
ΛΘΓΑ ΛΟΓΘΑ ΓΘΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΘ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΦΑΤΖΘΔΑΚΘ 

Ζ κεγαιύηεξε κνπζηθή ηδηνθπΐα ηεο Διιάδαο, 

ν Μάλνο Χαηδηδάθηο, γελλήζεθε ζηηο 23 

Οθησβξίνπ ηνπ 1925 ζηελ Ξάλζε,  

Ήηαλ γηνο ηνπ δηθεγόξνπ Γεσξγίνπ Χαηδηδάθη 

θαη ηεο Αιίθε Αξβαληηίδνπ. Μεηά ηνλ ρσξηζκό 

ησλ γνληώλ ηνπ, ην 1932, ν Μάλνο Χαηδηδάθηο κε 

ηε κεηέξα ηνπ θαη ηελ αδειθή ηνπ εγθαζίζηαληαη 

νξηζηηθά ζηελ Αζήλα. 

Δλ ησ κεηαμύ, από ηα ηέζζεξά ηνπ ρξόληα έρεη αξρίζεη καζήκαηα πηάλνπ κε δαζθάια ηελ 

Αιηνπληάλ, γλσζηή κνπζηθό ηεο Ξάλζεο, αξκεληθήο θαηαγσγήο. Παξάιιεια δηδαζθόηαλ 

βηνιί θαη αθνξληεόλ 

 

Σηα δύζθνια ρξόληα ηεο θαηνρήο θαη ηεο απειεπζέξσζεο, ν Μάλνο Χαηδηδάθηο εξγάδεηαη σο 

θνξηνεθθνξησηήο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, παγνπώιεο ζην εξγνζηάζην ηνπ Φημ, ππάιιεινο 

ζην θσηνγξαθείν ηνπ Μεγαιννηθνλόκνπ, βνεζόο λνζνθόκνο ζην 401 Σηξαηησηηθό 

Ννζνθνκείν. 

Σπγρξόλσο αξρίδεη αλώηεξα ζεσξεηηθά καζήκαηα κνπζηθήο κε ηνλ Μελέιαν Παιιάληην, 

ζεκαληηθή κνξθή ηεο ειιεληθήο εζληθήο κνπζηθήο ζρνιήο, θαη ζπνπδέο Φηινζνθίαο ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ηηο νπνίεο πνηέ δελ νινθιήξσζε. 

Τελ επνρή εθείλε γλσξίδεηαη κε θαιιηηέρλεο θαη δηαλννύκελνπο (Γθάηζνο, Σεθέξεο, 

Διύηεο, Τζαξνύρεο, Σηθειηαλόο) ηεο γεληάο ηνπ κεζνπνιέκνπ, νη νπνίνη ζα ζπκβάιινπλ 

νπζηαζηηθά ζηε δηακόξθσζε ησλ πξνζαλαηνιηζκώλ θαη ηεο ζθέςεο ηνπ. Ο Νίθνο Γθάηζνο, 

κε ηνλ νπνίν γλσξίζηεθε ην 1943, ζα παξακείλεη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ν κεγάινο 

δάζθαινο θαη ν αθξηβόο ηνπ θίινο. 

Από ην 1950 αξρίδεη λα γξάθεη κνπζηθή γηα αξραίεο ηξαγσδίεο θαη θσκσδίεο. Ο Μάλνο 

Χαηδηδάθηο έρεη «ληύζεη» κνπζηθά ηελ Οξέζηεηα, ηε Μήδεηα, ηηο Βάθρεο, ηηο 

Δθθιεζηάδνπζεο, ηε Λπζηζηξάηε, ηνλ Πινύην, ηηο Θεζκνθνξηάδνπζεο, ηνπο Βαηξάρνπο θαη 

ηηο Όξληζεο. 

Τν 1959 παξνπζηάδεη ζην αζελατθό θνηλό ηνλ Μίθε Θενδσξάθε, ελνξρεζηξώλνληαο θαη 

ερνγξαθώληαο ν ίδηνο ην έξγν ηνπ «Δπηηάθηνο» κε ηε Νάλα Μνύζρνπξε. 

Μεγάιν θεθάιαην απνηεινύλ θαη νη κνπζηθέο πνπ ζπλέζεζε γηα ζπνπδαίεο ηαηλίεο ηνπ 

ειιεληθνύ θαη ηνπ δηεζλνύο θηλεκαηνγξάθνπ. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηελ «Κάιπηθε Λίξα» 

(Γ. Τδαβέιια 1954), ηε «Σηέιια» (Μ. Καθνγηάλλε, 1955), ην «Γξάθν» (Ν. Κνύλδνπξνπ, 

1956), ην «America-America» (Δι. Καδάλ, 1962), «Sweet Movie» (Νη. Μαθαβέγηεθ, 1974), 



θ.ά. 

      Τν 1960 θεξδίδεη ην βξαβείν Όζθαξ γηα ην ηξαγνύδη «Τα παηδηά ηνπ Πεηξαηά» από ηελ 

ηαηλία ηνπ Εηι Νηαζέλ «Πνηέ ηελ Κπξηαθή», ηξαγνύδη ην νπνίν ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηα δέθα 

εκπνξηθόηεξα ηνπ 20νύ αηώλα. 

Ωζηόζν, ε κνπζηθή ηνπ γηα ηνλ ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν θαη κηα ζεηξά ειαθξώλ 

ηξαγνπδηώλ ηνύ ραξίδεη κηα «ιατθόηεηα αλεπηζύκεηε», ηελ νπνία δελ ζα απνδερζεί πνηέ θαη 

ζα ηε κάρεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. 

Τo 1972, ηνλ πην ζθνηεηλό ρξόλν ηεο ρνύληαο, επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα θαη ηδξύεη ην 

κνπζηθό θαθεζέαηξν «Πνιύηξνπν», κέζα από ην νπνίν επηρεηξεί λα αλνίμεη εθθξαζηηθέο 

δηόδνπο ζην κνπζηθό ηέικα ηεο επνρήο. 

Τν 1975 αξρίδεη ε ρξπζή επνρή ηνπ «Τξίηνπ». Γίλεηαη δηεπζπληήο ηνπ θξαηηθνύ 

ξαδηνζηαζκνύ «Τξίην Πξόγξακκα» (1975-81) ηνλ νπνίν, ζε ζπλεξγαζία κε κηα νκάδα λέσλ 

θαη ηαιαληνύρσλ δεκηνπξγώλ, γίλεηαη ζεκείν αλαθνξάο. 

Τν 1989-93 ηδξύεη ηελ «Οξρήζηξα ησλ Χξσκάησλ», γηα λα παξνπζηάζεη «πξσηόηππα 

πξνγξάκκαηα πνπ ζπλήζσο δελ θαιύπηνληαη από ηηο ζπκβαηηθέο ζπκθσληθέο νξρήζηξεο», 

ηελ νπνία δηεύζπλε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Ζ Οξρήζηξα ησλ Χξσκάησλ κε καέζηξν 

ηνλ Χαηδηδάθη έδσζε 20 ζπλαπιίεο θαη 12 ξεζηηάι ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο ξεπεξηνξίνπ κε 

Έιιελεο θαη μέλνπο ζνιίζη. 

Σηε δηάξθεηα όισλ απηώλ ησλ ρξόλσλ ν Μάλνο Χαηδηδάθηο ήηαλ δηαξθώο παξώλ ζηελ 

ειιεληθή δηζθνγξαθία, κε δεθάδεο δίζθνπο πνπ ζεσξνύληαη πηα θιαζηθνί: Ο Κύθινο κε ηελ 

Κηκσιία (1956), Παξακύζη ρσξίο Όλνκα (1959), Παζραιηέο κέζα απ' ηε λεθξή γε (1961), 

Γεθαπέληε Δζπεξηλνί (1964), Μπζνινγία (1965), Καπεηάλ Μηράιεο (1966), Τα Λεηηνπξγηθά 

(1971), Αζαλαζία (1975), Τα Παξάινγα (1976), Σθνηεηλή Μεηέξα (1985), Τα Τξαγνύδηα 

ηεο Ακαξηίαο (1992) θ.ά. 

Μνλαδηθόο, ηδηνθπήο θαη αεηθίλεηνο, ν Μάλνο Χαηδηδάθηο «έθπγε» από θνληά καο ζηηο 

15 Ηνπλίνπ 1994. 
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