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Απόςτολοσ Καλδάρασ 

Βιογραφία (Ζρευνα επεξεργαςία κειμζνων Μπεκρισ Παναγιϊτθσ) 

Γεννικθκε ςτα Σρίκαλα τθσ Θεςςαλίασ ςτισ 7 Απριλίου 1922. Σζλειωςε το γυμνάςιο και 

αςχολικθκε ςτθν αρχι εραςιτεχνικά με το μπουηοφκι. τθ διάρκεια όμωσ τθσ Κατοχισ 

αςχολικθκε επαγγελματικά με αυτό το μουςικό όργανο και βεβαίωσ με τθ μουςικι που 

αυτό εκπροςωποφςε. Αμζςωσ μετά τθν Κατοχι ξεκίνθςε τισ θχογραφιςεισ, το 1946.  

Σο τραγοφδι το οποίο τον ανζδειξε και τον κατζταξε ςτουσ μεγαλφτερουσ 

μουςικοςυνκζτεσ και ςτιχουργοφσ του είδουσ αυτοφ ιταν το ‘Νφχτωςε χωρίσ φεγγάρι’.  

υνεργάςτθκε με πολλά ςπουδαία ονόματα τθσ εποχισ όπωσ το Βαγγζλθ Περπινιάδθ, το 

τζλιο Καηαντηίδθ το Πάνο Γαβαλά το Γρθγόρθ Μπικικϊτςθ το Μανόλθ Αγγελόπουλο το 

τράτο Διονυςίου το Μιχάλθ Μενιδιάτθ το Γιϊργο Νταλάρα το ταμάτθ Κόκοτα τθ Βίκυ 

Μοςχολιοφ τθ Χάρισ Αλεξίου κ.ά. 

τιχουργικά ςυνεργάςτθκε με τουσ ςτιχουργοφσ Κϊςτα Βίρβο, Ευτυχία 

Παπαγιαννοποφλου, Λευτζρθ Παπαδόπουλο, Πυκαγόρα, ϊτια Σςιϊτου κ. ά. 

Ο Απόςτολοσ Καλδάρασ πζκανε ςτισ 8 Απριλίου 1990 και κθδεφτθκε ςτο κοιμθτιριο του 

Κόκκινου Μφλου με παρουςία πολφ κόςμου και πολλϊν καλλιτεχνϊν.  

Ο Απόςτολοσ Καλδάρασ αποτελεί μια μοναδικι περίπτωςθ για το Ελλθνικό λαϊκό 

τραγοφδι. Είναι ο μοναδικόσ ςυνκζτθσ που «ζηθςε» και υποςτιριξε με γνθςιότθτα τισ 

διαφορετικζσ περιόδουσ του λαϊκοφ τραγουδιοφ, που όχι μόνο εμπλοφτιςε με τθν 

παρουςία του και τθ δθμιουργία του, αλλά που ςτθν ουςία ςυνδιαμόρφωςε, μαηί με 

άλλουσ εμπνευςμζνουσ προγενζςτερουσ, ςφγχρονουσ και μεταγενζςτερουσ ομότεχνοφσ 

του.  

Ο Λευτζρθσ Παπαδόπουλοσ ςε μια εκδιλωςθ για τα 5 χρόνια από το κάνατο του 

Απόςτολου Καλδάρα, ςτθν ομιλία του είχε αναφερκεί ςτθν «Αγία Σριάδα» του λαϊκοφ 

τραγουδιοφ. Λζγοντασ τότε χαρακτθριςτικά, πϊσ «πατριάρχθσ υπιρξε ο Μάρκοσ 

Βαμβακάρθσ ενϊ ιςότιμα δεξιά και αριςτερά του ςτζκονται ο Απόςτολοσ Καλδάρασ και ο 

Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ» 

Ο Μάρκοσ Βαμβακάρθσ είναι αυτόσ που κεμελίωςε το αςτικό λαϊκό τραγοφδι. 

Από τισ αρχζσ του αιϊνα, θ εςωτερικι μετανάςτευςθ οδθγεί ςτθν αςτικοποίθςθ 

μεγάλου αρικμοφ πλθκυςμοφ. Και από το 1922 και μετά θ Ακινα, ο Πειραιάσ, θ 

Θεςςαλονίκθ και τα άλλα μεγάλα αςτικά κζντρα γεμίηουν από προςφυγικοφσ 

ςυνοικιςμοφσ. Σο δθμοτικό τραγοφδι δεν μπορεί πλζον να εκφράςει τουσ κατοίκουσ των 

μεγάλων πόλεων, από τθν αποπνικτικι ατμόςφαιρα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθν 

απουςία ανοιχτοφ ορίηοντα, τότε αναηθτοφν το δικό τουσ τρόπο ζκφραςθσ. 



Σο ρεμπζτικο τραγοφδι αρχίηει και εκφράηει μεγάλθ μάηα του αςτικοφ πλθκυςμοφ και ο 

Μάρκοσ Βαμβακάρθσ, ωσ κυριότεροσ εκφραςτισ του. Αν και ςτα πρϊτα του βιματα 

εκφράηει τον παραβατικό υπόκοςμο, τουσ χαςικλιδεσ, τουσ φυλακιςμζνουσ, το λοφμπεν 

προλεταριάτο. Εδϊ είναι που ζρχεται ο Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ να «γλυκάνει» τθ μουςικι 

και το ςτίχο διατθρϊντασ τθ λεβεντιά και να το βάλει ςτα χείλθ όλων των Ελλινων. 

Χάρθ ςτον Βαςίλθ Σςιτςάνθ το περικωριακό ρεμπζτικο μετουςιϊνεται ςε αςτικό λαϊκό 

τραγοφδι και προςεγγίηει με αμεςότθτα τα πλατιά λαϊκά ςτρϊματα.  

ε αυτι τθν πορεία του ο Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ βρίςκει ςτο πρόςωπο του ςυμπατριϊτθ 

του, νεϊτερου ςτθν θλικία Απόςτολου Καλδάρα τον καλφτερο ςφμμαχο. Ο νεαρόσ 

Απόςτολοσ Καλδάρασ από τα πρϊτα του βιματα ςτθ διςκογραφία δείχνει ςαφι 

δείγματα ενόσ μεγάλου ολοκλθρωμζνου δθμιουργοφ.                   

Γράφει υποδειγματικά κλαςικά ρεμπζτικα ςτθν πρϊτθ του μελωδικι περίοδο (1947-

1955). Κακϊσ επίςθσ λαϊκά αριςτουργιματα ςτθ ςυνζχεια για το χρονικό διάςτθμα 

(1955-1965) περίοδοσ που ίςωσ είναι θ παραγωγικότερθ τθσ δθμιουργίασ του. Σο 

μεγάλο καλλιτεχνικό βιμα το κάνει το 1965 και μετά, όταν ο Καλδάρασ δεχόμενοσ τα 

μθνφματα τθσ εποχισ, μετουςιϊνει τθ λαϊκι φόρμα των τραγουδιϊν του και τθν κεντά 

ςε ζνα ζντεχνο καμβά. 

Σο «Ζνα αςτζρι πζφτει, πζφτει» το 1965 κεωρείται θ αφετθρία ςε αυτι τθ μεγάλθ 

ςτροφι που πραγματοποίθςε ο Απόςτολοσ Καλδάρασ  ανοίγοντασ καινοφργιουσ 

δρόμουσ που κορυφϊνονται ο 1972 και το 1973 με τθν κυκλοφορία τθσ «Μικράσ Αςίασ» 

και του «Βυηαντινοφ Εςπερινοφ» δίςκων που αποτελοφν δείγματα ολοκλθρωμζνθσ 

ζντεχνθσ δουλειάσ. 

        Δθλϊνει παρϊν ςε όλεσ τισ φάςεισ του λαϊκοφ μασ τραγουδιοφ, με πάρα πολφ 

όμορφα τραγοφδια ςε κάκε περίοδο και ιδιοφυι προςαρμοςτικότθτα ςτισ ραγδαίεσ 

κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ αλλαγζσ που ςυντελοφνται ςτον τόπο μασ.  

Γεννικθκε ςτα Σρίκαλα όπωσ αφθγείται ο ίδιοσ, ςτθ ςυνοικία Αραπάτικα, που είχαν 

κοινά ςφνορα με τον καινοφργιο οικιςμό των προςφφγων, που μόλισ είχαν ζρκει από τθ 

Μικρά Αςία. Σα προςφυγικά όπωσ τα λζγανε. Σότε κεωροφςαν τουσ πρόςφυγεσ ςαν 

παρείςακτουσ που θ εγκατάςταςθ τουσ εκεί δε ςιμαινε τίποτα άλλο παρά ηθμιά  ςτουσ 

γθγενείσ. Θυμάμαι που πολλζσ μανάδεσ, δεν άφθναν τα παιδιά τουσ να παίξουν με τα 

«προςφυγάκια», επειδι τα δυςτυχιςμζνα εκείνα πλάςματα ιταν φτωχοντυμζνα και τα 

περιςςότερα τότε ςχεδόν ξυπόλυτα, με εμφανι τα ςθμάδια τθσ τραγικισ τουσ μοίρασ. 

Και μασ λζει με τρυφερότθτα ςτθν αφιγθςι του, εγϊ όμωσ τα αγαποφςα, για μζνα ιταν 

φίλοι μου… τα γειτονάκια μου που παίηαμε μαηί τόπι από κουρζλια.    

 



ε ζνα καφενεδάκι πρωτάκουςα τον Μπάτθ, τθ βραχνι φωνι του Μάρκου, και κατόπιν 

τισ απαλζσ εκείνεσ νότεσ που ζβγαιναν από το μιςοχαλαςμζνο χωνί του γραμμόφωνου 

που ιταν θ αιτία πολλζσ φορζσ, να με τιμωρεί θ μθτζρα μου γιατί αργοφςα να γυρίςω 

ςτο ςπίτι. ε ζνα τρίτο καφενεδάκι πρωτάκουςα τον Σςιτςάνθ, τον τράτο, τον 

Παπαϊωάννου, τον Μπαγιαντζρα, τον Χατηθχριςτο, τον Κερομφτθ και τόςουσ άλλουσ 

που θ φανταςία μου τουσ εξίςωνε με Θεοφσ. 

Αναφζρει ότι από μικρι θλικία, μακθτεφει κοντά ςτο ψάλτθ τθσ ενορίασ του. που αυτόσ 

εκτιμϊντασ τισ ικανότθτζσ του τον κάνει Ιςοκράτθ. Σα βυηαντινά ακοφςματα κα 

επιδράςουν και κα χαρακτθρίςουν τον δθμιουργικό Καλδάρα ςτο μζλλον. Ζμακα λζει να 

διακρίνω τουσ ιχουσ τθσ βυηαντινισ μουςικισ και όταν μεγάλωςα μπικα ςτθν 

Εκκλθςιαςτικι χορωδία που πλαιςίωνε τον ψάλτθ με τετραφωνία. Παρακολοφκθςα 

αρκετά μακιματα βυηαντινισ μουςικισ από τον αριςτερό ψάλτθ, αλλά τα εγκατζλειψα 

όταν άρχιςα να γράφω ερωτικά τραγουδάκια με τθν κικάρα μου. Με νίκθςε θ φφςθ 

βλζπετε. 

τισ μουςικζσ καταβολζσ του Απόςτολου ασ προςτεκοφν και θ δθμοτικι παράδοςθ, 

λόγω τθσ Μετςοβίτιςασ μθτζρασ του, που τραγουδοφςε με εξαίςιο τρόπο θπειρϊτικα 

τραγοφδια. 

Η βυηαντινι μουςικι, τα μικραςιάτικα ακοφςματα, ο Μάρκοσ και ο Μπάτθσ, θ 

θπειρϊτικθ παράδοςθ, αποτελοφν ζνα ευλογθμζνο μίγμα που κα πυροδοτιςει το 

πθγαίο του ταλζντο, που κα δϊςει για 45 χρόνια οριςμζνα από τα ομορφότερα λαϊκά 

τραγοφδια. 

τθν αρχι ξεκίνθςε με μια κικάρα δϊρο ενόσ πρωτοξάδελφου. Σο όργανο που 

πραγματικά τον μάγεψε και τον κζρδιςε ιταν το μπουηοφκι. Σο καλοκαίρι του 36 λζει  

κάνοντασ βόλτα με τουσ φίλουσ του, είδε ζναν άνδρα που πωλοφςε παγωτά και με 

ακουμπιςμζνο το πόδι του ςτθ ρόδα του καροτςιοφ, ςτιριηε ςτο γόνατό του ζνα 

άγνωςτο για τον πολφ κόςμο όργανο. Αυτό ιταν το μπουηοφκι.   Σον άνδρα που ζπαιηε 

αυτό το όργανο τον λζγανε Μιτςο Παπαςίκα, με τον οποίο αργότερα ςτθν διάρκεια τθσ 

κατοχισ, ζπαιξαν μπουηοφκι ςε διάφορα κζντρα και καφενεία των Σρικάλων. 

Σελειϊνει ο γυμνάςιο Σρικάλων το 1941, ωσ άποροσ με καλι επίδοςθ και ςυμπεριφορά. 

Σο ίδιο γυμνάςιο είχε τελειϊςει και ο Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ λίγα χρόνια νωρίτερα. Οι δφο 

άποροι μακθτζσ του γυμναςίου Σρικάλων, ζμελλε να ςθκϊςουν το λαϊκό τραγοφδι ςτουσ 

ϊμουσ τουσ και να εκφράςουν με τθν τζχνθ τουσ τθ ψυχι ενόσ ολόκλθρου λαοφ. 

Είχαν προθγθκεί ζνασ υριανόσ και οριςμζνοι ακόμα ταπεινοί ομότεχνοί τουσ, που 

δθμιοφργθςαν τισ βάςεισ του λαϊκοφ μουςικοφ μασ πολιτιςμοφ, ςτρϊνοντασ το δρόμο 

ςτουσ Χατηθδάκθ, Θεοδωράκθ, που δίκαια τουσ αναγνϊριςαν και τουσ αποκάλεςαν 

δαςκάλουσ τουσ. 



 

ΠΡΩΣΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΗ 

Σο Μάγκασ βγικε για ςεργιάνι. 1946. υναντά μεγάλθ απιχθςθ ςτο κοινό, είναι ζνα 

όμορφο ηεϊμπζκικο, διαδίδεται από ςτόμα ςε ςτόμα εκείνθ τθν εποχι και κάνει μεγάλθ  

αίςκθςθ. Με το τραγοφδι αυτό δίνει τα διαπιςτευτιρια του ςτο ρεμπζτικο ςινάφι, ςε 

ανκρϊπουσ που καφμαηε: Σον Μάρκο, τον τράτο τον Παπαϊωάννου, τον Μπαγιαντζρα, 

τον Χατηθχριςτο κ. ά. 

ΕΡΧΟΜΟ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Μετά τθν απελευκζρωςθ θ ηωι βρίςκει τουσ κανονικοφσ τθσ ρυκμοφσ. Εγκαταλείπει τα 

μακιματα και τθ Γεωπονικι ςχολι Θεςςαλονίκθσ και ακολουκεί τον δρόμο τθσ καρδιάσ 

του τθ μουςικι. τθν Πρωτεφουςα ιρκε το 1946. Πρϊτο του μζλθμα είναι να βρεκεί και 

να ςυναντιςει ςτο καφενεδάκι Σου Μάριου ςτθν Ομόνοια, τουσ ομότεχνοφσ του για τισ 

πρϊτεσ γνωριμίεσ. Μια άλλθ μζρα ςε ζνα άλλο καφενείο ςτθν Ομόνοια που ςφχναηαν 

πολλοί καλλιτζχνεσ, τυχαία γνωρίςτθκε με τον Γιάννθ Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου 

είχε μάκει ότι δθμιουργόσ, του Μάγκασ βγικε για ςεργιάνι, ιταν ζνα επαρχιωτάκι από 

τα Σρίκαλα, που μαηί με 2-3 τραγοφδια του, ακόμα ακοφγονταν κάκε βράδυ ςτθ Πλάκα. 

Αφοφ μιλιςαμε κάμποςο μασ λζει με πιρε ο κυρ. Γιάννθσ από το χζρι και πιγαμε ςτθν 

εταιρία PARLOPHON, ςτον αείμνθςτο Μίνωα Μάτςα και του λζει. Κφριε Μίνω από δω το 

παιδί είναι αυτό που ζβγαλε το Μάγκασ βγικε για ςεργιάνι, το μεγάλο ςουξζ. Ζχει και 

άλλα καινοφργια τραγοφδια. Είναι μεγάλο ταλζντο, κα φάει πολλοφσ. Εγϊ κοκκίνιςα, 

ξεροκατάπια αλλά θ ςφςταςθ είχε γίνει. Αυτό ιταν. 

ε λίγο καιρό θχογραφείται το «Νφχτωςε χωρίσ φεγγάρι» Είναι το ςωτιριο ζτοσ 1947 

ακολουκοφν το «Εβίβα ρεμπζτεσ» το «Ψαράσ κα γίνω ςτθ ςτεριά» θ «Παραςτρατθμζνθ» 

τα πρϊτα 4 τραγοφδια που θχογραφικθκαν το ζνα πίςω από το άλλο τθν ίδια μζρα 

Πζμπτθ 27 Φεβρουαρίου 1947 θμερομθνία ςτακμόσ για τον Απόςτολο. Σθν 1θ 

Δεκεμβρίου του άλλου χρόνου 1948  κα θχογραφιςει το «Πάνω ςε ζνα βράχο» θ αλλιϊσ 

« ζνα βράχο φαγωμζνο» με ερμθνευτι τον τράτο Παγιουμηι και τθ Λίτςα Χαρμαντά. 

Εκτόσ από τθ μουςικι ζγραφε και τουσ ςτίχουσ και δζχτθκε ςυγχαρθτιρια από τον 

Κϊςτα Βάρναλθ ςε ςυνάντθςι τουσ ςε καφενείο τθσ Ομόνοιασ. Είναι μόλισ 25 ετϊν και 

κακιερϊνεται αμζςωσ. 

Η ρεμπζτικθ περίοδοσ του Καλδάρα είναι ςπουδαία. Πολλά τραγοφδια, ηεϊμπζκικα και 

λίγα χαςάπικα, με κεματολογία ερωτικι χωρίσ να λείπουν ςαφείσ πολιτικζσ και 

κοινωνικζσ αναφορζσ. τθ ρεμπζτικθ ςτιχουργικι κυριαρχεί  ο ιαμβικόσ 

δεκαπενταςφλλαβοσ. Η ορχιςτρα τυπικι τθσ εποχισ, δφο μπουηοφκια μπαγλαμάσ, 

κικάρα και αργότερα το ακορντεόν. υνθκίηει να παίηει ο ίδιοσ μπουηοφκι ςτουσ δίςκουσ 

του θ και με ςυνοδεία άλλου μπουηουξι. 



Δεν αποδζχτθκε το χαρακτθριςμό του ρεμπζτθ και βζβαια δεν ιταν. Διζκετε μουςικι 

παιδία που ςυνεχϊσ βελτίωνε, διαβάηοντασ βιβλία του Καλομοίρθ του Παπαϊωάννου και 

άλλων. Είχε τθν ικανότθτα να γράφει τραγοφδια με διαφορετικό φφοσ και τον 

αποκαλοφςαν ςυνκζτθ παντόσ καιροφ. 

Σο «Νφχτωςε χωρίσ φεγγάρι» κατατάςςεται από πολλοφσ ςτα 2,3 καλφτερα τραγοφδια 

του 20ου αιϊνα. Ζνα τραγοφδι που εμπνεφςτθκε ζνα βραδάκι περνϊντασ ζξω από τισ 

φυλακζσ του Γεντί Κουλζ, βλζποντασ τθ φιγοφρα του κάτεργου μζςα ςτο κελί. Πρόκειται 

για ζνα πολιτικό κοινωνικό τραγοφδι θχογραφθμζνο ςε μια περίοδο με τον Ελλθνικό λαό 

βακφτατα κλιμμζνο και ταλαιπωρθμζνο από πολζμουσ και αδικίεσ ςε βάροσ του. Σο 

τραγοφδι αυτό αγαπικθκε, ζγινε διαχρονικό, κλαςικό. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 

τθ   Δεκαετία του 60 αρχίηει να επενδφει ςτισ κινθματογραφικζσ ταινίεσ που μζςα από 

αυτζσ ακοφςτθκαν μεγάλεσ επιτυχίεσ από ςπουδαίουσ τραγουδιςτζσ και θκοποιοφσ 

όπωσ ο Ξανκόπουλοσ ο Καηαντηίδθσ ο Μπικικϊτςθσ, ο Μενιδιάτθσ, ο Μ. Αγγελόπουλοσ, 

ο Κόκοτασ, θ Μοςχολιοφ, ο Γαβαλάσ και που πολλζσ φορζσ ςυμμετείχε και ο ίδιοσ 

ντουζτο ςτισ ταινίεσ αυτζσ. Μζςα από αυτζσ τισ ταινίεσ βοικθςε να ακουςτοφν ςτο 

πλατφ κοινό, τα τραγοφδια του Καλδάρα και να αγαπθκοφν πολφ. Και επειδι ςυμμετείχε 

ο ίδιοσ παίηοντασ μπουηοφκι και τραγοφδι ςτα κινθματογραφικά ζργα του χάριςε 

αναγνωςιμότθτα και εμπορικι επιτυχία. 

ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ 

Από τθ ςυνεργαςία του Καλδάρα με τον Πυκαγόρα ξεπθδάει μια ολοκλθρωμζνθ ενότθτα 

τραγουδιϊν το 1972 ζτοσ για τα 50 χρόνια από τθ μικραςιατικι καταςτροφι, και ταράηει 

τα μζχρι τότε πολιτιςτικά δρϊμενα. Σθν ερμθνεία των τραγουδιϊν αναλαμβάνουν δφο 

νζοι τότε τραγουδιςτζσ ο Γιϊργοσ Νταλάρασ και θ Χάρι Αλεξίου, με μεγάλθ επιτυχία. Η 

αποδοχι του κόςμου και οι πωλιςεισ ξεπζραςαν κάκε προςδοκία. Μεγάλο μάςτορα τθσ 

λαϊκισ ποίθςθσ αποκαλοφςε τον Πυκαγόρα, ο ίδιοσ ο Απόςτολοσ. Αξίηει να κυμθκοφμε 

ότι μπουηοφκι ςτθ Μικρά Αςία όπωσ και ςτο βυηαντινό Εςπερινό ζπαιξαν δφο από τουσ 

ςθμαντικότερουσ ςολίςτεσ: Ο Θανάςθσ Πολυκανδριϊτθσ και ο Χριςτοσ Νικολόπουλοσ. 

ΒΤΖΑΝΣΙΝΟ ΕΠΕΡΙΝΟ 

Αυτι θ ςυλλογι κυκλοφόρθςε ζνα χρόνο μετά τθν Μικρά Αςία, με ςτιχουργό το Λευτζρθ 

Παπαδόπουλο και ζντονα το ςτοιχείο τθσ βυηαντινισ παράδοςθσ αφοφ επιπλζον ο 

ςυνκζτθσ επζλεξε, να προςκζςει νζου ιχουσ όπωσ (αντοφρι, Λαοφτο, Κλαρίνο κ.ά.). 

Από τθν διαςταφρωςθ λοιπόν αυτι των ιχων τθσ βυηαντινισ οκταιχου και τισ 

απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ βγικαν 12 δρόμοι (τρόποι) τουσ οποίουσ μζχρι ςιμερα 

χρθςιμοποιεί και το γνιςιο δθμοτικό μασ τραγοφδι. Σο κάκε τραγοφδι δε, ζχει τον δικό 

του ρυκμό.  



 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

Σελειϊνοντασ κα λζγαμε ότι ο Απόςτολοσ Καλδάρασ ωσ ςυνκζτθσ-δθμιουργόσ, είναι 

μοναδικόσ. Γράφει με υποδειγματικι προςιλωςθ, ςτθ φόρμα και τθ δομι ρεμπζτικα, 

αλλά και ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθ μετάλλαξθ του περικωριακοφ ρεμπζτικου, ςτο λαϊκό 

τραγοφδι, που αγαπιζται από όλουσ και μπαίνει ςτισ καρδιζσ και τα χείλθ όλων των 

Ελλινων. Αργότερα δε αιφνιδιάηει, δίνοντάσ μασ δείγματα υπζροχων λυρικϊν 

τραγουδιϊν, ξεδιπλϊνοντασ το αςτείρευτο ταλζντο του.   τα 45 χρόνια του, ςτο λαϊκό 

τραγοφδι, ςυνκζτει 600 περίπου ςτο ςφνολο, εκατοντάδεσ από αυτά είναι ςπουδαία και 

δεκάδεσ κα μείνουν αξζχαςτα-ακάνατα. 

Είχε καλλιζργεια ευγζνεια και ςεμνότθτα αποφεφγοντασ διακριτικά  ςχζςεισ και 

ςυναναςτροφζσ με κακθμερινζσ ανοθςίεσ. Θεωροφςε ότι δουλειά του είναι θ ςφνκεςθ, 

αυτό επεδίωκε και προτιμοφςε τθν αξιοπρεπι οικογενειακι ηωι. 

Ήταν μαχθτικόσ και ανυποχϊρθτοσ για τα δικαιϊματα των δθμιουργϊν. Τπιρξε από τα 

ιδρυτικά μζλθ τθσ Ζνωςθσ Μουςικϊν υνκετϊν Ελλάδοσ Ε.Μ..Ε. και αντιπρόεδροσ για 

πολλά χρόνια. 

Ο Απόςτολοσ Καλδάρασ ζκλειςε τα μάτια ςτισ 8 Απριλίου 1990 τθν επόμενθ των 68 

γενεκλίων του, ςτθν αγκαλιά τθσ γυναίκασ του και του γιοφ του ζτςι όπωσ ο ίδιοσ ικελε. 

Σο μεγάλο ζργο που άφθςε κα ςυντροφεφει τισ καλφτερεσ ςτιγμζσ μασ. Σουσ ζρωτεσ τισ 

χαρζσ τθν κλίψθ και τθ μοναξιά μασ. Και όταν ο καθμόσ τθσ ψυχισ μασ ξεχειλίηει, οι 

χωρίσ φεγγάρι νφχτεσ μασ, κα ζχουν τθ δικι τουσ μουςικι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΑΛΔΑΡΑ Σραγοφδια (υντελεςτζσ) 

 

Απϋ τα ψθλά ςτα χαμθλά - 1958  

τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου     Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. τζλιοσ Καηαντηίδθσ   2. Γιϊργοσ Νταλάρασ   3. Καίτθ Γκρζυ   4. Βίκυ Μοςχολιοφ 

Αχ ο μπαγλαμάσ - 1973  

τίχοι:   Λευτζρθσ Παπαδόπουλοσ   Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Γιϊργοσ Νταλάρασ     2. Ηλίασ Κλωναρίδθσ  

Ανεβαίνω ςκαλοπάτια 

τίχοι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ   Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Βαγγζλθσ Περπινιάδθσ    2. Αντϊνθσ Ρεπάνθσ    3. Γιϊργοσ Μαργαρίτθσ 

Ασ παν ςτθν ευχι τα παλιά - 1969 

τίχοι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ   Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. τζλιοσ Καηαντηίδθσ & Απόςτολοσ Καλδάρασ 2.Γιϊργοσ Νταλάρασ & Μαρινζλλα  

3. Γιάννθσ Κότςιρασ 

 Αλλοτινζσ μου εποχζσ - 1968 

τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου   Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. τζλιοσ Καηαντηίδθσ    2. Πίτςα Παπαδοποφλου 

 Δεν ξζρω πόςο ςϋ αγαπϊ – 1967 

τίχοι:   Χριςτοσ Αργυρόπουλοσ       Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Βίκυ Μοςχολιοφ 2. Διμθτρα Γαλάνθ 3.Μαρινζλλα    Φωνθτικά: Γιϊργοσ Νταλάρασ 

4. Διμθτρα Γαλάνθ & Ελευκερία Αρβανιτάκθ & Ελζνθ Σςαλιγοποφλου & Μαρινζλλα 

& Γλυκερία       5. Ειρινθ Χαρίδου 



 

Δυο παλλθκάρια απϋ τϋ Αϊβαλί - 1972  

τίχοι:   Πυκαγόρασ       Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Χαροφλα Αλεξίου        2. Γλυκερία 

  Εβίβα ρεμπζτεσ - 1947   

τίχοι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ         Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. τζλλα Χαςκίλ & Γιάννθσ Κυριαηισ & Απόςτολοσ Καλδάρασ   

2. Πάνοσ Γαβαλάσ & Ρία Κοφρτθ       3. Γιϊργοσ Νταλάρασ  

Εγϊ ποτζ δεν αγαπϊ 

τίχοι:   Κϊςτασ Βίρβοσ       Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. τζλιοσ Καηαντηίδθσ    2. Γιϊργοσ Νταλάρασ     3. Μελίνα Κανά 

 Είπα να ςβιςω τα παλιά - 1952  

τίχοι:   Αιμίλιοσ αββίδθσ         Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. ωτθρία Μπζλλου     2. Βίκυ Μοςχολιοφ        3. Γιϊργοσ Νταλάρασ 

 Η γιορτι των ηεϊμπζκθδων – 1972 

τίχοι:   Πυκαγόρασ        Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Γιϊργοσ Νταλάρασ   

2. Ελζνθ Σςαλιγοποφλου & Μιχάλθσ Παπαηιςθσ & Ανδρζασ Καρακότασ 

 Θα βρω μουρμοφρθ μπαγλαμά – 1956 

τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου     Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Πάνοσ Γαβαλάσ      2. τζλιοσ Καηαντηίδθσ   3. Γιϊργοσ Νταλάρασ  

  Μάγκασ βγικε για ςεργιάνι – 1946 

τίχοι:   Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ        Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ & Μάρκοσ Βαμβακάρθσ & Ελπίδα   

2. τράτοσ Παγιουμτηισ      & τελλάκθσ Περπινιάδθσ         



 3. Γρθγόρθσ Μπικικϊτςθσ       4. Απόςτολοσ Νικολαΐδθσ  

 

Μθν περιμζνεισ πια - 1963       

  τίχοι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ     Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Μιχάλθσ Μενιδιάτθσ & Βοφλα Γκίκα  2. Ελζνθ Σςαλιγοποφλου 

3. Πίτςα Παπαδοποφλου          4. Ελζνθ Βιτάλθ 

Μια ςτεναχϊρια - 1953  

 τίχοι:   Κϊςτασ Βίρβοσ      Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Πρόδρομοσ Σςαουςάκθσ & Μαρία Γρίλλθ   

2.    τράτοσ Διονυςίου  3.   Χαροφλα Αλεξίου   4.  Δοφκιςςα 

Μου ςπάςανε τον μπαγλαμά - 1960  

  τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου     Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Γρθγόρθσ Μπικικϊτςθσ     Φωνθτικά: Απόςτολοσ Καλδάρασ & Καίτθ Γλζρθ   

2. Πάνοσ Γαβαλάσ          3.  Δθμιτρθσ Μθτροπάνοσ 

Νφχτωςε χωρίσ φεγγάρι - 1947 

 τίχοι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ      Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. τζλλα Χαςκίλ    2. Γιάννθσ Πουλόπουλοσ  3. Σηζνθ Βάνου 4. Γιϊτα Λφδια 

5.  Γιϊργοσ Νταλάρασ 6.  Χρυςοφλα Χριςτοποφλου   

  7. Μαρινζλλα      8. ταμάτθσ Κόκοτασ     9. Δθμιτρθσ Μπάςθσ 

Ο γυάλινοσ κόςμοσ - 1960 

   

τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου    Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Βαςίλθσ Βλάςςθσ 2. τζλιοσ Καηαντηίδθσ   

3. ταμάτθσ Κόκοτασ    4.  Αντϊνθσ Ρζμοσ & Μαρινζλλα 

 



 

 

 

Όνειρο απατθλό - 1967 

τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου    Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. ταμάτθσ Κόκοτασ     2. Μιχάλθσ Βιολάρθσ     Φωνθτικά: Καίτθ Θεοχάρθ   

3. Γιάννθσ Καλατηισ  

 Όποια και να `ςαι ( Ό,τι αγαπάω εγϊ πεκαίνει ) - 1962  

  τίχοι:   Γιϊργοσ αμολαδάσ       Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. τζλιοσ Καηαντηίδθσ     2.   Γιάννθσ Πουλόπουλοσ        3.  Χαροφλα Αλεξίου   

4. Μαρινζλλα      5.  Γιϊργοσ Νταλάρασ 

Πετραδάκι-πετραδάκι - 1967 

τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου     Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Μιχάλθσ Μενιδιάτθσ     Φωνθτικά: Άννυ Λιαροποφλου      2. Νίκοσ Ξανκόπουλοσ 

 

 Πιρα απϋ τθ νιότθ χρϊματα - 1970 

τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου    Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. Βίκυ Μοςχολιοφ               2. Διμθτρα Γαλάνθ 

 Ποιοσ κα με πλθροφοριςει - 1958 

 τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου       Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

    1. τζλιοσ Καηαντηίδθσ    2.   Απόςτολοσ Νικολαΐδθσ       3.   Γιϊργοσ Νταλάρασ 

 Ρίχϋ τε ςτο γυαλί φαρμάκι   

  τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου      Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

   1. Μανϊλθσ Αγγελόπουλοσ     2. Γιϊτα Λφδια       3. Νίκοσ Ξανκόπουλοσ 

  



 

 

 

ϋ ζνα βράχο φαγωμζνο ( Πάνω ς' ζνα βράχο ) - 1948 

 τίχοι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ       Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

1. τράτοσ Παγιουμτηισ  Φωνθτικά: Λίτςα Χαρμαντά   2.  τράτοσ Διονυςίου & Καίτθ 

Γκρζυ                3. ωτθρία Μπζλλου       4. Γιϊτα Λφδια     5. Χαροφλα Αλεξίου        6.

 Διμθτρα Παπίου 

τϋ Αποςτόλθ το κουτοφκι - 1971 

 τίχοι:   Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

     1. Γρθγόρθσ Μπικικϊτςθσ  Φωνθτικά: Απόςτολοσ Καλδάρασ    2. Βαγγζλθσ 

Περπινιάδθσ 

 υ μου χάραξεσ πορεία  

  τίχοι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ      Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

     1. Γιϊτα Λφδια      2. Βίκυ Μοςχολιοφ        3. Λίτςα Διαμάντθ  4.   Σόλθσ 

Βοςκόπουλοσ      5. Χαροφλα Αλεξίου       6. Γιάννθσ Πάριοσ              7.    Ελζνθ 

Σςαλιγοποφλου 

 Φζρτε μια κοφπα με κραςί ( Βρε ηωι φαρμάκια ςτάηεισ ) - 

1971         

τίχοι:   Χαράλαμποσ Βαςιλειάδθσ       Μουςικι:   Απόςτολοσ Καλδάρασ 

  1. Πρόδρομοσ Σςαουςάκθσ           2. Πόλυ Πάνου      3. Ελζνθ Σςαλιγοποφλου 

1971 - Ο Νταλάρασ τραγουδά Καλδάρα 

Φορτϊκθκα τισ τφψεισ μου-1967 

Μουςικι: Απόςτολοσ Καλδάρασ   τίχοι: Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου  

1. Νταλάρασ Γιϊργοσ -1971 

 

 



 

 

Λίγεσ εικόνεσ από τθν ηωι του, μαηί με ςυνεργάτεσ από  

τθ μουςικι του διαδρομι. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Συχαία φωτ. θ Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου ςε κρεβάτι του νοςοκομείου  

τθν κρατά από το χζρι ο Κϊςτασ Καρουςάκθσ 

 

Ευτυχία Παπαγιαννοποφλου        Λευτζρθσ Παπαδόπουλοσ          Κϊτασ Βίρβοσ 

     Πυκαγόρασ 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

Μάιοσ 2017 

Φωτογραφίεσ από τθν πρόβα τθσ ρεμπζτικθσ ορχιςτρασ του 
Πολιτιςτικοφ Κζντρου 
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Φωτογραφίεσ 
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ορχιςτρασ του 
Πολιτιςτικοφ 

Κζντρου 



 

 


