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Εισαγωγή 
 

 

 

 

 

 

     Με  την  Μικρασιατική  καταστροφή  του  1922, λόγω  της 

ανταλλαγής πληθυσµού, στα  αστικά  κέντρα (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 

Αθήνα) και  γενικότερα  σε  όλη  την  Ελλάδα, εγκαθίστανται Έλληνες 

µουσικοί, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές, από την Σµύρνη  την  

Κωνσταντινούπολη  και γενικότερα  την  ευρύτερη περιοχή της  Μικράς  

Ασίας. Αυτοί  λοιπόν  οι άνθρωποι ήταν αρκετά σπουδαγµένοι στη 

µουσική λόγω του αυξηµένου επιπέδου γνώσεων που τους παρεχόταν 

στους τοπικούς φορείς µουσικής  παιδείας  όπως  για  παράδειγµα  τα  

ωδεία (Βαγγέλης  Παπάζογλου(1), Σπύρος  Περιστέρης , Παναγιώτης  

Τούντας  κ.α.). 

     Εκτός  του  αυξηµένου  επιπέδου  γνώσεων, οι  βιωµατικές  και  

ακουστικές  τους  εµπειρίες  πάνω  στην  Ελληνική  και  Οθωµανική  

µουσική  παράδοση, καθώς  και  η  συνεύρεσή  τους  µε  αντίστοιχου  

επιπέδου  µουσικούς  στην  Αθήνα  µα  κυρίως  στον  Πειραιά, (Μάρκος  

Βαµβακάρης(2), Γιώργος Μπάτης, Στράτος  Παγιουµτζής κ.α.) 

αποτέλεσαν  την  πρώτη  ύλη, την  µαγιά  αν  θέλετε, ώστε  να  συσταθεί  

το  µουσικό  είδος  που  γνωρίζουµε  σήµερα  ως  ρεµπέτικο  τραγούδι  ή  

ρεµπέτικη  µουσική. 

 

(1) ‘‘ ονείρατα της  άκαυτης  και  της  καµένης  Σµύρνης   Αγγέλα Παπάζογλου  Τα  χαΐρια  µας  εδώ’’   

Γιώργης  Παπάζογλου   

Έκδοση  Ταµιείον  Θράκης  

(2) ‘‘ Μάρκος  Βαµβακάρης – Αυτοβιογραφία ’’  σελ. 146 - 152 

 Αγγελική  Βέλου  Καϊλ     

 Εκδόσεις  Παπαζήση  



 5 

      Το είδος  λοιπόν  αυτό  το  χωρίζουµε σε τρεις  περιόδους, σύµφωνα  

µε  τα µουσικά  γνωρίσµατα, τα  όργανα  της  ορχήστρας, τους τρόπους  

σύνθεσης  που  χρησιµοποιούσαν οι συνθέτες του, τα µακάµ / δρόµους(1)  

και  οι  τρόποι  µε  τους  οποίους  αποδίδονταν  αυτά  κατά  το  πέρας  

του  χρόνου και   σε άλλα χαρακτηριστικά που  θα αναλύσουµε  

παρακάτω. 

 

    Η 1
η
 περίοδος (~1922-1932) είναι  το  Ρεµπέτικο Σµυρναίικου στυλ(2). 

Ονοµάστηκε  έτσι  λόγω  της  επιρροής  του  από  πολλούς  Σµυρνιούς  

µουσικούς  και  την  γενικότερη  έντονη επιρροή  της  περιόδου  από  το 

ύφος  της  Σµυρναίικης  µουσικής  µέσω  των  καφέ αµάν. Τα καφέ  αµάν 

κατά  τον Θεόδωρο  Χατζηπανταζή   ήταν  χώροι  ψυχαγωγίας  όπου  

έπαιζαν  µουσική  κοµπανίες  από  την  Σµύρνη  και  την  

Κωνσταντινούπολη.  

 
Ορχήστρα  πρώτης  περιόδου   

   

1)  Το  µακάµ / δρόµος  σύµφωνα  µε  τον  Μάριο ∆. Μαυροειδή  στο  βιβλίο  του  « οι  µουσικοί  

τρόποι  στην  Ανατολική  µεσόγειο» είναι  κάτι  αντίστοιχο  της  κλίµακας  στην  ∆υτική  µουσική 

(είναι  γνωστοί  άλλωστε  οι  όροι  µείζων  ή  ελάσσων  τρόπος ) ή  του  τρόπου  στην  αρχαία Ελληνική  

µουσική  παράδοση. Είναι  δηλαδή  µια  µουσική  σκάλα  στην  οποία  κινείται  η  µελωδία. 

Εκδόσεις  fagotto 

(2) « Στην  πρώτη  δεκαετία  κυριάρχησε  το  σµυρναίικο  στυλ  και  κανείς  από  τους  τότε  γνωστούς  

συνθέτες.»  

Ρεµπέτικα Τραγούδια  κεφάλαιο  15  σελ. 17   Ηλίας  Πετρόπουλος  Εκδόσεις  Κέδρος 
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      Οι  κοµπανίες  αυτές  αποτελούνταν  κυρίως  από  ασυγκέραστα(1)  

όργανα (βιολί, ούτι, λαούτο, κλαρίνο, τραγουδίστρια-χορεύτρια).   

         

    Η 2
η
  περίοδος  (~1932 – 1943) είναι αυτή των   

µπουζουκοµπαγλαµάδων(2). Πολλοί  την  ονόµασαν κλασική  περίοδο(3)   

του ρεµπέτικου  τραγουδιού. Το µόνο  σίγουρο  πάντως  είναι  ότι την  

περίοδο αυτή  το  ρεµπέτικο τραγούδι  αποκτά  δικά του  χαρακτηριστικά  

που  το διαφοροποιούν  ως  προς  το  ύφος, τα  µακάµ / δρόµους και  

γενικότερα  τα  µουσικοποιητικά  και  υφολογικά  γνωρίσµατα  από  την  

1
η
 περίοδο  και από την  παραδοσιακή  µουσική  της  υπαίθρου.                                                              

Το  είδος  αυτό  προετοιµάσθηκε  και  άρχισε  να  ανοίγει  τα  φτερά  του  

στους  τεκέδες.  

                        

 Η λεγόµενη  «τετράς  του  Πειραιά»  Ορχήστρα  δεύτερης  περιόδου (Μ. Βαµβακάρης, Α. ∆ελιάς,  Σ.  Παγιουµτζής, Γ. Μπάτης) 

 

(1)Ασυγκέραστα  ονοµάζονται  τα  όργανα  τα  οποία  δεν  έχουν  τάστα  και  συνεπώς  τα  δεν                  

υπόκεινται  στον δυτικό διαστηµατικό  χωρισµό (τόνος – ηµιτόνιο ).   
(2) Ονοµάστηκε  έτσι  λόγω  των  κυριότερων  οργάνων  της  ορχήστρας  της  περιόδου  που  ήταν    το  

µπουζούκι  και  ο  µπαγλαµάς. «...(1932 – 1940)τα  ούτια  έδωσαν  τη  θέση  τους  στους   

µπουζουκοµπαγλαµάδες...»  Ρεµπέτικα  τραγούδια  κεφάλαιο  15  σελ. 17  

Ηλίας  Πετρόπουλους  Εκδόσεις  Κέδρος 

(3)«  Κάθε  µια  από  τις  τρεις  προαναφερθείσες  εποχές  της  ακµής  του  ρεµπέτικου (συµβατικά  ας  

τις  πούµε  σµυρναίικη, κλασική και  λαϊκή)...» 

Ρεµπέτικα  τραγούδια  κεφάλαιο  15  σελ. 17   Ηλίας  Πετρόπουλους  Εκδόσεις  Κέδρος 
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Ήταν  τέτοιες  οι  περιστάσεις  και  το  βιοτικό  επίπεδο (εποχή 

µεσοπολέµου) που πολλές  φορές  οι  µόνη  λύση  των  ανθρώπων  

βρισκόταν  στο  περιθώριο (χασισοποτεία, «σκληρά» ναρκωτικά, 

αλκοόλ κ.λπ.)(1).   

 

3) Η 3
η
 περίοδος  (~1943 – 1956  περίπου) του ρεµπέτικου  

τραγουδιού  είναι  αυτή  που  κατά τον  Ηλία  Πετρόπουλο  

ονοµάζεται  Λαϊκή  περίοδος. Εδώ  έχουµε  µία  σταδιακή  αλλαγή  

του  είδους  έως  ότου  φτάσουµε  στο  σηµείο  να  µιλάµε  για  ένα  

άλλο είδος (σύγχρονο Ελληνικό  λαϊκό τραγούδι). Το  ρεµπέτικο  

τραγούδι  κατά  την  περίοδο  αυτή  βγαίνει  από  τον  τεκέ  και  

µπαίνει  σε  κέντρα  διασκεδάσεως  και  ψυχαγωγίας. Σταδιακά  

λοιπόν  φτάνουµε  να  ονοµάζουµε  το  είδος,  από  ένα  σηµείο  και  

µετά,  αρχοντορεµπέτικο(2). 

 

 

(1) Λόγω  της  χρήσης  του  χασίς  και  γενικότερα  των  ναρκωτικών  δηµιουργήθηκε  µια  ολόκληρη  

κατηγορία  τραγουδιών (τα  λεγόµενα χασικλίδικα...Ηλίας  πετρόπουλος). Τα  τραγούδια  αυτά  γράφτηκαν  

κατά  την  δεύτερη  περίοδο  όπου  η  χρήση  ήταν  περισσότερο  διαδεδοµένη. Σε  ορισµένα  τραγούδια  τα  

ναρκωτικά(κυρίως το  χασίς)  µυθοποιηµένα  παρουσιάζονται  σαν  λύση  σε  όλα  τα  προβλήµατα  που  

µπορεί  να  έχει  ο  άνθρωπος, όπως  για  παράδειγµα  βλέπουµε  στο  τραγούδι  του  Μάρκου  Βαµβακάρη 

«καν’ τονε Σταύρο καν’ τονε» ή  στο  τραγούδι  του Βαγγέλη  Παπάζογλου «φωνή  του  ναργιλέ». Από  την  

άλλη  βλέπουµε  όµως  και  µια  απεγνωσµένη  προσπάθεια  για  λύτρωση  από  τα  ναρκωτικά (κυρίως  τα  

βαρεία – εθιστικά ναρκωτικά), όπως  στο  τραγούδι  του  Ανέστη ∆ελιά  «ο  πόνος  του  πρεζάκια». 

Ρεµπέτικη  Ανθολογία  σελ. 197-203, 307-315  τόµος 1 

Tάσου  Σχορέλη  Εκδόσεις  Πλέθρον 

 (2) Ο  όρος  χρησιµοποιείται  για  να  χαρακτηρίσει  τα  τραγούδια  που  γράφονταν  κατά  το  τέλος  της           

3ης         περιόδου. Πολλοί  κατά  τον  Στάθη  Gauntlett  λέγοντας  αρχοντορεµπέτικα  εννοούν  τα  

«ψευτορεµπέτικα»,       «ρεµπετοτυποποιηµένα», «ρεµπετογενή», «φθηνά», «εµπορικά». 

Ρεµπέτικο  Τραγούδι  Συµβολή  στην  επιστηµονική  του  προσέγγιση      σελ.29 

Στάθης  Gauntlett     Εκδόσεις  του  Εικοστού Πρώτου 
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Τα  χρονολογικά  όρια  που  θέτονται  µεταξύ  των  περιόδων  δεν  είναι  

απόλυτα και σαφή. ∆ηλαδή  το  ότι  το  1943  αναφέρεται  ότι υπήρξε  

χρονολογική  αφετηρία  της  3
ης

  περιόδου,  δεν  σηµαίνει  ότι  από  

εκείνη  ακριβώς  την  χρονιά  τα  πάντα  άλλαξαν  ως  προς  τα  ποιοτικά  

στοιχεία  του  είδους. Απλά  σηµαίνει  ότι  σιγά  σιγά περίπου  την  

χρονολογία  εκείνη  ξεκίνησε  να  αλλάζει  κάποια  του  στοιχεία(αλλαγή  

ύφους, αλλαγή  οργάνων  στην  ορχήστρα κ.α.). 

 

 

 

 

 

 

 

Ορχήστρα  3ης  περιόδου (διακρίνονται  Β.Τσιτσάνης, Γ.Παπαϊωάννου) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

      1
η
 περίοδος  του  ρεµπέτικου  τραγουδιού (~1922-1932) 

 

1.1 Εκφραστές 
 

      Οι πρωτεργάτες  της  περιόδου  αυτής  όπως  είπαµε  και  στην  

εισαγωγή  ήταν  ως  επί  το  πλείστων  µουσικοί  από  την  Σµύρνη, 

γι’αυτό  λοιπόν  και  ονοµάστηκε  Ρεµπέτικο  Σµυρναίικου  στυλ(1).  

Κύριοι  εκφραστές  της  περιόδου  αυτής(χωρίς  αυτό  να  σηµαίνει  ότι  

δεν  συνέχισαν  την  µουσική  τους  δραστηριότητα  µετά  το  τέλος  της  

περιόδου) ήταν οι : Βαγγέλης  Παπάζογλου, Παναγιώτης  Τούντας, Ρίτα  

Αµπατζή, Σπύρος  Περιστέρης, Πωλ, ‘Εϊτζερίδης (=Γιοβάν  Τσαούς), 

∆ραγάτσης, Μαρίνος, Καρίπης(1), Αντώνης ∆ιαµαντίδης(µε το 

ψευδώνυµο «Νταλκάς»)κ.α. 

 

1.2 Περί  «Καφέ  αµάν» 

 

       Το  είδος  της  περιόδου  αυτής  προετοιµάσθηκε  κατά  ένα  τρόπο  

στα  λεγόµενα  «καφέ αµάν»(2). Τα «καφέ  αµάν» ή «καφέ Σαντουρ», 

ήταν  λαϊκοί  χώροι  διασκεδάσεως  και  ψυχαγωγίας , όπου  έπαιζαν  

µουσική  κοµπανίες  από  την  Σµύρνη, την Κωνσταντινούπολη  και  

γενικότερα  από  την  ευρύτερη  περιοχή  της  µικράς  Ασίας. 

 

(1) «Στην  πρώτη  δεκαετία  κυριάρχησε  το  σµυρναίικο  στυλ  και  κανείς  από  τους  τότε  γνωστούς  
συνθέτες (Πωλ, ‘Εϊτζερίδης, ∆ραγάτσης, Μαρίνος, Καρίπης).» 

Ρεµπέτικα Τραγούδια  Κεφάλαιο  15  σελ.  17 

Ηλίας  Πετρόπουλος   Εκδόσεις  Κέδρος 

(2) ΤΗΣ  ΑΣΙΑΤΙ∆ΟΣ  ΜΟΥΣΗΣ  ΕΡΑΣΤΑΙ... Η  ακµή  του  αθηναϊκού  καφέ  αµάν  στα  χρόνια  της  

βασιλείας  του  Γεωργίου  Α΄  ----Συµβολή  στη  µελέτη  της  προϊστορίας  του  Ρεµπέτικου 

                Θόδωρος  Χατζηπανταζής    Εκδόσεις  Στιγµή 
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Αποτελούνταν  από  όργανα  κυρίως  ασυγκέραστα  (βιολί, λαούτο, 

σαντούρι, κλαρίνο, ούτι, ταµπουράς, κιθάρα, ταραµπούκα, κ.α.). Οι  

κοµπανίες  αυτές  ήταν  επίσης  πλεσιοµέµες  από  τραγουδίστριες, που  

αποτελούσαν µεγάλο  ακροατικό  θέλγητρο  για  το  κοινό. 

   Η  εθνική  δοµή  της  κοµπανίας  αυτής(1), είχε  µια  κοσµοπολίτικη  και  

πολυπολιτισµική  διάταξη, µιας  και  αποτελούταν, εκτός  από  τους  

Έλληνες  µουσικούς(που  συνήθως  ήταν  η  πλειονότητα), από  

Ρουµάνους, Αρµένιους, Τούρκους, Σλάβους, Εβραίους κ.α. Το  

ρεπερτόριο(2) τους  ήταν  δηµοτικά  τραγούδια  της  υπαίθρου, 

ευρωπαϊκής  προελεύσεως  χοροί(ταγκό, βαλς, µπολερό κ.λπ.), τούρκικα, 

αραβικά, τραγούδια  της  εποχής  των  οποίων  οι  συνθέτες  µας  είναι  

άγνωστοι(ίσως  µπορούν  να  ονοµαστούν  προάγγελοι  των  ρεµπέτικων)  

και  ότι  άλλο  ακουγόταν  από  το  κοινό  των  «καφέ  αµάν». Μαζί  µε  

τους  µουσικούς  υπήρχαν  πολλές  φορές στην  παράσταση-συναυλία  

χορεύτριες(3). 

Το  ρεµπέτικο  κατά  την  περίοδο  αυτή  είχε  τα  εξής  γνωρίσµατα : 

1.3 Όργανα  ορχήστρας 

 

       Όσον  αφορά  την  ορχήστρα  του, πρόκειται  για  µια  ορχήστρα  

ασυγκέραστων οργάνων (ασυγκέραστα ονοµάζονται τα όργανα που δεν 

έχουν τάστα και συνεπώς δεν υπόκεινται στην δυτική κατανοµή των 

διαστηµάτων µεταξύ φθόγγων τόνος-ηµιτόνιο)χωρίς  να  αποκλείονται  

εντελώς  τα  συγκερασµένα. Βιολί, ούτι, τσουµπούς, κλαρίνο, κανοκάκι, 

 

(1) « Μαρτυρίες  για  την  παρουσία  Αρµένηδων, Ρουµάνων, Τούρκων, Αράβων, και  Γκέκηδων  µουσικών  

στα  καφέ  αµάν  της  Αθήνας  υπάρχουν  σίγουρα  αρκετές.»     

         ΤΗΣ  ΑΣΙΑΤΙ∆ΟΣ  ΜΟΥΣΗΣ  ΕΡΑΣΤΑΙ...   σελ.67-68 

         Θόδωρος  Χατζηπανταζής  Εκδόσεις   στιγµή 

(2)  ΤΗΣ  ΑΣΙΑΤΙ∆ΟΣ  ΜΟΥΣΗΣ  ΕΡΑΣΤΑΙ...   σελ.67-73 

        Θόδωρος  Χατζηπανταζής  Εκδόσεις   στιγµή 

(3) «Κατά  την  εποχή  του  καφέ  αµάν  όµως, ο χορός  καθιερώθηκε  σιγά – σιγά σαν  βασικό  στοιχείο            

         του  προγράµµατος, ικανό  να  αναδείξει  την  εκτελέστρια  σε  αστέρι  πρώτου  µεγέθους.»   

         ΤΗΣ  ΑΣΙΑΤΙ∆ΟΣ  ΜΟΥΣΗΣ  ΕΡΑΣΤΑΙ...    σελ. 74   Θόδωρος  Χατζηπανταζής  Εκδόσεις   στιγµή 
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µαντολίνο, σαντούρι, αρµόνικα, ταµπουράς, κιθάρα και  αρκετά άλλα  

όργανα  έχουν  καταγραφεί  από  τις  ηχογραφήσεις  και  το  

φωτογραφικό  υλικό  της  εποχής. Οι  ορχήστρες  της  περιόδου  αυτής  

ονοµάστηκαν  και  Σαντουροβιόλια  λόγω  της  πάρα πολύ  συχνής  

χρήσης  των  δύο  αυτών  οργάνων  την  συγκεκριµένη  περίοδο. 

 

1.4 Μακάµ / δρόµοι 

 

Ακόµη  κατά την  περίοδο  αυτή  τα µακάµ / δρόµοι  που  χρησιµοποιούν  

έχουν  οµοιότητες  ως  προς  την  συµπεριφορά τους  µε  την  Ελληνική 

παραδοσιακή  µουσική  της  υπαίθρου  καθώς  και  µε  την  Οθωµανική 

µουσική. Αυτό συµβαίνει  λόγω των  οργάνων  που  χρησιµοποιούν. Τα  

ασυγκέραστα  όργανα  έχουν  την  δυνατότητα  να  ερµηνεύσουν  τα  

µακάµια / δρόµους  ολοκληρωµένα και  λεπτοµερειακά,  µε όλες  τις  

έλξεις(1)(2), τις  κινήσεις  και  τις  συµπεριφορές  που  πραγµατοποιούν, σε  

αντίθεση  µε  τα  συγκερασµένα  όργανα  που  δεν  έχουν  αυτή  την  

δυνατότητα. 

 

 

 

 

(1) « Κατά  γενικό  κανόνα, οι  δεσπόζοντες  φθόγγοι  είναι  βαθµίδες  σταθερές  και  αµετακίνητες,  

αντίστοιχες  προς  τους  ΄΄έστωτες΄΄ φθόγγους  των  αρχαίων  κλιµάκων. Κατά  κανόνα, επίσης, στους  

µαλακούς  διατονικούς  ήχους  τουλάχιστον, οι  υπόλοιποι  φθόγγοι  έλκονται  προς  τους  πλησιέστερους.» 

Οι  µουσικοί  τρόποι  στην  ανατολική  µεσόγειο    κεφάλαιο ΙV  σελ.92 

Μάριος ∆. Μαυροειδής   Εκδόσεις  Fagotto 

       (2)  Οι  έλξεις  παίζονται  και  στα  συγκερασµένα  όργανα,  κατά  την  ερµηνεία  ενός  µακάµ / δρόµου  απλά       
     δεν  είναι  οι  διαστηµατικές  διαφορές  ίδιες  όπως όταν  παίζονται  από  τα  ασυγκέραστα  όργανα. 
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1.5 Ταξίµι    

 

     Κυρίαρχη  θέση  κατά την  περίοδο  αυτή  έχουν  ο µανές  και  το  

ταξίµι. Το ταξίµι  είναι  ο ελεύθερος  αυτοσχεδιασµός (έρρυθµος  ή  

ελεύθερος ρυθµού), πάνω  σε  ένα  µακάµ / δρόµο  ή  ένα  συνδυασµό 

συγγενών µακάµ / δρόµων. Συνήθως  τα  ταξίµια    κινούνται  πάνω  

σε  ένα  τετράχορδο  ή  πεντάχορδο(1) σύστηµα  και  δεν  

αναπτύσσουν  ολόκληρο  το  δρόµο. Στο  ταξίµι  ο  µουσικός  έχει  

την  δυνατότητα  να  εκφράσει  τον  εαυτό  του  µε  έναν  πολύ  

συναισθηµατικό  και  δεξιοτεχνικό  τρόπο,  δηµιουργώντας  το  

κατάλληλο  κλήµα  είτε  για  να  εισάγει  είτε  για  να  ολοκληρώσει  

το  τραγούδι. Έχουν  παρατηρηθεί  ταξίµια (συνήθως ελεύθερα 

ρυθµού) στην  αρχή  τραγουδιών, αλλά  η  κύρια  θέση  του  ταξιµιού  

βρίσκεται  ενδιάµεσα  ή  µετά  τις  στροφές  του τραγουδιού  και  πριν  

την  τελική  επωδό(2) όταν  αυτή  υπάρχει. Η επωδός  είναι  ένα µέρος  

του  τραγουδιού  το  οποίο εµφανίζεται  παραπάνω  από  µία  φορά  

στο  τραγούδι  µετά  την  κύρια  στροφή, πολλές  φορές  µε  την  

µορφή  απάντησης  ως  προς  την  στροφή.  

 

 

(1)  Τα  τετράχορδα  και  τα  πεντάχορδα  είναι  τα  µουσικά  συστήµατα  κατά  τα  οποία  έχουµε  την  

σύνθεση  τεσσάρων  και  πέντε  µεγεθών  αντίστοιχα. 

Από  τις  προσωπικές  σηµειώσεις  στο  µάθηµα  Μέλος  της  τριγενείας  υπό  τον  Ηλία  Παπαδόπουλο 

(2) «(β)  στίχος (ή ολόκληρη  στροφή)  που  επαναλαµβανόταν  πολλές  φορές  µετά  από  µια  στροφή, 

όπως  το  ρεφρέν  στη  φόρµα  του  ροντό.» 

Εγκυκλοπαίδεια  της  αρχαίας   Ελληνικής  µουσικής    σελ. 125 

                Σόλωνα  Μιχαηλίδη   Έκδοση  Μορφωτικό  ίδρυµα   
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1.6 Αµανές 

 

     Ο µανές ή αµανές  είναι  κάτι  παρόµοιο  µε  το  ταξίµι  µόνο  

που  εκτελείται  µε την  φωνή, αυτοσχεδιαστικού  χαρακτήρα  και  

αυτός, εδώ  όµως  χρησιµοποιείτε  και  λόγος. ∆ηλαδή  ο  

αυτοσχεδιασµός  του  µανέ  είναι  κάτι  σαν  µέλισµα  πάνω  σε  

ένα  δίστιχο συνήθως σε  ιαµβικό  15σύλλαβο. Η  θεµατολογία  

των  διστίχων  που  χρησιµοποιούνται  είναι  άρρηκτα  

συνδεδεµένη  µε  το  θέµα  και  το  ύφος  του  τραγουδιού  που  θα  

ακολουθήσει  ή  που  θα  ολοκληρωθεί  από  τον  µανέ (ανάλογα  

µε  την  θέση  του ). Ο µανές µπορεί  να  συναντηθεί  σε  πολλές  

θέσεις  :  

                    α)   Η πιο  συνηθισµένη  θέση  του  µανέ  είναι  µόνoς  

του, µην  αποτελώντας  δηλαδή  µέρος  ενός  τραγουδιού. Σε  αυτή  

την  περίπτωση  συνήθως  ο  αυτοσχεδιασµός  της  φωνής  είναι  

πλαισιωµένος  από  έντονη  ενεργητικότατη οργανική  συνοδεία   

και  εµπλουτισµένος  πολλές  φορές  µε  ταξίµια. Επίσης ο λόγος 

εδώ  αποκτά  µεγαλύτερη  σηµασία, έτσι  χρησιµοποιείτε  

µεγαλύτερος  αριθµός  στίχων(τετράστιχο  συνήθως), πάλι τις  

περισσότερες  φορές  σε  ιαµβικό  δεκαπεντασύλλαβο. Yπό  αυτή  

την  µορφή  ο  µανές  παρουσιάζει  πάρα πολλές  οµοιότητες  µε τα  

παραδοσιακά (δηµοτικά) επιτραπέζια  τραγούδια  της  υπαίθρου .   

                  

             β) Συχνά επίσης, συναντούµε  τον  µανέ ενδιάµεσα  ή  

µετά  τις  στροφές  του  τραγουδιού  και  πριν  την  τελική  επωδό  

όταν  αυτή  υπάρχει (όταν  δεν υπάρχει  επωδός πριν  την  

τελευταία  στροφή). 
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           γ) Η  σπανιότερη  θέση  του  είναι  στην  αρχή  ενός  

τραγουδιού  ελεύθερος  ρυθµού  ή  έρρυθµος. Όταν  είναι  

ελεύθερος ρυθµού  συνήθως  η  οργανική  συνοδεία  είναι 

παθητική, ενώ όταν  είναι  έρρυθµος  η οργανική  συνοδεία  είναι  

πιο  ενεργητική (ζωηρή).  

        Ακόµη  θα  ήταν  καλό  να  πούµε  ότι από  την  περίοδο  πριν  

από  την  µικρασιατική  καταστροφή  οι  αµανέδες, µε  την  

Ελληνική  τους  µορφή(διότι  υπάρχουν και  οι γνωστοί  αλά  

τούρκα(1)) συναντιούνται  στα  καφέ Αµάν.  

       Χαρακτηριστικά  για  τον  αµανέ  µας  λέει  ο  Τάσος  Σχορέλης :  

 « Ένα  ακόµα  ΄΄είδος΄΄  παρεξηγηµένου  Ελληνικού  τραγουδιού, 

κοµµάτι  κι  αυτό  του  ρεµπέτικου – λαϊκού, ο αµανές. Οι  εχθροί  

του  και  οι  ακατατόπιστοι  υποστηρίζουν  πως  είναι  καθαρά  

τούρκικο  τραγούδι. Κι  όµως  δεν  υπάρχει  καµία  σχέση  ανάµεσα  

στον  ελληνικό  αµανέ  και  το  µακρόσυρτο, µονότονο  και  

ανατολίτικο  τουρκικό. Οι  διαφορές  τους  είναι  ουσιώδεις  και  στη 

µελωδία  και  στο  στίχο  και  στον  τρόπο  απόδοσης. Για  να  

τραγουδήσει κανείς  Ελληνικό  αµανέ  χρειάζεται  ιδιαίτερες  

ικανότητες...Λέγανε,  κάνοντας  ταυτόχρονα  τον  ξεχορισµό  

Ελληνικού  και  Τούρκικου  αµανέ : <<Καλός  είναι  ο  τάδε  

τραγουδιστής,  αλλά  µόνο  στους  ΄΄αλά τούρκα΄΄  αµανέδες. Στους  

Ελληνικούς  δεν  τα  πολυκαταφέρνει.»(1) 

 

 

 

(1) Ρεµπέτικη  Ανθολογία   σελ. 143  τόµος 1 

Τάσου Σχορέλη  Εκδόσεις  Πλέθρον 
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1.7 Περί  ρυθµών 

 

      Τέλος  όσων  αφορά  την  ρυθµολογία  και  τον  χορό  και  εδώ  

ισχύει  η  στενή  σχέση  µε  το  παρελθόν. Τα  καφέ αµάν  έδρασαν  σαν  

χώροι  προετοιµασίας  του  ρεµπέτικου, τόσο  στην  µουσικοποιητική  

συµπεριφορά  των  τραγουδιών  όσο  και  στον  χορό. Ο  ζεϊµπέκικος, το 

σέρβικο, ο καρσιλαµάς, το τσίφτε-τέλι και  οι  υπόλοιποι  ρυθµοί - χοροί  

του  Ελλαδικού  χώρου χρησιµοποιήθηκαν µε ελάχιστες  ή  και  καµία  

αλλαγή  ως  προς  το  ύφος  και  την  ρυθµολογική  και  κηνισιολογική 

ανάλυση. Σ’ αυτή  την  περίοδο, όπως  και  την  περίοδο  του  καφέ  

αµάν, οι κοµπανίες  ερµήνευαν και  τραγούδια  ευρωπαϊκού ρεπερτορίου  

και µέρη από οπερέτες(1). Το γεγονός  αυτό µας  πληροφορεί για  την  

ύπαρξη  tango, bolero και άλλων ρυθµών – χορών στο ελληνικό 

ρεπερτόριο. 

 

1.8 Ευρωπαϊκές επιρροές 

 

      Πρέπει  ακόµη  σ’αυτό το  σηµείο, να  τονισθεί η  γενικότερη  

επιρροή  του  είδους (εκτός  από  την  παραδοσιακή  µουσική  της  

υπαίθρου  και  την  Οθωµανική  µουσική) από  την  δυτική  µουσική. 

Στην  Σµύρνη   την  εποχή  πριν  την  Μικρασιατική  καταστροφή  και  

την  ανταλλαγή  των  πληθυσµών, 

 

 

 

(1)  (Για  τον  ∆ηµήτρη  Γκόγκο ή ΄΄Μπαγιαντέρα΄΄). «Το  1925  διασκεύασε  την  Ιταλική  οπερέτα  

΄΄Μπαγιαντέρα΄΄ για  λαϊκή  ορχήστρα  µε  µπουζούκι  και  µαντολίνο. Από  τότε  έγινε  γνωστός  σαν  

΄΄Μπαγιαντέρας΄΄» 

Ρεµπέτικη  Ανθολογία  σελ. 273  τόµος 1 

Τάσου  Σχορέλη  Εκδόσεις  Πλέθρον 
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      λόγω  της  µεγάλης  εµπορικής  και  οικονοµικής  ακµής  της(1), 

υπήρχαν  αρκετοί  κάτοικοι  ευρωπαϊκής  προελεύσεως(Γάλλοι, 

Άγγλοι, Ιταλοί κ.α.)(2). Αυτός  λοιπόν  ο  πληθυσµός, ήταν  ενεργητικό  

κοινό  στα  µαγαζιά  και  στους  χώρους  όπου  υπήρχαν Ελληνικές  

κοµπανίες(µιας  και  οι  Έλληνες  ήταν  ο  κυρίαρχος  πληθυσµός  της  

Σµύρνης)(3). 

            Παρατηρώντας  προσεκτικά  τις  ηχογραφήσεις  της  εποχής(4), 

καταλαβαίνουµε  ότι  υπάρχουν  πολλά  δάνεια  από  την  δυτική  

µουσική. Οι  τραγουδιστές  προσπαθούσαν  πολλές  φορές  να  

µιµηθούν  τον  τρόπο, το ύφος και  την  χροιά  των  ευρωπαίων  

τραγουδιστών(κυρίως  στα  τραγούδια  που γράφτηκαν  πάνω  σε 

δυτικούς  ρυθµούς). Αυτό  συµβαίνει  και  στον  τρόπο  µε  τον  οποίο  

παιζόταν  τα  όργανα τα  οποία  αντιστοιχούν  σε  όµοια στις  δυτικές  

ορχήστρες, όπως  για  παράδειγµα  το  βιολί. 

  

 

(1)   «...ήταν  πριν  από  την  καταστροφή  σπουδαίο  εµπορικό  και  οικονοµικό  κέντρο, τόσο για  τις    

θαλάσσιες  συγκοινωνίες  όσο  για  τις  χερσαίες  µεταφορές  από  και  προς  το  εσωτερικό  της  µικράς  

Ασίας.» 

ΣΜΥΡΝΗ  Η  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΖΩΗ 1900 – 1922  Η διασκέδαση, τα  µουσικά  καταστήµατα, οι  

ηχογραφήσεις  δίσκων       σελ.  15 

                 Αριστοµένης  Καλυβιώτης    Εκδόσεις  Music Corner  & Τήνελλα 

(2)   «Οι  Έλληνες, οι  Τούρκοι,..., οι  Φραγκολεβαντίνοι,..., οι Ιταλοί  και  οι  άλλες  εθνότητες  είχαν  τις                

δικές  τους  εθνικές  µουσικές  παραδόσεις,...» 

ΣΜΥΡΝΗ  Η  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΖΩΗ 1900 – 1922  Η διασκέδαση, τα  µουσικά  καταστήµατα, οι  

ηχογραφήσεις  δίσκων       σελ.  16 

        Αριστοµένης  Καλυβιώτης    Εκδόσεις  Music Corner  & Τήνελλα 

(3) « Οι  Έλληνες  της  Σµύρνης  αποτελούσαν  το  πολυπληθέστερο  µέρος  των  κατοίκων  της.» 

                ΣΜΥΡΝΗ  Η  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΖΩΗ 1900 – 1922  Η διασκέδαση, τα  µουσικά  καταστήµατα, οι  

ηχογραφήσεις  δίσκων       σελ.  16 

        Αριστοµένης  Καλυβιώτης    Εκδόσεις  Music Corner  & Τήνελλα 

   (4)    ΣΜΥΡΝΗ  Η  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΖΩΗ 1900 – 1922  Η διασκέδαση, τα  µουσικά  καταστήµατα, οι     

ηχογραφήσεις  δίσκων    το Compact Disk  που συνοδεύει  το  βιβλίο 

               Αριστοµένης  Καλυβιώτης    Εκδόσεις  Music Corner  & Τήνελλα 
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       Από  την  άλλη  όµως, ακόµη  και  σ’αυτά  τα  τραγούδια, 

βλέπουµε  στοιχεία  που, ευτυχώς  ή  δυστυχώς, δεν  µπορούσαν  να  

αποβάλουν  από  τον  τρόπο  µε  τον  οποίο επιτελούσαν  και  

ερµήνευαν(π.χ. τα  πλούσια γυρίσµατα  στην  φωνή  ή  αντίστοιχα τα 

τσακίσµατα  που  κάνει  το  βιολί). Χαρακτηριστικά  παραδείγµατα  

τα  τραγούδια : Ανάµνησις  Σµύρνης(Γιάννης Αγγελόπουλος, Αθήνα, 

1906-7)(1), Σµυρνιά(Γιώργος  Σαβαρής – Εστουδιαντίνα  

Βασιλάκη{Σιδέρη}, Σµύρνη 1911)(1). 

 

1.9 Ρεµπέτικο  της  Αµερικής 

 

      Τέλος, αξίζει  σ’ αυτό  το  σηµείο,  να  γίνει  αναφορά  για  το  

ρεµπέτικο  τραγούδι  της «Αµερικής». Λόγω  του  µεγάλου  κύµατος  

µετανάστευσης  κατά  την  πρώτη  δεκαετία  του  20
ου

 αιώνα,  πολλοί  

Έλληνες  µουσικοί(οικονοµικοί  µετανάστες  στην  Αµερική)(2), 

προσπαθούσαν  να  βγάλουν  τα  προς  το  ζειν  παίζοντας  στους  

δρόµους ΄΄βγάζοντας  καπέλο΄΄  στην  κυριολεξία. 

      Περνώντας  όµως  τα  χρόνια,  ο  πληθυσµός  των  Ελλήνων  στην  

Αµερική  άρχισε  να  αυξάνει. Το  γεγονός  ότι  η  µουσική  αυτή  

παρουσίαζε  πλούσιο  µουσικοποιητικό  περιεχόµενο  και  ότι  οι  

Έλληνες  πλέον  αποτελούσαν  µεγάλη  αγοραστική  µάζα(3),  ήταν  ο   

 

(1) ΣΜΥΡΝΗ  Η  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΖΩΗ 1900 – 1922  Η διασκέδαση, τα  µουσικά  καταστήµατα, οι                                                                             

ηχογραφήσεις  δίσκων    σελ. 203 περιεχόµενα  του  CD 

                      Αριστοµένης  Καλυβιώτης    Εκδόσεις  Music Corner  & Τήνελλα 

(2) « Γύρο  στα  1900  Έλληνες  τραγουδιστές  και  µουσικοί φτάσανε  στην  Αµερική  σαν          

µετανάστες.» 

        Ρεµπέτικη  ανθολογία  σελ. 37  τόµος 1 

                        Τάσος  Σχορέλης   Εκδόσεις Πλέθρον 

                 (3)  Ρεµπέτικη  ανθολογία  σελ. 37  τόµος 1 

                        Τάσος  Σχορέλης   Εκδόσεις Πλέθρον 
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λόγος  για  τον  οποίο  οι  δισκογραφικές  εταιρίες  προώθησαν  

παραγωγές  δίσκων  µε  ελληνικά  τραγούδια.  

     Για  τα  τραγούδια  αυτά  λίγες είναι οι  πληροφορίες  που  έχουµε.  

Πολλά  από  αυτά  είναι  παραδοσιακά  τραγούδια  και  άλλα  από  ότι  

µπορούµε  να  καταλάβουµε, είναι  τραγούδια  που  γράφτηκαν  από  

τους  Έλληνες  µουσικούς  στην  Αµερική ή  από  Έλληνες  µουσικούς  

στην  Ελλάδα  και  ηχογραφήθηκαν  στην  Αµερική  από  τους  

µετανάστες  οι  οποίοι  τα  γνώριζαν  από  την  περίοδο  που  ζούσαν  

και  αυτοί  στην  Ελλάδα(1). Σαν  παράδειγµα  της  τελευταίας  

περίπτωσης  αναφέρεται  το  «τσαχπίνα  Αµερικάνα»  του  Βαγγέλη  

Παπάζογλου. 

       Κύριοι  εκφραστές  του  ρεµπέτικου  τραγουδιού  στην  Αµερική  

ήταν  : ο  Γιώργος  Κατσαρός, ο Πέρρις, η κα. Πιπίνα, η κα. Κούλα, η 

Μαρίκα  Παπαγκίνα  κ.α.(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                (1) Ρεµπέτικη  ανθολογία  σελ. 40-139  τόµος 1 

                      Τάσος  Σχορέλης   Εκδόσεις Πλέθρον 

                (2)Ρεµπέτικη  ανθολογία  σελ. 37  τόµος 1 

                       Τάσος  Σχορέλης   Εκδόσεις Πλέθρον 



 19 

Κεφάλαιο  2 
 

2
η
  περίοδος  του  ρεµπέτικου  τραγουδιού (~1932-1943) 

 

2.1 Εκφραστές 

 

     Όπως  ειπώθηκε  και  στην  εισαγωγή, η  περίοδος  αυτή  

ονοµάστηκε  κλασική(1), επειδή  αποκτά  το  χρονικό  αυτό  διάστηµα  

δικά  της  χαρακτηριστικά. Το  µπουζούκι  γίνεται  το  κύριο  όργανο,  

οι  ενορχηστρώσεις  δωρικές  και  το  κλίµα αποκτά  το  συναίσθηµα  

της  χαρµολύπης  ακόµη  πιο  αισθητά  από  την  προηγούµενη  

περίοδο. Κύριοι  εκφραστές  της  περιόδου  αυτής  ήταν :  η  λεγόµενη  

τετράς  του  Πειραιά(2) ,που  ήταν  οι, Μάρκος  Βαµβακάρης, Ανέστος 

∆ελιάς, Στράτος Παγιουµτζής, Γιώργος Μπάτης, επίσης  οι ο Γιώργος  

Γκόγκος (µε  το  ψευδώνυµο  «Μπαγιαντέρας»), ο Στέλιος  

Περπινιάδης (είχε  µεγάλη  δραστηριότητα  και  κατά  την  1
η
  

περίοδο), ο Στέλιος  Κηροµύτης  κ.α. 

 

1.2 Περί  τεκέ  ταβέρνας 

 

     Οι  Ρεµπέτες  της  περιόδου  αυτής  σύχναζαν  στους  τεκέδες(3),  

 

 

(1) Ρεµπέτικα  τραγούδια  κεφάλαιο  15  σελ. 17  Ηλίας  Πετρόπουλος  Εκδόσεις  Κέδρος 

(2) «Μάρκος Βαµβακάρης  - Αυτοβιογραφία»  σελ. 146-152  Αγγελική  Βέλου Καϊλ    

         Εκδόσεις   Παπαζήση 

(3) «...Κατ’ αρχήν  τον  αργιλέ  τον  φούµαραν  στους  τεκέδες (έτσι  έλεγαν  οι  τούρκοι  τα  µαυσωλεία  

των  πασάδων, ντερβίσηδων, ή στρατηγών  και  τα  µοναστήρια)...Μέσα  στους  τεκέδες  επικρατεί  

τάξη, ησυχία  και  ιεραρχία. Εκεί  οι  νεότεροι  σέβονται  τους  παλιούς. Τα  σηµαντικότερα  πρόσωπα  

είναι  ο  τεκετζής  και  ο  τζακτσής, δηλαδή  αυτός  που  µε  τον  αντίχειρα  πατάει  τους  λουλάδες  και  

τους  σερβίρει.» 

Ρεµπέτικα  τραγούδια   Κεφάλαιο  8  σελ  14  Ηλίας  Πετρόπουλος  Εκδόσεις  Κέδρος 
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όπου  ορισµένοι  από  αυτούς, κάτω  από  την  επήρεια  ναρκωτικών  

ουσιών(1), άκουγαν  και  χόρευαν  τη  µουσική  που  τους  εξέφραζε. Οι  

τεκέδες  όµως,  δεν  λειτούργησαν  σαν  χώροι  επιτέλεσης  του  

ρεµπέτικου  τραγουδιού, αλλά  σαν   χώροι  εµπνεύσεως. 

    Όπως  χαρακτηριστικά ανέφερε  ο Μάρκος Βαµβακάρης(2),  οι  

πελάτες  του  τεκέ  ησυχότατοι, µετά  την  χρήση  του  ναργιλέ, άκουγαν  

µέσα  στην  ηρεµία  που  τους  προσέφεραν  τα  ναρκωτικά, τη  µουσική  

που  τους  εξέφραζε  και  περιπλανιόντουσαν  σε  ένα  δικό  τους  κόσµο.  

    Οι  χώροι  όπου  στην  ουσία,  στέγασαν  το  είδος  ήταν  µπυραρίες, 

ταβέρνες, ή  χώροι  µε  τέτοιου  είδους  χαρακτηριστικά  γνωρίσµατα,  

στον  Πειραιά, στην  Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη  και αρκετές  επαρχιακές   

πόλεις. Στους  χώρους  αυτούς  οι  ρεµπέτες  έπαιζαν  τα  τραγούδια  τους  

έναντι  χρηµατικής  αµοιβής. Τέλος, το  γεγονός  ότι  οι  χώροι  

εµπνεύσεως  του  ρεµπέτη  της  εποχής  ονοµαζόταν  τεκέδες  δεν  

σηµαίνει  ότι  είχαν  ουσιαστικές  διαφορές  από  µια  ταβέρνα  ή  

µπυραρία. 

 

2.3 Μεταξική  λογοκρισία 

 

    Κατά  την  περίοδο  αυτή, οργανώνεται  από  το  Μεταξικό  κίνηµα  

της  4
ης

  Αυγούστου,  επιτροπή  λογοκρισίας(3).  

 

 

(1) «Μάρκος  Βαµβακάρης  - Αυτοβιογραφία»  σελ. 110 – 119  Αγγελική  Βέλου  Καϊλ          

              Εκδόσεις  Παπαζήση  

(2) «Μάρκος  Βαµβακάρης  - Αυτοβιογραφία»  σελ. 110 – 119  Αγγελική  Βέλου  Καϊλ          

                  Εκδόσεις  Παπαζήση 

(3) «Όψεις  του  ρεµπέτικου»  σελ. 27 - 32 

                   Κώστα  Βλησίδη  Εκδόσεις  Εικοστού πρώτου     
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Τα  τραγούδια  που  αναφέρονται  στο  χασίς  ή  σε  άλλου  είδους  

ναρκωτικά, καθώς  και  οτιδήποτε  η  επιτροπή  κρίνει  ακατάλληλο  

δεν  εκδίδεται.  Στο  στόχο  της  λογοκρισίας  αυτής  ετέθησαν  και  τα  

µακάµ / δρόµοι,  λόγω  ανατολικής  προελεύσεως  όποιο  τραγούδι  

είχε  τριµητόνιο  δεν  εκδιδόταν.  

 

2.4 Περί  χορού 

 

     Ο  χορός  είναι  αναπόσπαστο  κοµµάτι  της  µουσικής  αυτής  και  

γενικότερα  της  Ελληνικής  παραδοσιακής  µουσικής. Αυτή  είναι  

άλλωστε  ακόµη  µια  πιστοποίηση  της  συγγένειας   του  ρεµπέτικου  

µε  την  παραδοσιακή  - δηµοτική  µουσική  της  υπαίθρου. Έτσι  θα  

ήταν  λάθος  να  ξεχωρίσουµε  αυτές  τις  δύο  έννοιες  που  στην  

Ελληνική  µουσική  πραγµατικότητα, η  µία  συµπληρώνει  και  

ολοκληρώνει  την  άλλη  από  την  αρχαιότητα  έως  και  σήµερα. 

 

Το ρεµπέτικο κατά την  περίοδο  αυτή  είχε τα εξής  γνωρίσµατα : 

 

2.5 Όργανα  ορχήστρας 

 

     Τα  όργανα  της  ορχήστρας  του  ήταν  :  το  µπουζούκι(µόνο  

τρίχορδο  προς  το παρόν), ο µπαγλαµάς, η κιθάρα (ή µπασοκίθαρο)(1),  

 

 

 

 

(1) Ονοµάστηκε  έτσι  µεταγενέστερα,  λόγω  της  χρήσης  της  για  τονισµό  της  γραµµής  του  

µπάσου, εκτός  των  συγχορδιών  που  χρησιµοποιούσε  για να  συνοδεύει  και  να  ολοκληρώνει  τα  

άλλα  όργανα  της  ορχήστρας.   
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ακορντεόν(1) ( υπάρχει  φωτογραφικό  υλικό  γύρο  στο  1934)(2). 

Πολλές  φορές  αντί  του  µπουζουκιού  ή  και  µαζί  µ’ αυτό, όπως  

φαίνεται  και  στις  ηχογραφήσεις  της  εποχής, τον  κύριο 

µελωδικό  ρόλο  παίρνει  ο  τζουράς  ή  το  µισοµπούζουκο. 

      Στα  δύο  κυριότερα  όργανα  της  ορχήστρας (µπουζούκι,   

µπαγλαµάς) οφείλει  το  όνοµά της,  η  κοµπανία  της  εποχής  

αυτής (µπουζουκοµπαγλαµάδες)(3). 

2.6 Μακάµ / δρόµοι 

 

Όσον  αφορά  τα  µακάµ(4), εδώ  λοιπόν  έχουµε  την  

αντικατάστασή  τους  από  τους  δρόµους. Λόγω  των  

συγκερασµένων  οργάνων  της  ορχήστρας  αυτής  της  περιόδου,  

τα  µακάµ  δεν  µπορούσαν  να  αποδοθούν  έτσι  όπως  

αποδίδονταν  παλαιότερα. Εµπεριέχοντας  δηλαδή  τις  

ασυγκέραστες  λεπτοµέρειες  και  συµπεριφορές  τους (π.χ.  

απόλυτες  διαστηµατικές  διαφορές, απόλυτες  διαστηµατικές  

έλξεις).Για  αυτό  λοιπόν  το  λόγο,  οι  εκφραστές  του  ρεµπέτικου  

τραγουδιού  της  περιόδου  αυτής  επινόησαν  τους  δρόµους.  

 

 

 

(1)   Παρόλο  που  το  ακορντεόν  χρησιµοποιήθηκε  κατά  την  περίοδο  αυτή,  δεν  αποτελεί  

χαρακτηριστικό  στοιχείο  της  ενοργάνοσης   της  ορχήστρας  της  κλασικής  περιόδου. Επίσης  

άξιον  αναφοράς  στο  σηµείο  αυτό,  είναι  το  γεγονός  ότι  ακόµα  και  πριν  από  την  1η  περίοδο  

Σµυρναίικου  στυλ, χρησιµοποιήθηκε τόσο  στις  ηχογραφήσεις  όσο  και  στις  ζωντανές  

εµφανίσεις, ένα  άλλο  αερόφωνο  όργανο  που  µοιάζει  πολύ µε  ακορντεόν, η µελώδικα.     

(2) Ρεµπέτικη  Ανθολογία  σελ. 19  τόµος  1 

      Τάσου  Σχορέλη   Εκδόσεις  Πλέθρον 

(3)«…(1932 – 1940) τα ούτια  έδωσαν  τη  θέση  τους  στους   µπουζουκοµπαγλαµάδες»   Ρεµπέτικα      

τραγούδια  κεφάλαιο  15  σελ. 17 

        Ηλίας  Πετρόπουλος   Εκδόσεις Κέδρος 

(4) «Μάρκος  Βαµβακάρης  αυτοβιογραφία»  σελ. 270 – 273  Αγγελική  Βέλου – Καϊλ     Εκδόσεις      

Παπαζήση 
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Οι  δρόµοι  στην  ουσία  ήταν αυτά  καθαυτά  τα  µακάµ,  µε  την  

µόνη  διαφορά  ότι  ερµηνεύονταν  συγκερασµένα  λόγω  των  

αναγκών – δυνατοτήτων  της  ορχήστρας  αυτής. Έτσι  π.χ.  το  

µακάµ  κιουρντί  µετατράπηκε  σε δρόµο  ουσάκ, το µακάµ  ουσάκ  

σε  δρόµο  κιουρντί, το µακάµ  σαµπάχ  σε  δρόµο  σαµπάχ κ.ο.κ. 

 

2.7 Ταξίµι και αµανές 

 

          Το  ταξίµι  κατά  την  περίοδο  αυτή  δεν  συναντάται  µε  την  

καθολικότητα  της  1
ης

  περιόδου.  Χρησιµοποιείτε  µεν,  αλλά  όχι  

τόσο  συχνά  και  όχι  µε το   ίδιο  ύφος.  Τα  όργανα  είναι  πλέον  

συγκερασµένα,  και  δεν  µπορούσαν  να  αποδώσουν  µε  τον  ίδιο  

τρόπο  τις  συµπεριφορές  κίνησης  στα  µακάµ / δρόµους. Το 

γεγονός  αυτό  υπήρξε  ο  καθοριστικότερος  παράγοντας  της  

αλλαγής  στο  ύφος  του  ταξιµιού. Ακόµη  το  παλαιότερο  ύφος  

του  ταξιµιού  απαγορευόταν  από  τις  επιτροπές  λογοκρισίας(1)  

λόγω  του  ότι  ήταν  λέει  ανατολίτικης  προελεύσεως. Ο  µανές(2),  

αντιµετώπισε  ακριβώς  τα  ίδια  προβλήµατα  µε  το  ταξίµι  µόνο  

που  πολεµήθηκε  περισσότερο  από  την  επιτροπή  λογοκρισίας.   

  

(1) «‘‘Γραφείον  εποπτείας  του  εσωτερικού  τύπου’’:στην  αρµοδιότητα  του  γραφείου  αυτού  

αναγόταν – πέραν  της  εποπτείας  τω  εφηµερίδων, περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, θεατρικών 

και  κινηµατογραφικών  έργων διαλέξεων  ραδιοφωνικών  εκποµπών κ.α.- και  η  εποπτεία  

των  δίσκων  γραµµοφώνου».  Όψεις  του  ρεµπέτικου  σελ. 27 

Κώστας  Βλησίδης   Εκδόσεις  του Εικοστού  Πρώτου     

(2) «Την  επόµενη  µέρα  φιλοξενείται  παρέµβαση της  Σπανούδη, η  οποία  οξύνει  και  

επαυξάνει  τις  προηγούµενες  επικρίσεις  της, κατηγορώντας αφενός τον  αµανέ ότι 

‘‘κατεργάζεται  ανενόχλητος  και  εκ του  ασφαλούς την αναπόδραστη  διαστροφή  του  

µουσικού  ενστίκτου του  Ελληνικού  λαού’’…Σε  απαξιοτικό  πνεύµα  θα  εκτυλιχθεί  και  

άλλο  άρθρο  στην  ίδια  εφηµερίδα  στις  14-1-1935  …‘‘ Απλούστατα  οι  βροµεροί  

αµανέδες  εξορισθέντες  από  τον  τόπο  τους  ευρήκαν  εις  την  Ελλάδα  µίαν  δευτέραν  

πατρίδα, ενώ  η  εθνική  µουσική  των  Ελλήνων  πηγαίνει  περίπατο’’». Όψεις  του  

ρεµπέτικου Σελ. 18 – 19 

 Κώστας  Βλησίδης   Εκδόσεις  του Εικοστού  Πρώτου 
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2.8 Θεµατολογία 

 

   Άλλο ένα  χαρακτηριστικό  γνώρισµα  της  περιόδου  αυτής  

είναι  η  θεµατολογία  που  χρησιµοποιείται  στα τραγούδια.  Κατά  

την  περίοδο  αυτή  τα  τραγούδια  που  ποσοτικά  υπερέχουν  των  

άλλων  είναι  τα  τραγούδια  της  φυλακής, των  ουσιών  και  

γενικότερα  της  «µαγκιάς».  Βάση  της  συλλογής  Ρεµπέτικων  

τραγουδιών  του  Ηλία Πετρόπουλου(1)  βλέπουµε, ότι  τα  

περισσότερα  τραγούδια  που  καταγράφονται  στα  κεφάλαια : Ι. 

Τραγούδια  του  υποκόσµου, ΙΙ. Χασικλίδικα  τραγούδια, ΙΙΙ. 

Τραγούδια  της  φυλακής,  ανήκουν  στην  2
η
  περίοδο.  

 

2.9 ∆υσκολίες  της  εποχής 

 

      Κατά  την  περίοδο  αυτή  λόγω  των  δύσκολων  εποχών,   των  

µικρών  οικονοµικών  δυνατοτήτων,  και  των  κακών  σχέσεων  µε  

τις  αστυνοµικές  αρχές(2),  οι  ρεµπέτες  δεν  µπορούσαν  να  

βγαίνουν  από  την  χώρα. Έτσι  λοιπόν  δεν  έχουµε  

ηχογραφήσεις  από  Έλληνες  µουσικούς  στην Αµερική  κατά  την  

περίοδο  αυτή. 

 

 

(1) Ρεµπέτικα τραγούδια   σελ. 112 – 151 

                           Ηλία  Πετρόπουλου  Εκδόσεις  Κέδρος 

(2)   Χαρακτηριστικό  παράδειγµα  αποτελεί   ο Μάρκος  Βαµβακάρης  ο οποίος  

αναγκάστηκε  να  µην  δεχθεί την  τιµή  που  του  γινόταν  να  διδάξει  ρεµπέτικο  

τραγούδι  σε  πανεπιστήµιο της  Αµερικής  επειδή  δεν  του  ενέκρινε  την  βίζα  το  

Ελληνικό  κράτος  λόγω  της  σχέσης  που  είχε µε  το  χασις. 

         Μάρκος  Βαµβακάρης Αυτοβιογραφία 

          Αγγελική  Βέλλου – Καϊλ  Εκδόσεις  Παπαζήση 
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Κεφάλαιο  3 

 

 
3η  περίοδος  του  ρεµπέτικου  τραγουδιού (~ 1943 – 1956) 

 
 

3.1 Εκφραστές   

 

     Η περίοδος  αυτή  ονοµάστηκε  λαϊκή(1), διότι  στην  ουσία  

υπήρξε  ο  προάγγελος  αυτού  που  σήµερα  ονοµάζουµε  

σύγχρονο  Ελληνικό  λαϊκό  τραγούδι. Οι  κύριοι  εκφραστές  της  

περιόδου  αυτής  ήταν, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μανόλης Χιώτης, 

ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιώργος 

Μητσάκης, ο Τόλης Χάρµας κ.α. Η  λογοκρισία  που ξεκίνησε  

από τον  Μεταξά  και   συνεχιστικέ  και  κατά την  περίοδο  αυτή,  

ο πόλεµος,  η κατοχή,  η  είσοδος  νέων  µουσικών  ακουσµάτων  

µέσω  του  κινηµατογράφου  καθώς  και  διάφοροι  άλλοι  λόγοι  

ήταν  αυτοί  που  έφεραν  τις  αλλαγές  στο  ρεµπέτικο  τραγούδι  

κατά  την  περίοδο  αυτή. 

 

 

 

(1) « Τέλος  η  Τρίτη  περίοδος (1940 – 1952) είναι  η εποχή  όπου  ο  Τσιτσάνης  µας  εδώρισε  τα  

καλύτερα  τραγούδια  του, που  ο  Μάρκος  τραγουδούσε  Τσιτσάνη  και  ο Χιώτης  έπαιζε  

µπουζούκι  σε  δίσκο  του  Χάρµα.(…)Ο Βασίλης  Τσιτσάνης  είναι  ο  µάγος  εκείνης  της  εποχής, 

ο οποίος  µετέβαλε  το  ρεµπέτικο  τραγούδι  σε λαϊκό,(…)Προσέτι  ο  Τσιτσάνης, µαζί  µε τον  

Μητσάκη  και  Χιώτη, διάλεξαν  νέους  τραγουδιστές  που  θύµιζαν  ψαράδες, χτίστες, 

µανάβηδες.(…)Κάθε  µία  από  τις  τρεις  προαναφερθείσες  εποχές της  ακµής  του  ρεµπέτικου 

(συµβατικά  ας  τις  πούµε σµυρναίικη, κλασική και  λαϊκή)(…).»  Ρεµπέτικα Τραγούδια  σελ. 17  

κεφάλαιο 15 

        Ηλίας  Πετρόπουλος   Εκδόσεις  Κέδρος     

 

 

 



 26 

3.2 ∆υσκολίες  της  εποχής 

     Το  αλβανικό  µέτωπο, οι  κακουχίες  και  η  πείνα  της  κατοχής  

που  επέβαλαν  τα  γερµανικά  στρατεύµατα, υπήρξαν  σίγουρα  

αρνητικά  γεγονότα  στις  ζωές  των  Ελλήνων  της  περιόδου  αυτής. 

Από  την  άλλη  όµως,  αύξησαν  την  ανάγκη  των  Ελλήνων  

µουσικών – συνθετών  να  γράψουν  τραγούδια (όχι  απαραίτητα  

επαναστατικού  περιεχοµένου, χωρίς  όµως  να  λείπουν  και  αυτά), 

ως  αντίσταση  προς  τις  δυσκολίες  της  εποχής, αλλά  και  από  

ανάγκη  για  να  ξεχνούν  τους  πόνους  τους. 

3.3 Παράγοντες  επιρροής 

 

 Κλασικό  παράδειγµα  των  όσων  αναφέρω  είναι  ο  Βασίλης 

Τσιτσάνης (ο οποίος  υπήρχε  ίσως  ο  σηµαντικότερος  και  ο  

κυριότερος  εκφραστής  της  3
ης

  περιόδου), που εντός της κατοχής  

και  των  γενικότερων  δυσκολιών  έπαιζε  στο  µαγαζί  του  

κουνιάδου  του  επί  της  οδού  Παύλου  Μελά(21) στην  

Θεσσαλονίκη. Εκεί  µέσα  όπως  λέγεται  έγραψε  τα  ωραιότερα  

τραγούδια  του. 

     Μερικά  χρόνια  πιο  µετά,  οι  επιρροές  επί  του  ύφους  του  

ρεµπέτικου τραγουδιού  ήταν  περισσότερες. Την δεκαετία  του  ’50(1),  

 

(1) «…Έτσι  σε  µια  σύνθεση  των  αρχών  του ’50, ένας  καθαρόαιµος ‘‘µάγκας  απ’ την  πιάτσα’’ 

εµφανίζεται  να  χορεύει µάµπο ιταλικό παιγµένο  από  µπουζούκια  παρέα  µε τη Μις Μπέτυ, ενώ  

αλλού  ένας  ρεµπέτης  παροτρύνεται, από  ρεµπέτισσα  καλειφθείσα  από  ξαφνικό  πάθος  για  Φαρ 

Ουέστ, να  ντυθεί  καουµπόης και  να  φέρεται  ανάλογα (Gauntlett  1985 : 165, 287). Ακόµη  πιο  

ανοίκειες  µεταστοιχειώσεις  επρόκειτο  να  ακολουθήσουν  όταν  στα  µέσα  του ’50  οι Έλληνες  

άρχισαν  να  συρρέουν  στις  Ινδικές  ταινίες  και  η µουσική  από  τα  σάουντρακ  ντουµπλαρισµένη  

στα  Ελληνικά (µε  άφθονη  χρήση  ρεµπέτικων  κλισέ) έγινε  η  τελευταία  µόδα  στο  λαϊκό  τραγούδι. 

Σε  αυτή  την  δεκαετία ‘‘της  κλοπής  και  της  ινδοκρατίας’’, για  να  χρησιµοποιήσουµε  τους  όρους  

του  µεγάλου  αντιπάλου  της  Τσιτσάνη (1979 :σ.39 κ.ε.), οι  ρεµπέτες  πλευρίζουν  τους  µαχαραγιάδες  
και  την  ακολουθία  τους. Η νέα  µόδα  µπορεί  να  αλλοτρίωσε  τον  Τσιτσάνη, να  σάστισε  και  να  

αφάνισε  τους  επιζώντες  µπουζουκτσήδες της  πρώτης  γενιάς (Βαµβακάρης  1973 : σ. 229 κ.ε.),  να  

διέψευσε  όσους  προσηλώθηκαν  όπως  ο  Θεοδωράκης  στη  διάσωση  του  Ελληνικού  λαϊκού  

τραγουδιού από  τα  σαγόνια  της  καπιταλιστικής  εκµετάλλευσης (Θεοδωράκης 1984 : σ. 46), αλλά  

πρέπει  να  ικανοποίησε  τις  δισκογραφικές  εταιρίες: καθώς  χρειαζόταν  µόνο  ο εξελληνισµός  του  

στίχου, η  παραγωγή  θα  µπορούσε  γρήγορα  να  αυξηθεί  σε  σηµείο  πλήρους  αξιοποίησης  της  νέας  
τεχνολογίας ηχογραφήσεως, που  τώρα  ενέγραφε τις  εκτελέσεις  σε  µαγνητοταινίες(Bicknell & Philip 

1980 : σ. 622).» 

Ρεµπέτικο Τραγούδι  Συµβολή  στην  επιστηµονική  έρευνα  σελ. 82 – 83 

Στάθης Gauntlett   Εκδόσεις  του Εικοστού  Πρώτου 
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Το  Ρεµπέτικο  κατά  την  περίοδο  αυτή  είχε  τα  εξής  

γνωρίσµατα : 

 

 

3.4 Όργανα  ορχήστρας 

 

     Τα  όργανα  της  ορχήστρας  του  ήταν  πλέον  :  το  

µπουζούκι (τετράχορδο  από  τα  µέσα  περίπου  της  περιόδου  

και  όχι  από  όλους  τους  οργανοπαίχτες), ακορντεόν, πιάνο 

(κυρίως  σε  ηχογραφήσεις  και  λιγότερο  συχνά  στα  κέντρα  

διασκεδάσεως, από  τα  µέσα  προς  το  τέλος  της  περιόδου),  

µπαγλαµάς, κόντρα -µπάσο (όχι  πολύ  συχνά και  προς  το 

τέλος  της  περιόδου). 

 

 

3.5 Μακάµ / δρόµοι 

 

 

     Η  λογοκρισία,  είχε  κόψει  το  τριµητόνιο  συνεπώς  πολλοί  

δρόµοι  δεν  χρησιµοποιούνταν  πλέον. Οι  µόνοι  δρόµοι  που  

χρησιµοποιούνταν  πλέον  ήταν  οι  διατονικοί οι  οποίοι  δεν  

είχαν  τριµητόνια  και  ορισµένοι  που  κατάφεραν  να  

επιβιώσουν  και  να  περάσουν  από  την  λογοκρισία (π.χ. 

χιτζάζ). 
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3.6 Ταξίµι 

 

     Η  χρήση  του  ταξιµιού  συναντάται  αλλά  σε  καµία  

περίπτωση  δεν  µπορεί  να  τεθεί  ως  προς  τη  συχνότητα  και  

το  ύφος  του, σε  σύγκριση  µε το  ταξίµι  των  προηγούµενων  

περιόδων 

 

3.7 Περί  ρυθµών 

 

     Οι  ρυθµοί  που  χρησιµοποιούνταν  κατά την  3
η
  περίοδο  

ήταν  ίδιοι  µε  αυτούς  που χρησιµοποιούνταν  και  κατά  τις  

προηγούµενες  περιόδους  µόνο  που διέφεραν  ως  προς  την  

ταχύτητα. Το ζεϊµπέκικο,  το  σέρβικο  είχαν  αποκτήσει  

χαµηλότερης  ταχύτητας  τέµπο  ενώ  το  τσιφτετέλι  παρέµεινε  

στην  ίδια  ταχύτητα  ή  σε  ορισµένες  περιπτώσεις  έγινε  πιο  

γρήγορο. 

 

 

3.8 Στην Αµερική 

 

 

      Το  ρεµπέτικο  τραγούδι  κατά τα µέσα  προς  τέλος  της  

περιόδου    αυτής,  παρουσιάστηκε  µε  επιτυχία  στην  

Αµερική. Πολλοί  Έλληνες  µουσικοί  πήγαιναν  και  

παρουσίαζαν  το  έργο  τους  διασκεδάζοντας  και  

ψυχαγωγώντας  τους  Έλληνες  οµογενείς  στην Αµερική. Εκεί  

λόγω  των  υπερσύγχρονων  για  την  εποχή  µέσων  παραγωγής  

δίσκου  γίνονταν  και  πολλές  ηχογραφήσεις(1). 
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Ο  πρώτος  µεταπολεµικά  Έλληνας  µουσικός  που  

παρουσίασε  τα  τραγούδια  του  στη  Αµερική  λέγεται  ότι  

είναι  ο Γιάννης  Παπαϊωάννου(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) C.D.  «Το  ρεµπέτικο  στην  Αµερική 1945 – 1960»  περιλαµβάνει  το  «σβηστό  

φανάρι»  του Μητσάκη,  «µε  το  βουνό  θα γίνω  φίλος»  του  Νταράλα,  

«είµαστε  φίλοι» του  Παπαϊωάννου και  άλλα  τραγούδια  δηµιουργών  της  

περιόδου. 

(2) «Ο  Παπαϊωάννου  είναι  ο πρώτος  που  πήγε  στην  Αµερική  το 1953  και  

παρουσίασε το  ρεµπέτικο  λαϊκό  µας  τραγούδι.» 

Ρεµπέτικη  Ανθολογία  σελ. 90   τόµος  Γ 

Τάσου  Σχορέλη 

  Εκδόσεις  Πλέθρον 
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Κεφάλαιο 4    

 

 Συγκρίσεις   

 

 

      

      Οι  τρεις  περίοδοι  του  ρεµπέτικου  τραγουδιού  είχαν  οµοιότητες  

και  διαφορές  µεταξύ  τους. Οι  οµοιότητες  από  γενιά  σε  γενιά  

λειτούργησαν  κατά  κάποιο  τρόπο  σαν  παράδοση  του  είδους, όπως  

για  παράδειγµα  η  χασισοποτεία, η θέση  της  γυναίκας  στην  ρεµπέτικη  

κοινωνία, η  φυλακή. Όσο  και  αν  εξελίχθηκε  η  έννοια  των  στοιχείων  

αυτών  τίποτα  δεν  τα  εξάλειψε  από  το  ρεµπέτικο  τρόπο  ζωής. Οι  

διαφορές  από  την  άλλη  ήταν  ίσως  αποτέλεσµα  της  αλλαγής  των  

καιρών. 

     Πολλοί  ήταν  εκείνοι  οι  παράγοντες  που  επηρέασαν  τις  αλλαγές  

στο  ρεµπέτικο  τραγούδι  :  

      Τα  µέσα  επιβίωσης  κατά  την  1
η
  περίοδο  για  παράδειγµα,  

ήταν  διαφορετικά  απ’ ότι  στην  2
η
  και  στην  3

η
  περίοδο. Οι  

ιστορικό-οικονοµικές  αλλαγές  από  τον  ένα  χρόνο  στον  άλλο,  

επηρέαζαν  απόλυτα  τις  µουσικοποιητικές  αλλαγές  στο  ρεµπέτικο  

τραγούδι. Μικρασιατική  καταστροφή,  προσάρτηση  και  απώλεια  

όχι  µόνο  πληθυσµού, εδαφών  και  συµφερόντων,  αλλά  και  

συναισθηµάτων. Β΄ Παγκόσµιος  πόλεµος, κατοχή,  πείνα,  κακουχίες, 

εµφύλιος  σπαραγµός, εισροή ξένων  κεφαλαίων  στην  Ελληνική  

επικράτεια.  

      Γεγονότα  που  επηρέασαν  τον  φτωχό, τον πλούσιο, τον  αστό, 

τον προλετάριο, ίσως  µε  διαφορετικό  κόστος  για  τον  καθένα,  

αλλά  σίγουρα  µε  την  ίδια  ένταση. Ο  ρεµπέτης  της  1
ης

  περιόδου  

ήταν  περιπλανώµενος, της  2
ης

  µάγκας  και  της  3
ης

  λαϊκός   και  
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συνηθισµένος  άνθρωπος  που  συναντάς  στο  δρόµο  και  πίνεις  ένα  

καφέ  µαζί  του  στο  καφενείο. Τρεις  διαφορετικοί  άνθρωποι  µε  

τόσες  οµοιότητες  αλλά  και  διαφορές  µεταξύ  τους. 

      ∆ιαφορετικά  αντιµετώπιζε  τον  χωρισµό, τον  έρωτα, τον  

πόλεµο, τον θάνατο, την  αγάπη  ένας  ρεµπέτης  της  1
ης

  περιόδου για  

παράδειγµα, από  έναν  της  2
ης

. ∆ιαφορετικοί  οι  τρόποι  που  

χρησιµοποιούσαν  για  να  εκφράσουν  όλα  αυτά  τα  ζητήµατα  της  

καθηµερινής  ζωής. 

      Ο  Μάρκος  Βαµβακάρης (εκφραστής  2
ης

  περιόδου)  (π.χ.) στο  

τραγούδι  του  «στα σίδερα  µε βάλανε»(1)  λέει :  

 

«Στα  σίδερα  µε  βάλανε  για  τα  δικά  σου  µάτια, 

τον  µάγκα  που  γουστάριζές  τον έκανα  κοµµάτια. 

Φωτιά  µεγάλη  µ’ άναψες  βρε  άτιµη  γυναίκα, 

µόλις  θα  βγω απ’ τα  σίδερα  θα  σφάξω και άλλους  δέκα. 

Γιατί  σε  θέλω  σπλάχνο  µου  ολότελα  δικιά  µου, 

και  αλίµονο  βρε  βάσανο  σ’ όποιον  βρεθεί  µπροστά µου. 

Στους τοίχους βρε  της  φυλακής  κ’ ύστερα  στο  κορµί µου, 

χάραξα  την  καρδούλα  σου  να  την  κοιτώ  κουκλί  µου.»   

     

  Σ’ αυτό  το  τραγούδι  του  Μάρκου διακρίνουµε  την  έντονη    

επιθετικότητα  του  ρεµπέτη  της  εποχής  εκείνης. Το  αγύριστο  

του  κεφάλι  που  υποδηλώνεται  µε  το  γεγονός  ότι  βγαίνοντας  

από  την  φυλακή,  θα  συνεχίσει  να  εγκληµατεί  λόγω  της  

απιστίας  της  συντρόφου  του.  

 

 

(1) Προπολεµικό  τραγούδι  του  Μάρκου»  

      Ρεµπέτικα  Τραγούδια  σελ. 148   Ηλία  Πετρόπουλου  Εκδόσεις  Κέδρος 
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     Την  κτητικότητα  µε  την οποία  προσδιορίζει  την  σύντροφό  του  

θέλοντάς  την  µόνο  δική  του χωρίς να  αποδέχεται  και  να  εγκρίνει  

την  ελευθερία  της. Τέλος  φαίνεται  ή  τρυφερότητα  που  διέπει  τον  

ρεµπέτη  της  περιόδου  αυτής,  που  όσο  και  αν  πονά  και  αν  

απειλεί,  χαράζει  τατουάζ  στο  κορµί  του για  να  την  θυµάται  για  

πάντα. 

     Από  την  άλλη  ο  Βασίλης  Τσιτσάνης  (εκφραστής  3
ης

  περιόδου)  

στο  τραγούδι  του : « Η Αχάριστη»(2)  λέει : 

 

« ∆ε ρώτησες τόσο καιρό για µένα πως πέρασα τρελή στην ξενιτιά, 

σ’ αγάπησα δυστύχησα για σένα και σέρνοµαι κακούργα µακριά. 

Τα βάσανα που µ ‘έριξαν στα ξένα και µ ‘έχουν στη ζωή κατάδικο, 

αχάριστη δεν πόνεσες για µένα κι’ αυτό το βρίσκω να ‘ναι άδικο. 

Μου είπανε πως ζεις ευτυχισµένη θεότρελη στα πλούτη κολυµπάς, 

Μα µια κατάρα πάντα θα σε δέρνει του προδοµένου ο πόνος της καρδιάς.» 

 

     Εδώ  διακρίνουµε καθαρά  την  εσωτερικότητα  των  αντιδράσεων  

και  των  σκέψεων  του  ρεµπέτη  της  περιόδου  αυτής. Επιδεικνύει  την  

αδιαφορία  της  συντρόφου  του  που  παρόλες  της  θυσίες  που  έχει  

κάνει  για αυτή,  εισπράττει  µια  απάθεια  και  µια  αδιαφορία  γι’ αυτό 

και  την  αποκαλεί  «κακούργα». Στη  συνέχεια τονίζει  ιδιαίτερα  την  

άδικη  στάση  της  κάνοντας  έναν  απολογισµό  δούναι  και  λαβείν.  

 

 

(1) «Βαρί  χασάπικο  του Τσιτσάνη γραµµένο  το 1942. Βγήκε  σε  δίσκους  το  1947 και  το  

1960» 

                 Ρεµπέτικα  Τραγούδια  σελ. 85   Ηλία  Πετρόπουλου  Εκδόσεις  Κέδρος 
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Και  τέλος  φτάνει  στο  σηµείο να  καταραστεί την σαν  τιµωρία  που  

τόσο  πολύ  τον  ταλαιπώρησε  και τον βασάνισε. 

     Βλέπουµε  λοιπόν  πόσο  διαφορετικά  εισπράττουν  αυτοί  οι  δύο  

άνθρωποι  τον  ερωτικό  πόνο  και  πόσο  διαφορετικά  αντιδρούν  και  

εκδικούνται  την  υπαίτιο  γυναίκα που  τους  έφερε  στην  πρώτη  

περίπτωση  στη  φυλακή, και  στην  δεύτερη  περίπτωση  στην  

ξενιτιά. 

      Ο  ρεµπέτης  της  2
ης

  περιόδου  εκδικείται  για  να  ξεπεράσει  τον  

µεγάλο  πόνο που  νιώθει. Προσπαθεί  να  λυτρωθεί  από  τις  µνήµες  

βάζοντας  βίαιο  τέλος  σε  µια  συµπεριφορά  που  τον  προσβάλει. 

Από  την  άλλη  ο  ρεµπέτης  της  3
ης

  περιόδου  βιώνει  τον  πόνο  

εσωτερικά. Προσπαθεί  να  πνίξει  τον πόνο  του  µε  κατάρες και  

περιµένει  µια  θεία  δίκη  µε  την  οποία θα  λυτρωθεί  από  τα  

βάσανά  του, βλέποντας  ότι η  δικαιοσύνη   αποδόθηκε.  

     Τα  παραπάνω  στοιχεία  αποτυπώνονται  ξεκάθαρα  και  στον  

τρόπο  µε  τον  οποίο  αποδίδονταν  οι  ρυθµοί  προϊόντος  του  

χρόνου. Για  παράδειγµα οι  χοροί  ζεϊµπέκικο  και  χασάπικο(9σηµος  

και 4σηµος αντίστοιχα), κατά  την  2
η
   περίοδο  είχαν ταχύτητα  

γρηγορότερη  και  ύφος  πιο  εύθυµο  από τους  αντίστοιχους  χορούς  

κατά  την  3
η
  περίοδο, όπου  οι  ταχύτητες  των  παραπάνω  ρυθµών 

χαµηλώνουν,  και  το  εύθυµο  ύφος  συνολικά  των  τραγουδιών  που  

γράφονται  είναι  µελανχωλικό   και  θλιµµένο. 

     Ακόµη  στην  στιχουργία  του  ρεµπέτικου  τραγουδιού,  υπάρχει  

συνήθως  στο  τέλος  µια  λύση  στον  πόνο  τον  οποίο  βιώνει  ο 

δηµιουργός. Για  παράδειγµα  « Τώρα  βρήκα άλλη  γάτα  πι’ όµορφη  

και  µαυροµάτα»(1), µας  λέει  ο Μάθεσης  στο  τραγούδι  που    

(1) «Χασάπικο  του  ∆ελιά  µε  στίχους  του  Μάθεση. Ο αρχικός δίσκος  είναι  του  1936. 

ξαναβγήκε το 1965 και, έπειτα πολλές φορές. Στην εποχή του υπήρξε µεγάλη επιτυχία. Πίσω 

από τη γάτα είναι κρυµµένη µια προσωπική γνωριµία του Μάθεση.» 

               Ρεµπέτικα  Τραγούδια  σελ. 79  Ηλία  Πετρόπουλου  Εκδόσεις  Κέδρος 
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µελοποίησε  ο  Ανέστος ∆ελιάς  κατά  την  2
η
  περίοδο. Η γάτα  

αυτή  αποτελεί  µια  καινούρια  αρχή. Είναι  ένας  καινούριος  

έρωτας  όχι  για  να  ξεπεράσει  τον  προηγούµενο  αλλά, για  να  

αποδείξει  στον  εαυτό  του  ότι  τον  έχει  ξεπεράσει.  

     Επίσης  το  γνωστό  τραγούδι  του  Βαγγέλη Παπάζογλου  

«Πέντε χρόνια δικασµένος»(1), αποδίδει  στην  χρήση  του  ναργιλέ 

µια  λύτρωση, ακραία µεν αναπόφευκτη  δε. Ας  µην  ξεχνάµε  ότι  

βρισκόµαστε  στην  περίοδο  του  µεσοπολέµου και  οι  λύσεις για  

τους  ανήµπορους  να  αλλάξουν  τον  κόσµο  ανθρώπους  

βρίσκεται  στα άκρα. Το  γεγονός  ότι  στιχουργικά  υπήρχε  η  

λύση  στο  τέλος, µπορούµε  να  το  προσδιορίσουµε  σαν  

Αριστοτέλειο στοιχείο ή  ως  σύνδεση του  καλλιτεχνικού  αυτού  

είδους µε  την  αρχαία  Ελληνική  τραγωδία. 

     Σε  αντίθεση  µε  τις  προηγούµενες  περιόδους  κατά την  3
η
  

περίοδο, µια  απώλεια  ή  καινοτοµία ως  προς  τη  µορφή είναι  η  

απουσία της  λύσης  στο  τέλος  ή  η προώθηση  της  στο  θάνατο. 

Για  παράδειγµα  ο Βασίλης  Τσιτσάνης  κατά  την  3
η
  περίοδο  

στο  τραγούδι  του «Το παράπονο  του  ξενητεµένου»(2), µας  λέει : 

«Πάρε  χάρε  την ψυχή  µου  ησυχία  για  να  βρω, αφού  το  

θέλησε  η  µαύρη  µοίρα  µες  τη  ζωή  µου να µη  χαρώ». Εδώ  ο  

ρεµπέτης  δεν  πίνει, δεν  χρησιµοποιεί  ναρκωτικά   για  να  

ξεπεράσει τα  προβλήµατα  του. Τα ναρκωτικά, το  ποτό  και   

 

  

(1) «Ζεϊµπέκικο. ∆ίσκος  στο  όνοµα  του  Βαγγέλη Παπάζογλου, τραγουδηµένος (γύρω  

στο ’32 ) από  τον Στελάκη. Τον συνόδευε Σµυρναίικη κοµπανία. Το τραγούδι αυτό  

µάλλον  είναι  απήχηση  παλιών µουρµούρικων  του  τεκέ…» 

                                                Ρεµπέτικα  Τραγούδια  σελ. 128  Ηλία  Πετρόπουλου  Εκδόσεις  Κέδρος 

(2) «Βαρί   ζεϊµπέκικο  του  Τσιτσάνη. ∆ίσκος  του  1948, µε την Μπέλου. Νεότερη  

εκτέλεση  από  τον  συνθέτη (1970), µε  τον  τίτλο  Ο  απόκληρος» 

                Ρεµπέτικα  Τραγούδια  σελ. 168  Ηλία  Πετρόπουλου  Εκδόσεις  Κέδρος 
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κάθε  άλλη  ακραία  λύση δεν  µπορεί  να  τον  βοηθήσει. 

Έτσι  ο  θάνατος  γι’ αυτόν  παρουσιάζεται  σαν  µοναδική  

λύση. 
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Κεφάλαιο 5 

 

Μουσικολογική  Ανάλυση   
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«Λαχανάδες - Λεµονάδικα» 

 
Συνθέτης – Στιχουργός  :  Βαγγέλης Παπάζογλου 

Τραγούδι                        :  Στέλιος  Περπινιάδης 

 

 

 

      

     Το  τραγούδι  αυτό  κατά  τον  Ηλία  Πετρόπουλο(1),  είναι  του  σε  

δίσκο  του  1934. Στην  ηχογράφηση  παρατηρούνται  τα  εξής  όργανα : 

Σαντούρι, κιθάρα, µπουζούκι, κανονάκι, ούτι. Το  τραγούδι  είναι  

γραµµένο  σε  σολ µείζονα  και  περνάει  το µακάµ / δρόµο χουζάµ. Οι  

δεσπόζουσες  θέσεις  είναι  η I και  η  V χωρίς  να  περνά  τις  αντίστοιχες  

συγχορδίες  αλλά  δηλώνοντας  τες    µε  την  µπασογραµµή.  

     Στην  ενορχήστρωση  παρατηρούνται  οι  εξής  ρόλοι :  όλα  τα  

όργανα  εκτός  της  κιθάρας  παίζουν  την  µελωδία, ενώ  η  κιθάρα  

τονίζεί  την  µπασογραµµή  και  στις  καταλήξεις  των  φράσεων  παίζει  

και  αυτή  την  µελωδία. 

     Ο  ρυθµός  του  τραγουδιού  είναι  ενιάσηµος  και  ο  χορός  

ζεϊµπέκικος δάκτυλος. Το  στιχουργικό  µέτρο  είναι  σε  ιαµβικό  

δεκαπεντασύλλαβο. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ρεµπέτικα  Τραγούδια  σελ. 118 

Ηλία  Πετρόπουλου   Εκδόσεις Κέδρος  
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        Το  τραγούδι  αυτό  ανήκει  στα  τραγούδια  του  υποκόσµου  τα 

όπως τα  αναφέρει  ο  Ηλίας Πετρόπουλος. Τέτοια  τραγούδια  

γράφτηκαν  περισσότερο  κατά τις  δύο  πρώτες  περιόδους  του 

ρεµπέτικου  τραγουδιού. 

 

Στίχοι  :  

 

1. Κάτω στα  λεµονάδικα  έγινε  φασαρία , 

δυο  λαχανάδες  πιάσανε  και  ‘κάναν  την  κυρία. 

2. Τα  σίδερα  τους  φόρεσαν  και  στη  στενή  τους  πάνε, 

κι αν  δεν  βρεθούν  τα  λάχανα  το  ξύλο  που  θα  φάνε. 

3. Κυρ’ αστυνόµε  µη  βαράς  αφού  κι εσύ το  ξέρεις, 

πως η δουλειά  µας  είναι  αυτή  και  ρέστα  µη  γυρεύεις. 

4. Εµείς  τρώµε  τα  λάχανα τσιµπάµε  τις  παντόφλες, 

για να µας  βλέπουν  ταχτικά της  φυλακής  οι  πόρτες. 

5. ∆εν µας  φοβίζει ο  θάνατος  µόν’ µας  τροµάζει η πείνα, 

γι αυτό  τσιµπούµε  λάχανο  και  την  περνούµε  φίνα. 
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«Πέντε  µάγκες  του Περαία» 

 
Συνθέτης – Στιχουργός  : Γιοβάν Τσαούς  

Τραγούδι                        : Αντώνης Καλυβόπουλος 

 

 

 

     Το  τραγούδι  αυτό  κατά  τον  Τάσο Σχορέλη(1), είναι  του  1935. Στην  

ηχογράφηση  παρατηρούνται  τα  εξής  όργανα : κιθάρα, µπουζούκι, 

τζουράς. Κατά  τον  δυτικό  τρόπο  εναρµόνισης  είναι  σε  µι  ελάσσονα, 

στην  εισαγωγή  δεν  οξύνεται  ο  προσαγωγέας (ρε). Στο  µέτρο 7  

παρατηρείται  V – I, επίσης  στην  VI  και VII  βαθµίδα  της  κλίµακας  

κατά  την  κατάληξη οξύνονται  δίνοντας  το  άκουσµα  της  µελωδικής  

ελάσσονος  ανιούσας. Οι  συγχορδίες  που  χρησιµοποιούνται  είναι  

αυτές  που  προκύπτουν  από  την I, IV, V, VII και  την  ΙΙΙ βαθµίδα  της  

κλίµακας. Το  τραγούδι  βρίσκεται  σε  δρόµο… 

     Ως προς  την  ενορχήστρωση  παρατηρούνται  οι  εξής  ρόλοι  : η  

κιθάρα  ακολουθεί  τη  γραµµή  του  µπάσου  συνοδεύοντας  παράλληλα  

µε  συγχορδίες,  το  µπουζούκι  παίζει  την  µελωδία  σε  όλο  το  

τραγούδι  µόνο  που  όταν  συνηχεί  µε  την  φωνή  γίνεται  

διακριτικότερο, ο  τζουράς  έχει  ακριβώς  τον  ίδιο  ρόλο  µε  το 

µπουζούκι  µόνο  που  βρίσκεται  µια  οκτάβα  ψηλότερα. 

 

 

 

 

(1) Ρεµπέτικη  Ανθολογία  τόµος β   σελ. 47, 54 

Τάσου Σχορέλη   Εκδόσεις Πλέθρον  
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     Ο  ρυθµός  είναι  τετράσηµος  και  ο  αντίστοιχος  χορός  ονοµάζεται  

χασάπικος. Ως  προς  τη  φόρµα  του  το  τραγούδι  ανήκει  στα  

στροφικά  τραγούδια  και  το  µέτρο  του  στίχου  είναι  σε  τροχαϊκό  

δεκαπεντασύλλαβο. Όσων αφορά την  θεµατολογία  ανήκει  στα  

χασικλίδικα  τραγούδια και  γενικότερα  στα  τραγούδια  που  σχετίζονται  

µε  τη  χρήση  ναρκωτικών  ουσιών.  

 

Στίχοι 

 

1. Πέντε  µάγκες  του  Περαία  πέρναγαν  απ’ τον τεκέ, 

ένας  είπε  απ’ την παρέα  πα’ να  πιούµε ναργιλέ. 

Μπήκαν  µέσα  να  φουµάρουν  φώναξαν  τον  τεκετζή, 

φτιάξε  ναργιλέ  αφράτο µε  Περσίας  τουµπεκί. 

2. Τρία  τάλιρα  τον  δίνεις τρία  θα  σε  δώσουµε,  

αν  η  γκλάβα  θα  γεµίσει  θα  σε  προτιµήσουµε. 

Φούµαραν  και  ήταν  τζούρα φώναξαν  τον  τεκετζή, 

δεν  κατάλαβαν  µαστούρα  ήταν σκέτο  τουµπεκί. 

3. Ρε  τι  νόµιζες  πως  έχεις  τίποτα κορτάκηδες, 

ούτε  πιτσιρίκια  έχεις  µήτε  και  πρεζάκηδες. 

Πάµε  εκεί  στο  βουναλάκι  έχω  ζούλα  ναργιλέ, 

πάµε  µάγκες  να  τον  πιούµε  και  µην  πάµε  στον  τεκέ.  

4. Ρε  τι  νόµιζες  πως  έχεις  τίποτα κορτάκηδες, 

ούτε  πιτσιρίκια  έχεις  µήτε  και  πρεζάκηδες. 

Αν  θα  κλείσουν  τους  τεκέδες Πειραιά  Κρεµµυδαρού, 

τότε  πια  θα  κουβαλάω  στη  σπηλιά  την  κουρελού. 
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«Εγώ  θέλω  πριγκηπέσα» 

 
Συνθέτης  - Στιχουργός  : Παναγιώτης  Τούντας   

 Τραγούδι : Στέλιος  Περπινιάδης 

 

          

 

     Το  τραγούδι  αυτό κατά  τον  Τάσο  Σχορέλη(1),  είναι  του  1935 και  

κυκλοφόρησε  από  την  εταιρία  «his master’s voice». Στην  ηχογράφηση  

παρατηρούνται  τα  εξής  όργανα : Μπουζούκι, τζουράς, κιθάρα. Το  

τραγούδι  είναι  γραµµένο  σε  Λα  ελάσσονα, όχι  όµως  πιστά  διότι  

περνά  τα  εξής  µακάµ / δρόµους (…). Παρατηρείται  µια  αλυσίδα  από  

το  µέτρο 5- 12 (πρότυπο: 5-8, α κρίκος : 9-12), και  από  το  µέτρο 21-28 

( πρότυπο : 21-24, α κρίκος : 25-28). Χρησιµοποιούνται οι  συγχορδίες  

που σχηµατίζονται  από   τις   βαθµίδες : I, IV, V, II ( στα πλαίσια της 

αλυσίδας). 

     Στην  ενορχήστρωση  παρατηρούνται  οι  εξής  ρόλοι : η κιθάρα  

ακολουθεί  την γραµµή  του  µπάσου  συνοδεύοντας  παράλληλα  µε  

συγχορδίες, το  µπουζούκι  έχει  το  µελωδικό  ρόλο  στο  τραγούδι  

παίζοντας  τα  µελωδικά  µέρη  στις  εισαγωγές  και  ακολουθώντας  την  

µελωδία  της  φωνής  κατά  το  τραγούδι και  τέλος  ο  τζουράς  έχει  

ακριβώς  τον  ίδιο  ρόλο  µε  το  µπουζούκι, µόνο  που  τονικά  βρίσκεται  

µία  οκτάβα  ψηλότερα  από  το  αυτό.  

     Ο  ρυθµός  του  τραγουδιού  είναι  τετράσηµος  και ο  χορός  

ονοµάζεται  χασάπικο. Όσων  αφορά  το  στιχουργικό  µέτρο  έχουµε  να  

κάνουµε  µε  τροχαϊκό  επτασύλλαβο εκτός  των  δύο  στίχων  της  

επωδού, που  µετατρέπεται  σε  οκτασύλλαβο.  

 

 

(1) Ρεµπέτικη Ανθολογία   τόµος  γ   σελ. 296, 326  

Τάσος Σχορέλης  Εκδόσεις Πλέθρον  
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          Το  τραγούδι  ανήκει  στην  κατηγορία  των ερωτικών. Περιγράφει  

σαφέστατα  την  προτίµηση  του  ήρωα  στις  ξένης  ιθαγένειας  γυναίκες, 

οι  οποίες  έχουν  παράλληλα  ιδιαίτερα  καλή  οικονοµική  κατάσταση.     

      

Στίχοι  

  

1. Στην  Ελλάδα  δεν  µπορώ  µια  γυναίκα  για  να  βρω, 

    έχει  όµορφες  πολλές  µα είναι  µάνα  µου  φτωχές. 

          Εγώ  θέλω πριγκηπέσα  από  το  Μαρόκο  µέσα, 

          να ‘χει λύρα  µε  ουρά  να  γυναίκα  µια  φορά. 

2. Πέρσι  πέρασε  από  ‘δω  κι  έψαχνε  να  βρει  γαµπρό, 

χωρίς  να  το  ξέρω  εγώ  µάνα  µου  να  σε  χαρώ. 

Μ’ είδε  κάτω  στον Πειραία  στου  Τσελέπη µε  παρέα, 

κι  από  τότε  µ’ αγαπά  και  µου  στέλνει  και  λεφτά. 

3. Θα  µε  κάνει  βασιλιά  πέρα  εκεί  στην  αραπιά, 

κι όλα  της  θα τα ‘χω  εγώ  µάνα  µου  να  σε  χαρώ. 

∆εκαοχτώ βαγόνια  λύρες  κοκαΐνες και  νταµίρες,   

κάθε  είδους  ναργιλέ  µε διαµάντ’ όλοι  ντουµπλέ. 

4. Θα  µου  πάρει  µπαγλαµά  φίλντισι  και  µάλαµα, 

κι ότι  άλλο  θέλω  εγώ  µάνα  µου  να  σε  χαρώ. 

Πεντακόσιοι  δερβισάδες  θα  µας  φτιάνουν τους  λουλάδες, 

να φουµάρουµε  γλυκά  στο χρυσό µας  τον ‘οντά. 
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 «Ο πόνος του πρεζάκια» 

 
Συνθέτης – Στιχουργός  :  Ανέστης ∆ελιάς 

Τραγούδι                        :  Ανέστης ∆ελιάς 

 

 

 

     Στην ρεµπέτικη  ανθολογία  του  Τάσου  Σχορέλη(1)  όπου  βρέθηκαν  

οι  πληροφορίες  για  το  τραγούδι  αυτό  δεν  αναφέρεται  χρονολογία  

δηµιουργίας  ή  έκδοσης. Στην ηχογράφηση  παρατηρούνται  τα  εξής  

όργανα : µπουζούκι, κιθάρα, µπαγλαµάς, κοµπολόι-ποτηράκι. Η 

εισαγωγές  είναι  γραµµένες  σε  σολ µείζονα. Όταν  όµως  αρχίζει  να  

τραγουδά  η  φωνή  µεταφέρεται  σε  …µακάµ / δρόµο και δεν  

παρουσιάζει  οµοιότητες  µε  την  δυτικότροπη  µελοποιία. Οι  

συγχορδίες  που  χρησιµοποιούνται  είναι  αυτές  που  προκύπτουν  από  

την  I, V, I(-  σε  ελάσσονα  τρόπο) βαθµίδα των  δρόµων  που  

χρησιµοποιούνται. 

     Ως  προς  την  ενορχήστρωση, η  κιθάρα  ακολουθεί  την  γραµµή  του  

µπάσου συνοδεύοντας  παράλληλα  µε  συγχορδίες, το  µπουζούκι  παίζει  

την  µελωδία  στις  εισαγωγές  και  στους  στίχους  επίσης  µόνο  που  

όταν  συνηχεί  µε  την  φωνή  γίνεται  διακριτικότερο, ο  µπαγλαµάς  

συνοδεύει  παίζοντας  συγχορδίες  σε  όλο  το τραγούδι και  τέλος  το  

κοµπολόι-ποτηράκι(2), κρατούσε  το  ρυθµικό  σχήµα.  

 

 

(1) Ρεµπέτικη  Ανθολογία  τόµος α  σελ. 314 

Τάσου  Σχορέλη    Εκδόσεις  Πλέθρον 

(2) Είναι  αυτοσχέδιο  κρουστό  όργανο  που  χρησιµοποιήθηκε  από  τους  ρεµπέτες. 
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     Ο  ρυθµός  του  τραγουδιού  είναι  τετράσηµος και  ο  χορός  

ονοµάζεται  χασάπικος. Πρόκειται  για  ένα  στροφικό  τραγούδι  όπου 

όλοι  οι  στίχοι  του  είναι  γραµµένοι  σε  ιαµβικό δεκαπεντασύλλαβο. 

Από  τον  στίχο  βλέπουµε  πόσο  δύσκολη  ήταν  η  ζωή  του  

ναρκοµανούς  κατά  την  περίοδο  του  µεσοπολέµου, την  άδικη  

αντιµετώπιση  του  κόσµου  σε  όσους  έκαναν  χρήση  ναρκωτικών  

ουσιών  και  την  σκληρή  κατάληξη  των  ανθρώπων  αυτών. 

 

Στίχοι 

 

1. Απ’ τον  καιρό  που  άρχισα  την  πρέζα  να  φουµάρω, 

ο κόσµος  µ’ απαρνήστηκε  δεν  ξέρω  τι  να  κάνω. 

2. Όπου  σταθώ  κι όπου βρεθώ  ο  κόσµος  µε  πειράζει, 

και   η  ψυχή  µου  δεν  κρατά  πρεζά  να  µε  φωνάζει. 

3. Απ’ τη  µυτιά  που  τράβαγα  άρχισα  και  βελόνι, 

Και  το  κορµί  µου  άρχισε  σιγά  σιγά  να  λιώνει. 

4. Τίποτα  δε µ’ απόµεινε  στον  κόσµο  για  να  κάνω, 

αφού η  πρέζα  µ’ έκανε  στους  δρόµους  να  πεθάνω. 
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«Μηχανικός  στη  µηχανή» 

 
Συνθέτης – Στιχουργός  : Γιώργος Μπάτης  

Τραγούδι                        : Γιώργος Μπάτης 

 

 

 

 

     Το τραγούδι  αυτό  κατά  τον  Ηλία Πετρόπουλο(1),  είναι  σε  δίσκο  

του  1934. Στην  ηχογράφηση  παρατηρούνται  τα  εξής  όργανα : 

µπαγλαµάς, τζουράς, κιθάρα. Σχηµατίζεται  µακάµ / δρόµος χιτζάζ  από 

το  σι. Οι  συγχορδίες  που  σχηµατίζονται  είναι  ελάσσονα  από  την  Ι  

και  ελαττωµένη  από  την  IV. 

      Στην  ενορχήστρωση  παρατηρούνται  οι  εξής  ρόλοι : η  κιθάρα  

ενισχύει  την  κίνηση  του  µπάσου  στις  θέσεις  µόνο  παίζοντας  την  

πρώτη  την τέταρτη και  την  πέµπτη  του  δρόµου. Ο  µπαγλαµάς  για  

πρώτη  φορά  εγώ  χρησιµοποιείται  ως  µελωδικό  όργανο µόνος  του, 

είναι  κουρδισµένες  σε  σι (τονική) όλες  του  οι  χορδές. Ο τζουράς  έχει  

συνοδευτικό  ρόλο και  παίζει  συνεχώς  την  τονική  σε  ρυθµό  

ζεϊµπέκικο  αµφίβραχη  ενώ  η  κιθάρα  ακολουθεί  τον  ζεϊµπέκικο  

δάκτυλο. Αυτός  ο  τρόπος  συνοδείας  ήταν  συνηθισµένος  κατά  την 

δεύτερη  περίοδο του  ρεµπέτικου  τραγουδιού  όπου  µπαγλαµάς  και 

κιθάρα  στα  ζεϊµπέκικα  ακολουθούν  διαφορετικό  τονισµό(η  κιθάρα  

παίζει  δάκτυλο  ενώ  ο  µπαγλαµάς  αµφίβραχη). 

      Ο  ρυθµός  του  τραγουδιού  είναι  ενιάσηµος  και  ο  χορός  

ζεϊµπέκικος. Το  στιχουργικό  µέτρο  είναι  σε  ιαµβικό  

δεκαπεντασύλλαβο. 

 

     

(1) Ρεµπέτικα Τραγούδια  σελ. 154  

Ηλία  Πετρόπουλου  Εκδόσεις  Κέδρος  
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          Ανήκει  στα  λεγόµενα  εργατικά  τραγούδια  ή  τραγούδια  των  

επαγκελµάτων. Η κατηγορία  των  τραγουδιών  αυτών  είναι  

συνηθισµένη  κατά  την  δεύτερη  περίοδο(το χασαπάκι  του Μάρκου 

Βαµβακάρη,   το  µαναβάκι  του Μπαγιαντέρα, ο  µπουφετζής επίσης  

του  Μπάτη κ.α.). Σ’ αυτά  τα  τραγούδια  οι  στιχουργικά  επεφιµούσαν  

τους  εργάτες  και  τους  έδιναν  πολλές  φορές  κουράγιο  για  τις  

δυσκολίες  που  αντιµετώπιζαν.  

 

Στίχοι  : 

 

1. Μηχανικός  στη  µηχανή  και  ναύτης  στο  τιµόνι, 

και  ο  θερµαστής  στο  στόκολο  µε  τσι  φωτιές  µαλώνει. 

2. Αγάντα  θερµαστάκι  µου  και  ρίχνε  τις  φτυαριές  σου, 

µέσα  στο  καζανάκι  σου  να  φτιάξουν  οι  φωτιές  σου. 

3. Κάργα  ρασκέτα - ωχ -  και λοστό τον  Μπέη  να  περάσω, 

Και µες  του  Κάρντιφ τα  νερά εκεί  να  πα’ ν’ αράξω. 

4. Μα  η  φωτιά  είναι  φωτιά  µα  η  φωτιά  είναι  λαύρα, 

κι η θάλασσα  µου  τα ‘κανε τα  σωθικά  µου  µαύρα. 
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«Ο Πασατέµπος» 

 
Συνθέτης – Στιχουργός  : Μανόλης Χιώτης – Ταµβούρης 

Τραγούδι                        : Ιωάννα Γεωργακοπούλου – Μανόλης Χιώτης 

 

 

 

     Το  τραγούδι  αυτό  κατά  τον  Πάνο Σαββόπουλο  είναι  του  1940. 

Στην  Ηχογράφηση  παρατηρούνται  τα  εξής  όργανα : δύο  κιθάρες, 

µπουζούκι. Το  τραγούδι    σχηµατίζει  χιτζάζ  από  ρε  όµως  ξεκινά  

στην  εισαγωγή  µε  την  V   και  όταν  επανέρχεται  στην  I  το  χιτζάζ  

γίνεται  χιτζασκιάρ.  Στην  µελωδία  που  πλαισιώνει  τους  στίχους  

χρησιµοποιεί  την  οµώνυµη  µείζονα  κλίµακα  µε  την  συγχορδία  που  

προκύπτει  από  την  τέταρτη  της  κλίµακας  σε  ελάσσονα. Στο  τέλος  

των  στίχων  ξαναγυρνά  σε  χιτζάζ. 

     Ως προς  την  ενορχήστρωση  παρατηρούνται  οι  εξής  ρόλοι  :  η  

πρώτη  κιθάρα  έχει  εξ’ ολοκλήρου  τον  µελωδικό ρόλο  ενώ  η  δεύτερη  

το ρυθµικό  τονίζοντας  παράλληλα  την  γραµµή  του  µπάσου  στις  

θέσεις. Το  µπουζούκι  στο  µεγαλύτερο  µέρος  του  τραγουδιού  

συνοδεύει  µε  συγχορδίες  σε  ελάχιστα  µέρει  κάνει  κάποιες  

απαντήσεις(ανταποκρίσεις)  στους  στίχους.  

     Ο  ρυθµός  είναι  τετράσηµος  και ο  αντίστοιχος  χορός  ονοµάζεται  

χασάπικος. Το  τραγούδι  ανήκει  στα  στροφικά  τραγούδια.  Το  µέτρο  

των  στίχων  είναι  σε  ιαµβικό  δωδεκασύλλαβο  και  δεκατρισύλλαβο. 

Ανήκει  στα  ερωτικά  τραγούδια  έχοντας   έντονα  καταγεγραµµένο  το 

στοιχείο  της  απόρριψης και  των  συνεπειών  που  προκαλεί  αυτή, 

δηλαδή  την  πίκρα  και  την  στεναχώρια  που  υφίσταται ο  

απορριπτόµενος. 
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Στίχοι :  

 

1. Αυτά  που  λες  εγώ  τα’ ακούω  βερεσέ  

τα  παραµύθια  σου  τα’ ανθίστικα πια τώρα, 

και  το  κατάλαβα  πως  ήµουνα  για  σε, 

ο πασατέµπος σου για  να  περνά  η  ώρα. 

2. Κάθε  σου  φίληµα   το  βρίσκω  πια  πικρό, 

και  τον  καηµό  µου  δεν  µπορείς  να  τον  γλυκάνεις,   

               µαζί  µου  έρχεσαι  µπαµπέσικο  µικρό,   

               γιατί  γυρεύεις  κόνξες  σ’ άλλονε  να  κάνεις. 

3. Φύγε  λοιπόν αφού  το  θες  αλλού  να  πας, 

κι ας  τις  µουρµούρες  και  τις  κλάψες  και  τις  τρίχες, 

κι όταν  θα  σµίξει  µε  το  µάγκα  που  αγαπάς,  

να  µην  του  πεις  ότι  για  πασατέµπο  µ’ είχες.  
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Χρόνια  µες  την Τρούµπα» 

 
Συνθέτης – Στιχουργός : Μάρκος Βαµβακάρης 

Τραγούδι  :   Μάρκος Βαµβακάρης, Ρόζα  Εσκενάζυ 

 

 

 

     Το  Τραγούδι  αυτό  κατά  τον  Ηλία  Πετρόπουλο(1)  είναι  του  1936.  

Στην ηχογράφηση  παρατηρούνται  τα  εξής  όργανα  :  κιθάρα, 

µπουζούκι, µπαγλαµάς. Είναι  εξ’ ολοκλήρου  γραµµένο  πάνω  σε  

µακάµ / δρόµο και  συγκεκριµένα  σε  χιτζάζ. Οι  συγχορδίες  που  

χρησιµοποιούνται   είναι  αυτές  που  προκύπτουν  από  την  Ι, ΙV, V και 

VII  βαθµίδα  του  δρόµου. ∆εν  χρησιµοποιείται  σε  καµία  περίπτωση  

δυτικότροπη  µελλοποιία.  

     Ως  προς  την  ενορχήστρωση, Η κιθάρα  έχει  το  ρόλο  του  

µπασοκίθαρου  ενισχύοντας  την  γραµµή  του  µπάσου και  παράλληλα  

συνοδεύοντας  µε  συγχορδίες. Το  µπουζούκι  έχει  καθαρά  τον  

µελωδικό  ρόλο  στο  τραγούδι, παίζοντας  την  µελωδία  στις  εισαγωγές 

και  στις  στροφές  παράλληλα  µε  την  φωνή, µόνο  που  όταν  συνηχεί  

µε  την  φωνή  γίνεται  διακριτικότερο. Ο µπαγλαµάς  είναι  κυρίως  

συνοδευτικός  και αποκτά  ενεργητικότερο  και  µελωδικότερο  ρόλο  

κατά  τις  καταλήξεις και  τις  ανταποκρίσεις  όπου  παίζει  το  ίδιο  µέρος  

µε  το  µπουζούκι  µόνο  που  ακούγεται  δύο  οκτάβες ψηλότερα. 

 

 

(1) «Ξακουστός  δίσκος  του  Μάρκου, µάλλον  του  1936. Τραγούδησε  ο  ίδιος, µαζί  µε  τη  

Ρόζα (διεύθυνση  Περιστέρη)…Η Τρούµπα  είναι  γειτονία  του  Πειραιώς και  έλαβε  το  

όνοµά της  από  µια  κοινή  τρόµπα, όπου  πηγαίνανε  και  ποτίζανε  τα  άλογά  τους  οι  

αραµπατζήδες  και  αµαξάδες  του  λιµανιού.» 

Ρεµπέτικα Τραγούδια    σελ. 120  Ηλία  Πετρόπουλου  Εκδόσεις  Κέδρος    

 

 

 

 



 56 

     Ο  ρυθµός  του  τραγουδιού  είναι  εννιάσηµος  και  ο  χορός  

Ζεϊµπέκικος ∆άκτυλος.  Ως  προς  τη φόρµα  του είναι  στροφικό  

τραγούδι. Το  µέτρο  στην  πρώτη  στροφή  είναι  σε  τροχαϊκό  µε  δύο  

οκτασύλλαβους  και  στις  υπόλοιπες  στροφές  σε  ιαµβικό  

δεκαπεντασύλλαβο. 

     Το  τραγούδι  στιχουργικά  παρουσιάζει  αυτοβιογραφικά  στοιχεία  

και  είναι  απευθυνόµενο  προφανώς  σε  κάποια ερωτική  σύντροφο. Ο 

Ηλίας  Πετρόπουλος  το  κατατάσσει  στα  τραγούδια  του  υποκόσµου.  

Αυτό  που σίγουρα  µπορούµε  να  πούµε  είναι  ότι  δεν  ανήκει  µόνο  σ’ 

αυτή  την  κατηγορία  γιατί  περιέχει  όπως  προείπαµε  ερωτικά  και  

αυτοβιογραφικά  στοιχεία. 

 

Στίχοι  

 

1. Χρόνια  µες  την  Τρούµπα  µαγκίτης κι αλανιάρης, 

          ρώτησε  για  µένα  κι ύστερα να µε πάρεις. 

2. Είµαι  παιδάκι  έξυπνο παίζω  και  µπουζουκάκι, 

όλος  ο  κόσµος  µ’ αγαπά  γιατί  είµαι  Συριανάκι. 

3. Στη  πιάτσα  που  µεγάλωσα  όλοι  µ’ έχουν  θαυµάξει, 

γιατί ‘µαι µάγκας έξυπνος  και  σ’ όλα  µου  εντάξει. 

4. Οι µάγκες µε προσέχουνε  κι  όλοι  µε  λογαριάζουν, 

όταν µε βλέπουν  κι έρχοµαι  µαζί  µου  νταλκαδιάζουν.  
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«Κι εσύ  δεν  έχεις  µπέσα» 

 
Συνθέτης – Στιχουργός   :   Γιώργος Μητσάκης 

Τραγούδι                         :   Στράτος  Παγιουµτζής   

 

 

 

      Το  τραγούδι  αυτό  κατά  τον  Ηλία  Πετρόπουλο(1),  είναι  σε  δίσκο  

του  1952. Στην  ηχογράφηση  παρατηρούνται  τα  εξής  όργανα :  2 

µπουζούκια, κιθάρα. Το  τραγούδι  είναι  σε  δρόµο  χιτζάζ  

σχηµατισµένο  από  ρε, στην  αντιστροφή  του  στίχου  (κι  αφου σε  

ξέρω  τι  καπνό  φουµάρεις ), περνά  την  σολ µείζονα (δρόµος ραστ) και  

µετά  κρατώντας  σαν  κοινή  συγχορδία  τη  ρε µείζονα  επιστρέφει  στο  

δρόµο  χιτζάζ. Οι  συγχορδίες  που  προκύπτουν  από  τις  παραπάνω  

κινήσεις  είναι  αυτές  που  προκύπτουν  από  την  I, ΙV,  VII   του  χιτζάζ  

δρόµου  και  η I από  τον  δρόµο  ραστ.  

      Ως προς  την  ενορχήστρωση  παρατηρούνται  οι  εξής  ρόλοι  :  η  

κιθάρα  συνοδεύει  παίζοντας  συγχορδίες  και  παράλληλα  ενισχύει  την  

γραµµή  του  µπάσου  στις  θέσεις. Το  πρώτο  µπουζούκι  έχει τον  

µελωδικό  ρόλο  παίζοντας  την  µελωδία  στις  εισαγωγές  και  την  

µελωδία  παράλληλα  µε  την  φωνή,  µόνο που  όταν  συνηχεί  µε  τη  

φωνή  γίνεται  πιο  διακριτικό. Το  δεύτερο  µπουζούκι  παίζει  

αποκλειστικά  συγχορδίες. 

 

 

 

 

 

(1) Ρεµπέτικα  Τραγούδια  σελ.  72  

Ηλία  Πετρόπουλου  Εκδόσεις  Κέδρος  
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      Ο  ρυθµός  είναι  τετράσηµος  και  ο  χορός  ονοµάζεται  χασάπικος.. 

Έχουµε  να  κάνουµε  µε  ένα  στροφικό  τραγούδι  ως  προς  τη  φόρµα. 

Το  µέτρο  του  στίχου  χωρίζεται  ως  εξής : στην  αρχή  κάθε  στροφής  

χρησιµοποιεί  τέσσερις   ιαµβικούς  εφτασύλλαβους  και  η  στροφή  

καταλήγει  µε  δύο  ιαµβικούς  εντεκασύλλαβους. Πρόκειται  για  ένα  

ερωτικό  τραγούδι  στο  οποίο  ο ήρωας  βιώνει  έντονα  την  απόρριψη 

χαρακτηρίζοντας  προσπαθώντας  να  αποδείξει  ότι  όλες  οι  γυναίκες  

συµπεριφέρονται  µε  µπαµπεσιά.  

 

Στίχοι  : 

1. Αρχίζω  από  τώρα  να  σε  καταλαβαίνω, 

και  λίγο  λίγο  λίγο  στο  νόηµά  σου  µπαίνω, 

κι  αφού  το  ξέρω  τι  καπνό  φουµάρεις,  

τι  άλλο  από  σε  να  περιµένω. 

2. ∆εν  έχω  δει  γυναίκα  που  να’ χει  λίγη  µπέσα, 

γυναίκες  είσαστε όλες κι απ’ όξω  κι  από  µέσα, 

κι αν  θες  να  µάθεις  όλη  την  αλήθεια, 

απ’ όλες  είσαι  εσύ  η  πιο  µπαµπέσα. 

3. Γι αυτό  δε  δίνω  βάση  στα  λόγια  τα  δικά  σου, 

γιατί  θα σου  περάσει  µια  µέρα  ο  νταλκάς  σου, 

 και  τότε  πια  σε  µένα  θα ‘χει  µείνει, 

στο  τέλος  µοναχά  η  µπαµπεσιά  σου. 
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«Το  πουκάµισο» 

 
Συνθέτης – Στιχουργός  : Βασίλης  Τσιτσάνης 

Τραγούδι                        : Στέλιος   Καζαντζίδης 

 

 

 

     Το  τραγούδι  αυτό  κατά  τον  Ηλία  Πετρόπουλο(1), είναι  του  1956. 

Στην  ηχογράφηση  παρατηρούνται τα  εξής  όργανα  : µπουζούκι, 

κιθάρα, µπαγλαµάς, ακορντεόν. Το  τραγούδι  είναι  γραµµένο  σε  χιτζάζ  

από  ρε,  ξεκινά  όµως  από  την  τέταρτη  βαθµίδα (σολ-). 

Χρησιµοποιούνται  οι  συγχορδίες  που  σχηµατίζονται  από  τις  

βαθµίδες  Ι, II, ΙV(και  σε  µείζονα  και  σε  ελάσσονα τρόπο), VII. 

     Στην  ενορχήστρωση  παρατηρούνται  οι  εξής  ρόλοι : η  κιθάρα  

ενισχύει  τη  γραµµή του  µπάσου  µόνο  στα  ισχυρά  µέρη  του  µέτρου 

και  συνοδεύει  µε  συγχορδίες, ο  µπαγλαµάς  είναι  αποκλειστικά  

συνοδευτικός, παίζει  δηλαδή συγχορδίες  και  συνοδεύει  τονίζοντας  τα  

όγδοα, το  µπουζούκι  αναλαµβάνει  το  µελωδικό  ρόλο  στο  τραγούδι  

µαζί µε  το  ακορντεόν  όπου  παίζουν  την  µελωδία  και  της  

απαντήσεις  ενδιάµεσα  στους  στίχους  του  τραγουδιού. Το  µπουζούκι  

επίσης  αρκετές  φορές  συνηχεί  µε  την  µελωδία  της  φωνής.  

    Ο  ρυθµός  είναι  εννεάσηµος  δάκτυλος  και  ο  χορός  ονοµάζεται  

ζεϊµπέκικο. Όσον  αφορά  το  στιχουργικό  µέτρο  χρησιµοποιεί  δύο 

ιαµβικούς  δεκαπεντασύλλαβους  ανά  στροφή  µόνο  που  στον  δεύτερο 

τον  παρουσιάζει  διπλά  το  πρώτο  οκτασύλλαβο. Στην  επωδό  όµως  ο  

ιαµβικός  δεκαπεντασύλλαβος  γίνεται  πιο  ξεκάθαρος.    

   

 
(1) Ρεµπέτικα  τραγούδια  σελ. 74   

Ηλία  Πετρόπουλου     Εκδόσεις  Κέδρος 
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      Ανήκει  στην  κατηγορία  των  ερωτικών  τραγουδιών. Περιγράφει  

µε  ιδιαίτερα  εύστοχο  τρόπο τον  ανδρικό  πόνο  για την  άσχηµη  

γυναικεία  συµπεριφορά  της  οποίας  έγινε  δέκτης. Χρησιµοποιείται  ένα  

λογοπαίγνιο  που αφορά  την οπτική  αντίθεση  άσπρου  και  µαύρου. 

 

Στίχοι :  

1.  Άσπρο  πουκάµισο  φορώ και  µαύρο  θα  το  βάψω, 

µαύρα  είν’ τα µάτια  που  αγαπώ, γι’ αυτά  κοντεύω να χαθώ, 

γι’ αυτά  πολύ  θα  κλάψω. 

   Επωδός :  

                Μαύρα  µου  µάτια  εγώ  για  σας  έκλαψα  και  θα  κλάψω, 

                 και  τ’ άσπρο  µου  πουκάµισο  στα  µαύρα  θα  το  βάψω. 

2.  Έχω  καεί  έχω  ψηθεί  στα  χέρια  τα  δικά  σου, 

 το  βλέπω  θα  καταστραφώ  όµως  να  φύγω  δεν  µπορώ, 

 στιγµή  από  κοντά  σου. 

   Επωδός :  

                Μαύρα  µου  µάτια  εγώ  για  σας  έκλαψα  και  θα  κλάψω, 

                 και  τ’ άσπρο  µου  πουκάµισο  στα  µαύρα  θα  το  βάψω. 

3.   Μαύρο πουκάµισο  θα  βρω  µαύρο  σαν  τη  καρδιά  σου, 

  για  να  ταιριάζει  η  φορεσιά  στα  βάσανά  µου  τα  βαρεία, 

   όπου  τραβώ  κοντά  σου.    

   Επωδός :  

                Μαύρα  µου  µάτια  εγώ  για  σας  έκλαψα  και  θα  κλάψω, 

                 και  τ’ άσπρο  µου  πουκάµισο  στα  µαύρα  θα  το  βάψω. 
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Κεφάλαιο 6 
 

Επίλογος 
 

 

 
   Το  ρεµπέτικο  τραγούδι  αποτελεί  ίσως  το  τελευταίο  είδος  

παραδοσιακού  τραγουδιού,  παρουσιάζοντας  έντονες  οµοιότητες µε το  

δηµοτικό  τραγούδι  της  υπαίθρου.  

    Σίγουρα  σήµερα  σε  καµία  των  περιπτώσεων  δεν  µπορούµε  να  

πούµε  ότι  γράφονται  τραγούδια  µε  απείραχτα  και ατόφια  

µουσικοποιητικά  χαρακτηριστικά  της  ρεµπέτικης  περιόδου. Το  

ρεµπέτικο  τραγούδι  όµως,  έχει  επηρεάσει  σηµαντικά  όλες  τις  

επόµενες  γενιές  συνθετών  µέχρι  και  την  σηµερινή  όπου  πάρα πολύ  

συχνά  παρατηρούνται  εµφανή  στοιχεία   από  την  ρεµπέτικη  περίοδο. 

 

 

       

      

 

          Το  µόνο  σίγουρο  είναι  ότι  το  ρεµπέτικο  τραγούδι  δεν  θα  

πάψει  ποτέ  να  εµπνέει, να  οδηγεί  και  να  µπολιάζει  µε  τον  

απύθµενο  πλούτο  του,   το  Ελληνικό  τραγούδι  ες αεί. 
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Ευχαριστίες  
 

   Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τους  επιβλέποντες  διδάσκοντες  Λευτέρη  

Τσικουρίδη  και  Πάρη Νεκτάριο, τους  συµφοιτητές – φίλους Πέτρο  Παππά, 

Θώδορο  Μίσκα, Στράτο Πασόπουλο, Σταµάτη Πασόπουλο, Ματίνα Μάστορα, 

Σοφία  Αθανασίου, ∆ηµήτρη Αβραµίδη και  τον  φίλο  Αλέξανδρο  Κουτσονάσιο για  

την  πολύτιµη  βοήθειά  τους.      
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

Της Ασιάτιδος  µούσης  ερασταί 

Θεόδωρου Χατζηπανταζή  εκδόσεις Στιγµή 

 

Ουζερί Τσιτσάνης 

Γιώργος Σκαµπαρδώνης εκδόσεις Κέδρος 

 

Μάρκος Βαµβακάρης – Αυτοβιογραφία 

Αγγελική Βέλλου-Καϊλ  εκδόσεις Παπαζήση 

 

Ρεµπέτικη Ανθολογία 

Τάσου Σχορέλη εκδόσεις Πλέθρον  (τόµος α) 

 

Ρεµπέτικη Ανθολογία 

Τάσου Σχορέλη εκδόσεις Πλέθρον   (τόµος β) 

 

Ρεµπέτικη Ανθολογία 

Τάσου Σχορέλη εκδόσεις Πλέθρον   (τόµος γ) 

 

Ρεµπέτικη Ανθολογία 

Τάσου Σχορέλη εκδόσεις Πλέθρον    (τόµος δ) 

 

Ρεµπέτικα  τραγούδια 

Ηλία  Πετρόπουλου εκδόσεις Κέδρος 

 

Ρεµπέτικο τραγούδι – συµβολή στην επιστηµονική έρευνα 

Στάθης Gauntlet  εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 

 

Όψεις  του Ρεµπέτικου 

Κώστας Βλησίδης  εκδόσεις  του Εικοστού Πρώτου 

 

Από το Βυζάντιο στο Μάρκο Βαµβακάρη 

Νέαρχος Γεωργιάδης  εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή 

 

Υπάρχω – Στέλιος Καζαντζίδης µιλάει στον Βασίλη     Βασιλικό        

εκδόσεις Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη 

 

Σµύρνη-Η µουσική ζωή 1900-1922 

Αριστοµένης Καλυβιώτης   music corner – Τήνελλα 
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‘‘ ονείρατα της  άκαυτης  και  της  καµένης  Σµύρνης   Αγγέλα 

Παπάζογλου  Τα  χαΐρια  µας  εδώ’’ 

Γιώργης  Παπάζογλου  Έκδοση  Ταµιείον  Θράκης 

 

Οι  µουσικοί  τρόποι  στην  ανατολική  µεσόγειο 

Μάριος ∆. Μαυροειδής  Εκδόσεις  Fagoto 

 

Εγκυκλοπαίδεια  της  Αρχαίας  Ελληνικής Μουσικής 

Σόλωνα  Μιχαϊλίδη   Μορφωτικό  ίδρυµα  Εθνικής  τραπέζης 

 

Το  φαινόµενο  Τσιτσάνης 

           Νέαρχος Γεωργιάδης  εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή



 


