
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 
(Ομάδα 1η : Ζωή και έργο) 

http://goo.gl/nbnaq6 



Ο,ΤΙ ΕΧΩ ΙΕΡΟ 
Να περιφρονώ τις συνήθειες των πολλών,  
τη λογική του κράτους και την ‹ηθική› των 

συγγενών μου.  
Να αγαπώ με πάθος τους κυνηγημένους,  

τους ανορθόδοξους και τους αναθεωρητές.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0WfDdbSK_Y 



 
 
 
 

Ο πατέρας μου δεν με χτυπούσε ποτέ.  
Μ' έδειρε μόνο μια φορά, όταν μίλησα άσχημα σε μια 

γυναίκα του σπιτιού. Και με υποχρέωσε να της φιλήσω τα 
πόδια. Πιστέψτε με το 'κανα χωρίς δυσαρέσκεια, 

νιώθοντας πως έπρεπε να το κάνω. Από τότε σέβομαι 
πάντα τα αιτήματα των εργαζομένων,  

τον οποιοδήποτε εργαζόμενο 

 

Ο μειοψηφίες κάθε είδους είχαν πάντα το σεβασμό και την 
υποστήριξη του Χατζιδάκι. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h0WfDdbSK_Y 



 
 

Α. Η επιμονή στο «παιδί» 
  

     ερμηνεύεται από τον αειθαλή νεανικό του χαρακτήρα 
και από τη διαρκή αγωνία του για τους νέους 

(Ομάδα 2η: To παιδί σήμερα) 
  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0WfDdbSK_Y 





 
 
 
 

Β. Στους στίχους του συναντάμε το «κορίτσι-γυναίκα» 
 

είτε ως αλλόκοτου κοριτσιού, μια ονειρική ύπαρξη  
  είτε με τη μορφή της μητέρας: σεβάσμια, ευγενική,  

διακριτική και ενίοτε τραγική 
είτε ως σύμβολο και φορέας κοινωνικής κριτικής 

 
(Ομάδα 3η : Η γυναίκα σήμερα) 

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0WfDdbSK_Y 

ΒΙΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.pptx
ΒΙΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.pptx


http://goo.gl/lVkbyT 



 
 
 
 
 

Γ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
(Ομάδα  4η) 

 Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και 
αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς  

δεν προέρχεται από ιδεολογία,  
δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία. 

 Είναι η μεγεθυμένη έκφραση-εκδήλωση του κτήνους που περιέχουμε 
μέσα  μας χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του,  

όταν κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, βοηθούν, ενισχύουν 
τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του 

 



http://goo.gl/m8cBfB 





 
 
 

 
 
 

 

                                   Δ. ΦΤΩΧΕΙΑ – ΠΕΙΝΑ (Ομάδα 5η) 
Όταν πληροφορείται ότι «δαπάνη έξι μόνο ωρών για εξοπλισμούς 
μπορεί να σώσει 36 εκατομμύρια παιδιά»,  
ο Χατζιδάκις σχολιάζει μελαγχολικά:  
Ο συλλογισμός είναι αφελής (...) Διότι αν υπήρχε δυνατότης οι 
υπεύθυνοι να σταματήσουν -έστω και για έξι ώρες τους εξοπλισμούς- για 
να σωθούν οι πεινασμένοι, γιατί θα συνέχιζαν τους εξοπλισμούς μετά τη 
λήξη των έξι ωρών; Γιατί να σκοτώσουνε αυτούς που σώσανε από την 
πείνα; Όχι, οι εξοπλισμοί και η πείνα αποτελούνε διαφορετικές αξίες, 
διαφορετικές έννοιες, δε συναλλάσσονται, δεν αλληλοεπηρεάζονται, 
δε συναντώνται. Απλώς συνυπάρχουν 

https://www.youtube.com/watch?v=h0WfDdbSK_Y 

ΦΤΩΧΕΙΑ.pptx




         

 

 

     

    Ο Μάνος Χατζιδάκις έγραψε πριν από 
χρόνια το Νησί των Συναισθημάτων,  

   ένα συγκινητικό  και τρυφερό κείμενο 
για την αγάπη και την αξία της στο 
χρόνο 

http://goo.gl/Hx0Iib 

Το νησί των συναισθημάτων - Μάνος Χατζιδάκις.avi


https://www.youtube.com/watch?v=h0WfDdbSK_Y 


