη ελ 

ηέιεη απφ ηελ ίδηα28. 

Απφ ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν θαη κεηά νη πεηξακαηηζκνί θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηηο θηζάξεο είλαη 

ακέηξεηεο. Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ε δπλαηφηεηα καδηθήο παξαγσγήο 

νξγάλσλ αιιάδεη θαηά πνιχ ηελ δπλαηφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο 

νξγαλνπνηφο λα αλαιψλεηαη ζε πεηξακαηηζκνχο. Αθφκα θαη ε ζηξνθή 

επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πξνο ηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο αθνπζηηθήο θαη ηεο 

κεραληθήο ησλ μχισλ ζα δψζεη «ηξνθή» ζηελ ππνζηηηδφκελε θαη ζπρλά κε 

ελέζηκε κνξθή εμέιημε ηεο νξγαλνπνηίαο. Οη εμειίμεηο ζα γίλνληαη νινέλα θαη 

πην ζηνρεπκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζην θάζε κνπζηθφ είδνο πνπ μεπεδά. Ζ 

ειεθηξηθή ελίζρπζε ησλ νξγάλσλ ζα γίλεη ζπλψλπκν ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ αλαδεηά νινέλα θαη κεγαιχηεξεο εληάζεηο ζηελ 

πνιπηεηακέλε θαζεκεξηλφηεηα. Οη αλάγθεο γηα αθνπζηηθή απφδνζε ζε 

ρψξνπο ζα κεηαβιεζεί απφ ηελ επνρή πνπ ν Segovia ζα δψζεη παξάζηαζε 

ζην Ateneo ζηελ Μαδξίηε ην 1916, θάηη πνπ ζεσξήζεθε αθνπζηηθφο 

«ζξίακβνο» ηεο θηζάξαο, σο ηελ επνρή ηνπ Woodstock πνπ ε αθνπζηηθή ησλ 

νξγάλσλ ζα πξέπεη λα θαιχςεη έθηαζε κεξηθψλ δεθάδσλ ζηξεκκάησλ… 

 

 

Οη όξνη αθνπζηηθή θαη ιατθή θηζάξα . 

Ιζηνξηθή πξνέιεπζε θαη θνηλσληθό πιαίζην  

 

                                                             
28

  Nick Freeth and Charles Alexander, φ.π., ζει 65-79 θαη πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ Παλαγηψηε 
Καγηάθα, εξαζηηέρλε νξγαλνπνηνχ θαη κειεηεηή. εκαληηθφ κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ βξίζθεηαη 
ζην http://greekluthiers.wordpress.com  

http://greekluthiers.wordpress.com/
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 ήκεξα ε θηζάξα έρεη πνιχπιεπξε ρξήζε ζε δηάθνξα κνπζηθά 

ζρήκαηα θαη ηδηψκαηα. ηελ παξνχζα κειέηε ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ ρξήζε 

ηεο ζηνλ αζηηθφ ιατθφ ηξαγνχδη φπσο παξνπζηάδεηαη ζήκεξα, θπξίσο κέζσ 

ηεο αλαβίσζεο ησλ πξψησλ κνξθψλ αζηηθνχ ηξαγνπδηνχ πνπ ήηαλ ην 

ξεκπέηηθν. Γελ ζα ζηαζνχκε ζηελ εηπκνινγηθή θαη κνπζηθνινγηθή αλάιπζε 

ηνπ φξνπ θαζψο έρνπλ γξαθηεί αξθεηέο κειέηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα29. Χζηφζν 

ε αλαβίσζή ηνπ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κέρξη ζήκεξα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ρξήζε ηεο θηζάξαο. Ο ηχπνο φκσο ηεο θηζάξαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη ζηαζεξφο. Μπνξνχκε παξφια απηά λα δηαθξίλνπκε 

δχν θπξίαξρεο ηάζεηο, απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ αθνπζηηθή θηζάξα θαη απηή 

πνπ παξακέλεη ζηελ «ιατθή». Καη νη δχν απηνί φξνη είλαη αξθεηά ζπγθερπκέλνη 

θαη γηα ηελ επθνιία ηεο έξεπλαο θαηαιήμακε ζε ζηαζεξέο πνπ αθνξνχλ ηα 

φξγαλα απηά πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα ηα ζπγθξίλνπκε ζηα επφκελα 

θεθάιαηα. Αξρηθά ζα επηρεηξήζνπκε λα απνδνκήζνπκε ηνλ φξν «αθνπζηηθή 

θηζάξα». Παίξλνληαο σο δείγκα ηηο πεξηζζφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο κνπζηθέο 

βηνκεραλίεο αιιά θαη κηθξφηεξνπο, ζεκαληηθνχο φκσο νίθνπο, θαίλεηαη φινη λα 

ζπκθσλνχλ γηα ηνλ φξν αθνπζηηθή θηζάξα σο ηελ flattop κε ζπξκάηηλεο 

ρνξδέο. ηηο θηζάξεο απηέο δελ ππάξρεη ειεθηξηθή ελίζρπζε (φηαλ ππάξρεη 

νλνκάδνληαη ειεθηξναθνπζηηθέο), ελψ ην ζπλεζέζηεξν ζρήκα ζψκαηνο είλαη 

ην dreadnought30.   

 πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ απηή ήηαλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ έθεξε ε βηνκεραλία Martin ζηηο θηζάξεο31. Σν ζρήκα 

dreadnought32 άξρηζε λα πσιείηαη ζε θηζάξεο απφ ηνλ νίθν Oliver Ditson, 

αιιά ηα φξγαλα απηά θαηαζθεπάδνληαλ απφ ηνλ Martin. Μφλν φηαλ έθιεηζε ν 

Ditson άξρηζαλ λα παξάγνληαη θηζάξεο dreadnought  κε ηελ επσλπκία ηνπ 
                                                             
29

 Δλδεηθηηθά γηα ηελ εηπκνινγία ηνπ φξνπ βιέπε Ζιίαο Πεηξφπνπινο, Ρεκπέηηθα ηξαγνύδηα, 
Κέδξνο, Αζήλα 1996, Holst Gail, Ο δξόκνο γηα ην ξεκπέηηθν, Νηεληδ, 1985, Κσλζηαληηλίδνπ 
Μαξία, Κνηλσληνινγηθή ηζηνξία ηνπ ξεκπέηηθνπ, Μπαξκπνπλάθεο, ρ. Ζκ. Καη Gauntlett 
ηάζεο, Ρεκπέηηθν ηξαγνύδη. πκβνιή ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ πξνζέγγηζε. Δηθνζηνχ Πξψηνπ, 
Αζήλα 2001 ελψ γηα ην θνηλσληνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ Γακηαλάθνο ηάζεο, Κνηλσληνινγία 
ηνπ ξεκπέηηθνπ, Πιέζξνλ, Αζήλα 2001 

30
 Ολνκαζία πνπ δφζεθε ζε θηζάξεο πνπ θαηαζθεχαδε ν Martin απφ ην 1916 ρσξίο φκσο λα 

θέξνπλ ην φλνκά ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα απφ ην 1931 ήηαλ επίζεκν κνληέιν ηεο εηαηξίαο.    
31

 Tony Bacon – Dave Hunter, Acoustic Guitars The Illustrated Encyclopedia, Outline Press, 
London, 2003, ζει. 162 – 221. Βξίζθνπκε αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο, 
ηελ εμέιημε ζηα κνληέια θαζψο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ είραλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ 
πνξεία απηή.  
32

 Σν φλνκα πξνέξρεηαη απφ Αγγιηθφ πνιεκηθφ πινίν ηνπ 1
νπ

 παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 
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Martin. Άιιε κηα ζεκαληηθφηαηε δηαθνξνπνίεζε ήηαλ νη κεηαιιηθέο ρνξδέο. 

πσο θαίλεηαη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ηεο επνρήο33 πεξίπνπ ην 1922 άξρηζαλ 

νη θηζάξεο ηνπ λα είλαη απνθιεηζηηθά κε ζπξκάηηλεο ρνξδέο, πηζαλφλ ιφγσ ηεο 

κεγάιεο δεκνηηθφηεηαο πνπ έραηξαλ ηα Hawaiian groups, ζρήκαηα δειαδή 

πνπ έπαηδαλ κε θηζάξεο κηθξφηεξεο θαη κε απνθιεηζηηθά κεηαιιηθέο ρνξδέο 

θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 ζηελ Ακεξηθή. Σέινο, απφ ην 1930 θαη κεηά νη 

θηζάξεο ηνπ Martin ζα έρνπλ ηελ έλσζε ηνπ βξαρίνλα κε ην ζψκα ζην 14ν 

ηάζην, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα πξνεγνχκελα κνληέια πνπ είραλ ζην 12ν. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο απηέο ζα θέξνπλ ην φξγαλν ζε κηα κνξθή πνπ βξίζθνπκε 

ζρεδφλ ίδηα κέρξη θαη ζήκεξα θαη απνηειεί ηελ αθνπζηηθή θηζάξα ηεο νπνίαο 

ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα αλαιχζνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα.  

 Αλ πάκε ιίγν παιαηφηεξα θαη επηζηξέςνπκε ζηελ γεξαηά ήπεηξν ζα 

βξνχκε κνληέια θηζάξαο κε πνιιέο παξαιιαγέο. πσο αλαθέξακε 

παξαπάλσ δηάθνξνη ιανί πξνέβεζαλ ζε κηθξέο ή κεγάιεο ηξνπνπνηήζεηο 

ζηελ θηζάξα γηα λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα κνπζηθά ηνπο ηδηψκαηα. Έηζη 

απφ ην 1690 κπνξνχκε λα βξνχκε θηζάξεο κε δηπιφ βξαρίνλα ( double – 

neck) θαη ζπγθεθξηκέλα θαηαζθεπαζκέλε απφ ηνλ Alexandr Voboam. 

Αθνινχζσο βξίζθνπκε απφ ηνλ Stauffer ην 1807 ηελ oppelgitarre θαη 

θηάλνπκε ζηνλ Jean – Francois ην 1830 πνπ θαηαζθεπάδεη ηελ harpo – lyre κε 

ηξηπιφ βξαρίνλα! Δπξεία δηάδνζε ησλ ηχπσλ απηψλ κπνξνχκε λα 

ζπλαληήζνπκε ζηελ Ακεξηθή θαηά ηνπ 1900 φηαλ θαη νη Gibson, Larson 

Brothers θαη Knutsen θαηαζθεπάδνπλ θηζάξεο κε ζπκπαζεηηθέο ρνξδέο34. 

Δπίζεο ν νίθνο Martin θηινμέλεζε έλα κνληέιν πνπ είρε πεξηνξηζκέλε δήηεζε 

θαη νλνκαδφηαλ folk steel strung θαη πξφθεηηαη γηα κηα αθνπζηηθή θηζάξα 

κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ ηελ θιαζζηθή, κε κεηαιιηθέο ρνξδέο. 

 Παξάιιεια ινηπφλ κε απηέο ηηο νξγαλνινγηθέο εμειίμεηο ιακβάλνπλ 

ρψξα ζεκαληηθφηαηεο θνηλσληθέο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ κνπζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ απαξρή ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ ζηελ Διιάδα κε 

ηελ ηαπηφρξνλε πξψηε κνξθή αζηπθηιίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

                                                             
33

 Nick Freeth and Charles Alexander, ν.π., ζει 80-84 
34

 The New Grove, ν.π. ζει 569 
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αηψλα δελ κπνξεί παξά λα κελ ζπλδεζνχλ35. Παξνκνίσο ζε δεκνγξαθηθφ 

επίπεδν παξαηεξνχκε έλα πνιχ κεγάιν θχκα κεηαλαζηεπηηθφ πξνο ηελ 

Ακεξηθή απφ πεξίπνπ κηζφ εθαηνκκχξην Έιιελεο. Ζ ελ ζπλερεία έλαξμε ησλ 

βαιθαληθψλ πνιέκσλ, ηνπ 1νπ Παγθφζκηνπ αιιά θαη ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

εθζηξαηείαο κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα ηνπ μεξηδσκνχ ελάκηζε 

εθαηνκκπξίνπ Διιήλσλ απφ ηελ κηθξά Αζία θαη ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ζα 

ζπλζέζνπλ έλα πνιχπαζν θαη εκθαλψο εγράξαθην ςεθηδσηφ ζηα βησκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ36. Απφ ηελ άιιε, ε δπηηθφθηιε ζθέςε πνιιψλ 

θαη ηδίσο ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο πνπ δηακνξθσλφηαλ πξηλ θαη κεηά ηνλ 

Βεληδέιν, έθαλαλ αθφκα πην αλάγιπθν ην ςεθηδσηφ απηφ, ηφζν αλάγιπθν 

πνπ ζπρλά δχζθνια κπνξνχζε λα αλαγλσζζεί θαη λα θαηεγνξηνπνηεζεί.  

 ηηο θνηλσληθέο ινηπφλ απηέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο37 

κπνξνχκε λα αληηπαξαβάινπκε ηηο πνιηηηζκηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηηο κνπζηθέο. ηελ ζπζρέηηζε απηή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

θαη εδψ ην δπζαλάγλσζην ηνπ ηνπίνπ θαζψο θαη ηηο λέεο ηδέεο πνπ 

μεπξνβάιινπλ, ζπλήζσο ζπλζέηνληαο έλα πνιππνιηηηζκηθφ κσζατθφ απφ κηα 

θνηλσλία πνπ δηαηξάλσλε ηελ πνιηηηζκηθή ηεο κνλαδηθφηεηα! Γηαθξίλνπκε 

δειαδή κηα κεξίδα βαπαξνζξεκέλεο ηάμεο ε νπνία αξέζθεηαη ζε κνπζηθέο 

παξαδφζεηο ηεο δχζεο, απφ ηελ άιιε κηα δψζα αθφκα αγξνηηθή θαη γεληθά 

πεξηθεξεηαθή θνηλσλία πνπ δηαηεξεί, πξεζβεχεη θαη βηψλεη ηελ παξαδνζηαθή 

κνπζηθή θαη ηέινο κηα λενζχζηαηε αζηηθή ιατθή ηάμε πνπ αλαδεηά ηξφπνπο 

έθθξαζεο κέζα απφ ην πεξηζσξηνπνηεκέλν θαη «αληηδξαζηηθφ» ιατθφ αζηηθφ 

ηξαγνχδη. ε φια απηά ζα πξνζηεζεί ε κνπζηθή πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ 

ειιήλσλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ κηθξά Αζία κε ηα δεθάδεο κνπζηθά ηδηψκαηα, 

απνηέιεζκα δχκσζεο θαη αιιειφδξαζεο  αηψλσλ κε γεηηνληθνχο ιανχο. Έηζη 

ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα (1871) ζα ηδξπζεί ην Ωδείν Αζελώλ38 ελψ απφ ηελ 

                                                             
35

 Πνιιέο κειέηεο ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ παξνχζα ζέζε, φπσο Γακηαλάθνο ηάζεο, 
Κνηλσληνινγία ηνπ ξεκπέηηθνπ, Πιέζξνλ (πξψηε έθδνζε Δξκείαο 1967), Αζήλα, 2001. 
36

 Αλαιπηηθά γηα ηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηελ Διιάδα βιέπε 
Γεψξγηνο Ρνχζζνο, Νεόηεξε ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, Διιεληθή κνξθσηηθή εζηία, 
Αζήλα, 1975, Σ΄, θεθ 5. 
37

 Γηα πεξαηηέξσ θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ δνκψλ πνπ 
δηακνξθψζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19

νπ
 αηψλα βιέπε Μαξία Κσλζηαληηλίδνπ, θνηλσληνινγηθή 

ηζηνξία ηνπ ξεκπέηηθνπ, Μπαξκπνπλάθεο, ρ. Ζκ, ζει. 50 – 56. 
38

 ηνηρεία απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ σδείνπ, 
http://www.odeionathinon.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=18  

http://www.odeionathinon.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=18
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άιιε έρνπκε καξηπξίεο γηα ηελ εκθάληζε ησλ θαθέ-ζαληαλ θαη θαθέ-ακάλ39. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ζα δψζεη ζπλαπιία ζην ζέαηξν Ζξψδνπ 

ηνπ Αηηηθνχ ν Γάιινο ζπλζέηεο C. Saint – Saens40 ελψ ζηνλ Πεηξαηά νη 

ηεθέδεο ζα παίδνπλ ξεκπέηηθν. ηα ηέιε ηεο ίδηαο δεθαεηίαο βξίζθνπκε ηελ 

ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Χδείνπ αιιά θαη ην πέξαζκα ζηελ δηζθνγξαθία ηνπ 

ξεκπέηηθνπ ελψ εκθαλίδνληαη νη κπξλαίηθεο θνκπαλίεο θαη ηα 

«ζαληνπξφβηνια».  

 ε απηφ ην πνιχπιεπξν κνπζηθφ ζθεληθφ δελ ζα κπνξνχζαλ ηα 

κνπζηθά φξγαλα λα κελ παξνπζηάζνπλ πνηθηινκνξθία. Άιισζηε ππάξρεη ε 

ζεψξεζε πσο δελ ππάξρεη κνπζηθή αιιαγή αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ 

νξγαλνινγηθή εμέιημε. Έηζη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαίλεηαη πσο ε θηζάξα 

έρεη ζέζε ηφζν ζηα σδεία αιιά θαη ζηνπο δξφκνπο. Γελ ππάξρεη θάπνηα 

έλδεημε φηη δηαρσξίδνληαλ νη θηζαξηζηέο θαη ε θηζάξα σο φξγαλν. Ο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαίλεηαη πσο ήηαλ «θηζάξα» γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πνπ 

εκθαλίδνληαλ. Αιιά νη ηχπνη ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθνί ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. Έηζη κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε ηελ θιαζζηθή θηζάξα φπσο απηή 

παξαδφζεθε απφ ηνλ Torres, κπνξνχκε φκσο λα βξνχκε θαη έλα είδνο 

θηζάξαο πνπ ππήξρε ζηελ Δπξψπε αιιά φρη κε απηή αθξηβψο ηελ κνξθή. 

Πξφθεηηαη γηα κηα θηζάξα αξθεηά κηθξφηεξε απφ ηελ θιαζζηθή,  κε ζπξκάηηλεο 

ρνξδέο θαη έλσζε ζην 12ν ηάζην. Απνηειείηαη κάιινλ γηα κηα παξαιιαγή ηεο 

εμάρνξδεο ξνκαληηθήο θηζάξαο αιιά κε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο. Αξθεηά 

ηδηαίηεξνο ήηαλ θαη ν ηξφπνο πνπ παηδφηαλ, ιεηηνπξγψληαο σο κπάζα 

κεισδηθή ζπλνδεία θαη ηαπηφρξνλε πξνζθέξνληαο ηελ ξπζκηθή αγσγή ζην 

ηξαγνχδη. Υαξαθηεξηζηηθά ιέεη ν Υ. πνπξδαιάθεο41 γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

ιατθήο θηζάξαο : Υξνλνινγηθά δελ κπνξώ λα πσ κε βεβαηόηεηα. Τπήξρε 

παιηόηεξα ε «ξνκαληηθή» θηζάξα, κε κηθξό ζθάθνο θαη έμε ρνξδέο. ηελ 

ζπλέρεηα ε ρξήζε ηελ θαηέζηεζε «ιατθή».  ηελ νξρήζηξα ηεο αζηηθή ιατθήο 

                                                             
39

 Γχξσ ζην 1880 ππάξρνπλ καξηπξίεο απφ εθεκεξίδεο ηεο επνρήο γηα ηελ χπαξμε θαθέ 
ακάλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. Σηο πιεξνθνξίεο αληινχκε απφ ην Θφδσξν Υαηδεπαληαδή, 
Σεο Αζηάηηδνο Μνύζεο Δξαζηαί…, ηηγκή, Αζήλα, 1986, ζει. 30. Δπίζεο ζεκαληηθά θείκελα 
γηα ην ζέκα βιέπε ζηηο εθεκεξίδεο Δζηία, Αζελατθαί επηζηνιαί, 2 επηεκβξίνπ 1879 θαη 
Αθξφπνιηο, ν Πεηξαηεύο θαηά ηελ λύθηα, 25 Απγνχζηνπ 1891.  
40

 ηνηρεία απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ σδείνπ ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαθεξζείζα εθδήισζε.  http://www.ethniko-
odeio.edu.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=46  
41

 Βι. παξάξηεκα, ζπλέληεπμε Υ. πνπξδαιάθε ζει. 78. 

http://www.ethniko-odeio.edu.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=46
http://www.ethniko-odeio.edu.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=46
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κνπζηθήο δελ ππήξραλ θξνπζηά, ηνπκπειέθηα, ληανύιηα θαη ηέηνηα. Δπνκέλσο 

ην ξπζκό θαινύληαλ λα ηνλ θξαηήζεη ε θηζάξα. Τπήξρε ινηπόλ αλάγθε ζηελ 

ιατθή κνπζηθή γηα έλα όξγαλν κε ηζρπξό θαη θνθηό κπάζν θαη απηή ηελ αλάγθε 

θάιπςε ε θηζάξα. Δπνκέλσο είλαη ε ρξήζε πνπ ηελ θαζηζηά «ιατθή».  

 Ζ άπνςε απηή νκνινγνπκέλσο δελ κπνξεί λα αληηθξνπζηεί πξνο ην 

παξφλ κε θάπνηα ζηνηρεία αθνχ αθφκα θαη ζηελ δηζθνγξαθία ε  «ιατθή» 

θηζάξα πέξαζε σο «θηζάξα». Γηα ηελ παξνχζα κειέηε ζα απνδερηνχκε ηελ 

ζπληζηακέλε ησλ απφςεσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο νξγαλνπνηψλ 

θαη θηζαξηζηψλ ηεο ιατθήο θηζάξαο. χκθσλα ινηπφλ κε απηνχο ε ιατθή 

θηζάξα έρεη δηαζηάζεηο παξφκνηεο θαη πνιχ θνληηλέο κε απηέο ηεο θιαζζηθήο 

(πνιινί νξγαλνπνηνί ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα θαινχπηα), έρεη ζπξκάηηλεο 

ρνξδέο θαη ηέζζεξα ζπλνιηθά παξάιιεια θακάξηα ζην θαπάθη42. Αξθεηά 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ ζηελ κειέηε αιιά 

ζηεθφκαζηε εδψ ζηα θακάξηα γηα λα ηνλίζνπκε κηα ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ 

νξγάλνπ. Ζ θηζάξα ινηπφλ απηή πνπ πεξηγξάθνπλ νη πξναλαθεξζέληεο δελ 

ήηαλ ε κνλαδηθή πνπ απαληάηαη ζην ιατθφ ηξαγνχδη. Ζ πξψηε κνξθή ιατθήο 

θηζάξαο πνπ ζπλαληάκε θαη έρεη ραξαθηήξα ιεηηνπξγηθφ ζε ιατθέο νξρήζηξεο 

είλαη αξθεηά κηθξφηεξε θαη θαίλνληαη ζαθψο νη επηξξνέο απφ ηα ηζπαληθά 

θηζαξφληα θαη ηηο παξαιιαγέο ησλ νξγάλσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ θαη 

ζπληειέζηεθαλ θαηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα. ε απηέο ινηπφλ ηηο θηζάξεο ηα 

θακάξηα είλαη ηξία, πξνθαλψο γηαηί ιφγσ ηνπ εκβαδνχ ηνπ θαπαθηνχ δελ 

ρξεηαδφηαλ ζηαηηθά θάπνην αθφκα θακάξη. ηελ ζπλέρεηα θαη φηαλ ην φξγαλν 

ζα απμήζεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, ε θηζάξα ζα θηλδπλέςεη λα ράζεη ην 

κνπζηθνινγηθφ χθνο πνπ είρε ζηελ ρξήζε. Υαξαθηεξηζηηθά ν Γ. Μπζηαθίδεο43 

κηιψληαο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ πνπ ζέιεη λα έρεη έλα φξγαλν ιέεη : 

«… λα κελ έρεη πνιύ sustain. Βαζηθά απηό πνπ ηα ιέεη όια είλαη λα κελ έρεη 

πνιιέο άθξεο», θάηη πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ ηαιάλησζε ηνπ 

θαπαθηνχ θαη ε νπνία εληζρχζεθε κε ηελ αχμεζε ηνπ εκβαδνχ ηνπ ερείνπ. 

Έηζη πξνζηέζεθε ηέηαξην θακάξη ψζηε λα κεηψζεη απηή ηελ ηαιάλησζε44 θαη 

                                                             
42

 Αλάιπζε θαη ζέζεηο ησλ θακαξηψλ αθνινπζνχλ ζην δεχηεξν θεθάιαην. 
43

 Βι. παξάξηεκα, ζπλέληεπμε Γ. Μπζηαθίδε ζει. 105. 
44

 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη ηεο πεξηβάιινπζαο (envelope) θαη πσο 
απηή ζπλδέεηαη κε ην ερείν θαη ηα θακάξηα ζα γίλεη ζην δεχηεξν θεθάιαην. 
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λα δηαηεξεζεί ν θνθηφο θαη κε αηάθα δηαθξηηφο ήρνο ησλ κπάζσλ αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξίκσλ.  

 ηελ αθνπζηηθή απηή δψλε, ζηα πξίκα, βξίζθεηαη θαη ε ηειεπηαία 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππέζηε ε ιατθή θηζάξα45. Καη 

ζε απηή φκσο ηελ εμέιημε βξίζθνπκε ζπλνδνηπφξν ηελ κνπζηθή αλαδήηεζε κε 

ηελ θαηαζθεπαζηηθή πιήξσζε ησλ αλαγθψλ. Οη θηζαξίζηεο άξρηζαλ ζηαδηαθά 

λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ζνιηζηηθά ηελ θηζάξα θαη λα θεχγνπλ απφ ηελ 

κνλνθσληθή ζρεδφλ ζπλνδεία κε ηηο κπαζνγξακκέο (ρξήζε ηνληθήο, 

δεζπφδνπζαο θαη ππνδεζπφδνπζαο). Υαξαθηεξηζηηθά ζηάδηα απηήο ηεο 

εμέιημεο παξνπζηάδεη ν Γηψξγνο Δπαγγέινπ ζηελ κειέηε ηνπ γηα ηελ ιατθή 

θηζάξα. Παξαζέηνπκε : «Από ην 1935 θαη κεηά, παξαηεξείηαη ε νινέλα θαη 

κεγαιύηεξε αλάπηπμε ηεο δεμηνηερλίαο θπξίσο από ηνπο εμήο θηζαξίζηεο-

ζπλζέηεο: 

· ηνλ Κώζηα θαξβέιε (θπξίσο ζε αξκνληθό θαη ξπζκηθό επίπεδν). 

Δηζάγνληαη ζπλερώο λέα ζηνηρεία ζηελ αξκνληθή ππνζηήξημε όπσο νη 

αλαιύζεηο  ησλ ζπγρνξδηώλ θαη νη ζπλερείο κπαζνγξακκέο (ηαπηόθσλεο κε ηε 

κεισδία θαη κε) νη νπνίεο εθηόο από ην λα εληζρύνπλ ηελ θύξηα κεισδία, 

αλαδεηθλύνπλ ην θαηλόκελν ηεο αληίζηημεο. Σα ζηνηρεία απηά επέδξαζαλ 

θαηαιπηηθά ζην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη αθνύ πέξαζαλ θαη ζηε ζρνιή ηνπ Πεηξαηά 

(αο κελ μερλάκε όηη ν ίδηνο ζπλόδεπζε ζε πάξα πνιιέο ερνγξαθήζεηο ην 

Μάξθν Βακβαθάξε, ηνλ Αλέζηε Γειηά θαη άιινπο). Η θηζάξα ζαλ όξγαλν, από 

ην έξγν ηνπ θαξβέιε θαη έπεηηα απνθηά έλα λέν αξκνληθό εηεξνθσληθό ξόιν 

ζηε ιατθή νξρήζηξα. Πέξα από ηε ξπζκηθή ζπλνδεία εκπινπηίδεηαη όιε ε 

ζύλζεζε κε λέεο αλεμάξηεηεο κεισδηθέο γξακκέο ζηε ρακειή πεξηνρή ελώ 

πξνζδίδεηαη έλαο λένο αληηζηηθηηθόο ραξαθηήξαο ζην αζηηθό ιατθό ηξαγνύδη46». 

Γίλεηαη επνκέλσο αηζζεηή ε αλάγθε ηεο ελίζρπζεο ησλ πξίκσλ θαη ηεο 

αλάδεημήο ηνπο απφ ηελ θηζάξα. Έηζη θηάλνπκε ζηελ θαηαζθεπαζηηθή 

παξέκβαζε θαηά ηελ νπνία ζηξέθεηαη ην θακάξη πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ 

                                                             
45

 Γεθάδεο αθφκα ηξνπνπνηήζεηο απνηεινχλ αληηθείκελν δηάθνξσλ νξγαλνπνηψλ αθφκα θαη 
ζήκεξα αιιά δελ αλαπαξάγνληαη ζε επξεία θιίκαθα απφ πνιινχο θαηαζθεπαζηέο επνκέλσο 
δελ απνηεινχλ ζηνηρείν απνδνρήο σο δηαθνξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ παξνχζα έξεπλα.  
46

 Δπαγγέινπ Αζ. Γηψξγνο, Η ιατθή θηζάξα ζην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη ηεο πεξηόδνπ 1928-1955 
θαη ε εμέιημε ηεο κέζα από ην πξνζσπηθό ύθνο ησλ Κώζηα Γνύζα, Α. Κσζηή, Γηώξγνπ 
Καηζαξνύ, Κώζηα θαξβέιε, Βαγγέιε Παπάδνγινπ, ηέιηνπ Υξπζίλε, πύξνπ Πεξηζηέξε θαη 
Μαλώιε Υηώηε. ΣΔΗ Ζπείξνπ ρνιή κνπζηθήο ηερλνινγίαο Σκήκα Λατθήο θαη παξαδνζηαθήο 
κνπζηθήο, Άξηα 2008, ζει 106-109. 
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θαβαιάξε πξνο ηα πξίκα θαη ηαπηφρξνλα απνθιίλεη απφ ηα κπάζα. Απηφ 

θάλεη ηα πξίκα πεξηζζφηεξν δηαθξηηά θαη ζηαθάηα ελψ δίλεη ιίγν πεξηζζφηεξν 

φγθν θαη δηάξθεηα ζηα κπάζα.  

  

Με ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζε 

δχν ηχπνπο κνληέισλ ηεο θηζάξαο, ζηελ αθνπζηηθή dreadnought φπσο απηή 

δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Martin θαη ηνπο ζπλερηζηέο ηνπ θαη ηελ ιατθή θηζάξα 

φπσο απηή ζπλαληάηαη κεηά ηελ «αλαβάζκηζε» ηνπ πθνινγηθνχ ηεο 

ραξαθηήξα θαη έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψζεθαλ κε ην «δαλεηζκφ» 

δηαθφξσλ ηχπσλ (θιαζζηθή, ξνκαληηθφ θηζαξφλη, ιανχην). Ζ νξγαλνινγηθή θαη 

θαηαζθεπαζηηθή ζχγθξηζε πνπ ζα επηρεηξεζεί ζηα δχν επφκελα θεθάιαηα (ζην 

πξψην γηα ηελ αθνπζηηθή θαη ζην δεχηεξν γηα ηελ ιατθή) έρεη ζηφρν λα 

αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ερεηηθφ απνηέιεζκα γηα 

ηνπο δχν ηχπνπο θηζάξαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα θαηά ηελ εθηέιεζε 

ξεκπέηηθσλ θπξίσο ηξαγνπδηψλ47. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε εδψ ηελ ηδηαίηεξε 

ζρέζε πνπ κπνξεί λα αλαπηχρζεθε κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ απηψλ 

ηχπσλ θηζάξαο κέζσ ησλ ειιήλσλ κνπζηθψλ πνπ έδξαζαλ ζηελ Ακεξηθή. 

Δίλαη ζίγνπξν πσο ππήξμε κηα αιιειεπίδξαζε, ηφζν απηψλ πνπ πήξαλ καδί 

ηνπο θηζάξεο αιιά θαη απηψλ πνπ επέζηξεςαλ θέξλνληαο θηζάξεο απφ εθεί. 

Σέινο απηνί νη κνπζηθνί δεκηνχξγεζαλ έλα φρη ακειεηέν αγνξαζηηθφ θνηλφ (νη 

ίδηνη αιιά θαη νη ζαπκαζηέο ηεο κνπζηθήο ηνπο) γηα ηνπο ακεξηθάληθνπο 

κνπζηθνχο νίθνπο. Πηζαλφλ ε δεκηνπξγία κνληέισλ φπσο ην folk acoustic ηνπ 

Martin λα δεκηνπξγήζεθε γηα θάπνην ηέηνην θνηλφ, θάηη γηα ην νπνίν φκσο δελ 

έρνπκε ζαθή ζηνηρεία.  

  

  

 

 

                                                             
47

 Πξνζσπηθά ζηνηρεία απφ επηηφπηεο θαηαγξαθέο δείρλνπλ πσο ζε 200 δηαθνξεηηθνχο 
θηζαξίζηεο πνπ έπαηδαλ ξεκπέηηθν ξεπεξηφξην ην έηνο 2009 – 2010 ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 
Αζήλαο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε πνζνζηφ 83% θηζάξεο dreadnought αθνπζηηθέο ή θαη 
ειεθηξναθνπζηηθέο, 8% ιατθέο θηζάξεο θαη 9% άιιεο (archtop,   ειεθηξηθέο, θαη θιαζζηθέο κε 
ζπξκάηηλεο ρνξδέο). 
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Κεφάλαιο πρώτο 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 

Μνληέιν Dreadnought θαη δηαζηάζεηο· ε πξώηε ύιε 

  

 Σν πξψην απφ ηα δχν κνληέια θηζάξαο πνπ ζεσξνχκε σο θπξίαξρν 

ζηε ζεκεξηλή επνρή θαηά ηελ εθηέιεζε ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηψλ είλαη ε 

αθνπζηηθή θηζάξα. Πεξηγξάςακε ζηελ εηζαγσγή ην ηζηνξηθφ πιαίζην γχξσ 

απφ ην νπνίν αλαπηχρζεθε ε θηζάξα ζηελ Ακεξηθή θαη πψο θηάζακε απφ ην 

1931 πεξίπνπ θαη κεηά λα έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πνπ παξάγεηαη 

καδηθφηεξα απφ φια ηα άιια θαη έρεη ην κεγαιχηεξν αγνξαζηηθφ θνηλφ ζην 

είδνο ηνπ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ην κνληέιν Dreadnought, φπσο απηφ 

ζηαζεξνπνηήζεθε απφ ηνλ Martin, έρεη ηνλ «νπιηζκφ Υ48» ζηα θακάξηα θαη 

θπθινθνξεί απφ φιεο ηηο κεγάιεο κνπζηθέο βηνκεραλίεο θαη ζρεδφλ απφ φινπο 

ηνπο κηθξφηεξνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο, κε κηθξέο θαη φρη ηφζν ζεκαληηθέο 

ζην ηειηθφ απνηέιεζκα δηαθνξέο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θάπνηεο παξακέηξνπο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηζάξαο ζηελ Ακεξηθή αλαθέξνπκε πσο πεξίπνπ έλα 

εθαηνκκχξην θαηλνχξηεο θηζάξεο (φισλ ησλ ηχπσλ) πσινχληαη ζε εηήζηα 

βάζε49. Δπνκέλσο αλαπφθεπθηα νη ηερληθέο πνπ ζα αλαιχζνπκε αληινχληαη 

απφ ηελ πξαθηηθή ησλ νξγαλνπνηψλ αιιά θαη απφ ηνλ ζχγρξνλν 

εθβηνκεραλνπνηεκέλν ηξφπν θαηαζθεπήο αθνπζηηθψλ θηζαξψλ.  

 Θα μεθηλήζνπκε κε ηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ζα δηεηζδχζνπκε ζηα ηδηαίηεξα εθείλα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία  πνπ 

ην ραξαθηεξίδνπλ. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα δηαηεξήζνπκε κηα ζπλνρή ζηελ 

«γιψζζα» ηνπ θεηκέλνπ ζα παξνπζηάζνπκε ηελ νλνκαηνινγία ηεο αθνπζηηθήο 

                                                             
48

 Richard Johnston & Dick Boak, Martin Guitars: A Technical Reference, Hal Leonard 
Corporation, China, 2009, ζει. 20-22. 
49

 Richard Mark French, Engineering the Guitar - Theory and Practice, Springer, New York – 
USA, 2009, ζει. 159 
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θηζάξαο (ζρήκα 1).  Οη Dreadnought ινηπφλ θηζάξεο έρνπλ ην πξψην θαη 

ζεκαληηθφηεξν εμσηεξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη ν φγθνο ηνπ ζψκαηνο –  

 

Σχήμα 1. (Σχζδιο από το William R. Cumpiano & Jonathan D. Natelson, Guitar Making TRADITIONAL AND 
TECHNOLOGY, σελ. 10 το οποίο ζχει υποςτεί επεξεργαςία και ζχει προςτεκεί θ ονοματολογία ςτα Ελλθνικά). 

ζθάθνπο, απφ φπνπ άιισζηε πήξαλ θαη ην φλνκά ηνπο. Σν κέγεζνο πνηθίιεη 

αιιά ζα ην πεξηνξίδακε ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηα 

εμήο πιαίζηα: Σν πιάηνο ηνπ ζψκαηνο, ζην θαξδχηεξν ζεκείν (ζηηο θακπχιεο 

ηεο θακπάλαο θάησ) θπκαίλεηαη κεηαμχ 38,1 – 43 cm. Σα άθξα θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ εμαηξέζεηο θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ βξίζθεηαη θνληά ζηα 40 

εθαηνζηά. Σν κήθνο ηνπ ζθάθνπο έρεη πνιχ κηθξφηεξν εχξνο δηαθπκάλζεσλ 

θαη πεξηνξίδεηαη κεηαμχ 49,9 – 51 εθ. Απηφ είλαη ινγηθφ θαζψο ην κήθνο ηνπ 

ζθάθνπο είλαη άκεζα ζπλαξηψκελν κε ην κήθνο ρνξδήο, θαζψο ε έλσζε ηνπ 

βξαρίνλα κε ην ζψκα ζα βξίζθεηαη πάληα ζην 14ν ηάζην. Έηζη παξαηεξνχκε 

ηελ θιίκαθα ηνπ νξγάλνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 63,1 – 64,8εθ, ελψ εμαίξεζε ζα 

ιέγακε φηη απνηειεί έλα κνληέιν Martin πνπ πεξηνξίδεηαη ζηα 58,6. Σν βάζνο 

είλαη αθφκα κηα ηηκή κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαζψο βξίζθνπκε απφ 11,7 

κέρξη 14 εθαηνζηά (απφθιηζε θνληά ζην 18%). Γεληθά φκσο κηα κέζε ηηκή πνπ 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε σο αληηπξνζσπεπηηθή ηεο dreadnought θηζάξαο 

είλαη κήθνο ρνξδήο 64εθ. δίλνληαο 20 κε 21 ηάζηα, κήθνο ζθάθνπο 50,5εθ., 

πιάηνο 41εθ. θαη βάζνο πεξίπνπ ζηα 12 εθαηνζηά. Αο ζεκεηψζνπκε φηη ην 

βάζνο ζε απηέο ηηο κεηξήζεηο αθνξά ην θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο, πξνο ηνλ 
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θαβαιάξε δειαδή, αθνχ θνληά ζηνλ ηάθν ζπγθιίλεη ζηα 9,5 κε 10 εθαηνζηά50. 

Αλαιπηηθά νη αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο αθνπζηηθήο 

θηζάξαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1 θαη 2.251 ηνπ παξαξηήκαηνο. 

 Οη δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάςακε αθνξνχλ ην ζψκα – ζθάθνο ηνπ 

νξγάλνπ θαη ζπκβάινπλ ζηελ αθνπζηηθή ηνπ. Γελ δηακνξθψλνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ην ερφρξσκα ηνπ νξγάλνπ θαζψο αθελφο κελ πξφθεηηαη γηα κηθξέο 

δηαθνξέο, αθεηέξνπ δε νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ φγθν ηνπ αληερείνπ 

ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζε ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε έληαζε, θαηά θχξην 

ιφγν θαη ε δηάξθεηα52. Οη δηαζηάζεηο ηνπ βξαρίνλα πνηθίινπλ επίζεο αιιά 

ρσξίο λα έρνπλ θακία αλάκεημε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ53 ,έρνπλ φκσο 

ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηελ επρξεζηία ηνπ νξγάλνπ. Έηζη σο πην 

ζηαζεξέο δηαζηάζεηο βξίζθνπκε ηα 44mm πιάηνο ηαζηηέξαο ζην πξνζθέθαιν 

ελψ 55mm ζην 14ν ηάζην (έλσζε κε ζψκα). Σν πάρνο ηνπ βξαρίνλα ζηα 

αληίζηνηρα ζεκεία είλαη 21mm θαη 24mm ελψ ππάξρνπλ κνληέια κε 

κηθξφηεξεο αιιά θαη κεγαιχηεξεο ηηκέο γηα λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

εθάζηνηε αγνξαζηή. Σέινο, ζηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξνζζέζνπκε 

θαη ηελ θιεηδηέξα, ηεο νπνίαο ην ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο πνηθίινπλ θαζψο 

ζπρλά απνηεινχλ ζήκα θαηαηεζέλ θάπνησλ εηαηξηψλ. Γεληθά ηεξνχλ σο κήθνο 

πεξίπνπ ηα 17,5 – 18 εθαηνζηά ελψ ζην πιάηνο 6 – 7 εθ. κε ζπγθιίλνπζα ή 

απνθιίλνπζα δνκή54. 

 Σα αίηηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απηήο πνπ παξαηεξήζακε ζηα 

παξαπάλσ κεγέζε δελ πξέπεη λα αλαδεηεζεί κφλν ζηα ηερλνινγηθά δεδνκέλα 

αιιά θαη ζην marketing πνπ εθαξκφδεη θάζε εηαηξία. Δηδηθά ζηηο θηζάξεο απηέο 

                                                             
50

 Σα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνληαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθξηηηθή έξεπλα ησλ 100 κνληέισλ 
αθνπζηηθήο θηζάξαο (Παξάξηεκα Πίλαθαο 1)  
51

 Richard Mark French, 2009, φ.π. ζει. 248. Ο πίλαθαο ηνπ παξαξηήκαηνο απνηειεί 
κεηάθξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα.  
52

 Τπελζπκίδνπκε ηελ έξεπλα ηνπ Σorres γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ερείνπ θαη ηνπ αληερείνπ ζηνλ 
ήρν. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε βι.Courtnall 
Roy, Making Master Guitars, Robert Hale, London, Stewart – Macdonald, Ohio, 1993, ζει. 
30- 32. 
53

 ε ζεσξεηηθφ επίπεδν ν βξαρίνλαο ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ κεηάδνζε ησλ θπκάησλ ηεο 
παιιφκελεο ρνξδήο κέζσ ηνπ πξνζθέθαινπ. Αθφκα φκσο θαη ζε απηφ ην ζεσξεηηθφ επίπεδν 
ην κήθνο ηνπ καληθηνχ ζα είρε πνιχ κηθξφηεξε ζεκαζία απφ φηη ην πιηθφ ηνπ. Έηζη ζε 
πξαθηηθφ επίπεδν ζεσξνχκε αλεπαίζζεηε ηελ φπνηα δηαθνξά. 
54

 Υξεζηκνπνηνχληαη δχν ηχπνη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θιεηδηέξαο. ηνλ πξψην πνπ 
αλαθέξνπκε σο απνθιίλνπζα, ηα θιεηδηά πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζην πξνζθέθαιν απέρνπλ 
ιηγφηεξν κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ηειεπηαία. ηνλ δεχηεξν ηχπν ηα θιεηδηά παξνπζηάδνπλ 
κηα ζπγθιίλνπζα πνξεία φζν θαηεπζπλφκαζηε πξνο ηελ άθξε ηεο θιεηδηέξαο. 
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ν αληαγσληζκφο είλαη αδπζψπεηνο, κε ρηιηάδεο φξγαλα λα παξάγνληαη ζε 

θάζε θφζηνο. Έηζη πνιιέο απφ ηηο δηαθνξέο ζην ζρήκα ή ην κέγεζνο 

νθείινληαη ζηελ αλάγθε ηεο εθάζηνηε βηνηερλίαο ή βηνκεραλίαο λα 

παξνπζηάζεη θάηη ην δηαθνξεηηθφ. Γελ ζα αλαιχζνπκε φκσο πεξαηηέξσ απηή 

ηελ νπηηθή θαζψο δελ έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ζηελ ζηαηηζηηθή καο κνληέια πνπ 

απφθιηλαλ πνιχ απφ απηά ηνπ 1930. ηελ ίδηα ινγηθή ζπρλά εηζέξρεηαη θαη κηα 

αθφκα επηινγή πνπ φκσο δηαδξακαηίδεη πνιχ κεγαιχηεξν ξφιν ζην αθνπζηηθφ 

απνηέιεζκα, είλαη ε επηινγή ηεο πξψηεο χιεο. 

 Ζ νξγαλνπνηία ρξεζηκνπνηεί ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηελ μπιεία σο 

πξψηε χιε. Μάιηζηα ππάξρνπλ νξγαλνπνηνί πνπ αξλνχληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ πέξαλ ηνπ μχινπ θαη ησλ 

παξαγψγσλ ηνπ. Έηζη βξίζθνπκε φξγαλα πνπ έρνπλ μχιηλεο δηαθνζκήζεηο κε 

ηελ ηερληθή ηνπ καξθεηεξχ, μχιηλν ρνξδνζηάηε, αθφκα θαη θιεηδηά 

(ζηξηθηάξηα). Ζ αθνπζηηθή φκσο θηζάξα είλαη φξγαλν παξαγσγήο θαη αξθεηά 

απφ ηα ηκήκαηά ηεο έρνπλ άιια πιηθά, ηα νπνία αληέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ 

ρξφλν, θαηαζθεπάδνληαη βηνκεραληθά επνκέλσο κεηψλεηαη ην θφζηνο, ν 

ρξφλνο θαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο 

ζπαληφηαηα ζα βξνχκε μχιηλα θηιέηα πεξηκεηξηθά ηνπ ερείνπ, ξνδέηα, νδεγνχο 

ζηελ ηαζηηέξα θαη άιια. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζπλζεηηθά 

(φπσο ην ζειφηλη) ηα νπνία είλαη πην αλζεθηηθά (γηα παξάδεηγκα ηα μχιηλα 

θηιέηα είλαη επαίζζεηα ζε ρηππήκαηα) θαη πην νηθνλνκηθά. Καηά πεξηπηψζεηο 

ζπλαληνχζακε ζε αθξηβέο θαηαζθεπέο νξγαληθά πιηθά, φπσο θέιπθνο 

ρειψλαο (ηαξηαξνχγα), θχιια νζηξάθσλ (ζεληέθη) θαη θφθθαιν κνζραξηνχ 

(γηα πξνζθέθαιν). ήκεξα απηά ηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πην 

ζπάληα, αθελφο ιφγσ ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο (ή ππεξεπαηζζεζίαο 

θάπνηεο θνξέο) θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ θφζηνπο. Έηζη βξίζθνπκε ζπλζεηηθά 

φια ηα παξαπάλσ πιηθά, ζε απνκίκεζε ρξψκαηνο θαη ζρεδίσλ, αιιά δίρσο 

λα πξνζθέξνπλ ηηο ίδηεο αθνπζηηθέο ή αηζζεηηθέο απνιαχζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπκε πσο ε ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ κέζα ζηε κάδα ηνπ θφθθαινπ 

είλαη 1,6 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηα ζπλζεηηθά πιηθά ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη.  
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 Δπαλεξρφκελνη ζην θπξίαξρν πιηθφ, κπνξνχκε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

έξεπλά καο λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε θάπνηα ζεκεία ηεο θηζάξαο ζηα νπνία 

ζπλαληάκε ζε κεγάιν βαζκφ θνηλά μχια. Αιιά αο δνχκε πξψηα ζπλνιηθά ηελ 

ζρέζε νξγαλνπνηίαο θαη μχινπ. 

Σν ζέκα ηεο μπιείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κνπζηθψλ 

νξγάλσλ πνηθίιεη θαη είλαη ζπλπθαζκέλν κε πνιινχο παξάγνληεο. ηα 

βηνκεραλνπνηεκέλα φξγαλα θαη γεληθφηεξα ζηα φξγαλα καδηθήο παξαγσγήο 

ηα θξηηήξηα επηινγήο μχισλ είλαη θπξίσο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ε 

νπνία επηηπγράλεηαη ηφζν κε ηελ επηινγή μπιείαο ρακεινχ θφζηνπο αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα εχθνιεο ζηελ επεμεξγαζία. Παιαηφηεξα, ην θφζηνο ησλ μχισλ 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηξνπηθά δάζε απμαλφηαλ ιφγσ ησλ κεηαθνξηθψλ αιιά 

θαη ησλ δπζθνιηψλ γηα ηελ ζπιινγή ηνπο. ήκεξα φκσο ππάξρεη 

ζεκαληηθφηαηε κείσζε ηφζν ιφγσ ησλ επθνιφηεξσλ κεηαθνξψλ φζν θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο θπησξίσλ κε παξεκθεξή δέληξα55. Σα θπηψξηα απηά 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε δήηεζε γηα μχια 

ηα νπνία πξνθαλψο θάπνηα ζηηγκή ζα εμαιείθνληαλ ιφγσ εληνπηφηεηαο (π.ρ. 

ν πνιχ δηαδεδνκέλνο παιίζαλδξνο Βξαδηιίαο – Brazilian Rosewood ηνπ 

νπνίνπ ε εμαγσγή απαγνξεχηεθε ζην παξειζφλ ιφγσ ηεο ππεξάληιεζεο) 

αιιά θαη ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ φζν ιηγφηεξν 

δπλαηφλ επηβάξπλζε ηεο θχζεο. Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή ησλ μχισλ απνηεινχλ νη αθνπζηηθέο αιιά θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο πνπ 

έρεη θάζε μχιν, φπσο απηέο απνδεηθλχνληαη απφ έξεπλεο αιιά θαη απφ ηελ 

εκπεηξία αηψλσλ πνπ έρεη ε νξγαλνπνηεία σο ηέρλε. Σέινο, κηθξή επηξξνή 

ζηελ επηινγή θαηέρεη θαη ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνζθέξεη θάζε πιηθφ 

κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ην Κνζηπφ (Kosipo) αλ θαη 

δίλεη επράξηζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη είλαη αξθεηά ζθιεξφ θαη βαξχ (600-

800 ριγξ./θ.κ)56 έρεη κηθξή κεραληθή αληνρή θαη παξνπζηάδεη αξθεηέο ίλεο 

αληίζεηεο θνξάο. Απηφ ην θαζηζηά αθαηάιιειν γηα κέξε πνπ ρξεηάδεηαη πςειή 
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 Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο εβέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα πξνέξρνληαη απφ 
«ηερλεηά» δάζε, ζηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Παξφια 
απηά νη επξχηεξεο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο δελ κπνξνχλ λα πξνζνκνησζνχλ πιήξσο 
θάηη πνπ πηζαλψο επζχλεηαη γηα ηελ αιιαγή ζηελ ππθλφηεηα αιιά θαη ζην ρξψκα ηνπ εβέλνπ 
πνπ ζπλαληάκε ζήκεξα ζπγθξηηηθά κε αλάινγα μχια πξηλ 50 ρξφληα.  
56

 Κψζηαο ηκφπνπινο, Γηα λα θαηαιάβεηο ΣΟ ΞΤΛΟ, «ΞΤΛΟ-ΔΠΗΠΛΟ», Αζήλα, 1985, ζει. 
208. 
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κεραληθή αληνρή, φπσο ν βξαρίνλαο, αιιά θαη δχζρξεζην ιφγσ ηεο 

αλνκνηνκνξθίαο ησλ ηλψλ.  Αληίζεηα έρνπλ επηθξαηήζεη μχια κε ζρεηηθά κηθξφ 

θφζηνο σο πξψηε χιε (γέλνο κανληνχ – θιακνχξη) ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα κέξε ησλ νξγάλσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ην 

ερεηηθφ απνηέιεζκα θαη έρνπλ πςειέο κεραληθέο αληνρέο. Αθφκα ηα μχια 

απηά είλαη αξθεηά εχθνια ζηελ επεμεξγαζία ηνπο αθνχ παξνπζηάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ νκνηνγέλεηα ζηελ αθηηληθή ηνπο δνκή57.  

πλδπάδνληαο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο αιιά θαη έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηεο μπιείαο απνμεξακέλσλ δέληξσλ έρνπλ 

επηθξαηήζεη ζπγθεθξηκέλα μχια γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο, κε 

κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο. πγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλά καο (Πίλαθαο 1 παξαξηήκαηνο), επξχηαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηάθνξνη ηχπνη κανληνχ (mahogany) γηα ηνλ βξαρίνλα 

(κπξάηζν), ηελ θιεηδηέξα θαη γηα ην αληερείν (πιάηε θαη πιατλά). Ζ ρξήζε 

απηή είλαη επξχηαηε θαη ζπλαληάηαη ζε φξγαλα θάζε πνηφηεηαο θαη θφζηνπο. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο έγθεηληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν κανληνχ πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηα νηθνλνκηθά κνληέια ζπάληα 

αλαθέξεηαη ν ηχπνο. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

κανληνχ αλήθνπλ ηέζζεξα είδε δέληξσλ,  ηα Swietenia macrophylla, Swietenia 

humilis θαη Swietenia mahogany απφ ηελ Νφηηα θαη θεληξηθή Ακεξηθή θαζψο 

θαη ην African ή Khaya mahogany ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ Αθξηθή. Σα 

ηξία πξψηα ηα ζπλαληάκε θαη σο «απζεληηθφ» καφλη κηαο θαη ην αθξηθάληθν 

είλαη ειαθξψο πην αλνηρηφρξσκν. Παξφια απηά ζε θηζάξεο κπνξνχκε λα 

ζπλαληήζνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα είδε μχινπ πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δέληξσλ. Χζηφζν ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά θαη ην θφζηνο ηνπο θαηά πνιχ κηθξφηεξν. Έηζη 

ραξαθηεξηζηηθφηεξε πνηθηιία είλαη ην Lauan πνπ θχεηαη ζηα δάζε ησλ 

Φηιηππίλσλ θαη έρεη επηθξαηήζεη ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά σο  Philippine 

mahogany. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ην ζπγθεθξηκέλν μχιν είλαη 

δηαθνξεηηθνχ γέλνπο (Shorea) θαη έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Meranti πνπ 

φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάπνηεο εηαηξίεο. Σν Lauan 
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 Ζ νκνηνγελήο αθηηληθή δνκή επηηξέπεη ζηα εξγαιεία ηελ ζηαζεξφηεξε θίλεζε ηφζν θαηά ηελ 
θνπή φζν θαη ην «πιάληζκα». Δπηπιένλ νη επηθάλεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηελ 
επεμεξγαζία είλαη πην ιείεο ζπλεπψο απαηηείηαη κηθξφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηνπο.   
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είλαη μχιν κε πνιχ θαιή ειαζηηθφηεηα αιιά παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα 

ζθαζίκαηνο ζε θακπχιεο επηθάλεηεο58. Παξφκνηα κπνξνχκε λα βξνχκε 

δεθάδεο δέληξα ηα νπνία ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο δήηεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη αληί 

κανληνχ θαη ζπλήζσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ ηφπν πξνέιεπζήο ηνπο (πρ 

καιαηζηαλφ καφλη).  

Ζ βηνκεραλία φκσο δελ ζηακάηεζε εθεί θαη βξήθε ηξφπνπο λα κεηψζεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ην θφζηνο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα ηερληθή ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη επάιιεια θχιια θαπιακά θνιιεκέλα κε ζηαπξσκέλα λεξά 

(θφληξα - πιαθέ) θαη σο ηειεπηαίν επίπεδν ρξεζηκνπνηείηαη έλα θχιιν 

θαπιακά απφ ην μχιν ην νπνίν ζέινπλ λα θαίλεηαη ή αθφκα θαη ρεκηθά 

θαηεξγαζκέλνο θαπιακάο πνπ πξνζνκνηάδεη εθπιεθηηθά ζηελ φςε ηνπ 

μχινπ59. Φπζηθά ηα κεραληθά αιιά θαη αθνπζηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο 

θαηαζθεπήο ππνιείπνληαη καθξάλ ησλ αηφθησλ –καζίθ μχισλ. Σν θφζηνο 

φκσο ηεο παξαγσγήο είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξν ηνπ μχινπ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα θφληξα πιαθέ παξάγνληαη ζε κεγάιε θιίκαθα. 

Υαξαθηεξηζηηθά καο ιέεη ν Υ. πνπξδαιάθεο «Αθνύ θηάλεη ν άιινο λα 

θαηαζθεπάζεη θόληξα πιαθέ κε ζηξώζε ρεκηθνύ παιίζαλδξνπ, ζεκαίλεη όηη 

θνηηάεη θάζε ζελη. Γηα κέλα γηα παξάδεηγκα, λα θάηζσ λα θηηάμσ θάηη ηέηνην ζα 

κνπ θνζηίζεη παξαπάλσ, αιιά εγώ ζα ην θάλσ γηα έλα όξγαλν60».  

ε απηφ ην ζεκείν ζα παξαζέζνπκε αθφκα έλα ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε 

απφ ηελ ζηαηηζηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε θαη πεξηγξάθεη γιαθπξά 

ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ απηνχ. ια ηα φξγαλα ηα νπνία αλαιχζακε θαη ην θφζηνο 

ηνπο είλαη κέρξη ηα 500$ έρνπλ πιάηε θαη πιατλά απφ θφληξα πιαθέ. Σα 

ζηνηρεία απηά δελ γίλνληαη εχθνια δηαθξηηά κηαο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νη εηαηξίεο δελ ην αλαθέξνπλ. Αιιά δελ ππάξρεη ε έλδεημε solid ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην «αηφθην» μχιν. Γηα παξάδεηγκα νη 

seagull ζηα κνληέια πνπ θνζηνινγνχληαη απφ 450 – 600$, ελψ αλαθέξνπλ σο 

μχια wild cherry (αγξηνθεξαζηά) γηα ηα ζπγθεθξηκέλα κέξε, δελ απνηεινχληαη 

απφ καζίθ μχιν, θάηη πνπ πξνέθπςε θαηφπηλ επηηφπηαο έξεπλαο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα φξγαλα. Ζ ρξήζε φκσο απηή δελ ηζρχεη γηα φια ηα κέξε ηεο 
                                                             
58

 Κψζηαο ηκφπνπινο, ν.π. ζει. 217 – 218. 
59

 πλαληάκε δηάθνξεο ηερλνηξνπίεο θαη νλνκαζίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηερλεηψλ μχισλ. 
Βξίζθνπκε ινηπφλ ηηο ελδείμεηο Laminated, Ply θαη high pressured. 
60

 Βιέπε παξάξηεκα, ζπλέληεπμε Υξ. πνπξδαιάθε, ζει. 90. 
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θηζάξαο. Οη εηαηξίεο αλαγλσξίδνληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ερείνπ ζηα 

φξγαλα ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ ζε θαζνιηθφ βαζκφ καζίθ έιαην, θέδξν ή άιια 

μχια γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. ξην, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, ζε απηφλ ην 

δηαρσξηζκφ απνηεινχλ ηα φξγαλα αμίαο 200$ πεξίπνπ, ρσξίο απηφ λα είλαη 

απφιπην61 . Παξφια απηά ηελ έλδεημε solid κπνξεί λα κελ ηελ βξνχκε νχηε 

ζηα φξγαλα πνπ φλησο είλαη απφ αηφθην μχιν, θαζψο ιέγνληαο φηη είλαη απφ 

Rosewood γηα παξάδεηγκα, ελλννχλ ην καζίθ μχιν. Απηνί νη δηαρσξηζκνί 

δεκηνπξγνχλ έλα πάξα πνιχ ζνιφ ηνπίν ζην νπνίν ν κέζνο αγνξαζηήο δελ 

κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ.  

Χζηφζν, μεπεξλψληαο ην δήηεκα ηνπ solid μχινπ ζηα φξγαλα, 

παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε ηηο θαηεγνξίεο μχισλ62 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε κέξνο ηεο θηζάξαο. Έηζη, φπσο αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ, μχια ηνπ γέλνπο κανληνχ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα γηα ην 

ζψκα, θπξίσο ηελ πιάηε θαη ηα πιατλά. Σν πνζνζηφ κάιηζηα θηάλεη ην 45%63 

θαη θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηνπ θφζηνπο, μεθηλψληαο απφ θηζάξεο αμίαο 145$ 

κέρξη 3750$. Γεχηεξν ζε πνζνζηά έξρεηαη ην Rosewood κε πνζνζηφ 26% 

αιιά παξνπζηάδεηαη ζε φξγαλα θπξίσο αθξηβφηεξα, ζπλήζσο ζε φξγαλα πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα 600$. Μάιηζηα ζε φξγαλα άλσ ησλ 1000$ μεπεξλάεη ην 40% 

ελψ πάλσ απφ ηηο 2000$ αγγίδεη ην 55%. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

αηηηνινγεζεί απφ ηελ «παξαδνζηαθή» ρξήζε ηνπ παιίζαλδξνπ ζηηο θηζάξεο (ε 

ρξήζε ηνπ Βξαδηιηάληθνπ ζεσξνχληαλ απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

θηζάξαο) θαη απφ ην θφζηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ μχινπ πνπ είλαη πςειφ θαη 

δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

(14%) θαηέρνπλ ηα Maple (ζθελδάκη), Sapele θαη Koa ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξεο εηαηξίεο, ελψ ην ζθελδάκη απνηειεί 

γεληθφηεξα μχιν πνπ πξνηηκάηαη ζηελ νξγαλνπνηία. Σν ππφινηπν πνζνζηφ 

αθνξά μχια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεκνλσκέλα θάπνηεο εηαηξίεο ή θάπνηα 
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 Δμαίξεζε ζε απηφ απνηεινχλ θάπνηα κνληέια Fender, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ laminated 
Mahogany θαη ε αμία ηνπο είλαη πεξίπνπ ζηα 300$. 
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 Καηφπηλ ηεο δηεπθξίλεζεο ηεο νπνίαο έγηλε ζρεηηθά κε ηα solid μχια, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 
έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηνχκε ζην εμήο ηνλ φξν «μχια» γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζπλαληάκε 
ζηηο θηζάξεο, αθφκα θαη ηα θφληξα πιαθέ. 
63

 χκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή έξεπλα. ην δείγκα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ΝΑΣΟ, πνπ 
ζεσξείηαη παξαιιαγή ηνπ κανληνχ κε ην φλνκα Eastern Mahogany. 
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κνληέια θαη ζα ηα θαηαηάζζακε ζηε νπηηθή ηνπ marketing πνπ αλαπηχμακε 

παξαπάλσ ή ηεο αηζζεηηθήο πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη θάζε φξγαλν64.  

Πξνρσξψληαο ζηελ παξνπζίαζε ησλ μχισλ ζα ζηαζνχκε ζε απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ βξαρίνλα φπνπ εδψ ηα πνζνζηά ηνπ κανληνχ 

ππεξέρνπλ ζπληξηπηηθά θαη θηάλνπλ ην 80%, ελψ αλ πξνζηεζνχλ θαη ηνπ 

ζθελδάκνπ θηάλνπκε ζην θαζνιηθφ ζρεδφλ 90%. Σα πνζνζηά απηά 

θαλεξψλνπλ ηελ καληψδε επηκνλή ησλ νξγαλνπνηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

μχιν ε νπνία φκσο δελ είλαη απνδεδεηγκέλν φηη έρεη επηζηεκνληθή εμήγεζε. 

Αληίζεηα ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ νδεγνχλ ζε αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

ππεξαζπίδνληαη ηελ ρξήζε καιαθφηεξσλ μχισλ πνπ έρνπλ κηθξφηεξε 

απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ ήρνπ65. Φπζηθά νη έξεπλεο απηέο πεξηνξίδνληαη ζηηο 

αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα μχια θαη δελ ππνινγίδνπλ ηηο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη ην καφλη. Πάλησο είλαη απνδεθηφ 

πσο ζηελ πνηθηιία μχισλ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα βξεη ππάξρνπλ πνιιά πνπ 

εκθαλίδνπλ παξεκθεξήο ή θαη θαιχηεξεο ηδηφηεηεο γηα ηελ ρξήζε ζε απηά ηα 

κέξε ηεο θηζάξαο. Χζηφζν κελ ιεζκνλνχκε πσο ε νξγαλνπνηία είλαη κηα 

παξαδνζηαθά πξνεξρφκελε ηέρλε θαη θάπνηα δεδνκέλα αιιάδνπλ δχζθνια 

θαη κεηά απφ καθξνρξφληεο δηαδηθαζίεο θαη έξεπλεο, ή αθφκα δελ αιιάδνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ νη παξαδνζηαθέο δνκέο66.  

πλερίδνληαο κε ηα κέξε ηεο θηζάξαο βξίζθνπκε ηελ θιεηδηέξα φπνπ θαη 

εθεί ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ηα ίδηα μχια κε ην βξαρίνλα, ελψ ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο απηά ηα δχν κέξε δελ είλαη μερσξηζηά θαη πξνέξρνληαη απφ έλα 

εληαίν θνκκάηη μχινπ. Δμίζνπ κηθξέο δηαθπκάλζεηο βξίζθνπκε ζηελ ηαζηηέξα 

ηνπ νξγάλνπ. Δδψ νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη εληππσζηαθά μεθάζαξεο θαζψο 

βξίζθνπκε ην 70% λα είλαη απφ δηάθνξεο πνηθηιίεο Rosewood, ελψ ην 

ππφινηπν 30% ρξεζηκνπνηεί έβελν. Μάιηζηα αμηνζεκείσην είλαη φηη φιεο νη 
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 Πξφθεηηαη γηα μχια φπσο ην Ovangkol, Wild Cherry, Trembesi, Sycamore θαη Tamo Ash ηα 
νπνία έρνπλ πνιχκνξθα θαη έληνλα λεξά (αθαλφληζηνπο εηήζηνπο απμεηηθνχο δαθηπιίνπο) θαη 
παξνπζηάδνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Χζηφζν νη αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο 
απηψλ ησλ μχισλ δελ είλαη πςειέο θαη απηφ δηθαηνινγεί ηελ εχξεζε ηέηνησλ ζε κνληέια 
κεζαίνπ θφζηνπο.  
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 Πξφθεηηαη γηα κειέηε θνηηεηή απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Physics of Music, Illinois. The 
Acoustical Properties of Wood, Andrew Brill, Drew Beeson, POM 199-Fall 2007, Professor 
Steven Errede  
66

 Τπελζπκίδνπκε ηελ νινέλα απμαλφκελε παξαγσγή νξγάλσλ ζε παιηνχ ηχπνπ πξφηππα, ηηο 
νλνκαδφκελεο Vintage, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιέο εηαηξίεο. 
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θηζάξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έβελν ζηελ ηαζηηέξα αλήθνπλ ζηελ θιίκαθα άλσ 

ησλ 1000$. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη αξρηθά κηα ζηξνθή απφ ηελ «παιαηά» 

νξγαλνπνηία πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαηά θφξνλ ηνλ έβελν θαη αλαδεηθλχεη θαη 

ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ μχινπ. Παξεκθεξείο ζε 

πηζηφηεηα είλαη θαη νη επηινγέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ζηα μχια ηνπ ερείνπ. Οη 

δηάθνξνη ηχπνη εξπζξειάηεο θαιχπηνπλ ην 79% ησλ επηινγψλ, φιεο ηεο 

νηθνλνκηθήο γθάκαο. Μεγάιν πνζνζηφ θαηέρεη θαη ν θέδξνο, ν νπνίνο 

ζεκεηψλνπκε φηη είλαη ην βαζηθφ μχιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο θιαζζηθέο 

θηζάξεο. Σέινο, ε θάζε ζρεδφλ εηαηξία έρεη έλα κνληέιν πνπ δηαθέξεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί γηα ερείν φηη θαη ζηα πιατλά, ζπλήζσο καφλη ή ΚΟΑ.  

Ζ «πηζηφηεηα» απηή ησλ επηινγψλ πνπ παξαηεξήζακε ζε δχν κέξε 

ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο, ζηελ ηαζηηέξα θαη ζην ερείν νδεγεί ζε δηάθνξα 

ζπκπεξάζκαηα. Καηαξράο ην ερείν είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη δηαδξακαηίδεη ην 

ζεκαληηθφηεξν ιφγν ζην ηειηθφ ερεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ εξπζξειάηε είλαη μχιν 

ην νπνίν ηφζν ε επηζηήκε φζν θαη ε παξάδνζε ηεο νξγαλνπνηίαο ηελ 

ππνζηεξίδεη. Σα κεραληθά ζηνηρεία απηνχ ηνπ μχινπ ην θαζηζηνχλ σο ην 

θαηαιιειφηεξν γηα απηή ηε ρξήζε κηαο θαη ζπλδπάδεη δχν πνιχ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία· ηελ αληνρή κε ηηο πνιχ θαιέο ερεηηθέο ηδηφηεηεο. Αλ θαη ην μχιν είλαη 

αληζφηξνπν πιηθφ67 κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε θάπνηα θπζηθά κεγέζε πνπ 

είλαη πνιχ ρξήζηκα ζηελ νξγαλνπνηία. Έηζη βιέπνπκε φηη ε εξπζξειάηε έρεη 

θαηαξρήλ πνιχ θαιή ζρέζε κεηαμχ αμνληθνχ εθειθπζκνχ (ε ηάζε παξάιιεια 

κε ηηο ίλεο ηνπ μχινπ)68 θαη ππθλφηεηαο, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη φηη κε κηθξφ 

βάξνο μπιείαο επηηπγράλνπκε κεγάιε κεραληθή αληνρή ζηελ θαηά κήθνο ηάζε 

πνπ αζθνχλ νη ρνξδέο ζην ερείν. Δμίζνπ θαιή ζρέζε παξνπζηάδεη ζηελ 

ειαζηηθφηεηα (ηάζε θάζεηα ζηα λεξά) κε ηελ ππθλφηεηα, θάηη πνπ καο 

επηηξέπεη πάιη κε κηθξφ βάξνο μχινπ λα έρνπκε θαιή αληίζηαζε ζηελ ηάζε 

πνπ αζθεί ν θαβαιάξεο. Αιιά ην ζεκαληηθφηεξν ζε απηά ηα ζηνηρεία είλαη φηη ε 

κηθξή ππθλφηεηα ηνπ μχινπ επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε δηάδνζε ηνπ ήρνπ, κηαο 

θαη φζν απμάλεηαη ε ππθλφηεηα ηφζν κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ήρνπ λα ην 
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 Γηψξγνο Καξειιάο, εκεηψζεηο καζήκαηνο «θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ιατθψλ νξγάλσλ», 
ΣΔΗ Ζπείξνπ, ζρνιή κνπζηθήο ηερλνινγίαο, ηκήκα ιατθήο θαη παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, Δαξηλφ 
2002, ζει 4-5 θαη Γξ. Γεψξγηνο Μαληάλεο, Γηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο Γνκή & ηδηφηεηεο μχινπ 
κέξνο ΗΗ. Ηδηφηεηεο, ΣΔΗ Λάξηζαο, Καξδίηζα 2003, ζει. 7, 45 
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 Γεψξγηνο Μαληάλεο, φ.π. ζει. 10-11, 46, 50-54. 
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δηαπεξλά69. Δπνκέλσο ε ρξήζε ηεο εξπζξειάηεο πνπ πξνηείλεηαη ηφζν απφ 

ηελ επηζηήκε φζν θαη απφ ηελ παξάδνζε ηεο νξγαλνπνηίαο ζπλερίδεηαη κέρξη 

ζήκεξα.  

Σν άιιν ζεκείν πνπ παξνπζηάδεηαη «πηζηή» ε πιεηνςεθία ησλ 

νξγαλνπνηψλ είλαη ε ηαζηηέξα. Δθεί ε ρξήζε ζθιεξψλ μχισλ φπσο ήηαλ ηνπ 

εβέλνπ θαη πιένλ ηνπ παιίζαλδξνπ αηηηνινγνχληαη απφ ηελ ππθλφηεηά ηνπο 

θαη ηηο κεραληθέο αληνρέο πνπ έρνπλ. Ζ κεγάιε ηνπο ππθλφηεηα θαη νη πνιχ 

κηθξνί πφξνη70 δελ επηηξέπεη ηελ πξνζβνιή πγξαζίαο απφ ηα ρέξηα ηνπ 

θηζαξίζηα. Δπίζεο έρνπλ κηθξή ζπζηαιηηθφηεηα θάηη πνπ βνεζάεη ην πην 

επαίζζεην απφ ηάζεηο ζεκείν ηεο θηζάξαο, ην βξαρίνλα, λα κε κεηαβάιιεηαη κε 

ηηο κεηαβνιέο ηεο πγξαζίαο.     

Κιείλνληαο κε ηα μχια πνπ ρξεζηκνπνηεί ε αθνπζηηθή θηζάξα 

αλαθέξνπκε πσο ππάξρνπλ δεθάδεο αθφκα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

πεηξακαηηζκνί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη δηαξθείο αιιά θαίλεηαη πσο νη εμειίμεηο 

είλαη αξθεηά «ζπληεξεηηθέο» αθφκα θαη γηα έλα φξγαλν, φπσο ε αθνπζηηθή 

θηζάξα, πνπ ε γέλλεζή ηεο ζπκπίπηεη κε ηνλ αηψλα ησλ κεγαιχηεξσλ 

αλαηξνπψλ θαη εμειίμεσλ ζηνλ πιαλήηε.  

   

Δζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά· θαινχπη θαη ηδηαίηεξα εξγαιεία   

Οινθιεξψλνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

αιιά θαη ηεο νλνκαηνινγίαο φπσο απηή θαίλεηαη θαη ζην ζρέδην 1 (ζει. 20), ζα 

πξνρσξήζνπκε ζηα εζσηεξηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αλαιχνληαο θαη 

θάπνηεο θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο. ηε δνκή ζα αθνινπζήζνπκε ηα ζηάδηα 

θαηά ηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη ε θηζάξα ρσξίο φκσο λα ηα πεξηγξάςνπκε 

ιεπηνκεξψο. Αο ζεκεηψζνπκε βεβαίσο φηη ε ζεηξά πνπ γίλνληαη νη ελέξγεηεο 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο θηζάξαο δελ είλαη θνηλή γηα φινπο ηνπο νξγαλνπνηνχο 

θαη εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ θάζε 
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 Andrew Brill, Drew Beeson, φ.π. ζει. 6-7. ηνλ αλαιπηή θάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί 
θαίλεηαη πσο ε έληαζε ησλ ζπρλνηήησλ πνπ δηαπεξλνχλ ηε κάδα ηνπ μχινπ κεηψλεηαη φζν 
απμάλεηαη ε ππθλφηεηα ηνπ μχινπ. 
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 Κψζηαο ηκφπνπινο, ν.π. ζει. 203-204, 232. 
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εξγαζηεξίνπ, νη απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ε χπαξμε βνεζψλ θαη πνιιά 

άιια. Γεληθά φκσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε θηζάξα έρεη έλα ραξαθηήξα 

«ρηηζίκαηνο», θαζψο πνιιέο απφ ηηο ελέξγεηεο γίλνληαη πάλσ ζε έλα θαινχπη, 

θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζε άιια φξγαλα πνπ ην θαινχπη ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο71. Σν θαινχπη επνκέλσο ηεο 

θηζάξαο εθηφο απφ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλεη ζην ζψκα, δειαδή 

ην ζρήκα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθφ ψζηε λα 

εμππεξεηεί πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Έηζη 

ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα έλα «ηειάξν» ζην ζρήκα ηνπ ζψκαηνο – ζθάθνπο, 

πάρνπο απφ 3 έσο 5 εθαηνζηά θηηαγκέλν απφ θφληξα πιαθέ ε καζίθ ζθιεξφ 

μχιν (νμηά ή παξεκθεξή). Σν χςνο ηνπ είλαη 5-6 εθ. κηθξφηεξν απφ ην βάζνο 

ηνπ ζψκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νξγαλνπνηφο ηνπνζεηεί ηα εζσηεξηθά 

θηιέηα ζηήξημεο επάλσ ζην θαινχπη (εηθ. 1, 2, 3, 4) ελψ ππάξρνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν νξγαλνπνηφο ρξεζηκνπνηεί θαινχπη ίδηνπ 

χςνπο κε ην βάζνο ηνπ νξγάλνπ (εηθ. 5). Απηφ γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζέιεη λα κνξθνπνηεί ην ηειηθφ ζρήκα ηνπ ζθάθνπο έρνληαο ζαλ νδεγφ ην 

θαινχπη θαη ε ηερλνηξνπία απηή πξνβιέπεη ην θαινχπη λα έρεη θαη ηελ 

πξνβιεπφκελε θιίζε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί βαζχηεξν θαηά 2 – 2,5 εθ. 

πεξίπνπ ζηελ άθξε πξνο ηνλ θαβαιάξε. 

 

Εικόνα 1
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 ην κπνπδνχθη γηα παξάδεηγκα ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζθάθνπο απφ ην θαινχπη 
ζπλήζσο μεθηλάεη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ επφκελνπ θαζψο ν ηξφπνο ζχλδεζεο ηνπ 
βξαρίνλα αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ ηνπ νξγάλνπ γίλνληαη ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ 
θαινππηνχ.  
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  Ζ εηθφλα 1 βξίζθεηαη ζην άξζξν «Building a steel string guitar – An overview of the fine 
points», William “Grit” Laskin, Fine Wood Working, November/December 1987, ζει. 51. 
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 Οη εηθφλεο 2, 3, 4 βξίζθνληαη ζην δηαδηθηπαθφ άξζξν ηνπ 
http://www.diynetwork.com/diy/cda/article_print/0,1983  
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Εικόνα 5                 Εικόνα 6
74

                  Εικόνα 7 
75

 

πλήζσο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπ, ην θαινχπη απνηειείηαη απφ 

δχν ηκήκαηα ψζηε λα κπνξεί λα αλνηρζεί θαη λα βγεη ην ζθάθνο ρσξίο 

αηπρήκαηα αιιά θαη θάπνηεο θνξέο λα γπξηζηνχλ, δειαδή λα ζηξεβισζνχλ 

ηερλεηά ηα πιατλά(εηθ. 2, 6). Καη απηφ φκσο δελ απνηειεί απφιπην θαλφλα. 

Σέινο κηα αθφκα παξαιιαγή έρεη εθηεηακέλε βάζε (εηθ.7) παξφκνηα κε ην 

πεξίγξακκα ηεο θηζάξαο (πεξηιακβάλεη δειαδή θαη βάζε γηα ηνλ βξαρίνλα). 

Δλαιιαθηηθά ζπλαληάκε θαινχπηα απφ ιακαξίλα 3 ρηιηνζηψλ ζηελ νπνία 

πάλσ ζπλήζσο γπξίδνληαη ηα πιατλά. 

Ο ηξφπνο πνπ γπξίδνληαη ηα πιατλά δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη 

ζπλαληάκε θπξίσο δχν ηερλνηξνπίεο· ηελ ζηξέςε πάλσ ζην θαινχπη φπσο 

αλαθέξακε παξαπάλσ θαη ηελ πιαζηηθνπνίεζε76 ζε εμσηεξηθά κεραλήκαηα 

(εηθφλα 8) θαη θαηφπηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζην θαινχπη77. ηηο κεγάιεο δε 

βηνκεραλίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πςειήο ηερλνινγίαο – ξνκπνηηθήο κεραλήκαηα 

γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. Μάιηζηα ζηα φξγαλα πνπ είλαη 

απφ θφληξα πιαθέ, ηα πιατλά ιπγίδνληαη θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θφληξα πιαθέ (laminated) ζε πνιχ 

θαξδχηεξα ηεκάρηα (ζπλήζσο έλα ή θαη δχν κέηξα) θαη 

θαηφπηλ θφβνληαη ζην επηζπκεηφ κέγεζνο. Έηζη 

επηηαρχλεηαη ζεκαληηθά ν ξπζκφο παξαγσγήο θαη 

κεηψλεηαη θαηά πνιχ ην θφζηνο ησλ νξγάλσλ απηψλ. 

                                                             
74

 Ζ εηθφλεο 5, 6 βξίζθνληαη ζην «Handmade guitar in a true “folk” shape», Ajay Hand, ζει. 
1231. 
75

 Ζ εηθφλα 7 βξίζθεηαη ζην Andrew Allan, The Art of Guitar Making by Andrew Allan, The 
Gilvary Press, 2008, ζει.29. 
76

 «Πιαζηηθόηεηα είλαη ε ηδηόηεηα πνπ έρεη ην μύιν, όηαλ θνξηίδεηαη πέξαλ από ην όξην 
ειαζηηθόηεηαο, λα πθίζηαηαη κόληκε παξακόξθσζε ρσξίο λα ζπάεη. Η πιαζηηθόηεηα 
ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε κήθνπο (Μ) πξνο βέινο (Β) πνπ ζρεκαηίδεηαη ηε ζηηγκή ηεο 
ζξαύζεο, Κψζηαο ηκφπνπινο, ν.π. ζει. 53. 
77

Γηα ζρέδηα θαηαζθεπήο ηέηνηνπ κεραληζκνχ βιέπε Jim Williams, A Guitar Maker’s Manual, 
Guitarcraft, Australia, 1986, ει. 102-104. 

Εικόνα 8            
(Ε. Παπαδόπουλοσ, 
Φωτογραφία από το 
εργαςτιριο του Γ. 
Καρελλά) 
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Φπζηθά ηερλνινγίεο αηρκήο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηα ππφινηπα ζηάδηα, φπσο 

ην ινπζηξάξηζκα θαη ην γπάιηζκα, ην ηξχπεκα ησλ θιεηδηψλ, ην θφςηκν ησλ 

θαπαθηψλ θαη ηνπ βξαρίνλα (παληνγξάθνο) θ.α.  Γελ ζα αλαθεξζνχκε ζε 

απηέο ηηο ηερληθέο κηαο θαη παξεθθιίλνπλ ηεο νξγαλνπνηεηηθήο ηέρλεο θαη 

ζπγθιίλνπλ ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή παξφκνηα κε νπνηνδήπνηε άιιν 

πξντφλ.  

Δθηφο φκσο απφ ηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα 

εμππεξεηνχλ ηελ απμεκέλε δήηεζε ππάξρνπλ θαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ηα 

νπνία βξίζθνπλ εθαξκνγή ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ θαηαζθεπή ηεο θηζάξαο. 

Έηζη βξίζθνπκε μχιηλνπο ζθηγθηήξεο  κε αξθεηά καθξχ βξαρίνλα78 νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ θφιιεζε ηνπ θαβαιάξε αιιά θαη άιισλ 

ζεκείσλ πνπ ε πξφζβαζε είλαη δχζθνιε ιφγσ ηνπ φγθνπ πνπ έρεη ην ζψκα. 

Αθφκα ζπρλή ρξήζε βξίζθνπλ νη spool cramp, φπνπ πξφθεηηαη γηα είδνο 

ζθηγθηήξα κε ηζφρηλα ή απφ πνιχ καιαθφ μχιν ηαθάθηα, ηα νπνία βξίζθνληαη 

εθαηέξσζελ κηαο ληίδαο79. Δπίζεο δηάθνξνη ηχπνη ζθηγθηήξσλ (ζρήκα 2) 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο θηζάξαο νη νπνίνη δελ 

είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη ζηα ππφινηπα φξγαλα80. Έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ εξγαιείν είλαη ην go - stick board , ην νπνίν 

εμππεξεηεί ζηελ ζπγθφιιεζε ησλ θακαξηψλ θαζψο 

πξνζθέξεη νκνηνγέλεηα ζηελ πίεζε πνπ αζθνχκε θαηά ηελ 

θφιιεζε αιιά θαη αξθεηά ζεκεία πίεζεο ψζηε λα 

επηηπγράλνπκε κε αθξίβεηα ηελ θακππιφηεηα πνπ ζέινπκε81. 

Φπζηθά δελ πξφθεηηαη γηα ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο ζπρλά ζπλαληάκε ηελ θιαζζηθή 

ηερλνηξνπία κε ηνπο επάιιεινπο ζθηγθηήξεο.  
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 Irving Sloane, Classical Guitar Construction, The Bold Strummer, New York, 1989, ζει. 31-
32. Βξίζθνπκε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζθηγθηήξα θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
79

 Courtnall Roy, Making Master Guitars, Robert Hale, London, Stewart – Macdonald, Ohio, 
1993, ζει.148. 
80

  R. Daniel Erlewine, Guitar Player Repair Guide – How to set up, maintain and repair 
electrics and acoustics, Backbeat Books, San Francisco, 1994, ζει. 196. 
81

 Jim Williams, 1986, ν.π. ζει 97. Τπάξρνπλ ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ επηπέδνπ 
ξάβδσλ, ελψ ζηελ ζειίδα 12 βξίζθνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπίζεο βιέπνπκε 
ζηνηρεία ζην Courtnall Roy, 1993, ν.π., ζει.148. 

Σχήμα 2 (R. Daniel 
Erlewine, 1994, 
ςελ.196) 
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Κακάξηα ερείνπ θαη αληερείνπ.  

 Καηά πνιινχο ε έλλνηα ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε 

ην ζρήκα dreadnought πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ. Παξφκνηα φκσο ζέζε 

θαηέρεη θαη ε ραξαθηεξηζηηθή δηάηαμε «Υ» ζηα θακάξηα ηνπ θαπαθηνχ, ε νπνία 

ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θηζάξαο εδψ θαη πεξίπνπ 

έλαλ αηψλα82.  Ζ δηάηαμε απηή παξνπζηάδεη πνιιέο παξαιιαγέο αλάινγα κε 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέιεη λα δψζεη ν νξγαλνπνηφο ζηνλ ήρν ηνπ 

νξγάλνπ. Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή ηεο δηάηαμεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 9, έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε απηή πνπ επηθξάηεζε κεηά ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ρξήζεο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ «Υ». Χζηφζν ζην ζρήκα 3 βιέπνπκε 

δηάθνξεο παξαιιαγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνχο απφ ηνλ Martin 

αιιά θαη απφ άιιεο εηαηξίεο. Δπίζεο λέεο ηερλνινγίεο πξνζηέζεθαλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ Nomex 

Honeycomb83, έλα πιηθφ πνιχ πςειήο κεραληθήο αληνρήο θαη κηθξνχ βάξνπο 

ην νπνίν ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζε δχν πνιχ ιεπηά θαπάθηα. Ζ θπςέιε απηή 

πξνζθέξεη ηελ κεραληθή αληνρή πνπ ζα 

πξφζθεξαλ ηα θακάξηα θαη επηπιένλ 

επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε ηαιάλησζε 

ζρεδφλ νιφθιεξνπ ηνπ ερείνπ. Σν 

ερεηηθφ απνηέιεζκα είλαη πνιχ 

εληππσζηαθφ αιιά φρη θαζνιηθά 

αλαγλσξηζκέλν θαζψο αιιάδεη αξθεηά 

ην ερφρξσκα ηνπ νξγάλνπ θαη ην ερείν 

παχεη λα απνηειεί έλα ξπζκηζηηθφ  

παξάγνληα γηα ηνλ ηδηαίηεξν ήρν πνπ 

ζέιεη λα πξνζδψζεη ν εθάζηνηε 

νξγαλνπνηφο. Χζηφζν ε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ είλαη αθφκα 

πεξηνξηζκέλε θπξίσο ιφγσ ηνπ θφζηνπο 
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 Ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ γέλλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο αλαιχζεθαλ ζηελ εηζαγσγή. 
Δπίζεο γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε βι. Richard Johnston & Dick Boak, 2009, φ.π. ζει. 21-22. 

83
 Richard Johnston & Dick Boak, 2009, φ.π. ζει. 66-67. 

Εικόνα 9 (Συνικθσ διάταξθ «Χ» . Φωτογραφία από  

Richard Mark French, 2009, ςελ. 247). 
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ηνπ.  

 Ζ κεραληθή ινηπφλ ζηήξημε πνπ απαηηεί έλα φξγαλν κε ηφζν κεγάιε 

ηάζε84 φπσο, ε αθνπζηηθή θηζάξα, δεκηνχξγεζε ηελ δηάηαμε «Υ». Αλ 

παξαηεξήζνπκε ηελ εηθφλα 9, βιέπνπκε θαηαξράο φηη ε ζέζε ηνπ θεληξηθνχ Υ 

θακαξηνχ δεκηνπξγεί κηα ζηήξημε θαη ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο ηνπ νξγάλνπ. 

Απηή είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζε 

άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ε ladder, ζηελ νπνία ηα παξάιιεια θακάξηα δελ 

πξνζθέξνπλ ηελ απαηηνχκελε ζηήξημε ζηνλ νξηδφληην άμνλα, πάληα ζχκθσλα 

κε ην εκβαδφ ηνπ ερείνπ αλαινγηθά κε ηελ ηάζε πνπ αζθνχλ νη ζπξκάηηλεο 

ρνξδέο. ε κηα δεχηεξε αλάγλσζε παξαηεξνχκε φηη ηα θακάξηα ηνπ βαζηθνχ Υ 

ππνζηπιψλνπλ δχν βαζηθφηαηα θαη επαίζζεηα ζεκεία ηνπ ερείνπ· ηελ 

αξκνληθή νπή θαη ηνλ θαβαιάξε. 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη πεξηβάιινπλ ην 

ηκήκα ηεο νπήο πνπ βξίζθεηαη πξνο ην 

θέληξν ελψ απφ ηελ άιιε απνηεινχλ ηα 

βαζηθά «παηήκαηα» ησλ άθξσλ ηνπ 

θαβαιάξε. Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Roger H. Siminof85, ε έλσζε ησλ δχν 

θακαξηψλ ηνπ «Υ» ζα έπξεπε ηδαληθά λα 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ θαβαιάξε γηα λα 

κεηαθέξεηαη νκνηνγελψο ε δφλεζε πνπ 

πξνζδίδεη ζην ερείν ν θαβαιάξεο. 

Χζηφζν ε ζέζε απηή δελ είλαη εθηθηή 

ιφγσ ηνπ κήθνπο ρνξδήο, εληνχηνηο 

φκσο κεηαθέξεη αξθεηή απφ ηελ ελέξγεηα 

ζηνλ λεπξαιγηθφ ρψξν ησλ άθξσλ ηνπ 

θαπαθηνχ. Οη πεξηνρέο απηέο 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ δηέγεξζε 

ιφγν ηεο επαθήο κε ηα πιατλά θαη έλαο 
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 Ζ δχλακε πνπ αζθνχλ νη ρνξδέο ζην θαπάθη ππνινγίδεηαη ζε 70 κε 80θηιά, ζχκθσλα κε ην 
Jonathan Kinkead, Build Your Own Acoustic Guitar : Complete Instructions And Full – Size 
Plans, Hal Leonard, New York, 2004,  ζει. 13. 
85

 Roger H. Siminof, The luthier’s Handbook A guide to building great tone in acoustic 
stringed instruments, Hal Leonard, 2002, ζει. 45. 

Σχήμα 3. Διάφοροι τφποι διάταξθσ καμαριϊν που 
χρθςιμοποιικθκαν ςε Martin μοντζλα. 
(Επεξεργαςμζνο ςκίτςο από Richard Johnston & 

Dick Boak, 2009, ζει. 22). 
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αθφκα ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο ηαιάλησζήο ηνπο είλαη 

ε ζεκεηαθή ιέπηπλζε86.  

 Πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε ηεο δηάηαμεο «Υ» παξαηεξνχκε 

δεπηεξεχνληα θακάξηα, ζηα νπνία κάιηζηα γίλνληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο 

αιιαγέο. Αξρηθά βιέπνπκε έλα θπξίσο ζηαηηθφ θακάξη ην νπνίν βξίζθεηαη 

πίζσ απφ ηελ αξκνληθή νπή θαη θάησ απφ ην ηέινο ηεο ηαζηηέξαο. Σν θακάξη 

απηφ καδί κε άιια δχν κηθξφηεξα ζηεξίδνπλ πεξηκεηξηθά ηελ νπή θαη 

αληηζηέθνληαη ζηελ κεγάιε πίεζε πνπ δέρεηαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο νκνηνγελνχο 

κάδαο μχινπ. Δπίζεο, ην θακάξη πνπ πξναλαθέξακε θαη βξίζθεηαη θάησ απφ 

ηελ ηαζηηέξα εμηζνξξνπεί ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη απφ ηηο ρνξδέο πξνο ην 

ερείν. ηαηηθά, ζεσξνχληαη ηέζζεξα αθφκα κηθξά θακάξηα πνπ μεθηλνχλ απφ 

ην θάησ κέξνο ηνπ «Υ» θαη έρνπλ θαηεχζπλζε πξνο ηηο κεζαίεο θακπχιεο ηεο 

θηζάξαο. Δπίζεο απνηξέπνπλ πηζαλά αλνίγκαηα θαηά κήθνο ησλ λεξψλ ηνπ 

ερείνπ κηαο θαη είλαη ηνπνζεηεκέλα ζρεδφλ θάζεηα ζε απηά. Χζηφζν νη 

αθνπζηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο δελ κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ θαζψο βνεζνχλ 

ζηελ κεηαθνξά ηεο ηαιάλησζεο θαη ζε απηή ηελ πεξηνρή. Σέινο, ηα δχν 

θακάξηα ζην θάησ κέξνο ηνπ ερείνπ, είλαη ζρεδφλ παξάιιεια θαη κε θιίζε 

ζπρλά 45ν απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα. Ζ θιίζε απηή ηνπνζεηεί ηα θακάξηα 

θνληχηεξα ζηηο πξίκεο ρνξδέο ελψ αληίζεηα απνθιίλνπλ απφ ηελ πεξηνρή ησλ 

κπάζσλ, αθήλνληαο κεγαιχηεξν εκβαδφλ θαπαθηνχ λα πάιιεηαη ζε εθείλε ηελ 

πεξηνρή. Σα θακάξηα απηά νλνκάδνληαη θαη ηνληθά θακάξηα (tone bars)87 γηαηί 

αλάινγα κε ηελ θιίζε ηνπο, ηελ απφθιηζή ηνπο, ην πάρνο ηνπο αιιά θαη ην 

κήθνο ηνπο δηακνξθψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ερφρξσκα ηεο θηζάξαο.  

 Κιείλνληαο κε ηελ βαζηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αθνπζηηθή 

θηζάξα ζα επηθεληξσζνχκε ζε κηα αθφκα ηερληθή πνπ ζπκβάιεη θαηά πνιχ ζην 

ερεηηθφ απνηέιεζκα. Πξφθεηηαη γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο, ηεο κάδαο 

δειαδή, ησλ θακαξηψλ θαη ην ζεκεηαθφ πάρνο πνπ θαηαζθεπάδνληαη. Ζ 

δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη «θνχξεκα»(scalloping) θαη ζθνπφ έρεη λα ηνλίζεη 

                                                             
86

 Richard Johnston & Dick Boak, 2009, φ.π. ζει. 199. Ζ ζεκεηαθή ιέπηπλζε ηνπ θαπαθηνχ 
απνηειεί ηκήκα ηνπ tap tuning· είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην «θνχξδηζκα» ηνπ 
θαπαθηνχ. Δλ νιίγνηο αθνχ καξθαξηζηνχλ νη ιηγφηεξν δηεγεηξφκελεο πεξηνρέο ηνπ θαπαθηνχ 
ιεπηχλνληαη  ψζηε λα βνεζεζεί ε ηαιάλησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ. ην tap tuning 
πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο δηαδηθαζίεο φπσο ην «θνχξδηαζκα» ησλ θακαξηψλ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο, αλάινγα κε ηνλ φγθν ηνπο. 
87

 Roger H. Siminof, 2002, φ.π. ζει. 44-45. 
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ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ έλα αλάγιπθν θακάξη, ζηα 

ιεπηφηεξα ζεκεία ηνπ νπνίνπ επλννχληαη νη κπάζεο ζπρλφηεηεο, ελψ ζηηο 

αθκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ηνλίδνληαη νη πξίκεο. Αθφκα κηα δηαθνξνπνίεζε 

πνπ επηηπγράλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Roger H. Siminof88 είλαη ε ηαρχηεηα πνπ 

αιιάδεη ν ηφλνο. Αλ δειαδή «θνπξεπηνχλ» ηα άθξα ε αιιαγή γίλεηαη 

γξεγνξφηεξα ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ηαιάλησζεο ελψ αλ «θνπξεπηεί» ζην 

θέληξν επηηαρχλεηαη ε αιιαγή απηή. Ζ δηαδηθαζία ηνπ scalloping ζεσξείηαη 

πνιχ ζεκαληηθή ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαλνπνηνχο θαη απνηειεί πνιχ 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ήρνπ89.  

 Αλαθνξηθά κε ηα θακάξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πιάηε δελ ζα 

πξνβνχκε ζε εθηελή αλαθνξά θαζψο δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο ηερληθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ππφινηπα φξγαλα. Παξαηεξνχκε (εηθφλα 11) φηη ηα 

θακάξηα είλαη ζηαζεξά ηέζζεξα θάζεηα ζηνλ δηακήθε άμνλα ηνπ νξγάλνπ, κε 

ην δεχηεξν λα είλαη ζηελ κεραληθά επαίζζεηε κέζε θακππιφηεηα.  Δπίζεο 

ππάξρεη έλα θακάξη αξθεηά ρακεισκέλν θαηά κήθνο ηνπο ζθάθνπο θαη 

αθξηβψο πάλσ ζηελ έλσζε ησλ δχν 

ελσκέλσλ θχισλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

πιάηε. Σέινο ζπλαληάκε θάπνηα 

θακάξηα ζηήξημεο ησλ πιατλψλ (εηθφλα 

10) γηα λα απνθεχγνληαη ζθεβξψκαηα 

απηψλ ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο φπσο 

είλαη ηα κεγάια θακπχια ηκήκαηα. 

  

                                                             
88

 Roger H. Siminof, 2002, φ.π. ζει. 45 
89

 Αλαιπηηθά ζρέδηα ησλ θακαξηψλ θαζψο θαη ελδεηθηηθά «θνπξέκαηα» βξίζθνπκε ζηνλ Jim 
Williams, 1986, φ.π. ζει. 12-13. 

Εικόνα 10. Πλαϊνά καμάρια 
ςτιριξθσ. (Ε. 
Παπαδόπουλοσ, 
Φωτογραφία από το 
εργαςτιριο του Γ. Καρελλά) 

Εικόνα 11. Καμάρια 
πλάτθσ. Φωτογραφία 
από 
http://www.diynetwork.
com/diy/cda/article_pri
nt/0,1983 

http://www.diynetwork.com/diy/cda/article_print/0,1983
http://www.diynetwork.com/diy/cda/article_print/0,1983
http://www.diynetwork.com/diy/cda/article_print/0,1983
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Σα θακάξηα πνπ κφιηο πεξηγξάςακε δελ απνηεινχλ θαηλνηνκία ζηνλ 

ρψξν ηεο νξγαλνπνηίαο. Χζηφζν, θαηλνηνκία απνηειεί ε πξνζζήθε ζηδεξέληαο 

βέξγαο θαηά κήθνο ηνπ βξαρίνλα θαη κάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ξπζκηδφκελεο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο (πίζσ – κπξνο). Πξψηεο νη 

Gibson είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηδεξέληα βέξγα ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ζθιεξφηεξσλ μχισλ (παιίζαλδξν – κπαληνχθ – βέγθε) πνπ ηνπνζεηνχζαλ 

ζην θέληξν ηνπ βξαρίνλα. Αξρηθά ήηαλ κηα απιή ζηξαηδαξηζηή βέξγα κε 

αληίζεηε θιίζε απφ ηελ ηάζε πνπ αζθνχζαλ νη ρνξδέο ζηνλ βξαρίνλα90. Αιιά 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηπρφλ ζθέβξσκα ηνπ βξαρίνλα ζήκαηλε άκεζα θαη 

αδπλακία επηζθεπήο ηνπ. Έηζη θαηαζθεπάζηεθε ε ξπζκηδφκελε βέξγα 

(adjustable truss road91)  θαη ζηελ ζπλέρεηα ε δηπιήο δξάζεο βέξγα (double 

acting truss road92) πνπ πξναλαθέξακε. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη 

δεκηνπξγψληαο κηα ξάγα ζηνλ βξαρίνλα, θάησ απφ ηελ ηαζηηέξα (ζρήκα 4) θαη 

αθήλνληαο ηελ βίδα πνπ ππάξρεη ζηελ άθξε ηεο βέξγαο εθηεζεηκέλε είηε ζηελ 

πξφζνςε ηνπ ηάθνπ93 είηε ζηελ απφιεμε ηνπ βξαρίνλα πξνο ηελ θιεηδηέξα.   

                                                             
90

 Roger H. Siminof, 2002, φ.π. ζει. 49-51. 
91

 Jim Williams, 1986, φ.π. ζει. 50 
92

 Richard Mark French, 2009, φ.π. ζει. 54. 
93

 Andrew Allan, The Art of Guitar Making by Andrew Allan, The Gilvary Press, 2008, ζει. 
282-283. 

Σχήμα 4. Σθμείο τοποκζτθςθσ βζργασ 
(Φωτογραφία από  Richard Mark 

French, 2009, ςελ. 54). 
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 ηηο βαζηθέο απηέο ηερλνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε 

θαηαζθεπή ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε αξθεηέο 

αθφκα δεπηεξεχνπζεο, νη νπνίεο φκσο δελ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηελ 

θαηαζθεπή άιισλ εγρφξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Θα πεξηνξηζηνχκε ινηπφλ 

ζε απηέο, νη νπνίεο κάιηζηα παξνπζηάδνπλ φπσο είδακε δηηηφ ελδηαθέξνλ· 

πξνζθέξνπλ ζηελ κεραληθή ηνπ νξγάλνπ θαη ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεψλ ηνπ 

αιιά ηαπηφρξνλα αλνίγνπλ ζεκαληηθνχο δξφκνπο ζηελ «δάκαζε» ηνπ 

ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο.  
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΪΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 

Κπξίαξρα κνληέια θαη δηαζηάζεηο ζθάθνπο.  

 

 Σν δεχηεξν κνληέιν θηζάξαο πνπ ζπλαληάκε θαηά ηελ εθηέιεζε ιατθψλ 

αζηηθψλ ηξαγνπδηψλ, θπξίσο ξεκπέηηθσλ, είλαη ε «ιατθή» θηζάξα. ηελ 

εηζαγσγή δηεπθξηλίζακε ηνλ φξν θαη ηνλ πεξηνξίζακε ζηελ θηζάξα πνπ είρε 

πεξίπνπ ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα ηεο θιαζζηθήο θηζάξαο, αιιά ήηαλ 

νπιηζκέλε κε ζπξκάηηλεο ρνξδέο. Οη καξηπξίεο ηεο επνρήο αιιά θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ νξγαλνπνηψλ θαη κνπζηθψλ ζπγθιίλνπλ πσο ν φξνο δελ είρε 

ρξήζε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε θηζάξα ζπκκεηείρε ζην αζηηθφ ιατθφ 

ηξαγνχδη, αιιά κάιινλ πξφθεηηαη γηα θαηαζθεχαζκα εξεπλεηψλ94. Σελ άπνςε 

απηή ελζηεξλίδνληαη θαη νη νξγαλνπνηνί πνπ καο έδσζαλ ζπλέληεπμε θαη 

κάιηζηα πξνζδηνξίδνπλ ηελ απαξρή ηνπ φξνπ ζηελ «αλαβίσζε» ηνπ 

ξεκπέηηθνπ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980. Πξάγκαηη, φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, ηφηε πεξίπνπ  αξρίδεη λα δηαρσξίδεηαη ε θηζάξα 

αλάινγα κε ην ρψξν θαη ην είδνο ηεο κνπζηθήο πνπ εθηειεί95. Χζηφζν, ε ιατθή 

θηζάξα είρε πνιιέο δηαθνξέο απφ ηελ θιαζζηθή, πνπ ήηαλ εμίζνπ δηαδεδνκέλε 

θαη κάιηζηα ηελ πξψηε ηελ ζπλαληάκε ζε αξθεηέο εθδνρέο.  

                                                             
94

 ηελ δηζθνγξαθία ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηελ ρξήζε ηεο ιατθήο θηζάξαο ηελ 
βξίζθνπκε απνηππσκέλε σο «θηζάξα», ελψ έηζη εκθαλίδεηαη θαη ζηηο εθεκεξίδεο 
ΔΜΠΡΟ(1896-1969), Φύλλο: 18/2/1908, ζελ.: 1, ΚΡΗΠ(1893-1963), Φύλλο: 28/3/1904, 
ζελ.: 4, ΚΡΗΠ(1893-1963), Φύλλο: 5/10/1903, ζελ.: 3).  Σν ίδην ππνζηεξίδνπλ θαη νη ηξεηο 

νξγαλνπνηνί απφ ηνπο νπνίνπο πήξακε ζπλέληεπμε, νξκψκελνη θαη απφ παξαζηάζεηο πνπ 
φινη είραλ απφ παιαηφηεξνπο νξγαλνπνηνχο (Απαξηηάλ, Ενδέθ, Μνπληάθε, Παλαγήδεο θ.α.).  

95
 Υαξαθηεξηζηηθά, ήδε απφ ην 1972 (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ(1911-1981), Φχιιν: 1/11/1972, ζει.:4) 

βξίζθνπκε κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο θηζάξαο ζχκθσλα κε ηνλ ρψξν πνπ παίδεηαη θαη ην 
ξεπεξηφξην. Υαξαθηεξίδεηαη κάιηζηα σο «εχθνιε» ε θηζάξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 
ζπλνδεία θαη δχζθνιε ε εθκάζεζε ηεο «θηζάξα θνλζέξηνπ». Έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ 
ζηνηρείν καο δίλεη ιέγνληαο «ε θηζάξα είλαη ζήκεξνλ έλα ιατθό όξγαλν, σο ην αθνξληεόλ». ην 
ΡΗΕΟΠΑΣΖ επίζεο ην 1979 (ΡΗΕΟΠΑΣΖ(1917-1983), Φύλλο: 2/9/1979, ζελ.: 8), 

ζπλαληάκε έλα αθηέξσκα ζην θηζαξίζηα Γεκήηξε Φάκπα, φπνπ έρνπκε ηνλ φξν ιατθή θηζάξα 
λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αξζξνγξάθν. 
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Αλ πξνζπαζήζνπκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα κνληέια ησλ ιατθψλ 

θηζάξσλ πνπ ζπλαληάκε βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε πνιιά κεζνδνινγηθά 

πξνβιήκαηα, θαζψο πέξαλ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ (δηαζηάζεηο, 

ηερλνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο) ππάξρεη κηα άξξεθηε ζρέζε κε ηελ κνπζηθή 

εμέιημε, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε είλαη αξθεηά νκηριψδε. 

Καηαξράο, κηαο θαη κηιάκε γηα έλα ιατθφ φξγαλν πνπ ε θαηαζθεπή ηνπ 

θαίλεηαη λα απνηειεί ηνπηθφ θαηλφκελν (παξά ηηο νκνηφηεηεο κε άιια 

κνληέια), αληηιακβαλφκαζηε φηη ν νξγαλνπνηφο δηακφξθσλε ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ηα ζηνηρεία ηνπ νξγάλνπ. Σν πνζνζηφ δειαδή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα 

επξσπατθά θηζαξφληα ή ξνκαληηθέο θηζάξεο ζε ζρέζε κε απηά ησλ θιαζζηθψλ 

πνπ ζπλαληάκε ζε κηα ιατθή θηζάξα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο θαηαβνιέο ηνπ 

νξγαλνπνηνχ, ηηο παξαζηάζεηο ηνπ αιιά θαη ηνλ ηδηαίηεξν ήρν πνπ ήζειε λα 

δψζεη ζηα φξγαλά ηνπ. πσο είπακε θαη ζηελ εηζαγσγή, ππάξρεη κηα ινγηθή 

ζπλέρεηα ζηελ δηακφξθσζε ηεο ιατθήο θηζάξαο. Ζ αξρηθέο επηξξνέο απφ ηελ 

ξνκαληηθή θηζάξα ηεο Δπξψπεο είλαη εκθαλήο ζε φξγαλα ησλ αξρψλ ηνπ 

αηψλα (Μνχξηδηλνο – Απγέξεο), φπσο βιέπνπκε ζηηο εηθφλεο 12 – 13. ηελ 

ζπλέρεηα, ιφγσ ησλ κνπζηθνινγηθψλ εμειίμεσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, 

αιιά θαη ιφγσ ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ ειιήλσλ νξγαλνπνηψλ, κεγάισζε ην 

ζψκα ηεο θηζάξαο θαη έθηαζε ζηα επίπεδα ηεο θιαζζηθήο. Οη δηαθνξέο απηέο 

πηζαλφλ λα πξνθιήζεθαλ θαη απφ γλσζηνχο νξγαλνπνηνχο ηεο επνρήο (π.ρ. 

Απαξηηάλ) νη νπνίνη έθηηαρλαλ θαη θιαζζηθέο θηζάξεο θαη κπνξνχζαλ εχθνια 

κε ην ίδην θαινχπη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ηα δχν φξγαλα.  

Εικόνα 12. Κικάρα καταςκευισ 
Μοφρτηινου (Φωτογραφία από το 
θλεκτρονικό περιοδικό Κλίκα) 

Εικόνα 13. Κικάρα καταςκευισ Αυγζρθ (Φωτογραφία 
από το θλεκτρονικό περιοδικό Κλίκα) 
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 Γερφκελνη ηηο εμειίμεηο απηέο κπνξνχκε λα απνδερηνχκε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνηείλεη ν πνπξδαιάθεο96 θαη ιέεη ζπγθεθξηκέλα : 

«Οη ιατθέο θηζάξεο ρσξίδνληαη ζε δύν πεξηόδνπο, κηα πεξίνδνο πνπ έρεη ηηο 

κηθξέο θηζάξεο, ηα θηζαξόληα, πνπ είλαη θπξίσο νη παιηέο θηζάξεο ηεο πξώηεο 

πεξηόδνπ… Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο θνπβέληαο αλ ην κηθξό ην θηζαξόλη ην 

πνύκε ξεκπεηνθίζαξν ελώ ηελ ιατθή ζην κέγεζνο ηεο θιαζζηθήο, ηελ εμέιημε 

δειαδή, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε θηζάξα ε ιατθή είλαη πην δπλαηή από ηελ 

άιιε επεηδή έρεη κεγαιύηεξν ερείν αιιά ην εληππσζηαθό είλαη όηη άξρηζε λα 

απηνλνκείηαη ζαλ νξγαλνπνηία, ζαλ νξγαληζκόο, ζαλ θαηαζθεπή, ζαλ όξγαλν, 

άξρηζε λα εκθαλίδεη απηόλνκα ζηνηρεία πνπ δελ ππήξραλ ζηηο πξνεγνύκελεο 

θηζάξεο». Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή φκσο δελ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί 

επαξθψο, πέξα ησλ θσηνγξαθηθψλ ληνθνπκέλησλ πνπ παξαζέηνπκε. λησο 

ινηπφλ, βιέπνπκε ζε γθξαβνχξα (27 Υ 42 εθ)97 ηνπ Γαλνχ δσγξάθνπ θαη 

πεξηεγεηή Μαξηίλνπ Ρέεξκππ (Martinus Rorbye) ηνλ έιιελα νξγαλνπνηφ 

Λεσλίδα Γάηια, ηνλ πξψην απεηθνληδφκελν νξγαλνπνηφ πνπ έρνπκε εληνπίζεη 

κέρξη ζήκεξα, λα θαηαζθεπάδεη κηα θηζάξα, ην 183598. Ζ θηζάξα απηή έρεη 

εκθαλψο κηθξέο δηαζηάζεηο, θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ν Γάηιαο είρε χςνο ελφο 

κέζνπ άληξα ηφηε νη δηαζηάζεηο ηνπ ζθάθνπο ζα πξέπεη λα ήηαλ πεξίπνπ 40εθ 

ην κήθνο θαη 30εθ ην κέγηζην πιάηνο (ζπγθξίλνληαο κε ην κήθνο ηνπ βξαρίνλα 

ηνπ Γάηια). Πνιχ κεγάιε εληχπσζε δεκηνπξγεί ν αθχζηθα κεγάινο βξαρίνλαο, 

πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε απζαηξεζία ηνπ δσγξάθνπ99,  αιιά αλ ηζρχεη 

πηζαλφλ κεηαθέξεη ηελ έλσζε ηνπ βξαρίνλα πέξαλ ηνπ 12νπ ηάζηνπ. Σέινο, ε 

ζπγθεθξηκέλε θηζάξα θαίλεηαη λα έρεη κφιηο ηέζζεξηο ρνξδέο, ζχκθσλα κε ηα 

ζηξηθηάξηα πνπ δηαθξίλνληαη (αλ θαη ήδε απφ ην 1820 ππάξρνπλ κεραληθά 

                                                             
96

 Βι. πλέληεπμε Υ. πνπξδαιάθε ζει. 79 - 80. 
97

 Αιεμάλδξα Γνπιάθε – Βνπηπξά, Μνπζηθή Υνξόο θαη Δηθόλα Η απεηθόληζε ηεο ειιεληθήο 
κνπζηθήο θαη ηνπ ρνξνύ από ηνπο επξσπαίνπο πεξηεγεηέο ηνπ 18

νπ
 θαη 19

νπ
 αηώλα, χιινγνο 

πξνο δηάδνζηλ σθέιηκσλ βηβιίσλ, Αζήλα, 1995, εηθ. 29 
98

 πσο αλαθέξεη ν Παλαγηψηεο Καγηάθαο ζην άξζξν Όηαλ ν Μαξηίλνο Ρέεξκππ ζπλάληεζε 
ηνλ Λεσλίδα Γάηια, Κιίθα, 21/5/2007, ζχκθσλα κε ην εκεξνιφγηφ ηνπ ε επίζθεςε έγηλε ζηηο 
17/11/1835 θαη κάιηζηα παξαζέηεη θαη ηελ ιεδάληα ηεο γθξαβνχξαο ε νπνία ιείπεη θαη 
απνδεηθλχεη φηη ν ίδηνο ν δσγξάθνο είρε ραξαθηεξίζεη ηνλ Γάηια σο θαηαζθεπαζηή 
κπνπδνπθηώλ (ζει. 2). 
99

 Οη ζνβαξέο επηθπιάμεηο ζηεξίδνληαη θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ Νίθνπ Φξνληκφπνπινπ πσο 
απφ ηα εξγαιεία πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθφλα είλαη δχζθνιν ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαλνπνηφο λα 
κπνξνχζε λα θαηαζθεπάζεη θηζάξεο. Βι. Νίθνο Φξνληκφπνπινο, Λεσλίδαο Γάηιαο: Ο 
θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηακπνπξά ηνπ Μαθξπγηάλλε θαη ην εξγαζηήξηό ηνπ ζηελ Αζήλα ηνπ 1835, 
Κιίθα, Ννέκβξηνο 2006.  
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κεηαιιηθά θιεηδηά100), θάηη πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο νξγαλνινγηθέο εμειίμεηο 

πνπ ζπλέβαηλαλ ζηελ Δπξψπε θαη πεξηγξάςακε ζηελ εηζαγσγή (ήδε απφ ην 

1785 ζπλαληάκε εμάρνξδεο).  

 Αλ ζεσξήζνπκε ινηπφλ ηελ ζπγθεθξηκέλε θηζάξα σο κηα απφ ηηο 

πξψηεο πνπ ζπλαληάκε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αλεμάξηεηα κε ην αλ ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλε ή εηζεγκέλε απφ ηνλ Γάηια, κπνξνχκε λα ηελ ζπλδέζνπκε 

κε απηέο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζψδνληαη 

κέρξη ζήκεξα (Απγέξεο – Μνχξηδηλνο). Σν κηθξφ ηνπο κέγεζνο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ (βι. εηθ. 12 – 13 παξαπάλσ) θαζψο θαη ε έληνλε θακπχιε ζηε 

κέζε ηνπ ζψκαηνο. χκθσλα κε ην αληίγξαθν ιατθήο θηζάξαο ηνπ Μνχξηδηλνπ 

πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν Γηψξγνο Καξειιάο101 παξαζέηνπκε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ νξγάλνπ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ζψκαηνο 

θηάλεη ζηα 49εθ. ελψ ην κέγηζην πιάηνο ηα 35,3 εθ. (ζην θάησ θακπχιν ηκήκα 

ηνπ). ηε κέζε ηνπ ερείνπ ην θάξδνο είλαη 21,5εθ ελψ ζην άλσ θακπχιν 

ηκήκα πεξηνξίδεηαη ζηα 26,5εθ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ην ζρήκα αθνινπζεί 

απηφ ησλ ξνκαληηθψλ θηζάξσλ κε έληνλε ηελ θακπχιε ζηε κέζε. Ζ αξκνληθή 

νπή έρεη δηάκεηξν 8,5εθ θαη βξίζθεηαη απφ ηε κέζε θακπχιε θαη πξνο ην άλσ 

ηκήκα ηνπ ζψκαηνο. Αλ ινηπφλ ζπλδπάζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζα ιέγακε φηη 

απηέο είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο γηα ηηο ιατθέο θηζάξεο ηεο πξψηεο 

πεξηφδνπ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν πνπξδαιάθεο, ηνπ ξεκπεηνθίζαξνπ ή 

θηζαξνληνχ.  

Ζ δεχηεξε κεγάιε θαηεγνξία ιατθψλ θηζαξψλ θαίλεηαη λα έρεη ίδηεο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαζηάζεηο κε απηέο ηεο θιαζζηθήο θαη ίζσο ιίγν 

κηθξφηεξεο. Δπνκέλσο, ζπλήζεηο δηαζηάζεηο γηα ην ζθάθνο ηεο ιατθήο θηζάξαο 

είλαη ηα 48 – 49εθ κήθνο (ππελζπκίδνπκε φηη ε θηζάξεο ηνπ Torres102 είραλ 

48,3εθ103), πιάηνο κεηαμχ 36 θαη 37εθ. ζην θάησ θακπχιν ηκήκα, 27,2 – 28εθ. 

                                                             
100

 John Huber, The Development of the Modern Guitar, International Pan American 
Copyright, USA, 1994, ζει. 8. 
101

 Σν φξγαλν ηνπ Μνχξηδηλνπ ήηαλ θαηαζθεπήο 1888 φπσο καο δηαβεβαίσζε ν θ. Καξειιάο 
θαη νη δηαζηάζεηο πνπ παξαζέηνληαη πξνέθπςαλ απφ ηελ απνηχπσζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζακε ζηα ζπγθεθξηκέλα θαινχπηα θαη θηζάξεο – αληίγξαθα πνπ δηαζέηεη ζην 
εξγαζηήξηφ ηνπ.  
102

 Αλαθεξφκαζηε ζηηο κεγάινπ κεγέζνπο θηζάξεο πνπ θαηαζθεχαδε θαη ήηαλ θαη νη πην 
επηηπρεκέλεο θαη κε ηηο νπνίεο κάιηζηα πεηξακαηίζηεθε ζε αξθεηά κεγαιχηεξν βαζκφ.  
103

 Roy Courtnall, Making Master Guitars, Robert Hale, London, Stewart MacDonald, Ohio, 
1993, ζει. 35, 37.  
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ζην άλσ, ελψ 23,5 – 24εθ. ζηε κέζε. Έλα ζεκείν ζην νπνίν ε ιατθή 

δηαθνξνπνηείηαη εκθαλψο απφ ηελ θιαζζηθή είλαη ην βάζνο ηνπ νξγάλνπ 

θαζψο θαη ε γεσκεηξία ηνπ. πγθξηηηθά ινηπφλ είλαη ζηελφηεξε σο πξνο ην 

βάζνο ελψ ζπρλά παξνπζηάδεη έληνλεο θακπχιεο ζηελ πιάηε θαη πξνο ηνπο 

ηέζζεξηο άμνλεο (εηθ. 14, 15, 16). 

 

Εικόνα 14. Κικαρόνι αγνϊςτου     Εικόνα 15. Απαρτιάν 1959  Εικόνα 16. Απαρτιάν 1954
104

 

  

 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλεηαη εκθαλέο φηη νη δηαζηάζεηο ζηα 

ζθάθε ησλ ιατθψλ θηζάξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην αζηηθφ ιατθφ ηξαγνχδη 

έρνπλ πνιχ κεγάιεο απνθιίζεηο. Αλ επηθεληξσλφκαζηαλ απνθιεηζηηθά ζηα 

ζηνηρεία απηά, δειαδή ζηηο δηαζηάζεηο, πηζαλφλ λα κηιάγακε γηα δηαθνξεηηθά 

φξγαλα. Αλ κάιηζηα πξνζζέζνπκε θαη θηζάξεο πνπ εηζάγνληαλ απφ γεηηνληθέο 

ρψξεο (Ηηαιία, Ρνπκαλία, Γαιιία, Ηζπαλία) βιέπνπκε φηη ην ηνπίν γίλεηαη 

αθφκε πην πνιπζχλζεην. Οη θαηαζθεπαζηηθέο φκσο απηέο δηαθνξέο κπνξνχλ 

λα αηηηνινγήζνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηνλ φξν «ιατθή» θηζάξα θαζψο είλαη ίδηνλ 

ηεο ιατθήο δεκηνπξγίαο θαη δεη κηαο ηφζν πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, ν 

πινπξαιηζκφο θαη ε αλαδήηεζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ. ε απηφ ινηπφλ ην πιαίζην 

θαηαηάζζνπκε ηηο παξαπάλσ θηζάξεο σο έλα φξγαλν, ηελ ιατθή θηζάξα θαη 

θπζηθά έρνληαο σο ζηαζεξφ παξάγνληα ηελ ρξήζε ηεο.  

  

                                                             
104

 Σν θηζαξφλη ηεο εηθφλαο 14 είλαη άγλσζηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ην θαηαγξάςακε ζην 
νξγαλνπνηείν ηνπ Γ. Καξειιά. Απηφ ηεο εηθφλαο 15 πξνέξρεηαη απφ ην 
http://www.rembetiko.gr/forums  ελψ ην ηειεπηαίν είλαη απφ πξνζσπηθή θαηαγξαθή ζην Κηφλη 
Ηζάθεο.  
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Δμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Πξνρσξψληαο κε ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νξγάλνπ ζηεθφκαζηε 

ζην κήθνο ρνξδήο. Καη εθεί ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο απφ 62-65εθ. αιιά 

θπξίσο πεξηνξίδνληαη πξνο ηηο πςειφηεξεο ηηκέο, απηέο δειαδή ησλ 64-65. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν πνπξδαιάθεο « Έρσ δεη θηζαξόληα κε κήθνο 

62, 60, πνιύ κηθξό. Η ιατθή όκσο 65. Γελ θηάλνπλ όκσο πνηέ 66105». Δπίζεο 

ζην κνληέιν ηνπ Καξειιά (αληίγξαθν Μνχξηδηλνπ) παξαηεξνχκε θαη εθεί 

κήθνο 65εθ. Γεληθά πάλησο ζηηο παιαηφηεξεο θηζάξεο κφλν ζπλαληάκε κήθνο 

κηθξφηεξν ησλ 64εθ.Οξηνζεηψληαο ινηπφλ ην κήθνο ρνξδήο θαηά πεξηφδνπο 

παξαηεξνχκε πσο ν βξαρίνλαο ζπρλά παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο ζε φιεο ηηο 

επνρέο. Δίλαη ιεπηφηεξνο απφ ηεο θιαζζηθήο αιιά φρη πνιχ, κε δηαζηάζεηο 

δειαδή απφ 4 – 4,2 εθ. θάξδνο ζην πξνζθέθαιν θαη πξννδεπηηθά λα θηάλεη 

ηα 5,4 – 5,6εθ ζην 12ν ηάζην (έλσζε κε ζθάθνο). Σν πάρνο ζηα αληίζηνηρα 

ζεκεία είλαη πεξίπνπ απφ 2,3 – 2,4 εθ. θαη 2,6 – 2,7εθ. ζηελ απφιεμε πξνο 

ηνλ ηάθν.  

 Ζ θιεηδηέξα, φπσο αλαθέξακε θαη ζην πξψην θεθάιαην αλαιχνληαο ην 

αληίζηνηρν ηκήκα ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο, παξνπζηάδεη δηάθνξεο παξαιιαγέο. 

Δδψ, κηαο θαη πξφθεηηαη γηα ρεηξνπνίεηα φξγαλα θαη κάιηζηα ιατθά 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ηδηαίηεξα ζηα αθξηβά, ν νξγαλνπνηφο απηνζρεδίαδε θαη 

κπνξνχζε λα πξάμεη πην δεκηνπξγηθά. Έηζη βξίζθνπκε ζπρλά πεξίηερλα 

θαξάνια106 ηα νπνία απνηεινχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεκείν θαηαηεζέλ γηα 

ηα φξγαλά ηνπο. ηελ ηερληθή φκσο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θιεηδηψλ ζπλαληάκε 

δχν ή θαη ηξεηο ηερλνηξνπίεο· ζηα παιαηφηεξα φξγαλα (θπξίσο πξηλ ην 1900) 

βξίζθνπκε ζηα ζηξηθηάξηα πνπ ήηαλ δηαδεδνκέλα ζε πνιιά έγρνξδα φξγαλα. 

Αξγφηεξα βξίζθνπκε θιεηδηά πεξαζηά, δειαδή κε ην έκβνιν ησλ θιεηδηψλ λα 

δηαπεξλά ζην πάρνο ηελ θιεηδηέξα ελψ ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ρξεζηκνπνηείηαη 

ε ηερλνηξνπία θαηά ηελ νπνία ην έκβνιν δηαπεξλά θάζεηα ζην θάξδνο ηελ 

θιεηδηέξα107. Οη δηαζηάζεηο ηψξα ζε απηή ηελ ηειεπηαία θαη πην ζηπιηδαξηζκέλε 

                                                             
105

 Βι. ζπλέληεπμε Υξ. πνπξδαιάθε ζει.89. 
106

 ξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαλνπνηνχο γηα ηελ θιεηδηέξα. 
107

 πσο καο ιέεη ν Υ. πνπξδαιάθεο πξνηηκάεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαζψο απηφο  
πξνζθέξεη δχν ζεκεία ηξηβήο θαη ζηήξημεο ησλ θιεηδηψλ γηα πην αμηφπηζην θνχξδηζκα. Βέβαηα 
ζε αληηδηαζηνιή απηψλ ν η. Σζφιεο παξαβάιεη κνληέια ηεο Martin ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 
ηνλ άιιν ηξφπν πνπ αλαθέξακε θαη παξνπζηάδνπλ πνιχ ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά ζην 
θνχξδηζκα.  
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ηερλνηξνπία θπκαίλνληαη απφ 5,5 έσο 6εθ. θάξδνο θνληά ζην πξνζθέθαιν 

ελψ 7 έσο 7,5εθ. ζηελ άθξε ηνπ νξγάλνπ. Σέινο ην κήθνο ηνπ είλαη πεξίπνπ 

ζηα 17εθ. ρσξίο λα ππνινγίδνπκε πεξίηερλα ζηνιίζκαηα θαη μπιφγιππηα πνπ 

πηζαλφλ βξίζθνπκε.  

 Πεξηγξάςακε ινηπφλ θάπνηεο κέζεο ηηκέο δηαζηάζεσλ δηάθνξσλ 

ιατθψλ θηζάξσλ, απφ κνληέια πνπ πεξηεξγαζηήθακε ζηελ δηάξθεηα ηεο 

επηηφπηαο έξεπλαο ζηα νξγαλνπνηεία πνπ επηζθεθηήθακε αιιά θαη απφ 

ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπλ νξγαλνπνηνί ζχκθσλα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ζ 

ζηαηηζηηθή έξεπλα, φπσο απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην γηα ηελ αθνπζηηθή θηζάξα, δελ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζαθή 

ζπκπεξάζκαηα θαζψο πνζνηηθά ηα φξγαλα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ είλαη πνιχ 

ιηγφηεξα, αθνχ είηε έρνπλ θζαξεί απφ ηνλ ρξφλν είηε δελ ππήξραλ ηφζν 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο φπσο αξγφηεξα γηα λα δεκηνπξγεζνχλ αξθεηά 

φξγαλα.  

 Απηή ε αληζνκέξεηα πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζιακβάλνπκε ζα ιεθζεί 

ππφςε θαη ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξψηε χιε αιιά 

θαη γεληθφηεξα ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ιατθήο 

θηζάξαο. Γελ ζα κπνχκε ινηπφλ ζηελ δηαδηθαζία λα ππνβάινπκε ζε ζηαηηζηηθή 

έξεπλα ηα είδε μχισλ πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, αιιά ζα 

παξαζέζνπκε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά ην παξειζφλ θαη απηά πνπ 

πξνηηκνχλ αθφκα θαη ζήκεξα.   

 Έρνληαο πάληα σο γλψκνλα ηελ ιατθφηξνπε θαηαζθεπή ηεο θηζάξαο 

θαη ηνλ έιιελα νξγαλνπνηφ ζα πεξηκέλακε ε μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα 

πνηθίιεη. Έηζη θαη ζπκβαίλεη. Θα ιέγακε φηη νη παιαηφηεξνη θαηαζθεπαζηέο 

πξνηηκνχζαλ ζηα αθξηβά φξγαλά ηνπο ηνλ παιίζαλδξν, θάηη πνπ φπσο είδακε 

γηλφηαλ θαηά θφξνλ ζηελ θιαζζηθή θηζάξα. Χζηφζν ζπλαληάκε δηαθφξσλ 

ηχπσλ μχια θαη δελ ιείπνπλ θαη ηα ηνπηθά, φπσο κνπξηά, θαξπδηά, θηειηά θ.α. 

Σν ζθάθνο ινηπφλ, πέξαλ ηνπ παιίζαλδξνπ, ηηο ηδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ 

αλαιχζακε ζην πξψην θεθάιαην, ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ζθελδάκη. Σν 

ζπγθεθξηκέλν μχιν παξνπζηάδεη εληππσζηαθέο ηδηφηεηεο γηα ηελ νξγαλνπνηία. 

Ο ηκφπνπινο γξάθεη: «Έρνπλ μύιν κε ιίγα λεύξα θαη ιεπηόβελν, άξα είλαη 

κεγάιεο αμίαο. Σν βάξνο ηνπ θπκαίλεηαη από  550 – 750 ριγκ/θ.κ. … Η 
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ειαζηηθόηεηά ηνπ είλαη κέηξηα. Με άηκηζε είλαη θαηάιιειν γηα θάκςε108». Οη 

κεραληθέο απηέο ηδηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πνιχ φκνξθν αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα ηνπνζεηνχλ ην θειεκπέθη (ζθελδάκη) αλάκεζα ζηα θαιχηεξα μχια 

γηα ηελ νξγαλνπνηία, θάηη πνπ εθηηκνχλ θαη αξθεηνί ζχγρξνλνη θαηαζθεπαζηέο. 

Δπίζεο, ζηελ θαηαζθεπή ησλ πιατλψλ θαη ηεο πιάηεο ζπλαληάκε θαξπδηά 

αιιά θαη καφλη, αλάιπζε ηνπ νπνίνπ είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

 Ζ πνηθηινκνξθία απηή ζηα μχια δελ εκθαλίδεηαη ζην θαπάθη. Φαίλεηαη 

πσο νη πεξηζζφηεξνη νξγαλνπνηνί αιιά θαη παιηά φξγαλα πνπ βξίζθνπκε 

ζπκθσλνχλ ζην έιαην, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη νη πεηξακαηηζκνί κε θέδξν. 

Χζηφζν δηάρπηε είλαη ε αίζζεζε πσο ην έιαην ππεξέρεη ζε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα δεδνκέλα ηνπ παίρηε109  αιιά θαη ζε αθνπζηηθέο 

ηδηφηεηεο110.  

 

Καινύπη θαη ηδηαίηεξα εξγαιεία.  

 πσο θαη ζηελ αθνπζηηθή θηζάξα, έηζη θαη ζηελ ιατθή, ε θαηαζθεπή 

γίλεηαη κε βάζε ην θαινχπη. Σα θαινχπηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ είλαη 

θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη φινη πνπ αλαθέξακε 

ζην πξψην θεθάιαην. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο φπσο 

απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Σζφιεο, κε εηδηθά θαινχπηα γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

θαπαθηνχ111. ηελ ιατθή φκσο θηζάξα, αληίζεηα κε απηά πνπ πεξηγξάςακε ζην 

πξψην θεθάιαην, επεηδή ε παξαγσγή δελ είλαη κεγάιε, «ρηίδνληαη» ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ πάλσ ζην θαινχπη. Ζ ζηξέςε ησλ πιατλψλ γίλεηαη 

ζπλήζσο ρεηξνπνίεηα ζε ζεξκαηλφκελν ζσιήλα θαη θαηφπηλ ηνπνζεηνχληαη 

πάλσ ζην θαινχπη γηα λα νξηζηηθνπνηεζεί ε θφξκα ηνπο. Σα μχια 

πξνεγνπκέλσο εκβαπηίδνληαη ζε κηα καθξφζηελε ζπλήζσο ιακαξίλα γηα λα 

θνξεζηνχλ απφ πγξαζία θαη λα επηηεπρζεί επθνιφηεξα ε πιαζηηθνπνίεζή 

ηνπο. Φπζηθά δελ ιείπνπλ θαη πην ζχγρξνλεο ηερληθέο, φπσο απηή πνπ 

                                                             
108

 Κψζηαο ηκφπνπινο, Γηα λα θαηαιάβεηο ΣΟ ΞΤΛΟ, «ΞΤΛΟ-ΔΠΗΠΛΟ», Αζήλα, 1985, ζει. 
190. 
109

 Βι. ζπλέληεπμε Γ. Μπζηαθίδε, Παξάξηεκα, ζει. 107 – 108.  
110

 Βι. ζπλέληεπμε Υξ. πνπξδαιάθε ζει.87. 
111

 Βι. ζπλέληεπμε η. Σζφιε, ζει. 99. ην εηδηθφ απηφ θαινχπη πνπ είλαη απφ καζίθ μχιν 
ζθακκέλν αθξηβψο ζην ζρήκα πνπ ζέιεη λα δψζεη ζην θαπάθη, εθαξκφδεηαη ην θαπάθη θαη 
πηέδεηαη θαηά ηελ θφιιεζε ησλ θακαξηψλ. 
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ρξεζηκνπνηεί ν Καξειιάο112, κε ην κεράλεκα ιπγίζκαηνο  (βι. εηθ. 8 ζει. 30 

παξαπάλσ) ην νπνίν δηαζέηεη ιάκπεο γηα ηε ζέξκαλζε θαη άηκηζε113 ηνπ 

μχινπ.  

 Πεξαηηέξσ ρξήζε κεραλεκάησλ δελ ζπλαληάκε ζε κεγάιν βαζκφ 

θαζψο απηή επηβάιιεηαη ζε πεξηζζφηεξν βηνκεραλνπνηεκέλα φξγαλα. Ζ 

παξαγσγή ηεο ιατθήο θηζάξαο γίλεηαη ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα θαη ην θφζηνο 

ηέηνησλ κεραλεκάησλ ζα θαζηζηνχζε ζρεδφλ αλέθηθηή ηελ απφζβεζή ηνπο. 

Χζηφζν, ηα ηδηαίηεξα εξγαιεία ρεηξφο πνπ πεξηγξάςακε ζην πξψην θεθάιαην 

(φπσο νη ζθηγθηήξεο), βξίζθνπλ ρξήζε θαη ζηελ ιατθή θηζάξα. Θα 

παξαηεξνχζακε φκσο φηη γηα ηελ θφιιεζε ησλ θακαξηψλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα go stick κηαο θαη ε δηάηαμε είλαη δηαθνξεηηθή θάηη πνπ 

επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε επίηεπμε ίζεο πίεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή.  

 

Κακάξηα ερείνπ θαη αληερείνπ.  

 Μηιψληαο γηα ην θφιιεκα ησλ θακαξηψλ ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

δηάηαμε πνπ ζπλαληάκε ζηηο ιατθέο θηζάξεο, ζηνλ νπιηζκό δειαδή ηνπ 

θαπαθηνχ. Ζ βαζηθή ζέζε πνπ πξνηηκάηαη είλαη απηή ησλ παξάιιεισλ 

θακαξηψλ ή ladder114 φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη ζην εμσηεξηθφ. Οη 

θαηαβνιέο ηεο δηάηαμεο απηήο κνηάδεη λα είλαη πνιππνίθηιε. πσο 

πεξηγξάςακε ζηελ εηζαγσγή ήδε ζηελ Δπξψπε βξίζθνπκε θηζάξεο κε 

ζπξκάηηλεο ρνξδέο πνπ έρνπλ παξάιιεια θακάξηα. Αθφκα θαη κεηά ηε δηάηαμε 

ηνπ Torres ζπλερίδνπλ λα θαηαζθεπάδνληαη ηέηνηεο θηζάξεο κε κηθξφηεξν φκσο 

ζθάθνο. Οη νξγαλνπνηνί απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζχλδεζε είλαη 

κάιινλ κεγαιχηεξε κε ην ιανχην, αθνχ αθφκα θαη νη επξσπατθέο θηζάξεο 

                                                             
112

 Σν κεράλεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ θαηαζθεπή ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο. 
Απνηειείηαη απφ κηα ιακαξηλέληα επηθάλεηα ζηελ νπνία έρεη δνζεί ην ηειηθφ ζρήκα ηνπ 
πιατλνχ πνπ ζέινπκε λα πεηχρνπκε. Απφ πάλσ έξρεηαη θαη εθαξκφδεη έλα δεχηεξν θνκκάηη 
ιακαξίλαο, είηε απινχζηεξα, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, ζπγθξαηνχληαη απφ ηηο δχν άθξεο ηα 
πιατλά θαη κέζσ ελφο θνριία πηέδνληαη ζην θέληξν γηα λα δψζνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα.  
113

 ε απηή ηελ δηαδηθαζία ην μχιν ηνπνζεηείηαη εμνινθιήξνπ κέζα ζε λεξφ κέρξη λα θνξεζηεί 
απφ πγξαζία. ηελ ζπλέρεηα κε θάπνην ζεξκαληηθφ ζψκα (ιάκπα, πξνζεξκαζκέλν ζίδεξν 
θ.α) αθαηξείηαη ε πεξηηηή πγξαζία, έρνπκε δειαδή άηκηζε ηνπ μχινπ. Ζ δηαδηθαζία απηή 
δεκηνπξγεί κφληκε επηζπκεηή παξακφξθσζε. 
114

 Ζ παξάιιειε ζέζε ησλ θακαξηψλ δεκηνπξγεί θάηη ζαλ «ζθαινπάηηα» θαη γηα απηφ 
απνδφζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο. Δπίζεο ηα θακάξηα απηά είλαη ζπλήζσο αξθεηά ςειφηεξα 
απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο, θάηη πνπ εληζρχεη απηή ηελ εηθφλα. 
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πηζαλφλ λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ απηφ. Ζ αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ 

νξγάλσλ είλαη δεδνκέλε, θαζψο ζπρλά νη ίδηνη νξγαλνπνηνί θαηαζθεχαδαλ φια 

απηά ηα είδε. Τπάξρνπλ κάιηζηα θαη θάπνηα «πβξίδηα» ηεο ζρέζεο απηήο 

φπσο είλαη ην «ιανπηνθίζαξν»(εηθ. 17, 18). Πξφθεηηαη γηα έλα φξγαλν κε ηηο 

εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη ζρήκα ηεο θηζάξαο αιιά δηέθεξε ζηηο ρνξδέο ηνπ115. 

Δίρε ηέζζεξα δεχγε θνπξδηζκέλα ζε πέκπηεο, φπσο αθξηβψο ην ιανχην. 

Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ην φξγαλν απηφ πηζαλφλ λα πξνήιζε απφ ην 

πέξαζκα πνπ ζέιεζαλ λα θάλνπλ θάπνηνη ιανπηηέξεδεο ηεο επνρήο ζηελ 

θηζάξα. ηαλ δειαδή ην ιανχην άξρηζε λα παξαγθσλίδεηαη ήζειαλ έλα 

φξγαλν κε ηε κνξθή πνπ ήηαλ απνδεθηή γηα ηνπο άιινπο, αιιά θαη κε δηάηαμε 

ησλ ρνξδψλ ηέηνηα ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια λα παίδνπλ. Ζ ππφζεζε φκσο 

απηή δελ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί επαξθψο θαζψο ππήξραλ πνιχ αμηφινγνη 

ιανπηηέξεδεο πνπ πηζαλφλ αλ ήζειαλ λα κεηαπεδήζνπλ ζε άιιν φξγαλν ζα 

κπνξνχζαλ λα ην θάλνπλ ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία. Σα αίηηα γέλλεζεο ελφο 

ηέηνηνπ πεηξακαηηθνχ νξγάλνπ είλαη αξθεηά πην πνιχπινθα θαη ρξήδνπλ 

πεξαηηέξσ έξεπλαο.   

  

Εικόνα 17.            Εικόνα 18 

Λαουτοκίκαρο Γρθγ. Απαρτιάν (εικόνεσ από το forum http://www.rembetiko.gt/forums) 

                                                             
115

 πνπξδαιάθεο Υξήζηνο, αδεκνζίεπην θείκελν απφ εηζήγεζε ζην 1
ν
 ζπλέδξην 

νξγαλνπνηίαο : «Αθηέξσκα ζηνπο Αλαζηάζην θαη Δπακεηλψλδα ηαζφπνπιν», πάξηε, 
13/6/2009. 
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 Ζ βαζηθή ινηπφλ δηάηαμε, είηε έρεη επηξξνέο απφ ην ιανχην, είηε απφ 

ηελ επξσπατθή θηζάξα, είηε απφ ην κπνπδνχθη116, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα 

παξάιιεια θακάξηα. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο αξρηθά, κηιψληαο δειαδή γηα 

ηηο ιατθέο θηζάξεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, ππήξραλ ηξία θακάξηα· έλα ζην 

άλσ ηκήκα ηνπ θαπαθηνχ, θάησ απφ ηελ ηαζηηέξα θαη δχν εθαηέξσζελ ηνπ 

θαβαιάξε, κε ην κεζαίν λα πιεζηάδεη πξνο ηελ αξκνληθή νπή. Ζ δηάηαμε απηή 

θαίλεηαη λα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ζηαηηθά γηα 

φξγαλα κε κηθξφ εκβαδφ θαπαθηνχ. ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνηείλεη ν 

πνπξδαιάθεο117 (ξεκπεηνθίζαξα αξρέο ηνπ 

αηψλα – ιατθέο θηζάξεο ζηα κέζα θαη κεηά), 

θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ινγηθή ζπλέρεηα, ελψ 

θαη ηα φξγαλα πνπ δηαζψδνληαη νδεγνχλ ζε 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ ινγηθή ινηπφλ απηή 

ζπλέρεηα, ζπλδέεη ηελ αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ 

ηεο θηζάξαο θαη ζπλεπψο ηνπ εκβαδνχ ηνπ 

θαπαθηνχ κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζζήθε ηνπ 

ηέηαξηνπ θακαξηνχ118. Ζ νξγαλνινγηθή απηή 

εμέιημε είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο αθελφο 

απνδεηθλχεη φηη νη νξγαλνπνηνί ηεο επνρήο 

θάζε άιιν παξά ηπραία έπξαηηαλ, ελψ 

ζπλνκνινγεί θαη κηα δψζα ζρέζε κε ηηο 

νξγαλνινγηθέο εμειίμεηο παγθνζκίσο. ην 

ζρήκα 5, δηαθξίλνπκε κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

αθνπζηηθέο θηζάξεο θαη κηα ε νπνία είλαη κε ηέζζεξα παξάιιεια θακάξηα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν Teeter πσο απηή ε δηάηαμε ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηα πην 

θζελά κνληέια
119

.  

                                                             
116

 Ο Σζφιεο αλαθέξεη ηε πηζαλή απηή  ζρέζε, ηδηαίηεξα ζηηο θηζάξεο κε ηξία παξάιιεια 
θακάξηα. Βι. ζπλέληεπμε η. Σζφιε, παξάξηεκα, ζει. 96. 
117

 Βι. πλέληεπμε Υ. πνπξδαιάθε ζει. 79. 
118

 πνπξδαιάθεο Υξήζηνο, αδεκνζίεπην θείκελν φ.π. 
119

 Don E. Teeter, The Acoustic Guitar Adjustment, Care, maintenance, and Repair, 
University of Oklahoma press, USA, 1975, ζει. 4, 7. 

Σχήμα 5. Η Διάταξθ των καμαριϊν ςε 
διάφορουσ τφπουσ κικάρασ 
(Επεξεργαςμζνεσ εικόνεσ και κείμενο από 
Brosnac, 1978, ςελ. 38). 
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Μηα αθφκα πιεξνθνξία πνπ καο έξρεηαη απφ ηελ Ακεξηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Brosnac120 θαηαηάζζεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ζηε 

Νφηηα Δπξψπε (ζρήκα 5 – Δ). Απηφ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν κηαο 

θαη αλαγλσξίδεηαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα έλα είδνο «ζρνιήο» πνπ αλήθεη ε 

Διιάδα θαη ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ζέζεηο ζηα θακάξηα. Μάιηζηα πξνρσξάεη ν 

ζπγγξαθέαο ραξαθηεξίδνληαο ηε δηάηαμε θαη ππνζηεξίδεη πσο ε έιιεηςε 

θακαξηψλ θαηά κήθνο ηνπ θαπαθηνχ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ππνρψξεζεο ηνπ 

ερείνπ κπξνζηά απφ ηνλ θαβαιάξε θαη αλάηαζήο ηνπ πίζσ απφ απηφλ. 

Δπίζεο ζεσξεί πσο κε ην απιφ παξάιιειν «θακάξσκα» δελ επηηπγράλεηαη 

ηζνξξνπία ζηηο ζπρλφηεηεο. Απηέο βέβαηα νη ζέζεηο αλαηξνχληαη απφ ηελ 

πξάμε, κηαο θαη κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ, 

ζψδνληαη φξγαλα ηέηνηνπ ηχπνπ πνιχ πεξηζζφηεξσλ εηψλ απφ απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην «Υ bracing». 

 Ζ παξάιιειε δηάηαμε θαηλνκεληθά είλαη επθνιφηεξε, ή θαιχηεξα ζα 

ιέγακε φηη, αλ γίλεη πξφρεηξα είλαη επθνιφηεξε απφ ηελ «Υ». Απηφ ίζσο 

αηηηνινγεί γηαηί ζηελ Ακεξηθή ρξεζηκνπνηνχζαλ απηή ηελ δηάηαμε ζηα θζελά 

φξγαλα. Οη νξγαλνπνηνί φκσο ηεο ιατθήο θηζάξαο θάζε άιιν παξά απιή θαη 

πξφρεηξε αληηκεησπίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ θακαξηψλ. Έλα πξψην δείγκα 

είλαη ε ζηξέςε ηνπ θακαξηνχ πνπ βξίζθεηαη κεηά ηνλ θαβαιάξε (πξνο ηελ 

άθξε ηνπ ζθάθνπο) κε θαηεχζπλζε πξνο ηα πξίκα. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή 

ζρεηίδεηαη κε ηε κνπζηθή εμέιημε θαζψο ν ξφινο ηεο θηζάξαο άξρηζε ζηαδηαθά 

λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζπγρνξδηαθφο121. Ζ  ζηξέςε απηή έρεη σο απνηέιεζκα 

λα έξρεηαη ην θακάξη πιεζηέζηεξα ζηνλ θαβαιάξε, αθήλνληαο κηθξφηεξν 

ηκήκα ειεχζεξνπ θαπαθηνχ λα δνλείηαη θαη σο απφξξνηα απηνχ έρνπκε ηελ 

παξαγσγή πςειφηεξσλ ζπρλνηήησλ. Με ηελ ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε ηνπ 

θακαξηνχ απφ ην ζεκείν ηνπ θαπαθηνχ πνπ βξίζθνληαη νη κπάζεο ρνξδέο 

έρνπκε ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία θαη ηελ ηφλσζε ησλ κπάζσλ. Γίλνληαη 

επνκέλσο πεξηζζφηεξν δηαθξηηέο νη πεξηνρέο απηέο.  

 Ζ δηάηαμε απηή ζε ζπλεξγαζία κε ην κεγάιν πάρνο θαπαθηνχ νδεγνχλ 

ζην επηζπκεηφ ερεηηθφ απνηέιεζκα πνπ πεξηέγξαςε θαη ν Γεκήηξεο 

                                                             
120

 Donald Brosnac, An Introduction to SCIENTIFIC GUITAR DESIGN , The Bold Strummer, 
Connecticut, 1978, ζει. 37. 
121

 πλέληεπμε Υξ. πνπξδαιάθε, παξάξηεκα, ζει. 80. 
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Μπζηαθίδεο (βι. εηζαγσγή). Παξαηεξψληαο ην ζρήκα 6 ζην νπνίν 

αλαπαξηζηάηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πεξηβάιινπζαο θαη αλαιχνληαο 

κεκνλσκέλα ηελ θάζε κηα απφ ηηο θάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ ηαπηφρξνλε 

ρξήζε ηνπο πάλσ ζην θαπάθη, αληινχκε ζεκαληηθά ζηνηρεία. 

 

Σχήμα 6. (Γηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο καζήκαηνο Αθνπζηηθή, εηζεγεηήο Θαλάζεο Αλσγηάηεο, Σκήκα Λατθήο 
Καη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο, Άξηα, 2001, ζει. 22) 

 Έηζη, ζηελ πξψηε θάζε, ζην Attack, ε ρξήζε ρνληξψλ θακαξηψλ θαη κάιηζηα 

θνληά ζηνλ θαβαιάξε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζή ηνπ. ε απηφ ηνλ 

ηνκέα βέβαηα βνεζάεη θαη ε ρξήζε ππθλνχ μχινπ γηα ηελ πιάηε ψζηε λα έρεη 

κηθξή απνξξνθεηηθφηεηα122 θαη λα επηζηξέθεη γξήγνξα θαη ρσξίο απψιεηεο ηα 

θχκαηα πνπ έξρνληαη απφ ηελ θξνχζε ησλ ρνξδψλ. Πξνρσξψληαο ζηελ 

επφκελε θάζε βιέπνπκε ην Decay, ην νπνίν αλαπφθεπθηα έρεη κηθξή δηάξθεηα 

ιφγσ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπ ήρνπ ζηελ θηζάξα, κηαο θαη ε ερεηηθή πεγή 

(ε θξνχζε ηεο ρνξδήο) είλαη ζηηγκηαία. ηελ επφκελε φκσο θάζε, ζην Sustain, 

θχξηνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο είλαη ε ηαιαληψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

                                                             
122

 Αλαθεξφκαζηε ζηελ ηδηφηεηα ηεο αληαλάθιαζεο ησλ θπκάησλ ρσξίο κεγάιε απνξξφθεζε 
θαη φρη ζηελ απνξξνθεηηθφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο κεηάδνζεο ηνπ ήρνπ. 
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ζην ερείν. Σν παρχ επνκέλσο θαπάθη δπζρεξαίλεη ηε δηαξθή ηνπ δφλεζε απφ 

ηα αλαδξάδνληα πξνζπίπηνληα θχκαηα. Δπίζεο ε δηάηαμε ησλ θακαξηψλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ απνθιίλνληνο επηηξέπνπλ ηελ ιίγν κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζην 

sustain γηα ηα κπάζα. Σέινο ε ηειεπηαία θάζε (release) δελ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαθξηηή ζηελ θηζάξα κηαο θαη ην sustain θηάλεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα 

έληαζεο123.  

 πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ ην ερείν θαη ε δηάηαμε ησλ 

θακαξηψλ ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζην ερφρξσκα ηεο θηζάξαο. Γηα ηελ 

επίδξαζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ηδηνζπρλνηήησλ 

ηνπο ζην ερφρξσκα γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Ν. Φξνληκφπνπινο : 

«Πξσηεύνληα ξόιν ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηειηθνύ ερνρξώκαηνο έρνπλ αθελόο 

νη ηδηνζπρλόηεηεο ηνπ θαπαθηνύ, αθεηέξνπ ν ζπλδπαζκόο ηεο πνζόηεηαο ηνπ 

αέξα πνπ πεξηθιείεηαη ζην ζθάθνο ηνπ νξγάλνπ κε ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα 

ηεο ηξύπαο ηνπ θαπαθηνύ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζπρλόηεηα Helmholtz. 

Γεπηεξεύνληα ξόιν, ρσξίο λα παξαγλσξίδνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηειηθό 

ερεηηθό απνηέιεζκα, έρνπλ νη ηδηνζπρλόηεηεο ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπ κπξάηζνπ 

ηνπ νξγάλνπ124». Σα ηειεπηαία ινηπφλ ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

νξγαλνπνηνί αθνινπζνχλ κεζφδνπο ηεο θπζηθήο αθνπζηηθή γηα ηνλ ηειηθφ 

θαζνξηζκφ ηνπ ερνρξψκαηνο ηεο ιατθήο θηζάξαο. Καη αθξηβψο επεηδή κηιάκε 

γηα έλα «ιατθφ» φξγαλν ε ζρέζε κεηαμχ κνπζηθνχ θαη νξγαλνπνηνχ ζπλερίδεη 

λα είλαη ακθίδξνκε. Έηζη, πνιινί ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο παξαιιαγέο ζηηο 

ζέζεηο ησλ θακαξηψλ. Βιέπνπκε ινηπφλ ζηηο θηζάξεο ηνπ Καξειιά ηα ηξία 

θακάξηα (κεηά απφ ηελ αξκνληθή νπή) λα ηζαπέρνπλ125 , ν πνπξδαιάθεο 

ρξεζηκνπνηεί ζπρλά αθφκα έλα θακάξη ζηαηηθφ θάησ απφ ηελ ηαζηηέξα126 θαη ν 

                                                             
123

 Γηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο καζήκαηνο Αθνπζηηθή, εηζεγεηήο Θαλάζεο Αλσγηάηεο, Σκήκα 
Λατθήο Καη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο, Άξηα, 2001, ζει. 22 – 23. 
124

 Νίθνο Φξνληκφπνπινο & Γηψξγνο Παληειηάο, Σξόπνη δόλεζεο θαη δηαγξάκκαηα Chladni,  
Κιίθα, Σξίηε, 05 Φεβξνπάξηνο 2008  
125

 ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε απφζηαζε ησλ θακαξηψλ είλαη ζηα 8,5 εθ. απφζηαζε 
κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηελ άθξε ηνπ νξγάλνπ.  
126

 ην ίδην θακάξη αλαθέξζεθε θαη ν Σζφιεο, νλνκάδνληάο ην «ςεπηνθάκαξν» γηαηί δελ 
θαηαιακβάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ θαπαθηνχ, αιιά ηειεηψλεη 3 – 4 εθ. πξηλ ηα πιατλά. 
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Σζφιεο εηζαγάγεη κνληέια δηάηαμεο απφ Δπξσπαίνπο θαηαζθεπαζηέο127, 

φπσο ν Selmer θαη ν Bouchet128. 

 Ζ δηαθνξεηηθφηεηα απηή ζπρλά ζπλαληάηαη θαη ζηα θακάξηα ηεο πιάηεο, 

ζε κηθξφηεξε φκσο θιίκαθα. πλήζσο ζηα παιαηφηεξα θηζαξφληα ζπλαληάκε 

ηξία παξάιιεια θακάξηα (εηθ. 19129), κε ην κεζαίν λα βξίζθεηαη ζηελ κέζε ηνπ 

ζθάθνπο θαη ιίγν πξνο ηα θάησ 

(θαβαιάξε). ηελ ζπλέρεηα, ζηα 

κεγαιχηεξνπ κήθνπο φξγαλα 

ζπλεζίδνληαη ηέζζεξα, κε ην 

δεχηεξν λα βξίζθεηαη αθξηβψο ζηελ 

κέζε θακπχιε. Ο Σζφιεο καο ιέεη 

φηη έρεη ζπλαληήζεη κε ηξία, ηέζζεξα 

αθφκα θαη πέληε, ελψ εθείλνο ζηηο 

ιατθέο θηζάξεο ρξεζηκνπνηεί ηξία 

αιιά έρεη θαη θάπνηα κνληέια κε «Υ» 

ζηελ πιάηε130.  

 Σέινο, θιείλνληαο κε ην ππνθεθάιαην ησλ θακαξηψλ, παξαηεξνχκε 

πσο θαη ζηηο ιατθέο θηζάξεο πνιινί θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

«θνχξεκα» (Scalloping), γηα λα απνδψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πεξηγξάςακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Δπίζεο, ζπλαληάκε θαη ζηελ ιατθή 

θηζάξα εζσηεξηθά θακάξηα ζηα πιατλά, φρη φκσο ζε επξεία θιίκαθα, θαη γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ επίζεο πεξηγξάςακε ζην πξψην θεθάιαην. 

 

Έλσζε βξαρίνλα κε ζθάθνο θαη θαβαιάξεο.  

 Οινθιεξψλνληαο ηηο ηδηαίηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο πνπ 

εκθαλίδεη ε ιατθή θηζάξα ζα ζηαζνχκε ζηελ έλσζε ηνπ βξαρίνλα κε ην ζψκα. 

Καηαξράο κηα ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα είλαη πσο ε έλσζε απηή βξίζθεηαη ζην 

                                                             
127

 Βιέπε παξάξηεκα, ζπλέληεπμε ηάζε Σζφιε ζει. 95 – 96, 100 – 101. 
128

 ρέδην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαπαθηνχ βξίζθνπκε ζε έλα απφ ηα πξψηα βηβιία θαηαζθεπήο 
θηζάξαο, ζην A. P. Sharpe, Make Your own Spanish Guitar, Clifford Essex Music Co, London, 
1957, ζει. 19. 
129

 Πξφθεηηαη γηα πιάηε θηζάξαο ηνπ Γ. Καξειιά. 
130

 Βιέπε ζπλέληεπμε η. Σζφιε, Παξάξηεκα, ζει. 102. 

Εικόνα 19. (Ε. Παπαδόπουλοσ, Πλάτθ λαϊκισ κικάρασ 
καταςκευισ Γ. Καρελλά) 
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12ν ηάζην, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ θιαζζηθή. Ζ ζέζε απηή πηζαλφλ αηηηνινγείηαη 

απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο κεραληθήο ππνζηήξημεο πνπ έρεη ην θαπάθη κε ηελ 

κεγάιε ηάζε πνπ αζθνχλ νη ζπξκάηηλεο ρνξδέο. Αλ δειαδή ε έλσζε 

κεηαθεξφηαλ ζην 14ν ηάζην (φπσο ζπκβαίλεη ζηελ αθνπζηηθή) ζα έπξεπε:  

 Να κεγαιψζεη ε θιίκαθα γηα λα κελ αιιάμεη ε δηάηαμε ηνπ ερείνπ ή 

 Να κεηαθεξζεί ν θαβαιάξεο πξνο ηελ αξκνληθή νπή ή 

 Να κηθξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ζθάθνο. 

Καη ζηηο ηξεηο απηέο πεξηπηψζεηο ε θαηαπφλεζε ζην θαπάθη ζα ήηαλ 

πνιιαπιάζηα, θαζψο ην κεγαιχηεξν κήθνο ρνξδήο ζα επέθεξε κεγαιχηεξε 

ηάζε, αλ ν θαβαιάξεο κεηαθεξφηαλ πεξηζζφηεξν πξνο ην θέληξν ζα 

δπζθνιεπφηαλ ε ζηήξημε κηαο θαη ζα ήηαλ πην θνληά ζηελ ηξχπα – άξα ζε 

πεξηνρή ηνπ θαπαθηνχ πνπ δελ είλαη ζπκπαγήο θαη 

ηέινο αλ κίθξαηλε ην νιηθφ κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο ζα 

ππήξρε δπζαλαινγία ζηηο αληίξξνπεο δπλάκεηο πνπ 

αζθεί απηφ. Μφλε ιχζε ινηπφλ θαληάδεη ε αιιαγή 

ηεο δηάηαμεο ησλ θακαξηψλ. 

 Ζ δηάηαμε φκσο δελ έρεη αιιάμεη (πέξα απφ 

θάπνηεο εμαηξέζεηο, φπσο ε ιατθή θηζάξα πνπ 

παξνπζίαζε ν Σζφιεο ζηελ έθζεζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην 2010131). Έηζη ζηελ έλσζε 

ζπλαληάκε ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν ηερληθέο, απηή 

δειαδή ηεο θιαζζηθήο θαη απηή ηεο αθνπζηηθήο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο ζχγρξνλνπο 

νξγαλνπνηνχο πνπ ξσηήζακε αιιά θαη ηα παιηά 

φξγαλα πνπ ζπλαληήζακε, νη ηερλνηξνπίεο γηα ηελ 

έλσζε πνηθίινπλ αιιά γεληθά δχν είλαη απηέο πνπ 

ππεξηζρχνπλ· ε Ιζπαληθή θαη ε έλσζε κε κόξζν 

(ζρήκα 7).  
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 «Μαζεηεία, γλψζε θαη θαηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ», Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Αζήλα, 7 – 9/5/2010 

Σχήμα 7. Τρεισ τρόποι ένωςησ 
βραχίονα με ςκάφοσ κιθάρασ 
(επεξεργαςμένεσ εικόνεσ από William 
Cumpiano, 1994, ςελ. 13) 
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 Ζ ηζπαληθή έλσζε132 φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη ή heel block, 

είλαη νπζηαζηηθά ε κφλε ηερλνηξνπία πνπ ν ηάθνο θαη ην καλίθη είλαη απφ 

κνλνθφκκαην μχιν ζην κήθνο ηνπ, ελψ ζην χςνο ηνπ, ζηελ πεξηνρή δειαδή 

ηνπ ηάθνπ, απνηειείηαη απφ επάιιεια θνιιεκέλα θνκκάηηα μχινπ (ζπλήζσο 

ηξία κέρξη έμη133). Καηά ηελ κέζνδν απηή ραξάζζνληαη νη δχν πιατλέο πιεπξέο 

ηνπ βξαρίνλα (ζρήκα 8) ηφζν ψζηε λα ρσξάλε ηα πιατλά ηνπ ζθάθνπο 

(ζπλήζσο 2 – 3 ρηιηνζηά). Ζ ράξαμε δελ είλαη θάζεηε αιιά ζπγθιίλνπζα πξνο 

ηε βάζε ηνπ ηάθνπ (πξνο ηελ πιάηε) θαη πην ζπγθεθξηκέλα μεθηλάεη απφ ηα 36 

mm (θάησ απφ ηελ ηαζηηέξα) θαη θηάλεη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηα 10mm. Ζ 

δηαδηθαζία δελ δηαθέξεη θαζφινπ απφ απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

θιαζζηθή θηζάξα, επνκέλσο δελ ζα εκβαζχλνπκε πεξαηηέξσ.  

 

Σχήμα 8. Δφο όψεισ Ιςπανικισ ζνωςθσ. Η τελικι μορφι του βραχίονα πριν τοποκετθκοφν τα πλαϊνά.(Roy 
Courtnall, 1993, ςελ. 41). 

Πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε ηερλνηξνπία πνπ ππεξηζρχεη ζηηο ιατθέο 

θηζάξεο παξαηεξνχκε ηελ έλσζε κε κφξζν. ηελ έλσζε απηή ν ηάθνο 

απνηειεί μερσξηζηφ μχιν απφ ηνλ βξαρίνλα θαη ζπρλά δηαθνξεηηθήο 

πνηφηεηαο. Βξίζθνπκε δειαδή ζπρλά ηάθνπο απφ θιακνχξη, ιεχθα, πιάηαλν 

θαη άιια μχια. ηελ εηθφλα 20 κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα ζηάδηα 

θαηαζθεπήο ηεο έλσζεο απηήο, θάηη πνπ δελ δηαθέξεη απφ ηελ ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο αθνπζηηθέο θηζάξεο. Ζ δηαθνξά πνπ κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία εηθφλα φπνπ είλαη απφ θαηαζθεπή 

ηνπ Γ. Καξειιά. ε απηή ηελ έλσζε παξαηεξνχκε φηη ην αξλεηηθφ κφξζν (ζηνλ 

ηάθν δειαδή) είλαη δηακπεξέο θαη φρη ηπθιφ. Έρεη δειαδή ην ηξαπέδην ζρήκα 

                                                             
132

 Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο έιιελεο νξγαλνπνηνχο. Γηα ηελ 
πεξηγξαθή ηεο ηερλνηξνπίαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Torres 
ν νπνίνο κε κηθξέο παξαιιαγέο ζηηο απνζηάζεηο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε θάπνηεο ιατθέο 
θηζάξεο.  
133

 Courtnall Roy, Making Master Guitars, Robert Hale, London, Stewart – Macdonald, Ohio, 
1993, ζει.31 



 
55 

 

αιιά δελ θαηαιήγεη ζε κχηε, δηαπεξλά ηνλ ηάθν κέρξη ηελ άθξε. Σν ζεκείν 

βέβαηα απηφ δελ ζα θαίλεηαη ζην ηέινο κηαο θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ πιάηε 

αιιά πηζαλφλ ε ηερληθή απηή είλαη κηα κίμε κε ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ κπνπδνπθηνχ. Δθεί βέβαηα ε θνξά ηνπ κφξζνπ είλαη 

παξάιιειε κε ηνλ δηακήθε άμνλα ηνπ βξαρίνλα ζε αληίζεζε κε ηεο θηζάξαο 

πνπ είλαη κε γσλία 90ν . ην κπνπδνχθη ινηπφλ νη δχν άθξηεο ηνπ ηξαπέδηνπ 

έρνπλ κηθξφηεξε απφθιηζε απφ απηή ηεο θηζάξαο θαη πηζαλφλ ε ηερληθή πνπ 

είδακε ζηνλ Καξειιά λα είλαη επηξξνή απηήο. Άιισζηε δελ πξέπεη λα μερλάκε 

πσο δελ ππάξρεη έιιελαο επαγγεικαηίαο νξγαλνπνηφο πνπ λα θαηαζθεπάδεη 

απνθιεηζηηθά ιατθέο θηζάξεο134.   

     

    

Εικόνα 20. Ζνωςθ του βραχίονα με το ςκάφοσ. Η μζκοδοσ με μόρςο. Στθν τελευταία εικόνα φαίνεται θ ζνωςθ ςε 
λαϊκι κικάρα. (πζντε πρϊτεσ εικόνεσ από το διαδικτυακό άρκρο του 
http://www.diynetwork.com/diy/cda/article_print/0,1983 ενϊ θ τελευταία από το οργανοποιείο Γ. Καρελλά)   

Σέινο, ζπλαληάκε ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ θάπνηεο αθφκα ηερλνηξνπίεο 

πνπ δελ ζα ζηαζνχκε ηδηαίηεξα ζηελ πεξηγξαθή ηνπο. ην ζρήκα 7 

(πεξίπησζε Γ) βιέπνπκε ηελ έλσζε κε πείξνπο πνπ ζπλαληάηαη πνιχ 

ζπάληα. Απνηειεί εχθνιε παξαιιαγή ζα ιέγακε ηεο ηερλνηξνπίαο ηνπ 

κφξζνπ, κηαο θαη ην ζρήκα ηνπ είλαη νξζνγψλην, θάηη πνπ θαζηζηά ηελ 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ πνιχ επθνιφηεξε. Γηα λα εληζρπζεί φκσο 

απηή ε έλσζε ρξεζηκνπνηνχληαη δχν πείξνη νη νπνίνη δηαπεξλνχλ ηελ έλσζε 

βξαρίνλα – ηάθνπ θάζεηα. Σέινο, ζπαλίδνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε έλσζε γίλεηαη 

αθφκα πην απιά, κε ηελ ρξήζε άιισλ κέζσλ πνπ δελ πξνυπνζέηνπλ 

εθαξκνγέο, φπσο ε έλσζε κε βίδεο. Ζ ηερλνηξνπία απηή ζπλαληάηαη κφλν ζε 
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 Οη αδεξθνί Κνπθνπξίγθνη απφ ηηο έξξεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηηο θηζάξεο 
αιιά θπξίσο ζηηο θιαζηθέο θαη ηηο αθνπζηηθέο. 

http://www.diynetwork.com/diy/cda/article_print/0,1983
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πνιχο θζελέο ιατθέο θηζάξεο θαη δελ απνηειεί νπζηαζηηθά ηερλνηξνπία ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο.  

Μηα αθφκα ζπλδπαζηηθή ηερληθή πνπ ζπλαληάκε ζηηο ιατθέο θηζάξεο 

είλαη ν θαβαιάξεο. Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φιεο ζρεδφλ ηηο 

ηερλνηξνπίεο απφ νξγαλνπνηφ ζε νξγαλνπνηφ, αιιά θαη απφ επνρή ζε επνρή. 

Αξρηθά ινηπφλ, ζηηο πξψηεο θηζάξεο θαίλεηαη λα έρνπκε ζηαζεξφ θαβαιάξε κε 

ην ραξαθηεξηζηηθφ γπξηζηφ ζηηο άθξεο (βι. ζει. 40, εηθ. 13 – θηζάξα Απγέξε). 

Ζ επηξξνή θαη ζχλδεζε κε ην ιανχην είλαη παξαπάλσ απφ εκθαλήο ελψ ηελ 

ίδηα ηερλνηξνπία παξαηεξνχκε θαη ζε επξσπατθά θηζαξφληα πνπ ζπλαληάκε 

ζηελ Διιάδα (εηθ. 21).  

 

ηελ ζπλέρεηα, θαη θπξίσο κεηά ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο θηζάξαο 

παξαηεξνχκε ζηαζεξφ θαβαιάξε, ίδην κε απηφ ηεο θιαζζηθήο. Απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα θαλεξφ ζηηο θηζάξεο Απαξηηάλ (εηθ. 22) νη νπνίνη, φπσο αλαθέξακε 

ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, θαηαζθεχαδαλ θαη θιαζζηθέο θηζάξεο, 

φπσο άιισζηε θαη ν Παλαγήο. Σέινο, ζπαληφηεξα αιιά αξθεηά ψζηε λα κελ 

ζεσξεζεί εμαίξεζε ζπλαληάκε ιατθέο θηζάξεο135 κε θηλεηφ θαβαιάξε (εηθ. 

23).ηελ ηερλνηξνπία απηή νη ρνξδέο δέλνληαη ζπλήζσο ζε ρνξδνζηάηε ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζηεξεσκέλνο ζηελ άθξε ηεο θηζάξαο, ζηνλ κηθξφ ηάθν θαη ν 

θαβαιάξεο ζηέθεηαη ζηελ ζέζε ηνπ απφ ηελ πίεζε ησλ ρνξδψλ. Σελ κέζνδν 

                                                             
135

 Αληίξξεζε ζε απηφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ πξνβάιεη ν πνπξδαιάθεο, ιέγνληαο φηη απηέο δελ 
είλαη γηα ιατθέο θηζάξεο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο καο πξνο ηνπο 
νξγαλνπνηνχο αλ παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο «ζα ραξαθηήξηδαλ σο ιατθή» ηελ θηζάξα 
ζπκθσλνχζαλ πάληα. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ππήξμε απζφξκεηε άξλεζε έληαμεο θάπνηαο 
θηζάξαο ζηηο ιατθέο ιφγν ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπαζηηθήο δηαθνξάο.  

Εικόνα 23. (http://www.noiz.gr) Εικόνα 22. 
(http://www.rembetiko.gr/f
orums) 

Εικόνα 21. (Ε. 
Παπαδόπουλοσ από το 
οργανοποιείο του Γ. 
Καρελλά)  
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απηή ηελ ζπλαληάκε θαη ζε άιια φξγαλα (βηνιί) θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο 

ππάξρεη θαη ζε έλα ηχπν αθνπζηηθήο θηζάξαο (archtop) πνπ απνηέιεζε ηνλ 

θχξην αληαγσληζηή ηεο dreadnought θηζάξαο ζηελ Ακεξηθή136.  

Πξνζπαζψληαο ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ λα 

ζηαζνχκε κφλν ζηα ηδηαίηεξα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιατθήο θηζάξαο 

είδακε έληνλν ηνλ παξάγνληα ηνπ νξγαλνπνηνχ λα ηηο δηακνξθψλεη. Πνιιέο 

αθφκα ηδηαηηεξφηεηεο δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ θαζψο απνηεινχλ κάιινλ 

αηνκηθέο επεκβάζεηο θαη θξίλακε φηη δελ δηακνξθψλνπλ λέα δεδνκέλα απιά 

είλαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν «πνιπκήραλνο» Έιιελαο νξγαλνπνηφο. ε 

αληηδηαζηνιή απηψλ αλαθέξακε ηελ δηάηαμε ζηα θακάξηα ηνπ Σζφιε κηαο θαη 

ζεσξνχκε φηη ζπκβάιεη ή έζησ πξνηείλεη νπζηαζηηθέο θαηλνηνκίεο πξνο ηελ 

θαιχηεξε αθνπζηηθή ηνπ νξγάλνπ.  

 

  

 

  

                                                             
136

 Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηεο archtop θηζάξαο αιιά θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ θαβαιάξε βιέπε Robert Benedetto, Making an Archtop Guitar, 
Conterstream, USA, 1994, ζει. 179 – 182 (γηα ηνλ θαβαιάξε). 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

ΤΓΚΡΗΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΩΝ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΩΝ ΛΑΪΚΖ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ 

ΚΗΘΑΡΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο όγθνο ηνπ ζώκαηνο θαη ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 Ζ πεξηγξαθή ησλ ηερλνινγηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ επηρεηξήζακε ζηα 

δχν πξνεγνχκελα θεθάιαηα δηαρσξίδεη ζαθψο ηα δχν φξγαλα, ηελ αθνπζηηθή 

θαη ηελ ιατθή θηζάξα, απφ νπνηνδήπνηε άιιν αιιά θαη κεηαμχ ηνπο. 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ 

ζηεθφκαζηε ζην κέγεζνο ησλ δχν νξγάλσλ. Ζ αθνπζηηθή dreadnought έρεη ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο137  κεγαιχηεξν ζθάθνο απφ ηελ ιατθή. Ζ δηαθνξά απηή 

ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν φγθν αέξα κέζα ζην ζθάθνο γηα ηελ αθνπζηηθή άξα 

θαη κεγαιχηεξε έληαζε. Πηζαλφλ λα ήηαλ δπζθνιφηεξε ε ζχγθξηζε απηή ζε 

φξγαλα κε δηαθνξεηηθή γεσκεηξία ζην ζθάθνο, αιιά κηαο θαη κηιάκε γηα 

φξγαλα κε παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρήκα, ηδηαίηεξα ζηελ επίπεδε 

πιάηε πνπ είλαη ε πξψηε πξνζπίπηνπζα επηθάλεηα ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο, 

κπνξνχκε επθνιφηεξα λα δηεμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα. Άιιν έλα ζηνηρείν ζηνλ 

ήρν πνπ δηαθνξνπνηείηαη ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαθνξάο ζηνλ φγθν είλαη ην 

βάζνο. Ζ ηαρχηεηα απφθξηζεο ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο ειαηηψλεηαη  θαζψο 

πξέπεη λα δηαλχζεη κεγαιχηεξε απφζηαζε κέρξη λα θηάζεη ζηελ πιάηε, λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη αλαθιάζεηο θαη λα εμαρζεί κέζσ ηεο αξκνληθήο νπήο· έηζη 

δίλεηαη ε αίζζεζε ηνπ βάζνπο138.  

 Δθηφο απφ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ήρν ππάξρνπλ θαη θάπνηα 

παξαπξντφληα απφ ηελ δηαθνξά απηή ζην κέγεζνο ηνπ ζθάθνπο. Καηαξράο ν 

ρψξνο εθηέιεζεο ησλ ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηψλ ήηαλ θαη είλαη αθφκα θαη 

ζήκεξα ζρεηηθά κηθξφο. πλεπψο κεγάινπ φγθνπ φξγαλα δπζρεξαίλνπλ ηελ 

ζέζε ηνπ κνπζηθνχ. Δπίζεο ε ρξήζε ηεο dreadnought πξννξηδφηαλ λα 

                                                             
137

 Αλαθεξφκαζηε ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ιατθήο θηζάξαο πνπ πεξηγξάςακε ζην δεχηεξν 
θεθάιαην. 
138

 Γηα ηελ έλλνηα ηνπ βάζνπο βιέπε Γηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο ΑΚΟΤΣΙΚΗ, φ. π. ζει. 37 – 38. 
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απνηειεί θπξίαξρν φξγαλν ή αθφκα θαη κνλαδηθφ (εκθάληζε ηξαγνπδηζηή επί 

ζθελήο κε ηε ζπλνδεία κφλν κηαο θηζάξαο), ελψ αληίζεηα, ε θηζάξα ζην αζηηθφ 

ιατθφ ηξαγνχδη βξίζθεηαη πάληα ζηελ δεχηεξε γξακκή, ζηελ δηάηαμε ησλ 

κνπζηθψλ ζηνλ ρψξν139. Ο φγθνο επνκέλσο ηνπ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη θαη ζε απηέο ηηο αηζζεηηθέο αλάγθεο. Σέινο, ζα ιέγακε πσο 

απφ θνηλσληνινγηθήο απφςεσο ην κνληέιν ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο ζπκπίπηεη 

κε ηνλ ακεξηθάληθν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξαγκάησλ κε θχξην ζπζηαηηθφ 

ηελ κεγαινκαλία.  

 Δμεηάδνληαο ηψξα ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο βιέπνπκε φηη θαη ηα δχν 

φξγαλα ζηεξίδνληαη ζην θαινχπη140, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θηάλνληαο λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ νξγάλνπ θαη ζε άιιεο 

εγθαηαιείπνληαο ην λσξίηεξα. Απηή ε δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ δηαδηθαζία θαη 

πνζφηεηα παξαγσγήο πνπ έρεη θάζε φξγαλν. Γεληθφηεξα φκσο, αλ 

ζπγθξίλνπκε ηελ εξγαζία ησλ νξγαλνπνηψλ θαη ζηηο δχν θηζάξεο141 βιέπνπκε 

φηη νη εξγαζίεο πάλσ ζην θαινχπη θηάλνπλ κέρξη ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο 

ηνπ ζψκαηνο, ελψ ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ πξνρσξνχλ κέρξη θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ βξαρίνλα. ηελ δεχηεξε βέβαηα απηή πεξίπησζε ε πνξεία 

ησλ εξγαζηψλ αιιάδεη, θαζψο ην ερείν θαη ε πιάηε ηνπνζεηνχληαη κεηά ηελ 

ζχλδεζε ηνπ βξαρίνλα, ηερληθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θιαζζηθή 

θηζάξα θαη ζπλαληάηαη αξθεηά θαη ζηνπο έιιελεο νξγαλνπνηνχο. Σέινο, ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαινππηνχ, παξαηεξνχκε φηη θαη ζηα δχν φξγαλα νη 

νξγαλνπνηνί δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Θα 

ιέγακε ινηπφλ φηη ην θαινχπη θαη νη ηδηαίηεξεο ηερληθέο επρξεζηίαο θαη 

εξγνλνκίαο πνπ ζπλαληάκε απφ νξγαλνπνηφ ζε νξγαλνπνηφ θαλεξψλνπλ φηη 

                                                             
139

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ν θσηνγξαθία απφ ην θέληξν ηνπ Καιακαηηαλνχ ζηηο Σδηηδηθηέο, φπνπ 
βξίζθνληαη πεξίπνπ δέθα κπνπδνπμήδεο παξαηεηαγκέλνη ζηηο ηξεηο πξψηεο ζεηξέο, ελψ πίζσ 
ζηελ άθξε βξίζθνληαη δχν θηζαξίζηεο (θαη κάιηζηα απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ηεο επνρήο – 
Πεξηζηέξεο θαη Καξίπεο)  
140

 Αλαθέξνπκε θαη ηελ κέζνδν θαηά ηελ νπνία ε θηζάξα θαηαζθεπάδεηαη «ζηνλ αέξα», φπσο 
ραξαθηεξηζηηθά ιέλε νη νξγαλνπνηνί. Ζ κέζνδνο απηή ζπλήζσο έρεη κφλν κηα βάζε ζην ζρήκα 
ηεο θηζάξαο κε ην πεξίγξακκά ηεο λα είλαη 10-15 εθαηνζηά κεγαιχηεξν ζε θάζε δηάζηαζε. 
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηξφπνπ θαηαζθεπήο ελφο ηέηνηνπ θαινππηνχ (solera)  θαζψο θαη ηα 
ζηάδηα θαηαζθεπήο θηζάξαο πάλσ ζε απηφ βξίζθνπκε ζην Andrew Allan, The Art of Guitar 
Making, Gilvary Press, 2008. 
141

 Γηα ηελ αθνπζηηθή θηζάξα παίξλνπκε σο παξάδεηγκα ηνλ ακεξηθάλν νξγαλνπνηφ Lynn 
Dudenbostel, άξζξν γηα ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ βξίζθνπκε ζην 
http://www.diynet.com/diy/hb_musical_instruments/article/0,2033,DIY_13881_2778041,00.ht
ml  

http://www.diynet.com/diy/hb_musical_instruments/article/0,2033,DIY_13881_2778041,00.html
http://www.diynet.com/diy/hb_musical_instruments/article/0,2033,DIY_13881_2778041,00.html
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πξφθεηηαη πηζαλφλ γηα ην ιηγφηεξν ζηπιηδαξηζκέλν «εξγαιείν» ηνπ 

νξγαλνπνηνχ142.  

 Μηα αθφκα ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην 

κήθνο ηνπ βξαρίνλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην ειεχζεξν ηκήκα πνπ κέλεη κεηά ηελ 

έλσζε κε ην ζθάθνο. ηελ αθνπζηηθή θηζάξα ζπλαληάκε φπσο είδακε κεηά 

ηνπ 1930 ηελ έλσζε ζην 14ν ηάζην ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ιατθή πνπ κέλεη 

ζην 12ν. πσο είδακε ζην δεχηεξν θεθάιαην ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζα έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα 

κεηαθέξεη ηελ έλσζε. Αιιά απηφ δελ έγηλε θαζψο είλαη δηαθνξεηηθφο ν ξφινο, 

ε ιεηηνπξγία ησλ δχν νξγάλσλ. Ζ αθνπζηηθή θηζάξα θαη ε κνπζηθή ηελ νπνία 

ππεξεηεί βαζίδεηαη πνιχ ζε αλαιχζεηο κεισδηθψλ ζρεκάησλ, κε 

ζπγρνξδηαθνχο θχθινπο πνπ ζπρλά νινθιεξψλνληαη ζην 12ν ηάζην ή θαη 

αθφκα παξαπάλσ. Ζ ρξήζε ινηπφλ επηβάιιεη ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 14 

ειεχζεξσλ ηάζησλ. Καη ιέκε ηνπιάρηζηνλ γηαηί φπσο έδεημε ε εμέιημε ηνπ 

νξγάλνπ αξγφηεξα δεκηνπξγήζεθε κηα ηδηαίηεξε ηερλνηξνπία γηα λα 

θεξδεζνχλ ηξία κε ηέζζεξα επηπιένλ ηάζηα, θφβνληαο νπζηαζηηθά ην ζθάθνο 

ζην θάησ κέξνο απφ ηνλ ηάθν143.  Ζ ηερλνηξνπία απηή αλ θαη είλαη γλσζηή 

ζηνπο έιιελεο νξγαλνπνηνχο δελ έρεη πεξάζεη144 ζηελ ιατθή θηζάξα θαζψο δελ 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ελφο ιατθνχ παίρηε. Ζ ζχγθξηζε απηή έρεη πεξηζζφηεξν 

ζρέζε κε ηε κνπζηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη δελ ζα 

επεθηαζνχκε θαζψο παξεθθιίλεη ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ζχγθξηζεο πνπ 

επηρεηξνχκε.  

 Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ βξαρίνλα, αμηνζεκείσηεο είλαη νη κεραληθέο 

εληζρχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δχν απηέο δηαθνξεηηθέο θηζάξεο. Αλ ηηο 

ζπγθξίλνπκε κε ηελ θιαζζηθή θηζάξα ζα δνχκε φηη θαη νη δχν έρνπλ ζηελφηεξν 

καλίθη, ε αθνπζηηθή πεξηζζφηεξν θαη ε ιατθή ιηγφηεξν. Ζ δηαθνξά απηή 

ζρεηίδεηαη θαηαξράο κε ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν παημίκαηνο πνπ έρεη ε ιατθή 

                                                             
142

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη ηξεηο νξγαλνπνηνί πνπ ξσηήζακε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 
θηζάξαο θαζψο θαη ηα ηνπιάρηζηνλ 12 βηβιία θαηαζθεπήο ή επηζθεπήο θηζάξαο πνπ 
πεξηιακβάλνπκε ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχλ φινη δηαθνξεηηθά θαινχπηα, κε θνηλά βέβαηα 
ραξαθηεξηζηηθά. 
143

 Πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα cutaway ην νπνίν έρεη επξεία ρξήζε ζηηο αθνπζηηθέο θηζάξεο.  
144

 Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο ζε κνληέια πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ θάπνηνη νξγαλνπνηνί, φπσο ν 
Γεθαβάιαο απφ ηελ Θεζζαινλίθε.   



 
61 

 

θηζάξα θαη ηε ρξήζε πνπ είρε ζηα ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα145. Ο πνιχ ζηελφο 

βξαρίνλαο ηεο αθνπζηηθήο ππνδειψλεη θαη επλνεί ηελ θαηά θφξνλ 

ζπγρνξδηαθή ζπλνδεία ε νπνία δελ είλαη ην δεηνχκελν ζην ξεκπέηηθν. Έλα 

αθφκα ζηνηρείν θνηλφ ησλ δχν θηζάξσλ ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή είλαη ε ηάζε 

ησλ ρνξδψλ ε νπνία είλαη πνιιαπιάζηα, κηαο θαη έρνπλ ίδην κήθνο ρνξδήο 

αιιά δηαθνξεηηθφ πιηθφ (κεηαιιηθέο ρνξδέο). Ζ αλάγθε γηα πεξεηαίξσ ζηήξημε 

ζηνλ βξαρίνλα θαιχθζεθε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο· ζηελ αθνπζηηθή θηζάξα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεηαιιηθή βέξγα ελψ ζηελ ιατθή ζηαπξψζεθαλ ηα λεξά 

ηνπ καληθηνχ θαη ηνπνζεηήζεθαλ εζσηεξηθά θφληξεο απφ ζθιεξφηεξα μχια 

(έβελν, παληνχθ, παιίζαλδξν, βέγθε, θ.α.) 146. Ζ δηαθνξά απηή έρεη ην 

πιενλέθηεκα γηα ηελ αθνπζηηθή φηη κπνξεί λα ξπζκηζηεί εχθνια θάπνηα πηζαλή 

κεηαηφπηζε ηνπ βξαρίνλα αιιά κφλν θαηά ηεο ζηξέβισζεο· ε ζηξέςε, θάηη 

πνπ ζπρλά ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο αληζνκέξεηαο ζηελ άζθεζε δπλάκεσλ κεηαμχ 

κπάζσλ θαη πξίκσλ ρνξδψλ, δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ξπζκίδνληαο ηελ 

βέξγα. Απφ ηελ άιιε βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ 

νξγάλνπ. Με απηά ινηπφλ ηα δεδνκέλα θαη ππαξρνχζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

νξγαλνπνηνχ θαη κνπζηθνχ, θάηη πνπ εθιείπεη απφ ηελ βηνκεραλνπνηεκέλε 

αθνπζηηθή θηζάξα, ε ιατθή θηζάξα δελ έρεη ιφγν ρξήζεο βέξγαο.   

  

Ο θαβαιάξεο, ην ερείν θαη νη ρνξδέο.  

Πξνρσξψληαο ζηα εμσηεξηθά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν 

θηζάξσλ παξαηεξνχκε ηελ ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνλ 

θαβαιάξε. Ζ αθνπζηηθή ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά, αθφκα θαη απφ ηνπο 

νξγαλνπνηνχο, έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν θαβαιάξε, ινγηθή πνπ αθνινπζείηαη 

θαη ζηελ θιαζζηθή. Αληίζεηα είδακε ζην δεχηεξν θεθάιαην ηνλ πινπξαιηζκφ 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη ιατθέο θηζάξεο. Απηφ ην γεγνλφο αξρηθά ηζρπξνπνηεί ηελ 
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 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε γηα ηνλ ηξφπν παημίκαηνο ηεο ιατθήο θηζάξαο θαη ηελ εμέιημή ηεο 
κέζα ζην ξεκπέηηθν βιέπε ηελ πηπρηαθή εξγαζία ηνπ Γηψξγνο Δπαγγέινπ, φ.π.  
146

 ηελ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηνχληαη δχν κεγαιχηεξα θνκκάηηα μχινπ εμσηεξηθά θαη 
εζσηεξηθά θνιιηνχληαη απφ έλα έσο ηξία (ή αθφκα θαη πεξηζζφηεξα) ζηελφηεξα θνκκάηηα 
ζθιεξφηεξνπ μχινπ, σο θφληξα. Σα δχν πιαηχηεξα θνκκάηηα πξνέξρνληαη νπζηαζηηθά απφ ην 
ίδην ηκήκα μχινπ, ην νπνίν δηαηξείηαη θαηά κήθνο θαη πεξηζηξέθεηαη ην έλα απφ ηα δχν 180

ν
 

θαηά ηνλ νξηδφληην αιιά θαη θάζεην άμνλα. Ζ πεξηζηξνθή απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηα λεξά 
ησλ δχν θνκκαηηψλ μχινπ λα έξζνπλ ζε αθξηβψο αληίζεηε ζέζε κε απνηέιεζκα λα 
εμηζνξξνπνχληαη νη «αηέιεηεο» ηνπ μχινπ θαη λα απνθεχγνληαη ζηξέςεηο θαη ζηξεβιψζεηο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ αλνκνηνγελή δηάηαμε ησλ ηλψλ ηνπ.  
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άπνςε πσο ηα ιατθά φξγαλα, απφξξνηα ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, έρνπλ 

θαηαζθεπαζηηθέο δηαθνξέο θαη κάιηζηα ηέηνηεο ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηηο 

εθάζηνηε κνπζηθέο ζπλήζεηεο. Μηα άιιε παξάκεηξνο είλαη πσο ε αθνπζηηθή 

θηζάξα έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο ζηελ βηβιηνγξαθία θαη νη λένη νξγαλνπνηνί 

ζηεξηδφκελνη ζε απηήλ δεκηνπξγνχλ παλνκνηφηππα κνληέια. Κάηη ηέηνην δελ 

ηζρχεη νχηε ίζρπε ζηελ ιατθή. Πεγή γλψζεσλ ηνπ νξγαλνπνηνχ είλαη ε 

καζεηεία ζε θάπνηνλ παιαηφηεξν, επνκέλσο ν ελζηεξληζκφο ησλ ηερληθψλ ηνπ 

(πεξίπησζε θακπχινπ θαβαιάξε – ιανχηνπ), νη επηξξνέο πνπ έρεη απφ 

γεηηνληθά θαη εηζαγφκελα φξγαλα (δεχηεξε πεξίπησζε θαβαιάξε θιαζζηθήο) 

θαη ηέινο νη αλαδεηήζεηο θαη πεηξακαηηζκνί πνπ δνθηκάδεη (Σξίηε πεξίπησζε – 

θηλεηνχ θαβαιάξε). Ζ επηκνλή βέβαηα ησλ αθνπζηηθψλ θηζαξψλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θαβαιάξε είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηε δηάηαμε ηνπ «X 

bracing». πσο είδακε ν θαβαιάξεο παηάεη ζηηο άθξεο ηνπ πάλσ ζηα θακάξηα 

ηνπ θεληξηθνχ «Υ». Απφ ηελ άιιε ν θαβαιάξεο ηεο ιατθήο βξίζθεηαη πάλσ ζε 

ειεχζεξα δνλνχκελν ηκήκα ηνπ θαπαθηνχ, επνκέλσο νη πεηξακαηηζκνί είλαη 

πην πξφζθνξνη. Αλ αλαιχακε ινηπφλ ηελ ζέζε πνπ δέλνληαη νη ρνξδέο ζηνλ 

θαβαιάξε ηεο αθνπζηηθήο ζα βιέπακε φηη ε γσλία πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ 

ηνπ ζεκείνπ πνπ ζηεξεψλνληαη νη ρνξδέο θαη ηνπ θφθθαινπ ηνπ θαβαιάξε 

είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζηαζεξνχ 

θαβαιάξε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ιατθέο (θαη ζηηο δχν πξψηεο 

πεξηπηψζεηο). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην θαπάθη 

ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο λα δέρεηαη πνιχ 

κεγαιχηεξεο πηέζεηο ζηνλ θάζεην άμνλα, ηφζν 

πξνο  ηα θάησ ( πξηλ ηνλ θαβαιάξε) φζν θαη πξνο 

ηα πάλσ (κεηά ηνλ θαβαιάξε (ζρήκα 9). Απηφ 

βέβαηα ζηελ αθνπζηηθή ηζνζηαζκίδεηαη απφ ηελ 

παξνπζία ηνπ «Υ» αιιά ζηελ ιατθή ζα 

δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα.  

 

 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη πνιιέο απφ ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο δηαθνξέο ησλ δχν θηζάξσλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ δηάηαμε ησλ 

θακαξηψλ. Δθεί ινηπφλ βξίζθνπκε ηε ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά ζηα δχν φξγαλα 

Σχήμα 9. Η κόκκινθ γραμμι 
αντιπροςωπεφει τθν χορδι.  
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θάηη πνπ επεξεάδεη θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ερφρξσκα. Απφ ηε κηα ινηπφλ 

ην ζηηβαξφ κε νκνηνγέλεηα ζηελ ηαιάλησζε ζρήκα «Υ» θαη απφ ηελ άιιε ην 

εππαζέο θαη κε δπζθνιία ζηνλ πεξηνξηζκφ θάπνησλ ζπρλνηήησλ παξάιιειν 

ζρήκα. Φαηλνκεληθά ινηπφλ ε δηάηαμε ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο πξνβάιεη σο 

ηερλνινγηθά νξζφηεξε. Γηαηί φκσο θαλείο λα κελ ην ρξεζηκνπνηεί ζηελ ιατθή; 

Ζ απάληεζε δελ κπνξεί λα είλαη εχθνιε θαη απαηηεί ζπλδπαζκφ πνιιψλ 

παξαγφλησλ. Καηαξράο έλα κηθξφ πνζνζηφ νξγαλνπνηψλ πνπ αλέπηπμαλ θαη 

θαζηέξσζαλ ηελ ιατθή θηζάξα πηζαλφλ λα κελ γλψξηδε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε πνπ αλαπηχρζεθε φπσο είδακε κεηά ην 1930 επξέσο ζηελ Ακεξηθή. 

Δπηπιένλ, ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκπεξηείρε θάπνηα 

παξάδνζε, ζχκθσλα κε ηνπο κεραληζκνχο δεκηνπξγίαο θαη κεηαθνξάο πνπ 

πεξηγξάςακε κέζα ζηνπο αηψλεο. Δπνκέλσο νη παξεκβνιέο ζε παξαδνζηαθέο 

ηερληθέο ζπληεινχληαη κε κεγαιχηεξε θεηδψ, πηζαλφλ δειαδή ε δηάηαμε απηή 

λα ζπλερίζηεθε ράξηλ παξάδνζεο. Απηφ κάιηζηα εληζρχεηαη απφ ηνλ ηξφπν 

κεηάδνζεο ηεο ηέρλεο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ (καζεηεία) θαη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνθνξηθφηεηαο.  

 Σα θνηλσληνινγηθά φκσο απηά δεδνκέλα δηαηήξεζεο κηαο ηερλνηξνπίαο 

δελ ζα κπνξνχζαλ απφ κφλα ηνπο λα είλαη ηφζν ηζρπξά ψζηε λα δηαηεξεζνχλ 

ζε έλα φξγαλν γηα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ίγνπξα ζπληξέρνπλ θαη 

ιφγνη ρξεζηηθνί. Οη ιφγνη ινηπφλ απηνί είλαη ην ηδηαίηεξν ερφρξσκα ηεο ιατθήο 

θηζάξαο. πσο είδακε απφ ην ξφιν πνπ είρε ζην αζηηθφ ιατθφ ηξαγνχδη νη 

κπαζνγξακκέο έπξεπε λα είλαη δηαθξηηέο αιιά ηαπηφρξνλα δηαθξηηηθέο. Ση 

θαηαιιειφηεξν ινηπφλ απφ κηα δηάηαμε πνπ πξνζθέξεη πεξηνξηζκφ ηνπ 

sustain θαη αηάθα ζηελ λφηα. Ο φγθνο ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο βνεζάεη κηα 

δηαθνξεηηθή κνπζηθή θνπιηνχξα πνπ νη ζπγρνξδίεο είλαη βαζηθή ζεσξεηηθή 

αξρή ζηελ ζπλνδεία147. Χο απφξξνηα ινηπφλ ηεο επξχηαηεο ρξήζεο πνπ 

ηπγράλεη ε αθνπζηηθή θηζάξα ζήκεξα, παξαηεξνχκε ηελ πθνινγηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθηέιεζε αζηηθψλ ιατθψλ ηξαγνπδηψλ. Οη 

θαηαζθεπαζηηθέο δηαθνξέο πνπ αλαιχζακε θαη νη ζπλεπαγφκελεο 

ερνρξσκαηηθέο, δεκηνχξγεζαλ κηα δηαθνξεηηθή αηζζεηηθή ζηνλ ηξφπν 

                                                             
147

 Αλαθεξφκαζηε ζηε δηαθνξεηηθή ηδενινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ ελαξκφληζε κεηαμχ ησλ 
ζπζηεκάησλ ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο.  
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εθηέιεζεο ησλ ηξαγνπδηψλ. Ζ εμνινθιήξνπ ζπγρνξδηαθή ζπλνδεία148 πνπ 

ζπρλά παξαηεξείηαη, ε νπνία άιισζηε επλνείηαη απφ ηελ αθνπζηηθή θηζάξα, 

αιιάδεη ην ερεηηθφ απνηέιεζκα θαη δίλεη έλα «καδηθφηεξν» χθνο. Φπζηθά 

ππάξρεη θαη ε ζέζε πσο γεληθφηεξα ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δηαζθέδαζεο απαηηεί 

λα έρεη ε θηζάξα ζπγρνξδηαθή ρξήζε θαη επνκέλσο αξκφδεη πεξηζζφηεξν ε 

παξνπζία ηεο αθνπζηηθήο149.  

Κιείλνληαο κε ηηο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηελ θαηαζθεπή ησλ δχν 

ηχπσλ θηζάξαο πνπ αλαιχνπκε αμίδεη λα ζηαζνχκε ζε έλα πιηθφ κείδνλνο 

ζεκαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ, ηελ ρνξδή. πσο είδακε θαη ηα δχν 

φξγαλα ρξεζηκνπνηνχλ ζπξκάηηλεο ρνξδέο, θάηη πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί απφ 

άιιεο. Ζ ηάζε ινηπφλ ησλ ρνξδψλ απηψλ φπσο είδακε είλαη αξθεηά 

κεγαιχηεξε απφ ηηο λάηινλ ή εληέξηλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αθφκα 

παιαηφηεξα. Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο φκσο πνπ έρεη ε ιατθή θηζάξα δελ 

πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα δπλαηφηεηα άζθεζεο αληίξξνπσλ δπλάκεσλ κε ηελ 

αθνπζηηθή. ηε ζεκεξηλή επνρή κπνξνχκε λα βξνχκε πιεζψξα ρνξδψλ 

αθνπζηηθήο θηζάξαο ζε πνηφηεηα, πιηθφ, δηάκεηξν θαη ππθλφηεηα. Καη νη 

δηαθνξέο πνπ δίλνπλ ζην ερεηηθφ απνηέιεζκα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, φπσο 

θαη ε επρξεζηία πνπ πξνζθέξνπλ γηα θάζε παίρηε. Τπάξρεη φκσο αθφκα έλαο 

παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ θαηαζθεπή ηεο ιατθήο 

θηζάξαο· ε ηάζε πνπ αζθείηαη ζην επαίζζεην βξαρίνλα θαη ερείν. πσο καο 

εθκπζηεξεχηεθε ν πνπξδαιάθεο «Οη ρνξδέο ηεο ιατθήο είλαη εληειώο 

δηαθνξεηηθό θξάκα κεηάιινπ από ηηο ζύγρξνλεο ηηο αθνπζηηθέο. Η αθνπζηηθή 

θηζάξα θνξάεη ρνξδέο κπξνπηδόρξσκεο (θσζθνξνύρνπ κπξνύηδνπ πνπ ιέλε 

θαη δηάθνξεο ηέηνηεο), ην κέηαιιν απηό έρεη κεγαιύηεξε έληαζε έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηάεη ε ακεξηθάληθε κνπζηθή, σζηόζν είλαη εληειώο 

αθαηάιιειε γηα κηα ιατθή θηζάξα. Μάιινλ νη ρνξδέο απηέο δελ ππήξραλ ζηελ 

αξρή ηνπ αηώλα θαη θνξνύζαλ θάπνηεο αξγπξόρξσκνπ ζπεηξώκαηνο. Απηέο 

είλαη ιηγόηεξν ιακπεξέο ρνξδέο θαη είλαη απηέο πνπ πξέπεη λα κπαίλνπλ ζηηο 
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 Ο πνπξδαιάθεο αλαιχνληαο ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο αθνπζηηθήο θηζάξαο 
αλαιχεη ηνλ ηξφπν παημίκαηφο, «ζθνχπα» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ηελ αδπλακία 
δηαρσξηζκνχ ηνπ νξγάλνπ θαηά ηελ ρξήζε ζε δχν ηξίρνξδα. Βιέπε ζπλέληεπμε Υξ. 
πνπξδαιάθε, Παξάξηεκα, ζει. 86. 
149

 Ο Σζφιεο καο αλαθέξεη πσο ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δηαζθέδαζεο κε ηα «ζπλερόκελα 
ηζηθηεηέιηα κέρξη ην πξσί» θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν μεθνχξαζην ην ζπγρνξδηαθφ παίμηκν. 
Βιέπε ζπλέληεπμε η. Σζφιε, Παξάξηεκα ζει.93 
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ιατθέο. Πνιιά θηζαξόληα πνπ έδεζαλ γηα πνιιά ρξόληα θαη ζα δνύζαλ κέρξη 

ζήκεξα, επεηδή από άγλνηα θάπνηνη ζεώξεζαλ όηη είλαη αθνπζηηθή θηζάξα, 

έπαηξλαλ από ην εκπόξην ρνξδέο αθνπζηηθήο θαη ράιαγε ην όξγαλν. Γηαηί ε 

ηάζε απηώλ ησλ ρνξδώλ είλαη αξθεηά κεγαιύηεξε, ζρεδόλ 1,6 -1,8 

κεγαιύηεξε150».  

  

 

  

                                                             
150

 πλέληεπμε Υξ. πνπξδαιάθε, Παξάξηεκα, ζει. 84.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Έλα δηαξθέο εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ ζεκεξηλή κνπζηθή επηηέιεζε θαη 

πνπ ζέζακε ζηηο ζπλεληεχμεηο είλαη αλ ε ιατθή θηζάξα έρεη ζχγρξνλν ξφιν 

χπαξμεο. Κάπνηνη ζηάζεθαλ ζηηο αδπλακίεο ειεθηξηθήο ελίζρπζεο πνπ 

επηηάζζεη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δηαζθέδαζεο (κεγάιεο εληάζεηο ζε 

κεγαιχηεξνπο ρψξνπο). Δθεί νη νξγαλνπνηνί βξίζθνληαη κπξνζηά ζε δίιιεκα 

θαη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη θαζνιηθή απνδνρή ή απνζηξνθή151. Απφ ηελ 

άιιε είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη γηα πνιιά ρξφληα ε θαηαζθεπή ηεο ιατθήο 

θηζάξαο είρε αηνλήζεη ζεκαληηθά, είηε ιφγσ ηεο χπαξμεο αξθεηψλ παιαηψλ 

νξγάλσλ είηε ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο ηεο αθνπζηηθήο. ίγνπξα ην δίιιεκα πνπ 

ππάξρεη θαη ζηάζεθε απαξρή έκπλεπζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ρξήζε 

δειαδή αθνπζηηθήο ή ιατθήο θηζάξαο ζην αζηηθφ ιατθφ ηξαγνχδη, δελ κπνξεί 

λα απαληεζεί κφλν κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαιχζακε. 

Τπεηζέξρνληαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα, αλακηγλχεηαη ε δηακφξθσζε ηεο 

κνπζηθήο θνπιηνχξαο152, ζέκαηα παξάδνζεο, επρξεζηίαο, ζχγρξνλεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ηξφπνπ δηαζθέδαζεο θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο κέζσ ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη 

πσο γεληθφηεξα ε ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηνπ κνπζηθνχ ζηελ ζχγρξνλε επνρή 

επεξεάδεη θαη ην ιατθφ αζηηθφ ηξαγνχδη. Σα πνηθίια δειαδή εξεζίζκαηα πνπ 

δέρεηαη θαζεκεξηλά έλαο κνπζηθφο θαη ε πξφζβαζε ζε δεθάδεο κνπζηθά 

ηδηψκαηα ηνλ σζνχλ ζηελ αλαδήηεζε κηαο θηζάξαο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζε 

πνιιά είδε. Δπίζεο ν βηνπνξηζκφο είλαη πνιχ ζεκαληηθή παξάιιειε ζηαζεξά 

θαηά ηελ νπνία ν κνπζηθφο ζα πξέπεη λα έρεη ηα εξγαιεία (φξγαλν θαη 

ξεπεξηφξην) γηα λα αληαπνθξηζεί ζε δηάθνξεο απαηηήζεηο. Σα δεηήκαηα απηά 

εγείξνπλ πξνβιεκαηηζκνχο θαη πξνζθέξνπλ γφληκν έδαθνο γηα ηελ 

αλαδήηεζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηνπ κνπζηθνχ θαη ηεο επηξξνήο πνπ εληέιεη 

ζπληειείηαη ζην κνπζηθφ απνηέιεζκα. 
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 ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα πξνέβαηλαλ ζε ειεθηξνελίζρπζε ζηελ ιατθή θηζάξα ππάξρνπλ 
δηάθνξεο ζέζεηο. Ο πνπξδαιάθεο είλαη θαηά ηεο ελίζρπζεο γηαηί ζεσξεί φηη ην απνηέιεζκα 
δελ είλαη θαιφ θαη ζέηεη θαη δεηήκαηα αηζζεηηθήο. Ο Καξειιάο καο ιέεη φηη ην έρεη δνθηκάζεη 
αιιά δελ είρε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ελψ ν Σζφιεο ην απνδέρεηαη απελνρνπνηψληαο ην 
θαη ζπγθξίλνληάο ην κε ηελ νχησο ή άιισο ελίζρπζε πνπ δέρεηαη κέζσ κηθξνθψλνπ.    
152

 Υαξαθηεξηζηηθά ν πνπξδαιάθεο καο ιέεη : «Όηαλ εηνηκαδόκαζηε λα αθνύζνπκε έλα ιατθό 
ηξαγνύδη καο έρνπλ εηνηκάζεη λα αθνύκε ην ζπγθεθξηκέλν όξγαλν σο σξαίν…». 



 
67 

 

Δπαλεξρφκελνη ινηπφλ ζην δίιιεκα ηεο «θαηαιιειφηεξεο» θηζάξαο 

επηζεκαίλνπκε πσο ζθνπφο καο δελ ήηαλ λα πείζνπκε ππέξ ηεο κηαο ή ηεο 

άιιεο άπνςεο, απιά λα παξαζέζνπκε ηα ηερλνινγηθά εθείλα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ έρεη ην θαζέλα απφ ηα δχν απηά φξγαλα θαη λα αλαδείμνπκε ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηνπο αηψλεο ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ε ιατθή θηζάξα ζην χθνο ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. Καη 

είλαη ινγηθφ ε θηζάξα απηή λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλε ζην κνπζηθφ 

απηφ είδνο αθνχ ζπλέπιεπζαλ ζηα ρξφληα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ είδνπο. Απφ 

ηελ άιιε δίρσο λα ζέινπκε λα αθνξίζνπκε ηελ αθνπζηηθή θηζάξα ζεσξνχκε 

πσο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαζθεπαζηηθέο επεκβάζεηο κε ηηο νπνίεο ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ πθνινγηθφ ραξαθηήξα ησλ ηξαγνπδηψλ απηψλ. Χζηφζν 

νη εκπεηξίεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλνπλ φηη ε ιατθή θηζάξα επαλαθέξεηαη 

ζην πξνζθήλην. Ίζσο ινηπφλ ιείπεη ε αιιειφδξαζε κεηαμχ θηζαξηζηψλ θαη 

νξγαλνπνηψλ, απηή πνπ αηψλεο ζπλέβαιε ζηηο νξγαλνινγηθέο εμειίμεηο, ψζηε 

λα θαιπθζνχλ ηερλνινγηθά νη φπνηεο αδπλακίεο αλαδεηθλχνληαη ζηελ 

ζχγρξνλε επνρή. Διπίδνπκε πσο ε παξνχζα έξεπλα αλέδεημε κεξηθέο απφ 

απηέο ηηο παξακέηξνπο θαη ζα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα 

νξγαλνπνηψλ, κνπζηθψλ θαη εξεπλεηψλ ψζηε λα αλαιχζνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βάζνο πηπρέο πνπ ρξήδνπλ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.  
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Παράρτημα 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ 

πλέληεπμε Γηώξγνπ Καξειιά 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 29/1/2010 

ΧΡΑ: 12:00 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 60΄ 

ΣΤΠΟ: ΖΜΗΓΟΜΖΜΔΝΖ  

ΣΟΠΟ: ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ «ΗΑΠΔΣΟ» 

χληνκν βηνγξαθηθφ Γεψξγηνπ Καξειιά: 

Ο Γηψξγνο Καξειιάο γελλήζεθε ζηελ Λαθσλία, εξγάζηεθε σο ηερλίηεο 

νξγαλνπνηφο ζε ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν απφ ην 1977, ελψ ην 1992 ζα 

δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ εξγαζηήξην ζηνπ Φπξξή, φπνπ παξακέλεη αθφκα θαη 

ζήκεξα. Απφ ην 2001 δηδάζθεη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αξρηθά ζην ΣΔΗ 

Ζπείξνπ, ζηελ ζρνιή Λατθήο θαη παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ελψ απφ ην 2002 

κέρξη θαη ζήκεξα ζην ΣΔΗ Ηνλίσλ λήζσλ, ζην Λεμνχξη, ζηελ ρνιή ηερλνινγία 

ήρνπ θαη . Τπήξμε ν πξψηνο πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ ειιήλσλ νξγαλνπνηψλ 

Σέξπαλδξνο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξεο εθζέζεηο κε ζεκαληηθφηεξε ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ νξγαλσηηθά αιιά θαη κε έθζεκα ζε έθζεζε πνπ νξγάλσζε ε 

ειιεληθή καζεκαηηθή εηαηξεία, ζηα πιαίζηα ηνπ ηδξχκαηνο Μείδνλνο 

ειιεληζκνχ, ε νπνία ιεηηνπξγεί αθφκα θαη ζήκεξα κε ζέκα ηα καζεκαηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ππζαγφξα.   
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Γλσξίδεηε θάηη γηα ηελ θαηαγσγή ηεο θηζάξαο; 

Γελ έρεηο ιφγν λα θηάζεηο ζηνπο αξραίνπο ιανχο, ζηνπο Αζχξηνπο θαη ηνπο 

αξραίνπο έιιελεο . Γελ έκνηαδε κε ηελ θηζάξα 

Γηα ηελ ιατθή κε ελδηαθέξεη ην ζρήκα όπσο δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο 

ηνπ αηώλα πνπ νπζηαζηηθά έρεη πεξάζεη ζηελ δηζθνγξαθία 

Ζ θηζάξα δελ έρεη αιιάμεη ζρεδφλ θαζφινπ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. 

Δίλαη κηα θηζάξα κε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο.  Έρεη κφλν αιιαγέο ζην ζρήκα, 

κηθξφηεξε κεγαιχηεξε θαη ζηηο ρνξδέο θάπνηεο θνξέο κε ζπκπαζεηηθέο, 

θξνχνληαλ δειαδή εθ ζπκπαζείαο απφ 6ρνξδε γίλνληαλ 9ρνξδε. Απηή 

εγθαηαιείθηεθε, έιιεηςε επρξεζηία, αληνρήο ζην φξγαλν. Δγθαηαιείθηεθαλ θαη 

δελ πέξαζαλ ζηελ δηζθνγξαθία. Κπθινθνξνχζαλ απφ ην 1910 – 1940 αιιά 

φρη επξέσο.  Απηή ηελ θηζάξα φπσο ηελ βιέπνπκε θαη ζήκεξα, ηελ ιατθή 

ξεκπεηνθηζάξα, απηή ελλννχζαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν σο θηζάξα, δεδνκέλνπ 

φηη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θπξίσο ζην εζληθφ σδείν ειάρηζηνη ζπνχδαδαλ 

θιαζζηθή δειαδή ηελ ηζπαληθή θηζάξα. Δίλαη ζέκα πνηφηεηαο δσήο, θνηλσληθφ, 

πνιηηηθφ, ζηελ εθπαίδεπζε θαη φηη ελλννχκε. πλαληάκε ηηο αξζαθηάδεο πνπ 

έρξεδαλ καληνιίλνπ, θηζάξαο ή αθνξληεφλ. «Γηαγηάδεο» δειαδή πνπ 

ζπλαληάκε ζήκεξα θαη φηαλ βξίζθνληαλ ζην ζρνιείν ήηαλ ππνρξεσηηθή ε 

εθκάζεζε νξγάλνπ. 

Γλσξίδεηαη αλ ηόηε ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα ηελ νλόκαδαλ ιατθή θηζάξα. 

ρη, ήηαλ ηελ έιεγαλ θηζάξα είηε θιαζζηθή είηε αθνπζηηθή. Ση παίδεη απηφο; 

θηζάξα. θαη έβξηζθε ρξήζε ζρεδφλ παληνχ. Ζ δε θιαζζηθή είλαη ειάρηζηα ηα 

δείγκαηα πνπ βξίζθνπκε ξεζηηάι γηα θιαζζηθή θηζάξα. Δπξέσο δηαδεδνκέλε 

ήηαλ ε θηζάξα κε ζπξκάηηλεο ρνξδέο θαη πιαηζίσλε ζρεδφλ φιεο ηηο ιατθέο 

νξρήζηξεο. πλέρηζε λα ππάξρεη αιιά ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ραξαθηεξίζηεθε 

σο θηζάξα κε ηελ αλαβίσζε ηνπ ξεκπέηηθνπ (δελ είλαη αθξηβψο αλαβίσζε, 

πψο λα ην πνχκε… αληηγξαθή, κίκεζε δελ είλαη αλαβίσζε) θαη έηζη κπήθε 

φπσο παιηά λα πιαηζηψλεη ηηο ξεκπέηηθεο θνκπαλίεο 
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Πηζηεύεηε όηη ν όξνο ιατθή ρξεζηκνπνηήζεθε αξγόηεξα γηα λα εθθξάζεη 

ην δηαθνξεηηθό όξγαλν ή γηα λα ζρεηηζηεί κε ηελ κνπζηθή πνπ έπαηδε, 

δειαδή έβιεπαλ έλα όξγαλν πνπ νπηηθά κπνξνύζαλ λα ην πνπλ «ιατθή 

θηζάξα» ή όπνηεο θηζάξεο έπαηδαλ ζε ιατθά θνκκάηηα νλνκάζηεθαλ 

ιατθέο. Πνηνο ήηαλ δειαδή ν παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζε απηή ηελ 

νλνκαζία. 

Με ηελ αλαβίσζε εθείλε ηελ επνρή ηνπ ξεκπέηηθνπ, δειαδή κε ηελ 

κεηαπνιίηεπζε, θάλεθαλ φηη μερσξίδνπλ ηα είδε ηεο κνπζηθήο. Ο Θενδσξάθεο 

δειαδή επηθφο, ζπλαπιηαθά, κε έλα είδνο πνπ άξρηζε λα θζίλεη θαη κεηά 

μεπεδνχλ νη ξεκπέηηθεο θνκπαλίεο. Δθεί ινηπφλ αξρίδεη ε λενιαία θαη κειεηά 

θαη αθξηβνινγεί (είλαη ην θνκκάηη ιατθφ, ηη φξγαλα παίδνπλ, ην 3ρνξδν ηη 

εθθξάδεη, ηη εθθξάδεη απηή  ε θηζάξα, πσο ρξεζηκνπνηείηαη) θαη άξρηζαλ 

ινηπφλ νη κειεηεηέο θαη ηζηνξηνδίθεο, φρη ηζηνξηθνί, λα νξίδνπλ ηα πξάκαηα κε 

ην φλνκά ηνπο. Παιαηφηεξα αλ άθνπγεο θαλέλα ξεκπεηνηξάγνπδν μψθαιηζα, 

ήηαλ θάηη πνπ δελ άμηδε δηαθήκηζε. Με ηελ αλαβίσζε βγήθαλ εηθφλεο ζηελ 

επηθάλεηα, νη ζπιιέθηεο άξρηζαλ λα βάδνπλ ηα πξάγκαηα θάησ θαη λα 

ζπδεηνχλ 

Θεσξείηαη δειαδή όηη ό όξνο ιατθό μεθίλεζε από ηνπο εξεπλεηέο ή από 

ηνπο κνπζηθνύο; 

ρεδφλ καδί. Αιιά φ εξεπλεηήο πνπ θέξλεη κηα άπνςε είηε ην αθξναηήξην κε 

ζέινληαο λα εξεπλήζεη πηνζέηεη απηφ πνπ ζα πεη φηη είλαη ζσζηφ.  

Πεξίπνπ ε αθνπζηηθή, ε ακεξηθάληθε θηζάξα εκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα 

κεηά ην 50 επξέσο. Γλσξίδεηε αλ νη νξγαλνπνηνί άξρηζαλ λα θηηάρλνπλ 

ηέηνηεο θηζάξεο ε ζπλέρηζαλ κόλν κε ηηο «ιατθέο»; 

Οη νξγαλνπνηνί απ φηη είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ 30 ρξφληα ηψξα, δελ 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ θηζάξα ηελ εηζαγφκελε, είηε απ ηελ Ακεξηθή είηε απ ηελ 

Δπξψπε, κε ηελ πην εμειηγκέλε θηζάξα λα ηελ πνχκε, δελ αζρνιήζεθαλ 

θαηαζθεπαζηηθά. Δίρε θάπνηεο δπζθνιίεο, ζε φηη αθνξά φηη κάθξπλε ν 

βξαρίνλαο βγήθε πην έμσ ε θιίκαθα ζην 14ν ηάζην θαη έπαηξλε βέξγα, ήζειαλ 

ζηελφηεξν ην κπξάηζν, θνβφληνπζηαλ ηα ζθεβξψκαηα, δελ ξίζθαξαλ δειαδή, 

αιιά ην ζεκαληηθφηεξν, εξρφληνπζαλ πνιχ θζελέο ηέηνηεο θηζάξεο θαη δελ ηνλ 
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ζπλέθεξε λα θηηάμεη. Χζηφζν ππάξρεη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο «θιαζηθήο 

αθνπζηηθήο», λα ηελ πνχκε θαη έηζη ηελ θηζάξα πνπ κηιάκε ηψξα, πνπ δελ 

ππήξρε θαη κεγάιε αλάγθε. Δίρε πειαηεηαθφ θνηλφ ν νξγαλνπνηφο λα θηηάμεη 

απφ ηηο ιατθέο θηζάξεο. Καη γέκηζε ε Διιάδα θηζάξεο ιφγσ ηνπ ρακεινχ 

θφζηνπο, αιιά δελ ηνλ ζπλέθεξε λα θηηάμεη ηέηνηεο.  

Πηζηεύεηαη όηη δαλείζηεθε θάπνηα ζηνηρεία από ηηο αθνπζηηθέο θηζάξεο 

θαη ηα ελζσκάησζε ζηελ θαηαζθεπή ηεο ιατθήο; 

ρη, δελ δαλείζηεθε ζρεδφλ ηίπνηα. Γλψξηδε αιιά δελ δαλείζηεθε ηίπνηα  

κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα νπφηε θαη θάπνην λένη νξγαλνπνηνί ζέιεζαλ λα 

κηκεζνχλ ηνλ δπηηθφ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο ηέρλεο πηνζέηεζαλ πξάκαηα. 

Δξεχλεζαλ θαη εκβάζπλαλ. Παξήγαγαλ σζηφζν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ιατθέο θηζάξεο. 

Δζείο πνηα ραξαθηεξίδεηε ιατθή θηζάξα. Πνηα είλαη δειαδή ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ πνπ ζα 

θαηέηαζζαλ κηα θηζάξα σο ιατθή. 

Πξψηα απφ ηα εμσηεξηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ε θηζάξα έρεη ηα κήθε θαη ηα 

πιάηε πεξίπνπ, θαη ηελ θιίκαθα κηαο θιαζζηθήο θηζάξαο θαη δηαθέξεη ιίγν ζην 

ζρήκα. Χζηφζν έρεη ε θιαζζηθή πην «πηεζκέλα» ηα πιατλά ηεο. Τπάξρεη θαη ην 

«8153» ηα θηζαξφληα δειαδή ή κπαζνθίζαξα.  

Σν νπνίν έρεη πην κεγάιν ην θάησ ηκήκα; 

Δίλαη ιίγν βαζχ αιιά είλαη κηθξφηεξν. Καη έρεη ην ζρήκα 8. Απηά ηα 

κπαζνθίζαξα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ζε θαληάδεο. Ήηαλ δειαδή ειαθξχηεξα. 

Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ; 

Ζ θιίκαθα είλαη 65, φπσο θαη ηεο θιαζζηθήο θηζάξαο φπσο θαη ε έλσζε ηνπ 

κπξάηζνπ κε ην ζθάθνο είλαη ζηελ νθηάβα. Δμσηεξηθά. Δπίζεο είρε θαη έλα 

δηαθνζκεηηθφ πξνζηαηεπηηθφ ζρεδφλ πάληνηε ιφγσ πέλαο. 
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 Αλαθέξεηαη ζην ζρήκα ηνπ ζψκαηνο πνπ κνηάδεη κε 8, δειαδή ηα δχν θακππιφγξακκα 
ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη  εθαηέξσζελ ηεο αξκνληθήο νπήο είλαη ζρεδφλ ίδηα, ζε αληίζεζε 
κε ηα πεξηζζφηεξα ζρήκαηα πνπ ην θάησ (απηφ πνπ βξίζθεηαη ν θαβαιάξεο) είλαη  
κεγαιχηεξν θαη ζπρλά ζε αλαινγία 2/3.  
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Ο θαβαιάξεο είλαη ζηαζεξόο ε θηλεηόο; Έρσ δεη θάπνηα όξγαλα πνπ 

έρνπλ θηλεηό θαβαιάξε, ηηο ζεσξείηε ιατθέο θηζάξεο; 

Ναη, ζπλαληάκε θαη θάπνηεο κε θηλεηφ θαβαιάξε. Καη ηελ ζεσξνχκε ιατθή. Καη 

φηη θηζάξα έρεη ηηο ίδηεο ζέζεηο κε ηελ θιαζζηθή ζεσξείηαη ιατθή. Γειαδή αλ 

έρεη ηελ έλσζε ζην 12ν ηάζην θαη ζπξκάηηλεο ρνξδέο, φ,ηη ζρήκα θαη λα έρεη 

ζεσξείηαη ιατθή αθνπζηηθή. 

Αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο; 

Ναη. ζσλ αθνξά ηψξα ην ερφρξσκά ηεο, κηιψληαο γηα ην κπαζνθίζαξν, ν 

εζσηεξηθφο νπιηζκφο ηεο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα βγάδεη αξθεηά κπάζα θαη 

γιπθά θαληίληα.  

Έρσ δηαβάζεη θάπνηεο ζπλεληεύμεηο θαη από ηελ ζπλέληεπμε πνπ κνπ 

έδσζε ν Μπζηαθίδεο όπνπ θαίλεηαη πσο πνιινί νξγαλνπαίρηεο δελ 

ζέινπλ λα έρεη κπάζα ε ιατθή. Θέινπλ πην ζηεγλό ην όξγαλν. 

Ναη, δπλαηφ θαη ζηεγλφ 

Θεσξείηαη όηη από εθεί θαη πέξα είλαη ην ηη ζέιεη ν νξγαλνπαίθηεο; 

Ναη, είλαη ππνθεηκεληθφ. Αιιά ηελ ήζειαλ ηελ θηζάξα γηα λα θξαηάεη ηελ 

κπαζνγξακκή ειιείςεη θνληξακπαζίζηα. 

Αλαθέξνκαη πεξηζζόηεξν ζε παίρηεο όπσο ν Κσζηήο, ν Καηζαξόο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ πεξηζζόηεξν δεμηνηερληθά ηελ θηζάξα. 

Ναη,  απηνί έθαλαλ θαη ζνιαξίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ηνλ Υηψηε δελ ηνλ 

ελδηέθεξαλ ην κπάζα. Ο Υηψηεο ήηαλ «παίρηεο» πάλσ ζηελ θηζάξα, θνβεξφο, 

ζνιαξίζκαηα, αιιά θαη Γνχλαξεο θαη άιινη.  

Θεσξείηαη όηη ππάξρεη θάπνηνο νξγαλνπνηόο πνπ έθεξε - εηζήγαγε ηελ 

ιατθή θηζάξα, πρ. ν Παλαγήο πνπ ήηαλ από ηνπο πξώηνπο, ή ζεσξείηαη 

όηη ήηαλ κηα θπζηθή εμέιημε; 

Σέηνηεο θηζάξεο ηδίσο ηα κηθξά κεγέζε κπνξνχκε λα πάκε πίζσ θαη ζην 2ν 

κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. Έρνπκε : Γνκπάθεο – κηθξά θηζαξφληα, ν καζεηήο ηνπ ν 

Μνχξηδηλνο ηέιε ηνπ 19νπ θαη αξρέο ηνπ 20νπ. Έρνπκε ηηο κηθξέο θηζάξεο – ην 
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8αξαθη. Οη νπνίεο δελ ζπλαληψληαη κφλν εδψ. Ο Μνχξηδηλνο είλαη γλσζηφ φηη 

πήγαηλε ζε εθζέζεηο ζηελ Γαιιία, είρε ηέηνηεο κηθξέο θηζάξεο θαη κε ηηο 

ζπκπαζεηηθέο ρνξδέο, γηαηί είραλ απήρεζε ζηελ Δπξψπε. Παξάδεηγκα 

εγγφληα Γεξκαλνχ ζηξαηηψηε ζηελ εθζηξαηεία ζηελ Ρσζία έρνπλ ηελ θηζάξα 

ηνπ πνπ έπαηδε ζηνλ πφιεκν. Μηα ιατθή θηζάξα δηθηά καο, κηθξή αθνπζηηθή 

θηζάξα.  

Μνηάδνπλ κε ηα ηζπαληθά ηα θηζαξόληα; 

ρη, κηα θηζάξα πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε ζηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία θαη 

νπνπδήπνηε 

Από ηηο θηζάξεο πνπ έρεηε δεη, πνπ έρεηε επηζθεπάζεη, πνηαλνύ 

νξγαλνπνηνύ από ηνπο παιηνύο ζεσξείηαη θαιύηεξεο ηηο ιατθέο θηζάξεο, 

από άπνςε αληνρήο ζηνλ ρξόλν αιιά θαη από αθνπζηηθή;   

Δπεηδή έρνπλ πεξάζεη πνιιά ηα ρξφληα ζε έλα ηέηνην φξγαλν γεξαζκέλν, ν 

κνπζηθφο θπξίσο πνπ δειεάδεηαη απφ ην φξγαλν ζεσξεί φηη είλαη θαιφ ην 

φξγαλν αθφκα θαη θαθφο λα είλαη ν ήρνο ηνπ ζε έλα επηζθεπαζκέλν φξγαλν 80 

εηψλ αλ είλαη Γνκπάθεο,  Απγέξε, Μνχξηδηλν, πνηνπο άιινπο, γηαηί νη 

Παλαγήδεο ήηαλ πνιχ αξγφηεξα θαη έθαλαλ θπξίσο θιαζζηθέο. 

πλαηζζεκαηηθά θάζε κνπζηθφο ιεηηνπξγεί ππνθεηκεληθά. Θεσξεί απζεληία έλα 

ηέηνην φξγαλν θαη πηζηεχεη φηη έρεη πνιχ θαιφ ήρν. Απηφ δελ ζπκβαίλεη φκσο… 

Καιχηεξνο πηζηεχσ ήηαλ ν Μνχξηδηλνο κε ηα θηζαξφληα ηνπ. 

Από απηνύο πνπ κνπ είπαηε κπνξνύκε λα βξνύκε ειάρηζηα όξγαλα. Από 

απηέο πνπ κπνξνύκε λα βξνύκε, Παλαγήδεο, Απαξηηαλ θαη άιινη, 

πηζηεύεηαη όηη γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπο μερώξηδε θάπνηνο; 

Οη αδεξθνί Παλαγή; Ναη απηνί μερψξηδαλ γηα ηηο θηζάξεο ηνπο. Δίραλ πην 

εκβαζπλκέλε ηερλνινγία γηα ηηο θηζάξεο. Αο ήηαλ ν Λαδαξήο, αο ήηαλ ν 

Απαξηηάλ, απηνί ήηαλ πνπ είραλ κειεηήζεη ηελ θιαζζηθή θηζάξα. Απηνί ινηπφλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ίδηεο θφξκεο, ηα ίδηα θαινχπηα αιιά ε ερεηηθή ηνπο ήηαλ 

εθπιεθηηθή. 

Άιιαδαλ ηνλ νπιηζκό 

Ναη δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ αθηηληθή αιιά κε παξάιιειε 
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Υξεζηκνπνηνύζαλ 4 

ζα έρσ επηζθεπάζεη ήηαλ πνιχ θαιέο θαηαζθεπέο. Δίραλ 3 πάλσ θαη έλα 

θάησ. Σέζζεξα. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχζαλ θάπνηα θχιια γηα λα εληζρχζνπλ ην 

θαπάθη αιιά δελ παξαβίαδαλ ηηο αξρέο ηεο αθνπζηηθήο. 

Δζείο θαηαζθεπάδνληαο κηα ιατθή θηζάξα, αθνινπζείηαη θάπνην 

πξόηππν; Ή έρεηε θάπνην δηθό ζαο κνληέιν θαηόπηλ έξεπλαο. 

Βαδίδσ πάλσ ζε δχν κνληέια, ην έλα είλαη ηνπ Μνχξηδηλνπ θαη ην άιιν ησλ 

αδεξθψλ Παλαγήδσλ. Χζηφζν έρσ θαη δηθέο κνπ ηερληθέο. Κάλσ έλα 

ζπλδπαζκφ. Σνπο νπνίνπο ζαχκαδα γηα ηελ επνρή ηνπο ηελ επάξθεηα πνπ 

είραλ.  

Από μύια, ζεσξείηαη όηη παιαηόηεξα επέιεγαλ ή δελ είραλ απηή ηελ 

πνιπηέιεηα θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ όηη είραλ εύθνιε πξόζβαζε. 

Υξεζηκνπνηνχζαλ φηη κπνξνχζαλ λα βξνπλ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ζηηο 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, παξφια απηά είραλ ηηο άθξεο ηνπο λα βξίζθνπλ θαη 

ηξνπηθά μχια, ηξηαληαθπιιηά. Rosewood, maple, θαη θαιφ έιαην έβξηζθαλ 

επξσπατθφ. Δίραλ ηηο πεγέο ηνπο. 

Δζείο θξαηάηε ηα μύια ζύκθσλα κε απηά ηα πξόηππα 

ρη, κε ηα ρξφληα ε νξγαλνπνηία έδεημε πνηα μχια είλαη θαηάιιεια θαη πνηα φρη 

θαη κπνξνχκε πιένλ φηη μχιν ρξεζηκνπνηνχλ ζε φιν ηνλ θφζκν λα ην 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη εκείο. 

Γελ κέλεηε δειαδή ζην λα ρξεζηκνπνηείηε απνθιεηζηηθά όηη μύια 

ρξεζηκνπνηνύζαλ νη πξώηνη θαηαζθεπαζηέο θηζαξώλ; 

ρη, θξαηάκε θάπνηα, αιιά έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα δνθηκάδνπκε φηη ππάξρεη 

παγθνζκίσο 

Ζ ηαζηηέξα είλαη επζεία ή έρεη θακπύιε 

Να κηα θαηλνηνκία πνπ γίλεηαη, ρξεζηκνπνηνχκε κε ειαθξά θακπχιε, φρη 

φπσο ηελ ακεξηθάληθε θαη ειαθξψο ζηελφηεξε απ φηη παιηά, ιίγν πην ζηελή 

δειαδή απφ ηελ θιαζζηθή.  
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Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε πόηε άξρηζαλ απηέο νη αιιαγέο. 

Δίλαη ε αλάγθε ε ζνιηζηηθή, ε αλάγθε ησλ ρξεζηψλ δειαδή. 

Κάηη ηώξα πνπ αθνξά ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο – αγνξαζηέο. Δίλαη 

«εξαζηέο» ηνπ ξεκπέηηθνπ θαη ην ζέινπλ ζαλ «απζεληηθό – κνπζεηαθό» 

είδνο, είλαη παίρηεο πνπ παίδνπλ ξεκπέηηθν θαη ζεσξνύλ θαηαιιειόηεξε 

απηή ηελ θηζάξα; Ση είλαη απηό δειαδή πνπ ζα έθαλε θάπνηνλ λα 

αγνξάζεη κηα «ιατθή θηζάξα»; 

Δίλαη φινη απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ην ξεκπέηηθν, είλαη απφ ειηθίεο 17 

ρξνλψλ θαη πάλσ θαη θπξίσο φζνη έρνπλ ςάμεη, έρνπλ κειεηήζεη. 

Έλαο επαγγεικαηίαο θηζαξίζηαο πνπ παίδεη ιατθό ξεπεξηόξην, ζα 

επέιεγε ιατθή θηζάξα; 

Θα ηνπ άξεζε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ιατθή αθνπζηηθή φκσο πνιιέο απφ ηηο 

αλάγθεο πνπ έρεη δελ κπνξεί λα ηηο θαιχςεη ε ιατθή. Γειαδή ε αθνπζηηθή έρεη 

έηνηκε πξνελίζρπζε θαη θαζαξά επαγγεικαηηθά βνεζάεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

ιατθή πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ θάπνηεο παξεκβάζεηο γηα λα κπνξεί λα ηελ 

ρξεζηκνπνηεί έλαο επαγγεικαηίαο . 

Απηέο ηηο παξεκβάζεηο, αλ ζαο ηηο δεηνύζε θάπνηνο ζα ηηο θάλαηε; 

Πνιιέο θνξέο ηηο έρνπκε θάλεη αιιά δελ έρεη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. 

Γηαθσλείηε εζείο σο θηινζνθία λα γίλνπλ ηέηνηεο αιιαγέο, λα κπεη 

δειαδή καγλήηεο; 

Ναη, έρνπκε αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ερεηηθνχ. 

Απηόο πνπ ζα δεηήζεη κηα ιατθή έρεη γλώζε ηνπ νξγάλνπ θαη ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ηξόπνπ πνπ παίδεηαη; 

Καλέλαο δελ έρεη ππάξμεη πνπ λα έρεη δεηήζεη ιατθή θηζάξα θαη λα κελ 

γλσξίδεη. ινη είλαη γλψζηεο απφ πξηλ. 

Τπάξρεη θάπνηνο πνπ έρεη δεηήζεη θάπνηα ηξνπνπνίεζε πέξαλ ηεο 

ελίζρπζεο; 
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Κάπνηνη έρνπλ δεηήζεηο ηηο 3 ζπκπαζεηηθέο αιιά ιφγσ δπζθνιίαο ζηελ αληνρή 

ηνπ νξγάλνπ ην απνθεχγνπκε. Αθφκα, θάπνηνη παιαηφηεξνη έρνπλ θαηά 

θαηξνχο δεηήζεη λα θάλνπκε ηξνπνπνηήζεηο πάλσ ζε αθνπζηηθή ψζηε λα 

παίδεηαη ζαλ «ραβάγηα», θηζάξα δειαδή πνπ παηδφηαλ ζηα γφλαηα θαη 

παηδφηαλ ζηα αζηηθά θέληξα θπξίσο εδψ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. 

Εεηάλε θάπνηα ηξνπνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο ζύγρξνλεο αθνπζηηθέο; 

Ναη δεηάλε λα έρεη ηηο θαηάιιειεο πξνεληζρχζεηο αιιά λα έρεη ηα απζεληηθά 

εθείλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιατθήο. 

Ωξαία, αο πάκε ζηελ δηηηή ηδηόηεηα πνπ έρεηε σο εθπαηδεπηηθόο. 

Γηδάζθεηε ην κάζεκα ηεο νξγαλνπνηίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ήρνπ 

ζην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ησλ Ησλίσλ λήζσλ αιιά θαη εδώ (ελ. ζην 

εξγαζηήξην). Καηά θαηξνύο έξρνληαη θνηηεηέο γηα ηελ πξαθηηθή αιιά θαη 

ηελ πηπρηαθή ηνπο, αιιά αθόκα θαη λένη πνπ δελ έρνπλ πεξάζεη από ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπόκελνη απηνί δεηνύλ λα κάζνπλ ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ιατθήο θηζάξαο; 

Οη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηερλνινγίαο ήρνπ ζην Λεμνχξη, ιφγσ ηεο 

θαηεχζπλζεο πνπ έρεη ην ηκήκα δελ αξέζθνληαη ζηηο παιηέο ηερλνινγίεο αιιά 

δεηνχλ λέεο ηερλνινγίεο. Σν «απζεληηθφ», ην «παξαδνζηαθφ» δελ ηθαλνπνηεί 

ηνπο θνηηεηέο αιιά δεηνχλ θάηη πην ζχγρξνλν, πην ςεθηαθφ, πην έληνλν. 

Μηιάκε γηα ξνθ, γηα ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη άιια. Γηα ηνπο θνηηεηέο ινηπφλ 

είλαη απιά έλα εξεπλεηηθφ επίπεδν γλψζεο. 

Μηιάκε δειαδή γηα «κνπζεηαθό» ελδηαθέξνλ; Γηα έλα παιηό είδνο πνπ 

αμίδεη λα αλαιύζνπκε; 

Ναη αιιά ηερλνινγηθά. ρη παξαδνζηαθά ή ιανγξαθηθά. Δμεηάδνπλ ηα φξγαλα 

θαη απηά ηεο νηθνγέλεηαο ηεο θηζάξαο κέζα απφ ηελ ηερλνινγηθή επέθηαζε. 

Κάπνηνη από απηνύο έξρνληαη ζην εξγαζηήξην γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο. 

Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαζηήξην κε έληνλν ην θιίκα ηνπ «παξαδνζηαθνύ» 

αιιά κε αξθεηέο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκόδνληαη. Ο 

παξαδνζηαθόο απηόο ραξαθηήξαο σζεί θάπνηνπο πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε; Ή θαηόπηλ δηθήο ζαο παξάηλεζεο; 
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Καηαξρήλ κε ηνπο θνηηεηέο αλαπηχζζεηαη κηα δψζα ζρέζε, ζρέζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ επαθή κέζα ζηνλ ρξφλν. Σν εξγαζηήξην φλησο 

ρξεζηκνπνηεί παξαδνζηαθέο δνκέο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ζπλαληήζεη ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Σα εξγαιεία ρεηξφο ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη αηψλεο 

παγθφζκηα. Δδψ σζηφζν εθαξκφδνπκε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, 

ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ πξνζθέξνπλ αθξίβεηα εθαξκνγψλ θαη 

παξαγσγηθφηεηα. Χζηφζν ηα πεξηζζφηεξα πξάκαηα γίλνληαη ρεηξνλαθηηθά θαη 

εθεί βξίζθεηαη φιε ε γνεηεία, ε καζηνξηά, ε ηερληθή θαη θαη επέθηαζε ε 

ηερλνινγία. Γελ αιιάδεη παξφια απηά ε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηα 

φξγαλα απηά. 

Θεσξείηαη όηη ε ιατθή θηζάξα έρεη ιόγσ ύπαξμεο ζε ζύγρξνλν ιατθό 

ζρήκα; Δίπακε πξηλ όηη ε έιιεηςε ελίζρπζεο δπζρεξαίλεη ην έξγν ελόο 

ζύγρξνλνπ επαγγεικαηία, κνπ είπαηε όηη νη λέεο γεληέο θνηηεηώλ 

ππνςήθησλ νξγαλνπνηώλ δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηέηνηα όξγαλα. Ση 

πηζηεύεηαη γηα ηνλ ζύγρξνλν ξόιν ηεο ιατθήο θηζάξαο; 

Ναη, έρεη ιφγν χπαξμεο. ε ζρέζε κε ηελ αθνπζηηθή θηζάξα. Έλαο επξσπαίνο, 

έλαο Οιιαλδφο, ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ πνιίηε ηεο Δπξψπεο. Μειεηάεη ηνπο 

πνιηηηζκνχο θαη βιέπεη πσο ζηελ Διιάδα γηα παξάδεηγκα ππάξρεη έλαο 

φξγαλν πνπ ην πηνζεηνχλ πνιινί, αθφκα θαη λένη. Γνεηεχεηαη ινηπφλ απφ ην 

απνηέιεζκα θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ νξγάλνπ.  Δλ νιίγνηο, πνιινί πνπ 

δελ έρνπλ ειιεληθή θνπιηνχξα αξέζθνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ήρνπο πνπ ηνπο 

πξνζθέξνπλ θάηη ην πξσηφγλσξν. Γελ κπνξνχκε λα ζηαζνχκε ινηπφλ κφλν 

ζηνπο Έιιελεο, είλαη έλα θαηλφκελν παλεπξσπατθφ. Γελ είλαη θάηη πνπ ην 

ηηκνχκε σο παιηφ θαη μεπεξαζκέλν, είλαη λεσηεξηζηηθφ γηα θάπνηνπο άιινπο 

ιανχο. 

Αθνινπζεί παξνπζίαζε ζην εξγαζηήξην κε δηάθνξα εθζέκαηα αιιά θαη 

παξαθνινύζεζε αλαιπηηθά θαηαζθεπήο ιατθήο θηζάξαο 
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πλέληεπμε Υξήζηνπ πνπξδαιάθε  

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 10/3/2010 

ΧΡΑ: 12:00 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 90΄ 

ΣΤΠΟ: ΖΜΗΓΟΜΖΜΔΝΖ  

ΣΟΠΟ: ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ  

χληνκν βηνγξαθηθφ Υξήζηνπ πνπξδαιάθε154:  

Ο Υξήζηνο πνπξδαιάθεο γελλήζεθε ην 1961 ζηνλ Πεηξαηά θαη μεθίλεζε ηελ 

ελαζρόιεζε ηνπ κε ηελ νξγαλνπνηία κόιηο ηειείσζε ην ζρνιείν. Παξάιιεια 

άξρηζε λα εξγάδεηαη ζαλ κνπζηθόο, δξαζηεξηόηεηα πνπ νινθιήξσζε 13 ρξόληα 

αξγόηεξα γηα λα αθνζησζεί εληειώο απνθιεηζηηθά, επαγγεικαηηθά ζηελ 

δξαζηεξηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο.  

Έρνπλ δεκνζηεπζεί αξθεηά ηερληθά ηνπ άξζξα. 

 

 

Αξρηθά κηιώληαο γηα ηελ ιατθή θηζάξα ζα ήζεια λα μεθαζαξίζνπκε ηνλ 

όξν. Γλσξίδεηο πόηε μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο; 

 Υξνλνινγηθά δελ κπνξψ λα πσ κε βεβαηφηεηα. Τπήξρε παιηφηεξα ε 

«ξνκαληηθή» θηζάξα, κε κηθξφ ζθάθνο θαη έμε ρνξδέο. ηελ ζπλέρεηα ε ρξήζε 

ηελ θαηέζηεζε «ιατθή».  ηελ νξρήζηξα ηεο αζηηθή ιατθήο κνπζηθήο δελ 

ππήξραλ θξνπζηά, ηνπκπειέθηα, ληανχιηα θαη ηέηνηα. Δπνκέλσο ην ξπζκφ 

θαινχληαλ λα ηνλ θξαηήζεη ε θηζάξα. Τπήξρε ινηπφλ αλάγθε ζηελ ιατθή 

κνπζηθή γηα έλα φξγαλν κε ηζρπξφ θαη θνθηφ κπάζν θαη απηή ηελ αλάγθε 

θάιπςε ε θηζάξα. Δπνκέλσο είλαη ε ρξήζε πνπ ηελ θαζηζηά «ιατθή».  

                                                             
154

 Σν βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα φπσο θαίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ 
http://www.music-instruments.gr 

 

http://www.music-instruments.gr/
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Πνηεο πηζηεύεηο όηη ήηαλ νη ελέξγεηεο ζε θαηαζθεπαζηηθό επίπεδν πνπ 

έθαλαλ νη νξγαλνπνηνί ηεο επνρήο γηα λα βνεζήζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

αλάγθε; 

Λνηπφλ, ε αλάγθε ήηαλ ζχλζεηε. Πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε πσο κηα θηζάξα 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν ξπζκηθή. Ο έλαο παξάγνληεο είλαη κε ηνλ ρξήζηε, κε ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ δειαδή θαη ν άιινο παξάγνληαο είλαη ν εγγελήο ήρνο ηνπ 

νξγάλνπ. Γηα λα γίλεη έλα φξγαλν ξπζκηθφ ζα πξέπεη θαηαξράο λα έρεη κηθξφ 

sustain, δειαδή κηα εθηφλσζε ηνπ ερεηηθνχ σθειίκνπ ηεο ηαιάλησζεο ηνπ 

θαπαθηνχ, φζν γίλεηαη πην ζηηγκηαία. πσο γίλεηαη θαη ζε έλα θξνπζηφ . 

Να είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη νη αξκνληθέο επνκέλσο 

Να έρνπλ κηα κηθξή δηάξθεηα. Με απηφ ην ζθεπηηθφ θαηέθπγαλ ζε ρνληξά 

θαπάθηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ην μχιν απνζβέλεη ηαρχηεξα ηελ ηαιάλησζε 

εθφζνλ είλαη ρνληξφ, πέξαλ ηνπ φηη έλα παξάπιεπξν επράξηζην απνηέιεζκα 

είλαη θαη ε δηάξθεηα ηνπ νξγάλνπ ζηνλ ρξφλν, γη απηφ θαη κεγάινο αξηζκφο 

παιηψλ θηζάξσλ ζψδεηαη. Απηφ είλαη έλα «παξαπξντφλ» αο πνχκε. Έλαο 

άιινο ηξφπνο είλαη φηη ην θακάξη εζσηεξηθά… (δηαθνπή ιφγσ πεξαζηηθνχ) 

Οη ιατθέο θηζάξεο ρσξίδνληαη ζε δχν πεξηφδνπο, κηα πεξίνδνο πνπ έρεη ηηο 

κηθξέο θηζάξεο, ηα θηζαξφληα, πνπ είλαη θπξίσο νη παιηέο θηζάξεο ηεο πξψηεο 

πεξηφδνπ . Λνηπφλ, γηα ηα θακάξηα δελ ζα ινγαξηάδνπκε απηφ πνπ βξίζθεηαη 

θάησ απφ ηελ ηαζηηέξα, ζην θνκκάηη ηεο ηαζηηέξαο πνπ κπαίλεη πάλσ απφ ην 

ερείν. Απηφ ην ζεσξψ ηειείσο ζηαηηθφ (δηαθνπή ιφγσ ηειεθσλήκαηνο)… ηα 

πξψηα πξψηα θηζαξφληα βιέπεη θαλείο δχν θακάξηα, έλα κπξνζηά θαη έλα 

πίζσ απφ ηνλ θαβαιάξε, κε πνιχ ρνληξφ μχιν.  Έρσ ηχρεη αξθεηά ηέηνηα 

θηζαξφληα. Μεηά θαίλεηαη ρσξίο λα κπνξψ λα ην ηεθκεξηψζσ, φηη πξνζηέζεθε 

έλα ηξίην θακάξη, δειαδή έλα πνπ είλαη ακέζσο κεηά ηελ ηξχπα πξνο ηνλ 

θαβαιάξε, έλα άιιν θνληά ζηνλ θαβαιάξε θαη έλα πνπ είλαη πίζσ απφ ηνλ 

θαβαιάξε. Δλψ ζην πξνεγνχκελν θηζαξφλη πνπ ζνπ πεξηέγξαςα είλαη έλα 

κπξνζηά θαη έλα πίζσ.  

Σν ζώκα ζε απηά είλαη κεγαιύηεξν; 
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ρη, πξψηα κπήθε ην ηξίην θακάξη θαη κεηά κεγάισζε ην ζψκα, πήξε 

δηαζηάζεηο θιαζζηθήο. Δθεί ππήξρε θίλδπλνο λα ραζεί απηή ε ζηηγκηαία 

εθηφλσζε ηνπ sustain, γηαηί κεγαιψλνληαο ν φγθνο ηνπ ερείνπ έρνπκε 

κεγαιχηεξν απνηέιεζκα δηάξθεηαο. 

 Ήηαλ ζέκα έληαζεο απηή ε αιιαγή; 

Ναη, ζέκα έληαζεο! Έηζη πηζηεχσ, έρσ επηζθεπάζεη πάξα –πάξα πνιιά ηέηνηα 

φξγαλα. 

Σν όηη ηα θακάξηα είραλ δηαθνξεηηθή δηάηαμε… 

Απηφ ζέισ λα πσ. Δλψ ε ξνκαληηθή θηζάξα είρε παξάιιεια θακάξηα ελψ κε 

ηνλ θαηξφ βιέπεη θαλείο ηδηαίηεξα ζηηο θηζάξεο πνπ κπήθαλε ηα ηξία θακάξηα 

φηη ε εμέιημε. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θνπβέληαο αλ ην κηθξφ ην θηζαξφλη ην 

πνχκε ξεκπεηνθίζαξν ελψ ηελ ιατθή ζην κέγεζνο ηεο θιαζζηθήο, ηελ εμέιημε 

δειαδή, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θηζάξα ε ιατθή είλαη πην δπλαηή απφ ηελ 

άιιε επεηδή έρεη κεγαιχηεξν ερείν αιιά ην εληππσζηαθφ είλαη φηη άξρηζε λα 

απηνλνκείηαη ζαλ νξγαλνπνηία, ζαλ νξγαληζκφο, ζαλ θαηαζθεπή, ζαλ φξγαλν, 

άξρηζε λα εκθαλίδεη απηφλνκα ζηνηρεία πνπ δελ ππήξραλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

θηζάξεο. Γηα ηελ ιατθή κηιάκε ηψξα. Βιέπνπκε φηη ην θακάξη πνπ βξίζθεηαη 

κπξνζηά απφ ηνλ θαβαιάξε αξρίδεη λα έρεη κηα θιίζε, λα ζπγθιίλεη πξνο ηα 

πξίκα θαη λα απνθιίλεη πξνο ηα κπάζα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θηζάξα αθνινπζεί 

θαη ηελ εμέιημε ηε κνπζηθή. εκαίλεη φηη ν νξγαλνπνηφο επηδηψθεη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν λα δψζεη κεγαιχηεξε ιακπξφηεηα ζηα πξίκα πνπ ζεκαίλεη φηη άξρηζε ε 

κνπζηθή λα είλαη ιηγφηεξν κνλφθσλε θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν αθνξληηθή, κε 

αθφξληα, κε ζπγρνξδίεο. 

Παξάιιεια δελ γίλεηαη γηα λα δώζεη θαη πεξηζζόηεξν όγθν ζηα κπάζα; 

Ναη, παξάιιεια ζπκβαίλεη απηφ πνπ είπεο θαη ζπ, θαη απηφ πνπ είπα εγψ. 

Απηφ δελ ήηαλ παιαηφηεξα επηδίσμε κηαο θαη παιαηφηεξα ε κνπζηθή ήηαλ 

κνλνθσληθή κε πξνζζήθε ηζνθξάηε, άληε θαη πέκπηε. Αξγφηεξα φηαλ αξρίδεη 

λα κπαίλεη θαη ε ηξίθσλε ζπγρνξδία ζπαληφηεξα ε ηεηξάρνξδε, βιέπεηο φηη 

ζηξέθεηαη θαη ην θακάξη. Δίλαη κηα αθφκα απφδεημε φηη ε εμέιημε ηεο κνπζηθήο, 

θάπνηνη κάιηζηα ην ππνζηεξίδνπλ θαη δνγκαηηθά απηφ, πεξηζζφηεξν εηδηθνί 
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απφ εκέλα, φηη δειαδή δελ ππάξρεη κνπζηθή εμέιημε αλ δελ ππάξρεη φξγαλν 

λα εμππεξεηεί απηή ηελ αιιαγή. Δδψ είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο νξγαλνπνηίαο κε ην κνπζηθφ. Απφ ηε ζηηγκή δειαδή πνπ 

κπαίλεη ην αθφξλην, ν Γέδεο δειαδή πνπ έπαηδε κε ηνλ Σζηηζάλε, έπαηδαλ κε 

θηζάξεο πνπ είραλ ζηξαβφ ην θακάξη, ελψ νη παιαηφηεξνη πνπ έπαηδαλ Σνχληα 

γηα παξάδεηγκα έπαηδαλ κε παξάιιεια θακάξηα. Βέβαηα ηα πξίκα δελ 

ρξεηάδνληαλ ελίζρπζε ζηα θηζαξφληα γηαηί ιφγσ ηνπ κηθξνχ ζθάθνπο 

εληζρχνληαλ ηα πξίκα. Σν θαπάθη φκσο ιέπηπλε ζηελ ιατθή θηζάξα, δελ ήηαλ 

εθείλν ην ρνληξφ θαπάθη ησλ αξρηθψλ θηζαξνληψλ. Δίλαη απνξίαο άμηνλ γηαηί 

εθφζνλ ην εκβαδφλ ηνπ θαπαθηνχ κεγάισζε αθνχ κεγάισζε ην θαινχπη ηεο 

θηζάξαο ιέπηπλε ην θαπάθη. Γειαδή ν νξγαλνπνηφο θηλδχλεςε λα πάζεη 

αιινίσζε ην θαπάθη. 

Μηα εξώηεζε ζρεηηθή κε ηελ εμέιημε. Τπήξραλ 2 θακάξηα, κεηά έγηλαλ 

ηξία, κεγάισζε ην ζθάθνο θαη κεηά έγεηξε ην θακάξη; 

Ναη 

Τπάξρεη κηα ζεώξεζε πσο θάπνηα πξάκαηα από ηνπο παιηνύο 

νξγαλνπνηνύο γίλνληαλ ηπραία. Παξάδεηγκα, ηα εξγαιεία πνπ είραλ δελ 

ηνπο έδηλαλ ηελ δπλαηόηεηα λα ιεπηύλνπλ αξθεηά ην θαπάθη άξα αξρηθά 

είρακε ρνληξά θαπάθηα. Πηζηεύεηο όηη ηζρύεη κηα ηέηνηα ππόζεζε; 

ρη, φρη! Τπάξρεη θη ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο πνπ ππήξρε ρνληξφ θαπάθη θαη ηα 

ζεσξψ ζεκαληηθά, ζα ηα θξίλεηο εζχ. Έρνπκε έλα ρνληξφ θαπάθη θαη 

ζρνιηάδνπκε απηφ. Οη νξγαλνπνηνί ηεο επνρήο, αιιά θαη φινη νη ρεηξνηέρλεο 

ηεο επνρήο, απηνί πνπ έθηηαρλαλ παιηά, νη ξάθηεο, θαη άιινη, ήηαλ αιιηψηηθε 

θνηλσλία απφ απηή πνπ έρνπκε ζήκεξα. Καηαζθεχαδαλ έηζη ηα πξάκαηα γηα 

λα κείλνπλ γηα πάληα. Γελ είραλ απηή ηελ αληηκεηψπηζε ηελ πνπ πνπ έρνπκε 

εκείο, δελ είραλ ζε απηφλ ηνλ βαζκφ ηα κεραλήκαηα πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε 

φηη φια ηνλ θχθιν ηνπο, φπσο είλαη ηα απηνθίλεηα, ε ηειεφξαζε, φια. Απηφο ν 

θχθινο δελ ππήξρε ινηπφλ ηφηε. Τπήξρε ε άπνςε φηη θάλεηο θάηη γηα λα κείλεη 

γηα πάληα. Απηή γηα κέλα είλαη ε «θαλνληθή νξγαλνπνηία». Αο πάξνπκε γηα 

παξάδεηγκα έλα βηνιί ή κηα θηζάξα απφ πην παιηά, πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ηνλ 

18ν αηψλα θηηάρλνληαλ κε ηελ πξννπηηθή λα ζπλαληήζεη ηνλ 20ν, ηνλ 21ν 
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αηψλα. Τπήξρε απηή ε αληίιεςε ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο. Σν ρνληξφ θαπάθη 

ινηπφλ εμαζθάιηδε καθξνβηφηεηα ζηα φξγαλα, πέξαλ ηνπ ερεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Σα εξγαιεία λα θηηάμνπλ πην ιεπηά θαπάθηα ππήξρε, 

ππήξραλ νη μχζηξεο. 

Άιισζηε ππάξρνπλ όξγαλα ηεο επνρήο θαη κε ιεπηά θαπάθηα πνπ 

εμππεξεηνύζαλ άιινπ είδνπο κνπζηθή 

Βεβαίσο. Σν έρσ αθνχζεη θαη εγψ φηη ήηαλ ρνληξά ηα θαπάθηα επεηδή δελ 

είραλ ηελ ηερλνηξνπία. ρη, ήηαλ ληξνπή λα δψζνπλ έλα φξγαλν θαη λα 

ραιάζεη. Καη απηά δελ ηα βγάδσ απφ ην κπαιφ κνπ, δελ είκαη θαλέλαο 

ξνκαληηθφο πνπ ηνπ αξέζνπλ ηα παιηά θαη πηζηεχεη φηη φια ηα παιηά 

γηλφληνπζηαλ θαιά. Χζηφζν απηφ ην ζέκα, επεηδή πξφιαβα πνιινχο απφ ηνπο 

παιηνχο νξγαλνπνηνχο ιφγσ ηνπ πνιχ πξψηκνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

νξγαλνπνηία απ ηα 15 - 16 κνπ. Αο πνχκε εγψ κεγάισζα ζην εξγαζηήξην ηνπ 

Απαξηηάλ, ήκνπλ θάζε κέξα εθεί, θιεξνλφκεζα  θαη ηα «κνλδέια» ηνπ φπσο 

έιεγε. Χζηφζν έβιεπα πφζν ληξνπή αηζζαλφηαλ αλ έλα φξγαλφ ηνπ δελ ήηαλ 

απνιχησο ρξεζηηθφ, κηιάκε ηξνκεξφ! Έλνησζε κεγάιε ληξνπή. 

Καη έρσ ηελ εληύπσζε όηη επεηδή ήηαλ πεξηζζόηεξν πξνθνξηθέο εθείλεο 

νη θνηλσλίεο ην ηη ζα θαηαζθεύαδεο ζε ζεκάδεπε πνιύ πεξηζζόηεξν απ 

όηη ζήκεξα, πνπ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη έλα καγαδί ζην ηληεξλέη θαη λα 

πνπιάεη ζε θάπνηνλ πνπ δελ πξόθεηηαη πνηέ λα ηνλ δεη. Με κηα 

δηαθήκηζε κπνξείο λα αιιάμεηο ηηο ηάζεηο. 

Ναη, λαη , λαη. Ήηαλ πνιχ νπζηαζηηθφηεξε ε ζπλαιιαγή. Σψξα επί ηνπ 

πξαθηένπ. Γηα ηα ρνληξά θαπάθηα, θαίλεηαη ε κε πξνρεηξφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο. Απηφ κε ηα ιεπηά θαπάθηα είλαη κηα πιεγή ζηελ νξγαλνπνηία πνπ 

ππνβφζθεη αθφκα θαη ζήκεξα. Γειαδή, ηα κπνπδνχθηα, κπάζηλαλ πάξα πνιχ 

απφ ηελ επνρή εθείλε. Καη νη εληάζεηο ηνπο δπλάκσζαλ ζε βάξνο ηεο 

γιπθχηεηαο. Καη φ ιφγνο είλαη φηη ν άλζξσπνο επηδίσμε λα έρεη δπλαηφηεξν 

φξγαλν ζπζηάδνληαο ζηνλ βσκφ ηεο δχλακεο ηελ καθξνβηφηεηα ησλ νξγάλσλ. 

Έλαο πξψηνο πνπ άιιαμε φια απηά ήηαλ ν Ενδέθ, πνπ θαηάξγεζε ηελ 

ηζάθηζε ζηα θαπάθηα, πνπ είλαη έλα είδνο άπινπ θακαξηνχ, θαη αξγφηεξα 

θηάζακε ζην ζεκείν έλα βνπιηαγκέλν θαπάθη λα είλαη εθ θαηαζθεπήο 
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βνπιηαγκέλν επεηδή ν θαηαζθεπαζηήο ήζειε. Απηφ δελ είλαη ην αληηθείκελφ ζνπ 

αιιά αληηιακβάλεζαη ηηο αιιαγέο. Ση έθαλαλ. Βνπιηάδνληαο ην θαπάθη ν 

θαβαιάξεο δελ είρε πνιχ πίεζε ζην θαπάθη εθφζνλ ε ρνξδηέξα ήηαλ ζε πην 

ςειφ ζεκείν απφ ην επίπεδν (ελλνεί ερείν) κε απνηέιεζκα λα κπνξείο λα 

βάιεηο πνιχ ιεπηφηεξν θαπάθη – άξα θαη εληππσζηαθφηεξν, άξα εγψ είκαη 

θαιχηεξνο νξγαλνπνηφο απφ ηνλ δηπιαλφ κνπ.  

Παξόκνηα κε ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θηζάξεο κε ρνξδνζηάηε 

ζαλ ηνπ βηνιηνύ, πνπ ειαηηώλνπλ ηελ πίεζε ζην θαπάθη. 

Ναη, απηφ αθαηξεί ζψκα απφ ην φξγαλν, αθαηξεί πνηφηεηα απφ ηνλ ήρν, δελ 

αθνχο ην μχιν αθνχο άιια πξάκαηα. Βέβαηα απηή ε απνκάθξπλζε απφ ηελ 

«πξαγκαηηθή» νξγαλνπνηία έθαλε ην κνπζηθφ φξγαλν λα πεξηζζφηεξν 

βηνκεραληθφ πξντφλ, έηζη πην πνπ θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα λα ζέζεη ηελ 

νξγαλνπνηία νπξαγφ ζηηο κνπζηθέο εμειίμεηο. Δλψ δειαδή παιαηφηεξα ήηαλ 

ζπλεξγαζία άκεζε ηψξα πιένλ νξγαλνπνηία ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηεο εθδνρή, ελψ ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο, απηφο δειαδή πνπ 

θάζεηαη λα ζρεδηάζεη ηνλ ήρν γηα θάπνηνλ έρεη θχγεη πξν πνιινχ ζε 

ρξεζηκφηεηα.  

Θεσξείο δειαδή όηη νη ίδηνη νη νξγαλνπνηνί ππνβάζκηζαλ ηνλ ξόιν ζαο; 

Οη ίδηνη νη νξγαλνπνηνί ην έθαλαλ γηαηί καο έπηαζε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 

έλαο πνιχ θαθφο αληαγσληζκφο, ν νπνίνο ππήξρε θαη πην παιηά, θαη λα 

ζπλαγσληδφκαζηε κε απνηέιεζκα λα πξηνλίδνπκε ην θιαδί ηεο ίδηαο ηεο 

ηέρλεο. Γειαδή λα θάζεηαη ηψξα ν άιινο λα ιεπηαίλεη ην θαπάθη γηα λα 

απνδείμεη φηη έρεη δπλαηφηεξν φξγαλν απφ ηνπ δηπιαλνχ, απηά ηα έδεζα εγψ 

επί επνρήο Ενδέθ θαη Απαξηηάλ φπνπ ν Απαξηηάλ έβξηδε ηνλ Ενδέθ πνπ «δελ 

ληξέπεηαη, πάεη θαη ηξψεη ηα θαπάθηα, ηη ζα γίλεη απηφ ην φξγαλν ζε 20 

ρξφληα;». Σνλ έλνηαδε ηη ζα γίλεη ηνπ άιινπ ην φξγαλν, έλνησζε ληξνπή σο 

νξγαλνπνηφο. Άιιε αληίιεςε… Απηφ δελ κπνξείο λα ην αθνχζεηο ζήκεξα!!! Ση 

ζα γίλεη ζε 20 ρξφληα, θαλείο δελ λνηάδεηαη. 

Αο επηζηξέςνπκε ζηνπο παιηνύο ινηπόλ. Πνηνη πηζηεύεηο όηη έθηηαρλαλ 

ηηο θαιύηεξεο θηζάξεο;  
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Δκέλα ζαλ νξγαλνπνηνχο κνπ άξεζε ν Μνχξηδηλνο. Ήηαλ έλαο νξγαλνπνηφο ν 

νπνίνο, δελ μέξσ ηη ρξήκαηα δεηνχζε, αιιά έρσ δεη φηη ζε πεξηνρέο πνπ ήηαλ 

αδχλαην λα θαλεί εμσηεξηθά ε δνπιεηά πνπ έθαλε πνιχ θαιή δνπιεηά. Γειαδή 

δελ έθαλε πξνρεηξφηεηεο. Αλνίγεηο έλα φξγαλν δειαδή δηθφ ηνπ, γηαηί ήηαλ κε 

ςαξφθνιια θαη ε δνπιεηά ηνπ είλαη εμαηξεηηθά πεξηπνηεκέλε ζε γσληέο, ζε 

πεξηνρέο φπνπ ήηαλ ηδηαίηεξνο ν θφπνο λα θηηαρηνχλ θαη δελ επεξέαδαλ 

θαζφινπ ηνλ ήρν. Απηφ ην εθηηκψ εγψ ζε έλα νξγαλνπνηφ. Σψξα νη 

Παλαγήδεο έρνπλ θάηη πνιχ σξαίεο θηζάξεο θαη ν Γξεγφξεο ν Απαξηηάλ, ν 

νπνίνο ππήξμε καζεηήο ηνπ Μνχξηδηλνπ θαη ν Άξεο έθαλε πνιχ σξαίεο 

θηζάξεο γηα ηελ επνρή ηνπ. Σψξα απηφ ν Κνληψξεο, θάπσο έηζη, κε ηελ 

δίκπξαηζε πνπ είδεο ζην ζπλέδξην, θαιφ ήηαλ. Σψξα λα ζνπ πσ θάηη άιιν. Ζ 

θαηαζθεπή ηεο ακεξηθάληθεο ηεο αθνπζηηθήο θαη ηεο ιατθήο είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθή γηαηί θαιείηαη λα θαιχςεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Σηο δηαθνξέο ζα 

ηηο βξεηο, αιιά θάηη πνπ δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ είλαη νη ρνξδέο. Οη 

ρνξδέο ηεο ιατθήο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ θξάκα κεηάιινπ απφ ηηο 

ζχγρξνλεο ηηο αθνπζηηθέο. Ζ αθνπζηηθή θηζάξα θνξάεη ρνξδέο 

κπξνπηδφρξσκεο (θσζθνξνχρνπ κπξνχηδνπ πνπ ιέλε θαη δηάθνξεο), ην 

κέηαιιν απηφ έρεη κεγαιχηεξε έληαζε έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηάεη ε 

ακεξηθάληθε κνπζηθή, σζηφζν είλαη εληειψο αθαηάιιειε γηα κηα ιατθή θηζάξα. 

Μάιινλ νη ρνξδέο απηέο δελ ππήξραλ ζηελ αξρή ηνπ αηψλα θαη θνξνχζαλ 

θάπνηεο αξγπξφρξσκνπ ζπεηξψκαηνο. Απηέο είλαη ιηγφηεξν ιακπεξέο ρνξδέο 

θαη είλαη απηέο πνπ πξέπεη λα κπαίλνπλ ζηηο ιατθέο. Πνιιά θηζαξφληα πνπ 

έδεζαλ γηα πνιιά ρξφληα θαη ζα δνχζαλ κέρξη ζήκεξα, επεηδή απφ άγλνηα 

θάπνηνη ζεψξεζαλ φηη είλαη αθνπζηηθή θηζάξα, έπαηξλαλ απφ ην εκπφξην 

ρνξδέο αθνπζηηθήο θαη ράιαγε ην φξγαλν. Γηαηί ε ηάζε απηψλ ησλ ρνξδψλ 

είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε, ζρεδφλ 1,6 -1,8 κεγαιχηεξε, δειαδή ζρεδφλ 

δηπιάζηα. Με απνηέιεζκα αλ πάξεηο ρνξδέο παξάδεηγκα elixir, πνπ είλαη πνιχ 

θαιέο ρνξδέο θαη ηηο θνξέζεηο ζε ιατθή, θαηαζηξάθεθε.  

Σα δηακεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηείο; 

Δληεθάξεο. Δίλαη ιίγν βαξβαξηζκφο ην είδνο απηφ ηεο κνπζηθήο λα παίδνληαη 

κε θηζάξεο πνπ δελ είλαη ιατθέο. Γελ ηαηξηάδεη ην ερφρξσκα 
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Οη κνπζηθνί πηζηεύνπλ όηη είλαη ζέκα ην όηη κε ηελ αθνπζηηθή κπνξείο λα 

έρεηο κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο γηα έλαλ ζύγρξνλν ρώξν. 

Δίλαη κηα επθνιία. Δίλαη πην εχθνιν λα πάξεηο κηα Ovation, αιιά είλαη κηα 

πξνρεηξφηεηα. Δπίζεο λα πάξεηο κηα ιατθή θαη λα βάιεηο ελίζρπζε πάιη δελ ζα 

βγεη θαιφ απνηέιεζκα. Δγψ είκαη θαηά ηεο ελίζρπζεο ζηα φξγαλα θαη ηνπ 

κπνπδνπθηνχ αθφκα. Πηζηεχσ φηη φηαλ βξνπλ απηά ηα πξάκαηα ηελ δηάζηαζή 

ηνπο, γηαηί είλαη αθφκα ζεξκά, ζα είλαη ε πεξίνδνο ηεο νξγαλνπαημίαο κε ηηο 

εληζρχζεηο έλα κλεκείν θηηο. πλέζηεζα θάπνηε ζε έλαλ λεαξφ θίιν ηνλ 

επηηάθην ηνπ Θενδσξάθε, ηνπ ιέσ θαιά ξε, γηαηί παίδεηο κε ξεχκα; Αθφκα θαη 

ζε ζηνχληην έπαηδαλ κε ξεχκα.  

Δίλαη θαη ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο θαη ε αλάγθεο ησλ κεγάισλ ρώξσλ 

πνπ απαηηνύλ ηελ ελίζρπζε. 

Απηφ κπνξεί λα μεπεξαζηεί κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία κε έλα ππθλσηηθφ 

κηθξφθσλν. Αιιά απηή είλαη αθξηβή ιχζε. Δγψ θάπνηε ζην εμσηεξηθφ πνπ 

έπαηδα φηαλ παίδακε ζε ζέαηξα κεγάια εξρφληνπζηαλ θνληά ηα κηθξφθσλα θαη 

εκείο αθνχγακε ιεο θαη παίδακε ζην ζπίηη καο θαη ην ίδην αθνπγφηαλ θαη θάησ. 

Τπάξρεη κηα δηαθνξά όκσο, κε απηόλ ηνλ ηξόπν δελ κπνξεί ν εθάζηνηε 

κπνπδνπμήο λα αθνπζηεί πεξηζζόηεξν από ηνπο άιινπο όπσο ζέιεη… 

Απηφ αθξηβψο, εθεί πάκε ζε έλαλ εγσηζκφ θαη κηα ακεηξνέπεηα, ζε κηα 

θαθνγνπζηηά θαη πηζηεχσ φηη απηφ θάπνηα ζηηγκή ζα αλαδεηρζεί . 

Μοσ είπες όηι πήγαινες ζηον Απαρηιάν, πιζηεύεις όηι οι κιθάρες ηοσ 

είταν επιρροές από άλλοσς.  

Κνίηα λα δεηο, νη θηζάξεο έρνπλ ηξνκεξέο νκνηφηεηεο, φινη ηα ίδηα έθαλαλ. Γελ 

είλαη φπσο ζηα κπνπδνχθηα πνπ ν θαζέλαο θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Αλ πάξεηο 

κηα θηζάξα Παλαγή ή Απαξηηάλ είλαη ζρεδφλ ίδηεο. 

Και ασηό γιαηί ζσμβαίνει; 

Δίλαη πην ζηπιηδαξηζκέλα φξγαλα επεηδή έρεη πην θιαζζηθή ξίδα. Κάηη πνπ 

αμίδεη λα ζεκεηψζεηο είλαη φηη ην ιανχην θαη ε θηζάξα έρνπλ κηα απφιπηε 

νκνηφηεηα ζηελ δηάηαμε ησλ θακαξηψλ. Σα παξάιιεια θακάξηα. Δίλαη δειαδή 
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ε ινγηθή ηνπ ιανχηνπ. Φαληάδνκαη φηη απηνί πνπ έθηηαρλαλ ιανχηα φηαλ 

θιήζεθαλ λα θηηάμνπλ θηζάξεο εθάξκνζαλ ηελ ίδηα ηερληθή. Γελ μέξνπκε ηη 

νδήγεζε ζε απηήλ ηελ θηζάξα, φηη ππήξρε κηα πξνγελέζηεξε έηνηκε θηζάξα, ε 

ξνκαληηθή, κε παξάιιεια θακάξηα , αιιά απηή ήηαλ ηνλ 17ν αηψλα, ή ην 

ιανχην. Πάλησο ε δηαδηθαζία λα βάινπλ ζπξκάηηλεο ρνξδέο, ηα θακάξηα, ν 

θαβαιάξεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη θαζαξά δηθηά καο παηέληα. Δίλαη πην 

ιανπηίζηηθν. Καη ην ιανχην έρεη παξφκνην ξφιν θαη ξπζκηθφ θαη αξκνληθφ. 

Δπνκέλσο επεηδή έρνπλ παξφκνηα ρξήζε ζηηο δπγηέο θαη ζηηο θνκπαλίεο 

πηζαλφλ λα αηηηνινγεί ηα ίδηα θαπάθηα.  

ήκεξα κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη 9/10 θηζαξίζηεο ζε ιατθά 

ζρήκαηα παίδνπλ κε αθνπζηηθή. Πνην πηζηεύεηο όηη είλαη ην 

ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη; Τθνινγηθό, ηδενινγηθό, 

αθνπζηηθό;   

Αηζζεηηθφ. Ηδενινγηθφ φρη γηα κέλα, δελ πάζρσ αθφκα απφ καληναληηιήςεηο… 

Αηζζεηηθφ λαη. Απηφ πνπ ιέλε σξαίν ή άζρεκν είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα ην 

ζεσξνχκε σξαίν απφ πνιχ κηθξέο ειηθίεο. ηαλ εηνηκαδφκαζηε λα αθνχζνπκε 

έλα ιατθφ ηξαγνχδη καο έρνπλ εηνηκάζεη λα αθνχκε ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν 

σο σξαίν. Σν λα παίξλεη ν θηζαξίζηαο κηα ακεξηθάληθε θηζάξα θαη λα 

πξνζπαζεί λα κνλψζεη ηηο ρνξδέο θαη λα ζηακαηήζεη ην sustain ζην παίμηκν 

ηερλεηά, πξνζπαζψληαο λα πάξεη κηα κπάζα θηζάξα, γηαηί απηέο νη θηζάξεο 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ Κνξέα κε ηειείσο δηαθνξεηηθή ζεψξεζε, λα 

παίδνληαη φιεο νη ρνξδέο, ζθνχπα φπσο ιέκε. Ο θηζαξηζηήο δελ ρσξίδεη ηηο 

ρνξδέο ζε δχν ηξίρνξδα φξγαλα παίδεη ζπλήζσο φιεο καδί. Σν απνηέιεζκα 

δελ πείζεη. Πνιιέο θνκπαλίεο παίδνπλ πνιχ σξαία κε κεξάθη, αιιά ε ρξήζε 

απηήο ηεο θηζάξαο ππνζθάπηεη απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. Αιιά επεηδή καο 

θαηεγνξνχλ φηη εκείο ηα ιέκε απηά γηα λα πνπιάκε θηζάξεο ζα ζνπ πσ θάηη 

άιιν. Αλ ζέιεη θαλείο, παίξλεη κηα θιαζζηθή θηζάξα θαη βάδεη ρνξδέο silver 

plat, απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ παιηά θαη είλαη ιίγν δπζεχξεηεο. Έρεη έλα 

πνιχ πην θνληηλφ απνηέιεζκα απφ κηα αθνπζηηθή.   

Ζ θιαζζηθή ζα άληερε απηέο ηηο ρνξδέο; 
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Ναη, είλαη ρακειήο ηάζεο. Ζ θηζάξα πάλησο ε ιατθή είλαη έλα ππφ εμαθάληζε 

φξγαλν, δελ ηελ παξάγνπλ θαη δελ ηελ δεηάλε. Απηή ε καδηθφηεηα ζηελ 

παξαγσγή θηζάξαο πνπ είλαη έλα παγθφζκηα ρξεζηκνπνηνχκελν φξγαλν, θάλεη 

ην θφζηνο ηεο αζχγθξηην κε απηήλ πνπ θηηάρλεη έλαο νξγαλνπνηφο ζηελ 

Διιάδα. Γηα λα θηηάμεη θάπνηνο κηα ιατθή θνζηίδνπλ ηα πιηθά, αλ βάιεη πρ 

παιίζαλδξν θαη θαιά θιεηδηά θαη ινηπά, φζν κηα θηζάξα αθνπζηηθή Yamaha 

πνπ ζα ηελ πιεξψζεη θαη ζε 30 άηνθεο δφζεηο.  

Δθηόο απηνύ ππάξρνπλ θαη θηζάξεο αθνπζηηθέο κε 60 € πνπ κπνξεί λα 

πάξνπλ ζε έλα παηδί γηα λα μεθηλήζεη θαη ζα κπεζεί ζε απηέο ηηο θηζάξεο. 

Μπξάβν… Καη δηακνξθψλεηαη φιε ε αηζζεηηθή. 

Να πνύκε ιίγα ζηνηρεία γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

ηηο θηζάξεο; ηηο θηζάξεο δελ θηηάρλνληαη πνηέ θαξπδηά, παιίζαλδξν 

ρξεζηκνπνηψ εγψ, καφλη θαη θειεκπέθη. Έιαην θαπάθη. 

Κάπνηεο εκθαλίδνληαη κε θέδξν, ρξεζηκνπνηείο εζύ; 

πάληα, ν θέδξνο δελ θάλεη γηα ζπξκάηηλεο ρνξδέο. Γίλεη έλα επράξηζην θαη 

θνιαθεπηηθφ απνηέιεζκα γηα ην θαηαζθεπαζηή ζηελ αξρή αιιά κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ δελ δίλεη απηά ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα δψζεη ην έιαην.  

Πηζηεύεηο θαη ζπ ινηπόλ ζε απηή ηελ άπνςε όηη ό θέδξνο δίλεη άκεζα 

απνηειέζκαηα ελώ ην έιαην δηακνξθώλεηαη ζηαδηαθά; 

Βέβαηα, ην έιαην δηακνξθψλεηαη ζε πέληε πεξίπνπ ρξφληα θαη κεηά ζπλερίδεη 

κε πην αξγνχο ξπζκνχο ελψ ν θέδξνο δηακνξθψλεηαη ζε έλα κε ελάκηζε 

ρξφλν θαη κεηά κέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφο κε πνιχ κηθξή θαη αξγή βειηίσζε, ελψ 

απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά αξρίδεη ε αληίζηξνθε πνξεία, ηδηαίηεξα φηαλ 

δνξίδεηαη κε ζπξκάηηλεο ρνξδέο. ηελ θιαζζηθή θηζάξα είλαη πεξηζζφηεξν 

δφθηκε ε θαηαζθεπή θαπαθηνχ απφ θέδξν γηαηί νη ηάζεηο είλαη κηθξφηεξεο ιφγσ 

ησλ ρνξδψλ. Χζηφζν νη θηζάξεο αλ θαη ήηαλ ζε επξεία παξαγσγή κε θαπάθη 

θέδξνπ απφ ηνλ 19ν αηψλα θαη κεηά δελ ζπλαληάηαη.  

Με ηα θακάξηα ρξεζηκνπνηείο ηα ηξία παξάιιεια; 
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Ναη, απηφ ρξεζηκνπνηψ θαη θαηά θαηξνχο πεηξακαηίδνκαη κε δηάθνξνπο άιινπο 

ηχπνπο. 

Σηο νπνίεο ηηο ραξαθηεξίδεηο θαη απηέο σο «ιατθέο»; 

Ναη, βέβαηα. Πξνζπαζψ γεληθφηεξα φζν κπνξψ θαη φζν ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα κνπ επηηξέπνπλ λα θάλσ απηφ πνπ πηζηεχσ, απηφ πνπ ζεσξψ φηη 

έρσ θιεξνλνκήζεη. Να θάλσ δειαδή ηα φξγαλα φζν πην γεξά κπνξψ έηζη 

ψζηε λα αληέμνπλ ζηνλ ρξφλν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηιψληαο γηα θηζάξεο, 

απηή (κνπ δείρλεη κηα θηζάξα απφ ην καγαδί) είλαη 22 εηψλ. Δίλαη κηα πνιχ 

άλεηε δηθή κνπ θαηαζθεπή ζηελ νπνία έβαιε ν ηδηνθηήηεο κπξνλδε ρνξδέο θαη 

ηελ δηέιπζε. Χζηφζν επεηδή απηή δελ θηηάρλεηαη επεηδή έρεη πάξεη απφ ηνλ 

ληάθν ζα ηνπ δψζσ κηα άιιε απφ ηηο παιηέο πνπ έρσ γηα αληαιιαθηηθή.   

Ο θαβαιάξεο ζηηο ιατθέο είλαη πάληα ζηαζεξόο; Γηαηί έρσ δεη θαηά 

θαηξνύο όξγαλα κε θηλεηό θαβαιάξε. 

Απηέο δελ είλαη γηα ιατθέο. Χξαία θηζάξα, δελ ππάξρνπλ απφιπηνη θαλφλεο. 

Δίρα πάεη κηα θνξά ζην ξαδηφθσλν λα παίμσ θαη ήηαλ έλαο κε ιανπηνθίζαξν, 

κε θηλεηφ θαβαιάξε. Μηα ηηαιηθή θηζάξα, πνιχ παιηά, κε θφληξα πιαθέ, 

θαπάθη απφ έιαην πνιχ θαθήο πνηφηεηαο, ράιηα δειαδή, ηνπ θιψηζνπ θαη ηνπ 

κπάηζνπ. Καη έπαηδε ρξφληα κε απηήλ ηελ θηζάξα, θαηαπιεθηηθή θηζάξα, αιιά 

έπαηδε κε αζεκφρξσκεο ρνξδέο. 

ηελ ηαζηηέξα ρξεζηκνπνηείο έβελν; 

Ναη 

Πάληα 

ρη πάληα. Σνλ έβελν δελ ηνλ πνιπζπκπαζψ θαη ζηα κπνπδνχθηα δελ ηνλ 

ρξεζηκνπνηψ ζρεδφλ θαζφινπ πιένλ. Γελ είλαη ν παιηφο ν έβελνο, ε πξψηε 

χιε έρεη αιιάμεη. Έρνπλ αιιάμεη νη ζπλζήθεο, ν ηξφπνο πνπ παξάγεηαη… Ο 

παιίζαλδξνο αο πνχκε ήηαλ άγξην μχιν, πξνζπαζνχλ λα επηηαρχλνπλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο θαη δελ έρνπλ θακία ζρέζε. Έρεη απμεζεί θαη πάξα πνιχ ε 

δήηεζε. Ο έβελνο δελ είλαη πηα φπσο παιηά. 

ε ππθλόηεηα; 
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ε ππθλφηεηα, ζε αμηνπηζηία, ζε ρξψκα, ζε φια. Καη παξφηη δελ είκαη θαη 150 

εηψλ έρσ αηζίσο θηάζεη ηα 31 ρξφληα ζηελ νξγαλνπνηία θαη βιέπσ φηη έρνπλ 

αιιάμεη άξδελ ηα μχια. Σα θαπάθηα θαιιηεξγνχληαη. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξγάλνπ; 

Δγψ θηηάρλσ φπσο ηεο θιαζζηθήο. Σεο δεχηεξεο πεξηφδνπ αο πνχκε, δελ 

θηηάρλσ θηζαξφληα. Αιιά επεηδή απέρσ αξθεηά απφ ηελ ζχληαμε, ζθνπεχσ 

ζην κέιινλ λα θηηάμσ ιατθέο θηζάξεο κε αξθεηά κηθξφηεξν θφζηνο ψζηε λα 

είλαη πξνζβάζηκεο απφ πνιχ πεξηζζφηεξνπο θαη λα είλαη πην αληαγσληζηηθέο. 

Γειαδή απηφ ην πξάκα κε ηηο ακεξηθάληθεο δελ πάεη άιιν.  

Αθόκα θαη λένη θαιιηηέρλεο πνπ παίδνπλ ιατθό ξεπεξηόξην 

ρξεζηκνπνηνύλ αθνπζηηθέο θηζάξεο θαη αθόκα θαη αλ έρνπλ παξαζηάζεηο 

δελ επηζπκνύλ ηελ ιατθή θηζάξα. 

Ναη, απηφ πνπ ιέκε ηψξα έρεη άκεζε ζρέζε κε απηφ πνπ είπακε πξηλ, φηη 

δειαδή απηφ πνπ ζέινπκε είλαη απηφ πνπ καο έρνπλ πξνγξακκαηίζεη λα 

ζέινπκε. 

Μήπσο είλαη θαη ε επξύηεηα ζην ξεπεξηόξην πνπ έρνπλ ηώξα νη 

κνπζηθνί; Ή αθόκα ε έιιεηςε ηαπηόηεηαο; Γειαδή ηώξα νη λένη κνπζηθνί 

δελ ζα παίμνπλ κόλν έλα είδνο κνπζηθήο, ζα παίδνπλ ιατθό θαη 

ξεκπέηηθν αιιά κπνξεί λα παίδνπλ θαη θαλέλα ξνθάθη, θακία κπαιάληα 

ζηελ παξέα. Ζ αθνπζηηθή έρεη απηό ηνλ ραξαθηήξα. 

Ναη, πιένλ νη κνπζηθνί νξίδνληεο έρνπλ αλνίμεη θαη απηφ είλαη ην επράξηζην. 

Πηζαλφλ ν θαξβέιεο γηα παξάδεηγκα λα είρε κνπζηθέο παξαζηάζεηο κφλν 

απφ ζπγθεθξηκέλα είδε κνπζηθήο. Σψξα κπνξνχκε λα αθνχζνπκε κνπζηθή θαη 

απφ ην Σηκπνπθηνχ!  

Έηζη. Ζ ηαζηηέξα είλαη πην θαξδηά από ηεο αθνπζηηθήο; 

Ναη, γηα λα επλνεί ηηο κπαζαδνχξεο, ηα κπαζακέληα.  

Σν κήθνο ρνξδήο; 

Α, Απηφ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ. Έρσ δεη θηζαξφληα κε κήθνο 62, 60, πνιχ 

κηθξφ. Ζ ιατθή φκσο 65. Γελ θηάλνπλ φκσο πνηέ 66. Δθεί 64, 65, 65.6.  
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Σα θιεηδηά. πσο ε θιαζζηθή; 

Ναη, θαλνληθά έηζη θηηάρλεηαη, αλ θαη ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη. Δγψ φκσο αλ 

ν πειάηεο δελ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ην θαξάνπιν ρξεζηκνπνηψ 

απηφ (δείρλεη ηεο θιαζζηθήο) γηαηί έρεη δχν ζεκεία ηξηβήο ην θιεηδί θαη είλαη πην 

ζηαζεξφ. Δλψ ζηελ άιιε έρεη έλα ζεκείν. Ο ιφγνο πνπ νη κεγάιεο βηνκεραλίεο 

έρνπλ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην θαξάνπιν είλαη γηα νηθνλνκία ρξφλνπ θαη 

πιηθνχ. Αλ θαη είλαη ειάρηζηε ε δηαθνξά, κε ζθιεξά νηθνλνκνηερληθή 

πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηνί είλαη πην θεξδνθφξα, γηαηί κηιάκε γηα 

ρηιηάδεο φξγαλα θαη εθεί ε δηαθνξά θαίλεηαη. Ζ ινγηθή πνπ θαηαζθεπάδνπλ 

είλαη ίδηα κε ην λα θαηαζθεχαδαλ ακνξηηζέξ γηα παξάδεηγκα, δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε ηελ κνπζηθή αηζζεηηθή. Οη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ απηφ ην πξάκα 

ζθέθηνληαη θαη ην νηθνλνκηθφ, είλαη έλα πξντφλ. Αθνχ θηάλεη ν άιινο λα 

θαηαζθεπάζεη θφληξα πιαθέ κε ζηξψζε ρεκηθνχ παιίζαλδξνπ, ζεκαίλεη φηη 

θνηηάεη θάζε ζελη. Γηα κέλα γηα παξάδεηγκα λα θάηζσ λα θηηάμσ θάηη ηέηνην ζα 

κνπ θνζηίζεη παξαπάλσ, αιιά εγψ ζα ην θάλσ γηα έλα φξγαλν. 

Δπραξηζηώ πνιύ  

  

πλέληεπμε ηάζε Σζόιε 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 11/4/2010 

ΧΡΑ: 19:00 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 180΄ 

ΣΤΠΟ: ΖΜΗΓΟΜΖΜΔΝΖ  

ΣΟΠΟ: ΟΗΚΗΑ ΚΟΗΝΟΤ ΦΗΛΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ 

χληνκν βηνγξαθηθφ ηάζε Σζφιε155: 

                                                             
155

 Σν βηνγξαθηθφ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://tlpm.gr/tsolis/index.htm ηνπ Σκήκαηνο 
Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο – ΣΔΗ Ζπείξνπ, φπνπ θαη δηδάζθεη.   

http://tlpm.gr/tsolis/index.htm
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Ο ηάζεο Σζόιεο γελλήζεθε ζηε Πξέβεδα ην 1967. Δίλαη ηειεηόθνηηνο ηνπ 

ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ΣΔΙ εξξώλ. Άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή 

εγρόξδσλ κνπζηθώλ νξγάλσλ από ην 1989. Από ην 1990 κέρξη ην 1992 

καζήηεπζε θνληά ζηνπο αδειθνύο Σζνλίδε ζην εξγαζηήξηό ηνπο ζηηο έξξεο. 

Σν 1996 δεκηνύξγεζε ην δηθό ηνπ εξγαζηήξην ζηελ Πξέβεδα όπνπ άξρηζε λα 

θαηαζθεπάδεη όξγαλα από όιε ηελ νηθνγέλεηα ησλ ιανπηνεηδώλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο όιεο ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο, ζθαθηά ή/θαη κε ληνύγεο, 

θπξίσο ζε ζρέδηα δηθά ηνπ. Ιδηαίηεξε αγάπε έρεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ιατθήο 

θηζάξαο θαη ηνπ ζηεξηαλνύ ιανύηνπ.  

Έρεη παίμεη κε δηάθνξα ζρήκαηα κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα ηεο ζύγρξνλεο 

ειιεληθή ζθελήο, ξεκπέηηθα θαη ιατθά, θαη απηή ηελ πεξίνδν ζπκκεηέρεη ζηε 

ζεαηξηθή νκάδα Πξέβεδαο όπνπ παίδεη δηάθνξα όξγαλα θαη ζπλζέηεη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο νκάδαο. Όξγαλα ηνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από δηάθνξνπο 

επαγγεικαηίεο κνπζηθνύο. Από ην 2000 δηδάζθεη ην κάζεκα ηεο Οξγαλνπνηίαο 

ζην ΣΛΠΜ ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ ζε εξγαζηήξην πιήξσο εμνπιηζκέλν ζηελ Άξηα 

όπνπ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί όια ηα λπθηά έγρνξδα 

όξγαλα.  

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο επίζεο εξεπλώληαη ηόζν νη παιηέο θαηαζθεπαζηηθέο 

ηερληθέο όζν θαη νη ζύγρξνλεο αληηιήςεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Ωο ππεύζπλνο ηνπ εξγαζηεξίνπ νξγαλνπνηίαο ζπκκεηείρε ζηελ 

έθζεζε πνπ δηνξγάλσζε ην ΣΛΠΜ ην 2004 όπνπ εθηέζεθαλ ηόζν νη 

θαηαζθεπέο ησλ θνηηεηώλ αιιά θαη πιηθά, εξγαιεία θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα 

θαηαζθεπήο. Έρεη δώζεη δηαιέμεηο ζην ΣΔΑΠΗ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Καηαζθεπή Μνπζηθώλ Οξγάλσλ. Σα εξεπλεηηθά ηνπ 

ελδηαθέξνληα επηθεληξώλνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο αθνπζηηθήο θαη ιατθήο 

θηζάξαο θαη ηνπ όξζηνπ ειεθηξαθνπζηηθνύ κπάζνπ.  

 

Καηαξράο αο αξρίζνπκε κε θάπνηα γεληθά. Θα ήζεια λα κνπ πεηο αλ 

μέξεηο από ηελ πξνζσπηθή ζνπ έξεπλα πόηε άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ν όξνο «ιατθή» θηζάξα; 



 
92 

 

Ο φξνο ιατθή θηζάξα δελ γλσξίδσ, αιιά θαληάδνκαη φηη είλαη ζρεηηθά 

θαηλνχξηνο, δειαδή ηελ δεθαεηία ηνπ 80 κε ηελ αλαβίσζε ηνπ ξεκπέηηθνπ. Γελ 

ζην ιέσ κε ζηγνπξηά. Κάπνπ ηφηε ην έρσ πξσηναθνχζεη εγψ.  

Μήπσο έρεηο αθνύζεη από θάπνηνλ παιηό νξγαλνπνηό πσο ηελ έιεγε; 

Κηζάξα, δελ ρξεζηκνπνηνχζε ην ιατθή. Δίλαη θηζάξα.  

Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πηζηεύεηο εζύ όηη πξέπεη λα έρεη κηα θηζάξα 

γηα λα ηελ ραξαθηεξίζεηο ιατθή. Δμσηεξηθά αιιά θαη πξνο ηνλ ήρν. 

πλήζσο ζε ζρέζε κε ην ζρήκα έρνπλ έληνλε δηαθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ην 

πάλσ θαη ην θάησ κέξνο ζε ζρέζε κε ην κεζαίν, θάηη πνπ ζηηο ακεξηθαληθέο , 

ηηο Μάξηηλ αο πνχκε δελ ζπκβαίλεη. Οη Dreadnought δειαδή, απηέο πνπ ιέκε 

ζήκεξα αθνπζηηθέο θηζάξεο έρνπλ ζρεδφλ αλχπαξθηε κέζε, ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ ιέκε εκείο ιατθέο. Δίλαη νρηάξη δειαδή ην ζρήκα ηνπο. 

Ίδην ην πάλσ κε ην θάησ  κέξνο; 

Ίζν εγψ δελ έρσ δεη, πνιχ θνληά λαη, αιιά ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη 

ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά κε ην κεζαίν ηκήκα. Τπάξρεη δειαδή νξαηή 

δηαθνξά. Μνηάδεη δειαδή πεξηζζφηεξν κε ηελ θιαζζηθή. 

Καη από κέγεζνο; 

Απηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηα ρέξηα κνπ είλαη κέρξη ην κέγεζνο ηεο 

θιαζζηθήο, κεγαιχηεξε δελ έρσ δεη. πλήζσο είλαη πην ξερέο απφ ηελ 

θιαζζηθή. 

Τπάξρεη θάπνηνο δηαρσξηζκόο ζην κέγεζνο ζε ζρέζε κε ην πόζν παιηέο 

είλαη; 

πλήζσο νη πην κηθξέο πνπ βξίζθνπκε είλαη πην παιηέο. Γελ μέξσ φκσο αλ 

απιά δελ έρνπλ έξζεη ζηα ρέξηα ηα δηθά κνπ. 

Πηζηεύεηο όηη επεηδή είλαη πην επαίζζεην έλα όξγαλν κε κεγάιν θαπάθη 

γηα απηό πηζαλφλ λα κελ έρνπλ ζσζεί.  

Δίλαη θαη απηό αιιά έρεη λα θάλεη κε ην ξόιν ηνπ νξγάλνπ. Με ην ξόιν 

ζηελ νξρήζηξα. Αλ είλαη κηθξή δειαδή κηα θηζάξα ζα παίδεη κε κηθξά 
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ζρήκαηα, κε ιίγα φξγαλα. Καη ν ηξφπνο παημίκαηνο ήηαλ ε κπαζνγξακκή, λα 

μερσξίδεη δειαδή απφ ην κπνπδνχθη. Πην ζηελφ φξγαλν, δειαδή πην κηθξφο 

φγθνο αέξα, δίλεη πεξηζζφηεξε αηάθα πνπ ιέκε, δειαδή πνζφ γξήγνξα 

δηεγείξεηαη ε ρνξδή απφ ηελ πέλα πνπ παίδνπκε. Κάλεη ηνλ ήρν πην δηαθξηηφ 

κέζα ζηελ νξρήζηξα. Καη έηζη παίξλεη ην φξγαλν θαη έλα ξφιν θξνπζηνχ κέζα 

ζηελ νξρήζηξα. 

Μηαο θαη δελ ππήξραλ ηόηε θξνπζηά ζηελ νξρήζηξα. 

Αθξηβψο. Τπνθεηκεληθή άπνςε απηφ.  

Ναη, αξθεηνί ην ππνζηεξίδνπλ απηό. Πηζηεύεηο δειαδή όηη ν θηζαξίζηαο 

είρε ξόιν; 

ίγνπξα είρε ξφιν. Γελ ήηαλ κπνπκθα κπνπκθα (θάλεη ρεηξνλνκία ζαλ λα 

παίδεη κνλνθφκκαηε ηε ζπγρνξδία) πνπ παίδνπλ ζήκεξα,  θάηη πνπ πηζηεχσ 

γίλεηαη γηα λα κελ θνπξάδνληαη κε ηα πνιιά ηζηθηεηέιηα πνπ παίδνληαη 

ζήκεξα, κέρξη ηα μεκεξψκαηα. Έπαηδε ηφηε θαλνληθά, θάηη αλάκεζα απφ 

ζπγρνξδίεο θαη ζνιηζηηθφ. Απιά δελ έπαηδε ζε ηφζν ςειέο ζπρλφηεηεο, ζηηο 

πξίκεο ρνξδέο ηεο θηζάξαο. Έπαηδε δειαδή κπαζνγξακκέο θαη δίθσλεο – 

ηξίθσλεο ζπγρνξδίεο. 

Μπνξείο λα πξνζδηνξίζεηο πόηε έγηλε πην ζπγρνξδηαθή ε θηζάξα ζην 

ξεκπέηηθν; 

ίγνπξα κεηά ηελ αλαβίσζε. Οη παιηέο εθηειέζεηο πνπ αθνχκε δελ ππάξρεη 

απηφ.  

ε θάπνηεο θνκπαλίεο λσξίηεξα, όπσο ζηνπ Σζηηζάλε; 

Απηέο ήηαλ θαη κεγάιεο κπάληεο, εγψ πηζηεχσ φηη απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά 

πνπ κπήθε ην ιατθφ ε θηζάξα δελ είρε ξφιν. Τπήξρε επεηδή έπξεπε λα 

ππάξρεη. Έπαηδαλ κέζα πηάλν, θνληξακπάζν θαη 85 κπνπδνχθηα… 

Τπάξρεη θαη ραξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία κε 15 κπνπδνύθηα θαη κηα 

θηζάξα ζην βάζνο. 

Ναη θάηη ζαλ «άζε θαη απηφλ λα πάξεη θαλέλα κεξνθάκαην…» 
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Μάιηζηα, θαη όζνλ αθνξά ην ήρν, πόηε ζα ραξαθηήξηδεο κηα θηζάξα 

ιατθή από ηνλ ήρν ηεο; 

Αληζφξξνπν! ε ζρέζε κε ηελ αθνπζηηθή θηζάξα. Γειαδή είλαη θηζάξεο πνπ 

ζπλήζσο ρηππψληαο κηα ρνξδή ππεξηζρχεη ε βαζηθή ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηνπο αξκνληθνχο αιιά δελ μέξσ πνηνη αξκνληθνί είλαη ηζρπξφηεξνη ζε ζρέζε κε 

άιινπο. Γελ έρεη απηή ηελ ίζε έληαζε ζε φινπο ηνπο αξκνληθνχο.  

Γελ ιεο δειαδή αληζνξξνπία ζηηο βαζηθέο ζπρλόηεηεο; 

φρη, φρη φηη έλα θα αο πνχκε παίδεη πην δπλαηά απφ ην ια, ή φηη παίδνπλ ηα 

κπάζα πην δπλαηά απφ ηα πξίκα, αιιά ρηππψληαο έλα αθφξλην θάπνηα 

αθνχγνληαη πην μεξά. Γελ κπνξείο λα παίμεηο απαιά αο πνχκε. Δπίζεο έρεη 

δηαθνξεηηθφ ήρν αλάινγα κε ην πψο παίδεηο. Αλ παίδεηο δειαδή απαιά ή 

άγξηα, αλ παίμεηο κε πέλα ή κε ηα δάρηπια. Κάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηηο 

αθνπζηηθέο θηζάξεο, είηε παίμεηο δειαδή απαιά είηε μειψζεηο ηνλ θαβαιάξε ν 

ήρνο είλαη ζρεδφλ ν ίδηνο. Αιιάδεη κφλν ε έληαζε.  

Απηό πηζηεύεηο όηη είλαη ειεγρόκελν; 

Αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή… 

Σν Sustain; Έρεη; 

Γελ μέξσ αλ είλαη ζεκαληηθφ απηφ. Σν λα ρεη δελ είλαη θαθφ, ην ζηακαηάεη ν 

κνπζηθφο φπνηε ζέιεη. Κάπνηα θαιά φξγαλα θαη αδεξθψλ Παλαγή θαη 

Απαξηηάλ πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηα ρέξηα κνπ είραλ. Σψξα αλ είλαη ειάρηζην 

κηθξφηεξν απφ κηα Μάξηηλ ή απφ θάπνηα άιιε κε Υ braces δελ είκαη 

απνιχησο ζίγνπξνο. Πάληα αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή. Καη δελ ηηο έρσ 

ζπγθξίλεη κε κηα αθνπζηηθή ηνπ 60. Γηαηί παίδεη θαη ξφιν θαη ε ειηθία ηνπ 

νξγάλνπ, ηα ρξφληα πνπ έρεη παίμεη.  

Ο Μπζηαθίδεο αο πνύκε ζέιεη κηθξό sustain αιιά απηό είλαη 

ππνθεηκεληθό. 

Ναη, θάηζε φκσο λα ην μεθαζαξίζνπκε απηφ. Μηθξφ Sustain δελ ζεκαίλεη φηη 

ζβήλεη ε λφηα, αιιά ζε έλα ζρεδηάγξακκα έληαζεο θαη ρξφλνπ, αλ θάλακε ηελ 

θακπχιε ζα είρακε φηη αλεβαίλεη απφηνκα, κέλεη ιίγν ζε απηφ θαη αξρίδεη θαη 
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πέθηεη. Σψξα ην sustain δελ είλαη ην πφζν κέλεη ςειά αιιά θαη ην πφηε 

ζβήλεη.  Μπνξεί ν Μπζηαθίδεο λα θάλεη κε ην παίμηκφ ηνπ λα θξαηάεη ιηγφηεξν 

ζην κέγηζην ζεκείν, ην κάμηκνπκ  αιιά απφ εθεί θαη πέξα ην ζβήζηκν κπνξεί 

λα πεξάζεη ψξα κέρξη λα κελ ην αθνχκε.  

Γηα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη δεη δηαγξάκκαηα ηη αληηιακβάλεηαη σο sustain, 

ηελ πησηηθή θακπύιε ή ηελ αηάθα. 

ρη ηελ πησηηθή θακπχιε, γηαηί πξαθηηθά ζε κηα νξρήζηξα απηφ είλαη ην 

sustain γηαηί θαπαθψλεηαη απφ ηα άιια φξγαλα θαη δελ αθνχγεηαη ην 

πξαγκαηηθφ sustain.  

Ωξαία. Μνπ είπεο όηη έρεηο επηζθεπάζεη θάπνηα παιηά όξγαλα. Από απηά 

πνπ έρεηο δεη πνηαλνύ πηζηεύεηο όηη είλαη ηα θαιύηεξα, από πιεπξάο 

αληνρήο αιιά θαη από ήρνπ.  

Γελ έρνπλ πεξάζεη απφ φινπο αιιά απφ απηνχο πνπ έρνπλ πεξάζεη νη 

θαιχηεξεο ήηαλ δχν ησλ αδεξθψλ Παλαγή. ε απηά δελ είρε γίλεη θαη θακία 

παξέκβαζε, δελ είρε γίλεη εγρείξεζε, ή αλ είρε γίλεη είρε γίλεη απφ ηνπο ίδηνπο. 

Οη θηζάξαο απηέο είραλ άςνγε δνπιεηά,  πνιχ θαιέο ζπλαξκνγέο θαη ήηαλ θαη 

ζε θαιή θαηάζηαζε.  

Απαξηηάλ έρεηο δεη κε ηέζζεξα θακάξηα ή κε ηξία;  

Με ηέζζεξα ήηαλ, εθηφο απφ κηα πνπ δελ είκαη ζίγνπξνο φηη ην θαπάθη ήηαλ ην 

δηθφ ηεο γηαηί είραλ κπεη πνιιά ρέξηα πάλσ. Σξία ζαλ κπνπδνχθη θαλνληθά. 

Καη ν ήρνο ήηαλ πνιχ θαιφο, ζχκηδε ηνλ ήρν πνπ έρεη ην βηνιί φηαλ παίδεη κε 

πέλα. Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ιατθέο θηζάξεο, φρη ζηελ Διιάδα θηζάξεο κε 

ζθαθηφ θαπάθη αιιά κε ηξχπα, φρη κε F, νη Gibson O Style. Αλ απηέο είραλ 

θπθινθνξήζεη ζηελ Διιάδα ζα ηελ είραλ εξσηεπηεί φινη ηφηε, κηιάκε γηα ην 

1900! 

Πάκε ιίγν λα δνύκε ηα θακάξηα θαη δηάηαμε. 

Ναη, εθεί λα δεηο ηψξα κπέξδεκα. Γηαηί εθεί πνπ παο λα βγάιεηο κηα άθξε 

έξρεηαη θάηη θαη ηξσο γθνι απφ ηα απνδπηήξηα.  

Γειαδή; 
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Δθεί πνπ ιεο βξήθα δηάηαμε θαη θνχξεκα έξρεηαη κηα θηζάξα κε x Bracing θαη 

αθνχγεηαη πην ιατθή θαη απφ ηηο ιατθέο. 

Απ ηελ Διιάδα; 

ρη, απφ έιιελα εγψ δελ έρσ δεη πνηέ κε x Bracing.  

Δίρε έξζεη Διιάδα; 

Σφηε φρη, ζήκεξα αληίγξαθφ ηεο λαη. 

Από πνύ; 

Γαιιία, Michelle Macaffery, ε θηζάξα ηνπ Janco Rahard.  

Καη ηελ ιεο ιατθή; 

Απνιχησο… Έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιατθήο θηζάξαο, δειαδή ηδηαίηεξν 

ζρήκα, βέβαηα έρεη πην βαζχ ζθάθνο, έληνλεο θακπχιεο ζηελ πιάηε θαη 

θαπάθη, x Bracing δηάηαμε, δέζηκν απφ πίζσ πνπ απηφ θαη είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ ηελ αθνπζηηθή.  

Μπνξείο λα κνπ πεηο από ηα όξγαλα πνπ έρεηο δεη κεξηθά ζηαζεξά 

ραξαθηεξηζηηθά. Αο πνύκε γηα ηα θακάξηα. 

Ναη, κηιάκε γηα ηέζζεξα θακάξηα θαη κεξηθέο θνξέο ππάξρεη έλα αθφκα 

ςεπηνθάκαξν, δελ θηάλεη δειαδή κέρξη ηελ άθξε ηνπ θαπαθηνχ θαη λα 

αθνπκπήζεη ζηα πιατλά. Δίλαη ζηαηηθφ θαη γηα ελίζρπζε, γηα θαλέλα ηάζησκα 

αο πνχκε λα κελ έρεηο πξνβιήκαηα.  

Ζ δηάηαμε κε ηα ηξία θαη ηα ηέζζεξα μέξεηο κε πνηα ζεηξά έγηλαλ; 

Κνίηα απηή κε ηα ηξία λνκίδσ φηη είλαη ειιεληθή θαηαζθεπή. Γηαηί ζε θηζάξεο 

πνπ έρσ δεη απφ ην εμσηεξηθφ, Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία θακία δελ είρε ηξία 

θακάξηα. Ίζσο είλαη επηξξνή απφ ην κπνπδνχθη, Γελ μέξσ απηφ είλαη θαζαξά 

ππνθεηκεληθφ.  

Σα παξάιιεια από πνύ πηζηεύεηο όηη πξνέξρνληαη; 

Απφ ην ιανχην.  



 
97 

 

Από ζέκα ζηαηηθό, κηα θηζάξα κε ην κέγεζνο ηεο θιαζζηθήο ζα άληερε κε 

κόλν ηξία θακάξηα; 

Μκκκκ, δχζθνιν. Μέλεη κεγάιε επηθάλεηα θαη ζα έρεη πξνβιήκαηα. Δίηε ζα 

αλαζεθσζεί απφ ην ηξάβεγκα ζηνλ θαβαιάξε, είηε ζα βνπιηάμεη πξηλ απφ 

απηφλ. Γηα λα γίλεη απηφ ζέιεη πνιχ ρνληξφ θαπάθη. 

Σα θαπάθηα ήηαλ ρνληξά; Έρεηο δεη ιεπηό θαπάθη; 

ρη, δελ έρσ δεη. Καη αλ έρσ δεη ήηαλ ζίγνπξα απφ ηα ηξηςίκαηα, ηηο 

επηζθεπέο. Σνπο έλνηαδε θαη ε δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν γηαηί δελ είραλ νη παίρηεο 

εχθνιε πξφζβαζε ζε νξγαλνπνηνχο.  

Από μύια ηη έρεηο δεη; 

Έρσ δεη ζθελδάκη. Έρσ δεη θαη θαξπδηά θαη καφλη. Γηα παιηέο κηιάκε.  

Μηιάκε γηα ειιεληθά μύια; 

Γελ μέξσ αλ ήηαλ απφ Διιάδα αιιά ηα βξίζθεηο ζίγνπξα ζηελ Διιάδα. Γελ 

μέξσ θαηά πφζν είραλ πξφζβαζε ζην εμσηεξηθφ γηα μχια. Άιιν αλ δηαιπφηαλ 

έλα πηάλν θαη έπαηξλαλ ηα μχια.  

Πάκε ιίγν θαη ζηα δηθά ζνπ όξγαλα. Πηζηεύεηο όηη δεηάλε πιένλ θηζάξεο; 

Σα ηειεπηαία ρξφληα λνκίδσ φηη έρνπλ απμεζεί.  

Καη μέξνπλ ηη δεηάλε; ηαλ δειαδή ζνπ ιέλε ιατθή θηζάξα ελλννύλ ην 

ίδην κε ζέλα; 

Απηνί πνπ ζα δεηήζνπλ λαη, ελλννχλ ην ίδην. 

Καη ζαλ ήρν ηη δεηάλε; 

Σψξα εδψ κπαίλεη έλα ζέκα. Πνιχο θφζκνο ζέιεη λα αθνχζεη έλα δηαθνξεηηθφ 

ήρν απφ ηελ αθνπζηηθή. Καη αθφκα θαη έλα θαθφ φξγαλν λα αθνχζεη ηνπ 

αξέζεη επεηδή είλαη δηαθνξεηηθφ. Απηφ ίζσο ην εθκεηαιιεχνληαη θάπνηνη θαη 

πνπιάλε φξγαλα απιά δηαθνξεηηθά.  

Γηαηί πηζηεύεηο όηη ζην ξεκπέηηθν ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύλ αθνπζηηθή 

θηζάξα; 
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Γηαηί γηα πνιιά ρξφληα δελ θηηαρλφληνπζαλ θαη γηαηί έβξηζθε θάπνηνο εχθνια 

κηα νηθνλνκηθή θηζάξα θαη ζσζηή, λα κελ θαιηζάξεη δειαδή. Δπίζεο είλαη 

ζέκα έληαζεο. πσο ιέγακε θαη πξηλ απηφ πνπ δεηάλε είλαη έληαζε, είλαη 

λσξίο αθφκα, είλαη επνρή ηεο εληχπσζεο. Θα θαηαιαγηάζεη φκσο. 

Ζ επρξεζηία παίδεη ξόιν; 

Μέρξη ζήκεξα λαη. Αιιά αξρίδεη θαη αιιάδεη πηζηεχσ. Καη φρη κφλν απφ 

επαγγεικαηίεο.  

Αλ ζνπ δεηνύζε θάπνηνο λα θάλεηο κεηαηξνπέο ζηελ ιατθή θηζάξα ζα ηηο 

έθαλεο; Αο πνύκε ζην ζρήκα ή ηελ ειεθηξηθή ελίζρπζε; 

Ναη, αξθεί λα κνπ άθελε ην ρξφλν λα ην κειεηήζσ. Ζ θηζάξα ζα παξακείλεη 

ιατθή. Γελ αιιάδεη θάηη ζηνλ ήρν θαη ζην φξγαλν. Πνηα ε δηαθνξά δειαδή αλ 

έβαδεο έλα κηθξφθσλν κπξνζηά θαη ηελ ζπλέδεεο κε πεηαιηέξα; Σν φξγαλν 

δελ αιιάδεη ην απνηέιεζκα είλαη δηαθνξεηηθφ.  

Ση ζρήκα ζθάθνπο πξνηηκάο; 

πλήζσο θηηάρλσ ζρεηηθά κηθξά αιιά ηψξα δνπιεχσ θάπνηεο κεγάιεο, ιίγν 

κεγαιχηεξεο θαη απφ θιαζζηθή. Αιιά αλ βγάισ ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ 

κεγάιε ζα πξνηηκάσ ηε κεγάιε.  

Καη από μύια; 

Απφ μχια φηη θαη ζηα άιια φξγαλα. Έρσ κηα κεγάιε έλζηαζε γη απηφ πνπ ιέλε 

φινη Βξαδηιηάληθν παιίζαλδξν πνπ δελ είλαη φκσο Βξαδηιηάληθνο… Μάιινλ 

είλαη απφ ηελ Ηλδία.  

Καξπδηά; 

Ναη. Καη λα ζνπ πσ θαη θάηη άιιν; Καη κνπξηά! Καηλ κπαληνχθ 

Καπάθη; 

Δίκαη θάζεηνο ζην έιαην. Ο θέδξνο δίλεη εληππσζηαθφ ήρν γηαηί δίλεη δηαθξηηά 

κεζαία αιιά δελ αθνχεη ζηα ρέξηα ηνπ παίρηε.  

Πάρε πνπ δνπιεύεηο; 
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Πέθησ θαη ρακειά… 

Γειαδή; 

Έρσ θηάζεη ζε ζεκεία κέρξη ηα 1,7 

Α, πνιύ ρακειά. Γελ είλαη επίθνβν; 

Μηιάκε γηα ηνπηθά. Γεληθά παίδσ ζην 2,5. 

Καπάθηα καιαθά – ζθιεξά; 

Μεζαία. Βαζηθά πνιχ καιαθά δελ δνπιεχσ. Έηζη φπσο βάδσ ηα θακάξηα δελ 

βνιεχνπλ. Κάλσ θαη θιίζε ζην θαπίθη κε έλα θαινχπη πνπ ρξεζηκνπνηψ. Σν 

θαινχπη έρεη ηελ θιίζε πνπ ζέισ λα δψζσ θαη εθαξκφδσ ην θαπάθη θαη ην 

πηέδσ. Γηα ηελ πνηφηεηα ηψξα ζέισ λα είλαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

θαπαθηνχ απζηεξά αθηηληθφ – ρξπζαιίδα δειαδή. Να είλαη θαη ππθλφ ην μχιν.   

Γηαιέγεηο θαη ππθλά λεξά; 

ρη, φρη απαξαίηεηα. Ππθλφηεξν μχιν.  

Από απηά πνπ έρεηο δεη; Ση πάρνο έρνπλ; 

Έρσ δεη κέρξη 3,5. 

Καη κήθνο ρνξδήο; 

Δγψ δνπιεχσ ην 64αξη. Αιιά παιηέο ιατθέο έρσ δεη θαη 61-62. 

Σν θαξάνπιν θιαζζηθήο; 

Γελ είλαη απφιπην, ζπλήζσο θάλσ ην πεξαζηφ αιιά γηα κέλα είλαη θαζαξά 

ζέκα αηζζεηηθήο.  

Παίδεη θάπνην ξόιν ζηελ επζηάζεηα ηνπ θνπξδίζκαηνο; 

Κακία απνιχησο. Αλ είλαη ζσζηά ηα θιεηδηά βαικέλα δελ έρεηο θαλέλα 

πξφβιεκα. Άιισζηε ππάξρνπλ νη Μάξηηλ πνπ δελ μεθνπξδίδνληαη, εθηφο αλ ηηο 

βάιεηο ζην λεξφ! Δίλαη θαζαξά αηζζεηηθφ. Αιιά ην θαξάνπιν παίδεη ξφιν ζηνλ 

ήρν. Τπάξρνπλ θάπνηεο ζπρλφηεηεο ζηηο νπνίεο ην καλίθη δνλείηαη πάξα πνιχ. 
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ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην ηη έρεηο ζηελ άθξε ηεο δφλεζεο παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν.  

 (Γείρλσ εηθόλεο κε δηαηάμεηο θαη ζρνιηάδνπκε γηα ηα ζρέδηα. Γείρλσ θαη 

ην παξάιιειν ζηηο ακεξηθάληθεο θαη ξσηάσ:) Σε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε 

ηε βξήθα σο folk ακεξηθάληθε θαη κάιηζηα ηελ θαηεγνξηνπνηνύζαλ ζηα 

θζελά όξγαλα. Ξέξεηο αλ ηζρύεη θάηη ηέηνην; 

Β) Ναη, έηζη αθξηβψο ηα ιέλε. 

Γηα ηελ δηάηαμε Υ πνηνο πηζηεύεηο όηη είλαη ν ιόγνο δεκηνπξγίαο ηνπ; 

Β) ηαζεξφηεηα ζηνπο 4 άμνλεο θαη θάλεη ην θαπάθη λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλα 

ζχλνιν ρσξίο λα ράλεη ιφγσ ησλ κηθξψλ θακαξηψλ θάπνηεο πεξηνρέο πνπ 

δνλνχληαη πεξηζζφηεξν. ηαηηθά θακάξηα είλαη ηα θεληξηθά θαη ηα άιια είλαη 

γηα λα νδεγείο ηνλ ήρν. Αθήλνπλ δηαθνξεηηθφ ρψξν ζηα πξίκα θαη ζηα κπάζα. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ ιατθή. πρλά ζηξέθνπκε ην θακάξη πξνο ηα πξίκα. 

Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα ινγηθή κε ηελ ρνξδή. Μηθξφηεξν κήθνο θαπαθηνχ πνπ 

δνλείηαη άξα ςειφηεξε ζπρλφηεηα. Μεγαιχηεξν κέξνο ρακειφηεξε ζπρλφηεηα.  

Σν θνύξεκα ησλ θακαξηώλ; Πνηα είλαη ε βαζηθή ινγηθή; Σν κηθξόηεξν 

ύςνο αληηζηνηρεί ζε ζεκείν πνπ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε κπάζα; 

Σν κηθξφηεξν χςνο θακαξηνχ αληηζηνηρεί ζε ζεκείν ηνπ θαπαθηνχ πνπ αλ δελ 

είρε θακάξηα ζα παιιφηαλ πην πνιχ ζηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο. ηα πην ρνληξά 

ζεκεία αληίζηνηρα είλαη νη πξίκεο.  

 (Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηα δηαγξάκκαηα spectrum θαη 

ηδηνζπρλνηήησλ) 

Να ζε ξσηήζσ θάηη αθόκα γηα ηελ δηδαζθαιία ζνπ. Τπάξρνπλ θάπνηνη 

θνηηεηέο πνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν όξγαλν; 

Γελ ζα ην έιεγα… Αλ θαη έρσ θάλεη γηα ηελ θηζάξα πξνζπάζεηα, έρνπκε 

μεθηλήζεη θαη κηα κε θφληξα πιαθέ γηα λα κπνξέζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο 

δηαθνξέο απφ θαπάθη ζε θαπάθη σζηφζν αξγεί ην πξάκα. ηα ιφγηα ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ αιιά ζηελ πξάμε… 

Α) Από ειηθίεο πνπ ζνπ δεηάλε ζην εξγαζηήξην; 
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Β) Σψξα ηειεπηαία έρνπλ μεθηλήζεη θαη κηθξέο ειηθίεο, απφ 22 – 23. Αιιά 

θπξίσο απφ ηα 35. 

Α) Γε κνπ είπεο γηα ην δηθό ζνπ νπιηζκό.  

Ναη, εγψ απηφ πνπ θάλσ είλαη ην θιαζζηθφ, ην ladder αιιά κε θάπνηεο 

παξαιιαγέο. Καη φηαλ ιέσ παξαιιαγέο είλαη κε πηάζηκν απφ πίζσ, κε 

θαβαιάξε δειαδή πνπ παηάεη θαη είλαη ηεο Selmer.  ε απηφ ππάξρνπλ 2 

αθφκα θακάξηα πνπ ελψλνπλ θαη θπηεχνληαη  νπζηαζηηθά ηα 2 θακάξηα κπξνο 

θαη πίζσ απφ ηνλ θαβαιάξε. Γεκηνπξγνχλ έλα Ήηηα δειαδή θαη ζε απηά 

παηάεη ζηηο άθξεο ν θαβαιάξεο, νπνίνο κπνξεί λα κελ παηάεη θαη νιφθιεξνο 

αιιά κφλν ζηηο άθξεο.  

Δπίζεο θάλσ αθφκα κηα δηάηαμε, ηε Boucket, φπνπ είλαη κε 5 θακάξηα ζαλ ηεο 

θιαζηθήο ηα αθηηληθά θαη ππάξρεη έλα κεγάιν πνπ ηα δηαζρίδεη θαη ηα 

ζηαπξψλεη.  

Παιηέο θηζάξεο κε θηλεηό θαβαιάξε έρεηο δεη; 

Γχν κφλν, ε κία ήηαλ ζην κέγεζνο θιαζζηθήο. Γηα ηε κηα είκαη ζίγνπξνο φηη 

ήηαλ εμ αξρήο έηζη, γηα ηελ άιιε, ηνπ Απαξηηάλ δελ είκαη ζίγνπξνο γηαηί ην 

θαπάθη ήηαλ θαηεζηξακκέλν. Δίρε ζηαζεξφ θαβαιάξε αιιά ζίγνπξα δελ ήηαλ 

δηθφο ηνπ θαη είρε θαη ηξχπεο απφ ρνξδνζηάηε ζηελ άθξε. Σψξα αλ θαη απηέο 

ήηαλ κεηαγελέζηεξεο δελ ην γλσξίδσ.  

Έλσζε ηη θάλεηο; 

πλήζσο θάλσ ην Ηζπαληθφ αιιά έρσ δνθηκάζεη θαη ην ρσλεπηφ.  

Με κόξζν ή κε γθαβίιηεο; 

Με κφξζν, φρη κε θαβίιηεο. 

ε παιηέο ηη έρεηο δεη; 

Καη ηα δχν. 

Ωξαία. Κιίζεηο δίλεηο; 

Ναη, πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Αλάινγα κε ην φξγαλν.  



 
102 

 

ηα πιατλά βάδεηο θακάξηα; 

Ναη θακηά θνξά, απηά είλαη γηα λα πξνζηαηέςνπλ θάπνηα ζεκεία απφ 

ζηξάβσκα θαη θνπζθψκαηα.  

Καη ζηελ πιάηε; 

Πιάηε ηψξα έλα ζσξφ… 

3 ζπλήζσο θαη ην θεληξηθό; 

Καη 4. Καη Υ…  

ηηο παιαηόηεξεο πόζα ζπλήζηδαλ; 

Σα ηξία είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα αιιά θαη 4 θαη 5.  

Καη πάρνο; 

2,3 – 2,6 

Δπραξηζηώ πνιύ 

 

 

πλέληεπμε Γεκήηξε Μπζηαθίδε 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 24/1/2010 

ΧΡΑ: 22:30 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 30‟ 

ΣΤΠΟ: ΖΜΗΓΟΜΖΜΔΝΖ  

ΣΟΠΟ: ΜΟΤΗΚΖ ΚΖΝΖ «ΥΗΛΗΔ & ΓΤΟ ΝΤΥΣΔ» 

 

χληνκν βηνγξαθηθφ: 
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Ο ζεζζαινληθηφο ζνιίζηαο Γεκήηξεο Μπζηαθίδεο είλαη έλαο απφ ηνπο 

πιένλ αλαγλσξηζκέλνπο νξγαλνπαίρηεο ηεο ιατθήο θηζάξαο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. Έρεη πινχζηα δηζθνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξάιιεια 

πξαγκαηνπνηεί αλειιηπψο δσληαλέο εκθαλίζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα. 

Δκθαλίδεηαη απφ ην 1993 ζε ζηαζεξά κνπζηθά ζρήκαηα («ινμή θάιαγγα  – 

Λατθεδέιηθα θ.α) αιιά πξαγκαηνπνηεί θαη ζνιηζηηθή θαξηέξα, έρνληαο κάιηζηα 

θαη δχν πξνζσπηθέο δηζθνγξαθηθέο δνπιεηέο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πάλσ απφ 

80 δίζθνπο ζπλεξγαδφκελνο κε πνιχ ζεκαληηθνχο ζπλζέηεο θαη 

νξγαλνπαίρηεο. Σέινο πήξε κέξνο ζηελ δηεζλή ζπλάληεζε ιανπηνεηδψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μέγαξν κνπζηθήο Αζελψλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 καδί 

κε άιινπο δεθαπέληε δεμηνηέρλεο απφ φιε ηελ Μεζφγεην. 

 Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ξφινο ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε, επίζεκε θαη 

αλεπίζεκε. Γίδαμε ιανχην ηξία ρξφληα ζην Πξφηππν Χδείν Σνχκπαο, ιανχην, 

ηακπνπξά θαη ηδνπξά γηα ηξία επίζεο ρξφληα ζην ηκήκα εθκάζεζεο 

παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Μελεκέλεο, 

δχν ρξφληα ηακπνπξά ζην Μνπζηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο, ιανχην θαη ιατθή 

θηζάξα ζηελ ρνιή Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο «ελ ρνξδαίο» απφ ην 2001, θαη 

ιατθή θηζάξα θαη ιανχην ζηελ ρνιή Μνπζηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Λατθήο 

θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ Σ.Δ.Η Ζπείξνπ απφ ην 2001.  

Παξάιιεια έρεη θαη βηβιηνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο έρεη εθδνζεί 

ην πξψην ηνπ βηβιίν, ην νπνίν είλαη κέζνδνο εθκάζεζεο γηα ην ιανχην, απφ 

ηηο εθδφζεηο «ελ ρνξδαίο» ελψ ππφ έθδνζε είλαη ε κέζνδνο γηα Λατθή 

θηζάξα156. 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηώ αθνξά ηελ ζύγθξηζε ηεο αθνπζηηθήο 

θηζάξαο κε ηελ «ιατθή», ζην θαηαζθεπαζηηθό ζθέινο. Θα ήζεια ινηπόλ 

                                                             
156

 Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Λατθήο θαη παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, 
http://tlpm.teiep.gr/mistakidis/index.htm 
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λα εμεηάζσ πώο έλαο αλαγλσξηζκέλνο νξγαλνπαίρηεο βιέπεη απηά ηα 

δύν όξγαλα θαη πνηεο δηαθνξέο επηζεκαίλεη. Καηαξράο ζα ήζεια λα κνπ 

πείηε αλ έρεηε εζείο ζηελ θαηνρή ζαο θάπνηα ιατθή θηζάξα. 

Έρσ κηα Απαξηηάλ, κηα Παλαγή θαη έλα θηζαξφλη ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. 

 

Θπκάζηε  πνηνο Παλαγήο έρεη θαηαζθεπάζεη ηελ θηζάξα; 

Δίλαη ηνπ παππνχ, ηνπ Παλεγήξε. 

 

Καη ηνπ Απαξηηάλ; Σνπ Γξεγόξε ή ηνπ Άξε; 

Σνπ Γξεγφξε! Δίλαη θαηαζθεπή ηνπ 1948 πεξίπνπ. 

 

Ωξαία, θαη ην θηζαξόλη; 

Δίλαη ηζπαλνεβξατθφ θηζαξφλη ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα! 

 

Πνιύ σξαία όξγαλα ζα πξέπεη λα είλαη! Αλ ζαο έιεγα λα κνπ πείηε 

νπηηθά αιιά θαη από όπνηεο γλώζεηο έρεηε θαηαζθεπήο, πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζα ιέγαηε όηη έρεη κηα «ιατθή» θηζάξα; Πνηα δειαδή 

εκθαληζηαθά ζηνηρεία ζα ζαο έθαλαλ λα θαηαηάμεηε κηα θηζάξα ζηηο 

«ιατθέο»; 

Λνηπφλ, ε ιατθή θηζάξα έρεη κηθξφηεξν ζθάθνο ζε πιάηνο αιιά θαη ζε κήθνο. 

Έρεη γεληθφηεξα κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο ζην ζθάθνο. Δπίζεο ε ηαζηηέξα είλαη 

ιίγν πην θαξδηά αιιά θαη πην ρνληξή.  

 

Ο θαβαιάξεο; Δίλαη ζηαζεξόο ή θηλεηόο;   

ρη, απηέο πνπ έρσ έρνπλ ζηαζεξφ θαβαιάξε. 
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Σν ιέσ επεηδή θάπνηνη θηηάρλνπλ κε θηλεηό, όπσο ηνπ κπνπδνπθηνύ. 

 ρη φρη, κε ζηαζεξφ! 

 

Ωξαία, αλ ζαο έιεγα ηώξα λα κνπ πείηε πνηα ζηνηρεία ηνπ ήρνπ είλαη 

απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα «ιατθή» θηζάξα; 

Δλλνείο απηά πνπ ζέισ εγψ; 

 

Ναη. 

Σν πξψην θαη θπξηφηεξν πνπ ζέισ είλαη λα έρεη ηζνκέξεηα. Να κελ έρεη νχηε 

έληνλεο ρακειέο νχηε πξίκεο. Γεληθά λα έρεη ηζνκέξεηα ζηηο ηνληθφηεηεο. Αιιά 

απηφ ην ζέισ εγψ γηαηί παίδσ θαη ζνιηζηηθά. 

 

Απηό ην ζέιεηε γηα ηα ζνιηζηηθά κέξε ζηηο κπάζεο; Γηα ηηο 

κπαζνγξακκέο; Ή γηα ηηο ςειέο; 

Γηα ηηο ςειέο. 

 

Ωξαία, θάπνην άιιν ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηνλ ήρν; 

Ναη, δελ ζέισ λα έρεη πνιιέο αξκνληθέο. 

 

Ζ δηάξθεηα; Σν sustain ζαο ελδηαθέξεη; 

Ναη, λα κελ έρεη πνιχ sustain. Βαζηθά απηφ πνπ ηα ιέεη φια είλαη λα κελ έρεη 

πνιιέο άθξεο.  
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Να κελ έρεη δειαδή εληζρπκέλεο νύηε ηηο ρακειέο νύηε ηηο ςειέο. 

Ναη. 

 

Ωξαία. αο έρσ δεη ζε θάπνηα ιάηβ πνπ ρξεζηκνπνηείηε αθνπζηηθή 

θηζάξα, αθόκα θαη αλ είλαη λα παίμεηε θαζαξά ιατθό πξόγξακκα. Πνηνο 

είλαη ν παξάγνληαο πνπ ζαο θάλεη λα δηαιέμεηε; Τπάξρεη ζέκα 

επρξεζηίαο; Δίλαη δειαδή πην μεθνύξαζηε ε αθνπζηηθή; 

Ναη, αιιά δελ είλαη ηφζν απηφ ην πξφβιεκα. Βαζηθά εμαξηάηαη θαη απφ ην 

πφζε ψξα ζα παίδσ. Αλ μέξσ φηη πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα δχν ψξεο ζα 

παίδσ κε ηελ ιατθή. Βαζηθφ είλαη θαη ην ζέκα ελίζρπζεο. Με ηελ ιατθή φιεο ηηο 

δηαθπκάλζεηο πξέπεη λα ηηο θάλεηο κε ην παίμηκφ ζνπ. Με ηα κηθξφθσλα δελ 

κπνξείο λα ξπζκίζεηο πνιιά. Γελ είλαη ε έληαζε ην πξφβιεκα, αλ απηή ηε 

ζηηγκή (ελλνεί ζηελ παξάζηαζε πνπ ζα αθνινπζνχζε) παίμσ κε ηελ ιατθή 

κπνξψ λα παίμσ θαη ρσξίο κηθξφθσλα, δελ είλαη πξφβιεκα ε έληαζε.  

Αλ είρε δειαδή ε ιατθή ειεθηξηθή ελίζρπζε ζα ηελ ραξαθηεξίδαηε 

«ιατθή» 

Ναη, θπζηθά, δελ ζα ππήξρε θαλέλα πξφβιεκα. 

 

Πνηα ζηνηρεία ζα ζαο ελδηάθεξε λα έρεη κηα αθνπζηηθή θηζάξα γηα λα 

κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε ηελ ιατθή; 

Γελ είλαη ζσζηή απηή ε εξψηεζε. Αλ ήζεια αθνπζηηθή λα κνηάδεη κε ιατθή ζα 

έπαηξλα ιατθε! 

 

Ωξαία, λα ζαο ξσηήζσ ηώξα γηα νξγαλνπνηνύο. Πνηνπο ζεσξείηε 

θαιύηεξνπο θαηαζθεπαζηέο ιατθήο θηζάξαο; 

Παιηνχο ή λένπο; 
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Καη απ ηνπο δύν. 

Απφ ηνπο παιηνχο ηνλ Παλαγή. Ζ θαιχηεξε θηζάξα πνπ έρσ παίμεη είλαη ηνπ 

Παλαγή. 

 

Δίλαη απηή πνπ έρεηε; 

ρη ηελ έρεη ν θίινο κνπ, ν …. θαη παίδσ. 

 

Από ηνπο λεόηεξνπο μερσξίδεηε θάπνηνλ; 

Δ, βέβαηα, εγψ έρσ θψιπκα κε ηνλ Αιεμαλδξή. ια ηα φξγαλα πνπ έρσ 

θηηάμεη είλαη ζε απηφλ. 

Αλ βξίζθαηε έλα όξγαλν πνπ ζαο ηθαλνπνηνύζε ζηνλ ήρν αιιά θαη ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ, ην βιέπαηε δειαδή θαινθαηαζθεπαζκέλν, αιιά ήηαλ 

ελόο άγλσζηνπ θαηαζθεπαζηή, ζα ην αγνξάδαηε; 

Ναη, θπζηθά. Με ελδηαθέξεη ην φξγαλν λα είλαη ιεηηνπξγηθφ. 

ηαλ πάηε ζε έλαο νξγαλνπνηό γηα λα θαηαζθεπάζεηε θάπνην όξγαλν, 

ξσηάηε ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπαζηηθέο; 

ρη, αθνχσ βέβαηα απηά πνπ κνπ πξνηείλεη αιιά απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη 

λα έρεη ηνλ ήρν πνπ ζέισ. Σν κφλν πνπ ζέισ είλαη ην μχιν. Έρσ θψιπκα κε 

ην ζθελδάκη,  κνπ αξέζεη ην φξγαλν λα είλαη αλνηρηφ. Έρσ θηηάμεη δειαδή απφ 

ζθελδάκη θαη απφ θαξπδηά φξγαλα θαη κνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν ην ζθελδάκη. 

 

Γηα ηα θακάξηα θαη ηελ δηάηαμή ηνπο ζαο ελδηαθέξεη; Αλ δειαδή ν 

θαηαζθεπαζηήο δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ «παξαδνζηαθό» ηξόπν πνπ 

ηνπνζεηνύληαη ηα θακάξηα ζα ζαο πεηξάμεη; αο ελδηαθέξεη απηό; 

Καζφινπ! Γεληθφηεξα δελ  κε ελδηαθέξεη ηίπνηα «παξαδνζηαθφ»! Απηφ πνπ κε 

ελδηαθέξεη είλαη λα έρεη ηνλ ήρν πνπ ζέισ. 



 
108 

 

Μάιηζηα, θαη γηα ην θαπάθη; Ση πξνηηκάηε; 

Έιαην. Γεληθφηεξα ηα φξγαλα πνπ παίξλσ δελ κε ελδηαθέξεη λα παίμνπλ 

ακέζσο, κε ελδηαθέξεη κεηά απφ 4-5 ρξφληα λα κνπ δψζνπλ ηνλ ήρν πνπ 

ζέισ.  Θέισ δειαδή ην φξγαλν λα ην ζηξψζσ εγψ φπσο ζέισ. Λέλε φηη απηφ 

ηζρχεη κε ην έιαην ελψ ν θέδξνο δίλεη ακέζσο ηνλ ηειηθφ ήρν, αιιά απηφ δελ 

ην μέξσ ζίγνπξα. 

 

Δθηόο από ηνλ Αιεμαλδξή, ππάξρεη θάπνηνο άιινο νξγαλνπνηόο πνπ 

ζαο αξέζεη ε δνπιεηά ηνπ; 

Μνπ αξέζεη ν Ραπαθνχζηνο θαη ν πνπξδαιάθεο πνπ είλαη λένη θαη ηελ 

ςάρλνπλ. Γεληθφηεξα κνπ αξέζνπλ απηνί πνπ ηελ ςάρλνπλ. 

 

Καηάιαβα. Πείηε κνπ ηώξα θάηη ηειεπηαίν. Γηδάζθεηε εδώ θαη αξθεηά 

ρξόληα ιατθή θηζάξα. Οη καζεηέο επηιέγνπλ ηελ ιατθή θηζάξα ή 

πξνηηκνύλ ηελ αθνπζηηθή; 

Δλλνείο ζαλ θηινζνθία ; 

 

ρη, ζαλ όξγαλν αλ ηελ επηιέγνπλ. 

Βαζηθά φηαλ έξρνληαη δελ ηελ μέξνπλ ηελ ιατθή θηζάξα. Γελ μέξνπλ δειαδή 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ιατθήο θηζάξαο σο φξγαλν. Γελ μέξνπλ νχηε ζαλ ήρν 

νχηε ζαλ παίμηκν. 

Βιέπνληαο ινηπόλ εζάο κε ηελ ιατθή θηζάξα θαη γλσξίδνληαο απηό ην 

όξγαλν, πνηα πξνηηκάλε;  

Γελ πξνηηκάλε ηελ ιατθή γηαηί δελ θαηαιαβαίλνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

νξγάλνπ. 

 

Ωξαία, ζαο επραξηζηώ πνιύ!   
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ΠΗΝΑΚΔ 

ΠΗΝΑΚΑ 1. Υαξαθηεξηζηηθά από 100 κνληέια αθνπζηηθώλ θηζάξσλ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξηώλ.  

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛ
Ο 

ΣΗΜΖ NECK BACKSIDE TOP FRETBOARD/fi
ngerboard 

WIDTH DEPTH LENGT
H 

SCALE 
LENGTH 

BRACING  

IBANEZ AW30NT $249,99 Mahogany Mahogany 
back and 
sides 

Solid 
Engelmann 
Spruce Top 

Rosewood 
Bridge and 
Fretboard 

15,75'' 4,75'' 20'' 648mm  

IBANEZ AW3000
WCNT 

$504,99 Mahogany Solid 
Mahogany 
back and 
sides 

Solid 
Engelmann 
Spruce Top 

Rosewood 
Bridge and 
Fretboard 

15,75'' 4,75'' 20'' 648mm  

IBANEZ PF25WC
NT 

$199,99 Mahogany Mahogany 
back and 
sides 

Spruce Top Rosewood 
Bridge and 
Fretboard 

15,75'' 4,75'' 20'' 648mm  

SANTA 
CRUZ  

1934 D $4.500 Brasilian 
Rosewood 

Brazilian 
Rosewood 

Adirondack Brazilian 
Rosewood 

n/a n/a  641mm scalloped/advanced 
X 

SANTA 
CRUZ  

12-Fret $3.500 Ebony Mahogany Sitka Spruce Ebony n/a n/a  644mm scalloped 

SANTA 
CRUZ  

D $3.375 Ebony Indian 
Rosewood 

Sitka Spruce Ebony n/a n/a  644mm tapered 

YAMAHA F 325 $160,00 Nato Meranti Spruce Top Rosewood n/a 3 3/4" - 4 
9/16" 

n/a 635mm  

YAMAHA LL16 $749,00 3 Ply 
(Mahogany, 
Rosewood) 

Solid 
Rosewood 

Solid 
Engelmann 
Spruce 

Ebony n/a 3 15/16" 
- 4 
15/16" 

n/a 658mm  

YAMAHA FG750S $399,00 Nato Sycamore Solid Sitka 
Spruce 

Rosewood n/a 3 15/16" 
- 4 5/8" 

n/a 25 
9/16"658m
m 

 

YAMAHA FG700S $200,00 Nato Nato Solid Sitka 
Spruce 

Rosewood n/a 3 15/16" 
- 4 5/8" 

n/a 25 9/16"  
658mm 

 

HOHNER EL-SD $419,99 Mahogany Mahogany Solid Sitka Rosewood n/a n/a 41'' 647mm X-scallop(inner 
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PLUS Spruce bracing), 
Spruce(top bracing 
material) 

HOHNER DK 500  $189,99 1 Pc. 
Mahogany 

Java Koa Java Koa Rosewood n/a n/a n/a n/a  

HOHNER DR 500 $359,99 1 Pc. 
Mahogany 

Rosewood Solid Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a  

HOHNER DR 550 $769,99 1 Pc. 
Mahogany 

Solid 
Rosewood 

Solid Cedar Ebony  n/a n/a n/a n/a  

HOHNER HW 300 $239,99 Mahogany Mahogany Select 
Mahogany 

Rosewood n/a n/a n/a n/a Scalloped "X" 
Bracing 

HOHNER HW 350 $339,99 Mahogany Mahogany Select 
Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a Scalloped "X" 
Bracing 

CORT 
GUITARS 

Earth 
AS4 NAT  

n/a Mahogany Solid 
Mahogany 

Solid 
Engelmann 
Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a 643mm Advanced 
Scalloped X-
Bracing 

CORT 
GUITARS 

Earth100 
GB NAT 

$340,00 Mahogany Quilted 
Bubinga 

Solid Sitka 
Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a 643mm Advanced 
Scalloped X-
Bracing 

CORT 
GUITARS 

Earth 
AS5 NAT  

n/a Mahogany Solid 
Rosewood 

Solid 
Engelmann 
Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a 643mm Advanced 
Scalloped X-
Bracing 

CORT 
GUITARS 

Earth200
-NAT 

$501,00 Mahogany Solid 
Mahogany 
Back, 
Mahogany 
Sides 

Solid Sitka 
Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a 643mm Advanced 
Scalloped X-
Bracing 

CORT 
GUITARS 

AD810 
NAT 

$145,00 Mahogany Mahogany Spruce Rosewood n/a n/a n/a 647.7mm X-Bracing 

SEAGULL ENTOUR
AGE 
RUSTIC 

$429,00 Silver Leaf 
Maple 

Wild Cherry Select 
Pressure 
Tested Solid 
Cedar 

Indian 
Rosewood 

n/a 4,9'' 19,8'' 630mm  

SEAGULL S6 $407,00 Silver Leaf Wild Cherry Select Indian n/a 4,9'' 19,8'' 630mm  
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CEDAR 
ORIGINA
L 

Maple Pressure 
Tested Solid 
Cedar 

Rosewood 

SEAGULL Coastline 
Cedar 
Gloss 
Top  

$536,00 Silver Leaf 
Maple 

Wild Cherry Select 
Pressure 
Tested Solid 
Cedar with 
High-Gloss 
finish 

Indian 
Rosewood 

n/a 4,9'' 19,8'' 630mm  

SEAGULL Coastline 
Spruce 

$510,00 Silver Leaf 
Maple 

Wild Cherry Select 
Pressure 
Tested Solid 
Cedar 

Indian 
Rosewood 

n/a 4,9'' 19,8'' 630mm  

SEAGULL Maritime 
'SWS' 
Rosewoo
d Semi-
Gloss  

$995,00 Mahogany Solid 
Rosewood  

Select 
Pressure 
Tested Solid 
Spruce 

Indian 
Rosewood 

n/a 4,9'' 19,8'' 630mm  

SEAGULL Maritime 
'SWS' 
Semi-
Gloss 

$749,00 Mahogany Solid 
Mahogany 

Select 
Pressure 
Tested Solid 
Spruce 

Indian 
Rosewood 

n/a 4,9'' 19,8'' 630mm  

SEAGULL Maritime 
'SWS' 
High-
Gloss  

$999,00 Mahogany 
with 
mahogany 
veneer on 
contoured 
headstock 

Solid 
Mahogany 

Select 
Pressure 
Tested Solid 
Spruce 

Indian 
Rosewood 

n/a 4,9'' 19,8'' 630mm  

SEAGULL ARTIST 
MOSAIC 

$1.007 Mahogany 
with 
mahogany 
veneer on 
contoured 
headstock 

Solid 
Mahogany 

Select 
Pressure 
Tested Solid 
Cedar 

Indian 
Rosewood 

n/a 4,9'' 19,8'' 630mm  

SEAGULL ARTIST $1.599 Mahogany Solid Select Indian n/a 4,9'' 19,8'' 630mm  
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STUDIO with 
mahogany 
veneer on 
contoured 
headstock 

Rosewood Pressure 
Tested Solid 
Spruce 

Rosewood 

DOOLING DREADN
OUGHT 

$6.000 Mahogany 
with 
mahogany 
veneer on 
contoured 
headstock 

Indian 
Rosewood 

Sitka Spruce Ebony 39 cm 12.4 cm 51 cm 648mm X-bracing 

WASHBU
RN 

WSJ 
124K 

$799,90 Mahogany Trembesi Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a  

WASHBU
RN 

WD 10 $212,90 Satin 
finished 
mahogany 
neck with 
two-way 
trussrod 

Mahogany Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a Quarter sawn 
scalloped 

WASHBU
RN 

WD 10S $354,90 Satin 
finished 
mahogany 
neck with 
two-way 
trussrod 

Mahogany Solid 
Alaskan 
Sitka Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a Quarter sawn 
scalloped 

WASHBU
RN 

WF 10S $354,90 Satin 
finished 
mahogany 
neck with 
two-way 
trussrod 

Mahogany Solid 
Alaskan 
Sitka Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a Quarter sawn 
scalloped 

WASHBU
RN 

WD 15 $479,90 Satin 
finished 
mahogany 
neck with 

Mahogany Solid 
Alaskan 
Sitka Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a Quarter sawn 
scalloped 
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two-way 
trussrod 

WASHBU
RN 

WD 20 $444,90 Satin 
finished 
mahogany 
neck with 
two-way 
trussrod 

Rosewood Solid 
Alaskan 
Sitka Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a Quarter sawn 
scalloped 

WASHBU
RN 

WD 25S $587,90 Mahogany 
neck with 
two-way 
trussrod 

Rosewood Solid 
Alaskan 
Sitka Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a Quarter sawn 
scalloped 

WASHBU
RN 

WD 30S $533,90 Satin 
finished 
mahogany 
neck with 
two-way 
trussrod 

Tamo Ash Solid 
Alaskan 
Sitka Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a Quarter sawn 
scalloped 

WASHBU
RN 

WD 45S $712,90 Satin 
finished 
mahogany 
neck with 
two-way 
trussrod 

Flame maple Solid 
Alaskan 
Sitka Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a Quarter sawn 
scalloped 

WASHBU
RN 

WD 55 $801,90 Satin 
finished 
mahogany 
neck with 
two-way 
trussrod 

Koa Solid 
Alaskan 
Sitka Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a Quarter sawn 
scalloped 

WASHBU
RN 

D56 SW $1.199,9
0 

Mahogany 
satin finish 

Solid 
Rosewood 

Solid Sitka 
spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a n/a 

WASHBU
RN 

D52 SW $1.119,9
0 

Mahogany Solid 
mahogany 

Solid Sitka 
spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a n/a 

WASHBU D 46S $799,90  Quilted ash Solid spruce  Rosewood n/a n/a n/a n/a n/a 
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RN fingerboard with 
Hopi inlays 

WASHBU
RN 

D 46SP $879,90 Maple Spalted 
maple 

Spalted 
maple 

Rosewood n/a n/a n/a n/a n/a 

WASHBU
RN 

D 10S $449,90 Mahogany 
with trussrod 

Mahogany Solid Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a n/a 

WASHBU
RN 

F 10S  $499,90 Mahogany 
with trussrod 

Mahogany Solid Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a n/a 

FENDER CD-100 $279,99 Nato Laminated 
Mahogany 

Laminated 
Spruce 

Rosewood n/a 3.94" 
(100mm) 
to 4.92" 
(125mm) 

n/a 25.3" 
(643mm) 

X-bracing 

FENDER CD-60 $299,99 Nato Laminated 
Mahogany 

Laminated 
Spruce 

Sonokeling n/a 3.94" 
(100mm) 
to 4.92" 
(125mm) 

n/a 25.3" 
(643mm) 

Scalloped "X" 
Bracing 

FENDER CD-280 
S 

$399,99 Mahogany Laminated 
Rosewood 

Solid spruce  Rosewood n/a 3.94" 
(100mm) 
to 4.92" 
(125mm) 

n/a 25.3" 
(643mm) 

Scalloped "X" 
Bracing 

FENDER SORON
AN S 

$399,99 Maple, 
Vintage "C" 
Shape 

Laminated 
Mahogany 

Solid spruce  Rosewood n/a 3,75'' 
(front)to 
4,75'' 
(rear) 

n/a 25.3" 
(643mm) 

Scalloped "X" 
Bracing 

FENDER CD-160 
SE-12 
String  

$599,99 Mahogany Laminated 
Mahogany 

Solid spruce  Rosewood n/a 3.94" 
(100mm) 
to 4.92" 
(125mm) 

n/a 25.3" 
(643mm) 

Scalloped "X" 
Bracing 

FENDER Sonoran
™ '67 
Limited 
NEW!!  

$649,99 Maple, 
Vintage "C" 
Shape 

Laminated 
Milkwood 

Solid spruce  Rosewood n/a 3,75'' 
(front)to 
4,75'' 
(rear) 

n/a 25.3" 
(643mm) 

Scalloped "X" 
Bracing 

TAYLOR 
GUITARS 

GS5 $2.988 Tropical 
American 
Mahogany 

Tropical 
American 
Mahogany 

Western 
Red Cedar 

Ebony 16 ¼'' 4 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
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Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GS6 $2.998 Hard Rock 
Maple 

Big Leaf 
Maple 

Sitka Spruce Ebony 16 ¼'' 4 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GS7 $2.998 Tropical 
American 
Mahogany 

Indian 
Rosewood 

Western 
Red Cedar 

Ebony 16 ¼'' 4 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GS8 $2.998 Tropical 
American 
Mahogany 

Indian 
Rosewood 

Sitka Spruce Ebony 16 ¼'' 4 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GA3 $1.548 Tropical 
American 
Mahogany 

Sapele Sitka Spruce Ebony 16 ¼'' 4 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GA4 $1.848 Tropical 
American 
Mahogany 

Ovangkol Sitka Spruce Ebony 16 ¼'' 4 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GA5 $2.898 Tropical 
American 
Mahogany 

Tropical 
American 
Mahogany 

Western 
Red Cedar 

Ebony 16 ¼'' 4 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GA6 $2.898 Hard Rock 
Maple 

Big Leaf 
Maple 

Sitka Spruce Ebony 16 ¼'' 5 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GA7 $2.898 Tropical 
American 
Mahogany 

Indian 
Rosewood 

Western 
Red Cedar 

Ebony 16 ¼'' 5 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GA8 $2.898 Tropical 
American 

Indian 
Rosewood 

Sitka Spruce Ebony 16 ¼'' 5 5/8'' 20'' 647mm CV - Sitka Bracing 
w/Relief rout 
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Mahogany 

TAYLOR 
GUITARS 

GC3 $1.548 Tropical 
American 
Mahogany 

Sapele Sitka Spruce Ebony 15'' 4 3/8'' 19 1/2'' 629mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GC4 $1.848 Tropical 
American 
Mahogany 

Ovangkol Sitka Spruce Ebony 15'' 4 3/8'' 19 1/2'' 629mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GC5 $2.998 Tropical 
American 
Mahogany 

Tropical 
American 
Mahogany 

Western 
Red Cedar 

Ebony 15'' 4 3/8'' 19 1/2'' 629mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GC6 $2.998 
 

Hard Rock 
Maple 

Big Leaf 
Maple 

Sitka Spruce Ebony 15'' 4 3/8'' 19 1/2'' 629mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GC7 $2.998 Tropical 
American 
Mahogany 

Indian 
Rosewood 

Western 
Red Cedar 

Ebony 15'' 4 3/8'' 19 1/2'' 629mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

GC8 $2.998 Tropical 
American 
Mahogany 

Indian 
Rosewood 

Sitka Spruce Ebony 15'' 4 3/8'' 19 1/2'' 629mm CV - Sitka Bracing 
w/Relief rout 

TAYLOR 
GUITARS 

DN3 $1.498 Tropical 
American 
Mahogany 

Sapele Sitka Spruce Ebony 16'' 4 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

DN4 $1.798 Tropical 
American 
Mahogany 

Ovangkol Sitka Spruce Ebony 16'' 4 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

DN5 $2.798 Tropical 
American 
Mahogany 

Tropical 
American 
Mahogany 

Sitka Spruce Ebony 17'' 4 5/8'' 20'' 647mm Standard II 
(Forward Shifted 
Pattern W/Relief 
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Rout) 

TAYLOR 
GUITARS 

DN8 $2.798 Tropical 
American 
Mahogany 

Indian 
Rosewood 

Sitka Spruce Ebony 16'' 4 5/8'' 20'' 647mm CV - Sitka Bracing 
w/Relief rout 

TAKAMIN
E 

EG330S
LH 

$856,00 n/a Nato Solid Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a  

TAKAMIN
E 

G 340 $399,00 Mahogany Mahogany Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a  

TAKAMIN
E 

G 360S $649,00 Rosewood Rosewood Solid Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a  

TAKAMIN
E 

G511SS $729,00 Sapele Solid sapele 
back/sapele 
side 

Solid Cedar Rosewood n/a n/a n/a n/a  

TAKAMIN
E 

G530SB
F 

$629,00 Mahogany Mahogany Solid Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a  

TAKAMIN
E 

G530SS $399,00 Sapele Solid sapele 
back/sapele 
side 

Solid Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a  

TAKAMIN
E 

GS330S  $459,00 Nato Nato Solid Cedar Rosewood n/a n/a n/a n/a  

GUILD  GAD-
M20 

$529,00 1-Piece 
Mahogany 

Solid 
Mahogany 

Solid 
Mahogany 

Rosewood n/a n/a n/a 618mm Bracing Guild® 
Scalloped Spruce 

Martin DX1  $599,00  high 
pressure 
laminate 

Solid spruce  n/a n/a n/a n/a  

Martin LXM 
Tenor 

$499,00 Rust 
Stratabond 

Mahogany 
Pattern HPL 
Textured 
Finish 

Spruce Solid East 
Indian 
Rosewood 

n/a n/a n/a 584mm Modified X Series 
''X'' 

Martin D15 $1.049,9
9 

 Solid 
mahogany 

Solid 
mahogany 

 n/a n/a n/a n/a  

SAMIC 
GUITARS 

D 5LH $248,00 Mahogany Mahogany Solid spruce Rosewood n/a n/a n/a 647mm  

SAMIC D 512 $268,00 Mahogany Striped Solid Spruce   n/a n/a n/a n/a  
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GUITARS Mahogany 
sides and 
back 

SAMIC 
GUITARS 

D 6 $278,00 Ovangkohl Ovangkohl Solid Spruce   n/a n/a n/a n/a  

SAMIC 
GUITARS 

D 712 $318,00 Rosewood Rosewood Solid Spruce   n/a n/a n/a n/a  

GIBSON Songwrit
er Deluxe 
Standard 

$4.083 
 
 

Rosewood Rosewood AA-grade 
Sitka spruce 

Ebony n/a n/a n/a n/a hand-scalloped 
consisting of a 
wider “X” pattern 

GIBSON Humming
bird 

$3.784 Mahogany Mahogany AAA-grade 
Sitka spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a hand-scalloped 
single “X” bracing  

GIBSON Humming
bird 
Custom 
Koa 

$6.906 Mahogany highly 
figured koa 

AAA-grade 
Sitka spruce 

Ebony n/a n/a n/a n/a hand-scalloped 
single “X” bracing  

GIBSON Songwrit
er Deluxe 
Custom 

$4.298 Mahogany Indian 
Rosewood 

Sitka Spruce Ebony n/a n/a n/a 647mm hand-scalloped 
consisting of a 
wider “X” pattern 

GIBSON The 
Songmak
er 
Mahogan
y 

$1.119 Mahogany Mahogany Mahogany Ebony n/a n/a n/a n/a hand-scalloped  

GIBSON DSR 
acoustic 

$1.231 Solid 
Mahogany 

Solid 
Rosewood 

Solid spruce Ebony n/a n/a n/a 647mm  

GIBSON/
Epiphone 

DR-200S $332,00 Mahogany Mahogany Solid spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a  

GIBSON/
Epiphone 

DR-500R $999,00  Lush Solid 
Rosewood 

Solid Sitka 
Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a  

GIBSON/
Epiphone 

Humming
bird 

$582,00 Mahogany Mahogany Solid Spruce Rosewood n/a n/a n/a 647mm  

GIBSON/
Epiphone 

Dove $499  Maple Solid Spruce Rosewood n/a n/a n/a n/a  
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GIBSON/
Epiphone 

AJ 200S $332 Mahogany Mahogany Solid Sitka 
Spruce 

Rosewood n/a n/a n/a n/a  

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2. 1: Σππηθέο δηαζηάζεηο αθνπζηηθήο θηζάξαο 

 

Σκήκα νξγάλνπ                                                     Σηκή – inches                                          Σηκή – mm 

Πλάηος κλειδιέρας - Κορσθή 3.875 98.4 

Πλάηος κλειδιέρας - Βάζη 3.25 82.6 

Πάτος κλειδιέρας  0.600 in 15.2 

Πλάηος προζκέθαλοσ  1.75 44.5 

Πάτος ηαζηιέρας  0.250 (ζην θέληξν) 6 

Μήκος ηαζηιέρας  16 406 

Πλάηος βρατίονα (12
ο
 ηάζηο)  2.25 57.2 

Πάτος βρατίονα ζηο 1
ο
 ηάζηο 

(ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ πάτοσς ηης ηαζηιέρας) 
0.850 21.6 

Μήκος ζώμαηος  20 508 

Γιάμεηρος ητηηικής οπής  4.00 102 

ημείο κένηροσ ητηηικής οπής  5.93 (from top of 
body) 

151 

Βάθος ζώμαηος ζηον ηάκο ηης οσράς (Tail Block ) 4.40 112 

Βάθος ζώμαηος ζηον ηάκο ηοσ βρατίονα (Neck 
Block)  

3.55 90.2 

Πλάηος άνω καμπύλοσ ημήμαηος (ζκάθοσς) 11.75 
(dreadnaught) 

298 

Πλάηος ζηην μέζη ηοσ ζώμαηος  10.82 
(dreadnaught) 

275 

Πλάηος ζηο κάηω καμπύλο ημήμα (ζκάθοσς) 16 (dreadnaught) 406 

Κανονικό πάτος ητείοσ  0.115 2.92 
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Πάτος πλαϊνών  0.100 2.54 

Πάτος πλάηης  0.100 2.54 

Απόζηαζη κλειδιών  1.325 33.7 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.2 :Όςνο ρνξδώλ αθνπζηηθήο θηζάξαο157 

 6
η
 Χορδή – Δ Μπάζα 1

η
 Χορδή – Δ κανηίνι 

1
ο
 Σάζηο  0.023 in (0.58 mm) 0.013 in (0.33 mm) 

12
ο
 Σάζηο 0.090 in (2.29 mm) 0.070 in (1.78 mm) 

Relief  0.002 in (0.05 mm) at the 8th fret 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3: Καηαγξαθέο θνκπαληώλ θαη ε ρξήζε θηζάξαο. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009. Σν αληηθείκελν ήηαλ ν ηχπνο θηζάξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα καγαδηά ηεο Αζήλαο απφ ηνπο θηζαξίζηεο, 

θαηά ηελ εθηέιεζε ξεκπέηηθσλ θπξίσο ηξαγνπδηψλ. πάληα απφ ηελ πιεπξά καο ππήξρε επαθή κε ηνπο κνπζηθνχο, θαζψο θπξίσο απιά θαηαγξάθακε ηνλ ηχπν θηζάξαο 

θαη παξαηεξνχζακε αλ είραλ θαη δεχηεξε θηζάξα. Σα λπρηεξηλά καγαδηά ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ζπρλά ηα επηζθεπηφκαζηαλ πάλσ απφ πέληε θνξέο θαη 

κφλν αλ είραλ δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ή δηαθνξεηηθφ θηζαξίζηα ηα θαηαγξάθακε. πγθεθξηκέλα ηα καγαδηά είλαη:  

1. ΣΟΤ  ΚΟΡΡΔ : Αγ. Αλαξγχξσλ 20-22, Φπξξή, 210-32 15 291 

2. ΑΛΛΟΣΗΝΔ ΜΟΤ ΔΠΟΥΔ: Αγ. Αλαξγχξσλ 22, Φπξξή, 210-32 15 203 

3. ΔΝΑΣΡΟΝ: Μίθσλνο 4 & Καξατζθάθε, Πι. Φπξξή, 210-32 16 796 

4. ΘΔΜΑ ΥΡΟΝΟΤ : Σάθε 11, Φπξξή, 2103229800 

5. ΛΗΘΟ: Σάθε θαη Αηζψπνπ 17, Φπξξή, 210-32 47 797. 

                                                             
157 Οη πίλαθεο 2.1 θαη 2.2 απνηεινχλ κεηάθξαζε ηνπ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζην Richard Mark French, Engineering the Guitar - Theory and Practice, Springer, New York – 

USA, 2009, ζει. 248. 
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6. ΜΔΘΤΣΑΝΔ: Λεπεληψηνπ 26 & Χγχγνπ, Φπξξή, 210-33 14 298. 

7. ΜΔΟΓΔΗΟ: Αηζψπνπ 11, Φπξξή, 210-32 47 880 

8. ΠΑΔΗ ΚΑΗΡΟ: Σάθε 16, Πι. Φπξξή, 210-32 12 858 

9. ΣΟ ΠΑΛΖΟ ΓΡΑΜΜΟΦΧΝΟ : Ναπάξρνπ Απνζηφιε 8, Φπξξή, 210-32 31 409 

10. ΠΔΡΗ ΦΤΡΡΖ: Σάθε 19, Πι. Φπξξή, 210-32 11 995 

11. ΚΟΛΗΟΝ: Καηζηθνγηάλλε 5, Πι. Αγ. Αλαξγχξσλ, Φπξξή, 210-32 46 098 

12. ΣΟΤ ΚΑΥΡΗΜΑΝΖ: αξξή 15 & Αγ. Αλαξγχξσλ 45, Φπξξή, 210-32 40 370. 

13. ΣΑΚΖ 13: Σάθε 13, Φπξξή, 210-32 54 707 

14. ΥΗΛΗΔ ΚΑΗ ΓΤΟ ΝΤΥΣΔ: Καξατζθάθε 10, Φπξξή, 210-33 17 293 

15. ΥΡΤΟΜΖΛΟ: Αγαζάξρνπ 12 & Λεπεληψηνπ, Φπξξή, 210-33 17 061 

16. ΑΠΣΑΛΗΚΟ: Ζξψλδα 6 (πεδφδξνκνο), Καιιηκάξκαξν, 210-72 45 385 

17. ΚΑΒΟΤΡΑ: Θεκηζηνθιένπο 64, Δμάξρεηα, 210-38 10 202, 210-33 01 177 

18. ΜΠΟΔΜΗΑ: νισκνχ 13-15, Δμάξρεηα, 210-38 38 803, 213-03 83 779 

19. ΟΝΣΑ ΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ: Οκεξίδνπ θπιίηζε 76 & Σδαβέιια, Πεηξαηάο, 210-42 20 459 

20. ΣΑΞΗΜΗ: Υ. Σξηθνχπε & Ηζαχξσλ 29Γ, Νεάπνιε (απέλαληη απφ ηνλ θιαβελίηε), Δμάξρεηα, 210-36 39 919 

21. ΑΛΛΖ ΚΑΛΑ: εξίθνπ 57, Κακίληα, Πεηξαηάο, 210-48 27 722 

22. ΕΔΤΚΗΝ: Λεσθ. Διεπζεξίαο 46 (ζπλέρεηα Ακθηζέαο), 'Αιηκνο, 210-98 55 795 

23. ΚΟΤΝΔΛΟΚΑΣΑΣΑΖ: Αλζέσλ 1 & Νίθεο, Υατδάξη, 210-58 20 820 

24. ΣΟ ΠΑΝΖΓΤΡΗ ΣΧΝ ΑΗΘΖΔΧΝ: Ηππάξρνπ 65, Ν. Κφζκνο, 210-90 17 943 

25. ΣΟ ΠΑΡΑΓΑΓΗ : αιακίλνο 66 (έλαληη γέθπξαο & ει. ζηαζκνχ Καιιηζέαο), 210-95 93 402 

26. Ρεκπέη Αζθεξ: Λνπδνβίθνπ 24, Πεηξαηάο, 2104178920 

 

 

Απφ ηηο ζπλνιηθά 100 θαηαγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  
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Σχπνο θηζάξαο                                                     Πνζνζηφ 

Ακοσζηική Dreadnought 32 

Ηλεκηροακοσζηική Dreadnought 51 

Λαϊκή 8 

Κλαζζική 2 

Ηλεκηρική 2 

Ηλεκηροακοσζηική Archtop 3 

Άγνωζηος ηύπος 1 

 

 

Ακουστική
83%

Λαϊκή
8% Άλλες

9%

Χρήςη κιθάρων
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