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Οκηιία ζηελ Δηαηξεία Διιήλσλ Λνγνηερλώλ κε αθνξκή ην αθηέξσκα ζην
ξεκπέηηθν ηνπ πεξηνδηθνύ Ίαμβος
(12/11/2008)
Τν αζηηθνιατθό πνιηηηζκηθό κόξθσκα πνπ απνθιήζεθε ξεκπέηηθν ηξαγνύδη
ζρεκαηνπνηείηαη θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα θαη ελζσκαηώλεη κεινξπζκηθά
ζηνηρεία γεγελή, αλαηνιηθνγελή αιιά θαη δπηηθνγελή, απνθξπζηαιιώλνληαο ελ
ηέιεη έλα «κηθηό είδνο», ηέηνην πνπ λα αλαινγεί θαη λα εθθξάδεη ηελ πνιπκνξθία
θαη εηεξνγέλεηα ησλ πιεζπζκηαθώλ ηκεκάησλ πνπ ζπλέξξεπζαλ ζηα αζηηθά
θέληξα θαη πάζρηδαλ λα ζπκπήμνπλ κηα εληαία πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα, κηα
«παλειιήληα» αο πνύκε πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα πνπ λα ζπλέρεη λένπο θαη
παιαηόηεξνπο θαηνίθνπο ησλ άζηεσλ.
Σήκεξα άλεηα δηαπηζηώλνπκε όηη ην ξεκπέηηθν άληεμε ζηε δνθηκαζία ηνπ
ρξόλνπ θαη έρεη πιένλ αλαγλσξηζηεί, ζε κεγάιν βαζκό, ε αμία ηνπ θαη ε ζέζε
πνπ θαηέρεη ζηνλ λενειιεληθό πνιηηηζκό. Ζ αίζζεζε κνπ είλαη όηη, ε δηαρξνληθή
ηνπ δηάξθεηα (παξά ηηο κνξθνινγηθέο θαη πεξηερνκεληθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ
ζηνίρηζε ε εμειηθηηθή ηνπ πνξεία θαη παξά ηελ πξντνύζα εκπνξεπκαηνπνίεζε
ηνπ) απνδεηθλύεη πσο ππήξμε απζεληηθό πξντόλ βαζύηαηεο ζπιινγηθήο αλάγθεο
γηα θαιιηηερληθή έθθξαζε ηνπ βηώκαηνο όισλ εθείλσλ ησλ θνηλσληθώλ
ζηξσκάησλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζηηο πόιεηο ιόγσ θπξίσο ηεο Μηθξαζηαηηθήο
Καηαζηξνθήο.
Τν ξεκπέηηθν, δειαδή, εμπθάλζεθε θαη κνξθνπνηήζεθε αληιώληαο από
αθξηβά θαη βαζύηαηα θνηηάζκαηα ηεο ζπιινγηθήο ελδνρώξαο, δεκηνπξγώληαο
έλα πνιηηηζκηθό κόξθσκα ζην νπνίν θαζξεθηηδόηαλ ζπλεθηηθά θάζε λενειιεληθή
ύπαξμε. Ο θαζέλαο καο αλαγλσξίδεη εληόο ηνπ κηα βαζύηεξε θαη απζεληηθή
εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ, ν θαζέλαο καο αληιεί από ηνλ κε αλαιώζηκν
κεινξπζκηθό ππξήλα ηνπ ξεκπέηηθνπ απηό πνπ ηνπ γιπθαίλεη κηα δύζθνιε ζηηγκή
ή απηό πνπ ηνπ βαζαίλεη θαη από άιιε άπνςε κηα ζηηγκή ραξάο ή απηό πνπ ηνλ
ζπλεπηθνπξεί ζε κηα πξνζσπηθή, αιιά θαη ζπιινγηθόηεξε άλζηζε.
Ζ ζπγθξόηεζε ηνπ ξεκπέηηθνπ σο εξεπλεηηθνύ αληηθεηκέλνπ ρξσζηά πνιιά
ζην κεξάθη εξαζηηερλώλ εξεπλεηώλ, ζπιιεθηώλ θαη πνηθίισλ εξαζηώλ ηνπ
είδνπο. Ζ ζπιινγή πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο πξαγκαηνινγηθνύ πιηθνύ
μεθηλάεη, ρνλδξηθά, από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, γηα λα εληαζεί ηηο
επόκελεο δεθαεηίεο, από κηα πιεηάδα ινγίσλ θαη ζηαζσηώλ ηνπ είδνπο (π.ρ. Θ.
Γθόξπαο, Νη. Χξηζηηαλόπνπινο, Π. Κνπλάδεο, Ν. Γεσξγηάδεο, Ζ. Πεηξόπνπινο,
Τ. Σρνξέιεο θ.ά.) νη νπνίνη θέξλνπλ ζην θσο πιεζώξα πιεξνθνξηώλ θαη
ερεηηθνύ πιηθνύ θαη πξνζεγγίδνπλ πνηθίιεο όςεηο ηνπ ξεκπέηηθνπ. Θα
αθνινπζήζνπλ ηηο επόκελεο δεθαεηίεο θαη άιιεο ζπκβνιέο, γεγελείο θαη
αιιόηξηεο, νη νπνίεο ζα θαηαζηήζνπλ ην ξεκπέηηθν πξνλνκηνύρν αληηθείκελν θαη
πεδίν πνιππνίθηιεο έξεπλαο.
Όπσο έρεη ήδε παξαηεξεζεί, νη εξαζηηέρλεο εξαζηέο ηνπ είδνπο, ηεο «εξσηθήο
πεξηόδνπ ηεο ξεκπεηνινγίαο», κπνξεί λα είραλ πεξίζζεηα αγάπε γηα ην
αληηθείκελν αιιά ιεηηνύξγεζαλ πεξηζζόηεξν σο «απζεληηθνί ζεκαηνθύιαθεο»
ηεο παξάδνζεο ηνπ ξεκπέηηθνπ, ρσξίο πάληα ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή
πεηζαξρία θαη κεζνδνινγία θαη ρσξίο λα είλαη αξθνύλησο ελήκεξνη ησλ
ζεσξεηηθώλ πξνβιεκαηηζκώλ ησλ ζρεηηθώλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ πνπ

άπηνληαη ηνπ ξεκπέηηθνπ.
Σηηο κέξεο καο όκσο, ζηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηώλα, πιένλ, είλαη
επηηαθηηθή αλάγθε ε έξεπλα γηα ην ξεκπέηηθν, δηπιίδνληαο ηα θεθηεκέλα ηεο
«πξνεπηζηεκνληθήο» θάζεο, όπσο έρεη απζηεξά αιιά όρη θαη ηόζν άδηθα
ραξαθηεξηζηεί, λα θσηίζεη κε όζν ην δπλαηόλ πην ηεθκεξησκέλν θαη ζνβαξό
ηξόπν (πέξαλ ηεο κπζνπνίεζεο θαη ηεο αλαθξηβνινγίαο) ηηο πνηθίιεο όςεηο ηνπ.
Με δεδνκέλα όια απηά, πώο δηαγξάθεηαη ην εξεπλεηηθό κέιινλ ηνπ
ξεκπέηηθνπ; Καηά ηε γλώκε κνπ ηα θξίζηκα ζρεηηθά πεδία ππήξμαλ θαη
παξακέλνπλ ηα εμήο:
1. α) Εεηήκαηα πξνθνξηθήο ηζηνξίαο: δει. θαηαγξαθή ησλ ηζηνξηώλ δσήο
θαη καξηπξηώλ ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ ξεκπέηηθνπ. Σηνλ ηνκέα απηό έρεη γίλεη
αξθεηή δνπιεηά, όρη θαη ηόζν ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδεπκέλε είλαη ε αιήζεηα,
θαζώο αθελόο βαξύλεηαη κε ηνλ αγηνγξαθηθό/απνινγεηηθό ραξαθηήξα ηεο θαη
αθεηέξνπ δελ δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο εζλνκνπζηθνινγίαο ή γεληθόηεξα
ησλ αξκόδησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ.
β) επηηόπηεο εκπεηξηθέο έξεπλεο: δει. επηθέληξσζε ζε πόιεηο πνπ έπαημαλ
θάπνην ξόιν ζηελ εμέιημε ηνπ ξεκπέηηθνπ, θαη επηηόπηα ζπιινγή πξνζσπηθώλ
καξηπξηώλ, αλαδίθεζε ζηνλ ηνπηθό Τύπν θαη ζε ζρεηηθά επίζεκα ή αλεπίζεκα
ηνπηθά Αξρεία. Δδώ, ππνδεηγκαηηθή ππήξμε ε δνπιεηά ηνπ Εατκάθε γηα ηνλ
Λάθθν ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, θαζώο αλαδεηθλύεη κηα παξακειεκέλε δηάζηαζε
ζηε ξεκπεηνινγία, ηελ ηνπηθόηεηα, ηηο ηνπηθέο εζηίεο αλάδεημεο ηνπ θαηλνκέλνπ.
2. Καηαγξαθή ηνπ corpus ησλ θεηκέλσλ/κνπζηθήο ησλ ηξαγνπδηώλ
(ζπλνδεπκέλνπ από ζρεηηθέο πξαγκαηνινγηθέο, εξκελεπηηθέο, κνπζηθνινγηθέο θαη
ινηπέο πιεξνθνξίεο). Τν ηεξάζηην απηό έξγν είρε αλαιεθζεί -ζε ό,ηη αθνξά
θαηαγξαθή ησλ ζηίρσλ θαη ζρεηηθήο πιεξνθόξεζεο- από ηνπο Σ. Gauntlett-Γ.
Πατβαλά-Α. Χαηδεληθνιάνπ από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ρσξίο αθόκε
λα δηαθαίλεηαη ε πεξαίσζε ηνπ.
3. Πιήξεο θαηαγξαθή ηεο δηζθνγξαθίαο θαη επαλέθδνζε ηνπ ζπλόινπ εη
δπλαηόλ ησλ δίζθσλ 78 ζηξνθώλ. Δδώ έρεη γίλεη αξθεηή δνπιεηά, κε πιεξέζηεξε
ηελ πξόζθαηε έθδνζε ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ηεο δηζθνγξαθηθώλ θαηαιόγσλ ησλ
εηαηξηώλ κέρξη ην 1960 πνπ επηκειήζεθε ν Γ. Μαληάηεο (κε ηε ζπλδξνκή
πιείζησλ ζπιιεθηώλ ηνπ είδνπο). Ωο πξνο ηελ επαλέθδνζε ησλ πξσηόηππσλ
δίζθσλ, ζην παξειζόλ έρνπλ βγεη αξθεηέο δνπιεηέο κε ηελ επηκέιεηα ηνπ Κ.
Χαηδεδνπιή θαη ηνπ Π. Κνπλάδε, θπξίσο, ελώ νη θαηά πνιύ θαζαξόηεξεο
ερεηηθά επαλεθδόζεηο είλαη απηέο πνπ επηκειείηαη ν Charles Howard.
4.
Καηαγξαθή ηεο ζρεηηθήο κε ην ξεκπέηηθν βηβιηνγξαθίαο θαη
αξζξνγξαθίαο, θαζώο θαη αλαδίθεζε ζε πνηθίιεο ζπγρξνληθέο πεγέο,
αζηπλνκηθήο, λνκνζεηηθήο ή άιιεο θύζεσο, όζν θαη ζε δεκόζηα ή ηδησηηθά
αξρεία, από όπνπ ζα κπνξνύζε λα αληιεζεί πξσηνγελήο ή δεπηεξνγελήο ζρεηηθή
πιεξνθόξεζε. Σε απηό ην πεδίν είλαη πνπ έζηξεςε ν νκηιώλ ην ζύλνιν ησλ
δπλάκεσλ ηνπ, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θαηά δύλακηλ πιήξσζεο ελόο
πξαγκαηηθνύ θαη θξίζηκνπ θελνύ.
5. Μνπζηθνινγηθή. θνηλσληνινγηθή, ηζηνξηνγξαθηθή θιπ δηεξεύλεζε ηνπ
ξεκπέηηθνπ. Μνπζηθνινγηθή πξνζέγγηζε έρεη γίλεη πεξηζηαζηαθά θαη θάπσο
αζπζηεκαηνπνίεηα ζηελ Διιάδα (π.ρ. Φ. Αλσγεηαλάθεο, Μ. Γξαγνύκεο, Γ.Γ.
Παπατσάλλνπ) θαη ζπζηεκαηηθόηεξα από ηνλ Risto Pekka Pennanen ζην
εμσηεξηθό. Ωο πξνο ηελ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε έρνπκε κείλεη θπξίσο κε ηελ
ζπλεηζθνξά ηνπ Ση. Γακηαλάθνπ (παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο), ηνλ ζπιινγηθό

ηόκν πνπ επηκειήζεθε ν Ν. Κνηαξίδεο ζην Πάληεην, θαη θάπνηα ζθόξπηα
δεκνζηεύκαηα. Να επηζεκάλσ ζην ζεκείν απηό όηη κάο ιείπεη ηδηαίηεξα κία
ζπλζεηηθή θαη πεξηεθηηθή Ιζηορία ηον ρεμπέηικοσ ηραγοσδιού, θαη όηη έρνπλ
πιένλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα ηε ζπγγξαθή ηεο. Τέινο, ζε ό,ηη αθνξά κηα
εζσηεξηθόηεξε ηζηνξία ηνπ ξεκπέηηθνπ, κία θαηλνύξγηα ζειίδα άλνημε ν Ν.
Καιαπνζάθνο (Από ηο κομπολόι ζηο ρολόι, Αξκόο 2007) πεξηγξάθνληαο ηνπο
βαζηθνύο άμνλεο θαη ην πλεύκα πνπ εκςύρσλε ην ξεκπέηηθν, εηζθέξνληαο ζην
θνηλό ηακείν ηεο ξεκπεηνινγίαο εξεζηζηηθέο εξκελεύζεηο.
Κιείλνληαο, ζα έιεγα πσο ε κεινξπζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ ξεκπέηηθνπ έρεη
πιένλ εγγξαθεί αλεμίηεια ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη έρεη δηαβξέμεη επεξγεηηθά
όινπο ηνπο θνηλσληθνπνιηηηζκηθνύο ρώξνπο, νπόηε πάληα ζα καο απαζρνιεί,
πάληα ζα ηνπ αθηεξσλόκαζηε, αιιά θαη πάληα ζα ηνπ αθηεξώλνπκε
ζπιινγηθέο δνπιεηέο ζαλ απηή ηνπ πεξηνδηθνύ Ίαμβος, πνπ παξνπζηάδνπκε
ζήκεξα.

