
 
 

                                          ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

                            Σν Αξρείν Πνιέκνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ  

 

                Παξαζθεπή 4 Απξηιίνπ ζηηο 7:30 κκ δηάιεμε κε ζέκα  

 

         Σν Λαϊθό Σξαγνύδη ζηνλ Πόιεκν, ηελ Καηνρή θαη ηνλ Εκθύιην 

 
 βαζηζκέλε όρη ηόζν ζε εηθόλεο όζν ζε ηξαγνύδηα θαη ερεηηθά ληνθνπκέληα 

 

               Παξνπζηάδεη ν Νίθνο Μεηξνγηαλλόπνπινο 

               Έξεπλα: Γηώξγνο Αζεηάθεο-Νίθνο Μεηξνγηαλλόπνπινο 

 
 

ΛΑΪΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟ 

 

Τν Αξρείν Πνιέκνπ θηινδνμεί λα παξνπζηάδεη ζέκαηα γύξσ από ηνλ πόιεκν, αιιά όρη 

απνθιεηζηηθά ζπλδεδεκέλα κε κάρεο, όπια θαη κε αλζξώπνπο πνπ έιαβαλ κέξνο ζε κάρεο ή ζηελ 

πνιηηηθή.  

 

Τν δήηεκα ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ θαηά ην δηάζηεκα ηνπ Δεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αιιά 

θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηα γεγνλόηα πνπ αθνινύζεζαλ ηελ απειεπζέξσζε, είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ θηινδνμία απηή, θαζώο παξνπζηάδεη ην πώο αληηκεησπίζηεθε ν πόιεκνο 

κέζα από ηα κάηηα εθείλσλ πνπ ππέζηεζαλ ηα δεηλά ηνπ πεξηζζόηεξν: ησλ απιώλ αλζξώπσλ.  

 

Παξά ην όηη ην "ζάνπληξαθ" ηνπ ειιελντηαιηθνύ πνιέκνπ ζεσξήζεθε ππόζεζε θπξίσο ηνπ 

ειαθξνύ ηξαγνπδηνύ, ην ιατθό ηξαγνύδη  από ηελ πξώηε ζηηγκή δηεθδίθεζε ην δηθαίσκά ηνπ λα 



θαηαγξάςεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα εθείλεο ηεο επνρήο, ζρεδόλ κε ηε κνξθή 

κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο θαηαγξαθήο, ελόο ληνθηκαληέξ. 

 

 Η παξνπζίαζε - εθδήισζε είλαη αθηεξσκέλε αθξηβώο ζηα ιατθά ηξαγνύδηα πνπ γξάθηεθαλ 

κέζα ζηνλ πόιεκν ή θαη ιίγν αξγόηεξα, ζηνλ εκθύιην, σο ειάρηζην θόξν ηηκήο ζε δεκηνπξγνύο 

πνπ ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή ζηάζεθαλ δίπια ζην ιαό θαη ζηα πξνβιήκαηά ηνπ, αλ θαη νη ίδηνη 

αληηκεηώπηδαλ έλα ηδηόηππν θαζεζηώο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απαμίσζεο. 

 

 Οη δεκηνπξγνί ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ, ζην βαζκό πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπιιάβνπλ απηό πνπ ζα 

ιέγακε "ζπιινγηθό αζπλείδεην", ζπλόςηδαλ ηελ θνηλσληθή εκπεηξία κέζα ζηα ηξία ιεπηά κηαο 

κεισδίαο. Μέζα ζηνπο ζηίρνπο ηνπο γίλεηαη ιόγνο γηα ηνλ πόιεκν από "θάησ" πξνο ηα πάλσ, 

από εθείλνπο πνπ πνιέκεζαλ θαη επέζηξεςαλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνη ηαπηόρξνλα, δσληαλνί αιιά 

αθξσηεξηαζκέλνη.  

 

Τν ιατθό ηξαγνύδη είλαη ε έθθξαζε απηώλ ησλ αλζξώπσλ θαη όρη κηα άλσζελ πξνζπάζεηα 

επηβνιήο ελόο παηξησηηθνύ θξνλήκαηνο, κε αβέβαηεο πξνζέζεηο θαη εμίζνπ αζαθή 

απνηειέζκαηα. 

 

Παξεκθεξή ζέκαηα πνπ ειπίδνπκε λα παξνπζηάζνπκε ζην άκεζν κέιινλ έρνπλ ζρέζε κε 

ζεάκαηα, όπσο ζηλεκά, ζέαηξν, θιαζηθή κνπζηθή θαη όπεξα ζηελ Αζήλα ηεο Kαηνρήο, ε 

βηνκεραλία θαη ε παξαγσγή παηδηθώλ παηρληδηώλ θαηά ηνλ πόιεκν, θαη ηέινο ν πόιεκνο κέζα 

από ηα κάηηα ησλ παηδηώλ, βαζηζκέλν ζηελ ηεξάζηηα ζπιινγή ηνπ ΕΛΙΑ κε παηδηθά ζθίηζα θαη 

γεινηνγξαθίεο. 

 

 

Σαο πεξηκέλνπκε, ζε κηα εθδήισζε κε ιίγεο εηθόλεο, αιιά πνιιή κνπζηθή.  

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 
Ο Νίθνο Μεηξνγηαλλόπνπινο γελλήζεθε ζην 1966 ζηελ Αζήλα. Σπνύδαζε Κιαζηθή Φηινινγία 

ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη Σθελνζεζία Κηλεκαηνγξάθνπ ζηε Σρνιή Λπθνύξγνπ 

Σηαπξάθνπ. Εξγάζηεθε θαη ζηα δύν αληηθείκελα. Τν 2002 ίδξπζε ην Αξρείν Οπηηθναθνπζηηθνύ 

Υιηθνύ «Τσλ Αλσλύκσλ» κε ζθνπό ηε δηάζσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εξαζηηερληθώλ ηαηληώλ. 

Υπήξμε ζπλεξγάηεο ηνπ ΕΛΙΑ, θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Αξρείνπ Πνιέκνπ, από ηελ αξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα. Μειέηεο θαη άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί θαηά θαηξνύο ζε 

δηάθνξα πεξηνδηθά (Αληηθηλεκαηνγξάθνο, Καζξέθηεο , Λατθό Τξαγνύδη, Μεηξνλόκνο θ.α.) 

 
 

Ο Γηώξγνο Αζεηάθεο  γελλήζεθε 22 ρξόληα κεηά ηνλ ειιελντηαιηθό πόιεκν, ζηηο 28-10-1962, 

ζηα Φαληά. Εξγάζηεθε σο ππεύζπλνο πσιήζεσλ ζε κεγάια αζελατθά θαηαζηήκαηα δίζθσλ θαη 

σο ζύκβνπινο δηζθνγξαθηθώλ εθδόζεσλ. Σπλεξγάζηεθε κε κνπζηθά πεξηνδηθά. Είλαη 

εξεπλεηήο-κειεηεηήο ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ θαη ζπιιέθηεο δίζθσλ παιηνύ ειιεληθνύ 

ξεπεξηνξίνπ. Τν εξεπλεηηθό ηνπ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζην πεδίν ηνπ ιατθνύ 

ηξαγνπδηνύ.                                 

                   



 

 

Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ην εάλ πξνηίζεζζε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ εθδήισζε, 

επηθνηλσλώληαο ηειεθσληθά κε ηελ δηδα. Μάθα Νηνθρλάηδε ζην ηειέθσλν ηνπ Αξρείνπ, 210-

8676390, ή ζην θηλεηό 69-98088220, ε email afreris@wararchivegr.org  ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 

Δεπηέξα, 31-3-2014 θαζώο  ν ρωξνο  είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

 

 

 

Με ηδηαίηεξε ραξά πεξηκέλνπκε λα ζαο ζπλαληήζνπκε θαη πάιη ζην «Αξρείν Πνιέκνπ»! 

 

 

Αλδξέαο Φξέξεο. 

 

 

 


