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Για τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του κειμένου ισχύουν οι 
όροι του Creative Commons - 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ 

– Επιτρέπεται να το διανέμετε ελεύθερα στην παρούσα μορφή 
του και μόνο.

– Δεν επιτρέπεται να το τροποποιήσετε ή να το αλλοιώσετε με 
οποιονδήποτε τρόπο.

– Δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσετε για διαφημιστικούς 
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Ο Εμφύλιος στα τραγούδια του Μίκη
Θεοδωράκη

Σκεφτόμουν μια συνολική παρουσίαση – ανάλυση. 
Καταγράφοντας όμως τα τραγούδια διαπίστωσα ότι ο αριθμός 
τους είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο υπολόγιζα. Γι’ αυτό στο 
παρόν θα περιοριστώ σε μια, κατά το δυνατόν πλήρη 
καταγραφή, με τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες.

Η παρουσίαση ακολουθεί τη σειρά που υπάρχει στο βιβλίο 
Μίκης Θεοδωράκης, Μελοποιημένη Ποίηση, εκδ. 
Ύψιλον/βιβλία, 1997.  Ο Μίκης έχει πολλούς δίσκους με 
τραγούδια που αναφέρονται στη χούντα 1967-74. Αυτά δεν 
περιλαμβάνονται στην παρούσα συλλογή.

Ενδέχεται κάποια από τα βίντεο με τα τραγούδια στο You 
Tube να μην ανοίγουν πλέον. Στην περίπτωση αυτή ο 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να τα αναζητήσει (με τον τίτλο του 
τραγουδιού) και θα τα βρει.

*
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Βράχο βράχο, Καημός, Παράπονο. Και τα τρία σε στίχους του 
Δημήτρη Χριστοδούλου. 1960-61, στο δίσκο Πολιτεία.
http://www.youtube.com/watch?v=Em_NTcbu-7g
http://www.youtube.com/watch?v=g36aAJAN5yg
(Ο αρχικός στίχος ήταν «να μη γνωρίζεις ποια στιγμή ο Χάρος 
θα σε πάρει» αλλά ο Χάρος έγινε πόνος, χάριν της 
λογοκρισίας).
http://www.youtube.com/watch?
v=ZU0kmLA1DSU&list=PL18868B15EA89F042

*

Εκείνος που χάθηκε. Στίχοι του Δημήτρη Χριστοδούλου. 1962,
στο δίσκο Όμορφη Πόλη.
http://www.youtube.com/watch?v=mNSehbeZ-I0

*

Το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Θεατρικό, ανέβηκε στα 
1962. Σύνολο από εννέα τραγούδια: Απρίλης, το όνειρο, η 
αλυσίδα, προδομένη αγάπη, ένα δειλινό, τον Παύλο και το 
Νικολιό, κοιμήσου αγγελούδι μου, στα περβόλια, δοξαστικό. Σε 
όλα οι στίχοι είναι του Μίκη, εκτός από το νανούρισμα, που το
έχει γράψει ο Κώστας Βίρβος.

Στα περβόλια
http://www.youtube.com/watch?v=FPbCpOhi6MI
Το όνειρο
http://www.youtube.com/watch?v=ELljhj9Nklc

*

Μπελογιάννης, σε στίχους Γιάννη Θεοδωράκη. 1980, για την 
ταινία ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο.
http://www.youtube.com/watch?v=IY0nLSDS4aY

*

Τρία τραγούδια από το θεατρικό ένας όμηρος, του Μπρένταν 
Μπήαν, 1962: Ήταν 18 Νοέμβρη, το γελαστό παιδί και ποιος δε
μιλά για τη Λαμπρή. Φυσικά τα τραγούδια έχουν Ιρλανδική 
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υπόθεση, αλλά ο συσχετισμός τους με την ελληνικό Εμφύλιο 
είναι εύλογος.

http://www.youtube.com/watch?v=lvNf94C4YKY
(Ο Μίκης εδώ λέει του «Ιρλανδικού» αντί του «λαϊκού», όπως 
ακούγεται στις πιο γνωστές ερμηνείες)
http://www.youtube.com/watch?v=fGKTl0Qrx3g
(Οι «εχθροί μας» σε πολλές ερμηνείες γίνονται «οι φασίστες», 
καθώς το τραγούδι έχει μεταγραφεί πλήρως από την Ιρλανδική
στην Ελληνική Ιστορία)
http://www.youtube.com/watch?v=dWJBOzd3vE8
(Το βίντεο από τη συναυλία, τον πρώτο καιρό της 
Μεταπολίτευσης, έχει το δικό του ενδιαφέρον)

*

Αυτούς που βλέπεις, του Μιχάλη Κατσαρού. 1963, από το 
δίσκο Μαγική Πόλη. Από τον ίδιο δίσκο, πέντε στρατιώτες, σε 
στίχους του Μίκη.
http://www.youtube.com/watch?v=CJ_VxJEGbZo
http://www.youtube.com/watch?v=4XQY_SmBGv4
(Το τραγούδι αποχτά νόημα για τους… νέους, αν 
αντικατασταθεί το «να βάψουν» της λογοκρισίας με το «να 
κάψουν»)

*

Το Άξιον Εστί, από το ομώνυμο έργο του Οδυσσέα Ελύτη, 
1964. Περιέχονται τα τραγούδια: ένα το χελιδόνι, της 
δικαιοσύνης ήλιε νοητέ, με το λύχνο του άστρου, της αγάπης 
αίματα, ανοίγω το στόμα μου.

*

Σωτήρης Πέτρουλας, στίχοι του Μίκη, 1965.
http://www.youtube.com/watch?v=uwpT2ZFv_-k

*

Ρωμιοσύνη, σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, 1966. Περιέχονται τα 
τραγούδια: αυτά τα δέντρα, όλοι διψάνε, όταν σφίγγουν το χέρι, 
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τόσα χρόνια, μπήκαν στα σίδερα, δέντρο το δέντρο, ποιος να το 
πει, θα σημάνουν οι καμπάνες, τραβήξανε ψηλά.

Αυτά τα δέντρα
http://www.youtube.com/watch?v=XQ2TbBOkGH8
Θα σημάνουν οι καμπάνες
http://www.youtube.com/watch?v=qLn0B2jI3nM

*

Δυο τραγούδια από το Romancero Gitano του Lorca, σε 
απόδοση Οδυσσέα Ελύτη. Γράφτηκαν στα 1967, η πρώτη 
ηχογράφηση έγινε στα 1970: Antonio Torres Heredia I & 
II. Με τον τρόπο των τραγουδιών του Μπρένταν Μπήαν.
http://www.youtube.com/watch?v=vtV6nb3tJ-4
http://www.youtube.com/watch?v=cgshM8gF_zY

*

Μπαλάντες, σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη, 1975. 
Περιέχονται τα τραγούδια το ναυάγιο, δρόμοι παλιοί, κάτω απ’ 
τα ρούχα μου, Χαρά Χαρά, οι στίχοι αυτοί, μες την κλειστή 
μοναξιά μου, και περνούσανε τα τραμ, όλα έχουν αποδελτιωθεί,
όταν μια άνοιξη. Συν το Ίσκιοι Βουβοί, που δεν υπάρχει στο 
δίσκο, αλλά σε μεταγενέστερη ερμηνεία, πολύ μακριά από τον
«ήχο» των πρώτων  εκτελέσεων.

Το ναυάγιο
http://www.youtube.com/watch?v=quooQI3MOq4
Δρόμοι παλιοί
http://www.youtube.com/watch?v=6rHesCmfLio
Ίσκιοι βουβοί
http://www.youtube.com/watch?v=igxSK1BIdtc

*

Στην Ανατολή, 1974. Περιέχονται και:

Τα παραθύρια ορθάνοιχτα (Μιχάλης Κακογιάννης)
http://www.youtube.com/watch?v=aH3enPlI5NE
Άστατο πουλί (Μίκης)
http://www.youtube.com/watch?v=Ituhm2hEdts
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Στην Ανατολή (Μίκης)
http://www.youtube.com/watch?v=-GWaIkyqdHs
Μες στην ταβέρνα (Μίκης)
http://www.youtube.com/watch?v=LNEiARK_Fx0
Άπονες εξουσίες (Μιχάλης Κακογιάννης)
http://www.youtube.com/watch?v=VdH-Yat-cPQ
Μ’ ένα καράβι όνειρα (Κώστας Στυλιάτης)
http://www.youtube.com/watch?
v=Et8cPdM2d_M&list=PLtpTBJgGXEX8UNyqZOYrKqBgNV7
LEV9f5

*

Προδομένος Λαός, θεατρικό του Βαγγέλη Γκούφα, 1974. 
Περιέχονται 12 τραγούδια, με έμμεσες πλην σαφείς αναφορές 
στον Εμφύλιο: Το τραγούδι των καρμπονάρων, Χάι κάι, ακόμα 
τούτη η άνοιξη, της βροχής νερό, κανόνια το βαρούνε, βογγά το 
κάστρο τ’ Αναπλιού, βάνω το χάρο πισωκάπουλα, Άιντε μια, 
κυρα-Παναγιά, ελάτε μ’ έναν πόθο, νανούρισμα, εδώ δεν 
προσκυνήσανε.

Το τραγούδι των καρμπονάρων
http://www.youtube.com/watch?v=-FkD6c9lVqU
Βογγά το κάστρο τ’ Αναπλιού
http://www.youtube.com/watch?v=pY4_JGun6Xo
Κανόνια το βαρούνε
http://www.youtube.com/watch?v=IMOZyyck57k

*

Το μπλόκο της Καισαριανής, από το θεατρικό του Νότη 
Περγιάλη αυτό το δέντρο δεν το λέγανε υπομονή, 1974 
(ηχογράφηση 1977)
http://www.youtube.com/watch?v=xVl7RPsNfZo

*

Εχθρός Λαός, θεατρικό του Ιάκωβου Καμπανέλλη, 1975. 
Περιέχονται: του χωρισμού, το συμβούλιο, ο εχθρός λαός, 
αρνιέμαι, ο αδελφός τον αδελφό, λαχτάρησα μια χώρα.

Του χωρισμού
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 http://www.youtube.com/watch?v=iGEkPyYTTBs
Ο εχθρός λαός
http://www.youtube.com/watch?v=QDImY_GTyAU
Αρνιέμαι
http://www.youtube.com/watch?v=R7yGQGnfm9w
Ο αδελφός τον αδελφό
http://www.youtube.com/watch?v=Zr-NWdU6CXo
Λαχτάρησα μια χώρα
http://www.youtube.com/watch?v=qobKLOoHX6Y

*

Της εξορίας. Τραγούδια γραμμένα μεταξύ 1943-1975. 
Ηχογράφηση 1976. Περιέχονται:

Της εξορίας (Μίκης, 1948)
http://www.youtube.com/watch?v=nFapoJLr5UE
Χτύπα χτύπα (Μίκης, 1948)
http://www.youtube.com/watch?v=5rN9FsxK8vg
Ο ύμνος του ΕΛΑΝ (Πάνος Λαμψίδης, 1943)
http://www.youtube.com/watch?v=Q7MFxxYIq74
Της φυλακής (Γιάννης Νεγρεπόντης, 1975)
http://www.youtube.com/watch?v=0dihvaxLKWI
Έφτασες αργά (Μανόλης Αναγνωστάκης, 1973)
http://www.youtube.com/watch?v=Nfn9opDthyk
Δεν έφταιγεν ο ίδιος (Μανόλης Αναγνωστάκης, 1973)
http://www.youtube.com/watch?v=8GVDsF8S4VI
Κάθε πρωί (Μανώλης Αναγνωστάκης, 1973)
http://www.youtube.com/watch?v=hrAdSLDYfLU
Ήτανε νέοι, ήταν παιδιά (Μανόλης Αναγνωστάκης, 1973)
http://www.youtube.com/watch?v=mxM7sNMymlo
Μου μιλάτε για κείνον (Τάσος Λειβαδίτης, 1975)
http://www.youtube.com/watch?v=mxM7sNMymlo
Ερωτικό γράμμα (Τάσος Λειβαδίτης, 1975)

*

Από τα Λυρικά του Τάσου Λειβαδίτη (1976): Χαθήκανε τόσο 
νωρίς & θυμήσου το Μανωλιό.
http://www.youtube.com/watch?v=gWFuW6iuokc
http://www.youtube.com/watch?v=IfmcSVetjVI
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*

Από τον Επιβάτη του Κώστα Τριπολίτη (1981): Αφιέρωμα.
http://www.youtube.com/watch?v=L_MwK7Xh5u4

*

Από το Ραντάρ του Κώστα Τριπολίτη (1981): Σύνοψη.
http://www.youtube.com/watch?v=vqxji_rnitU

*

Διόνυσος, σε στίχους του Μίκη, σύνθεση 1984, ηχογράφηση 
1985. Περιέχονται: η απολογία του Διονύσου, μια φυλακή, το 
ψυγείο, η αρκούδα, στις 10 του Δεκέμβρη, ο προδότης, ο 
κολίγος, τη ρωμιοσύνη να την κλαις, τα κρύσταλλα της 
αβύσσου, καλά βουνά, το ταξίδι.

Μια φυλακή
http://www.youtube.com/watch?v=cd3ZX4XOrho
Στις δέκα του Δεκέμβρη
http://www.youtube.com/watch?v=nlaMJigbkzg
Ο προδότης
http://www.youtube.com/watch?v=m1gAcNdqzhQ

*

Από τη μνήμη της πέτρας, του Μιχάλη Μπουρμπούλη, 1987: 
πρόσφυγας & μνήμη της πέτρας.

*

Από το δίσκο Πολιτεία Γ’, 1994:
Η ελπίδα που έλεγες (Μάνος Ελευθερίου)
Δεν έχει ο δρόμος γυρισμό (Δημήτρης Κεσίσογλου)
http://www.youtube.com/watch?v=nh5Tc6GE8Yk

*

Από το δίσκο Πολιτεία Δ’, 1996:
Σε ποια πατρίδα θες να πας (Μάνος Ελευθερίου)
http://www.youtube.com/watch?v=W_UJiJSkn38
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Ο Διόνυσος

Ο Διόνυσος είναι το τελευταίο μεγάλο πολιτικό / μουσικό έργο
του Μίκη Θεοδωράκη. Κυκλοφόρησε στα 1985, από τον Σείριο
του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με το λυρικό αριστούργημα 
Φαίδρα.
http://www.hadjidakis.gr/diskography/album_details.asp?
AlbumID=117

Ο Μίκης περνούσε τότε μια περίοδο μεγάλης πολιτικής 
απογοήτευσης, έχοντας συγκρουστεί με το ΠΑΣΟΚ που ήταν 
ήδη μερικά χρόνια στην κυβέρνηση. Η απογοήτευση αυτή, 
δίνεται με δωρική λιτότητα:

Μια φυλακή, πώς μας φτάσαν ως εκεί
μια φυλακή, η ζωή μου φυλακή
Χωρίς ποινή, πώς μας φτάσαν ως εκεί
και δικαστή, η ζωή μου φυλακή

Ο Μίκης νοιώθει φυλακισμένος. Και ξαναγυρνά, 
αναπόφευκτα, στην πηγή που γέννησε τα πάντα: τον Εμφύλιο.
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Στου Μακρυγιάννη πριν προλάβεις να μιλήσεις
εγγλέζου βόλι σε γονάτισε
μας κοίταζες με βλέμμα μελαγχολικό
να σκεφτόσουνα θαρρείς, πόσο λίγο η μέρα κράτησε

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Εμφύλιος, δηλαδή η Επανάσταση, 
για το Μίκη κρίνεται στα Δεκεμβριανά: τα επόμενα δραματικά 
χρόνια είναι σα μην υπάρχουν – άλλωστε ο Μίκης τα πέρασε 
ως κρατούμενος, στη Μακρόνησο και αλλού. Και τώρα, στα 
1985, το ΕΑΜ, ηττημένο οριστικά και αμετάκλητα από το 
Δεκέμβρη του ’44, έχει ήδη εκτελέσει την τελευταία μεγάλη 
ιστορική του αποστολή: έχει φέρει στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ. 
Μια εξουσία που φέρνει βαθιά μελαγχολία στον παλιό 
επαναστάτη, που πάλεψε για άλλα: 

Μες στις πλατείες 
Ένας ένας καθισμένοι
τη μοναξιά μας τη γραμμένη
Τη σφράγισες 
με βλέμμα μελαγχολικό
ποιος θα πει το μυστικό 
στη ζωή μας τη χαμένη.

Η ψυχή του Μίκη –Διόνυσου μένει για πάντα στις μέρες του 
Δεκέμβρη:

Ξεπροβοδίζουν το παιδί στην παγωνιά
έχει στα χέρια του στο στήθος σταυρωμένα
δεν έχει όνομα δεν έχει φαμελιά
κι είχε τα νιάτα του στην άνοιξη ταμένα

Στις 10 του Δεκέμβρη
πομπή φανταστική
αγόρια και κορίτσια σκοτωμένα
στην άνοιξη περνούν ευτυχισμένα.

Κι η άνοιξη σκεπάζει
μ’ ανθούς, ιδανικά,
κορμιά αδερφωμένα.

Καθώς κοιτάζω το αγόρι το χλωμό
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αρχίζει σκέφτομαι εν’ αλλιώτικο  ταξίδι
για όσους ζήσαμε εκείνο τον καιρό
κι ό,τι πιστέψαμε χαμένο έχει μείνει.

Στις 10 του Δεκέμβρη…

Εκείνη η μέρα (10 Δεκεμβρίου) ήταν σημαδιακή, καθώς 
ουσιαστικά έκρινε την έκβαση των Δεκεμβριανών: η αρχική 
επιθετική ορμή του ΕΛΑΣ ανακόπηκε, με την εγκατάλειψη της
προσπάθειας για κατάληψη του Μακρυγιάννη, μετά από 
επταήμερη προσπάθεια και βαρύτατες απώλειες (περίπου 500
Ελασίτες νεκροί και τραυματίες).

Προσπάθησα να βρω αν ο ίδιος ο Μίκης πήρε μέρος σε αυτή 
τη μάχη ή τι ακριβώς έκανε εκείνες τις μέρες, αρχικά ως 
υπαξιωματικός και στη συνέχεια ως λοχαγός, αλλά η έρευνα 
στο διαδίκτυο δεν μου έδωσε τίποτα συγκεκριμένο.

Η απάντηση, όμως, βρίσκεται στο… εξώφυλλο του δίσκου:

Ο Διόνυσος, όπως είναι γνωστό, έλαβε μέρος στη μάχη του 
Μακρυγιάννη, τον Δεκέμβρη του 1944. Στις 10 του Δεκέμβρη ο 
αγγλικός στρατός κατέλαβε την Ακρόπολη. Παρά την υπόσχεσή 
τους ότι θα σεβαστούν το ιερό μνημείο, από κει πισώπλατα ήρθε 
το θανάσιμο πλήγμα. Ο Διόνυσος κηδεύτηκε την ίδια μέρα, στις 
10 του Δεκέμβρη, μαζί με δεκάδες άλλα αγόρια και κορίτσια 
που είχαν προσφέρει κι αυτά τα νιάτα τους στην Άνοιξη.
Η φανταστική πομπή ξεκίνησε από τη γωνία Τζηραίων και 
Συγγρού και σε συνέχεια ακολούθησε προς τ’ αριστερά την 
Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

(Μίκης Θεοδωράκης, Μελοποιημένη Ποίηση, Α’ Τόμος, εκδ. 
Ύψιλον, σελ. 322)

Στο επίπεδο ερμηνείας των γεγονότων, ο Μίκης παραμένει, 
στους στίχους αυτών των τραγουδιών, στην κλασσική αφήγηση 
της Αριστεράς, για το ρόλο των Εγγλέζων. Χωρίς, προφανώς, να
αξιολογεί τις σαφείς οδηγίες της ΕΣΣΔ προς το ΚΚΕ να 
εναντιωθεί μεν στον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ, τον οποίο η ΕΣΣΔ 
χρειαζόταν ως ανάχωμα σε μια πιθανή επιχείρηση της Αγγλίας
στα Βαλκάνια, αλλά χωρίς να πειράξει τους Άγγλους – κάτι 
που τηρήθηκε με θρησκευτική ευλάβεια και οδήγησε στη 
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γνωστή πανωλεθρία της Αριστεράς. Αλλά, αν έχουν έτσι τα 
πράγματα, η προβολή της Επανάστασης του ’44 στο 1985 
παίρνει εντελώς διαφορετικούς χρωματισμούς, από αυτούς 
που δίνει ο δημιουργός.

*

Ο Διόνυσος είναι ένα έργο για το Δεκέμβρη του ’44. Αλλά, 
μέσα σ’ αυτό υπάρχει κι ένα τραγούδι με τον απόηχο της 
Αντίστασης, το οποίο αξίζει να το προσέξουμε.

Κυνηγούσα μέσα στην Αθήνα
ήμουν τότε αμούστακο παιδί
είχα ένα πιστόλι και μια φίνα
αισιοδοξία τρομερή.

Η καθοδήγηση με στέλνει για να βρω
έναν προδότη που στη Γούβα τριγυρίζει.
Βρίσκω το σπίτι και την πόρτα του χτυπώ
κι η μάνα του με γέλιο με καλωσορίζει.

Κάτσε γιόκα μου να ξαποστάσεις
όπου να ΄ναι ο γιόκας μου θαρθεί
για τη φτώχεια μας μη μας δικάσεις
η καρδιά μας μόνο είναι καλή.

Τηνε κοιτάζω σκέφτομαι πώς να της πω
πώς ήρθα τον προδότη γιο της να σκοτώσω
πάνω στο αίμα του παιδιού της τ’ αχνιστό
μια Ελλάδα νέα πάω τώρα να στεριώσω.

Ο Μίκης δεν μας αφηγείται τη συνέχεια. Σκότωσε τον προδότη
ή έφυγε άπρακτος, μπροστά στο χαμόγελο της μάνας;

Αλλά, υπάρχει κι ένα ακόμα ερώτημα: μπορεί πραγματικά να 
χτιστεί κάτι νέο, πάνω στο αχνιστό αίμα του Άλλου;

Είναι προφανές ότι η διαπραγμάτευση του τελευταίου 
ερωτήματος ξεφεύγει από τα όρια του σύντομου αυτού 
κειμένου. 

Σημειώστε μονάχα την πρώτη λέξη του τραγουδιού. 
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*

Ο Μάνος Χατζιδάκις:

Πρέπει να προσέξετε πολύ τον Διόνυσο, αφού χαρείτε τη 
συγκίνηση της πρώτης επαφής μαζί του. Για να διαπιστώσετε τι 
πάει να πει «έντεχνη λαϊκή μουσική» στα ικανά χέρια ενός 
γνήσιου μουσικού. Και πώς, μέσα από ευρηματικούς 
μελωδισμούς και συναρπαστικούς συνδυασμούς ήχων, 
ξεδιπλώνεται ένα έργο, που μαζί με την εντατική ατμόσφαιρά 
του, περιέχει μέσα του πικρά μηνύματα των χαλεπών καιρών 
που ζούμε.

Το επικό στοιχείο του Θεοδωράκη στην απόλυτη ωριμοτητά του 
και μακριά από τις μεγαλόπρεπες εκτονώσεις των δρόμων. 
Το επικό τέλεια συγκερασμένο με την ελεγεία των πολιτικών 
απογοητεύσεων και του ενεδρεύοντος Θανάτου.
Νοιώθω περήφανος που ο Σείριος ανάμεσα στα παιδιά που τον 
κατοικούν, συμπεριέλαβε και τον συγκλονιστικό ΔΙΟΝΥΣΟ του 
Μίκη Θεοδωράκη.

(Από το βιβλίο που αναφέρεται πριν, σελ. 322)
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Στα περβόλια

Θεωρώ κορυφαίο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα το 
ζεϊμπέκικο του Μάρκου Βαμβακάρη τα ματόκλαδά σου 
λάμπουν (οι στίχοι είναι από παραδοσιακά τραγούδια, 
αρμοσμένοι με τέχνη από τον Μάρκο). Υπάρχει όμως ένα άλλο
ζεϊμπέκικο που, σαν το ακούω ανατριχιάζω – είναι το τραγούδι
που ο τίτλος του είναι και τίτλος του ποστ. Στιχουργός και 
συνθέτης ο Μίκης Θεοδωράκης.

Στα περβόλια, μες τους ανθισμένους κήπους
σαν άλλοτε θα στήσουμε χορό
και το Χάρο θα καλέσουμε
να πιούμε αντάμα και να τραγουδήσουμε μαζί

Κράτα το κλαρίνο και το ζουρνά
κι εγώ θαρθώ με το μικρό μου το μπαγλαμά
αχ, κι εγώ θαρθώ…

Μες της μάχης τη φωτιά με πήρες Χάρε
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πάμε στα περβόλια για χορό

Στα περβόλια μες τους ανθισμένους κήπους
αν σε πάρω Χάρε στο κρασί
αν σε πάρω στο χορό και στο τραγούδι
τότες χάρισέ μου μιας νυχτιάς ζωή

Κράτα την καρδιά σου μάνα γλυκιά
κι εγώ είμ’ ο γιος που γύρισε για μια σου ματιά
αχ, για μια ματιά…

Για το μέτωπο σαν έφυγα μανούλα
εσύ δεν ήρθες να με δεις
ξενοδούλευες και πήρα μόνος μου
το τραίνο που με πήρε πέρα απ’ τη ζωή

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης το τραγουδάει όχι μόνο με τη φωνή,
αλλά και με τα σπλάχνα του – ίσως η καλύτερη ερμηνεία που 
έκανε ποτέ. Εκπληκτικά το έχει ερμηνεύσει και η Μαρινέλλα.
Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για τη μουσική παράσταση το 
τραγούδι του νεκρού αδερφού, στις αρχές της δεκαετίας του 
’60. Δεν είχαν περάσει καλά καλά ούτε δεκαπέντε χρόνια από 
τότε που τα αδέρφια σφαζόντουσαν ανελέητα μεταξύ τους – και
αποκαλούσαν ο ένας τον άλλο κομμουνιστοσυμμορίτη  ή 
μοναρχοφασίστα. Ο Μίκης ήταν από τους πρώτους (ίσως ο 
πρώτος) που είχε το ηθικό ανάστημα να κηρύξει, μέσα από 
την τέχνη του, το μήνυμα της συμφιλίωσης. Πρόδρομη κίνηση
– δεν ήταν έτοιμες ακόμη για κάτι τέτοιο ούτε η δεξιά ούτε η 
αριστερά. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. Άλλωστε, το 
τραγούδι ξεπέρασε κατά πολύ τη συγκυρία και παραμένει 
διαχρονικό.

Ο στίχος είναι σύγχρονος, της εποχής του. Υπηρετεί, με 
μεγάλη ελευθερία στην έκφραση και τη θεατρικότητα της 
αφήγησης, παρά τους στιχουργικούς κανόνες. Ταυτόχρονα 
είναι βαφτισμένος ολοκληρωτικά στην παράδοση του 
δημοτικού τραγουδιού, όπως την είχαν προσλάβει οι 
πρωτοπόροι στιχουργοί του ρεμπέτικου, όπου και η 
προέλευση της μουσικής. Ωστόσο, ο Μίκης, που γράφει γι’ 
αυτά που έζησε ο ίδιος και η γενιά του, ήταν ικανός να πάει 
πολύ πιο πέρα από τους κορυφαίους λαϊκούς στιχουργούς, 
όπως οΤσιτσάνης, η Παπαγιαννοπούλου ή ο Βίρβος – κι 
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ακόμα να υπερβεί σε εικονοπλαστική δύναμη και ένταση τον 
κορυφαίο λόγιο του τραγουδιού Νίκο Γκάτσο. Κι αυτό γιατί 
ήταν ταυτόχρονα διανοούμενος και πρωταγωνιστής της 
ιστορίας που αφηγείται στιχουργικά. Είχε συμμετάσχει ο 
ίδιος, με όλες του τις δυνάμεις, στην τραγωδία που 
προσπάθησε να ξορκίσει, λίγα χρόνια μετά την κορύφωσή της 
– κι ενώ συνεχιζόταν ακόμα, ολοζώντανη, μέσα στις 
συνειδήσεις των ανθρώπων.

*

Κατά το μύθο του τραγουδιού, είναι καλοκαίρι. Τότε που στα 
περβόλια, έξω από την πόλη, συνήθιζαν να πηγαίνουν οι 
παρέες των νέων για να γλεντήσουν, μακριά από τα αδιάκριτα 
βλέμματα, όπως συνέβαινε κατά κόρον από τα ομηρικά 
χρόνια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όπως συμβαίνει 
ακόμα κατ’ εξαίρεσιν, στην ελληνική επαρχία. Το σκηνικό 
αυτό έχει περιγράψει ανεπανάληπτα ο Μιλτιάδης 
Μαλακάσης στον περίφημο Μπαταριά. Μόνο που τώρα, το 
γλέντι που στήνει η παρέα είναι για το θάνατο του νεκρού 
παλικαριού. Οι φίλοι σπεύδουν να συμπαρασταθούν στην 
τελευταία δοκιμασία του ζεστού ακόμα νεκρού, που προκαλεί 
το Χάροντα να παραβγούν στο κρασί, στο χορό και στο 
τραγούδι, με έπαθλο μιας νυχτιάς ζωή. Στην πραγματικότητα 
αυτός που φεύγει, θέλει να αποχαιρετίσει. Τους φίλους, τη 
φύση, τη νιότη, τη χαρά τη ζωής – και πάνω απ’ όλα τη μάνα 
του.

Είναι χαρακτηριστικά υψηλό το επίπεδο της ευγένειας και της
υπερηφάνειας. Δεν υπάρχει μεμψιμοιρία και κλάψα για την 
απώλεια των υπέρτατων αγαθών, της ζωής και της νιότης. Δεν 
υπάρχει ο παραμικρός υπαινιγμός για τον εχθρό, ο οποίος δεν
κατονομάζεται καν. Δεν υπάρχει κανένας κομπασμός (ή 
απόρριψη) για τον ηρωισμό, για την πατρίδα, για την υπόθεση 
χάριν της οποίας πολέμησε και σκοτώθηκε ο νεαρός – όλα 
αυτά είναι δευτερεύοντα. Προβάλλεται μονάχα η πληρότητα 
της ζωής: οι φίλοι, το γλέντι, η φύση, οι σχέσεις. Αυτά είναι 
που μετράνε, τα άλλα απουσιάζουν. Η θλίψη είναι διάχυτη, 
αλλά συγκρατημένη – δεν μετατρέπεται σε μοιρολόι.

Το τελευταίο μέρος του τραγουδιού είναι αφιερωμένο στη 
μάνα, τη σημαντικότερη αναφορά του πρωταγωνιστή. Όταν 
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εμφανίζεται η εικόνα της, κυριαρχεί πλέον απόλυτα. Τα 
συναισθήματα εκφράζονται με δωρική λιτότητα: κράτα την 
καρδιά σου μάνα γλυκιά, εγώ ειμ’ ο γιος που γύρισα για μια σου
ματιά… Στη συνέχεια, το αναπάντεχο τελευταίο τετράστιχο 
κλείνει αριστουργηματικά το τραγούδι, καθώς προσδιορίζεται 
κοινωνικά / ταξικά η προέλευση του νεαρού γλεντοκόπου: δεν
ήταν ένας διακεκριμένος, ήταν ο γιος μιας που ξενοδούλευε…
Στα περβόλια, ένα τραγούδι και ταυτόχρονα μια από τις 
κορυφαίες αποκρυσταλλώσεις της σύγχρονης Ελληνικής 
Τραγωδίας στην τέχνη.

*

Η κ. Στεφανία Μεράκου γράφει:
(http://www.mikis-crete.gr/MikisPg50-202.htm )

Παρασύρθηκα όμως και αθέτησα το λόγο μου. Θα αναφερθώ 
σε άλλο ένα «ελληνικό» έργο, Το τραγούδι του νεκρού 
αδελφού. Θα δούμε πως και αυτό αποτελεί ένα καινοτόμο 
έργο. Ο λόγος που το διάλεξα είναι γιατί περιέχει ένα από τα 
πιο συγκλονιστικά κατά την άποψή μου τραγούδια του 
Θεοδωράκη, το τραγούδι «Στα περβόλια» στο οποίο θα 
επανέλθουμε αργότερα. Μετά το ‘Αξιον εστί, που είναι μια 
προσπάθεια «μετασυμφωνικής μουσικής» στηριγμένης στο 
λαϊκό τραγούδι, έχουμε και την προσπάθεια ανασύστασης της 
σύγχρονης τραγωδίας, ενός σύγχρονου λυρικού θεάτρου που 
στηρίζεται στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Δεν υπάρχει όμως 
λόγος να ανατρέχει ο συνθέτης στην αρχαία ελληνική ιστορία 
ή την μυθολογία για τραγικές φιγούρες και σενάρια. Η 
πρόσφατη ελληνική ιστορία, από την αρχή του πολέμου μέχρι 
το τέλος του εμφύλιου, η δεκαετία του 1940, δίνει το θέμα για 
το έργο αυτό που θίγει πάρα πολλά θέματα τόσο 
ιστορικοπολιτικά όσο και θεατρικά. Ο Θεοδωράκης σε 
σημείωμα που περιέχεται στο πρόγραμμα καλεί για εθνική 
ενότητα και αναφέρει ότι το έργο έχει κατ’ αρχήν πολιτικό 
στόχο, απευθυνόμενος δε στο κοινό του καταλήγει με τα εξής 
λόγια «δεν έχω δύναμη άλλη καμιά, παρά μονάχα αυτή που 
μου δίνεις εσύ». Το έργο αυτό αποτελεί μια πρόταση για τη 
δημιουργία μιας σύγχρονης Λαϊκής τραγωδίας. Ανήκει στο 
μεγάλο κορμό του πολιτικού θεάτρου του Μπρεχτ και είναι 
πολύ συγγενικό, ιδιαίτερα στον τρόπο της χρησιμοποίησης των
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τραγουδιών, με το Ένας όμηρος. Τα βασικά στοιχεία είναι δύο:
α) η σύγχρονη μυθολογία και β) το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι.
Επειδή πάντα ο στίχος, το κείμενο παίζει πρωταρχικό ρόλο για
τον Θεοδωράκη, στην προκειμένη περίπτωση το γράφει μόνος 
του, εμπνέεται μάλιστα από πρόσωπα πολύ αγαπητά και 
φιλικά του, (ο Παύλος Παπαμερκουρίου ήταν αγαπημένος του
φίλος) αλλά οι συμβολισμοί στο έργο είναι αυτοί που το 
ορίζουν. Ο τυφλός πατέρας με την κόρη έχει τις ρίζες του στον 
Οιδίποδα και την αρχαία τραγωδία που αποτελεί και το 
πρότυπο του συνθέτη. Η μάνα είναι κεντρικό δραματικό 
πρόσωπο και αυτή: παραπέμπει στην αρχαία τραγωδία και 
αποτελεί την προσωποποίηση του ανθρώπινου δράματος, είναι
το πρόσωπο που υποφέρει για τα δυο της παιδιά. Ο Παύλος 
και ο Νικολιός αντιπροσωπεύουν ο καθένας έναν διαφορετικό 
κόσμο, η δε κοπέλα η Ισμήνη, είναι σύμβολο τόσο του έρωτα 
όσο και της μοίρας και της θυσίας.

Μορφολογικά παρατηρούμε ότι το τραγούδι έχει και πάλι 
συμβολική σημασία αφού αναπαριστά τον χορό της 
τραγωδίας. Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι πάλι αυτός που 
εκφράζει το λαϊκό αίσθημα. Θα επανέλθω εδώ στο 
προτελευταίο τραγούδι του έργου Στα περβόλια που έχει όλα 
τα χαρακτηριστικά της ελληνικής μουσικής. Ο ρυθμός του 
ζεϊμπέκικος, όπως και τα περισσότερα τραγούδια του έργου, ο 
στίχος παραπέμπει στο έπος του Διγενή Ακρίτα και τη μάχη 
του με το χάρο στα μαρμαρένια αλώνια και η μελωδία 
ανατριχιαστική. Μήπως σας μεταφέρει στα εγκώμια της 
Μεγάλης Παρασκευής; Δικαίως. H συλλαβική χρωματική 
μελωδία θα μπορούσε να έχει ξεπηδήσει από λειτουργικό 
βιβλίο, από το αναλόγιο του ψάλτη. Πώς όμως αυτή η μελωδία
φορτίζεται τόσο δυναμικά; Διακρίνεται από α) απλότητα, β) 
βηματικότητα που παραπέμπει στην βυζαντινή μουσική και γ)
τροπικότητα. Η μελωδία που κινείται γύρω από το λα, 
δεσπόζουσα -πέμπτη βαθμίδα της ρε μείζονας, έχει μια 
ελαττωμένη τέταρτη, το ρε ύφεσι, που κάνει την μελωδία 
τροπική. Μετακινείται ανάμεσα σε συγχορδίες της ρε μείζονας 
και ελάσσονας (η συγχορδία σολ ελάσσονα ανήκει στην 
κλίμακα ρε ελάσσονα). Πετυχαίνει έτσι ο συνθέτης, ενώ 
ξεκινάει με ρε μείζονα, να μεταδίδει την πολύ λυπητερή 
ατμόσφαιρα που έχει ο στίχος μέσω της χρήσης της ρε 
μείζονας και ρε ελάσσονας όπως και της ελαττωμένης τέταρτης
της πέμπτης βαθμίδας στην πλοκή της μελωδίας.
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*

Μίκης Θεοδωράκης:

Μα εγώ, όπως όλη η γενιά μου, έχω προκαλέσει τον θάνατο 
πολλές φορές. Αυτό μου έδωσε μια οικειότητα μαζί του. Ο 
θάνατος συνεπώς δεν έχει για μένα τη μεταφυσική έννοια που 
έχει για τον πολύ κόσμο. Εχει μια φυσική έννοια, είναι ένα 
πρόσωπο. Μέσα στο αυτοβιογραφικό «Τραγούδι του Νεκρού 
Αδερφού» κάποια στιγμή μου τίθεται η δοκιμασία του 
θανάτου: Αν κατάφερνα να κάνω τον Χάρο να χορέψει, θα 
ζούσα. Αλλιώς θα πέθαινα. Φώναξα τότε τον Καρνέζη και τον 
Παπαδόπουλο και αρχίσαμε να παίζουμε το «Στα περβόλια». 
Ετσι χόρεψε ο Χάρος ζεϊμπέκικο και έζησα. Ο Χάρος είναι 
λοιπόν πια φίλος μου. Θα τον χορέψω ζεϊμπέκικο και τώρα 
στο Ηρώδειο.

(Από συνέντευξη στο ΒΗΜΑ)
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Το πρώτο σουξέ του Μίκη Θεοδωράκη

Το ερώτημα είναι αν έγινε γνωστό όταν γράφτηκε (Μάιος 1944)
ή μετά από την ηχογράφησή του (1976).

Η εντύπωση που επικρατεί συνοψίζεται στη βικιπαίδεια:
Ο «Ύμνος του ΕΛΑΝ» αναφέρεται στη 3η ναυτική μοίρα, τους 
στίχους του οποίου συνέγραψε τον Μάιο του 1944 ο Φώτης 
Λαμψίδης (Φωτεινός) και συνέθεσε πολύ αργότερα ο Μίκης 
Θεοδωράκης και πρωτο-αποδόθηκε από τον Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου το 1976.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB
%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9B
%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF
%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE
%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF
%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE
%BA%CF%8C
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Αυτή την εντύπωση έρχεται να ανατρέψει ένα απόσπασμα σε 
βιβλίο, το οποίο γράφτηκε στα 1968 και εκδόθηκε στα 2001. 
Διαβάζουμε:

Βρισκόμαστε στο τέλος του Μάρτη 1946. Οι οργανώσεις ΕΑΜ 
και ΕΠΟΝ δεν έχουν ακόμα διαλυθεί. Ένα γιγάντιο 
συλλαλητήριο κατεβαίνει από την Πλατεία Συντάγματος στην 
Πλατεία Ομονοίας, στο κέντρο της Αθήνας, περνώντας μπροστά 
από το Πανεπιστήμιο. Ας παραχωρήσουμε την περιγραφή στη 
δημοσιογράφο Katia D. Knaupp:

«…Οι διαδηλωτές τραγουδούσαν εκείνο το τραγούδι της 
επανάστασης του 1821 εναντίον των Τούρκων, που λέει πως το 
ψάρι δεν μπορεί να ζήσει στη στεριά και το λουλούδι στην 
αμμουδιά και πως οι Έλληνες δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τη 
λευτεριά. Οι πρώτοι, που έχουν φτάσει στην Ομόνοια, κάνουν 
ένα μεγάλο κύκλο τριγύρω στην πλατεία και αρχίζουν να 
χορεύουν τονκαλαματιανό. Στις πόλεις, όταν γίνονται γιορτές, ο 
πρώτος του χορού, εκείνος που οδηγεί τους άλλους, ο 
κορυφαίος, είναι ο πιο πλούσιος ή ο πιο ευγενής. Στα χωριά 
είναι ο πιο ωραίος. Στην πλατεία της Ομονοίας υπήρχε ένας 
μεγαλοπρεπής μαλλιαρός γίγαντας. Και αυτός, ο Αγαπημένος 
απ’ αυτούς, από τις γυναίκες και το λαό, ήταν ήδη ξακουστός 
γιατί είχε γράψει για το ναυτικό της Αντίστασης – ένα στόλο από 
καΐκια και ψαροκάικα – τον ύμνο του καπετάν Ζαχαριά: και 
ήταν ο Μίκης. Η μηχανοκίνητη αστυνομία εκείνη τη μέρα έκανε
μια εκατόμβη. Και για πρώτη φορά ο Μίκης θ’ αγγίξει το 
θάνατο. Οι φίλοι του μόχθησαν πολύ για να τον ανακαλύψουν 
στο υπόγειο του δημοτικού νοσοκομείου. Ήταν βαριά, είχε 
ανοιγμένο το κρανίο και έκανε δυο μήνες στο κρεβάτι…» 
(Ρεπορτάζ στο Nouvel Observateur και στο  Sette Giorni)

Πηγή: Φώντας Λάδης: Μίκης Θεοδωράκης. Το χρονικό μιας 
επανάστασης 1960-1967. Εκδόσεις Εξάντας, 2001, σελ. 103-
4.

Συνεπώς αναδεικνύεται ως πιθανότερη μια νέα εκδοχή, αυτή 
που ταιριάζει κιόλας με την λογική των πραγμάτων: η 
μελοποίηση έγινε την ίδια εποχή που γράφτηκαν οι στίχοι ή 
ελάχιστα αργότερα. Μόνο έτσι μπορεί να ισχύουν όσα 
αναφέρονται για τον Μίκη στο ρεπορτάζ για τη διαδήλωση του 
Μαρτίου 1946.
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Μάνος Θεοδωράκης και
Μίκης Χατζιδάκις
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Η σύγκριση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη 
είναι μια από τις κλασσικές προκλήσεις του παρελθόντος, του 
παρόντος και του μέλλοντος. Σήμερα το πρωί μόλις (18 
Ιανουαρίου 2006), ο Νίκος Δήμου έθεσε το ερώτημα Μάνος ή 
Μίκης και έγινε… της κακομοίρας (με την έννοια της λαϊκής 
συμμετοχής) Φυσικά το τελευταίο δεν είναι είδηση, γιατί 
εξίσου ή και περισσότερο συμμετείχαν οι σχολιαστές του σε 
συζητήσεις για τους γάτους, το ξύρισμα ή τις λίστες 
απωλεσθέντων αντικειμένων. Ο ιστορικός του μέλλοντος που 
θα ασχοληθεί με την εξέλιξη του ελληνικού ιστολογείν  ίσως 
μπορέσει να ερμηνεύσει το φαινόμενο, από την 
κοινωνιολογική, την ψυχολογική και άλλες σκοπιές.

Ο Ν.Δ. ξεκινάει με επικοινωνιακό γκολ («Μίκης ή Μάνος;») το 
οποίο όμως είναι οφ- σάιντ: Εισάγει έντεχνα τη λογική ενός 
διλήμματος. Και το επεξηγεί, στο σύντομο εισαγωγικό του 
κείμενο:

Έζησα όλη μου την ζωή ακούγοντας δύο μεγάλους μουσουργούς
που δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί σαν άνθρωποι.
Τον λυρικό Χατζιδάκι και τον επικό Θεοδωράκη. Ο ένας λεπτός, 
ευαίσθητος, χαμηλότονος, αλλά οξύτατος (διαβάστε τα πολιτικά 
του σχόλια), ο άλλος πληθωρικός, δυναμικός, ακόμα και 
αμετροεπής κατά καιρούς. Και οι δύο σφράγισαν την ζωή μου. 
Ακούω και τους δύο, αλλά φυσικά προτιμώ έναν από αυτούς, 
γιατί όπως ο κόσμος διαιρείται σε γατόφιλους και σκυλόφιλους 
έτσι διαιρείται και σε Χατζηδακικούς και Θεοδωρακικούς. 
Σπάνια να βρεις άνθρωπο που μέσα του ισορροπούν οι 
προτιμήσεις και για τους δύο.

Η παράγραφος αυτή καταφέρνει να συμπεριλάβει πάρα 
πολλές παρεξηγήσεις – για να μην πω κοινοτοπίες, που 
ακούγονται και γράφονται κατά κόρον, αλλά δεν αντιστοιχούν 
στο έργο των δύο συνθετών. 

1. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου ο ένας «λυρικός» και ο 
άλλος «επικός». Όποιος έχει ζυμωθεί με τα έργα τους γνωρίζει 
πολύ καλά πως και οι δύο χρησιμοποιούν με απόλυτη άνεση 
το ύφος που ταιριάζει κάθε φορά στο στίχο που μελοποιούν ή 
το θέμα που επενδύουν μουσικά. Είναι υπερβολική 
απλούστευση να κατηγοριοποιούνται με τον τρόπο αυτό οι δυο
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μουσικοί γίγαντες. Ο Μάνος Χατζιδάκις έχει γράψει πολλά 
μουσικά θέματα (και κάμποσα τραγούδια) που θα μπορούσαν 
να χαρακτηρισθούν «επικά» και αντίστοιχα ο Μίκης έχει 
γράψει δεκάδες τραγούδια ή μουσικές για το θέατρο ή τον 
κινηματογράφο, που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν 
«λυρικά» – με όλη τη σχετικότητα των όρων. Ως ακροατής της 
μουσικής του Μίκη μάλιστα, έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι
ο λυρισμός επικρατεί στο έργο του, απέναντι στο επικό 
στοιχείο. Τις κοινοτοπίες περί «επικού» Μίκη τις 
επαναλαμβάνουν όσοι εξαντλούν τη γνώση του έργου του στο 
«είμαστε δυό, είμαστε τρεις».

2. Η επιθυμία της ετικέτας συνεχίζεται αμείωτη στη συνέχεια –
ο ένας χαρακτηρίζεται λεπτός, ευαίσθητος, χαμηλότονος, αλλά 
οξύτατος (διαβάστε τα πολιτικά του σχόλια) ενώ ο 
άλλος πληθωρικός, δυναμικός, ακόμα και αμετροεπής κατά 
καιρούς. Δεν πιστεύω στα μάτια μου όταν διαβάζω αυτά τα 
πράγματα… Τέσσερις λέξεις για τον Μάνο και τρεις για τον 
Μίκη. Για να αποδώσουν, τάχα, τόσες δεκαετίες έντονης ζωής, 
περιπετειών, αντιφάσεων, κορυφώσεων… Επτά λέξεις, 
συνολικά. Πάρα πολλές – και υπερβολικά λίγες. Δεν θα 
επεκταθώ εδώ, για λόγους οικονομίας του κειμένου.

3. Το τελευταίο τμήμα της παραγράφου αποτελεί και την 
κορύφωση. Ακούω και τους δύο, αλλά φυσικά προτιμώ έναν 
από αυτούς, γιατί όπως ο κόσμος διαιρείται σε γατόφιλους και 
σκυλόφιλους έτσι διαιρείται και σε Χατζηδακικούς και 
Θεοδωρακικούς. Σπάνια να βρεις άνθρωπο που μέσα του 
ισορροπούν οι προτιμήσεις και για τους δύο. Τι να πει κανείς; Τι
να πει όταν του θέτουν το ερώτημα αν προτιμά το δεξιό ή το 
αριστερό του μάτι, το μεγαλύτερο ή το μικρότερο παιδί του, 
τους σκύλους ή τις γάτες… Ο Ν.Δ. θεωρεί δεδομένο πως 
επικρατεί στο κοινό η διαίρεση και όχι η αίσθηση της 
ολότητας – και κάνει ό,τι μπορεί για να προβάλλει και να 
υποστηρίξει τη διαίρεση, δηλώνοντας ότι σπάνια βρίσκεις 
άνθρωπο που να ισορροπεί μέσα τους τις προτιμήσεις και για 
τους δύο. Απορώ, γιατί η δική μου εμπειρία λέει πως οι 
άνθρωποι αυτοί δεν είναι καθόλου μα καθόλου σπάνιοι 
ανάμεσα σε αυτούς που ακούνε μουσική, και η γνώμη τους 
μας ενδιαφέρει.

Ανάμεσα στη δική μου παρέα, δεν υπήρξε ποτέ καμιά τέτοια 
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διαίρεση: Σε πολλές εκατοντάδες συνάξεις – γλέντια (που 
αραίωσαν, αλλά ακόμα καλά κρατούν) ο Μίκης και ο Μάνος 
ακούγονται χωρίς… προκαταλήψεις. Όπως και ο Μάρκος, ο 
Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Ζαμπέτας, ο Πάνου, ο 
Ξαρχάκος, ο Κουγιουμτζής, ο Σαββόπουλος, ο Λοϊζος, ο 
Μούτσης, ο Κηλαϊδόνης – και τόσοι άλλοι. Και τα δημοτικά 
μας! Ο πλούτος μας δεν μας φέρνει σε αμηχανία, αντίθετα, 
μας γεμίζει χαρά. Και δεν εξαντλείται εύκολα: σπάνια 
ολοκληρώθηκε κάποια σύναξή μας χωρίς να ακουστούν οι 
Δροσουλίτες του Χάλαρη, για παράδειγμα, ή κάποια τραγούδια
(παλιά) του Γιάννη Μαρκόπουλου…

Ωστόσο είναι γεγονός ότι τα πάντα οφείλονται σε τέσσερις 
ανθρώπους: Μάρκος Βαμβακάρης, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάνος
Χατζιδάκις και Μίκης Θεοδωράκης. Αυτοί είναι τα τέσσερα 
αγκωνάρια πάνω στα οποία στηρίχτηκε η ελληνική μουσική 
και το τραγούδι του 20ου αιώνα. Δεν υπάρχει Χατζιδάκις 
χωρίς Μάρκο και Τσιτσάνη (αυτός ο πλήρης Χατζιδάκις που 
υπήρξε) Δεν υπάρχει ελληνικό τραγούδι αν αφαιρεθεί ένας 
από τους τέσσερις – θα λείπει ο ένας από τους τέσσερις 
πυλώνες… Κι ας μη βιαστούν κάποιοι να φρικάρουν επειδή 
βάζω τον εκδοροσφαγέα Μάρκο πλάι στον λεπτότατο 
Χατζιδάκι. Δεν θα τους πείσω εδώ – τους λέω μονάχα να το 
ξανασκεφτούν: Αν δεν υπήρχε η Φραγκοσυριανή και ο τρελός 
τσιγγάνος δεν θα γραφόταν ποτέ το είμαι αητός χωρίς φτερά και
το αγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι. Χωρίς Μάρκο και 
Τσιτσάνη ο Μάνος και ο Μίκης και πάλι θα ήταν μεγάλοι 
συνθέτες, αλλά σε άλλο επίπεδο: δυο εξελιγμένες περιπτώσεις 
του Γιαννίδη και του Σουγιούλ. Θα απουσίαζε εντελώς από το 
έργο τους το στοιχείο εκείνο που έφερε το ρεμπέτικο και η 
θαυμαστή μετεξέλιξή του σε λαϊκό τραγούδι. Αυτό που έκανε 
τον Γιάννη Τσαρούχη να πει πως είναι η μοναδική απόδειξη 
πως υπάρχει στις μέρες μας ελληνικός πολιτισμός. Και η 
κληρονομιά μας θα ήταν ασύγκριτα φτωχότερη, γιατί δεν θα 
υπήρχαν και όλοι οι υπόλοιποι που «γεννήθηκαν» από αυτή τη
θαυμαστή τετράδα των γιγάντων.

* 

Ας επιστέψουμε στο αναρτηθέν του Ν.Δ. – για να δούμε 
κάποια από τα σχόλιά του στην ως τώρα συζήτηση. Τα πλάγια,
τα γράφει ο Ν.Δ.:
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Σύμφωνοι – η διάκριση λυρικός – επικός, είναι σχηματική και 
άρα τεχνητή, όπως όλες οι παρόμοιες διακρίσεις.

(Λες να; Μπα… δες τη συνέχεια…)

Όμως κρύβει μέσα της αλήθειες. Έργα σαν το αριστουργημά του
Μίκη, το Άξιον Εστί (που από την φύση του είναι επικό ποίημα 
με λυρικά ιντερμέδια) και το Canto General δεν έχει γράψει ο 
Μάνος. Ο Μίκης έχει ωραίες λυρικές στιγμές (μπαλλάντες). 
Αλλά ακόμα και τα λυρικά του (για μένα το κορυφαίο του: 
«Κράτησα τη ζωή μου», σε στίχους Σεφέρη)έχουν επική πνοή.

Υπομονή παιδιά… Έχουμε και λέμε – εκ του προχείρου: 
Όμορφη πόλη. Τα λυρικά. Η Φαίδρα (για την ταινία) και η άλλη
Φαίδρα (τα τραγούδια) Μικρές Κυκλάδες.  Ένας Όμηρος (εκτός 
από ένα τραγούδι).  Τα θαλασσινά φεγγάρια.  Πολιτεία  (και οι 
Πολιτείες Β’, Γ’ και Δ’) Αρχιπέλαγος. Σερενάτες. Ασίκικο 
Πουλάκη (πάλι εκτός από ένα τραγούδι) Λιποτάκτες. Η γειτονιά
των αγγέλων. Η μαγική πόλη. Το Romancero Gitano. Η νύχτα 
θανάτου. Οι μπαλάντες. Ο Οκτώβρης 78. Το ταξίδι μέσα στη 
νύχτα. Οι Χαιρετισμοί.  Κώστας Καρυωτάκης. Τα πρόσωπα του 
Ήλιου. Μια θάλασσα γεμάτη μουσική. Η Βεατρίκη στην Οδό 
Μηδέν. Ως αρχαίος άνεμος. Τα λυρικώτερα.

Όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα τραγούδια – είναι μεγάλοι 
δίσκοι, κύκλοι τραγουδιών. Μιλάμε δηλαδή για πολλές 
δεκάδες λυρικά τραγούδια. Αν καθίσει κανείς να δει την 
εργογραφία του Μίκη, ο κατάλογος θα διπλασιαστεί – 
τουλάχιστον. Kάτι δεν πάει καλά στους συλλογισμούς του Ν.Δ.

Απέτυχε ο Μίκης σε αυτό που διακαώς επιθυμούσε – να 
αναγνωριστεί σαν συνθέτης «κλασικής μουσικής». Οι συμφωνίες 
και οι όπερές του προξενούν ατέλειωτα χασμουρητά.

Εδώ εφαρμόζω το χρυσό κανόνα που έμαθα στο χωριό 
μου: όταν η κουβέντα έρχεται σε θέμα που αγνοείς, καλύτερα 
να μασάς, παρά να μιλάς. Υποθέτω ότι ο Ν.Δ. εκτός από 
ειδήμων στους γάτους είναι και ειδήμων στην κλασσική 
μουσική – οπότε πάω πάσο. Αν όμως η αξία της κρίσης του για
την κλασσική παραγωγή του Μίκη έχει αντίστοιχη βαρύτητα 
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με εκείνη για τα τραγούδια, τότε καλύτερα να ακούσουμε και 
μια δεύτερη γνώμη…

Τώρα ο Μάνος: είναι ο νέος Σούμπερτ. Λεπτός, ευαίσθητος και 
πλήρης. Με χιούμορ (θυμηθείτε τους Όρνιθες) και έρωτα (Ο 
Μεγάλος Ερωτικός).
Τα
ώρα, μάλιστα… Ουδέν σχόλιον – η αντίστιξη με το 
προηγούμενο μιλάει από μόνη της.

Ως ερωτικός συνθέτης ο Θεοδωράκης έμεινε στην Μαργαρίτα-
Μαργαρώ…

Εδώ, ζητώ ταπεινά συγγνώμη κ. Δήμου, αλλά από το βάθος 
ακούγονται ασυγκράτητα γέλια… Και επειδή μπορεί κάποιος 
να μην καταλάβει γιατί, πάλι εκ του προχείρου – να μερικά 
ερωτικά τραγούδια του Μίκη:

Αν θυμηθείς τ’ ονειρό μου (Γκάτσος) / Νύχτα μαγικιά (Γιάννης 
Θ.) / Ξημερώνει (Τριπολίτης) / Έχω μια αγάπη (Λειβαδίτης) / 
Γωνιά γωνιά (Χριστοδούλου) / Μενεξεδένια ήταν τα βουνά 
(Γιάννης Θ.) / Μαρίνα (Ελύτης) / Το φεγγάρι κάνει βόλτα 
(Μίκης) / Βραδυάζει (Χριστοδούλου) / Πώς να ξεχάσω 
(Γκανάς) / Αγάπη μου αγάπη μου (Γιάννης Θ.) / Ήσουνα 
παράπονο (Λ. Παπαδόπουλος) / Δακρυσμένα μάτια (Γιάννης 
Θ.) / Νύχτα μέσα στα μάτια σου (Γιάννης Θ.) / Από το 
παράθυρό σου (Καμπανέλλης) / Απρίλη μου (Μίκης) / Στρώσε 
το στρώμα σου (Καμπανέλλης) / Φαίδρα (Γιάννης Θ.) / 
Ανάμεσα Σύρο και Τζια (Ελύτης) / Ροδιά (Κοκκινόπουλος) / 
Απαγωγή (Μίκης) / Λειτουργία (Γιάννης Θ.) / Ο κήπος έμπαινε
στη θάλασσα (Ελύτης)/

Δεν έχει νόημα να συνεχίσω – τα ερωτικά τραγούδια του Μίκη 
είναι δεκάδες και είναι κλασσικά. Η συγκεκριμένη φράση του 
ΝΔ θα μείνει στην ιστορία  ως υπόδειγμα ελαφρότητος.

Περιττό να πω ότι είμαι Χατζιδακικός – και γιατί, παρόλο το 
ταλέντο, με απωθεί και το προσωπικό στυλ του Μίκη.

Εντάξει – περί ορέξεως κολοκυθόπιττα! (Γιάννης 
Παπαϊωάννου) Αλλά αν ο ΝΔ προσεγγίζει τον Χατζιδάκι με την 
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«ευαισθησία» και τη «σοβαρότητα» που αφήνει ο λόγος του για 
τον Μίκη – τότε κλάφτα Χαράλαμπε! (αγνώστου)

Σε επόμενο σχόλιο (αφού κάποιος του τα είπε, ένα χέρι) ο ΝΔ 
κάνει τακτική υποχώρηση:

Μου θυμίσατε τραγούδια που είχα ξεχάσει – παίρνω πίσω τον 
χαρακτηρισμό μου για τον ερωτικό Μίκη (επιμένω όμως ότι ο 
Μάνος είναι πιο ερωτικός).

Που να πάρει η ευχή! Αφού θυμήθηκε πως είναι ερωτικός (μα 
ξεχνιούνται αυτά;) βάζει σε λειτουργία το… ερωτικόμετρο! 
Τόσο ο ένας τόσο ο άλλος… Το πράγμα καταντάει αστείο! Τι 
επιμένει να μετράει, επιτέλους, ο ΝΔ – για να βγάλει τον έναν 
πρώτο και τον άλλο δεύτερο;

Για το χιούμορ δεν συζητάμε.

Γιατί να μη συζητάμε; Αν κατάλαβα καλά, ο ένας έχει – κι ο 
άλλος δεν έχει ή το έχει… μικρότερο. Παιδιά, ΔΕ ΘΕΛΩ να τα 
σχολιάζω αυτά, αλλά να που εκτός από ερωτικόμετρο ο ΝΔ 
διαθέτει και χιουμορόμετρο! Και τα λέει με τέτοια άνεση… Αν 
υποθέσουμε ότι κάποιος δεν τους έχει ζήσει (εννοώ τη δημόσια
εικόνα τους, τα γραφτά τους, τις συνεντεύξεις τους) τότε, 
παίρνοντας τοις μετρητοίς αυτά που ισχυρίζεται ο ΝΔ, θα 
προσλάβει μια εντελώς παραπλανητική εικόνα – από αυτή που
φιλοτεχνεί με τόση σιγουριά ο ΝΔ! Και είναι κρίμα – ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά το έργο τους…

Όταν αναφέρθηκα στο στιλ των δύο δεν εννοούσα την ιδιωτική 
τους ζωή (αυτή δεν με αφορά) όσο την δημόσια εμφάνιση ως 
καλλιτέχνη. Αυτή, τελικά, είναι μέρος του έργου.

Το στυλ του Μίκη δεν αρέσει στον ΝΔ – κανένα πρόβλημα. Για
τους αναγνώστες λοιπόν και μόνο σημειώνω πως το στυλ αυτού
του ανθρώπου καθορίστηκε από τα Δεκεμβριανά και τις 
συγκρούσεις στις διαδηλώσεις μετά τη Βάρκιζα (όπου, σε μια 
απ’ αυτές, χτυπήθηκε τόσο που έμεινε δυο μήνες στο 
νοσοκομείο) από τη Μακρόνησο (όπου βασανίστηκε 
απάνθρωπα και, αν δεν ήταν θηριώδους κράσης, θα είχε 
πεθάνει περισσότερες από μια φορές), από τον μεγάλο 
πολιτικό και πολιτισμικό αγώνα που έδωσε με τους 
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«Λαμπράκηδες» και από την αντίστασή του στη χούντα (τον 
μισό καιρό ήταν φυλακή και τον άλλο μισό όργωσε τον κόσμο 
δίνοντας συναυλίες κατά της χούντας).

Τα στυλ είναι μοιραίο να είναι διαφορετικά. Όταν ο Μάνος (επί
χούντας, αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ για… φορολογικούς λόγους) 
έγραφε το ένα αριστούργημα μετά το άλλο (Επιστροφή, Το 
χαμόγελο της Τζιοκόντα, Μεγάλος Ερωτικός κλπ) ο Μίκης 
προτίμησε να γράφει εμβατήρια, για να τονώσει τον 
αντιχουντικό αγώνα. Θυσίασε τη μεγάλη του τέχνη για κάτι 
που θεωρούσε ακόμα πιο σημαντικό, την απαλλαγή από τους 
δικτάτορες. Όλα είναι θέμα στυλ. Αλλά όταν μιλάμε για 
τέτοιους ανθρώπους καλό είναι να διαθέτουμε στοιχειώδη 
συναίσθηση των λόγων μας.

Δεν είναι αληθές ότι ο Μάνος δεν ομολόγησε δημόσια την 
ομοφυλοφιλία του. Παρόλες τις αντίξοες τότε συνθήκες το έκανε
– και με πολύ θάρρος πριν δεκαετίες.

Επιτέλους, να και κάτι που μπορώ να συμφωνήσω με τον ΝΔ! 
Ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν πραγματικός άντρας, με όλα εκείνα 
τα ουσιώδη γνωρίσματα που συνιστούν την αντροσύνη. Η 
ερωτική κλίση δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτή την 
ιδιότητα. Αλλά, δεν υπάρχει λόγος να μακρηγορώ εκεί που 
συμφωνώ.

Και μην ξεχνάμε μία άλλη τεράστια προσφορά του: το δικό του 
Τρίτο Πρόγραμμα. Τολμηρό, ελεύθερο και ποιοτικό όσο δεν 
παίρνει. Και μόνο η δημιουργία της Λιλιππούπολης και μιάς 
νέας γενιάς ταλαντούχων συνθετών, θα αρκούσε.

Και δεύτερο σημείο συμφωνίας! Αρχίζω να ανησυχώ… Αλλά το
επόμενο χτύπημα του ΝΔ είναι μονάχα θέμα χρόνου: και τι 
χτύπημα – θανατηφόρο!

Ποιος συνθέτης, ποιος μαέστρος μαθήτευσε δίπλα στον Μίκη; 
Ποιανού το έργο ανέβασε η πρόβαλε; Οι ορχήστρες που 
οργάνωσε ήταν μόνο για να παίζουν αυτόν – ενώ η «Ορχήστρα 
των Χρωμάτων» ανέβασε ένα σωρό έργα νέων ελλήνων 
συνθετών!

31



Για να δούμε… υπήρχε πριν τη χούντα ένα ολόκληρο κίνημα 
συνθετών που κυριολεκτικά «βύζαξε» από το Μίκη ή όχι; Σε 
ποιόν κοντά μαθήτευσε ο Λοϊζος, ο Μαρκόπουλος, ο Λεοντής, 
ο Χατζής – και τόσοι άλλοι όπως οι ίδιοι έχουν περιγράψει 
αναλυτικά και επανειλημμένα; Ποιος υπήρξε το «σημείο 
αναφοράς» για την αφρόκρεμα των Ελλήνων τραγουδοποιών 
επί δεκαετίες ολόκληρες; Πόσοι συνθέτες άνοιξαν τα φτερά 
τους χάρη σ’ αυτόν; Κι αν έρθουμε στα χρόνια μετά τη χούντα,
σε ποιες χρονικές περιόδους ακριβώς και ποιες ορχήστρες με 
ποιες δυνατότητες διεύθυνε ο Μίκης; Ο Μάνος έτυχε να έχει 
πολιτικές προσβάσεις που του «έδωσαν» το Τρίτο Πρόγραμμα 
(όπου μεγαλούργησε) και δυνατότητες να εξασφαλίζει την 
επιβίωση της «Ορχήστρας των Χρωμάτων». Ξεχνάει ο Ν.Δ. ότι 
στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο Μίκης έμενε στο Παρίσι ή 
γύριζε τον κόσμο δίνοντας συναυλίες θέλοντας και μη επειδή 
το ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης τον είχε κόψει από παντού – 
από τις ορχήστρες πρωτίστως. Δεν θα πω περισσότερα, αλλά 
αυτή η βαρυσήμαντη απόφανση του ΝΔ αξίζει να μείνει στην 
ιστορία, πλάι σ’ εκείνη για τη «Μαργαρίτα Μαργαρώ» Από 
ευγένεια αποφεύγω να αναφέρω τον τίτλο του κεφαλαίου…

Ως εδώ. Προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν ήπιος και 
ευγενής – αν δεν το κατάφερα πάντοτε ζητώ συγγνώμη. 
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Είμαστ’ εμείς Λαμπράκηδες

Στα καλά του καθουμένου, εκεί που λέγαμε για τους 
σινεμάδες της Θεσσαλονίκης, ο Περικλής άρχισε να τραγουδά 
ένα τραγούδι που δεν το είχα ξανακούσει:

Είμαστ’ εμείς Λαμπράκηδες
της νιότης πρωτοπόροι
Όλοι μαζί με μια καρδιά
παλεύουμε για λευτεριά (δις)
Λαλαραλαλα…

Τον κοιτάζαμε σα να βλέπαμε εξωγήινο, αλλά αυτός συνέχισε 
απτόητος:

Και για στεφάνι έχουμε
μια νίκη πιο μεγάλη
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να θάψουμε το φασισμό
στη στάχτη και στον Άδη (δις)
Λαλαραλαλα…

*

Ο ύμνος των Λαμπράκηδων, ρε σεις. Δεν ξέρω αν είναι του 
Μίκη, δεν το είδα ποτέ σε δίσκο. Αλλά το τραγουδούσαμε τότε,
η πιτσιρικαρία… Το θυμήθηκα τώρα που λέγατε για 
το Αθήναιον, στη Σχολή Τυφλών. Τότε χτιζότανε, κι εγώ 
ήμουνα μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος. Εκείνη τη μέρα 
περνούσε ο βασιλιάς ο Κοκός από τη Βασιλίσσης Όλγας, στο 
ανοιχτό το αμάξι μέσα, κόσμος στα πεζοδρόμια χειροκροτούσε
κι αυτός χαιρετούσε. Ε, αφήσαμε κι εμείς τη δουλειά, 
κάτσαμε στην ταράτσα άκρη άκρη, τα πόδια κρεμασμένα – και
χαζεύαμε. Τι ήρθε σ’ ένα μαστοράκι τότε και αρχίζει, σιγά 
σιγά,

Είμαστ’ εμείς Λαμπράκηδες
της νιότης πρωτοπόροι…

Από κοντά κι εμείς. Ο μάστορας, ο μάστρο-Νίκος, μας έβαλε 
κατσάδα, σκάστε ρε, θα μας ακούσουν. Δεν πρόλαβε να το πει 
και βλέπουμε καμιά εικοσαριά χωροφύλακες με τα πηλήκια 
να μπουκάρουν στο γιαπί και ν’ αρχίζουν ν’ ανεβαίνουν τη 
σκάλα για την ταράτσα. Τα μαστοράκια σαλτάραμε, άλλος εδώ,
άλλος εκεί, κρυφτήκαμε. Το μάστρο- Νίκο τον μπαγλάρωσαν 
και τον πήραν στο Τμήμα… Ακόμα μέσα είναι, χαχα…
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Επιτάφιος
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Κάθε τι θέλει το χρόνο του για να ωριμάσει. Πολλές φορές ο 
χρόνος μας ξεγελά και αντί για την απόλαυση του ώριμου μας 
μένει η ένδεια της απουσίας. Έτσι και με τον «Επιτάφιο» των 
Ρίτσου – Θεοδωράκη. Ολόκληρες δεκαετίες το ήξερα και το 
άκουγα, ωστόσο κάτι έλειπε, κάτι εμπόδιζε την επαφή.

Ώσπου τυχαία, στο αυτοκίνητο ενός φίλου, άκουσα για πρώτη 
φορά τον «Επιτάφιο», κατά Σταύρο Ξαρχάκο. Το «τυχαία» είναι
κυριολεκτικό. Πέρασαν πολλοί μήνες από τότε και δεν άκουσα
ποτέ ένα τραγούδι του έργου αυτού από το ραδιόφωνο, δεν 
είδα κάτι στην τηλεόραση, ούτε έτυχε να διαβάσω κάτι σχετικό
στον ημερήσιο τύπο. Μια, μοναδική, εξαίρεση: Ο μακαρίτης 
πια Πάνος Γεραμάνης έπαιξε όλο το έργο στην εκπομπή του, 
στο Δεύτερο Πρόγραμμα, όταν συνέβη το ατύχημα με τους 
νεκρούς μαθητές στο «πέταλο του Μαλιακού».

Παρεμβαίνω, λοιπόν, στην θέληση της Τύχης για χάρη σας και
ανταποδίδω το αντίδωρο: Εγεννήθη ημίν το πρώτο αυθεντικό 
αριστούργημα του ελληνικού τραγουδιού στον 21ο αιώνα! Μη 
στερήσετε τον εαυτό σας από την μοναδική και ανεπανάληπτη 
εμπειρία της ακρόασης αυτού του έργου.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, άξιος συμμέτοχος της Αγίας Τριάδας 
του ελληνικού τραγουδιού, που βλάστησε από τη σπορά του 
Μάρκου και του Τσιτσάνη και τη μεγάλη λαϊκή παράδοση των 
Ελλήνων, παίρνει το έργο του Πατρός – Μίκη και το αναπλάθει
με έμπνευση και τόλμη: Προσθέτει στη φόρμα του τραγουδιού
την ανάπτυξη της συμφωνικής μουσικής και δημιουργεί ένα 
υβρίδιο λαϊκής τέχνης, στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει στη 
διάθεσή του μια έξοχη λαϊκή ορχήστρα, την ΚΟΕΜ – και μια 
μοναδική φωνή, τη Μαρία Σουλτάτου.

Οι στίχοι του Ρίτσου είναι γνωστοί – εκείνο που ξαφνιάζει είναι
το πόσο ζωντανοί, πόσο φρέσκοι ακούγονται σήμερα. Η φτηνή 
υπεροψία της μετανεωτερικής κουλτούρας που κυριάρχησε 
και στον τόπο μας, μας έκανε να φαντασιωνόμαστε ότι ζούμε 
σε κάποιον άλλο κόσμο, έξυπνο και γυαλιστερό. Τώρα που ο 
κόσμος επώδυνα αποδείχνεται διαχρονικά ίδιος και 
χειρότερος για τον πάσχοντα άνθρωπο – τώρα το κορυφαίο 
αυτό έργο της ελληνικής ποίησης ξαναβρίσκει τον Λόγο του. 
Ελπίζω ότι διαθέτουμε πλέον την απαραίτητη παίδευση ώστε 
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να αγνοούμε ευγενικά τις όποιες πολιτικές του αφέλειες 
(ουδείς αναμάρτητος!) και να γευόμαστε την απαράμιλλη 
ποιητική του αξία.

Ο «Επιτάφιος» κατά Σταύρο Ξαρχάκο αποτελεί έργο – σταθμό 
για την ελληνική μουσική, για το ελληνικό τραγούδι. Φοβάμαι
μόνο, μήπως πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό μιας 
λαμπρής διαδρομής και όχι έναν ενδιάμεσο – προς το μέλλον. 
Αν η έκπληξη, η ρήξη, η τομή προέρχονται από τον ώριμο 
πλέον Ξαρχάκο, το ανήσυχο ερώτημα είναι με τι στην ευχή 
ασχολούνται οι σημερινοί εικοσάρηδες – τριαντάρηδες. Όταν ο
Σταύρος ήταν πιτσιρικάς έγραφε την «άπονη ζωή», σε στίχους 
ενός άλλου Μεγάλου πιτσιρικά, αλλά είχαν ζωντανούς 
μπροστά τους, πραγματικές φυσικές δυνάμεις, τους Μίκη – 
Χατζιδάκι. Το κενό του σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 
προφανές, είναι κραυγαλέο. Αλλά, το ζόρι βγάζει λάδι: οι 
δύσκολοι καιροί που έρχονται πιθανότατα θα έχουν μια 
παράπλευρη ωφέλεια, θα γεννήσουν νέους δημιουργούς στον 
πολιτισμό – αυτούς που θα κάνουν τη σπείρα της Ιστορίας να 
στρέψει και πάλι, ως την επόμενη φορά.

Στο μεταξύ ας ακούσουμε τη Μαρία Σουλτάτου να κατακτά 
επάξια με την ερμηνεία της τη δική της θέση ανάμεσα στις 
κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Ας χαρούμε την 
θαυμάσια ορχήστρα με τους άψογους δεξιοτέχνες. Ας 
ανιχνεύσουμε πως ο Ξαρχάκος μεταπλάθει ένα παλιό 
αριστούργημα και το κάνει να διφορίζει και να πετάει 
καινούρια πράσινα φύλλα. Ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας 
την πολυτέλεια να απαλλαγεί, έστω για λίγο, από τις άνοστες 
μεταμοντέρνες σούπες και τις λαϊκίστικες προχειροφτιαγμένες 
αηδίες που μας σερβίρουν. Ας κοπιάσουμε στο πλούσιο, 
αρχοντικό, γνήσια λαϊκό και ελληνικό τραπέζι που είμαστε 
προκαλεσμένοι. Όλοι χωράνε, η πολυκοσμία δεν σημαίνει 
στριμωξίδι, το πεδίο φανέρωσης είναι άπλετο – και 
ανθοστόλιστο.

Αντί επιλόγου, μια παρατήρηση: Ο «Επιτάφιος» κατά Ξαρχάκο
είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που αξίζει τον κόπο να 
ενδώσουμε εν γνώσει μας στη ληστεία των δισκογραφικών 
εταιρειών – κι αυτό χάρις στο συνοδό ένθετο, που περιέχει, 
εκτός από τους στίχους του Ρίτσου, κείμενα των δύο συνθετών,
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του Γ. Κουμεντάκη και του Α. Χρυσοστομίδη, τα οποία 
βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση του έργου.

(6 Ιανουαρίου 2006)

*

Ο φίλος Ηλίας Γεωργαλής είχε συμμετάσχει στη συζήτηση στο 
διαδίκτυο με το ακόλουθο σχόλιο: 

Τί είναι ο «Επιτάφιος» του Ρίτσου; Μια ποιητική σύνθεση (σε 
«μεγάλη φόρμα»).

Τί είναι ο «Επιτάφιος» του Μίκη; Μια μουσική σύνθεση στη 
φόρμα του τραγουδιού.

Τί επιχειρεί ο ΄Ξαρχάκος στον δικό του Επιτάφιο;Μια μουσική
σύνθεση σε μεγάλη φόρμα!

Η ελληνική μουσική χρειάστηκε 50 χρόνια για να επιχειρήσει 
να λύσει με γόνιμο τρόπο αυτή την αντίφαση λόγου και 
φόρμας. Θα εξηγηθώ περισσότερο.

Η λόγια ελληνική μουσική έχει δυο αφετηρίες:

-Την «Εθνική» σχολή για την οποία είναι αρκετός και ακριβής 
ο σχολιασμός του Ξενάκη,»δεν είναι ούτε εθνική, ούτε σχολή».

-Το ρεμπέτικο τραγούδι όπως συλλαμβάνεται και εξελίσσεται 
από τους Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και τη «σχολή» του έντεχνου 
τραγουδιού.

Η εθνική σχολή ως ευρωπαϊκή μίμηση του ελληνικού, ως δηλ.
φολκλορική ελληνικότητα είναι μακριά νυχτωμένη.
Η σχολή του έντεχνου τραγουδιού και οι δύο ιδρυτές της είναι 
μακριά νυχτωμένοι από τη διαχρονική ελληνική μουσική, τη 
διαδρομή δηλ. αρχαίο ελληνικό μέλος, βυζαντινή μουσική, 
δημοτικό τραγούδι, λόγιο μουσική της Πόλης και της 
Σμύρνης. Ο τροπικός χαρακτήρας και η μη συγκερασμένη 
μελωδία είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά αυτής της 
μουσικής παράδοσης. Ο Θεοδωράκης και ο Χατζιδάκις δεν 
είχαν την ανάλογη μουσική παιδεία για να πλησιάσουν αυτή 
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την παράδοση. Ο μεν Θεοδωράκης κατά τα λεγόμενα του 
έμαθε τους λαϊκούς δρόμους τη δεκαετία του ’80 από το 
Νταλάρα και το Νικολόπουλο, ο δε Χατζιδάκις δεν τους έμαθε 
ποτέ.

Όλη η πορεία της ελληνικής μουσικής στον 20ο αι. είναι μια 
προσπάθεια έκφρασης στη φόρμα του τραγουδιού με τα 
χαρακτηριστικά που προανέφερα. Η μόνη απόπειρα 
αναζήτησης περί τη φόρμα ήταν το «Άξιον Εστί» του 
Θεοδωράκη και κάποιες διερευνητικές συζητήσεις πάνω στη 
φόρμα του «λαϊκού ορατόριου» των Γ. Χρήστου, Θεοδωράκη 
και Ξαρχάκου πριν τη χούντα.

Οι μόνες προσπάθειες μετά τη μεταπολίτευση πάνω σε πιο 
σύνθετες φόρμες ήταν η «Μουσική Πράξη στον Μπρεχτ» του 
Μικρούτσικου και πιο άτολμα ορισμένες απόπειρες του 
Μαρκόπουλου, ο οποίος όμως «διεύρυνε» μελωδικά και 
ρυθμικά την ελληνικότητα της έντεχνης σχολής με αφετηρία 
κυρίως την κρητική παράδοση. Και ο Μαμαγκάκης και ο 
Κουνάδης και άλλοι σύγχρονοι ακολούθησαν τους 
ευρωπαικούς δρόμους στη φόρμα.

Ο Ξαρχάκος μελέτησε σε βάθος την ελληνική μουσική 
παράδοση και για πολλούς χαράμισε μια καριέρα 
μελωδοποιού για αυτή του τη μελέτη. Σπούδασε επίσης κοντά 
στον Μπερνστάιν. Και επιχειρεί στον Επιτάφιο να υλοποιήσει 
τις αναζητήσεις του γύρω από μια ελληνική σύνθετη φόρμα με
αφορμή έναν έξοχο ποιητικό λόγο του Ρίτσου. Σε πρώτη 
ανάγνωση το έργο έχει μορφή σουίτας. Με τη χρήση όμως ως 
επανερχόμενου μοτίβου ενός πεντάφωνου ηπειρώτικου 
μοιρολογιού κατορθώνει και δίνει μια τετραμερή «υπερδομή» 
στο έργο. Συμφωνίας να το πω; Αρμονικά κινείται σε δρόμους 
που θυμίζουν άλλοτε τον Μπαχ, άλλοτε τον Μότσαρτ, άλλοτε 
τα όψιμα ρομαντικά ρεύματα κι ακόμα πιο πέρα. Δεν 
ελληνίζει αρμονικά. Όσο αφορά την ενορχήστρωση η 
οικονομία των μέσων είναι εντυπωσιακή. Μια ορχήστρα έξι-
επτά οργάνων ηχεί με φόρτε Μάλλερ. Για τη φωνή της 
Σουλτάτου τί να πω; Εντυπωσιακή. Ειδικά στο τελευταίο Αργό.
Εκτίμηση μου για το δίσκο: Η πιο σοβαρή προσπάθεια 
διεύρυνσης της φόρμας μετά το «Άξιον Εστί».
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Ο ήλιος και ο χρόνος

Όταν οι στρατιώτες ήρθαν να με συλλάβουν κοιμόμουνα. Μ’ 
έγδυσαν και με διέταξαν να γονατίσω. Ύστερα, μ’ έδεσαν 
πιστάγκωνα, όπως κάνουν οι Αμερικάνοι με τους Βιετκόγκ. 
Όταν η Μαρία μπήκε, ντράπηκα και τους ζήτησα να μου βάλουν
το σώβρακο. Μου έβαλαν το σώβρακό μου και το πανταλόνι 
μου. Ήμουν ξυπόλυτος και είπα στη Μαρία να μου βάλει τα 
παπούτσια μου. Έσκυψε μπροστά μου και όταν μου έδενε τα 
κορδόνια, της ψιθύρισα: «Κουράγιο, Μαρία».

*

Επάνω στο ξερό χώμα της καρδιάς μου
ξεφύτρωσε ένας κάκτος
πέρασαν πάνω από είκοσι αιώνες
που ονειρεύομαι γιασεμί
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τα μαλλιά μου μύρισαν γιασεμί
η φωνή μου είχε πάρει κάτι
από το λεπτό άρωμά του
τα ρούχα μου μύρισαν γιασεμί
η ζωή μου είχε πάρει κάτι
από το λεπτό άρωμά του
όμως ο κάκτος δεν είναι κακός
μονάχα δεν το ξέρει και φοβάται
κοιτάζω τον κάκτο μελαγχολικά
πότε πέρασαν κιόλας τόσοι αιώνες
θα ζήσω άλλους τόσους
ακούγοντας τις ρίζες να προχωρούν
μέσα στο ξερό χώμα της καρδιάς μου.
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*

Στις 21 Αυγούστου πιάστηκα στο Χαϊδάρι. Στο τέταρτο πάτωμα 
στην οδό Μπουμπουλίνας, στο κελί αρ. 4 περίμενα το μαρτύριο 
και το θάνατο. Στις 4 Σεπτεμβρίου μου έφεραν χαρτί και μολύβι.
Τότε έγραψα 32 ποιήματα. Τις προηγούμενες νύχτες τις πέρασα 
άγρυπνος, με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, περιμένοντας 
από στιγμή σε στιγμή να με πάρουν για το μαρτύριο ή για την 
εκτέλεση. Όλη μου η ύπαρξη σημαδεύτηκε από την αναμονή του
βέβαιου θανάτου. Καθώς ο χρόνος κυλούσε επίμονα και 
βασανιστικά, έβλεπα με το νου μου καθαρά την εικόνα της 
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τελευταίας στιγμής. Ο πρωινός ουρανός είχε ένα χρώμα βαθιά 
γαλάζιο. Η ατμόσφαιρα διάφανη, με κρυσταλλένια καθαρότητα.
Τι θα φώναζα σ’ αυτήν τη στιγμή του τέλους; Αυτή η σκέψη μου 
έγινε τυραννική.

*

Τα κελιά ανασαίνουν
τα κελιά που βρίσκονται ψηλά
τα κελιά που βρίσκονται χαμηλά
η βροχή μας ενώνει
ο ήλιος ντράπηκε να φανεί, Νίκο
Γιώργο, κρατιέμαι από ένα λουλούδι.

*

Τα μεσημέρια η ζέστη ήταν φρικιαστική. Υπόφερα τρομερά. 
Κοιμόμουν πάνω στο τσιμέντο γυμνός, όπως τη στιγμή που με 
πιάσανε. Για προσκεφάλι είχα τα παπούτσια μου. (…) Κάποτε 
καθόμουν στην καρέκλα, το μοναδικό έπιπλο. Άλλοτε βάδιζα. 
Πεντακόσια βήματα καθέτως. Πεντακόσια βήματα κυκλικά. 
Μετρούσα τα κάγκελα.

*

Ποτέ ποτέ ποτέ
δε θα μπορέσω να ξεδιπλώσω όλες τις σημαίες
πράσινες κόκκινες κίτρινες μπλε μωβ θαλασσιές
ποτέ ποτέ ποτέ
δε θα μπορέσω να μυρίσω όλα τα αρώματα
πράσινα κόκκινα κίτρινα μπλε μωβ θαλασσιά
ποτέ ποτέ ποτέ ποτέ
δε θα μπορέσω ν’ αγγίξω όλες τις καρδιές
όλες τις θάλασσες να ταξιδέψω
ποτέ ποτέ ποτέ
δε θα γνωρίσω τη μία σημαία
τη μοναδική
εσένα Τάνια.

*
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Στο τέλος τέλος ο θάνατος δεν είναι τόσο τρομερός. Ίσως να 
είναι όμορφος, λέω στο φρουρό μου.

*

Έκτη Σεπτεμβρίου
ώρα έντεκα πρωινή
τώρα λούζονται τα πουλιά
στα ποτάμια
στα έλατα τρίβονται
οι Βοριάδες.
Σε χτύπησε ο Τούρκος
στο Μπιζάνι.
Τώρα κάθεσαι και με κοιτάς
πίνεις καφέ
στάζεις φαρμάκι
αγάπη αγάπη
ο Ήλιος ψήνει
το σταφύλι
ώρα έντεκα πρωινή.

*

Όμως με τον ερχομό της καινούριας μέρας, μόλις χτυπούσε ο 
ήλιος, η ζωή ξανάπαιρνε τα δικαιώματά της. Η ζωή με νικούσε. 
Με κατασπάραζε. Τα πρόσωπα των παιδιών μου διαπερνούσαν 
τη σκέψη μου. Θα ήταν για πάντα ορφανά και ο πόνος θα 
κατοικούσε για πάντα στα όμορφα μάτια τους. Έδιωχνα με βία 
αυτή την εικόνα.

*

Η οδοντοστοιχία του Ήλιου
με απειλεί
το κάγκελο του χρόνου
με προστατεύει
ο Γιάννης ο Ιάσων
ο Βύρων ο Τάκης ο Αλέκος
στα κατάρτια ψηλά υψώστε
τα λεμόνια τα πορτοκάλια υψώστε
τα πέδιλα στην άμμο,
φωνές κρέμα νιβέα
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ιππόκαμπος πασιέντσες νεσκαφέ
σημαίες ακριβές από φτηνό ύφασμα κρατούν.

*

Ήμουν δυστυχής γιατί δε με σκότωναν αμέσως. Τι θα μ’ έκαναν
τώρα; Το κεφάλι πονούσε. Το αίμα πονούσε. ‘Ωρα 2.3.4.5.6 το 
απόγιομα.

*

Μέσα στους παραδείσιους κήπους του κρανίου μου
κίτρινος Ήλιος ταξιδεύει στα φτερά του χρόνου
ακολουθούν πουλιά με ξύλινα φτερά
προπορεύονται άγγελοι με τζετ
μεγαλόπρεπη πορεία πάνω από μπανανιές
ευκαλύπτους και πεύκα που καλύπτουν
την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου μου
στη δεξιά νύμφες και ουράνιες πόρνες
σκεπασμένες γιασεμιά, κόκκινες σαύρες
ακούν τους καταρράχτες που χάνονται
στις καταβόθρες του νωτιαίου μυελού μου
εκεί αρχίζει η Γη και τελειώνει το Σύμπαν.
Αιφνιδίως η πομπή ακινητοποιείται
ώρα έξι το απόγευμα
ώρα έξι ακριβώς
σταματά η πομπή, ο χρόνος, ο Ήλιος
μονάχα τα πουλιά ταξιδεύουν
χτυπούν τα ξύλινα φτερά
και τα τζετ
θρηνούν κι αυτά αγγελικά.

*

Κλαίω, φωνάζω! Η καρδιά μου ξαλαφρώνει. Ίσως να με 
σκέπτονται. Κανένας δεν ξέρει πως βρίσκομαι εδώ. «934.303, 
934.303» φωνάζω. Ίσως κάποιος ακούσει και τηλεφωνήσει «ο 
Μίκης ζει»

*

Γειά σου Ακρόπολη
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Τουρκολίμανο, οδός Βουκουρεστίου
ο Πολικός σημαδεύει με φως
το σταθερό σημείο του κόσμου.
Αθήνα η πρώτη
στο βυθό των αιώνων
με το γυαλί
σε βλέπουν οι ψαροντουφεκάδες.
Γαλέρες, γιωταχί, πορνεία κρυφά
η Γενική κέντρο του κόσμου.
Ο Πολικός γυρίζει σταθερά
το φουγάρο του μαγειρείου
σημαδεύει με καπνό
το σταθερό σημείο του Στερεώματος
η Πούλια, η Αφροδίτη
η Ντίνα, η Σούλα, η Εύη, η Ρηνιώ
πέντε εκατομμύρια έτη φωτός
σταθερή γραμμή διασχίζει
πέντε δισεκατομμύρια γαλαξίες
σε πέντε μέτρα
σε πέντε μέτρα
σε πέντε μόνο μέτρα
από το κελί μου.

*

Η Σύλβα αγαπούσε τον Πεπίνο ντι Κάπρι. Στη Φιλοθέη 
ακούγαμε Μαρκόπουλο. Το βράδυ περπατούσαμε προσεκτικά 
στο σκοτεινό κήπο κάτω από τις βερικοκιές. Η Έλενα κρατούσε 
μια φυσαρμόνικα.

*

Επουράνιοι ποταμοί
υπόγειοι χείμαρροι
κατεβαίνουν παφλάζοντας
οδός ονείρων ομόνοια
Σίλβα
σίγμα γιώτα λάμδα
βήτα άλφα
Φιλοθέη Χαϊδάρι
τα νερά τους ξανθά
δυο στρώματα ξανθά
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δυο στρώματα πράσινα
στη μέση εγώ κόκκινη ακρίδα
φτερά φυσαρμόνικες
ήχοι από νερό
σαύρες φεγγάρια
βουτούν βυθίζονται πνίγονται
κάγκελα
κάγκελα
κάγκελα

*

Δεν είμαι ποιητής, όμως όταν οι στίχοι άρχισαν να σφυροκοπούν
το μυαλό μου ένιωσα πόσο οι λέξεις μπορεί να ντυθούν στο 
αίμα. Πόσο μπορεί να με λυτρώσουν. Είμαι δημιουργός. Νικώ το
χρόνο και το θάνατο…

*

Ο χρόνος διαλύεται
μέσα στη στιγμή
το ελάχιστο γίνεται
ο μέγιστος τύραννος
βασανίζει ανθισμένες πληγές
γεμάτες χαμόγελα και υποσχέσεις
για κάτι άλλο, αυτό το άλλο
είναι που ζούμε κάθε στιγμή
νομίζοντας ότι ζούμε το άλλο
όμως το άλλο δεν υπάρχει
είμαστε εμείς η Μοίρα μας
που μας λοξοκοιτάζει.
Σφίγγα που ξέχασε το αίνιγμα
δεν έχουμε τίποτα να λύσουμε
δεν υπάρχει διαφυγή από τον κύκλο
τον πύρινο κύκλο
του Ήλιου και του Θανάτου.

Τα κείμενα και οι στίχοι είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Τα 
ποιήματα γράφτηκαν στην απομόνωση της Γενικής 
Ασφάλειας, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967 
– την ίδια εποχή μελοποιήθηκαν. Το έργο «Ο Ήλιος και 
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ο Χρόνος» ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι, το
1971.
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Το κρυφό σχολειό

(Sean Kerman, τα κρυφά βιβλία)

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο σημαντικότερος εν ζωή Έλληνας 
δημιουργός. Έδωσε μια συνέντευξη, που αναδημοσιεύει η 
Ελευθεροτυπία, στην οποία λέει πολλά (με τα οποία συνήθως 
διαφωνώ, αλλά δεν είναι της ώρας). Ξεχώρισα για σχολιασμό 
στα «μτΚ» μια απάντηση του: 

-Πώς θα χαρακτηρίζατε την ελληνική μουσική 
παραγωγή σήμερα; Βρίσκεται σε τέλμα;

Έχει εξευρωπαϊστεί πλήρως... Αυτά ως προς εκείνη τη μουσική 
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που προβάλλεται. Υπάρχει όμως και η underground μουσική, η 
δική μας.... Πάντως, προς το παρόν, το πρόσφατο CD "Ερημιά" 
είναι εδώ και ένα μήνα πρώτο σε πωλήσεις... Εδώ όμως θα 
πρέπει να πούμε ότι η ελληνική οικογένεια παραμένει πάντα 
δεμένη και δυνατή, και εξακολουθεί να λειτουργεί ως ο βασικός
θεματοφύλακας των παραδόσεων, των αξιών και ιδιαίτερα του 
ελληνικού πολιτισμού, παραδοσιακού και πρόσφατου.

Άλλωστε η περίπτωσή μου είναι χαρακτηριστική. Ενώ η μουσική 
μου εκδιώχθηκε από τα κρατικά και τα ιδιωτικά ραδιόφωνα για 
λόγους πολιτικούς, τα τραγούδια μου παραμένουν ζωντανά σε 
όλες τις γενιές, ακόμα και στα μικρά παιδιά. Το ερώτημα είναι: 
"Πού τα ακούνε"; Και η απάντηση είναι, μέσα στο σπίτι, μέσα 
στην οικογένεια, μαζί με τους δίσκους και τα βιβλία μου. Το ίδιο
γίνεται και με τα υπόλοιπα τραγούδια και άλλων συνθετών, 
τουλάχιστον αυτά που αγάπησε και εξακολουθεί να αγαπά ο 
λαός μας. Δηλαδή τα λαϊκά της δεκαετίας του '50 και τα 
έντεχνα λαϊκά της δεκαετίας του '60 και πέρα. Από τα σημερινά
μένουν όσα έχουν αξία, σοβαρότητα και προ παντός 
ελληνικότητα. Σε αντίθεση με όσα προβάλλουν τα ΜΜΕ, που 
είναι προϊόντα μιας χρήσεως.

Μπορεί πολλοί να παραξενεύονται, αλλά ο Μίκης έχει δίκιο: 
τα τραγούδια του, περίπου απαγορευμένα – όχι για άλλο λόγο,
αλλά εξαιτίας της απίστευτης ευτέλειας που επικρατεί στις 
τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα – ακούγονται πραγματικά μόνο 
στα σπίτια. Και όχι μόνο τα τραγούδια του Μίκη, αλλά και 
τουΧατζιδάκι και του Λοΐζου και του Λεοντή και τόσων ακόμα 
δημιουργών. Και για να μην περιοριζόμαστε στους παλιούς, 
δεν θα ακούσουν συχνά (πρακτικά: δεν θα ακούσουν 
καθόλου) Χαϊνηδες, Μικρές Περιπλανήσεις κλπ. 
Ούτε δημοτικά τραγούδια.

Η κακιά σκουριά της ευτέλειας δεν μπορεί πια να πιάσει σ΄ 
εμάς τους παλιότερους, που μάθαμε αλλιώς. Αν πάτε όμως σ’ 
να παιδικό πάρτυ, σε μια σχολική γιορτή (πχ απόκριες) μια 
σχολική εκδρομή με λεωφορείο κλπ θα φρίξετε με τον ηχητικό
καρκίνο που επιτίθεται στα παιδιά του δημοτικού. Με 
εξαίρεση το μάθημα της μουσικής, όπου ακούγονται 
τραγούδια και όχι ξεράσματα, η κατάσταση είναι τραγική: τα 
παιδιά μεγαλώνουν σ’ ένα περιβάλλον ηχητικής οργουελικής 
αφασίας,μαθαίνοντας ότι τραγούδι είναι ο ορισμός του μη – 
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τραγουδιού!

Μοναδική περίπτωση να ακούσουν τα παιδιά Μπιθικώτση, 
Καζαντζίδη, Μοσχολιού, Νταντωνάκη, Νίνου, Παπασιδέρη, - 
είναι οι σπιτικές δισκοθήκες. Το πρώτο τραγούδι που έγινε 
οικιακό μας σουξέ ήταν το εκεί στης Ύδρας τ’ ανοιχτά και των 
Σπετσών, που τραγουδούσα στην κόρη για να ησυχάζει – 
εναλλάξ με το θάλασσα τους θαλασσινούς που της έλεγε η 
μαμά της. Τώρα, στα 10, ξέρει κάμποσες από τις αηδίες 
(νάμπερ ουάν και της θείας τους το ίτενο) αλλά τραγουδάει και 
τη Τζαμάικα. Το μεγάλο μπαμ όμως έγινε όταν άκουσαν, μαζί 
με τον εφτάχρονο αδερφό της, στο αυτοκίνητο, τα τραγούδια 
του Κηλαηδόνη: ξετρελάθηκαν και τα ζητάνε συνέχεια - τα 
τραγουδάνε κιόλας!

Αν δεν λειτουργήσει αυτό οικιακό κρυφό σχολειό, πάει, πέταξε
το πουλάκι. Μεγαλώνοντας τα παιδιά θα υποστούν και τα 
σκουπίδια της διεθνούς παραγωγής, τα πανομοιότυπα 
αγγλόφωνα κωλάδικα δηλαδή και η καταστροφή θα 
ολοκληρωθεί: θα έχουν πια μεταβληθεί σε κουφούς ακροατές 
ανοησιών, σε ανόητα πλάσματα δηλαδή, επειδή δε θα έχει 
καλλιεργηθεί μέσα τους η ομορφιά, αλλά το αντίθετό της. 

Από εκεί και πέρα, δεν πρόκειται ποτέ να ακούσουν (γιατί δεν 
θα είναι ικανά να το κάνουν) ούτε Kinks, ούτε Pink Floyd, 
ούτε Jethro Tull, ούτε Beatles. Ούτε Νίνο Ρότα, Νικόλα 
Πιοβάνι, Ελένη Καραΐνδρου. Ούτε αυθεντικές λαϊκές μουσικές
της Κούβας και της Νότιας Αμερικής, της Ινδίας. Δε θα 
μπορέσουν ποτέ να νοιώσουν την απεριόριστη μαγεία της jazz,
δε θα γνωρίσουν τον Τσάρλυ Πάρκερ και τον Μάιλς Ντέιβις. 
Φυσικά, θα προσπεράσουν απαθώς τα κουαρτέτα 
του Μπετόβεν, τις μουσικές του Βόλφραγκ Αμαντέους. Όρια 
ποιότητας θα είναι κάτι σαν την πληθωρική Σακίρα και την 
αποστεωμένη Βανέσσα Μέι. 

Το εισιτήριο για το μαγικό κόσμο του πολιτισμού περνάει για 
εμάς μέσα από το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Μέσα από το 
Βυζαντινό Εσπερινό, το Ξεκίνημα, τον Μεγάλο Ερωτικό και τον 
Διόνυσο. Αλλά, σε φυσιολογικές εκτελέσεις: Αν ακούσει κανείς 
το θρυλικό Ρέμα του Τσιτσάνη στα μαγαζιά της συφοράς που 
μαζεύουν τον κόσμο, δε θέλει και πολύ να τον εξομοιώσει με 
τον οποιονδήποτε… ακατονόμαστο. Αν δεν δουλέψει το σπιτικό
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κρυφό σχολειό στον τομέα της μουσικής και του τραγουδιού, 
ξεχάστε και όλες τις άλλες μορφές τέχνης: τελικά ο Ρέμος (θα) 
καθορίζει το απώτατο της αισθητικής – μέχρι να θεωρηθεί ότι 
κι αυτός παραείναι ποιοτικός και να τον αντικαταστήσει 
ο Σώτης Βολάνης ή η Βέρα Λάμπρου (αν λέω σωστά τα 
ονόματά τους)
 
(12 Μαρτίου 2006)

ΥΓ. Η ζωή εν μέρει ανέτρεψε τις απόψεις περί μουσικού 
κρυφού σχολειού: οι νέοι διαθέτουν ένα πρωτοφανές και 
εκπληκτικό εργαλείο μουσικής ενημέρωσης (κατ’ αρχήν) και 
μουσικής παιδείας: το διαδίκτυο. Εν μέρει, είπαμε! 
(7 Ιουνίου 2016)
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Ο Οδοιπόρος, το Μεθυσμένο Κορίτσι
και ο Αλκιβιάδης

Το Δεκέμβρη του ’73 ήμουν δευτεροετής φοιτητής της 
Νομικής. Έμενα στα Εξάρχεια, σ’ ένα ημιυπόγειο, μ΄ άλλους 
δυο Ηπειρώτες, δηλαδή συγχωριανούς μου, από το 
Τσεπέλοβο. Αυτοί ήτανε του Πολυτεχνείου και τριγυρνούσαν 
άσκοπα, γιατί μετά τα γεγονότα του Νοέμβρη, τα μαθήματα 
δεν είχαν ξεκινήσει ακόμη.

Απενταρίες… αλλά, ας ήμουν πάλι δεκαεννιά χρονών… Με το 
μαλλί ακούρευτο, να φτάνει ως τους ώμους, μούσι όσο 
φύτρωνε, τα πουκάμισα με κείνους τους τεράστιους γιακάδες, 
τα τζην παντελόνια με τις καμπάνες της Αγια- Σοφιάς… Κάθε 
που νύχτωνε χτενιζόμουν επιμελώς κι έβγαινα στην πλατεία. 
Κι αν είχα και κανένα πενηντάρικο στην τσέπη, ήμουν θεός!
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Εκείνη τη μέρα δεν είχα, γιατί την προηγούμενη έμπλεξα με 
κάτι Κρητικούς σε πόκα και έμεινα πανί με πανί. Και το 
χειρότερο, είμαστε μαζί οι τρεις Τσεπελοβίτες – και οι τρεις 
φύγαμε μαδημένοι. «Ελάτε, μωρέ κοπέλια, ετσά είν’ η 
τράπουλα, μαθές: δανείζει, δε χαρίζει! Ζι’ αυτό, μη 
στεναχωράστε!». Μας υποχρέωσες, Ζαχαριουδάκη!

Το κακό ήταν πως ο μήνας είχε φτάσει μόλις στις έντεκα. 
Έπρεπε να μην ψοφήσουμε της πείνας ως τις παραμονές των 
Χριστουγέννων – και να βρούμε και τα ναύλα να πάμε στα 
σπίτια μας. Που σημαίνει ότι έπρεπε να βρούμε επειγόντως 
δουλειά! Τον περασμένο Μάιο κάναμε κάμποσα μεροκάματα 
στην οικοδομή, αλλά τώρα ήταν κακός Δεκέμβρης – δε 
κουνιόταν φύλλο.

Καθόμαστε λοιπόν οι τρεις σ’ ένα παγκάκι, χωρίς να μιλάμε, 
περιμένοντας να γίνει κάτι. Κάθε φορά που συναντιόντουσαν 
τα βλέμματά μας, ψευτογελάγαμε και φασκελωνόμαστε. 
Ώσπου κάποια στιγμή, ο Χρίστος μουρμούρισε: «Ο 
Ζαχαριουδάκης έρχεται!». Ο Βαγγέλης κι εγώ στραφήκαμε και
τον είδαμε, μουρμουρίζοντας ακατάληπτα πράγματα. Κι όμως,
εμάς ζητούσε! Ήρθε και στάθηκε μπροστά στο παγκάκι μας, 
ένας ευτραφής, πολύχρωμος χίπης.

«Ακούστε, μωρέ κοπέλια. Εγώ κατέχετε πως δουλεύω 
γκαρσόνι, δηλαδή τώρα πια κάνω κουμάντο… Το λοιπό, 
σήμερα 11, τη μεθαυριανή 13 του Δεκέμπρη, ξεκινάει ένα 
καινούρζιο πρόγραμμα, σ’ ένα καινούρζιο μαγαζί στην 
Πλάκα». Ο Ζαχαριουδάκης έσκυψε προς το μέρος μας, για να 
μη μας ακούσει κανένα πονηρό αυτί. «Τους εδικούς μου τους 
έχουνε μαζέψει, άλλους τους επήρανε φαντάρους, άλλοι είναι 
στη φυλάκα, εξέμεινα μαθές και ψάχνω και σας εθυμήθηκα. 
Είσαστε;». Άκου ερώτηση. Είμαστε για να μην είμαστε;

*

Ήταν το ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ, σ’ ένα στενάκι της Πλάκας. Ήταν ένας 
συνθέτης που δεν τον είχαμε ακουστά, ένας Μάνος Χατζιδάκις 
– και θα παρουσίαζε για πρώτη φορά, λέει, έναν κύκλο 
τραγουδιών σε θεατρική μορφή.
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Δεν είχαμε ξαναμπεί σε τέτοιο μαγαζί, ούτε είχαμε ξανακούσει 
τέτοια τραγούδια. Ξέραμε τα ηπειρώτικά μας και τα τραγούδια
που έπαιζε το ραδιόφωνο – ειδικά τις Κυριακές δε χάναμε τις 
εκπομπές των Εταιρειών.

Η Παρασκευή 12 του μηνός είχε από τα ξημερώματα 
καθαριότητες, την άλλη μέρα ήταν η πρεμιέρα. Τρίψαμε και 
ξεσκονίσαμε τα πάντα, πλύναμε όλα τα ποτήρια, 
τακτοποιήσαμε τα καφάσια με τα αναψυκτικά και τα 
μπουκάλια με το κονιάκ, το βερμούτ και το ουίσκι. Βολέψαμε
τα μαύρα μεταλλικά τραπεζάκια και τις ψάθινες καρέκλες και 
τις καρέκλες των μουσικών, υπό τις οδηγίες του αφεντικού. Το
αφεντικό έδωσε από δυο κατοστάρικα σ’ εμάς τους ηπειρώτες, 
να πάμε λέει αύριο πρωί στην Αθηνάς και να ψωνίσουμε 
μαύρα παντελόνια και λευκά πουκάμισα.

Μόλις σουρούπωσε, είχαμε τελειώσει, όλα ήταν στην τρίχα. 
Εκείνη την ώρα άρχισαν να φτάνουν οι μουσικοί, 
κουβαλώντας τα όργανα στις θήκες. Σε μια άκρη του παταριού
υπήρχε κιόλας ένα πιάνο. Αν και ήμουν κουρασμένος, δεν 
ήθελα να φύγω, ήθελα ν’ ακούσω και να δω. «Κάτσε» μου είπε 
τ’ αφεντικό, «και έχε το νου σου, ό,τι ζητήσουν οι μουσικοί και
ο κύριος Χατζιδάκις…». Με εντυπωσίασε το κοντραμπάσσο’ «τι 
βιολάρα είν΄ αυτή;» ρώτησα το Ζαχαριουδάκη, που γέλασε 
πολύ και μετά μου έδειξε τον κύριο Ανδρέα Ροδουσάκη, που 
αναζητούσε σταχτοδοχείο. Έτρεξα και ταχτοποίησα μερικά στη
σκηνή. Μετά ο Ζαχαριουδάκης μου έλεγε ποιος είναι ποιος, 
αλλά δε θυμάμαι όλα τα ονόματα.

Για κάμποση ώρα γινόταν χάβρα: άλλος κάπνιζε, άλλος 
κούρδιζε, άλλος έλεγε ανέκδοτα. Ξαφνικά ακούστηκε ένας 
δυνατός ψίθυρος «ο Μάνος, ο Μάνος!» και έγινε απόλυτη 
ησυχία. Στο μαγαζί είχαν μπει δυο – ένας γεμάτος κι ένας 
κάπως πιο ψηλός, αδύνατος σα στέκα. Πλησίασαν τους 
μουσικούς (τα τσιγάρα είχαν σβήσει) και ο γεμάτος, που 
έτρωγε κάπως το ρο, είπε «καλησπέρα παιδιά, να σας συστήσω 
το Μάνο». Χαιρέτησαν όλοι. Ο Μάνος έψαξε με το μάτι το χώρο
και κάθισε στο διπλανό μας τραπέζι. «Τι να σας φέρω, κύριε 
Χατζιδάκι;» ρώτησα και ξαφνιάστηκα καθώς είδα το 
Ζαχαριουδάκη να διπλώνεται απ’ τα γέλια, προσπαθώντας να 
μην ακουστεί. «Φέρε μια μπύρα, παρακαλώ» είπε ο 
ευγενέστατος τρανταπεντάρης – τόσο τον έκοψα.
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Όταν γύρισα στο τραπεζάκι, ο Ζαχαριουδάκης ξέσπασε σε 
καινούριο χάχανο. «Κατέχεις μωρέ ποιος είναι αυτός;» «Ο 
Μάνος Χατζιδάκις!» είπα με σιγουριά. «Χωρζιό, ε χωρζιό… 
Αυτός είναι ο Μάνος ο Ελευθερίου μαθές, έσει γράψει τα μισά 
τραγούδγια του έργου! Ο Μάνος ο Χατζιδάκις είναι ετσείνος ο 
χοντρουλός, στην ορσήστρα!»

Έσβησαν όλα τα φώτα και άναψε ένας προβολέας πάνω στον 
συνθέτη. Εκείνος, κοιτάζοντας προς το μέρος των θεατών, είπε:

Ο Οδοιπόρος περπατάει αδιάκοπα μέσα στη νύχτα. Προσπαθεί 
να μη θυμάται και να μη βλέπει γύρω του. Ξάφνου, σε κάποια 
ερημιά συναντάει το Μεθυσμένο Κορίτσι να κλαίει ολομόναχο. 
Το πλησιάζει και πάει να το χαϊδέψει, μα εκείνο ευθύς βγάζει 
από τον κόρφο του ένα μαχαίρι και σαν αστραπή του κόβει το 
κεφάλι. Πέφτοντας καταγής το σώμα του Οδοιπόρου, 
μεταμορφώνεται και γίνεται ο Αλκιβιάδης. Κι από τη στιγμή 
εκείνη ο Αλκιβιάδης ψάχνει μέσα του να βρει τον Οδοιπόρο. Το 
μεθυσμένο κορίτσι βυθίζεται σ’ ένα πηγάδι για να ενωθεί με το 
είδωλο ή του Οδοιπόρου ή του Αλκιβιάδη – αυτό ποτέ δεν θα το 
μάθει. Και ο Οδοιπόρος, αδιάκοπα θα τριγυρνά μέσα στο σώμα 
του Αλκιβιάδη και μέσα στα οράματα του βυθισμένου κοριτσιού.

Τα φώτα άναψαν και φώτισαν τους μουσικούς. Ο Χατζιδάκις 
χτύπησε ένα λεπτό ραβδάκι στο αναλόγιο που είχε μπροστά 
του και η ορχήστρα άρχισε να παίζει.

Μια μουσική παράξενη, που δεν την είχα ξανακούσει. Κοίταξα
λοξά το Ζαχαριουδάκη, είχε γουρλώσει τα μάτια κι είχε 
μισανοίξει το στόμα, προσηλωμένος σ’ αυτό που άκουγε. Ο 
Μάνος Ελευθερίου είχε ανάψει την πίπα του και τον είχαν 
τυλίξει οι καπνοί. Μόλις τελείωσε η μουσική, ο προβολέας 
έπεσε πάνω σε μια γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα, η οποία 
άρχισε να αφηγείται:

Ο Οδοιπόρος είναι μονάχος μες τον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει
στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σ’ ερημικές ακρογιαλιές, 
στους λόφους και στα δάση, στης πολιτείας τα στενά, με 
προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο 
Οδοιπόρος, χωρίς της μάνας την ευχή, θα εξαφανιστεί.
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«Η μπαλάντα του οδοιπόρου» είπε δυνατά ο Μάνος Χατζιδάκις 
– και ο Γιάννης Δημητράς άρχισε να τραγουδάει.

Βλέπω πλήθος κόσμο να κυλά 
μα ψυχή δε μου χαμογελά
τα κρεβάτια τ’ άρρωστα παιδιά
και στα δέντρα ξερά τα κλαδιά
Την αγάπη πέταξα σ’ ένα βυθό
και το φόβο μου έστρωσα να κοιμηθώ.
Βρίσκω τάφους κι έναν κόσμο
που δεν πονά.
Όπου πάω κι ένα λάθος
με τυραννά.
Ποιος προφήτης τώρα θ΄ ακουστεί
σα φωνή σε στέρνα κλειστή;
Σ’ έναν κόσμο άδειο κι ορφανό
ποια κραυγή απ΄ τον ουρανό;
Τα πουλιά παράτησα στις ερημιές
και το φως σπατάλησα στις γειτονιές.
Δεν τον θέλω και φοβάμαι
το γυρισμό.
Δες ποιος είμαι που πηγαίνω
για το χαμό.

Ξανά ο προβολέας στην κόκκινη γυναίκα:

Οι ποδηλάτες πάνω στα σπασμένα ποδήλατα, είναι άγγελοι από 
τον ουρανό που προσπαθούνε μάταια νάρθουν ανάμεσά μας, 
για να μας μεταφέρουν μηνύματα φίλων κι εχθρών που 
ξεχάστηκαν, από τον άλλο κόσμο. Μα τα σπασμένα ποδήλατα 
δεν κυκλοφορούν. Μόνο ο Οδοιπόρος ακούει τις φωνές των 
ξεχασμένων και τις γυρνάει σε μουσική έτσι καθώς περιδιαβάζει
από τη νύχτα ως το πρωί.

«Τα σπασμένα ποδήλατα. Τραγουδάει το πράσινο κορίτσι» είπε
ο Χατζιδάκις.

Μια γιορτή σε κάποια πόλη 
έβρεξε παλιούς καημούς
και οι δώδεκα αποστόλοι
κάθισαν στους ποταμούς
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Σαν ποδήλατα σπασμένα
που πεθαίνουν στη σκουριά
φύγαν οι καιροί για μένα
μέσα στην κακοκαιριά
Μες στον ύπνο μου διαβάτες
άγγελοι περαστικοί
τ’ ουρανού οι ποδηλάτες
χάθηκαν μια Κυριακή.

Και ξανά η κόκκινη γυναίκα:

Στον ποταμό τον Ιορδάνη εκεί που ο νους σου δεν το βάνει, αν 
συναντήσεις το ληστή μην τον αφήσεις να λουστεί, γιατί μαζί με 
το Χριστό θα κρεμαστεί.

Και μετά, στα νερά του Ιορδάνη, με το πράσινο κορίτσι.

Βγήκε νύχτα στο σεργιάνι 
ξημερώνοντας γιορτή
και κοντά στον Ιορδάνη
βρήκε ένα ληστή.
Ήταν στ΄ όνειρο καβάλα
είχε ολόχρυσο σπαθί
μες τα μάτια του ψιχάλα
και παλιά βροχή
Στα νερά του Ιορδάνη
βρήκε ένα ληστή.
Είναι δύσκολο του λέω,
τέτοια μέρα που περνάς
έχεις μάνα στο νυχτέρι
σπίτι σου να πας.
Είναι μαύρο το κουβάρι
παλικάρι που κρατάς
την κλωστή που δεν αντέχει
μην τηνε τραβάς.
Βγήκε νύχτα στο σεργιάνι
για να βρει τη λησμονιά
κι είδε κόσμο στη μεγάλη
πόρτα του φονιά
Κι είδε και στο σπιτικό σου
-το θυμάμαι και πονώ -
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έναν άγγελο να βγαίνει
μέσα απ’ τον καπνό.
Στα νερά του Ιορδάνη
βρήκε το Χριστό.

Η κόκκινη γυναίκα, αναγγέλλει τη συνάντηση του Οδοιπόρου 
με το μεθυσμένο κορίτσι:

Ήρθε καιρός που ο Οδοιπόρος θα δοκιμάσει μες την πόλη του 
κόσμου την κατακραυγή κι από το φόβο σ’ ένα λιμάνι θα 
βρεθεί. Κι ένα κορίτσι μεθυσμένο, πληγωμένο, μαζί του θα 
συναντηθεί κι εκείνος θα το λυπηθεί.

«Κρίση» λέει ο Χατζιδάκις. «Ο Οδοιπόρος τραγουδάει τη 
συνάντησή του με το μεθυσμένο κορίτσι».

Στο σταυρό στο Γολγοθά με πας 
και φωτιά σκορπάς.
Τα φτερά που μούδωσες φορώ
κι όλο προχωρώ.
Στα καφενεία
τον κόσμο παίζουν στα χαρτιά.
Ποιος θα γλιτώσει
της νύχτας τη λαβωματιά.
Τον καιρό τον είδα σα φονιά
μια Πρωτοχρονιά.
Στο σταυρό στο Γολγοθά με πας
κι αστραπές σκορπάς
Τα παιδιά δε μούδωσαν να πιω
και πολύ διψώ.
Μα ποιος κερδίζει
σε χαλασμένη ζυγαριά;
Ποιος ταξιδεύει
χωρίς πυξίδα στο βοριά;
Οι ληστές σκορπίσαν τις χαρές
μες τις αγορές.

Και πάλι, η κόκκινη γυναίκα:

Μα το κορίτσι μεθυσμένο ήξερε τάχα να τον δει; Κι έτσι όπως 
έκλαιγε πάνω στο λόφο, ήταν με θλίψη ή από κρυφή οργή; Θα 
τον βοηθήσει ν’ αγαπήσει ή θα του πάρει τη ζωή;
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«Το αίνιγμα» λέει ο Μάνος Χατζιδάκις. Δεν τραγουδάει κανείς, 
παίζει μονάχα η ορχήστρα, με εκείνο τον παράξενο και 
γοητευτικό ήχο που άκουγα για πρώτη φορά. 

Όταν τελείωσε το κομμάτι, ο Χατζιδάκις γύρισε προς τον 
Ελευθερίου’ «αυτό είναι το πρώτο μέρος, με τον οδοιπόρο και 
το μεθυσμένο κορίτσι» είπε. «Πώς σου φάνηκε;» Ο Ελευθερίου 
έμεινε για λίγο ατάραχος, σα Βούδας. «Ο Μαρκόπουλος 
γράφει πιο ζωηρά, αυτός θα κάνει σουξέ!» είπε – και ξέσπασαν 
όλοι σε γέλια. «Θέλετε κάτι κύριε Χατζιδάκι;» ρώτησε ο 
Ζαχαριουδάκης, «Όχι τώρα, συνεχίζουμε! Παιδιά, μέρος 
δεύτερο, το μεθυσμένο κορίτσι και ο Αλκιβιάδης. Κύριε 
Σμυρναίε, το νου σας στο τρελό κορίτσι με τα μωβ!»

Όλοι συσπειρώθηκαν και ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας και καθένας μπορεί να λέει τα δικά 
του.
Για το Μεθυσμένο Κορίτσι το αίνιγμα παραμένει. Στ’ αλήθεια 
αναγνώρισε το σώμα του Αλκιβιάδη όταν συνάντησε πρώτη 
φορά τον Οδοιπόρο, ή τον θυμήθηκε σαν τούκοψε με το μαχαίρι
το κεφάλι; Στ’ αλήθεια ήταν ένα κορίτσι λυπημένο που είχε 
διαλύσει τα όνειρά του και προσπαθούσε τώρα να τα συνδέσει 
ξανά με λεπτομέρειες ζωντανές ή έκρυβε μέσα του μια 
πρωτογονική κακία; Ο Αλκιβιάδης ήταν χορευτής ή χόρευε γιατί
δεν είχε άλλο τρόπο να εκφραστεί; Τέλος, το Μεθυσμένο Κορίτσι 
ήταν στ’ αλήθεια μεθυσμένο, ή εμείς το βλέπαμε έτσι, καθώς 
εκείνο λειτουργούσε φυσικά μέσα στους νόμους τους ονειρικούς;
Αυτά δεν τα είπε ο Ζαρατούστρας κι έτσι ο καθένας λέει τα δικά 
του.
«Το μεθυσμένο κορίτσι, τραγουδάει ο νέος με τα μέταλλα» 
ανήγγειλε ο Μάνος Χατζιδάκις.

Μες το κρύο μες τ’ αγιάζι 
το κορίτσι μου βουλιάζει
το σκεπάζει τ’ αναφιλητό.
Χάθηκαν τα ξεροβόρια
σπάν’ τα ζάρια τρία αγόρια
το κορίτσι κλαίει σαν το Χριστό.
Μεθάει κι ανοίγει μια τρελή πηγή
το στόμα γίνεται πληγή
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έχει το μίσος φτιάξει φυλαχτό
παίζει με το Θάνατο κρυφτό.
Έχει στα μαλλιά κορδέλες
στο κορμί της χίλιες βδέλλες
και στο πλάι το Χάροντα σκυφτό.
Απ’ τα μάτια της δυο στάλες
κι απ’ τα χείλη πέφτουν κι άλλες
ο καιρός χτυπάει σαν κεραυνός.
Ποιος της έδωσε μαχαίρι
ποιος αγέρας θα τη φέρει
για ν’ αστράψει ο μαύρος ουρανός.
Με το μαχαίρι κόβει τη σιωπή
κι είναι σαν πέτρα σκυθρωπή
μπλέκει τα χέρια κάνει προσευχή
ποιος θα της δώσει μιαν ευχή;
Μες το κρύο μες τ΄ αγιάζι
το κορίτσι μου τρομάζει
πεθαμένο τρέχει στη βροχή.

Το τρελό κορίτσι με τα μωβ, που αντικατέστησε τη γυναίκα με 
τα κόκκινα, μας αφηγείται τη συνέχεια της ιστορίας:

Σαν είδαν τα πουλιά το σώμα του Αλκιβιάδη κατά γης, φύγαν 
μακριά. Χωρίς να χαιρετίσουνε τους φίλους κι αδερφούς. Χωρίς 
να προφτάσουνε να δώσουνε μηνύματα για τους εχθρούς. Από 
τη μέρα εκείνη γιορτάζουμε «τη θλιβερά επέτειο της φυγής των»

«Η επέτειος. Τραγουδάει η κόκκινη γυναίκα» είπε ο 
Χατζιδάκις.

Σαν και χτες 
τα πουλιά ξεκινήσαν
για του ανέμου τις πηγές
ανοιχτές
οι πληγές
μας σφραγίσανε για πάντα τις γιορτές.
Πες μου που-
πες μου που θα αράξουν τα πικρά
πουλιά
για να στείλω της αγάπης δυο
φιλιά
και να πλέξω μιαν ολόχρυση
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ποδιά
να τυλίξω μες τον ύπνο τα
παιδιά…
που κοιτάν
τα πουλιά
σαν κινάν
κι όλο παν
μακριά
πέρα στο Νοτιά.
Μαγικές
ζωγραφιές
σαν τα όνειρα που πλάθουν συννεφιές
και στιγμές
θλιβερές
σαν τα όνειρα που σμίγουν τις ψυχές
Δεν μπορώ
να προβλέψω που θ’ αστράψει
ο ουρανός
που θα πέσει να ξαπλώσει
ο κεραυνός
τη στιγμή που θάχει αρχίσει
ο εσπερινός
και θ’ αρπάζει με θυμό
ένας γερανός…
τα παιδιά
που κοιτάν
τα πουλιά
καθώς φεύ-
γουν γυμνά
μες την παγωνιά.

Το τρελό κορίτσι με τα μωβ, δίνει μιαν αναπάντεχη διάσταση 
στη συνέχεια:

Το σώμα του Αλκιβιάδη ανασηκώθηκε. Απέκτησε κεφάλι 
αρχαϊκό και μπήκε ευθύς σ’ ένα περίπτερο για να πουλάει 
τσιγάρα. Μα η κάψα του καλοκαιριού και οι ρυθμοί που παίζαν 
οι γειτόνοι δεν τον άφηναν σε ησυχία. Γι’ αυτό τις νύχτες και 
ιδιαίτερα τις ώρες τις μικρές, έβγαζε όλα τα ρούχα του κι έτσι 
όπως ήτανε γυμνός, χόρευε στη μικρή πλατεία ατέλειωτα, ώσπου
να ξημερώσει.
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Ο Χατζιδάκις αναγγέλλει: «Ο Αλκιβιάδης. Τραγουδούν το 
κίτρινο κορίτσι και η κόκκινη γυναίκα μαζί»

Στην πλατεία 
καίει ο πυρετός
Ένα αγόρι
πετάει σαν αητός.
Μας χαρίζει τραγούδια και καπνό
δεν μιλάει μα κοιτά τον ουρανό.
Στην πλατεία
γέρνουν οι μυρτιές
μα τ’ αγόρι
πηδάει μες τις φωτιές.
Το τραγούδι
σβήνει στον καιρό
μα τ’ αγόρι
κλέβει το χορό.
Το κεφάλι θα κόψω απ΄ το λαιμό
να το βλέπω μες στ’ όνειρο χλωμό.
Χελιδόνι
Φύγε στο Νοτιά
Ξημερώνει
έσβησε η φωτιά.

Το τρελό κορίτσι με τα μωβ, παίρνει πάλι το λόγο, για να μας 
δείξει το μεθυσμένο κορίτσι μέσα στον τρελό κόσμο. 
Ακολουθεί το τραγούδι «ο τρελός κόσμος», που το τραγουδάει 
και πάλι ο νέος με τα μέταλλα.

Ο κόσμος γύρω μας είναι τρελός. Φαντάζει σαν παλιές 
φωτογραφίες που μας κοιτάζουνε τυραννικά και μας 
προστάζουνε να θυμηθούμε αυτό που δεν ορίζουμε, ό,τι δεν μας 
ανήκει. Το Μεθυσμένο Κορίτσι οργίζεται και σκίζει τις 
φωτογραφίες σκοτώνοντας περαστικούς, πνίγοντας με τα χέρια 
της ευσπλαχνικούς κυρίους – πρόσωπα ανύπαρκτα, νεκρά για 
το δικό μας κόσμο τον φανταστικό. Τον μόνο κόσμο που έπλασε 
ο Θεός με τη βοήθεια των καπνών, των φυτών και των 
μυρωδικών.

Μαύρο παιδί
κανείς δε σ’ έχει δει.

63



Σημάδι μαγικό
και μάτι φονικό
σε βλέπω τώρα στον γκρεμνό
σώμα γυμνό.
Τι πιστεύεις
τι γυρεύεις
στον ουρανό;
Μια κραυγή
βάφει τον κόσμο με οργή
το παιδί θα πνιγεί
μεθαύριο την αυγή.
Μαύρη σκιά
φύγε μακριά.
Η φλόγα του κεριού
ξεγελά
μα σιωπηλά
καίει το κορμί
δίχως πάθος κι ορμή.
Μαύρο παιδί
ποια νύχτα σ’ έχει δει;
Τραγούδι και βροχή
χαμένη προσευχή
ο κόσμος έγινε πληγή
και τρέμει η γη.
τι πιστεύεις
τι γυρεύεις
χωρίς ψυχή;
Μια φωνή
άγρια τη νύχτα θρηνεί
κι έτσι σβήνει η γιορτή
σαν καμένο χαρτί.
Μαύρη σκιά
στάσου μακριά
Φωνάζουν οι τρελοί
και οι σοφοί
ότι ξανά
θα γεννηθεί
όποιος τώρα χαθεί.

Ο προβολέας φωτίζει και πάλι το τρελό κορίτσι με τα μωβ:
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Μια στέρνα, ένα πηγάδι, απαιτεί προσήλωση και κοίταγμα 
προσεκτικό μέσα στ’ ακίνητο νερό μη τύχει και φανερωθεί 
ταγμένο πρόσωπο ιερό πίσω απ’ το είδωλό μας. Κι αν απ’ τα 
αστέρια που πηδούν σχηματισθείς εσύ, λατρευτικός, 
φανταστικός μες την ακίνητη διαφάνεια του νερού, τότε κι εγώ 
προσεκτικά θα βυθιστώ μες το πηγάδι, θα χαθώ, παντοτινά μαζί 
σου θα ενωθώ, ως την καινούρια αρχή του κόσμου, στο σκοτάδι.

«Οράματα. Τραγουδούν το κορίτσι και η κόκκινη γυναίκα» λέει
ο Χατζιδάκις.

Φως και νερό 
στο πηγάδι κοιτώ
τ’ άστρα μετρώ στο βυθό
το πρόσωπό σου προσπαθώ
να θυμηθώ.
Στο βυθό
θα βρεθούμε εσύ κι εγώ.
Φως και κρασί
το πηγάδι κι εσύ.
Μες στο νερό ταραχή
του κόσμου γίνεται η αρχή
απ’ την ψυχή.
Στο βυθό
θα σε βρω και θα χαθώ.

Το τρελό κορίτσι με τα μωβ μας αφηγείται το τέλος της 
ιστορίας, όπου κυριαρχεί ο φόβος. Ακούγεται και το τελευταίο 
τραγούδι, από τον νέο με τα μέταλλα.

Βυθίστηκε το μεθυσμένο κορίτσι στο νερό. Για πάντα χάθηκε. Τι 
απόμεινε στους παγωμένου δρόμους; Μονάχα ο φόβος. Τώρα 
που το κορίτσι δεν κυκλοφορεί πήραν κουράγιο οι λογικοί και 
κυβερνούν αυτούς που έχουν το θάρρος να ονειρεύονται. Τώρα 
που το κορίτσι χάθηκε απ’ τους δρόμους, κυκλοφορεί 
πανίσχυρος στην πολιτεία ο Φόβος. 

Φόβος φόβος
Το βλέμμα αυτό – που με τυραννά
του κοριτσιού – που μόνο γυρνά
δίχως νόμο – μες το δρόμο.
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Μ’ ένα πάθος εχθρικό
το πλήθος γύρω σου νεκρό
σε προσπερνάει
με πανικό.
Δεν υπάρχω ούτε μπορώ
τα χείλια σου να ξαναβρώ
να σε φιλήσω
και να σωθώ.
Φόβος φόβος
Χίλια πόδια χίλια χέρια
πληγωμένα καλοκαίρια
απ’ το φόβο
μες το φόβο.
Κι αν το αίμα ξεχειλίσει
σαν ποτάμι θα κυλήσει
μες το φόβο
απ’ το φόβο.
Οι βροχές δεν σταματούν
χιλιάδες μάτια σε κοιτούν
σ’ αναγνωρίζουν
και σε ρωτούν.
Αν υπάρχεις κι αν μπορείς
να βρεις το δρόμος σου νωρίς
μη σε προφτάσει
και σε δικάσει
η οργή της Γης.
Στάσου φύγε
Γειά σου μόνος
Θα…χα…θώ…

Μόλις έσβησαν οι τελευταίες νότες, ακούστηκε ένα δυνατό 
χειροκρότημα, από τον Μάνο Ελευθερίου. Αυθόρμητα 
χειροκροτήσαμε κι εγώ με τον Ζαχαριουδάκη – και το 
αφεντικό που παρακολουθούσε τόση ώρα χωρίς να τον έχουμε
πάρει είδηση. Οι μουσικοί και οι τραγουδιστές είχαν καρφώσει
τα μάτια τους στον συνθέτη. «Καλά…» είπε ο Χατζιδάκις, «δυο 
τρία σημεία που πρέπει να προσέξουμε, θα σας τα πω μετά. 
Διάλειμμα τώρα!»

Ο Χατζιδάκις προχώρησε προς το τραπέζι που καθόταν ο 
Ελευθερίου. Κάθισε, έβαλε ένα τσιγάρο στην πίπα του και το 
άναψε. «Ώστε ο Μαρκόπουλος γράφει πιο ζωηρά, ε; θα το 

66



θυμάμαι!» Γέλασαν όλοι, ακόμα κι εγώ. Ξαφνικά ο Χατζιδάκις 
στράφηκε προς το μέρος μου. «Σου άρεσε εσένα;» με ρώτησε. 
«Πολύ» απάντησα, με ειλικρίνεια. «Για πες μου τότε, τι 
κατάλαβες;» Έμεινα άναυδος, αλλά στο τέλος ψιθύρισα την 
αλήθεια: «τίποτα…» Γέλασαν όλοι – κι εγώ κοκκίνισα, αλλά δεν
παρεξηγήθηκα. «Όταν το ξανακούσω, θα καταλάβω!» είπα με 
αυτοπεποίθηση.

Ο Μάνος Ελευθερίου χτύπησε την πίπα του στο πλάι του 
τραπεζιού, άδειασε τα καμένα και άρχισε να την ξαναγεμίζει. 
«Θα καταλάβεις ένα μέρος» είπε ήσυχα. «Ένα πρώτο επίπεδο. 
Μετά, με τον καιρό, θα καταλαβαίνεις όλο και περισσότερα». 
Ο Μάνος Χατζιδάκις γέλασε και είπε: «Στο τέλος θα 
καταλαβαίνει περισσότερα κι από εμάς που το γράψαμε! Δεν 
είναι τίποτα πολύπλοκο Μάνο, θέλει απλώς άσκηση, όπως όλα
τα ακριβά πράγματα! Με συγχωρείτε τώρα, πάμε πάλι 
πρόβα…»

Ο Ζαχαριουδάκης μου έγνεψε να φύγουμε. «Θα μείνω. Θέλω 
να το καταλάβω!» του είπα.

*

Μια πρώτη μορφή του έργου τελείωσε τις πρωινές ώρες της 
25ης Οκτωβρίου 1973 και ολοκληρώθηκε στην οριστική του 
μορφή στις 16 Ιανουαρίου 1974, σημειώνει ο Μάνος 
Χατζιδάκις.

Έχουν περάσει κιόλας 32 χρόνια. Η ακρόαση του έργου 
υπήρξε για μένα μια συγκλονιστική αποκάλυψη: ένας 
ποιητικός και μουσικός θησαυρός, ένα από τα πολλά 
κορυφαία επιτεύγματα του μεγάλου Μάνου Χατζιδάκι, μια 
υψηλή αισθητική απόλαυση – και συνάμα μια ασυνήθιστα 
τολμηρή πρόσκληση για κατάδυση στα βαθιά σκοτάδια της 
ανθρώπινης τραγωδίας, για αναζήτηση αυτογνωσίας – χωρίς 
δεδομένο το χάπυ έντ. Μάλλον, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει 
χάπυ έντ.

Τραγουδούν ο Γιάννης Δημητράς (Η μπαλλάντα του οδοιπόρου,
Κρίση – στίχοι Μάνος Ελευθερίου), η Μαρία Κάτηρα (Τα 
σπασμένα ποδήλατα, Στα νερά του Ιορδάνη – στίχοι Μάνος 
Ελευθερίου). Οι στίχοι στα τραγούδια του δεύτερου μέρους 
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ανήκουν στον Μάνο Χατζιδάκι. Ο Ευτύχιος Χατζητοφής 
τραγουδά Το μεθυσμένο κορίτσι, τον τρελό κόσμο και τον φόβο. 
Η Βερενίκη Βαλαρή τραγουδά την επέτειο – και μαζί με την 
Εύα Καναβαράκη τον Αλκιβιάδη και τα οράματα. Τα 
αφηγηματικά μέρη ερμηνεύει η Ελένη Μανιάτη. Παίζουν οι 
καλύτεροι μουσικοί εκείνης της εποχής: Βράσκος, 
Δεσποτίδης, Καψάλης, Ροδουσάκης, Φάμπας, Τενίδης, 
Μανωλιδάκης, Κριθάρη, Κατσικάκης, Ψωμιάδης, 
Καρακατσάνης, Γκίνος, Ρέγγιος, Φάρου, Νίκος και Γιώργος 
Λαβράνος, Διακογιώργης, Ζουγανέλης, Πολυκανδριώτης, 
Τόμπρας, Παναγοπούλου. Το εξώφυλλο έχει φιλοτεχνήσει ο 
Γιώργος Σταθόπουλος. Ηχολήπτες ήταν ο Γιαννακόπουλος και 
ο Σμυρναίος.

Όσα υποτίθεται ότι λέει ο Μάνος Χατζιδάκις στην έναρξη της 
παράστασης, είναι δικό του κείμενο, παρμένο από το δίσκο 
ακτίνας (ΝΟΤΟS / LYRA). Από εκεί προέρχεται και η 
φωτογραφία. 
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