Playlist με τίτλο: Ο παραμερισμός του γυναικείου φύλου
Δημιουργήθηκε από akis pitsanis στις 11 Απριλίου 2016
Περιγράφει: Συνθέσεις του ρεμπέτικου που εξιστορούν μέσω ανδρικών ερμηνειών την υποτίμηση και τον
παραμερισμό του γυναικείου φύλλου, αλλά και αντίστροφα γυναικείες ερμηνείες οι οποίες αποδίδουν
έκφραση αναζήτησης ελευθερίας λόγου και αποφάσεων από τη γυναίκα της προπολεμικής και της
μεσοπολεμικής εποχής στην Ελλάδα. Στις φωνογραφήσεις αυτές διαδραματίζονται καταστάσεις
(πιθανόν κάποιες φορές σε υπερθετικό βαθμό ή ακόμη και σε φαντασιακές καταστάσεις
απελευθερωμένης στάσης ζωής), έτσι κι αλλιώς, η κατάσταση αντιμετώπισης της γυναίκας την εποχή
εκείνη φαίνεται να απασχολούσε τους 'ρεμπέτες' μιας και έχουν φωνογραφηθεί κάμποσες συνθέσεις για
το θέμα όπως παρατηρούμε. Η προτίμηση των συνθετών να ερμηνευτούν τραγούδια γυναικείας φύσης
από ανδρικές παρουσίες και το αντίστροφο, μάλλον υποδηλώνει τη συμπόνια του ενός στο άλλο φύλλο
μέσω της τραγουδιστικής επιτέλεσης και εν τέλει διάδοσής της στο ευρύ κοινό μέσω της κυκλοφορίας
των δίσκων.'Η διαφορά του λαϊκού τραγουδιστή με το ρεμπέτη ερμηνευτή είναι ότι ο λαϊκός τραγουδά
για να εκφράσει τα προσωπικά προβλήματα και τις ανησυχίες του στο κοινό, ενώ ο ρεμπέτης πρωτίστως
συμμερίζεται τα βάσανα και τις κακουχίες του κοινωνικού του περιβάλλοντος, ώστε το τραγούδι να
είναι μέσο το οποίο θα αποτελέσει τον κόμβο έκφρασης της κοινής γνώμης'.

Έξω φτώχεια κουτσαβάκι :: Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1931
Αριθμός δίσκου: AO-2039
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16877
_______________________________________________________________
Δε μ’ αρέσουνε τα πλούτη ούτε τα καλά
εγώ θέλω κουτσαβάκι και παλικαρά
να μεθούμε να γλεντούμε με το έμορφο κρασί
στην ταβέρνα πάντα οι δυο μαζί

Όξω φτώχεια να γλεντήσουμε τον ψεύτικο ντουνιά
κουτσαβάκι θέλω μάγκα έμορφο και μερακλή
να γλεντούμε πάντα οι δυο μαζί

Κουτσαβάκι αν δε σε πάρω γω θα τρελαθώ
βρε σ αγαπώ πολύ βρε μάγκα πώς να σου το πω

έλα δω βρε κουτσαβάκι δυο μαζί να σμίξουμε και να τα κρυφομιλήσουμε

Έξω φτώχεια κουτσαβάκι (Δίσκος Columbia DG-145 / 1931 Συνθ.: Αντώνης Διαμαντίδης, Τραγ.: Κώστας
Νούρος)
{γράψτε εδώ τους στίχους}

Πηγές[επεξεργασία]
Διονύσης Δ. Μανιάτης (καταγραφή/επιμέλεια) - «Η εκ περάτων δισκογραφία γραμμοφώνου» (Μητρόπολις
ΑΕ - Αθήνα, 2006)

Δεν τον θέλω :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7072
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17026
_______________________________________________________________
Δεν τον θέλω

Μη μου το λες μανούλα μου και μη με βιάζεις
καημούς γι αυτό μες την καρδιά πια μη μου βάζεις
Δεν τον εθέλω να το θυμάσαι
θα κλαίγω μάνα μου και τότε θα λυπάσαι
Δεν τον εθέλω να το θυμάσαι
θα κλαίγω μάνα μου και τότε θα λυπάσαι

Όπου βρεθώ και όπου σταθώ θα μου το πούνε
που' ναι ζηλιάρης και μου τον κατηγορούνε
Δεν τον εθέλω γιατί το ξέρω
θα πάθω μάνα μου πολλά θα υποφέρω
Δεν τον εθέλω γιατί το ξέρω
θα πάθω μάνα μου πολλά θα υποφέρω

Γλυκιά μανούλα μου γιατί με βασανίζεις
σ' αυτόν που μ' αγαπά δεν το αποφασίζεις
Γιατί δεν θέλεις να με παντρέψεις
και τον καημό που έχω πια να μου γιατρέψεις
Γιατί δεν θέλεις να με παντρέψεις
και τον καημό που έχω πια να μου γιατρέψεις |

Δεν θέλω πια να με κοιτάς :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: B-21932
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17025
_______________________________________________________________
Δεν σου είπα πως δεν θέλω πια να με κοιτάς
δεν σου είπα πως δεν θέλω πια να με κοιτάς
με τη δόλια τη ματιά σου γιατί με γελάς
με τη δόλια τη ματιά σου γιατί με γελάς

Θέλεις να με κοροϊδεύεις να με τυραννάς
θέλεις να με κοροϊδεύεις να με τυραννάς
να μου λες πως με λατρεύεις δίχως να πονάς
να μου λες πως με λατρεύεις δίχως να πονάς

Πια βαρέθηκα ν' ακούω ότι θα το πεις
πια βαρέθηκα ν' ακούω ότι θα το πεις
της μανούλας μου πως θέλεις να με παντρευτείς
της μανούλας μου πως θέλεις να με παντρευτείς

Δυο χρονάκια με γελούσες πια δεν θα μπορείς
δυο χρονάκια με γελούσες πια δεν θα μπορείς
κοίταξε καμία άλλη τώρα για να βρεις
κοίταξε καμία άλλη τώρα για να βρεις

Κοίταξε καμία άλλη τώρα για να βρεις
κοίταξε καμία άλλη τώρα για να βρεις |

Δεν τον θέλω μάνα μου :: Βαμβακάρης Μ. - Καρύβαλη Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1985
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6160
_______________________________________________________________
Δεν τόνε θέλω μάνα μου, ότι και να μου κάνεις
Θα πάρω εκείνον π' αγαπώ, στον Άδη κι αν με βάνεις x2
Δεν τόνε θέλω μάνα μου, ότι και να μου κάνεις

Έχω μεράκι, έχω νταλγκά, έχω σεβντά και πόνο
με την πληγή που μ' άνοιξες, μέρα και νύχτα λιώνω x2
Έχω μεράκι, έχω νταλγκά, έχω σεβντά και πόνο

Δε θέλω αυτόν που θες εσύ, μάνα μου να μου δώσεις
θα πάρω εκείνον π' αγαπώ, κι εσύ ας με σκοτώσεις x2
Δε θέλω αυτόν που θες εσύ, μάνα μου να μου δώσεις

Σού τώπα μιά σού τώπα δυό,θά πάω νά βρώ τόν χάρο
θά προτιμήσω θάνατο κι αυτόν δέν θά τόν πάρω x2
Σού τώπα μιά σού τώπα δυό,θά πάω νά βρώ τόν χάρο

Δεν τον θέλω μάννα :: Σκαρβέλης Κ. - Κορίνα Σαλονικιά :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7072
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5343
_______________________________________________________________
Με καημό σου λέγω
μάνα μου και κλαίγω
[μη με βιάζεις άντρα να τον πάρω
πιο καλά να δω το χάρο] χ2

Είναι σα χτικιάρης
και πολύ γκρινιάρης
[μου τα είπε αυτή που αγαπούσε
πάντα πως την τυραννούσε] χ2

Αν θα με παντρέψεις
για να με γιατρέψεις
[είναι κάποιος μες στη γειτονιά μου
που μου καίει την καρδιά μου] χ2

Δεν είναι αλήτης
δουλευτάς τεχνίτης
[μάνα μου σ΄αυτόνε να με δώσεις
τη ζωή μου για να σώσεις] 2 |

Η Ελένη η ζωντοχήρα :: Τσαούς Γ. - Καλυβόπουλος Α. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2321
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8440
_______________________________________________________________
Η Ελένη η ζωντοχήρα, ντέρτι έχει η κακομοίρα
Ένα γέρο άντρα έχει κι η καημένη δεν αντέχει
Κάθε μέρα αναστενάζει απ’ το στόμα φλόγες βγάζει
Νέα είμαι, δεν ταιριάζει, γέρος να με αγκαλιάζει
Σάν ξεπόρτισε και λέει, τι να κάνω, κι όλο κλαίει
Ο μπακάλης τη λυπάται, κάθε βράδυ τη θυμάται
Κι ο μανάβης σαν περνάγει, στέκει, την παρηγοράει
Έτσι το ’θελεν η μοίρα, Λένη να ’σαι ζωντοχήρα
Σαν τ’ ακούει το μπαρμπεράκι να και τρέχει με μεράκι
Έλα δω βρε Ελενάκι, να σου σβήσω το φαρμάκι
Το ’μαθε το χασαπάκι, τηνε στέλνει ένα αρνάκι
Ψήσε το με το σπανάκι, γιατί θα ’ρθω το βραδάκι
(ώπα αρνί μέ τό σπανάκι...γεια σου Τσαούση μου)

Γίνομαι άνδρας :: Τούντας Π. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: B-21674
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9192
_______________________________________________________________
Με τη Ρόζα

Σαν εμένανε, τσαχπίνα, δεν είχ’ άλλη στην Αθήνα,
γίνουμ’ άντρας πρώτο πράμα με πιστόλι και με κάμα
κι έχω γκόμενα μια δούλα και της τα 'χω πάρει ούλα.

Στον τεκέ όταν θα πάω, όλους τους στραβοκοιτάω
και μου λέν', καλώς τ’ αδέρφι, τράβα μια να κάνεις κέφι
κι αρχινώ με τα μαγκάκια γλέντι με μπαγλαμαδάκια.

Μα ένα βράδυ μ' ανθιστήκαν κι όλοι απάνω μου ριχτήκαν
και μ' αρχίσαν στα σορόπια με τη γλώσσα τους τη ντόπια.
και φωνάζαν με λαχτάρα, αχ, αγοροκοριτσάρα.

Γεια σου αγοροκόριτσό μου γεια σου.

Αγοροκοριτσάρα :: Τούντας Π. - Νούρος Κ. :: 1930
Αριθμός δίσκου: 18069
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3134
_______________________________________________________________
1. Αγοροκοριτσάρα μου - Δίσκος HMV AO-596 / 1929 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Ισμ. Διατσίντου
2. Αγοροκοριτσάρα μου - Δίσκος Odeon GA-1541 / 1930 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Χρύσα Βαβδύλα
3. Αγοροκοριτσάρα - Δίσκος Columbia 18069 / Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Κώστας Νούρος
Έλα να μου γιάνεις την πληγή, που μ' άνοιξες
και πονώ για σένα, αγοροκοριτσάρα μου,
πήρες την καρδούλα μου, πνοή δε μ' άφησες,
έλα μπαρμπουνάρα μου.

Έλα και μη θέλεις να χαθώ,
αγοροκόριτσο, για σε θα τρελαθώ,
έλα και μη θέλεις να χαθώ,
αγοροκόριτσο, για σε θα τρελαθώ.

Έλα κοντά μου στην αγκαλιά μου,
έλα και δώσ’ μου το φιλί σου το γλυκό,
ίσως γιατρευτώ, εγώ για σένα λιώνω,
αγοροκοριτσάρα μου, σ' αγάπησα πολύ,
πως να σου το ‘πώ βαθειά έχω τον πόνο,
έλα πια και δώσ μου το φιλί.

Με το τσιγαράκι που φουμάρεις κάβομαι,
άναψε η καρδιά μου, αγοροριτσάρα μου,
αχ, για τα τσαχπίνικά σου σκέρτσα χάνομαι,
λιώνω, μπαρμπουνάρα μου.

Έλα και μη θέλεις να χαθώ,
αγοροκόριτσο, για σε θα τρελαθώ,
έλα και μη θέλεις να χαθώ,

αγοροκόριτσο, για σε θα τρελαθώ.

Έλα κοντά μου στην αγκαλιά μου,
έλα και δώσ’ μου το φιλί σου το γλυκό,
ίσως γιατρευτώ, εγώ για σένα λιώνω,
αγοροκοριτσάρα μου, σ' αγάπησα πολύ,
πως να σου το ‘πώ βαθειά έχω τον πόνο,
έλα πια και δώσ μου το φιλί.

4. Αγοροκοριτσάρα μου - Δίσκος Odeon GA-1422 / Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Γιώργος Βιδάλης

Μανώλη κάθησε καλά :: Σκαρβέλης Κ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6269
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5139
_______________________________________________________________
Μανώλη πάλι άρχισες
το ούζο να το πίνεις
[και μεθυσμένος έρχεσαι
ήσυχη δε μ' αφήνεις] χ2

Τα σπάζεις όλα ότι βρεις
Μανώλη και φωνάζεις
[μαζεύεται η γειτονιά
κι ακόμα μ' αραδιάζεις] χ2

Τι θέλεις και τσακώνεσαι
πες μου που ξεφωνίζεις
[και την καρδούλα μου μπεκρή
πάντα μου τη ραϊζεις] χ2

Μανώλη κάθισε καλά
γιατί θα μετανιώσεις
[θα βρεις την πόρτα σφαλιστή
κι ύστερα θα το νοιώσεις] χ2 |

Δε με τουμπάρεις :: Κασιμάτης Ζ. - Φραντζεσκοπούλου Μ. (Πολίτισσα) :: 1933
Αριθμός δίσκου: Β-21739
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=316
_______________________________________________________________
Μη μου λες πως θα με πάρεις
γιατί πια δε με τουμπάρεις
[σε κατάλαβα ρε μάγκα
πως μου κάνεις ματσαράγκα] χ2

Εγώ άντρα δεν αντέχω
μ' όλο μούτρα να τον έχω
[το πρωί είναι στη Ντίνα
και το βράδυ στην Κατίνα] χ2

Μια φορά μ' έχεις τουμπάρει
βρε τσαχπίνη κι αλανιάρη
[Μου 'φαγες τα δαχτυλίδια
και κοιμάμαι στα σανίδια] χ2

Εγώ άντρα δεν θα πάρω
παίρνω όποιονε γουστάρω
[έτσι τη ζωή τη βρήκα
θέλω να 'μαι ζωντοχήρα] χ2

Όπα να χαρώ δαχτυλάκια γλυκά που παίζουν το μπουζούκι.
Γεια σου Σπύρο μου με το μπουζούκι σου γεια σου. |

Δυό χρόνια με κολάκευες :: Σκαρβέλης Κ. - Σταυροπούλου Ν. :: 1940
Αριθμός δίσκου: DT-179
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2289
_______________________________________________________________
Δίχως αιτία άρχισες παράπονα και κάνεις
[την πονεμένη μου καρδιά δεν θέλεις να τη γειάνεις] x2

Με άλλη ξελογιάστηκες με άλλη θες να ζήσεις
[και λίγη αν μ’ άφησες ζωή κι αυτή θα μου τη σβήσεις] x2

Δυο χρόνια με κολάκευες κι όλο με ξεγελούσες
[πως θα με πάρεις μου ’λεγες και με γλυκοφιλούσες] x2

Γιατί να με γελάσεις :: Σκαρβέλης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: AO 2383
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=301
_______________________________________________________________
Γλυκά λογάκια μου ’λεγες φιλιά για να μου κλέβεις
[και τώρα την καρδούλα μου δεν μου την εγιατρεύεις] x2

Αιτία μόνον μου ’δωσες και βάσανα να κλαίγω
[κι όταν σε βλέπω με καημό με πόνο να σου λέγω] x2

Δεν σου ’φταιξα σε τίποτα γιατί να με γελάσεις
[να με αφήσεις να πονώ κι άλληνε ν’ αγκαλιάσεις] x2

- Γεια σου, Ρίτα! (φωνή της Ρίτας Αμπατζή)

Ήθελες το κορμάκι μου να μαραθεί να λιώσει
[αυτή οπού θα παντρευτείς όλα να στα πληρώσει] x2

Κι ύστερα θα κάθεσαι :: Τσιτσάνης Β. - Μπέλλου Σ. :: 1948
Αριθμός δίσκου: DG-6737
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=83
_______________________________________________________________
Θέλεις να σε παντρευτώ;
Θα μου κάνεις το και το:

"Στις εφτά θα με ξυπνάς με τα φιλιά σου,
θα με σφίγγεις στη θερμή την αγκαλιά σου!
Κι αφού κάνεις τα καθήκοντά σου τ' άλλα,
θα μου φέρνεις στο κρεβάτι μου το γάλα!
Κι ύστερα! Κι ύστερα θα κάθεσαι!

Στις οχτώ το σπιτικό θα ξεσκονίζεις,
με την τσάντα θα πηγαίνεις να ψωνίζεις,
τις γκουβέρτες θα τινάζεις στη λιακάδα
και θ' ανάβεις το καζάνι για μπουγάδα!
Κι ύστερα! Κι ύστερα θα κάθεσαι!

Στις εννιά θα σεργιανίζεις μες στα πάρκα,
για να κάνει το σκυλάκι μου μια τσάρκα
[κι αν με βλέπεις μ' άλλον άντρα ζευγαράκι,
τότε αρχίζει να με πιάνει το μεράκι!
Κι ύστερα! Κι ύστερα θα κάθεσαι!"] x2

