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Ηζηνξία ηνπ ξεκπέηηθνπ 
Απαρτές – κοινωνικό πλαίσιο και μοσσικό κλίμα 

Οη απαξρέο ηνπ ξεκπέηηθνπ έρεη πξνηαζεί πσο ζπλδένληαη κε ηα ηξαγνύδηα ησλ θπιαθώλ. Ζ πξώηε αλαθνξά ζηα ηξαγνύδηα 

ησλ θπιαθώλ εληνπίδεηαη ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα. ηα 1850 ν Γάιινο επγελήο Αππέξ επηζθέθηεθε ηελ Διιάδα γηα λα 

κειεηήζεη ην πξόβιεκα ησλ νζσληθώλ θπιαθώλ θαη αλαθέξζεθε θαη ζηα ηξαγνύδηα πνπ αθνύγνληαλ ζ' απηέο. ηα ηξαγνύδηα 

ησλ θπιαθώλ αλαθέξζεθαλ θαη άιινη όπσο ν Παπαδηακάληεο, ν Γάθλεο θαη ν Καξθαβίηζαο ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ην Μνξηά 

ην 1890 θαη θαηαγξάθεη ην 1891 ζην πεξηνδηθό "Δζηία" (πεξηνδηθό πνπ εμέδηδε ν Γ. Γξνζίλεο) αξθεηά από απηά. 

 

Από ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο θαη κέρξη ην 1880 πεξίπνπ , ην ηηαιηθό κειόδξακα θπξηαξρεί ζηελ Αζήλα. Όια ηα 

«ειιεληθά» ηξαγνύδηα ηεο επνρήο βαζίδνληαλ πάλσ ζε κεισδίεο από ηηο ηηαιηθέο όπεξεο. Ζ πξώηε πξνζπάζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ μεθηλάεη κε ηελ επηαλεζηαθή θαληάδα θαη ην αζελατθό ηξαγνύδη. Ζ επίδξαζε βέβαηα ηνπ 

ηηαιηθνύ κεινδξάκαηνο είλαη επδηάθξηηε αιιά αθνκνησκέλε ζε βαζκό πνπ λα κε παξνπζηάδεηαη 

επηθαλεηαθή. 

 

Σν 1871 ηδξύεηαη ην Ωδείν Αζελώλ θαη ηελ ίδηα ρξνληά αλνίγεη ην πξώην θαθέ-ζαληάλ ζηελ 

Αζήλα. Σν 1873 αλνίγεη ην πξώην θαθέ-ζαληνύξ (από ην 1886 ηα θαθέ-ζαληνύξ νλνκάδνληαη θαθέ-

ακάλ). ηα 1880 ε Αζήλα είρε ρσξηζηεί ζηα δύν. Από ηε κηα κεξηά βξίζθνληαλ νη "εξαζηέο ηεο 

αζηάηηδνο κνύζεο" θαη από ηελ άιιε όζνη πίζηεπαλ πσο νη ακαλέδεο δελ είραλ ηίπνηε ην ειιεληθό. 

πδεηήζεηο γηα ηελ αλαηνιίηηθε κνπζηθή άλνημαλ πνιιέο. Έσο ην 1886 ε Αζήλα ζα έρεη θαηαθιπζηεί 

από θαθέ ακάλ. Ζ απόιπηε θπξηαξρία ηνπ ακαλέ ζα θξαηήζεη δέθα ρξόληα. Πξνο ην ηέινο ηνπ αηώλα 

παξαηεξείηαη ε παξαθκή ησλ θαθέ-ακάλ, ε εκθάληζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ θαη ηεο αζελατθήο 

επηζεώξεζεο. 

 

Με ην ηειεπηαίν απηό ζεαηξηθό είδνο αλαδσππξώζεθε ε αγάπε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ μέλε κνπζηθή. 

Ζ κνπζηθή ζηηο επηζεσξήζεηο, εθηόο ειαρίζησλ θαη ρσξίο «επηηπρία» πεξηπηώζεσλ, ήηαλ πηζηή 

αληηγξαθή μέλσλ κεισδηώλ. Ζ επηηπρία ηεο επηζεώξεζεο είλαη ηεξάζηηα. Κπξηαξρεί ζηηο δύν πξώηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηώλα. Σν πεξηερόκελν ηεο επηζεώξεζεο αιιάδεη κεηά ην 1922 θαη ην θνηλό 
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ζηξέθεηαη αιινύ. 

Μεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή επαλαθάκπηνπλ γηα ιίγν ηα θαθέ ακάλ θπξηαξρεί όκσο ε νπεξέηα (από ην 1916 

κέρξη ην 1928). Ζ κνπζηθή ηεο ήηαλ ειιεληθή θαη δελ είρε θακία ζρέζε νύηε κε ηελ επηζεώξεζε νύηε κε ηα "ακαλεηδίδηθα". 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1930 θζάλνπλ ζην δελίζ ηνπο ηα ηξαγνύδηα ηνπ θξαζηνύ ηα νπνία είραλ αξρίζεη λα γξάθνληαη ηα πξώηα 

ρξόληα ηεο νπεξέηαο. Με ηελ εκθάληζε ηεο δηζθνγξαθίαο ν ζεαηξηθόο ρώξνο, πνπ ήηαλ ην καδηθόηεξν κέζν επηθνηλσλίαο, 

ράλεη έδαθνο. Δθεί ίζσο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηα αίηηα ηεο παξαθκήο ηεο νπεξέηαο. 

 

Σα κνπζηθά είδε πνπ αλαθέξακε, ξίδσλαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ζ δσή ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ πεξίνδν 

εθείλε, θαζνξηδόηαλ από παξάγνληεο όπσο ε εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ν δηπιαζηαζκόο ηνπ ειιαδηθνύ 

εδάθνπο ην 1912 θαη ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922. Σα ηξαγνύδηα ησλ πξνζθύγσλ, νη νπνίνη πξνέθπςαλ από ηελ 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ζε ζπλδπαζκό κε ηα δεκνηηθά, ηα λεζηώηηθα θαη ηα κνπζηθά είδε πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ 

απνηέιεζαλ ην ππόζηξσκα πνπ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ησλ ξεκπέηηθσλ. 

Σα ξεκπέηηθα είλαη θαηεμνρήλ ηξαγνύδηα ησλ πόιεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ιηκαληώλ, όπσο κύξλε, Πόιε, ύξνο, Θεζζαινλίθε, 

Πεηξαηάο. 

 

Περίοδοι του ρεμπέτικου 

Μέρξη ην 1938 

Σα πξώηα ξεκπέηηθα αλαθέξνληαη θπξίσο ζε παξαβαηηθέο πξάμεηο θαη ζε εξσηηθέο ζρέζεηο ελώ ην θνηλσληθό ζηνηρείν ζηελ 

ζεκαηηθή είλαη πεξηνξηζκέλν. 

ηελ πεξίνδν απηή θπξηαξρεί ην πεηξαηώηηθν ζηπι κε θπξηόηεξν εθθξαζηή ηνλ Μάξθν Βακβαθάξε. Παξάιιεια αξρίδνπλ λα 

γξάθνπλ ξεκπέηηθα θαη νη κπξληνί ζπλζέηεο. Σν 1937 εκθαλίδεηαη ν Βαζίιεο Σζηηζάλεο θαη πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν θαη ν 

Μαλόιεο Χηώηεο. Σν 1936 ινγνθξίλεηαη ην ηξαγνύδη ηνπ Σνύληα "Βαξβάξα". Σν 1937 επηβάιιεηαη από ην θαζεζηώο ηνπ 

Μεηαμά γεληθεπκέλε ινγνθξηζία. Σν πεξηερόκελν αιιάδεη αλαγθαζηηθά. Οη αλαθνξέο ζην ραζίζη, ζηνπο ηεθέδεο θαη ζηνπο 

λαξγηιέδεο εθιείπνπλ. 
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1938- πεξίπνπ 1960 

Σξαγνύδηα γξάθνληαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο δελ πεξλάλε όκσο ζηε δηζθνγξαθία γηαηί ηα εξγνζηάζηα παξακέλνπλ 

θιεηζηά κέρξη ην 1946. Από ηε ζηηγκή απηή θπξηαξρεί ν Βαζίιεο Σζηηζάλεο καδί κε ηελ Μαξίθα Νίλνπ, ν Μαλόιεο Χηώηεο, ν 

Γηώξγνο Μεηζάθεο, ν Γηάλλεο Παπατσάλλνπ. Οη πεξηζζόηεξνη παιηνί ξεκπέηεο κέλνπλ όκσο ζην πεξηζώξην. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Καηνρήο πεζαίλνπλ αξθεηνί από ηνπο κπξληνύο ζπλζέηεο (πρ. Παλαγηώηεο Σνύληαο), νη άιινη όκσο, ηνπ πεηξαηώηηθνπ, 

είλαη ελ δσή θαη κε δπζθνιία πξνζπαζνύλ λα ζπληεξήζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο. Ο Μάξθνο Βακβαθάξεο αλαθέξεη ζηελ 

απηνβηνγξαθία ηνπ πσο "έηξερε ζηα λεζηά θαη ζηα παλεγύξηα". ηελ δεθαεηία ηνπ 1940 εκθαλίδεηαη ε σηεξία Μπέιινπ ελώ 

ζηελ δεθαεηία ηνπ 1950 εκθαλίδνληαη δύν πνιύ ζεκαληηθνί λένη ηξαγνπδηζηέο, ν ηέιηνο Καδαληδίδεο θαη ν Γξεγόξεο 

Μπηζηθώηζεο. Σν ξεκπέηηθν βξίζθεη απήρεζε ζε όιν θαη κεγαιύηεξα ζηξώκαηα ηνπ πιεζπζκνύ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα 

επεθηαζεί ε ζεκαηνινγία ηνπ (εκθάληζε αξρνληνξεκπέηηθσλ) θαη λα αιιάμνπλ νη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο αθνπγόηαλ. ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 νη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο ηνπνζεηνύλ ηνλ ζάλαην ηνπ ξεκπέηηθνπ. 

1960 θαη κεηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1960 λεθξαλαζηαίλεηαη ην ξεκπέηηθν. Σα άξζξα πνπ γξάθηεθαλ, νη θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο αξθεηώλ 

θνηηεηώλ, ν θνξεζκόο ηνπ θόζκνπ από ηα ηλδηθά, ε ερνγξάθεζε ηνπ Δπηηάθηνπ ηνπ Θενδσξάθε ην 1960, είραλ σο 

απνηέιεζκα νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο λα αξρίζνπλ λα ερνγξαθνύλ εθ λένπ ξεκπέηηθα. Ζρνγξαθήζεθαλ κεξηθά παιηά θπξίσο 

κε ηηο θσλέο ηνπ Γξεγόξε Μπηζηθώηζε θαη ηεο σηεξίαο Μπέιινπ. Ρεκπέηεο όπσο ν Μάξθνο θαη ν ηξάηνο μαλαβξήθαλ 

δνπιεηά ζηα καγαδηά. Δλ ησ κεηαμύ άξρηζαλ λα δηνξγαλώλνληαη ξεκπέηηθεο κνπζηθέο βξαδηέο όπνπ ν θόζκνο, θπξίσο 

θνηηεηέο, είρε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη παιηνύο ξεκπέηεο. Σν 1961 ν Χξηζηηαλόπνπινο θπθινθνξεί έλα δνθίκην θαη δηεθδηθεί 

γη' απηό ηνλ ηξηπιό ηηκεηηθό ηίηιν: ηεο πξώηεο ξεκπέηηθεο βηβιηνγξαθίαο, ηεο πξώηεο αλζνινγίαο ξεκπέηηθεο ζηηρνπξγίαο θαη, 

σο πξνο ηελ αλαηππσκέλε ηνπ κνξθή, ηεο πξώηεο κνλνγξαθίαο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν 1968 θπθινθνξεί ην βηβιίν ηνπ Ζιία 

Πεηξόπνπινπ "Ρεκπέηηθα Σξαγνύδηα". Σν βηβιίν πνπ, κάιινλ, θαζηέξσζε ηνλ όξν "ξεκπέηηθα" γηα ηα ηξαγνύδηα απηά. ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πεζαίλνπλ κεξηθνί από ηνπο κεγαιύηεξνπο ξεκπέηεο (ηξάηνο 1971, Μάξθνο 1972). 

Από ηε ζηηγκή εθείλε αξρίδνπλ λα δηζθνγξαθνύλ νη πεξηζζόηεξνη ξεκπέηεο, εθδίδνληαη βηνγξαθίεο (Βακβαθάξεο 1973, 

Ρνβεξηάθεο 1973, Ρνύθνπλαο 1974, Σζηηζάλεο 1979, Μνπθινπδέιεο 1979 θ.ι.π) θαη εκθαλίδνληαη πνιιέο ξεκπέηηθεο 

θνκπαλίεο. Σαπηόρξνλα ηδξύνληαη θέληξα γηα ηελ κειέηε ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ θαη νη παλεπηζηεκηαθνί ιανγξάθνη 

αξρίδνπλ λα ην κλεκνλεύνπλ. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 γπξίδνληαη ηαηλίεο (Ρεκπέηηθν ηνπ Κ. Φέξξε κε ηξαγνύδηα ησλ νπνίσλ ε ζεκαηνινγία θαη ε κνπζηθή 

πξνζνκνηάδνπλ ζε απηά ησλ ξεκπέηηθσλ.), ηειενπηηθέο ζεηξέο (Μηλόξε ηεο Απγήο), επηζεσξήζεηο (Μηλόξε ηεο Αιιαγήο). 
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Σν 1984 πεζαίλεη ν Βαζίιεο Σζηηζάλεο θαη ε θεδεία ηνπ γίλεηαη δεκνζία δαπάλε. 

Εεηήκαηα έξεπλαο 

Σν 1947 ζηελ εθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο μεθηλά ε δεκνζίεπζε ζεηξάο άξζξσλ ζρεηηθά κε ην ξεκπέηηθν. ηε ζεηξά απηή, θαζώο 

θαη ζηηο επόκελεο εξεπλεηηθέο απόπεηξεο, ζίγνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θπζηνγλσκία θαη ιεηηνπξγία αιιά θαη 

κε ηελ αηζζεηηθή πξόζιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνπζηθνύ είδνπο. 

Κοινωνικό πλαίςιο 
Οη αξζξνγξάθνη πξνζπαζνύλ λα νξηνζεηήζνπλ ην θνηλσληθό πιαίζην ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην ξεκπέηηθν. Παξαβαηηθόο 

ππόθνζκνο, ινύκπελ, ινύκπελ-πξνιεηαξηάην, πεξηζώξην, ζηηγκηαίν πέξαζκα από ηελ παξαλνκία, πξνιεηαξηνπνίεζε ηεο 

αγξνηηάο, βίαηε αζηηθνπνίεζε είλαη κεξηθέο από ηηο αηηίεο πνπ πξνβάιινπλ. Οη πεξηζζόηεξνη πάλησο ξεκπέηεο δελ ζεσξνύζαλ 

ηα ηξαγνύδηα ηνπο έθθξαζε ηνπ ππόθνζκνπ 

Χρονολόγηςη 
Ζ ρξνλνιόγεζε ησλ απαξρώλ ηνπ ξεκπέηηθνπ είλαη έλα αθόκε δπζεπίιπην δήηεκα. Μεξηθνί ηνπνζεηνύλ ηελ αξρή ζην 

Βπδάληην, άιινη ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα, ελώ άιινη ζηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ. 

Μουςικά όργανα 
Σν ξεκπέηηθν ρξεζηκνπνίεζε αξθεηά όξγαλα. Σν θπξηόηεξν όκσο όξγαλν ήηαλ ην κπνπδνύθη. Γηα ηελ ειιεληθόηεηα ηνπ 

κπνπδνπθηνύ (θαη ησλ κνπζηθώλ δξόκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ζύλζεζε ησλ ηξαγνπδηώλ) νη απόςεηο ησλ εξεπλεηώλ 

δηίζηαληαη. Όξγαλν πνπ δελ είλαη ειιεληθό θαη κεησκέλσλ δπλαηνηήησλ ην ραξαθηεξίδνπλ νη κελ, ειιεληθό, ε θαηαγσγή ηνπ 

νπνίνπ ράλεηαη ζηελ αξραία Διιάδα ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη νη δε. Ζ πξώηε ερνγξάθεζε κε κπνπδνύθη είλαη έλα άιιν δήηεκα 

ζην νπνίν νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ θαηαιήμεη. 
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Ρεμπέτικα και κουτςαβάκηδεσ 
Γηα λα αλαθεξζνύκε ζ' απηά ηα ηξαγνύδηα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν ξεκπέηηθα. Ο όξνο επηθξάηεζε έλαληη άιισλ (θαξίπηθα, 

κάγθηθα, κόξηηθα θ.ι.π.)θαη εηζήρζε ζρεηηθά όςηκα. Πξώηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε ζε εηηθέηεο δίζθσλ γηα λα πεξηγξάςεη 

ηξαγνύδηα αξθεηά δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο. Αθόκε θαη ζηα ηξαγνύδηα πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε ξεκπέηηθα νη ιέμεηο ξεκπέηεο 

θαη ξεκπέηηθα εκθαλίδνληαη γηα πξώηε θνξά πεξίπνπ ην 1935. 

' απηό ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε πσο νη ξεαιηζηέο πεδνγξάθνη ηνπ ύζηεξνπ 19νπ αηώλα πεξηγξάθνπλ ηελ πεξηζσξηαθή δσή 

ησλ πόιεσλ ρξεζηκνπνηώληαο, γηα ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο, ιέμεηο όπσο κάγθαο, αιάλεο, κόξηεο, βιάκεο, αζίθεο, ραζηθιήο όρη 

όκσο θαη ηελ ιέμε ξεκπέηεο. Αλαθέξνληαη επίζεο ζηνπο θνπηζαβάθεδεο, νη νπνίνη έδξαζαλ ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα 

θαη νη νπνίνη ηξαγνπδνύζαλ ηξαγνύδηα κε ζηίρνπο δαλεηζκέλνπο από ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα. Οη ίδηνη ζηίρνη ερνγξαθνύληαη 

αξγόηεξα σο "ξεκπέηηθνη".
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