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Πρόλογος 

 

«Έτσι γεννήθηκε η µουσική του κινηµατογράφου, θα έλεγε 

κανείς..Από τη σιωπή. Και η µουσική αυτή υπήρξε στην αρχή 

λίγο σκοτάδι,. τίτλοι,. ηχητική περιγραφή του ονείρου,. πράξη 

ζωής και θάνατος,. ενέργεια,. νίκη,. τέλος- διέξοδος,. 

επιστροφή στο σπίτι.. 

Η µουσική του κινηµατογράφου συντηρεί στην µνήµη την 

εικόνα, την ερµηνεύει ενώ συγχρόνως χρωµατίζει επιθυµίες 

και µνήµες και την προσωπική µας ταύτιση µε τις πτυχές 

ενός ονείρου 35 χιλιοστών».    

- Μάνος Χατζηδάκης 1981 – 

 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου κύριο 

Γεώργιο Βράνο, για την πολύτιµη βοήθεια και τις συµβουλές του, 

κατά την διάρκεια εκπόνησής της παρούσας εργασίας. Επιπλέον 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Aναστάσιο Βασιλειάδη για τη 

συµµετοχή και τη συνεργασία του ως συνεπιβλέπων καθηγητής. 
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1. Ο κινηµατογράφος ως οπτικοακουστικό θέαµα 

1.1. Εισαγωγή  

Ο κινηµατογράφος, ως οπτικοακουστικό θέαµα, έχει σαν κύριο 

συστατικό τη µουσική υπόκρουση, η οποία αλληλεπιδρά και 

συνδιαµορφώνει το κατάλληλο κινηµατογραφικό περιβάλλον και 

εποµένως λειτουργεί ως αναπόσπαστο στοιχείο µιας ταινίας, χωρίς 

όµως να αποκλείεται η πιθανότητα να λειτουργεί και αυτόνοµα. 

Συγκεκριµένα είδη µουσικής συνδέονται µε συγκεκριµένες 

ψυχολογικές καταστάσεις, συναισθήµατα, χαρακτήρες ηρώων 

αλλά και κατηγορίες ταινιών (π.χ. γουέστερν, θρίλερ κ.ά.). Η 

µουσική µπορεί να µεταφέρει µηνύµατα, σχολιάζοντας ή 

επεξηγώντας τη δράση, ή ακόµη και να αποκαλύψει κρυφές 

πτυχές, που δεν εκφράζονται στο διάλογο. 

Η µουσική βεβαίως προϋπήρχε, έχοντας µάλιστα βαθιά σχέση 

µε σχετικά θεάµατα όπως η µελόδραµα όπερα και το µουσικό 

θέατρο. 

Έχει υποστηριχθεί κατά καιρούς ότι η µουσική χρησιµοποιήθηκε 

στην αρχή για να καλύψει τον θόρυβο της µηχανής προβολής. Όµως 

η µηχανή προβολής αποµονώθηκε πολύ γρήγορα και η αίθουσα 

σιγά- σιγά απέκτησε το πρόγραµµά της, χωρίς αυτό να διακόπτεται 

εύκολα από τους λόγους που προαναφέραµε. 

Στην εξέλιξή του ο κινηµατογράφος αφοµοίωσε πολλές τέχνες 

και τεχνολογίες. Η εικόνα, ο λόγος, η κίνηση, ο ήχος και η µουσική 

αλληλεπιδρούν και συνθέτουν ένα καινούριο σύµπαν µε 

ισορροπίες ανάµεσα σε διαφορετικούς νόµους και κώδικες. Τέχνες 

που φαίνονται ανεξάρτητες η µία µε την άλλη συνδυάζονται και η 

χηµεία της ένωσής τους διαµορφώνει το κινηµατογραφικό 

περιβάλλον και οδηγεί σε µια καινούρια θεώρηση των πραγµάτων 
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µέσα από την εµπειρία τού να παρακολουθείς µια ταινία. Η 

µουσική όµως, µαζί µε την σκηνοθεσία και τους ηθοποιούς 

αναδείχτηκε σε ένα από τα πιο σηµαντικά συστατικά µιας 

κινηµατογραφικής ταινίας. Μέσα από τη δύναµη της να εκφράζει 

οποιοδήποτε συναίσθηµα και οποιαδήποτε κατάσταση στέκεται 

δίπλα στην εικόνα και χαρακτηρίζει την ίδια την ταυτότητα της 

ιστορίας. Η ταινία χωρίς τη µουσική χάνει τη φωνή της. 

1.2. Σύντοµη ιστορική αναδροµή  

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή, κάνοντας µια 

σύντοµη αναφορά στην ιστορία του κινηµατογράφου. 

Στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, ξεκινούν τα 

πρώτα βήµατα του κινηµατογράφου, σαν ένα παιχνίδι που γρήγορα 

εξελίχτηκε σε αυτό που σήµερα ονοµάζουµε 7η τέχνη. 

Η µουσική συνοδεύει τις κινούµενες φωτογραφικές εικόνες, 

αποτελώντας κοµµάτι της προβολής µάλλον, παρά «συστατικό 

στοιχείο» της ταινίας. Με την εµφάνιση του κινηµατογράφου, η 

µουσική µπαίνει στη υπηρεσία του, κυρίως µε µηχανικό τρόπο. Στη 

διάρκεια της προβολής, τις κινούµενες εικόνες συνόδευε κάποιο 

µηχανικό µέσο (γκονγκ κ.λπ.), πιάνο ή µερικές φορές ολόκληρη 

ορχήστρα. Η όλη διαδικασία αποτελούσε µέρος της προβολής και δεν 

ήταν ενσωµατωµένη στην ταινία. Τα θέµατά της, ήταν µελωδίες από 

τραγούδια ή αποσπάσµατα κλασσικών έργων που προϋπήρχαν. 

Σιγά-σιγά εµφανίζονται και ειδικά διαµορφωµένες για την ταινία 

συνθέσεις. Η µουσική ήταν είτε αυτοσχεδιαζόµενη, είτε επιλογή από 

έργα κλασικής και ελαφράς µουσικής. 

Από την εποχή του βωβού κινηµατογράφου, η µουσική έπαιζε 

σηµαντικότατο ρόλο στη κινηµατογραφική προβολή.  
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Όµως, τότε, δεν είχε καµία απολύτως σχέση µε το θέµα, 

περισσότερο συνόδευε το θέαµα της προβολής παρά 

λειτουργούσε σε σχέση µε την ταινία. Σε πολλές αίθουσες 

υπήρχαν ολόκληρες ορχήστρες που συνόδευαν την ταινία µε 

πρωτότυπη µουσική - πιο σπάνια - ή συρραφή µουσικών έργων - 

συχνότερα. Αυτοί οι χώροι, παλιές αίθουσες του θεάτρου, είχαν 

ήδη ορχήστρες και συνέχισαν να τις χρησιµοποιούν και στις 

προβολές ταινιών. Άλλες πάλι αίθουσες, φτωχότερες και 

µικρότερες είχαν µόνον έναν µουσικό, που συνόδευε κατά 

βούληση το πρόγραµµα. Η µεγάλη τοµή όπως είναι φυσικό, γίνεται 

γύρο στην δεκαετία του ’30, όταν ο βωβός κινηµατογράφος 

µετατράπηκε σε οµιλούντα. 

Τη δεκαετία του ’30, η µετάβαση από το βωβό στον οµιλούντα 

κινηµατογράφο, δίνει νέα διάσταση στο ρόλο της µουσικής, καθώς 

αρκετοί συνθέτες του 20ου αιώνα ασχολήθηκαν µε τη µουσική για 

τον κινηµατογράφο.  

Η κινηµατογραφική µουσική εδραιώνεται σταδιακά ως µορφή 

υψηλής τέχνης, κάνοντας σαφή την ανάγκη για απασχόληση 

επαγγελµατιών συνθετών, κυρίως της λεγόµενης σοβαρής 

µουσικής. 

Σπουδαίοι συνθέτες από την Ευρώπη µεταναστεύουν στο 

Χόλιγουντ, µεταφέροντας τη βαθιά γνώση της συµφωνικής και 

οπερετικής µουσικής παράδοσης (Μαξ Στάινερ, Έριχ Κόρνγκολντ 

κ.ά.). Η τεχνική του light motive της θεµατικής επεξεργασίας, των 

παραλλαγών, της επεξεργασίας της φόρµας και της αρµονικής 

γλώσσας, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το 

οικοδόµηµα της κινηµατογραφικής µουσικής γλώσσας. 
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Παράλληλα, η τεχνολογία επιτρέπει στον συνθέτη να σχεδιάζει 

λεπτοµερώς τη µουσική επάνω στην εικόνα, επιτυγχάνοντας 

εξαιρετικά ακριβή συγχρονισµό. Πολλές φορές όµως, οι 

ενορχηστρωτικές υπερβολές και οι µακροσκελείς µουσικές 

επενδύσεις, αναιρούν τη λειτουργικότητα του αποτελέσµατος. 

Ο κινηµατογράφος µέσα σε περίοδο οικονοµικής κρίσης µπαίνει 

στην χρυσή του εποχή. Τον παρακολουθεί ο µεγαλύτερος αριθµός 

θεατών στην ιστορία του. Οι κινηµατογραφικές εταιρίες 

µετατρέπονται σε κολοσσιαίες βιοµηχανίες. Στούντιο παραγωγής, 

δίκτυα αιθουσών, πολυάριθµο εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, 

αποτελούν πια τη νέα δύναµη στον τοµέα της ψυχαγωγίας. Νέα 

επαγγέλµατα ανατέλλουν, όπως σεναριογράφος, µοντέρ, 

ηχολήπτης, εικονολήπτης κτλ. 

Αυτή την έκρηξη ακολουθεί όπως είναι φυσικό και η 

κινηµατογραφική µουσική. Εδραιώνεται πλέον ως µορφή υψηλής 

τέχνης, απασχολεί πια πλήθος από επαγγελµατίες- συνθέτες, 

βοηθάει στο πέρασµα της σοβαρής µουσικής στο κοινό. Το 

Χόλιγουντ γίνεται έδρα συνάντησης και δηµιουργίας σπουδαίων 

µουσικών από όλο τον κόσµο. Αυτό τον δηµιουργικό οργασµό 

ακολουθεί και στηρίζει ένα πλήθος από καινούριες τεχνικές και 

τεχνολογίες: το λάιτ µοτίφ, η θεµατική επεξεργασία των 

παραλλαγών, η επεξεργασία της φόρµας και της αρµονικής 

γλώσσας, γίνονται εργαλεία εµπνευσµένων συνθετών. Παράλληλα 

η τεχνολογία επιτρέπει στον συνθέτη, να σχεδιάζει τη µουσική 

λεπτοµερώς πάνω στην εικόνα, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά ακριβή 

συγχρονισµό. 

Στη δεκαετία του ’50 και µε την απειλή της εξάπλωσης της 

τηλεόρασης, η µουσική τζαζ παίρνει στον κινηµατογράφο και αυτή 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

9 

 

το κοµµάτι που της αναλογεί, προετοιµάζοντας το έδαφος για τις 

επερχόµενες ποπ φόρµες των επόµενων δεκαετιών, αλλά και τις 

µεγάλες συµφωνικές ορχήστρες. Η µουσική για τον κινηµατογράφο 

είναι από τη φύση της προγραµµατική. Περιθώρια για 

αυτοσχεδιασµό είχαν µόνο οι µουσικοί στις αίθουσες του βωβού. 

Οι ταινίες µετά τον πόλεµο γίνονται περισσότερο ρεαλιστικές µε 

ανθρώπινα θέµατα. Στη µουσική, η τζαζ και σύγχρονες τεχνικές 

όπως η ηλεκτρονική µουσική, περνούν στο προσκήνιο. 

Η βιοµηχανία του κινηµατογράφου απειλείται από τις 

ανεξάρτητες παραγωγές και κυρίως την τηλεόραση. Νέα 

συστήµατα ενίσχυσης του µεγέθους του χρώµατος και του ήχου 

ανακαλύπτονται όπως το σινεµασκόπ, το σινέραµα, ο 

στερεοφωνικός ήχος κλπ. Στο περιεχόµενο, η τζαζ αντικαθιστά την 

συµφωνική µουσική, φέρνοντας τον κινηµατογράφο σε πιο 

ελεύθερες και αυτοσχεδιαστικές µουσικές φόρµες. 

Φτάνοντας στη δεκαετία του ’60, µια νέα γενιά συνθετών (Ζαρ, 

Μαντσινι, Ρότα κ.α.) φέρνουν νέα πνοή και ιδέες και υπηρετούν 

την τάση προς την ποπ και την ροκ κουλτούρα. Πολλές από τις 

µελωδίες κερδίζουν την αγάπη του κοινού και κυρίως της νεολαίας 

και ακολουθώντας ανεξάρτητη από την ταινία πορεία, σηµειώνουν 

υψηλές δισκογραφικές πωλήσεις (‘’Easy rider’’, ‘’Jesus Christ 

superstar’’ κ.α.). 

Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του ’70 η αποδοχή νέων 

ρευµάτων, οι συνδυασµοί διαφορετικών στυλ και ενορχηστρώσεων 

πλούτισαν την κινηµατογραφική µουσική έκφραση. Οι συνθέσεις 

µεγάλων διαστάσεων επανεµφανίζονται (Star Wars, Jaws, The 

Godfather). 
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Μετά το '75 η µαζική αποδοχή των νέων ρευµάτων, επιτρέπει 

πολλαπλούς συνδυασµούς στυλ και ενορχηστρώσεων, 

εµπλουτίζοντας τις δυνατότητες της κινηµατογραφικής µουσικής 

έκφρασης. 

Στο τέλος του '70 και στη δεκαετία του '80 οι δραµατικές 

αλλαγές οφείλονται κυρίως στην εισβολή των ηλεκτρονικών µέσων 

µουσικής παραγωγής όπως τα συνθεσάιζερ, τα σάµπλερ αλλά και 

οι προσωπικοί υπολογιστές (‘’Κουρδιστό Πορτοκάλι’’, ‘’∆ρόµοι της 

Φωτιάς’’, ‘’Runaway’’). 

Η µουσική τεχνολογία, µε την εισβολή των ηλεκτρονικών µέσων 

µουσικής (συνθεσάιζερ-ηλεκτρονικός υπολογιστής), επηρεάζει 

γενικότερα τη µουσική βιοµηχανία και µε πλεονέκτηµα το µικρό 

κόστος και την ταχύτητα παραγωγής, επιτρέπει µεγάλο αριθµό 

µουσικών να ασχοληθούν µε τον κινηµατογράφο. 

Επίσης, παρασύρει πολλούς από τους παλαιότερους συνθέτες 

να ενδώσουν στην πρόκληση του νέου µέσου. 

Παράλληλα, τραγούδια γνωστών µουσικών της ποπ και ροκ 

σκηνής χρησιµοποιούνται στις ταινίες, µε σκοπό να λειτουργήσουν 

στο κοινό όπως και στις συναυλίες, όµως χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. 

Η γενικότερη εικόνα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, είναι 

αυτή που µουσικά παραπέµπει σε ένα χωνευτήρι όλων των 

µουσικών τάσεων παρόντος και παρελθόντος. Η προσέγγιση 

µπορεί να γίνει περισσότερο µέσα από συγκεκριµένες ταινίες. Η 

βιοµηχανία και οι εταιρίες που την ελέγχουν µε τα συµβόλαια των 

καλλιτεχνών και τα τεράστια µέσα παραγωγής και διάθεσης, έχουν 

αναγάγει το σάουντρακ σε σηµαντικό διαφηµιστικό και οικονοµικό 

παράγοντα. 
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Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, όταν η κινηµατογραφική 

µουσική συνοδεύει ταινίες που προορίζονται για παγκόσµια 

καριέρα, είναι αυτονόητο να αποβάλλει στοιχεία από ιδιαίτερες 

τοπικές ή παραδοσιακές µελωδίες και να προσαρµοστεί σε µια 

αναγνωρίσιµη- εύπεπτη µορφή. Η δηµοφιλής µουσική της εποχής, 

που έτσι και αλλιώς αποτελεί παγκόσµια µόδα, συµβάλλει στη 

µαζική εµπορική αποδοχή της ταινίας. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στην εξέλιξή του ο 

κινηµατογράφος αφοµοίωσε πολλές τέχνες και τεχνολογίες. Η 

εικόνα, ο λόγος, η κίνηση, ο ήχος και η µουσική αλληλεπιδρούν και 

συνθέτουν ένα καινούριο σύµπαν, µε ισορροπίες ανάµεσα σε 

διαφορετικούς νόµους και κώδικες. Τέχνες που φαίνονται 

ανεξάρτητες η µία µε την άλλη, συνδυάζονται και η χηµεία της 

ένωσής τους διαµορφώνει το κινηµατογραφικό περιβάλλον και 

οδηγεί σε µια καινούρια θεώρηση των πραγµάτων, µέσα από την 

εµπειρία του να παρακολουθείς µια ταινία. 

Αυτό σηµαίνει πως η µουσική για τον κινηµατογράφο, δεν 

µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τα µέχρι τότε κριτήρια της µουσικής, 

γιατί δεν προορίζεται αποκλειστικά για ακρόαση. Συνοδεύει την 

εικόνα και ο σκοπός της είναι να λειτουργήσει παράλληλα, 

υπηρετώντας τον τελικό στόχο. 

1.3. Η λειτουργία της µουσικής σε µια  ταινία 

Όπως είδη αναφέραµε, η µουσική έχει τη δύναµη να εκφράσει 

οποιαδήποτε κατάσταση και να χρωµατίσει οποιαδήποτε 

συναισθηµατική χροιά. Έτσι στην διάρκεια της ταινίας, η µουσική 

παρεµβαίνει σχολιαστικά ή επεξηγηµατικά στη δράση. Μεταφέρει 

µηνύµατα (πολλές φορές αντίθετα από τα διαδραµατιζόµενα), 

εντείνει τα νοήµατα, τονίζει ή αποκαλύπτει κρυφές σκέψεις ή 
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συναισθήµατα συµπληρώνοντας τον διάλογο. Είναι ένα ισχυρό 

τεχνικό εργαλείο που άλλοτε µέσω του λάιτ µοτίφ «υποχρεώνει» 

τον θεατή να ανακαλεί το βίωµα που συνδέθηκε µε την πρώτη του 

εµφάνιση και άλλοτε λειτουργεί αµβλύνοντας την πραγµατικότητα, 

αποσαφηνίζοντας και εξωτερικεύοντας τις ψυχολογικές 

διαδικασίες.  

Πολλές φορές µε το ευχάριστο συναίσθηµα που προκαλεί, 

αµβλύνει την κριτική ικανότητα του θεατή, τον οδηγεί στην 

συµφωνία και την αποδοχή και σε περίπτωση κακής χρήσης στην 

πνευµατική χαύνωση (κλισέ). Γίνεται µια παντοδύναµη 

υπνωτιστική φωνή που αιχµαλωτίζει τον θεατή, τον σπρώχνει σε 

επιλεκτικές παρατηρήσεις και τον κάνει εύπιστο απέναντι στους 

σκοπούς της ταινίας (προπαγάνδα). 

Τις περισσότερες φορές ενεργώντας παράλληλα και κάθετα στα 

δρώµενα, δίνει βάθος και ποιότητα στον λόγο και συµµετέχει 

καθοριστικά στη κυρίαρχη λειτουργία του κινηµατογράφου που 

είναι η ψευδαίσθηση πως ότι γίνεται είναι η πραγµατικότητα και όχι 

ένα τεχνολογικό κατασκεύασµα. 

Πάντα όµως η µουσική µε τη φυσική της ελευθερία και ευελιξία 

στέκεται απέναντι στην εικόνα και τον λόγο, δίνει ζωή και ρυθµό 

στον χρόνο, στον τόπο και στα πρόσωπα, βοηθάει στην ισορροπία 

των αντιθέσεων και το βασικότερο έχει τη δύναµη να µεταφέρει 

µηνύµατα. Η κινηµατογραφική µουσική των τελευταίων ετών, που 

µπορεί να µελετηθεί µάλλον µέσα από συγκεκριµένες ταινίες- 

παρά από την ανάλυση κάποιας γενικότερης εικόνας, όπως 

προαναφέρθηκε είναι ένα χωνευτήρι συνύπαρξης όλων των 

µουσικών τάσεων, παρόντος και παρελθόντος, µε τη µόδα και το 

πειραµατισµό να αποτελούν τους δύο πόλους στη δηµιουργία ενός 
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ιδιαίτερα ενδιαφέροντος τοπίου µουσικών µίξεων και 

αλληλεπιδράσεων. 

Επίσης, η οικονοµία της γραφής και η σύνταξη του 

κινηµατογράφου επαναπροσδιορίζονται. ∆εν είναι τυχαίο ότι η νέα 

ειδικότητα που αρχίζει και εµφανίζεται στον κινηµατογράφο (χωρίς 

όµως να έχει καταξιωθεί ακόµα από κάποιο θεσµοθετηµένο 

βραβείο, ή από την παρουσία της στους τίτλους αρχής µιας 

ταινίας), είναι ο σχεδιασµός ήχου (sound design), ο οποίος 

διεκδικείται από µουσικούς, καθώς και από µιξέρ, µοντέρ ή 

ηχολήπτες. Οι µουσικοί είναι µάλλον οι καταλληλότεροι για τον 

τίτλο αυτό, αν υποθέσουµε βέβαια ότι θα γνωρίζουν πολύ καλά ή 

θα µάθουν να κατανοούν την κινηµατογραφική γλώσσα, έτσι ώστε 

να χρησιµοποιούν την ηχητική µπάντα σαν συµφωνικό έργο, όπου 

οι διάλογοι, οι ήχοι, οι µελωδίες, θα δηµιουργούν µαζί µε τα 

χρώµατα, το φως και τη κίνηση, τη µουσικότητα της ταινίας. 

Είναι σίγουρο πως ακριβώς οι ίδιες ταινίες αν βλέπονταν µε 

διαφορετική µουσική επένδυση, θα βλέπονταν σαν κάτι τελείως 

διαφορετικό. 

 H κινηµατογραφική µουσική λοιπόν, δεν µπορεί να 

αποµονωθεί από το περιβάλλον το οποίο εξυπηρετεί και να 

αντιµετωπισθεί µε κριτήρια απόλυτης µουσικής, που προορίζεται 

αποκλειστικά για ακρόαση. Πλέον, δεν αναφερόµαστε απλώς σε 

σύνθεση µουσικής, αλλά σε σύνθεση µουσικής για εικόνα, γεγονός 

που κάνει την έκφραση «ωραία µουσική» να στερείται νοήµατος σε 

αντίθεση µε τον χαρακτηρισµό «λειτουργική». 

1.4. Ο ρόλος του συνθέτη 

Στη δηµιουργία της ταινίας και στις ιδιαίτερα λεπτές σχέσεις του 

συνθέτη µε τον σκηνοθέτη, ο τελευταίος είναι αυτός που έχει τον 
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αποφασιστικό λόγο. Στην ιστορία του κινηµατογράφου υπάρχουν 

σπουδαία ζευγάρια µε αριστουργηµατικές δηµιουργίες (Χίτσκοκ-

Χέρµαν, Φελίνι-Ρότα, Μορικόνε-Λεόνε, Μπάρτον-Έλφµαν). 

Ο συνθέτης επιλέγεται από τη φήµη, το ταλέντο, τον 

επαγγελµατισµό του, αλλά και από τυχόν προηγούµενη 

συνεργασία του µε το σκηνοθέτη.. 

 Κανόνας για τη στιγµή που ο συνθέτης εµπλέκεται στην ταινία 

δεν υπάρχει. Μπορεί να συµβεί σε οποιαδήποτε φάση της 

διαδικασίας, στην ανάγνωση του σεναρίου, στα γυρίσµατα, στο 

προµοντάζ ή µετά το τελικό µοντάζ, µε πλεονεκτήµατα και 

δυσκολίες σε κάθε περίπτωση. ∆υστυχώς όµως, συνηθέστερη 

είναι η εκδοχή να καλείται ο συνθέτης µετά την ολοκλήρωση της 

ταινίας, όταν τα οικονοµικά, οι προθεσµίες αλλά και η διάθεση για 

πειραµατισµούς και ιδέες έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο.  

Η σύλληψη της ιδέας της µουσικής (concept), µπορεί να 

προέλθει από τη σύνθεση του µουσικού θέµατος, από την 

ανάλυση των ηρώων, τον τόπο και το χρόνο που διαδραµατίζεται η 

ιστορία, το µουσικό στυλ, ή το ορχηστρικό χρώµα. Η παρουσίαση 

της µουσικής γίνεται στο πιάνο ή µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, σε 

µακέτα της ενορχήστρωσης από συνθεσάιζερ, πριν πάρει την 

τελική µορφή, ηχογραφηθεί και µιξαριστεί, µε τον ήχο και τον 

διάλογο. Πολλές φορές, προκειµένου να υποδείξει το επιθυµητό 

αποτέλεσµα, ο σκηνοθέτης χρησιµοποιεί προσωρινές µουσικές 

(temp-tracks). Η µέθοδος είναι για πολλούς συνθέτες βοηθητική, γι' 

άλλους δεσµευτική αλλά και καταστροφική, καθώς αποτελεί 

εµπόδιο στην πρωτογενή έµπνευση, ο δε ανταγωνισµός µε τα 

σπουδαία µουσικά αριστουργήµατα είναι µάλλον άνισος.  
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Για να θεωρείται ολοκληρωµένος, ένας συνθέτης χρειάζεται να 

κατέχει εµπεριστατωµένη γνώση της µουσικής ιστορίας, των ειδών 

και στυλ, της ενορχήστρωσης, των σπουδαιότερων 

παραδειγµάτων της κινηµατογραφικής µουσικής και µια πλήρη 

εικόνα της κινηµατογραφικής διαδικασίας. Πέραν της τεχνικής, που 

εξασφαλίζει πλούσιο λεξιλόγιο και ευκολία προσαρµογής σε 

διαφορετικές ανάγκες, πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο να εκφράζεται 

µέσω της µουσικής σε δραµατουργικό, ψυχολογικό ή 

συναισθηµατικό επίπεδο.  

 Το επίπεδο παραγωγής και τα οικονοµικά δεδοµένα 

υπαγορεύουν τον τρόπο εργασίας του συνθέτη. Αυτός µπορεί να 

είναι από το προσωπικό του στούντιο, όπου η τεχνολογία τού 

επιτρέπει να ολοκληρώσει πλήρως την παραγωγή, µέχρι ένα 

πολυτελές περιβάλλον ειδικευµένων συνεργατών (ενορχηστρωτές, 

µουσικοί αντιγραφείς, µοντέρ µουσικής, µαέστρος, ορχήστρα), που 

προσφέρουν µε ασφάλεια, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.  

Πάντα όµως, ο συνθέτης καλείται να αντιµετωπίσει ένα δίληµµα. 

Από τη µία, η µουσική του δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή από τον 

θεατή γιατί, αν αυτονοµηθεί και προβληθεί εκτός του 

περιβάλλοντος της ταινίας, ουσιαστικά αδυνατεί να υπηρετήσει τον 

σκοπό για τον οποίο έχει κληθεί και θεωρείται αποτυχηµένη. Από 

την άλλη, υπάρχει η προσωπική φιλοδοξία να έχει η µουσική του 

απήχηση στο ευρύ κοινό, να καταξιωθεί καλλιτεχνικά και 

επαγγελµατικά στον χώρο, αλλά και να εξυπηρετήσει την αγωνία 

των παραγωγών για ένα εµπορικό σάουντρακ. 
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2. Η ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου 

Ως πρώτες κινηµατογραφικές λήψεις στον ελληνικό χώρο 

θεωρούνται εκείνες που πραγµατοποίησε ο Βρετανός 

δηµοσιογράφος Frederic Villiers, στη διάρκεια του πολέµου του 

1897. Το 1906 κινηµατογραφείται µια µικρού µήκους ταινία της 

Μεσολυµπιάδα που διεξάχθηκε τότε. Επρόκειτο για ταινία 

γυρισµένη µε απλά τεχνικά µέσα, ωστόσο δεν έλειπαν και 

ορισµένα στοιχειώδη καλλιτεχνικά γνωρίσµατα. Ένα χρόνο 

αργότερα, το (1907) έγινε µια ακόµη ταινία του είδους αυτού, που 

παρουσίαζε τον εορτασµό της Ελληνικής Εθνικής Επετείου. Στα 

1907, 1908 και 1911 γυρίζονται αντίστοιχα οι ταινίες ‘’Η εορτή του 

Βασιλέως Γεωργίου Α’’, ‘’Η επιστροφή του διαδόχου Κωνστα-

ντίνου’’ και ‘’Από τη ζωή των µικρών πριγκίπων’’. 

Το 1911 ο Κώστας Μπαχατόρης, παρουσίασε στην οθόνη, 

το κωµειδύλλιο του Περισιάδη ‘’Γκόλφω’’, που γνώρισε στο θέατρο 

µεγάλη επιτυχία. 

Το 1911 ιδρύθηκε η πρώτη κινηµατογραφική εταιρία, η Αθηνή 

Φιλµ, του Σπυρίδωνα ∆ηµητρακόπουλου, και γύρισε τις πρώτες 

κωµωδίες: ‘’Κβοβάντις Σπυριντιό’’, ‘’Σπυριντιόν χαµαιλέων’’,  

‘’Σπυριντιόν µπεµπής’’, ‘’Οι δύο τυχεροί’’.  Πρωταγωνιστής τους 

ήταν ο Σπυρίδων ∆ηµητρακόπουλος και τεχνικοί ο Γερµανο-

εβραίος Έριχ Μπούµπαχ και ο Ιταλός Φίλιππο Μαρτέλι .Ύστερα 

από αυτό, γυρίστηκε µία άλλη ταινία µήκους χιλίων µέτρων µε 

τίτλο ‘’Η τύχη της Μαρούλας’’, που αποτελούσε την πρώτη 

ελληνική ταινία µε αξιώσεις στοιχειώδους καλλιτεχνικού και 

τεχνικού επιπέδου.  
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Το 1916 ιδρύθηκε µία δεύτερη κινηµατογραφική εταιρία, η Άστυ 

Φιλµς, που τον ίδιο χρόνο παρουσίασε την κωµωδία µε τίτλο ‘’Η 

προίκα της Αννούλας’’. 

 Ακολούθησαν τα χρόνια του Α' Παγκοσµίου Πολέµου, που 

σταµάτησαν µέχρι το 1920 την εξέλιξη του ελληνικού 

κινηµατογράφου. Την εποχή αυτή ο Αχιλλέας Μαδράς και οι 

αδελφοί Γαζιάδη επεχείρησαν να γυρίσουν µερικά ντοκιµαντέρ. 

Στην ίδια περίοδο έγιναν και τα πολεµικά ντοκιµαντέρ του Γιώργου 

Προκοπίου. Στα µικρά αυτά φιλµ, που αποτελούν και τα µόνα 

κινηµατογραφικά ντοκουµέντα που έχουµε από το Μικρασιατικό 

Πόλεµο, ο Προκοπίου αναδείχτηκε ως γνήσιος καλλιτέχνης. Παρά 

τα πρωτόγονα µηχανικά µέσα, πέτυχε υψηλού επιπέ-

δου φωτογραφία, καταπληκτική κίνηση του φακού και ρεαλιστική 

εικόνα. 

Το 1921 ο Γαζιάδης παρουσίασε την ταινία ‘’Το Ελληνικόν 

θαύµα’’, όπου χρησιµοποίησε Ρώσους ηθοποιούς. Ταινίες µυθο-

πλασίας γυρίζονται από τον Ζοζέφ Χεπ µε ήρωα τον Βιλάρ και 

πρωταγωνιστή τον Νικόλαο Σφακιανάκη. Πρώτη στη σειρά είναι ‘’Ο 

Βιλάρ στα γυναικεία λουτρά του Φαλήρου’’, η οποία δεν σώζεται. 

Σώζεται αντίθετα η παλαιότερη σωζόµενη ολοκληρωµένη ταινία 

µυθοπλασίας του ελληνικού κινηµατογράφου, ‘’Αι περιπέτειαι του 

Βιλάρ’’. Το 1924 γυρίστηκαν µερικές σύντοµες ταινίες, στις οποίες 

πρωταγωνιστούσε ο κωµικός Μιχαήλ Μιχαήλ,(‘’Ο Μιχαήλ δεν έχει 

ψηλά’’, ‘’Το όνειρο του Μιχαήλ’’, ‘’Ο έρως του Μιχαήλ και της 

Κοντσέτας’’, ‘’Ο γάµος του Μιχαήλ’’). 

 Το 1926 δηµιουργείται από τους αδελφούς Γαζιάδη µια νέα 

εταιρία, η Νταγκ Φιλµς. Ο ∆ηµήτρης Γαζιάδης είχε σπουδάσει 

κινηµατογραφία στο Μόναχο και ήταν συγχρόνως οπερατέρ, 
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σκηνοθέτης και φωτογράφος. Το 1927 η Νταγκ Φιλµς παρουσιάζει 

τη πρώτη ταινία της, που ήταν το  ‘’Έρως και κύµατα’’, που 

αποτέλεσε σταθµό για τον ελληνικό κινηµατογράφο, ο οποίος 

έκτοτε πραγµατοποίησε αλµατώδη εξέλιξη. 

Το 1930 η Νταγκ Φιλµς παρουσίασε µια νέα σειρά από ταινίες, 

που τα σενάριά τους έγραψαν γνωστοί συγγραφείς και οι 

πρωταγωνιστές τους είχαν επιλεγεί από τους καλύτερους 

ηθοποιούς του Βασιλικού Θεάτρου. Πλέον όµως είχε παρέλθει η 

εποχή του βωβού κινηµατογράφου και το κοινό υποδεχόταν µε 

ενθουσιασµό τον ηχητικό κινηµατογράφο. Την περίοδο αυτή 

η Νταγκ Φιλµς παρουσίασε την οπερέτα του Χατζηαποστόλου ‘’Οι 

απάχηδες των Αθηνών’’, µε πρωταγωνιστή τον τενόρο της Λυρικής 

σκηνής Πέτρο Επιτροπάκη και πρωταγωνίστρια τη Μαίρη 

Σαγκάνου, που ήταν από τις πρώτες καλλιτέχνιδες του Βασιλικού 

Θεάτρου. Η ταινία αυτή γνώρισε σηµαντική επιτυχία και 

παρακίνησε την Νταγκ Φιλµς να γυρίσει τη δεύτερη σηµαντική 

οµιλούσα ταινία της, που είχε τίτλο ‘’Φίλησέ µε Μαρίτσα’’. 

Την ίδια περίοδο, ιδρύθηκαν άλλες πιο συγχρονισµένες εταιρίες 

όπως η Ηρώ Φιλµς, η Ακρόπολις Φιλµς και άλλες. Η δεύτερη 

παρουσίασε µία σειρά µικρές κωµωδίες µε πρωταγωνιστή τον 

Κίµωνα Σπαθόπουλο, έναν πολύ καλό µιµητή του Σαρλώ. Τον ίδιο 

χρόνο (1930), ο Ορέστης Λάσκος, δόκιµος σαν νεοέλληνας 

ποιητής, στράφηκε προς τον κινηµατογράφο και γύρισε το ‘’∆άφνις 

και Χλόη’’, που θεωρείται η πρώτη ρεαλιστική ελληνική ταινία και 

ως µία από τις πρώτες στον παγκόσµιο κινηµατογράφο που 

συµπεριέλαβε γυµνό. 

Στην εποµένη δεκαετία, ο ελληνικός κινηµατογράφος περιο-

ρίσθηκε αποκλειστικά στα µικρά ντοκιµαντέρ και τις ταινίες επικαί-
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ρων. Οι Έλληνες κινηµατογραφιστές χρησιµοποίησαν αυτόν τον 

χρόνο για να προσαρµόσουν τα στούντιο τους στις ανάγκες του 

οµιλούντος κινηµατογράφου. Πρώτος ο Ν. ∆αδήρας, που είχε 

ιδρύσει παλαιότερα την Ολύµπια Φιλµς, έκανε µια προσπάθεια για 

να παρουσιάσει την πρώτη ολοκληρωµένη οµιλούσα ταινία, 

τον ‘’Αγαπητικό της Βοσκοπούλας’’.  

Μόλις το 1939 παρουσιάζεται µια ικανοποιητική ελληνική ταινία 

στον τοµέα του οµιλούντος, που γυρίστηκε από το Φίνο. Ήταν  ‘’Το 

τραγούδι του χωρισµού’’, µε πρωταγωνιστή το Λάµπρο 

Κωνσταντάρα, τον Αλέκο Λειβαδίτη, τη Λίντα Μιράντα και 

την Ευτυχία ∆ανίκα. Η ταινία αυτή ήταν και το πρώτο ελληνικό 

έργο που γυρίστηκε µε συγχρονισµένα µηχανήµατα εικόνας και 

ήχου. 

Στο σηµείο αυτό τελειώνει η πρώτη περίοδος (του βωβού 

κινηµατογράφου) και αρχίζει η αποκλειστική και συστηµατική 

παραγωγή ταινιών του οµιλούντος. ∆εν έχει βέβαια να 

παρουσιάσει ταινίες εντυπωσιακές από πλευράς τέχνης. Ο 

ελληνικός κινηµατογράφος, στην πρώτη εποχή του, πορεύεται µε 

πανάρχαια, ακατάλληλα τεχνικά µέσα και κινείται σε περιορισµένα 

οικονοµικά περιθώρια. Εκτός από αυτό, χρησιµοποιεί ηθοποιούς 

του θεάτρου, χωρίς καµιά ιδιαίτερη ειδίκευση και εξοικείωση στον 

κινηµατογραφικό φακό, που απαιτεί βέβαια εντελώς διαφορετική 

τεχνική. Παρόλα αυτά, είναι αξιοσηµείωτη, η υποστήριξη µε την 

οποία το ελληνικό κοινό περιέβαλε την έβδοµη τέχνη. 

Πρέπει να παρατηρηθεί ακόµη ότι αν και χρησιµοποίησε στην 

πρώτη εκείνη εποχή πολλά ελληνικά θέµατα, δεν εµφάνισε 

ελληνικό χαρακτήρα, ούτε καµιά ξεχωριστή πρωτοτυπία. Η πρώτη 

ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή, στο σύνολό της µιµείται 
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πότε τα γαλλικά και πότε τα αµερικανικά πρότυπα. Η εξήγηση του 

φαινοµένου αυτού δεν είναι δύσκολη.Tο κράτος της εποχής, δε 

θεώρησε την έβδοµη τέχνη άξια να ασχοληθεί σοβαρά µαζί της για 

να τη θεµελιώσει και να την προστατεύσει ουσιαστικά και 

αποτελεσµατικά. 

Η πρώτη περίοδος του ελληνικού κινηµατογράφου, που 

καθορίζεται χρονολογικά από το 1906 ως το 1940, χαρακτηρίζεται 

από τη φιλότιµη αλλά σε χαµηλό επίπεδο δραστηριότητα της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την ανυπαρξία ειδικευµένων τεχνικών και 

καλλιτεχνών, την αδιαφορία του κράτους και την προχειρότητα των 

µηχανικών µέσων. 

Τα χρόνια του πολέµου και της κατοχής 1940-1944 δεν αφήνουν 

περιθώρια εξέλιξης στον ελληνικό κινηµατογράφο, έδωσαν όµως 

το υλικό και τα θέµατά τους στους σεναριογράφους και τους 

σκηνοθέτες του µεταπολέµου. Αξιοσηµείωτη είναι η ίδρυση 

της Φίνος Φιλµς(1942) που κατόρθωσε να παρουσιάσει αξιόλογη 

δουλειά. 

Μετά την απελευθέρωση, η κινηµατογραφική παραγωγή 

ανεβαίνει. Οι εταιρίες παραγωγής γίνονται συνεχώς περισσότερες. 

Οι προσπάθειες των εταιριών υπήρξαν φιλότιµες, χωρίς εν τούτοις 

να κατορθώσουν να ξεπεράσουν τα όρια της εµπορικής 

σκοπιµότητας. 
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3. Η µουσική των ελληνικών ταινιών 

Η µουσική επένδυση στην ταινία, είναι ένας βασικός 

παράγοντας για την τελειότητα του έργου, για το οποίο πρέπει να 

είναι γραµµένη ειδικά, ώστε να συµβαδίζει χρονοµετρικά µε το 

µήκος των σκηνών του και ηχητικά µε το είδος του. Στις 

περισσότερες ελληνικές ταινίες, ο παραγωγός ή ο σκηνοθέτης 

χρησιµοποιούν συχνά παλαιούς ή νέους δίσκους ή φωνοταινίες µε 

κλασικά ή µοντέρνα κοµµάτια. Αυτό δεν είναι βέβαια δηµιουργική 

δουλειά. Στις φροντισµένες όµως ελληνικές ταινίες, η µουσική 

επένδυση ανατίθεται σε δόκιµους συνθέτες. Τέτοιοι συνθέτες 

αναδείχθηκαν πολλοί και καλοί στον ελληνικό κινηµατογράφο.  

Το 1929 πραγµατοποιείται η προβολή της πρώτης «ηχητικής» 

ταινίας µε τη µέθοδο του συγχρονισµού µε δίσκους γραµµοφώνου. 

Πρόκειται για την ‘’Αστέρω’’ της εταιρείας Dag Film των αδελφών 

Γαζιάδη. Την επόµενη χρονιά η ίδια εταιρεία παρουσιάζει τις ταινίες 

‘’Oι απάχηδες των Αθηνών’’ και ‘’Φίλησέ µε Mαρίτσα’’, που είναι 

επίσης «ηχητικές». 

Η πρώτη αυθεντική οµιλούσα ελληνική ταινία, γυρίστηκε στο 

Xόλιγουντ στα στούντιο της oniversal και ήταν ‘’H γροθιά του 

σακάτη’’ (1930). Η ταινία αυτή πραγµατοποιήθηκε από τον 

οµογενή Τέτο ∆ηµητριάδη, ο οποίος στα χρόνια του Mεσοπολέµου 

έκανε καριέρα ως συνθέτης και τραγουδιστής. ‘’Τη Γροθιά του 

σακάτη’’ ακολούθησε µια ακόµα οµιλούσα ταινία µε τίτλο ‘’Αυτή 

είναι η ζωή’’ (1931) που γυρίστηκε επίσης στις HΠΑ. 

‘’Ο Αγαπητικός της βοσκοπούλας’’ (1931), παραγωγής Oλύµπια 

Φιλµ, είναι η πρώτη οµιλούσα (κατά το 75%) και µε µουσική ταινία, 

που γυρίστηκε στην Ελλάδα και ηχογραφήθηκε στη Γερµανία. 

Έπειτα από αυτήν, προβλήθηκαν έντεκα ακόµα οµιλούσες ταινίες, 
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µερικές από τις οποίες είχαν µουσική και κυρίως τραγούδια. Εδώ 

θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η ύπαρξη τραγουδιών στις ταινίες, 

από την αρχή του οµιλούντος, υπήρξε πόλος έλξης για το κοινό. 

Με την ‘’Προσφυγοπούλα’’ (1938), ταινία που γυρίστηκε στην 

Αίγυπτο από τον Tόγκο Mιζράχι και ‘’Το τραγούδι του χωρισµού’’ 

(1939) που σκηνοθέτησε ο Φιλοποίµην Φίνος, εγκαινιάζονται οι 

πρώτες ουσιαστικές µουσικές προσεγγίσεις που γίνονται στον 

ελληνικό κινηµατογράφο. Στα πρόσωπα των συνθετών Κώστα 

Γιαννίδη (ψευδώνυµο του Γιάννη Κωνσταντινίδη) και Γιώργου 

Bιτάλη αντίστοιχα, που έγραψαν τη µουσική γι' αυτές τις ταινίες, 

αναγνωρίζουµε τους εισηγητές της κινηµατογραφικής µουσικής 

στον τόπο µας. 

Στη δεκαετία του '40, καθώς ο ελληνικός κινηµατογράφος βάζει 

τα θεµέλια της οργανωµένης παραγωγής και οι ταινίες του 

διαµορφώνονται σε είδη, η µουσική αποτελεί πλέον στοιχείο -και 

µάλιστα απαραίτητο- της γλώσσας κάθε έργου. Οι παραγωγοί και 

οι σκηνοθέτες κατανοούν την αξία της µουσικής και κυρίως τη 

σηµασία της λειτουργίας της µέσα στην ταινία. Η µουσική δεν 

αποτελείται τώρα πια µόνο από τραγούδια, αλλά και από 

επενδύσεις που προσπαθούν -και έως ένα µεγάλο βαθµό το 

κατορθώνουν- να συνταιριαχτούν και να σµίξουν αρµονικά µε την 

εικόνα.  

Στη δεκαετία αυτήν, εκτός από τους τραγουδοποιούς, τους 

οποίους ο κόσµος της οθόνης εξακολουθεί να χρησιµοποιεί για 

λόγους εµπορικούς, όσοι γράφουν µουσική για τον κινηµατογράφο 

είναι συνθέτες µε ισχυρό µουσικό οπλισµό και ξεχωριστό ταλέντο, 

όπως ο Γιώργος Bιτάλης (‘’∆ιπλή θυσία’’, 1945), ο Kώστας 

Γιαννίδης (‘’Μαρίνα’’ - 1947, ‘’Οι Γερµανοί ξανάρχονται’’ - 1948, 
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‘’Mαρίνος Kοντάρας’’ - 1948, ‘’Τελευταία αποστολή’’ - 1949, ‘’Ο 

Μεθύστακας’’ - 1950), ο Μενέλαος Παλλάντιος (‘’Kαταδροµή’’, 

1946), ο Γιώργος Kαζάσογλου, ο Αργύρης Kουνάδης (‘’Θύελλα 

στο Φάρο’’, 1950).  

Κοντά τους κι ο νεαρός τότε Μάνος Χατζιδάκις (‘’Αδούλωτοι 

σκλάβοι’’ - 1946 και ‘’Φωτεινή Σάντρη’’ - 1949), ο οποίος, παρά την 

έλλειψη επαρκών µουσικών γνώσεων, δείχνει ότι διαθέτει 

κινηµατογραφική αίσθηση. Άλλοι συνθέτες αυτής της δεκαετίας 

είναι ο Χρίστος Χαιρόπουλος (‘’H φωνή της καρδιάς’’ - 1943 και ‘’Η 

βίλα µε τα νούφαρα’’ - 1945), ο Μιχάλης Σουγιούλ (‘’Παπούτσι από 

τον τόπο σου’’, 1946), ο Μενέλαος Θεοφανίδης, ο Ανδρέας 

Πόγγης, ο Zακ Iακωβίδης κ.ά. 

Πρέπει να τονίσουµε ότι η δουλειά των συνθετών αυτών και 

ιδίως του Παλλάντιου, του Kουνάδη, του Bιτάλη και του 

Kαζάσογλου, θέτει τις βάσεις και τεκµηριώνει την αντίληψη του 

ρόλου της µουσικής µέσα στην ταινία. Όµως, περισσότερο απ' 

όλους, εκείνος στον οποίο η µουσική του κινηµατογράφου αυτής 

της περιόδου οφείλει την αρτιότητα, την οµορφιά και κυρίως το 

γνήσιο ελληνικό ύφος της, είναι ο Κώστας Γιαννίδης. 

Η δεκαετία του '50 είναι περίοδος ενηλικίωσης για τη µουσική 

του ελληνικού κινηµατογράφου. Η παρουσία και η συµβολή της 

µουσικής, αναγορεύεται σε σηµαντικό παράγοντα όχι µόνο για το 

αισθητικό αποτέλεσµα της ταινίας, αλλά και για την εµπορική 

επιτυχία της. Σε αρκετές περιπτώσεις µάλιστα, η ποιότητα και η 

καλλιτεχνική αξία της µουσικής, σε σχέση µε αυτήν της ίδιας της 

ταινίας, είναι σαφώς ανώτερη.  

Για παράδειγµα, η σύνθεση του Κώστα Καπνίση για την ταινία 

του Ανδρέα Λαµπρινού, ‘’Mατωµένο ηλιοβασίλεµα’’ (1959) πέφτει 
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ως κεραυνός εν αιθρία, καταπλήσσοντας τους πάντες και 

πυροδοτεί προβληµατισµό στους κινηµατογραφικούς και στους 

µουσικούς κύκλους για το τι είναι επιτέλους αυτό που αποκαλούµε 

µουσική επένδυση στον κινηµατογράφο. 

3.1. Μουσική στον ελληνικό βουβό κινηµατογράφο 

Για τη µουσική συνοδεία στις βωβές ελληνικές ταινίες, 

γνωρίζουµε ελάχιστα πράγµατα άλλωστε, η µουσική τότε δεν ήταν 

στοιχείο της ταινίας, αλλά αποτελούσε µέρος της προβολής. Τα 

γραπτά ντοκουµέντα της εποχής (εφηµερίδες, περιοδικά, 

προγράµµατα, διαφηµιστικά έντυπα) αναφέρονται, περισσότερο, 

στις προβολές των ξένων ταινιών και µας πληροφορούν ότι 

υπήρχε σ' αυτές µουσική συνοδεία που γινόταν είτε µε ένα πιάνο 

είτε µε ορχήστρα.  

Τα µόνα στοιχεία που έχουµε για τις προβολές των βωβών 

ελληνικών ταινιών είναι κάποιες προφορικές µαρτυρίες ανθρώπων 

της µουσικής και του κινηµατογράφου (∆ανάη Στρατηγοπούλου, 

Γιάννης Σπάρτακος, Γρηγόρης Γρηγορίου, Tζανής Αλιφέρης), οι 

οποίοι ήταν τότε παιδιά ή έφηβοι. Οι µαρτυρίες όµως αυτές, 

ελάχιστες και διατυπωµένες µε αόριστο και ασαφή τρόπο, δεν 

αποτελούν σοβαρά τεκµήρια. Έτσι, λοιπόν, καταφεύγουµε σε 

υποθέσεις και εικάζουµε ότι, τουλάχιστον στους κινηµατογράφους 

που διέθεταν πιάνο, θα υπήρχε µουσική συνοδεία και στις 

ελληνικές ταινίες. 
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3.2. Μουσική στην απαρχή του ελληνικού Σινεµά 

3.2.1. Μελοδράµατα, δράµατα, κωµωδίες 

Στη δεκαετία του '40, ο ελληνικός κινηµατογράφος βάζει τα 

θεµέλια της οργανωµένης παραγωγής και οι ταινίες του, 

επηρεασµένες από τα ξένα πρότυπα, διαµορφώνονται σε είδη. Και 

καθώς στην περίοδο αυτή κυριαρχούν περισσότερο τα 

µελοδράµατα και τα δράµατα και λιγότερο οι κωµωδίες, 

αναζητούνται οι συνθέτες εκείνοι που είναι κατάλληλοι για να τα 

υποστηρίξουν. 

Στην πρώτη αξιόλογη, για την εποχή της, ταινία ‘’Η φωνή της 

καρδιάς’’ (1943), γράφει µουσική ο Χρίστος Χαιρόπουλος. Το ύφος 

της µουσικής του  γνωστό, άλλωστε, από τα πανέµορφα τραγούδια 

του, που σηµειώνουν τότε µεγάλη επιτυχία  δένει µε την ταινία και 

της χαρίζει τη λυρική εκείνη διάσταση που χρειάζεται για να 

τονιστεί και ν' αναδειχθεί ο µελοδραµατικός της χαρακτήρας. Για τη 

µουσική επένδυση, ο Χαιρόπουλος χρησιµοποιεί τις µελωδίες 

κάποιων τραγουδιών του, αλλά τις µεταχειρίζεται µε τρόπο που 

προσιδιάζει στον κινηµατογράφο. Έτσι, η ταινία έχει όπου 

χρειάζεται, µια παθιάρικη µουσική που την ακολουθεί πιστέ από 

την αρχή µέχρι το τέλος, τονίζοντας τις συναισθηµατικές της 

καταστάσεις. Το γλυκύτατο και αισθαντικό λάιτµοτιφ της µουσικής, 

κάνει την εµφάνισή του πάντοτε στις κορυφαίες στιγµές της ταινίας, 

πλουτίζοντάς τες µ' έναν λυρισµό σπάνιας οµορφιάς. 

Σταθµός στην ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου είναι  η 

πρώτη ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα ‘’Χειροκροτήµατα’’ (1944),που 

γυρίστηκε επίσης στη διάρκεια της Κατοχής. Η ταινία αναφέρεται 

στη ζωή του µεγάλου καλλιτέχνη της σκηνής και του τραγουδιού 

Αττίκ (Κλέων Τριανταφύλλου) και είναι, στην κυριολεξία, 
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πληµµυρισµένη από τη µουσική του. Μια µουσική εξαίσιου 

κάλλους, που όχι µόνο είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την ταινία, 

αλλά και αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της. Στοιχείο χωρίς το 

οποίο η ταινία δεν θα είχε ούτε το ίδιο αισθητικό αποτέλεσµα ούτε 

την ίδια επιτυχία.  

Η µουσική της ταινίας βασίζεται στις µελωδίες των πασίγνωστων 

τραγουδιών του Αττίκ και είναι ενορχηστρωµένη από τον Αλέκο 

Γεωργιάδη ο οποίος διευθύνει και την ορχήστρα. Και εδώ πρέπει 

να σηµειώσουµε ότι ο κινηµατογραφικός χαρακτήρας της µουσικής 

οφείλεται στον εξαίρετο αυτόν ενορχηστρωτή, ο οποίος µε τη 

δουλειά του φανερώνει µια ιδιαίτερη και ξεχωριστή 

κινηµατογραφική αίσθηση. Ανάµεσα στα τραγούδια που 

ακούγονται, ξεχωρίζει το «Χωρίς εσένα το µυαλό µου αργεί», που 

τραγουδάει η Καίτη Παρίτση, δανείζοντας τη φωνή της στη Ζινέτ 

Λακάζ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία δίπλα στον Αττίκ και 

στον ∆ηµήτρη Χορν. 

Το 1946 είναι η χρονιά που κάνουν την εµφάνισή τους στο χώρο 

της µουσικής του κινηµατογράφου ο Μενέλαος Παλλάντιος και ο 

Μάνος Χατζιδάκις, µε τις ταινίες ‘’Καταδροµή’’ και ‘’Αδούλωτοι 

σκλάβοι’’, αντίστοιχα. Στο ζενερίκ της Καταδροµής δεν 

αναγράφεται το όνοµα του Παλλάντιου ως συνθέτη της ταινίας, 

αλλά αυτό του Χρήστου Μουραµπά ως προσαρµογέα της 

µουσικής της.  

Βλέποντάς την, όχι µόνο δεν κατανοούµε σε τι συνίσταται αυτή η 

προσαρµογή, αλλά, αντίθετα, διαπιστώνουµε πολλές κακοτεχνίες 

όπως: απότοµη είσοδο και έξοδο της µουσικής, βάρβαρα 

κοψίµατα, υπέρ το δέον δυνατές εντάσεις, κ.λπ. Όµως, παρά τις 

κακοτεχνίες, αυτή καθ' εαυτή η µουσική είναι θαυµάσια και, κυρίως, 
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εντελώς κατάλληλη για το θέµα και το χαρακτήρα της ταινίας, η 

οποία, κατά τα άλλα, έχει αρκετές αδυναµίες. 

Η δεύτερη δουλειά του Κώστα Γιαννίδη στον κινηµατογράφο 

πραγµατοποιείται µε την ταινία του Αλέκου Σακελλάριου ‘’Μαρίνα’’ 

(1947). Η ‘’Μαρίνα’’ είναι και αυτή ένα κοινωνικό µελόδραµα, µε 

όλα εκείνα τα στοιχεία που επιτρέπουν, αλλά και δίνουν τη 

δυνατότητα, σ' ένα συνθέτη να γράψει µια παρτιτούρα γεµάτη από 

µελίρρυτες και παθιάρικες µελωδίες. Αυτό, βέβαια, θα αποτελούσε 

µια εύκολη λύση, χωρίς ωστόσο να σηµαίνει ότι δεν θα ήταν 

ταιριαστή και συνδυασµένη µε το πνεύµα και το χαρακτήρα της 

ταινίας. Ο Γιαννίδης, όµως, πετυχαίνει κάτι που είναι πολύ 

περισσότερο από µια γλυκιά µουσική επένδυση. Η µουσική του, 

εκτός του ότι είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την ταινία, δίνει σ' 

αυτήν ποικίλες προεκτάσεις και προσθέτει στο ύφος της σπάνιο 

και βαθύ λυρισµό. Το µεγαλύτερο κατόρθωµα του συνθέτη είναι ότι 

η δουλειά του στη ‘’Μαρίνα’’, µολονότι βασίζεται στο ελληνικό 

µουσικό ιδίωµα, έχει εντελώς κινηµατογραφικό χαρακτήρα και αυτό 

το συναντάµε για πρώτη φορά σε ελληνική ταινία. Ο συνδυασµός-

της Ελληνικότητας µε την άψογη λειτουργία της µουσικής όσον 

αφορά στο άρτιο κινηµατογραφικό αποτέλεσµα, ήταν µέχρι τότε 

άγνωστος.  

Βέβαια, κάποια στοιχεία ελληνικότητας αναγνωρίζουµε και στις 

επενδύσεις της ‘’Προσφυγοπούλας’’, αλλά η διαφορά που 

παρατηρείται ανάµεσα στην πρώτη αυτή µουσική προσέγγιση του 

Γιαννίδη και στη δεύτερη, η οποία πραγµατοποιείται εννιά χρόνια 

µετά, είναι τεράστια. 

Σίγουρα, λοιπόν, ο Γιαννίδης, µε την επένδυση στη ‘’Μαρίνα’’, 

δηµιουργεί ένα επίτευγµα στο χώρο της κινηµατογραφικής 
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µουσικής και πρέπει να τονίσουµε ότι η δουλειά του αυτή είναι η 

πιο ολοκληρωµένη µουσική κατάθεση που είχε γίνει, µέχρι τότε, σε 

ελληνική ταινία.  

Η επόµενη, επίσης σηµαντική δουλειά του Κώστα Γιαννίδη είναι 

η µουσική που γράφει για την ταινία του Αλέκου Σακελάριου ‘’Οι 

Γερµανοί ξανάρχονται’’ (1948).Η ταινία, που είναι µια κοινωνική 

σάτιρα µε κωµικά στοιχεία, αναφέρεται στη µετακατοχική 

φαγωµάρα µιας οµάδας ανθρώπων που ζουν στην ίδια αυλή. Ο 

Θόδωρος (Βασίλης Λογοθετίδης), µπουχτισµένος από τις έντονες 

κοµµατικές αντιπαραθέσεις των φίλων και γειτόνων του, 

αποκοιµιέται στην πολυθρόνα της αυλής και βλέπει στ' όνειρό του 

τις περιπέτειες που ζει αυτός και οι άλλοι (φυλάκιση, απόδραση, 

καταφυγή στο τρελοκοµείο), εξαιτίας της επιστροφής των 

Γερµανών στην Ελλάδα.  

Η µικρή αυτή αναφορά στην υπόθεση της ταινίας υπαγορεύεται 

από την ανάγκη της κατανόησης των µουσικών λύσεων που 

έδωσε ο Γιαννίδης και του τρόπου µε τον οποίο έκανε την 

επένδυση. Αρχίζοντας από τη µουσική του ζενερίκ, να 

σηµειώσουµε ότι αυτή βασίζεται στη διασκευή της µελωδίας του 

δηµοτικού τραγουδιού «Στη στεριά δε ζει το ψάρι...». ∆ιασκευή 

που γίνεται µε δεξιοτεχνικό τρόπο, έτσι ώστε η µουσική ν' 

αποκτήσει, έναν διαφορετικό και, κυρίως, κινηµατογραφικό 

χαρακτήρα ο οποίος να ταιριάζει µε το πνεύµα της ταινίας. 

Παρακάτω, στη σεκάνς που δείχνει ότι οι Γερµανοί ξανάρχονται, η 

µουσική είναι πράγµατι καταπληκτική. Ζωηρή, νευρώδης και 

έντονα δραµατική, ξετυλίγεται σε απόλυτη παραλληλία και αρµονία 

µε τις σκηνές και τα πλάνα της σεκάνς. Θαυµάσια, ως προς τη 

µουσική της κάλυψη, είναι η σεκάνς της απόδρασης, καθώς επίσης 
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και η σκηνή η οποία επενδύεται από ευρηµατικές παραλλαγές του 

εθνικού µας ύµνου. 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '40, ο Κώστας Γιαννίδης γράφει 

τη µουσική σε άλλες τέσσερις ταινίες. 

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι η µουσική του 

ζενερίκ της ‘’Τελευταίας αποστολής’’ βασίζεται στη διασκευή για 

ορχήστρα της Σονάτας για πιάνο αρ. 8 σε ντο ελάσσονα, ορ. 13* 

του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. Η υπόθεση, που εκτυλίσσεται στην 

Κατοχή είναι, µε δυο λόγια, η παρακάτω: Η Ουγγαρέζα σύζυγος 

του επικεφαλής της αντίστασης Έλληνα συνταγµατάρχη 

ερωτεύεται έναν Γερµανό αξιωµατικό, ο οποίος έχει επιτάξει το 

σπίτι της, και προδίδει τον άντρα της στην Γκεστάπο. ∆εν είναι, 

λοιπόν, τυχαία η επιλογή αυτή του Κώστα Γιαννίδη, γιατί αφενός 

συνδέεται µε κάποια στοιχεία του θέµατος της ταινίας και αφετέρου 

υπάρχει µια σκηνή στην οποία ο Γερµανός αξιωµατικός παίζει στο 

πιάνο το πρώτο µέρος απ' αυτή τη Σονάτα.  

Η ωραία και συγκινητική δηµιουργία του Γιώργου Τζαβέλα ‘’Ο 

Μεθύστακας’’ δίνει την ευκαιρία στον Κώστα Γιαννίδη να γράψει 

υπέροχη κινηµατογραφική µουσική, που είναι εντελώς ταυτόσηµη 

µε την ταινία και την υποστηρίζει µ' έναν αξιοθαύµαστο τρόπο, 

προσθέτοντας της σπάνιο και βαθύ λυρισµό. Είναι αξιοµνηµόνευτη 

η σκηνή όπου ο µεθύστακας (Ορέστης Μακρής) πηγαίνει στο 

µαγαζί του, ακολουθώντας τη συνηθισµένη καθηµερινή διαδροµή 

από τα, γεµάτα ταβέρνες, σοκάκια της γειτονιάς του, µε την 

ακλόνητη, για άλλη µια φορά, απόφαση να µην πιει κρασί. Η 

µουσική εδώ ταιριάζει καταπληκτικά µε τις καταστάσεις και τα 

συναισθήµατα που βιώνει ο ήρωας. Το ύφος της, που κατά βάση 

είναι µελοδραµατικό, ενίοτε αλλοιώνεται από κάποια κωµικά 
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µουσικά στοιχεία που παρεµβαίνουν υπαινικτικά για να 

υποδηλώσουν ότι, και αυτή τη φορά, ο µεθύστακας δεν πρόκειται 

να κρατήσει το λόγο του! Επίσης, αξίζει να σχολιάσουµε την άψογη 

λειτουργία της µουσικής στη σκηνή της συνάντησης του µεθύστακα 

µε την κόρη του Αννούλα (Μπίλυ Κωνσταντοπούλου) την ώρα που 

αυτή επιστρέφει στο σπίτι της αγκαλιά µε τον αγαπηµένο της Άλεκ 

(∆ηµήτρης Χορν). Μέχρι να γίνει η µοιραία συνάντηση του πατέρα, 

που βγαίνει από την ταβέρνα για να πάει στο σπίτι του, και του 

ερωτευµένου ζευγαριού, η µουσική είναι, αφενός µεν ερωτική και 

συναισθηµατική, κάθε φορά που ο φακός µάς δείχνει τους δύο 

νέους, και, αφετέρου, δραµατική και ζοφερή, κάθε φορά που 

εµφανίζεται στην οθόνη ο µεθύστακας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

τονίσουµε την αξία της παρουσίας και του ρόλου της µουσικής, 

που κατορθώνει, µέσα από µία ενιαία και χωρίς παύσεις µουσική 

σύνθεση, να δώσει δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. 

Την τελευταία χρονιά της δεκαετίας του '40 κάνει την εµφάνισή 

του ένας από τους σηµαντικότερους συνθέτες στη ταινία ‘’Θύελλα 

στο φάρο’’ (1950). Πρόκειται για τον Αργυρή Κουνάδη, ο οποίος, 

µε τη µουσική του σ' αυτή την ταινία, εισβάλλει στο χώρο της 

κινηµατογραφικής µουσικής κοµίζοντας ένα νέο, εντελώς 

προσωπικό, ύφος. Επηρεασµένος περισσότερο από την 

ευρωπαϊκή σχολή, επιδεικνύει µια µουσική γραφή που διακρίνεται 

από τη λιτότητα και το συγκρατηµένο λυρισµό. Άλλωστε, και η 

ταινία, που είναι αποµακρυσµένη από το µελοδραµατισµό και έχει 

ψυχογραφικές τάσεις, χρειάζεται ανάλογη µουσική επένδυση.  
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3.3. Μουσική του παλιού ελληνικού κινηµατογράφου 

3.3.1.   Το λαϊκό τραγούδι στο ελληνικό Σινεµά 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '60 και µέχρι την παρακµή του 

λεγόµενου παλιού ελληνικού κινηµατογράφου, παγιώνεται η 

κυριαρχία του τραγουδιού και ιδιαίτερα του λαϊκού.  

∆ύο - τρία τραγούδια που ακούγονται στην κλασική πλέον, αλλά 

και απαραίτητη για την ταινία σκηνή από το πάλκο µιας ταβέρνας ή 

ενός κοσµικού κέντρου διασκέδασης, καθώς κι ένα χορευτικό 

κοµµάτι, καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της µουσικής 

επένδυσης, στις χαµηλού, κυρίως, καλλιτεχνικού επιπέδου ταινίες. 

Σπάνια µπορούσε να βρεθεί ταινία, χωρίς τη σκηνή µε το λαϊκό 

πάλκο και τα µπουζούκια. όπου ένας περιούσιος λαός µε το 

εκρηκτικό µεσογειακό ταµπεραµέντο τραγουδούσε και χόρευε, 

εκφράζοντας έτσι άλλοτε τη χαρά και άλλοτε τη λύπη του, 

καθορίζοντας όµως ταυτόχρονα την κουλτούρα και το πολιτιστικό 

του στίγµα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη θεαµατική αύξηση των 

συνθετών και, κυρίως, των τραγουδοποιών -λαϊκών και µη- που 

έγραφαν µουσική και τραγούδια, αντίστοιχα για τον 

κινηµατογράφο. 

Φυσικά δεν έλειπαν και οι ταινίες που είχαν αξιοπρόσεκτες και 

σηµαντικές µουσικές επενδύσεις. Παράλληλα, όµως, µε την 

πρωτότυπη µουσική, υπήρχαν και οι µουσικές επιµέλειες (Xρήστος 

Mουραµπάς κ.ά.), οι οποίες συνήθως κακοποιούσαν τις ήδη 

µέτριες έως κακές ταινίες που τις χρησιµοποιούσαν. 

Στη µεταπολεµική Αθήνα που προσπαθούσε να επουλώσει τις 

πληγές της από τον Εµφύλιο, δύο ισχυρά πολιτισµικά φαινόµενα 

βρίσκονται εν εξελίξει. Από τη µια, ο Φιλοποίµην Φίνος αρχίζει να 

χτίζει µεθοδικά το εµπορικό σινεµά της εποχής και, από την άλλη, 
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ο ερχοµός του Βασίλη Τσιτσάνη στην Αθήνα λειτουργεί ως 

καταλύτης για να γεννηθεί αυτό που, µε τη συνδροµή των Γιώργου 

Μητσάκη, Γιάννη Παπαϊωάννου, Απόστολου Καλδάρα και πολλών 

ακόµη, ονοµάστηκε αργότερα «λαϊκό τραγούδι».   

Το ρεµπέτικο, που ξεπήδησε µέσα από την πολυπολιτισµική 

χύτρα των σµυρναίικων καφέ αµάν στις αρχές του 20ού αιώνα, 

δίνει τη θέση του σε µελωδίες που έχουν ως µουσική µαγιά το 

µπουζούκι και κινητήρια στιχουργική δύναµη τον κάµατο της 

εργατιάς. Η συνάντηση των δύο λαοφιλών τεχνών, του ελληνικού 

σινεµά και του λαϊκού τραγουδιού, τη δεκαετία του ’50 ήταν κάτι 

παραπάνω από αναπόφευκτη. Ο κινηµατογράφος και το πάλκο 

αποτέλεσαν τους δύο πυλώνες πάνω στους οποίους 

οικοδοµήθηκε η µαζική µεταπολεµική ελληνική κουλτούρα και το 

ντόπιο σταρ σίστεµ.   

Οι δηµοφιλείς τραγουδιστές παρουσιάζουν τα νέα τους χιτ ,στα 

αφηγηµατικά αυθαίρετα µουσικά διαλείµµατα των ταινιών, ενώ οι 

σταρ της εποχής, από τον Νίκο Ξανθόπουλο µέχρι το λαµπερό 

ντουέτο Αλίκη Βουγιουκλάκη - ∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ, επιβάλλεται 

να λένε, εκτός από τα λόγια τους, και (τουλάχιστον ) ένα τραγούδι. 

Τη δεκαετία του ’50, το κινηµατογραφικό πανί έχει ήδη 

µετατραπεί σε αντικείµενο-φετίχ. Η Φίνος Φιλµ δουλεύει 

ακατάπαυστα, για να χορτάσει την ακόρεστη µανία του κοινού για 

ταινίες, ενώ όλοι οι µεγάλοι συνθέτες της εποχής εµπλέκονται στην 

κινηµατογραφική παραγωγή. Από νωρίς ο Μάνος Χατζιδάκις 

γράφει τραγούδια, µε το «Αγάπη που ’γινες δίκοπο µαχαίρι» να 

τραγουδιέται από τη Μελίνα Μερκούρη στη ‘’Στέλλα’’ το 1955. 

Βέβαια, η διεθνής αναγνώριση του λαϊκού τραγουδιού ήρθε πέντε 

χρόνια αργότερα µε το ‘’Ποτέ την Κυριακή’’, όπου ένα Όσκαρ και 
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ένα οργιώδες πάρτι στις Κάνες προσέθεσαν τη λέξη «µπουζούκι» 

στο διεθνές µουσικό λεξικό. Ο Βασίλης Τσιτσάνης υπήρξε από 

τους µπροστάρηδες της καλλιτεχνικής συνάντησης του λαϊκού 

τραγουδιού µε το σινεµά, µε την εµφάνισή του στο ‘’Πιάσαµε την 

Καλή’’ το 1955 (στα τραγούδια «Για να σε κάνω άνθρωπο», 

«Ζαΐρα», «Τα καβουράκια» ) να παραµένει ένα από τα highlights 

της δεκαετίας. 

Από την άλλη, η εργατική τάξη έχει στραµµένο το βλέµµα της, 

εκτός από τον Νίκο Ξανθόπουλο, στον ήρωά της Στέλιο 

Καζαντζίδη, ο οποίος τραγουδά µπροστά στην κάµερα τα 

«Ζιγκουάλα» (‘’Κυρία ∆ήµαρχος’’, 1960 ) και «Ποιος δρόµος είναι 

ανοιχτός» (‘’Αδίστακτοι’’, 1965 ). Το ζευγάρι Μανώλης Χιώτης - 

Μαίρη Λίντα γίνεται το χρυσό ντουέτο του ελληνικού σινεµά στις 

αρχές της δεκαετίας του ’60, µε τα «Με κυνηγούν τα αδέλφια σου» 

(‘’Ο Ατσίδας’’, 1962 ) και «Ας µην ξηµερώσει» (‘’Ο Φίλος µου ο 

Λευτεράκης’’, 1963 ) να γίνονται επιτυχίες και εκτός οθόνης.          

Στις αίθουσες, ακούγεται η ηλεκτρισµένη φωνή του Γρηγόρη 

Μπιθικώτση να τραγουδά το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» στη 

‘’Συνοικία το Όνειρο’’, (1961)  του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ ο 

αξεπέραστος περφόρµερ Γιώργος Ζαµπέτας γίνεται 

κινηµατογραφικός αστέρας µε τα ‘’Κόκκινα Φανάρια’’ (1963 ). Η 

λίστα µε τους συνθέτες και τους ερµηνευτές και τις ερµηνεύτριες 

που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό σινεµά των ’50s και των ’60s 

είναι ατελείωτη. Το όνοµα, όµως, του Σταύρου Ξαρχάκου είναι 

σίγουρα αυτό που ξεχωρίζει. Από τα οσκαρικά ‘’Κόκκινα Φανάρια’’, 

τη ‘’Λόλα’’ (1964 ) µέχρι τη µοναδική επιτυχία των ‘’∆ιπλοπενιών’’ 

(1966 ), ο Έλληνας συνθέτης έντυσε το ελληνικό σινεµά µε 
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κορυφαίες µελωδίες, ενώ σηµατοδότησε µετέπειτα και τη νέα, 

µοντέρνα εκδοχή του, στο ‘’Ρεµπέτικο’’ του 1983.  

Την ίδια στιγµή που τα τραγούδια-σφήνες µοιάζουν 

παρωχηµένα, γεννιέται η έννοια του soundtrack/score. Η µουσική 

επένδυση της ‘’Ευδοκίας’’ (1971 ) του Αλέξη ∆αµιανού από τον 

Μάνο Λοΐζο, είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα. Το 

αριστοτεχνικά δοµηµένο soundtrack περιλαµβάνει, µάλιστα, και το 

«Ζεϊµπέκικο της Ευδοκίας», µια από τις σπουδαιότερες µοντέρνες 

λαϊκές στιγµές στην οθόνη. Στις αρχές της δεκαετίες του ’80, δύο 

ταινίες ξαναλανσάρουν το λαϊκό-ρεµπέτικο. Η ‘’Παραγγελιά’’ (1980) 

του Παύλου Τάσιου και περισσότερο το ‘’Ρεµπέτικο’’ (1983 ) του 

Κώστα Φέρρη, ζωντανεύουν µε έναν παλλόµενο κινηµατογραφικό 

ρυθµό τη σχέση σινεµά/λαϊκού τραγουδιού. Μάλιστα, το «Μάνα 

µου Ελλάς», που περιλαµβάνεται στο soundtrack του δεύτερου, 

αποτελεί ένα από τα κορυφαία δείγµατα κινηµατογραφικής 

σύνθεσης στην ιστορία του ελληνικού σινεµά. Από την επόµενη 

δεκαετία µέχρι σήµερα, οι συναντήσεις της λαϊκής µουσικής και του 

ντόπιου κινηµατογράφου σπανίζουν. Βέβαια, από το ‘’Χάραµα’’ 

(1994 ) του Αλέξη Μπίστικα µέχρι τη θρυλική σκηνή στο σκυλάδικο 

«Βιετνάµ» του ‘’Όλα Είναι ∆ρόµος’’ (1994 ) του Παντελή 

Βούλγαρη, το µπουζούκι πάντα βρίσκει τρόπο να τρυπώσει στην 

οθόνη.  

3.3.2. Το ελαφρύ τραγούδι στον ελληνικό σινεµά 

Στα τραγούδια που παράγονταν από τη δεκαετία του 1920 και 

πέρα, έπαψε πλέον η έντονη επιρροή του ιταλικού µπελ κάντο. Οι 

συνθέτες επηρεάσθηκαν από τη γαλλική σχολή τραγουδιού, 

δηµιουργώντας τραγούδια ιδιαίτερα έντεχνα από µελωδική και 

αρµονική άποψη, συµβατών µε το ροµαντικό κλίµα της εποχής και 
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που µπορούσαν να λειτουργήσουν ως οικογενειακή αναψυχή. 

Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις, δεν δίσταζαν να αναµείξουν στις 

περίτεχνες µελωδίες και αρµονίες και µοτίβα ανατολίτικα ή 

ρυθµούς δανεισµένους από την ελληνική µουσική όπως τα 7/8. 

Όταν στα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1930 η Ελλάδα 

απέκτησε τη δυνατότητα παραγωγής δίσκων, κάτι που µέχρι τότε 

γινόταν στο εξωτερικό, αλλά και µε τα εγκαίνια του ραδιοφωνικού 

σταθµού Αθηνών το 1938, το σκηνικό άρχισε να αλλάζει. Τα 

τεχνικά µέσα πλέον, επέτρεψαν µια σχετικά γρήγορη διάδοση της 

µουσικής, έτσι ώστε το ελληνικό τραγούδι να αρχίσει σιγά – σιγά 

τις πρώτες προσπάθειες ανεξαρτητοποίησης από το θέατρο. Η 

έλευση της τεχνολογίας όµως εκτός από την εύκολη διάδοση, 

εξασφάλισε και την µεγαλύτερη πρόσληψη µουσικών 

πληροφοριών και µηνυµάτων από Ευρώπη και Αµερική. 

Οι επιρροές όµως δεν σταµάτησαν στο γαλλικό τραγούδι. Το 

αργεντίνικο ταγκό, από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, κατακτά τις 

καρδιές των αστών, όπως και άλλοι λατινοαµερικάνικοι ρυθµοί 

όπως το φοξ - τροτ, η σάµπα, η ρούµπα κ.ά. που ήλθαν να 

παραγκωνίσουν το βαλς που κυριαρχούσε µέχρι τότε, ενώ τζαζ 

ορχήστρες έκαναν την εµφάνισή τους στα πολυτελή νυχτερινά 

κέντρα της εποχής. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθούν τραγούδια που ενσωµάτωναν τα νέα µηνύµατα. 

Οι στίχοι των τραγουδιών µιλούσαν κυρίως για τον έρωτα, αλλά 

και για τη διασκέδαση, και το κρασί. 

Το ελληνικό σινεµά της εποχής προσέφερε στους συνθέτες 

βιοπορισµό αλλά και ένα ιδανικό πεδίο επεξεργασίας όλων των 

νέων µουσικών µηνυµάτων και ιδεών. 
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Έτσι δηµιουργήθηκε ολόκληρη κατηγορία τραγουδιών, τα 

λεγόµενα ελαφρά, η οποία απευθύνθηκε στη µεσαία και ανώτερη 

οικονοµικά και κοινωνικά αστική τάξη. 

O κινηµατογράφος, που σιγά-σιγά αρχίζει να εισπράττει επίσης 

τη µερίδα του λέοντος στις προτιµήσεις του κοινού για θέαµα και 

ψυχαγωγία, στηρίζει σε µεγάλο βαθµό την επιτυχία του, εκτός των 

άλλων και στην ύπαρξη τραγουδιών µέσα στις ταινίες. Τα ελαφρά 

τραγούδια, ιδιαίτερα των αµερικανικών ταινιών, που έχουν 

τεράστια απήχηση και επιτυχία, ενισχύουν την εγχώρια άνοδο 

αυτού του είδους. Επίσης, στις δεκαετίες του '40 και του '50 

παρατηρείται αξιοσηµείωτη αύξηση παραγωγής ελαφρών 

τραγουδιών, εξαιτίας ενός αρκετά σηµαντικού αριθµού νέων 

συνθετών που προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες. 

H µουσική γλώσσα του ελαφρού τραγουδιού, διαµορφωµένη 

ήδη από τον Aττίκ, τον Xαιρόπουλο, τον Γιαννίδη και τον Σουγιούλ 

(οι τρεις τελευταίοι θα εξακολουθήσουν να γράφουν τραγούδια 

µέχρι το τέλος σχεδόν της δεκαετίας του '50), δεν αφήνει πολλά 

περιθώρια στους συνθέτες αυτών των δεκαετιών, για θεαµατικές 

αλλαγές και ξεχωριστά επιτεύγµατα. Οι περισσότεροι από αυτούς 

ακολουθούν τα µουσικά πρότυπα που παρέλαβαν, 

προσαρµόζοντάς τα ο καθένας στο προσωπικό του ύφος. 

Ορισµένοι φλερτάρουν το αµερικανικό µουσικό ιδίωµα και 

στηρίζουν την αρµονική τους γλώσσα σ' αυτό: Γιάννης Σπάρτακος, 

Kώστας Kαπνίσης, Hρακλής Θεοφανίδης κ.ά. 

O ανταγωνισµός και οι διευρυµένοι επαγγελµατικοί ορίζοντες 

των συνθετών, θα επηρεάσουν ως ένα βαθµό την ποιότητα της 

µουσικής. Τα τραγούδια τους, θα έχουν ως κοινό παρονοµαστή µια 

πιο απλουστευµένη γραφή όσον αφορά τη µελωδική εκτύλιξη και 
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την αρµονική πλοκή, ενώ στους ρυθµούς της χαµπανέρας, του 

ταγκό, του βαλς και του φοξ θα προστεθούν το µπολερό, το 

µπούκι- µπούκι, η ρούµπα, το µάµπο, η κόγκα. Όσον αφορά στα 

θέµατα των στίχων, ο έρωτας, η απονιά και η καρδιά της γυναίκας, 

τα µάτια, τα χείλη, τα µαλλιά της, καθώς και τα κάλλη της Αθήνας 

και της Πλάκας, βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη, 

παραµερίζοντας άλλα, καυτά ζητήµατα του καθηµερινού βίου. Ας 

µην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι η µεταπολεµική περίοδος άλλαξε τη 

νοοτροπία, τα ενδιαφέροντα και τις διαθέσεις της µεγάλης µάζας 

του κοινωνικού σώµατος, η οποία αποζητάει τώρα την ανώδυνη 

φυγή από την πραγµατικότητα. 

 Το ελαφρό τραγούδι στρέφει την προσοχή του στον έρωτα και 

στα βάσανα της καρδιάς, σάµπως αυτά να είναι τα µόνα που 

έχουν ανάγκη οι Έλληνες της µεταπολεµικής περιόδου. Από την 

άλλη, η µαζικοποίηση της ψυχαγωγίας και ο αµερικανικός τρόπος 

ζωής, που έχουν κατακτήσει, στο µεταξύ, τον πληθυσµό των 

αστικών κέντρων, οδηγεί τους τραγουδοποιούς στο κυνήγι της 

εύκολης επιτυχίας και στη συµµόρφωση µε τους κανόνες που 

επιβάλλει η αγορά. Το τραγούδι αρχίζει να γίνεται δέσµιο των 

ρυθµών που είναι της µόδας, εξασφαλίζοντας έτσι την 

κατανάλωσή του στο αγοραστικό κοινό, που ενδιαφέρεται 

περισσότερο να το χορεύει παρά να το τραγουδάει. 

3.3.3. Το Μιούζικαλ στον ελληνικό κινηµατογράφο 

Στα µέσα της δεκαετίας του ’60, κάνει επίσης την  εµφάνισή του 

στον ελληνικό κινηµατογράφο, ένα νέο είδος το µιούζικαλ, µε τις 

ταινίες του Γιάννη ∆αλιανίδη και αλλάζει άρδην το σκηνικό στο 

ελληνικό σινεµά. Στο είδος αυτό κυριαρχεί το ταλέντο, η γνώση και 

η δεξιότητα του Μίµη Πλέσσα, ο οποίος µε την όµορφη και 
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κατάλληλη µουσική του, δείχνει ότι κατέχει το αντικείµενο. Στο 

σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι ο Πλέσσας είναι επίσης ένας 

από τους δύο τρεις σηµαντικότερους συνθέτες και σε άλλα είδη 

ταινιών. 

Η αντιπαροχή έχει ντοπάρει τον µικροαστισµό και η ανάπτυξη 

έχει γεννήσει µια µεσαία τάξη που έχει αλλεργία στη λέξη «λαϊκό». 

Οι ηθοποιοί γίνονται ερµηνευτές οι ίδιοι, το µπουζούκι αραιώνει τις 

εµφανίσεις του και όταν ο Νέος Ελληνικός Κινηµατογράφος φέρνει 

το «σινεµά του δηµιουργού» στη χώρα µας, κουβαλά µαζί του µια 

νέα αφηγηµατική αντίληψη για τη µουσική επένδυση µιας ταινίας. 

Το  µιούζικαλ είναι ένα είδος Θεάτρου, που περιλαµβάνει 

τραγούδια, διαλόγους  και χορό. Είναι ένας τρόπος να πεις µια 

ιστορία, να εκφράσεις το συναισθηµατικό περιεχόµενο της,  το 

χιούµορ, το πάθος, τον έρωτα, το θυµό, κινητοποιώντας µέσα από 

το κείµενο, τη µουσική, την κίνηση καθώς και τις τεχνικές πτυχές 

της ψυχαγωγίας. 

   Και φυσικά ένα µιούζικαλ δεν θα ήταν µιούζικαλ, αν δεν είχε 

τραγούδι και χορό που µπορούν να ξεσηκώσουν τον θεατή. Το 

µιούζικαλ ως ψυχαγωγία, γίνεται το πιο δηµοφιλές 

κινηµατογραφικό είδος στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1960. Τα 

τραγούδια  του έγιναν αµέσως επιτυχίες, οι χοροί του χορεύτηκαν 

στα πάρτι, η µουσική του είδους αγαπήθηκε από όλους.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι δεν ήταν απλές αποµιµήσεις 

του Χόλυγουντ, αλλά αντίθετα, το είδος απεικόνισε σηµαντικούς 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς προβληµατισµούς και είχε 

σηµαντική επίδραση στη λαϊκή κουλτούρα στην Ελλάδα. Το 

µιούζικαλ εξέφρασε την αισιοδοξία των καιρών, ενώ παράλληλα 

συνέλαβε τις εντάσεις από την ταχεία κοινωνική αλλαγή. 
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  ∆ύο είναι τα ονόµατα των δηµιουργών που άφησαν εποχή στο 

συγκεκριµένο είδος κινηµατογράφου: πρόκειται για τον Γιάννη 

∆αλιανίδη και τον Μίµη Πλέσσα . Ακολουθεί η παρουσίαση των 

σηµαντικότερων  ταινιών αλλά και µουσικών του είδους, που τις 

συνοδεύει. 

 ‘’Μερικοί το προτιµούν κρύο’’, µια ελληνική µουσική 

κωµωδία του 1962, της Φίνος Φιλµς  σε σενάριο και 

σκηνοθεσία Γιάννη ∆αλιανίδη. Την µουσική του, την έχει γράψει ο 

Μίµης Πλέσσας και µέσα από τα τραγούδια του απεικονίζεται ο 

τρόπος ζωής του µέσου Έλληνα αστού, την εποχή αυτήν. Μας λέει 

πως οι άνθρωποι τότε είχαν ως µοναδική αργία την Κυριακή και γι’ 

αυτό δεν έχαναν την ευκαιρία να φεύγουν από το σπίτι τους, ειδικά 

όταν ο καιρός τους το επέτρεπε. Παίρνουν το αυτοκίνητο τους, τον 

αγαπηµένο ή την αγαπηµένη τους και βρίσκουν καταφύγιο από την 

καθηµερινότητα σε µια ήσυχη παραλία. Ακόµη µέσα από τη 

µουσική καταλαβαίνουµε πως τότε χόρευαν ταγκό, swing και 

άκουγαν πολλά λαϊκά τραγούδια. 

Το "Κάτι να καίει", µια µουσική κωµωδία του 1963 σε σενάριο 

και σκηνοθεσία του Γιάννη ∆αλιανίδη. Την µουσική του την έχει 

γράψει πάλι ο Μίµης Πλέσσας. Μέσα από τη ταινία βλέπουµε την 

αγάπη ενός συγκροτήµατος που αποτελείται από πέντε νεαρούς 

άντρες, για τη µουσική και την αφοσίωσή τους σ' αυτή. 

Μαθαίνουµε πως για τον άνθρωπο, η µουσική δεν είναι µόνο η 

διασκέδαση του, αλλά µπορεί να είναι και ολόκληρη η ζωή του. Γι' 

αυτήν οι πρωταγωνιστές του µιούζικαλ αφήνουν τη ζωή τους στην 

Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν στην Αθήνα, ακολουθώντας το όνειρο 

τους να παίζουν για τους άλλους µουσική, κάνοντάς τους 

χαρούµενους. Με χάρτη το πάθος τους γι' αυτή, και οδηγό τους την 
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ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, την ακολουθούν σε όποιο δρόµο κι 

αν τους βγάζει, χωρίς να νοιάζονται πού τους πηγαίνει, αρκεί να 

ασχολούνται µ' αυτή. 

Το "Κορίτσια για φίληµα" είναι µια µουσική κωµωδία του 1965 

σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη  ∆αλιανίδη. Την µουσική του 

έχει γράψει ο Μίµης Πλέσσας. Μέσα από τα τραγούδια της 

µαθαίνουµε πολλά για εκείνη την εποχή όµως µέσα από ένα 

συγκεκριµένο τραγούδι, το "Ήρθες εσύ" µαθαίνουµε για την αγάπη. 

Βλέπουµε πως ο αγαπηµένος µιας κοπέλας εκφράζει τα 

συναισθήµατα του γι' αυτή τραγουδώντας της, κάτω από το 

φεγγάρι. Φαίνεται το πώς ένα τραγούδι µπορεί να εκφράσει το τί 

νιώθει κάποιος µέσα του, πώς µπορεί να το κάνει να ακουστεί 

µαγικό και να αφήσει µε µία φράση να εννοηθούν τόσα πολλά 

πράγµατα. 

3.4. Ο ΝΕΚ και η µουσική του 

Ο όρος «Νέος Ελληνικός Κινηµατογράφος» είχε γίνει, εδώ και 

τρεις δεκαετίες, αντικείµενο πολλών συζητήσεων, αναλύσεων και 

ερµηνειών µεταξύ δηµιουργών, κριτικών και µιας µερίδας του 

κοινού. Συζητήσεων και αναλύσεων που αποσκοπούσαν στο να 

καθοριστεί: η αναγκαιότητα της ύπαρξης του ΝΕΚ στον ελληνικό 

χώρο, ο διαχωρισµός του από τον παλιό εµπορικό κινηµατογράφο, 

ο ρόλος του στο κοινωνικό γίγνεσθαι, καθώς και ο τρόπος µε τον 

οποίο έπρεπε να σταθεί στα πόδια του. Ο ΝΕΚ, προβάλλοντας το 

αίτηµα της ανανέωσης και έχοντας το φωτοστέφανο του µη 

εµπορικού κινηµατογράφου, προσπαθεί να κάνει πράξη αυτές τις 

διακηρύξεις. Το αποτέλεσµα, όµως, δεν είναι ανάλογο µε το 

θόρυβο που έχει προκαλέσει. Το κοινό αδιαφορεί πλήρως, οι 

ταινίες προβάλλονται προ κενών καθισµάτων και η µόνη 
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ανταµοιβή των νέων κινηµατογραφιστών είναι η προσµονή µιας 

καλής κριτικής.. 

Τις εκτιµήσεις και τα συµπεράσµατα, που βγαίνουν από την 

παρατήρηση και τη µελέτη της µουσικής του ΝΕΚ, θα 

µπορούσαµε, ίσως, να τα περικλείσουµε στην παρακάτω φράση: 

Ότι ακριβώς είναι ο ΝΕΚ, το ίδιο, περίπου, είναι και η µουσική του. 

Όλα όσα τον συνιστούν και τον εκφράζουν προθέσεις, 

προβληµατισµοί, επιδιώξεις, πραγµατοποιήσεις και αποτελέσµατα, 

ισχύουν και για τη µουσική του. Για παράδειγµα, η άποψη ότι οι 

νέοι κινηµατογραφιστές θα 'πρεπε πρωτίστως να είναι καλλιτέχνες 

κι όχι τεχνίτες, ισχύει και για πολλούς από τους συνθέτες του ΝΕΚ. 

Οι τελευταίοι, απορρίπτοντας τη µουσική των συνθετών του 

παλιού ελληνικού κινηµατογράφου και µη έχοντας, στην 

πραγµατικότητα, την ικανότητα να κατανοήσουν την αξία της και να 

εµπεδώσουν τα επιτεύγµατά της, έστρεψαν την προσοχή τους σε 

ανεδαφικούς προβληµατισµούς και άκαρπες αναζητήσεις, 

παραµερίζοντας την αναγκαιότητα του µουσικού οπλισµού που 

όφειλαν να έχουν. 

Στην πλειονότητά τους ήταν συνθέτες χωρίς εµπειρία και 

επάρκεια µουσικών γνώσεων. Εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, οι 

περισσότεροι αγνοούσαν το χειρισµό µιας πλήρους ορχήστρας, 

όπως επίσης και τον κόσµο µιας πιο σύνθετης και πλούσιας 

αρµονικής γλώσσας, στοιχεία απαραίτητα για τη µουσική του 

κινηµατογράφου. Κυρίως όµως, αγνοούσαν τις ουσιαστικές 

λεπτοµέρειες για τη λειτουργία και τους τρόπους χρήσης της 

κινηµατογραφικής µουσικής. 

Ωστόσο, πρέπει να σηµειώσουµε ότι για πολλά ζητήµατα που 

αφορούν στη µουσική του ΝΕΚ δεν είναι υπεύθυνοι µόνο οι 
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συνθέτες, αλλά και οι ταινίες. Η ανατροπή της κλασικής αφήγησης 

δηµιούργησε αρκετά προβλήµατα στις µουσικές προσεγγίσεις. 

      Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στις επιλογές του µουσικού 

υλικού, στο ύφος, στη φόρµα και στην ανάπτυξη. Γι' αυτό, 

άλλωστε, το χωρίς συνάρτηση περιεχόµενο, που διακρίνει πολλές 

ταινίες, εµποδίζει την κατανόηση της ορθότητας της µουσικής και 

της θετικής ή µη συµβολής της σ' αυτές. 
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4. Έλληνες συνθέτες στον ελληνικό σινεµά 

4.1. Συνθέτες του Παλιού Ελληνικού κινηµατογράφου 

4.1.1. Μάνος Χατζηδάκης  

Ο Χατζηδάκης κάνει το ντεµπούτο του ως συνθέτης, το 1944 σε 

ηλικία µόλις 19 ετών, µε τη συµµετοχή του στο έργο ‘’Τελευταίος 

Ασπροκόρακας’’ του Αλέξη Σολοµού, στο Θέατρο Τέχνης 

του Κάρολου Κουν, ενώ το 1946, έχουµε την πρώτη του εργασία 

για τον κινηµατογράφο, στην ταινία ‘’Αδούλωτοι Σκλάβοι’’. 

Το 1949 υπογράφει τη µουσική για τον ‘’Κόκκινο βράχο’’, του 

Γρηγόρη Γρηγορίου, ενώ η δεκαετία του ‘50 αποτελεί µία περίοδο 

έντονης δηµιουργικής δράσης, καθώς ο Χατζηδάκης συνθέτει 

ασταµάτητα για το θέατρο και τον κινηµατογράφο, όπου γράφει 

µουσική για σαράντα περίπου ταινίες. Το έργο του συνολικά 

τυγχάνει µεγάλης αναγνώρισης και γίνεται ιδιαίτερα αγαπητό στο 

ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα γράφει πολλά σηµαντικά µουσικά 

έργα. 

Γράφει µουσική για µια σειρά από ταινίες του εµπορικού 

κινηµατογράφου όπως ‘’Ο γρουσούζης’’ (1952), σε σενάριο-

σκηνοθεσία Τζαβέλα, ‘’Κυριακάτικο ξύπνηµα’’(1954), σε σενάριο-

σκηνοθεσία Κακογιάννη, ‘’Μαγική πόλις’’(1954), σε σκηνοθεσία 

Κούνδουρου.  

Το 1955 συνεργάζεται µε τον Αλέκο Σακελάριο στην ταινία 

‘’Λατέρνα, φτώχια και φιλότιµο’’, για την οποία γράφει το ιδιαιτέρως 

αγαπητό από πολλές γενιές Ελλήνων ‘’Γαρύφαλλο στο αυτί’’.  

Την ίδια χρονιά, θα γράψει τη µουσική για δύο σηµαντικές ταινίες 

του ελληνικού κινηµατογράφου, τη ‘’Στέλλα’’, του Μιχάλη 
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Κακογιάννη, και την ‘’Ιστορία µιας κάλπικης λίρας’’, του Γιώργου 

Τζαβέλα.  

Το 1960 ήταν µία χρονιά µε πολλές διακρίσεις και βραβεία, 

καθώς του απονέµεται το πρώτο βραβείο στο Β' Φεστιβάλ 

Ελαφρού Τραγουδιού του Ε.Ι.Ρ. για το ‘’Κυπαρισσάκι’’ και την 

‘’Τιµωρία’’ µε τη Νάνα Μούσχουρη, ενώ στο Φεστιβάλ 

Κινηµατογράφου της Θεσσαλονίκης κερδίζει το βραβείο για τη 

µουσική του στο ‘’Ποτάµι’’ του Νίκου Κούνδουρου. Επίσης γράφει 

τα ‘’Τα Παιδιά του Πειραιά’’ για το ‘’Ποτέ την Κυριακή’’ του Ζυλ 

Ντασέν, τραγούδι µε το οποίο κεντρίζει το παγκόσµιο ενδιαφέρον 

του κοινού και κερδίζει το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου 

Τραγουδιού.  

Την επόµενη χρονιά συνθέτει µουσική για πολλές ταινίες όπως 

οι: ‘’Μανταλένα’’, ‘’Η Αλίκη στο ναυτικό’’, ‘’Το κοροϊδάκι της 

δεσποινίδος’’, ‘’Η κυρία δήµαρχος’’, ‘’Το κλοτσοσκούφι’’, 

‘’Ραντεβού στην Κέρκυρα’’, κ.α.   

Η παρουσία του Μάνου Χατζηδάκη στον κινηµατογράφο υπήρξε 

καταλυτική. Αν εξαιρέσουµε τις πρώτες επενδύσεις του στη 

δεκαετία του '40, που βασίστηκαν στη µέχρι τότε παράδοση, έτσι 

όπως αυτή διαµορφώθηκε από τους πρωτεργάτες της 

κινηµατογραφικής µουσικής στον τόπο µας, η κατοπινή δουλειά 

του προσκοµίζει µια νέα αισθητική αντίληψη.  

Ο Χατζηδάκης είναι ο πρώτος που αντιµετωπίζει την παράδοση 

έξω από το ηθογραφικό πλαίσιο, και σε όλη της την έκταση, 

προσλαµβάνοντας και τα πλέον απορριπτέα -για την κοινωνία της 

εποχής του- λαϊκά στοιχεία, και εντάσσοντάς τα σε ένα νέο 

µουσικό κράµα. Η λαϊκή µουσική ασκεί µεγάλη και καθοριστική 

επίδραση στην διαµόρφωση και εξέλιξη της µουσικής 
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προσωπικότητας του Χατζηδάκη, καθώς το ανήσυχο µυαλό και η 

πρωτοπόρα σκέψη του ανακαλύπτει και συλλαµβάνει την οµορφιά, 

την µελωδική δύναµη και την αυθεντικότητά της. Η γνησιότητα και 

η παρθενικότητα της έµπνευσης των λαϊκών δηµιουργών της 

εποχής ,τον συναρπάζουν. Η αναζήτηση αυτή, στον πλούτο και 

στις πηγές της λαϊκής ευαισθησίας, που µπολιάζει όλα τ' άλλα 

µουσικά του ακούσµατα, τον βοηθάει και τον οδηγεί να 

δηµιουργήσει ένα µουσικό ύφος ολότελα προσωπικό. Ένα µουσικό 

ύφος λιτό και µοναδικό, στο οποίο κυριαρχούν οι ευρηµατικές 

µελωδίες, οι απλές αρµονίες και οι πρωτότυπες ενορχηστρώσεις. 

Στον νέο χώρο που δηµιουργεί η σύνδεση του λαϊκού µε το 

λόγιο, ο Χατζηδάκης διατηρεί µία θεωρητική, αλλά και αισθητική 

απόσταση. ∆ιατηρεί πάντα την συναίσθηση ότι ο ίδιος είναι µη 

λαϊκός, ένας αστός παρατηρητής, ενώ παράλληλα προσεγγίζει τον 

όρο «λαϊκό» αυστηρά, αποδίδοντάς του µία σαφή και αφαιρετική 

έννοια, πέρα από τις συνήθεις κοινοτοπίες. 

«… Και για να εξηγηθούµε, όταν λέω κάτι λαϊκό δεν το εννοώ και 

για τον Λαό. Κατά σύµπτωση, ο Λαός κάθε άλλο παρά λαϊκός 

είναι. Τα µπουζούκια, οι µπαγλαµάδες και οι ζουρνάδες, είναι η 

συνήθειά του. Εµένα µ’ ενδιαφέρουν εκείνες οι λίγες, οι µοναδικές 

του στιγµές που ζει, χωρίς καλά-καλά να καταλαβαίνει την αλήθεια 

του. Είναι οι στιγµές που είναι σκέτα άνθρωπος, χωρίς την βία του 

Χρόνου, χωρίς την αγωνία του Χώρου, χωρίς την φθορά της Τάξης 

του…» 

Η τοποθέτηση αυτή του Χατζηδάκη τον οδηγεί να αναζητά για 

την µουσική του, ένα περιεχόµενο ουσιαστικό και µία γνήσια σχέση 

µε τον κόσµο. Αδιαφορεί για το ελαφρό τραγούδι, αυτό που δεν 

εκφράζει µίαν βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου, ενώ αποκηρύττει 
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µεγάλο µέρος του "λαϊκότροπου" έργου του -γραµµένου κατά βάση 

για τον ελληνικό κινηµατογράφο- για τον ίδιο λόγο. 

Ο Χατζηδάκης επιδιώκει µια µουσική ζωντανή, που να εκφράζει 

τους ανθρώπους και τον καιρό τους, και να µην είναι απλώς µια 

έκφραση τέχνης. Για τον λόγο αυτό απέρριψε το οικοδόµηµα της 

κλασσικής µουσικής, και επέλεξε απ’ την αρχή την ενασχόλησή 

του µε το τραγούδι ως «ερωτική πράξη και όχι ως µια έκφραση 

τέχνης» . «Πιστεύω» -γράφει ο Χατζηδάκης-«στο τραγούδι που 

µας αποκαλύπτει και µας εκφράζει εκ βαθέων, κι όχι σ' αυτό που 

κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθείσες συνήθειές µας.»  

 Είναι γνωστό ότι ο Χατζηδάκης είχε ένα δικό του τρόπο µε τον 

οποίο πραγµατοποιούσε τις συνθέσεις του. Συνήθως έγραφε µόνο 

τις µελωδίες και τα ακόρντα, και µε τη βοήθεια έµπειρων 

ενορχηστρωτών και µουσικών, διερευνούσε κάθε εκδοχή 

εναρµόνισης και ενορχήστρωσης µέχρι το τελικό αποτέλεσµα. 

Όµως, την έλλειψη επαρκών µουσικών γνώσεων, αντικαθιστούσε 

ένα πληθωρικό ταλέντο, ένα σπάνιο γούστο και ένα αλάθητο 

µουσικό ένστικτο. Ίσως, αυτή η έλλειψη επαρκών µουσικών 

γνώσεων, σε συνδυασµό µε το ταλέντο και την ικανότητά του να 

µεταχειρίζεται µε ξεχωριστό ήθος, το αντληµένο, από τις πηγές της 

λαϊκής ευαισθησίας, υλικό του, να δηµιούργησε αυτό το µοναδικό 

ύφος. Άλλωστε, η καινοτοµία του Χατζηδάκη ήταν η, εκ νέου και µε 

διαφορετικό τρόπο, εκµετάλλευση και µεταγραφή του λαϊκού 

µουσικού πλούτου και η προσαρµογή του στις ανάγκες και 

αισθητικές απαιτήσεις της εποχής. 

Ο Χατζηδάκης φτιάχνει µουσικές για ταινίες της «σειράς», όπως 

φαίνεται στη φιλµογραφία του, αλλά και για κάποιες που θα 

µείνουν στην ιστορία του ελληνικού και του παγκόσµιου 
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κινηµατογράφου. Ακόµα και τα ασήµαντα τραγούδια του, όπως τα 

ανέφερε ο ίδιος, είναι σηµαντικά αφού αγαπήθηκαν και 

χιλιοτραγουδήθηκαν από γενιές Ελλήνων και το κυριότερο, είναι 

και σήµερα αυτά που µας φτιάχνουν το κέφι. 

Τα τραγούδια και οι µουσικές του, σε ταινίες που του δινόταν 

δυνατότητα να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, όντως σε ταξιδεύουν. 

Περνούν ανάµεσα στο επικό και το καλλιτεχνικό για να 

διαµορφώσουν το δικό τους δρόµο, αυτόν που θα µείνει στον 

ελληνικό µουσικό χώρο 

Όσο και να φαίνεται κοινότυπο ένα µουσικό κοµµάτι, για 

παράδειγµα στην ταινία ‘’Λατέρνα, φτώχια και φιλότιµο’’, θα πρέπει 

να εξετάσουµε προσεχτικά αν όντως είναι. Ο δηµιουργός του είναι 

απαιτητικός, όχι ως προς το κοινό του, αλλά ως προς τον ίδιο τον 

εαυτό του. Ξέρει ότι µπορεί να δώσει περισσότερα, περιορίζεται 

στα λίγα γιατί η ίδια η παραγωγή τον περιορίζει. 

       Η λατέρνα, και ότι αυτή συµβόλιζε, έλυσε πολλά 

προβλήµατα και έδωσε πολλές µουσικές λύσεις στις επενδύσεις 

του Χατζηδάκη, ο οποίος για κάποιους λόγους προσπαθούσε ν' 

αποφύγει τον όγκο της µεγάλης ορχήστρας, επειδή ο ρωµαλέος 

ήχος της αντιστρατεύονταν, από τη µία πλευρά, τις διακηρύξεις του 

περί ελληνικότητας της µουσικής και, από την άλλη, το ήθος 

ορισµένων ταινιών. Άλλωστε, η χρησιµοποίηση, και ιδίως ο 

χειρισµός της µεγάλης ορχήστρας, θα µπορούσε να αποβεί 

µοιραίος για το λιτό και απέριττο µουσικό ύφος του συνθέτη. 

 Στις περισσότερες, λοιπόν, επενδύσεις του, ο Χατζηδάκης 

µεταχειρίζεται µικρά σύνολα που εξυπηρετούν εξίσου το ύφος, τις 

προθέσεις και τις δυνατότητές του. Και βέβαια, το αισθητικό 

αποτέλεσµα είναι αξιοθαύµαστο. Με λίγες εξαιρέσεις, όλες οι 
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επενδύσεις του είναι πανέµορφες και χαρίζουν έναν βαθύ και 

σπάνιο  λυρισµό στις εικόνες.  

Η  προσεκτική εξέταση µεγάλου µέρους της κινηµατογραφικής 

δουλειάς του δείχνει ότι η µουσική φόρµα των περισσότερων 

επενδύσεών του, δεν διαφέρει και δεν διαφοροποιείται από τη 

µουσική φόρµα των τραγουδιών. Συνήθως, στις επενδύσεις του 

κάνει χρήση της λύσης του λάιτµοτιφ, το οποίο βασίζεται σε µία ή 

περισσότερες µελωδίες που κυλάνε σαν τραγούδι σ' όλη τη 

διάρκεια της ταινίας. Βέβαια, ενίοτε γίνονται και κάποιες 

παραλλαγές στο λάιτ- µοτιφ, όµως το ενδιαφέρον τους δεν 

εντοπίζεται στην αρµονική ή αντιστικτική επεξεργασία, αλλά 

περιορίζεται στο ηχόχρωµα. Το µεγάλο πλεονέκτηµα, η µεγάλη 

δύναµη της κινηµατογραφικής µουσικής του Χατζιδάκι, βρίσκεται 

στις µελωδίες του, µελωδίες ευρηµατικές και πρωτόγνωρες, µε 

σπάνιο ήθος και οµορφιά.  

Ωστόσο, σε ορισµένες ταινίες, οι µουσικές επενδύσεις του, εκτός 

από τις ωραίες µελωδίες, έχουν και άλλα στοιχεία που τις 

καθιστούν εντελώς κινηµατογραφικές. Στην αισθηµατική κοµεντί 

του Τζαβέλα ‘’Μια ζωή την έχουµε’’ (1958), η µουσική στις 

περισσότερες σεκάνς και σκηνές, συνεργάζεται άψογα µε τα 

υπόλοιπα εκφραστικά µέσα της ταινίας και βοηθάει σηµαντικά στο 

αισθητικό της αποτέλεσµα. Χαρακτηριστική και ιδιαίτερα 

κινηµατογραφική είναι η λειτουργία της σ' ολόκληρη τη σεκάνς, 

εκείνη όπου ο ταµίας της τράπεζας, ο Κλέων (∆ηµήτρης Χορν), 

προσπαθεί ατέλειωτες ώρες, µε αγωνία και ένταση, ν' ανακαλύψει 

που βρίσκεται το λάθος στο πλεόνασµα του ενός και πλέον 

εκατοµµυρίου. Θαυµάσια, επίσης, είναι η λειτουργία της µουσικής 

και στην τελική σεκάνς, όπου τονίζει µε έξοχο και συγκινητικό 
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τρόπο τα συναισθήµατα της Μπιµπής (Υβόν Σανσόν), του Κλέωνα 

(∆ηµήτρης Χορν) και του θεσµοφύλακα (Βασίλης Αυλωνίτης). 

Πολύ σηµαντική, προσεκτικά µελετηµένη και µε εντελώς 

κινηµατογραφικό χαρακτήρα, είναι επίσης η δουλειά του 

Χατζηδάκη στην πολεµική περιπέτεια του Ντίµη ∆αδήρα ‘’Το νησί 

των γενναίων’’. Εδώ, η µουσική, ως ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό 

στοιχείο της κινηµατογραφικής γλώσσας, επιτελεί όλες τις 

λειτουργίες που απαιτεί από αυτήν η ταινία. Προετοιµάζει τις 

επερχόµενες εντάσεις, υπογραµµίζει τις δραµατικές κορυφώσεις, 

τονίζει τ' ανθρώπινα συναισθήµατα και γενικά υποστηρίζει 

υποδειγµατικά την ταινία ανεβάζοντας το επίπεδό της. Χωρίς 

αµφιβολία, η µουσική αυτής της ταινίας, είναι µία από τις δύο τρεις 

καλύτερες επενδύσεις του συνθέτη στον ελληνικό κινηµατογράφο.  

Όµως, εκείνη που έχει τη σφραγίδα του µοναδικού και σπάνιου 

χατζηδακικού ύφους, είναι η µουσική της αριστουργηµατικής 

ταινίας του Σακελάριου ‘’Χαµένα όνειρα’’ (1961). Μια υπέροχη, 

γεµάτη ποίηση µελωδία, που αποτελεί το λάιτµοτιφ της επένδυσης, 

πληµµυρίζει στην κυριολεξία την πλοκή, καθώς ενίοτε 

παραλλαγµένη µε ποικίλους ρυθµούς και ηχοχρωµατικούς 

συνδυασµούς και παιγµένη πότε από ένα βιολί και ένα ακορντεόν, 

πότε από ένα τσέλο και ένα µαντολίνο, πότε από µία ορχήστρα ή 

µια λατέρνα, άλλοτε χαρούµενη και ανάλαφρη, άλλοτε λυρική και 

άλλοτε σπαρακτικά δραµατική, πλουτίζει και απογειώνει τα 

συναισθήµατα και τις καταστάσεις που βιώνουν οι δύο βασικοί 

ήρωες, δηµιουργώντας ποιητικές εξάρσεις και υπερβάσεις στην 

καθηµερινή γλυκόπικρη ιστορία τους. 

       Ο Χατζηδάκης συνέχισε, σε αραιά όµως χρονικά 

διαστήµατα, να γράφει µουσική µέχρι το τέλος της ζωής του, σε 
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µερικές ακόµα ταινίες του ελληνικού κινηµατογράφου, όπως, για 

παράδειγµα, στο ‘’Ταξίδι του µέλιτος’’ (1979), σε σενάριο-

σκηνοθεσία Γιώργου Πανουσόπουλου, στην ταινία ‘’Ίνας ερωδιός’’ 

για τη Γερµανία (1987), σε σκηνοθεσία Σταύρου Τορνέ, και στις 

‘Ήσυχες µέρες του Αυγούστου‘’(1991), σε σενάριο-σκηνοθεσία 

Παντελή Βούλγαρη. Στις τελευταίες αυτές επενδύσεις του 

διαπιστώνουµε µια στροφή στη µουσική του προσέγγιση. 

Ειδικότερα στις δύο πρώτες ταινίες, η µουσική του βασίζεται σ' ένα 

µελωδικό υλικό επεξεργασµένο µε µια σύγχρονη, «αφηρηµένου» 

ενίοτε χαρακτήρα, αρµονική πλοκή. 

Μια πιο αυστηρή µελέτη αυτών των κοµµατιών θα µας δώσει την 

εικόνα αξιόλογων µουσικών και τραγουδιών, που στέκονται καλά 

και µεταφέρουν το κλίµα της ταινίας για την οποία είναι γραµµένες. 

Θα πρέπει να προσέξουµε ότι ο Χατζηδάκης δεν κάνει µια δουλειά 

«φασόν», δηλαδή ίδια για όλες τις µουσικές ενός συγκεκριµένου 

ύφους. Ακόµα και στο ίδιο ύφος, σε µια ίδια θεµατολογία ταινιών, 

οι µουσικές αλλάζουν. Όταν κάποιος τις ακούει, µπορεί να 

φανταστεί τις εικόνες της ταινίας και έστω στο ελάχιστο τη δράση 

που εγγράφεται σε µια συγκεκριµένη πλοκή. 

4.1.2. Μίκης Θεοδωράκης 

Ο µεγάλος αυτός συνθέτης πρωτοεµφανίζεται στον 

κινηµατογράφο, στο αντιπολεµικό δράµα ‘’Ξυπόλητο Τάγµα’’ 

(1953), του Γκρέγκ Τάλλας, η οποία και θεωρείται από τους 

σταθµούς στον νεώτερο Ελληνικό Κινηµατογράφο.  

Η µεγάλη του παρουσία ωστόσο, γίνεται στην αλησµόνητη ταινία 

του Αλέκου Αλεξανδράκη ‘’Συνοικία το Όνειρο’’ το 1961, ταινία που 

σηµαδεύει τον ελληνικό νεορεαλισµό. Το τραγούδι και η µουσική 

της ταινίας, µε τη θρυλική φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση, 
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στοιχειοθετούν το πρώτο αριστούργηµα του Μίκη Θεοδωράκη 

γραµµένο για την 7η τέχνη. 

Το 1962 ο Μιχάλης Κακογιάννης συναντά το µεγάλο συνθέτη, 

στη µεταφορά στη µεγάλη οθόνη, της τραγωδίας του Ευριπίδη 

‘’Ηλέκτρα’’. Η λειτουργία της µουσικής σ' αυτή την ταινία είναι 

συγκλονιστική και η συνεισφορά της στο αισθητικό αποτέλεσµα 

µεγάλη. 

Την ίδια χρονιά η µουσική του  Θεοδωράκη εδραιώνεται στο 

διεθνές κινηµατογραφικό στερέωµα µε την συνεργασία του µε τον 

Ζυλ Ντασέν στην ταινία ‘’Φαίδρα’’, όπου το τραγούδι ‘’Αστέρι µου 

φεγγάρι µου’’ το οποίο ερµηνεύει η αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη 

αφήνει εποχή και συγκλονίζει αισθητικά και λυρικά. 

    Το 1964, στο παγκόσµιο δράµα του Νίκου Καζαντζάκη 

‘’Αλέξης Ζορµπάς’’, ο Θεοδωράκης  συνεργάζεται µε τον Μιχάλη  

Κακογιάννη για άλλη µια φορά και κερδίζει υποψηφιότητα το 1966 

για τα µουσικά βραβεία Grammy µε το θρυλικό συρτάκι του 

Ζορµπά, το οποίο ανάγεται σε παγκόσµιο µουσικό και λαϊκό 

φαινόµενο, που δονεί την παγκόσµια µουσική και  γίνεται σύµβολο 

του ελληνικού λαού και του πολιτισµού του, για δεκαετίες. Ο 

διάσηµος συνθέτης οφείλει ένα µέρος της παγκόσµιας φήµης που 

απέκτησε στα µέσα της δεκαετίας του '60, στη µεγάλη διεθνή 

απήχηση και επιτυχία της µουσικής αυτής ,µουσική ‘έντεχνη-λαϊκή’ 

που η παρουσία της µέσα στην ταινία δεν έχει άλλο σκοπό, πέρα 

από την ανάδειξη του στοιχείου της λεβεντιάς, της ανεµελιάς και 

της µεσογειακής εκρηκτικότητας του κεντρικού ήρωα. Ο Κρητικός 

χορός ή το «συρτάκι», που έκανε το γύρο του κόσµου και έγινε της 

µόδας χάρη στην ταινία, δεν επιτελεί καµία άλλη κινηµατογραφική 

λειτουργία και επιπροσθέτως είναι «εκτός θέµατος» σε ορισµένες 
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περιπτώσεις, όπως, για παράδειγµα, στη σεκάνς της φουρτούνας. 

Ένα θετικό στοιχείο της επένδυσης ωστόσο, είναι η υπογράµµιση 

των ανθρωπίνων συναισθηµάτων, η οποία γίνεται σε δυο τρεις 

περιπτώσεις, µ' ένα µελωδικό µουσικό θέµα που παίζεται από 

µικρό σύνολο στο οποίο δεσπόζει άλλοτε το ακορντεόν και άλλοτε 

το τσέλο. 

Λειτουργική και κατάλληλη είναι, επίσης η µουσική του συνθέτη, 

στην ταινία του Κακογιάννη ‘’Η Ιφιγένεια’’ (1977),παρά την 

καταχρηστική ενίοτε χρησιµοποίηση των κρουστών οργάνων. 

Αυτών των κρουστών οργάνων που ακούγονται ασταµάτητα, και 

µερικές φορές χωρίς λόγο, από την αρχή µέχρι το τέλος της 

ταινίας. 

 Επόµενη ταινία την οποία ντύνει µουσικά ο µεγάλος συνθέτης, 

είναι ‘’Το µπλόκο’’ (1965), σε  σκηνοθεσία Άδωνη Κόρου, ιστορικό 

δράµα βασισµένο στην αιµατοβαµµένη ιστορία του Μπλόκου της 

Κοκκινιάς. 

Το 1969, µε την µουσική του στην επική ταινία ‘’Ζ’’ σε 

σκηνοθεσία Κώστα Γαβρά και σενάριο Jorge Semprun, κεντρίζει 

για άλλη µια φορά το ενδιαφέρον του κοινού καθώς αυτή γίνεται 

παγκόσµιο σύµβολο αντίστασης και ξεσηκωµού στις Φοιτητικές 

κινητοποιήσεις αλλά και στους λαϊκούς αγώνες ανά τον κόσµο και 

τιµάται το 1970 µε το Ά Βραβείο µουσικής Bafta Awards. Ο Μίκης 

Θεοδωράκης πέρα από τον λυρικό παραδοσιακό ερωτικό του 

τόνο, µε την µουσική του γίνεται πλέον σύµβολο κοινωνικής 

αντίστασης. 

Το 1971  γράφει τη µουσική για µια ακόµα ταινία του Μιχάλη 

Κακογιάννη µε θέµα Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, τις ‘’Τρωάδες’’ . 
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Το 1972 η εποποιία του Κώστα  Γαβρά στον πολιτικό 

κινηµατογράφο συνεχίζεται µε την ταινία του ‘’Κατάσταση 

Πολιορκίας’’ στην οποία φυσικά ο Μίκης Θεοδωράκης  δηλώνει το 

παρόν στη µουσική, η οποία αποκτά υποψηφιότητα Ά βραβείου 

µουσικής στα Bafta Awards το 1974.  

Το 1973 γράφει τη µουσική στην µεγάλη κλασική δραµατική 

ταινία του Sidney Lumet, ‘’Serpico’’, και για άλλη µια φορά είναι 

υποψήφιος για Ά βραβείο µουσικής στα Grammy το 1975. 

 Ο επόµενος µεγάλος Κινηµατογραφικός σταθµός του µεγάλου 

µας συνθέτη, πάλι µε τον Μιχάλη  Κακογιάννη στην ταινία του 

‘’Ιφιγένεια’’ µια εξαιρετική για τα Ελληνικά δεδοµένα µεταφορά στην 

Οθόνη της τραγωδίας του Ευριπίδη, όπου η εκπληκτική και 

ιδιαίτερα επιβλητική µουσική του συνθέτη, αποτελεί ιδανικό 

υπόβαθρο για την πλοκή του έργου. 

Το 1980 έρχεται µια ακόµα συγκλονιστική  πολιτική και  ιστορική 

ταινία του Νίκου Τζίµα ‘’Ο άνθρωπος µε το γαρίφαλο’’. Η ταινία 

διακρίνεται για τη δύναµη και τη µεγάλη της σφραγίδα στα ιστορικά 

δρώµενα, µε τη µουσική του συνθέτη να δίνει πάλι βροντερό 

παρόν. 

Η ταινία αναφέρεται στη δράση και στη θυσία του αγωνιστή της 

αριστεράς Νίκου Μπελογιάννη. Η µουσική χαρίζει δραµατικό 

µεγαλείο και υπάρχει µόνο όταν χρειάζεται να υπογραµµίσει τ' 

ανθρώπινα συναισθήµατα. Αξίζει να επισηµάνουµε την έξοχη 

λειτουργία της στη σκηνή της απολογίας του Μπελογιάννη στο 

δικαστήριο: Καθώς µιλάει, χωρίς να δείχνει ότι απολογείται και ενώ 

έχει φτάσει στο σηµείο της κορύφωσης, η µουσική κάνει διακριτικά 

την είσοδό της και εκτυλίσσεται σε χαµηλή ένταση 

υπογραµµίζοντας το λόγο, ο οποίος όµως σιγά-σιγά σβήνει και 
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χάνεται. Μένει µόνο η ανεβασµένη τώρα πια σε ένταση µουσική, 

ενώ στην οθόνη εξακολουθούµε να βλέπουµε σε γκρο πλαν το 

πρόσωπο του Μπελογιάννη που συνεχίζει να µιλάει χωρίς ν' 

ακούγεται! Είναι πράγµατι µια υπέροχη στιγµή της µουσικής, η 

οποία αναδεικνύεται ακόµα περισσότερο από το σκηνοθετικό 

εύρηµα του Νίκου Τζίµα. 

 Το 2000 ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει τη µουσική σε µια ακόµα 

ταινία, ‘’Φοβού τους Έλληνες’’ του John Tatoulis. 

Μέσα από το έργο του, στα 48 ολόκληρα χρόνια της 

καλλιτεχνικής του διαδροµής, το οποίο αριθµεί 69 

κινηµατογραφικές ταινίες στις οποίες έγραψε τη µουσική, 38 

soundtracks και 5 Ταινίες στις οποίες είχε τη Μουσική επίβλεψη, ο 

συνθέτης αναδεικνύεται σε έναν από τους κορυφαίους έλληνες 

δηµιουργούς, της 7ης τέχνης αλλά και της µουσικής γενικότερα.  

4.1.3. Αργύρης Κουνάδης 

Έγραψε πολλά είδη κλασσικής µουσικής όπως µουσική 

δωµατίου, µουσική για όπερες, αλλά και µουσική για θέατρο και 

κινηµατογράφο (σε περισσότερες από δέκα ταινίες). 

Ο Κουνάδης ανήκει, στην ευρωπαϊκή σχολή της 

κινηµατογραφικής µουσικής. Οι συνθέσεις του, εκτός από το 

µουσικό τους ενδιαφέρον, έχουν επίσης και το στοιχείο της 

ευρηµατικότητας ως προς τις λύσεις που επινοεί και δίνει σε 

διάφορες περιπτώσεις.  

Για παράδειγµα, στη µουσική της κωµωδίας των 

Ασηµακόπουλου-Τσιφόρου ‘’Ο πύργος των ιπποτών’’ συναντάµε 

διάφορα τέτοια ευρήµατα και επινοήσεις. Αρχίζει µ' ένα 

προανάκρουσµα από τα χάλκινα (σαν αυτά που ακούµε συχνά σε 

χολιγουντιανές ταινίες µε πύργους και ιππότες...) που 
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προετοιµάζει µια θαυµάσια, ελαφρώς σκωπτική, µουσική 

προκλασικού ύφους. Είναι προφανές εδώ ότι ο συνθέτης, µε 

χιούµορ και ειρωνική διάθεση, θέλει να δηµιουργήσει ένα κλίµα 

σοβαροφάνειας και επιτηδευµένης επισηµότητας. Στην ίδια ταινία, 

η ευφυής διασκευή, για πιάνο και έγχορδα, του γνωστού 

«Γαµήλιου Εµβατήριου» είναι διφορούµενη και έχει κωµικό 

χαρακτήρα. Στην αρχή ακούµε το µουσικό θέµα του από τα 

έγχορδα και στη συνέχεια από το πιάνο, µ' ένα τρόπο όµως που 

θυµίζει διπλοπενιές λαϊκών οργάνων. Είναι φανερός ο µουσικός 

συµβολισµός που χαρακτηρίζει τις δύο κοινωνικές τάξεις. 

Άλλωστε, στη σκηνή της χοροεσπερίδας, όπου ακούγεται η 

Σερενάτα αρ. 73 σε σολ µείζονα, του Μότσαρτ (µεταγραµµένη από 

το συνθέτη για κουαρτέτο εγχόρδων), σε µια στιγµή, ο 

οικοδεσπότης του πύργου Ντοµένικος ∆ελαρόσσα (Πέτρος 

Κυριακός) φωνάζει προς το µέρος της ορχήστρας:«στοπ», και λέει 

χαρακτηριστικά αναγγέλλοντας την άφιξη ενός µπουζουξή 

(Γιώργος Μητσάκης) και της κοµπανίας του: «Κυρίες, κύριοι, 

επειδή στη ζωή είναι κόσµος και κοσµάκης, κι ακούσαµε τη 

µουσική του κόσµου, τώρα θ' ακούσουµε τη µουσική του 

κοσµάκη...». 

Εξαίρετη σε ποιότητα και κινηµατογραφική λειτουργία είναι, 

επίσης, η µουσική του Κουνάδη στην ταινία του Νίκου Τσιφόρου 

‘’Το ποντικάκι’’(1954). Υπογραµµίζει και τονίζει µε κάθε 

λεπτοµέρεια όλες τις καταστάσεις, όπως για παράδειγµα, τη 

δράση, τα συναισθήµατα, τις εντάσεις, τις δραµατικές κορυφώσεις. 

Μια από τις ωραιότερες επενδύσεις του ελληνικού 

κινηµατογράφου, είναι η µουσική του συνθέτη για την κοινωνική 

σάτιρα του Ντίνου ∆ηµόπουλου ‘’Τζο ο τροµερός’’. Η ταινία 
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βασίζεται σε µια ιστορία αστυνοµικής, κατά κάποιον τρόπο, 

πλοκής, στην οποία συνυπάρχουν ο έρωτας, οι κωµικές και 

συνάµα τρυφερές και ανθρώπινες καταστάσεις. Η µουσική, άλλοτε 

µε παράλληλο και άλλοτε µ' αντιστικτικό τρόπο, σχολιάζει µε 

‘’λεπτοµέρεια’’ όλα αυτά.  

Στη σεκάνς για παράδειγµα της διάρρηξης του σπιτιού, όπου οι 

ερασιτέχνες «κακοποιοί», ο Τζο (Ντίνος Ηλιόπουλος) µε το 

σύντροφό του (Νίκος Ρίζος), κάνουν διάφορες γκάφες, ο 

παράλληλος σχολιασµός της µουσικής έχει ύφος µυστηρίου, αλλά 

ταυτόχρονα είναι κωµικός και σατιρικός. Στη σκηνή, την επόµενη 

µέρα το πρωί, στο άντρο των κακοποιών, όπου είναι δεµένος ο 

Τζο, η µουσική δεν εκφράζει την κακοποίησή του, αλλά, αντίθετα, 

κάνοντας αντίστιξη µε την εικόνα, είναι τρυφερή και λυρική για να 

µας θυµίσει τις ευτυχισµένες στιγµές τις οποίες έζησε µε την 

κοπέλα (Μαργαρίτα Παπαγεωργίου) που γνώρισε το προηγούµενο 

βράδυ κατά τη διάρκεια της διάρρηξης και της ληστείας, η οποία 

τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε. 

Ωραιότατη είναι επίσης, η µουσική του Κουνάδη που γράφτηκε 

για την ξεχωριστή ταινία του Τάκη Κανελλόπουλου ‘’Ουρανός’’ 

(1962). Θαυµάσια και εντελώς κατάλληλη, χαρίζει µία σπάνια 

λυρική διάσταση στην κινηµατογραφική αφήγηση. 

Η σηµαντικότερη, όµως, κατάθεση του Κουνάδη στον ελληνικό 

κινηµατογράφο είναι η µουσική του στο υπέροχο και κορυφαίο 

δηµιούργηµα του Γιώργου Τζαβέλα ‘’Αντιγόνη’’ (1961). Πέρα από 

την άψογη κινηµατογραφική λειτουργία της, προσθέτει ένα ειδικό 

βάρος στην ταινία, προβάλλοντας και υπογραµµίζοντας µε έξοχο 

τρόπο, τον εσωτερικό αγώνα και το ψυχικό µεγαλείο της τραγικής 

ηρωίδας. 
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Ο Κουνάδης έγραψε µουσική µόνο για είκοσι δύο ταινίες. Όµως, 

η µικρή αυτή σε ποσότητα δουλειά του, είναι µεγάλη σε προσφορά 

και αξία. Οι συνθέσεις του είναι υποδειγµατικές και πιστοποιούν τη 

βαθιά γνώση και αίσθηση που έχει, για το ρόλο και τη λειτουργία 

της µουσικής στον κινηµατογράφο. 

4.1.4. Κώστας Καπνίσης 

O Κώστας Καπνίσης ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του '40, 

αλλά το µεγάλο, πρωτοπόρο ταλέντο του αναγνωρίστηκε µερικά 

χρόνια αργότερα. Από τους κορυφαίους ενορχηστρωτές της 

µεταπολεµικής περιόδου, υπήρξε ο κύριος εκφραστής της 

µετάγγισης του αµερικανικού µουσικού ιδιώµατος στο ελληνικό 

τραγούδι. H µουσική του δεν θωπεύει το γούστο του απλού 

ακροατή, απευθύνεται περισσότερο σ' ένα πιο καλλιεργηµένο 

κοινό. 

Έχει γράψει τη µουσική περισσοτέρων από 110 

κινηµατογραφικών ταινιών. Είχε τιµηθεί µε Χρυσό Μετάλλιο στο 

Φεστιβάλ Τραγουδιού της Βραζιλίας (1967), Βραβείο καλύτερης 

µουσικής στη ταινία ‘’Τα χέρια’’ (Θεσσαλονίκη 1962) καθώς και 

ιδιαίτερα βραβεία για τη µουσική των ταινιών ‘’Ο Πανικός’’ (1969), 

και ‘’Αλέξανδρος ο Μέγας στην Ιστορία και τον θρύλο’’ 

(Θεσσαλονίκη 1977). 

    ∆εν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι ο Κώστας Καπνίσης, 

είναι ο ποντίφικας της κινηµατογραφικής µουσικής στον τόπο µας. 

Όλες, ανεξαιρέτως, οι συνθέσεις του για τον κινηµατογράφο είναι 

άψογες και έχουν όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τις µουσικές επενδύσεις εκείνες, οι οποίες είναι 

ικανές ν' απογειώσουν µια ταινία. 
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Ο Καπνίσης έκανε την εµφάνισή του στον ελληνικό 

κινηµατογράφο στις αρχές της δεκαετίας του '50, 

πραγµατοποιώντας µέχρι το 1956 ωραίες επενδύσεις σε µερικές 

ταινίες που δεν είχαν καµία καλλιτεχνική αξία, µε εξαίρεση το 

‘’Χαρούµενο ξεκίνηµα’’ (1954), σε σκηνοθεσία Ντίνου 

∆ηµόπουλου, στο οποίο συµµετείχε ως ενορχηστρωτής και κατά 

το ήµισυ ως συνθέτης, γράφοντας τη µουσική για τα χορευτικά 

νούµερα. Το 1956 γράφει τη µουσική στην ταινία του Ανδρέα 

Λαµπρινού ‘’Το κορίτσι µε τα παραµύθια’’, το 1957 στην ταινία του 

∆ηµήτρη Ιωαννόπουλου ‘’Ο Φανούρης και το σόι του’’ και το 1958 

στην ταινία του Νίκου Τσιφόρου ‘’Ο λεφτάς’’. Το 1959 γράφει τη 

µουσική στην ταινία του Ανδρέα Λαµπρινού ‘’Ματωµένο 

ηλιοβασίλεµα’’, που προβάλλεται στο φεστιβάλ των Καννών.  

Η χρονιά αυτή είναι ένας σταθµός όχι µόνο στην πορεία του 

συνθέτη, αλλά και σ' ολόκληρη την ιστορία της µουσικής του 

ελληνικού κινηµατογράφου. Η δύναµη, η οµορφιά και κυρίως η 

εντελώς κινηµατογραφική ταυτότητα αυτής της σύνθεσης, 

αποκαλύπτει τη σπάνια αίσθηση του Καπνίση στο είδος αυτό της 

µουσικής. Η εντύπωση που προκαλεί στους καλλιτεχνικούς 

κύκλους είναι τεράστια και οι πόρτες του ελληνικού 

κινηµατογράφου ανοίγουν διάπλατα στο συνθέτη. Την ίδια χρονιά 

γράφει µουσική για άλλες τέσσερις ταινίες και την επόµενη για 

οκτώ. Στη δεκαετία του '60 θα-είναι ο ένας από τους δυο-τρεις 

συνθέτες που κυριαρχούν στο χώρο. 

Σε σχέση µε την άριστη και άψογη ποιότητα της δουλειάς του, η 

ποσότητα των συνθέσεών του είναι πολύ µεγάλη, γιατί θα πρέπει 

να σηµειώσουµε ότι, παρά τις δυνατότητες και τις ευκολίες του, ο 

Καπνίσης έγραφε µε υπέρµετρη προσοχή, ζήλο και µεράκι την 
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παρτιτούρα της κάθε ταινίας. Παρτιτούρα όχι για τέσσερα πέντε 

όργανα, αλλά τις περισσότερες φορές, για πλήρη συµφωνική 

ορχήστρα. 

Στη ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη ‘’Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο’’ 

(1962), όπου η µουσική, από την αρχή κιόλας µας προϊδεάζει για 

τον κωµικό, αλλά συνάµα και αστυνοµικό, χαρακτήρα της, ένας 

νεαρός (∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ) µπλέκει χωρίς να το καταλάβει µε 

µια σπείρα που παραχαράσσει δολάρια και ερωτεύεται την αρχηγό 

της, µια όµορφη τυχοδιώκτρια (Ντανιέλ Λοντέρ). Οι κωµικές, οι 

αστυνοµικές και οι ερωτικές σκηνές, αναδεικνύονται από µια 

µουσική εντελώς κατάλληλη, που τις παρακολουθεί πιστά και τις 

σχολιάζει µε υποδειγµατικό τρόπο. Αξίζει να σηµειώσουµε τις 

σκηνές της καθηµερινότητας, που επενδύονται µ' ένα όµορφο και 

χαρακτηριστικό πιτσικάτο από τα έγχορδα, τη σκηνή του 

κυνηγητού που τονίζεται από µια ανάλογη µουσική δράση και τις 

ερωτικές σκηνές που υπογραµµίζονται από εύστοχες, 

συγκρατηµένες, παθιάρικες και µε µια δόση ειρωνείας, µελωδίες. 

Ολόκληρη η µουσική επένδυση είναι ταυτόσηµη µε τις κωµικές, τις 

αστυνοµικές και τις ερωτικές καταστάσεις της ταινίας και το 

ξετύλιγµά της ακολουθεί, στην κυριολεξία καρέ-καρέ και νότα-νότα, 

τη ροή της εικονογραφήγησης. Και εδώ πρέπει να σηµειώσουµε 

ότι ο Καπνίσης έχει την ικανότητα και τη δεξιοτεχνία, µέσα στην 

ίδια σύνθεση και χωρίς αυτή να χάνει τη συνέχεια της και να 

κατακερµατίζεται µε παύσεις διαρκείας ή τελικές πτώσεις, να 

αλλάζει κάθε φορά και όπου χρειάζεται, το χαρακτήρα της 

µουσικής, έτσι ώστε αυτή να συνταιριάζεται µε τις εικόνες και να 

επεκτείνει το νόηµά τους. 
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Στη µουσική στην ταινία του Ντίνου ∆ηµόπουλου ‘’Κοντσέρτο για 

πολυβόλα’’ (1967) το σενάριο βασίζεται σε µια παράδοξη ιστορία 

κατασκοπίας, που ξεκινάει λίγο πριν τον πόλεµο του '40 και 

εξελίσσεται σ' ένα µελόδραµα όπου κυριαρχεί ο πατριωτισµός και 

ο έρωτας. Η µουσική της αρχής ξεκινάει µ' ένα ξέσπασµα, που 

προετοιµάζουν τα τυµπάνια, απ' ολόκληρη την ορχήστρα, το οποίο 

σύντοµα παραχωρεί τη θέση του σ' ένα δραµατικό µουσικό θέµα 

το οποίο εκτυλίσσεται µε επικούς τόνους. Στην πορεία, αυτό το 

δραµατικό θέµα, εξελίσσεται και σιγά-σιγά, µε τους κατάλληλους 

χειρισµούς, γίνεται ερωτικό, γεµάτο λυρικές εξάρσεις. Όλες αυτές 

οι αλλαγές και µεταπτώσεις που συντελούνται στη µουσική, 

αποτελούν µια ενιαία σύνθεση η οποία έχει σκοπό να 

προετοιµάσει τη διάθεση και την ψυχολογία του θεατή για όλα όσα 

πρόκειται να συµβούν στην οθόνη. Ολόκληρη η µουσική της 

ταινίας είναι καταπληκτική και πανέµορφη. Κυρίως όµως λειτουργεί 

αξιοθαύµαστα, παρακολουθώντας από κοντά και την παραµικρή 

λεπτοµέρεια. Υποστηρίζει τη δράση, προετοιµάζει τις επερχόµενες 

εντάσεις, απογειώνει τ' ανθρώπινα συναισθήµατα και είναι 

παρούσα όπου χρειάζεται για να υπογραµµίζει κάθε κατάσταση. 

Ιδιαίτερα εύστοχη είναι στη λειτουργία του φλας-µπακ, κάθε φορά 

που ο φακός µάς δείχνει την ηρωίδα (Τζένη Καρέζη) να βυθίζεται 

στον κόσµο των αναπολήσεων της. Το πέρασµα στο παρελθόν 

επιτυγχάνεται µε µια απίστευτη δεξιοτεχνία, καθώς η 

προηγούµενη, ήδη υπάρχουσα, µουσική καταλήγει, την κατάλληλη 

στιγµή, σε µια πλάγια αρµονική πτώση, στην οποία κυριαρχούν τα 

γκλισάντο της άρπας.  

Η ταινία ‘’Τα χέρια’’ (1962) του ελληνοαµερικανού Τζον Κοντές, 

έχει ως θέµα της τη δηµιουργική δύναµη των χεριών, δηλαδή του 
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ανθρώπου. Του ανθρώπου που µπορεί να κτίσει ή να γκρεµίσει, 

να δώσει τη χαρά ή τη λύπη, να προσφέρει τη ζωή ή να σπείρει το 

θάνατο. Η µουσική του Καπνίση υποκαθιστά στην κυριολεξία τον 

απουσιάζοντα λόγο και αποτελεί τον συνεκτικό ιστό της 

κινηµατογραφικής αφήγησης. Οι εικόνες φορτίζονται από τη 

δύναµή της και αποκτούν τεράστιες διαστάσεις. Τα ευρήµατα και οι 

επινοήσεις της, αναδεικνύουν την κάθε σκηνή και της προσδίδουν 

µια ιδιαίτερη ευγλωττία. Η µουσική, άλλοτε λυρική άλλοτε 

δραµατική και άλλοτε ανάλαφρη και χαριτωµένη, µιλάει τη δική της 

ξεχωριστή γλώσσα και λέει πολύ περισσότερα από τις εικόνες. Ο 

Καπνίσης µεταχειρίζεται πλήρη ορχήστρα περίπου σαράντα 

οργάνων και µεικτή χορωδία που τραγουδάει χωρίς λόγια, 

κάνοντας χρήση όλων των τρόπων της ενορχήστρωσης και 

εξαντλώντας όλους τους ηχο- χρωµατικούς συνδυασµούς. Αρκετές 

φορές όµως χρησιµοποιεί ένα ή δύο όργανα ή µια µικρή οµάδα για 

τις ανάγκες της κάθε σκηνής. Υπάρχουν πολλές ακόµα, 

διαφορετικές µεταξύ τους, σκηνές, που δίνουν την ευκαιρία στο 

συνθέτη να χρησιµοποιήσει κάθε είδους µουσικά ιδιώµατα (τζαζ, 

λαϊκά µοτίβα, κ.ά.),µε όλους τους δυνατούς ηχοχρωµατικούς και 

αρµονικούς συνδυασµούς. Ολόκληρη η µουσική του Καπνίση 

εκτυλίσσεται και αναπτύσσεται ως µια κινηµατογραφική σουίτα, 

που όχι µόνο αντικαθιστά τους διαλόγους της ταινίας, αλλά την 

πλουτίζει µ' ένα σπάνιο λυρισµό, αναδεικνύοντας έτσι τη µορφή και 

το περιεχόµενό της. 

      Ο Καπνίσης είχε την ικανότητα, το ταλέντο και τη γνώση, να 

γράφει µουσική για κάθε είδους ταινίες: Μελοδράµατα, κοµεντί, 

ηθογραφίες,  αστυνοµικές και οποιεσδήποτε άλλες κι αυτό γιατί 

γνώριζε σε βάθος όλα τα µουσικά ιδιώµατα, τα οποία 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

62 

 

χρησιµοποιούσε µε άνεση και ευκολία. Επίσης, γνώριζε σε βάθος 

όλα τα µυστικά της ορχήστρας, από την πλήρη συµφωνική έως τα 

κάθε είδους µικρά σύνολα. Οι ενορχηστρώσεις του, στέρεες και 

µεστές από ιδέες, ηχοχρώµατα και κάθε είδους ευρηµατικές 

επινοήσεις, αποτελούν υποδείγµατα µουσικού κάλλους. 

Το βασικότερο γνώρισµα του Καπνίση είναι ότι αντιλαµβάνεται 

τις µουσικές ανάγκες της κάθε ταινίας και δίνει πάντα το ανάλογο 

µουσικό ύφος. Για παράδειγµα, οι ταινίες: ‘’Έγκληµα στο 

Κολωνάκι’’, σε σενάριο-σκηνοθεσία Τζανή Αλιφέρη, ‘’Ο 

κατήφορος’’ (1961), σε σενάριο-σκηνοθεσία Γιάννη ∆αλιανίδη, 

‘’Πεζοδρόµιο’’ (1962), σε σκηνοθεσία Ντίµη ∆αδήρα, ’’Όταν η πόλις 

πεθαίνει’’ (1969), σε σκηνοθεσία Γιάννη ∆αλιανίδη, όπως επίσης 

και πολλές άλλες παρόµοιες, που βασίζονται σε ιστορίες µε 

περιεχόµενο επίσης αστυνοµικό, κοινωνικό και ερωτικό, 

επενδύονται µε ανάλογη µουσική. Εδώ ο Καπνίσης µεταχειρίζεται 

άλλοτε κλασικό και άλλοτε µοντέρνο ύφος χρησιµοποιώντας δύο 

ορχήστρες: µια πλήρη συµφωνική για ορισµένες σκηνές και 

καταστάσεις, και µία µικρή ορχήστρα τζαζ για κάποιες άλλες. Είναι 

καταπληκτικός ο τρόπος µε τον οποίο το ύφος της µουσικής 

αλλάζει, κάθε φορά και όπου χρειάζεται, χαρακτήρα, 

ακολουθώντας τις ανάγκες της κινηµατογραφικής αφήγησης. 

Σκηνές αγωνίας και µυστηρίου που εναλλάσσονται µε σκηνές 

έρωτα και πάθους, επενδύονται αντίστοιχα από κοµµάτια τζαζ, 

που εναλλάσσονται µε κοµµάτια ροµαντικά και παθητικά. Η 

µουσική σ' αυτές τις ταινίες είναι σφριγηλή και πλήρης εντάσεων. 

Στις ταινίες: ‘’Μπουµπουλίνα’’, σε σκηνοθεσία Κώστα Ανδρίτσου, 

‘’Καραγκούνα’’ (1961), σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Αθανασιάδη, ‘’Ο 

αντάρτης του βάλτου’’ (1969), σε σενάριο-σκηνοθεσία ∆ηµήτρη 
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Αθανασιάδη, ‘’Μαντώ Μαυρογένους’’ (1971), σε σκηνοθεσία 

Κώστα Καραγιάννη, ‘’Ο Παπαφλέσσας’’ (1971), σε σκηνοθεσία 

Ερρίκου Ανδρέου, ‘’Σουλιώτες’’ (1972), σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη 

Παπακων- σταντή, ‘’Το φρούριο των αθανάτων’’ (1972), σε 

σκηνοθεσία Τζον Κρίστιαν, και άλλες παρόµοιες, κυριαρχεί το 

ελληνικό µουσικό  ιδίωµα δοσµένο άλλοτε µε πλήρη ορχήστρα και 

άλλοτε µε µικρά σύνολα που αποτελούνται από λαϊκά όργανα 

(σαντούρι, κλαρίνο, κρητική λύρα, κ.ά.).  

Το αξιοσηµείωτο είναι ότι οι επενδύσεις αυτών των ταινιών, που 

βασίζονται στο ελληνικό µουσικό ιδίωµα, έχουν εντελώς 

κινηµατογραφικό χαρακτήρα, πράγµα αρκετά δύσκολο. Γιατί εδώ 

πρέπει να σηµειώσουµε, ότι το ελληνικό µουσικό ιδίωµα δεν είναι 

το πιο κατάλληλο για σκηνές δράσης, αγωνίας και πολέµου, από 

τις οποίες κατακλύζονται αυτού του είδους οι ταινίες. Εντούτοις, ο 

Καπνίσης καταφέρνει, µε τους κατάλληλους χειρισµούς, να δώσει 

σ' αυτό το µουσικό ιδίωµα τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

προσιδιάζουν στον κινηµατογράφο, διατηρώντας, ωστόσο, το 

ελληνικό ύφος. 

Στις αισθηµατικές, µελοδραµατικές ταινίες: ‘’Χωρίς ταυτότητα’’ 

(1963), σε σκηνοθεσία Γιάννη ∆αλιανίδη, ‘’Το δόλωµα’’ (1964), σε 

σενάριο-σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου, ‘’Το παρελθόν µιας 

γυναίκας’’ (1968), σε σκηνοθεσία ∆αλιανίδη επίσης, ‘’Πολύ αργά 

για δάκρυα’’ (1968), σε σκηνοθεσία Πάνου Γλυκοφρύδη, ‘’Τζένη-

Τζένη’’ (1969), σε σκηνοθεσία Ντίνου ∆ηµόπουλου, ‘’Αγάπη για 

πάντα’’ (1970), σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη, και πολλές 

άλλες παρόµοιες, η µουσική, παιγµένη από πλήρη ορχήστρα, έχει 

ανάλογο ύφος και είναι εντελώς κατάλληλη και κινηµατογραφική. 

Εδώ κυριαρχούν µελωδίες εξαίσιου κάλλους, εναρµονισµένες και 
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ενορχηστρωµένες µε δεξιοτεχνία και τρόπο τέτοιο ώστε να 

αξιοποιείται ο ρόλος και οι δυνατότητες της κάθε οµάδας των 

οργάνων. Στις λυρικές εξάρσεις και τις δραµατικές κορυφώσεις, 

που είναι απαραίτητες στις περισσότερες σκηνές αυτών των 

αισθηµατικών και µελοδραµατικών ταινιών, κυριαρχούν τα 

έγχορδα, τα οποία συνήθως συνδυάζονται µε το πιάνο, 

δηµιουργώντας ένα µουσικό αποτέλεσµα που θυµίζει κονσέρτο. 

Όλος αυτός ο µελωδικός και αρµονικός πλούτος, µε τη στέρεα και 

ισορροπηµένη ενορχήστρωση, είναι αναγκαίος σ' αυτό το είδος 

των ταινιών, γιατί καλύπτει τις δραµατουργικές τους αδυναµίες και 

υπερασπίζει τον αισθηµατικό και µελοδραµατικό χαρακτήρα τους. 

Υπάρχουν όµως και άλλα είδη ταινιών, όπου οι επενδύσεις του 

συνθέτη είναι τελείως διαφορετικές. Για παράδειγµα, ‘’Ο µικρός 

δραπέτης’’ (1969) και ‘’Η ζούγκλα των πόλεων’’ (1970), και οι δύο 

του Σταύρου Τσιώλη, είναι ταινίες που ξεφεύγουν κάπως από τις 

γνωστές συνταγές. Το ύφος και το περιεχόµενό τους προκαλούν 

ερεθίσµατα για άλλου είδους µουσικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη 

ταινία, ο Καπνίσης χρησιµοποιεί κανονική ορχήστρα. Σε αρκετές 

άλλες σκηνές όµως, µεταχειρίζεται, µε αξιοσηµείωτο και 

χαρακτηριστικό τρόπο, πότε µόνο µια κιθάρα, πότε ένα φλάουτο κι 

ένα µεταλλόφωνο, πότε ένα ακορντεόν κι ένα πιάνο, και πότε µια 

µικρή µπαντίνα (πίκολο φλάουτο, τροµπέτα, τούµπα, ταµπούρλο), 

που παίζει ένα χαριτωµένο και παιχνιδιάρικο µαρς. Η µουσική του 

‘’Μικρού δραπέτη’’, παραπέµπει σε υπέροχες στιγµές του ιταλικού 

κινηµατογράφου και στις θαυµάσιες συνεργασίες του Φρεντερίκο 

Φελίνι µε τον Νίνο Ρότα.  

Στη ‘’Ζούγκλα των πόλεων’’, η µουσική είναι ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική και εύστοχη. Εδώ ο Καπνίσης συγκροτεί µια 
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πρωτότυπη και ξεχωριστή ορχήστρα που αποτελείται από τέσσερα 

φλάουτα, κλαρίνο, κλαρίνο µπάσο, τροµπέτα, βιµπράφωνο, πιάνο, 

κοντραµπάσο και κρουστά. Εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες των 

οργάνων και χρησιµοποιώντας διάφορα εκφραστικά µέσα, 

δηµιουργεί µε τη µουσική του το κλίµα µυστηρίου και αγωνίας που 

χρειάζεται η ταινία. 

Η εικόνα της προσφοράς του Κώστα Καπνίση στον ελληνικό 

κινηµατογράφο θα µπορούσε να ολοκληρωθεί µε τον σχολιασµό 

της µουσικής πολλών ακόµα ταινιών, από τις εκατό και πλέον, τις 

οποίες έχει επενδύσει µουσικά, όµως, δεν υπάρχει ούτε µία ταινία 

που η µουσική της να µην έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. 

Ένα αξιοσηµείωτο στοιχείο στις µουσικές προσεγγίσεις του 

Καπνίση είναι η χρήση του λάιτµοτιφ, το οποίο χαρακτηρίζει ένα 

πρόσωπο, µια ιδέα ή ένα συναίσθηµα. Η περιοδική επανάληψη 

του λάιτµοτιφ γίνεται για να µας υπενθυµίζει αυτό το πρόσωπο, την 

ιδέα ή το συναίσθηµα. Ο κινηµατογράφος διαπραγµατεύεται 

θέµατα, διηγείται ιστορίες, προβάλλοντας ιδέες, πρόσωπα ή 

συναισθήµατα που γεννιούνται από αυτές. Και αυτή η 

διαπραγµάτευση, που γίνεται µέσω της εικόνας και του λόγου, 

ενισχύεται από τη µουσική, η οποία έχει τη δυνατότητα της 

προσφυγής, εκτός των άλλων, και στη λύση του λάιτµοτιφ. 

Η ταινία του Αλέκου Σακελάριου ‘’Το δόλωµα’’, εµπλουτίζεται µ' 

ένα βαθύ λυρισµό από το λάιτµοτιφ, που βασίζεται στην 

πανέµορφη µελωδία του τραγουδιού «Άσ' το χεράκι σου». Κάθε 

φορά που εµφανίζεται, κάθε φορά που επεµβαίνει, θυµίζει την 

άδολη και γλυκιά ερωτική σχέση της Καίτης (Αλίκη Βουγιουκλάκη) 

και του Μίλτου (Βαγγέλης Βουλγαρίδης), πληµµυρίζοντας την 

καρδιά του θεατή, τρυφερότητα και συγκίνηση.  
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Στην πολεµική περιπέτεια του Κώστα Καραγιάννη ‘’Οι γενναίοι 

του Βορρά’’ (1970), η χρήση του λάιτµοτιφ από το συνθέτη 

αναδεικνύεται ως ένα από τα σηµαντικότερα εκφραστικά µέσα της 

ταινίας. Το σύντοµο µελωδικό µοτίβο, που αρχικά χαρακτηρίζει τον 

έρωτα και τη ζωή της Κατερίνας (Ξένια Καλογεροπούλου) και του 

Νίκου (Γιάννης Βόγλης), αποτελεί στη συνέχεια τον πυρήνα στις 

µουσικές επενδύσεις αρκετών σκηνών της ταινίας. Έξοχη και 

ιδιαίτερα µαγευτική είναι η µουσική στις σκηνές του ζευγαριού, 

όπως το ονειρώδες βαλς στο χορό της λέσχης των αξιωµατικών, η 

θαυµάσια µελωδία που συνοδεύει τον περίπατο στην εξοχή, η 

παθητική µουσική στη σκηνή του φιλιού, κ.λπ. ‘’Οι γενναίοι του 

Βορρά’’ ήταν, για τα δεδοµένα της εποχής, µια υπερπαραγωγή. 

Βλέποντας κανείς αυτή τη φιλόδοξη αλλά, ωστόσο, µέτρια ταινία, 

αναρωτιέται τι θα ήταν χωρίς τη µουσική του Κώστα Καπνίση.  

Η συνήθης ορχήστρα που χρησιµοποιεί ο Καπνίσης αποτελείται 

από είκοσι πέντε έως τριάντα όργανα, αλλά σε αρκετές 

περιπτώσεις, ο συνθέτης µεταχειρίζεται πλήρη συµφωνική 

ορχήστρα εξήντα οργάνων. Την ίδια δεξιοτεχνία και ικανότητα που 

έχει στο χειρισµό της µεγάλης ορχήστρας, διαπιστώνουµε κι όταν 

χειρίζεται µικρά σύνολα. 

Στην ωραία ταινία του Γιώργου Τζαβέλα ‘’Η δε γυνή να φοβήται 

τον άνδρα’’ (1965), χρησιµοποιεί ένα µικρό σύνολο επτά-οκτώ 

οργάνων (δύο µαντολίνα, δύο βιολιά, κιθάρα, ακορντεόν, µπάσο, 

λατέρνα), µε καταπληκτικά αποτελέσµατα. Η επένδυση της ταινίας 

του Τζαβέλα δείχνει το πλάτος και την πολυεδρικότητα του 

ταλέντου, καθώς και τη βαθιά γνώση και ευαισθησία του 

κορυφαίου συνθέτη, ο οποίος δίνει, πάντοτε και ανάλογα µε την 

περίπτωση, τη µουσική λύση που αρµόζει. Σ' αυτή την ηθογραφική 
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ταινία, η οποία, µε απλά εκφραστικά µέσα, αφηγείται µια 

καθηµερινή ανθρώπινη ιστορία, δεν θα ταίριαζε, φυσικά, ο όγκος 

της µεγάλης ορχήστρας, αλλά η µουσική λιτότητα ενός µικρού 

συνόλου. Το αισθητικό αποτέλεσµα δικαιώνει την επιλογή του 

συνθέτη. 

Ακούγοντας προσεκτικά το σύνολο της δουλειάς του Καπνίση 

στον ελληνικό κινηµατογράφο, το συµπέρασµα που βγαίνει 

αβίαστα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε µία ταινία της οποίας η µουσική 

να µην είναι άρτια. Όλες ανεξαιρέτως οι επενδύσεις του είναι 

αξιοθαύµαστες και χαρακτηρίζονται από σπάνια αίσθηση και 

οµορφιά. Κυρίως, έχουν εντελώς κινηµατογραφικό χαρακτήρα κι 

αυτό γιατί ο ρόλος και η λειτουργία της µουσικής του, ο τρόπος 

που αυτή εκφράζεται, προσφέρει στις ταινίες όλες εκείνες τις 

υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες και αναντικατάστατες για το 

αισθητικό τους αποτέλεσµα. Όµως, ένα µεγάλο µέρος αυτής της 

έξοχης δουλειάς, χαραµίστηκε σε µέτριες, ως επί το πλείστον, 

ταινίες.  

Παρά ταύτα, ο Κώστας Καπνίσης είναι και παραµένει ο 

κορυφαίος και ο πρώτος, µεταξύ των πρώτων, συνθέτης 

κινηµατογραφικής µουσικής στον τόπο µας. 

4.1.5. Τάκης Μωράκης 

Ο εξαίρετος αυτός συνθέτης είναι γνωστός από τα πανέµορφα 

τραγούδια του, όπως επίσης και από τη µακρόχρονη θητεία του ως 

ενορχηστρωτής και µαέστρος της ορχήστρας ποικίλης µουσικής 

του κρατικού ραδιοφώνου. Οι συνθέσεις του για τον 

κινηµατογράφο είναι µοναδικές και έχουν όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά µουσικά γνωρίσµατα που ταιριάζουν και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οθόνης. Η δουλειά του 
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πιστοποιεί ότι είναι ένας µετρ του είδους, ένας από τους 

σηµαντικότερους συνθέτες µουσικής κινηµατογράφου στον τόπο 

µας. 

Ο Μωράκης έγραψε µουσική για είκοσι πέντε περίπου ταινίες και 

φυσικά η ποσότητα της δουλειάς του δεν είναι µεγάλη, αν µάλιστα 

συγκριθεί µ' εκείνη των άλλων κορυφαίων του είδους. Όµως, η 

ποιότητα όλων των µουσικών του επενδύσεων είναι έξοχη. Είναι 

γνώστης και άριστος χειριστής όλων των µουσικών ιδιωµάτων και 

αυτό φαίνεται από τις προσεγγίσεις του στα διάφορα είδη ταινιών: 

δράµατα, κωµωδίες, φουστανέλες, κ.λπ. Το βασικό γνώρισµα των 

επενδύσεών του είναι η απόλυτη ταύτιση και συµπόρευση της 

µουσικής µε την εικονοαφήγηση και η θετική πάντοτε συµβολή της 

στην ανάδειξη του αισθητικού αποτελέσµατος και στην ανύψωση 

του επιπέδου της κάθε ταινίας.  

Στο αισθηµατικό µελόδραµα του Ορέστη Λάσκου ‘’Η άγνωστος’’, 

δεν ξέρουµε πράγµατι ποιο θα ήταν το τελικό αισθητικό 

αποτέλεσµα χωρίς την υπέροχη µουσική του Μωράκη. Η ταινία, 

παρά τη στρωτή κινηµατογραφική αφήγηση, πάσχει από την ίδια 

την ιστορία της: το µελόδραµα. Η µουσική του Μωράκη προσδίδει 

κύρος και σοβαρότητα. Ο στέρεος δραµατικός ήχος και η κλασική 

αυστηρότητα της γραφής της, κάνει πειστικές τις µελοδραµατικές 

φορτίσεις. Παρά τους χρονικούς περιορισµούς της ανάπτυξης, το 

ζενερίκ, το οποίο είναι το µεγαλύτερο σε διάρκεια µουσικό κοµµάτι, 

επειδή επεκτείνεται και στην πρώτη σεκάνς, µοιάζει µε ουβερτούρα 

όπερας που συµπυκνώνει το θέµα και το νόηµα της ιστορίας. 

Ολόκληρη η ταινία είναι πληµµυρισµένη από µια µουσική που η 

αξία της δεν έγκειται µόνο στη σπάνια οµορφιά της, αλλά κυρίως 

στην πολύτιµη κινηµατογραφική λειτουργία της. Η µουσική στην 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

69 

 

‘’Άγνωστο’’ είναι µία από τις ωραιότερες συνθέσεις που έχουµε 

ακούσει στον ελληνικό κινηµατογράφο. 

Άψογη και δηµιουργική από κάθε άποψη είναι επίσης η µουσική 

που έγραψε ο Μωράκης για την ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου ‘’Ο 

Μιµίκος και η Μαίρη’’ (1958), η οποία αναφέρεται στην αληθινή 

δραµατική ιστορία του άτυχου έρωτα και της αυτοκτονίας των δύο 

νέων, στην Αθήνα του 1893. Εδώ, η σύνθεση του Μωράκη έχει 

όλες τις αρετές που απαιτεί ο κινηµατογράφος από τη µουσική. 

Αποτελεί ένα απαραίτητο δραµατουργικό στοιχείο στη γλώσσα της 

ταινίας. Επεµβαίνει όπου και όποτε χρειάζεται για να 

υπογραµµίσει, άλλοτε µε λυρικό άλλοτε µε δραµατικό και άλλοτε µε 

σπαρακτικό τρόπο και ύφος, τις αντίστοιχες καταστάσεις. Παρά τη 

µελωδικότητα και την οµορφιά της, δεν παύει να είναι 

κινηµατογραφικά λειτουργική και να εκτυλίσσεται 

παρακολουθώντας, µε κάθε λεπτοµέρεια, την εικονοαφήγηση. 

Στις κωµωδίες, στο δύσκολο αυτό είδος για τη µουσική 

επένδυση, ο Μωράκης αποδεικνύεται εξίσου άριστος τεχνίτης. 

Εδώ, η µουσική του είναι ανάλαφρη και χαριτωµένη, κωµική και 

χαρούµενη, αλλά πάντα συνεπής ως προς τη λειτουργία και το 

κινηµατογραφικό της αποτέλεσµα. Αποτέλεσµα που είναι 

ευδιάκριτο στις ταινίες: ‘’Η θεία από το Σικάγο’’ (1957), ‘’Η κυρά 

µας η µαµή’’, ‘’Ο Ηλίας του 16ου’’ (1959), σε σκηνοθεσία, και οι 

τρεις, Αλέκου Σακελλάριου, στη ‘’Μουσίτσα’’, σε σενάριο-

σκηνοθεσία Γιάννη ∆αλιανίδη και στην ‘’2.000 ναύτες κι ένα 

κορίτσι’’ (1960), σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου. 

Οι ωραιότερες µουσικές επενδύσεις σε ταινίες φουστανέλας 

έχουν γίνει από τον Τάκη Μωράκη. Εδώ, η µουσική του έχει ήθος, 

ελληνικότητα, αλλά το κυριότερο άψογη και υποδειγµατική 
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κινηµατογραφική συνέπεια και λειτουργικότητα. Στη ‘’Μαρία Πεντα- 

γιώτισσα’’ του Κώστα Ανδρίτσου, η σύνθεσή του Μωράκη είναι το 

σηµαντικότερο στοιχείο της ταινίας. Η µουσική των τίτλων 

βασίζεται στην, επεξεργασµένη κατάλληλα, µελωδία του 

πασίγνωστου δηµοτικού τραγουδιού «Στα Σάλωνα σφάζουν 

αρνιά», η οποία, παιγµένη από µεγάλη ορχήστρα, ακούγεται και σε 

αρκετές άλλες σκηνές µε διάφορες, ανάλογα µε την περίπτωση, 

παραλλαγές. Ρυθµικές εναλλαγές, πλάγιες πτώσεις που οδηγούν 

σε µετατροπίες, µεταθέσεις και αντιστίξεις, που προϊδεάζουν και 

προετοιµάζουν το θεατή γι' αυτά που πρόκειται να δει. Σε απόλυτη 

παραλληλία µε τα εικονιζόµενα, µε καίριες εισόδους και εξόδους, 

µε εύστοχους σχολιασµούς και υπογραµµίσεις, λυρική ή 

δραµατική, όπου χρειάζεται, η µουσική πλουτίζει µε την παρουσία 

της την ταινία από την αρχή µέχρι το τέλος. Κάνει εντύπωση ο 

δεξιοτεχνικός τρόπος µε τον οποίο ο Μωράκης, µέσα στο ίδιο και 

ενιαίο κοµµάτι, προσαρµόζει το χαρακτήρα και το ύφος της 

µουσικής, προκειµένου να σχολιάσει ή να υπογραµµίσει τις 

εναλλαγές των καταστάσεων στα διαδραµατιζόµενα. 

Συναρπαστική, πανέµορφη, άψογη ως προς την παραµικρότερη 

λεπτοµέρειά της και εξόχως λειτουργική ως προς το 

κινηµατογραφικό της αποτέλεσµα, είναι η µουσική που έγραψε ο 

συνθέτης για την ‘’Αστέρω’’ σε σκηνοθεσία Ντίνου ∆ηµόπουλου. 

Εδώ, η δουλειά του Μωράκη είναι πράγµατι αριστουργηµατική. 

Όλα όσα απαιτεί µια ταινία από το ρόλο της µουσικής, επιτελούνται 

εδώ µε µοναδικό και αξιοθαύµαστο τρόπο. Να προστεθεί επίσης, 

ότι η µουσική βασίζεται στο ελληνικό µουσικό ιδίωµα. 

Ακριβώς τα ίδια µε τα παραπάνω ισχύουν και για την επένδυση 

της ταινίας του Γρηγόρη Γρηγορίου ‘’Η λίµνη των  στεναγµών’’, 
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που αναφέρεται στην ιστορία της Κυρα-Φροσύνης και του Αλή 

Πασά. Εδώ συνυπάρχουν, σε αρµονική συνεργασία, το 

ανατολίτικο και το ελληνικό ιδίωµα, που ο συνθέτης επεξεργάζεται 

µε δυτικό µουσικό τρόπο. Πρόκειται για µια έξοχη παρτιτούρα που 

ντύνει µε θαυµάσιο, εντελώς συγκινητικό, τρόπο την ταινία από την 

αρχή µέχρι το τέλος. Οι ερωτικές σκηνές της Φροσύνης (Ειρήνη 

Παπά) και του Μουχτάρ (Ανδρέας Μπάρκουλης) επενδύονται από 

µια µουσική γεµάτη ηδυπάθεια. Στις σκηνές του Αλή Πασά 

(Τζαβαλάς Καρούσος) και της Φροσύνης, η µουσική ερµηνεύει και 

αναδεικνύει εξίσου το αίσθηµα του πάθους που κυριεύει τον 

πρώτο και την απόγνωση από την οποία διακατέχεται η δεύτερη. 

Εκεί, όµως, όπου η µουσική συγκλονίζει µε τη δραµατική της 

δύναµη, είναι στη σκηνή στη διάρκεια της οποίας παίρνουν τη 

Φροσύνη και τις άλλες γυναίκες για να τις πνίξουν στη λίµνη. 

4.1.6. Σταύρος Ξαρχάκος 

Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι Έλληνας µουσικοσυνθέτης και 

πολιτικός. Γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1939 στην Αθήνα όπου και 

µεγάλωσε. Θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους σύγχρονους 

Έλληνες συνθέτες. 

Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών και συνέχισε στο Παρίσι και στο 

Julliard School of Music της Νέας Υόρκης. Έχει γράψει τραγούδια 

σε περισσότερους από 42 δίσκους, µουσική για 21 ταινίες και 15 

τηλεοπτικές παραγωγές. Ακόµα, έχει συνθέσει µουσική για αρχαία 

τραγωδία, δράµατα και διεθνή µπαλέτα. 

Στην αρχή της σταδιοδροµίας του γράφει µουσική κυρίως για το 

θέατρο και τον κινηµατογράφο και έτσι ξεχώρισε ως συνθέτης 

κινηµατογραφικής και θεατρικής µουσικής. Πρώτη του µεγάλη 

επιτυχία είναι η µουσική που έγραψε το 1963 για την 
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κινηµατογραφική ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη ‘’Κόκκινα Φανάρια’’. 

Τα τραγούδια «Άπονη ζωή», «Φτωχολογιά» και το «Παράπονο» 

έγιναν µεγάλες επιτυχίες και ήταν τα πρώτα τραγούδια που έγραψε 

ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Με ίδιο τίτλο κυκλοφορεί και ο 

πρώτος του µεγάλος δίσκος που πλουτίζεται µε τις επιτυχίες 

«Σαββατόβραδο στην Καισαριανή», «Βάλε κι άλλο πιάτο στο 

τραπέζι» όλα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Προς το τέλος 

της δεκαετίας του ’60 επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στην 

κλασσική µουσική. Στα έργα του περιλαµβάνονται σουίτες 

µπαλέτου, κοντσέρτα αλλά και συµφωνικά έργα. Σπουδαίος δίσκος 

του θεωρείται το βραβευµένο έργο «Το Ρεµπέτικο» (1983), που 

ήταν µουσική για την οµότιτλη ταινία σε σκηνοθεσία του Κώστα 

Φέρρη. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρείται και σπουδαίος 

ενορχηστρωτής µε πιο πρόσφατη ενορχηστρωτική δουλειά του τον 

δίσκο "Ερηµιά" του Μίκη Θεοδωράκη και του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου. 

Έχει βραβευτεί πολλές φορές σε κινηµατογραφικά και µουσικά 

φεστιβάλ, όπως το ∆ιεθνές Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ 

Κινηµατογράφου. Τον Μάιο του 1994 ανακηρύχθηκε ∆ιδάκτωρ 

Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Adelphi της Νέας Υόρκης. Στις 

αρχές του 1995 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της «Κρατικής 

Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής» (KOEM). 

Ο Ξαρχάκος είχε το δικό του µουσικό χρώµα στις δηµιουργίες 

του. Και διακρίνεται και εκείνος για την ποικιλία του µουσικού του 

ύφους. Τον γνωρίσαµε περισσότερο σε πιο λαϊκές µουσικές 

φόρµες, αλλά και σε άλλα στυλ µουσικής. 
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4.1.7. Μίµης Πλέσσας 

Ο Μίµης Πλέσσας µαζί µε τον Κώστα Καπνίση, αποτελούν το 

δίδυµο των µεγάλων δηµιουργών του ελληνικού κινηµατογράφου. 

Με σαράντα χρόνια παρουσίας της µουσικής του στην οθόνη και 

εκατόν δώδεκα ταινίες στο ενεργητικό του, κατέχει πρώτη θέση 

ανάµεσα στους οµοτέχνους του, θέση που δεν την κερδίζει χάρη 

στην ποσότητα αλλά στην άριστη και άψογη ποιότητα της δουλειάς 

του. Μιας δουλειάς στην οποία κυριαρχεί η γνώση του 

αντικειµένου, το πληθωρικό ταλέντο και κυρίως, η βαθιά 

κινηµατογραφική αίσθηση του συνθέτη. 

Η κινηµατογραφική µουσική του, που είναι κάτι ανάµεσα στη 

λόγια και στη λαϊκή δηµιουργία, περιλαµβάνει όλα τα είδη, τα 

ιδιώµατα και τις τεχνοτροπίες και, ως εκ τούτου, του δίνει τη 

δυνατότητα για ποικίλες και πολλαπλές εκφράσεις. Επιτρέπει στο 

συνθέτη να ξεδιπλώσει τις ξεχωριστές µουσικές αρετές του και να 

δείξει όλη την κλίµακα των ικανοτήτων του. Η δουλειά του έχει όλα 

εκείνα τα στοιχεία που προσιδιάζουν στον κινηµατογράφο και 

φανερώνουν τη γνώση και την αίσθηση του ρόλου της µουσικής 

µέσα στην ταινία. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι ταυτίζεται 

απόλυτα µε το θέµα, το χαρακτήρα και το ύφος της κάθε ταινίας. 

Παρακολουθεί στενά την εικονογράφηση και συµµετέχει 

εποικοδοµητικά στο κινηµατογραφικό ξετύλιγµά της, τονίζοντας 

καίρια και εύστοχα όλες τις καταστάσεις. Κινείται µε ευελιξία και 

συνέπεια ανάµεσα στα πλάνα, στις σκηνές και στις σεκάνς, 

προσθέτοντας ένα ειδικό βάρος στο νόηµά τους. Χαρίζει τη λυρική 

εκείνη διάσταση που είναι απαραίτητη για να πλουτιστεί ο ηχητικός 

κόσµος της ταινίας. 
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Ο Μίµης Πλέσσας έγραψε, µε επιτυχία πάντα, µουσική για κάθε 

είδους ταινίες: ∆ράµατα, κοµεντί, µελό, φάρσες, αστυνοµικές, 

ιστορικές, µουσικές κωµωδίες, κ.λπ. Η µουσική του επιτελεί, µε την 

παραµικρότερη λεπτοµέρεια, όλες τις απαραίτητες λειτουργίες, 

καλύπτει τις δραµατουργικές αδυναµίες και ανεβάζει πάντα το 

επίπεδο των ταινιών. Και θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η 

καλλιτεχνική αξία της µουσικής του, είναι τις περισσότερες φορές, 

σαφώς ανώτερη από την αντίστοιχη των ταινιών. 

Στην ταινία του Γιάννη ∆αλιανίδη ‘’Νόµος4.000’’ (1960), µια 

κοινωνική περιπέτεια µε αναφορές στον τεντιµποϊσµό και στα 

προβλήµατα της νεολαίας, ο Πλέσσας γράφει µια παρτιτούρα που 

ταυτίζεται απόλυτα µε το χαρακτήρα, τις καταστάσεις και τα 

πρόσωπα της ιστορίας. Καθώς πέφτουν οι τίτλοι, η µουσική, σε 

ύφος τζαζ, µας εισάγει στο πνεύµα της ταινίας. Όπου υπάρχουν 

καταστάσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο και τη στάση 

ζωής της νεολαίας, η µουσική διατηρεί το ύφος της τζαζ. Στις 

καταστάσεις όµως στις οποίες αναδύεται και εξωτερικεύεται ο 

συναισθηµατικός κόσµος των προσώπων, ή µουσική αλλάζει 

ύφος. Για την πρώτη περίπτωση, ο συνθέτης χρησιµοποιεί ένα 

σύνολο πνευστών και για τη δεύτερη µια πλήρη ορχήστρα στην 

οποία ενίοτε κυριαρχούν τα έγχορδα.  

Στην ταινία του Ιάκωβου Καµπανέλλη ‘’Η Χιονάτη και τα 7 

γεροντοπαλίκαρα’’ (1960), ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και 

κινηµατογραφικά εύστοχο είναι το χαρούµενο και ανάλαφρο 

µουσικό θέµα του περίπατου των «νάνων» στο δάσος, που 

παίζεται από µικρό σύνολο οργάνων το οποίο απαρτίζουν: Πίκολο 

φλάουτο, βιµπράφωνο, ξυλόφωνο, µεταλλόφωνο, ταµπούρλο και 

µπάσο. Ευχάριστη και γλυκιά είναι επίσης, η µελωδία που 
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εκφράζει τη θαλπωρή και την ανθρώπινη ζεστασιά στο σπίτι των 

«νάνων». 

Έξοχη και ιδιαίτερα λειτουργική, ως προς το κινηµατογραφικό 

αποτέλεσµα, είναι η µουσική του συνθέτη στην ταινία του Γιάννη 

∆αλιανίδη ‘’Εγωισµός’’ (1964). Άλλοτε λυρική, άλλοτε δραµατική 

και άλλοτε ζωηρή και νευρώδης, τονίζει τ' ανθρώπινα 

συναισθήµατα, προετοιµάζει τις επερχόµενες εντάσεις, ξεσπάει 

στις δραµατικές κορυφώσεις και υπογραµµίζει τη δράση και την 

ιδιαιτερότητα των καταστάσεων. Κυρίως, έχει εντελώς 

κινηµατογραφικό χαρακτήρα και παρακολουθεί, µέχρι την 

τελευταία λεπτοµέρεια, τα εικονιζόµενα. 

Η ταινία όµως του ∆αλιανίδη που, κυριολεκτικά, απογειώνεται 

από τη µουσική του Πλέσσα, είναι το αισθηµατικό δράµα ‘’∆άκρυα 

για την Ηλέκτρα’’ (1966). Καθώς οι τίτλοι πέφτουν, ξεσπάει ένα 

σπαρακτικό µουσικό θέµα, το οποίο έχουν προετοιµάσει τέσσερα 

έντονα και δυναµικά ακόρντα απ' ολόκληρη την ορχήστρα. Η 

εξέλιξη και η ανάπτυξή του, στην οποία πρωτοστατούν τα 

έγχορδα, πραγµατοποιείται µε διαδοχικές µεταθέσεις και 

µετατροπίες που δηµιουργούν ένα µουσικό άκουσµα µεστό από 

δραµατικούς τόνους. Η προετοιµασία και η προϊδέαση του θεατή 

για το χαρακτήρα και το περιεχόµενο της ταινίας έχει επιτελεστεί. 

Όµως, εκτός από το αρχικό αυτό θέµα, ολόκληρη η µουσική της 

ταινίας, και ιδιαίτερα εκείνη που σχολιάζει τις ερωτικές σκηνές, 

είναι καταπληκτική. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει, επίσης, η µουσική 

που τονίζει τη δράση και τα συγκεχυµένα συναισθήµατα της 

Ηλέκτρας (Ζωή Λάσκαρη), στη σκηνή της «κούρσας του θανάτου» 

µε το σαµποταρισµένο αυτοκίνητο. 
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Στη θαυµάσια ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη ‘’Το χώµα βάφτηκε 

κόκκινο’’ (1965), που προτάθηκε για Όσκαρ ξένης ταινίας, η 

µουσική του Πλέσσα έχει ελληνικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα 

άρτια κινηµατογραφική λειτουργία. Η επένδυση, σ' όλη τη διάρκεια 

της ταινίας, είναι υποδειγµατική. ∆εν υπάρχει καµία σκηνή ή 

σεκάνς, κανένα σηµαντικό πλάνο ή στιγµή, που να µην 

υποστηρίζεται από την έξοχη και, κυρίως, κατάλληλη για την κάθε 

περίπτωση, µουσική του συνθέτη. Εντύπωση προκαλεί η 

υπόκρουση στη σεκάνς του κυνηγητού στα Μετέωρα, καθώς και το 

χορωδιακό a cappella στη σκηνή του θερισµού. Συγκλονιστική 

είναι επίσης η µουσική, στη σκηνή της συνάντησης του πατέρα 

(Μάνος Κατράκης) µε το γιο του (Νίκος Κούρκουλος), όπως και 

στη δραµατική σκηνή της δολοφονίας του Μαρίνου Αντύπα (Νότης 

Περγιάλης). Όµως, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και µε απερίγραπτο 

βάθος είναι η µουσική επένδυση στη σκηνή της γέννας. ∆ραµατική 

και συγχρόνως ελεγειακή, υπαινίσσεται ότι ο ερχοµός ενός παιδιού 

σ' έναν κόσµο µε τόσο άγριες και ταπεινωτικές συνθήκες, δεν είναι 

πάντα ένα χαρµόσυνο γεγονός. 

Στο ελληνικό µουσικό ιδίωµα βασίζεται και η επένδυση της 

ταινίας του Νίκου Τζήµα ‘’Αστραπόγιαννος’’ (1970). Εδώ, το κύριο 

σώµα της ορχήστρας ενίοτε ενισχύεται από τα λαϊκά όργανα 

(τσαµπούνα, σαντούρι και κλαρίνο), δηµιουργώντας έναν ήχο που 

συνταιριάζεται µε τις σκηνές της υπαίθρου, τις καταστάσεις και τα 

ήθη που καταγράφει η ταινία. 

Εξαιρετικά σηµαντική και ιδιαίτερα αποτελεσµατική, είναι η 

µουσική που έγραψε ο Μίµης Πλέσσας για την ταινία του Γιάννη 

∆αλιανίδη ‘’Ο εχθρός του λαού’’ (1972). Το ενδιαφέρον της, εκτός 

των άλλων, συνίσταται στην τεχνοτροπία της µουσικής γραφής. 
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Μιας γραφής, που ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις της λόγιας 

µουσικής και εκφράζεται µε κινηµατογραφικούς κανόνες. 

Το ίδιο µουσικό ενδιαφέρον συναντάµε στις επενδύσεις αρκετών 

σκηνών της ταινίας του Γιάννη ∆αλιανίδη ‘’Η Μαρία της σιωπής’’ 

(1972). 

Ας περάσουµε τώρα σ' ένα άλλο είδος ταινιών, τις κωµωδίες. Ο 

Μίµης Πλέσσας είναι ένας µετρ στο συγκεκριµένο είδος ταινιών, 

εκφράζοντας µε ευρηµατικές µουσικές επινοήσεις το κωµικό 

στοιχείο. Στην ταινία του Στέφανου Στρατηγού ‘’Εταιρία 

θαυµάτων’’(1962) η µουσική του Πλέσσα, χαριτωµένη, ζωηρή και 

ανάλαφρη, δίνει ξεχωριστή διάσταση στις κωµικές καταστάσεις. Το 

ίδιο χαριτωµένη και πειστικά κωµική είναι και η µουσική στην ταινία 

του Γιάννη ∆αλιανίδη ‘’Οι κληρονόµοι’’ (1964). 

Πολλές ακόµα είναι οι κωµωδίες στις οποίες η µουσική του 

Πλέσσα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη και συνεπής µε το χαρακτήρα 

τους. Ένα έξοχο παράδειγµα τέλειου σµιξίµατος µουσικής και 

εικόνας αποτελεί µια σκηνή της ταινίας του Γιάννη ∆αλιανίδη 

‘’Γαµπρος από το Λονδίνο’’ (1967). Πρόκειται για τη σκηνή του 

συνοικεσίου, όπου η ευρηµατική σύνθεση του Πλέσσα 

συνταιριάζεται απόλυτα µε τις εξελερέ κινήσεις της εικόνας. 

Σηµαντική, και ιδιαίτερα αξιόλογη, είναι επίσης η µουσική του 

συνθέτη για την ταινία του Βασίλη Φωτόπουλου ‘’Ορέστης’’ (1970). 

Εδώ ο Πλέσσας, µε λίγα όργανα και τη δηµιουργική 

χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων του µαγνητοφώνου και των 

ηχητικών συχνοτήτων, πραγµατοποιεί µια σύνθεση της οποίας ο 

χαρακτήρας µοιάζει µε τη λεγόµενη «συγκεκριµένη µουσική» 

(musique concrete). Η αξία της συνίσταται όχι µόνο σ' αυτό καθ' 
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εαυτό το ενδιαφέρον της, αλλά κυρίως στην ταύτισή της µε την 

κινηµατογραφική διαπραγµάτευση και αφήγηση. 

4.1.8. Κώστας Γιαννίδης 

Το Ψευδώνυµο Κώστας Γιαννίδης χρησιµοποιούσε ο 

πολύπλευρος συνθέτης Γιάννης Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, (21 

Αυγούστου 1903 - 17 Ιανουαρίου 1984) για να ξεχωρίσει την 

δραστηριότητά του ως τραγουδοποιού. Ως Κώστας Γιαννίδης, ήταν 

ένας από τους διακεκριµένους Έλληνες µουσικοσυνθέτες, 

µαέστρους και πιανίστες, ιδίως του ελαφρού τραγουδιού. 

Γεννήθηκε στη Σµύρνη τον Αύγουστο του 1903. Καταγόταν από 

εύπορη οικογένεια που λίγο πριν την καταστροφή της Σµύρνης 

ήλθε στην Ελλάδα και συνέχισε σπουδές στη Γερµανία σε πιάνο 

και σύνθεση, στην Ανώτατη Μουσική Ακαδηµία του Βερολίνου και 

στο Ωδείο Στερν (1923-1931). Στη συνέχεια επέστρεψε στην 

Ελλάδα και εργάστηκε στο ελληνικό µουσικό θέατρο ως µαέστρος 

και συνθέτης την περίοδο 1932-1950, όπου και παρουσιάστηκε µε 

το ψευδώνυµο Κώστας Γιαννίδης µετατρέποντας τη σειρά του 

ονοµατεπωνύµου του. 

Ο Κώστας Γιαννίδης παρουσίασε πολλά έργα , οπερέτες, 

περίπου 50, µουσικές κωµωδίες και πολλές επιθεωρήσεις. 

∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής του τµήµατος ελαφράς µουσικής του ΕΙΡ την 

περίοδο 1946-1952, καθώς και µουσικός διευθυντής στην ΥΕΝΕ∆ 

την περίοδο 1952-1960. 

Έχει γράψει συµφωνικά έργα , κοµµάτια για πιάνο, µουσική 

δωµατίου, και πολλά τραγούδια. Είχε πάρει µέρος σε επιτροπές 

κρίσης διαφόρων φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού όπως στη 

Θεσσαλονίκη 1962-1967, στο Σπλιτ το 1968, στη Βουλγαρία 1971-

1975, στη Λουµπλιάνα 1974, κ.α. Τιµήθηκε µε το Α’ Βραβείο του 
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Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού της Βαρκελώνης µε το 

εξαίρετο τραγούδι του «Ξύπνα αγάπη µου» (1960) που ερµήνευσε 

η Νανά Μούσχουρη, µε το Γ’ Βραβείο του επόµενου έτους µε το 

τραγούδι «Τα δυο σου γκρίζα µατάκια» που ερµήνευσε η Άτζελα 

Ζήλεια, καθώς και µε το Α’ Βραβείο στο 1ο Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης µε το τραγούδι «Αλυσίδες» (1962) που ερµήνευσε η 

Καίτη Μπελίντα . Στον ελληνικό κινηµατογράφο είχε επίσης 

αναλάβει τη µουσική επένδυση σε 7 ταινίες µεταξύ των οποίων 

στις ‘’Προσφυγοπούλα’’, ‘’Οι Γερµανοί ξανάρχονται’’, ‘’Ο 

µεθύστακας’’ κ.ά. 

Ο Κώστας Γιαννίδης υπήρξε µέλος της Εταιρίας Ελλήνων 

Θεατρικών Συγγραφέων και της Ένωσης Μουσουργών Ελλάδος. 

Μιλούσε γαλλικά και γερµανικά, και ήταν µόνιµος κάτοικος 

Αθηνών. Πέθανε στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου του 1984 

Ως συνθέτης έχει την πρώτη του µεγάλη επιτυχία µε το τραγούδι 

‘’Θα ξανάρθεις’’ σε στίχους Αλέκου Σακελάριου (1934), που 

πρωτοερµήνευσε η ∆ανάη (Στρατηγοπούλου). Πολύ γνωστά 

έγιναν µέχρι το 1940 και τα τραγούδια ’’Ξέχασέ µε’’ (1933), ‘’Μην 

περιµένεις’’ (1935), ‘’Θα ‘ρθω µια νύχτα µε φεγγάρι’’ (1937), ‘’Σ’ 

αγαπώ γιατί είσαι ο µόνος’’ (1938), ‘’Χτες το βράδυ ονειρεύτηκα’’ 

(1938), ‘’Λες και ήταν χτες’’ , ‘’Συγγνώµη σου ζητώ’’ (1938), ‘’Τα 

δικά σου µάτια’’ (1939), ‘’Λίγα λουλούδια’’ (1940) και πολλά ακόµα, 

ερµηνευµένα από διάσηµες φωνές της εποχής: την Κάκια Μένδρη, 

τον Κώστα Μανιατάκη, την Κούλα Νικολαΐδου, τη Στέλλα Γκρέκα 

κ.α. 

      Μετά την απελευθέρωση, ο Κώστας Γιαννίδης θα γράψει 

αρκετά ακόµα υπέροχα τραγούδια: ‘’Τι σου λένε τα λουλούδια’’, 

που δισκογραφούν ταυτόχρονα η Ρένα Βλαχοπούλου και η Νίτσα 
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Μόλυ, ‘’Χθες το βράδυ’’, που δισκογραφούν η Στέλλα Γκρέκα και η 

∆ανάη, αλλά και το περίφηµο ‘’Τραγούδι της Μαρίνας’’ που 

δισκογραφεί η Στέλλα Γκρέκα αρχικά στην ταινία ‘’Μαρίνα’’ του 

Αλέκου Σακελάριου και έπειτα σε δίσκους.  

Ο Κωνσταντινίδης αντιλαµβάνεται σταδιακά τις αλλαγές στο 

µουσικό γούστο του αθηναϊκού κοινού. Στην αστική διασκέδαση το 

ταγκό, η ρούµπα και η σάµπα εκτοπίζονται από το λαϊκό τραγούδι 

και το ρεµπέτικο, µε ότι µπορεί να συνεπάγεται αυτό για τους 

καλλιτέχνες της παλαιότερης γενιάς. Ο ίδιος έδειξε αξιοσηµείωτη 

προσαρµοστικότητα στα νέα δεδοµένα. Το τελευταίο του 

δηµιούργηµα στον τοµέα του τραγουδιού αφορά –παράδοξα- µια 

«σπουδή ύφους πάνω στο λαϊκό τραγούδι», όπως το έλεγε ο ίδιος, 

µε το έργο ‘’Έξι λαϊκά τραγούδια’’ (1962), στο οποίο 

συµπεριλαµβάνεται η διαχρονική λαϊκή επιτυχία «Τα νέα της 

Αλεξάνδρας». 

 Αποχαιρετώντας ουσιαστικά το ελαφρό θέατρο στις αρχές του 

1950, αποχαιρέτησε ουσιαστικά και την ελαφρά µουσική στις 

αρχές της δεκαετίας του ’60. Ο Γιαννίδης διακρίνεται, µεταξύ 

άλλων, για τη λεπτοδουλεµένη µελωδική γραφή, τη σύνθετη και 

πολυποίκιλη εναρµόνιση, άλλοτε επηρεασµένη από την τζαζ, 

άλλοτε από το λαϊκό ύφος της καντάδας κι άλλοτε από τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα της οπερέτας του ’20, την ευγένεια και τη 

λιτότητα, που αποφεύγουν τον εύκολο εντυπωσιασµό –τόσο 

συνηθισµένο στις επιθεωρήσεις-, τη συγκίνηση και ενίοτε τη 

δραµατικότητα, την οποία πετυχαίνει στην επεξεργασία της 

στιχοπλοκής. Αν και η δηµοφιλία του βασίζεται κυρίως στα ταγκό 

και στα βαλς της δεκαετίας του ’30, σταδιακά αναδεικνύει και άλλα 
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είδη, κυρίως µετά το 1940, όπως φοξ τροτ, σλόου φοξ, ρούµπες ή 

και µπολέρο, λόγου χάριν το τραγούδι «Ξύπνα αγάπη µου». 

       Οι επιρροές του δηµοτικού τραγουδιού, οι οποίες 

καθορίζουν την κλασική του µουσική –ως Κωνσταντινίδης-, είναι 

συχνά παρούσες και εδώ µε διασκευές δηµοτικών τραγουδιών 

(«Έρη Ερήνη»), δηµοτικοφανή («Ο Γιάννος και η Παναγιά») και 

µια «ελληνικότητα» ύφους που συχνά χαρακτηρίζει ολόκληρα 

έργα, όπως η µουσική επένδυση στο κωµειδύλιο ‘’Η τύχη της 

Μαρούλας’’ (1941) του ∆ηµήτρη Κοροµηλά. 

4.1.9. Μενέλαος Παλλάντιος 

Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 29 Ιανουαρίου του 1914 και έγραψε 

µουσική για µόνο έξι ελληνικές ταινίες.Όµως, οι λίγες αυτές, αλλά 

πολύ σηµαντικές συνθέσεις του, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία, 

γιατί αποτελούν την παρακαταθήκη ενός λόγιου συνθέτη στην 

ιστορία της µουσικής του ελληνικού κινηµατογράφου.  

Η δουλειά του, έχοντας ταυτόχρονα τη σοβαρότητα της κλασικής 

γραφής είναι υπόδειγµα και πρότυπο µουσικού κάλλους. Η 

µουσική του, για παράδειγµα, στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλα 

‘’Ματωµένα Χριστούγεννα’’ είναι απερίγραπτα όµορφη. Το 

µοναδικό ύφος και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της, προσθέτουν ένα 

ειδικό βάρος στις δραµατικές καταστάσεις από τις οποίες είναι 

γεµάτη η ταινία, της οποίας η ιστορία έχει ως εξής: Ένας 

πλοίαρχος του πολεµικού ναυτικού επιστρέφει, µετά την 

απελευθέρωση, από τη Μέση Ανατολή. Γυρίζει µε λαχτάρα σπίτι 

του να βρει τους δικούς του, αλλά εκεί τον περιµένει µόνο µια γριά 

γειτόνισσα η οποία του εξιστορεί την τραγωδία. Η γυναίκα του 

πέθανε από τις στερήσεις. Ο µικρός γιος του προσχώρησε στην 

Αντίσταση και χάθηκε. Η κόρη του Ελένη (Έλλη Λαµπέτη) και ο 
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αρραβωνιαστικός της (Νίκος Χατζίσκος) εκτελέστηκαν από τους 

Γερµανούς. 

Αξίζει να σχολιάσουµε τη µουσική σ' ορισµένα σηµεία, 

ξεκινώντας από το ζενερίκ: Οι τίτλοι πέφτουν, ενώ ακούγεται µια 

µουσική, άκρως δραµατική, η οποία ταυτίζεται απόλυτα µε το 

‘θέµα’ της ταινίας. Καθώς τα επάλληλα πλάνα της πρώτης σκηνής, 

που ακολουθεί, µας δείχνουν στιγµές από την παρέλαση και τους 

πα- νηγυρισµούς του πλήθους, η µουσική αλλάζει ύφος και γίνεται 

χαρµόσυνη και γιορταστική για να καταλήξει σε µια έξοχη 

παραλλαγή του εθνικού ύµνου, στο πλάνο όπου βλέπουµε την 

έπαρση της ελληνικής σηµαίας. Οι σκηνές που ακολουθούν 

φορτίζονται από την υπέροχη µουσική του Παλλάντιου. Ιδιαίτερα 

αξίζει να αναφερθούν η σκηνή του γιου µε την άρρωστη µάνα του 

την παραµονή των Χριστουγέννων, η σκηνή στην εκκλησία όπου 

πάει η Ελένη ν' ανάψει ένα κερί, οι αισθηµατικές σκηνές του 

ζευγαριού, η σκηνή της εκτέλεσης, κ.ά. Ολόκληρη η τρυφερή και 

ανθρώπινη αυτή ταινία που ούτε µία στιγµή δεν ξεπέφτει στο µελό, 

πληµµυρίζεται από τη δραµατική µουσική του συνθέτη. Μουσική 

σπάνιου κάλλους και ήθους. 

Το ίδιο όµορφη είναι η µουσική του  Παλλάντιου στην ταινία ‘’Τα 

τέσσερα σκαλοπάτια’ ’.Μια ταινία ανάλαφρη και αισθηµατική όπου 

η µουσική είναι ανάλογη και επιτελεί πλήθος λειτουργιών 

παρέχοντας πολύτιµη βοήθεια στην κινηµατογραφική αφήγηση. 

Αποτελεί στοιχείο σύστασης του µοντάζ, καλύπτει την απουσία 

ήχων και είναι ιδιαίτερα εύστοχη κατά την είσοδο και την έξοδό της. 

Είναι παρούσα όπου χρειάζεται και έχει πάντα αντίστοιχο 

χαρακτήρα µε την εικόνα, όπως  για παράδειγµα, βουκολικό στις 

σκηνές της εξοχής και λυρικό στις αισθηµατικές καταστάσεις. 
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Μία ακόµα ταινία ‘’Η µοίρα γράφει την ιστορία’’, που είναι ένα 

κοινωνικό µελόδραµα, υποστηρίζεται επίσης θαυµάσια από τη 

µουσική του Παλλάντιου, η οποία έχει άλλοτε λυρικό και άλλοτε 

δραµατικό ύφος. Ιδιαίτερα αναγκαία και πολύτιµη είναι η παρουσία 

της στους διαλόγους και στα σηµεία εκείνα όπου κυριαρχούν οι 

συναισθηµατικές και οι δραµατικές καταστάσεις. 

      Ο Μενέλαος Παλλάντιος αφιέρωσε τη σταδιοδροµία και τις 

δραστηριότητές του στη λόγια µουσική, πραγµατοποιώντας 

σηµαντικό και αξιόλογο έργο. 

4.1.10. Γεώργιος Βιτάλης 

Σπούδασε µουσική στο Κάιρο, όπου ο πατέρας του ήταν 

διευθυντής της φιλαρµονικής µπάντας. Όταν σε ηλικία 18 ετών 

επέστρεψε στην Ελλάδα, συνέχισε τις µουσικές σπουδές του, ενώ 

από το 1923 µέχρι το 1931 εργάστηκε ως αρχιµουσικός στην 

Ελληνική Οπερέτα του Ιωάννη Παπαϊωάννου και µετά τον θάνατο 

αυτού στις θεατρικές επιχειρήσεις του Μακέδου. Το 1945 

µετανάστευσε στις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη όπου 

και εργάστηκε στην εταιρία Standard Phones. Έλαβε το χρυσό 

µετάλλιο σε διαγωνισµό σύνθεσης της ραδιοφωνικής εταιρίας 

Whom. Πέθανε στην Αθήνα από καρκίνο, το 1959, λίγο µετά τον 

επαναπατρισµό του. 

Έργα του: η όπερα ‘’Γκόλφω’’, τα συµφωνικά έργα ‘’Ελληνική 

φαντασία’’, ‘’Εξωτικές νύχτες’’, ‘’Ινδιάνικος χορός’’, οι οπερέτες 

‘’τζιτζίκι’’, σε λιµπρέτο του Τ. Μωραϊτίνη, ‘’Οι θεατρίνες’’, σε 

λιµπρέτο του Ιω Πρινέα, ‘’καφενεδάκι’’ και ‘’Κάρµεν’’, σε λιµπρέτο 

των Σ. Πετρά και Κ. Κιούση. 

Εκτός από τις σοβαρές δηµιουργίες του, συνέθεσε και ελαφρά 

µουσική. ∆ικές του είναι οι µελωδίες των τραγουδιών ‘’Παλιά 
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Στρατώνα’’, σε στίχους του Π. Κυριακού, ‘’Η Σµυρνιά’’ ή ‘’Σµυρνιά 

και Παλαιολλαδίτης’’, και ‘’Στο 'πα και στο ξαναλέω’’, σε στίχους 

του ∆. Γιαννουκάκη, ‘’Παλιά ταβέρνα’’, σε στίχους του Αλ. Λιδωρίκη 

και Σπ. Μελά, ‘’Έλα κακιά κοπέλα’’ σε στίχους Ιω Πρινέα, ‘’Μέσ΄ 

στην ακρογιαλιά’’ και ‘’Παλιά καντάδα’’, σε στίχους του Μ. Μάτσα, 

‘’Ο υποµονητικός’’ και ‘’Πες αλεύρι’’, σε στίχους Κυρ. Μαυρέα, 

‘’Πάµε σαν άλλοτε’’ σε συνεργασία µε τον Κ. Γιαννίδη και στίχους 

των Χ. Γιαννακόπουλου-Αλ. Σακελάριου, ‘’Απόψε Αλλάχ’’, σε 

στίχους του Μίµη Τραϊφόρου, ‘’Θα 'ρθω µια νύχτα µε φεγγάρι’’, σε 

συνεργασία και πάλι µε τον Κ. Γιαννίδη και στίχους των Γ. 

Ασηµακόπουλου-Κ. Ρηγόπουλου, ‘’Μίκι Μάους’’ και ‘’Ο κόσµος τι 

µας µέλει’’, µε στίχους δικούς του, ‘’Μην αγαπήσεις’’, ‘’Αγάπης 

λόγια µην πιστέψεις’’, ‘’Αγάπη νιώθω’’, ‘’το Ελενάκι’’, ‘’Τζιτάνα’’, 

‘’Αιώνιο κρασί’’, ‘’Πέµπτη πρωινή’’, ‘’σε µια βαρκούλα µεθυσµένη’’, 

‘’Γύρε λιγάκι, γύρε’’, ‘’Το σταµνί’’, ‘’Μην αγαπήσεις’’, ‘’Σαν τη 

θάλασσα η γυναίκα’’, ‘’Το ταγκό της Αθήνας’’ και άλλα. Έγραψε 

ακόµα µουσική για τις κινηµατογραφικές ταινίες ‘’Το δροµάκι του 

Παραδείσου’’ (1943), και ‘’∆ιπλή θυσία’’ (1948). 

4.1.11. Γεώργιος Καζάσογλου 

Εκλεκτή και σπουδαία είναι η µουσική προσφορά του 

Καζάσογλου στον ελληνικό κινηµατογράφο. Ο πολυγραφότατος 

συνθέτης της εθνικής µας σχολής, συνέθεσε µουσική για δώδεκα 

ταινίες, τις περισσότερες στη δεκαετία του '50. 

Η σχετικά µικρή σε ποσότητα δουλειά του στον κινηµατογράφο 

είναι σηµαντική και αξιοπρόσεκτη. Η στερεά δοµή και ο λόγιος 

χαρακτήρας της, συνεργάζεται και λειτουργεί άψογα στις ταινίες: 

‘’Η λύκαινα’’ σε σενάριο-σκηνοθεσία Μαρίας Πλυτά, ‘’Η µαύρη γη’’, 

σε σκηνοθεσία Στέλιου Τατασόπουλου, ‘’Η ∆ούκισσα της 
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Πλακεντίας’’, επίσης της Πλυτά, ‘’Επικίνδυνη αποστολή’’ (1961), 

αλλά και σε ταινίες, όπως: ‘’Κατέστρεψα µια νύχτα τη ζωή µου’’, σε 

σενάριο-σκηνοθεσία Μαυρίκιου Νόβακ, ‘’Μακριά απ' τον κόσµο’’ 

(1958), σε σενάριο- σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου, ‘’Το 

παραστράτηµα µιας αθώας’’ (1959), σε σενάριο-σκηνοθεσία 

Κώστα Ανδρίτσου, όπου η µουσική του, προσθέτει κύρος και 

σοβαρότητα. 

Ο Καζάσογλου ξέρει τι θέλει. ∆εν είναι φλύαρος. ∆εν αντιγράφει 

το ύφος των άλλων. Προσπαθεί να διαµορφώσει το δικό του ύφος, 

αντλώντας µόνον από τον εαυτό του. Πιστεύει στον µουσικό 

εθνικισµό, γιατί, όπως λέει ο ίδιος, κάθε άξιος πνευµατικός 

άνθρωπος, δεν µπορεί παρά να έχει τοποθετήσει τον εαυτό του 

µέσα στο πλαίσιο της εθνικής περιοχής του, και µέσα απ' αυτό, στο 

σύνολο της παγκόσµιας ζωής. 

 Όλες του οι επενδύσεις, µε πρώτη αυτή της ταινίας ‘’Τ' 

αρραβωνιάσµατα’’(1950), διακρίνονται για τον ελληνικό τους 

χαρακτήρα. 

Στη ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου ‘’Η Μούρη γη’’ η  µουσική 

του Καζάσογλου επενδύει άψογα όλες τις καταστάσεις, 

υπηρετώντας µε υποδειγµατικό τρόπο την κινηµατογραφική 

αφήγηση.Πρόκειται για µία από τις πιο ενδιαφέρουσες επενδύσεις 

της δεκαετίας του '50. 

Το ίδιο ενδιαφέρουσα είναι και η µουσική προσέγγιση στο 

ιστορικό δράµα της Μαρίας Πλυτά ‘’Η ∆ούκισσα της Πλακεντίας’’. 

Εδώ ο συνθέτης εκθέτει και αναπτύσσει (όσο του το επιτρέπει, 

βέβαια, η διάρκεια των σεκάνς ή των σκηνών) τα µουσικά του 

θέµατα, σχολιάζοντας µε λεπτοµέρεια τα πρόσωπα, τις 

καταστάσεις, τα συναισθήµατα. Η µουσική υπογραµµίζει και 
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επιτείνει το δράµα που βιώνουν οι ήρωες της ιστορίας και ιδιαίτερα 

η τραγική φιγούρα της ∆ούκισσας. Όλη η επένδυση αυτής της 

ταινίας είναι πράγµατι από τις πιο ωραίες µουσικές σελίδες του 

ελληνικού κινηµατογράφου. 

Αξιοµνηµόνευτη, επίσης, είναι η επένδυση της ταινίας του Γιάννη 

Καψάλη ‘’Επικίνδυνη Αποστολή’’, όπου ιδιαίτερα ευρηµατική είναι 

η µουσική µέσα στην οποία παρεµβάλλονται, κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης, παραλλαγές του εθνικού µας ύµνου µε συµβολική 

σηµασία. 

4.1.12. Χρήστος Μουραµπάς 

Ο Χρήστος Μουραµπάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 από 

οικογένεια µουσικών. 

Ξεκίνησε  µαθήµατα πιάνου σε πολύ µικρή ηλικία. Την περίοδο 

της κατοχής δούλεψε ως πιανίστας σε χοροδιδασκαλείο και στη 

συνέχεια εντάχτηκε στην ορχήστρα του καµπαρέ RITZ. Παράλληλα 

σπούδασε και στη φυσικοµαθηµατική σχολή του πανεπιστηµίου 

Αθηνών. 

Το 1953 πήγε στη Νυρεµβέργη της Γερµανίας στο Rumpurt  

Technics  Institute. Παρέµεινε στην Γερµανία και έκανε πρακτική 

εξάσκηση στην κρατική τηλεόραση, δουλεύοντας ως τεχνικός 

ραδιοφωνίας και ηχολήπτης. 

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1956, προσλήφθηκε ως 

µηχανικός ήχου στο ΕΙΡ. Την ίδια χρονιά  έκανε την πρώτη του 

µουσική επιµέλεια στην ταινία ‘’Το Κορίτσι µε τα Παραµύθια’’ του 

Α. Λαµπρινού. 

Μέσα σε µια εικοσαετία έντυσε µουσικά 300 ταινίες του 

ελληνικού κινηµατογράφου, µερικές από τις οποίες είναι ‘’Μεγάλη 

θυσία’’ (1962), ‘’ο Άντρας της γυναίκας µου’’ (1963), ‘’Σταυραετοί’’ 
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(1963), ‘’Πικρή ζωή’’ (1965), ‘’Η Επιστροφή’’ (1965), ‘’Πόθοι στον 

καταραµένο βάλτο’’ (1966), ‘’Παραστρατηµένη’’ (1966),  

‘’Κατηγορώ την κοινωνία’’ (1966), ‘’το Κορίτσι της οργής’’ (1967), 

‘’Όταν οι γυναίκες αγαπούν’’ (1967), ‘’ο Τσαχπίνης’’ (1968), 

‘’Ψυχραιµία Ναπολέων’’ (1968), ‘’η Κόµισσα της φάµπρικας’’ 

(1969), ‘’τα Οµορφόπαιδα’’ (1971), ‘’Ολοκαύτωµα’’ (1971), κ.α. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποιούσε µουσική ξένων 

συνθετών, την οποία µιξάριζε µε δικά του µουσικά µοτίβα. Σε 

µερικές όµως ταινίες υπήρξε ο αποκλειστικός µουσικοσυνθέτης 

όπως στις ‘’∆άφνις και Χλόη’’ (1969), ‘’Οι Μικροί Ερασταί’’ (1969) 

κ.α. 

4.1.13. Γιώργος Κατσαρός 

Ο Γιώργος Κατσαρός είναι ένας από τους δύο τρεις 

παραγωγικότερους συνθέτες του ελληνικού κινηµατογράφου, που 

εισβάλλει στο χώρο στο τέλος της δεκαετίας του '50, γράφοντας 

συνεχώς και ασταµάτητα µουσική για ταινίες των οποίων ο 

αριθµός, µέχρι σήµερα, υπερβαίνει τις εκατό. Η τεράστια αυτή σε 

ποσότητα δουλειά πραγµατοποιείται ανάµεσα σε πολλές άλλες 

µουσικές δραστηριότητες του και ως εκ τούτου, φανερώνει την 

ικανότητα και την εµπειρία ενός χαλκέντερου καλλιτέχνη ο οποίος 

γνωρίζει το αντικείµενό του και έχει τη δυνατότητα να 

διεκπεραιώνει µε ευκολία τις κάθε είδους επαγγελµατικές του 

αναζητήσεις. 

Η εισβολή του Κατσαρού στον κινηµατογράφο συµπίπτει µε τη 

φοβερή αύξηση της παραγωγής ταινιών, η οποία επιβάλλει 

ξέφρενους ρυθµούς. Μόνο στη δεκαετία του '60 γράφει µουσική για 

εβδοµήντα και πλέον ταινίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι 

φαρσοκωµωδίες και µελό. Τα περιθώρια λοιπόν, για 
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ενδιαφέρουσες και αξιοπρόσεκτες µουσικές προσεγγίσεις, σε 

τέτοιου είδους ταινίες, είναι πολύ στενά, καθώς οι επενδύσεις 

περιορίζονται σε τραγούδια, σε χορευτικά νούµερα και στο κοµµάτι 

των τίτλων των οποίων η ποιότητα, συνήθως, είναι ανάλογη µ' 

αυτή της ταινίας. 

Ο Κατσαρός παγιδεύτηκε σε συνεργασίες µε σκηνοθέτες που 

δεν είχαν άλλους στόχους πέρα από την εµπορική επιτυχία, την 

οποία επιδίωκαν, ως επί το πλείστον, µε ταινίες κάθε άλλο παρά 

αξιόλογες. Αυτό στάθηκε εµπόδιο και του στέρησε τη δυνατότητα 

να δείξει τις πραγµατικές µουσικές ικανότητές του, αντίθετα µε 

ορισµένους άλλους συνθέτες, οι οποίοι αν και είχαν λιγότερο 

µουσικό οπλισµό από αυτόν, κατάφεραν να πετύχουν καλύτερα 

αποτελέσµατα, επειδή συνέδεσαν τη δουλειά τους µε ευπρόσωπες 

ταινίες. Παρ' όλα αυτά όµως, ακόµα και στις πιο κακές ταινίες, 

υπάρχουν στιγµές της µουσικής του που φανερώνουν τη 

δεξιότητα, την αντίληψη και την ορθή κινηµατογραφική αίσθηση. 

Βέβαια, κάθε φορά που συνεργάστηκε µε σηµαντικούς 

σκηνοθέτες, οι επιδόσεις του ήταν αξιοπρόσεκτες και είχαν όλα 

εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν µια σωστή και υπεύθυνη 

κινηµατογραφική µουσική επένδυση. Οι ταινίες για παράδειγµα, 

του Γρηγόρη Γρηγορίου ‘’Ο αδελφός Άννα’’ (1963) και ‘’Τα 201 

καναρίνια’’ (1964), υποστηρίζονται από µια αξιόλογη και κυρίως, 

κατάλληλη υπόκρουση, η οποία αναβαθµίζει το κινηµατογραφικό 

αποτέλεσµα. 

Εξίσου συνεπής και κινηµατογραφικά λειτουργική, είναι η 

µουσική του στην ταινία του Γιώργου Πετρίδη ‘’Αν έχεις τύχη’’ 

(1964). 
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Ενδιαφέρουσα, από κάθε άποψη, είναι η σύνθεση του Γιώργου 

Κατσαρού για την ιστορική περιπέτεια του Κώστα Ανδρίτσου 

‘’Τσακιτζής, ο προστάτης των φτωχών’’ (1960). Η µουσική των 

τίτλων, στην οποία κυριαρχούν τα κρουστά, έχει ύφος και 

χαρακτήρα ανάλογο µ' αυτόν της ταινίας και εισάγει το θεατή στο 

κλίµα και το περιεχόµενό της. Αλλά και όλες οι σεκάνς ή σκηνές 

που ακολουθούν υπογραµµίζονται κατάλληλα από τη µουσική, η 

οποία συµβαδίζει εύστοχα µε όλα όσα διαδραµατίζονται. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική είναι η επένδυση στη σεκάνς της ληστείας και του 

φόνου. 

Η σηµαντικότερη δουλειά του Κατσαρού, πραγµατοποιείται στην 

πολεµική περιπέτεια του Γρηγόρη Γρηγορίου ‘’Ο τελευταίος των 

Κοµιτατζήδων’’. Η ταινία δίνει την ευκαιρία στο συνθέτη να 

πραγµατοποιήσει µία από τις πλέον αξιοµνηµόνευτες µουσικές 

επενδύσεις του ελληνικού κινηµατογράφου. Ο συγχρονισµός 

εικόνας-µουσικής είναι απόλυτος και λεπτοµερής, οι καταστάσεις 

ταυτίζονται µε το µουσικό σχολιασµό, η σχέση κινηµατογραφικής 

αφήγησης και µουσικής είναι αρµονική. 

4.2. Συνθέτες του Νέου Ελληνικού κινηµατογράφου 

4.2.1. Γιώργος Παπαδάκης 

Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει γράψει µουσική σε δώδεκα ταινίες. 

Η δουλειά του Παπαδάκη στο σύνολό της, είναι κινηµατογραφικά 

σωστή και υπηρετεί µε θετικό τρόπο τις ταινίες. Οι προσεγγίσεις 

του, στην πλειονότητά τους, θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 

περισσότερο ως µουσικές λύσεις κατάλληλες για τις ταινίες και 

λιγότερο ως µουσικές συνθέσεις, γιατί πραγµατοποιούνται µάλλον 

µε αισθητικά, παρά µε µουσικά κριτήρια. Και αυτό, σε ορισµένες 
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περιπτώσεις, αποτελεί αρετή για την κινηµατογραφική µουσική, η 

οποία άλλωστε, δεν πρέπει να είναι αυτόνοµη, αλλά χρειάζεται να 

γεννιέται µέσα από  και για τις ανάγκες της κάθε ταινίας. Γενικά, οι 

επενδύσεις του Παπαδάκη αξιολογούνται περισσότερο από την 

κριτική στάση του απέναντι στις ταινίες και λιγότερο από το 

µουσικό τους αποτέλεσµα.  

Κορυφαίο παράδειγµα, αποτελεί η µελωδία ενός αντάρτικου 

τραγουδιού που ο συνθέτης µετατρέπει,  ίσως επίτηδες, αδέξια σε 

αµερικανότροπη χορευτική µουσική, για να καλύψει τις ανάγκες 

µιας σκηνής της ταινίας ‘’Το ευτυχισµένο πρόσωπο της 

Λεονώρας’’(1982). 

4.2.2. Γιώργος Τσαγκάρης 

Η παρουσία του Γιώργου Τσαγκάρη στον ΝΕΚ, µετριέται µε τη 

µουσική του σε έξι ταινίες. Η µουσική του σε µια-δυο από αυτές τις 

ταινίες είναι σωστή και δεν στερείται ενδιαφέροντος. Η δουλειά του 

όµως στις υπόλοιπες ταινίες δεν παρουσιάζει κάτι ξεχωριστό και 

κυρίως, δεν έχει κινηµατογραφικό χαρακτήρα και η επισήµανση 

αυτή δεν αναφέρεται τόσο στην αξία της µουσικής του, όσο στην 

αξία της λειτουργίας της µέσα στις ταινίες. Πρόκειται για 

επενδύσεις που απλά και µόνο, συνοδεύουν τις εικόνες και τις 

καταστάσεις, χωρίς να τις σχολιάζουν.  

Κάτι που ασφαλώς δεν συµβαίνει στην ταινία ‘’Καραβάν 

Σαράι’’(1986). Εδώ η µουσική ταυτίζεται µε την εικονοαφήγηση, 

είναι δεµένη µε το χαρακτήρα και το ύφος της ταινίας και 

συµπυκνώνει δραµατικά το περιεχόµενό της. Είναι η πιο σηµαντική 

µουσική προσέγγιση του συνθέτη στον κινηµατογράφο.  
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4.2.3. Μάνος Λοΐζος 

Ο Μάνος Λοΐζος, δεν ήταν από τους δηµιουργούς που θα 

χαρακτηρίζαµε «κινηµατογραφικό», όπως για παράδειγµα ο Μίµης 

Πλέσσας ή ο Γιώργος Κατσαρός. Η συµβολή του στη µουσική 

επένδυση διαφόρων φιλµ, δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη ως προς την 

ποσότητα. Ωστόσο, ακόµα κι αυτά τα σχετικά λίγα που πρόσφερε, 

είναι τόσο σηµαντικά, γνωστά κι αγαπηµένα, που καθιστούν την 

παρουσία του στη οθόνη εξαιρετικά σηµαντική. 

Το 1965 ήταν µια καθοριστική χρονιά για το Μάνο Λοΐζο σε 

επαγγελµατικό επίπεδο, καθώς ηχογραφεί µια σειρά τραγουδιών 

στις 45 στροφές, συνεργαζόµενος µε τη νεοϊδρυθείσα LYRA, ενώ 

παράλληλα, θα γράψει µουσική για τρία θεατρικά έργα (‘’Το σπίτι 

της Μπερνάρντα Άλµπα’’, ‘’Ρέστια’’ και ‘’Ένα κορίτσι στο 

παράθυρο’’) και θα κάνει το ντεµπούτο του και στον 

κινηµατογράφο, «ντύνοντας» µελωδικά την ταινία ‘’Μπετόβεν και 

µπουζούκι’’ του Ορέστη Λάσκου. Στο εν λόγω φιλµ, ακούγονται 

τρία τραγούδια του µε την Κλειώ ∆ενάρδου: Τα «Καράβια αλήτες», 

«Μικρός ο κόσµος γύρω µου» και η «Γαρουφαλλιά». Να 

σηµειώσουµε ότι σ’ αυτή την ταινία, υπάρχει και το µουσικό θέµα 

της εισαγωγής του «∆ε θα ξαναγαπήσω» σε πρωτόλεια µορφή. 

Την επόµενη χρονιά (1966), θα γράψει τη µουσική στις ταινίες 

‘’Αγάπες που δε σβήνει ο χρόνος’’ του Γιώργου Ζερβουλάκου και 

‘’Επιχείρησις ∆ούρειος Ίππος’’ του Τρέντυ Ρουµανά και το 1967, η 

Ελένη Ροδά θα τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση το «Η δουλειά 

κάνει τους άντρες», στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου ‘’Τρούµπα 

67’’. 

Το 1969, ο Λοΐζος είναι πλέον γνωστός στο ευρύ κοινό, καθώς 

τα τραγούδια του πρώτου «µεγάλου» δίσκου που κάνει  
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ακούγονται παντού και είναι οι επιτυχίες της χρονιάς. Έτσι, ανοίγει 

ο δρόµος για την επαφή του µε τον «εµπορικό» κινηµατογράφο 

της εποχής. Θ’ αναλάβει τη µουσική και τα τραγούδια του φιλµ ‘’Το 

λεβεντόπαιδο’’. Εκεί, ακούγονται τα τραγούδια: «Τζαµάικα» και «Σ’ 

αγαπώ-σ’ αγαπώ» (µε διαφορετικούς στίχους), τα οποία ένα χρόνο 

αργότερα θα γίνουν µεγάλες επιτυχίες µε τον Γιάννη Καλατζή µέσα 

από τις «Θαλασσογραφίες». Επιπλέον, ο Παπαµιχαήλ θα 

τραγουδήσει και τα «Του βαρκάρη γιος» και «Όταν κλαίει ένας 

άντρας», οι βασικές µελωδίες των οποίων θα χρησιµοποιηθούν 

αργότερα από το Λοΐζο για τη σύνθεση άλλων τραγουδιών. Ο ίδιος 

ο Καλατζής, εµφανίζεται να ερµηνεύει «Το λεβεντόπαιδο», το 

οποίο µε τα χρόνια «ξέφυγε» από την ταινία κι απέκτησε τη δική 

του, ξεχωριστή οντότητα. 

Το 1971, ο Αλέξης ∆αµιανός γυρίζει την τρίτη ταινία του, την 

‘’Ευδοκία’’, όπου ο Λοΐζος θα γράψει τη µουσική, που έχει ως 

κύριο θέµα ένα ζεϊµπέκικο, το θρυλικό ‘’Ζεϊµπέκικο της Ευδοκίας’’. 

Το καλοκαίρι του ’71, θα κληθεί να γράψει µουσική και 

τραγούδια για την ταινία ‘’∆ιακοπές στην Κύπρο µας’’, γυρισµένη 

εξ ολοκλήρου στη Μεγαλόνησο. Στο φιλµ αυτό, υπάρχουν τρία 

τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου: «Ειν’ η αγάπη µας 

µεγάλη» µε το Νίκο ∆αδινόπουλο, «Μόλις φανείς» µε τη ∆ώρα 

Σιτζάνη  και η «Κουτσή κιθάρα» , η οποία θα γίνει µεγάλη επιτυχία 

όταν θα ηχογραφηθεί από τη ∆ήµητρα Γαλάνη το 1980, στο 

τελευταίο εν ζωή άλµπουµ του Λοΐζου «Για µια µέρα ζωής».  

Το 1973, ο Λοΐζος θα έχει την τελευταία επαφή του µε τη µεγάλη 

οθόνη. Ο Θανάσης Ρεντζής και ο Νίκος Ζερβός, γυρίζουνε το φιλµ 

‘’Άσπρο µαύρο’’ και στους τίτλους του, ακούγεται η Χάρις Αλεξίου 

να τραγουδά το δισκογραφικά ανέκδοτο «Βγήκαµε κάποτε στο 
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δρόµο», σε στίχους ∆ηµήτρη Χριστοδούλου. Είναι η µελωδία που 

µε στίχους του Λοΐζου, θα µετατραπεί σε «Καληµέρα ήλιε» και θα 

γίνει τεράστια επιτυχία µέσα από τον οµότιτλο δίσκο που θα 

κυκλοφορήσει λίγο αργότερα. 

4.2.4. Γιάννης Σπανός 

Ο Γιάννης Σπανός κατέχει και εκείνος εξέχουσα θέση ανάµεσα 

στους µουσουργούς που τίµησαν µε τη δουλειά, την έµπνευση και 

τη δηµιουργία τους τον ελληνικό κινηµατογράφο. 

Ο Γιάννης Σπανός µουσικά, διακρίνεται για τον έξοχο λεπτό 

µουσικό λυρισµό του, που συντροφεύει όλα τα είδη της µουσικής 

του. Θεωρούµενος ως ο κατ΄ εξοχήν µουσουργός των Νεώτερων 

Ελλήνων Ποιητών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο 

Ελληνικό Μουσικό Νέο Κύµα, δεν µπόρεσε να µην τον συγκινήσει 

και ο κινηµατογράφος, όπου όποτε κλήθηκε να ντύσει µουσικά 

κάποια ταινία, η σφραγίδα πίσω του έµεινε ανεξίτηλη. 

Τρυφερός, ροµαντικός, µελαγχολικός, µελωδικός, συµφωνικός 

ανάλογα τη στιγµή, απέδωσε µε µοναδικό τρόπο σηµαντικές 

κινηµατογραφικές στιγµές τις οποίες θεωρούµε και είναι αξέχαστες 

σε πάνω από 15 ταινίες όπως: ‘’Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι’’ (1966), 

και ‘’Καλώς ήλθε το δολλάριο’’ (1967) του Αλέκου Σακελάριου, ‘’ 

Όµορφες µέρες’’ (1970) του Κώστα Ασηµακόπουλου, µια 

εκπληκτικά τρυφερή, µελαγχολική αλλά συνάµα και ροµαντική 

ηθογραφία, στην οποία ο Σπανός γράφει µια συγκλονιστική 

µουσική. 

Ακολουθεί το 1971 ίσως η µεγαλύτερη µουσική του δηµιουργία 

για τον Κινηµατογράφο, στην ταινία "Εκείνο το καλοκαίρι" του 

Βασίλη Γεωργιάδη, για την οποία τιµήθηκε µε Α Βραβείο Μουσικής 

στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η µουσική του αναδεικνύει την 
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ανθρώπινη τρυφερότητα, τον ροµαντισµό, το λυρισµό και µια 

απίστευτη γλυκιά µελαγχολία, σήµα κατατεθέν του µεγάλου 

δηµιουργού, αφήνει εποχή και µέχρι σήµερα τραγουδιέται και 

ακούγεται νοσταλγικά. 

Το 1972 γράφει τη µουσική για την ταινία του Κώστα Καζάκου 

και της Τζένης Καρέζη ‘Ερωτική Συµφωνία", µια πανέµορφη 

µουσική µε καθαρά στοιχεία συµφωνικού χαρακτήρα που µαγεύει 

στην κυριολεξία. Ακολουθούν οι ταινίες ‘’Αναζήτησις’’ (1972) του 

Ερρίκου Ανδρέου και ‘’Παύλος Μελάς’’ (1973) του Φίλιππα 

Φυλαχτού µε µια εξαίσια µουσική ιστορικού χαρακτήρα. 

4.2.5. Ελένη Καραΐνδρου 

Έχει συνθέσει πολλά έργα για το θέατρο και τον κινηµατογράφο. 

Είναι ιδιαίτερα γνωστή για τη συνεργασία της µε τον Θόδωρο 

Αγγελόπουλο, καθώς και µε τον θεατρικό σκηνοθέτη Αντώνη 

Αντύπα. Η δηµιουργική παρουσία και η έντονη δραστηριότητά της 

στον ΝΕΚ, καθώς και η επιτυχία που σηµείωσε η δουλειά της σε 

ορισµένες ταινίες, έκαναν τ' όνοµά της ευρύτατα γνωστό και της 

χάρισαν την πανελλήνια αναγνώριση. 

Συνθέτης αρκετά παραγωγική, η Ελένη Καραΐνδρου 

συνεργάστηκε µε σηµαντικούς σκηνοθέτες και έγραψε µουσική σε 

δεκαοκτώ ταινίες. 

Το κυρίαρχο στοιχείο στη δουλειά της Καραΐνδρου είναι οι 

ωραίες, λυρικές και ενίοτε, ευρηµατικές µελωδίες που 

χαρακτηρίζουν τα µουσικά της θέµατα. Θέµατα των οποίων η 

βασική, αν όχι η µοναδική, λειτουργία τους στις ταινίες είναι η 

υπογράµµιση και η ανάδειξη των ανθρώπινων συναισθηµάτων. 

Γιατί τα θέµατα αυτά κυλάνε σαν τραγούδια. Αρχίζουν, τελειώνουν 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

95 

 

και επαναλαµβάνονται χωρίς καµία ανάπτυξη και περιορίζονται 

στην έκθεσή τους. 

Έτσι λοιπόν, η µουσική στις περισσότερες ταινίες έχει συνήθως 

ως κύριο µέληµά της, τη δηµιουργία µιας λυρικής διάστασης και 

δεν αποτελεί στοιχείο της κινηµατογραφικής δράσης. Στόχος της 

δεν είναι ο παραλληλισµός µε τα εικονιζόµενα, ούτε ο λεπτοµερής 

σχολιασµός τους. Πολλές φορές σε µια ταινία, το ίδιο µουσικό θέµα 

ακούγεται σε διαφορετικές µεταξύ τους σκηνές. Όµως, δεν 

πρόκειται για µουσική προσέγγιση που σχετίζεται µε τη λύση του 

λάιτµοτιφ. Η σωστή λειτουργία του λάιτµοτιφ βασίζεται στην 

ουσιαστική και διακριτική διαφορετικότητα της εκάστοτε παρουσίας 

του: στις παραλλαγές, στις µεταθέσεις, στους µετασχηµατισµούς, 

στις µετατροπίες. Στη µουσική της Καραΐνδρου για τον 

κινηµατογράφο, τα µουσικά θέµατα παρουσιάζονται καθαρά και 

χωρίς αισθητές αλλαγές. Ο ρόλος τους καθορίζεται περισσότερο 

από την ανάγκη της λυρικής κατάθεσης και λιγότερο από αυτή της 

µουσικής υπόκρουσης. Η σύνθεσή τους υπακούει περισσότερο 

στις επιταγές της ίδιας της µουσικής και λιγότερο σ' εκείνες του 

κινηµατογράφου. 

Φαίνεται, ωστόσο, ότι αυτά τα µουσικά επιγράµµατα, αυτά τα 

µουσικά θέµατα, κάνουν καλά τη δουλειά τους και υπηρετούν µε 

επάρκεια τις ανάγκες των ταινιών. Και βέβαια πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι ορισµένα από αυτά είναι πανέµορφα, όπως: το 

«Σπίτια της Αλεξάνδρειας» από την ταινία ‘’Περιπλάνηση’’(1979) 

του Χριστόφορου Χριστοφή, τα «Ταξίδι» και «Κοντσέρτο» (Θέµα 

Αλέξανδρου) από την ταινία ‘’Ταξίδι στα Κύθηρα’’(1984), «Το 

βαλς» από την ταινία ‘’Ο µελισσοκόµος’’(1986),το «Θέµα του 

πατέρα» (αντάτζιο) και το «Θέµα του ταξιδιού» από την ταινία 
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‘’Τοπίο στην οµίχλη’’ (1988) του Θεόδωρου Αγγελόπουλου κ.ά. Να 

σηµειώσουµε, ακόµα, τα ωραία τραγούδια, µεταξύ άλλων: «Η τιµή 

της αγάπης»· «Ταξίδι στα Κύθηρα»· «Τα βουρκωµένα µάτια µου». 

Κλείνοντας, να σηµειώσουµε ότι η σωστότερη και 

κινηµατογραφικά πιο ώριµη µουσική της Καραΐνδρου είναι αυτή 

την οποία έγραψε για την ταινία ‘’Τα σηµάδια της νύχτας’’(1990), 

του Πάνου Κοκκινόπουλου. 

4.2.6. Σταµάτης Σπανουδάκης 

Η µουσική του Σπανουδάκη χαρακτηρίζεται από τις ροκ, 

κλασικές και βυζαντινές µουσικές επιρροές του. Η δουλειά του 

στον κινηµατογράφο οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι γνώσεις του 

γύρω από τη µουσική σύνθεση και ιδίως οι σχέσεις του µ' αυτήν, 

είναι εντελώς πρωτοβάθµιες. Αυτό όµως, δεν θα είχε καµία 

σηµασία και θα µπορούσε κανείς να το παρακάµψει, αν η 

παρουσία του ως συνθέτη του ΝΕΚ δεν ήταν τόσο έντονη και τ' 

όνοµά του τόσο γνωστό. Μια παρουσία που µετριέται µε τη 

µουσική του σε δεκατρείς ταινίες κι ένα όνοµα που οφείλεται στην 

επιτυχία που είχε σε µία από αυτές, τα ‘’Πέτρινα χρόνια’’ (1985), σε 

σενάριο-σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη.  

Μια ωραία µελωδία που ήταν αρκετή για την ανάδειξή του και 

την αναγόρευσή του σε αξιόλογο και επιτυχηµένο συνθέτη 

κινηµατογραφικής µουσικής. Μια µελωδία της οποίας η οµορφιά 

και η ιδιαιτερότητά της είναι αποτέλεσµα ενός περίεργου και 

πρωτότυπου µουσικού αµαλγάµατος. Εκτελεστής της, ο 

περίφηµος λαϊκός δεξιοτέχνης του κλαρίνου Βασίλης Σαλέας, ο 

οποίος παίζει µοναδικά αυτό το όργανο, µε το ιδιωµατικό ύφος της 

δηµοτικής µουσικής. 
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Αρχικά, έχουµε µια µελωδία που η φύση και το ύφος της είναι 

ένα τυπικό δείγµα ελαφρής µουσικής ή, τουλάχιστον, δεν έχει 

σχέση µε τη δηµοτική µουσική. Στη συνέχεια, έχουµε την ερµηνεία 

του Σαλέα, της οποίας το ύφος δεν είναι ταυτόσηµο µ' εκείνο της 

µελωδίας. Το σµίξιµο αυτών των δύο διαφορετικών και ετερογενών 

στοιχείων δηµιουργεί έναν µουσικό ήχο, που δεν είναι ούτε αυτός 

της δηµοτικής µουσικής, αλλά ούτε και αυτός κάποιου άλλου 

είδους· έναν µουσικό ήχο πρωτόγνωρο, πρωτάκουστο, σπάνιο και 

µοναδικό.  

Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης, η µουσική προσέγγιση της ταινίας 

του Γιώργου Κατακουζηνού ‘’Απουσίες’’ (1987). Εδώ, το κεντρικό 

µουσικό θέµα, που λειτουργεί ως λάιτµοτιφ, επενδύει ολόκληρη  

σχεδόν την ταινία. Κάποιες παραλλαγές του, που επιδιώκουν να 

καλύψουν τις ανάγκες διαφόρων σκηνών, δεν το κατορθώνουν 

πάντα µε επιτυχία. Κι αυτό γιατί οι παραλλαγές αυτές είναι ως επί 

το πλείστον, µόνο ηχοχρωµατικές και δεν έχουν άλλα µουσικά 

στοιχεία που να τις καθιστούν ικανές έτσι ώστε να προσαρµόζονται 

στις εκάστοτε ανάγκες αυτών των σκηνών. Σε γενικές όµως 

γραµµές, η δουλειά του Σπανουδάκη σ' αυτή την ταινία, διακρίνεται 

από γούστο και ευαισθησία. 

Η µουσική του όµως αποτελείται από µια- δυο µελωδίες οι 

οποίες επενδύουν µονίµως και αδιακρίτως όλες τις σκηνές της 

κάθε ταινίας. Έτσι, πολλές φορές ακούµε την ίδια µουσική σε 

σκηνές και καταστάσεις τελείως διαφορετικές µεταξύ τους. 

Κλείνοντας την αναφορά στον Σταµάτη Σπανουδάκη, να 

σηµειώσουµε ότι ορισµένα τραγούδια του που υπάρχουν σε 

κάποιες ταινίες είναι πράγµατι ωραία. Ιδιαίτερα το τραγούδι 

«Φεύγουν οι µέρες», από την ταινία του Γιώργου 
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Τσεµπερόπουλου ‘’Αντε γεια’’ (1990), τραγουδισµένο από τη 

µαγευτική φωνή του Γιάννη Πάριου, δίνει µια ξεχωριστή δραµατική 

διάσταση στη σκηνή της κηδείας. 

4.2.7. Κυριάκος Σφέτσας 

Η µουσική του σε έξι ταινίες, φτάνει και περισσεύει για να 

διαπιστώσει κανείς ακούγοντάς την, ότι πρόκειται για µια δουλειά 

που προέρχεται από έναν σηµαντικό συνθέτη µε σοβαρό µουσικό 

οπλισµό, ταλέντο και γνώσεις. Έναν συνθέτη που εκφράζεται µε 

περισσή ευαισθησία και ξέρει να χειρίζεται µε ξεχωριστή ικανότητα 

τη γλώσσα της µουσικής. Οι προσεγγίσεις του χαρακτηρίζονται 

από σπάνια κινηµατογραφική αίσθηση και διακρίνονται για την 

άψογη λειτουργία τους στις ταινίες. 

Η µουσική του Σφέτσα ακολουθεί πιστά τη ροή των εικόνων, 

σχολιάζει εύστοχα τις καταστάσεις και δηµιουργεί πάντοτε το 

κατάλληλο κλίµα που είναι απαραίτητο. Έχει εντελώς 

κινηµατογραφικό χαρακτήρα, ο οποίος εκφράζεται µε ποικιλία 

µελωδικών, ρυθµικών και αρµονικών εναλλαγών. 

Ο Σφέτσας µεταχειρίζεται µε ευκολία και άνεση κάθε είδους 

µουσικό ιδίωµα, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση: στην 

‘’Παραγγελιά’’(1980) το λαϊκό, στο ‘’Στίγµα’’(1982) το ιδίωµα της 

τζαζ· στο ‘’Ντελίριο’’ (1983) αυτό των σύγχρονων µουσικών 

τάσεων. Όλες οι προσεγγίσεις του είναι αξιοπρόσεκτες, αλλά 

ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η µουσική του στην ταινία 

‘’Ντελίριο’’. Εδώ, η δουλειά του, πέρα από την άψογη 

κινηµατογραφική της λειτουργία, έχει ιδιαίτερη αξία και ως µουσική. 

Ο Σφέτσας είναι, χωρίς αµφιβολία, ένας από τους πιο 

σηµαντικούς συνθέτες του ΝΕΚ. 
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4.2.8. Μιχάλης  Χριστοδουλίδης 

Ένας σηµαντικός συνθέτης του οποίου η δουλειά, πέρα από το 

κινηµατογραφικό ενδιαφέρον της, είναι θαυµάσια και ως µουσική. 

Ο Χριστοδουλίδης έχει γράψει µουσική σε οκτώ ταινίες. 

Όλες οι προσεγγίσεις του Χριστοδουλίδη είναι άψογες και δια- 

κρίνονται από την άριστη γνώση της σύνθεσης, τη στερεότητα της 

γραφής και τις έξοχες µουσικές επινοήσεις. Η µουσική του ως 

φόρµα στηρίζεται στις κλασικές δοµές και ως περιεχόµενο στις 

σύγχρονες τάσεις και αναζητήσεις. Η κυριότερη αρετή της, όµως, 

είναι ότι έχει κινηµατογραφικό χαρακτήρα και ύφος, που 

εκφράζεται µε ρυθµικές εναλλαγές, ενδιαφέρουσες µελωδικές 

κινήσεις και αξιοπρόσεκτη αρµονική πλοκή. Ταυτίζεται µε τις 

ταινίες, ακολουθεί πιστά τις καταστάσεις βαδίζοντας παράλληλα µ' 

αυτές, και διατυπώνει στη δική της γλώσσα αυτά που εκφράζουν οι 

εικόνες. Τονίζει τη δράση, υπογραµµίζει τα συναισθήµατα, 

προετοιµάζει τις εντάσεις και τις δραµατικές κορυφώσεις. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αξιόλογη είναι η µουσική του στις 

ταινίες ‘’Θερµοκήπιο’’ και ‘’Η κάθοδος των εννέα’’. Όµως, η πιο 

σηµαντική δουλειά του στον ΝΕΚ είναι η µουσική του στην ταινία 

‘’∆ύο ήλιοι στον ουρανό’’.  

Η ταινία αυτή είναι ένα ιστορικό δράµα που πραγµατεύεται τη 

σύγκρουση της αρχαιοελληνικής θρησκείας µε το χριστιανισµό στα 

πρώτα χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τον 4ο µ.Χ. αιώνα. 

Ταινία πολυσύνθετη, περίπλοκη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί 

έχει πολλές και δύσκολες απαιτήσεις από το συνθέτη της µουσικής 

της, ο οποίος πρέπει όχι µόνο να υπογραµµίσει τις καταστάσεις και 

τα εικονιζόµενα, αλλά να δώσει, συγχρόνως, και την ατµόσφαιρα 

της εποχής. Ο Χριστοδουλίδης φανερώνει εδώ τις ικανότητες και 
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τις γνώσεις του, κατορθώνοντας να δηµιουργήσει µια µουσική που 

υποστηρίζει θαυµάσια την ταινία και προσθέτει σ' αυτήν ένα ειδικό 

βάρος. Το µουσικό υλικό του βασίζεται σε αρχαιοελληνικές 

κλίµακες, έτσι ώστε να ταυτίζεται µε τις απαιτήσεις της ταινίας. Ο 

τρόπος όµως, µε τον οποίο µεταχειρίζεται αυτό το υλικό, οδηγεί σ' 

ένα αποτέλεσµα που έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που συναντάει 

κανείς στις σύγχρονες τάσεις της µουσικής. 

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι, αναντίρρητα, ένας από τους 

πιο σηµαντικούς συνθέτες του ΝΕΚ.  

4.2.9. ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου 

Έχει συνθέσει µουσική για πολλές κινηµατογραφικές ταινίες, 

ανάµεσά στους οποίους το ‘’Τραγούδι της Επιστροφής’’ του 

Σµαραγδή, ‘’Η Σκιάχτρα’’ τoυ Μ. Μανουσάκη, ‘’Το ∆έντρο που 

Πληγώναµε’’ του ∆. Αβδελιώδη, ‘’Στη Σκιά του Φόβου’’ του Γ. 

Καρυπίδη, ‘’Ξένια’’ τoυ Patrice Vivancos, ‘’Ταξίδι στην Αυστραλία’’ 

της Λ. Ρικάκη, ‘’Εραστές στη Μηχανή του Χρόνου’’ του ∆. 

Παvαγιωτάτoυ, ‘’Νίκη της Σαµοθράκης’’ του ∆. Αβδελιώδη, ‘’Ζωή 

Χαρισάµενη’’ τoυ Patrice Vivancos και ‘’Η ζωή ενάµιση χιλιάρικο’’ 

της Φωτεινής Σισκoπoύλoυ. 

 Η έντονη δραστηριότητα και παρουσία του, καθώς και οι 

αξιόλογες πραγµατοποιήσεις του, καθιστούν τον ∆ηµήτρη 

Παπαδηµητρίου υπολογίσιµη µονάδα στο χώρο της µουσικής του 

ΝΕΚ. Συνθέτης αρκετά παραγωγικός, έχει γράψει µουσική σε 

δεκατέσσερις ταινίες. 

Τα στοιχεία που συνθέτουν τη δουλειά του Παπαδηµητρίου και 

ο τρόπος της µουσικής του προσέγγισης, φανερώνουν έναν 

συνθέτη κατάλληλο για τον κινηµατογράφο· έναν συνθέτη που 

γνωρίζει τη λειτουργία της µουσικής σ' αυτόν. Η µουσική του 
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εκφράζεται έτσι ώστε να ταυτίζεται µε τον κόσµο των εικόνων και 

να υπηρετεί µε συνέπεια τις ταινίες, αδιαφορώντας για τη δική της 

αυτάρκεια, δεν αποτελεί αυτοσκοπό και δεν επιδιώκει την 

αυτονοµία της. 

Η µορφή της εξαρτάται από τη µορφή της ταινίας. 

Παρακολουθεί τη ροή της κινηµατογραφικής αφήγησης, σχολιάζει 

τις καταστάσεις και φροντίζει να κινείται παράλληλα µε τα 

εικονιζόµενα. Η είσοδος και η έξοδός της στις σκηνές ή στις 

σεκάνς, γίνεται, τις περισσότερες φορές, µε διακριτικό και εύστοχο 

τρόπο, έτσι ώστε να διατηρούνται οι ισορροπίες στον ηχητικό 

κόσµο της ταινίας. 

Ο Παπαδηµητρίου ξέρει να χειρίζεται σωστά το µουσικό υλικό 

του, πραγµατοποιώντας τις απαραίτητες εναλλαγές, 

δηµιουργώντας τα κατάλληλα ηχοχρώµατα και δίνοντας στη 

µουσική του το χαρακτήρα και το ύφος εκείνο που χρειάζεται η 

κάθε ταινία. Χρησιµοποιεί άλλοτε τη λειτουργία του λάιτµοτιφ και 

άλλοτε αυτήν του παραλληλισµού. Οι λύσεις που δίνει και στις δύο 

περιπτώσεις οδηγούν σ' ένα αποτέλεσµα που υποστηρίζει µε 

θετικό τρόπο τις µουσικές ανάγκες των ταινιών. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο Παπαδηµητρίου πραγµατοποιεί 

το µεγαλύτερο µέρος της δουλειάς του σε Home Studio και αυτό 

είναι ίσως που του δίνει την ευκολία και την άνεση να δηµιουργεί 

µουσικούς ήχους ωραίους και κυρίως, κατάλληλους για τον 

κινηµατογράφο. To Home Studio και η γνώση του χειρισµού των 

ηλεκτρονικών οργάνων παρέχουν πολλές και ποικίλες δυνατότητες 

για τη δηµιουργία µουσικής που προσιδιάζει στον κόσµο της 

οθόνης. Η µουσική που προέρχεται από φυσικά όργανα έχει 
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περισσότερες δυσκολίες και µόνο στις κορυφαίες της στιγµές και 

περιπτώσεις µπορεί να επιτύχει τα ίδια αποτελέσµατα. 

4.2.10. Νίκος Κυπουργός 

Ο Νίκος Κυπουργός, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες 

συνθέτες της νεότερης γενιάς, µας έχει χαρίσει εξαίσιες µουσικές 

στιγµές. Η δουλειά του έχει χαρακτηριστικό και προσωπικό ύφος 

που είναι αποτέλεσµα της άψογης εκτέλεσης και της ευρηµατικής 

ενορχήστρωσης. Η µουσική του κινείται µε τέτοιο τρόπο ,έτσι ώστε  

να συµµετέχει όχι µόνο στην κίνηση των εικόνων, αλλά και στον 

εσωτερικό ρυθµό κάθε ταινίας. Ο ρυθµός της είναι διαµορφωµένος 

έτσι ώστε, ακόµα και όταν σε σπάνιες περιπτώσεις, µερικές 

στιγµές, δεν είναι απόλυτα συγχρονισµένος µε τη ροή των εικόνων, 

να µην συγκρούεται µε το ρυθµό της ταινίας, κι αυτό είναι ένα πολύ 

θετικό στοιχείο. 

Η µουσική  του είναι επιγραµµατική και βασίζεται σε µικρά 

θέµατα που επαναλαµβάνονται µε διάφορους τρόπους και 

ηχοχρωµατικούς συνδυασµούς. 

Ένα σηµαντικό στοιχείο στην ανάδειξη της δουλειάς του είναι η 

χρησιµοποίηση φυσικών οργάνων. Η ορχήστρα αποτελείται από 

κουαρτέτο, κουιντέτο εγχόρδων, χορωδία και διάφορα άλλα 

όργανα όπως µεταξύ άλλων: πιάνο, κιθάρα, φλάουτο, φλογέρα, 

σαξόφωνο. Έτσι η µουσική του εκτελεσµένη άψογα, αποκτάει µια 

ξεχωριστή διαφάνεια. Οι µελωδίες του, οι κινήσεις των φωνών, οι 

αρµονικές εναλλαγές και οι αυξοµειώσεις της δυναµικής 

διαγράφονται µε αξιοπρόσεκτη καθαρότητα κάτι που συντελεί στην 

αναβάθµιση των συνθέσεών του. 
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4.2.11. Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ο Γεώργιος Χατζηνάσιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον 

Ιανουάριο του 1942 και ανήκει στην γενιά των σύγχρονων 

Ελλήνων µουσικοσυνθετών. Έγραψε µουσική για τον 

κινηµατογράφο στις ταινίες "Εσύ κι εγώ", "Αγκίστρι", "Αιχµάλωτοι 

του µίσους" καθώς και τη µουσική υπόκρουση σε 13 άλλες ταινίες. 

Η εµφάνιση του Χατζηνάσιου συµπίπτει µε την άνοδο του ΝΕΚ 

και την ταυτόχρονη παρακµή του παλιού κινηµατογράφου. Η 

ένταξή του στο χώρο λοιπόν, πραγµατοποιείται ανάµεσα σ' αυτές 

τις δύο τάσεις, οι οποίες µπορούν εξίσου καλά να 

χρησιµοποιήσουν τις δυνατότητες και το ταλέντο του. Φαίνεται 

όµως ότι οι τελευταίες προσπάθειες ανασύνταξης των δυνάµεων 

του παλιού κινηµατογράφου έχουν περισσότερη ανάγκη από την 

παρουσία του. Έτσι, η πλειοψηφία των ταινιών στις οποίες έγραψε 

µουσική ο Χατζηνάσιος δεν ανήκουν στον ΝΕΚ, µε εξαίρεση δύο 

ταινίες του Νίκου Νικολαΐδη: ‘’Γλυκειά συµµορία’’ (1983) και 

‘’Πρωινή περίπολος’’ (1987), µία του Ντίνου Μαυροειδή: ‘’Σενάριο’’ 

(1985), και µία του Παύλου Τάσιου: ‘’Νοκ- άουτ’’ (1986). 

Ο Χατζηνάσιος, που το όνοµά του ήταν πασίγνωστο 

παλαιότερα, λόγω της µεγάλης επιτυχίας των πανέµορφων 

τραγουδιών του, αποτελούσε εγγύηση γι' αυτό και ήταν 

περιζήτητος.  

Παρά ταύτα, πρέπει να τονίσουµε ότι τις ταινίες δεν τις 

επιλέγουν οι συνθέτες, οι οποίοι, προκειµένου να εισβάλλουν στο 

χώρο και να διεκδικήσουν τη συµµετοχή και την προβολή τους σ' 

αυτόν, είναι υποχρεωµένοι να προσαρµόζουν και να 

ευθυγραµµίζουν την επαγγελµατική τους συµπεριφορά ανάλογα µε 

τις επιταγές της κινηµατογραφικής αγοράς. Άλλωστε, είναι γνωστό 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

104 

 

ότι η επιλογή των συνθετών καθορίζεται µε κριτήριο τις µουσικές 

ανάγκες και απαιτήσεις των ταινιών, αλλά φυσικά και από την 

αντίληψη που έχουν οι παραγωγοί και οι σκηνοθέτες γι' αυτές. 

Αντίληψη που δεν σχετίζεται µόνο µε τα προβλήµατα τα οποία 

πρέπει να λύσει η µουσική ή µε την αισθητική της ταινίας, αλλά και 

µε την εµπορικότητα και την επιτυχία της. 

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος, όµως, δεν είναι µόνον ένας σπουδαίος 

τραγουδοποιός, αλλά και ένας πολύ σηµαντικός συνθέτης 

κινηµατογραφικής µουσικής. Η δουλειά του δεν περιορίζεται µόνο 

στις µελωδίες των τραγουδιών του, αλλά βασίζεται και στην 

ικανότητα και γνώση της χρησιµοποίησης όλων εκείνων των 

στοιχείων που καθιστούν µια µουσική σύνθεση κατάλληλη για τον 

κόσµο της οθόνης. 

Αρκετά παραγωγικός, ο Χατζηνάσιος έγραψε µουσική σε 

τριάντα πέντε ταινίες, και µάλιστα σε µια εποχή που ο όγκος 

παραγωγής του ελληνικού κινηµατογράφου ήταν σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Αυτό είναι ένα 

νούµερο που δείχνει όχι µόνο τις ευκολίες του συνθέτη, αλλά και 

τις δυνατότητές του σε κάθε µουσικό ιδίωµα, αφού οι ταινίες αυτές 

είναι διαφόρων ειδών: κωµωδίες, µελοδράµατα, αστυνοµικά 

θρίλερ, ταινίες τέχνης, κ.λπ. Όλες οι προσεγγίσεις του, ακόµα κι 

εκείνες στις πιο φτηνές παραγωγές, είναι άψογες και βοηθάνε 

σηµαντικά στην ανάδειξη των ταινιών και στο τελικό αποτέλεσµα.  

Σε καθεµία από αυτές τις προσεγγίσεις, που είναι διαφορετική 

από τις άλλες, µεταχειρίζεται το κατάλληλο µουσικό υλικό, την 

κατάλληλη µουσική γλώσσα, έτσι ώστε οι επενδύσεις του ν' 

ανταποκρίνονται στο ύφος και στο περιεχόµενο της κάθε ταινίας. 
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Η µουσική του έχει εντελώς κινηµατογραφικό χαρακτήρα, γιατί 

επιτελεί κάθε είδους λειτουργία: τονίζει τ' ανθρώπινα 

συναισθήµατα, υπογραµµίζει τη δράση, προετοιµάζει τις 

επερχόµενες εντάσεις και είναι δηµιουργικά παρούσα στις 

δραµατικές κορυφώσεις. Κινείται παράλληλα µε την 

κινηµατογραφική αφήγηση, παρακολουθεί µε ευελιξία τη ροή των 

εικόνων και σχολιάζει µε συνέπεια όλες τις καταστάσεις. Είναι 

χαρακτηριστικός ο τρόπος µε τον οποίο ο συνθέτης, µέσα στο ίδιο 

µουσικό κοµµάτι, αλλάζει το χαρακτήρα της µουσικής ανάλογα µε 

τις ανάγκες της εκάστοτε σεκάνς ή σκηνής. Και αυτό επιτυγχάνεται 

µε τη χρησιµοποίηση ποικιλίας µελωδικών, ρυθµικών και 

αρµονικών εναλλαγών. 

Ακόµα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της δουλειάς του 

Χατζηνάσιου είναι οι έξοχες ενορχηστρώσεις του, καθώς και οι 

ξεχωριστές πιανιστικές του ερµηνείες, των οποίων η συµβολή στην 

ανάδειξη των µουσικών προσεγγίσεών του είναι καθοριστική. 

Όπως καθοριστική είναι, επίσης, η γνώση και η ικανότητα του 

συνθέτη να χρησιµοποιεί και να χειρίζεται µε ευκολία και άνεση 

κάθε είδους µουσικό ιδίωµα. 

Κλείνοντας, ν' αναφέρουµε και τα ωραία τραγούδια του που 

ακούγονται σ' ορισµένες ταινίες, όπως, για παράδειγµα, το αρι- 

στουργηµατικό «Και που να γείρω», που υπάρχει στην ταινία του 

Ντίνου ∆ηµόπουλου ‘’Ο βάλτος’' (1973). 
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5. Επίλογος 

Στη  σηµερινή εποχή ο ελληνικός κινηµατογράφος δίνει µάχη 

και ψάχνει δρόµους που θα τον οδηγήσουν να ξανακερδίσει το 

µεγάλο του στόχο που δεν είναι άλλος από το στοίχηµα µε το 

κοινό. Σίγουρα η µουσική του παλιού κινηµατογράφου 

αναγνωρίζεται σήµερα σαν πολύ καλύτερη του ΝΕΚ και πολύ πιο 

κινηµατογραφική σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζουν αυτού 

του είδους τη µουσική. Παρόλα αυτά όµως ακόµα και σήµερα 

υπάρχουν λαµπρά παραδείγµατα συνθετών που µπορούν να 

συµβάλουν στη σωστή θεώρηση και βελτίωση της µουσικής στον 

ελληνικό κινηµατογράφο.  
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