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«Η γκάιντα αυτή ακούγεται ωραία αλλά είναι ξεκούρδιστη»: το ζήτημα της κατασκευής της 
γκάιντας στη Θράκη 
 
Η εισήγηση αυτή αφορούσε την κατασκευή της γκάιντας στη Θράκη, εστιάζοντας σε ζητήματα 
τεχνικά και, κυρίως, αισθητικά. 
 
Αφορμή για τον τίτλο στάθηκε μια στιχομυθία που έλαβε χώρα σε μια ταβέρνα του 
Διδυμοτείχου. Στη διάρκεια ενός γλεντιού με γκάιντες αλλά και ακορντεόν, σε κάποια στιγμή 
από έναν ντορβά βγήκε μια παλαιά γκάιντα, κατασκευασμένη κάπου στις αρχές του 20ου αιώνα. 
Στους γκαϊντατζήδες έπεσε συναγερμός. Όλοι ήθελαν να την λαλήσουν και δεν μπορούσαν να 
την αποχωρηστούν. Ο μόνος που δεν ενθουσιάστηκε ήταν ένας ακορντεονίστας, ο οποίος δεν 
μπορούσε να συνοδέψει με το ακορντεόν του καθώς ήταν τονισμένη κάπου «μεταξύ» σι και σι 
ύφεση. Κατά την άποψή του «η γκάιντα δεν ήταν σωστή». 
 
Αυτές οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αισθητικές ματιές έγιναν η αφορμή για την εισήγηση. Το 
βασικό ερώτημα ήταν το εξής: τι ήταν αυτό που έκανε κάποιους να λατρεύουν τον ήχο ενός 
οργάνου και κάποιους άλλους να τον θεωρούν «λάθος»; 
 
Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό επιστρατεύτηκαν κατασκευαστικά, αναλυτικά και 
εθνογραφικά στοιχεία. Σε μια σύντομη αναδρομή, παρουσιάστηκε η ερευνητική μου πορεία 
στον Έβρο και η προσπάθειά μου να κατανοήσω το όργανο αυτό και τον κόσμο του. Πώς ήταν 
δυνατόν, ενώ όλοι συμφωνούν ότι η γκάιντα ήταν παντού μέχρι σχεδόν τα χρόνια του ’60, 
τριάντα χρόνια μετά να υπάρχουν ελάχιστοι πλέον γκαϊντατζήδες και όλοι σε μεγάλη ηλικία; Τι 
ήταν αυτό που έκανε το όργανο αυτό να φτάσει στα πρόθυρα της εξαφάνισης και να απαξιωθεί 
συμβολικά; Μήπως η γκάιντα δεν ήταν απλά ένα όργανο, αλλά ένα σύμβολο; Σύμβολο ενός 
πανάρχαιου αγροκτηνοτροφικού πολιτισμού, από τον οποίον όλοι ήθελαν να αποδράσουν κατά 
τις μεταπολεμικές δεκαετίες; 
 
Ύστερα από την συνοπτική παρουσίαση του ιστορικού και εθνογραφικού πλαισίου της έρευνάς 
μου, εστίασα σε ζητήματα κατασκευαστικά και αισθητικά γύρω από το τι θεωρείται, σήμερα και 
παλαιότερα, ως «καλή γκάιντα». 
 
-Αρχικά, παρουσιάστηκε η έκταση του οργάνου και η στήλη των αρμονικών του ισορκάτη, όπου 
φάνηκε ότι οι πρώτοι αρμονικοί του, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ηχηροί, συνηχούν με την έκταση 
του μελωδικού αυλού. 
-Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι οργανολογικές και αισθητικές τροποποιήσεις από τις οποίες 
πέρασαν οι γκάιντες στη Βουλγαρία, ακολουθώντας τα προτάγματα του Σοσιαλιστικού 
καθεστώτος, με σκοπό να καταστούν ισοσυγκερασμένα όργανα. 
-Κατόπιν, παρουσιάστηκε το ζήτημα του τονισμού και της φθογγοθεσίας για τις εβρίτικες 
γκάιντες. Για τον τονισμό δεν υπήρχε ανάγκη για κάποιο σταθερό σημείο αναφοράς, π.χ. το λα, 
καθώς οι γκάιντες ήταν φτιαγμένες για να παίζουν μόνες τους και να συνοδεύουν το τραγούδι. 
Για τη φθογγοθεσία ιδιαίτερα αποκαλυπτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι γκαϊντατζήδες 



προετοιμάζουν το όργανό τους για να παίξει. Μέσα από την εναρκτήρια μελωδία 
αντιπαραβάλλουν, ουσιαστικά, αυτό που έχουν στα αφτιά τους ως σωστό κούρδισμα με αυτό 
που ακούν, τόσο σε μελωδικό, όσο και σε συνηχητικό επίπεδο. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο, ότι η 
μελωδία αυτή περιστρέφεται γύρω από φθόγγους οι οποίοι ανήκουν στην πρώτη εξάδα των 
αρμονικών του ισοκράτη. Αν κανείς παρατηρήσει τις ακτινογραφίες των παλαιών οργάνων 
διαπιστώνει ότι, από κατασκευαστικής πλευράς, το κούφωμα των τρυπών και το μέγεθός τους 
μαρτυρά την προσπάθεια του κατασκευαστή να κάνει τους φθόγγους της αρμονικής στήλης να 
ηχήσουν καλύτερα.  
-Όλη η κατασκευαστική-αισθητική αυτή λογική έχει άμεση επίπτωση και στο ρεπερτόριο, το 
οποίο με τη σειρά του κινείται στο πλαίσιο που ορίζουν οι κατασκευαστικές προδιαγραφές του 
οργάνου. Με άλλα λόγια, η γκάιντα και το ρεπερτόριό της αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία… 
Η λογική αυτή είναι καθαρά «γκαϊντοκεντρική» και αντικατοπτρίζει την εποχή όπου η γκάιντα 
και η φωνή ήταν οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος για τις μουσικές της Θράκης. 
 
Επιστρέφοντας στο σήμερα, πίσω από την «απαξιωτική» αντιμετώπιση του ακορντεονίστα 
απέναντι στο παλαιό όργανο, που ήταν το αντικείμενο του πόθου όλων των παλαιών 
γκαϊντατζήδων, μπορεί κανείς να εντοπίσει τις διαφορετικές απαιτήσεις που οι σημερινοί 
μουσικοί έχουν από το όργανό τους. Πλέον μια γκάιντα «πρέπει» να είναι ένα όργανο που να 
μπορεί να συνυπάρξει με άλλα όργανα στο περιβάλλον μιας ορχήστρας και να ενταχτεί με 
ενορχηστρωτικές λογικές. Δεν είναι τυχαίο ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα των Βούλγαρων, 
στις περισσότερες περιπτώσεις οι νεότεροι γκαϊντατζήδες παίζουν χωρίς ισοκράτη, ώστε το 
όργανο να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στο νέο του περιβάλλον. 
 
Ως προς το ερώτημα«ποια είναι η καλή γκάιντα», η απάντηση περνά μέσα από ένα άλλο 
ερώτημα: «Τι θέλει κανείς να κάνει». Αν θέλει να κάνει ιστορικές αναπαραστάσεις του παλαιού 
ύφους, απαραίτητο είναι να έχει όργανα παλαιών προδιαγραφών και παίξιμο ανάλογο, όπως 
γίνεται και με την προσέγγιση στις παλαιές μουσικές της Ευρώπης. Αν, πάλι, θέλει να εντάξει 
την γκάιντα στο σήμερα, τότε εννοείται ότι οι δρόμοι προς την κατασκευαστική καινοτομία είναι 
ανοιχτοί.  
 
Το μόνο που δεν επιτρέπεται είναι η άγνοια… 
 
 
 


