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A. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

 Να γνωρίσουν οι μαθητές και να εξοικειωθούν με τα τραγούδια τεσσάρων Ελλήνων συνθετών (Μ. 
Χατζιδάκις, Μ. Λοΐζος, Μ. Θεοδωράκης, Σ. Ξαρχάκος) μέσα από δραστηριότητες στο σχολείο (Quiz - 
Μάντεψε ποιος!, όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες θα αναγνωρίζουν τους μουσικούς συνθέτες 
μέσα από το άκουσμα γνωστών τους τραγουδιών, παιχνίδια με ερωτήσεις αντιστοίχισης - συμπλήρωσης 
κενού - πολλαπλής επιλογής και σταυρόλεξα). 
 

 Να γνωρίσουν τη μουσική διαδρομή των τεσσάρων συνθετών ανά ομάδες συλλέγοντας 
αντιπροσωπευτικά τραγούδια, φωτογραφίες, βίντεο και αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη 
ζωή και το έργο των συνθετών (βιογραφία).  
 

 Να χειρίζονται στοιχειωδώς προγράμματα επεξεργασίας ήχου (audacity-μοντάζ, fade in, fade out) και 
βίντεο (Movie maker) με σκοπό τη δημιουργία βίντεο με βιογραφίες και αντιπροσωπευτικά τραγούδια 
των τεσσάρων συνθετών ανά ομάδες. 
 

 Να τραγουδούν τέσσερα γνωστά τραγούδια των συνθετών με κοινό χαρακτηριστικό τον ουρανό 
(Μαργαρίτα Μαργαρώ, Όνειρο δεμένο, Αχ χελιδόνι μου, Μην τον ρωτάς τον ουρανό). 
 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Το θέμα αυτό επιλέχθηκε με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτάσεις των μαθητών. Η επιλογή των 
συνθετών και των κομματιών που θα τραγουδήσουν οι μαθητές έγινε με  γνώμονα την ύπαρξη μιας κοινής 
θεματικής ιδέας, συγκεκριμένα την έννοια του ουρανού. Το θέμα της δράσης μπορεί και πρέπει να 
συσχετιστεί με τα μαθήματα της Μουσικής, του Ανθολογίου Μουσικών Κειμένων και της Πληροφορικής. 
Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη είναι η καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργατικότητας ανάμεσα στους 
μαθητές, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην έρευνα, η σύνδεση των μαθημάτων του σχολείου μεταξύ τους, αλλά 
και με τη ζωή εκτός σχολείου, ώστε να καταστούν πιο ενδιαφέροντα στους μαθητές. 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η αναζήτηση δεδομένων θα γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Έρευνα στο διαδίκτυο για τη ζωή και το έργο των τεσσάρων συνθετών 
 Έρευνα από τους μαθητές στη δισκοθήκη των σπιτιών τους με τη συνδρομή των γονιών, παππούδων 

αλλά και οικογενειακών φίλων και συγγενών. 
 Συνεντεύξεις από γονείς και συγγενείς μεγαλύτερης ηλικίας. 

 
Οι μέθοδοι και τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων θα είναι: 

 Εργασία σε ομάδες μέσα κι έξω από το χώρο του σχολείου 
 Προσέγγιση της γνώσεως μέσω έρευνας κι αναζήτησης πληροφοριών από τις παραπάνω πηγές 
 Βιωματική προσέγγιση μέσω συζητήσεων, μουσικών ακουσμάτων, κατάθεσης απόψεων και προσωπικών 

εμπειριών 
 Κοινωνική δράση (παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου, τους γονείς και στον τοπικό τύπο) 
 Καλλιτεχνική δημιουργία (δημιουργία βίντεο, συγγραφή, τραγούδι) 
 Κύκλος συζήτησης  
 Τεχνικές επικοινωνίας- ενεργητική ακρόαση 
 Διεργασία σε ζευγάρια, μικρές ομάδες και σε ολομέλεια 
 Παιχνίδια  ρόλων 
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Δ. Μαθητές που συμμετείχαν στις Βιωματικές Δράσεις: 

Μίκης Θεοδωράκης 

Πατσιαλός Ηρακλής 

Φονιά Νεφέλη 

Διαμάντη Μαρία 

Ντζούτσου Φωτεινή 

 

Μάνος Λοΐζος 

Καραγεώργου Δήμητρα 

Μίγδος Θανάσης 

Γιώτης Φάνης 

Φουρλάνη Μαρία 

 

Σταύρος Ξαρχάκος  

Πλακίδα Βάγια 

Φουρλάνη Αγγελική 

Καραλή Μαρία 

Κούτση Τζένη 

 

Μάνος Χατζιδάκις  

Νεφρού Νεφέλη 

Νεφρού Λυδία 

Τζάτζου Κατερίνα 

Μπανούλα Αρετή 

 

 



4 
 

Μίκης Θεοδωράκης 

 

Ο Μίκης Θεοδωράκης, Κρητικός στην καταγωγή, γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο. Στην Τρίπολη, 
μόλις 17 ετών, δίνει την πρώτη του συναυλία παρουσιάζοντας το έργο του Κασσιανή. Σπουδάζει στο Ωδείο 
Αθηνών με καθηγητή τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη.  

Όταν ξεσπά ο Εμφύλιος ο Θεοδωράκης λόγω των προοδευτικών του ιδεών καταδιώκεται από τις 
αστυνομικές αρχές. Για ένα διάστημα ζει παράνομος στην Αθήνα χωρίς να σταματήσει την επαναστατική 
του δράση. Τελικά συλλαμβάνεται και στέλνεται εξορία στην αρχή στην Ικαρία και στη συνέχεια στο 
επονομαζόμενο στρατόπεδο θανάτου, τη Μακρόνησο. Τελικά αποφοιτά από το Ωδείο το 1950. Το 1954 
πηγαίνει με υποτροφία στο Παρίσι. Το 1960 επιστρέφει στην Ελλάδα. Έχει ήδη μελοποιήσει τον Επιτάφιο 
του Γιάννη Ρίτσου, που σηματοδοτεί την στροφή του προς το λαϊκό τραγούδι.  

Το 1960 γράφει το δίσκο ΕΠΙΦΑΝΙΑ ένα Κύκλο τραγουδιών σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη όπου Τραγουδά ο 
Γρ. Μπιθικώτσης.  

Γνωστά τραγούδια είναι:  
 
ΜΕΡΑ ΜΑΓΙΟΥ ΜΟΥ ΜΙΣΕΨΕΣ  
ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΤΟ ΚΡΥΦΟ  

Το 1961 Ο δίσκος ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ - Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΑΖΟΡΩΝ! είναι ένας  Κύκλος τραγουδιών σε 
στίχους-ποίηση Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη όπου Τραγουδούν ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και η Μαίρη 
Λίντα.   

Χαρακτηριστικά τραγούδια είναι: 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΓΑΡΩ   
ΑΝ ΘΥΜΗΘΕΙΣ Τ' ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ  

Το 1961 γράφει έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους την ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α' και Β' σε στίχους Τάσου 
Λειβαδίτη και Κώστα Βάρναλη με πολύ γνωστά τραγούδια όπως : 
 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ  
ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ  
ΒΡΑΧΟ ΒΡΑΧΟ  
ΠΑΡΑΠΟΝΟ  
ΚΑΗΜΟΣ  
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑ  
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Το 1962 ο δίσκος το ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ! σε στίχους Κώστα Βίρβου περιλαμβάνει 
τραγούδια όπως: 
 
ΑΠΡΙΛΗΣ 
ΈΝΑ ΔΕΙΛΙΝΟ 

Επίσης το 1962 σημαντικοί δίσκοι ήταν η ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ και η ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΗ! σε στίχους Ερρίκου 
Θαλασσινού με χαρακτηριστικά τραγούδια : 
 
 
ΚΑΗΜΟΣ  
ΒΑΡΚΑ ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ  
ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΝΕΙ ΒΟΛΤΑ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΑ  

Το τραγούδι της ξενιτιάς (Φεγγάρι, μάγια μού ’κανες): πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού το 
καλοκαίρι του 1962 στη θεατρική παράσταση «Όμορφη πόλη» του Μιχάλη Κακογιάννη με κείμενα 
του Μποστ στο θέατρο Παρκ. 
 
Το 1963 ο δίσκος Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ από το ομώνυμο Θεατρικό έργο του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη περιέχει τραγούδια όπως: 
 
ΣΤΡΩΣΕ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΣΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ) 
ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ!! 

Το 1966 κυκλοφορούν οι δίσκοι : 

1. ΕΝΑΣ ΟΜΗΡΟΣ! με Ερμηνεύτρια τη ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ και γνωστό τραγούδι το: 
 
ΤΟ ΓΕΛΑΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 
2. ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ με Ερμηνευτή το ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ και χαρακτηριστικά τραγούδια 
τα: 
 
ΧΕΛΙΔΟΝΑΚΙ (ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ) 
ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ (ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ) 
ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ 

3. ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ. με Ερμηνεύτρια τη ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ και γνωστό τραγούδι το: 
 
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ 
 
4. Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ με Ερμηνευτή το ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ και Στιχουργό το ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ στα 
πολύ γνωστά τραγούδια: 
 
ΟΤΑΝ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ 
ΘΑ ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ 
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5.  ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ!!! με πιο χαρακτηριστικά τραγούδια τα:  
 
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΒΟΡΙΑ 
ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ 

Το 1971 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ Ο δίσκος  ΤΑ ΛΑΙΚΑ / ΝΥΧΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ σε στίχους ΜΑΝΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και ερμηνευτή το Μανώλη Μητσιά.  Γνωστά Τραγούδια από το δίσκο ήταν: 
 
ΤΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΕΧΕΙ ΚΑΗΜΟ 
Σ' ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΦΕΥΓΕΙ ΣΤΙΣ ΟΚΤΩ 

Το 1974 κυκλοφορεί ο δίσκος ΤΑ 18 ΛΙΑΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΗΣ ΠΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ με Ερμηνευτή τον 
ΓΙΩΡΓΟ ΝΤΑΛΑΡΑ και Στιχουργό τον ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ. 
Τα τραγούδια : 

 
ΤΟ ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ 
 ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ 

ήταν τα πιο χαρακτηριστικά. 

Τέλος το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ!!! ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους του συνθέτη με Ερμηνευτή το ΓΡΗΓΟΡΗ 
ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ και Στιχουργό τον ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ περιλαμβάνει πολύ γνωστά τραγούδια όπως: 

ΕΝΑ ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ  
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ   
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΙΜΑΤΑ  

   

Όσον αφορά τον κινηματογράφο: 

Η πρώτη ταινία του Μίκη Θεοδωράκη ήταν το αντιπολεμικό δράμα του ΓΚΡΕΓΚ ΤΑΛΛΑΣ "ΞΥΠΟΛΗΤΟ 
ΤΑΓΜΑ", ταινία του 1953 που θεωρείται από τους σταθμούς στον νεώτερο Ελληνικό Κινηματογράφο. 

Η επόμενη μεγάλη παρουσία γίνεται στην αλησμόνητη ταινία του ΑΛΕΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ 
"ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ" το 1961. Τα τραγούδια και η μουσική της ταινίας, με τη θρυλική φωνή του 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ στοιχειοθετούν το πρώτο μουσικό Κινηματογραφικό αριστούργημα του ΜΙΚΗ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ.  

Βρέχει στη φτωχογειτονιά (μπουζούκι: Γιώργος Νταλάρας, στίχοι: Τάσος Λειβαδίτης, από την ταινία: 
"Συνοικία το όνειρο", 1960) 
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Το 1962 ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ συναντά τον ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ στην μεταφορά στην μεγάλη 
οθόνη της τραγωδίας του ΕΥΡΥΠΙΔΗ "ΗΛΕΚΤΡΑ" όπου φυσικά γράφει και τη ΜΟΥΣΙΚΗ με το Α' 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ το 1962.  
 
Η Άνοδος στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ πλέον 
καθίσταται ιλιγγιώδης με την συνεργασία του με τον JULES DASSIN στην μεγάλη ταινία του 1962 
"ΦΑΙΔΡΑ" . "ΑΣΤΕΡΙ μου ΦΕΓΓΑΡΙ μου"  τραγουδάει η θρυλική εκθαμβωτική ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
σε μια από τις πλέον ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ στην ΙΣΤΟΡΙΑ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, 
μουσικό θέμα που άφησε εποχή και συγκλονίζει αισθητικά και λυρικά.  
 
Το 1964 αποκτά διεθνή αναγνώριση με τη σύνθεση της μουσικής για την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, 
Αλέξης Ζορμπάς (Zorba the Greek). Το ΘΡΥΛΙΚΟ ΣΥΡΤΑΚΙ του ΖΟΡΜΠΑ γίνεται ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΜΟΥΣΙΚΟ και ΛΑΪΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ και ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ παίρνει ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ το 1966  
για τα ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ GRAMMY. Ο ANTHONY QUINN χορεύει το θρυλικό συρτάκι του Ζορμπά 
που δονεί την παγκόσμια μουσική, σύμβολο του Ελληνικού Λαού και του πολιτισμού του για δεκαετίες....  

Το 1965, ο ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ, γυρίζει το ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ  "ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ" βασισμένο 
στην αιματοβαμμένη ιστορία του Μπλόκου της Κοκκινιάς σε μουσική του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ.  
 
Το  1969, ο μεγάλος σκηνοθέτης ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ σκηνοθετεί την ταινία έπος "Ζ". Η Ταινία είναι 
συγκλονιστική και η μουσική της κάνει το γύρο του κόσμου. Το 1970 τιμάται με Α' ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
BAFTA AWARDS.  

Ο Αντώνης (ορχηστρικό) / Το γελαστό παιδί (στίχοι: Μπρένταν Μπίαν, απόδοση στα Ελληνικά: 
Βασίλης Ρώτας, από την Ταινία "Ζ" 1969) 

Το 1971 ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ γράφει τη μουσική για μια ακόμα ταινία του ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ με θέμα Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, τις  "ΤΡΩΑΔΕΣ"  του ΕΥΡΙΠΙΔΗ.  
 
 
Το 1972 η εποποιία του ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ στον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ συνεχίζεται με την ταινία 
του: "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ". H MOYΣΙΚΗ της ΤΑΙΝΙΑΣ αποκτά υποψηφιότητα για Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1974 BAFTA AWARDS.  
 

Libertadores 1 & 2 (Ορχηστρικά) / America Insurrecta (βασισμένο σε ποίημα του Pablo Neruda, από 
την ταινία "Etat de siege", 1972) 

Το 1973 γράφει τη ΜΟΥΣΙΚΗ στην μεγάλη ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  "SERPICO"  με τον 
μεγάλο AL PACINO στο μεγάλο του ξεκίνημα. Ήταν υποψήφιος για Α' ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
GRAMMY 1975.  

Alone in the apartment (ορχηστρικό) / Δρόμοι Παλιοί (βασισμένο σε ποίημα του Μανώλη 
Αναγνωστάκη, από την ταινία: "Serpico", 1973) 

Το 1977 είναι ο επόμενος μεγάλος Κινηματογραφικός σταθμός του μεγάλου μας συνθέτη, πάλι με τον  
ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ στην ταινία του  "ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ", μια εξαιρετική, συγκλονιστική για τα Ελληνικά 
δεδομένα μεταφορά στην Οθόνη της τραγωδίας του Ευριπίδη. 
 
Το 1980 έρχεται μια ακόμα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ του  ΝΙΚΟΥ ΤΖΙΜΑ "Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ 
ΤΟ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ" με τις μεγάλες στιγμές του ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ. Η Ταινία διακρίνεται για τη 
δύναμη και τη μεγάλη της σφραγίδα στα ιστορικά δρώμενα με τη μουσική του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ να 
δίνει πάλι βροντερό το ΠΑΡΟΝ.  
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Ο Μπελογιάννης (στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης, από την ταινία: "Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο", 
1980) 

   

Ένας τεράστιος απολογισμός  

 69 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ στις οποίες έγραψε τη ΜΟΥΣΙΚΗ 
 38 SOUNDTRACKS 
 5 Ταινίες στις οποίες είχε τη Μουσική επίβλεψη 

Το 1983 του απονέμεται το Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη. Το 2000 είναι υποψήφιος για το Βραβείο 
Νόμπελ Ειρήνης. Το 2002 παρουσιάζεται η όπερά του Λυσιστράτη, ένας αληθινός ύμνος στην Ειρήνη. Ο 
Μίκης Θεοδωράκης έγραψε όλα τα είδη της μουσικής: όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, 
μουσική για αρχαίο δράμα, για θέατρο, για κινηματογράφο, έντεχνο λαϊκό τραγούδι κλπ. Το πιο σημαντικό 
του έργο θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση, δηλαδή η σύνθεση λαϊκής μουσικής, χρησιμοποιώντας ως 
στίχους ποιήματα βραβευμένων ποιητών ελληνικής και ξένης καταγωγής, όπως οι Γιώργος Σεφέρης, 
Πάμπλο Νερούδα, Οδυσσέας Ελύτης. 

 

Μουσικό έργο 

Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε όλα τα είδη της μουσικής: όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, 
ορατόρια, μπαλέτα, χορωδιακή εκκλησιαστική μουσική, μουσική για αρχαίο δράμα, για θέατρο, για 
κινηματογράφο, έντεχνο λαϊκό τραγούδι, λαϊκά ορατόρια, μετασυμφωνικά έργα. 

Κυριότερα έργα 

 Κύκλοι τραγουδιών: Τα παιδικά, Επιτάφιος, Επιφάνια, Πολιτεία Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, Λιποτάκτες, 
Μικρές Κυκλάδες, Χρυσοπράσινο Φύλλο, Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν + Κύκλος Φαραντούρη, 
Ρωμιοσύνη, Romancero Gitano, Θαλασσινά φεγγάρια, Ο ήλιος και ο χρόνος, Δώδεκα λαϊκά, Νύχτα 
θανάτου, Αρκαδίες, Τα τραγούδια του Αγώνα, Τα τραγούδια του Ανδρέα, Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της 
Πικρής Πατρίδας, Μπαλάντες (σε ποίηση Μανώλη Αναγνωστάκη), Στην Ανατολή, Τα λυρικά (σε 
ποίηση Τάσου Λειβαδίτη), Χαιρετισμοί, Επιβάτης, Ραντάρ, Διόνυσος, Φαίδρα, Καρυωτάκης, Τα 
πρόσωπα του ήλιου, Μνήμη της πέτρας, Ως αρχαίος άνεμος, Μήπως ζούμε σ' άλλη χώρα;, Μια 
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θάλασσα γεμάτη μουσική, Η Βεατρίκη στην οδό Μηδέν, Ασίκικο Πουλάκη, Λυρικώτερα, Λυρικώτατα, 
Σερενάτες, Τα Πικροσάββατα. 

 Μουσική για θέατρο: Όμορφη πόλη, Το τραγούδι του νεκρού αδελφού, Μαγική πόλη, Ένας όμηρος, 
Εχθρός Λαός, Προδομένος Λαός, Καποδίστριας, Χριστόφορος Κολόμβος, Περικλής, Αυτό το δέντρο 
δεν το λέγανε υπομονή, Το θεριό του Ταύρου, Μάκβεθ. 

 Μουσική για αρχαίο δράμα: Ορέστεια (Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες), Αντιγόνη, Ιππής, 
Λυσιστράτη, Προμηθεύς Δεσμώτης, Οιδίπους Τύραννος, Εκάβη, Ικέτιδες, Τρωάδες, Φοίνισσες, Αίας. 

 Μουσική για κινηματογράφο: Συνοικία το όνειρο, Ζορμπάς, Ζ, Σέρπικο, Ιφιγένεια, Ηλέκτρα, Το 
μπλόκο, Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, Σουτιέσκα (Τίτο), Μπιριμπί, Φαίδρα, Κατάσταση 
πολιορκίας, Actas de Marusia. 

 Ορατόρια: Άξιον εστί, Μαργαρίτα, Επιφάνια Αβέρωφ, Κατάσταση πολιορκίας, Πνευματικό 
εμβατήριο, Requiem, Canto General, Θεία Λειτουργία, Λειτουργία για τα παιδιά που σκοτώνονται 
στον πόλεμο. 

 Συμφωνικά έργα και Μουσική Δωματίου: 1η, 2η, 3η 4η, 7η Συμφωνία, Κατά Σαδδουκαίων, Canto 
Olympico, Τρίο, Σεξτέτο, Το Πανηγύρι της Αση-Γωνιάς, Ελληνική Αποκριά, Κύκλος, Σονατίνα για 
πιάνο, Σουίτα αρ. 1, 2 και 3, Σονατίνα αρ. 1 και αρ. 2 για βιολί και πιάνο, Οιδίπους Τύραννος, 
Κοντσέρτο για πιάνο, Ραψωδία για τσέλλο και ορχήστρα, Sinfonietta, Adagio. 

 Μπαλέτα: Οι Εραστές του Τερουέλ, Αντιγόνη, Ζορμπάς. αξιον εστι.canto general. 

 Όπερες: Καρυωτάκης (Οι μεταμορφώσεις του Διονύσου), Μήδεια, Ηλέκτρα, Αντιγόνη, Λυσιστράτη. 
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ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ 

 
Ο Μάνος Λοΐζος κυπριακής καταγωγής γεννιέται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1951-1952 έρχεται 
για πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική. Εγγράφεται σε τοπικό Ωδείο. Αρχίζει να μαθαίνει βιολί αλλά 
καταλήγει στην κιθάρα…  

Το 1962 έρχεται σε επαφή με τον Μίμη Πλέσσα κι εκείνος μεσολαβεί στην εταιρία Philips, έτσι ώστε να 
ηχογραφήσει το πρώτο του τραγούδι. Είναι το “Τραγούδι του δρόμου”, ελληνική απόδοση του Νίκου 
Γκάτσου από ένα ποίημα του Lorca. 

Αναλαμβάνει τη διεύθυνση της χορωδίας του Σ.Φ.Ε.Μ. και με αυτή συμμετέχει το καλοκαίρι στις 
παραστάσεις της μουσικής επιθεώρησης του Μίκη Θεοδωράκη “Όμορφη Πόλη” που ανεβαίνει με μεγάλη 
επιτυχία στο θέατρο Πάρκ. 

Το 1965 Με μουσικές και τραγούδια του γυρίζεται η ταινία “Μπετόβεν και Μπουζούκι” του Ορέστη 
Λάσκου. Εδώ θα απολαύσουμε ένα υπέροχο Λαϊκό Χασάπικο με τη φωνή του ΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
"ΚΑΘΕ ΠΟΥ ΒΡΑΔΙΑΖΕΙ".  

     

Γνωρίζει το Λευτέρη Παπαδόπουλο.  Κυκλοφορεί από την εταιρία Οdeon, το πρώτο τραγούδι που γράφει 
πάνω σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου (“Αυτό τ’ αγόρι” με την Αλέκα Μαβίλη) και γνωρίζει 
επιτυχία.  

Το 1967 το τραγούδι “Η δουλειά κάνει τους άντρες”, με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ακούγεται 
από την Ελένη Ροδά στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου “Τρούμπα ’67”. 
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Το 1968 ετοιμάζει μαζί με το Λευτέρη Παπαδόπουλο τον πρώτο του μεγάλο δίσκο. Ο “Σταθμός”, που 
κυκλοφορεί στο τέλος της χρονιάς περιλαμβάνει πολλές επιτυχίες όπως: 

Δελφίνι, Δελφινάκι 
 Το παλιό ρολόι 
Ο Σταθμός 

 Παράλληλα, γράφει μουσική και τραγούδια για τις ταινίες του Ντίνου Δημόπουλου “Το Λεβεντόπαιδο” με 
χαρακτηριστικά τραγούδια:  

Λεβεντόπαιδο Αρίστο 
Γοργόνα 

και “Η Νεράιδα και το Παλικάρι”. 

Νανούρισμα 

Το 1970 Κυκλοφορούν οι “Θαλασσογραφίες”, δεύτερος μεγάλος δίσκος του, πάλι με στίχους του Λευτέρη 
Παπαδόπουλου με πιο γνωστά τραγούδια τα:.  

Έχω ένα καφενέ 
 Τζαμάικα 
10 παλληκάρια 

Παράλληλα, ηχογραφεί σκόρπια τραγούδια με τον Στέλιο Καζαντζίδη όπως τα  

(“Δε θα ξαναγαπήσω”, “Όταν βλέπετε να κλαίω”)  

και το Γιάννη Καλατζή  

(“Παραμυθάκι μου”, “Τα πλεούμενα”). 

Το 1971 γράφει μουσική για την ταινία του Αλέξη Δαμιανού “Ευδοκία”. Η ταινία έγινε γνωστή για το 
μουσικό θέμα της,  το «Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος.  

Το τραγούδι του “Αχ χελιδόνι μου” ηχογραφείται με το Γιώργο Νταλάρα και παράλληλα ακούγεται από τη 
Λίτσα Σακελλαρίου στην ταινία του Όμηρου Ευστρατιάδη “Η Ιδιωτική μου Ζωή”, ενώ το “Μάνα δεν 
φυτέψαμε” ακούγεται από το Γιάννη Πάριο στην ταινία “Πρόκληση”, επίσης του Ό.Ευστρατιάδη. 

Γράφει μουσική και τραγούδια για την ταινία του Ορέστη Λάσκου “Διακοπές στην Κύπρο” θα 
συμπεριληφθεί η «Κουτσή κιθάρα» που τραγουδούν οι αείμνηστοι Δώρα Σιτζάνη και Νίκος Δαδινόπουλος. 

Το 1972: Κυκλοφορεί ο τρίτος μεγάλος δίσκος του (“Να ‘Χαμε τι να ‘Χαμε”) σε στίχους του Λευτέρη 
Παπαδόπουλου. 

Παποράκι 
Ήλιε μου σε παρακαλώ 
Ο κουταλιανός 

Γράφει τραγούδια για την ταινία του Τάκη Βουγιουκλάκη “Η Αλίκη Δικτάτωρ” όπου θα ακουστεί για 
πρώτη φορά από τη φωνή της Αλίκης  Βουγιουκλάκη το «Πόσο σ’ αγαπώ». 

1974: Τον Απρίλιο κυκλοφορεί ο δίσκος “Καλημέρα Ήλιε” με στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. 
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Καλημέρα Ήλιε 
Μια καλημέρα 

 και, στο τέλος του χρόνου, κυκλοφορεί το δίσκο “Τα Τραγούδια του Δρόμου”: 

Μέρμηγκας 
 Τ' Ακορντεόν 
Μη με ρωτάς 
Ο δρόμος 
 
Στο τέλος του 1975, εννιά χρόνια μετά την πρώτη τους παρουσίαση σε συναυλίες, κυκλοφορούν για πρώτη 
φορά στη δισκογραφία τα “Νέγρικα”, με στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη.  

Ο γέρο νέγρο Τζιμ 

Τον Οκτώβριο του 1976 κυκλοφορούν “Τα Τραγούδια μας”, ένας κύκλος λαϊκών τραγουδιών με στίχους 
του Φώντα Λάδη που καταγράφουν με άμεσο λόγο το πολιτικό κλίμα της μεταπολίτευσης. 

Λιώνουν τα νιάτα μας 
Πάγωσε η τζιμινιέρα 
Το Δέντρο 

Τον Ιούνιο του 1979 κυκλοφορεί ο δίσκος “Τα Τραγούδια της Χαρούλας”, με στίχους του Μανώλη 
Ρασούλη και του Πυθαγόρα, 

Τέλι, Τέλι, Τέλι  
Όλα σε θυμίζουν 
Ο φαντάρος 
Πες μου πως γίνεται 
Τίποτα δεν πάει χαμένο 

Τον Οκτώβριο του 1980 κυκλοφορεί ο δίσκος “Για μια Μέρα Ζωής” που είναι και ο τελευταίος του. 

Σ' ακολουθώ  
Κι αν είμαι ροκ 
Η ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει 
 
Στις 8 Ιουνίου του 1982 θα χτυπηθεί από εγκεφαλικό επεισόδιο. Θα μείνει ένα μήνα στο νοσοκομείο και 
στις 16 Αυγούστου θα ταξιδέψει εκ νέου στη Μόσχα, προκειμένου να συνεχίσει τη νοσηλεία του. Στις 7 
Σεπτεμβρίου θα υποστεί και δεύτερο εγκεφαλικό, το οποίο θα αποβεί μοιραίο. Δέκα μέρες αργότερα (17 
Σεπτεμβρίου) θα φύγει για πάντα…  
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Δισκογραφία 

 1968 Ο Σταθμός (MINOS) 
 1970 Θαλασσογραφίες (MINOS) 
 1971 Ευδοκία (MINOS) Soundtrack 
 1972 Να χαμε τι να χαμε (MINOS) 
 1974 Καλημέρα ήλιε (MINOS) 
 1974 Τα τραγούδια του δρόμου (MINOS) 
 1975 Τα Νέγρικα (Μαρία Φαραντούρη) 
 1976 Τα τραγούδια μας (ΜΙΝΟS) 
 1979 Πρώτες εκτελέσεις (ΜΙΝΟS) 
 1979 Τα τραγούδια της Χαρούλας (ΜΙΝΟS) 
 1980 Για μια μέρα ζωής (ΜΙΝΟS) 
 1983 Γράμματα στην αγαπημένη (ΜΙΝΟS) 
 1985 Ο δρόμος του Μάνου (ΜΙΝΟS) 
 1985 Αφιέρωμα από το Ολυμπιακό στάδιο 
 1992 Οι μπαλάντες του Μάνου (ΜΙΝΟS) 
 1995 Κάτω από ένα κουνουπίδι (Μεσόγειος) 
 1997 Ενθύμιο Τρυφερότητας 
 2002 Εκτός Σειράς. Σαράντα σκόρπιες ηχογραφήσεις 
 2003 Τα τραγούδια του Σεβάχ 
 2007 Αφιέρωμα στον Μάνο Λοίζο (Χάρις Αλεξίου) 
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Σταύρος Ξαρχάκος 

 
Ο Σταύρος Ξαρχάκος γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1939 στην Αθήνα όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε στο 
Ωδείο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι και στη  Νέα Υόρκη. Έχει γράψει τραγούδια σε 
περισσότερους από 42 δίσκους, μουσική για 21 ταινίες και 15 τηλεοπτικές παραγωγές. Ακόμα, έχει 
συνθέσει μουσική για αρχαία τραγωδία, δράματα και διεθνή μπαλέτα. 

Στην αρχή της σταδιοδρομίας του γράφει μουσική κυρίως για το θέατρο και τον κινηματογράφο και έτσι 
ξεχώρισε ως συνθέτης κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής.  

Χαρακτηριστικά τραγούδια  από την ταινία "Το ταξίδι" του 1962, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Νίκο 
Κούρκουλο ήταν τα: 

Για χατίρι σου    
Βαρκαρόλα 
 
Πρώτη του μεγάλη επιτυχία είναι η μουσική που έγραψε το 1963 για την κινηματογραφική ταινία του 
Βασίλη Γεωργιάδη «Κόκκινα Φανάρια». 

 Στην ταινία ακούγεται το τραγούδι καλντερίμι από την αξέχαστη φωνή της Πόλυ Πάνου. 

Επίσης τα  τραγούδια: 

 Άπονη ζωή 
Φτωχολογιά 
Παράπονο  
 
έγιναν μεγάλες επιτυχίες και ήταν τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.  

Ο  πρώτος του μεγάλος δίσκος πλουτίζεται με τις επιτυχίες «Σαββατόβραδο στην Καισαριανή», «Βάλε κι 
άλλο πιάτο στο τραπέζι» όλα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.  

Στα 1964 έρχεται μια νέα συνάντηση με τον ΝΤΙΝΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ που δίνει σημαντικά 
Κινηματογραφικά αριστουργήματα, στα οποία ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ δίνει το παρόν. 

• Η ταινία "ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ" 

•και η ταινία "ΛΟΛΑ" με τη Τζένη Καρέζη 
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Η Βίκυ Μοσχολιού, με την γλυκιά, καθάρια φωνή της, δίνει την πρώτη της παρουσία, με το  συγκλονιστικό 
τραγούδι "ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ" στο φινάλε της ταινίας, στιγμή που σημαδεύει το ίδιο το έργο.  

Ο Θρυλικός "ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΑΙΝΑ" με το μπουζούκι του ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ σημείο αναφοράς για 
τον Ελληνικό Κινηματογράφο σε ολάκερη την ιστορία του.  

ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΎΔΙ Όνειρο δεμένο ήταν κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες που ακούστηκαν στην ταινία. 

Το 1965 φτάνουμε σε ένα γλυκό και τρυφερό έργο του ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ  "ΜΟΝΤΕΡΝΑ 
ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ" με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.  

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ γράφει τη μουσική και εκεί ακούγεται ένα ακόμα τραγούδι που αφήνει τη δική 
του εποχή: "ΥΠΟΜΟΝΗ" με τη φωνή του μεγάλου ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ  

      

Με αφορμή το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Μη πατάτε τη χλόη» των Βαγγέλη Γκούφα και 
Βασίλη Ανδρεόπουλου που ανεβαίνει στο θέατρο Μετροπόλιταν σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη, ο 
συνθέτης γράφει για τη φωνή της Βίκυς Μοσχολιού το υπέροχο «Τα τρένα που φύγαν» πάνω σε στίχους 
των συγγραφέων του έργου. 

Το 1966 ο σκηνοθέτης ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΛΕΝΑΚΗΣ γράφει την ταινία "ΔΙΠΛΟΠΕΝΝΙΕΣ" με τους ΑΛΙΚΗ 
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ και ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ στους βασικούς ρόλους. Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 
δίνει ΡΕΣΙΤΑΛ ΛΑΪΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ γεμάτων ρυθμό, ομορφιά και λυρικότητα.  

Μάτια βουρκωμένα    
Με τι καρδιά    
Λευτέρη 
Ένα μεσημέρι(ζεϊμπέκικος) 
 
Το 1968 μια ακόμα σημαντική στιγμή στον Ελληνικό Κινηματογράφο: ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, σε 
σενάριο ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ σκηνοθετεί τα "ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ". Το τραγούδι "ΕΝΑ 
ΠΡΩΙΝΟ" με την τότε φωνή της ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ γράφει τη δική του ιστορία.  

Στην ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη "Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα" (1968) ακούγεται το τραγούδι Άσπρη 
μέρα.     

Το 1970 γράφει τη μουσική στην ταινία του ΕΡΡΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ  "Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ".  

Το 1972, ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ σκηνοθετεί την "ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ" με τους ΚΩΣΤΑ ΚΑΖΑΚΟ, 
ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ.  

Η Επόμενη μεγάλη στιγμή του ΣΤΑΥΡΟΥ ΞΑΡΧΑΚΟΥ κινηματογραφικά είναι το 1983 στην 
συγκλονιστική ταινία του ΚΩΣΤΑ ΦΕΡΡΗ "ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ".  Σπουδαίος δίσκος του θεωρείται το 
βραβευμένο έργο «Το Ρεμπέτικο» που ήταν μουσική για την ομότιτλη ταινία του Κώστα Φέρρη.  
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Κάποια από τα πιο σημαντικά τραγούδια του δίσκου ήταν : 

Το δίχτυ         
Μάνα μου Ελλάς          
Στου Θωμά             
Καίγομαι καίγομαι     
Μπουρνοβαλιά  
Της αμύνης τα παιδιά  
Το πρακτορείο 
Στου όθωνα τα χρόνια 
 
Στη «Συλλογή» του ’74, ο Νίκος Γκάτσος υπογράφει τραγούδια του Ξαρχάκου, που ερμήνευσε ο Νίκος 
Ξυλούρης όπως ήταν τα:  

 Παλικάρι στα Σφακιά(Έβαλε ο Θεός σημάδι)  
Γεια σου χαρά σου Βενετιά 
 

                            
 
Προς το τέλος της δεκαετίας του ’60 επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στην κλασσική μουσική. Στα έργα του 
περιλαμβάνονται σουίτες μπαλέτου, κοντσέρτα αλλά και συμφωνικά έργα. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρείται 
και σπουδαίος ενορχηστρωτής με πιο πρόσφατη ενορχηστρωτική δουλειά του τον δίσκο “Ερημιά” του Μίκη 
Θεοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.  

Έχει βραβευτεί πολλές φορές σε κινηματογραφικά και μουσικά φεστιβάλ, όπως το Διεθνές 
Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τον Μάιο του 1994 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Καλών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Adelphi της Νέας Υόρκης. Στις αρχές του 1995 ανέλαβε την καλλιτεχνική 
διεύθυνση της «Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής» (KOEM).  
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ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

O Μάνος Χατζιδάκις, γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στην Ξάνθη. Η μουσική του εκπαίδευση 
ξεκινά σε ηλικία τεσσάρων ετών και περιλαμβάνει μαθήματα πιάνου ενώ παράλληλα, εξασκείται στο βιολί 
και το ακορντεόν.  

Την περίοδο 1940 – 1943 επεκτείνει τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά 
μαθήματα με τον Μενέλαο Παλλάντιο, σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής. 

Η πρώτη εμφάνιση του Χατζιδάκι ως συνθέτη πραγματοποιείται το 1944 με τη συμμετοχή του στο έργο 
Τελευταίος Ασπροκόρακας του Αλέξη Σολωμού, στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν. 

Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε χρόνια και αποφέρει μουσική για 
σημαντικό αριθμό έργων του σύγχρονου θεάτρου, με μουσικές για παραστάσεις όπως: «Γυάλινος Κόσμος» 
(1946), «Αντιγόνη» (1947), «Ματωμένος Γάμος» (1948), «Λεωφορείον ο Πόθος» (1948) , «Ο θάνατος του 
Εμποράκου» (1949) κ.ά.  

                          

Το παραμύθι χωρίς όνομα ήταν ένας Κύκλος τραγουδιών που γράφτηκαν για το ομώνυμο θεατρικό έργο του 
Ιάκωβου Καμπανέλλη, το οποίο ανέβηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1959 από το Νέο Θέατρο σε 
σκηνοθεσία Βασίλη Διαμαντόπουλου. 

Σημαντικός σταθμός στο έργο του Χατζιδάκι για το θέατρο αποτελεί ακόμα η παράσταση Οδός Ονείρων 
που ανέβηκε τον Ιούνιο του 1962 στο θέατρο Μετροπόλιταν  σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμού και 
πρωταγωνιστή το Δημήτρη Χορν.  

Τα τραγούδια “Μανούλα μου” και “Κυρ Μιχάλης” γράφτηκαν από το Μάνο Χατζιδάκι το 1959 για το 
ανέβασμα του έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ και στη συνέχεια 
ακούστηκαν και στην ΟΔΟ ΟΝΕΙΡΩΝ. 
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Από το 1950 αρχίζει να γράφει μουσική για αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες μεταξύ των οποίων η Μήδεια 
(1956), ο Κύκλωπας (1959), οι Βάκχες (1962), οι Εκκλησιάζουσες (1956), η Λυσιστράτη (1957) και οι 
Όρνιθες (1959).  

Την ίδια εποχή, ο Χατζιδάκις συνεργάζεται και με τον Άγγελο Σικελιανό προκειμένου να συνθέσει τη 
μουσική για την τελευταία του τραγωδία Ιπποκράτης.  

Έγραψε τη ΜΟΥΣΙΚΗ σε 42 Ελληνικές Κινηματογραφικές Ταινίες, με κάποιες από αυτές να τιμούνται σε 
ύψιστο βαθμό αναγνώρισης και Διάκρισης όχι μονάχα σαν Κινηματογραφικά έργα αλλά και σαν 
ΜΟΥΣΙΚΗ για τον ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ. 

Το 1946 οι "ΑΔΟΥΛΩΤΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ" του ΒΙΩΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ήταν η πρώτη του δουλειά για τον 
Κινηματογράφο.  

Η "ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΗ" του ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ το 1954 με τα τραγούδια να τα αποδίδει η εξαίρετη 
φωνή της Ζωής Μάγγου . 

Το 1955 έρχεται ο μεγάλος Θρίαμβος με τη "ΣΤΕΛΛΑ" του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ με τη φωνή της 
ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ. Το "Αγάπη πού γινες δίκοπο μαχαίρι" γράφει ιστορία. Άλλα γνωστά τραγούδια 
που έπαιξαν στην ταινία ήταν: 

Εφτά τραγούδια θα σου  πω 
Το φεγγάρι είναι κόκκινο 
 
Το 1956 το μαγικό ταξίδι του ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ανεβαίνει στον λυρικό ουρανό στην ταινία του 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ   "ΚΑΛΠΙΚΗ ΛΙΡΑ" της οποίας η μουσική είναι υπέροχη.  
 
Το 1955 η "ΛΑΤΕΡΝΑ ΦΤΩΧΕΙΑ και ΦΙΛΟΤΙΜΟ" του ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, μια χαρακτηριστική 
ταινία "δρόμου" πάνω στην ένωση της τύχης απλών λαϊκών φτωχών μουσικών με το κόσμο του πλούτου.  
 
Γαρύφαλλο στ’ αυτί 
Είμαι άντρας 
 
Το 1956 έρχεται να γράψει τη Μουσική στη Θρυλική ταινία του ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ   "Ο ΔΡΑΚΟΣ". 
Η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου τραγουδάει το Ζεϊμπέκικο "Ο ΗΛΙΟΣ ΕΣΒΗΣΕ" μια από τις μεγαλύτερες 
στιγμές στον Ελληνικό Κινηματογράφο. 
 
Ιλισός  
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Το 1957 έρχεται η δεύτερη μεγάλη ταινία του ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ   "ΛΑΤΕΡΝΑ ΦΤΩΧΕΙΑ και 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ" πάλι με εξαίρετη λαϊκή μουσική. Μεγάλα τραγούδια σημάδεψαν και αυτή τη δευτερολογία 
της γνωστής ταινίας. 
  
ΦΟΥΣΤΑ ΚΛΑΡΩΤΗ 
ΑΧ! ΒΡΕ ΠΑΛΙΟΜΟΣΟΦΟΡΙΑ 
 
Το 1959 ο ΝΤΙΜΗΣ ΔΑΔΗΡΑΣ σκηνοθετεί το ιστορικό πολεμικό δράμα "ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ".  
Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ γράφει τη μουσική και η ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ τραγουδά το αξέχαστο "ΜΗΝ 
ΤΟΝ ΡΩΤΑΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ"  
 
Στα 1959 ο ΑΛΕΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ μας γεμίζει ξεγνοιασιά με το "ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠ ΤΟΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ" και ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ αφήνει φυσικά και εδώ ανεξίτηλη τη σφραγίδα του με τη 
φωνή της ΑΛΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ.  
 
ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ 
 
Το 1960 έρχεται μια Θρυλική στιγμή στον Ελληνικό Κινηματογράφο του JULES DASSINμε το "ΠΟΤΕ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ" να γράφει ιστορία και φυσικά ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ δεν θα μπορούσε να μην 
συμπληρώσει το puzzle. Η Μεγάλη ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ τραγουδά στην ταινία τα θρυλικά πλέον 
"ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ".  Άλλα γνωστά τραγούδια που έπαιξαν στην ταινία ήταν: 
 
Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι 
Η προδοσία 
 
Το 1960 ο ΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ σκηνοθετεί την εκπληκτική "ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ" με τον ΜΑΝΟ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ να δίνει τη μουσική στην ταινία που τραγουδιέται ακόμα και σήμερα, δείγμα τρυφερότητας 
και ρομαντισμού με την γλυκύτατη φωνή της ΑΛΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ.  
 
 Θάλασσα πλατιά 
Μέσα σ’ αυτήν τη βάρκα 
 
Το 1960 γράφει τη Μουσική για την ταινία ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ  του Ντίμη Δαδήρα με 
πρωταγωνίστρια την Τζένη Καρέζη. 
 
Το τραγούδι ΕΙΜ΄ ΑΗΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ ακούστηκε για πρώτη φορά από τον Διαμαντή Πανάρετο στην 
ταινία ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΑ (1960-61). Μεταγενέστερα ακούστηκε και στην μουσική παράσταση 
ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣ (1963) από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. Τα τραγούδια που ακούγονταν σ΄ αυτήν 
μοιράζονταν ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Μίκης Θεοδωράκης.  
 
Το 1960 έρχεται και η ταινία του ΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ "ΤΟ ΚΛΩΤΣΟΣΚΟΥΦΙ" με τη μουσική του 
ΜΑΝΟΥ να ντύνει υπέροχα και την ταινία αυτή.  
 
ΤΟ ΚΛΩΤΣΟΣΚΟΥΦΙ 
ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
 
Η Χρυσή εποχή του ΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ δίνει το 1961 την ταινία "Η ΛΙΖΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ" και ο 
ΜΑΝΟΣ είναι πάλι εκεί.....!  
 
ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ 
Ξημερώνει 
ΤΟ ΧΑΣΑΠΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΖΑΣ 
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Το 1961 τη σκυτάλη παίρνει ο ΑΛΕΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ με το "ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ". ο 
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ντύνει μουσικά την ταινία ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ τραγουδά. 
 
ΑΣ ΕΙΝ΄ ΚΑΛΑ ΤΟ ΓΙΝΑΤΙ ΣΟΥ 
ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΛΕΞΗ 
 
Ο ΑΛΕΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ το 1961 έρχεται με το γλυκόπικρο "ΧΑΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ" με πρωταγωνιστές 
την Αντιγόνη Βαλάκου και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να δώσει μια πικρή μελαγχολική ταινία,  στην οποία 
ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ αφήνει μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της μεγάλης του καρδιάς με το "ΒΑΛΣ 
ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ".  
 
Το 1961 γράφει τη μουσική για την ταινία η Αλίκη στο ναυτικό. 
 
Ο γαϊδαράκος 
Ο γλάρος 
Τράβα μπρος 
ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΑΛΕ 
 
Το 1963 έρχεται πάλι ο ΑΛΕΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ με τα "ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ". Ο αμαξάς 
παραμένει ιστορικά χαραγμένος με τη φωνή της ΑΛΙΚΗΣ χαρακτηριστική.  
 
Το τραγούδι ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΟΥ ΧΑΡΑ ήταν μια μελωδία γραμμένη για την ταινία του Robert 
Stevens  ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ το 1963. 
 
Επίσης το1963 γράφει Μουσική και τραγούδια για την ταινία του Εlia Kazan AMERICA AMERICA. 
   
Μια Παναγιά 
Τ’ αστέρι του Βοριά 
 
Το 1963 έχουμε τη συνεργασία στη Μαγική Πόλη του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι  που 
πραγματοποιήθηκε στο θέατρο "Παρκ".  
 
ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΑΓΙΚΗ 
 
Το 1965 έγραψε τη Μουσική και τραγούδια για το θεατρικό έργο του Federico Garcia Lorca Ματωμένος 
γάμος που ανέβηκε από το Θέατρο Τέχνης.  
 
Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑΣ  ηχογραφήθηκε στην Νέα Υόρκη το 1965.  
 
Το1976γράφει την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ένα Κύκλο τραγουδιών με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Τραγουδούν ο 
Μανώλης Μητσιάς και η Δήμητρα Γαλάνη. 
 
Η Επόμενη μουσική του δουλειά είναι πλέον το 1979 όπου γράφει τη μουσική για τρεις ταινίες:  
"ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ" του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  
"ΕΝΑΣ ΕΡΩΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ" του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΡΝΕ  
και τελευταία του δημιουργία στην ταινία του  
ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ   "ΗΣΥΧΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ" η οποία και κλείνει τον τεράστιο 
αυτό κύκλο του στην Ιστορία του Κινηματογράφου.  
 
Το 1980 γράφει μια μουσική αυτοβιογραφία του συνθέτη βασισμένη σε ποιήματα του, την ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ. 
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Οι βραβεύσεις του:  
 
ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ στο Διεθνές Κινηματογραφικό στερέωμα τιμήθηκε με  
 

 OSCAR Καλύτερης Μουσικής στην ταινία "ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ" το 1961 
 ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τη Μουσική του στην ταινία "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" του 
ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, το 1960  

 Το 1975 αρχίζει η χρυσή εποχή του «Τρίτου». Γίνεται διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού «Τρίτο 
Πρόγραμμα». Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν διαρκώς παρών στην 
ελληνική δισκογραφία, με δεκάδες δίσκους που θεωρούνται πια κλασικοί.  

Μοναδικός, ιδιοφυής και αεικίνητος, ο Μάνος Χατζιδάκις «έφυγε» από κοντά μας στις 15 Ιουνίου 1994 και 
ετάφη στην Παιανία. 

 

 

Επιλεγμένη εργογραφία 

Αναφέρονται οι τίτλοι και η ημερομηνία του έργου (όχι η ημερομηνία έκδοσης). Στα έργα που δουλεύτηκαν 
σε διαφορετικές φάσεις αναφέρεται η ημερομηνία της τελικής φάσης. Όπου σημειώνεται ο αριθμός του 
έργου (ερ.) αυτός αναφέρεται στην αρίθμηση του ιδίου του Χατζιδάκι . 

 Για μια μικρή λευκή αχιβάδα, ερ. 1 (σουίτα για πιάνο) 1947 
 Γυάλινος κόσμος (Θέατρο Τέχνης) 1947 
 Ματωμένος Γάμος, ερ. 3 (θέατρο) 1948 
 Λεωφορείον ο πόθος (θέατρο, τργδ: «χάρτινο το φεγγαράκι») 1949 
 Έξι λαϊκές ζωγραφιές, ερ. 5 (μπαλέτο) 1950 
 Καταραμένο Φίδι, ερ. 6 (σουίτα μπαλέτου) 1950 
 Ιονική σουίτα, ερ. 7 (έργο για πιάνο) 1952 
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 Ο κύκλος του C.N.S. ερ. 8 (κύκλος τραγουδιών για βαρύτονο) 1953 
 Μαγική πόλις (κινηματογράφος, τργδ «Μια πόλη μαγική») 1954 
 Σουίτα για βιολί και πιάνο, ερ. 7α 1954 
 Στέλλα (κινηματογράφος), 1955 
 Ο κύκλος με την κιμωλία, ερ. 13 (θέατρο) 1957 
 Παραμύθι χωρίς όνομα, ερ. 11 (θέατρο) 1959 
 Όρνιθες, ερ. 14 (Αρχαία κωμωδία) 1959 
 Το νησί των γενναίων (κινηματογράφος) 1959 
 Ευρυδίκη (θέατρο, εκδόθηκε το ομώνυμο τργδ) 1960 
 Το ποτάμι (κινηματογράφος) 1960 
 Ελλάς, η χώρα των ονείρων (ντοκυμαντέρ) 1960 
 Πασχαλιές μέσα απ’ τη νεκρή γη (διασκευή 12 παλιών λαϊκών για ορχήστρα) 1961 
 Η κλέφτρα του Λονδίνου (θέατρο) 1961 
 The 300 Spartans (κινηματογράφος), 1961 
 Καίσαρ και Κλεοπάτρα, ερ 21 (θέατρο) 1962 
 Οδός ονείρων, ερ. 20 (θέατρο) 1962 
 Μαγική πόλις (θέατρο, σε συνεργασία με τον Μ. Θεοδωράκη) 1963 
 America – America (κινηματογράφος) 1963 
 Το χαμόγελο της Τζοκόντας, ερ. 22 (για ορχήστρα) 1964 
 Δεκαπέντε Εσπερινοί (διασκευή τραγουδιών για ορχήστρα) 1964 
 Μυθολογία, ερ. 23 (κύκλος τραγουδιών) 1965 
 Καπετάν Μιχάλης, ερ. 24 (θέατρο) 1966 
 Blue (κινηματογράφος) 1967 
 Reflections, ερ. 27 (10 τραγούδια με το New York Rock ‘n’ Roll Ensemble) 1968 
 Ρυθμολογία, ερ. 26 (έργο για πιάνο) 1971 
 Ο Μεγάλος Ερωτικός, ερ. 30 (κύκλος τραγουδιών) 1972 
 Ο οδοιπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι κι ο Αλκιβιάδης, ερ. 32 (κύκλος τραγουδιών σε θεατρική 

μορφή) 1973 
 Sweet movie (κινηματογράφος) 1974 
 Αθανασία ερ. 31α (κύκλος τραγουδιών) 1975 
 Τα παράλογα, ερ. 32 (κύκλος τραγουδιών) 1976 
 A la recherché de l’ Atlantide I & II (ντοκυμαντέρ) 1977 
 Η Εποχή της Μελισσάνθης, ερ. 37 (καντάτα) 1980 
 Για την Ελένη, ερ. 38 (κύκλος τραγουδιών) 1980 
 Πορνογραφία, ερ. 43 (μουσικό θέαμα), 1982 
 Χειμωνιάτικος Ήλιος, ερ. 44 (κύκλος τραγουδιών) 1983 
 Οι μπαλάντες της οδού Αθηνάς, ερ. 42 (κύκλος τραγουδιών) 1984 
 Σκοτεινή Μητέρα, ερ. 45 (κύκλος τραγουδιών) 1986 
 Ήσυχες μέρες του Αυγούστου (κινηματογράφος) 1992 
 Αμοργός, ερ. 46 (καντάτα, ανολοκλήρωτο, εκδόθηκε μετά τον θάνατο του συνθέτη) 1997 
 Τα τραγούδια της αμαρτίας, ερ. 50 (κύκλος τραγουδιών, ανολοκλήρωτο, εκδόθηκε μετά τον θάνατο 

του συνθέτη) 1994 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

 http://el.wikipedia.org/wiki/Μίκης_Θεοδωράκης 
 http://el.wikipedia.org/wiki/Μάνος_Χατζιδάκις 
 http://el.wikipedia.org/wiki/Μάνος_Λοϊζος 
 http://el.wikipedia.org/wiki/Σταύρος_Ξαρχάκος 
 http://www.sansimera.gr/biographies 
 http://www.tralala.gr/Mousikes-Biografies-Manos-Loizos/ 
 http://www.tralala.gr/mousikes-biografies-manos-xatzidakis/ 
 http://www.tralala.gr/mousikes-biografiesmikhs-theodorakhs/ 
 http://www.tralala.gr/mousikes-biografies-stauros-ksarxakos/ 

 


