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Η ταστιέρα ΠΑ – ∆Ι΄ σε ασυγκέραστο τρίχορδο ΠΑ – ΚΕ – ΠΑ µε Μαρτυρίες
και λόγους χορδής
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Η ταστιέρα ασυγκέραστου λαούτου ΚΕ – ΠΑ – ∆Ι – ΝΗ (Σ. Καράς, Θεωρητικόν
τόµος Β΄ ).
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Σύγχρονο Ταµπούρ

Λεωνίδας Γαΐλας, ο κατασκευαστής του ταµπουρά του Μακρυγιάννη
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Το σύστηµα αλλοιώσεων µε τεταρτηµόρια του Τόνου (αραβικά πεντάγραµµα)

Το σύστηµα των αλλοιώσεων σε Κόµµατα – ένατα του Μείζονος Τόνου
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Ι . ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΟΡΓΑΝΟΧΡΗΣΙΑ
Α. ΜΑΛΑΚΟ ∆ΙΑΤΟΝΟ
1. ΗΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Σαράντα πέντε µάστοροι Μακεδονίας
Τι έχουν της Ζίχνας (Νικοτσάρας)
Άρχισε καρδιά µου (Κανάρια)
Απάνω στην τριανταφυλλιά
Απόψε τα µεσάνυχτα
Έχ’ έναν άστρον
Θάλασσα τους θαλασσινούς
Μαντηλάτος (Π.Μ.)
Μια µαύρη πέτρα (Εψές η νύχτα, Μαρούλα)
Μωρή κοντούλα
Τα µατάκια σου (Τι σε µέλει)
Χορός Πεντοζάλι (Μες του Μαγιού)
Χορός Ποδαράκι
Άλλα ενδεικτικά:
Άγιος Βασίλης Φούρνων
Άς χαµηλώναν τα βουνά
Αχ η ξενιτειά (Τζιβαέρι)
Εµείς εδώ δεν ήρθαµε
Θα σπάσω κούπες
Μέρα µέρωσε
Όσο βαρούν (τρίφωνος)
Τη Θάλασσα την γαλανή
Του ναύτη η µάνα
Χριστός γεννιέται

ή µε την ύφεση 2,5 Κοµµάτων (ΠΑ - ΒΟΥ Χρυσάνθου
στα11/12 χορδής)

Ο οπλισµός για Α΄ Ήχο (ΠΑ = ΛΑ) και η ταστιέρα του µαλακού
διατόνου
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2. ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
Ο ∆ιγενής ψυχοµαχεί
∆εν είν’ αυγή
Άλλα ενδεικτικά:
Άγιε µου Γιώργη
Αρχοντογιός παντρεύεται
Μοναχογυιός ο Κωσταντής
Παλιός καρσιλαµάς Μυτιλήνης
Στου παπα-Λάµπρου την αυλή (τετράφωνος)

Η ταστιέρα και ο οπλισµός για Πλ. Α΄ και λοιπούς διατονικούς Ήχους
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3. ΗΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

(Κύριος)
Στην κεντηµένη σου ποδιά
Σαν πήρα ένα κατήφορο (έχει και χρωµατική φθορά)
Άλλα ενδεικτικά:
Ήµασταν πεντέξι νταήδες
Τρία καράβια φεύγουνε
(και Μέσος):
Σε καινούργια βάρκα
Τραγούδησε µας Βάγια µου
Κάτω στο γιαλό
Σήµερα γάµος
Άλλα ενδεικτικά:
Ξύπνα νιέ
Κωνσταντινιά

Ο οπλισµός για ∆΄ Μέσο ή Λέγετο Ήχο και η ταστιέρα µε µαλακό
χρώµα, την οποία συχνά χρησιµοποιεί εναλλακτικά µε την µαλακή
διατονική.
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4. ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ
Μια γριά
Ένα Σαββάτο
Ωραία πούν’ η νύφη µας
Μελαχροινό
Μήλο µου κόκκινο
Στ’ Αλάτζατα
Άλλα ενδεικτικά:
Ο διαµαντένιος σου
’Πόψε µας κλέψαν τη Μανιώ
Εσείς παιδιά κλεφτόπουλα
Λαφίνα (τριφωνών)
Φωκιανό ζεϊµπέκικο
(και ωςΤρίτος µαλακός διατονικός εκ του ΓΑ)
Σαµιώτισα
Τ’ ήθελα και σ’ αγαπούσα
Άλλα ενδεικτικά:

Άνοιξαν τα δέντρα ούλα

Ο οπλισµός για Πλ. ∆΄ και λοιπούς διατονικούς Ήχους
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5. ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ (∆ΕΥΤΕΡΟΣ)
Όλες οι παπαρούνες
Άλλα ενδεικτικά:
Βαρύτερα απ’ τα σίδερα

Ο οπλισµός για Πλ. Α΄ και λοιπούς διατονικούς Ήχους
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Β. ΣΚΛΗΡΟ ∆ΙΑΤΟΝΟ
1. ΗΧΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
Νιζάµικος σκοπός Νάουσας
Πότε θα κάµει ξαστεριά
Ένα καράβι από τη Χιό
Άλλα ενδεικτικά:
Ξεκινάει µια ψαροπούλα
Πότε θ’ ανοίξουµε πανιά
Στάζουν τα κεραµίδια σου
Τον Μάραντον χαρτίν έρθεν
Ω ντιρλαντά
(και Μέσος)
Αµυγδαλάκι τσάκισα
Κάτω στην Αγιά Μαρίνη

Οπλισµός για Γ΄ Ήχο και η σχετική ταστιέρα του σκληρού διατόνου
µε Βου ˄↑
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2. ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (ΠΑ – ΒΟΥ Μείζων Τόνος )
Πέρα στους πέρα κάµπους

Από ξένο τόπο
Άλλα ενδεικτικά:
Μαζωµένος

Ο Οπλισµός και η σχετική ταστιέρα του σκληρού διατόνου µε Βου ˄↑
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3. ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (ΒΟΥ ύφεση)
Κάηκε κι ένα σχολείο
Άλλα ενδεικτικά:
∆υο ψαράκια µελανούρια
Αφού χες άλλον
Όσα άστρα

Ο οπλισµός και η σχετική ταστιέρα µε Βου b
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Γ. ΜΑΛΑΚΟ ΧΡΩΜΑ
1. ΗΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ
(Κύριος)
Με κάλεσε µια αρχόντισσα

Μια Σµυρνιά
Άλλα ενδεικτικά:
Στη σκάλα (Θωµαή)
(και Μέσος)
Ζεϊµπέκικο Σίλλης
Πέρα στον πέρα µαχαλά

Ο οπλισµός για Β΄ Ήχο και η ταστιέρα του µαλακού χρώµατος
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∆. ΣΚΛΗΡΟ ΧΡΩΜΑ
1. ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ
Ναϊλί εµάς
Στο Γαλατά,(Έχε γειά)

Από την πόρτα σου (Ερηνάκι)
Άψε κόρη
Καράβι καραβάκι
Χασαποσέρβικο
Άλλα ενδεικτικά:
Για δέστε τον αµάραντο
Καλέ δε µε λυπάσαι
Μ’ έχεις µπερδεµένο
Σαν πας στα ξένα
Τ’ έχεις καηµένε πλάτανε (τετράφωνος)

ή

και

Οπλισµοί για Πλ. Β΄ και η ταστιέρα του σκληρού χρώµατος
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΦΘΟΡΙΚΟΙ Ή ΜΕΙΚΤΟΙ ΗΧΟΙ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ)
1. ΗΧΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΜΕΣΑΖΩΝ
Πέργαµε,
Το µαντηλούδι,
2. ΗΧΟΣ ∆΄ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
Στον Άδη θα κατέβω,
Σαν πήρα ένα κατήφορο.
3. ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ∆ΙΦΩΝΟΣ Νάος
Αϊβαλιώτικο Ζεϊµπέκικο,
Βαρειά είναι τα ξένα,
Ελενάκι,
Αµάν Ντόκτορ,
Τα παιδιά της γειτονιάς σου.
4. ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΣΠΑΘΙΟΣ
Αυτός που σέρνει το χορό,
Ντόϊνα,
Έλα να φιληθούµε
5. ΗΧΟΣ ΠΛ. ∆΄ ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
Τρία παιδιά Βολιώτικα
Από την Προύσσα κίνησα
Έλα βρε Χαραλάµπη
6. ΗΧΟΣ ΠΛ. ∆΄ ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ (Πλ. Β΄κατά µετάθεσιν στο ΝΗ)
Λαδοστίφτης
Φυσούνι
Της θάλασσας βαστώ κακιά
7. ΗΧΟΣ ΠΛ. ∆΄ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ∆ΙΑΤΟΝΟ (Πλ. Α΄ κατά µετάθεσιν στο ΝΗ) ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑ
Ψιντρή βασιλικιά µου
8. ΗΧΟΣ ΠΛ. ∆΄ ΕΠΤΑΦΩΝΟΣ
Ήρθα τα ξηµερώµατα - Έλα, έλα φώς µου
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ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
Η σωστή εκτέλεση σε όργανα που παίζουν µικροδιαστήµατα προϋποθέτει την
γνώση της τροπικής συµπεριφοράς των µελωδιών. Βασικό εργαλείο
για τα
παραδείγµατα ελληνικών παραδοσιακών τραγουδιών που δίνονται εδώ είναι η
τροπική ανάλυση µε τη Θεωρία της Βυζαντινής ψαλτικής Οκταηχίας. Απαιτείται η
γνώση του Ήχου του κάθε τραγουδιού και συνακόλουθα των Συστατικών (Βάση,
Κλίµακα, ∆εσπόζοντες - έλξεις, Καταλήξεις) και των ιδιοτροπιών του. Για το λόγο
αυτό η στοιχειώδης ύλη ταξινοµήθηκε µε τη σχετική θεωρητική δοµή η οποία ισχύει
σχεδόν ολόκληρη και για τη µελέτη της ∆ηµοτικής Μουσικής.
Τα προτεινόµενα παραδείγµατα καλύπτουν την πιο αντιπροσωπευτική
συµπεριφορά των Ήχων και των πιο γνωστών υποκατηγοριών τους. Προφανώς θα
µπορούσαν να πολλαπλασιαστούν, ιδίως εάν προστεθούν µεικτοί Ήχοι ή Ήχοι µε
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. ∆εν επιχειρείται εδώ κάλυψη µε βάση άλλα κριτήρια,
όπως οι τοπικές παραδόσεις, ο χορός – ρυθµός ή ιδιαίτερα ρεπερτόρια και
µεταχειρίσεις των οργάνων.
Το µοντέλο οργάνου που χρησιµοποιείται είναι τρίχορδο της οικογενείας της
πανδουρίδας µε κούρδισµα ΠΑ – ΚΕ – ΠΑ (όπως το τρίχορδο ΡΕ – ΛΑ – ΡΕ, αλλά
ασυγκέραστο). Οι θέσεις των διαστηµάτων (δεσµοί) στις απεικονίσεις της ταστιέρας
έχουν µετρηθεί µε γεωµετρικούς ακριβείς λόγους χορδής. Ως όργανα που καλύπτουν
το σκοπό του µαθήµατος θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και άλλα εποπτικά
έγχορδα, όπως το ούτι, το ασυγκέραστο λαούτο (πολίτικο λαούτο ή λάβτα), το
ταµπούρ, το κανονάκι, και ασυγκέραστοι ταµπουράδες. Η σχετική ανάγκη
καλύπτεται συχνά από τα οικονοµικότερα σάζια.
Οι απαιτήσεις του µαθήµατος αφορούν την απόδειξη της ικανότητας του
σπουδαστή να βρίσκει και να εκτελεί στοιχειωδώς το µέλος µε τα βασικά τροπικά
χαρακτηριστικά, χωρίς να απαιτείται κάποια δεξιοτεχνία ή τεχνικώς πλήρης χειρισµός
του οργάνου. Το Τµήµα δεν έχει προσανατολισµό στην κατάρτιση εκτελεστών
οργάνων, ωστόσο το µάθηµα µπορεί να αποτελεί µια απλή εφαρµογή των όσων
διδάσκονται στην Εθνοµουσικολογία και στη Βυζαντινή Μουσικολογία για την
ελληνική παραδοσιακή µουσική.
Τα παραδείγµατα βασίζονται στη ευρύτερα γνωστή προφορική παράδοση, ως
εκ τούτου η παράθεσή τους σε πεντάγραµµο δίδεται µόνον επικουρικά. Με την ίδια
λογική και οι παρατιθέµενοι οπλισµοί πενταγράµµου (ΠΑ=ΛΑ, ή ΠΑ=ΡΕ) µε
συστήµατα που κυκλοφορούν στην ανατολική Μεσόγειο, είναι ενδεικτικοί και δεν
καλύπτουν τις λεπτοµέρειες των έλξεων και ειδικών κλιµάκων, τις οποίες ο µουσικός
πρέπει να µάθει και να εκτελεί αυτονόητα και εξ ορισµού για κάθε Ήχο.
Επιλεγµένος κατ’ ανάγκην είναι και ο αριθµός των δεσµών οι οποίοι τελικά
τοποθετούνται στις πιο κρίσιµες θέσεις της ταστιέρας κατά τις επιταγές της
αρµονικής στήλης και τις ανάγκες της ελληνικής παράδοσης, καθώς δεν είναι
δυνατόν να καλυφθούν όλες οι πιθανές θέσεις των διαστηµάτων, ιδίως µε τις
µεθαρµογές – µεταθέσεις των Βάσεων (τρανσπόρτα) και τις σχετικές τους έλξεις. Για
παράδειγµα η βαθµίδα ΒΟΥ αντιπροσωπεύεται από τους Ελάσσονες της αρµονικής
στήλης 9/10 και 11/12 (Ελάσσων του Χρυσάνθου) και στο όργανο παραλείπεται ο
Ελάσσων της Επιτροπής, (κοντά στον 10/11 της αρµονικής στήλης ή στον 49/54 της
εναρµόνιας σειράς). Ο ίδιος ο Χρύσανθος οµολογούσε πως αν ήθελε να καλύψει όλα
τα γένη και τις Χρόες των διαστηµάτων έπρεπε να έχει έξι(!) πανδουρίδες.
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ΙΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Εισήγηση στο ∆ιεθνές Συνέδριο για τα παραδοσιακά µουσικά όργανα,, Καστοριά, Ιούνιος 2001,
∆ιδασκαλία και δάσκαλοι ελληνικής παραδοσιακής µουσικής υφίστανται για όλα τα
είδη και τα στάδιά της, είτε πρόκειται για το "κλέψιµο" µε το αυτί, είτε για την εκµάθηση
θεωρίας και πράξης µε τη συνδροµή και της σηµειογραφίας. Αν εξαιρέσουµε την περίπτωση
της Βυζαντινής Μουσικής, στις µέρες µας θεσµοθετήθηκε για πρώτη φορά οργανωµένη
διδασκαλία στα Μουσικά Γυµνάσια - Λύκεια και ατύπως σε ιδιωτικούς φορείς. Η χρήση
εποπτικών µουσικών οργάνων στη διδασκαλία της ελληνικής µουσικής µαρτυρείται από την
αρχαιότητα. Είναι γνωστή επίσης η αλληλεπίδραση οργάνων και µουσικής δηµιουργίας
κάθε πολιτισµού, οπότε η προσφυγή στο όργανο (δηλαδή στο "µέσο") είναι πάντα
απαραίτητη για τη θεωρητική έρευνα. Υψηλού επιπέδου θεωρητικές γνώσεις συνδυασµένες
µε τη ζωντανή µουσική πράξη την οποία πάντα πρέπει να λαµβάνει υπόψιν η Θεωρία (βλέπε
την παλαιά φράση: "τέλειοι, αξιέπαινοι µουσικοί... όσοι φθάσουν νά είναι εγκρατείς χρόνου
καί φθοράς"), αυξάνουν τις απαιτήσεις και ελαττώνουν τον αριθµό των οργάνων που θα
µπορούσαν να καλύψουν τις προϋποθέσεις υιοθέτησής τους στη διδασκαλία. Η δυσκολία
επιλογής γίνεται µεγαλύτερη όταν λάβει κανείς υπόψιν τις ιδιαιτερότητες των µουσικών
παραδόσεων, διότι θα πρέπει να αναζητηθεί όργανο αντιπροσωπευτικό της κατά το δυνατόν
ευρύτερης µουσικής γεωγραφίας του ελληνισµού κατά τη δυναµική διαµόρφωση του
διαχρονικού ελληνικού µουσικού προϊόντος ή τουλάχιστον ικανό να αποδώσει στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό αυτές τις ιδιαιτερότητες.
Κρίσιµο χαρακτηριστικό της ελληνικής µουσικής όσον αφορά την εποπτική συµβολή
του οργάνου στη διδασκαλία της είναι η ετεροφωνία: µε εξαίρεση δυό - τρείς περιπτώσεις,
υπάρχει µία µελωδική γραµµή η οποία ενίοτε διανθίζεται µε αναλύσεις φθόγγων και σχεδόν
πάντα συνοδεύεται µε κάποια εκδοχή του ισοκρατήµατος. Συνέπεια της ετεροφωνίας είναι η
χρήση ποικιλίας διαστηµάτων, ειδικών φαινοµένων, όπως οι µελωδικές έλξεις, καθώς και η
διαίρεση των µελών ως προς την τροπική τους συµπεριφορά, µε ιδιαίτερες βάσεις, κλίµακες,
δεσπόζοντες, συστήµατα, καταλήξεις, κατεύθυνση κίνησης κλπ.
Ένα µουσικό όργανο για να είναι εποπτικά κατάλληλο πρέπει να συγκεντρώνει
κάποια κατασκευαστικά, τεχνικά και χρηστικά χαρακτηριστικά, διατηρώντας ταυτόχρονα και
τη λειτουργική του αυτοτέλεια ώστε πρακτικά και αισθητικά να εντάσσεται στη ζωντανή
παράδοση του κοσµικού µέλους (στην πράξη της Ψαλτικής, ως γνωστόν, αποκλείεται η
χρήση οργάνων). Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητα απεικόνισης των διαστηµάτων
και των συστηµάτων (τετράχορδο, τροχός, οκτάχορδο, µείζον αµετάβολο κλπ.), η δυνατότητα
απόδοσης φθόγγων σε κίνηση και εκτέλεσης καλλωπισµών στο πρότυπο της ανθρώπινης
φωνής, η ευχέρεια χρήσης ισοκρατηµάτων και ρυθµικής αυτοσυνοδείας, χρήσης πολλών
βάσεων, ευχέρεια στη χρήση φθορών και µεθαρµογών χρήσης µιας ικανής µελωδικής
έκτασης, δυνατότητα γρήγορου παιξίµατος και παραγωγή ενός εύλογου και λειτουργικού
ποσού ηχητικής έντασης. Επίσης είναι σηµαντικό το κατάλληλο και πρακτικό µέγεθος, η
ευκολία µεταφοράς, το εύκολο κούρδισµα, η οικονοµική προσπελασιµότητά του, η αντοχή
του στο χρόνο, ο συνδυασµός του σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο στα σχήµατα και η ανταπόκρισή
του τόσο στις τοπικές παραδόσεις, όσο και στις απαιτήσεις της λεγόµενης λόγιας ανατολικής
παράδοσης. Όλα αυτά τέλος πρέπει να συνδυάζονται µε τα θέµατα που υποδεικνύει η
Παιδαγωγική και η ∆ιδακτική π.χ. το ευµάθητο ή µη, η µελωδική περιοχή, η έλξη του
οργάνου και του ρεπερτορίου του προς τον παίκτη, ιδίως στα πρώτα στάδια, και ιδίως όταν
πρόκειται για τις βαθµίδες της θεσµοθετηµένης εκπαίδευσης ή για τα διάφορα ηλικιακά
επίπεδα του µαθητή.
Φυσικά ισχύει πως κάθε όργανο είναι ανακλαστικά εποπτικό για την εκµάθησή του
(µαθαίνει κάποιος π.χ. βιολί βλέποντας το δάσκαλο να παίζει βιολί). Χωρίς να αποκλείονται
κάποια άλλα όργανα (π.χ. το κλαρίνο µε τις µεγάλες του δυνατότητες, διατάξεις ράβδων ή
ηχητικών σωλήνων, ή ακόµα ιστορικά πειράµατα, όπως το περίφηµο "Ιωακείµιον
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Ψαλτήριον"), πρώτα σε ποσοστό ανταπόκρισης έρχονται τα έγχορδα όργανα, όπου υφίσταται
η εποπτεία επί της χορδής. Εξάλλου η ελληνική µουσική παράδοση µπορεί να επικαλεστεί τις
καθαρά πειραµατικές κατασκευές του µονόχορδου κανόνα και του Ελικώνος, όπως και όλη
εκείνη την ορολογία θεωρίας και πράξης που βασίστηκε στη µελέτη της χορδής και των
εγχόρδων: λόγοι χορδής ως διαστήµατα, όροι όπως τόνος, ένταση, τετράχορδο κλπ, υπάτη,
µέση, νήττη, λιχανός, διαπασών, πρώτη, τρίτη, ογδόη κλπ., πρόσχορδη εκτέλεση, µαγάδισµα,
λυρικός, κουρντίζω, γλυφές, µέσα - έξω παίξιµο, ψαλµός, τερετισµός, Πρωτοψάλτης Γ.
Βιολάκης. Καµµιά φορά έχουµε και την πορεία "θεωρία πρός όργανο": κανονάκι,
"µπούσουλας", "τυφλοσούρτης", "µπάσ - µπερντέ". Θα εξετάσουµε στη συνέχεια σε
κατηγορίες τα έγχορδα που υφίστανται στην ελληνική παράδοση επισηµαίνοντας κάποια
κρίσιµα στοιχεία.
Οικογένεια της πανδουρίδος
Η οικογένεια αυτή στην ελληνική παράδοση αντιπροσωπεύεται από το ούτι, το
λαούτο, το πολίτικο λαούτο (λάβτα), το ταµπούρ (µόνο στη λόγια παράδοση), και τέλος,
τους πάσης φύσεως ταµπουράδες που ξεκινούν από δίχορδα απλά σκαφτά όργανα, φτάνουν
στα σαζοµπούζουκα και καταλήγουν στο τρίχορδο - αργότερα τετράχορδο - µπουζούκι.
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο βραχίονας µε τα κινητά χωρίσµατα (µπερντέδες),
εξαιρέσει του ουτιού που είναι άταστο. Ο αριθµός των µπερντέδων κυµαίνεται και σαφώς
καλύπτει µόνο τα πιο κρίσιµα και χρήσιµα διαστήµατα. Η ανάπτυξη του µέλους γίνεται
οριζόντια, δηλαδή στη µία κυρίως χορδή και ο ήχος παράγεται εύκολα µε νύξη. Η σχετική
ακρίβεια και η οπτική παράσταση των διαστηµάτων είναι και το κυριότερο πλεονέκτηµά τους
που τα καθιστά κατάλληλα για αρχαρίους. Επίσης στα περισσότερα υφίσταται η δυνατότητα
ρυθµικής αυτοσυνοδείας µε απλές συγχορδίες ή σκέτο ίσον. Είναι σχετικά φθηνά,
µεταφέρονται εύκολα και µπορεί κανείς να τα χρησιµοποιήσει από πολύ µικρή ηλικία. Τύποι
ταµπουρά υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις τοπικές παραδόσεις και η τρέχουσα έννοια στη
γλώσσα των οργανοπαικτών φθάνει να περιλαµβάνει ακόµα και το λαούτο.
Ωστόσο, καθώς το όργανο "ταµπουράς" είναι θεσµοθετηµένο ως όργανο αναφοράς
στα Μουσικά Γυµνάσια, είναι χρήσιµες κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε µια σειρά από
προβλήµατα που συνδέονται µε την εκπαίδευση, όπως η τεκµηρίωση της καταλληλότητάς
του, ο προσδιορισµός του τύπου του, του κουρδίσµατός του, του θεωρητικού συστήµατος και
της µεθόδου διδασκαλίας του (σηµειογραφία, δοµή, σύνδεση µε άλλα µαθήµατα).
Σήµερα ως ταµπουράδες χρησιµοποιούνται φτηνά τουρκικά σάζια µε συνηθισµένο
κούρδισµα sol - re - la, µε τριπλή µαγαδίζουσα πρώτη χορδή (προστίθεται µπουργκάνα), µε
κυρίαρχη βάση ΠΑ στην πιασµένη 4η της 1ης χορδής (ακυρώνοντας την ελεύθερη χορδή ως
βάση), µε µικρό καβαλάρη, µε τη γνωστή ισχνή φωνή που έχει ταυτισθεί µε τα ασίκικα, µε
σκαφτό, συνήθως κίτρινο αντηχείο, µε πρόσθεση οπής στο καπάκι (έτσι βαπτίζεται
"ταµπουράς"), µε απροσδιόριστο αριθµό και θέση µπερντέδων, µε συγκεκριµένη πένα,
πιάσιµο και χτύπηµα.
Μια συγκεκριµένη πρόταση επ' αυτού είναι ασυγκέραστο µπουζούκι µε ντούγιες στα
γνωστά µεγέθη, σε γνωστά και δοκιµασµένα κουρδίσµατα, π.χ. re - la - re, µε τάστα
τουλάχιστον όσα η λάβτα, µε έξι στριφτάρια στο πλάϊ κεκλιµένης κεφαλής, τύπος δηλαδή
και τεχνική πάνω στο τρίχορδο. Τολµώ να πώ πως το µπουζούκι είναι το σύγχρονο εθνικό
µας όργανο, καθώς γεννήθηκε ως διασταύρωση µαντολίνου και ταµπουρά στην Ελλάδα του
20ού αιώνα, αντικατέστησε, άν και συγκερασµένο, όλους τους επιτόπιους τύπους ταµπουρά,
έχει παγκόσµια αναγνωρισιµότητα ως όργανο ταυτισµένο µε ελληνική µουσική, πάνω του
στηρίχθηκε όλη σχεδόν η µουσική παραγωγή ενός αιώνα και έχει να επιδείξει µια πολύ
υψηλή στάθµη τόσο στην κατασκευή του όσο και στην δεξιοτεχνική του χρήση.
Η εποπτική καταλληλότητα των πανδουροειδών επισηµάνθηκε από πολύ νωρίς. Από
το Χρύσανθο µέχρι το Σίµωνα Καρά η προσοχή στρέφεται στη δυνατότητα να φαίνονται τα
διαστήµατα µε τους κινητούς µπερντέδες, άν και ο Χρύσανθος σηµειώνει πως χρειάζεται έξι
τουλάχιστον πανδουρίδες για να αποδώσει όλες τις ιδιαιτερότητες των κλιµάκων. Κάτι που

30

ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι πως τα γνωστά σχήµατα του Χρυσάνθου µε την αρίθµηση
των διαστηµάτων σε όρθιες στήλες, σχήµα που διατηρήθηκε και στα περισσότερα
µεταγενέστερα Θεωρητικά, είναι υποτυπώσεις διάταξης µπερντέδων σε πανδουρίδα. Το έχει
εφαρµόσει από το 1800 µε ρητή αναφορά ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος στο Θεωρητικό του,
όπου αντί για αρίθµηση διαστηµάτων µεταξύ των µπερντέδων στα περίφηµα "Κανόνιά" του,
χρησιµοποιεί τις µαρτυρίες για τους κύριους φθόγγους και τις φθορές για τις "µισηφωνίες",
τους µπερντέδες των µεσοδιαστηµάτων. Σε ένα µάλιστα Κανόνιο προσπάθησε να ζωγραφίσει
και τη µείωση των αποστάσεων των µπερντέδων καθώς προχωρούµε από τους χαµηλούς
προς τους υψηλούς φθόγγους.
Τα εκπαιδευτικά και γενικότερα τεχνικά µειονεκτήµατα ελαττώνονται όσο
προχωρούµε προς τα τετράχορδα λαούτα και σχεδόν µηδενίζονται στο εξάχορδο σήµερα,
άταστο και κατά τετάρτες κουρδιζόµενο ούτι.
Ειδικότερα, στα τρίχορδα το παίξιµο σε µία κυρίως χορδή δυσκολεύει την ταχύτητα
και τους καλλωπισµούς. Στα όργανα µε τάστα δυσκολεύεται ή είναι ανύπαρκτο το
γλίστρηµα, ιδίως το αργό, διότι οι φθόγγοι είναι "κβαντισµένοι" και πάντως όχι άπαντες οι
υπάρχοντες. Η δακτυλοθεσία είναι συνεχής και απαιτούνται µεγάλες µετακινήσεις του
χεριού. Η έντασή τους, ιδίως των οργάνων µε µικρά αντηχεία είναι συνήθως χαµηλή και
γίνεται προβληµατική µέσα σε µεγαλύτερα σύνολα από όργανα η φωνές. Κάποιο πρόβληµα
υπάρχει όταν ακυρώνονται οι ελεύθερες χορδές ως βάσεις (παίξιµο από πιασµένη θέση). Η
έκτασή τους είναι συνήθως δυόµισυ οκτάβες και οι βολικές θέσεις βάσεων περιορισµένες
(συνήθως τέσσερις θέσεις). Παντού σχεδόν παίζουν ως συνοδευτικά και όχι ως «πρώτα»
όργανα (εξαιρέσει του συγκερασµένου µπουζουκιού στη λαϊκή ορχήστρα). Στη λόγια
ορχήστρα υπάρχει µόνο το ταµπούρ και σχεδόν καθόλου το σάζι.
Κάπως διαφορετικά είναι τα πράγµατα στη λάβτα τόσο λόγω του κουρδίσµατος re la - re - la, όσο και λόγω κατασκευαστικής ποιότητας (πολλοί µπερντέδες, πρακτικό µέγεθος,
ντούγιες, αρκετός ήχος). Μαζί µε το ούτι περιλαµβάνονται λόγω δυνατοτήτων στη λεγόµενη
λόγια ορχήστρα. Τα µεγάλα ελληνικά λαούτα µε τον πλουσιότερο ήχο και τις πέµπτες στο
κούρδισµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτός από συνοδευτικά και ως σολιστικά όργανα µε
πρόσθεση µπερντέδων. Είναι όντως µια καλή πρόταση αισθητικής και ήχου, τουλάχιστον
παράλληλη µε αυτή για το τρίχορδο ασυγκέραστο µπουζούκι.
Ειδικά για το ούτι ο οµιλών έχει αναπτύξει αλλού τις τεχνικές, εκπαιδευτικές και
εκφραστικές του δυνατότητες και θεωρεί πώς πρόκειται για την καλύτερη περίπτωση
οργάνου αυτής της οικογενείας, καθώς συγκεντρώνει χαρακτηριστικά και των άταστων και
των πολυχόρδων, και είναι ικανό να καταστεί το αντίστοιχο µε το βιολί νυκτό της ελληνικής
παραδοσιακής µουσικής. Στα µειονεκτήµατά του σηµειώνονται κυρίως η ευαισθησία του στις
µετακινήσεις, το εύκολο σκέβρωµα του καπακιού, η ένταξή του στα λεγόµενα ψιλά όργανα
µε χαρακτήρα δεύτερου κυρίως οργάνου, ενώ από τα πολλά του πλεονεκτήµατα συνοπτικά
αναφέρονται η ευχέρεια στην απόδοση διαστηµάτων, κινήσεων και καλλωπισµών, η σχεδόν
τέλεια απεικόνιση των συστηµάτων και ειδικά η ανάδειξη του τετραχόρδου, η εύκολη
δακτυλοθεσία, η ικανοποιητική έκταση, τα πολλά ίσα και οι βάσεις σε βολικές θέσεις. Είναι
σχετικά φθηνό, ελαφρύ, µε δηµοφιλές ηχόχρωµα, εκτελεί πολλαπλούς ρόλους και ποικίλο
ρεπερτόριο στα σύνολα. Μπορεί τέλος να παίξει µε µεγάλη κλίµακα διαβάθµισης απόδοσης,
δηλαδή από απλά µέχρι δεξιοτεχνικά, και από εύκολα σε ελάχιστο χρόνο µέχρι πολύ
δύσκολα µετά από πολυχρόνια σπουδή.
Πολύχορδα (σαντούρι, κανονάκι).
Από την οικογένεια της άρπας υφίστανται σήµερα το κατά ευρωπαϊκά ηµιτόνια
συγκερασµένο σαντούρι και το κανονάκι µε µαντάλια που διαιρούν σε ένατα τον µείζονα
τόνο. Το σαντούρι υστερεί σηµαντικά στην εποπτική διδασκαλία λόγω κουρδίσµατος. Εδώ
και πολύ καιρό αποτελεί πρόκληση για τους κατασκευαστές η πρόσθεση ενός µηχανισµού
(π.χ. όπως στην κλασική άρπα) ή η λειτουργική µεταβολή του κουρδίσµατος ώστε να
καλυφθεί το κενό. Εξάλλου Πέρσες και άλλοι ανατολικοί έχουν ασυγκέραστα σαντούρια.
Κατά τα άλλα είναι ένα δηµοφιλέστατο όργανο µε επιτόπια παράδοση στο ανατολικό Αιγαίο,
αλλά και σε όλο σχεδόν τον ελληνικό χώρο, µε απολύτως κάθετο παίξιµο, µε εξαιρετικά
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διαυγή και δυνατό ήχο και τα λίγα µειονεκτήµατά του έγκεινται στο ότι δεν κάνει
γκλισσάντα, είναι σχετικά βαρύ και ακριβό. Η εποπτεία στηρίζεται µόνο στην αναλογία
νότας προς χορδή, ενώ µια κάποια σχέση µήκους χορδής προς ύψος είναι εµφανής στην
τραπεζοειδή παράταξη των χορδών. Παρέχει εύκολη χρήση µπάσων, συνήχηση µέχρι και
τεσσάρων φθόγγων, εύκολο ρούλο, µαγάδισµα, µεγάλη έκταση (τρισήµιση οκτάβες), και
άνεση στην αλλαγή βάσεων. Παίζει είτε συνοδευτικά, είτε σόλο και, όπου υπάρχουν, µπορεί
να παίξει διφωνίες. Τα περιθώρια από το απλό έως το δεξιοτεχνικό παίξιµο είναι εξαιρετικά
µεγάλα.
Το κανονάκι φέρει και το όνοµα του "Κανόνος" καθώς οι παρατηρήσεις και τα
πορίσµατα επί του µονοχόρδου (Πτολεµαίος, Αλ Φαραµπί) µεταφέρονται σε παράλληλες
διατάξεις χορδών. Έχει εξαιρετικό ηχόχρωµα, µεγάλη έκταση (τρισήµιση οκτάβες), µεγάλη
ακρίβεια και εποπτεία στα µικροδιαστήµατα λόγω των µανταλιών, σχετικά ελαφρύ, µε
πλήρη άνεση στα τρανσπόρτα, δυνατότητα για σόλο και συνοδευτικό παίξιµο µε άφθονα
ισοκρατήµατα και µαγάδισµα.). Εκτελεί γκλισσάντα, τρίλιες και αναλύσεις σχετικά εύκολα
καθώς ο παίκτης έχει αυξηµένη αίσθηση της επαφής µε τη χορδή, άρα περισσότερες
δυνατότητες διαµόρφωσης του ήχου. Είναι, τέλος, ένα όµορφο, παλαιότατο και συµβολικό
όργανο, καθώς απηχεί µαζί µε το ούτι το "εν ψαλτηρίω και κιθάρα". Εδώ ακροθιγώς
αναφέρω τις ωραιότατες συµβολικές αναφορές για το ψαλτήριον, την κιννύρα, τη νάβλα, την
κιθάρα, το πλήκτρον, το όρθιο κράτηµα του ψαλτηρίου, το άνω και κάτω παίξιµο κλπ., που
συναντάµε στον Θεοδώρητο Κύρου, στον Χρυσόστοµο, στο Μ. Βασίλειο και άλλους πατέρες
από τον 4ο αιώνα, πράγµατα που µας θέτουν ενώπιον του θέµατος της διδασκαλίας των
συµβολισµών στη µουσική και τη σχετική αντιµετώπιση των οργάνων.
Στα µειονεκτήµατά του µπορεί να σηµειώσει κανείς το ότι έχει ανταπόκριση µόνο
στην ανατολική - θαλασσινή και λόγια - αστική κυρίως παράδοση, είναι ακριβό καθώς
απαιτεί κατασκευαστική ακρίβεια, κουρδίζεται δύσκολα, είναι ευαίσθητο στις µετακινήσεις
και δυσκολεύεται όταν παίζει σε ανοικτούς χώρους. Αµελητέα και εύκολα διορθώσιµη
ατέλειά του είναι το ότι σε κάποια διαστήµατα που πέφτουν σε δεκαδικά του κόµµατος (π.χ.
µικρή εναρµόνια τρίτη, υπερµείζων, επιενδέκατος τόνος) δεν έχει µαντάλια.
Τα δύο αυτά όργανα παρόλο που συνήθως συνδυάζονται ως δεύτερα όργανα ή το
πολύ ως όργανα αυτοσχεδιασµού, µπορούν να καλύψουν και τις υψηλότερες αισθητικές και
εκφραστικές απαιτήσεις µε πλήρη ειδίκευση των παικτών σ' αυτά, αφού συνιστούν αυτοτελή
και ολοκληρωµένη ηχητική παρουσία.
Τα έγχορδα µε δοξάρι
Τα τοξωτά έχουν το µεγάλο πλεονέκτηµα του συνεχούς ήχου και της µεγάλης
οµοιότητας µε την ανθρώπινη φωνή. Εδώ ανήκουν οι πάσης φύσεως λύρες, το βιολί, σε
λίγες περιπτώσεις το βιολοντσέλο (Μυτιλήνη, λόγια ορχήστρα), και πολύ πιο σπάνια για τα
ελληνικά πράγµατα ο τοξωτός ταµπουράς. Επειδή το παίξιµο στηρίζεται σε µία χορδή,
έχουµε πλήρη εποπτεία σε δύσκολα διαστηµατικά φαινόµενα (φθόγγοι σε κίνηση,
γλιστρήµατα, κυµατισµοί, τρίλιες κλπ.). Είναι ελαφρά και εύκολα στη µεταφορά (εξαιρέσει
του βιολοντσέλου) και σχετικά προσιτά για αγορά, άν και τα καλά βιολιά και βιολοντσέλα
είναι πανάκριβα, ενώ δεν είναι φθηνές και οι καλές λύρες. Χωρίς να υστερούν σηµαντικά
στην αίσθηση του ρυθµού µε τη δοξαριά (βλέπε και ειδική περίπτωση της λύρας µε
γερακοκούδουνα), ανάγονται σε όργανα µέσου και ανώτερου επιπέδου τόσο στη ζωντανή
πρακτική, αφού παίζουν σχεδόν πάντα ως πρώτα όργανα, όσο και στην µαθησιακή
διαδικασία, αφού απαιτούν υψηλές γνώσεις και δεξιότητες, αποδίδοντας αναλόγως και τα
τελειότερα στον εποπτικώς µελετώµενο εκτελεστικό τοµέα.
Ωστόσο στα πρώτα στάδια µουσικής εκπαίδευσης εµφανίζουν αρκετά
µειονεκτήµατα. Ως τυφλά όργανα (εξαιρέσει του τοξωτού ταµπουρά) και κουρδισµένα
συνήθως σε πέµπτες απαιτούν πλήρη έλεγχο εκτεταµένων συστηµάτων (πεντάχορδο και τα
µεγαλύτερά του) µε το αυτί το οποίο µε τη σειρά του οδηγεί τα τέσσερα δάχτυλα στις θέσεις
δακτυλοθεσίας. Στην αρχή η εκµάθηση της παραγωγής του σωστού ήχου µε το δοξάρι είναι
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πάντα δύσκολη ("νιαούρισµα οργάνων"). Ειδικά το βιολί µε την υποσιάγωνο θέση ηχεί
δυνατά κοντά στο αυτί τιµωρώντας σκληρά τον παίκτη για τα λάθη. Κατά κανόνα έχουν
µικρή ταστιέρα, οπότε τα διαστήµατα
αλλάζουν µε την παραµικρή κίνηση. ∆εν
αυτοσυνοδεύονται εύκολα µε ισοκράτη εκτός από µία - δυό νότες (βλέπε σκοπός
"τσαµπούνα" ή το συνεχές ίσο στις λύρες), καθώς παίζουν συνήθως σε κλειστές θέσεις.
Εξαιρέσει του βιολιού που είναι πανελλήνιο, οι τοπικές λύρες αποδίδουν µόνο τις αντίστοιχες
παραδόσεις και συνήθως έχουν µικρή έκταση, παίζουν σε µία χορδή και έχουν λίγες
πρόσφορες βάσεις, ενώ στο λόγιο ρεπερτόριο εισχωρεί µόνο η πολίτικη. Ένα ενδιαφέρον
ζήτηµα είναι το κούρδισµά τους, καθώς µαρτυρείται ποικιλία ακόµα και στο βιολί (βλέπε
"τσιφτετέλι", κούρδισµα αλά τούρκα sol - re - la - re κ.ά.). Βολική για το βιολοντσέλο
µαρτυρείται η χρήση 4ης re -sol - re - la , re - la - re - la, (Β. Βέτσος).
Για να κλείσουµε θεωρώ πως είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς απόλυτα τα
εποπτικά µουσικά όργανα και να εκφέρει γνώµη περί ενός και µόνου καταλλήλου οργάνου.
Μάλλον η συµπληρωµατικότητα των οργάνων αποτελεί την ενδεδειγµένη χρυσή λύση. Ένα
όργανο είναι πάντα ένα εργαλείο - ένα µέσον, και η επιτυχής λειτουργία του στο κοινωνικό
του περιβάλλον καθώς και η "βιωµατικότητα" που εξασφαλίζει αποτελεί πάντα ένα ειδικό και
σηµαντικό µέγεθος. ∆εν αποκλείεται να εµφανισθεί δεξιοτέχνης που ακόµα και το
µονόχορδο του Πυθαγόρα να το αναγάγει σε κλασικό όργανο οπότε οι εποπτικές µας ανάγκες
θα περάσουν σε ένα πιο σύνθετο και δυσκολότερο σε κατανόηση επίπεδο.
Επίσης,
συµβαίνει γνωστά "ταπεινά" όργανα να µην έχουν να επιδείξουν χρηστικές ή δεξιοτεχνικές
κορυφές, επιτελούν όµως τη λειτουργία τους καλύτερα ίσως από τις τελειότερες κατασκευές.
Είναι βέβαιο πως θέλουµε να συλλάβουµε και γνωστικά, µε άλλα λόγια να διδαχθούµε και να
διδάξουµε εποπτικά αυτό το στάδιο της µουσικής τέχνης που είναι ίσως ανώτερο από την
αποθησαύριση πληροφοριών και δεξιοτήτων. Τα αραβικά µονόχορδα ρεµπάπ ή οι
µονόχορδοι σλαβικοί και οι δίχορδοι ελληνικοί ταµπουράδες εξάλλου δεν απέχουν πολύ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 2 - 6 - 2001
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς την Οργανωτική Επιτροπή της Συνάντησης - Συνεδρίου για τη ∆ιδακτική της
Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής στα Κρέστενα Ηλείας
20 Νοεµβρίου 1997
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Καλλιτεχνική Επιτροπή του ΥΠΕΠΘ
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
∆ιεύθυνση Β΄θµιας Εκπαίδευσης νοµού Πέλλας
Μουσικά Σχολεία της χώρας

ΘEMA: Συµβολή στο πρόβληµα καθορισµού παραδοσιακού
οργάνου αναφοράς για τα Μουσικά Σχολεία

1. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζουµε το γεγονός ότι επιτέλους γίνονται συναντήσεις µε σκοπό την
οργάνωση της διδασκαλίας των µουσικών µαθηµάτων, και µάλιστα της Ελληνικής
Παραδοσιακής Μουσικής, όπου θα αναδειχθεί η δουλειά και η συµβολή κάποιων
συναδέλφων στην εκπαιδευτική διαδικασία για ένα τέτοιο καινούργιο και άγνωστο
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αντικείµενο. Ευχόµαστε να συνεχισθούν µέχρι την πλήρη κάλυψη και των άλλων σχετικών
αναγκών (όργανα επιλογής, εγχειρίδια και µέθοδοι οργάνων, προγράµµατα σπουδών κλπ.).
2. Κατά το µήνα Μάϊο του 1997 οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη η δεύτερη συνάντηση συνέδριο των Μουσικών Σχολείων της χώρας, για να συζητηθούν τα προβλήµατα της
λειτουργίας τους από καθηγητές, µαθητές, γονείς και εκπροσώπους της Πολιτείας.
∆ιαφάνηκε στις συνεδριάσεις των οµάδων του Συνεδρίου κάποια ρευστότητα και κάποιες
διαφωνίες ως προς το ποιο θα είναι σε κάθε σχολείο το παραδοσιακό όργανο αναφοράς. Στη
συνεδρίαση των καθηγητών προτάθηκε οµόφωνα να διαφυλαχθεί η κατά τόπους παράδοση
µε το εκάστοτε τοπικό όργανο, όπως γίνεται σε πολλά σχολεία, πρακτική της οποίας τα
επιτυχή αποτελέσµατα ήδη διαπιστώσαµε. Η οµάδα επίσης των µαθητών ζήτησε ευελιξία
στην καθιέρωση οργάνου αναφοράς, ώστε αυτό να επιλέγεται µεταξύ περισσοτέρων του
ενός, συµπεριλαµβανοµένου και του τοπικού. Τέλος, η Καλλιτεχνική Επιτροπή του ΥΠΕΠΘ
δια στόµατος του αναπληρωτού προέδρου της κ. Παπαζαρή δήλωσε δηµόσια ότι το σχετικό
θέµα είναι ανοικτό και συζητά απόψεις και προτάσεις.
3. Ως θεσµοθετηµένο όργανο αναφοράς σήµερα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας για
την καθ' ηµάς ανατολική µουσική είναι ο "ταµπουράς", του οποίου η ταυτότητα, η
λειτουργικότητα και η αποτελεσµατικότητα είναι κατά τη γνώµη µας υπό συζήτηση. Εξάλλου
σήµερα ταµπουράδες σε Μουσικά Σχολεία λέµε τα τουρκικά σάζια των οποίων την εισαγωγή
κάνουµε µαζικά από τη γείτονα χώρα και των οποίων την τεχνική αναπόφευκτα µαθαίνουµε,
µιας και την τεχνική του παλαιού αντίστοιχου ελληνικού οργάνου δεν γνωρίζουµε, αφού από
τον περασµένο αιώνα διακόπηκε η ιστορική του συνέχεια και, καθώς αντικαταστάθηκε από
το τρίχορδο µπουζούκι, παρέµεινε ως µουσειακό αντικείµενο.
Χωρίς να αποκλείουµε την περίπτωση της αναβίωσης, πιστεύουµε πως, αν εκπονούνταν
πρόγραµµα υποχρεωτικού οργάνου αναφοράς για ένα όργανο ξεχασµένο, τότε και η ελληνική
µουσική παιδεία θα παρέµενε µουσειακή, υποτονική, χωρίς καµµία σύγχρονη δυναµική.
4. Η µουσική γεωγραφία του ευρύτερου ελληνισµού δεν υποδεικνύει ως κοινό παρονοµαστή
τον ταµπουρά, ο σαφής ορισµός της φύσεως του οποίου είναι τουλάχιστον µουσικολογικό
πρόβληµα. Ταµπουράδες είναι τόσο το ελληνικότατο µπουζούκι (το οποίο παρεµπιπτόντως
προτείνουµε να συµπεριλαµβάνεται στα όργανα επιλογής και µάλιστα ο παλιός τύπος του
τρίχορδου), όσο και το λαούτο και η λάβτα (ασυγκέραστο ή πολίτικο λαούτο) και το
τουρκικό σάζι και το αλβανικό ικιτελί και το κρητικό µπουλγαρί και το βυζαντινό ταµπούρι,
που το καθένα είναι συγκεκριµένου σχήµατος, δυνατοτήτων, γεωγραφικού χώρου και
ρεπερτορίου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα που δείχνει πως µε τον όρο "ταµπουράς" νοείται
οικογένεια οργάνων και όχι συγκεκριµένο όργανο είναι η ετυµολογική ταύτιση των όρων
"ταµπουράς" και "ούτι" στις γλώσσες καταγωγής τους.
5. Ενόψει των παραπάνω και για να διαφυλαχθεί η ιδιαιτερότητα των κατά τόπους µουσικών
παραδόσεων του ελληνισµού προτείνουµε:
Α. Ως κατά αρχήν όργανο αναφοράς για την καθ’ ηµάς ανατολική µουσική να διδάσκεται το
κατά τόπους χαρακτηριστικό παραδοσιακό όργανο της περιοχής στην οποία εδρεύει το κάθε
Μουσικό Σχολείο. Έτσι οι µαθητές θα αποκτήσουν µια ζωτική σχέση µε τη µουσική µας
παράδοση έχοντας εµπειρίες και ακούσµατα. Θα βρεθούν εύκολα εξάλλου όργανα και
οργανοπαίκτες για να διδάξουν και έτσι θα επιτελεσθεί µια αναγέννηση στα ζωντανά
παραδοσιακά όργανα του τόπου.
Β. Σηµαντικό κριτήριο στην επιλογή οργάνου αναφοράς θεωρούµε πως είναι η ικανότητα
του οργάνου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τόσο του λαϊκού όσο και του λεγοµένου
"λογίου" ρεπερτορίου (λόγια µουσική της Πόλης). Το δεύτερο αποτελεί ένα σπουδαίο
κοµµάτι της µεταβυζαντινής πολιτιστικής µας κληρονοµιάς µε όλα τα στοιχεία της
κλασικότητας ως αισθητική παραγωγή, το οποίο δεν πρέπει να απεµπολούµε, καθόσον
µάλιστα σ' αυτό το είδος έχουµε ευάριθµους Ρωµηούς συνθέτες και έργα από το 16ο αιώνα
µέχρι σήµερα. Παρόλο που το κάθε όργανο είναι "µέσον" και µπορεί ένας καλλιτέχνης (µε
την επιφύλαξη να είναι τουλάχιστον ασυγκέραστο) να το αναδείξει σε λόγιο όργανο (όπως
για παράδειγµα έγινε εισαγωγή της πολίτικης - θρακιώτικης λύρας στις ορχήστρες λόγιας
µουσικής), θεωρούµε πως πρώτη επιλογή του νοµοθέτη και του παιδαγωγικού σχεδιαστή
είναι τα δοκιµασµένα από το χρόνο και την πείρα των χειριστών όργανα και όχι όσα έως
σήµερα η πράξη είτε δεν γνωρίζει είτε έχει απορρίψει.
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Γ. Ως πλήρη από µουσικής απόψεως, ικανά δηλαδή να αποδίδουν τις ιδιαιτερότητες της
ανατολικής µουσικής (η σπουδαιότερη των οποίων είναι η ποικιλία των διαστηµάτων,
πράγµα στο οποίο υστερούν κάποια τοπικά όργανα), αλλά και µε κατασκευαστική δοµή
τέτοια, ώστε να απεικονίζονται µερικά ή ολικά τα µουσικά συστήµατα), διδακτικώς
κατάλληλα και σαφώς καθορισµένα όργανα προτείνουµε το ούτι, το ταµπούρ (τη µεγάλη
δηλαδή πανδουρίδα ή θαµπούρα), το πολίτικο λαούτο και το κανονάκι. Θεωρούµε εφικτό
να υπάρχει ένα από τα παραπάνω σε κάθε Μουσικό Σχολείο, το οποίο θα λειτουργεί είτε
αυτόνοµα ως κύριο όργανο είτε συµπληρωµατικά µε το τοπικό όργανο ως εποπτικό της
θεωρίας της ανατολικής µουσικής. Αν υπάρχει η δυνατότητα, δηλαδή υπάρχουν όργανα από
τα παραπάνω καθώς και δάσκαλοι, θα µπορούν οι µαθητές να επιλέγουν το υποχρεωτικό
όργανο αναφοράς.
∆. Ως εποπτικό και µόνον όργανο επίσης προτείνουµε να ενταχθεί και το µονόχορδο του
Πυθαγόρα ("ο κανών" του Ευκλείδη και του Πτολεµαίου) και να διδάσκεται η ερµηνεία του.
Ε. Πρέπει να καθορισθεί (αν και όπου ισχύσει η χρήση του) ο τύπος του οργάνου
"ταµπουράς". Η χρήση του σαζιού πρέπει για σηµειολογικούς, θεωρητικούς,
οργανοχρηστικούς και αισθητικούς λόγους να αποκλεισθεί από τα Μουσικά Σχολεία της
χώρας. Το συγκεκριµένο όργανο των Τούρκων Ασίκηδων, κατάλληλο για συγκεκριµένο
ρεπερτόριο και µε το ιδιαίτερό του ηχόχρωµα δεν µπορεί να καταστεί εγχειρίδιο της εθνικής
µας µουσικής. Γνωρίζουµε εξάλλου µεγάλους Ρωµηούς δεξιοτέχνες και κατασκευαστές στο
ούτι, στη λάβτα, στο κανονάκι, στο ταµπούρ παλαιότερα, όχι όµως στο σάζι. Ο τύπος πρέπει
να πλησιάσει στο µόνο ελληνικό ζωντανό τύπο ταµπουρά, οικείο στο χέρι και στο αυτί του
΄Ελληνα, δηλαδή το τρίχορδο µπουζούκι στα διάφορα µεγέθη του, το οποίο µπορεί να
κατασκευάζεται ασυγκέραστο. Προειδοποιούµε όµως για το πιθανότατο ενδεχόµενο, ενόψει
και του καθεστώτος µη πλήρους ελέγχου καταλληλότητας του διδακτικού προσωπικού του
Μουσικού Σχολείου που ισχύει σήµερα, να εµφανιστούν µπουζουκτσήδες ή κιθαρίστες οι
οποίοι θα δηλώσουν πως γνωρίζουν τη χρήση του ταµπουρά, πεντέξι βασικά διαστήµατα και
άλλους τόσους δρόµους, και θα αξιώσουν τη διδασκαλία του µαθήµατος στο σχολείο.
Όργανα, όπως το ούτι ή το κανονάκι, ή µε πλήρη ανάπτυξη δεσµών στην ταστιέρα, όπως το
ταµπούρ, σε συνδυασµό µε γνώση θεωρητικού συστήµατος είτε βυζαντινής µουσικής είτε
µακαµίων είτε και των δύο, αποτελούν εγγύηση για επίτευξη του σκοπού διδασκαλίας
παραδοσιακού οργάνου αναφοράς στα Μουσικά Σχολεία της χώρας.
6. Χαρακτηριστικό της παράδοσης του ελληνισµού είναι η ποικιλία της έκφρασης και όχι η
επιβολή απολύτων αξιωµάτων. Ένα και µόνο όργανο, όπως είναι στη ∆ύση το πιάνο, δεν
δικαιούται να µονοπωλεί την αυθεντία ως όργανο αναφοράς. Η ευελιξία της επιλογής µεταξύ
περισσοτέρων οργάνων θα έχει αντιθέτως πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσµατα: θα
προκύψουν χειριστές σε ποικιλία οργάνων, θα λυθούν πρακτικά προβλήµατα εύρεσης
προσωπικού, και βέβαια η συγκεκριµένη ταυτότητα των οργάνων θα εγγυάται γνώση
θεωρίας, καθώς θα αποκλείονται ερασιτέχνες και αυτοί που δηλώνουν ότι γνωρίζουν, ενώ
απλώς προσπαθούν να µεταφέρουν στοιχεία οργανογνωσίας άλλου οργάνου. Τέλος θα
εξασφαλίζεται ο ψυχολογικός όρος της όσο το δυνατόν µεγαλύτερης αποδοχής από τους
µαθητές µε αντίστοιχο πολλαπλασιασµό των θετικών αποτελεσµάτων της διδασκαλίας
οργάνου αναφοράς.
Τα περισσότερα σηµεία αυτού του κειµένου είχαν συνταχθεί από οµάδα καθηγητών µε σκοπό
να κατατεθούν στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης που προαναφέρθηκε. Καθώς το Σεµινάριο
καθιστά εξαιρετικά επίκαιρο το σχετικό ζήτηµα, καταθέτουµε τις απόψεις και τις προτάσεις
µας και πιστεύουµε ότι αυτό θα λυθεί µε τρόπο σοβαρό, αξιόπιστο, παιδαγωγικά έγκυρο και
επιστηµονικά τεκµηριωµένο.
Για τη σύνταξη
Θωµάς Αποστολόπουλος
Μ. Σ. Γιαννιτσών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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Για τη διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής έχουν χρησιµοποιηθεί από
την αρχαιότητα έως σήµερα κάποια όργανα µε ιδιαίτερες τεχνικές και χρηστικές δυνατότητες,
ώστε να καθίστανται περισσότερο από άλλα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη λειτουργία.
Ειδικότερα, πάνω σ’ αυτά τα όργανα γίνεται µε εποπτικό τρόπο η µελέτη των επί µέρους
θεωρητικών ζητηµάτων της κατά κανόνα ετεροφωνικής ελληνικής µουσικής, όπως τα
µεγέθη των διαστηµάτων, τα συστήµατα, το είδος των καλλωπισµών, της αυτοσυνοδείας, του
ισοκρατήµατος κλπ. Κρίσιµο είναι το πόσο αντιπροσωπευτικό είναι ένα όργανο στις επί
µέρους τοπικές παραδόσεις του ελληνισµού ( π.χ. ηπειρώτικα, ποντιακά κλπ.), όπως επίσης
και κατά πόσο είναι παιδαγωγικά πρόσφορο, ιδίως σε µικρές ηλικίες
Κάθε όργανο είναι ανακλαστικά εποπτικό για τη δική του εκµάθηση. Από τις
κατηγορίες οργάνων ως πιο κατάλληλα κρίνονται τα έγχορδα, όπου υφίσταται η εποπτεία επί
της χορδής. Τα έγχορδα έχουν δώσει στη µουσική θεωρία πολλούς θεωρητικούς όρους.
Τα όργανα της οικογενείας της πανδουρίδας ή του λαούτου θεωρήθηκαν κατά
καιρούς ως τα πλέον πρόσφορα στη διδασκαλία, χωρίς να λείπουν τα προβλήµατα, όπως π.χ.
ο καθορισµός της φύσης και του τύπου του «ταµπουρά» που είναι και θεσµοθετηµένο όργανο
αναφοράς στα Μουσικά Γυµνάσια της Ελλάδας. Το πολίτικο λαούτο (λάβτα) και ιδιαίτερα το
ούτι, ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στις σχετικές ανάγκες.
Από τα πολύχορδα το κανονάκι έχει µεγάλες δυνατότητες ενώ το σαντούρι υστερεί
κυρίως επειδή είναι συγκερασµένο σε ηµιτόνια. Τα έγχορδα µε δοξάρι (λύρες, βιολί και
ενίοτε βιολοντσέλο) έχουν το µεγάλο πλεονέκτηµα του συνεχούς και κοντά στα πρότυπα της
ανθρώπινης φωνής ήχου, αλλά είναι δύσκολα στην εκµάθηση.
Η συµπληρωµατικότητα περισσοτέρων του ενός οργάνων είναι η πιο ενδεδειγµένη
λύση για την κάλυψη της εποπτείας στη διδασκαλία, καθώς τα αντικείµενα, τα επίπεδα, οι
δυσκολίες και οι ιδιαιτερότητες είναι πολλαπλά.
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