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Πξόινγνο 

 
 

Μειεηψληαο πξηλ δπν ρξφληα ελνξρήζηξσζε, δέρζεθα ηελ πξφηαζε απφ ηνλ θαζεγεηή κνπ 

λα εζηηάζσ ζε έλα πνιχ δεκνθηιέο θνκκάηη ελφο Έιιελα ζπλζέηε πνπ άθνπγα, παζεηηθά 

ηειηθά, απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Γελ ήηαλ άιιν απφ ην Υακφγειν ηεο Σδνθφληα ηνπ Μάλνπ 

Υαηδηδάθη. Αθνχγνληαο θαη δηαβάδνληαο ηα ζρφιηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, κνπ έθαλε 

εληχπσζε ην εμήο: «Ήηαλ πνπ ιέηε έλαο άλζξσπνο παιηά, πνπ φηαλ γελλήζεθε έζπαζε ζε 

λφηεο θαη ζθνξπίζηεθε ζηνλ άλεκν θαη ηνλ αθνχκε κέρξη ζήκεξα.» Δθείλε ηε ζηηγκή 

ζπλεηδεηνπνίεζα φηη απηφ ην ζρφιην είρε άκεζν αληίθξηζκα θαη ζηε δηθή κνπ δσή. Ήδε απφ 

ην πξψην έηνο ζηε ζρνιή, φπνηε βξηζθφκνπλ ζην γξαθείν ηεο θαζεγήηξηάο κνπ θ. Βίληαο 

Σζφπεια, εζηίαδα πάληα ζε κηα αθίζα ηεο, πνπ αζχλεηδα ζεσξνχζα γλψξηκε, κε έλα έξγν 

ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη, ηηο Έμη ιατθέο δσγξαθηέο, εξκελεπκέλν απφ ηελ ίδηα ζην Μέγαξν 

Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο. Ακέζσο άξρηζα λα ςάρλσ ζηνηρεία θαη ηειηθά βξέζεθα ηφζν 

θνληά ζε νηθεία αθνχζκαηα πνπ νχηε εγψ ε ίδηα ην πίζηεπα. Σν έξγν απηφ είλαη βαζηζκέλν 

ζε ξεκπέηηθεο κεισδίεο, κεισδίεο ηηο νπνίεο γλψξηδα ήδε αζπλαίζζεηα απφ ηα ηξαγνχδηα 

πνπ άθνπγε εδψ θαη ρξφληα ν παηέξαο κνπ. 

Δπηπξνζζέησο, φηαλ δηάβαζα πην πξνζεθηηθά ην βηνγξαθηθφ ηεο θ. Σζφπεια, δηαπίζησζα 

φηη ε πξψηε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ απηνχ ζηε κνξθή πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα έγηλε απφ ηελ 

ίδηα ζηε National Gallery ηεο Washington DC ην 2000. Θεψξεζα ινηπφλ, κνλαδηθή επθαηξία 

δσήο λα αζρνιεζψ κε απηφ ην έξγν, απφ ηε ζηηγκή πνπ είρα απέλαληί κνπ ηνλ άλζξσπν πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί αλεθηίκεηνο αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα θέξσ ζηελ επηθάλεηα 

κνπζηθνινγηθά, ηζηνξηθά, θνηλσληνινγηθά θαη εξκελεπηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο Έμη 

ιατθέο δσγξαθηέο ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη. 

Έηζη ινηπφλ, κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηελ θ. Σζφπεια, απνθάζηζα φηη ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο 

κνπ εξγαζίαο ζα πξαγκαηεχεηαη απηφ ην πνιχ φκνξθν πηαληζηηθφ έξγν θαη ζα εζηηάδεη ζηνλ 

ηξφπν ηεο εξκελεπηηθήο ηνπ απφδνζεο. 

ην ζεκείν απηφ νθείισ λα επραξηζηήζσ ηε ζνιίζη θαη θαζεγήηξηα θ. Βίληα Σζφπεια γηα 

ηελ αληδηνηειή θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε, ηελ αγάπε κε ηελ νπνία αγθάιηαζε απηή 

κνπ ηελ πξνζπάζεηα θαη ην ρξφλν πνπ αθηέξσζε ψζηε ην απνηέιεζκα πνπ ζα βγεη λα είλαη 

αιεζηλφ, εκπεξηζηαησκέλν θαη αληίζηνηρν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη. 

Παξάιιεια, ε αξσγή ηεο ιέθηνξνο θ. Άλλαο-Μαξίαο Ρεληδεπέξε ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ 

πνιχηηκε θαη θαζνξηζηηθή, θαζψο νη παξαηεξήζεηο θαη νη ζπκβνπιέο ηεο δφκεζαλ κία 
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αθέξαηε κνξθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.  

Ζ ζπλεξγαζία θαη κε ηηο δχν απηέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ κνπζηθνχ θιάδνπ ππήξμε 

αδηαπξαγκάηεπηα ιπζηηειήο. Οη γλψζεηο ηνπο αιιά θαη νη εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζα απφ ηε 

βησκαηηθή δηάδξαζε καδί ηνπο εκπινχηηζαλ ηνπο πλεπκαηηθνχο κνπ νξίδνληεο, κε ψζεζαλ 

ζε θαίξηα κνλνπάηηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο κνπζηθψλ θαη κνπζηθνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

Κάπνηε «ήηαλ έλαο ιάηξεο φισλ ησλ λέσλ πνπ δελ είραλ γελλεζεί γέξνη», έλαο αιεζηλφο 

θαιιηηέρλεο πνπ ζε θάζε επθαηξία επεζήκαλε: «Α δ η α θ ν ξ ψ γηα ηελ δφμα. Με θπιαθίδεη 

κεο ζηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδεη εθείλε θη φρη εγψ.». Σν φλνκά ηνπ: Μάλνο Υαηδηδάθηο.  

Έλα φλνκα ηφζν πνηεηηθφ, φζν θαη ε κνπζηθή πνπ αλαδχεηαη απζφξκεηα θαη κφλν ζην 

άθνπζκά ηνπ. Μηα πξνζσπηθφηεηα ζπάληαο επαηζζεζίαο, έλαο Έιιελαο πνπ αθνπγθξάζηεθε 

ηηο ξίδεο ηνπ θαη ηηο κεηέηξεςε ζε κνπζηθή πνπ ραίξεη ηελ παγθφζκηα αλαγλψξηζε, έλαο 

θαιιηηέρλεο πνπ έθεξε ζηελ Διιάδα, έζησ θαη εηεξνρξνληζκέλα, ηελ Αλαγέλλεζε πνπ ηεο 

άμηδε. Αο ηαμηδέςνπκε κε ην Σξεινβάπνξν ηνπ Διχηε γηα λα ςειαθήζνπκε ηελ απιφηεηα 

κηαο χπαξμεο πνπ πξαγκάησλε ηνλ αλαζηελαγκφ ηνπ εθέξε φηη «Ο κεγάινο θαιιηηέρλεο 

δελ είλαη ηεο επνρήο ηνπ, είλαη απηφο ε επνρή ηνπ». «Σα ρξψκαηα είλαη ηα πιήθηξα, ηα κάηηα 

είλ' ε αξκνλία θη ε ςπρή είλαη ην πηάλν κε ηηο ρνξδέο ηνπ. Ο θαιιηηέρλεο είλαη ην ρέξη πνπ 

παίδεη η' φξγαλν θη αγγίδνληαο ην 'λα ή η' άιιν πιήθηξν, δνλεί ηελ ςπρή» (W.Kandinsky, 

1981:78). Απηφ ήηαλ ν Μάλνο Υαηδηδάθηο. 

Ο κνπζηθφο απηφο ζεζαπξφο ηεο Διιάδαο απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο γηα πνιινχο 

επηζηήκνλεο πνπ ηνπ αθηέξσζαλ νιφθιεξεο εξγαζίεο, δηαιέμεηο, ζπλεληεχμεηο, άξζξα, 

ηαηλίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 ηελ πην πξσηφηππε, ελδηαθέξνπζα θαη εκπεξηζηαησκέλε κνλνγξαθία ηεο Ρελάηαο 

Γαιηαλνχδε «Μάλνο Υαηδηδάθηο θαη ιατθή κνπζηθή παξάδνζε»,  

 ηηο ζηαρπνινγεκέλεο καξηπξίεο πνπ ζπλέιεμε ν Θάλνο Φσζθαξίλεο ζην βηβιίν ηνπ 

«Αλνηρηέο επηζηνιέο ζην Μάλν Υαηδηδάθη»,  

 ην ζπιινγηθφ ηφκν  «ςεθίδεο κλήκεο: Μάλνο Υαηδηδαθηο», 

 ην ιεχθσκα «ν θαηαζηαζηαθφο Υαηδηδάθηο», 

 ηελ θαηάζεζε ςπρήο ηνπ ζπνπδαίνπ Μίθε Θενδσξάθε ζην βηβιίν ηνπ  «Μάλνπ 

Υαηδηδάθη εγθψκηνλ», 

 ην αθηέξσκα 2010 ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή κε άξζξα, ζπλεληεχμεηο αλζξψπσλ ηνπ 

ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη 22 απζεληηθνχο δίζθνπο ηνπ ζπλζέηε,  

 ηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζηελ Αξηάλ Λαδαξίδνπ γηα ηελ εθεκεξίδα Δπελδπηήο 

(Symbol, 3-11-2001) ν ηέιηνο Ράκθνο, Γηδάθησξ Φηινζνθίαο – πγγξαθέαο, κε ηνλ ηίηιν 

«Ο Λπηξσηηθφο Αλαηξνπεχο ηνπ παγσκέλνπ Αηζζήκαηνο» θαη θπζηθά  

 ηελ ηαηλία «Μάλνο Υαηδηδαθηο-Δίδσιν ζηνλ θαζξέθηε» ηνπ Γεκήηξε Βεξλίθνπ. 
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Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζε έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα έξγα ηνπ κεγάινπ απηνχ 

Έιιελα κνπζνπξγνχ, ζηηο Έμη ιατθέο δσγξαθηέο, έλα έξγν πνπ απνηέιεζε ηνκή πξψηα ζηελ 

ειιεληθή κνπζηθή ζθελή θαη θαη’επέθηαζε ζηελ παγθφζκηα, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ραξαθηήξα ηνπ. Ζ κειέηε απηή αθηεξψλεηαη ζηε δηεζλνχο θήκεο ζνιίζη θαη θαζεγήηξηα θ. 

Βίληα Σζφπεια, ε νπνία παξνπζίαζε ηελ πξψηε εθηέιεζή ηνπ ην 2000 ζηελ National Gallery  

ηεο Washington DC θαη κεηαδφζεθε ξαδηνθσληθά ζε φιε ηελ Ακεξηθή.  

 

Αξρηθά, γίλεηαη κηα ζρεηηθά εθηελήο αλαθνξά ζηελ πνιπζρηδή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μάλνπ 

Υαηδηδάθη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα βηψκαηα εθείλα θαη ηα εθάζηνηε εξεζίζκαηα 

πνπ δέρζεθε θαη απνηέιεζαλ ηελ ππμίδα γηα κηα επηδέμηα θαη κειαγρνιηθή ηέρλε, φπσο 

ηηηινθφξεζε θαη ν Σφκαο Νηχιαλ ην γλσζηφ πνίεκά ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηε ξεκπέηηθε κνπζηθή πνπ απνλέκεη θφηηλν ειηάο ζηνλ 

«απνζηάηε» εθείλν πνπ ηφικεζε λα αζρνιεζεί κε απηή ηελ «παξαθκηαθή» κνξθή ηέρλεο. Οη 

Έμη ιατθέο δσγξαθηέο πξνβάιινπλ ζαλ αζηξνλνκηθφ ιπθφθσο κέζα ζηνλ πνιηηηζκηθφ ξφγρν 

πνπ βαπθάιηδε ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Βέβαηα, ε πξσηνπνξία ηνπ ζπλζέηε δελ έγθεηηαη 

κφλν ζηελ απελνρνπνίεζε απηήο ηεο κνπζηθήο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο «ζηνπο θχθινπο ησλ 

ζαινληψλ», αιιά ζηελ επεμεξγαζία νξηζκέλσλ ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηψλ ψζηε λα απνηεινχλ 

κέξνο ελφο κπαιιέηνπ. Ζ κνπζηθή ηδηνθπία ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη θαηάθεξε λα ζπγθεξάζεη 

δηαθνξεηηθήο πθήο κνπζηθέο θαηεπζχλζεηο ζπγθξνηψληαο έλα ζπκπαγέο φινλ. 

Δλ θαηαθιείδη, γίλεηαη κηα αλαιπηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο πηαληζηηθήο 

παξηηηνχξαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, δηαζαθελίδνληαο φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη απφ θάζε επίδνμν εθηειεζηή πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνπέζεη ζην αηφπεκα ηεο 

εξκελεπηηθήο παξαπνίεζεο. Αλ θάηη ηέηνην εθιεθζεί σο πνκπψδεο επηρείξεκα, ίζσο κηα 

εηιηθξηλήο ελδνζθφπεζε θαλεξψζεη ην έξηζκα ηεο αιήζεηαο. Ίζσο ηα ιεγφκελα ηνπ κέγηζηνπ 

F.Chopin απνδείμνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα: «Ζ απιφηεηα είλαη ην επηζηέγαζκα κηαο 

αθέξαηεο δεκηνπξγίαο».  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

 
 

1.1. Ζ κνπζηθή ζηελ Αζήλα ηε δεθαεηία 1940-1950 
 

Σε δεθαεηία ηνπ 1940-1950 ε Διιάδα, ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά, ήηαλ κία ρψξα 

θαηαπνλεκέλε απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν πνπ είρε πνιχ κηθξφ ππφβαζξν γηα κία 

γξήγνξε αλάθακςε. Αλ αλαινγηζηνχκε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ν νινθιεξσηηζκφο 

απηνχ ηνπ πνιέκνπ ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φζν θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή δψλε, 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε νηθνλνκία θαη ε πνιηηηθή ηεο Διιάδαο μεθηλνχζαλ απφ 

κεδεληθφ επίπεδν. 

Οη επηξξνέο απφ ηε Γχζε ήηαλ πξαγκαηηθά πνιχ ηζρπξέο θαη εληείλνληαλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζε κία ρψξα επηξξεπή ζηα θειεχζκαηα ηεο λέαο ηάμεο. Άκεζε απφξξνηα ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε (πνιηηηθήο, ζηξαηησηηθήο, νηθνλνκηθήο) ήηαλ ηα 

«Γεθεκβξηαλά» ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο ην 1944 θαη ν Διιεληθφο Δκθχιηνο Πφιεκνο 

(1946-1949). 

ην κνπζηθφ επίπεδν, ήδε απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1920, είρε παξεηζθξήζεη ην 

ηαλγθφ θέξλνληαο παξηδηάληθν αέξα θαη άθζνλν κεινδξακαηηζκφ. Οπζηαζηηθά, απηφ ην 

είδνο ξπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θσκηθή ππφζηαζε ηεο νπεξέηαο ήηαλ ηα θπξηφηεξα είδε 

πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ κνπζηθή ηεο Διιάδαο πνπ απεπζπλφηαλ ζηνπο αζηνχο εθείλεο ηεο 

επνρήο. Απηέο νη μελφθεξηεο κνξθέο ηέρλεο κε ηνλ ηαμηδηάξηθν ραξαθηήξα θαη ηελ 

αλαθνχθηζε πνπ πξνζέθεξαλ, ήηαλ βάιζακν ζηηο πιεγέο ησλ Διιήλσλ πνπ δεηνχζαλ 

απεγλσζκέλα λα απαγθηζηξσζνχλ απφ ηελ νδχλε πνπ είρε πξνθαιέζεη ν πφιεκνο.   

Καιιηηέρλεο ηεο επνρήο κε πνιχ κεγάιε απήρεζε ζην επξχ θνηλφ ήηαλ ν Λεφ Ραπίηεο 

(ζηηρνπξγφο), ε νθία Βέκπν (ηξαγνπδίζηξηα θαη εζνπνηφο) θαη θπζηθά ν Αηηίθ (ή θαηά 

θφζκνλ Κιέσλ Σξηαληαθχιινπ, ζπλζέηεο, ηξαγνπδηζηήο θαη showman). Σν ιεγφκελν 

«ειαθξφ ηξαγνχδη» ήηαλ απηφ πνπ θπξηαξρνχζε ζηνπο θφιπνπο ηεο αζηηθήο ηάμεο. ηίρνη 

φπσο: «Λφληξα, Παξίζη, Νηνχ Γηφξθ, Βνπδαπέζηε, Βηέλλε σο ηελ Αζήλα θακηά ζαο δελ 

πεγαίλεη», «Σν πξσί κε μππλάο κε θηιηά, κνπ ρατδεχεηο κεηά ηα καιιηά» ή «Πφζν ιππάκαη 

ηα ρξφληα πνπ πήγαλ ρακέλα πξηλ λα γλσξίζσ εζέλα πνπ πξφζκελα θαηξφ» είλαη ελδεηθηηθά 

ηνπ χθνπο πνπ αληηπξνζψπεπε απηή ε θαηεγνξία ηξαγνπδηνχ. Παξάιιεια, νη παξαζηάζεηο 

θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπ Αηηίθ ζεκάδεςαλ απηή ηελ κεηαπνιεκηθή επνρή. Σν 1930 ν Αηηίθ 

μεθηλάεη ηελ πεξίθεκε «Μάληξα» ηνπ, έλα πξσηνπνξηαθφ εγρείξεκα γηα ηελ επνρή ηνπ. Ζ 
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«Μάληξα» ήηαλ θαηά θάπνην ηξφπν έλα Καθέ αληάλ, έλα θαθελείν πνιπηειείαο δειαδή 

φπνπ κηθξνί θαιιηηερληθνί ζίαζνη παξνπζίαδαλ πινχζην θαιιηηερληθφ πξφγξακκα. ηε 

«Μάληξα» ηνπ ν Αηηίθ ήηαλ ν πξσηαγσληζηήο θαη έδηλε ζηελ θπξηνιεμία παξάζηαζε one 

man show, θαζψο  εθηφο απφ εμαίξεηνο πηαλίζηαο, ζπλζέηεο θαη ηξαγνπδηζηήο, ήηαλ 

εζνπνηφο, κίκνο θαη θνλθεξαζηέ. Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηαιέλην ηνπ Αηηίθ, γηα ην νπνίν 

ήηαλ παζίγλσζηνο, ήηαλ ην πεξίθεκν δηπιφ ζθχξηγκα. Ο Αηηίθ ζπρλά ζπλφδεπε ηνλ εαπηφ 

ηνπ ζην πηάλν ζθπξίδνληαο κε κνλαδηθή δεμηνηερλία. Δίρε, δε, ηε κνλαδηθή ηθαλφηεηα λα 

θειαεδά ζθπξίδνληαο ζε δχν δηαθνξεηηθέο λφηεο ηαπηφρξνλα, ζρεκαηίδνληαο εθπιεθηηθέο 

δηθσλίεο. ηε «Μάληξα» δίπια ζηνλ Αηηίθ καζήηεπζαλ θη έθαλαλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα 

πνιινί κεηέπεηηα επηηπρεκέλνη θαιιηηέρλεο φπσο ε Κάθηα Μέλδξε, ε Γαλάε, ε Νηλή Εαρά, 

νη αδειθέο Καινπηά, ν Μίκεο Σξατθφξνο θ.ά. 

Σα ηξαγνχδηα ηνπ Αηηίθ είλαη 100% επξσπατθά θαη νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηελ 

παξαδνζηαθή Διιεληθή κνπζηθή παξάδνζε. Απηφ φκσο δελ κεηψλεη ζην ειάρηζην ηελ αμία 

ηνπο. Άιισζηε, ν Αηηίθ ήηαλ θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλαο ζπλζέηεο επξσπατθήο 

κνπζηθήο. Οη κνπζηθέο θφξκεο πνπ ζπλέζεηε ήηαλ δηαλζηζκέλεο κε ζπάληεο κεισδίεο θαη ηα 

άξηηα επεμεξγαζκέλα κνπζηθά ζέκαηά ηνπ, αλαδχνληαλ κε εθπιεθηηθή καεζηξία ζε θάζε 

έξγν ηνπ. 

Μπνξεί  ε κνπζηθή ηνπ Αηηίθ λα ήηαλ επξσπατθή, νη ζηίρνη ηνπ φκσο ήηαλ Διιεληθφηαηνη, 

ιπξηθνί, κειαγρνιηθνί θαη εξσηηθνί, ζπλζέηνληαο κε επαηζζεζία θαη αθξίβεηα 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, απνθαιχπηνληαο παξάιιεια ην εμαίξεην ζηηρνπξγηθφ ηνπ 

ηαιέλην. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηξαγνπδηνχ πνπ απνηεινχζε ζήκα θαηαηεζέλ ζε θάζε ηνπ 

παξάζηαζε είλαη ην «Δίδα κάηηα» (Δίδα κάηηα πνιιά γαιαλά ζηε δσή κνπ λα θνηηνχλ απαιά 

θαη λ’ αλάβνπλ ηελ ςπρή κνπ) ην νπνίν ζπλέζεζε κάιηζηα γηα ηε δεχηεξε γπλαίθα ηνπ, ηε 

παλέκνξθε Μαξίθα Φηιηππίδνπ, ελψ σο ηηο κέξεο καο έρεη θηάζεη δηαζθεπαζκέλν θαη 

ηξαγνπδηζκέλν απφ ηελ αηζζαληηθή θσλή ηεο Αξιέηαο αιιά θαη ηεο Υαξνχιαο Αιεμίνπ έλα 

άιιν πνιχ φκνξθν ηξαγνχδη ηνπ Αηηίθ ην «Εεηάηε λα ζαο πσ».  

ια ηα ηξαγνχδηα ηνπ Αηηίθ, πξντφληα κηαο πνιπηάξαρεο δσήο, μερεηιίδνπλ απφ έλαλ 

έληνλν ζπλαηζζεκαηηζκφ θη εθθξάδνπλ ηελ αγάπε θαη ην ξνκαληηζκφ κηαο ππεξεπαίζζεηεο 

ςπρήο, πνπ παξεγνξνχζε ηε κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ Διιήλσλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1940. Δμάιινπ ε Διιάδα θηλνχληαλ θαη θπξηνιεθηηθά, αιιά θαη κεηαθνξηθά ζην θιίκα ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο ηεο Margaret Mitchell «ζα παίξλεη ν άλεκνο» ηφζν απφ άπνςε 
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ξνκάληδνπ, φζν θαη απφ άπνςε παξαπαίνπζαο ηζνξξνπίαο.  

Καη μαθληθά κέζα ζ’απηφ ην ηνπίν κε αλζηζκέλεο καλφιηεο, ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1949 

ζην Θέαηξν Σέρλεο εκθαλίδεηαη έλαο λεαξφο εηθνζηηεζζάξσλ ρξνλψλ παξνπζηάδνληαο ηελ 

πξψηε εξγαζία ηνπ, ηε «Γηάιεμε γηα ην Ρεκπέηηθν ηξαγνχδη». Ήηαλ ν Μάλνο Υαηδηδάθηο. 

Έλαο λένο πνπ θέξλεη ζην πξνζθήλην έλα παξαθκηαθφ είδνο κνπζηθήο, ην ππεξαζπίδεηαη θαη 

ην πξνβάιιεη θνιάδνληαο ηνπο πξναζπηζηέο ησλ εζψλ ηεο αζηηθήο ηάμεο. 
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1.2. Μάλνο Υαηδηδάθηο 
 

1.2.1.Βηνγξαθηθά ζηνηρεία (εξγνγξαθία, δηζθνγξαθία, ζπγγξαθηθό έξγν) 

 

Γελλεκέλνο ζηελ Ξάλζε «ηε δηαηεξεηέα θη φρη ηελ άιιε, ηε θξηρηή, πνπ ρηίζηεθε 

κεηαγελέζηεξα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ηεο ελδνρψξαο κεηαλάζηεο» (φπσο έιεγε θαη ν ίδηνο) 

ζηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ 1925, ήηαλ γηνο ηνπ δηθεγφξνπ Γεσξγίνπ Υαηδηδάθη θαη ηεο Αιίθεο 

Αξβαληηίδνπ. πσο παξαδερφηαλ, θιεξνλφκεζε απφ ηε κεηέξα ηνπ «φινπο ηνπο γξίθνπο 

πνπ απφ παηδί κ' απαζρνινχλ θαη κέρξη ζήκεξα θάλσ πξνζπάζεηεο λα ηνπο ιχζσ. Υσξίο 

ηνπο γξίθνπο ηεο δελ ζα 'κνπλ πνηεηήο...». Ζ κνπζηθή ηνπ εθπαίδεπζε μεθηλά ζε ειηθία 

ηεζζάξσλ εηψλ θαη πεξηιακβάλεη καζήκαηα πηάλνπ απφ ηελ αξκεληθήο θαηαγσγήο 

πηαλίζηξηα Αιηνπληάλ. Παξάιιεια, εμαζθείηαη ζην βηνιί θαη ην αθνξληεφλ. 

Μεηά ηνλ ρσξηζκφ ησλ γνληψλ ηνπ, ην 1932, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο κε ηε κεηέξα ηνπ θαη 

ηελ αδειθή ηνπ εγθαζίζηαληαη νξηζηηθά ζηελ Αζήλα. 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1938, ν παηέξαο ηνπ πεζαίλεη ζε αεξνπνξηθφ δπζηχρεκα, 

γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλαξμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ επηθέξεη κεγάιεο 

νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη αλαγθάδεη ηνλ Υαηδηδάθη λα εξγαζηεί απφ 

αξθεηά λεαξή ειηθία. 

πγρξφλσο επεθηείλεη ηηο κνπζηθέο ηνπ γλψζεηο παξαθνινπζψληαο αλψηεξα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα κε ηνλ Μελέιαν Παιιάληην, ηελ πεξίνδν 1940 - 1943, ελψ μεθηλά θαη ζπνπδέο 

Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ηηο νπνίεο φκσο δελ ζα νινθιεξψζεη. Σελ ίδηα 

πεξίνδν ζπλδέεηαη κε άιινπο θαιιηηέρλεο θαη δηαλννχκελνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Νίθνο 

Γθάηζνο, νη πνηεηέο Γηψξγνο εθέξεο, Οδπζζέαο Διχηεο, Άγγεινο ηθειηαλφο θαη ν 

δσγξάθνο Γηάλλεο Σζαξνχρεο. Απφ απηνχο, ν Νίθνο Γθάηζνο, κε ηνλ νπνίν γλσξίζηεθε ην 

1943, ζα παξακείλεη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ν κεγάινο δάζθαινο, ν αθνχξαζηνο 

ζπλνδνηπφξνο θαη ν πην αθξηβφο ηνπ θίινο. 

Ζ ζπλαλαζηξνθή ηνπ Υαηδηδάθη κε αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο ζα αξρίζεη λα δηεπξχλεη 

ηνπο νξίδνληέο ηνπ ζρεηηθά κε ζέκαηα ηέρλεο θαη ζηγά ζηγά λα απειεπζεξψλεη ηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπ θφζκν πνπ έβξηζε απφ ηδέεο θαη θαηλνηνκίεο. Απφ ηε κία ε ειηθία ηεο επαλάζηαζεο πνπ 

βίσλε, απφ ηελ άιιε ν αζίγαζηνο πφζνο γηα πξνζθνξά θαη θπξίσο ε απαξάκηιιε αγάπε ηνπ 

γηα ηελ παηξίδα καο ζα θέξνπλ ζην πξνζθήλην έλα ληξνπαιφ, θαηά ηα άιια, παηδί έηνηκν λα 

ζπζηάζεη εαπηφλ ζην βσκφ ηεο ηέρλεο πνπ ζπλεηδεηά είρε ηαρζεί λα ππεξεηήζεη.  
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Μνπζηθό έξγν 

 

Ζ πξψηε εκθάληζε ηνπ Υαηδηδάθη σο ζπλζέηε πξαγκαηνπνηείηαη ην 1944 κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην έξγν «Σειεπηαίνο Αζπξνθφξαθαο» ηνπ Αιέμε νισκνχ, ζην Θέαηξν Σέρλεο ηνπ 

Κάξνινπ Κνπλ. ηε ζρνιή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, ν Υαηδηδάθηο ζα παξαθνινπζήζεη θαη 

καζήκαηα ππνθξηηηθήο, αλ θαη ηειηθά ν ίδηνο ν Κνπλ ζα ηνλ απνηξέςεη. Χζηφζν, ε 

απνζάξξπλζε απηή δε ζα ζηαζεί εκπφδην ζην φξακα πνπ είρε γηα ηελ αλέιημε ηνπ ειιεληθνχ 

ζεάηξνπ. Μάιηζηα, ε ηξαγσδφο Μαξίθα Κνηνπνχιε αλαζέηεη ζηνλ Υαηδηδάθη ηελ ζχλζεζε 

ηεο κνπζηθήο γηα ηηο Υνεθόξεο (1950) απφ ηελ Οξέζηεηα ηνπ Αηζρχινπ. Σν γεγνλφο απηφ 

απνηειεί ηελ αξρή ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ Υαηδηδάθη κε πνιιέο αξραίεο ηξαγσδίεο θαη 

θσκσδίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Μήδεηα (1956), νη Δθθιεζηάδνπζεο (1956), Λπζηζηξάηε 

(1957), ν Κύθισπαο (1959), νη Όξληζεο (1959), νη Βάθρεο (1962) θ.ά.  

 

Έρνληαο βαζηά γλψζε ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, ν ίδηνο ζα πξνάγεη κε ηε κνπζηθή ηνπ 

ηφζν ην ζέαηξν φζν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, πνπ βξηζθφηαλ αθφκα ζε πξσηφιεην ζηάδην. 

 

Θέαηξν Σέρλεο: 

 

Καζνξηζηηθή ήηαλ ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην Θέαηξν Σέρλεο ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 

δεθαπέληε ρξφληα θαη ζα γξάςεη κνπζηθή γηα ζεκαληηθφ αξηζκφ έξγσλ ηνπ ζχγρξνλνπ 

ζεάηξνπ: Σν Πέλζνο ηαηξηάδεη ζηελ Ζιέθηξα (1945), Μαησκέλνο Γάκνο (1947), 

Λεσθνξείνλ ν Πόζνο (1948), Αγακέκλσλ (1950), Υνεθόξεο (1950), Άκιεη (1955), 

Μήδεηα (1956), Δθθιεζηάδνπζεο (1956), Ο Κύθινο κε ηελ θηκσιία (1956), Λπζηζηξάηε 

(1957), Οζέιινο (1958), Κύθισπαο (1959), Όξληζεο (1959),  Σν Γιπθό Πνπιί ηεο Νηόηεο 

(1959), Δπξηδίθε (1960), Γνλ Κηρώηεο (1972), Σν Φπληαλάθη (1989) θ.ά. 

 

Κηλεκαηνγξάθνο: 

 

ζνλ αθνξά ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην 1946 θαηαγξάθεηαη ε πξψηε ηνπ εξγαζία γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ζηελ ηαηλία «Αδνχισηνη θιάβνη». ηα επφκελα ρξφληα ζπλζέηεη κνπζηθή 

γηα πνιιέο ειιεληθέο ή μέλεο ηαηλίεο: ηέιια (1955), Ο Γξάθνο (1956), America America 

(1962), Blue (1967), Sweet movie (1974), Σαμίδη ηνπ Μέιηηνο (1978) θ.ά. Δηδηθά γηα ηελ 

κνπζηθή ηεο ηαηλίαο «Σν πνηάκη» (1959) ζα θεξδίζεη ην κνπζηθφ βξαβείν ηνπ Φεζηηβάι 
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Θεζζαινλίθεο, ελψ ην 1960 ηνπ απνλέκεηαη ην βξαβείν Oscar γηα ην ηξαγνχδη Σα παηδηά ηνπ 

Πεηξαηά ηεο ηαηλίαο «Πνηέ ηελ Κπξηαθή» ηνπ Jules Dassin.  

 

Διιεληθφ Υνξφδξακα: 

 

Σν 1950 ζα δηαηειέζεη ηδξπηηθφ ζηέιερνο θαη θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο ηνπ Διιεληθνχ 

Υνξνδξάκαηνο ηεο Ραιινχο Μάλνπ, φπνπ παξνπζηάδεη ηα ηέζζεξα κπαιέηα ηνπ, Μαξζύαο 

(1950), Έμη Λατθέο Εσγξαθηέο (1951), Σν Καηαξακέλν Φίδη (1951) θαη Δξεκηά (1958). 

Σελ ίδηα επνρή, ν Υαηδηδάθηο ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνλ Άγγειν ηθειηαλφ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλζέζεη ηε κνπζηθή γηα ηελ ηειεπηαία ηνπ ηξαγσδία Ηππνθξάηεο. 

 

 

Διιεληθφ Μνπζηθφ Θέαηξν: 

 

Γχν ρξφληα κεηά ηε δηεζλή επηηπρία κε ηελ ηαηλία «Πνηέ ηελ Κπξηαθή», ην 1962, αλέβαζε 

ζηελ Αζήλα ηελ Οδό Ολείξσλ, κηα παξάζηαζε ζηαζκφ γηα ην ειιεληθφ κνπζηθφ ζέαηξν ζε 

ζθελνζεζία Αιέμε νινκνχ θαη ζθεληθά Μίλνπ Αξγπξάθε. Γηα ηνπο εζνπνηνχο, αιιά θαη 

ηνπο θίινπο, ε εξκελεία ηνπ Γεκήηξε Υνξλ απνηειεί θάξν δσήο. 

 

 

Σα Μπαιέηα ηνπ 20νχ αηψλα: 

 

Ζ καθξφρξνλε θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηα Μπαιέηα ηνπ 20νχ Αίσλα ηνπ 

Maurice Béjart αξρίδεη ζηηο Βξπμέιιεο ην 1965 κε ηνπο Όξληζεο ηνπ Αξηζηνθάλε θαη 

ζπλερίδεηαη αξγφηεξα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεπζπληή νξρήζηξαο ζηα: Jean Costeau et la 

Dance (1972, κπαιέην ζε ηξία κέξε: Le Fils De l’Air, L’ Ange Heurtebise-ζε κνπζηθή ηνπ 

Μάλνπ Υαηδηδάθη-, Les Maries de la Tour Eiffel-ζε κνπζηθή Tailleferre, Auric, Honegger, 

Milhaud, Poulenc), θαη ζηελ φπεξα Traviata ηνπ Verdi (1973). Σν 1988 ν Maurice Béjart 

παξνπζηάδεη ην κπαιέην Γηόλπζνο ζε κνπζηθή R.Wagner-Μάλνπ Υαηδηδάθη, ελψ ην 1993 

ρνξνγξαθεί κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ ζπλζέηε Οη Μπαιάληεο ηεο Οδνύ Αζελάο. 
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Ζ κνπζηθή παξαγσγή θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Ακεξηθή: 

 

Σν 1966 ν Μάλνο Υαηδηδάθηο επηζθέπηεηαη ηελ Ακεξηθή πξνθεηκέλνπ λα αλεβάζεη ζην 

Broadway κε ηνλ Jules Dassin θαη ηελ Μειίλα Μεξθνχξε ηε ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ «Πνηέ 

ηελ Κπξηαθή» κε ηνλ ηίηιν «Illya Darling». Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Ακεξηθή έξρεηαη 

ζε επαθή κε ηελ πνπ θαη ξνθ ακεξηθαληθή κνπζηθή ζθελή. ην δηάζηεκα 1966-1972 δεη ζηε 

Νέα Τφξθε, φπνπ έγξαςε κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ: Ρπζκνινγία (έξγα γηα 

πηάλν), ν Μεγάινο Δξσηηθόο (θχθινο ηξαγνπδηψλ βαζηζκέλνο ζε πνηήκαηα αξραίσλ θαη 

ζχγρξνλσλ πνηεηψλ), Reflections (θχθινο ηξαγνπδηψλ κε ην ζπγθξφηεκα New York Rock 

& Roll Ensemble). ηελ Ακεξηθή ερνγξάθεζε ην Υακόγειν ηεο Σδνθόληα θαη άξρηζε λα 

ζπλζέηεη ηελ Δπνρή ηεο Μειηζζάλζεο, κηα κνπζηθή ηζηνξία κε απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία, 

πνπ δηαδξακαηίδεηαη ιίγν κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

 

 

Άιιεο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

 

πσο ινηπφλ γίλεηαη πιένλ αληηιεπηφ, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο ήηαλ πξνζσπηθφηεηα 

πνιχπιεπξε θαη πνιπδηάζηαηε, πνπ εθηφο απφ ηε ζχλζεζε, είρε θαη πνιιέο άιιεο 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο πνπ πξνήγαλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ελίζρπαλ ηε ζπζπείξσζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ζηελ αγθάιε κηαο Διιάδαο φπσο ν ίδηνο ηε 

δνχζε ήηαλ νη εμήο: 

Ίδξπζε θαη δηεχζπλε ηελ Πεηξακαηηθή Οξρήζηξα Αζελψλ (Οξρήζηξα ζπκθσληθήο 

κνπζηθήο, 1963-66), ην Πνιχηξνπν (κνπζηθφ θαθεζέαηξν, 1973) κέζσ ηνπ νπνίνπ επεδίσθε 

«κηα ηειεηνπξγηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξαγνπδηνχ, κ' φια ηα κέζα πνπ καο παξέρεη ε ζχγρξνλε 

ζεαηξηθή εκπεηξία», ηηο Μνπζηθέο Γηνξηέο ζη’ Αλψγεηα ηεο Κξήηεο (Γηνξηέο κε ζέκα ηελ 

παξάδνζε, 1979), ηνλ Μνπζηθφ Αχγνπζην ζην Ζξάθιεην Κξήηεο (Φεζηηβάι, 1980-81), ηνπο 

Μνπζηθνχο Αγψλεο ζηελ Κέξθπξα (Μνπζηθφο δηαγσληζκφο, 1981-82), ην Σέηαξην 

(Πνιηηηζηηθφ πεξηνδηθφ, 1985-86), ηνλ είξην (Γηζθνγξαθηθή εηαηξεία, 1985) θαη ηελ 

Οξρήζηξα ησλ Υξσκάησλ (Οξρήζηξα ζπκθσληθήο κνπζηθήο, 1989-93). Σέινο δηεχζπλε ην 

Σξίην Πξφγξακκα ηνπ θξαηηθνχ ξαδηνζηαζκνχ (1975-81), ην νπνίν κεηέηξεςε ζε ζεκείν 

αλαθνξάο πνηφηεηαο θαη ηδεψλ. 
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Οξρήζηξα ησλ ρξσκάησλ: 

 

ηα ηέιε ηνπ 1989, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο ηδξχεη ηελ Οξρήζηξα ησλ Υξσκάησλ κε ζθνπφ λα 

παξνπζηάζεη έξγα πνπ ζπλήζσο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ζπκθσληθέο 

νξρήζηξεο. Ο ίδηνο δηεχζπλε ηελ νξρήζηξα κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ δίλνληαο ζπλνιηθά 

είθνζη ζπλαπιίεο θαη δψδεθα ξεζηηάι ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ξεπεξηνξίνπ κε έιιελεο θαη 

μέλνπο ζνιίζη. 

 

Γηζθνγξαθηθή παξνπζία:  

 

Απφ ηελ αξρή ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηνλ ειιεληθφ κνπζηθφ ρψξν θαη ζπγρξφλσο κε φιεο ηηο 

πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ήηαλ δηαξθψο δηζθνγξαθηθά παξψλ κε δεθάδεο δίζθνπο 

πνπ ζεσξνχληαη πηα θιαζζηθνί ζηελ Διιάδα: 

Ο Κύθινο ηνπ C.N.S. (1954), Μπζνινγία (1965), Σα Λεηηνπξγηθά (1971), Αζαλαζία 

(1975), Σα παξάινγα (1976), θνηεηλή Μεηέξα (1985), Σα ηξαγνύδηα ηεο Ακαξηίαο 

(1992) θ.ά. Οη πεξηζζφηεξνη θχθινη ηξαγνπδηψλ είλαη ζε ζηίρνπο ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ. 

Σν 1985, ν ίδηνο ζπζηήλεη ηελ αλεμάξηεηε δηζθνγξαθηθή εηαηξεία «είξηνο», ε νπνία  

ιεηηνπξγεί σο ζήκεξα. Σε ρξνληά εθείλε θπθινθνξνχλ απφ ηε «είξηνο» ηα έξγα ηνπ Μίθε 

Θενδσξάθε «Γηφλπζνο» (πνιηηηθήο ηδενινγίαο) θαη «Φαίδξα» (ιπξηθήο πθήο). 

 

πγγξαθηθό έξγν: 

 

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γξαπηά έξγα ηνπ είλαη Ζ δηάιεμε ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη γηα ην 

ξεκπέηηθν, πνπ απνηειεί ηελ πξψηε εξγαζία ηνπ γηα ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη. Ζ δηάιεμε 

δφζεθε ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1949 ζην Θέαηξν Σέρλεο ηαξάδνληαο ηα ιηκλάδνληα λεξά 

ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο. Σν θείκελν ηεο δηάιεμεο βξέζεθε απφ ηνλ Θάλν Φσζθαξίλε ζην 

αξρείν ηνπ Φνίβνπ Αλσγεηαλάθε θαη ηεο Έιιεο Νηθνιατδνπ. 

 

Ο ίδηνο δεκνζίεπζε ηέζζεξα βηβιία κε πνηήκαηα θαη ζρφιηα: Μπζνινγία, Μπζνινγία 

Γεύηεξε, Σα ζρόιηα ηνπ Σξίηνπ, Ο Καζξέθηεο θαη ην Μαραίξη.  

Σν 2008, ε ηαηλία «Μάλνο Υαηδηδάθηο-Δίδσιν ζηνλ θαζξέθηε» ηνπ Γεκήηξε Βεξλίθνπ ζα 

απνζπάζεη ηα εμήο βξαβεία:  
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• Βξαβείν Καιχηεξνπ Νηνθηκαληέξ Δλφηεηαο Πνξηξαίηα - Αλζξψπηλεο Γηαδξνκέο 

Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

10ν ΦΔΣΗΒΑΛ ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - 2008 

• Βξαβείν Διιεληθνχ Κέληξνπ Κηλεκαηνγξάθνπ 

10ν ΦΔΣΗΒΑΛ ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - 2008 

• 2ν Κξαηηθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο Σαηλίαο Νηνθηκαληέξ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

49ν ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - 2008 

 

πσο εμνκνινγείηαη ν ζθελνζέηεο «ελψ θαλνλίδακε λα πάκε ζηε Φξαλθθνχξηε γηα λα 

παξαιάβνπκε απηφ ην βξαβείν θαη ε απνλνκή λα θαηαγξαθεί απφ ηε γεξκαληθή ηειεφξαζε, 

ν Μάλνο δελ ήξζε. πσο είρε θάλεη θαη ζηηο 18 Απξηιίνπ ηνπ 1961 πνπ δελ πήγε ζηε άληα 

Μφληθα λα παξαιάβεη ην Oscar ηξαγνπδηνχ- θάηη πνπ κέρξη ηφηε ζπλέβαηλε γηα πξψηε θνξά 

ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνχ! Αλππφηαθηνο γηα πάληα.» 

 

Σν πλεχκα ηνπ πάληα ηφζν αλήζπρν θαη δεκηνπξγηθφ πνπ κέρξη θαη ηηο ηειεπηαίεο ηνπ 

ζηηγκέο δελ επαλαπαπφηαλ ζηα θεθηεκέλα. Δμάιινπ φπσο έιεγε θαη ν ίδηνο: 

«Π ε ξ η θ ξ ν λ ψ απηνχο πνπ δελ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαζεψξεζε θαη ζηελ πλεπκαηηθή 

λεφηεηα, ηνπο εχθνια «επψλπκνπο» πνιηηηθνχο θαη θαιιηηέρλεο, ηνπο εθεζπραζκέλνπο 

ζπλνκήιηθνπο, ηελ ζθνηεηλή θαη χπνπηε δεκνζηνγξαθία θαζψο θαη ηελ θάζε ινγήο 

ρπδαηφηεηα. 

Έηζη θαηάθεξα λα νινθιεξψζσ ηελ ηξαπκαηηζκέλε απφ ηελ παηδηθή κνπ ειηθία 

πξνζσπηθφηεηα, θαηαιήγνληαο λα πνπιψ «ιαρεία ζηνλ νπξαλφ» θαη πξνθαιψληαο ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ λεσηέξσλ κνπ κηα θαη παξέκεηλα έλαο γλήζηνο Έιιελαο θαη Μεγάινο 

Δξσηηθφο.» 

Σειηθά, ην απφγεπκα ηεο 15εο Ηνπλίνπ ηνπ 1994, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο μεθίλεζε ην «ηαμίδη 

πξνο ηα άζηξα» κε ζθνπφ λα πνπιήζεη θη εθεί ηνπο ιαρλνχο ηνπ, ελψ εκείο εθείλν ην 

θαινθαίξη πελζνχζακε γηα έλα αλνημηάηηθν πνπιί πνπ έδσζε ηα θηεξά ηνπ πξνθεηκέλνπ ε 

ειιεληθή κνπζηθή λα αλαγελλεζεί κέζα απφ ηηο ζηάρηεο ηεο. 
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1.2.2. Μνπζηθό Ύθνο: 

 

«Σν αξραίν κνπζηθφ καο αίζζεκα νμχθσλν, ζπξηφ θαη ξπζκηθφ, ππήθνπε ζε θιίκαθεο πνπ 

έδελαλ ηεξαξρηθά ηελ θχζε κε ηνλ άλζξσπν ζηα φξηα ηνπ ήζνπο ηεο θνηλφηεηνο. Ο 

ρξηζηηαληζκφο ζα κπνιηάζεη επάλσ ηνπ ηελ λνζηαιγία κηαο ρακέλεο αξρήο ζαλ πξνζηαζία 

ηνπ «λπλ» απφ ην δένο ηνπ απνιχηνπ εζράηνπ, κε θαξπφ έλα ςπρηθφ ρξφλν θαεκνχ 

εδξαησκέλν ζηελ αζάιεπηε εζσηεξηθφηεηα, πνπ απνδίδεη κεζπζηηθά ην ξεκπέηηθν.» Κάπσο 

έηζη ζα μεθηλήζεη ηε δηάιεμή ηνπ γηα ην ραηδηδάθεην χθνο ν ζχγρξνλνο Έιιελαο θηιφζνθνο 

ηέιηνο Ράκθνο.  

«Μαδί κε άιινπο ζπνπδαίνπο θαιιηηέρλεο θαη ζηνραζηέο, ν Υαηδηδάθηο πξφζθεξε κε ην 

έξγν ηνπ έλα δηαξθέο κάζεκα ζηνπο πλέιιελεο, κάζεκα βαζχ θαη εθηελέο, αηζζεηηθφ, 

πλεπκαηηθφ, εζηθφ. Μηα Αηζζεκαηηθή Αγσγή. Μάζεκα ιπξηθφ αιιά φρη κεινδξακαηηθφ, 

αηζζεηηθφ αιιά φρη εζηεηίζηηθν, πλεπκαηηθφ αιιά φρη θνπιηνπξηάξηθν, εζηθφ κα πνηέ 

εζηθνινγηθφ. Με επξεία γλψζε ηεο ιφγηαο επξσπατθήο παξάδνζεο, αιιά θαη βαζηέο ξίδεο 

ζηε ιατθή ηέρλε θαη ζην αζηηθφ βίσκα, θαηφξζσζε λα δηακνξθψζεη έλα εμαηξεηηθά 

αλζεθηηθφ πξνζσπηθφ ηδίσκα πνπ έηεξπε θαη ζπγρξφλσο δίδαζθε. Γηακφξθσλε αίζζεζε 

απηνγλσζίαο, εθιέπηπλε ηα γνχζηα, πινχηηδε ηηο αηζζήζεηο. ην πνιπζζελέο ραηδηδάθεην 

ζχκπαλ ην ξεκπέηηθν ζπλνκηινχζε κε ηηο δαληέιεο ηνπ Satie, θαη ε Μεζφγεηνο έζκηγε κε ηελ 

ππεξαηιαληηθή ηδαδ θαη ηελ πνπ. Βαζηά ηνπηθφο θαη επξχηαηα θνζκνπνιίηεο, ινηπφλ. 

Αηζζαληηθφο θαη αλαζηνραζηηθφο, παξαδνζηαθφο, εθιεθηηθηζηήο, απζεληηθφο. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα, γλήζηνο ζπλερηζηήο ησλ γνληκφηεξσλ παξαδφζεσλ ηεο γεληάο ηνπ '30, ζπλνδνηπφξνο 

ηνπ αζφξπβνπ δάζθαινπ Μφξαιε, ηνπ ζπνπδαίνπ ζπκφζνθνπ Σζαξνχρε, ηνπ 

εθαξκνζκέλνπ ππεξξεαιηζηή Γθάηζνπ - ζηαζεξνί ζπλεξγάηεο άιισζηε ηνπ Υαηδηδάθη ζε 

απηφ ην κνλαδηθφ θξάκα εληφπηνπ κνληεξληζκνχ, πνπ γαινχρεζε φιεο ηηο κεηαπνιεκηθέο 

γεληέο.» (Νίθνο Ξπδάθεο, Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 12-9-2010) 

Εψληαο ζε ρξφλνπο δχζθνινπο γεκάηνπο πνιηηηθή θαη θνηλσληθή βία, γεκάηνπο πξνζδνθίεο 

πνπ θαηέιεμαλ ζε καδηθέο απηνθηνλίεο ηδεψλ, ν Υαηδηδάθηο δηαπίζησλε κεηά ιχπεο φηη 

«Γνινθνλνχληαη πνιίηεο θαη ε πνιηηεία αγαλαθηεί δηφηη ππάξρνπλ κεξηθά δσληαλά ηεο θχηηαξα 

πνπ αληηδξνχλ άηερλα, αλνξγάλσηα, ίζσο κε αθέιεηα, ζ’ φιελ απηή ηελ νξγαλσκέλε θξαηηθή 

αζρήκηα, αληί λα βινγάκε ηνλ Θεφ πνπ βξίζθνληαη αθφκε κεξηθνί πνπ δελ ζπλήζηζαλ ζηελ 

“παξνπζία ηνπ ηέξαηνο» (απφ άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ Σν Σέηαξην, ην Μάην ηνπ 1986, πνπ 

αλαδεκνζηεχηεθε ζην πξψην ηεχρνο πεξηνδηθνχ The Schooligans, Ηνχληνο 2004) θαη 

αγσλησδψο αλαδεηνχζε «Να βξνχκε ην ηαπεηλφ θαη ην αζήκαλην», πίζσ απφ ηνλ ζφξπβν ηνπ 
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θελνχ.  

«Με ηελ απειεπζέξσζε, ν Μάλνο καδί κε ηνλ Νίθν πλνδηλφ γξάθνπλ έλα νξαηφξην. Σα 

ιφγηα ήηαλε: «Γελ είκαζηε ζθιάβνη, δελ είκαζηε δνχινη, ζηα ζηήζε ε θαξδηά καο ειεχζεξε 

ρηππά» εμηζηνξεί ε Διέλε Γιχθαηδε-Αξβειέξ.  

Καη θάπσο έηζη έρνληαο βηψζεη ηελ Καηνρή, ηνλ Δκθχιην, ηα πέηξηλα κεηεκθπιηαθά 

ρξφληα, ηε ζπληεξεηηθή κεηαπνιεκηθή θαζεκεξηλφηεηα, ηελ νκνθπινθηιία ηνπ, ηελ Ακεξηθή 

θαη ηε ζχγθξνπζή ηνπ κε ην Υφιηγνπλη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα αξρίδεη λα 

απνθξπζηαιιψλεηαη ζηγά-ζηγά απηφ πνπ νλνκάδνπκε κνπζηθά «ραηδηδάθεην χθνο».  

«Σν χθνο», είπε ν Proust, «δελ είλαη ζέκα ηερληθήο, αιιά νπηηθήο». Κη φπσο ην χθνο ζηνλ 

ιφγν δελ ην θάλνπλε νη ιέμεηο, έηζη θαη ζηε κνπζηθή δελ είλαη νη λφηεο πνπ ην θηηάρλνπλ, 

αιιά ηα βηψκαηα θαη ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ δεκηνπξγνχ. Απηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπνπδαίνπ 

Γάιινπ δνθηκηνγξάθνπ έξρεηαη σο απάληεζε ζηνπο επηθξηηέο ηνπ Υαηδηδάθη πνπ δηέδηδαλ 

φηη «ν Μάλνο ζαο δελ μέξεη απφ λφηεο». Κάηη ηέηνην απηναλαηξείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ 

εκπεδψζνπκε επηηέινπο φηη νη αηφθηνη κνπζηθνί έρνπλ αλεπηπγκέλε ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο εγθεθαιηθήο κνπζηθήο επεμεξγαζίαο ραξίδνληαο λέα κνξθή ζην 

νπνηνδήπνηε έξγν ηνπο ρσξίο λα ην αιινηψλνπλ. Πνηνο κπνξεί λα μεράζεη ην κνπζηθφ 

παξνμπζκφ ηνπ Mozart ζηελ ηαηλία Amadeus ηνπ Peter Shaffer αθφκα θαη ζηηο ηειεπηαίεο 

ηνπ ζηηγκέο; Πνηφο κπνξεί λα απαληήζεη κε επηρεηξήκαηα ζηελ εξψηεζε ηεο Μειίλαο 

Μεξθνχξε «Γηαβάδνπλ λφηεο ηα πνπιηά;» 

Γελ είλαη ε ειεπζεξνζηνκία, ε θξεζθάδα ή ε εηξσλεία εθείλν πνπ ζπγθξνηεί ηε κνξθή ηνπ 

Υαηδηδάθη. Δθείλν ην ζηέξεν πνπ αγγίδεηο κέζα ζην ζχλλεθν ηεο κνπζηθήο ηνπ είλαη κηα 

αίζζεζε ηεηακέλεο γαιήλεο, έλα ράδη πηθξνχ ρακφγεινπ: «Ο θαιιηηέρλεο», έιεγε ν Pasolini, 

«δεη κε ηελ αίζζεζε φηη θάηη έρεη ραζεί δηά παληφο». «Μπνξείο λα δεηο ηνλ Υαηδηδάθη κ' απηή 

ηελ αίζζεζε λα ζθχβεη λα δηαβάζεη ηνλ ήρν ηεο πέηξαο, ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο θαη ηεο 

ζάιαζζαο· κ' απηή ηελ αίζζεζε λα βπζίδεηαη κέζα ζην ειιεληθφ ηνπίν θαη λα μαλαβγαίλεη 

απάλσ· κ' απηή ηελ αίζζεζε λα θάλεη ηνλ ρξφλν πνπ θεχγεη, ηνλ βησκέλν ρξφλν, εηθφλα-

κνπζηθή. Κη έηζη, αθνπκπψληαο ζηηο γσλίεο θαη ζηηο θφρεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ηφπνπ 

πνπ ηνπ έιαρε, νδνηπφξνο ζηνλ δξφκν ελφο αλεμίζξεζθνπ δηεζληζκνχ, ηνπ κφλνπ πνπ κπνξεί 

λα γελλήζεη ηελ ηέρλε, θαηάθεξε λα δεη κε άιια κάηηα ηνλ θφζκν ηνπ θαη λα πιάζεη ηελ 

αιήζεηα ηνπ. Γελ μέξσ πνηνο ζα ζπκθσλήζεη, αιιά ζηνλ δηθφ κνπ ειιεληθφ εηθνζηφ αηψλα, 

ν Υαηδηδάθηο είλαη γηα ηε κνπζηθή ην «αλάινγνλ» ηνπ Γηάλλε Σζαξνχρε ζηε δσγξαθηθή: 

Άγηνη εβαζηηαλνί θξέκνληαη απφ ηε κνπζηθή ηνπ, δετκπέθηθα ρνξεχνπλε νη πιάλεηεο 
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λπρηεξηλνί θαληάξνη, θη εθείλεο ηηο παζραιηέο ζην βάδν ηεο «Ξεραζκέλεο θξνπξάο» έλα 

αεξάθη Δπηηαθίνπ ηηο ηπιίγεη. 

Να ινηπφλ, απφ πνχ θπζάεη εθείλν ην απξνζδφθεηα «ειάρηζην», εθείλε ε δξνζεξή αχξα 

πηθξήο αλακνλήο θαη θαινθαηξηλήο λπρηεξηλήο δξνζηάο, πνπ ζηεξεψλεη ηε κνπζηθή ηνπ 

Μάλνπ Υαηδηδάθη απφ ηνλ ηφπν ηεο νπηηθήο ηνπ. Κη έηζη κπνξνχκε, αθφκα ζήκεξα, εκείο, 

πεξπαηψληαο ζην δάζνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ θφζκνπ καο, μάθλνπ, λα αλαγλσξίδνπκε 

άζθαιηα ην μέθσην, ηνλ ηφπν ηεο κνπζηθήο ηνπ ζαλ δψξν, ζαλ ην αζεκέλην πνίεκα ηνπ 

Διχηε. Μέζα ζε απηφλ ηνλ ηφπν εζηάζεθε θη αθφκα ζηέθεηαη ε κνπζηθή ηνπ, ςηραιίδνληαο 

κε θχιια γαιήληαο λνζηαιγίαο ηελ ςπρή καο.» (Γ.Αξβαληηάθεο, Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 

12-9-2010) 

«Με ηελ εηξσλεία ηνπ έηζη ν Υαηδηδάθηο πνιέκεζε ην δηάρπην θαη εχθνιν ζπλαίζζεκα 

γχξσ ηνπ, απηφ πνπ ζπρλά σξχεηαη φηη έρεη φιν ην δίθην κε ην κέξνο ηνπ, πξάγκα πνπ 

γλψξηδε ν ζπλζέηεο πσο δελ ηζρχεη. Γη' απηφ θαη πξνζπάζεζε λα κεηξηάζεη θαη ηνλ δηθφ ηνπ 

επίζεο ιπξηζκφ κε ηελ εηξσλεία. Σν φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δελ ην θαηφξζσζε, δείρλεη 

αθξηβψο πφζν δχζθνιν είλαη ζηελ Διιάδα λα αηζζάλεηαη θαλείο θαη παξάιιεια λα 

ζθέθηεηαη απηφ πνπ αηζζάλεηαη. Δθείλνο πάλησο δελ έπαςε λα κάρεηαη ελαληίνλ θαη ησλ δχν 

ερζξψλ ηνπ, ηεο βνπξθσκέλεο θαξδηάο απφ ηε κηα θαη ηνπ ζνισκέλνπ κπαινχ απφ ηελ άιιε. 

Υσξίο ακθηβνιία ινηπφλ πξέπεη λα ηνλ θαηαηάμνπκε ζηνπο μερσξηζηνχο -θαη ειάρηζηνπο 

ζηνλ ηφπν καο- αγσληζηέο ηεο απηνζπλεηδεζίαο. Ο κχζνο ηνλ ζέιεη λα είλαη έλαο 

θαιιηηέρλεο πνπ βπζηδφηαλ ζην «φλεηξν». ρη, δελ βπζηδφηαλ. Ήηαλ ζπλεηδεηφο κέζα ζην 

φλεηξν, δηαπγήο ζηε κέζε ηνπ. Κη εθεί έγθεηηαη ε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηα θνηλά.» 

(Β.Καξαπνζηφιεο, Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 12-9-2010) 

«Ο Μάλνο Υαηδηδάθηο, γλήζηνο Έιιελαο, θνηηάδεη πξνο ηελ Αλαηνιή: Μπξνο ζη' αλνηρηά, 

πάλη’ άγξππλα κάηηα ηεο ςπρήο ηνπ, ε κνλσδηαθή Μεισδία αλαηέιιεη - ν αξραίνο 

καίαλδξνο, ην βπδαληηλφ κέιηζκα, ην ξεηζηηαηίβν ησλ Παξαινγψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ, ε νπεξεηηθή πξνζσπνπνίεζε ησλ ζκπξλαίηθσλ, ην κπινπδ ησλ ξεκπέηηθσλ. 

Κνηηάδεη πξνο ηε Γχζε: Ηδνχ, δηεγεξηηθή ε πνιπθσληθή Αξκνλία πςψλεηαη - ν Bach, ν 

Vivaldi, ν Mozart, ν Debussy, ν Faure, ν Grieg, ν Tchaikovsky, ν Satie, ν Mahler, ν Bartok, 

ν Prokoviev, ν Shostakovich, ν θαιθψηαο, ν Rota, ν Κσλζηαληηλίδεο,  ν Herman Melville , 

ν Piazzola, ν Randy Newman.» (Γ.Αλδξένπ, Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 12-9-2010) 

Σαπηφρξνλα, κειεηά θαη ηε κνπζηθή ησλ θησρψλ, ησλ θαηαπηεζκέλσλ, ησλ 

πεξηθξνλεκέλσλ, ησλ απφθιεξσλ θαη ησλ θαηαδησγκέλσλ αλά ηνλ θφζκν. Δμάιινπ «είηε 
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πξφθεηηαη γηα ηα λέγξηθα blues, είηε γηα ηα ηξαγνχδηα ησλ Αζίθεδσλ ηεο ζχγρξνλεο 

Σνπξθίαο, γηα ηα ηζηγγάληθα ηξαγνχδηα, ηηο κνπζηθέο εθδειψζεηο ηεο favella ηνπ Ρίν, ην 

γαιιηθφ πξνιεηαξηαθφ ηξαγνχδη ηνπ 19νπ, ηα εξγαηηθά ηξαγνχδηα ηεο Madame Bolduc ζηε 

Quebec City, ην θάλην ηεο Πνξηνγαιίαο, ην αξγεληίληθν ηάγθν είηε ην ειιεληθφ ξεκπέηηθν, ν 

ιατθφο βάξδνο απηήο ηεο δηεζλνχο πεξηζσξηαθήο θνπιηνχξαο βξήθε ηξφπν λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα νιφθιεξε θιίκαθα απφ ζπγθηλεκέλνπο ηφλνπο γηα λα δηακαξηπξεζεί 

θαηά ησλ θνηλσληθψλ αδηθηψλ θαη δηαθξίζεσλ, γηα λα εθθξάζεη ηνλ πφλν, ηε ζιίςε ή ηελ 

νξγή ησλ απφθιεξσλ κε κέζα πνπ πνηθίιινπλ απφ ην αφξηζην, ρακειφθσλν θαη δηαθξηηηθφ 

παξάπνλν σο ηελ αλνηρηή θαηαγγειία, απφ ηε ιεπηή εηξσλεία γηα ηηο αμίεο θαη ηελ εζηθή ησλ 

θξαηνχλησλ κέρξη ηε γεινηνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ-ηακπνχ ηεο αζηηθήο ηδενινγίαο θαη απφ 

ηε ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν αζχλεηδε θξαπγή εμέγεξζεο σο ηελ αιεζηλή επαλαζηαηηθή 

έθξεμε.» (ηάζεο Γακηαλάθνο, 2001: 17). Έρνληαο ζηα ππφςε απηή ηελ ηδενινγηθή βάζε 

θαη γνληκνπνηψληαο ηε ζπλδπαζηηθή δπλακηθή Μεισδίαο θαη Αξκνλίαο, ν Υαηδηδάθηο 

ζπλζέηεη ηα αξηζηνπξγεκαηηθά ηνπ ηξαγνχδηα, κεινπνηψληαο ιφγν πνηεηηθφ ηεο γιψζζαο 

πνπ ηνπ δφζεθε, ηεο ειιεληθήο.  

Ο Γηάλλεο Σζαξνχρεο ζεκεηψλεη: «ν Υαηδηδάθηο θαηέρεη ην κεγάιν ζηπι ηεο κνπζηθήο πνπ 

ζπρλά δίλεη ηελ νηθνπκεληθφηεηα. Με θαληάδεο επηαλεζηαθέο κπνξεί λα δψζεη ηελ 

εληχπσζε ηνπ αηηηθνχ κέινπο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ., κε θηλέδηθε κνπζηθή λα καο πείζεη φηη 

είλαη εθπξφζσπνο ηνπ Βάγθλεξ. Ο Υαηδηδάθηο κε νπνηνδήπνηε κέινο κπνξεί λα ζνπ δψζεη 

ηελ αηκφζθαηξα πνπ ζέιεηο.» (Γηάλλεο Κατκαθηζίδεο, Πεξηνδηθφ Απιαία, 2010: 22) 

Ζ αηκφζθαηξα φκσο απηή ζα απνπλέεη πάληα θάηη απφ Διιάδα. Καη ζηελ Διιάδα, ε 

κνπζηθή παξαγσγή έρεη λα επηδείμεη αξηζηνπξγήκαηα απφ ηνλ πεξίθεκν Δπηηάθην ηνπ 

είθηινπ θαη ην βπδαληηλφ κέινο κέρξη ην γλήζην ειιεληθφ ιατθφ ηξαγνχδη ηνπ 19
νπ 

θαη 20νχ 

αηψλα, παξαθπάδα ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη. 
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1.2.3.Απόςεηο ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη γηα ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη θαη ζύγθξηζε κε ηηο 

απόςεηο ηεο επνρήο. 

 

«Γελ λνκίδσ, πσο ν ζλνκπηζκφο απηφο γχξσ απφ ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη είλαη δπλαηφ λα 

καο ζηαζεί εκπφδην, γηα λα θνηηάμνπκε πξνζεθηηθά ηελ αμία ηνπ θαη λ’αγαπήζνπκε ηελ αιήζεηα 

θαη ηε δχλακε πνπ πεξηέρεη. Απηά ηα ηξαγνχδηα είλαη ηφζν θνληηλά ζε καο θαη ζε ηέηνην ζεκείν 

δηθά καο, πνπ δελ έρoκε λνκίδσ ζήκεξα ηίπνη’ άιιν γηα λα ηζρπξηζηνχκε ην ίδην.» «Κη φζν 

αθειείο θη αλ καο θαίλνληαη νη θαηαζηάζεηο απηέο θαζ’ εαπηέο, δελ κπνξνχκε λα αξλεζνχκε 

ζηνπο εαπηνχο καο ηνπιάρηζηνλ, πσο ν λνζεξφο εξσηηζκφο πνπ ζθνξπίδεηαη απ’ ηνπο ήρνπο 

ελφο καθξφζπξηνπ δετκπέθηθνπ, δελ θπθινθνξεί θη αλάκεζά καο έζησ θαη κε δηάθνξα 

πνιχπινθα ζρήκαηα, έζησ αθφκα θη αλ μεθηλάεη απφ ρίιηεο δηάθνξεο αηηίεο.» «Ζ δσηηθφηεηα 

θαίγεηαη, ε ςπρηθφηεηα αξξσζηαίλεη, ε σξαηφηεηα παξακέλεη. Απηφ είλαη ην ξεκπέηηθν. Κη απφ 

’δσ πεγάδεη ε ζεκαηνινγία ηνπ. Δπαλαιακβάλσ - έλαο αληθαλνπνίεηνο κα έληνλνο εξσηηζκφο 

πνπ αθξηβψο ε έληαζε ηνπ απηή ηνπ πξνζδίδεη έλαλ παλαλζξψπηλν ραξαθηήξα θαη κηα 

επηηαθηηθή δηάζεζε θπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε νηνλδήπνηε ηερληθφλ κέζνλ, φπσο είλαη 

ην ραζίζη θαη η’ άιια λαξθσηηθά, πνπ ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ δείρλεη ηελ παζεηηθφηεηα ηεο ηάμεο 

πνπ ην κεηαρεηξίδεηαη. Καηαιαβαίλεηε βέβαηα ηψξα πσο ην αξξσζηεκέλν ζηνηρείν ηνπ 

ζεκεξηλνχ καο ιατθνχ ηξαγνπδηνχ, δελ έρεη ζαλ αηηία έλα ππεξβνιηθφ σξίκαζκα δσήο - θαζψο 

ε κεζνπνιεκηθή ληεθαληέληζα κε θέληξν ηε Γαιιία -θαη γη’ απηφ δελ απνηειεί θάηη ην ζάπην, κα 

πξνέξρεηαη θαζαξά απφ κηα ζηνηβαγκέλε δσηθή δχλακε πνπ αζθπθηηά δίρσο δηέμνδν, δίρσο 

επαθή, απφ κηαλ ππεξβνιηθή πγεία- ζά ’ιεγε θαλείο. Πάλησο ην απνηέιεζκα θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο είλαη κηα παξαθκή. εκαληηθή φκσο ε δηαθνξά αλάκεζά ηνπο. Ζ κηα θηλά απ’ ηε 

δσή, ε άιιε απφ ην ζάλαην.» 

«Σν λα ζέιεη ινηπφλ θαλείο λ’ αγλνήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη κάιηζηα ηνπ ηφπνπ ηνπ, 

κφλνλ θαθφ ηνπ θεθαιηνχ ηνπ κπνξεί λα θάκεη. Σα ρξφληα καο είλαη δχζθνια θαη ην ιατθφ καο 

ηξαγνχδη, πνπ δελ θηηάρλεηαη απφ αλζξψπνπο ηεο θνχγθαο θαη ηνπ θνληξαπνχλην ψζηε λα 

λνηάδεηαη γηα εμπγηάλζεηο θαη γηα πξφρεηξα θηηαζηδψκαηα πγείαο ηξαγνπδάεη ηελ αιήζεηα θαη 

κφλνλ ηελ αιήζεηα.» 

«Σν ξεκπέηηθν θαηνξζψλεη κε κηα ζαπκαζηή ελφηεηα, λα ζπλδπάδεη ην ιφγν, ηε κνπζηθή θαη 

ηελ θίλεζε. Απ’ ηε ζχλζεζε κέρξη ηελ εθηέιεζε, κ’ έλζηηθην δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ ηξηπιή απηή εθθξαζηηθή ζπλχπαξμε, πνπ νξηζκέλεο θνξέο ζαλ θηάλεη ηα φξηα ηεο 

ηειεηφηεηαο ζπκίδεη κνξθνινγηθά ηελ αξραία ηξαγσδία.» (Αξρείν Μ.Υαηδηδάθη) 
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Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνέβαιε κε θαλαηηζκφ αιιά θαη κε αθέιεηα, 

κε ηδέεο θαη ηφικε ν Μάλνο Υαηδηδάθηο ζηελ πξψηε απηή πεξίθεκε δηάιεμή ηνπ. Ζ κνπζηθή 

ηνπ θαηάξηηζε ηνπ επέηξεςε κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ ξεκπέηηθνπ 

ηξαγνπδηνχ λα πξνβάιεη ηνπο ζπγγεληθνχο δεζκνχο ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ κε ην 

βπδαληηλφ κέινο φρη απφ ηελ άπνςε ηνπ επηγφλνπ είδνπο, αιιά απφ άπνςε κνπζηθήο 

θπζηνινγίαο. Οη θιίκαθεο, (νη δξφκνη, ηα καθάκηα, ηα πεξληέ φπσο νλνκάδνληαη) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη είλαη κνπζηθά ηαπηφζεκεο ηφζν κε ηνπο ήρνπο 

ηεο βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο φζν θαη κε ηα πεξζηθά πεξληέ θαη ηα ηλδηθά 

ξάγιαο. Σν κφλν πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί είλαη ε εθθνξά ζηηο γιψζζεο: αξαβηθή, πεξζηθή, 

ηλδηθή, ειιεληθή. (Μ.Κσλζηαληηλίδνπ: 43,44) 

Οη κνπζηθνί απηνί δξφκνη δελ αλαθέξνληαη ζηελ πιεπξά ηεο εθηειεζηηθήο ηερληθήο, αιιά 

ζηνλ ηξφπν εξκελείαο θάζε ηξαγνπδηνχ αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ, ηελ ψξα ηεο 

εκέξαο θαη ην χθνο πνπ επηβάιιεη ην εθάζηνηε ηξαγνχδη. Ο Υαηδηδάθηο ην γλψξηδε απηφ, 

γηαηί φπσο πεξηγξάθεη ν ίδηνο είρε έξζεη ζε επαθή κε ηνπο ξεκπέηεο θαη είρε κείλεη έθζακβνο 

απφ ηε ιηηφηεηα ηεο εξκελείαο, ην βάζνο λνήκαηνο πνπ έθξπβαλ νη ξεκπέηηθνη ζηίρνη θαη ηε 

δσξηθή ελνξρήζηξσζε ησλ ηξαγνπδηψλ. Μέζα απφ απηφ ην πξίζκα παξαιιήιηζε ην 

ξεκπέηηθν ηξαγνχδη κε ην βπδαληηλφ κέινο θαη επεζήκαλε ηελ αμία απηνχ ηνπ είδνπο ηεο 

κνπζηθήο γηα ηνπο Έιιελεο. Δίλαη έλα θνκκάηη ηεο θιεξνλνκηάο καο πνπ δε λνζεχηεθε κε 

αιινδαπά ζηνηρεία. Δίλαη κία ηέρλε πνπ απνηειεί ζπγθεξαζκφ αξραίαο ηξαγσδίαο θαη 

βπδαληηλήο ηιαξφηεηαο πνπ καδί κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη νη βαζηθνί ζηπινβάηεο ηνπ 

γλήζηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. Βέβαηα, φπσο παξαδέρεηαη θαη ν ίδηνο «Καλείο δε κε 

πίζηεςε, φκσο φινη ζπγρψξεζαλ ηε λεαληθφηεηά κνπ.» 

Ίζσο γηαηί ην θιίκα πνπ είραλ 

δεκηνπξγήζεη ηα «πνιηηηζκέλα» ειαθξά 

ηξαγνχδηα ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ή αθφκα 

θαη ε «ζνβαξή» κνπζηθή ηεο Δπξψπεο δελ 

άθελαλ πεξηζψξηα γηα ηνλ θξπζηάιιηλν ήρν 

ελφο κπνπδνπθηνχ ή ελφο κπαγιακά πνπ δελ 

είραλ ηηο αληίζηνηρεο «αμηψζεηο». Ίζσο γηαηί 

κπνξεί λα ζεψξεζαλ ηα ιεγφκελα ηνπ 

Υαηδηδάθη μελνθνβηθέο αληηιήςεηο.  

Καη φκσο ζε κηθξά καγαδηά, κέζα ζε 
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γθέην, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ζε ηεθέδεο ή θπιαθέο, ηφπνπο θξπκκέλνπο 

θαη απιεζίαζηνπο απφ ηνπο πνιινχο, κε ιάκπεο πεηξειαίνπ κέζα απφ θαπλνχο θαη δάιε, 

«δεηινί, κνηξαίνη θη άβνπινη αληάκα» πνπ ζα ’ιεγε θαη ν ζπνπδαίνο Κψζηαο Βάξλαιεο 

(πνίεκα «νη Μνηξαίνη», πνπ κεινπνίεζε ν άιινο κεγάινο καο κνπζηθφο ζεζαπξφο, ν Μίθεο 

Θενδσξάθεο), νη ξεκπέηεο μεδίπισλαλ κεξάθηα, βηψκαηα, πάζε θαη αιήζεηεο θαζεαπηνχ 

Διιεληθέο, πνπ ηχραηλε λα κελ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο θαη’ επίθαζε  «Έιιελεο», θάηη πνπ 

δηαπηζηψλεηαη ζηνπο κεραληζκνχο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ είρε αλαπηχμεη ην ειιεληθφ 

θξάηνο. 

Χζηφζν, απφ ηέηνηεο πξαθηηθέο δεκηνπξγνχληαη θεληξνκφιεο ηάζεηο πνπ ζπζπεηξψλνπλ 

ηνπο αθνινχζνπο κηαο δπλαηήο ηδέαο, δηακνξθψλνπλ ακνηβαίνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

έληνλε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα. Απηφ έγηλε θαη κε ηνπο 

ξεκπέηεο, πνπ ζσξάθηζαλ ηα ηδεψδε ηνπο θαη απνηέιεζαλ κηα νηθνγέλεηα αληηζηεθφκελνη 

ζζελαξά ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ραξαθηήξηδε ηελ θαπηηαιηζηηθή πιεπξά 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Δίλαη ζε φινπο καο γλσζηφ φηη ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ζε κία θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία 

είλαη αηνκηθή έθθξαζε ηνπ ζπλζέηε πνπ πξνζδνθά λα ζπγθηλήζεη έλα απξφζσπν θνηλφ 

πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο. Ζ «πιεξσκέλε» κνπζηθή είλαη επξέσο 

γλσζηή θαη γίλεηαη άκεζα απνδεθηή απφ έλα αθξναηήξην πνπ αξλείηαη ηε δπλαηφηεηα 

ρεηξαθέηεζεο, ηελ εκβάζπλζε ζε δσηηθά ζέκαηα φπσο απηφ ηεο κνπζηθήο θνπινηχξαο θαη 

αξθείηαη ζηελ εχθνιε πέςε θαη αλψδπλε πεξίζηαιζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ καο 

παξνπζηάδνληαη σο επηθξαηνχληα. 

Κάηη ηέηνην βέβαηα δελ ηζρχεη γηα ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη πνπ, αλ κε ηη άιιν, δελ αλήθε ζε 

απηφ ην είδνο ηεο κνπζηθήο, αιιά πξνέθππηε απφ έλα είδνο εζσηεξηθήο αλαγθαηφηεηαο ησλ 

ζπλζεηψλ. Δίλαη έλα είδνο ζηξαηεπκέλεο ηέρλεο (art militant) πνπ κε ηε ξπζκνκεισδηθή ηεο 

ππφζηαζε επθξαίλεη αθφκα θαη ζήκεξα ηνλ επαίζζεην απνδέθηε. Μπνξεί λα είλαη ηαπεηλήο 

θαηαγσγήο, αιιά θάζε άιιν παξά ρζακαιήο ζε αηζζεηηθά επηηεχγκαηα. Δίλαη έλα είδνο 

ηέρλεο sui generis, αηφθην, απηνχζην, αξρέηππν, απέξηηην θαη αιεζηλφ. 

Με έλα ηαμίκη κπνξείο λα πεηο θαη λα ληψζεηο φζα δε κπνξνχλ νη ιέμεηο λα πεξηγξάςνπλ. 

Κη απηφ γηαηί, ε κνπζηθή εθθξάδεη απηφ πνπ δε κπνξεί λα εηπσζεί θαη απηφ πνπ είλαη 

αδχλαην λα απνζησπεζεί, φπσο ζα ζεκείσλε θαη ν Victor Hugo. Δίλαη έλαο ιηηφο 

απηνζρεδηαζκφο πάλσ ζ’ έλα φξγαλν πνπ φκσο μεδηπιψλεη ηα κχρηα ηεο ςπρήο καο. Δίλαη 

έλα ηαμίδη ζηελ επαηζζεζία, είλαη ε αλαθνχθηζε ησλ ιπγκψλ, ην βάιζακν ζηηο πιεγέο, ε 
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παξεγνξηά ζηνλ πφλν. Μ’ έλα ηαμίκη ζε πιάγην δεχηεξν (Υηηδαζθηάξ) αθνχο κέζα ζνπ ην 

ρεξνπβηθφ χκλν λα ζ’ αγθαιηάδεη θαη λα ζ’ αλαθνπθίδεη, ζε ήρν πιάγην ηνπ ηεηάξηνπ γίλεζαη 

θνηλσλφο ηνπ Θείνπ δήινπ φπσο ζην ηξνπάξην ηεο Καζζηαλήο, κ’ έλα ηαμίκη ussak κπνξείο 

λα εξσηεπζείο. Καη φια απηά ρσξίο κσξνινγίεο θαη θιελαθήκαηα. Απιά, ιαθσληθά, κεζηά, 

ειιεληθά κέζα απφ ηνλ ήρν ελφο κπνπδνπθηνχ, ελφο νξγάλνπ δειαδή πνπ πέξαζε απφ ηνπο 

αξραίνπο Έιιελεο ζηνπο Βπδαληηλνχο επηβηψλνληαο ζηελ Σνπξθνθξαηία. 

πσο δηαπηζηψλεη ε Μαξία Κσλζηαληηλίδνπ, «ζηελ Αξραία Διιάδα αιιά θαη ηελ πεξίνδν 

ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ην κπνπδνχθη είρε ην φλνκα «παλδνπξίο» ή «παλδνχξα» ή 

«ηξίρνξδνλ». Δπίζεο αλαθέξεη φηη ν Υξχζαλζνο, αξρηεπίζθνπνο Γπξξαρίνπ, ζην βηβιίν ηνπ 

Θεσξεηηθφλ Μέγα ηεο Μνπζηθήο, αλαθέξεηαη ζην ίδην κνπζηθφ φξγαλν ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ίδην φλνκα παλδνπξίο θαη δίλεη θαη άιιεο νλνκαζίεο, φπσο Παλδνχξα ή θαλδνχξνο θαη κηα 

πην ζχγρξνλε εθείλεο ηεο επνρήο ηακπνπξάο πνπ είλαη θαη ην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

γηα παξαιιαγέο ηνπ κπνπδνπθηνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο. ην ηέινο 

απηήο ηεο επνρήο ζπλαληνχκε ηελ ηνπξθηθή νλνκαζία κπνπδνχθ γηα ην ίδην κνπζηθφ φξγαλν, 

πνπ ζηα ειιεληθά έγηλε κπνπδνχθη». «Ζ παξνπζία ηνπ κπνπδνπθηνχ ή ηνπ ηακπνπξά ζηε 

Βπδαληηλή επνρή απνδεηθλχεηαη απφ ηα γξαθηά Βπδαληηλψλ ινγίσλ, απφ ηνπο ζηίρνπο ησλ 

δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ εθείλεο ηεο επνρήο, απφ ηα ιατθά παξακχζηα, ηηο βπδαληηλέο 

ηνηρνγξαθίεο, ηα ςεθηδσηά ζηηο εθθιεζίεο, ζηα κνλαζηήξηα, απφ δηάθνξα ζθαιίζκαηα πάλσ 

ζε μχιηλα έπηπια ή απφ δσγξαθηέο ζε παιηά βηβιία». (Μαξία Κσλζηαληηλίδνπ: ζει 55-56) 

Σν κέγεζνο ηνπ κπνπδνπθηνχ, φπσο θαη ηνπ κπαγιακά, βνεζά ζηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ, 

αιιά θαη ζηελ παξνπζία ηνπ ζηνπο ππφγεηνπο κηθξνχο ρψξνπο ησλ ξεκπέηεδσλ (ιέμε πνπ 

έρεη θνηλέο ξίδεο κε ην ειιεληθφ ξήκα ξέκβσ/ξέκβνκαη=πεξηπιαλψκαη, πεξηζηξέθνκαη, 

αεξγψ, αιιά θαη ηε ιέμε rebet πνπ απαληάηαη ζηα Σνχξθηθα, αιιά θαη ζε αξθεηέο άιιεο 

κεζνγεηαθέο θαη κεζαλαηνιηθέο γιψζζεο κε πνηθηιία ζεκαζηψλ). 

 Ο ρψξνο ηεο αξρηθήο δηακφξθσζεο ηνπ ξεκπέηηθνπ ππήξμε ν ηεθέο (ηνχξθηθε ιέμε πνπ 

δειψλεη ηελ ηεξή κνλή θαη ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα δειψζνπλ ην ρψξν φπνπ καδεπφηαλ ν 

θφζκνο γηα λα θαπλίζεη ραζίζη). Δθεί ινηπφλ, κε ηελ επίδξαζε ηεο κέζεο θαη ηεο δάιεο, 

«καθξηά απφ ηα πιήζε θαη απ’ ηε βνή» πνπ ιέεη θαη ν Κσζηήο Παιακάο  (πνίεκα Έλ άλζνο), 

έλα βησκαηηθφ ππφζηξσκα ζξεκκέλν ζε θξίζηκνπο θαηξνχο απειεπζέξσλε ηελ ελέξγεηά ηνπ 

κε έληνλε εθθξαζηηθφηεηα θαη απζεληηθφηεηα. Οη «ραζηθιίδηθνη» ζηίρνη, νη 

πνιπθαηεγνξεκέλνη γηα δηαθζνξά εζψλ αθφκα θαη ζε επνρέο δεζπφδνπζαο έθιπζεο, 

πξνζθέξνπλ ζην δέθηε πξσηνγελή θαη δένπζα καξηπξία γηα έλα ιαλζάλνλ θνηλσληθφ 
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θαηλφκελν, πνπ είλαη δσληαλφ αηψλεο ηψξα θαη θαηαθέξλεη κέζα απφ ηελ εηιηθξίλεηα ησλ 

ζηίρσλ «λα απεπζπλζεί ζηηο ζηνηβάδεο εθείλεο ηεο ςπρηθήο ελδνρψξαο, φπνπ δελ έρεη 

εκθηινρσξήζεη αθφκε ε ινγηφηεηα κε ηα ζπκπαξνκαξηνχληα ηεο. Οη κεισδίεο, νη ξπζκνί, ηα 

ιφγηα, νη θσλέο, ηα φξγαλα, αιιά θαη απηή ε αχξα, απηφ ην άπηαζην πνπ μερείιηδε θαη 

ζπλφςηδε ηα επί κέξνπο ζπζηαηηθά ζπλέπεμαλ έλα εληειέο κφξθσκα πνπ εμέθξαζε κε 

απζεληηθφηεηα θαη επάξθεηα ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ ιατθψλ 

αλζξψπσλ» (.Gauntlett: 10) 

Απηή ηελ αιήζεηα ζέιεζαλ λα θαηαπλίμνπλ νη νπαδνί ηεο ιφγηαο κνπζηθήο ριεπάδνληαο ηα 

Καθέ-Ακάλ θαη επηζπκψληαο ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Γε κπνξνχζαλ λα απνδερηνχλ φηη ζε 

ηέηνηα «ρακαηηππεία» κπνξνχζαλ λα αλζίζνπλ θαιιηηέρλεο, φπσο ν Βαζίιεο Σζηηζάλεο, ν 

Γηψξγνο Μεηζάθεο, ν Απφζηνινο Υαηδερξήζηνο, ν Απφζηνινο Καιδάξαο, ν Μάξθνο 

Βακβαθάξεο, ε Ρφδα Δζθελάδπ, ε σηεξία Μπέιινπ, ν Γηάλλεο Παπατσάλλνπ θαη ηφζνη 

άιινη «κάγθεο». 
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1.3 Βαζίιεο Σζηηζάλεο, Γηώξγνο Μεηζάθεο, Απόζηνινο Υαηδερξήζηνο 

θαη Απόζηνινο Καιδάξαο 

 

 

Βαζίιεο Σζηηζάλεο                                                                          

Γελλήζεθε ζηα Σξίθαια απφ γνλείο Ζπεηξψηεο. Ο παηέξαο 

ηνπ ήηαλ ππνδεκαηνπνηφο (γηα ηελ αθξίβεηα θαηαζθεχαδε 

ηζαξνχρηα) θαη είρε κηα ηδηαίηεξε αγάπε γηα ηε κνπζηθή. Με 

έλα καληνιίλν έπαηδε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά θιέθηηθα 

ηξαγνχδηα ηεο παηξίδαο ηνπ. Απηά ήηαλ θαη ηα πξψηα 

αθνχζκαηα ηνπ κηθξνχ Βαζίιε καδί κε ηηο βπδαληηλέο 

ςαικσδίεο πνπ άθνπγε ζηελ εθθιεζία. 

ηα 11 ρξφληα ηνπ ράλεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη κφλνλ ηφηε πέθηεη ζηα ρέξηα ηνπ ην καληνιίλν, 

ην νπνίν ζην κεηαμχ έρεη κεηαηξαπεί απφ θάπνηνλ ληφπην νξγαλνπνηφ ζε κπνπδνχθη. 

ηα γπκλαζηαθά ηνπ ρξφληα, ν Βαζίιεο Σζηηζάλεο καζαίλεη παξάιιεια βηνιί, 

ζπκκεηέρνληαο κε απηφ ζε εθδειψζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σν κπνπδνχθη φκσο, αλ θαη 

ρσξίο θνηλσληθή θαηαμίσζε ζηε κηθξή θνηλσλία ησλ Σξηθάισλ, ηξαβάεη πεξηζζφηεξν ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ. Σα πξψηα ηνπ ηξαγνχδηα ηα γξάθεη ζε ειηθία 15 ρξνλψλ. ηα ηέιε ηνπ 

1936 θεχγεη απφ ηα Σξίθαια γηα ηελ Αζήλα κε ζθνπφ λα ζπνπδάζεη Ννκηθή. 

Γηα λα ζπκπιεξψζεη ηα έζνδά ηνπ δνπιεχεη παξάιιεια ζε ηαβέξλεο. ε κηα απ’ απηέο 

γλσξίδεη ηνλ ηξαγνπδηζηή Γεκήηξε Πεξδηθφπνπιν ν νπνίνο ηνλ πεγαίλεη ζε κηα 

δηζθνγξαθηθή εηαηξεία. Ζρνγξαθεί γηα πξψηε θνξά ην 1937, αιιά ην θχξην κέξνο ησλ 

πξνπνιεκηθψλ δίζθσλ ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηα επφκελα ρξφληα.  

Ζ "Αξρφληηζζα" είλαη ην πην γλσζηφ ηξαγνχδη πνπ ερνγξαθεί ηφηε αιιά καδί κ’ απηφ 

βξίζθνπλ ζέζε ζηε δηζθνγξαθία ηξαγνχδηα φπσο ηα "Να γηαηί γπξλψ", "Γη 'απηά ηα καχξα 

κάηηα ζνπ" θαη πνιιά άιια πνπ εξκελεχνπλ ν ηξάηνο Παγηνπκηδήο, ν ηειιάθεο 

Πεξπηληάδεο, ν Κεξνκχηεο αιιά θαη ν Μάξθνο Βακβαθάξεο. Με απηά ηα ηξαγνχδηα ν 

Σζηηζάλεο εηζήγαγε έλα λέν είδνο ιατθνχ ηξαγνπδηνχ ην νπνίν απνηείλεηαη ζην πιαηχηεξν 
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θνηλφ, ζε αληίζεζε κε ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη πνπ ελδηαθέξεη έλα πεξηνξηζκέλν θχθιν 

αθξναηψλ. Μ' απηά απαληά ζηελ ινγνθξηζία ηεο Μεηαμηθήο δηθηαηνξίαο ε νπνία απαγνξεχεη 

ηφζν ηα πξνυπάξρνληα ηξαγνχδηα ηνπ ξεκπέηηθνπ πεξηζσξίνπ φζν θαη ηηο εκθαλείο 

αλαηνιίηηθεο κεισδίεο. Σα ρξφληα ηεο θαηνρήο ηα πεξλά ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ δνπιεχεη 

ζε δηάθνξα καγαδηά. Απηά ηα ρξφληα γξάθεη πνιιά απφ ηα ηξαγνχδηα πνπ ερνγξαθεί κεηά 

ηνλ πφιεκν φηαλ άλνημαλ μαλά ηα εξγνζηάζηα δίζθσλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη 

ε "Αράξηζηε", ην "Μπαμέ ηζηθιίθη", "Σα πέξημ", νη "Νχρηεο καγηθέο", ν "Εεηηάλνο ηεο 

αγάπεο", ε "Νηεξκπεληέξηζζα" θαη θπζηθά ε "πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή". Σν 1946 

εγθαζίζηαηαη μαλά ζηελ Αζήλα θαη αξρίδεη πάιη λα ερνγξαθεί. Ζ δεθαεηία 1945 - 1955 είλαη 

ίζσο ε θνξπθαία ηεο θαξηέξαο ηνπ θαζψο γλσξίδεη ηελ πιαηηά θαηαμίσζε ζηε δηζθνγξαθία 

θαη ε πην κεζηή δεκηνπξγηθά γη' απηφλ. Φέξλεη ζην πξνζθήλην λέεο θσλέο πνπ ππεξεηνχλ ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ θαη δέλνληαη καδί ηνπ: ηε Μαξίθα Νίλνπ, ηε σηεξία Μπέιινπ, ηνλ 

Πξφδξνκν Σζανπζάθε. "Δίκαζηε αιάληα", "Πήξα ηε ζηξάηα θη έξρνκαη", "Υσξίζακε έλα 

δεηιηλφ", "Σξειφο ηζηγγάλνο", "Πέθηνπλ ηεο βξνρήο νη ζηάιεο", "κνξθε Θεζζαινλίθε", 

"Αληηιαινχλε ηα βνπλά", "Κάλε ιηγάθη ππνκνλή", "Φάκπξηθεο", "Πέθηεηο ζε ιάζε", 

"Καβνπξάθηα", "Κάζε βξάδπ ιππεκέλε", "Ξεκεξψλεη θαη βξαδηάδεη", "Έια φπσο είζαη", 

είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ γη' απηή ηελ πεξίνδν.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηφζν ην κεισδηθφ πινχην, φζν θαη ηε δεμηνηερλία ζηελ απφδνζε 

πνιιψλ απ' απηά ηα ηξαγνχδηα. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη εηζαγσγέο ηνπο: ηαμίκη, 

πξνεηζαγσγή, εηζαγσγή - δείγκαηα ηδηαίηεξεο ζπνπδήο θαη απίζηεπηεο επρέξεηαο ζηε 

κεισδηθή έθθξαζε.  

ηαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50, ην ζθεληθφ ζην ιατθφ ηξαγνχδη πιαηηάο απνδνρήο 

αιιάδεη θαη θπξηαξρνχλ θάπνηεο αξαβηθέο ή θαη ηλδηθέο επηξξνέο, ν Σζηηζάλεο πξνζπαζεί λα 

εγθιηκαηηζηεί ρσξίο λα εγθαηαιείςεη ην πξνζσπηθφ ηνπ χθνο. Σν ίδην θάλεη θαη ζε επφκελεο 

επνρέο πνπ ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα αιιάδεη μαλά. 

Υσξίο πνηέ λα απνδερηεί θάπνηα απ' ηηο επνρηαθέο "κφδεο", παξνπζηάδεη πάληα θάπνηα 

ηξαγνχδηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηα θιαζηθά ηνπ, αλ θαη αλήθνπλ ζε λεφηεξα ρξφληα 

θη έρνπλ επηξξνέο απ' ην θπξίαξρν χθνο ηεο εθάζηνηε επνρήο. Σξαγνχδηα ηνπ εξκελεχνπλ ν 

Καδαληδίδεο, ν Μπηζηθψηζεο, ν Γαβαιάο, ν Αγγειφπνπινο, ε Γθξέπ, ε Πφιπ Πάλνπ, ε 

Υαξνχια Λακπξάθε, ν ηακάηεο Κφθνηαο θη απφ θάπνην ζεκείν θαη θάησ, θαη’ εμνρήλ ν 
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ίδηνο. Απ' απηά, αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά : "Ίζσο αχξην (1958), "Σα ιηκάληα" (1962), "Σα 

μέλα ρέξηα" (1962), "Μείλε αγάπε κνπ θνληά κνπ" (1962), "Κνξίηζη κνπ φια γηα ζέλα" 

(1967), "Απφςε ζηηο αθξνγηαιηέο" (1968), "Κάπνην αιάλη" (1968), "Σεο Γεξαθίλαο γηφο" 

(1975), "Γειεηήξην ζηε θιέβα" (1979). Σν 1980 κε πξσηνβνπιία ηεο UNESCO 

ερνγξαθείηαη έλαο δηπιφο δίζθνο κε ηίηιν "Υάξακα" - έηζη ιεγφηαλ ην καγαδί ζην νπνίν ν 

Σζηηζάλεο εκθαληδφηαλ ηα ηειεπηαία 14 ρξφληα ηεο θαξηέξαο ηνπ θαη ηεο δσήο ηνπ. ' απηφ 

ην δίζθν παίδεη κηα ζεηξά απφ θιαζηθά ηνπ ηξαγνχδηα αιιά θαη πνιιά απηνζρεδηαζηηθά 

θνκκάηηα ζην κπνπδνχθη.  

Ο δίζθνο απηφο κε ηελ έθδνζή ηνπ ζηελ Γαιιία (1985) παίξλεη ην βξαβείν ηεο Μνπζηθήο 

Αθαδεκίαο Charles Gross. κσο ζην κεηαμχ ν θνξπθαίνο δεκηνπξγφο έρεη θχγεη γηα πάληα. 

Σν 1984, αθξηβψο ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ (18 Ηαλνπαξίνπ), πεζαίλεη ζην λνζνθνκείν 

Brompton ηνπ Λνλδίλνπ χζηεξα απφ επηπινθέο κηαο εγρείξεζεο ζηνπο πλεχκνλεο. 

(www.tsitsanis.gr) 

Ζ πξνζθνξά ηνπ ζην γλήζην ειιεληθφ ιατθφ ηξαγνχδη είλαη αλεθηίκεηε. Με ηε κνπζηθή 

ηνπ καο θιεξνδφηεζε κε κεισδίεο πνπ ελέρνπλ ηδηαίηεξε ζπλαηζζεκαηηθή επηξξνή θαη αμία, 

φπσο δήισζε πξηλ δπν ρξφληα ν Μ.Μάηζαο. Απηφ ην αέλαν ζφιν ηαμίκη ζπληξνθεχεη θάζε 

Έιιελα θαη δνλεί επαίζζεηεο εζσηεξηθέο ρνξδέο ηνπ θαζελφο καο. Ζ παηδεία πνπ είρε ζαλ 

άλζξσπνο αλαβιχδεη απφ φιεο ηηο ζπλζέζεηο ηνπ θαηαθέξλνληαο λα ζέζεη ηνλ πήρε πνιχ 

ςειά, γηαηί ε αγάπε ηνπ θαη ε πίζηε ζε φζα πξεζβεχεη ε ειιεληθή κνπζηθή ππήξμαλ νη 

θηλεηήξηεο δπλάκεηο γη’ απηφλ ηνλ κνπζηθφ καο ζεζαπξφ. Ζ δηαπίζησζε ηνπ Γηάλλε 

Σζαξνχρε φηη «ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη ε Διιάδα έρεη πνιηηηζκφ είλαη ν 

Σζηηζάλεο» ζθηαγξαθεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κηα πξνζσπηθφηεηα πνπ ζηηγκάηηζε ηε 

κνπζηθή ζθελή ηεο λεφηεξεο Διιάδαο.  

 

≈ ≈ ≈ ≈ 
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Γηώξγνο Μεηζάθεο 

Ο Γηψξγνο Μεηζάθεο γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1921. 

ηα δεθαηέζζεξά ηνπ ρξφληα έξρεηαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ 

Καβάια θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα κεηαθνκίδνπλ ζε έλα ρσξηφ θνληά 

ζην Βφιν. Ο Μεηζάθεο πξσηνέξρεηαη ζε επαθή κε ηε ιατθή κνπζηθή 

ζηε Μαγλεζία αιιά ζχληνκα ζα αλαδεηήζεη ηελ ηχρε ηνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε, φπνπ γλσξίδεηαη κε ηνλ Βαζίιε Σζηηζάλε θαη ηνλ 

Απφζηνιν Υαηδερξήζην. Απφ εθεί, ην 1939 θαηαιήγεη ζηελ πφιε πνπ 

ηφζν αγάπεζε, ηνλ Πεηξαηά. 

Απφ ηφηε μεθηλά ε κεγάιε κνπζηθή ηνπ πνξεία, πνπ ραξάρηεθε απφ ζπνπδαίεο επηηπρίεο: 

«Σν θνκπνινγάθη», πνπ ην έγξαςε κέζα ζηελ Καηνρή, ην '41, φηαλ απειπηζκέλνο ζην 

Μεηαμνπξγείν έςαρλε άδηθα ην θνκπνιφη ηνπ (ην θσλνγξάθεζε ην '46), «Σν θαπειεηφ», «Ο 

λαχηεο», «Φαληαξάθη», «Ζ πξψηε αγάπε ζνπ είκαη εγψ», «Πάξε ην δαρηπιίδη κνπ», «Φηιή 

βξνρνχια έπηαζε», «Απφςε είλαη βαξηά» θαη ηφζα άιια ηξαγνχδηα πνπ ρσξίο ππεξβνιή 

πέξα απφ ηελ θνηλφηνπε αιιά εχζηνρε εηηθέηα «Γάζθαινο» πνπ ηνπ απέλεηκαλ πνιινί, ν 

Μεηζάθεο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί  σο έλαο πεγαίνο εζηέη ηνπ ιατθνχ 

πεληαγξάκκνπ.  

«κσο, παξφιε ηε κεγάιε επηηπρία θαη ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε πνπ γλψξηζε, ν 

«δάζθαινο» είρε έλα κεγάιν θαεκφ. Γελ κπνξνχζε λα ζπκβηβαζηεί κε ηελ ηδέα ηεο 

αραξηζηίαο, ηδηαίηεξα φηαλ πξνεξρφηαλ απφ θαιιηηέρλεο ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ πνπ ν ίδηνο 

αλέδεημε κε ηα ηξαγνχδηα ηνπ.» (Ρνπκπίλε νχιε, Δθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο 9/11/2003:ζει.5) 

Έβιεπε ηελ θαηάληηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ θαη δηαπίζησλε ηελ θαιθίδεπζή ηνπ απφ 

επίδνμνπο κνπζνπξγνχο πνπ ζηφρν είραλ ηελ άκεζε αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνίεζε ηεο 

καηαηνδνμίαο ηνπο. Γελ είραλ θακία ζρέζε κε ηε δηθή ηνπ αιήζεηα. «Δκείο γξάθακε γηα ηνλ 

θαεκφ, ην γιέληη, ην κεξάθη ηνπ ιατθνχ αλζξψπνπ», δήισλε ζπρλά. «Απηφλ ηνλ θφζκν 

αληηπξνζψπεπα ζηα ηξαγνχδηα κνπ, πέληε ρηιηάδεο ην ζχλνιν. Δθεί έπηαλε ην ηξαγνχδη. Σνλ 

εθνπιηζηή ηη λα ηνλ ζπγθηλήζεη απηφ ην είδνο; Γε ζα ην θαηαιάβεη, φζν ζπνπδαγκέλνο θαη 

λα είλαη...». 

Άλζξσπνο αιεζηλφο θαη απζφξκεηνο, άιινηε ζηηβαξφο θαη δσξηθφο θη άιινηε 

αξρνληνξεκπέηεο θαη πεξηπαηθηηθφο, ν Μεηζάθεο είρε ην ράξηζκα λα δηαθνξνπνηείηαη απφ 
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ηνπο νκφηερλνπο ηνπ. Θεσξνχζε φηη ην ήζνο θαη ε πζηεξνθεκία είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα 

αγαζά ζηε δσή. Ο ίδηνο ην θαηάθεξε, γη’ απηφ αθφκε ερνχλ ζη ’απηηά καο ζηίρνη ηνπ φπσο: 

«Πνχ είζαη, θαεκέλε Πεξηθιή, λα βγεηο λα ζεξγηαλίζεηο θαη ηελ Αζήλα ζνπ λα δεηο θαη λα 

κελ ηε γλσξίζεηο!». Σφζν επίθαηξνο, ηφζν εχζηνρνο, ηφζν θαπζηηθφο αιιά θαη ηφζν 

πξνλνεηηθφο λα αθήζεη ρψξν ζηηο επφκελεο γεληέο λα ηνπ απνδείμνπλ φηη ίζσο ηειηθά 

ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ ηνλ πξφδσζαλ. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ 

 

 

Απόζηνινο Καιδάξαο 

Ο Απφζηνινο Καιδάξαο γελλήζεθε ζηα Σξίθαια ην 1922 απφ 

νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ. Σα πξψηα ηνπ κνπζηθά αθνχζκαηα πξνήιζαλ 

απφ ηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία πνιχ ζπρλά ηξαγνπδνχζε ηα πξνζθπγηθά 

ηξαγνχδηα ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Καζψο ήηαλ θαιφο 

καζεηήο ζην ζρνιείν νη γνλείο ηνπ ηνλ έβιεπαλ λα γίλεηαη επηζηήκνλαο. 

Φνίηεζε ζηελ Γεσπνληθή ρνιή Θεζζαινλίθεο, αιιά γξήγνξα 

εγθαηέιεηςε ηηο ζπνπδέο ηνπ. Σφηε έγξαςε θαη ην πξψην ηνπ ηξαγνχδη 

«Μάγθαο βγήθε γηα ζεξγηάλη», πνπ αθφκε θαη ζήκεξα είλαη ην ίδην 

δσληαλφ. Απφ ηελ εκέξα εθείλε αθνζηψζεθε ζηελ ζχλζεζε θαη ηε δεμηνηερληθή εθηέιεζε 

ηνπ κπνπδνπθηνχ.  

Σν 1946, ακέζσο κεηά ηελ Καηνρή, μεθηλά ηηο ερνγξαθήζεηο. Σν 1947 ερνγξαθεί ην 

«Νχρησζε ρσξίο θεγγάξη» κε ηε ηέιια Υαζθίι θαη βιέπεη ηελ θαξηέξα ηνπ λα 

απνγεηψλεηαη. Ζ κία επηηπρία δηαδέρεηαη ηελ άιιε θαη ν Απφζηνινο Καιδάξαο γίλεηαη 

πεξηδήηεηνο ζηα καγαδηά θαη ζηηο δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο. Μηα επηηπρία πνπ ζα ηνλ 

αθνινπζήζεη ζηηο πιένλ ησλ είθνζη ρξφλσλ ζπλερφκελεο εκθαλίζεηο ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

ιατθνχ καο ηξαγνπδηνχ, ζε Πεηξαηά, Αζήλα, αιιά θαη Ακεξηθή. Ζ πεξίνδνο απηή είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην ειιεληθφ ηξαγνχδη. Γξάθεη ζηεξηδφκελνο ζην ηαιέλην 

ηνπ, αιιά θαη ζηηο γλψζεηο ηνπ επάλσ ζηνπο βπδαληηλνχο κνπζηθνχο δξφκνπο, ηνπο νπνίνπο 
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ρεηξίδεηαη κε κνλαδηθφ ηξφπν. Καηλνηνκία γηα ηελ ελνξρήζηξσζε είλαη ε ρξήζε πλεπζηψλ 

θαη ηδηαίηεξα ηνπ θιάνπηνπ ζε ηξαγνχδηα ιατθήο πθήο δεκηνπξγψληαο λένπο ήρνπο κέζα 

απφ ηε κνπζηθή ηνπ. Καη θπζηθά έλα ηέηνην κνπζηθφ πλεχκα δε ζα κπνξνχζε λα μεθχγεη απφ 

ην βηνληθφ έλζηηθην ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη. Έηζη, ερνγξαθεί ζηελ εηαηξεία είξηνο ηηο 

Μπαιάληεο ηνπ Πεξηζσξίνπ.  

Σν 1971, κε ην ηξαγνχδη «Ο ζάλαηνο ηνπ πνηεηή» αλαθεξφκελνο ζηνλ F.G.Lorka, 

πξντδεάδεη ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηφπν καο. Πάληα έλα βήκα κπξνζηά ζε ζρέζε κε ηελ 

επνρή ηνπ, αγσληά λα ζσξαθίζεη ηνλ κνπζηθφ πινχην ηεο Διιάδαο. ηνπο δχν κεγάινπο 

θχθινπο ηξαγνπδηψλ ηνπ «Μηθξά Αζία» (ζε ζηίρνπο ηνπ Ππζαγφξα) θαη «Βπδαληηλφο 

Δζπεξηλφο» (ζε ζηίρνπο ηνπ Λεπηέξε Παπαδφπνπινπ), εθθξάδεη ηηο βαζηέο δεκνθξαηηθέο 

ηνπ ηδέεο γηα ηελ θνηλσλία καο κέζα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο δξφκνπο ηεο κνπζηθήο καο. 

Δίλαη δχν έξγα πνπ πξνβάιινπλ ηελ ελφηεηα θαη ηελ αγάπε ησλ ιαψλ, ηνλ πφλν ηεο 

πξνζθπγηάο θαη ηα φλεηξα ηνπ απινχ θφζκνπ πνπ ηειηθά πξνσζνχλ ηελ εηξήλε, ηελ 

ειεπζεξία θαη ηελ αδειθηθφηεηα. 

ηηο 8 Απξηιίνπ, φκσο, ηνπ 1990 ν Απφζηνινο Καιδάξαο αθήλεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή 

ζην ζπίηη ηνπ, ήζπρα θαη ηαπεηλά, φπσο έδεζε 68 νιφθιεξα ρξφληα. Απφ ηηο καξηπξίεο ησλ 

ζπγγελψλ ηνπ, καζαίλνπκε φηη ν ίδηνο επέιεμε έλα πνιχ αζφξπβν ηέινο γηαηί κφλν έηζη ζα 

κπνξνχζε λα ζπλαληήζεη ηνπο ξεκπέηεο θίινπο ηνπ ζην λέν ηνπ κνπζηθφ ηαμίδη. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ 

 

Απόζηνινο Χαηδερξήζηνο 

 

  Ο Απφζηνινο Υαηδερξήζηνο γελλήζεθε ην 1904 ζην 

Κνθάξηαιη ηεο κχξλεο. Παηέξαο ηνπ ν Γεκήηξεο (Υξήζηνπ 

ην πξαγκαηηθφ επψλπκν) απφ ηελ Άλδξν θαη κεηέξα ηνπ ε 

Αλαζηαζία απφ ηε άκν. ε κηθξή ειηθία αξρίδεη καζήκαηα 
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πηάλνπ θαη αθνξληεφλ ζε σδείν, ελψ κηινχζε γαιιηθά θαη ηνχξθηθα. Γεθαεπηά ρξνλψλ 

αηρκαισηίζζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ζηηο απαξρέο ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ 

νηθνγέλεηα ηνπ θεχγεη απφ ηε κχξλε ην 1922 θαη εγθαζίζηαηαη ζηε Σδηά, ελψ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 ν Απφζηνινο κεηαθνκίδεη ζηελ Αζήλα. Απφ ην 1933-34 άξρηζε λα παίδεη 

αθνξληεφλ θαη καληνιίλν ζηα ηαβεξλάθηα ηνπ Πεηξαηά, φπνπ θαη γλσξίδεη ζπνπδαία νλφκαηα 

εθείλεο ηεο επνρήο φπσο ηνλ Γηάλλε Παπατσάλλνπ, ην ηξάην Παγηνπκηδή, ην Μάξθν 

Βακβαθάξε, ην Βαζίιε Σζηηζάλε θ.ά. 

Δμαηξεηηθφο ζπλζέηεο κε εληειψο πξνζσπηθφ χθνο, θάλεη ηελ πξψηε παξνπζία ηνπ ζηε 

δηζθνγξαθία, ην 1938 κε ην ηξαγνχδη ηνπ «Κνθθηληψηηζζα (γηαηί ζθιεξή θαη άπνλε)» θαη 

ηξαγνπδηζηή Γ. Κσλζηαληηλίδε. Ο Α.Υαηδερξήζηνο αλ θαη γξάθεη ν ίδηνο ηνπο ζηίρνπο 

πνιιψλ ηξαγνπδηψλ ηνπ, ζπλεξγάδεηαη φκσο θαη κε άιινπο ζηηρνπξγνχο, φπσο ν Γ. 

Λειάθεο, ν Υ. Βαζηιεηάδεο, ν Κ. Μάλεζεο, ν Γ. Φσηίδαο θ.ά.. πγθινληζηηθφο θαη σο 

ηξαγνπδηζηήο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εξκήλεπε ν ίδηνο ηα ηξαγνχδηα ηνπ ελψ ηξαγνχδεζε 

θαη ηξαγνχδηα ησλ Παπατσάλλνπ, Βακβαθάξε, Σζηηζάλε, Πεξηζηέξε θ.ά. Αλεπαλάιεπηεο 

ππήξμαλ νη δηθσλίεο ηνπ κε ην Μάξθν Βακβαθάξε, ζε ηξαγνχδηα φπσο «Σν Μηλφξε ηεο 

Απγήο». 

Χζηφζν, απφ ην 1950 θαη κεηά πεξλάεη ζην πεξηζψξην, φπσο θαη φινη νη παιηνί ξεκπέηεο, 

αιιά ζπλερίδεη απηφεηνο λα δεκηνπξγεί κνπζηθή κε ην πξνζσπηθφ ηνπ χθνο αθήλνληαο ην 

δηθφ ηνπ ζηίγκα ζην ειιεληθφ ιατθφ ηξαγνχδη.  

Έλαο άλζξσπνο πνπ βίσζε απφ θνληά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ηελ αηρκαισζία, ηελ 

πξνζθπγηά, ηελ Καηνρή είλαη ινγηθφ λα κπνξεί λα αθνπγθξαζηεί ηνλ πφλν πνπ φινη καο 

θνπβαιάκε. «Κάλε ηνλ πφλν ζνπ άξπα θαη γίλε ζαλ αεδφλη» είρε γξάςεη θάπνηε ν 

Καξπσηάθεο. Ο Απφζηνινο Υαηδερξήζηνο ηνλ πεξηέγξαθε κε έλα ηαμίκη θαη θάπνηεο 

ιαθσληθέο θξάζεηο ζηα ηξαγνχδηα ηνπ.  Αθφκα θαη ζήκεξα, κηζφ αηψλα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, 

νη πεξηζζφηεξνη απφ καο ζίγνπξα ζα έρνπκε ζηγνηξαγνπδήζεη ζθνπνχο φπσο ην «Αιήηε κ’ 

είπεο κηα βξαδηά», ην «Παξαπνληάξηθν», ηνλ «Κατμή», ην «Καξνηζέξε ηξάβα» θαη ηφζα 

άιια πνπ ζπγθιίλνπλ ζην ζηίρν ηνπ Γηψξγνπ Φσηίδα φηη ηειηθά «νη ξεκπέηεο έρνπλ, κάλα 

κνπ, ρξπζή θαξδηά!»          
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1.4. Διιεληθό Υνξόδξακα 

 

 

 

ηελ Διιάδα ν φξνο κνπζηθή ήηαλ πάληα άξξεθηνο ζπλδεδεκέλνο κε ην ηξαγνχδη, ηελ 

πνίεζε, ηε ξπζκηθή θίλεζε θαη ηε κίκεζε, ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ (ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ν νκεξηθφο χκλνο γηα ηνλ Απφιισλα). Χο απφγνλνο ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, ηεο δηζπξακβηθήο πνίεζεο ηνπ Βαθρπιίδε, ηνπ ιπξηθήο 

έθθξαζεο ηνπ Πηλδάξνπ θαη ηεο απθνχο,  ν Υαηδηδάθηο δε ζα κπνξνχζε λα κελ ππαθνχζεη 

ζην ήζνο ηεο κεισδίαο πνπ ζα ην έβιεπε λα πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ρνξεπηψλ θαη κίκσλ.  

Γη’ απηφ ζηξέθεηαη πξνο ην Διιεληθφ Υνξφδξακα έρνληαο ζηηο απνζθεπέο ηνπ ην 

ζπζηαιηηθφ θαη εζπραζηηθφ ήζνο ησλ δηθψλ ηνπ κεισδηψλ, πνπ νδεγνχλ ηελ ςπρή ζε 

ηαπεηλνθξνζχλε, θέξλνπλ γαιήλε θαη εξεκία κέζα απφ εξσηηθά-αηζζεκαηηθά ηξαγνχδηα θαη 

ζξήλνπο, κέζα απφ χκλνπο θαη εγθψκηα. 

πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο δηεηέιεζε ηδξπηηθφ ζηέιερνο θαη 

θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο ηνπ Διιεληθνχ Υνξνδξάκαηνο ηεο Ραιινχο Μάλνπ απφ ην 1950. 

Σν Διιεληθφ Υνξφδξακα ηδξχζεθε ην 1950 απφ ηε Ραιινχ Μάλνπ θαη πιεηάδα αλζξψπσλ 

ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ηέρλεο, κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε δηάδνζε ηνπ Υνξνχ. 

Αλάκεζα ζηα ηδξπηηθά ηνπ κέιε ζπγθαηαιέγνληαη ν Ζιίαο Βελέδεο, ν Μάξηνο Πισξίηεο, ν 

Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο, ε Κπξία Καηεξίλα, ε Μαξίθα Κνηνπνχιε, ν 

Κάξνινο Κνπλ, ν Νίθνο Κνχλδνπξνο, ν Γεκήηξεο Ρνληήξεο, ν Πέινο θαη ε Αιέθα 

Καηζέιε, ν Βχξσλ Κνιάζεο, ν Αληίνρνο Δπαγγειάηνο, ν Αιέμεο νισκφο θαη άιιεο 

πξνζσπηθφηεηεο. Πξψηνο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεηέιεζε ν Οδπζζέαο 
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Διχηεο θαη Καιιηηερληθφο Γηεπζπληήο ν Μάλνο Υαηδηδάθηο. 

Οη θπξηφηεξνη δσγξάθνη, πνηεηέο θαη κνπζηθνί πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηηο θαιιηηερληθέο 

δπκψζεηο θαη ηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο έρνπλ δηαηειέζεη ζπλεξγάηεο ηνπ. 

εκαληηθνί κνπζηθνζπλζέηεο έρνπλ ζπλζέζεη έξγα γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπ, φπσο νη Μάλνο 

Υαηδηδάθηο, Μίθεο Θενδσξάθεο, Ηάλλεο Ξελάθεο, Γηάλλεο Υξήζηνπ, Γηψξγνο ηζηιηάλνο, 

Θφδσξνο Αλησλίνπ, Γηψξγνο Κνπξνππφο, Νίθνο Κππνπξγφο, Λνπθηαλφο Κειαΐδφλεο, 

Γηψξγνο Σζαγθάξεο, Φίιηππνο Σζαιαρνχξεο. θεληθά γηα παξαζηάζεηο ηνπ έρνπλ 

θηινηερλήζεη νη ζπνπδαηφηεξνη δσγξάθνη θαη ζθελνγξάθνη: Γηάλλεο Σζαξνχρεο, Νηθνιήο 

Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, Γηάλλεο Μφξαιεο, πχξνο Βαζηιείνπ, Νίθνο Δγγνλφπνπινο, 

Γηψξγνο Βαθαιφ, Γηψξγνο Μαπξνΐδεο, Γεκήηξεο Μπηαξάο, Γηάλλεο Κχξνπ, Αιέθνο 

Φαζηαλφο. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ Διιεληθνχ Υνξνδξάκαηνο ζην κεηαπνιεκηθφ βίν ηνπ ηφπνπ ππήξμε 

κνλαδηθή. Γεκηνπξγήζεθαλ έξγα πνπ αγαπήζεθαλ απφ ην θνηλφ θαη έξγα πξσηνπνξηαθά, 

ζπλζέηνληαο έλα ηεξάζηην θαιιηηερληθφ έξγν εζληθήο εκβέιεηαο κε αδηάιεηπηε ζπλέρεηα 

πεξηζζφηεξεο απφ κηζφλ αηψλα. Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ Διιεληθνχ Υνξνδξάκαηνο (1950) έσο 

θαη ην ζάλαην ηεο Ραιινχο Μάλνπ (1988) παξήρζεζαλ πεξηζζφηεξα απφ 100 ρνξνδξάκαηα 

κε ρνξνγξαθίεο ηεο ίδηαο θαη πνιιψλ άιισλ, Διιήλσλ θαη μέλσλ. 

Σν Διιεληθφ Υνξφδξακα, ήδε απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηνπ (1950), είλαη αλνηρηφ θαη 

επεπίθνξν ζηα εθάζηνηε θειεχζκαηα ηεο επνρήο, πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη ηελ απιή 

θαιιηέξγεηα ηεο ηέρλεο ηνπ ρνξνχ, λα δηακνξθψλεη κία δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζε θαιιηηέρλεο πνπ ππεξεηνχλ ζπλαθείο αιιά απηεμνχζηνπο ηνκείο Σέρλεο, λα 

δηαηεξεί ηελ «ειιεληθφηεηα» ησλ ζεκάησλ ρσξίο λα γίλεηαη θνιθιφξ, λα εληζρχεη θαη λα 

εμαζθαιίδεη «βήκα» ζε λένπο δεκηνπξγνχο.  

πσο έρεη ζεκεηψζεη ν Οδπζζέαο Διχηεο, πξψηνο πξφεδξνο ηνπ, «Ζ γλήζηα ειιεληθή 

παξάδνζε, θσηηζκέλε απφ κηα θαηλνχξηα πιεπξά θαη δσληαλεκέλε πάιη ράξε ζηηο ζχγρξνλεο 

απφςεηο γηα ηε ρνξνγξαθηθή εξκελεία, έξρεηαη πην θνληά ζηελ επαηζζεζία καο θαη ηελ αγγίδεη 

πην απνηειεζκαηηθά. Οη εκπλεχζεηο απφ ηνπο αξραίνπο, ηνπο κεζαησληθνχο θαη ηνπο 

λενειιεληθνχο δεκνηηθνχο ζξχινπο, ιπηξσκέλεο απφ ην αθαδεκατθφ ζρήκα, δσληαλεχνπλ θαη 

απνθηνχλ θαηλνχξηα, πξσηφθαληε ιάκςε, θάησ απφ ηελ πλνή κηαο ειεχζεξεο θαληαζίαο πνπ 

δηέπεη φρη κφλν ηηο θηλήζεηο ησλ ρνξεπηψλ, αιιά θαη ηνπο κνπζηθνχο ξπζκνχο, θαη ηα ζθεληθά 

θαη ηα θνζηνχκηα πνπ ζπλνδεχνπλ θαη πιαηζηψλνπλ ην ζέακα». 

Με ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο πνπ ήδε ηέζεθαλ εμ’ αξρήο, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο βξήθε φια 
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εθείλα ηα ερέγγπα πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα πξαγκαηψζεη κηα ηνκή ζηα κέρξη ηφηε βαιηψδε 

δεδνκέλα ηεο κνπζηθήο ηέρλεο. ην πξφζσπν ηεο Ραιινχο Μάλνπ βξίζθεη έλαλ απφ ηνπο 

ραξηζκαηηθφηεξνπο ζπκκάρνπο. Δμάιινπ, νη δχν απηέο πξνζσπηθφηεηεο είραλ λα κνηξαζηνχλ 

έλα θνηλφ ηδεψδεο: ην βαζχηαην αίζζεκα ηεο ειιεληθφηεηαο, ηε ζεκλή θαη αθέξαηα 

θηινπαηξία κέζα απφ ηελ πλεπκαηηθή εθιέπηπλζε δχν επαίζζεησλ αλζξψπσλ πνπ ην κφλν 

πνπ αλαδεηνχζαλ ήηαλ ε επηζηξνθή ηεο απαζηξάπηνπζαο αίγιεο ζηε κεηξηθή ηεο γε. πσο 

επηζεκαίλεη θαη ε ίδηα ε Ραιινχ Μάλνπ ζην βηβιίν ηεο «Υνξφο, ... νπ ησλ ξαδίσλ... νχζαλ 

ηελ ηέρλελ...» (Δθδφζεηο Γλψζε, 1987), ««H ειιεληθφηεηα δελ είλαη εμσηεξηθφ γλψξηζκα, 

νχηε ζέκα ππεθνφηεηαο. Δίλαη θάηη πνπ έρεηο ζην αίκα ζνπ. Σν 'ρεηο ή δελ ην 'ρεηο.» 

Έηζη, ην 1951 ν Υαηδηδάθηο παξνπζηάδεη ην δεχηεξν απφ ηα ηέζζεξα κπαιιέηα γηα πηάλν, 

ηηο «Έμη ιατθέο δσγξαθηέο» ζηελ ελαξθηήξηα παξάζηαζε ηνπ Διιεληθνχ Υνξνδξάκαηνο. Ζ 

αξρηθή κεηαγξαθή ήηαλ γηα δχν πηάλα θαη έηζη ζηελ παξάζηαζε απηή έπαηδαλ ν ζπλζέηεο 

θαη ν Αξγχξεο Κνπλάδεο. ηελ αθήγεζε ήηαλ ν Μάλνο Υαηδηδάθηο καδί κε ηνσ Βαζίιε 

Γηακαληφπνπιν ζε πνηεηηθφ θείκελν ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ, ε ζθελνγξαθία θαη ηα θνζηνχκηα 

έγηλαλ κε ηε θξνληίδα ηνπ Γηάλλε Μφξαιε, ε Ραιινχ Μάλνπ εκπλεχζηεθε ηε ρνξνγξαθία, 

ελψ ζηνπο πξψηνπο ξφινπο ήηαλ νη ρνξεπηέο Μάξκσ Γησξγαιά θαη Άγγεινο Γξηκάλεο.  

Σα ιεγφκελα ηνπ δεκηνπξγνχ κφλν ξνκαληηθή λνζηαιγία πξνθαινχλ: Εετκπέθηθα, 

ραζάπηθα, ζπλλεθηαζκέλεο Κπξηαθέο, παιηθάξηα θαη θνπέιεο απειπηζκέλεο, βξνρέο, 

θαηαηγίδεο, θσηηζκέλα παξάζπξα, ζθπξίγκαηα, ιηκάληα, φια, ηα βιέπνπκε πξνο ην παξφλ ζ΄ 

έλα δσκάηην πνπ γίλεηαη ε δνθηκή. Όινη νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο θνξάλε πεξνχθεο θη ν 

Μφξαιεο ελζνπζηαζκέλνο - πνπ είλαη ε πξψηε ηνπ επαθή κε ηελ ζθελνγξαθία - καο εμεγεί ηελ 

ζεκαζία ηεο εθθξαζηηθήο ηππνπνίεζεο ησλ ρνξεπηψλ. Πξνο ην θφθθηλν νη άληξεο, θάηαζπξεο 

νη γπλαίθεο κε ρξσκαηηζηέο θνξεζηέο ζ’ έλα ζθεληθφ πνπ κφλν ηνπ δεκηνπξγεί κηα 

νινθιεξσκέλε πνηεηηθή αηκφζθαηξα, θηλνχληαη απζηεξά πάλσ ζηνπο δνζκέλνπο ξπζκνχο. Οη 

άληξεο καζαίλνπλ λα ρνξεχνπλ αθίλεηνη, νη γπλαίθεο καζαίλνπλ λα κελ είλαη ειθπζηηθέο θη 

φινη καδί ζπλζέηνπλ πίλαθεο κε βαζηέο ηδέεο θαη ρνξεπηηθή αιήζεηα. Ζ ρνξσδία μεζπάεη ζην 

ηέινο ζε κηα επίθιεζε γεκάηε αγσλία: 

«Αο κπνξνχζα λα καληέςσ 

ηεο θαξδηάο ηνπ ηνλ θαεκφ». 

Μ.Υ. 

(αξρείν Μάλνπ Υαηδηδάθη) 
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Σν 1954 ην έξγν παξνπζηάζηεθε ζηελ Ρψκε ζην Teatro dell’ Opera κε ζνιίζηεο ηνλ 

ζπλζέηε θαη ηνλ Γηάλλε Παπαδφπνπιν. 

Σειηθά δηαηεξήζεθε, ε εθ ησλ πζηέξσλ γξαθή ηνπ ζπλζέηε γηα έλα πηάλν, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε δεχηεξε εξγαζία ηνπ γηα ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη.  

 

Έηζη πξνθχπηεη ε πηαληζηηθή παξηηηνχξα ηνπ έξγνπ, ζηε κνξθή πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
  

 

 

2.1. Σν κπαιιέην «Έμη ιατθέο δσγξαθηέο» 
 

 

Αξρηθά, αμίδεη λα απνζαθελίζνπκε ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ πεξηέρεη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ: 

«Έμη ιατθέο δσγξαθηέο, έξγν 5, κπαιιέην γηα πηάλν, πάλσ ζε ιατθέο κεισδίεο». 

 

Οη έμη ιατθέο δσγξαθηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο γλσζηέο ξεκπέηηθεο κεισδίεο: 

1. πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή, ζε ζηίρνπο θαη κνπζηθή ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε, 

2. Αξρόληηζζα (θνπξάζηεθα γηα λα ζε απνθηήζσ), ζε ζηίρνπο θαη κνπζηθή ηνπ Βαζίιε 

Σζηηζάλε, 

3. πλλέθηαζε, ςηιή βξνρνύια έπηαζε, ζε ζηίρνπο θαη κνπζηθή ηνπ Γηψξγνπ Μεηζάθε, 

4. Ο Ακαμάο (Η άκαμα κεο ζηε βξνρή), ζε ζηίρνπο Υαξάιακπνπ Βαζηιεηάδε θαη κνπζηθή 

Απφζηνινπ Υαηδερξήζηνπ, 

5. Πάκε ηζάξθα ζην Μπαμέ Σζηθιίθη, ζε ζηίρνπο θαη κνπζηθή ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε θαη 

6. Νύρησζε ρσξίο θεγγάξη, ζε ζηίρνπο θαη κνπζηθή ηνπ Απφζηνινπ Καιδάξα.  

 

Με ηνλ φξν κπαιιέην ζηε κνπζηθή δελ ελλννχκε κφλν ην είδνο εθείλν ηνπ ρνξνχ πνπ 

εθηειείηαη απφ κηα νκάδα ρνξεπηψλ πνπ ππαθνχνπλ ζην εθάζηνηε χθνο (ballet blanc, 

classical ballet, neoclassical ballet, contemporary ballet), αιιά έλα ζεαηξηθφ έξγν πνπ 

παξνπζηάδεηαη κέζσ ηνπ ρνξνχ θαη ππνζηεξίδεηαη κε ηε κνπζηθή. 

(http://www.thefreedictionary.com/ballet) 

Έηζη ινηπφλ, φηαλ νη Έμη ιατθέο δσγξαθηέο παξνπζηάζηεθαλ ην 1951 απφ ην Διιεληθφ 

Υνξφδξακα ηεο Ραιινχο Μάλνπ ήηαλ κε ηε κνξθή κπαιιέηνπ, πξνβάιινληαο βπδαληηλήο 

θαη κηθξαζηάηηθεο θαηαγσγήο ρνξνχο (ραζάπηθνο, δετκπέθηθνο), γη’απηφ θαη ζηελ 

παξηηηνχξα γηα πηάλν δηαηεξείηαη απηφο ν φξνο.  

Απφ ηηο Έμη ιατθέο δσγξαθηέο δετκπέθηθνη ρνξνί είλαη ε πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή, 

πλλέθηαζε (ςηιή βξνρνχια έπηαζε) θαη ην Νχρησζε ρσξίο θεγγάξη, ελψ ραζάπηθνη είλαη ε 

Αξρφληηζζα (θνπξάζηεθα γηα λα ζε απνθηήζσ), ν Ακαμάο (ε άκαμα κεο ζηε βξνρή) θαη ην 

Πάκε ηζάξθα ζην Μπαμέ Σζηθιίθη. 
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Εετκπέθηθνο ρνξόο: 

 

Ο φξνο «δετκπέθηθνο» πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε δετκπέθεο, πνπ ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά 

ηνλ 13ν αηψλα θαη δειψλεη Έιιελεο Μαθεδφλεο ηεο Θξάθεο πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηε 

Μηθξαζηαηηθή Φξπγία. Ζ δξάζε ηνπο απιψλεηαη απφ ηα Γαξδαλέιηα σο ηελ αξραία Γσξίδα 

κε εληνλφηεξε παξνπζία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κχξλεο (Ατδίλη, Πξνχζα, Μνχγια, 

Οηδεκεζί).Τπάξρνπλ ππνςίεο φηη νη Θξάθεο θαη νη Φξχγεο παξνπζίαδαλ θάπνηα θπιεηηθή 

θαη πνιηηηζηηθή ζπγγέλεηα, θάηη ην νπνίν βέβαηα έρεη θαη ηνλ αληίινγφ ηνπ απφ αξθεηνχο 

ιανγξάθνπο (φπσο ν Θ.Κνξνβίλεο). 

Οη Εετκπέθεδεο παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, 

εζηκνηππίαο, ελδπκαζίαο, παξαδφζεσλ, ρνξψλ θαη ηειεηνπξγηθψλ. Γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα έδεζαλ ζηα βνπλά σο αληάξηεο ελάληηα ζηελ θξαηηθή βία θαη απαλζξσπηά 

δηεθδηθψληαο ην δίθαην ησλ ιατθψλ ηάμεσλ. Σν ληχζηκφ ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζεγκέλν, 

πεληαθάζαξνη, κε ιεπθφ δέξκα γη’ απηφ θαη νη Σνχξθνη ηνπο απνθαινχζαλ «Έιιελεο κε 

αζεκέλην ζψκα». Αλέπηπμαλ δπλακηθή ιεζηξηθή – θαη ζπρλά επαλαζηαηηθή – δξάζε θαη 

έγηλαλ γλσζηνί σο νη ζεκαληηθφηεξνη εθθξαζηέο ηεο θνηλσληθήο ιεζηείαο ζηελ Αλαηνιή. 

Οξθηζκέλνη ερζξνί ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο, πνπ επεδίσθε ηελ θαηαζηνιή ησλ εμεγέξζεσλ 

θαη ηελ θαζππφηαμή ηνπο, ζθνπφ ηνπο είραλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο θαη 

απέθηεζαλ ζξπιηθή θήκε (ηδίσο νη αξρεγνί ηνπο, νη Δθέδεο, κε θνξπθαίν ηνλ Σζαθηηδή-Δθέ, 

ηνλ επνλνκαδφκελν Ρνκπέλ ηεο Αλαηνιήο), πνπ νθείιεηαη ζηελ παιηθαξηά, ηελ 

ληνκπξνζχλε θαη ηε γνεηεία ηνπο. ηελ ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

ζεκεηψζεθαλ θαηά πεξηφδνπο εμεγέξζεηο θαη ιατθά επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο. Σα βηιαέηηα ηεο κχξλεο θαη ηνπ Ατδηλίνπ είλαη νη θπξηφηεξεο πεξηνρέο δξάζεο 

ησλ θάζε κνξθήο ιεζηψλ θαη αληαξηψλ γηα ηνπιάρηζηνλ επηά αηψλεο. 

Ζ δσή θαη ε δξάζε ηνπο ηξνθνδφηεζε ηε ιατθή θαιιηηερληθή θαληαζία, ηε ινγνηερλία, ηε 

κνπζηθή, ηε δσγξαθηθή, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην ζέαηξν, ηελ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο, ηε 

δεκνζηνγξαθία, ηφζν ζηελ Σνπξθία φζν θαη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξψπε. 

Oη δετκπέθεδεο ρφξεπαλ έλα δηθφ ηνπο, πνιεκηθφ ρνξφ, κε ηα καραίξηα ή ηα ζπαζηά ηνπο λ’ 

αλεκίδνπλ αξγά θαη επηβιεηηθά ζηα ρέξηα ηνπο. Έλαο ρνξφο πνπ είρε ιίγεο αξγέο - βαξηέο - 

θηλήζεηο αιιά θαη ράξε. Φαίλεηαη φκσο φηη ν ρνξφο απηφο (θαη’ φλνκα ηνπιάρηζηνλ) είρε 

δηαδνζεί αξθεηά, ηφζν αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο Mηθξάο Aζίαο, φζν θαη έμσ απφ 

απηή, ζηα λεζηά θπξίσο, αιιά θαη ζηε Mαθεδνλία. 
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Oη Έιιελεο ηεο Ησλίαο γλψξηδαλ έλαλ δετκπέθηθν πνπ ήηαλ ρνξφο αληηθξηζηφο θαη 

ρνξεπφηαλ απφ δεπγάξηα (άληξαο - γπλαίθα). Πεξηζζφηεξν κάιηζηα ήηαλ γπλαηθείνο παξά 

αληξηθφο ρνξφο κηα θαη ν άληξαο ήηαλ θάηη ζαλ παξηελέξ κε ηελ έλλνηα ηνπ θιαζηθνχ ρνξνχ. 

ηαλ γηα παξάδεηγκα ν ζχδπγνο απνθάζηδε λα  επηδείμεη ηε ρνξεπηηθή δεηλφηεηα ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ, ρφξεπε καδί ηεο, ηνλ δετκπέθηθν. O ρνξφο απηφο είρε επγεληθφ ραξαθηήξα θαη 

πξνέβαιε ηδηαίηεξα ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο. Zετκπέθηθν παξφκνηνπ 

ραξαθηήξα βξίζθνπκε θαη ζηελ Kχπξν. 

O δετκπέθηθνο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ “δπκψζεθε” ζηε χξν, ζηελ Eξκνχπνιε, ζηνλ 

Πεηξαηά, ζην Bνηαληθφ, ζηηο θπιαθέο θαη αιινχ, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ζηα ζψκαηα 

βαζαληζκέλσλ, πεξηζσξηαθψλ, απφθιεξσλ, θαη απειπηζκέλσλ αλζξψπσλ, σο έθθξαζε ηεο 

ςπρήο πνπ θάλεη ηελ χζηαηε πξνζπάζεηά ηεο λα ηζνξξνπήζεη έλα κεηέσξν ζψκα, ή σο 

ζσκαηηθή (πιηθή) θίλεζε πξνο επηθνηλσλία κε ηελ ςπρή (πλεχκα). Άιισζηε ε ίδηα ε 

εηπκνινγηθή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο αληαλαθιά θάηη ηέηνην: H ιέμηο “κπέθνο” ή “βέθθνο” 

αλαθέξεηαη σο ιέμε θξπγηθή θαη ζεκαίλεη ην ςσκί, ηνλ άξην. Tε βξίζθνπκε ζηα αξβαλίηηθα 

“κπνχθ”, ζηε δηθή καο “κπνπθηά” (ηηαιηθή ιέμε κε ξίδα ζην ειιεληθφ βαίλσ θαη εκβαίλσ 

πνπ έθηαζε σο ζηηο κέξεο καο κε ηε κνξθή κπαίλσ) ζην αγγιηθφ Baker θαη ζην γεξκαληθφ 

baken, πνπ φια έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο κπισζξνχο θαη κε ην ςσκί. Tν “δετ” είλαη κηα άιιε 

κνξθή, κε δηαιπηηθά, ηεο ιέμεσο Zεχο, πνπ ζεκαίλεη ην πλεχκα, απφ ηελ εηέξα νλνκαζία ηνπ 

ζενχ Γία. Aπηφ καο καξηπξά φηη είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ ζψκαηνο, 

κηα κεηάιεςε, φπσο ηελ ελλνεί θαη ε εθθιεζία καο. Tν πλεχκα θαη ε χιε καδί. O άλζξσπνο 

είλαη πλεχκα θαη χιε καδί, κηα ςπρνζσκαηηθή νληφηεηα. 

Tν ξεκπέηηθν ηξαγνχδη, θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο αλάπηπμήο ηνπ, θπξίσο δειαδή ζηελ 

πεξίνδν ηεο αλψλπκεο δεκηνπξγίαο, ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ξπζκφ ηνπ δετκπέθηθνπ καδί κε ηνπο 

άιινπο ξπζκνχο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, δηακνξθψλνληαο φκσο έλαλ δηαθνξεηηθφ (θαη 

κνλαρηθφ) ρνξφ πνπ ην θχξην θαη ζπνπδαηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήηαλ ην ζηνηρείν ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ. Γη’ απηφ θαη ν ρνξφο δελ έρεη ηππνπνηεκέλα βήκαηα. 

Σν δετκπέθηθν δχζθνια ρνξεχεηαη. Δίλαη ηεξαηηθφο ρνξφο κε εζσηεξηθή έληαζε θαη λφεκα 

πνπ ν ρνξεπηήο νθείιεη λα ην γλσξίδεη θαη λα ην ζέβεηαη. Δίλαη ε ζσκαηηθή έθθξαζε ηεο 

ήηηαο. Ζ απειπηζία ηεο δσήο. Σν αλεθπιήξσην φλεηξν. Σν θαθφ πνπ βιέπεηο λα έξρεηαη. Σν 

παξάπνλν ησλ ςπρψλ πνπ δελ πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ ηάμε ησλ άιισλ. Ο ρνξφο απηφο είλαη 

ε έθθξαζε ηνπ εξσηθνχ κεδεληζκνχ, είλαη ε δχλακε λα παιεχεηο θαη αο έραζεο... 

Σν δετκπέθηθν δελ ρνξεχεηαη πνηέ σο επίδεημε. Δίλαη ν «κνλαρηθφο ζξήλνο» ηνπ ρνξεπηή πνπ 
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πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ νπνίν ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ. 

Μνηάδεη κε ην ρνξφ ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο. Οπζηαζηηθά είλαη ε ζπλνκηιία ηνπ 

ρνξεπηή κε ηε γε πνπ παηάεη θαη ρνξεχνληαο πάλσ ηεο εθθξάδεη ηα κχρηα ηεο ςπρήο ηνπ. Ζ 

δσή γίλεηαη κηα πίζηα. Έρεη ην ρψξν θαη ηνλ θφζκν φιν γχξσ ηνπ αιιά γπξλά γχξσ απφ ηελ 

ίδηα κήηξα. Ο θφζκνο ππνθιίλεηαη θαη ζεκεηνινγηθά επηβξαβεχεη ηελ πάιε κε ην θελφ. Δίλαη 

ν κφλνο βαζεηά ςπραλαιπηηθφο ρνξφο πνπ κέζα απφ ηα θιεηζηά ζνπ κάηηα βιέπεηο ηνλ εαπηφ 

ζνπ. 

Ο πεξίγπξνο νθείιεη ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε ζηνλ ρνξεπηή γηαηί εθείλε ηε ζηηγκή βιέπεη 

κπξνζηά ηνπ έλαλ άλζξσπν πνπ ζα Ενξκπάο ζξελεί ην γην πνπ έραζε, ζαλ ζχληξνθνο ηελ 

αγάπε πνπ δελ έθιαςε, ζαλ πξφζθπγαο ηελ παηξίδα πνπ λνζηάιγεζε, ζαλ άλδξαο πνπ ην 

δάθξπ δελ ηνπ έκαζαλ λα λνηψζεη ζην πξφζσπφ ηνπ... 

Σν θάζε βήκα αξγφ, κεζπζκέλα λσρειηθφ, θαη φκσο κειεηεκέλν ζαλ πέηαγκα αεηνχ έηζη 

φπσο ζεθψλεη ηα ρέξηα θαη αησξνχληαη ζε ζηάζε δεήζεσο θαη ηθεζίαο. Γελ είλαη θάηη πνπ ην 

έκαζε. Δίλαη θάηη πνπ πάληα ππήξρε κέζα ηνπ. Δίλαη ε εηξσλεία θαη ν θπληζκφο πνπ έρεη 

απηφ ην ρψκα πνπ παηά, λα είλαη ηφζν γιπθφ γηα λα ην πηεη θαη ηφζν ζθιεξφ γηα λα ηνλ 

πιεγψλεη θάζε κέξα. Δίλαη ε αλάγθε λα πνλά θαη λα αηζζάλεηαη, λα λνηψζεη δσληαλφο κέζα 

απφ ηα βήκαηα ελφο Γηγελή φηαλ θνίηαδε ην ζάλαην θαη κε βία κεηξνχζε κε ην βιέκκα, κέζα 

απφ ην ηαμίδη ελφο πξφζθπγα Οδπζζέα, κέζα απφ ηηο Θεξκνπχιεο πνπ ππεξαζπίζηεθε ζα 

ζχγρξνλνο Λεσλίδαο... Δίλαη ν επηηάθηνο πνπ ζέξλεη ην βήκα θαη αθνχγεηαη ν ζπαξαγκφο 

ηνπ Ρίηζνπ, είλαη ην ζαξάθη θαη ε απηνθαηαζηξνθή πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα έξζεη ε 

θάζαξζε. Ζ θάζαξζε δελ είλαη εθθσθαληηθή, είλαη ην ίδην κνλφηνλε ζαλ ην ξπζκφ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ εληείλνληαο ηελ αγσλία ηνπ καξηπξίνπ, ηελ ηξαγσδία. Ο πφλνο δελ θσλάδεη. 

Ο πίλαθαο «Εετκπέθηθν» ηνπ Γηάλλε Σζαξνχρε 

είλαη ίζσο ε πην παξαζηαηηθή απεηθφληζε ηεο 

έληαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρνξνχ ππνδειψλνληαο 

δίρσο ακθηβνιία ηελ εληχπσζε, αιιά θαη ην 

ζεβαζκφ κε ηνλ νπνίν ελέπλεπζε ν ρνξφο απηφ ην 

πλεχκα ηνπ Σζαξνχρε. Ζ απεηθφληζε ηεο κνξθήο 

θαηά ηα πξφηππα ηεο εθθιεζηαζηηθήο δσγξαθηθήο, 

έγηλε φρη γηα λα πξνθαιέζεη ην κέλνο ησλ 

ζξεζθφιεπησλ, αιιά γηα λα αλαδεηρηεί ε βαζχηεξε 

ζηφρεπζε απηνχ ηνπ ρνξνχ. Ο άλζξσπνο, ν νπνίνο 
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παξαδίλεηαη ζην ζηξφβηιν ηνπ δετκπέθηθνπ, παιεχεη, θνπηάδεη λα κνληάζεη κέζα ηνπ ηελ 

πάιε κε ην ζεξίν εθείλν, πνπ ιέγεηαη ζεφο. Σν ζηεθάλη ζηνλ πίλαθα ηνπ Σζαξνχρε ηνλίδεη 

ηελ θαζαγηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξπγηθνχ απηνχ ρνξνχ. 

 

Ο Μάλνο Υαηδηδάθηο, αληηιακβαλφκελνο θαη εθείλνο ηελ νξθηθή δηάζηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρνξνχ, ηνλ ραξαθηήξηζε σο έλαλ απφ ηνπο αξηηφηεξνπο, ηνλίδνληαο ην 

ππνθξηηηθφ ηνπ ππφβαζξν. Ζ ζηάζε ησλ δχν απηψλ θχξησλ εθθξαζηψλ ηεο ζχγρξνλεο, 

ειιεληθήο ηέρλεο, απνθαηέζηεζε ηελ θαηάθνξε αδηθία ηεο «ελ ρξηζηψ» ειιεληθήο θνηλσλίαο 

θαη αλέδεημε ην δετκπέθηθν σο έλαλ ηδηαίηεξα δπλακηθφ θαη θαιιηηερληθφ ρνξφ. 

ηηο Έμη ιατθέο δσγξαθηέο ν ζπλζέηεο επηιέγεη λα δηαζθεπάζεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη 

ηξαγνχδηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εζσζηξέθεηα , θξπθφ πφζν θαη παξάπνλν παίδνληαο κε 

ην βαζηθφ ξπζκφ ηνπ δετκπέθηθνπ ηα 9/8 κεηαηξέπνληάο ην ζε 9/4 (δηπιφ κέηξν δετκπέθηθνπ 

18/8) ζηε πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή, ελαιιάζνληάο ηνλ ζε 2/4 θαη 3/4 ζην πλλέθηαζε, ςηιή 

βξνρνχια έπηαζε θαη εκπινπηίδνληαο ην άθνπζκα ησλ 9/4 ζην Νχρησζε ρσξίο θεγγάξη κε 

κηα γέθπξα 4/2 πνπ επαλαθέξεη ην αξρηθφ ζέκα παξνπζηαζκέλν ζε νθηάβεο δηαηεξψληαο 

παξφια απηά αθέξαην ην χθνο ησλ θνκκαηηψλ. 

 

╦╩╦╩╦ 
 

 

Υαζάπηθνο ρνξόο 

 

Ο φξνο ραζάπηθνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηνπξθηθή ιέμε kasap θαη ζήκεξα δειψλεη ηνλ 

θξενπψιε. Βέβαηα, ε ηζηνξία ηεο ιέμεο θξενπψιεο ή θαζάπεο έθηαζε ζηηο κέξεο καο 

πξνθαλψο ζπλππνδεισηηθά.  

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθφκε πνιεκηθφ ρνξφ πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο ηελ πεξίνδν 

ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, θαζψο ρνξεπφηαλ απφ έλα επίιεθην ζψκα ηνπ βπδαληηλνχ 

ζηξαηνχ, ηνπο Καζάπεδεο.  

Απηνί ινηπφλ ρφξεπαλ ηνλ Καζζάπηθν ρνξφ. Σα βήκαηά ηνπ ήηαλ πνιχ απιά: κπαίλεηο 

κπξνζηά ζηελ κάρε, εμνπιηζκέλνο ζαλ αζηαθφο θαη πξνζπαζείο κε ρνξεπηηθνχο ειηγκνχο λα 

απνκαθξχλεηο απφ ην ηνπίν ηνπο βάξβαξνπο ερζξνχο ηεο απηνθξαηνξίαο. Απηνί νη 

"ρνξεπηέο" ήηαλ νη επίιεθηεο δπλάκεηο ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ πνπ έζθαδαλ αδηαθξίησο ν,ηη 

εκπφδηδε ην νπηηθφ ηνπο πεδίν ζηελ κάρε. Πίζσ απφ απηνχο βξηζθφηαλ ην θπξίσο ζψκα ηνπ 
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ζηξαηνχ ην νπνίν δελ ήμεξε θαιά ηα βήκαηα. Γηα λα αθξηβνινγνχκε, φκσο, νη πνιεκηζηέο 

απηνί ρφξεπαλ ηνλ Καζζάπηθν ζε ζηηγκέο γηνξηήο θαη ήηαλ θάηη πνπ δηέθξηλε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ζηξαηνχ απφ ηηο ππφινηπεο. Πξνθαλψο δελ ρφξεπαλ ζηελ κάρε, αιιά 

νη εηθφλεο πνπ έθηαζαλ κέζα απφ ηελ παξάδνζε είραλ ζπλδέζεη ηε θηγνχξα ησλ Καζάπεδσλ 

κε ηηο θηγνχξεο ηνπ ρνξνχ ηνπο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ απνηππσζεί σο ήξσεο παξακπζηψλ. 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ν ρνξφο απηφο, πνπ νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζηνπο 

Καζάπεδεο ή Μαθειάξεδεο ησλ Βπδαληηλψλ ρξφλσλ, έγηλε ζπληερληαθφο θαη κάιηζηα 

ηαπηίζηεθε κε ηνπο ραζάπεδεο, πξνθαλψο ιφγσ νλφκαηνο. Δίλαη θαηά βάζε αλδξηθφο ρνξφο 

θαη νπζηαζηηθά αλαπαξηζηά ηηο γξακκέο θξνχζεο ησλ Καζάπεδσλ: ε πξψηε ζεηξά θξαηάεη 

καραίξηα, ξαβδηά θαη καζηίγηα, ελψ ε δεχηεξε δελ έρεη φπια. ηε δπηηθή Δπξψπε ε ιέμε 

«θαζάπεο» κεηαθέξζεθε σο «καθειάξεο» (ε θαζεαπηνχ αληίζηνηρε ειιεληθή), γη’ απηφ θαη 

ν ρνξφο αξρηθά νλνκαδφηαλ θαη καθειάξηθνο ή καθειάξεο. 

Απφ άπνςε ξπζκνχ ν ραζάπηθνο έρεη δχν κνξθέο: ηελ αξγή θαη ηε γξήγνξε. Ζ αξγή 

κνξθή νλνκάδεηαη «βαξχ ραζάπηθν» θαη είλαη ζε ξπζκηθή αγσγή 4/4, ελψ ε γξήγνξε είλαη 

ζε 2/4.  

Δλψ είλαη θαζαξά παξαδνζηαθφο ρνξφο, κε ηε κεγάιε δηάδνζε ηνπ κπνπδνπθηνχ θαη ηνπ 

κπαγιακά, άξρηζε λα ρνξεχεηαη ζηα δηάθνξα ιηκάληα θαη ζηηο πφιεηο (φπσο ζπλέβε θαη κε 

ηνλ δετκπέθηθν ηεο Μηθξάο Αζίαο), ρνξνγξαθήζεθε θαη εμειίρζεθε ζε θάηη ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ απφ ηελ αξρηθή ηνπ πξνέιεπζε. ήκεξα ρνξεχεηαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

Απφ ην εκπνξηθφ θχθισκα πξνσζήζεθε ηφζν πνιχ ψζηε λα ζεσξείηαη απφ ηνπο μέλνπο σο ν 

πην αληηπξνζσπεπηηθφο ρνξφο ησλ Διιήλσλ. Δμάιινπ θαη ν Anthony Quinn φηαλ ελζάξθσλε 

ηνλ πεξίθεκν Αιέμε Ενξκπά ρφξεςε ραζαπνζέξβηθν, πνπ εκπεξηέρεη ην βαζηθφ ζθειεηφ ηνπ 

γξήγνξνπ ραζάπηθνπ. 

Ζ ειάρηζηε ζπκκεηνρή ζην ραζάπηθν είλαη έλα δεπγάξη ρνξεπηψλ, νη νπνίνη είλαη 

πηαζκέλνη απφ ηνπο ψκνπο. Ζ ιεπηνκέξεηα απηή ππνδειψλεη ηελ αδειθηθφηεηα θαη ηε ζηελή 

επαθή ησλ ζσκάησλ, ηελ αλάγθε αιιεινζπκπιήξσζεο θαη ζηήξημεο ζηηο θηγνχξεο. 

Οπζηαζηηθά, ηα βήκαηα ηνπ ραζάπηθνπ πεξηγξάθνπλ ηε δσή: κπξνζηά-πίζσ, είλαη νη ραξέο 

θαη νη ιχπεο πνπ ηηο κνηξαδφκαζηε ζπλήζσο κε ηνπο πην θνληηλνχο καο αλζξψπνπο, 

αξηζηεξά-δεμηά, είλαη ε πεξηπιάλεζε θαη ην ηαμίδη κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ πνιππφζεηε 

Ηζάθε ηνπ Καβάθε, νη θηγνχξεο «θπκάησλ» ή «ζάιαζζεο» είλαη αλαπαξάζηαζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, αιιά πάληα ακέζσο κεηά ηηο 

«ζάιαζζεο» πεγαίλνπκε κπξνζηά, ρηππάκε ην πφδη (έλδεημε αλππνηαμίαο θαη ζπλερνχο 
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αγψλα) θαη γνλαηίδνπκε κπξνζηά ζην Θεφ επραξηζηψληαο ηνλ γηα ηε καθξνζπκία ηνπ. ηαλ 

γπξίδνπκε θαη ρνξεχνπκε κε ηελ πιάηε ζην θνηλφ είλαη ζα λα θάλνπκε ελδνζθφπεζε, λα 

αλαθαηληδφκαζηε σο άλζξσπνη, λα απμάλνπκε ηηο αληνρέο καο πξνθεηκέλνπ λα γπξίζνπκε κε 

λέν πξφζσπν λα αληηκεησπίζνπκε ηε δσή. Πάληα φκσο ζηεξηδφκαζηε ζην ζπλνδνηπφξν καο, 

ζηνλ άλζξσπν εθείλν κε ηνλ νπνίν κνηξαζηήθακε ηελ αιήζεηα ηεο δσήο.  

Ο ρνξφο απηφο επηηξέπεη ηελ νκαδηθή εθηέιεζε 

ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε θνηλσληθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ. Σν θνξκί είλαη ίζην, ην ζηέξλν αλνηρηφ 

θαη ην θεθάιη ςειά δειψλνληαο ηελ θαζαξφηεηα 

κηαο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηε ιεβεληηά ηεο 

Διιάδαο. Γελ ππάξρεη πξσηνρνξεπηήο, γηαηί 

ζεσξψ φηη φινη είκαζηε ίζνη απέλαληη ζ’ απηφ ην 

φλεηξν πνπ ιέγεηαη δσή.  

Έλαο ηέηνηνο ρνξφο ινηπφλ κε κία ηέηνηνπ είδνπο δηάζηαζε δε ζα κπνξνχζε λα κε 

ζπγθηλήζεη «ην ζπλζέηε ηνπ νλείξνπ». Γη’ απηφ σο αληίβαξν ηνπ δετκπέθηθνπ, επηιέγεη ηελ 

Αξρφληηζζα, ηνλ Ακαμά θαη ην Μπαμέ Σζηθιίθη, πνπ είλαη ραζάπηθνη ρνξνί θαη κάιηζηα βαξηά 

ραζάπηθα ζε 4/4. Δδψ γηα άιιε κηα θνξά κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηε κνπζηθή επθπΐα 

ηνπ Υαηδηδάθη. Απφ ηε κία έρεη ηζνζηαζκίζεη ξπζκηθά θαη κνξθνινγηθά (απφ ηελ άπνςε ησλ 

αληηζέζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη) ηα θνκκάηηα πνπ ζα απνηεινχλ ηηο Έμη ιατθέο ηνπ 

δσγξαθηέο, αιιά ε επηινγή ησλ ραζάπηθσλ εηδηθά ησλ αξγψλ ζαθψο θαη δελ είλαη ηπραία. 

Έλα βαξχ ραζάπηθν κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ αληίπνδα ηνπ δετκπέθηθνπ, αιιά ηαπηφρξνλα 

είλαη θαη ην ζπγθνηλσλνχλ δνρείν δηαηεξψληαο, απφ καθξνζθνπηθήο πιεπξάο, ζην ίδην 

επίπεδν ην χθνο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηαηί φκσο ην έξγν απηφ (νη Έμη ιατθέο δσγξαθηέο) πνπ πεξηιακβάλεη πνιεκηθήο 

ππφζηαζεο ρνξνχο θέξεη ηνλ ηίηιν «δσγξαθηέο» πνπ απνπλέεη έλα είδνο νκνξθηάο θαη 

ξνκαληηζκνχ; 

Ο Μάλνο Υαηδηδάθηο είρε κεγάιε αγάπε γηα ηε δσγξαθηθή θαη πςειφ επίπεδν κφξθσζεο 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Οη γλψζεηο ηνπ κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ζπλαγσληζηνχλ ηνπο 

εηδήκνλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ κάιηζηα ήηαλ ε ακθηβνιία πνπ αληηκεηψπηδε ηα πξάγκαηα 

θαη ε εζηίαζε αθφκα θαη ζηα πην κηθξά, θαζεκεξηλά θαη αζήκαληα γηα πνιινχο, ηα νπνία ηα 

απέδηδε κέζα απφ ην δηθφ ηνπ πξίζκα νπηηθήο. Άιισζηε, απηή δελ είλαη θαη ε εηδνπνηφο 
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δηαθνξά ησλ δσγξάθσλ κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο; Γελ είλαη ηπραίν φηη έλαο απφ ηνπο 

πην αγαπεκέλνπο θαη επηζηήζηνπο θίινπο ηνπ ήηαλ ν Γηάλλεο Σζαξνχρεο, έλαο απφ ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο θαη πην ηαπεηλφθξνλεο έιιελεο δσγξάθνπο, πηλειηέο ηνπ νπνίνπ ζηνιίδνπλ 

έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ ζπλζέηε. Ο Υαηδηδάθηο ππάξρεη κέζα ζηα 

πξάγκαηα δίλνληάο ηνπ αμία θαη δσή. Πφζν κάιινλ ζηα έξγα ηνπ, πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα 

ηνπ ηελ ςπρή. 

Οη Έμη ιατθέο δσγξαθηέο έρνπλ αθφκε κία ιεπηνκέξεηα πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί: 

ν επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο «ιατθέο» πξνδίδεη ηνλ εκπλεπζηή ησλ «δσγξαθηψλ». Δίλαη ν 

ιαφο θαη ν,ηη γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηε κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ αθξναηψλ. Γελ πξφθεηηαη 

δειαδή γηα θάπνηα κνξθή ηέρλεο ζηείξα θαη απνθνκκέλε απφ ηνλ θνηλφ λνπ, αιιά γηα θάηη 

ζπλεζηζκέλν, πνπ έρεη ίδην θαη άκεζα βηψζηκν παξνλνκαζηή ζηελ πιεηνλφηεηα. ε θακία 

πεξίπησζε δε ζα  κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν «ιατθέο» κε ηελ αξλεηηθή ηνπ 

ζεκαζία, ηελ έλλνηα ηνπ ιατθίζηηθνπ. Ζ απιφηεηα δε ζπγρέεηαη κε ζπκπιέγκαηα.  
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2.2. Δξκελεπηηθή απόδνζε ηεο πηαληζηηθήο παξηηηνύξαο ηνπ 

κπαιιέηνπ 

πλέληεπμε ηεο ζνιίζη θαη θαζεγήηξηαο θ. Βίληαο Σζφπεια. 

Παξαθνινπζψληαο θάπνηε κηα ζπλέληεπμε ηνπ Bukowski γηα ηελ Σέρλε, εζηίαζα ζε κία 

θξάζε ηνπ πνπ κε έθαλε λα πξνβιεκαηηζηψ ηδηαίηεξα: «Ο δηαλννχκελνο», είρε πεη, «ιέεη 

θάηη απιφ κε δχζθνιν ηξφπν. Ο θαιιηηέρλεο ιέεη θάηη δχζθνιν κε απιφ ηξφπν».  

Απηή ηε θξάζε ζπκήζεθα φηαλ πξσηνάθνπζα ηε δσληαλή 

ερνγξάθεζε ηεο θ. Βίληαο Σζφπεια ζηε National Gallery ηεο 

Washington DC, φπνπ παξνπζηάζηεθαλ νη «Έμη ιατθέο δσγξαθηέο» 

ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη. Έρνληαο ηηο παξηηηνχξεο ζηα ρέξηα κνπ, 

δηαπίζησζα φηη πξαγκαηηθά είρε εξκελεχζεη έλα δχζθνιν έξγν κε 

ηξφπν εχιεπην θαη άκεζν. Έηζη, απνθάζηζα λα πάξσ ζπλέληεπμε απφ 

ηελ ίδηα ηε ζνιίζη, ε νπνία είλαη ε πιένλ αξκφδηα λα πεξηγξάςεη θαη 

λα εμεγήζεη ηη αθξηβψο ζεκαίλεη εξκελεπηηθή απφδνζε ελφο 

πηαληζηηθνχ έξγνπ, ελ πξνθεηκέλσ ησλ «Έμη ιατθψλ δσγξαθηψλ» θαη 

κάιηζηα ζε πξψηε παξνπζίαζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 

 

Κπξία Σζόπεια, κε αθνξκή ηελ πξώηε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Μάλνπ Χαηδηδάθη 

«Έμη ιατθέο δσγξαθηέο» από ζαο, ζα ήζεια λα γπξίζνπκε δέθα ρξόληα πίζσ θαη λα κνπ 

πείηε κε πνηα αθνξκή θαη θάησ από πνηεο ζπγθπξίεο αλαιάβαηε απηήλ ηελ επζύλε, ηελ 

παξνπζίαζε δειαδή ελόο έξγνπ πνπ είρε κείλεη ζηελ αθάλεηα γηα πεξίπνπ κηζό αηώλα θαη 

κάιηζηα ζε έλα θνηλό πνιύ απαηηεηηθό θαη κε ηειείσο δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα, όπσο ην 

ακεξηθάληθν; 

 

Βίληα Σζόπεια.: Σν 2000, είρα κία πξφζθιεζε απφ ηε National Gallery ζηελ Washington 

DC, ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε δειαδή ηεο Washington, φπνπ έρνπλε κηα θαηαπιεθηηθή ζεηξά 

ζπλαπιηψλ.  

Σν κέξνο απηφ, εηδηθά ε γθαιεξί, είλαη έλαο ππέξνρνο ρψξνο. Να θαληαζηείηε φηη εγψ 

έπαηδα θαη πεξηζηνηρηδφκνπλα απφ πίλαθεο ηνπ El Greco. Απηφ δελ ην ήμεξα βέβαηα πξηλ 
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πάσ, αιιά ην θνηλφ ηεο πξσηεχνπζαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ είλαη απφ ηα πιένλ απζηεξά 

θαη απαηηεηηθά απφ άπνςε αηζζεηηθήο. 

θέθηεθα ινηπφλ φηη ζα ήζεια λα ζπκπεξηιάβσ ζην πξφγξακκά κνπ έλα ειιεληθφ έξγν, 

δηφηη πξνεγνπκέλσο κε είρε θαιέζεη ε Διιεληθή Πξεζβεία λα παξνπζηάζσ έλα θνκκάηη ηνπ 

ξεζηηάι κνπ ζηελ Διιεληθή Πξεζβεία θαη είραλ δεμησζεί κεγάιεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 

δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο. Ήηαλε δειαδή κηα πξνζθνξά, κηα πνιηηηζηηθή παξνπζίαζε αλ 

ζέιεηε, ηεο Διιάδνο ζηελ πξσηεχνπζα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. 

Θεψξεζα ινηπφλ φηη ε επηινγή απηνχ ηνπ έξγνπ ζα ήηαλ πάξα πνιχ ελδηαθέξνπζα, δηφηη 

επξφθεηην γηα ηελ πξεκηέξα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα κνπ δηλφηαλ θαη κέλα ε επθαηξία λα 

εξκελεχζσ έλα έξγν ηνπ αγαπεκέλνπ κνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη. 

 

Μπνξείηε λα καο πεξηγξάςηε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα 

είζηε εξκελεπηηθά ηόζν άξηηα θαη ζηα έμη θνκκάηηα ηνπ έξγνπ; 

 

Β.Σ.: Καη’ αξρήλ λα πσ φηη φπνηνο λνκίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία ή ε παξνπζίαζε ελφο έξγνπ 

ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη είλαη εχθνιε ππφζεζε, απαηάηαη. Απφ ηηο αληηδξάζεηο νξηζκέλσλ 

κνπζηθψλ έρσ δηαπηζηψζεη φηη πνιινί ζεσξνχλ ην έξγν ηνπ Υαηδηδάθη θάπσο ππνδεέζηεξν. 

Γελ είλαη έηζη. Γε κπνξεί λα ην εξκελεχζεη νπνηνζδήπνηε. Αλ δελ έρεη θαλείο αθνχζκαηα 

ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ, δε γίλεηαη λα ηα θαηαλνήζεη θηφιαο, δηφηη ζα είλαη εθηφο ζηπι. 

Δθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ ζηελ θπξηνιεμία.  

Καη εγψ πξηλ πάξσ ηελ απφθαζε λα παξνπζηάζσ ην έξγν ζην αθξναηήξην, πεηξακαηίζηεθα 

θαη δνχιεςα πάξα πνιχ ηα θνκκάηηα απηά, ηα νπνία απαηηνχζαλ βέβαηα ηδηαίηεξν ρξφλν ην 

θαζέλα, ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε, αιιά παίδνληάο ηα σο θχθιν, ηα αληηκεηψπηζα κε ηελ ίδηα 

ζνβαξφηεηα θαη επζχλε πνπ ζα αληηκεηψπηδα έλα θχθιν έξγσλ Schumann αο πνχκε, γηα 

παξάδεηγκα ην «Καξλαβάιη». Κάζε θνξά δε, πνπ ηα έπαηδα θάπνπ, ρσξίο απαξαίηεηα λα 

αιιάδεη ε θχξηα άπνςή κνπ γηα ην πψο πξέπεη λα εξκελεχνληαη, είρα απνθιίζεηο (π.ρ. ζηα 

tempi). Σειηθψο, θαηέιεμα φηη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη μερσξηζηά ην θαζέλα, σο ρνξνί. 

Πξέπεη θαλείο λα γλσξίδεη πνηνο είλαη ν δετκπέθηθνο ρνξφο, πνηνο είλαη ν ραζάπηθνο θαη 

αλάινγα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ε δηαζθεπή απηή πνπ έθαλε ν Υαηδηδάθηο. 

 

Ση ξόιν έπαημε ε θαηαγσγή θαη ηα αθνύζκαηά ζαο πξνθεηκέλνπ λα απνδώζεηε απηό ην 

έξγν; Ση ελλνώ. Θα κπνξνύζε έλαο άιινο ζνιίζη ηνπ δηθνύ ζαο βειελεθνύο λα απνδώζεη 
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κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν ην ύθνο ηνπ έξγνπ κε ηνπο ξπζκνύο ηνπ δετκπέθηθνπ θαη ηνπ 

ραζάπηθνπ λα ελαιιάζζνληαη θαη λα ζθηαγξαθνύλ ηηο εηθόλεο πνπ πεξηγξάθνπλ νη ζηίρνη 

ησλ απζεληηθώλ ηξαγνπδηώλ; 

 

Β.Σ. :Δίκαη απνιχησο ζίγνπξε πσο φρη. Μάιηζηα, φηαλ ήκνπλ ζην κνπζηθφ Παλεπηζηήκην 

ηεο Βηέλλεο κηα ζπλάδειθφο κνπ κνχ είπε φηη ελδηαθεξφηαλ άκεζα γηα ειιεληθφ ξεπεξηφξην 

θαη κνπ δήηεζε αλ κπνξνχζα λα ηεο θέξσ θάπνηεο παξηηηνχξεο. Απέθπγα επηκειψο λα ηεο 

πάσ κνπζηθή ηνπ Υαηδηδάθη, γηαηί πξψηνλ βιέπνληαο ηηο παξηηηνχξεο πνιινί ηηο ζεσξνχλ 

απιντθέο θαη δεχηεξνλ δηφηη δελ ππήξρε ιφγνο λα απνινγνχκαη εγψ γηα ηνλ Υαηδηδάθη θαη λα 

ιέσ «ζαο θέξλσ πάξα πνιχ σξαία έξγα, αιιά κελ ηα βιέπεηε έηζη, είλαη δχζθνια». 

Δμάιινπ δελ ππήξρε πεξίπησζε λα ην θαηαιάβνπλ. 

Γη’ απηφ ινηπφλ, γηα λα επαλέιζσ ζε απηφ πνπ κε ξσηήζαηε, δελ παίδεη κφλν ε θαηαγσγή 

ξφιν. Καζνξηζηηθφο είλαη ν δεχηεξνο παξάγσλ ηεο εξψηεζεο, ηα αθνχζκαηα. 

Θα κπνξνχζα θάιιηζηα λα είρα γελλεζεί είηε ζηελ Αζήλα, είηε ζηα Σξίθαια, είηε ζε 

νπνηαδήπνηε πφιε ηεο Διιάδνο θαη λα κελ είρα φκσο απηνχ ηνπ είδνπο ηα αθνχζκαηα, νπφηε 

ζα κνπ ήηαλ θάπσο δπζθνιφηεξν λα ελλνήζσ ηνπο ξπζκνχο. 

Χζηφζν, πξηλ αλαθαιχςσ ην έξγν ηνπ Υαηδηδάθη, πνιιά ρξφληα πξηλ (θαζψο δελ είραλ 

αθφκα εθδνζεί νη παξηηηνχξεο), φηαλ εγψ ζπνχδαδα ζην σδείν, ήμεξα ηα ηξαγνχδηα, ηα 

ηξαγνπδνχζα θαη ηα ρφξεπα. Φεξ’ εηπείλ, ην «Νχρησζε ρσξίο θεγγάξη», ην «Μπαμέ 

Σζηθιίθη», ηε «πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή» θ.ν.θ., φιεο απηέο ηηο κνπζηθέο ηηο είρα βηψζεη. 

Δίρα γεληθψο έλα πάζνο κε ηα παιηά ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα, θαζψο ν ζηίρνο ηνπο κε 

ζπγθηλνχζε πάξα πνιχ, αιιά ηαπηφρξνλα κε εληππσζίαδε ε ηερλνηξνπία, ε δεμηνηερλία ησλ 

ζνιίζη ηνπ κπνπδνπθηνχ, ν ηξφπνο δειαδή πνπ έθαλαλ ην φξγαλν λα «κηιάεη». Κη έηζη 

ινηπφλ, φηαλ ζπλάληεζα απηφ ην έξγν, κνπ ήηαλ ήδε γλψξηκν. 

 

Καηά πόζν ε θιαζζηθή παηδεία είλαη επαξθήο γηα ηέηνηνπ είδνπο έξγα πνπ θηλνύληαη ζε 

ηειείσο δηαθνξεηηθό ύθνο; πληζηά κηα πξόθιεζε γηα θάπνηνλ θαιιηηέρλε ε δπλαηόηεηα 

εκβάζπλζεο ζε ηέηνηα θνκκάηηα, πόζν κάιινλ ε απόδνζή ηνπο θαη ε εξκελεία ηνπο;  

Β.Σ.: Πξνζσπηθά, ε θιαζζηθή παηδεία πνπ είρα ιάβεη δε κε επεξέαζε ζηελ εξκελεία, 

απνηέιεζε σζηφζν ην ππφβαζξν γηα λα κπνξέζσ λα εκβαζχλσ ζην έξγν θαη λα ην απνδψζσ. 

Ση ζεκαίλεη εμάιινπ θιαζζηθή παηδεία; εκαίλεη λα κπνξείο λα δηαρσξίδεηο ηα δηαθνξεηηθά 

ζηπι θαη λα ηα εξκελεχεηο αλάινγα. Γε κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα κειεηήζεη θάπνηνο 
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Ligeti, αλ δελ έρεη ζπνπδάζεη θακηά δεθαπεληαξηά ρξφληα ηελ θιαζζηθή παηδεία (επνρή θαη 

χθνο κπαξφθ, θιαζζηθηζκνχ, ξνκαληηζκνχ θ.ι.). ια έξρνληαη σο απφξξνηα ηεο θιαζζηθήο 

παηδείαο. Ζ θιαζζηθή παηδεία είλαη ἐθ ηῶλ νὐθ ἄλεπ. Έρσ παξαθνινπζήζεη πνιιέο θνξέο 

ζηελ Ακεξηθή ηνλ Baryshnikov, απηφλ ηνλ ζπνπδαίν ξψζν ρνξεπηή, ν νπνίνο φηαλ δηέθπγε 

ζηελ Δπξψπε θαη αξγφηεξα ζηελ Ακεξηθή, άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ζχγρξνλν 

ρνξφ. Ήηαλ ν ζπνπδαηφηεξνο θιαζζηθφο ρνξεπηήο παγθνζκίσο. Απφ απηή ηε βάζε μεθίλεζε 

θαη κεηά ζέιεζε λα θάλεη θαη θάηη άιιν. Ζ κφξθσζε θαη ε θιαζζηθή παηδεία ζαθψο θαη 

είλαη απαξαίηεηα. 

Ση ζηνηρεία ηερληθήο πξέπεη λα θαηέρεη θάπνηνο πνπ ζηνρεύεη λα εξκελεύζεη ηηο Έμη 

ιατθέο δσγξαθηέο (νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ από θαη γηα δεμηνηέρλεο ηνπ κπνπδνπθηνύ) 

θαη λα έρεη απηόλ ηνλ ηόζν θξπζηάιιηλν ήρν ζην πηάλν ρσξίο λα μελίδεη, αιιά λα απνδίδεη 

επαθξηβώο ηηο ηδέεο ησλ θνκκαηηώλ; 

Β.Σ.: Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ εχζηνρε εξψηεζε. Μνηξαία, εθφζνλ ηα θνκκάηηα απηά 

πξνέξρνληαη απφ ηα ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα, δε κπνξεί ν πηαλίζηαο λα κε ιάβεη ππφςε ηνπ φηη 

ηα ηξαγνχδηα απηά ηξαγνπδήζεθαλ κε ηε ζηήξημε ελφο εγρφξδνπ νξγάλνπ θαη θπξίσο ηνπ 

κπνπδνπθηνχ. Δπνκέλσο, φηαλ εγψ δηάβαζα ηελ παξηηηνχξα είρα πάληα ζαλ άθνπζκα ην 

κπνπδνχθη θαη πξνζπάζεζα κε εηδηθή ηερληθή θαη εηδηθφ touché λα θέξσ ζηε κλήκε φρη κφλν 

ην κπνπδνχθη, αιιά κηα νιφθιεξε ιατθή νξρήζηξα. Σν πηάλν άιισζηε έρεη απηφ ην 

πξνλφκην, θαζψο κέζα απφ απηή ηελ ηεξάζηηα tessitura κπνξεί λα απνηππψλεη ηα αθνχζκαηα 

νξγάλσλ νξρήζηξαο. Έηζη, κε κία variation ζηνλ ήρν, ην ερφρξσκα ή ζηα tempi (θάπνηα 

rubati) ή ελαιιάζζνληαο ηε κεισδία ζε δεμί θαη αξηζηεξφ ρέξη, πξνζπάζεζα λα έρσ ην 

απνηέιεζκα πνπ άθνπγα θαη λα δψζσ επδηάθξηηα ηα κεισδηθά πεξηγξάκκαηα. Μπνξψ λα πσ 

έηζη πσο φηαλ ηέιεησζα, έιαβα έλα πνιχ θνιαθεπηηθφ ζρφιην πνπ έιεγε φηη «εδψ αθνχζακε 

ηελ Διιάδα, εδψ αθνχζακε ιατθή νξρήζηξα, αθνχζακε θσλέο». Ήηαλ κεγάιν θνκπιηκέλην, 

γηαηί έρσ κηα εληχπσζε φηη φηαλ ν Υαηδηδάθηο απνηχπσλε απηέο ηηο κεισδίεο ζην πηάλν 

ήζειε λα θάλεη απηφ αθξηβψο. Ή ηνπιάρηζηνλ πξνζπάζεζε λα βξεη ν ίδηνο, σο δεκηνπξγφο 

ησλ αλαζπλζέζεσλ, ηνλ ηξφπν γηα λα απνηππψζεη απηέο ηηο κεισδίεο ζην πηάλν, πνπ ήηαλ 

θαη ην φξγαλφ ηνπ. ια απηά, βέβαηα, κε έλαλ ιατθφ ηξφπν, γη’απηφ θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν ιέγεηαη «Έμη ιατθέο δσγξαθηέο». 
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Να γίλεηαη δειαδή θαηαλνεηό από ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θνηλνύ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

απαξαίηεηα θάπνηα ηδηαίηεξε παηδεία; 

Β.Σ.: Γελ ελλννχζα κφλν απηφ. Δγψ ελλνψ θαη θάηη άιιν: κε ιατθφ θξφλεκα θαη ιατθή 

ηερλνηξνπία. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ παίδεη θαλείο Bach, παίδεη δειαδή κπαξφθ κνπζηθή, ην 

touché είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Δπηπιένλ, αιιηψο παίδνπκε ην legato θαη ην tempo rubato 

ζηε ξνκαληηθή κνπζηθή, εηδηθά ζηε κνπζηθή ηνπ Chopin, δηαθνξεηηθή είλαη ε ηερλνηξνπία 

ζηνλ Prokoviev, αιιηψο είλαη ζηνλ Rachmaninov πνπ είλαη πνιχ πην θνληά ζην θιαζζηθφ 

ζηπι, αιιηψο είλαη ε ηερλνηξνπία ζηε ζχγρξνλε κνπζηθή φπνπ αληηκεησπίδνπλ ην πηάλν σο 

θξνπζηφ θαη ηίπνηε άιιν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη αιιηψο αληηκεηψπηζα εγψ πξνζσπηθά 

ηηο Έμη ιατθέο δσγξαθηέο. Γηα θάζε κία μερσξηζηά πξνζπαζψ πάληα λα βξίζθνκαη ζηνλ 

ηφπν, ην ρξφλν, ηε λννηξνπία ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη αλαιφγσο πξνζαξκφδσ ηελ ηερλνηξνπία 

κνπ, ηελ φιε κνπ mentalité γηα λα απνδψζσ ην χθνο. Γη’ απηφ επηκέλσ ζην ιατθφ θξφλεκα. 

Πξαγκαηηθά ζέιεη κηα εηδηθή κεηαρείξηζε ε απφδνζε ηνπ έξγνπ. Αλήθεη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ιέκε «ή ην’ ρεηο ή δελ ην’ ρεηο». 

Κη εζείο απνδείμαηε όηη ην έρεηε. 

Β.Σ.: Μαθάξη, αιιά δε ζα ην πσ εγψ απηφ. 

Πόζν ζεκαληηθή ήηαλ γηα ζαο ε γλσξηκία ζαο κε ηνλ ίδην ην Μάλν Χαηδηδάθη; Ση 

ζηνηρεία απνθνκίζαηε από απηήλ ηελ εκπεηξία;  

 

Β.Σ.: Λππάκαη αθάληαζηα πνπ δελ είρα πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα ηνλ γλσξίζσ, γηαηί 

είκαη ζίγνπξε φηη ζα κε είρε αγθαιηάζεη σο δηθφ ηνπ άλζξσπν. Ξέξσ φηη κνπ είρε ηεξάζηηα 

εθηίκεζε, αιιά επεηδή εγψ δνχζα ζηελ Ακεξηθή θαη εθείλνο ήηαλ εδψ, είρα πνιχ κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα εθ ησλ πξαγκάησλ γηα κηα βαζχηεξε γλσξηκία. Δπηπιένλ, είρα θαη κηα 

ηδηαίηεξε ζπζηνιή. αλ άλζξσπνο, δελ είκαη απφ εθείλνπο πνπ επηδηψθνπλ λα εηζέιζνπλ ζην 

ιεγφκελν «θχθισκα». Πνηέ δε κνπ άξεζε απηφ ην πξάγκα. Χζηφζν, νη 3-4 ζπλαληήζεηο πνπ 

είρα ζηε δσή κνπ ήηαλ πνιχ νπζηαζηηθέο. Ήηαλ έλαο πνιχ γιπθφο άλζξσπνο, πξαγκαηηθά 

πνιχ γιπθφο, ήηαλ θαιφο θαη έηνηκνο πάληα λα βνεζήζεη. Θεσξψ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ήηαλε ζηνλ άκεζν θχθιν ηνπ εμαηξεηηθά ηπρεξνχο, δηφηη θαη δηακφξθσζαλ, αο πνχκε, ην 

ραξαθηήξα ηνπο, αιιά ήηαλ θαηαιπηηθή απηή ηνπο ε γλσξηκία γηα φιε ηνπο ηε κεηέπεηηα 

δσή. Δγψ δε κπνξνχζα λα παξεπξεζψ, γηαηί δελ ήκνπλα εδψ. Ίζσο φκσο, ήηαλ θαιχηεξα 
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έηζη, θαζψο πηζηεχσ φηη πήξα ηα θαιχηεξα, ην απφζηαγκα ηεο γιπθχηεηαο απηνχ ηνπ 

αλζξψπνπ, ηεο θαινζχλεο ηνπ θαη θπζηθά ηεο κεγάιεο ηνπ επαηζζεζίαο. 

 

Καη ηεο παηδείαο ηνπ ζαλ άλζξσπνο πξνθαλώο. 

 

Β.Σ.: Βέβαηα, βέβαηα. Μηα πνπ αλαθεξζήθαηε, είρε κηα πνιχ κεγάιε αγάπε θαη έκπλεπζε 

απφ ηελ θιαζζηθή κνπζηθή. Δηδηθά ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ δείρλεη πφζν ήζειε λα 

επηζηξέςεη ζ’ απηφ ην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ δεκηνπξγψληαο ηελ Οξρήζηξα ησλ Υξσκάησλ, 

πνπ ηε δηεχζπλε θαη παξφιε ηελ αδπλακία κε ηελ πγεία ηνπ, έθαλε ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο 

λα αλέβεη ζην podium, ελψ παξάιιεια κειεηνχζε θαη πξνεηνηκαδφηαλ επηζηακέλσο ζην 

ζπίηη. Οπφηε, πηζηεχσ φηη αλ δνχζε πεξηζζφηεξν ζα είρακε θη άιια πνιχ ζεκαληηθά 

δείγκαηα ηνπ κεγάινπ ηνπ ηαιέληνπ λα ζπλζέηεη κεισδίεο, αιιά ζε κηα θφξκα δηαθνξεηηθή, 

ιίγν πην θιαζζηθή. Φαληάδνκαη, δελ μέξσ. 

Με ζπγθηλεί βαζχηαηα ζαλ άλζξσπνο θαη ζαλ πξνζσπηθφηεηα. Με ζπγθηλεί ε φιε ηνπ 

ζηάζε δσήο, ε κεγάιε ηνπ αγάπε γηα ηελ Διιάδα, παξφιν πνπ ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο 

θξηηέο ηεο. Τπήξμε πνιχ παξεμεγεκέλνο. Δδψ φινη θαηαηάζζνπλ ηνπο άιινπο ζχκθσλα κε 

ηελ πνιηηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε. Γελ είλαη έηζη.  

 

Πώο εμεγείηε ην γεγνλόο όηη ηέηνηα θνκκάηηα δελ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε αλαγλώξηζε ζηε 

ρώξα καο όπσο ζπκβαίλεη ζηελ αιινδαπή, ελώ ζα έπξεπε λα ηζρύεη ην αληίζεην; Πώο 

είλαη δπλαηόλ λα έρνπκε ηέηνηνπο κνπζηθνύο ζεζαπξνύο θαη λα ιαλζάλνπλ ηεο πξνζνρήο 

καο, λα ηνπο ππνβαζκίδνπκε ή ελ γέλεη λα ηνπο αγλννύκε; 

 

Β.Σ.: ρη. Θεσξψ φηη έρνπλ θαη ζηελ Διιάδα ηελ αλαγλψξηζε πνπ ηνπο πξέπεη. Να ζαο 

πσ, φκσο, ηελ αιήζεηα, έρσ πάςεη πιένλ λα παξαθνινπζψ ζπζηεκαηηθά ηε κνπζηθή 

δεκηνπξγία ζην ιεγφκελν «έληερλν» ηξαγνχδη. Δγψ γλσξίδσ θαιά ην Υαηδηδάθη, ην 

Θενδσξάθε, ηα παιηά ιατθά θαη ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα, αιιά ηα ζχγρξνλα κνπζηθά δεδνκέλα 

ηεο Διιάδνο πξνθαλψο ηα γλσξίδεηε θαιχηεξα απφ κέλα. Γελ μέξσ βέβαηα, αλ ελλνείηε 

εθθνιαπηφκελνπο κνπζνπξγνχο ή ζνιίζηεο. Οθείισ φκσο λα αλαθέξσ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ππάξρνπλ εμαηξεηηθά κνπζηθά ηαιέληα, άλζξσπνη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζην ηη πξεζβεχνπλ. 

 

Έρνπκε όκσο θαη θηιόδνμνπο ζνιίζηεο θιαζζηθώλ νξγάλσλ, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα 
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κειεηνύλ θνκκάηηα μέλσλ ζπλζεηώλ αγλνώληαο ηα δηθά καο. 

 

Β.Σ.: Γελ είκαη ζε ζέζε λα θάλσ ηέηνηνπ είδνπο θξηηηθή. Σν κφλν πνπ κπνξψ λα ζαο πσ κε 

ζηγνπξηά είλαη φηη αλ ζεο λα εξκελεχζεηο Υαηδηδάθη ζα πξέπεη λα ηνλ αηζζάλεζαη. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά πάιη, γηα λα κε κπεξδεχνπκε ηα πξάγκαηα, δε κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηε 

κνπζηθή ηνπ Υαηδηδάθη κε ηελ Ηζπαληθή κνπζηθή γηα παξάδεηγκα, κε ηνλ Albéniz, ηνλ 

Granados ή ηνλ de Falla. Δμάιινπ νχηε ν ίδηνο ν Υαηδηδάθηο ήζειε λα θαηαηάζζεηαη ζε 

θάπνηα θαηεγνξία ή λα ηνπ απνδίδνληαη ραξαθηεξηζκνί, πφζν κάιινλ λα γίλνληαη 

ζπγθξίζεηο. 

Αλ ζέιεηε ηε γλψκε κνπ, απηφ ην έξγν ηνπ Υαηδηδάθη είλαη κνλαδηθφ γηα ην είδνο ηνπ, 

πνιχ μερσξηζηφ ιφγσ χθνπο, γξακκέλν απφ έλαλ άλζξσπν κεγάιεο επαηζζεζίαο θαη βαζηάο 

θαιιηέξγεηαο, φπσο είπαηε, πνπ θαηάθεξε λα παληξέςεη ην ζηίρν κε ην ηξαγνχδη. Γη’ απηφ ζα 

κείλεη αζάλαηνο. ζνλ αθνξά ηα πηαληζηηθά ηνπ έξγα, νη «Έμη ιατθέο δσγξαθηέο» είλαη θαη 

ην θνξπθαίν, θαηά ηε γλψκε κνπ. 

 

Πόζν θαζνξηζηηθή είλαη ε βησκαηηθή δηάδξαζε κε ηνλ ίδην ηνλ ζπλζέηε ζηελ 

εξκελεπηηθή απόδνζε ησλ έξγσλ ηνπ, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ Μ. Χαηδηδάθη θαη ησλ Έμη 

ιατθώλ δσγξαθηώλ ηνπ; Καηά πόζν ζαο επεξέαζε ζηελ πξώηε επίζεκε εθηέιεζε ηεο 

πηαληζηηθήο παξηηηνύξαο ηνπ έξγνπ πνπ ν ίδηνο ν Χαηδηδάθηο καο θιεξνδόηεζε ζε απηή 

ηε κνξθή; 

 

Β.Σ.: Κνηηάμηε, δε κπνξψ λα ζαο πσ φηη απηφ έπαημε θάπνην ξφιν, δηφηη δελ έθαλα θακία 

κα θακία ζπλεξγαζία ηέηνηνπ είδνπο κε ην Υαηδηδάθη, λα πάσ δειαδή θαη λα παίμσ θαη λα 

ηνλ ξσηήζσ ηε γλψκε ηνπ, πψο ηνπ θάλεθε θαη ηα ζπλαθή. Βέβαηα, είρα ζην λνπ κνπ 

νξηζκέλεο ερνγξαθήζεηο πνπ είρε θάλεη ν ίδηνο θαη δηαπίζησζα ην πφζν θνληά ήζειε λα είλαη 

ζην ξπζκηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν απνηχπσλε θαη απηφ πξνζπάζεζα θη εγψ λα απνδψζσ. Απφ 

’θεη θαη πέξα, πξαγκαηηθά ζαο ιέσ, φηη πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε δηθή κνπ δηεξγαζία 

πξνθεηκέλνπ λα έρσ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 

ην απνηέιεζκα πνπ εγώ άθνπζα ζην CD θαη αθνύσ ηέζζεξα ρξόληα ηώξα ζε θάζε ζαο 

εξκελεία, αθνύσ αηόθηα ηε κεισδία, κπνξώ λα ηξαγνπδήζσ καδί ζαο, λα ρνξέςσ ηε 

ζηηγκή πνπ εζείο εξκελεύεηε ζην πηάλν ηόζν μεθάζαξα θαη κε ηέηνηα αμηνζαύκαζηε 

αθξίβεηα. ην έξγν απηό ηνπ Χαηδηδάθη, πνπ εκπεξηέρεη ρνξνύο, πόζν ζεκαληηθή είλαη ε 
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δηάζεζε ηνπ θαιιηηέρλε πνπ θέξλεη ζην κπαιό ηνπ έλαλ ρνξεπηή δετκπέθηθνπ ή 

ραζάπηθνπ;  

 

Β.Σ.: Δίπαηε θάηη πνιχ ζσζηφ, ηε δηάζεζε. Δμαξηάηαη θαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ εξκελεπηή, 

απηφ πνπ ιέκε ζηα γαιιηθά «humeur», ην πψο ζα απνδψζεη έλα έξγν. ηελ νπζία, απνδίδεηο 

ρνξνχο. Κάζε θνξά πνπ ρνξεχεηε δελ έρεηε δηαθνξεηηθή δηάζεζε; Απηφ ηζρχεη θπξίσο ζηνπο 

δετκπέθηθνπο ρνξνχο ηνπ έξγνπ (πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή,  πλλέθηαζε, ςηιή βξνρνχια 

έπηαζε,  Νχρησζε ρσξίο θεγγάξη). ην ραζάπηθν πξέπεη λα είζαη πην πξνζεθηηθφο. Γε 

κπνξείο λα ηνλ θάλεηο ραζαπνζέξβηθν. Πξέπεη λα είλαη ραζάπηθνο, βαξχο ραζάπηθνο ή πην 

αλάιαθξνο. 

 

Δζείο απνδώζαηε πνιύ νκνηόκνξθα θαη ηελ ελαιιαγή ησλ ρνξώλ, ηνπ δετκπέθηθνπ κε ην 

ραζάπηθν, ζαλ απηόλνκα θνκκάηηα θαη ζαλ αιπζίδα ην έλα κε ην άιιν.  Πξνθαλώο 

πεγάδεη από ηε δηθή ζαο πξνεηνηκαζία, ηελ ςπρνζύλζεζή ζαο θαη ηε δηθή ζαο εζσηεξηθή 

θόξηηζε;   

 

Β.Σ.: Ναη. Απηφ πνπ είπαηε είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Πάιη γπξλάκε ζηνλ θχθιν. Γε κ’ 

αξέζεη λα παίδνληαη μερσξηζηά. Βέβαηα, κπνξεί θάπνηνο λα ζέιεη λα παίμεη έλα encore, έλα 

biz, αιιά φζνλ αθνξά εκέλα ζα ην παξνπζίαδα σο θχθιν ηξαγνπδηψλ, φπσο είλαη. 

 

Κάλακε ιόγν πξηλ γηα δηάζεζε, ζπλαηζζήκαηα… Αιήζεηα, πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ελόο ζνιίζη πνπ πξνζθαιείηαη ζε κηα ζεηξά ζπλαπιηώλ όπσο απηώλ ηεο National Gallery 

ηεο Washington DC θαη κάιηζηα γηα λα εξκελεύζεη έλα έξγν βαζηζκέλν ζε ξεκπέηηθεο 

κεισδίεο ηεο παηξίδαο ηνπ, ζε κία αίζνπζα πνπ θηινμελεί σο επί ην πιείζηνλ ην 

παγθόζκην κνπζηθό θαηεζηεκέλν; 

 

Β.Σ.: Σν πξψην είλαη ε λνζηαιγία. ηαλ είζαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν ζνπ, απηφ ην 

ζπλαίζζεκα εληείλεηαη. Δγψ έηζη ληψζσ. Παξφιν πνπ έδεζα γηα πνιιά ρξφληα ζην 

εμσηεξηθφ, είρα πάξεη θαη ηελ ακεξηθάληθε ππεθνφηεηα, ήζεια πάληα λα κε αληηκεησπίδνπλ 

σο Διιελίδα. Απηφ δεηνχζα θαη απφ ηνπο κάλαηδεξ, λα είκαη ε Διιελίδα πηαλίζηα πάλσ απ’ 

φια θαη χζηεξα ηα ππφινηπα. Δπνκέλσο, έθεξα κηα κεγάιε επζχλε θαη κηα ππεξεθάλεηα 

παξάιιεια πνπ εκθαληδφκνπλ σο ε Διιελίδα πηαλίζηα, πφζν κάιινλ φηαλ εξκήλεπα έλα 

ειιεληθφ έξγν πνπ αθνπγφηαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Ακεξηθή. Λάβεηε, δε, ππφςε φηη ζ’ έλα 



 51 

πεξηβάιινλ, φπνπ δεζπφδνπλ κεγάια έξγα ηέρλεο, φπσο ηεξάζηηνη πίλαθεο ηνπ El Greco θαη 

ππάξρνπλ εμσηηθά θπηά πνπ δηαθνζκνχλ ην ρψξν, εγψ εθαινχκελ λα παξνπζηάζσ έλα έξγν 

πνπ παξαπέκπεη ζηνπο ηεθέδεο, ζηνπο θαπλνχο, ζην θξαζί θαη ηε δάιε. Δδψ ινηπφλ θαίλεηαη 

ε εηνηκφηεηα θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ θαιιηηέρλε. 

 

Πόζν νμύκσξν κπνξεί λα είλαη απηό ην ζθεληθό; 

 

Β.Σ.: Αθξηβψο. Πνιχ νμχκσξν. ε απηφ εζηηάδεη πνιχ εχζηνρα θαη ν θξηηηθφο ηεο 

Washington Post πνπ αλήγαγε απηή ηελ παξνπζίαζε ζε κηα άιιε ηζηνξηθή ζηηγκή: ζηελ 

παξνπζίαζε έξγσλ ηνπ Gershwin ζην Carnegie Hall, ηφηε πνπ αλέβαζε λέγξνπο ζ’ έλα ρψξν, 

φπνπ ζπρλάδνπλ νη πάκπινπηεο θπξίεο ηεο 5
εο

 Λεσθφξνπ. Καη φκσο ππήξμε ε κέζεμε, 

ζπλέβε αθξηβψο ην ίδην πξάγκα. ε έλα ρψξν, φπσο ε National Gallery πνπ απνπλέεη 

Αλαγέλλεζε, κε ηνπο πίλαθεο, ηνπο πίδαθεο θαη ηα αγάιακαηα πνπ θηινμελεί, αθνχζηεθαλ νη 

ειιεληθέο ξεκπέηηθεο κεισδίεο. Σν ζρφιηφ ηνπ απηφ ήηαλ πνιχ ηηκεηηθφ θαη θνιαθεπηηθφ, 

θαζψο ην έθεξε ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ ηξνπηθή θαηαηγίδα πνπ αηζζάλζεθε κέζα απφ ηε 

Φαληαζία ηνπ Schumann πνπ πξνεγήζεθε. Οκνιφγεζε, δε, φηη κε ην έξγν ηνπ Υαηδηδάθη 

έλησζε ηελ Διιάδα, είδε εηθφλεο, άθνπζε θσλέο λα ηξαγνπδνχλ. 

 

Δληύπσζε πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη παξνπζηάζαηε ηηο «Έμη ιατθέο δσγξαθηέο» κεηά από 

δεθαεηίεο κειέηεο θαη ζπνπδήο ηνπ νξγάλνπ, έρνληαο κηα αμηνζαύκαζηε δηεζλή θαξηέξα 

θαη αλαγλώξηζε, κε βηώκαηα αθόκε θαη θαιιηηερληθά ζκηιεπκέλε πξνζσπηθόηεηα. Η 

επηινγή ζαο απηή ζρεηίδεηαη ρξνληθά θαη πνηνηηθά  γηα έλα ηέηνην βήκα; 

 

Β.Σ.: Πάληα ππεξεθαλεχνκαη λα παίδσ έξγα Διιήλσλ ζπλζεηψλ, αξθεί λα είλαη έξγα πνπ 

λα ηαηξηάδνπλ θαη ζηελ ηδηνζπγθξαζία κνπ. Δπνπδελί ιφγσ δε ζέιεζα πνηέ λα έρσ 

εμεηδίθεπζε ζε θάπνηνλ ζπλζέηε, δηφηη ην ξεπεξηφξην ηνπ πηάλνπ είλαη πξαγκαηηθά ηεξάζηην. 

Ζ εμεηδίθεπζε νξηζκέλσλ πηαληζηψλ κε θάλεη λα αλαξσηηέκαη: κήπσο δε κπνξνχλ λα 

παίμνπλ έξγα απφ ηε γθάκα απηή θαη αθνζηψλνληαη ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν ζπλζέηε;  

Ήκνπλ πνιχ επηπρήο πνπ αλαθάιπςα ηα έξγα ηνπ Υαηδηδάθη, νξηζκέλα απφ ηα νπνία κνπ 

αξέζνπλ πάξα πάξα πνιχ. ια κε εθθξάδνπλ, αιιά πηζηεχσ φηη νη «Έμη ιατθέο δσγξαθηέο» 

κπνξνχλ άλεηα λα ζηαζνχλ ζ’ έλα πξφγξακκα, φπνπ θαλέλαο δε ζα θάλεη ηηο ζπγθξίζεηο θαη 

θαλέλαο δε ζα θέξεη ην έξγν ηνπ Υαηδηδάθη ζε κεηνλεθηηθφηεξε ζέζε. 
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Απ’ ν,ηη δηάβαζα, νη θξηηηθέο γηα ηελ εξκελεία ζαο ππήξμαλ ελζνπζηώδεηο θαη 

δηζπξακβηθέο. Μάιηζηα, ζηελ Washington Post έγηλε ιόγνο γηα  «Ρεζηηάι πινύζην ζε 

αηζζεηηθή απόιαπζε θαη εξκελεία».Σνπο πξνζθέξαηε δειαδή ςπραγσγία κε ηε δεισηηθή 

ζεκαζία ηεο ιέμεο. Σνπο κεηαιακπαδεύζαηε ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο θαη γίλαηε 

ν ιόγνο ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο δηάζιαζεο. Πνηα είλαη ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζε απηή ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα; 

 

Β.Σ.: Θα ήζεια λα έρσ απηή ηελ επθαηξία λα ην θάλσ φζν πην ζπρλά γίλεηαη. αο 

επραξηζηψ πάλησο γη’ απηή ηε δηαπίζησζε. Δίλαη ηηκή κνπ. 

 

πλήζσο, πνιινί επίδνμνη πηαλίζηεο βαζίδνπλ κεγάιν κέξνο ηεο εξκελείαο ηνπο ζε 

εθηειέζεηο θαηαμησκέλσλ θαιιηηερλώλ γηα ηα εθάζηνηε έξγα. Όηαλ δε, ηπραίλεη λα έρνπλ 

ζηα ρέξηα ηνπο ηελ πξώηε εθηέιεζε, αθνινπζνύλ πηζηά ηε κνξθή ηεο. Πώο αηζζάλεζηε 

εζείο πνπ θέξεηε πιένλ κία ηέηνηα επζύλε; Ση ζπκβνπιέο θαη πνηεο πξνηξνπέο ζα δίλαηε 

ζε έλαλ λέν πηαλίζηα πνπ θηινδνμεί λα πξνβεί ζε έλα ηέηνην εγρείξεκα; 

 

Β.Σ.: Κνηηάμηε, φπνηνο θαηαπηάλεηαη κε απηφ ην έξγν πξέπεη λα μέξεη λα απηνζρεδηάδεη θαη 

λα ην πξάηηεη θαη λα βγάιεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα βγάιεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα έρνληαο 

πάληα ππφςε βέβαηα φηη ε κνξθή απηή βξίζθεηαη ζην ηξίην ζηάδην αλαδεκηνπξγίαο. Ση ζέισ 

λα πσ κ’ απηφ. Σα ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα είλαη ε πξψηε δεκηνπξγία, ε αλαδεκηνπξγία ήηαλ ε 

δηαζθεπή ηνπ Υαηδηδάθη θαη ε απφδνζε απφ έλαλ πηαλίζηα βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε βαζκίδα. 

Έηζη, ν πηαλίζηαο θαιείηαη λα ελζσκαηψζεη απηέο ηηο δεκηνπξγίεο, ηελ θάζε κία ζε 

μερσξηζηά επίπεδα θαη λα βάιεη ηε δηθή ηνπ ηελ ςπρή κέζα θαη ηα βηψκαηά ηνπ. Δγψ κε ηελ 

θνπιηνχξα πνπ απέθηεζα απφ 4 ρξνλψλ πξνζπάζεζα λα αληηκεησπίζσ αλαιφγσο ην έξγν 

θαη λα ην εξκελεχζσ ζα λα ήκνπλ ν Σζηηζάλεο, ζα λα ήκνπλ ν Καιδάξαο πνπ έρεη γξάςεη 

απηφ ην ππέξνρν ηξαγνχδη, ην «Νχρησζε ρσξίο θεγγάξη». Σν βξίζθσ απαξάκηιιν.  

 

Η μαθληθή ηξαγσδία ρσξίο θάζαξζε… 

 

Β.Σ.: Κάζε θνξά πνπ ην παίδσ ζπγθηλνχκαη. Ζ αξρή ηνπ, ε ζρέζε ηνπ κε ην πξνεγνχκελν, 

ην ηέινο πνπ έρεη. 
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Δπνκέλσο, εθ ησλ πξαγκάησλ, δε κπνξεί θάπνηνο λα ην αθήζεη ζηελ επηθαλεηαθή 

απόδνζε, ζε κηα απιή εθηέιεζε. Οθείιεη λα βάιεη θαη ςπρή, λα ην εξκελεύζεη νπζηαζηηθά. 

Μόλν έηζη. 

 

Β.Σ.: Βέβαηα. 

 

Σν ιέσ, γηαηί πνιινί εθζεηάδνπλ ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη όρη ηελ άξηηα εξκελεία. 

 

Β.Σ.: Μα ζε θάζε κνπζηθφ έξγν πξέπεη λα ππάξρεη ε δηάζηαζε ηεο εξκελείαο. Αλ δελ 

ππάξρεη εξκελεία, γίλεηαη απνηχπσζε λνηψλ. Καη απηφ θξνληίδσ εγψ κε ζαο ηνπο θνηηεηέο 

κνπ. ε νπνηνδήπνηε έξγν, έζησ θαη ζην πην απιφ ζεσξεηηθά θνκκάηη, λα ππάξρεη αγάπε θαη 

ζεβαζκφο πξνο ηε ζεκεηνινγία ησλ θξάζεσλ. Γη’ απηφ θαη επηκέλσ ηφζεο θνξέο, γηαηί κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν απνηππψλεηαη ε βνχιεζε ηνπ ζπλζέηε. ηαλ έγξαθε ν Chopin, 

απνηππψλνληαλ νη πξνζέζεηο θαη ε ζέιεζή ηνπ πξνο κηα θαηεχζπλζε ζχκθσλα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκεηνινγία ηνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ πξάγκα λα ηε γλσξίδνπκε, λα ηε 

ζεβφκαζηε θαη λα ηελ απνδίδνπκε. 

 

Καη ηειηθά θάπνπ εδώ κπνξεί λα θιείζεη απηόο ν θύθινο κε ηα ιεγόκελα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Chopin όηη ην επηζηέγαζκα κηαο αθέξαηεο δεκηνπξγίαο είλαη ε απιόηεηα, πνπ ηε 

βξίζθνπκε ζηηο παξηηηνύξεο ηνπ Μάλνπ Χαηδηδάθη.  

 

Β.Σ.: Πνιχ ζσζηά. Πνιχ φκνξθα. αο επραξηζηψ. 

 

 

 

 



 54 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3
ν
  

 

3.1. Δπίινγνο 
 

«ηνλ ηφπν κνπ πηα κε θαιεί έλα άςπρν θνρχιη, 

πνπ κνπ κηιά ζα δσληαλφ θη αο ην ’ρνπλε ζθνηψζεη» 

 

Θένγληο ν Μεγαξεχο 

 

Με απηφ ηνλ ζπαξαρηηθφ λφζην ηνπ Μεγαξέα πνηεηή αξκφδεη λα θιείζεη απηή ε κηθξή 

βφιηα ζην φλεηξν. 

Ο Μάλνο Υαηδηδάθηο θαηάθεξε λα δηαθνξνπνηεζεί ζε κία επνρή γεκάηε δπζθνιίεο γηα ηελ 

παηξίδα καο, φπσο αληίζηνηρα είλαη θαη απηή πνπ βηψλνπκε, θαη λα ππνζηεξίμεη ην 

αιάλζαζην, ηειηθά, έλζηηθηφ ηνπ. Με ηε θπζηθφηεηα ηνπ απηνλφεηνπ πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε, 

θηλήζεθε δηακεηξηθά αληίζεηα κε ην επηθξαηνχλ κνπζηθφ θαη πλεπκαηηθφ ξεχκα, γηαηί 

γλψξηδε φηη : 

«Ζ παξάζηαζε δελ είλαη θψηα - δελ είλαη ζθεληθφ 

είλαη νη άλζξσπνη - εζείο θη εγψ 

είλαη ε αδηαθξηζία ζαο ζηε κνλαμηά καο 

είλαη ε αλαπλνή ζαο ζηε ζησπή καο.»  

 

(Απφςε απηνζρεδηάδνπκε, Μ.Υ.) 

 

Θλεηφο κεο ζηελ αζαλαζία ηνπ, επέιεμε λα πιαηζηψζεη ην έξγν ηνπ κε ζπνπδαίνπο 

δεκηνπξγνχο, φπσο ήηαλ ν Β.Σζηηζάλεο, ν Α.Καιδάξαο, Α.Υαηδερξήζηνο, ν Γ.Μεηζάθεο, 

πνπ ηνλ εμέθξαδαλ θαη ηνλ ηαμίδεπαλ, δεκηνπξγψληαο ηειηθά κηα κνπζηθή θφξκα πνπ θξχβεη 

κέζα ηεο ηελ Διιάδα. 

Οη Έμη ιατθέο δσγξαθηέο εληάρζεθαλ ζε έλα πιαίζην πνπ απνδεηθλχεη φηη ε παηξίδα καο, 

αθφκα θαη ζε ραιεπνχο θαηξνχο παξάγεη πνιηηηζκφ (κνπζηθή, ρνξφ, ζέαηξν-ρνξφδξακα, 

πνίεζε θ.ι.). Μφλν φηαλ «ν εμεπηειηζκφο ζνπ γίλεη ηέιεηνο θαη ε εθπφξζεζε θηάζεη σο ηηο 

ξίδεο ησλ βνπλψλ» (Μίθεο Θενδσξάθεο, Δίζαη Έιιελαο) κπνξείο λα γεπηείο ην λέθηαξ. Καη 

ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε, ηα ηξαγνχδηα απηνχ ηνπ έξγνπ πξνεξρφκελα απφ ην ρψξν ηνπ 
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ξεκπέηηθνπ είραλ ππνηηκεζεί ζην κέγηζην βαζκφ, φπσο θαη νη δεκηνπξγνί ηνπο.  

Γη’ απηφ ηνπο άμηδε έλαο κνπζνπξγφο ηνπ βειελεθνχο θαη ηεο επαηζζεζίαο ηνπ Μάλνπ 

Υαηδηδάθη λα αζρνιεζεί καδί ηνπο θαη λα πξνβάιεη ελ ηέιεη ηελ πξνγξακκαηηθή κνπζηθή ηνπ 

Σζηηζάλε, ηε δσξηθφηεηα ηνπ Μεηζάθε θαη ηνπ Υαηδερξήζηνπ θαη ηε ιπξηθφηεηα ηνπ 

Καιδάξα.  

Μέζα απφ ηελ νπηηθή ηνπ Υαηδηδάθη, κπνξνχκε πιένλ λα εθηηκήζνπκε ηνπο ρνξνχο, ηελ 

πνίεζε θαη ηα ηξαγνχδηα καο, ηελ ίδηα καο ηελ Ηζηνξία. Μπνξνχκε λα ππεξεθαλεπηνχκε γηα 

ην Διιεληθφ Υνξφδξακα, ηνπο ξεκπέηεο πνπ καο θιεξνδφηεζαλ έλα ηφζν αιεζηλφ θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ είδνο γλήζηνπ ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ θαη θπζηθά γηα ηνλ ίδην ην Μάλν 

Υαηδηδάθη, ηνλ Μεγάιν απηφλ Δξσηηθφ πνπ θψηηζε κε ηε κνπζηθή ηνπ ηε δνθεξή ειιεληθή 

κνπζηθή παξαγσγή, θαζηζηψληαο ηελ αληάμηα πνιιψλ ζπγρξφλσλ ηνπ. 

Βέβαηα, είκαζηε ζε ζέζε λα κπνξνχκε λα επηρεηξεκαηνινγνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, γηαηί 

γλσξίζακε εθ ηνπ ζχλεγγπο απηά ηα θνκκάηηα, κέζα απφ ηελ ηφζν θαηαηνπηζηηθή 

ζπλέληεπμε ηεο ζνιίζη θ.Σζφπεια. «Γελ κπνξείο λα παίμεηο Υαηδηδάθη, αλ δελ ηνλ 

αηζζάλεζαη», δήισζε. «Ζ κνπζηθή είλαη ν δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηεο πλεπκαηηθήο θαη ηεο 

αηζζεζηαθήο δσήο», είρε πεη θάπνηε ν L.v.Beethoven. Γπν απφςεηο επαγσγηθά ζπλδεδεκέλεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηε ζθαίξα ζηελ νπνία θηλνχκαζηε.  

Γηα λα αγγίμεηο θαη λα κπνξέζεηο λα κεηαθέξεηο ην θιίκα ελφο έξγνπ φπσο νη Έμη ιατθέο 

δσγξαθηέο θαη κάιηζηα ζε έλα φξγαλν επξσπατθήο θνπιηνχξαο, φπσο ην πηάλν, ρξεηάδεηαη 

λα έρεηο βαζεηά πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα, άξηηα κνπζηθή παηδεία θαη θπξίσο αληίζηνηρα 

κνπζηθά αθνχζκαηα, πνπ ζα ζνπ επηηξέςνπλ λα ην πξνζεγγίζεηο κε ην ζσζηφ ηξφπν. 

Πξνζσπηθά, ζεσξψ φηη απηά είλαη ηα αλζξσπίλσο, φρη γηα φινπο, δπλαηά. Γηα λα 

εξκελεχζεηο, φκσο, κε ηνλ ηξφπν ηεο θ. Σζφπεια ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ Υαηδηδάθη, 

πξέπεη λα έρεηο ράξηζκα. Μφλν έηζη, κπνξείο λα ζπλδπάζεηο ηα εγγελή κε ηα επίθηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Λίγεο, αλ φρη ειάρηζηεο, είλαη νη πεξηπηψζεηο εξκελεπηψλ πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαπεδνχλ απφ έξγα φπσο ε Fantaisie ηνπ Schumann, ζε έξγα φπσο νη Έμη 

ιατθέο δσγξαθηέο ηνπ Υαηδηδάθη ζηε δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο, πξνβάιινληαο ην χθνο 

ησλ ζπλζεηψλ.  

ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε ηεο Οπάζηγθηνλ, κφλν λα θαληαζηνχκε κπνξνχκε απηά πνπ 

έδεζε ην αθξναηήξην ηφηε. Ζ θξηηηθή ηνπ J. McLelian κπνξεί κφλν θαηά θάπνηνλ ηξφπν λα 

ζθηαγξαθήζεη ηα δξψκελα, παξά ηε γιαθπξφηεηά ηεο. Οη εηθφλεο δχζθνια απνδίδνληαη κε 

ιέμεηο, πφζν κάιινλ γηα καο, πνπ θαληαδφκαζηε κηα Διιελίδα ζνιίζη λα γεκίδεη κε ηελ 
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παξνπζία ηεο ηε ζθελή θαη κε ηνπο ήρνπο ηνπ Υαηδηδάθη κηα ηέηνηα αίζνπζα. Δξσηηθέο θαη 

ζπγθηλεηηθέο ξεκπέηηθεο κεισδίεο, πξνεξρφκελεο απφ κηα αηκφζθαηξα θαπλψλ θαη κέζεο, 

αληερνχζαλ κπξνζηά απφ πίλαθεο ηνπ El Greco ζ’ έλα επηβιεηηθφ αξρηηεθηνληθφ ζθεληθφ . 

Δλαιιαγή ραζάπηθσλ θαη δετκπέθηθσλ ρνξψλ κε άξηηεο εξκελεπηηθέο δηαλζίζεηο ζηε 

κεισδία εθπέκπνπλ έλα ζπάλην θξάκα αξρνληηάο θαη απιφηεηαο, ηε ζηηγκή πνπ 

πεξηζηνηρίδνληαη απφ έξγα ελφο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Μαληεξηζκνχ, 

πνπ αλαπφδξαζηα παξαπέκπνπλ ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζχλζεζεο, ηελ επηηήδεπζε ζηελ 

απφδνζε ηεο αλζξψπηλεο έθθξαζεο θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ αξκνληθψλ αλαινγηψλ 

ηεο Αλαγέλλεζεο. Δηθφλα παξακπζηνχ; Δηθφλα νλείξνπ;  

Δπηπρψο πξαγκαηηθφηεηα κε νλεηξηθέο δηαζηάζεηο ηεο Διιάδαο. Πξαγκαηηθφηεηα θαη γηα 

φζνπο έδεζαλ απηέο ηηο πξνζσπηθφηεηεο απφ θνληά.  

πνπδαίνη θαπεηάληνη ηνπ Σξεινβάπνπξνπ πνπ αγθπξνβφιεζε θάπνπ θνληά ζη’αλνηρηά 

ηνπ Ηνλίνπ, κεηά απφ έλα ηέηνην ηαμίδη «γεκάην πεξηπέηεηεο, γεκάην γλψζεηο» θαη άθνπζε ην 

Γ. νισκφ λα ςηζπξίδεη:  

  

«Κιείζε κέζα ζηελ ςπρή ζνπ ηελ Διιάδα θαη ζα αηζζαλζείο κέζα ζνπ λα ιαρηαξίδεη θάζε 

είδνπο κεγαιείν.» 
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Edward J.Hines, “What are makams?”  (απφζπαζκα) 

 

Examples of turkish makams as notated in the yeni makam series of Edward J. Hines 

(http://www.hinesmusic.com/What_Are_Makams.html) 

 

note: the accidental signs of the yeni makam series are innovations and modifications of 

current modal practice. 

 

1. Scale Basics: Scales based on Pythagorean principles are a series of whole-tones and half-

tones which progress up and down. In the West, the familiar Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Ti-Do 

describes a complete scale (major) where the most important note Do, the tonic, begins and 

ends the scale. The next most important note is called the dominant and is the fifth note of 

the scale (Sol).  

2. Turkish Accidentals: In Turkish classical music, whole-tones and half-tones are 

approximately the same size as Western whole-tones and half-tones, and function the same 

way within the scale. However, the Pythagorean comma (approximately one-eighth tone) 

plays a critical role as it is used to augment or diminish whole-tones (creating 'smaller' and 

'larger' whole-tones) as well as half-tones. Pitches can also be adjusted by more than one 

comma, resulting in quarter-tones and even three-eighths tones:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Note: There are discrepancies in Turkish classical music literature between written notes and actual sound. 

For example, the accidental for the eighth-tone is also used for the quarter-tone. However, a performer who 

http://www.hinesmusic.com/What_Are_Makams.html
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is trained in the makams of Turkish classical music will understand which mode (by name) is being performed 

and will play the correct pitch. In order to demonstrate the correlation between Western, Turkish and Arabic 

scales and to replicate actual performance practice, three of the accidentals in the above example are 

innovations. 

 

3. Turkish Tetrachords: Following the example of the ancient Greeks, Turkish makams are 

the combination of two four-note groupings called tetrachords. Through the use of 

accidentals, a series of tetrachords, each with a different characteristic (and name) can be 

created. Unlike the West, the dominant (D) will sometimes be located within the tetrachord 

itself. The following examples are the basic tetrachords (and pentachords) of Turkish 

classical music:  

 

 

 

 

4. Turkish Makams: By joining tetrachords and pentachords, complete scales and modes 

are created. There are thousands of musical examples of works written using hundreds of 

different makams in the literature of Turkish classical music. Makam names vary according 

to pitches used as well as general direction of the melodic flow. Thus makams are really 

rules of composition and not just scales. Here are just a few examples: 
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Note: Turkish folk music, while not as highly refined or theoretical as Turkish classical music, has many 

examples of songs written in different makams including Hicaz, Huseyni and Ussak. 

 

 

 

5. Arabic Maqamat: Arabic maqamat are based on a 24 note octave which includes whole-

tones, half-tones and quarter-tones. As in Turkish makams, Arabic maqamat have different 

names according to pitch and melodic direction. It is interesting to note that the Arabic 

Bayyati is like the Turkish Huseyni and Ussak (Bayati). Nahawand is the same as the 

Turkish Puselik and the Western minor scale. Ajam Ashiran is the same as the Turkish 

Cargah and the Western major scale. The Arabic Hijaz and Turkish Hicaz are very close in 

sound as are Kurd and Kurdi 

 

Note: In the Yeni Makam Series, the accidental for 1/4 tone-flat is the reversed form of the Arabic 1/4 tone-

flat sign. This innovation is done in order to reconcile the different modal traditions of Turkish, Arabic and 

Western music.  
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   Ο Βαζίιεο Σζηηζάλεο            Ο Γηψξγνο Μεηζάθεο               Ο Απ. Υαηδερξήζηνο                 Ο Απ. Καιδάξαο 

 

 

 

 

       
Ο Γηάλλεο Σζαξνχρεο, ν Μάλνο Υαηδηδάθηο, ν Κάξνινο Κνπλ 

θαη ε Ραιινχ Μάλνπ 

 

 

 
Ζ Βίληα Σζφπεια 
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