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Από τον Φαλτάιτς στη Σπανούδη
Ο λαϊκός πολιτισµός, µε µουσικοποιητικά ιδιώµατα όπως ο αµανές και το ρεµπέτικο,
γίνεται αντικείµενο καταγραφής και αξιολόγησης αρκετά χρόνια πριν από την έλευση
του Μεταξικού Καθεστώτος. Η «ανατολίτικη» εκδοχή της λαϊκής αστικής µουσικής και
η θέση της στον εθνικό πολιτισµικό κορµό, απασχολεί τους λόγιους κύκλους και τους
διαµορφωτές του κοινού αισθήµατος, σποραδικά µεν από τις πρώτες δεκαετίες του
αιώνα (µε αιχµή του αντιανατολικού δόρατος τον Ζαχαρία Παπαντωνίου, 4 ),
συστηµατικότερα όµως από την αρχή της δεκαετίας του 1930.
Η κρίσιµη αυτή δεκαετία ξεκινά µε καλούς οιωνούς για το ρεµπέτικο της εποχής. Τον
Φεβρουάριο του 1929 ο δηµοσιογράφος και λόγιος Κώστας Φαλτάιτς5 επιχειρεί να
στρέψει την τρέχουσα προσοχή στα ρεµπέτικα τραγούδια της ανώνυµης δηµιουργίας.
Παρά την αναγωγή της εκτέλεσής τους αποκλειστικά σε υποκοινωνικούς χώρους,
υπογραµµίζει την «ειλικρίνεια και αυθορµητισµό που εκπλήσσει και γοητεύει» σε αυτά
τα πραγµατικά «αριστουργήµατα» που γράφτηκαν υπό τους ήχους του µπαγλαµά. Από
τον επόµενο χρόνο συναντάµε κείµενα στον τύπο που καταγράφουν την επιτέλεση του
ρεµπέτικου, καθώς και την απήχηση που έχει στο κοινό. Είτε περιγράφοντας – κάποτε
σκωπτικά – τα καφωδεία και το ρεπερτόριό τους στην περιοχή των Τζιτζιφιών, είτε
γράφοντας για ένα «λαϊκό τραγούδι γεµάτο θλίψη, µελαγχολία, παράπονο», δηλαδή την
«Κακούργα πεθερά» του Ι. Μοντανάρη, είτε διεξάγοντας κολακευτικό ρεπορτάζ για τον
διάσηµο ουτίστα Αγάπιο Τοµπούλη, τα ανακλαστικά του τύπου φαίνεται να
παρακολουθούν κατά πόδας τη δηµιουργική πορεία του ρεµπέτικου στις ποικίλες
εκφάνσεις της6.
Τον Οκτώβριο όµως του 1931 εγκαινιάζεται προσπάθεια στιγµατισµού του
µουσικοποιητικού αυτού ιδιώµατος, εκ µέρους εκπροσώπων του επισήµου πολιτισµού
και της εγγραµατοσύνης: η επιφανής µουσικοκριτικός Σοφία Σπανούδη δίνει τον τόνο,
καθώς επιτίθεται βάναυσα εναντίον των αµανεδοειδών/ρεµπετοειδών, που διαφθείρουν,
κατά την πρόσληψή της, τα µουσικά ήθη του ελληνικού λαού. Τραγούδια όπως η
«Παξιµαδοκλέφτρα» και η «Κακούργα πεθερά», που «χαµοσέρνουν την τέχνη των ήχων
στα βρωµερότερα επίπεδα της σαρκικής µουσικής ρυπαρογραφίας», αξιολογούνται –
µεταξύ άλλων- ως το άπαντον του χυδαιότερου ανατολισµού στον οποίο παραδέρνουν τα
λαϊκά στρώµατα7

Τον ∆εκέµβριο του επόµενου χρόνου καταγράφεται καταγγελτικά από τον Κώστα
Αθάνατο8 όχι µόνο η ελευθέρια κυκλοφορία του χασίς αλλά και η µουσικοποιητική του
διασάλπιση ανά τας οδούς:
«Αν βγήτε παραπέρα από τα Χαυτεία θα ακούσετε την λαϊκήν µούσαν να το εξυµνεί
µεγαλοφωνότατα χωρίς την παραµικρήν τύψιν και προφύλαξιν ανά τα διάφορα
ωδικά κέντρα των συνοικιών: ∆εν µου λέτε/δεν µου λέτε/το χασίσι που πουλιέται;»

Στη συνέχεια ο συντάκτης επισηµαίνει νοστιµολογώντας ότι και η ίδια η λαθρεµπορία
χασίς στην κοινή συνείδηση δεν µοιάζει να αφίσταται και τόσο από οιαδήποτε άλλη
εµπορική συναλλαγή, όσο δε για την µεγαλοποιηµένη εκδοχή της χασισοποτίας,
Έχει δε – έµµετρον πάντοτε – και την σχετική απολογία της η περίπτωσις. Ο λουλάς
αιτείται δηµόσια επιείκιαν ως µέσον τέρψεως αβλαβές, ή µάλλον περίπου ως
νόµιµον δικαίωµα αυτοδιαθέσεως: εµείς κι αν το φουµάρουµε/ κανένα δεν
πειράζουµε!

Έξι µήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 1933, στιγµατιστική σειρά παίρνει ο αµανές: µε
αφορµή αίτηµα του τουρκικού συνδέσµου «Τούρκοι Εγκρατείς» προς τον Κεµάλ για
απαγόρευση των αµανέδων, δηµοσιεύεται πρωτοσέλιδο επικριτικό άρθρο στο Έθνος,
όπου καλούνται και οι Ελληνικές Αρχές να λάβουν παρόµοια µέτρα. Ο αµανές είναι
απαγορευτέος, κατά τον ανώνυµο συντάκτη, διότι αφενός «άγει εις οινοποσίαν και το εξ
αυτού µεράκι εις µαχαιρώµατα»¨, και αφετέρου «ως µουσική µεταβάλλει την ταβέρνα
εις προθάλαµον φυλακής»9.
Ένας αζήτητος πρόσφυγας: ο αµανές
Ένα δεύτερο κείµενο θα ακολουθήσει τον επόµενο χρόνο, το οποίο µεταφέροντας την
πληροφορία ότι ο Κεµάλ απαγόρευσε τον αµανέ στην Τουρκία, 10 πυροδοτεί σχετική
«καµπάνια» εκ µέρους του Παύλου Παλαιολόγου11, που φιλοξενεί στη στήλη του
κορυφαίους εκπροσώπους της µουσικής ζωής της εποχής, όπως τους Καλοµοίρη, Ψάχο,
Σφακιανάκη, Μητρόπουλο, Σπανούδη, για να τοποθετηθούν στο ακανθώδες ζήτηµα. Ο
Μανώλης Καλοµοίρης (9-11-1934) δηλώνει ότι επ’ ουδενί δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από
την ανατολική µουσική (που ενδέχεται και να κατάγεται από την αρχαία ελληνική και
βυζαντινή µουσική), και πάντως προτιµά τον αµανέ από τα τανγκό και τα φοξ τροτ12.
Στο ίδιο φύλλο ο κορυφαίος µουσικολόγος Κωνσταντίνος Ψάχος θα ανιχνεύσει
αρχαιοελληνική καταγωγή στον αµανέ, και µάλιστα από τα σκόλια.
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», και ζητώντας αφεταίρου να εξοστρακιστεί δια
παντός από τη χώρα, τόσο αυτός, όσο και «βρωµερά παρακλάδια του». Στις 11-11-1934
θα τοποθετηθεί ο ∆ηµήτρης Μητρόπουλος που, αν και αντιπαθεί τον αµανέ, δεν τον
βρίσκει επικίνδυνο για την «µουσική µας πρόοδο», όχι πάντως επικινδυνωδέστερο από

την τζάζ. Στο ίδιο φύλλο, τέλος, ο διευθυντής του Ελληνικού ωδείου ∆ηµήτριος
Σφακιανάκης φρονεί ότι δύσκολα ξεριζώνεται µια µουσική τόσο µακραίωνης
παράδοσης, ενώ ως µόνο κίνδυνο διαβλέπει τον ενδεχόµενο εθισµό της τρέχουσας ακοής
σε «µακρόσυρτους ρυθµούς και µελωδίες»
Η γενική αίσθηση που συναγόταν από την όλη συζήτηση ήταν ότι, µε εξαίρεση τη
Σπανούδη, οι Υπόλοιποι ερωτηθέντες δεν εξέφρασαν ανάλογη απαρέσκεια ή πάντως
στιγµατιστική βλέψη, προς έκπληξη του Παλαιολόγου, ο οποίος αναδιπλώθηκε και
διέκοψε την έρευνα, για να µην διευρύνει «το δίκτυον των συνηγόρων του αµανέ»13.
Συνήγορος του Παλαιολόγου, πάντως, φαινόταν να προσέρχεται λίγες µέρες µετά ο
ανώνυµος «Εξαντρίκ» στην πειραϊκή εφηµερίδα Θάρρος (15-11-1934) όταν επιβεβαίωνε
µεν την θρυλούµενη κατάργηση των αµανέδων από τον Κεµάλ, επιφέροντας στη
συνέχεια µε πικρή ειρωνεία ότι αµανέδες τώρα πια «ακούουν µόνον οι…Έλληνες εις
τους προσφυγικούς συνοικισµούς».

Σε απαξιωτικό πνεύµα θα εκτυλιχθεί και άλλο άρθρο στην ίδια εφηµερίδα στις 14-11935 («Ο αµανές»), καθώς καταγγέλεται η ανυπαρξία δίσκων ελληνικών δηµοτικών
τραγουδιών έναντι της συντριπτικής παρουσίας δίσκων µε τα «αποτρόπαια ανατολίτικα
τραγούδια»: «Απλούστατα, οι βρωµεροί αµανέδες εξορισθέντες από τον τόπον τους
ευρήκαν εις την Ελλάδα µία δευτέραν πατρίδα, ενώ η εθνική µουσική των Ελλήνων
πηγαίνει περίπατον». Λίγους µήνες µετά καταγράφεται µία ακόµα καταγγελία της
απερίγραπτης «αµανεδοκρατίας» που επικρατεί στη χώρα, εντελώς αξιοσηµείωτη από
την άποψη της αιτιολόγησης του φαινοµένου που προβάλλει:
Γιατί κυριαρχεί ο αµανές από την µια άκρη ως την άλλη. Γενικά µπορούµε να πούµε
ότι το φαινόµενο αυτό οφείλεται σε ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους και
συγκεκριµένα στο ότι οι κοινωνικοί θεσµοί µας και οι κοινωνικές λειτουργίες δεν
πήραν µέχρι τα σήµερα ένα βαθύ προοδευτικό-δηµοκρατικό µετασχηµατισµό14

Η χθαµαλή λαϊκή κουλτούρα
Αν όµως το ένα σκέλος του ρεµπέτικου (σµυρνέικο/αµανέδες) γινόταν εν τίνι µέτρω
ανεκτό – παρά τις εξαιρέσεις – από σηµαίνοντες φορείς του επίσηµου πολιτισµού, σε
αντίθεση µε την κυρίαρχη τάση της τρέχουσας αρθρογραφίας, δεν φαινόταν να
συµβαίνει το ίδιο και µε το «πειραιώτικο ρεµπέτικο». Αν και τον Μάιο του 1934
συναντάµε µια ηµιανώνυµη αναδηµοσίευση µεγάλου µέρους του πρωτοποριακού
άρθρου του Φαλτάιτς του 1929,15 η ιλιγγιώδης, όπως φαίνεται, απήχηση που
απολαµβάνουν µέρα µε τη µέρα οι µπουζουκοµπαγλαµάδες, υποχρεώνουν στο τέλος του
ίδιου µήνα τον πειραϊκό Τύπο – µε προεξάρχοντα τον Ν. Γεωργάκαλο – σε υψίφωνη
διαµαρτυρία εναντίον των χασικλίδικων τραγουδιών που ακούγονται και που
«προπαγανδίζουν» ασύστολα τη χρήση χασίς16.
Θα ακολουθήσει και δεύτερο ανάλογο άρθρο από τον ίδιο συντάκτη στις αρχές του
1935, µε τη διαφορά ότι εδώ επιχειρείται ποιοτικός διαφορισµός στο εσωτερικό του
ρεµπέτικου: τα µεν «χασικλίδικα» απορρίπτονται µετ’ επιτάσεως («Εµείς δεν µπορούµε
να υποφέρουµε µια τέτοια αισχρή προπαγάνδα. Ούτε θέµε ν’ ακούµε τα χασικλίδικα
αυτά τραγούδια, που µας προξενούν αηδία»), ενώ τα υπόλοιπα «σερέτικα» (µε

παραδειγµατική αναφορά στους «Λαχανάδες» του Παπάζογλου, που αξιολογείται ως
«τραγουδάκι µέγκλα, φίνο, µερακλίδικο για όλα τα γούστα») αξιολογούνται κατά
παραχώρηση ευµενέστερα, εφόσον αυτά τουλάχιστον και «ρωµέικα γούστα»
ικανοποιούν, και τη χασισική επιτέλεση δεν εκθειάζουν17. Η καταγγελτική αυτή
αρθρογραφία µοιάζει να εντάσσεται στο πλαίσιο µιας µακράς σειράς ρεπορτάζ και
δηµοσιευµάτων σχετικά µε το ζήτηµα της τοξικοµανίας στην Ελλάδα. Ειδικά οι
δηµοσιογραφικές αναφορές στο χασίς ανάγονται στις αρχές του 1891, για να γίνουν
πολύ περισσότερες τη δεκαετία του 1930, καταγράφοντας µια κατάσταση που, παρά την
κοινωνική ανεκτικότητα, είχε ως φαίνεται αγγίξει ένα ακραίο όριο.18
Παράπλευρη συµβολή στην πολεµική κατά του ρεµπέτικου θα αποτελέσει ρεπορτάζ
του ∆. Ευαγγελίδη (Φεβρουάριος 1935) από συνοικιακή κοσµική ταβέρνα, όπου
εµφανίζεται ο Αντώνης Νταγκλάς, του οποίου καταχωρίζεται και φωτογραφία. Στο
δηµοσίευµα ο εµβληµατικός φορέας του ανατολίτικου πολιτισµικού λαϊκού µορφώµατος
εµφανίζεται απόλυτα συµµορφωµένος στο νέο, «σικ» περιβάλλον όπου τώρα πια
επιτελεί: έχοντας αποστασιοποιηθεί από οργανολογικά σχήµατα ανατολισµού και
υποπολιτισµού (αντικαθιστώντας δηλαδή το σαντούρι µε το ακορντεόν και το
µπαγλαµαδάκι µε το µπάντζο) τραγουδά «σπανιόλικες καντσονέτες και γλυκανάλατα
ταγκό!».19
Λίγο αργότερα, τον Μάιο 1935, ένας εκπρόσωπος της λόγιας κουλτούρας που
χρονογραφεί, ο ποιητής και αργότερα ακαδηµαϊκός Σωτήρης Σκίπης, θα εκφράσει την
πικρία του για το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών στρωµάτων
αρέσκεται στον «αµανέ ή µε κανένα ντερµπεντέρικο τραγούδι της φυλακής που µιλάει
για τα σίδερα και για τους λεβέντες ή για τα «Στενά του Χαροκόπου» και που είναι
….για τα σίδερα!»20. Στην πρόσληψη της τρέχουσας αρθρογραφίας όµως, για τα σίδερα
δεν είναι µόνο οι «ρεµπέτικες» επιδόσεις αλλά και όσες ελαφρές αποτολµούν να τις
µιµηθούν, ενσωµατώνοντας χασισική θεµατολογία: το τανγκό των Ριτσιάρδη-Σύλβιου µε
τίτλο «Χασίς» επικρίνεται σφοδρά σε ανώνυµο πρωτοσέλιδο άρθρο της εφηµερίδας
Εθνος στις 27-5-1936, µε τον εύγλωττο τίτλο «Πρεζακισµοί»…
Την επόµενη µέρα, και λίγους µήνες πριν από την έλευση του Μεταξικού καθεστώτος,
ο πειραϊκός Τύπος αποκτά και δεύτερη εστία διαµαρτυρίας για τα µουσικά κακώς
ακουόµενα. Από τη στήλη όπου χρονογραφεί, ο Πάνος Σπάλας ενίσταται για τη διάχυτη
ηχορύπανση που προκαλούν από τη µια οι γοερές κραυγές κάποιου απαγορευµένου στην
Τουρκία αµανέ», και απ’ την άλλη οι «µάγκικες και αντάµικες αισχρολογίες ελαφρών
επιθεωρήσεων»21. Είναι άλλωστε η εποχή κατά την οποία κυρίαρχο σουξέ είναι η
«Βαρβάρα» του Παναγιώτη Τούντα, γεγονός που δεν περνάει απαρατήρητο και
ασχολίαστο από τον καιροφυλακούντα πειραϊκό Τϋπο και τον Ν. Γεωργάκαλο. Ο
χρονογράφος, στην ανάλυσή του, αφού προσυπογράψει δύσθυµα τη δηµοτικότητα του
τραγουδιού («παρ’ όλη την ασυναρτησία της – ως τραγούδι φυσικά- έχει µπει στις
καρδιές όλων»), ειρωνεύεται µορφολογία και περιεχόµενο («αν ο ποιητής της είναι για
τα κάρρα, ο συνθέτης της είναι για τα κονσερβατουάρ») και επιχειρεί τέλος να
διαλευκάνει το θέλγητρό του, επισηµαίνοντας ότι ο συνθέτης πατώντας σε µια
«µονότονη µελωδία αλλά πρωτότυπη, δίνει όλη τη γλύκα στη Βαρβάρα. Μια γλύκα
βαριά, σερέτικη, που κάνει και τον πιο σκληρόκαρδο να συγκινείται». Η µελωδία «έχει
ένα περίεργο σερέτικο σκοπό, που όσο και να θέλουµε να κάνουµε τους λεπτούς
φιλοσόφους, δεν µπορούµε να τα καταφέρουµε. Τον ακούµε ευχάριστα, παρ’ όλες τις
αηδιαστικές γκριµάτσες που κάνουµε!22

Στη χρονική αυτή συγκυρία (Ιούλιος 1936) είναι που βλέπει το φως της δηµοσιότητας
ένα ανώνυµο (Υπογραφή «Ρεπόρτερ»), εκτενές και ενθουσιώδες άρθρο για το ρεµπέτικο
της εποχής23. Ο συντάκτης καταγράφει µε ελεύθερο πνεύµα και µε λεπτοµέρειες την
επιτέλεση και δηµοτικότητα των τραγουδιών αυτών του λαού («όπως ο καλός κόσµος,
έτσι και ο λαός έχει τα τραγούδια του, τη µουσική του»), επικεντρώνοντας ιδίως στους
Μοντανάρη, Τούντα, Βαµβακάρη και Σκαρβέλη, καταθέτοντας µια από τις εκτενέστερες
και σπανιότερες θετικές συγχρονικές αναπαραστάσεις του ρεµπέτικου. Από την όλη
παραγωγή ξεχωρίζει ιδίως τα τραγούδια των Βαµβακάρη και Τούντα («γεµάτα καϋµό
και µεράκι»), τα οποία θεωρούνται οι «πλέον προσφιλείς σκοποί του λαού, βγαλµένοι
από τη ζωή του, τα ντέρτια του και τα µεράκια του». Είναι το µόνο ίσως δηµοσίευµα το
οποίο προσεγγίζει, κατά την πρόσληψή µας, ευθύβολα το κοινό αισθητήριο του
κοινωνικού σώµατος που έβρισκε τον εαυτό του σε αυτά τα τραγούδια.
Στο σηµείο αυτό, στα πρόθυρα της έλευσης του Μεταξικού καθεστώτος, µπορούµε να
σύρουµε µια νοητή γραµµή και να καταγράψουµε δύο ανισοβαρείς τάσεις στα
δηµοσιεύµατα της εποχής για το ρεµπέτικο. Κυρίως εκ µέρους εκπροσώπων της
τρέχουσας αρθρογραφίας και λιγότερο εκ µέρους εµβληµατικών φορέων του επίσηµου
πολιτισµού, η δεσπόζουσα τάση καλλιεργεί ένα κλίµα απαξίας και στιγµατισµού του
ρεµπέτικου, διασπείροντας στερεοτυποποιηµένες αρνητικές εικόνες για το είδος, σε δύο
επίπεδα: στο επίπεδο της µορφής καταγγέλεται ο χυδαίος ανατολισµός που δεν έχει θέση
στον κυρίαρχο πολιτισµικό «εθνικό» κορµό, ενώ στο επίπεδο του περιεχοµένου
καταδικάζεται κυρίως ο «χασικλιδισµός», παρά την υφιστάµενη κοινωνική ανεκτικότητα
της εποχής γύρω από το χασίς. Η δεύτερη τάση καταγραφής-αξιολόγησης του
φαινοµένου από τον Τύπο και τη λόγια κουλτούρα είναι µετριοπαθέστερη, περιγράφει
την επιτέλεση και τη δηµοτικότητα του είδους, χωρίς να του επισωρεύει αρνητικές
αξιολογικές κρίσεις. Η τάση αυτή ήταν µοιραίο να καταληφθεί από το περιρέον κλίµα
ηθικού πανικού, µορφοποίησης αρνητικής δηµόσιας εικόνας και παθολογικοποίησης του
ρεµπέτικου, που καλλιέργησε η κυρίαρχη αντίληψη της εγγραµµατοσύνης και του
άτυπου κοινωνικού ελέγχου για το είδος.

4. Ο Παπαντωνίου θα αξιολογήσει µε µνηµονεύσιµη ανεκτικότητα τα καφέ αµάν
(«Καφέ αµάν», Σκριπ, 12-2-1905) και το χασίς, («Χασίς», Άστυ, 8-6-1906) στην πρώτη
δεκαετία
του
αιώνα,
για
να
µεταλλαχθεί
σε
άσπονδο
εχθρό του αµανέ στη συνέχεια («Η φοβερά µελωδία», Εµπρός, 4-6-1917,
«Κοχλάζουοα µονωδία», Ελεύθερον Βήµα, 11-9-1927, και «Ο αµανές εν
διωγµώ», Ελεύθερον Βήµα, 3-7-1938).
5. Περιοδικό Μπουκέτο , τχ. 253: σ. 152 («Τα τραγούδια του µπαγλα
µά -πώς τραγουδούν οι φυλακωµένοι, οι λωποδύται και οι χασισοπόται»). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον Φαλτάτς ανήκει όχι µόνο το πρώτο άρθρο
αστικής λαογραφίας για το είδος αλλά και η πρώτη, όσο γνωρίζουµε, λογοτεχνική
αναπαράσταση επιτέλεσης του ρεµπέτικου, συνοδευόµενη από στιχουργικά
παραθέµατα (βλ. εφηµ. Ακρόπολις, 18-4-1915, και, 12, 13-5-1915 (Από την ζωήν
των Αθηνών – Άλλος κόσµος»))

6. Βλ. ενδεικτικά: Βραδυνή. 25 και 26-7-1930 (Σ. Πετράς, «Τα υπαίθρια καφωδεία στην
παραλία των Τζιτζιφιών»), Βραδυνή,28-7-1931 («Στου Χαροκόπου τα στενά...-το
τραγούδι της Κάστρου»), Έθνος, 29-7-1931 (Μαµ, «Κακούργα πεθερά»), Βραδννή, 128-1931 (Α. Γουν., «Καθώς απλώνεται µακρόσυρτος κι ανάβει τα µεράκια ο αµανές...-

µε το πρώτο ούτι της πόλης»), και Βραδυνή, 4-9-1932 (Σ. Σκίπης «Σαντούρια»). Αν
σε αυτή την αρθρογραφία προστεθούν και τα δηµοσιεύµατα που απαντούν κατά
µήκος της εργασίας µας αυτής, σχετικοποιείται. εξαιρετικά -συµπαρασύροντας και τη
συνοδό προβληµατική- η άποψη (Μ. Αθανασάκης, «Ρεµπέτικο, το τραγούδι των
ξεριζωµένων)», οτο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Β,: Ο Μεσοπόλεµος 19221940, Βιβλιόραµα, 2002: α. 181) ότι το λαϊκό τραγούδι τη δεκαετία του 1930
τελούσε οε συνθήκες οιονεί αποκλεισµού από κάθε γραπτή αναφορά οτον Τύπο

7. Περιοδικό Μουσική ζωή, έτος Β', τχ. 1: σ. 4-5 («Η µουσική και ο
ελληνικός Χάος»),
8. Ελεύθερος Άνθρωπος, 29-12-1932 («Χασίς»),

9. "Εθνος, 25-7-1933 (Χ., «Αµανέδες»).
10.Πρωία, 7-11-1934 («Πρόσφυξ και ο αµανές»). Σηµειωτέον ότι ήδη από το 1931 (6λ.
Νέοι Καιροί, 4-7-1931) ο Κεµάλ φέρεται να δηλώνει πως επείγει «να ανανεωθεί το
άσµα και η µουσική των Τούρκων, διότι είναι µονότονος και αντιτίθεται προς το νέον
δυναµικό πνεύµα, το οποίον εµπνέει το έθνος».
11. Αθηναϊκά Νέα, 1, 9, 10, 11-11-1934 («Ο Αµανές υπό διωγµόν. Έρχεται εις την
Ελλάδα. Ο τελευταίος ανταλλάξιµος»).
12. Την πεποίθηση του ότι ο κυρίως κίνδυνος είναι τα «φρικτά και ακατονόµαστα
"ταγκό" και ''φοξ" που δυσφηµούνε την ελληνική καλαισθησία και που διαφθείρουνε το
γούστο και το τονικό αίσθηµα του Ελληνικού λαού» θα διατρανώσει κατ’ επανάληψη ο
Καλοµοίρης (βλ. θάρρος, 29-2-1939, Έθνος, 8-1-1947, 17-7-1954 και 2-11-1954),
θεωρώντας «χίλιες φορές καλύτερα το ρεµπέτικα µε την ακατέργαστη λαϊκή τους χρωµατιά [...]» (από το άρθρο του Νοεµβρίου 1954).
13. Για την όλη συζήτηση και αναπαραγωγή των σχετικών κειµένων, 6λ. Γιώργος
Παναγιώτου, «Ο αµανές», ντέφι, τχ. 4, Ιανουάριος 1983: σ. 34-7.
14 Ηχώ της Ελλάδος, 27-5-1935 (Β. Γερ., «Για να νοιώση ο Λαός τη χαρά της µουσικής»)·
15.θάρρος, 31-5-1934 (Φ.Γ., «Ο µπαγλαµάς»).
16.Νέοι
Καιροί,
26-11-1934
(«Αγοράζετε
χαοίς!»).
17 . Νέοι Καιροί, 2-2-1935 («Στράτος και Μανώλης»).
18.Ακολουθεί ενδεικτική αρθρογραφία, από την οποία µπορεί
κα-

νείς να αντλήοει επαρκή εικόνα για την τοξικοφιλία (ιδίως τη χασισοποσία) στην Ελλάδα από το 1890 έως το 1937 περίπου: Καιροί(21-3-1891,
25-10-1891 και 4-11-1891), Βφηµερίς (5-10-1892), Παλιγγενεσία (29-71893), Ασπ) (8-6-1906), Βραδυνή (8-1-1929 και 25-8-1931), Μακεδονία
(28-6 και 1-7-1929), Νέοι Καιροί (29-3-1930), περ. Εξπρές (14-2 έως
27-3-1932),
∆ράσις(2-\2-\912),Ελεύθερος
Άνθρωπος(27-6-1914),Πρωία
(18-1 και 18-5-1935, 4-10-1936. 31-10-1936), Ηχώ της Ελλάδος (8-71935), Χρονογράφος (2-1-1936 και 21, 22, 23-9-1936), Ακρόπολις (12,
13, 14, 15-1-1936 «αϊ 2-9-1936), Εστία (2-10-1936), Ελεύθερος Άνθρω
πος (15, 16, 17, 18, 19, 21, και 23-4-1937).
19.Έθνος; 9-2-1935 («Ένα ποτήρι, ρετσίνα µε "ανιό α λα Παριζιέν"»).

20.

Βραδυνή, 18-5-1935 («Λαός που δεν τραγουδάει…»

21,

Χρονογράφος, 28-5-1936 («Τα µεγάφωνα»).
22. Νέοι Καιροί, 22-6-1936 («Η Βαρβάρα»)
23. Περιοδικό Μπουκέτο, τχ.644: σ. 51-52 και. τχ. 645: σ. 5, 55, Ιούλιος 1936 («Τα µάγκικα και τα ρεµπέτικα»).

24. Ως ασύστατος ελέγχεται ο ισχυρισµός του κριτικού και ιστορικού της µουσικής
Γιώργου Μονεµβασίτη («Εκείνα τα χρόνια τραγουδούσαµε περισσότερο», Ο
Πολίτης, τχ. 99, Απρίλιος 2002: ο. 47-50), ότι λογοκρισία στο ρεµπέτικο υπήρχε
και πριν από την έλευση του Μεταξά: «Πριν από τη δικτατορία του Μεταξά, τα
σκληρά ρεµπέτικα, κυρίως αυτά τα οποία χαρακτηρίζονταν χασικλίδικα, ήσαν
απαγορευµένα». Στη συνέχεια, µάλιστα, ο συντάκτης αλλοιώνοντας
αυτοβιογραφικό κείµενο του Βαµβακάρη τον φέρνει να εξοµολογείται ότι πριν τον
Μεταξά έγραφε σχεδόν χωρίς λογοκρισίες (ενώ ο Μάρκος αναφέρει: « Ό, τι ήθελα
έγραφα χωρίς λογοκρισίες», Αυτοβιογραφία, επιµέλεια Α. Βέλλου – Κάιλ,
Παπαζήσης, 1978:σ. 288)

