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Οι οδηγοί δακτυλοθεσίας σε αρκετά µπουζούκια των αρχών του 20ού
αιώνα1, έως και τη δεκαετία του 1920, είναι τοποθετηµένοι µε τρόπο διαφορετικό
από αυτόν που σήµερα είναι ο καθιερωµένος. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουµε
µια ερµηνεία του φαινοµένου αυτού, η οποία δεν στηρίζεται σε άµεσες γραπτές ή
προφορικές µαρτυρίες αλλά µόνο σε προσωπικές παρατηρήσεις. Η θεωρία που
αναπτύσσεται παρακάτω στηρίζεται στη σκέψη ότι εφόσον στην προ
δισκογραφίας εποχή συνηθίζονταν στο µπουζούκι µια σειρά από διαφορετικά
κουρδίσµατα, είναι πιθανό οι διαφορετικές διατάξεις των οδηγών να σχετίζονται
µε αυτά. Πιο συγκεκριµένα, ορισµένες διατάξεις ενδεχοµένως να θεωρούνταν
κατάλληλες για κάποια κουρδίσµατα και ακατάλληλες για κάποια άλλα,
διευκολύνοντας ή δυσκολεύοντας αντιστοίχως τον µουσικό να επιτύχει την
επιθυµητή δακτυλοθεσία.
Στο κείµενο που ακολουθεί, ωστόσο, η σύνδεση των διατάξεων µε
συγκεκριµένα κουρδίσµατα επιχειρείται σε περιορισµένο µόνο βαθµό. Μια πιο
διεξοδική προσέγγιση ίσως γίνει στο µέλλον από τον γράφοντα ή άλλους
ερευνητές και µουσικούς που ασχολούνται µε τη µελέτη των κουρδισµάτων, ώστε
να επαληθευθεί ή ακόµη και να απορριφθεί η θεωρία που παραθέτουµε στη
συνέχεια.

Τα κουρδίσµατα του µπουζουκιού
Το µπουζούκι κατά τη δεκαετία του 1930 εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο της
εξέλιξής του, ως προς τα κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά, την τεχνική
παιξίµατος και το ρεπερτόριό του. Ως προς το κούρδισµα, αυτό σταθεροποιείται τουλάχιστον στη δισκογραφία- στο ρε-λα-ρε. Η δισκογραφία προλαβαίνει µόνο
οριακά να καταγράψει κάποια από τα παλαιότερα κουρδίσµατα, ή αλλιώς
«ντουζένια». Σύµφωνα µε τον Κουρούση τα κουρδίσµατα εντοπίζονται ελάχιστες
φορές στη δισκογραφία των 78 στροφών, κυρίως κατά την πρώτη περίοδο των
ηχογραφήσεων του µπουζουκιού, σε δύο τραγούδια του Μάρκου Βαµβακάρη, στις
περισσότερες ηχογραφήσεις του Πειραιώτη Γιώργου Μπάτη και σε τραγούδια του
Γιοβάν Τσαούς. Στα υπόλοιπα τραγούδια γίνεται η χρήση του ρε-λα-ρε, γνωστού και
µε την ονοµασία «ιταλικό» […] Τέλος, κουρδίσµατα χρησιµοποιήθηκαν
προπολεµικά και από τους νεώτερους Βασίλη Τσιτσάνη και Απόστολο Χατζηχρήστο,
µε κάποια από αυτά να είναι αποτέλεσµα προσωπικής έµπνευσης και όχι
προφορικής παράδοσης. Επιπλέον, όταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1940
αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για το ρεµπέτικο τραγούδι2 και ενεργοποιούνται
σταδιακά διάφοροι ερευνητές, η πλειοψηφία των επιζώντων παλαιών µουσικών
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Από την έρευνα δεν αποκλείονται και µερικά µπουζούκια κατασκευασµένα στα τέλη του 19ου αιώνα.
Κοµβικό σηµείο της αναζωπύρωσης αυτής αποτελεί το άρθρο του Φοίβου Ανωγειανάκη «Το ρεµπέτικο
τραγούδι», στην εφηµερίδα «Ριζοσπάστης», στις 28 Ιανουαρίου 1947. Βλέπε: Holst, Gail (2001).
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έχει ξεχάσει τα εναλλακτικά κουρδίσµατα ή δεν αναφέρεται σε αυτά επειδή τα
θεωρεί παρωχηµένα. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έδωσαν ορισµένοι από αυτούς
οδήγησαν στην καταγραφή ενός ενδεικτικού υλικού3, που µπορεί στη συνέχεια να
αποδειχθεί πολύτιµο.

Οι ένθετοι οδηγοί δακτυλοθεσίας
Παράλληλα µε τα παλαιότερα κουρδίσµατα φαίνεται ότι καταργούνται και
κάποιες προγενέστερες διατάξεις των οδηγών δακτυλοθεσίας. Η χρονική αυτή
σύµπτωση ίσως να µην είναι τυχαία. Εκτός από τις δύο πηγές που προαναφέραµε,
δηλαδή τις µουσικές ηχογραφήσεις και τις προσωπικές µαρτυρίες, θεωρούµε ότι
τα ίδια τα όργανα των αρχών του 20ού αιώνα είναι «φορείς» των παλαιών
κουρδισµάτων, καθώς κάποιες από τις διατάξεις των οδηγών έχουν σκοπό να
βοηθούν τον µουσικό να χρησιµοποιεί ορισµένα κουρδίσµατα πέραν του ρε-λα-ρε.
Στην πλειοψηφία των µπουζουκιών του 19ου αιώνα παρατηρούµε ότι οι
οδηγοί απουσιάζουν τελείως. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να µας εκπλήσσει
καθώς το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται συχνά και σε ευρωπαϊκά έγχορδα όργανα
της ίδιας ή παλαιότερης εποχής, όπως στα µαντολίνα και στις κιθάρες. Από την
άλλη πλευρά, βλέπουµε ότι σε ορισµένα όργανα της οικογένειας του ταµπουρά
στην Ανατολή χρησιµοποιούνται στις ταστιέρες µικροί ένθετοι δίσκοι όχι ως
οδηγοί, αλλά ως διακοσµητικά στοιχεία. Στην εικονογράφηση των κειµένων του
Guillaume-André Villoteau (1759-1839) συναντάµε τρία όργανα µε το
συγκεκριµένο χαρακτηριστικό4 (εικ.1).

εικ. 1: Baglama tanbour, από την εικονογράφηση των κειµένων του Villateau.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως στις αρχές του 20ού, η
τοποθέτηση οστράκινων ή σπανιότερα κοκάλινων5 οδηγών δακτυλοθεσίας στις
ταστιέρες των ευρωπαϊκών οργάνων γίνεται συχνότερη, ενώ σε ορισµένα όργανα,
όπως στο µαντολίνο, οι οδηγοί δεν απουσιάζουν σχεδόν ποτέ. Η συνήθεια αυτή
υιοθετείται και από τους κατασκευαστές µπουζουκιών.
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Βλέπε: Pennanen, Risto Pekka (2009) & Κουρούσης, Σταύρος (2013)
Description de l'Égypte, ou, Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte
pendant l'éxpédition de l'armée francaise, Paris, De Imprimerie impériale, 1809-1828.
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Από τη δεκαετία του 1930 οι οδηγοί κατασκευάζονται συχνά και από συνθετικά υλικά.
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Το θεµελιώδες µοτίβο και οι τρεις βασικές διατάξεις
Σε αυτό το σηµείο του άρθρου θα αντιµετωπίσουµε τις διατάξεις των
σηµαδιών ως οπτικά µοτίβα χωρίς να τα συνδέσουµε µε συγκεκριµένες νότες ή
κουρδίσµατα. Το βασικό µοτίβο πάνω στο οποίο στηρίζεται η λογική των
διατάξεων είναι το παρακάτω:
Πίνακας 1
Το θεµελιώδες µοτίβο των διατάξεων
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Το µοτίβο αυτό µπορεί να εµφανίζεται ολόκληρο ή τµηµατικά σε
διαφορετικές θέσεις στις ταστιέρες των µπουζουκιών και να επεκτείνεται προς τα
πάνω και προς τα κάτω επαναλαµβανόµενο. Η µετακίνηση του µοτίβου σε
ψηλότερη ή χαµηλότερη θέση πάνω στην ταστιέρα µεταθέτει ουσιαστικά τη βάση
της κλίµακας σε άλλο τάστο. Εφόσον η χρωµατική κλίµακα αποτελείται από 12
φθόγγους, τότε το µοτίβο αυτό µπορεί δυνητικά να βρίσκεται σε 12 διαφορετικές
θέσεις πάνω σε µια ταστιέρα, δηµιουργώντας 12 διαφορετικές διατάξεις, οι οποίες
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα στο πλαίσιο δύο οκτάβων (24 τάστα),
ξεκινώντας από αυτήν που κατά κανόνα χρησιµοποιείται στο σύγχρονο
µπουζούκι.
Πίνακας 2 - Οι δώδεκα διαφορετικές διατάξεις που προκύπτουν από τη µετάθεση του
θεµελιώδους µοτίβου (σε 2 οκτάβες)
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Σύµφωνα µε τη διάταξη που συνηθίζεται σήµερα, η οποία φαίνεται να
επικράτησε γύρω στα 1930, οι οδηγοί τοποθετούνται στα διαστήµατα (Α) 3, 5, 7,
10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 (πίνακας 2:1). Στα µπουζούκια όµως των αρχών του
20ού αιώνα εντοπίσαµε δύο ακόµη βασικές διατάξεις, στις οποίες εµφανίζονται
οδηγοί στα διαστήµατα (Β) 2, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 24 (πίνακας 2:3) και (Γ)
2, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24 (πίνακας 2:8). Οι 2-3 τελευταίοι οδηγοί στις
περιπτώσεις Β και Γ κατά κανόνα απουσιάζουν, ίσως επειδή στη συγκεκριµένη
περιοχή της ταστιέρας είναι εύκολο να υπολογιστεί η θέση των φθόγγων µε βάση
την άκρη του καπακιού. Στον πίνακα 3 παραθέτουµε σχηµατικά τις τρεις βασικές
διατάξεις που εντοπίσαµε στα µπουζούκια των αρχών του 20ού αιώνα6.
Πίνακας 3
Οι τρεις βασικές διατάξεις των οδηγών στα µπουζούκια των αρχών του 20ού αι.
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Α. Ανώνυµο µπουζούκι ~1930. Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο Πέτρου Μουστάκα.
B. Μπουζούκι Αναστάσιου Σταθόπουλου 1910. Πηγή: https://oldbouzoukia.wordpress.com
(11/12/2016).
Γ. Μπουζούκι House of Stathopoulo 1922. Πηγή: https://oldbouzoukia.wordpress.com (11/12/2016).
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Επεξηγήσεις για τους πίνακες: α) Στην πρώτη στήλη εµφανίζεται για βοηθητικούς λόγους ο αύξων
αριθµός των διαστηµάτων. β) ∆ίπλα από κάθε διάταξη παραθέτουµε τη φωτογραφία ενός ή περισσοτέρων
µπουζουκιών στα οποία εντοπίστηκε. Η σκιασµένη περιοχή του πίνακα αφορά στην περιοχή της ταστιέρας
που βρίσκεται πάνω στο καπάκι. γ) Στις περισσότερες περιπτώσεις των αρχών του 20ού αιώνα η
τοποθέτηση των οδηγών σταµατάει στην περιοχή όπου η ταστιέρα περνάει πάνω από το καπάκι. Ωστόσο,
για την αρτιότερη απεικόνιση των τριών βασικών διατάξεων στον πίνακα 3, έχουµε επεκτείνει τους
οδηγούς έως και το 24ο τάστο.

Είναι πιθανό οι τρεις αυτές βασικές διατάξεις να συνδέονταν µε τρία
διαφορετικά κουρδίσµατα ή τρεις οµάδες κουρδισµάτων ή ακόµη και µε τη χρήση
διαφορετικών τονικών βάσεων σε ίδια κουρδίσµατα7. Εποµένως, ένα µπουζούκι
το οποίο έφερε µια από αυτές τις τρεις διατάξεις διευκόλυνε τον µουσικό σε µια
συγκεκριµένη µόνο γκάµα κουρδισµάτων.
Τι γινόταν όµως στις περιπτώσεις στις οποίες ο οργανοπαίκτης ήθελε στο
ίδιο όργανο να χρησιµοποιήσει παραπάνω από µία διάταξη, ώστε να µπορεί να
αξιοποιήσει περισσότερες τονικές βάσεις και κουρδίσµατα;
Η συγχώνευση των διατάξεων
Στα µπουζούκια των αρχών του 20ού αιώνα συναντάµε περιπτώσεις που
παρεκκλίνουν από το θεµελιώδες µοτίβο. Σε αυτό το φαινόµενο θα µπορούσε να
δοθεί µια απλή εξήγηση, δηλαδή ότι ο οργανοποιός επέλεξε να τονίσει µε οδηγούς
και άλλες βαθµίδες της κλίµακας πέραν από τις συνηθισµένες. Ωστόσο, από την
εποχή που επικράτησε η διάταξη Α µέχρι και σήµερα, δηλαδή για ένα διάστηµα
περίπου 80 ετών, φαίνεται ότι οι οδηγοί στα µπουζούκια, λιγότεροι ή
περισσότεροι, τοποθετούνται αυστηρά και µόνο στις θέσεις που υπαγορεύει η
συγκεκριµένη διάταξη.
Την απάντηση στο ποιες ήταν οι ανάγκες που υπαγόρευαν στους
οργανοποιούς να χρησιµοποιούν επιπλέον οδηγούς από αυτούς του θεµελιώδους
µοτίβου δίνει η θεωρία της συγχώνευσης των διατάξεων, την οποία
αναπτύσσουµε στη συνέχεια. Με βάση αυτήν, δύο ή περισσότερες διατάξεις
µπορούν να ενσωµατωθούν στην ίδια ταστιέρα. Σε ορισµένες περιπτώσεις η
χρήση διαφορετικών οστράκινων σχηµάτων (π.χ. κύκλων, σταυρών, οβάλ,
ρόµβων) δεν έχει µόνο διακοσµητικό χαρακτήρα, αλλά σηµατοδοτεί
χαρακτηριστικά σηµεία της µιας ή της άλλης διάταξης. Τον ίδιο σκοπό µπορεί να
εξυπηρετεί και η τοποθέτηση δύο οδηγών στο ίδιο διάστηµα. Άλλες πάλι φορές
όλοι οι οδηγοί είναι οµοιόµορφοι.
Οι περιπτώσεις των δύο µπουζουκιών που παρουσιάζουµε στη συνέχεια
είναι πολύ σηµαντικές για να κατανοήσουµε µε ποιόν τρόπο γίνεται η
συγχώνευση των διατάξεων (πίνακας 4). Το πρώτο από αυτά είναι του
Αναστασίου Σταθόπουλου (Νέα Υόρκη, 1913) και το δεύτερο του Γεωργίου
Ευαγγελίδη (Αθήνα, 1904). Στις ταστιέρες τους εντοπίσαµε οδηγούς σε όλα τα
διαστήµατα που αντιστοιχούν στις διατάξεις Β και Γ. Το πιο εντυπωσιακό όµως
στοιχείο είναι ότι η επιλογή των διαφορετικών σχηµάτων δεν φαίνεται να είναι
τυχαία. Στο µπουζούκι του Σταθόπουλου οι διπλοί κύκλοι στις θέσεις 5 και 9
σηµατοδοτούν τον τρίτο και πέµπτο οδηγό του θεµελιώδους µοτίβου µε βάση τη
διάταξη Β, ενώ οι ρόµβοι στις θέσεις 10 και 14 σηµατοδοτούν του ίδιους οδηγούς
µε βάση τη διάταξη Γ. Ο Ευαγγελίδης αντιθέτως προτίµησε να τονίσει πάνω στην
7

Την παρούσα θεωρία περί µετάθεσης του θεµελιώδους µοτίβου πάνω στην ταστιέρα σε
συνάρτηση µε το κούρδισµα ενισχύει σηµαντικά και η περίπτωση ενός µπαγλαµά (~1900) της συλλογής
του Φοίβου Ανωγειανάκη. Σε αυτόν οι οδηγοί είναι τοποθετηµένοι στα διαστήµατα 1, 3, 5, 8, 10 (πίνακας
2:11). Πηγή φωτογραφίας: Ανωγειανάκης, Φοίβος (1991) Ελληνικά λαϊκά µουσικά όργανα, Αθήνα:
Μέλισσα, β΄ έκδοση.

ταστιέρα τον πρώτο και δεύτερο οδηγό του θεµελιώδους µοτίβου µε βάση τις
διατάξεις Β και Γ χρησιµοποιώντας και αυτός διαφορετικά σύµβολα. Με τον
τρόπο αυτόν οι δύο οργανοποιοί επιτυγχάνουν να αποτυπώσουν και να
καταστήσουν κατά το δυνατόν ευδιάκριτες τις διατάξεις Β και Γ πάνω στην ίδια
ταστιέρα.
Για την ευκολότερη µελέτη των παραδειγµάτων τοποθετούµε στα αριστερά
του πίνακα τον αύξοντα αριθµό των διαστηµάτων, καθώς και τις τρεις βασικές
διατάξεις (Α, Β και Γ). Με κόκκινο χρώµα σηµειώνονται όσοι από τους οδηγούς
των τριών αυτών διατάξεων υπάρχουν στην ταστιέρα του προς µελέτη
µπουζουκιού8.
Πίνακας 4
Η συγχώνευση των τρόπων Β και Γ
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∆. Μπουζούκι από τον τιµοκατάλογο του εργοστασίου του Αναστασίου Σταθόπουλου (Νέα Υόρκη, 1913)
Ε. Μπουζούκι Γεωργίου Ευαγγελίδη (1904). Πηγή: https://oldbouzoukia.wordpress.com (11/12/2016).

Εδώ επισηµαίνουµε ότι το τελευταίο διάστηµα προτού η ταστιέρα περάσει
στα όρια του καπακιού φαίνεται να τονίζεται από πολλούς οργανοποιούς
ανεξαρτήτως της λογικής που ακολουθεί η υπόλοιπη ταστιέρα9. Το ίδιο ισχύει σε
κάποιες περιπτώσεις και για τα επόµενα διαστήµατα, δηλαδή αυτά που βρίσκονται
πάνω στο καπάκι.
Στη συνέχεια παραθέτουµε ένα ανώνυµο µπουζούκι που φωτογραφήσαµε
στο εργαστήριο του Μιχάλη Μουντάκη (πίνακας 5) και στην ταστιέρα του οποίου
8

Τα σχήµατα που χρησιµοποιούνται στους πίνακες, πέραν των κύκλων, είναι µια κατά προσέγγιση
αποτύπωση των οδηγών που είναι τοποθετηµένοι στα µπουζούκια µε βάση τις διαθέσιµες γραµµατοσειρές.
9
Ούτως ή άλλως η τοποθέτηση οδηγού στο συγκεκριµένο διάστηµα παρατηρείται και στις τρεις βασικές
διατάξεις.

είναι τοποθετηµένοι οι οδηγοί και των τριών βασικών διατάξεων. Και εδώ η
χρήση διαφορετικού σχήµατος στο δεύτερο διάστηµα δεν µοιάζει τυχαία και
πιθανώς έχει σκοπό να διευκολύνει οπτικά τη χρήση της διάταξης Α, έναντι των
διατάξεων Β και Γ.
Πίνακας 5
Η συγχώνευση των τριών τρόπων
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Α Β Γ

ΣΤ

● ●
●

▬
●

● ● ●

●

● ● ●

●

●
●

●
●

● ● ●

●

● ●
●

●
●

● ● ●

▬

●

ΣΤ. Ανώνυµο µπουζούκι των αρχών του 20ού
αιώνα. Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο Πέτρου
Μουστάκα.

Γεγονός είναι ότι µε βάση τη θεωρία της συγχώνευσης δεν είναι εύκολο να
εξηγηθούν όλες οι διατάξεις που απαντώνται στα µπουζούκια των αρχών του 20ού
αιώνα, επειδή σε ορισµένες από αυτές µπορεί να δοθεί παραπάνω από µία
ερµηνεία. Για αυτόν τον λόγο, παραθέτουµε εδώ µόνο τα παραδείγµατα εκείνα
που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του βασικού σκεπτικού.
Η αφαιρετική µέθοδος
Η δυνατότητα χρήσης των διαφορετικών διατάξεων πάνω στο ίδιο όργανο
φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις επιτυγχανόταν όχι µε τη µέθοδο της
συγχώνευσης, αλλά αντιθέτως µε την αφαίρεση εκείνων των οδηγών που δεν ήταν
κοινοί µεταξύ των διατάξεων. Τη µέθοδο αυτή εντοπίσαµε σε µπουζούκι του
∆ηµητρίου Μούρτζινου, καθώς και σε ένα ακόµη αθηναϊκό µπουζούκι, µε τρεις
µόνο οδηγούς στα διαστήµατα 5, 7, 12 (πίνακας 6). Η επιλογή αυτή έγινε
ενδεχοµένως για να συµφωνούν οι συγκεκριµένοι οδηγοί µε δύο ή ακόµη και µε
τις τρεις βασικές διατάξεις Α, Β και Γ, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον
µουσικό να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε κούρδισµα επιθυµεί.

Πίνακας 6
Τοποθέτηση µόνο των οδηγών που
ανήκουν και στις τρεις βασικές διατάξεις Α, Β & Γ
Α Β Γ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ζ

● ●
●
● ● ●

●

● ● ●

●

●
●

●

● ● ●

●

● ●
●
● ● ●

Ζ1. Μπουζούκι κατασκευής ∆ηµητρίου Μούρτζινου (τέλη 19ου αιώνα). Μετά από αυτοψία
διαπιστώθηκε ότι µόνον οι τρεις από τους εικονιζόµενους στη φωτογραφία οδηγούς είναι ένθετοι. Οι
υπόλοιποι έχουν δηµιουργηθεί µε τη χρήση λευκού χρώµατος και δεν ανήκουν προφανώς στην αρχική
κατασκευή. Πηγή: http:// trixorda.blogspot.gr/2010/08/19.html (11/12/2016).
Ζ2. Μπουζούκι κατασκευασµένο στην Αθήνα (~1900). Στο άνω τµήµα της ταστιέρας υπάρχουν
µικροδιαστήµατα. Τα στοιχεία του οργανοποιού δεν είναι ευδιάκριτα. Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο
Γιάννη Παπαδόπουλου (οργανοποιείο «Χορδόφωνο»).

Το παραπάνω σκεπτικό ενισχύει και ένα µπουζούκι κατασκευής
Εµµανουήλ Κοπελιάδη (~1920), στο οποίο υπάρχουν τρεις οστράκινοι ένθετοι
στρογγυλοί οδηγοί, στα διαστήµατα 5, 7 και 12, αυτοί δηλαδή που ταιριάζουν και
στις τρεις διατάξεις. Από τον ίδιο ή άλλο µάστορα έχουν τοποθετηθεί στη
συνέχεια, ίσως κατ’ απαίτηση του οργανοπαίκτη, µε διαφορετικό υλικό και σχήµα
(κοκάλινα παραλληλόγραµµα), όσοι οδηγοί απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η
διάταξη Α (εικ.2).

εικ. 2: Μπουζούκι κατασκευής Εµµανουήλ Κοπελιάδη (~1920).
Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο Πέτρου Μουστάκα.

Μια πρώτη προσπάθεια σύνδεσης κουρδισµάτων - διατάξεων.
Ο Φοίβος Ανωγειανάκης κατέγραψε τον Μάιο του 1964 στο Ηράκλειο
Κρήτης µια πολύτιµη µαρτυρία του κατασκευαστή µουσικών οργάνων Μανώλη
Βλαχάκη ή Μαλλιώτη (γεν. 1894, Ηράκλειο Κρήτης) σχετικά µε τα κουρδίσµατα
του µπουζουκιού10: Κούρντισµα διαφορετικό κάθε φορά για να έχει την τονική στην
τριπλή χορδή και να συνοδεύει τη µελωδία. Κανονικό κούρδισµα
.
Αν µια µελωδία ο παίκτης την αρχίζει από µι π.χ. τότε την τριπλή χορδή (3) αντί ρε
την κουρντίζει µι έτσι έχει ανοικτή χορδή µι για να συνοδεύει τη µελωδία του κ.ο.κ.
Η παρατήρηση του Βλαχάκη ότι η τρίτη χορδή είναι αυτή που κουρδίζεται
σε διαφορετικούς τόνους φαίνεται να ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις,
καθώς οι άλλες δύο χορδές, µε βάση τα καταγεγραµµένα κουρδίσµατα του
µπουζουκιού, παραµένουν συνήθως στους φθόγγους ρε-σολ (ρε-σολ-ντο, ρε-σολρε, ρε-σολ-σολ, ρε-σολ-λα, ρε-σολ-σιb, ρε-σολ-σι) ή ρε-λα (ρε-λα-ντο, ρε-λα-ρε,
ρε-λα-µι, ρε-λα-φα, ρε-λα-σολ, ρε-λα-σολb, ρε-λα-λα)11. Θέλοντας να δώσει ένα
παράδειγµα, ο Βλαχάκης περιγράφει τη µετατροπή του κουρδίσµατος ρε-λα-ρε σε
ρε-λα-µι, µε σκοπό τη χρήση του µι ως τονική βάση.
Όπως αναφέραµε και νωρίτερα, η διάταξη Α έχει συνδεθεί από τη δεκαετία
του 1930 µε το κούρδισµα ρε-λα-ρε. Ως βάση της µουσικής κλίµακας
χρησιµοποιείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το ρε.
Η διάταξη Β προκύπτει αν µετατοπίσουµε όλους τους οδηγούς της
διάταξης Α δύο διαστήµατα προς την πλευρά του καπακιού, δηλαδή έναν τόνο
ψηλότερα. Η συγκεκριµένη διάταξη φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως βοηθητική εάν
χρησιµοποιηθεί ως βάση της κλίµακας το µι, καθώς στην περίπτωση αυτή οι
οδηγοί δακτυλοθεσίας σηµατοδοτούν τις ίδιες βαθµίδες της κλίµακας κατ’
αναλογία µε τη διάταξη Α όταν το µπουζούκι κουρδίζεται ρε-λα-ρε και
χρησιµοποιείται ως βάση το ρε. Ως εκ τούτου θεωρούµε δόκιµη τη σύνδεση του
κουρδίσµατος ρε-λα-µι µε τη διάταξη Β.
Η διάταξη Γ προκύπτει αν µετατοπίσουµε όλους τους οδηγούς της διάταξης
Α επτά διαστήµατα προς το καπάκι, δηλαδή ένα διάστηµα πέµπτης καθαρό. Με
βάση την ίδια λογική που χρησιµοποιήσαµε και παραπάνω, µπορούµε να
συνδέσουµε τη διάταξη Γ µε το κούρδισµα ρε-λα-λα, µε βάση της κλίµακας το λα.
Στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις θεωρήσαµε ότι η βάση της κλίµακας
βρίσκεται στην πρώτη χορδή, στον δεύτερο οδηγό του θεµελιώδους µοτίβου.
Ωστόσο, πιστεύουµε ότι εκτός από τον δεύτερο χρησιµοποιούνταν ως βάσεις αναλόγως µε το κούρδισµα- και άλλοι οδηγοί.
Στηριζόµενοι στο σκεπτικό του Μανώλη Βλαχάκη σχετικά µε τα
κουρδίσµατα του µπουζουκιού, επιχειρήσαµε µια πρώτη προσπάθεια σύνδεσης
διατάξεων-κουρδισµάτων (διάταξη Α: ρε-λα-ρε, διάταξη Β: ρε-λα-µι, διάταξη
Γ: ρε-λα-λα). Ωστόσο, το συγκεκριµένο θέµα παραµένει ανοικτό και προς
περαιτέρω διερεύνηση.
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Πηγή: Αρχείο Ανωγειανάκη, Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη
(2009). Η συγκεκριµένη µαρτυρία σχετίζεται και µε την έρευνα του γράφοντος για τη χρήση τριπλής
χορδής στα µπουζούκια. [βλέπε: Μουστάκας, Πέτρος (2013), «Το αρµάτωµα του µπουζουκιού στις αρχές
του 20ού αιώνα: Οι διατάξεις χορδών 2-2-3 και 2-2-4», Ηλεκτρονικό περιοδικό tar.gr, Νοέµβριος].
11
Κουρούσης, Σταύρος (2013) & Pennanen, Risto Pekka (2009).

Η πρακτική του νησιώτικου λαούτου ως εργαλείο στη µελέτη των
κουρδισµάτων του µπουζουκιού.
Ο Φοίβος Ανωγειανάκης, στο βιβλίο του Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά
Όργανα12, αναφέρει τα παρακάτω σχετικά µε τους οδηγούς δακτυλοθεσίας του
λαούτου: Σε συνέχεια (οι οργανοποιοί) κολλάνε πάνω στην πλάκα τα λεγόµενα
«διακριτικά των φωνών» (λεπτά πλακίδια, συνήθως στρογγυλά, παλιότερα από
φίλντισι ή σεντέφι και σήµερα από πλαστική ύλη): το πρώτο ανάµεσα στο δεύτερο
και τρίτο µπερντέ, το δεύτερο ανάµεσα στον έκτο και έβδοµο, και το τρίτο ανάµεσα
στον ένατο και δέκατο µπερντέ. Κολλάνε επίσης ανάµεσα στον τέταρτο και πέµπτο
µπερντέ ένα άλλο διακριτικό, το µάστορη, που βοηθάει το κούρντισµα. Πατώντας ο
λαουτιέρης την πρώτη χορδή, το λα, στη θέση που είναι ο µάστορης, έχει το φθόγγο
ρε, το φθόγγο δηλαδή που πρέπει να έχει η δεύτερη χορδή του λαγούτου, µια οκτάβα
όµως χαµηλότερα. Με τον ίδιο τρόπο, πατώντας τη χορδή του ρε στη θέση του
µάστορη, έχει το φθόγγο σολ, το φθόγγο δηλαδή που πρέπει να έχει η τρίτη χορδή
κ.ο.κ Ο τρόπος αυτός του κουρντίσµατος είναι για τους αρχάριους -«πάτα µάστορη»
λέει ο δάσκαλος στο µαθητευόµενο λαουτιέρη- γιατί ο έµπειρος λαουτιέρης
κουρντίζει το όργανό του µε το αυτί.

εικ. 3:Λαούτο Εµµανουήλ Βενιού. Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο Πέτρου Μουστάκα.
εικ. 4: Ταµπουράς αγνώστου κατασκευαστή. Πηγή: Ανωγειανάκης, Φοίβος (1991).
εικ. 5: Μπουζούκι κατασκευής Κωνστ. Γκέλη. Πηγή: https://fronik.wordpress.com (11/12/2016).

Σηµειώνουµε εδώ ότι ο µάστορης είναι συνήθως µεγαλύτερου µεγέθους
από τα άλλα διακριτικά σχήµατα. Πέραν της περίπτωσης που περιγράφει ο
Ανωγειανάκης, υπάρχουν αρκετά παλαιά λαούτα µε λιγότερους οδηγούς, ενώ σε
ορισµένα υπάρχει µόνον ο µάστορης. Ως παράδειγµα παραθέτουµε τη φωτογραφία
ενός λαούτου κατασκευής Εµµανουήλ Βενιού13 (εικ.3). Κατά τη γνώµη µας, η
χρησιµότητα του µάστορη στο λαούτο δεν περιορίζεται στη διαδικασία του
κουρδίσµατος, αλλά σχετίζεται και µε τις τονικές βάσεις των µουσικών
κοµµατιών σύµφωνα µε τη σχετική περιγραφή που ακολουθεί.
12
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Ανωγειανάκης, Φοίβος (1991)
Το λαούτο είναι φωτογραφηµένο στο εργαστήριο του Ιωάννη Μουρατίδη, στον Πειραιά, το 2008.

Τον µάστορη, µε την έννοια του υπερµεγέθους ή µοναδικού οδηγού
δακτυλοθεσίας, εντοπίσαµε ωστόσο και σε έναν ταµπουρά της συλλογής του
Φοίβου Ανωγειανάκη (εικ.4), αλλά και σε ένα µπουζούκι κατασκευής
Κωνσταντίνου Γκέλη (εικ.5). Ο Γκέλης έχει τοποθετήσει τον µάστορη στο 7ο
διάστηµα και όχι στο 5ο, γεγονός που σχετίζεται ενδεχοµένως µε την καθιέρωση
του κουρδίσµατος ρε-λα-ρε, µε βάση το οποίο το λα στην πρώτη χορδή βρίσκεται
στο 7ο τάστο.
Σύµφωνα µε τον παλαιότερο τρόπο παιξίµατος του νησιώτικου λαούτου
(κούρδισµα λα-ρε-σολ-ντο), που απαντάται ακόµη και σήµερα σε αρκετά νησιά
του Αιγαίου και ο οποίος στηρίζεται στη χρήση ισοκρατηµάτων, το ραστ
θεµελιώνεται έναν τόνο χαµηλότερα από το ουσάκ14. Η πρακτική αυτή θα πρέπει
να ήταν συνήθης και στο µπουζούκι σε κουρδίσµατα όπως το ρε-σολ-ντο.
Με βάση τις πληροφορίες που µας έδωσε ο λαουτιέρης Νικόλας
Αγγελόπουλος σε προσωπική επικοινωνία (Φεβρουάριος 2017), κατά τον
προαναφερόµενο τρόπο παιξίµατος του οργάνου, όταν τα µουσικά κοµµάτια
χρησιµοποιούν το τετράχορδο ουσάκ (ρε-µι-φα-σολ) θεµελιώνονται στην 1η
χορδή στον 5ο δεσµό (ρε), δηλαδή στον µάστορη, ενώ όταν χρησιµοποιούν το
πεντάχορδο ραστ (ντο-ρε-µι-φα-σολ) θεµελιώνονται στην 1η χορδή στον 3ο
δεσµό (ντο)15. Επειδή οι τονικότητες ρε και ντο στην άνω οκτάβα είναι ψηλές για
τις αντρικές φωνές, συχνά οι χορδές του λαούτου κουρδίζονται χαµηλότερα έως
και ενάµιση τόνο, διατηρώντας όµως πάντα τις µεταξύ τους διαστηµατικές
σχέσεις. Ο λαουτιέρης παίζει τη µελωδία στην κάτω χορδή κινούµενος κυρίως
µεταξύ των φθόγγων ντο (3ος δεσµός) και λα (12ος δεσµός). Ωστόσο, επειδή η
πένα χτυπάει συνεχώς όλες τις χορδές, επαναλαµβάνοντας το ρυθµικό σχήµα του
κοµµατιού, η µελωδία παίζεται µε τρόπο αφαιρετικό ώστε να δίνεται η
δυνατότητα στον οργανοπαίκτη να χειρίζεται στην ταστιέρα και τις υπόλοιπες
χορδές, πατώντας ή «σβήνοντας» κάποιες από αυτές. Το «σβήσιµο» επιτυγχάνεται
µε απαλό άγγιγµα της χορδής, ώστε να ελαχιστοποιείται η δόνησή της και να δίνει
έναν ακαθόριστο τόνο. Οι δύο βασικότερες «συγχορδίες» είναι η ρε (ρε-ρε-σολx)16 και η ντο (ντο-x-σολ-ντο).
Η ευρεία χρήση της παραπάνω πρακτικής στο παρελθόν είχε ως
αποτέλεσµα την «ενσωµάτωσή» της στην κατασκευή του οργάνου. Πιο
συγκεκριµένα, σε αρκετά παλιά λαούτα το λεπτότερο σηµείο του µπράτσου
βρίσκεται στο µέσο περίπου της έκτασής του, δηλαδή στην περιοχή που
βρίσκονται και οι τονικές βάσεις (οι φθόγγοι ντο και ρε στην πρώτη χορδή).
Τα ισοκρατήµατα δηµιουργούν συχνά συνηχήσεις που παρεκκλίνουν από
τους κανόνες της ευρωπαϊκής µουσικής. Για παράδειγµα, η «συγχορδία» της
τονικής του δρόµου ουσάκ, στον τρόπο παιξίµατος του λαούτου που αναλύσαµε
παραπάνω, αποτελείται από τους φθόγγους ρε και σολ17. Με βάση την ευρωπαϊκή
θεωρία η συγχορδία της τονικής θα έπρεπε να αποτελείται από τους φθόγγους ρεφα-λα ή, σε περίπτωση που παραλείψουµε τη µεσαία νότα της συγχορδίας, από
τους φθόγγους ρε και λα. Για αυτόν το λόγο άλλωστε το κούρδισµα του
14

Το ίδιο συµβαίνει και σε άλλα όργανα, όπως στη λύρα και στο θιαµπόλι.
Το σύµβολο «» δείχνει ότι ο φθόγγος είναι χαµηλότερος του συγκερασµένου.
16
Το σύµβολο «x» αντιπροσωπεύει το «σβήσιµο» της χορδής.
17
Ανάλογο φαινόµενο απαντάται και στη λύρα (κούρδισµα λα-ρε-σολ), σε ορισµένα νησιά όπως η
Κάρπαθος και η Κάσος. Το δοξάρι παίζει πάντα δύο χορδές συγχρόνως: πρώτη-δεύτερη ή δεύτερη-τρίτη.
Η τονική του ουσάκ είναι το λα, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη ανοικτή χορδή. Μαζί µε το λα συνηχεί ο
φθόγγος ρε στη µεσαία ανοικτή χορδή.
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µπουζουκιού ρε-λα-ρε ονοµάστηκε από ορισµένους µουσικούς «ευρωπαϊκό» ή
«ιταλικό».
Κατά τη γνώµη µας, η λογική που χρησιµοποιείται στο παίξιµο του
νησιώτικου λαούτου µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην κατανόηση ορισµένων
κουρδισµάτων του µπουζουκιού, όπως του ρε-σολ-ντο.
Συµπεράσµατα
Οι οδηγοί δακτυλοθεσίας στις ταστιέρες των µπουζουκιών στις αρχές του
20ού αιώνα τοποθετούνται -µε βάση τα έως τώρα στοιχεία- σε τρεις βασικές
διατάξεις οι οποίες προκύπτουν από τη µετακίνηση του θεµελιώδους µοτίβου σε
διαφορετικές θέσεις της ταστιέρας. Οι τρεις αυτές διατάξεις διευκολύνουν τη
χρήση διαφορετικών κουρδισµάτων και τονικών βάσεων. Στις περιπτώσεις που
είναι επιθυµητή η χρήση περισσότερων της µιας διάταξης στην ίδια ταστιέρα,
εφαρµόζεται η µέθοδος της συγχώνευσης ή η αφαιρετική µέθοδος. Σε κάθε
περίπτωση οι θέσεις των οδηγών στην ταστιέρα θα πρέπει να ήταν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης µεταξύ του οργανοποιού και του οργανοπαίκτη κατά την
παραγγελία ενός οργάνου, αναλόγως µε τις ανάγκες του τελευταίου. Από τη
δεκαετία του 1930 και έπειτα επικρατεί η διάταξη Α σε συνδυασµό µε το
κούρδισµα ρε-λα-ρε, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις χάνονται συγχρόνως µε τα
εναλλακτικά κουρδίσµατα και τις τριπλές και τετραπλές χορδές18.
Οι πρακτικές που χρησιµοποιούνται σε άλλα µουσικά όργανα (π.χ. στο
νησιώτικο λαούτο και στη λύρα) µπορούν να φανούν χρήσιµες για την καλύτερη
κατανόηση των κουρδισµάτων του µπουζουκιού και να διευκολύνουν τον µουσικό
σε θέµατα όπως η επιλογή των τονικών βάσεων και η χρήση των ισοκρατηµάτων.
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Κάποια από τα στοιχεία αυτά (εναλλακτικές διατάξεις οδηγών δακτυλοθεσίας, κουρδίσµατα, τριπλές και
τετραπλές χορδές) ενδέχεται να επιβίωσαν, κυρίως εκτός δισκογραφίας, για αρκετές δεκαετίες, µε
φθίνουσα όµως πορεία, έως ότου τα εγκαταλείψουν ή παραιτηθούν από την ενεργό δράση οι γενιές των
ερασιτεχνών ή επαγγελµατιών µουσικών που τα χρησιµοποιούσαν συστηµατικά. Όσον αφορά σε κάποια
από τα κουρδίσµατα, ενδέχεται να χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα σε µεµονωµένες περιπτώσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 1988 ο Στέλιος Βαµβακάρης έπαιξε ένα µακρύ ταξίµι σε κούρδισµα ρε-σολσολ στο Falun Folk Music Festival [βλέπε: Pennanen, Risto Pekka (2009)].

