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Κεφάλαιο 1ο – Εισαγωγή 1
Ρεµπέτικο ονοµάζεται το µουσικό ιδίωµα που εµφανίστηκε στα
τέλη του 19ου αιώνα και απέκτησε την γνώριµη µορφή του, περίπου
µέχρι την τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Η ιστορία του, είναι
αξιοπρόσεχτη από το γεγονός και µόνο ότι διαδραµατίζεται σε τόσο
στενό χρονικό διάστηµα (περίπου 30-40 χρόνια) ενώ παράλληλα, έχει
τόση µεγάλη επίδραση στην εξέλιξη του Ελληνικού τραγουδιού. Ίσως
τελικά να αποτελεί τον «συνδετικό κρίκο» της µουσικής του 19ου και
20ου αιώνα στην Ελλάδα.
Τα ρεµπέτικα, είναι µικρά απλά τραγούδια κοινωνικού
περιεχοµένου που τα τραγουδούν απλοί άνθρωποι, σύµφωνα µε την
ερµηνεία που δίνει ο συγγραφέας Ηλίας Πετρόπουλος, στο βιβλίο του
µε τίτλο «ρεµπέτικα τραγούδια».
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Πηγή: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών

3

Εξελίχθηκε µέσα από την ελληνική µουσική παράδοση των
δηµοτικών και των κλέφτικων τραγουδιών, από κατοίκους των
ελληνικών πόλεων.
Η τεχνολογία, µε τη γραµµοφώνησή του και την παραγωγή
δίσκων, φρόντισε να φτάσει αυθεντικό το ρεµπέτικο ως τις µέρες µας.
Σηµαντική είναι επίσης και η συµβολή διαφόρων ερασιτεχνικών
µουσικών σχηµάτων, που µε µοναδικό εφόδιο το µεράκι της
ερασιτεχνικής δηµιουργίας, ξαναζωντανεύουν αυτό το είδος µουσικής
και τραγουδιού. Το ρεµπέτικο τραγούδι συνεχίζει και σήµερα να
συγκινεί και να ελκύει, τόσο αισθητικά όσο και συναισθηµατικά, όχι
µόνο ανθρώπους από τη γενιά που πρόφτασε το ζωντανό άκουσµά του,
αλλά και από ανθρώπους των νεότερων γενεών της νεολαίας µας.
Το ρεµπέτικο, στο ξεκίνηµα του, υπήρξε δηµιούργηµα των
πρώτων γενεών των εσωτερικών µεταναστών από τις αγροτικές
περιοχές προς τις πόλεις. Το χαρακτηριστικό του γνώρισµα, που κατ'
αρχάς το διαφοροποιεί από το δηµοτικό τραγούδι, είναι η
πολυσυλλεκτικότητα του κοινωνικού χώρου που καλείται να εκφράσει,
σε αντίθεση µε το δηµοτικό τραγούδι που υπήρξε δηµιούργηµα
κλειστών τοπικών αγροτικών κοινωνιών, µε ιδιαίτερα γνωρίσµατα
όπως: το τοπικό γλωσσικό ιδίωµα και η κοινή φυλετική προέλευση.
Αν παρακολουθήσουµε για παράδειγµα, την πληθυσµιακή
εξέλιξη της Σµύρνης, θα παρατηρήσουµε ότι εκτός από τους γηγενείς
κατοίκους, που η προέλευσή τους χάνεται στα βάθη των αιώνων,
έχουµε και εποικήσεις από διάφορες περιοχές του ευρύτερου ελλαδικού
χώρου. Το ίδιο ισχύει και για την Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον, στη
Σµύρνη κάνουν αισθητή την παρουσία τους και οι διάφορες µειονοτικές
κατηγορίες µουσουλµανικών πληθυσµών καθώς και οι µειονότητες των
Αρµενίων, των Εβραίων και των εκ της ∆υτικής Ευρώπης
προερχόµενων εµπορικών, διπλωµατικών και στρατιωτικών
αποστολών. Συντίθεται, λοιπόν, µια ποικιλία µειονοτήτων.
4

Μέσα σε αυτό το µεγάλο χωνευτήρι, όλες οι πολιτισµικές
εκφράσεις καταφέρνουν να λειτουργήσουν. Έτσι, οι «πλειοιψηφούντες»
Έλληνες µουσικοί βρίσκονται υποχρεωµένοι να καλύψουν τις ανάγκες
ενός πολυποίκιλου µωσαϊκού εθνοτήτων. Εκφράζοντας αυτήν ακριβώς
την πολιτισµική πολυσυλλεκτικότητα, δηµιουργούνται τα πρώτα
αστικά τραγούδια που, όπως ήταν φυσικό, ανήκουν σε ποικίλες
κατηγορίες, καθώς επηρεάζονται κατ' αρχάς απ’ τις τοπικές παραδόσεις
και εν συνεχεία από ένα ευρύτερο γεωγραφικό πολιτισµικό φάσµα, το
οποίο ξεκινά από την εξευρωπαϊσµένη επτανησιακή µουσική και φτάνει
µέχρι τη µουσική της Ανατολής.
Τον 17ο και 18ο αιώνα η µετανάστευση κατευθυνόταν κυρίως
προς την κεντρική Ευρώπη και τις Παραδουνάβιες περιοχές και προς το
τέλος τους προς την Αίγυπτο ή τη Μικρά Ασία.
Από το 1890 και µέχρι τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο σηµειώνεται
έξαρση της εξωτερικής µετανάστευσης, κυρίως προς τις Η.Π.Α. Μετά
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο το µεταναστευτικό ρεύµα κατευθύνεται
κυρίως προς την ∆υτική Ευρώπη, Καναδά και Αυστραλία. Στην περίοδο
των Βαλκανικών Πολέµων παρατηρείται κάµψη του αριθµού και
επιστροφή πολλών µεταναστών.
Από το 1924 και µετά ο αριθµός των µεταναστών µειώνεται
σηµαντικά επειδή η αµερικανική κυβέρνηση πήρε δραστικά µέτρα. Τα
επίσηµα στοιχεία ανεβάζουν τον αριθµό των µεταναστών από το 1890
µέχρι το 1924 σε 500.000. Αυτά όµως αφορούν όσους φτάνουν στις
Η.Π.Α. από Ελλάδα. Όσοι όµως έφταναν στις Η.Π.Α. από
τουρκοκρατούµενη περιοχή έπαιρναν άλλη υπηκοότητα.
Είναι λοιπόν λογικό ο αριθµός να είναι πολύ µεγαλύτερος από
500.000 Χαρακτηριστικά ο Ξεν. Ζολώτας συγκρίνει την µεταναστευτική
έξοδο των Ελλήνων, µε τα αντίστοιχα ρεύµατα της Σερβίας, Βουλγαρίας
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και του Μαυροβουνίου: και από τα τρία αυτά κράτη, µεταξύ 1899 και
1911, µετανάστευσαν µόνο 107.613 άτοµα.
Η Ελλάδα υπερέβαλε σε µετανάστες και τις τρεις χώρες µαζί
επειδή ήταν η µόνη που είχε ήδη µια επεξεργασµένη παραδοσιακή
οικονοµική δοµή και γι’ αυτό το λόγο ήταν η µόνη που βρέθηκε σε τόσο
βαθιά κοινωνική κρίση µε τη συρρίκνωση του διεθνούς εµπορίου.
Βέβαια η µετανάστευση λειτούργησε βραχυπρόθεσµα σαν µια σωτήρια
εκτόνωση του κοινωνικού προβλήµατος. Η συνέχιση τους όµως πέρα
από ένα ορισµένο σηµείο άρχισε να θέτει σοβαρά προβλήµατα στην
βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας.

Κεφάλαιο 2ο – Καφέ αµάν
Το ρεµπέτικο τραγούδι όπως αναφέρθηκε και στο 1ο κεφάλαιο,
εξελίχθηκε µέσα από την ελληνική µουσική παράδοση, του δηµοτικού
τραγουδιού και των κλέφτικων, από τους κατοίκους των ελληνικών
πόλεων. Τα πρώτα ρεµπέτικα ακούσµατα άρχισαν να σηµειώνονται στην
Αθήνα στις φυλακές του «Μεντρεσέ» το 1834 τα λεγόµενα
«µουρµούρικα». (Ο άλλοτε Μεντρεσές των Αθηνών ήταν τουρκικό
ιεροσπουδαστήριο που ιδρύθηκε στην Αθήνα κατά τον 17ο αιώνα).
Την ίδια εκείνη εποχή οι Βαυαροί προσπαθούσαν να εισάγουν στη
τότε αθηναϊκή κοινωνία τις καντρίλιες και την πόλκα. Αντίθετα στη
πλατεία του Ψυρρή τα µουρµούρικα, και τα σεβνταλήτικα άρχισαν να
βρίσκουν ανάπτυξη. Στις αρχές του 1900 τα ρεµπέτικα αποτελούσαν το
λαϊκό τραγούδι των φτωχών συνοικιών των κυριοτέρων πόλεων.
Η µουσική στα καφέ αµάν ξεκινάει από το 1870. Οι µουσικοί του
καφέ αµάν, δεν λειτουργούσαν στο πλαίσιο µιας αποµονωµένης
αγροτικής κοινότητας, µε οικονοµική και πολιτιστική αυτοτέλεια. Η
τέχνη τους βρισκόταν σε ένα κοσµοπολιτικό περιβάλλον, ανοιχτό σε
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πλήθος. Το ρεπερτόριο τους συµπεριλάβαινε, σε ένα µεγάλο µέρος του,
παραδοσιακά τραγούδια της αγροτικής υπαίθρου και άλλα συγγενικά
µουσικά είδη της ευρύτερης παράδοσης της Ανατολικής Μεσογείου.
To 1922, η Μικρασιατική καταστροφή και η ανταλλαγή των
πληθυσµών που οδήγησε πάνω από ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες από την
Τουρκία στην Ελλάδα, συνετέλεσε στην ενίσχυση και τον εµπλουτισµό
των τραγουδιών των απόκληρων µε καινούργιους ήχους. ∆ιότι οι
πρόσφυγες που σκορπίστηκαν στα µεγάλα αστικά κέντρα, φτιάχνοντας
καινούργιους συνοικισµούς (για να θυµούνται τις γενέθλιες πόλεις τους),
όπως Νέα Σµύρνη, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια, έφεραν µαζί µε τα ήθη,
τα έθιµα, τη γενικότερη κουλτούρα τους και τη µουσική τους, αυτήν που
ονοµάστηκε «σµυρναίικη».

Μετά το 1922 έγινε µίξη των τραγουδιών µε εκείνα της Μικράς
Ασίας και του Βοσπόρου, µε έντονη την εµφάνιση του «αµανετζίδικου»
λαϊκού τραγουδιού.
Τότε εµφανίζονται και τα περισπούδαστα του είδους Καφέ Αµάν
όπου
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Το ρεµπέτικο τραγούδι άρχισε να αναπτύσσεται ευρύτατα µέχρι το
1936 όταν και απαγορεύτηκαν θεωρούµενα ως τουρκοειδή. Τα ΚαφέΑµάν (όνοµα που πιθανώς να προήλθε ίσως από το τούρκικο Μάνι
Καβέσι), ήταν είδος λαϊκού καφενείου της προπολεµικής Ελλάδας µέσα
στο οποίο δύο ή τρεις τραγουδιστές, οι επονοµαζόµενοι αµανετζήδες,
αυτοσχεδίαζαν λέγοντας στίχους, συχνά στη µορφή του διαλόγου µεταξύ
τους, πάντα σε ελεύθερο ρυθµό και µελωδία.

Στα πρώτα ελληνικά καφέ-αµάν εµφανίζονταν περιπλανώµενοι
µουσικοί, πολλοί από αυτούς Τσιγγάνοι, που έπαιζαν παραδοσιακά
όργανα, κυρίως βιολί, φλογέρα, λαούτο, ούτι. Ενίοτε στις παραστάσεις
έπαιρναν µέρος και γυναίκες καλλιτέχνιδες που τραγουδούσαν, χόρευαν
τσιφτετέλι -προέρχεται από τον αραβικό και τουρκικό χορό της κοιλιάςκαι χρησιµοποιούσαν ντέφια για να τονίσουν το ρυθµό της µουσικής. Η
µουσική που παίζονταν στα Καφέ-Αµάν ήταν πολύ σηµαντική για την
ανάπτυξη των ρεµπέτικων.
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Κεφάλαιο 3ο – Προέλευση ονοµασίας
H ίδια η λέξη «ρεµπέτης», έχει κατά καιρούς επιδεχθεί ποικίλες
ερµηνείες. Άλλοι χαρακτηρίζουν µε αυτήν τον απείθαρχο, άλλοι τον
παράνοµο (ιδιότητα που περιλαµβάνει τον αλήτη, τον µάγκα, τον νταή,
τον κουτσαβάκη) κι άλλοι τον γλεντζέ, τον ξενύχτη.

Υπάρχουν πολλές απόψεις για την ονοµασία της λέξεως
«ρεµπέτικο». Θα αναφερθώ σε ορισµένες.
Από την τούρκικη (υποτίθεται) λέξη «rebet», που σηµαίνει
παράνοµος και εξεγερµένος. Όµως η λέξη «rebet» δεν απαντάται σε
κανένα τούρκικο λεξικό, παλαιότερο ή σύγχρονο. Από την αδέσποτη
φράση «rebet asker» που χρησιµοποιείται στα ελληνικά, που είναι όµως
αµάρτυρη στα τουρκικά.
Από την τούρκικη προφορά της λέξης «ρου-µπέιτ» που σηµαίνει
τετράστιχο, και άρα «ρεµπέτ» = τετραστιχουργός (στα αραβικά
«ρουµπαγιάτ» σηµαίνει «τετράστιχο»). Στα τουρκικά «rabita» που
σηµαίνει δεσµός, αδελφική φιλία.
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Από το αραβικό «rabit» που σηµαίνει κάτι σαν «µποέµ». Στην
σλάβικη διάλεκτο «rebenoc» που σηµαίνει παιδί, παλληκάρι. Από ένα
µεσαιωνικό τρίχορδο όργανο µε το όνοµα «rebec» που παιζόταν στην
Ευρώπη, το ηχείο του οποίου έµοιαζε µε αυτό του µπουζουκιού µας (κι
έτσι δια-«σώζεται» η ρεµπέτικη µουσική απ' το να είναι ανατολική ή
τούρκικη...). Από την ελληνική λέξη «ρεµπέτα» που χρησιµοποιείται µέχρι
και σήµερα στη Λέσβο, που έχει την έννοια του άσωτου και του γλεντοκόπου, και που για πρώτη φορά µπήκε στη λογοτεχνία το 1925 από τον Π.
Πικρό («Μπαλάντα στο φεγγάρι»).
Από το ενετικό «ρέµπελος» που σηµαίνει επαναστάτης αντάρτης.
Για να αναφερθούµε σ' αυτά τα τραγούδια χρησιµοποιούµε τον όρο
ρεµπέτικα. Ο όρος επικράτησε έναντι άλλων (καρίπικα, µάγκικα, µόρτικα
κ.λ.π.) και εισήχθη σχετικά όψιµα. Πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε σε
ετικέτες δίσκων για να περιγράψει τραγούδια αρκετά διαφορετικά µεταξύ
τους. Ακόµη και στα τραγούδια που σήµερα ονοµάζουµε ρεµπέτικα οι
λέξεις ρεµπέτης και ρεµπέτικα εµφανίζονται για πρώτη φορά περίπου το
1935.
Σ' αυτό το σηµείο να αναφέρουµε πως οι ρεαλιστές πεζογράφοι του
ύστερου 19ου αιώνα περιγράφουν την περιθωριακή ζωή των πόλεων
χρησιµοποιώντας, για τους χαρακτήρες τους, λέξεις όπως µάγκας, αλάνης,
µόρτης, βλάµης, ασίκης, χασικλής όχι όµως και την λέξη ρεµπέτης.
Την λέξη ρεµπέτικο την συναντάµε πρώτη φορά γύρω στο 1910 και
1913 από κάποιες ετικέτες δίσκων. Ο ένας ήταν από την δισκογραφική
εταιρία «ORFEON RECORD», που ιδρύθηκε το 1910-11 από τα αδέρφια
Herman και Julious Blumenthal. Ο δίσκος αυτός, λοιπόν, έχει αριθµό
10188 και στη µία πλευρά του υπάρχει το τραγούδι «ΑΠΟΝΙΑ».
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Εικ. 1. Η πρώτη εµφάνιση της λέξης «ρεµπέτικο»
στην ετικέτα του τραγουδιού «ΑΠΟΝΙΑ»,
1910-12. Αρχείο Γ. Καρυδάκη.

H «Απονιά» είναι σε ρυθµό τσάµικο (6/8), που παιζόταν στην
Ηπειρωτική Ελλάδα και παίζει την µείζονα κλίµακα µε 2η αυξηµένη, µε
τον φθόγγο της 4ης να έλκετε από την 5η και την 6η βαθµίδα, δανεισµένη
από τον ελάσσονα τρόπο, δηλαδή µικρή. Αυτή η κλίµακα
χρησιµοποιούνταν συχνά στην ελληνική µουσική. Οι φωνές, όµως, και τα
όργανα που υπάρχουν σε αυτήν την ερµηνεία, τα οποία είναι η κιθάρα και
το µαντολίνο, κινούνται σε ένα ευρωπαϊκό άκουσµα κατά κάποιο τρόπο.
Επίσης, τη λέξη «ρεµπέτικο» την συναντάµε για πρώτη φορά σε
έντυπο, το Μάιο του 1917 στο περιοδικό «ΣΦΙΓΞ» που εκδιδόταν στο
Κάιρο.
Χρησιµοποιήθηκε για να χαρακτηριστούν δύο ερασιτεχνικά, ως
φαίνετε, τραγούδια (που µάλλον ήταν µόνο στιχάκια, άνευ µουσικής)
κάποιων συνεργατών, ενδεχοµένως συνδροµητών ή και φίλων του
περιοδικού. Επειδή δε, οι εταιρείες «ORFEON
RECORD» και
«FAVORITE RECORD» που εξέδωσαν τους πρώτους δίσκους µε την
ένδειξη «ρεµπέτικο» ηχογραφούσαν και στο Κάιρο (και έχουµε πλούσια
δισκογραφία σχετικώς και µάλιστα µε παραπλήσιους αριθµούς στις
ετικέτες των δίσκων), προφανώς έστελναν και εκεί (στο Κάιρο) όλη την
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ελληνική παραγωγή τους, είτε ήταν ηχογραφηµένη στην Πόλη, είτε στην
Σµύρνη είτε αλλού. Σηµειωτέον ότι οι αδελφοί Blumenthal, πριν
δηµιουργήσουν την «ORFEON
RECORD» που εξέδωσαν την
«ΑΠΟΝΙΑ», ήταν αντιπρόσωποι της «ODEON» στην Τουρκία και την
Αίγυπτο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η «καινούρια» λέξη («ρεµπέτικο»)
έγινε γνωστή στους Έλληνες του Καΐρου, οπότε άρχισε και η
χρησιµοποίησή της και η εµφάνισή της στο περιοδικό ΣΦΙΓΞ (εικ. 2)

Εικ. 2. Από το περιοδικό «ΣΦΙΞ» που εκδίδονταν στο Κάΐρο,
Μάιος 1917. Αρχείο Σ. Παπαϊωάννου.

Οι µουσικές ρίζες
Το ρεµπέτικο τραγούδι όπως αναφέρθηκε και στο 1ο κεφάλαιο,
εξελίχθηκε µέσα από την ελληνική µουσική παράδοση, του δηµοτικού
τραγουδιού και των κλέφτικων, από τους κατοίκους των ελληνικών
πόλεων. Τα πρώτα ρεµπέτικα ακούσµατα άρχισαν να σηµειώνονται στην
Αθήνα στις φυλακές του «Μεντρεσέ» το 1834 τα λεγόµενα
«µουρµούρικα». (Ο άλλοτε Μεντρεσές των Αθηνών ήταν τουρκικό
ιεροσπουδαστήριο που ιδρύθηκε στην Αθήνα κατά τον 17ο αιώνα).
Την ίδια εκείνη εποχή οι Βαυαροί προσπαθούσαν να εισάγουν στη
τότε αθηναϊκή κοινωνία τις καντρίλιες και την πόλκα. Αντίθετα στη
πλατεία του Ψυρρή τα µουρµούρικα, και τα σεβνταλήτικα άρχισαν να
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βρίσκουν ανάπτυξη. Στις αρχές του 1900 τα ρεµπέτικα αποτελούσαν το
λαϊκό τραγούδι των φτωχών συνοικιών των κυριοτέρων πόλεων. Μετά το
1922 έγινε µίξη των τραγουδιών µε εκείνα της Μικράς Ασίας και του
Βοσπόρου, µε έντονη την εµφάνιση του «αµανετζίδικου» λαϊκού
τραγουδιού. Ο «αµανές» αποτελεί ιδιόρρυθµο είδος µονωδικού,
µακρόσυρτου και παθητικού τραγουδιού µε κύριο χαρακτηριστικό την
επανάληψη του επιφωνήµατος «αµάν».

Τίτλοι καταγωγής
Τόποι που γεννήθηκε τo ρεµπέτικο ήταν οι µεγάλες ελληνικές
πόλεις, η Σµύρνη, η Κωνσταντινούπολη και η Αλεξάνδρεια. Αλλά
εκείνο που βαραίνει περισσότερο, δεν είναι ο τόπος που γεννήθηκε
αλλά ο τόπος που ολοκληρώθηκε.
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Έτσι, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Ναύπλιο και λίγο αργότερα
οι υπόλοιπες µεγάλες πόλεις της Ελλάδας, δουλεύανε κάθε βράδυ
αυτό το τραχύ είδος µουσικής ώσπου το παρουσίασαν ώριµο πια και
στη φόρµα και στο περιεχόµενο. Αν τώρα ζητήσουµε τίτλους
καταγωγής, πρέπει να γυρίσουµε στις αρχές ακόµη του αιώνα. Εδώ,
πέρα από τις ελληνικές πόλεις υπάρχουν και η Σµύρνη, η Πόλη, η
Αλεξάνδρεια και το Αϊβαλί.

Η Λαογραφία απέναντι στο ρεµπέτικο τραγούδι 2

Το ρεµπέτικο τραγούδι, ως προϊόν του αστικού πολιτισµού, δεν
κίνησε το ενδιαφέρον των λαογράφων. Άλλωστε, µόνο κατά τις
τελευταίες δεκαετίες έπαψε η Λαογραφία να ασχολείται αποκλειστικά
µε τον πολιτισµό του αγροτικού χώρου και έστρεψε το ενδιαφέρον της
και στις πόλεις.
Ιδιαίτερα µετά την ταύτιση του ρεµπέτικου τραγουδιού µε τον
υπόκοσµο και την παρανοµία, θεωρήθηκε ότι σε αυτό «δεν
κρυσταλλώνεται µε γνήσιο και εναργή τρόπο η ‘βαθύτερη ουσία’ του
έθνους και, έτσι, αγνοήθηκε και τέθηκε στο περιθώριο του
λαογραφικού ενδιαφέροντος»
Μόνο µετά τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, όταν το ρεµπέτικο
τραγούδι άρχισε να γνωρίζει ευρεία απήχηση, ορισµένοι λόγιοι και
διανοούµενοι άρχισαν να ενδιαφέρονται γι’ αυτό και, µέσα από
κείµενά τους σε περιοδικά και εφηµερίδες της εποχής, άνοιξαν µια
µεγάλη συζήτηση γύρω από το ρεµπέτικο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τζάκης: «Οι υποστηρικτές
αναγνώριζαν σε αυτό βυζαντινά µουσικά µοτίβα και ρηµατικές
εκφράσεις που παρέπεµπαν άµεσα στο δηµοτικό τραγούδι και το
2

Εργασία: Ανδρονίκης Μαστοράκη, www.pneuma.gr/downloads/laosong.doc
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κατέτασσαν στα κατ’ εξοχήν δείγµατα του ελληνικού λαϊκού
πολιτισµού, ενώ οι επικριτές εντόπιζαν κακότεχνες µουσικές και
ποιητικές κατασκευές που χαρακτήριζαν ένα απαξιωµένο Ανατολίτικο
παρελθόν και ένα περιθωριοποιηµένο και κακόφηµο παρόν.
Με άλλα λόγια, η όλη συζήτηση ελάχιστα αφορούσε το τι ήταν
το ρεµπέτικο τραγούδι και τα κοινωνικά περιβάλλοντα που το
παρήγαγαν, και εστιαζόταν στο τι αυτό «εκπροσωπούσε»
ακριβέστερα, στο αν µπορούσε και αν του άρµοζε να περιληφθεί στο
σώµα του ελληνικού πολιτισµού.
Έτσι, επικριτές και υποστηρικτές λειτούργησαν µε τον ίδιο
περίπου µηχανισµό µέσω του οποίου οι πρώτοι Έλληνες Λαογράφοι
είχαν ενδιαφερθεί για τις ρίζες, δηλαδή την καταγωγή των στοιχείων
του πολιτισµού που συνέλεγαν και µελετούσαν. Με τον εντοπισµό των
καταγωγικών στοιχείων επιχειρήθηκε η αναζήτηση του «χαρακτήρα»
του ρεµπέτικου, ο οποίος θα έπρεπε να ήταν συµβατός ή ασύµβατος
προς τον «χαρακτήρα» του ελληνικού λαού/έθνους».
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Κεφάλαιο 4ο – Οι ρεµπέτες

Νίκος Μάθεσης το 1933
Οι ρεµπέτες είχαν αναπτύξει την δική τους κοινωνία
µέσα στην κοινωνία. Συγκεκριµένο ντύσιµο
(κουτσαβάκηδες),
ιδιαίτερη
διάλεκτο
(αργκό),
αισθηµατική ζωή πολυτάραχη. Οι πιο πολλοί είχαν τις
δουλειές τους και προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα.
Η µουσική βασικό κοµµάτι της ζωής τους, ήταν µέσο
έκφρασης των συναισθηµάτων τους και έτσι
µοιράζονταν τα προβλήµατα µε τους γύρω. Μερικά
από αυτά τα προβλήµατα , όπως η έλλειψη παιδείας, η
φτώχια και το χαµηλό κοινωνικό επίπεδο βρήκαν,
πιθανότατα, διέξοδο στο χασίς και τη µουσική.
Παρόλα αυτά δεν έπαψαν να πιστεύουν στα ιδανικά τους. Η
αξιοπρέπεια και η τιµή ήταν βασικό µέληµα τους, η αγάπη προς την
γυναίκα και ιδιαίτερα προς την µάνα ξεχωριστή, η φιλία, η
αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια δείχνει την µεγαλοψυχία τους.
Υπήρχαν και οι Έλληνες πρόσφυγες από τα παράλια της
Μικράς Ασίας, οι οποίοι διατήρησαν το Σµυρναίικο στυλ στο
ρεµπέτικο τραγούδι και συνδέθηκαν αρκετά µε τους µάγκες των
πόλεων.
O πατέρας του ρεµπέτικου τραγουδιού, θεωρείται ο Μάρκος
Βαµβακάρης, ως «ο µεγάλος δάσκαλος» του µουσικού αυτού είδους
που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της λαϊκής ελληνικής παράδοσης.
Με όποιον τρόπο και να αποκαλέσει κανένας τον Μάρκο
Βαµβακάρη (που πέθανε στις 8 Φεβρουάριου του 1972), σίγουρο είναι
ότι η τέχνη του συριανού αυτού ποιητή και µουσικού, όχι µόνο είναι
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ένα από τα σηµαντικότερα δείγµατα αυτής της παράδοσης, αλλά
ακόµη και σήµερα εξακολουθεί να είναι ζωντανή.

Μάρκος Βαµβακάρης

Ο Μάρκος Βαµβακάρης (10 Μαΐου 1905 - 8 Φεβρουαρίου
1972) υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντικός µουσικός του ρεµπέτικου.
Γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του
1905 στον συνοικισµό Σκαλί της
Άνω Χώρας της Σύρου από
οικογένεια Καθολικών. Οι γονείς
του ήταν φτωχοί αγρότες και
ήταν ο πρωτότοκος από έξι
αδέλφια. Ο παππούς του έγραφε
τραγούδια και ο πατέρας του
έπαιζε πίπιζα. Για το θρήσκευµά
του απέκτησε αργότερα και το
παρατσούκλι «Φράγκος».
Σε ηλικία 12 ετών ο
Βαµβακάρης έφυγε από τη Σύρο
και πήγε στον Πειραιά, όπου
αργότερα τον ακολούθησε και η
οικογένεια του.

Εκεί
ασχολήθηκε
µε
διάφορα
επαγγέλµατα
όπως
φορτοεκφορτωτής, εργάτης σε ορυχείο γαιάνθρακα, λούστρος,
εφηµεριδοπώλης, εργάτης σε κλωστήρια, και περίπου το 1925 ως
εκδορέας. Εκεί έµαθε µπουζούκι και άρχισε να γράφει τραγούδια,
εντυπωσιάζοντας µε την ταχύτητα που έµαθε το όργανο αυτό και µε την
ικανότητά του, τη δεξιοτεχνία του και την ευρηµατική στιχογραφία του.
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Συµµετείχε µαζί µε το Γιώργο Μπάτη, το Στράτο Παγιουµτζή.
και Ανέστη ∆ελιά στο πρωτοποριακό για την εποχή µουσικό σχήµα
που ονοµάστηκε «Η Τετράς η ξακουστή του Πειραιώς». Το 1933 µε
την πιεστική παρότρυνση του Σπύρου Περιστέρη o Μάρκος
Βαµβακάρης κυκλοφόρησε την πρώτη ηχογράφηση µε µπουζούκι
στην Ελλάδα, το «Καραντουζένι» («Να 'ρχόσουνα ρε µάγκα µου»).
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Είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος του ρεµπέτικου όπως µας
παρουσιάζεται διαµορφωµένος την δεκαετία του 30, κυρίως στον
Πειραιά, µαζί µε τον Γιώργο Μπάτη, τον Ανέστη ∆ελιά και τον Στρατί
Παγιουµτζή, οι οποίοι σχηµατίζουν την πρώτη ρεµπέτικη κοµπανία
που εµφανίζεται το καλοκαίρι του 1934 στην ∆ραπετσώνα. Άρχισαν
να ηχογραφούν µέχρι την περίοδο της µεταξικής δικτατορίας σε
δίσκους 78 στροφών. Απ’ αυτό το σηµείο και έπειτα αρχίζει η
ηχογράφηση δίσκων στην Ελλάδα.
Ο Μάρκος και η κοµπανία του θα βοηθήσουν τους υπόλοιπους
τραγουδιστές δίνοντας βάσεις για µια καινούργια εποχή τραγουδιού
στην Ελλάδα. Σηµαντικό ρόλο στη διάδοση του ρεµπέτικου έπαιξε το
µουσικό όργανο που διαθέτει κάθε άνθρωπος, η φωνή. Τόσο στη
µεταφορά µελωδιών από διάφορα µέρη της Ανατολής ή και το
παρελθόν, όσο και στη δηµιουργία της συγκεκριµένης ιστορικής
µουσικής παράδοσης. ∆ιακρίνεται σαν είδος τραγουδιού που χωρίς
θεωρητική τεχνογνωσία καταφέρνει να συνδέει αρµονικά µουσική και
στίχο, να εκφράζει η µουσική, νοηµατικά και συναισθηµατικά, το
στίχο. Το αποτέλεσµα, σχεδόν πάντα και ανεξάρτητα από το βαθµό
συµφωνίας µε το περιεχόµενο των στίχων, είναι ένα σύνολο
αισθητικού ακούσµατος λόγου και µουσικής, που µπορεί να
προσεγγίζει την τελειότητα. Ανεξάρτητα αν ο δηµιουργός είναι
ατοµικός ή συλλογικός, δηλαδή ένας ή πολλοί µαζί.
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Αυτό είναι και το πιο σπουδαίο επίτευγµα και µαγεία στην
αίσθηση, αλλά και στην λαϊκότητα της τέχνης του τραγουδιού σαν
καλλιτεχνική δηµιουργία και έκφραση. Το ρεµπέτικο δηµιούργησε και
συνεχίζει να δηµιουργεί τις πιο διαφορετικές έως και αντιφατικές
γνώµες για την αισθητική του αξία, αλλά και την κοινωνική του
συµβολή σαν καλλιτεχνική δηµιουργία, ακόµη και στο προοδευτικό
κίνηµα.
Αφορµή σε αυτό δίνει ίσως το περιεχόµενο ενός µέρους της
θεµατολογίας του, που εξέφραζε τον τρόπο ζωής των λούµπεν
προλεταρίων, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι από τους επώνυµους
δηµιουργούς του ανήκουν ή πέρασαν από αυτές τις οµάδες ή τον
τρόπο ζωής τους.
Το γεγονός, όµως, ότι δεν άφησε κανένα κοινωνικό φαινόµενο
που να µην το καταγράψει, ότι άντλησε πηγές από τη ζωή της
εργατικής τάξης και του λαού και στην περίοδο του Μεσοπολέµου,
αλλά και την περίοδο της εθνικοαπελευθερωτικής πάλης και εξέφρασε
τους λαϊκούς πόθους, δείχνει ότι ήταν γνήσια λαϊκή δηµιουργία.
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Η θεµατολογία του ασχολείται µε τη ζωή των λαϊκών µαζών.
Με την καταγραφή της φτώχειας, του έρωτα, την άρνηση της
κοινωνικής αδικίας, την πάλη της εργατικής τάξης και της
απελευθέρωσης του λαού µας από το φασισµό και τη γερµανική
κατοχή, όπως καταµαρτυρούν τα «ρεµπέτικα της κατοχής», µε τις
διώξεις µετά τον εµφύλιο.
Προσεγγίζοντας τη συνεισφορά του, στη συνέχεια της λαϊκής
µουσικής µας παράδοσης, στα χρονικά πλαίσια της ανάπτυξής του,
µπορούµε δίκαια να το κατατάξουµε στην ιστορία της λαϊκής
µουσικής δηµιουργίας.

Τα
ρεµπέτικα τραγούδια δεν είναι για καλοθρεµµένους
«γλεντζέδες» που σπάνε πιάτα για επίδειξη και αυτό γιατί µιλάνε από
µόνα τους και κατευθείαν στην ανθρώπινη καρδιά. Είναι ο εκφραστής
του καηµού, της χαράς, της λύπης αλλά και της διαµαρτυρίας για
καθηµερινά θέµατα του απλού κατοίκου των πόλεων.
Αρχικά αυτά τα τραγούδια επέζησαν σε πολύ στενό κύκλο,
όµως κατάφεραν να κατακτήσουν το σύνολο του Ελληνικού λαού και
αυτό γιατί γράφτηκαν από συνθέτες µε έµφυτη µουσική ευαισθησία οι
οποίοι έδωσαν το είναι τους καθώς και όλο τον παλµό της ψυχής τους.
Είναι τραγούδια που από µουσική άποψη καταγράφηκαν σαν
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υποδειγµατικά, είναι τραγούδια της καρδιάς και πολιτισµός που είναι
άρρηκτα δεµένος µε τις παραδόσεις, την ευγένεια και την
µεγαλοπρέπεια του λαού µας.
Η ουσιαστική παρουσία τους έγινε γύρω στο 1925 και τότε ήταν
που άρχισε η µαζική τους παραγωγή και σταµάτησε το 1955 περίπου.
Εµείς, όλοι µαζί, θα πρέπει να τα διαφυλάξουµε σαν κόρη οφθαλµού
και σαν µια ζωγραφιά µέσα στην λαϊκή µας τέχνη. Το ρεµπέτικο
τραγούδι είναι: περήφανο, παραπονιάρικο, αετίσιο, καταπιεσµένο,
γενναίο και πάνω από όλα είναι αυτό, που ψάχνοντας κανείς µε
προσοχή, το βρίσκει να έχει τις ρίζες του, βαθειά µέσα στην Ελληνική
ψυχή.

Γυναίκες όπως η Στέλλα Χασκίλ, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η
Σωτηρία Μπέλλου (µεταπολεµικά), η Νταίζη Σταυροπούλου
(ηχογράφησε µόνο 28 τραγούδια) ή οι τραγουδίστριες του
Σµυρναίικου-ρεµπέτικου όπως η Αµπατζή, η Εσκενάζη, η Παπαγκίκα,
η Πολίτισσα άφησαν το στίγµα τους στο ρεµπέτικο τραγούδι.
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Αµπατζή Ρίτα
(1914 - 1969)

Γεωργακοπούλου
Ιωάννα (1920)

Μπάτης Γιώργος
(1890)

Οι ρεµπέτες και οι µάγκες των πόλεων είχαν την κακή συνήθεια
του καπνίσµατος χασίς. Στις αρχές του 20ου αιώνα µαζευόντουσαν
στους τεκέδες όπου κάπνιζαν κατά οµάδες ναργιλέ µε τούρκικο χασίς.
Μέσα σε αυτούς τους αυτοσχέδιους πολλές φορές τεκέδες
υπήρχαν οργανοπαίχτες που συνόδευαν την παρέα. Ο Μάρκος
Βαµβακάρης στην αυτοβιογραφία του εξηγεί πως άρχισε να παίζει
µπουζούκι και να γίνεται γνωστός µέσα σε τεκέδες.
Η χρήση χασίς, βέβαια, ήταν παράνοµη αλλά οι νόµοι δεν
εφαρµόζονταν κατά γράµµα. Επί δικτατορίας Μεταξά όµως, οι
χρήστες χασίς κυνηγήθηκαν άγρια και φυλακίστηκαν. Οι µάγκες και
οι ρεµπέτες κάπνιζαν χασίς σε λόφους ή και σε σπηλιές. Υπήρχαν
βέβαια, και τα πιο σκληρά ναρκωτικά στον υπόκοσµο των πόλεων και
µερικοί ρεµπέτες βούτηξαν σε αυτά, όπως ο Ανέστος ∆ελιάς που
πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης στα 28 του χρόνια.
Η περίοδος λίγο πριν το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο είναι ίσως η
παραγωγικότερή του. Μεταξύ άλλων το 1935 γράφει και ηχογραφεί τη
«Φραγκοσυριανή», το γνωστότερο ίσως τραγούδι του, το οποίο όµως
έγινε επιτυχία 25 χρόνια αργότερα µε τη φωνή του Γρηγόρη
Μπιθικώτση. Αναγνωρίζεται σαν η µεγαλύτερη φυσιογνωµία του
ρεµπέτικου.
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Ο Βαµβακάρης πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου του 1972 σε ηλικία 66
ετών.
Στον κόσµο του ρεµπέτικου, πολλοί από τους εκπροσώπους του
(συνθέτες, οργανοπαίκτες, τραγουδιστές) απόκτησαν παρατσούκλια
που, σε ώρες κεφιού, έβγαζε ο ένας για τον άλλο και µε την ίδια
ευχαρίστηση που τα δεχόταν, τα έσερναν µαζί σε όλη τους τη ζωή.
Πολλές φορές τα χρησιµοποιούσαν ακόµη και στους δίσκους,
στα διαφηµιστικά έντυπα και στις καλλιτεχνικές τους αφίσες ενώ,
πολύ συχνά, αρκετοί από αυτούς ήταν περισσότερο γνωστοί µε αυτά
στο πλατύ κοινό. Άλλοι χρησιµοποιούσαν τα µικρά τους ονόµατα και
άλλοι ψευδώνυµα που έβγαζαν µόνοι τους:
Μήτσος
Μαρωνίτης
Βαγγέλλης
Ισιδώρου
Κώστας
Σκαρβέλης
∆ηµήτρης
Σέµσης
Βαγγέλης
Καλλίνικος
Γιώργος
Μπερνιδάκης
Αντώνης
∆ιαµαντίδης
Μήτσος
Καλλίνικος
Βαγγέλης Αντιάς
Γιάννης
Βουγιούκας

Χιωτάκι
Ψεύτης
Παστουρµάς
Σαλονικιός
Παπάζογλου ή
Αγγούρης
Μπαξές
Νταλγκάς
Αραπάκης
Ναύτης
Μπουνάρµπας
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Κώστας
Καριπόπουλος
Μανώλης
Μαργαρώνης
Παναγής
∆έλιος
Αντώνης
Σεϊρλής
Μανώλης
Χρυσαφάκης
Αγάπιος
Τοµπούλης
Μήτσος
Λαδόπουλος
Μήτσος
Μπαρούσης
Αντώνης
Γαβαλάς
Γιάννης
∆ραγάτσης
Βαγγέλης
Σωφρονίου
Κώστας
Μασέλος
Νίκος
Στρούντζας
Γιάννης
Τσοµπανέλλης
Γιάννης
Ζαφειρόπουλος

Καρίπης
Μανωλάκι
Μαύρη Γάτα
Σπανός
Φυστιξής
Μπουλ Μπουλ
Μανησαλής
Λορέντζος
Μεµέτης
Ογδοντάκης
Βαγγελάκη, ή ο
Βιβλιοδέτης
Νούρος
Καµπουράκι
Σεβδικιαλής
Γιαννάκι
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Κεφάλαιο 5ο – Φυλακή –τεκές- Φυµατίωση
To 1930, το κάπνισµα του χασισιού έγινε αξιόποινο αδίκηµα,
πράγµα που ανάγκασε τους χρήστες του να βρίσκουν παράνοµους
τρόπους αγοράς του προϊόντος, µα και χρήσης του.
Ορµώµενοι από το ένστικτο της επιβίωσης και την ανάγκη της
µεταξύ τους αλληλεγγύης, δηµιούργησαν τις τρόπον τινά κοινότητές
τους, όπου συνυπήρχαν και διασκέδαζαν. Όταν δεν µαζεύονταν σε
σπίτια, κατέφευγαν σε σπηλιές ή σε τεκέδες.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ένας τεκές κοντά στο λιµάνι,
ανάµεσα σε χαµόσπιτα: µια µικρή ξύλινη καλύβα αποτελούµενη από
δύο τρία πρόχειρα δωµάτια. Στα πίσω δωµάτια έµενε η οικογένεια του
τεκετζή, στο µπροστινό δωµάτιο, που ήταν χωρίς έπιπλα, µαζεύονταν
οι άντρες µε τους ναργιλέδες και τα µπουζούκια.
Σύµφωνα µε τον ρεµπέτη στιχουργό Nίκο Mάθεση, ο Mπάτης
ήταν ο πιο παλιός από τους µπουζουξήδες, «βασιλιάς στους
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χασικλήδες & βασιλιάς στους ρεµπέτες» αυτός ήταν ο δάσκαλος του
Mάρκου Βαµβακάρη.
To µπουζούκι, έγχορδο όργανο παραγνωρισµένο για µεγάλο
διάστηµα, έλκει την καταγωγή του από το Βυζάντιο, µια παραλλαγή
του ονοµαζόταν πανδούρα ή πανδουρίς. Πρόκειται για τον σηµερινό
ταµπουρά που µνηµονεύεται από τον στρατηγό Mακρυγιάννη στα
Αποµνηµονεύµατα του.
Αρκετοί Έλληνες ζωγράφοι του 19ου αιώνα απεικονίζουν
παρόµοια έγχορδα στους πίνακές τους, µε πιο γνωστή τη φιγούρα του
Ρήγα Φεραίου ο οποίος σε κάποιο έργο κρατάει ένα µπουζούκι.
Γενικά ήταν άνθρωποι κατατρεγµένοι, µε βάσανα και µε
καηµούς και απ’ είχαν από τους ρυθµούς ζωής της «πολιτισµένης»
κοινωνίας.

Πράγµατι η φυλακή και ο τεκές ήταν οι χώροι που οι ρεµπέτες
έγραψαν και τραγούδησαν τα τραγούδια τους, τα βάσανα και τους
καηµούς. Απ' την φυλακή πέρασαν πολλοί γνωστοί σήµερα ρεµπέτες,
άλλοι για µικροαδικήµατα ενώ άλλοι όχι και έζησαν την φρίκη και τις
δυσκολίες της.
Εκεί µε αυτοσχέδια όργανα (συνήθως µπαγλαµαδάκια που ήταν
µικρά σε µέγεθος και κρυβόντουσαν εύκολα) έγραψαν πολλές
µελωδίες και τραγούδησαν τον πόνο τους, την αδικία της κοινωνίας
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και την ζωή τους. «Η φυλακή είναι σχολείο» λέει ένα παλιό
µουρµούρικο τραγούδι. Γενικά, οι φυλακές αποτέλεσαν βασικό
στοιχείο στην θεµατολογία του ρεµπέτικου τραγουδιού.

Άλλα µέρη που συναντάµε το ρεµπέτικο
Τα χρόνια που ακολούθησαν τη Μικρασιατική καταστροφή,
αλλά και πριν από αυτήν, µεγάλος αριθµός Ελλήνων µετανάστευσε
στις Η.Π.Α., µεταφέροντας εκεί την ελληνική µουσική παράδοση,
αλλά και το ρεµπέτικο.
Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα ηχογραφούνται από
αµερικάνικες εταιρείες σµυρναίικα και δηµοτικά τραγούδια. Το 1919
ιδρύονται οι πρώτες ελληνικές δισκογραφικές εταιρείες και από τα
µέσα της δεκαετίας του 1920 υπάρχουν ηχογραφήσεις τραγουδιών τα
οποία µπορούν να θεωρηθούν ρεµπέτικα, πριν ακόµα αρχίσουν οι
ηχογραφήσεις στην Ελλάδα. Μέχρι και το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο
γράφονται και ηχογραφούνται αρκετά πολύ αξιόλογα κοµµάτια, ενώ η
συνεργασία ελλήνων µε ξένους µουσικούς δίνει πολύ ενδιαφέροντα
αποτελέσµατα.
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Τα τραγούδια που δηµιουργούνται στο τέλος του 19ου και
αρχές 20ου αιώνα, είναι τραγούδια των κατώτερων κοινωνικών
οµάδων των µεγάλων αστικών κέντρων-λιµανιών (Σµύρνη,
Κωνσταντινούπολη , Θεσσαλονίκη , Πειραιάς).
Μέσα σε αυτήν την αστικοποίηση, και την εισβολή των δυτικών
συµφερόντων στον Ελληνικό χώρο, αναπτύσσεται το ρεµπέτικο
τραγούδι από τους απλούς ανθρώπους των πόλεων, φτωχούς,
κοινωνικά αδικηµένους, φυλακισµένους, παράνοµους και ανθρώπους
του «περιθωρίου». Μια οµάδα τέτοιων ανθρώπων ήταν και οι
κουτσαβάκηδες που έδρασαν στου Ψυρρή από το 1867-1897 που
όµως τους εξόντωσε ο Μπαϊρακτάρης.
Οι κουτσαβάκηδες, όπως και άλλοι άνθρωποι του υποκόσµου,
που χαρακτηρίζονταν ως µάγκες, βλάµηδες, τσίφτηδες, αλάνια και
ρεµπέτες, είχαν αναπτύξει ένα δικό του τρόπο ζωής (αργκό,
τραγούδια, συνήθειες, ενδιαφέροντα) που δεν συµβάδιζε µε τον νέο
αστικό τρόπο ζωής, που εισήγαγε η νέα ανερχόµενη αστική τάξη. Από
αυτή την οµάδα ανθρώπων µε τον εναλλακτικό τρόπο ζωής γεννήθηκε
το ρεµπέτικο τραγούδι.

29

Φυµατίωση & ρεµπέτικο τραγούδι
Η φυµατίωση είναι µια λοιµώδης νόσος που προσβάλλει όλα τα
στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα προσβάλλει τα άτοµα
των χαµηλότερων εισοδηµατικά στρωµάτων και αυτά µε κακές
συνθήκες διαβίωσης, παράγοντες που επηρεάζουν δυσµενώς και την
πρόγνωση της νόσου.
Η φυµατίωση δεν άφησε αδιάφορους αυτούς που ανάπτυξαν το
ρεµπέτικο τραγούδι, που ανάδειξαν µε το τραγούδι τους αυτά ποικιλία
θεµάτων και που είδαν να χάνονται συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες.
Καµιά άλλη νόσος δεν τραγουδήθηκε τόσο πολύ στο ρεµπέτικο
τραγούδι, όσο η φυµατίωση.
Η πρώτη προσέγγιση της δισκογραφίας του ρεµπέτικου
εντόπισε περίπου σαράντα τραγούδια κατά τη περίοδο 1925-1955 µε
θεµατολογικό περιεχόµενο τη φυµατίωση. Το ρεµπέτικο δεν
κατονοµάζει ποτέ τη φυµατίωση, αφού αποφεύγει τις λέξεις που
δηµιουργούν έντονα δυσάρεστα συναισθήµατα, υιοθετούνται οι
γενικότερα χρησιµοποιούµενοι από το λαό όροι φθίση, χτικιό, µαράζι,
µεράκι.
Αν και ο Koch R είχε ανακαλύψει το βακτηρίδιο της
φυµατίωσης το 1882 και τα ρεµπέτικα του χτικιού γράφτηκαν πολύ
αργότερα, η αιτιολογία της νόσου δεν απηχείται στα τραγούδια. Όταν
αρρωστήσει κανείς από φυµατίωση, η αιτία είναι το «γραπτό» ή η
τιµωρία.
Στα ρεµπέτικα αναφέρονται τα συµπτώµατα της φυµατίωσης,
βήχας, αιµόπτυση, βαθµιαία απίσχνανση, πολύ παραστατικά.
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Ντοκουµέντα
Στίχοι από το τραγούδι «το τελευταίο βράδυ µου» σε µουσική του
Τσιτσάνη γραµµένοι από την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου.

Η «άτακτη» του Μάρκου Βαµβακάρη.
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Αυτόγραφο του Βασίλη Τσιτσάνη µε το τραγούδι "Αθηναίησα"
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Κεφάλαιο 6ο – Ρυθµοί-κλίµακες-δρόµοι

Τα ρεµπέτικα τραγούδια δεν βασίζονται σε κλίµακες αλλά σε
τροπικούς τύπους. Οι παλιοί µουσικοί χρησιµοποιούσαν τη λέξη
«µακάµ» (είδος µουσικής κλίµακας) για τους τύπους αυτούς, αλλά
λίγο αργότερα τους έδωσαν το όνοµα δρόµοι. Η λέξη «ταξίµ»
εξελληνίστηκε σε «ταξίµι», όρος που δηλώνει τις αυτοσχέδιες
εισαγωγές των τραγουδιών, όπου ο µουσικός ερευνά το δρόµο που
είναι γραµµένο το τραγούδι. Το τραγούδι αρχίζει, ως γνωστό, µε µια
εισαγωγή σόλο µπουζούκι και µετά µπαίνει η φωνή και τα άλλα
συνοδευτικά όργανα (µπαγλαµαδάκι, κιθάρα, ακορντεόν, δεύτερο
µπουζούκι, τουµπερλέκι κ.τ.λ.).
Ο οργανοπαίχτης ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες για το
µουσικό αυτοσχεδιασµό όπως το δρόµο που ο ίδιος έχει διαλέξει, που
έχει άµεση σχέση µε το κοµµάτι που ακολουθεί, καθώς επίσης και τις
στάσεις που θα κάνει κατά τον αυτοσχεδιασµό.
Μερικοί απλό τους δηµοτικούς ρυθµούς και χορούς ήταν
σλαβικής καταγωγής, όπως η καζάσκα, το αλέγκρο και οι χόρες.
Άλλοι ήταν δηµοτικοί χοροί και ρυθµοί της Μικράς Ασίας, της
Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, όπως ο καρσιλαµάς, ο συρτός, ο
µπάλλος, ο ζεϊµπέκικος, ο χασάπικος και το τσιφτετέλι, που είναι
αραβοπερσικής καταγωγής.
Ο χασάπικος ανάγεται στην εποχή του Βυζαντίου και θεωρείται
ότι ήταν χορός των χασάπηδων, των µακελάρηδων χορευόταν από δύο
ή τρία άτοµα, συνήθως άντρες, που κρατιόνταν από τους ώµους.
Ο χασάπικος και ο ζεϊµπέκικος έγιναν αργότερα οι
χαρακτηριστικοί χοροί του ρεµπέτικου στα πρώτα περιθωριακά του
βήµατα στον τεκέ ή στη φυλακή.
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Τα ζεϊµπέκια δεν υπάκουαν στις τουρκικές αρχές και γι' αυτό οι
τελευταίοι, για να τους έχουν κάτω από έναν ορισµένο έλεγχο, τους
έδιναν µερικές εξουσίες, χρησιµοποιώντας τους σαν βοηθητικές
οµάδες της Αστυνοµίας. Αυτοί συχνά έκαναν κατάχρηση των
εξουσιών που τους δίνονταν και έτσι ο Σουλτάνος κάποια φορά, το
1833, έστειλε στρατό και τους διέλυσε. Ο ζεϊµπέκικος στα καφέ-αµάν
χορευόταν αντικριστός από δυο άντρες.
Όλοι οι ρυθµοί που παίζονταν, τραγουδιόνταν ή χορεύονταν
είχαν την καταγωγή τους στα δηµοτικά τραγούδια, δηλαδή είχαν
δηµιουργηθεί µέσα από την καθηµερινή πραγµατικότητα των
ψαράδικων χωριών και των χωριών του βουνού και του κάµπου και
µετατρέπονταν και φιλτράρονταν καθώς εισέρχονταν µέσα στην
καινούρια
πραγµατικότητα
των
λιµανιών-κέντρων
της
Κωνσταντινούπολης και της Σµύρνης.
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Η µουσική του ρεµπέτικου βασίζεται σε µουσικούς τρόπους (ή
δρόµους) ενώ η µουσική των τραγουδιών των πόλεων είναι τονική. Η
µουσική µε τρόπους έχει τις ρίζες της στους ρυθµούς του αρχαίου
κόσµου. Στην αρχαία ελληνική µουσική οι ρυθµοί ή δρόµοι, ήταν µια
σειρά από οκτώ ήχους, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από διαφορετικές
διατάξεις τόνων και ηµιτόνιων. Υπήρχαν τρεις κύριοι ρυθµοί ή
δρόµοι: Ο ∆ωρικός, ο Φρυγικός κι ο Λυδικός, αλλά υπήρχαν επίσης κι
άλλοι, όπως ο Ιωνικός, ο Μιξολυδικός, ο Υποφρυγικός κλπ.
Μάλιστα, ο ίδιος ο Πλάτωνας, στην Πολιτεία του, κάνει
διακρίσεις ανάµεσα στη δυτική και την ανατολίτικη µουσική, ανάµεσα
στην Ιωνική και τη ∆ωρική, και λέει πως η ανατολίτικη µουσική θα
έπρεπε να απορριφθεί…
Και οι δυο αυτοί µουσικοί δρόµοι πέρασαν στα ελληνικά λαϊκά
τραγούδια, κι επίσης στην αραβική και τουρκική µουσική. Οι
βυζαντινές κλίµακες είχαν επίσης µεγάλη επίδραση στη µουσική της
Τουρκίας και Αραβίας κι οι βυζαντινές κλίµακες ήταν βασισµένες σε
δωρικές, ιόνιες, αιολικές κλίµακες κλπ…
Ο Θεοδωράκης στη συνέχεια περιγράφει τη µουσική
επανάσταση που έλαβε χώρα στην Ευρώπη στη διάρκεια του
∆ιαφωτισµού µε την άφιξη της εναρµονισµένης κλίµακας, η οποία
έκανε εφικτή την αρµονία ενώ στην Ελλάδα, την Τουρκία και την
Αραβία, η παραδοσιακή µουσική ήταν ισοφωνική, δηλαδή χωρίς
αρµονία.
Πάντως, το ρεµπέτικο τραγούδι παρέµεινε αξιοσηµείωτα στη
µουσική κουλτούρα των δρόµων, η οποία είναι χαρακτηριστικά
ανατολίτικη και προέρχεται από την κλασσική Ελλάδα. Είναι µια
µουσική που παραδόξως έρχεται σε σύγκρουση µε τη δυτική µουσική
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παράδοση, γεγονός που εξηγεί και γιατί είναι τόσο ελκυστική στο
ευρωπαϊκό αυτί. Ο Θεοδωράκης συνεχίζει:
Έτσι, στο τέλος του 19ου αι. και την αρχή του 20ου, στην
ελληνική παραδοσιακή µουσική κυριαρχούσαν οι δρόµοι. Στα νησιά
του Ιονίου από την άλλη, λόγω της σύνδεσης µε την Ιταλία και το
εµπόριο µε την υπόλοιπη Ευρώπη, η τονική επανάσταση είχε κάνει τη
θριαµβευτική της εµφάνιση µε τη µορφή των καντάδων…
Όµως τότε έφτασαν οι µετανάστες από τη Μικρά Ασία,
φέρνοντας µαζί τους µια µουσική που κατά βάση ήταν τουρκική…
Την ίδια εποχή, η µπουρζουαζία επηρεαζόταν από την τονική,
ευρωπαϊκή µουσική. Στη Σύρο, την Πάτρα και τη Σµύρνη υπήρχε ήδη
λυρική σκηνή, µουσικές επιθεωρήσεις και οπερέτες, που είχαν έρθει
από την Ευρώπη µέσω των εµπόρων. Όλη η µπουρζουαζία
σιγοµουρµούριζε τους σκοπούς της ιταλικής όπερας.
Όµως ο απλός λαός αγαπούσε και τραγουδούσε την τούρκικη
µουσική, µε τούρκικα λόγια και τα ρεµπέτικα µε λόγια ελληνικά,
επειδή αυτές οι αργές µελωδίες ταίριαζαν περισσότερο µε τις πικρές
τους εµπειρίες στη ζωή. Τα µουσικά όργανα των ρεµπετών ήταν το
µπουζούκι κι ο µπαγλαµάς (ο τελευταίος επειδή ήταν µικρός κι ήταν
εύκολο να µεταφερθεί κρυµµένος), κι αυτά ήταν όργανα που
παιζόντουσαν στις φυλακές.
Εκείνοι οι άνθρωποι, µε τις µεγάλες ευαισθησίες, ζώντας στις
πόλεις δεν µπορούσαν να εκφράσουν τη διάθεσή τους µε τις σερενάτες
των νησιών, ούτε µε την εισαγόµενη ευρωπαϊκή µουσική, ούτε µε την
παραδοσιακή µουσική, ούτε µε τους βυζαντινούς ύµνους και την
εκκλησιαστική µουσική. Όµως τα συναισθήµατά τους µπορούσαν να
εκφραστούν πλήρως µε τα ρεµπέτικα και το µπουζούκι…
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Ρεµπέτικο και δηµοτικό
Το ρεµπέτικο τραγούδι διαφέρει από το δηµοτικό που κάποτε
κυριαρχούσε στην ελληνική επικράτεια, όχι µόνο ως προς τα όργανα
και τον χορευτικό ρυθµό, αλλά και ως προς την θεµατολογία.
Το δηµοτικό τραγούδι, το οποίο εξυµνούσε τον αγρότη, τον
χωρικό, περιγράφοντας τον έρωτα, τη φύση και τα τοπία αποκλείοντας
όµως τους εργάτες και τους άνεργους. Το ρεµπέτικο τραγούδι
αποκλείει τους αγρότες, ενώ µιλάει για τον έρωτα και θέµα του είναι η
µίζερη ζωή στην πόλη, η φτώχεια, καθώς επίσης η έλλειψη του
χρήµατος.
Τα πρώιµα «ρεµπετάδικα µαγαζιά» προήλθαν από τα πρώτα
µουσικά καφενεία των προαναφερθεισών πόλεων, τα οποία
γεννήθηκαν από τα «καφέ-αµάν», τους τούρκικους καφενέδες µε
καλλιτέχνες που τραγουδούσαν αµανέδες ανάµεσα στους στίχους
παρεµβαλλόταν συχνά η λέξη «αµάν».

Συγγένεια Βυζαντινής και ανατολικής µουσικής.
Ένα ζήτηµα που απασχολεί αρκετά τους Έλληνες, σε µικρότερο
βαθµό τους Τούρκους και σχεδόν καθόλου τους Άραβες είναι η
συγγένεια βυζαντινής και ανατολικής µουσικής.
Γύρω από αυτό το ζήτηµα έχει υπάρξει αρκετή φιλολογία ήδη
από τον 18ο αιώνα. Το ζήτηµα προσεγγίζεται µε δύο τρόπους.
Οι θεωρητικοί του πρώτου τρόπου παρατηρούν κάποιες
οµοιότητες µεταξύ των δύο συστηµάτων και τις θεωρούν προϊόντα
επιρροής και «αισθητικού εξισλαµισµού» της βυζαντινής µουσικής.
Οι θεωρητικοί του δευτέρου τρόπου συγκρίνουν και
συσχετίζουν τις τροπικές δοµές της εκκλησιαστικής µουσικής µε
αυτές της κοσµικής µουσικής του οθωµανικού κράτους, µε προφανή
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διάθεση να περιγράψουν τις οµοιότητες µεταξύ των δύο συστηµάτων.
Το πιο πιθανό κίνητρο για µια παρόµοια εξέταση πρέπει να είναι η
διάθεση, συνειδητή ή µη, να υποδειχθεί η προτεραιότητα της
βυζαντινής µουσικής έναντι της κοσµικής οθωµανικής.
Στην εποχή µας παρόµοια προσέγγιση χαρακτηρίζει το
θεωρητικό έργο του Σίµωνα Καρά. Κάτι που έχει κάνει πολλούς να
τον παρεξηγήσουν, θεωρώντας ότι «εξισλαµίζει» τη θεωρία της
βυζαντινής µουσικής. Ο Σ. Καράς υπήρξε δύσπιστος απέναντι στην
προσέγγιση της ελληνικής µουσικής παράδοσης από τους ∆υτικούς
ερευνητές επειδή θεωρούσε ότι τους έλειπε η ακουστική παράδοση
που συνοδεύει την µουσική αγωγή των Ελλήνων ερευνητών.
Με δεδοµένη αυτή την στάση του, η αγωνία του εστιάζεται
στην άρθρωση λόγου απέναντι στην ισλαµική Ανατολή. Έτσι στην
πληθωρική «µακαµολογία» των ανατολιτών, ο Καράς αντιτείνει τη
δική του «ηχολογία», προσπαθώντας να δείξει ότι στο πλαίσιο της
Οκτώηχης τάξης ενσωµατώνονται όλα τα τροπικά φαινόµενα και όλες
οι τροπικές συµπεριφορές που ορίζουν τα µακάµ των Αράβων και των
Τούρκων.
Στην προσπάθειά του αυτή, αξιοποιώντας τόσο το υλικό της
εκκλησιαστικής µελοποιίας όσο και την τεράστια αποθήκη του
δηµοτικού τραγουδιού, ορίζει ως «ιδιαίτερους ήχους» τροπικές
συµπεριφορές που πραγµατώνονται παροδικά στο πλαίσιο των
κανονικών ήχων της Οκτωήχου. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ο
Πλάγιος Α’ πεντάφωνος φθορικός αντίστοιχος του µακάµ Ατζέµ, ο
Πλάγιος του Α’ σκληρός διατονικός αντίστοιχος του µακάµ Κιουρντί
κ.ο.κ.
Παρόµοιες δοµές δεν εµφανίζονται παρά σποραδικά και
παροδικά στην εκκλησιαστική µελοποιϊα. Ευρεία σύνθεση εξ
ολοκλήρου σε µακάµ π.χ. Νιχαβέντ δεν θα ανακαλύψει κανείς στα
κείµενα των εκκλησιαστικών µελωδιών.
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Ωστόσο, αν κάποια δόση υπερβολής χαρακτηρίζει τις
διατυπώσεις του Σίµωνα Καρά, η πραγµατικότητα που επισηµαίνει
ισχύει: µέσα σε συνθέσεις που έχουν ευρεία ανάπτυξη, εµφανίζονται
φαινόµενα που αντιστοιχούν στις τροπικές δοµές της αραβικής και της
τουρκικής µουσικής.
Και µάλιστα, µοιάζει να λειτουργούν και εκεί τροπικές
οικογένειες που χαρακτηρίζονται από τον βασικό τρόπο και που
κάνουν τις αναλογίες µε την Οκτώηχο τάξη ακόµα περισσότερες.
Για παράδειγµα, στη οικογένεια του µακάµ Ράστ, εντάσσονται
τα µακάµ Νεΰρούζ, Σουζινάκ, Κιρντάν ή Γκερντανιέ, Μαχούρ,
Ραχαβί κ.ο.κ.
Αντίστοιχα, στην οικογένεια του Πλάγιος ∆’ εντάσσονται ο
τρίφωνος Πλάγιος ∆’, η συµπεριφορά µε παροδικό χρώµα πάνω από
το ∆ι, ο επτάφωνος Πλάγιος του ∆’, ο πεντάφωνος Πλάγιος ∆’ και ο
αντίφωνος του κ.ο.κ.
Στη δεύτερη περίπτωση, ωστόσο, κατά γενικό κανόνα, οι
διαφορετικές αυτές δοµές εµφανίζονται παροδικά στη διάρκεια του
µέλους χωρίς να αναιρούν τη βασική κλίµακα του ήχου.
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Οι φωτογραφίες µε τους δρόµους προέρχονται από το βιβλίο Λαϊκοί
∆ρόµοι, του Χαράλαµπου Παγιάτη, εκδόσεις Fagotto.
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Οι δρόµοι και ρυθµοί αποτελούν µαζί µε το ύφος και τον τρόπο
παιξίµατος καθοριστικούς παράγοντες προσδιορισµού του µουσικού
είδους και αντικείµενο διαφωνίας.
Θεωρώ στόχο στην παράθεση απόψεων την ερµηνεία,
αποκωδικοποίηση και κατανόηση των καταγεγραµµένων ρεµπέτικων
τραγουδιών και όχι τη θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση αυτή καθ'
αυτή. Έτσι κατά τη γνώµη µου µας ενδιαφέρει περισσότερο ποιο
ρυθµό ακούµε, ποιο είναι το µέτρο του και πώς παίζεται παρά πώς τον
λένε.
Η ονοµασία των ρυθµών ας µην ξεχνάµε ότι εξαρτάται από τα
ονόµατα των χορών και υπάρχουν περιπτώσεις όπου δύο ή
περισσότεροι χοροί έχουν τον ίδιο ρυθµό πχ. Συγκαθιστός, Σφαρλής
και Καρσιλαµάς έχουν µέτρο 9/8 και ίδια δοµή, αλλά διαφορετική
ονοµασία και βήµατα ανάλογα µε την περιοχή. Χοροί και ρυθµοί,
στίχος και µελωδία είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µουσικά στοιχεία και
κινούνται παράλληλα στο µουσικό στερέωµα. Στην ουσία αποτελούν
εκφάνσεις του ιδίου µέσου έκφρασης.
Πιστεύω ότι πρέπει να κάνω µια αναφορά για τον ζεϊµπέκικο,
τον «χορό των χορών» όπως δίκαια χαρακτηρίστηκε από τους
ειδικούς. λεπτοµέρειες.
Ο ζεϊµπέκικος λοιπόν, προέρχεται από µια φυλή της Μικράς
Ασίας, τους ζεϊµπέκηδες. Οι Ζεϊµπέκηδες ήταν επαγγελµατίες
πολεµιστές, και σε πολλές περιπτώσεις ήταν ένα «αγκάθι» στα πλευρά
του Σουλτάνου, ο οποίος προκειµένου να απαλλαχθεί απ’ την
ενοχλητική και επικίνδυνη παρουσία τους, άλλοτε τους «εκτόπιζε»
οµαδικά, και άλλοτε (ανάλογα µε την περίσταση) τους «χάιδευε»
δίνοντας τους διάφορα αξιώµατα. Οι ζεϊµπέκηδες φορούσαν µια
εξαιρετικά όµορφη ενδυµασία, που έκανε το χορό τους ιδιαίτερα
θεαµατικό!
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Ο ζεϊµπέκικος, ο χορός των χορών, δεν έχει βήµατα! Μόνο
«φιγούρες». Είναι χορός «µοναχικός», και µόνο για άντρες. Ο κάθε
ρεµπέτης, είχε τις δικές του φιγούρες, µε τις οποίες εκφραζόταν.
Επίσης, ο κάθε ρεµπέτης χόρευε µόνο ένα συγκεκριµένο
τραγούδι!
Βάσει λοιπόν του «εθιµοτυπικού», ο ζεϊµπέκικος δεν είναι
χορός για «χόρταση», και ο ρεµπέτης όταν χόρευε, χόρευε ΜΟΝΟ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ!
Εκείνος που θα τολµούσε να διακόψει έναν ρεµπέτη που χόρευε
ζεϊµπέκικο, «έπαιζε µε το θάνατο». Για αυτό το λόγο, έγινε γύρω στα
1940 ο θεσµός της «ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ». Βάσει της παραγγελιάς, οι
µουσικοί προανήγγελλαν το όνοµα του «ιδιοκτήτη» του χορού.
Η θεωρητική προσέγγιση των ρυθµών στα ρεµπέτικα τραγούδια
έχει νόηµα να αποκωδικοποιήσει και να καταγράψει τους µουσικούς
νόµους που υπάρχουν στα τραγούδια και όχι να επιβάλλει πλαίσια
κατανόησης και ερµηνείας στις δηµιουργίες. Κατά αυτήν την έννοια
πρώτα υπάρχουν τα τραγούδια και µετά τα αναλύει η θεωρία αν
θέλουµε να καταλάβουµε το ύφος των ρεµπέτικων τραγουδιών. Η
θεωρία έπεται της πράξης, αλλά αποτελεί απαραίτητο βοήθηµα,
παρέχοντας µεγαλύτερη κατανόηση, κοινό κώδικα επικοινωνίας,
ευρύτερη κατηγοριοποίηση και διευκόλυνση στην αποµνηµόνευση και
εκτέλεση των τραγουδιών.
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Κεφάλαιο 7ο – Συµπεράσµατα
Στο σηµείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου,
κύριο Λευτέρη Τσικουρίδη, για την βοήθεια και την στήριξη που µ’
έχει προσφέρει σε όλη την διάρκεια των σπουδών µου, καθώς επίσης
και στην προσωπική µου ζωή, µε τις πληροφορίες, τις πηγές και τα
βιβλία που µου έχει δώσει. Ευχαριστώ επίσης, και τον καθηγητή µου
και επόπτη, κύριο Σωκράτη Σινόπουλο.
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Ευχαριστίες
Η λέξη «ρεµπέτικο», µε αρχαιοελληνική ρίζα, επινοήθηκε από
τις δισκογραφικές εταιρείες στις αρχές του περασµένου αιώνα για να
χαρακτηρίσει και να διαφηµίσει µερικά «ανέµελα», «γλεντζέδικα» και
ίσως κάπως «τολµηρά» για κάποιους τραγούδια, που όµως δεν είχαν
καµία απολύτως σχέση µε αυτό που εννοούµαι σήµερα «ρεµπέτικο».
Η λέξη διαδόθηκε από τους σχετικούς καταλόγους τραγουδιών
των εταιρειών δίσκων, από τα ανάλογα µουσικά φυλλάδια και
περιοδικά, αλλά και από τις εφηµερίδες. Ηταν ανάγκη να
χαρακτηριστεί ευπρεπώς το νέο «επαναστατικό» είδος τραγουδιού που
εισήγαγε η πειραιώτικη παρέα (Μάρκος, Μπάτης, ∆ελιάς κ.λπ.),
καθώς και αυτοί οι ίδιοι οι δηµιουργοί του.
Η λέξη έγινε ευρείας καθηµερινής χρήσεως στο λόγο και τη
γραφή µετά το 1949, µε τη γνωστή και σηµαντική, αλλά ταυτόχρονα
µερικώς αυθαίρετη και µε λάθη σε κάποια σηµεία, διάλεξη του Μάνου
Χατζιδάκι για τα ρεµπέτικα, αλλά και µετά το δηµιουργικό, οπωσδήποτε, σάλο που ξεσήκωσε.
Για το µέσο Έλληνα σήµερα, η λέξη «ρεµπέτικο» δυστυχώς,
προκαλεί µόνο σύγχυση, λόγω της ελλιπούς µουσικής γνώσης και
εκπαίδευσης.
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