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 «Παρακολουθώ από χρόνια 
τη δουλειά του Μάριου Τόκα. 
Το ταλέντο του, την ευαισθη-
σία του, τη σεμνή, διακριτική, 
«σιωπηλή» όμως πάντα σο-
βαρή παρουσία του στο χώ-
ρο της ελληνικής μουσικής. 
Πάντα στηριγμένος στις ρί-
ζες της μουσικής μας παρά-
δοσης, πάντα εκτιμώντας και 
αναγνωρίζοντας το έργο των 
συναδέλφων του μουσικών, 
προηγούμενων και σύγχρο-
νων, δημιούργησε και δημι-
ουργεί έργα γνήσια ελληνι-
κά. Οι μελωδίες του, έχουν 
κάτι από τον ουρανό, τη θά-
λασσα, τον ίδιο το βράχο του 
Άθω»

Μίκης Θεοδωράκης
Αθήνα 25.3.1998

ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ (1954-2008)

Για τον Μάριο Τόκα και τα τραγούδια του, 
οι λεξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει 
κανείς, μπορεί να αποδειχθούν πολύ 
φτωχές. Γιατί η αγάπη του για τις νότες, 
την πατρίδα, τη ζωή και την ευτυχία μεγα-
λουργούν μέσα από τα τραγούδια του. 
Ήξερε να χτυπάει την πόρτα κάθε καρ-
διάς που τον άκουγε, με μοναδικές μελω-

δίες που μέχρι και σήμερα μένουν αναλλοίωτες.

Είναι πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική η συμμετοχή μου 
σ'αυτό το μουσικό αφιέρωμα καθώς για μένα τα τραγούδια 
του Μάριου Τόκα είναι σταθμός τόσο στην καριέρα μου, 
όσο και στη ζωή μου.

Δημήτρης Μπάσης

Με τον Μάριο Τόκα δεν γνωρίστηκα ποτέ 
καλά, παρότι μέναμε στην ίδια γειτονιά. 
Ήξερε την αγάπη που του είχα και γνώρι-
ζα πόσο πολύ ήθελε να δουλέψουμε 
παρέα. Δεν πρoλάβαμε όμως. Παρόλα 
αυτά υπήρχαν τραγούδια που έγραφε για 
μένα. Τα φύλαγε. Κάποια από αυτά τα 
είπα. Τα αγάπησα πολύ. Ο Μάριος πέρασε 

στο πνεύμα. Εκεί που ανήκε πάντα. Κάπου πιο ψηλά από 
όλους εμάς. Έστω και τώρα, ήρθε η στιγμή να συναντηθού-
με. Μεγάλη τιμή. Και σίγουρα για κάποιους τόσο σημαντι-
κούς ανθρώπους δεν υπάρχει λησμονιά. Δεν υπάρχει θάνα-
τος. Μόνο αυτοί που ξεχνιούνται πεθαίνουν. Και ο Μάριος 
Τόκας σίγουρα δεν ανήκει σε αυτούς.

Γιάννης Κότσιρας

Είναι η δεύτερη φορά που 
συμμετέχω σε συναυλία 
αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα. 
Είναι όμως η πολλοστή φο-
ρά που θα με ταξιδέψει η 
μουσική του, οι μνήμες, οι 
εικόνες του, το ήθος του. Ας 
μας φωτίσουν τα τραγούδια 

του σαν φάροι, αυτούς τους καιρούς της τρι-
κυμίας που ζούμε και ας αφεθούμε στο ταξίδι 
του...μ' ένα χαμόγελο και ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ που μας έχει χαρίσει ''ένα φεγγάρι γαλά-
ζιο ανείπωτο βαθύ...

Γιώτα Νέγκα

Ο Μάριος Τόκας γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1954 στη Λεμεσό της Κύπρου όπου και 
έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Βίωσε όλη την αγριότητα του Αττίλα καθώς 
η τουρκική εισβολή του 1974 τον βρήκε να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Όπως 
ο ίδιος συνήθιζε να λέει η περίοδος εκείνη τον σημάδεψε βαθιά και έγινε πηγή 
έμπνευσης για κάποια από τα έργα του.

Μετά το τέλος του πολέμου έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Φιλοσοφική 
σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα συνέχισε τις μουσικές του σπουδές 
στο Εθνικό Ωδείο από όπου αποφοίτησε με «Άριστα».

Στην ελληνική δισκογραφία εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1978. Ο πρώτος του δίσκος με ερμηνευτή 
το Μανώλη Μητσιά είχε τίτλο «Τα Τραγούδια της Παρέας». Ακολούθησαν συνεργασίες με τα μεγαλύ-
τερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Δημήτρης Μητροπάνος, Γιάννης Πάριος, Γιώργος Νταλά-
ρας, Πασχάλης Τερζής, Γλυκερία, Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Αντώνης Καλογιάννης, Τόλης Βο-
σκόπουλος, Μαρινέλλα, Στέλιος Διονυσίου, Λάκης Χαλκιάς, Αλέκα Κανελλίδου, Κατερίνα Κούκα, Βα-
σίλης Σκουλάς κ.ά. Οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη και η μουσική του απλώνεται γρήγορα και 
ταξιδεύει παντού, όπου υπάρχουν Έλληνες. Τραγούδια όπως «Αννούλα του χιονιά», «Σ’ αγαπώ σαν το 
γέλιο του Μάη», «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί», «Σαν τρελό φορτηγό», «Εξαρτάται», «Σ’ αναζητώ στη Σα-
λονίκη», «Τα λαδάδικα», «Θάλασσες», «Δίδυμα Φεγγάρια», φέρνουν την απόλυτη καθιέρωση στο 
μουσικό στερέωμα.

Βαθύτατα πολιτικοποιημένος αφιέρωσε μεγάλο μέρος του μουσικού του έργου στην ιδιαίτερη πατρί-
δα του, την Κύπρο και στους αγώνες του κυπριακού λαού για ανεξαρτησία και ελευθερία. Τραγούδια 
του όπως τα «Ανασήκωσε την πλάτη Πενταδάχτυλε» και «Η δική μου η πατρίδα» σημαδεύουν την 
καρδιά του Κυπριακού ελληνισμού.

Σταθμός στη μουσική διαδρομή του υπήρξε η γνωριμία του με τον ποιητή της ρωμιοσύνης, Γιάννη 
Ρίτσο, ο οποίος του εμπιστεύθηκε δώδεκα ανέκδοτα ποιήματά του που κυκλοφόρησαν μελοποιημένα 
το 1981 με γενικό τίτλο «Πικραμένη μου γενιά». Ακολουθούν και άλλα μουσικά έργα σε ποίηση Κώστα 
Βάρναλη, Κώστα Καρυωτάκη, Τεύκρου Ανθία, Κώστα Μόντη, Θεοδόση Πιερίδη, Μιχάλη Πασιαρδή, 
Κυριάκου Χαραλαμπίδη κ.ά.

Σημαντική είναι η παρουσία του και στη μουσική επένδυση θεατρικών, τηλεοπτικών και κινηματογρα-
φικών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο όπως «Δόνα Ροζίτα» και «Γέρμα» του Φεντερίκο 
Γκαρθία Λόρκα, «Θερμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη, «Η αυλή των θαυμάτων» του Καμπανέλη κ.ά. 
Επίσης σημαντική και παρουσία του στην δημιουργία παιδικών τραγουδιών όπως το «Άρες μάρες 
κουκουνάρες» σε στίχους του Φώντα Λάδη, το «ένα δέντρο που το λένε Νικόλα» του Δ. Ποταμίτη κ.ά.

Το 1996, ο Μάριος Τόκας επισκέπτεται το Άγιο Όρος και εκεί, συγκλονισμένος από τα χειρόγραφα του 
μοναχού Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη που βρήκε και μελέτησε, έγραψε το συμφωνικό έργο «Θεογεν-
νήτωρ Μαρία», το οποίο παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων και στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου 
της Βιέννης (2002).

Στις 8 Μαρτίου του 2001 τιμήθηκε, από τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το «μετάλ-
λιο εξαίρετης προσφοράς στην πατρίδα» που αποτελεί την ύψιστη τιμή της κυπριακής πολιτείας. Με-
ταξύ άλλων διακρίσεων, πήρε και το βραβείο «Γιάννος Κρανιδιώτης» (2002).

Ο Μάριος Τόκας ήταν παντρεμένος με την Αμαλία Πετσοπούλου με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, 
τη Χαρούλα, τον Κωστή και τον Άγγελο. Έφυγε από την ζωή, ξημερώματα του Πάσχα στις 27 Απριλίου 
του 2008 χωρίς να προλάβει να εκδώσει έργα του που αγάπησε πολύ και βρίσκονται σε παρτιτούρες 
και ηχογραφήματα, προίκα και κληρονομιά των παιδιών του.



VIDEO Μάριος Τόκας μαζί με ΧΟΡΩΔΙΑ

Αννούλα του χιονιά 

(Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος) 

Προλογίζει ο στιχουργός Φίλιππος Γράψας

Σ’αναζητώ στη Σαλονίκη - Γιάννης Κότσιρας

(Στίχοι: Φίλιππος Γράψας)

Ήλιος Κόκκινος - Γιάννης Κότσιρας 

(Στίχοι: Ευγενία Ασλανίδη)

Μες στα μάτια σου - Γιάννης Κότσιρας 

(Στίχοι: Κώστας Φασουλάς)

Κι όλο εγώ περίμενα - Δήμητρα Σταθοπούλου

(Στίχοι: Ανδρέας Νεοφυτίδης)

Φωνάζουν οι γειτόνοι - Δήμητρα Σταθοπούλου

(Στίχοι: Μάριος Τόκας)

Η εθνική μας μοναξιά - Δημήτρης Μπάσης

(Στίχοι: Φίλιππος Γράψας)

Αλήτης - Δημήτρης Μπάσης

(Στίχοι: Μάριος Τόκας)

Έλα κρυφά, έλα λαθραία - Δημήτρης Μπάσης 

(Στίχοι: Ανδρέας  Νεοφυτίδης)

Ξεχασμένη αποσκευή - Γιώτα Νέγκα 

(Στίχοι: Ανδρέας Νεοφυτίδης)

Το ζεϊμπέκικο του αρχάγγελου - Γιώτα Νέγκα 

(Στίχοι: Φίλιππος Γράψας)

Εξαρτάται - Γιώτα Νέγκα 

(Στίχοι: Ανδρέας Νεοφυτίδης)

Άσπρο Μαντήλι - Μίλτος Πασχαλίδης 

(Στίχοι: Κώστας  Φασουλάς)

Ανεπίδοτο - Μίλτος Πασχαλίδης

(Στίχοι: Άλκης Αλκαίος)

Η δική μου η πατρίδα - Μίλτος Πασχαλίδης

(Ποίηση: Νεσιέ Γιασίν,  Μετάφραση: Έλλη Παιονίδου)
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Τον Αύγουστο που μου χρωστάς - Δήμητρα Σταθοπούλου

(Στίχοι: Φίλιππος Γράψας)

Αν δεν γεννηθείς αστέρι - Δήμητρα Σταθοπούλου

(Στίχοι: Φίλιππος Γράψας)

Δεν κλαίω γι’ αυτά που μου ‘χεις πάρει - Μίλτος Πασχαλίδης

(Ποίηση: Γιάννης Ρίτσος)

Κιφ - Μίλτος Πασχαλίδης 

(Στίχοι: Άλκης Αλκαίος)

Θάλασσες - Μίλτος Πασχαλίδης

(Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος)

Το σημάδι - Γιώτα Νέγκα

(Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος)

Πάντα επιστρέφεις εδώ - Γιώτα Νέγκα

(Στίχοι: Φίλιππος Γράψας)

Επιστροφές Καταστροφές - Γιώτα Νέγκα

(Στίχοι: Γιάννης Πάριος) 

Δίδυμα Φεγγάρια - Δημήτρης Μπάσης και Γιώτα Νέγκα

(Στίχοι: Κώστας  Φασουλάς)

Άσωτος - Δημήτρης Μπάσης

(Στίχοι: Φίλιππος Γράψας)

Μια βροχή - Δημήτρης Μπάσης 

(Στίχοι: Ευγενία Ασλανίδη)

Λαδάδικα - Δημήτρης Μπάσης

(Στίχοι: Φίλιππος Γράψας)

Κάνε το δάκρυ σου φιλί - Γιάννης Κότσιρας 

(Στίχοι: Γιώργος Ρουβέλας)

Μια στάση εδώ - Γιάννης Κότσιρας 

(Στίχοι: Φίλιππος Γράψας)

Σαν τρελό φορτηγό - Γιάννης Κότσιρας 

(Στίχοι: Γιάννης Πάριος)

Σ’αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη - Γ.Κότσιρας & Δ.Σταθοπούλου

(Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος)

Η δική μου η πατρίδα 

(Ποίηση: Νεσιέ Γιασίν,  Μετάφραση: Έλλη Παιονίδου)

Αννούλα του χιονιά 

(Στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος) 

A’ ΜΕΡΟΣ Β’ ΜΕΡΟΣ

Θα ακολουθήσει δεκάλεπτο διάλειμμα

Είναι μεγάλη µου 
τιμή και χαρά να συ-
γκατέχω σε µια πα-
ράσταση που αφο- 
ρά το έργο ενός εκ 
των σπουδαιότερων 
συνθετών! Αυτή η 
αξιόλογη καλλιτεχνι-

κή παρέα µε τους τόσο σημαντικούς 
συντελεστές, µου άνοιξε την αγκαλιά 
της και την πόρτα ώστε να συμπο-
ρευτώ μαζί τους σε ένα όμορφο μου-
σικό ταξίδι παρέα µε έναν ήλιο που 
λέγεται Μάριος Τόκας.

Δήμητρα Σταθοπούλου

Με τον Μάριο δεν προλάβαμε να κάνουμε όλα αυτά τα 
οποία σχεδιάζαμε. Ήμασταν παλιοί γνωστοί και όταν βρι-
σκόμασταν, μιλούσαμε για τις κοινές μας αγάπες, δηλαδή 
για την ΑΕΚ και για την πράσινη γραμμή στη Λευκωσία. 
Όλο σχεδιάζαμε να κάνουμε κάτι παρέα, δεν το ολοκληρώ-
σαμε, δεν το προλάβαμε, γιατί όταν οι άνθρωποι κάνουν 
σχέδια, κάποιος εκεί πάνω ξεραίνεται στα γέλια… Παρόλα 
αυτά ήταν για μένα ένας πολύ γλυκός και πολύ τρυφερός 

άνθρωπος, πολύ ευαίσθητος, δηλαδή αυτό που φαίνεται στις μελωδίες του, 
αυτό ήταν ο Μάριος. Πιο πολύ βρεθήκαμε κοντά την περίοδο που συνεργαζό-
μουν με τον άλλον σπουδαίο φίλο, τον Άλκη Αλκαίο. Αισιοδοξώ ότι στο μέλλον 
αυτό που δεν ολοκληρώσαμε με την παρουσία του, πιθανόν κάπως να γίνει με 
την απουσία του, γιατί έχει αφήσει πράγματα πίσω και μακάρι να κληθώ να τα 
υπερασπιστώ κάποια στιγμή.

Μίλτος Πασχαλίδης

Γιάννης Σινάνης - Μπουζούκι
Θάνος Γκιουλετζής - Βιολί
Ντίνος Χατζηιορδάνου - Ακορντεόν
Γιώργος Κατσίκας - Τύμπανα
Άκης Κατσουπάκης - Πιάνο/Πλήκτρα
Χρήστος Περτσινίδης - Ηλεκτρική κιθάρα
Μίμης Ντούτσουλης - Μπάσο
Γιάννης Παπαζαχαριάκης - Κιθάρα

Ενορχήστρωση - Διεύθυνση ορχήστρας: 
Γιάννης Παπαζαχαριάκης 

Γιώργος Κορρές - Ηχοληψία
Κώστας Τόκας - Γραφιστική επιμέλεια
Αμαλία Τόκα- Επιμέλεια προγράμματος
Ηλίας Μπενέτος - Καλλιτεχνική επιμέλεια



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ


