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Στην Ντένη μου και τον Βαγγέλη μου, 
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ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ 

Φοβήθηκα τη μνήμη 

Και την σκότωσα 

Όμως εκείνη έζησε 

Τραυματισμένη 

Δύσμορφη 

Τυρρανική 

Και μου θυμίζει επίμονα 

Κάθε φορά που γράφω 

Πως είμ’ εγώ 

Κι όχι ένας άλλος 

 

(Χατζιδάκις Μάνος, Μυθολογία, 
Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2007, σ.73.) 
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Πρόλογος 

 

Ορχήστρα των Χρωμάτων. Στο άκουσμα των λέξεων στο νου έρχονται εικόνες 

κι αισθήσεις από την εφηβεία, συνοδευμένες από τα πρώτα ακούσματα ορχηστρικής 

μουσικής από μια ελληνική ορχήστρα. Ακολουθεί ένα σύμμεικτο συναίσθημα 

ενθουσιασμού και μελαγχολίας. Του ενθουσιασμού που με πλημμύρισε όταν, 

σπουδάστρια πια του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, έλαβα μέρος στην συναυλία-

αφιέρωμα στα 3 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή της, του Μάνου Χατζιδάκι και 

ταυτόχρονα της μελαγχολίας που δεν συνάντησα δια ζώσης αυτόν τον σπουδαίο 

Έλληνα και Δάσκαλο.  

Η πρόταση του μόνιμου αρχιμουσικού της Ορχήστρα των Χρωμάτων Μίλτου 

Λογιάδη, να ασχοληθώ στην διπλωματική εργασία  του μεταπτυχιακού μου 

προγράμματος με την συγκεκριμένη ορχήστρα  και το έργο της, συμπλήρωσε την 

αίσθηση μου για την ορχήστρα αυτή με την γνώση. Μέσα από την έρευνα 

επιβεβαιώθηκαν όλα εκείνα που η φαντασία και η αίσθησή μου είχε προσλάβει ως 

έργο της ορχήστρας αυτής: την συνύπαρξη του παλαιότερου και του νεότερου, την 

ανάδειξη της ελληνικής κουλτούρας, την ύπαρξη του κοινού τόπου όλων των Τεχνών, 

μα πάνω απ’ όλα, το σπουδαίο κληροδότημα του ιδρυτή, την έμπρακτη υποστήριξη 

των νέων μουσικών και δημιουργών μέσα από μια διάθεση πραγματικής παιδείας.  

Με την αποπεράτωση της προσπάθειας αυτής ήθελα να εκφράσω την βαθειά 

μου ευγνωμοσύνη, κατ΄αρχήν, στους Δασκάλους μου. Στον κ.Γιώργο Νικολακάκη, ο 

οποίος με καθοδήγησε με διαρκείς υποδείξεις σε όλη την πορεία της έρευνας, τον κ. 

Μίλτο Λογιάδη ο οποίος υπήρξε η αρχή, η μέση και το τέλος του εγχειρήματος αυτού, 

τον κ.Νικόλαο Βαφέα, ο οποίος μου προσέφερε πραγματική γνώση και βοήθεια σε 

κομβικά σημεία της προσπάθειας.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν με αποφασιστικό 

τρόπο στην πραγματοποίηση της έρευνας, με την προσφορά της γνώσης τους, την 

παροχή της δυνατότητας χρήσης υλικού  από τα αρχεία τους, και την παραχώρηση 

συνεντεύξεων. Τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Ορχήστρας των Χρωμάτων, κ. Γιώργο 

Κουρουπό, τον σπουδαίο μουσικό, αγαπημένο δάσκαλο και φίλο πια, κ. Βαγγέλη 
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Σκούρα, την διευθυντρια διοικητικού και παραγωγής κα Βίκυ Γαλάτου, τον καθηγητή 

κ. Φίλιππο Δωρή.  

Στους αγαπημένους φίλους, που υπήρξαν συνοδοιπόροι και υποστηρικτές και 

που άκουγαν τις δυσκολίες της διαδρομής, Νατασάκι, Μαρινούλα, Παναγιώτη, θέλω 

να πω ευχαριστώαγαπώ σας.  

Σημαντικοί πυλώνες του εγχειρήματος αυτού ήταν οι δυό αγαπημένοι μου 

άνθρωποι, η αδελφή μου Δέσποινα Σκανδαλάκη και ο σύντροφός μου Βαγγέλης 

Λογιάδης, που είδαν την προσπάθειά μου σε πρώτο πλάνο, και συνέβαλαν γνωστικά, 

συναισθηματικά και υλικά. Ντενί μου και Βαγγέλη μου σας ευχαριστώ για τα μικρά, 

για τα μεγάλα, για τα πολύ μικρά και τα πολύ μεγάλα.    

 

Ιούλιος του 2017 
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Εισαγωγή 

 

Η εργασία αυτή με θέμα ’Ο Μάνος Χατζιδάκις και η Ορχήστρα των Χρωμάτων, 

μια ρηξικέλευθη πολιτισμική και εκπαιδευτική πρόταση’ εγγράφεται στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης του τμήμτος 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΄Τέχνη και Πολιτισμός στην Ανθρώπινη 

ανάπτυξη’.  

Το ερέθισμα και η προτροπή για την παρούσα μελέτη ήρθε από τον μόνιμο 

μαέστρο της Ορχήστρας των Χρωμάτων, τον Μίλτο Λογιάδη1, που χωρίς φειδώ και 

δεύτερη σκέψη μου προσέφερε το προσωπικό του αρχείο για να ξεκινήσω και να 

πραγματοποιήσω αυτό το πόνημα. 

Στην εργασία αυτή πρόκειται να μελετηθεί η εκπαίδευση της κοινωνίας σε 

θέματα πολιτισμού από έναν φορέα όπως η Ορχήστρα των Χρωμάτων, της ορχήστρας 

που ίδρυσε ο Μάνος Χατζιδάκις2. Θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης των τρόπων 

με τους οποίους η λειτουργία και οι δραστηριότητες ενός τέτοιου θεσμού μπορούν 

                                                      
1 Ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης,  γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Σπούδασε διεύθυνση χορωδίας και 

ορχήστρας στην Μουσική Ακαδημία του Μονάχου με υποτροφία του ιδρύματος Αλέξανδρος 
Σ.Ωνάσης. Εργάστηκε ως επίκουρος καθηγητής στην ακαδημία όπου σπούδασε και στη συνέχεια ως 
μόνιμος μαέστρος στην όπερα του Ulm. Το 1992 επέστρεψε στην Ελλάδα ύστερα από πρόσκληση  του 
Μάνου Χατζιδάκι για να συνεργαστεί με την ορχήστρα των Χρωμάτων, της οποίας υπήρξε ο μόνιμος 
μαέστρος από το 1994 ως το 2011. Έχει διευθύνει πολλές μεγάλες και σημαντικές ορχήστρες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές πρώτες εκτελέσεις έργων Ελλήνων 
και ξένων συνθετών. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο 
μάθημα της Διεύθυνσης Ορχήστρας και καλλιτεχνικός διευθυντής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

 
2 Ο Μάνος Χατζιδάκις υπήρξε από τους πιο σημαντικούς έλληνες συνθέτες. Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 
1925 και πέθανε στην Αθήνα το 1994.  Μελέτησε ευρωπαϊκή μουσική με τον Μενέλαο Παλάντιο. Στην 
μουσική του ενσωμάτωσε την ελληνική λόγια παράδοση με την Δυτική μουσική. Ανήκε σε έναν κύκλο 
πνευματικών ανθρώπων της Αθήνας, μέλη του οποίου ήταν ο Αλέξανδρος Ξύδης, ο Γιάννης 
Τσαρούχης, ο Μάριος Πλωρίτης, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Αλέκος Πατσιφάς, ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο 
Νίκος Καρύδης, ο Νάνος Βαλαωρίτης, ο Γιώργος Σεφέρης και ο Νίκος Γκάτσος, ο οποίος υπήρξε στενός 
του φίλος ως το τέλος της ζωής του. Συνέθεσε μουσική για το θέατρο, για κινηματογραφικά έργα 
σπουδαίων συγχρονών του σκηνοθετών, για το χορό.   
Διετέλεσε διευθυντής του ανεξαρτητοποιημένου Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ (1975-1982), 
αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (1974-1977), γενικός διευθυντής της 
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (1976-1982). Υπήρξε ο δημιουργός της ανεξάρτητης δισκογραφικής 
εταιρίας ’’Σείριος’’, του περιοδικού ‘Το Τέταρτο’ και της Ορχήστρας των Χρωμάτων. 
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να αποτελέσουν άτυπες μορφές μάθησης για την κοινωνία σε πολιτισμικά ζητήματα.             

Η περίοδος που εξετάζεται είναι τα έτη 1989-2011, τα οποία είναι τα έτη λειτουργίας 

της ορχήστρας. Μέσα σε αυτά τα 22 έτη, η Ορχήστρα των Χρωμάτων  υπήρξε 

σημαντικό κομμάτι της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής και καθόρισε το μουσικό 

γίγνεσθαι της Ελλάδας. Μέσα από τις δράσεις και τις δραστηριότητές της μπορούμε 

να προσεγγίσουμε σημαντικά πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της ελληνικής 

κοινωνίας κατά τους ύστερους χρόνους της μεταπολίτευσης. Διαρκές αίτημα της 

ορχήστρας ήταν να γίνει κομμάτι της μουσικής ζωής του Έλληνα. Να λειτουργήσει όχι 

μόνο ως φορέας πολιτισμού αλλά και ως φορέας εκπαίδευσης. Μέσα από τις 

δραστηριότητές της προσπάθησε να συνδέσει  την μουσική δημιουργία με την  

παράδοση και την ιστορία, καθώς και να κάνει ένα διάλογο με την ευρύτερη 

παγκόσμια δημιουργία. Φιλοδοξούσε επίσης να γίνει πυρήνας δημιουργίας, 

συνεργασίας, συναυτουργίας και δίαυλος επικοινωνίας της ελληνικής κοινωνίας και 

του πολιτισμού της με τον υπόλοιπο κόσμο.    

Πιστεύω πως είναι σημαντικό να σημειωθεί πως αυτή η εργασία είναι η 

πρώτη που καταγράφει και επεξεργάζεται μέσω πραγματικών στοιχείων και 

ολοκληρωμένης έρευνας τις δραστηριότητες της Oρχήστρας των Χρωμάτων καθ’όλη 

τη διάρκεια λειτουργίας της. Πρόκειται για μια πρωτότυπη έρευνα που αναδεικνύει 

αθέατες πτυχές του έργου της ορχήστρας και φέρνει στο φως τους πολιτιστικούς και 

ιδίως τους εκπαιδευτικούς της σκοπούς. Στόχος της είναι να μπορέσει να γίνει ένα 

πεδίο νέων πληροφοριών που θα αποτελέσει βάση για περαιτέρω έρευνα.  

Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε ανάλυση πρωτογενών πηγών που υπάρχουν στα 

αρχεία του κ. Μίλτου Λογιάδη (διευθυντής της Ορχήστρας των Χρωμάτων), του 

κ.Γιώργου Κουρουπού3 (καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας), του κ.Βαγγέλη 

                                                      
3 Ο συνθέτης Γιώργος Κουρουπός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942. Σπούδασε σύνθεση στο Παρίσι στην 

τάξη του Ολιβιέ Μεσσιάν με υποτροφία της Γαλλικής κυβέρνησης. Είναι απόφοιτος της Μαθηματικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συνεργαστεί ως πιανίστας στις συναυλίες και τις 
ηχογραφήσεις έργων του Μάνου Χατζιδάκι την περίοδο 1953-1965. Ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής 
της ‘Ορχήστρας των Χρωμάτων’(1995-2010). Έχει διατελέσει, αναπληρωτής διευθυντής του Τρίτου 
προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (1977-1981), πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (1982-
1984), διευθυντής του μουσικού τομέα της ‘Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Καλαμάτας (1985-1990), διευθυντής στο Δημοτικό ωδείο Πειραιά, πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (1994-1999), καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου, καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (2012-2015). 
Έχει πλούσιο συνθετικό έργο, το οποίο έχει τιμηθεί με βραβεία.  Έργα του παίζονται συχνά στην 



12 
 

Σκούρα4 (μουσικός, ιδρυτικό μέλος της ορχήστρας)  και της κας Βίκυς Γαλάτου5 

(διευθύντρια διοικητικού και παραγωγής), στοιχεία των οποίων για καλύτερη, πιο 

εύκολη και άμεση ανάλυση, επεξεργάστηκα και συγκέντρωσα σε πίνακες. Βασίστηκε, 

ακόμα, στην ανάλυση συνεντεύξεων όλων των προαναφερθέντων προσώπων.  Τέλος, 

συμπεριλαμβάνονται στοιχεία από το αρχείο του κ. καθηγητή Φίλιπππου Δωρή που 

σχετίζονται με το σωματείο «Φίλοι της Ορχήστρας των Χρωμάτων» και υλικό από την 

συνέντευξη που παραχώρησε επ΄αυτού, η κα Πηνελόπη Κομποθέκρα. 

Στην πρώτη ενότητα αναλύονται τα μεθοδολογικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της έρευνας, παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

πρωτογενείς και οι δευτερογενείς πηγές, καθώς επίσης αναδεικνύονται τα βασικά 

ερωτήματα τα οποία μας απασχόλησαν. Η ενότητα που έπεται, επιχειρεί κατ’ αρχήν 

μια περιγραφή του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι κατά την 

περίοδο της ίδρυσης και της λειτουργίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Η μουσική 

δημιουργία και επιτέλεση εξετάζεται σε συνάρτηση με άλλες υπάρχουσες ορχήστρες 

που λειτούργησαν στην Αθήνα την ίδια περίοδο.   

                                                      
Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ πολλά από αυτά έχουν γραφτεί ύστερα από παραγγελίες διαφόρων 
φορέων.    

 
4 Ο μουσικός Βαγγέλης Σκούρας γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1952. Διακεκριμένος σύγχρονος 

βιρτουόζος και καθηγητής κόρνου. Σπούδασε κόρνο στη Φιλαρμονική Εταιρεία "Μάντζαρος" της 
γενέτειράς του και στη συνέχεια, στο Ελληνικό Ωδείο από το οποίο απεφοίτησε με Άριστα παμψηφεί 
και Α' βραβείο (1980). Συνέχισε σπουδές στην Ελβετία. Συνεργάστηκε στενά με τον Μ.Χατζιδάκι σε 
όλες σχεδόν τις ηχογραφήσεις του και σε πολλές από τις συναυλίες του και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 
Ορχήστρας των Χρωμάτων. Έχει πάρει μέρος είτε ως σολίστ είτε ως μέλος ορχηστρών αλλά και 
συγκροτημάτων μουσικής δωματίου σε πολυάριθμες συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ), την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) και την Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ). Διετέλεσε μέλος της 
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Ορχήστρας ‘Παναρμόνια’ και της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. 
Ήταν επί σειρά ετών 1o κόρνο στην Ορχήστρα της  Ελληνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) καθώς και το 1ο 
κόρνο της "Ορχήστρας των Χρωμάτων". Διετέλεσε καθηγητής στο Ορφείο Ωδείο Αθηνών και στο Ωδείο 
"Φίλιππος Νάκας". Είναι  ιδρυτικό μέλος του Συγκροτήματος μουσικής δωματίου "Νικόλαος 
Μάντζαρος", έχοντας συμμετάσχει επί συναπτή εικοσαετία σε όλες τις συναυλίες και τις ηχογραφήσεις 
του.  

 
5 Η δημοσιογράφος Βίκυ Γαλάτου ήταν η διευθύντρια διοικητικού και παραγωγής της Ορχήστρας των 
Χρωμάτων. Στενή φίλη και συνεργάτιδα του Μάνου Χατζιδάκι, είχε αναλάβει τις εκδόσεις των έργων 
του, καθώς και το ξεκίνημα και τη συνέχεια τόσο της δισκογραφικής εταιρίας ‘Σείριος’, όσο και της 
Ορχήστρας των Χρωμάτων. Η συνεργασία τους συνεχίστηκε ως τον θάνατο του συνθέτη.   
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Ακολούθως, γίνεται αναφορά στις μεταπολιτευτικές ενασχολήσεις του Μάνου 

Χατζιδάκι την περίοδο που προηγείται της ίδρυσης της ορχήστρας: το Τρίτο 

πρόγραμμα και τοι καινότομίες που επέφερε στο χώρο του ραδιοφώνου, το 

περιοδικό ‘το Τέταρτο’, το οποίο εξέδωσε ο συνθέτης για μικρό διάστημα και 

περιορισμένο αριθμό τευχών, μετά την απομάκρυνσή του από την Εθνική 

Ραδιοφωνία και η ποιοτική δισκογραφική εταιρεία ‘Σείριος’ με τα έργα που εξέδωσε. 

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν οι προσπάθειες να ανοίξει τη μουσική σκηνή  και να 

διευρύνει τους ορίζοντες των τοπικών κοινωνιών μέσω των φεστιβάλ και μουσικών 

αγώνων που διοργάνωσε και συγκεκριμένα των Μουσικών Γιορτών των Ανωγείων, 

τους Μουσικούς Αυγούστους στο Ηράκλειο και τους Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού 

της Κέρκυρας. Μεταγενέστερα, το 1991, στο ίδιο πλάισιο, διοργάνωσε τους Πρώτους 

Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού Καλαμάτας.  Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των 

δραστηριοτήτων του, αποτέλεσε η δίψα του για δημιουργία και ελευθερία και η 

πρόθεσή του να κληροδοτήσει στην ελληνική κοινωνία ένα ποιοτικό και αληθινό 

μουσικό αισθητήριο, το οποίο να είναι απαλλαγμένο από την μαζική κουλτούρα και 

την πολιτιστική βιομηχανία.  

Στην επόμενη ενότητα αναφερόμαστε στο ιστορικό της ίδιας της ορχήστρας. 

Αυτό θα χωριστεί σε δύο περιόδους, τις οποίες θα ορίσει ο θάνατος του συνθέτη αλλά 

και η θεσμοθέτηση της ορχήστρας σε νόμο του κράτους. Αντικείμενα που θα 

απασχολήσουν την πρώτη ενότητα είναι η ίδρυση της ορχήστρας από τον Μάνο 

Χατζιδάκι, οι πρώτες συναυλίες, οι πρώτες συνεργασίες, η μονοθεσία των μουσικών 

που συγκυριακά λαμβάνει χώρα κατά την α΄ περίοδο λειτουργίας της ορχήστρας και 

το νέο εργασιακό καθεστώς για τα μέλη της ορχήστρας (μονοθεσία), καθώς και τα 

νέα ήθη που φέρνει ο νέος συναυλιακός χώρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Στη 

συνέχεια, εξετάζεται η β΄περίοδος της ορχήστρας που έρχεται με τη θεσμοθέτησή της 

σε νόμο του κράτους και τη νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώνεται στους κόλπους 

της ορχήστρας, η οποία θα συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της ως το 2011, όταν η 

δραστηριότητά της διακόπτεται εξαιτίας της οικονομικοπολιτικής κρίσης που 

συγκλονίζει τη χώρα. 

 Η πέμπτη ενότητα ασχολείται αναλυτικά με τις δράσεις της ορχήστρας. Οι 

δραστηριότητες της διακρίνονται σε εκείνες της α’ και της β΄περιόδου και 
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καταγράφονται οι συνεργασίες, οι συναυλιακοί χώροι, το ρεπερτόριο και οι νέες 

θεσμικές προτάσεις (καθιέρωση διαγωνισμού ‘Δημήτρης Μητρόπουλος’). Έχοντας 

αυτή τη βάση, θα είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε τις δραστηριότητες εκείνες 

που είχαν ως εκπαιδευτικό στόχο την ελληνική μουσική δημιουργία και την προβολή 

της,  να κάνουμε μια αντιπαραβολή των δραστηριοτήτων των δύο περιόδων και να 

παρατηρήσουμε αν και κατά πόσο η διάδοχη κατάσταση ακολούθησε τα χνάρια του 

ιδρυτή, αν ξέφυγε από τα παρέκλινε από το πλαίσιο λειτουργίας που υπέδειξε ο 

ιδρυτής της, ή αν εξέλιξε πράγματα και καταστάσεις.  

Συμπερασματικά, στο τελευταίο κεφάλαιο καταθέτουμε τη γνώμη μας, 

τεμκηριώνοντας τη, μέσα από τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές που 

συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.  
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Ι. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η εργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της ιστορικής έρευνας. 

Φιλοδοξεί να είναι μια ιστορική και κοινωνιολογική προσέγγιση του μουσικού και πιο 

συγκεκριμένα του ορχηστρικού τοπίου στην Ελλάδα, μέσα από το παράδειγμα της 

Ορχήστρας των Χρωμάτων. Παράλληλα, επιχειρεί να μελετήσει ζητήματα φιλοσοφίας 

της μουσικής, σχετικά με την ύπαρξη και την ουσία της, με τις πολιτισμικές και 

εκπαιδευτικές της λειτουργίες όπως φαίνεται να επιχειρούνται μέσα από τις 

δραστηριότητες  της ορχήστρας αυτής, καθώς και ζητήματα της σχέσης  μουσικής και 

κοινωνίας, με στόχο μια πολιτισμική πολιτική στην υπηρεσία του Ανθρώπου. 

Βασίζεται σε επισταμένη αρχειακή έρευνα καθώς και σε σειρά συνεντεύξεων που 

πραγματοποιήθηκαν το 2016.  

Οι πηγές (αρχεία, μαρτυρίες, κ.α.) περιλαμβάνουν τόσο καταγεγραμμένες 

(έντυπες, οπτικές, ηχητικές, οπτικο-ηχητικές) μαρτυρίες όσο και προφορικές. Πιο 

συγκεκριμένα, οι πρωτογενείς πηγές που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν υλικό 

από το αρχείο του κ.Μίλτου Λογιάδη, του κ.Γιώργου Κουρουπού, του κ.Βαγγέλη 

Σκούρα, της κας Βίκυ Γαλάτου, προσωπικές συνεντεύξεις των προαναφερθέντων 

προσώπων, έντυπο υλικό του αρχείου της κας Βίκυς Γαλάτου καθώς και 

φωτογραφικό υλικό του αρχείου της κας Βίκυς Παπάζογλου. Δευτερογενείς πηγές 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν άρθρα, τηλεοπτικές συνεντεύξεις, εκπομπές και 

ντοκυμαντέρ. Δεν υπάρχουν  δυστυχώς βιβλία ή εξειδικευμένα κείμενα που να 

αφορούν την Ορχήστρα των Χρωμάτων.  

Αναλυτικότερα, το υλικό που συγκεντρώθηκε αποτελείται κυρίως από: 

 Συνεντεύξεις ημιδομημένου χαρακτήρα με τους κ.Μίλτο 

Λογιάδη, κ.Γιώργο Κουρουπό, κ.Βαγγέλη Σκούρα, την κα Βίκυ Γαλάτου, και την 

κα Πηνελόπη Κομποθέκρα, 

 Πηγές από το προσωπικό αρχείο του κ.Μίλτου Λογιάδη που 

αφορούν την β΄περίοδο λειτουργίας της ορχήστρας. Οι πρωτογενείς πηγές 

που υπάρχουν στο αρχείο, περιλαμβάνουν προγράμματα και αφίσες των 

εκδηλώσεων και συναυλιών της ορχήστρας στο εσωτερικό της χώρας αλλά και 

στο εξωτερικό καθώς και την δισκογραφία της ορχήστρας. Οι δευτερογενείς 
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πηγές περιλαμβάνουν περιοδικά και εφημερίδες με αναγγελίες και κριτικές 

συναυλιών, συνεντεύξεις του μαέστρου, του καλλιτεχνικού διευθυντή και των 

μελών της ορχήστρας, 

 Πηγές από το προσωπικό αρχείο του κ.Γιώργου Κουρουπού 

που αφορούν την β΄περίοδο λειτουργίας της ορχήστρας. Σε αυτό 

περικλείονται ως πρωτογενείς πηγές το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

στο οποίο οριστικοποιείται ο κανονισμός λειτουργίας της Ορχήστρας των 

Χρωμάτων ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, πρακτικά συνελεύσεων 

του Δ.Σ. της ορχήστρας, αλληλογραφία με πρόσωπα της πολιτικής αλλά και 

του πολιτισμού, οικονομικά στοιχεία για την διαχείριση των εσόδων-εξόδων 

της ορχήστρας, προγράμματα και αφίσες εκδηλώσεων και συναυλιών της 

ίδιας περιόδου, 

 Πηγές από το προσωπικό αρχείο του κ.Βαγγέλη Σκούρα που 

αφορούν την α΄περίοδο της ορχήστρας. Στο αρχείο αυτό εντοπίστηκαν το 

μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων των συναυλιών της α΄περιόδου 

λειτουργίας της ορχήστρας. 

 Πηγές από το προσωπικό αρχείο της κας Βίκυς Γαλάτου που 

αφορούν την α΄περίοδο της λειτουργίας της ορχήστρας, κυρίως  

προγράμματα συναυλιών. 

 Φωτογραφικό υλικό από το αρχείο της κας Βίκυ Παπάζογλου. 

 Πηγές από το προσωπικό αρχείο του καθηγητή κ.Φίλιππου 

Δωρή, γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου «Φίλοι της 

Ορχήστρας των Χρωμάτων . Στο αρχείο αυτό εντοπίστηκαν το καταστατικό 

ίδρυσης του σωματείου, καθώς και πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης (16ης 

Φεβρουαρίου του 2004). 

Προσπαθώντας να μεθοδεύσω την Ευρετική6 για την μελέτη αυτή, ξεκίνησα 

την βιβλιογραφική έρευνα στη Βικελαία Βιβλιοθήκη και ακολούθως στην βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαπίστωσα πως αν και υπήρχαν μελέτες και βιβλία που 

                                                      
6 Κώστιος Απ., Μέθοδος Μουσικολογικής Έρευνας, Εκδ.Παπαγρηγορίου-Νάκας, Αθήνα 2001, σελ. 121. 
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να ασχολούνται με τον ιδρυτή της ορχήστρας, τον Μάνο Χατζιδάκι, καθώς και οι 

ποιητικές του συλλογές και τα κείμενά του, δεν υπάρχουν βιβλία που να έχουν σαν 

αντικείμενο μελέτης την ίδια την ορχήστρα και το έργο της. Για καλή μου τύχη, στην 

βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Κρήτης εντόπισα όλα τα τεύχη, έντεκα στον αριθμό, 

του περιοδικού ΄Το Τέταρτο’, που εξέδωσε ο Χατζιδάκις. Σε μια προσπάθεια 

ανεύρεσης βιβλιογραφίας σε μεγαλύτερες και ίσως πιο εξειδικευμένες σε μουσικά 

ζητήματα βιβλιοθήκες, συνέχισα την βιβλιογραφική μου έρευνα στην Βιβλιοθήκη του 

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Λίλιαν Βουδούρη, καθώς και στη βιβλιοθήκη του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιτημίου Αθηνών, του Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών. Τα αποτελέσματα ήταν περίπου ίδια. Στην πρώτη βιβλιοθήκη εντόπισα 

βιβλιογραφία που αφορά τις προγενέστερες της ορχήστρας δραστηριότητες του 

ιδρυτή, παρτιτούρες που κυκλοφορούν στο εμπόριο καθώς και δισκογραφία. Στην 

δεύτερη βιβλιοθήκη εντόπισα δισκογραφία της ορχήστρας και γενική βιβλιογραφία 

και εργογραφία ορχηστρών, χωρίς να καταφέρω να εντοπίσω αναφορές 

συγκεκριμένα στην ΟτΧ.    

Στη συνέχεια μελέτησα τις πηγές του αρχείου του κ.Μίλτου Λογιάδη και 

έπειτα από δική του παραίνεση και υπόδειξη, απευθύνθηκα στο κ. Γιώργο Κουρουπό, 

τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ορχήστρας των Χρωμάτων, ζητώντας αρχικά μια 

συνάντηση για συζήτηση. Το τέλος της συζήτησης με βρήκε να έχω συνειδητοποιήσει 

πως είναι απολύτως απαραίτητο να ερευνηθούν οι πηγές που αφορούν στην 

Ορχήστρα  και από το δικό του αρχείο, στις οποίες περιλαμβάνονται  επίσημα 

έγγραφα και αλληλογραφία με σημαίνοντα της εποχής πρόσωπα από το χώρο της 

πολιτικής και της διανόησης, που σχετίζονται με την λειτουργία της ορχήστρας.  Αφού 

ολοκλήρωσα την έρευνα στο αρχείο του καλλιτεχνικού διευθυντή και συνθέτη και 

έχοντας στο μυαλό πως «ο ερευνητής ζητά να μάθει τη γνώμη του συνομιλητή του 

πάνω σε διάφορα θέματα, ανιχνεύει τις διαθέσεις του απέναντι σε πρόσωπα, 

πράγματα, θεσμούς κ.λ.π., προκαλεί κατηγορικές αποφάνσεις, και κρίσεις για 

καταστάσεις και γεγονότα, εκμαιεύει θέσεις και απόψεις, διερευνά κίνητρα»7, 

προχώρησα στην πρώτη συνέντευξη της έρευνας αυτής, εκείνης του κ. Γ.Κουρουπού. 

Πρόκειται για μια ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον 

                                                      
7 Κώστιος Αππ., ο.π., σελ. 165. 
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προσωπικό του χώρο, όπου φυλάσσεται και το αρχείο του. Ακολούθησε μια δεύτερη 

ημιδομημένη συνέντευξη με τον μαέστρο της ορχήστρας. Με την ολοκλήρωση της 

μελέτης των δύο αρχείων, την απομαγνητοφώνηση και ανάλυση των δύο 

ημιδομημένων συνεντεύξεων των επικεφαλής της ορχήστρας, συνειδητοποίησα πως 

μου έλειπαν πλήρως, πηγές από την α’ περίοδο της λειτουργίας της ορχήστρας. Για 

το λόγο αυτό απευθύνθηκα στον κ.Βαγγέλη Σκούρα και στην κα Β.Γαλάτου, οι οποίοι 

υπήρξαν φίλοι και συνοδοιπόροι του ιδρυτή της ορχήστρας. Και οι δύο βρισκόταν στο 

πλάι του Μάνου Χατζιδάκι από την σύλληψη της ιδέας της ίδρυσης της ορχήστρας 

και ήταν πρωτεργάτες της πραγμάτωσης της. Ο κ.Β.Σκούρας, μουσικός και 

εξαιρετικός δεξιοτέχνης του κόρνου, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της ορχήστρας, ενώ 

η κα Β.Γαλάτου ήταν φίλη και συνεργάτιδα σε διοικητικά θέματα του συνθέτη και σε 

προγενέστερες δραστηριότητες του. Και οι δύο μου παραχώρησαν υλικό από τα 

αρχεία τους και μου έδωσαν ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η κα.Β.Γαλάτου μάλιστα, 

με δική της πρωτοβουλία, αναζήτησε φωτογραφικό υλικό στο αρχείο της κας 

Β.Παπάζογλου8, το οποίο μου έδωσε. Κατά την αποπεράτωση της παρούσας 

εργασίας, προκειμένου να συγκεντρώσω υλικό και πληροφορίες για το σωματείο 

«Φίλοι της Ορχήστρας των Χρωμάτων», απευθύνθηκα στον καθηγητή κ. Φ.Δωρή, 

γραμματέα του σωματείου και στην κα Πηνελόπη Κομποθέκρα, υπεύθυνη 

Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων, η οποία μου παραχώρησε συνέντεξη. 

Τα βασικά ερωτήματα που προέκυψαν από την έρευνα και απασχόλησαν στη 

συνέχεια το πόνημα αυτό, σχετίζονται με την εκπαιδευτική και πολιτισμική πολιτική 

που ακολούθησε η ορχήστρα.  

1) Ποιός ήταν αρχικά ο λόγος δημιουργίας της ορχήστρας και γιατί ο Μάνος 

Χατζιδάκις οδηγήθηκε στην ίδρυσή της;  

2) 2) Ποιά είδη μουσικής προέβαλε; ποιοί άνθρωποι συνεργάστηκαν μαζί 

της;   

                                                      
8 Η Βίκυ Παπάζογλου είναι φωτογράφος, και σύμφωνα με τα λεγόμενα της Βίκυς Γαλάτου, από τους 
λίγους φωτογράφους στους οποίους ο Μάνος Χατζιδάκις επέτρεπε να φωτογραφίζουν τις 
δραστηριότητές του. 
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3) Μέσω ποιών δραστηριοτήτων άσκησε εκπαιδευτική και πολιτισμική 

πολιτική;  

4) συνέβαλε στη δημιουργία θεσμών που δεν υπήρχαν πριν την ίδρυσή της;  

5) Κατά πόσο η διάδοχη του Μάνου Χατζιδάκι κατάσταση στην Ορχήστρα 

των Χρωμάτων ακολούθησε το παράδειγμά του ιδρυτή και με ποιούς 

τρόπους υπηρέτησε τους αρχικούς στόχους;  

6) Πώς μέσα από το παράδειγμα της ορχήστρας των Χρωμάτων 

καταγράφεται το μουσικό τοπίο της Ελλάδας κατά τα έτη της λειτουργίας 

της;  

Μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη συλλογή των πηγών 

ήταν η συγκέντρωση μιας αρχικής βιβλιογραφίας. Η ανεύρεση στοιχείων τόσο για την 

συγκεκριμένη ορχήστρα, όσο και για τις υπόλοιπες ορχήστρες στην Ελλάδας είναι 

επίπονη και απαιτεί πρωτογενή έρευνα. Πολύ μικρός λόγος έχει γίνει σποραδικά σε 

κάποιες μελέτες που αφορά τις ορχήστρες γενικά, όμως σε καμία από αυτές δεν 

γίνεται λόγος ούτε για την συγκεκριμένη ορχήστρα αλλά ούτε καν για την περίοδο 

όπου έδρασε η ορχήστρα των Χρωμάτων. Πρωτογενής έρευνα επίσης χρειάστηκε και 

κατά τη μελέτη των δραστηριοτήτων του συνθέτη για την περίοδο που ακολούθησε 

την μεταπολίτευση.   

Τα ερωτήματα που δεν ερευνήθηκαν και αφήνονται ανοιχτά σε μελλοντική 

έρευνα, είναι αρκετά. Για πολλά από αυτά χρειάζεται πρωτογενής έρευνα, αφού δεν 

υπάρχουν μελέτες που να έχουν ασχοληθεί με το ορχηστρικό τοπίο στην Ελλάδα, 

ούτε και με την σχέση μουσικής, πολιτικής και κοινωνίας όπως αυτή φαίνεται μέσα 

από την οργάνωση και δράση μιας ορχήστρας. Ερωτήματα που μπορούν να γίνουν 

αντικείμενο μελλοντικής έρευνας είναι π.χ. το πώς καταγράφονται τα 

ιστορικοπολιτικά στοιχεία μελετώντας την οργάνωση και λειτουργία μιας ορχήστρας 

όπως η Ορχήστρα των Χρωμάτων. Άλλο ερώτημα θα μπορούσε να είναι η 

ανεξαρτησία της μουσικής έκφρασης και των επιλογών μιας ορχήστρας  και το κατά 

πόσο είναι  συνδεδεμένη ή όχι με την πολιτική. Ποιά είναι τελικά η ανταποδοτικότητα 

ενός τέτοιου θεσμού;  Προσδοκία της παρούσας μελέτης είναι να αποτελέσει τη βάση 
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επόμενης μεγαλύτερης μελέτης που θα αγκαλιάσει περισσότερα είτε 

κοινωνικοπολιτικά, είτε μουσικολογικά ζητήματα.  
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II. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 

2.1. Το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο 

Ο Μάνος Χατζιδάκις πραγματοποίησε την ίδρυση της Ορχήστρας των 

Χρωμάτων κατά τα τελευταία έτη του 20ου αιώνα, στην εποχή της ύστερης 

μεταπολίτευσης, στην «Ελλάδα της παγκοσμιοποίησης»9. Η «Ελλάδα της 

μεταπολίτευσης»10 είχε έναν συλλογικό και γενικευμένο χαρακτήρα ανόδου που 

εκφράστηκε με την δημιουργία μιας ομοιόμορφης καταναλωτικής κουλτούρας. Η 

κουλτούρα αυτή πραγματώθηκε μέσω της γενικευμένης κατοχής καταναλωτικών 

αγαθών, της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσέφεραν το διευρυνόμενο 

κράτος και οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες (το εκπαιδευτικό σύστημα), και της 

μορφοποίησης  του εθνικού κοινωνικού κράτους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Γιάννης Βούλγαρης στο βιβλίο του Η μεταπολιτευτική Ελλάδα 1974-200911, «το 

συγκεκριμένο εθνικό μοντέλο ανάπτυξης και το εθνικό κοινωνικό κράτος που ήταν το 

πλαίσιο ανόδου των λαϊκών μαζών και της ομογενοποίησης των «μεσαίων 

στρωμάτων», άρχισε να μετασχηματίζεται υπό την πίεση των γενικότερων 

καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, της αλλαγής των κοινωνικών συσχετισμών, των 

τεχνολογικών-παραγωγικών εξελίξεων, της ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού και 

της επιτάχυνσης της παγκοσμιοποίησης».  

Η απόφαση για την δημιουργία της ορχήστρας παίρνεται από τον ιδρυτή  «την 

περίοδο όπου η Ιστορία με κεφαλαίο το αρχικό, άδραχνε την υδρόγειο ολόκληρη και 

της άλλαζε μορφή, ροή και πνεύμα. Το παγκόσμιο 1989, anno mirabilis, χώρισε την 

ιστορία στα δύο, κλείνοντας μια εποχή και ανοίγοντας μιαν άλλη, που ακόμα 

αναζητεί το σχήμα της12». Είναι η περίοδος κατά την οποία η χώρα είχε συγκλονιστεί 

από σκάνδαλα της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είχαν οδηγήσει το κόμμα 

στην ήττα των εκλογών του Ιουνίου του ’89.  Σε αυτήν ακριβώς την ιστορική συγκυρία 

η Ορχήστρα των Χρωμάτων ανοίγει την αυλαία των δραστηριοτήτων της, στις 23 

Νοεμβρίου του 1989, όταν η χώρα κυβερνάται από την οικουμενική κυβέρνηση υπό 

                                                      
9 Βούλγαρης Γ., Η Μεταπολιτευτική Ελλάδα, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2013, σελ.23. 
10 Ο.π., σελ. 24. 
11 Ο.π., σελ. 25. 
12 Ο.π., σελ.125. 
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τον Ξενοφώντα Ζολώτα. Η ορχήστρα θα λειτουργεί ως και την επανίδρυσή της ως 

ΝΠΙΔ, υπό την πρωτοβουλία και την οικονομική διαχείρηση του Μάνου Χατζιδάκι.  

Η κατάρευση του σοβιετικού κομμουνισμού και η διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης τον Δεκέμβριο του 1991, καθώς και η συνθήκη του Μάαστριχτ, η Συνθήκη για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γεγονότα που αποτέλεσαν αδιαμφισβήτητα τόσο για τα 

υπόλοιπα κράτη-μέλη όσο και για την Ελλάδα το πλαίσιο κίνησης ως την καθιέρωση 

του ευρώ, του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. Οι κοσμογονικές αυτές αλλαγές 

βρήκαν την Ελλάδα να διέρχεται μια βαθιά ηθική και πολιτική κρίση (οικονομικά 

σκάνδαλα, διαφθορά, ειδικά δικαστήρια). Είναι η ίδια περίοδος που εισέρχονται στη 

χώρα μαζικά οικονομικοί πρόσφυγες κυρίως από την Αλβανία και τις χώρες του 

ανατολικού μπλοκ. Κατά το διάστημα 1990-1993, που είναι το διάστημα που κυβερνά 

η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κ.Μητσοτάκη, ψηφίζεται ο νόμος περί της 

μονοθεσίας των μουσικών13. Υπέρμαχοι και πρωτεργάτες της πολυπόθητητς 

μονοθεσίας ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Αλέξανδρος Συμεωνίδης και ο Χρήστος 

Λαμπράκης (συνέντευξη Β. Σκούρα). Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν οι μουσικοί της 

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών αλλά και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης δεν 

μπορούσαν να εργάζονται παράληλα σε δύο και τρεις ορχήστρες όπως ήταν σύνηθες 

έως τότε. Αυτό συνέβαλε στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλες τις ορχήστρες, οι 

οποίες ανανέωσαν την σύνθεσή τους είτε με έλληνες μουσικούς που 

πραγματοποίησαν σπουδές στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, είτε με 

μουσικούς που είχαν έρθει ως οικονομικοί μετανάστες. Όμοια με τις υπόλοιπες 

ορχήστρες, η Ορχήστρα των Χρωμάτων, διενεργεί ακροάσεις το 1993 (συνέντευξη 

Β.Σκούρα) και στο δυναμικό της εντάσσονται νέοι συνεργάτες. Επιπροσθέτως, την 

περίοδο αυτή, το 1991, εγκαινιάζεται από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Κ.Καραμανλή το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ένας χώρος ο οποίος σχεδιάζεται επί 

δεκαετίες, ένα πολιτιστικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, το οποίο γίνεται σημείο 

αναφοράς για την μουσική και τον πολιτισμό στην Ελλάδα. Είναι ειδικά σχεδιασμένος 

για μουσικές παραστάσεις και φιλοδοξεί να αποτελέσει πυρήνα πολιτισμού, τέχνης 

                                                      
13 Ν. 2065 ΦΕΚ 113Α/92, άρθρο 69. 
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κι εκπαίδευσης. Οι  ορχήστρες βρίσκουν έναν νέο συναυλιακό χώρο που ανανεώνει 

και τονώνει την πολιτιστική  τους δραστηριότητα.  

Το ΠΑΣΟΚ θα επιστρέψει ως κυβερνών κόμμα και θα διατηρήσει την εξουσία 

ως τις αρχές του 2004. Η νέα κυβερνητική θητεία του κόμματος χωρίζεται με 

σαφήνεια σε δύο περιόδους, στην πρώτη περίοδο της επανόδου του ΠΑΣΟΚ (1993-

1995) που σηματοδοτείται από τη δύση του ιδρυτή του και στην δεύτερη, που 

διήρκεσε από το 1996 ως το 2004, στην οποία την πρωθυπουργία είχε αναλάβει ο 

Κώστας Σημίτης.  

Τα πολιτικά γεγονότα που ξεχώρισαν την πρώτη περίοδο, ήταν κατά πρώτο 

λόγο το «Σκοπιανό ζήτημα» και κατά δεύτερο, οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε το πρώτο ζήτημα, το 

«Σκοπιανό», με το οικονομικό εμπάργκο που κήρυξε στην ΠΓΔΜ (Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας) οδήγησε στην διεθνή κατακραυγή της 

χώρας και κατέληξε στην αποκλειθείσα «ενδιάμεση συμφωνία14». Το δεύτερο 

ζήτημα, εκείνο των Ελληνοτουρκικών σχέσεων είχε δύο εκφάνσεις. Από τη μία οι 

σχέσεις των δύο χωρών οξύνθηκαν με την υπογραφή από την Ελλάδα αλλά όχι και 

από την Τουρκία του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας15. Από την άλλη, θετική εξέλιξη 

στα ελληνοτουρκικά ήταν η απόφαση της Ελλάδας να άρει την αντίρρησή της για την 

τελωνειακή ένταξη της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντάλλαγμα της έναρξη 

των διαπραγματεύσεων της ένταξης της Κύπρου εντός του 1997.  

Οι αποφάσεις που λήφθησαν στο πολιτισμικό πλαίσιο κατά την περίοδο 

αυτήν ήταν σημαντικότατες. Με υπουργό πολιτισμού τον Θάνο Μικρούτσικο 

ψηφίζεται ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο ιδρύονται Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

Δικαίου που εποπτεύονται απο τον υπουργό και έχουν σκοπό την πνευματική 

καλλιέργεια του λαού και την διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας. Με τον 

Ν.2273/1994 – ΦΕΚ 233/A/27-12-1994 ιδρύονται ως ΝΠΙΔ το Εθνικό Θέατρο, το 

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, η 

                                                      
14 Οι σχέσεις των δύο χωρών εξομαλύνθηκαν και η Ελλάδα ήρε το εμπάργκο αφού η ΠΓΔΜ 
τροποποίησε την σημαία της. 
15 Η χώρα μας θεώρησε ότι το διεθνές δίκαιο παρείχε το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων 
στα 12 μίλια. Η Τουρκία αντέδρασε δηλώνοντας ότι αυτό θα αποτελούσε casus belli  και αμφισβήτητσε 
την εθνική κυριαρχία σε περιοχές του Αιγαίου, θέτωντας ζητήματα «γκρίζων ζωνών».  
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Ορχήστρα των Χρωμάτων, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, η Εθνική Λυρική Σκηνή και τέλος, 

κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και 

του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής», ιδρύοντας την 

Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής .   

Η επόμενη περίοδος, τα έτη 1996-2004, που έμεινε στην ιστορία ως η 

’περίοδος Σημίτη’, υπήρξε για την Ορχήστρα των Χρωμάτων μια δραστήρια περίοδος. 

Η εντολή που έλαβε ο τότε πρωθυπουργός, από όλους όσους στηρίχτηκε, τις 

κυρίαρχες ομάδες, τα δυναμικά μεσαία κοινωνικά στρώματα, ακόμα και από τις 

εργαζόμενες τάξεις, ήταν σαφής: η Ελλάδα έπρεπε να συμπλεύσει με την Ενωμένη 

Ευρώπη, να μπει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και να συμμετέχει 

στη ζώνη του ευρώ. Ο στόχος επετεύχθη και γι αυτό η Ελλάδα έγινε δεκτή ως μέλος 

της ΟΝΕ και υιοθέτησε το ευρώ μετά την 1η Ιανουαρίου του 2002. Η χώρα, με την 

ενεργή και εποικοδομητική συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διαδικασίες ενοποίησης, 

ενέταξε τα προβλήματά της (ελληνοτουρκικά προβλήματα και την επίλυση του 

Κυπριακού ζητήματος) μέσα στη γενική πορεία της Ενωμένης Ευρώπης των 

ΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών, με αποτέλεσμα να βοηθήσει την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. 

την 1η Μαϊου του 2004. Ακόμα στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997, η Ελλάδα επελέγη με 

την Αθήνα ως η χώρα τέλεσης των Ολυμπιακών αγώνων του 2004. 

 Η περίοδος αυτή απότελεσε έναν παρατεταμένο κύκλο ανάπτυξης. Συμβολή 

σε αυτό είχαν οι επενδύσεις που έγιναν από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς 

επίσης και οι πόροι που εισέρευσαν από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Η χώρα 

αναβάθμισε δημόσιες υποδομές μέσα από μια σειρά έργων (μετρό Αθηνών, 

αεροδρόμιο «Ελευθέρος Βενιζέλος», γέφυρα Ρίο-Αντίριο, η Εγνατία οδός και άλλοι 

δρόμοι, περιφερειακά νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.α.).  Η κατασκευή και 

ολοκλήρωση των έργων αυτών συνδυάστηκαν με τις υποχρεώσεις των Ολυμπιακών 

Αγώνων.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η κοινωνία, έχοντας κουραστεί από την 

μακρόχρονη παραμονή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και έχοντας οξυμένη την αίσθηση 

διαφθοράς με την οποία είχε συνδέσει το κυβερνών κόμμα, εξέλεξε την κυβέρνηση 

της ΝΔ, η οποία κυβέρνησε την περίοδο 2004-2009. Η νέα κυβέρνηση εξελέγη τον 

Μάρτιο του 2004, λίγους μήνες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην 
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Αθήνα. Θέλοντας να είναι παρόν και να εποπτεύει αυτήν την μεγάλη για την χώρα 

διοργάνωση, το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανέλαβε ο ίδιος ο 

πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής. Η πολιτιστική Ολυμπιάδα η οποία είχε 

ξεκινήσει από το 2000 και βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, αγκάλιασε έναν μεγάλο 

αριθμό παραστάσεων και δραστηριοτήτων. Σε αυτήν εντάχτηκαν θεατρικές, 

χορευτικές, μουσικές και λυρικές παραστάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνταν σε 

ιστορικά σημαντικούς χώρους (όπως ο χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας , το Ωδείο του 

Ηρώδου του Αττικού και αλλού), συνέδρια, συναντήσεις, φεστιβάλ, εκθεσιακά και 

εικαστικά δρώμενα και γεγονότα. Η παρουσία της ορχήστρας των Χρωμάτων σε όλη 

την διάρκεια, τόσο της προετοιμασίας όσο και της διάρκειας των Ολυμπιακών 

αγώνων, ήταν δυναμική, καθώς συμμετείχε τόσο σε δρώμενα της πολιτιστικής 

Ολυμπιάδας όσο και στην έναρξη και λήξη της Ολυμπιάδας.  

Την  επανεκλογή της ΝΔ ως κυβερνών κόμμα, τον Σεπτέμβριο του 2007, 

ακολούθησε μια περίοδος παρατεταμένης κοινωνικής αναταραχής, η οποία 

«αποκάλυπτε κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές δυσανεξίες ή αντιφάσεις που 

περισσότερο ή λιγότερο διέτρεχαν την κοινωνία. Οι ιδιώτες είχαν πλουτίσει, ενώ ο 

δημόσιος χώρος, ως κοινός χώρος, παρήκμαζε. Η πολιτική, τα κόμματα και τα 

συνδικάτα εξακολουθούσαν να ψηφίζονται από τους πολίτες αλλά μέσα σε ένα κλίμα 

ανυποληψίας. Η ιδεολογία του καταναλωτισμού δεν μπορούσε να παράγει νόημα και 

κοινά ηθικά προτάγματα ιδίως για τις νέες γενιές16». Μετά το 2007 που η παγκόσμια 

κρίση διαφαινόταν καλύτερα, η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο της οικονομίας και με 

την αποφυγή λήψης αναγκαίων μέτρων, οδηγηθήκαμε στην οξύτητα της κρίσης που 

επακολούθησε.  

Ο αντίκτυπος των κοινωνικών και των οικονομικών αλλαγών δεν άργησε να 

φανεί και στους κόλπους της ορχήστρας κατά τα τελευταία έτη της διακυβέρνησης 

της ΝΔ. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η ορχήστρα διένυε μια από τις πιο δημιουργικές της 

περιόδους, παρουσίαζε μια χρεοκοπημένη οικονομική εικόνα. Τόσο το 2008, όσο και 

το 2009, η ορχήστρα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, παρουσίασε αξιόλογες και 

πολυάριθμες συναυλίες. 

                                                      
16  Βούλγαρης Γ., Η Μεταπολιτευτική Ελλάδα,  εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2013, σ. 168. 
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Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν είναι μια πραγματικά δύσκολη περίοδος 

τόσο για τη χώρα, όσο και για την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Η επόμενη κυβέρνηση 

(7/10/2009 -11/11/2011), εκείνη του ύστερου ΠΑΣΟΚ υπό την πρωθυπουργία του 

Γεωργίου Παπανδρέου, ήταν η κυβέρνηση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει την 

Ελληνική κρίση χρέους. Αφότου δεν κατάφερε ούτε να αντιμετωπίσει το 

δημοσιονομικό έλλειμμα με πάταξη της φοροδιαφυγής, ούτε να αποσπάσει την  

βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε από εκείνη και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο την δημιουργία μηχανισμού στήριξης του ελληνικού κράτους. Τον Ιούνιο του 

2010, δεδομένου του μεγάλου μεγέθους του δημοσίου τομέα, η κυβέρνηση 

αποφάσισε και πραγματοποίησε την απογραφή των υπαλλήλων του ελληνικού 

δημοσίου. Απογράφησαν οι εργαζόμενοι σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. (δήμοι και νομαρχίες), 

Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ.. Η στάση του τότε υπουργού πολιτισμού Παύλου Γερουλάνου, 

φάνηκε παντελώς αδιάφορη για την εξομάλυνση και βοήθεια της λειτουργίας της 

ορχήστρας. «Ένας υπουργός Πολιτισμού, ως δια του νόμου ανώτατος διοικητικός 

υπεύθυνος για μια επιδοτούμενη ορχήστρα, οφείλει να ασχολείται και όχι να 

αδιαφορεί απολύτως και να μην απαντά, έστω και αρνητικά στις εκκλήσεις της. Δεν 

υπάρχει χειρότερη στάση από την αδιαφορία. Είμαι απέραντα οργισμένος»17, 

δήλωνε ο μαέστρος της ορχήστρας σε συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία.  Ο 

καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας, κ. Γιώργος Κουρουπός υποστήριξε πως τα 

οικονομικα προβλήματα επετάθησαν από τη στιγμή που το σύνολο της επιχορήγησης 

της ορχήστρας δεν ενεγράφη στον τακτικό προύπολογισμό του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ.).  Υπέβαλε την παραίτησή του τον Ιούλιο του 

2010, αφού ο υπουργός είχει δεσμευτεί για επιχορήγηση και είχε υπογράψει τριετή 

σύμβαση με το Ωνάσειο Ίδρυμα για σειρά συναυλιών της ορχήστρας στη Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών. Όταν το 2011 ήρθε ο μηδενισμός της τακτικής επιχορήγησης 

του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και η καθυστέρηση της καταβολής της έκτακτης επιχορήγησης (η οποία 

επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία), η 

θέση της ορχήστρας κατέστη δεινή. Ο ασαφής και χωρίς ακρίβεια σχεδιασμός της 

ένταξης της ορχήστρας στην ΕΡΤ, επέτειναν την ανησυχία και τις αμφιβολίες όλων για 

το μέλλον της ορχήστρας. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων σίγησε, όταν την παραίτηση 

                                                      
17 Χατζηαντωνίου Νάταλι, «Κόντρα στην αδιαφορία Γερουλάνου», Ελευθεροτυπία, 25/11/2011. 
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του καλλιτεχνικού διευθυντή ακολούθησε εκείνη του αρχιμουσικού. 

 

2.2 Το μουσικό γίγνεσθαι στην συμφωνική ορχηστρική μουσική στην Αθήνα την 

περίοδο 1989-2011 

Την εποχή που ιδρύθηκε και έδρασε η Ορχήστρα των Χρωμάτων, στο χώρο 

των Αθηνών υπήρχαν τέσσερις αξιόλογες συμφωνικές ορχήστρες: η Κρατική 

Ορχήστρα Αθηνών (Κ.Ο.Α.), η συμφωνική ορχήστρα της δημόσιας ραδιοφωνίας 

(Ε.Ρ.Τ), η ορχήστρα της Ελληνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛ.Σ.), και η Καμεράτα, Ορχήστρα 

Φίλων της Μουσικής, η οποία ιδρύθηκε λίγο αργότερα από την Ορχήστρα των 

Χρωμάτων. Ο Μάνος Χατζιδάκις είχε αναλάβει διευθυντικές θέσεις και είχε 

αποχωρήσει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από τις τρεις πρώτες 

προαναφερθείσες ορχήστρες.  

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών η οποία είναι η παλαιότερη όλων,  προέρχεται 

σύμφωνα με την μουσικολόγο Καίτη Ρωμανού18 από την συμφωνική ορχήστρα του 

Ωδείου Αθηνών, την οποία ίδρυσε ο Γεώργιος Νάζος19 λίγο μετά την ανάληψη των 

καθηκόντων του ως διευθυντής του ωδείου, το 1891. Το 1943, ο τότε διευθυντής του 

Ωδείου Αθηνών Φιλοκτήτης Οικονομίδης20, κατόρθωσε να γίνει η ορχήστρα κρατικός 

οργανισμός. Ο Τάκης Καλογερόπουλος21 μας πληροφορεί ότι μετονομάστηκε αρχικά 

το 1942 σε Σ.Ο.Α. (Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών) και το 1943 σε Κ.Ο.Α. (Κρατική 

Ορχήστρα Αθηνών).  Ο ίδιος, ακολούθως αναφέρει πως «η μεταπολίτευση, μετά από 

σχετική περίοδο ζυμώσεων και καλλιτεχνικής αστάθειας, έφερε στην ηγεσία της 

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά 

του στις 31 Μαρτίου του 1976»22. Επί διευθύνσεως του Χατζιδάκι η Κ.Ο.Α. συνέπραξε 

με διεθνούς φήμης μουσικούς (Σβιατοσλάβ Ρίχτερ, Λάουντο Αλμέιντα κ.α.) και 

εδραιώθηκε ο θεσμός των ατομικών ρεσιτάλ ονομαστών Ελλήνων και ξένων 

                                                      
18Ρωμανού Καίτη, Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους Νεότερους Χρόνους, εκδόσεις Κουλτούρα, Αθήνα 
2006, σελ.131. 
19 Νάζος Γεώργιος, Τήνος 1862- Αθήνα 1934, πιανίστας και θεωρητικός. Αναμόρφωσε το πρόγραμμα 
σπουδών του ωδείου Αθηνών σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα.  
20Οικονομίδης Φιλοκτήτης, (Αθήνα 1889-1957), βιολιστής, διευθυντής ορχήστρας, 
μουσικοπαιδαγωγός. 
21Καλογερόπουλος Τ.,  Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Ιστορία και Προϊστορία, έκδοση της Κ.Ο.Α., Αθήνα 
2004, σελ. 79. 
22 Καλογερόπουλος, ο.π. σελ. 120.  
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καλλιτεχνών. Η θητεία του Μ.Χατζιδάκι στην ηγεσία της ορχήστρας έληξε στις 25 

Φεβρουαρίου του 1982, έπειτα από συγκρούσεις στο εσωτερικό της ορχήστρας.  

Την περίοδο που ιδρύθηκε η Ορχήστρα των Χρωμάτων την διεύθυνση της 

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είχε αναλάβει ο αρχιμουσικός Αλέξανδρος 

Συμεωνίδης23, διαδεχόμενος τον Γιάννη Ιωαννίδη24 (διευθυντής της Κ.Ο.Α. από το 

1983 έως το 1989). Στην περίοδο της διευθυντικής του θητείας (έως το 1996) 

καταβλήθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για την μετάκληση Ελλήνων αρχιμουσικών που 

διέπρεπαν στο εξωτερικό (Οδ. Δημητριάδης (Βατούμ 1908), Δημ. Γ. Χωραφάς (Αθήνα 

1914-Παρίσι 2004), Μιλτιάδης Καρύδης (Γκντανσκ Πολωνίας 1923-Αθήνα 1998), οι 

οποίοι πολλές φορές παρουσίασαν έργα σε πρώτη εκτέλεση. Ακόμα, καθιερώθηκαν 

οι συναυλίες για σχολεία και παιδιά, στις οποίες παιζόταν επιλεγμένο συμφωνικό 

πρόγραμμα,  προηγούμενο από εξήγηση του περιεχομένου των υπό εκτέλεση έργων. 

Κατά την περίοδο της διευθύνσεως του Αλ. Συμεωνίδη «πραγματοποιήθηκε 

θεαματική βελτίωση των συνθηκών και των επιδόσεων της Ορχήστρας, γιατί 

συνέπεσε να λυθούν, περίπου ταυτόχρονα, τόσο το μεγάλο πρόβλημα του 

κατάλληλου συναυλιακού χώρου (με την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού 

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών), όσο και το μεγαλύτερο πρόβλημα της αποκλειστικής 

απασχόλησης του μουσικού της προσωπικού (με την υλοποίηση της πολυπόθητης 

μονοθεσίας)... Μεγάλο ρόλο στην ανοδική τροχιά της Κ.Ο.Α. έπαιξε η «εργασιακή 

ειρήνη» που επικράτησε μεταξύ της διεύθυνσης και των συνδικαλιστών της 

Ορχήστρας25».  

 Με τον Ν. 2273/1994 η Κρατική Ορχήστρα ιδρύεται ως νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου. Έχει ως σκοπό την διάδοση, προβολή, ανάπτυξη και καλλιέργεια 

κάθε μορφής ελληνικής μουσικής26. Μεγάλοι σολίστες  και   σπουδαίοι μαέστροι 

έχουν συμπράξει με την  Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Συντελείται τόσο καλλιτεχνικό 

έργο μέσα από τις πολυάριθμες συναυλίες της όσο και εκπαιδευτικό μέσω των 

προγραμμάτων που εντάσσει στις δραστηριότητές της. 

                                                      
23 Συμεωνίδης Αλέξανδρος, (Αργοστόλι 1940 – Αθήνα 1997), αρχιμουσικός, τυμπανιστής.  
24 Γιάννης Ιωαννίδης, (Αθήνα 1930 - ), μαέστρος και συνθέτης 
25 Καλογερόπουλος, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Ιστορία και Προϊστορία, έκδοση της Κ.Ο.Α., Αθήνα 
2004, σελ.127-138. 
26 Ν. 2273/1994, Φ.Ε.Κ. 233/A/27-12-1994, άρθρο 6. 
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Ο άλλος μεγάλος φορέας πολιτισμού ήταν η Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.), η 

οποία ιδρύθηκε το 1939. Ο Χατζιδάκις ανέλαβε την καθοδήγηση της ορχήστρας αυτής 

ως Αναπληρωτής γενικός διευθυντής για τα έτη 1975-1977. Ο Γιάννης Μπαστιάς στο 

βιβλίο του ‘Κωστής Μπαστιάς, Δημοσιογραφία, Θέατρο, Λογοτεχνία’27 μας 

πληροφορεί πως με την άφιξη του Βασιλέως Κωνσταντίνου το 1935, η διεύθυνση του 

οργανισμού μετονόμασε την Λυρική Σκηνή σε Βασιλική Λυρική Σκηνή. Αργότερα, 

στην περίοδο της κατοχής (1944) θα αυτονομηθεί, θα χαρακτηριστεί Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, θα πάρει το σημερινό της όνομα, Εθνική Λυρική Σκηνή 

και θα στεγαστεί στο πρώτο Θέατρο Ολύμπια. Κατά την περίοδο που εξετάζει η 

παρούσα εργασία (1989-2011), η Ε.Λ.Σ. στεγαζόταν στο δεύτερο κτήριο Ολύμπια, που 

ανεγέρθη στο ίδιο σημείο με το πρώτο, στην οδό Ακαδημίας. Μόλις το 1994, η Ε.Λ.Σ. 

επανιδρύθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπό την ανάπτυξη, 

προαγωγή, προβολή και διάδοση της μελοδραματικής τέχνης και της τέχνης του 

χορού28. Η ορχήστρα της Ε.Λ.Σ. συστήθηκε ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με την 

ονομασία ‘Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής’ και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού 

Πολιτισμού. Το προσωπικό της αποτελείται από ογδόντα μουσικούς και έχει ως 

αποστολή την συμμετοχή στις παραστάσεις, παραγωγές και κάθε είδους εκδηλώσεις 

της Ε.Λ.Σ..   

Η τρίτη  ορχήστρα που υπήρχε στην Αθήνα πρίν αλλά και κατά την διάρκεια 

της λειτουργίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων, ήταν η συμφωνική ορχήστρα της 

Ε.Ρ.Τ.. Ο Χατζιδάκις παρέμεινε στη θέση του διευθυντή του Τρίτου Προγράμματος 

του κρατικού ραδιοσταθμού από το 1975 ως το 1982. Η ιδιαιτερότητα της ορχήστρας 

αυτής είναι ότι δίνει μεγάλη έμφαση στην ηχογράφηση έργων Ελλήνων και ξένων 

συνθετών, έχοντας δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο αρχείο. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

πάρα τον μεγάλο αριθμό ηχογραφήσεων, η ορχήστρα έχει δημιουργήσει πολύ μικρή 

δισκογραφία. Η ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ. για μεγάλο χρονικό διάστημα (από το 1993 και 

ως το σταμάτημα των εργασιών της Ορχήστρας των Χρωμάτων), φιλοξενούσε την 

ορχήστρα του Μάνου Χατζιδάκι στις εγκαταστάσεις της, παραχωρώντας χώρους 

προβών και όργανα. Οι δύο ορχήστρες εκτός των χώρων μοιράζονταν και ανθρώπινο 

                                                      
27 Μπαστιάς Γιάννης, Κωστής Μπαστιάς, Δημοσιογραφία, Θέατρο Λογοτεχνία, εκδόσεις Καστανιώτη, 
Αθήνα 2005, σελ. 229-230. 
28 Ν. 2273/1994, Φ.Ε.Κ. 233/A/27-12-1994, άρθρο 10. 
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δυναμικό, αφού αρκετοί από τους μουσικούς της Ορχήστρας των Χρωμάτων έπαιζαν 

και στην ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ..   

Τέλος, η Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής είναι η ορχήστρα 

εκείνη που δεν υπήρχε κατά τη γέννηση της ορχήστρας των Χρωμάτων, αλλά 

ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Χρήστου Λαμπράκη από τον Σύλλογο Οι Φίλοι της 

Μουσικής το 1991. Είναι επίσης η ορχήστρα εκείνη που ενώ συνυπήρξε χρονικά με 

την Ορχήστρα των Χρωμάτων, ο Μάνος Χατζιδάκις δεν είχε άμεση σχέση. Με τον 

Ν.2273/1994 η Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής τίθεται υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν δημιουργείται ο Μουσικός και Εκπαιδευτικός 

Οργανισμός Ελλάδος (ΜΕΟΕ),  ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία της ορχήστρας 

με την υποστήριξη του κράτους, των Φίλων της Μουσικής, του Οργανισμού Μεγάρου 

Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ)  και της ιδιωτικής χορηγίας.29 Μόνιμοι αρχιμουσικοί  της 

έχουν υπάρξει ο Αλέξανδρος Μυράτ,  ο σερ Νέβιλ Μάρινερ, ο Κρίστοφερ-Ουόρρεν 

Γκρην και από το το 2009 ο Γιώργος Πέτρου. Το καλλιτεχνικό της έργο περιλαμβάνει 

ερμηνείες και ηχογραφήσεις έργων ευρέως ρεπερτορίου σύγχρονης και παλαιότερης 

μουσικής και το εκπαιδευτικό της έργο περιλαμβάνει προγράμματα για την 

πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ανοιχτές πρόβες και 

συναυλίες τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια. Ακόμα, έχει συμβάλλει στην 

δημιουργία με τις πρώτες εκτελέσεις έργων ελλήνων και ξένων συνθετών, πολλά από 

τα οποία γράφτηκαν ειδικά για την ορχήστρα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ορχήστρες που υπήρχαν στην Αθήνα κατά 

τα έτη που δραστηριοποιούνταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων, κάλυπταν η κάθε μια 

διαφορετικό είδος ρεπερτορίου. Ο Μίλτος Λογιάδης ανέφερε πως οι υπόλοιπες 

ορχήστρες ακολουθούσαν έναν παραδοσιακό τύπο συναυλίας, που περιελάμβανε 

προγράμματα με έργα της κλασικής και ρομαντικής περιόδου, γραμμένα σε παληό 

στιλ, όπως κοντσέρτα και συμφωνίες. Από τα προγράμματα αυτά έλειπε η σύγχρονη 

ελληνική μουσική και η καινοτομία.  Αν έπαιζαν κάποιο σύγχρονο έργο, οι πρόβες 

που γίνονταν ήταν λίγες, με αποτέλεσμα η μουσική να μην έχει καλή ποιότητα. Η 

Ορχήστρα των Χρωμάτων ήρθε να καλύψει το κενό της ποιοτικής απόδοσης της 

                                                      
29 Ν. 2273/1994, Φ.Ε.Κ. 233/A/27-12-1994, άρθρο 8. 
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σύχγρονης ελληνικής και ξένης μουσικής. Μέσα από επισταμένη μελέτη και  μεγάλο 

αριθμό προβών, μαζί με την Καμεράτα, Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, ανέβασε το 

ποιοτικό επίπεδο στην ερμηνεία των έργων αυτών30. 

Ένας παράγοντας που λειτουργούσε ως τροχοπέδη στην καλή απόδοση της 

μουσικής από τις υπάρχουσες ορχήστρες, ήταν το χαμηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας 

κάποιων εκ των μουσικών. Οι κύριοι Γ.Κουρουπός και  Μ.Λογιάδης με τα λεγόμενα 

τους στις συνεντεύξεις δείχνουν να συμφωνούν ότι υπήρχαν μουσικοί στις ορχήστρες 

αυτές, που δεν είχαν το δεξιοτεχνικό επίπεδο που θα επέτρεπε καλή απόδοση της 

μουσικής. Επιπλέον, πριν τη μονοθεσία, επειδή τις θέσεις στις ορχήστρες κάλυπταν 

οι ίδιοι μουσικοί, ο φόρτος εργασίας που πολλές φορές είχαν, δεν τους επέτρεπε να 

έχουν πάντα την καλύτερη δυνατή τους απόδοση.  Επιπροσθέτως, την λειτουργία των 

ορχηστρών ακολουθούσαν γραφειοκρατικά προβλήματα, τα οποία πολλές φορές 

συνδυαζόμενα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα κάποιων μουσικών και τον 

συνδικαλισμό τους, έφερναν ως αποτέλεσμα την δυσχέρια του ορχηστρικού έργου.  

Η αξιοκρατική διαδικασία επιλογής μουσικών  που είχε ως αποκλειστικό 

κριτήριο επιλογής την δεξιοτεχνική και  καλλιτεχνική αξία του μουσικού, σε 

συνδυασμό με το νομικό πλαίσιο με το οποίο λειτούργησε η Ορχήστρα των 

Χρωμάτων, βοήθησε στο να ξεπεραστούν τέτοιου είδους προβλήματα 

(γραφειοκρατικά, συνδικαλιστικά και δεξιοτεχνικά) και έδωσε  μεγαλύτερη 

οικονομική, διοικητική και καλλιτεχνική ευελιξία.   

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διέκρινε την Ορχήστρα των Χρωμάτων ήταν το 

δέσιμο μεταξύ των μελών της. «Ήταν μια ομάδα, μια παρέα, που κουβαλούσε αγάπη 

για την μουσική  και το φορτίο της αίσθησης του Μάνου Χατζιδάκι» λέει ο 

Μ.Λογιάδης στην συνέντευξή του, υπογραμμίζοντας το συνεκτικό στοιχείο μιας 

ομάδας-φίλων-παρέας που είχε την αίσθηση ότι υπηρετούσε  ένα υψηλό αγαθό και 

ότι ήταν μια επίλεκτη ομάδα που διέθετε δεξιοτεχνία ώστε να ερμηνεύει άψογα τα 

μουσικά έργα, αποδεικνύοντας το σε κάθε παράσταση. «Δεν είχαμε κανενός είδους 

ελιτισμό. Εμείς παίζαμε ‘για την φανέλα’», ήταν τα λόγια του μαέστρου της 

ορχήστρας. Το μεταξύ τους δέσιμο σε συνδυασμό με την αγάπη και την αφοσοίωση 

                                                      
30 Συνέντευξη Μ. Λογιάδη, 28/5/2017. 
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του κάθε μέλους στην στην Ορχήστρα και στην μουσική, ήταν το στοιχείο που τους 

κράτησε ενωμένους όταν έφτασε η δύσκολη περίοδος όπου έμεναν χωρίς αμοιβή για 

μήνες. Η έντονη αίσθηση της ομαδικότητας και το ιδανικό της τέχνης τους, ήταν 

ακριβώς τα στοιχεία εκείνα που τους διαφοροποίησαν από τα μέλη άλλων 

ορχηστρών.  
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ΙΙΙ.   ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ 

 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις δραστηριότητες του Μάνου Χατζιδάκι μετά 

την μεταπολίτευση, κατά την περίοδο στην οποία είχε ήδη ο ίδιος ως καλλιτέχνης 

καταξιωθεί σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας μάλιστα αναλάβει ενεργό 

δράση ως διευθυντής σε διάφορες θεσμικές θέσεις. Μέσα από την καταγραφή και 

παρουσίαση των προγενέστερων της ορχήστρας δραστηριοτήτων του, μπορούμε να 

προσεγγίσουμε την αισθητική, την συγκρότηση, τους στόχους, τη φιλοσοφία και τα 

επιτεύγματα του συνθέτη, καθώς και να παρακολουθήσουμε το πολιτικό σκηνικό της 

περιόδου και την αντιπαράθεση του συνθέτη με τις εκάστοτε κυβερνήσεις και 

διοικήσεις. Με άλλα λόγια γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της πολιτικής και 

πολιτισμικής του παρέμβασης, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της μεταπολίτευσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε την στάση και δραστηριότητα του Μάνου 

Χατζιδάκι κατά την περίοδο που βρέθηκε στη θέση του διευθυντή του Τρίτου 

προγράμματος της Κρατικής Ραδιοφωνίας καθώς και την προσπάθειά του να ηγηθεί 

πρώτα ενός περιοδικού ιδιωτικής πρωτοβουλίας, του Τετάρτου και μεταγενέστερα 

μιας δισκογραφικής εταιρίας, προσωπικής του επλογής και ευθύνης, του ‘‘Σείριου’’. 

Τέλος, θα  προσπαθήσουμε να συνθέσουμε τους τρόπους μέσα από τους οποίους 

προσπάθησε να καλλιεργήσει ένα κοινό δημιουργώντας πολιτιστικές δράσεις στην 

ελληνική περιφέρεια και ιδρύοντας θεσμούς όπως οι Μουσικές Γιορτές στα Ανώγεια 

της Κρήτης (1979), ο Μουσικός Αύγουστος στο Ηράκλειο (1980), οι Αγώνες Ελληνικού 

Τραγουδιού στην Κέρκυρα (1982) και τέλος οι Πρώτοι Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού 

στην Καλαμάτα (1991). Στόχος της ενότητας είναι να σκιαγραφηθεί το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο οργανώνεται ως κορυφαίο του εγχείρημα η Ορχήστρα των Χρωμάτων.  

 

 

3.1 Το τρίτο πρόγραμμα 

Το Τρίτο πρόγραμμα ήταν ένα όνειρο του Χατζιδάκι που περίμενε για την 

υλοποίησή του ως το Σεπτέμβρη του 1975. Τότε, με τον αέρα ελευθερίας και 
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ανασυγκρότησης που απέπνεε η μεταπολίτευση, έφτασε η κατάλληλη ιστορική 

συγκυρία που του επέτρεψε να ηγηθεί και να οργανώσει ένα ραδιόφωνο που θα το 

χαρακτήριζε η καινοτομία και η ελεύθερη έκφραση. Το καλωσόρισμα της νέας εποχής 

στο ραδιόφωνο ανοίγει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις με την ακόλουθη ανακοίνωσή 

του:  

 «Το ΤΡΙΤΟ πρόγραμμα αλλάζει πρόσωπο. Κι από μια δισκοθήκη ‘’σοβαρή’’ που 
ευχαριστούσε μόνο τους εθισμένους εις αυτήν στις σπιτικές τους ώρες, γίνεται σήμερα 
ζωντανός οργανισμός με νεύρο αίμα και μυαλό που θα χαρίζει  ελπίζω το   π α ρ ό ν μες 
τη ζωή του τόπου και μ’ έναν τρόπο ελκυστικό, θα μας παρέχει Ποίηση, Πληροφορία και 
Μουσική.  

 Το ΤΡΙΤΟ συνθέτει την δομή του σε ημερολόγιο Μουσικό. Με τις ιστορικές 
χρονολογίες της μουσικής, γεννήσεις, πρώτες εκτελέσεις, θα χτίζει το πρόγραμμα της 
εβδομάδας του μηνός. Κι απ΄ τις χρονολογίες οι πιο σημαντικές, θα δίνουν την μορφή 
στο σύνολο των προγραμμάτων με στόχο , την ενημέρωση και την ποιοτική ψυχαγωγία.  

Το ΤΡΙΤΟ πρόγραμμα δεν έχει προκαταλήψεις. Αγκαλιάζει όλα τα είδη της 
μουσικής στο πιο ακριβό τους αποτέλεσμα. ακόμα και τις άλλες τέχνες τις περιέχει 
ασυνήθιστα. Το Θέατρο, η Ποίηση, η Ζωγραφική θα σχηματίζουνε τον κύκλο μες τον 
οποίο η Μουσική με όλες τις μορφές της, θα πηγαινοέρχεται αδιάκοπα απ’ τις πηγές της 
ως τον παρόντα χρόνο. 

 Το ΤΡΙΤΟ, έτσι καθώς θα είναι ζωντανό, θα μας υποχρεώνει σ΄ένα άκουσμα 
διαφορετικό απ΄ότι συνηθίζαμε ως τα τώρα, θα απαιτεί μια σχετική εσωτερική 
προετοιμασία. Δε θα χαϊδολογάει, θα κεντρίζει. Θα μας υποχρεώνει. Προσοχή. 

Το ΤΡΙΤΟ θάχει κλειστές τις πόρτες του στη προχειρότητα και στην αυτάρεσκη 
μετριότητα των πολλών καλλιτεχνών. Γιατί έτσι μόνο θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη και 
δύναμη  να επιβάλλει αξίες, να τιμά όσους αληθινούς αλλά και τους καινούργιους άξιους 
πλάι στους παλιούς.  

Το ΤΡΙΤΟ έτσι όπως έγινε ήταν παλιό μου όνειρο. Μα για να γίνει αληθινό, 
χρειάστηκε να δουλέψουν μ΄ ένταση κι ακούραστα επί μήνες πολλοί άξιοι εργάτες της 
Ραδιοφωνίας μαζί με τους λίγους καινούργιους που είρθανε μαζί μου. Χρειάστηκε η 
πίστη και η αγάπη στα σχέδιά μου της γενικής διεύθυνσης και η εμπιστοσύνη του 
Υπουργείου Προεδρίας. Χρειάστηκε τέλος, πολύς μόχθος κι αισιοδοξία απέραντη.  

Το ΤΡΙΤΟ, οι συνεργάτες μου κι εγώ σας λέμε 

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! 

Μάνος Χατζιδάκις» 31 

 

Η ιδέα του τρίτου προγράμματος ήταν μια ιδέα που όπως ομολογεί πιο πάνω 

ο ίδιος ο συνθέτης ήταν πολύ προγενέστερη του 1975 που όμως δεν άφησαν οι 

ιστορικές συγκυρίες να πραγματοποιηθεί. Το έτος 1975 ήταν η χρονική στιγμή η 

οποία ήταν κατάλληλη για να συγκεντρωθεί γύρω από τον Μ.Χατζιδάκι ένας πυρήνας 

                                                      
31 Από το αρχείο της ΕΡΤ, Ένθετο Τρίτου Προγράμματος, 1-6 Σεπτεμβρίου, 1975 
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ανθρώπων των τεχνών και του πνεύματος, που θα του επέτρεπαν να 

πραγματοποιήσει το σχέδιο/όνειρό του, εκείνο μιας διαφορετικής ραδιοφωνίας. 

Όπως συνάγεται από τα λεγόμενά του στην πρώτη του ανακοίνωση από τις 

συχνότητες του Τρίτου Προγράμματος, ο Χατζιδάκις επιθυμούσε να αναμορφώσει το 

υπάρχον Τρίτο Πρόγραμμα μέσα από την καθιέρωση διαφορετικής φιλοσοφίας, να 

αναπροσαρμόσει στα μεταπολιτευτικά δεδομένα τις πρακτικές πολιτικής της λόγιας 

κουλτούρας και να τις εκσυγχρονίσει, αποφεύγοντας τους σκοπέλους του λαϊκισμού 

και της έκπτωσης του αυθεντικού περιεχομένου της Κουλτούρας32.  Με όχημα τη 

μουσική και την συνομιλία της με άλλες τέχνες, επιθυμούσε να προσφέρει στον 

Έλληνα μια διαφορετική πρόταση ενημέρωσης, παιδείας και πολιτισμού. Ήθελε να 

αποσυνδέσει την Ελληνική ραδιοφωνία από την αίσθηση που διατήρησε για καιρό, 

εκείνην της συντηρητικής ραδιοφωνίας, που παρήγαγε εκπομπές με μουσική που 

απευθύνονταν σε λίγους και επαϊοντες. Οι νέες επιλογές των προγραμμάτων των 

εκπομπών δε θα περιοριζόταν σε κλασικές επιλογές Δυτικής μουσικής, αλλά θα 

έκαναν άνοιγμα σε πολλά μουσικά ποιοτικά είδη, παλαιότερα, παραδοσιακά και 

σύγχρονα, με μοναδικό γνώμονα την ποιότητα. Όπως δήλωνε ο ίδιος σε καθημερινή 

εφημερίδα το 1977  

....όσον αφορά το Τρίτο Πρόγραμμα –που την ευθύνη του 

ανέλαβα στο ακέραιο- θα έχει καθαρώς εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ως 

προς την μουσική αλλά και ως προς την ποίηση και το θέατρο. Είναι 

αυτονόητο ότι εδώ δεν θα ακολουθείται τόσο η επιθυμία των ακροατών. 

Ωστόσο θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε η εκπαιδευτική θέση του 

προγράμματος να είναι ελκυστική και προσιτή σε ολοένα και μεγαλύτερο 

αριθμό ακροατών.33 

Ο Μάνος Χατζιδάκις, όπως φαίνεται από την πιο πάνω συνέντευξη, ήθελε να 

προτείνει ένα νέο ραδιόφωνο, το οποίο θα ενημέρωνε αλλά και θα διαπαιδαγωγούσε 

ολοένα και περισσότερους Έλληνες.  Στο νέο αυτό ραδιόφωνο,  επιθυμούσε να 

συμπεριλάβει μαζί την μουσική, την τέχνη της ποίησης του θεάτρου και των 

                                                      
32  Δ.Παπανικολάου, Το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα Χρόνια του Μάνου 
Χατζιδάκι, εκδόσεις Fagotto Books, Αθήνα 2012, σελ.65-67.   
33 «Τα πρόσωπα της Εβδομάδας», Τα Νέα, 18/01/1975, σελ.2.  
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εικαστικών. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το όνειρό του για μια νέα 

ραδιοφωνία, θέλησε να υποστηρίξει και να δώσει ευκαιρίες σε νέους ταλαντούχους 

ανθρώπους που θα συμμερίζονταν τα οράματά του. Εκείνη την χρονική στιγμή 

επέστρεφαν ή επέσπευσαν την επιστροφή τους από το εξωτερικό πολλοί αξιόλογοι 

καλλιτέχνες και δημιουργοί μεταξύ των οποίων ο Β.Φιδετζής και ο Α.Κοντογεωργίου 

που επέστρεψαν από την Γερμανία, και ο Γ.Κουρουπός που επέστρεψε από την 

Γαλλία. Τον ‘Μάνο’ διέκρινε το πολύ σωστό αισθητήριο για να επιλέξει τους 

κατάλληλους συνεργάτες.  Έκανε επαφές εκτός από τους μουσικούς, με ανθρώπους 

του θεάτρου και της λογοτεχνίας. Εν τέλει, οι άνθρωποι που πλαισίωσαν το 1975 τον 

πρώτο πυρήνα για την λειτουργία του σταθμού ήταν ο Γιάννης Άννινος, ο Γιώργος 

Λεωτσάκος, ο Μιχάλης Γρηγορίου, η Ελένη Καραϊνδρου, η Μαλκίτα Άγουελ, ο Νίκος 

Κυπουργός, ο Κυριάκος Σφέτσας, η Ελένη Βλάχου, η Ειρήνη Λεβίδη, η Μαριάννα 

Κορομηλά, η Ειρήνη Σαλονικιού, η Σοφία Μιχαλίτση, ο Τάσος Μπαντής, η Μαρία 

Κυρτζάκη, η Δέσποινα Πολυχρονιάδου και η Δανάη Λέκκα.  Σε δεύτερο χρόνο, το 

1977, ακολούθησαν ο Γ. Κουρουπός αναλαμβάνοντας χρέη αναπληρωτή διευθυντή 

του Τρίτου Προγράμματος, ο Β.Ριζιώτης, η Λένα Πλάτωνος, ο Δ.Μαραγκόπουλος, η 

Μαριαννίνα Κριεζή, ο Νίκος Χριστοδούλου, ο Βύρωνας Φιδετζής, ο Θ.Αντωνίου, ο 

Άρης Δαβαράκης, η Σαββίνα Γιαννάτου.  Οι νέοι αυτοί αγκάλιασαν το πνεύμα του και 

συμπλήρωσαν την εικόνα του τρίτου προγράμματος. Επειδή τον Μ.Χατζιδάκι τον 

ενδιέφερε να αναδείξει την δημιουργική πλευρά του καθενός από αυτούς και δεν 

ήθελε από εκείνους απλώς μια συμβατική εκπομπή, γρήγορα τους έβαλε σε 

δημιουργική διαδικασία. Τους μουσικούς τους ώθησε να εντάξουν μέσα στις 

ραδιοφωνικές εκπομπές την συνθετική διαδικασία, όσοι είχαν να κάνουν με το 

θέατρο άρχισαν να σκηνοθετούν ραδιοφωνικά έργα, οι ποιητές είχαν βήμα να 

παρουσιάσουν οι ίδιοι την δουλειά τους, ενώ η ραδιοφωνία απέκτησε την πρώτη της 

χορωδία, εκείνη του Τρίτου υπό τον Α.Κοντογεωργίου. «Όλοι τους, μαζί με τον αέρα 

του νεοφερμένου, φέρνουν στους ραδιοθαλαμους του Τρίτου την επιστημονική και 

καλλιτεχνική τους κατάρτιση και αναγνώριση.»34.   

                                                      
34 Δημήτρης Παπανικολάου, Το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα χρόνια του Μάνου 

Χατζιδάκι, Εκδόσεις Fagotto Books, Αθήνα 2012  σελ. 101-103. 
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Η αναμόρφωση των προγραμμάτων του Τρίτου Προγράμματος σχετίστηκε με 

τη νέα  φιλοσοφία που υιοθετήθηκε. Το νέο πρόγραμμα δεν προοριζόταν να 

συμπεριλάβει ως ακροατές μόνο εκείνους που διέθεταν μόρφωση, εκλεπτυσμένη 

κρίση και αισθητήριο. Προσδοκούσε να εκπροσωπεί ένα ευρύτερο πρόγραμμα 

παιδείας, τέχνης κι ενημέρωσης, απευθυνόμενο σε όλους. Οι εκπομπές μουσικής 

έπαυσαν να περιορίζουν τις επιλογές τους στην κλασική και ρομαντική περίοδο και 

έκαναν άνοιγμα στην μουσική πρωτοπορία του 20ου αιώνα (Nono, Cage, 

Stoskhausen, Ξενάκης). Παρουσιάστηκαν πολλές εκπομπές σχετιζόμενες με τον λόγο 

και την ανάγνωση λογοτεχνίας, ποίησης. Συμπεριέλαβαν ακόμα και αναλύσεις 

ζωγραφικής. Η σημαντικότερη, ίσως, πρακτική που υιοθέτησε το Τρίτο Πρόγραμμα 

ήταν οι παραγγελίες νέων έργων σε Έλληνες συνθέτες. Όπως μας πληροφορεί ο 

Παπανικολάου αναθέσεις έργων έγιναν σε πολλούς συνθέτες, ανάμεσά τους οι Μίκης 

Θεοδωράκης, Ελ.Καραϊνδρου, Χ.ΠαπαΪωάννου, Αρ.Κουνάδης, Δ.Λέκκας, Δ. 

Μαραγκόπουλος, Γ.Σισιλιάνος, Λ.Πλάτωνος, Ν.Κυπουργός, Γ.Κωνσταντινίδης, 

Ν.Μαμαγκάκης35. 

Από την πολυφωνία των εκπομπών του Τρίτου δεν θα ήταν δυνατό να λείπει 

μια παιδική εκπομπή. Στόχος ήταν να ξεπεραστεί η παλιότερη νοοτροπία των απλών 

ραδιοφωνικών παραμυθιών και να φτιαχτεί κάτι πιο σύγχρονο, που θα προκαλούσε 

σκέψη, με προβληματισμούς και με μια πολιτική διάσταση, με το οποίο θα 

διασκέδαζαν παράλληλα μικροί και μεγάλοι.36 Για το λόγο αυτό και ο Χατζιδάκις 

ανέθεσε στη φίλη του Ρεγγίνα Καπετανάκη και στην  παιδοψυχολόγο Ελένη Βλάχου 

να κάνουν μια παιδική εκπομπή. Η Μαριανίνα Κριεζή έγραφε τα κείμενα και τους 

στίχους, οι συνθέτες Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Νίκος Κυπουργός, Λένα Πλάτωνος, 

Νίκος Χριστοδούλου συνέθεταν την μουσική, οι τραγουδιστές Σπύρος Σακάς, Νένα 

Βενετσάνου, Σαββίνα Γιαννάτου και ο Αντώνης Κοντογεωργίου με τη χορωδία του 

τραγουδούσαν τις συνθέσεις, πλαισιωμένοι από ένα πολύ μεγάλο καστ αξιόλογων 

ηθοποιών καθώς και από τον μαέστρο Βύρωνα Φιδετζή και την ορχήστρα του Τρίτου. 

Ήταν μια εκπομπή με μεγάλη φαντασία και θαυμάσιες εικόνες, κάτι ‘’σαν ένα 

                                                      
35  Παπανικολάου, ο.π., σελ.105-117. 

36 Γκροσδάνης Νίκος, «Ήταν κάποτε και το Τρίτο Πρόγραμμα», Οδός Πανός, Αθήνα 2015, τεύχος 168, 
σελ.346. 
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καλοστημένο ραδιοφωνικό κώμικ’’ όπως το χαρακτηρίζει σε συνέντευξη37 ο 

Α.Κοντογεωργίου. Η Λιλιπούπολη αναφερόταν με υπονοούμενα  σε τρέχουσες 

καταστάσεις, ασκώντας  κριτική σε πρόσωπα και θεσμούς, χωρίς  όμως να γίνεται 

πολιτική επιθεώρηση. Δεν ήταν λίγες οι φορές που προκάλεσε τις αντιδράσεις 

υπουργών. Κι ενώ προοριζόταν για παιδιά, σύντομα απέκτησε φανατικούς ακροατές 

μεγαλυτέρων ηλικιών γιατί, όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμικ, άλλα εξελάμβαναν τα 

παιδιά και άλλα οι μεγάλοι, όμως λειτουργούσε το ίδιο καλά για όλους38.   

Εκτός των δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα εντός της ραδιοφωνίας, το 

Τρίτο Πρόγραμμα ξεκίνησε την οργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων εκτός της 

ραδιοφωνίας όπως  οι Μουσικές Γιορτές στα Ανώγεια Κρήτης, ο Μουσικός Αύγουστος 

στο Ηράκλειο της Κρήτης, οι αγώνες ελληνικού τραγουδιού Κέρκυρας, συναυλίες σε 

διάφορες αίθουσες, βραδιές στην Εθνική Πινακοθήκη  και τόσα άλλα. Λόγος για αυτά 

γίνεται σε υποενότητα παρακάτω. Οι δράσεις αυτές όχι μόνο έδιναν την ευκαιρία σε 

σολίστ και σε δημιουργούς να παρουσιάζουν έργα τους αλλά ήταν η ίδια η αιτία της 

δημιουργίας. Εκτενής λόγος για τις δράσεις αυτές γίνεται στο τέλος του ίδιου 

κεφαλάιου. 

Η ομάδα του Τρίτου Προγράμματος, οι  άνθρωποι που έστησαν το Τρίτο 

Πρόγραμμα, δεν είχαν συγκεκριμένο ωράριο εργασίας αλλά ένα ιδιόρρυθμο, 

διευρυμένο και δικής τους οργάνωσης ωράριο εργασίας. Πήγαιναν στην εργασία 

τους αργά και όχι πρωινές ώρες και έμεναν ως αργά τη νύχτα. Δούλευαν ατελείωτες 

ώρες προκειμένου να φτιάξουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από τον χώρο μέχρι 

τις εκπομπές. Mία καινοτομία ακόμα ήταν ότι οι συσκέψεις εργασίας δεν λάμβαναν 

χώρα μόνο στον εργασιακό χώρο στο Στούντιο Ε, αλλά στο σπίτι του συνθέτη  ή στο 

εστιατόριο  ‘Μαγεμένος αυλός’,  σε ώρες βραδυνές. Μαζεύονταν και συναποφάσιζαν 

για τις εκπομπές. Τους ωθούσε να κάνουν οτιδήποτε φαντάζονταν, τους 

εμπιστευόταν, τους άφηνε εν λευκώ να αποφασίσουν και να δημιουργήσουν κάτι 

νέο, φρέσκο και καινοτόμο. Οι συνεργάτες του συμφωνούν στο ότι δε θα 

ικανοποιείτο ποτέ με ένα αμιγώς μουσικό πρόγραμμα. Η πλατιά καλλιέργεια που τον 

                                                      
37 Σκευάς Γ., Ντοκυμαντέρ Παρασκήνιο, με τίτλο ‘Μάνος Χατζιδάκις και Γ’ Πρόγραμμα’ 
38 Φωσκαρίνης Θ., Ανοιχτές επιστολές στον Μάνο Χατζιδάκι, Αθήνα 1996, σελ.143-145. 
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χαρακτήριζε και γνωρίζοντας ότι όλες οι τέχνες, η ενημέρωση και η πολιτική 

συνδέονται, αλληλοεπηρεάζονται, τέμνονται, του υπαγόρευσαν τη σύλληψη μιας 

πολιτιστικής παρέμβασης, την οποία κάποια στιγμή κατάφερε να βάλει σε 

εφαρμογή39.  

Πολύ γρήγορα το Τρίτο Πρόγραμμα το αγκάλιασε όλη η Ελλάδα παρόλο που η 

καλύτερη εμβέλεια του σταθμού ήταν στην Αθήνα. Διαρκές αίτημα του Μ.Χατζιδάκι 

ήταν η βελτίωση του τεχνικού μέρους ώστε  να έχει μια καλή πανελλήνια εμβέλεια. 

Όταν επήλθε βελτίωση σε αυτό το κομμάτι, άνθρωποι από όλα τα σημεία της χώρας 

ανταποκρίθηκαν στις επιλογές του Τρίτου που αγκάλιαζαν εθνικές μουσικές από όλον 

τον κόσμο, τζαζ, ελληνική μουσική, παραδοσιακή μουσική, θέατρο, ποίηση. Στην 

δημιουργία, όπου υπήρχε η δυνατότητα, εντάχθηκε και το ραδιοφωνικό κοινό που 

μπορούσε να συμμετέχει ενεργά με δικές τους δημιουργίες τις οποίες απέστειλε στην 

Ραδιοφωνία, περνούσαν από αξιολόγηση και στην συνέχεια μπορούσαν να 

ενταχθούν στις εκπομπές (δες παράρτημα, Ι. Ένταξη του ραδιοφωνικού κοινού στην 

δημιουργία εκπομπών του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 

σελ.112). Ο ίδιος, περήφανος γι αυτό το επίτευγμα, στο πρόγραμμα του Μουσικού 

Αυγούστου γράφει: « ... το Τρίτο πρόγραμμα αποκτούσε δύναμη και ακουστικό 

ενδιαφέρον σ’ ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας ενεργοποιημένη ακρόαση και, 

κύρος στην πληροφορία και την επιλογή, και προπαντώς αυτοσεβασμό και 

πνευματική ελευθερία». 40 

Οι μεγάλες ακροαματικότητες, η αγάπη και η υποστήριξη του κόσμου, 

έδωσαν στο Τρίτο και στον Χατζιδάκι δύναμη κι εξουσία,  την εξουσία του 

ραδιοφώνου. Όσες φορές δέχτηκε επιθέσεις, αντιδρούσε ακαριαία, απειλώντας 

κάποιες φορές με παραίτηση. Αρχικά, στα πυρά που δεχόταν, έχοντας εξασφαλίσει 

τόσο την κοινή γνώμη με το μέρος του όσο την στήριξη του Κ.Καραμανλή, οι κρίσεις 

εκτονωνόνταν και το Τρίτο συνέχιζε τη λειτουργία του41.  

                                                      
39 Σκευάς Γ., Ντοκυμαντέρ Παρασκήνιο, με τίτλο ‘Μάνος Χατζιδάκις και Γ’ Πρόγραμμα’. 
40 Πρόγραμμα του Μουσικού Αυγούστου, Ηράκλειο 1980, σελ. 1. 
41 Παπανικολάου Δ., Το τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα χρόνια του Μάνου Χατζιδάκι, 
Εκδ.Fagotto Books, Αθήνα 2012, σελ.108. 
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Η παρακμή του Τρίτου προγράμματος της ραδιοφωνίας άρχισε λίγο πριν τις 

εκλογές του ‘81. Η κόπωση των συνεργατών,  οι ματαιώσεις πραγμάτων που 

σχεδιάζονταν αλλά δεν έφταναν στην υλοποίηση, οι συγκρούσεις με μουσικούς αλλά 

και με συνδικαλιστές της ΕΡΤ έφεραν σημαντικά τραύματα. Προς το τέλος του ‘81 

φάνηκε να μην υπήρχε μέλλον, ακόμα κι αν παρέμενε η ίδια κυβέρνηση. Πραγματικός 

λόγος του προβλήματος ήταν η άρνηση του κράτους να παράσχει περισσότερα 

κονδύλια για την τέχνη και την γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Πριν την 

αποχώρησή του, δημιουργούνται κόντρες μεταξύ Χατζιδάκι/Τρίτου και  

Διοίκησης/υπαλλήλων της ΕΡΤ, οι οποίοι επιθυμούν την κατάργηση της αυτονομίας 

του Τρίτου προγράμματος. Το 1981, μετά την αλλαγή του πολιτικού τοπίου στην 

Ελλάδα με τη νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., έρχεται η οριστική ρήξη μεταξύ του κυβερνώντος 

κόμματος και του Χατζιδάκι. Τον Μάρτιο του 1982, με την αποχώρηση του συνθέτη, 

τερματίζεται οριστικά η δημιουργική πορεία του Τρίτου Προγράμματος 42.  

Το Τρίτο υπήρξε ένα φαινόμενο, ένα συνολικό όραμα, το οποίο έδρασε ως 

φορέας τέχνης, παιδείας και ενημέρωσης αλλά όχι μόνο. Λειτούργησε ως βήμα που 

έδωσε ευκαιρίες σε άξιους δημιουργούς. Μεγάλωσε την εμβέλεια της επιτέλεσης των 

τεχνών, κάνοντας άνοιγμα στους ακροατές. Έβγαλε το ραδιόφωνο από τα όρια των 

εγκαταστάσεών της. Ήταν ένα σπουδαίο εγχείρημα, το οποίο μέσα από ένα πνεύμα 

δημιουργικής ελευθερίας με χαλαρή διακυβέρνηση, διέθετε πρωτοτυπία, υψηλή 

ποιότητα  και συνετέλεσε στην γενικότερη πρόοδο της παιδείας και του πολιτισμού 

της χώρας. 

 

 

3.2 Το Τέταρτο  

Το Τέταρτο ήταν  το περιοδικό το οποίο ίδρυσε ο Μάνος Χατζιδάκις μετά την 

παύση του από το Τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν το μέσο το 

οποίο χρησιμοποίησε για να επικοινωνήσει τις πολιτιστικές και πολιτικές του ιδέες. 

Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος ήταν εκείνος που έφερε σε επαφή τον Χατζιδάκι με τον 

                                                      
42 Ο.π., σελ. 118-119.  
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ανερχόμενο τότε νέο επιχειρηματία Γιώργο Κοσκωτά. Η πρώτη επαφή έγινε το 

καλοκαίρι του 1984 και οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν ως τον Ιανουάριο του 1985. 

Ο Χατζιδάκις και η Γραμμή Α.Ε. έφτασαν στην απόφαση να βγει ένα μηνιαίο 

πολιτιστικό περιοδικό, το οποίο θα αγκάλιαζε τις τέχνες, τον πολιτισμό και την 

ενημέρωση, με μια διάθεση κοινωνικής παρέμβασης από τον χώρο του πολιτισμού. 

Aρχική επιθυμία του Χατζιδάκι ήταν να ονομαστεί το περιοδικό ‘το τελευταίο τέταρτο 

του 20ου αιώνα’. Ο τίτλος αυτός κρίθηκε πολύ μεγάλος για να είναι εμπορικός και αντ’ 

αυτού αποφασίστηκε να δοθεί στο περιοδικό το όνομα που πρότεινε ο διευθυντής 

του περιοδικού ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Το πρώτο τεύχος δημοσιεύτηκε τον Μάιο 

του 198543.  

Ο Χατζιδάκις επανέλαβε την τακτική που είχε εφαρμόσει κατά την επιλογή 

συνεργατών στο Τρίτο Πρόγραμμα: συγκέντρωσε γύρω του έναν μεγάλο αριθμό 

άξιων νέων συνεργατών, τους οποίους ενέπνευσε, καθοδήγησε και ώθησε να 

τολμήσουν και να πραγματοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους. Την διεύθυνση της 

σύνταξης του περιοδικού είχε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος και την καλλιτεχνική 

διεύθυνση ο Δημήτρης Καλοκύρης. Στην συντακτική ομάδα ανήκαν ο Γιώργος 

Κοροπούλης, ο Αντώνης Κυριαζάνος, η Ειρήνη Λεβίδη, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, 

η Κατερίνα Σχινά, ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος, ο Βαγγέλης Χατζιβασιλείου και η 

Τζούλια Τσιακίρη. Εικονογράφοι της ομάδας ήταν ο Γιώργος Μπράμος, ο Νίκος 

Σαββάτης, ο Μισέλ Δημόπουλος, ο Νίκος Παναγιοτόπουλος και η Ιωάννα 

Καρυστιάνη. Κόμικ έφτιαξε ο Γιάννης Καλαϊτζής και φωτογράφος ήταν ο Τάσος 

Βρεττός. Με πυρήνα τους προαναφερθέντες αλλά και με την συμμετοχή πολλών 

άλλων συνεργατών, το Τέταρτο πήρε σάρκα και οστά. Η νέα ομάδα που συγκέντρωσε 

γύρω του ο Χατζιδάκης διαπνεόταν από συναυτουργία, σύμπνοια, συνεργατικότητα. 

Καθογηγούμενη από έναν ’δεξιό’, αυτή η ομάδα νέων αριστερών διαννοουμένων 

θέλησε να φτιάξει ένα ξεχωριστό , παρεμβατικό και πολυπρισματικό περιοδικό. 

Επιθυμία του Χατζιδάκι ήταν να τους εξασφαλίζεται ελευθερία και ώθηση να 

κυνηγούν οτιδήποτε θεωρούσαν πως ήταν άξιο προβολής.44 Οι συσκέψεις λάμβαναν 

                                                      
43 Θεοδωρόπουλος Τ., Το Τελευταίο Τέταρτο, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2012, σελ. 104-107. 

44  Θεοδωρόπουλος Τ.,  ο.π., σελ. 80 



42 
 

χώρα είτε στα γραφεία του περιοδικού είτε στο GB corner (την καφετέρια του 

ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία)45.  

Η νέα περιπέτεια του Μάνου Χατζιδάκι, Το Τέταρτο, ήταν η συνέχιση της 

προσπάθειας που ξεκίνησε στο Τρίτο πρόγραμμα, της ευρύτερης καλλιέργειας των 

πολιτών. Ακολουθώντας για άλλη μια φορά την ίδια νοοτροπία, συσπείρωσε γύρω 

του νέους με ταλέντο, όραμα και κέφι για δουλειά. Η νέα του ομάδα διέθετε 

πολυφωνία και την χαρακτήριζε πλουραλισμός θέσεων και απόψεων. Η δουλειά τους 

μέσα στο δυσοίωνο κλίμα της εποχής, ήταν μια συνειδητή και μεθοδική αντίδραση 

στις κατεστημένες αντιλήψεις. Η θεματολογία του περιοδικού αφορούσε τις τέχνες, 

τον πολιτισμό και την ενημέρωση. Τον Χατζιδάκι δεν τον ενδιέφερε καθόλου μια 

απλή παρουσίαση των θεμάτων που δε θα είχε σύνδεση με την πολιτική. Θεωρούσε 

πως η τέχνη πρέπει να εμπεριέχει την πολιτική, γι αυτό και ήθελε τα πάντα να 

παρουσιάζονται ειδωμένα μέσα από τις πολιτικές τους διαστάσεις. Ήθελε να 

απευθύνει έναν ξεκάθαρο λόγο στους έλληνες και να τους κινητοποιεί να σκέφτονται 

την καθημερινότητα χωρίς να αφήνουν να περνούν απαρατήρητα όλα εκείνα που 

τους περιέβαλαν. Ο λόγος του περιοδικού ήταν ειλικρινής και πρωτόγνωρος για τα 

δεδομένα της εποχής, πρωτοποριακός και προκλητικός. Η διάρθρωση του περιοδικού 

ήταν καινοτόμα. Ο Τάσος Βρετός φωτογράφησε  τα ιδιαίτερα και πρωτοποριακά για 

την εποχή εξώφυλλα των 11 πρώτων τευχών. Οι πρώτες σελίδες του περιοδικού 

φιλοξενούσαν πάντα έναν χαιρετισμό του Χατζιδάκι, με εξαίρεση το 10ο τεύχος που 

φιλοξένησε το κείμενο ́ βασανιστήρια΄ του Μιχ. Ε. Παναγιωτόπουλου. Τα κείμενά του 

«Καλωσόρισμα» 46, «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» 47, «μια μοβ σκιά Μαϊου»48, «τα 

παιδιά της γαλαρίας»49 , «ο εξουσιαστής, το τραγούδι, η τιμή κι ο λαός»50, «Και τώρα, 

κάτι για μας εδώ να πούμε!»51,  «η πολιτική στην τέχνη και η κακή τέχνη της 

                                                      
45 Ο.π., σελ. 107.  
46 Χατζιδάκις Μ., «Καλωσόρισμα»,  Το Τέταρτο, τεύχος 1ο, Μάϊος 1985, σελ. 3. 
47 Χατζιδάκις Μ., «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», Το Τέταρτο, τεύχος 2ο, Ιούνιος 1985, σελ. 3. 
48 Χατζιδάκις Μ., « Μια μωβ σκιά Μαϊου», Το Τέταρτο, τεύχος 3ο, Ιούλιος 1985, σελ.   
49 Χατζιδάκις Μ., «Τα παιδιά της γαλαρίας», Το Τέταρτο, τεύχος 4ο, Αύγουστος 1985, σελ.   
50 Χατζιδάκις Μ., « Ο εξουσιαστής, το τραγούδι, η τιμή και ο λαός«, Το Τέταρτο, τεύχος 5ο,  Σεπτέμβριος 
1985, σελ.3. 
51 Χατζιδάκις Μ., «Και τώρα, κάτι για μας εδώ να πούμε!», Το Τέταρτο, τεύχος 6ο, Οκτώβριος 1985, 
σελ.3. 
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πολιτικής»52, «πολιτικές τελετουργίες και το τραπέζι του Ινδιάνου»53, «Αναρχικός, 

ένας μύθος σύγχρονης καταξίωξης» 54 και «ψηφιδωτό Μαρτίου ’86»55 υποδέχτηκαν 

πάντα στην πρώτη σελίδα τον αναγνώστη. Ο Χατζιδάκις κατέγραφε μέσα από αυτόν 

τον χαιρετισμό την καθημερινότητα, σχολίαζε και καυτηρίαζε όλα εκείνα που έκρινε 

ως κακώς κείμενα. (Το 1998, τα κείμενα αυτά συγκεντρώθηκαν μαζί με άλλα κείμενα 

του συνθέτη στο βιβλίο με τον τίτλο ‘Ο καθρέπτης και το μαχαίρι’). Το περιοδικό 

έκλεινε πάντα έχοντας ως αποχαιρετισμό ένα εικονογράφημα του Γιάννη Καλαϊτζή.  

Ο πολιτισμός πάντα συνυφασμένος με την πολιτική ήταν εμφανής και 

διάχυτος σε όλο το περιοδικό, από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα. Υπό τον τίτλο 

Πολιτιστική επικαιρότητα παρουσιάζονταν άρθρα τα οποία ως θεματολογία αρχικά 

είχαν τα βιβλία, τον κινηματογράφο, την φωτογραφία, τα εικαστικά, το θέατρο και 

την μουσική. Από το δεύτερο κιόλας τεύχος στα θέματα αυτά προστέθηκαν η 

αρχιτεκτονική και τα κόμικς. Το πολιτικό ημερολόγιο  ήταν μια στήλη μέσω της οποίας 

ο Χατζιδάκις εξαπέλυε ανοιχτή επίθεση σε άλλες εφημερίδες, των οποίων η 

θεματολογία δεν ήταν της αρεσκείας του. Καυτηρίαζε θέματα τα οποία του φαινόταν 

είτε κακώς, είτε ελλιπώς παρουσιασμένα. Πολλές φορές εξαιτίας της στήλης αυτής, 

αλλά όχι μόνο, δέχθηκε τα πυρά εφημερίδων κι εντύπων όπως ο Σχολιαστής, η 

Αυριανή και το  Αντί.  

Μια ακόμα μόνιμη στήλη ήταν η Τέταρτη αλήθεια, όπου ο Χατζιδάκις 

παρουσίαζε, σχολίαζε και πολλές φορές κατακεραύνωνε άρθρα κάποιων εντύπων. 

Στην στήλη αυτή παρουσίαζε την θέση εφημερίδων πάνω σε κάποιο θέμα, 

αποκαλώντας πρώτη εκδοχή την θέση κάποιας εφημερίδας και δεύτερη εκδοχή τη 

θέση μιας δεύτερης. Έκλεινε με την δική του θέση, την οποία ονόμαζε Τέταρτη 

αλήθεια. Κάποιες άλλες φορές παρουσίαζε ένα γεγονός, έπειτα την άποψη της 

αντιπολίτευσης, ακολούθως την άποψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και έκλεινε με την Τέταρτη 

αλήθεια, δηλαδή την δική του θέση.   

                                                      
52 Χατζιδάκις Μ, «Η πολιτική στην Τέχνη και η κακή τέχνη της πολιτικής», Το Τέταρτο, τεύχος 7ο, 
Νοέμβριος 1985, σελ.   
53 Χατζιδάκις Μ., «Πολιτικές τελετουργίες και το τραπέζι του Ινδιάνου» , Το Τέταρτο, τεύχος 8ο, 
Δεκέμβριος 1985, σελ.  
54 Χατζιδάκις Μ.,  «Αναρχικός, ένας μύθος της σύγχρονης καταδίωξης», Το Τέταρτο, τεύχος 9ο, 
Ιανουάριος 1986, σελ. 3. 
55 Χατζιδάκις Μ.,  «Ψηφιδωτό Μαρτίου», Το Τέταρτο, τεύχος 11ο, Μάρτιος  1986, σελ.   
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Κάτι το οποίο συνήθιζαν και άλλα έντυπα την ίδια περίοδο, ήταν η ένθεση στα 

περιεχόμενα των εντύπων βιβλίων σε συνέχειες. Το Τέταρτο στο σημείο αυτό δεν 

πρωτοτυπεί και παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα σε συνέχειες το νέο μυθιστόρημα 

του Μένη Κουμανταρέα με τίτλο η Φανέλα με το νούμερο εννιά. Ο Δημήτρης 

Μυταράς κοσμεί κάθε απόσπασμα με σχέδιά του. Το μυθιστόρημα ολοκληρώνεται 

στο 11ο  και τελευταίο του Χατζιδάκι τεύχος.  

Μια πραγματικά φρέσκια προσέγγιση παρουσίασης πολιτικών και 

πολιτιστικών, θεμάτων της καθημερινότητας και του σύγχρονου ιστορικού 

συγκείμενου ήταν Το Φανταστικό καφενείο. Τα θέματα παρουσιάζονταν έχοντας 

όχημα μια παρέα της οποίας η σύνθεση ποίκιλε και μεταβαλλόταν κάθε φορά 

αναλόγως τη θεματολογία που θα ’προέκυπτε’. Πυρήνας της παρέας πάντα ο 

Χατζιδάκις. Στην πρώτη απόπειρα του καφενείου αυτού με θέμα «περί καφενείου»56 

συνομίλησε με τον Γ.Κουρουπό, τον Μ.Κουμανταρέα, την Ειρήνη Λεβίδη, τον 

Γ.Κοροπούλη. Με τον Π.Βούλγαρη, τον Νίκο Σαργκάνη και τον Αριστείδη Καμάρα, τον 

Τάσο Δενέγρη, τον Τζ.Πανούσης, και τον Τ.Θεοδωρόπουλο συνομίλησε «περί 

ποδοσφαίρου»57. Με τον Κ.Καλλιγά, τον Μ.Δημητρίου, τον Σ.Χρυσοστομίδη συζήτησε 

«περί τύπου»58 και «περί άσματος»59 συνομίλησε με τους Ν.Κηπουργό, Δημ. 

Ζαφειρέλη, Πάνο και Χάρη Κατσιμίχα, Ν.Πορτοκάλογλου, Αγγ.Σφακιανάκη, Αντ. 

Κυριαζάνος και Κ.Σχινά . Όταν η συζήτηση έφτασε στην φωτογραφία60, συντροφιά 

του είχε τους Ντίμη Αργυρόπουλο, Πλ, Ριβέλη, Ν. Παναγιωτόπουλο, Στ. 

Μωρεσόπουλο και Τ.Βρεττό. «Περί μηχανόβιων»61 συζήτησε με τον Δ.Παπανδρέου, 

τον Διον.Χοϊδά, την Μάγδα Τορνεσάκη, τον Αχ.Φακατσέλη τον Γ.Κοροπούλη και τον 

Γ.Μπράμο.   

Εξαιρετικής ποιότητας ήταν οι συνεντεύξεις που πήρε ο Στάθης 

Τσγκαρουσιάνος από σημαντικούς ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, 

μεταξύ των οποίων ο αρχιτέκτονας Άρης Κωνσταντινίδης, ο ποιητής συγγραφέας 

                                                      
56 Χατζιδάκις Μ., «Περί καφενείου», Το Τέταρτο,  τεύχ. 1ο,  Μάϊος 1985, σελ. 80. 
57 Χατζιδάκις Μ., «Περί ποδοσφαίρου», Το Τέταρτο,  τεύχ. 2ο,  Ιούνιος 1985, σελ. 59. 
58 Χατζιδάκις Μ., «Περί τύπου», Το Τέταρτο, τευχ. 3ο, Ιούλιος 1985,  σελ. 77. 
59 Χατζιδάκις Μ., «Περί άσματος», Το Τέταρτο, τευχ. 5ο, Σεπτέμβριος 1985, σελ. 49.   
60 Χατζιδάκις Μ., «Περί φωτογραφίας», Το Τέταρτο, τεύχ. 6ο, Οκτώβριος 1985, σελ. 75. 
61 Χατζιδάκις Μ., «Περί μηχανόβιων», Το Τέταρτο, τεύχ. 10ο, Φεβρουάριος 1986, σελ 29.  
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Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου62, η ιστορικός Ελένη Γλυκατζη-Αρβελέρ63,  η συγγραφέας 

Καίη Τσιτσέλη64, ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης 65,  ο ποιήτης και συγγραφέας Νίκος 

Γαβριήλ Πεντζίκης66, ο ζωγράφος Χατζηκυριάκος-Γκίκας67, ο Ιερομόναχος Συμεών68, η 

δημοσιογράφος, οικονομολόγος και πολιτικός Βιργινία Τσουδερού69, ο 

διαννοούμενος πολιτικός Μichael Pablo, ο κατά κόσμον Μιχάλης Ράπτης70. Σε κάποια 

τεύχη ο Χατζιδάκις, θέλωντας κι εκείνος με τον δικό του διαφορετικό τρόπο να 

προσεγγίσει σημαντικές προσωπικότητες, συνομιλεί με τον Γάλλο χορευτή Maurice 

Bejart71, την γαλλίδα συγγραφέα Nathalie Sarraute72, την γαλλίδα σκηνοθέτιδα 

Arriane Mnouchkine73, τον Λεωνίδα Κύρκο74, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή75. Ο 

προκλητικός λόγος, η αδάμαστη προσωπικότητα του Χατζιδάκι καθώς και η 

ελευθερία που απαιτούσε προκειμένου να παραχθεί ένα έντυπο της αρεσκείας του, 

ήταν οι κύριες αιτίες που το περιοδικό με την πρώτη του σύνθεση και  με επικεφαλής 

τον Χατζιδάκι έκανε λίγα μόνο τεύχη. Η δυσαρέσκειά του για την απομάκρυνση του 

Τάκη Θεοδωρόπουλου μετά το τέταρτο τεύχος, ξεκίνησαν μια συνέχεια εντάσεων και 

διενέξεων με τον επιχειρηματία Γιώργο Κοσκωτά. Η αντίδρασή του στον λαϊκισμό, 

την μαζική κουλτούρα και τον ‘γιαπισμό’ έφερε με την παραίτησή του, την κλιμάκωση 

                                                      
62 Τσαγκαρουσιάνος Στ., «Η ποίηση ανθίζει στο όριο των ερώτων μου», Το Τέταρτο, τεύχος 4ο, 
Αύγουστος 1985, σελ. 72. 
63 Τσαγκαρουσιάνος Στ., «Συνέντευξη με την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ», Το Τέταρτο, τεύχος 5ο, 
Σεπτέμβριος 1985, σελ. 73. 
64 Τσαγκαρουσιάνος Στ., «Συνέντευξη με την Καίη Τσιτσέλη», Το Τέταρτο, τεύχος 6ο, Οκτώβριος 1985, 
σελ. 72. 
65 Τσαγκαρουσιάνος Στ., «Η ρήξη θέλει ρίσκο» Το Τέταρτο, τεύχος 7ο,  Νοέμβριος 1985, σελ. 65. 
66 Τσαγκαρουσιάνος Στ., «Προσεύχομαι στα πράγματα για να με διδάσκουν ζωή», Το Τέταρτο,  τεύχος 
2, σελ. 98. 
67 Τσαγκαρουσιάνος Στ., « Είμαστε πάντα μόνοι», Το Τέταρτο, τεύχος 8ο, Δεκέμβριος 1985, σελ.66. 
68 Τσαγκαρουσιάνος Στ., «Ο Θεός είναι σαν το καλό χαβιάρι»,  Το Τέταρτο,  Ιανουάριος 1986, τεύχος 
9ο, σελ. 65. 
69 Τσαγκαρουσιάνος Στ., «Φιλοδοξώ να γεράσω χωρίς τύψεις, Το Τέταρτο, τεύχος 10ο, Φεβρουάριος 
1986, σελ.59. 
70 Τσαγκαρουσιάνος Στ., «Συνέντευξη με το γραμματέα της 4ης Διεθνούς»,  Το Τέταρτο, τεύχος 11, 
Μάρτιος 1986, σελ. 58.  
71 Χατζιδάκις Μ., «Ο Μωρίς Μπεζάρ συζητά με τον Μάνο Χατζιδάκι», Το Τέταρτο, τεύχ. 2ο, Απρίλιος 
1985, σελ. 40. 
72 Χατζιδάκις Μ., «Ο Μάνος Χατζιδάκις συνομιλεί με την γαλλίδα συγγραφέα», Το Τέταρτο, τεύχος 8ο, 
σελ. 80. 
73 Χατζιδάκις Μ., «Το Θέατρο του Ήλιου συμπλήρωσε τα είκοσι χρόνια του», Το Τέταρτο,  τεύχος 9ο, 
Ιανουάριος 1986, σελ. 83. 
74 Χατζιδάκις Μ., «Ο Μάνος Χατζιδάκις συνομιλεί με τον Λεωνίδα Κύρκο», Το Τέταρτο, τεύχος 1ο, 
σελ.42. 
75 Χατζιδάκις Μ., «Για έναν εξαίσιο Έλληνα», Το Τέταρτο, τεύχος 11, σελ. 48-54. 
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και το τέλος αυτής της συνεργασίας. Η αισθητική των μηχανισμών που του επέτρεπαν 

την έκδοση του εντύπου ήταν στην ουσία η αιτία που τον εξόργισε και τον οδήγησε 

στην αποχώρηση. Σε μια εποχή και σε έναν χώρο όπου έφθινε το ενδιαφέρον για τις 

Τέχνες και τα Γράμματα και ανέβαινε το ενδιαφέρον για το life style και την προβολή 

του, θεώρησε εντιμότερο να προτιμήσει την αποχώρηση.76  

Το περιοδικό Τέταρτο έμελλε να κυκλοφορήσει μόνο έντεκα τεύχη έχοντας ως 

εκδότη-διευθυντή τον Μάνο Χατζιδάκι.  Ο ίδιος στο ενδέκατο τεύχος, αποχαιρετά το 

αναγνωστικό κοινό του και ενημερώνει πως αποχωρεί. Στο εξώφυλλο 

φωτογραφίζεται ο ίδιος, με απογοητευμένη έκφραση, μπροστά από ένα τεράστιο 

απαγορευτικό σήμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κρατώντας στα χέρια του ένα 

πάνελ στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Στα περιεχόμενα του τεύχους δεν 

παραλείπει να επιτεθεί στα έντυπα εκείνα που περιμένει πως θα τον λοιδορήσουν. 

Κάνει ειδική αναφορά στον ορκισμένο εχθρό του, την Αυριανή.77 Από τον Απρίλιο του 

1986, το περιοδικό κυκλοφορεί υπό νέα διεύθυνση. 

Όπως  η προσπάθεια του Τρίτου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ομοίως και το 

περιοδικό Το Τέταρτο απέκτησε φανατικούς υποστηρικτές αλλά και δέχτηκε κριτική, 

πολλές λογομαχίες και απέκτησε αντιπαλότητες. Στο τέλος κάθε τεύχους διέθετε 

χώρο προκειμένου να δημοσιευτούν και να απαντηθούν επιστολές αναγνωστών. Οι 

τελευταίοι στα πρώτα τεύχη δειλά και στη συνέχεια όλο και περισσότεροι εξέφραζαν 

τις απόψεις τους. Οι επιστολές των αναγνωστών που δημοσίευε το περιοδικό 

διακρίνονταν κι εκείνες για την πολυφωνία τους, αφού άλλοτε φαίνονται επικριτικές, 

άλλοτε εκφράσεις ευγνωμοσύνης και αγάπης και άλλοτε εξέφραζαν τις προσδοκίες 

που είχαν οι αναγνώστες από το περιοδικό. 

Το περιοδικό στην μετά Χατζιδάκι εποχή άλλαξε τόσο στο παρουσιαστικό, όσο 

και στο περιεχόμενο. Η αισθητική και η θεματολογία του συνέπλευσαν με εκείνες της 

εποχής. Απέκτησε αμέσως κιόλας από το 12 τεύχος ως μονίμους συνεργάτες 

ανθρώπους οι οποίοι λοιδορούσαν το περιοδικό επί διευθύνσεως Χατζιδάκι. 

                                                      
76 Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο.π., σελ. 17.  

77 Μάνος Χατζιδάκις, «Ο Τέταρτος κόσμος», Το Τέταρτο, τεύχος 11ο , Μάρτιος 1986, σελ. 94.   
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Αναπόφευκτα το παρουσιαστικό του περιοδικού αλλάζει ύφος και αγκαλιάζει θέματα 

που απασχολούν όχι μόνο τον διανοούμενο αλλά τον καθένα, επιχειρώντας άνοιγμα 

στο αγοραστικό κοινό.  Η περίοδος του life style είχε φτάσει, γι αυτό και η αποχώρηση 

του Χατζιδάκι και της ομάδας του από το περιοδικό ήταν αναγκαία και αναπόφευκτη. 

 

 

3.3 Ο Σείριος 

Μέσα στη δεκαετία του ΄80 και συγκεκριμένα το 1985, ο Μάνος Χατζιδάκις 

ίδρυσε την δισκογραφική εταιρία ΄Σείριος΄. Σε εποχές που η καλή μουσική δεν ήταν 

εύκολα προσεγγίσιμη παρά μόνο μέσου του ραδιοφώνου ή των δίσκων βινυλίου,  

αισθάνθηκε την ανάγκη της ύπαρξης μιας δισκογραφικής εταιρίας που θα 

αντιπροσώπευε την σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την οποία πολλοί θα 

χαρακτήριζαν ΄μη εμπορική΄. Έχοντας στο πλευρό του ένα αξιόλογο επιτελείο 

καλλιτεχνών, ίδρυσε την εταιρία αυτή προκειμένου να κάνει δισκογραφικές 

παραγωγές προσεγμένης αισθητικής. Την ανάγκη του να ακούει ο ίδιος αλλά και όλοι 

οι Έλληνες ποιοτική μουσική, καθώς και την έκφραση της αντίθεσής του απέναντι 

στον λαϊκισμό της τέχνης και στην υπέρμετρη εμπορευματοποίηση  μουσικής 

χαμηλής αισθητικής της τότε εποχής, μαρτυρά το μικρό του κείμενο το οποίο 

βρίσκεται επάνω σε όλα τα εξώφυλλα των δίσκων που κυκλοφόρησε  η εταιρία, στο 

οποίο αναφέρει « Ο δίσκος πρέπει να ξαναγίνει μαγικός και να μας αποκαλύπτει μέσα 

από τις μαύρες χαρακιές του μια μουσική απρόοπτη και εξαίσια».  

Από την πορεία της δισκογραφικής αυτής εταιρίας φάνηκε ότι δεν την 

χρησιμοποίησε ως όχημα παρουσίασης και προβολής της δικής του δουλειάς, αλλά 

ως κοινό τόπο προβολής της μουσικής την οποία ο ίδιος θεωρούσε ποιοτική.   Η 

προσπάθεια αυτή αγκάλιασε καταξιωμένους συνθέτες όπως ο Μίκης Θεωδοράκης, ο 

Γιώργος Κουρουπός, ο Νίκος Μαμαγκάκης, καθώς και νέους συνθέτες όπως ο Νίκος 

Κυπουργός, ο Τάσος Καρακατσάνης, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, κ.α. Παρόλο που 

δεν έλειψαν ηχογραφήσεις δυτικής μουσικής από εξέχοντες καλλιτέχνες 

(Γ.Βακαρέλης, Γ.Δεμερτζής-Δ.Ευνουχίδου, Α.Χριστοφέλλης κ.α.), στις ηχογραφήσεις 

συμπεριλήφθηκαν καλλιτέχνες της παραδοσιακής μουσικής όπως ο Ψαραντώνης, η 
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Δόμνα Σαμίου, και ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, καθώς και καλλιτέχνες της λαϊκής 

μουσικής όπως ο Άκης Πάνου, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Γιώργος Νταλάρας και ο  

Απόστολος Καλδάρας. Στις επιλογές της δισκογραφικής αυτής εταιρίας 

συγκαταλέγονται ακόμα σύγχρονα συγκροτήματα όπως οι Χάνομαι γιατί ρεμβάζω, οι 

Flex, οι Σπείρα, οι Βραδυνή Αναρρίχηση, οι Άβατον και οι δυνάμεις του Αιγαίου, αλλά 

και παιδικά τραγούδια των Λένα Πλάτωνος, Νίκου Περάκη, Στ. Παπασταύρου. 

Ηχογραφήθηκαν ακόμα οι μουσικές θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών 

ταινιών τις οποίες έγραψαν ο Ν. Κυπουργός και ο Τάσος Καρακατσάνης αντίστοιχα, 

αυτούσιες παραστάσεις όπως ́ το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα’ με την Κατίνα Παξινού 

αλλά και αποσπάσματα της παράστασης ‘ο Ματωμένος γάμος’ με τη Έλλη Λαμπέτη. 

Τέλος, μέσα στις ηχογραφήσεις καταγράφηκαν τραγούδια από τους  πρώτους αγώνες 

ελληνικού τραγουδιού Καλαμάτας καθώς και μια ολόκληρη δισκογραφία της Μαρίας 

Βουμβάκη που ήταν η νικήτρια του διαγωνισμού αυτού. Οι δικές του συνθέσεις 

περιορίζονται σε πολύ μικρό μέρος των ηχογραφήσεων78.  

Η ίδρυση της δισκογραφικής εταιρίας κάλυψε ένα κενό που υπήρχε στην 

αισθητική και την παιδεία του Έλληνα. Τόσο η τηλεόραση όσο και το ραδιόφωνο 

προωθούσαν τη μουσική που υποδείκνυαν οι δισκογραφικές εταιρίες, που δεν ήταν 

άλλη από τη μουσική η οποία ΄πουλούσε’ στα νυχτερινά μαγαζιά. Ο υπέρμετρος 

λαϊκισμός που διέκρινε την ελληνική πραγματικότητα την περίοδο εκείνη, 

καθοδηγούσε σε επίλογες προχειρότητας τον Έλληνα, ο οποίος δεχόταν έναν 

καταιγισμό από τα MME. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα περιοδικά και ο τύπος 

προέβαλαν την αισθητική που υποδείκνυαν οι δισκογραφικές δυνάμεις, 

αναπαράγοντας το σύγχρονο life style.  Η ποιοτική τέχνη ήταν εγκλωβισμένη σε 

αίθουσες μουσικής, σε θέατρα και σε αίθουσες τέχνης, έχοντας  τη δυνατότητα να 

απευθυνθεί μόνο στον μυημένο αστό. Ο Χατζιδάκις ιδρύοντας την δισκογραφική 

αυτή εταιρία έδωσε όχι μόνο βήμα στη τέχνη νέων καλλιτεχνών οι οποίοι σε άλλες 

δισκογραφικές εταιρίες δε θα είχαν την ίδια τύχη, αλλά και την ευκαιρία σε 

                                                      
78 Manos Hadjidakis [The official website]: www.manoshadjidakis.com), τελευταία πρόσβαση 

16/08/2016. 

http://www.manoshadjidakis.com/
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περισσότερους Έλληνες να ακούσουν ποιοτική σύγχρονη, παραδοσιακή, λαϊκή, 

παιδική και έθνικ μουσική.   

 

3.4. Μεταπολιτευτική Πολιτιστική Δράση στην Ελληνική περιφέρεια μέσω της 

μουσικής – καλλιεργώντας το κοινό 

Την περίοδο 1974-1981 που ο Μάνος Χατζιδάκις διένυε την περίοδο που ο 

ίδιος χαρακτήριζε υπαλληλική (εξαιτίας του ότι είχε αναλάβει διευθυντικές θέσεις 

στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στη Εθνική Λυρική Σκηνή και στον κρατικό 

ραδιοσταθμό), ανέλαβε πολλές φορές –εις βάρος της δικής του καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας- έναν ρόλο πολιτιστικού λειτουργού. Όπως επισημαίνει ο Γιώργος 

Μητρόπουλος79 στον πρόλογο του λευκώματος με τίτλο ‘ο καταστασιακός Χατζιδάκις’ 

«την περίοδο που ο Μάνος έζησε στη Νέα Υόρκη διέγνωσε αυτό που θα ερχόταν 

αργότερα και στα καθ’ ημάς, εννοώ τις μεθοδεύσεις, τους μηχανισμούς και τις 

υστερόβουλες κατασκευές της πολιτιστικής βιομηχανίας και της μαζικής κουλτούρας 

και τα επικίνδυνα αποτέσματά τους. Επικίνδυνα για την ελευθερία του 

ανθρώπου....»80.  Αρνούμενος να επιτρέψει την άνωθεν επιβολή πολιτισμικών 

προτύπων, παρενέβη στην εύθραστη κοινωνική ισορροπία της μεταπολιτευτικής 

Ελλάδας. Οργάνωσε δράσεις εκτός Αθηνών, σε μέρη στα οποία διέκρινε ότι η 

παράδοση είναι ζωντανή και το έδαφος είναι πρόσφορο για να δεχτεί την συνομιλία 

παράδοσης-συγχρονικότητας-αλήθειας.  Οι  παρεμβάσεις του μεταφέρθηκαν στις 

Γιορτές των Ανωγείων (που διήρκεσαν από του 1979 ως το 1981), στους Μουσικούς 

Αύγουστους στο Ηράκλειο της Κρήτης (που έλαβαν χώρα το 1980 και το 1981) και 

στους Αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα (που πραγματοποιήθηκαν το 1981 και το 

1982). Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσεται και μια ακόμα μεταγενέστερη δράση, οι Πρώτοι 

Αγώνες Ελληνικού Τραγουδιού Καλαμάτας (1991).  

Μακριά από την πρωτεύουσα και την αποκαλούμενη από τον Μαρκούζε 

«ανεπτυγμένη βιομηχανική κοινωνία» όπου το άτομο δένεται με την υπάρχουσα 

                                                      
79 Ο Γιώργος Μητρόπουλος είναι μουσικός παραγωγός. Εργάζεται στην Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και 
σε δισκογραφικές εταιρείες. Ήταν μέλος της ομάδας παραγωγής στις Γιορτές των Ανωγείων.  
80 Μητρόπουλος Γιώργος, Ο καταστασιακός Χατζιδάκις, εκδόσεις Yafka Books, Αθήνα 2009, σελ. 5. 
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οργάνωση της παραγωγής και της κατανάλωσης, μακριά από την παρέμβαση των 

ΜΜΕ και της κουλτούρας που επιθυμούσαν να επιβάλλουν μέσα από τη διαρκή 

διαφήμηση, σε τόπους όπου δεν επικρατούσε ο «μονοδιάστατος»81 τρόπος σκέψης 

και συμπεριφοράς, ο  Χατζιδάκις επιλέγει αρχικά  το 1979  τα Ανώγεια της Κρήτης, 

προκειμένου να αναζητήσει την δημιουργία που εμπλέκουν άτομα και σύνολα και το 

πάντρεμα της αυθεντικής λαϊκής κουλτούρας της υπαίθρου με την καθημερινότητα 

του σύγχρονου ανθρώπου. Δημιουργεί τις Γιορτές Ανωγείων, όπου σε αυτές, για 4 

ημέρες προτείνει μια νέα προσέγγιση και ταυτόχρονα επιτέλεση πολλών τεχνών και 

ανθρώπων. Επιλέγει ως locii, τα σημεία συνάντησης του χωριού, όπου «υπάρχει 

κωδικοποιημένη δύναμη σύνδεσης με την τοπίκή κουλτούρα»82: τον κινηματογράφο 

του Δημαρχείου, την πλατεία του Δημαρχίου και το Θέατρο Ξυλούρη. Στα σημεία 

αυτά πραγματοποιούνται δρώμενα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της μέρας. Στον 

κινηματογράφο γίνονται τα πρωινά προβολές ταινιών που σχετίζονται άλλοτε με την 

ιστορία του τόπου και άλλοτε με την σύγχρονη ελληνική κινηματογραφική τέχνη, 

στην πλατεία του Δημαρχείου διεξάγονται κάθε απόγευμα αγώνες της κρητικής 

μουσικής τέχνης (αγώνες λύρας, αγώνες τραγουδιού, αγώνες χορού) και οι μέρες 

καταλήγουν πάντα στο Θέατρο Νίκου Ξυλούρη (όπως ονομάζεται σήμερα), σε 

συναυλίες που αγκαλιάζουν κάθε είδος μουσικής η οποία σχετίζεται με τον κύκλο 

ζωής, την παράδοση αλλά και την ιστορία του τόπου και της Ελλάδας83.     

Με το ίδιο σκεπτικό, το 1980 και το 1981 δημιουργεί τον Μουσικό Αύγουστο. 

«Ο Αύγουστος αυτός δεν αποτείνεται στις μάζες της μαστίχας, των συνθημάτων κι 

αναψυκτικών και των ομαδικών εκτονώσεων», λέει ο ίδιος στη δεύτερη σελιδα 

εξωφύλου του προγράμματος84. Θα επιλέξει ξανά σημεία ιστορικής σημασίας στα 

οποία το παρόν συναντά το παρελθόν. Η τοπογραφία των σημείων αυτών θα 

λειτουργήσει ως πολιτισμικός συνδετικός κρίκος και θα συνδεθεί με την επιτέλεση 

διαδικασιών συνύπαρξης και πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων. Η Βασιλική του 

Αγ. Μάρκου, το φρούριο του Κούλε, το κηποθέατρο Ν.Καζαντζάκη, το μικρό 

κηποθέατρο (όπως ονομαζόταν τότε το κηποθέατρο Μ.Χατζιδάκις), η πλατεία των 

                                                      
81 Μαρκούζε Χ., Ο Μονοδιάστατος Άνθρωπος, εκδ.Παπαζήσης, Αθήνα 1971.  
82 Connerton, P., How modernity forgets, Cambridge University Press, Great Britain 1991, σελ.7-13.  
83 Προγράμματα εκδηλώσεων των Γιορτών Ανωγείων, Ανώγεια 1980 και 1981. 
84 Πρόγραμμα εκδηλώσεων Μουσικού Αυγούστου, Ηράκλειο 1980, σελ. 2. 
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Λιονταριών, ο κινηματογράφος Απόλλων το 1980 και ο κινηματογράφος Αστόρια το 

1981 ήταν τα σημεία τα οποία φώτισαν με το περασμά τους σπουδαίοι έλληνες και 

ξένοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, οι οποίοι συνεργάστηκαν με 

ομότεχνούς τους από την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου (προγράμματα του 

Μουσικού Αυγούστου 1980 και 1981) .  

Στους Αγώνες Ελληνικού τραγουδιού Κέρκυρας που διοργανώθηκαν τα έτη 

1981 και 1982, κυρίαρχο ρόλο έχει η φωνή και μέσω αυτής το τραγούδι και η ελληνική 

δημιουργία. «Πιστεύω,» έλεγε, «πως η τέχνη του τραγουδιού αποτελεί κοινωνικό  

λειτούργημα, γιατί το τραγούδι μας ενώνει μέσα σ’ένα μύθο κοινό. Κι όπως στο χορό 

ενώνουμε τα χέρια μεταξύ μας για ν’ ακολουθήσουμε ίδιες ρυθμικές κινήσεις, έτσι  

και στο τραγούδι ενώνουμε τις ψυχές μας  για να ακολουθήσουμε μαζί, τις ίδιες 

εσωτερικές δονήσεις85». Ο Χατζιδάκις, στο διήμερο των αγώνων, πλαισιώθηκε από 

μια ομάδα σπουδαίων καλλιτεχνών και ανθρώπων των γραμμάτων (Νίκη Γουλανδρή, 

Νίκος Γκάτσος, Ελένη Βλάχου, Γιώργος Κουρουπός, Έλλη Αλεξίου, Μίνως Αργυράκης, 

Άλκη Ζέη, Σπύρος Σακκάς, κ.α.), προκειμένου να αναδείξει συνθέτες κι ερμηνευτές 

του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. Από τη σκηνή των αγώνων πέρασαν καλλιτέχνες 

που, στα χρόνια που ακολούθησαν,  καταξιώθηκαν. Αρκετά χρόνια μετά, το 1991, 

επανέλαβε το ίδιο εγχείρημα στην Καλαμάτα. Οι Πρώτοι Αγώνες Καλαμάτας δεν 

κατάφεραν να βρουν κατάλληλες συνθήκες ώστε να επαναληφθούν. Αποτέλεσαν, 

όμως, το πρώτο μουσικό σημείο συνάντησης ανάμεσα στον Χατζιδάκι και στον 

μετέπειτα αρχιμουσικό της Ορχήστρας των Χρωμάτων, τον Μίλτο Λογιάδη 

(συνέντευξη Μίλτου Λογιάδη).     

 

3.5. Συμπεράσματα για την πολιτική, ηθική και αισθητική έκφραση του Χατζιδάκι 

Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητές του 

διεκδίκησε την ελευθερία. Την αναζήτησε σε πολλές εκφάνσεις της. Ήθελε να έχει την 

ελευθερία της δημιουργίας, γι αυτό και πάσχιζε πάντα να την εξασφαλίζει στους 

συνεργάτες και στον εαυτό του. Ζητούσε την ελευθερία του λόγου ώστε να μπορεί 

να εκφράζεται με ειλικρίνεια και να λέει όλα όσα τον ενοχλούσαν, όλα εκείνα που 

                                                      
85 Μάνος Χατζιδάκις, Ο Καθρέπτης και το Μαχαίρι, Ίκαρος Εκδοτική Εταιρία, Αθήνα 1988, σελ.34-35. 



52 
 

του φαινόταν υπερβολικά ή  άδικα ή έξω από την αισθητική και την ηθική του. Ήθελε 

να έχει την ελευθερία να επιλέγει ο ίδιος τους συνεργάτες του. Με την οξύνοια που 

τον διέκρινε ήταν πάντα σε θέση να ξεχωρίσει και να δώσει ευκαιρίες σε νέους και 

ταλαντούχους ανθρώπους. Διεκδικούσε να εργάζεται τόσο εκείνος, όσο και οι 

συνεργάτες του τις ώρες που επέλεγαν οι ίδιοι κι όχι σε κάποιο περιορισμένο και 

προκαθορισμένο ωράριο. Πρέσβευε ότι η τέχνη δεν μπορεί να ειδωθεί ως 

δημιοσιοϋπαλληλική εργασία, γι αυτό και προσπαθούσε να φτιάξει το δικό του 

μοτίβο εργασίας. Το μοτίβο αυτό απαιτούσε σκληρή, ποιοτική δουλειά ανεξαρτήτως 

ωραρίου. Γι’ αυτό και κριτήριο εργατικότητας δεν ήταν η προσέλευση στο χώρο 

εργασίας μια πρωινή συγκεκριμένη ώρα, αλλά το σύνολο της δημιουργίας του 

καθενός εκ των συνεργατών του.  

Επιπροσθέτως, μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες φαίνεται ξεκάθαρα η 

αντίθεση του Χατζιδάκι στον λαϊκισμό που δημαγωγούσε τον Έλληνα, οδηγώντας τον 

στην υιοθέτηση θέσεων και στάσεων που δεν ωφελούσαν αλλά αντιθέτως έβλαπταν 

την παιδεία και την κουλτούρα του. Τόσο μέσα από το Τρίτο Πρόγραμμα όσο και από 

το περιοδικό Τέταρτο αλλά και την δισκογραφική εταιρεία, ο συνθέτης εξέφρασε  τον 

αντίλογό του στην ευτέλεια της τέχνης, στην καλλιέργεια της υπερβολικής και μη 

αυθεντικής λαϊκότητας, στη δημαγωγία  του Έλληνα από πολιτικά και διοικητικά 

κέντρα που  κολάκευαν τις αδυναμίες και τα ελαττώματα του λαού αποσκοπώντας 

στην εξασφάλιση της εύνοιάς του. Μέσα από όλα τα παραπάνω ο Χατζιδάκις 

προσπάθησε να  αναδείξει την αυθεντικότητα, την συμπόρευση των σύγχρονων 

τάσεων με την παράδοση, την δημιουργία, την αρτιότητα και την επικοινωνία των 

τεχνών, καθώς και την συναυτουργία και την συμμετοχή στην τέχνη όλης της 

ελληνικής κοινωνίας.  

Η αίσθηση ελευθερίας που απέπνεε η μεταπολίτευση και η δύναμη που του 

είχε δώσει η αναγνώριση της τέχνης του από τον κόσμο τόσο στην Ελλαδα όσο και 

στο εξωτερικό, του επέτρεπαν να απαιτεί να εργάζεται και να ονειρεύεται την 

δημιουργία καινοτόμων πραγμάτων. Στο Τρίτο πρόγραμμα οραματίστηκε την 

δημιουργία ενός ραδιοφώνου μέσω του οποίου θα μπορούσε να εκφραστεί όχι μόνο 

ο ίδιος και οι συνεργάτες του, αλλά ακόμα και οι ακροατές. Μέσα από τις εκπομπές 

του προγράμματος προσπάθησε να δώσει βήμα έκφρασης και δημιουργίας τόσο σε 
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νέους μουσικούς, συνθέτες, ηθοποιούς και παραγωγούς αλλά και στο ίδιο το 

ραδιοφωνικό κοινό. Στόχος του ήταν η επικοινωνία μεταξύ σύσσωμης 

της  ραδιοφωνίας και των συνεργατών του με τους ακροατές.  Με το άνοιγμα της 

συμμετοχής του ραδιοφώνου στους ακροατές κοινωνούσε την ελευθερία έκφρασης 

και δημιουργίας και σε εκείνους. Μέσα από την δημιουργία μιας νέας χορωδίας και 

την συνεργασία της με την ήδη υπάρχουσα ορχήστρα της ραδιοφωνίας, μέσα από τη 

νέα ροή του προγράμματος, βγήκε το ραδιόφωνο από το παλιό καθεστώς λειτουργίας 

και  εγκαινίασε ένα νέο, στο οποίο ακόμα και ο ακροατής διεπόταν από 

συναυτουργία. Αρχικά η απαίτηση του Χατζιδάκι για εκπομπή καθαρού σήματος 

ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής τηλεφωνική επικοινωνία των ακροατών και να 

μπορεί η ραδιοφωνία να δέχεται τις παρεμβάσεις τους με την μορφή σχολίων και 

υποδείξεων, καθώς και η παρακίνηση συγγραφής ραδιοφωνικών θεατρικών 

κειμένων, εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συναυτουργίας. Δραστηριότητες 

της ραδιοφωνίας όπως ο μουσικός Αύγουστος στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο 

διαγωνισμός λύρας στα Ανώγεια, ή τραγουδιού στην Κέρκυρα, άνοιξαν το εύρος της 

συνεργασίας και συναυτουργίας σε τόπους έξω από  τον κτηριακό χώρο του 

ραδιομεγάρου.  Με τον τρόπο αυτό τα πλαίσια επικοινωνίας και δημιουργίας 

απέκτησαν μεγαλύτερο εύρος, αγκαλιάζοντας περισσότερους χώρους και 

περισσότερους ανθρώπους. Την ίδια τακτική ακολούθησε και στο Τέταρτο.  

Στην δημιουργία ενός περιοδικού που ακολούθησε το τέλος της ραδιοφωνίας, 

ο Χατζιδάκις, πιστός στα ηθικά και εκφραστικά του πρότυπα, οραματίστηκε μια νέα, 

έντυπη προσέγγιση του Έλληνα. Αυτή συνοδευόταν από  πρωτοποριακή εικόνα και 

ελεύθερη και κριτική έκφραση. Πάσχισε τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους 

συνεργάτες του να εκφράζονται πηγαία και χωρίς συστολές και αυτό γινόταν 

αντιληπτό από το δικό του κείμενο καλωσορίσματος της πρώτης σελίδας έως και το 

εικονογράφημα της τελευταίας σελίδας. 

Η επιλογή συνεργατών ακολούθησε επίσης τον δικό του, sui generis τρόπο. 

Ξεχώρισε νέους και υποσχόμενους συνεργατές, των οποίων η εργασία θα συνέπλεε 

με το δικό του ύφος και ήθος. Ο τρόπος εργασίας που ακολούθησαν στο περιοδικό, 

έμοιαζε με εκείνον της ραδιοφωνίας. Δεν υπήρχε συγκεκριμένο, δεσμευτικό ωράριο 

εργασίας. Στόχος του καθενός από τους συνεργάτες ήταν η παράδοση μιας 
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συγκεκριμένης δουλειάς, η οποία θα είχε την ποιότητα που απαιτείτο για το 

περιοδικό. Η συνάντηση για την πορεία του κάθε τεύχους γινόταν είτε στα γραφεία 

του περιοδικού, είτε σε χώρους άλλους. Αποσκοπούσαν στην καλή συνενόηση και 

συνεργασία. Πολύ σύντομα, δειλά από το δεύτερο τεύχος και από το τρίτο πιο 

εκτεταμένα, στο παιχνίδι μπήκαν ξανά οι αναγνώστες του περιοδικού. Οι τελευταίοι 

εξέφραζαν είτε την ευγνωμοσύνη τους για την ύπαρξη ενός τέτοιου περιοδικού, είτε 

την αντίθεσή ή την συμφωνία τους πάνω σε θέσεις άρθρων. Πολλές φορές 

απευθυνόταν εξατομικευμένα στο ίδιο τον Χατζιδάκι ή σε κάποιον συνεργάτη του 

περιοδικού κι έκαναν κριτική. Διαπνεόμενο και το περιοδικό από πολυφωνία, 

δημοσίευε τόσο τα άρθρα που είχαν φιλική προς το περιοδικό διάθεση, όσο και 

εκείνα που κατηγορούσαν άρθρα και συνεργάτες του περιοδικού αλλά και τον 

Χατζιδάκι τον ίδιο.  

Δεν έλειψαν κι εδώ οι παρεξηγήσεις και η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στον 

Χατζιδάκι και σε άλλα σύγχρονα έντυπα. Πολλές φορές ο καυστικός λόγος, η πολιτική 

και η  αισθητική θέση του Χατζιδάκι επέφερε διενέξεις μεταξύ εκείνου και ανθρώπων 

αντίθετων ιδεολογικών πιστεύω. Τα πυρά που δεχόταν στο ραδιόφωνο του Τρίτου 

από την εφημερίδα Αυριανή, τον ακολούθησαν και σε αυτήν του την προσπάθεια.  Η 

εφημερίδα αυτή, με το μένος που την διέκρινε την εποχή εκείνη στο πρόσωπο του 

Χατζιδάκι εξαιτίας της διάστασης των πολιτικών απόψεων και πεποιθήσεών τους, δεν 

έχανε ευκαιρία να κοσμεί με χαρακτηρισμούς τον συνθέτη και υπεύθυνο έκδοσης. Κι 

εκείνος απαντούσε. Πολλές φορές, καυτηριάζοντας άρθρα που διάβασε στο εν λόγω 

έντυπο και τα οποία του φαίνονταν άδικα ή υπερβολικά, ή ακόμα-ακόμα και ψευδή 

ή κατευθυνόμενα, εκκινούσε ο ίδιος την ανταλλαγή πυρών. Σκοπός του ήταν να φανεί 

ο ειλικρινής του λόγος ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει την θέση του και να μπορέσει 

να την αντιπαραβάλλει με την αντίθετη. Ήταν μια προσπάθεια αντίστασης σε ένα 

είδος δημοσιογραφικής έκφρασης που έκανε την εμφάνισή του την περίοδο εκείνη, 

που σχετιζόταν με τον λαϊκισμό και την μαζοποίηση, με την οποία ο Χατζιδάκις ήταν 

εκ διαμέτρου αντίθετος. 

Την ίδια στάση στο λαϊκισμό επέδειξε με την ίδρυση της δισκογραφικής 

εταιρίας Σείριος. Αποφάσισε την ίδρυση της προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 

της αντιδιαστολής μιας μουσικής ποιοτικής απέναντι σε μια μουσική προχειρότητας.  
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Για μια φορά ακόμα η δραστηριότητα αυτή του συνθέτη υπηρέτησε διαφορετικές και 

πολύπλευρες ανάγκες και  λειτουργίες. Η δισκογραφική εταιρεία έδωσε βήμα σε 

δημιουργούς οι οποίοι έβρισκαν τις πόρτες κλειστές σε  δισκογραφικές εταιρείες που 

πουλούσαν την εμπορική λαϊκή μουσική. Οι δημιουργοί αυτοί στο Σείριο είχαν τη 

δυνατότητα να συνθέσουν και να ηχογραφήσουν την μουσική που επιθυμούσαν, 

χωρίς να έχουν να σκεφτούν την εμπορικότητα του δημιουργήματος τους. Με τον 

τρόπο αυτό μπόρεσαν νέοι, άγνωστοι δημιουργοί, συνθέτες και μουσικοί, να 

απευθύνουν την τέχνη τους στον Έλληνα. Παράλληλα στηρίχθηκε η σύγχρονη 

ελληνική μουσική παραγωγή και επιτέλεση. Αυτό το συνάγουμε από τις 

ηχογραφήσεις, στις οποίες  συμπεριλήφθηκαν καταξιωμένοι αλλά και άγνωστοι στο 

ευρύ κοινό καλλιτέχνες από όλα τα είδη μουσικής (παραδοσιακής και λαϊκής 

μουσικής,  πρωτοτύπης ελληνικής δυτικών προτύπων καθώς και εκτελέσεις δυτικής 

μουσικής). Για μια φορά ακόμα επιχειρήθηκε η παρουσίαση και η συνδιάλεξη της 

μουσικής με άλλες τέχνες. Παρατηρούμε ηχογραφήσεις παραστάσεων μεγάλων 

ηθοποιών όπως η Κατίνα Παξινού και η Έλλη Λαμπέτη, ηχογραφήσεις της μουσικής  

κινηματογραφικών έργων, καθώς και ηχογραφήσεις που συνδυάζουν τη μουσική με 

τον Λόγο. Η δισκογραφική εταιρεία εξέδωσε ακόμα και δίσκους παιδικών 

τραγουδιών, θέλοντας να συμπεριλάβει στη δημιουργία της τις προτιμήσεις όλων 

των πιθανών αποδεκτών ποιοτικής μουσικής, ιδιαίτερα μάλιστα της τρυφερής 

παιδικής ηλικίας όπου ο ρόλος που επιτελεί μια δισκογραφική εταιρία δεν είναι μόνο 

πολιτιστικός αλλά κατά βάση παιδαγωγικός.  

Στις μουσικές δράσεις που διοργάνωσε στα Ανώγεια, το Ηράκλειο, την 

Κέρκυρα και την Καλαμάτα, θέλησε να δημιουργήσει ένα κοινό το οποίο δεν θα ήταν 

παθητικό στα ακούσματα και στα μουσικά ερεθίσματα. Ένα κοινό που θα 

δυσαρεστείται να ζει σ αυτό που ο Adorno ονομάζει κλίμα της ημιμόρφωσης, όπου 

«επιζούν τα εμπορευματικά αντικειμενοποιημένα πραγματολογικά περιεχόμενα της 

μόρφωσης σε βάρος της περιεκτικότητάς τους σε αλήθεια και της ζωντανής τους 

σχέσης  προς ζωντανά υποκείμενα86».  Ένα κοινό που θα αντιλαμβανόταν πως στη 

μουσική και στο τραγούδι, «τον κοινό μύθο που δεν υπάρχει στις μέρες μας, τον 

                                                      
86 Adorno T., Θεωρία της Ημιμόρφωσης. Μτφρ. Αναγνώστου Λ., εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1989, σελ. 
45. 
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σχηματίζουμε καινούργιο κι απ΄την αρχή κάθε φορά. Κάθε φορά που νιώθουμε 

βαθιά την ανάγκη να τραγουδίσουμε87». 

Σε όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες του Χατζιδάκι διακρίνεται η 

προσπάθεια επικοινωνίας του νέου και του παλιού και η συνεύρεση της παράδοσης 

και της καινοτομίας. Είναι τόποι όπου συνδιαλέγονται όλες οι τέχνες, όπου δίνεται 

ελευθερία στην έκφραση του δημιουργού χωρίς όρια, με μόνη συνθήκη την 

αυθεντικότητα. Με όλες αυτές τις δραστηριότητες διαφαίνεται και καταγράφεται η 

αντίθεση στον λαϊκισμό, στην ευτέλεια και στον καταναλωτισμό. Είναι επιτελέσεις 

όπου η δημιουργία είναι ένας κύκλος, εκείνου που προσφέρει, εκείνου που λαμβάνει 

και που ανατροφοδοτεί τον επιτελεστή, ώστε να ξεκινήσει ο κύκλος της δημιουργίας 

εκ νέου.    

  

                                                      
87 Χατζιδάκις Μάνος, Ο Καθρέφτης και το μαχαίρι, Ίκαρος Εκδοτική Εταιρία, Αθήνα 1988, σελ. 35. 
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IV.   Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ    

Ο Μάνος Χατζιδάκις είχε κάνει λόγο πολλές φορές στους μουσικούς και 

φίλους του για την ίδρυση μιας ορχήστρας. Όχι μιας οποιασδήποτε ορχήστρας αλλά 

εκείνης που θα του έδινε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει όλα όσα πίστευε πως 

θα έπρεπε να υλοποιεί ένας φορέας πολιτισμού: την ανάδειξη της παγκόσμιας 

σύγχρονης μουσικής, ιδιαίτερα της ελληνικής σύγχρονης μουσικής και μέσω αυτής 

των νέων συνθετών, μαέστρων, συνθετών και μουσικών, την προβολή της 

υπάρχουσας μουσικής κληρονομιάς του τόπου, καθώς και την συνομιλία της 

μουσικής με άλλες τέχνες. Το φθινόπωρο του 1988 μετά από μια συναυλία στην 

Κέρκυρα, μέσα στο πλοίο προς την Ηγουμενίτσα ανακοινώνει ότι σκέφτεται τη 

ίδρυση μιας νέας ορχήστρας. Με την επιστροφή  στην Αθήνα, καλεί στο σπίτι του 

στενούς φίλους και συνεργάτες και τους ανακοινώνει την ίδρυση της νέας αυτής 

ορχήστρας, την διαφορετικότητά της από τις ήδη υπάρχουσες καθώς και το όνομα 

αυτής: η Ορχήστρα των Χρωμάτων.88 

Στην πραγματικότητα, ο Μάνος Χατζιδάκις, στα έτη που μεσουρανούσε ο 

δικομματισμός, θωρακισμένος τόσο με την γνώση που είχε αποκομίσει από τις 

θεσμικές  θέσεις στις οποίες είχε  διατελέσει διευθυντής ή υποδιευθυντής δημοσίων 

φορέων (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Εθνική Λυρική Σκηνή, Ελληνική Ραδιοφωνία), 

όσο και από την ατελείωτη ανάγκη του για δημιουργία, επιθυμούσε να κάνει μια 

προσπάθεια ίδρυσης μιας συμφωνικής ορχήστρας. Δεν θα ήταν άλλωστε η πρώτη 

φορά που θα έκανε μια τέτοια απόπειρα. Πριν το ταξίδι του στην Αμερική είχε ιδρύσει 

την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόδρομος 

της ορχήστρας των Χρωμάτων. Το έτος 1963 ο Μ.Χατζιδάκις ίδρυσε και διηύθυνε την 

ορχήστρα αυτή, επιχειρώντας την πρώτη απόπειρα συγκρότησης μιας ορχήστρας που 

θα μπορούσε να υπηρετήσει τα ιδεώδη που ο Μ.Χατζιδάκις θεωρούσε πως έπρεπε 

να υπηρετεί μια ορχήστρα. Μέσω αυτής, ο Χατζιδάκις προσπάθησε να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον του ακροατή και να τον φέρει σε επαφή με την avand garde μουσική, 

συστήνοντας του ένα είδος μουσικής το οποίο την ιστορική εκείνη περίοδο ήταν 

άγνωστο.  Η ορχήστρα αυτή ήταν βραχύβια. Η πορεία της ανακόπηκε το 1966 όταν ο 

Χατζιδάκις άφησε την Ελλάδα και πήγε στην Αμερική, προκειμένου να συνεργαστεί 

                                                      
88 Συνέντευξη Β.Σκούρα, 07/10/16. 
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με τον Ζιλ Ντασέν και την Μελίνα Μερκούρη  στη θεατρική παράσταση ‘Illya Darling’ 

που ανέβηκε στο Broadway. Μέσα σε αυτό το σύντομο διάστημα (1963-1966), η 

ορχήστρα έδωσε είκοσι συναυλίες. Σε αυτές παρουσίασε μαζί με γνωστά ορχηστρικά 

έργα και έργα της μέχρι τότε άγνωστης σύγχρονης μουσικής, ανάμεσα στα οποία και 

έργα ελλήνων και ξένων συνθετών (L.Berio, A.Copland, Fr.Martin, B.Marcello, 

D.Milhaud. Θ.Αντωνίου, Γ.Απέργη, Μ.Βάρβογλη, Γ.Α.Παπαϊωάννου, Γ.Σισιλιάνου, 

Ν.Σκαλκώτα. Ι.Ξενάκη)89.  

Ο Χατζιδάκις επέστρεψε από την Αμερική στην Ελλάδα το 1972, μια δύσκολη 

περίοδο για την Ελλάδα. Μετά την μεταπολίτευση ανέλαβε ρόλους σε κρατικούς 

οργανισμούς του υπουργείου πολιτισμού και της Ε.Ρ.Τ. Πιο συγκεκριμένα, κατά την 

περίοδο 1975-1977 διορίστηκε Αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Λυρικής 

Σκηνής. Παράλληλα, από το 1975 ως το 1982 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή της 

Κρατικής Ορχήστρας καθώς και Διευθυντή του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας.  Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Κουρουπός στα πλαίσια αυτής 

της μελέτης  σημείωσε πως «είχε εμπειρία και από την κρατική ορχήστρα με την 

οποία είχε συνεργαστεί ένα μικρό διάστημα και που η θητεία αυτή δεν πρέπει να 

ήταν ιδιαίτερα ευτυχισμένη για τον ίδιο το Μάνο τον Χατζιδάκι, άλλωστε πολύ 

γρήγορα έφυγε»90. Φαίνεται ότι η αγκύλωση που του προκάλεσαν οι κρατικοί 

οργανισμοί, η ανελευθερία επιλογής συνεργατών και η δυσκολία έγκρισης 

κονδυλίων που θα του επέτρεπαν ένα αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκείας του, τον 

οδήγησαν στην απομάκρυνση.  Η εμπλοκή του, όμως, στα καλλιτεχνικά δρώμενα της 

χώρας και η θητεία του στις θέσεις αυτές στους κρατικούς φορείς, του απέφερε τη 

γνώση για την συγκρότηση και λειτουργία μιας ορχήστρας των δικών του μέτρων και 

κριτηρίων. Συγκυριακά, έτυχε η ειδική ιστορική συνθήκη του ανοίγματος των 

συνόρων των Ανατολικών χωρών και η εισροή μιας νέας γενιάς μουσικών στην 

ελληνική μουσική πραγματικότητα91. Οι συνθήκες ήταν οι κατάλληλες ώστε ο 

Χατζιδάκις να μπορέσει να ιδρύσει την ορχήστρα στην οποία αφιερώνει τα τελευταία 

χρόνια της ζωής του. Την Ορχήστρα των Χρωμάτων.  

                                                      
89 Manos Hadjidakis [The official website]: www.manoshadjidakis.com, τελευταία πρόσβαση 
16/08/2017. 
90 Συνέντευξη Γ.Κουρουπού, 31/03/16.  
91 Σκευάς Γ., Ντοκυμαντέρ Παρασκήνιο, με τίτλο ‘Μάνος Χατζιδάκις και Γ’ Πρόγραμμα’. 

http://www.manoshadjidakis.com/
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Η πραγματοποίηση της επιθυμίας του για την δημιουργία και την ύπαρξη μιας 

διαφορετικής συμφωνικής ορχήστρας επισφραγίζεται με την πρώτη συναυλία της 

ορχήστρας, η οποία πραγματοποιείται στο Παλάς στις 23 Νοεμβρίου του 1989. Το 

πρόγραμμά της περιελάμβανε έργα των A.Vivaldi, J.S.Bach, W.A.Mozart, J.Brahms92. 

Ως σολίστ συνέπραξε η Ντόρα Μπακοπούλου93. Οι συναυλίες που θα ακολουθήσουν 

κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της ορχήστρας δίνονταν στο «Παλάς», ενώ μετά 

τον Απρίλιο του 1991 και την αποπεράτωση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, οι 

περισσότερες συναυλίες δίνονται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το 1994 επί 

υπουργείας του Θάνου Μικρούτσικου στο Υπουργείο Πολιτισμού η ορχήστρα γίνεται 

νόμος του κράτους. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1994 ιδρύεται ως νέος φορέας ιδιωτικού 

δικαίου με την επωνυμία «Ορχήστρα των Χρωμάτων». Πρόεδρος του νέου φορέα 

ορίζεται ο Γιώργος Στεφανάκης και  καλλιτεχνικός διευθυντής ο Γιώργος 

Κουρουπός94. Λίγο αργότερα διευθυντής ορχήστρας ορίζεται ο Μίλτος Λογιάδης και 

διευθύντρια διοικητικού και παραγωγής η Βίκυ Γαλάτου. Ο θάνατος του συνθέτη 

σχεδόν συμπίπτει με την ανάδειξη της ορχήστρας σε νόμο του κράτους. Έτσι 

μπορούμε να χωρίσουμε την δραστηριότητα της ορχήστρας σε δύο περιόδους: α) προ 

επίσημης θεσμοθέτισης με την διεύθυνση του Χατζιδάκι και β) μετά την θεσμοθέτησή 

της υπό διεύθυνση των Κουρουπό και Λοδιάδη     

 

4.1. Α΄περίοδος της Ορχήστρας των Χρωμάτων 

Η πρώτη περίοδος ξεκινά το 1988 και φτάνει ως το 1994. Εκτείνεται από την 

ίδρυσή της από τον Μάνο Χατζιδάκι και τα πρώτα της βήματα, έως τον θάνατο του 

συνθέτη και την θεσμοθέτησή της σε νόμο του κράτους. Τα δύο χρονικά αυτά σημεία, 

ο θάνατος του ιδρυτή και η θεσμοποίηση της, δεν συμπίπτουν ακριβώς αλλά είναι 

πολύ κοντινά. Πιο συγκεκριμένα, ο θάνατος του Χατζιδάκι προηγείται κατά λίγο, 

αφού συνέβη στις 15 Ιουνίου του 1994, ενώ η θεσμοθέτηση της ορχήστρας σε νόμο 

του κράτους έγινε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.  Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται 

                                                      
92  Πρόγραμμα συναυλίας, Αθήνα 23/11/1989.   
93  Η Ντόρα Μπακοπούλου είναι μία από τις σημαντικότερες ελληνίδες σολίστ του πιάνου. Έχει δώσει 
πολυάριθμες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ρεπερτόριό της αγκαλιάζει τόσο έργα της 
δυτικής μουσικής όσο και της ελληνικής σχολής.  Έχει συνεργαστεί σε πολλές ηχογραφήσεις έργων του 
Μάνου Χατζιδάκι. 
94 Ν. 2273/1994, Φ.Ε.Κ. 233/A/27-12-1994. 
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από την πρώτη συγκρότηση της ορχήστρας,  την διεύθυνση της από τον συνθέτη, τις 

συναυλίες στον χώρο του ‘Παλάς’.  

Εύλογα γεννάται η απορία για την ανάγκη σύστασης μιας νέας ορχήστρα στην 

Αθήνα, μια περίοδο  που υπήρχαν ήδη τρεις συμφωνικές ορχήστρες, η Κρατική 

ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ), η ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΤ), και η 

ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο κ. Γιώργος Κουρουπός, καλλιτεχνικός 

διευθυντής της ορχήστρας κατά την περίοδο 1995-2010, ο μετέπειτα αρχιμουσικός 

της Μ.Λογιάδης αλλά και ο κορνίστας/μουσικός Β. Σκούρας συμφωνούν ομόφωνα 

στους λόγους σύστασης της συγκεκριμένης ορχήστρας. Θεωρούν ότι οι λόγοι που 

οδήγησαν τον Μάνο Χατζιδάκι στη δημιουργία μιας νέας ορχήστρας ήταν η ανάγκη 

να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις που ανέκυπταν στις υπάρχουσες ορχήστρες εξαιτίας 

γραφειοκρατικών και συνδικαλιστικών προβλημάτων, η ανάγκη ανανέωσης ενός 

συντηρητικού ρεπερτορίου και ανάδειξης της σύγχρονης μουσικής καθώς και η 

ανάγκη προβολής της ελληνικής μουσικής, παλαιότερης και σύγχρονης. 

Συγκεκριμένα, ο Γ.Κουρουπός  θυμάται πως το χαμηλό δεξιοτεχνικό επίπεδο κάποιων 

μουσικών σε συνδυασμό με τον συνδικαλισμό τους, δεν επέτρεπαν στον Μάνο 

Χατζιδάκι να έχει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Στην συνέντευξή του 

χαρακτηριστικά αναφέρει: 

«Θυμάμαι ότι η βασική αιτία πρέπει να ’ναι το γεγονός ότι έβλεπε 

να ασφυκτιούν οι ορχήστρες λόγω των γραφειοκρατικών και 

συνδικαλιστικών προβλημάτων. Oι ορχήστρες αν και είχανε γενικά 

καλούς μουσικούς (με εξαιρέσεις βέβαια, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι 

που δεν ήσαν στο επίπεδο που θα έπρεπε να ήταν για μια  μεγάλη 

ορχήστρα), είχανε μια λειτουργία τέτοια που πραγματικά, η καλλιτεχνική 

τους πλευρά αδυνάτιζε ιδιαίτερα από το γεγονός ότι δεν υπήρχε μια 

απόλυτη καλλιτεχνική σημασία αυτού του γεγονότος στη λειτουργία της 

αλλά περισσότερο η τήρηση κάποιων κανόνων εργασιακών, 

συνδικαλιστικών, διοικητικών, οι οποίοι κανόνες τελικά, δεν άφηναν και 

μεγάλο περιθώριο για να κάνει κανείς σωστά τη δουλειά του... Είχε 

γνωρίσει τις ορχήστρες από κοντά και ήξερε τα όριά τους. Υπό αυτή την 
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έννοια ήξερε ότι έπρεπε να φτιαχτεί μια άλλη ορχήστρα που  να 

ξεπεράσει αυτές τις αγκυλώσεις». 

Ο δεύτερος λόγος δημιουργίας της ορχήστρας ήταν η ανάγκη διεύρυνσης του 

ορχηστρικού ρεπερτορίου. Οι υπάρχουσες ορχήστρες φαίνεται να ήταν 

προσκολλημένες στο κλασικό και ρομαντικό ορχηστρικό ρεπερτόριο, με απουσία 

ύπαρξης σύγχρονων έργων.  Ο ιδρυτής θεωρούσε πως πρέπει να αναμορφωθεί το 

υπάρχον συντηρητικό ρεπερτόριο και να παρακολουθείται η εξέλιξη της μουσικής 

στα πλαίσια του 20ου αιώνα, αγκαλιάζοντας όλα τα ρεύματα και είδη μουσικής, με 

έμφαση στην ελληνική μουσική, παλαιότερη και σύγχρονη95 .  

Ο μαέστρος της ορχήστρας κ. Μίλτος Λογιάδης (1993-2013) στους ίδιους 

λόγους δημιουργίας της ορχήστρας, προσθέτει μια λεπτή απόχρωση στις επιλογές 

του ρεπερτορίου. Θεωρεί ότι ο Χατζιδάκις επιθυμούσε να φτιάξει ένα νέο ορχηστρικό 

σχήμα που ήταν σε θέση να αγκαλιάσει ένα ανανεωμένο και πρωτοποριακό 

ρεπερτόριο, «πιο εναλλακτικό, πιο άγνωστο και σε κάποιες περιπτώσεις, ανάμεσα 

στα όρια της κλασικής και της μουσικής διασκέδασης (όπως την χαρακτηρίζουν οι 

Γερμανοί), μουσική δηλαδή του τύπου Piazzolla, Piovani και Nino Rota ». Ξεκίνησε την 

προσπάθεια σύστασης της ορχήστρας με ένα πυρήνα φίλων και εξαιρετικών 

δεξιοτεχνών, «μια μαγιά πολύ καλών μουσικών, οι οποίοι θα ήταν αφοσιωμένοι στο 

επάγγελμά τους και δε θα λειτουργούσαν στη μουσική όπως ένας ’δημόσιος 

υπάλληλος’».  Οι μουσικοί που επέλεξε για συνεργάτες ήθελε να έχουν αφοσίωση 

και καλλιτεχνικό πνεύμα και να μην είναι «οι μαυροντυμένοι ήρωες μιας 

απογευματινής συναυλίας για αστούς, αλλά να είναι οι άνθρωποι που μέσα από την 

αφοσίωση και το καλλιτεχνικό του πνεύμα, θα δώσουν όλη την παλέτα των 

ηχοχρωμάτων και των εικόνων που χρειάζεται ο μαέστρος για να ερμηνευτεί με τον 

καλύτερο τρόπο ένα κομμάτι»96.  

Όμοια με τον αρχιμουσικό, ο κ. Βαγγέλης Σκούρας, στενός φίλος και 

συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι, κορυφαίος του κόρνου στις ορχήστρες που έπαιξε 

(ΕΡΤ, ΚΟΑ, Ορχήστρα των Χρωμάτων), δίνει μια εικόνα συγκρότησης της ορχήστρας 

                                                      
95 Συνέντευξη Γιώργου Κουρουπού, 31/03/16. 

96 Συνέντευξη Μ.Λογιάδη,01/04/2016, παράρτημα. 
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προερχόμενη από ένα μεγαλόπνοο όνειρο του Χατζιδάκι, από την ανάγκης ύπαρξης 

ενός τέτοιου σχήματος στην ελληνική μουσική πραγματικότητα και από την 

αφοσίωση και αγάπη του πρώτου πυρήνα μουσικών τόσο στη μουσική όσο και στο 

‘Μάνο’.   

«Η πρώτη σύσταση της ορχήστρας έγινε το καλοκαίρι του ΄88. 

Στην πρώτη συνάντηση ήταν ο Βράσκος97 ο συγχωρεμένος, ο Γκίνος, ο 

Κινδύνης κι εγώ. Αυτοί ήμασταν. Όταν πήγαμε στο σπίτι του, δε 

φανταζόμασταν ότι θα το πάρουμε στα σοβαρά. Εμείς νομίζαμε πως θα 

φιλοσοφήσουμε. Κι εκεί μας πρωτοείπε  την ιδέα ότι θα την ονομάσει 

‘Ορχήστρα των Χρωμάτων’. Πήγαμε όπως πηγαίναμε πάντα, νομίζαμε 

ότι ήταν κάτι που θα του περάσει, δεν πιστεύαμε πως το εννοούσε... »98. 

Μια σχέση φιλίας κι εκτίμησης του Μάνου Χατζιδάκι με τους πρώτους 

μουσικούς και συνεργάτες αλλά και τον ίδιο, επιβεβαιώνουν και οι τρεις 

συνεντευξιαζόμενοι. Ενώ όλη η ευθύνη και πρωτοβουλία της σύστασης της 

ορχήστρας ανήκε στον Μ.Χατζιδάκι, ο κ.Γ.Κουρουπός περιγράφει την ανάγκη του 

συνθέτη και ιδρυτή να συγκεντρώσει γύρω του ανθρώπους που αγαπούσε, 

εμπιστευόταν και εκτιμούσε και να μοιραστεί μαζί τους όχι μόνο τις καλλιτεχνικές του 

ανησυχίες αλλά και τις διοικητικές απαιτήσεις της ορχήστρας.   

 Η (αρχική) σύσταση της ορχήστρας ήταν αρκετά μονολιθική με 

την έννοια ότι ο ίδιος είχε την απόλυτη ευθύνη του πράγματος και είχε 

συνεργάτες οι οποίοι ήταν στο κομμάτι το διοικητικό ή το τεχνικό. 

Δηλαδή οι βασικοί συνεργάτες ήτανε η Βίκυ η Γαλάτου, πολύ άξια 

γυναίκα που έδωσε όλη της την ενέργεια σε αυτό. Αργότερα 

προστέθηκαν διάφοροι καλλιτέχνες και μουσικοί, μαέστροι που 

                                                      
97 Ο Δημήτρης Βράσκος ήταν βιολιστής. Γεννήθηε στα Ιωάννινα το 1931 και πέθανε στην Αθήνα το 
2009. Υπήρξε ο εξάρχων της Πειραματικής Ορχήστρας Αθηνών, μετέπειτα της Συμφωνικής Ορχήστρας 
της ΕΡΤ και τέλος της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Συνεργάστηκε με την Συμφωνική Ορχήστρα της 
Ελληνικής Λυρικής Σκηνής και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ήταν βασικός συνεργάτης του Μάνου 
Χατζιδάκι.  
98 Συνέντευξη Γ.Κουρουπού, 31/03/16. 
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μπορούσαν να τον βοηθούν σε κάποια πράγματα. Ο Μίλτος ο Λογιάδης 

ήταν ένας από αυτούς, στον οποίο ανέθεσε πολλά πράγματα99. 

Ο πρώτος πυρήνας των μουσικών, αποτελούνταν από μουσικούς, που 

εργάζονταν ήδη στις τρεις υπάρχουσες ορχήστρες. Ο Χατζιδάκις, είχε εργαστεί στο 

παρελθόν μαζί τους, τόσο στις ορχήστρες στις οποίες είχε διατελέσει διευθυντικό 

στέλεχος όσο και στις δικές του συναυλίες και ηχογραφήσεις. Επειδή «δεν υπήρχε 

μια τέτοια συχνότητα της λειτουργίας της ορχήστρας που να προσκρούει ανάμεσα 

στις ορχήστρες100», ο συνθέτης διευθετούσε τις πρόβες και τις συναυλίες με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να μην συγκρούονται οι υποχρεώσεις των μουσικών και να τους 

επιτρέπεται να ανταπεξέρχονται ανενόχλητα στα καθήκοντά τους.   

Ο Χατζιδάκις έπαιρνε αποφάσεις όσον αφορούσε καλλιτεχνικά ζητήματα, 

όμως για τα οργανωτικά θέματα υπήρχε αυτός ο πυρήνας μουσικών και φίλων του, 

που φρόντιζε να εξομαλύνονται όσα θέματα ήταν της καθημερινότητας. Ο κ. 

Β.Σκούρας με σαφήνεια περιγράφει πως 

«Η ορχήστρα διοικείτο καλλιτεχνικά από το Μάνο και διοικητικά 

από μια ομάδα πέντε ατόμων που είχα την τύχη να είμαι ένας από 

αυτούς. Δεν νομίζαμε όμως ότι είχαμε εξουσία. Η ατμόσφαιρα ήταν αυτή 

που λέγαμε η ‘Χατζιδακική’ ατμόσφαιρα. Ήμασταν όλοι φίλοι. Υπήρχε 

ένα κλίμα. Εμείς το ξέραμε και το επιβάλλαμε. Ο Μάνος ήταν ήσυχος, 

γιατί ό,τι ήταν να γίνει, γινόταν και υπεύθυνοι ήμασταν πέντε άνθρωποι. 

Δεν το λέω εγωιστικά ήμασταν. Χαίρομαι που ήμουνα ένας αυτούς. Ο 

Μάνος λειτουργούσε με τους ανθρώπους του. Ήξερε ότι αν κάτι συμβεί, 

θα παρέμβουμε εμείς»... Ο Μάνος δεν ασχολείτο καθόλου. Μετά 

βέβαια, όταν η ορχήστρα έγινε νόμος του κράτους, γίνανε τα πράγματα 

πιο καθορισμένα, υπήρχε επισημότητα» 101.  

Ο πρώτος πυρήνας μουσικών έφυγε αναγκαστικά, όταν ήρθε ο νόμος της 

μονοθεσίας των μουσικών (Ν. 2065/1992 - άρθρο 69). Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο 

                                                      
99 Συνέντευξη Γ.Κουρουπού, 31/03/16. 
100 O.π.  
101 Συνέντευξη Β.Σκούρα, 07/10/16. 
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οι μουσικοί που εργάζονταν στις κρατικές ορχήστρες (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και 

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης) δεν μπορούσαν να εργάζονται παράλληλα σε 

άλλες ορχήστρες. Οι μουσικοί-συνεργάτες του Μάνου, έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ 

της μονιμότητας και της συμμετοχής σε μια πρωτοποριακή ορχήστρα με το ρίσκο της 

επαγγελματικής αβεβαιότητας. Ο Χατζιδάκις και σε αυτήν την προσπάθεια των 

μουσικών, της μονοθεσίας,  υπήρξε καθοδηγητής. Μαζί με τον τότε Αρχιμουσικό της 

Κρατικής ορχήστρας τον Αλ.Συμεωνίδη, οργάνωσε συσκέψεις των μουσικών όλων 

των ορχηστρών.  Με την συντριπτική πλειοψηφία του 95% υπέρ της μονοθεσίας, ο 

κλάδος των μουσικών αποφάσισε να ζητήσει από την ελληνική Βουλή να ψηφίσει τον 

συγκεκριμένο νόμο. Ο νόμος υπερψηφίστηκε επί κυβερνήσεως ΝΔ, τον Σεπτέμβριο 

του 1992. Από τότε ως σήμερα ισχύει η μονοθεσία των μουσικών που εργάζονται σε  

κρατικές ορχήστρες. Ο κ. Σκούρας θυμάται πως η ανάγκη της μονοθεσίας και η 

ανεξαρτητοποίηση των ορχηστρών υπήρχε από παλαιότερα χρόνια. Η μονοθεσία 

βοήθησε στην απόκτηση αυτονομίας της κάθε ορχήστρας και «στην εξεύρεση θέσεων 

εργασίας σε νέους μουσικούς». 

Με την ισχύ του νόμου περί μονοθεσίας των μουσικών, τόσο οι στενοί 

συνεργάτες και φίλοι του Χατζιδάκι όσο και άλλα μέλη της ορχήστρας αναγκάστηκαν 

να αφήσουν τη θέση τους στην ορχήστρα των Χρωμάτων. Την περίοδο εκείνη υπήρξε 

μια γενικευμένη ανακατάταξη στις ορχήστρες. Οι μουσικοί που ήταν μέλη της 

Κρατικής ορχήστρας Αθηνών και Θεσσαλονίκης , δεν μπορούσαν πλέον να παίζουν 

και αλλού. Η ΕΡΤ ήταν η μόνη ορχήστρα που επέτρεπε στα μέλη της τη συμμετοχή 

τους σε άλλα σχήματα.  Ο Μάνος Χατζιδάκις, αν και γνώριζε πολύ καλά ότι με την 

εφαρμογή του νόμου της μονοθεσίας η ορχήστρα των Χρωμάτων θα χρειαστεί να 

αντικαταστήσει μεγάλο αριθμό των μελών της, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να 

εξασφαλιστεί η μονοθεσία και να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες των μουσικών.  

«Δε φύγαμε μόνο εμείς. Φύγανε οι περισσότεροι γιατί υπήρχαν 

κι άλλοι συνάδελφοι που δεν μπορούσαν να είναι εκεί. Το ’93 γίνανε 

κάποιες ακροάσεις και μπήκανε κάποια παιδιά στην ΕΡΤ. Μια επιλογή 

πήγανε και ‘‘στα χρώματα’’. Και από τότε η ΕΡΤ και τα χρώματα κάνανε 
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πρόβες στο studio C. Και πολλά από τα παιδιά που ήτανε οι καινούργιοι 

της ΕΡΤ,  παίζανε και στα  ‘‘χρώματα’’»102. 

Ο χώρος του Παλλάς λειτούργησε, αρχικά κατά την πρώτη περίοδο της 

ορχήστρας τόσο ως ο χώρος των προβών, όσο και ως ο συναυλιακός χώρος. Την 

περίοδο εκείνη άλλοι συναυλιακοί χώροι ήταν ανύπαρκτοι, καθώς και δεν υπήρχε 

ακόμα το Μέγαρο Μουσική Αθηνών. Ο χώρος του Παλάς ενοικιαζόταν από το 

υπουργείο Πολιτισμό για λογαριασμό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, όμως 

παραχωρούνταν και στην Ορχήστρα των Χρωμάτων.  Στον ίδιο χώρο, λοιπόν,  

γίνονταν οι πρόβες της Κρατικής Ορχήστρας το πρωί, ενώ το απόγευμα  οι πρόβες της 

Ορχήστρας των Χρωμάτων. Μετά το ΄93 και την ισχύ του νόμου της μονοθεσίας, ο 

χώρος πρόβας μετακινήθηκε από το Πάλλας στο studio C. Συγκυριακά, την περίοδο 

εκείνη αποπερατώνεται  το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών103.  

Με την αποπεράτωση του Μεγάρου Mουσικής Αθηνών, η Ορχήστρα βρίσκει 

έναν νέο συναυλιακό χώρο όπου φιλοξενούνται οι παραστάσεις της. Φαίνεται πως η 

ύπαρξη του ΜΜΑ σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Έλληνες που ζούσαν και εργάζονταν ή 

σπούδαζαν στο εξωτερικό, επιστρέφουν στην Ελλάδα και αναζητούν μια θέση στις 

ορχήστρες. Επιπλέον, ιστορικά είναι η στιγμή πτώσεως του ανατολικού μπλοκ, απ’ 

όπου έχουμε εισροή νέων καλών μουσικών, οι οποίοι επανδρώνουν τις ορχήστρες. 

Οι ορχήστρες όχι μόνο έχουν έναν νέο, φρέσκο και ‘δυτικών προδιαγραφών’ χώρο 

για να πραγματοποιούν τις συναυλίες τους αλλά ταυτόχρονα αποκτούν εξαιρετικής 

δεξιοτεχνίας μουσικούς. Ένας ακόμα παράγοντας που συνετέλεσε στην ανάπτυξη των 

ορχηστρών την περίοδο αυτή104, ήταν η ιδιαίτερα ανθηρή οικονομική κατάσταση της 

χώρας. Ο συνδυασμός όλων αυτών έφερε αυτό που ο Μ.Λογιάδης αποκαλεί ‘χρυσή 

περίοδο ανάπτυξης’ για την κλασική μουσική. 

Κατά την πρώτη περίοδο η διεύθυνση της ορχήστρας γινόταν από τον ίδιο τον 

Μάνο Χατζιδάκι. Αν και ο ίδιος δεν είχε σπουδάσει διεύθυνση, είχε ένα εξαιρετικό 

αισθητήριο και μια ιδιαίτερη μεταδοτικότητα στους μουσικούς, ώστε να κατορθώνει 

να αποσπά από εκείνους κάθε φορά την επιθυμητή και κατάλληλη έκφραση της 

                                                      
102 Συνέντευξη Β.Σκούρα, 07/10/2016. 
103 Ο.π. 
104 Πρόκειται για την δεκαετία του ’90. 
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μουσικής. Ο Μ.Λογιάδης ομολογεί πως «αν και δεν είχε σπουδάσει διεύθυνση, είχε 

την προσωπικότητα και το ανοιχτό πνεύμα για να μπορεί να μεταλαμπαδεύει αυτά 

που ένοιωθε, να εμπνέει τους μουσικούς σε μια ιδιαίτερη στιγμή, την στιγμή της 

εκτέλεσης ενός έργου, που πρέπει να συγκεντρωθεί η ενέργεια και να μεταδοθεί στο 

κοινό»105. Εργατικός, επιμελής και τελειομανής, όπως ήταν, ηχογραφούσε τις πρόβες 

και έπαιρνε στο σπίτι στο σπίτι το ηχητικό υλικό για να το ακούσει ξανά και να το 

μελετήσει106.  

Όχι μόνο οι συναυλίες αλλά και οι πρόβες της ορχήστρας γινόταν από τον ίδιο. 

Από τις λίγες φορές που δεν είχε διευθύνει την Ορχήστρα των Χρωμάτων ο ίδιος, ήταν 

σε συναυλία του τρίτου κύκλου συναυλιών (την περιόδο 1991-1992), συγκεκριμένα 

της 11ης Μαϊου του 1992, όπου την ορχήστρα των Χρωμάτων διηύθυνε ο Ανδρέας 

Παρίδης, τον οποίο εκτιμούσε βαθιά. Αργότερα, καθήκοντα βοηθού αρχιμουσικού 

ανέλαβε αρχικά για μια μικρή περίοδο ο Τσούχλος107.  

Το 1991, κάλεσε τον μετέπειτα αρχιουσικό Μ.Λογιάδη, να διευθύνει τον 

διαγωνισμό τραγουδιού στο φεστιβάλ Καλαμάτας. Γνωρίστηκαν, συνεργάστηκαν και 

του πρότεινε να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Γερμανία και να αναλάβει 

καθήκοντα βοηθού του. Αργότερα, όταν η υγεία του κλονίστηκε, ο Μ.Λογιάδης 

ανέλαβε εκτός την προετοιμασία της ορχήστρας και την διεύθυνσή της στις 

συναυλίες108.  

Ο κ.Β.Σκούρας θυμάται πως στην πρώτη συναυλία του τέταρτου κύκλου 

συναυλιών, όπου σολίστας ήταν ο πιανίστας Georgy Santor τον οποίο ο Χατζιδάκις 

θαύμαζε, διηύθυνε ο ίδιος την συναυλία ξέροντας ότι δεν έπρεπε, αφού είχε 

καρδιακή κάμψη. Μετά το πέρας της συναυλίας έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Ήταν η 

τελευταία συναυλία που διηύθυνε. Για τον υπολειπόμενο καιρό της πρώτης 

περιόδου, την προετοιμασία της ορχήστρας στις πρόβες αλλά και την διεύθυνσή της 

στις συναυλίες, αναλαμβάνει ο Μ. Λογιάδης 109.  

                                                      
105 Συνέντευξη Μ.Λογιάδη, 01/04/16. 
106 Συνέντευξη Β.Σκούρα, 31/10/16. 
107 O.π. 
108 Συνέντευξη Μ.Λογιάδη, 01/04/16. 
109 Συνέντευξη Β.Σκούρα, 31/10/16. 
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Συνοψίζοντας, τα τέλη της πρώτης περιόδου, χαρακτηρίζονται από την 

επιδείνωση της υγείας του ιδρυτή της ορχήστρας και την διεύθυνση της ορχήστρας 

από τον βοηθό του, καθώς και από την θέσπιση της μονοθεσίας των μουσικών που 

έφερε την αλλαγή των ιδρυτικών μελών και την αντικατάστασή τους από άλλους 

νέους αξιόλογους μουσικούς. Λίγους μήνες μετά το θάνατο του Μάνου Χατζιδάκι, η 

Ορχήστρα των Χρωμάτων θα επανιδρυθεί από τον τότε υπουργό πολιτισμού, τον 

Θάνο Μικρούτσικο, ως νόμος τους κράτους και η ορχήστρα θα περάσει στην δεύτερη 

περίοδο προσφοράς και δημιουργίας της.  

 

4.2. Β’ περίοδος της Ορχήστρας των Χρωμάτων 

Η δεύτερη περίοδος η οποία φτάνει ως την ουσιαστική παύση των 

δραστηριοτήτων της, ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου του 1994, με την ψήφιση του 

ιδρύτικου νόμου επί υπουργίας Θάνου Μικρούτσικου. Σε εφημερίδα της περιόδου 

ανακοινώνεται πως «Τη μορφή του νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου 

εποπτευόμενη από το υπουργείο πολιτισμού παίρνει η Ορχήστρα των Χρωμάτων που 

δημιούργησε ο Μάνος Χατζιδάκις»110. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό ιδρύθηκε Νομικό 

Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ορχήστρα των Χρωμάτων» με έδρα 

την Αθήνα, εποπτευόμενο από τον υπουργό Πολιτισμού. Ο νόμος καθορίζει 

επακριβώς τη μορφή της ορχήστρας, τον σκοπό ίδρυσης της, τους τρόπους και τόπους 

στέγασης, τους τρόπους χρηματοδότησης της καθώς και διαχείρισης των εσόδων της, 

τα όργανα διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους καθώς και  την διάκριση του 

προσωπικού σε διοικητικό και καλλιτεχνικό.  

Πιο συγκεκριμένα,  η Ορχήστρα των Χρωμάτων ιδρύθηκε σύμφωνα με τον 

Νόμο 2273/1994 (ΦΕΚ Α΄ 233/27-12-1994).  Σύμφωνα με αυτόν, η ορχήστρα δεν 

υπάγεται στο δημόσιο τομέα, ούτε στις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, ή στις 

διατάξεις για τις προσλήψεις προσωπικού δημόσιου τομέα. Ακόμα, δεν υπάγεται στις 

διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα. Προορίζεται να 

λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής 

                                                      
110 «Ενισχύεται η Ορχήστρα των Χρωμάτων», Η Ναυτεμπορική, 04.01.1995, σελ. 51. 
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οικονομίας και να διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και ειδικότερα από τις διατάξεις 

του νόμου 2273/1994.  

Ο νόμος ορίζει πως η Ορχήστρα των Χρωμάτων αποτελεί κοινωφελές νομικό 

πρόσωπο. Ως σκοπό, σύμφωνο με το πνεύμα του ιδρυτή της Μάνου Χατζιδάκι, έχει 

την καλλιέργεια και προβολή της μουσικής πέρα από τα συμβατικά όρια της 

συμφωνικής μουσικής. Ειδικότερα, ως σκοπό έχει την διάδοση έργων ελληνικής 

μουσικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την οργάνωση, τον προγραμματισμό και 

την εκτέλεση έργων ξένων συνθετών του 20ου αιώνα, την πραγματοποίηση 

ηχογραφήσεων και μαγνητοσκοπήσεων εκτέλεσης μουσικών έργων και μουσικών 

εκδηλώσεών της, την πιστή εκτέλεση και ερμηνεία των έργων του ιδρυτή της 

ορχήστρας, του Μάνου Χατζιδάκι,καθώς και την διάσωση και αξιοποίηση του έργου 

του 111. 

Άλλο σημείο που ορίζεται από τον νόμο αυτό είναι οι τρόποι μέσα από τους 

οποίους θα χρηματοδοτείται η ορχήστρα. Ως πόροι της ορίζονται τα έσοδα από τις 

μουσικές εκδηλώσεις της, τα έσοδα από επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων, από τις 

χορηγίες, εισφορές, κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές, τα έσοδα από 

ηχογραφήσεις, καθώς και των παραχωρήσεων πνευματικών δικαιωμάτων και 

δικαιωμάτων αναπαραγωγής ερμηνειών της. Για την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών και του ετήσιου προϋπολογισμού των δραστηριοτήτων της ορχήστρας 

προβλέπεται η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.  

Τα όργανα διοίκησης που προβλέπει ο νόμος για την Ορχήστρα των 

Χρωμάτων είναι το διοικητικό συμβούλιο και ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Το 

διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη που διορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισμού για πενταετή θητεία. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται 

και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος θα εκπροσωπεί την ορχήστρα 

δικαστικά και εξώδικα.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον αντιπρόεδρο, τον 

γραμματέα και τον ταμία. Ακόμα, παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά την 

Ορχήστρα των Χρωμάτων εκτός εκείνων για τα οποία αποφάσεις λαμβάνει 

αποκλειστικά μόνος του ο καλλιτεχνικός διευθυντής.   Στη θέση του καλλιτεχνικού 

                                                      
111 Ν. 2273/1994, Φ.Ε.Κ. 233/A/27-12-1994, άρθρο 1. 
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διευθυντή  ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού πρόσωπο 

αναγνωρισμένου κύρους που έχει σημαντική καλλιτεχνική παρουσία στο χώρο της 

μουσικής, για πενταετή θητεία. Αρμοδιότητες του καλλιτεχνικού διευθυντή είναι η 

κατάρτιση ρεπερτορίου, η επιλογή μουσικών παραστάσεων και εμφανίσεων της 

ορχήστρας των Χρωμάτων, η κατάρτιση του προϋπολογισμού κάθε μουσικής 

παράστασης ή εκδήλωσης καθώς και η πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με 

οποιαδήποτε νομική μορφή. Με εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή και απόφαση 

του διοικητικού συμβουλίου προσλαμβάνεται στην ορχήστρα αρχιμουσικός με τριετή 

θητεία που μπορεί να ανανεώνεται112. 

Το προσωπικό της ορχήστρας διακρίνεται σε διοικητικό και καλλιτεχνικό 

προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από επτά κατά ανώτατο όριο 

πρόσωπα και την πρόσληψή του αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο, ενώ το 

καλλιτεχνικό προσωπικό αποτελείται από σαράντα κατά ανώτατο όριο πρόσωπα, 

που προσλαμβάνονται με απόφαση του καλλιτεχνικού διευθυντή. 

Τα έσοδα από τις δραστηριότητες διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών 

της ορχήστρας. Η διαχείριση τους γίνεται από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή, η οποία 

διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με την ίδια υπουργική απόφαση που ορίζει 

το διοικητικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ορκωτός 

ελεγκτής και η θητεία του είναι πενταετής.   

Ο νόμος αυτός προβλέπει την σύνταξη κανονισμού λειτουργίας εντός 

τριμήνου από τη λήψη της υπουργικής απόφασης. Ως εκ τούτου ο κανονισμός 

λειτουργίας της καταρτίστηκε σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. την 27/1/1995 και εγκρίθηκε από  τους 

υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 

ρυθμιζόταν κάθε θέμα που αφορούσε τις θέσεις του προσωπικού (διοικητικού και 

καλλιτεχνικού), την οργάνωση και την λειτουργία της ορχήστρας, τις αρμοδιότητες 

των οργάνων διοίκησης, την διαδικασία πραγματοποίησης εσόδων και τους τρόπους 

διαχείρισής τους. Καλλιτεχνικός διευθυντής ορίστηκε ο συνθέτης Γιώργος Κουρουπός 

και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο Γιώργος Στεφανάκης.  

                                                      
112 Ν. 2273/1994, Φ.Ε.Κ. 233/A/27-12-1994, άρθρο 2 και 3. 
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Η πρώτη προγραμματισμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που 

διεξήχθει στην Αθήνα, την 27η Ιανουαρίου του 1995, στα γραφεία της Ορχήστρας των 

Χρωμάτων, υπό τον πρόεδρο Γιώργο Στεφανάκη και συμμετείχαν ο καλλιτεχνικός 

διευθυντής και τα μέλη του Δ.Σ. Με ψηφοφορία αναδείχτηκε αντιπρόεδρος του 

διοικητικού συμβουλίου ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, γραμματέας η Νίκη Γουλανδρή 

και ταμίας ο Γιώργος Χατζιδάκις-Θεοφανόπουλος. Το διοικητικό συμβούλιο 

εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να συντάξει τον κανονισμό λειτουργίας εντός τακτικής 

προθεσμίας. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κ. Γιώργος Κουρουπός εισηγήθηκε τον 

διορισμό του Μίλτου Λογιάδη ως αρχιμουσικού της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Η 

τρίτη συνεδρίαση του διοικητικού συλλόγου μαζί με τον διορισμό του αρχιμουσικού 

αποφάσισε ομόφωνα και των διορισμό των μουσικών Δημήτρη Βράσκου, Γιώργου 

Κινδύνη, Σωκράτη Άνθη και Σπύρου Καζιάνη. Επίσης αποφάσισε τις προσλήψεις του 

Λευτέρη Μαζαράκη ως υπεύθυνου λογιστηρίου και της Βίκυς Γαλάτου ως 

διευθύντριας διοικητικού και παραγωγής113.  

Τον  Οκτώβριο του 2003 ιδρύθηκε το σωματείο «Φίλοι της Ορχήστρας των 

Χρωμάτων» που σκοπό του είχε την την ηθική και υλική βοήθεια και συνδρομή του 

έργου και των στόχων της ορχήστρας. Μέλη του έχουν υπάρξει η Νίκη Γουλανδρή, ο 

Γιώργος Γραμματικάκης, ο Φίλιππος Δωρής, η Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η Λούλη 

Ψυχούλη, η Νέλλη Σεμιτέκολο, ο Ζυλ Ντασέν, ο Λευτέρης Βογιατζής, ο Νίκος 

Μαμαγκάκης, ο Μιχάλης Σταθόπουλος, και πολλά άλλα διακεκριμένου μέλη του 

πνευματικού κόσμου της χώρας.114  Σε συνέντευξη που παραχώρησε για την παρούσα 

εργασία, η υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του σωματείου, κα 

Πηνελόπη Κομποθέκρα, υποστήριξε πως τα μέλη, τρέφοντας βαθιά εκτίμηση και 

αναγνώριση στο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο της Ορχήστρας των Χρωμάτων, 

προσσπάθησαν να βοηθήσουν σε κάθε ευκαιρία. Ακόμα και σήμερα, την περίοδο που 

εγγράφεται η παρούσα εργασία, το σωματείο δεν σταματά να κάνει αναρτήσεις στα 

μέσα δικτύωσης, περιμένοντας την επαναλειτουργία της ορχήστρας115. 

                                                      
113 Ιδιωτικό αρχείο Γ.Κουρουπού, Πρακτικά γ’ συνεδρίασης του Δ.Σ., Aθήνα 24/02/1995.  
114 Αρχείο δικηγόρου Φίλιπππου Δωρή, καταστατικό του σωματείου «Φίλοι της Ορχήστρας των 
Χρωμάτων». 
115 Συνέντευξη της κας Πηνελόπης Κομποθέκρα, 16/06/2017. 
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Η Ορχήστρα των Χρωμάτων λειτούργησε υπό αυτό το καθεστώς ως το 2010. 

Μέσα σε αυτήν την περίοδο η ορχήστρα είχε ενεργό δράση που περιελάμβανε 

μεγάλου αριθμού και ποικιλομορφίας δραστηριότητες (εκτενής λόγος για αυτές 

γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο). Το 2008 φάνηκαν οι πρώτες μεγάλες οικονομικές 

δυσκολίες. Μέσω της εφημερίδας ‘Καθημερινή’ ο πρόεδρος της ορχήστρας κ. 

Γ.Στεφανάκης υπέβαλε την παραίτησή του στις 14/4/2008, παρουσιάζοντας την 

εξαθλιωμένη οικονομική εικόνα της ορχήστρας και κάνοντας, μάταια, έκκληση στον 

τότε υπουργό πολιτισμού κ. Μ.Λιάπη να βοηθήσει. Το 2010 ακολούθησε η παραίτηση 

του καλλιτεχνικού διευθυντή της ορχήστρας, κ. Γ.Κουρουπού. Δεν έγινε άμεση 

αντικατάσταση του. Η περίοδος που ακολούθησε για την ορχήστρα ήταν ιδιαιτέρως 

δύσκολη. Η οικονομική κρίση δυσχέρανε το έργο της, καθώς εξαιτίας των  σκληρών 

οικονομικών μέτρων, μηδενίστηκε η τακτική επιχορήγηση του ΥΠΠΟΤ (‘παράνομα’, 

όπως αναφέρει ο κ.Μ.Λογιάδης στην παραίτησή του) και υπήρξε μεγάλη 

καθυστέρηση στην καταβολή έκτακτης επιχορήγησης. Παράλληλα το υπουργείο 

εξέφρασε την επιθυμία να εντάξει την ορχήστρα στην ΕΡΤ, χωρίς όμως να προβεί ποτέ 

σε μια τέτοια ενέργεια. Σύντομα, την παραίτηση του  καλλιτεχνικού διευθυντή 

ακολούθησε εκείνη του  διευθυντή της ορχήστρας, κ.Μ.Λογιάδη, τον Ιούνιο του 

επόμενου έτους116.   

Ο διευθυντής ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου ήταν εκείνος που διορίστηκε ως 

καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας των Χρωμάτων στις 27/4/2014, όταν 

υπουργός πολιτισμού ήταν ο κ.Π.Παναγιωτόπουλος. Μετά την παραίτηση του 

Μ.Λογιάδη, η ορχήστρα δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εμφάνιση.   

Η Ορχήστρα των Χρωμάτων προβλέπεται από τον νόμο 2273/1994 ότι 

διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών της με απόφαση 

του διοικητικού συμβουλίου. Στη συνέχεια η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον 

Υπουργό Πολιτισμού με απόφαση που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 

κυβερνήσεως. Αν και επί του παρόντος δεν έχουν συντελεστεί οι ανωτέρω 

διαδικασίες, οι πιθανότητες επαναλειτουργίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων υπό τις 

                                                      
116 Μπίστικα Ελενη,  «’Εβδομάδα των Παθών’ για την Ορχήστρα των Χρωμάτων του Μάνου Χατζιδάκι 
και η παραίτηση-βόμβα του συνιδρυτού και προέδρου της κ. Γιώργου Στεφανάκη ...» Καθημερινή, 
22.04.2008. 
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παρούσες οικονομικές συνθήκες παραμένουν ελάχιστες, αφήνοντας το έργο ζωής 

του Μάνου Χατζιδάκι να παραμένει ένα νεκρό νομικό κέλυφος με αβέβαιο μέλλον.  
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V.    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

5.1. Δράσεις κατά την πρώτη περίοδο, συναυλίες και αφιερώματα  

Η Ορχήστρα των Χρωμάτων συγκροτείται από την πρόθεση του Μάνου 

Χατζιδάκι να δημιουργήσει «ένα επίλεκτο συμφωνικό σύνολο το οποίο θα είναι σε 

θέση να παρουσιάσει πρωτότυπα προγράμματα, με συνδυασμούς έργων που 

συνήθως δεν καλύπτονται από συμβατικές ορχήστρες. Ήθελε, η οργανωτική ευελιξία 

της ορχήστρας, το υψηλό επίπεδο των μελών της, η προσαρμογή του αριθμού 

δοκιμών στις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος, να εγγυώνται ένα άρτιο 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα» 117. Μέσα από τις  επιλογές του ρεπερτορίου φαίνεται πως 

ο συνθέτης θέλησε να διαρθρώσει τα έργα που παρουσίαζε η ορχήστρα σε τρεις 

άξονες: 1) στο διεθνές ρεπερτόριο, 2) στην ελληνική μουσική και 3) στον διάλογο 

ανάμεσα στη μουσική και στις άλλες τέχνες.  Οι μουσικές επιλογές που αφορούν τη 

συμφωνική μουσική, αγκαλιάζουν τόσο παλαιότερα έργα του κλασικού ρεπερτορίου 

λιγότερο γνωστά, ιδωμένα από νέες οπτικές γωνίες, όσο και άγνωστα 

αριστουργήματα του 20ου αιώνα. Ο στόχος της ανάδειξης της ελληνικής δημιουργίας 

διαφαίνεται μέσα από την έντονη παρουσία που είχε η ελληνική μουσική. Από τον 

Νοέμβριο του 1989 ως τον Ιούνιο του 1994 παρουσιάστηκαν έργα πολλών 

καταξιωμένων συνθετών του 20ου αιώνα (Πετρίδης, Βάρβογλης, Παλλάντιος, 

Ξενάκης, Σισιλιάνος, Μαμαγκάκης, Αντωνίου, Κουρουπός, με ειδικά αφιερώματα 

στους Μ.Καλομοίρη, Ν.Σκαλκώτα, Γ.Χρήστου, Μ.Θεοδωράκη) καθώς επίσης και έργα 

πολύ νέων δημιουργών.  

Όσο ο Μάνος Χατζιδάκις βρισκόταν εν ζωή, το ρεπερτόριο της ορχήστρας 

διαρθρώθηκε σε 5 κύκλους. Κύκλο, ο ίδιος ο ιδρυτής εννοούσε το έτος λειτουργίας 

της ορχήστρας και τις συναυλίες που λάμβαναν χώρα μέσα σε μια καλλιτεχνική 

περίοδο. Για το δεύτερο και τρίτο κύκλο συναυλιών, οργάνωσε ‘μαθήματα’, τα οποία 

διεξαγόταν στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής του πανεπιστημίου Αθηνών, λίγες μέρες 

πριν την επικείμενη συναυλία. Στα μαθήματα αυτά γινόταν ανάλυση των έργων του 

προγράμματος της επερχόμενης συναυλίας, με ομιλίες από τον ίδιο και άλλους 

επιφανείς μουσικούς, με παραδείγματα και προβολές των έργων. Οι συναυλίες κάθε 

                                                      
117 Ετήσιο πρόγραμμα της Ορχήστρας των Χρωμάτων, Αθήνα 2005. 
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κύκλου παρουσιάζονταν όχι μόνο στην Αθήνα στο Παλάς, αλλά και σε άλλες πόλεις 

της χώρας (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Βόλο). Ακόμα, από το δεύτερο έτος λειτουργίας 

ο κάθε κύκλος περιελάμβανε  συναυλίες στις οποίες δεν συμμετείχε η ορχήστρα. Τις 

διαφοροποιούσε στα προγράμματα με το να τις ονομάσει Ρεσιτάλ. Τα ρεσιτάλ αυτά 

ήταν είτε ατομικά είτε μικρών συνόλων, μουσικών που ο Χατζιδάκις εκτιμούσε (Ά. 

Χριστοφέλλης, Θ.Κοτεπάνος, Ντ. Μπακοπούλου, Γ.Δεμερτζής, Δ. Πάτρας, Ελ.Κοτζιά, 

L.Lippi, Στ. Γαδέδη, Ε.Παπανδρέου, Χρ.Γεωργιάδης, Ν.Τσιτσελίκης, Γ.Παπαδόπουλος, 

Σ.Θεοδωρίδου, Σπ. Σακκάς, Αρ. Γαρουφαλής, Τ.Αποστολίδη, Μ.Μπιλντέα, 

Α.Ανισέγκος, Ν.Γκίνος, A.Morosanu, Γ.Βατικιώτη, Δ.Ευνουχίδου, κ.α.) .  

Ο πρώτος κύκλος συναυλιών ξεκίνησε δειλά με μικρό αριθμό συναυλιών. Τα 

επόμενα χρόνια οι συναυλίες πολλαπλασιάστηκαν.  Το ίδιο και οι συνεργασίες με 

σολίστ παγκοσμίου φήμης (όπως ο Astor Piazzolla, o Gyorgy Sandor, κ.α.) 

 

Κύκλος Κλασικό και 
ρομαντικό 
συμφωνικό 
ρεπερτόριο 

20ός αιώνας Έλληνες 
συνθέτες 

Μουσική και 
άλλες τέχνες 

1ος κύκλος 
(1989-1990) 

A.Vivaldi, 
J.C.Bach, 
W.A.Mozart, 
J.Brahms,  
Fr. Schubert 
J.Haydn 
H.Schutz 
G.Faure 

C.Weill,  
A. Copland, 
I.Stravinsky 
D.Milhaud, 
C.Nielsen,  
Ch.Ives 
J.Sibelious,     

Μ. Χατζιδάκις, 
Μ.Θεοδωράκης, 

 

 

2ος κύκλος 
(1990-1991) 

Fr. Schubert, 
J.Sibelious,  
J.Brahms 
C.P.E.Bach 
A.Berg, 
S.Prokofieff, 
L.V.Beethoven 

 

I.Stravinsky 
C.Weill,  
A. Copland, 
G.C. Menotti, 
Fr.Poulenc 
D.Milhaud 
W.Henze 
Ch.Ives 

Μ.Παλάντιος, 
Γ.Σισιλιάνος, 
Γ.Χρήστου, 
Γ.Κουρουπού, 
Θ.Αντωνίου, 
Ν.Μαμαγκάκης,  

A.North, 
N.Piovani 
(μουσική-
κινηματ/φος) 
Μ.Χατζιδάκι 
(μουσική- 
θέατρο) 

3ος κύκλος 
(1991-1992) 

R.Wagner, 
G.Mahler, 
L.V.Beethoven, 
G.Faure, 
J.Haydn.       
Fr.Schubert,  
F.Mendelssohn,   
W.A.Mozart, 
H.Percell,  
J.Brahms, 

Fr.Martin, 
B.Britten, 
G.C.Menotti,   
A. Copland, 
S.Prokofieff,   
V.Thomson 
P.Hindemith,  
F.G.Lorca, 
M.Ohana,   
Ch.Ives, 

Α.Ανισέγκος, 
Ι.Ξενάκης, 
Μ.Παλάντιος, 
Α.Ευαγγελάτος, 
Μ.Θεοδωράκης, 
Μ.Καλομοίρης,
Μ. Χατζιδάκις   

M.Steiner , 
L.Bernstein,     
A. North,  
N.Rota 
(μουσική-
κινηματογρ/φος) 
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 Gosta Nystroem 
A.Patersson, 
D.Shostakovich 
B.Britten 

4ος κύκλος 
(1992-1993) 

Fr. Liszt 
H.Percell 

B.Bartok, 
C.Weill, 

Μ.Καλομοίρης, 
Κ.Κριτσωτάκης, 
Α.Ανισέγκος, 
Ν.Σκαλκώτας, 
Ι.Ξενάκη, 
Α.Ευαγγελάτος 

‘Μυρίσαι το 

άριστον’, 
βραδυά ποίησης 
και μουσικής  

5ος κύκλος 
(1993-1994) 

V.Bellini, 
G.Torelli,  
W.A.Mozart, 

 Ν.Σκαλκώτας, 
Γ.Κωνσταντινίδη 
Π.Πετρίδη, 
Γ.Καζάσογλου, 
Λ.Ζώρας, 
Μ.Χατζιδάκις, 
Μ.Γρηγορίου 

 

(Πίνακας 1, οι πέντε κύκλοι των συναυλιών της α΄περιόδου.) 

 

Μέσα από τα έργα των πέντε κύκλων παρατηρούμε πως αυτό που ο συνθέτης 

επιδιώκει με την επιλογή τους, είναι το ίδιο που περιέγραφε στο σημείωμά του στο 

πρόγραμμα του Μουσικού Αυγουστου του 1980 όταν έλεγε  πως φιλοδοξεί «την 

γέννηση καινούργιας μουσικής, ή την παρουσίαση της παλιάς σα να ’τανε 

καινούργια». (πρόγραμμα Μουσικού Αύγουστου 1980, σελ.1). Γι’ αυτό και οι 

συνθέτες της κλασικής και ρομαντικής περιόδου συνυπάρχουν με τους συνθέτες του 

εικοστού αιώνα και των σύγχρονων τάσεων, οι έλληνες συνθέτες  συνυπάρχουν με 

τους ξένους, καθώς και η μουσική συνδιαλέγεται με την ποίηση και τον 

κινηματογράφο. Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται με σαφήνεια η προτίμηση του 

ιδρυτή σε κάποιους συνθέτες, μέσα από την επανάληψη επιλογών  έργων τους. 

Παρατηρούμε ότι συνθέτες όπως ο C.Weill, o Milhaud, o Ch. Ives, ο G.Faure, o G.C. 

Menotti και οι έλληνες Ι.Ξενάκις, Μ.Θεοδωράκης, ο Μ.Παλλάντιος επιλέγονται 

κατ΄επανάληψη, δηλώνοντας την σαφή προτίμηση του Χατζιδάκι. Ένα ακόμα στοιχείο 

που φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τον σημαντικά μεγάλο αριθμό έργων που 

συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα, είναι η ανάδειξη των έργων των ελλήνων 

συνθετών.  
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5.2. Δράσεις της Ορχήστρας των Χρωμάτων κατά την β’ περίοδο λειτουργίας της  

Η ορχήστρα μετά τον Δεκέμβριο του 1994, με το νέο ξεκίνημα ως φορέας 

ιδιωτικού δικαίου επιδοτούμενος από το ΥΠ.ΠΟ., διατήρησε την επωνυμία 

«Ορχήστρα των Χρωμάτων» και ακολούθησε την φιλοσοφία, τους στόχους και το 

όραμα του ιδρυτή της. Για τη χάραξη της νέας πορείας, σύσσωμο το διοικητικό και 

καλλιτεχνικό προσωπικό ανέλαβε την ευθύνη να αποδείξει πως η ορχήστρα αυτή 

ενσαρκώνει μια άλλη φιλοσοφία και στάση απέναντι στη μουσική ώστε να 

δικαιώνεται η ύπαρξή της. Για να το επιτύχει αυτό 1) διαμόρφωσε το ετήσιο τακτικό 

πρόγραμμα της Ορχήστρας σε μια σειρά από κύκλους συναυλιών θεματικού 

χαρακτήρα, 2) ίδρυσε τον διαγωνισμό Δ.Μητρόπουλος118, και 3) συμμετείχε σε 

φεστιβάλ, συνέδρια, και μεγάλες διοργανώσεις της χώρας καθώς και συνεργάστηκε 

με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της εκπαίδευσης (συνέντευξη 

Γ.Κουρουπού /4/2016 και Μίλτου Λογιάδη 4/16), 4) δημιούργησε μια δισκογραφία 

που κάλυψε τις ανάγκες της δισκογραφίας στην ελληνική σύγχρονη μουσική. 

5.2.α. ΚΥΚΛΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η ορχήστρα των Χρωμάτων διάρθρωσε το ετήσιο τακτικό της πρόγραμμα σε 

σειρές από συναυλίες θεματικού χαρακτήρα. Με τον όρο κύκλο, κατά την β΄ περίοδο 

της ορχήστρας, δεν νοείται ο αριθμός των συναυλιών που πραγματοποιούνται μέσα 

σε ένα έτος, αλλά ένα σύνολο συναυλιών που έχουν ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. 

Φέρουν τίτλους που διαφοροποιούνται κατά περιόδους όπως ‘κύκλος ελληνική 

μουσική’, ‘κύκλος μουσική και κινηματογράφος’, κύκλος μουσική και λογοτεχνία’ , 

‘συνθέτες του 20ου αιώνα’, ‘Ιριδισμοί’. Ο κύκλος που ποτέ δεν διαφοροποιείται αλλά 

υπάρχει σταθερά σε ετήσια βάση είναι ο κύκλος του αφιερώματος στον ιδρυτή της 

ορχήστρας. Οι θεματικοί αυτοί κύκλοι φαίνονται να κινούνται προς δύο 

κατευθύνσεις: η πρώτη σχετίζεται με την δημιουργία, ελληνική και ξένη, σύγχρονη 

αλλά και παλαιότερη και η δεύτερη αφορά την διεύρυνση του μουσικού φάσματος 

μέσω της σύνδεσης της μουσικής με άλλες τέχνες. 

                                                      
118 Ο Δημήτρης Μητρόπουλος υπήρξε σπουδαίος διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης, καταξιωμένος 
στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. 
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Ελληνική μουσική 

Βασικός στόχος της Ορχήστρας των Χρωμάτων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

είναι να δώσει έμφαση στην Ελληνική μουσική, τόσο των παλαιότερων, όσο και των 

νεώτερων Ελλήνων δημιουργών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ένθεση έργων στα 

προγράμματα συναυλιών σπουδαίων παλαιότερων Ελλήνων συνθετών, από τα 

«πορτρέτα-αφιερώματα» στους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, αλλά και με τις 

ειδικές παραγγελίες σε συνθέτες της νεώτερης γενιάς. 

Παλαιότεροι συνθέτες Σύγχρονοι συνθέτες Ειδικά αφιερώματα 

Ν.Σκαλκώτας (1997, 
2004,2006,2007,2008) 
Γ.Σισιλιάνος 
(2000,2006,2006),  
Γιάννης Χρήστου  
(2002, 2009), 
Αντίοχος Ευαγγελάτος 
(2006, 2009), 
Γιάννης Κωνσταντινίδης  
(2007, 2007), 
Αιμίλιος Ριάδης  
(2007),  
Boris Papandopoulo  
(2007),  
Μάριος Βάρβογλης  
(2007), 
Δημήτρης Μητρόπουλος 
(2010),  
Ιάννης Ξενάκης (2009) 

Μιχάλης Γρηγορίου  
(1997, 2000, 2002, 2005), 
Μενέλαος Παλάντιος (1997), 
Γιώργος Ζερβός (1997, 2009), 
Ιωσήφ Παπαδάτος (1997),  
Νίκος Πλατύραχος (1997, 2006, 
2011)  
Μίκης Θεοδωράκης (1997, 2007),  
Βαγγέλης Κατσούλης (1998), 
Χρήστος Ζερμπίνος (1998, 2001, 
2007),  
Θεόδωρος Αντωνίου (1998, 
2000, 2003, 2006, 2006, 2009, 
2011),  
Δημήτρης Μαραγκόπουλος 
(1998, 2000, 2007),  
Νίκος Μαμαγκάκης (1998), 
Γιώργος Κουρουπός (1998, 
1999,1999, 2000, 2004, 2004, 
2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 
2011),  
Περικλής Κούκος (1999, 2000, 
2004, 2006, 2008, 2011),  
Μπάμπης Κανάς (2000, 2008), 
Χάρης Βρόντος (2000), (2009), 
Γιώργος Κουμεντάκης (2000, 
2001, 2005, 2008, 2008, 2009), 
Κωστής Κριτσωτάκης (2000), 
Μιχάλης Τραυλός (2000), 
Αργύρης Κουνάδης (2000, 2009), 
Μιχάλης Λαπιδάκης (2000), 
Θοδωρής Αμπατζής (2000), 
Χρήστος Πήττας (2000, 2002) 
Βαγγέλης Πετσάλης (2001), 
Σάββας Ζάννας (2001),  
Γεώργιος Χατζημιχελάκης (2001), 
Δημήτρης Παπαδημητρίου, (2001 
2004, 2011),  
Μάρκος Μωυσίδης (2002), 
Γιάννης Παπαϊωάννου (2003), 

Θάνος Μικρούτσικος 
(1996),  
Ν.Κυπουργός (1996,  
1997),  
Γιάννης Χρήστου (1998),  
Μ.Θεοδωράκης (2005),  
Νικηφόρος Ρώτας (2005), 
Αργ. Κουνάδης (2006),  
Γιώργος Σισιλιάνος (2007), 
Θεόδ. Αντωνίου    (2009) 
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Κωνσταντίνος Γληνός (2007), 
Φίλιππος Τσαλαχούρης (2007, 
2007),  
Γιώργος Χατζημιχελάκης (2007), 
Σόλων Μιχαηλίδης (2007), 
Κώστας Νικήτας (2007), Χρήστος 
Σαμαράς (2007),  
Λίνα Τόνια (2007),  
Χάρης Ξανθουδάκης (2007), 
Κορνήλιος Σελαμσής (2008), 
Αριστείδης Στρογγύλης, (2008), 
Νικόλαος Τζώρτζης (2008), 
Γωγώ Καλοδίκη (2008), Μηνάς 
Μπορμπουδάκης (2008), 
Βασίλης Κίτσος (2008),  
Τάσος Ρωσόπουλος (2008, 
2011),  
Κοντογιώργος (2008),  
Κυριάκος Σφέτσας (2008),  
Νίκος Ξανθούλης (2008),  
Γ. Κυριακάκης (2009),  
Δημήτρης Τερζάκης (2009), 
Πέτρος Περάκης (2009) ,  
Μιχάλης Αδάμης (2009), 
Δημήτρης Νικολάου (2009),  
Ρ. Κυριακού (2009),  
Αλ.Μούζας (2010),  
Χαράλαμπος Γωγιός, (2011) 

(Πίνακας 2, Έλληνες συνθέτες που συμπεριλήφθηκαν στα προγράμματα συναυλιών 
της β’ περιόδου λειτουργίας της ορχήστρας.) 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να διακρίνουμε πως η ορχήστρα 

ερμήνευσε πολλές φορές το έργο καταξιωμένων ελλήνων συνθετών, όπως  άλλωστε 

όριζε και ο κανονισμός λειτουργίας της. Εκτός τα μεμονωνμένα έργα που παίζονταν 

απο αυτήν, τα ειδικά αφιερώματα έδιναν την ευκαιρία στο ακροατήριο να 

αντιλαμβάνεται πιο εμπεριστατωμένα την μουσική γλώσσα του κάθε συνθέτη.  

Εκείνο όμως πού είναι πρόδηλο, είναι ότι η σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία 

υποστηρίχθηκε σε κάθε ευκαιρία. Ο αριθμός των έργων, πολλά εκ των οποίων ήταν 

παραγγελίες της Ορχήστρας των Χρωμάτων, είναι πολύ μεγάλος. Οι συνθέτες της 

νεώτερης γενιάς είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν και τα έργα τους να 

ερμηνευτούν από μια ορχήστρα υψηλών προδιαγραφών, σε μεγάλους συναυλιακούς 

χώρους, μπροστά σε μεγάλο αριθμό ακροατών. Πολλές φορές, η ιδιαιτερότητα αυτή, 

της ανάθεσης σύνθεσης έργων σε νέους συνθέτες, υπογραμμίζεται από τον τύπο της 

εποχής: «Το πρόγραμα περιλαμβάνει 17 συμφωνικά τραγούδια σε ποίηση 25 

κορυφαίων ποιητών των χωρών της Ευρώπης, τα οποία θα παρουσιαστούν σε 
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παγκόσμια πρώτη εκτέλεση. Γράφτηκαν αποκλειστικά για τη βραδιά από μια νέα και 

διακεκριμένη στο εξωτερικό συνθέτρια.... »119. Ακόμα, ο τύπος  εξήρε και 

υπογράμμισε την συναυτουργία της μουσικής με την ποίηση και την παρότρυνση που 

έδινε η Ορχήστρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Ελευθεροτυπία, σε άρθρο 

αφιερωμένο στον κύκλο ζεύξης λογοτεχνίας και μουσικής της ορχήστρας,  με τίτλο 

‘Παράθυρα στη νύχτα’ επίσης σημειώνει πως «η Ορχήστρα των Χρωμάτων ανάθεσε 

σε μουσικούς να γράψουν πρωτότυπη μουσική ώστε να αναδεικνύονται οι σιωπές 

και η ατμόσφαιρα κάθε κειμένου»120. Μέσα από αυτήν την διαδικασία, η Ορχήστρα 

των Χρωμάτων γινόταν υποστηρικτής και αρωγός των νέων συνθετών, 

εκπληρώνοντας αυτό που ο ιδρυτής της είχε υποδείξει ως χρέος της όταν υποστήριζε 

πως «είναι κοινωνικός νόμος να βοηθιέται κάθε νέος άνθρωπος που έχει ταλέντο».121 

 

Ξένοι συνθέτες του εικοστού αιώνα 

Τα προγράμματα συναυλιών συμπεριέλαβαν ξένους συνθέτες του 20ου και 

21ου  αιώνα. Η σύγχρονη ξένη δημιουργία συνδυάστηκε είτε με την ελληνική, είτε με 

παλαιότερη συμφωνική μουσική. Κάποιoι από τους συνθέτες των οποίων τα έργα 

παρουσιάστηκαν ήταν λιγότερο γνωστοί (George Crunb, M.Rosano)  και άλλoi 

ιδιαιτέρως δημοφιλείς (Beatles, Nino Rota, Astor Piazzolla). Πολλές φορές έγιναν 

παραστάσεις σε μορφή αφιερώματος (Beatles). 

Συνθέτες του 20ου αιώνα 

Cl. Debussy, (ΜΜΑ 1998, 2002, 2006, 2007, 2007, 2005), Gabriel Faure (1995, 2007, 

2007, 2009, 2011), Toru Takemitsu, Astor Piazzolla (1997, 1999, 2008, 2011), Jean 

Francaix (1999), Kurt Weil (1997, 2000), Darious Milhaud (1998, 2007),  Alexander 

Scriabin, Ολιβιέ Μεσσιάν (2000, 2008), Gustav Holst (1997), Alberto Ginastera 

(1998),  Manuel de Falla (1998, 2006, 2007), Clement Harris, Gustav Mahler, (1999), 

George Gershwin (2004, 2006, 2011),  Dmitri Shostakovich (2000, 2004, 2007, 

                                                      
119 «Για την ευρωπαϊκή διεύρυνση», Ελευθεροτυπία,28.04.2004, χωρίς αρθρογράφο και σελίδα, 
αρχείο Μ.Λογιάδη. 
120 «Συνύπαρξη μουσικής-λογοτεχνίας», Ελευθεροτυπία,30.01.2003, σελ.29. 
121 «Τώρα μόλις γεννιέμαι», Καθημερινή, 25/01/1976, σελ. 10. 
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2010), Erik Satie (2001, 2006),  Igor Stravisky (2002, 2007), Sergei Prokofiev (2004, 

2006), Alfred Schnittke (2005, 2011), Maurice Ravel (2005, 2006, 2007), Benjamin 

Britten (2006, 2009 ), Samuel Barber (2006),  Bela Bartok (2001, 2007, 2009, 2010), 

Camil Saint Saens (2007),  Jacques Ibert (2007), Francis Poulenc (2007, 2009), 

Alexander Glajunov (2007), Nino Rota (2009),  Frederic Delious (2008), Edward Elgar 

(2008), Arnold Schoenberg (2009), Zoltan Kodaly (2009), Aaron Copland (2008), Paul 

Hindemith (2009), Alban Berg (2010), Witold Lutoslawski (2010), Gustav Holst 

(2010), Beatles (MMA, Πεντέλη, Ηράκλειο 1996, ΜΜΑ, Θέατρο Αλίκη 1997, 2009), 

Luciano Berio (1997, 2006, 2006, ),  Leo Brouwer, Rosauro (1999), George Crunb 

(2006, 2008),   Gyοrgy Ligeti (2001, 2009, 2010, 2011), Nikita Koshkin (2007), Jorge 

Morel (2007), M. Rosano (2008), Hans Werner Henze (2009, 2011), Arvo Part (2011). 

(Πίνακας 3, συνθέτες του 20ου αιώνα που συμπεριλήθφηκαν στα προγράμματα των 
συναυλιών της β’ περιόδου λειτουργίας της ορχήστρας.) 

Ο παραπάνω πίνακας καταδεικνύει όλο το εύρος της μουσικής που κάλυψε 

το ρεπερτόριο της Ορχήστρας των Χρωμάτων, το οποίο αγκάλιασε όλα τα ρεύματα 

του 20ου αιώνα, παρουσιάζοντας τις σύγχρονες τάσεις και κατέγραψε, μέσα από το 

εύρος του, το πέρασμα από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Μέσα από τον παραπάνω πίνακα 

μπορούμε να διακρίνουμε τον πλουραλισμό των σύγχρονων ρευμάτων της «νέας» ή 

«μοντέρνας» μουσικής: τον ύστερο ρομαντισμό του  Mahler, τον ιμπρεσιονισμό του 

Debussy και του Ravel, τον εξπρεσιονισμό του Stravinsky με την έντονη έκφραση των 

συναισθηματικών και ψυχικών καταστάσεων, τον  πρωτογονισμό του Bartok, τον 

σειραϊσμό του Messian, τον μινιμαλισμό του Arvo Part, τον αλεατορισμό του 

Lutoslawski και του Leo Brouwer, τον νεοεξπρεσιονισμό του Ginastera, τον ατονισμό 

του Hindemith. Σκιαγραφούνται περαιτέρω τα χαρακτηριστικά της μουσικής της 

avant garde μέσα από την πολυτονικότητα του Milhaud και την μικροπολυφωνία του 

Schoenberg. Παρουσιάζονται ακόμα και οι πιο σύγχρονες μουσικές τάσεις  της 

νεωτερικότητας, εκείνες της ηλεκτρονικής μουσικής του Ligeti, της πειραματικής 

μουσικής του Berio, της τυχαίας μουσικής του Ibert. Η τέχνη του κινηματογράφου 

είναι παρούσα μέσω των επιλογών της μουσικής του Nino Rota και του Kurt Weill. 

Βεβαίως, δεν θα μπορούσε να λείψει από τις επιλογές του ρεπερτορίου η ροκ 

μουσική, που ήρθε μέσω των Beatles καθώς και η μουσική του tango nuevo του Astor 
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Piazzolla που κουβαλάει στοιχεία τόσο από την jazz όσο και από την κλασική μουσική. 

Αξιολογώντας τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι επιλογές της 

ορχήστρας αγκάλιασαν μουσικές διαφορετικών τόπων και ιδιωμάτων, 

καταφέρνοντας να χωρέσουν στην παλέτα του ρεπερτορίου της ορχήστρας τα 

περισσότερα από τα χρώματα της νεωτερικής και μετανεωτερικής μουσικής. 

 

Μουσική  κινηματογράφου 

Δεδομένης της ιδιαίτερης σχέσης του ιδρυτή με την μουσική 

κινηματογράφου, η Ορχήστρα των Χρωμάτων δεν θα μπορούσε παρά να συνεχίσει 

την παράδοσή του και να συμπεριλαμβάνει  στα προγράμματά της παραστάσεις και 

δράσεις που να σχετίζονται με τον κινηματογράφο. Ο κύκλος ‘μουσική και 

κινηματογράφος’ εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 1995 με την παράσταση ‘100 

Χρόνια κινηματογράφος’. Στην παράσταση αυτή, της οποίας τον συντονισμό 

επιμελήθηκε ο Παντελής Βούλγαρης, συμπεριλήφθηκαν μουσικές από πολλές 

διάσημες ταινίες, που ερμηνευόταν  με παράλληλη προβολή αποσπασμάτων των 

ταινιών.  Ακολούθησαν πολλές παραστάσεις στις οποίες η ορχήστρα έπαιζε έργα που 

είχαν γραφτεί για τον ελληνικό ή τον ξένο κινηματογράφο, ή που συσχέτιζαν τη 

μουσική με προβολή ταινιών. Η εφημερίδα ’Η Ναυτεμπορική’ έγραφε «όταν ακούμε 

τη μουσική του Νίνο Ρότα μπορούμε να θυμηθούμε τις ταινίες του Φελίνι. Την 

ανάκληση αυτή κινηματογραφικών εντυπώσεων σε μια βραδιά έντονων 

συγκινήσεων, θα προκαλέσει η Ορχήστρα των Χρωμάτων, στις 27 Σεπτεμβρίου, στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθνών. Εκείνο το βράδυ, στη μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου τα 

φώτα θα χαμηλώσουν και στην τεράστια οθόνη θα προβληθούν τα σημαντικότερα 

μέρη από τις σημαντικότερες ταινίες που μας έχει χαρίσει η μαγική τέχνη του 

κινηματογράφου. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων θα συνοδεύει με την αντίστοιχη 

μουσική...»122. Η εφημερίδα μέσα από τις περιγραφές της προσπαθεί να εξάρει την 

αίσθηση που προκαλεί ο συνδυασμός των δύο τεχνών και το ολοκληρωμένο 

αισθητικό αποτέλεσμα που αυτός αποφέρει.    

                                                      
122Μουχίμογλου Ξένη,«Βλέπεις, ακούς κι  ονειρεύεσαι», Η Ναυτεμπορική, 22.09.1995, σελ.51, αρχείο 
Μ.Λογιάδη.   
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Η ορχήστρα δεν περιορίστηκε μόνο στην ερμηνεία μουσικής 

κινηματογράφου. Ανέπτυξε νέους νευρώνες επικοινωνίας με την άλλη τέχνη μέσα 

από τη χρήση ως αίθουσας συναυλιών, του χώρου ενός κινηματογράφου, του 

κινηματογράφου Τριανόν. Πιο συγκεκριμένα το 2000 η Ορχήστρα των Χρωμάτων 

ξεκίνησε συνεργασία  με το ΕΚΚ (ελληνικό κέντρο κινηματογράφου). Οι δύο θεσμικοί 

φορείς παρουσίασαν προγράμματα θεάματος και ακροάματος, στον κινηματογράφο 

Τριανόν, τα οποία συνδύαζαν την μουσική και τον κινηματογράφο, αποσκοπώντας 

όχι απλώς στην ψυχαγωγία, αλλά στην επικείμενη παιδευτική διάσταση της ζεύξης 

των δύο τεχνών. Η διάρθρωση των προγραμμάτων των παραστάσεων αυτών  

περιελάμβαναν εισαγωγικές ομιλίες του κριτικού και ιστορικού μουσικής 

Β.Μονεμβασίτη, ακολουθούσαν συναυλίες της Ορχήστρας των Χρωμάτων  για να 

ολοκληρωθούν με προβολή ταινίας. «Η πρώτη ταινία του Νίκου Κούνδουρου, που 

είναι ταυτόχρονα και μια από τις κορυφαίες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, 

η ’μαγική πόλη’, θα προβληθεί σήμερα στις 9 μ.μ. στον κινηματογράφο Τριανόν, σε 

μια από τις κλασικές πια μουσικο-κινηματογραφικές εκδηλώσεις της Ορχήστρας των 

Χρωμάτων. Η μουσική, που θα προηγηθεί της προβολής, δεν είναι άλλη από τον 

’Μεγάλο Ερωτικό’ του Μάνου Χατζιδάκι...» 123 διαβάζουμε στον τύπο της περιόδου, 

που επεξηγεί την διάρθρωση της παράστασης.  

Το 2009 διακόπτεται η συνεργασία των δύο φορέων όταν ματαιώθηκε ο 

προγραμματισμένος κύκλος ‘Μουσική και Κινηματογράφος’ που προοριζόταν να 

πραγματοποιηθεί 4-10 Μαϊου στο Τριανόν, εξαιτίας οικονομικών δυσχεριών.  

 

 

 

Έτος Παράσταση 

1995 ‘100 χρόνια κινηματογράφος’, σε σκηνοθεσία Π.Βούλγαρη και μουσική 
ανάπλαση Ν.Πλατύραχου 

1996 ‘Τραγούδια για το Θέατρο και τον κινηματογράφο’, αφιέρωμα στον 

                                                      
123 «Μια πόλη... ερωτική», Ελευθεροτυπία, 14.03.2006, σελ.27. 
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Ν.Κυπουργό 

1997 ‘Τραγούδια για το Θέατρο και τον κινηματογράφο’, αφιέρωμα στον 
Ν.Κυπουργό 

1998 - 

1999 Ακρόαμα βασισμένο σε μουσικά θέματα από ταινίες του Charlie Chaplin 

2000 - 

2001 Συναυλία για το Φεστιβάλ κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη με 
μουσική Δ.Παπαδημητρίου 

2002 Συναυλίες στον κινηματογράφο Τριανόν  με έργα συμφωνικού 
ρεπερτορίου (5/2, 12/3, 9/4, 16/4, 14/5, 27/5,7-8/5)  

2003 Συναυλίες στον κινηματογράφο Τριανόν  με έργα συμφωνικού 
ρεπερτορίου ( 18/3, 15/4, 22/4) 

2004 Συναυλία με μουσική βασισμένη σε θέματα από ταινίες του Charlie 
Chaplin, του Hitchcock, καθώς και άλλες συναυλίες με έργα συμφωνικού 
ρεπερτορίου (13/1, 20/1, 24/2, 6/3, 30/3,  

2005 Συναυλίες στον κινηματογράφο Τριανόν με αγαπημένα παιδικά 
τραγούδια (27/12, 29/12, 30/12) 

2006 Συναυλίες στον κινηματογράφο Τριανόν  με έργα συμφωνικού 
ρεπερτορίου (31/1, 7/3, 28/3)  

2007 Συναυλίες στον κινηματογράφο Τριανόν  με έργα συμφωνικού 
ρεπερτορίου (27/3) 

2008 Συναυλία στον κινηματογράφο Τριανόν  με έργα συμφωνικού 
ρεπερτορίου (13/1) 

2009 Συναυλία στον κινηματογράφο Τριανόν, αφιέρωμα στον Nino Rota 
(27/1) 

2010 - 

2011 - 

(Πίνακας 4, μουσική και κινηματογράφος) 

Τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα καταδεικνύουν ότι  η ορχήστρα 

ποικιλόμορφα υποστήριξε τη συνεύρεση των δύο τεχνών. Εκτός το έργο των 

καταξιωμένων και παγκοσμίου φήμης συνθετών μουσικής κινηματογράφου όπως ο 

Nino Rota, προέβαλε το έργο αξιόλογων ελλήνων δημιουργών που συνθέτουν 
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μουσική για κινηματογράφο όπως ο Ν.Πλατύραχος, ο Ν.Κυπουργός και ο Δ. 

Παπαδημητρίου.  Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της ορχήστρας με το Ελληνικό 

Κέντρο Κινηματογράφου ο χώρος του κινηματογράφου Τριανόν έπαιξε το ρόλο του 

συνεκτικού κρίκου ανάμεσα στο φίλο του κινηματογράφου και σε εκείνου της 

μουσικής. Έργα κινηματογράφου συνδυασμένα με μουσική παρουσιάστηκαν και στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από την διάρθρωση των προγραμμάτων που δόθηκαν 

στους χώρους αυτούς, συμπεραίνουμε ότι οι συναυλίες αποσκοπούσαν  στη 

μεταλαμπάδευση γνώσης και τέχνης σε ακροατές όλων των ηλικιών. Μεγάλοι και 

παιδιά μοιράστηκαν έργα μουσικής κινηματογράφου σπουδαίων σκηνοθετών όπως 

ο Charlie Chaplin και ο Hitchcock,  έργα συμφωνικού ρεπερτορίου αλλά και παιδικά 

τραγούδια.    

 

Μουσική και άλλες τέχνες (ποίηση - λογοτεχνία-χορός) 

Σε πολλές συναυλίες η Ορχήστρα των Χρωμάτων επιδίωξε την συνύπαρξη της 

μουσικής με άλλες τέχνες, υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο  μια πληρέστερη 

έκφραση των έργων. Σε πολλές παραστάσεις, σαν συνεκτικός αρμός,  συνευρέθηκε 

με τον λόγο, την ποίηση, τον χορό, το θέατρο, τα κόμικς, δημιουργώντας 

χοροδράματα, όπερα-κόμικς, χοροθεάματα, κ.α. .  Πολλές φορές αφιερώθηκε μια 

ολόκληρη συναυλία στην συνεργασία της με μια άλλη τέχνη και άλλες,  κάποιο από 

τα έργα που παρουσιάζονταν σε παράσταση εμπεριείχε μια τέτοια συνεύρεση.  

Ακόμα, η ορχήστρα έδωσε το δυναμικό της παρόν σε φεστιβάλ άλλων τεχνών. 

Έτος Παράσταση 

1995 - 

1996 Συμμετοχή με συναυλία στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (Beatles) 

1997 ‘Συνομιλία με τον Μάνο Χατζιδάκι’,  συναυλία της ορχήστρας με σολίστ 
(Γ.Μουλουδάκης) και αφηγητή (Λ.Βογιατζής) (17/3). 
Αφιέρωμα στον Οδ. Ελύτη σε έργο του Γ.Κουρουπού (22/3)  

1998 Μουσικός λόγος από και για τον Διονύσιο Σολωμό. 

1999 Παράσταση χοροθεάτρου ‘Ηρως Άγγελος’ (30-31/1, 1/2)  

2000 Αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη (15/12, 17/12) 
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2001 Μουσικό θέαμα εμπνευσμένο από τη Νουβέλα του Italo Calvino 
‘Αόρατες Πόλεις’ 

2002 Παράσταση βασισμένη στο βιβλίο του Antoine de Saint Exupery, ‘Ο 
μικρός πρίγκηπας’ (22,23, 27, 28, 29, 30/12) 
Συναυλίες Μουσικής και ποίησης στο Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη σε 
επιμέλεια της Ιουλίτας Ηλιοπούλου υπό τον τίτλο ’Επέστρεφε’ 

2003 10 συναυλίες Μουσικής και ποίησης στο Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη σε 
επιμέλεια της Ιουλίτας Ηλιοπούλου υπό τον τίτλο ‘Παράθυρα στη νύχτα’ 

2004 Μουσική επένδυση για τον Ιππόλυτο στην Επίδαυρο 
Συναυλία με το ‘Μονόγραμμα’ του Γ.Κουρουπού σε ποίηση Οδ.Ελύτη 

2005 10 συναυλίες Μουσικής και ποίησης στο Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη σε 
επιμέλεια της Ιουλίτας Ηλιοπούλου υπό τον τίτλο ‘Παιχνίδια στο 
Σκοτάδι‘ 

2006 10 συναυλίες Μουσικής και ποίησης στο Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη σε 
επιμέλεια της Ιουλίτας Ηλιοπούλου υπό τον τίτλο ’Μουσικοί Καθρέπτες’ 

2007 Στη συναυλία-αφιέρωμα στον ιδρυτή η μουσική είναι παράλληλη με 
απαγγελία κειμένων από ηθοποιό (14/7) 
Συναυλίες Μουσικής και ποίησης στο Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη σε 
επιμέλεια της Ιουλίτας Ηλιοπούλου υπό τον τίτλο ‘Ευρωπαϊκή Ποίηση’ 

2008 10 συναυλίες Μουσικής και ποίησης στο Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη σε 
επιμέλεια της Ιουλίτας Ηλιοπούλου υπό τον τίτλο ‘Μουσική με αφορμή 
και προορισμό τη Λογοτεχνία’ 

2009 Συναυλίες Μουσικής και ποίησης στο Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη σε 
επιμέλεια της Ιουλίτας Ηλιοπούλου υπό τον τίτλο ‘Η νύχτα που τα πάντα 
ακούει’ 

2010 - 

2011 Συναυλία με έργα σύγχρονων ελλήνων συνθετών για το αρχαίο θέατρο 
(27/2) 

Πίνακας 5, Μουσική και άλλες τέχνες. 

Η συνύπαρξη της μουσικής με άλλες τέχνες ήταν αυτονόητη και 

επιβεβλημένη, προκειμένου να δοθεί μια πιο σφαιρική αίσθηση επιτέλεσης. Η αέναη 

σχέση μουσικής και λόγου κάνει έντονη την παρουσία της στα προγράμματα των 

συναυλιών της ορχήστρας μέσα από αφιερώματα σε μεγάλους έλληνες ποιητές 

(Διονύσιος Σολωμός, Γιώργος Σεφέρης, Οδ. Ελύτης, κ.α.), από τον σταθερά 

επαναλαμβανόμενο κύκλο Μουσικής και ποίησης των οποίων την επιμέλεια είχε η 
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Ιουλίτα Ηλιοπούλου. «Δεν πρόκειται για ποιητικές βραδιές, αλλά για μια προσπάθεια 

να καταδείξουμε την οργανική σχέση της μουσικής με τον έναρθρο λόγο»124, τόνιζε 

σε άρθρο εφημερίδας η υπεύθυνη για την καλλιτεχνική επιμέλεια του κύκλου. Η 

ζεύξη της μουσικής με την τέχνη της υποκριτικής είναι συχνά παρούσα. Σπουδαία 

στιγμή της ήταν η παράσταση εκείνη όπου η μουσική του ιδρυτή της ορχήστρας 

ερμηνεύεται από την ορχήστρα με σολίστ τον Γ.Μουλουδάκη και αφηγητή τον 

Λ.Βογιατζή. Στην παράσταση αυτή, ιδρυτής, ορχήστρα, σολίστ και αφηγητής 

συνομιλούν στον χωροχρόνο μέσω της μουσικής και της υποκριτικής.  Παραπέρα, οι 

επιλογές του ρεπερτορίου ενώνουν την μουσική με την τέχνη του θεάτρου, τόσο του 

αρχαίου (μουσική επένδυση του Γ.Κουρουπού για το Ιππόλυτο, συναυλία με έργα 

νέων συνθετών για το αρχαίο θέατρο ), όσο και του νεότερου (μουσικό θέαμα 

βασισμένο στη νουβέλα του Italo Calvino ‘Αόρατες πόλεις’, παράσταση βασισμένη 

στο βιβλίο του Saint Exupery ‘Ο μικρός πρίγκηπας’). Σαν φυσική προέκταση της 

μουσικής, δε θα μπορούσε να λείπει ο χορός από τις δραστηριότητες της ορχήστρας. 

Γι’ αυτό και η ορχήστρα συμμετέχει με συναυλίες στα φεστιβάλ χορού Καλαμάτας, 

καθώς επίσης παρουσιάζει παραστάσεις χοροθεάτρου (χοροθέατρο ‘Ήρως-

Άγγελος’). Μελετώντας τα παραπάνω στοιχεία, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η 

μουσική είχε συχνή διάδραση με την τέχνη της ποίησης, της υποκριτικής, του χορού. 

Στις  δραστηριότητές της  φάνηκε η προσπάθεια εύρεσης κοινού τόπου των τεχνών 

και της παρουσίασης έργων που θα προκαλούσαν περισσότερα αισθητηριακά 

ερεθίσματα, δημιουργώντας μέσα από ένα τέτοιο πλαίσιο, ένα πληρέστερο 

συναισθηματικό ‘όλον’.  

 

Ετήσιο αφιέρωμα στον ιδρυτή της ορχήστρας 

 
Τα προγράμματα των συναυλιών που ήταν αφιερωμένες στον Ιδρυτή της 

Ορχήστρας περιελάμβαναν είτε έργα που οι συνεργάτες του ήξεραν πως ο ‘Μάνος’ 

αγαπούσε, είτε μουσική του ίδιου του συνθέτη. Η επετειακή συναυλία στη μνήμη 

του, γινόταν κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου ή σε κάποια ημέρα κοντά σε αυτήν την 

ημερομηνία, δηλαδή την ημέρα του θανάτου του καλλιτέχνη.  

                                                      
124  Καρουζάκης Γιώργος, «Συνύπαρξη μουσικής-λογοτεχνίας», Ελευθεροτυπία,30.01.2003, σελ.29.  
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1995 G.Faure, Μενέλαος Παλάντιος, Μ.Χατζιδάκις (29/4) 

1996 Samuel Βarber, Mozart, Berstein, Μ.Χατζιδάκι (1/6) 

1997 A.Vivaldi, Μ. Αλεξιάδη, Μάνος Χατιδάκις (18/6) 

1998 - 

1999 Ρωμαϊκή αγορά, 35 τραγούδια (16/6) 

2000 Samuel Barber, Χατζιδάκις (15/6) 

2001 Debussy, Roland Dyens, Γιάννης Κωνσταντινίδης, Μάνος Χατζιδάκις 
(14/6) 

2002 G.Pergolesi, G.Faure, Κ.Κριτσωτάκης, Μ.Χατζιδάκις (15/6) 

2003 Αaron Copland, Nino Rota, Μάνος Χατζιδάκις, (18/6) 

2004 Συναυλία της ορχήστρας στο Αττικό μετρό με παρουσία του Προέδρου 
της Κυβερνήσεως Κ.Καραμανλής (12/6) 
Τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι (από τη Ρωμαϊκή Αγορά, τον Μεγάλο 
Ερωτικό,  τους Μύθους μιας Γυναίκας, τον Καπετάν Μιχάλη) (18/7)  

2005 Νίκος Πλατύραχος, Θ.Μικρούτσικος, M.Ravel, Μ.Χατζιδάκις (15/6) 

2006  Erik Satie, Benjamin Britten, Μάνος Χατζιδάκις (15/6) 

2007 Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Fr.Poulenc, Μ.Χατζιδάκις (14/7) 

2008 Μηνάς Αλεξιάδης, Leonard Bernstein, Μάνος Χατζιδάκις (18/6) 

2009 ‘Ο Μάνος Χατζιδάκις στον κινηματογράφο’ (15/6) 

2010  Fr. Schubert, Frank Martin, Μάνος Χατζιδάκις (19/6) 

2011 [προγραμματίστηκε και δεν έγινε] 

(Πίνακας 6, συναυλίες-αφιερώματα στον ιδρυτή της ορχήστρας) 

Η παρουσία του ιδρυτή της Ορχήστρας των Χρωμάτων στα προγράμματα των 

συναυλιών-αφιερωμάτων σε κείνον είναι πανταχού παρούσα. Τα προγράμματα αυτά 

διαρθρώθηκαν με γνώμονα τις προσωπικές του προτιμήσεις κι επιλογές. Σε 

εφημερίδα που αναφέρεται σε συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Χατζιδάκι, 
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διαβάζουμε πως «η συναυλία αρχίζει με το Κοντσέρτο σε ντο ελάσσονα για έγχορδα 

του Αντόνιο Βιβάλντι, που έδωσε το θέμα στον Χατζιδάκι για το ’Χαμόγελο της 

Τζοκόντας’»125, θέλωντας να καταδείξει την λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε να 

παρουσιαστεί το συγκεκριμένο έργο. Αν αντιπαραβάλουμε τον πιο πάνω πίνακα με 

τον πίνακα ν.1 των συναυλιών της πρώτης περιόδου λειτουργίας της ορχήστρας θα 

παρατηρήσουμε  ότι οι επιλογές των συνθετών μεταξύ των προγραμμάτων στις 

συναυλίες-αφιερώματα στον ιδρυτή και σε εκείνα της α’ περιόδου, σχεδόν 

ταυτίζονται. Επιλέγονται να συμπεριληφθούν οι συνθέτες εκείνοι που είχε επιλέξει 

και ο ίδιος ο Χατζιδάκις να ερμηνεύσει με την ορχήστρα (Mozart, Faure, Copland, 

Bernstein, Martin, Britten, Rota, Θεοδωράκης, Poulenc,Κριτσωτάκης, Schubert, 

Κωσταντινίδης, κ.α.). Κάποιες φορές επιλογές έργων που είχε συμπεριλάβει ο 

ιδρυτής στους κύκλους συναυλιών που πραγματοποίησε, ταυτίζονται με  κάποια από 

τα έργα του προγράμματος των συναυλιών –αφιερωμάτων (Pavane του G.Faure, Τα 

Πινδαρικά του Μ.Χατζιδάκι, κ.α.). Έργα ανθρώπων που εκτιμούσε, φίλων και 

συνεργατών του, όπως ο Δ.Μαραγκόπουλος και ο Ν.Πλατύραχος, 

συμπεριλαμβάνονται, επίσης, στο ρεπερτόριο. Αυτό που σίγουρα είναι 

καταφανέστατο, είναι ότι η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι δεσπόζει στα 

προγράμματα αυτά. Η συναυλία κάθε έτους, κλείνει με έργο του ιδρυτή της. Πολλές 

φορές η συναυλία ολόκληρη είναι αφιερωμένη στο έργο του. Η επιλογή των έργων 

σαφώς σχετίζεται με την υποχρέωση της ορχήστρας για την διάσωση και αξιοποίηση 

του έργου του Μάνου Χατζιδάκι. Όμως μέσα από αυτό συντελείται κάτι μεγαλύτερο:  

με την  επιτέλεση της μουσικής του, καθίσταται  κι εκείνος παρών, ανάμεσα στην 

ορχήστρα και τον ακροατή.      

 

Συναυλίες εκτός Αθηνών 

Η Ορχήστρα των Χρωμάτων, μπορεί να είχε σαν βάση της την πρωτεύουσα και 

οι περισσότερες συναυλίες να λάμβαναν χώρα σε αίθουσες και χώρους των Αθηνών, 

όμως με την πρώτη ευκαιρία έκανε ταξίδια σε άλλες πόλεις της χώρας, προκειμένου 

                                                      
125 «Blue και blues για τα τρία χρόνια χωρίς το Μάνο Χατζιδάκι» 12.06.1997, χωρίς τίτλο εφημερίδας, 
αρθρογράφο και σελίδα, αρχείο Μ.Λογιάδη. 
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να κοινωνήσει την τέχνη της με όλους τους Έλληνες. Έλαβε μέρος σε φεστιβάλ, σε 

διαγωνισμούς, σε συνέδρια, σε μεγάλες διοργανώσεις της χώρας, κ.α. Επίσης πολλές 

φορές εκπροσώπησε την χώρα σε διοργανώσεις που λάμβαναν χώρα στο εξωτερικό.  

1995 Διεθνές φεστιβάλ Πάτρας (15/7), 1ο φεστιβάλ χορού Καλαμάτας (24/7) 

1996 Ηράκλειο Κρήτης (7/8) 

1997 Θεσσαλονίκη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ’97 (22/3) 

1998 Λονδίνο(15/6), Λισαβώνα (7/7) 

1999 Δελφοί (10/7) 

2000 Λονδίνο (6/5) 

2001 Θεσσαλονίκη (6/10) 

2002 Tίρανα (25/3), Πάτμος (13-9) 

2003 - 

2004 Θεσαλονίκη (9/1), Επίδαυρος (3/7), Χίος (8/10), Κωνσταντινούπολη 
(22-26/11) 

2005 - 

2006 Πάτρα (23/9, 9/12), Ιωάννινα (2/12) 

2007 Λεμεσός (22/6), Λευκωσία (25/6), Ρόδος (21/7) 

2008 Καλαμάτα (7/6),  Ανώγεια (2/8), Κεφαλονιά (26/8), Μαδρίτη (27-9) 

2009 Αργοστόλι (23/8), Κύπρος (1/9), Ρώμη (15-10) 

2010 - 

2011 - 

(πίνακας 7, συναυλίες εκτός Αθηνών) 

Η ορχήστρα των Χρωμάτων, αφήνοντας για λίγο την βάση της και θέλοντας να 

μοιραστεί την ορχηστρική μουσική με όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, 

έδωσε, όπως διαπιστώνουμε από τον παραπάνω πίνακα, πολυάριθμες συναυλίες σε 
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πολλές πόλεις (Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Χίο, Καλαμάτα, Αργοστόλι, 

Κωνσταντινούπολη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λεμεσός, Λευκωσία, Ανώγεια, κ.α.). 

Εμμένοντας πιστή στη θέση της για επικοινωνία της μουσικής με άλλες τέχνες, έλαβε 

μέρος σε φεστιβάλ, όπως το φεστιβάλ χορού της Καλαμάτας, στο διεθνές φεστιβάλ 

Κύπρια, στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Έλαβε μέρος, επίσης, σε 

φεστιβάλ μουσικής, όπως στο φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής της Πάτμου και στο 

φεστιβάλ της Πάτρας. Ακόμα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο εξωτερικό, 

συμμετέχοντας με συναυλίες σε δρώμενα πολιτιστικού, πολιτικού και ιστορικού 

ενδιαφέροντος, με συναυλίες στο Λονδίνο, στη Λισαβώνα, στη Μαδρίτη, στη Ρώμη, 

στην Κωνστααντινούπολη, στα Τίρανα. «Σ’ ένα κατάμεστο Queen  Elizabeth οι 

εκδηλώσεις ‘Greece in Britain-Voices from Greece’», γράφει ο Γιώργος 

Καρουζάκης126, ενώ άρθρο της Όλγας Σελλα είχε προηγηθεί στην Καθημερινή «Με 

Χρώματα στο Φεστιβάλ της Άνοιξης, η Ορχήστρα των Χρωμάτων στη Βουδαπέστη»127, 

υπογραμμίζοντας τη μεταφορά του ελληνικού στοιχείου σε πόλεις του εξωτερικού 

μέσω της μουσικής επιτέλεσης της ορχήστρας.  Σε κάποια ταξίδια κλήθηκε να παίξει 

τον ρόλο της πρέσβειρας πολιτισμού, όπως όταν ταξίδεψε με τον πρωθυπουργό κ. 

Κ.Σημίτη και τον υπουργό Πολιτισμού κ. Ε. Βενιζέλο στην Λισαβώνα για οργανωτικά 

ζητήματα που αφορούσαν την πολιτιστική Ολυμπιάδα και διμερείς πολιτιστικές 

ανταλλαγές. Για το ταξίδι αυτό, ο τύπος ανάμεσα στις πολιτικές ειδήσεις, ανέφερε 

πως «Εξαιρετική εντύπωση δημιούργησε η συναυλία της Σαββίνας Γιαννάτου, που 

συνοδευόταν από την Ορχήστρα των Χρωμάτων, υπό τη διεύθυνση του Μίλτου 

Λογιάδη στο Αμφιθέατρο Καμόες, εντός του χώρου της EXPO ’98 στη Λισαβώνα128». 

    

 

5.2.β.  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Το 1996, με αφορμή την επέτειο των εκατό χρόνων από τη γέννηση του 

μεγάλου Έλληνα συνθέτη και μαέστρου Δημήτρη Μητρόπουλου, η Ορχήστρα των 

                                                      
126 Καρουζάκης Γιώργος, «Με ήλιο της Ελλάδας», Ελευθεροτυπία, 9.5.2000. 
127 Όλγα Σελλα, «Με Χρώματα στο Φεστιβάλ της Άνοιξης, η Ορχήστρα των Χρωμάτων στη 
Βουδαπέστη», Καθημερινή, 13.03.1997. 
128 «Πολιτιστική συνεργασία Ελλάδας-Πορτογαλίας», Ελεύθερη ώρα, 09.07.1998, σελ.2. 
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Χρωμάτων, έχοντας την αρωγή του υπουργείου πολιτισμού, πήρε την πρωτοβουλία 

να ιδρύσει και να διοργανώσει έναν νέο θεσμό, τον διεθνή διαγωνισμό «Δημήτρης 

Μητρόπουλος». Η διεξαγωγή του διαγωνισμού λάμβανε χώρα κάθε χρόνο στην 

Αθήνα, εναλλάξ για σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας. «Έναν φιλόδοξο θεσμό 

καθιερώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν, από τον 

Νοέμβριο, η Ορχήστρα των Χρωμάτων και το Μέγαρο Μουσικής. ‘Διεθνής 

Διαγωνισμος Δημήτρη Μητρόπουλου’ θα είναι η επωνυμία του και θα είναι 

αφιερωμένος στη διευθυνση ορχήστρας και στη σύνθεση συμφωνικής μουσικής, 

εναλλάξ κάθε χρόνο....», γράφει σε άρθρο της η Γιώττα Σύκκα129. Ως βασικό στόχο 

είχε την παρακίνηση των νέων μουσικών να εμπνευστούν από την ανιδιοτελή 

αφοσίωση του Δημήτρη Μητρόπουλου στη μουσική. Ο Χρήστος Λαμπράκης στο 

πρόγραμμα του πρώτου έτους130 του διαγωνισμού σημειώνει: «Ο διεθνής 

διαγωνισμός «Δημήτρης Μητρόπουλος» για μαέστρους και συνθέτες, που 

διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Πολιτισμού με τη συνεργασία της Ορχήστρας των Χρωμάτων και του Οργανισμού 

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, φιλοδοξεί να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του μεγάλου 

μουσικού, ακολουθώντας τα χνάρια του στον τομέα της βοήθειας και της ανάδειξης 

νέων μουσικών»131. 

Ο διαγωνισμός πολύ σύντομα κατέκτησε σημαντική θέση ανάμεσα στους 

διεθνείς διαγωνισμούς. Πολυάριθμοι διαγωνιζόμενοι από όλο τον κόσμο έσπευσαν 

να λάβουν μέρος από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας του νέου θεσμού 

«Συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο στο διαγωνισμό ’Δημήτρης Μητρόπουλος’»132, 

γράφει ο Κώστας Καλογράνης, στο μόλις πρώτο έτος της διοργάνωσης του θεσμού.  

Η εφημερίδα ’Δημοκρατικός Λόγος’, για το ίδιο έτος, υπογραμμίζει «Σκληρός 

ανταγωνισμός για τα βραβεία ‘Δημήτρης Μητρόπουλος’»133.  Για τα επόμενα έτη το 

ενδιαφέρον για το διαγωνισμό ήταν μεγάλο. «Πάμε για διεύθυνση ορχήστρας! 200 

                                                      
129 Σύκκα Γιώτα, Διεθνής Διαγωνισμός Δημήτρη Μητρόπουλου,  Καθημερινή, 06.01.1996. 
130 Πρόγραμμα του Διεθνή Διαγωνισμού «Δημήτρης Μητρόπουλος», Αθήνα 1998, σελ.15 
131 Λαμπράκης Χρήστος, Πρόγραμμα του Διεθνή Διαγωνισμού «Δημήτρης Μητρόπουλος», 1996, σελ.9. 
132 Κώστας Καλογράνης, «Συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο στο διαγωνισμό ’Δ.Μητρόπουλος», Το 
Όνομα, 19.06.1996. 
133 «Σκληρός ανταγωνισμός για τα βραβεία ‘Δημήτρης Μητρόπουλος’133, Δημοκρατικός Λόγος, 
19.6.1996, χωρίς αρθρογράφο και σελίδα, αρχείο Μ.Λογιάδη. 
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για το διαγωνισμό ‘Δ. Μητρόπουλος’134, γράφει η Ελευθεροτυπία, στις 9.11.2000.  

Ακόμα και κατά τα χρόνια κατά τα οποία η Ορχήστρα των Χρωμάτων αντιμετώπιζε 

δυσκολίες, ο τύπος συνέχιζε να παρατηρεί και να υπογραμμίζει το μεγάλο 

ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό. «171 μουσικοί από 44 χώρες δήλωσαν συμμετοχή 

στον φετινό 12ο διαγωνισμό, κορυφαία ετήσια διοργάνωση της Ορχήστρας των 

Χρωμάτων. Η τελική φάση με 16 φιναλίστ, πραγματοποιείται την Κυριακή στο 

Μέγαρο Μουσικής»,135 αναφέρει η  Νάταλι Χατζηαντωνίου. Το υψηλό κύρος του 

διαγωνισμού διασφαλιζόταν από τα μέλη της κριτικής επιτροπής, την οποία 

απάρτιζαν διακεκριμένες προσωπικότητες  της διεθνούς μουσικής κοινότητας όπως 

οι Luciano Berio (1997),  Sir Neville Mariner, Olaf Koch, Rolf Reuter, Stanley Drucker 

(1998),  George Crumb, Paul Metano, Joy Reise, Claude Samuel (1999), Rudolf Barsai, 

Rudolf Buckmann, Cesare Mazzonis, Ulrike Range (2002), Alpastan Ertungealp (2003), 

Elmar Weinngarten, Jerome Kaltenbach, (2006), Rodion Shchedrin, Violeta Dinescu, 

Christin Jost, Jose Manuel Lopez Lopez (2007), Clauw Peter Flor (2010) και οι Έλληνες 

Θεόδωρος Αντωνίου, Αλέξανδρος Μυράτ (1998), Αργύρης Κουνάδης (1999), Λουκάς 

Καρυτινός, Μίλτος Λογιάδης, (2001), Νίκος Αθηναίος, Νίκος Τσούχλος (2010). 

Σε ένδειξη εκτίμησης του υψηλού επιπέδου του διαγωνισμού η ορχήστρα 

δωματίου της Βιέννης, Wienner Kammerochester, προσέφερε τη μόνιμη συνεργασία 

της, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πρώτους νικητές  να δώσουν συναυλία στο 

Konzerthaus της Βιέννης136.  

Τα έτη 2000 ως το 2004 ο διαγωνισμός είχε στόχο την «Όπερα της Γης», η 

οποία ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την 

Ορχήστρα των Χρωμάτων  και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σκοπός της ήταν η 

παραγγελία και παραγωγή ενός καινούργιου έργου μουσικού θεάτρου στο πλαίσιο 

της πολιτιστικής Ολυμπιάδας 2001-2004. Οι διαγωνισμοί που έλαβαν χώρα κατά τα 

έτη 2001, 2002 και 2003 ανέδειξαν τους συντελεστές αυτού του επιχειρήματος. Μέσα 

από αυτή την διαδικασία επιλέχθηκε το έργο, ο διευθυντής ορχήστρας και οι σολίστες 

                                                      
134 Σβώλος Γιάννης, «Πάμε για διεύθυνση ορχήστρας! 200 για το διαγωνισμό ‘Δ. Μητρόπουλος’», 
Ελευθεροτυπία, 9.11.2000, σελ 30. 
135 Νάταλι Χατζηαντωνίου, «Υπάρχουν και σοβαρές πλευρές στη χώρα μας», Ελευθεροτυπία, 
09.11.2008, χωρίς σελίδα, αρχείο Μ.Λογιάδη 
136 Γιάννης Σβώλος, «Στα χνάρια του Δημήτρη Μητρόπουλου», Ελευθεροτυπία, 09.11.2005, σελ. 29, 
αρχείο Μ.Λογιάδη. 



93 
 

οι οποίοι επιτέλεσαν αυτή την παράσταση. Ο Διαγωνισμός σύνθεσης του 2001 

διεξήχθη προκειμένου να αναδείξει τον συνθέτη του νέου έργου. Το πρώτο βραβείο 

απέσπασε ο Βασίλ Τόλε (Αλβανία), με την όπερά του ‘Ευμενίδες’. Ο καλλιτεχνικός  

διευθυντής της Ορχήστρας των Χρωμάτων στον τύπο της εποχής σε άρθρο137 δήλωνε 

«ευτυχής που, παρά τις αντιξοότητες, υλοποιείται ένα σχέδιο που προάγει την υψηλή 

συνεργασία και την ευγενή άμιλλα μεταξύ των λαών». Ο Διαγωνισμός για διεύθυνση 

ορχήστρας του 2002 είχε ως αντικείμενο τη διεύθυνση όπερας. Ο Alpastan Ertungealp 

(Τουρκία), ο οποίος αναδείχθηκε νικητής, ανέλαβε να ετοιμάσει και να διευθύνει την 

όπερα ‘Ευμενίδες’ του Βασίλ Τόλε.  Ο Διαγωνισμός του 2003 διεξήχθη κατ΄εξαίρεση 

για το τραγούδι, ώστε να επιλεχθούν οι τραγουδιστές που ανέλαβαν την ερμηνεία 

των ρόλων. Οι ακροάσεις του πρώτου γύρου έγιναν στη Βοστώνη, στο Μόναχο, στο 

Τόκιο και στην Αθήνα138.  Από τον δεύτερο γύρο του Διαγωνισμού που διεξήχθη στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι προκριθέντες εννέα (9) μουσικοί προέρχονταν από 

επτά χώρες και ήταν η Βούλα Αμοιραδάκη και η Άννα Παγκάλου (Ελλάδα), η Μισίκο 

Χαγκάσι (Ιαπωνία),  ο Χιρογιούκι Ναρίτα (Κορέα), ο Βέι Λογκ Τάο (Κίνα), η Άννα 

Τονέεβα και η Τατιάνα Ρουμπίνσκαγια (Ρωσία), η Κατερίνα Χελμπέκοβα (Τσεχία) και 

η Μόνικα Σάβες (Μεξικό)139. Το  έργο προοριζόταν να παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 

2004 σε πλήρη σκηνική μορφή στο Αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας, σε σκηνοθεσία του 

διεθνούς φήμης σκηνογράφου και σκηνοθέτη Όπερας Γιάννη Κόκκου. Το σύνολο της 

διοργάνωσης της ‘Όπερας της Γης’ επρόκειτο να καθοδηγηθεί από διεθνή επιτροπή 

υπό την προεδρία του Cesare Mazzonis, συμβούλου του μουσικού Φλωρεντινού 

Μαϊου140. Εν τέλη, λόγω οικονομικών προβλημάτων και κακού προγραμματισμού της 

Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, αυτό δεν κατέστη δυνατόν και παρουσιάστηκε σε μορφή 

κοντσερτάντε141 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 30/9 και στις 1/10 του 2005142.  

Ο διαγωνισμός συνέχισε να διεξάγεται ως το 2010, έχοντας επιτυχία καθώς 

και  μεγάλη ανταπόκριση από την παγκόσμια μουσική κοινότητα, τόσο από 

διαγωνιζόμενους όσο και από σπουδαίους ανθρώπους της διανόησης. Μετά την 

                                                      
137 Χατζηαντωνίου Ναταλί, «Ευμενίδες’ εξ Αλβανίας», Ελευθεροτυπία, 22.09.2003. 
138 Πρόγραμμα του διαγωνισμού ‘Δημήτρης Μητρόπουλος’ 2003, σελ.13. 
139 Σβώλος Γιάννης, «Οι ευμενίδες της παγκοσμιοποίησης», Ελευθεροτυπία, 10.12.2003.  
140  Πρόγραμμα του διαγωνισμού Δημ. Μητρόπουλος, Αθήνα 2003, σελ.13. 
141   Παρουσίαση λυρικού έργου, χωρίς σκηνικά και κοστούμια. 
142 «Ευμενίδες του Τόλε με μορφή κοντσερτάντε στο Ηρώδειο», Καθημερινή, 22/09/2005. 
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αποχώρηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, του κ. Γ.Κουρουπού δεν 

προγραμματίστηκε ξανά η διεξαγωγή του θεσμού αυτού. 

 

5.2.γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ 

Η Ορχήστρα των Χρωμάτων, μέσα από τις δράσεις και τις συναυλίες της 

θέλησε να συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο βίο. Για το λόγο αυτό πραγματοποίησε 

συναυλίες σε συνεργασία με κοινωνικούς και κοινωφελείς φορείς, συνεργάστηκε με 

ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έγινε το 

μουσικό βήμα από το οποίο είτε παρουσιάστηκε είτε βραβεύτηκε το έργο μικρών 

παιδιών και νέων ανθρώπων, έδωσε συναυλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα και 

εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνείς διοργανώσεις.  

1995 Συναυλία της ορχήστρας για την στήριξη του ΟΚΑΝΑ (26/6) 

1996 - 

1997 Συναυλία της ορχήστρας, ενταγμένη στις εκδηλώσεις Θεσσαλονίκης, 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ’97 (22/3) 

1998 - 

1999 Συμμετοχή με συναυλία στο Διεθνές Συμπόσιο του Ευρωπαϊκού 
Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (10/7). 
Συναυλία της ορχήστρας αφιερωμένη στα παιδιά με ειδικές ανάγκες 
(11/11) 

2000 Συμμετοχή στο παγκόσμιο τηλεοπτικό μήνυμα. Η Ορχήστρα των 
Χρωμάτων εκπροσώπησε την χώρα για το καλωσόρισμα του αιώνα 

2001 Συμμετοχή της ορχήστρας στις εκδηλώσεις στη Ρωμαϊκή αγορά για το 
έτος Σωκράτη (2400 χρόνια από το θάνατό του(13/7) 

2002 Συμμετοχή-συναυλία της ορχήστρας στο Φεστιβάλ Θρησκευτικής 
μουσικής στην Πάτμο (13/9) 

2003 Συναυλία της ορχήστρας με τη συμμετοχή της χορωδίας του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (22/4) 

2004 Συναυλία της ορχήστρας στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου 
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Αθηνών (22/1) 
Συναυλία της ορχήστρας σε διοργάνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών 
για την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ένωση (9/5) 
Συναυλία της ορχήστρας στο Αττικό μετρό με παρουσία του Προέδρου 
της Κυβερνήσεως Κ.Καραμανλή (12/6) 
Συμμετοχή στην έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων (13/8) 
Διαγωνισμός παιδικού τραγουδιού με την συμμετοχή της ορχήστρας 
(7/9) 
Συναυλία με έργα συνθετών των ‘νέων χωρών’ της Ευρώπης (5/2) 
Συμμετοχή της ορχήστρας με συναυλία στο συνέδριο της Ψυχιατρικής 
(16/10)  

2005 Συμμετοχή με συναυλία της ορχήστρας στην απονομή βραβείων 
παιδικού βιβλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (22/3) 
Συναυλία της ορχήστρας σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (29/6) 
Συναυλία της ορχήστρας με την συμμετοχή των υποτρόφων του 
Σωματείου Μαρία Κάλας και του Συλλόγου ‘Οι Φίλοι της Μουσικής’ 
(15/4) 

2006 Συναυλία της ορχήστρας σε διοργάνωση των Σωματείων Φίλων 
Κοινωνικής Παιδιατρικής (2/2) 

Συναυλία της ορχήστρας σε διοργάνωση  του προξενείου της Ακτής του 
Ελεφαντοστού και η Ελληνική Δράση Αφρικής υπέρ των παιδιών 
φορέων του Aids (6/2) 

Συναυλία της ορχήστρας με νέους λυρικούς καλλιτέχνες στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής  (13/5) 

Συναυλία της ορχήστρας με συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας των 
Εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη (3/6) 

Συναυλία της ορχήστρας στην απονομή των διεθνών Βραβείων 
Αλέξανδρος Ωνάσης (18/10) 

2007 Συναυλία της ορχήστρας στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη 
Ρόδο για το ολοκαύτωμα των Εβραίων (21/7) 

2008 _ 

2009 Συναυλία της ορχήστρας αφιερωμένη στο κοινωφελές ίδρυμα 
Αλέξανδρος Ωνάσης (25/10) 

Συναυλία της ορχήστρας στη Ρώμη για τον ΟΗΕ (15/10) 

2010 - 
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2011 - 

(πίνακας 8, συναυλίες φιλανθρωπικού, πολιτικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα) 

Όπως καταγράφεται από τις δραστηριότητές της, η Ορχήστρα των Χρωμάτων 

διοργάνωσε ή συμμετείχε σε συναυλίες, οι οποίες δεν είχαν μόνο καλλιτεχνικό 

χαρακτήρα. Πολλές φορές  είχαν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και άλλοτε κοινωφελή. 

Πολλές εκδηλώσεις της διοργανώθηκαν μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής 

ευαισθησίας προκειμένου να στηριχτούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (συναυλία για 

τη στήριξη του ΟΚΑΝΑ, υπέρ των παιδιών με ειδικές ανάγκες καθώς κι επίσης υπέρ 

των παιδιών φορέων του AIDS). «Το χαμόγελο της Τζοκόντας για το χαμόγελο των 

παιδιών», διαβάζουμε στη Βραδυνή143, σε άρθρο που επευφημεί τη συμβολή της 

ορχήστρας. Άλλωτε πάλι, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα άλλων επιστημών, 

σωματείων ή πολιτιστικών φορέων έδωσε συναυλίες όπως εκείνη για το συνέδριο 

της Ψυχιατρικής, ή για το συμπόσιο του Ευρωπαίκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.  

Δεν ήταν λίγες οι φορές που συμμετείχε σε εθνικές Πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως 

με την συμμετοχή της στις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστική πρωτεύουσα 

της Ευρώπης ’97, στο Παγκόσμιο τηλεοπτικό μήνυμα για το καλωσόρισμα του 21ου 

αιώνα, με τη συναυλία για την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη 

συναυλία με έργα συνθετών των ‘νέων χωρών’ της Ευρώπης144, με την συμμετοχή της 

στις τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων,  αλλά και στο πολιτιστικό πρόγραμμα για τους 

Παραολυμπιακούς,  ή με την συναυλία στη Ρώμη για τον ΟΗΕ.  

Ένα από τα κύρια μελήματα της ορχήστρας ήταν ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας 

των δραστηριοτήτων της. Επιδίωξή της ήταν να εντάσσει στις συναυλίες της 

ανθρώπους μικρότερων ηλικιών και να τους κάνει κοινωνούς της μουσικής τέχνης. 

Για το λόγο αυτό διοργάνωσε συναυλίες όπου συμμετείχαν νεανικές χορωδίες ή νέοι 

καλλιτέχνες. Πολυάριθμες ήταν οι συμμετοχές σε συναυλίες της ορχήστρας νέων της 

χορωδίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, των 

                                                      
143 «Λαμπρή συναυλίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων αφιερωμένη στους σκοπούς της ΕΛΕΠΑΠ», Η 
Βραδυνή, 21.11.1999, σελ.78. 
144 «Άρωμα Ολυμπιακής χρονιάς», Ελευθεροτυπία, 13.01.2004, χωρίς αρθρογράφο, χωρίς σελίδα, 
αρχείο Μ.Λογιάδη. 
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υποτρόφων του Σωματείου Μαρία Κάλας και του συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, 

αλλά και ανεξάρτητων με φορέα εκπαίδευσης νέων λυρικών καλλιτεχνών. Στη 

δημιουργική δράση συμπεριέλαβε και την παιδική ηλικία, μέσα από συναυλίες όπου 

συμμετείχαν παιδικές χορωδίες (όπως η παιδική χορωδία των εκπαιδευτηρίων Νέα 

Γενιά Ζηρίδη), αλλά και μέσα από τον Διαγωνισμό Παιδικού Τραγουδιού που 

διοργάνωσε στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων της για την Παραολυμπιάδα. 

Σε αυτόν τον διαγωνισμό σύνθεσης παιδικού τραγουδιού με την ονομασία «Άρση 

φωνών» ο τύπος145 έκανε ειδική μνεία, καθώς συνδύαζε την δημιουργία και την 

ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφορετικότητας με τα ολυμπιακά ιδεώδη. Στα 

πλαίσια του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε συναυλία η οποία συμπεριέλαβε τα 

τραγούδια που προκρίθηκαν στο διαγωνισμό και τα οποία ερμήνευσαν παιδιά 

ηλικίας 9-12 ετών146. Τέλος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα, μπορούμε να εντάξουμε συναυλίες οι οποίες ήταν συνδυασμένες με την 

ιστορική μνήμη και την παράδοση. Σε αυτές μπορούμε να εντάξουμε τη συναυλία του 

φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής στην Πάτμο, την αφιερωμένη στη μνήμη του 

ολοκαυτώματος των Εβραίων στη Ρόδο, καθώς και τη συναυλία που έγινε στη 

Ρωμαϊκή αγορά στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το έτος Σωκράτη.   

Ένα στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί, είναι η επιμέλεια των προγραμμάτων 

των συναυλιών. Αυτά, πολλές φορές είχαν την μορφή βιβλίου, περιλαμβάνοντας 

εκτός των πληροφοριών για τους συνθέτες και τους ερμηνευτές, ιστορικά, 

μορφολογικά και υφολογικά στοιχεία για την μουσική που επρόκειτο να ερμηνευτεί.  

Συνεπικουρικές προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν και οι εισαγωγικές ομιλίες, οι 

οποίες λάμβαναν χώρα πριν την έναρξη των συναυλιών και οι οποίες 

πραγματοποιόντουσαν από επαϊοντες, οι οποίες είχαν στόχο την ανάλυση των έργων 

που επρόκειτο να ακολουθήσουν, ώστε ο ακροατής να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα 

μουσικά έργα.  

Όλες οι δραστηριότητες της Ορχήστρας των Χρωμάτων υποδηλώνουν την 

διάθεση της για ενεργή συμμετοχή στην πολιτική, πολιτιστική και  κοινωνική ζωή του 

                                                      
145 «Πολιτιστικό πρόγραμμα για τους  Παραολυμπιακούς στο Μέγαρο», Κέρδος, 8.09.2004, σελ.62. 
146 «Ζεστό χειροκρότημα για τους λιλιπούτειους τραγουδιστές», Το Βήμα, 10.09.2004, χωρίς 
αρθρογράφο, χωρίς σελίδα, αρχείο Μ.Λογιάδη. 
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τόπου. Επιπροσθέτως, φαίνεται η διάθεση για ουσιαστική παιδεία μέσα από την 

διαδικασία συνεργασίας και συνύπαρξης με νέους ανθρώπους, που βρίσκονται σε 

στάδια ανάπτυξης και μάθησης. Μέσα σε ένα πλέγμα δράσης και εκπαίδευσης 

βασισμένο στη συνομιλία του παλιού και του νέου, του καταξιωμένου επαγγελματία 

και του μαθητή, φαίνεται να πρότεινε ένα δικό της εκπαιδευτικό σχέδιο.    

 
5.2.δ. Η ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

 

Η Ορχήστρα των Χρωμάτων δημιούργησε μια δισκογραφία η οποία 

ακολούθησε την αρχή της να προβάλει και να στηρίζει την ελληνική μουσική. 

Παράλληλα, μέσα από αυτή της την δραστηριότητα, κάλυψε το κενό που υπήρχε στην 

ελληνική δισκογραφία, σε ηχογραφήσεις έργων ελλήνων συνθετών.  

 

έτος 
ηχογρ/σης 

Συνθέτης, τίτλος δίσκου, εταιρία παραγωγής 

1997 Γρηγορίου Μιχάλης, Σκοτεινή Πράξη, Λύρα  
 

2000 Χρήστου Γιάννης, Γιάννης Χρήστου, ΑΝΚΗ productions 
 

2000 Κωνσταντινίδης Γιάννης, Πετρίδης Πέτρος, Γιάννης 
Κωνσταντινίδης, Πέτρος Πετρίδης,  ΑΝΚΗ productions 

2000 Astor Piazzolla, Astor Piazzolla, ΑΝΚΗ productions 
 

2001 Κουρουπός Γιώργος – Ευγένιος Τριβιζάς, Οι δραπέτες της 
σκακιέρας, ΑΝΚΗ productions 

2001 Σκαλκώτας Νίκος, Η Θάλασσα, ΑΝΚΗ productions 
 

2001 Πλατύραχος Νίκος, Σεπτέμβριος, Legend 
 

2001 Φαραντούρη Μαρία, Ένας Αιώνας Ελληνικό Τραγούδι, Legend 
 

2002 Κουμεντάκης Γιώργος, 4 έργα για τον Άρη Χριστοφέλλη, Σείριος  
 

2003 Γρηγορίου Μιχάλης, Μπλε, Legend 
 

2004 Μητρόπουλος Δημήτρης, Μουσική για τον Ιππόλυτο, Λέσχη του 
Δίσκου 

2004 Ξενάκης Γιάννης, Παπαϊωάννου Γιάννης Α., Συναφαί, Τρίτη 
Συμφωνία, Η Κηδεία του Σαρπηδόνα, Υπουργειο Πολιτισμού 

2004 Παπαδημητρίου Δημήτρης, Κ.Π.Καβάφης, Universal 
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2006 Κουμεντάκης Γιώργος, Λαπιδάκης, Μωυσίδης, Πρώτες Εκτελέσεις, 
Λέσχη του δίσκου 

2006 Κουρουπός Γιώργος, Το Μονόγραμμα, Λέσχη του Δίσκου 
 

2007 Θεοδωράκης Μίκης, Συμφωνική Μουσική Ι, Legend 
 

2007 Gershwin George, Maria Farantouri singw George Gershwin, 
Legend 

2008 Μούζας Αλέξανδρος, Music for an imaginary film, Naxos 
 

2008 Τσαλαχούρης Φίλιππος, Συλλογή 1, Λέσχη του Δίσκου 
 

2008 Πλατύραχος Νίκος, Από την Αυτοκρατορία των Σκιών, Legend 
 

2008 Γιαννάτου Σαββίνα – Γισδάκης Βασίλης, Τραγούδια του Αιγαίου, 
Legend 

(Πίνακας ν. 9, Η δισκογραφία της Ορχήστρας των Χρωμάτων.) 
 
Από τον παραπάνω πίνακα είναι πρόδηλο πως η δισκογραφία της Ορχήστρας 

των Χρωμάτων συμπεριέλαβε κατ’ εξοχήν συνθέσεις ελλήνων δημιουργών του 20ου 

και του 21ου αιώνα, σκιαγραφώντας πολλές όψεις της ελληνικής δημιουργίας. 

Ηχογραφήθηκε το έργο παλαιότερων συνθετών όπως του Π.Πετρίδη, του 

Γ.Κωνσταντινίδη, του Γ.Χρήστου, του Ι.Ξενάκη, του Σκαλκώτα, του Γ.Παπαϊωάννου, 

και του Δ.Μητρόπουλου. Το πλήθος των έργων του 21ου αιώνα που ηχογραφήθηκαν 

είναι μεγαλύτερο. Η δισκογραφία της ορχήστρας συμπεριέλαβε το έργο των 

Μ.Γρηγορίου, Γ.Κουρουπού, Ν.Πλατύραχου, Γ.Κουμεντάκη, Μ.Θεοδωράκη, Α.Μούζα, 

Φ.Τσαλαχούρη, του Λαπιδάκη, του Μωυσίδη, και  Δ.Παπαδημητρίου. Στις επιλογές 

των ηχογραφήσεων έντονη είναι και η παρουσία ελλήνων καλλιτεχνών που 

ερμηνεύουν τραγούδια της παράδοσης. 

Για άλλη μια φορά, έχει ενδιαφέρον να υπογραμμιστεί η παιδαγωγική 

διάσταση αυτής της δραστηριότητας. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων είχε πρόθεση να 

καταγράψει έργα Ελλήνων συνθετών παλαιότερων και σύγχρονων, ώστε να 

κληροδοτήσει στον φιλόμουσο και φιλομαθή Έλληνα μια αξιόλογη μουσική 

παρακαταθήκη που θα εξαίρει την καλή ελληνική μουσική και θα αντιδιαστέλει τη 

μουσική αυτή με τη μουσική της μαζικής κουλτούρας.  
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VI.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    
 

«Σαν άκουσαν οι φίλοι μου πως θα μιλήσω για τους νέους, ανησυχήσανε και 

φρόντιζαν να μάθουν τί θα πω. Δε θέλαν ν’ αποξενωθώ από τη νεολαία της χώρας και 

χάσω τη συμπάθεια της, λες κι ήμουν βουλευτής ή ποδοσφαιριστής και θαχανα τους 

ψηφοφόρους κι οπαδούς μου. Οι φίλοι μου ανησύχησαν, μα εγώ δεν τους φανέρωσα 

ότι το θέμα μου ήτανε το αυγό κι όχι οι νέοι. Δηλαδή, το πώς ένα αυγό μπορεί να 

δημιουργήσει εκκολαπτόμενο, μια κότα, ενώ ένας νέος σημερινός, έστω και 

εκκολαπτόμενος, δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει ένα αυγό.  

Και όπως αντιλαμβάνεσθε, γι’ αυτό φταίει η παιδεία η δωρεάν, το σύστημα 

το εκπαιδευτικό και διόλου η κότα με τ’ αυγό.... Και φυσικά δε συμφωνώ με την ιδέα 

μιας παιδείας που τη χαρίζουν δωρεάν, όχι χωρίς αντάλλαγμα, κατά πως 

φανερώνεται εκ των υστέρων. Και πρωτ’ απ όλα, τί εννοούμε λέγοντας παιδεία; την 

πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, 

αυτοκίνητο κι ακίνητο, με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλισθέντος, για, 

(sick)  την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου, με τεχνική 

αναθεώρησης κι ονειρικής δομής, με αγωνία απολευθέρωσης (sick) και με διαθέσεις 

μιας ιπτάμενης φυγής προς τ’ άστρα; 

Αυτήν την δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν τη δίνουν δωρεάν. Γιατί 

δε συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα ελέγχει, τα αναθεωρεί και τ’ 

αποδυναμώνει. ...» 147. 

Αυτά εκφωνούσε ο Μάνος Χατζιδάκις, από τη συχνότητα του Τρίτου 

Προγράμματος, στην εκπομπή του με τίτλο ’τα σχόλια του Τρίτου΄, την Κυριάκη στις 

10 Ιουνίου του 1979. Έχοντας επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα, έχοντας διαβιώσει για 

αρκετά χρόνια στην Αμερική και στη Γαλλία, έχοντας δει τα αποτελέσματα του 

καπιταλισμού στις ζωές των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων, γνωρίζοντας ότι είναι 

θέμα χρόνου αυτή η πραγματικότητα να έρθει και να καταλύσει την καθημερινότητα 

του Έλληνα, ήθελε να πάρει θέση, να εκφραστεί και να αποτρέψει, όσο περνούσε 

από το χέρι του, την ελληνική κοινωνία απο τον εγκλωβισμό στη μαζοποίηση και στον 

                                                      
147 Χατζιδάκις Μ., Τα Σχόλια του Τρίτου, Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα 1980, σελ.155-156. 
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λαϊκισμό. Δεν ήθελε «η πληροφορία και η τεχνική» να αντικαταστήσουν την 

ουσιαστική παιδεία που θα διαμόρφωνε «την ψυχική και πνευματική διάπλαση ενός 

ελεύθερου ανθρώπου» εν προκειμένω του Έλληνα. Ονειρευόταν η τέχνη και η 

ενημέρωση να είναι το μέσον που θα εκφράσει τις ανησυχίες του, που θα 

επικοινωνήσει με τον Έλληνα για να του θυμίσει πράγματα που ήδη ήξερε και που 

κινδύνευε να ξεχάσει, πράγματα που σχετίζονται με την ταυτότητά του, με την 

παράδοσή του, με την ιστορία του και τον πολιτισμό του. Φαίνεται να είχε συνείδηση 

και να ασπαζόταν πλήρως αυτό που ο Χορκχάιμερ εννοούσε όταν έγραφε πως «είναι 

αλήθεια ότι η οικογενειακή ζωή αντανακλούσε  πάντοτε την χυδαιότητα της 

δημόσιας ζωής, την τυραννία, τα ψέματα, την ηλιθιότητα της υπάρχουσας 

πραγματικότητας. Εξίσου αλήθεια είναι, όμως, ότι δημιουργούσε και τις δυνάμεις 

αντίστασης σ’ αυτά τα δεδομένα. Οι εμπειρίες και οι εικόνες που δίνουν εσωτερική 

κατεύθυνση στη ζωή κάθε ατόμου δεν θα μπορούσαν να αποκτηθούν έξω απ’ αυτήν. 

...Η βαθμιαία διάλυση της οικογένειας, η μεταμόρφωση της προσωπικής ζωής σε 

ελεύθερο χρόνο και του ελεύθερου χρόνου σε κοινότυπες και επαναλαμβανόμενες 

ενέργειες που επιτηρούνται ως την τελευταία λεπτομέρεια, στις ηδονές του γηπέδου 

και του κινηματογράφου, του μπεστ σέλερ και του ραδιοφώνου, είχε ως αποτέλεσμα 

της εξαφάνιση της εσωτερικής ζωής. Πολύ πριν αντικατασταθεί η κουλτούρα απ 

αυτές τις χειραγωγημένες ηδονές, είχε ήδη αποκτήσει μια τάση φυγής από την 

πραγματικότητα. Οι άνθρωποι κατέφευγαν σ΄ένα ιδιωτικό εννοιολογικό χώρο και 

επαναρύθμιζαν τη σκέψη τους όταν ωρίμαζε ο καιρός για την επαναρύθμιση της 

πραγματικότητας. ...Αλλά όταν ο άνθρωπος έχασε την ικανότητά του να πηγαίνει 

σ΄ένα τέτοιο καταφύγιο, έχασε και τη δύναμή του να συλλαμβάνει έναν κόσμο 

διαφορετικό απ΄αυτόν στον οποίο ζει. Αυτός ο άλλος κόσμος ήταν εκείνος της 

τέχνης»148.    Παρατηρώντας τον Έλληνα να αναλώνει την προσωπική του ζωή και να 

αλλοτριώνονται οι αξίες του δίχως να το αντιληφθεί, προκειμένου να υπηρετήσει τα 

οικονομικά συμφέροντα της σύγχρονής του κοινωνίας και νιώθωντας ο Χατζιδάκις 

την ηθική υποχρέωση ως άνθρωπος των Τεχνών και των Γραμμάτων της εποχής του, 

να μην αφήσει τη μαζική κουλτούρα να πνίξει την κοινωνία στην οποία ζούσε, 

                                                      
148 Χορκχάιμερ, «Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα», στο Αντόρνο Θ. – Λόβενταλ Λ. – Χορκχάιμερ Μ. – 
Μαρκούζε Χ., Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα, εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα, 1984 σελ. 55. 
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υπέδειξε μια πολιτισμική, πολιτική αλλά και εκπαιδευτική στάση διαφορετική από 

την προβεβλημένη από τα Μέσα. Μέσα από την συνολική του δράση κατέδειξε το 

ποιά  στοιχεία θα έπρεπε σύμφωνα με τη δική του άποψη να συνθέτουν την 

ταυτότητα του Νεοέλληνα. Από τις κοινωνίες στις οποιες είχε ζήσει, γνώριζε πως η 

μαζική κουλτούρα προσφέρει ένα σύνολο προϊόντων (μπεστ σέλερ, δίσκους ελαφράς 

ή νεανικής μουσικής, τυποποιημένες κινηματογραφικές ταινίες, περιοδικά, σήριαλ, 

προγράμματα, διαφημίσεις, ειδήσεις και ρεπορτάζ που παρουσιάζονται από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης)149 στον άνθρωπο. Προσπάθησε από τις θέσεις που κατείχε να 

ταρακουνήσει την κοινωνία, ώστε να γίνει περισσότερο σκεπτική και να μην 

επιτρέπει την επιβολή των προϊόντων της μαζικής κουλτούρας, «που δεν έχουν σχέση 

με την αισθητική και την ομορφιά αλλά με οικονομικά και άλλα συμφέροντα του 

βιομηχανικού και χρηματιστηριακού κεφαλαίου»150.  

Αρχικά θέλησε να αναμορφώσει το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας. Διάρθρωσε το περιεχόμενο των προγραμμάτων σε μια νέα φιλοσοφία, 

η οποία κινούνταν στους άξονες της παιδείας, της τέχνης και της ενημέρωσης, 

καθιστώντας το  προσιτό σε κάθε έλληνα. Άνοιξε τους μουσικούς ορίζοντες έξω από 

τις συντηρητικές επιλογές των προηγούμενων διευθύνσεων του Τρίτου. Ο Δημήτρης 

Παπανικολάου υποστηρίζει πως το Τρίτο του ‘Μάνου’ ακολούθησε «πολυθεματικό 

καταρτισμό προγράμματος, από εκπομπές μουσικού περιεχομένου με διάφορα είδη 

και παραδόσεις και από εκπομπές λόγου ή μουσικής και λόγου, με αντικείμενο τον 

ευρύτερο τομέα της τέχνης, της καλλιτεχνικής έκφρασης αλλά και του πνεύματος».151 

Εισήγαγε νέες αντιλήψεις για τον τρόπο δουλειάς, οργάνωσης και λειτουργίας του 

ραδιοφώνου, καθώς και νέους συνεργάτες. Εγκαινίασε την πρακτική της ανάθεσης 

σε Έλληνες δημιουργούς της σύνθεση νέων έργων. Οι αντιλήψεις του για τον τρόπο 

εργασίας, οργάνωσης και λειτουργίας του ραδιοφώνου, τον έφεραν σε 

αντιπαραθέσεις με μεγάλο σύνολο εργαζομένων στη ραδιοφωνία. Δέχτηκε επιθέσεις 

για την εισροή δικών του ανθρώπων, υπέρογκες αμοιβές, ελαστικό ωράριο εργασίας 

                                                      
149 Χορκχάιμερ Μ. Και Αντόρνο Τ., «Η βιομηχανία της κουλτούρας. Ο Διαφωτισμός ως εξαπάτηση των 
μαζών»  στο Αντόρνο Θ. – Λόβενταλ Λ. – Χορκχάιμερ Μ. – Μαρκούζε Χ., Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα, 
εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα, 1984, σελ 55. 
150 Σαρίκας Ζ., Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα, «Εισαγωγή», εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα 1984, σελ. 18. 
151 Παπανικολάου Δημήτρης, Το Τρίτο Πρόγραμμα της ελληνικής Ραδιοφωνίας στα χρόνια του Μάνου, 
εκδ. Fagotto Books, Αθήνα 2012, σελ. 116. 
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και διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Η έντονη προσωπικότητά του, μα περισσότερο 

η πεποίθηση για τον λόγο ύπαρξης και λειτουργίας μιας κρατικής ραδιοφωνίας ως 

ένας αρωγός παιδείας και δημιουργίας, του επέβαλαν να απαντήσει στις επιθέσεις 

που δεχόταν: «Και συνεχίζω με την ΕΡΤ. Γιατί τάχα βλέπω Ορνιθοκομείο, αυτόν τον 

ναό της νεοελληνικής αποτυχίας; (Ας μου συγχωρεθεί  απ΄τη Διεύθυνση το ότι δεν  

εκτιμώ ιδιαίτερα τις πνευματικές ανησυχίες της ΕΡΤ ή τους εκπαιδευτικούς της 

στόχους. Είναι γνωστό πως χρόνια τώρα προσπαθώ να διαχωρίσω τις ευθύνες του 

Τρίτου και των συνεργατών μου από το υπόλοιπον Ραδιομέγαρον που εννοεί να 

λειτουργεί μεγαλόπρεπα και μεσαιωνικά)152». (Σχόλιο του Τρίτου, της Κυριακής 25ης 

Φεβρουαρίου του 1979).  

Είναι η ίδια εποχή που, ως διευθυντής της Κρατικής Ορχήστας Αθηνών αλλά 

και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κάνει προσπάθειες να αναβαθμιστούν οι ελληνικές 

ορχήστρες.  Επιθυμεί «αλλαγή, καινούργια οργάνωση, δομή στη μουσική του τόπου, 

αυστηρή δουλειά, προγραμματισμό»153 και την μονοθεσία των μουσικών. Δυστυχώς 

ανακαλύπτει πως «τα σωματεία, το κοινό κι οι μουσικοί, σηκώνονται και φωνασκούν 

και ασκημονούν και απεργούν και στέλνουνε στον Τύπο δημοσιεύματα, λασπώνουν 

όσους τόλμησαν να οραματιστούν την αλλαγή, πάντοτε βασιζόμενοι στο ότι οι 

πολίτες οι πολλοί, τα εννιά εκατομμύρια οι Ρωμηοί, δεν ξέρουν τί συμβαίνει ακριβώς 

σ΄αυτήν την περιοχή που συνηθίσαμε να τήνε λέμε σοβαρή, και βέβαια 

κατ΄ευφημισμόν»154. Θα μεσολαβήσει η περιπέτεια με το περιοδικό Τέταρτο και 

σχεδόν μια δεκαετία, έως ότου εισακουστούν οι αλλαγές που προτείνει, δηλαδή να 

συμβεί η μονοθεσία, καθώς και η εισροή στους κόλπους των ορχηστρών νέων 

αξιόλογων μουσικών.  

Μόλις το 1989 θα είναι η χρονιά ίδρυσης της Ορχήστρας των Χρωμάτων, στη 

λειτουργία της οποίας θα ενσωματώσει την γνώση και τις δημιουργικές και 

εκπαιδευτικές του ανησυχίες. Οι απόψεις των φίλων και συνεργατών του που 

διαβάζουμε στην εφημερίδα ‘Τα Νέα’ ποικίλουν: «Η Ορχήστρα των Χρωμάτων ήταν 

η προσπάθεια του Μάνου να αντιπαρατάξει τον ενεργό πολίτη στο νωθρό κράτος, 

                                                      
152 Χατζιδάκις Μάνος, Τα σχόλια του Τρίτου, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1980, σελ. 126. 
153 Ο.π., σελ.122. 
154 Ο.π., σελ. 122-123. 
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που υπήρξε άστοργο έως ηλίθιο», κατέθεσε  μια εκδοχή , για λογαριασμό του 

συνθέτη , ο Νίκος Κούνδουρος, «Ήταν πιο προσωπικός ο λόγος», αντιπρότεινε ο 

Γιώργος Κουρουπός, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας των Χρωμάτων. 

«Ήθελε  να συνομιλήσει με τους μεγάλους μουσικούς της ιστορίας. Ένα λουτρό 

ανανέωσης, μέσα από αυτούς. Το θαυμαστό ήταν δε πως λειτουργούσε ως 

παιδαγωγός  και ως παιδαγωγούμενος συγχρόνως»155. Από τα λεγόμενα των 

συνεργατών του στις συντεντεύξεις που δόθηκαν για λογαριασμό της εργασίας 

αυτής, από το αρχειακό υλικό που έχει συλλεχθεί και που σχετίζεται τα προγράμματα 

της ορχήστρας και  άρθρα του τύπου που αναφέρεται στις δραστηριότητες της 

ορχήστρας αλλά και από τον πίνακα 1 της 5ης ενότητας,  μπορούμε να συμπεράνουμε 

πως η Ορχήστρα των Χρωμάτων ήταν το εγχείρημα του Μάνου Χατζιδάκι να 

δημιουργήσει ένα πολύπλευρο πολιτιστικό μόρφωμα. Ξεπερνώντας την νοοτροπία 

του δημοσιοϋπαλληλικού κατεστημένου, συγκρότησε μια ομάδα μουσικών των 

οποίων η δεξιοτεχνία επέτρεπε να μπορούν να παίζουν έργα που δεν περιελάμβανε 

το ρεπερτόριο των υπαρχουσών ορχηστρών. Στο νέο του εγχείρημα ενσωμάτωσε 

κάθε αξιόλογο στοιχείο των προηγούμενων δραστηριοτήτων του. Υπήρξε το μέσον με 

το οποίο μοιράστηκε με τον Έλληνα στοιχεία που ήθελε να μοιράζεται μαζί του από 

την εποχή που εξέπεμπε από τις συχνότητες του Τρίτου Προγράμματος. Με άλλα 

λόγια, παρατηρούμε στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, να συμβαίνει αυτό ακριβώς που 

έλεγε ο συνθέτης για το Τρίτο, να αγκαλιάζει  «όλα τα είδη μουσικής στο πιο ακριβό 

τους αποτέλεσμα. Ακόμα και τις άλλες τέχνες τις περιέχει ασυνήθιστα. Το Θέατρο, η 

Ποίηση, η Ζωγραφική θα σχηματίζουνε κύκλο μες τον οποίο η Μουσική, με όλες τις 

μορφές της, θα πηγαινοέρχεται αδιάκοπα απ΄ τις πηγές της ως τον παρόντα 

χρόνο156».  Άλλο κοινό στοιχείο ήταν το ότι υπήρξε  βήμα παρουσίασης  έργων 

σύγχρονων δημιουργών καθώς και, μέσα από τις παραγγελίες έργων,  η ίδια η αιτία 

της σύγχρονης δημιουργίας. Θέλοντας να καλλιεργήσει το ακροατήριο στις νέες 

μουσικές που επρόκειτο να ερμηνεύσει η Ορχήστρα,  επανέλαβε την τακτική των 

διαλέξεων και αναλύσεων που είχε υιοθετήσει στο παρελθόν τόσο στις εκπομπές του  

Τρίτου Προγράμματος αλλά και στις Γιορτές των Ανωγείων και στους Μουσικούς 

                                                      
155 Οι φίλοι θυμήθηκαν το Μάνο Χατζιδάκι, Τα Νέα, 28/04/1995, σελ. 27. 
156 Από το αρχείο της ΕΡΤ, Ένθετο Τρίτου Προγράμματος, 1-6 Σεπτεμβρίου, 1975. 



105 
 

Αυγούστους. Με τα μαθήματα που γίνονταν στο Αμφιθέατρο Ιατρικής 

Πανεπιστημίου Αθηνών, που περιελάμβαναν ομιλίες από συνθέτες ή μουσικολόγους 

με αναλύσεις των επόμενων προγραμμάτων των συναυλιών, με παραδείγματα από 

τα έργα που επρόκειτο να ερμηνευτούν, λειτούργησε σαν φορέας παιδείας. Με τις 

δραστηριότητες αυτές μοιράζονταν τόσο με τους ομότεχνους του όσο και με το 

φιλομαθές κοινό, στοιχεία γύρω από την τέχνη της σύγχρονης ή παλαιότερης 

μουσικής. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων λειτούργησε ακόμα ως το βήμα απ΄όπου 

μπορούσε να εκφράζει τις πολιτικές του απόψεις. Μέσα από συναυλίες έδωσε 

κατέθετε την πολιτική του άποψη, μοιραζόταν τους φόβους του και υπογράμμιζε τα 

κακώς κείμενα και τα σημεία των καιρών που πίστευε πως έπρεπε να επισημανθούν. 

Σημαντική στιγμή ήταν η πρώτη συναυλία του τέταρτου κύκλου υπό τον τίτλο 

‘διαμαρτυρία κατά του νεοναζισμού’, όπου μέσα στο πρόγραμμα της συναυλίας 

υπήρχε ξεχωριστό δισέλιδο έντυπο με ένα κείμενο του Μάνου Χατζιδάκι.   Στο 

κείμενο αυτό, το οποίο τιτλοφορείται ‘σκέψεις  και παρατηρήσεις για το 

αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού’ , ο συνθέτης , διορατικός, 

ενοχλημένος και δεικτικός ξεκινά λέγοντας  «ο νεοναζισμός , ο φασισμός, ο 

ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρωπικό φαινόμενο συμπεριφοράς δεν 

προέρχεται από ιδεολογία, δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία157». Και 

καταλήγει «ο νεοναζισμός είσαστε εσείς κι εμείς- όπως στη γνωστή παράσταση του 

Πιραντέλλο. Είμαστε εμείς, εσείς και τα παιδιά σας. Δεχόμαστε νάμαστε απάνθρωποι 

μπρος τους φορείς του AIDS, από άγνοια, αλλά και τόσο ‘ανθρώπινοι’ και 

συγκαταβατικοί μπρος τα ανθρωποειδή ερπετά του Φασισμού, πάλι από άγνοια, 

αλλά κι από φόβο κι από συνήθεια. Και το κακό ελλοχεύει, χωρίς προφύλαξη, χωρίς 

ντροπή. Ο Νεοναζισμός δεν είναι θεωρία, σκέψη και αναρχία. Είναι μια παράσταση. 

Εσείς κι εμείς. Και πρωταγωνιστής είναι ο Θάνατος»158. Στην παράσταση αυτή, μίλησε 

με ιδιαίτερη ανησυχία για όλα εκείνα που πίστευε πως θα απασχολούσαν μελλοντικά 

την κοινωνία. Για όλα εκείνα τα οποία ακολουθούν την έλλειψη αληθινής παιδείας, 

σκέψης και προβληματισμού. Προαισθανόμενος το δυσοίωνο μέλλον για την Έλληνα 

και τη ζωή του, θέλησε να τον επαγρυπνίσει και να τον παραινέσει να σκεφτεί την 

                                                      
157 Μάνος Χατζιδάκις, Ένθετο του προγράμματος της συναυλίας της 22/02/1993, Αθήνα 1993, σελ. 1 . 
158 Μάνος Χατζιδάκις, Ένθετο του προγράμματος της συναυλίας της 22/02/1993, Αθήνα 1993, σελ. 2. 
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κοινωνία και τον εαυτό του μέσα σε αυτή. Να επιλέξει την γνώση από την άγνοια, την 

κινητοποίηση από τη νωθρότητα, την δράση από την αδράνεια. Χρησιμοποιώντας σε 

ένα πολιτιστικό δρώμενο την συνδυασμένη δύναμη μουσικής και λόγου, μίλησε στην 

καρδιά και στο μυαλό του Έλληνα με τρόπο διαφορετικό, όμως άμεσο.    

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι δραστηριότητες της Ορχήστρας των 

Χρωμάτων κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου λειτουργίας της, είχαν την 

οργάνωση ενός φορέα παιδείας που προβάλλει τις νέες μουσικές και την πραγματική 

διδασκαλία τους όχι μόνο μέσω της ακρόασης αλλά και μέσω των μαθημάτων που 

προηγούνται, την μουσική δημιουργία και την ενθάρρυνση της σύνθεσης νέων έργων 

καθώς και την διακίνηση των ιδεών, της κριτικής σκέψης και του προβληματισμού 

περί της ανθρώπινης ελευθερίας και της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Με 

την απουσία του Μάνου Χατζιδάκι η ορχήστρα συνέχισε το έργο της πάνω στην 

φιλοσοφία του ιδρυτή.  

Εξακολούθησε να συμπεριλαμβάνει στα προγράμματά της όλα της είδη της 

μουσικής, δίνοντας έμφαση στην ελληνική και την σύγχρονη μουσική. Στην ήδη 

υπάρχουσα φιλοσοφία της προβολής κάθε είδους μουσικής, προσέθεσε και το 

λυρικό είδος, τις όπερες δηλαδή, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί σε 

προγράμματα της πρώτης περιόδου. Στα προγράμματα των συναυλιών της ήταν 

πρόδηλη η  συνεργασία με όλες τις τέχνες, την ποίηση, το θέατρο, τον κινηματογράφο 

και τον χορό. Στήριξε τη νέα δημιουργία τόσο με την παρουσίαση του έργου 

σύγχρονων δημιουργών αλλά και με την κατά παραγγελία ανάθεση σύνθεσης έργων. 

Επιστέγασμα της προσπάθειας αυτής υπήρξε ο διαγωνισμός Δημήτρης 

Μητρόπουλος’, που εξελίχθηκε σε έναν θεσμό παγκόσμιας εμβέλειας. Μέσω του 

διαγωνισμού αυτού, η Ελλάδα, κατέστη ανά τον κόσμο σημείο προώθησης και 

ανάδειξης της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας και της μαεστρικής τέχνης.  

Το εκπαιδευτικό της έργο, όπως συνάγεται από προηγούμενες ενότητες, 

δομήθηκε επάνω σε τρείς άξονες. Ο πρώτος αφορούσε την διάρθρωση των 

προγραμμάτων των συναυλιών, τα οποία συμπεριελάμβαναν έργα άγνωστα, 

σύγχρονα και παλαιότερα, με στόχο τη διεύρυνση του μουσικού ορίζοντα του 

ακροατή. Ο δεύτερος άξονας σχετιζόταν με την ενεργή μάθηση που προσέφερε η 

σύμπραξη νέων ανθρώπων αλλά και παιδιών με την ορχήστρα. Σε μεγάλο αριθμό 
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παραστάσεων  υπήρχαν συμμετοχές μεμονωμένων παιδιών και νέων, αλλά και 

παιδικών και νεανικών χορωδιών. Ο τρίτος άξονας σχετίζεται με την δισκογραφία την 

οποία έκανε η ορχήστρα. Οι επιλογές των έργων έγιναν με κριτήριο την έλλειψη της 

δισκογραφίας σε έργα σύγχρονα, αλλά και με την προβολή του έργου των ελλήνων 

συνθετών.  

Η ορχήστρα συνομίλησε με τα τεκτενόμενα της εποχής της μέσα από την 

συμμετοχή της σε πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα. Έδωσε συναυλίες προκειμένου 

να στηριχτούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σαν πρέσβυρα πολιτισμού, συνόδευσε 

πολιτικούς φορείς και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο εξωτερικό στο περιθώριο 

διπλωματικών ή διακρατικών εκδηλώσεων. Με άλλα λόγια κατάφερε να έχει μια 

ενεργή συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται η αξιόλογη συμβολή της Ορχήστρας των 

Χρωμάτων στο  πολιτικό, πολιτισμικό και κοινωνικό της συγκείμενο. Διακρίνεται η 

ιδιαίτερη προσπάθεια που έγινε τόσο επί Χατζιδάκι, όσο και από την επόμενη 

διεύθυνση, να λειτουργήσει η Ορχήστρα των Χρωμάτων ως ένας φορές πολιτισμού 

και παιδείας, ο οποίος «δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα 

ελέγχει, τα αναθεωρεί και τ΄αποδυναμώνει...»159. Θέλησε μέσα από τις 

δραστηριότητές της να επιδείξει την αποδοχή της διαφορετικότητας αλλά και έναν 

εναλλακτικό τρόπο στήριξης στον συνάνθρωπο και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

που χρήζουν χέρι βοηθείας. Έγινε ο τόπος μέσα από τον οποίο υποστηρίχθηκε η 

ελληνική παράδοση, τόσο στη μουσική όσο και στις άλλες τέχνες, αναδείχθηκε η 

σπουδαιότητα της γνώσης της και συσχετίστηκε με το παγκόσμιο πολιτισμικό 

γίγνεσθαι. Παρουσίασε τις εξελίξεις στη μουσική αλλά και σε όλες τις τέχνες. 

Λειτούργησε ως σχολείο στο οποίο μαθήτευσαν νέοι άνθρωποι και παιδιά και είδαν 

εκ των έσω την μουσική επιτέλεση. Έδωσε ερεθίσματα σε νέους δημιουργούς να 

συνθέσουν και τους υποστήριξε, παρέχοντας βήμα παρουσίασης της τέχνης τους. 

Άφησε παρακαταθήκη στην κοινωνία μια δισκογραφία η οποία ήταν ικανή να 

καταγράψει τις ανάγκες της εποχής της αλλά και το ιστορικό της συγκείμενο. Θέλησε 

με τη συμμετοχή της σε σημαντικές ιστορικές στιγμές να υπογραμμίσει την 

                                                      
159 Χατζιδάκις Μ., Τα σχόλια του Τρίτου, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1980, σελ. 156.  
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σπουδαιότητά τους και να ενεργοποιήσει τον Έλληνα πολίτη να τις αντιληφθεί και να 

δράσει.   
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Μουσικής). 

Ν. 2273/1994, Φ.Ε.Κ. 233/A/27-12-1994, άρθρο 7ο (Ορχήστρα των Χρωμάτων).  

Ν. 2273/1994, Φ.Ε.Κ. 233/A/27-12-1994, άρθρο 8ο (Η Καμεράτα- Ορχήστρα Φίλων της 

Μουσικής). 

 Ν. 2273/1994, Φ.Ε.Κ. 233/A/27-12-1994, άρθρο 10ο (Εθνική Λυρική Σκηνή). 

 

Οπτικοακουστικό υλικό 

Σκευάς Γιώργος (σκηνοθεσία), «Μάνος Χατζιδάκις και Γ’ Πρόγραμμα», παραγωγή 

Cinetic, 2000. 

Μασκλαβάνου Δώρα (σκηνοθεσία), «‘Ορχήστρα των Χρωμάτων’, 20 χρόνια», 

παραγωγή  Cinetic, 2008-2009. 

 

 

 

http://www.manoshadjidakis.com/
http://www.anogeia.gr/civilaziation/hatzidakis/ekdhlvseis-1981.html
http://www.anogeia.gr/civilazation/hatzidakis/anogeia-1980.html
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Παράρτημα 

 

Ι. Ένταξη του ραδιοφωνικού κοινού στην δημιουργία εκπομπών του Τρίτου 

Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 

Στην δημιουργία των εκπομπών, όπου υπήρχε η δυνατότητα, εντάχθηκε και 

το ραδιοφωνικό κοινό. Έγιναν προσκλήσεις, (μια εκ των οποίων παρατείθεται πιο 

κάτω), οι οποίες παρακινούσαν το κοινό να συμμετέχει ενεργά με δικές τους 

δημιουργίες. Οι ακροατές απέστελαν τα έργα τους στην Ραδιοφωνία, προκειμένου 

να περάσουν από αξιολόγηση που θα επέτρεπε στη συνέχεια, σε όσα από αυτά 

κριθούν ικανά, να ενταχθούν στις εκπομπές.  

ΤΑΧΥΔΡΑΜΑΤΑ 

 Το θεατρικό τμήμα του Τρίτου Προγράμματος μέσα στα πλαίσια της 

προσπάθειας για μια αμεσότερη επαφή και συνεργασία με τους ακροατές 

του, ανακοινώνει ότι θα δέχεται πολύ ευχαρίστως μικρά θεατρικά έργα 

(διάρκειας από 30’’ έως 5’) για την πρωτοποριακή εκπομπή 

ΤΑΧΥΔΡΑΜΑΤΑ (συν. Διάρκεια 10’). Διευκρινίζουμε πως τα μικρά αυτά 

έργα θα πρέπει να έχουν μια δραματολογική λειτουργικότητα, ενώ τα 

θέματά τους είναι εντελώς ελεύθερα. Το θεατρικό τμήμα του Τρίτου 

Προγράμματος θα διαλέγει τα καλύτερα ταχυδράματα, τα οποία και θα 

μεταδίδονται από την ομώνυμη εκπομπή, από τη νέα περίοδο. Την 

απόδοσή τους θα αναλάβει το «Θεατρικό Εργαστήρι» του Τρίτου 

Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αρχίσουν να στέλνουν τα 

ΤΑΧΥΔΡΑΜΑΤΑ τους στη διεύθυνση:  

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (εκπομπή Ταχυδράματα)  

Ε.Ρ.Τ. Αγία Παρασκευή.160 

 Οι θεατρικές αυτές εκπομπές δεν ήταν μια απλή απαγγελία κειμένου 

συνοδεία μουσικής, αλλά μια σύνθετη και πρωτότυπη δουλειά σε επίπεδο κειμένου, 

                                                      
160 Σκευάς Γ., Ντοκυμαντέρ Παρασκήνιο, με τίτλο ‘Μάνος Χατζιδάκις και Γ’ Πρόγραμμα’. 
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μουσικής και ραδιοτηλεσκηνοθεσίας.  Ερχόταν εις πέρας από μια ομάδα καλλιτεχνών 

προερχόμενων από διαφορετικές τέχνες, στις οποίες προστέθηκαν οι ακροατές. Το 

αποτέλεσμα ήταν νέες, φρέσκιες, γοητευτικές εκπομπές, παιδικές εκπομπές ή 

εκπομπές για την ποίηση, το θέατρο ή το μιούζικαλ. Ο Μάνος Χατζιδάκις, για μια 

ακόμα φορά, θέλησε  να εμπλέξει το κοινό στη διαδικασία δημιουργίας και 

παραγωγής και να μετατρέψει τους παθητικούς ακροατές σε ενεργά συμμετέχοντες 

συντελεστές των εκπομπών.    

 

 

ΙΙ. Τμήματα των συνεντεύξεων που αναλύθηκαν και ενσωματώθηκαν στην 
παρούσα εργασία 

 

Λόγοι ίδρυσης της Ορχήστρας των Χρωμάτων 

Σύμφωνα με τον κ. Μίλτο Λογιάδη: 

« Δεν ήταν το όνειρο μιας γερμανικής ορχήστρας αλλά το τί έλειπε 

σ’ αυτά τα ρεπερτόρια, τί έλειπε και ήθελε να προσθέσει ο ίδιος με την 

Ορχήστρα των Χρωμάτων. Αυτό ήταν το εναλλακτικό ρεπερτόριο, τα 

κομμάτια εκείνα τα οποία δε γνώριζε ο πολύς ο κόσμος. Ο κόσμος δε 

γνώριζε τη μουσική του Νίνο Ρότα, ο κόσμος δε γνώριζε τη μουσική του 

Μενότι, ο κόσμος δε γνώριζε ακόμα και τον Προκόφιεφ την εποχή εκείνη, 

πράγματα που εμάς σήμερα μας φαίνονται (χειρονομία τετριμμένου), 

είμαστε πολύ εξοικειωμένοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι την εποχή εκείνη το 

ρεπερτόριο ήταν ένας από τους κύριους στόχους του Χατζιδάκι που τον 

έκανε να φτιάξει το νέο ορχηστρικό σχήμα να φτιάξει δηλαδή μία 

ορχήστρα η οποία θα ασχολείτο με ένα ρεπερτόριο και πιο εναλλακτικό, 

πιο άγνωστο και σε κάποιες περιπτώσεις, ανάμεσα στα όρια μεταξύ 

κλασσικής μουσικής, κλασσικής σε εισαγωγικά δεν εννοώ την περίοδο της 

μουσικής και μουσικής διασκέδασης όπως διαχωρίζουν τις μουσικές οι 

Γερμανοί. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Χατζιδάκις του άρεσε 

να χρησιμοποιεί και μουσικές οι οποίες παίζανε ανάμεσα σ αυτά τα δύο 

είδη, κι όταν λέω διασκέδασης δεν εννοώ τίποτα άλλο παρά μουσικές 
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τύπου Πιατσόλα, Πιοβάνι και Νίνο Ρότα που έγραφαν μουσική για τον 

κινηματογράφο που γράφανε και πιο απλοποιημένα σε εισαγωγικά είδη 

συμφωνικής μουσικής. Αυτός ήταν ο ένας λόγος : το ρεπερτόριο.  Ο 

δεύτερος λόγος ήταν ότι αναζητούσε μία ορχήστρα από μουσικούς πολύ 

καλού επιπέδου που τους εμπιστευόταν, γι αυτό και στηρίχθηκε στους 

μουσικούς που είχε μέσα στο σύνολο με το οποίο έκανε τις συναυλίες του 

με τα δικά του έργα, ήταν ένα δωδεκαμελές, μέχρι και δεκαπέντε άτομα 

μπορούσε να φτάσει, ήταν ένα σύνολο το οποίο ένα περιοδίες στην 

Ελλάδα και έπαιζε τα δικά του τραγούδια και ήτανε μουσικοί όπως ο 

Σωκράτης ο Άνθης, ο Παναγιώτης ο Δράκος, ο Βαγγέλης ο Σκούρας, ο 

Βράσκος ο βιολιστής, ο Κινδύνης που παίζει βιόλα, ο Ταχιάτης που παίζει 

τσέλο, ήταν δηλαδή οι δικοί του μουσικοί. Αυτός ο πυρήνας ήταν και ο 

πυρήνας με τον οποίο ξεκίνησε την Ορχήστρα των Χρωμάτων. «Μια μαγιά 

δηλαδή πολύ καλών μουσικών, οι οποίοι θα ήταν αφοσιωμένοι στο 

επάγγελμά τους και δε θα λειτουργούσαν στη μουσική όπως ένας 

‘δημόσιος υπάλληλος‘. Ήταν εκφράσεις που και ο ίδιος χρησιμοποιούσε, 

δηλαδή ήθελε αφοσίωση και πνεύμα καλλιτεχνικό στους μουσικούς του». 

Αυτός ήταν ο δεύτερος λόγος και ο τρίτος λόγος ήταν ότι πίστευε ότι μία 

ορχήστρα η οποία θα λειτουργούσε μέσα σ’ αυτό το ρεπερτόριο και με 

αυτούς τους μουσικούς και χωρίς να ‘χει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις 

του δημοσίου, θα μπορούσε να ’ναι και πιο ευέλικτη, να παίρνει πιο 

εύκολα χορηγίες, θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτη στις κινήσεις της, στο τι 

θα επιλέξει να κάνει και νομίζω ότι όλα αυτά μαζί τον οδήγησαν στο να 

αποφασίσει να κάνει την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Το όνομα Ορχήστρα 

των Χρωμάτων  τα λέει όλα, είναι αυτό που είπα, ότι ήθελε οι μουσικοί 

να μην είναι και σαν εικόνα οι μαυροντυμένοι σοβαροφανείς ήρωες μιας 

απογευματινής συναυλίας για τους αστούς, αλλά να είναι οι άνθρωποι 

που μέσα από την αφοσίωσή τους και το καλλιτεχνικό τους πνεύμα, θα 

δώσουν όλη την παλέτα των ηχοχρωμάτων και των εικόνων που 

χρειάζεται ο μαέστρος για να ερμηνευτεί με τον καλύτερο τρόπο το 

κομμάτι. Και αυτή η εικόνα της παλέτας των ηχοχρωμάτων ταίριαζε πολύ 

σαν όνομα γι αυτό και ο όρος Ορχήστρα των Χρωμάτων, ορχήστρα 
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δηλαδή του πλούσιου και εναλλακτικού ρεπερτορίου, ορχήστρα των 

μουσικών που δεν έχουνε παρωπίδες και μπορούν να δουν όλο το φάσμα 

των χρωμάτων της ίριδας» (συνέντευξη του Μίλτου Λογιάδη,1/ 4/16).  

Σύμφωνα με τον κ. Βαγγέλη Σκούρα: 

……...Ξεκίνησε από κάποιους ανθρώπους που ήμασταν άμεσοι 

συνεργάτες του. Ήμασταν 8-10 άνθρωποι. Αναλάβαμε την ευθύνη μας 

εμείς όλοι να πάρουμε στην ορχήστρα τους ανθρώπους που πιστεύαμε 

ότι θα ανταπεξέρχονταν. Αργότερα, όταν μεγάλωσε η ορχήστρα έγιναν 

ακροάσεις. Και στις ακροάσεις ήμασταν όλοι. Δεν ήταν μόνος του.  

 …….Στα Χρώματα κάναμε προγράμματα που δεν μπορούσε να κάνει η 

Κρατική ή μια άλλη ορχήστρα. Όχι από ανικανότητα. Αλλά ας πούμε, αν 

ήθελε κάνει Milhaud, ένα έργο που συμμετέχουν 25-30 άτομα, τί να 

κάνουν οι υπόλοιποι από τους 120 μουσικούς μιας άλλης ορχήστρας; δεν 

είχαν ήταν ανταγωνιστικό, συμπληρωματικό ήτανε. Εξάλλου, ο Μάνος 

δεν είχε ανάγκη να κάνει ανταγωνιστικά πράγματα. (συνέντευξη Βαγγέλη 

Σκούρα, /10/16). 

 

Η σύσταση της Ορχήστρας και η σχέση του ιδρυτή με τον πρώτο πυρήνα Μουσικών 

της Ορχήστρας των Χρωμάτων και των μετέπειτα διευθυντών και συνεργατών. 

Σύμφωνα με τον κ. Γ.Κουρουπό: 

Οι πρώτοι μουσικοί ήταν πιστοί, ας πούμε, συνεργάτες κατ’ αρχήν αλλά 

και φίλοι του ίδιου του Μάνου του Χατζιδάκι. Και μέσα σε όλες τις 

ηχογραφήσεις, μην ξεχνάτε, είχα κι εγώ ως παιδί στα 19 μου χρόνια 

δουλέψει επανειλημμένα στα στούντιο  μαζί με τον Χατζιδάκι ως 

πιανίστας. 

……..Η δική μου η σχέση με τον Χατζιδάκι είναι μια πραγματικά μια πολύ 

μεγάλη σχέση μεγάλης και βαθιάς φιλίας και δεν άλλαξε από την πρώτη 

στιγμή που τον γνώρισα ως την τελευταία. Δηλαδή στην πραγματικότητα 

με γνώρισε πολύ νέο, γιατί αυτός ήταν ασφαλώς πιο μεγάλος. Εγώ πρέπει 
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να ‘μουνα 19 χρονών όταν κέρδισα ένα διαγωνισμό σε ένα φεστιβάλ. 

Ήταν το τρίτο φεστιβάλ και είχα περάσει στα τελικά και ζήτησε να με 

γνωρίσει και τότε γνωριστήκαμε, εν πάση περιπτώσει. Κάπου εκεί 

γνωριστήκαμε. Σε αυτόν τον διαγωνισμό πήρα μάλιστα το 3ο βραβείο. Και 

ο ίδιος είχε πάρει το 2ο γιατί μας είχε υπερσκελίσει ο Θεοδωράκης. Στο 3ο 

φεστιβάλ που γινότανε στην Αθήνα ακόμη. Την επόμενη χρονιά 

μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη το φεστιβάλ. …..Σημασία έχει ότι γίναμε 

φίλοι πραγματικοί και συνεργάτες γιατί εγώ τον βοηθούσα σε κάποια 

πράγματα που αυτός δεν είχε τον καιρό να κάνει, πράγματα που δεν είχε 

καταγράψει και έπρεπε κανείς με το αυτί να τα βρει. Ύστερα άρχισα να 

συμμετέχω στις ηχογραφήσεις όλες και άρχισα να δουλεύω ως μουσικός 

πολύ νωρίς στη ζωή μου, εξαιτίας του Μάνου γιατί μπήκα στα στούντιο, 

γνώρισα κόσμο, άρχισα να γράφω τη δική μου μουσική, μια πορεία 

παράλληλη, η οποία ποτέ δε χώρισε. 

…... Ήμουνα πάντα δίπλα του γιατί όλα τα σχέδια της ορχήστρας τα είχαμε 

συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί. Και επιπλέον ήδη την εποχή που 

αποφάσισε να ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, μου ζήτησε 

αμέσως να γράψω ένα έργο ειδικά γι αυτό. Μάλιστα μου ζήτησε σ’ ένα 

συγκεκριμένο έργο να κάνω μια διασκευή για ορχήστρα. Του είπα πως 

προτιμώ να γράψω ένα έργο εξ αρχής κι έγραψα ένα έργο βασισμένο σε 

ποίηση Ελύτη, ‘το μικρο Ναυτίλο’, ένα ορχηστρικό μου έργο, το οποίο 

παρουσιάστηκε φυσικά, αν δεν ήταν ο πρώτος χρόνος της ορχήστρας θα 

ήταν ο δεύτερος γιατί μέχρι να το γράψω ασφαλώς θα πήρε ένα κάποιο 

διάστημα. Θέλω να πω από την πρώτη στιγμή ήμουν πάντοτε εντός 

ορχήστρας, δεν ήμουν μακριά. Παρακολουθούσα τις πρόβες, 

παρακολουθούσα τις συναυλίες, βλεπόμασταν και μετά ή τρώγαμε ή 

πίναμε καφέ ως συνήθως, δηλαδή ήταν μία εποχή που τη ζούσα αρκετά. 

... Η (αρχική) σύσταση της ορχήστρας ήταν αρκετά μονολιθική με την 

έννοια ότι ο ίδιος είχε την απόλυτη ευθύνη του πράγματος και είχε 

συνεργάτες οι οποίοι ήταν στο κομμάτι το διοικητικό ή το τεχνικό. Δηλαδή 

οι βασικοί συνεργάτες ήτανε η Βίκυ η Γαλάτου, πολύ άξια γυναίκα που 
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έδωσε όλη της την ενέργεια σε αυτό. Αργότερα προστέθηκαν διάφοροι 

καλλιτέχνες και μουσικοί, μαέστροι που μπορούσαν να τον βοηθούν σε 

κάποια πράγματα. Ο Μίλτος ο Λογιάδης ήταν ένας από αυτούς, στον 

οποίο ανέθεσε πολλά πράγματα.  

 «Σίγουρα βασίστηκε σε ομάδες ανθρώπων με τους οποίους είχε 

δουλέψει. Όπως ο Βράσκος, ο Ροσουσάκης, ο Γκίνος, τέτοιοι μουσικοί, 

από τους καλύτερους μουσικούς, οι οποίοι όλοι βρισκόντουσαν σε μια 

άλλη ορχήστρα. Δεν είναι πως δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν. Έτσι, 

όλοι, άλλος στο Ραδιόφωνο και άλλος στην κρατική, όλοι κάπου υπήρχαν. 

Αλλά επειδή δεν υπήρχε μια τέτοια συχνότητα της λειτουργίας της 

ορχήστρας που να προσκρούσει οπουδήποτε ανάμεσα στις δύο 

ορχήστρες, έψαχνε και έβρισκε τις πρόβες και τις συναυλίες έτσι ώστε να 

μην συμπίπτουν τα καθήκοντά τους. Ήταν βασικά μια ομάδα μουσικών 

πολύ πολύ καλών που πραγματικά ανήκανε είτε στο ραδιόφωνο είτε στην 

κρατική ορχήστρα ή και στη Λυρική ακόμα.  

Ο Μίλτος Λογιάδης θυμάται πως: 

«Συνεργαστήκαμε πρώτη φορά το 1991 στο φεστιβάλ Καλαμάτας. Το 

φεστιβάλ Καλαμάτας ήταν ένας διαγωνισμός τραγουδιού που είχε 

ξεκινήσει από το φεστιβάλ της Κέρκυρας μερικά χρόνια πριν. Στην 

Κέρκυρα είχε διευθύνει ο ίδιος. Στην Καλαμάτα δεν ήθελε να διευθύνει 

και με κάλεσε το 1991 ύστερα από προτροπή ενός μουσικού από την 

ορχήστρα των Χρωμάτων, το Στέλιο τον Ταχιάτη, να κάνω εγώ τη 

διεύθυνση του φεστιβάλ αυτού. Εκεί γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε 

από κοντά, οπότε εκεί έγινε το συνοικέσιο και ο Μάνος Χατζιδάκις μου 

έκανε την πρόταση να γυρίσω από τη Γερμανία, να μείνω μόνιμα στη 

Ελλάδα και να αναλάβω ως βοηθός του, μόνιμος αρχιμουσικός της Ο.Χ. 

Αυτό έγινε το 1991 όπως είπαμε και με αυτές τις συνθήκες. Κατόπιν, 

πέρασε μία περίοδος που διηύθυνε ο Μάνος Χατζιδάκις την ορχήστρα και 

εγώ έκανα τις πρόβες και διηύθυνα και εγώ. Από ένα σημείο κι έπειτα 

άρχισε να κλονίζεται η υγεία του, οπότε έκανα εγώ τις περισσότερες 

συναυλίες.Θυμάμαι ότι η τελευταία του δημόσια εμφάνιση το 1993 
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πρέπει να τανε ή 1994 (δεν το θυμάμαι τώρα), που κάναμε μία συναυλία 

με έργα Πετρίδη και Κωνσταντινίδη και είχε έρθει στο Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών μαζί με τον Georgy Sandor, τον πιανίστα του Μπάρτοκ και 

παρακολουθούσε από τον εξώστη την συναυλία, στην οποία διηύθυνα 

εγώ τα έργα. Στο τέλος τελειώνοντας η συναυλία τον σηκώσαμε να τον 

χειροκροτήσει ο κόσμος. Ήταν, έτσι, μία πολύ ωραία βραδιά που κι αυτός 

ήταν ευδιάθετος. Μετά από μερικούς μήνες πέθανε. Αργότερα, μετά από 

ένα χρόνο, το 1995, ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν τότε υπουργός 

πολιτισμού, με ένα νόμο ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων, την 

επανιδρύει ουσιαστικά ως νόμο του κράτους, μαζί με την Καμεράτα και 

από κει και πέρα, ορίζει εμένα στη θέση που ήμουν, δηλαδή σαν μόνιμο 

αρχιμουσικό και το Γιώργο τον Κουρουπό στη θέση του Μάνου Χατζιδάκι, 

σαν καλλιτεχνικό διευθυντή...». 

 

Περί της μονοθεσίας των Μουσικών 

Η θέση του κ. Βαγγέλη Σκούρα περί της μονοθεσίας των μουσικών:   

«Η μονοθεσία ήταν ένα πράγμα που το θέλανε και παλιότερα οι 

ορχήστρες. Υπήρχε ανάγκη να ανεξαρτητοποιηθούν οι ορχήστρες. ….Για 

αρκετό καιρό εμείς οι νέοι κάναμε τέχνη και δεν καταλαβαίναμε. 

Αργότερα συνειδητοποιήσαμε κι εμείς την ανάγκη. Με τη βοήθεια του 

Χατζιδάκι και του Συμεωνίδη, μπαίνει η ιδέα να ανεξαρτητοποιηθούν οι 

ορχήστρες. Και για εξεύρεση θέσεων. Όταν εγώ είχα τέσσερις θέσεις γιατί 

να πάει να σπουδάσει κόρνο κάποιο παιδί; …. Έφερε βελτίωση η 

μονοθεσία. Διότι πρώτον, κάθε ορχήστρα τακτοποιήθηκε. Για να κάνει μια 

ορχήστρα πρόβα έπρεπε να κανονίσει το πρόγραμμά της. Μετά με τα 

χρόνια και με τις θέσεις  που άνοιξαν, ήρθαν πολλοί και καλοί μουσικοί. 

...Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά πως ήξερε ο Χατζιδάκις πως όταν γίνει η 

μονοθεσία, εμείς που ήμασταν στην ορχήστρα του αυτοί που 

στηριζότανε, θα έπρεπε να φύγουμε...» 
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Χώροι συναυλιών και προβών 

Ο κ. Βαγγέλης Σκούρας σχετικά με τους χώρους συναυλιών και προβών είπε: 

«και οι πρόβες και οι συναυλίες γίνονταν στον ίδιο τόπο, στο Παλλάς. Μα 

δεν υπήρχε άλλος χώρος. Όλα εκεί γίνονταν. Όλα. Δεν υπήρχε Μέγαρο, 

δεν υπήρχε τίποτα. Και όλοι εκεί έπαιζαν. Και η κρατική και το Μάντζαρος. 

Εκεί έκανε πρόβες η κρατική ορχήστρα το πρωί, το μεσημέρι κάναμε  

πρόβα με το σύνολο Ν.Μάντζαρος και μετά η ΚΟΑ παραχωρούσε το χώρο 

και στην ορχήστρα των χρωμάτων. Το Παλάς ήταν ο χώρος της κρατικής 

ορχήστρας. Το υπουργείο πολιτισμού πλήρωνε το ενοίκιο για να 

στεγάζεται εκεί η κρατική ορχήστρα.  Μετά το ΄93 που έγινε η μονοθεσία, 

η Ορχήστρα των Χρωμάτων πήγε στα κτήρια της ΕΡΤ, στο studio C». 

Η άποψη του κ. Μ. Λογιάδη περί των χώρων συναυλίας και πρόβας:  

«...Τον πρώτο καιρό μάλιστα υπήρχαν και πολλοί χορηγοί, υπήρχαν 

χρήματα, μην ξεχνάμε μάλιστα ότι το ΜΜΑ μόλις είχε εμφανιστεί και ήταν 

για το ελληνικό κοινό και ιδιαίτερα για το αστικό κοινό της Αθήνας ήταν 

κάτι ξεχωριστό και όλοι είχαν περιέργεια να πάνε στο ΜΜΑ, να δουν 

συναυλίες, ήταν μία χρυσή ας το πούμε περίοδος ανάπτυξης για την 

κλασσική μουσική. Την ώθηση την έδωσε και το ΜΜΑ. Ήρθαν πάρα 

πολλοί μουσικοί και από το εξωτερικό που σπούδαζαν, Έλληνες, αλλά και 

πάρα πολλοί ήρθαν με την πτώση του ανατολικού μπλοκ ξένοι μουσικοί 

και βοήθησαν στην επάνδρωση των ορχηστρών. Και έτσι υπήρχε μία 

άνθηση σε ότι αφορά τις ορχήστρες εκείνη την εποχή. Μιλάμε για αρχές 

της δεκαετίας του 1990. Αυτή η άνθηση κράτησε αρκετά χρόνια και 

υπήρχε και πολύ ενδιαφέρον και με πολλή αγάπη αγκάλιαζε ο κόσμος και 

το νέο σχήμα την Ο.Χ. και ως κρατικό φορέα υπό τη διεύθυνση του 

Γιώργου Κουρουπού….. »  

 




