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Η παρούσα συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο µιας γενικότερης έρευνάς 

µου για την κασιώτικη µουσική. Η συνάντηση µου µε τον ∆ηµήτρη Φιλίππου έγινε 

στις 15/07/2001, στο σπίτι του στην Κάσο, στο χωριό Αγία Μαρίνα, στο Ακρί. 

Οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στον κο Φιλίππου για τη βοήθεια και το ενδιαφέρον 

που έδειξε στην προσπάθειά µου, όπως επίσης και στην αξιαγάπητη σύζυγό του, κα 

Σοφία. Την ίδια ανιδιοτελή υποστήριξη έλαβα τότε και από το σύνολο των κατοίκων 

της Κάσου, που δικαίωσαν τη φήµη τους ως άνθρωποι µε παράδοση στη φιλοξενία 

και την ευγένεια. 

Ο ∆ηµήτρης Φιλίππου γεννήθηκε το 1928, στο Πορτ Σάιδ της Αιγύπτου, από 

πατέρα Κασιώτη και µητέρα Χαλκίτισσα. Το 1930 η οικογένεια εγκαταστάθηκε 

µόνιµα στην Κάσο. Στα µικρά του χρόνια δούλεψε για αρκετό διάστηµα δίπλα στον 

σιδερά Γιάννη Σεβαστό και αυτή ήταν η πρώτη του επαφή µε εργαστήριο. Το 1946 

τελείωσε το σχολείο και το 1950 υπηρέτησε στον στρατό ξηράς. Παντρεύτηκε το 

1959 και απέκτησε 4 γιους. Το 1952 ξεκίνησε την καριέρα του ως ναυτικός και 

ταξίδεψε σε όλο τον κόσµο, µε φορτηγά πλοία, έως την ηλικία των 60 ετών. 

Ασχολήθηκε κυρίως µε την κατασκευή της λύρας, φτιάχνοντας ωστόσο και άλλα 

µουσικά όργανα. Έως το 2001 είχε κατασκευάσει περίπου 50 λύρες, 4 λαούτα, 4 

µαντόλες, 3 µαντολίνα, 2 βιολιά και µερικούς µπαγλαµάδες. 

εικ. 1 - 2: Ο ∆ηµήτρης Φιλίππου εν ώρα εργασίας 
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Πέτρος Μουστάκας (Π.Μ.): Θα θέλατε να µου πείτε την ιστορία σας από την 

αρχή, από µικρός, και πώς ασχοληθήκατε µε τα όργανα; 

∆ηµήτρης Φιλίππου (∆.Φ.): Να σας πω. Στα χρόνια τα παιδικά µου δεν υπήρχαν 

ραδιόφωνα και τέτοια πράγµατα, µαγνητόφωνα που έχουµε σήµερα.  Η µουσική που 

ακούγαµε ήτανε µόνο από λύρα και λαούτο. Εγώ επηρεάστηκα πολύ από κάποιο 

γείτονά µου και συγγενή µου, που τα καλοκαίρια µαζευόντουσαν στ` αλώνι τα βράδια 

διάφοροι νέοι -παιδί εγώ- και τους άκουγα να παίζουνε λύρα και να τραγουδάνε. Και 

επειδή δεν είχα εγώ λύρα και ζήλεψα, µ` άρεσε δηλαδή να µάθω κι εγώ λύρα, 

αναγκάστηκα να πάρω ένα ξύλο και να σχεδιάσω µια λύρα να την φτιάξω. ∆ε θα `χα 

ηλικία τότε δώδεκα χρονώ(ν). Έφτιαξα την πρώτη µου λύρα.  

Εκείνα τα χρόνια στον πόλεµο δεν είχε ούτε κόρδες ούτε τίποτα. 

Χρησιµοποιούσαµε µεταξωτό αρµίδι ή τέλια, δηλαδή σύρµατα, από τα τηλέφωνα των 

Ιταλών. Τρίχες για το δοξάρι παίρναµε από άλογο, βέβαια ήταν δύσκολο να βρεις 

άλογο εδώ στην Κάσο, ένα-δυο άλογα είχε... από µουλάρια. Αλλά παίρναµε και από 

αρτούκα. Είναι ένας κάκτος που βγάζει έναν κορµό και ο κορµός αυτός όταν ξεραθεί 

βγαίνουνε κάτι ίνες και χρησιµοποιούνται για τρίχες του δοξαριού. Έχει κάτι 

σπαθωτά φύλλα όπως η φραγκοσυκιά. Ο κορµός βγάνει και λουλούδια, ο οποίος µετά 

ξεραίνεται και γίνεται ένα ξύλο ελαφρύ. Το ξύλο αυτό το χρησιµοποιούσαν και για 

«βαρκαλάες»... τα παιδιά κάναµε βαρκούλες να παίξουµε στη θάλασσα γιατί 

σκαλίζεται εύκολα... κόβεται και δουλεύεται εύκολα. Είναι πολύ ελαφρύ, όπως το 

αφρολέξ. 

Από τότε συνέχισα να φτιάχνω κατά καιρούς να πούµε διάφορες λύρες, η πρώτη 

βέβαια δεν ήτανε τόσο σπουδαία, αλλά σιγά- σιγά εξελίχθηκα να πούµε σε τεχνίτη 

δίχως να το θέλω. Και όχι δηλαδή µόνο λύρα αλλά και άλλα όργανα όπως είναι το 

λαούτο. Τα λαούτα σπανίζανε εκείνα τα χρόνια και αναγκάστηκα να κάνω και 

λαούτο. Και άµα θέλω δηλαδή, όποτε έχω έτσι χρόνο ελεύθερο, ασχολούµαι µ` αυτά 

τα πράγµατα, γιατί τ` αγάπησα από µικρός και συνεχίζω να τ` αγαπώ. 

 Π.Μ.: Την εποχή που ήσασταν εσείς µικρός ποιοι φτιάχνανε τις λύρες εδώ 

στην Κάσο; 

∆.Φ.: ∆εν υπήρχε τεχνίτης, δηλαδή ειδικός να φτιάχνει λύρες. Συνήθως κάνας 

µαραγκός έφτιαχνε καµιά λύρα, κατά παραγγελία δηλαδή, να βρει κάποιος ένα 

κοµµάτι ξύλο να το πάει στο µαραγκό και να του πει να του φτιάξει µια λύρα. Και 

φτιαχνότανε να πούµε η λύρα για έναν που ήτανε ας πούµε λυράρης, ο οποίος είχε 

λύρα από τον πατέρα του ή από κάποια οικογένεια, την έβρισκε παλιά και ήθελε να 

φτιάξει µια καινούργια. Τώρα κοίταξε... υπάρχει λυράρης ο οποίος έφτιαχνε τη δική 

του λύρα. Συνήθως ένας που θέλει να φτιάξει καλό όργανο πρέπει να ξέρει και να το 

παίζει. 

Π.Μ.: Εσείς πώς επιλέγετε τα ξύλα για την κατασκευή των οργάνων; 

∆.Φ.: Το ξύλο έχει µεγάλη σηµασία για την επιτυχία του οργάνου σχετικά µε τη 

φωνή και την εµφάνιση βέβαια. Το φρέσκο, το καινούριο ξύλο, δεν έχει επιτυχία γιατί 

µπορεί και σκούλουκας να το πειράξει και να σαπίσει, αλλά µπορεί και να ανοίξει το 

όργανο. ∆εν είναι σταθεροποιηµένο. Γι` αυτό η λύρα θέλει να έχει καλό, παλιό ξύλο. 

Όσο γίνεται πιο καθαρό, να µην έχει ρόζους, αλλά άµα έχει και κάνα- δυο ρόζους 
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προσπαθείς να βάλεις τους ρόζους όχι επάνω στο κούφωµα. Άµα γίνεται. Άµα δε 

γίνεται πάλι έχει πιο µεγάλη δυσκολία για να µη σου χαλάσει ας πούµε το όργανο, 

γιατί όπως το σκαλίζεις µπορεί να πάθει ο ρόζος, οπότε βέβαια πάει η δουλειά σου 

χαµένη.  

Τα ξύλα πρέπει να είναι εκλεκτά. Τα καλύτερα ξύλα που µπορούν να φτιάξουνε 

λύρα, δηλαδή κασώτικη λύρα, είναι το κυπαρίσσι, είναι ο κέδρος Λιβάνου, έτσι 

λέγεται... το καπάκι να πούµε συνήθως βάνουµε από κέδρο Λιβάνου, ο οποίος έχει 

βέβαια την ονοµασία κατράνι εδώ στην Κάσο. Επίσης η καρυδιά κάνει, η καστανιά 

κάνει και η µουριά, όπως γίνεται στη Κρήτη, χρησιµοποιούνε τη µουριά. Τον 

αγκούτσακα, λένε ένα άλλο ξύλο, ασπρόξυλο, δηλαδή είναι άσπρο, κιτρινωπό είναι 

µε νερά παράξενα. Επίσης το κελεµπέκι κάνει λύρα, αλλά εµείς κελεµπέκι δεν 

έχουµε, εκτός να βρεθεί καµιά φορά κανένα κοµµάτι και το φλαµούρι κάνει. Αλλά 

βέβαια κάθε ξύλο έχει διαφορετική φωνή. Την καλύτερη φωνή σε λύρα κασώτικη τη 

βγάζει το κυπαρίσσι. Ενώ για της Κρήτης τη λύρα είναι η µουριά καλή και η καρυδιά. 

Τώρα φτιάχνουν και από άλλα ξύλα, µπορεί να φτιάξει και από ελιά ακόµα, αλλά το 

καλύτερό τους είναι η µουρνιά, η µαύρη µουρνιά, είναι δηλαδή καλλίφωνη. Έχει και 

καλή εµφάνιση, καλό χρώµα, παίζει ρόλο κι αυτό.  

Η αλήθεια είναι ότι κάθε λύρα, κάθε όργανο, έχει δική του, δηλαδή διαφορετική, 

φωνή. Είναι όπως οι τραγουδιστές, που κάθε φωνή είναι διαφορετική. Άλλος 

τραγουδάει να πούµε αλλιώς, άλλος αλλιώς. Με λίγα λόγια έχει προσωπικότητα το 

όργανο, είναι κάτι σαν να `ναι ζωντανό πράγµα, δηλαδή ζωντανεύει στα χέρια του 

λυράρη και η φωνή του είναι αναλόγως το κούφωµα, το ξύλο, πόσο παλιό είναι, τι 

ξύλο είναι, πώς είναι δουλεµένο, τι πάχος έχει, πολλά πράγµατα έχει πολλά µυστικά 

να πούµε η λύρα. Ένα τίποτα µπορεί να της αλλάξει τη φωνή.  

∆ηλαδή ένα ξυλαράκι, αυτό εδώ πέρα το ξυλαράκι, το λέµε εµείς κλέφτη, αυτός ο 

κλέφτης δηλαδή, µπορεί να αλλάξει τη φωνή της λύρας, αναλόγως την πίεση που του 

δίνεις, δηλαδή το πόσο σφιχτός είναι ή µπόσικος. Επίσης αλλάζει η φωνή της 

ανάλογα µε το ύψος του καβαλάρη. Όσο πιο ψηλός είναι, τόσο πιο δυνατά παίζει να 

πούµε το όργανο, η φωνή δυναµώνει όσο ψηλώνει ο καβαλάρης ή ζορίζεται ο 

κλέφτης, δηλαδή µπαίνει µε το ζόρι ο κλέφτης. Αυτά τα δυο πράγµατα παίζουν 

σπουδαίο ρόλο.  

     

εικ. 3 - 4: Καβαλάρηδες, κλειδιά και κλέφτες κατασκευής ∆ηµήτρη Φιλίππου 

Επίσης το άνοιγµα των µατιών, να µην είναι πολύ µεγάλα ή πολύ µικρά. Έχει 

σηµασία κι αυτό στο όργανο. Οι αποστάσεις παίζουνε ρόλο, να είναι σωστό το 

όργανο, άµα πατήσεις τα δάκτυλα δεν πρέπει να πλανάει, πρέπει να είναι καθαρή η 
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φωνή. Συνήθως η κασώτικη λύρα είναι γύρω στους πενήντα µε πενήντα-δύο πόντους. 

Ολόκληρη η λύρα. Από τη µια άκρη µέχρι την άλλη. 

Π.Μ.: Πάνω σε µία λύρα, πόσα διαφορετικά είδη ξύλου µπορεί να έχουµε; 

∆.Φ.: ∆ύο διαφορετικά ξύλα είναι. Το ένα ξύλο είναι το σκάφος, το άλλο ξύλο 

είναι το καπάκι. Το σκάφος µπορεί να είναι µουριά, µπορεί να είναι κυπαρίσσι, 

µπορεί να είναι καρυδιά, φλαµούρι, αναλόγως. Αυτά είναι για τα σκάφη. Τώρα, τα 

καπάκια συνήθως είναι, το καλό καπάκι της λύρας, από κέδρο, κέδρο Λιβάνου, αυτό 

που το λέµε εµείς κατράνι. Αυτό το ξύλο συνήθως το παίρνουµε από παλιά ξύλα που 

υπάρχουνε εδώ πέρα στην Κάσο να πούµε, κάνας ταµπλάς από ένα σοφά, από καµιά 

σκεπή δηλαδή, να `ναι καµιά µεσά, κάτι τέτοιο, δηλαδή υπάρχουνε παλιά ξύλα και 

απ` αυτά βγάνουµε καπάκια, για να έχει επιτυχία το όργανο. Και οι κρητικοί το ίδιο 

πράµα χρησιµοποιούνε. ∆ε βάνει άλλο, εκτός αν είναι πρόχειρη η λύρα, δηλαδή να 

είναι για να τη δώσει ας πούµε για κανέναν αρχάριο, για να µάθει. 

Ένα όργανο για να γίνει, µια καλή λύρα για να γίνει, θέλει δώδεκα µέρες. Η 

κρητική λύρα είναι δώδεκα µέρες. Της Κάσου θέλει οκτώ µε δέκα µέρες, για να 

κάµεις ένα καλό όργανο, αλλά µπορεί να γίνει και για τρεις µέρες, ένα πιο πρόχειρο.  

Π.Μ.: Ποια σειρά εργασιών ακολουθείτε στην κατασκευή; Υπάρχει κάποια 

συγκεκριµένη σειρά; 

∆.Φ.: Υπάρχει σειρά δουλειάς βέβαια. Είναι η πρώτη µέρα βέβαια που θα πάρεις 

το ξύλο, είναι άµορφο, δηλαδή µπορεί να `ναι κορµός, µπορεί να `ναι ένα κούτσουρο. 

Αυτό το πράγµα πρέπει να το επεξεργαστείς, αν έχεις βέβαια τα κατάλληλα εργαλεία, 

αν έχεις κορδέλα, να το κόψεις στην κορδέλα και µετά να το κάνεις φέτες, αναλόγως 

τι πάχος θέλεις, δηλαδή πόσο βαθιά τη θες τη λύρα. Πάντως έχει κι αυτό σηµασία, το 

βάθος της λύρας, µε τη φωνή που θέλεις να βγάλεις. Αν θέλεις να βγάλεις µια φωνή 

χοντρή, η λύρα θα είναι βαθιά. Πρέπει να είναι τουλάχιστο(ν) από πέντε πόντους και 

πάνω. Πέντε µέχρι εφτά πόντους, όπως είναι οι κρητικές λύρες, συνήθως είναι βαθιές. 

Τώρα η λύρα της Κάσου είναι πιο χαµηλή, µέχρι πέντε πόντους τη φτιάχνουν να 

πούµε. Εγώ έχω φτιάξει λύρα και µε δυόµισι πόντους και µε τρεισήµισι και µε 

τέσσερις, µε πέντε, αναλόγως, διάφορα βάθη, που έχουνε σχέση µε τη φωνή βέβαια. 

Λοιπόν, το ξύλο το διαµορφώνεις ανάλογα το βάθος που θέλεις να δώσεις στη 

λύρα και ανάλογα το πλάτος, συνήθως είναι δεκαοχτώ πόντοι, είναι από δεκαπέντε 

µέχρι είκοσι δύο που είναι η κρητικιά λύρα. Το µάκρος είναι συνήθως πενήντα µε 

πενήντα-δύο πόντους.  

Μετά, αφού βγάλεις το ξύλο, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο εµπνευστεί. Αν θες να 

κάνεις µια λύρα ίδια µε την άλλη έχεις ένα χνάρι το λέµε, ένα σχέδιο ζωγραφισµένο 

επάνω σ` ένα χαρτόνι, σ` ένα σκληρό χαρτόνι και αυτό το βάνεις πάνω στο ξύλο, το 

σηµαδεύεις και µετά θα το ξωγυρίσεις να πούµε. Και αφού βγάλεις όλα τα περιττά 

και βγει το σχέδιο κανονικά στο ξύλο αυτό, θα διαµορφώσεις µετά το σκάφος. Θα 

διαµορφωθεί πρώτα εξωτερικά και αφού πάρει το σχήµα όλο το όργανο, µετά θ` 

αρχίσεις να το σκαλίζεις, να το σκάφεις, να το κουφώνεις. Φτιάχνεται πρώτα το πίσω 

µέρος, για να ξέρεις τι πάχος θα αφήσεις στο κούφωµα.  
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εικ. 5 - 7: Χνάρι και ηµιτελείς λύρες (κασιώτικη και κρητική) του ∆ηµήτρη Φιλίππου 

 

Υπάρχει ένα ειδικό κουµπάσο που µπορείς να µετρήσεις περίπου πόσο είναι, αλλά 

η µεγάλη πείρα σ` ένα καλό τεχνίτη, σ` ένα κατασκευαστή της λύρας, είναι και µε την 

αφή δηλαδή. Μπορεί να καταλάβω άµα το πιάσω πόσο περίπου παχύ είναι. Οπότε τη 

βρίσκω τη διαφορά µε την αφή. Εάν υπάρχει διαφορά στο κούφωµα, δηλαδή πιο 

χοντρό και θέλει να φύγει, ξέρω ακριβώς που θα βάλω το εργαλείο, γιατί άµα κάνεις 

λάθος θα την ξεπατώσεις, θα βγει το εργαλείο από κάτω. Και πόση δύναµη θα βάλω... 

εκεί θέλει προσοχή γιατί µπορεί να σπάσει, να χαλάσει τη λύρα.  

Το τελευταίο µέρος, που τελειώνει η λύρα, είναι το σκάλισµα στο κεφάλι. Άλλοι 

µπορεί να τη φτιάξουνε ολόκληρη τη λύρα και να της βάζουν το καπάκι µετά, εγώ 

την καπακώνω και τελευταία της φτιάχνω το κεφάλι.  

Είναι ορισµένα καπάκια… δεν είναι το ξύλο ίσιο, πρέπει να κουφώσεις, γι` αυτό 

παίρνει περισσότερο χρόνο. Κάνει καµπύλη, όπως είναι στην κρητική λύρα 

παραδείγµατος χάρη. <δείχνει µια κρητική λύρα> Αυτό εδώ το καπάκι είναι 

κουφωµένο. Έχει κουφώσει πρώτα και µετά έχει τοποθετηθεί. Είναι κουφωµένο και 

µάλιστα εδώ από κάτω, εδώ που πατά ο καβαλάρης είναι ενισχυµένο. Εδώ δηλαδή 

στη µέση υπάρχει ένα νεύρο. Από εδώ ξεκινάει µέχρι εδώ κάτω. Αυτό το βρίσκεις 

άµα βάλεις το χέρι σου µέσα. 

Π.Μ.: Σε οποιαδήποτε λύρα αυτό ή µόνο στις κρητικές; 

∆.Φ.: Στις κρητικές. Καµιά φορά το βάνω και σε κασώτικη λύρα, άµα θέλω 

δηλαδή να τη δουλέψω περισσότερο. Εδώ πέρα µπορείς να το δεις. Γιατί εάν λείψει 

αυτό το νεύρο, δέχεται µεγάλη πίεση µε τις τρεις χορδές ή τέσσερις, αναλόγως πόσες 

χορδές έχει η λύρα, πιέζεται, οπότε αν είναι λεπτό, γιατί το καπάκι είναι πολύ λεπτό... 

άµα το πιάσεις αυτό εδώ πέρα έχει ορισµένο πάχος, είναι λεπτό, δεν αντέχει. Μπορεί 

να πάει µέσα να πούµε να σπάσει και αχρηστεύεται το όργανο. Αυτό το νεύρο λοιπόν 

κρατάει το καπάκι στη θέση του, δε σκεβρώνει. Όχι δε σκεβρώνει. Η λύρα για να 

σκεβρώσει, θα σκεβρώσει µόνο απ` το καπάκι. Το καπάκι θα πιεστεί και θα πάει 

µέσα. Ενώ εγώ το ενισχύω. <δείχνει µια κασιώτικη λύρα> Αυτή η λύρα δεν είναι 

ενισχυµένη επειδή είναι µικρή. 
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Π.Μ.: Τα διάφορα µέρη της λύρας πώς τα ονοµάζετε; Πώς τα λέτε; 

∆.Φ.: Τώρα εµείς... βέβαια η λύρα σε άλλα νησιά µπορεί να έχει άλλες ονοµασίες, 

εδώ πέρα είναι το κούφωµα ή το σκάφος, γενικά, είναι το µέρος το κούφιο. Μετά 

έχουµε το καπάκι της λύρας, έχουµε τα µάτια της λύρας, είναι δηλαδή το στόµα το 

λένε άλλοι, εµείς τα λέµε τα µάτια της λύρας. Μετά είναι ο καβαλάρης της λύρας, το 

κεφάλι της λύρας, ο λαιµός της λύρας, το µαξιλάρι ή κορδοστάτης. Μετά έχουµε τα 

ξύλινα στριφτάλια, αυτά είχε πρώτα η λύρα. Τώρα έχει εξελιχθεί και βάνουνε αυτά 

που βάνουνε τα ευρωπαϊκά, δηλαδή τις βίδες πώς τις λένε... τα λένε και στριφτάλια κι 

αυτά.  

Μετά είναι ο κλέφτης της λύρας... δίχως αυτό η λύρα δεν παίζει, η φωνή της 

αλλάζει. Βάνεις ένα ξυλαράκι από κάτω και σηκώνει τον καβαλάρη. Γίνεται ένωση 

του σώµατος, του σκάφους, ενώνεται µε τον καβαλάρη και µε το στυλάκι αυτό και η 

χορδή που περνάει από πάνω από τον καβαλάρη. Τι κάνει αυτό το πράγµα; Πάλλεται, 

δηλαδή του δηµιουργεί παλµικές κινήσεις και ενισχύεται µε το κούφωµα, δηλαδή το 

κούφωµα είναι ηχείο, µεγαλώνει ο ήχος. Είναι ορισµένοι που παίζουν µε αριστερό 

χέρι οπότε (ο κλέφτης) πάει στην αριστερή µεριά. Η σηµασία είναι ότι δηλαδή, 

ενισχύει περισσότερο τη χορδή που είναι κοντά του.  

Για να δοκιµάσουµε τη λύρα αν είναι καθαρή, δοκιµάζουµε ορισµένα πατήµατα, 

πατάµε τα δάχτυλα µας για να δούµε αν βγάνει την φωνή καθαρή ή µπερδεµένη, 

δηλαδή αν είναι χαµηλή ή δε βγαίνει σωστή, δηλαδή λάθος φωνή.  

Π.Μ.: Αφού κάνετε όλα τ` άλλα, πώς ξέρετε τον καβαλάρη σε ποιο σηµείο θα 

τον βάλετε; 

∆.Φ.: Ο καβαλάρης µπαίνει συνήθως στη µέση. Εκεί που ανοίγουµε τα µάτια, 

µπαίνει συνήθως στη µέση. 

Π.Μ.: Πρώτα βάζετε τον καβαλάρη και µετά ανοίγετε τα µάτια; Πώς ξέρετε 

που θα ανοίξετε τα µάτια; 

∆.Φ.: Εγώ επειδή είµαι πεπειραµένος πολύ να πούµε µπορώ ν` ανοίξω τα µάτια, 

δηλαδή τα δηµιουργώ τα µάτια πριν να τελειώσει η λύρα. Στο τέλος να πούµε είναι 

χαραγµένα και ανοίγονται. Άλλοι θα δοκιµάσουνε τη λύρα. ∆ηλαδή θα τελειώσουνε 

τη λύρα τυφλή, θα βάλουνε απάνω τον καβαλάρη, τις χορδές, όλα, και θα πάρουν το 

δοξάρι τους. Ανεβάζει λοιπόν τον καβαλάρη πάνω, τον κατεβάζει κάτω και εκεί που 

νοµίζει ότι τα πατήµατα βγάνουνε σωστή φωνή, θα σηµαδέψει και θ` ανοίξει τα 

µάτια. Αυτός είναι ο τρόπος... ο παλιός τρόπος. Μ` αυτό τον τρόπο δούλευα κι εγώ 

πιο παλιά. Τα τελευταία χρόνια βέβαια από τότε που έµαθα την κλίµακα αυτή πώς 

βγαίνει µαθηµατικά, κατάλαβα ότι και η λύρα έχει τα µυστικά της, γιατί η επιτυχία 

της είναι πού θα ανοιχτούνε τα µάτια. Αν ανοιχτούνε ψηλά ή πολύ χαµηλά, δε θα `ναι 

σωστή η λύρα. 
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Π.Μ.: Έχει σηµασία το σχήµα των µατιών; Αν θα `ναι στρογγυλά... 

∆.Φ.: Αυτό τώρα προσπαθώ να το 

εξακριβώσω, αλλά µου φαίνεται ότι έχει µια 

µικρή σηµασία. Αν είναι µεγάλα τα µάτια 

πέφτει η φωνή της και βγαίνει πιο... Αναλόγως 

τη λύρα και τι φάρδος έχει, κάνεις και τα µάτια. 

Αυτή η κρητικιά λύρα που είναι µεγάλη, έχει 

µεγαλύτερα µάτια. Μπορείς όµως να τα βάλεις 

στρογγυλά όπως είναι αυτή εδώ πέρα, είναι 

στρογγυλά τα µατάκια της. Άλλοι, µπορεί 

δηλαδή ένας τεχνίτης να τα κάνει και τύπου 

βιολιού ας πούµε, µακρουλά. Αλλά έχει 

σηµασία το άνοιγµα των µατιών.  

Καµιά φορά οι παλιοί λυράρηδες λέγανε η 

φωνή δεν ξεφωνίζει καλά, να της ανοίξοµε και 

µια τρύπα από πίσω ή να µεγαλώσουµε τα µάτια. 

Αυτά τα µάτια που φτιάχνω εγώ της λύρας δεν 

µεγαλώνουνε πια, γιατί αν µεγαλώσουνε τα 

µάτια θα χαλάσουµε το ντεκορέσιον εκεί. Εάν 

λοιπόν βάλω µαχαίρι και τα µεγαλώσω, θα 

φύγει το ντεκορέσιον, οπότε θα χαλάσει η όψη 

της λύρας. Γι` αυτό τα βάνω πριν να τα ανοίξω, δηλαδή είναι χαραγµένα, είναι 

έτοιµα. Απάνω δηλαδή είναι και µετά φεύγει το ξύλο και µένει το µάτι. Οι κρητικοί 

βάνουνε, αλλά βάνουνε συνήθως πλαστικά. Εγώ βάνω ξύλα, το κάνω ξύλινο το 

ντεκορέσιον να πούµε της λύρας.  

Π.Μ.: Την ταστιέρα πώς την ονοµάζουν οι Κασιώτες; 

∆.Φ.: Αυτό το λέµε γλώσσα. Αυτό το προσθέσανε µετά, δηλαδή το αντιγράψανε 

από την κρητική λύρα και οι κρητικοί βέβαια το αντέγραψαν από το βιολί. Τώρα το 

βάνουνε και οι Καρπάθιοι, το βάνουνε και οι Κασώτες, αλλά η πραγµατική κασώτικη 

λύρα δεν είχε γλώσσα.  

Π.Μ.: Ο κορδοστάτης από τι υλικό είναι; 

∆.Φ.: Μπορεί να είναι ξύλο, µπορεί να είναι και κόκαλο. Παλιά βάζανε και από 

µέταλλο. Συνήθως το ξύλο που βάνουνε είναι ο έβενος ή βάνουνε πλαστικό... γιατί 

πρέπει να έχεις και κάποια φαντασία τι υλικά µπορείς να χρησιµοποιήσεις. Βλέπεις 

µια σωλήνα στο δρόµο και λες αυτό εδώ µου κάνει να πούµε για να κάµω ένα 

κορδοστάτη. Εγώ δηλαδή µπορώ να φτιάξω και απ` αυτό το υλικό. Ή µπορεί να `ναι 

από έβενο, που είναι µαύρο ξύλο. Ένα σκληρό ξύλο θέλει ή κόκαλο. Μπορεί να είναι 

και ζωικό κόκαλο. ∆ηλαδή µπορεί να είναι από ζώο χοντρό ή µπορεί να είναι από 

κέρατο ζώου. 

Π.Μ.: Το σχήµα του καβαλάρη πώς το επιλέγετε;  

∆.Φ.: Στον καβαλάρη δίνει ο τεχνίτης το σχήµα της αρεσκείας του, της φαντασίας 

του, αλλά υπάρχει και ο καβαλάρης που είναι απλός. Στον καβαλάρη το ύψος παίζει 

εικ. 8: Ο ∆ηµήτρης Φιλίππου µε λύρα                                 

 δικής του κατασκευής 



 8 

ρόλο και το πάχος. ∆ηλαδή να µην είναι πολύ χοντρός, να µην είναι πολύ λεπτός, 

παίζει ρόλο. Στη λύρα δηλαδή πολλά πράγµατα µετρούν.  

Π.Μ.: Είναι ισόπαχος ο καβαλάρης;  

∆.Φ.: Όχι, πιο φαρδύς είναι κάτω και στο πάνω µέρος είναι λίγο πιο λεπτός, για να 

έχει ισορροπία να σταµατάει όρθιος. Συνήθως τον κάνουµε πιο χοντρό στο κάτω 

µέρος και πιο λεπτό πάνω.  

Π.Μ.: Το ξύλο του καβαλάρη έχει σηµασία; Τι ξύλο είναι; 

∆.Φ.: Βέβαια, δεν µπορείς να βάλεις όποιο ξύλο είναι, δηλαδή ένα ασπρόξυλο δεν 

µπορούµε να το βάλουµε. Συνήθως βάζουµε οξιά. Οι καβαλάρηδες είναι από οξιά. 

Και στα βιολιά βάνουνε οξιά. Μπορεί να είναι και καρυδιά ή µουρνιά. Η µουρνιά 

είναι καλό ξύλο για καβαλάρης. Και έχει και κάποια ξύλα παλιά από κάποιο 

αιγυπτιακό έπιπλο ή... δηλαδή ένα επιπλόξυλο, που να µην είναι βέβαια πολύ- πολύ 

σκληρό, αλλά ούτε και πολύ µαλακό. Να είναι µέτριο.  

Π.Μ.: Για τον κλέφτη έχει σηµασία το ξύλο; 

∆.Φ.: Ο κλέφτης... µπορεί να έχει µια µικρή σηµασία. Αν είναι πιο συµπαγές το 

ξύλο τότε ίσως είναι πιο αποδοτικός. Άµα είναι µαλακός βέβαια, οι δονήσεις του 

µπορεί να είναι πιο... συνήθως γίνεται από το ίδιο ξύλο που φτιάχνεις τον καβαλάρη. 

Π.Μ.: Είναι πιο µυτερός κάτω ο κλέφτης; 

∆.Φ.: Λίγο... είναι αναλόγως τον τεχνίτη. Έχει τεχνίτη που µπορεί να κάνει τον 

κλέφτη όσο είναι κάτω να είναι και πάνω, άλλος τεχνίτης τον κάνει πιο λεπτό κάτω 

και πιο φαρδύ πάνω, µε ένα τρόπο που να εφαρµόζει µε τον καβαλάρη. Έτσι συνήθως 

γίνεται. 

Π.Μ.: Το δοξάρι; 

∆.Φ.: Έχει λυράρη που παίζει µε κοντό δοξάρι, έχει λυράρη που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει µακρύ δοξάρι. Ένα κανονικό δοξάρι είναι γύρω στους 55 πόντους. 

Όσο είναι και η λύρα, λίγο πιο µακρύ µπορεί να `ναι. Και χρησιµοποιείς τρίχες 

αλόγου, αλογότριχες. Έχει διάφορες ποιότητες, οι καλές είναι άσπρες συνήθως και 

είναι πιο ακριβές. Εν τω µεταξύ, για διακόσµηση και για ακοµπανιαµέντο, βάνουν 

απάνω συνήθως κουδουνάκια, µικρά κουδουνάκια και πιο παλιά χρησιµοποιούσαµε 

και χάνδρα. ∆ιάφορα χάνδρα, διάφορα χρώµατα, τα βάναν πάνω στο δοξάρι σε 

συνδυασµό µε κουδουνάκια, για διακόσµηση και για να βγάνουν έναν ήχο άµα το 

κουνήσεις. Και τα χάνδρα και τα κουδούνια, αν κουνήσεις το δοξάρι, θα βγάλει έναν 

ήχο παράξενο, επειδή άµα δεν έχει λαούτο είναι σαν ακοµπανιαµέντο της λύρας το 

ίδιο το δοξάρι που παίζει ο λυράρης.  

Π.Μ.: Έχει σηµασία το ξύλο στο δοξάρι; 

∆.Φ.: Σηµασία δεν έχει. Σηµασία έχει µόνο από αισθητικής άποψης. Έχει σηµασία 

να είναι καλαίσθητο και να είναι κάποιο ξύλο που να µη χαλάει, να µην το πιάνει να 

πούµε σκώρος και το σαπίσει. Πρέπει να είναι καλό για να µη χαλάει, να µη το πιάσει 

να πούµε σκούλουκας και σπάσει. Και είναι συνήθως ένα µέτρια σκληρό ξύλο.  
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Π.Μ.: Αυτό που λένε για το βάρος; Αν είναι βαρύ ή ελαφρύ το δοξάρι; 

∆.Φ.: Κατά τον λυράρη. Το βαρύ δοξάρι είναι πιο καλό. Γι` αυτό τα βάνουνε πάνω 

τα κουδούνια, για να βαρύνει κιόλας. Για να βαρύνει και για να συντροφεύει τον ήχο, 

δηλαδή να βοηθά τη λύρα. 

Ο τεντωτήρας είναι ένα σύστηµα για να τεντώνουν ας πούµε ανάλογα οι τρίχες. Τις 

τρίχες δεν τις πιάνουµε βέβαια ποτέ µε τα χέρια, γιατί τα χέρια έχουν ιδρώτα και 

λαδώνονται, δεν αγγίζουµε απάνω στις τρίχες, µόνο τις κάνουµε µε ρετσίνα για να 

αδραίνουν και να µπορεί να βγάλει το σωστό ήχο στη λύρα επάνω, πάνω στις χορδές. 

Τρίβει πάνω στις χορδές, πάλλονται οι χορδές και βγαίνει ο ήχος που θέλουµε. 

Π.Μ.: Οι χορδές τη λύρας; 

∆.Φ.: Οι χορδές της λύρας της παλιάς της κασώτικης είναι εντέρινες. Τώρα επειδή 

είναι δυσεύρετες και άµα δεν µπορείς να βρεις βέβαια τέτοιες χορδές µπορεί να 

βάλεις και αυτές που βάνουνε οι κρητικοί στη λύρα τους, οι οποίες είναι βέβαια 

χορδές βιολιού. Έχει ελληνικές µου φαίνεται και  ξένες. Οι ιταλικές είναι οι 

καλύτερες. 

Π.Μ.: Έχω ακούσει ότι καµιά φορά βάζανε από πετονιά χορδές. 

∆.Φ.: Βάζανε από µεταξωτό αρµί, αρµίδι δηλαδή. Πιο παλιά, πριν να βγει το 

νάιλο(ν), οι ψαράδες χρησιµοποιούσανε µεταξωτό αρµί, αρµίδια δηλαδή µεταξωτά. 

Ήτανε από µετάξι πραγµατικά, επειδή είναι πιο γερό, δεν είναι όπως το βαµβάκι. Ο 

βαµβακερός σπάγκος έχει άλλη αντοχή και ο µεταξωτός είχεν άλλη αντοχή. Τα παλιά 

τα χρόνια λοιπόν είχανε µεταξωτά αρµίδια στο µέγεθος περίπου της κόρδας, της 

χορδής της εντέρινης, οπότε όταν δεν υπήρχανε, µε τον πόλεµο τέλος πάντων που δεν 

είχε χορδές, εβάναµε τέτοια αρµίδια µεταξωτά. Μ` αυτά πρωτόµαθα και εγώ λύρα, 

δηλαδή µε τα αρµίδια τα µεταξωτά. Βέβαια έβγανε ένα µαλακό, ένα χαµηλό ήχο, όχι 

πολύ δυνατό. Ήτανε χαµηλόηχο. Η απόδοση του δηλαδή ήτανε µικρή.  

Μετά βγήκανε τα... χρησιµοποιούσαµε και σύρµατα, τηλεφώνου σύρµατα που 

είχαν οι Ιταλοί τότε. Είχανε κάτι τηλέφωνα εδώ πέρα, για πρώτη φορά τα βάλανε. 

Λοιπόν, τα σύρµατα αυτά είχανε µέσα, είχανε στριµµένα κάτι... το καλώδιο είχε 

σύρµατα µέσα, ατσάλινα, και αυτά τα παίρναµε και τα βάναµε στα µαντολίνα, στο 

λαούτο ή και στη λύρα απάνω, όλο σύρµατα. Και βγάνει έναν ήχο βέβαια... εκείνη 

την εποχή δεν είχε σηµασία ο ήχος να είναι βέβαια υψηλής ποιότητος, φτάνει να 

`βγανε έναν ήχο να µπορείς να σχηµατίσεις να πούµε πάνω στη λύρα έναν σκοπό. 

Κάτι τέτοια φτιάχναµε. Τώρα βέβαια υπάρχουνε οι χορδές... µετά βγήκε το νάιλον 

και αντί να βάνουµε χορδές βάναµε νάιλα, πετονιά δηλαδή από νάιλον, χοντρή που 

µοιάζει µε τις κόρδες και αυτή βέβαια δεν βγάνει το σωστό ήχο γιατί ξεντώνει πολύ 

να πούµε, έχει ελαστικότητα και δεν είναι τόσο γερή όσο είναι η κόρδα, η χορδή να 

πούµε η εντέρινη, βγάνει πιο καθαρόν ήχο από όλα τα άλλα.  

Π.Μ.: Τα παλιά τα χρόνια τη διακοσµούσανε τη λύρα συνήθως ή όχι; 

∆.Φ.: Τη διακοσµούσανε... δηλαδή οι πολύ µερακλήδες. Για να διακοσµήσεις τη 

λύρα, πρέπει να `χεις ταλέντο να πούµε, να µπορείς να το κάνεις. Αλλά οι 

περισσότεροι όχι. Εφτιάχνανε πάνω στη λύρα ένα κεφάλι που είχε ας πούµε το σχήµα 

ενός φύλλου, έδινε ένα σχήµα διαφορετικό, ή µπορούσε να `ναι και ο στρούφος 

αυτός, ο καλάουρας, ο χοχλιός. Χοχλιό µε χοχλιό έχει διαφορά. Τα παλιά τα χρόνια 
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δεν µπορούσε να γίνει ας πούµε σωστός ο χοχλιός, αλλά ήπαιρνε να πούµε το ξύλο... 

Αυτός ο χοχλιός διαφέρει από αυτόν εδώ τον χοχλιό. Αυτός είναι χοχλιός  όπως είναι 

του βιολιού <δείχνει µερικά παραδείγµατα σε λύρες>. Είναι πιο τεχνικός, έχει τέχνη 

για να γίνει έτσι. Αυτός είναι πιο απλός. Και πιο παλιά ήτανε ακόµα πιο απλός. Είναι 

αναλόγως το ξύλο που έχεις. Αυτό το ξύλο επειδή είναι ρηχό… δεν µπορεί ας πούµε 

όταν είναι ρηχό το ξύλο να κάνεις τον χοχλιό πολύ µεγάλο, δεν γίνεται. Ενώ εδώ το 

ξύλο είναι πολύ χοντρό, παχύ, οπότε είναι... κοίταξε το πάχος του ξύλου πόσο είναι. 

Είναι οχτώ πόντοι;. Λοιπόν, εκεί µπορεί να δώσεις το σχήµα του χοχλιού 

διαφορετικά. Πιο παλιά το σηµαδεύανε. Σηµαδεύανε ένα χοχλιό και τον εσκαλίζανε 

εκεί σιγά- σιγά. 

Π.Μ.: Από πίσω διακοσµούσανε την λύρα; Εσείς έχετε φτιάξει έναν αετό σε 

µία. 

∆.Φ.: Όχι πάντοτε, γιατί είναι και κατά την όρεξη που έχεις την ώρα που φτιάχνεις 

το όργανο. Εάν έχεις ας πούµε διάθεση καλή και έχεις κάποια έµπνευση, το φτιάχνεις, 

όπως είναι η λύρα µε την αιγυπτιακή κεφαλή (εικ. 19-20), παρόλο που το ξύλο ήτανε 

ας πούµε ένα µικρό ξυλαράκι. Είναι µικρή λύρα. Η πιο µικρή λύρα που µπορεί να 

γίνει είναι αυτή. Πιο µικρή λύρα δεν µπορεί να γίνει απ` αυτή και να είναι 

λειτουργική, να µπορεί να παίξει. Σ` αυτή επειδή εγώ ήθελα να παίξω λίγο µαζί της, 

το δούλεψα το ξύλο και έφτιαξα αυτό εδώ το ωραίο σχήµα ας πούµε της κεφαλής, το 

κεφάλι. Και το υπόλοιπο µέρος, το έφτιαξα µε τέτοιο τρόπο να µπορεί να παίξει ο 

λυράρης να πούµε, γιατί αυτή τώρα είναι αντικανονικό το σώµα, το σκάφος δηλαδή, 

µε το κεφάλι. Το κεφάλι είναι σωστό, το µέρος που δουλεύεις τα δάχτυλα είναι 

σωστό, δεν µπορούσε βέβαια να γίνει πιο µικρό γιατί µετά δε θα δουλεύανε τα 

δάχτυλα πάνω. Και το σκάφος βέβαια είναι αντικανονικό. Είναι πολύ µικρό το 

σκάφος, αλλά ο ήχος της όµως είναι σωστός, δηλαδή βγάνει ήχο και µπορεί να παίξει 

ας πούµε ό,τι θέλεις απάνω. Η φαντασία του τεχνίτη έχει µεγάλη σηµασία. 

Π.Μ.: Τα εργαλεία που χρησιµοποιείτε για να φτιάξετε αυτές τις λύρες; 

∆.Φ.: Πιο παλιά είχα πιο λίγα εργαλεία βέβαια. Για να φτιάξεις µια λύρα θέλεις ας 

πούµε ένα πριόνι, θέλεις ένα σκεπάρνι, θέλεις ροκάνι να πούµε τα απλά, θέλεις 

τρυπάνι, θέλεις σκαρπέλο, θέλεις ένα µαχαίρι, ένα σουγιά καλό, θέλεις ένα 

κουφοσµίλι. Το κουφοσµίλι είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιούνε οι γλύπτες για να 

σκαλίσουνε κάτι. Ο λυροκατασκευαστής το θέλει για να αδειάσει το κούφωµα, γιατί 

µε άλλο εργαλείο δεν µπορεί. Και έχει και ένα άλλο εργαλείο, το χρησιµοποιούσανε 

παλιά, το λένε γλύφτη. Γλύπτης δηλαδή επειδή... αλλά αργεί όµως αυτό... σιγά- σιγά 

πελεκάει. Σα µαχαίρι είναι, αλλά είναι στρουφιχτό.  

Π.Μ.: Το σκάψιµο πόσες ώρες µπορεί να πάρει ή πόσες µέρες; 

∆.Φ.: Το σκάψιµο... εγώ µπορώ να τις σκάψω σε δυο µέρες. Ένας άλλος τεχνίτης 

µπορεί να θέλει περισσότερο, γιατί εάν βιαστεί µπορεί να την χαλάσει. Τώρα, από 

πείρα, µου παίρνει ένα- δυο µέρες και µετά να την φέρεις στο πάχος που θέλεις... δυο- 

τρεις µέρες θέλεις. 
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εικ. 9 - 14: Εργαλεία από το εργαστήριο του ∆ηµήτρη Φιλίππου 

Π.Μ.: Σε πόσες ώρες µεταφράζεται η δουλειά αυτή; 

∆.Φ.: Σε ώρες τώρα... το σκάψιµο είναι συνεχής δουλειά, αλλά επειδή βέβαια 

πολλές φορές δεν µπορείς να δουλεύεις και συνέχεια, γιατί η διακοπή και σε εµπνέει, 

δηλαδή σου δίνει την ευκαιρία να σκεφτείς ας πούµε, γιατί πριν να κάνεις το όργανο 

πρέπει να το `χεις µες το µυαλό σου τι σχήµα θα του δώσεις, πώς θα το κάµεις, πώς 

θα ξεκινήσεις. Όλα αυτά είναι στη φαντασία, δηλαδή µέσα στο µυαλό. ∆εν µπορείς 

να το δουλεύεις και συνέχεια. Το δουλεύεις τουλάχιστον τρεις- τέσσερις ώρες και 

πάλι ξανά το ξαναπιάνεις... 

Π.Μ.: Αυτή την επένδυση (τα φιλέτα περιµετρικά του καπακιού) την βάζανε ή 

είναι κάτι νεότερο; 

∆.Φ.: Νεότερο είναι, νεότερο. ∆εν έµπαινε. Τώρα τη βάνουµε. Εγώ δηλαδή τη 

βάνω. Άλλοι µπορεί να µη τη βάλουνε. Πιο παλιά µπορούσε να γίνει ψεύτικη, 

κατάλαβες; Μπορεί να χαράξεις ένα λουκάκι και µετά να το περάσεις ένα µολύβι 

µέσα να... για να δείξει, να σπάσει δηλαδή το µονότονο. Αλλά δεν ξέρω αν έχω εγώ 

καµιά εδώ πέρα που δεν έχει αλλά νοµίζω πως έχουνε όλες. Πιο παλιά δεν είχανε. 

∆εν έβανα. Μετά άρχισα να το βάνω. Σκέφτηκα ότι και στη λύρα πάει να βάλω ένα 

τέτοιο, επηρεασµένος από τα µαντολίνα ή από το λαούτο, εγώ µπορώ να βάλω και 

στη λύρα.  

Π.Μ.: Τις λύρες τις περνάτε από πάνω µε κάποιο υλικό, λούστρο ή µπογιά ή... 

∆.Φ.: Στο τέλος που τελειώνει η λύρα, όταν τελειώσει πια και είναι δηλαδή για να 

αρµατωθεί, πριν να αρµατωθεί, κάποιο λούστρο περνάς. Ο καλός λούστρος είναι η 

γοµαλάκα, που βέβαια δεν τη συνηθίζουνε τώρα. Τώρα βάζουνε το βερνίκι µπάλας, 

δηλαδή είναι αυτό που βάνουνε και στα όργανα τα λαϊκά. 

Παλιά την αφήνανε άβαφη. Άµα ήτανε από κυπαρίσσι… ένα είδος κυπαρισσιού 

ήτανε αυτό και να µην την λουστράρεις πάλι είναι... δεν χάνει, το κυπαρίσσι διατηρεί 

την γυαλάδα του, είναι µέτρια σκληρό, είναι δηλαδή ένα ξύλο που δε λερώνει 
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εύκολα. Ο λούστρος έχει τη σηµασία του να µη βρέχεται το όργανο και να µη 

λερώνεται και για οµορφιά. Σκουραίνει, δηλαδή δίνει και στο ξύλο κάποια καλύτερη 

εµφάνιση. 

Π.Μ.: Ο λούστρος µπαίνει και στο καπάκι και στο σκάφος; Σε όλο δηλαδή το 

όργανο; 

∆.Φ.: Σε όλο το όργανο, ναι. Και στο καπάκι και στο όργανο. ∆ηλαδή ο ίδιος 

λούστρος, δεν αλλάζεις λούστρο. Τώρα µέσα δε βάνεις. Μέσα δηλαδή δεν 

χρησιµοποιούµε λούστρο, µέσα στο σκάφος. Μπορεί όµως να χρησιµοποιήσεις 

ψαρόκολλα άµα θέλεις. ∆ηλαδή άµα θέλεις να φράξεις τους πόρους του ξύλου αν 

είναι µαλακό, του βάνεις ψαρόκολλα. 

Π.Μ.: Εσείς ξεκινήσατε από τις λύρες και µετά τι όργανο φτιάξατε; 

∆.Φ.: Το λαούτο. Σε κατασκευή δεν έχει καµιά σχέση µε τη λύρα. Εδώ δε δουλεύει 

κουφοσµίλι που λέµε. ∆εν υπάρχει κουφοσµίλι γι` αυτό. Αυτό είναι όλα κοµµάτια και 

συναρµολογούνται µε βάση ένα καλούπι. Πρέπει να έχεις καλούπι, δηλαδή φτιάχνεις 

καλούπι. Κάθε οργανοποιός έχει δικό του καλούπι.  

Επειδή το `χαµε ανάγκη εκείνα τα χρόνια µε ένα άλλο παιδί που παίζαµε ας πούµε 

όργανα και δεν είχαµε λαούτο, σκέφτηκα ότι µπορώ να το κάνω γιατί πώς το κάνουν 

αυτοί; Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα έπρεπε να `χουνε κάποιο καλούπι για να το φτιάξουνε. 

Λοιπόν, το πρώτο πράµα που έφτιαξα ήταν το καλούπι του λαούτου και µετά να 

πούµε τα ξύλα να είναι διαλεγµένα από παλιά έπιπλα, γιατί δεν µπορείς να βάλεις ό,τι 

ξύλο να `ναι. Πρέπει να είναι καλό ξύλο ας πούµε, ήτανε καρυδιά παλιά µε φλαµούρι. 

Το λαούτο είναι µε αυτά τα ξύλα φτιαγµένο. Τα κοµµάτιασα να πούµε, τα τεµάχισα, 

τα έκανα λωρίδες...  

            

εικ. 15 - 18: Λαούτο (εµπρός και πίσω όψη), 

 µαντολίνο πλακέ και µπαγλαµάς κατασκευής ∆ηµήτρη Φιλίππου. 

 

Π.Μ.: Τα ξύλα αυτά πώς τα λυγίζετε; 

∆.Φ.: Αυτά λυγίζονται µε φωτιά, µε ατµό. ∆ηµιουργείς ατµό να πούµε, τα βάνεις, 

γίνονται πιο ελαστικά και γυρνάει ένα- ένα πάνω στο καλούπι. Γυρνάει να πούµε και 
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πρέπει µετά να συνταιριάξει, να κολλήσει το ένα δίπλα στο άλλο. Να ντυθεί 

ολόκληρο το καλούπι και µετά θα το βγάλεις να κάνεις τα υπόλοιπα. 

Ένας καλός τεχνίτης, για να ευχαριστηθεί τη δουλειά του, πρέπει να φτιάξει το 

όργανο από ένα κοµµάτι ξύλο, από το ξύλο δηλαδή το ίδιο. Άλλοι πάλι, οι 

περισσότεροι τεχνίτες, παίρνουνε έτοιµα τα σκάφη. Εγώ το σκάφος το έχω φτιάξει το 

ίδιο πράγµα, δηλαδή ολόκληρο το όργανο είναι από κοµµάτια ξύλα τα οποία επήρα 

και έφτιαξα ο ίδιος. ∆εν αγόρασα σκάφος έτοιµο. Είναι εύκολο, δίνεις να πούµε 

εικοσιπέντε, τριάντα χιλιάδες δραχµές και παίρνεις ένα σκάφος. Και µετά κάνεις την 

υπόλοιπη δουλειά εσύ. Εµένα µ` αρέσει δηλαδή να ολοκληρώσω τη δουλειά από την 

αρχή µέχρι το τέλος, να φτιάξω ο ίδιος. Έτσι... ο τεχνίτης άµα θέλει και αγαπάει τη 

δουλειά του πρέπει να το φτιάξει ο ίδιος. Τώρα εµπορικά άµα κάποιος έχει πέντε 

πελάτες δεν µπορεί να τους... γιατί ένα λαούτο θέλει ένα µήνα να γίνει. ∆εν µπορεί 

τώρα σε πέντε πελάτες να τους φτιάξει τα σκάφη. Γι` αυτό υπάρχουν µαγαζιά που 

είναι έτοιµα τα σκάφη. Αγοράζεις να πούµε, αναλόγως το σκάφος έχει διάφορες 

τιµές, πληρώνεις τι τιµή θέλεις, τι σκάφος είναι, και το τελειώνεις και το δίνεις, το 

πουλάς.  

Π.Μ.: Την τέχνη αυτή την µάθατε µόνος σας; 

∆.Φ.: Ναι βέβαια, αυτό είναι το περίεργο, ότι δεν µου `χει δείξει κανένας τίποτα. 

Ξεκίνησα από τη λύρα και έχω φτάσει... µέχρι και µπουζούκι µπορώ να φτιάξω, αλλά 

επειδή το όργανο για να το βγάλεις καλό πρέπει να ξέρεις να το παίζεις... αλλά µπορώ 

να το φτιάξω. Είναι  πιο εύκολο να φτιάξεις το µπουζούκι, παρά ένα λαούτο. 
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εικ. 19 - 22: ΛΥΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
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εικ. 23 - 28: ΛΥΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
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εικ. 29 - 34: ΛΥΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

 

 

 

       
 

     
 


