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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργασία αυτή έχει σαν αντικείµενο µία από τις σηµαντικότερες
µουσικές φυσιογνωµίες του προηγούµενου αιώνα: τον Μάρκο Βαµβακάρη
(1905-1972). Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται βιογραφικά στοιχεία για τη
ζωή του στη Σύρο, τις δουλειές που έκανε από µικρός καθώς και τη ζωή του
στον Πειραιά και τη σχέση που είχε µε το γυναικείο φύλο και τον τεκέ1.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, µετά από δισκογραφική και βιβλιογραφική
έρευνα παρουσιάζεται η µουσική του πορεία µέσα από τα βιώµατά του: τα
πρώτα του µουσικά ερεθίσµατα στη Σύρο, τα ακούσµατα στους τεκέδες, ο
ενθουσιασµός του όταν άκουσε τον Αϊβαλιώτη να παίζει µπουζούκι και η
στροφή προς την ενασχόλησή του µε αυτό, καθώς επίσης και η
συναναστροφή του µε άλλους µουσικούς η οποία οδήγησε και στη
δηµιουργία της «Τετράδος της ξακουστής του Πειραιώς»2. Η δισκογραφική
του πορεία ξεκινάει µε το δίσκο που κυκλοφόρησε από την Parlophone ο
οποίος περιείχε το «Καραντουζένι» και το «Αράπ Ζεϊµπέκικο» και ήταν ο
πρώτος δίσκος µε µπουζούκι που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Επίσης,
αναφέρονται τα κέντρα που εµφανίστηκε αφ’ ότου εγκατέλειψε τους τεκέδες
(1935), επί δικτατορίας Μεταξά και µεταπολεµικά αλλά και η επίδραση του
πολέµου στη συνθετική του δηµιουργία. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει µε τη
δεύτερη καριέρα του Μάρκου Βαµβακάρη (περί το 1960) , την αποθέωσή του
και το πέρασµά του στην ιστορία.
Στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθεται ένας πίνακας µε τα ηχογραφηµένα
τραγούδια του Βαµβακάρη στην πρώτη περίοδο της δισκογραφίας του τα
1

Η λέξη «τεκές» σηµαίνει στα τουρκικά ιερό των δερβίσηδων οι οποίοι ήταν µουσουλµάνοι µοναχοί, στη
συνέχεια αυτή η λέξη σήµαινε το χώρο στον οποίο µαζεύονταν για να καπνίσουν χασίς. Συνήθως οι τεκέδες
ήταν παράγκες ή µικρά δωµατιάκια µε σκαµνάκια και ντιβάνια πολύ χαµηλά, βαλµένα µε έναν τρόπο ώστε
να σχηµατίζουν κύκλο. Πολλές φορές δεν υπήρχαν ούτε καν σκαµνάκια κι αυτοί που κάπνιζαν κάθονταν
καταγής. Στη µέση είχαν ένα µαγκάλι γεµάτο κάρβουνα ανάµενα. Με αυτά τα καρβουνάκια ανάβανε τους
αυτοσχέδιους ναργιλέδες από κονσερβοκούτια ή ξερές κολοκύθες µε κοµµάτια καλάµια για στόµιο. Αυτοί οι
αυτοσχέδιοι ναργιλέδες ήταν οι λεγόµενοι λουλάδες. Στους τεκέδες γύριζαν οι οργανοπαίκτες που έπαιζαν
και τραγουδούσαν τραγούδια, που συχνά τα έφτιαχναν εκείνη ρη στιγµή.

2

Η «Τετράς» αποτελούνταν από τον Μάρκο Βαµβακάρη, το Γιώργο Μπάτη, το Στράτο Παγιουµτζή και τον
Ανέστη ∆ελιά.
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οποία έχουν ταξινοµηθεί κατά αύξουσα χρονολογική σειρά και αναφέρονται
οι ερµηνευτές και η εταιρεία ηχογράφησής τους. Στη συνέχεια αναφέρονται οι
οµάδες των τραγουδιών του Μάρκου Βαµβακάρη (οι οποίες δηµιουργήθηκαν
µε βάση το περιεχόµενό των τραγουδιών), γίνεται ανάλυση ορισµένων
κοµµατιών ως προς τη µουσική και το στίχο και παρουσιάζονται τα
χαρακτηριστικά της µουσικής του Μάρκου Βαµβακάρη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1 Ο Μάρκος Βαµβακάρης στη Σύρο
Από τους ακρογωνιαίους λίθους του ελληνικού ρεµπέτικου τραγουδιού,
ο Μάρκος Βαµβακάρης, θεωρείται πλέον, κορυφαία µορφή της νεώτερης
Ελληνικής µουσικής. Συνθέτης, στιχουργός, καθώς επίσης και τραγουδιστής ο
ίδιος των συνθέσεών του, δεξιοτέχνης του µπουζουκιού. Η Αυτοβιογραφία
του εξάλλου, πέρα από τη σηµασία της ως ντοκουµέντου νεοελληνικού λόγου
και από την ιστοριογραφική-µαρτυρική αξία της, θεωρείται πολυτιµότατη για
τη µελέτη των ηθών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας της ελληνικής
κοινωνίας το α΄ µισό του 20ού αιώνα.
Γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1905, ηµέρα Τετάρτη, στο συνοικισµό
Σκαλί της Άνω Χώρας στην Ερµούπολη της Σύρου από οικογένεια
Καθολικών ή Φραγκοσυριανών. Για το θρήσκευµά του απέκτησε αργότερα το
παρατσούκλι ʺΦράγκος". Άφησε την ύπαιθρο προσπαθώντας να βρει κάποια
θέση ανάµεσα στα κατώτερα στρώµατα µιας αναπτυσσόµενης αστικής
κοινωνίας. Ήταν ο πρώτος από τα έξι παιδιά του ∆οµένικου και της Ελπίδας
Βαµβακάρη, οι οποίοι ήταν φτωχοί αγρότες χωρίς κλήρο και ασχολήθηκαν µε
όλες τις δουλειές για να µεγαλώσουν τα έξι τους παιδιά. Ο πατέρας του ήταν
περιστασιακά

καλαθοπλέκτης

ή

καρβουνιάρης.

Μετά

το

Μάρκο

ακολούθησαν τρία ακόµα αδέλφια, ο Λεονάρδος, ο Φραγκίσκος, ο Αργύρης
και δύο αδελφές, η Ρόζα και η Γκράτσια.
Η οικογένειά του έφερε όµως το «µικρόβιο» της µουσικής: ο παππούς
του Ρόκος έγραφε στίχους και ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα. Από 6 ετών ο
Μάρκος συνόδευε τον πατέρα του στην τραµπούκα, πήλινο αγγειόσχηµο
τύµπανο µιας µεµβράνης που παίζεται µε το χέρι και σπάνια µε «ξυλάκι» ή
«ξυλάκια», και έψαλλε στην καθολική εκκλησία. Όπως αναφέρει και ο ίδιος
5

στην αυτοβιογραφία του: «Έπαιζα το τούµπανο απ’ την ηλικία έξι χρονών κι
ακολουθούσα τον πατέρα µου. Ο πατέρας µου δε και άσσος από τη γκάιντα,
το τουλούµι, το οποίο, επειδής ήτανε φουκαράς ο πατέρας µου και γω ήµουν
το µεγαλύτερό του παιδί, όταν ερχόντουσαν οι απόκριες, εφεύγαµε από πάνω
από τη Χώρα και κατεβαίναµε κάτω στην Ερµούπολη που ήταν οι ταβέρνες
και µέσα πίνανε κρασά διάφοροι τύποι άνθρωποι. Γκάιντα ο πατέρας µου,
τούµπανο εγώ. Αυτά τα τούµπανα γινόταν από πετσί σκύλου. ∆ιάφοροι
άνθρωποι τα κατασκευάζανε. Έπαιζα µε ξυλαράκι. Έπαιζα ρυθµούς του
συρτού, µπάλους, κρητικά. Αυτά ήταν τα τραγούδια της γκάιντας»3.
Μέσα

στο

«πολυεθνικό»

χωνευτήρι

–επί

µέρους

Ελληνικών

πολιτισµών- της Σύρου, που ήταν ταυτόχρονα και καταφύγιο κυνηγηµένων
από την τουρκική εξουσία τα προηγούµενα χρόνια, µετά την επανάσταση του
1821- ο Μάρκος Βαµβακάρης αφοµοιώνει ασυνείδητα περισσότερο, το
µουσικό αυτό κλίµα, που θα εκφράσει στη δεκαετία του ’30 σαν συνθέτης και
στιχουργός. Εµπνέεται λοιπόν από τα συριανά ζεϊµπέκικα, τα τραγούδια της
εποχής από τα οργανάκια της Σύρου, τα τραγούδια του θεάτρου και της
επιθεωρήσεως που έφερναν στο νησί θίασοι από την πρωτεύουσα και, κυρίως
από τους «αποκριάτικους σκοπούς που µάθαιναν τα ζεµπέκια4 και χορούς
µικρασιάτικους, τούρκικους, της Πόλης και της Θράκης» όπως ο ίδιος
αναφέρει στην αυτοβιογραφία του5.

1.1.2 Οι δουλειές του Μάρκου
Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο (1909), ο Μάρκος αναγκάστηκε
να διακόψει στην ∆΄ ∆ηµοτικού, διότι πήραν τον πατέρα του στο στρατό
(1912), και έπιασε δουλειά µε τη µητέρα του σ’ ένα κλωστήριο. Η µητέρα του
δούλευε στο βαφείο του κλωστηρίου και ο Μάρκος αρχικά συσκεύαζε
3

Αγγελική Βέλλου-Κάιλ, Μάρκος Βαµβακάρης Αυτοβιογραφία, σελ. 61
Χορευτές που µάθαιναν σε χοροδιδάσκαλο διάφορους χορούς (χασάπικο, σέρβικο, χασαποσέρβικο,
ζεµπέκικο) και χόρευαν τις απόκριες. Οι φορεσιές τους ήταν από µετάξι. Ζεµπέκια µπορούσαν να γίνουν
µόνο άντρες και υπήρχε ένας επικεφαλής ο οποίος ήταν πολύ καλός χορευτής και άλλαζε κάθε χρόνο.
5
Αγγελική Βέλλου-Κάιλ, Μάρκος Βαµβακάρης Αυτοβιογραφία, σελ. 58
4
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κούκλες σε πακέτα και αργότερα πέρναγε σπάγκους στα εργαλεία του ίδιου
εργοστασίου.
Μεταξύ άλλων (χασάπης, οπωροπώλης, λούστρος και άλλα) εργάστηκε
ως παραγιός ενός θείου του που τον µεταχειρίστηκε µε κτηνώδη βαναυσότητα
και ως βοηθός σ’ ένα υφαντήριο. Επίσης δούλεψε και ως εφηµεριδοπώλης
στην υπηρεσία ενός τοπικού εκδότη που εκµεταλλευόταν και άλλους
ανήλικους. Εκεί, όπως λέει και ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του , άρχισε να
βλέπει και να γνωρίζει από κοντά τη ζωή του αλήτη, τον υπόκοσµο, την
ατιµία και τη χαρτοπαιξία6. Τέλος, πριν φύγει για τον Πειραιά, εργάστηκε στο
πρακτορείο των Αθηναϊκών εφηµερίδων. Έτσι πρωτογνώρισε τον υπόκοσµο
και πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε φοβερή αθλιότητα.

1.2 Από τη Σύρο στον Πειραιά
Ο φόβος για τιµωρία από µια -ουσιαστικά- ασήµαντη ζηµιά, τον κάνει
να το σκάσει από το νησί το 1917, σε ηλικία 12 ετών, για τον Πειραιά, όπου
αργότερα τον ακολούθησε και η οικογένειά του. Αρχικά, εγκαταστάθηκε στα
Ταµπούρια κι έπιασε δουλειά επί 4 χρόνια περίπου ως φορτοεκφορτωτήςανθρακεργάτης. ∆ούλεψε ακόµα ως λιµενεργάτης και ως εκδορέας στα
σφαγεία. Στον Πειραιά ήρθε σε επαφή µε τα µουσικά ιδιώµατα των
Μικρασιατών προσφύγων και βίωσε τη ιδιαίτερη κουλτούρα του κοινωνικού
περιθωρίου του λιµανιού -την οποία και ενστερνίστηκε- ενώ τα βράδια
σύχναζε στους τεκέδες, όπου άκουσε τον Νίκο Αϊβαλιώτη να παίζει
µπουζούκι. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «…Λίγο πριν πάω στρατιώτης, το
1924 ή αρχή το '25, άκουσα κατά τύχη τον µπάρµπα Νίκο τον Αϊβαλιώτη να
παίζει το µπουζούκι, το οποίον τόσο πολύ µου άρεσε, ώστε έκανα όρκο ότι αν
δεν µάθω µπουζούκι θα κόψω τα χέρια µου µε την τσατίρα που σπάνε τα
κόκαλα στο µαγαζί…»7 (ενν. το σφαγείο). ∆εν ήταν όµως η πρώτη φορά που

6
7

Αγγελική Βέλλου-Κάιλ, Μάρκος Βαµβακάρης Αυτοβιογραφία, σελ. 71.
Αγγελική Βέλλου-Κάιλ, Μάρκος Βαµβακάρης Αυτοβιογραφία, σελ. 105-106
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άκουσε αυτό το όργανο. Πρώτα άκουσε τον πατέρα του ο οποίος έπαιζε λίγο
µπουζούκι και αργότερα άκουσε παλιούς µπουζουξήδες στη Σύρο8. Όµως, η
γνωριµία του µε τον Μικρασιάτη οργανοπαίχτη του µπουζουκιού, Νίκο
Αϊβαλιώτη,

τον

κάνει

να

ερωτευτεί

το

όργανο

αυτό

κι

έτσι

αναπροσανατολίζει τους σκοπούς του και αποφασίζει να γίνει µουσικός.

Ο Μάρκος Βαµβακάρης στα σφαγεία.

Μπουζούκι έµαθε σε έξι µήνες χωρίς δάσκαλο. Όπως αναφέρει κι ο
ίδιος το σχολείο για εκείνον ήταν ο τεκές όπου άκουγε τους παλιούς και
έπαιζε. Ήταν τακτικός θαµώνας στους τεκέδες, που γέµιζαν τον Πειραιά και
ήταν εκείνος που έβγαλε το µπουζούκι από το περιθώριο και το επέβαλε σαν
όργανο. Ήξερε, όσο κανείς άλλος, τους «δρόµους», τις παραδοσιακές
κλίµακες και τα κουρδίσµατα του τρίχορδου µπουζουκιού, ενώ ήταν αυτός
που καθιέρωσε την κοµπανία µε «µπουζουκοµπαγλαµάδες».
Ο Γιάννης Παπαϊωάννου έλεγε χαρακτηριστικά για τον Μάρκο
Βαµβακάρη: «Μας έµαθε τι ήταν το µπουζούκι, µέχρι τότε δεν ξέραµε αν
ήταν ντουλάπα ή όργανο». Συνάδελφοί του, στη δουλειά του λιµανιού, τον
θυµούνται από το 1928-29, να τριγυρίζει στις ταβέρνες, τα ουζερί και τους
8

Όπως ο ίδιος αναφέρει στην αυτοβιογραφία του τα µπουζούκια που είχε δει στη Σύρο δεν ήταν όπως τα
σηµερινά και τα έλεγαν τσιβούρια και γόνατα. Τους µπαγλαµάδες τους έλεγαν τζουράδες. Το τσιβούρι είχε
πιο µακρύ µανίκι και ξύλινα κλειδιά όπως του βιολιού. Είχε τις χορδές και τις διαστάσεις του µπουζουκιού
και τα τάστα ήταν φτιαγµένα από έντερα. Το γόνατο ήταν πιο στενό και µικρότερο από το τσιβούρι
κατασκευασµένο από ξύλο µουριάς. Ο τζουράς ήταν το µισό σε µέγεθος από το µπαγλαµά και
κατασκευαζόταν από ξύλο λεµονιάς και είχε εφτά µπερντέδες. Ο τζουράς θεωρείται, όπως λέει, πρόγονος του
µπαγλαµά και του µπουζουκιού. Το σάζι έµοιζε µε το τσιβούρι, ήταν λίγο µεγαλύτερο και είχε περισσότερες
χορδές από το τσιβούρι και το µπουζούκι (Αγγελική Βέλλου-Κάιλ, Μάρκος Βαµβακάρης Αυτοβιογραφία, σελ.
107-108).
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τεκέδες του Πειραιά παίζοντας στο µπουζούκι του παλιά σµυρναίικα
τραγούδια, αλλά και τις πρώτες δικές του δηµιουργίες.
Τα χρόνια αυτά γνωρίζεται και µε τους Γιώργο Μπάτη, Στράτο
Παγιουµτζή ∆ηµήτρη Γκόγκο (Μπαγιαντέρα), Στέλιο Κεροµύτη, Ανέστη
∆ελιά, ∆ηµήτρη Καρυδάκια και άλλους, που στη δεκαετία του ’30 θα γίνουν
γνωστοί σαν δηµιουργοί του ρεµπέτικου.

1.3 Οι γυναίκες και ο τεκές
Ο Μάρκος Βαµβακάρης παντρεύτηκε δύο φορές στη ζωή του. Ο
πρώτος του γάµος ήταν µε τη Ζιγκοάλα, µια γυναίκα που αγάπησε παράφορα
αλλά παρ’ όλ’ αυτά ο γάµος τους είχε άδοξη κατάληξη. Όπως ο ίδιος ο
Μάρκος έλεγε, στο τέλος τη µίσησε όσο καµία άλλη γυναίκα στον κόσµο. Η
γυναίκα αυτή τον κυνήγησε και ζήτησε δικαιώµατα από τα τραγούδια του
αλλά δεν της έδωσε δεκάρα, γράφοντας τα τραγούδια του µε το ψευδώνυµο
Ρόκος (το όνοµα του παππού του).
Γύρω στο 1942, έπειτα από παρότρυνση της µεγάλης του αδελφής, ο
Μάρκος παντρεύτηκε µε ορθόδοξο γάµο τη δεύτερη σύζυγό του, τη
Βαγγελιώ. Για το γεγονός αυτό αφορίστηκε από την καθολική εκκλησία και
µόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα
παιδιά τους χάθηκαν πρόωρα. Το 1944 η Βαγγελιώ γέννησε τον Βασίλη και
ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος το 1947 και ο ∆οµένικος το 1949.
Πέρα από τις νόµιµες γυναίκες του, ο Μάρκος Βαµβακάρης είχε πολλές
εξωσυζυγικές σχέσεις όπως ο ίδιος αφηγείται στην αυτοβιογραφία του9
κυρίως µετά το δεύτερό του γάµο.
Ένα άλλο µεγάλο πάθος του Βαµβακάρη ήταν το χασίς. Έτσι, γύριζε
στους τεκέδες του Πειραιά και φούµαρε τον αργιλέ όπου, όπως
προαναφέρθηκε (σελ. 6), εντυπωσιάστηκε από το παίξιµο του Αϊβαλιώτη κι
αποφάσισε να µάθει µπουζούκι. Αυτά τα ακούσµατα του τεκέ επηρέασαν το
9

Αγγελική Βέλλου-Κάιλ, Μάρκος Βαµβακάρης Αυτοβιογραφία, σελ. 160-183, 191-202, 208-233.
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Μάρκο Βαµβακάρη όσον αφορά τη σύνθεσή του γεγονός το οποίο φαίνεται κι
από το δίστιχο του «∆ερβίση»:
Μα εγώ δεν είµαι ποιητής τραγούδια να ταιριάζω
και µου τα φέρνει ο αργιλές και τα κατασκευάζω.
Επίσης, πολλά από τα τραγούδια του αναφέρονται στον τεκέ ή ακόµα και σε
συγκεκριµένο τεκέ. Όπως στο «Χαρµάνη»:
Χαρµάνης είµ’ απ΄ το πρωί, πάω για να φουµάρω
µεσ’ τον τεκέ του Σάλωνα, π’ έχει το φίνο µαύρο,
µες στον τεκέ του Μίχαλου, π’ έχει το σύρµα µαύρο.
Όπως διαφαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω, ο τεκές αποτέλεσε σηµείο
αναφοράς στη µουσική δηµιουργία του Μάρκου Βαµβακάρη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
2. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΕ ΤΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
2.1 Ο πρώτος δίσκος µε µπουζούκι
Το 1925 κατατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε (στιχουργούσε
ήδη από τη Σύρο) άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933
είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια και µε την πιεστική παρότρυνση του
Σπύρου Περιστέρη, ο Μάρκος Βαµβακάρης γραµµοφώνησε στην Parlophone
τον πρώτο δίσκο µε µπουζούκι στην Ελλάδα, που από τη µία µεριά είχε το
«Καραντουζένι» (Έπρεπε να ’ρχόσουνα µάγκα µες στον τεκέ µας)

και από

την άλλη µεριά το «Αράπ» (ένα σόλο ζεϊµπέκικο), σπάζοντας έτσι το φράγµα
της αποµόνωσης ενός οργάνου συκοφαντηµένου, παρ’ όλη τη µακραίωνη
παρουσία του στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα (τρίχορδο, ή
πανδούρα ή ταµπουράς στην αρχαία Ελλάδα, θαµπούρα στο Βυζάντιο).
Ο πρώτος δίσκος του Μάρκου Βαµβακάρη αντιµετωπίστηκε µε µεγάλο
ενθουσιασµό και πραγµατοποίησε µεγάλες πωλήσεις, ανοίγοντας έτσι το
δρόµο και για άλλες ηχογραφήσεις τραγουδιών µε µπουζούκια. Ταυτόχρονα
δηµιούργησε και τις προϋποθέσεις για ν’ ανέβει στο πάλκο, στα µέσα του
1934, η πρώτη επώνυµη κοµπανία µε µπουζούκια και µπαγλαµάδες.

2.2 Η Τετράς η ξακουστή του Πειραιώς
Περί το 1934-1935 δηµιούργησε µε τρεις φίλους του –τον Γιώργο
Μπάτη, τον Στράτο Παγιουµτζή και τον Ανέστη ∆ελιά ή Αρτέµη- ένα
πρωτοποριακό για την εποχή µουσικό σχήµα που ονοµάστηκε «Η Τετράς η
ξακουστή του Πειραιώς»10. Η εµφάνιση της «Τετράδος» το καλοκαίρι του
1934, στη Μάντρα του Σαραντόπουλου, στην Ανάσταση του Πειραιά,
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Το όνοµα του σχήµατος δόθηκε από τον Γιώργο Μπάτη. Η ορχήστρα απαρτιζόταν από δύο µπουζούκια,
µπαγλαµά και τραγούδι.
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απλώνει τη φήµη του σ’ όλη την Ελλάδα. «Εκεί έπαιζα εγώ, ο Μπάτης, ο
Ανέστος, κι ο Στράτος. Επαίζαµε εκεί πέντε, έξη µήνες. Και εκεί
εµαζευόντανε ένας άπειρος κόσµος, πολύς. ∆εν µπορούσες να περπατήσεις
από τον κόσµο. Εκεί σεργιανούσε όλος ο κόσµος. Ερχόντουσαν πολλοί από
διάφορα µέρη, δηλαδή από την Αθήνα και απ’ όλες τις συνοικίες, από τις
επαρχίες και εκαθόντουσαν και εγλεντούσαν. ∆ηλαδή ήταν η πρώτη φορά
που έγινε αυτό στον Πειραιά, µε τη Λαϊκή ορχήστρα! Ήταν για πρώτη φορά,
ε! Μεγάλη ∆ουλειά!»11.

Εικόνα 1. «Τετράς η ξακουστή του Πειραιώς»: Μάρκος Βαµβακάρης, Στράτος Παγιουµτζής, Ανέστης
∆ελιάς, Γιώργος Μπάτης. Στου Σαραντόπουλου, το 1934.

Η περιγραφή αυτή του Μάρκου, από την αυτοβιογραφία του, δίνει ως
ένα βαθµό το µέτρο της επιτυχίας της πρώτης αυτής εµφανίσεως της
Πειραιώτικης κοµπανίας. Μιας κοµπανίας της οποίας τα µέλη προέρχονται
από τέσσερα διαφορετικά σηµεία –περιοχές που όµως όλα βρέχονται από το
Αιγαίο Πέλαγος και ήταν κέντρα ανάπτυξης του αστικού λαϊκού τραγουδιού
των αρχών του αιώνα: Γιώργος Μπάτης από µικρός Πειραιώτης (γεννήθηκε
στα Μέθανα), Μάρκος Βαµβακάρης από τη Σύρα, Στράτος Παγιουµτζής από
το Αϊβαλί και Ανέστης ∆ελιάς από τη Σµύρνη.
Σ’ αυτό το σηµείο θεωρείται σκόπιµο να αναφερθούν κάποια
βιογραφικά στοιχεία για το κάθε µέλος της «Τετράδος»:
11

Αγγελική Βέλλου-Κάιλ, Μάρκος Βαµβακάρης Αυτοβιογραφία, σελ. 153
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Ο Γιώργος Μπάτης γεννήθηκε το 1890. Θεωρείται ένας από τους
σηµαντικότερους ρεµπέτες12 της προπολεµικής εποχής, γνωστός και ως
Γιώργος Αµπάτης. Το πραγµατικό του όνοµα ήταν Γιώργος Τσωρός.
Γεννήθηκε το 1886 στα Παλαιά Λουτρά Μεθάνων και σε ηλικία 8 ετών
µετακόµισε στον Πειραιά. Στρατεύτηκε το 1908 και υπηρέτησε έως το 1920!
Έµαθε µπαγλαµά στις στρατιωτικές φυλακές, όπου τον έκλειναν τακτικά γιατί
λιποτακτούσε.
Από το 1915 έπαιζε µπαγλαµά και τραγουδούσε στους τεκέδες και τα
ταβερνάκια του Πειραιά. Το 1925 άνοιξε το πρώτο του χοροδιδασκαλείο
«Κάρµεν» στη ∆ραπετσώνα και το 1931 ένα καφενείο - τεκέ, το «Ζώρζ
Μπατέ», στα Λεµονάδικα του Καραϊσκάκη (Ακτή Τζελέπη), όπου σύχναζαν
όλοι οι µάγκες της εποχής. Έξι χρόνια αργότερα, του το έκλεισαν και
αναγκάστηκε να κάνει άλλο στο Γιουσουρούµ του Πειραιά, όπου συνέχισε να
διδάσκει το µπουζούκι. Παράλληλα, εξασκούσε και άλλα επαγγέλµατα, όπως
κοµπογιαννίτης (πουλούσε «ελιξίρια» για τα δόντια, για τους κάλους, κ.λπ.),
παλαιοπώλης, ενεχυροδανειστής, µικροπωλητής, κ.ά.
Αν και ηχογράφησε µόνο 17 τραγούδια σε δίσκους γραµµοφώνου,
υπήρξε ένας από τους θεµελιωτές του κλασικού πειραιώτικου ρεµπέτικου
τραγουδιού. Οι σηµαντικότερες επιτυχίες του είναι οι εξής: «Μπάτης ο
δερβίσης», «Βάρκα µου µπογιατισµένη», «Οι φυλακές του Ωρωπού», «Ο
Θερµαστής», « Η Ατσιγγάνα», «Οι Φωνογραφητζήδες όλοι», «Ταξίµι
12

Η λέξη ρεµπέτης έχει κατά καιρούς επιδεχθεί ποικίλες ερµηνείες. Άλλοι χαρακτηρίζουν µε αυτήν τον
απείθαρχο, τον ατίθασο, τον εξεγερµένο, άλλοι τον φυγόπονο, τον απρόκοπο, τον τεµπέλη, άλλοι τον
παράνοµο (ιδιότητα που περιλαµβάνει τον αλήτη, τον µάγκα, τον νταή) κι άλλοι τον γλεντζέ, τον ξενύχτη. Η
προέλευση της λέξης αυτής ερευνάται ακόµη και υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδοχές. Προέρχεται
πιθανότατα από την τουρκική γλώσσα (ρεµπέτ = ανυπότακτος) ή από την ελληνική (από το αρχαίο ρήµα
ρέµβω ή ρέµβοµαι= περιφέροµαι, περιπλανώµαι) ή από τη σερβική (ρεµπέτ = µε την έννοια του αντάρτη).
Bασικός όρος του ρεµπέτη είναι η περηφάνια, η σοβαρότητα και η συνέπεια. ∆εν είναι ενοχλητικός, αλλά δεν
ανέχεται και να τον ενοχλήσουν. Ο ρεµπέτης άθελά του παραµελεί την οικογένεια για να απολαύσει τις
πολλές αδυναµίες που έχει µε τον τρόπο που αυτός διάλεξε να ζήσει τη ζωή του: ξενύχτια, γλέντια, τζόγος,
γυναίκες και όλα όσα επιθυµεί ο ρεµπέτης, είναι αντίθετα µε την οικογενειακή ζωή. Στην Eλλάδα η λέξη
ρεµπέτης αποδόθηκε σ' αυτούς που ζούσαν ανέµελη ζωή. ∆ηλαδή στους γλεντζέδες, στους σπάταλους, στους
τζογαδόρους, στους αγαπητικούς της παλιάς εποχής και γενικά σ' όλους αυτούς που µε κάθε τρόπο
απολάµβαναν τη ζωή γλεντώντας ποικιλοτρόπως και δεν τους ενδιέφερε το µέλλον, η αποταµίευση, η
σταδιοδροµία και η δηµιουργία ενός καλύτερου αύριο. Ως προς την ενδυµασία τους αγαπούσαν τα κίτρινα
πουκάµισα και τις κόκκινες γραβάτες, τις λεγόµενες χασάπικες. Ο ρεµπέτης, ενώ ήταν ντυµένος ευρωπαϊκά,
διατηρούσε το ζωνάρι µε τα όπλα και τα διάφορα αντρικά µικροαντικείµενα: το µαντίλι, το τσακµάκι, την
καπνοσακούλα, το κοµπολόι. Τα στέκια του ήταν η ταβέρνα, ο τεκές και το καφενείο. Χαρακτηριστικό του
είναι το µουστάκι.
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Αθηναίικο

και

Ζεϊµπέκικο»,

«Ο

Φασουλάς»,

«Οι

σφουγγαράδες»,

«Καµηλιέρικο», «Ζεϊµπέκικο Σπανιόλο» («Ζούλα σε µια βάρκα µπήκα»), «Ο
Mπουφετζής», «Σου 'χει λάχει», «Μάγκες καραβοτσακισµένοι», «Το
µπαρµπεράκι», «Γυφτοπούλα στο χαµάµ» κ.ά.
Ο Γιώργος Μπάτης αγαπούσε τα παλιά λαϊκά και ρεµπέτικα όργανα.
Στο σπίτι του διατηρούσε µια συλλογή από πέντε µπουζούκια, δυο
µπαγλαµάδες, ένα µισοµπούζουκο, µια κιθάρα και µια ροµβία - λατέρνα. Τα
τελευταία χρόνια της ζωής του τριγύριζε στα γνωστά του στέκια, ταβέρνες
και καφενεία του Πειραιά, παίζοντας στις παρέες τραγούδια από το ένδοξο
παρελθόν του. Πέθανε στις 10 Μαρτίου 1967 και κηδεύτηκε -σύµφωνα µε την
επιθυµία του- παρέα µε τον αγαπηµένο του µπαγλαµά.

Ο Μπάτης µε τους µαθητές του έξω από το καφενείο του (Λεµονάδικα).

Ο Στράτος Παγιουµτζής γεννήθηκε στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας το
1904. Είναι ένας εµβληµατικός τραγουδιστής της κλασσικής εποχής του
ρεµπέτικου. Ήρθε στην Ελλάδα πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή και
εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Από παιδί µπήκε στο µεροκάµατο, αλλά το
µεγάλο πάθος του ήταν το τραγούδι.
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Γρήγορα γνωρίστηκε µε την πειραιώτικη παρέα του ρεµπέτικου και
δηµιουργείται η «Τετράς του Πειραιώς» όπου τραγουδούν όλοι, όµως ο
Στράτος είναι ο βασικός τραγουδιστής. Το 1934 ο Μάρκος ετοιµάζεται να
ηχογραφήσει τον πρώτο του δίσκο. Ο Μάρκος πηγαίνει στην εταιρία για να
παίξει τα τραγούδια του, αλλά όχι και να τα τραγουδήσει, καθώς η κοµπανία
είχε βασικό τραγουδιστή τον Στράτο και ο ίδιος δεν πίστευε στις φωνητικές
του ικανότητες. Όµως, ο Σπύρος Περιστέρης, ο µαέστρος της εταιρίας,
επιµένει να είναι ο Μάρκος ο ερµηνευτής των τραγουδιών του. Έτσι,
δηµιουργείται το εξής παράδοξο: στο λαϊκό πάλκο τα τραγούδια του Μάρκου
να ερµηνεύονται από το Στράτο και στη δισκογραφία από τον Μάρκο.
Ο Στράτος ερµηνεύει τραγούδια του Μπάτη («Ζεϊµπέκικο σπανιόλο»,
«Οι σφουγγαράδες», «Μάγκες καραβοτσακισµένοι») και του τέταρτου της
παρέας, του Ανέστη ∆ελιά («Μάγκες πιάστε τα βουνά», «Τον άντρα σου και
µένα» κ.ά.). Στα πρώτα χρόνια της δισκογραφικής παρουσίας των
Πειραιωτών ο Στράτος συµµετέχει στις περισσότερες ηχογραφήσεις, ακόµα κι
όταν δεν τραγουδάει. Σε πολλά απ' τα πρώτα τραγούδια του Μάρκου παίζει
µπαγλαµά ή ποτηράκια, ενώ δεκάδες είναι οι δίσκοι όπου η φωνή του
χαιρετίζει τους συµµετέχοντες στην ηχογράφηση («Γεια σου Μάρκο µε τις
ζωντανές σου τις πενιές σου», «Γεια σου Σπύρο µου µε το µπουζουκάκι
σου»). Καµιά φορά χαιρετίζει και τον εαυτό του! («Γεια σου και σένα ρε
Στράτο µε τον τζουρά σου»).
Στα µέσα της δεκαετίας του '30 η φωνή του Στράτου Παγιουµτζή είναι
ήδη µύθος. Από τότε αναφέρεται µόνο µε το µικρό του όνοµα, ακόµα και σε
ετικέτες δίσκων. Το 1935 τον χρησιµοποιεί ως ερµηνευτή ο Βαγγέλης
Παπάζογλου («Σαν εγύριζα απ' την Πύλο») και από το 1937 και άλλοι
µεγάλοι Μικρασιάτες δηµιουργοί: ο Παναγιώτης Τούντας («Περσεφόνη µου
γλυκιά», «Είν' ευτυχής ο άνθρωπος» κ.ά.), ο Κώστας Σκαρβέλης («Σε
γελάσανε», «Ο κόσµος πλούτη λαχταρά» κ.ά.) και ο Σπύρος Περιστέρης
(«Θαλασσινό µεράκι», «Για σένα µαυροµάτα µου» κ.ά.). Το 1938 ο Στράτος
θα τραγουδήσει Μανώλη Χιώτη («∆ε λες το ναι και συ») και θα τον οδηγήσει
15

στη συνεργασία µε τον Μπαγιαντέρα13. Επίσης ο Στράτος τραγούδησε και
µερικά απ' τα καλύτερα τραγούδια του τελευταίου («Γυρνώ σαν Νυχτερίδα»,
«Χατζηκυριάκειο»). Με τον Τσιτσάνη είχε γνωριστεί µερικούς µήνες
νωρίτερα και µαζί του θα ξεκινήσει µια πολύχρονη συνεργασία. ∆εκάδες
πασίγνωστα τραγούδια του Τσιτσάνη πρωτοηχογραφήθηκαν µε τη φωνή του
Στράτου Παγιουµτζή, κάτι που δεν είναι καθόλου άσχετο µε την επιτυχία
τους.
Μετά την Κατοχή, όταν οι δισκογραφικές εταιρείες ξανανοίγουν, ο
Στράτος συνεχίζει τη συνεργασία του µε τους παλιότερους λαϊκούς
δηµιουργούς (Μάρκο, Τσιτσάνη, Χιώτη κλπ.) και µε νέους, όπως ο
Απόστολος Καλδάρας («Πάνω σ' ένα βράχο») και ο Γιώργος Μητσάκης
(«Μάγκας βγήκε για σεργιάνι»). Θα συνεχίσει στη δισκογραφία ως τα µέσα
της δεκαετίας του '50, οπότε µε την άνθηση του αρχοντορεµπέτικου η
καριέρα του θα πάρει την κατιούσα.
Στις αρχές της δεκαετίας του '60 ο Ζαµπέτας τον ξαναφέρνει στο
προσκήνιο, εκµεταλλευόµενος τη µεγάλη του επιρροή στις εταιρίες. Ο
Στράτος ηχογραφεί προπολεµικά ρεµπέτικα του Χατζηχρήστου, του Τσιτσάνη
και άλλων δηµιουργών, τον περίφηµο αµανέ «Μινόρε του Στράτου» και τον
ύµνο του Ολυµπιακού «Ολυµπιακέ µεγάλε, Ολυµπιακέ τρανέ».
Εκτός απ' τη δισκογραφία, ο Στράτος επανέρχεται στα λαϊκά πάλκα,
όπου δούλευε ασταµάτητα απ' το 1934 έως το 1955. Τον Οκτώβρη του 1971
καταφέρνει να βγάλει διαβατήριο (το 1937 είχε συλληφθεί για χρήση χασίς
και πήγε εξορία) και να πάει στη Νέα Υόρκη. ∆ούλεψε στη «Σπηλιά», όπου
αποθεωνόταν απ' τους οµογενείς. Στις 16 Νοεµβρίου 1971 «έσβησε» πάνω
στο πάλκο, σε ηλικία 67 ετών. Για να τον γυρίσουν στην πατρίδα και να τον
κηδέψουν, χρειάστηκε να γίνει έρανος από παλιούς φίλους και συνεργάτες
του, ενώ τα έξοδα της κηδείας κάλυψε ο Γιώργος Ζαµπέτας.
Η προσφορά του Στράτου είναι αναµφισβήτητα µεγάλη. Πολλοί
δηµιουργοί αναδείχτηκαν µέσα απ' τη φωνή του, ενώ σε κάποιους άνοιξε τις
13

Το αληθινό του όνοµα είναι ∆ηµήτρης Γκόγκος. Το Μπαγιαντέρας είναι το παρατσούκλι του.
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πόρτες της δισκογραφίας. Τραγούδησε πολλές εκατοντάδες τραγούδια σε
δίσκους, τα περισσότερα από κάθε άλλο λαϊκό τραγουδιστή. Υπάρχουν και
αρκετά τραγούδια όπου αναφέρεται και ως δηµιουργός, πράγµα που µπορεί
να ισχύει για τους στίχους, αλλά είναι απίθανο να ισχύει και για τη σύνθεση,
αφού είναι γνωστό πως ο Στράτος δεν έγραφε µουσική και µάλλον πρόκειται
για «τραγούδια - δώρα» απ' τους δηµιουργούς που τους βοήθησε να
καταξιωθούν. Οι µεγάλοι λαϊκοί δηµιουργοί τον χαρακτήριζαν σαν το
µεγαλύτερο τραγουδιστή της κλασικής εποχής του ρεµπέτικου, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι «στο λαιµό του είχε φωλιές από αηδόνια».

Ο Στράτος του ρεµπέτικου.

Ο Ανέστης ∆ελιάς θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προπολεµικούς
ρεµπέτες, γνωστός και ως Ανεστάκι ή Αρτέµης. Το πραγµατικό όνοµά του
ήταν Αναστάσιος ∆έλιος. Γιος του Παναγιώτη ∆έλιου, σαντουρίστα
φηµισµένου σε όλη τη Μικρά Ασία µε το παρωνύµιο «Μαύρος Γάτος» και
ανιψιός του λαϊκού βιολιστή Μιχάλη ∆έλιου, γεννήθηκε το 1912 στη Σµύρνη.
Ήρθε στην Ελλάδα το 1920 κι εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στη
∆ραπετσώνα.
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Από µικρός άρχισε να ασχολείται µε την κιθάρα, ενώ το µπουζούκι το
έπιασε για πρώτη φορά στα χέρια του γύρω στο 1930, µε την προτροπή του
Μάρκου Βαµβακάρη. Το 1934, µε τη δηµιουργία της «Τετράδος», ο Ανέστης
παρουσίασε τα πρώτα του τραγούδια, τα οποία µπήκαν στη δισκογραφία τα
επόµενα χρόνια. Ανάµεσά τους και «Ο πόνος του πρεζάκια», ένα τραγούδι
προφητικό για τον ίδιο. Έµαθε για την ηρωίνη από τη φιλενάδα του, κάποια
Σκουλαρικού, γυναίκα από τις κακόφηµες συνοικίες των Βούρλων. Παρά τις
επίµονες προσπάθειες των φίλων του, δεν κατάφερε να απεµπλακεί. Μάλιστα,
το 1938 εξορίστηκε στη Νιο ως τοξικοµανής. Έτσι, ένα πρωινό του 1944 τον
βρήκαν στο Βαρβάκειο πεθαµένο µέσα σ' ένα καροτσάκι14. Στα χέρια
κρατούσε το µπουζούκι του που δεν το αποχωριζόταν.
Ο Ανέστης ∆ελιάς δεν ηχογράφησε πολλά τραγούδια, διότι όπως ο
Γιώργος Μπάτης, ο Βαγγέλης Παπάζογλου, ο Γιοβάν Τσαούς και άλλοι
σταµάτησαν το 1937, όταν ο Μεταξάς επέβαλε λογοκρισία, την οποία δεν
µπορούσαν να ανεχτούν. Τα γνωστότερα τραγούδια του: «Αθηναίισσα»,
«Έκανες τη φιγούρα σου µάγκα στη γειτονιά µου», «Για ένα παλιό σακάκι»,
«∆εν είδανε τα µάτια µου τέτοια καλή γυναίκα», «Μάγκες πιάστε τα βουνά»,
«Tο παράπονο του πρεζάκια», «Ο Νίκος (Μάθεσης) ο Τρελλάκιας», «Όταν
µπουκάρω στον τεκέ», «Πάρε ένα γυαλί και κόψε το λαιµό σου», «Η πρέζα»,
«Μάγκα µου το µαχαίρι σου» (ή «Φιγουρατζής» ή «Το κουτσαβάκι»), «Μέσα
στης Πόλης το χαµάµ» (ή «Το χαρέµι στο χαµάµ»), κ.ά.

14

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι στα επίσηµα έγγραφα του δήµου Πειραιά αιτία θανάτου αναγράφεται ως
πνευµονία.
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Ο Ανέστης ∆ελιάς ή Αρτέµης.

Η παρουσία, λοιπόν, της «Τετράδος» άνοιξε το δρόµο µιας νέας
περιόδου στο λαϊκό τραγούδι των πόλεων, αφού τα επόµενα χρόνια οι
ορχήστρες µε κύριο όργανο το µπουζούκι θα πληµµυρίσουν την Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και τις µεγάλες επαρχιακές πρωτεύουσες των νοµών της χώρας.
Περί το 1935 ο Μάρκος Βαµβακάρης εγκαταλείπει τους τεκέδες όπου
έπαιζε ως τότε και εµφανίζεται πια αποκλειστικά σε λαϊκά κέντρα. Τα κέντρα
στα οποία εµφανίστηκε είναι χρονολογικά τα εξής, πάντα σύµφωνα µε την
αυτοβιογραφία του: «Άσπρα Χώµατα» (το οποίο άνοιξε ο ίδιος αλλά
αναγκάστηκε να το κλείσει εφόσον η αστυνοµία δεν του έδωσε άδεια. Στην
κοµπανία προστέθηκε και ο Σκαρβέλης, ο λεγόµενος Παστουρµάς),
«Βοτανικός», ως τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, οπότε σταµάτησε και η
παραγωγή δίσκων, «Οµόνοια» (επί Κατοχής) και, µεταπολεµικά, «Άγιος
Παύλος» (οδός Πατησίων) και, τελικά «Τζιτζιφιές».
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Η «Τετράς η ξακουστή του Πειραιώς» στο µπαρ «Ο Μάρκος».

2.2.1 Η Φραγκοσυριανή
Όταν ο Μάρκος Βαµβακάρης έκλεισε τα «Άσπρα Χώµατα», για πρώτη
φορά έπειτα από 20 χρόνια ταξίδεψε µε τον Μπάτη στη Σύρο. Έπαιξαν µαζί
για περίπου δύο µήνες σ’ ένα µαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον
Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του.
Όπως αφηγείται ο ίδιος : «Εγώ, όταν έπαιζα και τραγουδούσα, κοίταζα
πάντα κάτω, αδύνατο να κοιτάξω τον κόσµο, τα έχανα. Εκεί όµως που έπαιζα,
σηκώνω µια στιγµή το κεφάλι και βλέπω µια ωραία κοπέλα. Τα µάτια της
ήταν µαύρα. ∆εν ξανασήκωσα το κεφάλι, µόνο το βράδυ την σκεφτόµουν, την
σκεφτόµουν... Πήρα, λοιπόν, µολύβι κι έγραψα πρόχειρα:
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Μια φούντωση, µια φλόγα έχω µέσα στην καρδιά,
λες και µάγια µου ’χεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά…
Ούτε και ξέρω πως την λέγανε ούτε κι εκείνη ξέρει πως γι ' αυτήν µιλάει το
τραγούδι. Όταν γύρισα στον Πειραιά έγραψα τη Φραγκοσυριανή».

2.3 Ο Μάρκος Βαµβακάρης στον πόλεµο (1940-1946)
Αυτήν την περίοδο στην Ελλάδα κυβερνά µε δικτατορικό καθεστώς ο
Ιωάννης Μεταξάς και ένα από τα πρώτα µελήµατα του καθεστώτος αυτού
αποτελεί η χειραγώγηση των µουσικών πραγµάτων, ώστε να συνάδουν προς
τη δόµηση της «εθνικής» πολιτισµικής ταυτότητας. Έτσι λοιπόν το ρεµπέτικο
τραγούδι αντιµετωπίζεται σαν µίασµα και σαν απειλή στις συνθήκες που
θέλει το καθεστώς να δηµιουργήσει. Το προµεταξικό ρεµπέτικο τοποθετείται
στο πεδίο της παρέκκλισης, και τα σηµαίνοντα της µαγκιάς (ως προς το
περιεχόµενο) και του ανατολισµού (ως προς τη µορφή και τη µουσική υφή)
στιγµατίζονται, τελούν υπό πλήρη επιτήρηση και ποινικοποιούνται. Η
λογοκρισία του Μεταξά είναι απόλυτη, στην υπηρεσία της στρατιωτικής
µηχανής και επεκτείνεται και στους υπόλοιπους πολιτισµικούς τοµείς: στον
ελληνικό και ξένο τύπο, στο θέατρο, στον κινηµατογράφο, στα βιβλία, στις
ραδιοφωνικές εκποµπές, στα συνέδρια, στις εκθέσεις και στις διαλέξεις.
Η περίοδος λίγο πριν από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ήταν και η πιο
παραγωγική.

Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε

περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα
Τρίκαλα και σε πολλές ακόµα πόλεις, άρχισε εµφανίσεις στον Βοτανικό, µαζί
µε τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρίπη και τον Στέλιο Κεροµύτη.
Αργότερα προστέθηκε στο σχήµα και η Στέλλα Χασκίλ καθώς και άλλες
τραγουδίστριες. Είχε συνεργαστεί µε διάφορες τραγουδίστριες και όπως
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αναφέρει ο ίδιος σε µία συνέντευξή του15: «Με τη Ρόζα Εσκενάζυ είχα
συνεργαστεί, αλλά όχι πολλά πράγµατα. Έπαιξα µε τη Ρίτα Αµπατζή, µε την
Πολίτισσα τη Μαρίκα έπαιξα. Αλλά σας λέω όχι πολλά πράµατα. Άλλη µε
την οποία έπαιξα ήταν η Εβραία, η Στέλλα Χασκίλ. Έπαιζα µε διάφορες
γυναίκες µε της Ρίτας την αδερφή, τη Σοφία την Καρίβαλη». Τα σχήµατα
αυτά γνώρισαν µεγάλη επιτυχία µέχρι τη µέρα που κηρύχτηκε ο πόλεµος.
Από το καλοκαίρι του 1940 και ως την εισβολή των Γερµανών στην
Αθήνα τον Απρίλιο του 1941, γράφονται ρεµπέτικα που αναφέρονται στα
πολεµικά γεγονότα και σχολιάζουν –ως επί το πλείστον- σαρκαστικά την
καθηµερινή ζωή. Ο Μάρκος Βαµβακάρης σχολιάζει την επιστράτευση στο
τραγούδι του «Ο αγύµναστος»:
Όσο κι αν το ’λεγαν πολλοί εγώ δε φανταζόµουν
πως τώρα στα γεράµατα φαντάρος θα ντυνόµουν.
Όµως µε ’βάλαν στη γραµµή εις φάλαγγα κατ’ άντρα
και µε διπλοκλειδώσανε στου πεζικού τη µάντρα.
Στο τραγούδι του «Αν φύγουµε σε πόλεµο» σαρκάζει την ηµέρα που οι
άντρες θα πολεµούν και οι γυναίκες θα κάνουν αντρικές δουλειές:
Αν φύγουµε στον πόλεµο µικρό µου Χαρικλάκι
θα κάνεις τον εισπράκτορα ή και το σωφεράκι.
Θ’ αφήσεις το νοικοκυριό, θ’ αφήσεις την κουζίνα
τραγιάσκα θα φορείς στραβά, θα σου πηγαίνει φίνα.
O Mάρκος έγραψε ένα τραγούδι µε τους εξής στίχους:

15

Συνέντευξη που δόθηκε από το Μάρκο Βαµβακάρη στο δηµοσιογράφο Γιάννη Κουνάδη και την Ελισάβετ
Κουνάδη µε βάση ερωτηµατολόγιο που φτιάχτηκε από τον Παναγιώτη Κουνάδη. Η συνέντευξη αυτή
µαγνητοφωνήθηκε το Φεβρουάριο του 1971 και διαρκεί περίπου 4 ώρες. Ορισµένα χαρακτηριστικά σηµεία
(το ένα πέµπτο περίπου του συνόλου) δηµοσιεύτηκε κατ’ αποκλειστικότητα στο «Τετράδιο». Βλ. σχετικά και
Παναγιώτη Κουνάδη, Εις ανάµνησιν στιγµών ελκυστικών, κείµενα γύρω από το ρεµπέτικο, σσ. 26.
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Θέλω να γίνω ισχυρός ωσάν τον Μουσολίνι,
και σαν τον Χίτλερ ζόρικος, που δένει και που λύνει.
Σαν τον Κεµάλ που έκανε µεγάλη την Τουρκία,
και κάνουν κόζι οι Έλληνες κι έχουνε απορία.
Κι εσύ ρε Στάλιν αρχηγέ του κόσµου το καµάρι,
όλ’ οι εργάτες σ’ αγαπούν γιατ’ είσαι παλληκάρι.
Το τραγούδι αυτό γράφτηκε επί δικτατορίας Μεταξά και δεν κυκλοφόρησε
ποτέ σε δίσκο. Το τραγουδούσαν και τα χρόνια της Κατοχής και
κυκλοφόρησε αργότερα µε άλλους στίχους και τίτλο «Μ’ έµπλεξες βρε
πονηρή»16.
Λίγους µήνες πριν τη δικτατορία του Μεταξά έγραψε:
Επέθανε ο Κονδύλης µας, πάει κι ο Βενιζέλος
την πούλεψε κι ο ∆εµερτζής, που θα ’φερνε το τέλος.
Όσοι γενούν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν,
τους κυνηγάει ο λαός, απ’ τα καλά που κάνουν.
Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω,
να κάθουµαι τεµπέλικα, να τρώω και να πίνω.
Και ν’ ανεβαίνω στη Βουλή, εγώ να τους διατάζω,
να τους πατώ τον αργιλέ και να τους µαστουριάζω.
Τώρα κοιτάξετε καλά Γιαννάκη και Σοφούλη,
Μην ξεµπουκάρει ο Σκλάβαινας και σας µασήσει ούλοι.
Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε σε δίσκο που περιέχει τη δεύτερη, την τρίτη
και την τέταρτη στροφή. Η πέµπτη στροφή πρωτακούστηκε από τον Μαρίνο
Γαβριήλ το 1973. Κυκλοφόρησε µε τίτλο «Ο Μάρκος υπουργός»17.
16

Παναγιώτης Κουνάδης, Εις ανάµνησιν στιγµών ελκυστικών, κείµενα γύρω από το ρεµπέτικο, Τόµος Α΄, σελ.
32.
17
Παναγιώτης Κουνάδης, Εις ανάµνησιν στιγµών ελκυστικών, κείµενα γύρω από το ρεµπέτικο, Τόµος Α΄, σελ.
32.

23

Έγραψε επίσης το «Χαϊδάρι» το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε δίσκο
από τον Μάρκο.
Τρέξε µανούλα να µε δεις, τρέξε για να µε σώσεις,
κι απ’ το Χαϊδάρι µάνα µου να µ’ απελευθερώσεις.
Ο Μάρκος Βαµβακάρης έγραψε και τραγούδησε µε τον Χατζηχρήστο το
«Γεια σας φανταράκια µας» και το «Μουσολίνι, άλλαξε γνώµη».
Επίσης, συµµετείχε ως τραγουδιστής σε κάποια πολεµικά τραγούδια. Ο
Σπύρος Περιστέρης και ο Μίνως Μάτσας έγραψαν τα «Μπενίτο µου, Μπενίτο
µου» και «Την Αλβανία ξέγραψε» τα οποία τραγούδησε ο Μάρκος µε τον
Απόστολο Χατζηχρήστο. Τραγούδησε και το «Στης Αλβανίας τα βουνά» µε
τον Γιάννη Σταµούλη και τον Απόστολο Χατζηχρήστο.
Η µεταξική λογοκρισία και η κατοχή έκαναν τα πράγµατα ακόµη πιο
δύσκολα για το Μάρκο. Με την έναρξη του πολέµου, ο Βοτανικός έκλεισε κι
ακολούθησαν δύσκολα χρόνια και ο Μάρκος αντιµετώπιζε έντονα
βιοποριστικά προβλήµατα. Έτσι, γυρνάει µε το µπουζούκι του όλη την
Ελλάδα για να βγάλει το µεροκάµατο.

2.4 Ο Μάρκος Βαµβακάρης µετά τον πόλεµο
Μετά τον πόλεµο, ο Μάρκος Βαµβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά
δίσκους σε διάφορες εταιρίες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Άφησε µια
παρακαταθήκη 250 περίπου τραγουδιών. Απ’ αυτά 185 «πέρασε» στη
δισκογραφία των 78 στροφών (165 στο όνοµά του και 20 χαρισµένα σε
φίλους και συνεργάτες του), 45 στην COLUMBIA και H.M.V. και 120 στην
ODEON-PARLOPHONE18.

18

Κουνάδης, Π. (1994).
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Μέχρι το 1951 διατήρησε το µύθο του «αρχηγού της µεγάλης παρέας
του ρεµπέτικου» παρ’ όλο που τα πρωτεία στο πάλκο και τη δισκογραφία
διατήρησε τα χρόνια εκείνα ο Βασίλης Τσιτσάνης.
Η δισκογραφική παρουσία του Μάρκου στις 78 στροφές διακόπτεται
γύρω στο 1952 λόγω προβληµάτων µε την υγεία του αλλά και λόγω του
γενικότερου κλίµατος που υπήρχε στις δισκογραφικές εταιρείες. Έτσι,
ηχογραφεί ένα µόνο δίσκο το 1954 («Πολλά είδανε τα µάτια µου» - «Το
συµφέρον» µε τον ίδιο και τη Μαίρη Τζάνετ) και µ’ αυτόν τελειώνει µια
συνεργασία µε τον Μίνωα Μάτσα και τον Σπύρο Περιστέρη η οποία είχε
ξεκινήσει το 1933.
Η επόµενη πενταετία είναι η χειρότερη στην καλλιτεχνική πορεία του
Μάρκου Βαµβακάρη. Το 1954 αρρώστησε µε βαριά αρθρίτιδα και
εξαφανίστηκε από τη δισκογραφία και τα πάλκα. Το γεγονός αυτό τον
οδήγησε στην πλήρη καλλιτεχνική του αποµόνωση. Όταν θέλησε να
επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η ελληνική µουσική
βιοµηχανία τον θεωρούσε «ξεπερασµένο» και δεν τον έπαιρνε κανένας σε
κάποιο µαγαζί.
Μέχρι το 1959 ζει στην ανέχεια κυρίως µε πολύµηνες περιοδείες στην
επαρχία και σε πανηγύρια. Γυρνάει πολλές φορές στα καφενεία των περιοχών
γύρω από τη Νίκαια (όπου συχνά έπαιρνε και το γιο του Στέλιο) και παίζει για
τις παρέες των πελατών χωρίς µεροκάµατο. Η απόγνωσή του κορυφώνεται
όταν τον διώχνουν από ένα καφενείο για ν’ ακούσουν τραγούδια από το τζουκ
µποξ. Τότε γράφει το τραγούδι «Απελπίστηκα», το οποίο σηµατοδοτεί την
επόµενη δισκογραφική του παρουσία.

2.5 Η δεύτερη καριέρα και η αποθέωση
Το 1959 ο Τσιτσάνης ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της
CΟLUMBIA και κάλεσε τον Μάρκο Βαµβακάρη ο οποίος, µε τη συµβολή
του Γιάννη Καραµπεσίνη και του Κώστα Παπαδόπουλου, ηχογραφεί έξι
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τραγούδια του που περνούν στη δισκογραφία των 78 στροφών. Πρόκειται για
τα: «Απελπίστηκα» - «Ο Κάβουρας», «Το µπουζούκι στο Παρίσι» - «Σ’ αυτό
τον κόσµο τον κακό» και «Τα µατόκλαδά σου λάµπουν» - «Αντιλαλούν οι
φυλακές»19.
Ο Τσιτσάνης επαναφέρει σηµαντικά τραγούδια του Μάρκου
Βαµβακάρη, κυρίως µε τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση αλλά και από την
Καίτη Γκρέι, την Άντζελα Γκρέκα, το Στράτο ∆ιονυσίου και άλλους. Τα
τραγούδια αυτά είχαν ευρύτατη αποδοχή, ακούγονταν από τα τζουκ µποξ σε
όλη την Ελλάδα και δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για την αναβίωση του
κλασικού ρεµπέτικου.
Στο σηµείο αυτό (1960) ξεκινάει η δεύτερη καριέρα του συνθέτη, ο
οποίος ευτύχησε να δει το έργο του αναγνωρισµένο. Πολλά νέα τραγούδια
του µπήκαν στη δισκογραφία των 45 στροφών ενώ τραγούδια του θα
ζητήσουν και οι άλλες νεότερες εταιρείες, όπως η Lyra και η Philips. Έτσι,
µεταξύ 1960-1967 περνούν στη δισκογραφία των 45 στροφών πάνω από 50
τραγούδια, µεταξύ των οποίων και µερικές επανεκτελέσεις παλιότερων
επιτυχιών του.
Μετά από αυτή τη µεγάλη επιτυχία στη δισκογραφία, αποκαθίσταται,
κερδίζει ξανά την καταξίωση και αναγνωρίζεται σαν η µεγαλύτερη
φυσιογνωµία του ρεµπέτικου. ∆ίνεται η δυνατότητα στο Μάρκο να
ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα, αλλά και να δώσει συναυλίες σε
πρωτόγνωρους για τους ρεµπέτες χώρους. Το 1966 κάνει την εµφάνισή του σε
µπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθούν πολλές εµφανίσεις στην Αθήνα και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας. Επίσης, εµφανίζεται στο «Χίλτον» (8/5/1968) και
αργότερα στην τηλεόραση.
Η γνωριµία και η συµπαράσταση που είχε από τους φοιτητές τον
φέρνουν κοντά στη νέα γενιά µε µία σειρά εκδηλώσεων, όπως η συναυλία στο
«Σύλλογο Κρητών Σπουδαστών», η συναυλία στο «Κεντρικόν» στις 5
19
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∆εκεµβρίου του 1966, οι παρουσίες του στη γιορτή της «∆ηµοκρατικής
Αλλαγής» στις 12 Φεβρουαρίου 1967 και η τιµητική βραδιά που οργάνωσε ο
«Σύλλογος Φοιτητών Νέας Φιλαδελφείας» στις 10 Μαρτίου 196720.
Η επιτυχία στη δισκογραφία, η παρουσία του και πάλι στο πάλκο το
1969 και 1970 αλλά και η έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση της
αυτοβιογραφίας του, συνέβαλαν στην πλήρη αποκατάσταση του ηθικού του
και απάλυνε τη στενοχώρια που είχε συσσωρευτεί στα δύσκολα χρόνια της
δεκαετίας του ’50.

2.6 Ο Μάρκος περνάει στην ιστορία
Στις 8 Φλεβάρη του 1972 σε ηλικία 66 ετών, ο Μάρκος πέρασε στην
ιστορία, αφήνοντας τεράστια παρακαταθήκη: το µπουζούκι, έγινε λαϊκό
όργανο, και καταξιώθηκε ως τέτοιο, χάρη σ' αυτόν. Επίσης, η λαϊκή ορχήστρα
µε κυρίαρχα τα µπουζούκια, που πρώτος εισήγαγε, ήταν πλέον θεσµός και
ήταν ο άνθρωπος που συστηµατοποίησε την ηχογράφηση του ρεµπέτικου
τραγουδιού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
3. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΦΗ ΣΤΟΝ ΜΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟ∆Ο 1932-1940 ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
3.1 Κατάλογος τραγουδιών του Μάρκου Βαµβακάρη που ηχογραφήθηκαν
κατά την περίοδο 1932-1940
Η γνωστή δηµιουργία του Βαµβακάρη ανέρχεται σε εκατοντάδες
τραγούδια (γύρω στα 350-400), εν µέρει µόνο καταλογογραφηµένα. Στον
πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ηχογραφηµένα τραγούδια του κατά
την περίοδο αυτή, o τραγουδιστής, ο στιχουργός, η χρονολογία ηχογράφησής
τους και η εταιρεία που ηχογραφήθηκαν.
Πίνακας 1. Κατάταξη των τραγουδιών του Μάρκου Βαµβακάρη κατά χρονολογία ηχογράφησης21.

ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
Εφουµέρναµ' ένα βράδυ
Ταξιµ σερφ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΤΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ
Βαµβακάρη
1932 COLUMBIA 78στροφών
Οργανικό-Βαµβακάρη 1932 COLUMBIA 78στροφών

Καραντουζένι
Αράπ Ζεϊµπέκικο
Ο µαστούρας
Μόρτισσα χασικλού
Όταν πίνω τουµπεκάκι
Μάρκος ο Συριανός
Ώρες µε θρέφει ο λουλάς
Τα µάτια σου τ' αράπικα
Χαρµάνης
∆ερβίσης
Για το γινάτι σου µωρή
Πειραιώτικος Μανές
Τα µαγεµένα µάτια σου
Κλωστηρού
Ο χασάπης
Στα σίδερα µε βάλανε
Όταν µε βλέπεις να περνώ
Η ξανθιά
Κάποτε ήµουνα κι εγώ
Ο συνάχης

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη

Βαµβακάρης
Οργανικό
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης

1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934

PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
COLUMBIA 78στροφών
COLUMBIA 78στροφών
H.M.V 78στρ
H.M.V 78στρ
H.M.V 78στρ
H.M.V 78στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ
COLUMBIA 78στροφών
COLUMBIA 78στροφών
COLUMBIA 78στροφών
COLUMBIA 78στροφών
COLUMBIA 78στροφών
COLUMBIA 78στροφών
H.M.V 78στρ
H.M.V 78στρ
H.M.V 78στρ
H.M.V 78στρ
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Σαν είσαι µάγκας και νταής
Λόντος και Κοριάνι
Τραγιάσκες
Η κολπατζού
Θέλω µαστούρης να γίνω
Κορόιδο
Μ' έκαψες τσαχπίνα µου
Πρέπει να ξέρεις µηχανή
Αλανιάρης

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη

Πληµµύρα

Βαµβακάρη

Αν είσαι µάγκας
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Ο Μάρκος ο µαθητής
Πρέπει να χτίσω ένα τζαµί
Βαµβακάρη
Η Φραγκοσυριανή
Βαµβακάρη
Χτες βράδυ στο σκοτάδι
Βαµβακάρη
Σκύλα µ' έκανες και λιώνω
Βαµβακάρη
Το διαζύγιο
Βαµβακάρη
Αλάνα Πειραιώτισσα
Βαµβακάρη
Ο αραµπατζής
Βαµβακάρη
Κάν’ τονε Σταύρο κάν’ τονε
Βαµβακάρη
Αλανιάρα απ' τον Πειραία
Βαµβακάρη
Αλανιάρα απ' τον Πειραία
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Ο Μάρκος κάνει σαρµάκο
Αντιλαλούνε οι φυλακές
Βαµβακάρη
Ο ισοβίτης
Βαµβακάρη
Η γυναίκα µου ζηλεύει
Βαµβακάρη
Ο Μάρκος υπουργός
Βαµβακάρη
Τώρα την καλοκαιριά µικρό µου Βαµβακάρη
Ζηλιάρα
Σύρος
Το 1912

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη

Τα καραβοτσακίσµατα

Βαµβακάρη

Μ' έκανες και χώρισα
Ήµουνα µάγκας µια φορά

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη

Ταξιµ ζεϊµπέκικο
Όσοι έχουνε πολλά λεφτά
Μαύρα µάτια µαύρα φρύδια

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη

∆εν τον θέλω µάνα µου
Όλοι οι ρεµπέτες του ντουνιά

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη

Γέρασες και πια δεν σ' αγαπώ Βαµβακάρη
Ο γρουσούζης
Βαµβακάρη
Μάνα µε µαχαιρώσανε
Βαµβακάρη
∆εν παύει πια το στόµα σου
Είσαι µελαχρινό και νόστιµο
Μ' έµπλεξες βρε πονηρή

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη

Βαµβακάρης-Αµπατζή
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη-Μαρίτσα
Πανδρά
Άννα ΠολίτισσαΜαρίτσα Πανδρά
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρη
Βαµβακάρης
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
ΒαµβακάρηςΡούκουνας
Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
ΒαµβακάρηςΠαγιουµτζής
ΒαµβακάρηςΠαγιουµτζής
Βαµβακάρης
Οργανικό (Μπουζούκι:
Μάρκος,
κιθάρα:Περιστέρης)
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη-Ρούκουνα
ΚαρίβαληΒαµβακάρης
Βαµβακάρης
ΒαµβακάρηΠαγιουµτζή
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη-Κορίνα
Θεσσαλονικιά
Βαµβακάρη
Παγιουµτζής-

1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1935
1935

H.M.V 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ
COLUMBIA 78στροφών
COLUMBIA 78στροφών

1935

COLUMBIA 78στροφών

1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936

COLUMBIA 78στροφών
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ
H.M.V 78στρ
H.M.V 78στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ
H.M.V 78στρ
H.M.V 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
ODEON 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ
COLUMBIA 78στροφών
COLUMBIA 78στροφών
PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ

1936
1936
1936

PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ

1936

PARLOPHONE 78στρ

1936
1936

PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ

1936
1936
1936

PARLOPHONE 78στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ

1936
1937

ODEON 78στρ
PARLOPHONE 78στρ

1937
1937
1937

ODEON 78στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ

1937
1937
1937

ODEON 78στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ
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Μικρός αρραβωνιάστηκα
Στο Φάληρο που πλένεσαι

Γιατί µικρούλα µου

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
ΒαµβακάρηΠαγιουµτζή
ΒαµβακάρηΠαγιουµτζή

∆εν µου µιλάς δεν µε κοιτάς
Κατινάκι
Μονάχος µες την µοναξιά

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη

Τα ζηλιάρικά σου µάτια
Πεισµατάρα

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
ΒαµβακάρηΠεριστέρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη

Με τις µυρωδιές σου

Κι αν είµαι φτωχαδάκι
Στο Χόλλυγουντ
Θα 'ρθω να σε ξυπνήσω
Για σένα υποφέρω
Μια γαλανοµάτα στην Αθήνα
Νόστιµο τρελό µικρό µου
Στης Νύχτας το σκοτάδι
Πάψε να µε τυραννάς
Τα µπλε παράθυρά σου
Τότε που τα χα τα λεφτά
Νόστιµη µαυροµατού
Λιώνω µυστικά
Σε ξέχασα δεν σ’ αγαπώ
Πολίτισσα
Με σκλάβωσε η αγάπη σου
Τη µηχανή παράτα τη
Σουλτάνα µαυροφόρα
Τα δυο σου χέρια πήρανε
Φοράς φουστάνι βυσσινί
Ζητώ παντού ο καηµένος
Τα ωραία σου µατάκια
Αγαπώ τα µαύρα µάτια
Αν θέλεις να µε δεις γαµπρό
Ρίξε τσιγγάνα τα χαρτιά
Μια όµορφη µελαχρινή
Γιατί γιατί µου το ‘κρυψες
Φίνα τα 'χεις καταφέρει
Σιγανοπαπαδίτσα
Χριστίνα
Άδικα µε κατακρίνουν

Βαµβακάρης
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη-Πετρίδου
ΠαγιουµτζήςΣτελλάκης
ΠαγιουµτζήςΣτελλάκης
ΒαµβακάρηςΠετρίδου-Περιστέρης
Βαµβακάρης-Πετρίδου
Βαµβακάρης
ΠαγιουµτζήςΒαµβακάρης
Βαµβακάρης

Βαµβακάρης
Βαµβακάρης
Βαµβακάρη-Πετρίδου
Βαµβακάρη-Πετρίδου
ΒαµβακάρηΠαγιουµτζή
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
ΒαµβακάρηΒαµβακάρηΠαγιουµτζή
Παγιουµτζή
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη-Καρίβαλη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη-Καρίβαλη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
ΒαµβακάρηΒαµβακάρη
Χατζηχρήστος
ΧατζηχρήστοςΒαµβακάρη
Βαµβακάρης
Βαµβακάρη-Ασίκη Βαµβακάρη
ΒαµβακάρηΒαµβακάρη -Μάτσα Χατζηχρήστος
ΒαµβακάρηςΒαµβακάρη
Χατζηχρήστος
ΒαµβακάρηςΒαµβακάρη
Χατζηχρήστος
ΧατζηχρήστοςΒαµβακάρη-Φωτίδα Βαµβακάρης
Βαµβακάρη
Βαµβακάρης
Βαµβακάρη
Παγιουµτζής-Χιώτης
Βαµβακάρη
Παγιουµτζής
Βαµβακάρη
Βαµβακάρης
Βαµβακάρη-Φωτίδα Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
ΠαγιουµτζήςΒαµβακάρη
Χρυσίνης
ΒαµβακάρηΒαµβακάρηςΤαµβάκη-Γούναρη Χατζηχρήστος
ΒαµβακάρηςΒαµβακάρη-Στάθµα Χατζηχρήστος
ΒαµβακάρηςΒαµβακάρη-Μακρή Χατζηχρήστος
Βαµβακάρη-Μακρή Βαµβακάρης

1937
1937

ODEON 78στρ
ODEON 78στρ

1937

COLUMBIA 78στροφών

1937

COLUMBIA 78στροφών

1937
1937
1937

PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ

1937
1937

PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ

1937
1937
1937
1937

PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ

1937
1937

ODEON 78 στρ
ODEON 78 στρ

1938
1938
1938
1938
1938
1938

ODEON 78 στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78 στρ
ODEON 78 στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ

1938

ODEON 78 στρ

1939
1939

PARLOPHONE 78στρ
ODEON 78 στρ

1939

ODEON 78 στρ

1939

PARLOPHONE 78στρ

1939

PARLOPHONE 78στρ

1939
1940
1940
1940
1940
1940
1940

PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
H.M.V 78στρ
H.M.V 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
ODEON 78 στρ
ODEON 78στρ

1940

COLUMBIA 78στροφών

1940

PARLOPHONE 78στρ

1940

PARLOPHONE 78στρ

1940
1940

PARLOPHONE 78στρ
PARLOPHONE 78στρ
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Ψηλά τη χτίζεις τη φωλιά
Ο αγύµναστος
Το δώρο που σου έκανα
Κάτω κει στη ∆ραπετσώνα
Κούλα Φραγκοσυριανή
Είσαι αφράτη σαν φραντζόλα
Αφ' ότου εγεννήθηκα
Με πλάνεψες µποέµισσα
Αν φύγουµε στον τον πόλεµο
Καβαλιώτισσα
Μαρόκο
∆υο µεράκια στην καρδιά µου
Τα τσαγκαράκια
Ο κουµπάρος ο ψαράς

Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη-Φωτίδα Βαµβακάρη
ΒαµβακάρηΒαµβακάρη
Αντιβάχη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
ΒαµβακάρηΒαµβακάρη
Χατζηχρήστος
ΒαµβακάρηΧατζηχρήστος
ΒαµβακάρηΒαµβακάρηςΚαρυδάκηΚαρίβαλη
∆ερέµπεη
ΚαρίβαληΒαµβακάρη
Βαµβακάρης
ΟλλανδέζουΒαµβακάρηΚοφινιώτη
Χατζηχρήστος
Βαµβακάρη
Βαµβακάρης
ΠετροπουλέαΒαµβακάρη∆ιαµαντόπουλου
Χατζηχρήστος
Βαµβακάρη-Φωτίδα Βαµβακάρης
ΒαµβακάρηΠαγιουµτζήςΠαγιουµτζή
Βαµβακάρης
ΒαµβακάρηςΒαµβακάρη
Καρίβαλη

1940
1940

ODEON 78 στρ
ODEON 78 στρ

1940
1940

ODEON 78 στρ
ODEON 78 στρ

1940

ODEON 78 στρ

1940

ODEON 78 στρ

1940

PARLOPHONE 78στρ

1940

PARLOPHONE 78στρ

1940
1940

ODEON 78 στρ
PARLOPHONE 78στρ

1940
1940

ODEON 78 στρ
PARLOPHONE 78στρ

1941

ODEON 78 στρ

1941

ODEON 78 στρ

Πίνακας 2. Τραγούδια που δεν έχει εντοπιστεί η χρονολογία ηχογράφησης22

Ξανάρθες Βασιλιά

Βαµβακάρη

Έχει όµορφες αφράτες

Βαµβακάρη
ΒαµβακάρηΟ Μάρκος ο πολυτεχνίτης Περιστέρη
Για σένα ρούσα και ξανθιά Βαµβακάρη
Με µια µονάχα σου µατιά Βαµβακάρη
Μη µε πεισµατώνεις
Βαµβακάρη
ΒαµβακάρηΣτην πλάκα που επήγαινα Περιστέρη
Απόψε θα περάσω

Το πορτοφόλι

Περιστέρη
ΒαµβακάρηΦωτίδα
ΒαµβακάρηΠεριστέρηΠετροπουλέα

Γεια σας φανταράκια µας

Βαµβακάρη

Μουσολίνι άλλαξε γνώµη

Βαµβακάρη
ΒαµβακάρηςΠετρίδου
ΒαµβακάρηΚαρίβαλη
Βαµβακάρη
Βαµβακάρη
οργανικό
Βαµβακάρη
ΧατζηχρήστοςΒαµβακάρηςΠαπαϊωάννου
ΒαµβακάρηΧατζηχρήστος
ΒαµβακάρηΧατζηχρήστος
ΒαµβακάρηΧατζηχρήστος

1935

ODEON 78στρ

1937

ODEON 78 στρ

1937
1938
1938
1938

ODEON 78στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ
ODEON 78στρ

1938

ODEON 78 στρ

1939

ODEON 78 στρ

1940

ODEON 78 στρ

1940

ODEON 78 στρ

1940

ODEON 78 στρ

22

Παναγιώτης Κουνάδης, Εις ανάµνησιν στιγµών ελκυστικών, κείµενα γύρω από το ρεµπέτικο, Τόµος Α΄,
σελ.128.

31

3.2

Κατηγορίες τραγουδιών του Μάρκου Βαµβακάρη ανάλογα µε το

περιεχόµενό τους
Τα τραγούδια που έγραψε ο Μάρκος Βαµβακάρης λόγω του
περιεχοµένου τους µπορούν να κατανεµηθούν στις εξής οµάδες:
• Με περιεχόµενο γύρω από το χασίσι και την «παρανοµία»
• Ερωτικά
• Κοινωνικού περιεχοµένου και κριτικής
• Επαγγελµάτων
• Αυτοβιογραφικά
• Συγκεκριµένων γεγονότων-προσώπων
• Με περιεχόµενο γύρω από το στρατό και τον πόλεµο
• Του Χάρου
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3.3

Μουσική καταγραφή και ανάλυση τραγουδιών του Μάρκου

Βαµβακάρη.

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα εξής τραγούδια του Μάρκου Βαµβακάρη:
1. Ο χασάπης
2. Φραγκοσυριανή
3. Πληµµύρα
4. Ώρες µε θρέφει ο λουλάς
5. Πολίτισσα
6. Τα δυο σου χέρια πήρανε
7. Χρόνια στον Περαία
8. Αν µ΄ αξιώσει ο Θεός
9. Ο Μάρκος µαθητής
Τα τραγούδια αυτά επιλέχτηκαν καθότι µέσα απ’ αυτά φαίνονται τα
χαρακτηριστικά του Μάρκου Βαµβακάρη ως προς την συνθετική, την
τραγουδιστική και την παικτική του ιδιότητα.
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Στην πρώτη στροφή στην επανάληψη της εισαγωγής, καθώς επίσης και στην
πρώτη φορά της εισαγωγής στην δεύτερη στροφή τα µέτρα 4 και 5 γίνονται
ως εξής:

Στην πρώτη φορά της εισαγωγής στην δεύτερη στροφή το µέτρο 6 γίνεται:

Στην επανάληψη της εισαγωγής στη δεύτερη στροφή τα µέτρα 4 και 5
γίνονται:
34

Στην τρίτη στροφή στην εισαγωγή και στην τέταρτη εισαγωγή στην πρώτη
φορά το µέτρο 2 γίνεται:

ενώ το µέτρο 5 σε ολόκληρη την εισαγωγή της τρίτης και τέταρτης στροφής,
καθώς και στην πέµπτη εµφάνιση της εισαγωγής γίνεται:

Τα µέτρα 3 και 7 στην τρίτη στροφή όπου υπάρχει όγδοο γίνεται δέκατο
έκτο και επαναλαµβάνεται.
Στην εισαγωγή της τέταρτης στροφής το µέτρο 9 γίνεται:

Από τη δεύτερη στροφή και σε κάθε επόµενη εµφάνισή του το µέτρο19
γίνεται:

Αρµονία: Οι συγχορδίες που χρησιµοποιεί είναι η Φα+, Λα+, και Ρε- όπως
φαίνεται στην παρτιτούρα.
Μόνο στην πρώτη εµφάνιση της εισαγωγής το Λα+ µπαίνει στο δεύτερο
µισό του όγδοου µέτρου, ενώ στην επανάληψή της το Φα+ µπαίνει στο
µέτρο 3.
Στην επανάληψη της εισαγωγής της τρίτης στροφής Λα+ δεν υπάρχει αλλά
τη θέση του παίρνει το ρε-.
Στην τελευταία εισαγωγή την πρώτη φορά το πρώτο µισό του µέτρου 6
εναρµονίζεται µε ρε- ενώ το δεύτερο µισό µε φα+.
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∆ρόµος: Η εισαγωγή, καθώς και η πρώτη φράση του τραγουδιού µέχρι και
το µέτρο 14 είναι σε πεντάχορδο µινόρε (ρε, µι, φα, σολ, λα), ενώ από το 15
έως και το 19 είναι στη σχετική µατζόρε (φα, σολ, λα, σιb, ντο, ρε, µι, φα)
µε το σιb όµως να γίνεται σιn και το µι της πάνω οκτάβας να γίνεται µιb
λόγω έλξης και των δύο από το ντο.
Τα όργανα που χρησιµοποιεί είναι µπουζούκι και κιθάρα.
Ρυθµός: το τραγούδι είναι σε ρυθµό χασάπικο 2/4
Σχόλια: Στο τραγούδι αυτό ο Μάρκος Βαµβακάρης επευφηµεί το επάγγελµα
του χασάπη, ένα επάγγελµα που και ο ίδιος έχει κάνει. Στις τρεις πρώτες
στροφές φαίνεται να βλέπει τον χασάπη µέσα από τα µάτια της γυναίκας
ενώ στην τελευταία δηλώνει και τον προσωπικό του θαυµασµό για το
χασάπη. Οι κύκλοι των µελωδιών ολοκληρώνονται σε τετράµετρα ή
οκτάµετρα.
Στην πρώτη του εκτέλεση τραγουδάει ο ίδιος ο συνθέτης.
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Χασάπη µου µε την ποδιά που σαν την δέσεις πίσω
Όταν σε δω χασάπη µου τώρα θα ξεψυχήσω
Χασάπη µου όταν σε δω τώρα θα ξεψυχήσω
Γυαλίζουν τα θηκάρια σου στη µέση που τα βάνεις
Με την ποδιά την κόκκινη εσύ θα µε τρελάνεις. ∆ις
Αστράφτουν τα µαχαίρια σου λάµπει και το µασάτι
Λάµπουν τα µαύρα µάτια σου µαγκίτη µου χασάπη
Παλεύεις µε τα αίµατα µα δεν πονεί η καρδιά σου
Σε αγαπώ χασάπη µου µ΄ αυτή τη λεβεντιά σου
χασάπη µου σε αγαπώ µ΄ αυτή τη λεβεντιά σου
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Στην πρώτη στροφή του τραγουδιού τα µέτρα 28, 29, 38 και 39
παραλείπονται
Στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη στροφή ανάµεσα στα µέτρα 23 και
24 προστίθεται ακόµη ένα µέτρο ίδιο λόγω των δύο παραπάνω
συλλαβών που έχει ο πρώτος στίχος αυτών των στροφών.
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Στη δεύτερη και στην πέµπτη στροφή τα µέτρα 30 και 40 γίνονται:

Στη δεύτερη στροφή το µέτρο 6 καθώς και στην τέταρτη στροφή
γίνεται:

Στην τρίτη στροφή το µέτρο 25 γίνεται:

Στην τέταρτη στροφή το µέτρο 7 γίνεται:

ενώ παραλείπονται και τα µέτρα 38 και 39
Στην πέµπτη οργανική στροφή τα µέτρα 5 και 6 γίνονται:

και τα 28, 29, 38 και 39 παραλείπονται.
Το µέτρο 42 γίνεται:

ενώ το µέτρο 25 γίνεται:
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Η αρµονία που χρησιµοποιεί είναι η ΦΑ#- και η ΝΤΟ#+ (V-I)
∆ρόµος: όλο το τραγούδι είναι σε δρόµο µινόρε αρµονικό (φα#, σολ#, λα, σι,
ντο#, ρε, µι#, φα#)
Τα όργανα που χρησιµοποιεί είναι µπουζούκι και κιθάρα.
Η πρώτη στροφή του τραγουδιού αποτελείται από έναν 14σύλλαβο κι έναν
15σύλλαβο στίχο
Οι υπόλοιπες αποτελούνται από έναν 15σύλλαβο κι έναν 16σύλλαβο
Σχόλια: Τραγούδι το οποίο γράφτηκε για µια κοπέλα στη Σύρο την οποία ο
συνθέτης αντίκρισε σε µια εµφάνισή του και την ερωτεύτηκε.
Η Α’ φράση του κουπλέ ανά στροφή παίρνει τους εξής αριθµούς µέτρων
8,11,11,11,8
Η Β’ φράση του κουπλέ ανά στροφή παίρνει τους εξής αριθµούς µέτρων
8,10,10,8,8
Στην πρώτη του εκτέλεση τραγουδάει ο ίδιος ο συνθέτης.

Μια φούντωση µια φλόγα έχω µέσα στην καρδιά
(Και µάγια µου ‘χεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά) δις
Θα’ ρθω να σε ανταµώσω πάλι στην ακρογιαλιά
(Θα ήθελα να µε χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά) δις
Θα σε πάρω να γυρίσω Φοίνικα Παρακοπή
(Γαλησσά και Ντελα γκράτσια και ας µου ’ρθει συγκοπή) δις
Στο Πατέλι στο Νιχώρι φίνα στην Αληθινή
(Και στο Μπισκοπιό ροµάντζα γλυκιά µου Φραγκοσυριανή) δις
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Η επανάληψη του µέτρου 4 ισχύει για την πρώτη στροφή ενώ στις επόµενες
ανάµεσα από κάθε στίχο παρεµβάλλεται εισαγωγή.
Η επανάληψη του µέτρου 2 ισχύει για την πρώτη και δεύτερη εισαγωγή.
Εξαίρεση αποτελεί η τελευταία εµφάνιση της εισαγωγής (µετά την τελευταία
στροφή) η οποία επαναλαµβάνεται και η επανάληψή της παίζεται ως εξής:

Η

κιθάρα

δεν

παίζει

συγχορδίες

αλλά

µόνο

την

µπασογραµµή

Στην αρµονία λοιπόν του τραγουδιού βάση και της µελωδικής γραµµής
θεωρούµε ότι έχει ρε-.
Τα όργανα που χρησιµοποιεί είναι µπουζούκι, κιθάρα και ζήλια τα οποία
παίζουν 16/16 και 1/8 µόνο στην εισαγωγή.
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∆ρόµος: όλο το τραγούδι αναπτύσσεται στο πρώτο πεντάχορδο του ουσάκ
(ρε, µιb, φα, σολ, λα,)
Σχόλια: Τραγούδι που αναφέρεται στη µεγάλη πληµµύρα του 1935. Με
σατυρικό τρόπο ο Μάρκος Βαµβακάρης σχολιάζει τη µεγάλη αυτή πληµµύρα
που κάθε άλλο παρά ευτράπελο υπήρξε. Στο τραγούδι αυτό χρησιµοποιεί το
δίστιχο
Με παράσυρε το ρέµα
Μάνα µου δεν είναι ψέµα
Το οποίο αργότερα ο Βασίλης Τσιτσάνης θα δανειστεί για να δηµιουργήσει το
οµώνυµο µε τον πρώτο στίχο τραγούδι.
Το τραγούδι αποτελείται από δύο 2µετρα.
Στην πρώτη του εκτέλεση τραγουδάει ο ίδιος ο συνθέτης και η Μαρίτσα
Πανδρά.
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Με τη φετινή πληµµύρα βρε
όρη και βουνά επήρα
Είδα µάνα να φωνάζει βρε
και βαριά ν’ ανεστενάζει
Το µωρό το µικρό το παιδί µου
σώσε µου το και παρ’ τη ζωή µου
Έπεσα για να το σώσω βρε
κόντεψα να µη γλιτώσω
Με παράσυρε το ρέµα βρε
µάνα µου δεν είναι ψέµα
Μες το ρέµα κολυµπούσα βρε
να το σώσω δεν µπορούσα
Μόλις βγήκα στη στεριά
δυο παιδιά και µια γριά
Σ’ ένα δέντρο ανεβασµένοι βρε
εγλιτώσαν οι καηµένοι
Περιστέρι και Μοσχάτο βρε
τα ‘καν’ όλα άνω κάτω
Καµίνια και Αγια Σωτήρα βρε
τα ‘πνιξ’ όλα η πληµµύρα
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Στην εισαγωγή για την τρίτη στροφή το µέτρο 15 γίνεται
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Στην αρµονία του υπάρχει µόνο το Μι+ εκτός από την τέταρτη εισαγωγή
όπου στο µέτρο 6 µπαίνει σι+ και επανέρχεται σε µι ξανά από το µέτρο 9
∆ρόµος: Είναι σε δρόµο µατζόρε (µι, φα#, σολ#, λα, σι, ντο, ρε#, µι)
Χουζάµ (µι, φαx, σολ#, λα, σι, ντο#, ρε, µι)
Μουστάρ (µι, φαx, σολ#, λα#, σι, ντο#, ρε#, µι)
Τα όργανα που χρησιµοποιεί είναι µπουζούκι, κιθάρα και µπαγλαµάς
Σχόλια: Ένα από τα αυτοβιογραφικά τραγούδια του Μάρκου Βαµβακάρη στο
οποίο περιγράφεται η τραγική ζωή του. Αντιλαµβάνεται το κακό που του
δηµιουργεί η χρήση του χασισιού αλλά µας διευκρινίζει πως είναι η λύση
στην σκληρή του ζωή. Χαρακτηριστική αντίθεση στη σύνθεση του κοµµατιού
είναι ο ρυθµός του και η χρήση αποκλειστικά δρόµου µατζόρε, σε σχέση µε
τον στίχο.
Η εισαγωγή του κοµµατιού και το δεύτερο µέρος του κουπλέ αποτελούνται
8µετρα, ενώ το πρώτο κοµµάτι του κουπλέ από 7µετρα.
Στην πρώτη του εκτέλεση τραγουδάει ο ίδιος ο συνθέτης.
Ώρες µε θρέφει ο λουλάς ‘ώρες αδυνατάω δις
Ώρες µε ρίχνει σε νταλκά κι ανθρώπου δε µιλάω δις
Γυρίζει ο νους µου εδώ κι εκεί κι όλος ο λογισµός µου δις
Κι αισθάνοµαι πως µια στιγµή θα ‘ρθει ο θάνατός µου δις
∆ε θα µπορέσω ούτε στιγµής ποτές να τα ξεχάσω δις
Στον κόσµο που γεννήθηκα ποτές να ησυχάσω δις
Ρεµπελεµένη µου ζωή πάψε πια για τα µένα δις
Τι σου ‘κανα και µου ‘κανες τα µάτια βουρκωµένα δις
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Στη δεύτερη στροφή στο µέτρο 13 το Σολ+ δεν υπάρχει αλλά παραµένει ντοκαι το φα- του µέτρου 15 µπαίνει στο δεύτερο µισό του µέτρου

Στην εισαγωγή της τρίτης στροφής το µέτρο 5 γίνεται:
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ενώ το 7 και 8:

∆ρόµος: Είναι σε δρόµο µινόρε αρµονικό (ντο, ρε, µιb, φα, σολ, λαb, σι, ντο)
όπου το σολ σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται σολb λόγω έλξης από το ντο.
Στο µέτρο 15 γίνεται πεντάχορδο µατζόρε µε Vb επίσης λόγω της έλξης από
το ντο.
Τα όργανα που χρησιµοποιεί είναι µπουζούκι και κιθάρα
Σχόλια: Σ’ αυτό το τραγούδι ο συνθέτης περιγράφει τον κεραυνοβόλο του
έρωτα για κάποια γυναίκα πολίτισσα. Στην τελευταία στροφή υποδηλώνεται η
επιθυµία του δηµιουργού για εκδήλωση της αγάπης της γυναίκας προς αυτόν
απέναντι στη µάνα της. Επίσης εδώ βλέπει τη γυναίκα σαν κάτι πολύ υψηλό
ρίχνοντας τον εαυτό του και παρακαλώντας («έλα και δως µου ένα φιλί»), σε
αντίθεση µε άλλα του τραγούδια που όντας πληγωµένος την αντιµετωπίζει
σαν κάτι ανίσχυρο στα χέρια του όπως στο δίστιχο του «ισοβίτη»
(«θα σου’ χυνα πετρέλαιο κι ύστερα να σε κάψω
Και µες το ξεροπήγαδο να πάω να σε πετάξω»)
Η εισαγωγή είναι 8µετρη και το κουπλέ αποτελείται από δύο 9µετρα.
Στην πρώτη εκτέλεση τραγουδάει ο Απόστολος Χατζηχρήστος και ο Μάρκος
Βαµβακάρης.
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Πολίτισσα µου έµορφη
Γλυκιά µελαχρινή µου
µονάκριβο πουλί µου
Είσαι για µένα θησαυρός
Για µένα είσαι η ζωή µου
Μονάκριβο πουλί µου
Γλυκιά µελαχρινή µου
Μονάκριβο πουλί µου
Με µια µάτια
που µου ‘ριξες
Σ’ αγάπησα µε πόνο
και µέρα νύχτα λιώνω
Έλα και δώσ’ µου ένα φιλί
Που σ’ αγαπώ ένα χρόνο
Και µέρα νύχτα λιώνω
Σ’ αγάπησα µε πόνο
Και µέρα νύχτα λιώνω
Θα ‘ρθω να δω τη µάνα σου
Πολίτισσα γλυκιά µου
και θα γενείς δικιά µου
Και θα της πεις πως µ’ αγαπάς
Να γειάνεις την καρδιά µου
Και θα ΄γενείς δικιά µου
Πολίτισσα γλυκιά µου
Και θα γενείς δικιά µου
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Στην εισαγωγή της δεύτερης στροφής το µέτρο 2 γίνεται:

και το µέτρο 4:
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Στην εισαγωγή της τρίτης στροφής το µέτρο 2 γίνεται:

και το µέτρο 4 καθώς επίσης και της τέταρτης και πέµπτης εισαγωγής:

στην τέταρτη και πέµπτη εισαγωγή το µέτρο 2 γίνεται:

Στην αρµονία του χρησιµοποιεί την Μι- και Σι∆ρόµος: Είναι σε δρόµο µινόρε µελωδικό (σι, ντο#, ρε, µι, φα#, σολ, λα, σι).
Στην εισαγωγή χρησιµοποιείται το δεύτερο συνηµµένο τετράχορδο το οποίο
είναι κι αυτό ένα τετράχορδο µινόρε (Μι, φα#, σολ, λα). Και επειδή κάνει
πτώση στο µι είναι δρόµος µι µινόρε. Γίνεται δηλαδή τονικοποίηση της
τέταρτης.
Τα όργανα που χρησιµοποιεί είναι µπουζούκι, κιθάρα και µπαγλαµάς
Η ρυθµική αγωγή που ακολουθεί είναι ζεϊµπέκικο του τύπου eeeexxeeexx
Σχόλια: Πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι του Μάρκου Βαµβακάρη.
Αποτελείται από οκτασύλλαβους στίχους.
Η εισαγωγή συντελείται από ένα 4µετρο όπως επίσης και το κουπλέ.
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Τα δυο σου χέρια πήρανε 1
Βεργούλες και µε δείρανε 2, 2-1
Με κάψαν τα φρυδάκια σου 1
Και τα γλυκά µατάκια σου 2, 2-1
Έλα µαζί µικρούλα µου 1
Να γειάνεις την καρδούλα µου 2, 2-1
Παλάτια θα σου χτίσω εγώ 1
Να σ’ έχω µέσα Μαριγώ 2, 2-1
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Το µέτρο 6 παίζεται την τελευταία φορά µόνο και καταλήγει µε fade out.
Στην αρµονία του χρησιµοποιεί τις σι+, λα-, µι∆ρόµος: Είναι σε δρόµο χιτζαζκιάρ (σι, ντο, ρε#, µι, φα#, σολ, λα#, σι) και σε
πειραιώτικο(σι, ντο, ρε#, µι#, φα#, σολ, λα#, σι). Το ντο# του τρίτου
διαστήµατος στην εισαγωγή δηλώνει την ύπαρξη του ραστ (σι, ντο#, ρε#, µι,
φα#, σολ#, λα#, σι), στο σηµείο αυτό της εισαγωγής
Τα όργανα που χρησιµοποιεί είναι µπουζούκι, κιθάρα και µπαγλαµάς
Ο ρυθµός του είναι ζεϊµπέκικος της µορφής exxeeexxeee
Σχόλια: Πρόκειται για ένα τραγούδι στο οποίο ο Μάρκος Βαµβακάρης
δηλώνει στοιχεία από τη ζωή του, όπως την καταγωγή του (Σύρος), τον τόπο
που µεγάλωσε (Πειραιάς), ότι παίζει µπουζούκι, καθώς επίσης και τον ρόλο
του στον κοινωνικό του περίγυρο εκφράζοντας µ’ αυτόν τον τρόπο ιδανικά
της κοινωνίας των ρεµπετών.
Το τραγούδι αποτελείται από µια δίµετρη εισαγωγή και ένα τετράµετρο
κουπλέ.
Χρόνια µες την Τρούµπα µαγκίτης κι αλανιάρης
Ρώτησε να µάθεις κι ύστερα να µε πάρεις
Φρόντισε να µάθεις κι ύστερα να µε πάρεις
Χρόνια στον Περαία µαγκίτης κι αλανιάρης
Είµαι παιδάκι έξυπνο παίζω και µπουζουκάκι 1
Όλος ο κόσµος µ’ αγαπά γιατί είµαι συριανάκι 2, 1-2
Στην πιάτσα που µεγάλωσα όλοι µ’ έχουν θαυµάξει 1
Γιατί είµαι µάγκας έξυπνος και σ’ όλα µου εντάξει 2, 1-2
Οι µάγκες µε προσέχουνε κι όλοι µε λογαριάζουν 1
Οι µάγκες µε προσέχουνε κι όλοι µε λογαριάζουν 2, 1-2
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Στην εισαγωγή της τρίτης στροφής τα µέτρα 9 και 10 γίνονται:

Στην τελευταία εµφάνιση της εισαγωγής τα µέτρα 5 και 6 είναι:
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Στην επανάληψη του κουπλέ της πρώτης και δεύτερης στροφής το ρε+
µπαίνει στο µέτρο 19 και επανέρχεται σε σολ- στο µέτρο 23
Στην δεύτερη και τρίτη στροφή στην πρώτη εµφάνιση του κουπλέ καθώς και
στην επανάληψη της τρίτης και πέµπτης στροφής και σε ολόκληρη την
τέταρτη στροφή το ρε+ µπαίνει στο µέτρο 19
Στην πέµπτη στροφή στην πρώτη εµφάνιση του κουπλέ το ρε+ µπαίνει στο
µέτρο 19 και επανέρχεται σε σολ- στο µέτρο 25
∆ρόµος: Η εισαγωγή είναι σε δρόµο µατζόρε (σιb, ντο, ρε, µιb, φα, σολ, λα,
σιb) µέχρι και το µέτρο 12. το µιb γίνεται µιn και το λαn γίνεται λαb, λόγω
έλξης αµφότερων από το φα (V). Από το µέτρο 13 και µετά, δηλαδή το
υπόλοιπο της εισαγωγής και το κουπλέ είναι στην σχετική µινόρε κλίµακα
(σολ, λα, σιb, ντο, ρε, µι, φα#, σολ).
Σχόλια: Ένα τραγούδι του ονειροπόλου Μάρκου Βαµβακάρη. Συχνά στα
ρεµπέτικα τραγούδια αναφέρεται η επιθυµία για λεφτά, κάτι που µε τις
συνθήκες της τότε εποχής για τους δηµιουργούς αυτούς ήταν απλά ένα
όνειρο. Εδώ ο Μάρκος όπως και στο «χρόνια στον Περαία» πάλι µας
αναφέρει ιδανικά της κοινωνίας του όπου ο έχων λεφτά θα πρέπει να τα
χρησιµοποιήσει µε τέτοιο τρόπο ώστε να τα χαρούν όλοι.
Η εισαγωγή αποτελείται από τέσσερα τετράµετρα και το κουπλέ από ένα
9µετρο.
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Αν µ’ αξιώσει ο θεός λεφτά και αποκτήσω
Θα χτίσω ένα µέγαρο τους πλούσιους να ελκύσω
Θα ‘ρχοντουσαν πελάτες µου κορίτσια να ‘χουν τρέλες
Κι ο Μπίλι Φριτς να σκάρωνε αφράτους αργιλέδες

Η Γκρέτα Γκάρµπο µάγκα µου θ’ ανάβει το τσιµπούκι
Κι ο Ζαν Κεπούρας στη γωνιά θα παίζει το µπουζούκι
Κι ο Τζίµη Λόντος για νταής θα κάθεται στις τσίλιες
Κι η Λίλιαν η Χάρβεϋ θα διώχνει τις µπασκίνες
Πρέπει να χτίσω ένα τσαρδί για όλα τα ντερβίσια
Και µε µπουφέ πολίτικο θα ‘ρχονται τα κορίτσια

56

Την τρίτη και τέταρτη φορά το µέτρο 3 γίνεται:

ενώ την πέµπτη:

Στην αρµονία του χρησιµοποιεί τις φα- και φα+
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Ο ρυθµός του είναι ζεϊµπέκικος της µορφής xexeexexeee
Τα όργανα που χρησιµοποιεί είναι µπουζούκι, κιθάρα και κοµπολόι-ποτήρι το
οποίο παίζει στο ζεϊµπέκικο το ρυθµικό σχήµα exxeeexxeee
∆ρόµος: Η εισαγωγή του τραγουδιού είναι σε δρόµο χουζάµ (φα, σολ#, λα,
σιb, ντο, ρε, µιb, φα). Όµως το µιb γίνεται µιn και το σιb σιn σε ορισµένες
περιπτώσεις όπως φαίνεται και στην παρτιτούρα, λόγω έλξεων από το φα.
Το κουπλέ είναι σε δρόµο µινόρε χρησιµοποιώντας µόνο το πρώτο τρίχορδο
(φα, σολ ,λαb) και την κάτω οκτάβα της πέµπτης (ντο)
Σχόλια: Ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Μάρκου Βαµβακάρη, το οποίο
περιγράφει τα µαθητικά του χρόνια. Είναι χαρακτηριστική η αντίθεση της
εισαγωγής σε µατζόρε, µε το µινόρε κουπλέ κάτι που υποδηλώνει αφενός την
αισιοδοξία του Μάρκου για την σχολική ζωή αφετέρου την πραγµατικότητα
στην οποία οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την εκµάθηση γραµµάτων.
Το τραγούδι αποτελείται από ένα 2µετρο της εισαγωγής και ένα 2µετρο του
κουπλέ.
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Μ’ έστελν’ η µανούλα µου σχολειό µου να πηγαίνω 1
Κι εγώ τραβούσα στο βουνό µε µάγκες να φουµέρνω 2,2-1
Με µάλωνε ο δάσκαλος τα γράµµατα να µάθω 1
Κι εγώ από τη µαστούρα µου δεν έβλεπα να γράφω 2,2-1
Μη µε βαράς κυρ δάσκαλε και µη µου κάνεις κόλπα 1
Και δε µαθαίνω γράµµατα πόσες φορές σου το ‘πα 2,2-1

Ετσάκωνε το χάρακα κι όλο µε κοπανούσε 1
Με µαύριζ’ από τις ξυλιές κι ύστερα µ’ αµολούσε 2,2-1
Μ’ έστελν’ η µανούλα µου σχολειό µου να πηγαίνω 1
Κι εγώ τραβούσα στο βουνό µε µάγκες να φουµέρνω 2,2-1
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3.4

Χαρακτηριστικά της µουσικής του Μάρκου Βαµβακάρη
Ο Μάρκος Βαµβακάρης συµπεριέλαβε στο µουσικό του έργο βιώµατα

κι ακούσµατα επηρεασµένα από τις µουσικές του εµπειρίες τόσο από τη Σύρο
(ένα νησί στο οποίο κατέφευγαν πολλοί κυνηγηµένοι και πρόσφυγες από όλα
τα µέρη της Ελλάδας) όσο και από τα δύσκολα χρόνια στον Πειραιά και τα
ακούσµατά τους στους τεκέδες.
Μετά από µελέτη, παρατήρηση και ανάλυση των τραγουδιών του
Μάρκου

Βαµβακάρη

και

ύστερα

από

αξιοποίηση

επιλεγµένων

βιβλιογραφικών πηγών µπορούν να γίνουν διακριτά στο µουσικό και
στιχουργικό έργο του Μάρκου Βαµβακάρη τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:
1) Συστηµατική χρήση του δρόµου χουζάµ (ρε, µι#, φα#, σολ, λα,
σι, ντο#, ρε) και πολλές φορές χρήση του πειραιώτικου στοιχείου
(σολ#)
2) Παρά τους λίγους αυτοσχεδιασµούς που έχουν ηχογραφηθεί από
το Μάρκο Βαµβακάρη, η πλειοψηφία των τραγουδιών

του

παρουσιάζει διαφορές στη µελωδία κατά την επανεµφάνιση των
θεµάτων κάτι που δηλώνει τον αυτοσχεδιαστικό τρόπο
παιξίµατος του Μάρκου
3) Η µελωδική γραµµή είναι µονοφωνική και όπου παρουσιάζεται
διφωνία γίνεται µε διαφορά µίας οκτάβας από την πρώτη φωνή.
Από το 1939 και µετά η δεύτερη φωνή µπορεί να έχει απόσταση
τρίτης ή έκτης από την πρώτη φωνή
4) Ο στίχος είναι λιτός και συνήθως γίνεται χρήση του
δεκαπεντασύλλαβου δίστιχου, χωρίς όµως να αποκλείονται τα
υπόλοιπα είδη µέτρων και οµοιοκαταληξιών
5) Η µουσική και ο στίχος άλλοτε ταυτίζονται και άλλοτε όχι. Όταν
υπάρχει απόλυτη ταύτιση των στοιχείων αυτών, λόγω της
ταυτόχρονης δηµιουργίας τους, ο Μάρκος Βαµβακάρης επιλέγει
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ζεϊµπέκικο για τα παραπονιάρικα τραγούδια ενώ χασάπικο και
χασαποσέρβικο επιλέγει για τα ευχάριστα. Παρ’ όλα’ αυτά, σε
πολλά τραγούδια του η µουσική έρχεται σε αντίθεση µε το στίχο
6) Συνήθως όταν ο ρυθµός είναι ζεϊµπέκικος, η κιθάρα παίζει το
ρυθµικό σχήµα exxeeexxeee και το δεύτερο συνοδευτικό
όργανο (µπαγλαµάς, ζήλια, ποτήρι-κοµπολόι) xexeexexeee
7) Υπάρχει σαφήνεια στο ρυθµό (είτε πρόκειται για ζεϊµπέκικο, είτε
για χασάπικο, χασαποσέρβικο) αλλά ποτέ δεν έχει απόλυτη
σταθερότητα σαν να υπήρχε µετρονόµος αλλά ακολουθεί το
γκρουβάρισµα της στιγµής.
8) Οι φράσεις του αποτελούνται από µέτρα σε αριθµό πολλαπλάσιο
του δύο. Υπάρχουν εξαιρέσεις στις οποίες οι φράσεις
ολοκληρώνονται σε περιττό αριθµό µέτρων και όχι όµοιο ανά
φράση. Αυτό γίνεται συνειδητά και όχι από άγνοια κάτι που
αποδεικνύεται από την όµοια επανάληψη των φράσεων αυτών.
9) Στο τραγούδι Φραγκοσυριανή η Α΄ φράση του κουπλέ ανά
στροφή παίρνει τους εξής αριθµούς µέτρων 8,11,11,11,8
Η Β’ φράση του κουπλέ ανά στροφή παίρνει τους εξής αριθµούς
µέτρων 8,10,10,8,8
10)Τα

όργανα

που

χρησιµοποιεί

είναι

µπουζούκι,

κιθάρα,

µπαγλαµάς, ποτήρι-κοµπολόι και κατά το 1939 άρχισε να
χρησιµοποιεί και ακορντεόν
11)Στα τραγούδια «Φραγκοσυριαννή», «γιατί µικρούλα µου»,
«κλωστηρού»

και

«τραγιάσκες»

παρατηρούµε

οργανική

επανάληψη µιας στροφής.
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