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Λεωνίδας Οικονόμου
Το ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι.
Μια εισαγωγή στη μελέτη και τη μυθολογία της λαϊκής ανατολικής μουσικής
παράδοσης
Ο όρος “λαϊκό τραγούδι” μας φέρνει στο νου το τραγούδι που συνοδεύεται από
ορχήστρες με μπουζούκι, ή συνδέεται με την ανατολική μουσική παράδοση. Η
νοηματοδότηση αυτή είναι αποτέλεσμα μιας ιστορικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Το
“λαϊκό” είναι μια έννοια διαφιλονικούμενη, ένας όρος που εμπεριέχει την ιστορία των
κοινωνικών και ιδεολογικών αγώνων και παραμένει ένα πεδίο ποικίλων ερμηνειών και
οικειοποιήσεων. O στόχος του κεφαλαίου είναι να εισάγει τους αναγνώστες στον
επιστημονικό και το δημόσιο λόγο για τον λαϊκό πολιτισμό και τις μορφές λαϊκού
τραγουδιού, που συνδέονται με την παράδοση του ρεμπέτικου, και να εξετάσει από μια
σύγχρονη οπτική γωνία την κοινωνική και πολιτισμική τους φυσιογνωμία και την
επίδρασή τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.
Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζεται εν συντομία η ιστορία της
έννοιας του λαϊκού πολιτισμού στις κοινωνικές επιστήμες και το δημόσιο λόγο των
Ευρωπαϊκών κοινωνιών και συγκροτείται ένα θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόησή του.
Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιείται, στο επόμενο τμήμα, για την ανάλυση της
βιβλιογραφίας του ρεμπέτικου και την επανερμηνεία της φυσιογνωμίας του. Εξετάζεται
επίσης ο δημόσιος λόγος για το ρεμπέτικο και η θεαματική συμβολική του μεταμόρφωση
από εξοβελιστέο τραγούδι του περιθωρίου σε τμήμα της λαϊκής και εθνικής παράδοσης.
Η αυθεντικοποίηση του ρεμπέτικου λειτούργησε, όμως, σαν μια διαδικασία πολιτισμικής
διάκρισης και αποκλεισμού. Το ρεμπέτικο έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των
κοινωνικών επιστημόνων και εξακολουθεί, ως ένα βαθμό, να παρουσιάζεται ως το
μοναδικό αξιόλογο είδος λαϊκής μουσικής. Η παραμορφωτική αυτή οπτική
ανασκευάζεται στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου, στο οποίο αναγνωρίζεται ολόκληρο το
φάσμα της μεταπολεμικής λαϊκής μουσικής, που έχει επηρεαστεί από την παράδοση του
ρεμπέτικου, και εξετάζεται ιδίως το τραγούδι και η προσωπικότητα του Στέλιου
Καζαντζίδη και η υποδοχή του από το κοινό και το δημόσιο λόγο.

Ο λαϊκός πολιτισμός στις κοινωνικές επιστήμες
Ο λαϊκός πολιτισμός ανακαλύπτεται στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα ως
τμήμα της διαδικασίας της οικοδόμησης του έθνους κράτους και της ρομαντικής
αντίδρασης στον βιομηχανικό μετασχηματισμό των δυτικών κοινωνιών. Η νέα επιστήμη
της λαογραφίας ανακαλύπτει, κατασκευάζει και εξιδανικεύει το λαϊκό ή δημώδη (folk)
πολιτισμό, που τοποθετείται στον αγροτικό χώρο και θεωρείται ότι ενσαρκώνει το
χαρακτήρα και την ιδιοπροσωπία του έθνους. Ο λαϊκός πολιτισμός εννοιολογείται ως μια
μορφή οργανικού, αυτόνομου και σχεδόν άχρονου πολιτισμού, και τα λαϊκά
δημιουργήματα θεωρούνται προϊόντα ανώνυμης, συλλογικής δημιουργίας, που
πραγματοποιείται μέσα σε συνθήκες προφορικότητας και απουσίας εμπορευματοποίησης
και χαρακτηρίζεται από καθαρότητα (απουσία επιμειξιών), και συνέχεια με ένα απώτερο
εθνικό παρελθόν (Storey 2003, Shiach 1989).
Η αυθεντικοποίηση του λαϊκού πολιτισμού του αγροτικού χώρου συνοδεύτηκε
από την περιφρόνηση για τον πολιτισμό των λαϊκών στρωμάτων του αστικού χώρου. Στο
ίδιο αυτό διάστημα (τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα) γεννιούνται μαζί οι θεσμοί και η
έννοια του υψηλού πολιτισμού (νοούμενου ως το σύνολο των ανώτερων ανθρώπινων
δημιουργιών, τις οποίες μονάχα τα μέλη των μορφωμένων τάξεων των προηγμένων
δυτικών κοινωνιών μπορούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν), και το αντίθετό του, η
εννοιολόγηση του αστικού λαϊκού πολιτισμού (των νέων μαζικών πολιτισμικών μορφών
όπως το αστικό λαϊκό τραγούδι, τα λαϊκά έντυπα και μυθιστορήματα, το θέατρο σκιών,
κ. α.) ως μιας μορφής χαμηλού, χονδροειδούς και φθηνού πολιτισμού, που απειλεί την
κοινωνική και πολιτική τάξη (Storey 2003, Shiach 1989).
Η απαξιωτική αντιμετώπιση του αστικού λαϊκού πολιτισμού στις κοινωνικές
επιστήμες συνεχίζεται, σε μεγάλο βαθμό, τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η
κοινωνική ανθρωπολογία, για παράδειγμα, παρότι επεκτείνει την έννοια του πολιτισμού
σε όλες τις ανθρώπινες ομάδες και αναγνωρίζει την αξία όλων των πολιτισμών,
εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό με τρόπους που αγνούν, συσκοτίζουν ή
παραμορφώνουν την αστική εμπειρία και τον αστικό λαϊκό πολιτισμό των αποικιακών
κοινωνιών (Clifford 1988, Barber 1997, Fabian 1998, Row και Schelling 1991). Η

κατανόηση του πολιτισμού ως ενός αυτοτελούς, συνεκτικού, και οριοθετημένου όλου,
που προάγει την αρμονία και την τάξη και παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα στο
χρόνο, σε συνδυασμό με τα αποικιοκρατικά αυτονόητα, έκανε τον αστικό λαϊκό
πολιτισμό (που είχε πρόσφατα παραχθεί, χρησιμοποιούσε παλιές και νέες τεχνικές,
συνδύαζε στοιχεία από διάφορες παραδόσεις, και συχνά ήταν κοινωνικά, ηθικά και
πολιτικά ανατρεπτικός) να μοιάζει σα μια μορφή πολιτισμικής διάλυσης και αταξίας. Ο
λαϊκός πολιτισμός πρόβαλε στα μάτια της αποικιακής κοινωνίας, αλλά και πολλών
κοινωνικών επιστημόνων, σαν ένα είδος αλλοτριωμένου, ή παιδικού πολιτισμού, που
προδίδει την απώλεια της φυλετικής ταυτότητας και την αβαθή μίμηση του δυτικού
πολιτισμού, ή στην καλύτερη περίπτωση σαν μια μορφή της αγροτικής παράδοσης που
έχει μεταφερθεί στην πόλη. Εκκινώντας από μια ανιστορική έννοια της κοινωνικής
αλλαγής, οι ανθρωπολόγοι απέτυχαν να καταλάβουν το χαρακτήρα του αστικού λαϊκού
πολιτισμού, που άλλοτε θεωρήθηκε μια μορφή παράδοσης και άλλοτε μια μορφή
νόθευσης και καταστροφής. Οι ιθαγενείς θεωρήθηκαν είτε ανίκανοι να φθάσουν στη
νεωτερικότητα, είτε υποχρεωμένοι να την υποστούν, χάνοντας τα πολιτισμικά τους
χαρακτηριστικά και αφομοιωνόμενοι στη νοούμενη ως μονοσήμαντη και ενιαία
νεωτερικότητα.
Ο αστικός λαϊκός πολιτισμός αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη, και ένα μεγάλο
μέρος του απορρίφθηκε, και από την αριστερά (Fabian 1998, Row και Schelling 1991,
Zaimakis 2010). Η ορθόδοξη αριστερά απέδωσε στον λαϊκό πολιτισμό ένα χειραφετικό ή
ουτοπικό χαρακτήρα, και τον όρισε με προκατασκευασμένα κριτήρια, που έχουν πολλά
στοιχεία με τα λαογραφικά. Αυτό οδήγησε στη διάκριση μιας αυθεντικής περιοχής
λαϊκού πολιτισμού και μιας περιοχής που θεωρείται ότι έχει διαβρωθεί από το αστικό
σύστημα. Ο λαϊκός πολιτισμός μπήκε, επίσης, στο στόχαστρο των θεωρητικών της
Σχολής της Φρανγκφούρτης, που ανέλυσαν τις πολιτισμικές μορφές της μαζικής
κοινωνίας ως μορφές αλλοτριωτικού πολιτισμού που συμβάλλουν στη χειραγώγηση των
μαζών (Middleton 1990, Longhurst 1995). Ο Αντόρνο απέρριψε συλλήβδην τη λαϊκή
μουσική τονίζοντας τον εμπορευματικό και βιομηχανικό τρόπο παραγωγής και
κατανάλωσής της. Η πολιτισμική βιομηχανία παρουσιάζεται να λειτουργεί όπως κάθε
άλλη βιομηχανία -παράγοντας φθηνά και τυποποιημένα προϊόντα που απευθύνονται στο
μέσο καταναλωτή- και θεωρείται ότι ελέγχεται πλήρως από το σύστημα εξουσίας. Το

λαϊκό τραγούδι κρίνεται με τα μέτρα της κλασικής μουσικής (που θεωρείται η μόνο
αξιόλογη και απελευθερωτική μορφή μουσικής τέχνης) και θεωρείται ότι μειώνει την
κριτική ικανότητα των εργατών και τους εκπαιδεύει στην παθητικότητα και την
κατανάλωση.
Οι στάσεις απέναντι στο λαϊκό πολιτισμό αρχίζουν να διαφοροποιούνται και να
μεταστρέφονται από τις αρχές του 20ού αιώνα. Το αστικό λαϊκό τραγούδι ανακαλύπτεται
για πρώτη φορά στην Αγγλία, το 1944, από τον Lloyd, ο οποίος υποστήριξε ότι ένα
μέρος του τραγουδιού των βιομηχανικών εργατών ήταν προϊόν δημωδών πολιτισμικών
διαδικασιών, που είχαν διατηρηθεί στις σχετικά ομοιογενείς και απομονωμένες εργατικές
ομάδες (Middleton 1990). Την περίοδο αυτή, σε πολλές χώρες, επιλεγμένα κομμάτια της
αστικής λαϊκής μουσικής (η ακμή των οποίων τοποθετείται συνήθως σε μια
προγενέστερη περίοδο) ανακαλύπτονται και αυθεντικοποιούνται από σημαντικά τμήματα
της δημόσιας σφαίρας (Manuel 1998, Steingress 2002). Πολλά είδη λαϊκής μουσικής (το
μπλουζ, το ρεμπέτικο, το φάντο, κ.α.) εννοιολογούνται ως μορφές παραδοσιακής
μουσικής, που έχουν επιβιώσει σε απομονωμένους θύλακες του αστικού χώρου, και
ανυψώνονται σε αξιόλογες καλλιτεχνικές εκφράσεις της εθνικής ή της λαϊκής ψυχής.
Η μελέτη του λαϊκού πολιτισμού αρχίζει να αναθεωρείται με ριζικό τρόπο μετά
το 1960 (Barber 1997, Fabian 1998, Row και Schelling 1991). Το λαϊκό χάνει την εκ των
προτέρων δεδομένη ουσία, αξία, ή στίγμα, που του αποδίδονται από τους διάφορους
λόγους, και θεωρείται ότι παίρνει ποικίλες μορφές και περιεχόμενα, που καθορίζονται
από τα ιδιαίτερα κάθε φορά συμφραζόμενα. Η ριζική διάκριση παραδοσιακού και
αστικού λαϊκού πολιτισμού αμφισβητείται. Η ίδια η έννοια της παραδοσιακής κοινωνίας
ως μιας οργανικής, αυτόνομης, και συνεκτικής οντότητας τίθεται σε αμφιβολία. Οι
πολιτισμοί δεν είχαν ποτέ τη σταθερή ή “αιώνια” ουσία που τους αποδίδεται και
αποτελούν πάντα αβέβαιες κρυσταλλώσεις, ιστορικά προσδιορισμένους τρόπους με τους
οποίους οι διάφορες ομάδες επινοούν και ξανα-επινοούν τον πολιτισμό τους. Οι
περισσότερες γνωστές κοινωνίες δέχονται επιρροές από άλλες κοινωνίες, έχουν
πολλαπλές παραδόσεις και είναι χωρισμένες σε τμήματα με διαφορετικά συμφέροντα και
ιδέες. Οι διαδικασίες αυτές εντατικοποιούνται μετά το 1800 σε ολόκληρο τον κόσμο
επιτείνοντας τη ρευστότητα, την πολλαπλότητα και την υβριδικότητα των τοπικών
πολιτισμών.

Όλα τα κριτήρια που όριζαν την παραδοσιακότητα αμφισβητούνται και
προβληματοποιούνται και αναγνωρίζεται ότι ανάμεσα στη παράδοση και την
νεωτερικότητα δεν υπάρχει μια απόλυτη ρήξη, αλλά μια διαλεκτική συνέχειας και
ασυνέχειας. Η εξελικτική διάκριση ανάμεσα σε προφορικές και μη κοινωνίες
αποδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό ιδεολογική και αποκρύπτει την ύπαρξη ποικίλων
παραδόσεων σημειογραφίας και εγγραμματοσύνης, που συνδέεονται με διαφορετικούς
τρόπους με την κοινωνική ζωή (Rumsey 1999). Οι προφορικές παραδόσεις δεν
εξαφανίζονται ποτέ δια μιας και συχνά συμβιώνουν και συνδυάζονται με εγγράμματες,
λόγιες και βιομηχανικές πρακτικές και διαδικασίες. Τα χαρακτηριστικά που συνήθως
αποδίδονται στη δημώδη ή παραδοσιακή πολιτισμική δημιουργία (προφορικότητα,
συνέχεια με το παρελθόν, συλλογική δημιουργία) δεν εξαφανίζονται ούτε στις σύγχρονες
ανεπτυγμένες κοινωνίες και θα μπορούσαν να περιγράψουν τους τρόπους δημιουργίας
πολλών σύγχρονων ειδών λαϊκής τέχνης (Middleton 1990).
Παράλληλα αναθεωρείται η ιστορική και πολιτισμική οπτική που προέβλεπε το
τέλος της παράδοσης και αντιλαμβανόταν με απαξιωτικό τρόπο τις υβριδικές συνθέσεις
των ντόπιων δημιουργών. Η νεωτερικότητα δεν πρέπει να νοηθεί σαν μια ενιαία δύναμη
που καταστρέφει τις εντόπιες παραδόσεις και οδηγεί σε μια παγκόσμια ομοιομορφία,
αλλά σαν μια ασυμμετρική και ποικιλόμορφη διαδικασία που παίρνει διαφορετικές
τοπικές μορφές και οδηγεί σε νέες πολιτισμικές συνθέσεις και διαφορές. Οι λαοί, οι
ομάδες και τα άτομα οικειοποιούνται με δικούς τους τρόπους τις ξένες επιρροές
δημιουργώντας τη δική τους εκδοχή ή το δικό τους δρόμο στη νεωτερικότητα. Ο
αλλοτριωμένος ιθαγενής δίνει τη θέση του στον δημιουργικό ιθαγενή. Η απαξίωση των
λαϊκών δημιουργιών ως προϊόντων μίμησης ή αποδιοργάνωσης αντικαθίσταται από την
αναγνώριση του πλούτου, της δημιουργικότητας, της πρωτοτυπίας και της σύνδεσής τους
με την παράδοση.
Η εξέλιξη αυτή διευκολύνεται από την αποδόμηση της αντίθεσης υψηλού και
λαϊκού (χαμηλού) πολιτισμού τόσο στην εκδοχή των αστικών ελίτ, όσο και στην εκδοχή
του Αντόρνο. Η διάκριση ανάμεσα στις δύο αυτές πολιτισμικές περιοχές αναλύεται ως
μια κοινωνική κατασκευή που περιφρουρείται για κοινωνικούς και πολιτικούς, παρά για
αισθητικούς, λόγους (Mukerji και Schudson 1991). Η διάκριση ανάμεσα στον υψηλό και
το λαϊκό πολιτισμό δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο συνήθως εννοείται και βασίζεται σε

κριτήρια, που δεν εκπηγάζουν από καθαρά αισθητικές ή πολιτισμικές αρχές, και δεν
δικαιολογούν την υποτιθέμενη ανωτερότητα της “υψηλής” τέχνης. Πολλές κριτικές
επεσήμαναν, επίσης, τις μονομέρειες και τον εθνοκεντρισμό της προσέγγισης του
Αντόρνο (Middleton 1990, Longhurst 1995, Storey 2003). Η πολιτισμική βιομηχανία δεν
είναι, συνήθως, τόσο ομοιογενής και ελεγχόμενη, είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη
της τις κοινωνικές διεργασίες και τάσεις, και η αξία της παραγωγής της δεν μπορεί να
προδικαστεί με τον απόλυτο τρόπο του Αντόρνο. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει τη λαϊκή
μουσική από τη σκοπιά της υψηλής δυτικής τέχνης και αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την
ποικιλία των μορφών της και να αξιολογήσει την αισθητική, τα παραδοσιακά στοιχεία
και τη σύνθετη κοινωνική λειτουργία της. Ταυτόχρονα υποχωρούν τα ηθικά εμπόδια που
όρθωνε η συντηρητικότητα και ο πουριτανισμός των ακαδημαϊκών κύκλων, οι οποίοι
απέστρεφαν το βλέμμα ή απαξίωναν την ασεβή και αναρχική διάθεση, τον ηδονισμό και
την ανοιχτή σεξουαλικότητα πολλών μορφών λαϊκού πολιτισμού (Mukerji και Schudson
1991, Fabian 1998).
Ο λαϊκός πολιτισμός αναγνωρίζεται, τέλος, σαν ένα πολύ σημαντικό πεδίο λαϊκής
έκφρασης, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής συνείδησης
μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού. Η διεύρυνση της έννοιας του πολιτικού και η
αποδέσμευση από τις πολιτικές ορθοδοξίες της δεξιάς και της αριστεράς, επέτρεψαν να
διερευνηθεί το πολιτικό νόημα του λαϊκού πολιτισμού σε μεγαλύτερο βάθος και με
λιγότερες προκαταλήψεις. Ο λαϊκός πολιτισμός αναλύθηκε σε πολλές έρευνες ως ένα
πεδίο αντίστασης και ελευθερίας. Χωρίς να αρνούνται τη διάσταση αυτή, πολλοί κριτικοί
επεσήμαναν το εύρος των πολιτικών στάσεων που αναδύονται στις λαϊκές δημιουργίες
(και δεν μπορούν να περιγραφούν μόνο με την έννοια της αντίστασης) και τις επιρροές
που δέχονται από τους ηγεμονικούς λόγους και πρακτικές (Barber 1997, Fabian 1998,
Storey 2003). Ο λαϊκός πολιτισμός νοείται, έτσι, ως ένα πεδίο σύνθετων και
μεταβαλόμενων περιστάσεων και διαπραγματεύσεων, που μπορεί να πάρει ποικίλα
πολιτικά και κοινωνικά περιεχόμενα.
Το ρεμπέτικο

Το ρεμπέτικο είναι μια νοηματική κατηγορία. Μια λέξη που έχει πολλά σημαινόμενα,
μια μουσική και κοινωνική πραγματικότητα, που έχει οριστεί και αναλυθεί με
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περιλαμβάνουν στις συλλογές τους και συνδέουν με το ρεμπέτικο τραγούδια από
ποικίλες κοινωνικές και μουσικές πραγματικότητες. Ο όρος μοιάζει, έτσι, να
προσδιορίζει ολόκληρο το αστικό λαϊκό τραγούδι που καταγράφηκε σε κείμενα και
δίσκους, στην περίοδο 1850-1950, στις πόλεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στις
μεγάλες ελληνικές πόλεις και στις ελληνικές παροικίες στις ΗΠΑ. Το ρεμπέτικο με
αυτήν την έννοια περιλαμβάνει πολλά μουσικά είδη, κοινωνικές ομάδες και
περιβάλλοντα, που προβάλλουν, όσο προχωρά η έρευνα με μεγαλύτερη καθαρότητα.
Η μορφή του ρεμπέτικου, που μελετήθηκε περισσότερο και το αντιπροσώπευσε
κατ’ εξοχήν στη δημόσια σφαίρα, είναι η παράδοση του λεγόμενου “Πειραιώτικου”
ρεμπέτικου, στην οποία πρωταγωνιστεί το μπουζούκι. Αφού καταδιώχθηκε για πολλά
χρόνια, τόσο από την αστική κοινή γνώμη και το κράτος, όσο και από την επίσημη
αριστερά, το ρεμπέτικο άρχισε μετά το 1945 να απασχολεί το δημόσιο λόγο και να
αναγνωρίζεται ως μια αξιόλογη καλλιτεχνική έκφραση. Οι πρώτες συστηματικές
επιστημονικές προσπάθειες κατανόησής του ξεκινούν από τη δεκαετία του 1960, και η
τεράστια πλέον σχετική βιβλιογραφία εξακολουθεί να αναπτύσσεται.
Σύμφωνα με την κυρίαρχη αφήγηση της πρώτης γενιάς των ερευνητών το
ρεμπέτικο γεννιέται στις φυλακές και τους τεκέδες και τα θέματά του (η αναζήτηση της
ηδονής και του έρωτα, ο επιθετικός ανδρισμός και η αντίσταση στην εξουσία, η
κατανάλωση χασίς και η εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, ο πόνος και η σκληρή
μοίρα των εξαθλιωμένων) εκφράζουν κατ’ εξοχήν τον τρόπο ζωής και την κοσμοθεωρία
των ημιπαράνομων περιθωριακών στρωμάτων του αστικού χώρου (Πετρόπουλος 1968,
Δαμιανάκος 1971, 1974, Βέλλου-Κάϊλ 1973, Revault d’ Allonnes 1973, και Χολστ
1975). Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 το ρεμπέτικο ξεφεύγει από τους κλειστούς
κύκλους του περιθωρίου, ανακαλύπτεται από τη δισκογραφία, επιτελείται σε καφενεία
και ταβέρνες, μετατρέπεται σε επάγγελμα και αποκτά ένα ευρύ εργατικό κοινό. Η
λογοκρισία του Μεταξικού καθεστώτος, η είσοδος νέων δημιουργών, και τα μεγάλα
γεγονότα της δεκαετίας του 1940 μετασχηματίζουν το ρεμπέτικο, που αποβάλλει τα πιο

έντονα περιθωριακά στοιχεία του, αγγίζει ευρύτερα κοινωνικά θέματα (φτώχεια,
ξενητειά, πολιτική), αγκαλιάζεται από ευρύτερες λαϊκές μάζες, και μετατρέπεται σε
“λαϊκό” ή “εργατικό” τραγούδι. Την ίδια περίοδο αποκτά ένα μεγάλο αστικό κοινό,
εμπορευματοποιείται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, και δέχεται πολλές νεωτερικές
επιδράσεις, που θεωρείται ότι οδηγούν στην παρακμή και την εξαφάνισή του.
Το ρεμπέτικο, σύμφωνα με το πρότυπο που είδαμε στο προηγούμενο τμήμα,
εννοιολογήθηκε σαν ένας παραδοσιακού χαρακτήρα υποπολιτισμός που επιβίωσε μεταξύ
των περιθωριακών στρωμάτων των πόλεων κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου
προς την κρατική και καπιταλιστική ολοκλήρωση. Το τραγούδι θεωρήθηκε προϊόν
ανώνυμης προφορικής δημιουργίας, που συνεχίζει μια μακρά παράδοση και λειτουργεί
έξω από τα εμπορικά κυκλώματα, ενώ οι κύκλοι που το παρήγαγαν εννοιολογήθηκαν ως
ένας αυτόνομος και συνεκτικός υποπολιτισμός που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των
παραδοσιακών κοινοτήτων. Οι περισσότεροι ερευνητές σημείωσαν τα νεωτερικά
στοιχεία, τον υβριδικό χαρακτήρα και τις διαρκείς αλλαγές του ρεμπέτικου τραγουδιού
και πολιτισμού, που θεωρείται, όμως, ότι δεν επηρεάζουν τον ουσιαστικά παραδοσιακό
του χαρακτήρα ως τις αρχές της δεκαετίας του 1950, οπότε πιστεύεται ότι επέρχεται ο
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αποστιγματίστηκε ως ένα βαθμό στις έρευνες αυτές και αναγνωρίστηκαν οι ανατρεπτικές
του διαστάσεις. Ορισμένοι ερευνητές προσέγγισαν κριτικά το ρεμπέτικο, διατηρώντας
μερικές από τις επιφυλάξεις της αριστεράς που θα δούμε παρακάτω, ενώ άλλοι το
αποδέχθηκαν στο σύνολό του, και το παρουσίασαν ως μια υποδειγματική κουλτούρα
αντίστασης και ελευθερίας.
Οι προσεγγίσεις αυτές –που άσκησαν και ασκούν μεγάλη επίδραση- δέχθηκαν
σημαντικές κριτικές από μια νέα γενιά ερευνητών που επανεξέτασαν τις προηγούμενες
αναλύσεις στο φως της νέας γνώσης, που είχε συγκεντρωθεί, και των θεωρητικών
μετατοπίσεων, που είδαμε στο πρώτο μέρος (Gauntlet 1985 και 2001α, Smith 1989,
Κοταρίδης 1996, Ζαϊμάκης 1999, Οικονόμου 1999). Το ρεμπέτικο (ιδιαίτερα όταν
περιλαμβάνονται σε αυτό ποικίλα είδη λαϊκής μουσικής) προβάλλει σαν μια ρευστή
μουσική και κοινωνική πραγματικότητα, που ενοποιήθηκε και σχηματοποιήθηκε από
τους ερευνητές, παρά σαν ένα διακριτό είδος με σαφώς καθορισμένη διάρκεια και
χαρακτηριστικά. Οι κριτικοί επισημαίνουν ότι ούτε το corpus των τραγουδιών έχει

ακόμα σαφώς προσδιοριστεί, ούτε έχουν γίνει συστηματικές προσπάθειες για την
ανάλυση του μουσικού, ποιητικού και ανθρωπολογικού υλικού, βασισμένες σε επαρκή
εθνογραφική τεκμηρίωση και μεθοδολογία. Η παράδοση του Πειραιώτικου ρεμπέτικου,
που είναι καλύτερα μελετημένη, προβάλλει, επιπλέον, ως ένα σύνθετο καλλιτεχνικό
είδος, που αναπτύχθηκε σε συνάφεια και διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνία του
καιρού του, και πήρε διάφορες μορφές ανάλογα με την προσωπικότητα των δημιουργών
και τα ευρύτερα συμφραζόμενα.
Το ρεμπέτικο είναι μία υβριδική μουσική και πολιτισμική σκηνή, που αφομοιώνει
στοιχεία από διαφορετικές παραδόσεις (ανατολικές και δυτικές, δημώδεις και λόγιες,
εργατικές και αστικές), και εξελίσσεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Είναι προϊόν όχι
μιας κλειστής περιθωριακής ομάδας, αλλά ενός ανοιχτού και εξελισσόμενου κοινωνικού
χώρου, στον οποίο συναντώνται, επικοινωνούν και δημιουργούν άτομα από διαφορετικές
κοινωνικές, εθνοτικές και πολιτισμικές προελεύσεις. Παράγεται από επώνυμους
δημιουργούς με ισχυρή ατομικότητα, που ακολουθούν δικούς τους δρόμους, παρά
παραδοσιακά προδιαγεγραμμένες πορείες. Συνδυάζει προφορικούς τρόπους παραγωγής
και διάδοσης με τη δισκογραφία και τις εμφανίσεις στα κέντρα, που επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό την πορεία του. Το πολιτικό του περιεχόμενο, επίσης, ξεκαθαρίζει πιθανόν
περισσότερο και γίνεται πιο διφορούμενο, καθώς αποδομούνται οι λόγοι που στήριξαν
τις αρχικές προσεγγίσεις και γίνεται περισσότερο γνωστή η ιστορία του. Ο δημόσιος
λόγος για το ρεμπέτικο συγκεντρώνει, τέλος, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς γίνεται
κατανοητό ότι επηρεάζει τόσο τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των ερευνητών, όσο
και την ίδια την πραγματικότητα του ρεμπέτικου, και γίνεται αντικείμενο πολλών
μελετών (Ανδριάκαινα 1996, Παναγιωτόπουλος 1996, Gauntlet 2001β, Βλησίδης 2004,
Zaimakis 2010).
Οι διαμάχες για το ρεμπέτικο, που ξεκινούν από την εμφάνισή του και
συνεχίζονται με μεγάλη ένταση για πολλές δεκαετίες, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η αστική λαϊκή μουσική επέβαλε την παρουσία της
και χρησίμευσε σαν ένα όχημα για τη διαπραγμάτευση κεντρικών ιδεολογικών και
πολιτισμικών ζητημάτων. Στη δεκαετία του 1930, το ρεμπέτικο καταδικάζεται από το
σύνολο σχεδόν της κοινής γνώμης, νοούμενο ως μία “χθαμαλή”, αγοραία και χυδαία
μορφή λαϊκού πολιτισμού, που πηγάζει από τον υπόκοσμο και διαφθείρει τα μουσικά και

κοινωνικά ήθη του ελληνικού λαού. Η μουσική του ρεμπέτικου θεωρείται αφόρητα
ανατολική, μουσικό υπόλειμα της Τουρκοκρατίας, που δεν έχει καμία σχέση με την
εθνική μουσική (τα δημοτικά τραγούδια) – ενώ οι στίχοι θεωρείται ότι υμνούν την
τοξικοφιλία, την παρανομία και την αισχρότητα, και ενθαρρύνουν την μοιρολατρία και
την παθητικότητα. Στη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, το ρεμπέτικο
αντιμετωπίστηκε ως κοινωνικό και συμβολικό μίασμα, που πρέπει να εξοβελιστεί ή να
αποκαθαρθεί και επιβλήθηκε σκληρή λογοκρισία και επιτήρηση, που είχε σημαντικές και
μακροχρόνιες συνέπειες στην εξέλιξη του είδους.
Το αρνητικό αυτό στερεότυπο αρχίζει να αμφισβητείται μετά το δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ρεμπέτικο δίνει το έναυσμα σε μερικούς νέους διανοούμενους,
όπως ο Μ. Χατζηδάκης, ο Γ. Τσαρούχης, κ.α., να επιτεθούν στον κυρίαρχο λαογραφισμό
και την προγονοπληξία, που θεωρείται ότι συντηρούν αποστεωμένες και στείρες εκδοχές
της εθνικής ταυτότητας, και να αναζητήσουν μια γνησιότερη και ρεαλιστικότερη εκδοχή
του εθνικού εαυτού στον ακμαίο λαϊκό πολιτισμό των πόλεων. Οι νέες προσεγγίσεις
βεβαιώνουν την ελληνικότητα του ρεμπέτικου, που θεωρείται γνήσιος απόγονος του
δημοτικού τραγουδιού και της βυζαντινής μουσικής, ενώ ορισμένες φορές οι πηγές του
εκτείνονται ως τα αρχαία χρόνια. Αν και αναγνωρίζεται ότι οι στίχοι ενός μέρους των
τραγουδιών αποπνέουν παθητικότητα και παρακμή, το ρεμπέτικο θεωρείται ότι εκφράζει
τα αισθήματα και το χαρακτήρα του ελληνικού λαού, διασώζοντας πανάρχαιες στάσεις
και νοοτροπίες.
Μια παρόμοια συζήτηση λαμβάνει χώρα και στην αριστερά. Το ρεμπέτικο
καταδικάζεται σχεδόν ομόθυμα με τρόπους που μοιάζουν από πολλές απόψεις με το
συντηρητικό αστικό λόγο. Η λαϊκή τέχνη, σύμφωνα με το κυρίαρχο δόγμα, πρέπει να
βασίζεται στην αυθεντική λαϊκή παράδοση (τα ηρωικά δημοτικά τραγούδια, που
θεωρείται ότι περιέχουν ένα πνεύμα αντίστασης) και να συμβάλει στην ιδεολογική και
πολιτική συνειδοτοποίηση των εργατών. Το ρεμπέτικο θεωρείται ξένο προς την ελληνική
παράδοση και στιγματίζεται ως χασικλίδικο, άσεμνο και χυδαίο τραγούδι του
υποκόσμου, που σπέρνει απαισιοδοξία, παθητικότητα και ατομικισμό, και δεν μπορεί να
εκφράσει το υγιές τμήμα του λαού. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και ιδίως μετά
το 1960 εμφανίζονται αρκετές φωνές που αναγνωρίζουν την αισθητική αξία, την
ελληνικότητα και τη λαϊκότητα του ρεμπέτικου. Οι περισσότεροι από τους υποστηρικτές

εξακολουθούν να απορρίπτουν τις θεωρούμενες ως αντικοινωνικές ή καταστροφικές
όψεις του ρεμπέτικου, και προτείνουν τον αποκαθαρμό και τη σταδιακή του μετεξέλιξη
σε ένα ανώτερο και πιο αγωνιστικό είδος εθνικού λαϊκού τραγουδιού. Από τα τέλη της
δεκαετίας του 1960, πολλοί σχολιαστές, επηρεασμένοι από τα νέα ιδεολογικά ρεύματα
στο χώρο της αριστεράς, αποδέχονται το ρεμπέτικο με λιγότερες επιφυλάξεις και του
αποδίδουν αντιστασιακό ή και εργατικό χαρακτήρα.
Οι ιδεολογικές αυτές διεργασίες (που επισφραγίστηκαν με τη δημιουργία του
έντεχνου λαϊκού τραγουδιού από το Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη, και τους συνεχιστές
τους), σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες

-που περιλαμβάνουν την τεράστια

δημοφιλία των επιγόνων του ρεμπέτικου και την όλο και ισχυρότερη παρουσία τους στο
λαϊκό κινηματογράφο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τη διασκέδαση όλων των
κοινωνικών τάξεων, την αναγνώριση του ρεμπέτικου στο εξωτερικό και την
οικειοποίησή του από τον τουρισμό- συνέβαλαν στην μεγαλύτερη νομιμοποίηση της
παράδοσης του ρεμπέτικου και στην ευρύτερη αναγνώρισή του ως συστατικού στοιχείου
της ταυτότητας των ελληνικών λαϊκών στρωμάτων. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960,
το προπολεμικό ρεμπέτικο, που είχε ξεχαστεί και τεθεί στο περιθώριο, ανακαλύπτεται
από μια νέα γενιά ελλήνων και ξένων ερευνητών και πολιτισμικών διαμεσολαβητών, οι
οποίοι συγκεντρώνουν τραγούδια, βιογραφίες και άλλο υλικό, συγγράφουν μελέτες και
οργανώνουν συναυλίες και εκθέσεις, που βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση στη νεολαία και
τη δημόσια σφαίρα, και παγιώνουν την αντίληψη του ρεμπέτικου ως μιας μορφής
παραδοσιακού και αντιστασιακού πολιτισμού υψηλής αισθητικής αξίας.
Η αποδοχή, προβολή και εξύμνηση του ρεμπέτικου αυξάνονται σημαντικά μετά
το 1974 και ιδίως μετά το 1981. Οι πρώτες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ αγκάλιασαν με
θέρμη το ρεμπέτικο, που χρησιμοποιήθηκε ως ένα ισχυρό σύμβολο της ιδεολογίας τους,
και συνέβαλαν με πολλούς τρόπους στην επίσημη πλέον καταξίωσή του. Οι ρεμπέτες και
το ρεμπέτικο γνώρισαν πρωτοφανείς τιμές και προβολή και επικράτησε μια μάλλον
ρομαντικοποιημένη, αισθηματική και αποκαθαρμένη αναπαράστασή του. Στα επόμενα
χρόνια ο ρεμπέτικο συνεχίζει να περιβάλλεται με το κύρος μιας παραδοσιακής τέχνης
υψηλής αξίας και όπως δείχνει και η θέση που του επιφυλάχθηκε στις τελετές των
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (2004), θεωρείται βασικό στοιχείο του νεοελληνικού
πολιτισμού.

Το μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι
Η αυθεντικοποίηση του ρεμπέτικου λειτούργησε ως μια διαδικασία πολιτισμικής
διάκρισης και οροθέτησης, που διαχώρισε μια περιοχή αυθεντικότητας και κατέστησε
τους λόγους και τις πρακτικές, που έμειναν απέξω, κοινωνικά και πολιτισμικά κατώτερες
ή απαράδεκτες. Το μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι, που έχει επηρεαστεί από την
παράδοση του ρεμπέτικου και της ανατολικής μουσικής, έχει ελάχιστα απασχολήσει τους
κοινωνικούς επιστήμονες1 και ένα μεγάλο μέρος του αντιμετωπίστηκε, στην περίοδο της
ακμής του και αργότερα, με μεγάλη καχυποψία ή εχθρότητα από το δημόσιο λόγο.
Η ελληνική λαϊκή μουσική της περιόδου 1955-1970 είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο
και ελάχιστα μελετημένο μουσικό πεδίο. Η παράδοση του ρεμπέτικου και της
ανατολικής μουσικής γονιμοποιείται με διάφορους τρόπους και παράγει νέα μουσικά
ρεύματα. Από τη μια μεριά, παρατηρούμε ένα αμοιβαίο πλησίασμα ανάμεσα στη λόγια
και τη λαϊκή παράδοση της δυτικής μουσικής και την παράδοση του ρεμπέτικου, που
γεννάει τα μουσικά είδη που έχουν περιγραφεί ως “αρχοντορεμπέτικο”, “έντεχνο λαϊκό”
και “ελαφρολαϊκό”. Από την άλλη μεριά, έχουμε το λεγόμενο “λαϊκό” ή “βαρύ λαϊκό”,
που συνεχίζει την παράδοση του ρεμπέτικου στρεφόμενο προς την ανατολή μάλλον παρά
προς τη δύση και εξελισόμενο προς διάφορες κατευθύνσεις. Μια από τις κυριότερες
τάσεις του είναι το λεγόμενο “μετεμφυλιακό τραγούδι”, ένα μουσικό ρεύμα που
χρησιμοποιούσε ανατολίτικες κλίμακες και πονεμένους στίχους για να εκφράσει την
οδύνη και το βαρύ κλίμα των μετεμφυλιακών χρόνων. Ο κυριότερος εκπρόσωπός του
είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν βασίζονται σε
εθνογραφική έρευνα που έχω πραγματοποιήσει σε κοινωνικά περιβάλλοντα θαυμαστών
του τραγουδιστή και στη συμβολική ανάλυση του έργου του.
Ο Καζαντζίδης εμφανίστηκε στο τραγούδι το 1952 και μέσα σε λίγα χρόνια
κατέκτησε, με τη βοήθεια των αναπτυσσόμενων ΜΜΕ, μια πρωτόφαντη δημοτικότητα
και μια πραγματικά εξαιρετική θέση στη συνείδηση ενός μεγάλου κοινού. Το τραγούδι
του άγγιξε τις καρδιές των φτωχών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας τα σκληρά
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Για ορισμένες εξαιρέσεις βλ. Οικονόμου 1991, 2005, 2010, Pennanen 1997, Ιωάννου 2001.

χρόνια μετά τον εμφύλιο και τα συνόδευσε στη μετανάστευση και τη δύσκολη πορεία
προς την οικονομική ανάπτυξη. Οι ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των θαυμαστών του, την
περίοδο της μεγάλης ακμής του (1955-1965), ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και αποκτά
ένα μεγάλο αφοσιωμένο κοινό, που εκτιμά όχι μόνο το έργο, αλλά και την
προσωπικότητά του. Εκτός από την ταβέρνα, το καφενείο και τα κέντρα, στα οποία
κυριαρχούσε για πολλά χρόνια, το τραγούδι του μπαίνει στις οικογενειανές και
κοινοτικές γιορτές και τελετουργίες, ακούγεται στους εργασιακούς χώρους, και γίνεται
στήριγμα στις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής. Οι λαϊκές γειτονιές, ιδιαίτερα τις
Κυριακές, αντηχούν το τραγούδι του, οι δίσκοι του περιλαμβάνονται στον οικογενειακό
προϋπολογισμό μαζί με το ψωμί και τα άλλα χρειώδη, και ταξιδεύουν μαζί με τους
μετανάστες στα νέα τους περιβάλλοντα.
Το καζαντζιδικό τραγούδι είναι πολυδιάστατο και παίρνει διαφορετικές μορφές
στο χρόνο. Οι σύντομες και ελλειπτικές παρατηρήσεις που ακολουθούν αφορούν κυρίως
τα πονεμένα ή “κοινωνικά", όπως έχουν συχνά αποκληθεί, τραγούδια της περιόδου 19521965. Ο Καζαντζίδης αποκτά, την περίοδο αυτή, την προσωνυμία του “τραγουδιστή του
πόνου” και δεν παύει σε όλη του τη ζωή να τονίζει και να υπερασπίζεται την αισθητική
του πόνου και την ταύτιση πόνου και λαού. Τα τραγούδια μπορούν να νοηθούν ως ένα
ιδίωμα πόνου: ένα σύνολο ιστοριών ή σεναρίων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση, την
ερμηνεία, την έκφραση και την αντιμετώπιση της κοινωνικής οδύνης των φτωχών και
καταπιεσμένων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Ο ποιητικός λόγος του
καζαντζιδικού τραγουδιού είναι ένα σύνθετο σημειωτικό και νοηματικό σύνολο.
Αντλώντας από το δημοτικό τραγούδι, την ορθόδοξη παράδοση, τους πολιτισμούς των
Ελλήνων της Ανατολής, τις πολιτικές ιδεολογίες και την κουλτούρα των εργατικών
στρωμάτων της εποχής, ο Καζαντζίδης και οι συνεργάτες του δημιούργησαν ένα πικρό,
πονεμένο και σε μεγάλο βαθμό απαισιόδοξο τραγούδι, που θρηνούσε και διαμαρτυρόταν
για τα βάσανα και τις συμφορές των φτωχών, των κυνηγημένων και των πληγωμένων,
διακήρυττε την αξία των βασανισμένων και των βιοπαλαιστών, διαμαρτυρόταν με
έμμεσο τρόπο για την κοινωνική αδικία και την πολιτική καταπίεση, κατήγγειλε τον
κτητικό ατομικισμό και την κοινωνική και ηθική διάβρωση που προκαλεί, και εξέφραζε
τις ανησυχίες και τους φόβους, αλλά και τις ικανοποιήσεις και τις απογοητεύσεις, που
προκαλούσαν οι μεταβαλόμενες ιδέες και πρακτικές της συγγένειας και του κοινωνικού

φύλου.
Ταυτόχρονα ο Καζαντζίδης διαχειρίστηκε την επιτυχία και τη δημόσια εικόνα του
με ένα τρόπο που του προσέδωσε τεράστιο κύρος. Η βιογραφία του είναι γνωστή στους
θαυμαστές του και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του μυνήματός του. Τα πιο
σημαντικά αυτοβιογραφικά κείμενα (κείμενα, δηλαδή, στη δημιουργία των οποίων
συμμετείχε και ο ίδιος) παράγονται στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Οι
αυτοβιογραφικές αφηγήσεις μοιάζει να έχουν συγκροτηθεί με βάση τα νοήματα των
τραγουδιών και κατασκευάζουν ένα πορτραίτο του Καζαντζίδη ως ενός πληγωμένου και
βασανισμένου ανθρώπου, που έχει γνωρίσει από πρώτο χέρι τους πόνους της φτώχειας,
της συμφοράς και της αδικίας, και έχει πορευτεί ανεπίληπτα στη ζωή του, γνωρίζοντας
συνεχείς απογοητεύσεις και «μαρτύρια» εξαιτίας του φιλότιμου και της καλωσύνης του.
Το καζαντζιδικό τραγούδι έχει ασφαλώς πολλές διαστάσεις, που χρειάζεται να
ληφθούν υπόψη προκειμένου να ερμηνευθεί η τεράστια δημοτικότητά του στην εποχή
του και η συνεχιζόμενη έλξη που ασκεί μέχρι σήμερα. Εκφράζοντας με άλλο τρόπο μια
κοινή διαπίστωση, θα έλεγα ότι η κυριότερη αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί στον
πονεμένο του χαρακτήρα. Σε αντίθεση, τόσο με άλλες μορφές λαϊκού τραγουδιού της
εποχής, που συντάσσονταν με την πολιτική της λήθης των νικητών του εμφυλίου και
καλλιεργούσαν ένα ερωτικό, γλετζέδικο και αισιόδοξο τραγούδι, όσο και με την πολιτική
της αποσιώπησης της οδύνης που επικρατούσε στο αριστερό στρατόπεδο, το τραγούδι
του Καζαντζίδη αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται στην κοινωνική οδύνη της πολιτικής
και δομικής βίας. Ακόμα και στη δεκαετία του 1960, που αμβλύνονται τα πιο
απελπισμένα θέματα και αφήνεται να διαφανεί κάποια αισιοδοξία, δεν παύει να
τραγουδά την αδικία, τα βάσανα των φτωχών και τις συμφορές της ζωής.
Ένας βαθιά πληγωμένος άνθρωπος, που έτυχε να έχει μια μοναδική φωνή,
κατάφερε να μετουσιώσει το τραύμα του και τις εμμονές του σε ένα τραγούδι, το οποίο
βοήθησε τους ανθρώπους που υπέφεραν να διεξέλθουν την εργασία του πόνου, και να
προσανατολιστούν στη ζωή με περισσότερη πίστη και κουράγιο. Το καζαντζιδικό
τραγούδι μπορεί να κατανοηθεί ως μια θεραπευτική τελετουργία πόνου (pain-healing

ritual)2. Οι ομάδες των θαυμαστών του μπορούν να θεωρηθούν λατρευτικές ομάδες
φτωχών και τραυματισμένων υποκειμένων, που βιώνουν, στη διάρκεια τακτικών
επιτελέσεων,
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αντιμετωπίσουν τις ψυχολογικές και κοινωνικές τους δυσκολίες. Η επιτέλεση του πόνου
του τραγουδιστή μέσα από τα τραγούδια (η οποία μπορεί να παραλληλιστεί με τις
αναπαραστάσεις του πόνου που επιτελούν, συνήθως, οι ιεροφάντες θεραπευτές στις
τελετουργίες πόνου) προκαλεί την επαναβίωση των τραυματικών εμπειριών των
ακροατών και ισχυρές συναισθηματικές αντιδράσεις με θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι
ακροατές, επιπλέον, εκφράζουν τα προβλήματα και τις διαμαρτυρίες τους, συγκροτούν
συλλογικούς δεσμούς, βρίσκουν ηθική στήριξη και καθοδήγηση σε σημαντικά ατομικά
και συλλογικά ζητήματα, και ωθούνται να συλλογιστούν και να επαναπροσδιορίσουν την
ταυτότητά τους.
Το καζαντζιδικό τραγούδι συγγενεύει ιδίως με τις ελληνικές παραδοσιακές
θρηνητικές πρακτικές και μπορούμε να πούμε ότι ο Καζαντζίδης δημιούργησε ένα είδος
λαϊκού τραγουδιού, που βασίστηκε στην αισθητική και συναισθηματική θεωρία του
μοιρολογιού3. Ο L. Danforth έχει αναλύσει τις θρηνητικές πρακτικές στην Ελλάδα σαν
εμπειρίες κάθαρσης βασισμένες σε μια ιθαγενή θεωρία, σύμφωνα με την οποία “ο
απώτερος στόχος μιας γυναίκας που θρηνεί είναι να απαλλαγεί από αυτά τα
συναισθήματα μέσα από την επαναλαμβανόμενη έκφρασή τους” (1982: 144).

Με

παρόμοιο τρόπο, το καζαντζιδικό τραγούδι μπορεί να θεωρηθεί σαν μια τέχνη που τρέφει
και καλλιεργεί τον πόνο, προκειμένου να βοηθήσει τους θιασώτες της να τον αντέξουν
και να τον ξεπεράσουν.
Θα κλείσω με μερικές σύντομες παρατηρήσεις για την υποδοχή του
καζαντζιδικού τραγουδιού από το δημόσιο λόγο. Η αυστηρά ρεμπετοκεντρική εκδοχή
της ιστορίας του λαϊκού τραγουδιού αρχίζει να αναθεωρείται από τη δεκαετία του 1980.
Το μεταπολεμικό “λαϊκό” έρχεται ξανά στη μόδα, γίνεται αντικείμενο μελέτης, και οι
εκπρόσωποί του αρχίζουν να αναγνωρίζονται ως αυθετικοί λαϊκοί καλλιτέχνες. Ο
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Για τις τελετουργίες αυτές και το ρόλο της μουσικής βλ. Lewis 1989, Crapanzano και Garrison 1977,
Caraveli 1986, Tolbert 2007.
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Για το μοιρολόι και τις ελληνικές θρηνητικές πρακτικές βλ. Saunier 1979, Alexiou 2002, Danforth 1982,
Caraveli 1986, Seremetakis 1990.

Καζαντζίδης, που αυτή την περίοδο έχει σχεδόν πάψει να ηχογραφεί λόγω της διένεξης
με την δισκογραφική του εταιρεία, συγκεντρώνει το δημόσιο ενδιαφέρον μιας
φιλολαϊκής και λαϊκίστικης εποχής, αναγνωρίζεται πλατιά, και κατακτά μια θέση
τουλάχιστον ισάξια με τους μεγάλους του ρεμπέτικου. Ο Βασίλης Βασιλικός το 1978
τολμά πρώτος να παρουσιάσει θετικά τον Καζαντζίδη στο μορφωμένο κοινό. Στη
διάρκεια της δεκαετίας του 1980 εκδίδονται μια σειρά βιβλίων για τη ζωή του, ο ίδιος και
το έργο του προβάλλονται με θετικό τρόπο στον τύπο και τα ΜΜΕ, και αντιμετωπίζονται
φιλικά από την κυβερνητική εξουσία. Μια σειρά διανοουμένων με σημαντική επιρροή
μεταθέτουν τα όρια της παράδοσης ως τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και
επικεντρώνονται ιδιαιτέρως στον Καζαντζίδη, κατασκευάζοντας το μύθο του, ως ενός
σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή, που εξέφρασε με αυθεντικό τρόπο τους καημούς του
λαού, αγωνίστηκε ενάντια στην εκμετάλλευση και την αδικία και προστάτεψε τον
ελληνικό πολιτισμό από την ισοπεδωτική δυτική επίδραση (Οικονόμου 2005).
Συμπέρασμα
Τα παραδείγματα που εξετάσαμε δείχνουν τη σημασία του λαϊκού τραγουδιού στην
κατανόηση, αλλά και τη διαμόρφωση, του ελληνικού πολιτισμού. Το λαϊκό τραγούδι
αντανακλά και συμβάλλει στη διαμόρφωση των κοινωνικών νοοτροπιών ευρύτερων
κοινωνικών στρωμάτων. Το ρεμπέτικο, νοούμενο με την ευρύτερη έννοιά του, προσφέρει
πολύτιμο υλικό για να καταλάβουμε τους αστικούς λαϊκούς πολιτισμούς και την
κοινωνική δυναμική του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Το μεταπολεμκό “λαϊκό”
τραγούδι έχει μια σύνθετη ιστορία και χρειάζεται να μελετηθεί συστηματικά πριν
αποκαλυφθούν οι τάσεις και οι προσανατολισμοί του. Η περίπτωση Καζαντζίδη
υποδεικνύει το εξαιρετικά ενδιαφέρον και πλούσιο πολιτισμικό και πολιτικό νόημα και
τη σημαντική κοινωνική λειτουργία ενός εκ των κυρίων ρευμάτων του λαϊκού
τραγουδιού της περιόδου.
Οι περιπτώσεις που αναλύσαμε μας δείχνουν, όμως, ακόμα ότι το λαϊκό τραγούδι
είναι ένα κεντρικό πεδίο για την κατανόηση και την κατασκευή της εθνικής, λαϊκής και
πολιτισμικής ταυτότητας. Η ιστορία της αναγνώρισης του ρεμπέτικου και του
τραγουδιού του Στέλιου Καζαντζίδη στη δημόσια σφαίρα είναι ενδεικτική σημαντικών

ανακατατάξεων στην κατανόηση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, που δεν
έχουν ακόμα συνολικά αξιολογηθεί. Όπως κι αν έχει, μπορούμε ήδη να διακρίνουμε την
επαναδιαπραγμάτευση του νοήματος της ελληνικότητας και των σχέσεών της με την
Ανατολή, την ανύψωση των λαϊκών δημιουργιών σε τέχνες μεγάλης αισθητικής και
κοινωνικής αξίας, και την ανάγνωσή τους ως μορφών πολιτικής αντίστασης. Η
πληρέστερη μελέτη ολόκληρου του φάσματος της λαϊκής μουσικής ως τις μέρες μας θα
μας επέτρεπε να κατανοήσουμε καλύτερα την δημόσια διαχείριση του λαϊκού και τους
τρόπους που επηρεάζει τις σύγχρονες ελληνικές ταυτότητες.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΛAΪKA KAI ΣKYΛAΔIKA ΣTH ΔEKAETIA TOY 1980
Στο σημείωμα αυτό θα επικεντρωθώ κατά κύριο λόγο
στο χώρο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού4 και θα
επιχειρήσω μια σύντομη χαρτογράφηση του μουσικού
τοπίου
και
των
τρόπων
με
τους
οποίους
προσλαμβανόταν από διάφορα τμήματα της κοινής
γνώμης.
Θα εστιάσω ιδίως σε δύο υποκατηγορίες
λαϊκού τραγουδιού (εμπορικό και σκυλάδικο) και θα
διατυπώσω ορισμένες υποθέσεις για την μεταξύ τους
αλληλεπίδραση στη δεκαετία του 1980.
Θα ξεκινήσω με μια γενικότερη παρατήρηση.
Η
δεκαετία του 1980 μπορεί πιστεύω να χαρακτηριστεί
ως μια δεκαετία διασκέδασης, μια δεκαετία στην
οποία το ευρύτερο κλίμα που διαμορφώθηκε ώθησε
πολλούς ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα και
κατηγορίες να διασκεδάσουν με περισσότερη διάθεση
και λιγότερους περιορισμούς, από τις δεκαετίες που
προηγήθηκαν ή ακολούθησαν. Η άνοδος του ΠAΣOK στην
εξουσία και το αίσθημα ελευθερίας που δημιούργησε,
η σταθερή οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη
διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων και της
κοινωνικής ασφάλειας (που φαινόταν να εξασφαλίζει η
ηγεμονία της κεντροαριστεράς σε συνδυασμό με τη
σταθερή σύνδεση με την EOK), η υποχώρηση των
πολιτικών ιδεολογιών και η άνοδος του ατομικισμού
διαφόρων αποχρώσεων, είναι ανάμεσα στους παράγοντες

4

Mε τον όρο λαϊκό τραγούδι εννοώ όλες τις μορφές και τα είδη μουσικού
πολιτισμού που αντλούν από την ανατολική μουσική παράδοση.
Ο όρος
χρησιμοποιείται με το σύγχρονο αναλυτικό νόημά του και υπονοεί κάθε
είδος μουσικής και πολιτισμού που βρίσκει κάποια ανταπόκριση σε
ορισμένα κοινωνικά στρώματα και κατηγορίες. Υπάρχουν φυσικά και άλλες
μορφές ελληνικής λαϊκής μουσικής, που συνομιλούν με άλλες παραδόσεις,
αλλά για το πλαίσιο του παρόντος κειμένου, το εύρος του όρου
περιορίζεται στην ευρύτερη παράδοση της ανατολικής λαϊκής μουσικής και
του ρεμπέτικου και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους
γονιμοποιήθηκε και μετεξελίχθηκε.

που συνέβαλαν στην εντονότερη στροφή των ανθρώπων
προς τη διασκέδαση.
Η δεκαετία του 1980 είναι επίσης μία δεκαετία
μεγάλης
απήχησης
και
σημαντικών
ιδεολογικών
ανακατατάξεων στους τρόπους πρόσληψης του λαϊκού
τραγουδιού.
Το λαϊκό τραγούδι αναγνωρίζεται για
πρώτη φορά με τόσο επίσημο τρόπο από το ελληνικό
κράτος και θεωρείται πολύτιμο τμήμα του ελληνικού
πολιτισμού και της καθημερινότητας των ελλήνων. Το
ΠAΣOK,
που
φαίνεται
ότι
αντιλαμβάνεται
τις
δυνατότητες πολιτικής εκμετάλλευσης της λαϊκής
μουσικής, συμβάλλει με ποικίλους άμεσους και
έμμεσους τρόπους στην αναγνώριση ολόκληρου του
φάσματος του λαϊκού τραγουδιού. Ο Στάθης Gauntlet
έχει καταγράψει την κρατική στάση απέναντι στο
ρεμπέτικο5, ενώ ο γράφων έχει σημειώσει μερικές
όψεις της στάσης του κυβερνώντος κόμματος και της
ευρύτερης κοινής γνώμης απέναντι στο μετεμφυλιακό
τραγούδι (και ιδίως την εμβληματική μορφή του
Στέλιου Kαζαντζίδη) και το σκυλάδικο6. Οι αυστηρές
διακρίσεις του παρελθόντος που περιόριζαν την
αυθεντική λαϊκή μουσική στο ρεμπέτικο υποχωρούν
ευρύτερα,
και
τα
όρια
της
αυθεντικότητας
μετακινούνται
περιλαμβάνοντας
πλέον
και
το
μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι. Το τελευταίο γνωρίζει
μια δεύτερη περίοδο ακμής με την απόδοση τιμών σε
διάφορους
εκπροσώπους
του,
με
ποικίλες
επανεκτελέσεις από νέους δημοφιλείς και συχνά
«έντεχνους» τραγουδιστές και μεγάλη απήχηση στη
νεολαία.
Το «εμπορικό» λαϊκό τραγούδι, επίσης, οι
«πρωτοκλασάτοι» με άλλα λόγια καλλιτέχνες και
επαγγελματίες, που είχαν εμφανιστεί γύρω στο 1970 ή
και νωρίτερα και διένυαν ακόμα δημιουργικά χρόνια
της καριέρας τους (Στράτος Διονυσίου, Γιάννης

5

Βλ. Σ. Gauntlett, Pεμπέτικο Tραγούδι, Aθήνα: Eκδόσεις του Eικοστού
Πρώτου, 2001, σ. 109-113.
6
Oικονόμου, Λ., «Pεμπέτικα, λαϊκά και σκυλάδικα: Oρια και μετατοπίσεις
στην πρόσληψη του λαϊκού τραγουδιού του 20ου αιώνα», στο Δοκιμές, τχ.
13-14, 2005, σ. 379, 392.

Πάριος,
Tόλης
Bοσκόπουλος,
Mαρινέλλα,
Λίτσα
Διαμάντη,
Δούκισσα,
κ.α.),
γνωρίζουν
μεγάλη
επιτυχία και γίνονται ευρύτερα αποδεκτοί. Η «ηθική
προσέγγιση της διασκέδασης»7 (η αντίληψη δηλαδή ότι
ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να ξοδεύεται ορθολογικά,
ηθικά και εκπαιδευτικά), που επικρατούσε σε ένα
μεγάλο κομμάτι της νεολαίας και στην ευρύτερη κοινή
γνώμη μετά το 1974, υποχωρεί όλο και περισσότερο.
Ετσι, αν και η κίνηση των μπουάτ και των συναυλιών
(η συνειδητή προσπάθεια για την αποδέσμευση από τον
τύπο
διασκέδασης
των
«νυχτερινών
κέντρων»)
συνεχίζεται, η διασκέδαση στα μπουζούκια γνωρίζει
και πάλι άνθηση και οι εμπορικοί τραγουδιστές
ξανααποκτούν την αίγλη που είχαν για λίγο χάσει.
Το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου του 1987 με
τίτλο: «O Λαός Tραγούδι Θέλει» (που περιλαμβάνει
τους στίχους: «O λαός τραγούδι θέλει φτάνουν τα
προβλήματα/χόρεψε το τσιφτετέλι κι όλα πια βλαστήμα
τα») εκφράζει με καίριο τρόπο την επικράτηση της
αντίληψης για τη διασκέδαση που είχε καταδικαστεί
μετά το 1974. Η ίδια διάθεση εκφραζόταν φυσικά και
μέσα στο χώρο του λεγόμενου «έντεχνου», όπως
φαίνεται από πολλές ενδείξεις που περιλαμβάνουν την
ανταπόκριση που έβρισκαν στο κοινό των συναυλιών τα
γλετζέδικα λαϊκά τραγούδια, τα πάρτυ του Λουκιανού
Kηλαηδόνη, και την επιτυχία που γνώριζαν τα
τραγούδια της διασκέδασης που γράφονται στην
περίοδο αυτή.
Το ίδιο διάστημα γνωρίζει μεγάλη ακμή και η
σκηνή του σκυλάδικου.
Το σκυλάδικο – ως ένας
ιδιαίτερος τύπος λαϊκού κέντρου διασκέδασης και ως
μια ιδιαίτερη μουσική σκηνή που αναπτύχθηκε γύρω
από
αυτά
τα
κέντρα
και
ένα
μικρό
αριθμό
δισκογραφικών εταιρειών - είναι ένα φαινόμενο της
δεκαετίας του 19708. Η δεκαετία του 1980, σύμφωνα
7

H φράση ανήκει στον Simon Frith («Formalism, realism and leisure: the
case of punk», στο Gelder και Thornton (επιμ.), The Subcultures Reader,
Λονδίνο και Nέα Yόρκη: Routledge 1997, σ. 172).
8
Τα πρώτα λαϊκά κέντρα που πήραν την ονομασία σκυλάδικα εμφανίζονται
σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες στη δεκαετία του 1950.
Τα κέντρα αυτά
μπορούν να θεωρηθούν προάγγελοι των μεταγενέστερων σκυλάδικων, αλλά

με πολλές μαρτυρίες που συγκέντρωσε ο γράφων και η
Λιόπη Aμπατζή στο χώρο των μπουζουκιών και των μπαρ
κονσομασιόν, είναι μια περίοδος μεγάλης άνθησης του
σκυλάδικου. Oι πελάτες των κέντρων πληθαίνουν, το
κοινωνικό τους φάσμα διευρύνεται και έχουν πολλά
χρήματα να ξοδέψουν.
Η ίδια εικόνα προκύπτει και
από άλλα στοιχεία, όπως η κινηματογραφική παραγωγή
της
δεκαετίας
(αναφέρομαι
ιδίως
στις
λαϊκές
βιντεοταινίες) και τα αυτοβιογραφικά βιβλία του
Θανάση Aλεξανδρή9 και του Γιάννη Φλωρινιώτη10. Και
οι δύο αυτοί, που υπήρξαν επιτυχημένοι καλλιτέχνες
του χώρου, καταγράφουν την άνθηση του κέντρων στη
δεκαετία του 1980 και μας μεταφέρουν πλούσιες
εικόνες από τα σκυλάδικα της Aθήνας και της
επαρχίας.
Η δεκαετία του 1980 μπορεί να θεωρηθεί επίσης
ως η δεκαετία στη διάρκεια της οποίας ορισμένα
τμήματα της θεματολογίας και του πολιτισμού του
σκυλάδικου
διαπερνούν
και
διαποτίζουν
την
πρωτοκλασάτη μουσική σκηνή του λαϊκού τραγουδιού
(τα
τραγούδια
που
ερμηνεύονται
από
τους
προβεβλημένους τραγουδιστές, ηχογραφούτναι στις
μεγάλες εταιρείες δίσκων και επιλέγονται από τα
κεντρικά
MME).
Οι
δύο
κατηγορίες
λαϊκού
τραγουδιού, κέντρων διασκέδασης, και δισκογραφικών
εταιρειών που έχουμε διακρίνει θα πρέπει να
θεωρηθούν ως δύο σύνθετες περιοχές, που περιέχουν
διαφορετικά είδη και εκδοχές λαϊκού πολιτισμού και
βρίσκονται μεταξύ τους σε διαρκή αλληλεπίδραση και
αλληλοδιείσδυση.
Το σκυλάδικο – η κουλτούρα, η
μουσική και οι στίχοι του – είναι από πολλές
απόψεις μια μίμηση της κεντρικής σκηνής. Την ίδια
στιγμή όμως το σκυλάδικο φαίνεται ότι αποτέλεσε τον
χώρο παραγωγής ιδιαίτερων μορφών λαϊκού τραγουδιού
και πολιτισμού, που επηρέασαν με τη σειρά τους την
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κεντρική σκηνή.
Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε στη
δεκαετία του 1970 και συνεχίστηκε πιο έντονα στη
δεκαετία του 1980.
Η επιρροή αυτή μπορεί να διακριθεί σε διάφορα
επίπεδα.
Ενα πρώτο επίπεδο είναι η μορφή της
διασκέδασης.
Το ζήτημα είναι ελάχιστα μελετημένο
και ως εκ τούτου δύσκολα προσεγγίσιμο.
Αυτό που
παρατηρούμε
είναι
ότι
στα
πρώτα
χρόνια
της
δεκαετίας του 1980 μια σειρά από καλλιτέχνες
ταυτισμένοι με το σκυλάδικο (όπως ο Λευτέρης
Πανταζής, η Aντζελα Δημητρίου, η Kατερίνα Στανίση,
ή
ακόμα
και
η
πιο
αμφιλεγόμενη
τότε
Pίτα
Σακελλαρίου) προσκαλούνται ως «πρώτα ονόματα» στα
μεγάλα μαγαζιά της παραλίας. Το ίδιο θα συμβεί και
στα τέλη της δεκαετίας, όταν μια νέα σειρά
τραγουδιστών
με
μακρά
θητεία
στα
σκυλάδικα
(Πασχάλης Tερζής, Bασίλης Kαράς, Kαίτη Γαρμπή)
εντάσσεται στην κεντρική μουσική σκηνή. Η επιρροή
αυτών των καλλιτεχνών – και άλλων παραγόντων – στην
μορφή της διασκέδασης μένει να ερευνηθεί. Αυτό που
γνωρίζουμε καλύτερα είναι ότι στο δεύτερο μισό της
δεκαετίας ο Λευτέρης Πανταζής πρωταγωνιστεί στη
νυχτερινή διασκέδαση, στην οποία εισάγει νέες
πρακτικές (όπως το «ολα τα μωρά στην πίστα» ή η
συνήθεια του χορού πάνω στα τραπέζια), που αντλούν
από τον πολιτισμό του σκυλάδικου και διαδίδονται
ευρύτατα.
Ενα άλλο επίπεδο, στο οποίο μπορούμε να
ανιχνεύσουμε την επιρροή του σκυλάδικου, είναι οι
στίχοι των τραγουδιών. Μερικά κεντρικά σύμβολα και
μια ορισμένη θεματολογία που συνδέεται με το
σκυλάδικο (τρέλλα, αμαρτία, αλκοόλ, έρωτας και
χρήμα, νύχτα) κερδίζουν σημαντικό έδαφος.
Η
θεματολογία αυτή, μερικές φορές αμβλυμένη και
μερικές φορές τραβηγμένη ως την υπερβολή, κατακτά
όλο και περισσότερο την κεντρική σκηνή.
Στον
έρωτα, για παράδειγμα, επικρατούν τα τραγούδια της
«τρελλής αγάπης», το χωρίς όρια πάθος, που είχε
προκαλέσει τόσα απαξιωτικά σχόλια στην προηγούμενη
δεκαετία
και
είχε
οδηγήσει
στο
συνολικό

χαρακτηρισμό
των
δευτεροκλασάτων
λαϊκών
ως
«καψουροτράγουδων». Το ουίσκι επίσης, που αποτελεί
κεντρικό σύμβολο του πολιτισμού του σκυλάδικου,
καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στις διηγήσεις των
ηρώων των τραγουδιών και πολύ συχνά φωτογραφίζεται
ως τμήμα ενός τρόπου ζωής που περιστρέφεται γύρω
από
τα
κέντρα
διασκέδασης.
Τα
τελευταία
εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στα τραγούδια, τα
οποία κάνουν πολλές άμεσες και έμμεσες αναφορές στο
κονσομασιόν και τη νυχτερινή ζωή.
Ο κόσμος της
«νύχτας» και η ρήξη με την κρατούσα τάξη και ηθική
που συμβολίζει – αντίθετα απ’ ότι συνέβαινε στο
κοινωνικό λαϊκό τραγούδι της περιόδου 1950-1970 και
το εμπορικό λαϊκό της δεκαετίας του 1970 – αρχίζει
να νομιμοποιείται και εμφανίζονται τραγούδια που
περιγράφουν, υμνούν ή εξιδανικεύουν τη νύχτα.
Τα
θέματα αυτά πάντως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
αντλούν μόνο από τον πολιτισμό του σκυλάδικού,
καθώς ορισμένα τουλάχιστον από αυτά, όπως για
παράδειγμα «η τρέλλα», συναντιώνται και σε άλλες
μορφές και κατηγορίες ελληνικής μουσικής και
πολιτισμού και φαίνεται να χαρακτηρίζουν πιο γενικά
το έθος της δεκαετίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
4

Mε τον όρο λαϊκό τραγούδι εννοώ όλες τις μορφές και τα είδη μουσικού
πολιτισμού που αντλούν από την ανατολική μουσική παράδοση.
Ο όρος
χρησιμοποιείται με το σύγχρονο αναλυτικό νόημά του και υπονοεί κάθε
είδος μουσικής και πολιτισμού που βρίσκει κάποια ανταπόκριση σε
ορισμένα κοινωνικά στρώματα και κατηγορίες. Υπάρχουν φυσικά και άλλες
μορφές ελληνικής λαϊκής μουσικής, που συνομιλούν με άλλες παραδόσεις,
αλλά για το πλαίσιο του παρόντος κειμένου, το εύρος του όρου
περιορίζεται στην ευρύτερη παράδοση της ανατολικής λαϊκής μουσικής και
του ρεμπέτικου και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους
γονιμοποιήθηκε και μετεξελίχθηκε.
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