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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το ρεμπέτικο αποτελεί σημαντικό μέρος της ιστορίας του λαϊκού μας τραγουδιού, αλλά και της 
μουσικής μας παράδοσης. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε από τους λαούς με ξεχωριστή μουσική ιστορική 
παράδοση με συνέχεια. 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 

Η ονομασία “ρεμπέτικο” προέρχεται από τη λέξη “ρεμπέτ”, που πρωτο-εμφανίζεται στη Σερβία, 
στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς του Κόσσοβο. Ρεμπέτ στα τουρκικά είναι ο ατίθασος, ο 
ανυπότακτος στην κοινωνική αναγκαιότητα της ανθρώπινης συμβίωσης. Rebellis στα λατινικά σημαίνει 
τον απειθάρχητο, αυτόν που “ ..επί υποταγμένων ανακινεί και ανανεώνει τον πόλεμο και το “ρεμπελιό” 
στην ελληνική παράδοση σημαίνει επανάσταση. 

Ρεμπέτικο τραγούδι ονομάζεται το ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου 
αιώνα, στα παράλια της Μικράς Ασίας και απέκτησε τη γνώριμη μορφή του, περίπου μέχρι την τρίτη 
δεκαετία του 20ού αιώνα.  

Ο όρος «ρεμπέτικο» καθιερώθηκε στη δεκαετία του '60. Η χρήση του όρου "ρεμπέτικο" ήταν πιο 
εύηχη από το "λαϊκό", διότι το λαϊκό παραπέμπει ευθέως στο λαό που γράφει, ακούει και εκφράζεται με 
αυτή τη μουσική. Οπότε βόλευε κάποιους ο όρος "ρεμπέτικο" που είναι πιο γενικός.  

 

ΑΠΑΡΧΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
 

Oι αρχές του ρεμπέτικου πρέπει να αναζητηθούν στα τέλη του 19ου αιώνα, στα μεγάλα αστικά 
κέντρα και ιδιαίτερα στα μεγάλα λιμάνια της Πόλης, της Σμύρνης, της Σύρας, του Πειραιά και άλλων, 
σαν έκφραση μιας ομάδας περιθωριακών ανθρώπων, μη ενταγμένων σε κάποιο κοινωνικό μέσο όρο της 
εποχής.  

Σ΄ αυτή την ιστορική περίοδο, συντελούνται μια σειρά κοινωνικές μεταβολές. Δημιουργείται 
κύμα εσωτερικής μετανάστευσης στα αστικά κέντρα από αγροτικούς πληθυσμούς που μετακινούνται και 
υποχρεώνονται να ζήσουν κάτω από νέους όρους ζωής, ενώ εκδηλώνεται και κύμα εξωτερικής 
μετανάστευσης, κυρίως στις ΗΠΑ. Οι Έλληνες που μετανάστευσαν στις Η.Π.Α. μετέφεραν εκεί την 
ελληνική μουσική παράδοση. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ηχογραφούνται από αμερικάνικες 
εταιρείες σμυρναίικα και δημοτικά τραγούδια. 

Η εξέλιξη αυτών των κοινωνικών διαδικασιών συμβαδίζει με την εμφάνιση οξυμμένων 
προβλημάτων των λαϊκών μαζών, χωρίς ορατή διέξοδο για τη λύση τους. Ένα μέρος των καταπιεζόμενων 
μαζών μένει απομονωμένο, σ’ ένα είδος κοινωνικού περιθωρίου, στους κόλπους του οποίου αναπτύχθηκε 
ένα είδος λαϊκού τραγουδιού που εκφράζει τον προβληματισμό αυτού του κοινωνικού στρώματος.  

Πολλά στοιχεία τεκμηριώνουν την άποψη της συγχώνευσης μουσικών στοιχείων της Aνατολής, 
της Bυζαντινής μουσικής και της δυτικότροπης καντάδας. Κατά την πρώτη αυτή φάση της ανάπτυξής 
του το ρεμπέτικο ακολούθησε μια διαδικασία μετάπλασης παραδοσιακών μορφών, με κυρίαρχα όργανα 
το βιολί, το ούτι, τη λύρα, το σαντούρι, το κανονάκι Ορισμένες φορές ακούγεται κάτι σαν ήχος γυαλιού. 
Πρόκειται για τον ήχο που παράγεται από το χτύπημα ενός κομπολογιού σε ένα ποτήρι, γνωστό και ως 
ποτηροκομπολόγι.  

Ένας αριθμός τραγουδιών της περιόδου από τα μέσα, ως το τέλος του 19ου αιώνα, δεν έφθασαν 
ποτέ στο χωνί του φωνογράφου. Eίναι τραγούδια της ανώνυμης δημιουργίας, που έφτασαν  στο στόμα 
των λαϊκών τραγουδιστών μέσω της προφορικής παράδοσης και που οφείλουν την καθιέρωση τους μόνο 
στη δύναμή τους να εκφράζουν τον προβληματισμό των κοινωνικών στρωμάτων μέσα από τα οποία 
δημιουργήθηκαν. 

Στις αρχές του 1900 τα ρεμπέτικα αποτελούσαν το λαϊκό τραγούδι των φτωχών συνοικιών των 
πόλεων. Την ίδια εποχή εμφανίζονται στον Πειραιά τα λεγόμενα "γιαλάδικα", που πήραν τ΄ όνομά τους 
από τη συχνά επαναλαμβανόμενη λέξη "γιάλα -γιάλα" ή "γιαλελέλι".  
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1922 – 1932: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΜΥΡΝΑΙΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Το 1922 είναι η χρονιά της Μικρασιατικής καταστροφής την οποία ακολουθεί η αναγκαστική 
ανταλλαγή πληθυσμών, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης και η μεταφορά στην Eλλάδα των 
πληθυσμών των παραλίων της M. Aσίας και της Aνατολικής Θράκης. Η μικρασιατική καταστροφή 
οξύνει τα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων. 

Aν και το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων εγκαταστάθηκε στην ύπαιθρο, οι 150.000 που ήρθαν 
στην Aθήνα, ήταν αριθμός ικανός να επηρεάσει τη σύνθεση των κατοίκων μιας πόλης που τότε είχε μόνο 
300.000 κατοίκους. Οι πρόσφυγες φέρναν μαζί τους στην Ελλάδα το δικό τους πολιτισμό, τη δική τους 
καλλιτεχνική δημιουργία και τα τραγούδια τους. Tα δύο είδη του ρεμπέτικου, αυτά δηλαδή των πόλεων 
της M. Aσίας και αυτά της κυρίως Eλλάδας, συναντώνται, επηρεάζουν το ένα το άλλο και 
συμπορεύονται. 

Αυτή την περίοδο η θεματολογία του ρεμπέτικου περιλαμβάνει κυρίως ερωτικά αλλά και μάγκικα 
τραγούδια. Κυριαρχεί το πειραιώτικο στυλ, με κυριότερο εκφραστή τον Μάρκο Βαμβακάρη. Παράλληλα 
αρχίζουν να γράφουν ρεμπέτικα και οι Σμυρνιοί συνθέτες. 
 

1932 – 1942: Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

Το ρεμπέτικο περνά από το στάδιο της ανώνυμης δημιουργίας στην επώνυμη. Μουσικολογικά 
περνά από τη λιτή έκφραση, ένα ως τρία όργανα και φωνή, στην πιο σύνθετη, με ορχήστρα πολλών 
λαϊκών οργάνων ή και αξιοποίηση οργάνων έντεχνης μουσικής (βιολί, πιάνο, κοντραμπάσο) και πολλές 
φωνές, δύο, τρεις και παραπάνω. Τα βασικά όργανα του ρεμπέτικου τραγουδιού της κλασικής περιόδου 
είναι το μπουζούκι και η κιθάρα. Καμιά φορά συμμετέχει και ο μπαγλαμάς σαν σολιστικό συμπλήρωμα 
του μπουζουκιού, αν και τις περισσότερες φορές παίζει ρυθμό. Ενίοτε χρησιμοποιείται επίσης το 
ακορντεόν.  

Οι δημιουγοί περισσότερο αισθάνονται σαν οργανοπαίχτες. Άλλωστε, δεν έκρυψαν ποτέ ότι το 
άκουσμα του ήχου από μπουζούκι τους ώθησε να ασχοληθούν μ΄αυτό το όργανο, να γίνουν ικανοί 
σ΄αυτό και μετά να δημιουργήσουν τα τραγούδια.  

Το 1932 κυκλοφορούν οι πρώτες ηχογραφήσεις τραγουδιών από τον Μάρκο Βαμβακάρη.  
H τυπική Πειραιώτικη κομπανία, το οργανικό σχήμα του Mάρκου Bαμβακάρη, του Aνέστη 

Δεληά, του Γιάννη Eϊτζιρίδη, του Mπάτη και άλλων, διαδόθηκε πλατιά στα χρόνια 1933-1936. Tο 
ρεμπέτικο στην περίοδο αυτή ευρύνει την θεματολογία του και αργά αργά εγκαταλείπει τον περιθωριακό 
του χαρακτήρα και συμπορεύεται με τα λαϊκά τραγούδια της μικρασιατικής σχολής. Άλλωστε για την 
συμπόρευση αυτή υπάρχει το ενωτικό αίτιο, που είναι οι άθλιες συνθήκες ζωής που περίμεναν τους 
πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής. 

Σε συνθήκες όξυνσης της οικονομικής κρίσης, που συνεχίζεται σ΄ όλη την περίοδο του 
Μεσοπολέμου αναπτύσσεται το ρεμπέτικο τραγούδι στα αστικά κέντρα και γίνεται η έκφραση της ζωής 
των λαϊκών μαζών.  

Το 1936 ξεκινάει η δικτατορία του Μεταξά και επιβάλλεται λογοκρισία. Το ρεμπέτικο γνωρίζει 
την περίοδο αυτή μαζική απήχηση στις λαϊκές κοινωνικές ομάδες, αν και δε δημιουργεί προϋποθέσεις 
έκφρασης της κοινωνικής αντίθεσης και περιορίζεται στο να καταγράψει την κοινωνική πραγματικότητα. 
Το γεγονός όμως ότι συσπειρώνει, ανησυχεί την αστική τάξη, η οποία προσπαθεί να το συκοφαντήσει με 
διάφορες υπαρκτές αφορμές και να το καταδικάσει στη συνείδηση των μαζών, παίρνοντας ταυτόχρονα 
και κατασταλτικά μέτρα. Το 1937 το κράτος επεμβαίνει και επιβάλλει προληπτική λογοκρισία στις 
εκδόσεις δίσκων. Mε την λογοκρισία τα τραγούδια ελέγχονται πλέον τόσο για τούς στίχους τους όσο και 
για τη μουσική τους, η οποία απαγορεύεται θεωρούμενη ως τουρκοειδής. Aυτή η επέμβαση που είχε σαν 
“στόχο” να “εξευγενίσει” το φιλολογικό περιεχόμενο των τραγουδιών και να “εξευρωπαΐσει” το μουσικό 
τους μέρος, αλλοίωσε με βίαιο τρόπο το χαρακτήρα του ρεμπέτικου.  

Το 1937 εμφανίζεται ο Βασίλης Τσιτσάνης και περίπου την ίδια περίοδο και ο Μανόλης Χιώτης. 
Mε την διάδοση του δίσκου και την εμφάνιση της ραδιοφωνίας στα 1938, η δραστική κρατική 

παρέμβαση, ολοκληρώνει τους στόχους της. Oι περισσότεροι μικρασιάτες συνθέτες υποχωρούν μπροστά 
στο λογοκριτή της μουσικής τους. 

Μέχρι το '41 εμφανίζονται οι περισσότεροι από τους κλασικούς συνθέτες και τραγουδιστές του 
ρεμπέτικου τραγουδιού στη δισκογραφία, όπως ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Μπαγιαντέρας, ο Γιάννης 
Παπαϊωάννου, ο Απόστολος Χατζηχρήστος, ο Στελλάκης Περπινιάδης, η Ρόζα Εσκενάζυ και πολλοί 
άλλοι. 
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Με τη κήρυξη του πολέμου το 1940 γράφτηκαν αρκετά ρεμπέτικα τραγούδια για τον πόλεμο. 
Τραγούδια γράφονται και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το 1941. Δεν περνάνε όμως στη 
δισκογραφία γιατί τα εργοστάσια παραμένουν κλειστά μέχρι το 1946. Από τη στιγμή αυτή κυριαρχεί ο 
Βασίλης Τσιτσάνης μαζί με την Μαρίκα Νίνου, ο Μανόλης Χιώτης, ο Γιώργος Μητσάκης, ο Γιάννης 
Παπαϊωάννου. Οι περισσότεροι παλιοί ρεμπέτες μένουν όμως στο περιθώριο. Κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής πεθαίνουν αρκετοί από τους Σμυρνιούς συνθέτες (πχ. Παναγιώτης Τούντας), οι άλλοι όμως, του 
πειραιώτικου, είναι εν ζωή και με δυσκολία προσπαθούν να συντηρήσουν τους εαυτούς τους. 
 

1942 – 1952: Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
 

Κορυφαία προσωπικότητα του ρεμπέτικου αναδεικνύεται αυτή την περίοδο ο Βασίλης Τσιτσάνης. 
Ο Τσιτσάνης  ευρύνει τη θεματολογία και μέσα από ένα ευρωπαϊκό μουσικό κλίμα δημιουργεί νέα 
τραγούδια που βρίσκουν πλατιά λαϊκή απήχηση. Μετά την απελευθέρωση το ρεμπέτικο καταξιώνεται ως 
λαϊκή μουσική ευρείας αποδοχής. Εμφανίζονται νέοι τραγουδιστές όπως η Σωτηρία Μπέλλου και ο 
Πρόδρομος Τσαουσάκης.  

Στη δεκαετία του 1950 εμφανίζονται δύο πολύ σημαντικοί νέοι τραγουδιστές, ο Στέλιος 
Καζαντζίδης και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 τοποθετείται ο θάνατος του ρεμπέτικου. Πολλοί βασικοί 
συντελεστές του ρεμπέτικου πέθαναν στην περίοδο αυτή, ώστε ήταν επόμενο, το είδος αυτό του 
τραγουδιού να κλείσει τον κύκλο της δημιουργίας του. Έκτοτε, εμφανίζεται μια νεότερη μορφή του 
ρεμπέτικου, το λεγόμενο αρχοντορεμπέτικο το οποίο άνοιξε το δρόμο της ευρύτερης πλέον αποδοχής του 
μουσικού είδους και του μεταγενέστερου λαϊκού τραγουδιού. Γνωστοί καλλιτέχνες του είδους είναι οι: 
Ζακ Ιακωβίδης, Κώστας Καπνίσης, Tάκης Mωράκης, Γιώργος Μουζάκης και άλλοι. 
 

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 

Στη δεκαετία του '60, αρχίζει η εποχή της 'πρώτης αναβίωσης' του ρεμπέτικου, όπου και 
επανηχογραφούνται παλαιότερες επιτυχίες και εκδίδονται μελέτες πάνω στο θέμα και ανθολογίες 
τραγουδιών, βιογραφίες ρεμπετών, ενώ γίνονται και αρκετές νέες ηχογραφήσεις.  
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

Η θεματολογία των ρεμπέτικων τραγουδιών κινείται σε χώρους συνηθισμένους σε κάθε είδος 
μουσικής. Αρχικά κυριαρχούσε το ερωτικό στοιχείο και η θεματολογία ναρκωτικά - φυλακή - παρανομία. 
Σταδιακά και με την εξάπλωση του ρεμπέτικου σε ευρύτερες μάζες τα μάγκικα τραγούδια πέρασαν στο 
περιθώριο, και αναδεικνύονται πολλά κοινωνικά θέματα χωρίς βέβαια να χάσει την πρωτοκαθεδρία του ο 
έρωτας. Άλλα θέματα που απασχόλησαν τους ρεμπέτες ήταν: ο θάνατος, η ξενιτιά, «μικρά» θέματα της 
καθημερινής ζωής, εξωτικοί τόποι, η φτώχεια, η εργασία, οι καημοί των ανθρώπων, η άρνηση της 
κοινωνικής αδικίας, οι κοινωνικοί αγώνες, η απελευθέρωση του λαού μας από το φασισμό και τη 
γερμανική κατοχή και άλλα. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγμένος ο ρεμπέτης της 
προπολεμικής περιόδου, είναι, κυρίως, το σινάφι, η ομάδα των ομοίων δηλαδή, ενώ ο χώρος στον οποίο 
κινείται είναι η πιάτσα. Η πιάτσα δεν ταυτίζεται με τον υπόκοσμο, πράγμα που γίνεται φανερό απ’ τα 
δεκάδες ρεμπέτικα που μιλούν για επαγγέλματα (κυρίως για χασάπηδες, μανάβηδες, ψαράδες, 
τσαγκάρηδες και ταβερνιάρηδες) και που δίνουν το περίγραμμα της πιάτσας. 
 

 ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΗ: Η καταξίωση του ρεμπέτη δεν έρχεται με το χρήμα ή την 
κοινωνική άνοδο, αλλά όταν απολαμβάνει τη φιλία και την εμπιστοσύνη της παρέας: 

Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά εμένα μ' αγαπούνε  
μόλις θα μ' αντικρίσουνε θυσία θα γενούνε 

 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Στο προπολεμικό ρεμπέτικο είναι ζήτημα αν αναφέρεται πάνω από δυο φορές η λέξη 
«κοινωνία». Ο μάγκας διαμαρτύρεται βέβαια για τα βάσανά του, όμως ο υπαίτιος γι' αυτά, όταν δεν είναι 
η «κακούργα» γυναίκα, είναι η μοίρα, η «ζωή» ή η «κατηραμένη φτώχεια». 
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Αντίθετα, μετά τον πόλεμο, η σύνδεση του ρεμπέτικου με την πολιτική κατάσταση και με την 
εργατική τάξη έχει σαν αποτέλεσμα να αναδειχθεί η «κοινωνία» σε κεντρικό σημείο αναφοράς. Η 
διαμαρτυρία εντοπίζεται εκεί: 

Κοινωνία ένοχη που γυρεύεις θύματα  
μ' έβαλες και μένα στο μαυροπίνακα («Μαυροπίνακας», Τσιτσάνης) 
Ο ρεμπέτης διατυπώνει προτάσεις που κατονομάζουν τον ένοχο: «Η μαύρη φτώχεια κι η ανεργία 

έχουν θερίσει την κοινωνία» (Μπακάλης). 
Βέβαια, θα' ταν υπερβολή να λέγαμε ότι «όλο» το μεταπολεμικό ρεμπέτικο κατάφερε να 

αποκτήσει κοινωνική συνείδηση. Ωστόσο, τα δείγματα που υπάρχουν είναι ενδεικτικά του δρόμου 
μπορούσε να ακολουθήσει το ρεμπέτικο αν δεν μεσολαβούσε η εμπορευματοποίηση και αλλοίωσή του. 
Πάντως, η σύγκριση με το προπολεμικό είναι αποκαλυπτική: Πριν έφταιγε η «μοίρα», τώρα η 
«κοινωνία». Άλλωστε, στο καθεστώς μετά τον Εμφύλιο λίγα μπορούσαν να ειπωθούν. Μην ξεχνάμε πως 
υπήρχε μια λογοκρισία αυστηρή και ηλίθια (από τραγούδι του Καλφόπουλου κόπηκε η λέξη «οδοιπόρος» 
γιατί θύμιζε το «συνοδοιπόρος») και πως συχνά οι ρεμπέτες αυτολογοκρίνονταν.  
 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η πολιτική κατάσταση σχεδόν δεν απασχολεί το ρεμπέτη της προπολεμικής εποχής. Την 
αντιμετωπίζει με ανάμιχτη ειρωνεία και αφέλεια («Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω, να κά-
θομαι τεμπέλικα να τρώω και να πίνω»). Το τραγούδι αυτό γράφτηκε απ' τον Μάρκο Βαμβακάρη, όταν 
γύρω στο ' 35 συνέβησαν αλλεπάλληλοι θάνατοι πρωθυπουργών. Πιο κάτω λέει: 

Όσοι γενούν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν  
 τους κυνηγάει ο λαός για τα καλά που κάνουν. 
Με τον πόλεμο, όμως, οι ρεμπέτες μπαίνουν για τα καλά μέσα στα πράγματα. Οι περισσότεροι 

παίρνουν ενεργό μέρος στην Αντίσταση, κι αυτό αντανακλάται και στα τραγούδια τους, που φυσικά τα 
περισσότερα δεν έχουν χτυπηθεί σε δίσκο. Έχουν γραφτεί πολλά ρεμπέτικα «της κατοχής». Τραγούδια 
για θύματα του Αγώνα, για τη μεγάλη πείνα του σαρανταένα αλλά και για το βομβαρδισμό του Πειραιά ή 
την απελευθέρωση.  

Και στα δύσκολα χρόνια μετά τον πόλεμο, είτε μέσα στον Εμφύλιο είτε αμέσως μετά, οι ρεμπέτες 
έδωσαν άφθονα τραγούδια που συμπαραστέκονται στους δοκιμαζόμενους αγωνιστές. Κάτι που δεν έχει 
ίσως προσεχτεί είναι τα πολλά τραγούδια εκείνης της εποχής που μιλούν για άδικη φυλάκιση, όπως το 
πασίγνωστο «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» του Καλδάρα («τι έκανε το παλικάρι και το κλείσαν φυλακή») 
Είναι φανερό πως ο ρεμπέτης έχει πλήρη επίγνωση του τι γίνεται, συμπάσχει και καταγγέλλει.   

Αυτά τα δείγματα «αγωνιστικού» ρεμπέτικου σε ποσοστό ήταν λιγοστά. Αυτό σημαίνει ότι το 
ρεμπέτικο δεν μπόρεσε να γίνει το μαχόμενο κοινωνικό τραγούδι. Είχε όμως τη δυνατότητα. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Προσεγγίζοντας τη συνεισφορά του ρεμπέτικου στη συνέχεια της λαϊκής μουσικής μας 
παράδοσης, μπορούμε δίκαια να το κατατάξουμε στην ιστορία της λαϊκής μουσικής δημιουργίας. 
Παράλληλα, το γεγονός ότι δεν άφησε κανένα κοινωνικό φαινόμενο που να μην το καταγράψει, ότι 
άντλησε πηγές από τη ζωή του λαού και στην περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά και την περίοδο της 
εθνικοαπελευθερωτικής πάλης και εξέφρασε τους λαϊκούς πόθους, δείχνει ότι ήταν γνήσια λαϊκή 
δημιουργία. 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Μερικοί υποστηρίζουν πως το ρεμπέτικο πέθανε. Πώς μπορεί, όμως, να θεωρηθεί νεκρό ένα είδος 
τραγουδιού το οποίο τραγουδιέται ακόμη; 

Το ρεμπέτικο τραγούδι συνεχίζει και σήμερα να συγκινεί και να ελκύει, τόσο αισθητικά, όσο και 
συναισθηματικά, όχι μόνο ανθρώπους από τη γενιά που πρόφτασε το ζωντανό άκουσμά του, αλλά και 
μεγάλο κομμάτι της νεολαίας. Η τεχνολογία, με τη γραμμοφώνηση και την παραγωγή δίσκων, φρόντισε 
να φτάσει αυθεντικό το ρεμπέτικο ως τις μέρες μας. Σημαντική είναι, επίσης, και η συμβολή διαφόρων 
μουσικών σχημάτων, που με μοναδικό εφόδιο το μεράκι της δημιουργίας, ξαναζωντανεύουν αυτό το 
είδος μουσικής και τραγουδιού. 
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* Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, στην προσπάθεια να έχουν οι μαθητές αντιπροσωπευτικά 
ακουστικά ερεθίσματα που αποτυπώνουν τις βασικές περιόδους ανάπτυξης και εξέλιξης του ρεμπέτικου 
τραγουδιού, ακούστηκαν αποσπάσματα απ’ τα ακόλουθα τραγούδια: 
 

Α. ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 

α) «ΜΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ», Ηχογράφηση 1928 και 1932 
Παραδοσιακό τραγούδι που ερμηνεύει ο Αντώνης Διαμαντίδης ή Νταλγκάς 
β) ζεϊμπέκικο «Ο ΠΙΝΟΚΛΗΣ», το οποίο ηχογραφήθηκε το 1928 στη Νέα Υόρκη και ήταν αγαπημένο 
επιθεωρησιακό τραγούδι των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική εκείνα τα χρόνια.  
Ερμηνεύει ο Γιαννάκης Ιωαννίδης, Σύνθεση: Δημοσθένης Ζάττας 
 

Β. ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ, 10ΕΤΙΑ ’30 – ’40 
 

α) «ΤΟ ΜΙΝΟΡΕ ΤΟΥ ΤΕΚΕ» Σύνθεση του Ιωάννη Χαλικιά ή Γκρέγκορυ που παίζει και το 
μπουζούκι. Κιθάρα παίζει ο Σοφοκλής Μικελίδης. Ηχογραφήθηκε στις ΗΠΑ το 1932 και όταν 
κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα λένε ότι είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία που παρακίνησε τις δισκογραφικές 
εταιρείες να ηχογραφήσουν τραγούδια με μπουζούκι! 
β) «ΤΟ ΜΙΝΟΡΕ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ» Ζεϊμπέκικο του Παναγιώτη Τούντα. Τραγουδούν οι Στράτος 
Παγιουμτζής και Νώτα Καλέλλη. Ηχογραφήθηκε το 1939. Ορχήστρα με δύο μπουζούκια (στο ένα ο 
Βασίλης Τσιτσάνης), κιθάρα και μπαγλαμά. Ο επηρεασμός του από το περίφημο «ΜΙΝΟΡΕ ΤΟΥ 
ΤΕΚΕ» του Ιωάννη Χαλκιά φαίνεται ξεκάθαρα! 
γ) «ΧΑΡΑΜΑΤΑ Η ΩΡΑ ΤΡΕΙΣ» (ρεμπέτικη καντάδα) Ηχογραφήθηκε το 1937 σε στίχους του Κώστα 
Μακρή και μουσική του Μάρκου Βαμβακάρη. Κιθάρες: Σκαρβέλης – Περιστέρης. Πρώτη εκτέλεση: 
Μάρκος Βαμβακάρης και Έλλη Πετρίδου. 
 

Γ. ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’50 «ΑΡΧΟΝΤΟΡΕΜΠΕΤΙΚΑ» 
 

α) «ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΚΙ Ο ΤΡΟΧΟΣ» 1951 Σύνθεση Μιχάλη Σουγιούλ, Στίχοι Αλέκου Σακελάριου και 
Χρήστου Γιαννακόπουλου. Τραγουδούν: Φ. Πολυμέρης, Π. Σάμης, Α. Χρυσάφη 
β) «Η ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ» 1950 Στίχοι: Μίμης Τραϊφόρος και Γιώργος Γιαννακόπουλος 
Μουσική: Ιωσήφ Ριτσιάρδης, Πρώτη εκτέλεση: Σοφία Βέμπο 
γ) «Ο ΜΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΝΙΑ» 1952 Σύνθεση Μιχ. Σουγιούλ Στίχοι Γ. Τζαβέλλας τραγούδι: Νίκος 
Γούναρης (Κουρνάζος) – Τρίο Κιτάρα 
 

Δ. 10ΕΤΙΑ ΤΟΥ ’60, ΕΠΑΝΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΡΕΜΠΕΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑ-ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΛΑÏΚΑ 
 

Τρία τραγούδια σε μουσική και στίχους του Μάρκου Βαμβακάρη σε επανεκτέλεση από τον Γρηγόρη 
Μπιθικώτση και τον Πρόδρομο Τσαουσάκη: 
α) «ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΕΜΠΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ» -  
β) «ΦΡΑΓΚΟΣΥΡΙΑΝΗ» -  
γ) «ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ»  
δ) ένα γνήσιο μετα – ρεμπέτικο λαϊκό τραγούδι σε μουσική του Στέλιου Καζαντζίδη (ο οποίος και το 
ερμηνεύει) και στίχους της μεγάλης Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου με τίτλο: «ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΦΕΥΓΩ ΑΠ’ 
ΤΗ ΖΩΗ». 
 
        Επιμέλεια Νικολέττα Πατερέλη Φιλόλογος 
      


