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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ: 

 

         Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αξηηφηεξε παξνπζίαζε ηεο 

εξγαζίαο κνπ: 

 ηνλ θαζεγεηή κνπ Κνθθψλε Γηψξγν γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ,  

 ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ Νηθνιαθφπνπιν Κψζηα γηα ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ, 

 ην θίιν κνπ Κνπδέιε Αληξέα γηα ηελ παξνρή ερεηηθνχ πιηθνχ θαη 

 ηε θίιε κνπ Κπξηαθνπνχινπ Κέιιπ γηα ηελ γισζζηθή επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ. 
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ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΓΑΗΑ: 

 

         ηελ παξνχζα εξγαζία καο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ δηζθνγξαθηθή παξνπζία ζηελ 

ειιεληθή δηζθνγξαθηθή ζθελή ηνπ γλσζηνχ κνπζηθνχ (βηνιηζηή), ζπλζέηε θαη παξαγσγνχ 

Γεκήηξε έκζε, ηνπ επνλνκαδφκελνπ «αινληθηνχ». Ο Γεκήηξεο έκζεο δηακφξθσζε ην 

κνπζηθφ ηνπ πξνθίι ήδε απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη είρε ελεξγφ 

θαιιηηερληθή δξάζε ζηηο πέληε πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

. Σα ηαμίδηα ηνπ ζηα κεγαιχηεξα 

θέληξα ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, ε δηακνλή ηνπ ζηα ζεκαληηθφηεξα αζηηθά θέληξα ηεο 

επνρήο, ζηα νπνία δέζπνδαλ ηζρπξέο ειιεληθέο παξνηθίεο (Κσλζηαληηλνχπνιε, κχξλε, 

Αιεμάλδξεηα, Κάηξν), θαζψο θαη ε πεξηήγεζή ηνπ ζε ρψξεο ηεο Αζίαο θαη Αθξηθήο 

απεηέιεζαλ έλαλ απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη ηνπ 

αδηακθηζβήηεηνπ ηαιέληνπ ηνπ, αλάπηπμεο κίαο κνλαδηθήο δεμηνηερληθήο θαη πθνινγηθήο 

εξκελείαο ζηνλ ηνκέα ηνπ βηνιηνχ. Οη κνπζηθέο ηνπ γλψζεηο ζηε δπηηθή ζεκεηνγξαθία, 

θαζψο παξάιιεια θαη ε ζπλερή κνπζηθή ηνπ ελαζρφιεζε ζε ρψξνπο, πνπ ε ιατθή 

δεκηνπξγία ήηαλ αθκαία θαη εμειίμηκε (παλεγχξηα, θνηλσληθέο εθδειψζεηο, θαθέ-ακάλ, 

ηαβέξλεο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηνλφεηε θήκε, πνπ ηνλ αθνινπζνχζε απφ ηηο 

αλαξίζκεηεο εκθαλίζεηο θαη πεξηνδείεο ηνπ, ζχληνκα ηνλ νδήγεζε ζε ζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο 

επεξέαζε ηα ειιεληθά κνπζηθά δξψκελα ηηο επνρήο. Ζ δηακνλή ηνπ ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδνο (Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα) θαη  ε ζπλεξγαζία ηνπ επί ην 

πιείζηνλ κε κηθξαζηάηεο κνπζηθνχο (πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ’22) έπαημαλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πθνινγηθή θαηάηαμε ηνπ έκζε ζηε Μηθξαζηαηηθή ζρνιή. 

Αλαδείρηεθε σο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο θαη έιαβε κέξνο ζε πιήζνο 

ερνγξαθήζεσλ (παξαδνζηαθψλ θαη ξεκπέηηθσλ) πιαηζησκέλνο απφ γλσζηνχο θαη 

θαηαμησκέλνπο θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο. Σν φλνκά ηνπ  έρεη αλαγξαθεί είηε σο κνπζηθνχ, 

είηε σο ζπλζέηε θαη ζηηρνπξγνχ, είηε σο ελνξρεζηξσηή ζε πεξίπνπ 100 ερνγξαθήζεηο 

θνκκαηηψλ. Οη γλψζεηο ηνπ γχξσ απφ ην αληηθείκελφ ηνπ, ε δηαιιαθηηθφηεηα θαη ε 

ζεκλφηεηά ηνπ ήηαλ νη βαζηθνί παξάγνληεο επηβίσζεο ηνπ ζε επνρέο, πνπ ην ιατθφ αζηηθφ 

ηξαγνχδη βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ πίεζε πνιηηηθψλ δησγκψλ. Ζ πεξίνδνο ηνπ Β΄  

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νδήγεζε ηελ ειιεληθή ιατθή κνπζηθή ζθελή θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

ζε καξαζκφ θαη εμαζιίσζε. Ο Γεκήηξεο έκζεο ζαθέζηαηα δελ απνηέιεζε εμαίξεζε ζηελ 

σο άλσ θαηάζηαζε. Σν πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα έθπγε απφ ηε δσή, αθήλνληαο πίζσ ηνπ 
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έλα κεγαιεηψδεο έξγν ζηα επίπεδα εξκελείαο θαη ζχλζεζεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί έσο θαη 

ζήκεξα σο πφινο έιμεο εξεπλεηψλ θαη κνπζηθψλ. 

 

         Πξψην κέιεκα ηεο κειέηεο καο ζα είλαη ε ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ βηνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θαιιηηέρλε, ε παξάζεζε θαη ε αλάιπζε ησλ ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο επνρήο ηνπ, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζπλζήθεο απηέο επέδξαζαλ 

ζηε κνπζηθή ηνπ δηαδξνκή θαη δηζθνγξαθηθή ηνπ πνξεία. Ο δεχηεξνο θαη θχξηνο ζηφρνο ηεο 

εξγαζίαο καο ζα εζηηαζηεί ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηζθνγξαθηθήο πνξείαο ηνπ έκζε, φρη 

κφλν σο ζνιίζηα - κνπζηθνχ  αιιά επίζεο θαη σο θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή θαη παξαγσγνχ 

ηδησηηθψλ δηζθνγξαθηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ελφο εκθαλνχο 

δηαρσξηζκνχ ησλ δηζθνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα, πνπ ζε θάζε θνκκάηη 

έρεη ν θαιιηηέρλεο, ζηνηρεία πνπ κε αθάληαζηε αθξίβεηα έρεη παξαζέζεη ε Γαλή 

κνπζηθνιφγνο Lisbet Torp ζηελ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή γηα ηνλ Γεκήηξε έκζε. ηε 

ζπλέρεηα ζα γίλεη πξνζπάζεηα παξάζεζεο θαη θάπνησλ αθφκα ζηνηρείσλ, ζηα νπνία φκσο 

πνιιέο θνξέο ππάξρεη πξφβιεκα εγθπξφηεηαο δηαζηαχξσζεο ή πεγψλ. Σέινο, ζα ππάξμεη 

κία ζπγθξηηηθή παξάζεζε θαη αλάιπζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ, ηα νπνία ζθηαγξαθνχλ θαη 

πιαηζηψλνπλ έκπξαθηα ηε δηζθνγξαθηθή πνξεία, αιιά θαη ην κνπζηθφ πξνθίι ηνπ 

θαιιηηέρλε.  

 

         Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζεσξψ, πσο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπλνπηηθφ 

βνεζεηηθφ εξγαιείν θαη βνήζεκα, γηα φζνπο ζην κέιινλ ζειήζνπλ λα κειεηήζνπλ 

δηεμνδηθφηεξα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ θαιιηηέρλε. 

 

 

 

Κ.Π.Γ. 
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ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ: 

 

         Ο Γεκήηξηνο έκζεο γελλήζεθε πηζαλφηαηα γχξσ ζην 1983
1
 ζηελ ηξψκληηζα ή 

ζχκθσλα κε ηελ ζιαβνκαθεδνληθή ηνπηθή δηάιεθην ζηε ηξνχκηηζα βνξείσο ηεο ιίκλεο ηεο 

Γντξάλεο ζηε Βφξεηα Μαθεδνλία. Καηά ηε δηάξθεηα θπξηαξρίαο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο ε ηξψκληηζα ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεσο ηεο
2
 ήηαλ έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηξαηεγηθά θέληξα εκπνξηθψλ κεηαθνξψλ. Ο πιεζπζκφο ηεο πφιεο 

αλεξρφηαλ ζηνπο 10.000 πεξίπνπ θαηνίθνπο κε πιεηνλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ
3
. Οη 

θάηνηθνη ηεο πφιεο αζρνινχληαλ κε ηελ γεσξγία (βακβάθη, ζηηεξά, ξχδη, θαπλφ, ζνπζάκη), 

θαζψο θαη κε ηηο κεηαθνξέο (θαξαβάληα κε άινγα ή κε θακήιεο). 

 

         Ηζηνξηθά δελ είλαη γλσζηφ ην πφηε θαη ην πψο ε νηθνγέλεηα έκζε εγθαηαζηάζεθε ζηελ 

ηξψκληηζα, ή αλ πξνέξρνληαλ απφ ην γεγελέο ηκήκα ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. Ο παππνχο 

θαη ν παηέξαο ηνπ Γεκεηξίνπ έκζε ήηαλ θαηαζθεπαζηέο νκπξειψλ θαη βηνιηψλ, ελψ 

παξάιιεια εμαζθνχζαλ ην επάγγεικα ηνπ κνπζηθνχ ζην αληίζηνηρν φξγαλν ζε γάκνπο θαη 

ζε άιινπ είδνπο θνηλσληθέο εθδειψζεηο. Σν επίζεην «έκζεο» εηθάδεηαη πσο πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ ηξφπν, πνπ απνθαινχζαλ ηνλ παππνχ ηνπ Γεκεηξίνπ
4
. Σν πξαγκαηηθφ φλνκα ηεο 

νηθνγέλεηαο ήηαλ Κνπθνπδέαο, ην νπνίν είρε ήδε αιιάμεη ν παηέξαο ηνπ Γεκήηξε ν 

Μηρειηφο, δηφηη ην ζεσξνχζε ην παξαηζνχθιη πηζαλφηαηα σο πεξηζζφηεξν εχερν ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξαγκαηηθφ ηνπ επίζεην. 

 

         Ο Μηράιεο έκζεο παληξεχηεθε κε ηελ ειιεληθήο θαηαγσγήο Διέλε (κπάκπα-Λέλθα). 

Απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν γάκν θαηάθεξαλ λα επηδήζνπλ ηξία παηδηά: ε Μαξγηψλθα, ν 

Γεκήηξεο θαη ε Δπαγγειία. Ο κηθξφο Γεκήηξηνο απφ ηελ ειηθία κφιηο ησλ δέθα εηψλ είρε 

δείμεη ηελ θιίζε ηνπ πάλσ ζην φξγαλν. Γηα ηελ θαιχηεξε θαη ζσζηφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

ηαιέληνπ ηνπ καδεχηεθαλ ρξήκαηα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηνλ ζηείινπλ νη δηθνί ηνπ γηα 

                                                 
1
 χκθσλα κε ηε δηδαθηνξηθή εξγαζία ηεο Γαλήο θαζεγήηξηαο Lisbet Torp ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ 

Γεκεηξίνπ έκζε ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 1883, ελψ θαηά ηνλ Παλαγηψηε Κνπλάδε γχξσ ζην 1881.  
2
 Ζ ηξψκληηζα απνηεινχζε ζεκείν ζπλάληεζεο ηξηψλ βαζηθψλ εκπνξηθψλ αξηεξηψλ: ηελ επηθνηλσλία ηεο 

πφιεο α) κε ηελ Θεζζαινλίθε κέζσ Γντξάλεο θαη Κηιθίο, β) κε ην Βειηγξάδη κέζσ θνπίσλ θαη γ) κε ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε κέζσ εξξψλ. 
3
 χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Αζαλαζίνπ Αγγειφπνπινπ «Βφξεηνο Μαθεδνλία, ν Διιεληζκφο ηεο ηξσκλίηζεο» 

ππήξραλ 6.000 Υξηζηηαλνί (νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο), 3.000 Μνπζνπικάλνη θαη 600 Δβξαίνη. 
4
 εκζηξηδήο ή Κεκαληδήο αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηδηφηεηαο, δηφηη ζηα ηνχξθηθα ε ιέμε 

«ζεκζηξηδήο» αληηζηνηρεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή νκπξειψλ, ελψ ε ιέμε «θεκαληδήο» αληηζηνηρεί κε ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ιπξψλ θαη γεληθφηεξα βηνιηψλ. 
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κνπζηθέο ζπνπδέο φζνλ αθνξά ην βηνιί ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα 

ζηέθζεθε απφ πιήξε απνηπρία κε απνηέιεζκα ν κηθξφο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα 

επηζηξέςεη ζηελ γελέηεηξα ηνπ. Αηηία ηεο άδνμεο ηξνπήο ηεο πξνζπάζεηαο απνηέιεζε ην 

γεγνλφο, πσο ν λεαξφο έκζεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ζπλνκηιήζεη 

εχθνια ζηε Θεζζαινλίθε, δηφηη ήηαλ ρξήζηεο απνθιεηζηηθά ηεο ιαπνκαθεδνληθήο 

δηαιέθηνπ
5
. Σα επφκελα ρξφληα, πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ είλαη ζρεηηθά «ζθνηεηλά», δηφηη δελ 

έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο θαη δηαζηαπξσκέλεο πιεξνθνξίεο. Δηθάδνπκε, πσο ν λεαξφο ζπλέρηζε 

ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ην βηνιί, αθνκνηψλνληαο παξάιιεια ην ηνπηθφ κνπζηθφ χθνο ηεο 

πεξηνρήο, παίδνληαο καδί κε ηνλ παππνχ θαη ηνλ παηέξα ηνπ ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ πξέπεη λα έκαζε λα κηιάεη, λα δηαβάδεη 

θαη λα γξάθεη Διιεληθά. Αλ θαη γλσξίδνπκε, πσο ππήξραλ ζρνιεία ζηε γχξσ πεξηνρή, πνπ 

δίδαζθαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, αγλννχκε εάλ ν Γεκήηξηνο θνίηεζε ζε θάπνην απφ απηά ή 

έκαζε ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο θαη ησλ κνπζηθψλ γλψζεσλ, πνπ θαηείρε, απφ ηνλ παηέξα 

ηνπ
6
. 

 

         Κνκβηθή ζηηγκή γηα ηελ θαιιηηερληθή πνξεία ηνπ λεαξνχ κνπζηθνχ απεηέιεζε ην έηνο 

1896. Έλα κεγάιν ηζίξθν θάπνηαο επξσπατθήο ρψξαο έθηαζε ζηελ ηξψκληηζα, γηα λα 

δψζεη θάπνην αξηζκφ παξαζηάζεσλ ζηε πφιε. Σν δεμηνηερληθφ ηαιέλην ηνπ κηθξνχ 

Γεκήηξε, θαζψο θαη ε ζπάληα – ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ – 

δπλαηφηεηά ηνπ ζηελ αλάγλσζε κνπζηθνχ γξαπηνχ θεηκέλνπ ήηαλ νη θχξηνη ιφγνη ηεο πνιχ 

ζεκαληηθήο πξφηαζεο ζπλεξγαζίαο, πνπ ηνπ έγηλε απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ηζίξθνπ. Παξά 

ηελ απνηξνπή ηνπ παηέξα ηνπ ζηελ επηινγή κίαο ηφζν ξηςνθίλδπλεο θαη παξάιιεια 

θνπξαζηηθήο θαη ςπρνθζφξαο δνπιεηάο, ν λεαξφο ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα μεθηλήζεη ην 

κεγαιεπήβνιν ηαμίδη ηνπ. Ζ απφθαζε ηνπ απηή ηειηθά ηνλ δηθαίσζε ζε απφιπην βαζκφ 

κειεηψληαο ηελ πεξαηηέξσ θαξηέξα ηνπ θαη αλαινγηδφκελνη ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηαμηδηψλ ζηε γεληθφηεξε αιιά θαη εηδηθφηεξε δηακφξθσζε ηνπ κνπζηθνχ 

πξνθίι θαη ηεο σξηκφηεηαο ηνπ θαιιηηέρλε. Οη κεγάιεο πφιεηο, πνπ επηζθέθηεθε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην ηζίξθν
7
 ήηαλ: ην Βειηγξάδη, ην Βνπθνπξέζηη, ε φθηα, ε 

Κσζηάληδα, ε Θεζζαινλίθε θαη ηέινο ε Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ νπνία ηειηθά απνθάζηζε 

                                                 
5
 Σα ιαπνκαθεδφληθα ήηαλ ε κεηξηθή γιψζζα ηεο κεηέξαο ηνπ. 

6
 Ο Παλαγηψηεο Κνπλάδεο δηαηείλεηαη, πσο ν Γεκήηξηνο έκζεο είρε θνηηήζεη ζε ειιελφθσλν ζρνιείν, 

γεγνλφο πνπ ηνλ έθαλε πνιχ θαιφ ρξήζηε ηεο Διιεληθήο. Οη κνπζηθέο γλψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή 

θαη γεληθφηεξα κε ηελ ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο νθείινληαη ζε δηδαζθαιία απφ ηνλ παηέξα ηνπ. 
7
 Ζ ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ηζίξθν δηάξθεζε έσο ην έηνο 1903. 
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λα παξακείλεη εμαηηίαο πιένλ ηεο έληνλεο θφπσζεο, πνπ έλνησζε, απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην ηζίξθν. πλεπηθνπξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο εγθαηάιεηςεο 

ηεο έσο ηφηε ζέζεσο ηνπ απνηέιεζε ε ζηγνπξηά ηεο κνπζηθήο εκπεηξίαο, πνπ είρε απνθνκίζεη, 

θαζψο θαη ε θήκε, πνπ είρε πιένλ απνθηήζεη απφ ηηο νπθ νιίγεο εκθαλίζεηο ηνπ σο 

θαηαμησκέλνο κνπζηθφο, ζηνηρεία πνπ ζα ηνλ βνεζνχζαλ γηα ηελ αλεχξεζε λέαο κνξθήο 

εξγαζίαο. Πνιχ ζχληνκα αλαδείρηεθε σο έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο κνπζηθνχο ζηελ Πφιε 

κε αλαγλψξηζε φρη κφλν απφ ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα αιιά θαη απφ ηελ αξκεληθή θαη 

ηνπξθηθή. Δίλαη γλσζηφ, πσο έλαο απφ ηνπο θαλαηηθφηεξνπο αθξναηέο ηνπ ήηαλ ν ζνπιηάλνο 

Abd-ul Hamid II (1876-1909). Σελ πεξίνδν 1903-1909 επηζθέθηεθε κεγάιεο πφιεηο ηεο 

Μηθξά-Αζίαο κε ειιεληθφ πιεζπζκφ φπσο ε κχξλε, θαζψο επίζεο ηαμίδεςε ζηε πξία, 

ζηελ Παιαηζηίλε, ηελ Αηζηνπία θαη ηέινο ζηελ Αίγππην, φπνπ έπαημε ζηα πην θεκηζκέλα 

θέληξα ηνπ Καΐξνπ θαη ηεο Αιεμάλδξεηαο. Σα έηε 1909-1913 βξηζθφηαλ επί ην πιείζηνλ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαη ήηαλ πιένλ έλαο απφ ηνπο αξηηφηεξνπο θαη πην δεμηνηερληθνχο 

κνπζηθνχο ηεο Πφιεο
8
. Καηά ην έηνο 1919 ε ξεπζηή θαηάζηαζε, πνπ επηθξαηνχζε ζηε 

γελέηεηξά ηνπ
9
, ηνλ αλάγθαζε λα εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κε ζθνπφ 

λα νξγαλψζεη ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζε αζθαιέζηεξν κέξνο. 

 

         ην ηέινο ηνπ 1919 κε αξρέο ηνπ 1920 ε νηθνγέλεηα έκζε εγθαζίζηαηαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. Ο Γεκήηξηνο έκζεο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ θηινμελείηαη 

απφ έλαλ θαιφ ηνπ θίιν, ν νπνίνο είρε παληξεπηεί κία απφ ηηο πέληε αδεξθέο ηεο κνπζηθήο 

νηθνγέλεηαο Καλνχια
10

. Απηφ ζηάζεθε σο αηηία ην έηνο 1921 ή ην 1922 ν Γεκήηξεο λα 

                                                 
8
 Κάηερε θαη έπαηδε ζε απίζηεπηα θαιφ επίπεδν εθηφο ηεο ειιεληθήο ηελ πεξζηθή, αξαβηθή θαη ηνπξθηθή 

κνπζηθή. 
9
 Ζ ηξψκληηζα παξέκεηλε ππφ Οζσκαληθή δηνίθεζε κέρξη ην 1912. Μεηά ηελ ήηηα ησλ Σνχξθσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ πνιέκνπ, ε πφιε θαηαιακβάλεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ, φκσο ην θαινθαίξη 

ηνπ 1913 κε ηε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (10/08/1913) δφζεθε ζηνπο Βνχιγαξνπο, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε 

ην πξψην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ πξνο ηηο απειεπζεξσκέλεο πεξηνρέο ηεο 

Μαθεδνλίαο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ Βνπιγάξσλ απέλαληη ζην ειιεληθφ ζηνηρείν είρε αξρίζεη λα παίξλεη 

επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, έρνληαο σο απνηέιεζκα 

κπξνζηά ζην θφβν επηθείκελσλ δησγκψλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ην 1918 λα πξνηξέςεη ηνλ εθεί ειιεληθφ 

πιεζπζκφ ζηελ νξηζηηθή πιένλ εγθαηάιεηςε ησλ βνπιγαξνθξαηνχκελσλ δσλψλ. Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ νη 

Βνχιγαξνη βξίζθνληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εηηεκέλσλ θαη κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Νετγχ (27/11/1919) ε 

ηξσκλίηζα δίλεηαη ζηε εξβία. 
10

 Ζ νηθνγέλεηα Καλνχια θαηαγφηαλ απφ ηα ψθηα (πξνάζηην ηεο κχξλεο) ηεο Μηθξά-Αζίαο. Ζ νηθνγέλεηα 

ήηαλ νξθαλή απφ γνλείο θαη απνηειείην απφ πέληε αδεξθέο θαη έλαλ αδεξθφ ηνλ Κψζηα Καλνχια. Ο Κψζηαο 

Καλνχιαο έπαηδε ζαληνχξη, ηζίκπαιν, ηζέιν θαη θνληξακπάζν. Δίρε δνπιέςεη επί καθξφ δηάζηεκα ζηηο 

ειιεληθέο παξνηθίεο ηεο Αηγχπηνπ θαη Ρνπκαλίαο. Δγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα νξηζηηθά κε ην Γεκήηξε έκζε 

ην 1934. 
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λπκθεπζεί ηε κηθξφηεξε
11

 απφ ηηο ηέζζεξηο αδεξθέο ηε Γήκεηξα. Σν δεπγάξη εγθαηεζηεκέλν 

ζην θαηλνχξγην ηνπ ζπίηη
12

 έθεξε ζηνλ θφζκν ηέζζεξα παηδηά ηελ Διέλε (1922), ηνλ Μηράιε 

(1923), ηελ Καιιηφπε (1925) θαη ην Νηθφιαν (1930…1937), (ν Νηθφιανο γελλήζεθε ζηελ 

Αζήλα). Ζ νηθνγέλεηα έκζε παξακέλεη ζηε Θεζζαινλίθε έσο ην 1926. Καηά ηε πεξίνδν 

ησλ εηψλ 1924-1927 ν έκζεο ερνγξαθεί σο κνπζηθφο αξθεηά θνκκάηηα ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

ηφηε γλσζηέο δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο (Odeon, Columbia, His Master’s Voice, Parlophone, 

Pathé). 

 

         ηηο αξρέο ηνπ 1927 ε νηθνγέλεηα κεηαθνκίδεη ζηελ Αζήλα θαη αγνξάδεη ζπίηη ζηελ νδφ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηφηε ήηαλ θαη ε ζηηγκή, πνπ ηνπ έγηλε ε πξφηαζε, εμαηηίαο ηεο 

δηαδεδνκέλεο θήκεο ηνπ, απφ ηνπο αδεξθνχο Λακπξφπνπινπο, γηα λα αλαιάβεη ηελ 

δηεχζπλζε ησλ ερνγξαθήζεσλ, ηεο επηινγήο ηνπ ξεπεξηνξίνπ θαη ησλ ελνξρεζηξψζεσλ ζηηο 

εηαηξείεο ηνπο (Columbia, His Master’s Voice). Απφ απηή ηελ πεξίνδν θαη χζηεξα αξρίδεη λα 

εκθαλίδεηαη θαη ην παξαηζνχθιη ηνπ έκζε «αινληθηφο», επεηδή νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

λνκίδνπλ, πσο είρε γελλεζεί ζηε Θεζζαινλίθε. Σν 1928 ν έκζεο ερνγξαθεί ζηελ Pathé ηα 

πξψηα επψλπκα ηξαγνχδηα ηνπ: ε «κπξληά Κακσκαηνχ» κε ηνλ Αληψλε Νηαιγθά, ε 

«Ξαλζηά Κνπθιίηζα», ν «Καεκφο ηνπ Μπεθξή», θαζψο θαη ην 1930 ζηελ Odeon ν 

«εβληαιήο». Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκλφηεηαο ηνπ θαιιηηέρλε ήηαλ ην γεγνλφο πσο δελ 

ερνγξαθνχζε ηα δηθά ηνπ ηξαγνχδηα ζηηο εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο εγνχηαλ, γηα λα κελ ζεσξεζεί 

απφ θάπνηνπο φηη αζθνχζε εμνπζία. Οη πξψηεο ηνπ ερνγξαθήζεηο ζηελ Columbia θαη ζηελ 

His Master’s Voice μεθηλνχλ αληίζηνηρα ην 1934 θαη ην 1931 «Ζ Μαξίηζα ε κπξληά». 

Αγαπεκέλνη ζπλεξγάηεο
13

 απηήο ηεο πεξηφδνπ αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ δεθαεηηψλ  ηνπ ’30 

θαη ηνπ ’40 είλαη νη: Γεκήηξεο Καιιίληθνο «Αξαπάθεο» (ηξαγνχδη), Αληψλεο Γηακαληίδεο ή 

Υαηδεδηακαληίδεο «Νηαιγθάο» (ηξαγνχδη), Ρφδα Δζθελάδπ (ηξαγνχδη), Ρίηα Ακπαηδή 

(ηξαγνχδη), Αγάπηνο Σνκπνχιεο (νχηη), Λάκπξνο Λενληαξίηεο (ιχξα) θαη ν Λάκπξνο 

αββαΐδεο (θαλνλάθη). Απφ πιεπξάο ζηηρνπξγηθήο ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο: Κψζηα Ραςσδφ 

(ςεπδψλπκν ηνπ Κψζηα Κνθηληψηε), Αηκίιην αββίδε, Γηψξγν Πεηξνπνπιέα, Κψζηα 

                                                 
11

 Ο Γεκήηξηνο έκζεο είρε κεγάιε ειηθηαθή δηαθνξά κε ηε γπλαίθα ηνπ, ε νπνία αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζε κία 

εηθνζαεηία. 
12

 Σν ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο έκζε αγνξάζηεθε κηθξφ δηάζηεκα κεηά ηνλ εξρνκφ ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

βξηζθφηαλε επί ηεο νδνχ Γεκεηξίνπ Πνιηνξθεηνχ (ζεκεξηλή νλνκαζία: Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ) ζηε γεηηνληά 

ηνπ Σζηλάξε. 
13

 πλεξγάηεο ηνπ θαη σο κνπζηθφο, αιιά θαη σο ελνξρεζηξσηήο. 
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Μαθξή, Γηψξγν Κακβχζε, ηειιάθε Πεξπηληάδε, ηξάην Παγηνπκηδή θαη Ρφδα Δζθελάδπ. 

ε κεξηθά ηξαγνχδηα ηνπ ηνλ ζπλαληάκε λα ππνγξάθεη κε ην ςεπδψλπκν ηέιηνο Γξφζνο
14

. 

 

         Σν έηνο 1936 αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ν Ραδηνθσληθφο ηαζκφο Αζελψλ θαη αλαηίζεηαη 

ζην Γεκήηξην έκζε ε επζχλε γηα ην ιατθφ πξφγξακκα
15

. ηε ζέζε απηή παξέκεηλε κέρξη 

θαη ην 1941, πνπ ε Διιάδα θαηαιήθζεθε απφ ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα θαηνρήο. Ζ 

πεξίνδνο 1941-1945 ήηαλ απφ ηηο δπζθνιφηεξεο ηεο νηθνγέλεηαο. Αλαγθάζηεθαλ γηα ιφγνπο 

θαζαξά θαζεκεξηλήο επηβίσζεο λα μεπνπιήζνπλ ζρεδφλ φηη είραλ, αθφκα θαη ην ηεξάζηην 

αξρείν δίζθσλ ηνπ έκζε. Ζ κεγαιχηεξε δπζηπρία φκσο γηα ηελ νηθνγέλεηα έκζε ήηαλ ν 

θινληζκφο ηεο πγείαο ηνπ κηθξφηεξνπ γηνπ ηνπ, ηνπ Νηθφιανπ κε κφιπλζε απφ ην ηφ ηεο 

θπκαηίσζεο. Σν 1948 γίλεηαη ζην Γεκήηξε έκζε πξφηαζε γηα κεγάιε πεξηνδεία ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ηελ νπνία δε, αλ θαη απνδέρηεθε, δελ θαηάθεξε λα ηελ 

πξαγκαηνπνηήζεη. ηηο 07/11/1948 εμέπλεπζε ν γηνο ηνπ Νηθφιανο, πιήγκα ηεξάζηην γηα ην 

Γεκήηξε έκζε θαη φπσο απνδείρηεθε θαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. 

ηακάηεζε πιένλ λα πεγαίλεη ζε θάζε είδνπο ερνγξαθήζεηο
16

 (Columbia, Ραδηνθσληθφο 

ηαζκφο Αζελψλ). Ζ επηθξάηεζε ησλ νξρεζηξψλ κε κπνπδνχθηα θαη ε αλαπφθεπθηε 

παξαγθψληζε ησλ νξρεζηξψλ κε βηνιηά ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’40 ήηαλ ην ηειεησηηθφ 

ρηχπεκα γηα ηνλ θαηαπνλεκέλν θαη ειηθησκέλν θαιιηηέρλε. Ο Γεκήηξεο έκζεο 

πξνζεβιήζε απφ θαιπάδνπζα κνξθή θαξθίλνπ θαη ράζεθε ζε δηάζηεκα ειαρίζησλ εκεξψλ. 

Ζ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ είλαη ηε 13
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1950. 

 

         Μειεηψληαο ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γεκήηξε έκζε είλαη παζηθαλέο, 

πσο δελ επηδίσμε ηε δηζθνγξαθηθή ηνπ άλνδν κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ζχλζεζεο, αιιά 

πεξηζζφηεξν κέζσ ηεο κνπζηθήο ηνπ εξκελείαο. Δηθάδνπκε, πσο νη ελαζρνιήζεηο ηνπ γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ ερνγξαθήζεσλ θαη ηελ επηινγή ηνπ ξεπεξηνξίνπ, θαζψο θαη νη ζπλερείο 

εκθαλίζεηο ηνπ ζε θέληξα θαη δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηνλ πεξηφξηδαλ ρξνληθά ζε 

κεγάιν πνζνζηφ. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο ηνπ θαζψο θαη ην επαθφινπζν ηεο αδηακθηζβήηεηεο 

θφπσζεο δελ ηνπ επέηξεςαλ λα αζρνιεζεί ηέινο κε ηε δηδαζθαιία. Γελ είλαη ηπραίν ην 

                                                 
14

 Ο ηέιηνο Γξφζνο ήηαλ θαξκαθνπνηφο, θίινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη άζρεηνο κε ηνλ κνπζηθφ θχθιν ηνπ έκζε. 

Σν επίζεην ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ έκζε θαηά πάζα πηζαλφηεηα γηα ηελ θαιχηεξε δηαζθάιηζε 

κνπζηθψλ δηθαησκάησλ θάπνησλ θνκκαηηψλ. 
15

 Μεγάιν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απαξηηδφηαλ απφ ηξαγνχδηα δεκνηηθνχ ξεπεξηνξίνπ. 
16

 Ζ ηειεπηαία ερνγξάθεζε ζηελ νπνία έιαβε κέξνο ήηαλ ζηηο 19/03/1949 θαη ζηε ζπλέρεηα πξνηηκνχζε λα 

ζηέιλεη ηνλ πξσηφηνθν γην ηνπ Μηράιε. 
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γεγνλφο, πσο θαη νη δχν ηνπ γηνη (Μηράιεο θαη Νηθφιανο), πνπ είραλ ραξηζκαηηθή έθεζε ζην 

βηνιί δελ έθαλαλ ζπζηεκαηηθά καζήκαηα κε ηνλ παηέξα ηνπο, αιιά κε θαζεγεηέο θίινπο ηνπ 

παηέξα ηνπο
17

. Βέβαηα ηα εθαηφ πεξίπνπ ερνγξαθεκέλα ηξαγνχδηα ηνπ, θαζψο θαη νη 

ακέηξεηεο ζπκκεηνρέο ηνπ σο ζνιίζηαο θαηά ηα έηε 1925-1949 είλαη έλα πνιχηηκν πιηθφ 

πξνο κειέηε θαη αλάιπζε ηεο κνλαδηθήο ηερληθήο ηνπ θαιιηηέρλε, πνπ ηνλ αλαδεηθλχεη σο 

έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ιατθνχο ζην βηνιί δεμηνηέρλεο ησλ Βαιθαλίσλ. 

                                                 
17

 Ο Μηράιεο καζήηεπζε δίπια ζην κεγάιν δάζθαιν βηνιηνχ ζην Δζληθνχ Χδείνπ ηνλ ηέιην Πεξηζηέξε 

αδεξθφ ηνπ γλσζηνχ καο ξεκπέηε ζπλζέηε πχξνπ Πεξηζηέξε. 
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ΗΣΟΡΗΚΟ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ & ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ: 

 

         ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα ζχληνκεο παξάζεζεο ηζηνξηθφ-πνιηηηθψλ 

γεγνλφησλ εθηεηλφκελσλ απφ ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα έσο θαη ηηο πέληε 

πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

, ηα νπνία ζα καο είλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηεο πεξηφδνπ δξάζεο ηνπ έκζε, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ φζν γίλεηαη 

αξηηφηεξε απνθφκηζε αληηθεηκεληθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθήο επνρήο, πάλσ ζηελ νπνία έδξαζε θαη δεκηνχξγεζε ν θαιιηηέρλεο. 

 

         Ζ ρξνληθή πεξίνδνο, ζηελ νπνία δηαπιάζεηαη θαη δηακνξθψλεηαη γεληθφηεξα ε 

θαιιηηερληθή ζθέςε ηνπ έκζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο θαη πνηθίιεο πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθπκάλζεηο
18

. Ο θαιιηηέρλεο κεγάισζε ζε πεξηνρή, πνπ 

καζηηδφηαλ απφ πνιχ έληνλα εζληθά πξνβιήκαηα
19

. Ζ ζχγθξνπζε ησλ νηθνλνκηθφ-πνιηηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν εληείλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ 

πνιέκσλ
20

. Ζ ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ
21

, ε νπνία επηζθξάγηζε θαη ηελ νξηζηηθή ιήμε 

ησλ ερζξνπξαμηψλ, ήηαλ κία ιχζε επψδπλε γηα αξθεηέο εζλνηηθέο νκάδεο, πνπ 

βξηζθφληνπζαλ δηάζπαξηεο ζε νιφθιεξε ηε Βαιθαληθή. Σν 1914 μεζπάεη ν Α΄ Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο, πξννίκην ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη Βαιθαληθνί. Ζ δηηηή  πνιηηηθή 

θαηάζηαζε, πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρψξα εθείλε ηε πεξίνδν, θαζψο θαη ε αβεβαηφηεηα, ηελ 

νπνία ελέπλεαλ νη κεγάινη χκκαρνη ηεο Entente φζνλ αθνξά ηα νθέιε ηεο Διιάδνο κεηά ην 

επλντθφ πέξαο ηνπ πνιέκνπ, δελ επέηξεςε ζηελ εθάζηνηε θεληξηθή εμνπζία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ λα εθαξκφζεη κία ζπκπαγή θαη κε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζεκαηνδνηήζεθε κε ηε λίθε ησλ ζπκκαρηθψλ 

                                                 
18

 Πνιηηηθή αζηάζεηα, νηθνλνκηθή αλέρεηα, έληνλν ειιεληθφ κεηαλαζηεπηηθφ θχκα (εηδηθφηεξα πξνο ηηο ΖΠΑ), 

αλάπηπμε θαηλνκέλνπ αζηπθηιίαο. 
19

 Σν !893 νη ιαπνκαθεδφλεο, πνπ πξφζθεηληαη ζηε Βνπιγαξία ηδξχνπλ κία επαλαζηαηηθή νξγάλσζε ηελ 

θαινχκελε «Δζσηεξηθή Μαθεδνληθή Δπαλαζηαηηθή Οξγάλσζε» κε θχξην ζηφρν ηεο ηελ απηνλφκεζε ηεο 

Μαθεδνλίαο. Απφ ην 1897 θαη χζηεξα νπιηζκέλεο νκάδεο Βνπιγάξσλ «Κνκηηαηδήδεο» δξνπλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή ζχγθξνπζε ηνπο κε ηα αληίζηνηρα ειιεληθά ζψκαηα. 
20

 Οη Βαιθαληθνί Πφιεκνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1912-13 αλάκεζα ζηελ Πχιε θαη ηηο: Βνπιγαξία, Διιάδα, 

εξβία, έρνληαο σο ηέινο ηελ θαζνιηθή ήηηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 
21

 χκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (10 Απγνχζηνπ ηνπ 1913) ε εξβία παίξλεη ηε Βφξεηα 

Μαθεδνλία σο ηε Ραληνβίηζα θαη ηε ηξψκληηζα κε ην Μνλαζηήξη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηιάδαο ηνπ 

Βαξδάξε. Ζ Διιάδα παίξλεη ηε Θεζζαινλίθε ηε Υαιθηδηθή, ην ιηκάλη ηεο Καβάιαο κε ζρεδφλ νιφθιεξν ην 

ηκήκα ηεο ελδνρψξαο, ηε Νφηηα Ήπεηξν θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (εθηφο ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ηεο Ίκβξνπ θαη 

Σελέδνπ). Ζ Βνπιγαξία θεξδίδεη κία δίνδν πξνο ην Αηγαίν αλάκεζα ζην Πφξην-Λάγν θαη Γεδεαγάηο. ηελ 

Σνπξθία κέλεη ε Αλαηνιηθή Θξάθε κε ηελ Αδξηαλνχπνιε. 
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δπλάκεσλ ηεο  Entente
22

, θεξδίδνληαο ε Διιάδα κέζσ ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ
23

 ηα 

ζεκαληηθφηεξα νθέιε ζηελ πεξίνδν ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο. 

 

         Οη πξνεθηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο απνδείρηεθαλ δπζηπρψο ηδηαίηεξα 

επηδήκηεο γηα ηελ ρψξα. Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ζήκαηλε γηα ηελ Διιάδα ζπλερή πφιεκν 

ελάληηα ζηα ζπαξάγκαηα (ιεζηξηθά ηάγκαηα αλέληαρησλ θαη παξαλφκσλ ππεθφσλ) ηεο 

θαηαπίπηνπζαο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα νξγαλσκέλα ζηξαηεχκαηα 

ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νεφηνπξθσλ. Ζ έθβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηαο ζηηγκαηίζηεθε 

κε ην ρεηξφηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απφ ηε κία πιεπξά νη «αλψξηκεο» πνιηηηθέο θηλήζεηο ηεο ηφηε 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη απφ ηελ άιιε ε δπζαξέζθεηα ησλ πκκάρσλ θαη ε ζηαζεξή 

άξλεζε ηνπο ζε νπνηαζδήπνηε κνξθή βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα, ελψ παξάιιεια ζηήξηδαλ 

νηθνλνκηθά ην λενζχζηαην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ, νδήγεζε ζε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εζληθέο θαηαζηξνθέο ηεο ρψξαο καο, ζηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ 1922. Μεηά ηελ 

Καηαζηξνθή ηνπ ‘22 θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο
24

 ζηνλ επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ ειιαδηθφ ρψξν 

ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζπλέρηζε λα είλαη πνιχ ξεπζηή. Οη αληηκαρίεο κεηαμχ 

Βεληδειηθψλ θαη Βαζηινθξφλσλ έπαηξλαλ αξθεηά ζπρλά ηξαγηθέο δηαζηάζεηο. Σε  18
ε
 

Γεθεκβξίνπ 1923 έρνπκε ηελ απνρψξεζε ηνπ Βαζηιηά Γεσξγίνπ ηνπ Β΄ κε ζπλέρεηα ηελ 

αλάιεςε ηεο Αληηβαζηιείαο απφ ην Ναχαξρν Κνπληνπξηψηε. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ν 

νπνίνο ήηαλ θαηά ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο, δελ κπφξεζε λα επηηχρεη αλαηξνπή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο θαη, χζηεξα απφ ηελ πίεζε ηεο ηζρπξήο δεκνθξαηηθήο 

                                                 
22

 Σελ πκκαρία ηεο Entente ηελ απνηεινχζαλ ε Αγγιία, ε Ηηαιία, ε Γαιιία θαη ε Ρσζία (κφλν ζηελ αξρή ηνπ 

πνιέκνπ, πξηλ ηα γεγνλφηα ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο) 
23

 Ζ ζπλζήθε ησλ εβξψλ ππνγξάθεθε ζηηο 10 Απγνχζηνπ ηνπ 1920. Ζ Διιάδα πξνζάξηεζε ζηα εδάθε ηεο 

ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε,ηα λεζηά ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ θαη ηεο εκπηζηεχζεθε ε δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο ηεο 

κχξλεο. 
24

 Οη επηπηψζεηο ηνπ πξνζθπγηθνχ θχκαηνο, πνπ δέρηεθε ε Διιάδα ήηαλ πνιιέο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. ηηο 

αξλεηηθέο εληάζζνληαη: 

1. Μεγάινπ χςνπο δαπάλεο απφ πιεπξάο ηνπ απνδπλακσκέλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ ζηέγαζε θαη 

ζίηηζε ησλ πξνζθχγσλ. 

2. Πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ιφγσ αλεξγίαο θαη γεληθφηεξα ρακεινχ νηθνλνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ 

ηάμεσλ απηψλ. 

3. Αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 

ηηο ζεηηθέο εληάζζνληαη: 

1. Δλδπλάκσζε ηνπ εζληθνχ ζηνηρείνπ ζε πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κε κηθξφ πνζνζηφ 

ειιελφθσλνπ πιεζπζκνχ. 

2. Νένη ηξφπνη ηερληθήο θαη παξαγσγήο πξντφλησλ. 

3. Δκθάληζε λέσλ πνιηηηθψλ ηδεψλ θαη θηιειεχζεξσλ ηξφπσλ ζθέςεο θαη θηινζνθίαο (εμαηηίαο ηνπ 

πςεινχ κνξθσηηθνχ θαη βηνηηθνχ επηπέδνπ πνπ θαηείραλ νη πεξηζζφηεξνη Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο, 

άληξεο θαη γπλαίθεο, ζηηο ηδηαίηεξεο παηξίδεο ηνπο). 

4. Ζ εηζξνή δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο (ζηελ πεξίπησζε ηεο κειέηεο καο  ε 

κνπζηθή δεκηνπξγία). 
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αληηπνιίηεπζεο ηνπ Α. Παπαλαζηαζίνπ, αλαγθάδεηαη λα ππνρσξήζεη. ηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 

1924 ν Παπαλαζηαζίνπ ζρεκαηίδεη θπβέξλεζε θαη ε Βνπιή θεξχηηεη ηε Γεκνθξαηία κε 

πξψην Πξφεδξν ηνλ Κνπληνπξηψηε. Σν 1924 ην νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα 

επνλνκάδεηαη ζε Κνπκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα φκσο ζπλερίδεηαη 

έσο ην 1928, φπνπ ν Βεληδέινο απνθηά ηζρπξή πιεηνςεθία θαη ζρεκαηίδεη θπβέξλεζε, πνπ 

δηαξθεί έσο θαη ην 1932. 

 

         Ζ επεκεξία ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ δηαηεηλφηαλ ε θπβέξλεζε, ήηαλ θαζαξά εηθνληθή θαη 

αληηπξνζψπεπε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Ο εμσηεξηθφο 

δαλεηζκφο επέηξεπε ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο λα ειέγρνπλ φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο ρψξαο. 

Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο λαπηηιίαο ζηεξίδνληαη ζηε ξαγδαία ππνηίκεζε ηνπ 

εζληθνχ λνκίζκαηνο θαη ζην εμαηξεηηθά ρακειφ επίπεδν ησλ εξγαηηθψλ εκεξνκηζζίσλ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε βηνκεραληθή αλάπηπμε δελ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αχμεζε ηεο εξγαηηθήο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ε άλνδνο ηεο λαπηηιίαο δελ 

αληηθαηνπηξίδεηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ πιεξσκάησλ. Κχξην απνηέιεζκα ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο είλαη, ην κεγάιν θαη ζπλερέο απμεηηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, ην εξγαηηθφ εηζφδεκα λα πέθηεη θάησ απφ ην δσηηθφ ειάρηζην θαη ν πινχηνο 

λα ζπγθεληξψλεηαη ζηα ρέξηα ζπγθεθξηκέλεο κεηνςεθίαο. Άιιν παξάγνληα 

απνζηαζεξνπνίεζεο απνηεινχζαλ ηα Δζληθά Εεηήκαηα ηεο Κχπξνπ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ. 

 

         Ο Βεληδέινο αλαγθάδεηαη λα παξαηηεζεί ην Μάην ηνπ 1932. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηα έηε 1935-36. Ο ζηξαηεγφο Μεηαμάο γίλεηαη πξσζππνπξγφο, 

θαηαξγεί ζε ζπκθσλία κε ην Βαζηιηά ην χληαγκα θαη επηβάιιεη ηε δηθηαηνξία ηνπ ηελ 4
ε
 

Απγνχζηνπ ηνπ 1936. Σελ πεξίνδν απηή έρνπκε έληνλε δηαθζνξά ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο 

θαη θαζνιηθή νηθνλνκηθή ππνδνχισζε ηεο ρψξαο ζηηο κεγάιεο Γπλάκεηο. Κάζε πξνζπάζεηα 

αληηπνιίηεπζεο θαηαπλίγεηαη κε ηξνκνθξαηηθφ ηξφπν. Ζ εκπινθή ηεο ρψξαο ζε πφιεκν κε 

ηελ ηηαιηθή ππεξδχλακε ηνπ Μνπζνιίλη ήηαλ αλαπφθεπθηε (28
ε
 Οθησβξίνπ 1940). Οη 

ειιεληθέο δπλάκεηο θαηάθεξαλ λα αλαραηηίζνπλ ηηο ηηαιηθέο ζηα ζχλνξα Διιάδνο – 

Αιβαλίαο, ζηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ. Ζ πξψηε γεξκαληθή επίζεζε έγηλε ζηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 

1941. Ζ Διιάδα θαηαιήθζεθε απφ ηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο θαηνρήο ζηηο 24 Απξηιίνπ ηνπ 

1941 θαη απειεπζεξψζεθε ζηηο 12 Οθησβξίνπ ηνπ 1944. 
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         Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα, νη θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί θαηαλαγθαζκνί, ε άληζε θαηαλνκή 

ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ε αλεξγία θαη ε θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ θαηά-θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο ηελ πεξίνδν 1922-1940 ήηαλ νη βαζηθνί ιφγνη δεκηνπξγίαο ηάμεσλ: 

εμαζιησκέλσλ πξνζθχγσλ, άεξγσλ εξγαηψλ θαη επαλαζηαηηθψλ αλέληαρησλ ζηνηρείσλ. Οη 

ηάμεηο απηέο ζπκβίσλαλ ζην ειιεληθφ θνηλσληθφ πεξηζψξην, πξνζπαζψληαο λα επηβηψζνπλ, 

θάλνληαο ρξήζε παξάλνκσλ ελεξγεηψλ ή επαηηείαο. Οη νκάδεο απηέο δελ θαηφξζσζαλ ηειηθά 

λα βξνπλ θνηλνχο θψδηθεο επηθνηλσλίαο θαη θνηλά θνηλσληθφ-πνιηηηθά «πηζηεχσ». Ζ 

«πεξηζσξηαθή» απηή θνηλσλία ήηαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ρξήζηεο θαη θνξείο ηεο ιατθήο 

κνπζηθήο, πνπ αλαπηχρζεθε ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Σξίθαια, 

Δξκνχπνιε) ηηο δεθαεηίεο έσο θαη ην ’40. Γελ ήηαλ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, πνπ βαζηθνί 

αληηπξφζσπνη ηεο αζηηθήο ιατθήο κνπζηθήο ζθελήο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, πξνέξρνληαλ απφ 

ην πξναλαθεξφκελν θνηλσληθφ πεξηζψξην. 

 

         Μεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη έπεηηα απφ έληνλν πνιηηηθφ δηραζκφ θαη θνηλσληθέο 

αληηπαξαζέζεηο μέζπαζε ν Δκθχιηνο Πφιεκνο, ν νπνίνο δηήξθεζε απφ ην 1946 έσο θαη ην 

1949. Ζ πεξίνδνο απηή φρη κφλν δίραζε εζληθά θαη πνιηηηθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, αιιά επίζεο νδήγεζε ηα ήδε ηαιαηπσξεκέλα ιατθά θνηλσληθά 

ζηξψκαηα ζε κεγαιχηεξε εμαζιίσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε.      
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ΗΣΟΡΗΚΟ-ΜΟΤΗΚΟΛΟΓΗΚΟ  ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ: 

 

         Σν ιατθφ αζηηθφ ηξαγνχδη ζηελ Διιάδα κπνξεί λα δηαηξεζεί
25

 ζε ηξεηο ζεκαληηθέο 

πεξηφδνπο: 

I. Ζ Α΄ Πεξίνδνο (ε Πξσηνγελήο Πεξίνδνο θαηά ηνλ η. Γακηαλάθν) εθηείλεηαη 

ρξνληθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα έσο θαη ην 1922. Υσξίδεηαη (θαηά ηνλ Π. 

Κνπλάδε) ζε ηξεηο ππνπεξηφδνπο: ηελ ππνπεξίνδν Α1 (απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 έσο θαη 

ην 1892-93), ηελ ππνπεξίνδν Α2 (απφ ην 1893 έσο ην 1912-13) θαη ηελ ππνπεξίνδν 

Α3 (απφ ην 1913 έσο θαη ην 1922). Ζ ππνπεξίνδνο Α1 είλαη ε πεξίνδνο δεκηνπξγίαο 

ησλ βάζεσλ θαη ζεσξείηαη σο κεηαίρκην απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ηεο ππαίζξνπ ζην 

ιατθφ ηξαγνχδη ησλ πφιεσλ. Ζ ππνπεξίνδνο Α2 είλαη ε πεξίνδνο αλάπηπμεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο αζηπθηιίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κεγάινπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θχκαηνο πξνο ηηο Ζ.Π.Α. ηελ αξρή απηήο ηεο πεξηφδνπ έρνπκε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ θαθέ-ακάλ / θαθέ-ζαληνχξ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο (Αζήλα, Βφινο, Ησάλληλα, Μεζνιφγγη, Αγξίλην, Πάηξα). Ζ ππνπεξίνδνο 

Α3 είλαη εκπνηηζκέλε κε ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο», αιιά 

παξάιιεια θαη κε ηελ ζεκαληηθή θφπσζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ν νπνίνο βξηζθφηαλ 

επί κία νιφθιεξε δεθαεηία ζε πνιεκηθή εκπινθή. 

Κνηλά αληηπξνζσπεπηηθά ζηνηρεία ηεο Α΄ Πεξηφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο είλαη: 

 α) ζηνλ ηνκέα ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ ηξαγνπδηψλ: ε επηθξάηεζε ηξαγνπδηψλ, 

πνπ αλαθέξνληαη ζε λαξθσηηθέο νπζίεο (ραζίο), ζε κνξθέο εζηζκνχ 

(αιθννιηζκφο) θαη ζην ηξφπν δσήο παξάλνκσλ ζηνηρείσλ (θπιαθή), 

 β) ζηνλ ηνκέα ηεο κνξθνινγίαο ησλ θνκκαηηψλ: νη ελνξρεζηξψζεηο είλαη 

απιντθέο, ππάξρεη έληνλε ηάζε απηνζρεδηαζκνχ ησλ βαζηθψλ ζνιηζηηθψλ 

νξγάλσλ, έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο αλψλπκεο δεκηνπξγίαο (κεηαηρκηαθή 

πεξίνδνο απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ηεο ππαίζξνπ ζην ιατθφ ηξαγνχδη ησλ 

πφιεσλ),  

 γ) ζηνλ ηνκέα ησλ πιαηζίσλ δηακφξθσζεο θαη δηάδνζεο ησλ θνκκαηηψλ 

έρνπκε: δηάδνζε θαζαξά πξνθνξηθή θαη πεξηνξηζκέλε. Οη ρψξνη αλάπηπμεο 

                                                 
25

 Θα ζηεξηρζνχκε ζην δηαρσξηζκφ ζε πεξηφδνπο θαη ππνπεξηφδνπο ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ, πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη: ν θνηλσληνιφγνο ηάζεο Γηακαλάθνο θαη ν κειεηεηήο ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ 

Παλαγηψηεο Κνπλάδεο. 
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ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ζηηγκαηίδνληαη (κε εμαίξεζε 

ηηο αξρέο ηεο πεξηφδνπ) απφ θιίκα παξαθκηαθφ θαη ππνπνιηηηζκηθφ. 

II. Ζ Β΄ Πεξίνδνο (ε Κιαζζηθή Πεξίνδνο θαηά ηνλ η. Γακηαλάθν) εθηείλεηαη ρξνληθά 

απφ ην 1922 έσο θαη ην 1945. Υσξίδεηαη (θαηά ηνλ Π. Κνπλάδε) ζε ηέζζεξηο 

ππνπεξηφδνπο: ηελ ππνπεξίνδν Β1 (απφ ην 1922 έσο ην 1933), ηελ ππνπεξίνδν Β2 

(απφ ην 1933 έσο θαη ην 1937), ηελ ππνπεξίνδν Β3 (απφ ην 1937 έσο θαη ην 1941) 

θαη ηελ ππνπεξίνδν Β4 (απφ ην 1941 έσο θαη ην 1945). Ζ ππνπεξίνδνο Β1 

ζηηγκαηίδεηαη απφ ηηο πνιχ έληνλεο επηδξάζεηο, πνπ επέθεξαλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ ’22 νη κηθξαζηάηηθεο θαιιηηέρλεο ζηηο κνπζηθέο ζθελέο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ 

θέληξσλ (Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο). Σελ πεξίνδν εθείλε έρνπκε θαη ηελ ηειηθή 

κνξθνπνίεζε ηεο Μηθξαζηαηηθήο ρνιήο
26

, ε νπνία πξνυπήξρε σο νξγάλσζε 

νξρήζηξαο θαη πθνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ζ 

ππνπεξίνδνο Β2 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπλχπαξμε ηεο Μηθξαζηάηηθεο ζρνιήο θαη 

ηνπ Πεηξαηψηηθνπ
27

 «Ρεκπέηηθνπ». Ζ ππνπεξίνδνο απηή θιίλεη ην έηνο 1937 έρνληαο 

σο ζηαζκφ ηελ αξρή επηβνιήο ινγνθξηζίαο ζηνπο ζηίρνπο θαη ζηε κνπζηθή
28

 απφ ηελ 

θπβέξλεζε Μεηαμά. Αμηνπξφζεθην θαηλφκελν ηεο Β2 πεξηφδνπ είλαη ε δεκηνπξγία 

ιατθψλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ζαηπξηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

ειιεληθέο ζεαηξηθέο επηζεσξήζεηο. Ζ ππνπεξίνδνο Β3 ζθηαγξαθείηαη ζε απφιπην 

βαζκφ απφ ην γεγνλφο ηεο ειεγρφκελεο δεκηνπξγίαο απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

κε απνηέιεζκα ηνλ αλαγθαζηηθφ «εμεπξσπατζκφ» ηεο ιατθήο δεκηνπξγίαο, δειαδή 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ ζηα δπηηθά ζπγθεξαζκέλα κνπζηθά 

πξφηππα θαη ζηε δπηηθή θιαζηθή νξνινγία. Ζ ππνπεξίνδνο Β3 απνηειεί ηελ απαξρή 

έληαμεο νξγάλσλ δπηηθήο πξνέιεπζεο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο 

θαηλνχξγηνπ πξνθίι ιατθήο κνπζηθήο, ην νπνίν ζθηαγξαθείηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη σο 

εμήο: 

                                                 
26

 Ζ επηξξνή γίλεηαη ηδηαίηεξα νξαηή ζηνπο ηνκείο: 

1. ηεο ζχλζεζεο ηεο νξρήζηξαο (βηνιί κε ζαληνπξί «ζαληνπξφβηνια» θαη θηζάξα, ή βηνιί κε νχηη θαη 

θαλνλάθη), 

2. ηεο ρξεζηκνπνίεζεο αλαηνιηθψλ δξφκσλ θαη καθάκ, 

3. ηνπ εξκελεπηηθνχ χθνπο ζην ηξαγνχδη (έληνλε ρξήζε ηεο κνξθήο ηνπ ακαλέ) θαη ζε θάπνηα βαζηθά 

ζνιηζηηθά φξγαλα (βηνιί, ζαληνχξη, θαλνλάθη, νχηη), 

4. ηνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ θνκκαηηψλ. 
27

 ην Πεηξαηψηηθν ξεκπέηηθν επηθξαηνχζαλ φξγαλα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κπνπδνπθηνχ (ηξίρνξδν κπνπδνχθη, 

ηδνπξάο, κπαγιακάο), πνπ ζπλνδεπηηθφ φξγαλν είραλ ηελ θηζάξα. 
28

 Τπήξρε αξλεηηζκφο απέλαληη ζε νηηδήπνηε ζεσξείην, πσο είρε Μηθξαζηαηηθή θαη γεληθφηεξα Αλαηνιηθή 

πξνέιεπζε, κε θχξην ζηφρν ηελ πιήξε απεμάξηεζε απφ νηηδήπνηε ζχκηδε ηελ εζληθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922. 
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1. απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ φπσο: ε θηζάξα, δηάθνξα είδε 

καληφιαο, ε αξκφληθα κε ην αθνξληεφλ θαη ην πηάλν κε ην ηζέκπαιν, 

2. απφ ηελ αλαγθαζηηθή απφ έλα ζεκείν θαη πέξα ρξεζηκνπνίεζε ζε άηαζηα 

φξγαλα φπσο ην βηνιί θαη ην νχηη ζπγθεξαζκέλσλ δηαζηεκάησλ, 

3. απφ ηελ ρξήζε πην έληερλνπ ιεθηηθνχ χθνπο ζηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ. 

Σέινο ε ππνπεξίνδνο Β4 εγθισβίδεηαη κέζα ζηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, 

κε ηηο αλαπφθεπθηεο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ παξακέηξνπο (νηθνλνκηθή εμαζιίσζε, 

αληίζηαζε θαηά ησλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο, μέλνη επεξεαζκνί) πνπ ηελ θαζνξίδνπλ.  

Κνηλά αληηπξνζσπεπηηθά ζηνηρεία ηεο Β΄ Πεξηφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο είλαη: 

 α) ζηνλ ηνκέα ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ ηξαγνπδηψλ: ε εκθάληζε ηξαγνπδηψλ κε 

ζέκαηα ηνλ έξσηα θαη ηελ απνγνήηεπζε, πνπ πνιιέο θνξέο πεγάδεη απφ 

απηφλ, ηελ ξεκπέηηθε δσή θαη ησλ ζπλεζεηψλ, πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ, 

 β) ζηνλ ηνκέα ηεο κνξθνινγίαο ησλ θνκκαηηψλ: εμαηηίαο ηνπ 

«εμεπξσπατζκνχ» (κε ηελ έλλνηα πνπ ηνλ έρνπκε θαζνξίζεη παξαπάλσ) 

έρνπκε εκπινπηηζκφ ζηε ζχλζεζε ηεο ιατθήο νξρήζηξαο, ππνρψξεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ απηνζρεδηαζηηθνχ κέξνπο ζηα θνκκάηηα, πην έληερλν αιιά ιηηφ 

πνηεηηθφ χθνο ζηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ, εκθάληζε ηεο επψλπκεο 

δεκηνπξγίαο,  

 γ) ζηνλ ηνκέα ησλ πιαηζίσλ δηακφξθσζεο θαη δηάδνζεο ησλ θνκκαηηψλ 

έρνπκε: ν ηξφπνο δηάδνζεο είλαη θαη πξνθνξηθφο αιιά θαη κέζσ ησλ 

ερνγξαθήζεσλ
29

. Σα κέξε ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη δηαζθέδαζεο 

αλαβαζκίδνληαη ζηε κνξθή πιένλ ησλ ηαβεξλψλ (καγαδηά δηαζθεδάζεσο κε 

δσληαλή κνπζηθή θαη θαγεηφ, ζθεληθφ αξθεηά πην «νηθνγελεηαθφ» ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ). 

   

III. Σέινο ε Γ΄ Πεξίνδνο (ε Δξγαηηθή Πεξίνδνο θαηά ηνλ η. Γακηαλάθν) εθηείλεηαη απφ 

ην 1945 έσο θαη ην 1955. Υσξίδεηαη (θαηά ηνλ Π. Κνπλάδε) ζε δχν ππνπεξηφδνπο: 

ηελ ππνπεξίνδν Γ1 (απφ ην 1945 έσο θαη ην 1949) θαη ηελ ππνπεξίνδν Γ2 (απφ ην 

1950 έσο θαη ην 1955). Ζ ππνπεξίνδνο Γ1 δνκείηαη κέζα ζηνλ εκθχιην πφιεκν. Ζ 

ζπλέρηζε ησλ ινγνθξηηηθψλ απαγνξεχζεσλ ηεο Β2 θαη Β3 πεξηφδνπ ζπλερίδεη λα 

πθίζηαηαη. ε απηή ηελ πεξίνδν (θαζψο θαη ζηελ Β4) ράζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη 

                                                 
29

 Σν 1930 άλνημε ζηνλ Πεξηζζφ ε Columbia ην πξψην εξγνζηάζην παξαγσγήο ειιεληθψλ δίζθσλ εγγξαθήο. 
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εθπξφζσπνη ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ιατθψλ ξεπκάησλ έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνπεξηφδνπ Γ2 ην θαηλφκελν ηεο αζηπθηιίαο αξρίδεη λα 

γηγαληψλεηαη κε θχξην απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε ηεο «Διιαδηθήο ρνιήο»
30

 θαη 

ηνλ παξάιιειν παξαγθσληζκφ ηεο Μηθξαζηαηηθήο. πλαληάκε ηελ εκθάληζε ελφο 

θαηλνχξγηνπ ζηπι ιατθνχ ηξαγνπδηνχ ηνπ «Αξρνληνξεκπέηηθνπ»
31

, ην νπνίν πιένλ 

είλαη έληνλα δηαθνξνπνηεκέλν απφ ηηο δχν παιαηφηεξεο ζρνιέο. 

Κνηλά αληηπξνζσπεπηηθά ζηνηρεία ηεο Γ΄ Πεξηφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο είλαη: 

 α) ζηνλ ηνκέα ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ ηξαγνπδηψλ: ε εκθάληζε ηξαγνπδηψλ κε 

ζέκαηα ηελ δηακαξηπξία, ηελ εξγαηηθή δσή, ηνλ μεληηεκφ, ηελ αγάπε ηεο 

κάλαο, ηνλ έξσηα, ηεο ζιίςεο, ηνπ νλείξνπ, 

 β) ζηνλ ηνκέα ηεο κνξθνινγίαο ησλ θνκκαηηψλ έρνπκε ζρεδφλ θνηλέο 

παξακέηξνπο κε απηέο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, 

 γ) ζηνλ ηνκέα ησλ πιαηζίσλ δηακφξθσζεο θαη δηάδνζεο ησλ θνκκαηηψλ 

έρνπκε θνηλέο παξακέηξνπο κε απηέο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

                                                 
30

 Έρνπκε ηελ επηθξάηεζε νξγάλσλ απφ ηε ζχλζεζε ηεο επεηξσηηθήο θνκπαλίαο ζηε ιατθή κνπζηθή ζθελή ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ. 
31

 Σν Αξρνληνξεκπέηηθν είλαη κία επίδξαζε ηεο αζηηθήο ιατθήο «θαληάδαο» ζηε ιατθή ζθελή ηνπ 

«ξεκπέηηθνπ». 
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ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑ: 

 

         Κξίλνπκε απαξαίηεην, πξηλ αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηελ δηζθνγξαθηθή παξνπζία ηνπ 

έκζε, λα αλαθέξνπκε ηηο παξακέηξνπο ηεο επνρήο, κε βάζε ηηο νπνίεο ν θαιιηηέρλεο 

θηλήζεθε ζηνλ ρψξν ηεο ειιεληθήο δηζθνγξαθηθήο ζθελήο. Κχξηνη πφινη ηνπ ελδηαθέξνληνο 

καο ζα απνηειέζνπλ ην ηερληθφ, δηνηθεηηθφ θαη θαιιηηερληθφ δηζθνγξαθηθφ πιαίζην ηεο 

πεξηφδνπ ησλ πέληε πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

 

         Πεξίπνπ απφ ην 1900 έσο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 1930
32

 φιεο νη ηφηε γλσζηέο μέλεο 

δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο (Odeon, Columbia, His Master’s Voice, Parlophone, Decca, Pathé) 

δελ δηέζεηαλ νξγαλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο εθείλε ηελ επνρή ζηελ Διιάδα αιιά είραλ ηδξχζεη 

παξαξηήκαηά ηνπο. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έζηειλαλ θιηκάθηα ερνιεπηψλ, νη νπνίνη 

έθαλαλ ηηο γξακκνθσλήζεηο ζε εηδηθά ζχκθσλα κε ηηο ερνγξαθηθέο αλάγθεο δηακνξθσκέλα 

δσκάηηα
33

. Οη ερνγξαθήζεηο γίλνληαλ κε ηελ ηερληθή ηνπ γξακκνθψλεζεο ζηελ αξρή ζε 

θπιίλδξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζηξνγγπιέο πιάθεο. Ζ ερνγξάθεζε ελφο θνκκαηηνχ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη απφ κία έσο θαη δχν θνξέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξψηε γηα θάπνηνπο 

ιφγνπο είρε απνηχρεη. Οη κνπζηθνί, πνπ «γξάθαλε κε ηελ πξψηε», ζεσξνχληαλ απφ ην 

θιηκάθην ησλ ερνιεπηψλ αιιά θαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο δηζθνγξαθηθήο εηαηξείαο 

αμηνινγφηαηνη θαη έραηξαλ ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο θαη ζαπκαζκνχ. Ο αξηζκφο ησλ 

«πξσηφγνλσλ κηθξνθψλσλ», πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ δελ ππέξβαηλε ζπλήζσο ηε κνλάδα, ην 

νπνίν ηνπνζεηνχηαλ κε ηέηνην ηξφπν απφ ηνπο ερνιήπηεο, έηζη ψζηε λα ηνλίδεηαη ε έληαζε 

θαη ε παξνπζία ηνπ ζνιηζηηθνχ νξγάλνπ ή ηνπ ηξαγνπδηζηή. Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο απαξραησκέλεο ερνιεπηηθήο ηερληθήο ήηαλ ε ξχζκηζε θαη ε ηζνξξνπία ησλ 

εληάζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κνπζηθνχο ηεξψληαο σο βαζηθή αξρή ηελ απμνκείσζε 

έληαζεο ηνπ νξγάλνπ ηνπο. Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ελφο θνκκαηηνχ ήηαλ πξνθαζνξηζκέλε θαη 

θπκαηλφηαλ ην κέγηζην πεξίπνπ ζηα 3 ιεπηά θαη 30 δεπηεξφιεπηα. Ο δεζκεπηηθφο 

παξάγνληαο ήηαλ ε ίδηα ε πιάθα ερνγξάθεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε πιάθα αλαπαξαγσγήο. Σν 

                                                 
32

 Μέρξη θαη ην 1930 δελ ππήξραλ νξγαλσκέλα studio ζηελ Διιάδα. Μεηά ην 1930 ήηαλ πιένλ ζε ιεηηνπξγία ηα 

νξγαλσκέλα studios ηεο Columbia. 
33

 πλήζσο ήηαλ κεγάια δσκάηηα μελνδνρείσλ, πνπ ηνπο θξεκνχζαλ γχξσ-γχξσ θνπξηίλεο έηζη ψζηε λα 

κεηψλνληαη ζην ειάρηζην νη ηπρφλ αληαλαθιάζεηο ηνπ ήρνπ ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο βαζηθέο ηνπιάρηζηνλ πξνυπνζέζεηο ελφο κνπζηθνχ studio. 
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ζπγθεθξηκέλν ηερληθφ πιαίζην ιεηηνπξγνχζε ηνπιάρηζηνλ έσο θαη ην 1955 – 1960 θαη θαηά 

ηελ πεξίνδν πιένλ ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ studios ηεο Columbia. 

         Ο δεχηεξνο βαζηθφο πφινο, απφ ηνλ νπνίν εμαξηηφηαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ε νκαιή 

εμέιημε ησλ ερνγξαθήζεσλ ήηαλ ηα δηνηθεηηθά «κνπζηθά» κέιε ησλ δηζθνγξαθηθψλ 

εηαηξεηψλ, πνπ ζπλήζσο θαηείραλ ηνλ ηίηιν ηνπ «θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή». Σα δηνηθεηηθά 

«κνπζηθά» θιηκάθηα απαξηίδνληαλ ζπλήζσο απφ αλζξψπνπο, νη νπνίνη είραλ κνπζηθή άπνςε 

γηα ην ρψξν. Σν θχξνο ηνπο θαζνξηδφηαλ απφ ηηο κνπζηθέο ηνπο γλψζεηο, απφ ηελ κνπζηθή 

ηνπο παξνπζία ζε ρψξνπο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη εμέιημεο θαη απφ ηελ αζθαιή θαη 

νπδέηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο. Βαζηθή κέξηκλα 

ησλ θαιιηηερληθψλ δηεπζπληψλ ήηαλ: α) ε επηινγή ηνπ ξεπεξηνξίνπ, ησλ κνπζηθψλ θαη ηεο 

νξγαλνινγηθήο ζχλζεζεο ηεο νξρήζηξαο, β) ε επηκέιεηα ησλ πξνβψλ πξηλ ηελ θχξηα 

ερνγξάθεζε, ε θαηαγξαθή ηνπ κνπζηθνχ θαη πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ηνπ 

θαηακεξηζκνχ ησλ δηάθνξσλ κνπζηθψλ ξφισλ, γ) ε απαξαίηεηε παξνπζία ηνπο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ερνγξαθήζεσλ γηα ηπρφλ απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ή παξαηεξήζεηο θαη δ) ν 

ηειηθφο ζπλδπαζκφο θαη θαηακεξηζκφο ησλ θνκκαηηψλ ζηηο πιάθεο. ην δηνηθεηηθφ απηφ 

πιαίζην θηλήζεθαλ κε επηηπρία θαη νη ηδησηηθνί (δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο) αιιά θαη νη 

θξαηηθνί θνξείο (ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί). 

 

         Ζ επηινγή ησλ κνπζηθψλ, πνπ θξίλνληαλ αξκφδηνη λα ιάβνπλ κέξνο ζε ερνγξαθήζεηο, 

γίλνληαλ φπσο πξνείπακε απφ ηνπο θαιιηηερληθνχο δηεπζπληέο ησλ εηαηξεηψλ πξηλ αιιά θαη 

κεηά ην 1930. Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θαιιηηερλψλ ήηαλ πνιππνίθηια, ηα νπνία φκσο φια 

είραλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ εκπνξεπκαηηθή θαη αγνξαζηηθή επηηπρία ηεο κνπζηθήο 

δεκηνπξγίαο ηνπο. Αθνξνχζαλ: α) ηε κνπζηθή θήκε πνπ ηνπο αθνινπζνχζε, ε νπνία ζα ήηαλ 

ινγηθφ λα είρε σο βαζηθφ απνηέιεζκα ηε κεγάιε δηάδνζε ηνπ δίζθνπ, β) ηηο κνπζηθέο ηνπο 

γλψζεηο, ηε κε πξνβιεκαηηθή ηνπο ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο κνπζηθνχο θαη κε ηνπο 

ηερληθνχο θαη ηέινο ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα γξάθνπλ αθφκα θαη κε ηελ πξψηε ερνγξάθεζε 

ρσξίο ηδηαίηεξα ιάζε, ζηνηρεία πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ νκαιή θαη ηαρηά εμέιημε ησλ 

ερνγξαθήζεσλ, άξα θαη ηελ κείσζε θφζηνπο απφ πιεπξάο ησλ εηαηξεηψλ θαη γ) ηελ 

πξνζσπηθή κνπζηθή ηνπο δεκηνπξγία, ε νπνία κπνξεί λα αληηπξνζψπεπε κεγάια θνηλσληθά 

ζηξψκαηα θαη λα αληηθαηφπηξηδε ηα ήζε θαη ηα πηζηεχσ ηνπο, λα επέθεξε λένπο ηξφπνπο 

κνπζηθήο ζθέςεο θαη ζχλζεζεο κε ηε βαζηθή βέβαηα πξνυπφζεζε λα είλαη απνδεθηνί απφ ην 

θνηλφ, άξα λα νδεγεζνχκε θαη απφ απηφλ ηνλ παξάγνληα ζηελ ηειηθή αγνξαζηηθή επηηπρία 
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ηνπ δίζθνπ. Οη κνπζηθνί ππέγξαθαλ ζπκβφιαηα ηα νπνία δηαξθνχζαλ έλα έηνο, θαη κε ηα 

νπνία πνιιέο θνξέο ήηαλ δεζκεπκέλνη λα βγάινπλ θαη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θνκκαηηψλ. 

Πνιιέο θνξέο ν κνπζηθφο, πνπ έπαηδε βαζηθφ ζνιηζηηθφ φξγαλν (βηνιί, κπνπδνχθη, ή 

θηζάξα), ήηαλ απηφο, πνπ πξφηεηλε κνπζηθνχο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζχλζεζε ηεο νξρήζηξαο. Οη 

κνπζηθνί κπνξνχζαλ λα έρνπλ ππνγξάςεη ζπκβφιαηα κε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο. 
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ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΠΛΑΗΗΧΝ ΟΡΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΖ ΕΧΖ ΣΟΤ 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ: 

 

         Ο Γεκήηξεο έκζεο ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο θαη ζπληειεζηέο ηνπ ιατθνχ αζηηθνχ ηξαγνπδηνχ, πνπ βίσζε θαη δεκηνχξγεζε 

θαζ’ φιε ζρεδφλ ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο απφ ην 1895 

έσο θαη ην 1950. 

 

         Βησκαηηθά κέζσ ηνπ παππνχ θαη ηνπ παηέξα ηνπ ήξζε ζε επαθή κε ηε ληφπηα κνπζηθή 

παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ηνπ. Δμαηηίαο ηεο θνκβηθήο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο γελέηεηξάο ηνπο, 

νη ληφπηνη Έιιελεο κνπζηθνί είραλ εληάμεη θαη αθνκνηψζεη κνπζηθά ζηνηρεία θαη απφ ηηο 

γεηηνληθέο ηνπο εζλνηηθέο νκάδεο. Γηα ην ιφγν απηφ ν λεαξφο έκζεο «είρε ζηα απηηά ηνπ» 

έλα παλ-βαιθαληθφ άθνπζκα, ην νπνίν κάιηζηα θαη έπαηδε, αθνινπζψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ηελ παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί, πσο 

νη γλψζεηο ηνπ γχξσ απφ ηε δπηηθή ζεκεηνγξαθία απεηέιεζαλ έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

δηεχξπλζεο ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο θαη πξαθηηθήο θαηαλφεζεο δηαθνξεηηθψλ πθψλ θαη 

εηδψλ κνπζηθήο. ηελ πεξίνδνο απηή ζθηαγξαθείηαη ε πξψηε κνξθή θαιιηηερληθήο 

παξνπζίαο ηνπ έκζε, σο ελφο εκη-επαγγεικαηία κνπζηθνχ, πνπ εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά 

κνπζηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ. 

 

         Ζ ζπλεξγαζία κε ην ηζίξθν ηνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα έξζεη ζε άκεζε επαθή κε 

κνπζηθνχο πνιηηηζκνχο (πεξηνρήο Βαιθαλίσλ βφξεηα-βνξεηναλαηνιηθά ηεο Διιάδνο θαη ηεο 

πεξηνρήο ηεο Πξνπνληίδαο), κε ηνπο νπνίνπο, αλ θαη παιαηφηεξα ζηε παηξίδα ηνπ είρε 

κεγάιν πνζνζηφ επηξξνήο ηνπο, πιένλ ηνπ δηλφηαλε ε επθαηξία λα ηνπο πξνζεγγίζεη απφ 

θνληά ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν δεκηνπξγίαο θαη εμέιημήο ηνπο. Οη ζπλερείο πεξηνδείεο θαη 

εκθαλίζεηο ζε θνηλφ κε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ ράξηζε ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο δηαιιαθηηθφηεηαο, ζηνηρεία πνπ ηνλ δηέθξηλαλ θαζ’ φιε ηελ πνξεία 

ηνπ. Ζ πεξίνδνο ζπλεξγαζίαο ηνπ έκζε κε ην ηζίξθν ζεκαηνδνηεί ηε δεχηεξε κνξθή 

θαιιηηερληθήο παξνπζίαο ηνπ, σο ελφο πιένλ επαγγεικαηία κνπζηθνχ, ν νπνίνο εξκελεχεη 

ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά θνκκάηηα, απαξαίηεηα γηα ηελ εμέιημε ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηηερληθψλ 

απαηηήζεσλ ελφο πξνγξάκκαηνο. Ζ πεξίνδνο απηή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο 

απαξρή επαθήο ηνπ θαιιηηέρλε κε ινγηφηεξνπο κνπζηθνχο ρψξνπο, πνπ εμέιημε ηεο ζα 
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απνηειέζνπλ ε δηακνλή ηνπ ζε Κσλζηαληηλνχπνιε θαη κχξλε, θαζψο θαη νη χζηεξεο 

πεξηνδείεο ηνπ ζε ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. 

 

         Κνκβηθφο ζηαζκφο ηεο θαξηέξαο ηνπ έκζε ήηαλ ε δηακνλή ηνπ θαη ε εξγαζία ηνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο θαιιηηέρλεο κπφξεζε λα έξζεη ζε επαθή κε ηε ιφγηα αιιά θαη κε ηε 

ιατθή κνπζηθή νζσκαληθή παξάδνζε, θαζψο επίζεο θαηάθεξε λα αθνκνηψζεη ζηνηρεία θαη 

απφ ηελ αξκέληθε. Καηαιήγνπκε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα απφ ην γεγνλφο, πσο ν έκζεο 

ήηαλ ηδηαίηεξα αγαπεηφο θαη θεκηζκέλνο φρη κφλν ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζηελ 

αξκέληθε θαη ζηελ ηνπξθηθή (ηνπ παιαηηνχ, αιιά παξάιιεια θαη πην ιατθψλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ). Ζ πεξίνδνο ηεο δηακνλήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ απηή, πνπ θαηά θχξην 

ιφγν δηακφξθσζε ζε κεγάιν πνζνζηφ ην κνπζηθφ χθνο πνπ ελζηεξλίζζεθε ν θαιιηηέρλεο 

ζηε κνπζηθή ηνπ εξκελεία θαη ζχλζεζε. Οη πεξηνδείεο ηνπ θαη ε ζχληνκε δηακνλή ηνπ ζηε 

κχξλε ηνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία επαθήο κε ηνλ ηξφπν δηαζθέδαζεο ιατθφηεξσλ ηάμεσλ θαη 

ηνπ θαζ’ νινθιεξία ζπζρεηηζκνχ θαη κεηάιιαμεο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ηεο ππαίζξνπ 

κε ηνπ ιατθνχ αζηηθνχ ηξαγνπδηνχ ηεο πφιεο. Οη θάζεηο ηεο Πφιεο θαη ηεο κχξλεο (θαζψο 

θαη ησλ επφκελσλ πεξηνδεηψλ ηνπ ζε Αζία θαη Αθξηθή) ήηαλ ε ηξίηε κνξθή θαιιηηερληθήο 

παξνπζίαο ηνπ έκζε ζηε κνπζηθή ζθελή ηεο επνρήο, κε ηελ ηδηφηεηα πάιη ηνπ 

επαγγεικαηία κνπζηθνχ, αιιά κε ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ξεπεξηνξίνπ 

ζην γνχζην ην δηθφ ηνπ θαη ζηηο ηδηνηνπηθφηεηεο ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ. 

 

         Οη πεξηνδείεο ηνπ ηέινο ζηε πξία, ηελ Παιαηζηίλε, ηελ Αηζηνπία θαη ηελ Αίγππην ηνλ 

έθεξαλ θνληά θαη κε άιια είδε κνπζηθήο δεκηνπξγίαο φπσο: κε ηνλ αξαβηθφ θαη κε ηνλ 

πεξζηθφ ηξφπν ζχλζεζεο θαη εξκελείαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

νξαηέο ζηελ χζηεξε εξκελεπηηθή θαη ζπλζεηηθή παξνπζία ηνπ θαιιηηέρλε θαηά ηηο 

πεξηφδνπο δηακνλήο ηνπ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Αζήλα, παξάιιεια φκσο ηνπ έδηλαλ 

ηελ δπλαηφηεηα ζθαηξηθφηεξεο θαη πιαηχηεξεο αληίιεςεο ηνπ κνπζηθνχ γίγλεζζαη. 

 

         Σα ιίγα ρξφληα δηακνλήο ηνπ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ε κφληκε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 

ζηελ Αζήλα ήηαλ νη πεξίνδνη, πνπ κπνξνχλ νη εξεπλεηέο λα πξνζεγγίζνπλ απηά ηνλ 

θαιιηηέρλε θαη λα δηακνξθψζνπλ ην παδι ηνπ πνιππνίθηινπ πξνθίι ηνπ, αηηηνιφγεζε ηνπ 

νπνίνπ απνηειεί ε πξναλαθεξφκελε παξάζεζε ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελφηεηαο. Ζ δπλαηφηεηα 

απηή καο παξέρεηαη κέζσ ησλ ερνγξαθήζεσλ ηνπ έκζε σο κνπζηθνχ, σο ζπλζέηε, σο 
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ελνξρεζηξσηή θαη σο παξαγσγνχ. Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο (εθηφο απηήο ηνπ κνπζηθνχ, ηελ 

νπνία έρνπκε ήδε πξναλαθέξεη) απνηεινχλ ηξεηο πεξαηηέξσ κνξθέο ηεο θαιιηηερληθήο 

παξνπζίαο ηνπ έκζε ζην κνπζηθφ ζηεξέσκα ησλ Αζελψλ. Καηά ηελ πεξίνδν 1920-1935 εθ 

κέξνπο ηνπ θαιιηηέρλε έκζε παξαηεξνχκε: α) ηνλ ελζηεξληζκφ ελφο θαζαξά πξνζσπηθνχ 

θαη θαηαζηαιαγκέλνπ πθνινγηθνχ ηξφπνπ εξκελείαο θαη ζχλζεζεο, ν νπνίνο ηνλ εληάζζεη 

ζηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο Μηθξαζηαηηθήο ρνιήο, β) ηελ ζηαζεξά κφληκε 

επηινγή ηνπ σο κνπζηθνχ (πξηλ θαη κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ ’22) 

ζπλεξγαζηψλ κε κνπζηθνχο κηθξαζηαηηθήο θαηαγσγήο θαη κνπζηθήο ηερλνηξνπίαο, γ) ηελ σο 

επί ην πιείζηνλ αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο επηινγή ξεπεξηνξίνπ δ) ηελ πξνηίκεζε ηνπ ζηνλ 

κηθξαζηαηηθφ ηξφπν ζηεζίκαηνο ηεο νξρήζηξαο θαη ελνξρήζηξσζεο ησλ θνκκαηηψλ. 

 

          Καηά ηελ πεξίνδν 1936-1941 έρνπκε πιένλ ζηελ πιήξε έθηαζε ηνπ ην άξηην πξνθίι 

ηνπ έκζε. Ζ απνδνρή απφ ηνλ έκζε ηεο πξφηαζεο αλάιεςεο ηεο ζέζεσο ηνπ δηεπζπληή 

ηνπ θαιιηηερληθνχ (παξαδνζηαθνχ θαη ιατθνχ) πξνγξάκκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ Ραδηνθσληθνχ 

ηαζκνχ Αζελψλ, ηδηφηεηα ε νπνία απνηειεί θαη ην επηζθξάγηζκα γηα ηελ θαζνιηθά 

νινθιεξσκέλε παξνπζία ηνπ θαιιηηέρλε ζηα κνπζηθά δξψκελα ησλ Αζελψλ,  ππνδειψλεη 

άκεζα δχν βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σν 

πξψην ζηνηρείν είλαη ην αδηακθηζβήηεην γεγνλφο ηεο κνπζηθήο ηνπ πιεξφηεηαο θαη 

ζεκλφηεηαο, ζηνηρείν πνπ ην ζπλαληάκε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο ηνπ θαιιηηέρλε. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε φκσο πεξίπησζε επηζθξαγίδεηαη πιένλ, φρη κφλν απφ ηελ θαζνιηθή ηνπ 

απνδνρή απφ ηελ θιεηζηή θνηλσλία ησλ κνπζηθψλ θαη απφ ηελ αλάιεςε ζέζεσλ ζε 

δηάθνξνπο ηδησηηθνχο
34

 θνξείο, αιιά επίζεο θαη κε ηελ «ζεηηθά» παξαγσγηθή ζηάζε ηνπ 

έκζε κε ηνπο ηφηε θξαηηθνχο θνξείο, γεγνλφο κέζα απφ ην νπνίν μεπξνβάιιεη θαη ην 

δεχηεξν θνκβηθφ ζηνηρείν: ε δηπισκαηηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζε κία θνηλσληθφ-πνιηηηθή 

θαηάζηαζε, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο ελαληησλφζνπλ, ζε ζηηγκάηηδε άκεζα θαη ζε 

έζεηε ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην. Ο Γεκήηξεο έκζεο θαηάθεξε κε πνιχ έληερλν ηξφπν λα 

ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζε δχν πιήξνπο αληηδηαζηνιήο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Απφ ηελ κία 

πιεπξά ήηαλ απφ ηνπο βαζηθνχο εθθξαζηέο κίαο πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο θαη απφ ηελ 

άιιε θαηάθεξε κε ηηο ζέζεηο πνπ θαηείρε ζηνλ Κξαηηθφ Ραδηνθσληθφ ηαζκφ Αζελψλ θαη 

ζηηο θξαηηθέο επηηξνπέο ινγνθξηζίαο λα είλαη αξκνληθά θαη φρη πξνθιεηηθά ζπκβηβαζκέλνο 

                                                 
34

 Ζ πξφηαζε αλάιεςεο ηεο ζέζεσο ηνπ θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή ζηηο δχν δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο ησλ 

αδεξθψλ Λακπξφπνπισλ. 
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κε ηηο αξρέο ηνπ ηφηε πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο, έηζη ψζηε λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πφζησλ λα ειέγρεη, λα ξεηνπζάξεη θαη λα πξνσζεί θαιιηηερληθέο 

δεκηνπξγίεο, ηηο νπνίεο βέβαηα ν ίδηνο πξψηα έθξηλε σο θαηάιιειεο γηα λα πξνσζεζνχλ  

ζηελ αγνξά. Σέινο θαηά ηελ πεξίνδν 1936-1941 εθ κέξνπο ηνπ κνπζηθνχ έκζε 

παξαηεξνχκε α) ηελ επηινγή ηνπ σο κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ θαη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ρψξν 

ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, β) ηελ ζπλεξγαζία ηνπ σο κνπζηθνχ θαη σο ελνξρεζηξσηή κε ηνπο 

πξψηνπο αληηπξφζσπνπο ηεο Διιαδηθήο ζρνιήο θαη ηέινο γ) ηελ ζπλεξγαζία ηνπ σο 

ζπλζέηε, ελνξρεζηξσηή ή παξαγσγνχ κε εθπξνζψπνπο ηνπ Πεηξαηψηηθνπ «Ρεκπέηηθνπ».  

 

         Ζ πεξίνδνο κεηά ην 1941 έσο ην 1950 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξίνδνο 

επαγγεικαηηθήο παξαθκήο ηνπ έκζε, ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε θαιιηηερληθή πηψζε ηνπ 

κνπζηθνχ, αιιά είλαη αλαπφθεπθηνο απνδέθηεο άκεζσλ επηξξνψλ ηεο αληίζηνηρεο επνρήο 

θαη ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ. Οη δχζθνιεο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο 

γηα φινπο ηνπο ιατθνχο κνπζηθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ν παξαγθσληζκφο ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο ζρνιήο κεηά ηελ Απειεπζέξσζε, θαζψο θαη νη νηθνγελεηαθέο δπζθνιίεο, πνπ 

αληηκεηψπηδε ε νηθνγέλεηα έκζε, επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηε ζεηηθή ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

θαιιηηέρλε. Σα ζπλερή ρηππήκαηα ηεο κνίξαο θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε νδήγεζαλ ζε 

καξαζκφ ηνλ θαιιηηέρλε, γεγνλφο πνπ ηνλ απφθνςε απφ πνιιέο επαγγεικαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηειηθφ ζιηβεξφ απνηέιεζκα ηνλ μαθληθφ ζάλαηφ ηνπ ην έηνο 1950. 
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ΔΡΓΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΗΑΓΡΑΦΖΖ ΣΖ ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ: 

 

         Γηα ηελ επθνιφηεξε θαη πην απηή παξνπζίαζε ηεο δηζθνγξαθηθήο πνξείαο ηνπ έκζε, 

θαζψο θαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη δπζθνιηψλ, πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, επηιέμακε λα θηλεζνχκε κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα 

κνπζηθά θνκκάηηα, πνπ ερνγξάθεζε ν έκζεο θαη κε ηηο ηξεηο κνπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο απφ ην 

έηνο 1926 έσο θαη ην 1948. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί γεληθφηεξα, πσο ε εκεξνκελία 

ερνγξάθεζεο ελφο θνκκαηηνχ δελ απνηειεί θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

ρξνλνιφγεζή ηνπ. Σν θνκκάηη κπνξεί λα πξνυπήξρε αξθεηφ δηάζηεκα πξηλ θαη απιά ή λα 

κελ είρε ερνγξαθεζεί ή λα κελ είρε εθδνζεί. 

 

         ΚΟΜΜΑΣΗ  1
ν
 : «Ατδίληθν», 1926, H.M.V., Θεζζαινλίθε. 

Ζ πξψηε νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ θαιιηηέρλε ζε κία απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο θφξκεο 

(ζπλζεηηθή θαη ρνξεπηηθή) ηεο επνρήο. Σν φλνκα ηνπ έκζε αλαγξάθεηαη ζην δίζθν, 

θαηλφκελν ζπάλην γηα εθείλε ηελ πεξίνδν ε αλαθνξά νλφκαηνο κνπζηθνχ
35

. Σν ζηνηρείν απηφ 

ηεθκεξηψλεη ηε κεγάιε θήκε, πνπ αθνινπζνχζε ήδε ηνλ θαιιηηέρλε θαη ιεηηνπξγνχζε σο 

θαζνξηζηηθφο δηαθεκηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εκπνξεπκαηηθή επηηπρία ηνπ δίζθνπ. Σα 

φξγαλα πνπ παίδνπλ ζην θνκκάηη είλαη βηνιί, θιαξίλν, νχηη, ζαληνχξη θαη θαζηαληέηεο. ην 

θνκκάηη απηφ δηαθαίλεηαη ε αμηνπξφζεθηε επθνιία κε ηελ νπνία ν έκζεο ζπλεξγάδεηαη 

αξκνληθά κε ηνπο ππφινηπνπο κνπζηθνχο. 

 

 

 

         ΚΟΜΜΑΣΗ  2
ν
 : «κπξληά Κακσκαηνχ», 1928, Pathé, Αζήλα. 

Ζ πξψηε ζπλζεηηθή θαη ζηηρνπξγηθή παξνπζία ηνπ έκζε. Σν ηξαγνχδη εξκελεχεη έλαο απφ 

ηνπο θαιχηεξνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ν Αληψλεο Γηακαληίδεο ή Υαηδεδηακαληίδεο «Νηαιθάο». 

ην θνκκάηη απηφ παξαηεξνχκε ηελ ζπλζεηηθή αξηηφηεηα θαη σξηκφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε. Σα 

φξγαλα πνπ παίδνπλ ζηελ ερνγξάθεζε είλαη βηνιί, ζαληνχξη, θηζάξα θαη νχηη, ε θιαζζηθή 

ζχλζεζε κηθξαζηαηηθήο νξρήζηξαο. Ζ ηζνξξνπία έληαζεο κεηαμχ βηνιηνχ θαη θσλήο ζην 

                                                 
35

 Σν ζπλεζέζηεξν ήηαλ ε αλαγξαθή ζηνπο δίζθνπο ησλ νλνκάησλ ησλ ηξαγνπδηζηψλ. 
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κέξνο, πνπ ππάξρεη θσλεηηθή εξκελεία, ππεξηεξεί πξνο ηε κεξηά ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

ηξαγνπδηζηή. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ ε χπαξμε απηνζρεδηαζηηθνχ κέξνπο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ βηνιηνχ. Σέινο αλαθέξεηαη απφ ην Νηαιθά ην φλνκα ηνπ έκζε. 

 

         ΚΟΜΜΑΣΗ  3
ν
 : «Ζ Μαξίηζα ε κπξληά», 1931, H.M.V., Αζήλα. 

Δπαλεθηέιεζε ηνπ 2
νπ

  θνκκαηηνχ κε ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο (ζην βηνιί ν έκζεο 

ζηελ εξκελεία ηνπ ηξαγνπδηνχ ν Νηαιθάο) αιιά ζε άιιε εηαηξεία θαη πιένλ ππφ ηελ 

θαιιηηερληθή δηεχζπλζε ηνπ έκζε. Σα φξγαλα, πνπ παίδνπλ ζηελ ερνγξάθεζε είλαη βηνιί, 

θαλνλάθη θαη θηζάξα, έλαο άιινο ζπλήζεο ηξφπνο ζχλζεζεο θαη ζηεζίκαηνο ηεο 

κηθξαζηαηηθήο νξρήζηξαο. Ζ ζηάζκε έληαζεο βηνιηνχ θαη θσλήο ζην θσλεηηθφ κέξνο, είλαη 

ζρεδφλ ηαπηφζεκε, αιιά κε μεθάζαξα πιένλ πην δηαπεξαζηηθή θαη «επηζεηηθή» εξκελεία 

απφ ην Νηαιθά. Απηφ εηθάδνπκε, πσο κπνξεί λα είλαη απφξξνηα  δχν γεγνλφησλ: α) ε άξηζηε 

ζπλεξγαζία ησλ δχν κνπζηθψλ, πνπ ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπλ παξάιιεια 

πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο ρσξίο λα έρνπλ ηνλ ελδφκπρν θφβν λα ππνπέζνπλ ζε κεισδηθφ 

ζθάικα θαη β) λα είλαη απνηέιεζκα εζθεκκέλεο πξνβνιήο ηεο παξνπζίαο ηνπ έκζε κέζσ 

ηεο ηδηφηππεο θαη ηεο δεμηνηερληθήο εξκελείαο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα 

ηνπ σο κνπζηθνχ ζηελ ερνγξάθεζε. Ζ έιιεηςε αλαθνξάο ηνπ νλφκαηνο ηνπ κάιινλ 

νθείιεηαη ζηελ γεληθφηεξε αξρή ηνπ λα κελ πξνβάιιεηαη άκεζα ν ίδηνο φηαλ ερνγξαθεί ζε 

εηαηξείεο, πνπ θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή, γηα λα κε ζεσξεζεί πσο θάλεη 

θαηάρξεζε εμνπζίαο. Σέινο παξαηεξνχκε ηελ απνπζία απηνζρεδηαζηηθνχ κέξνπο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ βηνιηνχ, βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κεηάβαζεο ζε άιινλ ηξφπν εμέιημεο ηεο κνπζηθήο 

έθθξαζεο. 

 

         ΚΟΜΜΑΣΗ  4
ν
 : «γνπξέ βαζηιηθέ κνπ», 1935, H.M.V., Αζήλα. 

Σν θνκκάηη είλαη έλαο γλσζηφηαηνο παξαδνζηαθφο κπάιινο θαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο ζηα 

δπηηθά παξάιηα ηεο Μηθξά-Αζίαο θαη ζην λεζηψηηθν ζχκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ ζε κία 

εθδνρή ηνπ απφ ην Γεκήηξε έκζε ζην βηνιί θαη ηε Ρίηα Ακπαηδή ζην ηξαγνχδη. Σα φξγαλα, 

πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ ερνγξάθεζε είλαη βηνιί θαη θηζάξα. ην θνκκάηη αλαδεηθλχεηαη 

ε εξκελεπηηθή θαη δεμηνηερληθή δεηλφηεηα ηνπ έκζε, γεγνλφο πνπ ζθηαγξαθεί ηηο 

πνιπεζληθέο κνπζηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη ηνλ θνζκνπνιίηηθν θαιιηηερληθφ ηξφπν ζθέςεο θαη 

εξκελείαο ηνπ, ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα ηνλ εληάμνπλ απζηεξά ζε ζπγθεθξηκέλε 

πθνινγηθή ζρνιή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν έκζεο ζπλνδεχεη ηελ 
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Ακπαηδή ζηε δηάξθεηα ηνπ θσλεηηθνχ κέξνπο. Παίδεη ζηελ ςηιή πεξηνρή ηνπ βηνιηνχ ζε 

πνιχ ρακειή έληαζε ηε βαζηθή κεισδία, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην θαηλφκελν 

ελφο «κνπζηθνχ ραιηνχ» γηα λα «παηήζεη» θσλεηηθά ε εξκελεχηξηα ην θνκκάηη πην εχθνια 

θαη ζίγνπξα. 

         ΚΟΜΜΑΣΗ  5
ν
 : «Σξάβα ζπάγθν», 1936, H.M.V., Αζήλα. 

 Σν θνκκάηη απνηειεί ζπλζεηηθή θαη ζηηρνπξγηθή δεκηνπξγία ηνπ έκζε ζε εθηέιεζε κίαο 

απφ ηηο κφληκεο παξηελέξ ηνπ ηε Ρίηα Ακπαηδή. ην θνκκάηη παίδνπλ ηα φξγαλα βηνιί, 

αξκφληθα, καληφια θαη θηζάξα. Σν ζηνηρείν, πνπ απνηειεί ιφγν γηα ηδηαίηεξε αλαθνξά, είλαη 

φρη κφλν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν έκζεο ζπλνδεχεη ηελ ηξαγνπδίζηξηα
36

,  παξαηήξεζε πνπ 

είρακε θάλεη θαη ζην πξνεγνχκελν θνκκάηη, αιιά ην γεγνλφο πσο δνκεί ηνηνπηνηξφπσο ηε 

ζχλζεζε ηνπ, έηζη ψζηε λα επηδεηθλχνληαη θαιχηεξα ηα εξκελεπηηθά θσλεηηθά ραξίζκαηα 

ηεο Ακπαηδή. Σέινο ζην νξγαληθφ γξήγνξν ραζάπηθν βιέπνπκε ηελ επηξξνή ηνπ 

ηαηαπιηαλνχ ηξφπνπ κνπζηθήο εμέιημεο γξήγνξνπ ραζάπηθνπ. 

 

         ΚΟΜΜΑΣΗ  6
ν
 : «Μαληήιη θαιακαηηαλφ». 

Με ην θνκκάηη απηφ θαζψο θαη ην επφκελν ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεηχρνπκε ζπγθξηηηθή 

αληηζηνηρία ησλ ηξφπσλ ηνπ έκζε, κε ηνπο νπνίνπο ζπλφδεπε θαη ζπλέζεηε ηηο δχν βαζηθέο 

ηνπ παξηελέξ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη είλαη θαη απηφ έλαο γλσζηφηαηνο παξαδνζηαθφο 

ζπξηφο θαιακαηηαλφο ζε κία εθδνρή ηνπ απφ ην Γεκήηξε έκζε ζην βηνιί θαη ηε Ρφδα 

Δζθελάδπ ζην ηξαγνχδη, ηε δεχηεξε απφ ηηο ζεκαληηθέο ηξαγνπδηζηηθέο εξκελεχηξηεο ηνπ. 

Σα φξγαλα, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ ερνγξάθεζε είλαη βηνιί αθνξληεφλ θαη θηζάξα. ην 

θνκκάηη βιέπνπκε, πσο ν έκζεο ζπλνδεχεη παίδνληαο ζηελ ςηιή ηνπ πεξηνρή ζρεδφλ ζε ίδην 

επίπεδν έληαζεο κε απηφ ηεο ηξαγνπδίζηξηαο. 

 

         ΚΟΜΜΑΣΗ  7
ν
 : «Σα βάζαλα ηεο πιχζηξαο», 1936, H.M.V., Αζήλα. 

 Σν θνκκάηη είλαη ζχλζεζε ηνπ Γεκήηξε έκζε θαη νη ζηίρνη ηνπ έρνπλ γξαθεί απφ ηε Ρφδα 

Δζθελάδπ. Σν θνκκάηη είρε πξννξηζηεί γηα λα εμππεξεηήζεη επηζεσξεζηαθέο αλάγθεο. Σα 

φξγαλα πνπ παίδνπλ είλαη βηνιί, θαλνλάθη, θηζάξα θαη δίιηα. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θνκκαηηνχ ζα ζέιακε λα ζθηαγξαθήζνπκε ην εμήο αμηνπεξίεξγν θαηλφκελν. ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ θαζψο θαη ζπλζέζεσλ ηνπ έκζε έσο πεξίπνπ ην 

έηνο 1933, πνπ έρεη εξκελεχζεη ε Δζθελάδπ κε ζπλνδεία ζην βηνιί ην έκζε αθνινπζείηαη ην 

                                                 
36

 ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζπλνδεχεη ην ηξαγνχδη παίδνληαο ζηε κεζαία πεξηνρή ηνπ βηνιηνχ. 
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ερεηηθφ επίπεδν έληαζεο, πνπ κφιηο αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θνκκάηη. Μεηά φκσο ην 

1934 έρνπκε κία ξηδηθή αιιαγή ζην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο. Ο έκζεο ζπλνδεχεη κε πνιχ 

ρακειή έληαζε ηελ ζηηγκή, πνπ ηξαγνπδάεη ε Δζθελάδπ, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ κε δπζθνιία 

γίλεηαη αληηιεπηή ε αίζζεζε ηεο χπαξμεο ηνπ βηνιηνχ. 

 

         ΚΟΜΜΑΣΗ  8
ν
 « Σν θαλαξίλη», 1934, Αζήλα. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη απνηειεί κία θιαζηθή πεξίπησζε δεκηνπξγίαο, πνπ δελ 

γλσξίδνπκε κε απφιπηε βεβαηφηεηα αλ ην θαηαηάζζνπκε ζηα  θνκκάηηα παξαδνζηαθνχ 

ξεπεξηνξίνπ ή είλαη ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ δίλνληαη απφ ηελ εηηθέηα ηνπ δίζθνπ 

ζχλζεζε ηνπ Γεκήηξε έκζε κε ζηίρνπο ηεο Ρφδαο Δζθελάδπ. ην θνκκάηη ηξαγνπδάεη ε 

Ρφδα Δζθελάδπ, παίδεη βηνιί ν Γεκήηξεο έκζεο, ελψ παξάιιεια αθνχγνληαη νχηη, 

θαλνλάθη, δίιηα θαη έλα ηδηφκνξθν πήιηλν πλεπζηφ, ην νπνίν κε πξνζζήθε λεξνχ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ κηκείηαη ην θειάεδηζκα πνπιηνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην θνκκάηη ζεσξείηαη 

ζαλ παξαδνζηαθφ ζκπξλαίηθν ηξαγνχδη. Ο πξνβιεκαηηζκφο, πνπ ζέινπκε λα πξνβάινπκε, 

είλαη, πσο επεηδή ην θνκκάηη α) δηαζέηεη ην ζπλζεηηθφ χθνο ηνπ έκζε θαη β) δελ δηαζέηνπκε 

ζηνηρεία γηα παιαηφηεξε εκθάληζε παξαιιαγψλ ηνπ θνκκαηηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο 

ρεξζνλήζνπ ηεο Δξπζξαίαο, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ δπηηθψλ κηθξαζηαηηθψλ 

παξαιίσλ, λα είλαη φλησο δεκηνπξγία ηνπ έκζε θαη ηεο Δζθελάδπ. Γελ ζα πξέπεη λα κελ 

αλαινγηζηνχκε ην γεγνλφο, πσο θαη νη δχν θαιιηηέρλεο είραλ αλδξσζεί κέζσ ηνπ ιατθνχ 

ξεπεξηνξίνπ ησλ πφιεσλ αιιά θαη ηεο ππαίζξνπ, κε ζπλέπεηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ βαζηδφκελνη ζε παξαδνζηαθέο θφξκεο. 

 

         ΚΟΜΜΑΣΗ  9
ν
 : «Μάε κε ηα ινπινχδηα ζνπ». 

ε αληηδηαζηνιή ηνπ πξνεγνχκελνπ θνκκαηηνχ παξαζέηνπκε ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. Σν 

θνκκάηη εξκελεχεηαη απφ ηε Ρίηα Ακπαηδή, ζην βηνιί είλαη ν Γεκήηξεο έκζεο θαη ζηελ 

ερνγξάθεζε αθνχγνληαη αθφκα νχηη θαη θηζάξα. Σν ηξαγνχδη απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλν κε δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ηνπ ζε επξεία έθηαζε ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο 

θαζψο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Πξνπνληίδαο έσο θαη ηα λνηηνδπηηθά κηθξαζηαηηθά παξάιηα. 
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ηελ εθηέιεζε απηή έρνπκε κία δηαζθεπαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έκζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

πνιπιεηηνπξγηθφ
37

 θνκκάηη. 

 

         ΚΟΜΜΑΣΗ  10
ν
 : «Μελ θάλεηο πηα ηελ έμππλε», 1937, Αζήλα. 

Σν θνκκάηη αλήθεη ζηνπο Γεκήηξε έκζε θαη ηξάην Παγηνπκηδή. Σα φξγαλα ηεο 

ερνγξάθεζεο είλαη κπνπδνχθη, κπαγιακάο θαη θηζάξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δεκηνπξγία είλαη κία 

απφ ηηο πνιιέο αληηπξνζσπεπηηθέο, κέζσ ηεο νπνίαο επηδεηθλχεηαη ην ζπλζεηηθφ θαη 

ελνξρεζηξσηηθφ ηαιέλην ηνπ έκζε ζε έλαλ ρψξν, πνπ ν ίδηνο πξνζσπηθά δελ είρε άκεζε 

ιεηηνπξγηθή επαθή. 

 

ΚΟΜΜΑΣΗ  11
ν
 : «ηαλ πίλεηο ζηελ ηαβέξλα», 1948, H.M.V., Αζήλα. 

Σν θνκκάηη είλαη ζπλζέηηθε δεκηνπξγία ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε κε ζηίρνπο ηεο σηεξίαο 

Μπέιινπ. Σξαγνπδνχλ ε Μπέιινπ θαη ν Σζηηζάλεο. ηελ ερνγξάθεζε αθνχγνληαη δχν 

κπνπδνχθηα θαη θηζάξα. Ο ξφινο ηνπ Γεκήηξε έκζε σο θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή είλαη 

απνθιεηζηηθά ελνξρεζηξσηηθφο κε ηπρφλ ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ζηνπο ζπληειεζηέο – 

κνπζηθνχο κε ηειηθή ηνπ ππεπζπλφηεηα  λα ξεηνπζαξηζηεί ην θνκκάηη κε ηέηνην ηξφπν, έηζη 

ψζηε λα πεξάζεη απφ ηηο θξαηηθέο επηηξνπέο ινγνθξηζίαο. 

                                                 
37

 Σν ηξαγνχδη απηφ ζε πνιιέο πεξηνρέο έρεη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ρξήζεηο: α) σο θαισζφξηζκα ηεο 

Πξσηνκαγηάο εηδηθφηεξα φηαλ πιέθαλε ηα καγηάηηθα ζηεθάληα, β) γηα λα απνραηξεηήζνπλε ηνπο λένπο, πνπ 

μεληηεπφληνπζαλ κφιηο θαινθαίξηαδε γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε «μέλνπο ηφπνπο» εθηφο ηεο παηξίδαο ηνπο. 
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ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΗΝΑΚΧΝ ΖΥΟΓΡΑΦΖΔΧΝ ΣΟΤ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ: 

 

         Οη πίλαθεο, πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ, πεξηέρνπλ ζηνηρεία ερνγξαθήζεσλ ηνπ Γεκήηξε 

έκζε σο κνπζηθνχ, σο ζπλζέηε θαη σο θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή, ηα νπνία ε γξάθνπζα δελ 

είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαζηαπξψζεη  κε πξσηνγελείο  πεγέο, ήηνη ηηο εηηθέηεο ησλ δίζθσλ ή 

πξσηφηππα αξρεία
38

. ε φζα θνκκάηηα ν έκζεο έρεη παξαπάλσ ησλ δχν ηδηνηήησλ π.ρ. 

ζπλζέηεο θαη κνπζηθφο, ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζε έλαλ απφ ηνπο δχν πίλαθεο έηζη ψζηε 

λα κελ ππάξρνπλ δηπινεγγξαθέο. Σα ζηνηρεία έρνπλ αληιεζεί: α) ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απφ ηελ πιεξέζηαηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Γαλήο κνπζηθνιφγνπ Lisbet Torp, ε νπνία 

θαιχπηεη επί ην πιείζηνλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1938 έσο θαη ην 1950, β) απφ ηελ 

έθδνζε παιαηψλ ερνγξαθήζεσλ 78 ζηξνθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηνπο απφ ην 

αξρείν ηνπ Παλαγηψηε Κνπλάδε, γ) απφ ζθφξπηεο δηζθνγξαθηθέο εθδφζεηο, νη νπνίεο 

δπζηπρψο δελ ζπλνδεχνληαη απφ βαζηθέο πιεξνθνξίεο ησλ αληίζηνηρσλ ερνγξαθήζεσλ, πνπ 

δηαζέηνπλ θαη δ) απφ πιεξνθνξίεο, πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ ππάξρνπζα ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, πσο νη εκεξνκελίεο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ 

δεχηεξνπ πίλαθα αλαθέξνληαη ζηηο εκεξνκελίεο έθδνζεο ηνπ δίζθνπ θαη ηνπ ηξίηνπ πίλαθα 

αλαθέξνληαη ζηηο εκεξνκελίεο ερνγξάθεζεο.            

                                                 
38

 Αλαθεξφκαζηε ζην αξρείν ηνπ Ζιία Πεηξφπνπινπ, ην νπνίν είλαη θαηαηεζεηκέλν ζηε Γελλάδην Βηβιηνζήθε, 

ζε αξρεία ησλ δηζθνγξαθηθψλ εηαηξεηψλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ  1
νο

 : ΖΥΟΓΡΑΦΖΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ Χ ΜΟΤΗΚΟΤ : 

 

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΚΟΜΜΑΣΗΟΤ ΔΡΜΖΝΔΤΣΔ ΑΡΗΘΜΟ ΔΚΓΟΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

01 Μαλέο Νέβα Γεκήηξεο Καιιίληθνο ή Αξαπάθεο ΑΟ 157 HMV 1926 

02 Μαλέο Ράζηη " ΑΟ 157 HMV 1926 

03 Μαλέο Νέβα Αληψλεο Γηακαληίδεο ή Νηαιθάο ΑΟ 158 HMV 1926 

04 Μαλέο Υηηδάδ " ΑΟ 158 HMV 1926 

05 Μαλέο Μαηδφξε " ΑΟ 159 HMV 1926 

06 Μαλέο Μηλφξε " ΑΟ 159 HMV 1926 

07 Μαλέο Σακπαραληψηηθνο " ΑΟ 160 HMV 1926 

08 Μαλέο Σδηβαέξη " ΑΟ 160 HMV 1926 

09 Μαπξνκάηα " ΑΟ 161 HMV 1926 

10 Μάγθηθν + Υήξα " ΑΟ 161 HMV 1926 

11 Σαηαπιηαλά (Μάγθηθν) " ΑΟ 162 HMV 1926 

12 Σζαρπίλα (Μάγθηθν) " ΑΟ 162 HMV 1926 

13 Με κνπ ραιάο ηα γνχζηα κνπ (Μάγθηθν)  " ΑΟ 163 HMV 1926 

14 Μπάξκπα Γψγνο (Μάγθηθν) " ΑΟ 163 HMV 1926 

15 Καξνηζηέξεο (Υαζάπηθν) " ΑΟ 164 HMV 1926 

16 Μαλάθη κνπ (Εετκπέθηθν) " ΑΟ 164 HMV 1926 

17 Ο Μπνρψξεο (Εετκπέθηθν) " ΑΟ 165 HMV 1926 

18 Ζ Γακίξα (Εετκπέθηθν) " ΑΟ 165 HMV 1926 

19 Μειεκέλην (Εετκπέθηθν) " ΑΟ 166 HMV 1926 

20 Απηάιηθν (Εετκπέθηθν) " ΑΟ 166 HMV 1926 

21 Μ’ έθαςεο (Καιακαηηαλφ) " ΑΟ 179 HMV 1926 
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22 Κφβσ κηα θιάξα (Σζάκηθν) " ΑΟ 179 HMV 1926 

23 Έβγα ήιηε κ’ έβγα (Καιακαηηαλφ) " ΑΟ 180 HMV 1926 

24 Μπάιινο Μπνπξλνβαιηφο " ΑΟ 180 HMV 1926 

25 Λαθίλα (Κιέθηηθν) " ΑΟ 181 HMV 1926 

26 Σξία πνπιάθηα παλ’ ςειά (Κιέθηηθν) " ΑΟ 181 HMV 1926 

27 Ληβάδηα (Κιέθηηθν) " ΑΟ 182 HMV 1926 

28 Σξπγφλα " ΑΟ 182 HMV 1926 

29 Σ’ είλ’ ν αρφο πνπ αθνχγεηαη (Κιέθηηθν) " ΑΟ 183 HMV 1926 

30 ‘Κείλν η’ αζηέξη (Κιέθηηθν) " ΑΟ 183 HMV 1926 

31 Εετκπέθηθνο  8002 Columbia Αγγι. 1927 

32 Ο Σδαηδάο Γηψξγνο Παπαζηδέξεο ? ? 1931 

33 Θενλίηζα  " ? ? 1931 

34 Υξφληα ζηελ μεληηηά Ρφδα Δζθελάδπ ? HMV 1935 

35 ηεο Αζήλαο ηηο νκνξθηέο " ? HMV 1935 

36 Παληξεχηεθα γηα λα ραξψ " ? HMV 1935 

37 Σα ραλνπκάθηα Ρίηα Ακπαηδή ? HMV 1935 

38 Δίζαη πφληνο " ? HMV 1935 

39 Μάε κνπ κε ηα ινπινχδηα ζνπ (πξηφο) " ? HMV 1935 

40 γνπξέ βαζηιηθέ κνπ (Μπάιινο) " ? HMV 1935 

41 Σν παηρλίδη ηνπ Ακεξηθάλνπ " ? ? 1935 

42 Παηξηληά Ρφδα Δζθελάδπ ? ? 1935 

43 αλ εγχξηδα απφ ηελ Πχιν ηξάηνο Παγηνπκηδήο ? ? 1936 

44 Γηαβνινθφξηηζν  Κψζηαο Σζαλάθνο ? ? 1936 

45 ηάδνπλ ηα θεξακίδηα ζνπ (πξηφο) Ρίηα Ακπαηδή ΑΟ 2331 HMV 1936 

46 Σν ηξηαληάθπιιν " ? ? 1939 



© Copyright: Vivi G. Kanellatou, 2002 35 

47 Ζ ρσξηαηνπνχια " ? ? 1939 

48 Κνπξάζηεθα ζηελ μεληηηά " ? ? 1939 

49 Μπάιινο κπνπξλνβαιηφο " ? ? ? 

50 Γελ εκπνξψ λα θιαίγσ πηα (Μπάιινο) " ? ? ? 

51 Μαληήιη θαιακαηηαλφ Ρφδα Δζθελάδπ ? ? ? 
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ΠΗΝΑΚΑ  2
νο

 : ΖΥΟΓΡΑΦΖΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ Χ ΤΝΘΔΣΖ : 

 

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΚΟΜΜΑΣΗΟΤ ΔΡΜΖΝΔΤΣΔ ΑΡΗΘΜΟ ΔΚΓΟΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

01 Ατδηληθφ   ? HMV 1926 

02 κπξληά Κακσκαηνχ (πξηφο) Αληψλεο Γηακαληίδεο «Νηαιθάο» Υ.80039 Pathé 1928 

03 Ο εβληαιήο (Εετκπέιηθν) Γηψξγνο Βηδάιεο GA 1467 ODEON 1930 

04 Ζ Μαξίηζα ε κπξληά (πξηφο) Αληψλεο Γηακαληίδεο «Νηαιθάο» ΑΟ 591 HMV 1931 

05 Ξαλζή θνπθιίηζα Δ. σθξνλίαπ  

«Βαγγειάθη» 

? ? 1931 

06 Ο Γηάλλεο Ρφδα Δζθελάδπ ? ? 1932 

07 Γε κε ζέιεηο πηα (πξηφο) " ? ? 1933 

08 Σν κσξφ " ? ? 1933 

09 Σν θαλαξίλη " ? ? 1934 

10 Σν εηζπξαθηνξάθη Ρίηα Ακπαηδή ΑΟ 2144 HMV 1934 

11 Αιεμαλδξηλή θειάρα (Αξάπηθν) Ρφδα Δζθελάδπ 

Βηξγηλία Μαγγίδνπ 

ΑΟ 2169 

Νν 3Α 

HMV 

Virginia Records 

1934 

1950 

12 Έηζη Μαξίθα δέρνκαη (Σζηθηεηέιη) Ρφδα Δζθελάδπ ΑΟ 2248 HMV 1935 

13 Σξάβα ζπάγγν (έξβηθν) Ρίηα Ακπαηδή ΑΟ 2291 HMV 1936 

14 πάζηα θσο κνπ γηα ηα κέλα 

(Σζηθηεηέιη) 

Ρίηα Ακπαηδή ΑΟ 2320 HMV 1936 

15 Μελ νξθίδεζαη βξε ςεχηξα Ρφδα Δζθελάδπ ? ? 1936 

16 Σα βάζαλα ηεο πιχζηξαο " ? ? 1936 

17 Απφςε αλ ζέιεηο " ? ? 1936 

18 Απεθάζηζα πνπιί κνπ (Εετκπέθηθνο) Ρίηα Ακπαηδή ? ? 1936 
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19 ζν ζέιεηο θη φιν ζέιεηο (πξηφο) Λέια Οηθνλνκίδνπ ? ? 1936 

20 Με κε ζηέιλεηο κάλα ζηελ Ακεξηθή 

(πξηφο) 

Ρίηα Ακπαηδή ? ? 1936 

21 Ο μελεηεπκέλνο Ρφδα Δζθελάδπ ? ? 1936 

22 Γέξν Ακεξηθάλνο Γεκήηξεο Πεξδηθφπνπινο ? ? 1936-37 

23 Σεο αγάπεο ην βνηάλη (Σζηθηεηέιη) Κψζηαο Σζαλάθνο ΑΟ 2374 HMV 1937 

24 Μπνέκεο  ηειάθεεο Πεξπηληάδεο ? ? 1937 

25 Ζ ςεπηνθηιία ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

ηξάηνο Παγηνπκηδήο 

? ? 1937 

26 Μελ θάλεηο πηα ηελ έμππλε ηξάηνο Παγηνπκηδήο ? ? 1937 

27 Γπν καχξα κάηηα αγαπψ Γηψξγνο Παπαζηδέξεο ? ? 1937 

28 Ο παζαηέκπαο Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1938 

29 Γπν καχξα κάηηα γλψξηζα  ηξάηνο Παγηνπκηδήο ? ? 1938 

30 ε παίξλσ δίρσο θξάγθν (Υαζάπηθν) ηειάθεο Πεξπηληάδεο ΑΟ 2439 HMV 1938 

31 Μάλλα ηεο Γηψξγαηλαο ν γηνο (Μπάινο) Ρίηα Ακπαηδή ΑΟ 2424 

ΑΥ 4052 

HMV 

HMV (Σνπξθία) 

1938 

? 

32 Ζ Μαγδάισ (Υαζάπηθν) ηειάθεο Πεξπηληάδεο ΑΟ 2464 HMV 1938 

33 Με ηηο καηηέο ζνπ 

(Λατθφ ηξαγνπδάθη) 

Ρίηα Ακπαηδή / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

ΑΟ 2485 HMV 1939 

34 ε μέξσ (πξηφο) Ρφδα Δζθελάδπ ΑΟ 2465 HMV 1939 

35 Να κε πηζηεχεηο θίινπο ηξάηνο Παγηνπκηδήο / ηέιηνο 

Υξπζίλεο 

ΑΟ 2501 HMV 1939 

36 Γπν κεξάθηα ζηελ θαξδηά κνπ 

(Εετκπέθηθν) 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο ΑΟ 2538 HMV 1939 

37 Απφςε κε ηελ θνχξζα κνπ (Εετκπέθηθν) ηξάηνο Παγηνπκηδήο / ηέιηνο 

Υξπζίλεο 

ΑΟ 2569 HMV 1939 
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38 Σν θφθθηλφ ζνπ ην γνβάθη (Υαζάπηθν) ηξάηνο Παγηνπκηδήο / ηειάθεο 

Πεξπηληάδεο 

ΑΟ 2570 HMV 1939 

39 Πεξηπιαλψκελνο "  2.OGA 865 I HMV 1939 

40 Υξηζηίλα Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ  Columbia 1939 

41 κπξληά "  Columbia 1939 

42 Με κπέξδεςαλ ηα κάηηα ζνπ (Υαζάπηθν) Νηαίδε ηαπξνπνχινπ /  

Π. ηπιηαλίδεο 

ΑΟ 2677 HMV 1940 

43 Μ’ έλα θαξάβη θνξηεγφ (Καιακαηηαλφο) Ρίηα Ακπαηδή DG 6489Α Columbia 1940 

44 ηείιε ακάμη πάξε κε Ρίηα Ακπαηδή DG 6489B Columbia 1940 

45 Μηθξφ παληξεκελάθη κνπ*   Columbia 1940 

46 Πάκε απφςε κε βαξθνχια* Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1940 

47 Γηπιφρνξδν    ? ? 1940 

48 Φηιφ γαδί Ησάλλα Γεσξγνθνπνχινπ / Μαλψιεο 

Υηψηεο 

? HMV 1946 

49 Έια θαη ζα θαινπεξάζεηο Λ. Υαξκαληά /  

Α. Υαξκαληάο 

DG 6650 Columbia 1948 

50 Καιακαηηαλνί  ΑΟ 2815Α HMV 1948-49 

51 Υξφληα ζηηο ζάιαζζεο γπξλψ Άλλα θαη Αηκίιηα Υαηδηδάθε ΑΟ 2815Β HMV 1948-49 

52 Σα δπν ζνπ κάηηα ηειάθεο Πεξπηληάδεο ? ? ? 

53 Γηψξγν κνπ θαξκαθψζεθα Ρφδα Δζθελάδπ ? ? ? 

54 Με ‘ρεηο θάλεη ζαλ θνπξέιη Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? ? 

55 Σν θαλαξίλη Ρφδα Δζθελάδπ ? ? ? 

56 Ζ παξακάλα θη ν βαξθάξεο Βηξγηλία Μαγγίδνπ ? ? ? 

*ηα θνκκάηηα απηά ν Γεκήηξεο έκζεο ππνγξάθεη κε ην ςεπδψλπκν ηέιηνο Γξφζνο.  
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ΠΗΝΑΚΑ  3
νο

 : ΖΥΟΓΡΑΦΖΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ Χ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ : 

 

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΚΟΜΜΑΣΗΟΤ ΔΡΜΖΝΔΤΣΖ ΤΝΘΔΣΖ ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΚΓΟΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

01 Φεχγεηο θαη κέλσ κφλνο κνπ Ρφδα Δζθελάδπ Ρφδα Δζθελάδπ ΑΟ 2465 HMV 1939 

02 Γηα κηα αγάπε άπηζηε Κψζηαο Σζαλάθνο Γξεγφξεο Αζίθεο ΑΟ 2481 HMV 1939 

03 Θέισ λα ζε αληακψζσ ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

ηέιηνο Υξπζίλεο 

 ΑΟ 2522 HMV 1939 

04 Ζ κηθξή απ’ ην Παζαιηκάλη ηειάθεο Πεξπηληάδεο Γεκήηξεο Γθφγθνο ΑΟ 2522 HMV 1939 

05 Παξεγνξηά ηα κάηηα ζνπ Γ. Ρνπκειηψηεο Βαζίιεο Σζηηζάλεο ΑΟ 2523 HMV 1939 

06 Αξξψζηεζα καλνχια κνπ  Γηάλλεο Γξαγάηζεο OGA 863 I HMV 1939 

07 Σξεηο αδεξθέο  " OGA 863 IΗ HMV 1939 

08 κνξθε κπξληά   OGA 864 Η/IΗ HMV 1939 

09 Γη’ απηή ην ξίρλσ ζην πηνηφ ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

 OGA 865 IΗ HMV 1939 

10 Γιέληα ηε ςεχηηθε ηε ζθαίξα ηειάθεο Πεξπηληάδεο Μ. Μηραειίδεο OGA 867 I HMV 1939 

11 Ήκνπλ κηθξφ θαη αλήιηθν Αζ. Δπγεληθφο / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γ. Αζεκέληνο OGA 867 IΗ HMV 1939 

12 Καιφθαξδε Νηίλα ηξάηνο Παγηνπκηδήο Κψζηαο Καλνχιαο ? ? 1939 

13 Θέισ ζπίηη θαη ιεθηά ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Κψζηαο Καλνχιαο ? ? 1939 

14 Σν ηξαγνχδη ησλ ςαξάδσλ Ρίηα Ακπαηδή  ? ? 1939 

15 Ζ κηθξή γεηηνλνπνχια Γηψξγνο Παπαζηδέξεο  ? ? 1939 
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16 Παξάηεζε ηα ςέκαηα ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

 ? ? 1939 

17 Έκνξθε κπξληά ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

 ? ? 1939 

18 ηαλ ήζνπλα κηθξνχια Ρίηα Ακπαηδή  ? ? 1939 

19 Αλ ζέιεηο θαη δε ζέιεηο Ρίηα Ακπαηδή . 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

 ? ? 1939 

20 Έκπα Λεληψ κνπ ζην ρνξφ Ρίηα Ακπαηδή Γεκψδεο ? ? 1939 

21 ηαλ κνπ είπεο έρε γεηα   ? ? 1939 

22 Υξπζνχια Ρίηα Ακπαηδή  ? Columbia 1939-40 

23 Γηα δεο ηα βιαρφπνπια " Γεκψδεο ? ? 1939-40 

24 Υξπζφ γατηαλάθη " Γεκψδεο ? ? 1939-40 

25 Μαξίθα κνπ κε μέραζεο Αζ. Δπγεληθφο  ? ? 1939-40 

26 Σν θνθαιάθη ηεο λπρηεξίδαο Ρίηα Ακπαηδή  ? RCA Victor 1939-40 

27 Αγάπα κε λα ζ’ αγαπψ " ηειάθεο Πεξπηληάδεο ? RCA Victor 1939-40 

28 Σν θνπζηαλάθη έραζε κηα φκνξθε Σζηηζηξίγθνο Γεκψδεο ? ? 1939-40 

29 Γε ζην ‘πα πεξδηθνχια κνπ " Γεκψδεο ? ? 1939-40 

30 Ση λα ηα θάλσ ηα θινπξηά Γηψξγνο Παπαζηδέξεο  DG 6482Α Columbia 1939-40 

31 Αξάρσβα " Γεκψδεο DG 6482Β Columbia 1939-40 

32 Απφςε κε ηελ θνχξζα κνπ ηξάηνο Παγηνπκηδήο Κψζηαο Καλνχιαο ? ? 1939-40 

33 Σν λαπηάθη "  ? ? 1939-40 

34 Υαξάκαηα κηα Κπξηαθή Αζελά Αηξαΐδνπ  ? ? 1939-40 

35 Μηα βιαρνπνχια αξξψζηεζε " Γεκψδεο  ? ? 1939-40 

36 Σν θφ9θθηλν γνβάθη ηξάηνο Παγηνπκηδήο  ? ? 1939-40 

37 Με δπν θηιηά ζνπ ςεχηηθα "  ? ? 1939-40 
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38 Με ηνλ γην ηεο Αθξνδίηεο Π. Καιέιεο  ? ? 1939-40 

39 Αηηία ζέιεηο γηα λα βξεηο "  ? ? 1939-40 

40 Γηαζεκί  ηειάθεο Πεξπηληάδεο  ? ? 1939-40 

41 Καιιηνπάθη  "  ? ? 1939-40 

42 Οη ηξαηάξεδεο Γηψξγνο Παπαζνδέξεο Γεκψδεο  ? HMV 1939-40 

43 Θάιαζζα π’ αλάζεκα ζε " Γεκψδεο ? HMV 1939-40 

44 Σζειηγθνπνχια  Μ. Καιέξγεο Γεκψδεο  ? ? 1939-40 

45 Γατηάλη κνπ πιεγκέλν " Γεκψδεο  ? ? 1939-40 

46 Γπν καχξα κάηηα γλψξηζα ηξάηνο Παγηνπκηδήο  ? ? 1939-40 

47 Ζ κάλα πνπ ζε γέλλεζε "  ? ? 1939-40 

48 Γπξλψ ζαλ λπρηεξίδα "  ? ? 1939-40 

49 Σν πέξαζκα "  ? ? 1939-40 

50 Φχγε άπνλε θαθηά Ρίηα Ακπαηδή  ? ? 1939-40 

51 Γελ ζεισ λα ζε μέξσ Αζ. Δπγεληθφο  ? ? 1939-40 

52 Μαξίθα κνπ κε μέραζεο "  ? ? 1939-40 

53 Γχν θίινη Π. Καιέιεο  ? ? 1939-40 

54 Γηα θξάηεζε ηνλ φξθν ζνπ "  ? ? 1939-40 

55 Μάζε ην κηα θαη θαιή Ρφδα Δζθελάδπ  ? ? 1939-40 

56 Ζ κηθξή μαλζνχια "  ? ? 1939-40 

57 Πνηνο έιαηνο θξαηάεη δξνζηά (πξηφο) Λ. Ρνπβάο Γεκψδεο  ? ? 1940 

58 Δζέλα πάλε ηα θινπξηά " Γεκψδεο ? ? 1940 

59 Υεηιάθη κνπ κειαρξηλφ  ηέιηνο Υξπζίλεο ? ? 1940 

60 Πξηλ ζε γλσξίζσ  " ? ? 1940 

61 Αγαπψ ηα καχξα κάηηα ηξάηνο Παγηνπκηδήο Μάξθνο Βακβαθάξεο ? ? 1940 

62 Σν γειεθάθη ζνπ κηθξή  Γεκήηξεο Γθφγθνο ? ? 1940 
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63 Φηιελάδεο  Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1940 

64 Αθνχ κ’ αξέζεη λα γπξλψ  " ? ? 1940 

65 Θα πξνηηκήζσ ζάλαην (Υαζάπηθνο)  " ? HMV 1940 

66 Θα βξσ κηα άιιε κε θαξδηά  " ? ? 1940 

67 Με ηπιίμαλε δπν θίλεο Ησάλλα Γεσξαθνπνχινπ / 

η. Κεξνκχηεο 

" ? ? 1940 

68 Με ζέλα μεινγηάζηεθα  Κψζηαο Καλνχιαο ? ? 1940 

69 Πνπιηά κνπ δηαβαηάξηθα Γηψξγνο Παπαζηδέξεο Γεκψδεο ? HMV 1946 

 Δλχρησζε θαη βξάδηαζε " Γεκψδεο  ? HMV 1946 

70 Γηα θνίηα κηα γπλαίθα Μαλψιεο Υηψηεο / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Μαλψιεο Υηψηεο ? ? 1946 

71 Ζ κπφκπα  Κψζηαο Ρνχθνπλαο ? ? 1946 

72 Εέπνο  ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Ο. Μνζρνλάο 

 ? HMV 1946 

73 Γηαρακπίκπη  " Ησάλλεο Παπατσάλνπ ? HMV 1946 

74 Σα έξεκα ηα μέλα Γεκήηξεο Αηξαΐδεο  ? HMV 1946 

75 ην ιηκαλάθη ζνπ ηξάηνο Παγηνπκηδήο  ? HMV 1946 

76 Οη κπαγιακάδεο "  ? HMV 1946 

77 Θέιεηο λα γίλσ θαη γπξλάο ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

Κψζηαο Μαλίζαιεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο ?  1946 

78 Σα κπαγιακαδάθηα ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

η. Κεξνκχηεο 

ηξάηνο Παγηνπκηδήο ΑΟ 2702 HMV 1946 

79 Σν ιηκαλάθη  " ΑΟ 2702 HMV 1946 
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80 ηνλ Άγην Κσλζηαληίλν Νηαίδε ηαπξνπνχινπ Βαζίιεο Σζηηζάλεο  

(ΔΠ) 062-1701751 

HMV 1946 

? 

81 ην γάκν ζνπ κε θάιεζεο (Εετκπέθηθνο) Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

η. Κεξνκχηεο 

η. Κεξνκχηεο ? Columbia 1946 

82 Με κε καιψλεηο " " ? Columbia 1946 

83 Σεο καζηνχξαο ην ζθνπφ ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

η. Κεξνκχηεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1946 

84 Σν πξσί κε ηε δξνζνχια ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" ? 

(ΔΠ) 062-1701811 

HMV 1946 

? 

85 Ση ηα ‘ζεια λα κπιέμσ ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

Κψζηαο Μαλίζαιεο 

" ? ? 1946 

86 Ο παζαηέκπνο Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

Μαλψιεο Υηψηεο 

Μαλψιεο Υηψηεο ? HMV 1946 

87 Κνκπνινγάθη  Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ Γηψξγνο Μεηζάθεο JOG 23 HMV 1946 

88 Ο ινπιάο " " JOG 23 HMV 1946 

89 Σν παιηφπαηδν " " ? ? 1946 

90 νππηά  Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

η. Κεξνκχηεο 

" ? ? 1946 

91 Αζελαίηζα  ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" ? ? 1946 

92 Υαηδή κπαμέο (Μπαμέ ηζηθιίθη) " " ? 

(ΔΠ) 062-1701801 

HMV 1946 

? 

93 Με γπλαίθεο κε ηξαβηέζαη " " ? 

(ΔΠ) 062-1701781 

HMV 1946 

? 
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93 Καηάδηθνο  Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" ? ? 1946 

94 Ο ζεξηάλεο ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

ηξάηνο Παγηνπκηδήο 

" ? HMV 1946 

95 Γελ κε ζηεθαλψλεζαη Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

" ? HMV  

96 Ο ινπιάο Γηψξγνο Μεηζάθεο / 

Γηψξγνο Μαλίζαιεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο ? Columbia 1946 

97 Κνκπνινγάθη  " " ? Columbia 1946 

98 Αλεκφηξαηα   Κψζηαο Ρνχθνπλαο ? ? 1946 

99 Βνπλφ κε βνπλφ (Υαζάπηθν) ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Μαλψιεο Υηψηεο 

Μαλψιεο Υηψηεο ? ? 1946 

100 Μαδί κνπ δελ ηαηξηάδεη Νηαίδε ηαπξνπνχινπ Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1946 

101 Βάξθα γηαιφ (Υαζαπνζέξβηθν) ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" ? ? 1946 

102 Υήξα δσληνρήξα σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? Columbia 1947 

103 Σα παηδηά ηεο αγνξάο ηξάηνο Παγηνπκηδήο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο DG 6641 Columbia 1947 

104 ηαλ ζηα θέληξα ζε πεγαίλσ " " DG 6641 Columbia 1947 

105 Σν λαλνχξηζκα . Παζαιάξε / 

Γηψξγνο Μεηζάθεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο DG 6649 Columbia 1947 
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106 Σν παηδί πνπ κπήθε ηψξα Γηψξγνο Μεηζάθεο / 

. Παζζαιάξε / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο DG 6649 Columbia 1947 

107 Μπιε θαη άζπξν (Εετκπέθηθν) Λ.  Υαξκαληά / 

Α. Υαξκαληάο 

Α. Υαξκαληάο DG 6650 Columbia 1947 

108 Νηφκηλα ληφκηλα Μάξγαξσ 

(Υαζαπνζέξβηθνο) 

 Ησάλλεο Παπατσάλλνπ ? ? 1947 

109 Πάςε λ’ αθνχο ηε θίιε ζνπ ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Ο. Μνζρνλάο 

" ? ? 1947 

110 Αξγνζβήλεηο κφλε Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο DG 6650 Columbia 1947 

111 Ζ παξαδφπηζηε Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" ? ? 1947 

112 Ο θαεκφο ηνπ ρσξηζκνχ Ο. Μνζρνλάο Ησάλλεο Παπατσάλλνπ DG 6650 Columbia 1947 

 Αιαληάξηθν (Υαζάπηθνο)  Ο. Μνζρνλάο / 

Ησάλλεο Παπατσάλλνπ 

Ησάλλεο Παπατσάλλνπ DG 6656 Columbia 1947 

113 Αξγθεληίλα  Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ DG 6657 Columbia 1947 

 Βξάδηα ζηε Υαβάη " " DG 6657 Columbia 1947 

114 Νχρηεο ηεο ηακπνχι Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1947 

115 Ζ ακαξησιή ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1947 
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116 Καηεξίλα Θεζζαινληθηά Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1947 

117 Χο πφηε πηα ηέηνηα δσή Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

Π. Σζανπζάθεο 

" ? ? 1947 

118 Σνπ κπαηίξε ην κεξάθη   ? ? 1947 

119 Σξειφ θνξίηζη Νηνχν Υαξκαληάο Μαλψιεο Υηψηεο DG 6664 Columbia 1947 

 Σδεκηιέ (Αλαηνιίηηθν ηξαγνχδη) " " DG 6664 Columbia 1947 

120 Με κπαηίξηζεο " Α. Υαξκαληάο DG 6665 Columbia 1947 

 Αθνχ γχξηδα ζθαίξα Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ Γηψξγνο Μεηζάθεο DG 6666 Columbia 1947 

121 Πνηνο θαεκφο ηνλ βαζαλίδεη Π. Σζανπζάθεο / 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ  

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ DG 6667 Columbia 1947 

122 Βξάδηαζε  Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο DG 6668 Columbia 1947 

123 Μηα πνπ ζέξλεη ην καληήιη Κψζηαο Ρνχθνπλαο Κψζηαο Ρνχθνπλαο DG 6669 Columbia 1947 

124 Να θχγεηο θηγνπξαηδή   ? ? 1947 

125 αξαληαπέληε ιεκνληέο " " DG 6669 Columbia 1947 

126 Μνπ θιέςαλ ηελ αγάπε κνπ Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ  Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1947 

127 Κνπξάγην πηα θαξδηά κνπ ηξάηνο Παγηνπκηδήο  ? ? 1947 

128 Μηα θαη ε δσή ζα ζβήζεη "  ? ? 1947 

129 πνπ θαη λα παο Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1947 

130 Να κε ζε δσ θηγνπξαηδή Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

Π. Σζανπζάθεο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1947 
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131 Άη καλνχια κνπ  Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1947 

132 Κάησ ζην Παζαιηκάλη (Υαζάπηθν) Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Π. Πεηδάο ? ? 1947 

133 ε πνηνλ ζα πσ ηνλ πφλν κνπ Νηνχν Υαξκαληάο Α. Υαξκαληάο ? ? 1947 

134 Γπλαίθα είλαη  η. Σδνπαλάθνο ? ? 1947 

135 Μηα θαη ε δσή ζα ζβήζεη  ηξάηνο Παγηνπκηηδήο ? ? 1947 

136 Σν ιαρείν (Υαζάπηθνο) Ο. Μνζρνλάο / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλεο Παπατσάλλνπ ? ? 1947 

137 Δίκαη ζηνλ θαεκφ ζνπ ζχκα ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Π. Σζανπζάθεο 

 ? ? 1947 

138 Βαζαληζηήξην είλ’ ν έξσο Ο. Μνζρνλάο Ησάλλεο Παπατσάλλνπ DG 6676 Columbia 1947 

 Ση κάγηα ζνπ έρνπλε πνηίζεη 

(Υαζαπνζέξβηθν) 

Ο. Μνζρνλάο / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

" DG 6676 Columbia 1947 

139 αλ δεη θαλείο ζηε κνλαμηά Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γεκήηξεο Γθφγθνο DG 6677 Columbia 1947 

140 Φαξνπνχια (θνπγγαξάδεο) ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ 

" DG 6677 Columbia 1947 

141 Νεξάηδα    ? ? 1947 

142 Μηα κέξα ηνλ αξλήζεθε  Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1947 

143 Πνηνο λπρηεξηλφο δηαβάηεο  Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1947 

144 Σν παηδί σηεξία Μπέιινπ / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο / 

η. Υξπζίλεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? Columbia 1947 

145 ηαλ πίλεηο ζηελ ηαβέξλα σηεξία Μπέιινπ / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" ΑΟ 2774Β HMV 1947 
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146 Πνπ ‘ζνπλα Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

Μαλψιεο Υηψηεο 

Μαλψιεο Υηψηεο ΑΟ 2780Α HMV 1947 

147 Γηα πάληα ζα κε ράζεηο ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Μαλψιεο Υηψηεο 

" ΑΟ 2780Β HMV 1947 

148 Ζ θαθαβηά (πξηφο) ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Κψζηαο Ρνχθνπλαο 

Ησάλλεο Παπατσάλλνπ ? ? 1948 

149 Σα ληάηα είλαη κηα θνξά Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1948 

150 Αλνηρηά παίδ’ ε ζαξδέια  Ησάλλεο Παπατσάλλνπ ? ? 1948 

151 Φνβάκαη κε ζε ράζσ Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ΑΟ 2796Α HMV 1948 

152 Ση ζνπ έθηαημε ε θνπέια   ΑΟ 2796Β HMV 1948 

153 Σα δπν ζνπ ρείιε  Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ DG 6691 Columbia 1948 

154 Να ην πάξεηο ην θνξίηζη (Υαζάπηθνο) Ο. Μνζρνλάο / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλεο Παπατσάλλνπ DG 6692 Columbia 1948 

155 Πξηλ ην ράξακα " " DG 6692 Columbia 1948 

156 Σα πην θαιά κνπ ρξφληα Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο DG 6694 Columbia 1948 

157 Κηζκέη  . Υάζθηι / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

. Υάζθηι ΑΟ 2793Α HMV 1948 

158 πνηνο αγαπά δειεχεη (Εετκπέθηθνο) . Υάζθηι πχξνο Καιθφπνπινο ΑΟ 2793Α HMV 1948 

159 Με ζεο λα απνρσξήζεηο Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ΑΟ 2796Β HMV 1948 

160 Άλνημε δηφηη δελ αληέρσ σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλεο Παπατσάλλνπ ΑΟ 2799Α HMV 1948 
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161 Σν ‘ρεη ε θαηεξγάξα κπιέμεη " " ΑΟ 2799Β HMV 1948 

162 Ήξζε ε αγάπε ζηελ θαξδηά Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Δι. Σζαγθάξεο DG 6702Α Columbia 1948 

163 Έθπγεο θάπνην δεηιηλφ " Κψζηαο Καπιάλεο DG 6702Β Columbia 1948 

164 Έρσ ηα πάληα βαξεζεί 

(Εετκπέθηθν θακειηέξηθν) 

σηεξία Μπέιινπ Ησάλλεο Παπατσάλλνπ DG 6706Α Columbia 1948 

165 Ο κπνπθεηδήο σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

" DG 6706Β Columbia 1948 

166 Κάηζε λα πηνχκ’ έλα θξαζί Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Γηψξγνο Μεηζάθεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο DG 6708Α Columbia 1948 

167 Σεο κπακπέζαο ην θηιί Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

" DG 6708Β Columbia 1948 

168 Δίζαη ε γπλαίθα πνπ γνπζηάξσ Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ DG 6711Α Columbia 1948 

169 Σξίδ’ ε πφξηα πνπ αλνίγεη " " DG 6711Β Columbia 1948 

170 Σν ζπρλνπέξαζκα Ο. Μνζρνλάο Ησάλλεο Παπατσάλλνπ ? ? 1948 

171 Δίζαη γπαλίθα ηνπ κπειά Ησάλλεο Παπατσάλλνπ / 

ηειιάθεο Πεξπηληάδεο 

" ? ? 1948 

172 Σνπο θίινπο κε μερλάο σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο DG 6713Α Columbia 1948 

173 Αο ηα ιφγηα θαηά κέξνο " " DG 6713Β Columbia 1948 

174 Σζηγθάλα  σηεξία Μπέιινπ Βαζίιεο Σζηηζάλεο ΑΟ 2807Α HMV 1948 

175 Κάλε θνπξάγην θαξδηά κνπ σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλεο Παπατσάλλνπ ΑΟ 2807Β HMV 1948 

176 Αο κε ηειεηψλεη ε βξαδηά Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1948 
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177 Γηαηί κ’ αξληέζαη " " ? ? 1948 

178 Με κε καιψλεηο κάλα κνπ Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο ΑΟ 2810Α HMV 1948 

179 Έια κηα λχρηα " " ΑΟ 2810Β HMV 1948 

180 Γηαηί κ’ αξληέζαη Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1948 

181 Αο κε ηειεηψλεη ε βξαδηά   ? ? 1948 

182 Μπνξεί λα ην ‘ρνπλ πιαλέςεη . Υάζθηι / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1948 

183 Πάιησζε ην ζαθάθη κνπ " " ? ? 1948 

184 Ση θη αλ είκαζηε θησρνί . Υάζθηι . Υάζθηι DG 6716Α Columbia 1948 

185 θέθηνκαη ηνλ ρσξηζκφ καο " πχξνο Καιθφπνπινο DG 6716Β Columbia 1948 

186 Έλα θη έλα θάλνπλ δπν σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1948 

187 Ο λαχηεο " " ? ? 1948 

188 Αιιέγθξν   Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1948 

189 Γηαηί κε μχπλεζεο πξσί   ΑΟ 2814Α HMV 1948 

190 Έρεη δίθην ην παηδί Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο / 

Π. Σζανπζάθεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο ΑΟ 2814Β HMV 1948 

191 Μάγθα κνπ ζπκκν(ξ)θψζνπ πηα Π. Σζανπζάθεο / 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" DG 6723Α Columbia 1948 

192 Κάπνηνο άγλσζηνο αιήηεο Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

Π. Σζανπζάθεο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" DG 6723Β Columbia 1948 



© Copyright: Vivi G. Kanellatou, 2002 51 

193 Γηα ζε κεζψ θάζε βξάδπ Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

Π. Σζανπζάθεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1948 

194 Σεο αγάπεο ην ηξαγνχδη (Υαζάπηθν)  Ησάλλεο Παπατσάλλνπ ? ? 1948 

195 Μνλαρνγηφο Π. Σζανπζάθεο / 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1948 

196 Καηζηβέια (Καξζηιακάο) σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1948 

197 Σν κεξάθη ηεο θαξδηάο κνπ σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1948 

198 ηε δσή καο πνπ θνπιά . Υάζθηι / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

. Υάζθηι ? ? 1948 

199 Απφ γπλαίθεο δάθξπα  Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1948 

200 Θέισ λα θαινπεξάζσ . Υάζθηι / 

Π. Σζανπζάθεο 

. Υάζθηι ? ? 1948 

201 Ώξεο ζε θξπθνθνηηάδσ Μαξίθα Νίλνπ / 

Μαλψιεο Υηψηεο 

Μαλψιεο Υηψηεο ? ? 1948 

202 Γίρσο παιηφ ζηε γεηηνληά Π. Σζανπζάθεο Κψζηαο Καπιάλεο ? ? 1948 

203 Γελ ζε λνηάδεη δελ ζε λνηάδεη Π. Σζανπζάθεο / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

" ? ? 1948 

204 Μάγηζζα πνπ γλψξηζεο πνιιά Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

Π. Σζανπζάθεο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ΑΟ 2823Α HMV 1948 

205 Έλλνηα ζνπ θαη ζα κνπ πιεξψζεηο " " ΑΟ 2823Β HMV 1948 

206 Γψζ’ κνπ ην δψζ’ κνπ ην 

(Υαζαπνζέξβηθν) 

σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλεο Παπατσάλλνπ ? ? 1948 
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207 Κη αλ ρσξίζακε δελ θηαίσ Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γεκήηξεο Γθφγθνο ? ? 1948 

208 Σν πηθξακέλν αγφξη  Π. Σζανπζάθεο ? ? 1948 

209 Σν μεθάλησκα  Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1948 

210 Ση ην ‘ζεια λα κπιέμσ Π. Σζανπζάθεο " ? ? 1948 

212 πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή Π. Σζανπζάθεο / 

σηεξία Μπέιινπ 

" ? ? 1948 

213 ε πήξαλ απ’ ηα ρέξηα κνπ σηεξία Μπέιινπ / 

Π. Σζανπζάθεο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" ? ? 1948 

214 θνηείληαζε  σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1948 

215 Σν παιηφ " " ? ? 1948 

216 Ζ θαλαθάξηζζα Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1948 

217 Ρψηα ηεο πηάηζαο ηα παηδηά 

(Εετκπέθηθνο) 

σηεξία Μπέιινπ / 

Γηψξγνο Μεηζάθεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1948 

218 Θα θάζεζαη σηεξία Μπέιινπ Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1948 

219 Πξέπεη λα καο πεηο . Υάζθηι Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1948 

220 Άηληε ψξα θαιή Νηνχν Υαηδηδάθε Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1948 

221 Γηαηί ζε μερσξίδσ " " ? ? 1948 

222 Σξάβα ζην ίζν ακάμη (πξηφο) σηεξία Μπέιινπ Κψζηαο Καξχπεο ? ? 1948 

223 Μηα θφξε κεζνγείηηζζα " η. Υξπζίλεο ΑΟ 2839Α HMV 1948 

224 Ο ρεηκψλαο είλαη πξφβιεκα κεγάιν . Υάζθηι / 

Μαλψιεο Υηψηεο 

Μαλψιεο Υηψηεο ? ? 1948 
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225 Ζ καθξηά ζνπ θνχζηα " " ? ? 1948 

226 Σν ινπινχδη " Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1948 

227 Σα πξσηνβξφρηα " " ? ? 1948 

228 Γιπθηά κνπ κάλα (Εετκπέθηθνο) σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Α. Υαξκαληάο ΑΟ 2844Α HMV 1948 

229 Ζ θαξδηά ηνπ κάγθα (Υαζάπηθνο) " " ΑΟ 2844Β HMV 1948 

230 Ζ βδνκάδα σηεξία Μπέιινπ / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο DG 6759Α Columbia 1949 

231 Ζ ζεαηξίλα " " DG 6759Β  Columbia 1949 

232 πηηάθη κνπ γελλήζεθα Αζ. Δπγεληθφο Α. Αζαλαζίνπ ? ? 1949 

233 Φχζα αγέξη 

(πξηφο, ιατθφ ηξαγνπδάθη) 

Δ. σθξνλίνπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γ. σθξνλίνπ ? ? 1949 

234 Θέισ θφζκν λα ραξψ " " ? ? 1949 

235 Άλζξσπνη άλζξσπνη  Ησάλλεο Παπατσάλλνπ ? ? 1949 

236 Σν ‘θαγεο ην παηδί  " ? ? 1949 

237 Σνλ άληξα ηεο γπξεχεη  " ? ? 1949 

238 Νχρηεο μελπρηψ ρσξίο ειπίδα Μαξίθα Νίλνπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

" ? ? 1949 

239 Μπξάβν ζε παξαδέρνκαη Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1949 

240 Πάςε καλνχια κνπ λα θιαηο σηεξία Μπέινπ σηεξία Μπέινπ ? ? 1949 

241 ε θηιίεο δελ πηζηεχσ σηεξία Μπέιινπ / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" ? ? 1949 

242 Φηιελαδίηζα κνπ . Υάζθηι . Υάζθηι DG 6760Β  Columbia 1949 
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243 Σν γξάκκα . Υάζθηι / 

ηειιάθεο Πεξπηληάδεο / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο ΑΟ 2857Α HMV 1949 

244 Έλνρν κε θσλάδνπλ Δ. σθξνλίνπ / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο / 

Γ. Πεξδηθφπνπινο 

" ΑΟ 2857Β HMV 1949 

245 Ο καραιφκαγθαο σηεξία Μπέιινπ / 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο 

" ? ? 1949 

246 Σν θαηλνχξγην ηζηθηεηέιη " " ? ? 1949 

247 Κιακέλε κνπ ‘ξζεο κηα βξαδηά " " ? ? 1949 

248 Μάλα κνπ θαξδνχια κνπ . Υάζθηι / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

" ? ? 1949 

249 Έηζ’ είλαη ε δσή . Υάζθηι . Υάζθηι ? ? 1949 

250 Ξεκπάιηζεο ηνλ άληξα κνπ " " ? ? 1949 

251 Σν καχξν ραξέκη  Βαζίιεο Σζηηζάλεο ? ? 1949 

252 Υακέλνο άγγεινο Α. παλγθαδφξνο / 

Μαλψιεο Υηψηεο 

Μαλψιεο Υηψηεο ? ? 1949 

253 Έη γθηνπιέ γθηνπιέ . Υάζθηι Μαλψιεο Υηψηεο ? ? 1949 

254 Σφζα ηξάβεμα γηα ζέλα Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γεκήηξεο Γθφγθνο ? ? 1949 

255 Έρσ απφςε ηξειφ κεξάθη " " ? ? 1949 

256 Πσο πέξαζαλ ηα ρξφληα Ο. Μνζρνλάο Ησάλλεο Παπαησάλλνπ ? ? 1949 

257 ’ αγαπψ θαη κε ζε λνηάδεη " " ? ? 1949 

258 Ζ θαηαηγίδα (Υαζάπηθνο) σηεξία Μπέιινπ / 

Μαλψιεο Υηψηεο 

Α. Υαξκαληάο ? ? 1949 
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259 Γελ ππνθέξεζαη " " DG 6766 Columbia 1949 

260 Να! απηά κνπ θάλεηο σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1949 

261 Σν θαξπδφηζνπθιν " " ? ? 1949 

262 Ξχπλεζε θαη κελ θνηκάζαη Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Ησάλλα Γεσξγαθνπνχινπ ? ? 1949 

263 Σν κνλαζηήξη λα ‘λαη θαιά " " ? ? 1949 

264 Έθπγεο κε παξάηεζεο . Υάζθηι  ? ? 1949 

265 Καηεξγάξα  Μαξίθα Νίλνπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο 

Μαξίθα Νίλνπ ? ? 1949 

266 Αο ηελ θξίλεη ν Θεφο " " ? ? 1949 

267 Θα γπξίζεηο θάπνην δείιη σηεξία Μπέιινπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Γηψξγνο Μεηζάθεο 

Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1949 

268 Θέισ λα πάςεηο λα γειάο Α. παλγθαδφξνο / 

Μαλψιεο Υηψηεο 

. Σδνπαλάθνο ? ? 1949 

269 Ο ιαγφο Δ. σθξνλίνπ / 

ηειάθεο Πεξπηληάδεο / 

Γηψξγνο Μεηζάθεο / 

η. Κεξνκχηεο  

Γηψξγνο Μεηζάθεο ? ? 1949 
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ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΑ Δ ΜΟΡΦΖ CDs : 

 

         Σα CDs, πνπ παξαζέηνληαη ζηε ζπλέρεηα αθνξνχλ ερνγξαθήζεηο ηνπ Γεκήηξε έκζε σο 

κνπζηθνχ, σο ζπλζέηε θαη σο ζηηρνπξγνχ. Οξηζκέλα απφ ηα CDs έρνπλ σο κνλαδηθφ ηνπο 

πεξηερφκελν απνθιεηζηηθά θνκκάηηα ηνπ θαιιηηέρλε. Σα ππφινηπα είλαη ζπιινγέο, ηα νπνία 

πεξηέρνπλ κεκνλσκέλα θνκκάηηα ηνπ θαιιηηέρλε. 

 

 πλζέηεο ηνπ Ρεκπέηηθνπ Νν 5 «Γεκήηξεο έκζεο Η», ΑΡΥΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΑ, επηκέιεηα Παλαγηψηε Κνπλάδε, αξ. : 7 24348 04172 2, παξαγσγή : 

MINOS-EMI, [χλνιν 18 θνκκάηηα], 

 πλζέηεο ηνπ Ρεκπέηηθνπ Νν 48 «Γεκήηξεο έκζεο ΗΗ», ΑΡΥΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΑ, επηκέιεηα Παλαγηψηε Κνπλάδε, αξ. : 7 24349 92222 8, παξαγσγή : 

MINOS-EMI, [χλνιν 18 θνκκάηηα], 

 «Ρφδα Δζθελάδπ – Ρίηα Ακπαηδή ζε δεκνηηθά ηξαγνχδηα», αξ. : 7243 8 33509 2 6, 

παξαγσγή : MINOS-EMI, [χλνιν 2 κε αζθάιεηα αλαγλσξηζκέλα θνκκάηηα (01, 11)], 

 Ζ ηέρλε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξαγνπδηνχ «Ρίηα Ακπαηδή», επηκέιεηα Πέηξνπ Σακπνχξε, 

αξ. : C/1010, παξαγσγή : ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΟ, [χλνιν 1 κε αζθάιεηα 

αλαγλσξηζκέλν θνκκάηη (13)], 

 «Οη Πεγέο ηνπ δεκνηηθνχ καο ηξαγνπδηνχ Νν 2», επηκέιεηα Γεκήηξεο Ράληνο, αξ. : 7 

24348 08452 1, παξαγσγή : MINOS-EMI, [χλνιν 1 θνκκάηη (03)], 

 «Οη Πεγέο ηνπ δεκνηηθνχ καο ηξαγνπδηνχ Νν 4», επηκέιεηα Γεκήηξεο Ράληνο, αξ. : 7 

24348 08472 9, παξαγσγή : MINOS-EMI, [χλνιν 2 θνκκάηηα (05, 07)], 

 «Σα πξνπνιεκηθά δεκνηηθά Νν 5» αξ.: Νν 173, παξαγσγή : ΑΘΖΝΑΨΚΖ 

ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΚΖ, [χλνιν 2 θνκκάηηα (21, 22)], 

 Ρεκπέηηθν εξγηάλη Νν 1 «Σξαγνχδηα ηνπ Καθέ-Ακάλ (1929-1950)», επηκέιεηα Πέηξνπ 

Σακπνχξε, αξ. : 8290-CD2, παξαγσγή : FM Records, [χλνιν 3 κε αζθάιεηα 

αλαγλσξηζκέλα θνκκάηηα (03, 09, 10)], 

 Ρεκπέηηθν εξγηάλη Νν 1 «Σξαγνχδηα ηνπ Υσξηζκνχ (1936-1950)», επηκέιεηα Πέηξνπ 

Σακπνχξε, αξ. : 8290-CD8, παξαγσγή : FM Records, [χλνιν 1 κε αζθάιεηα 

αλαγλσξηζκέλν θνκκάηη (12)], 

 Ρεκπέηηθν εξγηάλη Νν 1 «Σνπ Άδε θαη ηνπ Υάξνπ (1931-1950)», επηκέιεηα Πέηξνπ 

Σακπνχξε, αξ. : 8290-CD10, παξαγσγή : FM Records, [χλνιν 1 κε αζθάιεηα 

αλαγλσξηζκέλν θνκκάηη (13)], 
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 Ρεκπέηηθν εξγηάλη Νν 2 «Σεο Θάιαζζαο», αξ. : 8290-CD4, παξαγσγή : FM Records, 

[χλνιν 1 κε αζθάιεηα αλαγλσξηζκέλν θνκκάηη (16)], 

 Ρεκπέηηθν εξγηάλη Νν 2 «Ρεκπέηηθεο θσλέο ζε δεκνηηθά ηξαγνχδηα», αξ. : 8290-CD10, 

παξαγσγή : FM Records, [χλνιν 1 κε αζθάιεηα αλαγλσξηζκέλν θνκκάηη (04)]. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ : 

 

         Ζ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ζεκάησλ ηεο ειιεληθήο δηζθνγξαθίαο εηδηθφηεξα πξηλ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 είλαη έλα αξθεηά δχζθνιν εγρείξεκα. Ζ βηβιηνγξαθία είλαη ειάρηζηε θαη γηα 

πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ πιήξσο αλεπαξθήο, αηεθκεξίσηε έσο θαη ακθηζβεηνχκελε. πσο 

έρνπκε πξναλαθέξεη ε πξφζβαζε ζε πξσηφηππα αξρεία πιεξνθνξηψλ είλαη αξθεηά δχζθνιε έσο 

θαη απαγνξεπηηθή εμαηηίαο θπξίσο ηεο ζπαληφηεηαο θαη ηεο πνιπηηκφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιηθνχ. Ζ αζάθεηα ζηελ παξάζεζε πνιιψλ ζηνηρείσλ ησλ ερνγξαθήζεσλ θαη ε κε αξκφδνπζα 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αθζνλνχλ αλεπεμέξγαζηα ζε αξρεία 

βηβιηνζεθψλ ή ζπιιεθηψλ, θαζηζηνχλ ην έξγν αθφκα δπζθνιφηεξν.  

 

         Ζ παξνχζα εξγαζία γηα ηελ δηζθνγξαθηθή παξνπζία ηνπ Γεκήηξε έκζε είλαη έλα 

εηζαγσγηθφ βνεζεηηθφ εξγαιείν, γηα φπνηνπο ζειήζνπλ λα εκβαζχλνπλ ζην πξναλαθεξζέλ 

δήηεκα. Σν ειάρηζην ηνπ ρξφλνπ, ε έιιεηςε αθξηβψλ ζηνηρείσλ θαη ε πνιππνηθηιφηεηα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ θαιιηηέρλε ήηαλ αξλεηηθά θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πεξαηηέξσ αξηηφηεηα ηεο 

κειέηεο. Θεσξνχκε φκσο, πσο έρνπκε παξνπζηάζεη κία ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ κέρξη ησλ εκεξψλ 

καο εθδνζέληνο πιηθνχ θαη έρνπκε ζέζεη θάπνηνπο βαζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνιφγεζεο γηα ηνπο ηπρφλ επεξρφκελνπο κειεηεηέο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
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ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΑΘΔΖ ΗΣΟΡΗΚΧΝ-ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ ΜΔ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΗΣΟΡΗΚΟ-

ΜΟΤΗΚΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΓΧΝ: 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ-ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΗΣΟΡΗΚΟ-ΜΟΤΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

 

 Α΄ Πεξίνδνο:  Αξρέο 19
νπ 

 έσο 1922 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

1821-1824 

Διιεληθή Δπαλάζηαζε 

Α1 : Απφ ηηο αξρέο 19
νπ

 έσο ην 1892-93 

Μεηαίρκην δεκνηηθνχ  ππαίζξνπ/ ιατθνχ αζηηθνχ. 

1833-1856 

Διεχζεξν & Απηφλνκν Διιεληθφ Κξάηνο (Απφιπηε & πληαγκαηηθή Μνλαξρία) 

 

1893-… 

Έμαξζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Εεηήκαηνο αλάκεζα ζε Βνχιγαξνπο θαη Έιιελεο. 

Α2 : Απφ ην 1893 έσο ην 1912-13 

Φαηλφκελν Αζηπθηιίαο, Αθκή θαθέ-ακάλ, 

1909 

ηξαηησηηθφ Πξαμηθφπεκα, Δξρνκφο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. 

Μεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηηο Ζ.Π.Α. 

1912-1913 

Βαιθαληθνί Πφιεκνη. (πλζήθε Βνπθνπξεζηίνπ). 
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ΗΣΟΡΗΚΟ-ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ-ΜΟΤΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

 Β΄ ΠΔΡΗΟΓΟ:  1922  έσο  1945 

ΚΛΑΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

1922 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή (Κάςηκν κχξλεο). 

Β1 :  Απφ ην 1922 έσο ην 1933 

Δπηθξάηεζε Μηθξαζηαηηθήο ρνιήο. 

1924 

Αλαθήξπμε Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο, Ίδξπζε Κνκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. 

 

 Β2 : Απφ ην 1934 έσο ην 1937  

1936 

Καηάξγεζε Γεκνθξαηίαο, Δπηβνιή ηεο Γηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά. 

πλχπαξμε Μηθξαζηαηηθήο ρνιήο θαη Πεηξαηψηηθνπ 

«Ρεκπέηηθνπ». 

 Β3 : Απφ ην 1937 έσο ην 1941 

1940 

Έλαξμε Διιελν-ηηαιηθνχ Πνιέκνπ. 

Διεγρφκελε Γεκηνπξγία, Δπηβνιή Λνγνθξηζίαο, 

Απαξρή επξσπατθνχ πξνθίι δεκηνπξγίαο. 

1941-1944 

Καηάιεςε ηεο Διιάδνο απφ ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα θαηνρήο. 

Β4 : Απφ ην 1941 έσο ην 1945 

Οηθνλνκηθή Δμαζιίσζε Μνπζηθψλ, 

Θάλαηνο πνιιψλ απφ απηψλ. 
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ΗΣΟΡΗΚΟ-ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ-ΜΟΤΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

 Γ΄ Πεξίνδνο:  1945 έσο 1955 

ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

1946-1949 

Δκθχιηνο Πφιεκνο 

Γ1 : Απφ ην 1945 έσο ην 1949 

πλέρηζε Δπηβνιήο Λνγνθξηζίαο, Αθαληζκφο αξθεηψλ 

εθπξνζψπσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρνιψλ. 

1951-1965 

Βαζηιεπφκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία 

Γ2 : Απφ ην 1950 έσο ην 1955 

Έμαξζε θαηλνκέλνπ Αζηπθηιίαο, 

Δπηθξάηεζε ηεο Διιαδηθήο ζρνιήο, 

Δκθάληζε ηνπ «Αξρνληνξεκπέηηθνπ». 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ : 

 

 Βνιηψηεο – Καπεηαλάθεο, Ζιίαο, Ελλήνων μούζα λαϊκή, εθδ. ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ – Α. Α. 

ΛΗΒΑΝΖ, Αζήλα 1997. 

 Βνιηψηεο – Καπεηαλάθεο, Ζιίαο, Αδέζποηερ μελωδίερ, εθδ. ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ – Α. Α. 

ΛΗΒΑΝΖ, Αζήλα 1999. 

 Γακηαλάθνο, ηάζεο, Παπάδοζη ανηαπζίαρ και λαϊκόρ πολιηιζμόρ, εθδ. ΠΛΔΘΡΟΝ, 

Αζήλα 1995. 

 Γξαγνπκάλνο, Πέηξνο, Καηάλογορ ελληνικήρ διζκογπαθίαρ 1950 – 2000, Αζήλα 2000. 

 Καινγεξφπνπινο, Σάθεο, Σο λεξικό ηηρ ελληνικήρ μοςζικήρ, Σφκνο 5
νο

 ιήκκα: 

«αινληθηφο», εθδ ΓΗΑΛΛΔΛΖ, Αζήλα 1998. 

 Κνπλάδεο, Παλαγηψηεο, Ειρ ανάμνηζιν ζηιγμών ελκςζηικών, εθδ. ΚΑΣΑΡΣΗ, Αζήλα 

2000. 

 Κνπλάδεο, Παλαγηψηεο, Δημήηπηρ έμζηρ Ι & ΙΙ, έλζεηα ησλ δχν CDs, εθδ. MINOS-

EMI, Αζήλα 1995. 

 Μαληάηεο, Γηνλχζεο Γ., Οι θωνογπαθηηζήδερ, εθδ. ΠΗΣΗΛΟ, Αζήλα 2001. 

 βνξψλνο, Νίθνο Γ., Επιζκόπηζη ηηρ νεοελληνικήρ ιζηοπίαρ, εθδ. ΘΔΜΔΛΗΟ, Αζήλα 

1999. 

 Torp, Lisbet, SALONIKIOS the best violin in the Balkans, publ. MUSEUM 

TUSCULANUM PRESS / UNIVERSITY OF COPENHAGEN, Copenhagen 1993. 

 Υαηδεπαληαδήο, Θφδσξνο, Σηρ Αζιάηιδορ μούζηρ επαζηαί…, εθδ. ΣΗΓΜΖ, Αζήλα 1986. 
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ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ CD ΜΔ ΣΑ ΠΡΟ ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΜΜΑΣΗΑ: 

 

1. «Ατδίληθν», 1926, H.M.V., Θεζζαινλίθε, 

2. «κπξληά Κακσκαηνχ», 1928, Pathé, Αζήλα, 

3. «Ζ Μαξίηζα ε κπξληά», 1931, H.M.V., Αζήλα, 

4. «γνπξέ βαζηιηθέ κνπ», 1935, H.M.V., Αζήλα, 

5. «Σξάβα ζπάγθν», 1936, H.M.V., Αζήλα, 

6. «Μαληήιη θαιακαηηαλφ», 

7. «Σα βάζαλα ηεο πιχζηξαο», 1936, H.M.V., Αζήλα, 

8. « Σν θαλαξίλη», 1934, Αζήλα, 

9. «Μάε κε ηα ινπινχδηα ζνπ», 

10. «Μελ θάλεηο πηα ηελ έμππλε», 1937, Αζήλα, 

11. «ηαλ πίλεηο ζηελ ηαβέξλα», 1948, H.M.V., Αζήλα. 
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