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Ο Νίκος Γκάτσος γεννήθηκε το 1911 στην Κάτω Ασέα της Αρκαδίας, όπου και 
τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Τις γυμνασιακές του σπουδές έκανε στην Τρίπολη, 
όπου γνώρισε τα λογοτεχνικά βιβλία, αλλά και τις μεθόδους αυτοδιδασκαλίας 
ξένων γλωσσών. Στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα όπου φοίτησε στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Ήξερε ήδη αρκετά καλά αγγλικά και γαλλικά 
και είχε μελετήσει τον Παλαμά, τον Σολωμό, το δημοτικό τραγούδι, όπως και τις 
νεωτεριστικές τάσεις στην ευρωπαϊκή ποίηση.



Ο Νίκος 
Γκάτσος 
φοιτητής (δεξιά 
στη 
φωτογραφία), 
επισκέπτεται την 
Ασέα το 1930. 



Νίκος Γκάτσος και Μάνος Χατζιδάκις



Ο Ματωμένος Γάμος του Λόρκα
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος



Νίκος Γκάτσος / Μάνος 
Χατζιδάκης: 
Η Μπαλάντα του Ούρι

Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι
ουρανέ, φίλε μακρινέ
πώς να δεχτώ άλλης αγκαλιάς τη στοργή
πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη
πώς ν’ αρνηθώ της ζωής το φως το ξανθό
αχ ουρανέ πόνε μακρινέ

Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό,
το γαλανό
κι ακούω μια φωνή,
καμπάνα γιορτινή
να με παρακινεί

Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί,
εκεί, εκεί
που χτίζουνε φωλιά
αλλόκοτα πουλιά
στου ήλιου τα σκαλιά

Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι
ουρανέ, φίλε μακρινέ
πώς να δεχτώ άλλης αγκαλιάς τη στοργή
πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη
πώς ν’ αρνηθώ της ζωής το φως το ξανθό
αχ ουρανέ πόνε μακρινέ
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Ο Νίκος Γκάτσος ως 
στιχουργός

Μεγάλη προσφορά έχει ο Γκάτσος σαν 
στιχουργός στο ελληνικό τραγούδι, στο 
οποίο αφιερώθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά 
την "Αμοργό". Συνεργάστηκε στενά με 
κορυφαίους Ελληνες συνθέτες. Στίχους 
του μελοποίησαν οι Μάνος Χατζιδάκις, 
Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, 
Δήμος Μούτσης, Λουκιανός Κελαηδόνης
και πολλοί άλλοι.  Ιδιαίτερη σχέση και 
συνεργασία ανέπτυξε ο ποιητής με τον 
Μάνο Χατζιδάκι και μάλιστα για μεγάλο 
διάστημα μέχρι και το θανατό του ήταν 
επίλεκτο μέλος της ομάδας Xατζιδάκι, 
Eλύτη, Tσαρούχη, Mποσταντζόγλου και 
Αργυράκη.



Κεμάλ
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Ακούστε την ιστορία του Κεμάλ
ενός νεαρού πρίγκιπα, της ανατολής
απόγονου του Σεβάχ του 
θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να 
αλλάξει τον κόσμο.
αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ
και σκοτεινές οι ψυχές των 
ανθρώπων.
Στης Ανατολής τα μέρη μια φορά και 
ένα καιρό
ήταν άδειο το κεμέρι, μουχλιασμένο το 
νερό, 
στη Μοσσούλη, τη Βασσόρα, στην 
παλιά τη χουρμαδιά
πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα 
παιδιά.
Κι ένας νέος από σόι και γενιά 
βασιλική αγροικάει το μοιρολόι και 
τραβάει κατά εκεί.
τον κοιτάν οι Βεδουίνοι με ματιά 
λυπητερή
κι όρκο στον Αλλάχ τους δίνει, πως θ’ 
αλλάξουν οι καιροί.



Η προτομή του Γκάτσου στην γενέτειρά του Ασέα.
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