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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το µουσικό όργανο hammered dulcimer ή σαντούρι ανήκει στα απλά πολύχορδα 

χορδόφωνα (zither) χωρίς ταστιέρα, όπως και το συγγενές κανονάκι. Τα µουσικά αυτά 

όργανα µοιάζουν εµφανισιακά, ιδιαίτερα στις πιο πρώιµες µορφές, διαφέρουν όµως στον 

τρόπο παραγωγής ήχου. Στο µεν οι χορδές διεγείρονται µε κρούση, στο δε µε νύξη. 

Στην παρούσα εργασία, στο βιβλιογραφικό µέρος, αναφέρονται επιγραµµατικά κάποια 

ιστορικά στοιχεία και αναφορές για την καταγωγή, εξέλιξη και διάδοση του οργάνου, ώστε 

να το κατανοήσουµε καλύτερα. Το κύριο µέρος της εργασίας  καταπιάνεται µε την 

κατασκευή του οργάνου, η οποία παρουσιάζεται εκτενώς, συνοδευόµενη από πλήθος εικόνων 

και σχηµάτων, ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητή. Περιγράφεται όλη η κατασκευαστική 

διαδικασία, από την κοπή και επεξεργασία των ξύλων, µέχρι την παραγωγή ήχου και το 

χόρδισµα. Το κοµµάτι αυτό περιέχει πολλές και χρήσιµες πληροφορίες για τεχνικά θέµατα 

που αφορούν ειδικότερα στην κατασκευή µουσικών οργάνων τύπου σαντουριού (τοποθέτηση 

γεφυρών, τρύπηµα µπαλκονιών, κ.ά.) αλλά και γενικότερα στα ξύλινα µουσικά όργανα 

(εµποτισµός, βερνίκια). Τέλος, παρουσιάζεται µια αποτίµηση της εργασίας αυτής, κυρίως ως 

προς τα οφέλη που αποκόµισε ο γράφων, καθώς και ως προς την παρουσίαση ενός 

ολοκληρωµένου, εν τέλει, µουσικού οργάνου hammered dulcimer. 

ΛΕΞΕΙΣ –ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

hammered dulcimer (ιστορία, σχέδια, κατασκευή, χόρδισµα, τοποθέτηση γεφυρών, 

“αρµάτωµα”) 

σαντούρι 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

 

αρµάτωµα οργάνου (ξύλινα µουσικά όργανα): η τελική διαδικασία µετά το στάδιο της 

κατασκευής, κατά την οποία ένα ξύλινο µουσικό όργανο εξοπλίζεται µε όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία (κυρίως χορδές, κλειδιά, κ.ά.) ώστε να καταστεί ικανό να παράγει ήχο 

 

γέφυρα: το τµήµα στο οποίο ακουµπούν οι χορδές και είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά της 

δόνησής τους στο ηχείο  

 

ζουµπάς: εργαλείο, σαν ράβδος, µε το οποίο µεταφέρεται και συγκεντρώνεται η κρούση του 

σφυριού σε συγκεκριµένο σηµείο 

 

καβαλαράκια: (ή γέφυρες) είναι ατοµικές γέφυρες για κάθε οµοφωνία (νότα, φωνή), 

φτιαγµένα από σκληρό ξύλο (σφεντάµι, οξιά) για να αντέχουν στην πίεση των χορδών και να 

µεταφέρουν τις δονήσεις τους στο καπάκι. Κάθε καβαλαράκι, αποτελείται από τη βάση, τον 

κορµό και το κεφάλι. Στο κεφάλι, υπάρχει µια εγκοπή στην οποία τοποθετείται µπρούτζινη 

βέργα, πάνω απ' την οποία περνούν οι χορδές 

καµάρια: ενισχυτικά στοιχεία του καπακιού, τα οποία κολλιούνται κάθετα στη φορά των 

νερών του. Ενισχύουν και βελτιώνουν ηχητικά το καπάκι 

 

µάνικο: το µπράτσο ή χέρι των έγχορδων νυκτών ή µε δοξάρι 

µαξιλαράκια: οι πλαϊνές βέργες πάνω από τις οποίες περνάν οι χορδές 

µεζούρα χορδών: οι διάµετροι των χορδών πολύχορδων µουσικών οργάνων όπως το πιάνο, το 

σαντούρι κ.ά. Υπολογίζονται µε βάση το µήκος το οποίο πρέπει να έχουν και την νότα που θα 

πρέπει να αποδίδουν 

µόρσο: ειδική ένωση για ξύλα, µε εγκοπές που κατά την εφαρµογή µπαίνουν η µία µέσα στην 

άλλη, αυξάνοντας τη συνολική επιφάνεια κατά τη κόλληση και ενισχύοντας την ένωση 

µπαγκέτες (σαντούρι): η ονοµασία των δύο σφυριών 

 

νταβίδια: σφιγκτήρες 

 

οκουµέ: τύπος ξύλου από το οποίο κατασκευάζεται καλής ποιότητας κόντρα-πλακέ 

όλκιµο σύρµα: το σύρµα όπως το γνωρίζουµε σήµερα µε σταθερή διατοµή σε όλο το µήκος 

του, σε αντίθεση µε το σφυρήλατο παλιότερα 
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οµοφωνία (course): οµάδα χορδών χορδισµένες στον ίδιο τόνο/νότα/φωνή, σε µουσικά 

όργανα όπως το πιάνο (µέχρι τρεις χορδές) και το σαντούρι (µία µέχρι πέντε ή και επτά 

χορδές) 

 

πατούρα: ειδική επεξεργασία που δηµιουργεί εγκοπή στο πλάι ξύλινου τεµαχίου, όπως αυτή 

που υπάρχει στις πόρτες 

 

ροκάνι: η ξυλουργική πλάνη χεριού 

 

σκάφος (οργανοποιία): το σύνολο ηχείου και αντηχείου πάνω στο οποίο τοποθετείται η 

γέφυρα ή καβαλάρης 

σόβενο (ξύλα): (ι)σόβενο, µε ίσες βένες, δηλαδή νερά 

σόκορο (ξύλα): οι πλαϊνές ακµές ξύλινης επιφάνειας 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πρώτο αυτό, εισαγωγικό κεφάλαιο, σκιαγραφείται το ιστορικό της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας, η επιλογή του οργάνου και των σχεδίων, η προετοιµασία της 

κατασκευής µε την κοπή των ξύλων για το καπάκι ώστε να αυτά να στεγνώσουν φυσικά 

µέχρι την κόλλησή τους. Ακόµα, υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τη διάρκειά της καθώς 

και για την πραγµατοποίησή της, καθώς και µια σύντοµη µατιά στα κεφάλαια που 

ακολουθούν.   

1.1. Γενικά 

Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου στη Κεφαλονιά. Ως ιδέα ξεκίνησε το 

2006 από τον κ. Κώστα Τασχουνίδη, τεχνικό πιάνου, διδάσκοντα τότε στο Τµήµα, στον 

τοµέα του πιάνου. Η ιδέα του κ. Τασχουνίδη ήταν να κατασκευαστεί ένα µουσικό όργανο το 

οποίο θα έπρεπε να έχει κάποια µουσική συγγένεια µε το πιάνο που είναι το αντικείµενο 

ειδικότητάς µου. Γνωρίζαµε, βέβαια, ότι οποιοδήποτε µουσικό όργανο που έχει µηχανισµό 

και πλήκτρα απαιτεί εργοστάσιο για την κατασκευή του. Αποκλείοντας, λοιπόν, αυτή τη 

οµάδα οργάνων καταλήξαµε στη κατηγορία τσέτρα (zither) χωρίς ταστιέρα, όπως το κανονάκι 

και το σαντούρι και κατόπιν στο σαντούρι, το οποίο έχει κοινό τρόπο παραγωγής ήχου µε το 

πιάνο και θεωρείται πρόγονός του. 

Η έρευνα που ακολούθησε την αρχική ιδέα, µας οδήγησε στην επιλογή του hammered 

dulcimer σε διαθέσιµα σχέδια από τον διεθνή πιστοποιηµένο οργανισµό Guild of American 

Luthiers (G.A.L). 

Η προεργασία για την εκπόνηση της παρούσας ξεκίνησε, λοιπόν, τον Γενάρη του 2006 µε 

την παραγγελία, µέσω διαδικτύου, των σχεδίων, τα οποία έλαβα ταχυδροµικά από Αµερική, 

ένα µήνα αργότερα, οπότε και ξεκίνησε η οργάνωση της εργασίας αυτής. Αργότερα, την 

άνοιξη του 2006, κόπηκαν τα ξύλα για το ηχείο του οργάνου ώστε να προλάβουν να 

στεγνώσουν φυσικά, µέχρι την επεξεργασία τους. 

Η τυπική διάρκεια της εργασίας είναι περίπου ενάµιση χρόνος, µε την ανάληψη της από 

τον επιβλέπων καθηγητή κ. Θόδωρο Κίτσο, την άνοιξη του 2009. 

Η πραγµατική διάρκεια της εργασίας αυτής είναι δύσκολο να υπολογιστεί ακριβώς. Η 

φύση της (κατασκευή µουσικού οργάνου), η έλλειψη εργαστηρίου και εργαλείων καθώς και ο 

λιγοστός ελεύθερος χρόνος λόγω των απαιτήσεων της δουλειάς µου ήταν καθοριστικοί 

ανασταλτικοί παράγοντες για την πρόοδο της παρούσας. Υπήρξαν, δηλαδή, κενά διαστήµατα 

στα οποία είτε δεν µπορούσα να ασχοληθώ µε την εκπόνησή της, είτε έπρεπε να µεταφέρω τα 

εργαλεία µου σε άλλους χώρους για να συνεχίσω. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, κατά τη 

διάρκεια της εκπόνησης, “φιλοξενήθηκα” σε διάφορους χώρους φίλων, που ήταν διαθέσιµοι 



11 

προσωρινά και διαµορφώθηκαν σε αυτοσχέδια εργαστήρια οργανοποιίας, καθώς και ότι 

επισκέφθηκα, κατόπιν αναζήτησης, γύρω στα πέντε διαφορετικά ξυλουργικά εργαστήρια για 

διάφορες τεχνικές εργασίες µε απαιτήσεις σε µεγάλα µηχανήµατα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να κατασκευαστεί, µε αφετηρία τα σχέδια της 

G.A.L., ένα hammered dulcimer που θα απεικονίζει τη σύγχρονη τεχνολογία πιάνου, 

οργανοποιίας και υλικών, σε συνδυασµό µε παραδοσιακές τεχνικές. Τηρήσαµε τα αρχικά 

σχέδια όσον αφορά στις διαστάσεις του οργάνου αλλά δεν ακολουθήσαµε απαραίτητα τις 

προτάσεις των σχεδίων για τα ξύλα ή για τα βερνίκια, καθώς επίσης τολµήσαµε να κάνουµε 

κάποιες τεκµηριωµένες προσθήκες ή αλλαγές τις οποίες αναφέρουµε και αιτιολογούµε στο 

ανάλογο κεφάλαιο. 

1.2.Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε θέµατα που αφορούν στην ιστορική διαδροµή του 

οργάνου, στις ζώνες εξάπλωσής του στον κόσµο και το εύρος χωρών και λαϊκών πολιτισµών 

που χρησιµοποιούν παραλλαγές του. 

Το κοµµάτι των βιβλιογραφικών πηγών αρχίζει από τους αρχαίους χρόνους και τις πρώτες 

αναφορές που πιθανά σηµατοδοτούν την εξελικτική πορεία του οργάνου και σταµατάει στην 

εποχή περίπου της Αναγέννησης, όπου πλέον αρχίζει η σύγχρονη ιστορία του οργάνου, µε τη 

µορφή που φτάνει λίγο πολύ αναλλοίωτη ως τις µέρες µας. Ακολουθούµε έτσι µια  ενδεικτική 

ιστορική αναδροµή καθώς αυτή δεν αποτελεί το κυρίως θέµα της εργασίας αυτής αλλά µόνο 

ένα µέσο για να κατανοήσουµε καλύτερα το όργανο. Ο αναγνώστης, εξάλλου, θα µπορέσει 

από τη βιβλιογραφία να αναζητήσει πηγές στις οποίες εξαντλείται το θέµα. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε, επίσης, επιγραµµατικά, στον ρόλο του hammered 

dulcimer ως πρόγονος του πιάνου, στην εξέλιξή του µέχρι τη σηµερινή του µορφή, στην 

τεχνική και στο παίξιµό του, στις µπαγκέτες κρούσης των χορδών, στην τεχνική µε τις 

τέσσερις µπαγκέτες και στο συγγενές κατ’ όνοµα Appalachian ή mountain dulcimer. Τέλος, 

θα αναφέρουµε λίγα λόγια για το ελληνικό σαντούρι. 

1.3. Σχεδιασµός 

Η σχεδίαση της παρούσας εργασίας αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο µε την παρουσίαση των 

σχεδίων, την επιλογή των υλικών και την οργάνωση της σειράς κατασκευής. Περιγράφεται το 

hammered dulcimer που επιλέξαµε, παρουσιάζονται και αναλύονται τα σχέδια και 

οργανώνεται η παρούσα εργασία κατασκευής. Αναφέρονται τα µέρη του οργάνου -εσωτερικό 

και εξωτερικό πλαίσιο, εσωτερικές γέφυρες, πάνω και κάτω καπάκι- και περιγράφονται 

λειτουργικά θέµατα του οργάνου όπως ο σχεδιασµός, οι κλίσεις και η τοποθέτηση των 
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εξωτερικών γεφυρών. Οι εξωτερικές γέφυρες πρέπει να τοποθετηθούν σε τέτοιο σηµείο 

επάνω στο σκάφος ώστε το όργανο να χορδίζεται σωστά. Η µπάσο γέφυρα υποστηρίζει τις 

µπάσο χορδές και ορίζει τη χαµηλή περιοχή παιξίµατος. Η πρίµα γέφυρα ορίζει δύο περιοχές 

παιξίµατος, τη µεσαία και την υψηλή καθώς χωρίζει τις χορδές σε δύο τµήµατα µε λόγο 

µήκους 3/2 αντίστοιχα. Κατόπιν, αναλύεται, ο σχεδιασµός και τοποθέτηση των εσωτερικών 

γεφυρών. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι τροποποιήσεις και προσθήκες που 

πραγµατοποιήθηκαν στα αρχικά σχέδια. Οι τροποποιήσεις αφορούν ως επί το πλείστον στα 

ξύλα που χρησιµοποιήσαµε. Προσθέσαµε τάκους ενίσχυσης του εσωτερικού πλαισίου, 

“πατούρα” που ασφαλίζει το ηχείο στην άνω πλευρά του επάνω και κάτω πήχη, ξύλινες 

καβίλιες συγκόλλησης εξωτερικού και εσωτερικού πλαισίου και καµάρια υποστήριξης και 

βελτίωσης του ηχείου, καθώς και σκαλιστά καπάκια (ροζέτες) στις ηχητικές οπές. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται, επίσης, τα ξύλα, η κόλλα και η µέθοδος κόλλησης, τα 

υλικά και οι µέθοδοι φινιρίσµατος, καθώς και τα υπόλοιπα υλικά, όπως καβίλιες 

χορδίσµατος, καρφιά, και πλαϊνές µπρούντζινες βέργες (µαξιλαράκια). 

Τέλος, παρουσιάζεται ο πίνακας µε τη “µεζούρα” των χορδών, το νούµερο, δηλαδή κάθε 

χορδής µε βάση τη νότα που πρέπει να παράγει σύµφωνα µε το σχέδιο. 

1.4. Κατασκευή 

Στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει το κυρίως θέµα της εργασίας, το κατασκευαστικό κοµµάτι 

από ξύλο µέχρι ήχο. Περιγράφεται λεπτοµερειακά η κατασκευή των επιµέρους τµηµάτων που 

αποτελούν το πλαίσιο του οργάνου, η κόλληση του κάτω καπακιού, η τοποθέτηση των 

εσωτερικών γεφυρών και η τοποθέτηση του ηχείου. Κόβουµε τα ξύλα, τα σηµαδεύουµε και 

τα διαµορφώνουµε στα σηµεία που θα ταιριάξουν και θα κολληθούν σχηµατίζοντας το 

πλαίσιο του οργάνου, τα καπάκια, τις γέφυρες, τις εσωτερικές γέφυρες, τις µπαγκέτες. 

Συναρµολογούµε το σκάφος του οργάνου και το επεξεργαζόµαστε ώστε να πάρει την τελική 

του µορφή πριν το τελικό φινίρισµα. Παράλληλα, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται οι δύο 

γέφυρες – µπάσο, πρίµα µε τις ανάλογες κλίσεις τους και οι ροζέτες. Στη συνέχεια 

περιγράφεται το στάδιο του φινιρίσµατος –εµποτισµός, µονωτικό στρώµα, βερνίκι. Για το 

φινίρισµα χρησιµοποιήθηκαν φυσικά υλικά (καζεΐνη, γόµα-λάκα, κ.ά.) και παραδοσιακές 

τεχνικές (µπάλα). Τέλος, στο σκάφος διαµορφώνονται οι τρύπες για τις καβίλιες χορδίσµατος 

και τα καρφιά και ολοκληρώνεται το “αρµάτωµα” µε την τοποθέτηση των γεφυρών και των 

χορδών. Κατασκευάζονται, επίσης, οι µπαγκέτες σύµφωνα µε το σχέδιο, το όργανο 

χορδίζεται, τοποθετείται η ετικέτα και είναι πλέον έτοιµο για χρήση. Το κείµενο συµβαδίζει 

µε φωτογραφική παρουσίαση των εργασιών ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητό, καθώς 
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ασχολείται µε εντελώς πρακτικά θέµατα κατασκευής σε αντιδιαστολή µε το προηγούµενο 

θεωρητικό κεφάλαιο.  

1.5. Αποτίµηση 

Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια γενικότερη αποτίµηση της εργασίας, εξάγονται κάποια 

συµπεράσµατα και γίνεται µια αναζήτηση τόσο για πιθανά προβλήµατα όσο και για την 

επίλυσή τους. Επίσης, αναφέρω τι θα άλλαζα αν έκανα ξανά αυτή τη κατασκευή ή µια 

παρόµοια. 

Τέλος, υπάρχει η αξιολόγηση της εργασίας κατασκευής, τόσο ως οργανοποιητική εµπειρία 

και αφορµή για µύηση στην τέχνη αυτή, όσο και ως προς το συγκεκριµένο µουσικό όργανο 

που κατασκευάστηκε. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. Το hammered dulcimer 

To µουσικό όργανο hammered dulcimer: τι είναι, από πού ήρθε, πως παίζεται, τι µουσική 

παίζεται σ’ αυτό, πως είναι φτιαγµένο; Να µια σειρά από πολύ καλές ερωτήσεις µε τις οποίες 

καταπιάνεται το κεφάλαιο αυτό. Θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στα παραπάνω και σε 

ακόµα περισσότερα ερωτήµατα τα οποία πιθανά θα προκύψουν. 

Κατ’ αρχή να εξηγήσουµε ότι τo hammered dulcimer είναι κατά βάση ίδιο µουσικό 

όργανο µε το γνωστό µας ελληνικό σαντούρι. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια µαζί µε παρόµοια 

µουσικά όργανα ανά την υφήλιο, που µοιράζονται κοινή καταγωγή, µέθοδο παραγωγής ήχου 

αλλά και τεχνική, µε µικρές ή µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις. Στη συνέχεια της παρούσας 

εργασίας όταν αναφέρουµε το ένα ή το άλλο, θα εννοούµε και τα δύο από κοινού. 

2.2. Οργανολογία 

Χορδόφωνα ή έγχορδα είναι τα όργανα στα οποία µία τουλάχιστον τεντωµένη χορδή 

ταλαντώνεται και ηχεί. Αποδεχόµενοι την ταξινόµηση (συστηµατική κατάταξη) των µουσικών 

οργάνων των Curt Sachs - Erich M. von Hornbostel (1914), η οποία βασίζεται, κατά κύριο 

λόγο, στον τρόπο παραγωγής του ήχου αλλά και στον τρόπο παιξίµατος και την κατασκευή 

τους, το σαντούρι ή hammered dulcimer  ανήκει στα χορδόφωνα,  όργανα στα οποία ο ήχος 

παράγεται από παλλόµενες χορδές, στη συνέχεια στα απλά πολύχορδα, που έχουν πολλές 

χορδές οι οποίες εκτείνονται πάνω από µια ξύλινη επιφάνεια και τελικά ειδικά σε αυτά µε ή 

χωρίς ταστιέρα. Στην οργανολογία έχει επικρατήσει ο όρος τσέτρα (zither) για να περιγράψει 

όλα τα όργανα αυτής της κατηγορίας, η οποία περιλαµβάνει αυτά µε ταστιέρα, όπως το 

σύγχρονο τσίτερ συναυλιών (Εικόνα 2.1) και αυτά χωρίς, όπως το κανονάκι και το σαντούρι 

(Εικόνες 2.2 & 2.3). 

 

Εικόνα 2.1: Σύγχρονο τσίτερ συναυλιών 
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Εικόνα 2.2: Κανονάκι 

 

Εικόνα 2.3: Σαντούρι 

Η οµάδα, της παραπάνω ταξινόµησης, στην οποία ανήκει το σαντούρι περιλαµβάνει 

όργανα των οποίων η κατασκευή, αλλά και η τεχνική, µοιάζει λιγότερο ή περισσότερο. 

Τέτοιου είδους όργανα µπορούν να  λέγονται σαντούρι, είτε hammered dulcimer, είτε µια 

πληθώρα άλλων ονοµάτων, ανά την υφήλιο, όπως θα δούµε και στη συνέχεια. Ας πάµε, όµως, 

να εξερευνήσουµε την καταγωγή του οργάνου. 

2.3. Ιστορία & πρόγονοι ή πως εξελίχθηκε το σαντούρι 

2.3.1. Γενικά 

Η καταγωγή ενός µουσικού οργάνου και η ανίχνευση των διαδροµών που ακολούθησε 

αυτό κατά την εξέλιξη και διάδοσή του, είναι ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία της 

οργανολογίας, ειδικά όταν η αρχή του νήµατος χάνεται στα βάθη του χρόνου, όπως στην 

περίπτωση του σαντουριού. Λίγες είναι οι φιλολογικές µαρτυρίες ή οι σωζόµενες 

παραστάσεις, ενώ αντίθετα πολλές οι υποθέσεις, τεκµηριωµένες ή µη. Υπάρχουν καταγραφές 

και αναφορές του σαντουριού σε εγκυκλοπαίδειες, µουσικά λεξικά, καταλόγους ή συλλογές 

µουσικών οργάνων, µαζί µε άλλα µουσικά όργανα, πρωταγωνιστεί όµως και σε εργασίες, 

διδακτορικά, επιστηµονικές διατριβές ως κύριο αντικείµενο µελέτης. Αρκετοί ερευνητές 

ασχολήθηκαν και ασχολούνται µε το σαντούρι ή hammered dulcimer, είτε ως µέρος 

ευρύτερου έργου (Ανωγειανάκης, Galpin, λεξικό Grove, Sachs, Farmer, κ.ά.) είτε ειδικά µε 

αυτό (Κοφτερός, Kettlewell, Blanton, Groce, Gifford, κ.ά.). 

Τα τελευταία χρόνια οι ειδικότερες εργασίες σχετικά µε το σαντούρι, πυκνώνουν σε 

αριθµό. Σχετικά µε την καταγωγή και εξέλιξη του δεν υπάρχει πάντα συµφωνία απόψεων. 

Αυτό είναι λογικό, αν λάβουµε υπόψη τα προβλήµατα που προκύπτουν σε τέτοιου είδους 

µελέτη. 

Μέχρι περίπου την Αναγέννηση υπάρχουν λιγοστές αναφορές ή απεικονίσεις για zither 

χωρίς ταστιέρα. Παράλληλα, στη µετέπειτα επεξεργασία αυτών των καταγραµµένων 

στοιχείων, διακρίνουµε κάποιες φορές σύγχυση µεταξύ σαντουριού και ψαλτηρίου (ή ακόµα 

και άρπας), λόγω φαινοµενικής οµοιότητας των δύο µουσικών οργάνων, η οποία µπορεί να 
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οδηγήσει σε παραπλανητικές πληροφορίες. Ακόµη, µεταφράσεις και αποδόσεις παλαιότερων 

κειµένων µπορεί να περιέχουν ερµηνείες όχι απόλυτα ακριβής, βασισµένες σε υποθέσεις και 

επηρεασµένες από γλωσσικές παραφθορές.  

Αναζητώντας τη “διαδροµή” του σαντουριού ακολουθάµε για µεγάλο τµήµα της ιστορίας 

και το συγγενές ψαλτήριο. Στη παρούσα εργασία περιλαµβάνονται οι περισσότερες και 

επικρατέστερες αναφορές, µε πιθανή τεκµηρίωση όπου υπάρχει. 

Η ιστορική αναζήτηση στην παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρεις κύριες χρονικές 

περιόδους, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες αναφορές: αυτή των πρώτων πρωίµων αναφορών, 

αυτή των αρχαίων χρόνων και αυτή των νεότερων µετά Χριστό καταγραφών µέχρι περίπου 

και την Αναγέννηση. 

Μετά από αυτή τη τελευταία χρονική περίοδο, οι καταγραφές για το σαντούρι ή hammered 

dulcimer πυκνώνουν, γίνονται πια συγκεκριµένες, το όργανο υπάρχει και εξελίσσεται και 

διαµορφώνονται κατά τόπους παραλλαγές που διατηρούνται αναλλοίωτες λίγο-πολύ µέχρι τη 

σηµερινή, κατά τόπους µορφή του οργάνου. 

Η ιστορική αυτή αναδροµή µόνο ενδεικτική θα µπορούσε να χαρακτηριστεί καθώς δεν 

αποτελεί το κυρίως θέµα της εργασίας αυτής αλλά µόνο ένα σηµείο αναφοράς για να 

κατανοήσουµε καλύτερα το όργανο. 

2.3.2. Πρώιµες αναφορές 

2.3.2.1. Ground-zithers 

Τα ground-zithers αποτελούν µία µορφή πρωτόγονου χορδόφωνου, όπου οι χορδές 

τεντώνονται πάνω από ένα κοίλωµα στο έδαφος, το οποίο λειτουργεί σαν αντηχείο. Ίχνη από 

ground-zithers έχουν ανακαλυφθεί σε σηµεία Νεολιθικών καταυλισµών και κάποιες 

παραλλαγές χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα από διάφορους πολιτισµούς στην 

Ανατολική Αφρική, Ινδοκίνα και Μαδαγασκάρη. (Groce 1983) 

2.3.2.2. Φοινικικό ανάγλυφο (8 ου αι. π.Χ.) - Asor 

Η παλιότερη γνωστή αναπαράσταση χορδόφωνου µε ηχείο, της οικογένειας zither, είναι 

ένα µικρό Φοινικικό ανάγλυφο από ελεφαντόδοντο, του 8ου αι. π.Χ. (Sachs 1940) 

∆εν είναι γνωστό το όνοµα του οργάνου που απεικονίζεται, µπορεί να σχετίζεται όµως µε 

το Εβραϊκό asor, το 10-χορδο zither που αναφέρεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη (Ψαλµοί 33, 92, 

και 144). (Sachs 1940) 

Σύµφωνα µε τη Wikipedia η λέξη asor εµφανίζεται µόνο τρεις φορές στη Βίβλο και δεν 

ανιχνεύεται πουθενά αλλού. Επειδή ακολουθεί κάθε φορά τη λέξη nebel και ετυµολογικά 
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συνδέεται µε τη λέξη “δέκα”, πιθανολογείται ως δεκάχορδη παραλλαγή του δωδεκάχορδου 

nebel. (“Asor” 29-9-2010) 

2.3.2.3. Ποµπή του Βασιλιά Ashurbanipal (Σαρδανάπαλος) (7 ος αι. π.Χ.) 

Πιστεύεται, επίσης, ότι κάποιος τύπος σαντουριού υπήρχε στην Περσία του 7ου αι. π.Χ., 

βασιζόµενοι στη θεωρία του Carl Engel1 (1874), ότι στο ανάγλυφο που είναι γνωστό ως 

"Procession of King Ashurbanipal" (Ποµπή του Βασιλιά Ashurbanipal) (Εικόνα 2.4) 

απεικονίζεται µουσικός που παίζει ένα σαντουρόσχηµο όργανο µε δώδεκα χορδές. (Κοφτερός 

1991) 

 

Εικόνα 2.4: Procession of King Assurbanipal 

Το ανάγλυφο υπήρχε στο παλάτι του Ασσύριου βασιλιά Ashurbanipal (7ος αι. π.Χ.) 

(Εικόνα 2.5). Η Βρετανική Εγκυκλοπαίδεια, έκδοσης 1910, το συνέδεσε µε την εποχή του 

Nebuchadnezzar (Ναβουχοδονόσωρ) και αναφέρει το µουσικό όργανο που απεικονίζεται ως 

πισαντίρ. Το ανάγλυφο φυλάσσεται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο, από όπου η υπεύθυνη 

Τµήµατος Αρχαίας Εγγύς Ανατολής Dr Dominique Collon (Assistant Keeper, Department of 

the Ancient Near East, British Museum), απαντάει το 2004 σε σχετική επιστολή: ‘Φοβάµαι 

ότι η σχετική καταχώρηση στην Βρετανική Εγκυκλοπαίδεια (1910), αναφέρεται πιθανά σε 

µια απεικόνιση, στην πραγµατικότητα, οριζόντιας άρπας. Πρόκειται για µια λανθασµένη 

επέµβαση ανακατασκευής σε ένα σπασµένο τµήµα µιας εγχάρακτης πλάκας (slabs), από 

αυτές που διακοσµούσαν την Αίθουσα XXXIII στο Νότιο Ανατολικό Παλάτι του 

Sennacherib στο Kuyunjik (αρχαία Νινευή). Τα ανάγλυφα χαράχτηκαν κατά τη διάρκεια της 

βασιλείας του Ashurbanipal, πιθανά γύρω στο 645 π.Χ. – µια γενεά πριν από τον 

                                                 
 
1 Ο Carl Engel (21 July 1883 – 6 May 1944) ήταν Αµερικανός πιανίστας γεννηµένος στη Γαλλία, µουσικολόγος 
και εκδότης στο Παρίσι. Επίσης αρθρογραφούσε περί µουσικής για το περιοδικό The Musical Quarterly και 
διετέλεσε ∆ιευθυντής Μουσικής Πτέρυγας στη Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσσου. 
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Ναβουχοδονόσωρ.’ Ο Kettlewell, στο διδακτορικό του παραθέτει αυτούσια την επιστολή 

(Kettlewell “The Dulcimer” 4-5-2010). 

 

Εικόνα 2.5: Βασιλιάς Assurbanipal 

 

Εικόνα 2.6: Ο Ναβουχοδονόσωρ Β' σε νόµισµα 

2.3.2.4. Ναβουχοδονόσωρ (7ος αι. π.Χ.) 

Ορισµένοι θεωρούν ότι το σαντούρι ή hammered dulcimer είναι τόσο αρχαίο που υπήρχε 

στους Βιβλικούς χρόνους, στη Βαβυλώνα του 7ου αι. π.Χ. Αυτό οφείλεται στην µετάφραση 

της Βίβλου στα αγγλικά από τους µεταφραστές του Βασιλιά James (1611) και στη απόδοση 

της ελληνικής λέξης sumponyah στο ∆ανιήλ γ΄ 5, ως "dulcimer". 

Ο Ναβουχοδονόσωρ B’, (Εικόνα 2.6), ο επονοµαζόµενος και Μέγας (7ος αι. π.Χ.), ήταν 

Βαβυλώνιος βασιλιάς (605-562), ο οποίος έφτιαξε µια εικόνα από χρυσό και πρόσταξε όλους 

τους υπηκόους του µόλις ακούσουν τον ήχο µουσικών οργάνων, µεταξύ των οποίων και του 

sumponyah (στο πρωτότυπο), να πέσουν κάτω και να λατρεύουν το άγαλµα σαν Θεό: 
4 Και κήρυξ εβόα µεγαλοφώνως, Εις εσάς προστάττεται, λαοί, έθνη και 

γλώσσαι, 5 καθ' ην ώραν ακούσητε τον ήχον της σάλπιγγος, της σύριγγος, 

της κιθάρας, της σαµβύκης, του ψαλτηρίου, της συµφωνίας και παντός 

είδους µουσικής, πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα την χρυσήν, την 

οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσωρ ο βασιλεύς·6 και όστις δεν πέση και 

προσκυνήση, την αυτήν ώραν θέλει ριφθή εις το µέσον της καµίνου του 

πυρός της καιοµένης.» 

Το 1611 η Βίβλος µεταφράστηκε στα αγγλικά µε εντολή του Βασιλιά James (1611), 

παραθέτουµε την τότε απόδοση: 
4 Then an herald cried aloud, To you it is commanded, O people, nations, 

and languages, 5 That at what time ye hear the sound of the cornet, flute, 

harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of musick, ye fall down and 
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worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up. 

(∆ανιήλ γ΄ 4-6, Αγία Γραφή, Απόδοση Βασιλιά James). 

Έκτοτε επικράτησε ευρέως η αντίληψη ότι το dulcimer ή σαντούρι υπάρχει από τον 7ο αι. 

π.Χ. και έδωσε, λανθασµένα, θεωρητική βάση στην άποψη ότι το σαντούρι είναι τόσο παλιό 

όσο η Βίβλος. Ο Carl Engel (1874) έγραψε για ένα dulcimer που υπάρχει στο Victoria & 

Albert Museum: "Παρόλο που είναι µοντέρνο, είναι φτιαγµένο όπως παλιά και µπορεί να 

θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του dulcimer που αναφέρεται στην Αγγλική µετάφραση της 

Βίβλου". 

Στην πραγµατικότητα, όµως, φαίνεται ότι ο όρος "symphonia" µάλλον περίγραφε ένα είδος 

άσκαυλου (bagpipe) της εποχής, όπως προτείνεται από τους: Ogilvy (1859), Weekley (1921, 

484), Galpin (1932, 66). 

2.3.3. Ψαλτήριο - Αρχαίοι χρόνοι - Ανατολική Μεσόγειος - Εγγύς Ανατολή 

2.3.3.1. Λύρες της Ur 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα µουσικά όργανα είναι από τα πιο πολυταξιδεµένα 

αντικείµενα του υλικού πολιτισµού. 

Το hammered dulcimer είναι στενός συγγενής του ψαλτηρίου, µε 

κυρίαρχη διαφορά το γεγονός ότι ο ήχος παράγεται στο µεν µε 

κρούση και στο δε µε νύξη. 

Υποθέτοντας ότι το σαντούρι προέρχεται από το ψαλτήριο, το 

οποίο µε τη σειρά του προέρχεται από τα πιο απλά µουσικά όργανα 

τύπου λύρας, ίσως η αρχαία καταγωγή του hammered dulcimer να 

εντοπίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο- Εγγύς Ανατολή, όπου 

πολύχορδα χορδόφωνα κατασκευάζονται και παίζονται για περίπου 

5,000 χρόνια. 

Τα παλαιότερα ευρήµατα πολύχορδων εµφανίζονται στην αρχαία πόλη της Ur στη 

Μεσοποταµία µε τη µορφή λύρας ή άρπας και εκτιµάται ότι έχουν ηλικία 4,500 χρόνων. 

∆εδοµένου ότι αυτά είναι πλήρως εξελιγµένες και σύνθετες κατασκευές, είναι λογικό να 

υποτεθεί ότι απλουστευµένες µορφές ίδιων οργάνων - λύρας ή άρπας - υπήρξαν πολύ 

νωρίτερα. Νεότερα ευρήµατα ανακαλύφθηκαν στην Αίγυπτο και στον Ελλαδικό χώρο 

(“Lyres Of Ur” 28-9-2010). 

 
Εικόνα 2.7: Μουσικός 

µε λύρα. Εύρηµα από 

ανασκαφές στον ίδιο 

αρχαιολογικό χώρο µε 

τις Λύρες της Ur. 
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2.3.3.2. Αρχαία Ελλάδα 

Το ψαλτήριο ανήκει στην οικογένεια της άρπας. Ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες 

και παιζόταν µε πλήκτρο ή µε τα δάχτυλα. O Πολυδεύκης το αναφέρει, µαζί µε άλλα έγχορδα 

στο «Ονοµαστικόν» του (Κοφτερός 1991). 

Ο Φοίβος Ανωγειανάκης, στο έργο του «Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα», υποστηρίζει 

ότι “Οι αρχές του ψαλτηρίου ανιχνεύονται στον ασιατικό χώρο, πολλούς αιώνες πριν από 

τους αρχαιοελληνικούς κλασσικούς χρόνους” και αναφέρει, ως πηγές του, τους Galpin και 

Bessaraboff. Ακόµα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εικονογραφικές µαρτυρίες, υπάρχουν 

αναφορές αρχαίων συγγραφέων για µουσικά όργανα του τύπου του ψαλτηρίου, που 

υποδεικνύουν, µε µεγάλη πιθανότητα, τη σχέση  αρχαιοελληνικού ψαλτηρίου µε το σύγχρονο 

κανονάκι (Ανωγειανάκης 1991). 

Ο Πυθαγόρας (6ος αι. π.Χ.), όπως υποστηρίζει ο Farmer (1937), έκανε επιστηµονικά 

πειράµατα µε ένα µονόχορδο όργανο, το οποίο το ονόµαζε κανών, που σηµαίνει νόµος – 

διάταξη, µε σκοπό να µελετήσει τους µουσικούς φθόγγους που παράγονται ανάλογα µε το 

µήκος και το πάχος της χορδής.  

Το πολύχορδο ψαλτήριο πέρασε στα ελληνικά παράλια της Μ. Ασίας και στη συνέχεια, 

κατά τον Galpin (1937), «στη Μεσοποταµία και στη Περσία». 

2.3.3.3. ∆ύο ξεχωριστοί τύποι ψαλτηρίου 

Παράλληλα, πιστεύεται ότι µέσα από την εξέλιξη του οργάνου έγινε διαχωρισµός του 

τρόπου παιξίµατος, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθούν δύο ξεχωριστοί τύποι ψαλτηρίου. 

Ψαντερίµ και σαντίρ ήταν ονόµατα που αποδόθηκαν νωρίς σε αυτά τα όργανα. Τα µεν 

παιζόντουσαν µε τα δάχτυλα, τα δε µε (υποτυπώδεις)  µπαγκέτες (“Hammer Dulcimer: 

History and Playing” 23-10-2009). 

Ο τύπος του ψαλτηρίου που παιζόταν µε µπαγκέτες, επικράτησε στους λαούς της 

Μεσοποταµίας µε το όνοµα santur-santir. (Κοφτερός 1991) 

2.3.3.4. ∆ιάδοση 

∆ιακρίνεται, λοιπόν, ένας πολύπλοκος ιστός διαδροµών όσον αφορά στην διάδοση του 

ψαλτηρίου, από πού και προς τα πού ταξίδεψε και µε ποια µορφή. Αυτό, βέβαια, είναι 

φυσιολογικό αφού η εξέλιξη µπορεί να γίνεται ταυτόχρονα σε διαφορετικούς τόπους και τα 

“δάνεια” ιδεών, ανάµεσα σε διαφορετικούς κοντινούς πολιτισµούς να αλλάζουν πολλές φορές 

κατεύθυνση εξάπλωσης, δηµιουργώντας µια “παλινδρόµηση” που αποπροσανατολίζει τον 

ερευνητή. 
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Φαίνεται, πάντως, µια διαρκής παρουσία του ψαλτηρίου στο χώρο της Ανατολικής 

Μεσογείου- Εγγύς Ανατολής, κατά τους αρχαίους χρόνους. 

Κατά τον Curt Sachs (1920, 135), το όργανο “ταξίδεψε” τόσο ανατολικά όσο και δυτικά. 

Από την ανατολική Μεσόγειο διαδόθηκε στη Βόρεια Αφρική και από εκεί εισάγεται στην 

Ευρώπη (∆υτικό κόσµο) από την Ισπανία και τους Μαυριτανούς κατά τον 12ο αι. µ.Χ.  

Στη ∆ύση διαδόθηκε µε την ονοµασία dulcimer από τις λέξεις dulce και melos (γλυκιά 

µελωδία). 

2.3.4. Νεότερες αναφορές (10ος έως 14ος µ.Χ.) – Εξάπλωση στην Ευρώπη - 

Μεσαίωνας 

Νεότερες, µετά Χριστό, αναφορές για zither -είτε ψαλτήριο/qanun, είτε σαντούρι - 

αρχίζουν να εµφανίζονται από τον 9ο αι. 

Ο Paul Gifford στο βιβλίο του The Hammered dulcimer, A History υποστηρίζει: “Πριν το 

1000 µ.Χ. είναι δύσκολο να επαληθευτεί η ύπαρξη ψαλτηρίου είτε στην Ευρώπη είτε στον 

Αραβικό κόσµο (σ.11). Ίσως θα πρέπει να χρονολογούµε το ψαλτήρι από τον 11ο αι. µ.Χ., 

παρόλο που υπάρχουν υποδείξεις για προγενέστερα όργανα που εµφανισιακά του έµοιαζαν”. 

(Gifford 2001) 

Οπωσδήποτε διακρίνεται, ακόµα, µία σύγχυση στην ονοµατολογία των οργάνων, όπου ο 

όρος ψαλτήρι χρησιµοποιείται για να περιγράψει τόσο τα κρουστά zither όσο και τα νυκτά, σε 

ορισµένες Μεσαιωνικές αναφορές. 

2.3.4.1. 10ος αι. µ.Χ., Al-Farabi 

Στον 10ο αι. µ.Χ., αναφέρεται µουσικό όργανο της οικογένειας 

zither, που σχετίζεται µε τον Al-Farabi (872 –950/951), έναν από 

τους µεγαλύτερους, στην εποχή του, (παν)επιστήµονες και 

φιλόσοφους του Ισλαµικού κόσµου. Ο Al-Farabi (Εικόνα 2.8), 

µεταξύ άλλων, ήταν εξέχων µουσικός και συγγραφέας του Kitab 

al-Musiqa (Βιβλίο περί Μουσικής), το οποίο είναι µια 

πραγµατεία πάνω στη θεωρία της Περσικής µουσικής. Ο θρύλος 

αναφέρει ότι έπαιξε κάποιες Περσικές κλίµακες - δρόµους, για 

µια γιορτή ευγενών στην Περσία και µε τη µουσική του ήταν σε 

θέση να προξενήσει στους ακροατές του διάφορα συναισθήµατα, 

γέλιο, κλάµα, ευτυχία ή χαρά. Το µουσικό όργανο που έπαιζε ο Al-Farabi, όπως 

πληροφορούµαστε από τον Kettlewell, αναφέρεται, από κάποιες πηγές, ως santur (Kettlewell 

“The Dulcimer” 4-5-2010). 

 
Εικόνα 2.8: Περσικό 

γραµµατόσηµο µε τον Al-

Farabi. 
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Αντίθετα ο αραβοµαθής Farmer υποστηρίζει, µελετώντας τον, ότι ο Al-Farabi δεν 

αναφέρει το όνοµα santur στα συγγράµµατά του (Farmer 1937), κάτι το οποίο µας 

παραπέµπει στο να συνδέσουµε το zither του παραπάνω θρύλου µε τύπο ψαλτηρίου (qanun). 

Πιστεύεται, µάλιστα, ότι ο Al-Farabi ήταν αυτός που καθιέρωσε στον αραβικό κόσµο την 

ονοµασία qanun (Κοφτερός 1991). 

2.3.4.2. 963 µ.Χ., Quithoro 

Μια από τις πρώτες αναφορές σε τραπεζοειδές zither χρονολογείται από το 963 µ.Χ., όταν 

ένας Σύριος λεξικογράφος περιγράφει το quithoro, ένα δεκάχορδο zither. (Sachs 1940) 

2.3.4.3. Egerton 1139 

Το αντικείµενο που αντιπροσωπεύει 

µια πρώτη ισχυρή ένδειξη για την 

ύπαρξη – ταυτοποίηση σαντουριού, είναι 

ένα περίτεχνο εξώφυλλο βιβλίου που 

µαζί µε το βιβλίο φυλάσσεται στο 

Βρετανικό Μουσείο, χρονολογείται 

µεταξύ 1131-1143  και είναι ευρύτερα 

γνωστό ως BL ή BM Egerton 1139. Στο 

εξώφυλλο απεικονίζονται σκηνές από τη 

ζωή του βασιλιά ∆αβίδ, χαραγµένες σε 

ελεφαντόδοντο. Μια απ’ αυτές δείχνει 

το ∆αβίδ καθισµένο στη σκηνή του, 

περιστοιχισµένο από τους µουσικούς 

του, ενώ παίζει ένα µουσικό όργανο 

τύπου σαντουριού. Το όργανο αυτό είναι 

τραπεζοειδές και ακουµπισµένο 

αντικριστά µπροστά του, ενώ 

διακρίνεται ότι οι χορδές κρούονται µε 

δύο ξύλα σαν µπαγκέτες. Έχει, δηλαδή, 

εµφανή χαρακτηριστικά σαντουριού 

(Εικόνα 2.9) (“Detailed record for 

Egerton” 1139 27-9-2010).  

 
Εικόνα 2.9: Ο βασιλιάς ∆αβίδ, σκάλισµα από 

ελεφαντόδοντο (Egerton 1139). 
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2.3.4.4. Santiago de Compostella - 1184 

Μια άλλη ένδειξη, επίσης από την ίδια 

εποχή, εντοπίζεται σε ένα ανάγλυφο του 

1184 µ.Χ. στο Portico de la Gloria, του 

καθεδρικού ναού της πόλης Santiago de 

Compostella, στην Ισπανία, όπου 

απεικονίζεται ένα zither, το οποίο ορισµένοι 

το σχετίζουν µε σαντούρι (Geiser 1973), ενώ 

άλλοι µε ψαλτήριο (Sachs 1920). 

Παρατηρώντας τη φωτογραφία 

διαπιστώνουµε ότι το zither αυτό έχει σαφή 

χαρακτηριστικά ψαλτηρίου (Εικόνα 2.10). 

2.3.4.5. “Χίλιες και µία νύχτες” 

10ος έως 14ος µ.Χ., 

Ένας τύπος zither αναφέρεται σε µια από τις παλιότερες ιστορίες του αραβικού έπους 

Χίλιες και µια νύχτες (Εικόνα 2.11) που χρονολογείται από τον 10ο έως τον 14ο αιώνα. Ο 

Sachs (1940) µάλιστα το µεταφράζει ως Αιγυπτιακό dulcimer. Αντίθετα ο Farmer  (1931) 

δηλώνει ότι το αραβικό κείµενο αναφέρει qanun misrí ή Αιγυπτιακό qanun. 

 

Εικόνα 2.11: Το αραβικό έπος ‘Χίλιες και µια νύχτες’ 

χρονολογείται από τον 10ο έως τον 14ο αιώνα. 

 

Εικόνα 2.12: Ο Ibn Khaldun (1336-1406) 

αναφέρει το qanun στο έργο του 

‘Maghrib’ 

2.3.4.6. Ibn Khaldun (1336-1406) 

Εσφαλµένη µετάφραση σε dulcimer προκύπτει και στην αναφορά qanun του Ibn Khaldun 

(1336-1406) (Εικόνα 2.12) στο έργο του Maghrib. (Kettlewell “The Dulcimer” 4-5-2010) 

 
Εικόνα 2.10: Το περίφηµο ανάγλυφο του 

1184 µ.Χ. στο Portico de la Gloria στο 

Santiago de Compostella, στην Ισπανία. 
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2.3.4.7. Kanz al-tuhaf, 1434 

Η αναφορά nuzhe ή nuzha του Emir ben Khidr Mali στο έργο Kanz al-tuhaf του 1434, 

αποδίδεται λανθασµένα σε dulcimer από τον John Henry van der Meer (1968), ενώ ο Farmer 

το περιγράφει ως ορθογώνιο ψαλτήριο απλής µορφής χωρίς γέφυρες. (Farmer 1954) 

2.3.5. Μελωδικές χορδές - µέσα του 14ου αι. 

Μάλλον, όµως, το hammered dulcimer δεν υπήρξε την εποχή του Ναβουχοδονόσωρ, ούτε 

και στη Περσία του 10ου αι. µ.Χ. 

Το ψαλτήρι και το σαντούρι µοιάζουν εµφανισιακά, όµως στο µεν ψαλτήρι έχουµε νύξη 

των χορδών, ενώ στο hammered dulcimer έχουµε κρούση. Για ποιο λόγο; Και για ποιο λόγο 

τα όργανα στη Βίβλο και στο ανάγλυφο του Βασιλιά Assurbanipal δεν µπορεί να ήτανε 

σαντούρια. Η απάντηση βρίσκεται στον τύπο χορδών που ήταν τεχνολογικά διαθέσιµος την 

εποχή αυτή. 

Ο Nick Blanton (1980), στο άρθρο του, "The Origin of the Hammered dulcimer Finally 

Not Explained, Part II", για το περιοδικό Dulcimer Players News, επισηµαίνει τους λόγους 

για τους οποίους είναι πρακτικά αδύνατη η χρήση hammered dulcimer µέχρι τα µέσα του 14ου 

αι.: για να είναι µια χορδή κατάλληλη για κρούση µε κάποιο σφυράκι ή µπαγκέτα αντί για 

νύξη µε τα δάχτυλα ή µε άλλο βοήθηµα, θα πρέπει να είναι σίγουρα φτιαγµένη από όλκιµο 

σύρµα. Το σφυρήλατο σύρµα είναι ανοµοιογενές καθ’ όλο το µήκος του µε χαρακτηριστικά 

που διαφέρουν, σκληρά και µαλακά σηµεία, λεπτά σηµεία. Ανόµοια σκληρότητα και 

διάµετρος σε ένα αδύνατο σύρµα που κόβεται εύκολα και είναι µάλλον κατάλληλο για 

τσίµπηµα και όχι χτύπηµα. Αντιθέτως το όλκιµο σύρµα είναι µακρύτερο και πιο οικονοµικό, 

µε οµοιογενή χαρακτηριστικά, έχει σταθερή σκληρότητα και διάµετρο άρα πιο ανθεκτικό και 

κατά συνέπεια πιο κατάλληλο για κρούση. 

Οι διαθέσιµες χορδές από την εποχή του Ναβουχοδονόσωρ και µέχρι τα µέσα προς τέλη 

του 13ου αι. µ.Χ., ήταν στην αρχή εντέρινες και κατόπιν κατασκευασµένες από σφυρήλατο 

σύρµα. Οι εντέρινες χορδές παρήγαγαν πολύ καλό και δυνατό ήχο είτε µε νύξη είτε µε τριβή 

µε δοξάρι και όπως οι σφυρήλατες δεν ήταν κατάλληλες για κρούση. Από τη στιγµή που η 

εξέλιξη της τεχνολογίας της εποχής το επέτρεψε, στα µέσα προς τέλη του 13ου αι., 

κατασκευάστηκαν όλκιµες χορδές αντοχής κατάλληλης για υψηλή τάση χορδίσµατος και 

ποιότητας τέτοιας που να µπορούν να παράγουν καθαρό και δυνατό ήχο παρόµοιο µε αυτό 

που ξέρουµε στη σύγχρονη εποχή. 

Αποδεχόµενοι την παραπάνω ανάλυση στο θέµα των χορδών, θα πρέπει να τοποθετήσουµε 

χρονολογικά την “αφετηρία” του σαντουριού περίπου στα µέσα του 14ου αι. µ.Χ. 
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2.3.6. Πρώτες γραπτές αναφορές περίπου στο 1440 

O David Kettlewell, στην διατριβή του (“The Dulcimer” 4-5-2010) παίρνει σαφή θέση 

ενάντια στην ύπαρξη του σαντουριού κατά την αρχαιότητα, όπως είδαµε και νωρίτερα στην 

περίπτωση του ανάγλυφου που είναι γνωστό σαν "Procession of King Ashurbanipal" και 

µέχρι τα τέλη περίπου του Μεσαίωνα, καθώς παραθέτει ένα όγκο στοιχείων και 

επιχειρηµάτων που αναλυτικά ακυρώνουν την πλειονότητα των ενδείξεων και των αναφορών 

από άλλους συγγραφείς. ∆έχεται παρόλα αυτά το ανάγλυφο Egerton 1139 ως πρώτη ισχυρή 

ένδειξη για την ύπαρξη – ταυτοποίηση σαντουριού. 

Αναφέρει, επίσης, ότι η πρώτη γραπτή αναφορά για dulcimer χρονολογείται περίπου από 

το 1440, από κάποιον Henry Arnold of Zwolle (1426-1454) στις Κάτω Χώρες, ο οποίος 

έγραψε στα Λατινικά και περίγραψε τρεις τύπους dulce melos. 

Η Nancy Groce (1983) αναφέρει, επίσης, ότι µια από τις πρώτες γραπτές αναφορές στην 

Αγγλία για dulcimer, υπάρχει στο ποίηµα  "The Squyr of Lowe Degre", που γράφτηκε 

περίπου το 1400. Εδώ το "dowcemere"(dulcimer) διακρίνεται καθαρά από το 

"sautry"(psaltery). 

Επίσης, στο Coventry του 1474, αναφέρεται ότι ο πρίγκηπας Εδουάρδος διασκέδαζε µε 
µουσικές από άρπες και "dowsemeris". (Galpin 1910, 64) 

2.3.7. Ευρώπη: ∆ύο πρόγονοι, δύο πρωτογενή dulcimer 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες έρευνες, 

συµπεριλαµβανοµένου και του πρόσφατου 

βιβλίου του Paul Gifford “The Hammered 

dulcimer, A History” (2001) πιθανολογείται 

ότι το hammered dulcimer εξελίχθηκε από 

δύο άλλα µουσικά όργανα, περίπου στα µέσα 

προς τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αι. 

µ.Χ. ∆ύο µορφές dulcimer εξελίχθηκαν 

παράλληλα, ένα στην Γαλλία και ένα στη 

Γερµανία. Ο τύπος που εξελίχθηκε στη 

Γαλλία ονοµαζόταν doulcemér και 

“κατάγεται” από το ψαλτήρι, το οποίο είναι 

επίσης ο πρόγονος του harpsichord 

(τσέµπαλο). Η γερµανική εκδοχή εξελίχθηκε 

από το string drum (Εικόνα 2.13). Το string 

drum είναι παραδόξως ο πρόγονος του 

 
Εικόνα 2.14: String drum 

 

Εικόνα 2.13: Μουσικός µε φλάουτο και 

tambourine à cordes 



26 

tambourine à cordes που υπάρχει ακόµα σήµερα στη γαλλική µεριά των Πυρηναίων και 

παίζεται µε ένα «σφυράκι-µπαγκέτα» ως συνοδεία στο φλάουτο του ίδιου παίχτη, όπως 

απεικονίζεται στην Εικόνα 2.14. 

Στο βιβλίο του ο Paul Gifford πιστεύει ότι η πιο πιθανή καταγωγή του hammered dulcimer 

είναι η εξέλιξη του από το ψαλτήρι παράλληλα µε το string drum. Το string drum είναι, 

επίσης, ο πρόγονος του hackbrett, της γερµανικής version του hammered dulcimer που 

γνωρίζουµε σήµερα. Όπως φαίνεται η γερµανική εκδοχή ξεπέρασε σε δηµοτικότητα τη 

γαλλική και κυριάρχησε. Η καταγωγή του dulcimer µε τη µορφή που το γνωρίζουµε σήµερα 

διακρίνεται στην Ευρώπη των µέσων προς τέλη του 13ου αι. και αρχές 14ου, αποδίδοντας του 

ηλικία περίπου 650-700 χρόνια. 

Πιθανολογείται ότι σαντούρια παιζόντουσαν νωρίτερα στην Ιρλανδία, όπου τα ονόµαζαν 

tympanons. (“The Hammered Dulcimer” 23-10-2009). 

Ο Galpin (1937), επίσης, αναφέρει ότι ένα ιρλανδικό όργανο του 8ου αι. αποκαλούµενο 

timpan ή tympanum, ήταν αρχικά ένας τύπος ψαλτηρίου, το οποίο µετεξελίχθηκε αργότερα σε 

dulcimer. Αν, αυτό αληθεύει το δείγµα αυτό θα προηγείται αρκετούς αιώνες από τα υπόλοιπα 

γνωστά ευρωπαϊκά zither. 

2.3.8. Αναγέννηση 15ος και 16ος αι. 

Από τα µέσα του 15ου αι. αρχίζουν να πυκνώνουν οι καταγραφές για το hammered dulcimer 

είτε µε απεικονίσεις, είτε µε γραπτές αναφορές. Στο Westminster της Αγγλίας του 1502, έχει 

καταγραφεί κάποια συναυλία όπου “παίχτηκε µουσική σε clarycordis, dulsymers, 

clarysymballs και άλλα παρόµοια όργανα” (Marcuse 1975). 

Κατά τα τέλη του Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, το dulcimer παρέµεινε δηµοφιλές 

µουσικό όργανο σε όλη την Ευρώπη. Το συναντάµε µε διαφορετικά ονόµατα σε κάθε χώρα. 

Στο µεταξύ έχει παρουσιαστεί η µορφή του οργάνου µε γέφυρες και χορδές σε δύο 

επίπεδα. Η προγενέστερη απλή µορφή µε χορδές σε ένα επίπεδο χωρίς γέφυρες, συνυπάρχει 

µε τη καινούρια για περίπου µισό αιώνα. Μετά το 1500 κυριαρχεί η µορφή µε τις γέφυρες 

ενώ εξαφανίζεται σιγά-σιγά ο τύπος χωρίς γέφυρες. ((Kettlewell “The Dulcimer” 4-5-2010)) 

Στην Αγγλία το όργανο ήταν τόσο δηµοφιλές κατά τα τέλη του 16ου αι. µ.Χ. που, όπως 

είδαµε, οι µεταφραστές της Βίβλου, του Βασιλιά James, το συµπεριέλαβαν στην µετάφρασή 

τους. 

Η ονοµατολογική σύγχυση, πάντως, µεταξύ ψαλτηρίου και σαντουριού (βλ. και §2.3.1), 

διήρκησε µέχρι αρκετά αργά χρονολογικά, σε κάποιες περιπτώσεις,  όπως το 1636 όταν ο 

φιλόσοφος Marin Mersenne (1957), στο έργο του “Harmonie Universelle” περιγράφει ένα 

“ψαλτήριο” το οποίο είναι ξεκάθαρα dulcimer. 
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Στην Ανατολή το όργανο έφτασε αρκετά αργότερα. Η κινέζικη εκδοχή είναι γνωστή ως 

yang ch'in, δηλαδή ‘ξένο’ zither, παρόλο που η διάδοση στην Κίνα αναφέρεται να 

χρονολογείται από περίπου τις αρχές του 19ου αι. µ.Χ. Η κορεατική παράδοση ισχυρίζεται ότι 

έχει σχέση µε το όργανο περίπου από το 1725. 

2.4. Πέρα από την καταγωγή ή που βρίσκεται το hammered dulcimer; 

Παραλλαγές του σαντουριού απαντώνται σε όλο τον κόσµο, στην Ευρώπη, στην Κίνα, στη 

Σκανδιναβία, στη Περσία, στην Αίγυπτο, στο Μεξικό, στις Η.Π.Α., στη Ταϊλάνδη, µε µεγάλη 

ποικιλία µουσικής που παίζεται στις διάφορες µορφές του ανά τον κόσµο (“Hammered 

dulcimer”/Wikipedia 23-10-2009). 

2.4.1. Ευρώπη 

Στην Ευρώπη τα σαντούρια ή hammered dulcimers είναι κυρίως λαϊκά/παραδοσιακά 

µουσικά όργανα, παρόλα αυτά τουλάχιστον δύο τύποι ήταν δηµοφιλής σε αίθουσες 

συναυλιών, το pantaleon που κατασκευάστηκε από τον Hebenstreit τον 18ο αι. και το 

cimbalom από τον Schunda τον 19ο αι. 

2.4.1.1. Ανατολική Ευρώπη 

∆ιάφοροι τύποι hammered dulcimer χρησιµοποιούνται στις λαϊκές, κυρίως, µουσικές των 

χωρών της ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, το cimbalom, ο µεγαλύτερος σε µέγεθος 

απόγονος του οργάνου, έχει χρησιµοποιηθεί από διάφορους κλασσικούς συνθέτες όπως οι 

Zoltán Kodály, Igor Stravinsky και Pierre Boulez, καθώς επίσης τελευταία από σύγχρονα 

µουσικά σχήµατα όπως το Blue Man Group. Αναφέρουµε ενδεικτικά κάποια ονόµατα 

οργάνων που απαντώνται στην Ανατολική Ευρώπη: 

Λιθουανία - cimbalai, cimbolai 

Λεττονία - cimbole 

Ουγγαρία - cimbalom 

Λευκορωσία tsymbaly 

Ρουµανία - tambal 

Τσεχία - cimbál 

Πολωνία - cymbaly, tsymbaly 

Κροατία - cimbal, cimbale 

Ρωσία - Цимбалы (tsymbaly), Дульцимер (dultsimer) 

Ουκρανία - Цимбали, tsymbaly 

Σλοβακία - cimbal 

Σλοβενία - cimbale, oprekelj 
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2.4.1.2. Κεντρική & Βόρεια Ευρώπη 

Ονόµατα του οργάνου στην Κεντρική & Βόρεια Ευρώπη: 

Αυστρία - hackbrett 

Βέλγιο - hakkebord 

∆ανία - hakkebræt 

Γερµανία - hackbrett 

Ολλανδία - hakkebord 

Ελβετία - hackbrett 

Σουηδία - hackbräda, hammarharpa 

2.4.1.3. Μεγάλη Βρετανία – Αγγλοσάξωνες 

hammered dulcimer 

2.4.1.4. Κέλτες 

Γαλλία - tympanon 

Ιρλανδία - tiompan 

2.4.1.5. Μεσόγειος 

Ιταλία - salterio 

Ισπανία - salterio 

Πορτογαλία- salterio 

Ελλάδα - σαντούρι 

2.4.2. Βόρεια Αµερική – Η.Π.Α. 

Στις Η.Π.Α. το hammered dulcimer διαδόθηκε, πιθανά, από τους Άγγλους άποικους. ∆εν 

είναι γνωστό το πότε ακριβώς έφτασε στην Αµερική κάποια µορφή του οργάνου. Η πρώτη 

αναφορά έρχεται από το δικαστή Samuel Sewall, που έγραψε ότι είδε κάποιον να παίζει το 

όργανο, στο Salem της Μασσαχουσέτης το 1717. (“The Hammered Dulcimer” 23-10-2009) 

Η απλότητα και φορητότητα του οργάνου το έκανε πιο πρακτικό σε σχέση µε το πιάνο. Τα 

χαρακτηριστικά του αυτά το έκαναν δηµοφιλές στους καταυλισµούς των ξυλοκόπων στο 

Maine και στο Michigan. Στο Βορρά αναφέρεται ακόµα ως “lumberjack's piano” – “πιάνο 

του ξυλοκόπου”. 

Τα dulcimer ήταν πολύ κοινά µουσικά όργανα, είτε για οικιακή χρήση, είτε για συναυλίες, 

στις Ηνωµένες Πολιτείες του 18ου και του 19ου αι. Ήταν τόσο δηµοφιλή στα 1700 και 1800, 

που µεγάλα πολυκαταστήµατα, όπως τα Montgomery Ward και Sear & Roebuck τα 
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περιλάµβαναν στους καταλόγους ταχυδροµικών παραγγελιών τους. Ο τελευταίος κατάλογος 

του οίκου Sear & Roebuck, που περιείχε hammered dulcimer στο τµήµα των µουσικών 

οργάνων, ήταν η έκδοση του 1902 ή 1903. 

Αρκετές βιοτεχνίες ή εργοστάσια dulcimer λειτουργούσαν στην Νέα Υόρκη στα 1850-

1860. Είχαν στο δυναµικό τους πωλητές που έπαιζαν και πωλούσαν τα όργανα µέχρι το 

Missouri και τις νότιες πολιτείες. 

Η δηµοτικότητα του οργάνου άρχισε να πέφτει από τα 1890 και συνέχισε καθοδική πορεία 

µέχρι τα 1930. Άλλα µουσικά όργανα και µουσικές κυριάρχησαν στις προτιµήσεις του 

κόσµου, ίσως και κάτω από την επίδραση ανθρώπων που θεωρούσαν το hammered dulcimer 

υποδεέστερου του πιάνου ή του βιολιού για παράδειγµα. 

Το όργανο παρόλα αυτά δεν εξαφανίστηκε τελείως ποτέ και µάλιστα άρχισε να 

επανέρχεται σε δηµοτικότητα µετά το 1970, κατόπιν προσπαθειών µουσικών και 

οργανοποιών, όπως ο Sam Rizzetta. Το σύγχρονο σχέδιο του οργάνου είναι κατά µεγάλο 

µέρος επηρεασµένο από τη δουλειά του τελευταίου εκείνη την εποχή. 

Σήµερα στις Η.Π.Α. το hammered dulcimer απολαµβάνει αύξηση της δηµοτικότητάς του, 

καθώς όλο και περισσότερος κόσµος ενδιαφέρεται για την µουσική του ή έλκεται από τον 

γοητευτικό ήχο του. 

Υπάρχουν σήµερα αρκετοί σχεδιαστές µουσικών οργάνων και οργανοποιοί, καθώς και 

µεγάλος αριθµός σεµιναρίων και φεστιβάλ που ασχολούνται µε το hammered dulcimer, είτε 

ως κύριο όργανο είτε µαζί µε άλλα (“Hammered Dulcimer History & Background” 8-12-

2008). 

Το Michigan κρατά ακόµα ζωντανή την παράδοση παικτών του hammered dulcimer, όπως 

ο Chet Parker που ηχογράφησε µάλιστα παλιούς σκοπούς και χορούς (Folkways Records FA 

02381) (“Hammer Dulcimer: History and Playing” 23-10-2009). 

Ακόµα ένα περίεργο και εύηχο αµερικάνικο όνοµα του οργάνου είναι το “whamadiddle”. 

2.4.3. Στον υπόλοιπο κόσµο 

Αναφέρουµε ενδεικτικά τις ονοµασίες του οργάνου σε διάφορες άλλες χώρες (“Hammered 

Dulcimer”/Αbsoluteastronomy 23-10-2009 & “Hammered dulcimer”/Wikipedia 23-10-2009): 

Ταϋλάνδη, Καµπότζη – khim (Thai,  Khmer) 

Κίνα - yangqin 

Περσία - santur, χρησιµοποιείται στην κλασσική Πέρσικη µουσική 

Ινδία - santoor, πιστεύεται ότι κατάγεται από το Περσικό santur 

Βραζιλία - saltério 

Κορέα - yanggeum 
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Λάος - khim 

Μεξικό - salterio 

Μογγολία - joochin 

Τουρκία - santur 

Βιετνάµ - ñàn tam thập lục 

Εβραϊκά - tsimbl 

2.5. Πρόγονος του πιάνου 

Κατά τα τέλη του Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, στην Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, 

Γερµανία, Ολλανδία και Ισπανία, η χρήση του σαντουριού και του ψαλτηρίου ήταν αρκετά 

διαδεδοµένη. Τα πρώιµα πολύχορδα χορδόφωνα µε πληκτρολόγιο που προέρχονται από αυτά 

τα µουσικά όργανα, είχαν είτε περιορισµένη εκφραστικότητα και δυναµική γκάµα όπως τα 

τσέµπαλα, είτε περιορισµένη ένταση όπως τα κλαβίχορδα. Η ανάγκη των συνθετών και 

εκτελεστών να ξεπεραστούν οι παραπάνω περιορισµοί ώθησε τους οργανοποιούς να 

τελειοποιήσουν αυτά τα πρώιµα πολύχορδα χορδόφωνα µε πληκτρολόγιο και η λύση ήταν να 

διεγερθούν οι χορδές µε δερµάτινα ή τσόχινα σφυράκια µε κρούση, µε τρόπο δηλαδή όµοιο 

µε του σαντουριού. Το σαντούρι έχει σηµαντικό δυναµικό εύρος (nuance) και εποµένως 

εκφραστικότητα και είναι ικανό να παράγει από δυνατούς µέχρι µαλακούς ήχους, ανάλογα µε 

τον τρόπο που ο παίκτης χτυπάει τις χορδές µε τις µπαγκέτες. Είναι γενικά αποδεκτό ότι 

αποτέλεσε έµπνευση για το πιάνο. 

Ο τρόπος παραγωγής του ήχου µε κρούση στο σαντούρι και οι ακουστικές ιδιότητες που 

προσδίδει στο όργανο, αναδείχτηκε λίγο αργότερα όταν η εφεύρεση του πιάνου ήταν πλέον 

ιστορία. Αναγνωρίστηκε, τότε, ότι το ψαλτήριο, στο οποίο οι χορδές παίζονται µε νύξη και το 

σαντούρι, στο οποίο οι χορδές παίζονται µε κρούση, όταν εξοπλίστηκαν µε πλήκτρα 

δηµιούργησαν δύο ξεχωριστές οικογένειες µουσικών οργάνων µε βασικές διαφορές χροιάς, 

τεχνικής και δυνατοτήτων. Η εξέλιξη του ψαλτηρίου έδωσε το τσέµπαλο (harpsichord), αυτή 

του σαντουριού, το πιάνο (“Hammer Dulcimer: History and Playing” 23-10-2009). 

2.5.1. Pantaleon 

Μία πολύ πρώιµη µορφή πιάνου ήταν το λεγόµενο pantaleon, ένα Πρωσικό σαντούρι του 

18ου αι. που κατασκευάστηκε από τον Pantaleon Hebenstreit τον 18ο αι., σε µια προσπάθεια 

να αναδειχτεί το dulcimer  ως κλασσικό µουσικό όργανο. 

Στα 1690 ο Pantaleon Hebenstreit (1667-1750), ένας νεαρός Γερµανός βιολιστής και 

δάσκαλος χορού από τη Λειψία, επισκεπτόταν το Merseburg, όπου είχε αναλάβει τη 

διδασκαλία στην οικογένεια κάποιου ιερέα. Περνούσε τα βράδια του στην τοπική ταβέρνα 
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όπου εντυπωσιάστηκε από το hackbrett και ακολούθως εµπνεύστηκε και σχεδίασε µια 

βελτιωµένη έκδοση αυτού του γερµανικού λαϊκού οργάνου. Το µουσικό όργανο που 

κατασκεύασε ο Hebenstreit ήταν υπερδιπλάσιο σε µέγεθος από το παραδοσιακό και 

χορδισµένο χρωµατικά, σε αντίθεση µε το διατονικό hackbrett, τοποθετώντας την πρίµα 

γέφυρα σχεδόν στο µέσο του ηχείου. Παρόλο που δεν σώζεται κανένα από τα όργανα αυτά, 

λέγεται ότι διέθεταν περισσότερες από διακόσιες χορδές και έκταση πάνω από πέντε οκτάβες. 

Η καριέρα του Pantaleon Hebenstreit ήταν το ίδιο εκκεντρική µε το σαντούρι του. Στη 

δεκαετία του 1690 εµφανίστηκε στο Βερολίνο και στη ∆ρέσδη όπου απόκτησε φήµη 

βιρτουόζου. Στο Παρίσι το 1704 έπαιξε για το Γάλλο µονάρχη Λουδοβίκο 14ο ή Βασιλιά 

Ήλιο, ο οποίος σε αντάλλαγµα του εξασφάλισε µια θέση στη ιστορία της µουσικής 

ονοµάζοντας το βελτιωµένο σαντούρι του “pantaleon”. Επιστρέφοντας στη Γερµανία το 1706 

διορίστηκε ∆ιδάσκαλος χορού στην αυλή του Eisenach και το 1714 ανέλαβε αρχιµουσικός 

και εκτελεστής pantaleon στην αυλή του Βασιλιά Αυγούστου του ∆υνατού στη ∆ρέσδη. Για 

τα καθήκοντά του αυτά απολάµβανε σχεδόν διπλάσιο µισθό από τον σύγχρονό του J.S. Bach 

(1685-1750), Κάντορα στην γειτονική Λειψία. 

Ο Hebenstreit έπαιξε και επηρέασε αξιόλογους µουσικούς και συνθέτες της εποχής του, 

µεταξύ άλλων τους Kuhnau, Telemann, Fux, W.F. Bach και πιθανά το µεγάλο J.S. Bach. Ο 

Gottfried Silbermann (1683-1753), διάσηµος πρωτοπόρος κατασκευαστής των πρώιµων 

γερµανικών πιάνων, είχε κατασκευάσει αρκετά pantaleon για τον Hebenstreit. Το γενικότερο 

ενδιαφέρον σ’ όλη την Ευρώπη για το pantaleon και την ικανότητά του να παράγει µεγάλη 

δυναµική γκάµα, θεωρείται από πολλούς µουσικολόγους ως η κύρια έµπνευση που οδήγησε 

διάφορους κατασκευαστές τσεµπάλων στα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα, να 

πειραµατιστούν µε βελτιωµένους µηχανισµούς πλήκτρων-σφυριών, κάτι που οδήγησε τελικά 

στη σύγχρονη µορφή πιάνου που γνωρίζουµε. 

Η επιτυχία του Hebenstreit, επίσης, συνέβαλλε στην επανασύνδεση του dulcimer µε τις 

βασιλικές αυλές και την άρχουσα τάξη, υποβοηθούµενο από το νέο ενδιαφέρον που έδειχναν 

οι αριστοκράτες του 18ου αι. για την απλή χωριάτικη ζωή. Για λίγες δεκαετίες µετά τον 

θάνατό του το 1750, οι µαθητές του συνέχισαν να παίζουν και να προωθούν το pantaleon, 

έως τα τέλη του 18ου αι., όπου οι δυσκολίες και το ασύµφορο κόστος σε συνδυασµό µε τη 

γενικότερη απάθεια του κόσµου, οδήγησε σε εξαφάνιση αυτό το σπουδαίο µουσικό όργανο. 

(Hanks 1969) 

2.6. Εξέλιξη του οργάνου 

Οι πρώιµες µορφές του οργάνου ήταν µάλλον απλούστερες, µε λιγότερες χορδές που 

περνούσαν µόνο πάνω από τις πλαϊνές γέφυρες (µαξιλαράκια).  



32 

Η ευχρηστία, µουσικά, του dulcimer αυξήθηκε σε µεγάλο βαθµό µε την έξυπνη 

τοποθέτηση πρόσθετων γεφυρών (καβαλαράκια). Οι πρίµες οµοφωνίες περνάνε πάνω από τις 

πλαϊνές γέφυρες (µαξιλαράκια) και πάνω από τις γέφυρες των πρίµων οι οποίες είναι 

τοποθετηµένες έτσι ώστε οι χορδές να µοιράζουν το παλλόµενο µήκος τους µε λόγο 2:3. 

Κατά συνέπεια σε κάθε χορδή (οµοφωνία) αντιστοιχούν δυο φθόγγοι σε διαστήµατα πέµπτης. 

Περιστασιακά έχουν χρησιµοποιηθεί και άλλα διαστήµατα. Με αυτή τη διάταξη 

τριπλασιάζεται ο αριθµός των διαθέσιµων φθόγγων στο όργανο χωρίς αύξηση του µεγέθους 

και κατ’ ακολουθία αύξηση της απόστασης από τον παίκτη. Σαντούρια αυτού του τύπου 

εµφανίστηκαν στην Ευρώπη τον 16ο αι. και παρέµειναν δηµοφιλή µέχρι και τον 19ο αι. 

Το πιο εξελιγµένο και πολύπλοκο των σαντουριών είναι σίγουρα το cimbalom, το οποίο 

διαµορφώθηκε στη σηµερινή του µορφή περίπου στο τέλος του 19ου µ.Χ. αι. στην Ουγγαρία. 

Το όργανο αυτό είναι πρωταγωνιστικό τόσο για τους Ούγγρους τσιγγάνους, όσο και ως 

όργανο συναυλιών. Έχει µηχανισµό “πνιγέων” (αποσιωπητήρων) και πεντάλ ενώ το εύρος 

του είναι τέσσερις χρωµατικές οκτάβες. Τα περισσότερα άλλα hammered dulcimer είναι 

χορδισµένα κυρίως διατονικά µε εύρος από δύο έως τρεις οκτάβες (“Hammer Dulcimer: 

History and Playing” 23-10-2009). 

Τα hammered dulcimers είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα διότι, σε αντίθεση µε το πιάνο, 

ήταν µουσικά όργανα τα οποία κατασκευάζονταν κατ’ οίκο ή σε µικρά εργαστήρια και 

εργοστάσια οπότε και αντανακλούσαν τις κατά τόπους διαφορές ακόµα και τα προσωπικά 

φολκλορικά στοιχεία. 

2.7. Το hammered dulcimer σήµερα 

Το hammered dulcimer κατασκευάζεται σε διάφορα µεγέθη ανάλογα µε τον αριθµό των 

οµοφωνιών (γκρουπ χορδών χορδισµένων στον ίδιο τόνο),  που περνάνε πάνω από κάθε 

γέφυρα. Παραδείγµατος χάρη, ένα όργανο που χαρακτηρίζεται 15/14, έχει δύο γέφυρες 

(πρίµα και µπάσα), µε 15 οµοφωνίες στη πρίµα γέφυρα και 14 στη µπάσα και έκταση τρεις 

οκτάβες περίπου. Στην πρίµα γέφυρα κάθε µια από τις 15 οµοφωνίες χωρίζεται σε δύο νότες 

που απέχουν διάστηµα πέµπτης µεταξύ τους.  

Κάθε οµοφωνία (course) έχει συνήθως δύο χορδές, αλλά υπάρχουν και όργανα µε τρεις ή 

τέσσερις ή και πέντε, όπως στο ελληνικό σαντούρι. Όπως και στο πιάνο, ο λόγος που 

τοποθετούνται περισσότερες από µία χορδές σε οµοφωνία για την ίδια νότα, είναι για να έχει 

το όργανο πιο δυνατό ήχο. Επίσης, καθώς οι χορδές σε κάθε οµοφωνία δεν είναι ποτέ 

χορδισµένες απόλυτα στην ίδια συχνότητα, δηµιουργείται µε τη συνήχησή τους η 

χαρακτηριστική, σαν µαντολίνο, χροιά του οργάνου. 
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Για τις καβίλιες χορδίσµατος, συνήθως χρησιµοποιούνται καβίλιες τύπου zither µε 

διάµετρο 5χιλ. Για το χόρδισµα του οργάνου χρησιµοποιούµε κατάλληλο κλειδί χορδίσµατος. 

Τα διατονικά χορδισµένα hammered dulcimer είναι απλούστερες κατασκευές από τα 

χρωµατικά. Στα χρωµατικά, όπως το ελληνικό σαντούρι, πρέπει να υπάρχουν έξτρα µικρές 

γέφυρες για να αναπληρώσουν τις νότες που λείπουν από τα διατονικά. 

Η παρακµή του dulcimer κατά το πρώτο µισό του 20ου αι. καλύπτεται από ένα πέπλο 

µυστηρίου και πιθανά οφείλεται στον ανταγωνισµό από το πιο σύγχρονο πιάνο. Ευτυχώς το 

όµορφο αυτό µουσικό όργανο απολαµβάνει στις µέρες µας µια αναγέννηση. Για πρώτη φορά 

µετά από πάρα πολλά χρόνια κατασκευάζονται νέα όργανα και αυξάνεται ο αριθµός νέων 

παικτών (“Hammer Dulcimer: History and Playing” 23-10-2009). 

2.8. Παίξιµο – Τεχνική – Χόρδισµα 

Το hammered dulcimer συνήθως έχει τρεις περιοχές παιξίµατος (βλ. §2.6), τη µπάσα στη 

γέφυρα των µπάσων, τη µεσαία στη γέφυρα των πρίµων δεξιά και την πρίµα στη γέφυρα των 

πρίµων αριστερά. 

Η πρίµα γέφυρα χωρίζει τις χορδές σε δύο τµήµατα, µεσαίο και πρίµο, που έχουν µεταξύ 

τους λόγο µήκους 3:2, δηµιουργώντας έτσι διάστηµα πέµπτης στις νότες της ίδιας χορδής 

εκατέρωθεν της γέφυρας. Η µπάσο γέφυρα συγκρατεί χορδές µακρύτερες µε χαµηλότερες 

νότες. 

Στη δεξιά πλευρά υπάρχει η γέφυρα για τα µπάσα, τα οποία περνάνε ψηλά πάνω από τη 

γέφυρα των µπάσων και χαµηλά µέσα από τρύπες στη γέφυρα των πρίµων. Παροµοίως τα 

πρίµα περνάνε ψηλά στη γέφυρα των πρίµων και χαµηλά µέσα από τις τρύπες στη γέφυρα 

των µπάσων. Έτσι, η µπαγκέτα χτυπάει τα πρίµα κοντά στη γέφυρα των πρίµων χωρίς να 

επηρεάζεται από τα µπάσα που περνάνε χαµηλά. Οµοίως, χτυπάει τα µπάσα κοντά στη 

γέφυρα των µπάσων χωρίς να επηρεάζεται από τα πρίµα που περνάνε χαµηλά. 

Συνήθως η µπάσο γέφυρα τοποθετείται δεξιά του παίκτη και η πρίµα αριστερά. Οι 

χαµηλότερες νότες είναι χαµηλά δεξιά και ανεβαίνουν σε τονικότητα καθώς αποµακρύνονται 

από την κάτω µεγάλη πλευρά. Τα hammered dulcimer χορδίζονται συνήθως διατονικά. Οι 

κλίµακες ανεβαίνουν σε “τετράχορδα”. Για παράδειγµα, το όργανο της παρούσας εργασίας 

είναι ένα 13/13, µε έκταση δυόµιση οκτάβες περίπου, χορδισµένο διατονικά σε ΣΟΛ, 

σύµφωνα µε το Σχήµα 2.1. 
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Σχήµα 2.1: Το χόρδισµα στο hammered dulcimer της παρούσας εργασίας και η 

ανιούσα κλίµακα του Σολ Ματζόρε σε δυόµιση οκτάβες (πράσινη γραµµή).  

Ανεβαίνοντας από το Σολ-µπάσο (κάτω δεξιά), παίζουµε τις πρώτες τέσσερις νότες της 

Σολ µατζόρε κλίµακας στη µπάσο γέφυρα: ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙ-ΝΤΟ και µετά αλλάζουµε στα δεξιά 

της πρίµα γέφυρας που παίζουµε το δεύτερο τετράχορδο της κλίµακας: ΡΕ-ΜΙ-ΦΑ#-ΣΟΛ. 

Οµοίως, για τη δεύτερη οκτάβα, ξεκινώντας από το µεσαίο Σολ στα δεξιά της πρίµα γέφυρας, 

ανεβαίνουµε το πρώτο τετράχορδο ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙ-ΝΤΟ και µετά αλλάζουµε στα αριστερά της 

ίδιας γέφυρας όπου έχουµε το δεύτερο τετράχορδο: ΡΕ-ΜΙ-ΦΑ#-ΣΟΛ (Σχήµα 2.1 – πράσινη 

γραµµή). Αν, από το πρώτο τετράχορδο της πρώτης οκτάβας συνεχίσουµε να ανεβαίνουµε τη  

µπάσο γέφυρα, θα βρούµε τη νότα ΦΑ, ελαττωµένη έβδοµη της Μυξολύδιας κλίµακας του 

ΣΟΛ.  

Ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας τις νότες της µελωδίας, αλλάζουµε πολλές φορές από τη 

µία περιοχή στην άλλη. Οι νότες παίζονται εναλλάξ µε τα δύο χέρια και αυτό πρέπει να 

γίνεται χωρίς αυτά να διασταυρώνονται. 

Εξ’ αιτίας του όγκου του, το hammered dulcimer µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια οµάδα 

µουσικών οργάνων σαν σολιστικό όργανο, καθώς και σαν συνοδευτικό σε µια µελωδία, 

παίζοντας συγχορδίες. 

Το hammered dulcimer εύκολα παίζεται µε παρτιτούρα ή µε το αυτί. Από τη στιγµή που το 

χόρδισµα γίνει κατανοητό και οικείο εύκολα βρίσκονται οι µελωδίες, χωρίς αυτό να σηµαίνει 

ότι δεν χρειάζεται εξάσκηση για να παιχτούν σωστά και γρήγορα. 
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2.9. Μπαγκέτες – Σφυράκια 

Τα σαντούρια ή hammered dulcimer παίζονται µε µπαγκέτες που κρατούνται µεταξύ 

αντίχειρα και δείκτη ή µεταξύ δείκτη και παράµεσου. Οι µπαγκέτες φτιάχνονται συνήθως από 

σκληρό ξύλο (σφενδάµι, κερασιά, βελανιδιά, καρυδιά, padauk, κ.ά.), αλλά µπορούν να 

φτιαχτούν και από άλλα υλικά, όπως µέταλλο, πλαστικό, ταρταρούγα, κόκαλο φάλαινας. 

Στην άκρη τους έχουν τα σφυράκια τα οποία µπορεί να είναι κι αυτά από σκέτο ξύλο ή 

µπορεί να είναι ξύλο καλυµµένο µε δέρµα ή τσόχα, για πιο µαλακό ήχο. Μπορεί να 

υπάρχουν, επίσης, στρογγυλά ή οβάλ σφυράκια µε δύο πλευρές, εκ των οποίων η µία να είναι 

σκέτο ξύλο για πιο καθαρό και δυνατό ήχο και  η άλλη ξύλο καλυµµένο µε άλλο υλικό. 

Αρκετοί παραδοσιακοί µουσικοί έχουν πειραµατιστεί µε διάφορα είδη µπαγκέτων. Ο 

Ιρλανδός John Rea, χρησιµοποιούσε µπαγκέτες από ατσάλινες αχτίνες ποδηλάτου τυλιγµένες 

στην άκρη µε µαλλί. Ο Αµερικανός Paul Van Arsdale φτιάχνει τις µπαγκέτες όπως ο παππούς 

του, από λεπίδες πριονιού µε ξύλινα σφυράκια καλυµµένα µε δέρµα. 

Παρόλο που τα hammered dulcimer παίζονται σχεδόν αποκλειστικά µε µπαγκέτες, κάποιοι 

µουσικοί έχουν δοκιµάσει και κάποιο είδος δοξαριού. Ο Αµερικανός Michael Masley, 

δοκίµασε ένα δικής του επινόησης συνδυασµό µπαγκέτας και δοξαριού που το ονοµάζει 

“bowhammer”. Ένας άλλος τύπος µπαγκέτας - δοξαριού ονοµάζεται “Jimbow” και 

αποτελείται από ξύλινη µπαγκέτα – στέλεχος που συνδέεται σε µία καµπυλωµένη νάιλον 

ράβδο η οποία, µε κολοφώνιο παράγει ήχο δια τριβής (“Hammered dulcimer”/Wikipedia 23-

10-2009) 

2.10. Four-hammer dulcimer - Τέσσερις µπαγκέτες 

Πρόσφατα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αναπτύχθηκε συγκεκριµένη τεχνική 

παιξίµατος του hammered dulcimer µε τέσσερις µπαγκέτες. Η τεχνική περιγράφεται µε τον 

όρο four-hammer dulcimer και η πρώτη καταγραφή ανήκει στον Glenn McClure, ο οποίος 

“δανείστηκε” την µέθοδο Burton grip από άλλα κρουστά µουσικά όργανα, όπως βιµπράφωνο 

ή µαρίµπα και την εφάρµοσε στο hammered dulcimer. Με τη µέθοδο αυτή κρατούνται δύο 

µπαγκέτες σε κάθε χέρι. Η µία µεταξύ αντίχειρα και δείκτη και η άλλη µεταξύ µέσου και 

παράµεσου. Η Ελβετίδα Barbara Schirmer χρησιµοποιεί, επίσης, τεχνική µε τέσσερις 

µπαγκέτες. 

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στο παίξιµο µε τέσσερις µπαγκέτες είναι ένα ειδικό σφυράκι που 

σχεδιάστηκε το 2006 από τον Hasso Pape και ονοµάζεται “clip-on hammer". Είναι παρόµοιο 

µε του McClure, έχει κούφιο ξύλινο στέλεχος και ελλειπτική κεφαλή. Στερεώνοντας µε 

ελαστική ταινία από ένα τέτοιο σφυράκι στην άκρη του δείκτη και του µέσου κάθε χεριού, 
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παίζονται οι χορδές µε κίνηση των δαχτύλων παρόµοια µε αυτή στο πιάνο (“Hammers” 23-

10-2009). 

2.11. Appalachian ή Mountain dulcimer 

Παρόλο που το νυκτό dulcimer (appalachian ή mountain dulcimer) (Εικόνα 2.15) 

µοιράζεται µε το hammered dulcimer κοινή ονοµασία, οι οµοιότητες σταµατούν εκεί µια και 

τα δύο όργανα διαφέρουν σηµαντικά στο σχήµα, στον ήχο, στην εξέλιξη και στην τεχνική. 

 

Εικόνα 2.15: Mountain Dulcimer 

Έχουν και τα δύο όργανα χορδές τεντωµένες πάνω από ένα ηχείο χωρίς µάνικο, κάτι το 

οποίο τα ταξινοµεί οργανολογικά στη ίδια οικογένεια των zither. Στο νυκτό mountain 

dulcimer, σε αντίθεση µε το hammered dulcimer, ο ήχος παράγεται από την αυξοµείωση του 

µήκους των χορδών, πατώντας τα τάστα, παράγοντας έτσι διαφορετικές τονικότητες σε µία 

χορδή, όπως σε όλα τα νυκτά έγχορδα, κιθάρα, βιολί και άλλα,. Η έννοια της λέξης dulcimer 

– γλυκό µέλος και η Βιβλική συσχέτιση γοήτευσαν πιθανά όσους έδωσαν την ονοµασία στο 

αppalachian dulcimer. Όλα τα γνωστά µέχρι τώρα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το appalachian 

dulcimer χρονολογείται στα τελευταία διακόσια χρόνια (“Hammer Dulcimer: History and 

Playing” 23-10-2009). 

2.12. Ελληνικό σαντούρι 

Στις σηµειώσεις του Θεόδωρου Κίτσου (2008) για το µάθηµα της Οργανολογίας  στο 

Α.Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Ήχου  & Μουσικών Οργάνων, διαβάζουµε: 

«Το σαντούρι, σε σχήµα ισοσκελούς τραπεζίου, έχει µεταλλικές χορδές κατά 

µήκος των δυο παράλληλων πλευρών του. Φτιάχνεται σε διάφορα µεγέθη 

από διάφορα ξύλα. Για το καπάκι χρησιµοποιείται λευκή ξυλεία και για το 

αντηχείο σκληρά ξύλα. Πάνω στο καπάκι στερεώνονται οι γέφυρες και 

ανοίγονται µία ή περισσότερες τρύπες συνήθως στρογγυλές. Σε κάθε φθόγγο 

αντιστοιχούν 3–5 χορδές κουρδισµένες στον ίδιο τόνο. Είναι τοποθετηµένο 

πάνω σε βάση, πάνω από τα γόνατα του οργανοπαίκτη. Πολλές φορές είναι 
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κρεµασµένο στους ώµους, όταν στον γάµο πηγαίνουν να πάρουν τη νύφη, 

σε πατινάδες κ.λπ., (έθιµο που στις µέρες µας τείνει να εκλείψει). Παίζεται 

µε δυο λεπτά ραβδάκια, τις µπαγκέτες, τυλιγµένα στις άκρες µε βαµβάκι ή 

δέρµα. Οι µπαγκέτες, µε το άκρο τους γυρισµένο λίγο προς τα πάνω, 

κρατούνται  ανάµεσα στον δείκτη και το µεσαίο δάκτυλο, µε τη βοήθεια του 

αντίχειρα. Στο παίξιµο χρησιµοποιείται κυρίως ο καρπός του χεριού και 

λιγότερο τα δάχτυλα». 

Αρχικά το σαντούρι ήταν όργανο µελωδίας. Έπαιζε τη µελωδία µαζί µε τα άλλα όργανα, 

ενώ παράλληλα µπορούσε να κρατήσει ένα ίσο στην τονική (βάση) ή την πέµπτη της 

κλίµακας. Άλλοτε συνόδευε τη µελωδία µε απλές συνηχήσεις. Με τον καιρό, και µε την 

επίδραση της δυτικής εναρµονισµένης µελωδίας, το ίσο και οι συνηχήσεις µετατρέπονται σε 

συγχορδίες. Σήµερα µπορεί να παίζει τη µελωδία, είτε µόνο του είτε µαζί µε τα άλλα όργανα, 

καθώς και να παίζει τις συγχορδίες πάνω στο ρυθµό. Η αλληλουχία των φθόγγων είναι πιο 

περίπλοκη σε σχέση µε το κανονάκι. Ανεβαίνει κατά ηµιτόνια (σε αντίθεση µε το κανονάκι 

που ανεβαίνει σύµφωνα µε την κλίµακα που πρόκειται να παίξουµε). Η µελωδική του έκταση 

είναι περίπου τρεισήµισι οκτάβες (όπως και στο κανονάκι), µε συνολικά 100-110 περίπου 

χορδές. 

Η πλατιά διάδοση του σαντουριού στον ελλαδικό χώρο οφείλεται στους Έλληνες της Μ. 

Ασίας που ήρθαν µετά τη µικρασιατική καταστροφή. Το σαντούρι παιζόταν βέβαια και πριν 

το 1922 στην ηπειρωτική και νησιώτικη Ελλάδα, σε περιορισµένη κλίµακα. Χάρη στις 

εκφραστικές του δυνατότητες γίνεται γρήγορα ένα από τα απαραίτητα όργανα της 

"κοµπανίας" (κλαρίνο, βιολί, σαντούρι, λαούτο) (Κοφτερός 1991).  

2.13. Ετυµολογώντας τον όρο σαντούρι 

Η λέξη santur προέρχεται κατά µία εκδοχή, από το αρχαίο ελληνικό ψαλτήριο (ψάλλω - 

τραγουδώ). Οι λαοί που το χρησιµοποίησαν το µετονόµασαν, κατά τον Farmer, σε ψάλτινξ, 

σάλινξ, σαλτήρ (sa-li-te-lu), σαντίρ, σαντούρ, διότι στο αλφάβητό τους δεν έχουν το σύµφωνο 

«ψ», και επειδή η προφορά του ήταν προφανώς δύσκολη. Έτσι επικράτησε και διαδόθηκε µε 

το όνοµα santur-santir. (Κοφτερός 1991) 

Κατά µια άλλη εκδοχή, η ονοµασία για το σαντούρι προέρχεται από τις περσικές λέξεις 

“σαν ταρ” (=εκατό χορδές). Σύντοµη έρευνα στο διαδίκτυο, φαίνεται να µη συνηγορεί µε 

αυτή την εκδοχή, αφού µουσικό όργανο µε όνοµα santaar περιγράφεται στον Ινδικό ιστότοπο 

Raag, ως νυκτό έγχορδο µε µακρύ “µπράτσο” χωρίς τάστα και µε χορδές που χορδίζονται 

κάθε φορά στη συγχορδία της τονικής. Ο τραγουδιστής συνοδεύει το τραγούδι του µε 

αρπίσµατα ή συγχορδίες στις “ανοιχτές” χορδές, χωρίς να αλλάζει τόνο, δηµιουργώντας έτσι 
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ένα αρµονικό υπόβαθρο, σαν ισοκράτη, για τη µελωδία του (“Musical instruments/Santaar” 

29-9-2010). Τα παραπάνω δεν περιγράφουν σε καµία περίπτωση κάποιο τύπο σαντουριού, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η εκδοχή αυτή είναι απορριπτέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.16: Γυναικεία φιγούρα που παίζει σαντούρι. Πίνακας ζωγραφικής από το Παλάτι 

Hasht-Behesht, Ισφαχάν,Ιράν,από το 1669. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

3.1. Παρουσίαση σχεδίων 

Επιλέξαµε για την κατασκευή το hammered dulcimer σχέδιο 39 (GAL plan #39), του 

διεθνούς πιστοποιηµένου οργανισµού Guild of American Luthiers το οποίο υπογράφει η 

Debbie Suran. Το σχέδιο είναι σε φυσικό µέγεθος, απεικονίζει όλες τις διαστάσεις του 

οργάνου (σε ίντσες) και συνοδεύεται από σύντοµες βασικές οδηγίες. 

Το όργανο αυτό έχει τις χορδές σε δύο επίπεδα. Έχει δύο γέφυρες και τρεις περιοχές 

παιξίµατος (βλ. §2.6), τη χαµηλή στη γέφυρα των µπάσων αριστερά, τη µεσαία στη γέφυρα 

των πρίµων δεξιά και την υψηλή στη γέφυρα των πρίµων αριστερά (Σχήµα 3.1). Έχει 52 

χορδές και χαρακτηρίζεται ως 13/13 (βλ. §2.7). 

 

Σχήµα 3.1: Περιοχές παιξίµατος και έκταση του οργάνου. 

Η πρίµα γέφυρα συγκρατεί 13 διπλές χορδές. Χωρίζει κάθε χορδή σε δύο τµήµατα, µεσαίο 

και πρίµο, που έχουν µεταξύ τους λόγο µήκους 3:2, δηµιουργώντας έτσι διάστηµα πέµπτης 

στις νότες της ίδιας χορδής εκατέρωθεν της γέφυρας. Η µπάσο γέφυρα, επίσης συγκρατεί 13 

διπλές χορδές που είναι όµως µακρύτερες µε χαµηλότερες νότες. Το όργανο έχει έκταση 

περίπου δυόµιση οκτάβες, από ΦΑ# µπάσο µέχρι ΡΕ# πρίµο. 

Το σχήµα του οργάνου είναι τραπεζοειδές, µε δύο παράλληλες πλευρές, την κάτω µακριά 

και την πάνω κοντή και τις πλάγιες που συγκλίνουν προς την κοντή πάνω πλευρά (Σχήµα 

3.2). 
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Σχήµα 3.2: Αναλυτικό σχέδιο του υπό µελέτη οργάνου 

Το πλαίσιο αποτελείται από δύο µέρη, εσωτερικό και εξωτερικό, συγκολληµένα σε ένα 

άκαµπτο σώµα (Σχήµα 3.3). 

Το εσωτερικό πλαίσιο αποτελείται από τέσσερα τµήµατα, το µπαλκόνι κλειδιών (tuning 

pin block) στα δεξιά, για τα κλειδιά χορδίσµατος, το µπαλκόνι καρφιών (hitch pin block) στα 

αριστερά, για τα καρφιά στα οποία «κρεµάµε» τις χορδές, το πάνω δοκάρι (upper cross brace) 

και το κάτω δοκάρι (lower cross brace),. 

Το εξωτερικό πλαίσιο αποτελείται από τον επάνω πήχη (upper frame rail), το κάτω πήχη 

(lower frame rail) και τους δύο ίδιους πλαϊνούς πήχεις (side rails). 

 

 Σχήµα 3.3: Σκαρίφηµα στο AutoCAD του πλαισίου του οργάνου. 

3.2. Πάνω και κάτω καπάκι 

Πάνω στο πλαίσιο είναι κολληµένο το “καπάκι” (ηχείο) και το κάτω “καπάκι” (πάτος). Το 

ηχείο έχει δύο ηχητικές οπές. Κάτω από κάθε µία υπάρχει κολληµένο δαχτυλίδι ίδιου ξύλου 
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και πάχους µε το καπάκι, που αυξάνει το εσωτερικό “σόκορο” της ηχητικής οπής (Σχήµα 

3.4). 

 

Σχήµα 3.4: Η ηχητική οπή και µε στικτή γραµµή το δαχτυλίδι κολληµένο από κάτω. 

Ανάµεσα στα δύο καπάκια υπάρχουν εσωτερικές γέφυρες (ψυχές), που υποστηρίζουν το 

ηχείο και φαίνονται στο Σχήµα 3.2, στην τοµή του οργάνου (κάτω). 

3.3. Γέφυρες 

Στο ηχείο ακουµπάνε οι δύο εξωτερικές γέφυρες και πάνω σε αυτές εκτείνονται οι 

οµοφωνίες των δύο χορδών.  

Οι δύο γέφυρες του οργάνου είναι τοποθετηµένες σε ακριβή θέση πάνω στο ηχείο ώστε το 

όργανο να είναι χορδισµένο. Η θέση φαίνεται στο Σχήµα 3.5 και υπολογίζεται µε βάση την 

απόσταση ανάµεσα στις δύο πλαϊνές βέργες (µαξιλαράκια) στις οποίες ακουµπάνε οι χορδές 

στα πλάγια, καθώς είναι τεντωµένες ανάµεσα στα κλειδιά χορδίσµατος ή καβίλιες (στο 

µπαλκόνι κλειδιών) και στα καρφιά (στο µπαλκόνι καρφιών). Οι δύο πλαϊνές βέργες 

τοποθετούνται πάνω από τα σηµεία επαφής των δύο µπαλκονιών µε το πάνω και κάτω 

δοκάρι.  Η απόσταση αυτή είναι 16,00 ίντσες (40,64 εκ.) πάνω και 36,00 ίντσες (91,44 εκ.) 

κάτω, µε βάση το εσωτερικό πλαίσιο. 
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Σχήµα 3.5: ∆ιακρίνονται τα δύο µπαλκόνια, το πάνω και κάτω δοκάρι, οι ηχητικές οπές, οι δύο 

γέφυρες και µε διακοπτόµενη γραµµή οι εσωτερικές γέφυρες. 

Ο κεντρικός άξονας της πρίµα γέφυρας απέχει 3/5 αυτής της απόστασης από τη δεξιά 

βέργα και 2/5, της ίδιας απόστασης, από την αριστερή. Με τους υπολογισµούς είναι: 

� στην πάνω µεριά 9,60 ίντσες (24,38 εκ.) από την δεξιά βέργα και 6,40 ίντσες 

(16,26 εκ.) από την αριστερή, και 

� στην κάτω µεριά 21,60 ίντσες (54,86 εκ.) από την δεξιά βέργα και 14,40 ίντσες 

(36,58 εκ.) από την αριστερή, αντίστοιχα. 

Ο κεντρικός άξονας της µπάσο γέφυρα απέχει 3,00 ίντσες (7,62 εκ.) από την δεξιά βέργα 

στην πάνω µεριά και 7,00 ίντσες (17,78 εκ.) στην κάτω. 

Στα σχέδια απεικονίζονται οι δύο εξωτερικές γέφυρες σε φυσικό µέγεθος και φαίνονται 

στο Σχήµα 3.6. 

 

Σχήµα 3.6: Οι δύο γέφυρες (πλευρική όψη). Κάτω η µπάσα και πάνω η πρίµα. 

Η πρίµα γέφυρα έχει µήκος 33,5 εκ. Το ύψος αρχίζει από 2,4 εκ. στην κάτω πλευρά (στις 

χαµηλότερες νότες της) και καταλήγει 2,1 εκ. στην πάνω, έτσι που οι χορδές της πλησιάζουν 

προς το ηχείο καθώς τις ανεβαίνουµε. 
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Η µπάσο γέφυρα έχει µήκος 35 εκ. Το ύψος αρχίζει από 2,2 εκ. στην κάτω πλευρά και 

καταλήγει 1,9 εκ. στην πάνω. Έτσι κι αυτή χαµηλώνει προς τα εµπρός αλλά παράλληλα έχει 

ακόµα µία κλίση, προς τα δεξιά της, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.7. 

 

Σχήµα 3.7: Τοµή του οργάνου, διακρίνεται η κλίση της µπάσο γέφυρας. 

Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφεται η διαµόρφωση των κλίσεων στις δύο γέφυρες. 

3.4. Εσωτερικές γέφυρες 

Οι εσωτερικές γέφυρες ή ψυχές διακρίνονται στο παραπάνω Σχήµα 3.3, δίπλα από τις δύο 

εξωτερικές γέφυρες, αλλά µε διακοπτόµενη γραµµή αφού είναι µέσα στο σκάφος του 

οργάνου. Αυτή στα µπάσα τοποθετείται στα δεξιά της µπάσο γέφυρας, 1,50 ίντσες (3,81 εκ.) 

στην πάνω µεριά και 2,00 ίντσες (5,08 εκ.) στην κάτω. Η ψυχή στα πρίµα τοποθετείται στα 

δεξιά της πρίµα γέφυρας, 0,75 ίντσες (1,90 εκ.) στην πάνω µεριά και 1,00 ίντσες (2,54 εκ.) 

στην κάτω. 

Οι εσωτερικές γέφυρες ή ψυχές επίσης φαίνονται στις τοµές του οργάνου, στα Σχήµατα 3.8 

και 3.9.  

 

Σχήµα 3.8: Κάθετη τοµή του οργάνου, 

δίπλα στη πρίµα γέφυρα. Φαίνεται η 

εσωτερική γέφυρα από το πλάι. 

 
 

Σχήµα 3.9: Οριζόντια τοµή του οργάνου, 

κοντά στην κάτω του µεριά. Φαίνεται 

κάθετη η εσωτερική γέφυρα, το ηχείο και η 

πρίµα γέφυρα.. 
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3.5. Τροποποιήσεις και προσθήκες σχεδίων 

Ακολουθήσαµε ακριβώς το βασικό σχέδιο του οργάνου µετατρέποντας τις ίντσες σε 

εκατοστά. Προβήκαµε σε τροποποιήσεις τόσο σε κάποια ξύλα και υλικά όσο και σε θέµατα 

µεθοδολογίας.   

Έγιναν προσθήκες στα αρχικά σχέδια, σε θέµατα κατασκευαστικά. Οι προσθήκες αφορούν 

στη ενίσχυση του εσωτερικού σκελετού µε γωνιακούς τάκους ενίσχυσης, στην ενίσχυση της 

ένωσης εσωτερικού και εξωτερικού σκελετού µε κολλητές ξύλινες καβίλιες, καθώς επίσης 

και στην ενίσχυση της συναρµολόγησης του πλαισίου µε τα καπάκια, µε τη διαµόρφωση 

“πατούρας” στον επάνω και κάτω πήχη και κόλληση των καπακιών “µέσα” αντί επάνω στο 

πλαίσιο. Η µέθοδος αυτή ασφαλίζει το ηχείο από χτυπήµατα, φθορές και υγρασία. 

Επίσης, τοποθετήσαµε καµάρια υποστήριξης του ηχείου. Τα καµάρια ενισχύουν την 

αντίσταση του ηχείου στην τάση των χορδών. Παράλληλα, όµως, εκπληρώνουν και ένα 

δεύτερο αλλά εξίσου σηµαντικό ρόλο: ενώ, γενικά, ο ήχος στο ξύλο µεταδίδεται γρηγορότερα 

σε φορά παράλληλη µε τα νερά, τα κάθετα καµάρια βελτιώνουν την διάδοση του ήχου στη 

κάθετη φορά και έτσι η ταχύτητα µετάδοσης του ήχου οµογενοποιείται σε όλη την επιφάνεια 

του ηχείου του οργάνου. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ σηµαντικό και έπαιξε σηµαντικό ρόλο 

στην επιλογή µας για την προσθήκη καµαριών στα αρχικά σχέδια. 

Επίσης, ενώ στο αρχικό σχέδιο δεν καλύπτονται οι ηχητικές οπές, τοποθετήσαµε σκαλιστά 

καπάκια από ξύλο ελιάς (ροζέτες) για αισθητικούς λόγους. 

Επιλογή αισθητικής και µεθοδολογίας είναι, επίσης, τα φυσικά υλικά και οι παραδοσιακοί 

µέθοδοι φινιρίσµατος (βερνίκια, κ.ά.). 

Οι τροποποιήσεις ή προσθήκες έγιναν κατόπιν διερεύνησης και ανταλλαγής απόψεων µε 

επαγγελµατίες οργανοποιούς, στα πλαίσια απόκτησης εµπειρίας και εξερεύνησης του 

αντικειµένου (κατασκευή µουσικών οργάνων), µε αφορµή την εκπόνηση της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας. Παράλληλα, οι προσθήκες, “εµπλουτίζουν” την εµπειρία της 

κατασκευής µε τις επιµέρους εργασίες που απαιτούν, όπως για παράδειγµα η τοποθέτηση 

καµαριών στο καπάκι, που δεν υπάρχει στα αρχικά σχέδια. 

Στο επόµενο κεφάλαιο που ασχολείται µε το κατασκευαστικό µέρος της εργασίας 

παρουσιάζονται αναλυτικά µε φωτογραφίες τα παραπάνω. 

Γνώµονας για αυτές τις αλλαγές ήταν, όπως είπαµε, η ενίσχυση της κατασκευής, αλλά και 

ο εµπλουτισµός της εργασίας. 
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3.6. Ξύλα 

Στις σύντοµες οδηγίες του σχεδίου προτείνονται κάποια ξύλα για την κατασκευή. 

Χρησιµοποιήσαµε διαφορετικά ξύλα, κρατώντας ίδιο το οκουµέ κόντρα-πλακέ για το κάτω 

καπάκι. 

Τα τµήµατα του υπό µελέτη hammered dulcimer παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 Παρόλο που στην περιγραφή των σχεδίων αναφέρεται ότι όλα τα ξύλα θα πρέπει να 

µείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο ώστε να στεγνώσουν, επικρατέστερη είναι η άποψη ότι τα 

ξύλα του καπακιού χρειάζονται 3-5 χρόνια για να στεγνώσουν (προσωπικές επικοινωνίες µε 

οργανοποιούς).  

Τα ξύλα του ηχείου πρέπει να είναι πολύ καλά στεγνωµένα ώστε να αποφύγουµε 

ραγίσµατα λόγω σκεβρώµατος. Έτσι, για το ηχείο (καπάκι), αντί για µαόνι, χρησιµοποιήσαµε 

κέδρο που ήταν ήδη διαθέσιµος στο εργαστήριο. Τα ξύλα του καπακιού κόπηκαν τον Απρίλη 

του 2006 από µαδέρι το οποίο ήταν ήδη για κάποια χρόνια αποθηκεµένο σε στεγασµένο χώρο 

και στη συνέχεια έµεινε να στεγνώσει “φυσικά” για τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια µέχρι τη 

συγκόλλησή του (10-12-2008), ώστε να εξασφαλίσουµε το όσο το δυνατόν καλύτερο 

στέγνωµα του ξύλου. Ο κέδρος είναι σόβενο ξύλο, έχει πολύ καλές ακουστικές ιδιότητες και 

µάλιστα χρησιµοποιείται για καπάκι σε καλές κιθάρες (Alhambra κ.ά.). 

Για το έξω πλαίσιο χρησιµοποιήσαµε λευκή οξιά, αντί της πολύ δύσκολής σε επεξεργασία 

καρυδιάς που προτείνει το σχέδιο. 

Για το µέσα πλαίσιο η επιλογή του multiplex για τα µπαλκόνια ήταν µονόδροµος. Το 

υλικό αυτό χρησιµοποιείται στα µπαλκόνια σύγχρονων πιάνων και έχει άριστες ιδιότητες 

διαστάσεις (χιλ.) 
περιγραφή Ξύλο τεµ. 

µήκος  πλάτος πάχος 

µπαλκόνι κλειδιών multiplex + οξιά 1 475 40 70 

µπαλκόνι καρφιών multiplex + οξιά 1 475 40 70 

πάνω δοκάρι όρεγκον 1 530 19 70 

κάτω δοκάρι όρεγκον 1 1002 19 70 

πλαϊνοί πήχεις οξιά 2 456 13 78 

επάνω πήχης οξιά 1 530 13 78 

κάτω πήχης οξιά 1 1055 13 78 

γέφυρα πρίµων οξιά 1 335 13 25 

γέφυρα µπάσων οξιά 1 363 13 25 

εσωτερική γέφυρα πρίµων ελάτη 1 34 13 70 

εσωτερική γέφυρα µπάσων ελάτη 1 36 13 70 

ηχείο κέδρος 3 1070 14 6 

κάτω καπάκι οκουµέ multiply 1 1070 41 6 

µπαγκέτες (στέλεχος) κέδρος 2 220 10 3 

µπαγκέτες (σφυράκι) οξιά 2 30 28 4 

διακοσµητικό κάλυµµα 

ηχητικής οπής (ροζέτα) 
ελιά 2 διατοµή 60 χιλ. 15 
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συγκράτησης των κλειδιών χορδίσµατος. Το µέσα πλαίσιο συµπληρώνεται στα δοκάρια από 

όρεγκον, ξύλο ανθεκτικό σε καταπονήσεις και υγρασία. 

Οι εσωτερικές γέφυρες είναι από παλιά στεγνωµένη ξυλεία ελάτης αντί για µαόνι. Για τις 

εξωτερικές γέφυρες προτείνεται, στα σχέδια, πάλι καρυδιά ή κάποιο άλλο σκληρό ξύλο. Αντί 

αυτού χρησιµοποιήσαµε την σκληρή λευκή οξιά του έξω πλαισίου. 

3.7. Κόλλα 

Η κόλλα που χρησιµοποιήθηκε είναι καλή ξυλόκολλα κρυσταλλιζέ, γίνεται δηλαδή 

διάφανη µετά το στέγνωµα. 

Κάθε φορά, κατά τη κόλληση, εφαρµόζουµε κολλά και στις δύο προς κόλληση επιφάνειες, 

εφαρµόζουµε τα κοµµάτια, ακινητοποιούµε και σφίγγουµε µε νταβίδια και καθαρίζουµε την 

νωπή κόλλα που περισσεύει. Χρησιµοποιούµε ξύλινα πηχάκια για τη σύσφιξη, ώστε να µην 

“πληγώνονται” τα µέρη του οργάνου που σφίγγουµε. Αφήνουµε για µία µέρα, τουλάχιστον 

και ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, για να τραβήξει η κόλλα. Ανάµεσα στα διάφορα 

στάδια της συναρµολόγησης πρέπει αναγκαστικά να περιµένουµε ώστε να τραβήξει η κόλλα.  

3.8. Φινίρισµα 

Βερνίκια φυσικά ή συνθετικά; Απαντήσαµε στο δίλληµα µε χρήση, για τα διάφορα στάδια 

του φινιρίσµατος, παραδοσιακών υλικών και τεχνικών. Επιλέξαµε καζεΐνη, βόρακα, πρόπολη, 

αραβικό κόµµι και βερνίκι που κατασκευάστηκε µε γόµα-λάκα, σανδράκα και έλεµι σε 

αλκοολικό διάλυµα. Το βερνίκι περάστηκε µε την τεχνική της “µπάλας”.  

3.9. Καβίλιες χορδίσµατος, καρφιά, χορδές 

Χρησιµοποιήσαµε καβίλιες και καρφιά από επινικελωµένο ατσάλι τύπου τσέµπαλου 

(harpsichord). Στο δεξί µπαλκόνι τοποθετούνται οι καβίλιες χορδίσµατος (σπόνδυλοι), που 

έχουν λεπτές σπειρωτές βόλτες και είναι δεξιόστροφες. Το πάνω µέρος είναι κωνικό και έχει 

µια λεπτή τρύπα (µάτι) για να περνά η χορδή. Στο αριστερό µπαλκόνι τοποθετούνται τα 

καρφιά. Οι καβίλιες έχουν διάµετρο 5 χιλ. και µήκος 44 χιλ. ενώ τα καρφιά 3,10 χιλ. και 27,5 

χιλ., αντίστοιχα.  

Οι χορδές είναι τύπου zither, όπως προτείνεται και στα σχέδια. Τα νούµερα των χορδών 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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πρίµες χορδές µπάσες χορδές 

νότες νούµερο χορδής νότες νούµερο χορδής 

σολ# 5 ρε# 5 

σολ 5 ντο 5 ½ 

φα 5 σιb 5 ½ 

µι 5 λα 6 

ρε 5 σολ 6 

ντο 5 1/2 φα 7 

σι 5 ½ µι 7 

λα 6 ρε 8 

σολ 6 ντο 8 

φα# 7 σι 9 

µι 7 λα 9 

ρε 8 σολ 10 

ντο# 8 φα# 10 

3.10. Βέργες 

Οι πλαϊνές βέργες που ακουµπάνε οι χορδές (µαξιλαράκια), καθώς και οι βέργες πάνω στις 

γέφυρες, είναι συνήθως από µπρούντζο. Στα σχέδια προτείνεται ένα σύγχρονο πολυµερές 

υλικό το delrin ή acetal. Το υλικό αυτό βρέθηκε σε διατοµή ράβδου ταιριαστή για τις 

γέφυρες, όχι όµως και για τα πλαϊνά µαξιλαράκια, οπότε χρησιµοποιήσαµε συνολικά 

µπρούντζινες βέργες διατοµής 8 χιλ. για τα µαξιλαράκια και 3,5 χιλ. για τα βεργάκια στις 

γέφυρες. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

4.1. Γενικά 

Η περιγραφή ακολουθεί τη σειρά κατασκευής. Πρώτα κατασκευάστηκε το σκάφος του 

οργάνου, το οποίο κατόπιν δέχτηκε το τελικό φινίρισµα (εµποτισµός, βερνίκι) ενώ, 

παράλληλα κατασκευάστηκαν οι γέφυρες. Προσθέσαµε αρκετές φωτογραφίες στο κείµενο 

ώστε να γίνει κατανοητή η περιγραφή. 

Τα ξύλα σηµαδεύτηκαν µε βάση το σχέδιο (Εικόνα 4.1) και κόπηκαν µε ακρίβεια, ώστε να 

εξασφαλίσουµε απόλυτη προσαρµογή κατά τη συναρµολόγηση και κόλληση (Εικόνα 4.2). 

  

Εικόνα 4.1: Σηµάδεµα των ξύλων. 

  

Εικόνα 4.2: Η ακρίβεια στο σχεδιασµό και την 

κοπή εγγυάται την καλή προσαρµογή των 

κοµµατιών. 

4.2. Πλαίσιο του οργάνου 

Η κατασκευή αρχίζει από το σκελετό ή πλαίσιο του οργάνου. Το πλαίσιο χωρίζεται σε δύο 

τµήµατα: το εσωτερικό και το εξωτερικό (Σχήµα 4.1) τα οποία είναι συγκολληµένα µεταξύ 

τους σε ένα ισχυρό και ανθεκτικό, στις στρεβλώσεις και στην καταπόνηση, σκελετό (frame) 

ικανό να δεχτεί τις µεγάλες τάσεις από τις τεντωµένες ατσάλινες χορδές. 

4.2.1. Εσωτερικό πλαίσιο 

Το εσωτερικό πλαίσιο αποτελείται από τέσσερα τµήµατα, το µπαλκόνι κλειδιών – «τάκος» 

(tuning pin block) στα δεξιά, στο οποίο βιδώνουµε τα κλειδιά χορδίσµατος, το µπαλκόνι 

καρφιών –«κούτσουρο» (hitch pin block) στα αριστερά, όπου καρφώνονται τα καρφιά στα 

οποία «κρεµάµε» τις χορδές, το πάνω δοκάρι (upper cross brace) και το κάτω δοκάρι (lower 

cross brace). 
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Σχήµα 4.1: Σκαρίφηµα του πλαισίου του οργάνου στο AutoCAD. 

4.2.1.1. Μπαλκόνια 

Τα δύο µπαλκόνια αποτελούνται από δύο τµήµατα συγκολληµένα µεταξύ τους (Εικόνες 

4.3 & 4.4): Το επάνω είναι από multiplex, δηλαδή συγκολλητά φύλλα οξιάς σε πολλές λεπτές 

στρώσεις. Αυτό το υλικό έχει µεγάλη αντοχή στο χρόνο και στη καταπόνηση, 

χρησιµοποιείται σε µπαλκόνια σύγχρονων πιάνων και εγγυάται το καλό κράτηµα των 

κλειδιών χορδίσµατος και των καρφιών. Αυτό σηµαίνει σταθερότητα και ακρίβεια στο 

χόρδισµα και γενικά βελτιώνει την ποιότητα του οργάνου. 

 

Εικόνα 4.3: Γωνιακή κοπή µπαλκονιού. 

∆ιακρίνεται το multiplex και από κάτω 

συγκολληµένη συµπληρωµατικά η οξιά. 

 

Εικόνα 4.4: Αριστερό µπαλκόνι 

(«κούτσουρο») όπου διακρίνονται τα 

στρώµατα του multiplex και από κάτω 

συγκολληµένη συµπληρωµατικά η οξιά. 

Το κάτω τµήµα είναι οξιά που συµπληρώνει σε ύψος το multiplex, ώστε να έχουµε 

συνολικά το επιθυµητό ύψος. Τα δύο τµήµατα αφού συγκολλήθηκαν και πλανίστηκαν, 

σηµαδεύτηκαν, κόπηκαν και προετοιµάστηκαν για την ένωση µε µόρσο του εσωτερικού 

πλαισίου (βλ. §4.2.1.3). 
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4.2.1.2. ∆οκάρια 

Τα πάνω και κάτω δοκάρι (upper and lower cross brace) κατασκευάστηκαν από 

Όρεγκον (ή Όρεγκον Πάϊν) (Εικόνα 4.5 & 4.6), ξύλο που συγκαταλέγεται ανάµεσα στα πιο 

δυνατά από τα ‘µαλακά’ ξύλα, παρουσιάζει µικρή κίνηση και είναι κατάλληλο να δουλευτεί 

(κοπή µόρσων) και να δώσει κατασκευές αντοχής. Είναι από τα πιο γνωστά ξύλα για βαριές 

οικοδοµικές κατασκευές και για δοκάρια σε στέγες. Τα δύο δοκάρια αφού κόπηκαν στις 

επιθυµητές διαστάσεις, σηµαδεύτηκαν και προετοιµάστηκαν για την ένωση µε µόρσο (βλ. 

§4.2.1.3). 

 

Εικόνα 4.5: Σχεδιάζοντας τα δοκάρια από 

Όρεγκον. 

 

Εικόνα 4.6: Τα δοκάρια από Όρεγκον. 

4.2.1.3. Συγκόλληση εσωτερικού πλαισίου 

 Έχοντας προετοιµάσει τα κοµµάτια του εσωτερικού πλαισίου και τους τάκους ενίσχυσης, 

προχωράµε στη συγκόλληση των µόρσων µε κόλλα και νταβίδια. Μόλις εφαρµόσουµε την 

κόλλα και συναρµολογήσουµε τα τµήµατα, ελέγχουµε τις ίσες γωνίες κόλλησης του 

τραπεζίου (ισοσκελές τραπέζιο) µετρώντας τις διαγώνιους µε τη ρίγα (Εικόνες 4.7, 4.8 & 

4.9). 

4.2.1.4. Τάκοι ενίσχυσης εσωτερικού πλαισίου 

Για την ισχυροποίηση του εσωτερικού πλαισίου, προσθέσαµε στο σχέδιο τάκους στις 

τέσσερις γωνίες του εσωτερικά (Εικόνες 4.10 & 4.11), τους οποίους κόψαµε από καρυδιά, 

 

Εικόνα 4.7: Τα τµήµατα του 

εσωτερικού πλαισίου έτοιµα για 

συγκόλληση. 

 

Εικόνα 4.8: Εφαρµογή κόλλας 

στα µόρσα. 

 

Εικόνα 4.9: Σύσφιξη µε νταβίδια 

και µέτρηση των διαγώνιων. 

∆ιακρίνεται η ρίγα. 
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σκληρό και σταθερό ξύλο. Οι τάκοι αυτοί, πριν µπει το καπάκι θα διαµορφωθούν µε πριονάκι 

και σκαρπέλο, έτσι ώστε να µην ακουµπάει επάνω τους το ηχείο και να πάλλεται ελεύθερα 

(Εικόνα 4.12). 

 

Εικόνα 4.10: Τάκοι ενίσχυσης. 

Θα κολληθούν µέσα στις γωνίες 

του εσωτερικού πλαισίου. 

Εικόνα 4.11: Συγκόλληση των 

τάκων ενίσχυσης. 

 

Εικόνα 4.12: Το πλαίσιο 

ανάποδα χωρίς το κάτω καπάκι, 

ακουµπάει στο ηχείο. 

∆ιακρίνονται οι εσωτερικοί 

τάκοι ενίσχυσης µετά την 

τελική διαµόρφωση. 

4.2.1.5. Καβίλιες ενίσχυσης ενώσεων 

Για περαιτέρω ενίσχυση των ενώσεων µε µόρσο, αφού στέγνωσαν οι κολλήσεις και 

σταθεροποιήθηκε το πλαίσιο, µετά την συγκόλληση και των εσωτερικών τάκων ενίσχυσης,  

τρυπήσαµε και περάσαµε σφηνωτά και κολλητά ξύλινες καβίλιες, που ασφαλίζουν τις 

ενώσεις (Εικόνα 4.13), όπως υπαγορεύει άλλωστε και το σχέδιο. Οι καβίλιες µετά το 

στέγνωµα της κόλλησης κόπηκαν ‘πρόσωπο’ µε το σκαρπέλο και λειάνθηκαν στο ίδιο 

επίπεδο µε το πλαίσιο. 

 

Εικόνα 4.13: Εγγύηση αντοχής: ένωση µε µόρσο, τάκος 

κολληµένος εσωτερικά και ξυλοκαβίλια. Είναι η επάνω πλευρά 

του πλαισίου που θα υποδεχτεί το ηχείο. ∆ιακρίνεται η πατούρα 

στον άνω πήχη του εξωτερικού πλαισίου. 
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4.2.2. Εξωτερικό πλαίσιο 

Το εξωτερικό πλαίσιο αποτελείται κι αυτό από τέσσερα τµήµατα τα οποία συγκολλούνται 

πάνω σε αυτά του εσωτερικού: τον επάνω πήχη (upper frame rail), το κάτω πήχη (lower 

frame rail) και τους δύο ίδιους πλαϊνούς πήχεις (side rails) και έχουν δύο ρόλους: τόσο να 

ισχυροποιήσουν στατικά το όργανο ώστε να µπορεί να αντέξει την πίεση των χορδών (52 στο 

υπό µελέτη όργανο), όσο και να το στολίσουν αισθητικά εξωτερικά.  

 Για αυτά τα τµήµατα επιλέξαµε λευκή οξιά, η οποία εκπληρώνει σίγουρα την πρώτη 

αποστολή µε τη σκληρότητά της ως ξύλο και κατά την άποψή µας και την δεύτερη. 

Τα ξύλα κόπηκαν στις επιθυµητές διαστάσεις σύµφωνα µε το σχέδιο. Κατόπιν 

διαµορφώθηκε ‘πατούρα’ στην πάνω ακµή του επάνω και κάτω πήχη ώστε να ‘υποδεχτούν’ 

το ηχείο (Εικόνα 4.14), καθώς και ‘πατούρα’ στις κάτω ακµές και στους τέσσερις πήχεις ώστε 

να ‘υποδεχτούν’ τον πάτο. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η πατούρα δεν υπάρχει στο αρχικό 

σχέδιο, το οποίο είναι πιο απλό, κρίναµε όµως ότι µε την τροποποίηση αυτή εξασφαλίζεται 

καλύτερη ποιότητα κατασκευής. Η διαµόρφωση πατούρας στην σκληρή λευκή οξιά του 

εξωτερικού πλαισίου, δυσκολεύει µεν την κατασκευή, ‘σφραγίζει’ όµως τα καπάκια µέσα στο 

πλαίσιο, τα προστατεύει από φθορές (χτυπήµατα) και κρατάει έξω την υγρασία. 

Τα τµήµατα του εξωτερικού πλαισίου συγκολλήθηκαν πάνω στο εσωτερικό πλαίσιο. 

Πρώτα κολλήθηκαν οι πλαϊνοί πήχεις και µετά ο επάνω και ο κάτω. Στη συνέχεια βιδώθηκαν 

µε ξυλόβιδες τοποθετηµένες συµµετρικά σε σχέδιο και αφού στέγνωσε η κόλλα αφαιρέθηκαν 

οι ξυλόβιδες και στη θέση τους µπήκαν σφηνωτές ξύλινες καβίλιες µε κόλλα (Εικόνα 4.15). 

 

Εικόνα 4.14: Συγκόλληση του 

επάνω πήχη στο εσωτερικό 

πλαίσιο, διακρίνεται η πατούρα. 

 

Εικόνα 4.15: Βαµµένες καβίλιες, 

ισχυροποιούν την ένωση των δύο 

πλαισίων, οµορφαίνουν… 

 

Εικόνα 4.16: …και ‘στηρίζουν’ 

το σαντούρι µας. 

Οι καβίλιες αυτές είχαν τοποθετηθεί σε διάλυµα κάσσιας για περίπου ένα µήνα ώστε να 

αποκτήσουν σκούρα απόχρωση και να κάνουν αντίθεση µε την λευκή οξιά του εξωτερικού 

πλαισίου. Επίσης οι τέσσερις κάτω καβίλιες θα χρησιµοποιηθούν για ποδαράκια του οργάνου. 

Έτσι οι καβίλιες αυτές εκπληρώνουν τρεις ρόλους ταυτόχρονα: στατικά ‘δένουν’ το όργανο, 

αισθητικά το στολίζουν και πρακτικά το στηρίζουν (Εικόνα 4.16). 

Στη συνέχεια καθαρίστηκαν περιµετρικά τα σηµεία κόλλησης των δύο πλαισίων, 

εσωτερικού και εξωτερικού, µε το σκαρπέλο και µε γυαλόχαρτο έτσι ώστε να µην υπάρχει 
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κάποια ανισοµέρεια στην ένωση, στις πατούρες και στους πήχεις που πάνω τους θα πρέπει να 

κολληθεί το κάτω καπάκι και το ηχείο (Εικόνα 4.17). Έτσι το πλαίσιο του οργάνου είναι 

τώρα έτοιµο και περιµένει τη σειρά του για τη συναρµολόγηση (Εικόνα 4.18). 

 

Εικόνα 4.17: Η κόλληση έσω και έξω πλαισίου καθαρίζεται 

‘πρόσωπο’ µε το σκαρπέλο. ∆ιακρίνεται η πατούρα. 

 

Εικόνα 4.18: Το πλαίσιο του 

οργάνου έτοιµο. 

4.3. Καπάκι (Ηχείο) 

4.3.1. Ηχείο 

Το καπάκι έχει πάχος 6 χιλ. Αποτελείται από τρία τµήµατα (φέτες), για την κοπή των 

οποίων ακολουθήθηκε η καθιερωµένη, από τους οργανοποιούς, διαδικασία κοπής καπακιών. 

Αφού περάσει το µπλοκ του ξύλου από την πλάνη για να καθαρίσει και να ευθυγραµµιστεί η 

επιφάνειά του (Εικόνα 4.19), κόβεται στην κορδέλα η πρώτη φέτα (Εικόνα 4.20 & 4.21), µετά 

ξαναπλανίζεται το υπόλοιπο µπλοκ ώστε να επιτύχουµε και στην επόµενη φέτα καθαρή και 

ευθεία επιφάνεια και στη συνέχεια προχωράµε στο κόψιµό της. 

Οι «φέτες» του καπακιού, στο υπό µελέτη όργανο, πριν κολληθούν έµειναν τουλάχιστον 

τέσσερα χρόνια για να στεγνώσουν φυσικά (όχι τεχνητά σε κλίβανο) και να σταθεροποιηθούν 

ώστε να αποφύγουµε ανεπιθύµητες µεταβολές και ρωγµές (Εικόνα 4.22). 

 

Εικόνα 4.19: Πλάνισµα 

επιφάνειας «φέτας» καπακιού 

 

Εικόνα 4.20: Κόψιµο «φέτας» 

καπακιού 

 

Εικόνα 4.21: Μέτρηση πάχους 

«φέτας» καπακιού 
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Εικόνα 4.22: Οι φέτες του καπακιού στέγνωσαν φυσικά για δύο τουλάχιστον 

χρόνια πριν την επεξεργασία τους.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η επεξεργασία των τριών τµηµάτων του καπακιού. Οι φέτες 

διαλέγονται, τοποθετούνται δίπλα–δίπλα και πλανίζονται δύο–δύο µαζί στα σόκορα, ώστε να 

επιτύχουµε απόλυτα ίσες ακµές και τέλεια εφαρµογή κατά τη συγκόλληση. Τέλος 

συγκολλούνται µε πλαϊνή πίεση – σφήνωµα (Εικόνες 4.23 & 4.24) δηµιουργώντας το ηχείο. 

 

Εικόνα 4.23: Προετοιµασία για την 

κόλληση του καπακιού 

 
Εικόνα 4.24: Συγκόλληση των τµηµάτων του καπακιού 

Αφού στεγνώσουν οι κολλήσεις των τµηµάτων του καπακιού καθαρίζουµε τα 

υπολείµµατα της κόλλας. 

4.3.2. “Αρµάτωµα” του ηχείου 

Το επόµενο στάδιο είναι το “αρµάτωµα” του ηχείου µε τα “δαχτυλίδια” κάτω από τις 

ηχητικές οπές (βλ. §3.2) και καµάρια. Τα δαχτυλίδια υπάρχουν στο αρχικό σχέδιο. Έχουν το 

ίδιο πάχος µε το ηχείο και είναι κοµµένα από το ίδιο ξύλο. Τα καµάρια είναι µια δική µας 

προσθήκη, η οποία κρίθηκε αναγκαία για καλύτερη αντοχή και λειτουργία του ηχείου. 
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Τα καµάρια, όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ενισχύουν την αντίσταση του 

ηχείου στην τάση των χορδών ενώ, παράλληλα, βελτιώνουν την διάδοση του ήχου στη 

κάθετη φορά και έτσι η ταχύτητα µετάδοσης του ήχου οµογενοποιείται σε όλη την επιφάνεια 

του ηχείου του οργάνου. 

Τα δαχτυλίδια και τα καµάρια (Εικόνα 4.25) κολλήθηκαν από την κάτω µεριά του ηχείου, 

χωρίς να φαίνονται, έτσι ώστε να το ενισχύουν “διακριτικά” και να αποτελούν ένα ενιαίο 

δονούµενο σώµα. Κόπηκαν από το ίδιο ξύλο µε το ηχείο. Για την τοποθέτησή τους πάνω στο 

εσωτερικό µέρος του ηχείου, λάβαµε υπόψη µας τη θέση των αρµονικών οπών, των 

εσωτερικών γεφυρών, καθώς και των τάκων ενίσχυσης εσωτερικού πλαισίου. 

“Αναστρέψαµε” το σχέδιο και σχεδιάσαµε, στην εσωτερική όψη του ηχείου, τη θέση τους. Τα 

δαχτυλίδια τοποθετήθηκαν οµόκεντρα κάτω από τις “µελλοντικές” αρµονικές οπές (ακόµα 

δεν έχει τρυπηθεί το ηχείο) και κολλήθηκαν κι αυτά πριν την διάτρησή τους. Τα καµάρια 

τοποθετήθηκαν “σταυρωτά” σε δύο κατευθύνσεις, παράλληλα και κάθετα µε τα νερά του 

ηχείου. 

Τα παράλληλα καµάρια κολλιούνται έτσι ώστε να “σκεπάσουν” τις ακµές συγκόλλησης 

των τριών τµηµάτων του ηχείου (ραφές) αφήνοντας κενά για τα κάθετα, τα δαχτυλίδια και τις 

εσωτερικές γέφυρες (Εικόνες 4.25 & 4.26). 

 

Εικόνα 4.25: Το καπάκι “αρµατωµένο” 

µε δαχτυλίδια, παράλληλα και κάθετα 

καµάρια. 

 

Εικόνα 4.26: “∆αχτυλίδια” και 

παράλληλα καµάρια. Τα τελευταία 

ενισχύουν τις “ραφές” του καπακιού. 

Τα κάθετα καµάρια κολλιούνται µε φορά κάθετη ως προς τα νερά του ξύλου του ηχείου. 

Τα δαχτυλίδια και τα καµάρια κολλήθηκαν µε τα νερά τους κόντρα στα νερά του ξύλου 

του ηχείου, δηµιουργώντας µια σταυρωτή διάταξη µεταξύ των δύο συγκολληµένων σωµάτων 

για µέγιστη αντοχή σε ρωγµές, σκισίµατα (Εικόνα 4.27). Για το λόγο αυτό κόψαµε από το 

ίδιο ξύλο του ηχείου πηχάκια εγκάρσιας τοµής για τα παράλληλα καµάρια και ακτινικής 

τοµής για τα κάθετα καµάρια. Για τη στερέωσή τους, κατά την κόλληση καρφώθηκαν στη 

θέση τους µε ψιλά βελονάκια (καρφάκια), τα οποία κατόπιν αφαιρέθηκαν. 
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Εικόνα 4.27: ∆ιακρίνονται δύο παράλληλα 

καµάρια καθώς και ένα δαχτυλίδι, κοµµένα,  

κολληµένα και καρφωµένα “κόντρα” µε  τα  

νερά του ηχείου. 

 

Εικόνα 4.28: ∆ιαµόρφωση των καµαριών µε 

το σκαρπέλο. 

Τέλος, δαχτυλίδια και καµάρια, διαµορφώθηκαν µε σκαρπέλο και γυαλόχαρτο στην τελική 

τους µορφή, αφαιρώντας υλικό. Για τα καµάρια, η τελική µορφή προσεγγίζει τη µορφή 

πλευρών ηχείου πιάνου (Εικόνες 4.28 & 4.29). 

 

4.29: Καµάρια και δαχτυλίδια κολληµένα και 

δουλεµένα, στη τελική τους µορφή. Στο 

παράλληλο καµάρι διακρίνονται τα κενά που 

θα “υποδεχτούν” τις εσωτερικές γέφυρες. 

 

4.30: Έλεγχος εφαρµογής καπακιού – 

πλαισίου. 

4.3.3. Ολοκλήρωση του καπακιού. 

Το καπάκι είναι τώρα αρµατωµένο. Σηµαδεύουµε και κόβουµε την πάνω και κάτω ακµή 

του, σύµφωνα µε τη πατούρα στις πάνω ακµές του πλαισίου. Το τοποθετούµε στο σκελετό 

του οργάνου και ελέγχουµε τη τέλεια εφαρµογή του, πριν τη συναρµολόγηση του οργάνου 

(Εικόνα 4.30). Οι ακµές του καπακιού αριστερά και δεξιά θα κοπούν µετά τη κόλληση του 

ηχείου στο σκάφος. Επίσης, σηµαδεύουµε τώρα τα αυλάκια που θα υποδεχτούν τις πλευρικές 

µπρούτζινες ράβδους πάνω στις οποίες ακουµπάνε οι χορδές (βλ. §3.3). Τα αυλάκια αυτά 

σηµαδεύονται στην πάνω πλευρά του ηχείου. Σύµφωνα µε το σχέδιο, η ευθεία της ένωσης 

των δύο δοκαριών (πάνω και κάτω) του εσωτερικού πλαισίου µε τα δύο µπαλκόνια δεξιό και 

αριστερό, αντίστοιχα, δίνει τη θέση των πλευρικών αυλακιών (Εικόνες 4.31 & 4.32). 
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 Τέλος, ανοίγουµε τις αρµονικές οπές µε το ειδικό εργαλείο, σε κάθετο σταθερό τρυπάνι 

(Εικόνες 4.33 & 4.34). Ολοκληρώνουµε έτσι τη κατασκευή του καπακιού. 

4.4. Κάτω καπάκι 

Για το κάτω καπάκι, σύµφωνα µε το σχέδιο, κόψαµε καλής ποιότητας οκουµέ κόντρα-

πλακέ. Είναι µια επιλογή που αφορά στην στατική του οργάνου: το µονοκόµµατο κάτω 

καπάκι από κόντρα-πλακέ µε µηδενικές πρακτικά ανοχές ‘κίνησης’, δίνει σταθερότητα στο 

χόρδισµα, χωρίς να επηρεάζει δραµατικά τον ήχο. 

 
Εικόνα 4.31: Το αριστερό µπαλκόνι και το 

πάνω δοκάρι (ακόµα χωρίς µόρσο), 

τοποθετηµένα στη θέση τους πάνω στο σχέδιο 

του οργάνου. ∆ιακρίνεται από κάτω µε γκρι το 

ίχνος της αριστερής µπρούτζινης βέργας. 

 
Εικόνα 4.32: Λεπτοµέρεια του ηχείου. 

∆ιακρίνεται το αυλάκι της αριστερής µπρούτζινης 

βέργας. 

 

Εικόνα 4.33: Τρύπηµα του ηχείου για τις 

αρµονικές οπές. 

 

Εικόνα 4.34: Οι αρµονικές οπές, µε την 

προσθήκη του κολληµένου από κάτω δαχτυλιδιού, 

διάτρητες. 
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 Το κάτω καπάκι σηµαδεύτηκε µετά την ολοκλήρωση του πλαισίου και κόπηκε έτσι ώστε 

να ‘πέσει’ ακριβώς µέσα στη πατούρα που διαµορφώσαµε στις κάτω ακµές του πλαισίου 

(Εικόνες 4.35 & 4.36). 

4.5. Εσωτερικές γέφυρες 

Οι εσωτερικές γέφυρες ή ψυχές είναι εντελώς απαραίτητες σε µια τέτοια κατασκευή. 

Χωρίς την ύπαρξή τους το ηχείο θα υποχωρούσε κάτω από την πίεση των χορδών στις 

γέφυρες. Παράλληλα µεταφέρουν τις δονήσεις από το πάνω καπάκι στο κάτω, βελτιώνοντας 

τον ήχο του οργάνου. Είναι κολληµένες στο κάτω καπάκι, µέσα στο σκάφος του οργάνου, 

δίπλα από τις εξωτερικές πάνω γέφυρες. ∆εν έρχονται σε επαφή µε το πλαίσιο του οργάνου 

(πάνω και κάτω δοκάρι) και απέχουν περίπου 3mm από αυτό. Η πάνω ακµή τους, εκεί που 

ακουµπάει το ηχείο, είναι διαµορφωµένη κυρτή, ώστε να υποστηρίζει το ηχείο µε το 

µικρότερο δυνατό ‘κόστος’ σε απώλεια ταλάντωσής του. Στο Σχήµα 4.2 φαίνεται σκαρίφηµα 

τοµής από την πάνω µεριά του οργάνου, όπου διακρίνονται γέφυρα, καπάκι, εσωτερική 

γέφυρα και κάτω καπάκι. Η απόσταση α, περιγράφεται λεπτοµερώς στα σχέδια. 

 
Σχήµα 4.2: Σκαρίφηµα τοµής του οργάνου σε τοµή  

Κατασκευάσαµε τις ψυχές του οργάνου από παλιά κοµµάτια ελάτης, τα οποία είναι ήδη 

στεγνωµένα και χωρίς πιθανότητα σκευρώµατος. 

 

Εικόνα 4.35: Σχεδιάζοντας το κάτω καπάκι 

που θα ‘πέσει’ µέσα στο πλαίσιο, στην πατούρα. 

 

Εικόνα 4.36: Το κάτω καπάκι κοµµένο και έτοιµο 

να κολληθεί. 
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Σύµφωνα µε το σχέδιο, τρυπήσαµε τις εσωτερικές γέφυρες σε πέντε σηµεία ώστε να 

διαµορφωθούν οπές διαµέτρου 3,5 χιλ. (Εικόνα 4.37). Οι οπές αυτές διευκολύνουν την 

διάδοση και οµοιογένεια του ήχου µέσα στο ηχείο. Παράλληλα, µε τη διαµόρφωση αυτή οι 

ψυχές γίνονται πιο ελαστικές σαν κατασκευή, πράγµα που διευκολύνει την ταλάντωση του 

ηχείου.  

4.6. Συναρµολόγηση του “σκάφους” του οργάνου 

Έχοντας κατασκευάσει το πλαίσιο, το πάνω και κάτω καπάκι και τις εσωτερικές γέφυρες 

και έχοντας καθαρίσει τις πατούρες και ελέγξει την εφαρµογή των επιµέρους κοµµατιών, 

είµαστε έτοιµοι να συναρµολογήσουµε το σκάφος του οργάνου. 

Να σηµειώσουµε εδώ ότι, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στην παράγραφο για την 

κατασκευή του ηχείου (§ 4.3.2), ελέγχουµε την εφαρµογή του στο πλαίσιο πριν την κόλληση 

του πάτου, για να µπορούµε να βλέπουµε τις εσωτερικές ακµές του ηχείου. 

Πρώτα, κολλάµε το κάτω καπάκι (πάτος) στο πλαίσιο. Για την κόλληση του πάτου 

εφαρµόζουµε κόλλα γύρω-γύρω στην πατούρα που διαµορφώσαµε στις κάτω ακµές του 

πλαισίου, τοποθετούµε τον πάτο και στη συνέχεια στερεώνουµε µε νταβίδια. Καθαρίζουµε 

την νωπή κόλλα που περισσεύει. Μετά την αποµάκρυνση των σφιγκτήρων, καθαρίζουµε 

ξανά προσεκτικά και ελέγχουµε την κόλληση (Εικόνα 4.38). 

 

Εικόνα 4.38: Κάτω καπάκι κολληµένο στο πλαίσιο. 

 

Εικόνα 4.39: Οι ψυχές 

κολλιούνται στο κάτω καπάκι. 

Ακολουθούν οι εσωτερικές γέφυρες. Η θέση τους είναι συγκεκριµένη και υπαγορεύεται 

από τα σχέδια του οργάνου. Σηµαδεύουµε εσωτερικά στο κάτω καπάκι, κολλάµε, 

 

Εικόνα 4.37: Ανοίγοντας τις ηχητικές οπές των εσωτερικών γεφυρών. 
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στερεώνουµε µε νταβίδια και πηχάκια και καθαρίζουµε (Εικόνα 4.39). Μετά την 

αποµάκρυνση των σφιγκτήρων, ελέγχουµε την κόλληση. 

Στη συνέχεια εφαρµόζουµε το καπάκι και σηµαδεύουµε εξωτερικά τη σωστή θέση του. 

Στο πλαίσιό µας έχουµε διαµορφώσει πατούρα στην καπάκι στις πάνω ακµές του επάνω και 

του κάτω πήχη. Στη συνέχεια κολλάµε και σφίγγουµε. Μόλις στεγνώσει η κόλλα, µε την 

αφαίρεση των σφιγκτήρων, έχουµε έτοιµο το σκάφος, ακατέργαστο και µε γωνίες (Εικόνα 

4.40). 

 

Εικόνα 4.40: Το σκάφος του οργάνου συναρµολογηµένο. 

4.7. Τελική επεξεργασία του σκάφους 

Το έτοιµο σκάφος δουλεύτηκε µε πριονάκι, πλάνη και γυαλόχαρτο ώστε να σπάσουν οι 

γωνίες, πετυχαίνοντας ένα όµορφο στην όψη και στην αφή αποτέλεσµα. Επιπλέον, οι 

διαµορφωµένες καµπύλες είναι γενικά πιο ανθεκτικές στα σπασίµατα και τις φθορές από τις 

ευθείες ακµές του ακατέργαστου σκάφους (Εικόνες 4.41 & 4.42). 

 

Εικόνα 4.41: Σκάφος, ροκάνι και γυαλόχαρτο. 
 

Εικόνα 4.42: Γωνιακές ακµές του οργάνου 

µετά την επεξεργασία του σκάφους. 

∆ιακρίνεται η ένωση του καπακιού µε την 

πατούρα του πλαισίου πριν τη τοποθέτηση του 

διακοσµητικού φιλέτου. 
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Στη φάση αυτή τοποθετούµε τα διακοσµητικά φιλέτα στην ένωση του καπακιού µε την 

πατούρα του πλαισίου (Εικόνα 4.43). Με πριόνι και οδηγούς “κόψαµε” αυλάκι τετραγωνικής 

διατοµής 3χιλ. Τα φιλέτα µπήκαν σφηνωτά και κολλητά. Μετά τη λείανση έδωσαν ένα 

καλαίσθητο αποτέλεσµα και πρόσθεσαν οµορφιά στο σαντούρι µας. 

 

Εικόνα 4.43: Λεπτοµέρεια του οργάνου όπου φαίνεται το διακοσµητικό φιλέτο. 

Επίσης, σ’ αυτή τη φάση της εργασίας µας χαράζουµε και τα αυλάκια για τις πλευρικές 

βέργες. Η θέση τους είναι ήδη σηµαδεµένη από πριν. Η χάραξη γίνεται µε οδηγούς και 

πολυεργαλείο Dremmel. Το αυλάκια αυτά έχουν πλάτος ίσο µε τη διατοµή των πλευρικών 

µπρούτζινων βεργών και βάθος ίσο µε τη µισή διατοµή τους. Το σκάφος του σαντουριού 

είναι τώρα έτοιµο για την τελική φάση φινιρίσµατος µε βερνίκι (Εικόνα 4.44). 

 

Εικόνα 4.44: Το σκάφος έτοιµο. ∆ιακρίνονται οι αρµονικές οπές, τα αυλάκια για τις 

πλευρικές µπρούντζινες βέργες καθώς και το φιλέτο που διακοσµεί την ένωση ηχείου 

και πλαισίου. 
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4.8. Γέφυρες 

Οι δύο γέφυρες είναι κατασκευασµένες από οξιά, ώστε να έχουν την απαραίτητη 

σκληρότητα για την κατεργασία και τη λειτουργία τους. Οι διαστάσεις τους υπολογίστηκαν 

µε βάση το σχέδιο (Σχήµα 3.4) και τα ξύλα κόπηκαν τετραγωνισµένα. Μετά, σηµαδεύτηκαν 

(Εικόνες 4.45 & 4.46) οι τρύπες, ο κεντρικός άξονας και οι κλίσεις τους (βλ. §3.3). 

Στον κεντρικό άξονα διαµορφώθηκε αυλάκι για τα µπρούτζινα βεργάκια διατοµής 3,5 χιλ. 

τα οποία θα µπούνε κάτω από τις χορδές που ακουµπάνε σε κάθε γέφυρα (Εικόνες 4.47 & 

4.48). 

 

Εικόνα 4.47: Το αυλάκι στη πάνω µεριά της 

γέφυρας. 

 

Εικόνα 4.48: Η µπρούτζινη βέργα στην οποία θα 

ακουµπήσουν οι χορδές 

Κατόπιν, οι γέφυρες τρυπήθηκαν σύµφωνα µε το σχέδιο. Οι τρύπες έχουν κλίσεις που 

ακολουθούν τη φορά των χορδών όπως φαίνονται στην κάτοψη στο Σχήµα 4.3. Οι τρύπες 

διαµορφώθηκαν σε κάθετο τρυπάνι µε κεκλιµένη πλατφόρµα (Εικόνα 4.49). 

 

Εικόνα 4.45: Οι δύο γέφυρες από οξιά. 

 

Εικόνα 4.46: Οι δύο γέφυρες σηµαδεµένες, πριν 

την επεξεργασία τους. 



63 

 

Σχήµα 4.3: Οι δύο γέφυρες και η φορά των 

χορδών. 

 

Εικόνα 4.49: Τρύπηµα γέφυρας σε κάθετο 

τρυπάνι µε κλίση. 

 Στην πρίµα γέφυρα οι τρύπες έχουν διάµετρο 16 χιλ. (Εικόνα 4.50) και στη µπάσο 13 χιλ. 

(Εικόνα 4.51). 

 

Εικόνα 4.50: Τρύπηµα στη πρίµα γέφυρα. 

 

Εικόνα 4.51: Τρύπηµα στη µπάσο γέφυρα. 

Στη συνέχεια χαράχτηκαν στις πάνω πλευρές των γεφυρών, οι εγκοπές οι οποίες 

χρησιµεύουν για τις χορδές που περνάνε µέσα από κάθε γέφυρα (Εικόνες 4.52 & 4.53). 

Τελευταίες διαµορφώθηκαν οι κλίσεις των γεφυρών σε ταινία λείανσης. Όπως έχουµε 

αναφέρει στην παράγραφο §3.3 οι δύο γέφυρες είναι ψηλότερες στην κάτω πλευρά και 

 

Εικόνα 4.52: Η πρίµα γέφυρα σηµαδεµένη. 

∆ιακρίνονται στο σχέδιο τα ανοίγµατα για τις 

χορδές. 

 

Εικόνα 4.53: Οι γέφυρες τρυπηµένες και 

χαραγµένες. 
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ελαφρώς χαµηλότερες στην επάνω, έτσι που οι χορδές τους πλησιάζουν προς το ηχείο καθώς 

τις ανεβαίνουµε. Επιπλέον, η µπάσο γέφυρα έχει ακόµα µια κλίση 3ο προς τα δεξιά, ώστε να 

“υποδεχτεί” τις χορδές από τα δεξιά της (Σχήµα 4.4). 

 

Σχήµα 4.4: Τοµή του οργάνου: η κλίση στη 

µπάσο γέφυρα. 

 

Εικόνα 4.54: Επεξεργασία των γεφυρών στο πλάι. 

Επίσης, οι δύο γέφυρες διαµορφώθηκαν µε το πολυεργαλείο Dremmel µε αφαίρεση ξύλου 

στο πλάι (Εικόνα 4.54). Έτσι, οι δύο γέφυρες φτάνουν στην τελική τους µορφή πριν το 

φινίρισµα. 

4.9. ∆ιακοσµητικά καπάκια (ροζέτες) στις ηχητικές οπές 

Για τις ηχητικές οπές κατασκευάσαµε ροζέτες από τορνευτή ελιά µε πλούσια νερά. Τα 

επεξεργαστήκαµε µε σέγα χεριού και γυαλόχαρτο για να πάρει το τελικό σχήµα (Εικόνες 

4.55, 4.56 & 4.57). Το σχέδιο απεικονίζει το ΟΜ.  

 

Εικόνα 4.55: Τορνευτή ελιά. 

 

Εικόνα 4.56: Επεξεργασία µε 

σέγα χεριού. 

 

Εικόνα 4.57: Τελική µορφή. 

4.10. Μπαγκέτες 

Στα σχέδια του οργάνου υπάρχουν, σε φυσικό µέγεθος, οι µπαγκέτες (σφυράκια). Τις 

κατασκευάσαµε στις ίδιες διαστάσεις, τροποποιώντας ελαφρά τη λαβή. (Εικόνες 4.58 & 

4.59). 



65 

 

Εικόνα 4.58: Κόλληση του στελέχους της 

µπαγκέτας µε το σφυράκι. 

 

Εικόνα 4.59: Οι µπαγκέτες διαµορφωµένες. 

Για το στέλεχος της µπαγκέτας χρησιµοποιήσαµε ξύλο από τον κέδρο του καπακιού. Για 

το σφυράκι χρησιµοποιήσαµε ξύλο οξιάς. Αφού κολλήθηκαν, έγινε η τελική διαµόρφωση σε 

ταινιολειαντήρα. 

4.11. Φινίρισµα – Βερνίκια 

4.11.1. Λίγα λόγια για το φινίρισµα 

Όπως είναι γνωστό, η φθορά και αλλοίωση του ξύλου και κατ’ επέκταση των ξύλινων 

µουσικών οργάνων, εκτός από µηχανικές αιτίες, γίνεται κυρίως: 

 Από φυσικές αιτίες (απότοµες µεταβολές θερµοκρασίας και υγρασίας του 

περιβάλλοντος όπου βρίσκεται το ξύλο, µε συνέπεια απότοµες αλλαγές των 

διαστάσεων του ξύλου που προξενούν σπασίµατα και ραγίσµατα) 

 Μέσω χηµικών διαδικασιών (χρωµατισµός του ξύλου που οφείλεται σε αργές 

διαδικασίες οξείδωσης της κυτταρίνης, µετατροπή της δοµής της κυτταρίνης, της 

ηµικυτταρίνης και της λιγνίνης εξ’ αιτίας της υπεριώδους ακτινοβολίας και του 

ατµοσφαιρικού οξυγόνου) 

 Από βιολογικές αιτίες (ξυλοφάγοι οργανισµοί, µούχλα, κ.λπ.) 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι για τα ξύλινα όργανα, όπως το 

σαντούρι της παρούσας εργασίας, το στάδιο της κατασκευής που αφορά στο φινίρισµα του 

οργάνου και το οποίο έχει κυρίως προστατευτική δράση, πέραν του ότι συµβάλλει στην 

καλαισθησία του µουσικού οργάνου. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει τρεις επιµέρους φάσεις 

(στρώµατα): τον εµποτισµό, το µονωτικό στρώµα και το βερνίκι. 
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Η επιλογή των υλικών έγινε µε γνώµονα τόσο τις παραδοσιακές τεχνικές 

(συνυπολογίζοντας αποτελεσµατικότητα, αντοχή στο χρόνο και καλαισθησία), όσο και τη 

φιλικότητα προς το περιβάλλον (και κυρίως το χρήστη), αλλά και την ευκολία εφαρµογής η 

οποία δεν απαιτεί κάποιο εξειδικευµένο εργαστήριο και έγινε στην κουζίνα. (Εικόνες 4.60 & 

4.61). 

Οι πληροφορίες για τα διάφορα στάδια του φινιρίσµατος προέρχονται από τις σηµειώσεις 

του µαθήµατος Τεχνολογία των υλικών για τη κατασκευή και συντήρηση των µουσικών 

οργάνων, του κυρίου Γιώργου Ταυλαρίδη, καθώς επίσης από το internet και από προσωπικές 

συζητήσεις µε οργανοποιούς. Για τη χρήση της γόµα-λάκα και την εφαρµογή µε “µπάλα”, 

πολύτιµες πληροφορίες συλλέχτηκαν από προσωπικές συζητήσεις µε παλιούς ξυλουργούς.  

Οι φάσεις αναλυτικά: 

4.11.2. Εµποτισµός 

Ο εµποτισµός δηµιουργεί στερέωση των ινών του ξύλου, προσδίδοντάς τους καλύτερη 

συνοχή και αντοχή. ∆ιασφαλίζει καλύτερη ποιότητα αλλά και µεγαλύτερη διάρκεια στις 

φυσικές παραµέτρους του ξύλου και κατ’ επέκταση του ήχου στα ξύλινα µουσικά όργανα. 

Επιλέξαµε για τον εµποτισµό υδατικό διάλυµα καζεΐνης – βόρακα και στη συνέχεια 

αλκοολικό διάλυµα πρόπολης. 

4.11.2.1. Υδατικό διάλυµα καζεΐνης – βόρακα 

Η καζεΐνη (ζωική κόλλα υπό µορφή καζεϊνικού του αµµωνίου) έχει καλή ικανότητα 

διείσδυσης στο εσωτερικό της δοµής του ξύλου, καλή χηµική συγγένεια και συµβατότητα µε 

αυτό, διάρκεια και αντοχή στο χρόνο, µηχανικά χαρακτηριστικά παρόµοια µε αυτά της δοµής 

του ξύλου, δεν παράγει βλαβερά υποπροϊόντα και είναι σε θέση να δηµιουργεί µε το ξύλο 

καλές δυνάµεις συγκόλλησης και όχι µόνο συνοχής. Ο βόρακας (βορικό οξύ) έχει 

αντισηπτικές αντιµυκητισιακές ιδιότητες και εµποδίζει την κόλλα να µουχλιάσει. 

 

Εικόνα 4.60: Τα συστατικά για την παρασκευή 

των υλικών φινιρίσµατος.  

 

Εικόνα 4.61: Όλα τα υλικά για το τελικό στάδιο 

του φινιρίσµατος. 
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Ρίχνουµε 50g καζεΐνης (σε σκόνη) σε 300 ml απιονισµένο νερό, αφήνουµε να φουσκώσει 

για 12 ώρες, διαλύουµε 15g (18g) βόρακα σε 150 ml ζεστό απιονισµένο νερό και 

αναµειγνύουµε τα δύο διαλύµατα, προσθέτοντας µερικές σταγόνες αµµωνίας, για να πάρουµε 

τελικό διάλυµα (βάρος κατ’ όγκο) περίπου 10 % καζεϊνικού του αµµωνίου και 3% βορικού 

οξέος. 

Μετά από δύο ώρες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την κόλλα και εφαρµόζουµε µε 

πινέλο. Αφήνουµε τουλάχιστον 24 ώρες για να στερεοποιηθεί (Εικόνα 4.62). 

4.11.2.2. Αλκοολικό διάλυµα πρόπολης 

 Στη συνέχεια εφαρµόζουµε εσωτερικά στο ξύλο 15% αλκοολικό διάλυµα πρόπολης. Η 

πρόπολη είναι µια ρητινώδης, κολλώδης γόµα που περιέχει φυσικό κερί και έχει υψηλή 

βακτηριοστατική και αντιβιοτική δράση, χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανική για 

εµποτισµό ξύλου (Εικόνα 4.63). 

4.11.3. Μονωτικό στρώµα 

Όταν το βερνίκι έρχεται σε απευθείας επαφή µε το ξύλο απορροφάται και εισχωρεί στους 

πόρους του ξύλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα: 

• την όχι καλή διαφάνεια του βερνικιού 

• την όχι οµοιογενή απορρόφηση στο εσωτερικό του ξύλου, δηµιουργώντας 

ανοµοιόµορφο χρωµατισµό του ξύλινου υποστρώµατος, και τέλος, 

• να αρχίζει η διαδικασία διάβρωσης του ξύλου εξ αιτίας των οξέων των ρητινών 

του βερνικιού. 

Για να έχουµε, δηλαδή, καλύτερη διατήρηση του ξύλου και καλύτερο αισθητικό 

αποτέλεσµα του οργάνου είναι επιθυµητό να παρεµβάλλεται µεταξύ του ξύλου και του 

βερνικιού ένα µονωτικό στρώµα, το οποίο αποµονώνει το ξύλο από το βερνίκι. 

 

Εικόνα 4.62: Εµποτισµός µε υδατικό διάλυµα 

καζεΐνης – βόρακα. 

 

Εικόνα 4.63: Εµποτισµός µε αλκοολικό διάλυµα 

πρόπολης. 
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Για τη µόνωση επιλέξαµε αραβικό κόµµι. Έχει καλή συγκόλληση µε το εµποτισµένο 

ξύλινο υπόστρωµα, χηµική συγγένεια και συµβατότητα µε αυτό, διάρκεια και αντοχή στο 

χρόνο, δεν παράγει βλαβερά υποπροϊόντα και έχει καλή διαφάνεια αφήνοντας να 

διαφαίνονται οι υφιστάµενες ίνες του ξύλου, τονίζοντας τες. 

Αναµειγνύουµε 30g αραβικό κόµµι (σε σκόνη) σε 270 ml απιονισµένο νερό, για να 

πάρουµε τελικό διάλυµα (βάρος κατ’ όγκο) περίπου 10 %. Η διάλυση γίνεται στους 60 οC µε 

τη διαδικασία µπεν-µαρί, ανακατεύοντας συγχρόνως. Εφαρµόζουµε στο ξύλο µε πινέλο. 

4.11.4. Βερνίκι 

Το βερνίκι έχει προστατευτική λειτουργία για το ξύλο, αλλά και αισθητική και 

διακοσµητική, αναδεικνύοντας τις ίνες του ξύλου και την ανατοµική µορφή του οργάνου. Το 

φιλµ που δηµιουργείται πάνω στην επιφάνεια του ξύλου που έχει προηγουµένως εµποτιστεί 

και µονωθεί, προσδίδει και µια ωραία οπτική αίσθηση στο µουσικό όργανο. 

Ταυτόχρονα, προστατεύει το ξύλο από την φθορά, την ατµοσφαιρική ρύπανση, την σκόνη, 

τη βρωµιά και τον ιδρώτα των χεριών. Επίσης, το προστατεύει από τις απότοµες αλλαγές των 

διαστάσεων του, λόγω µείωσης της ταχύτητας ανταλλαγής της υγρασίας του συστήµατος 

ξύλο – αέρας. 

Τα βερνίκια, γενικά, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• καλή συγκόλληση µε το µονωτικό στρώµα, χηµική συγγένεια και συµβατότητα 

µε αυτό 

• να µη δηµιουργούν υποπροϊόντα βλαβερά για το ξύλο 

• διαπερατότητα στους υδρατµούς (να “αναπνέει” το ξύλο) 

• καλή διαφάνεια, που να αφήνει να διαπερνά το φως και να αντανακλά το 

υποκείµενο βάθος 

• να µη δηµιουργούν ραγίσµατα και σκασίµατα 

Για το τελευταίο στρώµα, το βερνίκι που παρασκευάσαµε είναι αλκοολικό διάλυµα γόµα-

λάκα, σανδράκα και έλεµι. Η γόµα-λάκα είναι ρητίνη ζωικής προέλευσης και διαθέτει τις 

παραπάνω ιδιότητες. Η σανδράκα είναι τερπενική ρητίνη µε άριστες επικαλυπτικές ιδιότητες. 

Η έλεµι είναι αρωµατική ρητίνη και προδίδει “πλαστικότητα” στο βερνίκι. Οι γόµα-λάκα και 

σανδράκα θεωρούνται σκληρές ρητίνες, ενώ η έλεµι µαλακή. Ο συνδυασµός των δύο 

ιδιοτήτων σε σωστές αναλογίες δηµιουργεί κατάλληλο βερνίκι για µουσικά όργανα. Οι 

αναλογίες του βερνικιού που εφαρµόσαµε είναι 400ml καθαρή αιθυλική αλκοόλη, 100g 

γόµα-λάκα, 20g σανδράκα και 10g έλεµι. Είναι απαραίτητο να µείνει αρκετό καιρό το 

διάλυµα πριν το χρησιµοποιήσουµε για να µπορέσει το οινόπνευµα να πάρει τις ουσίες, 

κυρίως από τη ρητίνη έλεµι. Αφήσαµε το διάλυµα σε γυάλινη φιάλη, αναµιγνύοντας συχνά, 
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για ένα περίπου µήνα. Στη συνέχεια το διάλυµα σουρώθηκε µε τούλι, ώστε να 

αποµακρυνθούν τα ξένα σώµατα και να µείνει καθαρό (Εικόνα 4.64). 

 

Εικόνα 4.64: Το βερνίκι που παρασκευάσαµε 

σουρώνεται µε τούλι πριν την εφαρµογή. 

 

Εικόνα 4.65: Η εφαρµογή του βερνικιού γίνεται µε 

τεχνική “µπάλας”. 

Η εφαρµογή έγινε µε τεχνική “µπάλας”. Ένα κοµµάτι βαµβάκι τυλίγεται σε µαλακό 

ολοβάµβακο ύφασµα και δένεται στην πίσω µεριά (Εικόνα 4.65). Η “µπάλα” βρέχεται στο 

βερνίκι και εφαρµόζεται στις επιφάνειες. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα 

γιατί το βερνίκι αυτό, µε διαλύτη το οινόπνευµα, στεγνώνει πολύ γρήγορα. Με ελάχιστο 

παραφινέλαιο, σαν λιπαντικό, το υλικό δουλεύεται ευκολότερα. Εφαρµόσαµε περίπου 

δεκαπέντε στρώσεις, µεταξύ των οποίων µεσολάβησε χρονικό διάστηµα ικανό για να 

“τραβήξει” κάθε στρώση και οι επιφάνειες δουλεύτηκαν µε συνεχώς µεγαλύτερο νούµερο 

γυαλόχαρτο, βρεγµένο µε οινόπνευµα. 

Με την τεχνική “µπάλας” απαιτούνται πολλές στρώσεις για να “χτιστεί” το τελικό βερνίκι, 

το τελικό αποτέλεσµα, όµως είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. 

4.12. Τρύπηµα µπαλκονιών – κάρφωµα καρφιών και καβιλιών χορδίσµατος 

Το σαντούρι είναι τώρα έτοιµο για το αρµάτωµα µε τις καβίλιες χορδίσµατος, τα καρφιά 

και τις χορδές. Τα καρφιά τοποθετούνται στο αριστερό µπαλκόνι (κούτσουρο) και οι καβίλιες 

χορδίσµατος στο δεξί (τάκος). Οι τρύπες έχουν κλίση αντίθετης φοράς από τις χορδές ώστε 

να αντιδρούν στην τάση των χορδών. (Σχήµατα 4.5  & 4.6 ). 
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Σχήµα 4.5: Τοµή του οργάνου – αριστερό 

µπαλκόνι, καρφιά και αριστερή βέργα. 

 

Σχήµα 4.6: Στην ίδια τοµή – δεξί  µπαλκόνι, 

καβίλιες χορδίσµατος και δεξιά βέργα. 

Για το τρύπηµα των µπαλκονιών υπάρχει σχέδιο σε φυσικό µέγεθος (πατρόν) το οποίο 

χρησιµοποιήσαµε για να σηµαδέψουµε τα κέντρα των τρυπών (Εικόνα 4.66). Χρειάζεται να 

προσέξουµε να σηµαδέψουµε κοντύτερα στις πλαϊνές βέργες και όχι ακριβώς στον κεντρικό 

άξονα των µπαλκονιών, ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητική επαφή των χορδών µε τις 

βέργες. 

 
Εικόνα 4.66: Σηµάδεµα για το τρύπηµα στο 

αριστερό µπαλκόνι. 

 

Εικόνα 4.67: Τρύπηµα µε ειδική βάση 

τρυπανιού. 

Για τις κλίσεις στις τρύπες, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ξύλινη όρθια βάση 

τρυπανιού, µε µηχανισµό ολίσθησης του τρυπανιού. Η βάση ακινητοποιήθηκε σε διάταξη - 

οδηγό στην οποία ακουµπάει η πλευρά του σαντουριού. Πρώτα τρυπήθηκαν οι έξω τρύπες 

και κατόπιν οι µέσα, αλφαδιάζοντας κάθε φορά το όργανο στον πλαϊνό οδηγό (Εικόνα 4.67). 

Έτσι καταφέραµε να πετύχουµε ευθυγραµµισµένες τρύπες στα µπαλκόνια. 

Στο αριστερό µπαλκόνι τα καρφιά έχουν διάµετρο 3,10 χιλ. και µήκος 27,5 χιλ. (Εικόνα 

4.68). Τρυπήσαµε µε τρυπάνι 3 χιλ., µε βάθος τρύπας 17,5 χιλ. και καρφώσαµε τα καρφιά 

µέχρι να εξέχουν οµοιόµορφα περίπου 10 χιλ. (Εικόνα 4.69). Στα καρφιά θα περαστούν οι 

θηλιές των χορδών. Κάτω από τις θηλιές βάλαµε τσοχάκια που προστατεύουν το ξύλο του 

ηχείου. 
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Εικόνα 4.68: Καρφιά και τσοχάκια. 

 

Εικόνα 4.69: Τα καρφιά στο αριστερό µπαλκόνι. 

Στο δεξί µπαλκόνι οι καβίλιες χορδίσµατος έχουν διάµετρο 5 χιλ. και µήκος 44 χιλ. 

(Εικόνα 4.70). Τρυπήσαµε µε τρυπάνι 4,5 χιλ. µε βάθος τρύπας 22 χιλ. και καρφώσαµε τις 

καβίλιες ώστε να εξέχουν οµοιόµορφα περίπου 22 χιλ. 

 

Εικόνα 4.70: Οι καβίλιες χορδίσµατος. 
 

Εικόνα 4.71: Από αριστερά: κλειδί χορδίσµατος, 

ζουµπάς, ζουµπάς για τις θηλιές στα καρφιά, 

µοχλός για τις σπείρες στις καβίλιες χορδίσµατος. 

Για το κάρφωµα των καρφιών και των κλειδιών, φτιάξαµε µπρούντζινο “ζουµπά”. Για την 

τοποθέτηση των χορδών φτιάξαµε, εκτός από το κλειδί χορδίσµατος, µπρούντζινα εργαλεία, 

παρόµοια µε αυτά που χρησιµοποιούνται για τις χορδές του πιάνου - ζουµπάς για τις θηλιές 

στα καρφιά και µοχλός για τις σπείρες στις καβίλιες χορδίσµατος (Εικόνα 4.71). Το κάρφωµα 

έγινε µε το σφυρί και το ζουµπά (Εικόνα 4.72), µέχρι να πατήσουν τα καρφιά και οι καβίλιες 

στις τρύπες τους (Εικόνα 4.73). 
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Εικόνα 4.72: Κάρφωµα των καβιλιών 

χορδίσµατος. 

 

Εικόνα 4.73: Το δεξί µπαλκόνι µε τις καβίλιες 

καρφωµένες. 

4.13. Αρµάτωµα Χορδών 

Το όργανο έχει τώρα καρφιά και καβίλιες χορδίσµατος και είναι έτοιµο να δεχτεί τις 

χορδές. Τοποθετούµε τις δύο πλαϊνές βέργες και τις δύο γέφυρες µε τα µπρούτζινα βεργάκια 

τους. Οι καβίλιες είναι καρφωµένες µέχρι να πατώσουν στην τρύπα τους. Προκειµένου να 

τυλίξουµε τις χορδές ξεβιδώνουµε τις καβίλιες πέντε στροφές. Οι σπείρες είναι περίπου 

τέσσερις, ανάλογα µε το πάχος της χορδής. Κάθε νότα παράγεται από οµοφωνία δύο χορδών, 

οι οποίες αρµατώνονται από το ίδιο κοµµάτι σύρµα (τέλι) σε δύο καβίλιες και σε δύο καρφιά. 

Η µία άκρη της χορδής τυλίγεται στην πρώτη καβίλια χορδίσµατος, η οποία  είναι 

καρφωµένη στο ξύλο του µπαλκονιού και µετά περνάει πάνω από την δεξιά µπρούντζινη 

βέργα. Στη συνέχεια περνάει πάνω από τη γέφυρα των µπάσων και µέσα από τη γέφυρα των 

πρίµων, αν είναι µπάσα, ή περνάει µέσα από τη γέφυρα των µπάσων και πάνω από τη γέφυρα 

των πρίµων, αν η χορδή είναι πρίµα. Ακολούθως, η χορδή περνάει πάνω από την αριστερή 

µπρούντζινη βέργα και “κρεµιέται” διαδοχικά από τα δύο καρφιά µε ειδική θηλιά (Σχήµα 

4.7), που εµποδίζει τη χορδή να “σύρει” επάνω στο καρφί. Κατόπιν, η χορδή επιστρέφει, 

παράλληλα µε την πρώτη διαδροµή, στο δεξί µπαλκόνι όπου τυλίγεται στη δεύτερη καβίλια, 

ολοκληρώνοντας την οµοφωνία της (Εικόνα 4.74). 

 

Σχήµα 4.7: Η κατασκευή των θηλιών στα καρφιά. 

 

Εικόνα 4.74: Οι οµοφωνίες, οι θηλιές στα καρφιά 

και η αριστερή βέργα. 
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Για κάθε οµοφωνία χρησιµοποιούµε το κατάλληλο νούµερο σύρµα  (βλ. §3.9). Κάνουµε 

µια τσάκιση στην άκρη του σύρµατος, την περνάµε από το µάτι της καβίλιας, και βιδώνουµε 

µέχρι να πατήσει η καβίλια, τεντώνοντας το σύρµα για να τυλιχτεί χωρίς να “καβαλάνε” οι 

σπείρες. Μετά τη διαδροµή βέργα-γέφυρα-γέφυρα-βέργα, και τις θηλιές στο αριστερό 

µπαλκόνι, τεντώνοντας πάντα, επιστρέφουµε στο δεξί µπαλκόνι και από την δεύτερη καβίλια, 

αφήνουµε το µήκος που έχουµε υπολογίσει για τις τέσσερις περίπου σπείρες, κόβουµε, 

κάνουµε άλλη µια τσάκιση στην άκρη, την περνάµε στο µάτι και σφίγγουµε. 

Οι θηλιές στα καρφιά πρέπει να πατηθούν κάτω, µε το ζουµπά για τις θηλιές, ώστε να 

εξασφαλιστεί καλή επαφή µε την αριστερή πλαϊνή µπρούντζινη ράβδο και να µην “τρίζουν” 

οι χορδές (Εικόνα 4.75). 

Στο δεξί µπαλκόνι, στις καβίλιες χορδίσµατος, χρησιµοποιούµε πάλι το ζουµπά για τις 

θηλιές και το µοχλό για τις σπείρες που σχηµατίζουν οι χορδές πάνω στην καβίλια, για να 

πατήσουν κάτω, έτσι ώστε να επιτύχουµε καλή αίσθηση και αµεσότητα στο χόρδισµα, καθώς 

και όµορφο αποτέλεσµα οπτικά (Εικόνα 4.76). 

 

Εικόνα 4.75: Οι θηλιές στα καρφιά. 

 

Εικόνα 4.76: Οι σπείρες στις καβίλιες. 

Οι χορδές πατάνε πάνω σε µπρούντζινα βεργάκια (Εικόνα 4.77) τα οποία τοποθετούνται 

στο αυλάκι που υπάρχει πάνω στις γέφυρες (Εικόνα 4.78). 

 

Εικόνα 4.77: Μπρούντζινα βεργάκια για τις 

γέφυρες. 

 

Εικόνα 4.78: Τα βεργάκια στις γέφυρες. 
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4.14. Θέση γεφυρών - Χόρδισµα 

Στη φάση του αρµατώµατος, περνάµε πρώτα τις δύο ακριανές χορδές για κάθε γέφυρα, 

δηλαδή την κάτω µπάσα ΦΑ# και την πάνω µπάσα ΡΕ# για τη µπάσο γέφυρα και, αντίστοιχα 

την κάτω πρίµα ΝΤΟ#/ΣΟΛ# και την πάνω πρίµα ΣΟΛ#/ ΡΕ# για την πρίµα γέφυρα. Αυτό 

µας χρειάζεται για να σταθεροποιηθούν οι γέφυρες ώστε, στη συνέχεια, να τις τοποθετήσουµε 

ακριβώς στη θέση τους, µετρώντας αποστάσεις (βλ. §3.3) και χορδίζοντας στους επιθυµητούς 

τόνους. 

Ειδικά για την πρίµα γέφυρα, θα πρέπει να δουλέψουµε µε τις δύο ακριανές οµοφωνίες και 

το χόρδισµά τους για να επιτύχουµε την ακριβή θέση. Για παράδειγµα, στην πάνω πρίµα 

οµοφωνία ΣΟΛ#/ ΡΕ# τοποθετούµε την πρίµα γέφυρα µε µέτρηση περίπου στη θέση της, 

µετά χορδίζουµε, δοκιµαστικά, µία χορδή δεξιά της γέφυρας σε κάποια νότα -χαµηλότερη της 

ΣΟΛ#  και ελέγχουµε αν η χορδή στα αριστερά είναι η πέµπτη της. Αν είναι ψηλότερη από 

την πέµπτη της, µετακινούµε τη γέφυρα ελαφρά δεξιά, αν είναι χαµηλότερη ελαφρά 

αριστερά. Ξαναχορδίζουµε τη νότα στα δεξιά της γέφυρας και ελέγχουµε ξανά την πέµπτη 

της, µέχρι να πετύχουµε ακρίβεια στις νότες. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία στη κάτω 

πρίµα οµοφωνία ΝΤΟ#/ΣΟΛ#. ∆εν χορδίζουµε κατευθείαν στις σωστές νότες του οργάνου, 

αλλά χαµηλότερα, ώστε οι χορδές να µην έχουν την πλήρη τάση τους για να 

διευκολυνόµαστε στη µετακίνηση της γέφυρας. 

Κάθε φορά αποµονώνουµε τις υπόλοιπες χορδές ή τµήµατα της οµοφωνίας ώστε να 

έχουµε καθαρές συχνότητες. Για την εργασία αυτή είναι χρήσιµο ένα ηλεκτρονικό 

χορδιστήρι. Αφού τοποθετήσουµε τη γέφυρα στην ακριβή της θέση, τοποθετούµε τις 

υπόλοιπες χορδές και χορδίζουµε. 

 

Εικόνα 4.79: Το hammered dulcimer της εργασίας. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

- ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

5.1. Συζήτηση και συµπεράσµατα 

Η εργασία ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά και µη αναστρέψιµα προβλήµατα από πλευράς 

κατασκευής. Η προσεχτική µελέτη των εργασιών σε κάθε φάση, πριν αυτές γίνουν, 

αντικατοπτρίζεται από το γνωµικό “∆έκα µέτρα κι ένα κόβε” που έλεγαν οι παλιοί κι ο 

παππούς. 

Το ακριβές σηµάδεµα, η σωστή επιλογή υλικών και εργαλείων και η προσεχτική και 

µεθοδική χρήση αυτών ελαχιστοποίησαν την πιθανότητα λάθους ή αβλεψίας, χωρίς να 

θεωρούµε ότι το όργανο είναι τέλειο. 

Σηµεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου να αποφευχθούν 

προβλήµατα στην κατασκευή και λειτουργικότητα του οργάνου καθώς και αποφυγή – 

επίλυση τους είναι: 

 η ακριβής θέση των πλευρικών βεργών, που αφού κλείσει το σκάφος είναι δύσκολο 

να σηµαδευτεί και αυτό πρέπει να γίνει νωρίτερα από την κόλληση του καπακιού 

στο πλαίσιο. 

 το σηµάδεµα και τρύπηµα στα µπαλκόνια πρέπει να γίνει πολύ προσεχτικά, πιο 

κοντά στις πλευρικές βέργες και όχι ακριβώς στον κεντρικό άξονα των 

µπαλκονιών, για να πατάνε ικανοποιητικά οι χορδές στις βέργες. Αν δεν γίνει αυτό 

θα τρίζουν οι χορδές και θα πρέπει να τοποθετηθούν µεγαλύτερης διατοµής 

ράβδοι. 

 αν δεν τηρηθούν διαστάσεις και κλίσεις στις γέφυρες, καθώς και ευλαβική 

ακρίβεια στην κατεργασία των οπών και εγκοπών, υπάρχει περίπτωση να προκύψει 

χάος κατά τη φάση του αρµατώµατος, λόγω της πυκνής θέσης εξαρτηµάτων και 

χορδών και αυτό δύσκολα επιλύεται. 

 η σταθερότητα χορδίσµατος και η ποιότητα ήχου και παιξίµατος απορρέουν από τη 

συνολική προσοχή στην κατασκευή. 

 ο ήχος του οργάνου, ανάλογα µε το ξύλο του καπακιού, πρέπει να προβλεφθεί (και 

να συζητηθεί) κατά τη φάση του αρµατώµατος του καπακιού µε καµάρια.  

Ιδιαίτερα απαιτητική είναι, επίσης, η φάση του βερνικιού, από την εξεύρεση 

πληροφοριών και τη µίξη των συστατικών ως την εφαρµογή, καλυπτικότητα και τελική 

γυαλάδα. 
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Το γενικότερο πρόβληµα της εξεύρεσης κατάλληλης βιβλιογραφίας και πληροφοριών 

αντιµετωπίζεται µε ατελείωτη αναζήτηση στο internet, εκτενείς µεταφράσεις, αρκετό 

διάβασµα και ακόµα περισσότερα ξενύχτια. 

Το µεγάλο πρόβληµα, για τον υπογράφοντα, της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας (σε 

αντίθεση µε τη χαρά της κατασκευής), αντιµετωπίστηκε µε καλή οργάνωση καθώς και µε 

εκµάθηση και επιστράτευση softwear όπως  Word, Excel, Photoshop, AutoCAD, Power 

Point, Synctoy. 

Αν έφτιαχνα ξανά το ίδιο όργανο θα έκανα καλύτερο φινίρισµα και πιθανόν πιο σκληρή 

σύνθεση βερνικιού, θα έκανα το καπάκι σκουρόχρωµο για να είναι σε αντίθεση οι χορδές και 

να διακρίνονται ευκολότερα, θα αύξανα την αντίθετη κλίση στα καρφιά και τις καβίλιες 

χορδίσµατος και θα τρύπαγα τις τρύπες στα µπαλκόνια λίγο πιο κοντά στις πλαϊνές βέργες. 

Αν έφτιαχνα ένα δεύτερο όργανο θα δοκίµαζα, πιθανόν, τη κατασκευή µε “πλωτό” καπάκι 

(το καπάκι δεν κολλιέται αλλά πατάει στο πλαίσιο και συγκρατείται από την τάση των 

χορδών) και θα ονόµαζα τα δύο όργανα “∆άφνη” και “Νεφέλη”. 

5.2. Αξιολόγηση της εργασίας 

Η κατασκευή µουσικών οργάνων είναι ιδιαίτερα όµορφη εργασία και απίθανα 

δηµιουργική. Απαιτεί µια σειρά από τεχνικές δεξιότητες (κάποιες φορές και δεξιοτεχνίες!), 

απαραίτητες για το κατασκευαστικό µέρος, ενώ ταυτόχρονα εσωκλείει την αγάπη για τη 

µουσική και την καλλιτεχνία. Προσφέρει, ιδιαίτερα σε ένα νέο δηµιουργό όπως ο 

υπογράφων, έντονες συγκινήσεις σε κάθε στάδιο, από το σηµάδεµα των ξύλων, την κοπή και 

επεξεργασία τους, τη συναρµολόγηση και το λουστράρισµα έως το αρµάτωµα και το 

χόρδισµα, µε µεγαλύτερη όλων αυτή του ήχου που βγάζει το µουσικό όργανο. Πρόκειται για 

µια διαρκή σπουδή και αναζήτηση του “ήχου” σε κάθε αντικείµενο, την παραγωγή του και 

την οργάνωσή του, µε την κατασκευή και το χόρδισµα, ώστε το ηχητικό αποτέλεσµα να 

ικανοποιεί. Μοιάζει µε ερώτηµα που, µέσα από την ενασχόληση του ανθρώπου µε το άψυχο 

υλικό παίρνει απάντηση µόνο µόλις ολοκληρωθεί -βγάλει φωνή το µουσικό όργανο 

(“µιλήσει”, όπως λένε οι οργανοποιοί).  

Η µουσική έκφραση χρησιµοποιεί ως µέσο τα µουσικά όργανα, τα οποία είναι, για το 

µουσικό, αναλόγως ελκυστικά µε την τελική µορφή, τη χροιά και τη χρηστικότητά τους και 

εµπεριέχουν το µεράκι, τις γνώσεις και την εµπειρία του οργανοποιού. Για τον ίδιο τον 

οργανοποιό είναι εντελώς ελκυστικά από την αρχή, από την επιλογή των υλικών και για όλο 

το διάστηµα µέχρι το τελικό στάδιο, ενώ συνέχεια εµπλουτίζουν τα τρία παραπάνω στοιχεία 

του. 
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Πιστεύω πως για την τέχνη της οργανοποιίας, όπως και για τη µουσική, υπάρχει µόνο 

αρχή σε µια πολυσύνθετη εµπειρία που συνδυάζει την κατασκευή, τη µουσική, το µεράκι, την 

ιστορία, την παράδοση, τη γοητεία των βερνικιών, τις “πατέντες” σε επίπεδο ευρεσιτεχνίας, 

την ακρίβεια στη κοπή και επεξεργασία του ξύλου, τους κάλους στα δάχτυλα από το 

αρµάτωµα µε ατσαλόσυρµα, την αυτοσυγκέντρωση του χορδίσµατος. 

Με βάση τα παραπάνω δεν θα ήθελα να αναφερθώ εκτενώς, στο κεφάλαιο αυτό, σε 

θέµατα όπως ηµερολόγιο εργασιών και ώρες εργασίας. Όπως αναφέρω στην εισαγωγή, δεν 

είναι δυνατό να προσδιοριστεί η πραγµατική διάρκεια της εργασίας. Πιστεύω, πάντως, ότι σε 

ένα οργανωµένο εργαστήριο οργανοποιίας και µε χρόνο αφιερωµένο στην κατασκευή, η 

πραγµατική διάρκειά της δεν θα ξεπερνούσε το εξάµηνο, συµπεριλαµβανοµένου και του 

φινιρίσµατος. Με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι υπάρχουν ήδη τα ξύλα του καπακιού 

στεγνωµένα φυσικά σε στοκ, όπως άλλωστε γίνεται στα εργαστήρια οργανοποιίας.  

Το ίδιο ασαφές είναι και το κοστολόγιο. Υπάρχει κόστος για την αγορά υλικών που 

αφορούν στο συγκεκριµένο όργανο. Από την άλλη µεριά, υπάρχει κόστος για την αγορά 

εργαλείων και εξαρτηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν και σε επόµενα όργανα. 

Κατασκευάστηκαν εργαλεία, βάσεις, οδηγοί που θα χρησιµοποιηθούν ξανά και που 

αλλοιώνουν την εκτίµηση. Το ισοζύγιο κόστους -  ανταµοιβής, πάντως, είναι σίγουρα θετικό 

για µένα. 

5.3. Αξιολόγηση του οργάνου - Επίλογος 

Το σαντούρι ή hammered dulcimer της εργασίας είναι πλέον έτοιµο, αρµατωµένο και 

χορδισµένο µε τις µπαγκέτες του. Το σκάφος του οργάνου αντανακλάει πάνω του τις γέφυρες 

και τις χορδές. Τα καρφιά και οι καβίλιες γυαλίζουν, µαζί και οι πλαϊνές βέργες. Οι µαύρες 

ξυλοκαβίλιες του πλαισίου διακοσµούν το σκάφος. Τα διακοσµητικά φιλέτα ταιριάζουν 

χρωµατικά µε τα βαθυπράσινα τσοχάκια στα καρφιά και κάνουν έντονη αντίθεση µε το 

υπόλοιπο σύνολο. Τις ηχητικές οπές στολίζουν τα ξυλόγλυπτα καπάκια από ελιά µε το ινδικό 

σύµβολο ΟΜ. Η φυσική γόµα-λάκα αναδεικνύει τα νερά των ξύλων και ιδιαίτερα του 

όµορφου κέδρου στο καπάκι. Οι γέφυρες φαντάζουν περίτεχνες µε τις τρύπες, τις εγκοπές και 

τα βεργάκια κάτω από τις χορδές. Ο ήχος είναι γλυκός και ισορροπηµένος, τα κλειδιά 

χορδίζουν αρκετά ικανοποιητικά και το αντικείµενο προδιαθέτει το µουσικό να συνεργαστεί 

µαζί του. 

-Είναι ένα µουσικό όργανο! 



78 

 

Εικόνα 5.1: Ο  υπογράφων στο εργαστήριο του οργανοποιού Παναγή Σκλάβου στην Κεφαλονιά 
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