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Η αναδηµοσίευση των φωτογραφιών που ανήκουν στο «Αρχείο Πέτρου 
Μουστάκα» επιτρέπεται ελεύθερα, µε την προϋπόθεση να αναφέρεται µε σαφήνεια η 
πηγή. Απαγορεύεται η προσθήκη υδατογραφηµάτων ή άλλων γραφικών ή λεκτικών 
στοιχείων στις συγκεκριµένες φωτογραφίες. 
 
 
Πρόλογος 
 

Σε συνέχεια προηγούµενων άρθρων µου, που ερευνούν τη µορφολογική 
εξέλιξη των µπουζουκιών στις αρχές του 20ου αιώνα, επικεντρώνω εδώ στις 
διαµέτρους των χορδών που χρησιµοποιούνται την εποχή εκείνη, αξιοποιώντας 
τις πληροφορίες που δίνει ο Αναστάσιος Σταθόπουλος σε έναν κατάλογο των 
προϊόντων του καταστήµατός του. Στον κατάλογο αυτόν εντόπισα και την 
«τετράχορδη» εκδοχή του µπουζουκιού, για την οποία έως τώρα 
στηριζόµασταν σε προφορικές µαρτυρίες.  

Η επιλογή των χορδών σε ένα µουσικό όργανο είναι καθοριστικής 
σηµασίας για το τελικό ηχητικό αποτέλεσµα, αλλά και για τις τεχνικές 
παιξίµατος που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτό. Στην περίπτωσή µας, 
µια τεκµηριωµένη τεχνική προσέγγιση αποτελεί προϋπόθεση για µια κατά το 
δυνατόν πιστή αναπαραγωγή και µελέτη του ηχοχρώµατος και των 
εκφραστικών δυνατοτήτων των µπουζουκιών του Αναστάσιου Σταθόπουλου. 

Οι κάτοχοι τέτοιων οργάνων, λόγω της έλλειψης σχετικής µελέτης, 
χρησιµοποιούν συνήθως τις χορδές και το κούρδισµα των σύγχρονων 
µπουζουκιών, µε αποτέλεσµα όχι µόνο τον σχηµατισµό µιας αναληθούς 
ηχητικής εικόνας, αλλά και την έντονη µηχανική καταπόνηση των οργάνων. Η 
παρούσα έρευνα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προτείνοντας τη χρήση των 
κατάλληλων χορδών σε συνδυασµό µε συγκεκριµένα κουρδίσµατα και 
ρίχνοντας ακόµα περισσότερο φως σε µια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο της 
ελληνικής οργανοποιίας, αλλά και εν γένει της ελληνικής µουσικής 
παράδοσης. 

 
 

Αναστάσιος Σταθόπουλος - Βιογραφικά στοιχεία 
 

 Ο Αναστάσιος Σταθόπουλος είναι ένας από τους κυριότερους 
εκπροσώπους της ελληνικής οργανοποιίας στην Αµερική, στις αρχές του 20ου 
αιώνα. Κατασκευαστής µε µεγάλη παραγωγή, ασχολήθηκε µε µια ευρεία 
γκάµα µουσικών οργάνων και υπήρξε ιδιαιτέρως εφευρετικός. Ίδρυσε το 
πρώτο του οργανοποιείο στη Σµύρνη, το 1888, ενώ το 1903 µετανάστευσε στη 
Νέα Υόρκη, όπου χάρη στις ικανότητές του δηµιούργησε µια µεγάλη 
επιχείρηση κατασκευής και εµπορίου µουσικών οργάνων. Την επιχείρηση αυτή 
συνέχισαν επάξια τα παιδιά του, µε την επωνυµία αρχικά House of Stathopoulo 
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και αργότερα Epiphone. Αναλυτικές πληροφορίες για τον Αναστάσιο 
Σταθόπουλο και τους διαδόχους του θα βρείτε, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, στη 
διδακτορική διατριβή του γράφοντος, η οποία είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική 
µορφή στο Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών (http://thesis.ekt.gr/ 
thesisBookReader/id/25722). 
 
 
Τα µπουζούκια του καταλόγου του 1913 
 

Στον κατάλογο του εργοστασίου του Αναστάσιου Σταθόπουλου, ο 
οποίος εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη το 1913, υπάρχουν οι φωτογραφίες τριών 
µπουζουκιών, µε τους κωδικούς αριθµούς 138, 141 και 150 (εικ. 1). Οι 
περιγραφές που δίνει ο ίδιος ο κατασκευαστής για τα συγκεκριµένα όργανα 
είναι οι παρακάτω1:  

 
 

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ «ΠΕΡΦΕΚΤΟΝ» 
138: 17 δόγας εκ κισσού και 
τριανταφυλλέας, ωραία στιλβωµένον, 
ωραία διακοσµηµένη πλαξ όπου παίζει 
η πέννα, µε νικέλινας µηχανάς…$15.00 
141: Με 27 δόγας, εκτάκτως 
στιλβωµένον, ο γύρος του καπακιού 
καθώς και της ρόδας διακοσµηµένα µε 
επίλεκτον συντέφιον και µωσαϊκόν. 
Ταστιέρα εξ εβένου, περιδεδεµένη µε 
ιβορίτιδαν, πολύπλεκτον χείρα και 
νικέλινας κλειστάς µηχανάς…$30.00 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ «ΠΕΡΦΕΚΤΟΝ» 
ΠΛΑΤΙΑ

2 
150: Εξ ινδικού µαωνίου και 
καλλιτεχνικώς επεξεργασµένον...$15.00 
 
 

Στον ίδιο κατάλογο ο οργανοποιός προτείνει ένα αρµάτωµα, του οποίου 
όµως η περιγραφή είναι αρκετά δυσνόητη και επιδέχεται ενδεχοµένως 
διαφορετικών ερµηνειών: ∆ια τα ψιλά, ήτοι 1η και 3η µεταχειρησθήτε καρέλα 
αρ. 1 Μπουργάνες ήτοι µπάσες εκάστη $0.05 αι 12 $0.35. ∆ια ζίλη 
µεταχειρισθήτε καρέλα 000. Επιπλέον, οι χορδές των µπουζουκιών στις 
φωτογραφίες δεν είναι απολύτως εµφανείς. 

Συνδυάζοντας, ωστόσο, όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, θα επιχειρήσουµε 
στη συνέχεια µια προσωπική ερµηνεία για το αρµάτωµα των µπουζουκιών του 
Αναστάσιου Σταθόπουλου. 
 
                                                 
1 Στα κείµενα του καταλόγου διατηρούµε την ορθογραφία του αρχικού συγγραφέα. 
2 Ο κατάλογος του Α. Σταθόπουλου περιέχει «πλατιά» µαντολίνα και µπουζούκια, δηλαδή όργανα µε 
«πλακέ» σκάφος. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και το µπουζούκι αρ. 150. Ως προς τα «πλατιά» 
µαντολίνα αναφέρει τα εξής: Τα όργανα ταύτα είναι του τελειοτέρου τύπου κατασκευής, έχοντα 
εκτάκτως µεγάλην φωνήν, ηχώδη και µελωδικήν. Είναι δε απολύτως στερεά, µικρόσωµα και ελαφρά. 

εικ. 1 - Φωτογραφίες µπουζουκιών από 
τον  κατάλογο του Αναστάσιου 

Σταθόπουλου (αρ. 138, 150 και 141). 
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Οι διατάξεις των χορδών 
 

Η παρατήρηση των χορδών στις φωτογραφίες, αν και αρκετά 
προβληµατική, αποδείχθηκε πολύτιµη. Αυτές είναι περισσότερο εµφανείς σε 
ορισµένα σηµεία, όπως η κλειδιέρα και η πεναριά των οργάνων. Χορδές µε 
µεγαλύτερη διάµετρο είναι προφανώς πιο ευδιάκριτες. Η προσωπική ερµηνεία 
που παρουσιάζουµε εδώ στηρίζεται στην πεποίθηση ότι τα ζίλη, λόγω του 
ελάχιστου όγκου τους, είναι σχεδόν αόρατα στις φωτογραφίες. 

Για λόγους απλοποίησης της περιγραφής, θα αριθµήσουµε τα οκτώ 
κλειδιά των µπουζουκιών, µε βάση το παρακάτω σχέδιο: 

 
Στο µπουζούκι 138 βρίσκονται σε χρήση τα επτά από τα οκτώ κλειδιά, 

δηλαδή όλα, εκτός από το 5ο (εικ. 2). Το όργανο είναι «τρίχορδο», δηλαδή 
φέρει τρεις σειρές χορδών. Μπουργάνες φαίνεται να υπάρχουν στην 2η και 3η 
σειρά. Η κάτω σειρά µοιάζει διπλή, ενώ η µεσαία µονή. Αν όµως λάβουµε 
υπόψη ότι η µπουργάνα στη µέση είναι δεµένη στο 4ο κλειδί, τότε είναι πιθανό 
να έχει ταίρι µια πολύ λεπτή χορδή που δεν είναι ορατή στη φωτογραφία και 
αντιστοιχεί στο 3ο κλειδί. Η τρίτη σειρά είναι τριπλή και τροφοδοτείται από τα 
κλειδιά 6, 7 και 8. Εκτιµώµενο αρµάτωµα: 2-2-3. 

Παραδόξως, στο µπουζούκι 150 δεν διακρίνονται καθόλου χορδές στην 
κλειδιέρα, γεγονός που µας κινεί την υποψία ότι έχει υπάρξει κάποια 
παρέµβαση (µοντάζ) από τον φωτογράφο. Οι χορδές φαίνονται µε δυσκολία 
στο υπόλοιπο όργανο, είναι όµως σαφές ότι και αυτό είναι «τρίχορδο», µε την 
3η σειρά να είναι µάλλον τετραπλή. Στο γεγονός αυτό οφείλεται ότι η 2η σειρά, 
που πιθανότατα είναι διπλή, αποκλίνει από το κέντρο της ταστιέρας. Η 2η και 
3η σειρά φέρουν από µια µπουργάνα. Εκτιµώµενο αρµάτωµα: 2-2-4. 

Στο µπουζούκι 141 φαίνεται να βρίσκονται σε χρήση και τα οκτώ 
κλειδιά. Η κατανοµή των χορδών στον πάνω καβαλάρη δείχνει ένα 
«τετράχορδο» όργανο. Οι µπουργάνες βρίσκονται τώρα στην 3η και 4η σειρά. 
Η 1η σειρά είναι αόρατη στην πεναριά και στον καβαλάρη του καπακιού, όπου 
όµως υπάρχει ο κενός χώρος που αυτή καταλαµβάνει. Στο 5ο κλειδί φαίνεται 
να είναι δεµένη µια πολύ λεπτή χορδή που µάλλον είναι το κατά τα άλλα 
αόρατο ήµισυ του 3ου ζευγαριού. Εκτιµώµενο αρµάτωµα: 2-2-2-2. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ τα τρία µπουζούκια φέρουν 
ενδεχοµένως διαφορετικές διατάξεις χορδών, ο Σταθόπουλος δεν κάνει καµιά 
ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές. Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε ότι το 
αγοραστικό κοινό της εποχής ήταν πλήρως εξοικειωµένο µε τις τρεις αυτές 
διατάξεις. 
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Οι οδηγοί δακτυλοθεσίας στις ταστιέρες 
 

Ένα από τα σηµαντικά στοιχεία που µας ώθησαν να υποστηρίξουµε ότι 
το µπουζούκι 141 είναι «τετράχορδο» και ότι δεν πρόκειται απλώς για µια 
οπτική παρανόηση που οφείλεται σε «σκιές» ή άλλες τεχνικής φύσεως 
ιδιαιτερότητες της φωτογραφίας, είναι οι θέσεις στις οποίες έχουν τοποθετηθεί 
οι οδηγοί δακτυλοθεσίας στην ταστιέρα του συγκεκριµένου οργάνου. 

Στους οδηγούς δακτυλοθεσίας που συναντάµε στα µπουζούκια των 
αρχών του 20ου αιώνα έχουµε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούµενο άρθρο 
(βλέπε: Μουστάκας Πέτρος, Οι οδηγοί δακτυλοθεσίας στα µπουζούκια των 
αρχών του 20ου αιώνα: Μια θεωρία για την αποκωδικοποίησή τους, 
ηλεκτρονικό περιοδικό TaR, Απρίλιος 2017), από το οποίο αντλούµε τον 
πίνακα 1. Σε αυτό υποστηρίξαµε ότι σχετίζονται µε τη χρήση των 
διαφορετικών κουρδισµάτων της εποχής εκείνης.  

Στα µπουζούκια του Αναστάσιου Σταθόπουλου, καθώς και σε αυτά που 
φέρουν τη φίρµα House of Stathopoulo, συναντάµε κυρίως τους τρόπους Β και 
Γ, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον πίνακα 13. Αυτοί οι δύο τρόποι έχουν 
συγχωνευθεί στην ταστιέρα του µπουζουκιού 141, σχηµατίζοντας τον τρόπο ∆, 
ενώ στα 138 και 150 υπάρχει µόνο ο τρόπος Β. Αυτή είναι µια σαφής ένδειξη, 

                                                 
3 Από το 1930 περίπου φαίνεται να επικρατεί η χρήση του τρόπου Α. 

 
 

 
 

εικ. 2 -  Τµήµατα των µπουζουκιών του Α. Σταθόπουλου σε µεγέθυνση. 
Από αριστερά προς τα δεξιά: νο 138, 150, 141. 
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ότι το 141 έχει φτιαχτεί για να λειτουργήσει διαφορετικά από τα άλλα δύο 
όργανα· κατά τη γνώµη µας για να εξυπηρετήσει το «τετράχορδο» αρµάτωµα. 

 

Πίνακας 1 - Η συγχώνευση των τρόπων Β και Γ 

   Α Β Γ ∆ E 

1      
2  ● ● ● ● 
3 ●     
4      
5 ● ● ● ● ● � 
6      
7 ● ● ● ● �� 

8      
9  ●  ● ● ● 

10 ●  ● � ● 
11      
12 ● ● ● ● � 
13      
14  ● ● � �� 

15 ●     
16      
17 ● ● ● ● � 
18      
19 ● ● ● � ● 
20      
21  ●  

 

� 

 

▬ 

 

∆. Μπουζούκι (νο.141) από τον κατάλογο του εργοστασίου του Α. Σταθόπουλου (Ν. Υόρκη, 1913). 
Ε. Μπουζούκι Γεωργίου Ευαγγελίδη (1904). Πηγή: https://oldbouzoukia.wordpress.com (11/12/2016). 

 
 
Μια θεωρία για τους οδηγούς δακτυλοθεσίας στο µπουζούκι 141 
 

Είναι πιθανόν ότι στην «τρίχορδη» εκδοχή του µπουζουκιού οι οδηγοί 
δακτυλοθεσίας ήταν προσαρµοσµένοι στο κούρδισµα της κάτω σειράς, καθώς 
η µελωδία παιζόταν ως επί το πλείστον σε αυτή. Εκτιµούµε ότι η προσθήκη 
της τέταρτης σειράς δεν άλλαζε τη λογική παιξίµατος του οργάνου. Και πάλι 
θα κυριαρχούσαν τα ισοκρατήµατα και η τροπικότητα. Η ύπαρξη όµως 
επιπλέον οδηγών στο µπουζούκι 141 και µάλιστα µε τη χρήση διαφορετικών 
σχηµάτων, µας οδηγεί στην υπόθεση ότι στην «τετράχορδη» εκδοχή του 
οργάνου η µελωδία παιζόταν κυρίως στις δύο κάτω σειρές. Οι οδηγοί που 
βρίσκονται στις θέσεις του τρόπου Β ίσως να εξυπηρετούσαν τη δακτυλοθεσία 
της δεύτερης χορδής, ενώ οι οδηγοί που βρίσκονται στις θέσεις του τρόπου Γ 
διευκόλυναν ενδεχοµένως τη δακτυλοθεσία της πρώτης χορδής. Επιπλέον, 
εφόσον οι οδηγοί του τρόπου Γ είναι µετατοπισµένοι ένα διάστηµα τετάρτης 
προς τα πάνω, σε σχέση µε αυτούς του τρόπου Β, θα µπορούσαµε να 
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υποστηρίξουµε ότι η πρώτη χορδή ήταν κουρδισµένη σε διάστηµα πέµπτης 
ψηλότερα από τη δεύτερη χορδή.  

Μια ακόµη λεπτοµέρεια που θα πρέπει να προσέξουµε, είναι ότι στα 
µπουζούκια 138 και 150 ο τελευταίος οδηγός δακτυλοθεσίας βρίσκεται στο 17ο 
τάστο, ορίζοντας έτσι έκταση µιας οκτάβας µε αφετηρία το 5ο τάστο. 
Αντιθέτως, στο µπουζούκι 141 ο τελευταίος οδηγός βρίσκεται στο 21ο τάστο, 
γεγονός που δεν θεωρούµε τυχαίο. Μια πιθανή ερµηνεία αυτής της 
παρατήρησης είναι ότι στην «τετράχορδη» εκδοχή του οργάνου γινόταν 
συχνότερα χρήση της περιοχής της ταστιέρας που βρίσκεται πάνω από το 
καπάκι. Ενδέχεται λοιπόν, ο ρόµβος στο 10ο τάστο να σηµατοδοτεί τη 
συνηθέστερη τονική βάση για την  πρώτη χορδή.  

Ενδιαφέρουσα είναι η ύπαρξη ενός µπουζουκιού του 1904, στο οποίο οι 
οδηγοί βρίσκονται στις ίδιες θέσεις µε το 141 (πίνακας 1). Και σε αυτό το 
µπουζούκι ο οργανοποιός έχει χρησιµοποιήσει οδηγούς διαφορετικών 
σχηµάτων για να σηµατοδοτήσει τους τρόπους Β και Γ πάνω στην ίδια 
ταστιέρα, σχηµατίζοντας τον τρόπο Ε. Οι τρόποι ∆ και Ε είναι ταυτόσηµοι ως 
προς τις θέσεις των οδηγών, έχουν όµως διαφορετική λογική στη χρήση των 
εναλλακτικών σχηµάτων. Κατασκευαστής του οργάνου αυτού ήταν ο Γεώργιος 
Ευαγγελίδης, ο οποίος διέθετε εργαστήριο στην Αθήνα. Εύλογα προκύπτει το 
ερώτηµα αν και αυτό το µπουζούκι είχε κατασκευαστεί ως «τετράχορδο». 

Το θέµα των οδηγών δακτυλοθεσίας αποδεικνύεται ένα από τα πιο 
περίπλοκα ζητήµατα που µας απασχολούν. Ως εκ τούτου είµαστε 
αναγκασµένοι να το αντιµετωπίζουµε µε επιφυλάξεις, διατυπώνοντας ωστόσο 
ορισµένες πιθανές ερµηνείες. 

 
 

Τα διαµετρήµατα των χορδών στα µπουζούκια του Σταθόπουλου 
 

Ο Σταθόπουλος αναφέρεται σε δύο διαφορετικά µεγέθη απλών χορδών:  
α) τα ψιλά, αριθµός 1 (0,010 inch) και β) τα ζίλη, αριθµός 000 (0,007 inch)4. 
Τις χορδές µε περιέλιξη ονοµάζει µπουργάνες ή µπάσες χωρίς όµως να 
διευκρινίζει τη διάµετρό τους. Στην περίπτωση τριπλών ή τετραπλών σειρών 
χρησιµοποιούταν µία µπουργάνα σε συνδυασµό µε δύο ή τρεις αντιστοίχως 
απλές χορδές ίδιας διαµέτρου. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το όνοµα και η διάµετρος κάθε 
χορδής στην «τρίχορδη» (πίνακες 2 και 3) και στην «τετράχορδη» (πίνακας 4) 
εκδοχή των µπουζουκιών. Όσον αφορά στις µπουργάνες5, για τις οποίες ο 
Σταθόπουλος δεν δίνει συγκεκριµένες διαµέτρους, αυτές προτείνονται από τον 
γράφοντα, κατά προσωπική εκτίµηση, µε βάση τις διαµέτρους των απλών 
χορδών µε τις οποίες «ζευγαρώνουν». 

 
 
 

 

                                                 
4  Τις συγκεκριµένες διαµέτρους χορδών σε ίντσες, σε αντιστοιχία µε τους εργοστασιακούς «αριθµούς» 
ή «νούµερα», έχουµε τεκµηριώσει σε προηγούµενο άρθρο. 
5 Για τις µπουργάνες, στη διεθνή ορολογία, χρησιµοποιείται συχνά δίπλα στη διάµετρο της χορδής  η 
ένδειξη «w» (=wounded, µε περιέλιξη), π.χ. 0,020w. 
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Πίνακας 2 
«Τρίχορδο» αρµάτωµα 2-2-3 (µπουζούκι 138) 

Οδηγοί δακτυλοθεσίας: τρόπος Β 
Σειρά χορδών Ονοµασία ∆ιάµετρος (inch) 

1η ψιλά 0,010 + 0,010 
2η µπουργάνα + ζίλη (0,019w) + 0,007 
3η µπουργάνα + ψιλά  (0,022w)  + 0,010 + 0,010 

 
 

Πίνακας 3 
«Τρίχορδο» αρµάτωµα 2-2-4 (µπουζούκι 150) 

Οδηγοί δακτυλοθεσίας: τρόπος Β 
Σειρά χορδών Ονοµασία ∆ιάµετρος (inch) 

1η ψιλά 0,010 + 0,010 
2η µπουργάνα + ζίλη (0,019w) + 0,007 
3η µπουργάνα + ψιλά  (0,022w)  + 0,010 + 0,010 + 0,010  

 

 
Παρατηρώντας τον πίνακα 4, διαπιστώσαµε ότι εµπεριέχει ένα ακόµα 

«τρίχορδο» αρµάτωµα, που προκύπτει αν αποµονώσουµε τις χορδές 1 έως 3 
και το οποίο παρουσιάζουµε στη συνέχεια. Για να το διαχωρίσουµε από τα 
προηγούµενα, θα το ονοµάσουµε «πρίµο τρίχορδο αρµάτωµα».  
 

Πίνακας 5 
Πρίµο «τρίχορδο» αρµάτωµα 2-2-2 
Οδηγοί δακτυλοθεσίας: τρόπος Γ 

Σειρά χορδών Ονοµασία ∆ιάµετρος (inch) 
1η ζίλη 0,007 + 0,007 
2η ψιλά 0,010 + 0,010 
3η µπουργάνα + ζίλη (0,019w)  + 0,007  

  

 Τα αρµατώµατα που παρατίθενται στους πίνακες 2 έως 5 φαντάζουν 
αντισυµβατικά µε βάση το οικείο σε εµάς ηχητικό προφίλ του οργάνου. Ας µην 
ξεχνάµε όµως ότι την εποχή στην οποία αναφερόµαστε το µπουζούκι συνέχιζε 
την παράδοση του 19ου αιώνα, που το ήθελε να συγγενεύει, στον ήχο και στον 
τρόπο παιξίµατος, µε τον ταµπουρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συνδυασµός 
των χορδών που παραθέσαµε στον πίνακα 5 είναι παρεµφερής µε αυτόν που 
χρησιµοποιείται συχνά στον σύγχρονο ταµπουρά και στο σάζι. Παρακάτω 

Πίνακας 4 
«Τετράχορδο» αρµάτωµα 2-2-2-2 (µπουζούκι 141) 

Οδηγοί δακτυλοθεσίας: τρόπος ∆ (συγχώνευση τρόπων Β και Γ) 
Σειρά χορδών Ονοµασία ∆ιάµετρος (inch) 

1η ζίλη 0,007 + 0,007 
2η ψιλά 0,010 + 0,010 
3η µπουργάνα + ζίλη (0,019w)  + 0,007 
4η µπουργάνα + ψιλά  (0,022w)  + 0,010 
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παραθέτουµε, ως παράδειγµα, δύο σετ χορδών, διαφορετικών εταιρειών, στα 
οποία γίνεται χρήση της πολύ λεπτής χορδής 0,007 inch (εικ. 3). 

Η επιρροή του µαντολίνου κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα 
ήταν ενδεχοµένως αυτή που οδήγησε τελικά το µπουζούκι σε έναν διαφορετικό 
τρόπο παιξίµατος και ένα διαφορετικό αρµάτωµα, µε βάση το οποίο 
καταργήθηκαν τα ζίλη. 

 

 
εικ. 3 -  Σετ χορδών στα οποία γίνεται χρήση της χορδής µε διάµετρο 0,007 inch6 . 

 
 

Οι χορδές του µπουζουκιού στον κατάλογο του Γεωργίου Γκρέτση 
 

Ο κατάλογος µουσικών οργάνων του εργοστασίου του Γεωργίου 
Γκρέτση, οργανοποιού που δραστηριοποιήθηκε επίσης στην Αµερική,  
αποτελεί ένα ακόµη εξαιρετικό τεκµήριο για την οργανοποιία των αρχών του 
20ου αιώνα. Η έκδοσή του έγινε µερικά χρόνια αργότερα από τον κατάλογο του 
Σταθόπουλου και σε αυτόν εντοπίσαµε ειδική αναφορά στις χορδές του 
µπουζουκιού: 
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΩΝ 
ΧΟΡ∆ΑΙ 
445α Τέλια εις κουβαρίστρας Νο.00 εκάστη κουβαρίστρα        $0.05  
446 Τέλια εις κουβαρίστρας Νο.0 εκάστη κουβαρίστρα           $0.05  
447 Τέλια εις κουβαρίστρας Νο.1 εκάστη κουβαρίστρα           $0.05  
448 Τέλια εις κουβαρίστρας Νο.2 εκάστη κουβαρίστρα           $0.05  
449 Τέλια εις κουβαρίστρας Νο.3 εκάστη κουβαρίστρα           $0.05  
450 Χρυσαίς (ή µπουργάναις) µεσαία εκάστη κουβαρίστρα     $0.05 
451 Χρυσαίς (ή µπουργάναις) τελευταία εκάστη κουβαρίστρα $0.06 
       Ολόκληρος αρµατωσιά                                                      $0.25 
Οι αγοράζοντες µίαν δωδεκάδα έχουν έκπτωση 20% 
 

Αυτό που µε ασφάλεια µπορούµε να συµπεράνουµε από τα παραπάνω, 
είναι ότι στην «τρίχορδη» εκδοχή του οργάνου έχουµε µπουργάνα τόσο στη 
                                                 
6 Η εταιρία «∆ιονύσιος Μάτσικας ΑΒΕΕ», η οποία κατασκευάζει τις χορδές Mastro, έχει 
αντικαταστήσει σήµερα τη διάµετρο 0,007 inch µε χορδές 0,008 inch. Η φωτογραφία προέρχεται από 
σετ χορδών που έχει αποσυρθεί. 
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µεσαία, όσο και στην πάνω (τελευταία) σειρά χορδών, όπως και στα 
µπουζούκια του Σταθόπουλου. Αν κρίνουµε µάλιστα από το µεγαλύτερο 
κόστος της τελευταίας, είναι προφανές ότι και η διάµετρός της ήταν 
µεγαλύτερη, άρα το κούρδισµά της χαµηλότερο. 

Ο Γκρέτσης δεν αναφέρει τον όρο ζίλη αλλά ούτε και τη χορδή νούµερο 
000, που συναντάµε στον κατάλογο του Σταθόπουλου, όµως η αµέσως 
παχύτερη χορδή (νο. 00) θα µπορούσε να έχει τον αντίστοιχο ρόλο τόσο σε µια 
«τρίχορδη» όσο και σε µια «τετράχορδη» εκδοχή του οργάνου. 

Οι απλές συρµάτινες χορδές (τέλια) βηµατικά αυξανόµενου πάχους, από 
0,008 inch έως 0,012 inch (νούµερα 00, 0, 1, 2, 3), που παρατίθενται στον 
κατάλογο, προσφέρουν δυνητικά µεγάλη ευελιξία στα κουρδίσµατα του 
οργάνου. 

 
 

Η χαρτογράφηση της χρήσης ενός οργάνου µε βάση τη φθορά της 
ταστιέρας 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας µελετήσαµε ένα ανώνυµο µπουζούκι 
(εικ. 4 και 5) κατασκευασµένο, κατά προσωπική εκτίµηση, στη δεκαετία του 
1910. Το συγκεκριµένο όργανο εντοπίστηκε από τον γράφοντα, πριν περίπου 
µια δεκαετία, στις ΗΠΑ, όπου και είχε κατασκευαστεί. 

Πρόκειται για ένα όργανο εξαιρετικά ταλαιπωρηµένο από τη χρήση, 
γεγονός δυσάρεστο για το ίδιο το όργανο, χρήσιµο όµως για τη δική µας 
έρευνα. Αν και στον πάνω καβαλάρη -ο οποίος διασώζεται- έχουν προστεθεί 
αρκετές εγκοπές που κάνουν αδύνατη την κατανόηση της αρχικής διάταξης 
των χορδών, αυτή είναι απολύτως ορατή σε ορισµένα τάστα και κυρίως στο 
ξύλο της ταστιέρας, λόγω της φθοράς που έχουν προκαλέσει τα δάκτυλα του 
οργανοπαίκτη κατά το πάτηµα των χορδών. Πιο συγκεκριµένα, σε αρκετά 
σηµεία της ταστιέρας έχουν δηµιουργηθεί µικρότερα ή µεγαλύτερα 
βαθουλώµατα, ανάλογα µε τον βαθµό χρήσης των αντίστοιχων φθόγγων, ενώ 
άλλες περιοχές έχουν µείνει σχεδόν ανέπαφες. Το µπουζούκι αυτό φαίνεται να 
έχει χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως «τετράχορδο».  

Παρακάτω χρησιµοποιούµε µια πρωτότυπη-προσωπική µέθοδο, που 
µπορεί να µας δώσει απαντήσεις σε σχέση µε το κούρδισµα του οργάνου, αλλά 
και τη δεξιοτεχνία του χρήστη7. Ο βαθµός φθοράς στις διάφορες θέσεις της 
ταστιέρας αποτυπώνεται µε τρία διαφορετικά ποσοτικά σύµβολα. Οι θέσεις 
στις οποίες δεν υπάρχει κανένα από τα τρία παραπάνω σύµβολα, θεωρούµε ότι 
έχουν χρησιµοποιηθεί ελάχιστα έως καθόλου. Στο πλαίσιο του παρόντος 
άρθρου δεν θα προχωρήσουµε στην εξαγωγή περαιτέρω συµπερασµάτων, αλλά 
µόνο στην παράθεση της αποτύπωσης. 

 

                                                 
7 Ένα πρόβληµα που προκύπτει εδώ είναι ότι το όργανο, κατά τη µακρά διάρκεια της ζωής του, θα 
µπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί από διαφορετικούς οργανοπαίκτες και ίσως σε διαφορετικά 
κουρδίσµατα. Θα πρέπει επίσης να λάβουµε υπόψη, ότι στις χαµηλές θέσεις της ταστιέρας, δηλαδή 
κοντά στην κλειδιέρα, οι αποστάσεις µεταξύ των τάστων είναι µεγαλύτερες, γεγονός που κάνει την 
χορδή πιο ελαστική κατά το πάτηµά της στην περιοχή αυτή. Ως εκ τούτου η επαφή των δακτύλων µε 
την ταστιέρα είναι εντονότερη σε σχέση µε την ψηλή περιοχή. 
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Ως προς τη φθορά του καπακιού, αυτή είναι εξαιρετικά έντονη και 

εκτείνεται σε µεγάλο µέρος του. Εκτιµούµε ότι αυτό οφείλεται στην τεχνική 
παιξίµατος µε φτερό (φυσικό ή συνθετικό), κατά την οποία -λόγω και του 
χαµηλού καβαλάρη- αυτό ερχόταν σε σχεδόν συνεχή επαφή µε το καπάκι. 

 
 

 
 

εικ. 4 -  Ανώνυµο «τετράχορδο» µπουζούκι της δεκαετίας του 1910, 
κατασκευασµένο στις ΗΠΑ. Αρχείο Πέτρου Μουστάκα. 

 

 
 

εικ. 5 - Οι φθορές στην ταστιέρα υποδεικνύουν τη χρήση του µπουζουκιού ως 
«τετράχορδο». Αρχείο Πέτρου Μουστάκα. 
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Τα κουρδίσµατα των χορδών 
 

Όσα υποστηρίξαµε παραπάνω για το αρµάτωµα που χρησιµοποιούσε ο 
Αναστάσιος Σταθόπουλος στην πρώτη «τρίχορδη» εκδοχή του µπουζουκιού 
(πίνακες 2 και 3), επιβεβαιώνονται στις ηχογραφήσεις του Μανώλη 
Καραπιπέρη, δίνοντας έτσι «ζωή» στη θεωρητική προσέγγιση του θέµατος. 
Είχαµε την ευκαιρία να δοκιµάσουµε τις χορδές του πίνακα 2 σε ένα 
µπουζούκι κατασκευασµένο από τον Αναστάσιο Σταθόπουλο το 1911, µε 
µήκος χορδής 64 cm. Εφαρµόζοντας συγχρόνως τα κουρδίσµατα του 
Καραπιπέρη, ο οποίος χρησιµοποιεί κατά κανόνα µπουργάνα στη µεσαία 
σειρά, το ηχητικό αποτέλεσµα που προέκυψε ήταν παρόµοιο µε αυτό των 
ηχογραφήσεων

8. Οι χορδές ήταν πολύ πιο χαλαρές από ό,τι έχουµε συνηθίσει 
σε ένα σύγχρονο µπουζούκι (ιδιαιτέρως η 1η και η 3η 

χορδή). Έτσι, ο 
οργανοπαίκτης είχε τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί την τεχνική παιξίµατος µε 
φτερό (φυσικό ή συνθετικό), κάνοντας µεγάλες τοξοειδείς κινήσεις µε το χέρι 
που το κρατούσε. Η τεχνική αυτή άφηνε ανεξίτηλα τα σηµάδια της πάνω στα 
καπάκια των οργάνων, πληγώνοντας τα ευαίσθητα λούστρα της εποχής, καθώς 
τόσο η ταστιέρα όσο και ο καβαλάρης των οργάνων είχαν σχετικά µικρό ύψος. 
Σε πολλές περιπτώσεις τα καπάκια είναι στην κυριολεξία σκαµµένα από την 
πρόσκρουση του φτερού. 

Ως προς τις ηχογραφήσεις του Καραπιπέρη, επιλέξαµε να µελετήσουµε 
δύο κοµµάτια στα οποία χρησιµοποιείται διαφορετικό κούρδισµα: το Αϊδίνικο 
Ζεϊµπέκικο σε Sib-Mib-Lab και το Φατιµέ Ζεϊµπέκικο σε Sib-Mib-Sol. Για 
την ευκολότερη θεωρητική µελέτη των µουσικών κλιµάκων, θα 
προσαρµόσουµε στη συνέχεια τα παραπάνω κουρδίσµατα στο La-Re-Sol και 
La-Re-Fa# αντιστοίχως. Ωστόσο, στην πράξη, η διαφορά του ηµιτονίου 
µεταξύ των κουρδισµάτων έχει αισθητή επίδραση στις τάσεις των χορδών και 
πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Στο Αϊδίνικο Ζεϊµπέκικο (κούρδισµα La-Re-Sol) η βάση της κλίµακας 
βρίσκεται στη νότα Re της πρώτης «χορδής» (πέµπτο τάστο). Όταν ο 
Καραπιπέρης παίζει στην πρώτη χορδή τη µελωδία, χρησιµοποιεί συνεχώς ως 
ισοκράτη τη µεσαία ανοιχτή χορδή Re. Η πάνω χορδή Sol χρησιµοποιείται 
επίσης ως ισοκράτης, αλλά κυρίως όταν η µελωδία βρίσκεται στη βάση της 
κλίµακας, δηλαδή στο Re. Ο Καραπιπέρης παίζει το ψηλότερο µέρος της 
µελωδίας στη µεσαία χορδή, όπου ακούγεται ξεκάθαρα η µπουργάνα, 
χρησιµοποιώντας την τρίτη χορδή ως ισοκράτη. 

Ένα σηµαντικό συµπέρασµα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι  
όταν η µελωδία βρίσκεται στο Re, που είναι η βάση της κλίµακας, ο 
Καραπιπέρης χρησιµοποιεί τη «συγχορδία» Re-Re-Sol. Το γεγονός αυτό είναι 
τελείως αντισυµβατικό µε τη θεωρία της ευρωπαϊκής µουσικής και ως εκ 
τούτου αποκλείει την αρµονική συνοδεία της κιθάρας. Από την άλλη, η 
συνήχηση αυτή παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις στην ελληνική µουσική 
παράδοση, όπως για παράδειγµα στη λύρα και στο λαούτου όταν τα όργανα 
αυτά παίζονται µε τα παλαιά πρότυπα.  

                                                 
8 Σηµειώνουµε ότι η δοκιµή µε ελαφρώς παχύτερες χορδές (0,011 αντί για 0,010 και 0,008 αντί για 
0,007) έδωσε ακόµα πιο πιστό αποτέλεσµα. Ωστόσο, στα ηχητικά παραδείγµατα, προτιµήσαµε να 
χρησιµοποιήσουµε τις χορδές που προτείνει ο Σταθόπουλος. 
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Στο Φατιµέ Ζεϊµπέκικο (κούρδισµα La-Re-Fa#) η µελωδία καταλήγει 
διαρκώς στην τρίτη βαθµίδα της Re µατζόρε κλίµακας (ήχος λέγετος ή µακάµ 
σεγκιάχ), δηλαδή στο Fa#. Ο Καραπιπέρης παίζει τη συγκεκριµένη νότα στη 
µεσαία χορδή, στο τέταρτο τάστο, ενώ στην ίδια νότα είναι κουρδισµένη η 
τρίτη χορδή η οποία χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια του κοµµατιού ως 
ισοκράτης. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται το κάπως αλλόκοτο εκ πρώτης 
όψεως κούρδισµα La-Re-Fa#. 

Για το κούρδισµα του «τετράχορδου» αρµατώµατος στηριχθήκαµε σε 
δύο πολύ σηµαντικές προφορικές µαρτυρίες. Η µία από αυτές είναι του 
συνθέτη Γιώργου Ζαµπέτα9: 

Του πατέρα µου (το µπουζούκι) ήτανε τετράχορδο και όλα τα µπουζούκια 
που παίζανε οι Παλιαθηναίοι10, αλλά δεν είχανε το κούρδισµα που έχουνε 
σήµερα τα τετράχορδα, το κούρδισµα της κιθάρας, Re-La-Fa-Do. Αυτό το 
κούρδισµα το `κανε ο Μανώλης ο Χιώτης, για ευκολία και γρηγοράδα. Παλιά 
κουρδίζανε Re-La-Re-La. Και κάνανε κι άλλα κουρδίσµατα, το ιταλικό, το 
καραντουζένι κι άλλα. 

Ο οργανοποιός Νίκος Φρονιµόπουλος µας πληροφόρησε ότι ο 
δάσκαλός του, Θανάσης Μπάστας ή Συριανός, θυµόταν «τετράχορδα» 
προπολεµικά µπουζούκια στο ίδιο κούρδισµα που αναφέρει ο Ζαµπέτας, 
δηλαδή στο Re-La-Re-La. 

Ωστόσο, µε βάση τις παρατηρήσεις που κάναµε παραπάνω σχετικά µε 
τους οδηγούς δακτυλοθεσίας στην ταστιέρα του µπουζουκιού 141, δεν 
αποκλείουµε και ένα κούρδισµα σε διαστήµατα πέµπτης, ενδεχοµένως το     
Mi-La-Re-Sol. 

Από τεχνικής άποψης, οι χορδές που προτείνει ο Αναστάσιος 
Σταθόπουλος για το «τετράχορδο» αρµάτωµα, υποστηρίζουν πλήρως τα 
παραπάνω κουρδίσµατα, τα οποία είναι συναφή µε την προηγούµενη 
«τρίχορδη» εκδοχή. 

Στην παρούσα µελέτη δώσαµε εκτός των άλλων και µια εξήγηση για το 
ιδιαίτερο ηχόχρωµα του µπουζουκιού του Ιωάννη Χαλκιά στο περίφηµο 
Μινόρε του τεκέ (1932), αλλά και σε άλλες ηχογραφήσεις. Το όργανο που 
χρησιµοποιεί είναι αρµατωµένο µε πολύ χαλαρές χορδές, που σε πολλά σηµεία 
της ηχογράφησης παράγουν ένα χαρακτηριστικό βιµπράτο, που δεν είναι 
δυνατόν να παραχθεί από ένα σηµερινό µπουζούκι µε το σύγχρονο αρµάτωµα. 
Η δοκιµή µε τις χορδές του πίνακα 5, σε κούρδισµα Re-La-Re, έδωσε ένα 
πολύ πειστικό αποτέλεσµα. Υποστηρίζουµε λοιπόν ότι ο Χαλκιάς χρησιµοποιεί 
τις χορδές του πίνακα 5 ή κάποιες παραπλήσιες προς αυτές. 

Ηχητικά παραδείγµατα της µελέτης µας υπάρχουν στην ψηφιακή  
πλατφόρµα YouTube, στο κανάλι moustakasinstruments, στο βίντεο που 
δηµιουργήθηκε για την υποστήριξη του παρόντος άρθρου, µε τίτλο «Το 
αρµάτωµα των µπουζουκιών του Αναστάσιου Σταθόπουλου». Σε αυτό 
χρησιµοποιήθηκε και πάλι το µπουζούκι του Σταθόπουλου που προαναφέραµε, 

                                                 
9 Κλειασίου Ιωάννα (1997), Και η βρόχα έπιπτε στρέιτ θρου, Γιώργος Ζαµπέτας, βίος και πολιτεία, 
Αθήνα: εκδόσεις Ντέφι 
10 Κατά τη γνώµη µου ο Ζαµπέτας υπερβάλλει ως προς την έκταση που δίνει στη χρήση του 
«τετράχορδου» µπουζουκιού. Τα έως τώρα ευρήµατα δείχνουν ότι στην εποχή που αναφέρεται, η 
κυρίαρχη µορφή του οργάνου ήταν η «τρίχορδη». 



 13 

το οποίο αρµατώθηκε µε χορδές µάρκας Extra Laouto και σύµφωνα µε τους 
πίνακες 2 και 5 διαδοχικά. 
 
 
Επίλογος 
 

Στην παρούσα µελέτη επιχειρήσαµε µια αναλυτική προσέγγιση στο 
θέµα του αρµατώµατος των µπουζουκιών στις αρχές 20ου αιώνα, 
επικεντρώνοντας στην περίπτωση του Αναστάσιου Σταθόπουλου. 
Υποβοηθητικά λειτούργησε και ο κατάλογος του Γεωργίου Γκρέτση. 

Τα σηµαντικότερα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνά µας, είναι:  
α) Η επιβεβαίωση της ύπαρξης µιας «τετράχορδης» εκδοχής του 

µπουζουκιού στις αρχές του 20ου αι., µε την προσθήκη µιας οξύτερης διπλής 
σειράς χορδών.  

β) Η χρήση δύο χορδών µε περιέλιξη (µπουργάνες ή µπάσες ή χρυσές) 
τόσο στην «τρίχορδη», όσο και στην «τετράχορδη» εκδοχή του οργάνου. 
Αυτές χρησιµοποιούνταν στη δεύτερη και τρίτη σειρά χορδών του «τρίχορδου» 
µπουζουκιού και στην τρίτη και τέταρτη σειρά χορδών του «τετράχορδου» 
µπουζουκιού. Η πάνω µπουργάνα και στις δύο περιπτώσεις είχε µεγαλύτερη 
διάµετρο. 

γ) Η χρήση πολύ λεπτών χορδών στο µπουζούκι (0,007 inch), που 
σήµερα δεν υφίστανται και που ο Σταθόπουλος ονοµάζει ζίλη. Αυτές 
χρησιµοποιούνταν ως ταίρι της λεπτότερης µπουργάνας, ενώ αποτελούσαν το 
πρώτο ζευγάρι χορδών στο «τετράχορδο» µπουζούκι. 

δ) Η απουσία των απλών χορδών διαµέτρου 0,013 και 0,014 inch, που 
αποτελούν σήµερα τις πιο κοινές εναλλακτικές επιλογές των οργανοπαικτών 
για το αρµάτωµα της δεύτερης σειράς χορδών του µπουζουκιού11.  

ε) Λαµβάνοντας υπόψη τις διαµέτρους των χορδών στην «τρίχορδη» και 
την «τετράχορδη» εκδοχή του οργάνου, καθώς και το γεγονός ότι στην πρώτη 
χρησιµοποιούνταν συνολικά 7 ή 8 χορδές, κρίνουµε ότι οι δυνάµεις που 
δέχονταν τα µπουζούκια από τις τάσεις των χορδών στις δύο εκδοχές ήταν 
παραπλήσιες. 

στ) Τέλος, µετά από πολλούς πειραµατισµούς, αντιστοιχήσαµε στα 
διαφορετικά αρµατώµατα συγκεκριµένα κουρδίσµατα, τα οποία αντλήσαµε 
από την προφορική παράδοση, αλλά και από παλαιές ηχογραφήσεις των 
Μανώλη Καραπιπέρη (1929) και Ιωάννη Χαλκιά (1932). 

                                                 
11 Σε ορισµένες περιπτώσεις συναντάµε επίσης χορδές 0,0145 ή 0,015 inch, που επίσης δεν 
χρησιµοποιούνταν από τον Σταθόπουλο και τον Γκρέτση. 


