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Εθνικότητα Ελληνική

Είδος Τέχνης Συνθέτης

Βραβεύσεις Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού 1960

Ο Εμμανουήλ (Μάνος) Χατζιδάκις (Ξάνθη 23 Οκτωβρίου 1925 – Αθήνα 15 Ιουνίου 1994) ήταν ένας από τους
σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή
μουσική και περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικές.

Βιογραφία

Περίοδος 1925 - 1944
Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε στην Ξάνθη, γιος του δικηγόρου Γεωργίου Χατζιδάκι, από τον Μύρθιο Αγίου
Βασιλείου Ρεθύμνου και της Αλίκης Αρβανιτίδου. Σύμφωνα με τον ίδιο κληρονόμησε από τη μητέρα του
«όλους τους γρίφους που από παιδί μ' απασχολούν και μέχρι σήμερα κάνω προσπάθειες να τους λύσω. Χωρίς
τους γρίφους της δεν θα 'μουν ποιητής...». Η μουσική του εκπαίδευση ξεκινά σε ηλικία τεσσάρων ετών και
περιλαμβάνει μαθήματα πιάνου από την αρμενικής καταγωγής πιανίστρια Αλτουνιάν. Παράλληλα, εξασκείται
στο βιολί και το ακορντεόν.
Ο Χατζιδάκις εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα, με τη μητέρα του, το 1932 και έπειτα από το χωρισμό των
γονέων του. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1938, ο πατέρας του πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα, γεγονός που
σε συνδυασμό με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην
οικογένεια και αναγκάζει τον Χατζιδάκι να εργαστεί από αρκετά νεαρή ηλικία.
Συγχρόνως επεκτείνει τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με τον
Μενέλαο Παλλάντιο, την περίοδο 1940 - 1943, ενώ ξεκινά και σπουδές Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
τις οποίες όμως δεν θα ολοκληρώσει. Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες και διανοούμενους,
μεταξύ των οποίων ο Νίκος Γκάτσος, οι ποιητές Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Άγγελος Σικελιανός και
ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης.
Κατά την τελευταία περίοδο της Κατοχής, συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις γραμμές της
ΕΠΟΝ με το ψευδώνυμο Πέτρος Γρανίτης . Ο Μάνος Χατζιδάκις έγραφε και κείμενα, παιδικά ποιήματα και
τραγούδια, που δημοσιεύονταν στο περιοδικό Νέα Γενιά και σε άλλα έντυπα της ΕΠΟΝ. Μετά την
Απελευθέρωση, μάλιστα έγραψε και τον ύμνο "ΕΠΟΝ, ΕΠΟΝ, είσαι ο εχθρός των φασιστών, καμάρι του λαού
ΕΠΟΝ"[1][2].

Περίοδος 1945 - 1966
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. Στη σχολή του
Θεάτρου Τέχνης, ο Χατζιδάκις θα παρακολουθήσει και μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο ίδιος ο Κουν
θα τον αποτρέψει. Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε χρόνια και
αποφέρει μουσική για σημαντικό αριθμό έργων του σύγχρονου θεάτρου..
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Το 1946 καταγράφεται και η πρώτη του εργασία για τον κινηματογράφο, στην ταινία Αδούλωτοι Σκλάβοι και
στα επόμενα χρόνια συνθέτει μουσική για πολλές ελληνικές ή ξένες ταινίες. Ειδικά για τη μουσική της ταινίας
Το ποτάμι (1959) θα κερδίσει το μουσικό βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 1950 θα αποτελέσει
ιδρυτικό στέλεχος και καλλιτεχνικό διευθυντή του Ελληνικού Χοροδράματος της Ραλλούς Μάνου, όπου
παρουσιάζει τα τέσσερα μπαλέτα του, Μαρσύας (1950), Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές (1951), Το Καταραμένο Φίδι
(1951) και Ερημιά (1958).
Παράλληλα με το Ελληνικό Χορόδραμα, η τραγωδός Μαρίκα Κοτοπούλη αναθέτει στον Χατζιδάκι τη σύνθεση
της μουσικής για τις Χοηφόρες (1950) από την Ορέστεια του Αισχύλου. Το γεγονός αυτό αποτελεί την αρχή της
ενασχόλησης του Χατζιδάκι με πολλές 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.
Το 1961 του απονέμεται το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι Τα παιδιά του Πειραιά, από την ταινία του Ζυλ
Ντασέν Ποτέ την Κυριακή, το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στα δέκα εμπορικότερα τραγούδια του 20ού
αιώνα. Ο ίδιος ο Χατζιδάκις, θεωρεί πως η ελαφρά μουσική του για τον κινηματογράφο του προσδίδει μια
«ανεπιθύμητη λαϊκότητα» την οποία δεν αποδέχεται και φθάνει στο σημείο να αποκηρύξει μεγάλο μέρος της.
Σημαντικός σταθμός στο έργο του Χατζιδάκι για το θέατρο αποτελεί ακόμα η παράσταση Οδός Ονείρων
(1962) σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμού και πρωταγωνιστή το Δημήτρη Χορν.
Την περίοδο 1963-1966 διευθύνει την «Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών» – της οποίας είναι και ιδρυτής -- και
στο σύντομο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της δίνει 20 συναυλίες με πρώτες παρουσιάσεις δεκαπέντε
έργων Ελλήνων συνθετών.

Περίοδος 1967 - 1971
Το 1966 ο Μάνος Χατζιδάκις επισκέπτεται την Αμερική προκειμένου να ανεβάσει στο Broadway με τον Ζυλ
Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του Ποτέ την Κυριακή με τον τίτλο Illya Darling. Κατά
την παραμονή του στην Αμερική έρχεται σε επαφή με την ποπ και ροκ αμερικανική μουσική σκηνή, γεγονός
που έχει σαν αποτέλεσμα την ηχογράφηση του κύκλου τραγουδιών Reflections σε συνεργασία με το
συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Παράλληλα ξεκινά τη σύνθεση λιμπρέτων για τρία μουσικά
έργα (Μεταμορφώσεις, Όπερα για Πέντε, Ντελικανής) ενώ ηχογραφεί και το Χαμόγελο της Τζοκόντας, ένα από
τα περισσότερο γνωστά έργα του.

Περίοδος 1972 - 1989
Το 1972, επιστρέφει στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει το μουσικό καφεθέατρο «Πολύτροπο», το οποίο
επιδιώκει, σύμφωνα με τον ίδιο, «μια τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού, μ' όλα τα μέσα που μας παρέχει
η σύγχρονη θεατρική εμπειρία». Η περίοδος αυτή, μέχρι το τέλος της ζωής του, θεωρείται η περισσότερο ώριμη
στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτείται με την ηχογράφηση του Μεγάλου Ερωτικού.
Με το πέρας της στρατιωτικής δικτατορίας διορίζεται «Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής» της Λυρικής
Σκηνής για το διάστημα 1975 - 1977 ενώ την περίοδο 1975 - 1982 αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή της
Κρατικής Ορχήστρας καθώς και Διευθυντή του κρατικού ραδιοσταθμού Τρίτο Πρόγραμμα. Η παρουσία του
στο Τρίτο Πρόγραμμα αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς και ίσως την ποιοτικότερη περίοδο του
ραδιοσταθμού.
Το 1979 ο Χατζιδάκις καθιερώνει τις «Μουσικές Γιορτές» στα Ανώγεια της Κρήτης, που περιλαμβάνουν
τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Τον επόμενο χρόνο εγκαινιάζει και τον «Μουσικό Αύγουστο» στο
Ηράκλειο, ένα καλλιτεχνικό Φεστιβάλ με κύριο στόχο την παρουσίαση νέων ρευμάτων τόσο στη μουσική όσο
και στο χορό, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική και το θέατρο. Την περίοδο 1981 - 1982 διοργανώνει επίσης
τους «Μουσικούς Αγώνες» στην Κέρκυρα, ένα μουσικό διαγωνισμό για νέους Έλληνες συνθέτες.
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1982
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1979
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1981
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1982
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
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Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή του στην έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού Το Τέταρτο (1985 - 1986),
το οποίο καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρώμενα μέσα από τις πολιτικές τους διαστάσεις.
Παράλληλα, συστήνει το 1985, την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία «Σείριος», η οποία λειτουργεί μέχρι
σήμερα. Από το 1976 συνεργάζεται με τη Μαρία Φαραντούρη σε τέσσερις δίσκους του "Η εποχή της
Μελισσάνθης" ( 1980 ),"Τα Παράλογα", ( 1976 ),"Σκοτεινή Μητέρα"( 1986 ) και στη "Ρωμαϊκή Αγορά"( 1986 )
καθώς και σε πάρα πολλές συναυλίες μέχρι το 1991 .

Περίοδος 1990 - 1994
Στα τέλη του 1989 ο Χατζιδάκις ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων» με σκοπό να παρουσιάσει έργα που
συνήθως δεν καλύπτονται από τις συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες. Ο ίδιος ο Χατζιδάκις διηύθυνε την
ορχήστρα μέχρι το τέλος της ζωής του δίνοντας συνολικά είκοσι συναυλίες και δώδεκα ρεσιτάλ ελληνικού και
διεθνούς ρεπερτορίου. Το 1991, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας διοργανώνει επίσης τους «Πρώτους
Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού Καλαμάτας».
Πέθανε στις 15 Ιουνίου του 1994 από οξύ πνευμονικό οίδημα και ετάφη στην Παιανία.

Επιλεγμένο έργο

Επιλεγμένη δισκογραφία
• Έξι λαϊκές ζωγραφιές/Για μια μικρή, λευκή αχιβάδα (1954)
•• Το καταραμένο φίδι (1959)
•• Ο κύκλος με την κιμωλία (1959)
•• Ερημιά (1959)
•• Ο κύκλος του C.N.S (1959)
•• Έξι λαϊκές ζωγραφιές (1959)
•• Ραντεβού στην Κέρκυρα (1960)
•• Το κλωτσοσκούφι (1960)
• Ποτέ την Κυριακή (1960)
•• Όρνιθες (1960)
•• La voleuse de Londres (Η κλέφτρα του Λονδίνου) (1961)
•• Ελλάς, η χώρα των ονείρων (1961)
•• Για μια μικρή λευκή αχιβάδα (1961)
•• Χαμένα όνειρα (1961)
•• Η Αλίκη στο ναυτικό (1961)
•• Απόψε αυτοσχεδιάζουμε (1961)
•• Πασχαλιές μέσα από τη νεκρή Γη (1962)
•• Οδός Ονείρων (1962)
•• Καίσαρ και Κλεοπάτρα (1962)
•• Αμέρικα Αμέρικα (1963)
•• Συνέβη στην Αθήνα (1964)
•• Topkapi (1964)
•• Ματωμένος Γάμος/Παραμύθι χωρίς όνομα (1965)
• Το χαμόγελο της Τζοκόντας (1965)
•• Μυθολογία (1966)
•• Ilya Darling (1967)
•• Blue (1968)
• Reflections (1970)

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1985
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1986
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1976
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1980
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1976
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1986
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1986
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1991
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1989
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1991
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=15_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1994
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%AD_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CF%87%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflections
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•• Της γης το χρυσάφι (1971)
•• Ο Μεγάλος Ερωτικός (1972)
•• Ο Οδοιπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι και ο Αλκιβιάδης (1974)
•• Τα πέριξ (1974)
•• Sweet Movie (1974)
•• Ο σκληρός Απρίλης του '45 (1974)
•• Αθανασία (1976)
•• Τα παράλογα (1976)
•• Οι γειτονιές του φεγγαριού/Χωρίον ο πόθος (1977)
•• Για την Ελένη (1978)
•• Η εποχή της Μελισσάνθης (1980)
•• Πορνογραφία (1982)
•• Οι μπαλάντες της οδού Αθηνάς (1983)
•• Memed My Hawk (1983)
• Σκοτεινή μητέρα (1986)Μαρία Φαραντούρη
•• Ο Μάνος Χατζιδάκις στη Ρωμαϊκή Αγορά (1986)
•• Η λαϊκή αγορά (1987)
•• Το ρεσιτάλ (1989)
•• Τα τραγούδια της αμαρτίας (1996)
•• 2000 Μ.Χ. (1999)
•• Μουσική για το Θέατρο Τέχνης (2003)
•• Μουσική για το Ελληνικό Χορόδραμα (2003)

Γραπτά
• Η διάλεξη του Μάνου Χατζιδάκι για το ρεμπέτικο (1949)
• Μυθολογία (1966)
• Μυθολογία Δεύτερη (1982)
• Ο καθρέφτης και το μαχαίρι (1988)
• Τα σχόλια του Τρίτου (1980)

Παραπομπές
[1] ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ (1925-1994) (http:/ / www. e-go. gr/ music/ article. asp?catid=17517& subid=2& pubid=49203)
[2] Πάσχα των παιδιών με τον «Πέτρο Γρανίτη» (http:/ / www2. rizospastis. gr/ story. do?id=3338139& publDate=)

Βιβλιογραφία
• Κωνσταντίνος Καρδάμης, Ο Μάνος Χατζηδάκις και το ρεμπέτικο: Απόπειρα ανασύνθεσης ψηφίδων ιστορίας,

Ιστορία Εικονογραφημένη,τ/χ.498(Δεκέμβριος 2009),σελ.90-102
• Παναγιώτης Κουνάδης, Η ... «Ρεμπετολογία» του Μάνου Χατζιδάκι, περιοδ. «ΚΑΝΟΝΑΚΙ», τχ. 1,

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1984,σσ. 42 – 45
•• Ρενάτα Δαλιανούδη, Μάνος Χατζιδάκις και λαϊκή μουσική παράδοση. Από το δημοτικό και το ρεμπέτικο

στο "έντεχνο λαϊκό" τραγούδι, Εμπειρία Εκδοτική, 2009

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
http://www.e-go.gr/music/article.asp?catid=17517&subid=2&pubid=49203
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=3338139&publDate=
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Εξωτερικοί σύνδεσμοι
• Επίσημη ιστοσελίδα (http:/ / www. hadjidakis. gr)
• Ορχήστρα των Χρωμάτων (http:/ / www. orchestraofcolours. gr/ )

Ψηφιακό αρχείο ΕΡΤ

•  Παρασκήνιο, Μάνος Χατζιδάκις και Γ' Πρόγραμμα (http:/ / www. ert-archives. gr/ V3/ public/ main/
page-assetview. aspx?tid=0000068875& tsz=0& autostart=0) (Αρχείο ντοκιμαντέρ της Ε.Ρ.Τ.)

http://www.hadjidakis.gr
http://www.orchestraofcolours.gr/
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nuvola_apps_kaboodle.png
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000068875&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000068875&tsz=0&autostart=0
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
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Πηγές άρθρων και Συνεισφέροντες
Μάνος Χατζιδάκις  Πηγή: http://el.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3561382  Συνεισφέροντες: Alaniaris, Atlantia, Avacalop, Badseed, C messier, Carlos MS, Chrysalifourfour, Dada,
Dimitrismaggakos, Dionysus, Dipa1965, Dmitri, Erud, Ferengi, Geraki, GhostFace1234, Harkoz, KAKTOS, KostasW, Kostisl, Kriton, Kundun, Lakis Patisia, Loveless, Matia.gr, Neagoras,
Nikosguard, Pvasiliadis, Radical Agitator, Sotkil, Sp!ros, Templar52, Transistor, Ttzavaras, VJSC263IO, Xhmikos, Αναστάσιος, Ογκόλιθος, 66 ανώνυμες επεξεργασίες

Πηγές Εικόνων, Άδειες και Συνεισφέροντες
Αρχείο:Flag of Greece.svg  Πηγή: http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αρχείο:Flag_of_Greece.svg  Άδεια: Public Domain  Συνεισφέροντες: (of code) cs:User:-xfi- (talk)
Εικόνα:Nuvola apps kaboodle.png  Πηγή: http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αρχείο:Nuvola_apps_kaboodle.png  Άδεια: άγνωστος  Συνεισφέροντες: Alphax, CyberSkull, Gmaxwell,
Kanonkas, Rocket000, The Evil IP address, Waldir, 1 ανώνυμες επεξεργασίες

Άδεια
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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