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Κυρίεσ και κφριοι, ςτο γνωςτό τραγοφδι του Μ. Θεοδωράκθ από το ιερατικό του ζργο, 

το 1962, «του Νεκροφ Αδελφοφ», το ζργο τθσ εκνικισ ςυμφιλίωςθσ, «...ςτα περβόλια μεσ 

ςτουσ ανκιςμζνουσ κιπουσ αν ςε πάρω, Χάρε, ςτο κραςί, αν ςε πάρω ςτον χορό και ςτο 

τραγοφδι τότεσ χάριςζ μου μιασ νυχτιάσ ηωι..», αυτό το πάλεμα με τον Χάρο είχε γίνει πολλζσ 

φορζσ ςτθ ηωι του, αλλά ο ίδιοσ ο Μίκθσ πάντα ζβγαινε νικθτισ. Σο άςτρο που τον φϊτιηε ςε 

όλθ του τθ ηωι τον «ζςωηε», ϊςτε να «φφγει» πζρυςι πλιρθσ θμερϊν, αλλά θ τφχθ του αυτι 

ιταν και δικι μασ τφχθ· διότι αν είχε πεκάνει νζοσ ςε μία από τισ πολλζσ φορζσ, που τον 

επιςκεπτόταν ο κάνατοσ, ο ελλθνικόσ λαόσ κα είχε ςτερθκεί ζνα μεγάλο πολιτικό παραςτάτθ 

του, ζνα μεγάλο μουςικό, που ιταν πάνω από τα κοινά ανκρϊπινα μζτρα·  αυτόσ ο 

Οικουμενικόσ Ζλλθνασ. τθν χϊρα μασ τρεισ γενιζσ Ελλινων ςυναντικθκαν μαηί του και με το 

ζργο του, ζηθςαν μαηί του μια ςχζςθ βακιά, μουςικι, κοινωνικι, ιδεολογικι, πολιτικι· ο 

γνωςτόσ ςτίχοσ του Γιάννθ Ρίτςου από τον «Επιτάφιο» «...ςτισ φλζβεσ ολουνϊν ζμπα βακιά 

και ηιςε» πραγματοποιικθκε και ωσ ςχζςθ ηωισ κα ςυνεχίςει να υπάρχει ςτθ μακρά 

διάρκεια του χρόνου και πάντα κα «βροντάνε ςτράτεσ κι αγορζσ, μπαλκόνια και ςοκάκια». Ο 

αγαπθμζνοσ μασ Μίκθσ κα ηει για πάντα, το ζργο του  δεν ταυτίηεται με το διάςτθμα τθσ ηωισ 
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του, διατρζχει τουσ αιϊνεσ του ιςτορικοφ χρόνου και ωσ δθμιουργία αποτελεί μιαν άςβθςτθ 

φωτιά για το μζλλον. Είναι κλαςικόσ. 

Ο Μίκθσ Θεοδωράκθσ, εκτόσ τθσ βιωματικισ ηωντανισ ςχζςθσ ηωισ με το μουςικό ζργο 

του, είναι μζγα κζμα μελζτθσ, όπωσ ςτο παρόν βιβλίο τθσ κυρίασ Αναςταςίασ Βοφλγαρθ, από 

τισ γνωςτζσ εκδόςεισ «ΙΑΝΟ». Θ ςυγγραφζασ άντεξε το βάροσ τθσ πολιτικισ ιςτορίασ και του 

ζργου του Μ. Θεοδωράκθ, χωρίσ να τθν λυγίςει. Σο εγχείρθμα ιταν πολφ δφςκολο· θ 

βιογραφία είναι ζνα απαιτθτικό γραμματειακό είδοσ, που πρϊτοσ το ζφκαςε ςε μεγάλα φψθ 

ο Πλοφταρχοσ με το περίφθμο ζργο του «Βίοι παράλλθλοι», γίνεται όμωσ ακόμθ 

δυςκολότερο, επειδι δεν υπάρχει ςυςτθματικι παράδοςθ ςτθ νζα ελλθνικι γραμματεία και 

επειδι πρόκειται για ςφγχρονθ βιογραφία και μάλιςτα ενόσ Μίκθ Θεοδωράκθ. Σο ζργο του 

το μελετοφςε επί 25 χρόνια και τθν τιμθτικι αποδοχι του βιβλίου τθσ τθν ζλαβε από τον ίδιο, 

ο οποίοσ ςτον πρόλογό του αναφζρει για τθν Αναςταςία Βοφλγαρθ: «...ζχω απόλυτθ 

ςυναίςκθςθ του μεγζκουσ τθσ μόρφωςθσ, τθσ φανταςίασ και τθσ πνευματικισ και 

διειςδυτικισ τθσ ικανότθτασ». Ο ίδιοσ ςυμμετζχει άλλωςτε ενεργά, τθν ενκαρρφνει, τθσ 

διακζτει πολφτιμο ιςτορικό υλικό και οι ςυηθτιςεισ  που είχε μαηί ςασ, κυρία Βοφλγαρθ, 

φανταηόμαςτε ότι κα ιταν ςυναρπαςτικζσ. 

το βιβλίο ςασ «Μίκθσ Θεοδωράκθσ: Σαξίδι ςτον ωκεανό τθσ Μουςικισ και τθσ 

Ιςτορίασ», αναμετρθκικατε με αυτόν τον γίγαντα και καταφζρατε να  εκφράςετε  και το 

επαναςτατικό πολιτικό του ανάςτθμα και τισ ακάνατεσ πνοζσ του τεράςτιου ζργου του. Ο 

τίτλοσ τθσ ςυγγραφικισ εργαςίασ ςασ ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτο περιεχόμενό τθσ· πράγματι 

ο αρχετυπικόσ Ζλλθνασ, ο ομθρικόσ Οδυςςζασ, ο Μ. Θεοδωράκθσ, ωσ ο ςφγχρονοσ 

Οδυςςζασ, ταξίδεψε μζςα ςτον ωκεανό του 20ου και των αρχϊν του 21ου αι., πάντοτε παρϊν 

ςτισ μεγάλεσ προκλιςεισ τθσ ιςτορίασ, από 15 χρονϊν που ζφυγε κρυφά από το ςπίτι του να 

πάει να πολεμιςει το 1940 ςτο μζτωπο τθσ Αλβανίασ και τον ζπιαςαν ςτθ Λάριςα και τον 

γφριςαν πίςω, μζχρι ςτα βακιά γεράματα ςτισ διαδθλϊςεισ τθσ πλατείασ υντάγματοσ με τα 

δακρυγόνα  τον Φεβρουάριο του 2012 και ςτθ ςυνζχεια με τισ παρεμβάςεισ του μζχρι τον 

κάνατό του, εκφράηοντασ όλεσ αυτζσ τισ διακυμάνςεισ τθσ ιςτορίασ ςτο μουςικό ζργο του. 

Ζνα ταξίδι-τραγοφδι, ταξίδι-«Άξιον Εςτί», -«Ρωμιοςφνθ», ταξίδι «Κράτθςα τθ ηωι μου»-του 

Γιϊργου εφζρθ-«Κράτθςα τθ ηωι μου ταξιδεφοντασ ανάμεςα ςτα κίτρινα δζντρα κατά το 

πλάγιαςμα τθσ βροχισ ςε ςιωπθλζσ πλαγιζσ φορτωμζνεσ με τα φφλλα τθσ οξιάσ, καμιά φωτιά 

ςτθν κορυφι τουσ· βραδιάηει. Κράτθςα τθ ηωι μου·», ταξίδι-Γενικό Σραγοφδι-«Canto 

Heneral» ςτισ κάλαςςεσ και ςτα βουνά των λαϊν τθσ γθσ ζωσ τουσ ουρανοφσ τθσ υμπαντικισ 

Αρμονίασ τθσ φιλοςοφικισ του ςκζψθσ. Σαυτόχρονα και ζνα ταξίδι δικό μασ, καβαφικό, μζςα 

ςτθ δικι του ηωι και πάντα ςτον χωρίσ κάνατο ζργο του, μζςα ςτο οποίο υπάρχουμε και 

εμείσ, ο ελλθνικόσ λαόσ, τον οποίο κζλθςε να ανυψϊςει ςτα υψθλά επίπεδα τθσ ποίθςθσ και 

τθσ μουςικισ, ςτθν άνω Ελλάδα με τισ κακαρζσ γραμμζσ τθσ, ωσ αντιςταςιακό, αναγεννθτικό 

και πνευματικό όραμα. 

Θ ςυγγραφζασ, ταυτόχρονα, ζχοντασ πλιρθ ςυνείδθςθ τθσ κεμελιακισ επιςτθμονικισ 

ςυνκικθσ, τθσ διαλεκτικισ ςχζςθσ εποχισ και ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ  δεν αφαιρεί τον 

Μίκθ Θεοδωράκθ από τθν ιςτορικι πραγματικότθτα που τον γζννθςε, γράφει 

χαρακτθριςτικά: «Ήταν εκείνοσ που είχε βγει από το μεγαλείο τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ, το 
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καμίνι του Εμφυλίου και των ματαιωμζνων ονείρων του», όπωσ και ολόκλθρθ θ ακάνατθ 

γενιά του που ςφυρθλατικθκε ς’ αυτά τα γεγονότα· γενικότερα κα λζγαμε ότι ο 

νεοελλθνικόσ πολιτιςμόσ ςτα μεγάλα του φψθ εκπιγαςε από το ανυπζρβλθτο 1821 και τθ 

ςυνζχειά του το Ζποσ ςτα αλβανικά βουνά και τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ, 1940-1944, με 

ενδιάμεςεσ τισ χαίνουςεσ πλθγζσ τθσ Μικραςιατικισ Καταςτροφισ και τα άνκθ τθσ 

δθμιουργίασ που τισ εποφλωςαν· μετά τον πόλεμο, ςτθ δεκαετία του 1960 και μετά το 

ςκοτάδι ςτα χρόνια τθσ επτάχρονθσ δικτατορίασ ζχουμε ακόμθ μζχρι ςιμερα όλθ εκείνθ τθν 

πνευματικι ζκρθξθ των κορυφαίων Ελλινων ςτθν ποίθςθ, τθ μουςικι, το τραγοφδι, το 

κζατρο, τον κινθματογράφο, τθ φιλοςοφία, τισ επιςτιμεσ, οποίοι δεν μιμοφνται, δεν 

περιγράφουν, αλλά δθμιουργοφν, εκφράηοντασ ςε μιαν ανϊτερθ ςφνκεςθ, τθν ιςορροπία 

ανάμεςα ςτθν παράδοςθ και τθν καινοτομία, ςτο λαϊκό και το ζντεχνο· και πράγματι υπιρξε 

μια ελλθνικι πνευματικι αναγζννθςθ, που πζτυχε και μάλιςτα ςε υψθλό επίπεδο με 

οικουμενικι αξία. τθν τελευταία ενότθτα του βιβλίου τθσ θ ςυγγραφζασ παρουςιάηει «Σο 

ζντεχνο λαϊκό τραγοφδι από τθ χοφντα ζωσ ςιμερα» και βλζποντασ κανείσ ςυγκεντρωτικά 

όλθ τθν πλειάδα των Ελλινων μουςικϊν και τουσ Ζλλθνεσ ποιθτζσ που ζχουν μελοποιιςει, 

αυτό δικαιϊνει πλιρωσ τθν εξαιρετικι πρόταςι τθσ  για «...τθν ανάγκθ ίδρυςθσ ενόσ μεγάρου 

μουςικισ αμιγϊσ ελλθνικισ· ζναν τόπο επιςτθμονικισ μελζτθσ, διδαςκαλίασ, ανάδειξθσ και 

διάδοςθσ ςτθν ανκρωπότθτα τθσ ελλθνικισ μουςικισ από τθν αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα. 

Αρχαίοι τρόποι, βυηαντινό μζλοσ, δθμοτικό τραγοφδι, ελλθνικι ςυμφωνικι μουςικι, όπερα 

και οπερζτα, αςτικό τραγοφδι, ρεμπζτικο, λαϊκό, ζντεχνο λαϊκό τραγοφδι, ελλθνικό ροκ-ποιοσ 

άλλοσ λαόσ ζχει τόςο πλοφςια μουςικι παράδοςθ και τόςο μακρά μουςικι διαδρομι, τριϊν 

χιλιάδων χρόνων;». Θ Πολιτεία, με τουσ κεςμοφσ τθσ-και πρωτίςτωσ το Τπουργείο 

Πολιτιςμοφ- κα πρζπει να προχωριςει ςτθν άμεςθ υλοποίθςθ αυτισ τθσ πρόταςθσ τθσ 

ςυγγραφζωσ, άλλωςτε ο πολιτιςμόσ, οι τζχνεσ, οι επιςτιμεσ και τα γράμματα είναι ο 

προνομιακόσ χϊροσ τθσ Ελλάδασ ςε διεκνζσ επίπεδο· αυτι είναι θ ςφγχρονθ οικουμενικότθτα 

του Ελλθνιςμοφ· πρζπει να υπάρξει μια πνευματικι κινθτοποίθςθ για να γίνει πράξθ ο 

εκνικόσ αυτόσ ο ςτόχοσ. 

Θ ςυγγραφζασ για λόγουσ μεκοδολογικοφσ-και όχι με αξιολογικά κριτιρια- εξ αιτίασ 

του τεράςτιου μουςικοφ ζργου του Μ. Θεοδωράκθ και τθσ μεγάλθσ χρονικισ περιόδου τθσ 

αγωνιςτικισ του παρουςίασ, με βαςανιςτιρια, εξορίεσ και φυλακίςεισ, ιδθ από τθν περίοδο 

τθσ Ναηιςτικισ Κατοχισ με τθ ςυμμετοχι του ςτο Εκνικό Απελευκερωτικό Μζτωπο (ςτο 

ΕΑΜ), επζλεξε να οριοκετιςει το κζμα τθσ ωσ προσ το μουςικό του ζργο ςτο ζντεχνο λαϊκό 

τραγοφδι και ωσ προσ τθν πολιτικι επαναςτατικι του παρουςία ςτουσ αγϊνεσ του ελλθνικοφ 

λαοφ με τον θγετικό πρωτοποριακό του ρόλο ςτθν Αριςτερά ωσ Προζδρου ςτο κίνθμα των 

Λαμπράκθδων (1963-1967), ωσ βουλευτι τθσ ΕΔΑ, Προζδρου ςτο Πανελλινιο 

Αντιδικτατορικό Μζτωπο (1967-1974) και ςτουσ μεταπολιτευτικοφσ αγϊνεσ ζξω και μζςα ςτθ 

Βουλι· υπιρξε ςυνεργαηόμενοσ βουλευτισ με το ΚΚΕ (1981-1985) και ωσ ςυνεργαηόμενοσ 

αριςτερόσ ςτθν κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ, κατά τα ζτθ 1990-1992, ςτο πολιτικό πνεφμα των 

προθγουμζνων ςυνεργαςιϊν ΝΔ-Αριςτεράσ (Κυβζρνθςθ Σηανετάκθ), το 1989, ΝΔ-ΠΑΟΚ-

Αριςτεράσ (Οικουμενικι Κυβζρνθςθ Ηολϊτα), 1989-1990 και αργότερα ςτα χρόνια των 

μνθμονίων, ωσ Ιδρυτισ και Πρόεδροσ τθσ Κίνθςθσ Ανεξάρτθτων Πολιτϊν «πίκα». 
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Ο Μ. Θεοδωράκθσ ζτυχε τθσ παγκόςμιασ αναγνϊριςθσ, όπωσ τραγουδοφςε ςε ζνα 

αντιδικτατορικό του τραγοφδι, «Από τθν Αυςτραλία ςτον Καναδά κι από τθν Γερμανία ςτθν 

Σαςκζνδθ ςε φυλακζσ, ςε βουνά και ςε νθςιά διαςκορπιςμζνοι οι Ζλλθνεσ...», ο ίδιοσ θ φωνι 

τθσ ελευκερίασ των λαϊν. τισ 29 Ιουλίου του 1985, τθν θμζρα των γενεκλίων του-φαίνεται 

απίςτευτο, και όμωσ είναι γεγονόσ-πζντε χιλιάδεσ χορωδοί ξεκίνθςαν από το Γκζτεμποργκ 

τθσ ουθδίασ και ζκαναν περιοδεία ςε διάφορεσ πόλεισ αυτισ τθσ χϊρασ παρουςιάηοντασ το 

«Άξιον Εςτί»· ο λαόσ τθσ ουθδίασ με αυτόν τον τρόπο τοφ απζνειμε το δικό του Νόμπελ.  

Αλλά ιδθ πριν τθν κάκοδό του από το Παρίςι ςτθν Ελλάδα, το 1960, είχε τφχει τθσ 

παγκόςμιασ αναγνϊριςθσ με το ςυμφωνικό του ζργο, είχε αναγνωριςκεί ωσ ο καλφτεροσ 

νζοσ ςυνκζτθσ τθσ Ευρϊπθσ και με μια εξαιρετικι ςταδιοδρομία ςτθν Αμερικι ωσ ςυνκζτθσ 

κινθματογραφικισ μουςικισ. Αλλά ςε μια από τισ κορυφαίεσ του ςτιγμζσ, κακϊσ 

αποκεϊνεται ςτο κζατρο Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου, το 1959, με το ζργο του ςουΐτα για 

μπαλζτο «Αντιγόνθ», απευκυνόμενοσ ςτθ γυναίκα του, τθ Μυρτϊ, τθσ λζει: «Να φφγουμε, 

δεν ζχουμε ςχζςθ με αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ [εννοϊντασ τθν αγγλικι αριςτοκρατία και τουσ 

βαςιλείσ τθσ]»-και παίρνει τθ μεγάλθ απόφαςθ να εγκαταλείψει μιαν ζτοιμθ διεκνι καριζρα 

και να κατζβει ςτθν Ελλάδα να ηυμωκεί με τα δάκρυα και τουσ αγϊνεσ του ελλθνικοφ λαοφ, 

ζχοντασ μελοποιιςει τον «Επιτάφιο» του Γιάννθ Ρίτςου. Και με αυτό το πνεφμα κα πορευτεί 

μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του.  

ε ζνα ςτίχο του ο ποιθτισ Άγγελοσ ικελιανόσ ςυνκζτει όλθ τθν ελλθνικι παράδοςθ: 

«Γλυκό μου βρζφοσ, Διόνυςζ μου και Χριςτζ μου…»,  ανικει ςτο ποίθμά του «Διόνυςοσ επί 

λίκνω», που γράφτθκε μια νφχτα των Χριςτουγζννων μζςα ςτθ Ναηιςτικι Κατοχι. Θ γζννθςθ, 

τα πάκθ και θ κάκαρςθ· θ γζννθςθ, θ ςταφρωςθ και θ ανάςταςθ. Ο Μ. Θεοδωράκθσ, 

αργότερα, κα πιάςει το νιμα και ςτα μουςικά ζργα του, Διόνυςοσ και Κϊςτασ Καρυωτάκθσ ι 

Οι Μεταμορφϊςεισ του Διόνυςου, ο εν λόγω κεόσ είναι το ςϊμα τθσ ελλθνικισ νεολαίασ ςτισ 

μεγάλεσ αγωνιςτικζσ τθσ ςτιγμζσ, είναι το ςϊμα του ελλθνικοφ λαοφ, που εξουδετερϊνεται 

από τισ ανεμικζσ τθσ ιςτορίασ· και όπωσ γράφει ο ίδιοσ για το παραπάνω ζργο του: «τθν 

πραγματικότθτα, Διόνυςοσ είναι ο ελλθνικόσ λαόσ και ιδιαίτερα όςοι αγωνίςτθκαν και 

κυςιάςτθκαν για τθν Ελλάδα και οι οποίοι και ςτισ δφο απελευκερωτικζσ περιόδουσ 1821 και 

1941 καταδιϊχκθκαν ςαν προδότεσ από εξουςίεσ ςτθριγμζνεσ ςε ξζνεσ δυνάμεισ…Όμωσ το 

πρόβλθμα για τθν Εξουςία είναι πωσ ο Διόνυςοσ είναι κεόσ. Επομζνωσ, όπωσ όλοι οι 

ςφγχρονοι ιρωεσ τθσ νεοελλθνικισ μυκολογίασ, ο Λαμπράκθσ, ο Πζτρουλασ, και ο 

Παναγοφλθσ, είναι ακάνατοσ. Επομζνωσ, ζνασ τρόποσ μόνον υπάρχει για να γλιτϊςει θ 

πυραμιδικι Εξουςία από τθν επαναςτατικι παρουςία του Διονφςου, κατ’ επζκταςθ και του 

διονυςιακοφ πνεφματοσ: Να τον ρίξει ςε λάκκο βακφ κι από πάνω να τον ςκεπάςει με 

τςιμζντο. Όμωσ κι αυτι τθν εκδοχι ο κεόσ του οίνου τθν αντιμετωπίηει με αιςιοδοξία». 

Σο 1974 είναι θ μεγάλθ δθμοκρατικι τομι τθσ Μεταπολίτευςθσ. Ο Μ. Θεοδωράκθσ, τον 

Ιανουάριο του 1973, όπωσ αναφζρει θ ςυγγραφζασ, ιδθ με ζξι ςχεδόν χρόνια δικτατορικό 

κακεςτϊσ, ς’ αυτιν τθν κρίςιμθ καμπι τθσ ιςτορίασ μασ, αφοφ οι αντιδικτατορικζσ πολιτικζσ 

δυνάμεισ ιταν αδφνατον να ςυνεννοθκοφν, παρά τισ επίμονεσ προςπάκειεσ του ίδιου για 

ενότθτα, και δεν φαινόταν ςτον ορίηοντα θ πτϊςθ του, αιςκανόμενοσ βακιά το πατριωτικό 

δθμοκρατικό του χρζοσ προτείνει τθ «λφςθ Καραμανλι», χωρίσ να λογαριάςει το πολιτικό 
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κόςτοσ-μζγιςτο μάκθμα πολιτικισ ευκυκριςίασ-που τελικά αποδείχκθκε ότι ιταν θ μόνθ 

εφικτι λφςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυγκυρία για γριγορθ και ομαλι μετάβαςθ ςτθ Δθμοκρατία 

με τθν αποκατάςταςθ όλων των ςυνταγματικϊν ελευκεριϊν, τισ οποίεσ οφείλουμε να 

φυλάςςουμε ωσ κόρθν οφκαλμοφ και οι οποίεσ κατοχυρϊνουν, όταν οι περιςτάςεισ το 

επιβάλλουν, τουσ ειρθνικοφσ μαχθτικοφσ αγϊνεσ του λαοφ, ωσ ιςχυρι ζκφραςθ τθσ αρχισ τθσ 

λαϊκισ κυριαρχίασ, ωσ ζνα ςφγχρονο εν τοισ πράγμαςιν «habeas corpus» (μτφρ.: να ζχεισ 

ςϊμα *λαζ+), που ευρίςκεται ςε διαλεκτικι  ςχζςθ με τον κορυφαίο κεςμό τθσ Δθμοκρατίασ, 

τθ Βουλι. 

Οι μεγάλεσ ςυνκζςεισ ςτθν τζχνθ, το ςφγχρονο πνευματικό πρόςωπο τθσ χϊρασ μασ, 

εκφράηονται από τουσ μεγάλουσ δθμιουργοφσ τθσ, οι οποίοι αφομοιϊνοντασ και 

υπερβαίνοντασ ταυτόχρονα τθν παράδοςθ χιλιετιϊν, κατόρκωςαν να παραγάγουν νζα 

κορυφαία ζργα· ο προεξάρχων αρχάγγελοσ Μίκθσ Θεοδωράκθσ αποτελεί τθν κακολικότερθ 

ζκφραςθ τθσ πολιτιςτικισ αναγζννθςθσ τθσ νεότερθσ Ελλάδασ,  είναι ο χαριςματικόσ θγζτθσ 

τθσ πολιτιςτικισ επανάςταςθσ ςτθ μεταπολεμικι Ελλάδα και το πρόςωπο τθσ πνευματικισ 

και πολιτικισ αξιοπρζπειάσ τθσ ςτο εξωτερικό· ακοφςτε με τι ιςτορικι αυτοπεποίκθςθ και 

αίςκθμα πνευματικισ υπεροχισ απαντά ςτθν ερϊτθςθ, αν τον φόβιςε ο ανταγωνιςμόσ τθσ 

δικισ του Ηλζκτρασ με το ίδιο ζργο του τράουσ: «κακόλου, ίςα, ίςα γιατί ιξερα ότι ο 

τράουσ το αντιμετϊπιςε με γοτκικό πνεφμα….Νομίηω ότι ο τράουσ ζχει προςεγγίςει μόνο τθ 

μία τθσ διάςταςθ. τθν όπερά του οι ιρωεσ αλλθλοςπαράςςονται· το ζργο του είναι μια 

κραυγι από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ. Εγϊ όμωσ μεταφζρκθκα ςτισ Μυκινεσ, μζςα ςτθ 

μουςικι μου βλζπεισ τα κυπαρίςςια, μυρίηεισ το κυμάρι, γιατί ηεισ ςτισ Μυκινεσ, είναι θ 

μαγεία τθσ ελλθνικισ γθσ. Εγϊ τθν Ηλζκτρα τθν είδα διαφορετικά...τελικόσ ςκοπόσ μου, όπωσ 

ςτθν Σραγωδία, είναι να αποκομίςω και να προςφζρω τθν αίςκθςθ τθσ απόλυτθσ 

ευδαιμονίασ και τθσ βακφτατθσ χαράσ και λφτρωςθσ...[θ Ηλζκτρα] ζχει το χάριςμα...να [πετά] 

κυριολεκτικά με τα φτερά τθσ αιςκθτικισ δφναμθσ πάνω από το φκαρτό, να [κοιτά] κατάματα 

τον ακροατι-κεατι και να του [λζει] “αξιϊκθκα να ςυνενωκϊ με το μυςτθριακό κζντρο τθσ 

Δθμιουργίασ. Ζγινα φωσ και χαρά. Ακολοφκθςζ με”»· είναι θ ελλθνικι διαχρονία, που τον 

κατοικεί, είναι ο ίδιοσ αγϊνασ του για μιαν Ελλάδα τθσ προκοπισ και τθσ δθμιουργίασ, που 

πρζπει να ζχει ιςότιμθ κζςθ και ενεργό ρόλο ςτο ευρωπαϊκό και παγκόςμιο γίγνεςκαι· και 

αυτό το πνεφμα διαπερνά όλεσ τισ ςελίδεσ του βιβλίου τθσ κυρίασ Α. Βοφλγαρθ· είναι το 

ςφγχρονο αίτθμα για μια νζα αναγζννθςθ, πολιτιςμικι, κοινωνικι και πολιτικι ςτθν Ελλάδα 

και τθν Ευρϊπθ· «κζλουμε λεφτερθ εμείσ πατρίδα και πανανκρϊπινθ τθ λευτεριά», όπωσ 

τραγουδοφςε και πολεμοφςε θ γενιά του και ο ίδιοσ, με βαρφτατο τίμθμα, ανεξάντλθτθ πθγι 

ζμπνευςθσ για το ςιμερα. 

Οι δεςμοί τοφ Μ. Θεοδωράκθ με το Λαφριο δεν ιταν μόνον ωσ κρατοφμενου ςτθ 

Μακρόνθςο, υπάρχει μια φωτογραφία-ςφμβολο, εδϊ ςτο Λαφριο, με τον ίδιο ςτουσ ϊμουσ 

των εργατϊν κλωςτοχφαντουργϊν του «Καρζλλα» κατά τθ μεγάλθ απεργία τουσ το 1964. 

τισ 30 Αυγοφςτου 2003, το απόγευμα, λίγο πριν μεταβοφμε ςτθ Μακρόνθςο για τθ ςυναυλία 

ο Διμοσ Λαυρεωτικισ με ομόφωνθ απόφαςι του αναγόρευςε τον Μ. Θεοδωράκθ ςτθν 

ειδικι τιμθτικι εκδιλωςθ ςτο Σεχνολογικό-Πολιτιςτικό Πάρκο Λαυρίου με τθν παρουςία του, 

ςε επίτιμο δθμότθ του και ονόμαςε με πρόταςθ τοφ ομιλοφντοσ τθν παραλιακι λεωφόρο 
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απζναντι απ’ τθ Μακρόνθςο, ωσ λεωφόρο Μίκθ Θεοδωράκθ. Σον Απρίλιο δε του 2011 

εξζφραςε τθ ςυμπαράςταςι του ςτον αγϊνα τθσ Κερατζασ, δίνοντασ το παρόν ςτα 

οδοφράγματα τθσ κεντρικισ λεωφόρου. 

Μερικζσ θμζρεσ πριν από τισ 30 Αυγοφςτου του 2003, πριν τθν αναγόρευςι του ςε 

επίτιμο δθμότθ του Διμου Λαυρεωτικισ, που είχε ζλκει ςτο Λαφριο για να προετοιμάςει τθ 

ςυναυλία ςτθ Μακρόνθςο, κακόμαςταν, μεταξφ άλλων, ςε ζνα μαγαηί δίπλα ςτο λιμάνι-και 

αξίηει να αναφερκοφμε ςε ζνα ςχετικά άγνωςτο περιςτατικό τθσ ηωισ του. Μάσ μάγευε 

όλουσ με τον χαριςματικό τρόπο τθσ ομιλίασ του. ε μια ςτιγμι μάσ διθγικθκε τθν εξισ 

ςυνταρακτικι ςκθνι: πωσ τθ νφχτα που τον είχαν κτυπιςει αλφπθτα ςτθ Μακρόνθςο, το ίδιο 

βράδυ, ςτα Χανιά, όλθ τθ νφχτα ο πατζρασ του και θ μάνα του κρατοφςαν ςτθν αυλι του 

ςπιτιοφ τουσ, με ζνα λυςςαςμζνο αζρα, το κυπαρίςςι το δικό του, να μθ ςπάςει, γιατί αυτό 

κα ςιμαινε και το τζλοσ του Μίκθ. Μου ηιτθςε να τον κρατιςω από το μπράτςο για να 

κατεβεί τα ςκαλιά και μου ζδειξε ακριβϊσ ςτθν προκυμαία του Λαυρίου το ςθμείο που τον 

ζβγαλαν τθν άλλθ μζρα, ςχεδόν αναίςκθτο, χωρίσ να τον αναγνωρίςει ο  πατζρασ του, ο 

οποίοσ είχε πάρει το πλοίο από τα Χανιά για να ζλκει ςτον Πειραιά και από εκεί ςτο Λαφριο. 

Είπαμε πόςο το ζργο του είναι ςυνδεδεμζνο με τθ ηωι του. Θυμικθκα-και του το ανζφερα- 

το ζργο του, τθν 3θ υμφωνία, όπου υπάρχει θ μελοποίθςθ τθσ «Σρελισ Μάνασ» του 

Διονυςίου ολωμοφ· ιμουν χαροφμενοσ, γιατί κρατοφςα, ζςτω και για λίγο, το μπράτςο τισ 

Ελλάδασ, το μπράτςο τισ ελευκερίασ. Και με τθν απϊλειά του πζρυςι, αμζςωσ ζνιωςα και 

ςυνειδθτοποίθςα πλιρωσ ότι αν κζλουμε να κατανοιςουμε με τι είδουσ ανκρϊπουσ 

ζμοιαηαν οι μακρινοί μασ, Αιςχφλοσ, οφοκλισ, Ευριπίδθσ, αν κζλουμε να πλθςιάςουμε τθν 

πνευματικι τουσ ουςία και μεγαλοςφνθ πρζπει να ςκεφτόμαςτε τον Θεοδωράκθ· ναι θ 

Ελλάδα ζχει αναδείξει τον ςφγχρονο Αιςχφλο τθσ, είναι το πυρφόρο ανάςτθμά τθσ, ανικει ς’ 

εκείνεσ τισ βζλτιςτεσ φφςεισ, που αναφζρονται ςτθν Πολιτεία του Πλάτωνα· ι επίςθσ εκείνθ θ 

ςκθνι να ακουμπά το μζτωπό του ςτο προςκφνθμα του Δομινικου Θεοτοκόπουλου, του Ελ 

Γκρζκο, κατά τθν επίςκεψι του ςτο Σολζδο τθσ Ιςπανίασ και όταν ακοφμε τθ μουςικι του 

ςφνκεςθ  απ’ τισ «Μπαλάντεσ» ςτο ποίθμα του Μανόλθ Αναγνωςτάκθ «Χαρά, Χαρά, ηεςτι κι 

αγαπθμζνθ» να ανζρχεται ςαν τουσ αγγζλουσ ςτουσ πίνακεσ του κορυφαίου ηωγράφου 

ςυνειδθτοποιοφμε πόςο κοντά είναι οι δφο μεγαλφτεροι δθμιουργοί που ανζδειξε ο νεότεροσ 

Ελλθνιςμόσ, ο Δ. Θεοτοκόπουλοσ και ο Μ. Θεοδωράκθσ, αυτοί οι παγκόςμιοι Ζλλθνεσ. 

Κυρίεσ και κφριοι, το εξαίρετο βιβλίο τθσ Α. Βοφλγαρθ μασ βοθκάει να επιςτρζφουμε 

πάντα  ςτο τεράςτιο μουςικό ζργο και ςτισ ιδζεσ του Μ. Θεοδωράκθ, να ηοφμε μ’ αυτά, να 

ιςορροποφμε γφρω μασ και εντόσ μασ, νιϊκοντασ μζςα από τθν αρμονία τθσ μουςικισ του, 

τθν αρμονία τθσ ηωισ,  τθν άςβθςτθ φλόγα του Μ. Θεοδωράκθ, τθ φλόγα τθσ αντίςταςθσ, τθν 

ιςτορικι αντοχι του ελλθνικοφ χρόνου, που εκφράηεται ςε όλο το ζργο του, όταν πάλλονται 

οι καρδιζσ των νζων με τα τραγοφδια του, όπωσ μ’ αυτό «Ήταν πρωί τ’ Αυγοφςτου κοντά ςτθ 

ροδαυγι, βγικα να πάρω αγζρα ςτθν ανκιςμζνθ γθ...» ι ανακαλϊντασ τον ίδιο με ζνα 

ριηίτικο τραγοφδι απ’ τα χϊματα τθσ Κριτθσ, ςτθν οποία κείτεται: «ε ψθλό βουνό ςε ριηιμιό 

χαράκι κάκεται ν’ αϊτόσ, βρεγμζνοσ, χιονιςμζνοσ, ο καχμζνοσ και παρακαλεί τον ιλιο ν’ 

ανατείλει, ιλιε ανάτειλε, ιλιε ανάτειλε.» 
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Κυρίεσ και κφριοι, ςασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ. 


