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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Κυπριακής καταγωγής µουσικοσυν-
θέτης, µε σπουδαία προσφορά στο έντε-
χνο λαϊκό τραγούδι. Ο Εµµανουήλ Λοΐζος 
γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1937 στο 
χωριό Άγιοι Βαβατσινιάς της επαρχίας 
Λάρνακας. Ήταν το µοναδικό παιδί του 
Ανδρέα Λοΐζου και της ∆έσποινας Μα-
νάκη, κόρης γεωπόνου από τη Ρόδο. Η 
οικογένειά του µετακόµισε στην Αλεξάν-
δρεια της Αιγύπτου προς αναζήτηση κα-
λύτερης τύχης, όταν ο Μάνος ήταν επτά 
ετών.

Με τη µουσική ασχολήθηκε από τα 
µαθητικά του χρόνια. Γράφτηκε σε το-
πικό Ωδείο και άρχισε να µαθαίνει βιολί, 
αλλά κατέληξε στην κιθάρα. Μετά την 
αποφοίτησή του από το Αβερώφειο Γυ-
µνάσιο της Αλεξάνδρειας το 1955 ήλθε 
στην Αθήνα και γράφτηκε αρχικά στη 
Φαρµακευτική Σχολή και στη συνέχεια 
στην ΑΣΟΕΕ. Στις αρχές του 1960 ήλθε η 
µεγάλη στροφή στη ζωή του, όταν απο-
φάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές του 
και να ασχοληθεί αποκλειστικά µε τη 
µουσική.

Για να επιβιώσει κάνει διάφορες δου-
λειές, από γκαρσόνι σε ταβέρνα µέχρι 
γραφίστας και διακοσµητής. Το 1962 
έρχεται σε επαφή µε τον Μίµη Πλέσσα, 
ο οποίος µεσολαβεί στη «Φίλιπς» για την 
ηχογράφηση του πρώτου του τραγου-
διού. Είναι το «Τραγούδι του δρόµου», 
ελληνική απόδοση του Νίκου Γκάτσου σ’ 
ένα ποίηµα του Λόρκα µε ερµηνευτή τον 
Γιώργο Μούτσιο.

Το Απρίλιο του 1962 έγινε ιδρυτικό 
µέλος και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο 
Φίλων Ελληνικής Μουσικής (ΣΦΕΜ), 
µε στόχο τη στήριξη του έργου του Μίκη 
Θεοδωράκη, αλλά και την προβολή νέων 
δηµιουργών. Στις τάξεις του συλλόγου 
θα βρεθούν πολύ γρήγορα ο Χρήστος 
Λεοντής, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο 
∆ιονύσης Σαββόπουλος, η Μαρία Φαρα-
ντούρη, ο Νότης Μαυρουδής, ο Φώντας 
Λάδης, ο Μάνος Ελευθερίου και πολλοί 
άλλοι. Αναλαµβάνει τη διεύθυνση της 
χορωδίας του συλλόγου και µε αυτή 
συµµετέχει το καλοκαίρι στις παραστά-
σεις της µουσικής επιθεώρησης του 
Μίκη Θεοδωράκη «Όµορφη Πόλη» που 
ανεβαίνει µε µεγάλη επιτυχία στο Θέατρο 
Παρκ. Τον Μάρτιο του 1965 παντρεύεται 
τη Μάρω Λήµνου, τη µετέπειτα συγ-
γραφέα παιδικών βιβλίων, γνωστή ως 
Μάρω Λοΐζου. Ένα χρόνο αργότερα, τον 
Αύγουστο του 1966, θα γεννηθεί η κόρη 
τους Μυρσίνη. Τα επόµενα χρόνια θα εί-
ναι αρκετά δηµιουργικά για τον συνθέτη. 
Γράφει τραγούδια και µουσική για το θέ-
ατρο και τον κινηµατογράφο.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 
µπήκε πολλές φορές στο στόχαστρο 
των αρχών για τις αριστερές πολιτικές 
του πεποιθήσεις. Μετά την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου τον Νοέµβριο του 
1973 συνελήφθη και πέρασε 10 µέρες 
στα κρατητήρια στης Ασφάλειας. Μέσα 
στο ξέφρενο κλίµα της µεταπολίτευσης 
συµµετέχει στις µεγάλες λαϊκές συναυ-

λίες της εποχής και στο τέλος του 1974 
κυκλοφορεί το δίσκο «Τα Τραγούδια του 
∆ρόµου», µε όλα εκείνα τα τραγούδια 
του που είτε είχαν απαγορευτεί τα προ-
ηγούµενα χρόνια, είτε δεν τους είχε επι-
τραπεί η ηχογράφηση από τη λογοκρισία 
της επταετίας. Την τριετία 1974 - 1977 
υπήρξε ένας από τους βασικούς εκφρα-
στές του πολιτικού τραγουδιού. Το 1978 
αναλαµβάνει την προεδρία της Ένωσης 
Μουσικοσυνθετών Ελλάδας και πρωτο-
στατεί στη δηµιουργία φορέα είσπραξης 
των πνευµατικών δικαιωµάτων. Τον ίδιο 
χρόνο παντρεύεται σε δεύτερο γάµο την 
ηθοποιό ∆ώρα Σιτζάνη.

Στην εικοσαετή µουσική του διαδροµή 
έγραψε µερικά από τα καλύτερα ελληνι-
κά τραγούδια, συνεργαζόµενος µε τους 
στιχουργούς Γιάννη Νεγρεπόντη, Φώντα 
Λάδη, Μανώλη Ρασούλη, ∆ηµήτρη Χρι-
στοδούλου και Λευτέρη Παπαδόπουλο, 
µε τον οποίο γνωρίστηκε το 1965 και έγι-
ναν αχώριστοι φίλοι. Τα τραγούδια του, 
γεµάτα λυρισµό και τρυφερότητα, ερµή-
νευσαν µεγάλα ονόµατα του ελληνικού 
τραγουδιού, όπως ο Γιάννης Καλατζής, 
ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπα-
κωνσταντίνου, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιάν-
νης Πουλόπουλος, ο Γιάννης Πάριος, 
η Μαρία Φαραντούρη, ο Στέλιος Καζα-
ντζίδης και η ∆ήµητρα Γαλάνη. Ο Μάνος 
Λοΐζος έφυγε νωρίς από τη ζωή στις 17 
Σεπτεµβρίου 1982. Άφησε την τελευταία 
του πνοή σε νοσοκοµείο της Μόσχας, 
χτυπηµένος από την επάρατη νόσο.

Ο συνωστισµός διεθνών επενδυτικών κε-
φαλαίων που παρατηρείται το τελευταίο δι-
άστηµα στη χώρα, παρότι δεν µεταφράζεται 
ακόµη σε επενδύσεις, έχει την αυτονόητη 
εξήγησή του: οι αγορές πάντοτε επιχειρούν να 
προεξοφλούν τις ευκαιρίες και αυτό επιδιώ-
κουν τώρα στην Ελλάδα.

Στα τριάµισι χρόνια από την υπογραφή του 
πρώτου Μνηµονίου, οι Ελληνες έχουν υπο-
φέρει πολύ. Ωστόσο η χώρα φτάνει στον µε-
γάλο στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος 
– επιτυχία που είναι συνδεδεµένη µε την ελά-
φρυνση του δηµόσιου χρέους, όπως έχουν 

δεσµευθεί οι δανειστές. 
Ακριβώς σε αυτό ποντάρουν οι διεθνείς 

επενδυτές: µια ελάφρυνση του χρέους θα 
δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα και να λει-
τουργεί αποτελεσµατικότερα ως κράτος αλλά 
και να αποπληρώνει τα δάνειά της, πράγµα 
που σε συνδυασµό µε τη δηµοσιονοµική προ-
σαρµογή και την αποκατάσταση της ανταγω-
νιστικότητας θα την καταστήσει ιδανική για 
επενδύσεις.

Γι’ αυτό το σενάριο επιτυχίας έχουµε κάθε 
λόγο να αγωνιστούµε. Οι επενδύσεις θα δηµι-
ουργήσουν υγιείς – και όχι εξαρτώµενες από 

ένα πελατειακό κράτος – θέσεις εργασίας, η 
εγχώρια επιχειρηµατικότητα θα εκτοξευθεί, η 
ανεργία θα αρχίσει να µειώνεται και η χώρα 
θα επανέλθει σε αναπτυξιακούς ρυθµούς.

Υπάρχουν ωστόσο δύο προϋποθέσεις: η 
πρώτη αφορά την κυβέρνηση, που έχει υπο-
χρέωση να προχωρήσει σε όλες τις διαρθρω-
τικές αλλαγές για τις οποίες έχει δεσµευτεί. 
Για παράδειγµα, είναι αδιανόητο να εφαρµό-
ζεται εδώ και δύο χρόνια ενιαίο µισθολόγιο 
στο ∆ηµόσιο αλλά να διευρύνονται οι µισθο-
λογικές ανισότητες. Ή να παραµένουν κλειστά 
ορισµένα επαγγέλµατα. Ή να απαιτείται – ακό-

µη και τώρα! – ιώβειος υποµονή για µία άδεια 
λειτουργίας επιχείρησης!

Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά τους δανει-
στές: είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν αντέχει 
άλλα οριζόντια µέτρα. Και µόνον η συνέχιση 
της συζήτησης για κάτι τέτοιο ενέχει τον κίν-
δυνο να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνη-
ση και να αποµακρύνει τους επενδυτές – οι 
οποίοι θα εκλάβουν µία τέτοια κατάσταση ως 
αύξηση του επιχειρηµατικού τους ρίσκου. 
Θα πρόκειται για σενάριο καταστροφής, τόσο 
για τα συµφέροντα της Ελλάδας όσο και των 
ίδιων των δανειστών! 

ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΡΑΥΛΙΣΜΟ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΒΕΡΚΙΟΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1798: Ο Αλή Πασάς µε τον γιο του Μουχτάρ, 
έπειτα από σφοδρή επίθεση, καταλαµβάνουν 
την Πρέβεζα, την οποία υπερασπίζονται 1.000 
Έλληνες και Γάλλοι υπό τον Στρατηγό Λα Σαλσέ. 
Ο Αλή στέλνει πεσκέσι στον Σουλτάνο τέσσερα 
σακιά µε κεφάλια Γάλλων και Ελλήνων µαχητών. 
(Η Μάχη της Νικόπολης)

1918: Αναφέρεται το πρώτο κρούσµα της 
Ισπανικής Γρίπης, µε το οποίο αρχίζει µία 
επιδηµία, που θα κοστίσει τη ζωή σε 20 
εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο.

1923: Φιλοµοναρχικό στρατιωτικό κίνηµα, υπό 
τους στρατηγούς Λεοναρδόπουλο και Γαργαλίδη, 
καταστέλλεται από τους Πλαστήρα και Πάγκαλο.

1940: Ο γιος του Τζιάκοµο Πουτσίνι εγκαινιάζει τη 
νέα όπερα της Αθήνας στο Θέατρο Ολύµπια της 
οδού Ακαδηµίας. Εναρκτήριο έργο, η όπερα του 
πατέρα του Μαντάµ Μπάτερφλαϊ.

1964: Ο γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πολ Σαρτρ 
αρνείται το Νόµπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας 
ότι θα µειώσει το γόητρο της συγγραφικής του 
δουλειάς.

1988: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει από 
το Λονδίνο, µετά την επέµβαση µπαι-πας, στην 
οποία υποβλήθηκε στο νοσοκοµείο Χέρφιλντ. 
Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου, 
µε ένα νεύµα του καλεί κοντά του τη ∆ήµητρα 
Λιάνη, επισηµοποιώντας τη σχέση του.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1811: Φραντς Λιστ, ούγγρος συνθέτης και 
πιανίστας. (Θαν. 31/7/1886)

1887: Τζον Ριντ, αµερικανός δηµοσιογράφος, 
που έγραψε το χρονικό της Οκτωβριανής 
Επανάστασης µε τίτλο «Οι 10 µέρες που 
συγκλόνισαν τον κόσµο». (Θαν. 17/10/1920)

1937: Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής 
µουσικοσυνθέτης. (Θαν. 17/9/1982)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1986: Άλµπερτ φον Σεντ-Γκιέργκι ντε 
Ναγκιράπολτ, ούγγρος γιατρός, που ανακάλυψε 
την βιταµίνη C και βραβεύτηκε µε Νόµπελ 
Ιατρικής το 1937. (Γεν. 16/9/1893)

1990: Λουί Αλτουσέρ, γάλλος µαρξιστής 
φιλόσοφος. (Γεν. 16/10/1918)

1998: Έρικ Άµπλερ, άγγλος συγγραφέας 
αστυνοµικών και κατασκοπευτικών 
µυθιστορηµάτων. (Η µάσκα του ∆ηµήτριου) (Γεν. 
28/6/1909)

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Μάνος 
Λοΐζος  
(1937 – 1982)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ




