
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

«Άνήρ εύέκτης, θεωρητικής μουσικής παιδείας εύμοιρήσας, φιλόκαλλος ών καί
σεμνός τοις τρόποις, ... πολλά τών τοϋ δήμου ασμάτων έκ πάσης τής 'Ελλάδος έρευ-
νητής γενόμενος έν τή τών 'Αθηναίων 'Ακαδημία συνελέξατο καί μουσικοΐς σημείοις
κατέγραψεν ... καί έκδιδούς έργα εύκαρπα, τής δέ μουσικής άρετής άριστος κάτοχος
έγένετο...».

Είναι λόγια τοΰ ψηφίσματος τοΰ Τμή-
ματος Μουσικών Σπουδών κατά τήν ανα-
γόρευση τοΰ Σπυρίδωνος Περιστέρη ώς ε-
πιτίμου διδάκτορος.

Ό Σπυρίδων Περιστέρης μυημένος έξ
άπαλών ονύχων στή μουσική καί ειδικό-
τερα τήν παραδοσιακή έλληνική μουσική, υ-
πηρέτησε 22 χρόνια στό Κέντρο 'Ερεύνης
τής 'Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών (άπό τό 1951 ως τό 1973),
όπότε συνταξιοδοτήθηκε. 'Αλλά καί μετά
τή συνταξιοδότησή του εξακολούθησε νά
εργάζεται στό Κέντρο γιά τήν έκδοση ένός
νέου τόμου μέ τραγούδια τοϋ νησιωτικού

χώρου. Στό Κέντρο Λαογραφίας έργάστη-

Ό αείμνηστος Σπύρος Περιστέρης , * <>. / ~ λ/γ - » α

' r ' κε για τή οημιουργια του Μουσικου Αρ-

χείου μέ τήν καταγραφή σέ ειδικές έθνομουσικολογικές άποστολές, κάτω άπό ιδιαί-
τερα άντίξοες συνθήκες, τής μουσικής αύθεντικών δημοτικών τραγουδιών άπό πολ-
λές περιοχές τής ήπειρωτικής καί τής νησιωτικής 'Ελλάδος. Τό ύλικό αύτό καθώς
καί άλλο πού συγκεντρώθηκε στό Κέντρο άπό τούς έρευνητές του κατέγραψε καί με-
τέφερε στό πεντάγραμμο (περισσότερες άπό 1500 μελωδίες).

Τίς γνώσεις καί τήν έμπειρία του άπό τίς έπιτόπες έθνομουσικολογικές έρευνές
του άποτύπωσε στις μελέτες του, πού δημοσιεύτηκαν στήν 'Επετηρίδα τοΰ Κέντρου.
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'Αναφέρω τήν άξιόλογη μελέτη του για τον έπτάσημο ρυθμό. 'Επιμελήθηκε τήν έκ-
δοση ένός λευκώματος τριών έπετειακών δίσκων για τά 150 χρόνια άπό τήν έναρξη
τής έπαναστάσεως τοϋ 1821 καί μαζί μέ τόν άείμνηστο Γεώργιο Σπυριδάκη έξέδω-
σαν έναν ογκώδη τόμο 360 σελίδων μέ δημοτικά τραγούδια καί δίσκους. Ό τόμος
επανεκδίδεται σήμερα άπό τό Κέντρο καθώς καί οί δίσκοι πυκνής έγγραφής (CD)
καθώς άποτελοΰν βιβλίο άναφοράς τών έθνομουσικολόγων όλου τού κόσμου καί βοή-
θημα γιά τούς φοιτητές τών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών.

'Αξιομνημόνευτη εϊναι έπίσης ή συλλογή 66 ελληνικών δημοτικών τραγουδιών
μέ τίτλο «Δημοτικά Τραγούδια 'Ηπείρου καί Μορηα», πού έξέδωσε τό 1949 σέ βυ-
ζαντινή καί εύρωπαϊκή σημειογραφία.

Ό Σπυρίδων Περιστέρης πίστευε καί ύποστήριζε τή συνέχεια τής 'Ελληνικής
Μουσικής άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα. "Ετσι κατά τήν άναγόρευσή του σέ
έπίτιμο διδάκτορα στό Τμήμα Μουσικών Σπουδών τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών ιεράρ-
χησε τήν έλληνική μουσική ώς έξής:

«Ή πρώτη εϊναι ή 'Αρχαία 'Ελληνική Μουσική, ή τροφός τής παγκοσμίου μου-
σικής Τέχνης, ή δεύτερη είναι ή Βυζαντινή Μουσική, τής οποίας οί ρίζες άνιχνεύονται
στήν άρχαία έλληνική μουσική (μουσικά γένη, μουσικές κλίμακες, ρυθμοί καί άλλα
μουσικά χαρακτηριστικά καί τρίτη ή Δημοτική μας Μουσική, τά δημοτικά μας τρα-
γούδια».

Ό Παπαδιαμάντης έγραφε: «Ή βυζαντινή μουσική εϊναι τόσον έλληνική, όσον
πρέπει νά εϊναι. Ούτε ήμεΐς τήν θέλομεν ούτε τή φανταζόμεθα, ώς αύτήν τήν μουσι-
κήν τών άρχαίων 'Ελλήνων. 'Αλλ' εϊναι ή μόνη γνησία καί ή μόνη ύπάρχουσα. Καί
δι' ήμάς, έάν δέν εϊναι ή μουσική τών 'Ελλήνων, εϊναι ή μουσική τών 'Αγγέλων».

Οί περισσότεροι άπό τούς σημερινούς έρευνητές τοΰ Κέντρου Λαογραφίας γνώ-
ρισαν τόν Σπύρο Περιστέρη άπό κοντά ώς σεβαστό συνάδελφο, γεμάτο άπό έμφυτη
εύγένεια καί καλοσύνη. Καί όταν πλέον συνταξιούχος περνούσε άπό τό Κέντρο γιά
τήν καθιερωμένη έπίσκεψη τής Πέμπτης εϊχε πάντοτε ένα χαμόγελο κι ένα γλυκό
λόγο γιά ολους.

Σεβαστέ καί άγαπητέ μας συνάδελφε, έγώ ή νεώτερη άπό τούς συναδέλφους
πού γνώρισες, όσο άκόμη ύπηρετοΰσες στό Κέντρο, μέ τήν ίδιότητά μου σήμερα ώς
Διευθύντριας τοΰ Κέντρου Λαογραφίας, σοΰ μεταφέρω τήν όδύνη τών συναδέλφων
σου - έρευνητών του. Βιάστηκες νά φύγεις τήν ώρα πού σέ περιμέναμε στό Κέντρο νά
παραλάβεις τήν έπανέκδοση τοΰ τόμου τών δημοτικών τραγουδιών καί τοΰ δίσκου
πού είχες εσύ έπιμεληθεϊ καί νά σοΰ δείξουμε τό στούντιο πού δημιουργήσαμε γιά
τήν άντιγραφή σέ ηλεκτρονική μορφή τοΰ ύλικοΰ, πού έσύ μεταξύ τών πρώτων
συγκέντρωσες μέ τόσο κόπο σέ δύσκολους καιρούς. Δέν προφθάσαμε νά σέ καθησυ-
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χάσουμε ότι πιά δέν κινδυνεύει αύτό το πολύτιμο άρχεϊο άπό τή φθορά τοΰ χρόνου.
"Εστω καί τώρα σέ διαβεβαιώνω ότι μπορείς νά κοιμηθείς ήσυχος γιά τήν τύχη τοΰ
μουσικοΰ θησαυροΰ, πού τόσο έσύ όσο καί οί άλλοι συνάδελφοι του συνέλεξαν άπό τό
στόμα τοΰ λαοΰ. Ό τόμος τών νησιώτικων τραγουδιών πού τώρα έπεξεργάζονται
συνεργάτες σου, θά εϊναι άφιερωμένος στή μνήμη σου, πού θά εϊναι αιωνία.
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