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τους υπεύθυνους καθηγητές μου, κ. Ράπτη Κώστα και κ. Καλλιμοπούλου 

Ελένη για το χρόνο, τις συμβουλές και τις διορθώσεις τους αλλά και για 

τους ανθρώπους που μου σύστησαν και μου πρότειναν να επικοινωνήσω, 

οι  οποίοι  είναι  μελετητές  και  γνώστες  του  αντικειμένου.  Ευχαριστώ 

ιδιαίτερα  τον  κ.  Ράπτη  για  τη  βοήθεια  στις  μεταφράσεις  από  τα 
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Επίσης,  ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  στον  κ.  Κουνάδη  για  την 

προσωπική  επικοινωνία,  τη  διάθεσή  του  να  βοηθήσει  και  την 

παραχώρηση  της αρμόνικάς  του για φωτογράφηση.  Σημαντική  βοήθεια 

ήταν ο κ. Τσεκούρας, ο οποίος μου παραχώρησε τις δύο αρμόνικές του 

(τόσο  για φωτογράφηση  όσο  και  για ηχογράφηση) και  ανέκδοτο  υλικό 

του. Με την τρίωρη  συνέντευξή  του, μου έδωσε όσες πληροφορίες και 

γνώσεις έχει γύρω από το θέμα.

Ευχαριστώ επίσης, τον Μιχάλη Τρίμη για τη συνέντευξη που μου 

έδωσε  και  το  Λευτέρη  Πασσιά για την παραχώρηση  των  είκοσι  τόμων 

για το ρεμπέτικο που εξέδωσε ο κ. Κουνάδης. Τέλος, ένα πολύ μεγάλο 

ευχαριστώ  στον  Πέτρο  Παππά,  για  τη  βοήθειά  του  με  τα  ηλεκτρονικά 

μέσα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να παραθέσει στοιχεία για το πώς 

ήταν  και  πώς  λειτουργούσε  η  αρμόνικα,  ένα  όργανο  που 

χρησιμοποιούνταν στο ρεμπέτικο1 αλλά έχει πλέον εκλείψει. 

Με τον όρο «harmonica» ή «fisarmonica» εννοούνται  διάφορα  –

και  πολύ  διαφορετικά  μεταξύ  τους-  όργανα  της  οικογένειας  των 

αερόφωνων. Για παράδειγμα, μία γερμανική αρμόνικα και μία βιεννέζικη 

της ίδιας χρονολογίας περίπου (1870), έχουν πολλές διαφορές στη δομή. 

Η  πιο  βασική  τους  διαφορά  είναι  τα  πληκτρολόγια  του  δεξιού  και  του 

αριστερού  χεριού:  η  γερμανική  αποτελείται  από  διαφορετικού  μήκους 

και πλάτους πλήκτρα (δεξί χέρι) και «κουτάλια» (αριστερό χέρι) (Richter 

2003,  σ.  23),  ενώ  η  βιεννέζικη  από  κουμπιά  ίδιου  μεγέθους  στο  δεξί 

πληκτρολόγιο  και  πάλι  από  κουμπιά  στο  αριστερό  πληκτρολόγιο 

(Wagner 2001, σ. 23). Παρ’ όλα αυτά και οι δύο ονομάζονται αρμόνικες.

Αρμόνικα  επίσης  ονομάζεται  κι  ένα  όργανο  διαφορετικό  από  τα 

παραπάνω, το οποίο έχει μία σειρά (ενώ τα άλλα έχουν τρεις σειρές) από 

κουμπιά ίδιου μεγέθους στο δεξί χέρι, και δύο κουτάλια κάθετα προς το 

πάτωμα (ενώ η γερμανική αρμόνικα έχει εννιά κουτάλια οριζόντια προς 

το πάτωμα) (Linde 1991: 23).

Η Dunkel αναφέρει ότι ο όρος «αρμόνικα» χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει  πολλά  διαφορετικά  όργανα  (κυρίως  όργανα  με  σταθερό 

κούρδισμα  κατασκευασμένα  από  γυαλί,  καμπάνες,  ξύλο,  πέτρα  και 

1  Στα  πλαίσια  της  παρούσας  εργασίας  ως  ρεμπέτικο  ορίζεται  το  λαϊκό  αστικό  τραγούδι  που 
γεννήθηκε στον Πειραιά μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και έφτασε στο τέλος του τη 
δεκαετία  του  1950.  Παράλληλα  θα  εξεταστεί  και  το  μουσικό  και  πολιτισμικό  περιβάλλον  της 
Πόλης και της Σμύρνης, όπως αυτό αποτυπώνεται στη δισκογραφία ήδη από τις αρχές του αιώνα. 
Ο Κουνάδης χωρίζει το ρεμπέτικο σε τρεις περιόδους: η πρώτη από το 1850-1922, η δεύτερη από 
το 1922-1937 και η τρίτη από το 1937-1960 (Κουνάδης 2010: τόμος 1-20). Το ρεμπέτικο μπορεί να 
θεωρηθεί  η  εξέλιξη  του  Σμυρναίικου  τραγουδιού.  Σύμφωνα  με  τον  Καλυβιώτη  «σε  δίσκους 
γραμμοφώνου στα τέλη του 19ου και αρχές 20ού αι., ηχογραφημένους στη Σμύρνη και στην Πόλη, 
συναντάμε για πρώτη φορά το χαρακτηρισμό τραγουδιού ως «ρεμπέτικο», ώστε τα αστικά-λαϊκά 
τραγούδια  της  Σμύρνης  και  της  Πόλης  να  θεωρούνται  σήμερα  ως  τα  πρώτα  ρεμπέτικα» 
(Καλυβιώτης 2002: σ. 19).
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μέταλλο). Όταν η παραγωγή οργάνων αναπτύχθηκε, η χρήση της λέξης 

περιορίστηκε στις αρμόνικες που χρησιμοποιούν αέρα μέσω του οποίου 

θέτονται σε κίνηση οι γλωττίδες, χωρίς να επηρεάζεται η συχνότητα από 

τη δύναμη του αέρα. Λόγω λοιπόν της χρήσης και της σημασίας του αέρα 

στην παραγωγή του ήχου –σύμφωνα με τη Dunkel- συνδυάστηκε ο όρος 

αρμόνικα  με  το  όνομα  του  θεού  Αιόλου  από  την  ελληνική  μυθολογία. 

Έτσι  προκύπτουν  οι  ονομασίες  Aeol-Harmonika2,  Aeoline αλλά  και  η 

σύνθεση ονομάτων Phys-Harmonika3 (Dunkel 1999: 8).

Η  συγγραφέας  προσθέτει  ότι  στο  Χρυσό  Οδηγό  της  Βιέννης  (η 

οποία ήταν το κέντρο των πρώτων περιόδων κατασκευής  αρμόνικας τη 

δεκαετία  του  1820)  υπάρχουν  περιορισμένες  και  μεμονωμένες 

καταχωρήσεις  για  την  αρμόνικα.  Στην  αρχή  του  1830  αναφέρεται  η 

κατηγορία  Mundharmonika4 ενώ  τo 1837 για  πρώτη  φορά  υπάρχει  το 

αυτόνομο  τμήμα  κατασκευαστές  οργάνων (musicalische,  Mund-,  Hand- 

και Physharmonika) (Dunkel 1999: 8).

Η  Dunkel αναφέρει  τα  εξής  για  την  αρμόνικα,  προσθέτοντας 

σημαντικές πληροφορίες:

Στα  ιταλικά  λέγεται  fisarmonica/fisarmoniche […]  Ο  όρος 

αρμόνικα ισχύει στη γερμανόφωνη περιοχή ως ένα συγκεντρωτικό 

όνομα για μία σειρά οργάνων τα οποία διαφοροποιούνται αρκετά 

στο σώμα, την ένταση και τον τρόπο παιξίματος. Η ορολογία των 

μερών  [ενν.  του  οργάνου] στις  γερμανόφωνες  περιοχές  δεν  είναι 

ομοιογενής. Η ορθογραφία των ονομάτων των οργάνων σε όλο τον 

τομέα  της  αρμόνικας  είναι  παράξενη,  ακόμα  και  η  επίσημη 

ονομασία. Ιδιαίτερο είναι το μπέρδεμα  στη χρήση των ονομάτων 

των  οργάνων.  Για  να  εξαχθεί  συμπέρασμα  σχετικά  με  ποια 

2 Την Aeol-Harmonika δημιούργησε ο Georg Anton Reinlein στη Βιέννη το 1824, με αριθμό πατέντας 
1177 (Dunkel, 1999, σ. 14).
3 Την  Physharmonika δημιούργησε  ο  Anton Haekls στη  Βιέννη  το  1821, με  αριθμό  πατέντας  661 
(Dunkel, 1999, σ. 14).
4 Φυσαρμόνικα στόματος.
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παραλλαγή οργάνου πρόκειται πρέπει να συσχετιστεί η ονομασία 

με το πεδίο χρήσης. Αρμόνικες με φυσούνα:

Aeol-Harmonika,  Aeola,  Aeoline,

Accordion/Akkordeon/Accordéon,  Accordéon-flûtina,  Accordéon-

orgue,  Akkordeonette,  Angélophone,  Apollo-Lyra,  Armonica  a 

mantice,  Baby  organ,  Bajan,  Bandonika,  Bandonion/-eon/-ium/-

ian,  Bibelharmonika/Bibelorgel,  Cecilium,  Chromatine,  

Chromatiphon,  Clavi-accord,  Clavi-phone,  

Concertina/Konzertina, Demian 'sches Accordion, Dynamophone,  

Edeophone,  Einhand-Harmonium,  Einzeltonakkordeon,  English 

concertina,  Eoli-Courtier,  Flutina,  Fuβbaβ/Voetbas,  Garmonika,  

Hand-Aeoline,  Handharfe,  Handharmonium,  Handorgel,  

Hármaniyamsûtra,  Harmonéon,  Harmoniflûte,  Harmonina,  

Harmonieux,  Heligonka,  Knopfharmonium,  Knopfakkordeon,  

Melodeon/Elbow  melodeon/Rocking  melodeon,  Melodina,  

Melophon/Mélophone,  Mélophone-orgue,  Örgeli,  

Pedalharmonika/Accordéon  à  pédales,  Physharmonika,  

Pianoakkordeon, Piano-concertina, Pistonharmonika/Accordéon à 

pistons, Schaukelmelodeon, Schifferklavier, Schoβorgel/Lap organ,  

Sonetta,  Squashbox,  Srutibox,  Symphonetta,  Taschenbuch-

Harmonika, Tischorgel, Ziehharmonika.

(Dunkel, 1999: 8-9).

Όπως λοιπόν φαίνεται από τα παραπάνω, υπάρχει μία γενικότερη 

σύγχυση όσον αφορά τον όρο «αρμόνικα», ο οποίος χρησιμοποιείται για 

να  περιγράψει  διαφορετικά  όργανα  ή  ίδια  όργανα  περιγράφονται  από 

διαφορετικούς όρους.

Η αρμόνικα που εξετάζεται σε αυτήν την εργασία, ανήκει κι αυτή 

στην  οικογένεια  των  αερόφωνων  (όπως  και  όλα  τα  προαναφερθέντα 

όργανα) και  χρησιμοποιούνταν  ευρέως  στο  ρεμπέτικο, κυρίως  μέχρι  το 
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1935  (σύμφωνα  με  τις  υπάρχουσες  ηχογραφήσεις,  βλ.  παράρτημα).  Ο 

ρόλος  της  ήταν  σολιστικός  αλλά  και  συνοδευτικός.  Απαντάται  δηλαδή 

και  σαν  κύριο  όργανο  αλλά  και  σαν  δευτερεύον,  όπου  ο  ρόλος  του 

περιορίζεται  σε  ένα  μέρος  της  εισαγωγής  και  σε  κάποια  «γεμίσματα» 

μέσα στο κομμάτι.

Αν  και  υπάρχουν  πολλές  ηχογραφήσεις  (όπου  είτε  υπάρχουν 

προσφωνήσεις  που  υποδηλώνουν  την  αρμόνικα  (βλ.  σ.  32)  είτε  η 

αρμόνικα αναγράφεται στο δίσκο), δυστυχώς δεν υπάρχει φωτογραφικό 

υλικό  στο  οποίο  να  απεικονίζεται  το  όργανο  αυτό,  γεγονός  που 

δυσχεραίνει την έρευνα γύρω από τη δομή αλλά και την κατασκευή της 

αρμόνικας.

Η έλλειψη φωτογραφικού υλικού και βιβλιογραφίας με οδήγησαν 

στο να ακολουθήσω την εξής μεθοδολογία:

1) Επιλέχθηκαν άτομα τα οποία είναι γνώστες του ρεμπέτικου και 

ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ομάδες:

α) ρεμπετολόγοι και μελετητές του ρεμπέτικου

β) ακορντεονίστες

γ) συλλέκτες οργάνων

και  έγιναν  συνεντεύξεις  ανοικτού  τύπου.  Υπήρχαν  κάποια  γενικά 

ερωτήματα  που  τέθηκαν  από  μένα  (όπως  πώς  είναι  η  αρμόνικα,  ποιοι 

έπαιζαν αρμόνικα κ.ά.), αλλά η συνέντευξη συνδιαμορφωνόταν από τους 

συνομιλητές  -περισσότερο  σε  κλίμα  συζήτησης  παρά  δομημένης 

συνέντευξης.  Πιστεύω  ότι  κατ’ αυτόν  τον τρόπο  οι τελευταίοι  ίσως  να 

αισθάνθηκαν  πιο  άνετα,  σε  αντίθεση  με  το  αν  τους  υποβάλλονταν 

συγκεκριμένες ερωτήσεις και το κλίμα ήταν πιο οριοθετημένο. 

2) Έγινε έρευνα σε βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες.

3) Καταγράφηκαν τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων (κεφάλαιο 

πρώτο).
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4)  Συνδυάστηκαν  οι  παραπάνω  πηγές  με  τα  αποτελέσματα  των 

συνεντεύξεων.

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει η καταγραφή των βιβλιογραφικών 

αναφορών  στην  αρμόνικα  γενικά  -μιας  που  κρίνεται  σκόπιμο  να 

υπάρχουν  συγκεντρωμένες-  έτσι  ώστε  να  διευκολυνθεί  πιθανή 

περαιτέρω έρευνα για το θέμα.
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1.1 Στάδια έρευνας

Με βάση την έρευνα που διεξήχθη βρέθηκαν τρία όργανα τα οποία 

θα παρουσιαστούν αναλυτικά (βλ. 1.2). Το πρώτο όργανο ανήκει στον κ. 

Κουνάδη  Παναγιώτη,  ο  οποίος  είναι  πολλά  χρόνια  μελετητής  του 

ρεμπέτικου,  συγγραφέας  βιβλίων  γύρω  από  αυτό  και  συλλέκτης 

διαφόρων  –μουσικών  και  μη-  αντικειμένων.  Έχει  συμβάλει  σημαντικά 

στην έρευνα γύρω από το ρεμπέτικο φέρνοντας στο φως σπάνια κείμενα, 

συνεντεύξεις (που πήρε ο ίδιος από ρεμπέτες της εποχής), φωτογραφίες 

(και από το προσωπικό του αρχείο) αλλά και παλιές ηχογραφήσεις, ενώ 

είναι από τα ιδρυτικά μέλη του «Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής» 

και του «Κέντρου Έρευνας και Μελέτης των Ρεμπέτικων Τραγουδιών». 

Το 1993 ίδρυσε το «Αρχείο Ελληνικής Δισκογραφίας», στα πλαίσια του 

οποίου  επιμελείται  την  έκδοση  σειράς  ψηφιακών  δίσκων  από  τη 

δισκογραφία των 78 στροφών (προσωπική επικοινωνία στις 22/12/2010, 

Αθήνα). 

Τα  δύο  επόμενα  όργανα  ανήκουν  στον  κ.  Τσεκούρα  Ανδρέα, 

γνωστό  μουσικό,  ενορχηστρωτή  και  εκτελεστή  πολλών  μουσικών 

οργάνων  (ακορντεόν,  πιάνο,  κιθάρα,  κοντραμπάσο  και  μαντολίνο)  με 

έντονη  καλλιτεχνική  δραστηριότητα  στον  ελλαδικό  χώρο.  Είναι 

συλλέκτης  οργάνων  και  διδάσκει  στο  Ωδείο  Αθηνών,  στο  Τμήμα 

Παραδοσιακής  Μουσικής  (προσωπική  επικοινωνία  στις  23/12/2010, 

Αθήνα).

Όλες οι πληροφορίες  που παρατίθενται  για τον τόπο προέλευσης 

και  τις  χρονολογίες  κατασκευής  των  οργάνων  προέρχονται  από  τους 

ιδιοκτήτες τους (ύστερα από προσωπική επικοινωνία μου με αυτούς). Τις 

πληροφορίες  που  παραθέτω  σχετικά  με  τη  μορφολογία  και  την 
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κατασκευή  των  οργάνων,  τις  συγκέντρωσα   φωτογραφίζοντας  και 

χρησιμοποιώντας (όργανο Νο1) ή ηχογραφώντας (όργανο Νο2 και Νο3) 

τα όργανα.

Επίσης,  επικοινώνησα  με  το  συνονόματο  εγγονό  του  Μιχάλη 

Τρίμη  στο  "Μουσικό  Οίκο  του  Τρίμη"  στην  Αθήνα  στις  22/12/2010. 

Δυστυχώς  δεν  είχε  στην  κατοχή  του  ούτε  φωτογραφίες  ούτε 

ηχογραφήσεις. Φαίνεται να επιβεβαιώνεται έτσι η πληροφορία που δίνει 

ο  Βολιότης-Καπετανάκης  ότι  το  φωτογραφικό  υλικό  που  υπήρχε 

καταστράφηκε  μετά  από  πλημμύρα  στο  χώρο  που  φυλασσόταν 

(Βολιότης-Καπετανάκης 2010: 73). 

Ο  Μιχάλης  Τρίμης  έπαιζε  αρμόνικα.  Μαζί  με  τον  Αντώνη 

Αμιράλη  ή  Παπατζή  θεωρούνται  οι  δύο  δεξιοτέχνες  της  αρμόνικας. 

Σύμφωνα  με  τον  Μανιάτη,  ο  Παπατζής  και  ο  Τρίμης  είναι  αυτοί  που 

έπαιζαν αρμόνικα στις ηχογραφήσεις των δίσκων 78 στροφών (Μανιάτης 

2001: 210-212). Βέβαια, ο ίδιος αναφέρει κι άλλους οργανοπαίκτες της 

αρμόνικας  αλλά  αυτούς  τους  δύο  τους  ξεχωρίζει  δεδομένου  ότι  έχει 

εντάξει τα ονόματά  τους σε μία λίστα  όπου αναφέρονται  «οι μάστοροι 

οργανοπαίχτες  των  γραμμοφωνήσεων  στις  78  στροφές»  σε  όλα  τα 

όργανα (Μανιάτης 2001: 210-212).

Τέλος,  έγινε  προσπάθεια  για  επικοινωνία  με  τον  κ.  Κουλαξίζη 

Γιώργο  αλλά  δεν  κατέστη  δυνατή  ούτε  κάποια  συνάντηση  ούτε 

προσωπική  επικοινωνία  για  πρακτικούς  λόγους.  Ο  κ.  Κουλαξίζης  –ο 

πατέρας του οποίου έπαιζε επίσης αρμόνικα- είναι ένα πολύ σημαντικό 

πρόσωπο διότι είναι ο μόνος που ακόμα παίζει αρμόνικα και σίγουρα θα 

μπορούσε να δώσει πληροφορίες τόσο για κατασκευαστικά  θέματα όσο 

και για ιστορικά. Το πιο πιθανό είναι ότι θα έχει και κάποιο όργανο στην 

κατοχή  του,  οπότε  θα  ήταν  πολύ  ενδιαφέρον  και  χρήσιμο  αν 

περιγραφόταν κι αυτό σε κάποια μελλοντική εργασία.
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1.2 Παρουσίαση των οργάνων

1.2.1 Όργανο Νο 1

Το πρώτο όργανο ανήκει στον κ. Παναγιώτη Κουνάδη, ο οποίος το 

χρονολογεί γύρω στο 1950. Όπως ανέφερε, είναι γερμανικής κατασκευής 

και πιο συγκεκριμένα της εταιρίας Hohner (όπως αναγράφεται και πάνω 

στο  όργανο)  και  το  προμηθεύτηκε  το  2000 από  συγγενή  του  γιου  του 

Βαϊνδιρλή5. Σύμφωνα  με  τον  ίδιο,  «το  όργανο  αυτό  είναι  το  τελευταίο 

που  έμεινε  σε  ένα  παλιό  οργανοπωλείο  της  Αθήνας  από  μία  μεγάλη 

παρτίδα οργάνων». 

Γενικά είναι σε αρκετά καλή κατάσταση τόσο τα κουμπιά και τα 

«κουτάλια»6 όσο και η φυσούνα. Τα κουμπιά έχουν φθαρεί ελάχιστα και 

το χρώμα  τους είναι καθαρό  λευκό, γεγονός  που δείχνει  ότι το όργανο 

μάλλον  έχει  χρησιμοποιηθεί  λίγο.  Παρ’  όλα  αυτά,  δυσλειτουργία 

παρατηρείται  στο πρώτο  προς το σαγόνι  του  οργανοπαίκτη  register, το 

οποίο δεν μετακινείται από τη θέση του αλλά μένει σταθερό και μάλιστα 

είναι  ελαφρώς  στραβό  (πιθανόν  από  κάποιο  χτύπημα  του  οργάνου). 

Επίσης,  η  καθυστερημένη  ανταπόκριση  των  νοτών  δείχνει  ότι  ο 

μηχανισμός έχει υποστεί φθορά.

Πριν περιγραφούν οι διαστηματικές σχέσεις του οργάνου, θα γίνει 

μία σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών του. 

Αποτελείται  από  δέκα  κουμπιά  στο  δεξί  πληκτρολόγιο  τα  οποία 

είναι  διατεταγμένα  σε  μία  και  μόνο  σειρά.  Τα  κουμπιά  είναι  λευκού 

χρώματος  σε  αντίθεση  με  τη  βάση  τους  η  οποία  είναι  μαύρη  (βλ. 
5 Ο Βαϊνδιρλής ήταν μέλος της πρώτης «Εστουδιαντίνας» που σχηματίστηκε στη Σμύρνη το 1898 
(Κουνάδης 2003: 295). Η σύνθεσή της δεν είναι γνωστή (Καλυβιώτης 2002: 76).
6 Μεταλλικά κουμπιά σε σχήμα κουταλιών. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Κουνάδη (προσωπική 
επικοινωνία στην Αθήνα στις 22/12/2010), τον κ. Ανδρέα Τσεκούρα (προσωπική επικοινωνία στην 
Αθήνα στις 23/12/2010) και τον κ. Μιχάλη Τρίμη, (προσωπική επικοινωνία στην Αθήνα στις 
22/12/2010), λόγω της ομοιότητάς τους με τα καθημερινής χρήσης σκεύη ονομάστηκαν «κουτάλια». 
Επίσης, αναφορά του όρου (Löffelklappen) γίνεται και από τον Linde σε σχετική εικόνα (Linde 1991: 
23).
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παράρτημα  φωτ. 1). Στην πίσω δεξιά πλευρά  του οργάνου υπάρχει  ένα 

μικρό λουρί το οποίο προορίζεται για τον αντίχειρα του δεξιού χεριού7 

(βλ. παράρτημα φωτ. 2). 

Το λουρί αυτό συναντάται και σε άλλα όργανα ίδιου μεγέθους (και 

ίδιας οικογένειας φυσικά), όπως τη γερμανική αρμόνικα (Richter 2003, σ. 

23), τη βιεννέζικη αρμόνικα (Wagner 2001: 23), την αγγλική κονσερτίνα 

(Linde 1991: 7) αλλά και σε άλλα συγγενή όργανα (Wagner 2001: 138). 

Προφανώς  χρησιμεύει  στο  να  κρατάει  τη  φυσούνα  σταθερή,  μιας  που 

λόγω  του  μεγέθους  τους  τα  όργανα  αυτά  δε  μπορούν  να  στηριχτούν 

κάπου αλλού (π.χ. στο πόδι). 

Ο  Linde προσθέτει  τα  παρακάτω  στοιχεία  για  τις  διατονικές 

αρμόνικες χειρός:

[…]  Πιο  απλές  διατονικές  αρμόνικες  χειρός  έχουν  στη  δεξιά 

πλευρά  μία  θήκη  για  τον  αντίχειρα  του  δεξιού  χεριού  και  στο 

αριστερό χέρι ένα λουρί για να περνάει το αριστερό χέρι […] Στη 

θέση  της  θήκης  για  τον  αντίχειρα,  στις  μεγαλύτερες  διατονικές 

αρμόνικες  υπάρχουν  1-2  λουριά.  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  ο 

αντίχειρας  του  δεξιού  χεριού  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  στο 

παίξιμο.

(Linde 1991: 23).

Από  τα  παραπάνω  λοιπόν  προκύπτει  ότι  υπήρχαν  αρμόνικες  την 

ίδια χρονική περίοδο με λουρί για τον αντίχειρα αλλά και χωρίς, πράγμα 

που εξαρτιόταν από το μέγεθός τους.

Παρ’ όλα αυτά, πολλές φορές τοποθετείται ο αντίχειρας πίσω από 

το  ακορντεόν  ενώ  δεν  υπάρχει  λουρί.  Αυτή  είναι  μία  συνηθισμένη 

τεχνική παιξίματος από τις αρχές  του 20ού αι. μέχρι  σήμερα  τόσο στη 

ρωσική,  την  ιταλική  αλλά  και  τη  γαλλική  σχολή.  Γνωστοί 
7 Σύμφωνα με τον κ. Κουνάδη (προσωπική επικοινωνία στην Αθήνα στις 22/12/2010), τον κ. 
Τσεκούρα (προσωπική επικοινωνία στην Αθήνα στις 23/12/2010) και τον κ. Τρίμη, (προσωπική 
επικοινωνία στην Αθήνα στις 22/12/2010).
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ακορντεονίστες  παίζουν  με  αυτήν  την  τεχνική  όπως  ο  Gus Viseur –ο 

οποίος  χρησιμοποιεί  τον  αντίχειρα  μόνο  σε  μερικά  σημεία  και  σε 

glissando στην ίδια σειρά κουμπιών-8 και ο Gianni Coscia9.

Αυτήν την τεχνική  προτιμούν και πολλοί παραδοσιακοί μουσικοί 

σε  διάφορα  μέρη  του  κόσμου,  όπως  μαρτυρούν  διάφορες  φωτογραφίες 

στο  βιβλίο  του  Wagner για  το  ακορντεόν  στην  παραδοσιακή  μουσική 

(Wagner 2001: 24, 33, 35, 37, 137, 172, 180, 185, 196).

Στις πιο σύγχρονες σχολές ακορντεόν, για αντίσταση στο κλείσιμο 

της φυσούνας, η κάτω δεξιά γωνία του οργάνου στηρίζεται στο δεξί πόδι, 

βοηθώντας  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  στον  καλύτερο  έλεγχο  του  οργάνου 

γενικότερα.

Στο  μπαντονεόν,  οι  αντίχειρες  τοποθετούνται  πάνω  στο  όργανο 

(κάθετοι  προς  αυτό),  έτσι  ώστε  να  το  στηρίζουν  και  να  το  ελέγχουν 

καλύτερα και δε χρησιμοποιούνται για το πάτημα κουμπιών. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον εγγονό του Τρίμη10, 

αλλά και με βάση μία φωτογραφία που υπήρχε στο Μουσικό Οίκο Τρίμη, 

ο  Τρίμης  όταν  αργότερα  έπαιζε  ακορντεόν  δε  χρησιμοποιούσε  τον 

αντίχειρα του δεξιού χεριού. Σε συνδυασμό με την ύπαρξη του λουριού 

για  τον  αντίχειρα  και  την  ύπαρξη  συγγενικών  οργάνων  με  λουρί, 

διαφαίνεται  ότι  στη  συγκεκριμένη  αρμόνικα  μάλλον  δε  γινόταν  χρήση 

του  αντίχειρα  (εφόσον  αυτός  τοποθετούνταν  στο  λουρί  και 

χρησιμοποιούνταν ως αντίσταση για το κλείσιμο της φυσούνας). 

Συνεχίζοντας  την  περιγραφή  του  οργάνου,  στην  πάνω  πλευρά 

υπάρχουν  τέσσερα  κουμπιά  που  λειτουργούν  σαν  register και  αν 

τραβηχτούν  προς  τα  πάνω  αλλάζει  το  ηχόχρωμά  του  (βλ.  παράρτημα 

8http://www.youtube.com/watch?v=Fco9QGX4WZc&feature=related   (πρόσβαση 
26/01/11),http://www.youtube.com/watch?v=cyumv07qkbc&feature=related (πρόσβαση 26/01/11).
9(http://www.youtube.com/watch?v=Avt8uDAAqeE   (πρόσβαση 26/01/11), 
http://www.youtube.com/watch?v=9e0G1Sz9pJs&feature=related (πρόσβαση 27/01/11), 
http://www.youtube.com/watch?v=0izy5beJUTM&feature=related (πρόσβαση 27/01/11.
10 Προσωπική επικοινωνία στην Αθήνα στις 22/12/2010.
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φωτ. 3). Αξιοσημείωτο είναι το ότι σε κανένα τραγούδι -σύμφωνα με ότι 

μπορεί να συμπεράνει κανείς από τις ηχογραφήσεις (βλ. παράρτημα)- δεν 

υπάρχει  εναλλαγή  των  register αλλά  η  ύπαρξη  μόνο  ενός  καθ’ όλη  τη 

διάρκειά του. Ακόμα όμως και σε διαφορετικά τραγούδια, το ηχόχρωμα 

είναι ίδιο. Αυτό σημαίνει είτε ότι τα όργανα με τα οποία ηχογραφούσαν 

δεν  είχαν  register είτε  ότι,  ακόμη  και  να  είχαν,  οι  οργανοπαίκτες  δε 

συνήθιζαν να τα χρησιμοποιούν.

Όσον αφορά την αριστερή πλευρά, υπάρχει ένα λουρί μέσα από το 

οποίο περνάει το αριστερό χέρι (όπως και στο σημερινό ακορντεόν) και 

δύο μεγάλα «κουτάλια» (βλ. παράρτημα φωτ. 4). Από την πίσω πλευρά 

υπάρχει  ακόμη  ένα  «κουτάλι»  που  απελευθερώνει  αέρα  έτσι  ώστε  να 

διευκολύνεται  το  κλείσιμο  της  φυσούνας  (βλ.  παράρτημα  φωτ.  2)11. 

Τέλος, έχει δύο δερμάτινες ασφάλειες για το κλείσιμο της φυσούνας (μία 

μπροστά και μία πίσω), σε αντιδιαστολή με το σημερινό ακορντεόν του 

οποίου οι ασφάλειες βρίσκονται πάνω και κάτω από τη φυσούνα.

Το όργανο αυτό είναι διατονικό και δεν περιέχει όλες τις νότες. Με 

τον  όρο  διατονικό  εννοείται  ότι  με  το  πάτημα  του  ίδιου  κουμπιού 

παράγεται  μία  νότα  στο  άνοιγμα  της  φυσούνας  και  διαφορετική  στο 

κλείσιμό  της.  Στη  γερμανική  γλώσσα  χρησιμοποιούνται  οι  όροι 

wechseltönig (=διαφορετικός  τόνος)  και  gleichtönig (=ίδιος  τόνος) για 

να δηλώσουν αυτές τις ιδιότητες: στην πρώτη περίπτωση, εννοούνται το 

όργανα  που  παράγουν  διαφορετική  νότα  στο  άνοιγμα  και  διαφορετική 

στο  κλείσιμο  της  φυσούνας  (όπως  το  διατονικό  μπαντονεόν  και  η 

κοντσερτίνα12),  ενώ  στη  δεύτερη  αυτά  που  παράγουν  τον  ίδιο  τόνο 
11 Για την ίδια χρήση απαντάται αντίστοιχο «κουτάλι» και στο μπαντονεόν.
12 (ιταλ.  concertina),  μουσικό  όργανο  με  ελεύθερη  γλωσσίδα,  επινόηση  του  Τσαρλς  Χουήτστοουν 
(Charles Wheatstone)  το  1829.  Ένας  εξαγωνικός  αεροθάλαμος  είναι  συνδεδεμένος  με  δύο 
πληκτρολόγια,  τα  οποία  φέρουν  και  τις  γλωσσίδες  που  παράγουν  τον  ήχο,  όταν  διέρχεται 
(εισερχόμενος  ή  εξερχόμενος)  ο  αέρας,  η  πίεση  του  οποίου  καθορίζεται  από  τον  αεροθάλαμο 
(φυσούνα). Στα πλέον συνηθισμένα μοντέλα, οι νότες της χρωματικής κλίμακας είναι μοιρασμένες στα 
δύο  πληκτρολόγια, που  αποτελούνται  από  ποικιλόχρωμα  κουμπιά.  Ένας άλλος τύπος προσφέρει  τη 
χρωματική  κλίμακα  σε  καθένα  χέρι.  Η  έκταση  της  κοντσερτίνας  εκτείνεται  σε  τέσσερεις  οκτάβες, 
ξεκινώντας από το σολ που βρίσκεται στο κλειδί του σολ, κάτω από τη δεύτερη βοηθητική γραμμή 
κάτω από το πεντάγραμμο (Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, 1981-1994β, σ. 99). 
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ανεξάρτητα  από  την  κίνηση  της  φυσούνας  (όπως  το  ακορντεόν  και  το 

χρωματικό μπαντονεόν). 

Το  ότι  η  αρμόνικα  είναι  ένα  διατονικό  όργανο,  συνεπάγεται  σε 

κάποια σημεία γρήγορες αλλαγές της φυσούνας ανάλογα με το ποια νότα 

θέλει  να  παίξει  ο  οργανοπαίκτης.  Για  παράδειγμα,  στο  συγκεκριμένο 

όργανο (βλ. παρακάτω  Πίνακα  νοτών Νο1 και Πίνακα  νοτών Νο2), αν 

θέλει να παίξει συνεχόμενα τις νότες ντο-ρε-μι-φα πρέπει η φυσούνα να 

έχει  την  εξής  πορεία:  κλείσιμο  (3ο κουμπί)  -  άνοιγμα  (3ο κουμπί)  – 

κλείσιμο  (4ο κουμπί)  –  άνοιγμα  (4ο κουμπί).  Σ’  αυτήν  την  περίπτωση 

γίνονται  ταχύτατες  αλλαγές  στη  φυσούνα,  ειδικά  αν  το  tempo του 

τραγουδιού είναι γρήγορο. 

Από  την  άλλη  πλευρά,  αν  ο  οργανοπαίκτης  θέλει  να  παίξει  ένα 

άρπισμα στη Ντο ματζόρε, π.χ. ντο-μι-σολ-ντο, γίνεται μόνο ένα άνοιγμα 

της φυσούνας πατώντας διαδοχικά το 3ο, το 4ο, το 5ο και το 6ο κουμπί. 

Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι οι αλλαγές της φυσούνας καθορίζονται από το τι 

θέλει να παίξει ο οργανοπαίκτης, από τις νότες δηλαδή, και όχι από τις 

μουσικές φράσεις, όπως γίνεται σήμερα.

Αυτές  οι  αλλαγές  στη  φυσούνα  δε  μπορούν  να  γίνουν  διακριτές 

στις ηχογραφήσεις, μιας που ο ήχος δεν επηρεάζεται καθόλου από αυτές. 

Είτε ανοίγει η φυσούνα είτε κλείνει, το ηχόχρωμα παραμένει ίδιο.

Το  συγκεκριμένο  όργανο  έχει  διάταξη  ματζόρε  και  πιο 

συγκεκριμένα Ντο ματζόρε13.

Στη δεξιά πλευρά οι νότες στο άνοιγμα της φυσούνας είναι οι εξής:

1ο κουμπί:  

13 Σύμφωνα  με  τον  κ.  Τσεκούρα  οι  αρμόνικες  (όπως  και  οι  σημερινές  φυσαρμόνικες  στόματος) 
χωρίζονται σε αυτές με ματζόρε και σε αυτές με μινόρε διάταξη. Προσωπική επικοινωνία στην Αθήνα 
στις 23/12/2010.
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2ο κουμπί:

3ο κουμπί:

4ο κουμπί:

5ο κουμπί:

6ο κουμπί:

7ο κουμπί:

8ο κουμπί:

9ο κουμπί:

10ο κουμπί:

Πίνακας νοτών Νο1.

Στον  επόμενο  πίνακα  αναπαρίστανται  οι  νότες  σχηματικά  (στο 

άνοιγμα της φυσούνας), όπως ακριβώς ήταν και τα κουμπιά του οργάνου.

Πίνακας νοτών Νο2. 

Μπορεί λοιπόν να παρατηρηθεί ότι δημιουργούνται κοινές σχέσεις 

μεταξύ των κουμπιών –αν εξαιρεθεί το πρώτο που αντιστοιχεί στη νότα 

σολ. Από το δεύτερο κουμπί μέχρι και το πέμπτο η ακολουθία των νοτών 

είναι σι-ρε-φα-λα-σι (h-d΄-f΄-a΄-h΄) και από το πέμπτο κουμπί μέχρι και 

το  δέκατο  (το  οποίο  είναι  και  το  τελευταίο)  είναι  ακριβώς  η  ίδια  σε 

διαφορετικό όμως τονικό ύψος (h΄-d΄΄-f΄΄-a΄΄-h΄΄).
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Στο  κλείσιμο  της  φυσούνας  οι νότες  είναι  διαφορετικές  –εφόσον 

όπως προαναφέρθηκε  το όργανο είναι διατονικό (βλ. σ. 2)- και είναι οι 

εξής:

1ο κουμπί:

2ο κουμπί:

3ο κουμπί:

4ο κουμπί:

5ο κουμπί:

6ο κουμπί:

7ο κουμπί:

8ο κουμπί:

9ο κουμπί:

10ο κουμπί:

Πίνακας νοτών Νο3.

Σχηματικά, στο κλείσιμο της φυσούνας οι νότες είναι:

Πίνακας νοτών Νο4.
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Υπάρχουν  ξανά  κοινές  σχέσεις  ανάμεσα  στα  κουμπιά  όπως  και 

κατά το άνοιγμα της φυσούνας (βλ. σ. 21). Από το πρώτο κουμπί μέχρι 

και το τέταρτο η ακολουθία των νοτών είναι μι-σολ-ντο-μι (e-g-c΄-e΄) και 

είναι ίδια, σε διαφορετικό  τονικό ύψος (e΄-g΄-c΄΄-e΄΄), με αυτήν από το 

τέταρτο μέχρι και το έβδομο αλλά και με αυτήν από το έβδομο μέχρι και 

το δέκατο κουμπί (e΄΄-g΄΄-c΄΄΄-e΄΄΄).

Σχηματίζεται  λοιπόν  ένα  άρπισμα  της  Ντο  ματζόρε  -της 

τονικότητας στην οποία η συγκεκριμένη αρμόνικα είναι κουρδισμένη- σε 

όλη την έκταση των κουμπιών κατά το κλείσιμο της φυσούνας.

Από  την  αριστερή  πλευρά  του  οργάνου,  όπου  υπάρχουν  τα  δύο 

«κουτάλια» κατά το άνοιγμα της φυσούνας το πάνω «κουτάλι» παράγει 

τη νότα σολ (g) και το κάτω τη συγχορδία Σολ ματζόρε (G) ενώ κατά το 

κλείσιμο της φυσούνας το πάνω «κουτάλι» παράγει τη νότα ντο (c) και 

το κάτω τη συγχορδία Ντο ματζόρε (C).

Ο  Linde στο  βιβλίο  του,  έχει  αναπαραστήσει  τις  νότες  της 

αρμόνικας με μία, δύο και τρεις σειρές κουμπιών από το δεξί χέρι. Στην 

αρμόνικα  με  μία  σειρά  οι  νότες  είναι  ακριβώς  ίδιες  με  το  όργανο  που 

παρουσιάστηκε πριν, τόσο στο άνοιγμα (βλ. Πίνακα νοτών Νο1 και Νο2) 

όσο και στο κλείσιμο της φυσούνας (βλ. Πίνακα  νοτών Νο3 και Νο4). 

Ίδιες νότες παρουσιάζονται και στο αριστερό χέρι (στο άνοιγμα και στο 

κλείσιμο). Η μόνη διαφορά είναι ότι η αρμόνικα του βιβλίου έχει έντεκα 

κουμπιά στο δεξί χέρι -αντί για δέκα που έχει το όργανο του κ. Κουνάδη. 

Το ενδέκατο κουμπί παράγει τη νότα  c΄΄΄ στο άνοιγμα και τη νότα  g΄΄΄ 

στο  κλείσιμο  (Linde 1991:  70).  Στο  ίδιο  βιβλίο  όμως  σε  εικόνα 

αρμόνικας με μία σειρά υπάρχουν δέκα κουμπιά (ό.π., σ. 23), πράγμα που 

έρχεται σε αντίθεση με τον πίνακα του βιβλίου στη σελίδα 70 (ό.π., σ. 

70).  Μικρές  διαφορές  ανάμεσα  στο  όργανα  σίγουρα  υπήρχαν  –όπως 

προαναφέρθηκε  (βλ.  σ.  5-8)-  και  η  προσθήκη  ενός  κουμπιού  δεν 
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τεκμηριώνει  ότι  πρόκειται  για  άλλο  όργανο  στη  σελίδα  23 και  70 του 

βιβλίου του Linde.

Άξιο αναφοράς σε αυτό το σημείο είναι το ότι για να ξεκινήσει ο 

οργανοπαίκτης της αρμόνικας ένα κομμάτι στη Ντο ματζόρε, πρέπει να 

ξεκινήσει με κλείσιμο της φυσούνας (λόγω του ότι το πιο πιθανό είναι να 

ξεκινάει με τη συγχορδία της τονικής) ενώ συνηθίζεται πλέον σήμερα να 

ξεκινάει ο ακορντεονίστας με άνοιγμα της φυσούνας.

Σύμφωνα  με  τις  ηχογραφήσεις  που  έχω  στην  κατοχή  μου  (βλ. 

παράρτημα α. ηχογραφήσεις), το όργανο αυτό (Νο1) ή κάποιο άλλο με 

ίδια  διάταξη,  δε  θα  μπορούσε  να  συμμετέχει  σε  αυτές  διότι  όλα  τα 

τραγούδια  περιέχουν  περισσότερες  νότες  από  αυτές  που  μπορεί  το 

όργανο  να  παίξει  (δηλαδή  η  έκταση  που  υπάρχει  στα  τραγούδια  είναι 

μεγαλύτερη από αυτήν του οργάνου). Από αυτό το γεγονός συμπεραίνω 

ότι οι αρμόνικες που χρησιμοποιούσαν στις ηχογραφήσεις μέχρι το 1935 

πρέπει  να  είχαν  περισσότερες  από  μία  σειρές  στο  δεξί  πληκτρολόγιο. 

Όσον  αφορά  το  αριστερό  πληκτρολόγιο,  αν  είχε  «κουτάλια» με μπάσο 

και  συγχορδία  (όπως  το όργανο  Νο1) μάλλον δεν τα χρησιμοποιούσαν 

στις ηχογραφήσεις  (εφόσον δεν ακούγεται  συνοδεία  με συγχορδίες από 

το ακορντεόν). Ίσως να χρησιμοποιούσαν το αριστερό πληκτρολόγιο, αν 

αποτελούνταν  από  κουμπιά  ή  «κουτάλια»  τα  οποία  παρήγαγαν 

μεμονωμένες νότες και όχι συγχορδίες.
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1.2.2 Όργανο Νο2

Το  δεύτερο  όργανο  κατασκευάστηκε,  σύμφωνα  με  τον  κ. 

Τσεκούρα, το 1925. Ανήκε στον πατέρα της οικογένειας Κουλαξίζη14 –

γνωστής  οικογένειας  μουσικών  με  παράδοση  στο  ακορντεόν.  Πέρασε 

στην επόμενη γενιά μέσω των γιων του (Γιώργου, Λάζαρου, Αχιλλέα και 

Μπάμπη  Κουλαξίζη)  και  παραχωρήθηκε  στον  κ.  Τσεκούρα  από  τον 

Αχιλλέα Κουλαξίζη.

Το  όργανο  αυτό  έχει  αρκετές  φθορές,  πράγμα  που  φαίνεται  στα 

κουμπιά (των οποίων το στρογγυλό σχήμα έχει αλλοιωθεί) και από ένα 

register που  λείπει  από  τη  δεξιά  πλευρά  του  οργάνου  (βλ.  παράρτημα 

φωτ.  5). Επίσης,  ο  ήχος του  οργάνου (ιδίως των «κουταλιών» από την 

αριστερή  πλευρά)  είναι  ελαφρώς  ξεκούρδιστος  και  όχι  καθαρός, 

ακούγονται  δηλαδή  και  θόρυβοι  του  οργάνου  (όπως  τριξίματα  από  το 

εσωτερικό  του  οργάνου  και  αέρας).  Από  τη  δεξιά  πλευρά  λείπει 

ολόκληρο το καπάκι κι έτσι είναι περισσότερο εκτεθειμένο στις αλλαγές 

του περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, σκόνη).

Επιπροσθέτως, η φυσούνα του οργάνου είναι διακοσμημένη με την 

εσωτερική  φόδρα  χαρτονένιων  βιβλίων,  ντοσιέ  ή  τετραδίων15 και 

χωρίζεται  σε  τρία  μικρότερα  μέρη  (βλ.  παράρτημα  φωτ.  6).  Παρόμοια 

χωρισμένη  (σε  τρία  μέρη)  είναι  η  φυσούνα  στο  μπαντονεόν  -όπως 

14 Μουσική οικογένεια της Καβάλας. Ο Γιώργος Κουλαξίζης είναι ο πρώτος από τα τέσσερα αδέρφια 
μουσικούς (τρεις ακορντεονίστες και ένας κιθαρίστας-μπουζουξής) της οικογένειας Νίκου Κουλαξίζη. 
Γεννήθηκε  το 1925 και παίζει αρμόνικα και ακορντεόν. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους καλλιτέχνες 
του  λαϊκού  και  του  ρεμπέτικου  τραγουδιού  (π.χ.  Βαμβακάρης,  Παπαϊωάννου,  Περπινιάδη, 
Τζουαννάκο, Καζαντζίδη) και έχει συμμετάσχει σε πολλές ηχογραφήσεις. Ο Λάζαρος Κουλαξίζης –
γεννημένος  το  1937)  βαδίζει  στα  ίδια  χνάρια,  με  προσωπικούς  δίσκους,  συνεργασίες  με  μεγάλα 
ονόματα του λαϊκού τραγουδιού και με πανελλήνια καλλιτεχνική δράση. Ο Αχιλλέας Κουλαξίζης είναι 
κιθαρίστας,  μπουζουξής  και  λαϊκός  τραγουδιστής.  Από  το  1959,  που  εγκαταστάθηκε  στην  Αθήνα, 
εμφανίστηκε  σε  νυχτερινά  κέντρα,  έπαιξε  σε  επιθεωρήσεις  και  σε  κινηματογραφικές  ταινίες.  Έχει 
κάνει διάφορες περιοδείες στο εξωτερικό (π.χ. ΗΠΑ, Ισραήλ) και έχει πλούσια δισκογραφική θητεία. 
15 Σύμφωνα  με  τον  κ.  Τσεκούρα,  συνηθιζόταν  η  χρήση  τέτοιων  υλικών  για  τη  διακόσμηση  της 
φυσούνας εκείνη την εποχή. Το χαρτί που χρησιμοποιούνταν ήταν χαρτί βιβλιοδεσίας, ειδικό χαρτί για 
τους βιβλιοδέτες (προσωπική επικοινωνία στις 23/12/1010 στην Αθήνα).
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φαίνεται στις  φωτογραφίες  διαφόρων  βιβλίων  (Linde 1991: 17,  Richter 

2003: 139)- αλλά και στη γερμανική αρμόνικα (Richter 2003: 14). 

Στις  γωνίες  του  έχει  καρφωτά  μεταλλικά  ελάσματα  με  το  κόρνο 

του  ταχυδρόμου  (το  σήμα  του  κατασκευαστή)  και  δύο  μεταλλικές 

ασφάλειες  για  το  κλείσιμο  της  φυσούνας  (μία  μπροστά  και  μία  πίσω). 

Επίσης, στην μπροστινή πλευρά αναγράφονται  οι λέξεις «REGAL» και 

«MELODEON».  Οι  δύο  αυτοί  όροι  εννοούν  διαφορετικά  όργανα 

δημιουργώντας για άλλη μία φορά σύγχυση.

Σύμφωνα με το The new Grove Dictionary of Music & Musicians, 

το  ρεγκάλ  είχε  αναπτυχθεί  στη  Γερμανία  και  αποτελούνταν  από  ένα 

κλαβιέ  και  δύο  φυσούνες  τις  οποίες  χειριζόταν  το  ένα  χέρι  (Williams, 

1980).

Στην  Εγκυκλοπαίδεια  Παγκόσμιας  Μουσικής στο  λήμμα  ρεγκάλε 

αναφέρονται τα εξής:

Μικρό μουσικό όργανο με καλάμια και επιστόμιο, με ένα ή λίγα 

ρετζίστρα [ενν.  register] από δύο έως τρεις οκτάβες, με αέρα που 

παρέχεται από δύο φυσερά τα οποία λειτουργούν με το χέρι. Είχε 

μεγάλη διάδοση από το 1450 περίπου, προπάντων σαν οδηγός και 

στήριγμα της χορωδίας και σπανιότερα σαν σόλο όργανο.

Από το παραπάνω και από την αντίστοιχη εικόνα που υπάρχει στην 

εγκυκλοπαίδεια, προκύπτει ότι το ρεγκάλ είχε επιστόμιο και φυσούνα και 

ο  τρόπος  παραγωγής  του  ήχου  ήταν  μέσω  του  αέρα  (όπως  και  στο 

ακορντεόν). Όμως, στο ακορντεόν ο αέρας κινείται μέσω της φυσούνας 

φτάνοντας  στις  γλωττίδες  και  ενεργοποιώντας  τις  χωρίς  την  ύπαρξη 

επιστομίου.

Ο Κοψαχείλης στο βιβλίο του με τίτλο Παραδοσιακά λαϊκά όργανα  

και λαϊκοί οργανοπαίκτες της Μακεδονίας παραθέτει τα εξής στοιχεία:
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[...]Το  ρεγκάλ   έχει  κι  αυτό  πλήκτρα  [ενν.  σαν  το  ακορντεόν], 

παίζεται  με  το  ένα  χέρι  ενώ  το  άλλο  χέρι  ανοιγοκλείνει  τη 

φυσούνα.

(Κοψαχείλης 1993: 63).

Ο Κοψαχείλης παρουσιάζει σαν βασική διαφορά της αρμόνικας με 

το  ρεγκάλ  την  ύπαρξη  κουμπιών  στην  πρώτη  ενώ  στο  δεύτερο  την 

ύπαρξη  πλήκτρων, χωρίς να αναφέρει κάτι για φύσημα αέρα μέσα από 

επιστόμιο  αλλά  και  χωρίς  να  δίνει  περισσότερες  και  σαφέστερες 

πληροφορίες, τόσο για τον τρόπο λειτουργίας των δύο οργάνων όσο και 

για το χωρικό και χρονικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνταν.

Tο  The new Grove Dictionary of Music & Musicians, στο λήμμα 

melodeon γράφει  ότι  ήταν  ένας  δημοφιλής  όρος  για  το  ακορντεόν  με 

κουμπιά  έτσι  ώστε  να  το  διαφοροποιεί  από  το  ακορντεόν  με  πλήκτρα 

(Baines, 1980).

Το ότι αναγράφονται και οι δύο αυτές λέξεις (regal και melodeon) 

πάνω σε ένα όργανο το οποίο θεωρείται αρμόνικα, αποδεικνύει για άλλη 

μία  φορά  τη  σύγχυση  που  επικρατεί  για  τις  ονομασίες  των  οργάνων  ή 

και,  ενδεχομένως,   τη  ρευστότητα  της  ονοματολογίας  ανάλογα  με  την 

περιοχή,  το  χρονικό  πλαίσιο  και  το  είδος  της  μουσικής  (μπορεί  για 

παράδειγμα  για  το  ίδιο  όργανο  να  υπήρχαν  πολλές  ονομασίες  ή  το 

αντίστροφο, βλ. σ. 8).

Προχωρώντας στην περιγραφή του οργάνου, από τη δεξιά πλευρά 

αποτελείται από δύο σειρές: η κάτω έχει δέκα κουμπιά ενώ η πάνω εννέα. 

Τα κουμπιά είναι λευκά σε αντιδιαστολή με τη βάση τους, η οποία είναι 

μαύρη  (βλ.  παράρτημα  φωτ.  7). Στην  πίσω  δεξιά  πλευρά  του  οργάνου 

υπάρχει  ένα  μικρό  λουρί  το  οποίο  προορίζεται  για  τον  αντίχειρα  του 

δεξιού χεριού όπως και στο πρώτο όργανο που περιγράφηκε (βλ. σ. 15).

Στην πάνω δεξιά πλευρά υπάρχουν δύο κουμπιά που λειτουργούν 

σαν  register και αν τραβηχτούν προς τα πάνω αλλάζει το ηχόχρωμα του 
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οργάνου  (βλ.  παράρτημα  φωτ.  5).  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το  ότι  ο 

οργανοπαίκτης έχει την επιλογή να έχει άλλο register για την κάτω σειρά 

(το δεύτερο προς την εξωτερική πλευρά) και άλλο  register για την πάνω 

(το  πρώτο  και  πιο  κοντινό  στο  σαγόνι).  Παρ’  όλα  αυτά,  σε  όλες  τις 

ηχογραφήσεις με αρμόνικα, υπάρχει το ίδιο ηχόχρωμα από την αρχή ως 

το  τέλος  του  τραγουδιού,  ο  οργανοπαίκτης  δηλαδή  δεν  κάνει  διπλή 

χρήση των register όπως προαναφέρθηκε (βλ. σ. 17-18).

Στην  αριστερή  πλευρά,  υπάρχει  ένα  λουρί  μέσα  από  το  οποίο 

περνάει το αριστερό χέρι (όπως και στο προηγούμενο όργανο). Επίσης, 

υπάρχουν τέσσερα μεγάλα «κουτάλια» (βλ. παράρτημα φωτ. 8) και από 

την πίσω πλευρά υπάρχει ακόμη ένα «κουτάλι» που απελευθερώνει αέρα 

έτσι ώστε  να διευκολύνεται  το κλείσιμο της φυσούνας  (βλ. παράρτημα 

φωτ.  9).  Η  απόσταση  του  εξωτερικού  ζεύγος  «κουταλιών»  (το 

κοντινότερο προς το λουρί για το αριστερό χέρι) είναι μεγαλύτερη  από 

αυτήν του εσωτερικού (βλ. παράρτημα φωτ. 8).

Το  όργανο  αυτό  –όπως  και  το  προηγούμενο- είναι  διατονικό  και 

δεν περιέχει όλες τις νότες. Έχει και αυτό ματζόρε διάταξη με την εξής 

όμως  σημαντική  διαφορά:  η  κάτω  σειρά  είναι  κουρδισμένη  σε  Λα 

ματζόρε ενώ η πάνω σε Ρε ματζόρε. Έτσι, «η ίδια διάταξη έχει απλώς νέα 

τονική» όπως είπε ο κ. Τσεκούρας. Οι νότες που μπορεί να παίξει είναι 

ολόκληρη η κλίμακα της Λα ματζόρε (ξεκινώντας με το λα κάτω από το 

πεντάγραμμο με δύο βοηθητικές γραμμές) και ολόκληρη της Ρε ματζόρε 

(μία 4η καθαρή επάνω από το προηγούμενο λα). 

Σύμφωνα  με  τις  νότες  αυτές,  το  όργανο  αυτό  (ή  κάποιο  με 

αντίστοιχες προδιαγραφές) θα μπορούσε να ακούγεται στην ηχογράφηση 

του  τραγουδιού  "Του  ψαρά  ο  γυιός"  του  Δ.  Γεωργιάδη,  με  την 

προϋπόθεση ότι η ηχογράφηση που έχει η γράφουσα –που είναι ίδια με 

αυτήν  του  Κουνάδη  στον  έκτο  τόμο  (Κουνάδης  2010ε: 76)- έχει  πέσει 

ένα ημιτόνιο (βλ. παράρτημα παρτιτούρα). Η αλλοίωση της τονικότητας 
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ενός τραγουδιού (συνήθως προς τα κάτω) είναι σύνηθες φαινόμενο στις 

παλιές ηχογραφήσεις (λόγω της παλαιότητάς τους).

Περισσότερες  πιθανότητες  να  έχει  ηχογραφηθεί  το συγκεκριμένο 

όργανο στο τραγούδι αυτό, δίνουν τα εξής στοιχεία:

Το  τραγούδι  αυτό  έχει  ηχογραφηθεί  το  1932, 

σύμφωνα με τον Κουνάδη (Κουνάδης 2010ε:. 76).

Ο  κ.  Τσεκούρας  χρονολογεί  το  όργανο  αυτό 

περίπου στο 1925.

Τα  στοιχεία  που  αναγράφονται  στο  δίσκο  δεν 

αναφέρουν  ποιος παίζει αρμόνικα. Άρα, εφόσον το όργανο 

ανήκε στο Νίκο Κουλαξίζη (πατέρα του Γιώργου, ο οποίος 

γεννήθηκε το 1925, βλ. σ. 24), δεν αποκλείεται να παίζει ο 

ίδιος.

1.2.3 Όργανο Νο 3

Το  τρίτο  και  τελευταίο  όργανο  που  βρέθηκε,  ανήκει  στον  κ. 

Τσεκούρα  και  κατασκευάστηκε  –σύμφωνα  με  τα  λεγόμενά  του-  λίγο 

μετά  το  1880.  Παραχωρήθηκε  κι  αυτό  από  τον  Αχιλλέα  Κουλαξίζη  ο 

οποίος  και  επισκεύασε  το  μπροστινό  καπάκι  της  δεξιάς  πλευράς  (βλ. 

παράρτημα φωτ. 10).

Το όργανο είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με την ηλικία 

του. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν μερικές φθορές: σημαντικότερη είναι αυτή 

στη φυσούνα -όπου υπάρχει μία μικρή τρύπα- και ο μηχανισμός που έχει 

υποστεί  ζημιά,  το  οποίο  φαίνεται  από  τη  μη  ανταπόκριση  όλων  των 

νοτών.  Επίσης,  οι  μεταλλικές  ασφάλειες  (δύο  μπροστά  και  δύο  πίσω) 

είναι  σπασμένες  (βλ.  παράρτημα  φωτ.  11  και  12)  και  στο  αριστερό 

πληκτρολόγιο  είναι  φθαρμένα  το  πρώτο  προς  τα  πάνω  κουμπί  της 
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εσωτερικής  σειράς  και  το  τελευταίο  προς τα κάτω της εξωτερικής  (βλ. 

παράρτημα φωτ. 13). 

Στην μπροστινή πλευρά αναγράφεται η λέξη "Corneta" και έχει κι 

αυτή  το  κόρνο  του  ταχυδρόμου  (βλ.  παράρτημα  φωτ.  11) όπως  και  το 

δεύτερο όργανο (βλ. σ. 25), γεγονός που ίσως να σημαίνει ότι πρόκειται 

για  τον  ίδιο  κατασκευαστή.  Δυστυχώς  δεν  έχει  γίνει  ταυτοποίηση  του 

συμβόλου αυτού με κάποιο κατασκευαστή.

Από  τη  δεξιά  πλευρά  αποτελείται  από  δύο  σειρές:  η  κάτω  έχει 

έντεκα κουμπιά ενώ η πάνω δέκα. Τα κουμπιά είναι λευκά και, σύμφωνα 

με  τον  κ.  Τσεκούρα,  κατασκευασμένα  από  κουμπιά  που 

χρησιμοποιούνταν στα ρούχα (βλ. παράρτημα φωτ. 6). 

Σε  αυτό  το  σημείο  παρατηρείται  και  η  πρώτη  διαφορά  με  τα 

προηγούμενα  όργανα,  η  οποία  είναι  η  ύπαρξη  λεπτών  ξύλων  τα  οποία 

ενώνουν  το  κάθε  κουμπί  με  τον  εσωτερικό  μηχανισμό  (βλ.  παράρτημα 

φωτ. 10). Στις διαφορές προστίθεται και η απουσία λουριού στην πίσω 

δεξιά  πλευρά  του  οργάνου  για  τον  αντίχειρα  του  δεξιού  χεριού  (βλ. 

παράρτημα φωτ. 12). 

Έτσι,  γεννιούνται  προβληματισμοί  για  το  αν  χρησιμοποιούσαν 

τελικά  οι  εκτελεστές  της  αρμόνικας  τον  αντίχειρα  ή  όχι  (βλ.  σ.  15). 

Σύμφωνα  με  τον  Linde (βλ.  σ.  15-16)  αυτό  ποίκιλλε  ανάλογα  με  το 

μέγεθος των οργάνων που είχαν οι οργανοπαίκτες. Ο Τρίμης, σύμφωνα 

με  τα  όσα  προαναφέρθηκαν  (βλ.  σ.  17),  δε  χρησιμοποιούσε  τον 

αντίχειρα,  χωρίς  αυτό  όμως  να  αποκλείει  ότι  άλλοι  εκτελεστές  τον 

χρησιμοποιούσαν.  Από  τη  στιγμή  που  δεν  υπάρχουν  φωτογραφίες  των 

οργανοπαικτών δε μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα.

Επόμενη βασική διαφορά του οργάνου αυτού με τα προηγούμενα 

είναι η απουσία register. Η απουσία αυτή φαίνεται να «συμφωνεί» με το 

ίδιο ηχόχρωμα που ακούγεται καθ’ όλη τη διάρκεια των τραγουδιών των 

ηχογραφήσεων (βλ. παράρτημα α. ηχογραφήσεις). Βέβαια, το γεγονός ότι 
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δεν αλλάζει το ηχόχρωμα δεν αποκλείει την ύπαρξη register στα όργανα 

της εποχής. 

Σύμφωνα με την Πάπυρος Larousse Britannica τα register άρχισαν 

να  χρησιμοποιούνται  κατά  τη  δεκαετία  του  (1981-1994:  317),  πράγμα 

που δεν είναι και πολύ πιθανό, εφόσον στα όργανα υπήρχαν register από 

το  1870 (Wagner 2001: 25,  Richter 2003: 23). Επιπροσθέτως,  ο  Linde 

αναφέρει  ότι  ανάλογα  με  την  κατασκευή  και  τις  φωνές  του  οργάνου, 

μπορούν  οι  διατονικές  αρμόνικες  χειρός  (Handharmonikas)  να  έχουν 

register (Linde 1991: 22). 

 Στην  αριστερή  πλευρά  υπάρχει  το  λουρί  μέσα  από  το  οποίο 

περνάει το αριστερό χέρι (όπως και στο προηγούμενο όργανο) αλλά δεν 

υπάρχουν  «κουτάλια». Το αριστερό χέρι απαρτίζεται πάλι από κουμπιά 

όμοια με αυτά του δεξιού χεριού και αποτελείται από δύο σειρές των έξι 

κουμπιών (βλ. παράρτημα  φωτ. 13). Επίσης, από την πίσω πλευρά  δεν 

υπάρχει το «κουτάλι» που χρησιμεύει στο κλείσιμο της φυσούνας χωρίς 

την παραγωγή ήχου όπως στα προηγούμενα όργανα (βλ. παράρτημα φωτ. 

12). 

Το  όργανο  αυτό  –όπως  και  το  προηγούμενο- είναι  διατονικό  και 

δεν περιέχει όλες τις νότες. Έχει και αυτό ματζόρε διάταξη και μάλιστα η 

κάθε σειρά είναι σε άλλη τονικότητα (όπως και στο δεύτερο όργανο): η 

κάτω  σειρά  είναι  κουρδισμένη  σε  Μιb ματζόρε  ενώ  η  πάνω  σε  Σολ 

ματζόρε. 

Η  συνύπαρξη   αυτών  των  δύο  τονικοτήτων  –λόγω  των  πολλών 

διαφορετικών  νοτών-  σημαίνει  ότι  το  όργανο  αυτό  έχει  περισσότερες 

νότες  και  ο  οργανοπαίκτης  έχει  μεγαλύτερη  ευελιξία  ως  προς  το  τι  θα 

παίξει.  Ο  συνδυασμός  τονικοτήτων  με  απόσταση  3ης μεγάλης  είναι 

σπάνιος και πιο συχνά απαντώνται συνδυασμοί με απόσταση 4ης καθαρής 

(βλ. σ. 44).
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Σημαντική  διαφορά  του  οργάνου  αυτού  σε  σχέση  με  τα 

προηγούμενα  είναι  ο  ήχος  του:  είναι  πιο  διαπεραστικός  και  πλησιάζει 

περισσότερο  στην  αρμόνικα  των  ηχογραφήσεων  στις  αρχές  του  20ού 

αιώνα, άποψη που βρίσκει σύμφωνο και τον κ. Τσεκούρα, ο οποίος στη 

συνέντευξή  του  αναφέρει  ένα  όργανο  διαφορετικό  από  τα  όργανα  που 

ευρέθησαν  στην  έρευνα  αυτή.  Το  όργανο  που  αναφέρει,  το  ονομάζει 

«πολίτικη αρμόνικα» και –σύμφωνα με τα λεγόμενά του- είναι το όργανο 

που  ακούγεται  στις  ηχογραφήσεις  (λόγω  της  ομοιότητας  του 

ηχοχρώματος)  και  αναφέρεται  ως  «αρμόνικα».  Η  βασική  διαφορά  των 

δύο οργάνων σύμφωνα με τον κ. Τσεκούρα, έγκειται στο ότι η πολίτικη 

αρμόνικα  αποτελούνταν  από  «κουτάλια»  τόσο  στο  δεξί  όσο  και  στο 

αριστερό πληκτρολόγιο ενώ η αρμόνικα αποτελούνταν από κουμπιά. Ο κ. 

Τσεκούρας  αναφέρει  ότι  ονομάστηκε  έτσι  διότι  κατασκευάστηκε  στην 

Κωνσταντινούπολη.

Παρ’  όλα  αυτά  πρόκειται  για  ένα  άγνωστο  –μέχρι  στιγμής- 

όργανο.  Δεν  ευρέθησαν  πληροφορίες  ούτε  για  θέματα  κατασκευής  και 

μορφολογίας του οργάνου αλλά ούτε και για εκτελεστές του.

Το  ηχόχρωμα  της  αρμόνικας  των  ηχογραφήσεων  πλησιάζει  τον 

ήχο  του  μπαντονεόν,  του  οποίου  ο  ήχος  όμως  είναι  λίγο  οξύτερος.  Η 

αρμόνικα  ακούγεται  σαν  ένα  όργανο  του  οποίου  ο  ήχος  βρίσκεται 

ανάμεσα  στον  πιο  «γλυκό» ήχο  του  ακορντεόν  και  στον  οξύτερο  του 

μπαντονεόν. Αυτό λοιπόν το τελευταίο όργανο, έχει πολλές ομοιότητες –

πάντα  ως  προς  το  ηχόχρωμα-  με  την  αρμόνικα  που  ακούγεται  στις 

ηχογραφήσεις της εποχής.

Ο κ. Τσεκούρας  στη συνέντευξή  του λέει τα εξής: «Κανένα  από 

αυτά τα όργανα [ενν. το όργανο Νο2 και Νο3] δεν είναι αρμόνικα. Δεν 

είναι η αρμόνικα που ακούμε στις παλιές ηχογραφήσεις. Η αρμόνικα η 

πολίτικη είναι ένα άλλο όργανο που δεν το έχουμε βρει έτσι κι αλλιώς. 

Και δεν πρόκειται να τη βρούμε πουθενά. Σε εκείνη την αρμόνικα, την 
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πολίτικη,  στο  δεξί   αλλά  και  στο  αριστερό  [ενν.  χέρι]  ήταν  όλες  οι 

διατάξεις με ‘κουτάλια’, στη σειρά».

Σε  τηλεφωνική  επικοινωνία  μου  με  τον  κ.  Τσεκούρα16,  ο 

τελευταίος  επισημαίνει  ότι  η  πολίτικη  αρμόνικα  (αυτή  δηλαδή  που 

ακούγεται  στις  ηχογραφήσεις)  είχε  το  ηχόχρωμα  με  διαφορά  μίας 

οκτάβας στις φωνές  του δεξιού χεριού, δηλαδή  η μία φωνή  ακουγόταν 

κανονικά  και  η  δεύτερη  μία  οκτάβα  κάτω.  Στα  σημερινά  όργανα  το 

ηχόχρωμα αυτό απεικονίζεται με το register  χωρίς όμως να παράγεται 

ακριβώς το ίδιο ηχόχρωμα με αυτό των ηχογραφήσεων. 

Ο  κ.  Τσεκούρας  φέρνει  σαν  παράδειγμα  –για  τη  διάταξη  με  τα 

«κουτάλια»- τον Αμιράλη ή Παπατζή και τον Τρίμη (βλ. 2.1) οι οποίοι, 

όπως λέει: «Για να καταφέρουν να παίξουν έτσι εκτός από την τεχνική 

και  την  ευφυΐα  που  είχαν  μεν  είναι  και  θέμα  της  δυνατότητας  του 

εργαλείου [ενν. οργάνου] να ανοίξει τη φωνή με αυτή τη γωνία [ενν. τη 

στρογγυλή  του  κουταλιού],  που  είναι  σημαντική.  Την  ώρα  που  τα 

τέσσερα δάχτυλα του σολίστα εναλλάσσονται στο ίδιο κουμπί, η ύπαρξη 

‘κουταλιού’ επιτρέπει  πάρα  πολύ  ευαίσθητο  παίξιμο,  πάρα  πολύ  μικρά 

ανοίγματα  της  φωνής,  πράγμα  που  μπορεί  να  επιτευχθεί  μόνο  με 

‘κουτάλια’.  Το  πλήκτρο  κάνει  μία  γωνία  σκληρότατη.  Η  αρμόνικα  η 

πολίτικη  κατ’  αρχήν  θα  έπρεπε  (για  λόγους  τεχνικής)  να  έχει  μία 

κατασκευή  που  να  επιτρέπει  αυτή  τη  λεπτομερή  διαχείριση.  Γιατί  η 

τεχνική του Παπατζή και του Τρίμη έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτή τη 

λεπτομέρεια. Δεν έχει  ούτε πλήκτρα  ούτε  button. Το ακούς ισχυρό  και 

μετά ασθενές». 

Έτσι  εξηγεί  λοιπόν  ο  κ.  Τσεκούρας  αυτό  που  ακούγεται  στις 

ηχογραφήσεις  (χωρίς  να  έχει  γίνει  συγκεκριμένη  αναφορά  σε  κάποια 

ηχογράφηση):  όταν  επαναλαμβάνεται  μία  νότα  (πράγμα  που  σημαίνει 

πάτημα  του  ίδιου  κουμπιού)  γίνεται  με  ταυτόχρονη  αλλαγή  δαχτύλων 

16 27/01/2011.
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πάνω σε διάταξη τέτοια που να επιτρέπει αυτή τη διαφορά στην ένταση 

(η πρώτη νότα δηλαδή να  είναι ισχυρή  και όλες οι άλλες  ασθενείς). Η 

διάταξη  αυτή –σύμφωνα  με τον κ. Τσεκούρα- μπορεί  να είναι μόνο με 

«κουτάλια». Ο κ. Τσεκούρας είναι ο μόνος που παρουσιάζει τη θεωρία 

για  την  ύπαρξη  κουταλιών  στη  σειρά,  τόσο  στο  δεξί  όσο  και  στο 

αριστερό χέρι. 

Αυτό που αναφέρει βέβαια ο κ. Τσεκούρας, με την εναλλαγή των 

δαχτύλων  πάνω  στο  ίδιο  κουμπί  είναι  μία  διαδεδομένη  τεχνική  στο 

ακορντεόν σήμερα, που διευκολύνει τον ακορντεονίστα, σε σχέση με το 

αν έκανε την επανάληψη της νότας με το ίδιο δάχτυλο. Πολύ πιθανόν να 

χρησιμοποιούσαν  και  οι  εκτελεστές  της  αρμόνικας  αυτήν  την  τεχνική 

άσχετα από την ύπαρξη ή όχι των «κουταλιών» στο δεξί χέρι.

Επίσης,  η  «ατάκα»  ενός  οργάνου  (δηλ.  το  πόσο  γρήγορα 

ανταποκρίνεται το όργανο) εξαρτάται και από το τονικό ύψος της νότας. 

Για παράδειγμα, στις μεσαίες συχνότητες η ανταπόκριση είναι καλύτερη 

-δηλαδή παράγεται ήχος με μικρότερη πίεση του δαχτύλου στο κουμπί - 

ενώ στις πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές συχνότητες συνήθως το όργανο 

δεν  ανταποκρίνεται  τόσο  γρήγορα  (όσο  στις  μεσαίες  συχνότητες).  Στις 

χαμηλότερες νότες του οργάνου, υπάρχει και η δυνατότητα (με σταδιακή 

αύξηση του δαχτύλου πάνω στο κουμπί) να γίνει ένα μικρό glissando. 

Οι εκτελεστές της αρμόνικας –άσχετα από τη διάταξή της- ίσως να 

είχαν  καλύτερη  ανταπόκριση  του  οργάνου  στις  μεσαίες  συχνότητες  κι 

έτσι να παραγόταν  το ηχητικό  αυτό αποτέλεσμα που προαναφέρει  ο κ. 

Τσεκούρας.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Τσεκούρας έκανε λόγο για την ύπαρξη 

μικρού στρογγυλού κουδουνιού πάνω αριστερά στην πολίτικη αρμόνικα, 

δηλαδή πάνω από το αριστερό χέρι (βλ. παράρτημα εικόνα 14).
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

2.1 Βιβλιογραφικές αναφορές

Οι  βιβλιογραφικές  αναφορές  για  τον  όρο  αρμόνικα  είναι  πολύ 

λίγες  χωρίς  να  βοηθάνε  ουσιαστικά  να  γίνει  κατανοητό  ποια  ήταν  η 

μορφή του οργάνου. Δυστυχώς δε βρέθηκε καμία φωτογραφική πηγή από 

εκείνη την εποχή, η οποία θα έλυνε πολλά  ερωτήματα και αμφιβολίες. 

Παρ’ όλα αυτά, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν τα βιβλία στα οποία 

αναφέρεται ακόμη και μόνο ο όρος «αρμόνικα» διότι μπορεί κατ’ αυτόν 

τον  τρόπο  να  εξαχθούν  συμπεράσματα  για  το  πότε  πρωτοεμφανίστηκε 

και πού, αλλά θα είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο για περαιτέρω έρευνα 

και μελέτη.

Στο  Λεξικό  μουσικών  όρων  της  Κιούση  στο  λήμμα  «αρμόνικα» 

γράφονται τα εξής:

Κατηγορία μουσικών οργάνων με ελεύθερα γλωσσίδια, σωλήνες ή 

πλάκες, όπως η φυσαρμόνικα ή το ακορντεόν. Η αρμόνικα χειρός 

μοιάζει με το ακορντεόν, αλλά σε αυτήν οι νότες που παράγονται 

κατά  την έκπτυξη  (ενν.  το άνοιγμα  της φυσούνας) και  σύμπτυξη 

(ενν.  το  κλείσιμο  της  φυσούνας)  είναι  διαφορετικές,  και  τα 

κουμπιά της είναι διατονικά ρυθμισμένα […]

(Κιούση 1995: 15).

Στο  Λεξικό  μουσικών  όρων  του  Παπαδόπουλου  στο  λήμμα 

«φυσαρμόνικα» γράφει:

[…]  2.  Πνευστό  μουσικό  όργανο,  ένα  πρόδρομο  είδος  του 

ακορντεόν 3. Παλιότερα, το ίδιο το ακορντεόν […]

(Παπαδόπουλος 2008: 252).

Μπορεί  λοιπόν  να  υποθέσει  κανείς  -με  μεγάλη  όμως  επιφύλαξη- 

ότι  εφόσον  παλιότερα  φυσαρμόνικα  ονομαζόταν  το  ακορντεόν,  είτε  το 
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ίδιο  είτε  άλλα  συγγενικά  όργανα  χάριν  συντομίας,  μπορεί  να 

αποκαλούνταν «φύσα» ή «αρμόνικα».

Ο Μανιάτης, αναφερόμενος στην ενορχήστρωση των ρεμπέτικων 

λέει το εξής:

Η ενορχήστρωση του ρεμπέτικου, ξεκινά στις αρχές του αιώνα με 

τις Εστουδιαντίνες με μαντολίνα και κιθάρες που περνά αργότερα 

σε  τριμελείς  ορχήστρες  με  σαντούρι,  βιολί,  κιθάρα  που 

προστίθεται  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  η  αρμόνικα  και  το  κλαρίνο 

(στην Αμερική). 

(Μανιάτης 2001: 33).

Στα  παραπάνω  βέβαια,  δε  γίνεται  σαφές  αν  η  αρμόνικα 

προστίθεται μαζί με το κλαρίνο στην Αμερική ή αν το κλαρίνο εισάγεται 

μόνο  του.  Σε  ορισμένες  ηχογραφήσεις  ρεμπέτικων  στην  Αμερική,  η 

αρμόνικα  αποτελεί  όργανο  της  ρεμπέτικης  ορχήστρας  (π.χ. 

Κασαμπαλιώτικο ζεϊμπέκικο). 

Παρακάτω  παρατίθεται  μία  λίστα  από  τραγούδια  την  οποία  έχει 

συντάξει ο Μανιάτης, και περιλαμβάνουν την αρμόνικα καθώς επίσης κι 

άλλα στοιχεία:

Ζεϊμπέκικο  εταιρείας  Disque pour Zonophone Αγγλίας  με 

αριθ. (ενν. αριθμό) Χ-108022 γραμμοφωνημένο το 1906 από 

την  εταιρεία  (Κομπανία)  ΤΡΙΟ  ΜΗΤΣΟΣ  (αρμόνικα, 

μαντολίνο,  κιθάρα)  στην  Κωνσταντινούπολη  (Μανιάτης 

2001: 76)

Χασάπικο  Καλαϊτζόγλου  (οργανικό)  της  εταιρείας 

Parlophone Γερμανίας με αριθ. Β-21501, γραμμοφωνημένο 

το  1929  στην  Αθήνα  με  την  αρμόνικα  του  Βασίλη 

Ψαμαθιανού (ό.π., σ. 86)

Συρτός   Πολίτικος  (οργανικό)  της  εταιρείας  Columbia 

Αγγλίας  με  αριθ.  8341,  γραμμοφωνημένο  στις  24.1.1929 
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στην  Αθήνα  από  τους  λαϊκούς  οργανοπαίκτες:  Αντώνη 

Αμιράλη  ή Παπατζή  (μισοφωνία) και  Δ. Τσακίρη  (κιθάρα) 

(ό.π., σ. 92)

Βλάχικο (μουρμούρικο) της εταιρείας Χομοκόρδ Γερμανίας, 

με  αριθ.  G-28009,  γραμμοφωνημένο  στις  25-9-1928  στην 

Αθήνα, με τον Στέφο (Αρμόνικα) (ό.π., σ. 95)

Ντερμπεντέρισσα  (Συρτός):  της  εταιρείας  Odeon Ελλάδος, 

με αριθ. GA-1900 των Θεοδώρου-Τσάμα, γραμμοφωνημένο 

το 1935 στην Αθήνα με την αρμόνικα του Μιχάλη Τρίμμη 

(ό.π., σ. 104)

Ταταυλιανό  χασάπικο  (οργανικό):  της  εταιρείας  Odeon 

Ελλάδος,  με  αριθ.  GA-1872  του  Μ.  Τρίμμη, 

γραμμοφωνημένο το 1935 στην Αθήνα με την αρμόνικα του 

Μιχάλη Τρίμμη (ό.π., σ. 104)

(Μανιάτης 2001: 76-104).

Διάφορες  αναφορές  για  την  αρμόνικα  υπάρχουν  στο  βιβλίο  του 

Καλυβιώτη με τίτλο Σμύρνη η μουσική ζωή 1900-1922. Σε διαφήμιση του 

καταστήματος  Κορλέττη  στη  Σμύρνη  (έτους  1889),  αναφέρεται  ότι 

πωλούνται μεταξύ άλλων και «Φυσαρμόνικαι, Αρμόνικαι» (Καλυβιώτης 

2002: 38) και σε διαφημιστική καρτ-ποστάλ του ίδιου καταστήματος (α’ 

δεκαετία  20ού  αι.)  απεικονίζεται  όργανο  με  φυσούνα,  κουμπιά  και 

μεταλλική  ασφάλεια  για  τη  φυσούνα,  το  οποίο  είναι  συγγενές  με  τα 

όργανα που παρουσιάστηκαν (βλ. 1.2 σ. 13-36) (ό.π. 45). 

Στη  σελίδα  49  του  ίδιου  βιβλίου  αναφέρεται  το  εξής  από  τον  Σ. 

Προκοπίου:  «[…]  Τεχνίτες  μας  κάνουν  βιολιά,  κιθάρες,  μαντολίνα, 

κόψες, σαντούρια, φλάουτα, σαν της Ευρώπης φίνα, και μεσοφώνια όμως 

πουλούν,  λαούτα,  φυσαρμόνικες,  άρπες  και  πιάνα,  πίπερα,  κλαρίνα,  ως 

και  αρμόνικες  […]»,  από  το  οποίο  φαίνεται  ότι  πωλούνταν  αρμόνικες 
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στην Κωνσταντινούπολη ή τη Σμύρνη (εφόσον το βιβλίο αναφέρεται σε 

αυτόν τον γεωγραφικό χώρο).

Για  τις  ηχογραφήσεις  και  τους  μουσικούς,  ο  Καλυβιώτης 

αναφέρει:

[…]  Με  βάση  τους  καταλόγους  εταιρειών  δίσκων,  που  έχουμε 

συμπληρώσει, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι την περίοδο 

1900-1922  ηχογραφήθηκαν  σε  Κωνσταντινούπολη  και  Σμύρνη 

πολύ  περισσότερα  ελληνικά  τραγούδια  απ’  όσα  στην  Αθήνα.  Η 

καταστροφή της Σμύρνης και ο βίαιος εκπατρισμός των Ελλήνων 

το  1922-1923,  είχαν  ως  αποτέλεσμα  να  χαθούν  οριστικά  τα 

περισσότερα  ντοκουμέντα  για  τη  μουσική  κίνηση  στην  περιοχή 

την  περίοδο  1900-1922  […]  Δεν  γνωρίζουμε,  όμως,  τους 

μουσικούς  που συνόδευαν  τους τραγουδιστές στις ηχογραφήσεις, 

επειδή  στις  ετικέτες  των  δίσκων  δεν  αναγραφόταν  τα  ονόματά 

τους. 

(Καλυβιώτης 2002: 70-71).

Για  το  γεγονός  ότι  η  Κωνσταντινούπολη  και  η  Σμύρνη  ήταν  τα 

κέντρα  των  ηχογραφήσεων  στις  αρχές  του  20ού  αι,  ο  Καλυβιώτης 

συμπληρώνει το εξής:

Αν ληφθεί, λοιπόν, υπόψη ότι μέχρι το 1922 οι ηχογραφήσεις στην 

Αθήνα ήταν ελάχιστες και ότι οι ελληνόφωνες ηχογραφήσεις στην 

Αμερική  αποκτούν  όγκο μετά το 1917, γίνεται σαφές ότι τις δύο 

πρώτες  δεκαετίες  του  αιώνα  μας  το  επίκεντρο  αυτών  των 

ηχογραφήσεων είναι ο άξονας Κωνσταντινούπολης-Σμύρνης. Από 

το  1924 και  μετά  το  κέντρο  αυτό  μεταφέρθηκε,  οριστικά  πλέον, 

στην Αθήνα.

(Καλυβιώτης 2002: 143).
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2.2 Αρχείο κ. Τσεκούρα

Ο  κ.  Τσεκούρας  σε  αδημοσίευτο  κείμενό  του  -το  οποίο  μου 

παραχωρήθηκε-  αναφέρει τα εξής για την αρμόνικα:

Στην κατηγορία των συγκερασμένης κλίμακος οργάνων ανήκουν η 

αρμόνικα,  το  σαντούρι,  το  πάντζο  […]  Κάποτε  το  βιολί  το 

υποκαθιστά η Πολίτικη Αρμόνικα. Σπάνια παίζουν και μαζύ […] 

Το  Κωνσταντινουπολίτικο  τρίο  αποτελείται  από  την  Πολίτικη 

Αρμόνικα (τη θέση της παίρνει το βιολί, αλλά ποτέ μαζύ στην ίδια 

φράση),  την  κιθάρα  (παίζει  διαρκή  ρυθμική  και  αρμονική 

συνοδεία, Basso continuo), τη μανδόλα τενόρε (παίζει τη μελωδική 

γραμμή  μία  οκτάβα  χαμηλώτερα  από  την  αρμόνικα)  και  σπάνια 

ένα  μανδολίνο  ταυτοφωνία.  Κουδουνάκι  ποδηλάτου  ή 

ξενοδοχείου, στην θέση των κρουστών. Παληότερα στερραιωμένο 

πάνω στο αριστερό κιβώτιο της αρμόνικας (βλ. παράρτημα Εικόνα 

15).

2.3 Γερμανική και βιεννέζικη αρμόνικα 

Στο βιβλίο του για τα όργανα χειρός, ο  Linde παραθέτει στοιχεία 

για τα διατονικά όργανα χειρός που είναι σήμερα γνωστά και σε χρήση. 

Ειδικότερα:

1. Αυτά  τα  όργανα  είναι  όσον  αφορά  την  κατασκευή  ίδια.  Η 

παρουσίαση είναι διαφορετική. Όλα έχουν αλλαγή νότας ανάλογα 

με  την  κίνηση  της  φυσούνας  (wechseltönig) εκτός  από  το  Club-

Modell το οποίο έχει μία ίδια νότα στη δεύτερη σειρά κουμπιών.
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2. Η φόρμα του σκάφους είναι γωνιώδης και κατασκευασμένη 

από  ξύλο  και  μέταλλο.  Στα  απλά  γερμανικά  και  βιεννέζικα 

μοντέλα  είναι  το  ξύλινο  σκάφος  στολισμένο  με  χρωματιστά 

στολίδια.

3. Κάθε  σειρά  κουμπιών  αντιστοιχεί  σε  μία  διατονική 

τονικότητα. Τα κουμπιά για μπάσα και τα κουμπιά για συγχορδίες 

βρίσκονται  επίσης  σε  αντίστοιχες  τονικότητες  στο  δεξί  χέρι. 

Εξαιτίας του μικρού αριθμού μπάσων και συγχορδιών είναι δυνατή 

μόνο μία περιορισμένη εναρμόνιση. 

4. Οι τονικότητες που προτιμώνται στις αρμόνικες με μία σειρά 

είναι η Ντο ματζόρε (C) ή Σολ ματζόρε (G).

4.1  Στις  αρμόνικες  με  δύο  σειρές  υπάρχουν  πολλοί 

συνδυασμοί  τονικοτήτων. Προτιμώνται  οι τονικότητες  Ντο 

ματζόρε  (C)  και  Φα  ματζόρε  (F).  Υπάρχουν  επίσης  Σολ 

ματζόρε (G) και Ντο ματζόρε (C), Λα ματζόρε (A) και Μι 

ματζόρε (E) και σπανιότερα είναι σε Σι ματζόρε (B) και Ντο 

ματζόρε (C), Ντο ματζόρε (C) και Ντο# ματζόρε (C#) ή Σιb 

ματζόρε (Bb) και Μιb ματζόρε (Eb).

4.2 Οι  τονικότητες  των  οργάνων  με  τρεις  σειρές  είναι 

κυρίως Σολ ματζόρε (G), Ντο ματζόρε (C) και Φα ματζόρε 

(F). Λιγότερο σε χρήση είναι Ντο ματζόρε (C), Φα ματζόρε 

(F), Σιb ματζόρε (Βb) ή Σιb ματζόρε(Bb), Μιb ματζόρε (Eb), 

Λαb ματζόρε (Ab).

4.3 Οι  τονικότητες  των  Club-Modell είναι  Ντο  ματζόρε 

(C) και Φα ματζόρε (F) με 4, 7 ή 10 βοηθητικές νότες ή σε 

Σιb ματζόρε  (Bb) και  Μιb ματζόρε  (Eb). Αυτές  παίζονταν 

μέχρι πριν από 50 χρόνια αλλά πλέον έχουν επικρατήσει τα 

όργανα σε Ντο ματζόρε (C) και Φα ματζόρε (F).
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5. Ανάλογα  με  την  κατασκευή  και  τις  φωνές  μπορούν  οι 

διατονικές αρμόνικες χειρός να έχουν register. […]

7. Τα  κουμπιά  και  στο  δεξί  και  στο  αριστερό  χέρι  είναι  από 

τεχνητό υλικό (πλαστικό). Τα όργανα με μία σειρά έχουν στο δεξί 

χέρι 10 κουμπιά, δηλαδή 2½ οκτάβες. Στην αριστερή πλευρά έχουν 

2 ή 4 κουμπιά με νότες αντίστοιχες του δεξιού χεριού.

7.1 Η έκταση στα όργανα με δύο και τρεις σειρές είναι σε 

κάθε  σειρά  περισσότερο  από  2½ οκτάβες,  όπου  το  πρώτο 

κουμπί  είναι  μία  βοηθητική  νότα.  Οι  αρμόνικες  με  δύο 

σειρές έχουν στην πρώτη σειρά 11 κουμπιά και στη δεύτερη 

σειρά 10 κουμπιά. Οι αρμόνικες με τρεις σειρές έχουν 10, 11 

και πάλι 10 κουμπιά.

8. Οι αρμόνικες με δύο σειρές έχουν 8 κουμπιά στο αριστερό 

χέρι.  Απ’  αυτά  τα  4  είναι  μπάσα  και  τα  4  συγχορδίες  σε 

αντιστοιχία με το δεξί χέρι.

8.1 Οι  αρμόνικες  με  τρεις  σειρές  έχουν  12 κουμπιά  στο 

αριστερό χέρι. Τα 6 είναι μπάσα και τα 6 συγχορδίες. […]

9. Στη δεξιά πλευρά των Club-Armonikas είναι δύο σειρές από 

κουμπιά.  Η  πρώτη  σειρά  αποτελείται  από  12  κουμπιά  σε  μία 

τονικότητα, η δεύτερη έχει 11 κουμπιά της δεύτερης τονικότητας 

με τη διαφορά ότι το 6ο κουμπί παράγει τον ίδιο ήχο. Στην τρίτη 

σειρά έχει βοηθητικές νότες.

9.1 Στις  μικρές  Club-Armonikas υπάρχουν  4  βοηθητικά 

κουμπιά,  στα  μεγαλύτερα  μοντέλα  7-10.  Μία  Club-

Armonika με  10  βοηθητικές  νότες  επιτρέπει  χρωματικό 

παίξιμο σε πάνω από 3 οκτάβες.

10. Στο αριστερό χέρι των Club-Armonikas υπάρχουν 8, 10 ή 12 

κουμπιά για το παίξιμο συγχορδιών και μπάσων. […]
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13. Οι φυσούνες όλων των διατονικών αρμόνικων χειρός είναι 

φτιαγμένες  από  ειδικό  χαρτόνι.  Οι  πτυχές  της  φυσούνας  είναι 

περιτυλιγμένες με χρωματιστό χαρτί ή άλλο υλικό. […]

14. Με το συγκρατητή φυσούνας κατά τη μεταφορά κρατούνται 

κλειστές οι φυσούνες.

15. Πιο  απλές  διατονικές  αρμόνικες  χειρός  έχουν  στη  δεξιά 

πλευρά  μία  θήκη  για  τον  αντίχειρα  του  δεξιού  χεριού  και  στο 

αριστερό χέρι ένα λουρί για να περνάει το αριστερό χέρι.

15.1 Στη  θέση  της  θήκης  για  τον  αντίχειρα,  στις 

μεγαλύτερες  διατονικές  αρμόνικες  υπάρχουν  1-2  λουριά. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο αντίχειρας του δεξιού χεριού μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στο παίξιμο.

16. Το  μέγεθος  των  σκαφών  των  σημερινών  διατονικών 

οργάνων είναι μεταξύ 280 x 150 mm και 360 x 220 mm. Το βάρος 

κυμαίνεται από 2.1 kg έως 8.2 kg.

(Linde 1991: 22-23).

2.4 Τρίμης και Παπατζής

Κορυφαίοι εκτελεστές της αρμόνικας που άφησαν το στίγμα τους 

είναι  –όπως  προαναφέρθηκε  (βλ.  σ.  12)-  ο  Παπατζής  και  ο  Τρίμης. 

Παρακάτω  θα  αναφερθούν  βιογραφικά  στοιχεία  για  τον  κάθε  ένα 

ξεχωριστά.

Ο  Βολιότης-Καπετανάκης  σε  άρθρο  του  για  τον  Μιχάλη  Τρίμη 

αναφέρει ότι «ο Μιχάλης Τρίμης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 

1907, πέθανε στις 18 Απριλίου 1981» και ότι, σύμφωνα με τις κόρες του, 
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ο πατέρας του Μιχάλη Τρίμη, Σπύρος Τρίμης, έπαιζε κι αυτός αρμόνικα 

ή αλλιώς φύσα, όπως την έλεγαν τότε (Βολιότης-Καπετανάκης 2010: 69). 

Όπως αφηγείται ο εγγονός του «ο πατέρας του παππού, ο Σπύρος 

Τρίμης  έπαιζε  κι  εκείνος  ακορντεόν,  μάλλον  αρμόνικα,  ή  μισοφωνία 

όπως λέγανε τότε την αρμόνικα […] Λέγανε ότι όταν ο Σπύρος έπαιζε ή 

επισκεύαζε  αρμόνικα,  ο  Μιχάλης  –ήταν  δεν  ήταν  πέντε  χρονών-  τον 

παρακολουθούσε από το παράθυρο του διπλανού δωματίου, ή κρυμμένος 

κάτω από τη σκάλα, που είχε το εργαστήριο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. 

Όταν έλειπε ο Σπύρος από το σπίτι, ο Μιχάλης είχε μια παλιά μισοφωνία 

και προβάριζε στο όργανο, ό,τι έβλεπε να κάνει ο πατέρας του […] Μου 

έλεγε  ότι  στα  14 χρόνια  του  ήταν  έτοιμος  μουσικός.  Παρά  τις  αρχικές 

αντιρρήσεις  του,  πολύ  γρήγορα  ο  Σπύρος  δέχτηκε  το  μουσικό  ταλέντο 

του γιου  του Μιχάλη.  Δεν  μπορούσε  να  κάνει  αλλιώς.  Την  εποχή,  που 

πατέρας και γιος παίζανε στα πάλκα, στις παρέες, στα γλέντια και στην 

δισκογραφία, για να τους ξεχωρίζουνε, τους φωνάζανε ο Τρίμης και το 

Τριμάκι» (ό.π., σ. 70). 

Ο  Μιχάλης  Τρίμης  είχε  εργαστήριο  επισκευής  ακορντεόν  στο 

κέντρο της Αθήνας και οι κόρες του αφηγούνται από πού ξεκίνησε: «Το 

εργαστήριο  του  πατέρα  ήταν  στην  κουζίνα  του  σπιτιού  στον  Βοτανικό 

[…] Μετά  που  πήγε  ο  γιος  του  ο  Στέλιος  στην  Γερμανία  και  γύρισε, 

περίπου το 1958, ανοίξανε μαγαζί μαζί […] Δεν το κρατήσανε πολύ και 

μετακόμισαν για λίγο ψηλά στην Ζωοδόχου Πηγής, πάλι στο κέντρο της 

Αθήνας.  Τελικά  άνοιξαν εργαστήριο, μάλλον  μετά  το  1962-1963, στην 

οδό Χαριλάου Τρικούπη 1Α, στον πρώτο όροφο. Εκεί δούλευε μέχρι το 

τέλος  της  ζωής  του.  Μετά  τον  θάνατό  του,  ο  Στέλιος  με  τον  γιο  του 

Μιχάλη  άνοιξαν  το  σημερινό  κατάστημα  Μουσικός  Οίκος  Τρίμη,  στην 

ίδια διεύθυνση, στο ισόγειο.» (ό.π.,  σ. 73). 
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Ο  Τρίμης  σταματάει  να  παίζει  ακορντεόν  μετά  το  1960  και 

ασχολείται μόνο με την επισκευή ακορντεόν μέχρι το τέλος της ζωής του 

(ό.π., σ. 73). 

Για τον Αντώνη Παπατζή υπάρχουν ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία 

τα  οποία  αναφέρει  ο  κ.  Κουνάδης  σε  ένα  ημερολόγιο  ρεμπετών. 

Αναφέρει  λοιπόν,  ότι  ο  Παπατζής  γεννήθηκε  στη  Σμύρνη  το  1896 και 

πέθανε  στην  Αθήνα  το  1959.  Ήταν  οργανοπαίκτης  (αρμόνικα  και 

ακορντεόν),  συνθέτης  και  στιχουργός.  Σε  ένα  σύντομο  βιογραφικό 

σημείωμα προσθέτει τα εξής:

Κορυφαίος μουσικός στο δύσκολο όργανο της αρμόνικας και στη 

συνέχεια  στο  ακορντεόν.  Έπαιξε  από  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του 

1920,  στις  περισσότερες  ηχογραφήσεις  με  αρμόνικα.  Λίγα 

τραγούδια του πέρασαν στη δισκογραφία  των 78 στροφών, όπως 

το  "Θα  περνάω  όπως  πρώτα"  (δίσκος  Columbia DG 6453  του 

1939)  με  τη  Ρίτα  Αμπατζή.  Συνεχιστής  του  υπήρξε  για  πολλά 

χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα, ο Γιώργος, ένα από τα μέλη της 

μεγάλης μουσικής οικογένειας Κουλαξίζη.

(Κουνάδης 2004: μήνας Ιανουάριος).

Ο  Μανιάτης  στο  βιβλίο  του  με  τίτλο  Οι  φωνογραφητζήδες  

αναφέρει  ότι  ο  Παπατζής  γεννήθηκε  στο  Κορδελιό  της  Σμύρνης,  ήταν 

συνθέτης  και  έπαιζε  «αρμόνικα  ή  μεσοφωνία,  βιολί,  μπουζούκι» 

(Μανιάτης  2001:  228).  Εδώ  φαίνεται  ξανά  η  ταύτιση  των  οργάνων 

αρμόνικα και μεσοφωνία όπως προαναφέρθηκε (βλ. σ. 36). 

Στοιχεία  για  τον  Τρίμη  και  τον  Παπατζή  δίνουν  και  οι 

προσφωνήσεις τους στα τραγούδια. Για παράδειγμα «Γεια σου Παπατζή 

με την αρμόνικά σου» στο «Γκιουζέλ Χασάπ» του Σπύρου Περιστέρη ή 

«Γεια σου Τρίμη με τη φύσα σου» στο «Σαν είσαι μάγκας και νταής» του 

Μάρκου  Βαμβακάρη  (στην  εκτέλεση  με  το  Μάρκο  Βαμβακάρη  και  τη 

Ρίτα Αμπατζή). 
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Μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  η  φύσα  είναι  το  ίδιο  όργανο  με  την 

αρμόνικα  λόγω  του  ίδιου  ηχοχρώματος  που  παράγει,  το  οποίο  είναι 

οξύτερο  από  αυτό  του  ακορντεόν,  αλλά  και  διότι  ο  Μιχάλης  Τρίμης 

έπαιζε αρμόνικα όπως προαναφέρθηκε, γεγονός που επιβεβαιώνεται από 

τον  εγγονό  του  αλλά  και  από  τον  Ηλία  Βολιότη-Καπετανάκη  στο 

περιοδικό Μετρονόμος. Όπως αναφέρει: «Μιχάλης Τρίμης, άρχοντας της 

αρμόνικας και του ακορντεόν μαζί με τον ισάξιο συμπαίκτη του Αντώνη 

Αμιράλη-Παπατζή.  Σε  όλες  τις  ηχογραφήσεις  δίσκων  γραμμοφώνου 

αυτοί  οι  δύο  παίζουν  με  μοναδική  δεξιοτεχνία  το  δύσκολο  μουσικό 

όργανο, την αρμόνικα ή φύσα, τον πρόγονο του ακορντεόν» (Βολιότης-

Καπετανάκης 2010: 69). 

Ο Κουνάδης, σε έναν από τους είκοσι τόμους που εξέδωσε για το 

ρεμπέτικο, στην επεξήγηση της λέξης  φύσα γράφει αρμόνικα –θέλοντας 

να  δηλώσει  ότι  πρόκειται  για  το  ίδιο  όργανο  που  έχει  διπλή  ονομασία 

(Κουνάδης 2010η: σ. 37). Σε άλλο τόμο, στα σχόλιά του για το τραγούδι 

«Μπαγλαμάδες»  γράφει:  «[…]  Αρμόνικα,  ή  μεσοφωνία  ή  μισοφωνία, 

όπως  αναφέρεται  και  στα  επιφωνήματα,  παίζει  ο  Αντώνης  Αμιράλης  ή 

Παπατζής […]» (Κουνάδης 2010α: σ. 57).

Επίσης,  σε  συνέντευξη  που  έδωσε  στον  Κουνάδη  ο  Στέλιος 

Κηρομύτης,  αναφέρει:  «[…]  Ο  μπαμπάς  μου  έκανε  στη  Μικρά  Ασία 

στρατιώτης.  Έπαιζε  αρχικά  μεσοφωνία  […]».  Ο  Κουνάδης  με 

υποσημείωση  στη  λέξη  μεσοφωνία γράφει:  «Δηλαδή  αρμόνικα,  τον 

πρόδρομο του ακκορντεόν» (Κουνάδης 2003: σ. 52).

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το  τραγούδι  «Στου  Λινάρδου  την 

ταβέρνα» του Τούντα, στο οποίο ακούγεται ακορντεόν (σύμφωνα με τον 

Κουνάδη  και  τη  γράφουσα)  αλλά  υπάρχει  η  προσφώνηση  «Γεια  σου 

Κοντέ μου, με τη φύσα σου!» χωρίς να είναι γνωστό σε ποιον εκτελεστή 

αναφέρεται.  Ενδέχεται,  απλά  να  παρέμεινε  ο  ίδιος  όρος  (δηλ.  ο  όρος 
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αρμόνικα)  και  σε  μετέπειτα  ηχογραφήσεις,  στις  οποίες  πλέον 

χρησιμοποιούνταν το ακορντεόν.

Σύμφωνα με τον εγγονό του Μιχάλη Τρίμη, η αρμόνικα, η φύσα 

και  η  μισοφωνία  είναι  το  ίδιο  όργανο17.  Όπως  ο  ίδιος  αναφέρει  «η 

μισοφωνία ή αρμόνικα έχει την ιδιαιτερότητα να βγάζει μέσα έξω άλλη 

φωνή, ανοίγοντας δηλαδή και κλείνοντας τη φύσα. Καθώς παίζεις άλλες 

νότες βγάζει όταν ανοίγεις και άλλες όταν κλείνεις. Είναι, ας πούμε, πιο 

‘πρωτόγονη’ από το ακορντεόν και φυσικά πιο δύσκολη. […] Δεν ξέρω 

γιατί την έλεγαν μισοφωνία» (Βολιότης-Καπετανάκης 2010: 72).

2.5 Άλλοι εκτελεστές αρμόνικας

Εκτός από τον Τρίμη και τον Παπατζή υπήρχαν κι άλλοι  -λιγότερο 

γνωστοί-  εκτελεστές  της  αρμόνικας.  Σε  μία  λίστα  τραγουδιών  του 

Μανιάτη αναφέρονται και τα εξής ονόματα:

Βασίλης Ψαμαθιανός και

Στέφος 

(Μανιάτης 2001: 86, 95) χωρίς όμως να υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία γι’ 

αυτούς.

Ο Βασίλης Ψαμαθιανός αναφέρεται σαν εκτελεστής αρμόνικας και 

από τον Κουνάδη σε σειρά βιβλίων για το ρεμπέτικο (Κουνάδης 2010β, 

σ. 53).

17  Προσωπική επικοινωνία στην Αθήνα στις 22/12/2010.
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2.6 Σύνοψη

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, είναι προς το παρόν άγνωστη τόσο 

η δομή όσο και η κατασκευή της αρμόνικας που χρησιμοποιούνταν στο 

ρεμπέτικο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δε βρέθηκε καμία φωτογραφία 

κάποιου  εκτελεστή  της  αρμόνικας  να  παίζει,  έτσι  ώστε  να  ταυτιστεί 

κάποιο συγκεκριμένο όργανο με την ονομασία αρμόνικα. 

Η  σύγχυση  που  επικρατεί  γύρω  από  τον  όρο  «αρμόνικα» -όπως 

φαίνεται  από  την  ξενόγλωσση  βιβλιογραφία-  δυσχεραίνει  ακόμη 

περισσότερο την ταύτιση αυτή. Εμπόδιο για την έρευνα αυτή αποτελεί η 

έλλειψη βιβλιογραφίας, εφόσον υπάρχουν αναφορές στην αρμόνικα αλλά 

χωρίς διευκρινίσεις για τη δομή της.

Από  τη  συγκέντρωση  και  ακρόαση  των  ηχογραφήσεων, 

συμπεραίνω  ότι  οι  αρμόνικες  με  τις  οποίες  ηχογραφούσαν  είχαν 

περισσότερες  από  μία  σειρά  στο  δεξί  πληκτρολόγιο  και  η  αριστερή 

πλευρά δε χρησιμοποιούνταν καθόλου αν είχε «κουτάλια» με μπάσα και 

συγχορδίες.  Αν  όμως,  η  διάταξη  του  αριστερού  χεριού  ήταν  με 

μεμονωμένες νότες, είτε αποτελούνταν από κουμπιά είτε από «κουτάλια» 

(όπως υποστηρίζει ο κ. Τσεκούρας), ίσως και να χρησιμοποιούνταν.

Οποιαδήποτε  μετέπειτα  έρευνα  για  το  θέμα,  καλό  θα  ήταν  να 

επικεντρωθεί  στην  αναζήτηση  φωτογραφικών  πηγών  αλλά  και  άλλων 

οργάνων  ώστε να υπάρχει  αντιπροσωπευτικότερο  δείγμα. Αν υπάρξουν 

περισσότερα  όργανα,  τότε  θα  μπορέσουν  να  εξαχθούν  και  κάποια 

συμπεράσματα  (ακόμη  κι αν δεν έχει βρεθεί κάποια φωτογραφία  μέχρι 

εκείνη τη δεδομένη στιγμή).

Ίσως  να  προστεθούν  περισσότερες  πληροφορίες  αν  ο  ερευνητής 

μεταβεί εκεί απ’ όπου ενδέχεται να ήρθε η αρμόνικα στην Ελλάδα (με τη 

Μικρασιατική  καταστροφή):  στην  Κωνσταντινούπολη  και  τη  Σμύρνη. 
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Εκεί  έγιναν  οι  πρώτες  ηχογραφήσεις  και  ίσως  να  σώζονται  όργανα  ή 

βιβλιογραφικές  πηγές.  Επίσης,  πολύ  πιθανό  είναι  να  βρεθούν 

πληροφορίες  σε  αρχεία  και  καταλόγους  των  επιμέρους  δισκογραφικών 

εταιρειών. 

Σημαντικές  πληροφορίες  μπορεί  να  προκύψουν  αν  ο  ερευνητής 

ταξιδέψει στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία, όπου ξεκίνησαν να 

κατασκευάζονται  παρόμοια  όργανα  με  την  αρμόνικα.  Ίσως  εκεί  να 

κατασκευάστηκε  και  το  όργανο  που  ακούμε  στις  ηχογραφήσεις  και 

αργότερα να μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα.

Το σίγουρο είναι ότι όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε χρονικά από 

το όργανο αυτό, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να βρεθούν στοιχεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Ο  κ.  Κουνάδης  στη  σειρά  από  είκοσι  βιβλία  που  εξέδωσε  για  το 

ρεμπέτικο  (2010),  έχει  συγκεντρώσει  ηχογραφήσεις  ρεμπέτικων 

τραγουδιών  και  διάφορα  άλλα  στοιχεία  γι’  αυτές.  Παρακάτω  έχουν 

συγκεντρωθεί  όσα τραγούδια  περιέχουν  αρμόνικα  στην ορχήστρα. Όσα 

στοιχεία είναι με πλάγια γράμματα έχουν προστεθεί από τη γράφουσα.

ΤΙΤΛΟΣ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΧΟΡΟΣ/
ΡΥΘΜΟΣ

ΣΥΝΘΕΤΗΣ-
ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ ΔΙΣΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΡΜΟΝΙΚΑ

Έσπασες τα πιάτα Χασάπικο - His Master 
Voice AO 311

Αθήνα, 11 Μαΐου 
1929

Αντώνης 
Παπατζής 
(2010α: 28)

Μπαγλαμάδες Ζεϊμπέκικος - His Master 
Voice AO 311

Αθήνα, 1929 Αντώνης 
Παπατζής 
(2010α: 57)

Χασάπικο Κγάιδα Γκάιδα 
οργανικό

- Favorite 24-9-
754009

Κωνσταντινούπολ
η 1923 (;)

- (2010α: 64)

Μαστίχα Μπάλος - His Master 
Voice AO 269

Αθήνα, 1928 - (2010β: 45)

Σμυρναϊκός μανές Δημώδες - Polydor V-
50148

Αθήνα, 1927 Βασίλης 
Ψαμαθιανός 
(2010β: 53)

Τα μπαγλαμαδάκια Ρεμπέτικο 
[Ζεϊμπέκικος]

- Polydor V-
51084

Αθήνα, 1930 - (2010β: 64)

Της 
τριανταφυλλιάς τα 
φύλλα

Ζεϊμπέκικο - Columbia 
Αγγλίας 
18067

Αθήνα, 1929 - (2010β: 68)

Μπάλλος 
σμυρνέικος (Με 
αμανέ)

Μπάλος και  
αμανές

- Polydor V-
50512 (και 
Polydor V-
50969)

Αθήνα, 1928 - (2010β: 70)

Εγώ είμ’ ενός 
ψαρά παιδί

[Συρτός] - His Master 
Voice AO 315

Αθήνα, 1929 Αντώνης 
Παπατζής 
(τόμος 2, σ. 
2010β: 74)

Καροτσιέρης Χασάπικο - His Master 
Voice AO 268

Αθήνα, 1927 - (2010γ: 35)

Μανές της Μανές - His Master Αθήνα, 26.11.1929 Αντώνης 
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καλυνηχτιάς Voice AO 376 Παπατζής 
(2010γ: 49)

Ο δερβίσης Ζεϊμπέκικο - Columbia AO 
369

Αθήνα, 26 
Νοεμβρίου 1929

-18  (2010γ: 59)

Μπάλλος ματζόρε 
μανές

Μπάλλος - His Master 
Voice AO 269

Αθήνα , 1928 - (2010δ: 66)

Το χασαπάκι Καρσιλαμάς Κώστας 
Σκαρβέλης

Parlophon B-
21562

Αθήνα, 1931 -19 (2010ε: 42)

Ένας μάγκας 
χασικλής

[Χασικλίδικο] Αντώνης 
Διαμαντίδης 
[Νταλγκάς]

His Master ΄s 
Voice AO 
2013

Αθήνα, 12.5.1931 - (2010ε: 46)

Εργάτης [Καρσιλαμάς] Κώστας 
Ρούκουνας ή 
Σαμιωτάκη

Parlophon B-
21640 (και 
Columbia 
USA 7067-F)

Αθήνα, 1932 - (2010ε: 47)

Του ψαρά ο γυιος Σέρβικο Δ. Γεωργιάδης 
[Ρόζα 
Εσκενάζυ]

Columbia DG 
357 (και DG 
6374)

Αθήνα, 1932 -20 (2010ε: 76)

Τράβα βρε μάγκα 
και αλάνη

Γρήγορο  
χασάπικο

Κώστας 
Σκαρβέλης

Odeon GA 
1793 και 
Sahibinin Sesi 
ΑΟ 2147, 
Decca 31004)

Αθήνα, 1934 -21 (2010στ: 36)

Έφοδος στον τεκέ Κωμικόν Γιώργος 
Καμβύσης

His Master ΄s 
Voice AO 
2064

Αθήνα, Νοέμβριος 
1933

- (2010ζ: 46)

Σαν είσαι μάγκας 
και νταής

Χασάπικο Μάρκος 
Βαμβακάρης

His Master ΄s 
Voice AO 
2194

Αθήνα, Νοέμβριος 
1934

Γιώργος Τρίμης 
(2010η: 37)

Αργιλές Ζεϊμπέκικο 
[Καμηλιέρικος]

Ευάγγελος 
Παπάζογλου

Columbia DG 
494

Αθήνα, Ιανουάριος 
1934

Αντώνης 
Παπατζής22 

(2010η: 48)
Συλιβριανό Συρτό Διασκευή 

Δημήτρης 
Σέμσης [ή  
Σαλονικιός]

His Master ΄s 
Voice AO 
2178

Αθήνα, Νοέμβριος 
1934

Γιώργος Τρίμης 
(2010η: 57)

Μπάλλος Οργανικό Διασκευή 
Κώστα 

Columbia 
DG-6117

Αθήνα, 1935 Αντώνης 
Παπατζής 

18 Σύμφωνα  με  τον  κ.  Κουνάδη  (ο  οποίος  παραθέτει  τα  στοιχεία  των  τραγουδιών  όπως  ακριβώς 
αναγράφονται  στις  ετικέτες  των  δίσκων),  στο  τραγούδι  αυτό  παίζει  ακορντεόν.  Όμως  λόγω  της 
ομοιότητας του ηχοχρώματός του με την αρμόνικα θεωρώ ότι ακούγεται αρμόνικα και όχι ακορντεόν.
19 Σύμφωνα  με  συμπλήρωση  του  κ.  Κουνάδη,  στο  τραγούδι  αυτό  ακούγεται  αρμόνικα.  Αντίθετα, 
θεωρώ ότι η αρμόνικα δεν αποτελεί όργανο της ορχήστρας στη συγκεκριμένη εκτέλεση.
20 Σύμφωνα  με  συμπλήρωση  του  κ.  Κουνάδη,  στο  τραγούδι  αυτό  ακούγεται  αρμόνικα.  Λόγω  της 
διαφοράς στο ηχόχρωμα, θεωρώ ότι ακούγεται ακορντεόν.
21 Λόγω της ομοιότητας του ηχοχρώματος, θεωρώ ότι ακούγεται αρμόνικα σ’ αυτήν την ηχογράφηση 
και όχι ακορντεόν (όπως έχει συμπληρώσει ο κ. Κουνάδης).
22 Αν και στο δίσκο δεν αναφέρεται αν παίζει αρμόνικα και ποιος, ο κ. Κουνάδης έχει προσθέσει ότι 
ακούγεται αρμόνικα (με το οποίο συμφωνώ απολύτως) και ότι παίζει ο Παπατζής.
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Σκαρβέλη (2010θ: 73)
Πίνακας ηχογραφήσεων με αρμόνικα Νο1.

Ο  παρακάτω  πίνακας  συμπληρώνει  τον  προηγούμενο.  Οι 

ηχογραφήσεις  και  οι  τίτλοι  των  τραγουδιών  προήλθαν  από  το  ηχητικό 

αρχείο του κ. Τσεκούρα. Οι υπόλοιπες πληροφορίες προστέθηκαν από τη 

γράφουσα (μέσω αναζήτησης στην ιστοσελίδα του www.youtube.com).

ΤΙΤΛΟΣ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΧΟΡΟΣ/
ΡΥΘΜΟΣ

ΣΥΝΘΕΤΗ
Σ-
ΣΤΙΧΟΥΡΓ
ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ ΔΙΣΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ
Σ

ΑΡΜΟΝΙΚΑ

Μαντήλι 

καλαματιανό23

Παραδοσιακ

ό οργανικό
- His Master ΄s 

Voice AO 
1013

1931 Αντώνης 

Παπατζής

Μαρικάκι μου - - - - -
Νέοι 

χασικλήδες24

Παραδοσιακ

ό, οργανικός 

ζεϊμπέκικος

Στ: 

Γιώργος 

Σαβαρής

- 1928 -

Άιντε  να 

πεθάνεις

- - - - -

Ζεϊμπέκικο 

μελεμένιο

- - - - -

Μόρτισσα Κική - - - - -
Μάννα  της 

Γιώργαιννας  ο 

γυιός

- - - - -

Ταμπαχανιώτικο

ς

- - - - -

Γαλατάς - - - - -
Το Μαριανθάκι - Π. 

Τούντας- 

Ρ. 

Αμπατζή

- - -

23 http://www.youtube.com/watch?v=xwiOdXAxakQ (πρόσβαση 02/02/11)
24 http://www.youtube.com/watch?v=i-MK4AKTvdY (πρόσβαση 02/02/11)
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Αλανάκι - - - - -
Σούστα Πολίτικη 

Αμανές25

- - - 1933 Αντώνης 

Παπατζής
Το Σερβικάκι - Σ. 

Περιστέρη

ς

- - -

Γκιουζέλ 

Χασάπ26

Χασάπικο - - 1937 -

Συρτός 

Πολίτικος27

Παραδοσιακ

ό οργανικό

- His Master ΄s 

Voice AO 

1013

1931 Αντώνης 

Παπατζής

Τράβα σπάγγο28 - Δ. 

Σέμσης, Ρ. 

Αμπατζή

His Master ΄s 

Voice AO 

2291

1936 Σπύρος 

Περιστέρης

Μες  στον  τεκέ 

της Μαριγώς

- - - - -

Το χασαπάκι - Σκαρβέλη

ς

- - -

Ομολογίες - - - - -
Πίνακας ηχογραφήσεων με αρμόνικα Νο2.

Αρμόνικα επίσης ακούγεται στα:

• Κασαμπαλιώτικο  ζεϊμπέκικο.  Αρμόνικα  παίζει  ο  Αντώνης 

Παπατζής, βιολί ο Ογδοντάκης και κιθάρα ο Σκαρβέλης29. 

• Σμυρνέικο μινόρε (Μανές)  Victor USA No 

63529A/12574b/CRG G. C.-6-12464. Ορχήστρα Ζουναράκη 

Πέτρου  με  αρμόνικα.  20/3/1909,  Κωνσταντινούπολη 

(Κουνάδης 2003, σ. 373)

• Σμυρνέικος  μανές-Κομμάτια  σαν  με  κάμουνε.  Columbia 

Αγγλίας  Νο  12319/W22092-1.  Ορχήστρα  με  αρμόνικα, 

25 http://www.youtube.com/watch?v=-J8RlOlGi7M (πρόσβαση 02/02/11)
26 http://www.youtube.com/watch?v=yfASnuQztPg (πρόσβαση 02/02/11)
27 http://www.youtube.com/watch?v=1JLaKovs_dY (πρόσβαση 02/02/11)
28 http://www.youtube.com/watch?v=fbZa9UGEluU (πρόσβαση 02/02/11)
29 http://www.youtube.com/watch?v=OCX4yVWdjHw (πρόσβαση 20/03/11)
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Ιωάννη  Καλαϊτζόγλου,  Οκτώβριος  1927, 

Κωνσταντινούπολη (;) (Κουνάδης 2003, σ. 374).

• Θα  πάρω  χωριατόπουλο:  Συνθέτης-στιχουργός:  Σ. 

Παντελίδης, Ρ. Αμπατζή. Αρ. κυκλοφ. δίσκου: His Master ΄s 

Voice AO 2291.  Ηχογραφήθηκε  το  1936  και  αρμόνικα 

παίζει ο Σπύρος Περιστέρης30.

30 http://www.youtube.com/watch?v=vxqL4CERXtA (πρόσβαση 02/02/11)
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Β. ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ

Συρτός ( ) με αρμόνικα και κιθάρα. 

Είναι σε δρόμο σι μινόρε

όπου ο προσαγωγέας δεν 

οξύνεται.  Παρατηρείται  μια  όξυνση  στην  κάτω  οκτάβα  του  ΣΟΛ  το 

οποίο  γίνεται  ΣΟΛ#,  λόγω  έλξης  της  τονικής  (ΣΙ).  Επίσης  στην  πάνω 

οκτάβα  ακούγεται  το  ΣΟΛ# ως  χρωματικό  διαβατικό  από  το ΣΟΛ  στο 

ΛΑ. Η κιθάρα παίζει κυρίως μπασογραμμές και όχι καθαρές συγχορδίες. 

Οι συγχορδίες που χρησιμοποιεί είναι: ΣΙ-, ΦΑ#+, ΦΑ#-,ΛΑ+, ΛΑ- ΜΙ-.
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Γ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φωτογραφία Νο1.

Φωτογραφία Νο2.

5



Φωτογραφία Νο3.

    Φωτογραφία Νο4.

5



Φωτογραφία Νο5.

Φωτογραφία Νο6.

5



Φωτογραφία Νο7.

Φωτογραφία Νο8.

5



Φωτογραφία Νο9.

Φωτογραφία Νο10.

5



Φωτογραφία Νο11.

Φωτογραφία Νο12.

5



Φωτογραφία Νο13.

Εικόνα Νο14 (αρχείο κ. Τσεκούρα).
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Δ.   ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Ηχητικό παράδειγμα Νο1: «Τράβα βρε μάγκα και αλάνη» 

Ηχητικό παράδειγμα Νο2: «Μπάλος ματζόρε μανές»

Ηχητικό παράδειγμα Νο3: ήχος από όργανο Νο2, δεξί πληκτρολόγιο 

(Λα ματζόρε)

Ηχητικό παράδειγμα Νο4: ήχος από όργανο Νο2, δεξί πληκτρολόγιο 

(Ρε ματζόρε)

Ηχητικό παράδειγμα Νο5: ήχος  από  όργανο  Νο2,  αριστερό 

πληκτρολόγιο

Ηχητικό παράδειγμα Νο6: «Εγώ είμ’ ενός ψαρά παιδί»

Ηχητικό παράδειγμα Νο7: ήχος από όργανο Νο3, δεξί πληκτρολόγιο
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