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Πρόλογος

Ήταν περίπου πριν δεκαεφτά χρόνια όταν άκουσα πρώτη φορά το τραγούδι του Τσακιτζή. 
Εκ στόματος Σόλωνα Λέκκα. Είχα την τύχη να παίξω ένα βράδυ μαζί του με μια κομπανία 
απόφοιτων από το μουσικό σχολείο Θεσσαλονίκης αλλά και να τον συναντήσω αρκετές 
φορές τα επόμενα χρόνια στη Λέσβο όπου κατοικεί. Ο Τσακιτζής λοιπόν μου χαράχτηκε 
στη μνήμη τόσο γιατί μου έκανε εντύπωση η μελωδία του όσο και για τους περίεργους 
στίχους του. Επιφωνήματα θαυμασμού, παινέματα για τα κατορθώματά του, την παλικαριά 
του την ομορφάδα του. Καθόλου τυχαία δεν επέλεξα αυτό το τραγούδι στην ακρόαση για 
την είσοδο μου στη σχολή με κατατακτήριες εξετάσεις.

Δεν είχα ιδέα τι είδους άνθρωπος υπήρξε αυτός ο Τσακιτζής, παρά μόνο πως επρόκειτο 
πιθανώς για κάποιον ήρωα της Μ.Ασίας. Αρκετά χρόνια μετά βρήκα σε ένα βιβλιοπωλείο 
το  βιβλίο  με  τίτλο“Ο  Τσακιτζής”.  Το  υπογράφει  ο  Yaşar  Kemal  σε  μετάφραση  Θωμά 
Κοροβίνη. Κάπως έτσι πέρασα ένα καλοκαίρι διαβάζοντας σε κάποια παραλία της Λέσβου 
την “πιο κοντά στην αληθινή” βιογραφία του Τσακιτζή. Έτσι έμαθα πως επρόκειτο για έναν 
κοινωνικό  ληστή,  ενδεχομένως  τον  τελευταίο  του  είδους  του  (σκοτώθηκε  το  1912)  και 
μπορώ να ισχυριστώ πώς η εντύπωση που ήδη είχα για το γνωστό κομμάτι ενισχύθηκε με 
ένα πέπλο μυστηρίου. Πράγματι δεν θα συναντήσουμε εύκολα τραγούδια με παρεμφερή 
θεματολογία στο Σμυρνεϊκο και μικρασιατικό ρεπερτόριο. Αυτό όξυνε ακόμα περισσότερο 
την συμπάθειά μου και για τον Τσακιτζή όπως επίσης και για το τραγούδι.

Φτάνοντας  στη  χρονική  στιγμή  όπου  έπρεπε  να  επιλέξω ένα  θεματικό  πλαίσιο  για  το 
πτυχιακό ρεσιτάλ μου και έχοντας συζητήσει με αρκετό κόσμο πιθανές ιδέες τελικά ένα 
βράδυ μέσα σε μια οινοκατανυκτική ατμόσφαιρα στην ταβέρνα “Ίγγλις” μου ήρθε η φαεινή 
την  οποία  και  εξέθεσα  απευθείας  στον  συνομιλητή  μου  Γ.  Κ.  για  να  αποσπάσω  ένα 
χαμόγελο σύμπνοιας: Τραγούδια για τους κοινωνικούς ληστές της Μικράς Ασίας. 

Μια πρώτη πρόχειρη έρευνα μου είχε υποδείξει πως  υπάρχει υλικό. Πολύ σύντομα έπεσα 
πάνω στον “Κιόρογλου”, παρόμοιας θεματικής τραγούδι με τη διαφορά πως επρόκειτο για 
επική φυσιογνωμία του 17ου αιώνα. Στο χαρακτήρα και την μυθική φιγούρα του Κιόρογλου 
συμπυκνώνονται πολλές κοινωνικές αξιώσεις περί δικαίου και τιμής. Και πάλι ο Κίορογλου 
έρχεται στην αντίληψή μου μέσω της μουσικής της Λέσβου ως οργανικό κομμάτι αλλά και 
ως τραγούδι. Εκεί κάπου συνάντησα ένα πρώτο εμπόδιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σχετικό 
με την κοινωνική ληστεία σε ελληνικό στίχο παραμόνο τα ελληνικά κλέφτικα. Εκτιμηταία 
μεν, τα κλέφτικα, όμως το μουσικό ιδίωμα τους είναι αρκετά μακρυά από ένα ρεπερτόριο 
που μπορεί να αποδοθεί με το καλλιτεχνικό μου αντικείμενο, το οποίο είναι το ούτι. 

Συνεχίζοντας την έρευνα αναπόφευκτα ήρθα σε επαφή με το βιβλίο-έρευνα του Θωμά 
Κοροβίνη “Οι Ζεϊμπέκοι της Μικράς Ασίας”.  Αυτό το αρκετά περιεκτικό σε πληροφορίες 
βιβλίο  συνιστά την πιο ενημερωμένη ελληνική έκδοση για την ζωή και  την δράση των 
κοινωνικών  ληστών  της  Ανατολίας.  Το  πιο  ενδιαφέρον  σε  αυτή  την  έρευνα  είναι  η 
προσέγγιση του θέματος και μέσα από τα καλλιτεχνικά λαϊκά δημιουργήματα: ζεϊμπέκικα 
τραγούδια,  εξιστορήσεις,  ζωγραφική,  πεζογραφία,  σινεμά.  Ο  Κοροβίνης  συλλέγει  και 
μεταφράζει  στοίχους  από  δεκάδες  ζεϊμπέκικα  που  αφορούν  δεκάδες  διαφορετικούς 
οπλαρχηγούς  και   τα  κατορθώματά  τους.  Στο  σημείο  αυτό  συναντάμε  και  πάλι  ένα 
πρόβλημα τόσο γλωσσικό όσο και ιδιωματικό. Τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια 
τραγουδιούνται  στην  τούρκικη  γλώσσα  (την  οποία  ο  γραφών  δεν  ομιλεί)  και  επίσης 
παίζονται  τις  περισσότερες  φορές  με  ζουρνάδες  και  νταούλια.  Κάποια  από  αυτά  τα 
ζεϊμπέκικα λοιπόν όταν παίχτηκαν στις πόλεις αποδόθηκαν με σαντουροβιόλια και φυσικά 
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κάποια από αυτά μεταφράστηκαν-αποδόθηκαν και στα ελληνικά. Είναι λοιπόν  η μουσική 
παράδοση της Λέσβου, αλλά και το Σμυρναίικο ρεπερτόριο της δισκογραφίας των αρχών 
του 20ου αιώνα, το μέσο με το οποίο το ζεϊμπέκικο με ανανεωμένο-αστικοποιημένο ύφος 
έρχεται  σήμερα στα αυτιά  μας.  Το Αϊδίνικο,  η Πέργαμος,  ο  Χαρμάνταλης,  ο Τσακιτζής, 
όπως τα άκουσα και  ο ίδιος πρώτη φορά από τον Σόλωνα, δεν είναι  παρά διασκευές 
παλαιότερων δημοτικών κλέφτικων τραγουδιών της  κοινωνίας των Ζεϊμπέκων. 

Σε  αυτό  το  σημείο  τέθηκε  ένα  ακόμα  ερώτημα  πάνω  στη  σχέση  της  ζεϊμπέκικης 
παράδοσης με τον ζεϊμπέκικο χορό: Πώς ο τελευταίος έφτασε να γίνει ένας από τους πιο 
διάσημους και αγαπητούς χορούς στον ελλαδικό χώρο και πότε και υπό ποιες συνθήκες 
έγινε η σύνδεση του με τη ρεμπέτικη μουσική; Εδώ υπήρχε αρκετό ψωμί αλλά και πάλι 
υπήρχε ένα βασικό πρόβλημα στην συγκρότηση της αρχική ιδέας. Το κλέφτικο στοιχείο, με 
την έννοια της εξύμνησης των κατορθωμάτων διαφόρων λήσταρχων όπου φυσικός τόπος 
δράσης  τους  ήταν  τα  βουνά,  έχει  εξαλειφθεί  ολοκληρωτικά  στο  ρεμπέτικο  ρεπερτόριο. 
Δηλαδή ναι μεν έχουμε έναν  μουσικοποιητικό ορισμό, το ζεϊμπέκικο, ο οποίος διατηρεί την 
φόρμα μιας  μουσικής παράδοσης αλλά από την άλλη έχουμε ένα τελείως διαφορετικό 
κοινωνικό πλαίσιο  όσον αφορά την επιτέλεση και την καλλιτεχνική δημιουργίας. Υπάρχει 
παρόλ' αυτά κάποιο στοιχείο κοινό στο περιεχόμενο. Μια πρώτη ένδειξη άξια προσοχής 
είναι  η  λανθάνουσα  έκφραση  του  στοιχείου  της  ελευθερίας  και  της  αυτονομίας  που 
συναντάται και στα δημοτικά αλλά και στα αστικά ζεϊμπέκικα. Αυτή δεν αποτυπώνεται με 
αυστηρούς πολιτικούς όρους, όπως συμβαίνει στο στρατευμένο πολιτικό τραγούδι, αλλά 
μέσω της εξύμνησης ή απλούστερα της παρουσίασης ενός τρόπου ζωής ο οποίος στέκεται 
ενάντια  στις  αξίες  της  “καθώς  πρέπει”  κοινωνίας.  Το  ζεϊμπέκικο  γίνεται  η  φωνή  του 
υποκόσμου, ενός υποκόσμου που αντιλαμβάνεται διαφοροποιητικά τον ίδιο του τον εαυτό. 
Όχι τόσο με όρους ιδεολογικούς όσο με όρους κοινωνικούς και ηθικούς, η ακόμα καλύτερα 
πολιτισμικούς. Εδώ λοιπόν ψηλαφούμε για πρώτη φορά μια πρώτη σύνδεση πολιτισμική 
με τον βίο και τα κατορθώματα των ανυπότακτων Ζεϊμπέκων και πιθανώς της αρβανίτικης 
κλεφτουριάς. Συμπληρωματικά ένα μεγάλο μέρος των ρεμπέτικων τραγουδιών αναφέρεται 
σε περιστατικά βίας, εγκλημάτων τιμής κτλ. τα οποία ως θεματολογία αποτυπώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που συγκροτούν τον υπόκοσμο.

Αυτές οι  τρεις  στιγμές (Κιόρογλου – Τσακιτζής – Ρεμπέτικος βίος) στην προκαταρκτική 
έρευνα άρθρωσαν εξαρχής τη δομή του προγράμματος. Ο Κιόρογλου του 17ου αιώνα, ο 
Τσακιτζής  του  τέλους  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  και  το  ζεϊμπέκικο  μέσω  του 
ρεμπέτικου  στα  ελληνικά  αστικά  κέντρα  του  20ου  αιώνα.  Η  πρώτη  ιδέα  λοιπόν 
συγκροτήθηκε στη βάση ενός documentation με κεντρικό άξονα την κοινωνική ληστεία και 
το ζεϊμπέκικο ως όχημα αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και 
κοινωνικούς  σχηματισμούς.  Αυτός  ο  άξονας  έμελλε  να  διανθιστεί  με  ιστορικά  μουσικά 
παραδείγματα,  με  κομμάτια  αφηγηματικής  υφής  για  τα  μέρη  του  προγράμματος  όπου 
κρίθηκε  αναγκαίο,  με  παραδείγματα  διαφορετικών  μακαμιών,  με  ψηλαφίσεις  σε 
διαφορετικά μουσικά ύφη (από το κλασικό οθωμανικό, στο σαζίστικο και στο λαϊκό) αλλά 
και  με  δύο  νέες  συνθέσεις  εμπνευσμένες  από την  γενική  θεματική.  Έτσι  στην  πορεία 
οργάνωσης του προγράμματος εντάχθηκαν κομμάτια όχι απαραίτητα σχετικά με την γενική 
ιδέα, σχετικά όμως με το ύφος της κάθε ενότητας ώστε το συνολικό έργο να αποκτήσει και 
αφηγηματική πληρότητα  αλλά και για να καλυφθεί ένα εύρος τεχνικών και υφολογικών 
στοιχείων πάνω στο ίδιο το όργανο. 

Στην προσπάθεια να αποφύγουμε την μετά μουσικής απλή παράθεση ιστορικών στοιχείων 
τέθηκε μια νέα ιδέα η οποία έθεσε πέρα από το καλλιτεχνικό και ερευνητικό σκέλος της 
εργασίας  ένα  ηθικό  και  κοινωνικό  ερώτημα  συνυφασμένο  όμως  απόλυτα  με  το 
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περιεχόμενο της συνολικής ιδέας: Την αξιολόγηση των εγκλημάτων τιμής και του ίδιου του 
ηθικού  κώδικα  τον  οποίο  πρεσβεύουν  οι  πράττοντες  αυτών.  Αυτή  η  αξιολόγηση  δεν 
επιχειρείται απαραίτητα από τον ίδιο τον μελετητή-ερμηνευτή, όσο διαφαίνεται τελικά μέσα 
από τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε και τραγουδάνε οι άνθρωποι για αυτά τα εγκλήματα. Οι 
θύτες, τα θύματα, αλλά ακόμα περισσότερο το κοινό που “τρέφεται” από λίγο έως πολύ 
από τέτοια περιστατικά . Αυτή η “τροφή” για σκέψη αλλά και τέρψη, καθότι το έγκλημα 
αποτελεί εδώ και αρκετές δεκαετίες αγαπημένο προϊόν προς καλλιτεχνική ή και όχι μόνο 
χρήση, είναι και το επιστέγασμα αυτής της μελέτης η οποία ουσιαστικά πέρα από μουσική 
πράξη,  λόγο,  εικόνα  και  έργο,  αποτελεί  μια  ανθρωπολογική  προσέγγιση  με  μέσο  τη 
μουσική.

Κλειδί για την διαθεματική ενοποίηση όλων των παραπάνω υπήρξε η αυτοβιογραφία του 
Νίκου Κοεμτζή, με τίτλο “Μακρύ Ζεϊμπέκικο”, η οποία τιτλοφόρησε τελικά και την ίδια την 
μουσική παράσταση.  Εκκινώντας από το επεισόδιο στο μπουζουξίδικο “Νεράιδα”, όπου ο 
ίδιος,  έπειτα  από  την  διακοπή  της  παραγγελιάς  ενός  ζεϊμπέκικου  όπου  σηκώθηκε  να 
χορέψει ο αδερφός του, δολοφόνησε με μαχαίρι τρεις αστυνομικούς ενώ τραυμάτισε και 
αρκετούς  θαμώνες  του  μαγαζιού,  επιχειρήθηκε  ένα  ταξίδι  στο  χρόνο  αναζήτησης  των 
κινήτρων που ώθησαν στο έγκλημα αλλά και διερεύνησης του ψυχοκοινωνικού προφίλ του 
δράστη. 

Το παραπάνω περιστατικό είχε ως αφορμή μια αξίωση και  έναν απαράβατο κανόνα ο 
οποίος φέρεται να κατάγεται από τα βουνά της Μικράς Ασίας και τις εκεί παραδόσεις των 
ορεσίβιων Ζεϊμπέκων. Όταν σηκωνόταν να χορέψει ο Εφές ο αρχηγός της συμμορίας δεν 
επιτρεπόταν να διακόψει κανείς το χορό του, μια τέτοια κίνηση φέρεται να είχε το κίνητρο 
της προσβολής προς το πρόσωπο του αρχηγού και αμφισβήτηση της κυριότητάς του. Για 
το λόγο αυτό, ο Εφές ήταν θεμιτό να εμπλακεί σε άμεση μονομαχία ώστε να υπερασπιστεί 
την τιμή του και το γόητρό του τιμωρώντας τον “εισβολέα” σε άμεσο θάνατο. Αυτή η μορφή 
αμφισβήτησης και επαναπροσδιορισμού των σχέσεων εξουσίας διατηρείται μέχρι και στα 
κουτσαβάκικα καπηλειά των Αθηνών, όπου οι καβγάδες και τα μαχαιρώματα με αφορμή 
αντίστοιχα περιστατικά υπήρξε συχνό φαινόμενο. 

Σε κάθε περίπτωση η τιμή για την οποία γίνεται τόσος λόγος είναι αδιαχώριστη από το 
σκληρά πατριαρχικό πλαίσιο των ένοπλων ομάδων ανδρών, είτε αυτές συναντούνται στα 
βουνά της μικράς Ασίας είτε στις πόλεις και στην κοινωνία του υποκόσμου. Στις ηθικές 
αξιώσεις  τέτοιων  ομάδων   η  έννοια  της  ελευθερίας  συμπίπτει  πολλές  φορές  με  την 
ελευθερία που έχει ο κυριαρχούμενος να ασκεί κυριαρχία όταν στο χέρι του βρεθεί ένα 
όπλο. Έτσι η άσκηση βίας αποκτά μια διφορούμενη χρήση, τόσο ως μέσο επιβολής αλλά 
και  ως  μέσο  απελευθέρωσης  ή  απόδοσης  δικαιοσύνης.  Έτσι  η  επιτηδευμένη 
αρρενωπότητα και το άγριο αλλά ταυτόχρονα ευγενικό παρουσιαστικό των Ζεϊμπέκων και 
αργότερα  των  νταήδων  και  των  κουτσαβάκιδων,  ενίοτε  σπέρνει  φόβο  και  δέος  σε 
αντιδιαστολή  όμως  αποπνέει  θαυμασμό,  αγάπη  και  ίσως  λατρεία.  Είναι  η  ρομαντική 
επανανοηματοδότηση,  αλλά και  πριν  από αυτό,  οι  υλικές  ανάγκες  της  κοινότητας  των 
αγροκτηνοτρόφων στην περίπτωση των ληστανταρτών, μέσω της οποίας  το “κοινό” που 
γίνεται  μάρτυρας αυτών των πράξεων βίας αντανακλά τελικά τις  δικές του ανάγκες και 
τροφοδοτεί το δικό του αξιακό κώδικα, και ακόμα ακόμα αναταράσσει τα θέσφατα του ή την 
μονότονη ζωή του. Και εκεί η τέχνη έρχεται να συνδράμει σε αυτό το σκοπό.
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Εισαγωγή - Μεθοδολογία

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνοψη των στοιχείων που προέκυψαν από την 
έρευνα  που  διενεργήθηκε  για  την  προετοιμασία  της  μουσικής  παράστασης  ¨Μακρύ 
Ζεϊμπέκικο”.  Τα  στοιχεία  αυτά  συναρμόστηκαν  μέσω  μιας  μουσικής,  ιστορικής, 
ανθρωπολογικής  προσέγγισης  με  βασικό  στόχο  την  παρουσίαση  ενός  καλλιτεχνικού 
προγράμματος  με  κεντρικό  ερμηνευτικό  όργανο  το  ούτι.  Για  τις  ανάγκες  αυτής  τη 
παράστασης  καλέστηκαν  ως  συνοδευτικά  όργανα  η  πολίτικη  λύρα,  διάφορα  κρουστά 
(μπεντίρ, κουτάλια κτλ.), η θαμφώνα, το κλαρίνο και η φωνή για τα τραγούδια. Παρόλο που 
κεντρικό ρόλο σε όλη την προσπάθεια κατέχει το όργανο ειδίκευσης, το ούτι, επιχειρήθηκε 
να μπει  σε εφαρμογή ένα πλήθος γνώσεων, πρακτικών και  μεθοδολογίας τις  οποίες ο 
γραφών αποκόμισε από το σύνολο των σπουδών του στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης του πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως για παράδειγμα το εργαστήριο ποιητικής, τα 
ηχογεωλογικά  τοπία,  η  εισαγωγή στην εθνομουσικολογία,  η  θεωρία  των  μακάμ και  το 
ρυθμικό ταξίμι κτλ. 

Αρχικά θα περιγράψουμε την μέθοδο της τεκμηρίωσης. Πώς έγινε η έρευνα και πώς αυτή 
συναρθρώθηκε με την κεντρική ιδέα. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν τα σημαντικά σημεία 
όπως  παρουσιάστηκαν  στην  μουσική  παράσταση.  Ιστορικά,  μουσικολογικά, 
ανθρωπολογικά. Η ροή  της γραπτής εργασίας δεν θα ακολουθήσει απαραίτητα την ροή 
της μουσικής παράστασης καθότι  η πρώτη αποτελεί  ένα προγενέστερο στάδιο για την 
δεύτερη και δεν στοχεύει απαραίτητα σε κάποιο λογοτεχνικό προϊόν. Αποτυπώνει δηλαδή 
περισσότερο μια μέθοδο η οποία μπορεί να ακολουθηθεί ώστε ενδεχομένως να αποτελέσει 
υπόβαθρο και για αντίστοιχα νέα πρότζεκτ. 

Η κεντρική  ιδέα για  την παρουσίαση της  μουσικής  παράστασης-  documentary  “Μακρύ 
Ζεϊμπέκικο” συνίστατο γύρω από την ζωή και την δράση των Ζεϊμπέκων της μικράς Ασίας. 
Πάνω σε αυτή τη θεματική έγινε έρευνα σε μουσικές και γραπτές πηγές, ιστορικά αρχεία, 
προφορικές μαρτυρίες, σχετική βιβλιογραφία καθώς και σε οπτικοακουστικό υλικό. 

Η κεντρική ιδέα αρθρώθηκε σε τρεις άξονες: 
α.Το ίδιο το κοινωνικό φαινόμενο της κοινωνικής ληστείας στην Μικρά Ασία τον 18-19ο 
αιώνα, δηλαδή τη περίοδο όξυνσής του αλλά και προς το τέλος του τον 20ο αιώνα. 
β. Σε σχετικά φαινόμενα που προηγούνται της περιόδου που αναφέραμε ή σχετίζονται μεν 
με το φαινόμενο της κοινωνικής ληστείας αλλά συναντώνται σε άλλη γεωγραφική περιοχή 
δε, στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο πάντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
γ. Στον αντίκτυπο που είχε η μουσική κουλτούρα αλλά και γενικότερα η ιδιοσυγκρασία τον 
Ζεϊμπέκων σε κοινωνικά πλαίσια πολύ διαφορετικά από τα όρη όπου δρούσαν. Στις πόλεις 
δηλαδή που είχαν άμεση επιρροή, όπως η Σμύρνη και αργότερα στην Σύρο και την Αθήνα. 

Η  σειρά  που  επιλέχτηκε  να  παρουσιαστούν  ήταν  τελικά  περισσότερο  χρονολογική  και 
εξελικτική. Η προσθήκη ως εννοποιητικής γραμμής της ιστορίας του Νίκου Κοεμτζή είχε ως 
στόχο   την  εισαγωγή  ενός  ερευνητικού  ανθρωπολογικού  ερωτήματος  σχετικού  με  το 
περιεχόμενο της εργασίας αλλά και ενός συνδετικού κρίκου ανάμεσα στις “περιόδους” με 
τέτοιο τρόπο που να επιβεβαιώνει την αξία χρήσης της ίδιας της προσέγγισης του θέματος. 
Δηλαδή από την μία την χρήση του εγκλήματος ως αισθητικό, αφηγηματικό, ηθικό θέμα 
μέσα στην τέχνη και από την άλλη την διερεύνηση του πώς αυτό συνδέεται με κοινωνικά 
περιβάλλοντα,  τι  ηθικές  αξίες  εκφράζει,  πώς  επιδρά  στο  κοινωνικό  γίγνεσθαι  και  τι 
αντίκτυπο μπορεί να έχει στο παρόν. Θα την ονομάζαμε έρευνα μέσω της μουσικής αλλά 
και  μουσική  μέσω της  έρευνας.  Επιδιωκόμενοι  στόχοι  λοιπόν πέρα από το  αισθητικό-



9

καλλιτεχνικό  σκέλος  υπήρξαν:  α.  Η επιμόρφωση γύρω από ιστορικά  θέματα  ή  μυθικά 
γεγονότα  και την σχέση αυτών, β. Η αποτύπωση αυτών των θεμάτων στη μουσική, το 
τραγούδι, τις ιστορίες και τις αφηγήσεις, γ. Η έρευνα πάνω στην κοινωνική επίδραση μέσω 
της μουσικής στη συλλογική αντίληψη για αυτά τα θέματα, τις ανθρωπολογικές και ηθικές 
τους προεκτάσεις. 

Η επιλογή των μουσικών κομματιών που απαρτίζουν το τελικό πρόγραμμα έγινε μέσω της 
άντλησης  στοιχείων  από  σχετική  βιβλιογραφία  και  δισκογραφία.  Τα  τελικά  κομμάτια 
επιλέχτηκαν για την αισθητική, ιστορική και ερευνητική τους αξία  αλλά και με κριτήριο το 
να μπορούν να συναρμοστούν σε ένα μουσικό πρόγραμμα με μια ενιαία λογική. Τέλος η 
παρουσίαση όλου του ερευνητικού υλικού με χρήση εικόνας κειμένου και βίντεο αποτέλεσε 
κεντρικό κομμάτι της παρουσίασης. Ο συνδυασμός των δύο ήταν το ζητούμενο από την 
αρχή.  Ως  αποτέλεσμα  φυσικά  η  συνολική  εργασία  μπορεί  να  παρουσιαστεί,  ελλήψει 
ορχήστρας  και  με  την  χρήση  ηχογραφήσεων  και  μουσικών  παραδειγμάτων,  χάνοντας 
φυσικά πολύ από το συνολικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα μιας ζωντανής παράστασης με 
αρχή μέση και τέλος. 
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Το πρόγραμμα 

1. Μακρύ Ζεϊμπέκικο 
(σύνθεση: Γιάννης Χρηστίδης – Εργαστήριο Ποιητικής)

2. Χουσεϊνί πεσρέφι 
(σύνθεση:  Kemençeci Nikolakis [-1915], Κωνσταντινούπολη)
3. Το Σαλβάρι του Κιόρογλου 
(αστικό λαϊκό τραγούδι)
4. Ο σκοπός των αλόγων 
(Μυτιληνιός χορός)
5. Ο χορός των κουταλιών 
(Καππαδόκικος χορός) 

6. Χασάν, το γεφύρι της Δράμας 
(δημοτικό, απόδοση στα ελληνικά Μαρία Θωίδου)
7. Μέμο, αχ Μέμο 
(αστικό λαϊκό τραγούδι)
8. Ράικο 
(Μακεδονίτικος χορός)

*
9. Χαρμάνταλης 
(παραδοσιακό αργό ζεϊμπέκικο)
10. Κοπανίτσα 
(Βαλκανικός χορός σε 11/8)

11. Χουζάμ Πεσρέφι 
(σύνθεση: Seyfettin Osmanoğlu [1874-1927], Κωνσταντινούπολη)
12.Τσακιτζής 
(αστικό λαϊκό τραγούδι)
13. Αντικριστός Ικονίου 
(παραδοσιακός μικρασιατικός σκοπός)

**

14. Ο Πίκινος 
(Αθηναϊκό ρεμπέτικο,σύνθεση: Κώστα Ρούκουνα, 1903-1984)
15. Δεν έχω πια επιθυμία για κορμί 
(σύνθεση: Γιάννης Χρηστίδης, στίχοι: παραδοσιακό Ασίκικο ποίημα με θέμα τον Κιόρογλου 
– Εργαστήριο Ποιητικής)

Ακολουθούν σημειώσεις πάνω στο πρόγραμμα.



11

Α. Μακρύ Ζεϊμπέκικο 

Το έργο “Μακρύ Ζεϊμπέκικο” δημιουργήθηκε στα πλαίσια του εργαστηρίου ποιητικής και 
αποτελεί την εισαγωγή στην μουσική παράσταση. Εμπνευσμένο από την αυτοβιογραφία 
του Νίκου Κοεμτζή η οποία φέρει τον ίδιο τίτλο μας εισάγει στο περιστατικό από το οποίο 
προκύπτει  και  το  συνολικό  ερώτημα της  μουσικής  παράστασης-έρευνας.  Πρόκειται  για 
οργανικό κομμάτι αφηγηματικού χαρακτήρα. Η εκτέλεσή του συνοδεύεται από προφορική 
εξιστόρηση της ζωής του Κοεμτζή μέσα από τα λόγια του ίδιου και κορυφώνεται όταν πια 
έχει τελεστεί το έγκλημα με ένα αργόσυρτο ζεϊμπέκικο. 

Ο  τίτλος  παραπέμπει  στην  αφορμή  του  εγκλήματος,  το  ζεϊμπέκικο-παραγγελιά  του 
αδερφού του Νίκου ο οποίος δεν χορεύτηκε ποτέ. Μακρύ με την έννοια του χρόνου που 
κόστισε στη ζωή του θύτη η πράξη του. Στην διάρκεια της μουσικής εξιστόρησης δίνονται 
στοιχεία για την ζωή του Κοεμτζή. Από την αντάρτικη δράση του πατέρα του, τις διώξεις και 
το  κυνήγι  που  υπέστη  ο  ίδιος  και  οικογένειά  του  από  τη  χωροφυλακή,  από  την 
μετανάστευση από το  χωριό  στον κόσμο της  πόλης και  την  σχέση του  με  τον  αστικό 
υπόκοσμο, το έγκλημα και την ιδέα της δικαιοσύνης. Αυτοχαρακτηρίζεται απόκληρος και 
κυνηγημένος, με έντονο το αίσθημα την αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας. Ο Κοεμτζής 
χαρακτηρίζει τους φόνους που διέπραξε “ατύχημα”,  ως μια κακή στιγμή όπου το κτήνος 
που φωλιάζει μέσα του τον είχε κυριεύσει. Όταν είδε τον Δημοσθένη, τον αδερφό του, τον 
οποίο μεγάλωσε ως γιο του όσο ο πατέρας του ήταν στο βουνό, να σηκώνεται για την 
παραγγελιά και να δέχεται προσβολή από τρίτους θόλωσε...Αργότερα αποδείχτηκε πως 
αυτοί που διέκοψαν τον χορό και δολοφονήθηκαν ήταν αστυνομικοί με πολιτικά. Το συμβάν 
διαδραματίστηκε στο μπουζουξίδικο “Νεράιδα”, φημισμένο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας 
τον Φεβρουάριο του 1973.

Αλλά ας σταθούμε για λίγο στο ζεϊμπέκικο που μοιάζει να είναι και ο συνδετικός κρίκος σε 
αυτή την μουσική περιπλάνηση σε τόπους, φιγούρες και περιστατικά. Ο ζεϊμπέκικος είναι 
ένας χορός που οφείλει το όνομά του στους Ζεϊμπέκους. Οι Ζεϊμπέκοι, λοιπόν, υπήρξαν 
μια  αμφιλεγόμενης  καταγωγής  φυλετική  και  κοινωνική  ομάδα  του  πληθυσμού  της 
Προύσας, του Αϊδινίου και της Ερυθραίας της Μικράς Ασίας οι οποίοι βρίσκονταν ανά τακτά 
διαστήματα  υπό  διωγμό  από  την  οθωμανική  εξουσία  εξαιτίας  της  παραβατικής 
συμπεριφοράς τους και της εξεγερτικής και αντάρτικης δράσης τους. Ήταν γνωστοί και ως 
«Ιππότες των Όρεων». Η ιδιαίτερη ενδυμασία τους, με το σαλβάρι (βράκα), το γιλεκάκι, τα 
σαρίκια και το οπλοστάσιο δεμένο στη μέση τους, βρέθηκε κατά περιόδους στο επίκεντρο 
απαγορεύσεων από την μεριά της εξουσίας και σφοδρής αντίστασης από την μεριά των 
Ζεϊμπέκων. 

Η δράση των  Ζεϊμπέκων συνδέεται  με  το  φαινόμενο  της  κοινωνικής  ληστείας  και  των 
ένοπλων ανταρτοσυμμοριών, τις τσετές. Για την κοινωνική ληστεία έχει να μας διαφωτίσει 
ο γνωστός ιστορικός Έρικ Χόμπσμπάουμ: 
«Πρόκειται για εκτός νόμου χωρικούς που θεωρούνται κακούργοι από τον άρχοντα και το  
κράτος, όμως παραμένουν μες στην αγροτική κοινωνία και ο κόσμος τους θεωρεί ήρωες,  
προστάτες,  εκδικητές,  αγωνιστές  της  δικαιοσύνης,  ίσως  ακόμα  απελευθερωτές,  κι  
οπωσδήποτε  ανθρώπους  που  αξίζουν  θαυμασμό,  βοήθεια  και  συμπαράσταση.  Είναι  
επιπλέον αυτό που τους ξεχωρίζει από δύο άλλα είδη παράνομης δραστηριότητας στην  
ύπαιθρο,  τις  συμμορίες  δηλαδή  των  επαγγελματιών  του  “υποκόσμου”  ή  τους  απλούς  
πλιατσικολόγους. Η κοινωνική ληστεία αυτού του είδους είναι ένα από τα πιο οικουμενικά  
κοινωνικά φαινόμενα που συναντάμε στην ιστορία». 
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Εφέδες και Ζεϊμπέκια στη Μ.Ασία, Χαϊντούκοι  στα Βαλκάνια, Κλέφτες στην ηπειρωτική 
Ελλάδα, Χαϊνιδες στην Κρήτη, Μπαντίτος στην Ιταλία αλλά και στα Γιάννενα, Μπριγκάντς, 
Μπαντολέρος  και  Φλαμένκος  σε  διαφορετικές  περιοχές  της  Ισπανίας.  Ο  Ρομπέν  των 
Δασών, ο ευγενής ληστής, είναι ο διασημότερος και γνωστότερος σε όλο τον κόσμο τύπος 
ληστή.  Στην  πραγματικότητα  οι  περισσότεροι  Ρομπέν  των  Δασών   κάθε  άλλο  παρά 
ευγενείς ήτανε. Ο μεγάλος ληστής είναι αθάνατος μόνο επειδή πάντα θα υπάρχει κάποιος 
άλλος για να πάρει το ντουφέκι του στους λόφους και τις πλατιές πεδιάδες. Στην πράξη 
βέβαια,  εκτός  από  το  ενδιαφέρον  των  λόγιων  της  εποχής  τους  και  αργότερα  την 
τυπογραφία, ήταν η προφορική παράδοση καθώς και τα τραγούδια και οι χοροί  τα οποία 
συντέλεσαν  στην   διάδοση  της  ιστορικής  μνήμης  και  των  κατορθωμάτων  αρκετών 
κοινωνικών ληστών.  Ακόμα και όταν από ένα σημείο και μετά η λαϊκή μουσική δημιουργία 
και επιτέλεση μεταφέρθηκε από τα βουνά, τον φυσικό της τόπο, στις πόλεις. 

Με αυτό τον τρόπο πολλοί Ζεϊμπέκοι  λήσταρχοι,  γνωστοί  και  ως Εφέδες, έμειναν στην 
ιστορία για την κοινωνική και  αντιεξουσιαστική τους δράση. Να σημειώσουμε πως όλα 
αυτά ανάγονται σε δύο αιώνες τουλάχιστον πριν την εποχή μας, αν και προς τα τέλη της 
Οθωμανικής  αυτοκρατορίας  έχουμε  μια  αναθέρμανση  του  φαινομένου  και  επίσης  τις 
περισσότερες προφορικές και γραπτές πηγές. 

Ο χορός των Ζεϊμπέκων λοιπόν,  ο παλιός ζεϊμπέκικος,  ήταν αυστηρά ανδρικός χορός, 
χορεύονταν αντικριστά από δύο άτομα που έφεραν όπλα, ενίοτε χορεύονταν από πολλά 
ζεύγη  παράλληλα ή  σε  κύκλο.   Εννιάσημος ρυθμός,  άλλοτε  αργός  άλλοτε  γοργός,  με 
διαφορές  από περιοχή  σε  περιοχή.  Κατά  βάση  ανήκει  στην  κατηγορία  τον  πολεμικών 
χορών με  αρκετά  τελετουργικά  στοιχεία.  Βασικά  του  χαρακτηριστικό  είναι  το  λεβέντικο 
αυτοσχεδιαστικό ύφος που περιλαμβάνει  την εναλλαγή απότομων με αργών  κυκλικών 
κινήσεων, το χτύπημα του εδάφους με το χέρι, το χτύπημα του ποδιού, την επίδειξη ενίοτε 
των φερόμενων όπλων κτλ. Αργότερα μετασχηματίστηκε στο κατά κύριο λόγο μοναχικό 
χορό που όλοι και όλες γνωρίζουμε σήμερα.  

Όταν σηκώνονταν να χορέψει ο Εφές, ο αρχηγός της ένοπλης ομάδας, δεν χόρευε κανείς 
άλλος. Υπήρχε σαφές εθιμοτυπικό το οποίο ακολουθούνταν από τους χορευτές. Κανείς δεν 
επιτρεπόταν να συνοδεύσει κάποιον ενώ χορεύει χωρίς να προσκληθεί ή να ζητήσει άλλο 
χορό  ή  στη  χειρότερη  να  διακόψει  το  χορό.  Αν  συνέβαινε  κάτι  τέτοιο  ακολουθούσε 
παρεξήγηση και στη χειρότερη καβγάδες και μαχαιρώματα.

Πώς φτάσαμε από τα βουνά της μικρασιατικής ενδοχώρας στο μουσικό κέντρο “Νεράιδα”; 
Υπάρχει  κάποιο  ιδεατό  ή  και  πραγματικό  ιστορικό  νήμα  που  συνδέει  τον  χορό  των 
ληστανταρτών με τον υπόκοσμο της Αθήνας της περιόδου της δικτατορίας;
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Β. Ενότητα “Κιόρογλου” - σουίτα σε Χουσεϊνί μακάμ

2. Χουσεϊνί πεσρέφι 
(σύνθεση:  Kemençeci Nikolakis [-1915], Κωνσταντινούπολη)
3. Το Σαλβάρι του Κιόρογλου 
(αστικό λαϊκό τραγούδι)
4. Ο σκοπός των αλόγων 
(Μυτιληνιός χορός)
5. Ο χορός των κουταλιών 
(Καππαδόκικος χορός) 

Σε αυτό το σημείο επιχειρείται μια απότομη χρονική μεταφορά. Κεντρικό θέμα της σουίτας 
σε Χουσείνι  μακάμ είναι ο επικός ήρωας “Κιόρογλου”. Ο Κιόρογλου,  είναι ένας επικός 
ήρωας του 17ου αιώνα του οποίου η ιστορία και  οι  περιπέτειες διασώζονται μέσω της 
προφορικής  παράδοσης  αλλά  και  κάποιων  γραπτών  καταγραφών  του  19ου  αιώνα. 
Υπήρξε γιος του σταβλιστή του μπέη του Μπολού, τον οποίο τύφλωσε ο μπέης γιατί δεν 
του άρεσε το άλογο που του αγόρασε στέλνοντας τον πίσω στο χωριό του. Ο Κιόρογλου, 
που πάει να πει ο “γιος του τυφλού”, μεγάλωσε το άλογο, σύμφωνα με οδηγίες του πατέρα 
του,  σε  ένα  σκοτεινό  στάβλο και  με  αυτό  τον  τρόπο το  άλογο απέκτησε υπερφυσικές 
ικανότητες.  Το  έπος  του,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  κυρίως  πολεμικές  και  ερωτικές 
ιστορίες,  έχει  πολλές  παραλλαγές  και  αποτέλεσε  πηγή  έμπνευσης  για  την  δημιουργία 
λαϊκών παραμυθιών, τραγουδιών, χορών καθώς και θεάτρου σκιών καθώς υπήρξε από τα 
αγαπημένα  θέματα  των  περιπλανόμενων  λαϊκών  καλλιτεχνών,  των  Ασίκιδων. 
Μεγαλώνοντας ο Κιόρογλου έγινε, σύμφωνα με το έπος, ένας παράτολμος και γενναίος 
άντρας  και έβαλε στόχο να εκδικηθεί για τις  αδικίες του Μπέη. Πήγε στο Μπολού και  
έδρευσε σε ένα λόφο έξω από την πόλη μαζί με μια συμμορία σαράντα αντρών και έγινε ο 
φόβος και ο τρόμος της φρουράς του Μπέη καθότι είχε τη φήμη του ανίκητου. Ο Κιόρογλου 
λέγεται  επίσης  πως  ήταν  και  ο  ίδιος  Ασίκης   γι'  αυτό  σε  πολλές  απεικονίσεις  του 
εμφανίζεται με ένα σάζι περασμένο στον ώμο μαζί με τα όπλα του.

Τραγούδια  με  την  ονομασία  «Κιόρογλου»  συναντούμε  σε  ολόκληρη  την  Τούρκική 
επικράτεια, στο Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν αλλά και στον Ελλαδικό 
χώρο σε περιοχές με Καππαδόκες, Πόντιους και Μικρασιάτες πρόσφυγες ή σε περιοχές 
κοντινές  στα παράλια της μικράς Ασίας,  όπως η Λέσβος.  Υπήρξε σύμβολο της λαϊκής 
αντίστασης  σε  άδικους  δυνάστες  και  γενικότερα  στην  Οθωμανική  εξουσία.  Στο 
Αζερμπαϊτζάν την περίοδο της σοβιετικής διακυβέρνησης η  κομμουνιστική προπαγάνδα 
τον   ανέδειξε  σε  εθνικό  ήρωα  και  σύμβολο  του  αγώνα  των  φτωχών  ενάντια  στους 
πλούσιους. 

Τραγούδια για τον Κιόρογλου με ελληνικό στίχο συναντάμε σήμερα στην Λέσβο και στον 
νομό  Πέλλας  όπως επίσης  στη  δισκογραφία  της  περιόδου  του  '30.  Ειδικά  στη  Λέσβο 
εμφανίζεται και οργανική εκτέλεση η οποία τυγχάνει ευρείας αποδοχής και είναι από τα 
σημαντικότερα τραγούδια που παίζονται στο πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής και στο έθιμο 
του “Ταύρου”. Πληροφορίες μας δίνει από πρώτο χέρι ο Σόλων Λέκκας:

«Ο «Κιόρογλους» είναι ένας χορός που οι παλιοί  τον λέγαν «Πεχλιβάνης», που θα πει  
παλληκαράς, γι' αυτό οι παλιοί τον χορεύαν με τα μαχαίρια, όχι σαν τώρα, πάνω στα άλογα.  
Έχει λόγια, λέγει το τραγούδι, ένα παλληκάρι είναι στο χωριό μέσα, ο Κιόρ, "του στραβού ο  
γιός".  Την  ημέρα  του  Αγίου  Χαραλάμπους,  πάλευαν,  με  όποιον  πάλευε  νικούσε.  Οι  
καινούριοι μουσικοί το ξέρουν σαν «Κιόρογλου» το κομμάτι, οι παλιοί σαν «Πεχλιβάνη».  
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Τον «Κιόρογλου» άρχισαν να το παίζουν με τα άλογα οι καινούργιοι καβαλαροί. Αυτόν οι  
παλιοί τον χορεύαν  με τα μαχαίρια. Ήταν στολισμένα τα άλογα, αλλά βάζαν τα «Ξύλα» και  
τον «Κιόρογλου», μ' αυτά αρχινούσε, ήταν ο σκοπός των αλόγων, των καβαλαρέων». 

Μια ακόμα μαρτυρία για τον χορό του Κιόργολου έρχεται από τη Νάουσα του ν. Ημαθίας. 
Ο Κώστας Τενεδιός ήρθε με την οικογένειά του ως πρόσφυγας από το Αϊβαλί της Μ. Ασίας 
το 1923 σε ηλικία 20 χρονών. Τον χορό Κιόρογλου τον χόρευε είτε μόνος με τα μαχαίρια 
είτε αντικριστά με την αδελφή του Καλλιόπη. Ήταν χορός που τον χόρευαν στο Αϊβαλί και 
μετέπειτα στη Νάουσα που ήρθαν ως πρόσφυγες. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν τον χόρευαν 
μόνο άνδρες σε ζευγάρια με τα μαχαίρια, αλλά και ένας άνδρας με μια γυναίκα. Σύμφωνα 
με  μια  καταγραφή  βίντεο  αντίστοιχου  δρώμενου  από  Καππαδόκες  πρόσφυγες  στο  ν. 
Πέλλας επιβεβαιώνεται πως ο Κιόρογλου είναι ένας χορός των μαχαιριών.

Ο Στρατής Μυριβίλης, στο αφήγημα «Ο Βασίλης ο Αρβανίτης» το οποίο διαδραματίζεται 
στη Συκαμνιά της Λέσβου, περιγράφει έναν ομαδικό χορό με μαχαίρια τον οποίο χορεύανε 
Ζεϊμπέκοι. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως περιγράφει τον Κιόρογλου ως χορό των 
μαχαιριών.  Έχει  επίσης  ενδιαφέρον  η  εστίαση  του  συγγραφέα  στο  δρώμενο  των 
«αναλιών» ,  στην  χρήση  δηλαδή  των  μαχαιριών  για  τον  αυτοτραυματισμό  τον 
συμμετεχόντων στο χορό:

«Ανέβαιναν  μαύροι  και  ψηλοί  ,  φορτωμένοι  τ'  αργανά  τους  τα  βάρβαρα.  Παίζαν  κάτι  
σκοπούς  γεμάτους  καημό,  κάτι  χαβάδες  ασιάτικους,  σπαραχτικούς  και  φλογερούς.  
...Σκοτεινές  νοσταλγίες  ξυπνούσαν  μέσα  από  τη  θολής  ψυχή  τους,  γινόταν  σοβαροί.  
Τραβούσαν  τις  κάμες  και  χόρευαν  τρομακτικούς  πυρρίχιους.   “Χεπ!  Χεπ!”  φώναζαν  κ'  
έπαιζαν με τα κοφτερά άρματα που έβγαζαν σπίθες στον ήλιο. ... Εμείς οι μικροί βλέπαμε τις  
μυτερές λεπίδες να σταυρώνονται κάτω από το σαγόνι, πίσω από το λαιμό, πάνω στο βυζί,  
κάτω από τα γόνατα κ' η καρδιά μας έτρεμε, όπως έτρεμε το τουμπανόπετσο κάτω από το  
ρόπαλο του Ζεϊμπέκη. Περιμέναμε λαχανιασμένοι την ώρα που θ' άρχιζαν “να παίρνουν τις  
ανάλιες”. Αυτό γινόταν όταν έφτανε η μανία τους στο κατακόρυφο. Σήκωναν τότες την κάμα,  
“Χέι!” φώναζαν και την κάρφωναν στο μέρι, στη γάμπα. Και πάλι συνέχιζαν το γλέντι. ...  
Περιμέναμε λαχανιασμένοι την ώρα που θ' άρχιζαν “να παίρνουν τις ανάλιες”. Αυτό γινόταν  
όταν έφτανε η μανία τους στο κατακόρυφο. Σήκωναν τότες την κάμα, “Χέι!” φώναζαν και την  
κάρφωναν στο μέρι, στη γάμπα. Και πάλι συνέχιζαν το γλέντι. ... Ήταν πάλι φορές, σαν το  
καλούσε ο χορός που τα παλικάρια γέρναν, όλοι με μιας, ως τη γη. Χέι!  Πατούσαν μια  
φοβερή κραξιά. Για μια στιγμή σταματούσε η ρόδα του χορού. ... Άπλωναν το χέρι, έσκυβαν  
κ' έπιαναν από χάμου, με τα τρία δάκτυλα χώμα».

Γίνεται φανερό από τις μαρτυρίες ότι ο Κιόρογλου υπήρξε ένα αρκετά διαδεδομένο κομμάτι 
στις περιοχές όπου υπήρξαν και έδρασαν οι Ζεϊμπέκοι και οι κοινότητες τους. Ο Μυριβίλης 
μάλιστα μας δίνει στοιχεία ακόμα και για περιπλανώμενος μουσικούς οι οποίοι αν δεν ήταν 
Ζεϊμπέκοι οι ίδιοι τουλάχιστον “έπαιζαν” το ρόλο αυτόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης πως 
στην περιγραφή του μάλλον το κομμάτι,  αν τελικά πρόκειται  για το γνωστό Κιόρογλου, 
εκτελείται με νταούλι, στοιχείο που συνεπάγει  την χρήση του ζουρνά. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
καθόλου παράξενο αν αναλογιστούμε πως η δημοτική μουσική των Ζεϊμπέκων παίζονταν 
κατά κύριο λόγο με ζουρνάδες και νταούλια.  



15

Παρακάτω παραθέτουμε μία από τις τουρκικές εκδοχές του Κιόρογλου σε μετάφραση 
Κοροβίνη και μετέπειτα τις εκδοχές που συναντάει κανείς στην ελληνική δισκογραφία.

“Köroğlu”

Γεια σας Εφέδες, γεια σας και χαρά σας,
από μένα στείλτε χαιρετίσματα στον μπέη του Μπόλου,
βγήκα στα βουνά, αυτό είναι το μόνο μου στήριγμα,
θα χρεμετίσουν τα άλογα, θα μιλήσουν οι λόγχες,
θα ανοίξουν τα βουνά το στόμα τους, θα αντιλαλήσουν

Γεια σας Εφέδες, γεια σας και χαρά σας,
έφτασε ο εχθρός και στήθηκε για πόλεμο
έτσι το 'γραφε η μοίρα μας στο μέτωπό μας
το τουφέκι μαράζωσε, έσβησε η λεβεντιά,
το κυρτωμένο σπαθί αρκετά σκούριασε στη θήκη του.

Γεια σας Εφέδες, γεια σας και χαρά σας,
ο Κιόρογλου επιστρέφει με δόξα και τιμή,
τα άλογα θα αφρίσουν, οι εχθροί θα ματώσουν,
ήρθε η ώρα μας, το σαλβάρι θα βραχεί. 

“Το σαλβάρι του Κιόρογλου”, 1932, Ρόζα Εσκενάζυ, ηχογραφείται και το 1933 από την 
Φρατζεσκοπούλου ενώ συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή Λέσβος-Αιολίς (1990) όπου 
ερμηνεύεται α καπέλα από την Πέρσα Πρατσινίου

Αααχ!..
Σαν φορούσα το σαλβάρι κείνον τον καιρό
άμαν, κείνον τον καιρό
τα κορίτσια με κοιτούσαν μέσα στα χορό
μέσα στο χορό
ήμουν μερακλής σε όλα, ας τα θυμηθώ
τα ωραία κείνα χρόνια δεν τα λησμονώ

Χαϊ, χαϊ!...
Σαν περνουσ’ από την πιάτσα, με χαζεύανε
με χαζεύανε
όλο εύμορφα κορίτσια με ζηλεύανε
με ζηλεύανε
το σαλβάρι μου κοιτούσαν όλες βρε παιδιά
αχ!...κι αυτό το γελεκάκι που `μουν λεβεντιά

Χάι, χαι ά ι ι ι..
Παίξτε μου, για να χορέψω, παίξτε βρε βιολιά
άμαν!..παίξτε τα βιολιά
Κιορογλού για να χορέψω παίξτε βρε παιδιά
παίξτε τα, παιδιά
για να θυμηθώ ο καημένος κείνα τα παλιά
να ξεχάσω τους καημούς μου π’ όχω στην καρδιά
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“Ο χορός Κιόρογλου”, 1952, Ρόζα Εσκενάζυ

Άι, χάι, έλα πασά μου, έλα, έλα λεβεντιά,
του Κιόρογλου τα παλικάρια, όλοι στη φωτιά,
δείχνουν τα ζουνάρια τους, όλοι για καβγά,
με μια ματιά τους τρέμει όλος ο ντουνιάς, 
αμάν αμάν, καντίμ Κιόρογλου,
από μάνα και πατέρα είμαι Κιόρογλου.

Άι, χάι, έλα πασά μου, έλα, έλα λεβεντιά,
εσύ παίξε το νταούλι κι εγώ το ζουρνά,
κρέμονται από το λαιμό τους λύρες και φλουριά,
πέφτουν σαν λιοντάρια όλοι στη φωτιά
αμάν αμάν, γιαντίμ Κιόρογλου,
από μάνα και πατέρα είμαι Κιόρογλου.
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Γ. Ο Χασάν και ο Μέμο 

6. Χασάν, το γεφύρι της Δράμας 
(δημοτικό, απόδοση στα ελληνικά Μαρία Θωίδου)
7. Μέμο, αχ Μέμο 
(αστικό λαϊκό τραγούδι)
8. Ράικο 
(Μακεδονίτικος χορός)

Ο Χασάν κατάγονταν από το  Ντεμπρί,  την  σημερινή  Αναράχη του  Ν.  Κοζάνης.   Ήταν 
στρατιώτης  του  Οθωμανικού  στρατού.  Αφού   σκότωσε  πρώτα  πάνω  σε  καβγά  έναν 
αξιωματικό του που τον προσέβαλε, βρέθηκε στη φυλακή απ' την οποία και δραπέτευσε. 
Μια άλλη μαρτυρία τον θέλει να στήνει ενέδρες σε διάφορες γέφυρες  και να ζητάει από 
τους περαστικούς να δείξουν πόσα χρήματα κουβαλάνε. Αν ήταν πολλά τους τα έπαιρνε αν 
ήταν λίγα ή καθόλου τους έδινε χρήματα από τις ληστείες του και τους άφηνε να περάσουν. 
Ένας  Εβραίος  Θεσσαλονικιός  έμπορας  τον  συγκρίνει  με  τον  Ζεϊμπέκη  Τσακιτζή  της 
Μ.Ασίας. Φημίζονταν και οι δύο για την προσφορά μέρους της λείας τους σε φτωχούς ή 
ορφανούς νέους και νέες ως προίκα για έναν καλό γάμο, αλλά ταυτόχρονα και για την 
σκληρότητά τους.  Το τραγούδι  «Το Γεφύρι  της Δράμας» αναφέρεται  μάλλον σε κάποια 
ενέδρα στην οποία  σκοτώσανε  τον  Χασάν.  Σύμφωνα με  άλλες  πληροφορίες  ο  Χασάν 
έφυγε για την τουρκική ενδοχώρα την περίοδο της ανταλλαγής πληθυσμών και συνέχισε 
να ζει σε κάποιο χωριό της Καππαδοκίας.

Μετάφαρση από τον τούρκικο Χασάν:

Το γεφύρι της Δράμας, μπρε Χασάν,
στενό αδιάβατο, μπρε Χασάν,
στενό αδιάβατο
Και παγωμένα τα νερά, Χασάν,
ούτε ένα τάσι δεν πίνεται
Πέτα το τουφέκι, Χασάν από την Δίβρη,
βουνά θρηνήστε
Στη φυλακή της Δράμας, Χασάν,
τα φιλαράκια ας αφουγκραστούν
Τις ταφόπλακες, μπρε Χασάν,
για σπίτι σου τις πέρασες, μπρε Χασάν,
για σπίτι σου τις πέρασες;
Τις ταφόπλακες, μπρε Χασάν,
για σπίτι σου τις πέρασες, μπρε Χασάν,
για πρόβατα τις πέρασες;
To μακέλεμα, μπρε Χασάν,
για παιχνίδι το πέρασες;

Η Μαρία Θωίδου ηχογράφησε το Χασάν με την εξής απόδοση, την οποία και επιλέξαμε για 
την παράσταση:

Στο ποτάμι σύρε Χασάν
Στο γεφύρι βγες βρε Χασάν, στο γεφύρι βγες
Ματωμένο σε προσμένει, να διαβείς δε θες
Ματωμένο σε προσμένει, να διαβείς δε θες
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Στο ποτάμι σύρε Χασάν
Μια γουλιά να πιεις, βρε Χασάν, μια γουλιά να πιεις
Παγωμένο σε κοιτάζει, μα εσύ μην το δεις
Παγωμένο σε κοιτάζει, μα εσύ μην το δεις

Του θυμού τη φλόγα Χασάν
Σου τo ορμήνεψαν, βρε Χασάν, σου τo ορμήνεψαν
Πως τη σβήνει το αίμα Χασάν, σε ξεγέλασαν
Πως τη σβήνει το αίμα Χασάν, σε ξεγέλασαν

Τα φτερά σου χτύπα Χασάν
Aτυχο πουλί, βρε Χασάν, άτυχο πουλί
Πιο στενό κι από το γεφύρι είναι το κελί
Πιο στενό κι από το γεφύρι είναι το κελί

Αν  ο  Χασάν  ο  ληστής  έγινε  γνωστός  μέσω  των  λαϊκών  μουσικών  της  υπαίθρου, 
διατηρώντας το αλεβίτικο σαζίστικο στιλ στις πιο γνωστές εκδοχές του, ο Μέμο ήταν από 
τους ληστές που κατάφεραν να γίνουν διάσημοι σε όλες τις μεγάλες πόλεις της νυν και 
πρώην οθωμανικής αυτοκρατορίας πέριξ της μεσογείου, κυρίως μέσα από την άνθιση των 
μουσικών  χώρων  των  καφέ  αμάν.   Ο  Μέμο  εισχωρεί  μελοδραματικά  στο  αστικό 
καλλιτεχνικό στερέωμα, τον κλαίνε για την ομορφιά του παρά για τα κατορθώματά του, τον 
κλαίνε για τον άδικο θάνατο παρά για την ιδιότητά του. Το τραγούδι του γίνεται πραγματική 
επιτυχία της εποχής σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα: Σμύρνη, Ιστανμπούλ, Θεσσαλονίκη. 
Ο  Μέμο  δολοφονήθηκε  από  την  πεθερά  ή  από  την  μάνα  του,  η  οποία  τον  είχε  για 
φυλακισμένο  ενώ αυτός  το  είχε  σκάσει,  γύρισε  κρυφά στο  σπίτι  και  κοιμήθηκε  με  την 
γυναίκα του.  Η μάνα, που δεν ήξερε, όταν είδε την κόρη με έναν  άντρα στο κρεβάτι, 
πιστεύοντας πως ήταν κάποιος άλλος, ευθύς αμέσως έβγαλε μαχαίρι και τόνε σκότωσε, για 
να συνειδητοποιήσει μετά πως ήταν ο γιος της. 

Το 1886 αθηναϊκή εφημερίδα αναφέρεται στην ευρεία διάδοση του τραγουδιού του Μέμο 
στα αθηναϊκά και πειραιώτικα καφέ Αμάν.  Ηχογραφείται πολλές φορές σε διαφορετικές 
εκτελέσεις και σε διαφορετικά μέρη το διάστημα 1900-1950, ενώ η πρώτη του ηχογράφηση 
το 1900 στην Κωνσταντινούπολη είναι μια από τις πρώτες γενικά ηχογραφήσεις για την 
εποχή. Ο Μέμο ηχογραφήθηκε και στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 1909 –1912.

Από όλο το πρόγραμμα ο Μέμο υπήρξε ένα από τα δυσκολότερα κομμάτια τόσο γιατί στις 
πρώτες του καταγραφές τραγουδήθηκε σε Οθωμανική διάλεκτο όσο και γιατί η ποικιλία 
των  ηχογραφήσεων  δεν  βοηθούσε  σε  μια  εύκολη  απόφαση  για  το  πια  είναι  η 
καταλληλότερη εκτέλεση. Παρόλ ΄αυτά στιχουργικά επιλέχτηκε μια τούρκικη εκτέλεση πάνω 
όμως σε παλιότερη οθωμανική  εκτέλεση.  Παρακάτω παραθέτουμε την μετάφραση των 
στίχων και στο παράρτημα την παρτιτούρα που προέκυψε από αυτή την έρευνα. 

Πρασίνισαν όλα τα βουνά,
Αμάν Μέμο! Καημένε Μέμο! 
Ψυχή μου Μέμο! Έλα!

Παράξενο αηδόνι γιατί κλαις;
Αμάν Μέμο!  Χαρά μου Μέμο! 
Ψυχή μου Μέμο! Έλα!
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Ήρθαν της Άνοιξης τα αιώνια νερά
Αμάν Μέμο!  Χαρά μου Μέμο! 
Όμορφε μου Μέμο! Έλα!
Πενθώ για το θάνατο, τη μοίρα των σκλάβων
Έλα, πάμε στο σπίτι μας!
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Δ. Χαρμάνταλης - 1870-1920 Από τα βουνά στις πόλεις

9. Χαρμάνταλης 
(παραδοσιακό αργό ζεϊμπέκικο)
10. Κοπανίτσα 
(Βαλκανικός χορός σε 11/8)

Ο Χαρμάνταλης, ένα πανέμορφο χιτζάζ αργό ζείμπέκικο, είναι  ένα από τα εκατοντάδες 
παραδοσιακά ζεϊμπέκικα της Μ.Ασίας. Το συναντάμε σε εκτελέσεις με ζουρνά ή κλαρίνο 
αλλά ακόμα και με σαντούρι και βιολί, ειδικά στη Λέσβο. Στην Τουρκία έχει στίχους οι οποίοι 
είναι οι εξής:

Χαρμάνταλη, φαίνεται ο Εφές μου,
αίματα τρέχουν απ' το χατζάρι του,
το όπλο του έχει ασημένιους κρίκους,
στο άκουσμά του πέφτουν αστραπές.

Τον Εφέ μου κάθε τζεπκένι του ταιριάζει,
δεν ξέρει τι είναι φόβος και πορεύεται, 
μπροστά απ' όλα τα Κιζάνια του αρχηγός,
στο χέρι του το γιαταγάνι δίνει μάχη.

Αφού λοιπόν έχουμε κάνει μια σύντομη περιδιάβαση στις καταβολές του ληστρικού μύθου 
στο δημοτικό τραγούδι της Ανατολίας, από τον Κιόρογλου, στον Χασάν και στον Μέμο. Σε 
αυτή την ενότητα θα σταθούμε περισσότερο στο πέρασμα που λαμβάνει χώρα από την 
“παραδοσιακή” ζωή στην ύπαιθρο στην “σύγχρονη” ζωή στα αστικά κέντρα. Τα διαλυτικά 
υπονοούν την μη κάθετη εξέλιξη αυτής της μετάβασης. Ουσιαστικά έχουμε την εισχώρηση 
πολλών επιμέρους κοινοτήτων,  εθνοτικών,  θρησκευτικών,  επαγγελματικών,  στα μεγάλα 
αστικά  κέντρα   τα  οποία  γνωρίζουν  πλέον  μια  ιδιαίτερη  οικονομική  και  πολιτιστική 
ανάπτυξη  στα  πλαίσια  της  ραγδαίας  καπιταλιστικής  εκβιομηχάνισης.  Η  μουσική  και  ο 
πολιτισμός των Ζεϊμπέκων αποτελούν ένα γόνιμο παράδειγμα ώστε να κατανοήσουμε τις 
ευρύτερες  κοινωνικές  και  πολιτισμικές  αλλαγές  που  διαδραματίζονται  στο  γύρισμα  του 
19ου προς τον 20ο αιώνα. 

Ο 19ος αιώνας είναι για την οθωμανική αυτοκρατορία ο πιο κρίσιμος. Αυτονομιστικές και  
αποσχιστικές τάσεις καθώς και η όξυνση του ληστανταρτισμού υποδηλώνουν τη σημαντική 
αδυναμία της Οθωμανικής διοίκησης να κυριαρχήσει στα εδάφη της. Την ίδια στιγμή που ο 
στρατός  και  η  αστυνομία  προσπαθούν να  ανακτήσουν  τον  έλεγχο  της  υπαίθρου,  στις 
μεγάλες πόλεις εκτυλίσσεται  ένα ρεύμα ραγδαίας εκδυτικοποίησης και  εκσυγχρονισμού. 
Ιστάνμπουλ, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη. Χωρικοί  συρρέουν μαζικά στις πόλεις αναζητώντας 
καλύτερη τύχη, ενώ η αστική τάξη με τα κοσμοπολίτικα στοιχεία που την διέπουν εκείνη την 
περίοδο  συγκροτεί  ήδη  το  κυρίαρχο  πολιτισμικό  περιβάλλον  αυτών  των  πόλεων.  Η 
συνάντηση διαφορετικών τάξεων,  κουλτούρων,  εθνικοτήτων,  επαγγελμάτων,  θρησκειών 
στον ίδιο αστικό χώρο, αν και  προσωρινή,  θα έχει  ως αποτέλεσμα ένα πλούσιο πεδίο 
ανταλλαγών,  προσμίξεων,  επινοήσεων  στο  επίπεδο  της  καλλιτεχνικής  δημιουργίας  με 
εκατέρωθεν επιδράσεις.  

Πλάι  στα “καφέ Σαντάν”  της ευρωπαϊκής ανανέωσης εμφανίζονται  και  τα  “καφέ Αμάν”, 
όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει συναυλίες ανατολίτικης μουσικής. Εκεί  η λαϊκή 
μουσική της υπαίθρου θα συναντηθεί με τον αστικό τρόπο διασκέδασης. Οι καλλιτέχνες 
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μουσικοί,  τραγουδιστές  και  οργανοπαίχτες,  ταξιδεύουν  από  πόλη  σε  πόλη,  ενώ  η 
ανακάλυψη του  φωνογράφου την ίδια περίοδο θα δώσει νέα διάσταση στο καλλιτεχνικό 
προϊόν.  Η ηχογράφηση δίσκων γραμμόφωνου  θα  αποτυπώσουν  για  πρώτη  φορά  μια 
μακρά παράδοση, η οποία πλέον θα μπει στο καλούπι της βιομηχανίας της μουσικής. Ναι 
μεν θα διασωθούν έτσι πολλά τραγούδια της εποχής αλλά παράλληλα θα αποσιωπηθούν 
άλλα που δεν καταφέρνουν να γίνουν το ίδιο επιτυχίες με κάποια άλλα. Αυτή η σμίξη της 
παράδοσης με το νεοτερισμό δεν θα ανανεώσει μόνο το ύφος αλλά θα δημιουργήσει και 
νέους όρους τόσο στα μουσικά είδη όσο και στη ποιητική θεματολογία. Το ρεμπέτικο ως 
όρος γεννιέται μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η εισχώρηση 
της θεματολογίας της μουσικής της υπαίθρου στις ευρωπαϊκού τύπου οπερέτες όπως ο 
“Χορ χορ Αγάς” ή οι “Ζειμπέκιδες” έργα Aρμένων μουσικών τα οποία έγιναν με την σειρά 
τους μεγάλες επιτυχίες. 

Οι αντάρτες Ζεϊμπέκηδες, σε αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, γίνονται ιδιαίτερα αγαπητοί στο 
αστικό κοινό τόσο μέσω της μουσική όσο και στα έντυπα της εποχής. Φωτογραφίζονται με 
τις χαρακτηριστικές  ενδυμασίες και το οπλοστάσιό τους και εκδίδονται σε καρτποστάλ, 
γράφονται άρθρα στο διεθνή τύπο για τα κατορθώματά τους, τα λαϊκά τραγούδια τους που 
τα άκουγε κανείς  είτε με ζουρνάδες και νταούλια είτε με σάζια στα γλέντια των χωριών 
μπορεί κανείς να τα ακούσει στις πόλεις με τα λεγόμενα λεπτά όργανα, τα σαντουροβιόλια, 
από τις  ορχήστρες της Σμύρνης. Είναι στις πόλεις που αρχίζει να τυποποιείται η μορφή 
του Ζεϊμπέκη και να παίρνει την θέση του  στα καρναβαλικά δρώμενα αλλά και στα αστικά 
γλέντια  και  τους  γάμους,  μέσω   συγκεκριμένων  χορευτικών  και  θεατρικών 
αναπαραστάσεων. Κάπως έτσι  η  φυσιογνωμία και  η  κουλτούρα των Ζεϊμπέκηδων  θα 
μεταφερθούν και στη Σύρο ως μέρος των καρνιβαλικών δρώμενων, στο Πήλιο ενταγμένοι 
στο δρώμενο των Μάιδων και φυσικά όπως έχουμε ήδη αναφέρει στη Λέσβο όπου θα 
συσσωματωθεί στην λαϊκή-αστική παράδοση έως και σήμερα. 
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Ε. Ενότητα “Τσακιτζής” - σουίτα σε Χουζάμ μακάμ

11. Χουζάμ Πεσρέφι 
(σύνθεση: Seyfettin Osmanoğlu [1874-1927], Κωνσταντινούπολη)
12.Τσακιτζής 
(αστικό λαϊκό τραγούδι)
13. Αντικριστός Ικονίου 
(παραδοσιακός μικρασιατικός σκοπός)

Βιλαέτι Αϊδινίου 1899 -1911

“Εμένα που βαλθήκατε να με ξεκάνετε, είμαι ένας άνθρωπος των βουνών. Είναι στο χέρι  
μου να σας ξεπαστρέψω , οποίαν ώρα θέλω. Όμως δεν έχω αυτό το σκοπό. Δεν έχω το  
συνήθειο να λέω ψέματα και δεν είμαι ύπουλος. Σήμερα το πρωί περάσατε κάτω από τα  
όπλα σαρανταπέντε στρατιωτών μου αλλά δεν σας έριξα παρόλο που σαν έστισα ενέδρα.  
Μια φωνή μέσα μου μου μήνυσε: Αυτούς μη τους σκοτώσεις. Αυτή η σωτηρία δεν είναι  
σύμβολο θαύματος; Εσείς δεν βαρεθήκατε να με κυνηγάτε; Μη με παρακολουθείτε, είναι η  
τελευταία σας ευκαιρία. Αλλιώς δεν εγγυώμαι πως θα σωθεί η ζωή σας. Τα βουνά είναι η  
χώρα των παλικαριών. Δεν σας έγραψα αυτό το γράμμα από φόβο. Σας χαιρετώ, πασά  
μου”. 

Αυτά παράγγειλε από τον πασά ο Εφές των Εφέδων, αρχές της πρώτης δεκαετίας του 
20ου αιώνα. Ο πασάς το πρότεινε συμβιβασμό και παράδοση των όπλων ώστε να τον 
αφήσουν ήσυχο, ο Τσακιτζής δεν ήταν όμως από αυτούς τους ληστές που θα πέθαιναν 
από  φυσικό θάνατο.

“Αν θες έλα να τα πάρεις!”

Ο Τζακιρτζαλή Μεχμέτ Εφέ ή αλλιώς Τσακιτζής γεννήθηκε το 1872 στο χωριό Αγιασαλούκ 
της επαρχίας Οιντεμίς κοντά στο Αϊδίνι. Το όνομά του έμεινε στην ιστορία ως “Ρομπέν της 
Ανατολής” ή  “Ιππότης των Όρεων”.  Υπήρξε ο  τελευταίος και πιο λαοφιλής Ζεϊμπέκης 
κοινωνικός ληστής. Ανέβηκε στα βουνά το 1899 για να πάρει εκδίκηση για την ατίμωση της 
οικογένειας του και τη δολοφονία του πατέρα του, επίσης λησταντάρτη, σε παγίδα που του 
έστησε ένας Οθωμανός αξιωματούχους με τον οποίο παλαιότερα είχανε συνεργαστεί. Ο 
Τσακιτζής έγινε διάσημος τόσο γιατί είχε με το μέρος του ένα μεγάλο κομμάτι του αγροτικού 
πληθυσμού, κάτι  που το κέρδισε με τις “αγαθοεργίες” του υπέρ των αδύναμων και την 
αντιεξουσιαστική του δράση, όσο και γιατί έγινε ο βραχνάς στο σβέρκο των διωκτών του 
από τους οποίους ξεγλίστραγε και γελοιοποιούσε διαρκώς. Ας μη ξεχνάμε πως, αν και 
λαοφιλής, ήταν ένας ληστής που σκότωνε με αρκετή ευκολία τα θύματά του, λέγεται πώς 
είχε σκοτώσει περίπου 1000 άτομα, και ουσιαστικά είχε υπό τον έλεγχό του αρκετά μεγάλο 
μέρος της περιοχής γύρω από την Σμύρνη.  Η φήμη του έφτασε πολύ μακρυά μέσω του 
διεθνούς  τύπου  ο  οποίος  παρακολουθούσε  τις  εξελίξεις.  Άγγλοι  και  Γάλλοι  πρόξενοι 
έστελναν  συστηματικές  αναφορές  σε  ξενόγλωσσες  εφημερίδες  για  τα  γεγονότα  που 
διαδραματίζονταν  στην  περιοχή.  Μη  ξεχνάμε  πως  ήδη  οι  “μεγάλες  δυνάμεις”  είχαν 
σημαντική οικονομική και διπλωματική παρουσία  στη Σμύρνη και ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα 
για τα τεκταινόμενα.
 
Ο Τσακιτζής σκοτώθηκε μετά από 48ωρη μάχη το 1911 στην περιοχή Ναζιλλί. Το πτώμα 
του βρέθηκε ακέφαλο και χωρίς χέρια. Κάποιο κιζάνι του κατάφερε και ξεγλίστρησε με τα 
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λείψανα  ώστε  να  γελοιοποιήσει  για  άλλη  μια  φορά  τις  αρχές  οι  οποίες  περίμεναν  να 
εκθέσουν ως τρόπαιο το κεφάλι του, όπως συνήθιζαν με άλλους ληστές. Λέγεται πως μια 
από τις γυναίκες του, η Ραζιγιέ Αμπλά,  αναγνώρισε πως το πτώμα ήταν πράγματι του 
Τσακιτζή. Αφού τελικά εκτέθηκε σε κοινή θέα κρεμασμένο ανάποδα για παραδειγματισμό, 
το  ακρωτηριασμένο  σώμα  του  Τσακιτζή  θαύτηκε  στο  βουνό  Καρίντζαλι.  Ο  “Εφές  των 
Εφέδων”  λατρεύτηκε  ως  λαϊκός  άγιος  ενώ  στο  μνήμα  του  ακόμα  και  σήμερα  γίνονται 
τάματα.

Ο  Τσακιτζής  έγινε  κατά  κάποιο  τρόπο  ένας  ληστής  ποπ  σταρ,  αποτελώντας  το 
“ανατολίτικο” αντίστοιχο του δυτικού “Ρομπέν των Δασών”. Γράφτηκαν δεκάδες τραγούδια 
στο όνομά του, ποιήματα, λογοτεχνικά έργα, λαϊκά αφηγήματα, παραστάσεις καραγκιόζη, 
γυρίστηκαν μέχρι και ταινίες, πολλές δεκαετίες μετά το θάνατό του η φήμη του έμεινε και 
παραμένει ζωντανή. 

Τσακιτζής – Ρόζα Εσκενάζυ 1930

Μέσ’ της Σμύρνης τα βουνά
και τα άγρια τα νερά X2

με λεν εμένα Τσακιτζή
γιαρ φίνταν μποϊλού, 
αχ παλληκάρι στην καρδιά

με λεν εμένα Τσακιτζή
γιαρ φινταν μποϊλού, 
αχ λεοντάρι στην καρδιά 

Κάθε μια μου τουφεκιά
είναι και παλικαριά X2

με λεν εμένα Τσακιτζή
γιαρ φινταν μποϊλού, 
αχ παλληκάρι στην καρδιά

με λεν εμένα Τσακιτζή
γιαρ φινταν μποϊλού, 
αχ λεοντάρι στην καρδιά 
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Αλλαγή εποχής 1920 και μετά...

Ο Κεμάλ Ατατούρκ με έδρα την Άγκυρα, έχοντας κηρύξει ήδη πόλεμο από το 1919 στην 
Πύλη, προσεγγίζει τις διάφορες τσέτες ληστανταρτών που είχαν απομείνει, με σκοπό να τις 
εντάξει στο πολιτικό και στρατιωτικό του σχέδιο. Είναι η περίοδος που ο ληστανταρτισμός 
περνάει στην πιο πολιτική του φάση, γίνεται δηλαδή μέσω επιβολής πολιτικών-εθνικιστικών 
σχεδίων, λίγο πριν πεθάνει ολοκληρωτικά ή μετεξελιχθεί-ενταχθεί σε πολιτικά οργανωμένα 
κινήματα.  Είναι  οι  Ζεϊμπέκηδες που σφάξαν του χριστιανούς της Σμύρνης και  των γύρω 
χωριών το 1920 ως απάντηση στις ωμότητες του ελληνικού στρατού που επιχείρησε να 
καταλάβει τα εδάφη της περιοχής. Εντάχθηκαν με αυτό τον τρόπο στην εθνική αφήγηση του 
σύγχρονου  τουρκικού  κράτους  ως  μαχητές  του  εθνοαπελευθερωτικού  πολέμου  για  την 
Ανεξαρτησία. 

“Δημοσιεύανε φωτογραφίες ζεϊμπέκιδων, μπαγλαμαδακια, μπουζούκια, αργιλέδες... Αλλά τι  
δουλειά, μωρέ, έχουν αυτά τα καθάρματα, τα κάπαλα της πληγής, τα ζεϊμπέκια; Να τους πει  
κανείς, τι ξέρετε εσείς από αυτά; Εμείς τα είδαμε με τα μάτια μας και γεμίσανε την ψυχή μας  
με αίμα... την καρδιά μας φόβο, και τα χέρια μας φωτιά... Ο Θεός να μην σας αξιώσει να τα  
δείτε...
Οι Ζειμπέκιδες ήταν κάτι κοντά βρακάκια, με γυμνά πόδια, σαν τσι διαόλοι...  Γεμάτοι από  
πάνω ίσαμε κάτω σούβλες,  ξουράφια,  μαχαιράκια,  αργιλέδες,  τανάλιες,  μπαλτάδες...  σαν  
κινούμενο  χασάπικο  ήτανε...  τσιγκέλια,  αλυσίδες,  λουριά...Αυτά  όλα  τα  ρεζιλίκια  τους,  τα  
πετάγανε αμέσω από πάνω τους, άμα θέλανε, στα ζόρια...Τα' χανε χωμένα και κρεμασμένα  
σε κάτι ζώνες, σα φαρδιοί κορσέδες ήτανε... πετσένια πράγματα. Σαλιχλίκια τα λέγανε. Το  
κεφάλι τους ήταν γεμάτο σαρίκια. Μπροστά μεριά δεν είχαν κρόσια κι ήβλεπες να ξεπροβάλει  
το μούτρο,  το  κούτελο,  τα μάτια,  τη φρίκη,  όπως έβλεπες να ξεπροβάλει  ξαφνικά και  να  
κόβονται  τα πόδια σου και  σταματάει  η καρδιά σου...  όσους σκότωνε τόσα σαρίκια είχε.  
Αυτούς που τους φωτογραφίζανε οι  Τούρκοι  και  τους λέγανε με ελληνικά γράμματα που  
βάζανε  πάνω  στη  φωτογραφία:  “  ο  περίφημος  τάδε  ζεϊμπέκης  του  Ντεμισιού”  ότι  είχε  
σκοτώσει δέκα χριστιανοί, δεν το λέγανε. Κι ο περίφημος ζεϊμπέκης ήταν κορδωτός... σαν το  
κτήνος ηκαμάρωνε... σαν τον σκορπιό. 
Εγώ μονάχα θα σας πώ... Τι κάνανε αυτά τα παλιοζεϊμπέκια... τίποτα άλλο...

Την σπάγανε την πόρτα άμα δεν άνοιγες, χώνανε στα σπασμένα σανίδια αυτό το άγριο  
μούτρο – το κεφάλι τως – και μώλις τους ήβλεπες έτρεχε μέσα στο κορμί σου ένας  
παγωμένος ηλεκτρισμός. ... 
-Τι θέτε;
Και σου απαντούσαν:
- Κορίτσια”. 

(Παπάζογλου,  Γεώργιος Κ. Τα χαϊρια μας εδώ : Ονείρατα της άκαυτης και  της καμμένης 
Σμύρνης, Αγγέλα Παπάζογλου / Γεώργιος Παπάζογλου)

Αν η  ιστορία  των  Ζεϊμπέκηδων τελειώνει  μέσα στη  δίνη  των  εθνικισμών,  η  ιστορία  του 
ζεϊμπέκικου και της κοινωνικής ή αντικοινωνικής ηθικής του συνεχίζεται ακάθεκτη. Με όχημα 
το ρεμπέτικο ρεπερτόριο το οποίο αγκαλιάζεται τόσο από τις λούμπεν τάξεις του υποκόσμου 
των μεγάλων πόλεων όσο από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, ο ζεϊμπέκικος γίνεται πολύ 
σύντομα ένας από τους πιο αγαπητούς χορούς.
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ΣΤ. Πρελούδιο – Βία και υπόκοσμος

14. Ο Πίκινος 
(Αθηναϊκό ρεμπέτικο,σύνθεση: Κώστα Ρούκουνα, 1903-1984)
15. Δεν έχω πια επιθυμία για κορμί 
(σύνθεση: Γιάννης Χρηστίδης, στίχοι: παραδοσιακό Ασίκικο ποίημα με θέμα τον Κιόρογλου – 
Εργαστήριο Ποιητικής)

Η  κληρονομιά  που  άφησαν  πίσω  τους  οι  Ζεϊμπέκοι  όπως  ήδη  αναφέραμε  έγινε  πολύ 
γρήγορα οικειοποιήσιμη από ένα μεγάλο μέρος τον κατοίκων των πόλεων. Η κουλτούρα 
τους  μεταφέρθηκε  από  λιμάνι  σε  λιμάνι,  και  από  πόλη  σε  πόλη,  μαζί  με  τους 
μετακινούμενους  πληθυσμούς.  Σημαντικός  φορέας  διάδοσης  της  υπήρξε  η  ρεμπέτικη 
μουσική. Το ρεμπέτικο λοιπόν από ένα σημείο και μετά, ιδιαίτερα τις δεκαετίες '20 με '30,  
ταυτίστηκε με την πολιτισμική παραγωγή των λούμπεν τάξεων. Δηλαδή του υποκόσμου των 
πόλεων. 

Ήδη  από  τα  τέλη  του  19ου  αιώνα  εμφανίζεται  μια  ιδιαίτερη  τάση  “αντικοινωνικών” 
κουλτούρων.  Απόστρατοι  γενίτσαροι,  πρώην  κλέφτες  και  αντάρτες,  μετανάστες  της 
υπαίθρου διαφόρων εθνικοτήτων, καϊκτζίδες, βαρκάρηδες δηλαδή, συγκροτούσαν παρ' όλες 
τις αντιθέσεις τους ένα πλέγμα ισχυρών ισναφιών του υποκόσμου όπου ίσχυαν οι δικοί τους 
κανόνες,  οι  δικές  τους  αξίες  και  ο  δικός  τους  τρόπος  ζωής.  Λαθρεμπόριο,  ναρκωτικά, 
τεκέδες,  καφενεία,  πορνεία,  εγκλήματα  και  φυλακή,  αντικατοπτρίζουν  έναν  κόσμο  που 
στέκεται εχθρικά στον καθωσπρεπισμό της “μεγάλης κοινωνίας” και τα βάζει διαρκώς με τις 
κρατικές αρχές που από πολύ νωρίς προσπαθούν να ελέγξουν την όλη κατάσταση. 

Γίνονται  γνωστοί  ως  καμπανταήδες,  κουτσαβάκιδες  ή  απλώς  μάγκες.  Οι 
Καραμπουζουκλίδες,  δηλαδή  οι  μαυρομουστάκιδες  της  υπαίθρου,  σήμα  κατατεθέν  της 
παλικαριάς  γίνονται  το  πρότυπο  των  νέων  λούμπεν  κοινωνικών  τάξεων.  Ο  υπέρμετρος 
ανδρισμός,  με  την επιτηδευμένη ευγένεια,  η αρρενωπότητα που “δεν σηκώνει  μύγα στο 
σπαθί της”, η παράβλεψη των νόμων και οι εκδικητικές πράξεις βίας, χαρακτηριστικά της 
κοινωνικής συμπεριφοράς των ληστανταρτών, αναμιγνύονται  με νέα πολιτισμικά πρότυπα 
και κοινωνικές συμπεριφορές των ανθρώπων των πόλεων.

Η επίδειξη είναι  βασικό στοιχείο  της  μάγκικης  επιτέλεσης:  βαριά  βραχνή φωνή,  βρισιές, 
φτύσιμο, αργό και συρτό περπάτημα, τα τσουλούφια στο μαλλί και η ψεύτικη ζωγραφιστή 
ελιά, μέχρι και τα τατουάζ. Το μαχαίρι ή το όπλο απαραίτητο αξεσουάρ μαζί με το κομπολόι ή 
τη μαγκούρα. Ο ελληνικού τύπου μάγκας, ο κουτσαβάκης, είναι μια κοινωνική μορφή που 
περιλαμβάνει  στοιχεία από την αρβανίτικη κλεφτουριά,  τους μπράβους των Επτανήσων, 
εξού και το φράγκικο ντύσιμο, και τους νταήδες της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. 
Στο  ελληνικό  θέατρο  σκιών  ο  Σταύρακας  είναι  η  φυσιογνωμία  που  εκπροσώπησε  τους 
κουτσαβάκηδες και έγινε ιδιαίτερα αγαπητός.

Η Σύρα, τόπος όπως λέγεται καταγωγής και του Σταύρακα, όντας το πιο σημαντικό λιμάνι 
της  Ελλάδας  μέχρι  το  1890  αποτελεί  το  διαμετακομιστικό  κέντρο  και  παράλληλα 
υποδειγματικός πυρήνας του ελληνικού υποκόσμου. Ο κόσμος των κουτσαβάκηδων ή των 
μόρτηδων της Σύρου, αποτελούμενος κυρίως από φυγάδες της Σμύρνη, με την μεταφορά 
του  λιμανιού  στον  Πειραιά  θα  μεταφερθεί  ατόφιος  και  αυτός.   Ο  Μάρκος  Βαμβακάρης 
αναφέρει  πως  η  Σύρα  γύρω  στο  1900  είχε  σαράντα  καφενεία  και  εξήντα  τεκέδες,  λέει 
επίσης,  πως  το  χασίσι  ξεκίνησε  από  τη  Σύρα  για  την  Παλιά  Ελλάδα,  και  ότι  τη  λέξη 
κουτσαβάκηδες την άκουσε εκεί πρώτη φορά.
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Οι  λεγόμενοι  κουτσαβάκηδες  είχαν  ένα  όλο  δικό  τους  στυλ  που  προσομοίαζε  σε 
ευρωπαϊκού και  αμερικάνικου τύπου μαφιόζους. Όταν δεν ήταν στη φυλακή,  το βασικό 
εκπαιδευτήριο  τους,  σύχναζαν  στα  καφενεία  και  στις  μουσικές  σκηνές  της  εποχής.  Οι 
κουτσαβάκηδες  και  αργότερα οι  μάγκες  ασπάστηκαν τον ζεϊμπέκικο  ως ένα  χορό που 
εκφράζει την πραγματικότητά τους. Μια πραγματικότητα όπου η ατομική ανεξαρτησία και 
ελευθερία  συγχέεται  με  μια  επιτηδευμένη  αρρενωπότητα  συγκροτώντας  ένα  σύμπαν 
ανθρώπων που ζει στο περιθώριο της “καθώς πρέπει” κοινωνίας και ενίοτε εναντίον της. 
Τον χορεύανε ελαφρώς παραλλαγμένο, ενώ το βασικό του χαρακτηριστικό, ότι είναι ένας 
ατομικός  αυτοσχεδιαστικός  χορός  τον  οποίο  δεν  επιτρέπεται  να  διακόψει  κανείς, 
διατηρείται απαράλλαχτο. Και φυσικά συνεχίζει να είναι αιτία για τσαμπουκάδες.

Τώρα  όμως  η  θεματολογία  των  ζεϊμπέκικων  σκοπών  και  γενικά  των  ρεμπέτικων 
τραγουδιών, δεν μιλάει για πλέον για μάχες σε βουνά με άδικους αξιωματούχους. Ανάμεσα 
σε  έρωτες,  στεναχώριες  και  βάσανα,  ναρκωτικά  και  κυνηγητά  με  την  αστυνομία,  τα 
εγκλήματα  τιμής  αποτελούν  έναν  ακόμα  θεματολογικό  άξονα  της  νεότερης  ρεμπέτικης 
φιλολογίας. 

Ο ζεϊμπέκικος θα ακολουθήσει την πορεία του νεότερου ελληνικού ρεμπέτικου. Το κοινό 
του και τα μουσικά κέντρα θα παραμείνουν λίγο έως πολύ παρόμοια. Από τις “ποιοτικές” 
ρεμπέτικες  σκηνές  μέχρι  τα  μπουζούκια  και  τα  ξενυχτάδικα,  πλούσιοι  και  φτωχοί  θα 
χορεύουν τις ζεμπεκιές τους στην ίδια πίστα, επιδιώκοντας  μέσω της παλικαρίσιας και 
μάγκικης επιτέλεσης, του υπέρμετρου ανδρισμού και της αυτοέκθεσης να έρθουν σε μια 
ιδεατή ισότητα. Σαν να αποτελεί το ζεϊμπέκικο μια συμβολική εξισωτική διαδικασία όπου, 
μέσω των “πρωτόγονων” και πατριαρχικών του κατάλοιπων, δοκιμάζονται χαρακτήρες και 
όχι τσέπες. Δεν είναι καθόλου περίεργο που ο υπόκοσμος, μέρος του οποίου ήταν με τον 
τρόπο του ο Κοεμτζής, θα αναζητήσει την επιβεβαίωση της αλήθειας του στο ίδιο μαγαζί  
που  σύχναζε  ο  Ωνάσης  ή  έστω   οι  φραγκάτοι  της  εποχής.   Άραγε  η  διακοπή   του 
ζεϊμπέκικου τελετουργικού, που οδήγησε τον Κοεμτζή στην εκδικητική μανία και στο φόνο, 
υπήρξε  τελικά  μια  μορφή  “πρωτόγονης”  και  όχι  και  τόσο  συμβολικής  απόδοσης 
δικαιοσύνης;

Σ'  αυτή  την  τελευταία  ενότητα  παρουσιάζουμε  ένα  αφηγηματικό  τραγούδι,  το  οποίο 
περιγράφει την δολοφονία του Πίκινου, φημισμένου ιδιοκτήτη μπυραρίας στο Θησείο. Το 
τραγούδι γραμμένο από τον Ρούκουνα, ο οποίος πιθανώς ήταν παρών στο περιστατικό, 
είναι αφιερωμένο στον φίλο του. 

Ο Πίκινος - Ρούκουνας, 1935

Μες στο Θησείο βρε παιδιά στου Πίκινου τη μπίρα
γλέντησε όλος ο ντουνιάς Περαίας και Αθήνα

Αμάν άντρες γυναίκες λέγανε πάμε παιδιά να πιούμε
στου φίλου μας του Πίκινου και να ξημερωθούμε

Λέγανε παμ’ ν’ ακούσουμε σαντούρι το Γιαννάκη
και τραγουδάκια όμορφα από το Σαμιωτάκι

Αμάν τώρα καημένε Πίκινε ούτε μια παλιοτέντα
δεν έμεινε στη μπίρα σου για μια παλιοκουβέντα
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Ξύπνα καημένε Πίκινε από το μαύρο χώμα
κι έλα να δεις τους φίλους σου που σε θυμούνται ακόμα

Αμάν οι φίλοι σου ρε Πίκινε για σένα θρηνούνε
πως άδικα σε σκότωσαν και μέσα τους πονούνε

Το τελευταίο τραγούδι με τίτλο “Δεν έχω επιθυμία για κορμί” δημιουργήθηκε στα πλαίσια 
του Εργαστηρίου Ποιητικής. Πρόκειται για μελοποιημένο ασίκικο ποίημα που αναφέρεται 
στον  Κιόρογλου.  Η  μετάφραση  είναι  του  Κοροβόνη  ενώ  η  μελοποίηση  του  γραφών. 
Σημειώθηκαν ελάχιστες παρεμβάσεις στη μετάφραση χάριν της καλύτερης μελοποιητικής 
απόδοσης. Το παραθέτουμε:

“Δεν έχω επιθυμία για κορμί”

Έλουσα την ψυχή μου μες το αίμα,
μου 'γίνε ο έρωτας και φίλος και εχθρός.
Χαράμι πια θα πάει η ζωή μου,
δεν έχω πια επιθυμία για κορμί. (χ2)

Φύγε από 'μένανε μοίρα μου κακιά,
καημό για έρωτα δεν έχω στην καρδιά.
Ο άγγελος με πήρε στα φτερά του,
δεν έχω άλλο επιθυμία για ζωή.

Χαράμι πια θα πάει η ζωή μου,
δεν έχω πια επιθυμία για κορμί.

(στο παράρτημα παραθέτουμε την παρτιτούρα)

Το παραπάνω τραγούδι χρησιμοποιεί την παραδοσιακή ασίκικη ποίηση για να επαναφέρει 
το ερώτημα πάνω στην φύση των εγκλημάτων τιμής αλλά και της αντάρτικης ζωής. Είναι 
αφιερωμένο με τον τρόπο του επίσης στον Κοεμτζή, υπογραμμίζοντας τα ανθρώπινα πάθη 
μπροστά σε έναν τσαλακωμένο βίο. 
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Επιλογος

Την  περίοδο  που  δικάστηκε  ο  Νίκος  Κοεμτζής,  Νοέμβριος  του  ΄73,  τα  ΜΜΕ  τον 
παρουσίασαν ως κτήνος  και  ανθρωπόμορφο τέρας.  Ο εισαγγελέας  Πολυχρονόπουλος, 
κατά την αγόρευσή του, περιέγραψε τον Κοεμτζή ως «αιμοσταγή λαίλαπα και φρικαλέο 
κακούργο, τρέφοντα μίσους κατά παντός αστυνομικού οργάνου». 

Η καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε στις 12 Νοέμβριου του 1973: Τρις εις θάνατον και 
οκτώ φορές  ισόβια.  Ο Νίκος  βίωσε  την επί  έτη  αναμονή  της  εκτέλεσής του  έως ότου 
μετατράπηκε σε ισόβια. Έμεινε στη φυλακή 23 χρόνια.

Στην πορεία όμως βρήκε και πολλούς υποστηρικτές. Η ζωή του έγινε ταινία 
– η γνωστή “Παραγγελιά” του Παύλου Τάσιου - ενώ το τραγούδι που έγραψε για αυτόν ο 
Σαββόπουλος το “Μακρύ Ζεϊμπέκικο για το Νίκο” γίνεται  αντικείμενο έριδας μεταξύ του 
Μάνου Χατζιδάκι, διευθυντή του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ, και της μεταπολιτευτικής 
λογοκρισίας του Κ.Καραμανλή. 

Όταν  ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος Γιώργος Μητρόπουλος είχε 
την  έμπνευση  να  παίξει  το  κομμάτι  και  να  ακουστεί  αυτό  σε  ολόκληρη  την  Ελλάδα, 
ζητήθηκε  η  εκ  “των  άνω”  η  απόλυσή  του.  Ο  Χατζιδάκις  ως  απάντηση  στις  πολιτικές 
“πιέσεις” ζήτησε να παιχτεί  το κομμάτι για 60 λεπτά σε επανάληψη και σε κάθε επανάληψη 
να  τονίζεται  πως  είναι  επιθυμία  του  ίδιου  να  ακούσει  προσεκτικά  το  κομμάτι  του 
Σαββόπουλου.

Ο  Νίκος  αποφυλακίστηκε  στις  29  Μαρτίου  του1996.  Δήλωσε  μετανιωμένος  και 
σωφρονισμένος παρά τα μαύρα χρόνια που πέρασε μες στη φυλακή. Αναφέρθηκε για τη 
λευτεριά σαν ύψιστο αγαθό καθώς και για τον ηθικό του κώδικα ο οποίος τον κράτησε 
όρθιο  και  αξιοπρεπή  τα  23  αυτά  χρόνια.  Μετά  την  αποφυλάκισή  του  πουλούσε  την 
αυτοβιογραφία  του  έξω  από  τα  δικαστήρια  της  Ευελπίδων  και  τις  Κυριακές  στο 
Μοναστηράκι υπογράφοντας αφιερώσεις στην πρώτη σελίδα. 

Πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου 2011 στο Μοναστηράκι, σε ηλικία 73 ετών. Ο θάνατός του 
προήλθε από έμφραγμα τι οποίο έπαθε την ώρα που πουλούσε βιβλία στο τραπεζάκι του.
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Μακρύ ζεϊμπέκικο για το Νίκο - Διονύσης Σαββόπουλος 1979 (το τραγούδι αυτό παίχτηκε 
από τα ηχεία  μετά το τελευταίο κομμάτι της παράστασης και κατά την αποχώρηση των 
ακροατών-θεατών): 

Λοιπόν μολύβι και χαρτί, η απόγνωση άνοιξε λαγούμι
Σκιές που χώθηκαν με λάμψεις μαχαιριού σε πιο στενό κελί
ψηλά με πέπλα αίματος Χλιμίντριζε η Σελήνη
Δεν έχει ελπίδα, ελευθερία δεν ζητά, αλλά δικαιοσύνη

Γεννήθηκε σ’ ένα λασπότοπο, κοντά στην Κατερίνη
Σκιές με λάμπες θυέλλης που γλιστρούν στου Άδη το πανί
Ο Νίκος ήταν ο πρωτότοκος, τον άλλον λέγαν Δημοσθένη
Βουβός δεσμός, εικόνα παιδική, σε άλλο χρόνο αναπλεγμένη

Ο γέρος του είχε κρυψώνα το βουνό απ’ το `45
Κι οι χωρικοί απ’ τον φόβο των Αρχών, μακραίναν κι απ’ τον γιο
Κι αυτός τους έβλεπε στρωμένους στην δουλειά και μέσα του άναβε η μανία
του στριμωγμένου ανάμεσα στο πλήθος και την Αστυνομία

Ώσπου μια μέρα χωρίς αποσκευή, τσουλώντας της τρύπας του την ρόδα
Κυλάει απ’ την Μακεδονία ως εδώ, κι ακόμα που θα βγει;
Θα τρέχει πάντα για το άστρο που δε φτάνει καμιά Αστυνομία
Για τους φυγάδες αυτός ο ουρανός είν’ η παρανομία
Νίκο, αγγίζω το στοιχείο σας
Νίκο, μες τον υπόκοσμο της γλώσσας
Δυο καταδίκες 6 χρόνια για κλοπή, τον είδα όταν βγήκε
Κρατούσε πλέον μιαν απόσταση απ’ την τρέλα, όχι για να σωθεί
Αλλά για να την σώσει αν με νοείς, να λόγου χάρη ήθελε γάμο
Και τότε τού `παν «έλα σε μάς για να προδώνεις» δε δέχθηκε στιγμή!

Κι απ’ την βαθειά των υπογείων τους την λύσσα, κατέφυγε στην επαρχία
Μα όπου κιαν πήγε, το σήμα είχε σταλεί, στην Σαλλονίκη τον τσακίσαν
Σχεδόν τρεκλίζοντας ξανά `ρθε στην Αθηνά, και τότε πιάσαν τη μνηστή του
Της είπαν λόγια, βοηθήσαν κι γονείς ώσπου διέκοψε μαζί του

Κι ωστόσο ζούσε τελείως σοβαρός, υπνοβατώντας σ’ ένα κράτος
Που θριαμβεύει με μιαν ατέλειωτη στριγκλιά «διαφυγή καμιά»
Κρατώντας μόνο μια κρυφήν αναπνοή, των μπουζουκτζίδικων το γκέτο
Βαθιά εικόνα, που η έκσταση εκεί, ακόμα λειτουργεί
«ν’ ακούω» έλεγε «τα λόγια, τη φωνή, και τ’ αδελφάκι μου υψωμένο
να το κοιτάω στον χορό του μοναχό, και κάτι να παθαίνω»
Νίκο, σκυλάδικο Σαββάτο
Νίκο, σπασίματα γεμάτο
Παραγγελιά, και περιμέναν καθισμένοι, και τα ηχεία το αναγγείλαν
Κι όλα τα όργανα συλλάβαν το σκοπό για το χορό του Δημοσθένη
Καθώς ανέβαινε, η πίστα ήταν γεμάτη, ακούστηκε να ουρλιάζει
Παραγγελία, γιατί το είδε το κακό με δρασκελιές να πλησιάζει
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Η πίστα άδειασε, μονάχα δυο αστυνόμοι, χορεύαν, γυρνώντας του την πλάτη
τότε τους έσπρωξε ο μικρός με μια στριγκλιά «δικό μου το κομμάτι»
Τον ρίξαν κάτω σε γυαλιά κομματιασμένα, ξεφώνιζε όπως τον εσέρναν
Σαν ένα φιλμ ιλιγγιώδες η ζωής τους, του Νίκου έκαψε τα φρένα
Έξω απ’ την τρέλα δεν είχε κάτι να πιαστεί, γιατί του το `χαν διαλύσει
Κατρακυλάει στον προβολέα των σκοταδιών του, στην φρικαλέα ατραξιόν του
Με τόση βία που είναι αδύνατον να πω, τι έγινε εκεί κάτου
Το δράμα όλο συντελέστηκε θαρρώ, στον χώρο του αοράτου

Στον εαυτό του είπε «Νίκο, συγκρατήσου» τραβώντας κίολας το λεπίδι
Τον πρώτο που την έφαγε τον είδαν, με μια ταυτότητα να σκύβει
Σφαχτηκαν 3 μαχαίρωσε άλλους 6, φωνές, «ανοίχτε θα μας σφάξουν»
Τραβώντας έξω τον μικρό παραμιλούσε «εσένα δε θα σε πειράξουν»
Νίκο, σόι αλλοπαρμένο
Νίκο, τι έχεις καμωμένο;
Μετά κατέφυγε στο σπίτι ενός γνωστού, μα ένοιωσε ότι θα τον δώσουν
«θα φύγω» είπε «με μια βάρκα ν’ ανοιχτώ, φουρτούνες να με πνίξουν, ΝΑ!
Να τρελαθούνε, που Νίκο να γυρεύουν, και Νίκο να μην βρίσκουν»
Μα όπως βγήκε τους είδε σαν βαλέδες, ο ένας με τις χειροπέδες

Τον εκυκλώσαν και από τα γύρω μέρη, κρεμόταν η ζωή του
από ένα νήμα που δε θα `δινε σ’ αυτούς, και πέταξε μαχαίρι
Να αναγκαστούν να τον σκοτώσουν οι Αστυνόμοι, μα εκείνοι τού `ριχναν στα πόδια
Σερνόταν κι έβριζε ώσπου ένας ταβερνιάρης, του `δωσε μια με ένα καδρόνι

Η δίκη του έγινε τον άγριο Νοέμβρη, το ένιωθε άραγε κι εκείνος;
Ο Τύπος πάντως, τον πρόβαλε ανοιχτά σαν αιμοβόρο κτήνος
Τα ίδια λέγαν και πολλοί προοδευτικοί «παράξενο δεν ήταν»
Η σύμβασή τους διαισθάνθηκε σ’ αυτόν, μιαν άλλη απειλή

Τό `παν επίσης λαϊκοί ένα σωρό, στον συνεργάτη ενός εντύπου
Μα ο Μπιθικώτσης τον διώχνει και του λέει «που να σου εξηγώ»
Δεν είχε μάρτυρες εκτός τ’ αφεντικό και την νοικοκυρά του
Οι δικηγόροι λέγαν «ανώμαλη ψυχή, κοιτάξτε τα χαρτιά του»
Νίκο, χωριό συσκοτισμένων
Νίκο, ποίοι σ’ έχουν κυκλωμένο;
Ο ίδιος ξέγραψε απ’ αρχής τον εαυτό του, το είπε «πρέπει να πεθάνω»
Μπήκε στον κόπο δηλαδή τον δικαστών μα αυτοί δεν μπήκαν στον δικό του
Καθώς διηγώταν την ζωή του, θαρρούσα δε θ’ αντέξω
Η δική εξελισσόταν μέσα μα η δικαιοσύνη ήταν απ’ έξω

Στα γράμματά του από τη φυλακή, ο βίος δε διαφέρει
Ασφυκτιούσε σαν ζωο μυθικό, εδώ όσο κι εκεί
Μην είναι τάχα ένα ρίγος παραπέρα, που δείχνει απόσταση από το δράμα
και μεταφέρει σαν ιπτάμενο ένα θαύμα, της δικαιοσύνης την γαλέρα

Η τέχνη μου έζησε παράξενες στιγμές, και από δίκιο ξέρει
Τα κίνητρά του δεν ήταν ταπεινά, τον βλέπω σε αργές στροφές
Σαν μια Θεότητα που λύει τον πανικό της και διαστέλλεται ξεσπώντας
Στ’ ανυποψίαστα μπουλούκια του γλεντιού, που βιάζουν το άσυλό της
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Η ουρά που αυξάνει φτύνοντάς τον ας λυσσάει, με τον ζουρλό μανδύα
και με τα ηλεκτροσόκ να τον κλονίσει, θα λάβει ότι της αξίζει
Στους λαβυρίνθους του εφιάλτη οδηγημένη, αιώνια, δίχως σωτηρία
Στην τακτική δουλεία του δικαστή, που δεν καταλαβαίνει
Νίκο, ποτέ δε θά `ναι έτσι
Νίκο, είν’ η αρρώστια που μας σώζει
Καθώς σε φέρνει πιο μακριά κι απ’ το κελί σου
Νίκο, στον ουρανό της μουσικής σου
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