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Ο Αντώνης με το ατελείωτο μεράκι και αγάπη 
για την λατέρνα, μας ξεναγεί στην ιστορία, 
το παρόν και το μέλλον της λατέρνας.

«Γεια σας, λέγομαι Αντώνης Νασιόπουλος και 
είμαι κατασκευαστής-σταμπαδόρος λατέρνας. Η 
λατέρνα ανήκει στα αυτόματα μουσικά όργανα που 
παίζονται δια στρομφάλου. Με την μορφή που την 
ξέρουμε σήμερα άρχισε να κατασκευάζεται στην 
Κωνσταντινούπολη, γύρω στο 1880, από Ιταλούς 
κυρίως μαστόρους με κυριότερο τον Τζουζέπε 
Τουρκόνι. Αυτός έφτιαξε εκεί εργοστάσιο παρα-
γωγής και είχε μέσα προσωπικό που απαρτιζόταν 
βασικά από Κωνσταντινοπολίτες. Αυτοί οι άνθρω-

ποι στην πορεία και αφού έμαθαν την δουλειά 
άνοιξαν δικές τους βιοτεχνίες και βοήθησαν πολύ 
στην άνθιση του οργάνου!! Εκτός, λοιπόν, από τον 
Τουρκόνι, μεγάλοι κατασκευαστές ήταν ο Κάρμε-
λος Φορμόζα, ο Πολύκαρπος, ο Τριπολιτσιώτης, ο 
Γεωργίου, ο Φωτίου, ο Ντικράν και άλλοι. Ταυτό-
χρονα με τους κατασκευαστές, όμως, προέκυψαν 
και οι σταμπαδόροι, αυτοί δηλαδή που στάμπαραν 
τα τραγούδια στους κυλίνδρους της λατέρνας. 
Ο πρώτος ήταν ο Ιωσήφ Αρμάος, ο πατέρας του 
διάσημου Νίκου Αρμάου, του καλύτερου στα-
μπαδόρου όλων των εποχών!! Η λατέρνα, λοιπόν, 
άκμασε στην Πόλη για αρκετά χρόνια, μέχρι τον 

Η λατέρνα
του χθες και του σήμερα

Επιμέλεια δημοσίευσης της συναδέλφου Μιρέλλας Καπέτα

Δεν θα μπορούσε ίσως να βρεθεί καλύτερος αφηγητής της λατέρνας του 
χθες και του σήμερα από τον Αντώνη Νασιόπουλο, τον μοναδικό στην Ελ-
λάδα του σήμερα, κατασκευαστή-σταμπαδόρο λατέρνας. 

Ο Αντώνης Νασιόπουλος είναι σήμερα ο μοναδικός στα Βαλκάνια κατασκευαστής-σταμπαδόρος λατέρνας.
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Διωγμό, το 1922. Τότε έφυγαν όλοι οι κατασκευα-
στές και οι τεχνίτες και άρχισαν να μεταναστεύουν 
προς την Ελλάδα.

Η λατέρνα, λοιπόν, γνώριζε μια δεύτερη περίοδο 
ακμής στη χώρα μας για μερικά χρόνια ακόμα, μέ-
χρι την περίοδο της κατοχής που αναγκαστικά όλα 
αυτά μπήκαν σε δεύτερη μοίρα. Η τελευταία που 
γνωρίζω το έτος κατασκευής της είναι μια Ντικράν 
του 1936 και μετά τέλος!! Κάπου εδώ αρχίζει και 
ο δικός μου ρόλος στην πορεία της ιστορίας της.

Από μικρό παιδί που μέναμε στην Πλάκα θυμά-
μαι κάθε πρωί να περνάει μια λατέρνα έξω από το 
σπίτι μας!! Εγώ έτρεχα στο παράθυρο για να την 
ακούσω!!! Τα χρόνια πέρασαν, φύγαμε από την 
Πλάκα και μετακομίσαμε στη Γλυφάδα. Τελείωσα 
το λύκειο και κατόπιν ξαναπήγα στην Αθήνα για να 
εργαστώ στην οικογενειακή μας επιχείρηση. Ήταν 
1991 και τότε την ξαναείδα. Η ίδια λατέρνα και ο 
ίδιος λατερνατζής, αρκετά χρόνια μετά!!!  Έτσι λοι-
πόν, μου μπήκε η ιδέα να αποκτήσω μια λατέρνα!!!

Έψαξα, ρώτησα, είδα κάμποσα όργανα και τελικά 
κατέληξα να αγοράσω την λατέρνα που περνούσε 
κάτω από το σπίτι μας όταν ήμουν παιδί!! Ο λατερ-

νατζής ο κυρ Μήτσος είχε 2 και τη μια αποφάσισε 
να τη δώσει!! Το Σεπτέμβριο, λοιπόν, του 1992 έχω 
πάρει τη λατέρνα, η οποία φυσικά μετά από τόσα 
χρόνια δουλειάς στον δρόμο έχει ανάγκη σοβαρών 
επισκευών. Ο λατερνατζής, λοιπόν, μου λέει ότι 
υπάρχουν δύο τελευταίοι τεχνίτες, ο Αρμάος στην 
Καλλιθέα και ο Τζιωνής στις Σέρρες!! Γεροντάκια 
φυσικά και οι δύο. Αποφασίζω να απευθυνθώ στον 
Αρμάο. Πήγα, γνωριστήκαμε, έφτιαξε τη λατέρνα 
μου και βλέποντας το ενδιαφέρον μου, μού έδει-
ξε να κουρδίζω και να επισκευάζω και κάπως έτσι 
πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια!! Είχα μάθει σχεδόν τα 
πάντα, εκτός από το σταμπάρισμα, δηλαδή, την εγ-
γραφή τραγουδιών και τότε μου έρχεται ένα χαρτί, 
ότι έπρεπε να υπηρετήσω τη θητεία μου!!

Φεύγοντας, ο Αρμάος μού λέει ότι μετά το στρα-
τό θα κάτσουμε να μου δείξει και αυτό το πολύ 
βασικό κομμάτι που δεν ήξερα. Δυστυχώς κατά 
τη διάρκεια της θητείας μου ο Αρμάος πεθαίνει!! 
Την ημέρα που το έμαθα, όμως, ήρθε ταυτόχρονα 
και η μετάθεσή μου από τη Ρόδο που υπηρετούσα. 
Το χαρτί της μετάθεσης έλεγε Σέρρες. Εδώ είναι 
λοιπόν τα παιχνίδια της μοίρας, καθώς όπως προ-

«Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Η κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε το 1955 στην Πάτρα, με πρωταγωνιστές 
τους Μίμη Φωτόπουλο, Βασίλη Αυλωνίτη και Τζένη Καρέζη.
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ανέφερα στις Σέρρες, υπήρχε ακόμα ο τελευταίος 
τεχνίτης λατέρνας, ο Τάσος Τζιωνής!! Με το που 
έφτασα επάνω, λοιπόν, τον πήρα τηλέφωνο και 
του ζήτησα να τον γνωρίσω!! Από τότε όλα πήγαν 
κατ ευχήν, καθώς αναπτύξαμε μια πολύ δυνα-
τή φιλία, όπως ο ίδιος έλεγε. Μιλούσαμε την ίδια 
γλώσσα!! Μού έδειξε την τέχνη του και μού έδω-
σε τα τραγούδια του!! Ο κυρ Τάσος έζησε μέχρι το 
2003 και συχνά-πυκνά τον επισκεπτόμουν!!

Έχουμε κατασκευάσει πολλές λατέρνες, σίγουρα 
γύρω στις 30, μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Βα-
σίλη Ιακωβίδη, Κωνσταντινουπολίτη τεχνίτη πιά-
νων. Αρχίσαμε την κατασκευή στα τέλη του 1995, 
οταν απολύθηκα από φαντάρος. 

Στην αρχή δειλά-δειλά να φτιάξουμε την πρώτη.  
Ήταν ένα τόλμημα, καθώς η τελευταία είχε φτιαχτεί 
το 1936 και εμείς την αναβιώσαμε εξήντα χρόνια 
μετά. Φτιάξαμε αρκετά όργανα, ο Ιακωβίδης έφτια-

χνε τη λατέρνα και εγώ περνούσα τα τραγούδια. 
Είχαμε χωρίσει τα πόστα μας και κάναμε σωστή 
δουλειά έτσι!! Μετέπειτα ο Ιακωβίδης πέθανε και 
απέμεινα εγώ να τα κάνω όλα, πράγμα δύσκολο 
γιατί πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Να εί-
σαι ξυλουργός, οργανοποιός, σιδεράς, χορδιστής, 
λουστραδόρος, μουσικός. Για να γίνει μια λατέρ-
να χρειάζονται 5-6 μήνες δουλειάς, καθώς δεν 
υπάρχουν εξαρτήματα στο εμπόριο και έτσι όλα τα 
κομμάτια της φτιάχνονται εξαρχής!! Από ξύλο και 
σίδερο φτιάχνεται, ό,τι υλικά έβαζαν τα χρόνια τα 
παλιά, τα ίδια βάζουμε και σήμερα. Οξιά, έλατο και 
φλαμούρι, είναι τα ξύλα που χρησιμοποιούνται και 
για κόλλα μόνο ψαρόκολλα, όπως παλιά!! 

Τα τραγούδια που περνάω μέσα είναι κυρίως τα 
ρεμπέτικα και τα λαϊκά, αλλά δεν λείπουν και κά-
ποια βαλσάκια, φοξ ή ταγκό!! Κάποιοι αρέσκονται 
και στα νησιώτικα.

Πιστεύω πως η λατέρνα θα έχει μια θέση και στο 
μέλλον. Όσο περνάνε τα χρόνια ο κόσμος θα την 
αναζητήσει για τη γλυκιά φωνή της και τον πολύ 
ιδιαίτερο τρόπο που αποδίδει τα τραγούδια της. 

Κάποιοι συνθέτες, όπως ο Κραουνάκης την 
πρόβαλαν με τον τρόπο τους, αφού έβαλαν τρα-
γούδια τους στον κύλινδρό της, όπως το «ΑΥΤΗ Η 
ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ» και «ΤΑ ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΛΑΙΚΑ». 

Για να συνεχίσει ,λοιπόν, να ακούγεται για χρό-
νια ακόμα, μαθαίνω τον γιο μου την τέχνη της, ελ-
πίζοντας να με ξεπεράσει κατά πολύ!!!»


