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τόχοσ τθσ ερευνθτικισ αυτισ εργαςίασ 
είναι να ανιχνεφςει τθ ςφνδεςθ του 
τραγουδιοφ με τθν κοινωνικι και 
πολιτικι πραγματικότθτα. Μιλάμε 
επομζνωσ για το πολιτικό τραγοφδι, το 
οποίο κα κάνουμε μια προςπάκεια να 
ορίςουμε.  



Ο Μάνοσ Χατηιδάκισ ςε ζνα ςχόλιό του ςτο τρίτο 
πρόγραμμα τθσ ελλθνικισ ραδιοφωνίασ ςτισ 3 
επτεμβρίου 1978 κζτει εφςτοχα το βαςικότερο 
προβλθματιςμό ςχετικά με το πολιτικό τραγοφδι: 
«Πζντε άνδρεσ ςυνωμοτοφν υπό βροχιν, κάτω από 
μίαν ομπρζλα. Είναι πολιτικι πράξισ. τοιβάηονται 
μάλιςτα κάτω απʼ τθν ίδια ομπρζλα, για να μθ 
βραχοφν. Σθν ίδια ϊρα ακοφγεται το τραγουδάκι 
«υννζφιαςε, ςυννζφιαςε, ψιλι βροχοφλα 
ζπιαςε». αφϊσ το τραγουδάκι είναι πολιτικό, 
ιδιαίτερα ςαν ςυνδεκεί με τουσ πζντε ςυνωμότεσ, 
που προςπακοφν να μθ βραχοφν. Αν όμωσ το 
τραγοφδι ακουςτεί ςε παραλία ερθμικι, τθν ϊρα 
που δεν βρζχει, μπορεί να γίνει και προφθτικό, αν 
τφχει και ξεςπάςει θ μπόρα, μεσ ςε πζντε το πολφ 
λεπτά. Αν πάλι δεν βρζξει διόλου, τότε το τραγοφδι 
γίνεται απλοφςτατα ζνα ρεμπζτικο τραγοφδι, με 
κάποιεσ τάςεισ εγωιςτικζσ γιʼ αυτόν που το 
τραγουδάει, μια κι όλο προςπακεί να μθ βραχεί, 
ενϊ ςτο τζλοσ βρζχεται για τα καλά και το φωνάηει 
με ιδιαίτερθ ικανοποίθςθ ςτουσ άλλουσ 
τραγουδϊντασ… για κοίτα με πωσ 
βράχθκα».(Μάνοσ Χατηιδάκισ) 



•  Ο Μανϊλθσ Ραςοφλθσ 
αναφζρει ςχετικά με τθ 
ςτιχουργικι (2) : «…ο 
ςτιχουργόσ και θ 
ςτιχουργικι παίρνουν 
ςοβαρότατα υπόψθ τα 
δρϊμενα ςτθν 
κακθμερινότθτα και με τθ 
ηϊςα γλϊςςα περιγράφουν 
κι αναπλάκουν ι 
υπαινίςςονται τα 
ςυμβάντα, τα κζματα, τισ 
καταςτάςεισ. Εφλθπτα, 
βατά, όςο γίνεται πιο λαϊκά, 
γιατί το τραγοφδι, ςαν 
ΣΕΧΝΗ κατάγεται από τον 
απλό άνκρωπο…».  



Δυςκολίεσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ 
Σα αμζτρθτα ιςτορικά γεγονότα 

Σα πάρα πολλά τραγοφδια 

 

Ζτςι περιοριςτικαμε μόνο ςτθν ελλθνικι 
ιςτορία και μάλιςτα ςτον 20ο  και 21ο αιϊνα 



Σα Μικραςιατικά 

  



Σα χρόνια τθσ αρμονικισ ςυνφπαρξθσ 
Αποφάςιςα να γίνω, βρ' αμάν, ςτθν 
Αγιά-οφιά κουπζσ 
Αμάν, γιαρ αμάν, ςτθν Αγιά-οφιά 
κουπζσ 
  
Να 'ρχονται να προςκυνοφνε, βρ' αμάν, 
τουρκοποφλεσ και ρωμιζσ 
Αμάν, γιαρ αμάν, τουρκοποφλεσ και 
ρωμιζσ 
  
Άςπρθ μου παχιά ςουλτάνα, βρ' αμάν, 
τθν καρδιά μου ράγιςεσ 
Αμάν, γιαρ αμάν, τθν καρδιά μου 
ράγιςεσ 
  
Και το νου μου τον επιρεσ, βρ' αμάν, 
και τον επαλάβωςεσ 
Αμάν, γιαρ αμάν, και τον επαλάβωςεσ 
  
Κουπζσ = τροφλοσ  



Η μφρνθ 
 

Η μφρνθ μάνα καίγεται καίγεται και το βιοσ μασ, 
 

ο πόνοσ μασ δε λζγεται δε γράφεται ο καθμόσ μασ. 
 

Ρωμιοςφνθ, ρωμιοςφνθ,  δε κα θςυχάςεισ πια, 
 

ζνα χρόνο ηεισ ειρινθ και τριάντα ςτθ φωτιά. 
 
 
 
 
 

Η μφρνθ μάνα χάνεται, τα όνειρά μασ πάνε, 
 

ςτα πλοία όποιοσ πιάνεται κι οι φίλοι τον χτυπάνε. 
 

Ρωμιοςφνθ, Ρωμιοςφνθ, δε κα θςυχάςεισ πια, 
 

ζνα χρόνο ηεισ ειρινθ και τριάντα ςτθ φωτιά. 
 
 
 



                  ΠΡΟΦΤΓΙΑ 
 
Εγϊ είμαι προςφυγάκι ςασ το λζω. 
Σθν πατρίδα μου κυμάμαι κι ολο κλαίω. 
Πότε φτϊχεια, πότε πλοφτθ, ζμακα και 
παίηω οφτι, 
 ςτο καφζ αμάν, ωχ κι αμάν αμάν. 

 
αν ακοφω ςαντουράκι μερακλϊνω. 
Σθν πατρίδα μου κυμάμαι κι ολο λιϊνω. 
Πότε φτϊχεια, πότε πλοφτθ, 
 ζμακα και παίηω οφτι,  
ςτο καφζ αμάν, ωχ κι αμάν αμάν. 

 
Πότε φτϊχεια, πότε πλοφτθ, 
ζμακα και παίηω οφτι, ςτο καφζ αμάν, 
ωχ κι αμάν αμάν. 



Ο Βϋπαγκόςμιοσ 
 

 



Αλβανικό Μζτωπο 

• Η τραγουδίςτρια τθσ 
νίκθσ οφία  Βζμπο με τα 
τραγοφδια τθσ εξζφραςε 
τθν περιφρόνθςθ των 
Ελλινων  προσ τουσ 
Ιταλοφσ του  Μουςολίνι 
(ςατιρίηοντάσ τουσ 
αςταμάτθτα) και 
αναπτζρωςε το θκικό των 
αγωνιςτϊν  που 
κατζγραφαν ςυνεχείσ 
νίκεσ.  



Ντοφτςε κορόιδο τα ζκανεσ ρόιδο 
αφότου φοράσ το χακί 

και νόμιzεσ τθ Μεςόγειο για λίμνθ 
φαςιςτικι 

Γκάφα ςου πρϊτθ που πίςτεψεσ ότι θ 
Ελλάσ ςκλάβα ηει, παλαβζ 

και ςου απάντθςαν οι Ζλλθνεσ με το 
«Μολϊν λαβζ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Κατοχι και θ Αντίςταςθ 
 

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Γεννίτςαρθσ) 

 
 

 Εμάκατε  ςτον  Πειραιά  επιδρομι  μεγάλθ 
                                                                                                                                         
γκρεμίςανε  τα  ςπίτια  μασ ,  πω - πω  ηθμιά  
μεγάλθ. 
 
                                                                                                                               
Μζρα  και  νφχτα  ρίχνανε  μπόμπεσ  τα  
αρεοπλάνα 
                                                                                                                                
και  χάνει  θ  μάνα  το  παιδί  και  το  παιδί  τθ  
μάνα  

 
                                                                                                                                         
κορποφςανε  το  κάνατο  και  ρίχνανε  αράδα 
                                                                                                                                         
και  το  λιμάνι  γκρζμιςαν  και  τθν  Αγια - Σριάδα  

 
                                                                                                                                           
Μπόμπεσ  πολλζσ  ερίξανε  μζςα  ςτο  τελωνείο 
                                                                                                                                          
και  τον  Περαία  κάνανε  ςωςτό  νεκροταφείο . 



Ο Εμφφλιοσ 
•  “υρματοπλζγματα βαριά”. Σουσ 

ςτίχουσ ζγραψε θ Ευτυχία 
Παπαγιανοποφλου και τθ μουςικι ο 
Μπάμπθσ Μπακάλθσ. Ηχογραφικθκε 
το  

«Συρματοπλζγματα βαριά ηώνουν τθ 
δόλια μου καρδιά. 
Κουράγιο, δόλια μου καρδιά, τα ςφρματα 
να ςπάςεισ, 
κι αν θ ηωι ςε πρόδωςε, το κάρροσ ςου 
μθ χάςεισ. 
Τόςο φαρμάκι, βρε ηωι, που κζλεισ να το 
βάλω; 
Ξεχείλιςαν τα ςπλάχνα μου και δε 
χωράει άλλο. 
Παλεφω ςαν το ναυαγό ςτθ μαφρθ 
καταιγίδα, 
το Χάρο με τα μάτια μου πολλζσ φορζσ 
τον είδα». 



Η Χοφντα 
«ΤΜΝΟ ΣΗ 21θσ ΑΠΡΙΛΙΟΤ» 
Μουςικι : Γιϊργοσ Κατςαρόσ 
τίχοι : Γιϊργοσ Οικονομίδθσ 
Πρϊτθ live εκτζλεςθ : Γρθγόρθσ Μπικικϊτςθσ και Βίκυ 
Μοςχολιοφ(13/7/1967 ςτο κζντρο «ΔΕΙΛΙΝΑ» ςτθ 
Γλυφάδα) 
 

 
Μζςα ςτ' Απρίλθ τθ Γιορτι 
το Μζλλον χτίηει θ Νιότθ 
αγκαλιαςμζνοι - δυνατοί 
μ' Εργάτθ, Αγρότθ, Φοιτθτι 
και πρϊτο τον τρατιϊτθ. 
 

 
Σραγοφδι αγάπθσ αντθχεί 
γελοφν όλα τα χείλθ 
Και ςμίγουν μζςα ςτθν ψυχι 
του Είκοςι-ζνα θ εποχι  
κι θ Είκοςι-μια τ' Απρίλθ 
 

 
Μεσ ςτισ καρδιζσ φτάνει ηεςτι 
του Απριλιοφ θ λιακάδα 
κι ζχουν ςτα ςτικια μασ χτιςτεί 
Θρθςκεία, Οικογζνεια 
και πάνω απ' όλα ΕΛΛΑΔΑ 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………… 
«Σρεισ μάγοι με τα δϊρα. 
Ο Γιϊργοσ Παπαδόπουλοσ 
κι ο Παττακόσ ςτθν ϊρα. 
Ακόλουκα ςτζκει πιςτόσ 
ο Νίκοσ Μακαρζηοσ 
που ςτάκθκε ςτο ραντεβοφ 
ες’ τον Απρίλθ ζφκαςαν 
και τϊρα ςαν Εγγλζηοσ». 



• «Αποφαςίηομεν και διατάςςομεν ότι εισ 
ολόκλθρον τθν επικράτειαν απαγορεφεται: α) Η 
αναπαραγωγι ι εκτζλεςισ τθσ μουςικισ του 
ςυνκζτου Μίκθ Θεοδωράκθ, πρϊθν αρχθγοφ τθσ 
διαλυκείςθσ κομμουνιςτικισ οργανϊςεωσ 
Νεολαίασ Λαμπράκθ, δεδομζνου ότι θ μουςικι 
αυτι βρίςκεται εισ τθν υπθρεςίαν του 
Κομμουνιςμοφ, β) Ολα τα τραγοφδια του 
Κινιματοσ τθσ Κομμουνιςτικισ Νεολαίασ, 
δεδομζνου ότι τα τραγοφδια αυτά διεγείρουν τα 
πάκθ και ςπζρνουν τθν διχόνοια εισ τουσ κόλπουσ 
του λαοφ. Ο κάκε πολίτθσ που κα παραβι τθν ωσ 
άνω διαταγι κα παραπεμφκι εισ το τρατοδικείον 
και κα δικαςκι ςυμφϊνωσ προσ τασ διατάξεισ των 
μζτρων εκτάκτου ανάγκθσ». Η «κορυφι του 
παγόβουνου» είναι θ απαγόρευςθ των 
τραγουδιών του Μίκθ Θεοδωράκθ. τθν ουςία, 
απαγορεφονταν τα πάντα. Ειδικά ςτθ μουςικι, 
απαγορευόταν το μπουηοφκι και ό,τι ζχει ςχζςθ 
με το ρεμπζτικο. Κόβονταν ακόμα και οι «Εξι 
λαϊκζσ ηωγραφιζσ» του Χατηιδάκι, μ' όλο που τα 
ρεμπζτικα παίηονται με πιάνο. Εκεωροφντο 
«τραγοφδια του υποκόςμου». 



• Σο «νζο κφμα» και τισ μπουάτ τα 
κεωροφςαν ςκοταδιςτικά, δε 
κζλανε το «γιεγιζδικο», όπωσ 
αποκαλοφςαν το τραγοφδι των 
Μπιτλσ διότι «ιταν ςυνδεδεμζνο 
με ναρκωτικά»... Σελικά το μόνο 
που παιηόταν ιταν το ελαφρό 
αιςκθματικό τραγοφδι... Σο 
δικτατορικό κακεςτϊσ 
πριμοδοτεί τα ψυχαγωγικά ςουξζ 
τθσ εποχισ που εξυπθρετοφν το 
κλίμα ευθμερίασ που κζλει να 
προβάλλει το «Επιπόλαιο με λεσ» 
ι το «Κυρα Γιϊργαινα ο Γιϊργοσ 
ςου ποφ πάει». Aυτά είναι 
χαρακτθριςτικά τραγοφδια αυτισ 
τθσ «κατεφκυνςθσ». 



 
• Ο Γιάννθσ Μαρκόπουλοσ 

(αριςτερά), τθ ςτιγμι που 
το δικτατορικό κακεςτϊσ 
ζχει κάνει αντιπακζσ ζνα 
τμιμα τθσ μουςικισ 
παράδοςθσ, χρθςιμοποιεί 
παραδοςιακά όργανα, 
επιλζγοντασ για 
ερμθνευτι ζναν Κρθτικό 
λυράρθ : το Νίκο 
Ξυλοφρθ (δεξιά) (φωτ.: 
Γερ. Καρδακάρθσ). 



Ζνα εμβλθματικό τραγοφδι 
 

Ήταν πρωί του Αυγοφςτου κοντά ςτθ ροδαυγι 
βγικα να πάρω αζρα ςτθν ανκιςμζνθ γθ 
βλζπω μια κόρθ κλαίει ςπαραχτικά κρθνεί 
ςπάςε καρδιά μου εχάκθ το γελαςτό παιδί 
 
Είχεν αντρεία και κάρροσ και αιϊνια κα κρθνϊ 
το πθδθχτό του βιμα το γζλιο το γλυκό 
ανάκεμα τθν ϊρα κατάρα τθ ςτιγμι 
ςκοτϊςαν οι εχκροί μασ το γελαςτό παιδί 
 
Μον’ να `ταν ςκοτωμζνο ςτου αρχθγοφ το πλάι 
και μόνον από βόλι Εγγλζηου να `χε πάει 
κι από απεργία πείνασ μζςα ςτθ φυλακι 
κα `ταν τιμι μου που `χαςα το γελαςτό παιδί 
 
Βαςιλικιά μου αγάπθ μ’ αγάπθ κα ςτο λζω 
για το ό,τι ζκανεσ αιϊνια κα ςε κλαίω 
γιατί όλουσ τουσ εχκροφσ μασ κα ξζκανεσ εςφ 
δόξα τιμι ςτ’ αξζχαςτο γελαςτό παιδί 

 
 

• «To γελαςτό παιδί» ζγινε άτυπα ςτθ 
δεκαετία του ϋ60 ο φμνοσ τθσ ΕΔΑ και των 
Λαμπράκθδων, ενϊ ςτθ Μεταπολίτευςθ 
λατρεφτθκε ωσ το τραγοφδι που κυμίηει όλα 
εκείνα τα γελαςτά παιδιά που ζδωςαν τθ 
ηωι τουσ για τα ιδανικά τθσ δθμοκρατίασ και 
τθσ ελευκερίασ.. «Σο γελαςτό παιδί» μπορεί 
να ιταν ο βουλευτισ τθσ ΕΔΑ και αγωνιςτισ 
τθσ ειρινθσ Γρθγόρθσ Λαμπράκθσ που 
ζπεφτε νεκρόσ από χτφπθμα παρακρατικών 
ςτθ Θεςςαλονίκθ του 1963. Μπορεί πάλι 
να ιταν ο νεαρόσ τζφανοσ Βελδεμίρθσ 
που το 1961 ζπεφτε νεκρόσ ςτθ 
Θεςςαλονίκθ από ςφαίρεσ χωροφφλακα 
επειδι μοίραηε προκθρφξεισ εναντίον των 
εκλογών «βίασ και νοκείασ» εκείνθσ τθσ 
χρονιάσ. Μπορεί να ιταν ο νεαρόσ 
οικοδόμοσ από τον Κολωνό ωτιρθσ 
Πζτρουλασ που ζπεφτε νεκρόσ ςτα 
Ιουλιανά του 1965. 



Το 1974, γίνονται προςπάθειεσ 
αναςυγκρότηςησ τησ πολιτικήσ ζωήσ ςτην 
Ελλάδα.  Την περίοδο αυτή τησ 
«Μεταπολίτευσης», έχουμε τη 
νομιμοποίηςη των αριςτερών και  
κομμουνιςτικών ελληνικών κομμάτων ενω 
γίνεται προςπάθεια απάλυνςησ των πληγών 
που είχαν ανοίξει οι ιδεολογικέσ διαμάχεσ απ’ 
την απελευθέρωςη μέχρι το 1974. 

Έχουμε λοιπόν την εμφάνιςη τραγουδιών που 
είχαν ήδη τη δική τουσ μυςτική ιςτορία και 
βεβαίωσ παλλαΰκέσ πολιτικέσ ςυναυλίεσ 
εντόσ κι εκτόσ των μεγαλοαςτικών κέντρων 
με πρωτεργάτη τον Μίκη Θεοδωράκη.  
 
Όπωσ αναφέρει και ο εν λόγω ςυνθέτησ 
έχουμε τον πρώτο διαχωριςμό του 
τραγουδιού, με την ευρύτερη έννοιά του, «ςε 
τραγούδια για να θυμόμαςτε (ςτα οποία 
αςφαλώσ ανήκουν τα πολιτικά τραγούδια) 
και ςε τραγούδια για να ξεχνάμε» 
 



 Παράδεηγκα ηφλ πρώηφλ είλαη «Το ζθαγείο» ηοσ Μίθε 

Θεοδφράθε.Είλαη κέρος ηοσ έργοσ ηοσ "Τα ηραγούδηα ηοσ 

Αλδρέα", έργο αθηερφκέλο ζηολ αγφληζηή ηοσ αληηδηθηαηορηθού 

αγώλα Αλδρέα Λεληάθε. Αλαθέρεηαη ζε πραγκαηηθά γεγολόηα 

θαη θσρίφς ζηα βαζαληζηήρηα ποσ σποβάιιοληαλ ηόζο ο 

κοσζηθοζσλζέηες, όζο θαη ο ίδηος ο Αλδρέας Λεληάθες δίπια 

ηοσ, ζηο θηήρηο ηες Αζθάιεηας ηες Μποσκποσιίλας. Πρόθεηηαη 

γηα έλα από ηα πηο ζεκαληηθά έργα ηοσ αγώλα ελάληηα ζηελ 

Χούληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CKBvVYDviZ4


 

   

  Από ηε δεθαεηία ηνπ '80 θαη κεηά, ην ηξαγνύδη αθνινπζώληαο ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα δηαζπάζηεθε, απέθηεζε ηηο δηθέο ηνπ 

δηαζηξσκαηώζεηο θαη εθηόο ησλ παλεζληθώλ αηηεκάησλ άξρηζε λα 

εθθξάδεη πξσηίζησο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ηα ελδνηαμηθά πξνβιήκαηά 

ηνπο (θνηλσληθή αληζόηεηα, λαξθσηηθά, θπιαθή, αλζξώπηλεο ζρέζεηο θ.ά). 

Εθεί αλαδείρηεθε θαη ε (θνηλσληθή) ηξαγνπδνπνηία ησλ ειιήλσλ 

ηξνβαδνύξσλ θαη ησλ γθξνππ. Με άιια ιόγηα ην πνιηηηθό ηξαγνύδη δελ 

είρε πηα απέλαληί ηνπ έλαλ νξαηό ερζξό, έλαλ Γεξκαλό θαηαθηεηή ή κηα 

Δηθηαηνξία, αιιά έλα δεκνθξαηηθό πνιηηηθό ζύζηεκα κε πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή παζνγέλεηα. Καη κεηαιιάρηεθε ζε κοινφνικοπολιηικό 
ηραγούδι. 

 

 

 



 Τόηε, πιείζηνη δεκηνπξγνί παζώλ ειηθηώλ αηζζάλζεθαλ ηελ αλάγθε λα 

πάξνπλ ηελ πέλα ζην ρέξη ηνπο, λα αιιάμνπλ ξόηα θαη λα παξακεξίζνπλ ηηο 

αηζζεκαηηθνεζσηεξηθέο αλεζπρίεο ηνπο γξάθνληαο ηξαγνύδηα γηα ηελ λέα 

θαζεκεξηλόηεηα πνπ βηώλνπκε. 

Kύξηνη εθπξόζσπνί ηεο: ε παλθ θαη ε underground ζθελή ηεο Αζήλαο. 

 

 

Η ειιεληθή παλθ ξνθ ζθελή ήηαλ κηθξή αιιά δξαζηήξηα μεθηλώληαο από ηα 

πξώηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. Μπάληεο όπσο νη Αδηέμνδν, νη Γεληά 

ηνπ ράνπο, νη Stress, νη Panx Romana, νη Ex-humans θαη άιινη είραλ 

δεκηνπξγήζεη έλα ππξήλα από κπάληεο κε θηιηθέο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαη 

δίλαλ ζπλαπιίεο καδί, ζηηο ίδηεο ηνπνζεζίεο. Όπσο θαη αιινύ, ην παλθ 

πηνζεηήζεθε ζαλ ππνθνπιηνύξα θαη ηξόπνο δσήο από δηαθνξεηηθά άηνκα 

θαη νκάδεο, ην θνηλό ζηνηρείν όκσο ήηαλ ε λεαληθή νξγή θαη ν ριεπαζκόο 

ηνπ θαηεζηεκέλνπ νηθνδνκήκαηνο, αιιά θαη ην πάζνο γηα ειεπζεξία, ε 
αληίζεζε ζηηο πξνθαηαιήςεηο, ην ξαηζηζκό θαη ηνλ εζληθηζκό.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


«Θέλφ να τορέυφ πάνφ ζηα 

ταμόγελα ζας,  

μέζα ζηα όνειρα και μέζα ζηα 

μσαλά ζας.» 

 

«Θέλφ να τορέυφ πάνφ 

ζηα λάβαρα ζας,  

ζηα σποκριηικά ηα 

βλέμμαηα ζας.» 



Η δεκαετία του 90 

Αμπζλια και χρυςζσ ελιζσ 
μοιάηεισ Ελλάδα μου όπωσ κεσ 
φωτιά κι αζρασ, ςτο φωσ τθσ μζρασ. 

 
Σθ μια ευρωπαία ςτο κλαρί,  
τθν άλλθ αρχαία προτομι 
Γιατί, γιατί; 

 
Γφρνα και δείξε μου τον δρόμο ςου 
ξανά 
μάτια μου, κομμάτια μου 
ςαν γράμμα ατζλειωτο που ζςβθςε 
ο καιρόσ 
μ’ ονόματα και χρϊματα (Μάλαμασ) 



τίχοι-Μουςικι:   ωκράτθσ Μάλαμασ 
   

 
Σράπεηεσ, βίντεο κι αςφάλειεσ ηωισ,  
οι κατακζςεισ που τθ φτϊχεια ςου ξορκίηουν,  
ςαν ςυνολάκι εορτϊν με δανεικά λεφτά,  
τθν όμορφθ ηωι ςου να ςτολίηουν. 

 
Θρζφεισ τθ νφχτα τα όνειρα του πρωινοφ,  
και τθν καρδιά ςου παραδίδεισ ςτουσ αλιτεσ,  
αν δεν τουσ μοιάςεισ ζχε κατά νου,  
ιρωασ αφανισ με τουσ κοπρίτεσ. 

 
Κάλλιο ηθτιάνοσ παρά υπουργόσ,  
ψεφτθσ για χάρθ μιασ μεγάλθσ λόξασ,  
ςτζκεισ ςτθν άκρθ πάντα μοναχόσ,  
ςπρωξιά χρειάηεςαι ςτο βόκρο αυτισ τθσ δόξασ. 

 



Ο 21οσ αιϊνασ 
Γίλακε ζθιάβοη δέθα ησπάθφλ 

ποσ ηολ πιαλήηε ηολ θρεκάλε ζαλ κπρειόθ 

ζερίδοσλ πιούηε θαη ζπέρλοσλ πείλα 

ζέιοσλ λα δοσλ λα θηύλοσκε αίκα ζηε ροσηίλα 

λοηάδοληαη ηόζο γηα ηα παηδηά ζοσ 

ηοσς υεθοθόροσς ποσ ’τεης κέζα ζηελ θοηιηά 

ζοσ 

ζα ηοσς ζποσδάζοσλ, δοσιεηά λα πηάζοσλ 

θαη κε ροσζθέηηα σποθιίζεης λα τορηάζοσλ. 

  Μα εγώ ζα δήζφ κέζα ζηε κέρα 

θέλω ηα χέπια να ζηκώνω ζηον αέπα 

θέλω ηον ήλιο και οξυγόνο 

κι αυηό ηο μέλλον με ελπίδα ν’ ανηαμώνω 

θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήζω, θέλω να ζήζω, 

θέλω να ζήζω. 

-Κίηρηλα Ποδήιαηα  



Μου λεν αν φφγω από τον κφκλο κα χακϊ 
ςτα όρια του μοναχά να γυροφζρνω 
και πωσ ο κόςμοσ είν’ ανιμερο κεριό 
κι όταν δαγκϊνει εγϊ καλά είναι να ςωπαίνω. 
 
Κι όταν φοβοφνται πωσ μπορεί να τρελακϊ 
μου λεν να πάω κρυφά κάπου να κλάψω 
και να κυμάμαι πωσ αυτό το ςκθνικό 
είμαι μικρόσ, πολφ μικρόσ για να τ’ αλλάξω. 
 

Μα εγϊ μ’ ζνα άγριο περιφανο χορό 
ςαν αετόσ πάνω απ’ τισ λφπεσ κα πετάξω. 
ιγά μθν κλάψω, ςιγά μθ φοβθκϊ, 
ςιγά μθν κλάψω, ςιγά μθ φοβθκϊ. 

 
(Γιάννθσ Αγγελάκασ)  



Μελετϊντασ λοιπόν το τραγοφδι 
δεν το αντιμετωπίςαμε μόνο ωσ 
κείμενο, αλλά προςπακιςαμε να 
ανιχνεφςουμε και το ςυγκείμενο, 
δθλ. τισ ςυγκεκριμζνεσ 
κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ 
που το γζννθςαν. το βακμό που 
το τραγοφδι επθρεάηεται από τισ 
ςυνκικεσ αυτζσ και τισ 
αποτυπϊνει, μπορεί να 
λειτουργιςει ωσ ιςτορικι πθγι 
με τθν επιφφλαξθ ωςτόςο τθσ 
ακριβοφσ απόδοςθσ των 
ιςτορικϊν γεγονότων , κακϊσ 
πρόκειται για μορφι τζχνθσ που 
υπακοφει ςτουσ δικοφσ τθσ 
κανόνεσ. 



• «Σο πολιτικό τραγοφδι ξεπερνά το επίπεδο των 
διαπιςτϊςεων ι τθσ διαμαρτυρίασ. Δεν εντοπίηει μόνο 
τισ κοινωνικζσ αντικζςεισ αλλά ανιχνεφει τισ αιτίεσ που 
τισ γεννοφν και δείχνει τισ προοπτικζσ για τθ ςυντριβι 
τουσ. Μιλάει ςυγκεκριμζνα. Με αυτι τθν ζννοια το 
πολιτικό τραγοφδι είναι δφςκολθ υπόκεςθ.»(Θ. 
Μικροφτςικοσ) 




