
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
«Παιδευτική και παιδαγωγική η σηµασία 
του σύνολου έργου του Μίκη Θεοδωράκη» 
 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Θα αρχίσω την οµιλία ανατρέχοντας στις 
παιδικές µου µνήµες, στην ηλικία όπου το 
µυθοπλαστικό στοιχείο συνέχεται µε τις 
πληροφορίες που εκπλήττουν το παιδικό 
µυαλό και δένουν τις αναµνήσεις, 
συνθέτοντας τον προσωπικό ιστορικό καµβά 
του καθενός µας µε τα πρόσωπα και τη 
σηµασία τους στις ιστορικές περιόδους. 
 
Ο παππούς µου Ευτύχης Παλλήκαρης , 
αναδείχθηκε σύµβολο ηρωικό στα µάτια µου, 
µέσα από τις οικογενειακές µου καταβολές , 
µετά από εξορίες και φυλακίσεις για την 
δηµοκρατία και την εν ψυχρώ δολοφονία του 
το 1947 στην Πλατεία της Χαλέπας.  



Η απαθανάτισή του µ’ έκανε να αναγνωρίζω 
πατριωτικά στοιχεία στα πρόσωπα των άλλων 
και συνειρµικά ξαναφέρνω στο µυαλό µου την 
εικόνα , στο λιµάνι των Χανίων, χαράµατα, 
πριν από 45 χρόνια, όπου αντίκρισα µια 
ψηλόλιγνη φιγούρα που περιδιάβαζε στην 
προβλήτα και κοίταζε τις βάρκες και τα καΐκια 
που ήταν δεµένα στο µόλο. 
 
Με πλησίασε και µε ρώτησε  ποιο είναι το 
όνοµα της διπλανής βάρκας, η οποία ήταν 
ακουµπισµένη στη δική µας. «Μαργαρίτα», 
του είπα. Ακόµη και σήµερα σε ώρες 
περισυλλογής αναρωτιέµαι ποια γνώση και 
ποιο δασκάλεµα από τις συζητήσεις που 
γίνονταν στα Χανιά για τα ηρωικά πρόσωπα 
της εποχής ή και ο απόηχος του 
τραγουδίσµατος της Μαργαρίτας-Μαργαρώ  µε 
έκανε να ταυτίσω την ψηλόλιγνη, επιβλητική 
φιγούρα και τη µορφή του προσώπου που µε 
πλησίασε και µου µίλησε εκείνο το ξηµέρωµα, 
µε το όνοµα του Μιχάλη Θεοδωράκη, δηλαδή 
του Μίκη Θεοδωράκη. 
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Κυρίες και Κύριοι 
 
Τύχη αγαθή εφέτος, η Σύγκλητος του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, να αποφασίσει 
οµόφωνα την ανακήρυξη του Μίκη 
Θεοδωράκη, σε επίτιµο ∆ιδάκτορα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του.  
Η απόφαση της Συγκλήτου αναφέρει µεταξύ 
άλλων ότι στο πρόσωπο του Μίκη θέλουµε 
να τιµήσουµε τον πολυτάλαντο δηµιουργό 
στο χώρο της Τέχνης, τον πολύπαθο 
αγωνιστή της ελευθερίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, τον υπέρµαχο της 
ενωτικής δύναµης του πολιτισµού, τον 
Κρητικό, τον Έλληνα και τον πολίτη του 
κόσµου κ. Μίκη Θεοδωράκη. Θεωρούµε ότι 
ο κ. Μίκης Θεοδωράκης είναι ένα ζωντανό 
παράδειγµα δηµιουργικότητας, ανθρωπιάς 
και αξιοπρέπειας για τις νέες γενιές και τις 
γενιές των αιώνων που έρχονται. 
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Στη συνέχεια, όµως, της βιωµατικής µου 
προσέγγισης στον άνθρωπο και στο έργο του, 
και προεκτείνοντας το σκεπτικό της 
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, θέλω 
να φωτίσω την πτυχή από το σύνολο έργο του 
Μίκη Θεοδωράκη,  που αφορά στην 
παιδευτική και παιδαγωγική σηµασία του, 
εκτός και εντός της Ακαδηµαϊκής 
κοινότητας. 
 
Θεωρώ καθήκον µου να στρέψω προς αυτή 
την κατεύθυνση τους θνητούς µου λόγους, 
γιατί τα τελευταία χρόνια αναζητούµε τρόπο 
δηµιουργίας για το κοινό σχολείο παίδευσης 
της Ελλάδoς,  για το οποίο αγωνίστηκε και ο 
Μίκης Θεοδωράκης.  Και λέγοντας τελευταία 
χρόνια, εννοώ τα τελευταία εκατό χρόνια.  
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Κυρίες και κύριοι, 
 
Έχω την υψηλή τιµή αυτή τη στιγµή να οµιλώ 
ενώπιον του Μίκη Θεοδωράκη , εκεί όπου 
φέγγει αθάνατη η δηµιουργία. 
 
 
Αισθάνοµαι δέος, διότι εκπροσωπώ το 
ανώτατο Πνευµατικό Ίδρυµα της Κρήτης, το 
Πανεπιστήµιο της και καλούµαι να 
απαθανατίσω παιδευτικά και παιδαγωγικά 
στοιχεία της ζωής του, που κινούνται µεταξύ 
πραγµατικότητος και µύθου.  
 
∆εν ξέρω, παρά την ηλικία µου, πότε η 
επιστηµονική παρατήρηση σε τέτοιες 
προκλήσεις είναι επαρκές εργαλείο, για να 
καταδείξει κανείς την εκκωφαντική διάσταση 
που λαµβάνει ο πνευµατικός συµπαντικός 
ήχος, που παράγεται από την πάλµωση, όταν 
προσωπικότητα και έργο σαν αυτό του Μίκη 
Θεοδωράκη, συγκρούονται µε αδρανείς 
κοινωνικές αξίες. 
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Κυρίες και κύριοι, 
 
Για λόγους που αφορούν στην οικονοµία του 
χρόνου που απαιτεί η οµιλία µου, δεν 
αναφέροµαι λεπτοµερώς στο µουσικό και 
συγγραφικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη. 
Αποτελεί οµολογία αυθεντική και 
πανσέληνη, πραγµατεία διδακτικού 
χαρακτήρα και ύµνο προς τις πανανθρώπινες 
αξίες, όπως επίσης και τα βιωµατικά 
παιδευτικά στοιχεία της καθηµερινότητάς του, 
εµπειρία του άρρητου, συγκεκριµένες 
προσδοκίες και κατακτήσεις, από 
παραιτήσεις επώδυνες, καθορίζοντας έτσι 
αιώνια την συνέχεια µιας σταθερής 
ακολουθίας στην ανθρώπινη αξία. 
 
Κυρίες  και Κύριοι 
  
Θα σας πω όµως, ότι η σηµερινή αναζήτηση 
στη µεγαλύτερη διαδικτυακή µηχανή 
αναζητήσεων, αποδίδει 23.900 (είκοσι τρεις 
χιλιάδες εννιακόσια) αποτελέσµατα, µε βάση 
την ελληνική γραφή του ονόµατός του και 
131.000 (εκατόν τριάντα µία χιλιάδες) 
αποτελέσµατα µε βάση τη λατινική γραφή 
του.  
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Αυτό και µόνο αρκεί για να καταδείξει σε 
τρέχοντες όρους, την ιστορική αποτύπωση του 
πολυκύµαντου παιδευτικού, πνευµατικού, 
πολιτικού και φιλοσοφικού βίου και έργου του 
Μίκη Θεοδωράκη. 
 
∆ιαπιστώνω  ότι, το ιδιοφυές στη συνολική 
πορεία της ζωής του Μίκη Θεοδωράκη , είναι 
η αυθόρµητη ενέργεια να προσαρµόσει τον 
εαυτό του προς τον εξωτερικό κόσµο, για να 
αποκτήσει και ο ίδιος θέση µέσα στη γύρω του 
ζωή.  
∆απανά τη µεγάλη ψυχή του µε χειρονοµίες 
µικρές, ευεργετώντας σχεδόν ανώνυµα όπως 
το φως, ο ύπνος, ο αέρας. 
 
Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ταυτόχρονα και 
θεατής και θεατρίνος. «Παίζει τη µουσική 
του» και παράλληλα την ενθέτει στο παιχνίδι 
της επικαιρότητος καθοριστικά και αυτόµατα 
εξυψώνεται σε δραµατικό παράγοντα του 
πολιτικού σκηνικού. 
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Από τη µίξη αυτή, παράγει αξίες τις οποίες µε 
δηµιουργική οικείωση ανασυνθέτει, για να τις 
επαναφέρει σε νέες µορφές στο αέναο παιχνίδι 
της επικοινωνίας του µε το συλλογικό 
γίγνεσθαι , από το οποίο συνέχεια αντλεί 
στοιχεία, για να εκφράσει κάθε φορά την 
πολιτική του σκέψη και να διδάξει τους εγγύς 
και τους µακραν , πως η υψίστη αποστολή 
ήταν πάντα το όραµα και όχι το πρόγραµµα 
. 
 
Πάντα σκεπτόµουν ότι είναι ανάγκη η 
µουσική του Μίκη Θεοδωράκη να λειτουργεί 
καθοδηγητικά για τα πλήθη, όπως και η 
αυτοέκφραση του να κορυφώνεται µέσα από 
µουσική , που έχει κεντρικό άξονα το 
τραγούδι. 
 
 
Ο Μίκης ανακάλυψε µέσα από τους αγώνες 
του ότι , η φύση του κάθε τραγουδιού 
καθορίζεται από τη µορφή της µουσικής 
ανάγκης κάθε ανθρώπου και ανταποκρίθηκε 
συνθέτοντας, παίζοντας και τραγουδώντας σε 
όλα τα µήκη και πλάτη της γης. 
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Τραγουδά , ψυχή κυµαινόµενη ο Μίκης 
Θεοδωράκης, κατακτά την οικουµένη, την 
διαπαιδαγωγεί και έτσι κατακτά την αίσθηση 
του χώρου. Γνωρίζουµε ότι η αίσθηση του 
χώρου, σε προσωπικό επίπεδο, συντίθεται από 
κινητικές έννοιες οι οποίες ανιχνεύονται στην 
έκφραση του τραγουδιού και συνδέονται µε τα 
νοήµατα του ποιητικού λόγου , αποτελώντας 
έκφραση υψηλότατης συναισθηµατικής αξίας, 
χαρακτηριστικό υλικό της πρωτογενούς 
δόµησης της προσωπικότητας του Μίκη . 
 
Η παραπάνω διαπίστωση εξηγεί τη στάση που 
κράτησε ο Μίκης Θεοδωράκης και η οποία 
τον βοήθησε όχι µόνο να επιβιώσει από τις 
αντιφάσεις του καθηµερινού πολιτικού βίου, 
αλλά να παράγει πρωτογενή σκέψη και µε το 
έργο του να διαπαιδαγωγήσει ετερόκλητες 
πολιτιστικές οµάδες, να αυτονοµηθεί στον 
χρόνο και στο χώρο, να γίνει συνέχεια του 
αρχαίου Ελληνικού τρόπου σκέψης, δηλαδή 
µια συνολική εικόνα του κόσµου, του 
ανθρώπου και του ανθρωπεύεσθαι. 
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Κυρίες και Κύριοι , Αγαπητοί µου συµπολίτες 
 
Το επόµενο βήµα θα το αφιερώσω στο ηρωικό 
στοιχείο που συνέχει το έργο και τη ζωή του 
Μίκη Θεοδωράκη, που προκύπτει ως 
αντίφαση λογική: σε µια πραγµατικότητα που 
ζητά την υψηλότερη διανοητική συγκέντρωση 
, για τη σύλληψη και δηµιουργία κατ’ 
επέκταση του πολυσχιδούς έργου η έκθεση 
της ζωής του δηµιουργού σε παντοειδείς 
κινδύνους, αντιστρατεύεται αυτή καθαυτή τη 
δηµιουργικότητα. 
 
Μόνο στην αντίληψη της συγκρότησης της 
Ελληνικής τραγικής σκέψης υπηρετείται αυτή 
η λογική ασυµβατότητα και ο Μίκης  έµπλεος 
φόβου και πάθους , απελευθερώνει τους γύρω 
του και απελευθερώνεται µέσα στο 
δηµιουργικό του γίγνεσθαι. 
Άλλωστε πώς αλλιώς να ψηλαφήσεις την 
σάρκα της ουτοπίας; 
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Η τελεολογική προσέγγιση από τον οµιλούντα 
αφορά , στη σηµασία της αναδοχής από την 
Ακαδηµαϊκή µας κοινότητα και την ένθεση 
στις τάξεις της του έργου του Μίκη 
Θεοδωράκη, ως έργο που διέπεται από τυπικά 
Ακαδηµαϊκά κριτήρια και ως τέτοιο, 
συµβάλλει στην πρόοδο του πνεύµατος, µέσα 
από τις επιστήµες: της τέχνης της µουσικής, 
της αισθητικής της µουσικής, της 
παιδαγωγικής της µουσικής. 
 
Η αποδοχή του λειτουργικού βιωµατικού 
χαρακτήρα της µουσικής του από το 
οικουµενικό ακροατήριο, αποτελεί συνειδητή 
επιδίωξη του Μίκη Θεοδωράκη, γι’ αυτό 
τελετουργεί, προβάλλοντας διαχρονικά 
ιδεώδη, ανθρωπιστικές αξίες και έτσι, 
συνταυτίζεται µε το ηθικώς δέον της 
Ακαδηµαϊκής σκέψης. 
Κυριες και Κύριοι  
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Με την αναγόρευση του Μίκη Θεοδωράκη σε 
Επίτιµο ∆ιδάκτορα της Φιλοσοφικής 
Σχολής, το Πανεπιστήµιο Κρήτης , ως 
συνέχεια των αγώνων και των θυσιών των 
Κρητών και παραγωγή της µεγάλης 
πνευµατικής κληρονοµιάς του 
Θεοτοκόπουλου, του Καζαντζάκη, του 
Πρεβελάκη, αναδεικνύει ως παρακαταθήκη 
πνευµατικής ουσίας , τη σύζευξη του 
βιωµατικού, ανθρωπιστικού έργου, µε την 
επιστηµολογική παρατήρηση και έρευνα.  
∆ιότι το σώµα του έργου του Μίκη 
Θεοδωράκη αποτελεί πολύτιµο πρωτογενές 
υλικό, µνηµείο για την ανθρωπότητα.  
Η χωροχρονική του αφετηρία το συνδέει µε 
την Κρήτη, την Ελλάδα, την οικουµένη και το 
διαχέει σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της 
Επιστηµονικής κοινότητας , η οποία θα 
οικειωθεί δηµιουργικά την πνευµατικότητά 
του. 
 
Η επικαιρότητα, µου επιβάλει να ολοκληρώσω 
αυτή τη θέση , µε πρόσφατο παράδειγµα , από 
τις τελευταίες Πανελλαδικές εξετάσεις του 
Υπουργείου Παιδείας, όπου οι µαθητές 
κλήθηκαν να διατυπώσουν τις σκέψεις τους, 
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µε αφορµή κείµενο του Μίκη Θεοδωράκη, υπό 
τον τίτλο: Μια σκέψη για τον 21ο αιώνα. 
 
Μίκη Θεοδωράκη,  
 
Περιποιεί µεγάλη τιµή στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης , η αποδοχή της αναγόρευσης Σου , 
σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα της Φιλοσοφικής  
του  Σχολής,  
 
 
Μίκη ,  
 
∆έξου απ’ το δικό µας ήλιο  
λίγα γιασεµιά  
και ξαναµοίρασε αντίδωρο. 
Στείλε πάλι τον Αρχάγγελο 
να ταράξει τα νερά 
µε βασιλικό τα µέτωπα να µας ραντίσει 
κι από τα λιθάρια θα ξεπεταχτούν παιδιά 
η γενιά που θα Σε λειτουργήσει. 
 
Μιχαήλ, Μίκη Θεοδωράκη, 
 
Σβήσε το δικό µας Νυν και κράτησε 
µόνο το δικό Σου Αεί 
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Γιάννης Παλλήκαρης 
 
 
 
Χανιά 1 Αυγούστου 2005*Αποσπάσµατα 
ποίησης Στ.Στ.Χαρκιανάκης 
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Μίκης Θεοδωράκης: Το συν- του συνάδειν 

 

Γιάννης Κουγιουµουτζάκης 
Καθηγητής Ψυχολογίας 

Πρόεδρος Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

Αγαπητέ κύριε Μίκη Θεοδωράκη 

Κυρίες και Κύριοι 

Το 1996, το Πανεπιστήµιο Κρήτης επί Πρυτανείας του Καθηγητή κ. Γιώργου 

Γραµµατικάκη τίµησε τον κύριο Μίκη Θεοδωράκη µε το χρυσό µετάλλιο. Το 2005,  

επί Πρυτανείας του Καθηγητή κ. Γιάννη Παλλήκαρη το Πανεπιστήµιο Κρήτης του 

απονέµει την ύψιστη τιµή του, αναγορεύοντάς τον Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Τµήµατος 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Η πρόταση της αναγόρευσης έγινε στη 

Σύγκλητο από τον κύριο Πρύτανη. Το Τµήµα µας ανέλαβε την τεκµηρίωση της 

πρότασης, την οποία η επόµενη Σύγκλητος ψήφισε οµόφωνα. Εκ µέρους του 

Τµήµατός µας η πρόταση  υπογράφεται από τον οµιλητή και το συνάδελφο 

Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κύριο Γιώργο Νικολακάκη. 

Σε λίγο ο κύριος Μίκης Θεοδωράκης θα είναι ο έκτος  Επίτιµος ∆ιδάκτορας 

του Τµήµατός µας. Οι υπόλοιποι πέντε  είναι: 

- ο Κορνήλιος Καστοριάδης, Φιλόσοφος, ∆ιευθυντής Σπουδών στην Σχολή 

Ανώτατων Σπουδών στις Κοινωνικές  Επιστήµες, στο Παρίσι, 

- ο Κώστας Αξελός,  Φιλόσοφος, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο των 

Παρισίων (Σορβόνη),  

- η Ιωάννα Κουτσουράδη, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο της 

Άγκυρας, 

- ο Λάµπρος Κουλουµπαρίτσης, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο των 

Βρυξελλών, και 

- ο  Jerome Bruner, Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο  Harvard. 

Στους καιρούς της σύγχρονης κατακερµατισµένης επιστήµης και γνώσης,  το 

Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένα 

από τα λίγα πολυ-επιστηµονικά Τµήµατα της χώρας. Στο Τµήµα µας οι διδάσκοντες 

προσπαθούµε να ανταποκριθούµε στην πρόκληση της διεπιστηµονικότητας, ειδικά 
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µέσα από τη Φιλοσοφία, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Ανθρωπολογία και 

την Παιδαγωγική. Συζητούµε µε τους φοιτητές  µας την ιδέα ότι στην επιστήµη δεν 

υπάρχει ένας µόνο Όλυµπος από όπου θα µπορούσαµε να δούµε, να στοχαστούµε, 

να ερευνήσουµε και να κατανοήσουµε ένα θέµα – τους προκαλούµε να σκεφτούν 

κριτικά µέσα από δύο, τρεις ή και παραπάνω προοπτικές. Μέσα από αυτή τη 

διεπιστηµονική προοπτική  θεωρούµε ότι πρέπει να µελετηθεί ακόµη πιο συστηµατικά 

το πολυδύναµο έργο του τιµωµένου µας. 

Στο τριήµερο διεθνές επιστηµονικό συνέδριο που διοργάνωσε µε επιτυχία η 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, την οποία συγχαίρουµε δηµόσια, ειπώθηκαν 

τόσα ενδιαφέροντα πράγµατα για τον τιµώµενο, που ό,τι τώρα και να πούµε, θα 

φαίνεται εκ του περισσού. Γι’ αυτό ο λόγος µου για τη ζωή και το έργο του θα είναι, 

από χρονική αναγκαιότητα, συνοπτικός, αλλά τόσος όσο χρειάζεται για να ωθήσει 

κυρίως τους νέους ανθρώπους και τους φοιτητές µας, που µε χαρά είδα στο 

ακροατήριο, να  µελετήσουν, να  ακούσουν, να νιώσουν, να στοχαστούν πάνω στη 

ζωή, τη δράση και το έργο του τιµωµένου. 

Σύντοµο βιογραφικό 

Ο τιµώµενος γεννήθηκε στη Χίο το 1925. Η καταγωγή της µητέρας του Ασπασίας 

Πουλάκη ήταν από τον Τσεσµέ της Μικράς Ασίας και του πατέρα του Γεώργιου 

Θεοδωράκη από το Γαλατά των Χανίων Κρήτης. Ο πατέρας του, δικηγόρος και 

ανώτατος κρατικός υπάλληλος, υπέστη πολλές µεταθέσεις και διώξεις, γιατί ήταν 

βενιζελικός.  

Φανταστείτε ένα πολύ ατίθασο αγόρι να ζει µέχρι και την εφηβεία του µια 

νοµαδική ζωή σε εννιά πόλεις της επαρχιακής κυρίως Ελλάδας - Χίος, Μυτιλήνη, 

Σύρος, Αθήνα, Γιάννενα,  Κεφαλονιά,   Πάτρα,   Πύργος,  Τρίπολη. Κρατείστε 

παρακαλώ αυτήν την παρατήρηση για τη νοµαδική ζωή και την εξ αρχής 

περιπλάνηση. Ως νήπιο νόµιζε  ότι µπορούσε να γίνει πουλί. Μια φορά πήρε φόρα 

για να πετάξει, πήδησε  σε ένα τοίχο κι έσπασε το χέρι του. Αργότερα πήρε φόρα, 

άπλωσε τα χέρια του  εκτίναξε ένα βασανισµένο λαό στην αξιοπρέπεια. Στα πέντε 

του χρόνια ενοχλήθηκε από το ρυθµό κίνησης ενός άλλου παιδιού, το οποίο όταν 

έτρεχε, αλλού κατευθύνονταν τα πόδια του και αλλού το κεφάλι του. Μη αντέχοντας 

αυτή τη δυσαρµονία ο πεντάχρονος Μίκης του έσπασε το κεφάλι. Γι’ αυτό το άδικα 

σπασµένο κεφάλι ο τιµώµενος µας λεει: «Αλλά είχα κι ένα δίκιο! ∆εν µπορούσε να κουνάει 

το κεφάλι του σε διαφορετικό ρυθµό από το σώµα του!». Λίγο αργότερα έγραψε για το 

Νόµο της Συµπαντικής Αρµονίας. Στην εφηβεία του, µε ύψος 1,95, ένιωθε ντροπή που 
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τον κοίταζαν όλοι, γι’ αυτό κλείστηκε στο δωµάτιό του. Στη µοναξιά ανακάλυψε τη 

µουσική κι άρχισε να συνθέτει. Εκείνα τα χρόνια ανακαλύπτει το Χριστιανισµό και 

το Μαρξισµό. Αναστατώνεται. Θέλει να συν-θέσει  το «αγαπάτε αλλήλους» µε το 

Μαρξισµό. Κι έρχεται αυτή η εφηβική, φαινοµενικά υποκειµενική, σύλληψη του 

Νόµου της Συµπαντικής Αρµονίας, ως στήριγµα και ως σύνθεση συνοχής. Πρόκειται για 

µια  θεωρία του τιµωµένου, η οποία ξεκίνησε από  µια σκέψη του Κωστή Παλαµά, 

που υποστήριζε  ότι ο ρυθµός στην ποίηση συµβολίζει το ρυθµό που κυβερνά το 

Σύµπαν –ως έφηβος, ο τιµώµενός µας πρόσθεσε ότι και η αρµονία στη µουσική 

συµβολίζει τη Συµπαντική Αρµονία, το κέντρο της οποίας σαγηνεύει την ύπαρξή 

µας, µας έλκει, τουλάχιστον έλκει µέχρι και σήµερα τον κύριο Θεοδωράκη. Μήπως 

έλκει και άλλους, άλλους που δεν τους βάζει ο νους του κι ο νους µας; Κρατείστε το 

ερώτηµα. Κάποια στιγµή πριν κλείσει το 2005 µπορεί να ακούσετε ότι δεν πρόκειται 

για µια απλή, εφηβική σύλληψη.  

 Το 1943 τον συλλαµβάνουν και τον βασανίζουν οι Ιταλοί στην Τρίπολη. 

∆ιαφεύγει στην Αθήνα, αρχίζει να σπουδάζει στη Νοµική, αλλά τον κλέβει η 

Μουσική. Οργανώνεται στο ΕΑΜ. Σπουδάζει στο  Ωδείο Αθηνών µε τον Φιλοκτήτη 

Οικονοµίδη. Είναι πολύ ερωτευµένος µε τη σύντροφο της ζωής του, τότε φοιτήτρια 

Ιατρικής,  κυρία Μυρτώ Αλτίνογλου και αργότερα σύζυγο και µητέρα των δύο 

παιδιών τους.  Πόσα, αλήθεια, οφείλει η Ελλάδα στη σεµνή αγωνίστρια, επιστήµονα, 

σύντροφο του τιµωµένου κυρία Μυρτώ Αλτίνογλου-Θεοδωράκη και στα δυο 

ταλαιπωρηµένα, αλλά θαρραλέα, ευαίσθητα παιδιά τους, τη Μαργαρίτα και τον 

Γιώργο;  

Φανταστείτε, λοιπόν, τον τιµώµενο τις δεκαετίες του 1940 και του 1950 

οργανωµένο στην Αριστερά, να µάχεται εναντίον των  Γερµανών, να φυλακίζεται, 

να αντιδρά στη µετακατοχική παρέµβαση των Άγγλων στα πολιτικά πράγµατα της 

χώρας, να κακοποιείται µέσα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, να τραυµατίζεται πολύ 

άσχηµα στα ∆εκεµβριανά, να ζει το κυνηγητό των αριστερών του εµφύλιου 

σπαραγµού.  Για να µη σταµατήσει η οικογενειακή παράδοση της νοµαδικής ζωής,  

ζει κυνηγηµένος σε πολλά προάστια των Αθηνών, εξορίζεται στην Ικαρία και στη 

συνέχεια στη Μακρόνησο. Ζει ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας µια απάνθρωπη 

στρατιωτική θητεία στην Αλεξανδρούπολη. Αργότερα έµεινε για λίγο στην Κρήτη, 

στο Γαλατά Χανίων, όπου ήρθε σε επαφή µε τα έθιµα και τη µουσική του νησιού. Οι 

διακοπτόµενες µουσικές σπουδές του τελειώνουν το 1950.  Από το 1954 µέχρι το 1959 

σπουδάζει µαζί µε τη γυναίκα του στο Παρίσι. Εγγράφεται στο Conservatoire και 
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παρακολουθεί µαθήµατα µουσικής ανάλυσης µε τον Messiaen  και διεύθυνση 

ορχήστρας µε τον Bigot. Μελετά τη θεωρία των τετράχορδων, βραβεύεται στο 

Φεστιβάλ Νέων Συνθετών της Μόσχας µε πρόεδρο τον Σοστακόβιτς, γράφει κλασική 

µουσική, βραβεύεται το 1959 ως ο καλύτερος συνθέτης της χρονιάς µε το αµερικάνικο 

βραβείο  Copley Music Price, και αντί να ενδώσει σε µια πολλά υποσχόµενη 

σταδιοδροµία ως συνθέτης κλασικής µουσικής στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αυτός 

επιστρέφει στην Ελλάδα 

Φανταστείτε τον τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 στη διχασµένη από τον 

εµφύλιο πατρίδα  να επιθυµεί να συνδράµει στην ενότητα των Ελλήνων. Το 1963, 

µετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη, ηγείται της ∆ηµοκρατικής Νεολαίας 

Λαµπράκη και εκλέγεται βουλευτής της Ε∆Α. Για να µη χαθεί η παράδοση της 

νοµαδικής ζωής όργωσε, αναστατώνοντας πολιτισµικά, πολιτικά και ενωτικά όλες τις 

πόλεις της Ελλάδας. Το καλοκαίρι του 1966  προβλέπει την επικείµενη δικτατορία.  

Φανταστείτε τον τα χρόνια της δικτατορίας, πριν συλληφθεί,  να  κάνει 

πρώτος έκκληση σε όλους τους δηµοκράτες  να αντισταθούν στη χούντα. Περνά στην 

παρανοµία και µε τους συντρόφους του ιδρύουν, εφτά µέρες µετά το πραξικόπηµα, 

το Πατριωτικό Μέτωπο. ∆ύο ηµέρες µετά την κατάλυση της ∆ηµοκρατίας, η χούντα 

του 1967 διαλύει τη ∆ηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη και έχοντας επίγνωση της 

τεράστιας επιρροής του στους Έλληνες, απαγορεύει ονοµαστικά την ανατύπωση, την 

εκτέλεση και το άκουσµα των έργων του  στην ελληνική επικράτεια – πράγµατι, 

πρόκειται για µια παγκόσµια πρωτοτυπία, ενδεικτική του πόσο ο τιµώµενός µας 

απειλούσε τους στρατοκράτες. Με τη σύλληψή του τον Αύγουστο του 1967 συνεχίζει  

την οικογενειακή παράδοση της νοµαδικής ζωής, πού αλλού, στις φυλακές – 

ασφάλεια Μπουµπουλίνας, ετοιµοθάνατος στις φυλακές  Αβέρωφ, κατ’ οίκον 

περιορισµός στο Βραχάτι,  νέα, βασανιστική για τον ίδιο, τη σύζυγο και τα µικρά 

παιδιά του εξορία στην αποµονωµένη Ζάτουνα. Ακολουθεί η  αποµόνωση στον 

Ωρωπό και µετά από τρία χρόνια διωγµών, µεταφέρεται µε φυµατίωση στο 

«Σωτηρία». Όλο αυτό το διάστηµα συνθέτει συνεχώς. Κάτω από τη διεθνή πίεση και 

κατακραυγή, η χούντα επιτρέπει την αποφυλάκιση του. Και φεύγει στο Παρίσι. 

Πριν κλείσουµε την αναφορά στα δύσκολα αυτά χρόνια  φανταστείτε σας 

παρακαλώ τα ακόλουθα συµβάντα από τη  ζωή του. Ο τιµώµενος  µας έχει µια λεπτή 

αίσθηση χιούµορ. Το  1967 είπε στους βασανιστές του: «Θα µε βρίζετε και θα µε 

βασανίζετε…εις τον πληθυντικόν!». Όταν έκανε παράρτηµα της νεολαίας Λαµπράκη 

στο Γαλατά Χανίων, κάλεσε - άκουσον, άκουσον - τον  εθνικόφρονα  παπά του 
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χωριού για να κάνει αγιασµό. Ο ιερέας πήγε από καθήκον και ευλογώντας την 

προσπάθεια ενός κοµµουνιστή, έλεγε «του Κυρίου δεηθώµεν….παλιόπαιδα», 

εναλλάσσοντας τις ευχές µε βρισιές. Όµως, αλλού υπήρξε άλλη αντιµετώπιση. Κατά 

τη διάρκεια της χούντας, ένας άλλος ιερέας, ο καρδινάλιος της πόλης Λουντ της 

Σουηδίας, επί δύο χρόνια, τις Κυριακές λειτουργούσε µε το έργο του κυρίου 

Θεοδωράκη Κατάσταση Πολιορκίας. Γονάτιζε ο καρδινάλιος και έλεγε την προσευχή 

στα ελληνικά «Υπέρ ελευθερίας…», το εκκλησίασµα τραγουδούσε το γνωστό «Καηµό» 

του τιµωµένου κι όλοι µαζί κατέβαιναν στις κατακόµβες της παλιάς εκκλησίας για 

να κοινωνήσουν. 

Στο Παρίσι αρχίζει νέο αγώνα και µε κάθε µέσον προσπαθεί να υπονοµεύσει τη 

χούντα. Και για να µη χαθεί η νοµαδική οικογενειακή παράδοση, τούτη τη φορά 

οργώνει όλο τον πλανήτη και µέσα από  τις λαϊκές συναυλίες ο ίδιος και η µουσική 

του  γίνονται σύµβολα ελευθερίας. Τα πικρά εκείνα χρόνια, διαπιστώνοντας ότι η 

ενότητα των Ελλήνων αριστερών είναι αδύνατη, δεν διστάζει, στο όνοµα της 

Ελευθερίας και της Εθνικής Ενότητας, να προτείνει, το 1973, πριν από την πτώση της 

χούντας,  τη λύση του Κωνσταντίνου Καραµανλή κι ας κινδύνευε, µε την πρόταξη 

µιας τέτοιας θέσης, να αυτοκτονήσει πολιτικά µέσα στην Αριστερά. Αργότερα µόνο 

έγινε κατανοητή η πολιτική διορατικότητα του τιµωµένου. 

Τη µεταπολίτευση, υπηρετεί διακοπτόµενες βουλευτικές θητείες στη Βουλή των 

Ελλήνων και παραιτείται γιατί  πάλευε για την τιµή µιας «άλλης Αριστεράς».  Το 

1983 τιµάται µε το βραβείο Λένιν. Αρχίζει και µε συνέπεια συνεχίζει την 

πρωτοποριακή, αλλά ατελή προσπάθεια των Ατατούρκ και Βενιζέλου για την 

ειρηνική συµβίωση και τη φιλία Τουρκίας-Ελλάδας, προσπάθεια που ευοδώνεται το 

1986 µε τη δηµιουργία και τη στελέχωση Επιτροπών  στις δύο χώρες. Ο Ανδρέας 

Παπανδρέου, που αρχικά δεν είχε δει µε καλό µάτι την προσπάθεια αυτή, το 1986 

του είπε: «Εσύ είδες! Εγώ δεν είδα! Και τώρα θέλω να επανορθώσω! Θέλω να κάνω ένα βήµα 

προσέγγισης µέσω της Επιτροπής σας», πράγµα που έγινε. Βαθύτατα πολιτικό ον, το 

1989 αντιδρά στο φαινόµενο «Κοσκωτά». Εκλέγεται ως ανεξάρτητος βουλευτής και 

ως υπουργός  Επικρατείας στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προσπαθεί να 

προωθήσει µια εντελώς πρωτοποριακή για την εποχή εκείνη, αλλά και σήµερα, 

πολιτιστική πολιτική. Το 1992 παραιτείται από το υπουργικό αξίωµα και το 1993 από 

βουλευτής. Στην κριτική των συντρόφων του θα απαντήσει «Οι πράξεις µου δεν 

καθορίζονται από τη µικροπολιτική των κοµµάτων, αλλά από το γενικότερο καλό της χώρας 

µου». Πήρε θέση στην κρίση των Ιµίων και στην κρίση Οτσαλάν πάντα στο όνοµα της 
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ειρήνης, αλλά και στο όνοµα  της Κύπρου. Το 1999 στο Βελιγράδι καταγγέλλει τις 

ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για τους βοµβαρδισµούς. Συνεχίζει µέχρι σήµερα να εκφράζει 

ελεύθερα τις εντελώς ρεαλιστικές πολιτικές του θέσεις, λέγοντας ότι «αν σήµερα συµβεί 

µια αδικία στην Ελλάδα, θα βγω πάλι στους δρόµους».  

Τα τελευταία χρόνια οι τιµητικές διακρίσεις έρχονται η µια µετά την άλλη από 

το εσωτερικό και από το εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένης της Αµερικανικής 

Γερουσίας! Το 2000 τον τιµούν οι Γερµανοί στο Μόναχο ως άνθρωπο-σύµβολο για 

την Αντίσταση, τον Ανθρωπισµό και την Ισότητα. Προτείνεται επίσηµα το 2000 για 

το Νόµπελ Ειρήνης. Πολλά Πανεπιστήµια, ιδρύµατα και οργανισµοί στη χώρα και 

το εξωτερικό του απονέµουν τιµές.  

Ας κλείσω το βιογραφικό τονίζοντας δύο σηµεία: Πρώτον, από το 1937, ετών 

12, µέχρι σήµερα, ο κύριος Μίκης Θεοδωράκης συνεχώς συνθέτει µουσικά έργα και 

συνεχώς γράφει πολλών ειδών κείµενα. ∆εύτερον, σήµερα πολλοί δεχόµαστε ότι η 

κουλτούρα µιας χώρας δεν είναι µόνο µια λύση για την κοινοτική ζωή, αλλά και µια 

απειλή και µια πρόκληση για τα µέλη της. Στην περίπτωση του τιµωµένου,  η 

ελληνική κουλτούρα  ήταν µια πηγή από την οποία άντλησε και εµπνεύστηκε. Ήταν 

ταυτόχρονα µια απειλή που της αντιστάθηκε, αλλά και µια πρόκληση που τον ώθησε 

να συµβάλλει καταλυτικά στον µετασχηµατισµό της. Μέσα σε αυτή την κουλτούρα, 

ολόκληρο το έργο του τιµωµένου και ειδικά η  µουσική του, έγινε  σύµβολο και 

όργανο ελευθερίας. Μουσική που «υποτάσσει» την πραγµατικότητα στους πιθανούς 

της κόσµους και την ωθεί στην Περιπέτεια που περιγράφει ο Αριστοτέλης στην 

Ποιητική του. Η µουσική, η λογοτεχνική αφήγηση, η ποίηση και γενικά η Τέχνη 

«Είναι η µόνη µας ελπίδα ενάντια στη γκρίζα νύχτα», ισχυρίζεται ο Καθηγητής 

Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Harvard Jerome Bruner, ένας από τους Επίτιµους 

∆ιδάκτορες του Τµήµατός µας. Ας έρθουµε τώρα στο τεράστιο  µουσικό και 

συγγραφικό έργο του κυρίου Θεοδωράκη. Για το έργο του τιµωµένου µίλησαν 

πολλοί στο παρελθόν, µίλησαν πολλοί και εξαίρετοι ειδικοί αυτές τις ηµέρες στα 

Χανιά και  θα συνεχίσουν να µιλούν πιο πολλοί στο µέλλον. Λόγω χρόνου θα είµαι 

συνοπτικός. Στο σηµείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον τιµώµενο και την πολύτιµη 

συνεργάτιδα του κυρία Ρένα Παρµενίδου για τις ευγενικές παρατηρήσεις και 

διορθώσεις τους πάνω στην τεράστια εργογραφία και τις χρονολογίες του αρχικού  

κειµένου της τεκµηρίωσης που καταθέσαµε στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου. 
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Το Μουσικό Έργο 

 Στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Κρήτης κρίναµε ότι το µουσικό έργο  του 

τιµωµένου ανακλά ποιότητα,  πρωτοτυπία, γνώση των µουσικών ρευµάτων 

Ανατολής και ∆ύσης και µια φρέσκια,  δηµιουργική σύνθεση νέων τρόπων µουσικής 

έκφρασης. Πρόκειται για  µουσικό έργο πρωτογενές, µεστό νοήµατος,  δοµηµένο µε 

νέους και ταυτόχρονα πολύ οικείους ρυθµούς και µελωδίες, µε εµφανείς 

κυµατισµούς αισιοδοξίας, αγωνιστικής ανάτασης, µοναξιάς και λυρισµού, έργο που 

συµπαρασύρει αυθόρµητα, µε µια απίστευτη σαγήνη, άτοµα, οµάδες και λαούς σε 

µέθεξη. Ανιχνεύοντας τον καλά κρυµµένο πυρήνα της µελωδίας, µελετώντας  µε 

πάθος και έµπνευση τους καρπούς της παράδοσης, ο επιστήµονας, ερευνητής και 

δηµιουργός κύριος  Μίκης  Θεοδωράκης κατάφερε να συνθέσει µουσικά έργα, τα 

οποία, χωρίς να απαξιώνουν, υπερβαίνουν τα σηµεία εκκίνησης – τη δυτική κλασική 

µουσική, την ανατολική (βυζαντινή, δηµοτική και κρητική) µουσική, την ελληνική 

λαϊκή και την έντεχνη µουσική. Σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες, κατάφερε να 

δηµιουργήσει µια νέα, δική του µουσική σχολή και παράδοση. Εδώ ακριβώς υπάρχει 

γένεση πολιτισµού. Το «νέο παράδειγµα», το οποίο βασίζεται στην προσωπική 

κοσµοθεωρία του δηµιουργού του, στο Νόµο της Συµπαντικής Αρµονίας,  καταργεί το 

όριο ανάµεσα στο λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι, γεφυρώνει την υψηλής ποιότητας 

ελληνική και ξένη ποίηση  µε τη µουσική του και εισάγοντας τη Λαϊκή Συναυλία, 

προσφέρει, εξυψώνει, µυεί τον απλό άνθρωπο στη µελοποιηµένη ποίηση. Μιλούµε 

για την 20-ετία 1960-1980, για το «Κίνηµα Έντεχνης Λαϊκής Μουσικής». Αλλά δεν 

σταµάτησε εκεί. Στις µέρες µας τον βρίσκουµε σε ένα πιο προχωρηµένο επίπεδο 

µουσικής σύνθεσης να δηµιουργεί Λυρικές Τραγωδίες, µε τις οποίες πάλι µας ζητά να 

κάνουµε ένα βήµα πιο πέρα.  Πριν φτάσει  σε αυτές, η µουσική δηµιουργία του πέρασε, 

από πολλές φάσεις, από τις οποίες σας υπενθυµίζω µόνο τις µεγάλες ενότητες των 

έργων του. Υπάρχουν οι πολλοί κύκλοι των τραγουδιών µε τα παραπάνω από χίλια 

τραγούδια που έγραψε από το 1960 µέχρι σήµερα. Επειδή είναι αδύνατον να τα 

αναφέρω, τονίζω ότι τα περισσότερα  τα γνωρίζουµε, έθρεψαν πνευµατικά δυο 

γενιές Ελλήνων και ξένων και τώρα πάµε προς την τρίτη γενιά. Τρεις άλλες µεγάλες 

ενότητες του µουσικού του έργου είναι η µουσική για Αρχαίο ∆ράµα, η µουσική για 

Θέατρο και η µουσική για Κινηµατογράφο. 

Ενώνοντας τη µουσική µε την ποίηση πρόσφερε το έργο µεγάλων ποιητών 

στους πολλούς απλούς πολίτες, µε τρόπο που κανένα εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας 

δεν είχε µέχρι τότε καταφέρει να κάνει. Μελοποίησε έργα ποιητών, όπως του Άγιου 



 8

Ιωάννη του  ∆αµασκηνού, του Άγιου Ιωάννη του Χρυσόστοµου, του Αισχύλου, του 

Αναγνωστάκη, του Βάρναλη,  του Βρεττάκου,   του ΄Ελυαρ,  του Ελύτη, του 

Ευριπίδη,  του Καβάφη, του Καζαντζάκη, του Κάλβου,  του Καρυωτάκη, του 

Λειβαδίτη, του Λόρκα,  του Νερούντα,  του Παλαµά, του Ρίτσου, του Σεφέρη, του 

Σικελιανού, του Σολωµού,  του Σοφοκλή και πάρα πολλών άλλων νεότερων 

Ελλήνων και ξένων ποιητών και στιχουργών, ανάµεσά τους ο ίδιος ο κύριος Μίκης 

Θεοδωράκης και ο αγαπηµένος αδελφός του Γιάννης Θεοδωράκης.   

Εκτός από την παραπάνω τεράστια µουσική δηµιουργία, ο κύριος Μίκης 

Θεοδωράκης έχει συνθέσει συµφωνικό και µετασυµφωνικό έργο. Και σε αυτό το 

έργο, όπως και στο προηγούµενο, η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης στάθηκε 

ιδιαίτερα,  το επαίνεσε, το αποτίµησε πολύ θετικά,  µε χαρακτηριστική τη θέση του 

Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Αναπληρωτή Καθηγητή 

κυρίου Κωνσταντίνου Λάβδα, ο οποίος τόνισε  ότι ο τιµώµενος εκτός των άλλων 

«…είναι και ένας συµφωνικός συνθέτης µε πολύ στέρεα  ακαδηµαϊκή υποδοµή».  

Από το 1940 µέχρι σήµερα ο κύριος Μίκης Θεοδωράκης έχει γράψει πάρα πολλά 

συµφωνικά έργα. Οι Έλληνες δεν γνωρίζουµε όσο θα έπρεπε αυτά τα έργα. Σας 

αναφέρω ενδεικτικά τα ακόλουθα:   

Κασσιανή, Συµφωνίες  Νο 1, 2, 3, 4 και  7,  Τέσσερα Κοµµάτια για τον ∆εκέµβρη 1944,  Το 

πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς, Η Μαργαρίτα,  Σουίτες Νο 1, 2 και 3,  Πέντε Κρητικά Τραγούδια, 

Συρτός Χανιώτικος, Piano Concerto,  Άξιον Εστί, Το Τραγούδι του Νεκρού Αδερφού, 

Επιφάνια Αβέρωφ, Κατάσταση Πολιορκίας, Αρκαδίες V έως Χ,  Πνευµατικό Εµβατήριο, Canto 

General, Λειτουργία Νο 2, Θεία Λειτουργία, Ακολουθία εις Κεκοιµηµένους-Requiem, Ραψωδία 

για κιθάρα και συµφωνική ορχήστρα, Adagio, Canto Olympico, Ραψωδία για Violoncello και 

συµφωνική ορχήστρα και άλλα. 

Από τη Μουσική ∆ωµατίου αναφέρω ενδεικτικά: Τρίο, Σεξτέτο,  Πρελούντιο-

Πενιά-Χορός, Σονατίνες  Νο 1 και 2, Μικρή σουίτα για πιάνο, Choros Asikikos, Melos για 

πιάνο. 

Από τα Μπαλέτα  του αναφέρω ενδεικτικά: Carneval, Ορφέας και Ευρυδίκη,  

Ηλέκτρα, Zorba – The ballet. 

Τέλος, από τις Όπερες του σε δύο πράξεις ή Λυρικές Τραγωδίες, όπως ο ίδιος 

τις αποκαλεί, έχουµε: 

1987: Κώστας Καρυωτάκης (Οι µεταµορφώσεις του ∆ιόνυσου), 1991: Μήδεια , 1995: Ηλέκτρα 

, 1999: Αντιγόνη,  2002: Λυσιστράτη  
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Τα τελευταία 25 χρόνια ο τιµώµενος επενδύει πολλή από τη δηµιουργικότητά 

του στις Λυρικές Τραγωδίες, οι οποίες  κινούνται στο όριο µεταξύ µελοποιηµένης 

τραγωδίας, ορατόριου, συµφωνίας και όπερας. Πρόκειται για ένα νέο αισθητικό  

σύνολο, στο οποίο συνεισφέρουν ισότιµα η µουσική, η τραγωδία, ο χορός και η 

σκηνογραφία. Ο δηµιουργός – θαυµαστής του «αντι-εξουσιαστή» θεού ∆ιονύσου – 

ξαναγυρίζει µε σεβασµό και νέα έµπνευση  στον αρχαίο ποιητικό λόγο, που συχνά 

ανακλά πολλές από τις σύγχρονες τραγωδίες και δεινά των ανθρώπων. 

Το Συγγραφικό έργο 

Το συγγραφικό του έργο συνίσταται από κείµενα πολιτικού, πολιτιστικού, 

µουσικού και λογοτεχνικού  περιεχοµένου. 

Στα πολιτικά του κείµενα  η ανθρώπινη ύπαρξη ορίζεται µε την έννοια της 

ελευθερίας και η τελευταία µε την έννοια της ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο και 

την κοινότητα. Η ελευθερία µε ευθύνη συνιστά «Το Χρέος». Όταν η ελευθερία χαθεί,  

ο µόνος υπεύθυνος τρόπος ύπαρξης είναι ο αγώνας όλων για την κατάλυση των 

τυράννων – των όποιων τυράννων. Τα πολιτικά κείµενα του τιµωµένου διαπερνά η 

ιδέα της ειρήνης, της ανεξαρτησίας, της δέσµευσης προς τους άλλους, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της ισότητας και της µαχητικότητας. Από έφηβος µέχρι σήµερα δεν 

έπαψε να σκέφτεται και να δρα πολιτικά. Και τονίζει: «Ερασιτέχνης ήµουν στην 

πολιτική. Η πολιτική για µένα ήταν η πολιτική των αγώνων. Άλλο είναι η πολιτική µέσα στα 

κόµµατα». 

  Στα πολιτιστικά του κείµενα αναλύεται η αξία της δηµιουργίας ενός κινήµατος 

πολιτιστικής επανάστασης, το οποίο θα βασίζεται στην ελληνική κουλτούρα και 

γλώσσα, το λαϊκό πολιτισµό και την έντεχνη έκφρασή του και θα οδηγεί στην 

αισθητική απόλαυση και στην αίσθηση της ιστορικής συνέχειας και της ενότητας του 

λαού µας. Μια «µαχόµενη κουλτούρα», µε ρόλο κρίσιµο στους καιρούς των εθνικών 

δοκιµασιών, σύµµαχος του λαού σε ώρες κρίσης της δηµοκρατίας και µοχλός 

διαµόρφωσης της κοινωνικής συνοχής. Τις πολιτιστικές του ιδέες, σε καιρούς 

δύσκολους προσπάθησε και πέτυχε να τις εφαρµόσει στην πράξη – στις γειτονιές,  

στις πόλεις και στα χωριά, ακόµη και στην εξορία – δείχνοντας έτσι έµπρακτα τη 

µετασχηµατιστική δύναµη του πολιτισµού στη ζωή ενός λαού.  

Τα µουσικά κείµενα  του τιµωµένου αναφέρονται σε ειδικές  αναλύσεις των 

µουσικών του έργων και στους προβληµατισµούς του για  την καταγωγή και τη 

λειτουργία της Τέχνης,  την ελληνική µουσική, το ρόλο της τέχνης στον πολιτισµό, το 

Νόµο της Συµπαντικής Αρµονίας και άλλα.  
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Τα λογοτεχνικά έργα του τιµωµένου περιλαµβάνουν ποίηση και πεζό λόγο.  Η 

ποίησή του  είναι απροσποίητη,  λιτή, συχνά λυρική, γήινη και ενίοτε µυστηριακή. 

Στα πεζά του κείµενα  περιγράφει µε µια πένα – χείµαρρο τη ζωή, τη δράση και τη 

µουσική του εξέλιξη. Πιο αντιπροσωπευτικό έργο των πεζών του τιµωµένου είναι «Οι 

∆ρόµοι του Αρχάγγελου» (τόµοι 5, 1986-1995). Στη µεγάλη αυτή αφήγηση - µια σπάνια 

σε πλοκή αφήγηση της πορείας του ελληνικού λαού και πολλών  άλλων λαών  κατά 

τον 20ό και τον 21ο αιώνα - ο συγγραφέας περιγράφει και ερµηνεύει  τη ζωή  και το 

έργο του σε σχέση µε τα ιστορικά και πολιτικά  δρώµενα κάθε δεκαετίας. Πρόκειται 

για µια µορφή αυτοβιογραφίας µε συγκλονιστικές – συχνά εφιαλτικές – µαρτυρίες, 

όπου το τραγικό εναλλάσσεται αναπάντεχα µε το κωµικό, το πραγµατικό 

συνυπάρχει αρµονικά µε το φανταστικό και το πιθανό – ακόµη και µε το απίθανο. 

Στο έργο αυτό ο λογοτέχνης κύριος Μίκης Θεοδωράκης καταφέρνει να 

συµπαρασύρει τον αναγνώστη σε τούτον και σε άλλους µυθικούς κόσµους (ειδικά 

στον 4ο τόµο), όπου µεταξύ άλλων,  πρωταγωνιστεί η συγκλονιστική ηρωίδα Μαρίνα, 

ένας σουρεαλιστικός συµβολισµός,  µια σύλληψη και µια αφηγηµατική απόδοση που 

µαρτυρεί τη λογοτεχνική δεινότητα του τιµωµένου. 

Κυρίες και Κύριοι 

Οι συνάδελφοι του Τµήµατος µας σε συνεργασία µε άλλους συναδέλφους από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πρέπει να εξετάσουµε µε τρόπο διεπιστηµονικό το 

έργο του νέου Επίτιµου ∆ιδάκτορα µας. Κάποιοι στη χώρα µας και το εξωτερικό το 

κάνουν ήδη και µπράβο τους. Η πηγή υπάρχει, είναι ο ίδιος, είναι το τεράστιο έργο 

του, είναι το µεγάλης πολιτισµικής, πολιτικής και κοινωνικής σηµασίας αρχείο του. 

Νοµίζουµε ότι µόνο συµβατικά και µόνο για λόγους συνεννόησης και ερευνητικής 

µεθοδολογίας µπορούµε να µιλούµε για το µουσικό, το λογοτέχνη, τον ποιητή, τον 

πολιτικό, τον αγωνιστή κύριο Μίκη Θεοδωράκη. Είµαστε µπροστά σε µια σπάνια 

περίπτωση ανθρώπου, µε µια πολύριζη, πολυσήµαντη, πολύµοχθη, πολύπαθη και 

πολύκλωνη προσωπικότητα. Μια συστηµατική διεπιστηµονική θεώρηση του έργου 

του τιµωµένου πολύ πιθανόν να επιφυλάσσει εκπλήξεις στους ερευνητές. Ίσως, πέραν 

των άλλων, οι ερευνητές βρεθούν µπροστά στον επιστήµονα και στο στοχαστή 

Θεοδωράκη. Και τότε ίσως ψάξουν να δουν αν η θεωρία του για την καταγωγή της 

µουσικής, της αρµονίας και του ρυθµού  υποστηρίζεται από τη σύγχρονη µουσική 

έρευνα  και από τις έρευνες της σύγχρονης Ψυχολογίας, Βιολογίας, Αισθητικής, 

Ανθρωπολογίας και άλλων επιστηµών πάνω στη µουσική. Στο βαθµό που γνωρίζω, 

αυτό που ο τιµώµενος αποκαλεί «Νόµο της Συµπαντικής Αρµονίας», υποστηρίζεται από 



 11

ορισµένα σύγχρονα ψυχολογικά, βιολογικά και νευροεπιστηµονικά ευρήµατα. Ο 

χρόνος δεν µου επιτρέπει να επεκταθώ, αλλά πιστεύω ότι σύντοµα θα δοθεί η 

ευκαιρία µιας νέας επιστηµονικής συζήτησης πάνω σε αυτά τα ερευνητικά ευρήµατα. 

Το µόνο που µπορώ να πω είναι ότι η θέση του  Αριστοτέλη, του Παλαµά και του 

Θεοδωράκη για την έµφυτη καταγωγή της µίµησης, του ρυθµού και της αρµονίας 

στο είδος µας υποστηρίζεται από τη σύγχρονη εµπειρική έρευνα. Μια από τις θεωρίες 

που συζητείται  µεταξύ των ειδικών στις µέρες µας είναι, ότι άσχετα αν το είδος µας 

ανέπτυξε όσο κανένα άλλο είδος τη µουσική, η µουσική προϋπάρχει του είδους µας – 

θεωρία που υποστηρίζεται από ερευνητική µαρτυρία. Η επιστήµη πρέπει χωρίς οίηση 

να σκύψει και να µάθει από την ισάξια αδερφή της την Τέχνη. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση να µάθει από τον τιµώµενο µας τι σηµαίνει το συν-  της σύνθεσης, της 

συµφωνίας,  της συναισθηµατικής συνήχησης, της συγκινησιακής  εναρµόνισης,  τι σηµαίνει 

αυτό το συν- του συνάδειν.  Να προβληµατιστεί αν στη ζωή του τιµωµένου το συν- του 

συνάδειν έχει συνάφεια: 

-  µε την εφηβική του προσπάθεια για τη σύζευξη Χριστιανισµού και Μαρξισµού, 

-  µε τη συνένωση της διασπασµένης ελληνικής Αριστεράς,  

-  µε τη συναδέλφωση των Ελλήνων µετά τα δεινά του εµφυλίου,  

- µε τη συµµαχία λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού και τη σύµπραξη µελωδίας και 

ποίησης, την εικοσαετία 1960-1980, 

-  µε τη σύµπλευση όλων των πολιτικών δυνάµεων που απαιτούσε ο αγώνας για την 

πτώση της χούντας,    

- µε τη συµµετοχή που απαιτεί η µετασχηµατιστική και ενωτική δύναµη του 

Πολιτισµού,  

- µε την συνάθροιση µουσικής, τραγωδίας, χορού και σκηνογραφίας στις Λυρικές 

Τραγωδίες, 

- µε τη συµπάθεια του τιµωµένου στους  κατατρεγµένους, τους αδικηµένους και τους 

φτωχούς της γης , και φυσικά 

- αν το  συν- του συνάδειν  έχει σχέση µε το Νόµο της Συµπαντικής Αρµονίας και τις 

όποιες σωτήριες ανακλάσεις  του στο ανθρώπινο επίπεδο. 

       Μήπως στο καθηµερινό  επίπεδο  αυτό το συν- του συνάδειν,  δεν είναι παρά το 

απλό, αυθόρµητο µοίρασµα µε τους άλλους; Μήπως αυτό το µοίρασµα, θα πρέπει να 

µας οδηγήσει να συζητήσουµε  συγκριτικά το νόηµα του καρτεσιανού µοναχικού 

«σκέφτοµαι, άρα υπάρχω» µε το νόηµα του ανθρώπινου, συντροφικού «µοιράζοµαι, 

άρα υπάρχω» ή µάλλον «µοιραζόµαστε, άρα υπάρχουµε»; Όπως καταλαβαίνετε στο 
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επιστηµονικό επίπεδο η κατανόηση του  έργου, της δράσης και της ζωή του 

τιµωµένου χρειάζεται πειθαρχηµένες, όσο γίνεται απροκατάληπτες, διεπιστηµονικές 

θεωρήσεις, ενώ στο καθηµερινό επίπεδο είµαστε ελεύθεροι να αφεθούµε στη σαγήνη 

της µουσικής και των κειµένων του - σε αυτό το µεγάλο Σχολείο ανθρωπιάς, 

παρρησίας και αξιοπρέπειας, το οποίο τόνισε προηγουµένως ο κύριος Πρύτανης. 

Κυρίες και Κύριοι 

Σε λίγα λεπτά θα λάβει χώρα η αναγόρευση του τιµωµένου µας. Εκτός από εµάς, 

µέσα στην αίθουσα καταφτάνουν πολλοί από το παρελθόν, γιατί το δικαιούνται. 

Πολλοί περισσότεροι καταφτάνουν από το µέλλον, γιατί το επιθυµούν.  Από το 

παρελθόν εισέρχονται αυτή τη στιγµή οι πρόγονοι, οι γονείς, ο αδερφός, οι 

συγγενείς, οι φίλοι, οι οµότεχνοι του τιµωµένου. Μαζί τους εισέρχονται οι 

προδοµένοι, οι βασανισµένοι, αλλά όχι προσκυνηµένοι σύντροφοί του – οι 

σύντροφοι της νίκης και της ήττας, των αγώνων και του ονείρου, του αµάραντου. 

Εισέρχονται, επίσης, στην αίθουσα  οι αγέννητοι από το µέλλον – αυτοί δεν θα τον 

πικράνουν, δεν θα τον βασανίσουν, δεν θα τον φυλακίσουν. Αυτοί θα αγκαλιάσουν 

το πανάκριβο έργο του, θα το χαρούν, θα το ακούσουν και θα το διαβάσουν από την 

αρχή µέχρι το τέλος, θα το ερευνήσουν συστηµατικά, θα εµπνευστούν, θα το κάνουν 

µάθηµα στα παιδιά τους,  θα το εξελίξουν και θα πάνε πιο πέρα.  Θα τον 

κατανοήσουν και θα τον τιµήσουν καλύτερα από µας. Εµείς σήµερα ψάχνουµε λέξεις 

που δυστυχώς δεν αρκούν για να τον περιγράψουν. Εµείς τον τιµούµε ως ∆ηµιουργό 

και Συνθέτη και Ποιητή και Λογοτέχνη και Επιστήµονα και Πηγή Πολιτισµού και 

Πολίτη και Πατριώτη και Ευαίσθητο στα δεινά των κατατρεγµένων ανθρώπων 

Άνθρωπο. Αυτοί από το µέλλον, αυτόν το Γιο της Αρµονίας, αυτόν το Γιο της Γης,  θα 

τον αποτιµήσουν ως  ένα µεγάλο ΣΥΝ στην αξία της ζωής.  

Το γένος εκ Κυδωνίας Κρήτης ορµώµενος 

κύριε Μιχαήλ Γεωργίου Θεοδωράκη 

καλώς όρισες στη δύναµη του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

Οµιλία στην Τελετή Αναγόρευσης του κ. Μ. Θεοδωράκη σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του 
Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, η οποία έλαβε χώρα στα Χανιά, την 1η Αυγούστου 2005. 

 

 



(Οµιλία  του κ. Μίκη Θεοδωράκη)  
 

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ   (Για το Πανεπιστήµιο   1.8.2005) 
 

Έχω πολλούς λόγους να είµαι σήµερα ψυχικά φορτισµένος. Πρώτον γιατί 
βρίσκοµαι στην Κρήτη. ∆εύτερον γιατί µόλις πέρασα το ακρωτήρι των 80 µου 
χρόνων και Τρίτον γιατί µε τιµά το Πανεπιστήµιο της Κρήτης. Αυτοί οι τρεις 
λόγοι κάνουν δύσκολη την επιλογή του θέµατος µιας τόσο σηµαντικής αλλά και 
συµβολικής συνάµα οµιλίας µε τη βαρύνουσα ιδιότητα του Επίτιµου Καθηγητή 
µιας Φιλοσοφικής Σχολής. 

Η λέξη «ακρωτήριο» µε παραπέµπει στο ταξίδι. Στο ταξίδι της ζωής µου. 
Κι όπως λέµε «θαλασσοδαρµένο καράβι», µπορώ κι εγώ να ισχυριστώ πως 
υπήρξα ένας θαλασσοδαρµένος άνθρωπος δοκιµασµένος στην θάλασσα της ζωής 
και στις τρικυµίες της ιστορίας. Όµως περιέργως εδώ στα Χανιά νοιώθω πως 
βρίσκοµαι σε λιµάνι, γαλήνιος και ασφαλής. Λες και ξαναβρέθηκα στην αγκαλιά 
της οικογένειάς µου. Μη έχοντας ζήσει σε δική µου πατρίδα, έµαθα να θεωρώ 
την πατρίδα του πατέρα µου σαν δική µου πατρίδα. Εδώ είναι η οικογένειά µου, 
εδώ είναι το δικό µου λιµάνι, εδώ οι σκιές των δικών µου ξαναζωντανεύουν και 
εκµηδενίζουν ηλικίες και χρόνια, µε κάνουν έφηβο, µε κάνουν παιδί και νοιώθω 
καθώς έστριψα σαν καράβι τον Κάβο-Ντόρο να ατενίζω τη ζωή µε καθαρό µάτι, 
καθώς το νέο ταξίδι που ξανοίγει µπροστά µου µού επιφυλάσσει νέα αινίγµατα 
και νέες συγκινήσεις. 

Ήδη µπορώ να δω «αφ’ υψηλά» τη ζωή µου από απόσταση, σαν τρίτος 
και να βγάλω τα πρώτα συµπεράσµατα. Φέρ’ ειπείν εδώ στο λιµάνι των Χανίων 
διαδραµατίστηκε µια σκηνή που έµελλε να κατευθύνει τις επιλογές και τις 
αποφάσεις µου σε όλη µου τη ζωή. Μόλις είχαν αρχίσει οι Βαλκανικοί πόλεµοι, 
στα 1912, και τότε ο πατέρας µου, 16 χρονών και ο αδελφός του ο Πέτρος 19 
χρονών, αποφάσισαν να φύγουν κρυφά και να καταταγούν στον ελληνικό στρατό. 
Μπήκαν  λοιπόν σ’ ένα πλοίο που ήταν αραγµένο στην προκυµαία και 
κρύφτηκαν στο αµπάρι του. Σε λίγο, προς µεγάλη τους έκπληξη είδαν ξαφνικά 
από πάνω τους τον πατέρα τους και πίστεψαν πως όλα γι’ αυτούς είχαν 
τελειώσει. Εκείνος όµως που κρατούσε στο ένα χέρι ένα πελώριο καρβέλι ζυµωτό 
και στη χούφτα του άλλου λίγα τάληρα όπως τα έλεγαν τότε, τους είπε µε την 
βροντερή του φωνή: «Πάρτε τούτο για να µην πεινάσετε κι αυτά τα λίγα λεφτά 
θα σας χρειαστούν. Και κοιτάξτε να µην ντροπιάσετε την γενιά σας». ΄ 

Έτσι γεννήθηκε µέσα µου η εικόνα του Χρέους για την «γενιά» µου και 
συνακόλουθα για την Πατρίδα µου. Έτσι µε δυο λόγια έγινα αυτός που έγινα. 

Και τώρα σ’ αυτή την τόσο συγκινητική και συνάµα σηµαντική καµπή 
της ζωής µου, αφού ευχαριστήσω τον κ. Πρύτανη και όλους τους καθηγητές, 
αφού χαιρετήσω νοερά τους φοιτητές κι αφού εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου 
για την φιλοξενία των αρχών και των κατοίκων αυτής της πόλης, θα µου 
επιτρέψετε να ξεδιπλώσω µπροστά σας µερικά αποστάγµατα ιδεών και σκέψεων, 
που µε έκαναν να είµαι αυτός που είµαι, που οδήγησαν τα βήµατά µου, 
καθοδήγησαν τις πράξεις µου και ενέπνευσαν την πορεία µου ανάµεσα στους 
ανθρώπους και µέσα στην Τέχνη. 

Αρχίζω λοιπόν: 
 

Πιστεύω ότι στους δύσκολους για όλους καιρούς έκανα το χρέος µου, 
ορθώθηκα µε όλες µου τις δυνάµεις απέναντι στην αδικία και τη βία, 



υπερασπίστηκα τους αδυνάτους, δεν πτοήθηκα µπροστά στους ισχυρούς. 
Υπηρέτησα πιστά το κοινωνικό ιδεώδες που εξαρχής είχα δηµιουργήσει µέσα 
µου και που µόνο ως προς τους γενικούς στόχους ταυτιζόταν µε την Αριστερά. 

Πίστεψα µε όλες µου τις δυνάµεις σε ένα µέλλον πιο ανθρώπινο για την 
πατρίδα µου και τον κόσµο όλο και αγωνίστηκα γι’ αυτό. Από την άλλη πλευρά, 
την πνευµατική, δεν επαναπαύθηκα σε όποια δώρα µού έδωσε η φύση, αλλά 
εργάστηκα σκληρά για να προσφέρω στην τέχνη µου στέρεη τεχνική θωράκιση, 
ώστε να αντέχει στις δοκιµασίες των ανθρώπων και του χρόνου. Νοµίζω ότι 
δηµιούργησα τελικά ένα έργο πλούσιο, σε όλα τα είδη της µουσικής, και 
ευτύχησα µε τις τρεις λυρικές τραγωδίες να πλησιάσω το στόχο που έθεσα για 
τον εαυτό µου από την εποχή που έφηβος δεν µπορούσα να πιστέψω στο βάθος 
ότι µια µέρα θα γινόµουν ικανός να τιθασεύσω τους ήχους σύµφωνα µε τα όνειρά 
µου. 

Για όλα αυτά λοιπόν αισθάνοµαι πλήρης. Και µπορώ να πω ότι είµαι 
ευτυχής, γιατί αξιώθηκα ακόµα να περιβάλλοµαι από τη ζεστασιά της 
οικογένειάς µου και των φίλων µου. 

Να για ποιους λόγους αυτό το τίποτα, που δυστυχώς στις µέρες µας 
γιγαντώνεται, δεν µπόρεσε και δεν µπορεί να µε αγγίξει. 

* 
Η εποχή που ορµώµενος από τα ιστορικά γεγονότα αλλά και τη δική µου 

πνευµατική ωρίµανση αποφάσισα να ακολουθήσω ένα συγκεκριµένο ιδεολογικό 
ρεύµα ήταν φορτωµένη µε διασταυρούµενες δοξασίες, «πιστεύω», παραδόσεις, 
ιδανικά. Σπρωγµένος από τον ατίθασο χαρακτήρα µου και το ορµητικό 
ταµπεραµέντο µου, πήδησα πάνω στο τρένο της Αριστεράς που τότε έτρεχε µε 
ιλιγγιώδη ταχύτητα. 

Θα έλεγα ότι για µας τους εκατοντάδες χιλιάδες έφηβους της ελληνικής 
Αριστεράς από την εποχή του ∆εκέµβρη του 1944 κι έπειτα, η πολιτική 
κατάντησε η τέχνη του ανέφικτου. Παλεύαµε, υποφέραµε, θυσιαζόµασταν για τη 
µεγάλη ουτοπία. Στην αρχή δεν το ξέραµε. Όµως σιγά-σιγά όλο και περισσότεροι 
αρχίσαµε να το συνειδητοποιούµε. Ορισµένοι έφευγαν. Όµως για εκείνους που 
έµεναν εν γνώσει τους ότι δε θα δουν ποτέ τα όνειρά τους να παίρνουν σάρκα και 
οστά, η ζωή τους γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο 
να βλέπεις να θερίζουν οι άλλοι αυτά που έσπειρες εσύ µε τόσο µόχθο και τόσες 
θυσίες. 

* 
 Προσπάθησα συνειδητά, από το ξεκίνηµά µου ακόµα, να συνδέσω την 
τέχνη µου µε κείνες τις ιδέες, εµπειρίες, συναισθήµατα που αντανακλούσαν τα 
πάθη του λαού µας. Προσάρµοσα το «εγώ» µου, δηλαδή τις προσωπικές µου 
εµπειρίες και συναισθήµατα, στο γενικό, στο όλον, φροντίζοντας να ταυτιστώ 
βιωµατικά, υπαρξιακά, συνειδησιακά και ψυχολογικά µαζί του. Ήταν µια 
επιλογή θα ΄λεγα δραµατική και οπωσδήποτε περισσότερο ευαίσθητη, τρυφερή, 
λυρική και ονειροπόλα από τα αισθηµατικά δράµατα της άλλης σχολής, της 
απολιτικής. 

Γιατί Πολιτική για µένα δεν ήταν η ένταξη της τέχνης στο πολιτικό 
σύστηµα αλλά η µε καλλιτεχνικά µέσα καταγραφή του συναισθηµατικού-
ψυχικού περιεχοµένου που δηµιουργούν τα ισχυρά ιστορικά ρεύµατα, 
σφραγίζοντας τη συλλογική ψυχή και εποµένως τον καθένα. 
 Οι ελεγειακές µνήµες, τα κοινά πάθη, η τραυµατισµένη οµοψυχία, 
χαράζουν το όλον και τον καθένα µε πυρακτωµένο σίδερο, έτσι που η µνήµη, 



καθώς µπολιάζεται από την οδύνη, γίνεται συγχρόνως γόνιµη, έτοιµη να δεχτεί 
την πνευµατική ανθοφορία… Αυτό είναι το προτσές της ουσιαστικής 
πολιτικοποίησης, που προετοιµάζει την κοινωνία για τα µεγάλα ιστορικά 
άλµατα.  
 Όµως τον πυρήνα της ζωής µας στα σκληρά χρόνια της δοκιµασίας δεν 
τον αποτελούσαν µόνο τα ελεγεία και οι θρήνοι, αλλά και ο λυρισµός και η 
αγάπη. Πάνω σ’ αυτό το δίπτυχο, µε τη βοήθεια εξαίσιων ποιητών, συνέχισα την 
µουσική µου διείσδυση στα έγκατα του ελληνικού λαού. 
 Είχα πάντα την αίσθηση ότι είµαι «εξαρτηµένος» από τα δικά µου 
«πιστεύω» που µε οδήγησαν στον πυρήνα του εµφύλιου σπαραγµού. Αυτή η 
βαθειά πληγή µε είχε αιχµαλωτίσει µια για πάντα. Όταν αναφέροµαι στη 
Μακρόνησο, λέω πως από κει βγήκα διαφορετικός απ’ ό,τι µπήκα. ∆εν φταίω 
εγώ γι’ αυτό. Πάντως έτσι έγινε. Αυτός είµαι. Γι’ αυτό υπήρχαν στιγµές που 
ζήλευα εκείνους που ήταν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι τους κατέβει, σε αντίθεση µε 
µένα που ήµουν δεσµευµένος. Λες και οι χιλιάδες νεκροί, οι βασανισµένοι, η 
«άλλη» Ελλάδα, των ελεγείων και των θρήνων, µε κρατούσε δεµένο πάνω της. 
Μην µπορώντας λοιπόν να κάνω ο,τιδήποτε άλλο, «έχτισα» τον εαυτό µου, τη 
µουσική µου, την πολιτική ιδεολογία µου και τις πολιτικές επιλογές µου µε βάση 
αυτές τις «δεσµεύσεις», αυτή την πίστη. Ήθελα δηλαδή µε κάθε τρόπο να 
µπολιάσω τους ανθρώπους και ειδικά τους Έλληνες µ’ αυτό τον πυρήνα (τα πάθη 
του λαού µας), µε τη βεβαιότητα ότι τους εξαγνίζω, τους πλουτίζω, τους 
ενδυναµώνω και τέλος τους οδηγώ στον δρόµο της «λύτρωσης» µέσω της 
µνήµης. Της κάθαρσης µέσω της τέχνης και της πνευµατικής αναγέννησης. 
 Έτσι, αν ζητάτε ένα µοντέλο αυτού που µε τόση ειρωνεία αποκαλούν 
«στρατευµένο καλλιτέχνη», αυτός είµαι εγώ! 

* 
Η τέχνη είναι το πιο ωραίο πράγµα που βρήκα στον κόσµο, στη ζωή µου. 

Η πραγµατικότητα σ’ αυτά τα τελευταία χρόνια µπορούµε να πούµε ότι ήταν 
θυελλώδης, ήταν τροµερά αντιφατική, εγώ εντούτοις προσπάθησα να κρατήσω 
αυτή τη µοναδική µου πορεία, η οποία όµως δεν µπορούσε να µείνει 
ανεπηρέαστη από τους ανέµους που φυσούσαν δυτικά ανατολικά, βόρεια νότια, 
ψυχροί, θερµοί... Κι εγώ πάλι σαν ένα πλοίο που ταξιδεύει µέσα σε µεγάλη 
θάλασσα, άλλοτε ταξίδευα ήρεµα, άλλοτε χανόµουν µέσα στα κύµατα, άλλοτε 
βυθιζόµουν για να ξαναβγώ στην επιφάνεια, αυτή είναι η πορεία. Και ποτέ δεν 
την άλλαξα. Γιατί καθώς προχωρούσα, πλούτιζα συνεχώς, κυρίως µε τα 
εκφραστικά µέσα που κατακτούσα, γιατί διάλεξα ένα λειτούργηµα, τη µουσική, 
που είναι άπιαστη. Το υλικό της είναι άυλο, είναι ο ήχος, είναι οι Νόµοι της 
Αρµονίας που είναι απέραντοι και που δεν µπορεί ένας άνθρωπος να τους 
«συλλάβει» απόλυτα και τελειωτικά. 

* 
 Ήµουν φορτισµένος µε µια νέα ποιότητα, λόγω της προϊστορίας µου στη 
µουσική, αλλά και µε µια ισχυρή δυναµική, λόγω της ίδιας της ικανότητάς µου 
να πλάθω νέο προσωπικό υλικό στον καινούριο µουσικό στίβο του Ελληνικού 
Τραγουδιού, που η γνησιότητά του µ’ έκανε να κερδίσω αµέσως την αγάπη και 
την εµπιστοσύνη του λαού και έτσι να επιβάλω τις πρωτάκουστες γι’ αυτόν 
ποιητικές συνθέσεις, που αυτοµάτως µεταµόρφωναν το οικείο προς αυτόν λαϊκό 
στοιχείο, µεταθέτοντάς το στα επίπεδα του λογίου, πράγµα που φοβόνταν όσο 
τίποτε άλλο οι οπαδοί της απολιτικής τέχνης και φυσικά, ακόµα περισσότερο, οι 
αφανείς εξουσιαστές, που το µόνο που δεν ήθελαν ήταν να ξυπνήσουν οι µνήµες 



του λαού, µε συνέπεια να φύγει από πάνω του ο φόβος, η υποταγή, ο συµβιβασµός 
και η αδιαφορία και να ξαναγίνει αυτός που ήταν στις κορυφαίες ιστορικές του 
στιγµές: ισχυρός, αδούλωτος, ελεύθερος! Αλλά προ παντός ικανός να έχει µια 
δική του τέχνη, αντάξια των πολιτιστικών και ιστορικών του παραδόσεων. 
 

Είχα την συναίσθηση ότι ήµουν ένας σκαπανέας, ένας πρωτοπόρος που 
χρησιµοποιεί καινούρια υλικά –σε σχέση µε τις γνώσεις του λαού µας- µε τα 
οποία πίστευα ότι πηγαίνω πολύ πιο βαθειά από το λαϊκό τραγούδι, προκειµένου 
να ερµηνεύσω και να αποτυπώσω µουσικά το τραγικό-ελεγειακό στοιχείο που 
κυριαρχούσε µέσα µας και γύρω µας. 

Θέλησα το έργο µου να τονίζει την διαφορετικότητά του όχι µόνο ως προς 
την ουσία αλλά και ως προς την πρόθεση και φιλοδοξία να γίνει ο εκφραστής της 
πληγωµένης πλευράς της ιστορίας, αυτής που µε τόση φροντίδα προσπαθούσαν 
να κρύψουν οι νικητές και που πίστευα και πιστεύω ότι είναι και η πιο 
ουσιαστική και να εκφράζει αυτό το κυρίαρχο και ζωογόνο ιστορικό ρεύµα 
απέναντι στο οποίο ορθώθηκαν οι συντηρητικές δυνάµεις πετυχαίνοντας τελικά 
να αναγάγουν σε κυρίαρχη τάση, µέσα στον πνευµατικό χώρο, την απολιτική, 
δηλαδή αυτήν που θεωρεί τους πνευµατικούς ταγούς υπεράνω και εκτός του 
κοινωνικού γίγνεσθαι. 

Βεβαίως θα µπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί συνεργάστηκα µε 
ανθρώπους αυτής της τάσης. Νοµίζω όµως ότι αυτό το έκανα από θέση ισχύος, 
µε την βεβαιότητα ότι η συνεργασία µαζί µου θα πολιτικοποιούσε µάλλον τους 
απολιτικούς, παρά θα µε αποπολιτικοποιούσαν εκείνοι. (Και οι δύο όροι, µε το 
περιεχόµενο που ήδη προσέδωσα. ∆ηλαδή πολιτική ίσον έκφραση της τραγικής-
ελεγειακής πλευράς της ιστορίας, απολιτική ίσον γραφικότης, αποστασιοποίηση 
από τα πραγµατικά πάθη του λαού µας.) Όµως σ’ αυτό µήπως δεν βοηθήθηκα 
από τους ίδιους; Λ.χ. τι είναι το Άξιον Εστί και πού κατατάσσεται; Βεβαίως, 
χωρίς τη δική µου συνεργασία, δεν θα έπαιρνε τον χαρακτήρα που πήρε, καθώς η 
µουσική µου το εκσφενδόνισε στα έγκατα του λαού και δη του αγωνιζόµενου. Θα 
ήταν ούτως ή άλλως ένα ποιητικό αριστούργηµα, το οποίο όµως οι πονηροί 
κυρίαρχοι και τοποτηρητές της εθνικής µας ζωής θα προσπαθούσαν να το 
ευνουχίσουν, αποσπώντας το από την ρέουσα νεοελληνική πραγµατικότητα. Έχω 
την συναίσθηση ότι «δώρισα» στον ελληνικό λαό ένα όχι µόνο ποιητικό 
αριστούργηµα αλλά και ένα ελεγειακό-δραµατικό έργο, εντελώς δικό του, που 
όµως, δίχως τη δική µου παρέµβαση, ο πολύς λαός, και δη της αγωνιζόµενης 
πλευράς του, θα το είχε σίγουρα χάσει, καθώς οι τοποτηρητές του θα φρόντιζαν 
να το αποµονώσουν µέσα στους χρυσούς πύργους της δήθεν «µεγάλης τέχνης», 
αυτής που προορίζεται µόνο για τους λίγους και εκλεκτούς. 

Το έντεχνο-λαϊκό του τραγουδιού µου γίνεται η βάση για να περάσω στο 
συµφωνικό, στη µουσική τραγωδία, στη λυρική ολοκλήρωση. Για µένα όλες οι 
τεχνικές είναι νόµιµες, χρήσιµες, ωφέλιµες, όταν υπηρετούν το βασικό µου στόχο.  

Όλες οι µορφές των ήχων, οι πηγές τους, οι συνδυασµοί τους, ανατολικοί, 
δυτικοί, έντεχνοι, λαϊκοί, είναι καλοδεχούµενοι στο εργαστήρι που έχει σκοπό να 
ντύσει ηχητικά ένα ζωντανό σώµα, µε καρδιά, νου, φλέβες και σάρκες 
πνευµατικές. 

Οδηγηµένος έτσι σε ακραίες προσωπικές κατακτήσεις τόσο στο 
συµφωνικό όσο και στο µελωδικό-τραγουδιστικό τοµέα, αισθάνθηκα τελικά 
ώριµος για να περάσω σ’ αυτό που απ’ την πρώτη στιγµή έθεσα ως στόχο ως 
συνθέτης και πνευµατικός δηµιουργός: τη λυρική τραγωδία. 



* 
∆ηµιουργώ έτσι στη µοναξιά µου, επιτέλους, το ενιαίο Μουσικό Σύµπαν, 

για το οποίο πιστεύω ότι γεννήθηκα και έζησα. Ζω συντροφιά όχι µόνο µε το 
λόγο αλλά και µε τις «φοβερές» σκιές του Ευριπίδη και του Σοφοκλή. Με τον 
Αισχύλο δονήθηκα την εποχή της Ορέστειας (Αγαµέµνων - Χοηφόροι - 
Ευµενίδες), που τη θεατρική µουσική συνέθεσα στην τελευταία δεκαετία. 
Αλλά και άλλοι αρχαίοι θεοί και ηµίθεοι, καθώς και νεότερες ιερές σκιές 
ποιητών και ηρώων µε συντροφεύουν, καθώς ρίχνω φωτεινές ακτίνες για να 
ενώσω τους µοναχικούς πλανήτες, τον ένα µε τον άλλο, να σπείρω την ουσία του 
ενός πάνω στην επιφάνεια του άλλου, να τους τακτοποιώ σε ηλιακά συστήµατα 
και ηχητικούς γαλαξίες. Έτσι ώστε σήµερα να µπορώ να δω το έργο µου σαν µια 
ενότητα να ταξιδεύει στο χρόνο. Ακριβώς όπως το είχα οραµατισθεί από τότε που 
µε κατέκτησε η Μουσική.  

* 
Πώς «µιλά» η µουσική; Πώς εκφράζεται ο συνθέτης µέσα από τη 

µουσική; 
∆ε νοµίζω ότι υπάρχει λογική-πεζή απάντηση. Όταν πρόκειται για 

πραγµατική καλλιτεχνική δηµιουργία, τότε ανάγεται στο µυστηριακό κόσµο της 
δηµιουργίας, της γένεσης ενός νέου κόσµου από το µηδέν, από το χάος που είναι 
η άγνωστη σε µας εσωτερική ψυχική και πνευµατική πλευρά του ανθρώπου. 
 

Η µουσική αντανακλά πιστά τη Συµπαντική Αρµονία. Άλλωτε οι βασικοί 
νόµοι της µουσικής σύνθεσης διδάσκονται στο µάθηµα της «Αρµονίας». Λ.χ. 
υπάρχουν µουσικά διαστήµατα είτε συγχορδίες που τις αποκαλούµε σύµφωνες 
και άλλες διάφωνες. Γιατί; Τι κάνει τη διαφορά; Γιατί το Α διάστηµα µεταξύ 
δύο ήχων το ακούµε «σύµφωνο» και το Β «διάφωνο»; Ξεκινώντας απ’ αυτό το 
απλό παράδειγµα µπορούµε να υποθέσουµε ότι κάθε άνθρωπος κρύβει στα βάθη 
της ψυχής του ένα σκοτεινό και ακίνητο ηχητικό είδωλο που φωτίζεται και 
πάλλεται ευθύς ως έρθει σε επαφή µε ένα γνήσιο µουσικό έργο. Αυτή η 
διαδικασία τον γεµίζει µε ψυχική ευφορία όπως ακριβώς συµβαίνει και µε το 
συνθέτη, µε τη διαφορά ότι αυτός γεννά τους µικρούς ηχητικούς ήλιους που θα 
φωτίσουν τους πλανήτες. 

* 
Συχνά το υπερβατικό-υπερλογικό στοιχείο της ποίησης διαφεύγει από το 

µέσο αναγνώστη. Έτσι, όταν η µουσική καταφέρνει να το συλλάβει και να το 
εκφράσει µε το δικό της τρόπο, τότε ο αναγνώστης το προσλαµβάνει απευθείας 
µε τις ψυχικές του κεραίες χωρίς τη µεσολάβηση της λογικής. Έτσι από άλλο 
δρόµο φτάνει στον πυρήνα της ποίησης. 

* 
Αν και οι πολύχρονες µουσικές σπουδές µου ήταν στραµµένες προς τη 

λεγόµενη «δυτική µουσική» (µε κύριο συστατικό την πολυφωνία), εντούτοις το 
έργο µου κυριαρχείται κατά το µεγαλύτερο µέρος του από µονοφωνικές µελωδίες 
που ουσιαστικά µε καθιστούν συνεχιστή της παράδοσης του νεότερου ελληνικού 
τραγουδιού, µάλιστα σε βαθµό που ορισµένοι να µε θεωρούν «µουσικά 
διχασµένη» προσωπικότητα. 

Στην πραγµατικότητα η «λειτουργία» µου στη φάση δηµιουργίας στο 
χώρο του τραγουδιού ελάχιστα απέχει από το να επικρατεί περισσότερο το 
ένστικτο παρά η οργανωµένη µουσική σκέψη, όπως δηλαδή στους αυθεντικούς 



λαϊκούς συνθέτες. Η διαφορά έγκειται στην επεξεργασία του πρωτογενούς 
υλικού. 

Το ότι η τεχνική της µουσικής σύνθεσης, η εναρµόνιση, η αντίστιξη, η 
πολυφωνία, οι µεγάλες φόρµες ανακαλύφθηκαν φυσικά από άλλους λαούς, δεν 
σηµαίνει ότι δεν εκφράζουν τον άνθρωπο γενικά, πάνω από σύνορα. Και οι 
αρχαίοι Έλληνες δηµιούργησαν τόσες και τόσες µορφές τέχνης και κανείς έως 
τώρα δεν κατηγόρησε τους λαούς που τους µιµήθηκαν και στη συνέχεια, 
βασισµένοι πάνω στα ελληνικά πρότυπα, προχώρησαν εκφράζοντας τις δικές 
τους ιδιοµορφίες. 

Εµείς, όντας επί πέντε αιώνες κάτω από οθωµανική κατοχή, δε 
συµµετείχαµε στην ανακάλυψη και την παραπέρα ανάπτυξη της έντεχνης 
µουσικής. Μείναµε στη µονοφωνία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να 
σταµατήσουµε εκεί. Μπορεί η µελωδία -το τραγούδι- να αποτελεί τη βάση της 
εθνικής µουσικής µας τροφής, όµως όπως όλοι όσοι έχουν µυηθεί στους κόσµους 
της έντεχνης µουσικής, έτσι και ο δικός µας λαός έχει κι αυτός µέσα του την 
ανάγκη να δει το πρωτογενές υλικό -τη µελωδία- να ντύνεται ηχητικά µε τα 
στολίδια της αρµονίας, της πολυφωνίας και της ενορχήστρωσης. 

Έτσι, όσοι πιστεύουν ότι άλλο το λαϊκό (πρωτογενής µελωδία) και άλλο 
το έντεχνο και κατηγορούν όσους προσπαθούν να συνενώσουν αυτά τα στοιχεία 
ότι είναι τάχα «µουσικά διχασµένες» προσωπικότητες, είναι απλώς αµόρφωτοι. 

* 
Σχετικά µε τη συµφωνική µουσική, ο Παρθενώνας -καθώς και οι άλλοι 

ναοί- αποτελεί την πρώτη αποτύπωση σε µάρµαρο των µετέπειτα ηχητικών ναών 
των µεγάλων συµφωνικών έργων. Ο ίδιος ο Γκαίτε τον είχε αποκαλέσει 
«παγωµένη µουσική»! Πράγµατι, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του 
ανθρώπου αποτυπώθηκαν µε τόση τελειότητα οι κανόνες της Συµπαντικής 
Αρµονίας. Μετά την αρχιτεκτονική των Ελλήνων οι συµφωνιστές πλησιάζουν 
περισσότερο προς αυτό το ιδεώδες. ∆ηλαδή αποτυπώνουν πληρέστερα από κάθε 
άλλη τέχνη το αρµονικό ιδεώδες. 

Αν υποτεθεί ότι η αρχαία ελληνική τέχνη υπήρξε µια κολοσσιαία 
δεξαµενή πνεύµατος, µετά την εισβολή των Ρωµαίων και ως τις µέρες µας, η ροή 
αυτού του αποθέµατος προς το µέλλον έφτασε έως τους νεοέλληνες έστω και 
µέσα από λεπτές φλέβες, µέσα από αόρατα τριχίδια. Υπήρξε καταρχήν ο αγωγός 
της ελληνικής γλώσσας, στη δε µουσική οι αρχαίοι ελληνικοί µουσικοί τρόποι 
πέρασαν στις κλίµακες τις βυζαντινής και της δηµοτικής µουσικής. 

Στον τοµέα της µουσικής οι Κεντροευρωπαίοι προχώρησαν προς την 
εναρµόνιση και την πολυφωνία, που είναι άλλοτε το µοναδικό αισθητικό τους 
επίτευγµα, δεδοµένου ότι, όπως είδαµε, όλες τις άλλες µορφές τέχνης τις πήραν 
από τους Έλληνες. 

Οποιοσδήποτε έχει ασκήσει τον πνευµατικό του κόσµο και κυρίως αυτός 
που αισθάνεται και σκέφτεται µε αρµονικούς ήχους, ευθύς ως βρεθεί µπροστά σε 
έναν αρχαίο ναό και προπαντός στον Παρθενώνα, η ηχητική του σκέψη δεν 
µπορεί να γίνει τίποτ’ άλλο παρά συµφωνική. Που σηµαίνει ότι η αρχιτεκτονική 
των ήχων µάς οδηγεί στο «χτίσιµο» ηχητικών ναών µε τέλειες αναλογίες που 
αντανακλούν το συµπαντικό νόµο της αρµονίας. 

* 
Τη µουσική που έγραψα την κουβαλούσα µέσα µου. Τα εξωτερικά 

ερεθίσµατα ήσαν εκείνα που επηρέαζαν κατά καιρούς τη µορφή της. Πάντως 
είναι γεγονός ότι µε κεραυνοβόλησε κυριολεκτικά το πρώτο άκουσµα της 



συµφωνικής µουσικής. Γιατί άραγε; Τώρα, εκ των υστέρων, καθώς αναλύω τον 
εαυτό µου και το έργο µου, καταλήγω στο συµπέρασµα ότι η πρώτη-πρώτη 
«θέση» µου για την ανάγκη ταύτισης µε το Κέντρο της Συµπαντικής Αρµονίας, 
που έκτοτε έγινε κανόνας ζωής και δηµιουργίας, µε οδήγησε στο συµπέρασµα 
πως οι νόµοι αυτής της Συµπαντικής Αρµονίας διατυπώνονται µε τον υψηλότερο 
ίσως τρόπο µέσα στην αρχιτεκτονική των Αθηναίων της κλασσικής περιόδου 
(Παρθενώνας), που κατά κάποιο τρόπο είναι η οπτική διατύπωση της ηχητικής 
αρχιτεκτονικής της συµφωνικής φόρµας. Βέβαια, το ισχυρότερο µουσικό 
κύτταρο µέσα µου υπήρξε χωρίς αµφιβολία το τραγούδι. Εξ ου και µελωδικός 
χαρακτήρας που δεσπόζει στο έργο µου. 

* 
Η ιδεολογική ένταξή µου στην Αριστερά και ειδικά στις ελληνικές 

συνθήκες της Εθνικής Αντίστασης και του Εµφύλιου Πολέµου ήταν φυσικό να 
µε οδηγήσει στην εξιδανίκευση του λαού, σε βαθµό που να τον θεωρήσω µέσα 
στη διαδικασία της δηµιουργίας εξέχοντα συνοµιλητή µου. 

Αυτό είχε αποτέλεσµα τη µεγάλη στροφή µου προς το τραγούδι βασικά 
(1960 και πέρα) και προς ό,τι συνεπαγόταν η θεωρία και η πράξη της έντεχνης 
λαϊκής µουσικής και της τέχνης για µάζες. Πάνω σ’ αυτό υπάρχουν πολλά 
θεωρητικά ντοκουµέντα. Όµως υπάρχουν τα γνωστά έργα: Κύκλοι Τραγουδιών - 
Λαϊκά Ορατόρια - Λαϊκή Τραγωδία - Τραγούδι Ποταµός - Μετασυµφωνική 
Μουσική κ.λπ. 

* 
Μονάχα η µουσική έχει τη δύναµη να εκφράζει ψυχικές καταστάσεις, 

συναισθήµατα και ιδέες που αδυνατεί να διατυπώσει ο λόγος του οποίου τα όρια 
ταυτίζονται µε τα όρια του επιστητού. Της λογικής. Ας σκεφτούµε µόνο ότι ο 
άνθρωπος είναι µόνο κατά ένα τριάντα σαράντα τοις εκατό «λογικός», ενώ κατά 
το υπόλοιπο είναι «υπερλογικός». Είναι ένστικτο και φαντάσµατα φτιαγµένα από 
τα χιλιάδες ερεθίσµατα-πληγές που δέχτηκε στην ψυχή του από τότε που ήταν 
ακόµα έµβρυο... και που ζουν αυτοτελώς µέσα του χωρίς να το ξέρει και που 
όµως έχουν κι αυτά ανάγκη από τη δική τους τροφή. Να λοιπόν πώς γεννιούνται 
οι µύθοι και τα τραγούδια. 

* 
Θεωρώ τον εαυτό µου Έλληνα ως προς την παιδεία κι αυτό πιστεύω ότι µε έφερε 
πολύ κοντά στην ουσία µύθων και προσώπων που εξακολουθούν να λειτουργούν 
µέσα µου ως αρχέτυπα, δηλαδή φάροι έµπνευσης και ζωής. 

* 
Η καθιέρωση της Λαϊκής Συναυλίας στα 1961 υπήρξε προϊόν εσωτερικής 

ωρίµανσης, όµως τα αίτια που τη γέννησαν ήσαν εξωτερικά. Κι εδώ ισχύει το 
«ουδέν κακόν αµιγές καλού». ∆ιότι οι κεραυνοί των απαγορεύσεων έπεσαν 
ορµητικά επί της µουσικής µου, ευθύς ως είδε το πρώτο φως µε τον Επιτάφιο. 
Η Κρατική Ραδιοφωνία την έκοψε µε κυβερνητική διαταγή και στη συνέχεια η 
Ασφάλεια αφαίρεσε τους δίσκους µου από τα τζουκµπόξ απ’ όπου τους άκουγε, 
στα καφενεία κυρίως, ο απλός και αδέκαρος κοσµάκης. 
Οπότε, είπα µέσα µου, δε σου µένει άλλος δρόµος από την άµεση επαφή σου µε 
το λαό. Και όπως ανέφερα ήδη, η απόφαση αυτή «έδεσε» µε τις βαθύτερες 
σκέψεις µου για τη σηµασία αυτού που ξεκινούσα, µελοποιώντας (για να γίνουν 
λαϊκά -προσιτά σε όλους- τραγούδια) ένα έντεχνο ποιητικό έργο, όπως ήταν ο 
Επιτάφιος. 

Ήθελα να σµίξουν µε το µεγάλο ελληνικό κοινό τρία στοιχεία: 



Πρώτον η ποίηση. ∆εύτερον η µουσική που πηγάζει µέσα από την ποίηση και 
τρίτον οι δηµιουργοί (ο ποιητής και ο συνθέτης) µαζί µε τους ερµηνευτές. 
Ποίηση - µουσική - δηµιουργοί και λαός ενώπιος ενωπίω. 
Και προπαντός, εκτός των τειχών. ∆ηλαδή εκτός του αθηναϊκού τριγώνου 
Κολωνάκι - Οµόνοια - Σύνταγµα. 

Σκέφτηκα ακόµα ότι αυτή η αδιόρατη και απροσδιόριστη θρησκευτική 
διάθεση που γεννούσε µέσα µου η συνένωση των τεχνών, αυτό το καλλιτεχνικό-
θρησκευτικό συναίσθηµα, θα έπρεπε να συνενωθεί µε τις προαιώνιες 
θρησκευτικές µας ρίζες, που η πλέον γοητευτική για µένα υπήρξε εκείνη για την 
οποία γνωρίζαµε τα λιγότερα: τα ελευσίνια µυστήρια. 

Ήµουν από την εφηβική µου ηλικία ερωτευµένος µε τη λέξη µύστης, γι’ 
αυτό και αναζήτησα από τότε το δικό µου καταφύγιο, προκειµένου να βρω την 
απάντηση στα πρωταρχικά ερωτήµατα. Και νοµίζω ότι το ανακάλυψα στη 
βεβαιότητα της ύπαρξης του Κέντρου της Συµπαντικής Αρµονίας, που µε 
καλούσε να συνενωθώ µαζί του, ακολουθώντας την αρµονία των φυσικών 
φαινοµένων, από τα οποία το πλησιέστερο υπήρξε και είναι το τέλειο και 
ολοκληρωµένο πνευµατικό έργο, µε πυρήνα τη µουσική, που αυτή καθαυτή δεν 
είναι τίποτ’ άλλο παρά ο µικρόκοσµος ως προς τη Συµπαντική Αρµονία, δηλαδή 
ως προς το δικό µου Θεό. 

Έτσι, όταν οι απαγορεύσεις είχαν αρχίσει να γίνονται ασφυκτικές, οπότε 
προέκυπτε αναγκαία η αναζήτηση εξόδου, µαζί µε τη σύλληψη της ιδέας της 
λαϊκής συναυλίας γνώριζα και τον τόπο όπου θα ετελείτο η πρώτη συναυλία - 
θεµέλιος λίθος του νέου πνευµατικού οικοδοµήµατος: Στην Ελευσίνα! 
Όµως όταν το ανακοίνωσα στους συνεργάτες µου, τα µάτια τους µεγάλωσαν από 
την απορία. 
«Στην τσιµεντούπολη; Και τι θα πάµε να κάνουµε εκεί; Ποιος θα µας ακούσει;». 
«Εκεί µας περιµένουν η ∆ήµητρα και η Περσεφόνη και οι ιερές σκιές των 
προγόνων µας», τους απαντούσα. 

* 
Μετά την Ελευσίνα έπρεπε να τιµήσω τις δικές µου προγονικές ρίζες. 

Έπρεπε κι εγώ να πάρω δύναµη απ’ αυτές. Έτσι η δεύτερη συναυλία έγινε στο 
Ηράκλειο Κρήτης. 

Έχοντας πράξει το χρέος µου απέναντι στις ιερές σκιές των προγόνων, 
ήµουν έτοιµος πια για τη µεγάλη έξοδο. 

* 
Σε κάθε συναυλία, ποίηση και µουσική ισοδύναµα δηµιούργησαν µια 

καινούρια ατµόσφαιρα καλλιτεχνικής µυσταγωγίας. Το κοινό έπιανε το µήνυµα. 
Ίσως να ένιωθε ότι συµµετείχε στη γένεση µιας νέας θρησκείας, όπου ο Θεός 
ήταν η τέχνη, οι άγιοί του η µουσική και η ποίηση και ναός του η Πατρίδα-
Ελλάδα. 

Και τότε ξαφνικά άρχισαν να µας χτυπούν από όλες τις µεριές. Οι 
αστραπές και οι καταιγίδες δε σταµάτησαν να πέφτουν πάνω σ’ αυτή την 
προσπάθεια. Έως ότου ήρθε η χούντα και τα σάρωσε όλα. 
Χάσαµε έτσι µια ανεπανάληπτη, ιστορική, θα ‘λεγα, ευκαιρία. Πότε, αλήθεια, 
ένας ολόκληρος λαός είχε τόση και τέτοια ψυχική δύναµη και ανάταση, ώστε να 
βρίσκει πραγµατική ευχαρίστηση στην ποίηση και την έντεχνη λαϊκή µουσική, 
τη βγαλµένη µέσα από την ποίηση; 

Ένας τέτοιος λαός µόνο µπορεί να γίνει θεµέλιο για να χτιστεί ένας 
καθολικός, παλλαϊκός πολιτισµός. Όµως µήπως δεν είναι αυτός ο τελικός στόχος 



για το ανώτατο στάδιο της ανθρώπινης ευδαιµονίας; Να γίνει δηλαδή ο ίδιος ο 
λαός συνδηµιουργός στην οικοδόµηση ενός νέου πολιτισµού; 
Αν ποτέ συµβεί κάτι τέτοιο στη χώρα µας, είµαι βέβαιος ότι θα στηριχτεί σ’ 
αυτούς τους δύο ξεχωριστούς κόσµους -την ποίηση και τη µουσική- που όµως 
καθώς συνενώνονται, γίνονται ένα µέσα στη µελοποιηµένη ποίηση και στη 
λυρική τραγωδία, τις δύο κορυφές του απόλυτου λυρισµού, αυτού του γνήσιου 
τέκνου της Συµπαντικής Αρµονίας. 

* 
Έντεχνο λαϊκό τραγούδι από τη µια, λόγια µουσική από την άλλη. 

Τραγούδια, λαϊκά ορατόρια, όπερες, µπαλέτα, συµφωνική µουσική... Τελικά η 
µουσική είναι µία; Τι χωρίζει και ξεχωρίζει -αν υπάρχει κάτι- τα είδη; 
Όλα αυτά τα είδη της µουσικής µου µπορεί να συνοψιστούν σε δύο λέξεις: 
µελοποιηµένη ποίηση. Αυτό υπήρξε εξάλλου η πεµπτουσία της όλης µου 
προσπάθειας που τελικά περιέλαβε το σύνολο της ελληνικής ποίησης, από τον 
Αισχύλο ως τους σηµερινούς νεότατους ποιητές. Τα είδη «κύκλος τραγουδιών», 
«ορατόριο», «όπερα» αποτελούν τις φόρµες οι οποίες τελικά καθορίζουν την 
αισθητική αρτιότητα. Τη Σχολή. 

* 
Το πέρασµά µου από το Παρίσι και εµπειρίες µου από το Λονδίνο 

(Αντιγόνη - Κόβεντ Γκάρντεν) µε βοήθησαν να δω σωστά τη θέση και το ρόλο 
της συµφωνικής µουσικής στη ∆υτική Ευρώπη. Έτσι έφτασα στην πλήρη 
αποµυθοποίηση της λεγόµενης «σύγχρονης µουσικής», γεγονός που µου επέτρεψε 
να δω µε νέο βλέµµα το ρόλο και τη λειτουργικότητα της µουσικής µέσα στη 
σύγχρονη κοινωνία. Στην Ευρώπη όλοι οι συνθέτες είχαν αποδεχτεί ως ιδανικό 
συνοµιλητή τους ένα περίεργο κράµα ανθρώπων που σε µένα δεν έλεγε τίποτα. 
Όχι µόνο γιατί πολιτικά ανήκαν στο απόσταγµα της αντιδραστικότητας αλλά 
κυρίως γιατί ανθρώπινα, πνευµατικά και αισθητικά αντιπροσώπευαν τα έσχατα 
ναυάγια της πάλαι ποτέ µεγαλοαστικής τάξης. 

Όλα αυτά ήταν µια ξένη υπόθεση που δε µε αφορούσε. 
Ήταν λοιπόν φυσικό η µεγάλη και οριστική στροφή προς την Ελλάδα και τον 
ελληνικό ήχο να συντελεστεί ακριβώς την εποχή που είχα τη δυνατότητα να 
επιλέξω (µιας και οι πόρτες για την ενσωµάτωσή µου στη ∆υτική Ιντελιγκέντσια 
ήταν ορθάνοιχτες) αν θα συνέχιζα στο δρόµο µιας ξένης για µένα παράδοσης και 
προβληµατικής ή αν θα έµπαινα στην περιπέτεια για ένα προσωπικό δρόµο που 
δε γνώριζα ακόµα τότε που οδηγεί. 

* 
Με ρωτούν αν θεωρώ ότι η µουσική παιδεία στην Ελλάδα παρέχεται σε 

ικανοποιητικό βαθµό και αν όχι, τι θα έπρεπε να αλλάξει. Σε σχέση µε εκείνο που 
πρόσφερε και προσφέρει στον ελληνικό λαό η µουσική, και ειδικά η ελληνική, η 
αντιµετώπισή της από την Πολιτεία σε όλα τα επίπεδα είναι εξευτελιστική - για 
την Πολιτεία φυσικά. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο τοποθετώ και τη θέση της 
µουσικής µέσα στο παιδαγωγικό µας σύστηµα. Μόνο ένας εχθρικός εγκέφαλος 
που φοβάται και µισεί τους Έλληνες θα µεταχειριζόταν µ’ αυτό τον τρόπο το 
υψηλότερο έως τα τώρα δηµιούργηµα της συλλογικής µνήµης και προσπάθειας: 
το ελληνικό τραγούδι. Από φόβο µήπως ψηλώσουν οι Έλληνες... 

Στην ωδειακή παιδεία γενικώς κυριαρχεί η µονόπλευρη δυτικότροπη 
διδασκαλία. Φοβάµαι ότι και στα πανεπιστηµιακά τµήµατα Μουσικολογίας 
κυριαρχεί η ίδια µουσική αντίληψη και ιδεολογία. Το κίνηµα της έντεχνης 
λαϊκής µουσικής και τα όσα επιτεύγµατά του δεν αποτελεί αντικείµενο έρευνας. 



Πώς εξηγείται η σύνδεση του κινήµατος αυτού µε τη νεοελληνική ποίηση, που 
καθώς οµολογείται από όλες τις πλευρές διαδραµάτισε καταλυτικό ρόλο στη 
διαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού; Στο κάτω κάτω ποιος ο ρόλος της 
µουσικής αν όχι αυτός που την αναδεικνύει σε ψυχικό και πνευµατικό τροφοδότη 
ενός ολόκληρου λαού; Και αν αυτές οι πλευρές δεν ενδιαφέρουν ένα ζωντανό 
πνευµατικό οργανισµό όπως είναι το Πανεπιστήµιο, τότε τι είναι εκείνο το 
σπουδαιότερο που µπορεί να τα απασχολήσει; 

* 
Από τα εφηβικά µου χρόνια υπήρξα «αριστοκρατικός» µε την έννοια ότι 

πίστευα ότι το πνευµατικό έργο δεν µπορεί να κατανοηθεί παρά µόνο από τους 
πνευµατικά αρίστους. 

Αυτή η αντίληψη σε βοηθά ώστε να δηµιουργείς απερίσπαστος, 
ελεύθερος, εσύ και ο εαυτός σου, µε µοναδικό στόχο το αποτέλεσµα της δουλειάς 
σου να είναι στέρεο τεχνικά και προπαντός να διανοίγει νέους ορίζοντες στον 
ιστορικό βηµατισµό της τέχνης. 

Στην περίπτωσή µου το «λαϊκό» στοιχείο προέκυψε µε τη θυελλώδη 
εισβολή στον περιφραγµένο προσωπικό µου χώρο των ιστορικών γεγονότων του 
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και του Εµφυλίου που ακολούθησε. Όµως ουσιαστικά 
δεν επηρέασε, δεν άλλαξε έως το τέλος του Εµφυλίου Πολέµου και λίγο αργότερα 
τη βασική µου αντίληψη για τη λειτουργικότητα της τέχνης, που παρέµεινε 
πάντοτε «αριστοκρατική», όπως είπαµε. 

Η µεγάλη, η ριζική αλλαγή µέσα µου έγινε στη δεκαετία του ’60, όταν µε 
αρχή τον Επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου το ελληνικό κοινό έδειχνε σοβαρά στοιχεία 
δεκτικότητας σε σχέση µε ένα υπό διαµόρφωση είδος λόγιας τέχνης 
αναµορφωµένης (για πρώτη φορά) µε τη βοήθεια λαϊκών καλλιτεχνικών 
στοιχείων. 

∆ηµιούργησα έτσι ένα θεωρητικό πλαίσιο: «Κίνηµα Έντεχνης Λαϊκής 
Μουσικής», «Τέχνη Μαζών» κ.λπ., που έβγαινε φυσιολογικά µέσα από την 
πράξη, δηλαδή τη δηµιουργία έργων πάνω σ’ αυτές τις προδιαγραφές: Άξιον 
Εστί, Το Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού, Κατάσταση Πολιορκίας, Επιφάνια 
Αβέρωφ, Canto General κ.λπ. 

Όφειλα να συµφιλιώσω τους συµπατριώτες µου µέσω των έργων µου µε 
ηχητικές καταστάσεις που κατά τη γνώµη µου βοηθούν στην ανάδειξη της 
ουσίας του έργου. βλέπε λ.χ. τον Άξιον Εστί, όπου πλάι στα λαϊκά όργανα 
τοποθετώ τους συµφωνικούς ήχους. Γι’ αυτό πιστεύω ότι για να κριθεί σωστά η 
συµφωνική µου πλευρά θα πρέπει να αποκολληθεί από τα δυτικά τεκταινόµενα 
και να αναλυθεί µονάχα σε σχέση µε την προσπάθειά µου να δηµιουργήσω ένα 
µουσικό σύµπαν στη χώρα µου που να απηχεί τις πολιτισµικές µας καταβολές 
και ανάγκες και να απευθύνεται στους νεοέλληνες βασικά. 

* 
Η πρώτη επαφή µου µε την ουσιαστική τέχνη έγινε µε τη σύγχρονη 

ποίηση (∆ιονύσιος Σολωµός, Κωστής Παλαµάς) και µε την αρχαία τραγωδία - 
βασικά σε µεταφράσεις Γρυπάρη. 

Με την καλπάζουσα εφηβική µου φαντασία είχα ταυτιστεί µε τους τόπους 
(Θήβα, Άργος, Κόρινθος), µε τα γεγονότα και φυσικά µε τους ήρωες των 
τραγωδιών. Ήταν ίσως η πλέον γόνιµη φυγή από την πραγµατικότητα της ξένης 
στρατιωτικής κατοχής και όσων θλιβερών συνέβαιναν γύρω µου. 



Όταν άρχισα να γράφω ποίηση και να συνθέτω -πέρα από τα απλά 
τραγούδια- το πρώτο µου έργο για χορωδία-ορχήστρα εγχόρδων-σολίστ και 
ηθοποιούς, αυτό ήταν εν σπέρµατι τραγωδία. (Συµφωνία αρ. 1, 1943-45). 

* 
Στα πρώτα χρόνια της εφηβείας µου µε επηρέασε η Σχολή του Γιάννη 

Ρίτσου... Όπως τη δίδαξε µε το έργο του και µε το παράδειγµά του. Αυτή 
ακριβώς που µε το θρίαµβο της αντεπανάστασης µετά τη χούντα και ως σήµερα 
προσπαθούν να φιµώσουν και να κατεδαφίσουν µε κάθε µέσο, µε κύριο όπλο τη 
συνωµοσία της σιωπής, διάφορα κέντρα και όργανα θλιβερά των νέων 
εξουσιαστών, που χτίζουν τη δύναµή τους πάνω στην ανοιχτή πληγή, πάνω στα 
ερείπια των µύθων, που πέτυχαν να γίνουν έστω και για µια στιγµή φωτεινή 
πραγµατικότητα. 

Σκέφτοµαι τώρα πως το πρώτο κοινό χαρακτηριστικό µας µε τον Γιάννη 
Ρίτσο είναι αυτή ακριβώς η «φωτεινή πραγµατικότητα», δηλαδή η ένταξή µας 
στην µεγάλη απελευθερωτική και αναγεννητική προσπάθεια του Λαού µας στα 
χρόνια της φωτιάς, που την βιώσαµε µε όλους τους πόρους της ψυχής και του 
κορµιού µας, γνωρίζοντας και πλάθοντας συγχρόνως τους Νέους Ελληνικούς 
Μύθους. 

Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό υπήρξε η εργατικότητα. Πόσες φορές 
ο ποιητής, σαν να ‘θελε να «απολογηθεί» για την παραγωγικότητά του, µου ‘λεγε 
για την απίστευτη εργατικότητα του Ευριπίδη, του Σοφοκλή και του Αισχύλου, 
που άφησαν πίσω τους κολοσσιαία εργασία, όχι µόνο σε ποιότητα αλλά και σε 
ποσότητα (άλλο αν χάθηκαν τα πιο πολλά)... 

Η ελληνολατρία στον Ρίτσο δεν ήταν εγκεφαλική αλλά βιωµατική. Με το 
ταλέντο και τη συνεχή άσκηση είχε πετύχει να ενώσει µέσα του τους µύθους και 
τα τραγικά πρόσωπα του χτες µε του σήµερα. 

Άλλωστε η σχέση του µε το κύριο υλικό της εργασίας του, τη γλώσσα, 
δείχνει ότι τον σαγήνευε και τον χάλκευε η βεβαιότητα ότι σµιλεύει την ίδια 
γλώσσα, την ελληνική, από τον Όµηρο ως σήµερα. Πώς όµως µπορούσε να γίνει 
άξιός της; ∆ίνοντάς της αντάξιο περιεχόµενο, που µόνο ένας ποιητής, φωνή του 
λαού και του καιρού του, µπορούσε να της προσφέρει. 

Έτσι εξηγείται ο βαθύς και επώδυνος δεσµός του µε το λαό και τον καιρό. 
Η συνέπειά του, η πίστη του και η απόφασή του να ζήσει -ακόµα και µε κίνδυνο 
να καταστραφεί- όλα τα πάθη του λαού, καθώς σφάδαζε µέσα στη δίνη των 
καιρών. 

Ήθελε να γίνει αντάξιός τους, όχι απλώς µε ένα µέρος, αλλά µε το όλον 
του εαυτού του. Έπρεπε να εισέλθει στην κάµινο της δοκιµασίας ολόκληρος, όχι 
µόνο µε το πνεύµα αλλά και µε το σώµα, όχι µόνο µε τη φαντασία αλλά µε την 
ευαισθησία και τον πόνο ακόµα και της τελευταίας φλέβας, ακόµα και του 
τελευταίου αιµάτινου αγγείου του σώµατός του. Και γι’ αυτό ο Ρίτσος έγινε έργο 
και σύµβολο άξιο να σταθεί πλάι στον ανώνυµο µάρτυρα, την ψυχή της Ελλάδας, 
αυτόν που τον οδήγησε στη θυσία η πεµπτουσία της συλλογικής µας συνείδησης, 
τα άγια των αγίων της ρωµιοσύνης. 

Η ταύτισή µου µε τον ποιητή, που ξεπερνούσε τα σύνορα της ποίησης κι 
απλωνόταν σε όλο το χώρο της ζωής, της εργατικότητας, της δηµιουργικότητας, 
της ιδεολογίας, της στάσης ζωής, της κοινής πίστης σε µια κοινή κλίµακα αξιών, 
στην ταυτόσηµη αντιµετώπιση του χρέους, τέλος, στην κοινή µας στράτευση στο 
στρατόπεδο της Αριστεράς, της Εθνικής Αντίστασης, της ελευθερίας και της 
αφοσίωσης στο ιδεώδες της εθνικής αναγέννησης, όλα αυτά δηµιούργησαν µια 



κοινή ταυτότητα, θα έλεγα, στις δύο ευαισθησίες µας. Γίναµε συγκοινωνούντα 
δοχεία, απ’ όπου ποίηση και µουσική περνούσε η µια στην άλλη, ώσπου να 
πάρουν µια τρίτη διάσταση: το τραγούδι. 

* 
Από την άλλη µεριά, ο Οδυσσέας Ελύτης ήρθε να καταγράψει µε τον 

ποιητικό λόγο του το αποκορύφωµα και το απόσταγµα ενός τιτάνιου ψυχικού, 
πνευµατικού και ηθικού αγώνα µιας φυλής, που της έλαχε κάποτε ο κλήρος του 
πρωτοπόρου µέσα στην πρόσφατη παγκόσµια εποποιία της ανθρώπινης 
κοινωνίας. Μετά την παρακµή φάνηκε να αχνοροδίζει η αυγή µιας καινούργιας 
εθνικής αναγέννησης. Σ’ αυτό βοήθησαν οι εχθροί και οι βάρβαροι γιατί ο 
Έλληνας ξυπνά όταν τα όρια της ντροπής και της βίας έχουν φτάσει στο έσχατό 
τους σηµείο. 

Γεννήθηκε τότε µέσα στο καµίνι της Κατοχής και του Εµφυλίου µια 
«ποιητική» βιωµατική των απλών ανθρώπων. ∆ηλαδή γέµισε ο τόπος µε 
ανθρώπινες πράξεις, που µε την υπέρβαση και τον οίστρο της αυτοκαταστροφής, 
δηλαδή της θυσίας ήσαν αυτές καθαυτές ανθρώπινα ποιήµατα. Γεγονός που 
οδήγησε τον ποιητή στην καταγραφή αυτού του έπους µε νέα σύµβολα αντάξια 
της βιωµένης ποιητικής. Έτσι γεννήθηκε το Άξιον Εστί. 

Χρειάζονται ίσως βαθιές ρίζες, που να εισχωρούν ως τις εσχατιές της 
ουσίας των πραγµάτων, και ευαίσθητες κεραίες, που να δονούνται στους 
µυστικούς κραδασµούς της συλλογικής ευαισθησίας... Μνήµη και προοπτική. 
Ενόραση και όραµα... 

Η ιδανική µορφή του ιδανικού νεοέλληνα είδε τον εαυτό της στον 
«καθρέφτη» του Άξιον Εστί. 

Κι όταν οι χαλεποί καιροί µετέβαλαν τη µορφή του νεοέλληνα σε 
καρικατούρα, έµειναν οι στίχοι του ποιητή που µε θεϊκή χάρη βρέθηκε στο 
µονοπάτι του χρόνου, πάνω στη διακλάδωση, να δει και να µιλήσει. Για πάντα! Η 
ποµπή δεν ακολούθησε το δρόµο που εκείνος χάραξε. ∆εν τράβηξε µπροστά. 
Γλιστρώντας πάνω σε λάσπες από µαρµελάδα που κατηφόριζαν, οι νεοέλληνες 
χαίρονταν το ανέµελο, το άκοπο, το ανέξοδο και προπάντων το ανεύθυνο «ταξίδι» 
της τσουλήθρας προς το τίποτα. Γι’ αυτό το Άξιον Εστί κι όλος ο κόσµος γύρω 
του, πνευµατικός και ηθικός, µένουν σήµερα µετέωρα. Σηµάδια πολιτισµού, που 
µόλις κατάφερε να ανθοφορήσει σε µια βραχύβια άνοιξη και που τώρα ζει σαν 
όνειρο στη σκέψη µόνο όσων αρνήθηκαν τον ξεπεσµό. 

* 
Τέλος ο ∆ιόνυσος, ο άλλος οδηγός µου, όχι µόνο αψήφησε αλλά και 

ανέτρεψε την «τάξη» του Ολύµπου. Ήταν δηλαδή ένας θεός αντιεξουσιαστής, 
ένας θεός αντι-θεός, κι αυτό ταιριάζει απολύτως µε το χαρακτήρα µου, που σε 
κάθε περίπτωση µε κάνει να αποστρέφοµαι και να πολεµώ κάθε είδους 
κατεστηµένη εξουσία. Κι αυτό γιατί µισώ τη βία, και εξουσία σηµαίνει βία. Ο 
Έλληνας είναι τόσο πολύ αντιεξουσιαστής, ώστε πολλές φορές µπορεί να φτάσει 
στα όρια της αναρχίας. Ο λαός µου αποστρέφεται τους ισχυρούς και είναι 
καχύποπτος σε κάθε µορφή εξουσίας. 

* 
Σαν συµπέρασµα όλων αυτών γίνεται φανερό ότι υπήρξα γνήσιο τέκνο 

µιας εποχής σηµαδεµένης µε πυρακτωµένο σίδερο. Όλα όσα έζησα µε ορθάνοιχτα 
τα µάτια της σκέψης και της ψυχής µου ωρίµαζαν τον «άνθρωπο». Τις 
ευαισθησίες µου, τον ψυχικό και πνευµατικό µου κόσµο. ∆ροµολογούσαν την 
βιωµατική πορεία µου ανάµεσα στους ανθρώπους. Έβαζαν το στίγµα της θέσης 



µου πάνω στον χάρτη του κόσµου, καθώς οι άνεµοι και τα κύµατα των 
γεγονότων µε παρασύρανε πάνω στον µανιασµένο ωκεανό του καιρού µου. Ο 
άνθρωπος είναι πηλός και ψήνεται µέσα στον φούρνο της καθηµερινότητας. Είχα 
την θλιβερή τύχη να γνωρίσω θερµοκρασίες, σχεδόν απαγορευτικές για την 
αντοχή του «υλικού». Από την εφηβεία πέρασα αστραπιαία στην ωριµότητα. 
Καθώς τραγουδούσα, µέσα µου η φωνή µου έµοιαζε όλο και πιο πολύ µε κραυγή, 
µε θρήνο, µε ελεγείο, µε διαµαρτυρία. Αυτό το είδος µουσικής έκφρασης ήρθε να 
σµίξει µε τις ρίζες της γενιάς µου –και από τον κορµό της Μικρασιάτισσας 
µητέρας µου και του Κρητικού πατέρα µου. Από πάππου προς πάππον τους 
ξεριζώνανε και τους καίγανε οι Τούρκοι. Καµένα σπίτια, καµένα δέντρα, 
σφαγµένοι, κρεµασµένοι πρόγονοι και γυναικόπαιδα να τους θρηνούν. Άξιο τέκνο 
των διωγµών, µε ανέδειξε και µένα η ζωή. Έτσι η κατάδυσή µου έφτασε στα 
θεµέλια του πόνου των Ρωµιών –που ήταν οι γενιές µου. Είµαι τώρα περήφανος, 
γιατί προσπάθησα να εκφράσω αυτά τα πελάγη των συναισθηµάτων, µέσα σε 
έργα µε διαστάσεις και περιεχόµενο αντάξιό τους. 

* 
Τελειώνοντας οφείλω να υπογραµµίσω την εκτίµηση και τον θαυµασµό 

αλλά και την υπερηφάνεια µου σαν Κρητικός για το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Προ 
πολλού η ακτινοβολία του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας, γεγονός µε 
ξεχωριστή εθνική σηµασία: Το υψηλό επιστηµονικό επίπεδο του καθηγητικού 
δυναµικού συνδυασµένο µε έναν µοναδικό ζήλο και αφοσίωση στην 
επιστηµονική έρευνα έχει ήδη αποδώσει καρπούς  που τιµούν την ίδια την 
επιστήµη και βοηθούν τον αγώνα του ανθρώπου για την όλο και πιο βαθειά 
διείσδυση στον άγνωστο κόσµο που µας περιβάλλει και µας καθορίζει. Και είναι 
µεγάλη µου τιµή να αποτελώ επίτιµο µέλος µιας τόσο υψηλής πνευµατικής 
κοινότητας που επί πλέον έχει επιφορτισθεί µε την µεγάλη ευθύνη και το βαρύ 
έργο της διαµόρφωσης της νέας γενιάς των Ελλήνων επιστηµόνων, διανοητών 
και γενικά πνευµατικών ανθρώπων, αυτών που θα κρατήσουν κάποτε στα χέρια 
τους το Μέλλον της Ελλάδας. 

Είναι πάρα πολύ όµορφα και συγκινητικά αυτά τα οποία συµβαίνουν 
αυτή τη στιγµή για µένα και για τα οποία δεν βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω. 
Το µόνο που µπορώ να πω είναι «µακάρι να έχω την δύναµη να φανώ ωφέλιµος, 
έστω και κατ’ ελάχιστον στο ωραίο σας έργο. 

Σας ευχαριστώ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΚ  ΒΑΘΕΩΝ     (Για το Συνέδριο  31.7.2005) 
 
 Θέλω κατ’ αρχήν να εκφράσω τη βαθειά µου ευγνωµοσύνη προς την 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και τον Νοµάρχη Γιώργο Κατσανεβάκη και 
όλους όσους εργάσθηκαν για να πραγµατοποιηθεί αυτό το άψογο από κάθε 
άποψη Συνέδριο. ∆εν έχω λόγια να ευχαριστήσω έναν-έναν τους παράγοντες και 
οργανωτές, που µε τόση αγάπη, αφοσίωση, υπευθυνότητα και σοβαρότητα 
έφεραν σε πέρας ένα πραγµατικά τιτάνιο έργο που τιµά τα Χανιά και όλη την 
Κρήτη. 
 Να ευχαριστήσω επίσης τον ∆ήµο Κυδωνίας και τον Γαλατά για το 
θαυµάσιο Κρητικό γλέντι που µας πρόσφεραν τόσο πλουσιοπάροχα και 
γενναιόδωρα και που µας έφεραν τόσο κοντά στις ρίζες της Κρήτης. Να 
χαιρετήσω τέλος την παρουσία τόσων και τόσων αγαπητών φίλων και 
σηµαντικών ανθρώπων που µου έκαναν την τιµή να ασχοληθούν µε την ζωή και 
το έργο µου µε όλη την σοβαρότητα, την αξία και την σοφία που τους διακρίνει 
και τους ξεχωρίζει ως επιστήµονες, καλλιτέχνες, πνευµατικούς ανθρώπους, 
άξιους και υπεύθυνους πολίτες. 
 Αυτό το τριήµερο που έζησα εδώ, αποτελεί ορόσηµο στη ζωή µου αλλά 
και µια ευχάριστη έκπληξη για όσα σοβαρά και πολλές φορές πρωτόγνωρα 
ακούστηκαν, που φωτίζουν άγνωστες για τους πολλούς πλευρές του έργου µου. 
 Έστω και αργά νοιώθω σαν να έγινε µια κάποια αρχή προς αυτή την 
κατεύθυνση, πράγµα παρήγορο όταν υπολογίσουµε ότι έχω συµπληρώσει µισό 
αιώνα συνεχούς παρουσίας χωρίς εν τούτοις να έχει δοθεί έως τώρα η ευκαιρία 
για µια σοβαρή και εις βάθος αποτίµηση του έργου και των ιδεών µου εν γένει. 
 Το γεγονός αυτό συνέτεινε ώστε η ψυχική αποµόνωση στην οποία ως 
καλλιτέχνης αναγκάστηκα να ζήσω από τα παιδικά µου ήδη χρόνια, αφού 
συνεχίστηκε µε την αναγκαστική µου αποµόνωση κατά την διάρκεια του 
Εµφυλίου και στην δεκαετία που ακολούθησε, συνεχίστηκε ουσιαστικά και µετά 
την πτώση της δικτατορίας, γιατί ανεξάρτητα από την πολυποίκιλη και 
πολυσήµαντη παρουσία µου στο προσκήνιο της εθνικής ζωής, µε φυλάκιζε, µε 
αποµόνωνε και πάλι η διαπίστωση ότι στην ουσία παρέµενα άγνωστος. 
 Η αλήθεια είναι ότι απ’ τη µια πλευρά η ιδιοσυγκρασία µου και από την 
άλλη οι συνθήκες ζωής και τα ιστορικά γεγονότα µε οδηγούσαν σε ατραπούς 
µοναχικές. Κι αυτό γιατί µε είχε κατακυριεύσει από τα πρώιµα ήδη χρόνια ένας 
άκρατος ιδεαλισµός, ο οποίος στην ουσία µε απογείωνε υποκειµενικά ανεξάρτητα 
από την όποια κατά καιρούς δραστηριότητά µου. Σε άλλες συνθήκες θα έπρεπε 
να κλειστώ στον εαυτό µου, να αδιαφορήσω για τα γύρω µου και να αφοσιωθώ 
στις σκέψεις, τις φαντασιώσεις, τις πεποιθήσεις και τους οραµατισµούς µου. Στη 
δική µου όµως περίπτωση συνέβησαν ορισµένα περίεργα και αντιφατικά 
πράγµατα, που καθόρισαν την ιδιοµορφία στην πορεία της ζωής µου και που 
µπορεί να συνοψισθούν σε δύο λέξεις: Χρέος και Μουσική. Και ήταν ευτύχηµα 
για µένα το ότι τα Ηθικά µε τα Καλλιτεχνικά στοιχεία που υπερίσχυσαν µέσα 
µου όχι µόνο δεν αντιπάλεψαν το ένα το άλλο αλλά προσπάθησαν να 
συνεργαστούν, να εναρµονιστούν και να αποτελέσουν τελικά µια περίεργη και 
εντελώς πρωτότυπη Ενότητα, που είναι αδύνατον να καταταγεί στα κοινώς και 
κοινωνικώς παραδεδεγµένα. 
 Έτσι το µεν Χρέος επηρέαζε την Τέχνη, η δε τέχνη επηρέαζε το Χρέος. Με 
ποιο τρόπο και σε ποιο βαθµό; Η απάντηση βρίσκεται µέσα στην διαµόρφωση 



του Μουσικού µου έργου καθώς και των ιδεών που καθοδήγησαν την κοινωνική 
και πολιτική µου συµπεριφορά.  
 Και σκέπτοµαι τώρα ότι ίσως αυτή η ιδιοµορφία να υπήρξε τελικά το 
εµπόδιο για την έλλειψη της ουσιαστικής γνωριµίας εις βάθος τόσο του έργου 
µου όσο και των ιδεών µου. 
 Συνήθως η Ηθική είναι το στοιχείο που µας οδηγεί προς το θρησκευτικό 
συναίσθηµα. Αντιθέτως εµένα η θρησκευτική µου ιδιοσυγκρασία –που κυριαρχεί 
στην εσωτερική µου ζωή- ξεκίνησε µάλλον από την Επιστήµη και ειδικά από την 
συντριπτική εντύπωση που µου προξένησε η γνωριµία του µακρόκοσµου και του 
µικρόκοσµου συνάµα και που η πεµπτουσία τους συνοψίζεται στην διαλεκτική 
αρχή: θέση-αντίθεση-σύνθεση, µε την τελειότητα της συνύπαρξης των θετικών 
µε τα αρνητικά στοιχεία, όπου η ισόρροπη αντίθεσή τους γεννά την Αρµονία. Εάν 
δει κανείς τα πρώτα µεγάλα έργα της εφηβείας µου, θα διαπιστώσει ότι το κύριο 
θέµα που µε απασχολούσε ήταν ο Θεός, ως το ιδεατό Κέντρο από όπου 
εκπορεύεται αυτή η θαυµαστή ισορροπία των αντιθέσεων που δηµιουργεί τη 
ζωή. Άλλωστε το πρώτο ηµιτελές ορατόριο που συνέθεσα σε ηλικία 16 ετών, 
ονοµάζεται απλά «Θεός». Το δεύτερο ολοκληρωµένο αυτή τη φορά έργο 1942-
45), η Συµφωνία αρ. 1, έχει σαν βασικό ποιητικό πυρήνα την προσπάθεια να 
ανακαλύψω τον Θεό.  

Αυτή η αναζήτηση του Θεού στο έργο αυτό µε οδηγεί σε δύο βασικούς 
ύµνους που κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Το Σκότος δηλαδή το Χάος; 
Και το Φως δηλαδή την ενέργεια (η κατά τον Αριστοτέλη εντελέχεια),  η οποία 
µεατρέπει την ύλη σε «είδος»; Και ποιο είναι αυτό το «είδος»; Σαν αστραπή 
φώτισε τότε τον νου µου ότι αυτό το «είδος» που συνάµα είναι η αιτία και το 
τέλος των πραγµάτων, το «είδος» άνευ ύλης, το «είδος» του εν δυνάµει όντος, η 
θεότης, η καθαρά ενέργεια η οποία ακίνητη κινεί τον κόσµο, είναι η Αρµονία! Η 
Αρµονία που δηµιουργεί και συγχρόνως εκπορεύεται από το Σύµπαν. ∆ηλαδή η 
Συµπαντική Αρµονία και το Κέντρο αυτής ο Θεός. Ο Θεός-Νόµος. Ο Νόµος της 
Συµπαντικής Αρµονίας! Εποµένως τα στοιχεία της Ηθικής και της Τέχνης –το 
Χρέος και η καλλιτεχνική δηµιουργία- έµπαιναν κάτω από την σκεπή ενός 
καθαρά θρησκευτικού «πιστεύω», που τακτοποιούσε µέσα µου τις µεταφυσικές 
µου αναζητήσεις και ανησυχίες. Γνώριζα πλέον από πού έρχοµαι και πού πάω, 
ποιος είµαι, γιατί είµαι και τι πρέπει να πράξω ώστε να συντονιστώ απόλυτα και 
ολοκληρωτικά µε τους Νόµους που εκπορεύονται από το Κέντρο της 
Συµπαντικής Αρµονίας. 

* 
Έτσι από πολύ νωρίς κατακτήθηκα και αφέθηκα στη µαγεία αυτών των 

ιδεών έχοντας την τύχη να υπηρετώ την κατ’ εξοχήν τέχνη της Αρµονίας: τη 
Μουσική. Έκτοτε τίποτε δεν διατάραξε αυτό το µαγικό ταξίδι. Μονάχα όφειλα 
να καλλιεργώ και να κατευθύνω τον εαυτό µου προς δύο παράλληλες 
κατευθύνσεις, τη Μουσική και τις Ιδέες, γιατί θα έπρεπε να δηµιουργώ και 
ταυτόχρονα να βιώνω µε όλους τους πόρους του σώµατος και της ψυχής µου τη 
δωρεά της ζωής σε όλες τις µορφές και τις διακυµάνσεις, όσο κι αν θα µου 
στοίχιζε κάτι τέτοιο. 

∆εν µε φόβιζε το Χάος, γιατί γνώριζα ότι είχα την εντελέχεια να 
οδηγούµαι δια της µουσικής στην κατάκτηση του «είδους» είτε µε την µορφή 
ενεργητικών αντιδράσεων είτε κυρίως µε την δηµιουργία έργων που να 
εκφράζουν τον πυρήνα της Αρµονίας. 



Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι είχα τη δύναµη να γράφω µουσική σε 
συνθήκες απόλυτου Χάους όπως λόγου χάρη ήσαν αυτές των διωγµών, της 
παράνοµης δραστηριότητας, της Γενικής Ασφάλειας, των Φυλακών, των 
Εξοριών και της Μακρονήσου. Όχι, δεν υπήρξα τέρας, ώστε να µην αισθάνοµαι 
πού βρίσκοµαι, να µην έχω φόβο, να µην πονώ και να µην πανικοβάλλοµαι όπως 
κάθε άνθρωπος. Όµως υπήρχε πάντοτε ένα απόθεµα ενέργειας µέσα µου, ικανό 
να µε ανυψώσει από την τραγική πραγµατικότητα δηµιουργώντας κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες σαν ζωτικό αντίδοτο µουσικές ιδέες οι οποίες τελικά µε 
βοηθούσαν να αποστασιοποιηθώ και ανεξάρτητα από τα σωµατικά µου 
τραύµατα να βρίσκω την αναγκαία ψυχική γαλήνη, να περνώ τελικά πάνω από 
τα γεγονότα και κυρίως πάνω από την αθλιότητα των ανθρώπων. 

Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της εσωτερικής ψυχικής και πνευµατικής 
διαδροµής επέλεγα το Α ή το Β είδος µουσικής είτε την α ή την β µορφή δράσης 
µέσα από τις δυσανάγνωστες ατραπούς της ιστορίας, είναι βεβαίως στοιχεία 
σηµαντικά, γιατί αυτά είναι που διαµορφώνουν το έργο και τις πράξεις µας, όµως 
στην περίπτωσή µου τα κριτήρια µε τα οποία γεννήθηκαν και 
πραγµατοποιήθηκαν τα µεν και τα δε δεν ήταν αποτέλεσµα κάποιων γνωστών 
και παραδεκτών από τους ανθρώπους εξωτερικών κανόνων και συµπεριφορών 
αλλά κυρίως εσωτερικών αιτίων, αναγκών και διεργασιών, ώστε να διατηρηθεί η 
ισορροπία ανάµεσα στα δύο βασικά στοιχεία, την Ηθική και την Τέχνη, χωρίς να 
ξεφύγω από τα πλαίσια των θρησκευτικών κανόνων του Νόµου της Συµπαντικής 
Αρµονίας.  

Πρακτικά όταν ένας συνθέτης αποφασίζει να ενώσει την τέχνη του µε τον 
πυρήνα των ιστορικών γεγονότων και µάλιστα σε εποχές ηφαιστειακών 
εκρήξεων, το πρώτο πράγµα, νοµίζω, που θα πρέπει να εξετάσει ένας τρίτος, 
γιατί έχει προφανώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι το κατά πόσον το έργο του 
εκφράζει αυτή την πραγµατικότητα κι ακόµα µε ποιο τρόπο αυτή η 
πραγµατικότητα µετουσιώνεται µέσα στο µουσικό του έργο. 

Όπως είναι γνωστό, κάθε συνθέτης σε κάθε εποχή συνέθετε ύστερα από 
µια παραγγελία είτε για κάποιον πρακτικό λόγο. Λ.χ. να παιχτεί σε θέατρο, σε 
ορχήστρα, σε όπερα κλπ. Μέσα στις συνθήκες του Εµφυλίου (1945 και πέρα) από 
ποιον έπαιρνα τάχα τις δικές µου παραγγελίες; Και για ποιον λόγο έγραφα αυτές 
τις µουσικές; Με ποιον προορισµό και ποιον αποδέκτη; Είναι φανερό ότι 
βρισκόµουν εκτός τόπου και χρόνου. Ήµουν κυριολεκτικά στο πουθενά, 
συνέθετα για το πουθενά και το ακροατήριο στο οποίο απευθυνόµουν βρισκόταν 
στο πουθενά. Πώς αλλοιώς λοιπόν µπορώ να χαρακτηρίσω αυτή την παράλογη 
προσπάθειά µου παρά σαν µια βαθύτατη θρησκευτική πράξη, ώστε να µείνω 
πιστός στους δικούς µου αγίους και στον δικό µου Θεό; 

Σκέφτοµαι όµως ότι δεν θα είχα λόγο να τα εκθέσω όλα αυτά µπροστά 
σας, µιας και αποτελούν εκµυστηρεύσεις εκ βαθέων, που σε τελική ανάλυση 
αφορούν εµένα και µόνο, εάν δεν συνέπιπτε αυτή η ιστορική θύελλα που 
κατέγραψα µε την µουσική µου να είναι συγχρόνως η πιο δραµατική και γι’ αυτό 
η πλέον σηµαντική σελίδα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Αυτή που σηµάδεψε 
δια πυρός και σιδήρου τον ελληνικό λαό, τον µετάλλαξε εκ βάθρων, τον 
αναδιαµόρφωσε και τον έκανε κάποιον άλλον, που αν και πέρασαν έκτοτε τόσα 
χρόνια, ακόµα και σήµερα δεν γνωρίζουµε για ποιον πραγµατικά λόγο 
υποβλήθηκε στην δοκιµασία του εµφυλίου πολέµου. 

Θα τολµούσα να πω, ότι ίσως κατά βάθος να µην θέλουµε να γνωρίσουµε 
την αλήθεια. Και αυτό το νοιώθω σαν συνθέτης, όπου παρ’ όλες τις προσπάθειές 



µου αντιλαµβάνοµαι ότι τα έργα µου-µαρτυρίες αυτής της τραγικής και 
κοσµογονικής εποχής συναντούν µια ενστικτώδη άρνηση που δεν έχει αισθητικά 
αλλά κυρίως ψυχολογικά και βιωµατικά ελατήρια. Όπως εξ άλλου θα συµβεί και 
µε τα έργα µου της περιόδου της Χούντας, επίσης σηµαντικής και δραµατικής 
εποχής για τον ελληνικό λαό. 

Όπως είπα και άλλοτε, η εθνική µας πραγµατικότητα εξακολουθεί να 
καθορίζεται από κρυµµένες αλήθειες και ιστορικές αλλοιώσεις που µας 
αποπροσανατολίζουν και δηµιουργούν µια νόθα κοινωνική και πολιτική 
πραγµατικότητα που αποδυναµώνει τους συνεκτικούς δεσµούς –αυτούς που 
βρίσκονται πολύ πιο βαθειά από την ρέουσα πραγµατικότητα- και που πλάθουν 
τους Λαούς και τα Έθνη και που η γνώση τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
να πάνε µπροστά. Αυτό το διαρκές βάλτωµα της εθνικής ζωής οφείλεται κατά τη 
γνώµη µου στο γεγονός ότι από το τέλος του Εµφυλίου έως σήµερα, χτίζουµε 
επάνω σε ένα Ψέµα! Και έτσι στην ουσία δεν θέλουµε είτε µας εµποδίζουν να 
µάθουµε την ίδια µας την ιστορία. 

Αυτό ακριβώς το ψέµα θέλησα να αποκαλύψω µε το Τραγούδι του νεκρού 
αδελφού που ενώ το αγκάλιασε η αγάπη σύσσωµου του ελληνικού κοινού, 
αποκηρύχθηκε και κυνηγήθηκε από τις πολιτικές ηγεσίες της ∆εξιάς, της 
Αριστεράς και του Κέντρου. Να ποια είναι µε λίγα λόγια η άποψή µου για τον 
Εµφύλιο Πόλεµο. Εφ’ όσον το ΕΑΜ είχε δυο εκατοµµύρια οπαδούς (στα 7 
εκατοµµύρια που ήταν τότε η Ελλάδα) αυτό σηµαίνει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία του ενεργού πληθυσµού υπήρξε συµφιλιωµένη, συνενωµένη και 
συναδελφωµένη στον κοινό αγώνα και πίσω από κοινά οράµατα. Αυτό φάνηκε 
και στην απελευθέρωση του Οκτώβρη του 1944, όπου οι πανηγυρισµοί ήταν 
καθολικοί χωρίς ίχνος κοµµατικών ή άλλων αντιθέσεων. Απόδειξη ότι οι Εαµίτες 
υποδέχονταν σαν ήρωες και απελευθερωτές τους εγγλέζους κρατώντας µαζί µε 
τις κόκκινες σηµαίες τις αγγλικές και τις αµερικάνικες δίπλα-δίπλα. 

Κι αυτή η ενότητα στη βάση του λαού είναι που διευκόλυνε στη 
δηµιουργία της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δεδοµένου ότι οι όποιες 
αντιρρήσεις υπήρχαν, περιορίστηκαν σε περιορισµένους κύκλους πολιτικών 
στελεχών. 

 Βεβαίως την ίδια στιγµή άρχισαν οι µηχανορραφίες του Τσώρτσιλ που 
είχαν σαν στόχο να οδηγήσουν το ΕΑΜ στη γωνία και να διαιρέσουν τον 
ελληνικό λαό. Όλα αυτά είναι γνωστά. Εκείνο όµως που θέλω να τονίσω είναι ότι 
οι φανατικοί που είτε σαν επιτιθέµενοι είτε σαν αµυνόµενοι ξεκίνησαν την 
εµφύλια διαµάχη ήταν όλοι-όλοι µια ασήµαντη µειοψηφία. Κι αυτό γιατί ο λαός 
που είχε βγει ενωµένος από το καµίνι του πολέµου δεν είχε λόγους να διαιρεθεί. 
Ούτε οικονοµικούς ούτε κοινωνικούς ούτε πολιτικούς ούτε ιδεολογικούς. Εξ 
άλλου το ίδιο το ΕΑΜ δεν είχε την εποχή εκείνη δηµιουργήσει την εντύπωση ότι 
προσβλέπει στην επαναστατική κατάκτηση της εξουσίας. ∆εν είχε κυβερνητικό 
πρόγραµµα ούτε άµεσους στόχους εξουσίας και µάλιστα σοσιαλιστικής. Αν εξ 
άλλου στόχευε στην επαναστατική κατάληψη της εξουσίας, είχε όλες τις 
δυνατότητες και όλη την άνεση να το κάνει, δεδοµένου ότι µετά την αποχώρηση 
των Γερµανών υπήρχε παρατεταµένο κενό εξουσίας χωρίς να γίνει η παραµικρή 
απόπειρα από µέρους του ΕΑΜ-ΚΚΕ που κατείχαν το µονοπώλιο της ένοπλης 
δύναµης στην Αθήνα και σχεδόν σε όλη τη χώρα και µπορούσε εύκολα να 
κατακτήσει όλα τα κέντρα της εξουσίας και να κάνει επαναστατική κυβέρνηση. 

Θα προσπαθήσω να εξηγήσω όσο πιο σύντοµα µπορώ τι εννοώ µε το 
ΜΕΓΑ ΨΕΜΑ… 



Κοµβικό σηµείο της νεώτερής µας ιστορίας είναι η Συµφωνία του 
Λιβάνου (1944). Ποια είναι η τελική εικόνα που έχει επικρατήσει; Ότι ήταν µια 
παγίδα καλοστηµένη από τον Τσώρτσιλ µε υποχείριό του τον Παπανδρέου και 
θύµα το ΕΑΜ. Το ψέµα αρχίζει κατά την γνώµη µου από την στιγµή που οι ίδιοι 
οι πρωταγωνιστές παραδέχτηκαν τους ρόλους αυτούς, ο µεν λέγοντας ότι το 
έκανε για να σώσει την Ελλάδα από τον κοµµουνισµό µε την βοήθεια των 
Άγγλων και οι δε γιατί οι εκπρόσωποι που έστειλαν στον Λίβανο αποδείχθηκαν 
ανίκανοι παρασύροντας µε το λάθος τους στην παγίδα ολόκληρο το ΕΑΜ που αν 
και –έστω εκ των υστέρων- είχε αντιληφθεί το τι είχε γίνει, δεν µπόρεσε να το 
επανορθώσει όσο ακόµα υπήρχε καιρός. 

Μπορεί όµως στην πραγµατικότητα να συνέβησαν όλα αυτά τα 
αποκρουστικά και απίστευτα φαινόµενα σε µια ιστορική µάλιστα στιγµή που οι 
Έλληνες στο σύνολό τους ζούσαν τυλιγµένοι µέσα σε µια πρωτοφανή πατριωτική 
έξαρση που τη δυνάµωνε η προοπτική της νίκης; ∆ηλαδή θα πρέπει να 
αποκλείσουµε κάθε ίχνος αγνού πατριωτισµού στις προθέσεις αυτών που πήγαν 
στον Λίβανο; Κι αν ο πατριωτισµός και µάλιστα ο αγνός, µπορεί να θεωρηθεί 
ροµαντική πολυτέλεια, µήπως δεν υπήρχαν λόγοι ουσιαστικοί ικανοί να 
οδηγήσουν τις δύο αντίπαλες παρατάξεις, το ΕΑΜ και τους άλλους, σε 
συµφωνία, µε σκοπό την µεταπολεµική τους συνεργασία, µόνο και µόνο γιατί δεν 
µπορούσαν να κάνουν διαφορετικά; 

Μήπως το ΕΑΜ δεν γνώριζε ότι δεν µπορούσε να κυβερνήσει µόνο του σε 
µια χώρα µε κατεστραµµένη οικονοµία που κινδύνευε από στιγµή σε στιγµή να 
γίνει θύµα λιµού από την παντελή έλλειψη τροφίµων και µε µηδαµινές 
δυνατότητες για µια ταχεία ανάκαµψη χωρίς βοήθεια. Και ότι αυτή η βοήθεια 
δεν µπορούσε να προέλθει παρά µόνο από τον δυτικό κόσµο; Μήπως οι ηγέτες 
του ΕΑΜ δεν είδαν ότι τα σοβιετικά στρατεύµατα σταµάτησαν στα βόρεια 
σύνορά µας, ενώ οι Άγγλοι αποβιβάζονταν και µάλιστα σαν απελευθερωτές στις 
ελληνικές ακτές επιβεβαιώνοντας έτσι στην πράξη την ύπαρξη στρατιωτικών 
ζωνών τουλάχιστον επιχειρησιακής επιρροής; 

Εποµένως και αν ακόµα το ήθελαν, δεν θα µπορούσαν να έχουν ούτε 
οικονοµική αλλά ούτε και στρατιωτική συνδροµή από βορρά. Τα γεγονότα 
άλλωστε έδειξαν ότι δεν υπήρχε η παραµικρή συµφωνία ανάµεσα στο ΚΚΕ και 
στον Στάλιν, ο οποίος ειδικά εκείνη την περίοδο είχε άλλες επείγουσες 
προτεραιότητες. Όµως πέρα και πάνω από όλα αυτά υπήρχε η ίδια η ελληνική 
πραγµατικότητα που είχε οδηγήσει το ΕΑΜ στην διατύπωση ενός µετριοπαθούς 
αλλά ρεαλιστικού προγράµµατος που το εξέφραζε πιστά µία και µόνο λέξη: 
«Λαοκρατία». Πράγµατι η Λαϊκή ∆ηµοκρατία σαν περιεχόµενο διακυβέρνησης 
ήταν ραµµένη και κοµµένη στα µέτρα του Ελληνικού Λαού παίρνοντας υπ’ όψιν 
του τόσο την πολιτική και ιδεολογική του ωριµότητα όσο και τις αντικειµενικές 
συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας, τις οικονοµικές δυνατότητες καθώς και το 
νέο διεθνές περιβάλλον που άρχισε να διαµορφώνεται, ιδιαίτερα στην περιοχή 
µας.  

Υπήρχαν λοιπόν λόγοι ρεαλιστικοί, ουσιαστικοί και πατριωτικοί, ικανοί 
να οδηγήσουν το ΕΑΜ στην αναζήτηση συµµαχιών προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν µε κοινή προσπάθεια τα τεράστια προβλήµατα που άφηνε πίσω 
του ο πόλεµος. Εποµένως κατά την άποψή µου δεν πήγαν στον Λίβανο σαν 
πρόβατα για σφαγή, όπως θέλουν να τους παρουσιάζουν και όπως δυστυχώς 
θέλουν εκ των υστέρων να παρουσιάσουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους αλλά σε 
αναζήτηση µιας λύσης εθνικής, πατριωτικής, δηµοκρατικής και φιλολαϊκής. 



Που σηµαίνει ότι αναγνώριζαν και στους άλλους τις ιδιότητες του πατριωτισµού, 
της δηµοκρατικότητας και του φιλολαϊκού. ∆ηλαδή τότε για το ΕΑΜ δεν ήσαν 
όλοι αυτοί όργανα του Τσώρτσιλ, εχθροί του λαού, πουληµένοι στους ξένους κλπ. 

Από την άλλη πλευρά, ο Παπανδρέου και οι υπόλοιποι γνώριζαν κι αυτοί 
ότι δεν µπορούσαν να µονοπωλήσουν την διακυβέρνηση της χώρας έστω και µε 
την µονοµερή ενίσχυση των Άγγλων χωρίς τη συνεργασία µε το ΕΑΜ που 
συσπείρωνε την µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Κι αυτό οφειλόταν 
βασικά στο ότι είχε πάρει µαζί του τον ανθό της ελληνικής κοινωνίας. 

Πράγµατι οι περισσότεροι παραδοσιακοί οπαδοί του Κέντρου ήσαν τώρα 
διακεκριµένα στελέχη του ΕΑΜ σε όλα τα επίπεδα της τοπικής και της εθνικής 
κλίµακας. Πώς αλλοιώς άλλωστε να εξηγηθεί το γεγονός ότι η δύναµή του 
έφτανε σχεδόν τα δύο εκατοµµύρια την ώρα της εθνικής απελευθέρωσης; 
Γνώριζε επίσης ότι ο πολιτικός ριζοσπαστισµός αυτής της συντριπτικής 
πλειοψηφίας, όσο κι αν είχε επηρεαστεί από τα κοµµουνιστικά ιδεώδη και 
κυρίως την ακτινοβολία του Κόκκινου Στρατού και της Σοβιετικής Ένωσης, 
παρέµενε εν τούτοις σε πλαίσια δηµοκρατικά, πατριωτικά, µε κύριες πτυχές την 
υπεράσπιση της Ελευθερίας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας, δηλαδή τα δύο 
ιδανικά για τα οποία είχε συστρατευτεί, είχε παλέψει και είχε µατώσει 
συµµετέχοντας στην Εθνική Αντίσταση κάτω από τη σηµαία του ΕΑΜ. 

Γνώριζαν λοιπόν κι αυτοί και παραδέχονταν µε την απόφαση να τους 
καλέσουν στον Λίβανο, ότι οι ηγέτες του ΕΑΜ ήσαν κι αυτοί πατριώτες, 
δηµοκράτες, φίλοι του Λαού και όχι όργανα του Στάλιν, Εαµοβούλγαροι, 
προδότες κλπ. 

Αυτή είναι κατά τη γνώµη µου η πραγµατικότητα. Από κει και πέρα 
ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα που οδήγησαν στον ∆εκέµβρη κι από κει στην 
πόλωση και στον Εµφύλιο. Τα γεγονότα αποδείχτηκαν πιο δυνατά από τους 
ίδιους και τους µεν και τους δε, ώστε να τους οδηγήσουν στη σύγκρουση 
βάζοντας ο ένας την ετικέτα του προδότη στο κούτελο του άλλου, για να 
αποσείσει τις δικές του ευθύνες. 

Έτσι από κει και πέρα το ΜΕΓΑ ΨΕΜΑ γίνεται ζωτική ανάγκη και για τις 
δύο παρατάξεις, γιατί κατ’ αρχήν µ’ αυτόν τον τρόπο δικαιολογούν το 
αδελφοκτόνο µίσος που καλλιέργησαν εκ των υστέρων και που δεν ήταν απότοκο 
υπαρκτών κοινωνικών αντιθέσεων, δεδοµένου µάλιστα ότι µετά την ανικανότητά 
τους να ελέγξουν τα γεγονότα, ώστε να αποφευχθεί η εµφύλια σύρραξη, το 
µοναδικό ιδεολόγηµα µε το οποίο φανάτισαν τους οπαδούς τους αµοιβαία, δεν 
εστιαζόταν σε εσωτερικές αλλά εξωτερικές αιτίες: Οι µεν ήσαν όργανα της 
Μόσχας και οι δε των Αγγλοαµερικανών.  

Έτσι έχουν δυστυχώς τα πράγµατα. Και φτάνουµε έως τις µέρες µας, όπου 
βλέπουµε ότι εξακολουθούν να διατείνονται ότι στον Λίβανο οι µεν παγίδευσαν 
τους δε και οι δε παγιδεύτηκαν από τους άλλους. 

Προτιµούν δηλαδή να παρουσιάζονται στην ιστορία άλλοι ως ανώριµοι 
και αφελείς και άλλοι ως πονηροί και µηχανορράφοι, παρά να οµολογήσουν οι 
πρώτοι, οι Αριστεροί ότι ο Παπανδρέου και οι συν αυτώ ήταν κι αυτοί 
πατριώτες, Έλληνες και φίλοι του Λαού και όχι πράκτορες των Άγγλων 
πουληµένοι στους ξένους και εχθρούς του Λαού και οι δεύτεροι, οι 
αυτοαποκαλούµενοι εθνικόφρονες, ότι οι Εαµίτες και κοµµουνιστές ήσαν κι 
αυτοί πατριώτες, Έλληνες και φίλοι του Λαού και όχι πράκτορες του Στάλιν, των 
Βουλγαροσλαύων, όργανα των ξένων και εχθροί του Λαού. 



Αυτή λοιπόν η αντιστροφή της πραγµατικότητας αποτελεί το Μέγα 
Ιστορικό Ψέµα. Κι αυτό τελικά έγινε για έναν και µόνο λόγο: Για να αποσείσουν 
τις µεγάλες τους ευθύνες, γιατί οδήγησαν τον ελληνικό λαό στη σφαγή του 
Εµφυλίου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι όποιος εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να 
υψώνει διαχωριστικές γραµµές, το κάνει γιατί αυτή η πόλωση του χρησιµεύει 
για να καλύπτει την ανικανότητα διατύπωσης µιας καθαρά ελληνικής 
πατριωτικής και λαϊκής πολιτικής. Μια τέτοια πολιτική το πρώτο που θα έπρεπε 
να κάνει είναι να αποκαλύψει επί τέλους την αλήθεια στον Λαό µας. Η κάθε 
παράταξη θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για τον Εµφύλιο πιάνοντας το 
κουβάρι απ’ την αρχή, δηλαδή από τον ενωµένο λαό που δεν είχε κανένα λόγο να 
διαιρεθεί τόσο βαθειά και ολοκληρωτικά ούτε τότε ούτε µετά και πολύ 
περισσότερο ούτε σήµερα που ξηµερώνει για την ανθρωπότητα µια νέα «Νύχτια 
Εποχή» που θα βάλει σε δοκιµασία αυτή τη φορά την ίδια την εθνική µας 
ιδιοµορφία, ταυτότητα και οντότητα. 

Το πρώτο τραγικό αποτέλεσµα αυτής της ανικανότητας των Ελλήνων 
πολιτικών εκείνης της εποχής ήταν ότι ενώ ο λαός µας µετά το τέλος του 
Παγκοσµίου Πολέµου έβγαινε νικητής και τροπαιούχος, έτοιµος να διεκδικήσει 
το µερίδιο που του ανήκε από την συµβολή του στην κοινή νίκη, οδηγείται χάρη 
στην πονηρία των ξένων και την απειρία των ηγητόρων του σε νέο πόλεµο 
αδελφοκτόνο. Έτσι χάνει τον ιστορικό του βηµατισµό και µένει πίσω, όταν οι 
άλλοι λαοί προχωρούν. Όµως και µετά το τέλος του Εµφυλίου ο βηµατισµός είναι 
αργός και µας υποβάλλει σε νέες καθυστερήσεις.  

Έρχεται τέλος και η Χούντα και οι αποστάσεις µας από τους άλλους και 
κυρίως τους Ευρωπαίους µας καθηλώνουν στον ρόλο του ουραγού. Είναι άραγε 
δίκαιο κάτι τέτοιο απέναντι σε ένα λαό που θυσιάστηκε για τις ελευθερίες όλων 
των άλλων πλην της δικής του; Και δεν όφειλε σύσσωµος ο πολιτικός κόσµος να 
βοηθήσει, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον ένα µέρος απ’ αυτή την αδικία; Με 
ποιον τρόπο; Με τον τρόπο που ξεκίνησε στα 1943-44 κάνοντας την Κυβέρνηση 
της Εθνικής Ενότητας που αν δεν την διέλυαν οι µηχανορραφίες των ξένων, η 
σηµερινή Ελλάδα θα ήταν ασφαλώς διαφορετική. Στο µεταξύ η Χούντα µας 
βοήθησε άθελά της να δούµε το ψέµα του Εµφυλίου, γιατί µπροστά στον κίνδυνο 
της ∆ηµοκρατίας οι χθεσινοί άσπονδοι εχθροί έδωσαν τα χέρια µέσα στον κοινό 
αγώνα για την σωτηρία και την αποκατάστασή της αποδεικνύοντας στην πράξη 
την δική µου ανάλυση για το τι συνέβη στην πραγµατικότητα και πώς και γιατί 
οδηγηθήκαµε στον Εµφύλιο.  

Έζησα κι εγώ αυτή τη συµφιλίωση µε τους πρώην εχθρούς µου µέσα στην 
Φυλακή Αβέρωφ. Κι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που µε οδήγησαν να 
αποφασίσω να συντρίψω στην πράξη τα φτιαχτά φράγµατα, όταν έδωσα το χέρι 
στον Κωνσταντίνο Καραµανλή. Στη συνέχεια πρότεινα να συσταθεί Κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας γιατί ήµουν βέβαιος ότι εκείνη τη στιγµή της πτώσης της 
Χούντας το 90% των Ελλήνων συµφωνούσαν σε όλους τους βασικούς στόχους, 
εθνικούς, πολιτειακούς, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς, µορφωτικούς και 
πολιτιστικούς, που θα έπρεπε να είχε η χώρα µας τουλάχιστον για µια δεκαετία, 
έως ότου ξαναβρεί τον βηµατισµό της και αν είναι δυνατόν να τον επιταχύνει, 
ώστε να κερδίσουµε το χαµένο έδαφος και να πάρουµε την θέση που µας αρµόζει 
ανάµεσα στους λαούς της Ευρώπης. Με κατηγόρησαν τότε ότι δήθεν είµαι 
ροµαντικός και ότι βασικά µου λείπει η πολιτική σκέψη και έτσι µπόρεσαν να µε 
παραµερίσουν και να δυσφηµίσουν τις ιδέες και τις προτάσεις µου. Το 
αποτέλεσµα όµως υπήρξε και πάλι καταστροφικό για τον λαό µας, µιας και η 



αναζωπύρωση των εµφυλίων παθών που όπως είπαµε βασιζόταν επάνω σε ένα 
ιστορικό ψέµα, είχε σαν αποτέλεσµα να επιβραδυνθεί και πάλι ο βηµατισµός του 
και έτσι να οριστικοποιηθεί ο ρόλος του ουραγού µέσα στην Ευρώπη, από τον 
οποίο νοµίζω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ξεφύγουµε πια. ∆ηλαδή ένα έγκληµα 
που ξεκίνησε από τον ∆εκέµβρη του 1944 συνεχίσθηκε έως τις µέρες µας 
περνώντας από διάφορες φάσεις µε το ίδιο πάντα αποτέλεσµα: να επιβραδύνεται 
ο βηµατισµός της πατρίδας µας εις βάρος της ευηµερίας και της ανάπτυξης του 
λαού µας. 
 Πιστεύω ότι αυτή η ιδιαιτερότητα που µε χαρακτηρίζει στην 
µεταχουντική εποχή, µε το ρόλο του µοναχικού καβαλάρη που αναλαµβάνω να 
παίξω αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε κόστος, συνδέεται άµεσα µε την 
ιδιοµορφία της λειτουργικότητάς µου ως πολίτη, πολιτικού και συνθέτη, όπως 
σας την εξέθεσα πιο πριν. 
 Μέσα σε όλη την περίοδο της καλλιτεχνικής µου µοναξιάς, υπήρξε µία και 
µόνο φωτεινή εξαίρεση: η δεκαετία του ΄60, που την σηµάδεψαν δύο κινήµατα. 
Της Έντεχνης Λαϊκής Μουσικής και των Λαµπράκηδων. Με το πρώτο επεδίωξα 
την αρµονική σύζευξη του Λαϊκού µε το Έντεχνο στον τοµέα της Τέχνης και µε 
το δεύτερο την ενοποίηση της πολιτικής µε την πολιτιστική αλλαγή στον τοµέα 
της κοινωνίας. Και τα δύο σηµείωσαν επιτυχία και άφησαν βαθειά ίχνη. Και στα 
δύο κινήµατα εµπνεύσθηκα από τις ελληνικές ιστορικές παραδόσεις που 
αλλοιώθηκαν από την εισβολή ξένων στοιχείων στην πολιτική και την 
καλλιτεχνική ζωή της χώρας. Και τα δύο ήσαν κινήµατα µε γνήσια ελληνικά 
στοιχεία και χαρακτηριστικά που απέβλεπαν σε µια συνολική εθνική 
αναγέννηση: κοινωνική, δηµοκρατική, µορφωτική, πνευµατική και πολιτιστική. 
Με σκοπό την ανύψωση του Έλληνα πολίτη σε υπεύθυνο συνδηµιουργό 
κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού πολιτισµού µε τη σφραγίδα της 
ελληνικότητας. Έπρεπε όµως πριν προχωρήσουµε προς την κατεύθυνση αυτή να 
λύσουµε το πρόβληµα της ενότητας του ελληνικού λαού που είχε θανάσιµα 
τραυµατιστεί από το Μέγα εθνικό έγκληµα του Εµφυλίου πολέµου για το οποίο 
οι Έλληνες υπεύθυνοι όχι µόνο δεν λογοδότησαν αλλά συνωµότησαν όλοι µαζί, 
ώστε να διαιωνίζεται ως σήµερα αυτό το Ψέµα, δεδοµένου ότι επάνω του 
στήριξαν και στηρίζουν την πολιτική τους επιβίωση καταδικάζοντας έτσι τον 
ελληνικό λαό σε µια διαρκή και ανούσια εµφύλια αντιπαλότητα, για να τον 
αποδυναµώνουν και να επιπλέουν αδιατάρακτα και κυνικά. Με το Τραγούδι του 
νεκρού αδελφού προσπάθησα να αποκαταστήσω αυτή την καταστροφική 
παραµόρφωση της ιστορικής αλήθειας χωρίς όµως να πετύχω τον στόχο µου, 
γιατί όπως το περίµενα, συνάντησα την συντονισµένη επίθεση όλων των 
πολιτικών ιερατείων και των συνενόχων τους, για τους οποίους η φτιαχτή 
διαίρεση του λαού µας είναι όρος επιβίωσης. 
 Όµως αυτό που δεν το κατόρθωσα µε το Τραγούδι του νεκρού αδελφού, το 
πέτυχα µε τα άλλα δύο κινήµατα, του Έντεχνου Λαϊκού Τραγουδιού και των 
Λαµπράκηδων, που κατέληγαν και τα δύο το καθένα µε τον δικό τους τρόπο, 
στην επίτευξη της ουσιαστικής λαϊκής ενότητας. Έτσι δεν άργησαν να γίνουν κι 
αυτά στόχος, ως ότου ήρθε η ∆ικτατορία, για να τα χτυπήσει µετωπικά και 
ολοκληρωτικά. Πόσες φορές δεν έχω εξηγήσει µάταια δυστυχώς ότι από όλες τις 
κοινωνικές-ταξικές διαφορές η πιο δυνατή, βαθειά και διαρκής είναι η 
πολιτισµική, την οποία εξακολουθεί να υποστηρίζει µε νύχια και µε δόντια η 
∆ιεθνής Άρχουσα Τάξη, δηλαδή οι Άρχουσες Τάξεις όλων των καπιταλιστικών 
χωρών συνενωµένες και µαζί τους φυσικά και η ελληνική, που µονοπωλεί για τον 



εαυτό της κάθε Λόγια και Έντεχνη δηµιουργία αφήνοντας για τους άλλους το 
Λαϊκό που το έχουν ήδη από καιρό υποβαθµίσει σε ελαφρό, διασκεδαστικό, 
εµπορικό και κυρίως απογυµνωµένο από κάθε πνευµατικό στοιχείο; 
 Στον καλλιτεχνικό τοµέα οι ιδέες της Έντεχνης Λαϊκής Μουσικής έγιναν 
στην πράξη αποδεκτές από το σύνολο των τραγουδοποιών, οι οποίοι 
ενστερνίστηκαν τις τρεις κύριες µορφές και λειτουργικότητές του: τον Κύκλο 
Τραγουδιών, το Λαϊκό Ορατόριο και την Λαϊκή Συναυλία. 
 Και ήρθε η Χούντα, η οποία όπως ήταν λογικό και φυσικό, απαγόρευσε 
στο πρόσωπο και στο έργο µου παντελώς και για µια επταετία όχι φυσικά τόσο 
τη µουσική και την καλλιτεχνία όσο την επαναστατικότητα που απέρρεε απ’ 
αυτό το εκρηκτικό µίγµα του λαϊκού µε το έντεχνο. ∆ηλαδή οι µυωπικοί 
εγκέφαλοι των δικτατόρων διαπίστωσαν αυτό που ακόµα αµφισβητείται από 
ορισµένους και σήµερα ακόµα: δηλαδή το στοιχείο της ανατροπής, που 
εµπεριείχε η προσπάθεια για τη δηµιουργία µιας νέας Τέχνης εµπλουτισµένης µε 
ποιητικά αριστουργήµατα και µε λόγια µουσικά στοιχεία απ’ τη µια µεριά, ενώ 
απ’ την άλλη παραµένει γνήσια λαϊκή, δηλαδή αποδεκτή από έναν ολόκληρο λαό, 
αυτό λοιπόν το στοιχείο της ανατροπής είναι που τόσο φοβήθηκαν η Χούντα και 
το ελληνικό αντιδραστικό κατεστηµένο, γιατί γνώριζαν ότι συνέτεινε 
αποφασιστικά στην δηµιουργία του µαζικού – ανατρεπτικού κινήµατος, 
ιδιαίτερα στον τοµέα της νεολαίας µε αιχµή του δόρατος τους Λαµπράκηδες, 
ώστε πανικόβλητοι να βγάλουν στους δρόµους τα τανκς.  
 Θυµηθείτε µόνο εκείνες τις εκπληκτικές Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης µε 
τις τριακόσιες και πλέον χιλιάδες νέους και νέες που ήταν φυσικό να 
πανικοβάλουν κυρίως το Υπερατλαντικό Κέντρο Εξουσίας και τους εδώ 
συνεργάτες και όργανά του. Όπως επίσης θα πρέπει να θυµηθείτε µε πόση 
ευθυκρισία µίλησε αργότερα στα 1974 ο Αρχιερέας των πραξικοπηµάτων 
Κίσινγκερ, µιλώντας για την ιδιοµορφία του ελληνικού µαζικού κινήµατος: 
«Πρέπει να χτυπήσουµε τον πολιτισµό τους…».  

Ωστόσο για µένα αυτή η απαγόρευση δεν ήταν η µοναδική τιµωρία µου 
από τη Χούντα. Οι ηθικές επιταγές πάντοτε παρούσες και ακλόνητες µε οδηγούν 
ξανά στα γνωστά κολαστήρια, ενώ η Τέχνη αγνοώντας τις νέες συνθήκες, µου 
επιτάσσει τη συνέχιση του δρόµου που άνοιξε το Άξιον Εστί σαν κορυφαίο δείγµα 
της συνύπαρξης του έντεχνου µε το λαϊκό, που εδώ αποκαλώ µετασυµφωνικό 
λόγω της ύπαρξης του συµφωνικού ήχου. Μέσα στην Ασφάλεια και στη Φυλακή 
η ποίηση που γράφω και µελοποιώ είτε είναι δική µου όπως στον Ήλιο και Χρόνο 
είτε του Γιώργου Σεφέρη όπως τα Επιφάνια Αβέρωφ και το Μυθιστόρηµα, 
απευθύνεται στο κοινό όπως το διέπλασαν οι στίχοι τόσων και τόσων δόκιµων 
ποιητών και που εκείνο τους αγκάλιασε και τους δέχτηκε σε έργα που τα 
θεώρησε δικά του. Όµως το ελληνικό κοινό σιγά-σιγά σταµάτησε να µε 
ακολουθεί, γιατί ήµουν απαγορευµένος και γιατί όσο περνούσε ο καιρός, οι νέες 
γενιές άρχισαν να µε αγνοούν. 
 Και δεν έφτανε αυτό αλλά η απότοµη, η ολοκληρωτική και αναγκαστική 
εξαφάνισή µου άρχισε να ξαναφέρνει στο προσκήνιο µια ολόκληρη εποχή στο 
ελληνικό τραγούδι που την είχαν σκεπάσει οι νέες µουσικές, τα νέα τραγούδια 
και οι καινούριες αισθητικές και άλλες αντιλήψεις που είχαν κατακλύσει και 
κατακτήσει τον λαό µας στην διάρκεια της δεκαετίας του ΄60. Και τότε συνέβη 
το εξής παράδοξο: το µεν ελληνικό κοινό να µένει στάσιµο κι ακόµα να πηγαίνει 
όλο και πιο πίσω, εγώ δε να προχωρώ όλο και πιο µπροστά έχοντας χάσει την 
επαφή µου σαν ενεργός δηλαδή παρών καλλιτέχνης µε το ελληνικό κοινό και 



έχοντας αντικαταστήσει στην σκέψη µου υποχρεωτικά τον συγκεκριµένο λαό µε 
έναν άλλον ιδεατό και ιδανικό που κουβαλούσα µέσα µου και για τον οποίο είχα 
στερηθεί την ελευθερία, ώστε να βοηθήσω στην απελευθέρωσή του από την 
τυραννία. 
 Έτσι τελικά  η µεν προσφορά της ζωής µου έγινε κατά κάποιο τρόπο 
κατανοητή και καλοδεχούµενη, ενώ η προσφορά του έργου µου παρέµενε 
άγνωστη και εποµένως ακατανόητη από τους πολλούς. 
 Με πόση αγωνία, αλήθεια, προσδοκούσα το τέλος της Χούντας για να πω 
στον λαό µας: Ιδού το έργο που έκανα για σένα σε όλη αυτή την περίοδο και που 
τόσο σε βοήθησαν να κρατηθείς όρθιος. Ιδού τα νέα µου έργα που συνέθεσα για 
σένα στην παρανοµία, στην Γενική Ασφάλεια, στις Φυλακές Αβέρωφ, στην 
Ζάτουνα και στον Ωρωπό θέλοντας να σε τιµήσω, αποδεικνύοντας συγχρόνως 
στους ξένους το υψηλό πνευµατικό επίπεδο µε το οποίο οι Έλληνες δεσµώτες 
αντιµετωπίζουν τους τυράννους τους. 
 Ήλπιζα ακόµα ότι οι δεκάδες συνάδελφοί µου και συνεργάτες µου 
ποιητές, τραγουδιστές, µουσικοί, πνευµατικοί άνθρωποι, αυτοί κυρίως θα µου 
συµπαραστεκόταν µετά από τόσα χρόνια απαγόρευσης και διώξεων. Όµως όχι 
απλώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δέχθηκα κι από την 
πλευρά αυτή έντονες επιθέσεις και πόλεµο. Λες και κάποιο αόρατο χέρι τους 
συντόνιζε όλους και όλα, ώστε να ολοκληρωθεί το αποτρόπαιο έργο της Χούντας 
που αποσκοπούσε να µε θάψει σαν καλλιτέχνη αλλά και σαν άνθρωπο και σαν 
πολιτικό. 

Έκτοτε αξιώθηκα σαν καλλιτέχνης να ζήσω πάρα πολλές φορές στιγµές 
απόλυτης ταύτισης µε το ελληνικό κοινό, ήταν όµως µια συνάντηση και µια 
ταύτιση που δεν έµοιαζε µε κείνη των προδικτατορικών χρόνων. Ενώ παράλληλα 
µεγάλο µέρος του έργου µου παρέµεινε άγνωστο. Από την άλλη πλευρά ο βασικός 
κορµός των σκέψεών µου για το παρόν και το µέλλον της ελληνικής µουσικής, 
του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους, καθώς και ιστορικές συγκυρίες 
ιδιαίτερης σηµασίας για τον Λαό µας µε ανάγκασαν πολλές φορές να παίξω τον 
άχαρο ρόλο του ανθρώπου που το Χρέος του επιβάλλει να παρεµβαίνει σε 
κρίσιµες για όλους περιστάσεις λέγοντας δυσάρεστες αλήθειες.  

Όµως δεν µετανιώνω ποτέ που πάντα πίστευα και εξακολουθώ ακόµα να 
πιστεύω στην «άλλη» Ελλάδα, σε µια Ελλάδα διαφορετική, γιατί ακριβώς εµείς 
προσπαθήσαµε και τελικά την πλάσαµε µε το αίµα της καρδιάς µας. 

 
Σας ευχαριστώ.  
 
 
 
 
 

 




















