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Σύντομη ιστορία του μπάντζο
Πρόγονοι του μπάντζο θεωρούνται διάφορα αφρικανικά μουσικά όργανα με
κοινό χαρακτηριστικό τη χρήση του τεντωμένου δέρματος ως αρμονικό επίπεδο.
Ορισμένα από αυτά διαθέτουν μάλιστα παρεμφερή ονομασία: banjar, banjil, banza
κ.τ.λ. Τα όργανα αυτά μετέφεραν αφρικανοί σκλάβοι στην Αμερική. Εκεί γεννήθηκε
το μπάντζο στη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα.
Δημιουργοί του θεωρούνται ορισμένοι ηθοποιοί των λεγόμενων minstrel-shows, όπως
ο Joel Walker Sweeney και ο Dan Emmett.
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα το μπάντζο γνώρισε τεράστια διάδοση, κυρίως
μετά τον αμερικανικό εμφύλιο. Την εποχή αυτή χρησιμοποιήθηκε ο «κλασικός»
τύπος μπάντζο, ο οποίος παίζεται με τα δάκτυλα και διαθέτει 5 χορδές. Οι τέσσερις
από αυτές στηρίζονται σε κλειδιά που είναι τοποθετημένα στην κεφαλή του οργάνου,
ενώ η πέμπτη χορδή είναι κοντύτερη και δένεται σε ένα κλειδί στο μέσο περίπου του
μπράτσου. Η χορδή αυτή ονομάζεται «χορδή του αντίχειρα» (thumb string), καθώς
παίζεται κατά κανόνα με αυτόν και συνήθως «ανοιχτή». Τα πιο κοινά κουρδίσματα
του πεντάχορδου μπάντζο είναι g΄-c-g-b-d΄ και g΄-d-g-b-d΄. Το αρχικό όργανο ήταν
άταστο. Τα τάστα καθιερώθηκαν από τη δεκαετία του 1870 και έπειτα. Την
ίδια περίπου εποχή εμφανίστηκαν τα πρώτα μοντέλα με κλειστό ξύλινο αντηχείο.
Στη δεκαετία του 1920 γνώρισε μεγάλη άνθιση ένας άλλος τύπος του οργάνου,
το τένορ μπάντζο (tenor banjo), το οποίο διαθέτει μόνο τέσσερις χορδές, έχει
κοντύτερο μπράτσο σε σύγκριση με το πεντάχορδο και παίζεται με πένα. Ένα από τα
συνηθέστερα κουρδίσματα του συγκεκριμένου οργάνου υπήρξε το c-g-d΄-a΄, το οποίο
αντιστοιχεί στο κούρδισμα του ελληνικού λαούτου. Αυτός ήταν ίσως ο βασικότερος
λόγος για τον οποίον -όπως θα δούμε παρακάτω- το τένορ μπάντζο υπήρξε τόσο
δημοφιλές μεταξύ των Ελλήνων μουσικών. Σε αυτόν τον τύπο ανήκει και το μπάντζο
του Λάζαρου Ψυλλάκη, κατασκευής 1932, που παρουσιάζουμε στο παρόν άρθρο.
Υβριδικά όργανα με βάση το μπάντζο
Το μπάντζο διαδόθηκε στα χρόνια της ακμής του σε ολόκληρο τον «δυτικό
κόσμο», είτε στην κλασική πεντάχορδη μορφή του, είτε σε ποικίλες παραλλαγές.
Στην Αγγλία, για παράδειγμα, εμφανίστηκαν τύποι με περισσότερες χορδές (έως και
10), ενώ στην Ιρλανδία το τένορ μπάντζο συνδέθηκε στενά με την παραδοσιακή
μουσική της χώρας με κούρδισμα G-d-a-e′. Δημοφιλές υπήρξε στις ΗΠΑ και το
plectrum-banjo, το οποίο παίζεται με πένα και μοιάζει σε κατασκευή με το
πεντάχορδο, χωρίς όμως να διαθέτει την πέμπτη κοντύτερη χορδή.
Ο ιδιαίτερος ήχος που παράγεται από την τεντωμένη δερμάτινη (ή ενίοτε
πλαστική) μεμβράνη, αξιοποιήθηκε και σε μια σειρά από υβριδικά όργανα. Για
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παράδειγμα, στο σώμα του μπάντζο προσαρμόστηκε μπράτσο παρόμοιο με αυτό της
κιθάρας, του γιουκαλίλι ή του μαντολίνου (με τις ανάλογες χορδές), δίνοντας
αντιστοίχως την κιθάρα-μπάντζο (guitar-banjo), το γιουκαλίλι-μπάντζο (ukulelebanjo) και το μαντολίνο-μπάντζο (mandolin-banjo ή mando-banjo). Οι όροι αυτοί
χρησιμοποιούνται και ανεστραμμένοι, δηλαδή μπάντζο-κιθάρα (banjo-guitar),
μπάντζο-γιουκαλίλι (banjo-ukulele ή banjo-uke) και μπάντζο-μαντολίνο (banjomandolin). Ορισμένες φορές γίνεται μείξη των δύο συνθετικών λέξεων για να
προκύψει μια νέα ονομασία, π.χ. banjo+mandolin=banjolin, banjo+ukulele=banjolele.

εικ. 1-5: Οι δύο δημοφιλέστεροι τύποι μπάντζο, 5χορδο και τένορ, και τρία υβριδικά μουσικά όργανα:
μπάντζο-κιθάρα, μπάντζο-μαντολίνο και μπάντζο-γιουκαλίλι. Πηγή: Κατάλογος εργοστασίου μουσικών
οργάνων Max Adler (~1911).

Το τζουμπούς
Γύρω στα 1930 ο Zeynel Abidin (1881 Σκόπια - 1947 Κωνσταντινούπολη)
κατασκεύασε στην Κωνσταντινούπολη ένα μουσικό όργανο που βασιζόταν στην
κατασκευαστική λογική του μπάντζο, το οποίο ονόμασε cümbüş (τζουμπούς). Το
σώμα του οργάνου ήταν κατασκευασμένο από αλουμίνιο ενώ το αρμονικό επίπεδο
αποτελούταν από τεντωμένο δέρμα (και αργότερα πλαστικό) με ρυθμιζόμενους
σφιγκτήρες. Αν και η αρχική μορφή του οργάνου είχε μπράτσο παρόμοιο με αυτό του
ουτιού, με 6 διπλές χορδές, αξιοποιήθηκε στη συνέχεια η δυνατότητα εύκολης
αλλαγής του μπράτσου, ώστε αυτό να «μεταμορφώνεται» σε σάζι, κιθάρα, μαντολίνο
κ.τ.λ. Το cümbüş -το οποίο παραμένει δημοφιλές μέχρι σήμερα- ήταν κατάλληλο για
μαζική παραγωγή με χαμηλό κόστος. Το επίσημο τουρκικό κράτος προώθησε
συνειδητά τη διάδοσή του καθώς το νέο όργανο θεωρήθηκε ότι ευνοούσε τον
εκσυγχρονισμό της χώρας και τη στροφή της προς τη Δύση1.

1

Ederer, Eric (2007) The Cümbüş as Instrument of “the Other” in Modern Turkey, Santa Barbara: University
of California (http://ericederer.com/ethno/Thesis_on_Cumbus_EEderer.pdf)
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Η σχέση των Ελλήνων με το μπάντζο
Το μπάντζο υπήρξε δημοφιλές ανάμεσα στους Έλληνες μουσικούς, τουλάχιστον
για τρεις δεκαετίες, από τα μέσα της δεκαετίας του 1920 έως τα μέσα της δεκαετίας
του 1950. Από τα λίγα στοιχεία που διαθέτουμε, φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε
κυρίως στις αστικές περιοχές, έχοντας όμως αισθητή παρουσία και στην ύπαιθρο. Τα
σημαντικότερα τεκμήρια για τη χρήση του αποτελούν οι λίγες ηχογραφήσεις και οι
φωτογραφίες της εποχής.
Ως προς τη δισκογραφία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του
Παναγιώτη Τσώρου, του οποίου έχουν διασωθεί 4 ηχογραφήσεις με σόλο μπάντζο.
Οι ηχογραφήσεις έγιναν από την εταιρεία Victor το 1929 στη Νέα Υόρκη και
τιτλοφορήθηκαν Ντουντού (τραγουδι: Π. Τσώρος), Χιώτικο συρτό (οργανικό),
Ροδίτικο ζεϊμπέκικο (τραγούδι: Π. Τσώρος), Κρητικό συρτό (οργανικό). Από αυτές
μόνον οι δύο πρώτες κυκλοφόρησαν. Οι άλλες δύο είχαν απορριφθεί από την εταιρεία
παραγωγής και ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μόλις το 2013 από τη σπουδαία
έρευνα του Σταύρου Κουρούση, η οποία αποκάλυψε και ορισμένα βιογραφικά
στοιχεία για τον Παναγιώτη Τσώρο2: Γεννήθηκε στη Χίο μεταξύ των ετών 18941900. Μετανάστευσε στην Αμερική το 1912 και εγκαταστάθηκε στην Pennsylvania.
Σε έγγραφο του 1928 δήλωνε επαγγελματίας μουσικός. Το 1929 ο Τέτος
Δημητριάδης, ως διευθυντής της εταιρείας Rca Victor, οδήγησε τον Τσώρο στα
στούντιο της Νέας Υόρκης. Ο Σταύρος Κουρούσης παρατηρεί σχετικά με τις
ηχογραφήσεις που προαναφέραμε ότι ο Τσώρος χρησιμοποιεί με εντυπωσιακή
ευχέρεια το τένορ μπάντζο, το οποίο έχει κούρδισμα ντο-σολ-ρε-λα3. Το κούρδισμα του
οργάνου είναι ίδιο με το ελληνικό στεριανό - νησιώτικο λαούτο ενώ ο τρόπος
παιξίματος και το ύφος του ρεπερτορίου του παραπέμπουν στο στυλ του μπουζουκιού
και του ταμπουρά του 19ου αιώνα.

εικ. 6-7: Ετικέτες δίσκων με μπάντζο. Ο πρώτος δίσκος (Η Βαγγελιώ - καλαματιανός) είναι
ηχογραφημένος στο Μιλάνο, τον Μάρτιο του 1928, για την Columbia England. Στον δεύτερο (Χιώτικο
συρτό) παίζει μπάντζο ο Παναγιώτης Τσώρος και είναι ηχογραφημένος στη Νέα Υόρκη, το 1929, για
την Rca Victor. Τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες μας παραχώρησε ο Σταύρος Κουρούσης.

Στη δεκαετία του 1950 ο Κωνσταντίνος (Gus) Βουρλούμης συμμετείχε σε
μερικούς δίσκους των εταιριών Oliver, Trilon και Royal, παίζοντας μπάντζο. Το
ρεπερτόριό του περιελάμβανε παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της
2

Κουρούσης, Σταύρος (2013) Από τον ταμπουρά στο μπουζούκι, σελ.93-94, Αθήνα: Orpheumphonograph.
Ο Κουρούσης πιθανολογεί ότι ο Τσώρος συμμετέχει σε μια ακόμη ηχογράφηση: Η τράτα, τραγούδι: Κώστας
Δούκας, φωνητικά και μπάντζο (πιθανώς) Παναγιώτης Τσώρος, Σικάγο, Απρίλιος 1932 - Columbia
3
Εδώ έχουμε αναστρέψει τη σειρά των φθόγγων (ντο-σολ-ρε-λα αντί λα-ρε-σολ-ντο που αναφέρει ο
Κουρούσης) για να ταιριάζει στην τακτική που χρησιμοποιείται στο υπόλοιπο άρθρο.
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Ελλάδας. Ο ρόλος του μπάντζο στις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις είναι συνήθως η
αρμονική συνοδεία, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθεί με εξαιρετική
δεξιοτεχνία τη μελωδική γραμμή. Συνεργάτες του Βουρλούμη ήταν άλλοτε ο
βιολιστής Ανδρουτσόπουλος -π.χ. στο τραγούδι Στην κεντημένη σου ποδιά με
συνοδεία πιάνου (Oliver)- και άλλοτε ο λυράρης Βασίλης Δημοτάκης μαζί με τον
μαντολινίστα Γιάννη Μπαγάκη -π.χ. στον Χανιώτικο Συρτό (Trilon) και στον
Αποκορωνιώτικο χορό (Royal)4.
Ένας ακόμη μουσικός που χρησιμοποιούσε κατά κόρον το μπάντζο ήταν ο
Σταύρος Παντελίδης (1891-1956), οργανοπαίκτης και συνθέτης λαϊκών τραγουδιών.
Ο Βασίλης Πετρόχειλος μελέτησε τη ζωή και το έργο του Παντελίδη και αναφέρει
ότι5: Από νεαρός εγγράφεται στο μουσικό σύλλογο Σμύρνης «Απόλλων» όπου μαθαίνει
με δασκάλους ευρωπαϊκή μουσική γραφή αλλά και πολύ καλό μαντολίνο και κιθάρα
[…] Συμμετείχε σε διάφορες μουσικές εκδηλώσεις μέχρι τα 31 χρόνια του που έζησε
στη Σμύρνη […] Έπαιζε σε πολλά και διάφορα κέντρα της Σμύρνης και των
περιχώρων. Συνεχίζει τις μουσικές του αναζητήσεις, μαθαίνει ούτι και αρκετά καλά
«ακόρντα» στο πιάνο, όμως αργότερα στρέφεται με μεγάλο μεράκι στο μπάντζο, όργανο
που χρησιμοποιεί και στην Ελλάδα με τις διάφορες κομπανίες. Στενός φίλος ο
Παπάζογλου με τον οποίο και παίζουν μαζί. Ο Πετρόχειλος παραθέτει φωτογραφία
του μπάντζο του Παντελίδη· πρόκειται για ένα μπάντζο-μαντολίνο.
Σχετικά με το ρεπερτόριο του μπάντζο παραθέτουμε στη συνέχεια ένα μικρό
κείμενο από το βιβλίο «Ρεμπέτικα τραγούδια» του Ηλία Πετρόπουλου6. Πρόκειται
για ένα απόσπασμα συνέντευξης που είχε δώσει ο Μανόλης Καραπιπέρης στον
Πετρόπουλο, στις φυλακές Κορυδαλλού (10-11/02/1977). Εδώ ο Καραπιπέρης
αναφέρεται στους γάμους που γίνονταν σε έναν μικρασιάτικο συνοικισμό 2-3
χιλιόμετρα από την πλατεία Ομονοίας: Όταν γινότανε κανένας γάμος έπρεπε
οπωσδήποτε να πάνε όλοι κι επειδή ο χώρος ήτανε περιορισμένος τον χορό τον στήνανε
έξω στα σταυροδρόμια. Τα όργανα που χρησιμοποιούσαν ήταν κατ’ εξοχήν το
μπουζούκι, το σαντούρι και το πάντζο. […] Τα τραγούδια που ακουγόντουσαν ήτανε
σμυρναϊκά παλιά και ορισμένα καλαματιανά, όπως η Αιγιώτισσα. […] Οι χοροί που
χορεύανε ήταν μπάλος, καλαματιανός, χασάπικο, χασαποσέρβικο και ζεϊμπέκικο και
ευρωπαϊκούς χορούς καμιά φορά.
Σε μια πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης του εικονογραφικού υλικού
παραθέτουμε παρακάτω μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες διακρίνονται
Έλληνες μουσικοί να παίζουν τένορ μπάντζο ή κάποιο από τα υβριδικά όργανα που
προαναφέραμε. Μεταξύ τους βρίσκονται οι Αγάπιος Τομπούλης, Γρηγόρης Ασίκης,
Αντώνης Διαμαντίδης (Νταλγκάς), Βαγγέλης Παπάζογλου, Στέφανος Σπιτάμπελος
(Στεφανάκι), Θεόδωρος Δερβενιώτης και Βασίλης Τσιτσάνης. Η πλειοψηφία των
φωτογραφιών (εικ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17) προέρχεται από το αρχείο του Ηλία
Πετρόπουλου (Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος
Βιβλιοθήκη, Αρχείο Ηλία Πετρόπουλου). Ο Πετρόπουλος χρησιμοποιεί στις
λεζάντες τον γενικό όρο «μπάντζο» χωρίς να διευκρινίζει τον ιδιαίτερο τύπο του
οργάνου που εμφανίζεται κάθε φορά στις φωτογραφίες.
4

Τα στοιχεία των ηχογραφήσεων αντλήσαμε από το αρχείο Σταύρου Κουρούση - Κώστα Κοπανιτσάνου.
Πετρόχειλος, Βασίλης (2005) Σταύρος Παντελίδης (1891-1956), Ένας Σμυρνιός συνθέτης του Ρεμπέτικου,
σελ. 15-16, Αθήνα: εκδόσεις Τρόπος Ζωής
6
Πετρόπουλος, Ηλίας (1996) Ρεμπέτικα Τραγούδια, ένατη επανέκδοση, σελ. 267, Αθήνα: Κέδρος
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εικ. 8-9: Ο Αγάπιος Τομπούλης και ο Γρηγόρης Ασίκης, γεννημένοι και οι δύο στην Κωνσταντινούπολη
στα τέλη του 19ου αιώνα και δεξιοτέχνες στο ούτι, αρέσκονταν στη χρήση του τζουμπούς.

εικ. 10: Ο Σέμσης, ο Άγγελος ο πιανίστας και ο Αντώνης Διαμαντίδης ή Νταλγκάς (με τένορ μπάντζο)
στο πάλκο ενός εξοχικού κέντρου στην Αγία Παρασκευή Αττικής, γύρω στα 1930.
εικ. 11: Λουκάς Ματούσης, Βασίλης Τσιτσάνης (με τένορ μπάντζο), Μαρίκα Νίνου, Στέλιος Κερομύτης
και Θανάσης Γιαννόπουλος (πίσω), το 1948, στο μαγαζί του Τζίμη του «Χοντρού».

εικ. 12: Ο Λευτέρης ο κιθαρίστας (με μπάντζο-μαντολίνο), ο Στέφανος Σπιτάμπελος και το Αλεκάκι
(Παναγόπουλος) ντυμένοι με αποκριάτικα ρούχα, στα χρόνια της Κατοχής, σε φωτογραφείο της
Αθήνας.
εικ. 13: Το Αλεκάκι, ο Παπαϊωάννου και ο Στέφανος Σπιτάμπελος (με μπάντζο-κιθάρα), σε
φωτογραφείο στην Καλλιθέα γύρω στα 1937.
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εικ. 14: Ο Βαγγέλης Παπάζογλου με τένορ μπάντζο.
εικ. 15: Η ορχήστρα του Σπύρου Ολλανδέζου στην Κεφαλλονιά, γύρω στα 1932. Διακρίνεται μουσικός
με τένορ μπάντζο.

εικ. 16: Γλέντι σε καφενείο. Η κομπανία αποτελείται από κλαρίνο, βιολί, σαντούρι και τένορ μπάντζο.
Η φωτογραφία κοσμεί τον ισόγειο χώρο της έκθεσης του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών
Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη.
εικ. 17: Πηλιορείτικος γάμος. Στη λαϊκή κομπανία συμμετέχει ο Θεόδωρος Δερβενιώτης με τένορ
μπάντζο. Διακρίνονται τρία ακόμη όργανα: κλαρίνο, βιολί και λαούτο.
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εικ. 18: Μαθήτριες της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε αναμνηστική
φωτογραφία με γιατρούς καθηγητές σε κήπο κοντά στο νοσοκομείο του Ε.Ε.Σ., στους Αμπελοκήπους.
Μια από τις μαθήτριες κρατά μπάντζο (μάλλον μπάντζο-μαντολίνο). Δεκαετία 1930. Πηγή:Αρχείο ΕΡΤ.
Συλλογή Πέτρου Πουλίδη. Κωδικός Τεκμηρίου: 0000006065 (ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=6065).

εικ. 19: Μουσικός με μπάντζο (μάλλον ο Σπύρος Περιστέρης) σε σκηνή από την ταινία «Κοινωνική
Σαπίλα», 1932, παραγωγή: ΦΥΖΙΟ ΦΙΛΜ, σκηνοθεσία και σενάριο: Στέλιος Τατασόπουλος. Πηγή:
Ταινιοθήκη
της
Ελλάδος
Μουσείο
Κινηματογράφου
(ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/1176 και http://vimeo.com/32901820).
εικ. 20: Και μια νεότερη φωτογραφία: μπάντζο στην ορχήστρα του ΚΑΠΗ Σουφλίου. Δεκαετία 1990.
Πηγή: Μουσικές της Θράκης - Μια διεπιστημονική προσέγγιση - Έβρος, 1999, Αθήνα: Σύλλογος Οι
Φίλοι της Μουσικής - Ερευνητικό πρόγραμμα «Θράκη».
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Ο Αναστάσιος Σταθόπουλος και η Epiphone
Ο Αναστάσιος Σταθόπουλος7 ασχολήθηκε με την κατασκευή διαφορετικών
μουσικών οργάνων, μεταξύ των οποίων και το μπάντζο. Καταγόταν από τη Σπάρτη
και ήταν γεννημένος το 1863. Το 1888 ίδρυσε οργανοποιείο στη Σμύρνη,
συνεργαζόμενος αρχικά με το κατάστημα μουσικών οργάνων του Τζεράρδο
Κορλέττη, σύντομα όμως φαίνεται ότι ανεξαρτητοποιήθηκε. Σε διαφήμιση του 1893
διαβάζουμε8: Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΟΔΟΣ ΒΑΡΩΝ ΑΛΙΟΤΤΗ - ΣΜΥΡΝΗ Κατασκευάζονται, πωλούνται και επιδιορθώνονται διάφορα όργανα, ήτοι: Μανδολίνα,
Κιθάραι, Βιολία, Κλειδοκύμβαλα, Φυσαρμόνικαι, Φλάουτα, Κλαρνέτα, Σαντούρια,
Κανόνια, Λαβούτα και παντός είδους όργανα.
Το 1903 ο Σταθόπουλος μετανάστευσε με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη,
όπου ίδρυσε μια επιτυχημένη επιχείρηση κατασκευής και εμπορίου μουσικών
οργάνων. Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του 1913 ο Αναστάσιος διέθετε προς
πώληση τριών ειδών μπάντζο: 5χορδο, μπάντζο-μαντολίνο και μπάντζο-τσέλλο. Τα
φθηνότερα 5χορδα μπάντζο ($5-$20) φαίνεται ότι ήταν εμπορεύσιμο είδος, ενώ τα
ακριβότερα ($25-$60) έφεραν την επωνυμία «Πέρφεκτον» και ήταν δικής του
κατασκευής, όπως και τα άλλα δύο είδη μπάντζο (μαντολίνο και τσέλλο). Το
μπάντζο-μαντολίνο κατασκευαζόταν σε δύο παραλλαγές, με τέσσερις μονές ή με
τέσσερις διπλές χορδές. Το μπάντζο-τσέλλο διέθετε τέσσερις χορδές και κούρδισμα
C-G-d-a.
Μετά τον θάνατο του Αναστασίου το 1915, τα ηνία της επιχείρησης -η οποία
ονομαζόταν πλέον House of Stathopoulo- ανέλαβε η σύζυγός του Μαριάνθη. Μετά
και τον δικό της θάνατο το 1923, η διαχείριση πέρασε στην επόμενη γενιά, με
διευθυντή τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας Επαμεινώνδα (Epi). Η αύξηση της
ζήτησης του μπάντζο οδήγησε τον Επαμεινώνδα Σταθόπουλο και τα αδέρφια του να
επικεντρωθούν για μερικά χρόνια στην κατασκευή του. Το 1924 λάνσαραν στην
αγορά μια πλήρη γκάμα από τένορ μπάντζο με την ονομασία Epiphone Recording
Banjos. Το 1925 απορρόφησαν την Favoran Banjo Company. Το 1928 η επιχείρηση
μετονομάστηκε σε Epiphone Banjo Company, ανταγωνιζόμενη μεγάλες εταιρείες που
δραστηριοποιούνταν στον ίδιο χώρο ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η παραγωγή
της χρονιάς αυτής αποτελούταν από 11 διαφορετικά μοντέλα μπάντζο, τα οποία
έφεραν τις ονομασίες: Mayfair ($50), Rialto ($75), Peerless ($100), Artist ($150),
Alhambra ($200), Band Master ($250), Concert ($300), Concert Special ($300), De
Luxe ($350), Dansant ($425) και Emperor ($500). Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονταν
σε δύο μορφές, τένορ και plectrum μπάντζο.

7

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για τον Αναστάσιο Σταθόπουλο και την Epiphone:
Carter, Walter (1995) Epiphone - The complete history, Milwaukee: Hal-Leonard Corporation
Fisch, Jim & Fred, L.B. (1996) Epiphone - The House of Stathopoulo, New York: Amsco Publications
Μουστάκας Πέτρος (2011) Η επαγγελματική κατασκευή μουσικών οργάνων στην Αθήνα από τα μέσα του 19ου
αιώνα έως την εποχή του Μεσοπολέμου (διδακτορική διατριβή), κεφάλαιο 6ο, Αθήνα: Τμήμα Μουσικών
Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
8
Nalpas, Joseph & Andria, Jacob de (1893) Annuaire des Commerçants de Smyrne & de l’ Anatolie Premiére Année - 1893, Smyrne
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Ωστόσο, η Epiphone στράφηκε πολύ σύντομα στην παραγωγή της κιθάρας,
όπου και διέπρεψε, αφήνοντας το όνομά της στην ιστορία ως μια από τις μεγαλύτερες
εταιρείες κατασκευής κιθάρας της εποχής. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος σε συνδυασμό
με τον θάνατο του Epi, το 1943, αναχαίτισαν την ανοδική της πορεία.

εικ. 21: Το εργαστήριο κατασκευής μπάντζο της οικογένειας Σταθόπουλου στο Long Island City
(δεκαετία 1920). Από αριστερά: Henry Capiello, Επαμεινώνδας και Ορφέας Σταθόπουλος. Πηγή:
Carter, W. (1995:10) και Fisch & Fred (1996:18)

εικ. 22: Μια από τις ευρεσιτεχνίες του Επαμεινώνδα Σταθόπουλου με αντικείμενο την κατασκευή του
μπάντζο, κατοχυρωμένη το 1917. Πηγή: www.google.com/patents
εικ. 23: Ο «Αυτοκράτορας» (The Emperor), το υψηλότερο μοντέλο μπάντζο της Epiphone το έτος
1928. Πηγή: Εικονογραφημένος τιμοκατάλογος της Epiphone (1928)
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Μπάντζο κατασκευής Λάζαρου Ψυλλάκη, 1932
Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα του Παναγιώτη Καγιάφα9, ο
Λάζαρος Ψυλλάκης (1899-1986) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το πραγματικό
του όνομα ήταν Ψυλλόπουλος, όμως το άλλαξε σε Ψυλλάκης όταν ήρθε στην Ελλάδα
το 1922. Είχε αποφοιτήσει από τη «Μεγάλη του Γένους Σχολή» και μιλούσε πέντε
γλώσσες: ελληνικά, τούρκικα, γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά. To 1930 διέθετε
εργαστήριο στην Πλατεία Ωδείου 2 και προς το τέλος της δεκαετίας στην οδό
Πειραιώς 26. Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μετέφερε το εργαστήριό
του στο σπίτι του στην Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης και στη συνέχεια, έως το 1956,
στον Υμηττό, στην οδό Μεσολογγίου 2. Αργότερα ξαναγύρισε στην Αθήνα, στην
οδό Μαυρομιχάλη 56, και από το 1960 περίπου έως τη συνταξιοδότησή του
εγκαταστάθηκε στην οδό Κωλέττη 2. Ο Λάζαρος Ψυλλάκης έμεινε στην ιστορία ως
ένας εξαιρετικός κατασκευαστής και επισκευαστής βιολιών, κατασκεύαζε όμως και
άλλα μουσικά όργανα, όπως μαντολίνα, κιθάρες και μπάντζο, ανάλογα με τη ζήτηση
της κάθε εποχής.
Αφορμή για το ξεκίνημα της παρούσας μελέτης, αποτέλεσε ο εντοπισμός και
στη συνέχεια η λειτουργική αποκατάσταση από τον γράφοντα ενός τένορ μπάντζο
κατασκευής Λάζαρου Ψυλλάκη. Το συγκεκριμένο όργανο βρέθηκε σε αρκετά καλή
κατάσταση, με μόνες απώλειες τον πρωτότυπο καβαλάρη και ένα τμήμα της
ταστιέρας (από την κορυφή έως το 7ο τάστο).

εικ. 24: Τένορ μπάντζο κατασκευής Λάζαρου Ψυλλάκη 1932. Ιδιωτική συλλογή.
Φωτογραφικό αρχείο Πέτρου Μουστάκα.

Το κυρίως σώμα του αποτελείται από ένα μεταλλικό στεφάνι με εσωτερική
ξύλινη επένδυση, πάνω στο οποίο είναι τεντωμένη μια δερμάτινη μεμβράνη. Την
τάση της μεμβράνης ρυθμίζουν 24 μεταλλικοί σφιγκτήρες στην περίμετρο του
στεφανιού. Το μπράτσο (καθώς και η προέκτασή του, η οποία διαπερνά το κυρίως
σώμα κάτω από τη δερμάτινη μεμβράνη) είναι κατασκευασμένο από μαόνι. Η
ταστιέρα είναι εβένινη και φέρει οστράκινους οδηγούς. Τα κλειδιά είναι εβένινα και
καταλήγουν σε μεταλλικό μηχανισμό, όπως συνηθίζεται στα μπάντζο. Το ξύλινο
9

Λάζαρος Ψυλλάκης (1899 – 1986), άρθρο του Παναγιώτη Καγιάφα στο blog «Έλληνες οργανοποιοί»,
04/01/2013 (ηλεκτρονική διεύθυνση: http://greekluthiers.wordpress.com/2013/01/04/lazaros-psyllakis).
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αντηχείο του οργάνου είναι αποσπώμενο, κατασκευασμένο από «σγουρό» κελεμπέκι
και η πλάτη του -ελαφρώς κυρτή- αποτελείται από 8 δούγιες. Στην μπροστινή του
πλευρά, φέρει περιμετρικά 48 τρύπες για την έξοδο των ηχητικών κυμάτων.
Στην ετικέτα του οργάνου, η οποία είναι κολλημένη στην εσωτερική πλευρά του
αντηχείου, διαβάζουμε τα εξής στοιχεία: ΛΑΖΑΡΟΣ Β. ΨΥΛΛΑΚΗΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ
ΩΔΕΙΟΥ ΑΡ. 2 – ΑΘΗΝΑΙ 1932. – L. B. PSYLLAKIS LUTHIER – PLACE
D’ODEON Nο 2 – ATHÈNES. Η ετικέτα φέρει ακόμη την υπογραφή του
κατασκευαστή και από κάτω της (για δεύτερη φορά) το έτος κατασκευής γραμμένο
όμως εξ’ ολοκλήρου με το χέρι. Στην πλάτη του ξύλινου αντηχείου βρίσκεται μια
μικροσκοπική πυροσφραγίδα με τα στοιχεία: PSYLLAKIS ATHENES.
Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα από τα τεχνικά στοιχεία του οργάνου:
Διαστάσεις
Συνολικό μήκος: 78,5 cm
Μήκος χορδής: 55,6 cm
Μήκος ταστιέρας: 35,6 cm
Πλάτος ταστιέρας κορυφή: 3,2 cm
Πλάτος ταστιέρας βάση: 4,4 cm
Πάχος ταστιέρας: 5 mm
Διάμετρος στεφανιού: 29,5 cm
Βάθος στεφανιού: 5,8 cm
Διάμετρος αντηχείου: 32 cm
Μέγιστο βάθος αντηχείου: 5,3 cm

Υλικά κατασκευής
Μπράτσο: μαόνι
Ταστιέρα: έβενος
Οδηγοί: όστρακο
Αντηχείο: κελεμπέκι
Άλλα στοιχεία
Αριθμός τάστων: 17
Αριθμός σφιγκτήρων: 24

Εκτός από τον Ψυλλάκη, είναι πιθανό ότι και οι αδερφοί Απαρτιάν (Γρηγόρης
και Άρης) ασχολήθηκαν με την κατασκευή κάποιου τύπου μπάντζο. Ο ερευνητής
Παναγιώτης Καγιάφας αναφέρει σε σχετικό άρθρο10: Το εργαστήριο των Απαρτιάν
ήταν στον Πειραιά στην οδό Ρετσίνα αριθμός 13Ε, στο ίδιο σημείο για πάνω από 60
χρόνια. Οι Απαρτιάν έφτιαχναν πάρα πολλά είδη οργάνων: κιθάρες, λαϊκές και
κλασικές, μαντολίνα, μάντολες, λαούτα, μπουζούκια κ.ά (μέχρι και καλούπι για μπάντζο
είχαν).

10

Αφοί Απαρτιάν, άρθρο του Παναγιώτη Καγιάφα στο blog «Έλληνες οργανοποιοί», 17/09/2009 (ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://greekluthiers.wordpress.com/2009/09/17/apartian)
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εικ. 25-30: Τα μέρη από τα οποία αποτελείται το τένορ μπάντζο του Λάζαρου Ψυλλάκη (1932),
λεπτομέρειες της κατασκευής, εξαρτήματα και η ετικέτα του οργανοποιού. Ιδιωτική συλλογή.
Φωτογραφικό αρχείο Πέτρου Μουστάκα.
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Το μπάντζο-μπουζούκι
Η έως τώρα μουσικολογική έρευνα δεν έχει επισημάνει την ύπαρξη κάποιου
ελληνικού υβριδικού μουσικού οργάνου με βάση το μπάντζο, που να δημιουργήθηκε
στον ελλαδικό χώρο ή στην ομογένεια. Στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε να
τεκμηριώσουμε για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός ελληνικού υβριδίου, που συνδύασε
κατασκευαστικά στοιχεία από το μπάντζο και το μπουζούκι και φαίνεται ότι
δημιουργήθηκε γύρω στα 1930. Κατ΄ αναλογία των όσων αναφέραμε παραπάνω για
τις υπόλοιπες παραλλαγές του μπάντζο, θα ονομάσουμε το όργανο αυτό «μπάντζομπουζούκι». Τον συγκεκριμένο όρο χρησιμοποίησε και ο Μιχάλης Γενίτσαρης το
1996 σε τηλεοπτική συνέντευξη.
Η έρευνα για την ανεύρεση στοιχείων ξεκίνησε έπειτα από τον εντοπισμό ενός
ιδιόμορφου μπράτσου μουσικού οργάνου (εικ. 31-34) που βρίσκεται στη συλλογή
του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη. Αν και
μοιάζει αρκετά με το μπράτσο ενός συνηθισμένου «τρίχορδου» μπουζουκιού,
διαφέρει ως προς δύο σημεία: Πρώτον, το μπράτσο εκτείνεται κάτω από όλο σχεδόν
το μήκος της ταστιέρας, έως το 23ο τάστο, αντιθέτως με τη συνήθη πρακτική που
θέλει το μπράτσο του μπουζουκιού να εκτείνεται έως περίπου το 17ο τάστο και την
υπόλοιπη ταστιέρα να υπερκαλύπτει το καπάκι του οργάνου. Δεύτερον, στο κάτω
άκρο του μπράτσου υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν ότι συνδεόταν (με
τη χρήση βίδας) με κάποιον τύπο σώματος ανάλογο με αυτόν του μπάντζο. Στην
κεφαλή φέρει οκτώ μηχανικά κλειδιά, ωστόσο μόνο τα έξι χρησιμοποιούνταν, καθώς
ορισμένα τάστα του οργάνου έχουν αλλοιωθεί από την επαφή με τις χορδές και
μαρτυρούν τη χρήση τριών διπλών χορδών. Φέρει δύο όμοιες πυροσφραγίδες με τα
στοιχεία «C. LAZZARO Garantito ATHENES». Τη συγκεκριμένη πυροσφραγίδα
φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ο Κυριάκος Λαζαρίδης11. Ο Λαζαρίδης (γνωστός και ως
Πεσματζόγλου) γεννήθηκε στο Βουδάριο της Καππαδοκίας το 1905 και ήταν ένας
από τους οργανοποιούς που ήρθαν στον Πειραιά πρόσφυγες μετά την Μικρασιατική
Καταστροφή. Το πρώτο του εργαστήριο βρισκόταν στο σπίτι του, στη Δραπετσώνα,
στην οδό Σμύρνης 4. Στη συνέχεια εργάστηκε στην οδό Αλιπέδου (πίσω από τον
ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά), γνωστή για τα οργανοποιεία της. Αργότερα άνοιξε
δικό του οργανοποιείο στα Νέα Σφαγεία (σημερινή ονομασία Ταύρος), στην
Καλλιθέα και τέλος στον Περισσό12.

11

Η πυροσφραγίδα συνυπάρχει σε παλαιό μπουζούκι με την ταμπέλα του οργανοποιού. Η ταμπέλα φέρει τα
στοιχεία: Οργανοποιείον Κυριάκου Λαζαρίδου, Οδός Ελεύθ. Βενιζέλου 6, 4η σειρά Γερμανικά, τηλ. 482-315, Νέα
Σφαγεία.
12
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κυριάκο Λαζαρίδη, βλέπε:
Μουστάκας Πέτρος (2011) Η επαγγελματική κατασκευή μουσικών οργάνων στην Αθήνα από τα μέσα του 19ου
αιώνα έως την εποχή του Μεσοπολέμου (διδακτορική διατριβή), κεφάλαιο 4ο, Αθήνα: Τμήμα Μουσικών
Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του μπράτσου:
Διαστάσεις
Συνολικό μήκος 67,2 cm
Πάχος κόντρας: 2,5 mm
Μήκος ταστιέρας: 51,2 cm
Πλάτος ταστιέρας κορυφή: 2,45cm
Πλάτος ταστιέρας βάση: 3,5cm
Μήκος χορδής: 67,4 cm

Υλικά κατασκευής
Μπράτσο: μαόνι με κόντρα κελεμπέκι
Ταστιέρα: έβενος
Οδηγοί: όστρακο
Άλλα στοιχεία
Αριθμός τάστων: 24

εικ. 31-32: Η μπροστινή και η πλαϊνή όψη μπράτσου που έχει αποσπαστεί από «τρίχορδο» (2-2-2)
μπάντζο-μπουζούκι, κατασκευής Κυριάκου Λαζαρίδη. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών
Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη. Φωτογράφηση: Πέτρος Μουστάκας.
εικ. 33-34: Λεπτομέρειες από τα δύο άκρα του μπράτσου. Διακρίνονται οι πυροσφραγίδες του
κατασκευαστή: «C. LAZZARO Garantito ATHENES». Φωτογράφηση: Πέτρος Μουστάκας.

Αφότου έγινε κατανοητό ότι το συγκεκριμένο μπράτσο ανήκει σε ένα υβριδικό
όργανο που συνδυάζει το μπουζούκι με το μπάντζο, θεωρήθηκε πιθανό πως -εάν ήταν
αρκετά διαδεδομένο- η ύπαρξη του θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί από παλαιές
φωτογραφίες. Η έρευνα που ακολούθησε κατέληξε στην ανεύρεση τριών
φωτογραφιών που απεικονίζουν ένα τέτοιο όργανο, οι οποίες μάλιστα έχουν μεταξύ
τους σημαντική χρονική απόσταση. Και οι τρεις (εικ. 35, 36, 37) εντοπίστηκαν στο
αρχείο του Ηλία Πετρόπουλου, από όπου αντλήσαμε και τις πληροφορίες για τον
τόπο και τη χρονολογία που αποτυπώθηκαν (Αµερικανική Σχολή Κλασικών
Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Ηλία Πετρόπουλου).
Η πρώτη (εικ. 35) απεικονίζει μια ομάδα δεκαπέντε ατόμων στο ουζερί των τότε
συνεταίρων Γενίτσαρη και Παπαϊωάνου, το 1938, στην οδό Χίου, στα Καμίνια του
Πειραιά. Ανάμεσα τους διακρίνονται πέντε μουσικοί: δύο παίζουν μπουζούκι, δύο
κιθάρα και ένας μπάντζο-μπουζούκι. Το τελευταίο φέρει οκτώ κλειδιά, όπως
συνηθιζόταν στα μπουζούκια της εποχής. Δεν είναι εφικτό να διακρίνουμε τη διάταξη
των χορδών.
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εικ. 35: Παρέα με μουσικά όργανα (1938). Στη λεπτομέρεια μουσικός με μπάντζο-μπουζούκι.

εικ. 36: Λαϊκό συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Στη λεπτομέρεια ο Στέφανος Σπιτάμπελος
με μπάντζο-μπουζούκι (με έξι κλειδιά).

εικ. 37: Ο Γιώργος Ζιάνος με κιθάρα, ο Στέφανος Σπιτάμπελος με μπάντζο-μπουζούκι (με έξι κλειδιά
και διάταξη χορδών 2-2-2) και άγνωστος ακορντεονίστας, γύρω στα 1957.
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Οι άλλες δύο φωτογραφίες απεικονίζουν τον Στέφανο Σπιτάμπελο να παίζει
μπάντζο-μπουζούκι σε λαϊκά συγκροτήματα της δεκαετίας του 1950. Στην πρώτη από
αυτές (εικ. 36) συμμετέχει σε πολυμελές συγκρότημα, δίπλα σε δύο μπουζούκια, δύο
κιθάρες και ένα ακορντεόν. Στη δεύτερη (εικ. 37), στην οποία φαίνεται ηλικιακά
αρκετά μεγαλύτερος, απεικονίζεται όρθιος -με το όργανο κρεμασμένο στον λαιμό
του- δίπλα σε μια κιθάρα και ένα ακορντεόν. Τα μπάντζο-μπουζούκια που κρατάει ο
Σπιτάμπελος στις δύο φωτογραφίες είναι διαφορετικά. Και τα δύο φέρουν έξι κλειδιά
και 24 τάστα. Στην πρώτη περίπτωση το μπράτσο φαίνεται ότι εκτείνεται έως το 20ο
τάστο ενώ στη δεύτερη έως το 22ο. Επίσης, στη δεύτερη περίπτωση είναι ορατή η
ομαδοποίηση των χορδών σε τρία ζεύγη (2-2-2), ενώ για την ηχητική ενίσχυση του
οργάνου χρησιμοποιείται ο δημοφιλής τότε μαγνήτης μάρκας Ideal. Το κομμάτι του
μαύρου πλαστικού που καλύπτει ένα μέρος του σώματος του μπάντζο έχει πιθανώς
τοποθετηθεί για να εγγυάται τη σταθερότητα του μαγνήτη.

εικ. 38-40: Μπάντζο-μπουζούκι (ιδιωτική συλλογή Παναγιώτη Ντόλα). Μήκος χορδής 60 cm,
διάμετρος στεφανιού 25,5 cm, 26 τάστα. Φωτογραφικό αρχείο Πέτρου Μουστάκα.

Σχετικά με τα όργανα που χρησιμοποιεί ο Σπιτάμπελος, ανατρέχουμε σε μια
προφορική μαρτυρία του Μιχάλη Γενίτσαρη. Σε συνέντευξη στον Άρη Σκιαδόπουλο,
μιλώντας για τη γέννηση του «τετράχορδου» μπουζουκιού, αναφέρει13: Το μπουζούκι
το άλλαξε ο Στέφανος ο Σπιτάμπελος, ο δάσκαλος του Χιώτη. Αυτός που έβγαλε το
τετράχορδο μπουζούκι. Δεν το έβγαλε ο Χιώτης. Δεν πήγε στα σαλόνια ο Χιώτης. Ο
Σπιτάμπελος, ο δάσκαλος αυτός, ο Σπιτάμπελος, το Στεφανάκι. Έχω και το μπάντζο13

Απόσπασμα από συνέντευξη του Μιχάλη Γενίτσαρη στην εκπομπή «Νυχτερινός Επισκέπτης» του Άρη
Σκιαδόπουλου (Αρχείο ΕΡΤ, κωδικός τεκμηρίου 0000006802, Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης εκπομπής:
01/01/1996, Τίτλος: Νυχτερινός Επισκέπτης – Μιχάλης Γενίτσαρης, ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.hprtarchives.gr/).
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μπουζούκι σπίτι μου. Ένα μπάντζο ιταλικό και του έχει βάλει χέρι, κοντάρι
μπουζουκίσιο. Αυτός επήρε τη μαντόλα, που ήταν κοντό μαντολίνο αλλά μεγάλο,
μαντόλα λέγεται, και το πήγε στον μάστορα και του έβαλε χέρι μπουζούκι και το έκανε
τετράχορδο και έπαιζε, γιατί ήταν μεγάλος καλλιτέχνης.
Σημαντική προσθήκη στην έρευνα για το μπάντζο-μπουζούκι είναι ένα μουσικό
όργανο που σήμερα βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή (εικ. 38-40) και υπολογίζουμε ότι
είναι κατασκευασμένο γύρω στα 1960. Θεωρούμε πιθανό ότι το σώμα του οργάνου
προέρχεται από παλαιότερο μπάντζο, φτιαγμένο εκτός Ελλάδας, και ότι κάποιος
ντόπιος μάστορας το μετέτρεψε σε μπάντζο-μπουζούκι, προσαρμόζοντας πάνω του το
αντίστοιχο μπράτσο. Εφάρμοσε δηλαδή την τακτική που περιγράφει παραπάνω ο
Μιχάλης Γενίτσαρης.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι ορισμένοι οργανοποιοί κατασκευάζουν σήμερα, σε
χώρες του εξωτερικού, ένα υβριδικό όργανο που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του
μπάντζο και του ιρλανδικού μπουζουκιού. Το όργανο αυτό αποκαλούν συνήθως
μπαντζούκι (banjouki). Ως παράδειγμα αναφέρουμε τα όργανα που κατασκευάζει ο
Jeffrey P. Kramer14 (Burlington, Wisconsin, USA), υπό την επωνυμία “Cloverlick
Banjos”.
Το μπάντζο-μπουζούκι αποτελεί μια ακόμη έκφανση της ποικιλομορφίας που
διακρίνει την κατασκευή μουσικών οργάνων στην Ελλάδα. Το πέρασμα του χρόνου
σκεπάζει πολλές φορές σημαντικές στιγμές της ανθρώπινης δημιουργίας. Αυτό
φαίνεται ότι συνέβη και στην περίπτωση της εγχώριας οργανοποιίας, το παρελθόν της
οποίας κρύβει πολλές εκπλήξεις, καθώς και έναν τεράστιο πλούτο από καλλιτεχνική,
αισθητική, κοινωνική, τεχνική και επιστημονική άποψη.
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Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.cloverlickbanjoshop.com/Home

