
 

1 Το ξύλο και η χρήση του στην τέχνη της Παραδοσιακής Οργανοποιίας –Γιώργος Αδαμίδης -2017 

Περίληψη Εισήγησης 

 

 

Το Ξύλο και η χρήση του στην τέχνη 

της Παραδοσιακής Οργανοποιίας 

 

 

                 Γιώργος Αδαμίδης 

1Ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ της Παραδοσιακής 

Οργανοποιίας, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτιστικό Κέντρο ¨Μελίνα¨ 

Αθήνα -Σάββατο 1η Ιουλίου 2017, 

  



 

2 Το ξύλο και η χρήση του στην τέχνη της Παραδοσιακής Οργανοποιίας –Γιώργος Αδαμίδης -2017 

Η χρήση του Ξύλου στην κατασκευή της μεγάλης πλειοψηφίας 

των εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων είναι συντριπτική 

και έχει καθιερωθεί μέσα από την μακραίωνη εξέλιξη τους και την 

εξέλιξη της ίδιας της τέχνης της μουσικής, όπως αυτή ιστορικά 

καταγράφεται. 

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των θαυμαστών ιδιοτήτων του 

ίδιου του ξύλου, φυσικών, μηχανικών και ακουστικών, σε 

σύγκριση με κάθε άλλο φυσικό, αλλά και τεχνητό υλικό.  

Στην παραδοσιακή τέχνη της κατασκευής μουσικών οργάνων, 

όπως αυτή εξελίσσεται από την εποχή της Ευρωπαϊκής 

Αναγέννησης και παρακολουθεί την εξέλιξη της ίδιας της μουσικής, 

των επιστημών και της τεχνολογίας, η χρήση του είναι απολύτως 

κομβική. Βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής του κάθε 

καλλιτέχνη οργανοποιού ή του οποιουδήποτε απλού ανθρώπου 

επιχειρεί να κατασκευάσει ένα μουσικό όργανο, σε οποιοδήποτε 

μήκος και πλάτος της γης. 

Οι δύο αναπόσπαστες και καθολικές φυσικές  ιδιότητες του 

ξύλου η υγροσκοπικότητα του και η ανισότροπη φύση του, 

διαμορφώνουν αποφασιστικά το πεδίο στο οποίο βρίσκονται και 

συγκεντρώνονται κάθε φορά, ¨οι συνολικές προκλήσεις ¨ που ο 

κάθε οργανοποιός έχει μπροστά του, και πρέπει να τις χειρισθεί, 

καθώς σχεδιάζει (σχεδιασμός), καθώς προετοιμάζει 

(υλοχρηστική) και καθώς κατασκευάζει (χρήση τεχνολογίας) ένα 

μουσικό όργανο. 

    Η συλλογική εμπειρία και η σχετικά πλούσια εφαρμοσμένη 

έρευνα, σε   αυτό το πολύ ευρύ και δύσκολο γνωστικό πεδίο, 

υποδεικνύουν και αναδεικνύουν από τις παραπάνω προκλήσεις  

¨δύο τεχνικές παραμέτρους κλειδιά¨ της χρήσης του ξύλου στην 

τέχνη της παραδοσιακής οργανοποιίας: 

➢ Τον χειρισμό της διαδικασίας ξήρανσης του ξύλου 

(χειρισμός της υγροσκοπικότητας του ξύλου) 

➢ Τις μεθόδους -τεχνικές και τεχνολογίες πρίσης και κοπής 

του ξύλου από το κούτσουρο στον πάγκο του μάστορα 

(χειρισμός της ανισότροπης φύσης  του ξύλου) 

Δεδομένου ότι οι συνολικές απαιτήσεις ποιότητας του ξύλου στην 

τέχνη της κατασκευής μουσικών οργάνων είναι οι ψηλότερες  από 

κάθε άλλη χρήση του, η ικανότητα χειρισμού των δύο αυτών 
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παραμέτρων από την πλευρά του τεχνίτη είναι σημαίνουσας και 

καθοριστικής σημασίας για την ικανοποίηση αυτών των ποιοτικών  

απαιτήσεων, σε συνθήκες που διαμορφώνει η αδήριτη 

πραγματικότητα της υποβάθμισης της ποιότητας και της μείωσης 

της βιοποικιλότητας των δασών που είναι αύξουσα, μέχρι και 

ραγδαία σε μερικές περιοχές του πλανήτη (ζώνη του Τροπικού). 

Σε σχέση με την ξήρανση (χειρισμός της υγροσκοπικότητας) 

προδιαγράφονται και αναλύονται οι κατάλληλες μέθοδοι, τεχνικές 

και τεχνολογίες ξήρανσης που είναι : 

• είτε η συστηματική και μεθοδευμένη φυσική ξήρανση του 

ξύλου (ξήρανση στον αέρα) από την ξύλευση του δένδρου 

μέχρι την κατασκευή του οργάνου,  

• είτε η συνδυασμένη φυσική ξήρανση του στον αέρα 

(προξήρανση) παράλληλα με την χρήση και αξιοποίηση της 

ηλιακής ενέργειας (Ηλιακό Ξηραντήριο) 

Σε σχέση με τον χειρισμό της ανισότροπης φύσης του ξύλου 

προδιαγράφονται και αναλύονται μέθοδοι, τεχνικές και τεχνολογίες 

πρίσης και κοπής του ξύλου από την ξύλευση του δένδρου, από το 

κούτσουρο δηλαδή, μέχρι τον πάγκο του μάστορα και ειδικότερα: 

• Προδιαγράφεται με λεπτομέρεια η μέθοδος της ακτινικής 

πρίσης και επανάπρισης (radial sawn method) 

συνοδευόμενη από λεπτομερή αναφορά των 

πλεονεκτημάτων της 

• Προδιαγράφεται με λεπτομέρεια η τεχνική ¨της σχίζας¨ 

δηλαδή της κοπής του κορμού σε τέσσερα τεταρτημόρια 

(Quartersawn technique) και όλων όσων την συνοδεύουν 

• Γίνεται εκτενής αναφορά, συνοδευόμενη από χρήση 

εποπτικών μέσων (βίντεο), της τεχνολογίας και του 

μηχανολογικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος και 

κατάλληλος για τις εφαρμογές αυτές.  

Η ικανοποίηση των παραπάνω με τον τρόπο που η παρούσα 

εισήγηση προσεγγίζει και προτείνει διαμορφώνει ένα πλαίσιο  

τεχνικών όρων και προϋποθέσεων ζωτικής σημασίας για όλη την 

διαδικασία της καθαυτού κατασκευής του κάθε μουσικού οργάνου 

που ακολουθεί, σε κάθε εργαστήριο, από κάθε κατασκευαστή. 
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 Συμβάλλουν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις με την σειρά 

τους, συνδυαστικά και από κοινού,  

✓ με τρόπο αποφασιστικό στην ενίσχυση  άλλων φυσικών 

ιδιοτήτων του ξύλου (όπως είναι η πυκνότητα, η 

σκληρότητα, το βάρος, η ελαστικότητα, η πλαστικότητα, η 

σταθερότητα των διαστάσεων κ.λ.π.),  

✓ στην ενίσχυση της επάρκειας και αντοχής του ξύλου από 

την άποψη της μηχανικής (η περιοχή αναλογικότητας και οι 

τιμές του Δείκτη Ελαστικότητας του Young, η αντίσταση 

στην στατική και δυναμική κάμψη, στον εφελκυσμό, στην 

διάτμηση κ.λ.π.) και  

✓ στην ενίσχυση και διεύρυνση των ακουστικών ιδιοτήτων, 

των χαρισμάτων και της ηχητικής του απόκρισης του ξύλου 

(μετάδοση των δονήσεων και της ταχύτητας μετάδοσης 

των ηχητικών κυμάτων παράλληλα/κατά μήκος των νερών  

του ξύλου, την μείωση της απορρόφησης και του 

συντελεστή απορρόφησης των δονήσεων και των ηχητικών 

κυμάτων στο αντηχείο, την αύξηση και την ενίσχυση της 

διέγερσης και της ταλάντωσης του καπακιού, κ.λ.π).  

 

             


