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Eισαγωγή

   Το θέμα τους παρούσας εργασίας είναι η γυναίκα στο ρεμπέτικο τραγούδι. 

Πιο  συγκεκριμένα,  εξετάζεται  ο  τρόπος  που  η  γυναίκα  αναφέρεται  στους 

στίχους του ρεμπέτικου τραγουδιού, οι ρόλοι που της αποδίδονται καθώς και 

οι  κοινωνικοί  κώδικες  που  αυτή  εκφράζει.  Επίσης,  εξετάζεται  ο  ρόλος  της 

γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι, σε σχέση πάντα με το πρότυπο του άνδρα- 

ρεμπέτη.

    Η εργασία διαχωρίστηκε σε τρεις  κύριες  κατηγορίες  σύμφωνα με τους 

ρόλους των γυναικών στα τραγούδια σε σχέση με τον άνδρα: μητέρα, αδελφή 

και ερωμένη. Υπάρχει και ένας άλλος ρόλος των γυναικών, την υπό εξέταση 

περίοδο,  αυτός  της  συζύγου,  αλλά  δεν  εντάχθηκε  στη  μελέτη  λόγω  των 

ελάχιστων  αναφορών  που  υπήρχαν  για  το  πρόσωπο  τους.  Στη  συνέχεια, 

ομαδοποιήθηκαν κάποια από τα ρεμπέτικα τραγούδια τους περιόδου 1922-

1953, που  θεωρήθηκαν χαρακτηριστικά και αναλύθηκαν ως προς τον τρόπο 

παρουσίασης  της  γυναίκας  και  της  σχέσης  της  με  τον  άνδρα-ρεμπέτη. 

Σημειώνεται ότι  στο τρίτο μέρος της εργασίας, που αφορά την επισκόπηση 

του  ρόλου  της  γυναίκας  ως  ερωμένης  στο  ρεμπέτικο,  περιλαμβάνεται 

αναφορά και σε τραγούδια της πρώτης περιόδου του ρεμπέτικου (μέχρι και το 

1922),  παρότι  η  γυναίκα  την  περίοδο  αυτή  δεν  αποτελούσε  σημαντική 

θεματική  των  τραγουδιών,  διότι  η  παράλειψη  της  αναφοράς  στον  τρόπο 

παρουσίασης της γυναίκας στα πρώτα ρεμπέτικα τραγούδια θα δημιουργούσε 

νοηματικό κενό και ελλιπή κατανόηση στην εν γένει κοινωνιολογική πορεία του 

ρόλου της γυναίκας στο ρεμπέτικο, καθώς πολλές χαρακτηριστικές αναφορές 

στη  γυναίκα  (ως  ερωμένη)  γεννήθηκαν  κατά  την  πρώτη  περίοδο  και 

συνεχίστηκαν στις επόμενες.   

    Κατά  τη  διεξαγωγή  της  μελέτης  παρουσιάστηκαν  κάποιες  σημαντικές 
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δυσκολίες. Το πρώτο ήταν το θέμα της χρονολόγησης. Ως δομή της εργασίας 

διατηρήθηκε  η  δομή  που  διατυπώνει  ο  κος  Δαμιανάκος,  δηλαδή  τρεις 

περίοδοι:  α]  μέχρι  και  το  1922,  β]  1922-1940,  και  γ]  1940-1953.  Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε ωστόσο στις δύο τελευταίες περιόδους, δηλαδή 1922-1953. 

Κάθε  περίοδος  παρουσίαζε  δικά  της  χαρακτηριστικά  αναφορικά  με  τη 

θεματική  των  τραγουδιών.  Μία  σειρά  τραγουδιών  όμως  δεν  μπορεί  να 

χρονολογηθεί με σαφήνεια. Αυτό οφείλεται στο ότι αποτελούσαν παραδοσιακά 

τραγούδια, δεκαετιών πριν την υπό εξέταση περίοδο, που ενορχηστρώθηκαν 

εκ νέου. Κατά συνέπεια, οι στίχοι τους αφορούσαν προγενέστερες κοινωνίες. 

Λόγω αυτού, σε κάποιες περιπτώσεις προκύπτουν αντιφατικά σχόλια για το 

ρόλο της γυναίκας αφού το τραγούδι τοποθετείται λόγω της κυκλοφορίας του 

σε μία συγκεκριμένη εποχή ενώ κανονικά ανήκει σε κάποια προγενέστερη. 

Πρόβλημα δημιουργούν επίσης τα παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια και στο 

θέμα του στιχουργού. Ενώ αναφέρεται ο συνθέτης και σε κάποιες περιπτώσεις 

ο τραγουδιστής, αρκετά ονόματα στιχουργών απουσιάζουν, είτε γιατί δεν είναι 

γνωστά λόγω της μεγάλης  χρονικής παράδοσης του τραγουδιού,  είτε  γιατί 

λόγω της παλαιότητάς τους, αποδόθηκαν σε αυτούς που τα κυκλοφόρησαν εκ 

νέου, «αδικώντας» με αυτό τον τρόπο τον πραγματικό στιχουργό αλλά πολλές 

φορές και τον ίδιο τον πραγματικό συνθέτη. 

    Οι χρονολογήσεις των τραγουδιών προκύπτουν από τα βιβλία στα οποία 

αναφέρονται, όταν αυτές υπάρχουν. Από αυτά, προκύπτουν και οποιεσδήποτε 

πληροφορίες  αφορούν  κάποιο  τραγούδι.  Δυστυχώς  παρουσιάζονται 

σημαντικές  ελλείψεις  αναφορικά με  τα στοιχεία  του κάθε τραγουδιού.  Αυτό 

οφείλεται  κυρίως  στην  παλαιότητα  κάποιων  εξ  αυτών,  ειδικά  αν  έχουν 

κυκλοφορήσει σε επανεκδόσεις με αποτέλεσμα τα πραγματικά στοιχεία των 

δημιουργών τους, να «χάνονται» στο χρόνο. 

    Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα εργασία έχει 
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βασιστεί  αποκλειστικά σε μελέτη δευτερογενών πηγών, μέσω επισκόπησης 

της  βιβλιογραφίας  που  άπτεται  του  θέματός  της.  Η  συστηματική  έρευνα 

πρωτογενών πηγών δεν κατέστη δυνατή για πρακτικούς λόγους. Συνεπώς, η 

ερμηνεία του ρόλου της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι που επιχειρείται εδώ 

και  τα  συμπεράσματα  που  προκύπτουν,  αντικατοπτρίζουν  την  ανάλογη 

ερμηνεία  και  τα  αντίστοιχα  συμπεράσματα  της  βιβλιογραφίας  που 

χρησιμοποιήθηκε. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι  σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

επιχειρήθηκε  ανάλυση  του  κοινωνιολογικού  περιεχομένου  των 

συμπερασμάτων αυτών μέσα από την έρευνα βιβλιογραφίας σχετικής με την 

κοινωνιολογία του φύλου.

       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1. Ιστορικο-κοινωνική αναφορά στην περίοδο 1922-1953 και η θέση 
του ρεμπέτικου στη διαμορφούμενη αστική κοινωνία

    Μετά την επανάσταση του 1821, το ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε 

δεν κάλυπτε το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού αφού υπήρχαν περιοχές με 

σημαντικούς ελληνόφωνους πληθυσμούς που ανήκαν ακόμα στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία,  καθώς  και  Έλληνες  της  διασποράς.  Παράλληλα,  στο  νέο 

ελληνικό  κράτος  γίνονταν  προσπάθειες  ανάπτυξης  και  εφαρμογής  ενός 

σύγχρονου  πολιτικού  συστήματος  καθώς  επίσης  και  της  δημιουργίας  μίας 

σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας.  

    Παρόλο  που  υπήρχαν  περιοχές  της  Ελλάδας  που  ήταν  ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένες  όπως  η  Σύρος  που  αποτελούσε  ένα  σημαντικό  λιμάνι,  η 
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ελληνική κυβέρνηση ήθελε να υποστηρίξει την Αθήνα που ήταν πρωτεύουσα 

του κράτους καθώς και το λιμάνι της, τον Πειραιά. Σταδιακά λοιπόν, άρχισαν 

να μεταφέρονται οι  περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες στον Πειραιά, 

με αποτέλεσμα την περίοδο 1870-1880 να γίνει το πρώτο λιμάνι του ελληνικού 

κράτους  επηρεάζοντας  έτσι  και  την  Αθήνα που  έγινε  με  τη  σειρά  της  ένα 

σημαντικό κέντρο για την πολιτική και τον πολιτισμό.1 

   Η  ανάπτυξη της  Αθήνας και  του  Πειραιά  αποτέλεσε επίσης  παράγοντα 

δημογραφικής αύξησης. Από τους 60.000 που υπήρχαν το 1870, οι κάτοικοι 

έφτασαν τους 250.000 κατοίκους το 1907. Η εισροή νέων κατοίκων καθώς και 

η βιομηχανοποίηση που είχε κάνει την εμφάνισή της, οδήγησε στη δημιουργία 

μίας  νέας  κοινωνίας  η  οποία  είχε  πρωτόγνωρα  χαρακτηριστικά  για  τους 

Έλληνες. 

    Η κουλτούρα των νέων αστικών κέντρων όπως η Αθήνα διαφέρει από τις 

πόλεις  του  παρελθόντος.  Καθορίζονται  νέα  πλαίσια  οργάνωσης  που  οι 

κάτοικοι  σταδιακά  αποδέχονται  και  υιοθετούν.  Ένα  κύριο  χαρακτηριστικό 

αυτής της κουλτούρας είναι ότι τα κοινωνικά στρώματα δεν ήταν διακριτά γιατί 

υπήρχαν συνεχόμενες μεταβολές σε όλα τα επίπεδα. Η πλειοψηφία των νέων 

κατοίκων της Αθήνας και του Πειραιά εργάζεται περιοδικά στις εργασίες που 

προσφέρουν τα αστικά κέντρα (εργοστάσια, λιμάνι, μικρές βιοτεχνίες, κ.ά) και 

ζουν φτωχικά και σε δύσκολες συνθήκες.2

      Όπως ήδη αναφέρθηκε, παρ’ όλες τις άσχημες συνθήκες, στην Αθήνα και 

1   Κωνσταντινίδου Μ. (1994). Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Σέλας, σελ. 25-

28. 

2   Κωνσταντινίδου Μ. (1994). Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Σέλας, σελ. 48.
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στον  Πειραιά  υπήρχε  έντονη  δημογραφική  ανάπτυξη.  Αυτό  σημαίνει  ότι 

Έλληνες έφευγαν από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να εγκατασταθούν εκεί 

και  η  μετακίνηση αυτή  δεν  ήταν τυχαία.  Ο ελληνικός  κρατικός  μηχανισμός 

προσπαθούσε  να  αναπτύξει  την  πρωτεύουσα  βάση  οικονομικών  και 

κοινωνικών  μοντέλων  της  Ευρώπης  λόγω  του  ότι  υπήρχε  οικονομική 

εξάρτηση από τα δυτικά κεφάλαια. Η οικονομική εξάρτηση λοιπόν ήταν εύλογο 

ότι δημιούργησε και πολιτική εξάρτηση της Ελλάδας από την Δύση οδηγώντας 

σε μία άρνηση κάθε ανατολίτικου στοιχείου ως παράγοντα που μπορούσε να 

επηρεάσει  αρνητικά την  ανάπτυξη.  Οι  ανατολίτικες  επιρροές  που υπήρχαν 

στην ελληνική λαϊκή κουλτούρα θεωρούνταν από τον κρατικό μηχανισμό ως 

επιζήμιες  για την προσέγγιση και  την υιοθέτηση της δυτικής κουλτούρας η 

οποία θα επέφερε ευημερία σε όλους τους τομείς. Το όραμα της κοινωνικής 

και οικονομικής ευημερίας λοιπόν ήταν αυτό που οδηγούσε τους Έλληνες στα 

αστικά  κέντρα  και  προκειμένου  να  το  αποκτήσουν,  η  επίσημη  ιδεολογία 

επέβαλλε την υιοθέτηση της δυτικής κουλτούρας και  την καταστροφή κάθε 

στοιχείου που μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά προς την επίτευξη αυτού 

του σκοπού.3

       Η επίσημη ιδεολογία  έγινε  εύκολα αποδεκτή από τα μεσαία και  τα 

ανώτερα στρώματα γιατί εξυπηρετούσε την επίτευξη της ευημερίας τους. Για 

τα κατώτερα στρώματα όμως η κατάσταση ήταν διαφορετική. Αντιλαμβάνονται 

ότι η ευημερία που υπόσχονται τα αστικά κέντρα δεν προορίζεται γι’ αυτούς 

που διαβιούν σε άσχημες συνθήκες. Κατά συνέπεια, δεν έχουν κανένα λόγο 

απολύτως  να  αποδεχτούν  τις  δυτικές  αξίες  ως  κυρίαρχες  αλλά  αντίθετα 

προσπαθούν  να  διατηρήσουν  την  λαϊκή  κουλτούρα  ως  έκφραση  της 

ταυτότητάς τους προσαρμόζοντάς την στις νέες συνθήκες με τις οποίες είναι 

αντιμέτωπα. 

3    Κωνσταντινίδου Μ. (1994). Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Σέλας, σελ. 49.
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       Τα κατώτερα στρώματα είναι πιο εύκολο να κινηθούν με αυτό τον τρόπο 

γιατί έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα και αυτό είναι ότι δεν μπορούν εύκολα 

να ελεγχθούν από τον κρατικό μηχανισμό που αδιαφορεί γι’ αυτά και φροντίζει 

να  τα  περιθωριοποιήσει.  Οι  περισσότεροι  που  προέρχονται  από  αυτά  τα 

στρώματα δεν έχουν εργασία και κατά συνέπεια, δεν έχουν και χρήματα. Ο 

κρατικός μηχανισμός θεωρώντας τους ως άχρηστους για τη δυτική ανάπτυξη 

που επιδιώκει φροντίζει να τους απομακρύνει ακόμα και με το να στέλνει στις 

φυλακές πολλούς από αυτούς για ασήμαντες αιτίες. 4

     Ένας τρόπος αντίδρασης των ανθρώπων αυτών στην άδικη συμπεριφορά 

απέναντί τους είναι και  το τραγούδι. Η κοινωνία και το επίσημο κράτος τους 

έχει κατατάξει σε περιθωριακές ομάδες των οποίων κυρίαρχο χαρακτηριστικό 

είναι η άρνηση της νέας δυτικής ιδεολογίας που προσπαθεί να επιβληθεί. Τα 

μέλη των ομάδων αυτών ονομάζονταν μάγκες, μία έκφραση που εξασφάλιζε 

τη κυριαρχία τους στο κοινωνικό τους χώρο.5 Οι ομάδες αυτές ήταν κλειστές 

και κάθε μέλος της ομάδας είχε και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό με το οποίο 

συνέβαλλε  σε  αυτή.  Οι  μάγκες  επιδίωκαν  τα  εντελώς  αντίθετα  από  την 

επίσημη ιδεολογία. Όταν για τα άλλα στρώματα η ευημερία ταυτίζονταν με την 

οικονομική ανάπτυξη, οι μάγκες απαξίωναν το χρήμα θεωρώντας το μόνο ως 

φορέα  δυστυχιών.  Το  ίδιο  ίσχυε  και  για  την  εργασία  αλλά  και  για  την 

εκπαίδευση.  Αντίθετα,  τους  άρεσε  η  μουσική,  τα  τραγούδια,  ο  έρωτας,  το 

χασίς, κ.ά. Η φυλακή για τους μάγκες ήταν η επιβεβαίωση του θάρρους τους. 

Η φυλακή ήταν και αυτή με τη σειρά της μία κοινωνία στην οποία οι μάγκες 

4   Κωνσταντινίδου Μ. (1994). Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Σέλας, σελ. 49-

50.

5   Τζάκης Δ., (1999), «Ο κόσμος της μαγκιάς: παραστάσεις του καλού άντρα στο χώρο των 

ρεμπετών»,  στο Κοταρίδης Ν.  (επιμ.),  Ρεμπέτες  και  ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα:  Πλέθρον, 

σελ.35.
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δημιουργούσαν κανόνες που έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τους νόμους 

τους κράτους. Σε χώρους όπως οι φυλακές και οι τεκέδες, δημιουργήθηκε το 

ρεμπέτικο  τραγούδι  του  οποίου  τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  θα  εξεταστούν 

στην επόμενη ενότητα.6

       Οι φυλακές και οι τεκέδες ήταν κάποιοι από τους χώρους όπου η μουσική 

αποτελούσε  ένα  μέσο  διεξόδου  για  τα  κατώτερα  στρώματα  ενάντια  στη 

κυρίαρχη,  ανώτερη  κουλτούρα  που  προσπαθούσε  να  τους  επιβληθεί.  Σε 

αυτούς τους χώρους συγκεντρώνονταν αυτοί  που ορίζονταν ως παράνομοι 

αλλά  υπήρχαν  και  άλλοι  χώροι  έκφρασης  για  τα  κατώτερα  κοινωνικά 

στρώματα όπως τα εργοστάσια ή οι χώροι στους οποίους συγκεντρώνονταν 

και γιόρταζαν οι εργάτες, οι παραγκουπόλεις που διαβιούσαν, κ.ά.7 

     Οι  χώροι  αυτοί  είναι  περιθωριοποιημένοι  εξ’  ορισμού.  Η  ελληνική 

κουλτούρα και κυρίως η μικροαστική, θεωρεί συγκεκριμένες συμπεριφορές και 

ιδιότητες καταδικαστέες. Υπάρχουν στερεότυπα που εκφράζονται σε ομάδες 

με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτός που πάει φυλακή, είτε για αλητεία, είτε 

για φόνο, είτε για ναρκωτικά, θεωρείται το ίδιο απόβλητος. Σε μία κοινωνία 

που εργάζεται πυρετωδώς για την ανάκαμψη και την ευημερία που προβάλλει 

το  αστικό  πρότυπο,  όποιος  «τολμά»  να  το  αγνοεί  και  να  μην  εργάζεται, 

αποτελεί  πρόσωπο  του  περιθωρίου.  Οι  άνθρωποι  λοιπόν  αυτοί 

«στιγματίστηκαν»  πολύ  καιρό  πριν  ασπασθούν  οποιαδήποτε  ιδεολογία.  Η 

φτώχεια  τους  κατέτασσε  στο  περιθώριο  και  παραμένοντας  εκεί, 

προσπαθούσαν  για  την  δική  τους  κοινωνική  «άνοδο»  σε  μια  δική  τους 

κοινωνία που τους χωρούσε. Αν δεν ήθελε λοιπόν κάποιος να είναι φτωχός και 

6   Κωνσταντινίδου Μ. (1994). Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Σέλας, σελ. 52-

53.

7   Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.16.
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άθλιος για τους άλλους, έπρεπε να είναι «μάγκας». 

     Εκτός όμως από τους μάγκες, υπήρχε και μία άλλη κοινωνική ομάδα που 

συνέβαλε στην εξέλιξη του ρεμπέτικου και αυτή ήταν οι πρόσφυγες. Μετά την 

Μικρασιατική  καταστροφή  το  1922  έφτασαν  στην  Ελλάδα  1.500.000 

πρόσφυγες. Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να υποδεχθεί αυτούς τους ανθρώπους 

τους οποίους και περιθωριοποίησε με τον τρόπο της άμεσα. Υπήρχε ήδη μία 

έντονη  κοινωνική  και  οικονομική  κρίση  και  η  έλευση  ενός  τόσο  μεγάλου 

αριθμού  ανθρώπων  δημιούργησε  ακόμα  μεγαλύτερο  πρόβλημα.  Πολλοί 

πρόσφυγες  κατέφυγαν  στα  μεγάλα  αστικά  κέντρα,  Αθήνα,  Πειραιά  και 

Θεσσαλονίκη, θεωρώντας ότι εκεί είναι πιο πιθανό να βρουν εργασία. Ζούσαν 

σε  αυτοσχέδιους  προσφυγικούς  συνοικισμούς  σε  άθλιες  κατοικίες,  σε 

δύσκολες συνθήκες και χωρίς εργασία τις περισσότερες φορές. 

     Οι πρόσφυγες είχαν μάθει σε μεγάλο βαθμό να ζουν με διαφορετικό τρόπο 

από τους Έλληνες. Συχνά, ήταν κοινωνικοί και είχαν μάθει να διασκεδάζουν 

και  αυτό  ίσχυε  για  τους  άνδρες  αλλά και  τις  γυναίκες.  Λόγω του  ότι  ήταν 

περιθωριοποιημένοι,  οι  πρόσφυγες  άρχισαν  να  δημιουργούν  στους 

συνοικισμούς δικά τους μαγαζιά με μουσική στα οποία άρχισαν σταδιακά να 

πηγαίνουν και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες των αστικών κέντρων. Δεν 

ήταν όμως αυτή η μοναδική αλληλεπίδραση αφού και οι πρόσφυγες με την 

σειρά  τους,  πήγαιναν  στους  τεκέδες  για  να  καπνίσουν.  Εκεί  άκουγαν  τα 

ρεμπέτικα και άρχισε να δημιουργείται μία μείξη ανάμεσα στο ρεμπέτικο και 

την προσφυγική μουσική.8

    Δεν  ήταν  λίγες  οι  περιπτώσεις  που  οι  Έλληνες  αντιμετώπισαν  τους 

8   Κωνσταντινίδου Μ. (1994). Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Σέλας, σελ. 64-

65.
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πρόσφυγες  ως  «ξένους».  Οι  παροχές  που  πρόσφερε  το  κράτος  για  την 

ενσωμάτωσή τους ίσως να φάνταζε άδικη σε μία δύσκολη οικονομικά εποχή. 

Οι άνδρες όμως λόγω του ότι εργάζονταν, είχαν μία καθημερινή τριβή με τους 

υπόλοιπους.  Αυτές  που  δύσκολα  γίνονταν  αποδεκτές  ήταν  οι  γυναίκες. 

Μαθημένες σε διαφορετικό τρόπο ζωής και με συνήθειες εντελώς ξένες για τις 

γυναίκες της Ελλάδας, δεν άργησε το παράξενο να ταυτιστεί με το ανήθικο. 

Γυναίκες  που  έβγαιναν  από  το  σπίτι  για  να  διασκεδάσουν  μόνο  ως 

«πρόστυχες»  μπορούσαν  να  χαρακτηριστούν  από  τις  γυναίκες  που  ήταν 

εντελώς  κλεισμένες  μέσα  στο  σπίτι  και  είχαν  μάθει  να  θεωρούν  αυτή  τη 

κατάσταση φυσιολογική. Δεν είναι τυχαίο, ότι  ο όρος «παστρικές», καθαρές 

δηλαδή, χρησιμοποιούνταν υποτιμητικά για τις  Σμυρνιές από τις υπόλοιπες 

γυναίκες  γιατί  πλένονταν  συχνά  και  πρόσεχαν  την  εμφάνισή  τους.  Σε  μία 

εποχή  που  οι  γυναίκες  τελούσαν  υπό  καθεστώς  περιορισμού  σε  πολλά 

πράγματα και ειδικά ως προς την έκφραση της σεξουαλικότητάς τους, είναι 

λογικό  οι  γυναίκες  αυτές  να  φαντάζουν παράξενες  για  τον  απλό λόγο της 

συχνής καθαριότητας. 

   Το  προσφυγικό  σμυρναίικο  τραγούδι  τη  δεκαετία  του  1920  άρχισε  να 

διαδίδεται και συνέχισε να ηχογραφείται. Το ίδιο όμως άρχισε να συμβαίνει και 

με  το  ρεμπέτικο.  Τραγουδιστές  και  μουσικοί  του  ρεμπέτικου  άρχισαν  να 

γίνονται γνωστοί και αγαπητοί με κορυφαίο τον Μάρκο Βαμβακάρη που έπαιζε 

μπουζούκι στους τεκέδες και ηχογράφησε δίσκο με μπουζούκι (σημειώνεται 

πως  η  πρώτη  ηχογράφηση  με  μπουζούκι  έγινε  το  1917  στο  Görlitz,  στα 

σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας).9 Η δεκαετία 1930-1940 ήταν η περίοδος που το 

ρεμπέτικο επικράτησε απόλυτα και διαδόθηκε.

9  Pennanen  Risto  Pekka  (1999),  Οργανολογική  εξέλιξη  και  εκτελεστική  πρακτική  του 

ελληνικού μπουζουκιού (μέρος Α’), Τάμπερε: Πανεπιστήμιο του Τάμπερε.

11



    Η μεγάλη φήμη που είχε αρχίσει να αποκτά το ρεμπέτικο οδήγησε το 1934 

να  γίνει πρόταση στον Μάρκο Βαμβακάρη και στη κομπανία του να παίζουν 

σε μία ταβέρνα όπου υπήρχε μεγάλη προσέλευση κόσμου. Τα μαγαζιά που 

παίζανε σμυρναίικα και οι ταβέρνες με τα ρεμπέτικα παρουσίασαν και τα δύο 

μεγάλη ανάπτυξη και πολλές φορές παίζονταν και τα δύο είδη μαζί ή το ένα 

μαγαζί έπαιζε το είδος του άλλου. Από τους πρόσφυγες οι ρεμπέτες δέχτηκαν 

μία ακόμα σημαντική επίδραση και αυτή ήταν η συμμετοχή των γυναικών. Στις 

σμυρναίικες κομπανίες συμμετείχαν πάντα δύο γυναίκες, η μία τραγουδούσε 

και  η  άλλη  χόρευε,  όπως  χαρακτηριστικά  περιγράφει  ο  Σώτος  Πετράς 

περιγράφοντας  ένα  καφέ  –αμάν  του  1930:  Τρία  κορίτσια  μικρά-  μικρά  τα  

καϋμένα που βγήκαν στο κλαρί  γιατί  είχαν μεγάλον έρωτα στην τέχνη, στη  

μουσική  και  στο  τραγούδι,  τρεις  αστέρες……10 Άρχισαν  λοιπόν  και  στο 

ρεμπέτικο  να  συμμετέχουν  γυναίκες  ανανεώνοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  το 

είδος.11 

    Ο τρόπος που ο Σώτος Πετράς παρουσιάζει τις γυναίκες αναδεικνύει ότι ναι 

μεν συμμετείχαν, αλλά αποδεκτές δεν ήταν. Η έκφραση «βγήκε στο κλαρί» 

χρησιμοποιείται  για  να  χαρακτηρίσει  μία  γυναίκα  που  γίνεται  πόρνη.  Είναι 

ευρέως γνωστό ότι  στις αρχές του 20ου αιώνα και για αρκετές δεκαετίες,  η 

ενασχόληση  των  γυναικών  με  το  θέατρο  και  το  τραγούδι,  αντανακλούσε 

κοινωνικά ως αχαλίνωτη σεξουαλικότητα και ελευθεριάζουσα συμπεριφορά. Το 

αποτέλεσμα ήταν να ακούν τις  γυναίκες τραγουδίστριες,  αλλά οι  άνθρωποι 

των  άλλων κοινωνικών τάξεων να  συνεχίσουν να  τις  θεωρούν περιθώριο. 

10   Στο Πετράς Σ. (2006), «Τα υπαίθρια καφωδεία στην παραλία Τζιτζιφιών», στο Βλησίδης Κ. 

(επιμ.), Σπάνια κείμενα για το ρεμπέτικο (1929-1959), Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 

σελ.25.

11   Κωνσταντινίδου Μ. (1994). Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Σέλας, σελ.67-

68.
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Ίσως γι’ αυτό οι ξένες γυναίκες, δηλαδή εκείνες από τη Σμύρνη, συμμετείχαν 

πιο εύκολα στο τραγούδι. 

      Από τη Σμύρνη προήλθαν αρκετοί καλλιτέχνες που επηρέασαν σημαντικά 

τη διαμόρφωση του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ανάμεσα τους και γυναίκες όπως 

η  Αγγέλα-Παπάζογλου  –Μαρωνίτη  και  η  Ειρήνη  Φικαρίνα που  έκαναν  την 

εμφάνισή τους στην ελληνική δισκογραφία μετά το 1924 και οι Ρίτα Αμπατζή, 

Σοφία Καρίβαλη,  η Βικτωρία Χαζάν και  η  Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου που 

έκαναν την εμφάνισή τους στην ελληνική δισκογραφία μετά το 1930.12

       Το 1936, το Μεταξικό καθεστώς άλλαξε την κατάσταση και οι ρεμπέτες 

κυνηγήθηκαν από το επίσημο κράτος. Οι χρήστες χασίς άρχισαν να διώκονται 

με αποτέλεσμα να κλείσουν και οι τεκέδες. Παράλληλα, λόγω της σχέσης τους 

με τους τεκέδες και το χασίς άρχισαν να διώκονται και οι ρεμπέτες. Το κράτος 

υποχρέωσε  τον  Μάρκο  Βαμβακάρη  να  κλείσει  την  ταβέρνα  του  ενώ 

επιβλήθηκε λογοκρισία στα τραγούδια λόγω της αναφοράς τους σε θέματα 

όπως η φυλακή και το χασίς. Λόγω της λογοκρισίας άλλαξε και η θεματική των 

τραγουδιών και άρχισαν οι  αναφορές στην αγάπη, τη ζήλια, την ξενιτιά, τη 

φτώχεια, τη ζωή στους συνοικισμούς, κ.ά.  Μία σειρά ρεμπέτικων τραγουδιών 

κηρύχτηκαν από την αστυνομία ως απαγορευμένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

έπαψαν να ακούγονται από τον κόσμο αφού ο χαρακτηρισμός τους αυτός τα 

έκανε πιο ελκυστικά και πιο γνωστά στον κόσμο.13 

12   Καλυβιώτης Αρ.  (2002),  Σμύρνη. Η μουσική ζωή 1900-1922, Αθήνα:  Music Corner & 

Τήνελλα, σελ.147-148.

13  Περαστικός  Κ.  (2006),  «Απηγορευμένα  τραγούδια»,  στο  Βλησίδης  Κ.  (επιμ.),  Σπάνια 

κείμενα για το ρεμπέτικο (1929-1959), Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, σελ.116.

13



        Φαίνεται  ότι  o προσδιορισμός ενός πράγματος ως απαγορευμένου 

μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την επιθυμία γι’ αυτό. Σε μία ζωή που είναι 

κοινωνικά  περιορισμένη,  έστω  και  μόνο  το  άκουσμα  του  απαγορευμένου 

προσδίδει έναν αέρα ελευθερίας. Ακόμα και σήμερα, που η κοινωνία είναι πιο 

ελεύθερη,  το  ρεμπέτικο  τραγούδι  που  στο  παρελθόν  ήταν  απαγορευμένο, 

θεωρείται  από  κάποιους  περισσότερο  άξιο  λόγου,  διότι  φέρει  αυτή  την 

ιδιότητα.

    Οι διώξεις ανάγκασαν τους ρεμπέτες να φύγουν από την Αθήνα και τον 

Πειραιά  και  να  πάνε  στην  επαρχία  όπου  η  κατάσταση  ήταν  καλύτερη  γι’ 

αυτούς. Πολλοί πήγαν στη Θεσσαλονίκη γιατί ο τότε αρχηγός της αστυνομίας 

Βασίλης Μουσχουντής ήταν και  ο ίδιος θαυμαστής του ρεμπέτικου και  δεν 

ενοχλούσε  τους  ρεμπέτες  οι  οποίοι  τον  αγαπούσαν.  Αργότερα,  ο 

Μουσχουντής έγινε και κουμπάρος του Βασίλη Τσιτσάνη.14

    Η γερμανική κατοχή που ακολούθησε επηρέασε και τους ρεμπέτες όπως 

και τους υπόλοιπους Έλληνες αφού τα περισσότερα μαγαζιά τα έκλεισαν οι 

Γερμανοί. Η περίοδος 1940-1945 όμως επέφερε και άλλη μία αλλαγή η οποία 

εκδηλώθηκε  έντονα  το  1946.  Άρχισε  να  υπάρχει  μία  διαφοροποίηση  στο 

μουσικό στυλ και το ρυθμό του ρεμπέτικου και εκπρόσωπος του νέου είδους 

που  έκανε  την  εμφάνισή  του  ήταν  ο  Βασίλης  Τσιτσάνης.  Η  εποχή  που 

ακολούθησε τον πόλεμο είχε νέα χαρακτηριστικά και παλιοί ρεμπέτες όπως ο 

Βαμβακάρης  δεν  μπορούσαν  πλέον  να  ενσωματωθούν  σε  αυτή. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ο Βαμβακάρης που είχε μεσουρανήσει τις προηγούμενες 

περιόδους, το 1946 δεν μπορούσε να βρει δουλειά και έκανε περιοδείες στην 

επαρχία  όπου  εκτός  από  τα  δικά  του  τραγούδια  έλεγε  και  του  Τσιτσάνη. 

14   Κωνσταντινίδου Μ. (1994). Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Σέλας, σελ.68-

69.
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Ακολούθησε ο εμφύλιος πόλεμος και η δεκαετία του 1950 που σηματοδότησε 

αλλαγές στον τρόπο ζωής στην Ελλάδα αλλά και στο ρεμπέτικο.15

   Ο Σ. Δαμιανάκος κατηγοριοποιεί την ανάπτυξη του ρεμπέτικου τραγουδιού 

σε τρεις περιόδους στις οποίες διαμορφώθηκε και η ελληνική αστική κοινωνία. 

Η  πρώτη  περίοδος  είναι  μέχρι  και  το  1922  που  αρχίζει  να  υπάρχει 

βιομηχανική ανάπτυξη και λόγω αυτής υπάρχει συσσώρευση πληθυσμού στα 

αστικά  κέντρα.  Τα  ρεμπέτικα  τραγούδια  εκείνης  της  περιόδου αναφέρονται 

σχεδόν  αποκλειστικά  στη  φυλακή  και  το  χασίς,  παραπέμποντας  σε  έναν 

κόσμο που δεν συμπορεύεται με την ανάπτυξη που αποτελεί το ζητούμενο. Η 

δεύτερη  περίοδος  ξεκινά  το  1922  και  διατηρείται  μέχρι  και  το  1940  και 

χαρακτηρίζεται  από  την  εγκατάσταση  στην  Ελλάδα  των  προσφύγων  που 

ασκούν μεγάλη επίδραση στο ρεμπέτικο τραγούδι. Την ίδια περίοδο αρχίζει 

και η επώνυμη παραγωγή. Τέλος, η τρίτη περίοδος είναι από το 1940 μέχρι 

και το 1953 που το ρεμπέτικο τραγούδι διαδίδεται και στην εργατική τάξη που 

οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες έχουν περιθωριοποιήσει. Μέχρι και το 

1953 δηλαδή, το ρεμπέτικο συνεχίζει να εκφράζει το περιθώριο αλλά έχουν 

διευρυνθεί οι κοινωνικές τάξεις στις οποίες απευθύνεται.16

       Το ρεμπέτικο τραγούδι δεν σταμάτησε να υπάρχει μετά το 1953. Αντίθετα, 

αρχίζει να επικρατεί και σε άλλες κοινωνικές ομάδες χάνοντας όμως κάποια 

από τα κύρια χαρακτηριστικά που το διαμόρφωσαν. Πρώτα απ’ όλα, μέχρι και 

το 1953, παρόλο που υπήρχαν κάποιοι γνωστοί και «επώνυμοι» ρεμπέτες, η 

κύρια παραγωγή του βασίζονταν στην ανώνυμη δημιουργία. Πολλά τραγούδια 

μέχρι  εκείνη  τη  περίοδο  δεν  έχουν  γνωστό  συνθέτη  και  δεν  θεωρούνται 

15   Κωνσταντινίδου, Μ. (1994). Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Σέλας, σελ.70-

71.

16     Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.156-157.
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προσωπικές δημιουργίες, κάτι που θα επικρατήσει μεταγενέστερα. Επίσης, η 

μαζική διάδοση και παραγωγή ρεμπέτικων τραγουδιών που ξεκίνησε μετά το 

1953, απομάκρυνε το ρεμπέτικο από την κύρια ομάδα αναφοράς του, τους 

ρεμπέτες,  που  διακρίνονταν  από  τις  υπόλοιπες  κοινωνικές  ομάδες.17 Στην 

ουσία, το ρεμπέτικο τραγούδι έγινε αρεστό από όλους χάνοντας με αυτό τον 

τρόπο τον συμβολικό και κοινωνικό του χαρακτήρα αφού όπως αναφέρει ο Γ. 

Σταύρου ήδη από το 1946 το ρεμπέτικο είχε αρχίσει να μεταφέρεται από την 

Τρούμπα στο Κολωνάκι.18

1.2. Εισαγωγή στο θέμα: η γυναίκα στη θεματική των ρεμπέτικων 
τραγουδιών

      Η θεματική των ρεμπέτικων τραγουδιών εκφράζει απόλυτα τον τρόπο που 

ζουν και φέρονται οι ίδιοι οι ρεμπέτες. Τα ρεμπέτικα τραγούδια περιγράφουν 

τα  μέρη  αλλά  και  τις  συνήθειες  και  τις  σχέσεις  των  κατώτερων  λαϊκών 

στρωμάτων  που  συγκεντρώνονται  σε  συγκεκριμένες  γειτονιές,  ζώντας  με 

εντελώς  διαφορετικό  τρόπο  από  αυτόν  των  αστικών  οικογενειών  και 

νοικοκυριών.19

       Κυρίαρχο στοιχείο σε αυτή τη ζωή είναι και η γυναίκα, κυρίως μέσα από 

τη σχέση που έχει με τον άνδρα πατέρα, σύζυγο, γιο και εραστή. Ο μάγκας 

17     Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.74.

18     Σταύρου Γ. (2006), ««Ρεμπέτικα από την Τρούμπα στο….Κολωνάκι!», στο Βλησίδης Κ. 

(επιμ.), Σπάνια κείμενα για το ρεμπέτικο (1929-1959), Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 

19    Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.107-108.
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άνδρας  είναι  «αρσενικός»,  και  αυτός  ο  χαρακτηρισμός  σημαίνει  ότι  έχει 

ερωτικές περιπέτειες, ότι πίνει και διασκεδάζει και ότι επιβάλλεται στα μέλη της 

οικογένειάς του, κυρίως με τη βία.20 Ο λόγος που ο μάγκας φέρεται με αυτό 

τον τρόπο είναι γιατί θεωρεί ότι η ζωή του που δεν είναι καλή δεν πρόκειται να 

αλλάξει λόγω των κοινωνικών κανόνων και έτσι πρέπει να διασκεδάζει και να 

περνά καλά και  ανέμελα γιατί  «προκοπή» δεν  πρόκειται  να  δει  ότι  και  να 

κάνει.21 

        Η βία των ρεμπετών εναντίον των γυναικών αποτελεί  ένα ιδιαίτερο 

φαινόμενο.  Σύμφωνα  με  μία  έρευνα  της  Μαρί  -  Ελιζαμπέτ  Αντμάν,  που 

μελέτησε ένα μικρό χωριό της Ελλάδας την δεκαετία  του  1960,  η  βία  των 

ανδρών στόχευε στην δική τους ευτυχία μέσω της δυστυχίας των γυναικών. 

Πιο συγκεκριμένα, λόγω των αυστηρών κοινωνικών κανόνων που υπήρχαν οι 

άνδρες  στερούνταν  και  αυτοί  κάποια  πράγματα  με  αποτέλεσμα  να  μην 

μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ανδρισμό τους και ο μόνος τρόπος για να το 

επιτύχουν αυτό ήταν να κυριαρχήσουν στις γυναίκες μέσω της βίας.22 

       Οι ρεμπέτες βέβαια δεν μπορούν να θεωρηθούν «στερημένοι»  αφού 

ζούσαν ανέμελα και χωρίς υποχρεώσεις, αλλά αν ισχύει η άποψη της Αντμάν, 

προφανώς  θεωρούσαν  ότι  μειονεκτούσαν  σε  κάποιο  επίπεδο  και  γι’  αυτό 

20    Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.111.

21    Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.116.

22   Βόλντμαν Ντ., Κλάπις –Ζίμπερ Κρ., Λαγκράβ Ρ.Μ., Ντόφεν Σ., Πέζρα Μ., Πέρο Μ., Ρίπα Γ., 

Σμιτ- Πάντελ Π., Φαρζ Α., Φρες Ζ. (1997),  «Πολιτισμός και εξουσία των γυναικών: δοκίμιο 

ιστοριογραφίας», στο Αβδελά Έφ., Ψαρρά Αγγ. (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο 

στην ιστορική αφήγηση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ.344.
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χρησιμοποιούσαν τη βία. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι ενώ μπορεί σε κάποια 

πράγματα να ήταν ανατρεπτικοί, σε άλλα ζούσαν σύμφωνα με τα κοινωνικά 

πρότυπα.  Η  βία  έναντι  των  γυναικών  που  έκανε  την  εμφάνισή  της  είναι 

εδραιωμένη στην κοινωνία γύρω τους και  με αυτό τον τρόπο μεγαλώνουν. 

Βλέπουν  πατέρες  να  κακοποιούν  τις  συζύγους  τους  και  υποσυνείδητα 

γαλουχούνται  με  αυτό  το  ανδρικό  πρότυπο.  Αν  αυτό  ισχύει,  τότε  η 

αντιδραστική τους συμπεριφορά αφορούσε μόνο τη δική τους ζωή και όχι των 

γυναικών στις οποίες συμπεριφέρονται όπως ακριβώς επιβάλλει η κοινωνία.

Εντούτοις, οι γυναίκες-σύντροφοι των ρεμπετών όπως απεικονίζονται 

στα  ρεμπέτικα  τραγούδια,  παρόλο  που  υφίστανται  βίαιες  και  ανεύθυνες 

συμπεριφορές είναι πιο ελεύθερες και ανεξάρτητες κοινωνικά από τις γυναίκες 

των μικροαστικών στρωμάτων. Η ηθική που επικρατεί στην αστική κοινωνία 

δεν επιβάλλεται σε αυτές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των πορνών 

που  θεωρούνται  αποδεκτές  από  τους  ρεμπέτες.  Επίσης,  η  σκληρή 

συμπεριφορά  που  τυχόν  δέχονται  θεωρείται  ως  αναμενόμενη  και  δεν 

υιοθετούν  το  ρόλο  της  «μάρτυρος»  που  παθητικά  υπομένει  τη  σκληρή 

συμπεριφορά του ανδρός, φαινόμενο συχνό στα μεσαία και κατώτερα αστικά 

στρώματα.23

    Ενώ  κυρίαρχο  χαρακτηριστικό  του  άνδρα  είναι  η  μαγκιά,  μία  σειρά 

τραγουδιών  αναφέρει  ως  αρνητικά  χαρακτηριστικά  της  γυναίκας  την 

μπαμπεσιά, την απιστία, την πονηριά, κ.ά. Ενώ ο άνδρας μιλάει καθαρά και 

σταράτα,  η  γυναίκα  λέει  ψέματα  και  κινείται  με  δόλιους  και  ύπουλους 

τρόπους.24

23    Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.232-233.

24   Τζάκης Δ. (1999), «Ο κόσμος της μαγκιάς: παραστάσεις του καλού άντρα στο χώρο των 

ρεμπετών»,  στο Κοταρίδης Ν.  (επιμ.),  Ρεμπέτες  και  ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα:  Πλέθρον, 

σελ.57.
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       Τα χαρακτηριστικά της γυναίκας σε αυτές τις περιγραφές είναι τα εντελώς 

αντίθετα από τον άνδρα. Αυτός φέρει όλα τα καλά στοιχεία και η γυναίκα όλα 

τα αρνητικά.  Η αντίθεση αυτή φαίνεται  σκόπιμη ως ένα βαθμό.  Οι  πιθανοί 

λόγοι  είναι  πολλοί.  Για  παράδειγμα,  αν  μία  γυναίκα  έχει  μόνο  αρνητικά 

χαρακτηριστικά,  η  αντίδραση  του  άνδρα  απέναντί  της,  ακόμα  και  η  βίαιη, 

δικαιολογείται  και  νομιμοποιείται.  Ίσως  ο  αρνητικός  τρόπος  που 

παρουσιαζόταν η γυναίκα στα ρεμπέτικα τραγούδια να λειτουργούσαν και ως 

ένα αντι-πρότυπο για τις γυναίκες, μία έμμεση αναφορά για το πώς πρέπει ή 

δεν πρέπει να φέρονται και ποια χαρακτηριστικά είναι ή όχι αρεστά από τον 

άνδρα. 

     Τα ρεμπέτικα τραγούδια που έχουν ως θέμα τους τη γυναίκα, αυξάνονται 

με την πάροδο του χρόνου. Στην πρώτη περίοδο του ρεμπέτικου (μέχρι το 

1922), τα περισσότερα τραγούδια είχαν ως θέμα τους το χασίσι, τους τεκέδες, 

το  συνάφι,  τη  φυλακή  και  σχεδόν τελευταία  τη  γυναίκα.  Τις  επόμενες  δύο 

περιόδους όμως (1922-1940 και 1940-1953), η γυναίκα και ο έρωτας έχουν 

την πρώτη θέση στα ρεμπέτικα τραγούδια.25

       Εκτός όμως από τις ποσοτικές αλλαγές, υπάρχουν αλλαγές και στο 

μοντέλο γυναικών που περιγράφεται. Την πρώτη περίοδο, τα τραγούδια δεν 

εκφράζουν ερωτικά  συναισθήματα προς τις  γυναίκες  αλλά αναφέρονται  σε 

γυναίκες  με  ελαττώματα  που  προκαλούν  τα  παράπονα  και  το  θυμό  των 

ανδρών  που  τις  βρίζουν  και  τις  απειλούν.  Στη  δεύτερη  περίοδο  ξεκινά  η 

αναφορά στη γυναικεία ομορφιά αλλά και τον πόνο που προκαλεί ο χωρισμός 

ή  τα  ελαττώματα  της  γυναίκας.  Τέλος,  στην  τρίτη  περίοδο  εντοπίζονται 

τραγούδια που κυρίως αναφέρονται στην ερωτική απογοήτευση και όχι στη 

25    Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.181.
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χαρά του έρωτα.26

    Όπως  θα  αναλυθεί  εκτενέστερα  παρακάτω,  η  γυναίκα  στα  ρεμπέτικα 

τραγούδια δεν είναι μόνο η ερωμένη. Ιδιαίτερη σημασία και αξία αποδίδουν οι 

ρεμπέτες στη μορφή της μάνας και  της στοργής που αυτή επιδεικνύει  στα 

παιδιά της.27 Η μάνα είναι  μία  ιδιαίτερη μορφή κοινωνικά και  θεωρείται  όχι 

μόνο αποδεκτή αλλά και ιερή. Η μητρότητα είναι ένα από τα θετικά στοιχεία, τα 

άλλα είναι ο γάμος και η παραμονή της γυναίκας στον οικιακό χώρο, για τις 

γυναίκες.  Η  μάνα  έχει  συγκεντρώνει  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  και  θεωρείται 

κορυφαία  μορφή  στην  κοινωνία  γιατί  υπακούει  στις  επιταγές  της.28 Όντας 

αποδεκτή  από  την  κοινωνία  αποτελεί  για  το  ρεμπέτη  τη  μόνη  σταθερή 

σύνδεσή  του  με  αυτή,   ενώ  ο  ίδιος  είναι  αποκομμένος  και 

περιθωριοποιημένος.

  Δίπλα  στη  μάνα  στέκεται  και  η  αδελφή  που  πολλές  φορές  αποτελεί  το 

πρόσχημα για να τονιστεί ακόμα περισσότερο η αγάπη του άνδρα προς τη 

μητέρα.  Ο  Ηλίας  Πετρόπουλος  κάνει  τη  διαπίστωση  ότι  γενικότερα  στα 

ρεμπέτικα τραγούδια ενώ οι γιοι αντιμετωπίζουν τη μάνα με ευσέβεια, οι κόρες 

είναι αναιδείς απέναντί της.29

26    Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.182-183.

27    Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.198.

28   Αστρινάκη Ρ. (2011),  «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του φύλου: μια επισκόπηση»,  στο 

Καντσά  Β.,  Μουτάφη  Β.,  Παπαταξιάρχης  Ευθ.  (επιμ.), Μελέτες  για  το  φύλο  στην  

ανθρωπολογία και την ιστορία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ.25.

29    Πετρόπουλος Ηλ. (1991), Ρεμπέτικα τραγούδια, Αθήνα: Κέδρος, σελ.33.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1. Η γυναίκα ως μητέρα

     Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μητέρα αποτελεί ιερή μορφή για το ρεμπέτη. Οι 

σχέσεις με τη μητέρα καθώς και η στοργή της είναι ένα βασικό μοτίβο στα 

ρεμπέτικα τραγούδια. 

     Τα τραγούδια στα οποία επικρατεί η μορφή της μάνας, είναι αυτά που 

τονίζουν τους δεσμούς του ρεμπέτη με την οικογένειά του. Οι ρεμπέτες είναι 

απόκληροι κοινωνικά και η σχέση με τη μητέρα τους είναι αυτή, που αν και 

συναισθηματική, τους διατηρεί σε μία επαφή με την κοινωνία αλλά και με την 

οικογένειά τους. Οι ρεμπέτες έχουν έντονο συναίσθημα αλλά το καταπιέζουν 

και  δεν  του  επιτρέπουν  να  εκφραστεί  σε  μία  προσπάθεια  να  φαίνονται 

«μάγκες».  Εντούτοις,  στην  περίπτωση  της  μητέρας  απελευθερώνουν  το 

συναίσθημά τους και  αποζητούν τη στοργή και  την αγάπη που η κοινωνία 

τους έχει στερήσει. Έτσι, η μητέρα παρουσιάζεται ως μία ιδανική μορφή, που 

μέσω θυσίας και αυταπάρνησης μεγάλωσε και στηρίζει τα παιδιά της και είναι 

ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο οι ρεμπέτες μπορούν να έχουν ανιδιοτελείς 

σχέσεις και να φέρονται ελεύθερα χωρίς καχυποψία και φόβο:

Την τελευταία μου στιγμή τα μάτια μου πριν κλείσω

Τότε, γλυκιά μανούλα μου, εσένα θα ζητήσω.30

     Η μητέρα επίσης παρουσιάζεται εντελώς διαφορετική από την άλλη γονική 

μορφή, τον πατέρα. Ο πατέρας όταν προσβληθεί από τον γιο του αποτελεί 

30    Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.231-232.
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εμπόδιο για την επαναφορά του στο σπίτι. Η μητέρα όμως καρτερά τα πάντα 

και  δεν  διαμαρτύρεται  και  αντίθετα  από τον  πατέρα θέλει  το  παιδί  της  να 

ξαναγυρίσει στο σπίτι γιατί δεν ξέρει πώς και πού ζει. Η μητέρα λοιπόν λόγω 

του ψυχικού σθένους που έχει αφού αντιμετωπίζει τα πάντα, παρουσιάζεται 

ως μία «αγία» που είναι διατεθειμένη να συγχωρήσει στο γιο της τα πάντα και 

να τον υποδεχθεί στο σπίτι του:

Άνοιξε, μάνα, άνοιξε,

Δεν σου χτυπάει ξένος

Χτυπάει ο γιος σου μάνα μου

Ο παραστρατημένος.

Σε πίκρανα, σε πλήγωσα,

Και γέρασες για μένα

Μα τώρα όλα αυτά

Ας είναι ξεχασμένα.

Μια πόρτα ανοίγει διπλανή

Και μου φωνάζει ένας,
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Σ’ αυτό το σπίτι μην χτυπάς, 

Γιατί δεν ζει κανένας.31

   Αυτός είναι  και  ο λόγος που οι  ρεμπέτες σε όλες τις  δύσκολες στιγμές 

εμφανίζουν  τη  μητέρα  ως  καταφύγιο  και  ως  σωτηρία,  ακόμα  και  σε 

περιπτώσεις  που  κανένας  άνθρωπος  δεν  είναι  σε  θέση  να  κάνει  κάτι. 

Χαρακτηριστικό  τραγούδι  αυτής  της  περίπτωσης  είναι  το  «Χαϊδάρι»  του 

Μάρκου  Βαμβακάρη  που  αναφέρεται  στο  ομώνυμο  στρατόπεδο  όπου 

συγκεντρώνονταν οι μελλοθάνατοι της εποχής. Στο τραγούδι, ο Βαμβακάρης 

αναφέρει  τη  βοήθεια που ζητά ένας κρατούμενος από τη μάνα του για να 

σωθεί, παρόλο που αυτή δεν μπορεί να κάνει κάτι αλλά ο κρατούμενος δεν 

έχει πουθενά αλλού να στραφεί: 

Τρέξε, μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις, κι απ’ το Χαϊδάρι μάνα  

μου να μ’ απελευθερώσεις.32

     Η μητέρα λοιπόν αποτελεί για τον ρεμπέτη καταφύγιο αλλά και μοναδική 

σωτηρία. Οι υπερφυσικές ιδιότητες που της αποδίδουν οι ρεμπέτες φαντάζουν 

περίεργες αλλά ίσως οι προσδοκίες τους να είναι αληθινές. Φυσικά η μητέρα 

δεν μπορεί να απελευθερώσει το φυλακισμένο, εκείνος όμως γνωρίζει ότι θα 

κάνει  τα  πάντα γι’ αυτόν.  Η συνεχόμενη έκκληση στο  μητρικό  συναίσθημα 

φαντάζει και ως αναμενόμενη. Οι γιοι θεωρούν πως η μητέρα τους έχει την 

υποχρέωση να νοιαστεί γι’ αυτούς και να κάνει τα πάντα. Το ίδιο ισχύει και για 

τις  μητέρες.  Ζώντας  περιορισμένες  και  σε  αυστηρά  περιθώρια,  κάνουν  τα 

31   Στο Χατζηδάκης Κώστας (1999), «Από το «σπίτι» στο «δρόμο»: μια προσέγγιση των 

δομών χώρου/ χρόνου στο ρεμπέτικο τραγούδι», στο Κοταρίδης Ν. (επιμ.), Ρεμπέτες και  

ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.75-76.

32   Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.248.
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παιδιά τους επίκεντρο της ζωής τους και ειδικά τους γιους τους.  Την πορεία 

των κορών τους την ξέρουν και είναι προδιαγεγραμμένη, σαν τη δική τους. Το 

μόνο που αναμένεται να κάνουν είναι να προσέχουν ότι αυτές (οι κόρες) δεν 

θα «χαλάσουν». Οι γιοι όμως είναι μία διαφορετική ιστορία αφού θεωρούνται, 

όπως  οι  πατέρες  τους,  ανώτεροι  από  τις  γυναίκες,  και  αυτές  πρέπει  να 

υπακούσουν. Από την άλλη, το πρότυπο της μητέρας είναι το μόνο που τους 

επιτρέπει, η κατά τα άλλα αποκομμένη από καθετί συμβατό με την κρατούσα 

κοινωνική πραγματικότητα, κοινωνία τους να διατηρούν και αυτό προβάλλουν. 

       Σε μία σειρά τραγουδιών, εκφράζεται εκτός από την αγάπη του ρεμπέτη 

για τη μάνα του και η θλίψη του για το ότι θα την αποχωριστεί. Στο τραγούδι 

«Μάνα μου τα λουλούδια μου», ο ήρωας ετοιμάζεται να φύγει στην ξενιτιά και 

αποζητά την ευχή της μάνας του που ξέρει ότι θα στεναχωρηθεί γιατί δεν θα 

τον βλέπει πια:

Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις, 

Μάνα μου γλυκιά,

Αχ, συχνά να τα ποτίζεις, σου αφήνω γεια.

Φεύγω, μανούλα μ’, φεύγω, αχ, πάγω στην ξενιτιά.

Δώσε μου την ευχή σου, αχ, δε θα με βλέπεις πια.

Αφήνω γεια στη γειτονιά, σ’ όλα τα παλικάρια, 

Μάνα μου γλυκιά, 
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Αχ, σ’ όλα τα παλικάρια, έχετε γεια.

Φεύγω, μανούλα μ’, φεύγω, αχ.33 

     Το τραγούδι αυτό αποτελεί ένα συνδυασμό θεματικών αφού αναφέρεται 

τόσο στη μάνα όσο και στην ξενιτιά.34

    Και η μάνα όμως στεναχωριέται όσο τα παιδιά της βρίσκονται στην ξενιτιά 

αφού δεν βρίσκονται κοντά της για να είναι ευτυχισμένη: 

Ο ένας στην Αμερική, ο άλλος παρά πέρα, 

κι εγώ αδίκως καρτερώ να δω μιαν άσπρη μέρα.35

       Μόνη ελπίδα και προσδοκία της μάνας που έχει παιδιά ξενιτεμένα είναι να 

γυρίσουν πίσω και να μείνουν κοντά της, ειδικά στην περίπτωση που η μάνα 

έχει  μόνο ένα παιδί και αυτό είναι ξενιτεμένο. Η επιστροφή του παιδιού θα 

είναι η υπέρτατη ευτυχία της γυναίκας αυτής που έχει υποστεί τόσα βάσανα: 

Τσακισμένη από τα χρόνια στο κατώφλι καρτερεί 

33    Στο Σχορέλης Τάσος (1977), Ρεμπέτικη ανθολογία, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.85.

34    Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.173.

35    Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.253.

25



να’ ρθει ο μοναχογιός της απ’ τα ξένα να τη βρει.36

    Βέβαια, η μητέρα δεν ανέχεται πάντα όλα τα καμώματα του γιου της αφού 

όπως αναφέρει ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, το «Απ’ τη μάνα μου διωγμένος», 

η μάνα τον έδιωξε από το σπίτι με αποτέλεσμα να μένει στα παγκάκια και στα 

πάρκα:

Απ’ τη μάνα μου διωγμένος

Κι απ’ αγάπη ορφανός

Έκανα τους δρόμους ζηλευτό παλάτι του

Και τους πάγκους μες τα πάρκα για κρεβάτι μου..37

     Ο  Αλέκος  Σακελλάριος,  σε  μία  προσπάθειά  του  να  υπερασπιστεί  το 

ρεμπέτικο έναντι των ξένων τραγουδιών όπως οι «σάμπες» και τα «μάμπο», 

αναφέρεται  στο τραγούδι «Τον Νικόλα τον ψαρά» το οποίο περιγράφει την 

προσπάθεια  των  ψαράδων  να  βρουν  τον  κατάλληλο  τρόπο  για  να 

ενημερώσουν τη μητέρα ενός ψαρά για το χαμό. Η μητέρα δεν έχει άλλο γιο 

εκτός από αυτόν και οι ψαράδες διστάζουν να αποφασίσουν ποιος θα είναι 

αυτός που θα της μεταφέρει το άσχημο νέο ξέροντας τον πόνο που θα βιώσει 

η μάνα:

36    Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.259.

37    Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.177.
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Διστάζει ποιος να της το πη

Να την πληροφορήση

Πως ο Νικόλας χάθηκε

Και πια δεν θα γυρίση 

Στη στεριά38

      Το ότι  η  μάνα παρουσιάζεται  εξιδανικευμένα από τους ρεμπέτες δεν 

σημαίνει ότι και αυτή δεν υφίσταται κοινωνικές πιέσεις και περιορισμούς. Η 

μητέρα αντιπροσωπεύει για το ρεμπέτη την οικογένεια και τη γονική εστία γιατί 

με αυτό το κοινωνικό πρότυπο έχει  μεγαλώσει.  Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 

κυρίαρχο  βιολογικό  στοιχείο  που  αποδίδεται  στη  γυναίκα  είναι  αυτό  της 

μητρότητας  αφού  είναι  σε  θέση  να  αναπαράγει.  Το  συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό έχει θεωρηθεί ως το κορυφαίο φαινόμενο της φύσης λόγω της 

μοναδικότητάς του. Παρόλο που αυτό ισχύει,  δεν παύει  να χρησιμοποιείται 

από τους υποστηρικτές της ανωτερότητας του βιολογικού φύλου ως άλλοθι για 

τον  κοινωνικό  περιορισμό  της  γυναίκας.  Με  το  πρόσχημα ότι  το  κυρίαρχο 

καθήκον  της  γυναίκας  είναι  η  αναπαραγωγή  και  η  μητρότητα,  η  γυναίκα 

περιορίζεται  στην  οικία  και  δεν  της  επιτρέπεται  η  πρόσβαση  σε  άλλες 

δραστηριότητες όπως αυτές των ανδρών.39 

38    Στο Σακελλάριος Αλέκος (2006), «Το ρεμπέτικο», στο Βλησίδης Κώστας (επιμέλεια), 

Σπάνια κείμενα για το ρεμπέτικο (1929-1959), Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 

σελ.186.

39    Αντωνοπούλου Χ. (1999), Κοινωνικοί ρόλοι των δύο φύλων, Αθήνα: Καστανιώτης, σελ.17.
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      Η διαφορά δράσης ανάμεσα στα πεδία ορίστηκε από τις  κοινωνικές 

διακρίσεις στα φύλα. Ο άνδρας δραστηριοποιείται δημόσια έχοντας έναν πιο 

κοινωνικό ρόλο ενώ η γυναίκα περιορίστηκε στην ιδιωτική δράση εντός του 

εσωτερικού  της  οικίας  αναλαμβάνοντας  το  ρόλο  της  μητέρας  και  συζύγου. 

Το βιολογικό χαρακτηριστικό της σωματικής δύναμης του άνδρα ήταν αυτό 

που τον οδήγησε στην εργασία και  τον  όρισε  ως το  κύριο  τροφοδότη της 

οικίας. Η δύναμη και ο κοινωνικός ρόλος του τροφοδότη ήταν αυτά που με τη 

σειρά τους απέδωσαν κοινωνικό κύρος στον άνδρα εδραιώνοντάς  τον στη 

δημόσια σφαίρα, την οποία στην ουσία μονοπώλησε.40 Η κοινωνική καταξίωση 

του  άνδρα  –  πατέρα  είναι  αυτή  που  του  επιτρέπει  να  μην  συγχωρεί  ενώ 

αντίθετα η μητέρα ανέχεται τα πάντα.

        Η μητέρα λοιπόν είναι διαφορετική γυναίκα από τις υπόλοιπες που 

συναναστρέφονται οι ρεμπέτες. Παραμένει στο σπίτι, ανατρέφει τα παιδιά της 

και  τα  προστατεύει  και  δεν  συχνάζει  σε  χώρους  εκτός  οικίας  όπως  οι 

ερωμένες, οι νεαρότερες γυναίκες χωρίς οικογένεια. 

2.2. Η γυναίκα ως αδελφή

   Η γυναίκα ως αδελφή δεν εμφανίζεται αυτόνομα στα ρεμπέτικα τραγούδια. 

Συνήθως κάνει  την εμφάνισή της  σε τραγούδια που αφορούν τη ζωή της 

οικογένειας και στα οποία η αδελφή τιμωρείται για την ερωτική συμπεριφορά 

που έχει είτε από την μητέρα της, είτε από τον αδελφό της που τηρεί τους 

40   Μπακαλάκη Α. (1994), Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ.77.
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ηθικούς κανόνες της εποχής.41

       Ο ίδιος ο αδελφός μπορεί να ζει στο περιθώριο αλλά θεωρεί καθήκον του 

να διατηρήσει την παρθενία της αδελφής του. Όσο η παρθένα της οικογένειας 

διατηρεί αυτή την ιδιότητα, προστατεύεται η ακεραιότητα της οικογένειας ενώ 

στην αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι έχει υποστεί εξωτερική επίθεση. Το ότι 

ο  γιος  είναι  περιθωριακός  δεν  έχει  καμία  σημασία  γιατί  η  αξιοπιστία  της 

οικογένειας στην κοινωνία διατηρείται από την τιμή των γυναικών.42 Έτσι, ο 

αδελφός φροντίζει ώστε η ηθική της οικογένειας να τηρείται εξασφαλίζοντας 

την κοινωνική παρέκκλιση ως δικαίωμα μόνο για τον εαυτό του. 

     Ενώ οι μητέρες επιδεικνύουν όλη τους την αγάπη και την τρυφερότητά 

τους για τους γιους τους δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις κόρες τους, ειδικά 

όταν  αυτές  που  ερωτεύονται  και  επιδεικνύουν  ανυπακοή.  Οι  κόρες  που 

ερωτεύονται  και  εγκαταλείπουν  το  σπίτι  τη  νύχτα  για  να  βγουν  με  τον 

αγαπημένο  τους,  ξυλοκοπούνται  από  τις  μητέρες  τους  όταν  γυρίζουν  στο 

σπίτι.43

41   Τζάκης Δ. (1999), «Ο κόσμος της μαγκιάς: παραστάσεις του καλού άντρα στο χώρο των 

ρεμπετών»,  στο Κοταρίδης Ν.  (επιμ.),  Ρεμπέτες  και  ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα:  Πλέθρον, 

σελ.59.

42   Πομάτα Τ. (1997), «Η ιστορία των γυναικών: ένα ζήτημα ορίων», στο Αβδελά Έφ., Ψαρρά 

Αγγ.  (επιμ.),  Σιωπηρές  ιστορίες.  Γυναίκες  και  φύλο  στην  ιστορική  αφήγηση,  Αθήνα:  

Αλεξάνδρεια, σελ.199.

43  Χασάπης  Χρήστος  (2006),  «Το  μπουζούκι  και  η  διπλοπενιά»,  στο  Βλησίδης  Κώστας 

(επιμέλεια),  Σπάνια  κείμενα για  το  ρεμπέτικο  (1929-1959), Αθήνα:  Εκδόσεις  του Εικοστού 

Πρώτου, σελ.248. 
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   Όσο όμως και οι μητέρες να φοβερίζουν και να δέρνουν τις κόρες, αυτές 

κάνουν αυτό που επιθυμούν και παρουσιάζονται αναιδείς αφού αντιμιλούν και 

παρακούουν τους γονείς τους.44

      Στη περίπτωση των κορών και αδελφών παρατηρούμε κάτι το ιδιαίτερο. Οι 

γυναίκες μπορούν να γίνουν για τις άλλες γυναίκες, το ίδιο εξουσιαστικές με 

τους άνδρες. Οι κοινωνικοί κανόνες μπορεί μεν να διαμορφώθηκαν από τους 

άνδρες αλλά υποσυνείδητα απορροφήθηκαν από τις γυναίκες με αποτέλεσμα 

να αποτελούν τώρα πια βίωμά τους το οποίο αναπαράγουν. Οι κόρες τους 

πρέπει να ζήσουν περιορισμένες όπως και οι ίδιες, και η προστασία της τιμής 

δεν  αποτελεί  τίποτε  άλλο  από μία  κεκαλυμμένη  επιθυμία  για  στέρηση της 

ελευθερίας και της ερωτικής ζωής, όπως ακριβώς έζησαν και οι ίδιες. 

2.3. Η γυναίκα ως ερωμένη

      Τα ερωτικά ρεμπέτικα τραγούδια με θέμα τις γυναίκες διαφέρουν ανάλογα 

με  την  εκάστοτε  περίοδο  έτσι  όπως  αυτές  χρονολογήθηκαν  στο  πρώτο 

κεφάλαιο της μελέτης (σελ. 13).

      Γενικότερα, στα ρεμπέτικα τραγούδια υπάρχει το δίπολο άνδρας –γυναίκα 

και καθένα από τα δύο μέρη φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά. Η γυναίκα είναι 

αυτή που είναι μπαμπέσα, δηλαδή πονηρή, και άπιστη.45

44   Πετρόπουλος Ηλίας (1991), Ρεμπέτικα τραγούδια, Αθήνα: Κέδρος, σελ.33.

45   Τζάκης Δ. (1999), Ο «κόσμος της μαγκιάς: παραστάσεις του καλού άντρα στο χώρο των 

ρεμπετών»,  στο Κοταρίδης Ν.  (επιμ.),  Ρεμπέτες  και  ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα:  Πλέθρον, 

σελ.56-57.
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Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που προσλαμβάνει  το  κοινωνικό φύλο στα 

ρεμπέτικα τραγούδια η γυναίκα και ο άνδρας έχουν αντιληπτές και διακριτές 

διαφορές  ανάμεσα  τους  οι  οποίες  καθορίζουν  τις  κοινωνικές  σχέσεις  που 

αναπτύσσονται  στο  πλαίσιο  του  κόσμου  των  ρεμπετών.  Οι  διαφορές  που 

προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των ανδρών και των γυναικών δικαιολογούν 

και  «νομιμοποιούν»  τις  σχέσεις  εξουσίας  που  αναπτύσσονται  και  τονίζουν 

ακόμα περισσότερο τις διαφορές που «επιβάλλουν» την εξουσία των ανδρών 

και την υποταγή των γυναικών.46 

      Το κοινωνικό φύλο είναι διαφορετικό από το βιολογικό. Με την έννοια 

βιολογικό  φύλο  νοούνται  τα  βιολογικά  χαρακτηριστικά  και  οι  ανατομικές 

διαφορές  που  υπάρχουν  ανάμεσα  σε  έναν  άνδρα  και  μία  γυναίκα.  Το 

κοινωνικό φύλο σαν έννοια χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1972 από 

την κοινωνιολόγο Ann Oakley και πολύ γρήγορα αποτέλεσε τον πυρήνα των 

φεμινιστικών θεωριών. Το κοινωνικό φύλο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη 

βιολογία αφού υποστηρίζει ότι το φύλο δεν διαμορφώνεται από τη βιολογία και 

τη φύση αλλά από την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ιστορία. Ίσως η πιο 

χαρακτηριστική φράση που εκφράζει  την ουσία της έννοιας του κοινωνικού 

φύλου είναι αυτή της Σιμόν Ντε Μποβουάρ στο έργο της «Το Δεύτερο Φύλο» 

ότι η «γυναίκα δεν γεννιέται, μάλλον γίνεται».47 

      Η βιολογία ήταν αυτή δηλαδή που καθόριζε  τι  είναι  «κανονικό» στη 

κοινωνία  και  πώς  ένας  άνδρας  και  μία  γυναίκα  πρέπει  να  δρουν  και  να 

συμπεριφέρονται.  Τα  διαφορετικά  βιολογικά  χαρακτηριστικά  ανάμεσα  στον 

46  Αβδελά Έφ., Ψαρρά Αγγ. (1997), «Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγχρονες διαδρομές της 

ιστορίας των γυναικών», στο Αβδελά Έφ., Ψαρρά Αγγ. (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες  

και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ.54-55.

47   Μποβουάρ Σ. (2009), Το δεύτερο φύλο, Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ.293.
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άνδρα και την γυναίκα, λειτουργούσαν ως καθοριστικός παράγοντας για την 

ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων και συμπεριφορών. Εντούτοις, τα τελευταία 

χρόνια το κοινωνικό φύλο φαίνεται ότι υπερτερεί έναντι του βιολογικού φύλου. 

Υποστηρίζεται δηλαδή ότι η δράση και η συμπεριφορά των ανδρών και των 

γυναικών δεν καθορίζεται από τη βιολογία αλλά από την κοινωνία και το φύλο 

που  αυτή  διαμορφώνει.  Το  κοινωνικό  φύλο  είναι  αυτό  πάνω  στο  οποίο 

βασίζεται όλη η οργάνωση της κοινωνίας και δημιουργεί αναπαραστάσεις και 

πεποιθήσεις που οριοθετούν την ταυτότητα του φύλου. Πιο συγκεκριμένα, η 

κοινωνία είναι αυτή που διαμορφώνει το πώς πρέπει να φέρεται μία γυναίκα 

και πώς ένας άνδρας και όχι το βιολογικό τους φύλο.48 Στην περίπτωση των 

ρεμπετών δηλαδή, το κοινωνικό τους πλαίσιο ήταν αυτό που καθόριζε ποια 

ήταν η αποδεκτή συμπεριφορά των ανδρών και ποια των γυναικών.

       Σε αυτό το πλαίσιο εισάγεται  μία νέα έννοια για το φύλο, αυτή του  

κοινωνικού ρόλου, δηλαδή η αντίληψη που έχει ένα άτομο για το φύλο του και 

τον τρόπο που αυτό πρέπει να λειτουργεί. Έτσι, βάση του κοινωνικού ρόλου 

του φύλου που προκύπτει από το κοινωνικό φύλο, η γυναίκα θα πρέπει για 

παράδειγμα να έχει θηλυκότητα ενώ ο άνδρας αρρενωπότητα.49 Ειδικά, στη 

ρεμπέτικη κοινωνία η θηλυκότητα εκφράζεται μέσω του έρωτα και της γοητείας 

ενώ η αρρενωπότητα μέσω της μαγκιάς και της βίας. 

         Η άποψη ότι το βιολογικό φύλο υπερτερεί καθορίζει κάποιες «φυσικές» 

ιδιότητες για τους άνδρες και τις γυναίκες ορίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι 

48   Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλης Θ. (1992), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα,  

Αθήνα: Καστανιώτης, σελ.89.

49   Turner  P.J.  (1995), Βιολογικό  φύλο,  κοινωνικό  φύλο  και  ταυτότητα  του  Εγώ,  Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, σελ.6.
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αυτοί  που  τις  φέρουν  είναι  «φυσιολογικοί».  Βάση  αυτών  των  ιδιοτήτων 

κρίνονταν και ελέγχονταν η γυναικεία και ανδρική δράση και συμπεριφορά50. 

Με  αυτό  τον  τρόπο  δημιουργείται  μία  διάκριση  ανάμεσα  στα  δύο  φύλα 

σύμφωνα με την οποία, λόγω των διαφορετικών ιδιοτήτων ένα από τα δύο 

φύλα  πρέπει  να  είναι  πιο  ισχυρό  και  αυτό  στις  περισσότερες  των 

περιπτώσεων  είναι  το  ανδρικό,  κάτι  που  ισχύει  και  στη  περίπτωση  των 

ρεμπετών.

       Η γυναίκα που ερωτεύονται οι ρεμπέτες στα τραγούδια τους είναι αυτή 

την οποία χαρακτηρίζουν με τον όρο «γκόμενα» εννοώντας την ερωμένη τους. 

Η  γκόμενα  είναι  μία  γυναικεία  μορφή  που  περιγράφεται  στα  ρεμπέτικα 

τραγούδια εντελώς διαφορετικά από τη μάνα και την αδελφή. 51

     Στην πρώτη περίοδο του ρεμπέτικου τραγουδιού (μέχρι και το 1922), οι 

ρεμπέτες  δεν  απευθύνονται  με  ερωτικά  λόγια  και  αισθήματα  στις  γυναίκες 

αλλά  αντίθετα,  τις  βρίζουν,  τις  απειλούν  και  κάνουν  παράπονα  γιατί  οι 

γυναίκες τις οποίες έχουν ή είχαν ερωτευθεί έχουν μία σωρεία ελαττωμάτων 

αφού είναι γκρινιάρες, ψηλομύτες, άπιστες, κ.ά. Τη δεύτερη περίοδο (1922-

1940) συνεχίζουν να υπάρχουν τραγούδια «υβριστικά» των γυναικών αλλά 

κάνουν την εμφάνισή τους και τραγούδια που το θέμα τους είναι η εξύμνηση 

της γυναικείας ομορφιάς και ο έρωτας που αυτή δημιουργεί παράλληλα όμως, 

τονίζονται και ο πόνος που προκαλεί ο χωρισμός καθώς και η απιστία της 

γυναίκας.  Στην  τρίτη  περίοδο  (1940-1953),  τα  τραγούδια  είναι  ακόμα  πιο 

50   Παπαταξιάρχης Ε., Παραδέλης Θ. (1992), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα,  

Αθήνα: Καστανιώτης, σελ.13.

51    Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. (επιμ.), 

Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.97.
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λυπητερά αφού σπανίως γίνεται αναφορά στη χαρά του έρωτα και τα θέματα 

βασίζονται κυρίως σε έρωτες χωρίς ανταπόκριση, στην ερωτική εγκατάλειψη 

και στην απογοήτευση που μπορεί να δημιουργήσει ο έρωτας.52

     Ο  έρωτας  για  τους  ρεμπέτες  δεν  είναι  πλατωνικός.  Αντίθετα,  είναι 

ταυτισμένος  με  την  ηδονή,  που παρέχει  στον άνδρα σωματική  και  ψυχική 

απόλαυση.  Ανήκει  στην  ίδια  κατηγορία  με  τις  άλλες  ενασχολήσεις  των 

ρεμπετών όπως το χασίς και το αλκοόλ που παρέχουν τις ίδιες απολαύσεις 

δημιουργώντας ζάλη στον άνδρα:

Μ’ έχεις ανάψει μια φωτιά

Και ζάλη στο κεφάλι

Και μια πληγή που δεν μπορεί 

Να γίνει πιο μεγάλη.53

       Συγκεκριμένα, οι αναφορές που υπάρχουν στα ρεμπέτικα τραγούδια της 

πρώτης περιόδου (μέχρι και το 1922) για τις γυναίκες είναι υβριστικές, αφού οι 

γυναίκες θεωρούνται από κάποιους ρεμπέτες ως υπεύθυνες για τα δεινά που 

αυτοί έχουν υποστεί με αποτέλεσμα να καταφέρονται εναντίον τους με ύβρεις:

52    Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.182-183.

53    Στο Σπυριδάκη Θάλεια, «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. (επιμ.), 

Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.103-104.
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Με δέσαν χειροπόδαρα σαν τον εγκληματία

Στην καταδίκη μου αυτή χαμούρα είν’ η αιτία54

   Η απαξίωση προς τις γυναίκες και τον έρωτα σε αυτή την περίοδο θεωρείται  

λογική υπό την έννοια ότι οι ρεμπέτες εκείνη την περίοδο κινούνταν ανάμεσα 

στην πιάτσα και στη φυλακή και θεωρούσαν ότι τέτοιου είδους συναισθήματα 

μπορούσαν να τους δημιουργήσουν προβλήματα αφού δεν τους επέτρεπαν 

να  συγκεντρωθούν  σε  αυτά  που  οι  ίδιοι  θεωρούσαν  σημαντικά.  Αυτό  δεν 

σημαίνει ότι δεν ερωτεύονταν αλλά φρόντιζαν ώστε αυτό να μην γίνει γνωστό 

σε άλλους και τους βγει το «κακό όνομα». Εντούτοις, υπήρχαν αναφορές στις 

γυναίκες αλλά αυτό γίνονταν περισσότερο με σκοπό να τονιστεί ότι ο μάγκας 

και  νταής  ρεμπέτης  μπορεί  να  κατακτήσει  τη  γυναίκα  με  τη  βία  και  κατά 

συνέπεια,  και  ανώτερος  από  τη  γυναίκα  κοινωνικά  θεωρούνταν  αλλά  και 

σπουδαίος ως άνδρας: 

Αμάν Ελένη

Καβγάς θα γένει

Στον μαχαλά σου55

   Ακόμα όμως και  αν κατάφερναν να κατακτήσουν την γυναίκα, αυτό δεν 

σήμαινε  ότι  έπρεπε  να  της  συμπεριφέρονται  με  σεβασμό  αλλά  αντίθετα 

54     Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.209.

55    Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.210-211.
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καυτηρίαζαν τυχόν ελαττώματα που είχε και  της θύμιζαν την προγενέστερη 

θέση της πριν συνάψουν σχέση, την οποία θέση θεωρούσαν δεδομένα ως 

κατώτερη. Τις γυναίκες δε που δεν υπέκυπταν στον έρωτα τους τις έβριζαν και 

τις γελοιοποιούσαν με το χειρότερο τρόπο: 

Ήσουνα, τι ήσουνα, μια παξιμαδοκλέφτρα

Και τώρα που σε πήρα’ γω γυρεύεις σούρτα- φέρτα

…………………..

Βρε τσιμπουκλού, βρε κατουρλού, σ’ αρέσει το ντουμάνι

Και μένα μέσα στον τεκέ μ’ απαρατάς χαρμάνη

……………………

Βρε, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα

Βρε είσαι μια παλιοχαμούρα.56

      Οι γυναίκες λοιπόν βρίσκονται παγιδευμένες σε ένα φαύλο κύκλο, όπου 

αρχικά  εισήχθησαν  ως  κατώτερες  και  στην  πορεία  η  κατωτερότητα  αυτή 

θεωρήθηκε  πραγματική.  Επιπλέον  ακόμη  και  οι  πιο  ασήμαντοι  άνδρες 

νιώθουν  ανώτεροι  όταν  συγκρίνονται  με  μια  γυναίκα,  ειδικότερα  αν 

αμφιβάλλουν για τον ανδρισμό τους.

56    Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.211.
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     Ενώ  τις  ερωμένες  τις  ερωτεύονταν  αλλά  παράλληλα  τις βρίζανε  και 

παραπονιόντουσαν  για  την  απιστία  τους  και  την  εγκατάλειψή  τους,  δεν 

συνέβαινε το ίδιο και με τις νόμιμες συζύγους. Πρώτα απ’ όλα, ο γάμος δεν 

αναφέρεται  συχνά  στα  ρεμπέτικα  τραγούδια  γιατί  ο  τρόπος  που  ζουν  οι 

ρεμπέτες  είναι  ελεύθερος  και  αντισυμβατικός  και  κατά  συνέπεια, 

αντιμετωπίζουν τον γάμο ως ένα είδος σκλαβιάς και περιορισμού:

Και βγήκε η απόφαση πως είμαι παντρεμένος

Να κουβαλώ καθημερνώς σα γάϊδαρος στρωμένος.57

      Επιπλέον,  ο  γάμος,  η  οικογένεια  και  τα  παιδιά  θεωρούνταν ως ένα 

μικροαστικό ιδανικό που δεν ενδιέφερε καθόλου τους ρεμπέτες. Υπήρχαν μεν 

ζευγάρια αλλά αυτά δεν είχαν παντρευτεί, ήταν «αστεφάνωτα».58

    Ο γάμος για τον άνδρα αποτελεί πολλές φορές  μια κατάσταση που δεν του 

προσφέρει ικανοποίηση καθώς όχι μόνο αναγκάζεται να αλλάξει  τον τρόπο 

ζωής του, αλλά συχνά έρχεται αντιμέτωπος με τις βαθύτερες πεποιθήσεις της 

γυναίκας του, τις οποίες αδυνατεί να περιορίσει με την εξουσία που του δίνει η 

ανδρική του φύση, στα πλαίσια του γάμου. Έτσι ο γάμος παίρνει και για τους 

δύο  συζύγους  καταναγκαστική  μορφή,  γεγονός  που  μεγαλώνει  το  χάσμα 

μεταξύ τους. Ακόμα και στις περιπτώσεις που το ζεύγος ενώνεται από κάποια 

μορφή αγάπης, η κοινή τους συμβίωση στα πλαίσια του γάμου αναπόφευκτα 

περιορίζει την υποκειμενική τους δράση.

57    Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.231.

58    Πετρόπουλος Ηλίας (1991), Ρεμπέτικα τραγούδια, Αθήνα: Κέδρος, σελ.31.
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   Με  την  πάροδο  του  χρόνου  αυτό  άρχισε  να  αλλάζει.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποδοχής κάποιων συνηθειών που θεωρούνταν μικροαστικές για 

τους  ρεμπέτες,  ήταν  ο  Βασίλης  Τσιτσάνης  που  ήταν  ένας  πολύ  καλός 

οικογενειάρχης. Μάλιστα η κόρη του και η σύζυγός του τον βοηθούσαν ώστε 

να μπορεί να γράψει μουσική.59

     Ακόμα όμως και αν δεν ήταν παντρεμένοι, οι ρεμπέτες από τη στιγμή που 

επέλεγαν μία γυναίκα ως σύντροφο απαιτούσαν να φερθεί σύμφωνα με τους 

κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες των συζύγων. Αυτό σημαίνει  ότι  δεν ήταν 

ελεύθερη να ορίσει τις πράξεις της αλλά έπρεπε να υπακούει στον εραστή της, 

ο  οποίος  πολλές  φορές  θεωρούσε  ότι  η  γυναίκα  έπρεπε  στον  κόσμο 

τουλάχιστον να φαίνεται σαν νοικοκυρά: 

Θα σε βάλω σκουλαρίκια, φούστα και ποδιά

Και θα βγαίνεις εις τον κόσμο σα νοικοκερά.60

      Αντίθετα όμως από τις υπόλοιπες γυναίκες, οι ερωμένες των ρεμπετών όχι  

μόνο δεν  έμεναν κλεισμένες  στο  σπίτι  αλλά προβάλλονταν δημοσίως από 

τους  ίδιους  τους  άντρες  τους.  Οι  ρεμπέτες  πρόβαλλαν  δημοσίως  τις 

«γκόμενές»  τους  για  να  δούνε  και  οι  άλλοι  πόσο  όμορφες  ήταν  και  να 

διακριθούν  κοινωνικά.  Η  εικόνα  αυτή  είναι  αντίθετη  από  την  εδραιωμένη 

εικόνα για τη θέση της γυναίκας στο χώρο, σύμφωνα με την οποία ενώ οι 

59   Ανώνυμο (2006), «Βασ. Τσιτσάνης – ο μάγος του μπουζουκιού», στο Βλησίδης Κ. (επιμ.), 

Σπάνια  κείμενα  για  το  ρεμπέτικο  (1929-1959), Αθήνα:  Εκδόσεις  του  Εικοστού  Πρώτου, 

σελ.169.

60    Στο Σχορέλης Τάσος (1977), Ρεμπέτικη ανθολογία, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.42.
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άνδρες υπάγονταν στο δημόσιο χώρο, οι γυναίκες υπάγονταν στον εσωτερικό 

της  οικίας,  ώστε  να  είναι  περιορισμένες.61 Παρόλα  αυτά,  δεν  υπάρχουν 

αναφορές για γυναίκες που κυκλοφορούσαν δημοσίως μόνες τους παρά μόνο 

με την συνοδεία των ανδρών. Οι γυναίκες επιδεικνύονταν λοιπόν δημοσίως 

και οι ρεμπέτες φρόντιζαν να είναι στολισμένες ώστε οι άλλοι να καταλάβουν 

ότι οι ρεμπέτες είχαν χρήματα και μπορούσαν να τα ξοδεύουν για τις γυναίκες 

τους, άρα ήταν «κουβαρντάδες».

Δεν έχει άλλος στον Περαία

Τέτοια γκόμενα ωραία, 

Κάνει μπαμ όπου κι αν βγαίνει

Σ’ ολονών τα μάτια μπαίνει.

Θα της πάρω πασουμάκια 

Και ολόχρυσα γοβάκια,

Σαν χορεύει να γυαλίζουν

Και τους μάγκες να ζαλίζουν.

61   Πομάτα Τ. (1997), «Η ιστορία των γυναικών: ένα ζήτημα ορίων», στο στο Αβδελά Έφ., 

Ψαρρά Αγγ. (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, σελ.157.
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Κουρντίστηκες στην πένα στο καντίνι

Να ζήσει κι ο λεβέντης που σε ντύνει.62

     Υπήρχε μία κατηγορία γυναικών στις οποίες οι ρεμπέτες συμπεριφέρονταν 

με σεβασμό και αυτές ήταν οι πόρνες. Τις πόρνες οι ρεμπέτες τις θεωρούσαν 

μέρος  της  δικής  τους  κοινωνίας,  «ντερμπεντέρισσες».  Εντούτοις,  αν  είχαν 

ερωτικά προβλήματα με αυτές, τους συμπεριφέρονταν με τον ανάλογο τρόπο 

που συμπεριφέρονταν και στις άλλες γυναίκες.63

    Η απιστία για τους ρεμπέτες ήταν ασυγχώρητη και  η γυναίκα που την 

διέπραττε, είτε ήταν σύζυγος, είτε ερωμένη, ταυτίζονταν με την πόρνη όπως 

φαίνεται  από  το  τραγούδι  «Η  Έλλη»,  αγνώστου  συνθέτη  που  έκανε  την 

εμφάνισή του πριν το 1910: 

Η Έλλη θέλει σκότωμα, θέλει καραμανιόλα

Π’ απάτησε τον άντρα της και τα παιδιά της όλα.

Αμάν, αμάν, Έλλη, φαντάρος δε ση θέλει,

62     Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. (επιμ.), 

Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.113-114.

63     Παγκαλής Νίκος (2006), «Το ρεμπέτικο τραγούδι- οι απολογητές του και η αξία του», στο 

Βλησίδης  Κ.  (επιμ.),  Σπάνια  κείμενα  για  το  ρεμπέτικο  (1929-1959), Αθήνα:  Εκδόσεις  του 

Εικοστού Πρώτου, σελ.182. 
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Γιατ’ είσαι πηδηγμένη, στον νταβαντζή ριγμένη.64

     Ένα  άλλο  ιδιαίτερο  στοιχείο  για  τις  γυναίκες  των ρεμπετών ήταν  ότι 

μπορούσαν να παρευρίσκονται σε δημόσιους χώρους, κάτι που δεν ίσχυε για 

τις υπόλοιπες Ελληνίδες γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές δεν εισέρχονταν μόνο σε 

χώρους που ήταν κοινοί για άνδρες και  γυναίκες αλλά και σε χώρους που 

απευθύνονταν αποκλειστικά στους άνδρες.  Στους χώρους αυτούς, όπως οι 

τεκέδες, οι γυναίκες συμπεριφέρονταν όπως και οι άνδρες κάνοντας χρήση 

χασίς  και  αλκοόλ.  Οι  ρεμπέτες  δεν  είχαν  κανένα  πρόβλημα  με  αυτού  του 

είδους τη συμπεριφορά αρκεί οι γυναίκες να συνέχιζαν να τους σέβονται και 

να αποδέχονται τον έλεγχό τους.65 

   Αυτή η ελεύθερη συμπεριφορά όμως φαίνεται ότι παύει να είναι αποδεκτή με 

το πέρασμα του χρόνου, όπως υποδηλώνει το άγνωστου συνθέτη τραγούδι 

«Τα νέα της Αλεξάνδρας», που κυκλοφόρησε το 1935, στο οποίο στηλιτεύεται 

η συμπεριφορά της γυναίκας που κάνει χρήση ναρκωτικών:

Στ’ ορκίζομαι Βαγγέλη μου για κάτσε να τα πούμε

Στο τάβλι αυτό που παίζουμε στο ούζο που θα πιούμε.

Στ’ ορκίζομαι Βαγγέλη μου, Βαγγέλη να σε θάψω

Αυτή θα την εκδικηθώ, αυτήν θα τήνε κάψω.

64    Στο Σχορέλης Τάσος (1977), Ρεμπέτικη ανθολογία, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.65.

65    Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. (επιμ.), 

Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.114.
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Για άκουσε τα νέα της Αλεξάνδρας

Που μου ’‘λεγε δεν ξέρει τι θα πει άντρας.

Και χθες απομεσήμερο που βγήκε να ψωνίσει

Η ώρα πήγε οχτώμιση και ακόμα να γυρίσει.

Και ψάχνοντας και ψάχνοντας την βρήκα στου Μιχάλη

Να παίρνει τα σκονάκια της μαζί με τον μπακάλη.66

   Σε όποια κατηγορία και αν ανήκουν οι γυναίκες, είτε ήταν πιο ελεύθερες είτε 

απολύτως  περιορισμένες,  κοινό  τους  χαρακτηριστικό  ήταν  η  υποταγή  και 

υπακοή τους στον άνδρα σύντροφο. Με τον τρόπο αυτό δεν επιβεβαιωνόταν 

μόνο η κατωτερότητα των γυναικών αλλά και ο «ανδρισμός» των ανδρών. Η 

κυριαρχία  του  άνδρα έναντι  της γυναίκας  καθόριζε  και  τον  ανδρισμό τους, 

ειδάλλως, στην αντίθετη περίπτωση, θέτονταν υπό αμφισβήτηση.67

     Η γυναίκα λοιπόν ορίζεται ως προς τον άνδρα, ενώ αυτός όχι. Ενώ αυτός 

βρίσκεται και δρα στο φυσικό του δίκαιο απλώς και μόνο επειδή είναι άνδρας, 

η γυναίκα είναι  αυτόματα τοποθετημένη στην πλευρά του λάθους.  Εξαιτίας 

μιας  πληθώρας  προκαταλήψεων η  γυναικεία  φύση ταυτίζεται  με  μια  φύση 

66     Στο Σχορέλης Τάσος (1977), Ρεμπέτικη ανθολογία, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.133.

67   Αστρινάκη Ρ. (2011),  «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του φύλου: μια επισκόπηση», στο 

Καντσά  Β.,  Μουτάφη  Β.,  Παπαταξιάρχης  Ευθ.  (επιμ.), Μελέτες  για  το  φύλο  στην 

ανθρωπολογία και την ιστορία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ.25.
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ελαττωματική,  κατώτερη  της  ανδρικής,  χωρίς  την  ικανότητα  της  αυτόνομης 

δράσης.

     Ο έλεγχος των ρεμπετών έναντι των γυναικών τους ήταν τόσο μεγάλος 

που αυτές έπρεπε να υπακούσουν αμέσως σε ό,τι τους ζητούσαν, ακόμα και 

να πεθάνουν αν αυτό επιθυμούσε ο άνδρας τους:

Να πεθάνεις, να πεθάνεις Κωνσταντίνα,

Να μας βάλουν σ’ ένα μνήμα.68

       Και τη δεύτερη περίοδο του ρεμπέτικου τραγουδιού όμως (1922-1940), 

παρόλο  που  υπάρχουν  περισσότερες  ερωτικές  αναφορές  δεν  λείπουν  και 

αυτές που αφορούν τα ελαττώματα της γυναίκας. Οι ρεμπέτες επιδεικνύουν 

καχυποψία προς την γυναίκα και υπάρχει διάχυτη μία αίσθηση απογοήτευσης 

και  ανικανοποίητου.  Ο  Δαμιανάκος  επισημαίνει  ότι  το  ανικανοποίητο  αυτό 

μπορεί να μην ήταν μόνο συναισθηματικό αλλά και ουσιαστικό, αφού αρκετοί 

ρεμπέτες  λόγω  της  κατάχρησης  ποτού  και  ναρκωτικών  υπέφεραν  από 

σεξουαλική ανικανότητα.69

      Για τον άνδρα όμως  η γυναίκα  ενσαρκώνει το όνειρο της πληρότητας, της 

ολοκλήρωσης.  Μόνο  μέσω  της  κατάκτησης  του  Άλλου,  του  άγνωστου  και 

όμως τόσο οικείου ο άνδρας θεωρεί πως ολοκληρώνει το δρόμο του. Γι’ αυτό 

και  η γυναίκα πάντα στον ανδρικό νου ταυτίζεται με μια πληθώρα από όνειρα, 

68    Στο Παπαχριστόπουλος Νίκος (1999), «Παραστάσεις του θανάτου στα ρεμπέτικα 

τραγούδια», στο Κοταρίδης Ν. (επιμ.), Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, 

σελ.162-163.

69    Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.233.
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φόβους και λατρείες, τόσο θετικές όσο και αρνητικές.

     Για τον άνδρα η γυναίκα έχει διπλή αλλά και απατηλή υπόσταση. Είναι το 

Άλλο, τόσο διαφορετικό αλλά και τόσο απαραίτητο εξαιτίας αυτής του ακριβώς 

της  διαφορετικότητας.  Η  κατάκτηση  της  γυναίκας  αντιπροσωπεύει  για  τον 

άνδρα το δρόμο προς την ολοκλήρωση, όμως η μητρότητα συνδέει τη φύση 

της γυναίκας τόσο με τη ζωή όσο και με το θάνατο. Καθώς το αρσενικό νιώθει 

να περιορίζεται από τη θνητή του φύση, επιθυμεί να αποκοπεί από καθετί που 

του  τη  θυμίζει.  Έτσι  η  μητέρα  συγκεντρώνει  την  αποδοχή  αλλά  και  την 

απόρριψη ενώ η σύντροφος την επιθυμία και το φόβο. Ο άνδρας προβάλλει 

στη γυναικεία φύση αυτά που φοβάται αλλά και αυτά που επιθυμεί. Έτσι της 

στερεί την ευκαιρία να αναπτύξει την προσωπικότητά της ανεξάρτητα από τα 

κοινωνικά πρότυπα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν  με την πάροδο των χρόνων 

και τις επιταγές των ανδρών της εκάστοτε κοινωνίας.

        Οι  γυναίκες  λοιπόν σε  αυτή  την  περίοδο  παρουσιάζονται  με  δύο 

τρόπους. Στα τραγούδια που υμνούν την ομορφιά τους χρησιμοποιούνται μία 

σειρά  θετικών  χαρακτηριστικών  ενώ  αντίθετα,  σε  περιπτώσεις  ερωτικής 

απογοήτευσης,  οι  γυναίκες  παρουσιάζονται  με  μία  σειρά  ελαττωμάτων. 

Συνεχίζουν βέβαια να υπάρχουν και τραγούδια που γελοιοποιούν τον έρωτα 

και κάνουν αναφορά στην πονηριά και την υστεροβουλία της γυναίκας, όπως 

σε  ένα  τραγούδι  του  Μάρκου  Βαμβακάρη,  όπου  ο  μόνος  σκοπός  των 

γυναικών που βγαίνουν βόλτα είναι  να  βρουν κάποιον και  να  του  «φάνε» 

χρήματα:

Ψάχνουνε για κοροϊδάκι

Ή κανένα καψουράκι
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Και οι έξη του κολλάνε

Το μασούρι να του φάνε.70

   Ο Μάρκος Βαμβακάρης είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση αφού οι στίχοι του 

διαφέρουν από τους υπόλοιπους αυτής της περιόδου και αυτό συμβαίνει και 

στο θέμα της γυναίκας. Ο έρωτας και η έλξη για τον συνθέτη σημαίνει υποταγή 

της  γυναίκας  στον  άνδρα  ακόμα  και  μέσω  της  βίας  και  αυτό  δεν  είναι 

ζητούμενο μόνο από τους άνδρες αλλά και από τις γυναίκες που θέλουν οι 

άνδρες τους να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 

Θέλω να μαστουρώνεται 

Για μένα να τσακώνεται

Έξυπνος σαν την αλεπού

(αμάν, αμάν)

Και να με δέρνει πού και πού.71

         Η «αληθινή γυναίκα» είναι αυτή που αποδέχεται τη μοίρα της όπως 

καθορίζεται από τις αρσενικές προσδοκίες για το φύλο της. Και είναι αυτή η 

αποδοχή- ή όχι- που κατατάσσει τις γυναίκες σε δύο απόλυτες κατηγορίες. Η 

70     Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.234.

71   Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.234.
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γυναικεία φύση, ταυτίζεται στον ανδρικό νου είτε με το απόλυτο καλό είτε με το 

απόλυτο  κακό  και  η  απόλυτη  κατηγοριοποίηση  είναι  ένα  από  τα 

σημαντικότερα αποτελέσματα της ανάπτυξης του γυναικείου πρότυπου όπως 

αυτό διαμορφώθηκε με το πέρασμα του χρόνου.

   Αντίθετα, άλλοι συνθέτες της εποχής περιγράφουν την ερωτική σχέση με 

έντονο  συναίσθημα  ακόμα  και  για  γυναίκες  που  δεν  έχουν  θετικά 

χαρακτηριστικά και δεν αξίζουν την αγάπη τους:

Για μιαν αγάπη άπιστη είμαι δυστυχισμένος

Σαν το πουλάκι στο κλουβί και καταδικασμένος.72

    Η βία εκφράζεται και στις περιπτώσεις που κάποια γυναίκα αποκρούει την 

ερωτική πολιορκία των ρεμπετών,  κάτι  που συνιστά προσβολή στο γόητρό 

τους για την οποία πρέπει  να λάβουν μέτρα ακόμα και  θανατώνοντας  την 

ανυπότακτη:

Κάποια κακούργα βρέθηκε για να με ξεφτελίσει

Μες της Αθήνας τα στενά δεν πρέπει πια να ζήσει.73

     Η βία θεωρείται από τους ρεμπέτες ως ένα μέσο επιβολής το οποίο όμως 

δικαιολογούν αποδίδοντας την εφαρμογή της στην ευθύνη των γυναικών. Για 

72    Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.235.

73    Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.235.
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τους ρεμπέτες, οι γυναίκες έχουν πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά που τους 

επιτρέπουν να επιβληθούν έναντι των ανδρών. Φοβούμενοι λοιπόν ότι μπορεί 

να  χάσουν  τον  κυρίαρχο  ρόλο  τους  από  τις  γυναίκες,  θεωρούν  ότι  η  βία 

μπορεί να λειτουργήσει με διπλό τρόπο. Από τη μία, να οδηγήσει τις γυναίκες 

στον  «σωστό»  δρόμο  και  από  την  άλλη,  να  επιβεβαιώσει  τον  δικό  τους 

κυρίαρχο κοινωνικό ρόλο, τον ανδρισμό τους δηλαδή74:

Μα τα σημερινά, όμως, τ’ αγόρια

Είναι μαγκάκια, 

Δεν σηκώνουν πονηριές, 

Κι αφού- λεν- βγήκε από τον παράδεισο το ξύλο,

Θα πρέπει και να τρων κάποιες ξυλιές.

Και της γυνής η πονηριά

Ανήκει τώρα μόνο στα χαρτιά.75

     Σε αυτές τις περιπτώσεις εντοπίζεται στους άνδρες το «σύμπλεγμα της 

74   Αστρινάκη Ρ. (2011), «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του φύλου: μια επισκόπηση», στο 

Καντσά  Β.,  Μουτάφη  Β.,  Παπαταξιάρχης  Ευθ.  (επιμ.),  Μελέτες  για  το  φύλο  στην 

ανθρωπολογία και την ιστορία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ.25.

75    Στο Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. 

(επιμ.), Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.108-109.
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Δαλιδάς».  Το  σύμπλεγμα  αυτό  συσχετίζει  το  γυναικείο  σώμα  και  την 

σεξουαλικότητά του με τον κίνδυνο, δηλαδή οι άνδρες θεωρούν ότι η γυναίκα 

είναι σε θέση να τους παρασύρει και να τους κάνει μέσω του έρωτα να χάσουν 

τη δύναμή τους και στη συνέχεια να τους προδώσουν.76

      Όπως ήδη αναφέρθηκε, μία σειρά ρεμπέτικων τραγουδιών της εποχής 

εξυμνεί τη γυναικεία ομορφιά. Αυτό συνέβαινε γιατί θεωρούνταν πως η μόνη 

δύναμη που μπορεί να έχει η γυναίκα για να επικρατήσει στον έρωτα ήταν η 

ομορφιά  της  με  την  οποία  «πλάνευε»  τους  άνδρες  και  τους  καθιστούσε 

υποχείριό της. Η εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας αλλά και ο τρόπος που 

κοιτά, περιπατά και φέρεται, μπορούν να πλανέψουν το ρεμπέτη κάνοντάς τον 

να χάσει τις ικανότητές του με αποτέλεσμα να του επιβληθεί η γυναίκα.77

     Οι  ρεμπέτες  αρέσκονταν  στο  να  περιγράφουν  ιδιαίτερα  τις  νέες  και 

όμορφες γυναίκες.  Λεπτομέρειες  του τρόπου που ντύνεται,  που χτενίζει  τα 

μαλλιά  της,  καθώς  και  η  μόδα  της  εποχής  περιγράφονται  στα  ρεμπέτικα 

τραγούδια όπως στο «Η Αγλαΐτσα», όπου ο τραγουδιστής κάνει  παράπονα 

στη  καλή  του  γιατί  δεν  φορά  γοβάκια  με  τακούνι  αλλά  φορά  παπούτσια 

«πολυκατοικίες» κατασκευασμένα από φελλό που δεν του αρέσουν καθόλου.78 

Ο ρεμπέτης λοιπόν ήθελε η γυναίκα να ακολουθεί όχι τα πρότυπα ομορφιάς 

που επικρατούσαν αλλά αυτά που ήταν αρεστά στον ίδιο. Η γυναίκα λοιπόν 

76   Πομάτα Τ. (1997), «Η ιστορία των γυναικών: ένα ζήτημα ορίων», στο στο Αβδελά Έφ., 

Ψαρρά Αγγ. (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, σελ.201.

77   Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. (επιμ.), 

Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.99-100.

78   Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. (επιμ.), 

Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.101.
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έπρεπε να ακολουθήσει τα αρσενικά πρότυπα θηλυκότητας, μία άλλη μορφή 

καταπίεσης,  πιο  ήπια,  η  οποία  επέβαλλε  την  αρσενική  άποψη  για  την 

θηλυκότητα.79 

    Για  τις  πολύ  όμορφες  γυναίκες  δε,  οι  ρεμπέτες  θεωρούσαν  πως 

«μαγεύονταν» από  αυτές  ακολουθώντας  μία  παράδοση  που  υπήρχε 

σύμφωνα  με  την  οποία  οι  πολύ  όμορφες  γυναίκες  προέρχονταν  από  τις 

νεράιδες  και  κατά  συνέπεια,  η  ομορφιά  τους  ήταν  εξωπραγματική  και 

υπερφυσική.80

     Η υπερφυσική διάσταση της ομορφιάς που αποδίδεται στη γυναίκα δεν 

είναι τυχαία αφού με αυτό τον τρόπο ο ρεμπέτης είναι σε θέση να αιτιολογήσει 

την ερωτική αδυναμία του χωρίς να δεχθεί κριτική από τους άλλους. Μπορεί 

επίσης να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά που θεωρεί ως άδικη απέναντί του, 

όπως  στην  περίπτωση  ενός  τραγουδιού  που  ο  ρεμπέτης  θεωρεί  ότι 

καταδικάστηκε ισόβια γιατί μία γυναίκα πλάνεψε το δικαστήριο:

Όλους ενόρκους- δικαστές

Τους πλάνεψε η ομορφιά σου

79   Αθανασίου Αθ. (2011), «Το φύλο και η σεξουαλικότητα στους λόγους και τις πρακτικές της 

βιο-επιστήμης:  επιστημολογίες  και  τεχνολογίες  του  έμφυλου  σώματος»,   στο  Καντσά  Β., 

Μουτάφη Β., Παπαταξιάρχης Ευθ. (επιμ.),  Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και την 

ιστορία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ.68.

80   Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. (επιμ.), 

Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.101.
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Και με δικάζουν ισόβια

Για να γενεί η καρδιά σου.81

     Οι γυναίκες αυτές όμως λόγω των υπερφυσικών ιδιοτήτων που έχουν, από 

τη μία μπορεί να καταστρέψουν τον άντρα αλλά από την άλλη, είναι σε θέση 

να του εκπληρώσουν κάθε επιθυμία που έχει και να τον κάνουν ευτυχισμένο:

Μ’ είδε κάτω στον Περαία

Στου Τζελέπη με παρέα

Κι από τότε μ’ αγαπά

Και μου στέλνει και λεφτά.

Θα μου πάρει μπαγλαμά 

Φίλντισι και μάλαμα

Κι ό,τι άλλο θέλω εγώ

Μάνα μου να σε χαρώ.82

81     Στο Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. 

(επιμ.), Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.102.

82     Στο Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. 
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     Εκτός  όμως  από  τη  γυναικεία  ομορφιά,  σε  μία  σειρά  ρεμπέτικων 

τραγουδιών επικίνδυνη θεωρείται  και  η γυναικεία συμπεριφορά. Πρώτα απ’ 

όλα  όταν  η  απιστία  της  γυναίκας  καταστρέφει  μία  ερωτική  σχέση  και  οι 

ρεμπέτες θεωρούν πως η συμπεριφορά αυτή δεν είναι επιλογή αλλά η φύση 

της  γυναίκας.  Η  φύση  της  γυναίκας  την  οδηγεί  στο  να  εγκαταλείπει  τον 

σύντροφό της και να αναζητεί νέους εραστές. Οι ρεμπέτες τεκμηριώνουν την 

άποψή  τους  αυτή  αναφέροντας  την  Εύα  που  ήταν  η  πρώτη  γυναίκα  που 

ξεγέλασε άνδρα:

Μα η γυναίκα σαν την Εύα

Την απιστία έχει στη φλέβα.83

    Η παραπομπή σε μία βιβλική μορφή για την απιστία της γυναίκας δεν είναι 

τυχαία. Οι ρεμπέτες εμπνέονται από την θρησκευτική παράδοση που ταυτίζει 

τη  γυναίκα με  το  κακό.  Έτσι  και  αυτοί  θεωρούν ότι  η  πονηριά  της  και  τα 

άσχημα στοιχεία  του χαρακτήρα της εκπορεύονται  από το  κακό ακόμα και 

όταν αυτή είναι σε πολύ νεαρή ηλικία:

Μου ρίχνεσαι χωρίς ντροπή

Για να με ξελογιάσεις

Και φίλο να με πιάσεις

(επιμ.), Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.106.

83    Στο Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. 

(επιμ.), Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.106.
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Μαζί σου εγώ αν θα μπλεχτώ

Το ξέρω θα καταστραφώ.

Είσαι κορίτσι ανήλικο

Κι ο σατανάς σε βάζει

Για να διασκεδάζει

Και πάλι θα στο ξαναπώ

Μη θέλεις να παρεκτραπώ.84

      Πολλά τραγούδια αυτής της εποχής όχι μόνο έχουν ως κύριο θέμα τη 

γυναίκα  αλλά  και  ο  τίτλος  τους  αποτελείται  από  γυναικεία  ονόματα  ή 

γυναικείους χαρακτηρισμούς καθώς επίσης και τα ονόματα των περιοχών απ’ 

όπου προέρχονται οι γυναίκες. Ένα τέτοιο τραγούδι ήταν «Η Βαρβάρα» που 

κυκλοφόρησε  το  1936  και  λογοκρίθηκε  από  το  Μεταξικό  καθεστώς.85 Το 

συγκεκριμένο  τραγούδι  διώχθηκε  άγρια  ειδικά  για  ένα  σημείο  του  όπου 

ανέφερε  ότι  η  Βαρβάρα  το  βράδυ  ψάρευε  στη  Γλυφάδα  λαυράκια, 

κεφαλόπουλα και μαυράκια και το οποίο θεωρήθηκε σόκιν. Ο δημοσιογράφος 

και θεατρικός συγγραφέας Δημήτρης Ψαθάς ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα 

του τραγουδιού. Οι δίσκοι που το περιλάμβαναν κατασχέθηκαν και ο συνθέτης 

84    Στο Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. 

(επιμ.), Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.107-108.

85     Γεωργάκαλος Νάσος (2006), «Η Βαρβάρα», στο Βλησίδης Κ. (επιμ.), Σπάνια κείμενα για  

το ρεμπέτικο (1929-1959), Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, σελ.41.
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του έγινε έξω φρενών, θεωρώντας πως το τραγούδι δεν ήταν σόκιν:

- Δεν είχαν κανένα σκοπόν να γράψω σόκιν τραγούδι. Ούτε υπήρχε κανείς  

λόγος.  Τα περισσότερα τραγούδια μου,  και  έχω γράψει  επάνω από εκατό,  

εσημείωσαν μεγάλη επιτυχίαν και όμως ποτέ δεν κατέφυγα εις το σόκιν για να  

κατακτήσω το κοινόν. 

-Αλλά η Βαρβάρα;

- Ούτε η Βαρβάρα είναι σόκιν. 

- Ομιλεί για ύποπτα ψαρέματα…..

-Εγώ δεν ξέρω ψαρέματα ύποπτα!

-Για κεφαλόπουλα…..

-Να κατασχεθούν τότε και τα κεφαλόπουλα από τα ψαράδικα!.......86

       Θεωρείται πολύ πιθανό ότι ο συνθέτης έλεγε την αλήθεια, αφού όπως 

αναφέρει  ο  Ηλίας  Πετρόπουλος  τα  ρεμπέτικα  τραγούδια  δεν  εμπεριείχαν 

καθόλου σεξουαλικές λέξεις.87 Όντως, σεξουαλικές αναφορές δεν είχαν λόγο 

86   Στο Ψαθάς Μίμης (2006), «Η «Βαρβάρα» εις το…..εδώλιον!», στο Βλησίδης Κ. (επιμ.), 

Σπάνια κείμενα για το ρεμπέτικο (1929-1959), Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, σελ.55-

56.

87     Πετρόπουλος Ηλίας (1991), Ρεμπέτικα τραγούδια, Αθήνα: Κέδρος, σελ.32.
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να υπάρχουν επειδή εκφράζονταν μέσα από την περιγραφή της κίνησής της 

γυναίκας. Η γυναίκα που ξετρελαίνει και «μαγεύει» τους άνδρες είναι αυτή που 

η κίνηση της εκπέμπει την σεξουαλικότητα χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 

έπρεπε να ήταν χυδαία. Αντίθετα, περπατούσε κομψά αλλά έκανε νάζια και 

σκέρτσα και ήταν τσαχπίνα, και ο συνδυασμός αυτός καθόριζε τη γυναικεία 

σεξουαλικότητα που θεωρούνταν άκρως επικίνδυνη αφού έκανε τους άνδρες 

παράλογους:

Παιχνιδιάρα μου, τρελαίνομαι, ζαλίζομαι

Με τα νάζια σου ξανθιά πώς ξεμυαλίζομαι

Σαν τραβώ για τη δουλειά μου

Κάνουν στράκες τα μυαλά μου.88

     Ο ίδιος συνθέτης, ο Παναγιώτης Τούντας που κατάγονταν από την Σμύρνη, 

έγραψε και το τραγούδι Δημητρούλα που αποτελούσε την έκφραση του έρωτα 

σε μια γυναίκα ναζιάρα και  μερακλού.89 Από αυτό τον κανόνα δεν ξεφεύγει 

ούτε  ο  Μάρκος  Βαμβακάρης που  δημιουργεί  το  διάσημο  «Φραγκοσυριανή 

κυρά» εκφράζοντας τον έρωτα για τη συγκεκριμένη γυναίκα.90

        Εκτός από τις περιοχές και τα ονόματα, τίτλους λάμβαναν τα ρεμπέτικα 

88     Στο Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. 

(επιμ.), Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.103.

89   Ο ρεπόρτερ (2006), «Τα μάγκικα και  τα ρεμπέτικα»,  στο Βλησίδης Κ.  (επιμ.),  Σπάνια 

κείμενα για το ρεμπέτικο (1929-1959), Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, σελ.43.

90   Ο ρεπόρτερ (2006), «Τα μάγκικα και  τα ρεμπέτικα»,  στο Βλησίδης Κ.  (επιμ.),  Σπάνια 
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τραγούδια και από τα επαγγέλματα των γυναικών όπως Η μοδιστρούλα, του 

Γιάννη Παπαϊωάννου:

Τις άλλες έμπλεξα κ’ εγώ με μια ξανθιά μικρούλα

Που έχει μάτια έξυπνα είνε και μοδιστρούλα

Είνε τώρα λίγος καιρός όπου την αγαπάω 

Και μου’ ρχεται, μα το Θεό, στη μάννα της να πάω….91

    Και  αυτήν την  περίοδο  (1922-1940)  υπάρχουν τραγούδια  με  άσχημες 

εκφράσεις που από το σύνολο θεωρούνται βρισιές, όπως για παράδειγμα η 

λέξη «μωρή». Για τους ρεμπέτες τέτοιες λέξεις αποτελούν τρόπο έκφρασης 

του έρωτά τους, ενώ θεωρούν ότι  ελκύουν τις  γυναίκες.  Ο δημοσιογράφος 

Δημήτρης  Κ.  Ευαγγελίδης  παραθέτει  έναν  διάλογο  με  έναν  συνθέτη  που 

έγραψε ένα  τέτοιο  τραγούδι.   Ο συνθέτης  δεν  μπορούσε να κατανοήσει  τι 

ακριβώς ήταν άσχημο στη σύνθεση θεωρώντας  ότι  αυτά που γράφει  είναι 

ερωτικά και φυσιολογικά:

Ένα γράφει: «Αμάν, μ’ έφαγες μωρή. Αμααααάν! Πέθανα μωρή γιατί τά’ φτιαξες  

με όλο τον ντουνιά στη γειτονιά!». Του λες ότι  αυτό δεν είνε τραγούδι. Είνε  

βρισιά! Ο συνθέτης- σαντουριέρης και …..μαέστρος καταπλήσσεται:

- Μπαρντόν; Δεν είνε άσμα; Απαγορεύεται, παρακαλώ, το ερωτικό άσμα; 

91     Στο Γ. Β-ς  (2006), «Τα λαϊκά τραγούδια», στο Βλησίδης Κ. (επιμ.), Σπάνια κείμενα για το 

ρεμπέτικο (1929-1959), Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, σελ.69.
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- Όχι, δεν απαγορεύεται. Αλλ’ αυτό δεν είνε ερωτικό! «Μωρή» λες εσύ  

όταν αγαπάς μια γυναίκα;

- Αμέ πως λέω;  «Μωρή» λέω,  «μαννάρα» μου λέω,  «μπαρμπουνάρα  

μου» λέω….

- Καλά. Τέλος πάντων, λέγε τα! Αλλά μην τα γράφεις, Χριστιανέ μου!

- Ο λόγος;

- O λόγος ότι δεν έχουνε καμμιά υποχρέωσι να τ’ ακούνε οι άλλοι. Δεν το  

επιτρέπει η Αισθητική.

- Διατί δεν επιτρέπει, περικαλώ; Να πάω γω να της το τραγουδήσω με το  

σαντούρι να μερακλωθή να το επιτρέψη!

- Μα δεν είνε γυναίκα η Αισθητική.

- Πως; Επιτροπή, Εταιρία, ό, τι είνε; Να πάρω το σαντούρι και……

- Καλά. Ας το τώρα και θα δούμε.92

   Στην  τρίτη  περίοδο του  ρεμπέτικου  τραγουδιού  (1940-1953),  η  γυναίκα 

υποτάσσεται στο γενικότερο κλίμα της εποχής. Πρέπει να είναι φρόνιμη, να 

92   Στο   Ευαγγελίδης  Δημήτρης  Κ.(2006),  «Ο  μακαρίτης  Αμανές  και  η  Αισθητική»,  στο 

Βλησίδης  Κ.  (επιμ.),  Σπάνια  κείμενα  για  το  ρεμπέτικο  (1929-1959), Αθήνα:  Εκδόσεις  του 

Εικοστού Πρώτου, σελ.73.
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ασχολείται  με  την  οικογένειά  της,  να  μένει  μέσα  στο  σπίτι  αφήνοντας  τον 

άνδρα να βγαίνει έξω και να ασχολείται με τις εξωτερικές υποθέσεις. Ο τύπος 

αυτός της γυναίκας  προσεγγίζει  περισσότερο το  αστικό  πρότυπο το  οποίο 

αρχίζει πλέον να υιοθετείται και από τους ρεμπέτες. Βέβαια, συνεχίζουν ακόμα 

να υπάρχουν ελεύθερες γυναίκες στα τραγούδια οι οποίες έχουν ερωτικούς 

συντρόφους αλλά αυτές αποτελούν πλέον την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Οι 

γυναίκες λοιπόν νουθετούνται από τους ρεμπέτες ώστε να παραμένουν ηθικές 

πιστές στην οικογένειά τους:

Γιατί το δρόμο σου ν’ αλλάξεις

Για δύο στολίδια, άμυαλη, τρελλή, 

Και το στεφάνι σου να το πετάξεις

Να γίνεις στη ζωή αμαρτωλή;93

   Ακόμα  και  όταν  γυναίκες  ζουν  μία  πιο  ελεύθερη  ζωή  και  έχουν  κακές 

συνήθειες,  αυτό  γίνεται  γιατί  το  επιτρέπουν  οι  άνδρες.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα  αποτελεί  ένα  τραγούδι  του  Χαράλαμπου  Βασιλειάδη  και  του 

Βασίλη Τσιτσάνη, του 1947, το «Όλα για σένα». Η ερωμένη χάνει όλα τα λεφτά 

στον τζόγο αλλά αυτό δεν πειράζει τον ρεμπέτη που εμμέσως της δίνει την 

άδειά του, αφού το να της επιτρέπει να χάνει τα λεφτά του είναι η απόδειξη της 

μεγάλης του αγάπης προς αυτήν: 

Όσα βγάζω μου τα παίρνεις, βρε τσαχπίνα,

93     Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.257.
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Και τραβάς γραμμή να παίξεις στα καζίνα,

Πού σε χάνω, πού σε βρίσκω, στη ρουλέτα

Και για γούστο βάζεις πόστα και τα ρέστα.

Όλα για σένα, κούκλα μου, να μου τα φας, πλανεύτρα·

Τι αξίζουν τα παλάτια και τα κάστρα

Μπρος στα μάτια σου, τσιγγάνα ξελογιάστρα;94

    Και σε αυτή την περίοδο επικρατεί η ερωτική απογοήτευση αλλά χωρίς να 

συνοδεύεται πλέον από βρισιές και απειλές. Αντίθετα, ο άνδρας εκλιπαρεί τη 

γυναίκα να δεχτεί τον έρωτα τον οποίο περιγράφει με έντονο συναίσθημα:

Καθημερινώς στην πόρτα σου

Κι αν σου χτυπώ ν’ ανοίξεις

Είμαι ζητιάνος και γι’ αυτό

94     Στο Κωνσταντινίδου Μ. (1994). Κοινωνιολογική ιστορία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Σέλας, 

σελ. 140.
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Μη με παραξηγήσεις.95

     Ο άνδρας όμως παραμένει ο ίδιος «μάγκας», ο «αγαπητικός», ο οποίος 

επιβάλλεται  ακόμα  και  στις  γυναίκες  που  παραμένουν  ελεύθερες  και 

«αχαλίνωτες». Ο συγγραφέας Μ. Καραγάτσης, το 1946 πήγε σε ένα κέντρο 

που τραγουδούσε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Εκεί επισημαίνει κάποια στοιχεία 

του  κοινού  που  παραπέμπουν  στους  ρεμπέτες  της  πρώτης  περιόδου.  Η 

κριτική που ασκεί  είναι  ειρωνική και  αρνητική καταδεικνύοντας με αυτό τον 

τρόπο ότι ναι μεν το ρεμπέτικο είχε αρχίσει να γίνεται αποδεκτό και από τους 

αστούς αλλά δεν συνέβαινε το ίδιο και με τους ρεμπέτες που συνέχισαν να 

θεωρούνται  ως  κοινωνικό  περιθώριο.  Ιδιαίτερη  εντύπωση  κάνουν  στον 

αρθρογράφο δύο πράγματα. Το είναι ότι στο κέντρο κάπνιζαν ινδική κάνναβη. 

Το άλλο που του έκανε εντύπωση ήταν η ερωτική διεκδίκηση μίας γυναίκας 

μέσω του ρεμπέτικου τραγουδιού:

…Έξαφνα, μια στριγγιά γυναικεία φωνή μας μαχαιρώνει.

- Αφού μου κάνει ο κόνξες ο τοιούτος, κι εγώ θα τα μασήσω με όποιον  

μου γουστέρνει! Βάρα τον, Μάρκο, το μπαγλαμά!

     Ταύτα  εφθέγξατο  το  έξαλλο  θηλυκό  με  τα  οξυζεναρισμένα  μαλλιά,  τα  

χαυνωμένα  μάτια,  το  ξοανικό  φτιασιδωμένο  μούτρο.  Χυμάει  στην  πίστα  κι  

αρχινάει να χορεύη το χορό της ερωτικής απελπισίας. Ηλεκτρική εκκένωσις  

συνταράζει  την  πελατεία.  Τ’  άπιαστα  θολά  μάτια  έχουν  τώρα  στόχο  το  

νευροσπαστούμενο  κορμί  της.  Χόπαλα!  Χόπαλα!  Ο  τυχερός  «άλλος»  της  

ερωτικής  απελπισίας,  ανοίγει  την  τσάντα  της  χορεύτριας,  τραβάει  με  

περηφάνεια  μερικά  χιλιάρικα  (το  χρήμα  δεν  έχει  οσμήν,  όπως  είπε  ο  

95     Στο Δαμιανάκος Σ. (2001), Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.258.
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Βεσπεσιάνος) και τα δίνει  στην ορχήστρα. Με τα υπόλοιπα, θα πλερωθή ο  

λογαριασμός, θ’ αγοραστή μαυράκι, θα του μείνη και το χαρτζιλίκι του. Αμέ τι  

θαρρείς; Παιδιά της μπάτσικας είμαστε, το νταβατζηλίκι το έχουμε εντός μας!  

Τόσο το χειρότερο για τον «τοιούτο» που κάνει κόνξες…..96

   Ο  τρόπος  που  παρουσιάζονταν  οι  γυναίκες  στο  ρεμπέτικο  τραγούδι 

δημιούργησε  πολλές  αντιδράσεις,  ειδικά  από  γυναίκες.  Η  Δανάη,  μία 

χρονογράφος,  το  1953,  ήλθε  σε  αντιπαράθεση  με  τον  Αλέκο  Σακελλάριο 

αναφορικά με  το  ρεμπέτικο  τραγούδι.  Η Δανάη  θεωρούσε πως εκτός  από 

μερικές εξαιρέσεις, τα ρεμπέτικα τραγούδια ήταν χυδαία. Την δυσαρεστούσε 

ιδιαίτερα ο τρόπος που προβάλλονταν η Ελληνίδα γυναίκα, δηλαδή ως μία 

γυναίκα που αποζητά τη βία για να επιβεβαιωθεί η «μαγκιά» του άνδρα με τον 

οποίο είναι ερωτευμένη:

Και ο λαός; Τι φταίει ο λαός γι’ αυτήν την αχρειότητα; Μπορεί να είναι γυναίκα  

του λαού του ελληνικού, αυτή που τραγουδάει το τελευταίο ρεμπέτικο σουξέ;  

«Θέλω  άντρα  ντερμπεντέρη/  να  τραβάει  και  μαχαίρι/  θέλω  άντρα  

ντερμπεντέρη/ να σηκώνει και το χέρι.97

    Την ίδια αρνητική αντίδραση έχει και η δημοσιογράφος Π. Χαντ., το 1954. 

Στην εφημερίδα  Φως του Καΐρου δημοσιεύει ένα άρθρο αντιδρώντας έντονα 

στον τρόπο που προβάλλεται η γυναίκα, ειδικά σε ό,τι αφορά τις εκκλήσεις της 

96     Στο Καραγάτσης Μ. (2006), «Εκεί όπου η Αθήνα γλεντάει……», στο Βλησίδης Κ. (επιμ.), 

Σπάνια  κείμενα  για  το  ρεμπέτικο  (1929-1959), Αθήνα:  Εκδόσεις  του  Εικοστού  Πρώτου, 

σελ.105.

97  Στο  Σακελλάριος  Αλέκος  (2006),  «Απάντησις….απλήρωτη»,  στο  Βλησίδης  Κ.  (επιμ.), 

Σπάνια  κείμενα  για  το  ρεμπέτικο  (1929-1959), Αθήνα:  Εκδόσεις  του  Εικοστού  Πρώτου, 

σελ.186.
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για βία εκ μέρους του ανδρός. Η Χαντ θεωρεί πως η βία όχι μόνο δεν αποτελεί  

απόδειξη  ανδρισμού  για  έναν  άνδρα  αλλά  τον  καθιστά  «κτήνος».  Θεωρεί 

επίσης πως το πρότυπο γυναίκας που προβάλλουν τα ρεμπέτικα τραγούδια 

δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αφού και παράλογο είναι αλλά και η ίδια 

δεν έχει γνωρίσει κάποια γυναίκα που να θέλει να της φέρονται με αυτό τον 

τρόπο, ούτε ακόμα και οι γυναίκες που αποκαλούνται «μάγκισσες»:

Ποια γυναίκα στα καλά της, με το αίσθημα της ανθρώπινης και της γυναίκιας  

αξιοπρέπειας,  θα  τολμούσε  να  προφέρη  τέτοια  βλαστήμια,  τέτοια  κατάρα  

ενάντια στην κοινωνία; Ποια θα μπορούσε να φανταστή τη ζωή της έτσι; Αυτός  

που έγραψε τους στίχους δεν έχει  ιδέα από την ηθική του γάμου,  από τη  

συντροφική  όμορφη  ζωή  των  παντρεμένων,  όταν  το  σέβας,  η  αγάπη,  η  

κατανόηση και η αξιοπρέπεια βασιλεύουν στο σπιτικό μας.

Προσωπικά θα προτιμούσα να μου συνέβαινε οτιδήποτε, παρά να ξεστομίσω  

κάτι τέτοιο. Και, για να λέω και την αλήθεια, δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου  

γυναίκα που να της αρέση αυτή η ….«ασυμφωνία χαρακτήρων»,  ούτε  καν  

«μάγκισσα».

Εδώ και δύο χρόνια μας είχαν φέρει το άλλο τερατούργημα. Θέλω άντρα ν’  

αγαπάη και να δέρνη…..Αυτός, που το’ γραψε, ξέχασε πως ο άντρας παύει να  

είνε «άντρας» τη στιγμή που σηκώνει το χέρι, και γίνεται κτήνος.98

     Ιδιαίτερη είναι η αναφορά που κάνουν οι ρεμπέτες σε γυναίκες που δεν 

είναι  Ελληνίδες,  δηλαδή  έχουν  άλλη  εθνικότητα.  Στα  ρεμπέτικα  τραγούδια 

98   Στο Χαντ.  Π. (2006), «Η ηθική του ρεμπέτικου τραγουδιού», στο Βλησίδης Κ. (επιμ.), 

Σπάνια  κείμενα  για  το  ρεμπέτικο  (1929-1959), Αθήνα:  Εκδόσεις  του  Εικοστού  Πρώτου, 

σελ.193.
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επικρατούν κυρίως οι γυναίκες από την Ανατολή, γιατί αυτή είναι η περιοχή 

που ενσαρκώνει τον τρόπο ζωής που θέλουν να διάγουν οι ρεμπέτες και στην 

Ελλάδα  κατακρίνεται.  Οι  Ανατολίτισσες  λοιπόν,  καθώς  και  οι  τσιγγάνες, 

θεωρούνται  εξωτικής  ομορφιάς  οι  οποίες  επειδή  είναι  μαθημένες  σε  άλλο 

τρόπο ζωής από τη  μία  μπορούν να  τριγυρνάνε  με  τους  ρεμπέτες  και  να 

γλεντούν μαζί τους και από την άλλη, επειδή έχουν μάθει να υποτάσσονται 

στον άνδρα αφού ήταν σε χαρέμια, δεν θα είναι επικίνδυνες.99

99   Στο Σπυριδάκη Θάλεια (1999), «Η γυναίκα στα μάτια των ανδρών», στο Κοταρίδης Ν. 

(επιμ.), Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Αθήνα: Πλέθρον, σελ.123.
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Επίλογος

    Συμπερασματικά,  σύμφωνα με τη  βιβλιογραφία  που χρησιμοποιήθηκε, 

εκτός από την περίπτωση της γυναίκας ως μητέρας, η γυναίκα ως αδελφή και 

κυρίως  ως  ερωμένη,  παρουσιάζεται  με  ιδιαίτερα  αρνητικό  τρόπο  στα 

ρεμπέτικα τραγούδια. Αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό στο γεγονός ότι 

τα ρεμπέτικα τραγούδια δημιουργούνταν κυρίως από άνδρες. Αποτελούσαν 

μία αναπαράσταση της ρεμπέτικης κοινωνίας και  έναν κώδικα αυτής,  στον 

οποίο φαίνεται  ότι  οι  γυναίκες είχαν εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση ως 

δημιουργοί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τον μονοπωλούν οι άνδρες και να 

παρουσιάζουν  τις  σχέσεις  των  δύο  φύλων  με  τον  τρόπο  που  αυτοί  τις 

προσλάμβαναν.100

    Ωστόσο,  όπως αναφέρθηκε και  στην εισαγωγή,  τα  συμπεράσματα της 

παρούσας  εργασίας  τείνουν  να  αναπαράγουν  τα  συμπεράσματα  της 

βιβλιογραφίας  που  χρησιμοποιήθηκε.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  η  εργασία 

βασίστηκε σε βιβλιογραφία που περιλαμβάνει αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών (δευτερογενείς πηγές), χωρίς παράλληλα να επιχειρηθεί συστηματική 

έρευνα  στις  πρωτογενείς  πηγές,  η  οποία  πιθανώς  να  οδηγούσε  σε 

διαφορετικά συμπεράσματα. 

     Εξάλλου,  ένα  σημείο  το  οποίο  δεν  αποτέλεσε  αντικείμενο  αυτής  της 

μελέτης και γι’ αυτό το λόγο δεν αναλύθηκε περαιτέρω είναι η συμμετοχή της 

γυναίκας  στο  ρεμπέτικο  τραγούδι  ως  δημιουργός,  ως  τραγουδίστρια  ή  ως 

μουσικός η ίδια και η επίδραση που δέχτηκε το ρεμπέτικο τραγούδι από αυτή 

100   Πομάτα Τ. (1997), «Η ιστορία των γυναικών: ένα ζήτημα ορίων», στο Αβδελά Έφ., Ψαρρά 

Αγγ.  (επιμ.),  Σιωπηρές  ιστορίες.  Γυναίκες  και  φύλο  στην  ιστορική  αφήγηση,  Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, σελ.193.
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τη συμμετοχή. Το παραπάνω ζήτημα σε συνδυασμό με την επίδραση που είχε 

στο ρεμπέτικο του Πειραιά ο ερχομός των προσφύγων, που κατέφθασαν στην 

Ελλάδα μετά το 1922, και ο πληθυσμός των οποίων αποτελούνταν σε μεγάλο 

βαθμό από γυναίκες, (διότι προκρίνονταν η δική τους σωτηρία από αυτή των 

αντρών κατά  τη  Μικρασιατική  καταστροφή),  αποτελεί  ενδιαφέρον  θέμα για 

περαιτέρω  διερεύνηση,  η  οποία  δεν  επιχειρήθηκε  σ’  αυτή  την  εργασία. 

Άλλωστε,  οι  γυναίκες  της  Σμύρνης  είχαν  ενεργό  ρόλο  στο  σμυρναίικο 

τραγούδι,  συνήθεια  που  μετέφεραν  στον  Πειραιά  όπου  εγκαταστάθηκαν 

μετέπειτα.

    Τέλος,  ένα  άλλο  σημείο  για  το  οποίο  χωρεί  διεξοδικότερη  έρευνα  και 

αναφορά, η οποία δεν επιχειρήθηκε εδώ, είναι η γυναικεία σκοπιά ως προς το 

ρόλο της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι. Στην παρούσα μελέτη αναφέρεται 

συνοπτικά  το  πώς  κάποιες  γυναίκες  είδαν  τον  τρόπο  που  τα  ρεμπέτικα 

τραγούδια  παρουσίαζαν  τη  γυναίκα  στην τρίτη  περίοδο  της  χρονολόγησής 

του(1940-1953).  Ενδιαφέρον  θα  παρουσίαζε  να  μελετηθεί  από  επόμενους 

ερευνητές  το  πώς  οι  ίδιες  οι  γυναίκες  μιλούν  για  τους  ρόλους  που  τους 

αποδίδονται  στο  ρεμπέτικο  τραγούδι  σε  συνδυασμό  και  με  το  ζήτημα  της 

ισότητας  των  δύο  φύλων,  την  αναγνώριση  πολιτικών  δικαιωμάτων  στη 

γυναίκα με το Σύνταγμα του 1952 και την επίδραση που είχαν τα παραπάνω 

στην ελληνική κοινωνία και στον τρόπο που αυτή αναπαράγει τα πρότυπά της 

στο τραγούδι.            
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