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του Καρούζου: «Βρε Ελληνα, δεν µε γνώρισες ακόµα; Είµαι ο 
Μίκης. Ο κατευθείαν απόγονος του Γιάννη. Ποιανού Γιάννη; 
Του στρατηγού Μακρυγιάννη, από την Ακρόπολη».

  Τι ταξίδι κι αυτό στη Γερµανία! Θα ζηλέψουµε στο τέλος 
τους Γερµανούς. Τόση αδυναµία σού έχουν; Σε τιµούν περισ-
σότερο από εµάς...

Για µένα αυτό το ταξίδι έχει τεράστια σηµασία. Γιατί θα ανε-
βάσουν τα συµφωνικά µου έργα. Είχα αρχίσει να έρχοµαι 
σε επαφή µε τη συµφωνική µουσική από τα 17 µου χρόνια, 
στην Τρίπολη. Υπάρχει µέσα µου πάντα µια εσωτερική πάλη 
µεταξύ του συµφωνιστή και του τραγουδοποιού. Ενας Πε-
λοποννησιακός Πόλεµος υπάρχει µέσα µου. Θεωρώ τον ε-
αυτό µου Γερµανό συνθέτη που γεννήθηκε στο Αιγαίο και 
Κρητικό τραγουδοποιό που έζησε στο Παρίσι. Η φύση µου 
ήταν δυαδική. Η φύση µου ήταν ιωνική. Ηµουν Ιωνας. Είµαι 
και της καντάδας δηλαδή. Αλλά ήµουν και ∆ωριεύς, γιατί έ-
γραψα συµφωνική µουσική. Η συµφωνική µουσική µού δί-
νει µια µεγάλη ευχαρίστηση, αλλά είναι εγκεφαλική. Με εί-
χε κερδίσει τόσο πολύ στα νιάτα µου, ώστε έγινε το alter ego 

T
α κύτταρα του Μίκη Θεοδωράκη είναι 
πλασµένα από Ελλάδα.

Μέσα στην ερηµότητα της εποχής, 
εκεί πάνω, στον περιφερειακό της Ακροπό-
λεως, ο λέων της οδού Επιφανούς 1 βρυχά-
ται κάθε τόσο. 

Ελλην ευανάγνωστος. Υπέρτερος της εποχής. 
Ενενήντα δύο χρονών. Πριν από 50 χρόνια 

τού είχα πάρει την πρώτη µου συνέντευξη. Εγώ 
νιώθω ότι µέσα κι έξω έχω ρυτίδες. Αυτός δεν 
έχει πουθενά. Ο αθεόφοβος φεύγει για τη Γερ-
µανία σε λίγες µέρες, γιατί οι Γερµανοί, που τον 
τιµούν διαρκώς, έχουν ετοιµάσει µεγάλες εκ-
δηλώσεις και θα παίξουν συµφωνικά του έργα. 

Είναι έτοιµος, επίσης, για τη µεγάλη συναυ-
λία στο Καλλιµάρµαρο. Στις 19 Ιουνίου: «Ολη 
η Ελλάδα για τον Μίκη». Χίλιοι χορωδοί, 6 λυ-
ρικοί και λαϊκοί τραγουδιστές. Μεθαύριο, Τρί-
τη, θα δώσει µετά από καιρό press conference 
στην Ακρόπολη! Στο κρίσιµο ερώτηµα αν νο-
στάλγησε να διευθύνει κι αν µπορεί να το κά-
νει, απαντά ξεκάθαρα: «Μπορώ να διευθύνω 
κι από κάτω». 

Οπως πάντα, αυτή η συνέντευξη ξεκίνησε 
µέσα στον ειδυλλιακό χώρο της µουσικής, για 
να καταλήξει στο κολαστήριο της πολιτικής. Σει-
σµικές δονήσεις πολλών Ρίχτερ και πάλι: «Μια 
κυβέρνηση της Αριστεράς δεν µπορεί να συ-
νεργάζεται µε µια πραγµατικότητα της ∆εξι-
άς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ενωση σήµερα. Η 
Αριστερά πρέπει να προστατεύει τον λαό από 
τέτοια Ευρώπη και όχι να συνεργάζεται. Αυτή 
είναι η ασχηµία». 

«Αν έρθει ο Κυριάκος, δεν ξέρει τι τον περι-
µένει. ∆ιότι ο λαός σήµερα δεν βγαίνει να δια-
µαρτυρηθεί έντονα, επειδή είναι στην εξουσία 
η δική του κυβέρνηση. Η Αριστερά είναι πλει-
οψηφία στον λαό µας σήµερα. Aυτοµάτως, αν 
κυβερνήσει ο Μητσοτάκης και το πράγµα πα-
ραµείνει ως έχει, όλος ο λαός θα εναντιωθεί. 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο περισσότερος κόσµος». 

∆εν συνεχίζω. Υπάρχουν κεραυνοί και χρει-
άζεστε κι εσείς αλεξικέραυνο.

Τον άκουγα µαγεµένος, πώς εξοντώνει τις 
ιδεολογίες, ακόµη και τη δική του. Πώς σαρ-
κάζει την Ιστορία. Πώς αποκαλύπτει τα χουνέ-
ρια και τις πλεκτάνες των πολιτικών. Πώς δεν 
λυπάται φίλους, συντρόφους, όταν είναι να πει 
την αλήθεια για την Ελλάδα. 

Το βάρος του είναι πάνω από 100 κιλά. Αλ-
λά αυτό είναι συµπαντικό βάρος. Ο τελευταίος 
Μεγάλος Ελληνας, σε µια -όπως πάντα- µαρα-
θώνια συνέντευξη δύο ωρών και ενώ µία αντι-
προσωπεία του Πανεπιστηµίου της Κύπρου εί-
χε φτάσει για να του ανακοινώσει πως τον ανα-
γορεύει σε επίτιµο διδάκτορα, χαµογέλασε ευ-
χαριστηµένος και µου είπε: «Σήµερα έχω σκη-
νοθετήσει τη φωτογραφία που θα βγάλουµε. 
Θα βγω στον εξώστη µου µετά από πολύ και-
ρό. Και θα βγω όρθιος φωτογραφία. Ορθιος, 
έτσι, πάνω από την Αθήνα». 

Τον έβλεπα, λοιπόν, µπροστά από τον Παρ-
θενώνα και θυµόµουν εκείνη την περιγραφή 

«Αυτή η Ευρώπη θέλει
 αλυσίδες στους λαούς»

ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΛΙΑΝΗΣ

γράφει

Ο Μίκης Θεοδωράκης 
µιλά στον Γιώργο Λιάνη,
σε µια εκ βαθέων 
εξοµολόγηση

«Μια κυβέρνηση της Αρι-
στεράς δεν µπορεί να συνερ-
γάζεται µε µια πραγµατικό-
τητα της ∆εξιάς, όπως είναι η 
Ευρωπαϊκή Ενωση σήµερα»

µου. Ηθελα να γίνω απόλυτος µαθηµατικός. 
Ηµουν αριστούχος µαθηµατικός. Ο καθηγη-
τής των Μαθηµατικών µε θεωρούσε καλύ-
τερο από εκείνον. Αλγεβρα, τριγωνοµετρία, 
αλγόριθµους, στερεοµετρία, τα ’παιζα στα 
δάχτυλα. Η συµφωνική µουσική είναι αριθ-
µοί. Ολες οι µεγάλες φόρµες της συµφωνι-
κής µουσικής εδράζονται πάνω στην Αριστο-
τέλεια Αρχή της δηµιουργίας ζωής µε ζεύγη 
αντιθέτων. Με το που έγινα όµως συµφω-
νιστής, άνοιξαν οι πόρτες της Ανατολής για 
µένα. Με κάλεσαν στο Ανατολικό Βερολίνο. 
Μου παρήγγειλαν το «Κάντο Χενεράλ», ελα-
φρώς συµφωνικό έργο, και στη συνέχεια άλ-
λα κλασικά συµφωνικά µου έργα.
  Οι Γερµανοί, τώρα τον Μάιο, τι θα ανε-

βάσουν;
Τη ∆εύτερη Συµφωνία µου και το τρίτο µέ-
ρος της Τρίτης, καθώς και το «Τραγούδι της 
Γης», που µου το ’χε παραγγείλει το Θέατρο 
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Μπολσόι της Μόσχας. «Να γράψεις, Μίκη, 
κάτι ενάντια στην πυρηνική απειλή». Κι έ-
γραψα αυτό. 
  Μα και τώρα η πυρηνική απειλή υπάρχει. 

Δεν είδες τα καμώματα του Κορεάτη; Βρυχά-
ται η Κορέα, βρυχώνται και οι ΗΠΑ... 

Ο πυρηνικός πόλεμος είναι προ των πυλών. 
  Γιατί; 
Είναι ο εγκληματικός χαρακτήρας που έχου-
με όλοι μέσα μας. Ο άνθρωπος είναι ένα σύ-
νολο λογικής και υπερλογικής και ενίοτε κτη-
νωδίας. Ο Μαρξ έπεσε έξω γιατί πίστευε ό-
τι ο άνθρωπος είναι μόνο «λογικό ον». Επε-
σε έξω όταν καταργούσε τη θρησκεία. Το 
μέγα ερώτημα του ανθρώπου είναι: «Από 
πού ήρθα και πού πάω;». Κι αυτό το καλύ-
πτει η θρησκεία. 
  Ηταν λάθος αυτό του Μαρξ; 
Ναι, ασφαλώς. Θεώρησε τον πολιτισμό εποι-
κοδόμημα. Για μένα, η βασική ταξική διαφο-
ρά δεν είναι οικονομική. Είναι πολιτισμική.
  Τι ωραία που το λες! Συμπίπτεις απολύτως 

με τον Οδυσσέα Ελύτη, που γράφει: «Μια α-
ξιέπαινη ροπή, να ενωθούν σε ενιαία μονά-
δα οι λαοί της Ευρώπης, προσκόπτει σήμε-
ρα στην αδυναμία να συμπέσουν τα τροφι-
κά και υπερτροφικά σκέλη του πολιτισμού 
μας. Οι αξίες μας, ούτε αυτές δεν αποτελούν 
κοινή γλώσσα»...

Τον Μεσαίωνα, στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, Γαλλία, Ισπανία, υπήρχε βάραθρο που 
χώριζε τον λαό. Τους πλούσιους και έχοντες 
από τους φτωχούς, τους δουλοπάροικους. 
Στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ποτέ άβυσσος α-
νάμεσα σε Ελληνα με Ελληνα. Ο πόλεμος που 
κάναμε εναντίον των Τούρκων ήταν εθνικοα-
πελευθερωτικός. Ο λαός μας ενώθηκε και η 
ένωση αυτή ήταν ακόμα πιο ισχυρή γιατί οι 

Τούρκοι ήταν αλλόθρησκοι. Ο δικός μας πόλεμος ήταν 
Ελληνες εναντίον εχθρού. Δεν ήταν Γάλλος εναντίον 
Γάλλου και Ισπανός εναντίον Ισπανού. Θέλω να σου 
πω και κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει μουσική για 
δούλους. Δεν υπάρχει τέχνη για δούλους. Εμείς αντι-
μετωπίσαμε τον εχθρό με Εκκλησία και Γλώσσα. Είναι 
αυτό που λέει ο Σολωμός: «Δεν έχω πάρεξ ελευθερία 

και γλώσσα». Οι Ελληνες 
πάντα ζητούσαν, όταν ξε-
σηκώνονταν, να διαφυλα-
χθεί η ενότητα ως κόρη ο-
φθαλμού. Ιδέστε το δημο-
τικό τραγούδι. Απευθύνε-
ται σε ελεύθερους ανθρώ-
πους. Η ποιότητα του στί-
χου είναι τέτοια που να πε-
ριέχει το πνεύμα της αντί-
στασης. Και ζητάει να δια-
φυλαχθεί η οντότητά μας. 
Δηλαδή, οι δικές μας δια-
φορές δεν ήταν όπως ή-
ταν των Ευρωπαίων. 

  Στο Καλλιμάρμαρο, 
που σε λίγες ημέρες 50.000 Ελληνες θα είναι μια χο-
ρωδία για τα τραγούδια σου, δεν θα ήθελες να είναι 
σύμπασα η πολιτική ηγεσία; 

Με τσιγκλάς πολύ συχνά με αυτό. Οι πολιτικοί που 
δεν φοβούνται τον λαό θα είναι εκεί. Πάντως, αφού 
το πας πολιτικά, η βασική μου διαφορά είναι η στά-
ση απέναντι στην Ευρώπη. Σε αυτή την Ευρώπη, που 
θέλει αλυσίδες στους λαούς. 
  Είναι θέμα ηγετών; Είναι θέμα λειψανδρίας; Είναι 

θέμα, ας πούμε, Αλέξη ή Κυριάκου; 
Ο λαός δεν είναι ποσοτική υπόθεση, είναι ποιοτική. 
Αυτός γράφει την Ιστορία. Ο λαός μας δημιούργησε 
το Αλβανικό Επος, από αγάπη για την πατρίδα και α-
πό μίσος για τον Μουσολίνι. Κι αυτό το θαύμα έγινε 
μέσα σε λίγες ώρες. Ζούμε ημέρες που δεν έχουμε 
ξαναζήσει. Η διαφωνία μου είναι ότι ένας αριστερός 
δεν τείνει το χέρι του σε μια δεξιά Ευρώπη. Ενας αρι-
στερός τραβάει το χέρι του από αυτήν την Ευρώπη. 
Αλλά δεν είναι, βεβαίως, θέμα προσώπων. Αν έρθει 
ο Κυριάκος, σ’ το είπα, αυτό θα σημάνει το τέλος της 
υπομονής αυτού του κόσμου. Η κλεψύδρα θα ’χει 
φτάσει στον πάτο. Αν σήμερα ο λαός δεν βγαίνει να 
διαμαρτυρηθεί, είναι γιατί στην εξουσία είναι μια δι-
κή του κυβέρνηση. Αυτομάτως, όταν αναλάβει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, όλος ο κόσμος θα εναντιωθεί. 
Γιατί όλος ο κόσμος πια είναι αριστερός. Είναι ΣΥΡΙΖΑ 
ο πολύς κόσμος. Αύριο, αν θα ’ρθει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, θα γεμίσουν οι πλατείες από κόσμο. Και οι 
διαμαρτυρίες και το πάθος και η οργή του κόσμου θα 
είναι πολλές φορές μεγαλύτερα από τις διαμαρτυρί-
ες, το πάθος και την οργή από το 2011 έως το 2014. 

Ενας Πελοποννη-
σιακός Πόλεμος 
υπάρχει μέσα μου. 
Θεωρώ τον εαυτό 
μου Γερμανό συν-
θέτη που γεννήθη-
κε στο Αιγαίο και 
Κρητικό τραγου-
δοποιό που έζησε 
στο Παρίσι

Ο Αβέρωφ και ο Ιωαννίδης
Κάποτε μου είχε πει ο Ευάγγελος Αβέ-
ρωφ: «Μια μέρα στο Πεντάγωνο κινδύνε-
ψα. Ημουν στο γραφείο και μπήκε ένας 
κύριος με πέδιλα. Παρουσιάστηκε και με 
αυστηρό τόνο μού είπε: "Ταξίαρχος Ιω-
αννίδης!". Είχα ένα περίστροφο στο συρ-
τάρι μου γιατί φοβόμουν. Ολοι φοβόμα-
σταν τους πρώτους μήνες. Το βγάζω και 
του λέω: "Πώς τολμάς και παρουσιάζε-
σαι έτσι στον υπουργό σου; Βγες έξω 
αμέσως. Εξω!". Ο Ιωαννίδης αποχώρη-
σε. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα ότι θα 
με σκότωνε».

Οι φόβοι του Καραμανλή
Βλέπω τον Καραμανλή την πρώτη μέ-
ρα που γύρισε στην Ελλάδα, ενώ τον εί-
χα δει μόλις πριν από λίγο στο Παρίσι, 
και τον βλέπω να φοράει ακριβώς τα ίδια 
ρούχα: λευκό σακάκι, σκούρο παντελόνι, 
σηκωμένα μανίκια.
- Γεια σου, Μίκη.
- Γεια σου, πρόεδρε. 
Ξαφνικά ο Καραμανλής γυρίζει απότομα 
σε όσους ήταν στο δωμάτιο και τους λέ-
ει αυστηρά: «Αφήστε μας μόνους, να μη 
μας ενοχλήσει κανείς». Και μετά γυρίζει 
σε μένα: «Μίκη, δεν ξέρω αν είμαι πρω-
θυπουργός ή κρατούμενος. Ο,τι μου δί-
νουν να φάω, ο Θόδωρος το πετάει στο 
αποχωρητήριο. Και τρώω ξηρά τροφή. 
Τα βράδια προσπαθώ να ξεφύγω και μια-
δυο φορές κοιμήθηκα στο κότερο. Πά-
ντως, είμαι ανήσυχος ακόμα».
Σε μεταγενέστερη συνάντησή μου με τον 
Καραμανλή, όταν πολλοί πίστευαν ότι τα 
πράγματα έχουν ηρεμήσει, ο Καραμαν-
λής ανήσυχος μου λέει: «Να πεις στους 
φίλους σου ότι δεν ελέγχω 100% την κα-
τάσταση. Στον Στρατό δεν τους ελέγχω 
όλους. Πολλοί αξιωματικοί έχουν αμφι-
βολίες για μένα». Στάθηκε για λίγο αμί-
λητος και συνοφρυωμένος και απότομα 
μού είπε: «Στα... φρύδια μου!».

Οι «300» που  
δεν αντιστάθηκαν

Η συνέντευξη με τον Μίκη Θεοδωράκη 
κατέληξε με μία απρόσμενη δήλωσή του. 
«Οταν έγινε η δικτατορία, οι 300 της Βου-
λής και ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός 
και οι υπουργοί έχασαν μια μεγάλη ευ-
καιρία να γίνουν ήρωες. Να μείνουν στην 
ιστορία της Ελλάδας για πάντα. Αυτό το 
πιστεύω. Ποιο ήταν το καθήκον τους; Να 
αντισταθούν. Γιατί σε εξέλεξε ο λαός; Για 
να πεις σε μια τέτοια στιγμή, κρίσιμη, το 
μεγάλο "όχι". Και να πεθάνεις! Αυτό θα 
έκανα εγώ. Ποια στιγμή ωραιότερη θα 
έβρισκαν στη ζωή τους για να πεθάνουν 
εκφράζοντας τον ελληνικό λαό;». 

f Την επόμενη ημέρα της συνεντεύξεως 
έτυχε να είμαι παρών στη συνάντηση του 
Μίκη με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, την 
Παυλίνα Βουλγαράκη και τη Μαργαρίτα, 
την κόρη του. Ο Μίκης, ένας ποταμός, 
εξιστορούσε στον Λαυρέντη τις θυσίες 
και τα βάσανα του ελληνικού λαού μετά 
την Κατοχή, τον Εμφύλιο και τη χούντα. 
Και ο Λαυρέντης απορημένος του κάνει 
την απλή ερώτηση: «Πώς φτάσαμε μετά 
από όλα αυτά σε αυτή την κατάσταση;».
Μίκης: «Στάζω αίμα». 

Οι τρεις μαρτυριες

Στον εξώΣτη του σπιτιού 
του μετά από πολύ καιρό. 
Με φόντο την Ακρόπολη. 
Ακατάβλητος ο Μίκης στα 

92 του χρόνια

19 Ioυνίου. Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
Ιστορική συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη με συμφωνι-
κή, μαντολινάτα και 1.000 χορωδούς από 35 μεγάλες 
ελληνικές πόλεις και την Κύπρο! Τραγουδούν 6 λυρι-
κοί και λαϊκοί τραγουδιστές.
Γενική είσοδος: 15 ευρώ.
Φοιτητές - άνεργοι: 10 ευρώ.
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