
Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε στην 
Ξάνθη το 1925 και στις 15 Ιουνίου του 
1994 ο ταξίδεψε στην ‘οδό ονείρων’.

Ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες 
μουσικοσυνθέτες. Η μουσική του παιδεία 
ξεκίνησε σε ηλικία τεσσάρων 
ετών κάνοντας μαθήματα πιάνου ενώ 
παράλληλα διδάχθηκε βιολί και 
ακορντεόν. Επίσης έγραψε μουσική για 
το θέατρο και τον κινηματογράφο. 

Μάνος Χατζιδάκις

Ο Χατζιδάκις με την ποιότητα που είχε σαν άνθρωπος και καλλιτέχνης, έβλεπε το αληθινό 
και το γνήσιο λαϊκό τραγούδι. 
Είχε δηλώσει επ’ αυτού: “Ήθελα να δείξω στο ελληνικό κοινό μια αστείρευτη δροσερή πηγή”.

https://www.youtube.com/watch?v=IQM8MTiW9pc


‘Οδός Ονείρων΄
Μουσική/Στίχοι: Χατζιδάκις Μάνος/Χατζιδάκις Μάνος

Αφήγηση

Γεια σας.

Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την Οδό Ονείρων.
Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας.
Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα 
κι απέραντα ευγενικός.
Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα 
σκεπασμένα από ένα τρυφερό, μα κι αβάσταχτο ουρανό.

Εδώ, σ’ αυτό το δρόμο, γεννιούνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών, ίσαμε τη 
στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τ’ ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφίου και θα 
χαθεί.

Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος...
Kι όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν…

Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά
Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά
Μα κυρά μου εσύ, σαν τι να λες με την αυγή
και κοιτάς τ’ αστέρια που όλο πέφτουν σα βροχή
Δώς μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή
για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ’ την αρχή

Κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή
μα ένα αγόρι έχει την αγάπη για ντροπή
Μα κυρά μου εσύ...

Κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή
μα ένα αγόρι έχει την αγάπη για ντροπή

ΠΡΟΖΑ- ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ
https://www.youtube.com/watch?v=qxpqr2skMUo&t=302s

ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ
https://www.youtube.com/watch?v=IQM8MTiW9pc

ΚΑΡΑΟΚΕ ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ
https://www.youtube.com/watch?v=LyZsDn-Dlxo
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