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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

To ρεμπέτικο και σμυρναίικο τραγούδι ήταν ανέκαθεν ένα είδος

μουσικής που ηχούσε στα αυτιά μου με ιδιαίτερη συμπάθεια. Με
την κιθάρα ξεκίνησα να ασχολούμαι από την πρώιμη εφηβική

ηλικία. Εκτεθειμένος σε διάφορα είδη μουσικής, συνάντησα κάποια
στιγμή τους ήχους του ρεμπέτικου είδους. Ως κάτοικος, λοιπόν,
ενός τόπου με πλούσια μουσική προϊστορία, βαθιά ριζωμένη μέσα

του, και με συνεχή διάθεση να εξερευνώ τους μουσικούς προγόνους
του σήμερα, ξεκίνησαν οι πρώτες μου επαφές με το ρεμπέτικο
είδος μουσικής. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, με ερέθισε η

αυθεντικότητα των τραγουδιών αυτών, καθώς οι τεχνολογικές
δυσκολίες της εποχής εκείνης προσδίδουν στα ίδια τα τραγούδια
μια ιδιαίτερη και ελκυστική χροιά.

Ένας άλλος σημαντικός λόγος που με ώθησε στην ενασχόληση

μου με το ρεμπέτικο είναι η διαπραγμάτευση των στίχων αυτών
των τραγουδιών. Στο ρεμπέτικο τραγούδι, η θεματολογία των
τραγουδιών έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον έρωτα , την

ξενιτιά, αλλά και με θέματα που απασχολούσαν τους μάγκες και

την υποβαθμισμένη τάξη της εποχής εκείνης, όπως η φυλακή, τα
ναρκωτικά, οι τεκέδες, η φτώχεια, οι διωγμοί από την αστυνομία,

κ.ά¹.. Ο ‘παράνομος’ αλλά και ‘μάγκικος’ τρόπος ζωής των
ρεμπετών στηριγμένος σε αξίες, όπως η περηφάνια και η
ειλικρίνεια, αποτυπωνόταν σε μεγάλο βαθμό στα τραγούδια τους.

¹ ντοκιμαντέρ με θέμα « Η ιστορία του ρεμπέτικου»- Κώστας Φέρρης
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Έτσι, αφού εισήχθηκα στο πανεπιστήμιο, άρχισα να συμμετέχω

στα σύνολα ρεμπέτικης μουσικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας
ως

κιθαρίστας,

αντιμετωπίζοντας

πλέον

περισσότερο

μουσικολογικά αυτό το είδος μουσικής. Η εφαλτήρια δύναμη για να
εντρυφήσω στους λαϊκούς δρόμους και στο ρόλο της κιθάρας σε

σχέση με τη ρεμπέτικη μουσική αποτέλεσε η συμμετοχή μου σε ένα
σεμινάριο με θέμα τη λαϊκή κιθάρα, στον Άγιο-Λαυρέντιο του
Πηλίου, με δάσκαλο τον κιθαρίστα Δημήτρη Μυστακίδη.

Ένας επιπλέον λόγος για την ενασχόλησή μου με το κεφάλαιο

‘λαϊκή

κιθάρα’

είναι

το

γεγονός

ότι

δεν

υπάρχει

πλούσια

βιβλιογραφία και αρκετές μελέτες πάνω στη λαϊκή κιθάρα, καθώς
μέχρι σήμερα δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από την ελληνική

πολιτεία ως λαϊκό όργανο και επομένως δεν διδάσκεται στα
σχολεία και στα μουσικά πανεπιστήμια. Η χρονολογική απόσταση
σχεδόν 100 χρόνων από την εποχή εκείνη, η δυσκολία διάσωσης
πολλών

ντοκουμέντων,

βιβλιογραφική
δυσχέραιναν

μελέτη

την

αλλά

της

και

λαϊκής

καταγραφή

και

η

ελλιπής

κιθάρας,

ιστορική

πολλές

επαλήθευση

και

φορές

ορισμένων

στοιχείων. Για αυτό το λόγο, μέσα στην εργασία υπάρχουν
γεγονότα τα οποία μπορεί να μην επαληθεύονται (λόγου χάρη

ποιος είναι ο δημιουργός ενός κομματιού), ή ενδεχομένως να
οδηγούμαστε κάποιες φορές σε συμπεράσματα για τα οποία δεν
έχουμε αποδεικτικά στοιχεία (όπως π.χ. το να αναγνωρίζεται ο
κιθαρίστας ενός κομματιού μόνο από τον τρόπο παιξίματος του).

Ορμώμενος λοιπόν από τα παιξίματα και τα ακούσματα μου

πάνω στην λαϊκή κιθάρα, πραγματοποίησα αυτήν την εργασία
πάνω στην τέχνη της κιθάρας και στον σολιστικό της ρόλο στο
ρεμπέτικο τραγούδι.

Η πραγματοποίηση αυτής της εργασίας έγινε την ακαδημαϊκή

χρονιά

2011-2012

στο

πανεπιστήμιο

Μακεδονίας,

αλλά

ουσιαστικά πρόκειται για την καταγραφή στοιχείων τα οποία

συσσωρεύτηκαν από αλλεπάλληλες συζητήσεις και παιξίματα
γύρω από τη σμυρναίικη και ρεμπέτικη μουσική σε όλη τη διάρκεια
των σπουδών μου.

Για την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας απαραίτητη

στάθηκε η συμβολή κάποιων ανθρώπων τους οποίους θα ήθελα να

ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου
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υπεύθυνο διδάσκοντα της πτυχιακής μου εργασίας, τον Λευτέρη
Τσικουρίδη. Ευχαριστώ επίσης το δάσκαλο μου στη λαϊκή κιθάρα

Δημήτρη Μυστακίδη για τη βοήθειά του στη συλλογή πληροφοριών
για τη συγγραφή αυτής της εργασίας, αλλά κυρίως γιατί με ώθησε

να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Τέλος θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους συμφοιτητές και φίλους μου Γιάννη Διονυσίου,
Παντελή Αγκιστριώτη και Πέτρο Μάλαμα για τη συμμετοχή τους
στην παρουσίαση της συναυλίας με θέμα ‘ρεμπέτικα τραγούδια

για 3 κιθάρες’, στην οποία τα τραγούδια που θα αναλυθούν
παρακάτω παρουσιάστηκαν και παικτικά.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέχρι σήμερα, η προέλευση της ονομασίας ‘ρεμπέτικο’ δεν

έχει εξακριβωθεί. Λεξιλογικά, η ιταλική λέξη rebel σημαίνει
επαναστατώ και έχει τις καταβολές της από την λατινική γλώσσα.
Η τούρκικη λέξη rembet χρησιμοποιείται για να δείξει αυτόν που
περιφρονεί τους νόμους και είναι άτακτος. Υπάρχει όμως και η

ελληνικής προέλευσης λέξη ρέμπομαι που σημαίνει περιφέρομαι,
περιπλανιέμαι άσκοπα.² Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον μελετητή

Πάνο Σαββόπουλο³, η προέλευση της λέξης ‘ρεμπέτικο’, που
χαρακτηρίζει αυτό το είδος μουσικής, (αν μπορούμε να το
επισημάνουμε ως ένα συγκεκριμένο είδος), συναντάει τις ρίζες της
γύρω στο 1912, όπου σε δύο δίσκους γραμμοφώνου οι οποίοι
ηχογραφήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη,

αναγράφεται στην

ετικέτα τους η λέξη ‘ρεμπέτικο’ δίπλα από τον τίτλο των

τραγουδιών. Το πρώτο τραγούδι είναι η «ΑΠΟΝΙΑ» της ελληνικής
Εστουντιαντίνας και το δεύτερο, μάλλον ένα χρόνο αργότερα, το

1913, είναι το «ΤΙΚΙ ΤΙΚΙ ΤΑΚ» με ερμηνευτή τον Γιάγκο Ψαμαθιανό.
Από την χρονολογία εκείνη και έπειτα, η λέξη ρεμπέτικο ‘μπαίνει’
σιγά-σιγά ολοένα και περισσότερο στις ετικέτες των δίσκων με
σκοπό να χαρακτηρίσει περίπου ως ένα είδος μουσικής, αν και οι

διαφορές μεταξύ των τραγουδιών με την επονομασία ‘ρεμπέτικο’
είναι τεράστιες και χαοτικές, τα τραγούδια που άρχισαν να
ανθίζουν πλέον στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, μπαίνοντας

πλέον στις αρχές του 20ου αιώνα. Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα
και κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, είχαν αρχίσει

² «Το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι»- Τάσος Βουρνάς, επιθεώρηση Τέχνης,
Απρίλιος 1961
³ «περί της λέξεως «ρεμπέτικο» το ανάγνωσμα»- Πάνος Σαββόπουλος
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να αποκτούν φήμη τα πρώτα μουσικά καφενεία επονομαζόμενα
ως

‘καφέ

αμάν’

και

‘καφέ

σαντούρ’⁴.

Η

Σμύρνη,

η

Κωνσταντινούπολη, αλλά και πόλεις από τον ελλαδικό χώρο,
όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη⁵ και ο Πειραιάς γίνονται κέντρα

πολιτισμού και καλλιτεχνικών προσμείξεων. Η θεματολογία των
τραγουδιών της εποχής εκείνης έχει να κάνει με τις αδικίες που

υπέστη ο λαός στην οθωμανική αυτοκρατορία αλλά και συνέχιζε
να δέχεται από την οθωνική και μετά-οθωνική εποχή. Κοινωνική
αδικία,

αθώοι

δικαιωμάτων,

φυλακισμένοι,

είναι

μερικά

καταπάτηση

θέματα

τα

οποία

ανθρωπίνων

‘ντύνουν’

την

θεματολογία του αναδυόμενου ρεμπέτικου⁶. Η καταστροφή της
Σμύρνης, το 1922, και η συνθήκη της Λοζάννης τον Ιούλιο του 1923,
η οποία προέβλεπε ανταλλαγές πληθυσμών ανάμεσα στους
Τούρκους και τους Έλληνες, έρχονται να δώσουν χώρο στο

ρεμπέτικο καθώς ο κόσμος είχε ανάγκη να τραγουδήσει τα βάσανά

του. Ξενιτιά, φτώχεια, ξεριζωμός, νοσταλγία για τους τόπους που
άφησαν πίσω, άδικοι χωρισμοί, επιθυμία των μεταναστών να
ξαναδούνε τους δικούς τους ανθρώπους, κ.ά., συμπληρώνουν τη
θεματολογία των τραγουδιών της εποχής εκείνης.

Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που δρούσαν καλλιτεχνικά

στη Μικρά Ασία και κυρίως στη Σμύρνη⁷, η οποία, όπως

προαναφέραμε, αποτελούσε κέντρο πολιτισμού, εγκαθίστανται
πλέον στην Ελλάδα φέρνοντας μαζί τους την πολιτισμική

⁴«της ασιάτιδος μούσης ερασταί…», Θόδωρος Χατζηπανταζής
⁵ « Η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι»- Γιώργος Λεκάκης

⁶ Ηλίας Πετρόπουλος, «ρεμπέτικα τραγούδια» (εκδόσεις κέδρος 1979),
«ρεμπετολογία» (εκδόσεις κέδρος 1968), «τα μικρά ρεμπέτικα» (εκδόσεις
νεφέλη 1968)

⁷ «Σμύρνη, η μουσική ζωή 1900-1922: η διασκέδαση, τα μουσικά

καταστήματα, οι ηχογραφήσεις δίσκων»- Καλυβιώτης Αριστομένης,
Music Corner & Τήνελλα, Αθήνα, 2002.
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κληρονομιά του τόπου τους⁸. Μπαίνοντας στην τρίτη δεκαετία
του 20ου αιώνα, οι πρώτες ηχογραφήσεις από σμυρναίικες
κομπανίες

δίνουν

σιγά-σιγά

τη

θέση

τους

στις

πρώτες

δισκογραφικές δουλειές των εταιριών που εγκαθίστανται στον
ελλαδικό χώρο. Αν και η πρώτη ηχογράφηση με μπουζούκι

πραγματοποιήθηκε το 1910 από τη ‘Σμυρναίικη Εστουντιαντίνα’
στο

τραγούδι

‘εχθές

το

βράδυ’,

το

μπουζούκι

αρχίζει

να

εδραιώνεται στο χώρο από το 1925 και έπειτα. Από εκεί και πέρα,

το ρεμπέτικο τραγούδι αρχίζει να αποκτά μια πιο συγκεκριμένη

ταυτότητα και το μπουζούκι να μπαίνει σιγά-σιγά στο πάλκο ως
το πλέον κυρίαρχο όργανο. Η παρουσία πολλών ανθρώπων οι
οποίοι καταπιάνονται με το μπουζούκι και γράφουν τραγούδια,
όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Σπύρος Περιστέρης, ο Δελιάς, ο
Μπάτης και πολλοί άλλοι, ωθούν το σμυρναίικο είδος να δώσει

πλέον τη σκυτάλη στο πειραιώτικο ρεμπέτικο το οποίο ανθεί στον

Πειραιά και γρήγορα εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Αποκορύφωμα της άνθησης του ρεμπέτικου τραγουδιού στον
Πειραιά

ήταν

η

ξακουστή

‘ρεμπέτικη

τετράς’

(Μπάτης,

Βαμβακάρης, Δελιάς, Παγιουμτζής, ενώ αργότερα προστέθηκε και

ο κιθαρίστας Κώστας Σκαρβέλης) το 1934. Από το 1936 όμως και
έπειτα, η δικτατορία του Μεταξά επιφέρει αυστηρή λογοκρισία
στο ρεμπέτικο τραγούδι, με αποτέλεσμα το είδος να αρχίζει να

παρακμάζει. Η κατοχή τα επόμενα χρόνια φέρνει δυστυχία,
φτώχεια

και

πείνα

και

πολλοί

μουσικοί,

παρά

την

αναγνωρισιμότητα και το έργο που έχουν αφήσει πίσω τους,
πεθαίνουν από υποσιτισμό και άλλες κακουχίες.

Μετά το πέρας πλέον και της γερμανικής κατοχής, το ρεμπέτικο

τραγούδι

που

μακροχρόνια

έχει

ήδη

λογοκρισία,

υποστεί

μεγάλο

επανέρχεται

στο

πλήγμα

από

την

πάλκο

και

στη

δισκογραφία με περισσότερα εκμοντερνισμένα στοιχεία. Ήδη από
το 1946 έχουμε την πρώτη ηχογράφηση τραγουδιού στην ελληνική

⁸ «ιστορική και αισθητική διαμόρφωση του ρεμπέτικου τραγουδιού»Ντίνος Χριστιανόπουλος
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δισκογραφία

με

τετράχορδο

μπουζούκι

στο

κομμάτι

‘ο

πασατέμπος’, του Μανόλη Χιώτη. Το τρίχορδο μπουζούκι σιγά-

σιγά οπισθοχωρεί και πολλοί μουσικοί δέχονται επιρροές από

άλλα είδη μουσικής, όπως της jazz και της latin. Στο προσκήνιο
βγαίνουν πλέον νεότεροι μουσικοί οι οποίοι αποτελούν τους
στυλοβάτες της λεγόμενης ‘αρχοντορεμπέτικης’ εποχής. Σημαντικά
ονόματα αυτής της περιόδου, μέχρι περίπου και το 1955, όταν και

το ρεμπέτικο δείχνει να φτάνει προς το τέλος του, είναι ο Βασίλης
Τσιτσάνης, ο Μανόλης Χιώτης, ο Γιώργος Μητσάκης, η Σωτηρία
Μπέλλου,

η

Μαρίκα

Νίνου,

η

Μαίρη

Λίντα,

ο

Στελλάκης

Περπινιάδης και πολλοί άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες όλα τα
ονόματα των οποίων δεν χωράν να αποτυπωθούν σε ένα χαρτί.

Το ρεμπέτικο, όμως, εκτός από τον ελλαδικό χώρο, κατάφερε να

εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα στην μακρινή

Αμερική. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, δημιουργείται ένα
μεγάλο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων προς άλλες χώρες, ακόμα
και

εκτός

Ευρώπης,

και

κυρίως

προς

την Αμερική και την

Αυστραλία. Μόνο την περίοδο 1900-1920, υπολογίζεται ότι
μετανάστευσαν στις ΗΠΑ περισσότερο από μισό εκατομμύριο

Έλληνες⁹. Οι λαχτάρες και οι αγωνίες του κόσμου δεν αργούν να
δημιουργήσουν πρόσφορες συνθήκες για την εξάπλωση του
ρεμπέτικου τραγουδιού με το οποίο οι άνθρωποι εξωτερίκευαν τα

βάσανά τους. Μεγάλα ονόματα του είδους απόκτησαν φήμη στην
Αμερική και άφησαν εποχή στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού
τραγουδιού. Μερικά από αυτά είναι η Μαρίκα Παπαγκίκα, η κυρά-

Κούλα, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Α. Κωστής (Κώστας Μπέζος), ο
Κώστας Δούσας και πολλοί άλλοι. Μάλιστα, εξ’ αιτίας της
μεγάλης απόστασης μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. και της δυσκολίας
διάδοσής τους, πολλά τραγούδια γράφτηκαν και έγιναν επιτυχίες
στην Ελλάδα και αργότερα επανεκτελέστηκαν από μουσικούς που

ζούσαν στην Αμερική διεκδικώντας πολλές φορές την πατρότητά
τους. Το ίδιο συνέβη και με επανεκτελέσεις πολλών παραδοσιακών
τραγουδιών.

⁹«Το ρεμπέτικο τραγούδι στην Αμερική 1900-1940»- Πέτρος Ταμπούρης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η λαϊκή κιθάρα στο ρεμπέτικο)
1.1 Κατασκευαστικά στοιχεία

τον

Ήδη από τα τέλη του 19 ου αιώνα, η κιθάρα αφομοιώνεται από
ευρωπαϊκό

χώρο

και

στην

Ελλάδα.

Η

λαϊκή

κιθάρα¹⁰

κατασκευαστικά αποτελεί ένα ξεχωριστό μουσικό όργανο το οποίο

διαφέρει τόσο από την ακουστική όσο και από την κλασσική
κιθάρα. Η κατασκευή της συγγενεύει με την κιθάρα parlor¹¹, η
οποία χρησιμοποιήθηκε τόσο στην λαϊκή και παραδοσιακή μουσική
της δυτικής Ευρώπης, όσο και στην μπλουζ μουσική της Αμερικής.
ενώ συναντάει τις ρίζες της πριν από το 1820.

Οι χορδές που

χρησιμοποιούνται στη λαϊκή κιθάρα είναι συρμάτινες, με κλασσικό
κούρδισμα

το

Μι-Σι-Σολ-Ρε-Λα-Μι,

αλλά

και

διάφορες

παραλλαγές του, ανάλογα με τις ανάγκες του συνθέτη σε κάθε

τραγούδι. Το σχήμα του ηχείου της λαϊκής κιθάρας είναι σαν ένα
μικρό οχτάρι ενώ το σκάφος της είναι τα ¾ της κλασσικής κιθάρας.

Το μπράτσο της λαϊκής κιθάρας είναι πιο στενό από αυτό της
κλασσικής

κιθάρας

για

το

λόγο

μπασογραμμών συμμετέχει και

ότι

στο

σχηματισμό

ο αντίχειρας του χεριού.

των

Το

μπράτσο, επίσης, συναντάει συνήθως το σκάφος της κιθάρας στο
12ο τάστο. Τα ξύλα που χρησιμοποιούνται κάτω από το καπάκι

της κιθάρας (καμάρια), είναι τοποθετημένα παράλληλα μεταξύ
τους. Σε ότι αφορά την ποιότητα του ήχου, περισσότερη βαρύτητα
δίνεται στις μεσαίες συχνότητες του οργάνου, ενώ γενικότερα ο
ήχος είναι δυνατός και ‘σκληρός’ καθώς ο ρόλος της κιθάρας είναι
κατά κύριο λόγο συνοδευτικός¹².

Εκτός όμως από τον αυτό τον τύπο της κιθάρας, εντοπίζονται

και κιθάρες οι οποίες έχουν ένα πρόσθετο μανίκι με δύο ή τρεις
χορδές πάνω στο μπράτσο το οποίο είναι άταστο. Οι χορδές αυτές

¹⁰ «Λίγα λόγια για τη λαϊκή κιθάρα»- Χρήστος Σπουρδαλάκης
¹¹ «Κατασκευή λαϊκής κιθάρας»- Γιάννης Τσουλογιάννης
¹² «Η λαϊκή κιθάρα στην οργανοποιία»- Στάθης Τσόλης
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παίζονται ανοιχτές και βρίσκονται τονικά χαμηλότερα από την 6η
χορδή (μι χαμηλή). Έχουν σαν στόχο την ενίσχυση των χαμηλών

συχνοτήτων. Μια τέτοια κιθάρα συναντάται στην ακριβώς από
κάτω φωτογραφία με ‘τα πολιτάκια’, (αριστερά διακρίνεται μία
κιθάρα με δύο μπράτσα).

Από εκεί και πέρα, κατασκευάστηκαν κιθάρες διαφόρου τύπου

ανάλογα

με

τις

οργανοπαιχτών.

επιθυμίες

των

Χαρακτηριστικό

κατασκευαστών

παράδειγμα

και

των

αποτελεί

μια

φωτογραφία που έχει διασωθεί με την κιθάρα του κιθαρίστα
Σπιτάμπελου (βλέπε φωτογραφία από κάτω).

11
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1.2 Προέλευση, διαδρομή και τεχνικές της λαϊκής κιθάρας

Η κιθάρα στην εποχή του σμυρναίικου και ρεμπέτικου τραγουδιού

στις αρχές του 20ου αιώνα αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά
μουσικά όργανα αυτού του είδους και εκείνο με τις περισσότερες
συμμετοχές σε ηχογραφήσεις που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα¹³.

Η κιθάρα ως μουσικό όργανο έκανε την εμφάνιση της στον

ελλαδικό, αλλά και στο μικρασιατικό χώρο αρκετά χρόνια πριν
δημιουργηθεί το ρεμπέτικο τραγούδι¹⁴. Ήδη από τον 19ο αιώνα,
ευρεία ήταν η χρήση της στις αθηναιικές και επτανησιακές

καντάδες και σε κομπανίες που έπαιζαν ελαφρά τραγούδια. Με

την άνθηση των καφέ-αμάν και την εκκίνηση των πρώτων
ηχογραφήσεων σμυρναίικων τραγουδιών, η κιθάρα κάνει και αυτή
με τη σειρά της την εμφάνιση της, αντικαθιστώντας κατά κύριο

λόγο το σαντούρι και το ούτι που μέχρι τότε είχαν συνοδευτικό

χαρακτήρα. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, στη Μικρά Ασία
δημιουργούνται οι πρώτες εστουντιαντίνες και η κιθάρα αποκτά
ενεργό ρόλο στα παιξίματα τους. Στις

ηχογραφήσεις της

‘Σμυρναίικης Εστουντιαντίνας’ η κιθάρα μπαίνει ως συνοδευτικό
όργανο και από εκεί και έπειτα συμμετέχει σχεδόν σε όλο το

φάσμα του σμυρναίικου και μετ’ έπειτα ρεμπέτικου- πειραιώτικου

τραγουδιού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η κιθάρα σε όλη
την περίοδο του ρεμπέτικου είχε κατά βάση το ρόλο του οργάνου
με τις χαμηλότερες συχνότητες και επομένως η λειτουργία της
ήταν παρόμοια με αυτή του μπάσου. Με την πάροδο των χρόνων, ο
τρόπος παιξίματος της κιθάρας μεταβλήθηκε, εξελίχθηκε και
προσαρμόστηκε στα όργανα τα οποία συνόδευε κάθε φορά.

¹³ «Η κιθάρα στο λαϊκό τραγούδι», Λαϊκό τραγούδι 18, Δεκέμβριος 2006,
σ. 27- Γιώργος Κοντογιάννης

¹⁴ «Η κιθάρα στο αστικό λαϊκό τραγούδι»- Φραγκίσκος Κουτελιέρης,
www.klika.gr
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Την

περίοδο

περισσότερο

του

σμυρναίικου

ισοκρατηματικό

τραγουδιού,

χαρακτήρα

η

και

κιθάρα

πολύ

είχε

συχνά

κουρδιζόταν η μπάσα χορδή μι έναν τόνο χαμηλότερα (ρε) (βλέπε
πίνακα 1,το νούμερο 2). Αυτό συνέβη σε μεγάλο βαθμό εξ’ αιτίας

του γεγονότος ότι τα σολιστικά όργανα εκείνη την περίοδο ήταν
κατά κύριο λόγο ασυγκέραστα (κανονάκι, ούτι, βιολί). Σε αυτή την
περίοδο, η κιθάρα πολλές φορές, εκτός από απλή συνοδεία,

χρησιμοποιεί και μπασογραμμές παίζοντας κάποιο μέρος της
μελωδίας για να το τονίσει ή παίζοντας ακόμα και ολόκληρη τη

μελωδία παράλληλα με το σολιστικό όργανο. Χαρακτηριστικός
κιθαρίστας

αυτού

του

τύπου

παιξίματος

είναι

ο

Κώστας

Σκαρβέλης (π.χ. ‘βρε χήρα κάθησε καλά’). Στη συνέχεια, και με την

είσοδο των μπουζουκιών και των μπαγλαμάδων στο πάλκο, η

κιθάρα άρχισε να παίζει πιο κάθετα, δηλαδή με ολόκληρες
συγχορδίες (μινόρε ή ματζόρε ακόρντα). Συνήθως ο κιθαρίστας
‘έκοβε’ την μπάσα νότα της συγχορδίας, η οποία δεν ήταν πάντα

μόνο η πρώτη (I) και η πέμπτη (V) νότα της συγχορδίας αλλά και η
τρίτη (III) ή και κάποιος άλλος ‘ξένος φθόγγος’ ο οποίος ταίριαζε

με τη μελωδία. Αργότερα, ευρεία χρήση έγινε και στην τεχνική της

ανάλυσης συγχορδιών χρησιμοποιώντας τους προσαγωγείς των
νοτών

της

εκάστοτε

συγχορδίας

αλλά

και

ανάλυση

στις

ντιμινουίτες. Κύριος εκφραστής του στυλ αυτού είναι ο Μανόλης
Χιώτης με κομμάτια όπως η ‘Τζεμιλέ’, ‘Να γλιτώσουμε κι οι δύο’,
και άλλα.

Εκτός όμως από το συνοδευτικό της ρόλο, η ίδια εμφανίζεται

σε ένα μεγάλο εύρος ρεμπέτικων τραγουδιών στα οποία είτε μόνη
της είτε ως μέλος μιας ορχήστρας αποκτά και σολιστικό ρόλο. Από
τις

αρχές

του

20ού

αιώνα,

εμφανίζονται

στο

προσκήνιο

σημαντικοί κιθαρίστες οι οποίοι ανεβάζουν δεξιοτεχνικά το

επίπεδο της κιθάρας και αφήνουν ένα πλούσιο και ενδιαφέρον
έργο προς μελέτη πίσω τους. Τεχνικά, τα κουρδίσματα 3,4,5 (βλέπε
πίνακα) χρησιμοποιούνται για σολιστικά παιξίματα. Το κούρδισμα
3 χρησιμοποιείται σε κομμάτια όπως η ΄Μαρίκα η Χασικλού’ του

Βαγγέλη Παπάζογλου, όπου κιθάρα παίζει ο Σπύρος Περιστέρης.
Κουρδίζοντας τη τρίτη χορδή σολ σε φα# έχει το διάστημα φα#-σι
ανοιχτό το οποίο είναι και η σχέση πέμπτης-πρώτης στο
τραγούδι. Το κούρδισμα 4 συναντάται σε κομμάτια κυρίως από
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τονικότητα σολ όπου ο κιθαρίστας παίζει ταυτόχρονα με τα

δάχτυλα την μελωδία και με τον αντίχειρα τις μπάσες χορδές της
κιθάρας. Αυτό το στυλ παιξίματος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στις
ηχογραφήσεις της Αμερικής. Είναι η λεγόμενη τσιμπητή κιθάρα. Σε
αυτό το στυλ παιξίματος, ο κιθαρίστας έχει και το ρόλο του

μπάσου και της μελωδίας ενώ συνήθως ήταν και ο τραγουδιστής
του

κομματιού.

Επίσης

πολλές

φορές

χρησιμοποιούνταν

δαχτυλήθρες οι οποίες έμπαιναν στα δάχτυλα και είχαν το ρόλο
των νυχιών. Ένα παράδειγμα του κουρδίσματος 4 είναι το

τραγούδι ‘Ντερτιλίδικο’ του Α. Κωστή. Τέλος , το κούρδισμα 5
παρατηρείται σε πολλά κομμάτια του Γιώργου Κατσαρού και είναι
για κομμάτια από τονικότητα ρε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1(ΚΟΥΡΔΙΣΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ)
1

E A D G B E

2

D A D G B E

3

E A D F# B E

4

D G D G B D

5

D A D F A D
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1.3 Κιθαρίστες, ρεπερτόριο

Όντας η κιθάρα ένα όργανο που εμφανίστηκε σε όλο το φάσμα

του ρεμπέτικου τραγουδιού, πολλοί κιθαρίστες άφησαν το στίγμα
τους στη ρεμπέτικη μουσική με τη συμμετοχή τους στο πάλκο αλλά

και στις ηχογραφήσεις της εποχής εκείνης. Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, ο τρόπος παιξίματος της λαϊκής κιθάρας πέρασε από
διάφορα

στάδια

και

έτσι,

αντίστοιχα,

οι

κιθαρίστες

που

εμφανίστηκαν στο λαϊκό τραγούδι από τις αρχές του 20 ου αιώνα
μέχρι και το 1955 περίπου είχαν αρκετά μεγάλες αποκλίσεις στον
τρόπο

παιξίματος

τραγουδιών.

Με

και

βάση

αντιμετώπισης
τη

της

χρονολογική

συνοδείας

εμφάνιση

των

των

ηχογραφήσεων, οι κιθαρίστες που διασώζονται από το ρεμπέτικο

τραγούδι είναι οι εξής: Κώστας Δούσας, Α. Κωστής (Κώστας
Μπέζος),

Γιώργος

(Καριπόπουλος),
Γιάννης

Κατσαρός

(Θεολογίτης),

Κώστας

Σκαρβέλης,

Κωνσταντινίδης,

Δημήτρης

Κώστας

Καρίπης

Σπιτάμπελος,

Ιωάννης

Βαγγέλης

Παπάζογλου,

Σταμούλης (Μπιρ Αλλάχ), Ηλίας Ποτοσίδης, Γιάννης Κυριαζής,
Ζαχαρίας Κασιμάτης, Σπύρος Περιστέρης, Στέλιος Χρυσίνης, Πάνος
Πετσάς, Σταύρος Πλέσσας, Γιάννης Δέδες, Μάριος Κώστογλου.¹⁵

¹⁵ Πτυχιακή εργασία με θέμα «Η λαϊκή κιθάρα στο ρεμπέτικο τραγούδι
της περιόδου 1928-1955 και η εξέλιξη της μέσα από το προσωπικό ύφος
των Κώστα Δούσα, Α. Κωστή, Γιώργου Κατσαρού, Κώστα Σκαρβέλη,
Βαγγέλη Παπάζογλου, Στέλιου Χρυσίνη, Σπύρου Περιστέρη και Μανόλη
Χιώτη.»- Ευαγγέλου Γιώργος.
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Παρακάτω καταγράφεται ένα ρεπερτόριο τραγουδιών τα οποία

έχουν ηχογραφηθεί με σολιστικό όργανο την κιθάρα, είτε ως
μοναδικό όργανο της ηχογράφησης (π.χ. Κατσαρός), είτε ως μέλος
μιας

ορχήστρας.

Η

ταξινόμηση

των

τραγουδιών

έγινε

με

χρονολογική σειρά που ηχογραφήθηκαν τα κομμάτια. Η λίστα αυτή
τίθεται προς συμπλήρωση, καθώς πολλά τραγούδια τα οποία

έχουν ηχογραφηθεί με κιθάρες μένουν ανεξερεύνητα και θα
υπάρξει βαθύτερη ανάλυση της λίστας αυτής

ενδεχομένως σε

κάποια επόμενή μου έρευνα.

Νέοι γέροι ψιθυρίζουν (Γιώργος Κατσαρός) 1926
Στρίβε λόγια (Γιώργος Καρράς) 1927
Ελληνική απόλαυσις
Κακούργα Έλλη

(Γιώργος Κατσαρός) 1927

(Γιώργος Κατσαρός)* 1927

Ο γιατρός (Γιώργος Κατσαρός)* 1928

Μας τη σκάσανε (Γιώργος Κατσαρός)* 1928
Ο μπεκρής (Κώστας Σκαρβέλης) 1928

Όλη μέρα παίζεις ζάρια (Γιώργος Κατσαρός) 1928

Στης σύρας τον ανήφορο

(Γιώργος Κατσαρός) 1928

Το καημένο το γαιδουράκι (Γιώργος Κατσαρός) 1928
Τώρα τα παίρνω (Γιώργος Κατσαρός) 1928
Πότε μαύρα πότε άσπρα
Και γιατί δεν μας το λες

(Γιώργος Κατσαρός)

1928

(Γιώργος Κατσαρός)* 1928

Σαν δε με θέλεις ταίρι σου (Γιώργος Κατσαρός) 1928
Εάν είχα εκατό (Γιώργος Κατσαρός)* 1929

Παίζω πόκα, παίζω πινόκλι (Γιώργος Κατσαρός)* 1929
Κορίτσια μην πιστεύετε (Γιώργος Κατσαρός) 1929
Η ταβέρνα και το ζάρι (Γιώργος Κατσαρός) 1929
Εξεκίνησα απ’ την Άνδρο

(Γιώργος Κατσαρός) 1929

Φονιάς θα γίνω (Γιώργος Κατσαρός)* 1930

Έρχομαι τον τοίχο τοίχο (Γιώργος Κατσαρός)*

1930

Σαν πας στα ξένα (Κώστας Καρίπης) 1930
Ο Γιάννης χασικλής (Α.Κωστής) 1930
Κάηκε ένα σχολείο (Α.Κωστής) 1930
Η υπόγα (Α.Κωστής) 1930?

17

Το καλογεράκι (Κώστας Δούσιας) 1930
Τσαχπίνα (Κώστας Δούσιας) 1930

Βρε τί μάγκας που ‘μαι εγώ (Γιώργος Κατσαρός) 1930
Ήσουνα ξυπόλητη (Α.Κωστής) 1930

Τράβα μάγκα στη δουλειά σου (Γιώργος Κατσαρός)* 1931
Η φυλακή είναι σχολείο (Α.Κωστής) 1931
Τρούμπα (Α.Κωστής) 1931
Τουμπελέκι

(Α.Κωστής) 1931

Τούτο το καλοκαιράκι (Α.Κωστής) 1931
Ντερτιλίδικο (Α.Κωστής)
Με πιάνουνε ζαλάδες

1931

(Α.Κωστής) 1931

Απ’ την πόρτα σου περνώ (Α.Κωστής) 1931
Άγια μου Παρασκευή (Γιώργος Κατσαρός) 1931
Το μωρό μου (Κώστας Δούσιας) 1931
Μις Ελλάς (Κώστας Δούσιας) 1931

Ο παραπονιάρης (Κώστας Δούσιας) 1931
Αδυνάτισα ο καημένος (Α.Κωστής) 1931

Έμαθα που μου πηγαίνεις (Γιώργος Κατσαρός) 1931
Η σκληρή καρδιά σου (Γιώργος Κατσαρός) 1931
Έμορφη εττάλεια (Κώστας Δούσιας) 1932

Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Κώστας Τζόβενος) 1932
Οι δυο σερέτες (Μανόλης Χρυσαφάκης) 1932
Η βασίλισσα (Κώστας Δούσιας) 1932

Μανωλάκης ο χασικλής (Κώστας Δούσιας) 1932
Μες του ζαμπίκου τον τεκέ (Κώστας Τζόβενος) 1932, 1933
Νέα μερακλού (Κώστας Τζόβενος) 1933
Ο μερακλής (Σπύρος Περιστέρης)1933

Ντερτιλίδικο (Σπύρος Περιστέρης) 1933
Τα λεφτά σου δεν τα θέλω (Παναγιώτης Τούντας) 1933
Ο βλάμμης του Ψυρρή (Κώστας Σκαρβέλης) 1933
Λαχανάδες (Βαγγέλης Παπάζογλου) 1933

Χήρα μ’ έκαψες (Κώστας Σκαρβέλης) 1933
Η χήρα και ο μάγκας (Ιάκωβος Μοντανάρης) 1933
Εντάξει (Σπύρος Περιστέρης) 1934

Ένας μάγκας στον τεκέ μου (Κώστας Τζόβενος) 1934
Βρε χήρα κάθισε καλά (Κώστας Σκαρβέλης) 1934

Δυο μάγκες με βαρέσανε (Κώστας Σκαρβέλης) 1934
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Ελένη μικροπαντρεμένη (Στέλιος Χρυσίνης) 1934
Ζωνάρι (Σπύρος Περιστέρης) 1934

Η κατάρα του χαρτοπαίχτη (Σπύρος Περιστέρης) 1934
Ο νικοκλάκιας (Βαγγέλης Παπάζογλου) 1934

Ντερβίσαινα (Βαγγέλης Παπάζογλου) 1934 ή 1935
(Παπατζής) (Βαγγέλης Παπάζογλου) 1934

Μαρίκα η χασικλού (Βαγγέλης Παπάζογλου) 1934

Ο μάγκας του βοτανικού (Σπύρος Περιστέρης) 1934
Ούζο μορφίνη και χασίς (Σπύρος Περιστέρης) 1934
Μπελεντέρια (Σπύρος Περιστέρης) 1934

Γιατί να κάθεσαι να λες (Σπύρος Περιστέρης)
Με τις τσέπες αδειανές

1934

(Γιώργος Κατσαρός) 1934

Πετζάμες (Γιώργος Κατσαρός) 1934
Ο τεκετζής (Σπύρος Περιστέρης) 1934

Χθες το βράδυ στου καρίπη (Γιώργος Κατσαρός) 1935
Κεφλίδικο μινόρε (Σπύρος Περιστέρης) 1935
Σαν πεθάνω (Ιάκωβος Μοντανάρης) 1935

Κοντραμπατζήδες (Κώστας Ρούκουνας) 1935
Μες τον τεκέ της Μαριγώς (Σπύρος Περιστέρης) 1935
Μπουτζαλιό (Σπύρος Περιστέρης) 1935
Ο σορόπης (Σπύρος Περιστέρης) 1935

Κακούργα άπονη (Κώστας Σκαρβέλης) 1935

Ο λαθρέμπορας (Γιώργος Καμβύσης) 1935

Αργιλέ μου γιατί σβήνεις (Στέλιος Χρυσίνης) 1935
Βαλε με στην αγκαλιά σου (Βαγγέλης Παπάζογλου) 1935
Ο σερέτης (Ιάκωβος Μοντανάρης) 1935
Γκιουζέλ (Σπύρος Περιστέρης) 1935

Μαργαρίτα (Στέλιος Χρυσίνης) 1935
Ο αμερικάνος (Ιάκωβος Μοντανάρης) 1935

Μάνα μου είμαι φθισικός (Γιώργος Κατσαρός)* 1935
Θα σε παιδέψω (Γιώργος Κατσαρός)* 1936

Μ’ έναν καφετζή μπλεγμένη (Γιώργος Κατσαρός)*

1936

Το αηδόνι (Γιώργος Κατσαρός)* 1936
Θα σε παιδέψω

(Γιώργος Κατσαρός) 1936

Σερβικάκι (Σπύρος Περιστέρης) 1936
Ερηνάκι (Κώστας Σκαρβέλης) 1936

Μανόλη κάθησε καλά (Κώστας Σκαρβέλης) 1936
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Πάλι μου κάνεις το βαρύ (Κώστας Καρίπης) 1936
Στα ξένα μ’ άφησες (Κώστας Σκαρβέλης) 1936

Δεν θέλω πια να με κοιτάς (Κώστας Σκαρβέλης) 1937
Ζωίτσα μου (Κώστας Σκαρβέλης) 1937

Καλογριά (Βαγγέλης Παπάζογλου) 1937
Τίκι τακ

(Κώστας Σκαρβέλης) 1937

Το παιδί του δρόμου (Βαγγέλης Παπάζογλου) 1937

Μάνα μου διώξε τους γιατρούς (Στέλιος Χρυσίνης) 1937
Ότι ζητήσεις θα το βρεις (Στέλιος Χρυσίνης) 1937
Ο Βαγγέλης ο μπεκρής

(Γιώργος Κατσαρός) 1938

Μέσα στού Μάνθου τον τεκέ (Γιώργος Κατσαρός)* 1938 ,
(Κώστας Τζόβενος) 1935?

Μια χήρα μες την κοκκινιά (Κώστας Τζόβενος) 1935
Εγώ για σένα ξενυχτώ (Γιώργος Κατσαρός)* 1938

Βρε μάγκα το μαχαίρι σου (Γιώργος Κατσαρός)* 1938
Εάν δεν ήσουνα κακιά (Γιώργος Κατσαρός) 1938
Πίνω και μαραζώνω

(Γιώργος Κατσαρός) 1938

Θα χαθώ μικρή μου (Κώστας Σκαρβέλης) 1939

Πάλι καινούργια βάσανα (Γιώργος Κατσαρός)* 1945
Μας πήγαν εξορία (Γιώργος Κατσαρός)*

1946

Πασατέμπος (Μανόλης Χιώτης) 1946

Βουνό με βουνό (Μανόλης Χιώτης) 1946
Για κοίταξε βρε κόσμε (Μανόλης Χιώτης) 1946
Για κοίτα μια γυναίκα (Μανόλης Χιώτης) 1946
Με κούρασαν τα φιλιά σου

(Γιώργος Κατσαρός) 1947

Οι σαλταδόροι (Γιώργος Κατσαρός)* 1947
Τζεμιλέ (Μανόλης Χιώτης) 1947

Συ μ’ έκανες να περπατώ (Γιώργος Κατσαρός)* 1948
Μακπουλέ (Γιώργος Μητσάκης) 1948

Εχθές ανταμωθήκαμε (Γιώργος Κατσαρός)* 1948;
Δερβισάκι (Γιώργος Κατσαρός)* 1948;
Παλιατζής

(Γιώργος Κατσαρός) 1949;

Μες την σκοτούρα μου

(Γιώργος Κατσαρός) 1949;

Μου ‘δωσες την καρδούλα σου (Γιώργος Κατσαρός)* 1949;
Έχασα τα μάτια τα ωραία (Μανόλης Χιώτης) 1950
Να γλιτώσουμε και οι δύο (Μανόλης Χιώτης) 1955
Ζιγκουάλα (Μανόλης Χιώτης) 1955

20

• Στην παρένθεση αναφέρεται το όνομα του συνθέτη του εκάστοτε
τραγουδιού.

• Όπου υπάρχει αστερίσκος δίπλα από το όνομα του συνθέτη,

σημαίνει ότι το κομμάτι δεν είναι δικό του αλλά το επανεκτέλεσε
χρησιμοποιώντας την κιθάρα ως σολιστικό όργανο.

Ένας επιπλέον λοιπόν στόχος αυτής της εργασίας είναι η

καταγραφή ενός υλικού προς μελέτη της λαϊκής κιθάρας καθώς

και η καταγραφή ενός ευρύτερου ρεπερτορίου κομματιών τα οποία
έχουνε, σε πρώτες εκτελέσεις, παιχτεί σολιστικά από κιθάρες, με
σκοπό

την

πιο

οργανωμένη,

συστηματική

και

επιστημονική

αντιμετώπιση της κιθάρας ως ένα από τα λαϊκά όργανα αυτού του
τόπου.

21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Ανάλυση δρόμων και ρυθμών)

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία μουσικολογική προσέγγιση του
υλικού το οποίο θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί παρακάτω.

Αρχικά γίνεται η ανάλυση των δρόμων (μουσικές κλίμακες) της
λαϊκής μουσικής και στη συνέχεια η ανάλυση των ρυθμών της

λαϊκής μουσικής, όπως εμφανίζονται στα κομμάτια τα οποία θα
αναλυθούν παρακάτω.

2.1 Δρόμοι στη λαϊκή μουσική ¹⁶,¹⁷

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
μινόρε

ρε

μι

φα

σολ

λα

σιb

ντο# ρε

ουσάκ

ρε

μιb φα

σολ

λα

σιb

ντο

νιαβέντ

ρε

ρε

μι

φα

σολ# λα

σιb

ντο# ρε

νικρίζ

ρε

μι

φα

σολ# λα

σι

ντο

ρε

σαμπάχ

ρε

μι

φα

σολb λα

σιb

ντο

ρε

καρτσιγιάρ

ρε

μι

φα

σολ

λαb

σι

ντο

ρε

ραστ

ρε

μι

φα#

σολ

λα

σι

ντο# ρε

χιτζάζ

ρε

μιb φα#

σολ

λα

σιb

ντο

χιτζασκιάρ

ρε

μιb φα#

σολ

λα

σιb

ντο# ρε

χουζάμ

ρε

μι# φα#

σολ

λα

σιb

ντο# ρε

σεγκιάχ

ρε

μι# φα#

σολ

λα

σι

ντο# ρε

ρε

μιb φα#

σολ# λα

σιb

ντο# ρε

πειραιώτικος

ρε

¹⁶ « Το λαούτο, μέθοδος εκμάθησης»- Δημήτρης Μυστακίδης
¹⁷« Το αστικό λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα του μεσοπολέμου – σμυρναίικα
και πειραιώτικα ρεμπέτικα»- Βανταράκης Βασίλης-Βούλγαρης Ευγένιος
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Για την ευκολότερη κατανόηση των δρόμων καθώς και την

ευκολότερη σύγκριση μεταξύ τους, το τονικό κέντρο κάθε κλίμακας
είναι η νότα ρε.

Στον παραπάνω πίνακα έχουν καταγραφεί μόνο οι δρόμοι οι

οποίοι συναντώνται στα κομμάτια τα οποία αναλύθηκαν. Άλλοι

δρόμοι, οι οποίοι υπάρχουν στο ευρύτερο ρεπερτόριο της λαϊκής
μουσικής, αλλά δεν συναντώνται στη συγκεκριμένη εργασία, δεν

έχουν καταγραφεί (εκτός από τον δρόμο καρτσιγιάρ ο οποίος δεν
συναντάται στα κομμάτια που αναλύονται, αλλά θεώρησα χρήσιμο
να καταγραφεί).

Παρατηρήσεις

•Οι λαϊκοί δρόμοι αποτελούν στην πραγματικότητα μια σύμπτυξη
των ανατολικών μακάμ¹⁸ και μια αποτύπωση τους στη λαϊκή
μουσική, η οποία παίζεται κατά κύριο λόγο με συγκερασμένα

όργανα, (κιθάρα, μπουζούκι). Τα μακάμ παίζονται σε ασυγκέραστα
όργανα και ο διαχωρισμός της οκτάβας δε γίνεται σε δώδεκα

ημιτόνια, αλλά σε πολύ μικρότερα διαστήματα, με αποτέλεσμα οι
ονομασίες των ανατολικών μακάμ που προκύπτουν να είναι

χιλιάδες. Αυτό, βέβαια, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται
πολλές φορές σύγχυση στις ονομασίες πολλών μακάμ (δρόμων).
Για παράδειγμα, ο δρόμος ‘κιουρντί’, στην ελληνική λαϊκή μουσική
συμπίπτει με το δρόμο ‘καρτσιγιάρ’, ενώ το μακάμ ‘κιουρντί’ στην

οθωμανική μουσική είναι το ‘ουσάκ’, με χαμηλωμένη συνεχώς τη
δεύτερη βαθμίδα.

¹⁸ « Οι μουσικοί τρόποι στην ανατολική Μεσόγειο, ο βυζαντινός ήχος, το
αραβικό μακάμ, το τούρκικο μακάμ»- Μαυροειδής Μάριος
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•Ο διαχωρισμός μεταξύ των δρόμων δεν έχει να κάνει μόνο με τις
νότες οι οποίες δημιουργούν τις κλίμακες, αλλά και με την κίνηση

της μελωδίας γύρω από αυτές. Έτσι, δύο δρόμοι μπορεί να
σχηματίζουν την κλίμακά τους με νότες που δημιουργούν τα ίδια

μεταξύ τους διαστήματα, αλλά να έχουν διαφορετικό όνομα γιατί η
κίνηση της εκάστοτε μελωδίας γίνεται γύρω από διαφορετική

νότα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο δρόμος ‘ουσάκ’ με το δρόμο
‘χουσεινί’. Οι δύο αυτοί δρόμοι, ενώ αποτελούνται από τις ίδιες
νότες, ο μεν δρόμος ‘ουσάκ’ κινείται γύρω από το τονικό κέντρο,

ενώ ο δρόμος ‘χουσεινί’ κινείται γύρω από τη δεσπόζουσα, την
πέμπτη νότα της κλίμακας. Άρα ένα ρε ουσάκ κινείται γύρω από
τη νότα ρε και ένα ρε χουσεινί κινείται γύρω από τη νότα λα.

•Οι

δρόμοι, οι οποίοι προκύπτουν στη λαϊκή μουσική και

παρουσιάζονται παραπάνω, δεν είναι αυτοτελείς ως κλίμακες με
εφτά νότες, αλλά αποτελούν συνδυασμούς τριών, τεσσάρων ή
πέντε

νοτών.

Τα

τρίχορδα,

τετράχορδα

και

πεντάχορδα

συνδυάζονται μεταξύ τους και οι επτάφθογγες κλίμακες που
προκύπτουν παίρνουν την ονομασία τους από αυτά (βλέπε πίνακα

με ονομασίες δρόμων). Παραδείγματος χάριν, ο δρόμος χιτζάζ
προκύπτει από ένα πεντάχορδο χιτζάζ και ένα τετράχορδο ουσάκ.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τις ονομασίες των
πενταχόρδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΝΤΑΧΟΡΔΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

μινόρε

ρε

μι

φα

σολ

λα

ουσάκ

ρε

μιb φα

σολ

λα

σαμπάχ

ρε

μι

φα

σολb λα

νικρίζ

ρε

μι

φα

σολ# λα

ραστ

ρε

μι

φα# σολ

λα

χιτζάζ

ρε

μιb φα# σολ

λα

ρε

μι# φα# σολ

λα

χουζάμ
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2.2 Ρυθμοί στη λαϊκή μουσική¹⁹,²⁰

Παρακάτω αναφέρονται μόνο οι ρυθμοί οι οποίοι συναντώνται
στο εξεταστέο ρεπερτόριο της εργασίας.
Χασάπικος

2/4

Απτάλικος

9/4

ή

¹⁹ « Λαϊκή κιθάρα»- Δημήτρης Μυστακίδης

²⁰ « Το τουμπελέκι και οι ρυθμοί μέσα από τα τραγούδια τους χορούς και
τους οργανικούς σκοπούς»- Λευτέρης Παύλου
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9/8

Καρσιλαμάς

ή



ή
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Παλιό (μονό) Ζεϊμπέκικο

Καινούριο (διπλό) Ζεϊμπέκικο

Εφτάρι (καλαματιανός)

9/4

 9/4

7/8

ή
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• Οι σημειωμένες με σταυρό νότες δηλώνουν τα ισχυρά σημεία του
εκάστοτε μέτρου. Στα σημεία αυτά, η κιθάρα παίζει μια μπάσα
νότα και στους υπόλοιπους χτύπους συνοδεύει με την κάθετη
συγχορδία που ταιριάζει στο τραγούδι. Η μπάσα νότα που παίζει

η κιθάρα στους ισχυρούς χτύπους ενός ρυθμού ποικίλει και
εξαρτάται από την αισθητική της εποχής, του κομματιού αλλά και
του εκάστοτε οργανοπαίχτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (Μουσικολογική ανάλυση)
3.1 A. Κωστής

Ο Α. Κωστής γεννήθηκε το 1905 στο Μπολάτι της Κορινθίας. Το
πραγματικό του όνομα είναι Κώστας Μπέζος. Σύμφωνα με τον

Παναγιώτη Κουνάδη²¹, η ταύτιση των δύο ονομάτων γίνεται επειδή
σε διάφορες ηχογραφήσεις δίπλα στο όνομα Α. Κωστής υπάρχει σε
παρένθεση το όνομα Κώστας Μπέζος. Στην εφηβική του ηλικία

εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε σπουδές στη Σχολή Καλών
Τεχνών. Ασχολούμενος με πολλά είδη της τέχνης, ο Μπέζος, εκτός

από αρθρογράφος, ηθοποιός, σκιτσογράφος (σκιτσογραφούσε
στην

εφημερίδα

τραγουδοποιός,

΄Πρώτα΄),

ασχολήθηκε

μαέστρος,

και

με

την

τραγουδιστής

κιθάρα

και

ξεκινώντας

μαθήματα πάνω στο όργανο. Τα πρώτα του τραγούδια τα
ηχογράφησε το 1930. Έγινε γνωστός στο κοινό της Θεσσαλονίκης

με το συγκρότημα του Αττίκ αλλά και ως διευθυντής της πρώτης
ορχήστρας με χαβάγιες τα «Άσπρα πουλιά». Ταυτόχρονα, έκανε

διάφορες περιοδείες, φτάνοντας ως και την Αμερική. Παρ’ όλα
αυτά, η εντύπωση που υπάρχει ότι έζησε και έδρασε στην Αμερική
είναι λανθασμένη. Από το 1935 και μέχρι την κατοχή, ο Α. Κωστής

εμφανιζόταν συχνά στη Θεσσαλονίκη συμμετέχοντας σε διάφορους
θιάσους

βαριετέ,

ενώ

έπαιξε

ως

ηθοποιός

και

στην

κινηματογραφική ταινία «Μάγια η τσιγγάνα» (1943) του Γιάννη
Χριστοδούλου. Μέσα σε κακουχίες πέθανε το 1943 στην Αθήνα.

²¹ Παναγιώτης Κουνάδης, εις ανάμνησιν στιγμών ελκυστικών
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Ο Κωστής έγραψε και ρεμπέτικα αλλά και ελαφρά τραγούδια, με

επιρροές και από την λατινοαμερικάνικη κουλτούρα, ενώ τα
τραγούδια του πολλές φορές είχαν χιουμοριστικό και σκωπτικό

ύφος, σατιρίζοντας διάφορες καταστάσεις. Ένα από αυτά –ίσως
το πιο γνωστό του-, η ‘Παξιμαδοκλέφτρα’, έτυχε σφοδρής κριτικής

από την μουσικό Σοφία Σπανούδη²², αμφισβητώντας έντονα το
επίπεδο των στίχων τέτοιων τραγουδιών.

Από τα μεγάλα "σουξέ" του (που "επαμφοτερίζουν" από το βαρύ

ρεμπέτικο ως το ρυθμικό νοτιοαμερικάνικο "στυλ" της χαβάγιας)
αναφέρονται τα εξής: "Στην Υπόγα", "Αδυνάτισα ο καημένος",
"Τούτο το καλοκαιράκι", "Ντερτιλίδικο", "Γλυκειά Σταμπούλ", "Κάηκε
κι

ένα

σχολείο",

"Επτανησιώτικη

"Χιπ

καντάδα",

Χοπ",

"Μόνα",

"Τουμπελέκι-τουμπελέκι",

"Παραγουάη",

"Νοκτούρνο",

"Πάμελα Μελωδία", "Ζίρα", "Άσπρα πουλιά", "Τα <Άσπρα Πουλιά>

στα βουνά", "Η Φυλακή είναι Σχολείο", "Στου Λαϊνη την ταβέρνα",
"Τρούμπα", "Του Λαϊνη το κρασί", "Λαίντυ Γιακουλέλε", "Ο Μπέζος
στην Αμερική", "Δώσ’ μου την καρδιά μου πίσω", "Ντίπι-ντίπι-

ντοπ", "Γλυκειά μου αγάπη γύρνα", "Πες μου", "Αλλό! Αλλό!", "Το
Ταγκό του μυστηρίου", "Νύχτες γλυκές", "Βίκι-Βίκι", "Ο καημός του
τσομπάνου", "Λιλόγκα", "Μικρούλα Μπίμπη", "Το ταγκό της νύχτας",
"Σμαρτ", "Τα ερωτικά μάτια", "Φοξ ξιξι", "Ουρρά Ουρρά", κ.λπ.

Η ‘φυλακή είναι σχολείο’ είναι ένα κομμάτι του Α. Κωστή.
Ηχογραφήθηκε

το 1931 από την Orthophonic (Orthophonic 613).

Στην άλλη πλευρά του δίσκου είναι ηχογραφημένο το επίσης δικό
του

κομμάτι

τραγουδιού

‘τουμπελέκι-τουμπελέκι’.

παίζουν

δύο

κιθάρες,

Στην

μια

ηχογράφηση

σολιστική

και

του
μία

συνοδευτική και τραγουδάει ο ίδιος ο συνθέτης. Ο ρυθμός του

²² «Μουσική Ζωή»(1.10.1931)- Σοφία Σπανούδη
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κομματιού είναι σε 9/4. Η ρυθμική κιθάρα δεν παίζει ένα σταθερό

ρυθμικό μοτίβο. Εναλλάσσεται ανάμεσα στο καμηλιέρικο, το παλιό
ζεϊμπέκικο αλλά και το καινούργιο (διπλό) ζεϊμπέκικο, παίζοντας
συχνά με αντιχρονισμούς. Το κομμάτι έχει ως τονικό κέντρο τη
νότα Λα. Εναλλάσσεται ανάμεσα στο

δρόμο χιτζάζ και στο

χιτζασκιάρ καθώς ο προσαγωγέας, δηλαδή η νότα σολ συναντάται
στο τραγούδι είτε φυσική (χιτζάζ) είτε με δίεση (χιτζασκιάρ).

Αναλυτικά, το κομμάτι ξεκινάει με την εισαγωγή, η οποία μοιάζει
μελωδικά με το κουπλέ. Το πρώτο μέτρο κινείται στο δρόμο

χιτζασκιάρ με μια στοιχειώδη κίνηση γύρω από το τονικό κέντρο. Η
συνοδευτική κιθάρα συνοδεύει με τη συγχορδία της Λα ματζόρε.
Στον

έκτο

χτύπο

του

1ου

μέτρου

τα

δυο

δεκαταέκτα

δεν

εμφανίζονται σε καθεμία από τις 4 εισαγωγές αλλά σημειώθηκαν

γιατί είναι χαρακτηριστικό παίξιμο της κιθάρας του Κωστή. Το
δεύτερο μέτρο αρχίζει και αυτό με Λα ματζόρε συγχορδία μέχρι

τους 3 τελευταίους χτύπους του μέτρου όταν και μεταβαίνει η
αρμονία αλλά και η μελωδική γραμμή στην IV βαθμίδα (ρε μινόρε).
Στη συνέχεια επιστρέφει στην τονική βαθμίδα. Στο δεύτερο χτύπο

του 3ου μέτρου κάνει ένα φευγαλέο πέρασμα από το δρόμο

πειραιώτικο, καθώς οπλίζει τη νότα ρε σε δύο περιπτώσεις (στο
δεύτερο όγδοο του 2ου και του 6ου χτύπου του μέτρου) με δίεση,
ισχυροποιώντας έτσι την μελωδία γύρω από τη νότα μι (ουζάλ).
Στο επόμενο μέτρο, το 4ο, που είναι το τελευταίο μέτρο της

εισαγωγής, ολοκληρώνεται η μελωδική φράση της εισαγωγής και
καταλήγει με διαβατική κίνηση στη λα. Σε αυτό το μέτρο, η
συνοδευτική κιθάρα χρησιμοποιεί τον αντιχρονισμό παίζοντας

ουσιαστικά στο τέταρτο μέτρο καινούργιο ζεϊμπέκικο. Στο πέμπτο
μέτρο μπαίνει το τραγουδιστικό μέρος το οποίο διαρκεί από το

πέμπτο έως το όγδοο μέτρο και έχει σχεδόν ίδια μελωδική,
αρμονική και ρυθμική λειτουργία με την εισαγωγή. Στο μέτρο 9,

μπαίνει το ρεφρέν με την είσοδο του οποίου η μελωδία πηγαίνει
κατ’ ευθείαν στη νότα φα# και κινείται γύρω από αυτήν. Στο

τέταρτο όγδοο του μέτρου ο συνθέτης οξύνει με δίεση τη νότα μι
δείχνοντας έτσι τη μετατροπία και το δρόμο στον οποίο έχει

περάσει το κομμάτι στα μέτρα 9 και 10 (ρε χουζάμ), κινούμενο στο
πρώτο πεντάχορδο (ρε-λα) και με κύρια νότα τη φα#, η οποία ως
τρίτη είναι το τονικό κέντρο του δρόμου ρε χουζάμ. Η συνοδευτική
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κιθάρα ακολουθεί την κίνηση της μελωδίας παίζοντας στο 9ο και
στο 10ο μέτρο ρε ματζόρε. Στη συνέχεια, στο 11ο μέτρο,

η φα#

γίνεται αναίρεση και η μελωδία κινείται διαβατικά προς τη ρε, ενώ
η συνοδευτική κιθάρα παίζει το ακόρντο της ρε μινόρε με

περαστική τη νότα σολ στον πρώτο χτύπο του μέτρου. Το ρεφρέν

κλείνει στο 12ο μέτρο με τη μελωδία να κινείται καθοδικά και να
καταλήγει στην αρχική τονική λα, ενώ και η συνοδευτική κιθάρα
επιστρέφει στη συγχορδία της λα ματζόρε. Έπειτα, ακολουθεί μια

δεύτερη εισαγωγή, η οποία είναι παρόμοια με το ρεφρέν μελωδικά,
αρμονικά και ρυθμικά από το 12ο μέχρι το 16ο μέτρο. Αυτά τα 16

μέτρα επαναλαμβάνονται συνολικά τέσσερις φορές μέχρι το τέλος
του κομματιού.

Η ρυθμική αλλά και μελωδική γραμμή του κομματιού δεν είναι

πανομοιότυπες σε όλες τις στροφές, επομένως η αποτύπωση της
παρτιτούρας

σε

ορισμένα

σημεία

επικρατέστερες ‘γραμμές’ του συνθέτη.

επαμφοτερίζει

τις

Η φυλακή είναι σχολείο

Στη φυλακή το μεσημέρι
Έλα και φέρε ένα μαχαίρι
Γιατί ένα μάγκα θα ’ξηγήσω
Μπορεί και να τον καθαρίσω.
Στη φυλακή είναι τα παιδάκια
Που παίζουνε τα μπαγλαμαδάκια
Έχουνε και όμορφους λουλάδες
Που τους φουμάρουν ντερβισάδες.

Στη φυλακή να 'ρθεις να μ' εύρεις
Κοίταξε να τα καταφέρεις
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Φέρε μαζί σου και μαυράκι
Για να φουμάρουμε λιγάκι.
Στη φυλακή είναι τα παιδάκια
Που παίζουνε τα μπαγλαμαδάκια
Έχουνε και όμορφους λουλάδες
Που τους φουμάρουν ντερβισάδες.
Στη φυλακή είναι οι λεβέντες
Που λένε όμορφες κουβέντες
Είναι όλοι τους μάγκες και μαγκιόροι
Κι όλοι τους φίνοι τρακαδόροι.
Στη φυλακή είναι τα παιδάκια
Που παίζουνε τα μπαγλαμαδάκια
Έχουνε και όμορφους λουλάδες
Που τους φουμάρουν ντερβισάδες.
Στη φυλακή όποιος δεν πάει
Θα πει δεν ξέρει ούτε να φάει
Η φυλακή είναι σχολείο
Που έχει δασκάλους μεγαλείο.
Στη φυλακή είναι τα παιδάκια
Που παίζουνε τα μπαγλαμαδάκια
Έχουνε και όμορφους λουλάδες
Που τους φουμάρουν ντερβισάδες.
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Το τραγούδι ‘ Ήσουνα ξυπόλητη’ είναι μία σύνθεση του Α. Κωστή.
Ηχογραφήθηκε από τον ίδιο το 1930 με δύο κιθάρες, μια σολιστική
και μια συνοδευτική, και με ερμηνευτή τον ίδιο. Η συνοδευτική
κιθάρα

έχει

το

εξής

κούρδισμα:

μι-σι-σολ-ρε-σολ-ρε

και

χρησιμοποιούνται οι τέσσερις μπάσες χορδές της. Το κομμάτι είναι
γραμμένο σε δρόμο ‘σαμπάχ’ με τονικό κέντρο το σολ και ρυθμό
παλιό ζεϊμπέκικο.

Το τραγούδι αποτελείται από τρία μέρη, την

εισαγωγή, τα λόγια και την επανάληψη της μελωδίας της φωνής
από την κιθάρα. Ξεκινάει με το οργανικό κουπλέ από τη σολιστική

κιθάρα. Στο πρώτο μέτρο, η μελωδία είναι βηματική με κίνηση
ογδόων, ανεβαίνει μέχρι το μιb και κατεβαίνει με το σαμπάχ

γύρισμα στο τέλος του μέτρου ντοb-σιb-λα-σολ, παίζοντας
ανάμεσα στις νότες αυτές τη ανοιχτή νότα ρε στην τέταρτη χορδή
της κιθάρας. Το κατέβασμα αυτό στο τέλος του μέτρου το κάνει και

η συνοδευτική κιθάρα, η οποία στο πρώτο μέτρο παίζει τη
συγχορδία της σολ μινόρε με τις ανοιχτές χορδές σολ ρε και σολ.
Στο δεύτερο μέτρο, η κιθάρα συνεχίζει το θέμα, το οποίο

παραμένει ίδιο με τη διαφορά ότι στο τέλος του δεύτερου μέτρου η
μελωδία καταλήγει στην τονική (σολ). Το

ίδιο και για τη

συνοδευτική κιθάρα η οποία παίζει απλά τη συγχορδία της σολ5
(σολ και ρε νότες μόνο). Τα δύο δέκατα έκτα που παρατηρούνται
στον

τέταρτο

χτύπο

των

δύο

πρώτων

μέτρων

είναι

ένα

χαρακτηριστικό παίξιμο της κιθάρας του Α. Κωστή. Στο τρίτο και
τέταρτο μέτρο του κομματιού αρχίζει η εισαγωγή. Αρμονικά δεν

υπάρχει κάποια αλλαγή καθώς η συνοδευτική κιθάρα εξακολουθεί
να συνοδεύει όπως προηγουμένως και με το ίδιο κατέβασμα στο

τέλος του τρίτου μέτρου, ταυτόχρονα και πάλι με τη μελωδία της
σολιστικής κιθάρας. Η μελωδία της εισαγωγής και πάλι χωρίζεται
σε δύο μέρη στο τρίτο και τέταρτο μέτρο αντίστοιχα και καταλήγει
στη

νότα

σολ

στο

τέλος

του

4ου

μέτρου.

Η

εισαγωγή

επαναλαμβάνεται πάντα δύο φορές. Στο πέμπτο μέτρο της
παρτιτούρας μπαίνουν τα λόγια του τραγουδιού. Μελωδικά

ταυτίζονται με τα δύο πρώτα μέτρα, όπως προαναφέρθηκε, ενώ οι

δύο κιθάρες παίζουν και αυτές πανομοιότυπα με τα δύο πρώτα
μέτρα. Το τραγούδι αποτελείται συνολικά από 6 στροφές και
τελειώνει με την οργανική επανάληψη του κουπλέ.
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Ήσουνα ξυπόλητη

Ήσουνα ξυπόλυτη και γύριζες στους δρόμους
τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις ιπποκόμους
Ήσουνα ξυπόλυτη και μάζευες κοσάρια
τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κατοστάρια
Ήσουνα αδέκαρη και μάζευες ραδίκια
Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις σκουλαρίκια
Πενήντα χρόνια φυλακή τιμώρησα το χάρο
να ‘σαι πάντα ελεύθερη μαζί σου να γουστάρω
Ήσουνα ξυπόλητη και τάιζες κοκόρους
τώρα που σε πήρα εγώ ζητάς αεροπόρους
Τα ζάρια μου τα κούνησα κι βγήκαν έξι πέντε
πάλι οι μπάτσοι στη γωνιά τούς πάει πέντε-πέντε
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3.2 Γιώργος Κατσαρός (Θεολογίτης)
Ο Γιώργος Θεολογίτης γεννήθηκε στην Αμοργό το Δεκέμβριο του
1888. Το επίθετο Κατσαρός είναι παρατσούκλι και το πήρε από τα
πλούσια κατσαρά μαλλιά του. Επηρεασμένος από τον παππού του

που τραγουδούσε, ο Κατσαρός καταπιάνεται από μικρή ηλικία με
την κιθάρα. Λίγο μετά το 1900, μετακομίζει με την οικογένειά του

στην Αθήνα όπου κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο
τραγούδι σε κέντρα της Αθήνας. Το 1914, μεταναστεύει στην
Αμερική, όπου μέσα σε λίγα χρόνια καταφέρνει να μπει στον κύκλο

των μεγάλων μουσικών της Αμερικής και έτσι αρχίζει μια λαμπρή
καριέρα. Φτιάχνοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ ρεπερτόριο κομματιών,
από ελαφρά επιθεωρησιακά τραγούδια μέχρι παλιά παραδοσιακά
ρεμπέτικα, ο Κατσαρός γίνεται γρήγορα γνωστός στην ελληνική

διασπορά της Αμερικής με την κιθάρα του και την ιδιαίτερη φωνή
του. Γνώρισε πάρα πολλά ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας της
εποχής εκείνης, ενώ γνωστή είναι και η φιλία του με τον κιθαρίστα

Αντρέα Σεγκόβια. Το 1919 ηχογραφεί με την R.C.A. Victor τα πρώτα
του τραγούδια, είτε δικά του είτε επανεκτελέσεις παραδοσιακών
κομματιών, μόνο με μια κιθάρα, τα οποία απαριθμούνται σε
περισσότερα

από

100.

Οι

δισκογραφικές

του

επιτυχίες

ολοκληρώνονται περίπου το 1955, όταν και έχει γίνει ήδη γνωστός

και στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια, ο
Κατσαρός πραγματοποίησε ταξίδια σε όλες τις ηπείρους του
πλανήτη παίζοντας με την ορχήστρα του σε όλο τον

απόδημο

ελληνισμό.²³

Έχοντας φτάσει τα 100 ολόκληρα χρόνια ζωής, ο γνωστός

τραγουδοποιός εμφανίστηκε στην Ελλάδα μετά από 60 ολόκληρα

χρόνια για κάποιες συναυλίες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή
στη Φλόριντα των ΗΠΑ το 1997.²⁴

²³ ιστοσελίδα www.rembetiko.gr
²⁴ άρθρο του Παναγιώτη Κουνάδη « τα107 χρόνια μιας μουσικής
Οδύσσειας»
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Το τραγούδι ‘εγώ για σένα ξενυχτώ’ βρίσκει την πατρότητα του

στην παράδοση της ελληνικής μουσικής. Το 1938 ηχογραφήθηκε
από τον Γιώργο Κατσαρό με τη συνοδεία μόνο μιας κιθάρας, η

οποία παίζεται αποκλειστικά με δάχτυλα. Αυτό συμβαίνει σε όλα
τα κομμάτια του Γιώργου Κατσαρού που εκτελέστηκαν μόνο με μια
κιθάρα. Το τονικό κέντρο του τραγουδιού είναι η νότα ρε, ενώ ο
δρόμος του είναι σε ρε σεγκιάχ. Είναι γραμμένο σε ρυθμό 9/4

(ζεϊμπέκικος). Το κομμάτι ξεκινάει με την εισαγωγή, την οποία
παίζει η κιθάρα, παίζοντας ταυτόχρονα σε κάθε νότα της

μελωδίας της εισαγωγής ισορυθμικά και τη νότα ρε στην ανοιχτή
τέταρτη χορδή της κιθάρας. Το πρώτο μέτρο καταλήγει στην
πέμπτη νότα του δρόμου (λα), κάνοντας την περισσότερο ισχυρή με

το να οξύνει με δίεση τη νότα σολ στον όγδοο χτύπο του 1ου
μέτρου. Στο δεύτερο μέτρο, η εισαγωγή παραμένει ίδια μέχρι τον
έβδομο χτύπο και στη συνέχεια καταλήγει στην τονική νότα (ρε)

του δρόμου. Σε αυτό το σημείο ο Κατσαρός κρατάει άλλα δύο
τέταρτα στο μέτρο, μετατρέποντας το προς στιγμήν σε 11/4. Αυτό
το

σχήμα

συμβαίνει

σε

όλες

τις

στροφές

και

επομένως

σημειώνεται ως ιδιομορφία του κομματιού και όχι ως λάθος του

οργανοπαίχτη. Στο τρίτο μέτρο ξεκινάνε τα λόγια του τραγουδιού
και η κιθάρα, η οποία κρατούσε μέχρι τώρα μόνο τη νότα ρε στα
μπάσα, παίζεται πλέον συγχορδιακά με τα δάχτυλα. Η μελωδία

της φωνής κινείται βηματικά και καταλήγει στο τέλος του τρίτου
μέτρου στη νότα λα πλαισιωμένη πιο πριν και πάλι από μια νότα
σολ#. Χαρακτηριστικό είναι το διάστημα μικρής έβδομης που

τραγουδάει η φωνή ανάμεσα στον τέταρτο και πέμπτο χτύπο του
μέτρου. Η νότα ντο, μάλιστα, είναι με αναίρεση καθώς ο δρόμος
‘σεγκιάχ’ στο κατέβασμα από την οκτάβα χαμηλώνει την έβδομη

του βαθμίδα. Στο επόμενο μέτρο, με εξαίρεση ένα ποίκιλμα στην
αρχή του μέτρου, η μελωδία επαναλαμβάνεται. Σε αυτά τα δύο

μέτρα (τρίτο και τέταρτο), η κιθάρα συνοδεύει με τη συγχορδία της

ρε ματζόρε παίζοντας ρυθμό καινούργιο ζεϊμπέκικο, αφαιρώντας
όμως τον αντιχρονισμό στον πέμπτο χτύπο του μέτρου. Στο

πέμπτο μέτρο, η μελωδία ξεκινάει με ντο#, ανεβαίνει μέχρι τη νότα
μι στο τέταρτο διάστημα του πενταγράμμου και στο κατέβασμα, με
χαμηλωμένη πλέον τη νότα ντο, καταλήγει αρχικά στον έβδομο

χτύπο στη λα και στον ένατο χτύπο του μέτρου στη φα# (πρώτη
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του σεγκιάχ). Σε αυτό το μέτρο, η κιθάρα ρυθμικά παίζει όπως
πριν με τη διαφορά ότι αφαιρεί τον αντιχρονισμό και στον πρώτο

χτύπο. Επίσης, στον πρώτο χτύπο του 5ου μέτρου παίζει τη νότα
σολ με τον αντίχειρα του χεριού για να ακομπανιάρει με λα

ματζόρε και στη συνέχεια παίζει τη νότα λα στο μπάσο για να

ακομπανιάρει με ρε ματζόρε. Στο μέτρο έξι, η φωνή κάνει βηματική
κίνηση για να καταλήξει στην πέμπτη νότα της κλίμακας, ενώ η

κιθάρα παίζει πανομοιότυπα το ρυθμικό σχήμα του μέτρου 3 και 4.
Τέλος, στο 7ο και 8ο μέτρο η φωνή και η κιθάρα επαναλαμβάνουν

ότι έγινε στο 5ο και 6ο μέτρο αντίστοιχα με τη διαφορά πως η
μελωδία αυτή τη φορά κλείνει στη νότα ρε (τονική) και όχι στη
φα#.

Το τραγούδι έχει συνολικά 4 στροφές, ενώ κλείνει στο τέλος με

την εισαγωγή.

Εγώ για σένα ξενυχτώ

Εγώ για σένα ξενυχτώ, στην πόρτα σου απ' έξω
μα δε με καταδέχεσαι αμάν-αμάν, μαζί σου να τα μπλέξω
μα δε με καταδέχεσαι αμάν-αμάν, μαζί σου να τα μπλέξω
Τα μαύρα τα μαλλάκια σου, καθημερνώς τα φτιάχνεις
και σαν αριστοκράτισσα αμάν-αμάν, κάθεσαι και ποζάρεις
και σαν αριστοκράτισσα αμάν-αμάν, κάθεσαι και ποζάρεις
Στα χέρια σου δυο ψεύτικα έβαλες δαχτυλίδια
και είσαι όλο πείσματα αμάν-αμάν, ναζάκια και παιχνίδια
και είσαι όλο πείσματα αμάν-αμάν, ναζάκια και παιχνίδια
(Γεια σου κατσαρέ με την κιθάρα)
Μες τα μαχαίρια θα μπλεχτώ, το αίμα μου θα χύσω
για σένα βρε Μαρίκα μου αμάν-αμάν, για να σε αποκτήσω
για σένα βρε μικρούλα μου αμάν-αμάν, για να σε αποκτήσω
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Η μουσική του τραγουδιού ‘φονιάς θα γίνω’ γράφτηκε από τον

Παναγιώτη

Βαινδιρλή.

Έχει

επανεκτελεστεί

από

διάφορους

τραγουδιστές, όπως ο Αντώνης Νταλγκάς, η Μαρίκα Παπαγκίκα,
και άλλοι. Ο Γιώργος Κατσαρός ηχογράφησε το κομμάτι στην
Αμερική το 1930 με τη συνοδεία μιας κιθάρας και το ερμήνευσε ο

ίδιος. Το τραγούδι είναι γραμμένο σε ρε χουζάμ. Ο ρυθμός του
είναι κατά βάση εφτά όγδοα (7/8) με διάφορες εναλλαγές μέσα

στο κομμάτι. Ο αντίχειρας παίζει συνεχώς τη νότα ρε στην ανοιχτή
τέταρτη χορδή της κιθάρας και κάποιες φορές σε καταλήξεις
παίζει και τις ανοιχτές μπάσες χορδές λα και ρε καθώς η κιθάρα

είναι κουρδισμένη στις τρεις μπάσες χορδές ως εξής: ρε-λα-ρε.

Στη συνέχεια δεν θα γίνεται αναφορά στο χτύπημα των χαμηλών
χορδών της κιθάρας γιατί δεν παρουσιάζεται κάποιο ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Η μελωδία του κομματιού χωρίζεται σε δύο σκέλη,
αυτήν του κουπλέ και αυτήν του ρεφρέν. Το τραγούδι ξεκινάει με

τη μελωδία του ρεφρέν σολιστικά. Στο πρώτο μέτρο η μελωδία
ξεκινάει από τη νότα σιb και καταλήγει στη νότα σολ (τέταρτη

γραμμή, ενώ αλυσιδωτά στο 2ο μέτρο ξεκινάει από τη νότα λα και
καταλήγει στη νότα φα#. Στο μέτρο 3, η μελωδία ξεκινάει από τη

νότα ρε στην οκτάβα και κατεβαίνει μέχρι τη σολ την οποία οξύνει
με δίεση φανερώνοντας μια έλξη προς την πέμπτη νότα της

κλίμακας (λα). Στη συνέχεια, το 4ο και 5ο μέτρο είναι σε ρυθμό 5/8.
Στο 4ο μέτρο, η μελωδία με διαβατική κίνηση καταλήγει στη νότα

λα, ενώ το επόμενο μέτρο ‘απαντάει’ στην αμέσως προηγούμενη
φράση. Αυτά τα 5 πρώτα μέτρα είναι η πρώτη φράση αυτού του

σκέλους. Στα επόμενα 5 μέτρα (6 έως 10), η φράση αυτή
επαναλαμβάνεται με τη διαφορά ότι στην κατάληξή της στα μέτρα

9 και 10 η μελωδία δεν καταλήγει στη νότα λα, αλλά στη νότα
φα#, η οποία είναι και η κύρια νότα του ρε χουζάμ. Το 11 ο και 12ο
μέτρο παραμένουν σε 5/8 και είναι πάνω στις νότες της
συγχορδίας ρε ματζόρε. Τα επόμενα τρία μέτρα έχουν ρυθμό 2/8

κάτι που γίνεται προκειμένου να ταιριάξουν οι στίχοι του
τραγουδιού με τη μουσική. Αυτή η εναλλαγή στο ρυθμικό σκέλος

και ειδικότερα η χρήση των δύο ογδόων είναι ένα χαρακτηριστικό
στοιχείο στο παίξιμο του Γιώργου Κατσαρού. Στο 16ο μέτρο

ξεκινάει η δεύτερη μελωδία και πάλι ορχηστρικά, η οποία στη
συνέχεια θα είναι το κουπλέ του κομματιού. Τα μέτρα 16 και 17
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είναι σε ρυθμό 7/8 ενώ τα επόμενα δύο είναι σε 5/8. Η μελωδία
του τραγουδιού εξακολουθεί να κινείται γύρω από τη νότα λα στην

πέμπτη γραμμή του πενταγράμμου. Τα μέτρα 20 και 21 είναι
παιγμένα σε ρυθμό 2/8 και αποτελούν τη μετάβαση στην

επανάληψη της ίδιας φράσης από το 22ο έως το 26ο μέτρο. Το

επόμενο μέτρο, το 27ο, είναι σε 7/8 και μετά από αυτό
ξαναμπαίνει η μελωδία του ρεφρέν που παίχτηκε από το 1ο μέχρι

το 12ο μέτρο. Αφού ξαναπαιχτεί λοιπόν αυτό το θέμα, στο 41ο
μέτρο μπαίνει η φωνή ταυτόχρονα με την κιθάρα στη μελωδία του

κουπλέ. Το θέμα του κουπλέ αυτή τη φορά επαναλαμβάνεται όχι
δυο αλλά τρεις φορές για να μπει στη συνέχεια το ρεφρέν.

Στην ηχογράφηση του κομματιού η δομή του έχει ως εξής: ρεφρέν

(ορχηστρικό)- κουπλέ (ορχηστρικό)- ρεφρέν (ορχηστρικό)- κουπλέρεφρέν- κουπλέ (ορχηστρικό)- κουπλέ-ρεφρέν.

Φονιάς θα γίνω

Σύρε να πεις της μάνας σου καλέ ]2χ
Να κάνει και άλλη γέννα
]2χ
Νά κάψει και αλλουνού καρδιά
Πως έκαψε και μένα
Πω πω μεράκι
Πίκρες φαρμάκι
Που μου χεις δώσει
Μέσα στη καρδιά
Φονιάς θα γίνω
μα δε σ' αφήνω
για θα με πάρεις
για θα χαθώ

]2χ
]2χ
]2χ
]2χ

Πάψε λοιπόν από εμέ
Και ελπίδα πια μην έχεις

]2χ
]2χ
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Και με τα νάζια που κρατάς
Πάλι φτυσμένο με χεις
Φονιάς θα γίνω
μα δε σ' αφήνω,
για θα με πάρεις
για θα χαθώ.
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3.3 Κώστας Σκαρβέλης
Ο

Κώστας

Σκαρβέλης,

(γνωστός

και

με

το

ψευδώνυμο

Παστουρμάς), γεννήθηκε το 1880 στην Κωνσταντινούπολη και
καταπιάστηκε με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Λέγεται ότι
πέρασε

δύσκολα

παιδικά

χρόνια,

ενώ

στα

δεκαοχτώ

του

φυγαδεύτηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να αποφύγει την
κατάταξη του στον τουρκικό στρατό. Τα επόμενα στοιχεία για τη

ζωή του τα συναντάμε μετά το 1915 όταν και εγκαταστάθηκε στην
Αθήνα. Εκεί άρχισε να εξασκεί το επάγγελμα του τεχνίτη. Με τον

ερχομό των Μικρασιατών στην Ελλάδα, ο Σκαρβέλης γνώρισε

πολλούς μουσικούς και έτσι ξεκίνησε την επαγγελματική του
καριέρα ως μουσικός, παίζοντας σε όλα τα γνωστά μουσικά
κέντρα της Αθήνας. Μετά το 1925, το όνομα του μπαίνει στις

πρώτες δισκογραφικές δουλειές που αρχίζουν στην πρωτεύουσα,
ενώ το 1930 γίνεται ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της

ελληνικής Columbia. Έτσι, ο ίδιος μαζί με κάποιους ακόμα

μουσικούς που διετέλεσαν καλλιτεχνικοί διευθυντές των εταιριών
της εποχής εκείνης (Περιστέρης, Τούντας, Σέμσης, Δραγάτσης),

διαμόρφωσαν το μουσικό ύφος των τραγουδιών της Ελλάδας του
Μεσοπολέμου.²⁵

Ο

Σκαρβέλης

συμμετείχε

σε

πάρα

πολλές

κομπανίες αλλά και ηχογραφήσεις ως κιθαρίστας. Συνεργάστηκε
με πολλούς ρεμπέτες της εποχής εκείνης ενώ υπήρξε μέλος και

της περίφημης ‘πειραιώτικης κομπανίας’. Σήμερα διασώζονται
περισσότερα από 200 ηχογραφημένα τραγούδια στο όνομά του τα
οποία έχουν ερμηνευτεί από πολλούς σημαντικούς τραγουδιστές

με επικρατέστερο τον Γιώργο Κάβουρα. Παρά την αρχοντική του
παρουσία και διαδρομή στο σμυρναίικο και ρεμπέτικο τραγούδι, ο
Κωνσταντινουπολίτης δημιουργός δεν άντεξε στα χρόνια της
κατοχής και πέθανε το 1942 από υποσιτισμό.

²⁵ «Εις ανάμνησιν στιγμών ελκυστικών, κείμενα γύρω από το ρεμπέτικο»,
Παναγιώτης Κουνάδης
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Το τραγούδι ‘χήρα μ’ έκαψες’ είναι σε σύνθεση του κιθαρίστα

Κώστα Σκαρβέλη. Ηχογραφήθηκε το 1933 με τη φωνή της Ρίτας
Αμπατζή. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν επίσης δύο κιθάρες, μία

συνοδευτική και μια σολιστική, ένα βιολί και κουτάλια για το
ρυθμικό σκέλος του κομματιού. Το τραγούδι είναι σε ρυθμό 9/8. Το
τονικό κέντρο του είναι η νότα ρε, ενώ οι δρόμοι που ακολουθεί

είναι οι δρόμοι νικρίζ, νιαβέντ και σεγκιάχ. Η συνοδευτική κιθάρα

χρησιμοποιεί μόνο τις τρεις μπάσες χορδές της τις οποίες έχει
κουρδισμένες ως εξής: ρε-λα-ρε. Το τραγούδι ξεκινάει με την
εισαγωγή. Τα κουτάλια παίζουν σε όλο το κομμάτι καρσιλαμά

παίζοντας όλα τα όγδοα και φτιάχνοντας ενδιάμεσα παραλλαγές.
Η συνοδευτική κιθάρα στο πρώτο μέτρο ξεκινάει με τη συγχορδία
της ρε την οποία παίζει αχρωμάτιστη (χωρίς τη νότα φα) και με το
εξής ρυθμικό σχήμα:

Η σολιστική κιθάρα και το βιολί παίζουν τη μελωδία της
εισαγωγής ταυτόχρονα, παίζοντας το βιολί ως κύρια φωνή μια
οκτάβα ψηλότερα. Ξεκινάνε με τη νότα σολ# και παίζουν πάνω στο
δρόμο του νικρίζ. Η μελωδία πηγαίνει μέχρι τη νότα ντο στην

τέταρτη γραμμή και έπειτα κατεβαίνει στην τονική ρε για να
καταλήξει στο τέλος του 2ου μέτρου στη πέμπτη νότα της κλίμακας
(λα). Το τρίτο μέτρο είναι όμοιο με το πρώτο, ενώ στο τέταρτο

μέτρο η μελωδία καταλήγει με βηματική καθοδική κίνηση στην
τονική νότα ρε. Τα τέσσερα αυτά πρώτα μέτρα αποτελούν το

πρώτο μέρος της εισαγωγής, κατά τη διάρκεια του οποίου η

συνοδευτική κιθάρα παίζει μόνο τις νότες ρε και λα. Το μέρος αυτό
επαναλαμβάνεται άλλη μια φορά. Στο πέμπτο μέτρο, τη μελωδία
αναλαμβάνει μόνο η σολιστική κιθάρα, η οποία πηγαίνει μια

οκτάβα ψηλότερα. Αρχικά πηγαίνει στη νότα φα στην πέμπτη

γραμμή του πενταγράμμου και καταλήγει στο τέλος του 6ου μέτρου
στη νότα λα δημιουργώντας το πρώτο σκέλος του δεύτερου

θέματος της εισαγωγής. Στο σημείο αυτό, η νότα σι αλλοιώνεται
με μία ύφεση (♮), αλλάζοντας το δρόμο του κομματιού από νικρίζ
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σε

νιαβέντ,

αφού

στο

δεύτερο

δημιουργείται ένα χιτζάζ. Στο 6

ο

τετράχορδο

της

κλίμακας

μέτρο, η συνοδευτική κιθάρα

παίζει στα μπάσα δύο οκτάβες χαμηλότερα τη μελωδία της
σολιστικής κιθάρας μέχρι να καταλήξει στη νότα λα στο τέλος του

μέτρου. Όπως και στο πρώτο μέρος της εισαγωγής, έτσι και στο

δεύτερο, το 7ο μέτρο είναι όμοιο με το 5ο μέτρο, ενώ στο 8ο και
τελευταίο μέτρο της εισαγωγής, η μελωδία κατεβαίνει από τη νότα

ντο# μέχρι την τονική ρε την κλίμακα του ρε νιαβέντ. Τα μέτρα 5
έως 8 επαναλαμβάνονται με τη σειρά τους άλλη μια φορά. Στο 9ο
μέτρο μπαίνουν τα λόγια του τραγουδιού. Όπως και στην
εισαγωγή, έτσι και εδώ η μελωδία της φωνής ξεκινάει με τη νότα

σολ# και στη συνέχεια ‘κάθεται’ πάνω στη νότα λα. Η σι ύφεση
στην αρχή του 10ου μέτρου δείχνει ότι παραμένουμε σε νιαβέντ. Η

μελωδία κινείται ως επί το πλείστον βηματικά και ολοκληρώνει το
πρώτο θέμα της στο τέλος του 12ου μέτρου. Στα τέσσερα αυτά
μέτρα (9-12), η συνοδευτική κιθάρα εξακολουθεί να παίζει τις ρε

και λα, ενώ στο 12ο μέτρο ντουμπλάρει και πάλι τη μελωδία στις

μπάσες συχνότητες. Τα κουτάλια έχουν παύση μέχρι και το μέτρο
21 όπου ξαναμπαίνει το πρώτο θέμα της εισαγωγής. Το βιολί και η
σολιστική κιθάρα παίζουν tutti με τη φωνή, εμπλουτίζοντας τη

μελωδία στις παύσεις της φωνής. Στο μέτρο 13, τα δύο σολιστικά
όργανα ‘απαντάνε’ στη φωνή ξεκινώντας από τη νότα μι πάνω

από την οκτάβα και κινούμενα στο δρόμο νιαβέντ. Τα μέτρα 15, 16
και 17 είναι όμοια με τα 9, 10 και 11 όπου μπαίνουν και πάλι τα

λόγια του κομματιού. Στο 18ο μέτρο η μελωδία, την οποία και πάλι
ακολουθούν η κιθάρα και το βιολί, διαφοροποιείται, πηγαίνοντας
στη νότα ρε και στη συνέχεια, κάνοντας ένα διάστημα 5ης, στη νότα
λα. Το 19ο μέτρο κινείται όπως το 17ο και στο 20ο μέτρο η μελωδία

αυτή τη φορά ‘πέφτει’ στη νότα ρε. Από το 21 ο μέχρι και το 25ο
μέτρο παίζεται το πρώτο θέμα της εισαγωγής, μία φορά,

πανομοιότυπα με τα πρώτα τέσσερα μέτρα της παρτιτούρας. Στο

μέτρο 25, ξαναμπαίνουν τα λόγια για τα ρεφρέν του τραγουδιού.
Τα κουτάλια δεν ξαναπαίζουν μέχρι και το τέλος της παρτιτούρας,

ενώ η συνοδευτική κιθάρα συνεχίζει να παίζει λιτά πάνω στο
ακόρντο της ρε χρησιμοποιώντας τις νότες ρε και λα, με εξαίρεση

τα μέτρα 26 και 28 όπου ενισχύει τη μελωδία παίζοντας
ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα όργανα σε χαμηλότερη οκτάβα. Τη
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μελωδία της φωνής εξακολουθούν να παίζουν ταυτόχρονα και η
σολιστική

κιθάρα

με

το

βιολί,

εμπλουτίζοντας

την

στους

τελευταίους χτύπους των μέτρων 26, 28 και 30, όπου η φωνή έχει

παύση. Η μελωδία ξεκινάει στην οκτάβα της κλίμακας (ρε στην
τρίτη βοηθητική γραμμή) και κατεβαίνει αναιρώντας την ντο#

(ντο♮). Η σι παραμένει και αυτή αναίρεση ενώ πριν καταλήξει στον
πέμπτο χτύπο του 26ου μέτρου στη νότα λα οξύνει και πάλι τη νότα
σολ (σολ#), δίνοντας την αίσθηση ότι επιστρέψαμε στο δρόμο του

ρε νικρίζ. Παρ’ όλα αυτά, στα επόμενα 2 μέτρα, το 27ο και 28ο, η
μελωδία κινείται καθοδικά οξύνοντας και τη νότα μι και τη νότα
φα. Έτσι, ο δρόμος του κομματιού πλέον είναι ο σεγκιάχ με βάση

την ίδια νότα. Αυτό γίνεται αντιληπτό και από το γεγονός ότι η
μελωδία καταλήγει στο 28ο μέτρο στη νότα φα#, η οποία είναι η
κύρια νότα του δρόμου αυτού. Το 29ο και 30ο μέτρο είναι ίδια με τα
μέτρα 25 και 26. Τέλος, με βηματική κίνηση ογδόων, η οποία
καταλήγει στο δρόμο ρε νικρίζ καθώς αναιρούνται οι διέσεις στις
νότες μι και φα, η φωνή δημιουργεί και πάλι δύο σκέλη στη

μελωδία, εκ των οποίων το ένα καταλήγει στη νότα λα, στον 8ο
χτύπο του 32ου μέτρου, και το άλλο καταλήγει στην τονική νότα της

κλίμακας, τη νότα ρε, στον πέμπτο χτύπο του 34ου μέτρου. Την ίδια
μελωδική κίνηση ακολουθούν και η σολιστική κιθάρα με το βιολί.

Το κομμάτι επαναλαμβάνεται από την αρχή άλλη μια φορά. Στην
ηχογράφηση της πρώτης εκτέλεσης, στη συνέχεια του ρεφρέν η
κιθάρα κάνει ταξίμι πάνω στο νιαβέντ με κίνηση κυρίως γύρω από
τη νότα λα. Το τραγούδι κλείνει με το πρώτο θέμα της εισαγωγής.
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Χήρα μ’ έκαψες

Είσαι βρε χήρα όμορφη,
έχεις και σκέρτσα φίνα,
που ξετρελαίνεις το ντουνιά
και όλη την Αθήνα, όπλες,
και όλη την Αθήνα.
Σαν περπατείς ρίχνεις ματιές,
χαμογελάς λιγάκι
κι όποιος γυρίσει και σε δει
τον λιώνεις σαν κεράκι, όπλες,
τον λιώνεις σαν κεράκι.
Έτσι κι εμένα μ' έμπλεξες
μια μέρα στο Παγκράτι
και από τότε χήρα μου
για σε δεν κλείνω μάτι, όπλες
για σε δεν κλείνω μάτι.
Όλη τη νύχτα σκέφτομαι,
το πως θα σ' αποχτήσω,
γιατί, βρε χήρα, δεν μπορώ,
χωρίς εσέ να ζήσω, όπλες,
χωρίς εσέ να ζήσω.
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Το τραγούδι ‘Ζωίτσα μου’ του Κώστα Σκαρβέλη ηχογραφήθηκε το

1937 με τη φωνή του Γιώργου Κάβουρα. Στην ηχογράφηση του
κομματιού

συμμετέχουν

2

κιθάρες,

1

σολιστική

και

μια

συνοδευτική, μία μαντόλα, ένα βιολί και ο τραγουδιστής. Το

τραγούδι είναι γραμμένο σε δρόμο ραστ με τονικό κέντρο τη νότα

σολ. Ο ρυθμός του κομματιού είναι σε 2/4 (χασάπικος). Το
τραγούδι ξεκινάει με λεβάρε με τη σολιστική κιθάρα και τη
μαντόλα. Η εισαγωγή διαρκεί μέχρι το 9ο μέτρο και τα δύο όργανα

παίζουν παράλληλα με μια απόσταση τρίτης και μιας οκτάβας

(10η). Η μελωδία της εισαγωγής ξεκινάει με το άρπισμα της
τονικής συγχορδίας (σολ ματζόρε) και κινείται με αξίες δεκάτωνέκτων. Χωρίζεται σε δύο μέρη, το ένα από το 2ο μέχρι το 5ο μέτρο,
όπου και η μελωδία πηγαίνει στην νότα ρε (πέμπτη νότα της

κλίμακας), και το άλλο από το 6ο μέχρι το 9ο μέτρο, όπου η
μελωδία επαναλαμβάνεται και καταλήγει στην τονική νότα σολ. Η

συνοδευτική κιθάρα παίζει το ακόρντο της σολ ματζόρε σε όλη την
εισαγωγή εκτός από το μέτρο 4 και 8 όπου περνάει τη συγχορδία
της ρε ματζόρε (V). Στο τέταρτο όγδοο του 9ου μέτρου μπαίνουν τα

λόγια του τραγουδιού. Στον πρώτο χτύπο του 10ου μέτρου, η φωνή
οξύνει τη νότα ντο με μία δίεση, στη συνέχεια ανεβαίνει μέχρι το

λα πάνω από την οκτάβα, στο πρώτο βοηθητικό διάστημα για να
κατέβει στο μέτρο 12 στην ρε με χαμηλωμένη την έβδομη νότα του

δρόμου (φα αναίρεση). Το χαμήλωμα αυτό της έβδομης νότας είναι
χαρακτηριστικό στοιχείο του δρόμου ραστ. Ταυτόχρονα με τη φωνή
σε όλη τη διάρκεια του κομματιού παίζει την ίδια ακριβώς

μελωδία και το βιολί στην ηχογράφηση. Ακόμα, η σολιστική κιθάρα
παίζει ταυτόχρονα με τη φωνή και το βιολί μια μικρή μελωδία

κινούμενη γύρω από τη νότα σι. Από το τελευταίο όγδοο του 13ου
μέτρου μέχρι και το 15ο, η σολιστική κιθάρα και η μαντόλα παίζουν

την απάντηση και πάλι κινούμενες παράλληλα σε διάστημα 3ης σε
αξίες

δεκάτων-έκτων.

Στη

συνέχεια,

το

μέτρο

10

έως

15

επαναλαμβάνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σε αυτά τα μέτρα, η
συνοδεία

του

κομματιού

από

τη

συνοδευτική

κιθάρα

της

ηχογράφησης παραμένει η συγχορδία της σολ ματζόρε. Στο 16ο
μέτρο, έρχεται η δεύτερη βόλτα της επανάληψης, για να ξαναμπεί

η μελωδία της φωνής και του βιολιού στο τελευταίο όγδοο του
μέτρου. Η φωνή, όπως και το βιολί, στο 17ο μέτρο, ‘κάθεται’ πάνω
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στη νότα φα αναίρεση και στη συνέχεια αλλοιώνει και τη μι

κάνοντας την ύφεση στο επόμενο μέτρο. Αντίστοιχη κίνηση κάνει
και η σολιστική κιθάρα, η οποία κατεβαίνει χρωματικά στη νότα

ντο, ενώ η μαντόλα έχει παύση. Ο συνδυασμός των νότων ντο και
μιb

οδηγεί την αρμονία του τραγουδιού στη συγχορδία της

τέταρτης μινόρε (ντο μινόρε) στο 18ο μέτρο. Στο επόμενο μέτρο, το

19ο, η αρμονία ξαναγυρνάει στο ακόρντο της σολ ματζόρε ενώ η
μελωδία καταλήγει για την πρώτη βόλτα, στο μέτρο 20, στη νότα

ρε, και στην επανάληψη, στο μέτρο 21, ‘πέφτει’ στην τρίτη νότα
του δρόμου (σι), όπου και κλείνει το κομμάτι.

Ζωίτσα μου

Ζωή είν’ αυτή Ζωΐτσα μου να μην μπορώ να ξέρω
αν μ' αγαπάς ή άδικα πονώ και υποφέρω

] 2χ
] 2χ

Καμιά φορά χαμογελάς και πότε μετανιώνεις
Τί έχεις στην καρδούλα σου, δε μου το φανερώνεις

] 2χ
] 2χ

Ζωίτσα μου αν μ' αγαπάς και θες να ησυχάσω
στην πόρτα σου θα κατεβείς το βράδυ σα περάσω

] 2χ
] 2χ

Κι όταν σε δω Ζωίτσα μου τότε θ' αποφασίσω
κι απ' τη μανούλα σου ευθύς θα πα' να σε ζητήσω

] 2χ
] 2χ
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3.4 Σπύρος Περιστέρης²⁶
Ο Σπύρος Περιστέρης γεννήθηκε το 1900 στη Σμύρνη. Ο πατέρας
του, Αριστείδης Περιστέρης, επίσης μουσικός, ήταν βασικό μέλος

της ‘Σμυρναίικης Εστουνταντίνας’. Ο Σπύρος Περιστέρης ξεκίνησε
να μαθαίνει μουσική από πολύ μικρός και στα 13 του είχε ήδη
αποκτήσει δεξιοτεχνία στο μαντολίνο. Γύρω στο 1915, μετακομίζει

στην Κωνσταντινούπολη και ασχολείται με το επάγγελμα του
σιδερά.

Όμως,

στα

18

του,

επιστρέφει

στη

Σμύρνη

και

αναλαμβάνει την διεύθυνση της ‘Σμυρναίικης Εστουντιαντίνας’ που

είχε ήδη γίνει γνωστή με το όνομα ‘τα Πολιτάκια’. Εκεί έρχεται σε
επαφή με μεγάλα ονόματα του σμυρναίικου, όπως τον Παναγιώτη

Τούντα, τον Δημήτρη Σέμση, τον Βαγγέλη Παπάζογλου, κ.ά.. Οι
πρώτες ηχογραφήσεις έγιναν στην Αμερική όπου έγραψε κάποια
οργανικά

κομμάτια

με

κιθάρα

και

με

το

ψευδώνυμο

Σ.

Γεωργιάδης.²⁷ Το 1932 ο Περιστέρης ηχογραφεί με τη φωνή του
Μάρκου Βαμβακάρη τα πρώτα του τραγούδια. Την ίδια χρονιά, η

γνωριμία του με τον Μίνωα Μάτσα τον κάνει διευθυντή της Odeon
και της Parlophone. Από τότε, αυτός μαζί με κάποιους άλλους

μουσικούς, (βλέπε βιογραφία Σκαρβέλη), θα καθορίσουν σε μεγάλο

βαθμό την μοίρα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συμβολή του
στην άνθηση του πειραιώτικου ρεμπέτικου και του μπουζουκιού

είναι καθοριστική, καθώς ο ίδιος παίζει μπουζούκι σε πάρα
πολλές

επιτυχίες

μεγάλων

συνθετών,

όπως

του

Μάρκου

Βαμβακάρη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Γιάννη Παπαιωάννου, του
Απόστολου Χατζηχρήστου, κ.ά.. Οι άριστες μουσικές του γνώσεις
σε συνδυασμό με την υψηλή θέση που κατείχε στη δισκογραφία
εκείνης της εποχής μας δίνουν πάρα πολλές δικές του συνθέσεις,
οι οποίες μάλιστα έχουν μεγάλες μουσικές αποκλίσεις μεταξύ

τους. Αυτό έχει οδηγήσει σε αρκετές διαφωνίες ως προς την
πατρότητα ορισμένων τραγουδιών του.

²⁶ Παναγιώτης Κουνάδης
²⁷ ιστοσελίδα el.www.wikipedia.org
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Ο Σμυρνιός συνθέτης, μετά τον πόλεμο συνέχιζε να γράφει

κομμάτια, προσαρμοσμένα βέβαια στο κλίμα της εποχής. Πέθανε
το 1966, σε ηλικία 66 ετών. Εκτός από σπουδαίος κιθαρίστας, ο

Σπύρος Περιστέρης υπήρξε δεξιοτέχνης και σε άλλα μουσικά
όργανα, όπως

στο μαντολίνο, στο μπουζούκι, στο

ακορντεόν, στο τσέλο, στο κοντραμπάσο, και σε άλλα.

πιάνο, στο

‘Ο μερακλής’ είναι ένα οργανικό κομμάτι σε σύνθεση του Σπύρου

Περιστέρη ηχογραφημένο το 1933. Το κομμάτι είναι γραμμένο σε
δρόμο νιαβέντ με τονικό κέντρο το ρε και είναι παιγμένο από δύο
κιθάρες.

Το

κομμάτι έχει

συνολικά

τρία

θέματα

τα

οποία

επαναλαμβάνονται διαδοχικά. Το πρώτο θέμα ξεκινάει με τη
μελωδία στο λεβάρε με τρία δέκατα έκτα και ‘πέφτει’ στο μέτρο 2

στη νότα ρε, από όπου μπαίνει και η συνοδεία σε ρυθμό παλιό
ζεϊμπέκικο και με την συγχορδία της ρε μινόρε. Στον επόμενο
χρόνο, η μελωδία με τις ίδιες ρυθμικές αξίες πηγαίνει στην νότα

φα στον τρίτο χτύπο του 2ου μέτρου για να καταλήξει με διαβατική
κίνηση ογδόων στην τονική ρε στον 9ο χτύπο του μέτρου. Στο τρίτο
μέτρο, κι ενώ η αρμονική συνοδεία παραμένει στη ρε μινόρε, η

μελωδία πηγαίνει αρχικά στη νότα ρε στον τέταρτο χτύπο του

μέτρου και καταλήγει στην πέμπτη νότα της κλίμακας (λα),
δημιουργώντας την αίσθηση της ερώτησης. Από τον 9ο χτύπο του
3ου μέτρου η σολιστική κιθάρα ξαναπαίζει από την αρχή το θέμα

στο μέτρο 4 και 5 με τη διαφορά ότι στο 5 ο μέτρο αυτή τη φορά η
μελωδία καταλήγει στη τονική ρε, δημιουργώντας έτσι την

αίσθηση της απάντησης. Στο 5ο μέτρο, επίσης, η συνοδευτική

κιθάρα παίζει τη συγχορδία της λα ματζόρε (V), ενώ στο χτύπο 5
και 6 του 5ου μέτρου παίζει στα μπάσα ταυτόφωνα το θέμα της
σολιστικής κιθάρας. Στο μέτρο 6 μπαίνει το δεύτερο θέμα του
κομματιού. Η μελωδία ξεκινάει από τη νότα φα και με τη χρήση

ογδόων και δεκάτων έκτων κατεβαίνει βηματικά μέχρι τη νότα σολ
στο τέλος του μέτρου. Η νότα φα# στο δεύτερο όγδοο του 6ου
χτύπου του 6ου μέτρου φανερώνει την ισχυροποίηση της νότας σολ
(προσαγωγέας της σολ μινόρε) και έτσι η συνοδευτική κιθάρα με

βηματική μπασογραμμή πηγαίνει στη συγχορδία της σολ μινόρε. Το
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μέτρο 6 επαναλαμβάνεται αυτούσιο και στο 7ο και 8ο μέτρο. Στο

επόμενο μέτρο του κομματιού, η μελωδία ανεβαίνει από τη νότα λα
στο δεύτερο διάστημα του πενταγράμμου μια οκτάβα ψηλότερα
(λα στην πρώτη βοηθητική γραμμή), για να καταλήξει τελικά και

πάλι στην τονική ρε κλείνοντας έτσι και το δεύτερο θέμα της
μελωδίας του κομματιού. Σε αυτό το μέτρο, η συνοδεία παίζει το

ακόρντο της λα ματζόρε και με βηματική κίνηση και πάλι στο
μπάσο καταλήγει στη ρε, στο κλείσιμο του 9ου μέτρου. Στο τρίτο και
τελευταίο θέμα του κομματιού, η μελωδία περνάει σε δρόμο νικρίζ,

καθώς η σιb αναιρείται και γίνεται σι φυσική. Το τρίτο αυτό θέμα
χωρίζεται σε δύο μικρότερα μέρη, στο μέτρο 10 και το μέτρο 11,
όπου, όπως στο πρώτο θέμα, στο 10ο μέτρο η μελωδία ανεβαίνει

στη νότα λα και στο 11ο μέτρο ξαναεπιστρέφει στη ρε κλείνοντας
έτσι το κομμάτι. Σε αυτά τα δυο τελευταία μέτρα, η συνοδευτική

κιθάρα κρατάει σταθερά σε ρυθμό παλιό ζεϊμπέκικο τη συγχορδία
της ρε μινόρε ενώ καταλήγει στο 11ο μέτρο με την ίδια βηματική
κίνηση λα-σολ#φα-μι-ρε.
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Το τραγούδι ‘γιατί να κάθεσαι να λες’ ή αλλιώς ‘στο μαύρο

βρίσκω λησμονιά’ γράφτηκε το 1935 σε μουσική του Σπύρου

Περιστέρη και στίχους του Καμβύση. Το ερμήνευσε σε πρώτη
εκτέλεση με την εξαιρετική του φωνή ο Κώστας Ρούκουνας. Εκτός

από τη φωνή, στην ηχογράφηση παίζουν δύο κιθάρες, ένα
μπασοκίθαρο και μία σολιστική (Περιστέρης). Το τραγούδι έχει

τονικό κέντρο τη φα δίεση (ίσως και σολ, αλλά αρκετά χαμηλωμένη
λόγω της ηχογράφησης). Το μέτρο του είναι εννέα τέταρτα (9/4),

και είναι γραμμένο σε ζεϊμπέκικο ρυθμό, παλιό, αλλά ενίοτε
γυρνάει σε διπλό, καινούργιο ζεϊμπέκικο. Μελωδικά, το κομμάτι

κινείται σε δρόμο μινόρε ενώ μες τα λόγια γυρνάει χαρακτηριστικά
σε δρόμο σαμπάχ και στη συνέχεια τα λόγια καταλήγουν σε δρόμο

ουσάκ. Η εισαγωγή ξεκινάει με ελλιπές μέτρο από τον έβδομο
χτύπο. Στο δεύτερο αλλά και στο πέμπτο όγδοο του 2ου μέτρου
είναι σημειωμένα κάποια ιδιαίτερα στοιχεία του παιξίματος του
Σπύρου

Περιστέρη,

τα

οποία

επαναλαμβάνει

σε

όλες

τις

εισαγωγές γι’ αυτό και καταγράφηκαν. Από τον τρίτο μέχρι τον

πέμπτο χτύπο του 2ου μέτρου η μπασοκιθάρα παίζει unisono με τη
σολιστική κιθάρα τη μελωδία. Το πρώτο μέρος της εισαγωγής
καταλήγει στον πέμπτο χτύπο του 2ου μέτρου στην νότα σι, ενώ και

η συνοδευτική κιθάρα ‘πέφτει’ στην τέταρτη βαθμίδα (σι μινόρε).

Το δεύτερο μέρος της εισαγωγής είναι παρόμοιο με το πρώτο,
αλλά καταλήγει στον πέμπτο χτύπο του 5ου μέτρου στην τονική φα

δίεση. Η δεύτερη κιθάρα, όπως προαναφέραμε, ενώ στο δεύτερο
μέτρο παίζει παλιό ζεϊμπέκικο, στο τρίτο μέτρο συνοδεύει τη
μελωδία με καινούργιο ζεϊμπέκικο. Όπως και στην εισαγωγή, έτσι

και τα λόγια του τραγουδιού μπαίνουν στο 7ο τέταρτο του μέτρου.
Η πρώτη φράση της μελωδίας της φωνής κινείται γύρω από την

ντο δίεση. Η φράση αυτή παίζεται δύο φορές, με την συνοδευτική
κιθάρα να κρατάει τη συγχορδία της φα# μινόρε (τονική) σε ρυθμό
παλιό

ζεϊμπέκικο.

Η

σολιστική

κιθάρα

συνοδεύει

τη

φωνή

παίζοντας πανομοιότυπα τη μελωδία στην πρώτη φράση. Στη

δεύτερη φράση, η οποία ξεκινάει στον 7ο χτύπο του 5ου μέτρου, η
μελωδία της φωνής ανεβαίνει μέχρι τη φα αναίρεση (♮), δείχνοντας

έτσι την αλλαγή του δρόμου σε σαμπάχ. Αρχικά, στον πέμπτο
χτύπο του 6ου μέτρου, η φωνή ‘κάθεται’ στην τρίτη νότα (λα) της

κλίμακας, (φα# σαμπάχ), και, ακολουθώντας βηματική κίνηση,
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κάνει το ίδιο στον ίδιο χτύπο του 7ου μέτρου. Από τον 7ο χτύπο του
7ου μέτρου επαναλαμβάνεται η δεύτερη φράση μέχρι το τέλος, με

τη διαφορά ότι, αυτή τη φορά, στο τέλος της φράσης, (9 ο μέτρο), η
μελωδία καταλήγει με ουσάκ στην τονική φα# (σολ#-σολ♮-φα#).

Στην επανάληψη της δεύτερης φράσης (από τον 7ο χτύπο του 7ου
μέτρου), το μπασοκίθαρο μεταβαίνει στη συγχορδία της λα

ματζόρε, δίνοντας έτσι μία ‘αίσθηση μετατροπίας’ στη λα χιτζάζ.
Στην δεύτερη αυτή φράση, η σολιστική κιθάρα συνεχίζει να παίζει

τη μελωδία της φωνής, με τη διαφορά ότι σε κάποια σημεία
παρεκκλίνει κινούμενη άλλοτε διαβατικά με πεντάηχα (4ος χτύπος

του 6ου μέτρου) και άλλοτε χρωματικά (τελευταία τρίηχα του 6ου
μέτρου).

Το κομμάτι έχει συνολικά τέσσερα κουπλέ ενώ η εισαγωγή

παίζεται διπλή την πρώτη φόρα και μονή τις υπόλοιπες. Το
τραγούδι κλείνει με την εισαγωγή στον πέμπτο χτύπο του μέτρου.

Γιατί να κάθεσαι να λες (Στο μαύρο βρίσκω λησμονιά)

Γιατί να κάθεσαι να λες πως μ’ έδιωξες πολλές φορές
Αλλού βρ’ εσύ να τα πουλάς και δεν σου φταίει ο λουλάς

] 2χ

Για το δικό σου το σεβντά που σαν το φίδι με κεντά
Στο μαύρο βρίσκω λησμονιά για τη δική σου απονιά

]2χ

Γιατί να κάθεσαι να λες πως σαν κι εσέ δεν είν’ πολλές
Σαν θέλω ρε μα τω σταυρό, χιλιάδες πιο καλές θα βρω

]2χ

Μια θα μ’ ανάβει το λουλά κι άλλη θα κουβαλά ψιλά
Τότε θα πάψεις πια να λες, θα με μπανίζεις και θα κλαις ]2χ
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•Το

κομμάτι αυτό ρυθμολογικά είναι διφορούμενο. Θα μπορούσε

να καταγραφεί και ως απτάλικο ζεϊμπέκικο (δηλαδή με τρεις
χτύπους τετάρτων στην αρχή του μέτρου), αλλά θεώρησα ότι είναι

παλιό ζεϊμπέκικο καθώς η σολιστική κιθάρα στο πρώτο μέτρο
μπαίνει με λεβάρε.
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3.5 Μανόλης Χιώτης
Ο Μανόλης Χιώτης γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου το 1920 στη

Θεσσαλονίκη. Εκεί ξεκινάει τα πρώτα του μαθήματα στα μαθητικά
του χρόνια πάνω στην κιθάρα και το μπουζούκι με το δάσκαλο

Γεώργιο Λώλο. Σε ηλικία 15 χρονών, μετακομίζει με τους γονείς
του στο Ναύπλιο από όπου καταγόταν. Τον επόμενο χρόνο, το
1936, ο Χιώτης ανεβαίνει στην Αθήνα και ξεκινάει τις εμφανίσεις

του στο πάλκο πλάι στον μεγάλο Στράτο Παγιουμτζή. Μέσα σε ένα
χρόνο ηχογραφεί με τη φωνή του Στράτου το πρώτο του τραγούδι,

‘το χρήμα δεν το λογαριάζω’, υπογράφοντας έτσι το πρώτο του
συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Columbia. Από εκεί και
πέρα η καριέρα του αρχίζει να παίρνει ανοδική πορεία. Το 1946,

ηχογραφεί σε δεύτερη εκτέλεση το τραγούδι του ‘ο πασατέμπος’
όπου ,σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη, εισήγαγε ,για πρώτη
φορά στη δισκογραφία του, την τέταρτη χορδή στο μπουζούκι. Η

πατρότητα ,βέβαια, του τετράχορδου μπουζουκιού δεν είναι
εξακριβωμένη καθώς λέγεται ότι το τετράχορδο μπουζούκι υπήρχε
και

νωρίτερα.

Τα

επόμενα

χρόνια,

ο

Χιώτης

γράφει

τις

μεγαλύτερες του επιτυχίες και συνεργάζεται με εξαιρετικούς

τραγουδιστές, με αποκορύφωμα τη συνεργασία του με τη Μαίρη
Λίντα την οποία παντρεύεται το 1959. Αυτός ήταν ο ένας από τους
τρεις γάμους που έκανε στη ζωή του. Τα επόμενα χρόνια

συνεργάζεται με νεώτερους τραγουδιστές, όπως τον Στέλιο
Καζαντζίδη, τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, κ.ά., ενώ ενορχήστρωσε και
διάφορα έργα του Θεοδωράκη και του Χατζιδάκη. Μετά το 1965, ο
Χιώτης

έδειχνε

καταβεβλημένος

από

τον

καρκίνο

που

τον

ταλαιπωρούσε και στις 21 Μαρτίου 1970, την ημέρα των 50ων
γενεθλίων του, απεβίωσε.

Ο Μανόλης Χιώτης έγραψε συνολικά περισσότερα από 1500

τραγούδια. Όντας μεγάλος δεξιοτέχνης της κιθάρας αλλά και του

μπουζουκιού, το οποίο με την προσθήκη της τέταρτης χορδής τού
έδινε περισσότερες ελευθερίες, εξέλιξε ιδιαίτερα το λαϊκό είδος
δίνοντας του νέες τεχνικές και έβαλε στα τραγούδια του πολλά
ξενόφερτα στοιχεία από την λάτιν και την τζαζ μουσική,
ξεφεύγοντας από το αυστηρό ρεμπέτικο ύφος της εποχής.
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Το τραγούδι ‘να γλιτώσουμε και οι δύο’ γράφτηκε σε μουσική του

Μανόλη Χιώτη και στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη το 1955. Το

ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση η Μάγια Μελάγια με τον Μανόλη

Χιώτη στη δεύτερη φωνή. Στο κομμάτι παίζει κιθάρα μάλλον ο
Γιάννης

Σταματίου

(Σπόρος).

Η

ορχήστρα

του

κομματιού

πλαισιώνεται επίσης ενορχηστρωτικά από ένα ακορντεόν και ένα
πιάνο. Το τραγούδι είναι σε σολ μινόρε και σε ρυθμό 4/4 με

εμφανή την αίσθηση του swing. Η μελωδία της εισαγωγής παίζεται
από τη μια κιθάρα με αίσθηση τρίηχων, Η φράση ξεκινάει από τον
τέταρτο χτύπο του πρώτου μέτρου με λεβάρε. Ανεβαίνει με
μελωδική αλυσίδα μέχρι τη νότα ντο# στο 3ο μέτρο, την οποία
‘τραβάει’ από το προηγούμενο τάστο (ντο), πατώντας, έτσι, πάνω
στην blues κλίμακα της τζαζ. Στη συνέχεια, μένει πάνω σε αυτή τη

νότα και επιστρέφει στο μέτρο 5 στη νότα σολ την οποία παίζει
πέντε φορές, κλείνοντας την πρώτη φράση της εισαγωγής. Στα

πρώτα μέτρα, την αρμονική συνοδεία ‘αναλαμβάνουν’ το πιάνο με
το ακορντεόν παίζοντας σολ μινόρε (τονική βαθμίδα) εκτός από το

πρώτο μισό του τρίτου μέτρου που χρησιμοποιεί περαστικά την
ντιμινουίτα της σολ (σολ-σιb-ρεb). Από τον τέταρτο χτύπο του
πέμπτου μέτρου, αρχίζει η δεύτερη φράση της εισαγωγής και η
κιθάρα ανεβαίνει το αρπέζ της σολ ματζόρε την οποία κάνει

δεσπόζουσα (V) της ντο μινόρε (της τέταρτης). Στον τρίτο χτύπο
του 7ου μέτρου βάζει και την νότα φα (έβδομη της σολ ματζόρε),

προετοιμάζοντας έτσι το πέρασμα στην ντο μινόρε (τέταρτη), την
οποία τονικοποιεί στο όγδοο μέτρο. Σε αυτό το σημείο, το

συνοδευτικό πιάνο και το ακορντεόν από την σολ ματζόρε που
έπαιζαν στα μέτρα 6 και 7 μεταβαίνουν στο ακόρντο της ντο
μινόρε όπου και παραμένουν μέχρι και το μέτρο 9. Η κιθάρα από

το μέτρο 8 μέχρι τον τρίτο χτύπο του 9ου μέτρου ανεβαίνει τη
συγχορδία της ντο μινόρε και κινείται μέχρι τη σολ (πέμπτη) πάνω
από την οκτάβα. Στο σημείο αυτό, μπαίνει η τρίτη φράση της

εισαγωγής με το ακορντεόν, το οποίο στο δεύτερο μέρος του 10ου
μέτρου παίζει πεντάηχα. Στο μέτρο 10, το πιάνο ακομπανιάρει τη

μελωδία με ρε ματζόρε (πέμπτη βαθμίδα), στο μέτρο 11 με μιb
ματζόρε (έκτη βαθμίδα) και κλείνει η εισαγωγή με το χρωματικό
κατέβασμα της κιθάρας και με την αρμονική συνοδεία να έχει την

εξής ακολουθία αλλάζοντας την σε κάθε δύο όγδοα: Edim – Ebdim
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Gm - D - Gm. Τα λόγια του τραγουδιού μπαίνουν στον τέταρτο

χτύπο του 13ου μέτρου. Το ρυθμικό τους μοτίβο έχει, όπως και στην
εισαγωγή, την αίσθηση τρίηχων (τέταρτο τρίηχο, όγδοο τρίηχο). Η
μελωδία ανεβαίνει αλυσιδωτά από την τονική σολ μέχρι τη ρε στην

τέταρτη γραμμή του πενταγράμμου στο μέτρο 16. Το πιάνο, το

μοναδικό πλέον συνοδευτικό όργανο, παίζει σολ μινόρε. Από τον
τέταρτο χτύπο του 17ου μέτρου μέχρι το μέτρο 20 η μελωδία

επαναλαμβάνει την ίδια φράση με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά η
φωνή ανεβαίνει μέχρι τη νότα μιb (τέταρτο διάστημα στο
πεντάγραμμο). Έτσι, και το πιάνο, ξεκινάει τη συνοδεία στο 17ο
μέτρο με σολ μινόρε, το ίδιο και στο 18ο μέτρο ενώ στον τέταρτο
χτύπο του 19ου μέτρου αναιρεί τη νότα σι κάνοντας έτσι ματζόρε
τη συγχορδία της σολ για να την χρησιμοποιήσει ως δεσπόζουσα

στο πέρασμα του στη ντο μινόρε στο 20ο μέτρο. Στις παύσεις της
φωνής, τη μελωδία αναλαμβάνει το ακορντεόν το οποίο παίζει

γυρίσματα δεκάτων έκτων πάνω στην αρμονική συνοδεία. Όπως
και σε όλες τις προηγούμενες φράσεις, έτσι και στο μέτρο 21, η

φωνή μπαίνει στον τέταρτο χτύπο και μάλιστα από το σημείο αυτό
τη φωνή της Μελάγιας ακολουθεί ο Μανόλης Χιώτης με τρίτες
παράλληλες προς τα κάτω. Η μελωδία πλέον κινείται βηματικά,

ενώ η αρμονία του κομματιού στο 22ο μέτρο περνάει στη σιb
ματζόρε, στο 23ο

,

24ο και 25ο μέτρο στη ντο μινόρε και

ολοκληρώνεται στη συνέχεια με την αλληλουχία σολ μινόρε- ντο
μινόρε- σολ μινόρε- ρε ματζόρε- σολ μινόρε με συχνότητα μισής

χρονικής αξίας. Το μέτρο 28 και 29 είναι σε σολ μινόρε. Ακολουθεί
επανάληψη από το 22ο μέτρο μέχρι το τέλος όπου και κλείνει στο
μέτρο 30 με ένα γύρισμα του πιάνου στην τονική σολ. Ο ρόλος του

ακορντεόν παραμένει ο ίδιος καθώς παίζει γυρίσματα με νότες
χρονικής αξίας δεκάτων έκτων στα μέτρα 24 και 28. Οι στροφές

όλου του τραγουδιού είναι τρεις και επομένως ισάριθμες είναι και
οι επαναλήψεις του.
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Να γλιτώσουμε κι οι δύο
Θέλω να φύγω, να γλιτώσω, να γλιτώσω, να ξενοιάσω από σένα
μ' έχεις πεθάνει, μου 'χεις κάνει, μου 'χεις κάνει τη ζωή μου ρημαδιό
[φύγε μικρό μου να γλιτώσεις, να γλιτώσεις, να ξενοιάσεις από μένα
σαν χωριστούμε θα γλιτώσω, θα γλιτώσεις, θα γλιτώσουμε κ' οι δυο.] x2

Τι φταίω εγώ που η καρδιά μου, η καρδιά μου τώρα πια δεν σ' αγαπάει
τι φταις εσύ που η καρδιά σου, η καρδιά σου μ' έχει πλέον βαρεθεί
[ειν' αμαρτία στη ρουτίνα, στη ρουτίνα η ζωή μας να κυλάει
πρέπει να ψάξω και να ψάξεις οπωσδήποτε μια λύση να βρεθεί.] x2

Εγώ σ' αφήνω όπως θέλεις, όπως θέλεις τη ζωή σου να γλεντήσεις
άσε κι εμένα να γλεντήσω, να γλεντήσω τη ζωή μου την πεζή
φεύγω αντίο, γεια χαρά σου, γεια χαρά σου κι όπου πας να ευτυχήσεις
είναι γραμμένο και μοιραίο, και μοιραίο να μη ζήσουμε μαζί.] x2
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Η ‘Τζεμιλέ’ είναι ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Μανόλη

Χιώτη. Ηχογραφήθηκε το 1947 με τις φωνές του Τόλη και της

Λίτσας Χάρμα. Το κομμάτι, στο οποίο παίζουν τρεις κιθάρες και

ένα ακορντεόν, είναι γραμμένο σε δρόμο χιτζάζ- χιτζασκιάρ με
τονικό κέντρο τη νότα μι και σε ρυθμό 4/4.

Το τραγούδι ξεκινάει με τη συνοδευτική κιθάρα να παίζει τη

συγχορδία της μι ματζόρε και το δεύτερο κιθαρίστα να χτυπάει το
καπάκι της κιθάρας του στο ρυθμό του κομματιού. Στο δεύτερο
μέτρο, η συνοδευτική κιθάρα παίζει φα ματζόρε αλλά με ανοιχτή

την ψιλή μι, άρα παίζει φα ματζόρε με μεγάλη έβδομη. Η δεύτερη
κιθάρα συνεχίζει να χτυπάει ρυθμικά μέχρι και το 4ο μέτρο. Στο
τρίτο μέτρο το ακόρντο είναι αυτό της μι ματζόρε, ενώ στο

τέταρτο έχουμε και πάλι φα ματζόρε με μεγάλη έβδομη. Από τον
τρίτο χτύπο του 4ου μέτρου ξεκινάει η εισαγωγή του κομματιού με
την πρώτη σολιστική κιθάρα να ανεβαίνει με δέκατα έκτα από τη

νότα μι το δρόμο χιτζασκιάρ μέχρι την οκτάβα. Η 2η σολιστική
κιθάρα ντουμπλάρει από το πέμπτο μέτρο με διφωνίες. Στο μέτρο
6, οι δύο σολιστικές κιθάρες κινούνται με δέκατα-έκτα βηματικά με

τη συνοδευτική κιθάρα να συνοδεύει από το 5ο-10ο μέτρο με τη
συγχορδία της μι ματζόρε. Στο 7ο μέτρο μπαίνει το ακορντεόν και
‘απαντάει’

στις

κιθάρες

με

διφωνία.

Το

8ο

μέτρο

είναι

πανομοιότυπο με το μέτρο 6, ενώ στο επόμενο, το 9 ο, την
απάντηση

αναλαμβάνουν

οι ίδιες

οι κιθάρες

με

τη

χρήση

πεντάηχων. Στο 10 μέτρο, το ακορντεόν κατεβαίνει αλυσιδωτά,
ο

από τη νότα ρε στην τέταρτη γραμμή, μια οκτάβα κάτω,
οδηγώντας την αρμονία του τραγουδιού στη ρε μινόρε στο 11ο
μέτρο. Στο μέτρο αυτό, η πρώτη σολιστική κιθάρα αναλύει ανοδικά

τη ντιμινουίτα της ρε μέχρι το 10ο τάστο της 1ης χορδής μι της

κιθάρας. Στο 12ο μέτρο, το ακορντεόν κατεβαίνει αυτή τη φορά
από τη νότα μι στο τέταρτο διάστημα μέχρι τη μι στην πρώτη

γραμμή του πενταγράμμου για να επιστρέψει η αρμονία σε εκείνο
το σημείο, δηλαδή το μέτρο 13, στη μι ματζόρε. Στο μέτρο αυτό, οι
δύο σολιστικές κιθάρες ολοκληρώνουν την εισαγωγή με ανοδική
κίνηση ογδόων και διάστημα τρίτης μεταξύ τους. Από το μέτρο 14,
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αρχίζουν τα λόγια του τραγουδιού τα οποία κινούνται συνεχώς

δίφωνα. Τα μέτρα 14, 15, 16 είναι σε μι ματζόρε. Στο 17ο μέτρο, οι
φωνές τραγουδάνε λα-ντο οδηγώντας έτσι την αρμονία στην
τέταρτη βαθμίδα (λα μινόρε). Η σολιστική κιθάρα σε αυτό το μέτρο
αναλύει τη συγχορδία της λα μινόρε χρησιμοποιώντας τους
προσαγωγείς των νότων λα, ντο και μι. Στο επόμενο μέτρο,

ξαναμπαίνουν οι φωνές και το κομμάτι επιστρέφει στο 19ο μέτρο
στην πρώτη βαθμίδα (μι ματζόρε). Στο μέτρο 20, οι φωνές

κινούνται καθοδικά και καταλήγουν στις νότες μι- σολ# στο
επόμενο μέτρο. Οι κιθάρες που παίζουν μελωδία ανεβαίνουν
βηματικά με κίνηση ογδόων για να μπει το κομμάτι στο ρεφρέν στο

μέτρο 22. Το 22ο μέτρο είναι σε μι ματζόρε. Στο 23ο και 24ο μέτρο, η
συνοδευτική κιθάρα παίζει τη συγχορδία της ρε μινόρε. Στο μέτρο
23 η πρώτη σολιστική κιθάρα ανεβαίνει τις νότες ρε- φα- λα της

συγχορδίας ρε μινόρε μαζί με τους προσαγωγείς των νότων
αυτών, ενώ η δεύτερη σολιστική κιθάρα παίζει σε ψηλότερη

οκτάβα τη συγχορδία της ρε μινόρε εμπλουτισμένη με τη νότα σι
(Dm6♮). Η μελωδία της φωνής καταλήγει στο 25ο μέτρο στις νότες

λα- ντο, υποχρεώνοντας την αρμονία να περάσει στη λα μινόρε. Η
πρώτη σολιστική κιθάρα στο σημείο αυτό αναλύει και πάλι τη
συγχορδία στην οποία μεταβαίνει το τραγούδι, δηλαδή την λα

μινόρε. Το 26ο μέτρο παραμένει στη λα μινόρε για να περάσει στο
επόμενο μέτρο και πάλι στη μι ματζόρε. Στο 28ο μέτρο, η συνοδεία

είναι η συγχορδία της φα ματζόρε με έβδομη μεγάλη (Fa7maj). Στο
μέτρο 29, η μελωδία καταλήγει στο διάστημα μι- σολ# και η
συνοδεία στη μι ματζόρε. Οι δύο κιθάρες ανεβαίνουν βηματικά και
πάλι για την επανάληψη του ρεφρέν. Στη συνέχεια ξαναμπαίνει η

εισαγωγή του κομματιού. Δομικά, το κομμάτι πηγαίνει ως εξής:
Εισαγωγή- κουπλέ- ρεφρέν(2χ)- εισαγωγή- κουπλέ- ρεφρέν(2χ)εισαγωγή- ρεφρέν(1χ).

•Τα γυρίσματα και οι αναλύσεις συγχορδιών από τις σολιστικές

κιθάρες δεν είναι σε όλες τις επαναλήψεις πανομοιότυπες.
Καταγράφηκε

η

ηχογραφήθηκαν.

πρώτη

εισαγωγή-

κουπλέ-

ρεφρέν

που
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Τζεμιλέ

Μπρος στ` ασημένιο το φεγγάρι
στην ανθισμένη χουρμαδιά
τρελάθηκα όταν σε είδα
κι έβαλα πόνο στην καρδιά
Μα τον Αλλάχ, Τζεμιλέ μου
είσαι γκιουζέλ, είσαι κουκλί
τέτοια νεράιδα δεν ξανάειδα
σε όλη την ανατολή
Τέτοια νεράιδα δεν ξανάειδα
σε όλη την ανατολή
μα τον Αλλάχ, αχ Τζεμιλέ μου
είσαι γκιουζέλ, είσαι κουκλί
Τα μαύρα σου τα ματοκλάδια,
τα χρυσαφένια σου μαλλιά
τα κόκκινά σου τα χειλάκια
είναι φτιαγμένα για φιλιά
Μα τον Αλλάχ, Τζεμιλέ μου
είσαι γκιουζέλ, είσαι κουκλί
τέτοια νεράιδα δεν ξανάειδα
σε όλη την ανατολή
Τέτοια νεράιδα δεν ξανάειδα
σε όλη την ανατολή
μα τον Αλλάχ, αχ Τζεμιλέ μου
είσαι γκιουζέλ, είσαι κουκλί
Μα τον Αλλάχ, Τζεμιλέ μου
είσαι γκιουζέλ, είσαι κουκλί
τέτοια νεράιδα δεν ξανάειδα
σε όλη την ανατολή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (Συμπεράσματα)
Στο κεφάλαιο αυτό, θα καταγράψω τα προσωπικά μου

συμπεράσματα από την ανάλυση των κομματιών τα οποία

επιλέχθηκαν για τη συγκεκριμένη εργασία. Σε αυτό το σημείο, θα
ήθελα να διευκρινίσω ότι η επιλογή των συγκεκριμένων συνθετών/
κιθαριστών δεν έγινε τυχαία
επιλογή

αλλά

επειδή

θεώρησα

ότι

η

τους αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των

διαφόρων σχολών της κιθάρας σε αυτό που ονομάζουμε ρεμπέτικο

τραγούδι. Επίσης το ίδιο ισχύει και για τα τραγούδια τα οποία
διάλεξα για να αναλύσω μουσικολογικά. Η επιλογή τους έγινε με
βάση ρυθμικά και μελωδικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν στην
ηχογράφηση,

αλλά

και

με

κριτήριο

τα

διάφορα

τεχνικά

χαρακτηριστικά του εκάστοτε κιθαρίστα που θεωρούνται ικανά για
την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ταμπλατούρες που

εμφανίζονται κάτω από το πεντάγραμμο της σολιστικής κιθάρας
σε κάθε κομμάτι και η τοποθέτηση των δαχτύλων πάνω στα τάστα
της

κιθάρας

προσωπική

δεν

μου

αποτελεί

κάποιο

γνώμη-πρόταση

αξίωμα,

για

την

αλλά

είναι

εκτέλεση

η

των

συγκεκριμένων κομματιών.

Παρακάτω ακολουθούν τα ειδικότερα μουσικά συμπεράσματα

για τον κάθε ένα συνθέτη-κιθαρίστα ξεχωριστά.

104

4.1 Α. Κωστής
Ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της ‘τσιμπητής’

κιθάρας είναι ο Α. Κωστής. Αν και υπάρχει η αίσθηση ότι έζησε και

έδρασε στην Αμερική, αυτό δεν αληθεύει καθώς όπως αναφέρεται

και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο Κωστής βρισκόταν στην Ελλάδα
ασχολούμενος με διάφορες μορφές της τέχνης. Γνωστό είναι το
συγκρότημά του ‘τα άσπρα πουλιά’ με το οποίο έπαιζε με

χαβάγιες. Τα αμιγώς ρεμπέτικα τραγούδια που έγραψε ο συνθέτης

δεν ξεπερνούν τα δεκαπέντε. Τα κομμάτια αυτά μπορούν να
χαρακτηριστούν ενδεχομένως από το βαρύ και μάγκικο ύφος που
τα προσέδωσε με τη βαριά χροιά της φωνής του, αλλά και με τον

τρόπο με τον οποίο έπαιζε την κιθάρα του. Επίσης, λανθασμένη
είναι

η

αντίληψη

πως

όλα

τα

ρεμπέτικα

τραγούδια

που

ηχογράφησε ο Κωστής είναι παιγμένα από μια κιθάρα. Πολλά

κομμάτια, όπως τα δύο που αναλύθηκαν σε αυτή την εργασία, το
‘ήσουνα ξυπόλητη’ και το ‘η φυλακή είναι σχολείο’ ηχογραφήθηκαν
με δύο κιθάρες, μια συνοδευτική και μια σολιστική. Υπάρχουν
βέβαια και άλλα κομμάτια του, τα οποία παίχτηκαν αποκλειστικά

με μια κιθάρα και στα οποία ο ίδιος έχει το ρόλο και της συνοδείας
αλλά και της μελωδίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιεί

διάφορα εναλλακτικά κουρδίσματα τα οποία του δίνουν τη
δυνατότητα να έχει ανοιχτές χορδές στον αντίχειρα του χεριού του.

Το πιο χαρακτηριστικό κούρδισμα που χρησιμοποιεί είναι το εξής:
ρε-σι-σολ-ρε-σολ-ρε. Ένα τραγούδι στο οποίο παίζει με αυτό το

κούρδισμα είναι το ντερτιλίδικο από σολ χιτζάζ. Παίζοντας έτσι
τις έξι χορδές της κιθάρας ανοιχτές, έχει το ακόρντο της σολ
ματζόρε.

Το παίξιμο του Α. Κωστή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη

δεξιοτεχνία. Η γρήγορη ταχύτητα στις μελωδίες των κομματιών,
όπως και η χρήση ποικιλματικών και διαβατικών φθόγγων μικρών

αξιών, χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τα τραγούδια του, τα
οποία σε συνδυασμό με τη βαριά φωνή του αποκτούν έναν
ιδιαίτερο χαρακτήρα.
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4.2 Γιώργος Κατσαρός
Ο Γιώργος Κατσαρός, υπήρξε ο μακροβιότερος κιθαρίστας στο

ρεμπέτικο τραγούδι. Έχοντας ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής
του στην Αμερική, ο τρόπος με τον οποίο παίζει την κιθάρα είναι
εμφανώς

επηρεασμένος

από

τη

μουσική

του

blues.

Ένα

χαρακτηριστικό της επιρροής του παιξίματός του από τη δυτική
μουσική είναι η κίνηση που κάνει πολλές φορές στις μπάσες
χορδές της κιθάρας Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-V. Για παράδειγμα στο τραγούδι ‘εγώ

για σένα ξενυχτώ’, η κίνηση στα μπάσα είναι ρε-μι-φα#-λα-ρε.
Στα τραγούδια που ηχογράφησε, από τα οποία πολλά ήταν

επανεκτελέσεις τραγουδιών άλλων συνθετών ή παραδοσιακών
τραγουδιών, ο Κατσαρός έχει τριπλό ρόλο στην ηχογράφηση,
αυτόν του τραγουδιστή, το ρόλο του μελωδικού οργάνου, αλλά και

το ρόλο της αρμονικής και ρυθμικής συνοδείας με την κιθάρα του.
Αυτός ο τρόπος παιξίματος είναι η λεγόμενη ‘τσιμπιτή κιθάρα’. Με

αυτόν τον τρόπο, παίζει τη μελωδία του εκάστοτε τραγουδιού με
τα νύχια του ή με τη χρήση δαχτυλήθρων που τοποθετεί πάνω στα
δάχτυλα του, ενώ με τον αντίχειρα του χτυπάει τις μπάσες χορδές

της κιθάρας δίνοντας έτσι το αρμονικό και ρυθμικό υπόβαθρο του
κομματιού. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι το ρυθμικό

παίξιμο του συμπίπτει τις περισσότερες φορές με τις ρυθμικές
αξίες της μελωδίας. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα της
ελλιπούς

δεξιοτεχνίας

που

παρουσιάζει

ο

συνθέτης

στις

ηχογραφήσεις που έχουν διασωθεί, στις οποίες παρουσιάζονται
ακόμα

αρκετά

οργανοπαικτικά

λάθη.

Ένα

τελευταίο

χαρακτηριστικό στο ρυθμικό σκέλος των τραγουδιών του Γιώργου
Κατσαρού

είναι

η

μεγάλη

ρυθμική

πολυπλοκότητα

που

παρουσιάζουν οι ηχογραφήσεις του, άλλοτε εσκιεμένα και άλλοτε
από λάθος στο παίξιμό του. Ένα τραγούδι που επιβεβαιώνει αυτό

το στοιχείο είναι το ‘φονιάς θα γίνω’, όπου ο ρυθμός του

κομματιού αλλάζει συνεχώς προσθέτοντας ‘δυάρια’ στο ρυθμό για
να ταιριάξει καλύτερα τη μελωδία. Σε ότι αφορά τα κουρδίσματα

της κιθάρας του, ευρεία είναι η χρήση του κουρδίσματος ρε-λαφα-ρε-λα-ρε ή ρε-λα-φα#-ρε-λα-ρε, έχοντας έτσι ανοιχτές όλες
τις νότες του πάνω στην τονική συγχορδία ρε, μινόρε ή ματζόρε
αντίστοιχα.

106

4.3 Κώστας Σκαρβέλης
Ο Σκαρβέλης, επηρεασμένος αρκετά από τη Σμυρναίικη σχολή,

δίνει

στην

κιθάρα

αρκετές

φορές

το

ρόλο

του

ισοκράτη.

Χρησιμοποιεί διάφορα κουρδίσματα, με κύριο κούρδισμα το ρε-λαρε, στις τρεις χαμηλές χορδές της κιθάρας. Το παίξιμο του είναι

τις περισσότερες φορές αρκετά λιτό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα
στο ρυθμικό σκέλος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του
Σκαρβέλη είναι οι μελωδικές φράσεις που βάζει μέσα στα
κομμάτια τις οποίες παίζει στις μπάσες χορδές της κιθάρας. Οι

φράσεις αυτές, επονομαζόμενες και ως μπασογραμμές, είναι είτε
μικρές φράσεις της μελωδίας προκειμένου να τονίσει ένα σημείο

της, είτε ακόμα και ολόκληρες μελωδικές γραμμές, μέχρι και
αυτούσια όλη η μελωδία ενός τραγουδιού. Όπως αναφέρεται και
στο κεφάλαιο 1, χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τρόπου

παιξίματος είναι το κομμάτι του ‘βρε χήρα κάθισε καλά’, στο οποίο
σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού η κιθάρα παίζει στα μπάσα της
ολόκληρη τη μελωδία και δεν παίζει καθόλου ρυθμό.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο στην τεχνοτροπία της

κιθάρας του Σκαρβέλη είναι η άψογη γνώση της αρμονίας. Σε

πολλές συνθέσεις του, υπάρχουν θέματα στα οποία υπάρχει
έντονο το στοιχείο της αρμονικής ανάλυσης και του αρπίσματος
συγχορδιών.

Ένα

τέτοιο

παράδειγμα είναι

η

μελωδία

στην

εισαγωγή της ‘ζωίτσας’, στην οποία παρατηρείται το άρπισμα της
τονικής βαθμίδας. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο υπάρχει και σε
αυτό το κομμάτι είναι ο αντιστικτικός τρόπος παιξίματος της
κιθάρας.

Ένα

άλλο

τραγούδι

του,

το

οποίο

έχει

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον στη συνοδεία του είναι ‘ο μπεκρής’ σε ερμηνεία του
Γιώργου Κάβουρα. Στην εισαγωγή του συγκεκριμένου κομματιού, η
συνοδευτική

κιθάρα

ακολουθεί

τη

μελωδία

με

τη

χρήση

αρπισμάτων. Τέλος, σε πολλά τραγούδια τα οποία σχετίζονται με
τη σχέση βαθμίδων V-I, ο συγκεκριμένος κιθαρίστας χρησιμοποιεί

στα μπάσα της κιθάρας τη σχέση V6/4-V-I. Για παράδειγμα, στο

οργανικό κομμάτι ‘το σερβικάκι’, το οποίο είναι σε λα μινόρε, στο
τέλος της πρώτης φράσης η κιθάρα παίζει συγχορδίες E-Am ενώ

στα μπάσα παίζει τις νότες σι(V6/4)- μι(V)-λα(Ι), δημιουργώντας
έτσι την αίσθηση του II-V-I.
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Ο Κώστας Σκαρβέλης, εκτός από τα δικά του τραγούδια τα

οποία αριθμώνται γύρω στα 200, έχει παίξει ως κιθαρίστας σε
πάρα

πολλές

ηχογραφήσεις

ρεμπέτικων

τραγουδιών

άλλων

δημιουργών και έχει προσδώσει στο ρεμπέτικο τραγούδι με το
παίξιμο του το δικό του ύφος και τη δικιά του τεχνοτροπία. Ένα

χαρακτηριστικό παράδειγμα μάλιστα της ευστροφίας και της
βαθιάς γνώσης του ρόλου της κιθάρας στη μουσική είναι το

γεγονός ότι ο ίδιος έπαιζε με διαφορετικό τρόπο στις δικές του
συνθέσεις και με άλλον τρόπο σε κομμάτια άλλων ρεμπετών, όπως
του Μάρκου Βαμβακάρη.
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4.4 Σπύρος Περιστέρης
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παιξίματα της λαϊκής κιθάρας
με πένα είναι αυτό του Σπύρου Περιστέρη. Όντας πολύ καλός
μουσικός, ο Περιστέρης έπαιζε πολλά όργανα στις ορχήστρες,
δίνοντας

μάλιστα

ένα

δικό

του

ξεχωριστό

παικτικό

στυλ.

Ειδικότερα πάνω στην κιθάρα, ο Σμυρνιός συνθέτης χρησιμοποιεί

αρκετά καλλωπιστικά στοιχεία, όπως τρίλιες και ποικίλματα,

κυρίως στις καταλήξεις σολιστικών φράσεων. Για το λόγο αυτό,
στις παρτιτούρες δικών του συνθέσεων (π.χ. ‘γιατί να κάθεσαι να

λες’), αποτυπώθηκαν κάποιες τρίλιες στο παίξιμο της σολιστικής
κιθάρας, γιατί δεν θεώρησα ότι ήταν ένα μεμονωμένο στοιχείο

μιας ηχογράφησης, αλλά ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του τρόπου
παιξίματος του συγκεκριμένου κιθαρίστα. Ο τρόπος αυτός γίνεται
αντιληπτός και σε τραγούδια άλλων συνθετών, στην ηχογράφηση
των οποίων φαίνεται ότι παίζει κιθάρα ο Περιστέρης. Ιδιαίτερη

συμμετοχή δείχνει να έχει για παράδειγμα σε κομμάτια του
Βαγγέλη Παπάζογλου πολλά από τα οποία ηχογραφήθηκαν με
σολιστικό όργανο την κιθάρα. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι και η
‘Μαρίκα η Χασικλού’, η εισαγωγή του οποίου παίζεται στις τρεις

πρίμες χορδές της κιθάρας. Μάλιστα στο συγκεκριμένο κομμάτι η
κιθάρα είναι κουρδισμένη στις τρεις πρώτες χορδές ως εξής: μισι-φα# (βλέπε κεφάλαιο 1.2).
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4.5 Μανόλης Χιώτης
Ο Μανόλης Χιώτης είναι ο πιο μεταγενέστερος κιθαρίστας από
όλους τους προηγούμενους και ανήκει χρονολογικά, αλλά και
υφολογικά ενδεχομένως σε μια περίοδο εκμοντερνοποίησης του

ρεμπέτικου τραγουδιού. Οι επιρροές του από διαφορετικούς

μουσικούς πολιτισμούς (γαλλική jazz, latin), είναι κάτι παραπάνω
από εμφανείς. Ιδιαίτερη όμως συγγένεια δείχνουν να έχουν τα
παιξίματα του με τη gipsy jazz, την κιθάρα Μanouche και τον κύριο

εκφραστή αυτού του ρεύματος Django Reinhardt. Μάλιστα, οι

ομοιότητες του Χιώτη με το δεξιοτέχνη Manouche κιθαρίστα έχουν
να κάνουν ακόμα και με το εμφανισιακό κομμάτι, δηλαδή την
ενδυμασία. Μουσικολογικά, ο Χιώτης ‘δανείστηκε’ αρμονίες από

αυτή τη μουσική όπως και τρόπους παιξίματος συγχορδιών. Ένα
παράδειγμα είναι το τραγούδι ‘το βουνό με το βουνό’, όπου στο
σημείο που τελειώνει το κιθαριστικό ταξίμι, παίζει το ακόρντο της

σολ μινόρε σε πρώτη αναστροφή προσθέτοντας τη νότα μι (Gm13).
Το συγκεκριμένο πιάσιμο αυτής της συγχορδίας είναι στοιχείο της
manouche μουσικής.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του συγκεκριμένου κιθαρίστα

είναι το πολύ γρήγορο και κοφτό παίξιμο του με αναλύσεις

συγχορδιών και ντιμινουίτες. Ο Χιώτης έδωσε και ιδιαίτερη

ρυθμική σημασία στα γυρίσματά του, χρησιμοποιώντας πεντάηχα,
επτάηχα, κ.τ.λ.. Ένα τέτοιο τραγούδι, παραδείγματος χάριν, είναι
‘ο πασατέμπος’. Τέλος, τα περισσότερα κομμάτια του ίδιου έχουν
είτε ολόκληρα είτε μόνο στο ρεφρέν διφωνίες με τρίτες και έκτες
παράλληλες συνήθως με μια αντρική και μια γυναικεία φωνή.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κάθε είδος μουσικής οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε ως κάτι

το ξεχωριστό και ταυτόχρονα ως ένα κομμάτι του χώρου και του
χρόνου μέσα στον οποίο δημιουργήθηκε, άνθισε και παρήκμασε,
καθώς

η

μουσική,

αλλά

και

οι

μουσικοί,

αποτελούν

ένα

αναπόσπαστο κομμάτι της εκάστοτε κοινωνίας στην οποία δρουν.
Με γνώμονα το αξίωμα αυτό, το ρεμπέτικο τραγούδι, όπως και
κάθε είδος μουσικής, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται και να

κρίνεται με αποκλειστικά μουσικολογικά κριτήρια αγνοώντας την
κοινωνική του προέλευση και υπόσταση, αλλά βεβαίως ούτε και

μπορεί να λογίζεται και να αντιμετωπίζεται ως ένα μουσειακό
είδος

μουσικής,

νεωτεριστικές

το

ιδέες.

οποίο

δεν

Άλλωστε,

η

επιδέχεται

προσμείξεις

αντίφαση

των

και

κοινωνιών

ανάμεσα στον παλιμπαιδισμό που εμφανίζουν σε σχέση με το
παρελθόν

τους

και

στην

αγνωσία

της

κληρονομιάς

του

παρελθόντος τους, που είναι η παράδοση, οφείλει να μετατραπεί

σε σεβασμό, μάθηση και δημιουργία με γνώμονα τη μουσική
προϊστορία

του

κάθε

τόπου

(όπου

τόπος

ορίζεται

συγκεχυμένο γεωγραφικά, πέρα από έθνη και σύνορα).

κάτι

Μέσα από αυτή την εργασία, επιδιώχθηκε να γίνει μια

μουσικολογική
τραγουδιού,

προσέγγιση ενός ρεπερτορίου

το

πρωταγωνιστικό

οποίο

ηχογραφήθηκε

σολιστικό

όργανο

την

και

του ρεμπέτικου

εκτελέστηκε

κιθάρα.

Χωρίς

με

να

λησμονούμε όλους τους κιθαρίστες του ρεμπέτικου οι οποίοι

διετέλεσαν ένα έργο και έδωσε ο κάθε ένας το δικό του στίγμα στη
λαϊκή

κιθάρα,

προτιμήθηκε

να

γίνει

μια

αντιπροσωπευτική

επιλογή 5 κιθαριστών (Κωστής, Κατσαρός, Σκαρβέλης, Περιστέρης,

Χιώτης) και η μουσικολογική ανάλυση καθώς και καταγραφή
παρτιτούρας 10 τραγουδιών, 2 από κάθε συνθέτη/ κιθαρίστα που
επιλέχθηκε στην εργασία αυτή. Από το ιδιαίτερο στυλ παιξίματος
του Κατσαρού, μέχρι τη δεξιοτεχνία του Κωστή και από τις

μπασογραμμές του Σκαρβέλη, μέχρι τις χαρακτηριστικές πενιές
του Περιστέρη και την ταχύτητα του Χιώτη, αντιλαμβανόμαστε την
ποικιλία στα παιξίματα, το ευρύ φάσμα του ρεπερτορίου, των
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τεχνικών, αλλά και τον πολλαπλό ρόλο της λαϊκής κιθάρας στην
πρώτη περίπου πενηνταετία του 20ου αιώνα.

Η κιθάρα, ως ένα μουσικό όργανο το οποίο στην παγκόσμια

ιστορία της μουσικής έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλές παραδόσεις
και σε διαφορετικούς πολιτισμούς, έτσι και στη νεότερη μουσική

διαδρομή του ελλαδικού χώρου αποδεικνύεται ότι κατέχει έναν
πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μουσικών ακουσμάτων
του τόπου αυτού. Μέσα από αυτή την εργασία επιδιώκεται, εκτός
των

άλλων,

να

γίνει

μια

προσπάθεια

να

αναδειχθεί

η

σπουδαιότητα αυτού του οργάνου στο λαϊκό τραγούδι καθώς και η
ανάγκη για βαθύτερη και επιστημονικότερη μελέτη της
κιθάρας ως όργανο της λαϊκής μας παράδοσης.

λαϊκής
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και τους οργανικούς σκοπούς», Λευτέρης Παύλου, Fagotto books
και ΤΛΠΜ, Αθήνα, 2006

•«Εις ανάμνησιν στιγμών ελκυστικών, κείμενα γύρω από το
ρεμπέτικο», Παναγιώτης Κουνάδης, ΚΑΤΑΡΤΙ, Αθήνα, 2000-2003
•«Μουσική ζωή», Σοφία Σπανούδη, 1931
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Σχετική βιβλιογραφία

•«Για μια βιβλιογραφία του ρεμπέτικου», Κώστας Βλησίδης,
ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ, 2002
•«Σπάνια κείμενα για το ρεμπέτικο», Κώστας Βλησίδης, ΕΙΚΟΣΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ, Αθήνα, 2006

•«Ρεμπέτικο τραγούδι, συμβολή στην επιστημονική του
προσέγγιση», Gauntlett Στάθης, ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ, Αθήνα, 2001.
•«Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου», Δαμιανάκος Στάθης, Πλέθρον
(πρώτη έκδοση

Ερμείας 1967), Αθήνα, 2001.
•«Ήθος και πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων στην Ελλάδα»,
Δαμιανάκος Στάθης, Πλέθρον, 2005, Αθήνα

•«Η καταλυτική επιρροή του Γιάννη Δέδε», Νίκος Πρωτόπαππας,
Λαϊκό τραγούδι 18, Δεκέμβριος 2006

•«Οχτώ λαϊκά πορτραίτα, ο άγνωστος κόσμος του μπουζουκιού,
μεγάλοι σολίστες της δεκαετίας του ’50», Αλτής Γιώργος, λαϊκό
τραγούδι, Αθήνα, 2007.

•«Η εκ περάτων δισκογραφία γραμμοφώνου, έργα
λαϊκών μας καλλιτεχνών», Μανιάτης Διονύσης, Υπουργείο
Πολιτισμού, Αθήνα, 2006.

115

Διαδικτυακές Πηγές
www.rembetiko.gr ρεμπέτικο φόρουμ
www.rebetiko.sealabs.net
el.www.wikipedia.org
www.klika.gr

Δισκογραφία
Α. Κωστής

Η φυλακή είναι σχολείο, Orthophonic Αμερικής, ORS-613, 1931
Ήσουνα ξυπόλητη, Victor Αμερικής VI-58061, 1930
Γιώργος Κατσαρός

Εγώ για σένα ξενυχτώ, Orthophonic S 432, 1938
Φονιάς θα γίνω, Victor Αμερικής VI-58058, 1930
Κώστας Σκαρβέλης

Χήρα μ’ έκαψες, Columbia Ελλάδος DG-361, 1933
Ζωίτσα μου, Parlophone B-2194, 1937
Σπύρος Περιστέρης,

Ο μερακλής, Odeon Ελλάδος, GA-1666, 1933.
Στο μαύρο βρίσκω λησμονιά, Odeon Ελλάδος, GA-1769, 1934.
Μανόλης Χιώτης

Να γλιτώσουμε κι οι δύο, Columbia Ελλάδος, DG-7174, 1955
Τζεμιλέ, Columbia Ελλάδος, DG-6664, 1947
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