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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ησλ ζπνπδψλ κνπ ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ θαη ήηαλ δίπια κνπ κέρξη 

ην ηέινο, ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν. Αξρηθά, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ θα. Διέλε Καιιηκνπνχινπ γηα ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 

 Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε 

ζηήξημαλ θαη κε βνήζεζαλ ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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1.Δηζαγσγή 

      Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηε κνπζηθή ζπκβνιή ηνπ Γηνλχζε 

αββφπνπινπ ζην ειιεληθφ ξνθ, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν πνπ ε Διιάδα βξηζθφηαλ ππφ 

ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο (1967-1974). Σν έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηφο κνπ 

ην έδσζε ε αγάπε κνπ γηα ηε ξνθ κνπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε κνπζηθή ηνπ 

Γηνλχζε αββφπνπινπ, ηεο νπνίαο ε αλάιπζε κπνξεί θαηά ηε γλψκε κνπ λα 

νδεγήζεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ζηεξίρζεθα ζε 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, φπσο επίζεο ζε αξθεηέο ζπλεληεχμεηο ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αββφπνπινπ φζν θαη άιισλ αλζξψπσλ ηεο ηέρλεο. Μεγάιν κέξνο επίζεο 

θαηαιακβάλνπλ πεγέο απφ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία 

ρξνλνινγηθά βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε, θαζψο θαη νξηζκέλα 

ληνθηκαληέξ πνπ κνπ έδσζαλ ρξήζηκν πιηθφ. Σέινο αθηέξσζα ρξφλν ζηελ 

πξνζεθηηθή αθξφαζε ησλ LPs ηνπ αββφπνπινπ, ζέινληαο ηδίσο λα θαηαλνήζσ θαη 

λα εξκελεχζσ κε κνπζηθνχο φξνπο ηε ζχλδεζε ξνθ θαη παξάδνζεο ζηνπο δίζθνπο 

ηνπ. Ζ βηβιηνγξαθία ζηελ παξνχζα εξγαζία αλαδεηήζεθε κε βάζε ηελ ζεκαηηθή θάζε 

θεθαιαίνπ. Δπηιέρζεθε κέζα απφ έξεπλα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη ζε εμσηεξηθέο βηβιηνζήθεο, κέζσ θηιηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία ήηαλ 

πξφζπκα λα κνπ παξαρσξήζνπλ νξηζκέλν πιηθφ, θαη θπξίσο κέζα απφ πεγέο ζην 

δηαδίθηπν φπνπ ππάξρεη πινχζην πιηθφ ζπλεληεχμεσλ. πσο πξναλαθέξζεθε, ε 

δηαδηθαζία ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο ζηεξίρζεθε ζηε δνκή ησλ θεθαιαίσλ ηεο 

εξγαζίαο.  

      Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη επηά θεθάιαηα, απφ ηα νπνία ην πξψην θαη ην 

έβδνκν απνηεινχλ ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ επίινγν ελψ ηα ππφινηπα πέληε ην θχξην 

κέξνο ηεο εξγαζίαο. Σν δεχηεξν θεθάιαην μεθηλά κε κηα εηζαγσγή ζηελ πεξίνδν ηεο 

δηθηαηνξίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θάπνηα γεληθά ηζηνξηθά ζηνηρεία, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα εζηηάδεη ζηελ αζηπλφκεπζε ηεο πλεπκαηηθήο δσήο θαη ζην θαζεζηψο 

ινγνθξηζίαο πνπ είρε επηβιεζεί ηφζν ζηε κνπζηθή φζν θαη ζην ζέαηξν, ηελ πνίεζε 

θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Κιείλεη κε κία αλαθνξά ζε νξηζκέλνπο κνπζηθνχο θαη 

πνηεηέο πνπ γξάθνπλ ζπλερψο ηα πξψηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο ζε ζπλζήθεο 

παξαλνκίαο, αιιά θαη ζηελ ιεγφκελε «επαλαζηαηηθή» κνπζηθή πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κσζηή Κνξλέηε (2015) απνηειεί 

ηε ζπγρψλεπζε ηνπ παιηνχ κε ην λέν, ηεο παξάδνζεο δειαδή κε ην ξνθ. Δπνκέλσο, 

ζην δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε κηα γεληθή έξεπλα γηα ηελ πεξίνδν ηεο 
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δηθηαηνξίαο, ε νπνία αθνξνχζε ηφζν ηζηνξηθά φζν θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

επνρήο. ρεηηθφ πιηθφ εληνπίζηεθε ζε κηα ζεηξά απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο 

(ελδεηθηηθά, Παπαληθνιάνπ 2010, Κνξλέηεο 2015, Ληγλφο 2012). 

      ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην ξνθ ελ ξνι θαη νη ηξεηο θάζεηο εμέιημήο ηνπ 

δηεζλψο. ηε ζπλέρεηα, ζρνιηάδεηαη ε εμέιημε – κε θάπνηα θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε 

ην εμσηεξηθφ – ηνπ ξνθ ελ ξνι ζηελ Διιάδα θαη πεξηγξάθνληαη νη θάζεηο ηεο 

εμέιημεο απηήο. Με ηελ έιεπζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 1967, ην ξνθ 

θαηλφκελν πεξηζσξηνπνηήζεθε, θαζψο ζηφρνο ηνπ ρνπληηθνχ θαζεζηψηνο ήηαλ ε 

απνθπγή ηεο αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο ηέηνηνπ είδνπο πξνηχπσλ θαη αληηιήςεσλ. 

Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζε ειιεληθά ξνθ ζπγθξνηήκαηα ηεο επνρήο. ην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηζηεκνληθέο κειέηεο νη νπνίεο είραλ σο 

θχξην ζέκα ηελ εμέιημε ηνπ ξνθ θαηλνκέλνπ. Σν βηβιίν ηνπ ηζηνξηθνχ Κψζηα 

Καηζάπε κε ηίηιν «Ήρνη θαη Απφερνη: Κνηλσληθή Ηζηνξία ηνπ Ρνθ ελ Ρνι 

θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα 1956-1967» (2007) απνηέιεζε κηα απφ ηηο βάζεηο γηα ηελ 

δηθή κνπ εξγαζία ζρεηηθά κε ην ξνθ ελ ξνι. ην βηβιίν απηφ παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ξνθ ελ ξνι ζηελ Διιάδα σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο 

ηζηνξίαο ηεο ρψξαο. Δπηρεηξείηαη κηα ρξνληθή πεξηνδνιφγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

πξάγκα πνπ δελ είλαη απιφ ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπνζέηεζεο απζηεξψλ 

ρξνλνινγηθψλ νξίσλ ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία κηα ρψξαο. Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή 

κειέηε γηα ηελ εξγαζία κνπ είλαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Νίθνπ Μπνδίλε κε 

ηίηιν «Ρνθ παγθνζκηφηεηα θαη ειιεληθή ηνπηθφηεηα» (Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2006). ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ν Μπνδίλεο επηρεηξεί λα 

αλαιχζεη ηφζν ηζηνξηθά φζν θαη πνιηηηζκηθά ην θαηλφκελν ηνπ ξνθ ελ ξνθ 

ιακβάλνληαο ππφςε δχν άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ηηο θνηλσλίεο απφ φπνπ 

απηφ πξνήιζε, θαη ν δεχηεξνο αθνξά ηελ Διιάδα. Ο ζπγγξαθέαο παξαθνινπζεί ηελ 

εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ γηα 50 ρξφληα, απφ ηνλ πξψην θαηξφ εκθάληζήο ηνπ κέρξη θαη 

ζήκεξα. Γηα ηελ δηθή κνπ εξγαζία άληιεζα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ηα ειιεληθά ξνθ ζπγθξνηήκαηα θαη θαη ηνπο δίζθνπο πνπ θπθινθφξεζαλ 

ζηελ Διιάδα ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θαη επηζηεκνληθά 

άξζξα φπσο ηνπ ηζηνξηθνχ Λεσλίδα Καιιηβξεηάθε κε ηίηιν «Πξνβιήκαηα 

ηζηνξηθνπνίεζεο ηνπ Rock θαηλνκέλνπ. Δκπεηξίεο θαη ζηνραζκνί» (Ηζηορηθά, 1994), 

ζην νπνίν επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ησλ ηζηνξηνγξαθηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ πήξε ην ξνθ 

θαηλφκελν θαζψο θαη ε θαηαλφεζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ πηπρψλ ηελ 

κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ.   
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      Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ηνλ Γηνλχζε αββφπνπιν. Έπεηηα απφ θάπνηα 

βηνγξαθηθά ζηνηρεία, εμεηάδεηαη ηη ζήκαηλε γηα ηνλ αββφπνπιν ν φξνο ξνθ, θαη 

γίλεηαη παξάιιεια αλαθνξά ζε δχν πνιχ ζεκαληηθέο κνξθέο πνπ απνηέιεζαλ 

πξφηππν γηα ηνλ ίδην θαη επεξέαζαλ ην κνπζηθφ ηνπ έξγν, ηνλ Ενξδ Μπξαζέλο θαη 

ηνλ Μπνκπ Νηίιαλ. Ζ ζπδήηεζε επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζην δήηεκα ηεο 

δεκηνπξγίαο ξνθ κνπζηθήο κε ζηνηρεία ιατθήο παξάδνζεο, ε νπνία απνηέιεζε ζήκα 

θαηαηεζέλ ηνπ αββφπνπινπ. Δπίζεο, ζηηο εκθαλίζεηο ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ θαη ηηο 

ζπλεξγαζίεο ηνπ κε άιινπο θαιιηηέρλεο θαη, ηέινο, ζηελ ζπκβνιή ηνπ θιάκπ 

«Κχηηαξν» ζηηο κνπζηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο. εκαληηθφο νδεγφο γηα πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην «Κχηηαξν» ζηάζεθε ην άξζξν ησλ Καιιηκνπνχινπ θαη Κνξλέηε 

(Kallimopoulou and Kornetis 2017). ε απηφ ην θεθάιαην ζηεξίρζεθα γηα ην 

βηνγξαθηθφ θνκκάηη θαηά θχξην ιφγν ζην βηβιίν ηνπ Κψζηα Μπιηάηθα (1999). ζνλ 

αθνξά ην πψο αληηιακβαλφηαλ ν ίδηνο ν αββφπνπινο ηνλ φξν ξνθ θαη ηελ ζεκαζία 

ηνπ, είλαη ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθέο νη ζπλεληεχμεηο ηνπ ίδηνπ, ηηο νπνίεο πξνζπάζεζα 

λα αληηκεησπίδσ πάληα κε κηα θξηηηθή ζηάζε γηα λα βγάισ ηα ζπκπεξάζκαηά κνπ.   

      ην πέκπην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ε ζεκαηνινγία ζηα ηξαγνχδηα 

ηνπ αββφπνπινπ θαζψο θαη θάπνηεο θεληξηθέο ηερληθέο θαη δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

ζηηρνπξγηθήο ηνπ, ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο δίζθνπο Φορηεγό, ηο Περηβόιη ηοσ ηρειού, 

Μπάιιος θαη Βρώκηθο Φφκί. Πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ είλαη ην βηβιίν πνπ έρεη 

επηκειεζεί ν ίδηνο ν αββφπνπινο (2003). ην θεθάιαην απηφ επηρεηξψ λα ζπλδέζσ 

ηηο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζην βηβιίν κε παξαδείγκαηα απφ ηνπο ηέζζεξηο δίζθνπο, νη 

νπνίνη εμεηάδνληαη αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην.  

      Σν έθην θαη ηειεπηαίν απφ ηα θπξίσο θεθάιαηα πεξηέρεη κία αλαιπηηθή κνπζηθή 

πεξηγξαθή ησλ ηεζζάξσλ δίζθσλ ηνπ αββφπνπινπ πνπ θπθινθφξεζαλ ηελ πεξίνδν 

1960-70: ην Φορηεγό, ην Περηβόιη ηοσ ηρειού, ν Μπάιος θαη ην Βρώκηθο Φφκί. ην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ππάξρνπλ ιηγφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

ζπλεληεχμεηο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ζηεξίδεηαη ζε θξηηηθή αθξφαζε 

θαη πεξηγξαθή ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ, κε ζηφρν λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

επηρεηξείηαη κνπζηθά ε ζχλδεζε ξνθ θαη παξάδνζεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δίζθνπο.  

      Σέινο, ζηνλ επίινγν γίλεηαη κηα ζχληνκε απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο θαη επίζεο 

πξνηείλνληαη θάπνηα ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

θαιχςεη ε εξγαζία.  

      Ηδηαίηεξα ρξήζηκνη νδεγνί γηα ηελ εξγαζία κνπ ζηάζεθαλ νξηζκέλεο κειέηεο, 

φπσο ηδίσο ηνπ ηζηνξηθνχ Κσζηή Κνξλέηε (2015), ηνπ δνθηκηνγξάθνπ Γεκήηξε 
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Καξάκπεια (2003) θαη ηνπ λενειιεληζηή Γεκήηξε Παπαληθνιάνπ (2007). Ο Κσζηήο 

Κνξλέηεο είλαη ηζηνξηθφο θαη ζπγγξαθέαο. ην βηβιίν ηνπ «Σα παηδηά ηεο 

δηθηαηνξίαο: Φνηηεηηθή αληίζηαζε, πνιηηηζκηθέο πνιηηηθέο θαη ε καθξά δεθαεηία ηνπ 

εμήληα ζηελ Διιάδα» (2015) πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ν πνιηηηζκφο 

απνηέιεζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο, δεκηνπξγψληαο έλα λέν ηξφπν δσήο. 

Γηεξεπλάηαη επίζεο πψο ε «Γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ» θαηάθεξε λα αλαδεηρζεί ζε 

θνξέα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Μεγάιε βάζε ζην βηβιίν 

δίλεηαη ζηε βησκαηηθή κλήκε θαη ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ 

πξσηαγσλίζηεζαλ ζηα γεγνλφηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.  Μέζσ απηνχ ηνπ βηβιίνπ 

άληιεζα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αιιά κνπ γελλήζεθαλ ηαπηφρξνλα θαη θαηλνχξγηεο 

απνξίεο πνπ πξνζπάζεζα λα κειεηήζσ θαη λα απαληήζσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Κνξλέηεο πξνζεγγίδεη ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60, θαη θπξίσο ην 

θνκκάηη πνπ αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηδηαίηεξα ηε κνπζηθή κε ηηο αλαθνξέο ζηνλ 

αββφπνπιν, κνπ θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ζην λα αζρνιεζψ πεξαηηέξσ κε ηελ 

αλάιπζε ηεο κνπζηθήο ηνπ αββφπνπινπ. Σν βηβιίν ηνπ Γεκήηξε Καξάκπεια κε 

ηίηιν «Γηνλχζεο αββφπνπινο» (2003) ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ νδεγφο ζην θνκκάηη 

πνπ αθνξά ηνλ Γηνλχζε αββφπνπιν, θαζψο απνηειεί κηα εθηεηακέλε κειέηε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ. Αλ θαη ν Καξάκπειαο εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζην θνκκάηη 

ηνπ ιφγνπ παξά ζηε κνπζηθή αλάιπζε, αξθεηά πξάγκαηα κνπ θάλεθαλ ελδηαθέξνληα 

θαη ζέιεζα λα εκβαζχλσ ζε απηά πεξηζζφηεξν. Kαη ηα δχν παξαπάλσ βηβιία 

απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ νδεγφ θαη πεγή ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ κνπ εξψηεκα, ην 

νπνίν αθνξά ηε ζχλδεζε ιατθνχ- ξνθ ζηα θνκκάηηα ηνπ αββφπνπινπ. Σν βηβιίν ηνπ 

Γεκήηξε Παπαληθνιάνπ κε ηίηιν “Singing Poets: Literature and Popular Music in 

France and Greece” θπθινθφξεζε ζηα αγγιηθά ην 2007 θαη αλαθέξεηαη ζηηο 

νκνηφηεηεο ζηελ ινγνηερλία θαη ηε ιατθή κνπζηθή ζε Γαιιία θαη Διιάδα.  ην βηβιίν 

εμεηάδνληαη ζεκαληηθέο κνπζηθέο θηγνχξεο φπσο ν Ενξδ Μπξαζέλο, ν Μίθεο 

Θενδσξάθεο, ν Μάλνο Υαηδεδάθεο θαη ν Γηνλχζεο αββφπνπινο, νη νπνίνη είηε 

κεινπνίεζαλ θιαζζηθά πνηήκαηα είηε δεκηνχξγεζαλ έλα ζηπι ζπλδπάδνληαο ηελ 

πνίεζε κε ηελ ιατθή κνπζηθή.  Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνηέιεζε επίζεο ζεκαληηθφ 

νδεγφ ζην βαζκφ πνπ επηθεληξψλεηαη ζην έξγν ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ θαηά ηε δεθαεηία 

‟60 φπσο επίζεο θαη ζηηο νκνηφηεηεο κε ηνλ Γάιιν ηξαγνπδνπνηφ Ενξδ Μπξαζέλο θαη 

ηνλ Μπνκπ Νηίιαλ. Απφ ην βηβιίν απηφ αληιήζεθαλ επίζεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ην Νέν Κχκα. πσο αλαθέξεη ν Παπαληθνιάνπ, ν αββφπνπινο απνηειεί έλα 

ηζρπξφ παξάδεηγκα ελφο θαιιηηέρλε πνπ παιεχεη λα δηεθδηθήζεη ηελ ζέζε ηνπ ζην 
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πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα ελψ παξάιιεια απνξξνθά ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟60, νη νπνίεο ζηελ Διιάδα πήξαλ κηα δξακαηηθή ηξνπή κε ηελ έιεπζε 

ηεο δηθηαηνξίαο ην 1967. 

      Πέξαλ απηψλ, παξαηήξεζα πσο αξθεηφ κέξνο ησλ πεγψλ πνπ γξάθηεθαλ 

κεηαγελέζηεξα απφ ηηο δεθαεηίεο 1960-70 παξνπζίαδαλ κηα εμηδαληθεπκέλε εηθφλα 

ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηεο κνπζηθήο ηνπ, ελψ ζε θάπνηεο απφ απηέο δελ έιεηπε ην 

ζηνηρείν ηεο «αγηνγξαθίαο» ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ, ηδηαίηεξα απφ ππνζηεξηθηέο ηνπ 

έξγνπ ηνπ ή απφ θίινπο πνπ έγξαθαλ θξηηηθέο γηα ηνλ αββφπνπιν. ε  αξθεηέο 

ηέηνηεο ζπλεληεχμεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα νξηζκέλεο πνπ πεξηέρνληαη ζην αξρείν ηνπ 

Κψζηα Μπιηάηθα, βξίζθεη  θαλείο πην βησκαηηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο εμαηηίαο ηεο 

θηιίαο πνπ κπνξεί λα ζπλέδεε ηνλ εξεπλεηή κε ηνλ αββφπνπιν. Κάηη αθφκα πνπ 

αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη ε αιιαγή ηνπ ίδηνπ ηνπ αββφπνπινπ κε ην πέξαο ησλ 

ρξφλσλ. ε ζπλεληεχμεηο  ηνπ θαηά ηηο δεθαεηίεο ‟60 –‟70 παξαηεξνχκε πσο είλαη πην 

απζφξκεηνο, θαζψο είλαη θαη κηθξφηεξνο ζηελ ειηθία θαη, ελδερνκέλσο, ζθέθηεηαη ηα 

πξάγκαηα πην απιά. Αληίζεηα ζε ζπλεληεχμεηο ηνπ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, θαηά 

ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά αλαθαιεί κλήκεο ηνπ παξειζφληνο, θαίλεηαη λα ζθέθηεηαη πην 

ψξηκα θαη λα αληηκεησπίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην κνπζηθφ ηνπ έξγν, φρη κε 

πνιηηηθνχο θαη θνκκαηηθνχο φξνπο αιιά σο ην μεθίλεκα ηεο κνπζηθήο ηνπ πνξείαο.  

Χζηφζν ππάξρνπλ θάπνηεο ζπλεληεχμεηο θαη θξηηηθέο  (ελδεηθηηθά αββφπνπινο 1972, 

Πειηρφο 1975, Καιιηφξεο 1965) πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ηεο κνπζηθήο ηνπ 

αββφπνπινπ  κε κηα πην θξηηηθή καηηά, θάηη πνπ παξαηήξεζα πσο ζπκβαίλεη 

πεξηζζφηεξν ζε πξνγελέζηεξεο δεθαεηίεο, φπνπ ίζσο δελ ππήξρε έληνλν ην θίλεηξν 

ηεο σξαηνπνίεζεο ησλ πξαγκάησλ απφ ηνπο ζρνιηαζηέο ηνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 

κειέηεο, ζπλεληεχμεηο θαη  ηα βηβιία πνπ πξναλέθεξα, απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο δηθήο 

κνπ εξγαζίαο, αθνχ κε βνήζεζαλ λα δσ ηα πξάγκαηα κέζα απφ κία πην λεθάιηα θαη 

ακεξφιεπηε ζθνπηά. 
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2. Ο πνιηηηζκφο ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974)  

2.1. Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε  

      Ζ επηαεηία 1967-1974 ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία, ζηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο επηθξάηεζε ε βία θαη ν ηξφκνο θαζψο θαη ε παξαβίαζε θαη 

θαηαπάηεζε ζρεδφλ θάζε είδνπο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο.  

Σν ζρέδην ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, Γεψξγηνπ 

Παπαδφπνπινπ, Νηθφιανπ Μαθαξέδνπ θαη Νηθφιανπ Παηηαθνχ, ήηαλ ε θαηάξγεζε 

ηεο δεκνθξαηίαο.  Έηζη ινηπφλ, ζηηο 2 ηα μεκεξψκαηα ηεο Παξαζθεπήο 21 Απξηιίνπ 

ηνπ 1967 νη πξαμηθνπεκαηίεο αλαθνηλψλνπλ απφ ηα ξαδηφθσλα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ην ζηξαηφ. Νσξίο ην πξσί, ην ξαδηφθσλν ΔΗΡ έπαηδε 

εκβαηήξηα θαη δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη νη αγνπξνμππλεκέλνη Έιιελεο άθνπγαλ ηα 

πξψηα «Απνθαζίδνκελ θαη Γηαηάδνκελ» ησλ δηθηαηφξσλ, πνπ ήηαλ ε απαγφξεπζε 

ησλ ζπγθεληξψζεσλ άλσ ησλ ηξηψλ αηφκσλ. Με ζπληαθηηθή πξάμε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο αλαζηάιεζαλ νη δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη καηαηψζεθαλ νη εθινγέο 

ηεο 28εο Μαΐνπ 1967
1
. 

      Απφ ηφηε θαη κέρξη ην πέξαο ηεο δηθηαηνξίαο, ην 1974, αξρίδεη ε  απαγφξεπζε ηεο 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ ζηνπο δξφκνπο φρη κφλν ζηελ Αζήλα αιιά θαη ζε 

άιιεο κεγάιεο πφιεηο. Δπίζεο, ζηακαηά ε θπθινθνξία εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. 

ζεο μαλαιεηηνπξγνχζαλ ζηηο επφκελεο κέξεο ζα θπθινθνξνχζαλ ζην εμήο 

ινγνθξηκέλεο. Μηα κεξίδα αηφκσλ πξνζπαζεί λα αληηζηαζεί θαη λα αλαηξέςεη ην 

θαζεζηψο ηεο δηθηαηνξίαο. Γεκηνπξγνχληαη πνιιέο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο γηα 

απηφ ην ζθνπφ, δπζηπρψο φκσο πνιιά κέιε ζπιιακβάλνληαη, θπιαθίδνληαη θαη 

βαζαλίδνληαη. Οη δίθεο ησλ ζπιιεθζέλησλ, νη νπνίεο μεθηλνχλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1970, 

αθππλίδνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ νδεγνχλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ελάληηα ζην 

θαζεζηψο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Ζ αληίζηαζε γίλεηαη πην έληνλε θαη ζε νκάδεο 

θνηηεηψλ, νη νπνίνη απαηηνχλ ηελ επαλαθνξά ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα. Παξά 

ηε δπλακηθή πνπ δεκηνχξγεζαλ νη θνηηεηηθέο εμεγέξζεηο ζηε Ννκηθή ρνιή 

(Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 1973) θαη ηδηαίηεξα ζην Πνιπηερλείν ηεο Αζήλαο (Ννέκβξηνο 

1973), ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο δελ έξρεηαη παξά ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974 κε ηελ 

ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν (Μηθξά ηζηνξηθά I).   

                                                           
1
 Αφιζρωμα ςτον ιςτότοπο Σαν ςήμερα .«Το πραξικόπημα τησ 21

ησ
 Απριλίου» Πολιτιςτικό Ινςτιτοφτο 

Ακαδημαϊκών Ερευνών και Μελετών. 
https://www.sansimera.gr/articles/250 

https://www.sansimera.gr/articles/250
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2.2.  Ζ αζηπλφκεπζε ηεο πλεπκαηηθήο δσήο 

      ζνλ αθνξά ηελ αζηπλφκεπζε ηεο πλεπκαηηθήο δσήο, ν φισλ Γξεγνξηάδεο σο 

πξψελ αξρηζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο «Αθξφπνιηο» απνθαιχπηεη νξηζκέλα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηελ απαμίσζε ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαηά ηελ 

θξίζηκε επηαεηία. Αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζηηο επηηξνπέο ειέγρνπ πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ παξαγσγή ηνπ βηβιίνπ, ζην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηε 

κνπζηθή.  Δπίζεο κηιάεη γηα ην γισζζηθφ δήηεκα, ζην νπνίν ε ρνχληα ηάρζεθε ππέξ 

ηεο θαζαξεχνπζαο (Γξεγνξηάδεο ζην Βνπξλάο, 1997). Ο λενειιεληζηήο Γεκήηξεο 

Παπαληθνιάνπ ζρνιηάδεη επίζεο ην δήηεκα ηεο απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο θαη ηελ 

θαηάζρεζε βηβιίσλ. Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο ηεο επηβνιήο ηνπ δηθηαηνξηθνχ 

θαζεζηψηνο, πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο θιείλνπλ ην έλα κεηά ην άιιν. Μεηαμχ απηψλ 

είλαη θαη ην πεξηνδηθφ Δπηζεψξεζε Σέρλεο, ην νπνίν ππήξμε ην ζεκαληηθφηεξν 

πεξηνδηθφ ηεο ειιεληθήο αξηζηεξάο γηα ηελ ηέρλε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ινγνηερλία. 

Σν θαζεζηψο απαγνξεχεη ηελ θπθινθνξία ηνπο, νη εθδφηεο ζπιιακβάλνληαη ή 

επηιέγνπλ λα κε ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπλζήθεο ινγνθξηζίαο. Δπίζεο ζηακαηνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο βηβιηνπσιεία θαη εθδνηηθνί νίθνη. πγρξφλσο, κε ην ζηξαηησηηθφ 

λφκν δεκηνπξγείηαη θαζεζηψο πξνιεπηηθήο ινγνθξηζίαο, πνπ ζεκαίλεη φηη πξηλ 

θπθινθνξήζεη νηηδήπνηε ζα πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί απφ ηνπο ινγνθξηηέο 

(Παπαληθνιάνπ, 2010). Ζ πξνιεπηηθή ινγνθξηζία εθαξκνδφηαλ κέρξη ην 1969 θαη 

θαλέλα έληππν δελ κπνξνχζε λα θπθινθνξήζεη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο 

Λνγνθξηζίαο (Κνξλέηεο, 2015). Ζ ηέρλε θαη θάζε είδνπο πλεπκαηηθή δεκηνπξγία ζα 

απνηειέζνπλ έηζη ηα πξψηα ζχκαηα  ηνπ απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο. Θέαηξν, πνίεζε, 

θηλεκαηνγξάθνο, κνπζηθή θαη ινγνηερλία βξίζθνληαη θάησ απφ απζηεξφ θαζεζηψο 

ινγνθξηζίαο. Απαηηείηαη έγθξηζε γηα θάζε λέν έξγν πνπ παξνπζηάδεηαη, ελψ ην 

θαζεζηψο ειέγρεη επίζεο εθ λένπ ηελ «θαηαιιειφηεηα» θάζε πλεπκαηηθήο ή 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Πνιινί θαιιηηέρλεο απνθαζίδνπλ λα ζησπήζνπλ, 

δηακαξηπξφκελνη έηζη γηα ην θαζεζηψο ηεο απζηεξήο πξνιεπηηθήο ινγνθξηζίαο. 

      ην πεδίν ηεο κνπζηθήο, νη ζπλζέζεηο ηνπ Μίθε Θενδσξάθε απαγνξεχηεθαλ γηα 

πνιηηηθνχο ιφγνπο ήδε κε ηελ επηβνιή ηεο ρνχληαο ην 1967, θαη απηφ εμαθνινχζεζε 

λα ηζρχεη θαη κεηά ηελ άξζε ηεο ινγνθξηζίαο ζην ζέαηξν θαη ηε ινγνηερλία. Έηζη, ε 

αγνξά, ε πψιεζε, ε αλακεηάδνζε, ε αλαπαξαγσγή ή θαη ν δαλεηζκφο ηεο κνπζηθήο 

ηνπ ζπληζηνχζαλ αδηθήκαηα πνπ νδεγνχζαλ ζην ζηξαηνδηθείν (Κoξλέηεο, 2015: 

385).  Ζ ινγνθξηζία πνπ είρε επηβιεζεί ζηα ξαδηφθσλα, ηα πεξηνδηθά θαη ηηο 

δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο νδήγεζε ζε λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
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αθξναηεξίνπ θαη δεκηνπξγψλ, νη νπνίνη θαηέθπγαλ ζε ζπκβνιηζκνχο, 

θσδηθνπνηήζεηο θαη γεληθφηεξα ζε έλα πην ππφγεην πιέγκα αλαθνξψλ. Μία ηέηνηα 

πεξίπησζε ήηαλ ην ξεχκα «επηζηξνθήο ζηηο ξίδεο», κε θχξηνπο εθθξαζηέο ηνλ Γηάλλε 

Μαξθφπνπιν θαη ηνλ Νίθν Ξπινχξε. Σν ξεχκα απηφ, πέξα απφ ηηο φπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ζπλδέζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ην «έληερλν ιατθφ» ηξαγνχδη, 

πξνζέιαβε εξσηθφ ραξαθηήξα θαη αλαγλσξίζηεθε απφ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

θνηλσλίαο σο ζχκβνιν δεκνθξαηηθήο αληίζηαζεο (Σζάκπξαο 2003: 273-274) . 

 

2.3. Μνπζηθή θαη Σέρλε ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο 

      Σέζζεξηο κέξεο πξηλ επηβιεζεί ην θαζεζηψο ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, νη 

Rolling Stones βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπλαπιία ηνπο ζην 

γήπεδν ηεο ιεσθφξνπ Αιεμάλδξαο. Ζ ζπλαπιία δηήξθεζε κφιηο είθνζη ιεπηά πξηλ 

δηαθνπεί κε ηελ παξέκβαζε ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ. Ζ αθνξκή θαίλεηαη λα είλαη φηη 

ν αηδέληεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κνίξαζε θφθθηλα ηξηαληάθπιια ζην θνηλφ, θάηη πνπ 

ζεσξήζεθε απφ ηελ αζηπλνκία σο θηινθνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα. ηε ζπλέρεηα 

αθνινχζεζαλ επεηζφδηα θαη μπινδαξκνί. Μεξηθέο εβδνκάδεο κεηά ην πξαμηθφπεκα, ν 

ακθηιεγφκελνο κνπζηθφο παξαγσγφο Νίθνο Μαζηνξάθεο ππνζηήξημε πσο ήδε απφ ην 

απφγεπκα ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ ε κνπζηθή ζηαζεξφηεηα είρε απνθαηαζηαζεί ζηα 

ξαδηφθσλα. Ζ ίδηα ζηαζεξφηεηα απνθαηαζηάζεθε θαη ζηα πξσηνζέιηδα εθεκεξίδσλ 

φπνπ νη Έιιελεο παξαθνινπζνχζαλ ρσξίο δηαθνπή (Kornetis, 2017). Ο 

Παπαδφπνπινο ραξαθηήξηζε ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ επηβνιή ηνπ 

πξαμηθνπήκαηνο σο «επνρή πλεπκαηηθνχ θσηφο» (Ληγλφο, 2012). Απηφ θαζφινπ δελ 

ηνλ εκπφδηζε απφ ην λα αθαηξέζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα απφ αξθεηνχο αλζξψπνπο 

ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πλεχκαηνο, φπσο ε Μειίλα Μεξθνχξε. 

      Σελ «κεξηθή» ζησπή ηνπ 1967-1969 δηαδέρεηαη ε αληηζηαζηαθή πνιπθσλία ηνπ 

1970-1974, ζχκθσλα κε κία ρξήζηκε αλ θαη ζρεκαηηθή πεξηνδνιφγεζε 

(Παπαληθνιάνπ, 2010). Γλσζηνί δεκηνπξγνί, φπσο ν Μίθεο Θενδσξάθεο ή ν Γηάλλεο 

Ρίηζνο, γξάθνπλ ζπλερψο ηα πξψηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο ζε ζπλζήθεο παξαλνκίαο 

ή εγθιεηζκνχ. Κείκελά ηνπο (ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Θενδσξάθε, ερνγξαθεκέλα 

ηξαγνχδηα) βξίζθνπλ ζπρλά ηνλ δξφκν πξνο ην εμσηεξηθφ, φπνπ θαη δεκηνπξγνχλ 

αίζζεζε, αιιά θαη δηαδίδνληαη θξπθά ζηελ Διιάδα. Γελ ζα πξέπεη θαλείο επίζεο λα 

ππνηηκά ηε δξαζηεξηφηεηα πνιηηηζηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ρψξσλ εθδειψζεσλ πνπ δελ 

αλαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 1967, φπσο ε Σέρλε ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη 
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πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εηθαζηηθέο εθζέζεηο, ζπδεηήζεηο, ζπλαπιίεο) πνπ 

νξγαλψλνληαη ζηα μέλα κνξθσηηθά ηλζηηηνχηα, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη απφ 

δηπισκαηηθή αζπιία. Σέηνηνπ είδνπο δξάζεηο δελ ζηνρεχνπλ επζέσο ελαληίνλ ηνπ 

θαζεζηψηνο, αιιά δηεξεπλνχλ ηα φξηα ηεο αληίδξαζεο (Παπαληθνιάνπ, 2010). 

      ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ζχκθσλα κε ηνλ Κνξλέηε, ε «επαλαζηαηηθή» 

κνπζηθή απνηέιεζε έλα αθφκε θαιιηηερληθφ πξντφλ, φπνπ κηα αλάκεημε απφ ηα 

απαγνξεπκέλα κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ηνπ Μίθε Θενδσξάθε θαη ηνπο 

«παξάινγνπο» ζηίρνπο ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ ζπλδπάζηεθαλ κε ηελ ηαπηφρξνλε 

αλαθάιπςε ηνπ ξεκπέηηθνπ θαη ηεο εηζαγφκελεο αγγινακεξηθάληθεο κνπζηθήο, κε 

απνηέιεζκα ηε ζπγρψλεπζε ηνπ παιηνχ κε ην λέν (Κνξλέηεο, 2015: 382-3). 
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3. Ρνθ Δλ Ρνι 

 

3.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία  

      Ο φξνο ξνθ ελ ξνι ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Ακεξηθή ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50. Ζ αλάπηπμε ηνπ ξνθ ελ ξνι ζπλδέζεθε κε ηελ αλάδπζε ηεο 

λεαληθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία ην ηξνθνδφηεζε αιιά θαη ηξνθνδνηήζεθε απφ απηφ. 

Σα ζεμνπαιηθά ππνλννχκελα πνπ ππήξραλ ζηα ηξαγνχδηα θαζψο θαη ε θαηαγσγή ηνπ 

ξνθ ελ ξνι απφ ηε καχξε κνπζηθή πξνθάιεζαλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηηο 

απνδνθηκαζίεο ηεο θαζσζπξέπεη ζπληεξεηηθήο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. ηηο λφηηεο 

πνιηηείεο, εηδηθφηεξα, ε απνδνθηκαζία ήηαλ εληνλφηεξε, απηφ φκσο είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε αληίδξαζε ησλ λέσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πεξαηηέξσ 

ελδπλάκσζε θαη δηάδνζε ηνπ ξνθ ελ ξνι  (Gillet, 1994). Ο ηζηνξηθφο Λεσλίδαο 

Καιιηβξεηάθεο ζε άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ «Σα  Ηζηνξηθά» (1994), αλαθέξεη πσο ην 

ξνθ είλαη ην πξντφλ ηεο ζπγρψλεπζεο δχν θπξίσο ξεπκάησλ, ελφο ιεπθνχ θαη ελφο 

καχξνπ. Σν καχξν ξεχκα πεξηιακβάλεη ηελ εμέιημε ηεο δπηηθναθξηθαληθήο 

παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, πξνζαξκνζκέλε βεβαίσο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ καχξσλ ηεο Ακεξηθήο, ελψ αληίζεηα ην ιεπθφ ξεχκα πξνεξρφηαλ απφ ην 

ζπλδπαζκφ ηεο country κνπζηθήο, δειαδή ηεο κνπζηθήο ησλ ιεπθψλ ηεο 

ακεξηθαληθήο ππαίζξνπ, κε αξθεηά ζηνηρεία θνιθιφξ, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα νη 

ιατθέο κπαιάληεο θαη ηα ηξαγνχδηα ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ ηεο Ακεξηθήο 

(Καιιηβξεηάθεο, 1994).  

      Σν ξνθ ελ ξνι γλψξηζε δηεζλψο ηξεηο θάζεηο εμέιημεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ 

Κψζηα Καηζάπε, κε ηελ πξψηε λα μεθηλάεη γχξσ ζην 1955 κε ην ηξαγνχδη ηνπ Μπηι 

Υάιευ (Bill Haley) «Rock around the clock», πνπ έγηλε ηεξάζηηα επηηπρία ζηηο ΖΠΑ. 

Θα πξέπεη εδψ λα ηνλίζνπκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη δελ απνηειεί ηελ 

αθεηεξία γηα ηε γέλλεζε ηνπ ξνθ ελ ξνι αιιά γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε κηα 

κνπζηθή πνπ απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο λένπο. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο αξρίδεη ην 

1963, κε ηελ πνιχπιεπξε αλαλέσζε πνπ έθεξαλ νη Μπηηιο (Βeatles) θαη ζηε 

ζπλέρεηα άιια βξεηαληθά ζπγθξνηήκαηα. Καηά ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία πεξίνδν, ε 

νπνία, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Καηζάπε, μεθηλά πεξίπνπ ην 1966 θαη ηειεηψλεη ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, ζα ιέγακε φηη ην ξνθ επηζηξέθεη ζηηο ξίδεο ηνπ ζηελ 

Ακεξηθή. ε απηή ηε θάζε, νη εθηειεζηέο γπξίδνπλ ζηα ξεχκαηα θαη ηηο επηξξνέο ηνπ 

κπινπδ αιιά θαη ηεο ηδαδ, ζηα νπνία πξνζζέηνπλ ζηνηρεία έζληθ κνπζηθήο, ελψ θαη ν 

ζηίρνο πιένλ απνθηά θαζνξηζηηθή ζεκαζία (Καιιηβξεηάθεο, 1994: 167).  
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3.2 Σν Ρνθ ελ Ρνι ζηελ Διιάδα κέρξη ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο   

      Ζ εμέιημε ηνπ ξνθ ελ ξνι ζηελ Διιάδα παξαθνινπζεί κε κηθξή θαζπζηέξεζε ηε 

δηεζλή πνξεία ηνπ ξνθ, κε εμαίξεζε ηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα Νίθν Μπνδίλε, ε πξψηε πεξίνδνο ηνπ ειιεληθνχ ξνθ δηήξθεζε απφ ην 

1956 έσο ην 1963 θαη είλαη ε πεξίνδνο ηεο πξψηεο ππνδνρήο ηνπ ξνθ ζηελ Διιάδα. Ζ 

δεχηεξε, απφ ην 1964 έσο ην 1969, είλαη ε πεξίνδνο ηεο ξνθ έθξεμεο αιιά θαη ηεο 

αθνκνίσζεο ηνπ ξνθ ζηελ Διιάδα. Ζ ηξίηε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηα ρξφληα απφ ην 

1970 έσο ην 1973 θαη ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ επηβνιή ηεο Γηθηαηνξίαο ηνπ 1967, ε 

νπνία πξνθάιεζε ζεκαληηθέο εκπινθέο ζηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ξνθ, ρσξίο 

σζηφζν λα κπνξέζεη λα ην ζηακαηήζεη (Μπνδίλεο 2007). ην πεξηβάιινλ ηεο 

ρνπληηθήο Διιάδαο ε ξνθ κνπζηθή δε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θάπνην ζνβαξφ 

πνιηηηθφ θίλδπλν, εμαηηίαο ηνπ ειέγρνπ θάζε πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή 

θηλεηνπνίεζεο (Καηζάπεο, 2013).  

      ηελ Διιάδα ην ξνθ ελ ξνι αθνχζηεθε κέζα απφ πξνβνιέο ακεξηθαληθψλ ηαηληψλ 

αιιά θαη κέζα απφ ηηο εθπνκπέο ηνπ ακεξηθάληθνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ. Ο Σάζνο 

Φαιεξέαο, κνπζηθφο παξαγσγφο θαη κεηέπεηηα ηδηνθηήηεο ηνπ ζξπιηθνχ 

δηζθνπσιείνπ Pop Eleven, αλαθέξεη ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ Γ. Ννηαξά (1993) πσο ε 

πξψηε δεκφζηα εθηέιεζε ξνθ ελ ξνι πξαγκαηνπνηήζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1955 απφ 

ηελ κπάληα ηνπ ακεξηθάληθνπ ζηφινπ ζην Εάππεην. Ζ πξψηε νπζηαζηηθή γλσξηκία 

ησλ λέσλ ηεο Αζήλαο κε ην ξνθ ελ ξνι θαίλεηαη λα έγηλε κε ηελ πξνβνιή ηεο 

ακεξηθάληθεο ηαηλίαο «ηε Ενχγθια ηνπ Μαπξνπίλαθα» (Blackboard Jungle, 1955), 

ζε ζθελνζεζία ηνπ Ρίηζαξλη  Μπξνπθο, ε νπνία θίλεζε ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ λέσλ 

ζρεηηθά κε ηε δηεζλή λεαληθή κνπζηθή ηεο επνρήο. ηα ηέιε ηνπ 1956, ην ξνθ ελ ξνι 

είρε γίλεη ε απφιπηε ηάζε θαη θπξηαξρνχζε νινθιεξσηηθά. 

      Σν ξνθ ελ ξνι ζπλδέζεθε επίζεο ζην δεκφζην ιφγν ηεο επνρήο κε ηελ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ, φπσο αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ ν Καηζάπεο (2007). Σν κέζν 

γηα λα δηαδνζεί απηή ε άπνςε ήηαλ ν αζελατθφο ηχπνο, κε ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο 

λα είλαη αξθεηά έληνλν. Παξά ην γεγνλφο πσο νη ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ ξνθ ελ 

ξνι δελ είραλ θάηη ην επηιήςηκν, ε ραξά θαη ν ελζνπζηαζκφο πνπ πξνμελνχζε ζηνπο 

λένπο απηή ε κνπζηθή ήηαλ αξθεηή γηα λα ηνπο παξαθηλήζεη ζε κηα ζπκπεξηθνξά, ε 

νπνία δελ ήηαλ απνδεθηή απφ ηνπο επηθξηηέο ηνπ ξνθ. Ο ιφγνο δελ είρε λα θάλεη ηφζν 

κε ην ζηνηρείν ηεο παξαβαηηθφηεηαο φζν κε απηφ ηεο απξέπεηαο, δεδνκέλεο ηεο 

αληίιεςεο πνπ επηθξαηνχζε ηελ δεθαεηία ηνπ ‟50 γηα ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά ησλ 
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λέσλ (Καηζάπεο 2007). ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη 

Beatles απνγεηψζεθαλ, εκθαλίδεηαη ζηελ Διιάδα θαη έλαο λένο φξνο πνπ έξρεηαη λα 

πεξηγξάςεη ην ηκήκα κηαο νκάδαο λέσλ ειηθίαο 15-25 εηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

«γηεγηέδεο», φξνο πνπ ραξαθηήξηδε λεαξνχο κε αηεκέιεην θνχξεκα πνπ άθνπγαλ 

Beatles, Rolling Stones θαη άιια ξνθ ελ ξνι ζπγθξνηήκαηα, νη ζηίρνη ησλ νπνίσλ 

πεξηιάκβαλαλ αξθεηέο θνξέο ηε ιέμε «yeah». Οη γηεγηέδεο ηνπνζεηνχληαη ηζηνξηθά 

κεηά ηνπο ηεληπκπφεδεο, θαηαιακβάλνπλ δειαδή ην δηάζηεκα κεηαμχ 1960 θαη 1967, 

θαη απνηεινχλ ηε ξνθ λενιαία πξηλ ηελ άθημε ησλ ρίπηο (Νηαινχθαο 2016).  

      Με ηελ έιεπζε ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1967, ε 

εμέιημε ηνπ ξνθ ελ ξνι θαηλνκέλνπ, κε φιεο ηηο ελδερφκελεο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο 

ηνπ, κπήθε απηνκάησο ζην πεξηζψξην θαζψο θαίλεηαη φηη κε ηηο λέεο ζπλζήθεο έπαςε 

λα είλαη έλα επίθαηξν ζέκα. Πξνηεξαηφηεηα ηνπ ρνπληηθνχ θαζεζηψηνο ήηαλ λα 

εμαιεηθζεί ν «γηεγηέδηθνο» ηξφπνο δσήο θαη λα επαλέιζεη ε λενιαία ζηνλ 

ειιελνξζφδνμν ηξφπν δσήο θαη ηηο αμίεο ηνπ, ηηο νπνίεο θαηλφηαλ λα είρε 

εγθαηαιείςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Παξφηη βξηζθφκαζηε ζηελ ηξίηε ρξνληθή πεξίνδν 

εμέιημεο ηνπ ξνθ ελ ξνι κε βάζε ηελ δηεζλή πεξηνδνιφγεζε, ζην ζεκείν δειαδή φπνπ 

ην επίθεληξν ηνπ ξνθ βξίζθεηαη ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Ακεξηθήο θαη ζπλερίδεη λα 

εμειίζζεηαη, ζηελ Διιάδα ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ζέηεη θξαγκνχο. ηφρνο είλαη ε 

απνθπγή ηεο αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο ηέηνηνπ είδνπο πξνηχπσλ θαη αληηιήςεσλ, πνπ 

ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ δηθηαηφξσλ επζχλνληαλ γηα ηελ «θξίζε» πνπ πεξλνχζε 

ε ειιεληθή λενιαία (Καηζάπεο 2007). 

 

 

3.3. Βαζηθά ειιεληθά ζπγθξνηήκαηα  

      Καζνξηζηηθφο ζηελ δεκηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ξνθ ζπγθξνηεκάησλ θαίλεηαη πσο 

ππήξμε ν ξφινο ηεο «απζεληηθήο» ξνθ ηεο επνρήο, δειαδή ηα ηξαγνχδηα ησλ Μπεηιο, 

ησλ Ρφιηλγθ ηφνπλο, ηνπ Σδίκη Υέληξημ θαη ηεο Σδάληο Σδφπιηλ (Καηζάπεο, 2013: 

385). 

      Σν πξψην ακηγψο λεαληθφ ειιεληθφ ξνθ ζπγθξφηεκα δεκηνπξγήζεθε ην 1957 κε 

ην φλνκα ΣΕΑΒΑΓΑΜΑΚΟΤΚΑ, ην νπνίν πξνέθππηε απφ ηα επίζεηα ησλ κειψλ 

πνπ ην ζπγθξνηνχζαλ (Νίθνο Άδακαο-θηζάξα, Βαζίιεο Σδαβάξαο-θξνπζηά, Ία 

Κνχθα-ηξαγνχδη). Σν ζπγθξφηεκα εκθαλίδεηαη ην 1959-1960 ζηελ Αζήλα, ζην θιακπ 

Tequila ηεο πιαηείαο Κνιηάηζνπ, φπνπ παίδεη ηξαγνχδηα απφ ηελ πξψηε ακεξηθάληθε 

επνρή ηνπ ξνθ ελ ξνι, ξνθ ξπζκνχο ηεο εμαεηίαο 1957-1963 αιιά θαη 
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ιαηηλνακεξηθάληθα θαη ηηαιηθά ηξαγνχδηα (Μπνδίλεο, 2006). Σα πεξηζζφηεξα φκσο 

λεαληθά ζπγθξνηήκαηα άξρηζαλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο απφ ην 1962-1963 θαη 

κεηά. Σα πην γλσζηά απφ απηά είλαη νη Φφξκηλγμ (Forminx), νη Σδνχληνξο (Juniors), 

νη άνπληο (Sounds) θαη νη Κξάνπλο (Crowns). Οη λένη πνπ απνηεινχζαλ ηα κέιε 

απηψλ ησλ ζπγθξνηεκάησλ πξνζπαζνχζαλ λα εθηειέζνπλ ηε κνπζηθή πνπ άθνπγαλ 

κε εξαζηηερληθφ ηξφπν, ρσξίο λα έρνπλ πάληα ηηο απαηηνχκελεο κνπζηθέο γλψζεηο θαη 

ηελ ηερληθή. ηαδηαθά φκσο, θαη εθφζνλ ππήξρε ε δηάζεζε γηα βειηίσζε, ηα 

ζπγθξνηήκαηα άξρηζαλ λα παίδνπλ θαιχηεξα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα λεαληθή 

ππνδνκή, πξνπαξαζθεπάζηεθε έλα ηθαλφ κνπζηθφ δπλακηθφ θαη απνθηήζεθε εκπεηξία 

ε νπνία απνδείρζεθε πνιχηηκε ηα επφκελα ρξφληα (Μπνδίλεο 2006: 178-9).  Απφ ην 

1970 θαη κεηά άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη αξθεηέο κπάληεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα 

εηζαγάγνπλ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ξνθ, φπσο 

θπξηαξρνχζε πιένλ θαη ζηηο δχν φρζεο ηνπ Αηιαληηθνχ (Καηζάπεο, 2013). 

      Σν 1965 απνηειεί νπσζδήπνηε έηνο ζηαζκφ, θαζψο ηφηε πξσηνερνγξαθήζεθαλ νη 

24 πξψηνη pop δίζθνη 45 ζηξνθψλ ειιεληθήο παξαγσγήο κε αγγιηθφ ζηίρν: νθηψ ησλ 

Forminx, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Jeronymo Yanka θαη Madjurana Shake, ηέζζεξηο ησλ 

Charms, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Shake with Charm θαη It's My Life, ηξεηο ησλ  Blue 

Birds (Julie, The Last Human Being, Fancy), έλαο ησλ πξσηνπφξσλ Αdams/Playboys 

(Shake with Adams), δχν ησλ Juniors θαη ησλ Stormies (Let's ShaL, Baby), θαη έλαο 

ησλ Seagulls (Gemini Four), θαη ησλ Παηξηλψλ Spiders (That's  True) 

(Καιιηβξεηάθεο 1999). Ζ ίδηα ε αγγιηθή γιψζζα απνηεινχζε αμία, δηφηη ήηαλ ε 

γιψζζα ηνπ ξνθ θαη ηεο Ακεξηθήο, φπνπ είραλ μεθηλήζεη φια. Καηά θάπνηνλ ηξφπν, ε 

ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο είρε ηελ έλλνηα φηη εκπεηξίεο πνπ δελ ππήξραλ ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

(Μπνδίλεο 2006: 200). 

      Με ηελ έιεπζε ηεο δηθηαηνξίαο ην 1967, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε εμέιημε ηνπ ξνθ 

δηαθφπεθε γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα  ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

απαγνξεχηεθε θαη θάζε κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα ζπγθξνηήκαηα εμαθνινπζνχζαλ 

λα παίδνπλ ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξα ηξαγνχδηα είραλ πιένλ ειιεληθφ ζηίρν, αθνχ ε 

ειιεληθή λενιαία είρε αξρίζεη λα αθνκνηψλεη ηνλ ξνθ ήρν θαη ηε ξνθ δηάζεζε ηφζν 

πνπ λα ζεσξεί επηζπκεηφ θαη ζεκηηφ ην ζπλδπαζκφ ησλ θνκκαηηψλ κε ηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Ο ειιεληθφο ζηίρνο ζηα ηξαγνχδηα απνηέιεζε ζηνηρείν αλαλέσζεο, 

παξάιιεια φκσο δεκηνπξγνχζε θαη πξνβιήκαηα ζην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο. Πέξα 

απφ ηελ επραξίζηεζε πνπ αληινχζε απφ ηε κνπζηθή κέζσ ηνπ ειιεληθνχ ζηίρνπ, ν 
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θφζκνο άξρηδε λα αληηιακβάλεηαη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ξνθ θαη 

λα ηαπηίδεηαη κε απηφ, θάηη πνπ δελ επραξηζηνχζε ηνπο δηθηάηνξεο. Παξ‟ φιν πνπ 

αξθεηά απφ ηα ζπγθξνηήκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο 

δηαιχζεθαλ ζηα  πξψηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο, νξηζκέλα απφ ηα πην δπλακηθά κέιε 

ηνπο δεκηνχξγεζαλ λέα ζπγθξνηήκαηα πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ηελ πεξίνδν 1967-

1973. Έηζη, απφ ηα κέιε ησλ Forminx πξνήιζαλ νη Aphrodite‟s Child, απφ ηνπο 

MGG θαη ηνπο Idols πξνέθπςαλ ηα Μπνπξκπνχιηα, ελψ απφ ηνπο Juniors νη Axis 

(Μπνδίλεο 2006: 222). 

      ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε κνπζηθή δξάζε  ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ, 

ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη ζηελ επηξξνή πνπ άζθεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο 

ειιεληθήο ξνθ ζθελήο. 
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4. Ο Γηνλχζεο αββφπνπινο θαη ην «ξνθ ηνπ κέιινληφο καο» 

 

4.1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία  

      Ο Γηνλχζεο αββφπνπινο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

1944. Ο παηέξαο ηνπ Γεψξγηνο εγθαηαζηάζεθε εθεί εξρφκελνο απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ ε νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο ηνπ Νίλαο ήηαλ πξφζθπγεο απφ 

ηελ Φηιηππνχπνιε. Απφ κηθξφο έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηε κνπζηθή θαη ζηα έληεθα ηνπ 

ρξφληα μεθίλεζε καζήκαηα βηνιηνχ, αξρηθά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο γεηηνληάο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζην Χδείν «Φιψξνο», πνπ βξηζθφηαλ θνληά ζηελ νδφ Ηαηξνχ Εάλλα 

φπνπ έκελε ε νηθνγέλεηα αββνπνχινπ. Χο καζεηήο, είρε ηδηαίηεξε θιήζε ζηα 

ζεσξεηηθά καζήκαηα, ελψ κεγάιε αγάπε είρε γηα ηελ πνίεζε θαη ηε ινγνηερλία, πνπ 

ζεκάδεςαλ ηα εθεβηθά ηνπ ρξφληα (Μπιηάηθαο, 1999). Σειεηψλνληαο ην ζρνιείν, ν 

Γηνλχζεο αββφπνπινο εηζήιζε ζηε Ννκηθή ρνιή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ πξψην 

ρξφλν ηεο θνίηεζήο ηνπ παξαθνινχζεζε θαλνληθά ηα καζήκαηα, ελψ παξάιιεια 

άξρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιηηηθέο νκάδεο ηεο Αξηζηεξάο. 

      Όζηεξα απφ έλα ζχληνκν δηάζηεκα απνθάζηζε πσο ήζειε λα αθηεξσζεί 

νινθιεξσηηθά ζην ηξαγνχδη. Έηζη, κεηά ηνλ πξψην ρξφλν θνίηεζεο ζηε Ννκηθή 

ρνιή δηέθνςε ηηο ζπνπδέο ηνπ γηα λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε ην ηξαγνχδη σο 

ζπλζέηεο θαη εξκελεπηήο. Ζ απφθαζή ηνπ απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδενινγηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο, ηνλ έθεξαλ ζε ξήμε κε ηνλ παηέξα ηνπ ζε ζεκείν πνπ αλαγθάζηεθε λα 

εγθαηαιείςεη ην παηξηθφ ηνπ ζπίηη θαη ηε Θεζζαινλίθε θαη λα κεηαβεί ην 1963, ζηελ 

Αζήλα. χκθσλα κε αθεγήζεηο ηνπ ίδηνπ, φηαλ απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ηε 

Θεζζαινλίθε νξηζηηθά, έθηαζε ζηελ Αζήλα θάλνληαο νηνζηφπ ζε έλα θνξηεγφ 

(Καξάκπειαο, 2003).  

      Ο αββφπνπινο μεθίλεζε λα πξαγκαηνπνηεί εκθαλίζεηο ζε δηάθνξα καγαδηά ηεο 

Αζήλαο αιιά θαη ζε νξηζκέλα λεζηά, νη νπνίεο θαίλεηαη φηη πξνθάιεζαλ πνηθίιεο 

αληηδξάζεηο απφ ην θνηλφ (Μπιηάηθαο, 1999). Ζ ζεκαληηθφηεξε γλσξηκία ηνπ, φζνλ 

αθνξά ηε δηζθνγξαθηθή ηνπ πνξεία, ήηαλ κε ηνλ Αιέθν Παηζηθά, ηδηνθηήηε ηνπ label 

«Λχξα» πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1964. πσο δηεγείηαη ν ίδηνο ν Παηζηθάο, ε γλσξηκία 

έγηλε κεηά απφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ ηνπ αββφπνπινπ λα απηνπξνηαζεί ζηα 

γξαθεία ηεο εηαηξείαο κε ηε θξάζε «είκαη κνπζηθφο θαη ςάρλσ έλαλ εξγνδφηε λα κε 

εθκεηαιιεπηεί θαηαιιήισο» (αββφπνπινο, 1974). Ζ «Λχξα» έθαλε κηα ζεηξά απφ 

δηζθνγξαθηθέο παξαγσγέο πνπ εζηίαδαλ ζε έλα λέν κνπζηθφ ξεχκα, ην «λέν θχκα», 
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πνπ ήξζε λα ζπλζέζεη «ηηο κνπζηθέο θαη πνηεηηθέο επαηζζεζίεο κηαο νκάδαο λέσλ 

ηξαγνπδνπνηψλ θαη εξκελεπηψλ κε επηξξνέο απφ ηηο θνιθ-κπαιάληεο θαη ηα παξηζηλά 

κνπζηθά θαθελεία» (Ληάβαο, 2009: 40). Δθπξφζσπνη ηνπ λένπ θχκαηνο ήηαλ 

θαιιηηέρλεο φπσο ν Γηάλλεο παλφο, ν Νφηεο Μαπξνπδήο, ν Λίλνο Κφθνηνο, ν 

Κψζηαο Υαηδήο, ε Αξιέηα, ν Γηψξγνο Εσγξάθνο, ν Λάθεο Παπαδφπνπινο, θαη ν 

Γηψξγνο Παπαζηεθάλνπ. Κπξηφηεξνο ρψξνο δξάζεο ηνπ «λένπ θχκαηνο» ήηαλ ε 

πεξηνρή ηεο Πιάθαο, πνπ απνηεινχζε εθείλε ηελ επνρή θέληξν θαιιηηερληθψλ 

δπκψζεσλ θαη θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο (Ληάβαο, 2009: 40). Ζ ζπλεξγαζία ηνπ 

αββφπνπινπ κε ηελ εηαηξεία «Λχξα» ζθξαγίδεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο 

δηζθνγξαθίαο ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

4.2.Σν Ρνθ γηα ηνλ αββφπνπιν 

      Αλακθηζβήηεηα, ν Γηνλχζεο αββφπνπινο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζε απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε «ειιεληθφ» ξνθ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 θαη ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟70. Ζ θξάζε πνπ ζπκππθλψλεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηε 

ζρέζε ηνπ αββφπνπινπ κε ην ξνθ πξνέξρεηαη ίζσο απφ ηνλ ίδην, ζηε ζπλέληεπμή ηνπ 

ζηνλ Μηραήι Μήηξα, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ ηφκν «Υξνληθφ 1972» ηνπ 

Καιιηηερληθνχ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ ΧΡΑ: «Δίκαη έλαο Έιιελ πνπ παίδεη ξνθ» 

(αββφπνπινο, 1972). Γηα ηνλ αββφπνπιν, ην ξνθ εθηφο απφ ην «fun» (Lifo, 2015) 

ήηαλ θαη θάηη άιιν, πνπ έιεηπε απφ ηα πεξηζζφηεξα γθξνππ θαη ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο 

επνρήο: ε επηθνηλσλία κε ηελ ληφπηα παξάδνζε θαη ην ειιεληθφ ζηνηρείν, κέζα απφ 

έλα ζχγρξνλν ηξφπν (θαη θπξίσο ιφγν).  «Σν ειιεληθφ ηξαγνχδη ηειείσζε κε ηνλ 

Βακβαθάξε θαη μαλάξρηζε κε ηνλ αββφπνπιν» δήισζε πξφζθαηα ν ηξαγνπδνπνηφο 

Σδίκεο Παλνχζεο (ΒΖΜΑgazino, 2012). Φξάζε θάπσο ππεξβνιηθή, πνπ φκσο 

δείρλεη ηελ επηξξνή ηνπ αββφπνπινπ ζε λεφηεξνπο δεκηνπξγνχο.  

      Ο Γηνλχζεο αββφπνπινο πξνεξρφηαλ απφ ην ρψξν ηνπ Νένπ Κχκαηνο θαη ηεο 

Αξηζηεξάο, ήδε φκσο απφ ην 1967 είρε αξρίζεη λα ζηξέθεηαη πξνο ην ξνθ. 

πγθεθξηκέλα, άξρηζε λα επηθεληξψλεηαη ζην ξνθ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηε δνπιεηά ηνπ 

Bob Dylan (Μπνδίλεο, 2006). Ο ίδηνο ν αββφπνπινο ακθηζβήηεζε ηελ θαζαξά 

πνιηηηθή κνπζηθή θαη ππνζηήξηδε φηη ηα ηξαγνχδηα πνπ πξνρσξνχζαλ πέξα απφ ην 

θνκκαηηθφ θνιθιφξ, πιεζίαδαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, 

αζθψληαο κεγαιχηεξε ψζεζε ζηνπο ζθεπηφκελνπο θνηηεηέο (Κνξλέηεο, 2015). ε 

πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ Νηαινχθα (2016), ν αββφπνπινο αλαθέξεη πσο 

ήζειε λα θηηάμεη έλα έξγν, λα πεη κε ηα ηξαγνχδηα ηνπ πψο έλησζε ηνλ θφζκν, πψο 
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ήηαλ κέζα ηνπ. ε ζπλέληεπμή ηνπ ην 1980, είρε δειψζεη φηη: «Ρνθ είλαη φηαλ έλαο 

πφλνο αζαθήο θαη αηαμηλφκεηνο εθθξάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα κνπζηθά κέζα ελφο 

άιινπ πφλνπ, ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλνπ θαη παξαδνζηαθνχ. Ρνθ είλαη λα κπαίλεηο ζηε 

ζέζε ηνπ πιεζίνλ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεηο θάηη λέν. Καη απηφ είλαη πνιχ 

ρξηζηηαληθφ, δεκηνπξγηθφ θαη επαλαζηαηηθφ θαη απνιχησο κέζα ζηηο παξαδφζεηο καο» 

(Γθηψλεο, 1980).   

      Με ηελ έιεπζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, ην ειιεληθφ ξνθ πεξλάεη πιένλ ζηελ 

σξηκφηεηα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δεκηνπξγηθψλ αλαδεηήζεσλ ησλ θαιιηηερλψλ κε ηηο 

πνπ θφξκεο δεκηνπξγνχλ κηα κνπζηθή ε νπνία ζα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ξνθ.  

 

 

4.3. Οη επηξξνέο απφ ηνλ Ενξδ Μπξαζέλο θαη ηνλ Μπνκπ Νηίιαλ  

      ηελ ζπλέληεπμε ηνπ ζηνλ Νηαινχθα (2016), ν αββφπνπινο αλαθέξεη πσο ν 

πξψηνο ηξαγνπδνπνηφο πνπ κειέηεζε ήηαλ ν Ενξδ Μπξαζέλο, δηφηη επηηχγραλε έλα 

πνιχ επηβιεηηθφ απνηέιεζκα κε πνιχ ιηηά κέζα. Ο Ενξδ Μπξαζέλο ήηαλ αλαξρηθφο 

κεισδφο γαιιηθήο θαηαγσγήο, πνηεηήο, ζπλζέηεο θαη θηζαξίζηαο πνπ ζπλδχαδε 

κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία ηνπ παξαδνζηαθνχ γαιιηθνχ ηξαγνπδηνχ, ηα νπνία εληάρζεθαλ 

ράξηλ ζηε δνπιεηά ηνπ ίδηνπ ηνπ Μπξαζέλο ζην ινγνηερληθφ θαλφλα σο «πξνθνξηθή 

πνίεζε» (Καηζάπεο 2015: 387). Σα ηξαγνχδηα ηνπ είλαη θπξίσο κπαιάληεο κε 

πνηνηηθνχο ζηίρνπο, πνιινχο ππαηληγκνχο θαη αξθεηή δφζε ρηνχκνξ. Ο γάιινο 

ηξαγνπδνπνηφο άζθεζε κεγάιε επηξξνή ζηνπο νκφηερλνχο ηνπ θαη δεκηνχξγεζε έλα 

δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ξεχκα, φπσο θαη ν Γηνλχζεο αββφπνπινο.  

      Σα ηξαγνχδηα απφ ην δίζθν  «Φνξηεγφ», έλαλ εκβιεκαηηθφ δίζθν ηνπ Νένπ 

Κχκαηνο (Kornetis 2017), θηλνχληαη ζην θιίκα ηνπ Μπξαζέλο αηζζεηηθά αιιά θαη 

λνεκαηηθά. Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νξηζκέλεο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν 

θαιιηηερλψλ ηφζν ζηα ηξαγνχδηα φζν θαη ζηε ζθεληθή ηνπο παξνπζία. Σξαγνχδηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζε ηζηνξίεο γπλαηθψλ φπσο ε «Εσδψ» ηνπ αββφπνπινπ θαη ε 

«BraveMargot» ηνπ Μπξαζέλο, φπσο θαη ηξαγνχδηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα δψα φπσο ε 

«Ματκνχ» ηνπ αββφπνπινπ θαη ην «Le Gorille» ηνπ Μπξαζέλο αληίζηνηρα. Οη 

κεισδίεο ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ζηνπο δχν ιεηηνπξγνχλ ζαλ έλα κνπζηθφ ραιί πάλσ ζην 

νπνίν αθεγνχληαη ηηο ηζηνξίεο ηνπο, θξαηψληαο ηελ θηζάξα ηνπο φξζηνη ή κε ην έλα 

πφδη πάλσ ζην ζθακλί. Ο Μπξαζέλο απνηέιεζε ην πξψην θαιιηηερληθφ πξφηππν ηνπ 
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αββφπνπινπ, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν ηειεπηαίνο ζηε LIFO (2009): «Βέβαηα, εγψ 

είρα έλα πξφηππν πην πξηλ, ηνλ Ενξδ Μπξαζέλο, ν νπνίνο ήηαλ έηζη, κε θηζάξα 

κάιηζηα ηελ νπνία έθηηαρλε ν ίδηνο, δειαδή ν πην απιφο ηξφπνο γηα λα είζαη 

νιφθιεξνο. Σotal, απφιπηνο, δεκηνπξγηθφο κε ην ηίπνηα. Απφ θεη θαη πέξα, ζνπ 

θηάλνπλ έλα θεξί θαη κεξηθνί άλζξσπνη.» 

      Ζ πξψηε επαθή ηνπ αββφπνπινπ κε ηνλ Μπνκπ Νηίιαλ έγηλε κέζα απφ έλα 

άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Απγή ην 1964 κε ηίηιν «Μηα ζπλείδεζε πνπ ηξαγνπδά/Μπνκπ 

Νηάηιαλ/ν λεαξφο ηξνβαδνχξνο ηξαγνπδά ηνπο θαεκνχο ησλ λέγξσλ» (Καηζάπεο 

2013). πσο είρε δειψζεη θαη ν ίδηνο ν αββφπνπινο ζηελ LIFO (2009): «Δθείλε ηελ 

άλνημε (ζ.ζ. κάιινλ επξφθεηην γηα θαινθαίξη) ελφςεη ηεο πνξείαο Δηξήλεο, δηάβαζα 

ζηελ Απγή έλα δίζηειν κε ηε θσηνγξαθία ελφο λένπ Ακεξηθαλνχ ηξνβαδνχξνπ. Σνλ 

παξνπζίαδε ζαλ έλα ηξαγνπδηζηή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Απηφ κνπ θίλεζε ηελ 

πεξηέξγεηα θαη ζπκάκαη φηη πήγα ηελ άιιε κέξα ζηα θαηαζηήκαηα δίζθσλ γηα λα ηνλ 

βξσ, αιιά ήηαλ παληειψο άγλσζηνο». Σν θαινθαίξη ηνπ 1965 θάπνηνο θίινο απφ ηελ 

Γεξκαλία έθεξε ζην αββφπνπιν ηνλ δίζθν ηνπ Νηίιαλ, ηνλ νπνίν θαλείο αθφκε δελ 

γλψξηδε ζηελ Διιάδα. «Μνπ έθαλε κεγάιε εληχπσζε κφιηο ηνλ άθνπζα, ήηαλ δειαδή 

ζα λα ηξαγνπδάεη έλαο άλζξσπνο πνπ βγήθε κφιηο απφ ην ζπήιαην θαη είρε ηξνκάμεη. 

Ήηαλε ην „Freewheelin‟, πνπ πεξπαηάεη καδί κε κηα θνπέια» (αββφπνπινο, 2014). 

      Ζ ζρέζε Νηίιαλ-αββφπνπινπ ιεηηνχξγεζε σο δίαπινο, κέζα απφ ηνλ νπνίν ην 

ακεξηθάληθν ξνθ – ε εμέιημε ηεο θνιθ θαη ηνπ ξπζκ ελ κπινπδ – θαη ζηε ζπλέρεηα θαη 

ην βξεηαληθφ (Μπηηιο, Ρφιηλγθ ηφνπλο), ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη απφ λεφηεξνπο δεκηνπξγνχο. Ο αββφπνπινο αθνκνίσζε 

ηε κνπζηθή θφξκα ηνπ Νηίιαλ θαη πηνζέηεζε ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο ηνπ ζαλ λα 

ηνπο δεκηνπξγνχζε ν ίδηνο. Ο Νηίιαλ, φπσο θαη ν αββφπνπινο, έρηηδε πάλσ ζε 

παξαδνζηαθέο θνιθ κνπζηθέο θφξκεο, αλαθάιππηε ην πξνζσπηθφ ηνπ χθνο θαη κε ηνλ 

ιπξηζκφ ηνπ, έδηλε θαηλνχξγηα δηάζηαζε ζηα εξσηήκαηα ηεο γεληάο ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε κνπζηθή ηνπ Νηίιαλ 

έξρεηαη λα εθθξάζεη αηηήκαηα ηεο γεληάο ηνπ είλαη ην ηξαγνχδη «Blowin‟ in the 

wind», κε ην νπνίν απαίηεζε πνιηηηθά δηθαηψκαηα, θαη ην «A hard rain‟s gonna fall», 

κε ην νπνίν νπζηαζηηθά πξνεηδνπνηνχζε γηα ηνλ ππξεληθφ θίλδπλν. Με ηνλ ίδην ηξφπν 

θαη ν αββφπνπινο πέξαζε ηα δηθά ηνπ κελχκαηα κέζσ ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ. 

χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα Γεκήηξε Καξάκπεια, ην θνηλφ ζηνηρείν ησλ 

δπν θαιιηηερλψλ βξίζθεηαη ζηελ αγσλία ηνπο λα δηαζψζνπλ ζε έλα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν θφζκν ηελ ειεπζεξία ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπο εαπηνχ (Καξάκπειαο, 
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2003: 24). 

      Σα πξψηα ηξαγνχδηα ηνπ αββφπνπινπ είλαη πεξηζζφηεξν επεξεαζκέλα απφ ηελ 

επξσπατθή παξάδνζε θαη ηνλ Μπξαζέλο παξά απφ ην ακεξηθάληθν ξεχκα θαη ηνλ 

Νηίιαλ. Ο αββφπνπινο ηξαγνπδά κε ηε ζπλνδεία ηεο θηζάξαο ηνπ, θάηη πνπ ζπκίδεη 

ηηο πξψηεο εκθαλίζεηο ηφζν ηνπ Μπξαζέλο φζν θαη ηνπ Νηίιαλ. Δλψ νη 

ελνξρεζηξψζεηο ζηα θνκκάηηα ηνπ Νηίιαλ πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο κνπζηθέο 

αλαθνξέο ζηα κπινπδ θαη ηελ ακεξηθάληθε ιατθή παξάδνζε, ζηα θνκκάηηα ηνπ 

αββφπνπινπ παξαηεξείηαη κηα πην απιή αξκνληθή δνκή ε νπνία αληηπξνζσπεχεη 

πεξηζζφηεξν ηελ παξάδνζε ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο (Papanikolaou 2007). Ο πξψηνο, 

νκψλπκνο δίζθνο ηνπ Μπνκπ Νηίιαλ (“Bob Dylan”) απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο θαη 

άθεζε ην ζηίγκα ηνπ ζην δίζθν Φορηεγό ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ. Θα κπνξνχζακε 

λα πνχκε πσο ην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ησλ δίζθσλ είλαη πσο απνηππψλνπλ έλα 

κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ δχν θαιιηηερλψλ. Δπίζεο, έρνπλ εκθαλή ηε δνκή ησλ 

«talking blues» -φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε θνιθ κνπζηθή γηα λα δειψζεη 

κία κεισδία ειεχζεξε αιιά κε απζηεξφ θξάηεκα ηνπ ξπζκνχ- θαζψο ε θηζάξα 

θξαηάεη κνλφηνλα ην ξπζκφ φζν νη ηξαγνπδνπνηνί απαγγέινπλ ηξαγνπδηζηά πην 

ζθιεξνχο θαη επαλαζηαηηθνχο ζηίρνπο.   

      Ο αββφπνπινο, φπσο θαη ν Νηίιαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πξφηεηλε έλα λέν 

είδνο πνιηηηθνχ ιφγνπ πνπ έρεη πεξηγξαθεί σο «κηα κνπζηθή παξαιιαγή ηεο θξηηηθήο 

θνηλσληθήο ζεσξίαο» (Καηζάπεο 2015: 391). Ο αββφπνπινο κηκήζεθε ζπλεηδεηά 

ηνλ Μπνκπ Νηίιαλ φρη κφλν ζηε κνπζηθή ηνπ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηδε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Σνπ άξεζε, φπσο θαη ζηνλ Νηίιαλ, λα αιιάδεη ζηπι αθφκα θαη 

αλ έηζη «δπζαξεζηνχζε» ην αθξναηήξην ηνπ: «πλερψο έβξηζθα κπξνζηά κνπ 

δπζαξεζηεκέλν αθξναηήξην. Γειαδή δεκηνπξγείην κηα ζρέζε αγάπεο θαη ιαηξείαο 

θαη κέηα „αρ καο απνγνήηεπζεο, καο απνγνήηεπζεο‟. πλερψο γηλφηαλ» 

(αββφπνπινο, 2004). Απηή ε κνπζηθή κεηαζηξνθή ηνπ αββφπνπινπ απφ 

αθνπζηηθή ζε ειεθηξηθή απνηέιεζε θεληξηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ζηνλ Αζελατθφ Σχπν 

ην 1969-70. Σν θπξίσο δήηεκα δελ ήηαλ ηφζν ην λέν ζηπι αιιά ν δηαρσξηζκφο 

αλάκεζα ζηνλ παιηφ θαη θαηλνχξγην εαπηφ ηνπ. Κάηη παξφκνην ζπλέβε θαη ζηνλ 

Νηίιαλ ζηελ παγθφζκηα πεξηνδία ηνπ ην 1965 , ζηελ νπνία ε εκθάληζή ηνπ ρσξίζηεθε 

ζε δχν κέξε , ην πξψην αθνπζηηθφ θαη ην δεχηεξν κε ηε ζπλνδεία κπάληαο( 

Papanikolaou, 2007).  

      Ο Νηίιαλ απνηέιεζε ηελ πην πηζηή αλαθνξά ηνπ αββφπνπινπ ζε μέλν 

δεκηνπξγφ. Σελ άλνημε ηνπ 1964 ν Νηίιαλ γξάθεη ην θνκκάηη «My back pages», ζην 
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νπνίν αζθνχζε θξηηηθή νπζηαζηηθά ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη ζηε κέρξη ηφηε 

πνιηηηθή ζηάζε ηνπ παξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ. Ο αββφπνπινο, απφ ηελ άιιε, 

ζην δίζθν Περηβόιη ηοσ ηρειού ην 1969 θάλεη φηη θαη ν Νηίιαλ αιιά κε ην δηθφ ηνπ 

ηξφπν. Σν ηξαγνχδη «Οη πίζσ κνπ ζειίδεο» απνηειεί κία ειιεληθή εθδνρή ηνπ My 

back pages, αθφκα θαη αλ ε κεισδία δελ έρεη ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ Νηίιαλ, ε 

νκνηφηεηα ππάξρεη ζην πεξηερφκελν ησλ ζηίρσλ θαζψο απνηειεί έλα απηνβηνγξαθηθφ 

θνκκάηη φπσο θαη ην αληίζηνηρν ηνπ Νηίιαλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη γξάθηεθε ην 

θαινθαίξη ηνπ ‟67, θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο ιίγν πξηλ ηελ ζχιιεςε ηνπ απφ ηελ 

αζθάιεηα ηεο ρνχληαο ζαλ χπνπηνο γηα αληηθαζεζησηηθή δξάζε.To 1968, ζηνλ δίζθν 

John Wesley Harding ν Νηίιαλ καο παξνπζηάδεη ην «The wicked messenger», ζην 

νπνίν ππάξρνπλ ζξεζθεπηηθέο θαη βηβιηθέο αλαθνξέο. Ζ αληίζηνηρε ειιεληθή εθδνρή 

ηνπ ηξαγνπδηνχ θηηάρηεθε απφ ηνλ Γηνλχζε αββφπνπιν κε ηίηιν «Άγγεινο 

Δμάγγεινο». Ο αββφπνπινο  ηνλ ερνγξαθεί ην 1972 ζην δίζθν "Βξψκηθν ςσκί", 

φπνπ απνδίδεη ειεχζεξα ηνπο ζηίρνπο. Ο ζπκβνιηζκφο θαη ε πνιηηηθή αλαθνξά ησλ 

ειιεληθψλ ζηίρσλ, αλ θαη θαιπκκέλε, είλαη ζαθήο. 

      Δίλαη επίζεο ελδεηθηηθφ φηη ελζσκάησζε ζηα ηξαγνχδηα ηνπ απηνχζηα κνπζηθά 

κνηίβα απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ Νηίιαλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην «Βηεηλάκ 

γηε-γηε», ηνπ νπνίνπ ε νκνηφηεηα κε ην «Ηt ain‟t me babe» είλαη εκθαλήο ζηα ξεθξαίλ 

ησλ δχν θνκκαηηψλ. Δκπλεχζηεθε απφ ηίηινπο, ζέκαηα ή κεκνλσκέλνπο ζηίρνπο 

ηξαγνπδηψλ («Οη πίζσ κνπ ζειίδεο» - «My back pages») ή αληέγξαςε ην χθνο, ην 

ξπζκφ θαη ην νπηζζφθπιιν δίζθσλ ηνπ Νηίιαλ (Bringing It All Back Home- Γέθα 

Υξφληα Κνκκάηηα) (Καξάκπειαο 2003: 27). ηα νπηζζφθπιια ησλ δίζθσλ νη 

νκνηφηεηεο βξίζθνληαη πεξηζζφηεξν ζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ηφζν ζηε ζεκαηνινγία 

ησλ εηθφλσλ φζν θαη ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο (Δηθφλα 1).  
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Δηθφλα 1: Αξηζηεξά: νπηζζφθπιιν Μπνκπ Νηίιαλ (Bringing it all back home, 1965) 

Γεμηά: νπηζζφθπιιν Γηνλχζε αββφπνπινπ (Γέθα ρξφληα θνκκάηηα, 1975 ) 

      πλνςίδνληαο, ν αββφπνπινο πηνζέηεζε απφ πνιχ λσξίο ην πξφηππν ηνπ 

ηξαγνπδνπνηνχ πνπ γξάθεη ν ίδηνο ηνπο ζηίρνπο θαη ηε κνπζηθή ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ 

θαη ηα εξκελεχεη επίζεο ν ίδηνο, δηεθδηθψληαο έηζη ηελ εθθξαζηηθή ηνπ ελφηεηα. 

Μνπζηθέο αθεηεξίεο σο πξνο ην πξφηππν απηφ απεηέιεζαλ ηφζν ν Μπνκπ Νηίιαλ 

φζν θαη ν Ενξδ Μπξαζέλο. χκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ δηαηππψλεη ν Καξάκπειαο 

ζην βηβιίν ηνπ, ν Νηίιαλ θαίλεηαη λα έπαημε γηα ην αββφπνπιν ην ξφιν ηνπ 

κεγαιχηεξνπ αδεξθνχ, ηνπ πξνζηάηε, ν νπνίνο αξρίδεη πξψηνο λα θαηαπαηά δηάθνξεο 

απαγνξεχζεηο θαη λα εμεξεπλά ηα κπζηηθά ηεο αλήιηθεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε έλα 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θφζκν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηνπ δείρλεη ηνλ ηξφπν λα 

εθθξάζεη ηα βηψκαηά ηνπ θαη λα αθνινπζήζεη ην δξφκν ηνπ. Οη δχν θαιιηηέρλεο 

κνηξάδνληαη θαη παξάιιεινπο βίνπο απφ ηελ αξρή ηεο πνξείαο ηνπο: φπσο ν 

αββφπνπινο έθπγε απφ ηελ Θεζζαινλίθε ην 1963 κε νηνζηφπ γηα ηελ Αζήλα, έηζη 

θαη ν Νηίιαλ ζηα είθνζί ηνπ ην έζθαζε απφ ην ζπίηη θαη ηαμίδεςε απφ ηε Μηλεζφηα 

γηα ηε Νέα Τφξθε.  Αληηζέησο, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Καξάκπεια, ν Μπξαζέλο 

κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε έλα ζπλνκήιηθν θίιν ηνπ αββφπνπινπ, ν νπνίνο ηνλ 

βνήζεζε λα θαιιηεξγήζεη κηα απζάδε, αλαξρηθή αιιά ζπγρξφλσο ηξπθεξή θαη 

λνζηαιγηθή επαηζζεζία (Καξάκπειαο 2003 :28).  
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4.4.Ρνθ κνπζηθή κε ζηνηρεία ιατθήο παξάδνζεο 

      Ο Γηνλχζεο αββφπνπινο, πηνζεηψληαο έλα ζηπι πνπ ζχκηδε αξθεηά ηνλ Μπνκπ 

Νηίιαλ, εθπξνζσπνχζε ηφζν ηε ζπλέρεηα φζν θαη ηε ξήμε κε ην πξσηνπνξηαθφ Νέν 

Κχκα ηνπ ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960.  

      Σν Νέν Κχκα εκθαλίζηεθε γχξσ ζην 1964, ηελ πεξίνδν δειαδή πνπ ην «έληερλν 

ιατθφ» ηξαγνχδη είρε αξρίζεη λα σξηκάδεη. Σελ νλνκαζία ηνπ ηελ νθείιεη ζην 

θηλεκαηνγξαθηθφ θίλεκα Nouvel Vague, πνπ είρε μεζπάζεη ζηε Γαιιία πξνο ην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Νένπ Κχκαηνο είλαη ε 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζην ειαθξφ ηξαγνχδη θαη ζην έληερλν ιατθφ. Απφ κνπζηθήο 

άπνςεο, ην Νέν Κχκα ζεσξείηαη κία αλαλεσκέλε πξνέθηαζε ηνπ ειαθξνχ 

ηξαγνπδηνχ ζχκθσλα κε ηα γαιιηθά πξφηππα. Ζ αλαλέσζε απηή αθνξά ηελ 

απαιιαγή ησλ ηξαγνπδηψλ απφ ηνπο ρνξεπηηθνχο ξπζκνχο, ηε ιηηφηεηα ηεο 

κεισδηθήο θαη αξκνληθήο έθθξαζεο θαη ηε ρξήζε κηθξνχ αξηζκνχ κνπζηθψλ νξγάλσλ 

ζηελ ελνξρήζηξσζε (Μπισλάο, 1991).  Αμηνζεκείσηα παξαδείγκαηα πνπ δηαηεξνχλ 

ην ραξαθηήξα ηνπ Νένπ Κχκαηνο είλαη ην «Δγεξηήξην», εκπλεπζκέλν απφ ηνλ Γάιιν 

πνηεηή Jacques Prevert, θαζψο θαη ην «Βηεηλάκ Γηε-Γηε», ην κνλαδηθφ ηξαγνχδη ηεο 

επνρήο ην νπνίν πεξηείρε επζείο αλαθνξέο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ζηξαηνχ ζην Βηεηλάκ. Καη ηα δχν ηξαγνχδηα εξκελεχηεθαλ θαη γξάθηεθαλ απφ ηνλ 

Γηνλχζε αββφπνπιν (Kornetis 2017: 523). 

      Έρνληαο επίζεο σο πξφηππν ηνλ Ενξδ Μπξαζέλο, ν έιιελαο ηξαγνπδνπνηφο 

έπαηξλε δηάζπαξηα θνκκάηηα ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο θαη πξφζζεηε ζε απηά ηνλ 

ήρν ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο, δεκηνπξγψληαο κηα κνξθή «ζνβαξήο» πνπ κε ζηνηρεία 

ιατθήο παξάδνζεο (Κνξλέηεο 2015: 387).  Σν έξγν ηνπ απνθηνχζε έηζη έλαλ θαζαξά 

ειιεληθφ ραξαθηήξα, ηελ ίδηα ψξα πνπ αθνκνίσλε κε θαηάιιειν θαη ηαηξηαζηφ 

ηξφπν ηα κνπζηθά ζηνηρεία θαη φξγαλα ηεο εγρψξηαο παξάδνζεο -φπσο ην θιαξίλν, ηε 

θινγέξα, ην ληανχιη- θαη ηνπο «δπηηθνχο» ξπζκνχο ηεο ξνθ κνπζηθήο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα έξγν πνπ ελέπλεπζε θαηαιπηηθά κηα γεληά ζεκαληηθψλ δεκηνπξγψλ θαη 

ηξαγνπδνπνηψλ. 

      Παξφιν πνπ νη εξκελείεο ηνπ αββφπνπινπ ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αλνξζφδνμεο, 

θαζψο δελ ππήξμε θαιιίθσλνο, ην ζηνηρείν απηφ απνηέιεζε ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ. 

Οη εξκελείεο ηνπ δελ ήηαλ κεισδηθέο αιιά ζχκηδαλ πεξηζζφηεξν απαγγειία, ελψ ν 

ίδηνο απνηέιεζε θεληξηθή θπζηνγλσκία γηα ηελ έληαμε ησλ παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη νξγάλσλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ επαλαζηαηηθνχ πλεχκαηνο (Κνξλέηεο, 2015: 388). 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έληαμεο παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ην ηξαγνχδη 

«Χδή ζηνλ Γεψξγην Καξατζθάθε» (Σν πεξηβφιη ηνπ ηξεινχ, 1969). ε απηφ ν 

αββφπνπινο ζπλδπάδεη ηα φξγαλα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο κε 

κηα κεισδία πνπ ζπκίδεη κπαιάληα κε πνιηηηθή ρξνηά, θαη «δεκηνπξγεί έλα κείγκα 

πνιηηηθήο, παξάδνζεο, επαλάζηαζεο θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο» 

(Κνξλέηεο 2015: 396). Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε ην ηξαγνχδη «Μαχξε 

Θάιαζζα» (Βρώκηθο Φφκί, 1972), ζην νπνίν ην ξνθ κνπζηθφ ραιί πνπ θηηάρλνπλ νη 

ειεθηξηθέο θηζάξεο θαη ηα θξνπζηά δηαθφπηεηαη απφ έλα ζφιν θινγέξαο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη κηα αίζζεζε παξάδνζεο. 

      Ζ γεληά ηνπ ‟60, ζηελ νπνία αλήθεη ν Γηνλχζεο αββφπνπινο, είρε επεξεαζηεί 

έληνλα απφ φιεο ηηο θεληξηθέο θπζηνγλσκίεο ηνπ 1930 ζην ρψξν ηεο ηέρλεο, ρσξίο 

ελδερνκέλσο λα ην έρεη αληηιεθζεί. ε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ δεκνζηνγξάθν Παχιν 

Σζίκα, ν αββφπνπινο αλαθέξεη: «Δκείο θηλεζήθακε δηαθνξεηηθά, ζέιακε λα 

παίδνπκε ην δηθφ καο παηρλίδη θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην πεηχρακε, φρη κφλν εκείο 

κε ηα ηξαγνχδηα καο αιιά θαη νη ζθελνζέηεο ζην ζηλεκά θαη ην θαηλνχξγην ζέαηξν. 

Μέζα ζε φιν απηφ ππήξρε ε αλάγθε ηνπ λα εθζπγρξνληζηείο αιιά λα ζπλαληήζεηο 

ηελ παξάδνζε κε έλα θαηλνχξγην κάηη. Να δεκηνπξγεζεί έλα θξάκα αλαηνιήο θαη 

δχζεσο» (αββφπνπινο,  2014). Δπηζεκαίλεη επίζεο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ 

ζπλζέηε σο δεκηνπξγνχ ν νπνίνο ελψλεη ηα δηαθνξεηηθά θνκκάηηα κνπζηθήο θαη ηα 

θάλεη έλα, δεκηνπξγψληαο κηα αξκνλία. «Δίλαη σξαίν λα βιέπεηο ζε έλα θνκκάηη ή ζε 

κηα κνπζηθή λα ζπλππάξρεη ην ζχγρξνλν κε ην παιηφ, θάηη πνπ είλαη αλαηνιή αιιά 

θαη δχζε, θάηη πνπ είλαη ζνβαξφ ζπλδπαζκέλν κε θάηη ειαθξχηεξν» (αββφπνπινο, 

2014). Απηφ είλαη θάηη πνπ πέηπραλ κνπζηθνί φπσο ν Σζηηζάλεο, ν Υαηδηδάθηο θαη ν 

Θενδσξάθεο κε ην έξγν ηνπο θαη πνπ πξνζπάζεζε επίζεο λα πινπνηήζεη ν Γηνλχζεο 

αββφπνπινο. 

      O Γηνλχζεο αββφπνπινο δηήλπζε κηα κεγάιε δηαδξνκή, ςάρλνληαο κφλνο θαη 

θηλνχκελνο απφ δπλαηφ αίζζεκα. Ζ κεγάιε ηνπ πξνζθνξά, φπσο πνιινί ζήκεξα 

αλαγλσξίδνπλ, είλαη φηη έρνληαο σο βάζε ηελ ειιεληθή παξάδνζε έθηηαμε ην δηθφ ηνπ 

«ήρν θαη πιηθφ» πνπ αληέρεη ρξφληα ηψξα ή αθφκα, ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο 

θξηηηθνχο, «νκνξθαίλεη παιηψλνληαο» (Μπιηάηθαο 1999: 152). O Σάζνο Φαιεξέαο, 

ζε θείκελφ ηνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ «ΖΥΟ-Hi-Fi» ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1997, αλαθέξεηαη ζηε γνεηεία πνπ αζθνχζε ζηνλ αββφπνπιν ην ξεκπέηηθν θαη ηδίσο 

ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γηψξγνπ Μπάηε –έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κνπζηθνχο 

ηνπ είδνπο–, θαζψο επίζεο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ηδίσο νη Θξαθηψηηθνη ξπζκνί. Ο 
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Φαιεξέαο είρε αλαθέξεη γηα ηνπο δίζθνπο Μπάιο θαη Βρώκηθο υφκί ραξαθηεξηζηηθά 

φηη: «Πηζηεχσ εηιηθξηλά φηη ε ηζηνξία ηνπ βαιθαληθνχ ήρνπ ζηελ Διιάδα μεθηλάεη 

απφ ηνλ „Μπάιιν‟ θαη ην „Βξψκηθν Φσκί‟» (1997). 

      Αθνινπζεί έλα ππνθεθάιαην ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε ζηηο κνπζηθέο 

ζπλεξγαζίεο ηνπ αββφπνπινπ απφ ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ, φηαλ αθφκε 

εκθαληδφηαλ κφλνο, κέρξη θαη ηε κνπζηθή ζπλάληεζε κε ηα Μπνπξκπνχιηα, ζε 

δηάθνξα καγαδηά ηεο Αζήλαο.  

 

4.5. Οη εκθαλίζεηο ηνπ αββφπνπινπ θαη νη ζπλεξγαζίεο κε άιινπο κνπζηθνχο 

      ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθεξζνχκε ζηηο κνπζηθέο ζπλεξγαζίεο πνπ είρε ζηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο θαξηέξαο ηνπ ν αββφπνπινο, θαζψο θαη ζηηο  εκθαλίζεηο ηνπ ζην 

Ρνληέν θαη ην Κχηηαξν. Οη παξάγξαθνη πνπ αθνινπζνχλ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ 

αθήγεζε ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ ζηνλ Μαλψιε Νηαινχθα (2016) γηα ηελ πεξίνδν 

απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1963, φηαλ δειαδή θαηεβαίλεη ζηελ Αζήλα, κέρξη ην Ννέκβξην 

ηνπ 1966, φηαλ θπθινθνξεί ν δίζθνο Σο Φορηεγό. 

      Σν θαινθαίξη ηνπ 1964, ν αββφπνπινο γλσξίδεη ζηελ Αζήλα ην Μίθε 

Θενδσξάθε ζηηο πξφβεο ηνπ Άμηνλ Δζηί. Ο Θενδσξάθεο ηνχ βξίζθεη δνπιεηά ζην 

κπαξ 9 Μούζες ζηε Μχθνλν, φπνπ ν αββφπνπινο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εζνπνηφ 

Γέζπνηλα Μπεκπεδέιε. Ζ δνπιεηά απηή απνηειεί θαη ην πξψην κεξνθάκαην ηνπ 

αββφπνπινπ. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1964, εξγάδεηαη ζην κπαξ ε ηοά ηνπ Γ. 

Κνχλδνπξνπ ζηελ νδφ Ξάλζνπ ζηελ Πιάθα, καδί κε ηνλ Μάλν Λνΐδν θαη ηε Μαξία 

Φαξαληνχξε.  Σελ άλνημε ηνπ 1965, εκθαλίδεηαη ζην σκπόζηο ζηελ Πιάθα κε ηνλ 

πηαλίζηα Πάλν Σξηαληαθπιιίδε. Σν θαινθαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο εκθαλίδεηαη ζηηο 

πέηζεο ζην Καρλάγηο, φπνπ, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ε πξψηε θνξά 

πνπ ε κνπζηθή ηνπ έρεη νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα πνπ «αθνχγεηαη». Ο ρεηκψλαο ηνπ 

1965-1966 ηνλ βξίζθεη ζηελ Ροσιόηα ζηελ Πιάθα, φπνπ ην δεχηεξν κηζφ ηεο ζεδφλ 

εκθαλίδεηαη καδί ηνπ θαη ε ηξαγνπδίζηξηα Καίηε Υσκαηά. 

      Σηο ζεδφλ 1968-1969 θαη 1969-1970 ν αββφπνπινο θεχγεη απφ ηελ Ροσιόηα θαη 

μεθηλά ζην Ροληέο ηηο ζπλεξγαζίεο κε ηα Μπνπξκπνχιηα, ηε Μαξίδα Κσρ, ην Γηψξγν 

Ρσκαλφ, θαη ηε Γέζπνηλα Γιέδνπ. Ζ Γιέδνπ, ζε ζπλέληεπμή ηεο ζηνλ Γηάλλε Αιεμίνπ 

(2017), αλαθέξεηαη ζηελ απνζέσζε πνπ γλψξηζαλ ηνλ θαηξφ εθείλν απφ άιινπο 

θαιιηηέρλεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη ηαμίδεπαλ ζηελ Διιάδα θαη επηζθέπηνληαλ ην 

Ρνληέν γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα. 
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      Σα Μπνπξκπνχιηα ήηαλ έλα ειιεληθφ κνπζηθφ ζπγθξφηεκα κε ην νπνίν 

ζπλεξγάζζεθε ν Γηνλχζεο αββφπνπινο ήδε απφ ην 1969, φηαλ μεθίλεζε ηηο 

εκθαλίζεηο ηνπ ζην Ρνληέν (Δηθφλα 2). Σα Μπνπξκπνχιηα ηδξχζεθαλ απφ ηνλ Βαζίιε 

Νηάιια (κπάζζν) θαη ηνλ Νίθν Σζηινγηάλλε (θξνπζηά) ην 1968, ελψ ην ζπγθξφηεκα 

πιαηζηψλεη επίζεο ν Νίθνο Γαπέξεο (θηζάξα). Σα Μπνπξκπνχιηα ερνγξάθεζαλ κε  

ηνλ αββφπνπιν ην Περηβόιη ηοσ ηρειού (1969) θαζψο θαη ηνλ Μπάιιο (1971). Ο 

δίζθνο απηφο απνηέιεζε ίζσο κία απφ ηηο πην θνξπθαίεο ζηηγκέο αλαδήηεζεο ηεο 

δεκνηηθήο παξάδνζεο απφ ηνλ ζπλζέηε, κία αλαδήηεζε πνπ είρε ήδε μεθηλήζεη κε ηο 

Περηβόιιη ηοσ Σρειού (1968). Απφ ηε ζπλάληεζε ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ κε ηα 

Μπνπξκπνχιηα πξνέθπςε έλα λέν είδνο ειιεληθνχ ξνθ, ην νπνίν ζπλδχαδε ηνλ 

δπλακηζκφ, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηνλ ειεθηξηζκφ ηνπ ξνθ κε ηε βαζχηεξε θαη 

νπζηαζηηθφηεξε θνηλσληθή θξηηηθή, ελψ ραξαθηεξίδνληαλ επίζεο απφ κηα ζπάληα 

αηζζεηηθή αξηηφηεηα θαη πνηφηεηα (Μπνδίλεο 2006: 230). Μέζα απφ ην ζπλδπαζκφ 

απηφ δεκηνπξγήζεθε έλα γλήζην θαη επηηπρεκέλν ειιεληθφ ξνθ, πνπ ήηαλ έζησ θαη κε 

κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζπληνληζκέλν κε ην ξνθ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

 

Δηθφλα 2 : Ο Γηνλχζεο αββφπνπινο κε ην ζπγθξφηεκα Μπνπξκπνχιηα ζην Ρνληέν 

(Υεηκψλαο 1969-70). Αξρείν Μαλψιε Νηαινχθα 

 

      Απφ ην 1971, ν αββφπνπινο κεηαζηεγάζηεθε ζην «Κχηηαξν», φπνπ 
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ζπλεξγάζηεθε κε πιήζνο θαιιηηερλψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ φπσο ε Μαξίδα Κσρ, ε 

Γφκλα ακίνπ, ν Σάζνο Υαιθηάο, ηα Μπνπξκπνχιηα, ηα Αλάθαξα θ.ά. Μεηά ηελ 

ζχκπξαμή ηνπ κε ηα Μπνπξκπνχιηα θαη ηηο θνηλέο εκθαλίζεηο ηνπο ζην Ρνληέν θαη ην 

Κχηηαξν, ν αββφπνπινο ζπλεξγάζηεθε κε έλα λέν ζρήκα, ηνπο Λαηζηξπγφλα. Οη 

Λαηζηξπγφλα απνηέιεζαλ ηελ δεχηεξε ξνθ κπάληα πνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ 

αββφπνπιν κεηά ηα Μπνπξκπνχιηα θαη απαξηίδνληαλ απφ ηνπο Βαγγέιε Γεξκαλφ 

(ειεθηξηθή θηζάξα), Θενιφγν ηξαηεγφ (ειεθηξηθή θηζάξα, θιαξηλέην), Γηάλλε 

ππξφπνπιν (κπάζζν), Γηψξγν Γαβαιά (ηξνκπέηα), ηέιια Γαδέδε (θιάνπην) θαη 

ηνλ Κψζηα Καξακήηξν (ληξακο). Πξντφλ ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο ήηαλ ην Βρώκηθο 

Φφκί (1972), δίζθνο πνπ ζπγθαηαιέγεηαη επίζεο ζηε γελεαινγία ηνπ ειιεληθνχ ξνθ.  

      H Γφκλα ακίνπ, ηξαγνπδίζηξηα θαη εξεπλήηξηα κε ζεκαληηθφ έξγν ζηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ, παξήγαγε ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 κία ζεηξά 

δίζθσλ πνπ ζπγθέληξσλαλ δεκνηηθά ηξαγνχδηα δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο ζηα 

νπνία ζπκκεηείραλ κνπζηθνί θαη ηξαγνπδηζηέο πνπ εηδηθεχνληαλ ζε θάζε παξάδνζε 

(Kallimopoulou 2009: 21). χκθσλα κε ηελ Kallimopoulou, νη παξαγσγέο ηεο 

ακίνπ ήηαλ κηα πξψηκε πεγή κε ηελ νπνία ν αββφπνπινο θαη ν θχθινο ηνπ 

γλψξηζαλ ηελ ηέρλε ηνπ δεκνηηθνχ, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηνπο κεγάινπο 

νξγαλνπαίρηεο ηνπ δεκνηηθνχ σο κνπζηθέο πξνζσπηθφηεηεο κε αμηφινγεο 

απηνζρεδηαζηηθέο θαη εξκελεπηηθέο δεμηφηεηεο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, ε 

κνπζηθή ζθελή Ρνληέν έγηλε ν ρψξνο κηαο απίζαλεο επαθήο κεηαμχ ηνπ θφζκνπ ηνπ 

δεκνηηθνχ θαη ησλ αξηζηεξψλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη απνηεινχζαλ θαηά βάζε ην θνηλφ 

ηνπ αββφπνπινπ (Kallimopoulou 2009: 22). Οη θνηλέο εκθαλίζεηο ηνπ αββφπνπινπ 

κε ηε ακίνπ θαη άιινπο δηαθεθξηκέλνπο εθθξαζηέο ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο, φπσο 

θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν αββφπνπινο ελζσκάησζε ηελ παξάδνζε ζε κηα 

ζχγρξνλε κνπζηθή γιψζζα, ήηαλ αλακθίβνια θαίξηαο ζεκαζίαο ζηελ ζπκθηιίσζε 

ηνπ λεαληθνχ θνηλνχ κε ηελ παξάδνζε. Οη δσληαλέο ηνπ παξαζηάζεηο, ππφ ην πξίζκα 

ηεο δεκηνπξγηθήο ηέρλεο, έγηλαλ έλαο πξννδεπηηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνο 

ρψξνο ζπλάληεζεο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο ιατθήο παξάδνζεο (Kallimopoulou 

2009: 22). 

      Ο αββφπνπινο ζπλεξγαδφηαλ επίζεο ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ πνιχ ζπρλά κε ηελ 

ηξαγνπδίζηξηα Μαξίδα Κσρ, κε ηελ νπνία κνηξαδφηαλ ηελ αγάπε γηα ηελ ιατθή 

κνπζηθή. ε ζπλέληεπμή ηεο, ε Κσρ αλαθέξεηαη ζην πξαμηθφπεκα ηνπ 1967, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ηαμίδεςε ζην Λνλδίλν γηα λα αλαθαιχςεη λένπο ήρνπο ( 

Μαθξνγακβξάθεο, 2011). Με ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Διιάδα είρε ηελ αλάγθε λα 
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δεκηνπξγήζεη θάηη μερσξηζηφ, γεγνλφο πνπ ηελ νδήγεζε λα αζρνιεζεί κε ηελ 

παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ηελ πξνζζήθε ειεθηξηθψλ νξγάλσλ ζε απηήλ.  ηηο 

ζπλαπιίεο ηεο, ε Κσρ ζπλδχαδε γλσζηά παξαδνζηαθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα κε ηελ 

θάληξη κνπζηθή ή κε ζηίρνπο κε ζαθείο αληηδηθηαηνξηθνχο ππαηληγκνχο (Κνξλέηεο 

2015). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαζθεπή ηνπ παξαδνζηαθνχ 

θνκκαηηνχ «Αξακπάο» πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πξψην, νκψλπκν δίζθν ηεο Κσρ 

(Μαξίδα Κσρ) ην 1971. ε απηφ ην θνκκάηη ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ζε παξαδνζηαθά 

φξγαλα –ε εηζαγσγή κε ην ζαληνχξη– ελψ ζηε ζπλέρεηα ν ξπζκφο ππθλψλεη κε ηε 

ρξήζε θξνπζηψλ δεκηνπξγψληαο έλα «ραιί» πάλσ ζην νπνίν ζπλνδεχεη ηε κεισδία ν 

ήρνο ηεο θαξθίζαο (ειεθηξηθφ αξκφλην). 

      Αλάκεζα ζηηο πνιιέο ζπκπξάμεηο ηνπ αββφπνπινπ μερσξίδεη επίζεο απηή κε ηνλ 

Γεκήηξε Γθφγθν, ηνλ θαληαδφξν ηνπ ξεκπέηηθνπ γλσζηφ θαη σο Μπαγηαληέξα. ε 

έλα δηζθάθη 45 ζηξνθψλ πνπ θπθινθφξεζε απφ ηε Lyra ην 1975, ν αββφπνπινο θαη 

ν Μπαγηαληέξαο κνηξάζηεθαλ ηελ εξκελεία ζην θνκκάηη «Καζξέθηεο», έλα 

ραζαπνζέξβηθν ηνπ δεχηεξνπ (Μπαιαρνχηεο 2016).       

      ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζην θιακπ «Κχηηαξν», ην νπνίν απεηέιεζε έλαλ 

ρψξν γηα λα αθνπζηνχλ δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο πξνηάζεηο απφ κηα νιφθιεξε γεληά 

θαιιηηερλψλ, κεηαμχ ηνπο θαη ν αββφπνπινο. 

 

 

4.6. Ο ξφινο ηνπ θιακπ «Κχηηαξν» 

      Σν 1970 αλνίγεη ζηελ Αζήλα ην θιακπ «Κχηηαξν», ην νπνίν ζεκαηνδφηεζε κηα 

νιφθιεξε επνρή ζε ζρέζε ηδίσο κε ηε γέλεζε ηνπ ειιεληθνχ ξνθ. Σν Κχηηαξν 

μεθίλεζε σο ιατθφ καγαδί φπνπ ηξαγνπδνχζε ν ηέιηνο Καδαληδίδεο κε ηελ Γηψηα 

Λπδία. Ήδε είρε αλνίμεη ην Ρνληέν φπνπ έπαηδε ν αββφπνπινο κε ηα Μπνπξκπνχιηα. 

Ο Γηψξγνο Μαξγσκέλνο, ηδηνθηήηεο ηνπ Κπηηάξνπ, είρε ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο κεγαιχηεξνπ ρψξνπ φπνπ ζα ζηεγαδφηαλ ην ξνθ θίλεκα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην 

«Κχηηαξν» (Μπνζθνΐηεο, 2007). Καηά ηε γλψκε κνπ, ε ζπκβνιή ηνπ θιακπ Κχηηαξν 

ππήξμε θαηαιπηηθή ζηελ γέλεζε θαη εμάπισζε ηνπ ειιεληθνχ ξνθ. Σελ πεξίνδν 

1970-1973, ιίγν πξηλ ηε κεηαπνιίηεπζε ζηελ νπνία έκειιε λα θπξηαξρήζεη ην 

πνιηηηθφ ηξαγνχδη, ην Κχηηαξν απνηέιεζε ηελ απφιπηε ξνθ ειιεληθή ζθελή. 

      Ο αββφπνπινο ζπλεξγαδφηαλ κε εθπξνζψπνπο ηεο αλαδπφκελεο ξνθ ζθελήο 

πνπ δελ έκνηαδαλ λα αληηγξάθνπλ απιψο ην μέλν πξφηππν αιιά, κέζα απφ ηνλ 
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ειιεληθφ ζηίρν, δηεξεπλνχζαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία δνχζε ε λενιαία. ην 

πιαίζην απηφ, ην άικπνπκ Εφληαλοί ζηο Κύηηαρο (1971) απνηειεί ηεθκήξην γηα ηελ 

ζπγρψλεπζε ηνπ πξννδεπηηθνχ, ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπ αηρκεξνχ πνιηηηθνχ 

ζηνηρείνπ, ηφζν ηνπ ειιεληθνχ φζν θαη ηνπ μέλνπ, φπσο επηζεκαίλεη ν Κσζηήο 

Κνξλέηεο (2015: 393). Σν άικπνπκ είλαη έλα ζπάλην παξάδεηγκα δσληαλήο 

ερνγξάθεζεο ζε θιακπ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ερνγξάθεζεο 

ην θνηλφ ρεηξνθξνηνχζε θαη ζθχξηδε δεκηνπξγψληαο κηαλ άθξσο ζπλ-θηλεηηθή 

αηκφζθαηξα (Kallimopoulou and Kornetis, 2017: 491-492).  

      Ο Αληψλεο Μπνζθνΐηεο, ζην ληνθηκαληέξ ηνπ «Εσληαλνί ζην Κχηηαξν-θελέο 

Ρνθ» (2006), αλαθέξεη πσο ην Κχηηαξν απνηέιεζε ην κέζν γηα λα αθνπζηνχλ 

δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο πξνηάζεηο απφ θαιιηηέρλεο φπσο ν αββφπνπινο, ε Κσρ θαη 

άιινη. Τπήξραλ επίζεο θαη ηα πεξίθεκα «πξσηλάδηθα» ηεο Κπξηαθήο ζηα νπνία 

έπαηδαλ ζην Κχηηαξν καζεηηθά ζπγθξνηήκαηα (Μπνζθνΐηεο, 2007). Μηα πνιχ 

ζεκαληηθή βξαδηά ζην Κχηηαξν, φπσο αλαθαιεί ε Γέζπνηλα Γιέδνπ, ήηαλ ε επίζθεςε 

ηνπ ζθελνζέηε ηνπ Woodstock  Μάηθι Βάληιη (Michael Wadleigh) πνπ 

παξαθνινχζεζε ηελ παξάζηαζε κε ηα Μπνπξκπνχιηα, ηελ νπνία πεξηέγξαςε σο 

«ηξνκεξή ξνθ κπάληα» (LIFO 2007). 

 

Δηθφλα 3 : Κχηηαξν, 1972. Γηνλχζεο αββφπνπινο, Λάθεο Παπαζηάζεο 

 

      χκθσλα κε ηνπο Kallimopoulou and Kornetis, ην Κχηηαξν απνηέιεζε έλα ρψξν 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, αλαγλψξηζεο, θαη ηαχηηζεο αλάκεζα ζε άηνκα κε 
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δηαθνξεηηθή  ηδενινγία. Οη κνπζηθέο ζπλεπξέζεηο ζην Κχηηαξν ηελ πεξίνδν 1971-

1974 δείρλνπλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο ελαιιαθηηθήο κνπζηθήο κε πξννδεπηηθά, 

ιατθά θαη πνιηηηθά ζηνηρεία. Γπλακηθνί εθπξφζσπνη ηεο αλαδπφκελεο ξνθ ζθελήο 

φπσο νη Δμαδάρηπινο, νη Γάκσλ θαη Φεηδίαο θαη νη ψθξαηεο εκθαλίδνληαλ 

παξάιιεια κε ην Γηνλχζε αββφπνπιν (Kallimopoulou and Kornetis, 2017). Σν 

θαζεζηψο δηθηαηνξίαο πνπ επηβιήζεθε ζηε ρψξα ην 1967 είρε νδεγήζεη ζην θιείζηκν 

ησλ κπνπάη, θαη έηζη ν αββφπνπινο απφ ηηο εκθαλίζεηο ηνπ ζηελ Πιάθα θαηαιήγεη 

ζην Κχηηαξν . Ζ κεηαθίλεζή ηνπ απηή ζεκαηνδνηνχζε ηελ αλάδπζε ελαιιαθηηθψλ 

δνκψλ κνπζηθήο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαζψο θαη κηα αζπλήζηζηε ζχλδεζε 

δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ εηδψλ θαη νκάδσλ λενιαίαο. ε αληίζεζε κε ηνπο κηθξνχο 

ρψξνπο ησλ κπνπάη, ην Κχηηαξν ήηαλ κηα αίζνπζα ρσξεηηθφηεηαο 500 αηφκσλ, φπνπ 

ζχρλαδαλ άηνκα ηεο κεζαίαο ηάμεο, έθεβνη θαη εηθνζάξεδεο αιιά θαη άηνκα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ αγαπνχζαλ ηε κνπζηθή (Kallimopoulou and Kornetis, 

2017). 

      ην Κχηηαξν, ε ξνθ θαη ε ειεθηξηθή κνπζηθή ζπλδπάδνληαη κε ηε ιατθή κνπζηθή. 

Σα ηξαγνχδηα ηνπ αββφπνπινπ, ηα νπνία ζπκπιέθνπλ ξνθ θαη ιατθά ζηνηρεία, 

εθθξάδνπλ ηε κνλαμηά ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα. Ο ίδηνο γίλεηαη κηα θπξίαξρε θηγνχξα 

ηνπ ιεγφκελνπ «Βαιθαληθνχ ξνθ» φηαλ κεηαπεδά απφ ην Νέν Κχκα ζην ξνθ ελ ξνι 

ζην νπνίν ελζσκαηψλεη ζηνηρεία ιατθήο ειιεληθήο κνπζηθήο. Με ηνλ φξν 

«βαιθαληθφ ξνθ» ελλννχκε ηελ ζπλεχξεζε ηεο παξαδνζηαθήο βαιθαληθήο κνπζηθήο 

θφξκαο κε ξνθ επηξξνέο. Πξσηεξγάηεο ηνπ είδνπο απηνχ ζεσξείηαη ν Γηνλχζεο 

αββφπνπινο κε ην άικπνπκ Σο περηβόιη ηοσ ηρειού. Σν βαιθαληθφ ξνθ βνήζεζε 

θαηά ηελ γλψκε κνπ ζηελ επηβίσζε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ κέζα ζε έλα πην 

ζχγρξνλν πιαίζην. Δπίζεο ε έλσζε δεκνηηθνχ θαη ξνθ δεκηνχξγεζε έλα θίλεκα 

ειιεληθνχ θνιθ ξνθ, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην θνκκάηη Αξακπάο ηεο 

Μαξίδαο Κσρ. Ζ κνπζηθή ηνπ αββφπνπινπ θαη ηεο Κσρ είρε πνιηηηθή ζεκαζία δηφηη 

εξκήλεπαλ ηα ηξαγνχδηα ηνπο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επνρήο 

κέζσ ηεο παξάδνζεο. Έηζη, φπσο αλαθέξεη ν Κνξλέηεο, ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο 

δεκηνπξγήζεθαλ δχν αληηζεηηθέο θνπιηνχξεο ηεο ιατθήο παξάδνζεο: νη 

παξαδνζηαθνί ρνξνί ησλ δηδαθηφξσλ, πνπ αλακεηαδίδνληαλ θαη πξνσζνχληαλ απφ 

ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε, θαη ε αλαηξεπηηθή θνπιηνχξα ηεο ιατθήο παξάδνζεο, ηελ 

νπνία εθπξνζσπνχζαλ θαιιηηέρλεο ηνπ αληηδηθηαηνξηθνχ θηλήκαηνο (Κνξλέηεο, 

2015). 

      Ζ κνπζηθή αιιά θαη πξνζσπηθή αιιαγή ηνπ αββφπνπινπ δεκηνχξγεζε 
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θαλαηηθνχο ππνζηεξηθηέο αιιά θαη ερζξνχο. Γειαδή, ν θφζκνο είρε ζπλεζίζεη κηα 

δηαθνξεηηθή εηθφλα ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ, απηή ηνπ κνλαρηθνχ θαηαπηεζκέλνπ 

ηξνβαδνχξνπ. Έλα κέξνο ηνπ θνηλνχ ηνπ, φηαλ ηνλ αληίθξηζε πιαηζησκέλν απφ έλα 

νιφθιεξν ζπγθξφηεκα ζε πην νξγαλσκέλεο θαη επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο, ζεψξεζε 

πσο ν αββφπνπινο «ζπκβηβάζηεθε» (Γηνζθνπξίδεο, 2013). ε αληίζεζε κε ηνλ 

Θενδσξάθε, ν νπνίνο έκεηλε πηζηφο ζην επηθφ-εξστθφ είδνο ηνπ ππέξ ηεο αληίζηαζεο 

θαη ηνπ θνκκνπληζκνχ, ν αββφπνπινο ήξζε ζε ξήμε κε ηέηνηνπ είδνπο αληηιήςεηο 

θαη ην Κχηηαξν απνηέιεζε ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ πνπ ηνπ επέηξεςε λα εθθξαζηεί 

κνπζηθά (Kallimopoulou and Kornetis 2017: 499). 

      Με ηε ιήμε ηεο δηθηαηνξίαο, ην Κχηηαξν δηαηήξεζε ην θχξνο ηνπ, ζε πείζκα ηεο 

γεληθφηεξεο ηάζεο θπξηαξρίαο ησλ ξεκπέηηθσλ θαη ησλ αληάξηηθσλ ηξαγνπδηψλ θαη 

πεξηζσξηνπνίεζεο ηεο ξνθ κνπζηθήο. πσο αλαθέξνπλ νη Καιιηκνπνχινπ θαη 

Κνξλέηεο: «ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπγθηλεζηαθή αηκφζθαηξα ηνπ Κπηηάξνπ 

παξέκεηλε, ζπκβνιίδνληαο ηελ αληίζηαζε θαη ηε ιατθή θνπιηνχξα νη νπνίεο 

αιιεινζρεηίδνληαη θαη ελδπλακψλνληαη, ρσξίο σζηφζν λα έρεη πιεφλ πνιηηηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ λέσλ» (Kallimopoulou and Kornetis, 2017: 

506). 
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5. Θεκαηνινγία ζηα ηξαγνχδηα ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ  

5.1. Οη ζηίρνη  

      ηνπο ζηίρνπο ηνπ αββφπνπινπ ππάξρεη έληνλα ην ζηνηρείν ηφζν ηεο παξάδνζεο 

φζν θαη ηεο επαλάζηαζεο. Φαλεξά επεξεαζκέλνο απφ ην ξνθ θίλεκα, ν αββφπνπινο 

είρε ηελ αλάγθε ελφο ηξαγνπδηνχ πνπ λα είλαη άκεζν θαη λα ηνικά λα ιέεη πξάγκαηα 

ηα νπνία δε ιέγνληαλ ζε ζπλζήθεο ινγνθξηζίαο. Ζ ξνθ θαίλεηαη φηη ηνπ παξείρε 

αθξηβψο ηα εξγαιεία γηα θάηη ηέηνην.  πσο αλαθέξεη ν ζθελνζέηεο Λάθεο 

Παπαζηάζεο, ε κνπζηθή θαη νη ζηίρνη ηνπ αββφπνπινπ είραλ θάηη πνιχ πην έληνλν 

απφ ηνπο ζηίρνπο ησλ ππφινηπσλ θαιιηηερλψλ, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ζρεδφλ 

πλεπκαηηθή ζρέζε κε ην αθξναηήξηφ ηνπ (ζην Κνξλέηεο, 2015). Σα ηξαγνχδηα ηνπ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη βησκαηηθά θαη αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνπο λένπο αιιά θαη 

ζε θνηλσληθά θαηλφκελα ηεο επνρήο ηνπ, φπσο ν πφιεκνο ζην Βηεηλάκ, ν Μάεο ηνπ 

‟68, ηα γεληθφηεξα παγθφζκηα πξνβιήκαηα θαζψο θαη, ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο. 

      Ο αββφπνπινο επηιέγεη ζέκαηα πνπ ππεξεηνχλ κηα πνιηηηθή θαη φρη θνκκαηηθή 

ζηάζε. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ην ηξαγνχδη «Κηιειέξ» αλαδεηθλχεη ηελ πίζηε ηνπ 

ηξαγνπδνπνηνχ ζηνπο θνηλσληθνχο αγψλεο θαη ηαπηφρξνλα απνθαιχπηεη ηηο ελνρέο 

θαη ην θφβν ηνπ: «ηξαγνχδη ηξχπην θαη ζηηράθη κπαισκέλν πνχ ζα κε θξχςεηο πεο 

κνπ πνχ, αθνχσ θσλέο απφ παληνχ θαη θνβάκαη ην θαεκέλν». Σν ζπγθεθξηκέλν 

θνκκάηη  απνηειεί  επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ιεγφκελνπ βαιθαληθνχ 

ξνθ. Άιιν παξάδεηγκα  ην νπνίν εμππεξεηεί κηα πνιηηηθή θαη φρη θνκκαηηθή ζηάζε 

είλαη ην ηξαγνχδη  «ηε ζπγθέληξσζε ηεο ΔΦΔΔ». ε απηφ ν αββφπνπινο 

πξνζπαζεί λα εθθξάζεη κηα ζχγρξνλε θαηάζηαζε ηφζν ηζηνξηθά φζν θαη πνιηηηθά 

ζεκαληηθή κε ηξφπν εξσηηθφ θάηη πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζην ξπζκφ ηνπ 

θνκκαηηνχ πνπ είλαη ηα 3/4, ραξαθηεξηζηηθφο ξπζκφο ρνξνχ βαιο αιιά θαη ζηελ 

απαιφηεηα θαη ηελ απιφηεηα ηεο θσλήο ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ. Τπάξρεη επίζεο έληνλν 

θαη  ην πνιηηηθφ ζηνηρείν θάηη πνπ θαίλεηαη ζην ζηίρν «Ζ πιαηεία ήηαλ γεκάηε κε ην 

λφεκα πνπ 'ρεη θάηη απ' ηηο θσηηέο», επνρή πνπ ε Αζήλα παιιφηαλ απφ δηαδειψζεηο 

θαη πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο. ηα ηξαγνχδηα ηνπ ππάξρνπλ άκεζεο ή θαη 

ππαηληθηηθέο αλαθνξέο ζε ηζηνξηθά πξφζσπα (Γεκνζζέλεο, Καξατζθάθεο) αιιά θαη 

ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα. Απνηχπσζε επίζεο κε ζαξθαζκφ ζηα θνκκάηηα ε «Θάιαζζα»,  

ε «Δ.Φ.Δ.Δ», θαη ν «Πνιηηεπηήο» ηνλ ξφιν νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ ζηα πξψηα 

κεηαδηθηαηνξηθά ρξφληα (Μπιηάηθαο 1999: 216). 
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         ζνλ αθνξά ηε ζεκαηνινγία ησλ ηξαγνπδηψλ, ν αββφπνπινο επηιέγεη 

ηζηνξηθά, εξσηηθά, θαζεκεξηλά, θνηλσληθά, επίθαηξα ή ζεκαληηθά ζέκαηα. Κεληξηθά 

ζέκαηα ζηνπο ζηίρνπο ηνπ αββφπνπινπ απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, ε Θεζζαινλίθε, 

νη εθδξνκείο ηνπ εμήληα, νη δάζθαινη, νη θίινη, ε αηκφζθαηξα ησλ αξρψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟60, νη πνηεηέο αιιά θαη νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη (Μπιηάηθαο, 1999). 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν αββφπνπινο παξακέλεη δηαρξνληθφο  είλαη πηζαλφλ γηαηί ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ σο ζηίρνη, σο κνπζηθή θαη σο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πεηπραίλνπλ κία 

ζπκπχθλσζε πνπ ηα δηαζψδεη ζην ρξφλν. Ο ίδηνο ν αββφπνπινο ππνζηεξίδεη ηελ 

ζχλδεζε ζηίρνπ θαη κνπζηθήο ζηα θνκκάηηα ηνπ, δειαδή ην έλα ζπλδέεηαη κε ην άιιν 

ζην βαζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ην έλα έρεη θηηαρηεί γηα ην άιιν 

εμαξρήο. Καηαιαβαίλνπκε έηζη πσο δηαρσξίδνληαο ηνπο ζηίρνπο απφ ηε κνπζηθή θαη 

θαηαγξάθνληάο ηνπο απιά ζην ραξηί, ράλεηαη ε ίδηα ε ιεηηνπξγία θαη ν ζθνπφο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. Σελ ίδηα άπνςε ππνζηεξίδεη θαη ν  Γ. Καιιηφξεο, ζε άξζξν ηνπ ζην 

πεξηνδηθφ «Δπηζεψξεζε Σέρλεο» ην Γεθέκβξην ηνπ 1965,  ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ 

αιιειέλδεηε ζρέζε κεηαμχ ζηίρσλ θαη κνπζηθήο ζηα ηξαγνχδηα ηνπ αββφπνπινπ 

(Καιιηφξεο, 1965). Οη ζηίρνη δειαδή δελ απνηεινχλ ην πξφζρεκα γηα λα αλαδεηρζεί ε 

κνπζηθή αιιά νχηε θαη ην αληίζεην, θαη ηα δχν ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά. 

      Ο αββφπνπινο θαηάιαβε απφ λσξίο πφζν ζεκαληηθφ ξφιν έπαηδε ζηε δσή ηνπ ε 

ινγνηερλία θαη θπξίσο ε πνίεζε. Παξφια απηά, ή ίζσο θαη έρνληαο επίγλσζε ηεο 

βαξχηεηαο ηνπ ιφγνπ, ζε ζπλέληεπμή ηνπ αλαθέξεη: «Έρσ ηελ εληχπσζε πσο φ,ηη έρσ 

γξάςεη είλαη έλα είδνο ηξαπιίζκαηνο. α λα πξνζπαζείο δειαδή λα πεηο θάηη θαη λα 

κελ κπνξείο έηζη πινχζην φπσο αθνχγεηαη κέζα ζνπ» (αββφπνπινο, 2014). 

      Κεληξηθέο ηερληθέο θαη δνκηθά ζηνηρεία ηεο ζηηρνπξγηθήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

ίδην, είλαη ε πξσηνηππία ζηε ζχιιεςε, ε αγσλία, φρη γηα ηελ πνηεηηθφηεηα αιιά γηα 

ηελ πνίεζε, νη ππνβιεηηθέο εηθφλεο, ε έθπιεμε, ε επξεκαηηθφηεηα, ηα αηθλίδηα 

ρξνληθά cut, νη εκβφιηκνη ρξεζκνί θαη ηα ζιφγθαλ, ε επζπβνιία αθαηξεηηθψλ 

πεξηγξαθψλ, ην ζπάζηκν ηεο ινγηθφηεηαο, ε θξεζθάδα θαη ε ηφικε θαζψο θαη ην 

έλζηηθην ηνπ νπζηψδνπο δηαθνξεηηθνχ (αββφπνπινο 2003: 36). Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, εθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηα θνκκάηηα ηνπ δίζθνπ Σο Περηβόιη ηοσ Σρειού δελ 

είλαη ε πνιηηηθή ζθέςε αιιά πεξηζζφηεξν ε δηάζεζε γηα ειεπζεξία θαη ε ηάζεο 

θπγήο, αλ ζθεθηεί θαλείο πσο νιφθιεξνο ν δίζθνο έρεη γξαθηεί ζην Παξίζη γχξσ ζην 

1968. Ο αββφπνπινο εθείλε ηελ πεξίνδν απνθαζίδεη λα θχγεη απφ ηελ Διιάδα κε 

ηελ ζχδπγφ ηνπ Άζπα θαη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δίζθνπ εθθξάδεη φζα θπξηαξρνχλ 

ζηελ ςπρή ηνπ: ηελ θαηάζηαζε ζηελ δηθηαηνξηθή Διιάδα, ηελ αηκφζθαηξα ζην 
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Παξίζη, ηελ ζρέζε ηνπ κε ηε ζχδπγν ηνπ Άζπα  θαζψο θαη ηελ αίζζεζε ειεπζεξίαο 

πνπ απνθηά εθεί. Ζ επξεκαηηθφηεηα κέζσ ηεο κείμεο ξνθ κε ζηνηρεία ιατθήο 

κνπζηθήο –ηφζν ζε ξπζκηθφ επίπεδν φζν ζηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη- ππάξρεη 

ζε κεγάιν κέξνο ηνπ δίζθνπ, θαη ηδηαίηεξα  ζηα θνκκάηηα «Χδή ζηνλ Γεψξγην 

Καξατζθάθε» θαη «Θαιαζζνγξαθία».   
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6. Ζ δηζθνγξαθία ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ ηηο δεθαεηίεο ‟60 –‟70  

     

      ην έλζεην ηνπ άικπνπκ κε ηίηιν Ρεδέρβα (1979), ν Γηνλχζεο αββφπνπινο 

παξαζέηεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε γηα ηνπο δίζθνπο ηνπ: «Γελ πεξηαπηνινγψ 

ζπλήζσο θαη δελ έρσ θαιή ηδέα γηα ηνπο δίζθνπο κνπ. Σνπο βξίζθσ φινπο άηερλνπο 

θαη θαθφερνπο, αιιά ηψξα πηα, κεηά απφ ηφζα ρξφληα, ζρεκαηίδσ ηε γλψκε φηη εάλ 

δελ έβγαηλα λα ηξαγνπδήζσ, θάηη ζα έιεηπε απφ ηελ ηζηνξία πνπ αξρίδεη κε ηνλ 

Σζηηζάλε. Δίλαη αιήζεηα φηη δελ ην έθαλα αξθεηά θαιά, φκσο εηζήγαγα έλα ζηνηρείν 

επηηαθηηθφηεηαο θη αδεκνλίαο θαη θπξίσο πιεζίαζα ηελ ειιεληθή κνπζηθή παξάδνζε 

απφ ηελ νπνία πξνέξρνκαη πην θνληά ζη‟ αδέξθηα κνπ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο 

Δπξψπεο» ( αββφπνπινο 1979: 47). 

      Οη δίζθνη  Σο Περηβόιη ηοσ Σρειού (1969), Μπάιιος (1971) θαη Βρώκηθο Φφκί 

(1972) απνηεινχλ ηξία απφ ηα πην ζεκαληηθά κνπζηθά έξγα πνπ θπθινθφξεζαλ ζηα 

ρξφληα ηεο ρνχληαο. Λίγν λσξίηεξα, ν δίζθνο Φορηεγό (1966), ν πξψηνο δίζθνο ηνπ 

Γηνλχζε αββφπνπινπ, είρε επίζεο ζηαζεί θνκβηθφο ζηελ ειιεληθή δηζθνγξαθία. 

      Σν1980, o αββφπνπινο ζε ζπλέληεπμή ηνπ μερψξηζε απφ ηε δνπιεηά ηνπ ην 

Φορηεγό –αλ θαη νη αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή παξάδνζε δελ είλαη πνιιέο– θαη ηνλ 

Μπάιιο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο κε ηε 

ξνθ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Ο αββφπνπινο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο 

ηνπ αμηνπνίεζε δεκηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ξπζκνχο 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ (5/8 ηζαθψληθνο, 7/8 ζπξηφο-θαιακαηηαλφο, 9/8 δετκπέθηθν-

θαξζηιακάο) θαζψο θαη πιήζνο κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο 

(θιαξίλν, θινγέξα, ληανχιη), ελψ ζπλερψο αλαδεηνχζε ηε «ρξπζή ηνκή» αλάκεζα 

ζηελ απηνλνκία θαη ηε ζπιινγηθφηεηα.  

      ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο δχν απηνχο δίζθνπο θαζψο 

θαη ζηνπο δίζθνπο Σο Περηβόιη Σοσ Σρειού θαη Βρώκηθο Φφκί, εμεηάδνληαο 

εηδηθφηεξα ηε ρξήζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ φιε κνπζηθή πξνζέγγηζε, κε 

ζηφρν λα εληνπίζνπκε ηα ζεκεία ζηα νπνία γίλνληαη αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή 

κνπζηθή παξάδνζε απφ ηε κία θαη ζηε ξνθ απφ ηελ άιιε.  
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6.1. Σν Φνξηεγφ (1966) 

      Έλα θφθθηλν θνξηεγφ Βφιβν ζηελ Δζληθή νδφ ήηαλ ην κέζν πνπ κεηέθεξε ηνλ 

Γηνλχζε αββφπνπιν ζηελ Αζήλα ην 1963, πξνζθέξνληαο επίζεο ηνλ ηίηιν ηνπ 

νκψλπκνπ άικπνπκ ην Φορηεγό, ην νπνίν θπθινθφξεζε ην 1966. πσο αλαθέξεη θαη 

ν ίδηνο ν αββφπνπινο γηα ηνλ δίζθν, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είρε επηηπρία ήηαλ ν εμήο: 

«Ζ αμία φιεο εθείλεο ηεο ζεηξάο ηξαγνπδηψλ ήηαλ λνκίδσ ε δχλακε. Ναη, απηή ε 

ηαρχηεηα πνπ θφβεη ηελ αλαπλνή ζα λα κελ επαξθεί ν αέξαο. Ήκνπλ άιινο έλαο 

έθεβνο ελαληίνλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά απηφ γηλφηαλ πξψηε θνξά κε ην δίζθν» 

(αββφπνπινο, 1975). «Σν Φνξηεγφ», ιέεη  ν αββφπνπινο, «είλαη ηα εθεβηθά κνπ 

ρξφληα, ε καγεία ηνπ δξφκνπ, ην νηνζηφπ, ε αιεηεία, ν δξφκνο ηεο θαξδηάο». ην 

Φορηεγό δηαθξίλεηαη ε κνπζηθή παξάδνζε ηνπ Μπξαζέλο, ελψ δελ ππάξρεη έληνλα ην 

ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο. Πέξα απφ ηελ εκθάληζε ελφο απφ ηα 

θχξηα κνπζηθά φξγαλα ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, ηεο θινγέξαο ζηε «πλλεθνχια», ε 

εγρψξηα κνπζηθή παξάδνζε θαίλεηαη λα απνπζηάδεη παληειψο απφ ην δίζθν. 

χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα Γεκήηξε Καξάκπεια, ην Φορηεγό απνηέιεζε ηε ζηηγκή 

ηεο απηνζπλεηδεζίαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ, ζηελ εμέιημε ηνπ νπνίνπ ππήξμε 

ζεκαληηθφο ζηαζκφο δηφηη ελειηθηψζεθε καδί ηνπ (Καξάκπειαο 2003: 30, 32). ην 

Φνξηεγφ έρνπκε απνπζία ππθλνχ κνπζηθνχ ππφβαζξνπ θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ, 

ζρεδφλ νιφθιεξνο ν δίζθνο ζηεξίδεηαη ζηα «ζηαθάηα» παημίκαηα ηεο θηζάξαο ηνπ 

αββφπνπινπ θαη ππάξρεη έληνλν ην δξακαηηθφ ζηνηρείν ζηε θσλή ηνπ θαζψο 

απαγγέιιεη –ζα κπνξνχζακε λα πνχκε– ηξαγνχδηα δηακαξηπξίαο. 

      ην πιήζνο ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ δίζθνπ, γίλνληαη ζαθή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηξαγνπδνπνηίαο ηνπ αββφπνπινπ: θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε θαη αηκφζθαηξα, 

«γσληψδεηο» κεισδίεο θαη ηξαρηά εξκελεία. Σν θνκκάηη «Βηεηλάκ Γηε-Γηε» είλαη 

ελαξκνληζκέλν κε ην παγθφζκην αληηπνιεκηθφ θίλεκα πνπ είρε μεζπάζεη σο 

αληίδξαζε ζηνλ πφιεκν ζην Βηεηλάκ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη άιισζηε θαη ε κνπζηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ, πνπ είλαη έληνλα επεξεαζκέλε απφ ηελ ακεξηθάληθε θνιθ 

θαη ξνθ, φπσο εθθξάζηεθε απφ θαιιηηέρλεο φπσο ν Μπνκπ Νηίιαλ. Μάιηζηα, ζε 

θάπνηα ζεκεία, ε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ ζπκίδεη ην «It ain‟t me babe» ηνπ Νηίιαλ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε νκνηφηεηα ζηα δπν ξεθξέλ, κε ηνλ Νηίιαλ απφ ηελ κία λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ιέμεηο “no no no” θαη ηνλ αββφπνπιν απφ ηελ άιιε λα αλαθέξεη ηε 

ιέμε «γηε γηε γηε». Καη ζηα δχν ηξαγνχδηα ν ξπζκφο θηλείηαη ζε έλα γξήγνξν κέηξν 

ησλ 2/4 κε θπξίαξρν φξγαλν ηελ αθνπζηηθή θηζάξα (ζην θνκκάηη ηνπ Νηίιαλ ππάξρεη 

θαη ε ζπλνδεία ηεο θπζαξκφληθαο). Σν χθνο ηνπ αββφπνπινπ εδψ είλαη πην ηξαρχ 
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θαη ζθιεξφ, ίζσο πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη ηνπο ζηίρνπο πνπ έρνπλ θαζαξά 

πνιηηηθφ ραξαθηήξα, ελψ αληίζεηα ν Νηίιαλ ρξεζηκνπνηεί κηα πην ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε θαζψο νη ζηίρνη ηνπ παξαπέκπνπλ ζε έλα πην εξσηηθφ ζθεληθφ. Με ην 

ηξαγνχδη «Με κηιάο άιιν γηα αγάπε», ν αββφπνπινο καο κηιάεη γηα ηνλ έξσηα ζηα 

ρξφληα ηεο αζσφηεηαο. Με κηα ήξεκε θαη γξήγνξε κεισδία ησλ 9/8, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα παξαπέκπεη θαη ζε θαξζηιακά, ζηελ θηζάξα θαη κε θάπνηεο δεχηεξεο 

θσλέο ζην ξεθξέλ ηνπ θνκκαηηνχ δεκηνπξγείηαη κηα αίζζεζε εξεκίαο θαη αζθάιεηαο. 

Σν θνκκάηη θηλείηαη ζε καηδφξε θιίκαθα ε νπνία σο γλσζηφλ έρεη ηαπηηζηεί κε 

εχζπκεο θαη ραξνχκελεο θαηαζηάζεηο. Έλα αθφκα αμηνπξφζεθην ζηνηρείν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνκκαηηνχ είλαη ε θσλή ηνπ ίδηνπ ηνπ αββφπνπινπ, ε νπνία έρεη κηα 

αζπλήζηζηε ιπξηθφηεηα, αθνχγεηαη ζρεδφλ ζα λα ηξαγνπδάεη θάπνηνο άιινο. Απηφ 

νθείιεηαη θαη ζην φιν θιίκα ηνπ θνκκαηηνχ πνπ δελ επηηξέπεη κηα άγξηα θσλή αιιά 

αληίζεηα πεξλά ζην αθξναηήξην ην αίζζεκα ηεο εξεκίαο. ην θνκκάηη «Σα πνπιηά ηεο 

δπζηπρίαο» ν ηξαγνπδνπνηφο επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα κηλφξε θιίκαθα, ε νπνία 

ζπρλά θέξεη ζπλδειψζεηο δπζάξεζησλ θαη ζηελάρσξσλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο ξπζκφο 

ηνπ θνκκαηηνχ είλαη αξγφο θαη ην κέηξν είλαη ηα 4/4, ελψ νη ζηίρνη ζρεηίδνληαη κε 

αλζξψπνπο ηνπ πεξηζσξίνπ νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ  ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν αιιά φζν θαη λα ζέινπλ δελ ηα θαηαθέξλνπλ. Ο δεκνζηνγξάθνο Κψζηαο 

Μπιηάηθαο  αλαθέξεη: «Σα ηξαγνχδηα ηνπ Φορηεγού δελ γξάθηεθαλ ζε έλα ζηνχληην 

νχηε κε πξφγξακκα γηα λα γίλνπλ δίζθνο. Σν θαζέλα απφ απηά έρεη πίζσ ηνπ κία 

ηζηνξία ηελ νπνία είηε έρεη δηεγεζεί ζε παξαζηάζεηο θαη ζπλεληεχμεηο ηνπ ν Γηνλχζεο 

αββφπνπινο είηε ηελ έδεζαλ απφ θνληά θίινη» (Μπιηάηθαο, 2017). 

 

6.2. Σν Πεξηβφιη Σνπ Σξεινχ (1969) 

      ην έλζεην απφ ην Περηβόιη Tοσ Σρειού, ν αββφπνπινο αλαθέξεηαη ζηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έγξαςε ηα θνκκάηηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δίζθνπ ηελ 

πεξίνδν πνπ βξηζθφηαλ ζην εμσηεξηθφ: «Σν Περηβόιη Σοσ Σρειού ην έγξαςα ζηελ 

Ηηαιία, ‟68-‟69. Σν ζηνηρείν πνπ θπβεξλά απηφ ην δίζθν είλαη ε λνζηαιγία. 

Ννζηαιγία φκσο γηα πνην πξάγκα; Γηα θαλέλα ζπγθεθξηκέλα. Έηζη, γεληθά, 

λνζηαιγία. πσο φηαλ είκαζηε άξξσζηνη πνιχ θαη λνζηαιγνχκε, φρη βέβαηα ηε δσή 

πνπ ήκαζηαλ γεξνί θαη άιιν απφ ξνπηίλα δελ μέξακε, αιιά ηε δσή γεληθά, ζηελ πην 

θαζαξή θαη πγηή ηεο έλλνηα» (αββφπνπινο 1966: 93).  

      Ήδε απφ ην Περηβόιη Σοσ Σρειού θαη κεηά ν αββφπνπινο παξαθνινχζεζε ηελ 
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εμέιημε ηνπ ξνθ σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, επεθηείλνληαο ηα εθθξαζηηθά 

ηνπ κέζα: ειεθηξηθφο ήρνο, πεηξακαηηζκνί, ςπρεδέιεηα, Ρφιηλγθ ηφνπλο, Φξάλθ 

Εάπα, Σδίκη Υέληξημ. Αλαγθαζκέλνο λα ππνβάιιεη θάζε ππφ έθδνζε ηξαγνχδη ηνπ 

ζηνλ έιεγρν ηεο επηηξνπήο ινγνθξηζίαο, ν ηξαγνπδνπνηφο πηνζεηεί εδψ κηα 

αθαηξεηηθή θαη ζπκβνιηθή ζηηρνπξγηθή γιψζζα ελψ ζηνλ κνπζηθφ ηνκέα αθήλεηαη λα 

«παξαζπξζεί» απφ ηηο θνζκνγνληθέο αιιαγέο πνπ έρεη θέξεη ην βξεηαληθφ θαη 

ακεξηθαληθφ ξνθ, ρσξίο λα ακειεί ηα ληφπηα ζηνηρεία. Σν ξνθ ζηνηρείν, ην νπνίν 

ζπληέιεζε ζηελ ηειηθή κνξθή ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ αββφπνπινπ ππήξμε σο ζήκεξα 

γηα νξηζκέλνπο «κηα δηαξθήο αλαδσνγνλεηηθή δχλακε» (Καξάκπειαο 2003: 26). Σν 

Περηβόιη Σοσ Σρειού, ππνζηεξίδεη ν Ννηαξάο, είλαη έλα απφιπην δείγκα ηεο επνρήο 

ηνπ ζηελ Διιάδα, φπσο ήηαλ ην «Revolver» ησλ Μπεηιο ζηελ Αγγιία, ηξία ρξφληα 

πξηλ. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ νη θαιιηηέρλεο δελ θαηαδέρνληαη λα γξάςνπλ εξσηηθά 

ηξαγνχδηα, δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ράδηα παξά κφλν γηα αιήζεηεο. 

      ην Περηβόιη ν αββφπνπινο αλαδεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε ή ζε αληίζεζε κε 

φ,ηη ηνπ ήηαλ νηθείν ή γλψξηκν έσο ηφηε, ηνπο παιηνχο θίινπο θαη ζπληξφθνπο («Σα 

παηδηά πνπ ράζεθαλ ζηα παξακχζηα»), ηελ θνπέια πνπ είρε εξσηεπζεί («Δίδα ηελ 

Άλλα θάπνηε»), ηελ εμέγεξζε («αλ ξεκπέηηθν παιηφ»), ηελ παξάδνζε θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή ζαιπσξή («Θεία Μάξσ»), ηα παιηά ηνπ ηξαγνχδηα πνπ ηνλ 

εγθαηαιείπνπλ θαη αθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο δηαδξνκή («Οη πίζσ κνπ ζειίδεο»). ην 

ηξαγνχδη «Δίδα ηελ Άλλα θάπνηε», ζην πξψην κέξνο ηνπ θνκκαηηνχ θπξηαξρεί απφ 

άπνςε ελνξρήζηξσζεο έλα φξγαλν, ην ηζέιν, ζε ξπζκφ 6/8, ην νπνίν ζπλνδεχεη ηνλ 

ηξαγνπδνπνηφ. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ θνκκαηηνχ έρνπκε πην ππθλή παξνπζία 

νξγάλσλ (βηνιί, θηζάξα αθνπζηηθή θαη ειεθηξηθή, θαγθφην, πηάλν θαη θξνπζηά), ν 

ξπζκφο γίλεηαη πην γξήγνξνο, νδεγνχκαζηε ζηα 3/4 ραξαθηεξηζηηθφ ξπζκφ ηνπ ρνξνχ 

βαιο. Αληίζεηα ζηα θνκκάηηα «αλ ξεκπέηηθν παιηφ» θαη «Θεία Μάξσ» ζπλαληνχκε 

έληνλα ην ξνθ ζηνηρείν ηφζν ζην ξπζκφ φζν θαη ζηα φξγαλα. Υαξαθηεξηζηηθά φξγαλα 

ηεο ξνθ κνπζηθήο πνπ ζπλαληάκε θαη ζηα δχν θνκκάηηα είλαη ε ειεθηξηθή θηζάξα, ην 

ειεθηξηθφ κπάζν, ε ληξακο θαζψο θαη πιεθηξνθφξα φξγαλα φπσο ην ζπλζεζάηδεξ.  

      Ο αββφπνπινο βξήθε ζηε ζέζε ηνπ κηα έιιεηςε, έλα θελφ: πνηνο δελ είλαη 

πιένλ, πνηα ηαπηφηεηα δελ ηνπ αλήθεη, θάηη πνπ πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζηελ «Χδή 

ζηνλ Γεψξγην Καξατζθάθε»: Πνηνο αιήζεηα είκαη εγψ θαη πνχ πάσ; πσο 

πξναλαθέξζεθε, ην θνκκάηη «Χδή ζηνλ Γεψξγην Καξατζθάθε» απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έληαμεο παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη νξγάλσλ. πσο 

επηζεκαίλεη θαη ε Άλλα Παπαέηε «ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη απνηειεί κηα ξνθ 
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κπαιάληα ε νπνία μεθηλά κε θηζάξα, ζπλερίδεη κε βηνιί, θινγέξα, θιαξίλν θαη 

γθάηληα, φξγαλα δειαδή πνπ αλήθνπλ ζηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή» (Papaeti, 2015: 

59). Σν κνηίβν ηεο εηζαγσγήο καδί θαη ν απμαλφκελνο γξήγνξνο ξπζκφο ζπκίδεη 

έληνλα παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. Οη αλαθνξέο ζηελ παξάδνζε ππάξρνπλ κφλν ζηελ 

εηζαγσγή θαη κεξηθά απνζπάζκαηα ζην ηέινο ηνπ θνκκαηηνχ, θαζψο ζην θχξην κέξνο 

ε ελνξρήζηξσζε αιιάδεη θαη ζπκίδεη πην πνιχ ξνθ κπαιάληα ζε 4/4. 

 

Δηθφλα 4 : Αξηζηεξά: Γηψξγνο Κνληνγηψξγνο (δηεπζπληήο νξρήζηξαο ζην «Πεξηβφιη 

ηνπ Σξεινχ» Γεμηά: Γηνλχζεο αββφπνπινο  (θσηνγξαθία ηνπ Άιθε αρίλε) 

 

      Σν Περηβόιη ζε κεγάιν βαζκφ απνκαθξχλεηαη ελνξρεζηξσηηθά απφ ην Φορηεγό 

(θηζάξα-ηξαγνχδη), ρσξίο φκσο λα ιείπνπλ θαη πην ιηηέο ελνξρεζηξψζεηο θνκκαηηψλ 

φπσο θαη ζην Φορηεγό. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ηξαγνχδη «Σα 

παηδηά πνπ ράζεθαλ». Οη ελνξρεζηξψζεηο ησλ θνκκαηηψλ εκπινπηίδνληαη κε πλεπζηά 

φξγαλα ελψ ζην ξπζκφ θπξηαξρνχλ ηα 4/4 ηνληζκέλα φπσο ζηε ξνθ κνπζηθή. Κάζε 

ηξαγνχδη ηνπ δίζθνπ επηδηψθεη ηελ ππαξμηαθή δηθαίσζε, νξίδεη ηελ αξρή θαη ην ηέινο 

κηαο αλαδήηεζεο, είλαη ην έξγν φπνπ ν αββφπνπινο θαλεξψλεη θαίξηεο επηξξνέο 

(Ννηαξάο, 2003). Σα ηξαγνχδηα «Ζ ζεία Μάξσ» θαη «Θαιαζζνγξαθία» γξάθηεθαλ 

ην 1967, ηελ πεξίνδν πνπ ν αββφπνπινο βξηζθφηαλ ζηε θπιαθή. Ζ 

«Θαιαζζνγξαθία» μεθηλάεη κε θξνπζηά, θηζάξα θαη θιάνπην πνπ παίδνπλ ζε ξπζκφ 

8/8 (3-3-2), ην νπνίν ζπκίδεη ειιεληθνχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο θαη ζπλνδεχνληαη 

απφ ηε κεισδία ηνπ θιάνπηνπ. Γεληθά ην θνκκάηη έρεη κηα πνπ/ξνθ δηάζεζε. ηα 
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κέζα πεξίπνπ ηνπ θνκκαηηνχ έρνπκε αιιαγή ηνπ ξπζκνχ απφ 8/8 ζε 4/4. ε απηφ ην 

ζεκείν θπξηαξρνχλ ηα θξνπζηά, ην κπάζν θαη ε ειεθηξηθή θηζάξα, ελψ δελ ππάξρεη 

ζηίρνο αιιά έλα θσλεηηθφ κέξνο κε απηνζρεδηαζηηθά ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα ην 

θνκκάηη επηζηξέθεη ζηνλ αξρηθφ ηνπ ξπζκφ. Σν ηξαγνχδη «Οη πίζσ κνπ ζειίδεο» ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δίζθνπ απνηειεί κηα αθφκα αλαθνξά ζηνλ Μπνκπ Νηίιαλ, θαζψο ν 

ηίηινο είλαη δαλεηζκέλνο απφ ην ηξαγνχδη ηνπ ηειεπηαίνπ «My back pages». Χζηφζν 

δελ ππάξρεη άιιε εκθαλήο νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θνκκαηηψλ φζνλ αθνξά ηε 

κεισδία ή ηνλ ζηίρν. 

      O δεκνζηνγξάθνο ηέιηνο Διιεληάδεο, κεηέπεηηα κνπζηθφο παξαγσγφο θαη 

εθδφηεο κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα κνπζηθά πξάγκαηα ηεο επνρήο, αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ λα εδξαηψζεη κηα δπλακηθή ξνθ ζθελή κέζσ 

ηεο ζχλδεζεο ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο κε ηελ ξνθ κνπζηθή: «Με ην „Πεξηβφιη‟ ν 

αββφπνπινο ζπλερίδεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηα θπξίαξρα ξεχκαηα, εκβαζχλνληαο 

κε δηθνχο ηνπ φξνπο ηε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη δεκηνπξγψληαο 

παξάιιεια απηφ πνπ, αλ φρη ζηελ θπξηνιεμία, ηνπιάρηζηνλ ζπκβνιηθά 

ραξαθηεξίδεηαη σο ε θνξσλίδα ηνπ ειιεληθνχ ξνθ, βνεζψληαο ζηελ εδξαίσζε κηαο 

δπλακηθήο ζθελήο κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Δμαδάθηπιν, ηα Μπνπξκπνχιηα, We Five, 

Socrates (απφ Persons), Πειφκα Μπνθηνχ, Poll θ.ά.» (Διιεληάδεο, 2009). 

 

 

 

6.3. Μπάιινο (1971) 

      Σν άικπνπκ Μπάιιος ερνγξαθήζεθε κε ηα Μπνπξκπνχιηα, ζπγθξφηεκα πνπ 

ζπλφδεπε ηνλ αββφπνπιν εθείλε ηελ πεξίνδν ζηηο εκθαλίζεηο ηνπ ζην «Ρνληέν» θαη  

απνηεινχληαλ απφ ηνπο: Νίθν Σζηινγηάλλε (ληξακο), Βαζίιε Νηάιια (κπάζν), Γηάλν 

Λακπίλζθη (ειεθηξηθή θηζάξα), πχξν Καδηάλε (θαγθφην-ηξνκπφλη), θαη ηνλ Υάξε 

Αλδξεάδε ζην πηάλν. Ο Μπάιιος είλαη, ίζσο, ην πην θηιφδνμν θαη παξάηνικν 

ζηνπληηαθφ εγρείξεκα ηνπ αββφπνπινπ. Κη απηφ γηαηί, ζε κηα επνρή πνπ ζηελ 

Διιάδα επηθξαηνχζε ην ειαθξνιατθφ ηξαγνχδη, εθείλνο θπθινθφξεζε έλαλ δίζθν ηνπ 

νπνίνπ ην πξψην, νκψλπκν θνκκάηη, ν «Μπάιινο», έρεη δηάξθεηα 16 ιεπηψλ θαη 32 

δεπηεξνιέπησλ θαη ζπλδπάδεη ζην εθξεθηηθφ κείγκα ηνπ πλεπζηά φξγαλα –ηφζν 

ράιθηλα φπσο ε ηξνκπέηα φζν θαη ηελ παξαδνζηαθή θινγέξα– πνπ παξαπέκπνπλ ζε 

Βαιθαληθνχο θαη παξαδνζηαθνχο ήρνπο, ην πξννδεπηηθφ ξνθ θαη ηελ ςπρεδέιεηα ηνπ 

Φξαλθ Εάππα θαζψο θαη ηελ απνιχησο αλαγλσξίζηκε πηα, πξνζσπηθή γιψζζα θαη 
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κπζνινγία ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Θα κπνξνχζακε επίζεο λα πνχκε πσο απηφ ην 

θνκκάηη αλαθαιεί ηηο ιατθηζηηθέο γηνξηέο ηεο δηθηαηνξίαο κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζηα 

«πιήζε πνπ νπξιηάδνπλ ζηηο θεξθίδεο» (ζηίρνο απφ ηνλ Μπάιιν). 

      ην θνκκάηη «Μπάιινο», ν αββφπνπινο ρξεζηκνπνίεζε κηα παξαδνζηαθή 

θφξκα πνπ αληιεί ηε κνξθή ηεο απφ ηελ βαιθαληθή δεκνηηθή κνπζηθή παξάδνζε. 

Δηζάγεη ζην θνκκάηη παξαδνζηαθά φξγαλα φπσο ε γθάηληα, ηελ νπνία παίδεη ν 

Θεφδσξνο Γθέιινο. Ζ πξψηε θξάζε ηεο γθάηληαο ζπκίδεη ηνπο παξαδνζηαθνχο ήρνπο 

ηεο Μαθεδνλίαο θαη, ζπλδπαζκέλε κε ην ξνθ παίμηκν ηεο θηζάξαο απφ ηνλ Γηάλλν 

Λακπίλζθη, εθπιεξψλεη ζα ιέγακε ηελ κείμε ηνπ βαιθαληθνχ ξνθ. Σν πξψην κέξνο 

ηνπ ηξαγνπδηνχ μεθηλάεη ξπζκηθά ζηα 4/4 κε ην ληανχιη, ηελ θινγέξα, ηελ ηξνκπέηα 

θαη ηελ ειεθηξηθή θηζάξα λα είλαη ηα θπξίαξρα φξγαλα ηεο εηζαγσγήο ηνπ θνκκαηηνχ. 

Σν ζέκα ησλ ράιθηλσλ πλεπζηψλ ζην Νηηιεληέκ ηνπ Μπάιινπ ζηεξίδεηαη ζε κηα 

βαιθαληθή ιατθή κεισδία. Σν ληηιεληέκ ε ιέμε πνπ αλαθέξεηαη είλαη ζηελ θαηάιεμε 

θάζε ζηίρνπ ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ θνκκαηηνχ. ηε ζπλέρεηα κεηά απφ έλα 

νιηγφιεπην ζφιν ηεο ληξακο ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ γέθπξα γηα ην επφκελν θνκκάηη, 

ε γθάηληα έρεη πάιη θπξίαξρν ξφιν θαζψο παίδεη έλα κνηίβν ζηα 9/8 πνπ ζπκίδεη 

παξαδνζηαθφ ρνξφ ηεο Μαθεδνλίαο. Αθνχ ηειεηψζεη θαη απηφ ην κέξνο πνπ ζπκίδεη 

πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθνχο ήρνπο ν ξπζκφο αιιάδεη μαλά, γίλεηαη 4/4 θαη ν 

αββφπνπινο κνηάδεη λα απαγγέιεη νξηζκέλνπο ζηίρνπο ελψ απφ πίζσ αθνχγεηαη ζαλ 

κπφηα ληξακο λα θξαηάεη ζηαζεξφ ην ξπζκφ ηνπ θνκκαηηνχ. ην ηέινο απηνχ ηνπ 

κέξνπο έρνπκε κηα ζεηξά απφ ζφια ζηελ ηξνκπέηα θαη γεληθφηεξα ζηα ράιθηλα 

πλεπζηά. ην ηειεπηαίν κέξνο απηνχ ηνπ 16ιεπηνπ θνκκαηηνχ ππάξρεη κηα αξθεηά 

ππθλή ελνξρήζηξσζε κε θπξίαξρα ηα ράιθηλα φξγαλα θαη έλα πνιχ γξήγνξν ξπζκφ 

θαη έηζη επηζηξέθνπκε μαλά ζην αξρηθφ ξπζκηθφ ζρήκα ησλ 4/4. Γεληθά ζην θνκκάηη 

παξαηεξνχκε αξθεηέο αληηζέζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ νξγάλσλ, δειαδή ζπλδπαζκφ 

παξαδνζηαθψλ αιιά θαη νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ξνθ, φζν θαη αληηζέζεηο 

κεηαμχ ζηίρσλ θαη κνπζηθήο. Οη ζηίρνη καο παξαπέκπνπλ ζε κηα μεθάζαξα ειιεληθή 

παξαδνζηαθή εηθφλα κε ηα παλεγχξηα, ηα ληανχιηα, ηα ρσξηά, ηηο θνηιάδεο θαη ηνπο 

ιφθνπο, ελψ ε κνπζηθή επέλδπζε δεκηνπξγεί κηα εληειψο αληηθαηηθή εηθφλα κε ξνθ 

αλαθνξέο ζηα φξγαλα φπσο ην ειεθηξηθφ κπάζν, ηελ ληξακο, ηελ ειεθηξηθή θηζάξα 

θαζψο θαη ηα ράιθηλα πλεπζηά. Ο αββφπνπινο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ήζεια 

λα θηηάμσ κηα γηνξηή, κέζα ζε έλα βφξεην ηνπίν. Γηα λα εγγξάςσ απηφλ ηνλ δίζθν, 

ρξεζηκνπνίεζα έλα ειεθηξηθφ γθξνππ ηα „Μπνπξκπνχιηα‟, ηξία ράιθηλα πλεπζηά, 

έλα δεκνηηθφ φξγαλν –[…] ηνλ καθεδνληθφ αζθφ– θαη δηάθνξα θξνπζηά […] Οη 
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θίινη ιέλε φηη είλαη βαιθαληθφ δεκνηηθφ ξνθ» (αββφπνπινο 1969: 82). 

      χκθσλα κε κία άπνςε, ν ζπγθεθξηκέλνο δίζθνο ηνπ αββφπνπινπ είλαη κηα 

αλαδίπισζε, κία ζηξνθή ηεο ηέρλεο ηνπ πξνο ηνλ εαπηφ ηεο, ε ζηηγκή ηεο δηθήο ηεο 

απηνγλσζίαο  (Καξάκπειαο 2003: 67). Οη ζηίρνη ησλ θνκκαηηψλ ζηνλ Μπάιιν 

απνθηνχλ πνιχ πην πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, εθθξάδνληαο ηε δηάζεζε 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρέζεο ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Δπίζεο 

ζην δίζθν ππάξρεη πνηθηιία κνπζηθψλ νξγάλσλ φπσο θιαξίλα, ζνπξαχιηα, θιάνπηα, 

ειεθηξηθέο  θηζάξεο, ηακπνχξια αθφκα θαη νιφθιεξεο  ρνξσδίεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν 

λα ζηήζνπλ κηα γηνξηή, ηε γηνξηή ηεο παξάδνζεο ζηνλ Μπάιιο.  

      Ο εξεπλεηήο Γεκήηξεο Παπαληθνιάνπ ζε νκηιία ηνπ αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηνλ 

δίζθν: «..ν Μπάιιος δελ είλαη παξά κηα ζρνηλνηελήο αιιεγνξία ελαληίνλ ηεο 

δηθηαηνξίαο, πνπ απιψο πξνζπαζεί, θαη δηά ησλ γλσζηψλ αλαθνξψλ ζηα Βαιθάληα 

(„ε ηνχηα ηα Βαιθάληα, ζε ηνχην ηνλ αηψλα, ζπλάληεζα ηνπο θίινπο κνπ κηα λχρηα 

ηνπ ρεηκψλα [...] Δδψ είλαη Βαιθάληα δελ είλαη παίμε γέιαζε‟) λα απνζηαζεξνπνηήζεη 

ηα δηθηαηνξηθά ζχκβνια θαη θπξίσο ηηο ρνπληηθέο θηέζηεο φπνπ ε ειιεληθφηεηα 

ενξηαδφηαλ σο άξξεθηε ζπλέρεηα κε ραξηνλέληεο πεξηθεθαιαίεο» (Παπαληθνιάνπ, 

2006). 

      Ο  Πέηξνο Μπνδίλεο, ζρνιηάδνληαο ην άικπνπκ Μπάιιος ζην πεξηνδηθφ 

«Κνχξνο»  ην 1971, παξαιιειίδεη ην ξνθ κε κηα γιψζζα πνπ αλνίγεη κηα θαηλνχξγηα 

πφξηα ζην ζπλαίζζεκα θαη πνπ ίζσο λα νδεγεί θάπνπ, κηα γιψζζα κε λεφθνπεο 

εηθφλεο θαη παξαζηάζεηο, ηηο νπνίεο ηνπ πξνζέθεξε ν Γηνλχζεο αββφπνπινο. ην 

θνκκάηη «Μπάιινο» ηνπ νκψλπκνπ δίζθνπ ππάξρεη επίζεο θαη κείμε ξπζκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηφζν ηνπ ξνθ (4/4) φζν θαη παξαδνζηαθψλ ξπζκψλ (9/8). Σν έξγν ηνπ 

αββφπνπινπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δίζθν, παξφηη ειιεληθφ, έρεη ηελ νηθνπκεληθφηεηα 

ηνπ ξνθ, αλαθέξεη ν Μπνδίλεο (1971). 

 

 

6.4. Βξψκηθν Φσκί (1972) 

      Ο δίζθνο Βρώκηθο Φφκί απνηειεί ίζσο ηελ πην νξηαθή θακπή ζηε ζρέζε ηνπ 

αββφπνπινπ κε ηελ παξάδνζε αιιά θαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπ πνξεία. ην θνκκάηη ε 

«Μαχξε Θάιαζζα», ν αββφπνπινο ζπλζέηεη έλα θξάκα ξνθ θαη δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ παξφκνην κε εθείλν ηνπ Μπάιιοσ, απέρνληαο απφ ηελ πξνζπάζεηα 

έληαμεο ζην ξεχκα ηεο ιεγφκελεο «έληερλεο» ειιεληθήο κνπζηθήο πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ εθείλε ηελ επνρή ν Θενδσξάθεο, ν Υαηδηδάθηο, ν Ξαξράθνο θαη 
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άιινη. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ην «έληερλν» ηξαγνχδη σο κεινπνηεκέλε πνίεζε, ε 

νπνία δηαθέξεη απφ ην ιατθφ ηξαγνχδη ηφζν ζην ζηίρν φζν θαη ζηε κνπζηθή. Σν 

ειιεληθφ «έληερλν» ηξαγνχδη απέθηεζε γξήγνξα κεγάιε απήρεζε, θαη θαηά ηε 

γλψκε κνπ ζε απηφ ζπλέβαιε θαη ν ελεξγφο πνιηηηθφο ξφινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο ζηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο.   

      Δπηζηξέθνληαο ζηε «Μαχξε Θάιαζζα», ην θνκκάηη γεληθά ζπλδπάδεη ηελ 

ζξαθηψηηθε παξαδνζηαθή κνπζηθή κε ηελ ηδαδ-ξνθ κνπζηθή ηνπ Φξαλθ Εάππα. Σν 

θνκκάηη μεθηλάεη δπλακηθά, κε έληνλεο ξνθ ξπζκηθέο αιιά θαη νξγαληθέο αλαθνξέο 

(ειεθηξηθή θηζάξα), ψζπνπ εκθαλίδεηαη ην θιαξίλν, ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ειεθηξηθή θηζάξα, απνγεηψλεη ην θνκκάηη. Γεληθά, ε θσλή ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη είλαη αξθεηά ζθιεξή, ηξαρηά θαη κε δπλακηζκφ. ηε ζπλέρεηα 

ηα φξγαλα ζησπνχλ θαη μεθηλά έλα ζφιν απφ πλεπζηά θαη ειεθηξηθή θηζάξα κε 

έληνλν ην παξαδνζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν γίλεηαη αηζζεηφ ζην ξπζκηθφ κέξνο πνπ 

είλαη βαζηζκέλν ζηνλ δσλαξάδηθν αιιά θαη ζηα κνπζηθά φξγαλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζεκείν (θιαξίλν, θινγέξα) πνπ αλαθαινχλ ηελ 

ειιεληθή παξάδνζε. ηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη μαλά, φπσο ζηελ αξρή ηνπ θνκκαηηνχ, 

ε κείμε κεηαμχ ξνθ θαη παξάδνζεο.  

      Ζ κνπζηθή απηνχ ηνπ δίζθνπ εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

επξχηεξνπ ξνθ, ρσξίο λα ράλεη νχηε κηα ζηηγκή ηηο αλαθνξέο ζηελ εγρψξηα παξάδνζε 

θαη ζηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζία ηεο. ην δίζθν Βρώκηθο υφκί δελ παξαηεξνχκε 

θάπνηα ηδηαίηεξε αιιαγή φζνλ αθνξά ηε ζηηρνπξγηθή ζε ζρέζε κε ηα ηξαγνχδηα ηνπ 

Μπάιιοσ. Ζ «Γεκνζζέλνπο ιέμηο» πξνέξρεηαη απφ ηελ επνρή πνπ ν ζπλζέηεο 

βξηζθφηαλ ζηα θξαηεηήξηα, θαη ζε απηφ ην θνκκάηη έρνπκε εκθαλείο επηξξνέο απφ ηε 

ξνθ ηφζν ζε ξπζκφ φζν θαη ζε φξγαλα, θαζψο θαη ηηο επηβιεηηθέο κεισδίεο ηεο 

ηξνκπέηαο. Ο «Άγγεινο εμάγγεινο» είλαη δηαζθεπή ελφο ηξαγνπδηνχ ηνπ Μπνκπ 

Νηίιαλ, ν νπνίνο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην έξγν ηνπ αββφπνπινπ φιν θαη βαζχηεξα.  

      Σξαγνχδη ζηαζκφ ηνπ δίζθνπ απνηειεί ην «Εετκπέθηθν». χκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηνπ ζπγγξαθέα Γεκήηξε Καξάκπεια, ην θνκκάηη απηφ απνηειεί έλα ζξήλν, κηα 

απηνβηνγξαθία ζηελ νπνία ν ηξαγνπδνπνηφο πελζεί ην θελφ πνπ θαζξεθηίδνπλ ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ, θαζψο αξλνχληαη λα αλνηρζνχλ ζηελ ειεπζεξία θαη ζπλεπψο λα 

πεξάζνπλ ζηνπο αθξναηέο ηηο βαζχηεξεο αξρέο ηνπο. Γη‟ απηφ θαη ν αββφπνπινο ζε 

νιφθιεξν ην δίζθν ληψζεη πσο δελ ηξαγνπδά «ζσζηά», πσο ηα ηξαγνχδηα ηνπ είλαη 

«βξψκηθν ςσκί», θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ηξαθεί απφ απηά (Καξάκπειαο 2003: 98). 

Σν ηξαγνχδη ερνγξαθήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Γηνλχζε αββφπνπιν ζην δίζθν 
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«Βξψκηθν Φσκί» ηνπ 1972. Σξία ρξφληα αξγφηεξα ην ερνγξάθεζε μαλά καδί κε ηελ 

σηεξία Μπέιινπ ζην δίζθν 10 τρόληα θοκκάηηα (1975). Ζ Μπέιινπ είλαη απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο εθπξνζψπνπο ηνπ ιατθνχ θαη ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ ζηελ Διιάδα. 

Με ηελ θσλή ηεο ράξηζε ζηνλ αββφπνπιν ηελ εηζβνιή ηεο πην ξνθ ρξνηάο ηεο ζην 

ηξαγνχδη, ηθαλνπνηψληαο έηζη ηελ δηάζεζε ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ γηα ην ειιεληθφ ξνθ. 

ηελ πξψηε εθηέιεζε ηνπ «Εετκπέθηθνπ», ην θνκκάηη είλαη, αλακελφκελα, ζε ξπζκφ 

9/8, ελψ απφ κνπζηθά φξγαλα θπξηαξρεί ν κπαγιακάο, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ζηελ αξρή 

ηνλ ηξαγνπδνπνηφ. ηελ ζπλέρεηα ηνπ θνκκαηηνχ ηνλ κπαγιακά ζπλνδεχεη ε 

αθνπζηηθή θηζάξα, ελψ ζηαδηαθά εηζέξρεηαη ε ληξακο θαζψο θαη ην ειεθηξηθφ κπάζν. 

Πξνο ην ηέινο ηνπ θνκκαηηνχ αθνχκε θαη θάπνηα ςήγκαηα ξνθ απφ ειεθηξηθή θηζάξα 

θαη ληξακο. Σν «Εετκπέθηθν» απνηειεί θαη ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ηνπ αββφπνπινπ 

λα ζπλζέζεη ν ίδηνο έλα ιατθφ ηξαγνχδη, εηζεξρφκελνο ζηνλ θφζκν ηεο ειιεληθήο 

ιατθήο κνπζηθήο παξάδνζεο απφ κία ζέζε πνπ λα έρεη λφεκα γηα εθείλνλ: «Ζ 

παξάδνζε κε ην έλα ρέξη κάο έδηλε ζρήκαηα δσήο θαη κε ην άιιν καο αθαηξνχζε ηελ 

επαλαζηαηηθφηεηα. Έζπαζα ην θεθάιη κνπ λα βξσ έλαλ ηξφπν λα είκαη 

επαλαζηαηηθφο θαη ηαπηφρξνλα παξαδνζηαθφο, γηαηί ε επαλαζηαηηθή δηαιεθηηθή είλαη 

έλα κνπγγφ εξγαιείν ρσξίο ηελ παξάδνζε. Καη ρσξίο ηελ επαλαζηαηηθφηεηα, ε 

παξάδνζε είλαη απνιίζσκα» (αββφπνπινο 1966 :81). 
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7. Δπίινγνο 

 

      Ζ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία είρε σο ζηφρν λα κειεηήζεη ηελ ζπκβνιή ηνπ 

Γηνλχζε αββφπνπινπ ζην ειιεληθφ ξνθ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαζψο επίζεο κέζσ 

πξνζσπηθήο αθξφαζεο ησλ δίζθσλ γηα πεξαηηέξσ κνπζηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο επηγξακκαηηθά, γηα ηελ ζσζηή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

ρξεηάζηεθε λα  αλαθεξζνχλ ηζηνξηθά θαζψο θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 

ηεο δηθηαηνξίαο, θαζψο απηή είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ εμεηάδεηαη. ηε ζπλέρεηα, 

ζρνιηάδεηαη ε έιεπζε ηνπ φξνπ ξνθ ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν, 

γηα λα θηάζνπκε ζην ξνθ ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ θαη ζε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξέαζαλ ην κνπζηθφ ηνπ έξγν. Αλαθέξνληαη επίζεο ζπλεξγαζίεο ηνπ 

ηξαγνπδνπνηνχ κε άιινπο θαιιηηέρλεο θαη ζπγθξνηήκαηα, νη δχν κνξθέο πνπ 

επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ κνπζηθή ηνπ αββφπνπινπ, ν Ενξδ Μπξαζέλο θαη ν 

Μπνκπ Νηίιαλ, φπσο θαη ν ξφινο ηνπ θιακπ Κχηηαξν ζε ζρέζε ηδίσο κε ηε γέλεζε 

ηνπ ειιεληθνχ ξνθ.  

      Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κνπζηθή αθξφαζε ησλ ηεζζάξσλ 

δίζθσλ ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνληα θαζψο θαίλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

δίζθσλ φπσο θαη ε ίδηα ε ζπκβνιή ηειηθά ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ ήηαλ ην εθξεθηηθφ 

κείγκα ηνπ ξνθ – πνπ αληηπξνζψπεπε ην λέν– κε ηελ ιατθή παξάδνζε –πνπ 

αληηπξνζψπεπε ην παιηφ-  ζηα ηξαγνχδηα ηνπ. Με ηηο πξψηεο ηνπ δηζθνγξαθηθέο 

δνπιεηέο Φορηεγό θαη Περηβόιη ηοσ ηρειού, ν αββφπνπινο μερσξίδεη γηα ην θαζαξά 

πξνζσπηθφ θαη πξσηφηππν χθνο κε ην νπνίν επηρεηξεί λα αλαλεψζεη, λνεκαηηθά θαη 

κνπζηθά ην ειιεληθφ ηξαγνχδη. Αλ εμαηξέζεη θαλείο ην δίζθν Φορηεγό, o νπνίνο, 

παξφηη ζηάζεθε θνκβηθφο ζηελ ειιεληθή δηζθνγξαθία, δελ πεξηέρεη πνιιέο αλαθνξέο 

ζηελ ειιεληθή κνπζηθή παξάδνζε, νη ππφινηπνη ηξεηο δίζθνη πνπ εμεηάδνληαη ζηελ 

εξγαζία πξνζθέξνπλ πινχζην πεδίν γηα δηεξεχλεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Καη 

ζηνπο ηξεηο δίζθνπο παξαηεξνχκε ηελ έληνλε επηζπκία ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ λα 

πξνβάιεη ηελ ειιεληθή παξάδνζε ηφζν κέζσ ησλ ζηίρσλ φζν θαη κέζσ ηεο κνπζηθήο, 

ελψ παξάιιεια θαλεξέο είλαη νη επηξξνέο ηνπ απφ ην θίλεκα ηεο ξνθ κνπζηθήο. Ζ 

ρξήζε παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ πάλσ ζε ξνθ κνπζηθέο θφξκεο θαη νη ζηίρνη, νη νπνίνη 

ζε κεγάιν βαζκφ αλαθέξνληαη ζε βησκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θαίλεηαη λα αληηπξνζψπεπαλ κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ. 

Δπηπιένλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν αββφπνπινο αθεγείηαη ηα θνκκάηηα ηνπ, ζαλ 
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δειαδή λα έρεη δήζεη φζα καο πεξηγξάθεη, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ηαπηίδεηαη ην 

θνηλφ καδί ηνπ.  

      Ο Γηνλχζεο αββφπνπινο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο  ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 κε φιεο  ηηο πεξηπέηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ αληηκεηψπηζε ζηε δηαδξνκή ηνπ. Απφ ηελ ακθηζβήηεζε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

θαξηέξαο ηνπ, κέρξη ηελ δεκηνπξγηθή θαη θαιιηηερληθή νινθιήξσζε, ε νπνία 

θξάηεζε ζχκθσλα κε κία άπνςε πεξίπνπ κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80.  Ο ιφγνο 

πνπ ην έξγν ηνπ αββφπνπινπ απέθηεζε ηφζν κεγάιε ζεκαζία εθείλε ηελ πεξίνδν, 

είλαη ίζσο επεηδή είρε θνηλσληθνπνιηηηθέο δηαζηάζεηο. ε κηα επνρή φπνπ ε Διιάδα 

βξίζθνληαλ ππφ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο, ππξνδνηήζεθε ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο κνπζηθνχ κεηψπνπ αληίζηαζεο. Ζ εκθάληζε ηνπ αββφπνπινπ ζηελ κνπζηθή 

ζθελή ζπλέπεζε κε έλα θαηαηγηζκφ αλαηξνπψλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Ζ λενιαία 

ηεο επνρήο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 άιιαδε, φπσο θαη ε ζηάζε ηεο απέλαληη 

ζηελ εμνπζία. Ζ ελεκέξσζε γηα ηηο παγθφζκηεο αιιαγέο, ηνλ πφιεκν ζην Βηεηλάκ, ην 

Μάε ηνπ ‟68, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ηεο Διιάδαο δεκηνπξγεί 

έλα πιήζνο ζπλαηζζεκάησλ πνπ ςάρλεη δηέμνδν. Απηή ε αληηζπκβαηηθή λενιαία 

ινηπφλ ςάρλεη κηαλ άιιε κνπζηθή θαη ζηηρνπξγηθή έθθξαζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλεζπρίεο ηεο, ηελ νπνία ζα πξνζθέξεη ν Γηνλχζεο αββφπνπινο. Ο 

αββφπνπινο  εμέθξαζε κε ηε κνπζηθή ηνπ ήδε απφ ην δίζθν Φορηεγό, έλα ρξφλν 

πξηλ επηβιεζεί ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο, ην ηφηε «πεξηζσξηαθφ» ζηνηρείν ηεο επνρήο. 

Ήηαλ έλαο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ ζπλειήθζε ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο σο 

χπνπηνο γηα αληηθαζεζησηηθή δξάζε. Παξφια απηά φκσο δε ζηακάηεζε λα γξάθεη θαη 

ζηηο δεθαπέληε κέξεο πνπ βξηζθφηαλ θξαηνχκελνο ζπλέζεζε ηα θνκκάηηα 

«Γεκνζζέλνπο ιέμηο» θαη «Θεία Μάξσ». 

      Θα είρε ελδηαθέξνλ σζηφζν λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ ην ηξαγνχδη ηνπ 

αββφπνπινπ σο κέζν θνηλσληθνχ ζρνιηαζκνχ. Πψο εθθξάδεη δεηήκαηα ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ην ηξαγνχδη ηνπ, θαη πνχ αληιεί ηε δχλακή ηνπ; ε 

γεληθφηεξν πιαίζην, ζα άμηδε επίζεο λα δηεξεπλεζεί ην κνπζηθφ  πιηθφ ηνπ Γηνλχζε 

αββφπνπινπ ην νπνίν κπνξεί λα καο επηηξέςεη επίζεο λα ζπγθξίλνπκε ηε κνπζηθή 

θαη ηνπο ζηίρνπο ηνπ αββφπνπινπ ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηελ πεξίνδν ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο. Ση αιιάδεη θαη πνηα γεγνλφηα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηνπ 

κνπζηθνχ χθνπο ηνπ ηξαγνπδνπνηνχ;       
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