
 

                        ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 

 

1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον <<Ακροβάτη>> που είναι μια 

δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα 

από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. 

Οι μουσική και οι στίχοι του τραγουδιού που επέλεξα είναι 

γραμμένοι από τον Δημήτρη Αποστολάκη. Επέλεξα ένα τέτοιο 

θέμα επειδή το έντεχνο κρητικό και παραδοσιακό τραγούδι είναι 

το αγαπημένο μου είδος μουσικής. Επίσης μου αρέσουν πολύ οι 

Χαΐνηδες σαν ένα συγκεκριμένο συγκρότημα. Ποιο πολύ όμως 

εντυπωσιάζει ο Δημήτρης Αποστολάκης. Οι Χαΐνηδες έχουν 

δημιουργήσει δέκα δίσκους ∙ το 95% των τραγουδιών αυτών των 

δίσκων, σε στιχουργικό και μουσικό επίπεδο είναι του Δημήτρη 

Αποστολάκη και όπως λέει και ο ίδιος <<έχω τόσο υλικό στον 

εσωτερικό μου κόσμο που μπορώ να γράψω και είκοσι τραγούδια 

την βραδιά>>, πράγμα το οποίο όμως δεν κάνει.  

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Οι Χαΐνηδες                                                            Ο Δημήτρης Αποστολάκης 

 

 



 

2. Το συγκρότημα ιδρύεται το 1990 στο Ηράκλειο της Κρήτης από 
τον Δημήτρη Αποστολάκη και τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη. Το 
αρχικό σύνολο ήταν πενταμελές. Αποτελούνταν: από τους δύο 
που προανέφερα, τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Κάλλια Σπυριδάκη 
και τον Γιώργο Λαοδίκη. Το 1991 κυκλοφορεί ο πρώτος τους 
δίσκος με τίτλο <<Χαΐνηδες>>. Συνολικά έχουν κυκλοφορήσει 
δέκα δίσκους. Φέτος κλείνουν τα είκοσι δύο τους χρόνια. Βέβαια 
από το αρχικό σχήμα έχουν μείνει μόνο τα δύο αρχικά μέλη, ο 
Αποστολάκης και ο Ζαχαριουδάκης. Η σημερινή μορφή του 
συγκροτήματος είναι η εξής: η Μαρία Κώτη, ο Αντώνης 
Σκαμνάκης, ο Αλέξης Νόνης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Τάκης 
Κανέλλος και ο Μιχάλης Νικόπουλος.          

 

 

Το συγκρότημα πολύ παλιά                         Το συγκρότημα στο κοντό  

                                                                            παρελθόν   

 

 

 

 

 

 



 

3. Χαρακτηριστικά της μουσικής 

 

Όπως είχα προαναφέρει το είδος της μουσικής που επέλεξα είναι 

το έντεχνο –παραδοσιακό τραγούδι. Όμως αν και το έντεχνο είναι 

μια συνέχεια του παραδοσιακού τραγουδιού, εντούτοις έχουν 

πολλές και σημαντικές διαφορές. Αρχικά παρατηρούμε μεγάλη 

διαφορά στην θεματολογία των στίχων. Στην παραδοσιακή 

μουσική οι στίχοι είναι απλοί και βγαλμένοι από την 

καθημερινότητα, στο έντεχνο είναι πιο φιλοσοφημένοι και 

περιγράφουν τρόπους ζωής. Αυτής όμως η διαφορά στους 

στίχους ανάμεσα στα δύο είδη επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και 

την μουσική. Τα παραδοσιακά τραγούδια είναι βασισμένα στην 

βυζαντινή μουσική παράδοση, με πολλές έλξεις στις νότες και 

αποστάσεις τόνων σε μοριακό επίπεδο, αυτό που λέμε δηλαδή 

ασυγκέραστη μουσική. Σε αντίθεση με την έντεχνη μουσική που 

λόγο των σημαντικών νοημάτων δίνετε μεγαλύτερη έμφαση 

στους στίχους. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ μια μουσική πιο 

συγκερασμένη και όχι και τόσο στα πλαίσια της παράδοσης.  

 

Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι τα μουσικά όργανα. Και από 

τα δύο είδη μουσικής χρησιμοποιούνται τα παραδοσιακά 

όργανα, προσθέτοντας πλέον στις μπάντες κυρίως το ηλεκτρικό 

μπάσο και τα ντραμς.              

 

 

 

 



 

4α.Ακροβάτης- Το τέλος της βεβαιότητας  

 

Όταν κάποτε ζητήθηκε από τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας να 

δώσει τον ορισμό της αμαρτίας, εκείνος απάντησε πως αμαρτία 

είναι η απώλεια της εκπλήξεως. Ο άνθρωπος φαίνεται να 

αρέσκεται στο σίγουρο, στο βέβαιο, στο σταθερό, στο ασφαλές. 

Φαίνεται πως το ρίσκο και η έκπληξη, η αβεβαιότητα και η 

αμφιβολία τον τρομάζουν. Ο ακροβάτης έρχεται να τα βάλει με 

όλα αυτά και να προτείνει ένα άλλο πρότυπο ανθρώπου και ζωής. 

Έρχεται να αγκαλιάσει και να κάνει καθημερινό τρόπο ζωής το 

ρίσκο, την κόντρα και την επιμονή. Ξέρει όμως πως το ρίσκο 

μπορεί να φέρει την αποτυχία και την πτώση, όμως τολμά και 

είναι έτοιμος μετά από ένα πέσιμο να σηκωθεί, να γελάσει∙ ποτέ 

όμως δεν θα κλάψει και δεν θα απελπιστεί.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4β. Μουσικό σύνολο 

 

Δημήτρης Αποστολάκης → κρητική λύρα 

Δημήτρης Ζαχαριουδάκης → ακουστική κιθάρα 

Μαρία Κώτη → τραγούδι 

Δημήτρης Μπρέντας → καβάλ 

Μιχάλης Νικόπουλος → κρητικό λαούτο 

Αντώνης Σκαμνάκης → ηλεκτρικό μπάσο 

Αλέξης Νόνης → νταούλι 

Τάκης Κανέλλος → ντραμς 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



 

5. Ο ακροβάτης είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Με 

εκφράζει μουσικά και στιχουργικά. Προσωπικά πιστεύω στους 

στίχους του τραγουδιού και θεωρώ πως το πρότυπο ζωής όλων 

πρέπει να είναι ο ακροβάτης. Είναι καλό, δηλαδή, να ρισκάρουμε, 

να προσπαθούμε και να επιχειρούμε πράγματα ακόμα κι αν δεν 

γνωρίζουμε που θα καταλήξουν. Και αν τελικά αποτύχουμε, όπως 

και ο ακροβάτης <<που κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δε κλαίει>> 

έτσι κι εμείς δεν πρέπει να απελπιζόμαστε αλλά να αρχίζουμε 

ξανά. Τέλος θεωρώ τον ακροβάτη ένα τραγούδι παρηγοριάς για 

τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. 

 

 

                                                          Ευριπίδης Πούλιος 


