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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ  
 

• Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε 
στην Ξάνθη 23 Οκτωβρίου 1925 
και πέθανε στην Αθήνα 15 Ιουνίου 
1994 

 

• Υπήρξε κορυφαίος 
μουσικοσυνθέτης, η μουσική 
εκπαίδευση του ξεκίνησε σε 
ηλικία τεσσάρων 

 

• Μάθαινε παράλληλα πιάνο, βιολί 
και ακορντεόν 

 

• Επίσης, έκανε Σπουδές 
φιλοσοφίας 

 



ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Συνδέεται με σπουδαίους 
καλλιτέχνες, μεταξύ των 
οποίων οι ποιητές Νίκος 

Γκάτσος, Γιώργος Σεφέρης, 
Οδυσσέας Ελύτης, Άγγελος 
Σικελιανός και ο ζωγράφος 

Γιάννης  Τσαρούχης. Επίσης, 
γνώρισε τον Μίκη Θεοδωράκη 
με το οποίο ανέπτυξε ισχυρή 

φιλία 



ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ  

     Η πρώτη εμφάνιση του 
Χατζιδάκι ως συνθέτη 

πραγματοποιείται το 1944 σε 
ηλικία των 19 ετών 

 

    Η συνεργασία του με το Θέατρο 
Τεχνών του Κάρολου Κουν, 

αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
παραγωγική και διήρκησε 

περίπου 15 χρόνια 

 

 Τέλος το 1946 καταγράφηκε η 
πρώτη του εργασία για τον 

κινηματογράφο στην ταινία  
Αδούλωτοι Σκλάβοι. 



Η μεγάλη δημοσιότητα του Μάνου Χατζιδάκι 

Από το 1957 ο Χατζιδάκις 
συνέθετε ασταμάτητα για 

το θέατρο και τον 
κινηματογράφο 

Το  έργο του έχει μεγάλη 
απήχηση, ενώ παράλληλα 

γράφει πολλά μουσικά 
έργα 



Τα βραβεία του…  
    Το 1960 ήταν μια χρονιά με 

διακρίσεις και βραβεία 

 

     Του απονεμήθηκε το πρώτο 
βραβείο στο Β’ Φεστιβάλ ελαφρού 
τραγουδιού του Ε.Ι.Ρ. για το 
¨Κυπαρισσάκι¨ και την ¨ Τιμωρία¨  

      με την Νανά Μούσχουρη 

 

  Απέσπασε το βραβείο για την 
μουσική του στο ¨Ποτάμι¨ του 
Νίκου Κούνδουρου στο Φεστιβάλ 
κινηματογράφου της 
Θεσσαλονίκης  



     Το 1960 κερδίζει το βραβείο Όσκαρ για το 
τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την 
ταινία του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή»,  
τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα δέκα 
εμπορικότερα του 20ού αιώνα 

 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ_ Ο Μ.Χατζιδάκις μιλάει για το Όσκαρ το 1961..avi
Melina Mercouri - Ta pedia tou Pirea.avi


ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
      Μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι 

μουσικές που συνέθεσε για σπουδαίες ταινίες 
του ελληνικού και του διεθνούς 
κινηματογράφου. Αναφέρουμε ενδεικτικά:  

 
     την «Κάλπικη Λίρα» (Γ. Τζαβέλλα 1954) 
     τη «Στέλλα» (Μ. Κακογιάννη, 1955) 
      το «Δράκο» (Ν. Κούνδουρου, 1956) 
      το «America-America» (Ελ. Καζάν, 1962) 
  «Sweet Movie» (Ντ. Μακαβέγιεφ, 1974), κ.ά. 

 
ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/biographies/147#ixzz3L16fAnRA 

 

http://www.sansimera.gr/biographies/147


ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

• Το 1966 ο Μάνος Χατζιδάκις πηγαίνει στις 
ΗΠΑ, όπου ανεβάζει στο Μπρόντγουεϊ με τον 
Ζιλ Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη τη 
θεατρική διασκευή του «Ποτέ την Κυριακή» 
με τον τίτλο «Illya Darling» 

 
•  Στην Αμερική θα παραμείνει μέχρι το 1972 

και η μουσική του αντίληψη θα επηρεαστεί 
σημαντικά από την pop music 
 

 
 

Manos Hadjidakis on the essence of Greece.avi

