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ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ (1925-1994) 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

      Γεννήθηκε στην Ξάνθη με καταγωγή 
από το Ρέθυμνο και την Αδριανούπολη. 

Από την ηλικία των 4 ετών άρχισε 
μαθήματα πιάνου. Ασχολήθηκε επίσης 

με το βιολί και το ακορντεόν. Σπούδασε 
ανώτερα θεωρητικά και φιλοσοφία στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη 
διαμόρφωση της σκέψης και των 
προσανατολισμών του βοήθησαν 

σημαντικοί λογοτέχνες του 
Μεσοπολέμου όπως ο Οδ. Ελύτης και ο 

Γ. Σεφέρης. Το 1944 
πρωτοεμφανίστηκε ως συνθέτης ενώ 

παράλληλα παρακολουθούσε 
μαθήματα υποκριτικής. Το 1946 
πραγματοποιείται η πρώτη του 

εργασία για τον κινηματογράφο. Το 
1947, αρχίζει να γράφει το έργο για 

πιάνο «Για μια μικρή λευκή αχιβάδα» 
το οποίο ο ίδιος ξεχωρίζει. 

Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μάνος 
Χατζιδάκις στην παλιά πόλη της 

Ξάνθης. 



Μάνος Χατζιδάκις 
Μίκης Θεοδωράκης 

        Το 1949 με μια διάλεξή του για το ρεμπέτικο τραγούδι, που 
τότε ήταν περιφρονημένο και θεωρούνταν παράνομο και 

απαγορευμένο, προκάλεσε αντιδράσεις στην αστική κοινωνία. 
Χαρακτηριστικά έργα του είναι η «Μουσική του δρόμου» και η 

«Λαϊκή μουσική». Το 1950 συνθέτει μουσική για αρχαίες 
τραγωδίες, Μέχρι τότε, τη δουλειά αυτή την ανέθεταν μόνο σε 
ακαδημαϊκούς συνθέτες. Το 1951, παρουσίασε μια μεταφορά 

6 ρεμπέτικων τραγουδιών στο πιάνο, τις «6 λαϊκές ζωγραφιές» 
ανοίγοντας έτσι νέους μουσικούς ορίζοντες πείθοντας 

έμπρακτα το ελληνικό κοινό για την αξία και τον πλούτο του 
ρεμπέτικου τραγουδιού. Όταν όμως το λαϊκό τραγούδι έγινε 

προϊόν τουριστικής εκμετάλλευσης δε δίστασε να το 
καταγγείλει. Το 1953, κάνει γνωστούς στο ελληνικό 

ακροατήριο τους σύγχρονους αμερικανούς συνθέτες με μια 
διάλεξή του. Την ίδια χρονιά, γράφει ένα πολύ σημαντικό 
έργο, τον κύκλο του C.N.S. Το 1959, παρουσιάζει τον Μίκη 

Θεοδωράκη, ενορχηστρώνοντας και ηχογραφώντας ο ίδιος το 
έργο του «Επιτάφιος» με την Νανά Μούσχουρη. Το 1960 του 

απονέμεται το βραβείο Oscar για το τραγούδι «Τα παιδιά του 
Πειραιά». Ήταν ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που έκανε γνωστή 

την ελληνική μουσική έξω από τα σύνορα της χώρας. Ίδρυσε 
την «Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών», μια ορχήστρα 

συμφωνικής μουσικής. Το 1966 φεύγει για την Αμερική όπου 
παρέμεινε μέχρι το 1972. Το 1972 επιστρέφει στην Αθήνα. 

Μετά το 1974, διορίζεται διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας 
και αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Λυρικής Σκηνής. 

Επίσης ανέλαβε τη διεύθυνση του Τρίτου Προγράμματος σε 
συνεργασία με νέους ταλαντούχους δημιουργούς. 



Ο Μάνος Χατζιδάκις διευθύνει  
την «Ορχήστρα των Χρωμάτων» 

       Το 1980, εγκαινιάζει τον «Μουσικό Αύγουστο» 
στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα φεστιβάλ που 

παρουσίαζε όλα τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα 
στη μουσική, τη ζωγραφική, τον 

κινηματογράφο, το χορό και το θέατρο. Ο 
«Μουσικός Αύγουστος» θα επαναληφθεί και 

τον επόμενο χρόνο και θα φιλοξενήσει 
καταξιωμένους καλλιτέχνες από όλο τον 

κόσμο. Το 1985-1986 εκδίδει ένα περιοδικό, το 
«Τέταρτο», «που προσπάθησε να καταγράψει 

τα καλλιτεχνικά θέματα, τα κοινωνικά ακόμη και 
τα επιστημονικά, μέσα από τις πολιτικές 

διαστάσεις τους». Θέλοντας να προστατέψει το 
ελληνικό τραγούδι από τη φθορά του εμπορίου, 

ιδρύει το 1985 την ανεξάρτητη δισκογραφική 
εταιρεία «Σείριος» η οποία λειτουργεί μέχρι και 

σήμερα. Από το 1989 ως το 1993 ιδρύει και 
διευθύνει την «Ορχήστρα των χρωμάτων». Έχει 

δημοσιεύσει 4 βιβλία με ποιήματα και σχόλια. 
Στη ζωή του υπήρξε πρωτοπόρος και 

ασυμβίβαστος, δε δίστασε να προβάλλει τα 
οράματά του και φανέρωσε το βαθύτερο νόημα 

της τέχνης. 

 

Πρόγραμμα 
συναυλιών 

της 
«Ορχήστρας 

των 
Χρωμάτων» 



ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

      Στα εγκαίνια του 
θεάτρου του Κούλε, θα 
έδινε ένα ρεσιτάλ. Όμως, 
φυσούσε αέρας 
«απαγορευτικός». Δεν 
ήθελε να ματαιωθεί το 
ρεσιτάλ. Στην 
προσπάθεια του να βρει 
ένα καινούργιο χώρο 
έφτιαξε το μικρό 
κηποθέατρο που φέρει 
το όνομά του. 

 

Πρόγραμμα πέντε εκδηλώσεων. 



Από το αφιέρωμα της 
Ελευθεροτυπίας. 

Πρόγραμμα 1980 

Πρόγραμμα 1981 



ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ 

Έξι λαϊκές ζωγραφιές (1954) 

      Είναι έξι ρεμπέτικα τραγούδια 
διασκευασμένα για πιάνο 

         Οδός ονείρων (1962) 
Ήταν μια ιστορική μουσικοθεατρική 
παράσταση που ανέβηκε τον Ιούνιο του 1962 
στο θερινό θέατρο «Μετροπόλιταν» της 
Αθήνας. Από τα τραγούδια της παράστασης 
προέκυψε ο δίσκος που κυκλοφόρησε την ίδια 
χρονιά με τον ίδιο τίτλο με την παράσταση. 

       Το χαμόγελο της Τζοκόντας (1965) 
Είναι ένας πολύ σημαντικός ορχηστρικός δίσκος. 
Συνδυάζονται η κλασική, η τζαζ και η ελληνική 
μουσική. 



     Ο μεγάλος ερωτικός (1972) 
Είναι κύκλος λαϊκών τραγουδιών (Ν. Γκάτσος, Δ. 
Σολωμός, Οδ. Ελύτης, Γ. Σαραντάρης, κ.ά.) που 
άρχισε να γράφεται στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια 
στην Αθήνα. 

 Πέντε αυτοσχεδιασμοί για μπουζούκι και 
πιάνο (1984) 

Ένας ορχηστρικός δίσκος στον οποίο πιάνο 
παίζει ο ίδιος ο Μ. Χατζιδάκις 

Η λαϊκή αγορά 
(1987) 

Είναι τραγούδια 
του Μ. 

Χατζιδάκι από 
την περίοδο 
1959-1975. 

Μ. Χατζιδάκις & Ορχήστρα των Χρωμάτων (1993) 
Είναι 3 έργα από συναυλίες της Ορχήστρας των 
Χρωμάτων σε συνθέσεις του δάσκαλου του, Μενέλαου 
Παλλάντιου, που ο Μ. Χατζιδάκις χαρακτήρισε ως 
«εθνικού περιεχομένου». 



• Για μια μικρή λευκή αχιβάδα (σουίτα για πιάνο) – 1947 
• Ιονική σουίτα (έργο για πιάνο) - 1952 
• Ο κύκλος του CNS (κύκλος τραγουδιών για βαρύτονο) - 1953 
• Όρνιθες (Αρχαία κωμωδία) - 1959 
• Απόψε αυτοσχεδιάζουμε - 1961 
• Δεκαπέντε Εσπερινοί (διασκευή τραγουδιών για ορχήστρα) - 1964 
• Μυθολογία (κύκλος τραγουδιών) – 1965 
• Ποτέ την Κυριακή - 1965 
• Ρυθμολογία (έργο για πιάνο) - 1971 
• Αθανασία (κύκλος τραγουδιών) - 1975 
• Τα παράλογα (κύκλος τραγουδιών) – 1976 
• Η εποχή της Μελισσάνθης – 1980: 
       Μουσικό έργο αυτοβιογραφικού χαρακτήρα σε ποίηση του Μ. Χατζιδάκι. 
       Αναφέρεται στην εποχή της απελευθέρωσης από τους Γερμανούς το 1944 και στα 

γεγονότα που τη σημάδεψαν. 
• Χειμωνιάτικος ήλιος (κύκλος τραγουδιών) - 1983 
• Οι μπαλάντες της Οδού Αθήνας (κύκλος τραγουδιών) - 1984 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βιογραφικά στοιχεία: Ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε 

το 1939 στο Ηράκλειο Κρήτης και πέρασε τα παιδικά του χρόνια 

στην Ιεράπετρα. Στο ωδείο Ιεράπετρας πήρε τα πρώτα του μαθήματα στη 

θεωρία και στο βιολί. Το 1956 συνέχισε τις μουσικές σπουδές του στο Ωδείο 

Αθηνών και σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κοινωνικές και 

φιλοσοφικές σπουδές. Το 1963 βραβεύτηκε για την μουσική του στις «Μικρές 

Αφροδίτες» του Νίκου Κουμουνδούρου από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης. Από το 1967 και για δύο χρόνια λόγω της δικτατορίας πήγε 

στο Λονδίνο. Την ίδια περίοδο γνωρίστηκε με τους συνθέτες Γιάννη 

Ξενάκη και Γιάννη Χρήστου.  



 Το 1969 επέστρεψε στην Αθήνα και συνέβαλε με τα έργα του στην 

αποκατάσταση της δημοκρατίας. Λίγο αργότερα ίδρυσε την 

ορχήστρα «Παλίντονος αρμονία», που αποτελούνταν από 

συμφωνικά και ελληνικά όργανα. Το 1976 συνέθεσε τη μουσική για 

την τηλεοπτική σειρά του BBC «Ο βαρκάρης» και έγινε διεθνώς 

γνωστός. Την ίδια περίοδο, έδωσε πολλές συναυλίες με τα έργα του 

στο εξωτερικό (Νέα Υόρκη, Σικάγο, Τορόντο, Μόντρεαλ, Στοκχόλμη, 

Άμστερνταμ, Παρίσι, Βερολίνο, Μόναχο, Φρανκφούρτη, Βρυξέλλες, 

Λονδίνο, διάφορες πόλεις της Ρωσίας και της Αυστραλίας κ.ά.).  

Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών 
(13/11/2012) 



Το 1980 παντρεύτηκε τη Βασιλική 

Λαβίνα και ξεκίνησε η προετοιμασία 

για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου 

στη μουσική του. Συνέθεσε έργα 

μουσικής δωματίου, τέσσερα 

κουαρτέτα, δύο σονάτες και πέντε 

κομμάτια για βιολί και πιάνο. Τέλος, 

το 1994 συνέθεσε ένα από τα 

σημαντικότερα έργα του, 

τη «Λειτουργία του Ορφέα» για 

φωνή, χορωδία και ορχήστρα.  



Σημαντικά έργα: 

• 1961: Θησέας (Χορόδραμα) 

• 1969: Ήλιος ο πρώτος (Για φωνές, αφηγητή, γυναικεία 

χορωδία και ορχήστρα) 

• 1970: Χρονικό (Για φωνές και ορχήστρα) 

• 1972: Τα τραγούδια του νέου πατέρα (Κύκλος 

τραγουδιών) 

• 1972: Ιθαγένεια (Για φωνές και ορχήστρα) 

• 1973: Ανεξάρτητα (Σειρά τραγουδιών) 

• 1973: Ο Στρατής Θαλασσινός ανάμεσα στους 

Αγαπάνθους και άλλα τραγούδια (Για φωνές, χορωδία 

και ορχήστρα) 

• 1974: Θεσσαλικός κύκλος (Λαϊκό μουσικό έργο με 

στιγμιότυπα θεατρικού ύφους) 

• 1974: Μετανάστες (Κύκλος τραγουδιών) 

• 1974: Θητεία (Μουσικό έργο σε εννέα μέρη σε μορφή 

άτυπης όπερας) 

• 1975: Οροπέδιο (Μουσική συνομιλία) 

• 1977: Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι (Λαϊκή Λειτουργία για 

φωνές, αφηγήτρια και ορχήστρα) 

• 1978: Περιοδεία πρώτη (13 συνθέσεις για ορχήστρα) 

• 1978: Ο βαρκάρης (Μουσική για την ομότιτλη τηλεοπτική 

σειρά του BBC) 

• 1979: Σεργιάνι στον κόσμο (Κύκλος τραγουδιών σε 4 

ενότητες) 

 

 



• 1980: Ορίζοντες (Κύκλος τραγουδιών) 

• 1983: Σειρήνες (Μουσικό ταξίδι σε τέσσερις εποχές 

σε μορφή ορατορίου) 

• 1988: Μουσική για το Δομηνικο Θεοτοκόπουλο 

(Σουίτα με αναγεννησιακά όργανα) 

• 1994: Η λειτουργία του Ορφέα (Για φωνές, μεικτή 

χορωδία, αφηγητή και συμφωνική ορχήστρα) 

• 1996: Ανταύγειες (Ορχηστρικές μνήμες κινήσεων και 

εικόνων) 

• 1996: Αναγέννηση (Κρήτη ανάμεσα σε Βενετιά και 

Πόλη. Μουσική παράσταση σε 2 πράξεις με 4 

ενότητες) 

• 1998: Φίλοι που φεύγουν (Κύκλος τραγουδιών) 

• 2001: Το τραγούδι του Αχιλλέα (Για φωνές, μεικτή 

χορωδία, αφηγητή και συμφωνική ορχήστρα) 

• 2003: Ερωτόκριτος και Αρετή (Όπερα σε 2 πράξεις) 

• 2004: Ο ταχύτατος Λούης (Για φωνές, μεικτή 

χορωδία και συμφωνική ορχήστρα) 

• Επίσης, συνέθεσε έργα για το θέατρο, τον 

κινηματογράφο και τον χορό. 



ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ 
 Βιογραφικά στοιχεία: Γεννήθηκε στις 11/5/1940 στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Έμαθε να ψέλνει σε πολύ μικρή ηλικία και επηρεάστηκε από τη 
βυζαντινή, τη δημοτική και την κρητική μουσική. Άρχισε να μαθαίνει 
μαντολίνο και αργότερα βιολί, ενώ οι πρώτες του συνθετικές 
προσπάθειες εκδηλώνονται το 1952, πάνω σε εκκλησιαστικά κείμενα. Το 
1957 τέλειωσε το γυμνάσιο Ηρακλείου, ήρθε στην Αθήνα και φοίτησε στο 
Ωδείο Αθηνών (θεωρητικά μαθήματα). Οι σπουδές του συνεχίστηκαν 
αργότερα στο Παρίσι. Διδάχτηκε αρμονία, αντίστιξη και φούγκα. Του 
έχουν απονεμηθεί τέσσερα βραβεία: 1) για τραγούδι (1963), 2) για την 
ταινία του Πάνου Γλυκοφρύδη «Με τη λάμψη στα μάτια» στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης (1966), 3) βραβείο «Δημήτρης Μητρόπουλος» για τη 
μουσική στη «Λυσιστράτη» στο Εθνικό Θέατρο (2004), 4) βραβείο 
«Νίκος Καζαντζάκης» (Μεγάλο Βραβείο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 
«Κύκλος δημιουργικής μουσικής» – 2009). Επίσης, έχει βραβευτεί 
δεκάδες φορές σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από διάφορους 
φορείς, όπως Πανεπιστήμια, σχολεία, χορωδίες, θέατρα, συλλόγους, 
δήμους κ.λπ. 



 Υπήρξε μόνιμος συνεργάτης του Καρόλου 

Κουν στο Θέατρο Τέχνης από το 1973 

μέχρι το 1982. Μετά την αποδημία του 

Κουν, συνεχίστηκε η συνεργασία με τους 

μαθητές του, Γιώργο Λαζάνη και Μίμη 

Κουγιουμτζή και συνεχίζεται μέχρι σήμερα 

η συνεργασία του με το Θέατρο 

Τέχνης. Έχει αποσπάσει διθυραμβικές 

κριτικές από τις μεγαλύτερες εφημερίδες 

του Ευρωπαϊκού τύπου για τις εργασίες του 

στο αρχαίο δράμα (Αχαρνής, Ειρήνη, 

Βάκχες) με το θέατρο Τέχνης. Μαζί με 

άλλους μουσικούς και καλλιτέχνες, 

(Παλλάντιος, Χατζιδάκις, Αντωνίου, 

Κουνάδης, Κουρουπός, Χριστοδουλίδης, 

Χουβαρδάς Μιχαλακόπουλος κ.ά.) ίδρυσε 

την εταιρεία «Κομμός» με σκοπό την 

ανεύρεση, τη διάσωση, την έρευνα και την 

έκδοση της μουσικής που γράφτηκε από 

όλους τους Έλληνες συνθέτες για το Αρχαίο 

Ελληνικό δράμα.  



Από το 2001, ύστερα από πρόσκληση του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

δίδαξε σε σεμινάρια μεταπτυχιακούς φοιτητές της 

θεατρολογίας, Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με 

αντικείμενο τη μουσική στο θέατρο και ιδιαίτερα στο 

Αρχαίο Ελληνικό δράμα. Το 2007 ανακηρύχθηκε 

επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και 

Στιχουργών Ελλάδος (ΕΜΣΕ), το 2008 επίτιμος 

Δημότης της πόλεως των Χανίων και το 2011 επίτιμος 

Δημότης της πόλεως της Κάτω Αχαΐας. 



Σημαντικά έργα: 

Δισκογραφία: 

• Καταχνιά (1964) 

• Ανάσταση Ονείρων (1966) 

• Δώδεκα παρά πέντε (1970) 

• Αχ! έρωτα (1974) 

• Καπνισμένο τσουκάλι (1975) 

• Παραστάσεις (1975) 

• Μαντζουράνα στο κατώφλι (1980) 

• Συναυλίες ‘81 (1981) 

• Carta a l’exili (1985 – παγκόσμια κυκλοφορία του τραγουδιού 

«Ξενιτεμένο μου πουλί σε τέσσερις διαφορετικές εκτελέσεις στην 

Ισπανία και δύο στη Βραζιλία) 

• Πυγολαμπίδες (1994)  

• Καντάτα Ελευθερίας (1998 – παραγωγή της Βουλής των 

Ελλήνων – το άλμπουμ διανεμήθηκε σε όλα τα σχολεία της 

χώρας και του Απόδημου Ελληνισμού) 

• Μήτηρ Θεού (Ακάθιστος Ύμνος – 2001 – παραγωγή της Μονής 

Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους) 

• Έρωτας Αρχάγγελος (2007) 

• Χελιδών Ηδομένη (2010) 

• Πρωινό Άστρο (2011) 

 Επίσης, συνέθεσε έργα για το θέατρο (αρχαίο δράμα, κλασικό 

και σύγχρονο θέατρο) και τον κινηματογράφο. 

 


