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C r i t i c s - P o i n t 
Ἐπιστροφὴ γιὰ λίγο σὲ παληὰ ληµέρια: 
Τὸ θέµα, φαινοµενικὰ προσωπικό ἀλλὰ 

µὲ προεκτάσεις βαθύτατες. 
 
Δευτ. 21 Νοεµβρίου― 
Κυρ.   4 Δεκεµβρίου 2022 

 
τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ. 

 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ποὺ ἔγραψα, ὕστερα 60 καὶ πλέον 
χρόνια ψυχοφθόρας διακονίας τοῦ λειτουργήµατος, ἦταν στὸ 
προσφιλέστστ  Cr i t i c s - P o i n t καὶ ἀφοροῦσε τὴν ὄπερα 
Χοντορκόφσκυ  τοῦ  Ἔλληνα συνθέτη ΠΕΡΙΚΛΗ ΛΙΑΚΑΚΗ  (γ. 
1970) ποὺ σταδιοδροµεῖ στὴ Βιέννη. Ἀριστούργηµα ποὺ δόθηκε 
µόνον τρὶς (27, 28, 29 Φεβρ. 2020), θρίαµβος τῆς 
Ἐναλλακτικῆς Σκηνῆς τῆς ΕΛΣ, ποὺ δυστυχῶς, παρὰ τὶς πιένες 
ὅλων τῶν παραστάσεων, πέρασε σχεδὸν ἀπαρατήρητος: λίγες 
µέρες ἀργότερα, ἀνακοινώθηκε τὸ πρῶτο lockdown γιὰ τὴν 
ἀναχαίτιση τῆς πανδηµίας τοῦ κορωνοϊοῦ ποὺ ἐνίσχυσε εἰληµµέ-
νην ἀπόφασή µου νὰ ἐγκαταλείψω τὸ πεδίο τῆς µάχης, ἀλλὰ ποτὲ 
τὰ ὅπλα. 
 Ἐπανέρχοµαι ὅµως γιὰ νὰ σχολιάσω τὴν ἀποµαγνητοφώ-
νηση συνεντεύξεως µὲ θέµα τὴν αὐτοβογραφία µου Ἰσοβίτης στὸ 
ἑλληνικὸ κάτεργο, ἐκδ. Καστανιώτη (Ἀθήνα, Ὀκτ. 2022), σσ. 
969, σὲ ἐπιµέλεια τῆς ἀπαράµιλλης Στέλλας Τσάµου καὶ ἕνα 
ἐκπληκτικὸ ἐξώφυλλο τῆς ζωγράφου κα χαρακτρίας φίλης Ἀγγε-
λικῆς Ἀντωνέα, ποὺ συµπυκνώνει ὅλη τὴν ψυχοβόρο δυστοπία τοῦ 
χωροχρόνου τῆς ζωῆς µου. Τὴ συνέντευξη µοῦ πῆρε ὁ κινηµατο-
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γραφικὸς κριτικὸς Δηµήτρης Δανίκας µὲ µαγνητόφωνο µεγέθους 
κινητοῦ τηλεφώνου... Τὴν ἠχογράφηση δὲν ἄκουσα ποτὲ, οὔτε ὁ κ. 
Δανίκας σκέφτηκε, εἴτε  νὰ µοῦ τὴ βάλει γιὰ νὰ ξανακούσω ἢ νὰ 
µοῦ στείλει µὲ e-mail τὸ χειρόγραφό  του πρὶν τό στείλει στὀ 
τυπογραφεῖο. Ἂν µή τι ἄλλο γιὰ νὰ εἶναι ἐκεῖνος κεκαλυµ-
µενος.Ἔτσι, ἄλλο δέ µοῦ ἔµενε, παρά νὰ κάνω ἐγὼ τὴ διόρθωση 
ἠµαρτηµένων, ποὺ εὔκολα θὰ µποροῦσαν νὰ παρερµηνευθοῦν ἀπὸ 
τρίτους, ἀσχέτους µὲ  τὰ πράγµατα. Ἐργασία στὴν  ὁποία θυσί-
ασα πολυτιµότατο χρόνο ἀκριβῶς 14 ἡµερῶν ποὺ µποροῦσα νὰ 
ἀφιερώσω σὲ ἄλλες σηµαντικότερες, ἐξ᾽ ἴσου ἐπείγουσες, ἀσχολίες.  
Ἀρχίζω ἐπιχειρώντας µιὰ πιστὴ περιγραφὴ τῆς σχεδιασµοῦ 
σελίδων, σὲ ἐφηµερίδα σχήµατος tabloid. 

*     *      * 
―――――――― 

 
Ἐφηµερίδα  «Πρώτο Θέµα» / 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2022, σσ. 50-53. 
 
κεφαλίδα: σὲ βαθυκύανο φόντο, ὁ ἀρ. σελ. δεξιᾷ, λευκὸς σὲ 
φόντο πορτοκαλόχρουν 
  
50  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ  ΣΤΟΝ ΔΑΝΙΚΑ. 
 
τίτλος:  µὲ πελώρια κεφαλαῖα, καταλαµβάνει τὰ  2/3 
τῆς  µεσαίας καὶ ἀριστερῆς στήλης τῆς 3στηλης σελίδας 
 

«Ο ΜΑΝΟΣ ΚΑΙ 
 Ο ΜΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ». 
 

ὑπότιτλος γενικός: στοιχεiα κατάµαυρα bold, πλάγια  
οἱ 4 πρῶτες λέξεις· οἱ ὑπόλοιπες πλάγια, ἁπλᾶ ἀνοικτοκύανα 
ὡς ἑξῆς: 
 
Ὁ 87χρονος βετεράνος µουσικοκριτικός σέ µία 
ἀνατρεπτικὴ συνέντευξη φέρνει τά πάνω κάτω, κατηγορώντας 
τοὺς δύο σπουδαίους δηµιουργοὺς ότι πριµοδότησαν τό ρεµπέ-
τικο καί τό λαϊκὸ τραγοῦδι ἐνῶ χαρακτηρίζει τὸν Χρῆστο Λα-
µπράκη «νεκροθάφτη» τῆς ἑλληνικῆς µουσικῆς.  
 
τέλος, στὸ κάτω-κάτω µέρος τῶν (πάντα τρίστηλων) σελίδων 
5ο καὶ 51  δύο ἄλλα «ἀποφθέγµατά» µου. Ἔτσι σ , σελ. 5ο, 
στῆλες, 2 καὶ 3, δεξιᾷ, διαβάζουµε. 
 
«τόν Μάνο τόν ἔζησα ἀπὸ κοντά.Ἦταν ὁ χειρότερος 
διοικητής (Σ.Σ. ἀρ. 1. µεραρχίας ἢ ταξιαρχίας; ὁ ὄρος, εἶναι στρα-
τιωτικςς κυρίως χρήσεως ἀλλ ὄχι ἀποκλειστικά· ἐπισήµως ὁ Μάνος 
ὑπῆρξε «διευθυντὴς τοῦ κρατικοῦ ραδιοσταθµοῦ Τρίτο Πρόγραµµα»―βλ. 
λῆµµα Μάνος Χατζιδάκις, Βικιπαίδεια ) της ΕΡΤ. Ανέβαινε 
στήν Άγία Παρασκευή στίς 3 τό µεσηµέρι, τήν ὥρα πού 
τό ὑπόλοιπο προσωπικό ἔφευγε, έπειδή κάθε βράδυ 
ξενυχτοῦσε στόν «Μαγεµένο Αυλό παρέα µέ τούς φίλους 
του.Ό Μάνος καί ό Μίκης εἶναι ύπεύθυνοι γιά τό κίνηµσ 
τοῦ  λαϊκισµοῦ». 

 
καὶ  στὴ σελ. 51,  στὴλες 1  καὶ 2 ἀριστερᾶ: 
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«Μάς τά πρήξανε µέ τό ρεµπέτικο!  Τί εἶναι τό ρεµπέ-
τικο; Μόνο 5ο τραγούδια» (Σ.Σ. ἀρ. 2 : ἀποδίδεται ἀπὸ  ἀρ-
κετοὺς, στὸ Μάνο, κάποιοι µάλιστα προφέρουν τὸ ρῶ γῶ, ὄπως 
ἐκεῖνος). Καί ό Μίκης τότε, τό 1962, µέ τό " Ἀξιον ἐστί " 
κάνει τό µεγάλο άλµα πρός το λαϊκισµό, πού εἶναι ἕνα 
άνακάτεµα µπουζουκιῶν καί συµφωνικῆς µουσικῆς ποὺ 
δέν στέκεται µέ τίποτα». 

――――――――――――― 
ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΑΣΕΙΣ  ΚΙ' ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ,  ἀπό τὴν 
εὔλογα εἰκαζοµένων ἀλλὰ δυσαπόδεικτων προθέσεων  κατάφωρη παρα-
ποίηση ὄχι ἁπλὴ παραχάραξη µόνον τοῦ προφορικοῦ (συνέντευξη) ἀλλὰ 
καὶ γραπτοῦ µου (ἀποµνηµονεύµατά µου µὲ τίτλο ᾽Ισοβίτης στὸ ελληνικὸ 
κάτεργο, ἐκδ. Καστανιώτη [Ἀθήνα, Ὀκτ.1992], σσ. 969), ἐπιµέλεια 
Στέλλας Τσάµου, ἐξώφυλλο ᾽Αγγελικῆς Ἀντωνέα), ἀλλὰ καὶ πιθανότατα 
σὲ ἄλλα κείµενά µου ποὺ θὰ µποροῦσε  ἄκοπα νὰ βρεῖ ὁ συνεντευ-
ξιολήπτης µου κ. Δανίκας, λ.χ. στὴ Μεγάλη Μουσικὴ Βιβλιοθήκη τῆς 
Ἑλλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν. Συνεργάτης 
του πιστός (οὐδείς ψόγος: τὴ δουλειά του ἔκανε ὁ ἄνθρωπος) ὁ  γραφίστας 
τῶν σελίδων, ὁλοῦθε πολιορκώντας µε  µὲ «κείµενά» µου ἀγνώριστα ἀπὸ 
ἐµένα (σελ. 51), καὶ φωτογραφίες µου ὄχι τόσο κολακευτικὲς γιὰ τὸ ὅ,τι 
πιὰ δείχνω στὰ 87 µου χρόνια. (σσ. 52 καὶ 43) Προφανῶς ὁ κ. 
Δηµήτρης Δανίκας (ἐφεξῆς συντοµογρ. Δ) συνοδευόταν ἀπὸ φωτογράφο, 
ποὺ δὲν ἔβγαλε κίχ ἀπὸ στόµα του, καί κάποια στιγµὴ ἔφυγε ἀθόρυβα γιὰ 
νὰ µὴ διακόψει τὴν ἠχογράφηση. 
 Ἀρχίζω φυσικὰ ἀπὸ τὴν πιὸ βαρύνουσα προσωπικότητα ἀπό τὶς 
ἀναφερόµενες στὸ κείµενο ποὺ παρέδοσεν ὁ κ Δ. στὸν ἀρχισυντάκτη του:  
τὸ Χ ρ ῆ σ τ ο  Δ.  Λ α µ π ρ ά κ η. Παρουσίασή του περιττεύει... 
 Ὁ Χρῆστος Λαµπράκης ἀναφέρεται τρεῖς φορὲς στὸ κείµενο τοῦ κ. 
Δ. (α) στὸν ὑπότιτλο: ἐνῶ χαρακτηρίζει τὸν Χρῆστο Λαµπράκη 
«νεκροθάφτη» τῆς ἑλληνικὴς µουσικῆς. Ἐνίσταµαι ἔντονα στὸν χαρα-
κτηρισµό, εἴτε ὀφείλεται στὸν κ. Δανίκα εἴτε σὲ κάποιον ἄγνωστό µου 
«ἐπί τῆς ὕλης» (στὰ χρόνια µου, ἐπὶ λινοτυπίας, ἐκεῖνοι ἔβαζαν τίτλους 
στὰ διάφορα κείµενα) (β) στὸν κ. Δ, ἀσφαλῶς, σελ. 50, παράγραφος 2. 
Μεταξύ αὐτῶν ὁ Χρῆστος Λαµπράκης (λείπει  ρῆµα...) περίπου 
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«δολοφόνος» τῆς ἐλληνικῆς µουσικῆς. Ἄν ὄντως τὸν χαρακτήρισα ἔτσι, 
πρὸς τὶ τὸ περίπου; περίπου, ὑποδηλοῖ µὴ κυριολεξία, ἄρα, µήπως δὲν τὸν  
χαρακτήρισα ἔτσι; πῶς ὅµως;  (γ) Ξανά, ἐπιχειρεῖ ὁ κ. Δ νὰ µοῦ 
ἀποσπάσει ἕναν χαρακτηρισµὸ γιὰ τὸν κτίτορα τοῦ Μεγάρου Μουσικὴς 
Ἀθηνῶν. Καὶ ἐδῶ δίνει τὸ λόγο στὸν ἑαυτό του (προηγουµένως, κατὰ τὸ 
κείµενο Δανίκα, ὅτι  εἶχα πεῖ πὼς ἡ Ἔντεχνη Ἑλληνικὴ Μουσικὴ ἔχει 
πεθάνει.  (Πρᾶγµα ποὺ πιστεύω 100%: ἀψευδὴς µάρτυς ἡ ἀπουσία ἢ, 
ἔστω, σποραδικότατη καὶ φευγαλέα παρουσία της) ἀπὸ ὅλες τὶς ἐκδη-
λώσεις γενικὰ, ὄχι µόνο τοῦ ΜΜΑ καὶ τοῦ ΜΜΘ ἀλλὰ καὶ ἀπό τὰ 
προγράµµατα συναυλιῶν τῆς ΚΟΑ, ἐπὶ τῶν τριῶν προηγουµένων 
διευθύνσεών της (ἡ σηµερινή, ὁ ἀρχιµουσικὸς Λουκᾶς Καρυτινός, τὴν 
ἀπεκατέστησε).  
 Δ.: Ποιοὶ οἱ «νεκροθάφτες»; Γ.Λ. (δηλ. ἐγώ): Ὁ Χρῆστος ὁ 
Λαµπράκης  (Σ.Σ. Ποτὲ καὶ γιὰ κανένα, στὶς ὀξύτερες κριτικὲς µου, δέν 
κατέφυγα σὲ τέτοιες ἀπαράδεκτες ἐκφράσεις). Δ. Μὰ ὁ Χρῆστος 
Λαµπράκης ὑπῆρξε σηµαιοφόρος γιὰ τὴ διάδοση τῆς κλασσικῆς µουσικῆς 
στὴν Ἑλλάδα. Γ.Λ. Τὴ δολοφόνησε πλαγίως καί ὑπούλως   
 Δ. Δὲν µπορῶ νὰ  τό πιστέψω. Ἀµέσως, κατόπιν φέροµαι νὰ 
συνεχίζω  κατὰ τρόπο ἀσύνδετο  καὶ παραληρηµατικὸ σὰν νὰ  ἤµουν... 
µεθυσµένος, ἀνακατεύοντας ἀκατάληπτα τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ Μεγάρου, 
µὲ τὸ διήµερο ἔργων Αἰµιλίου Ριάδη, µὲ τὸν ἀξέχαστο Νίκο Συνοδινό, 
ψυχὴ τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν πρὸ δικτατορίας, µετέπειτα µαῦρο πρόβατο 
τῆς Ν.Δ. καὶ ἑνὸς πολιτιστικοῦ «κατεστηµένου» ποὺ ἔβγαλε κεφάλι ἀπὸ 
τὸ αὐγὸ εὐθὺς µετὰ τὴ  µεταπολίτευση.  Τὸ 1991, ὁ Ν. Συνοδινός  διετέ-
λεσε γιὰ λίγο, διευθυντὴς τῆς Λυρικῆς. 
       Κατηγορηµατικὰ ἀποποιοῦµαι καὶ ἀποκηρύσσω ὅλη τὴν παραπάνω 
παράγραφο µὲ πλάγια στοιχεῖα. . Τέλος πάντων γιὰ νὰ ξέρω καὶ ἐγώ, τὶ 
κατὰ τὸν κ. Δ., εἶπα γιὰ τὸν Χρ. Λαµπράκη: ὅτι εἶναι  δολοφόνος ἢ 
νεκροθάφτης; Γενικά, ὁ δολοφόνος, θεωρεῖται ὅ,τι διαπράττει κακό, ὅσο 
καὶ ἄν σπανίως µπορεῖ νὰ ἔχει τέτοια ἐλαφρυντικά ποὺ νὰ τὸν ἀθωώνουν 
ἀκόµη καὶ δικαστικῶς. Ἀντίθετα ὁ νεκροθάφτης, κάνει µιὰ δουλειὰ δυσά-
ρεστη βέβαια ἀλλὰ ἀποτελοῦσα µέγιστη  κοινωνικὴ προσφορά. (βλ. σελί-
δα 51, ἑνότητα 3, παράγραφο 1, ὡς τὴ φράση ποὺ µοῦ ἀποδίδεται ὅτι (ὁ 
Χρ. Δ. Λαµπράκης) ἔπαιζε παιχνίδι. Θὰ ἤµουν ἀνεγκέφαλος, κρετίνος, 
τρελλὸς ἤ ἀδαέστατος περὶ τὰ  νοµικὰ, ἂν ἔγραφα τέτοια πράγµατα.Ἤδη 
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στὸ ἴδιο του τὸ κείµενο αὐτοδιαψεύδεται ἢ αὐτοαναιρεῖται, ἀφοῦ στὴν 
εἰσαγωγή του µὲ παρουσιάζει ὡς ἑξῆς:  
 Ὁ Γιῶργος  Λεωτσάκος ἐπὶ  σειρὰ πολλῶν δεκαετιῶν ὑπῆρξε ὁ 
ἐπιφανέστερος µουσικοκριτικὸς στό χῶρο τῆς λεγοµένης «σοβαρῆς κλασι-
κὴς, συµφωνικῆς µουσικῆς» (sic!) Ὁ πάπας, ὁ ἀδιαµφισβήτητος γκουροὺ 
(Σ.Σ. ἀρ. 3: πάπας ἢ γκουροὺ; ἄλλο ὁ ἕνας, ἄλλο ὁ ἄλλος!) αὐτοῦ τοῦ 
χώρου, ὁ ἄνθρωπος ποὺ  µὲ τὴν πένα του εἶχε τὴ δύναµη νὰ ἀνεβάζει ἢ νὰ 
κατεβάζει, νὰ ταράζει κάθε συνθέτη, κάθε σολίστα  καὶ κάθε µουσικὸ 
(Σ.Σ. ἀρ. 4. Σὲ 6Ο χρόνια κριτικῆς διαδροµῆς, ἕνα µόνο πράγµα πέτυχεν 
ἡ κριτική µου, κι αὐτὸ ὄχι στὴ Ἑλλάδα; πρὸ δεκααετιῶν τὸ πιάνο τοῦ 
Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου, [λόγῳ πολυκαιρίας;] ἠχοῦσε τόσο ἄσχηµα, ὥστε 
ἐξέθετε καὶ τὸν µεγαλύτερο δεξιοτέχνη Τὸ διεπίστωσα σὲ κάποιο ρεσιτάλ, 
ἄν δέ σφάλλω, ἀξιόλογου Γάλλου πιανίστα καὶ τὸ ἐπισήµανα στὴν κριτικὴ 
µου. Οἱ ἐδῶ Γάλλοι τὴν ἔστειλαν µεταφρασµένη στοὺς ἀνωτέρους τους 
στή Γαλλία. Ἀµέσως ἀγκρίθηκε κονδύλιο γιὰ ἀγορὰ ὑπέροχου, καινούρ-
γιου ὀργάνου. Tὸ Ἰνστιτοῦτο µάλιστα µὲ κάλεσε στὰ ἐγκαίνιά του. Αὐτὸ 
ἦταν ὅλο! ὁ λόγος ξανὰ στὸν κ. Δ).Τό ὄνοµα του συνώνυµο τῆς µέγιστης 
αὐστηρότητας, τοῦ κοφτεροὺ σαρκασµοῦ καὶ τῆς ἀδιαπραγµάτευτης 
δικῆς του ἀλήθειας. Μαζί µέ δυὸ τρεῖς ἄλλους (Σ.Σ. ἀρ 3: γιατὶ δὲν  
ἀναφέρετε µέ ποιοὺς µὲ συγκατατάσσετε κ. Δανίκα; ) σὲ διαφορετικὰ 
πεδία  δράσης (λείπει τὸ ρῆµα: «ἦταν») οἱ κορυφαὶες φυσιογνωµίες τοῦ 
Δηµοσιογραφικοῦ  Λαµπράκη. Τὰ Νέα καὶ κυρίως τὸ Βῆµα. Πολλοὶ 
µουσικοὶ ἀγόραζαν αὐτὲς τὶς ἐφηµερίδες µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ  διαβάσουν 
τὶς κριτικὲς του.  (Σ.Σ. ἀρ. 5:  Λάθος κ. Δανίκα:  «Φρούριό µου» ἦσαν 
µόνο τὰ Νέα καὶ  ὁ µέγας Νίτσος. Τὶς συνθῆκες τῆς «µετακοµίσεώς 
µου» ἀπό τὰ Νέα στὸ Βῆµα, ἐκθέτω λεπτοµερέστατα στὸ 13ο 
Κεφάλαιο τοῦ βιβλίου µου, µὲ τίτλο Χρῆστος   Λαμπράκης καὶ ΔΟΛ 
ΙΙ (1974-1979) σσ. 372-436. Ἐνισχύετε τὴ γνώµη ἐκλεκτοῦ συνα-
δέλφου, ὑψηλῆς µουσικῆς καὶ γενικῆς παιδείας ποὺ µέσα σὲ 3 µέρες 
διάβασε τὸ βιβλίο µου ἀπνευστὶ καί τὸ κείµενο τοῦ κ. Δ. γιὰ τὸν ὁποῖο 
εἶπε: «Μὴτε ποὺ διάβασε ὅλο τὸ βιβλίο. Τό πολὺ-πολὺ νὰ διάβασε ἀπο-
σπάσµατα ποὺ θεωροῦσε ὅτι ἐνίσχυαν ἀπόψεις προ-κάτ». Δέν  
ἀποφαίνοµαι σχετικά. Πίσω στὴν ἀρχή, σελ. 51, ἑνότητα κειµένου 1,  
ἀτιτλοφόρητη. Ἀµέσως µετὰ τὸ Μεταξὺ ἄλλων ὁ Χρῆστος Λαµπράκης 
περίπου «δολοφόνος» τῆς ἑλληνικῆς µουσικῆς (ἤδη τό σχολιάσαµε)  ὁ 



 7	

Μᾶνος  Χατζιδάκις καἰ ὁ Μίκης Θεοδωράκης  «ἀσπούδαστοι καὶ 
ἀπαίδευτοι». Υπερπλούστευση καὶ παραπληροφόρηση, ποὺ ἐγγίζει τὸ ὅρια  
συκοφαντίας µου. Ἡ ἐκπεφρασµένη γνώµη γι αὐτούς τοὺς Διοσκούρους,· 
τῆς Νεοελληνικῆς πολιτιστικῆς πραγµατικότητος ἔχει δηµοσιευθεῖ καὶ 
δηµοσιοποιηθεῖ πλειστάκις. Συνοψίζετα ὡς ἑξῆς: 

Ἀµφότεροι ἀναµφισβήτητες  ἰδιοφυϊες,  µποροῦσαν νὰ θριαµβεύσουν 
οἰκουµενικὰ ὡς ὑψιπετεῖς συνθέτες σοβαρῆς µουσικῆς καὶ ὄχι― ἤ 
ὄχι µόνον― ὡς τραγουδοποιοί. Ὁ Μάνος ἐπὶ πλέον καὶ µὲ ἔµφυτο 
λεπτὸ γοῦστο ἀλλὰ σοβαρὸ ἔλλειµµα ἀνώτατης τεχνικῆς, ἀπέ-
κτησε,  τὶς ὅποιες γνώσεις του ἐνορχηστρώσεως µέσα σὲ στούντιο 
ἠχογραφήσεων, ἐπαρκεῖς τοὐλάχιστον µόνον γιὰ τὶς συνθέσεις 
σύντοµων κοµµατιῶν µουσικῆς  γιὰ φίλµ καὶ τραγούδια. ῎Ἄλλωστε 
ὁ ἴδιος, αὐτοπροσδιοριζόταν ὀρθά, ὡς τραγουδοποιὸς―ἄλλο ἄν ὡς 
τὸ τέλος του νοσταλγοῦσε τὴν ἄπιαστη µεγάλη µουσικὴ. (Μὲ τὴ 
νοσταλγίαν αὐτὴν ἴσως συσχετίζεται, µεταξὺ ἄλλων, καὶ ἡ ἵδρυση 
τῆς ἱστορικῆς Ὀρχήστρας τῶν Χρωµάτων. Ὁ Μίκης,  ἀποφοίτησε  
ἀπὸ τὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν µὲ πλὴρη τεχνικὴ κατάρτιση ποὺ τοῦ  
ἐπέτρεπε νὰ γράφει ὡραιότατα συµφωνικὰ ἔργα (ἐν οἷς ἡ Πρώτη 
Συµφωνία) καὶ σηµαντικὰ ἔργα µουσικῆς δωµατίου. Ἐδῶ ὅµως 
ἔχουµε ἔλλειµα εὑρύτερης ἀκροαµατικῆς ἐµπειρίας. Ἀπ᾽ ὅσα 
γνωρίζουµε ὡς τώρα ἡ ἀτµόφαιρα τοῦ παρισινοῦ ᾨδείου, φαίνεται 
ὅτι δὲν «τοῦ πῆγε» ἀλλὰ τὸ θέµα χρήζει πολύ µεγαλύτερης 
ἔρευνας. Ἡ τελικὰ βεβιασµένη καὶ συχνά κακότεχν προσέγγιση 
ρεµπέτικου καὶ σοβαρῆς µουσικῆς ὁδήγησε λιγότερο τοὺς ἴδιους καὶ  
πολὺ περισσότερο τοὺς ἐπιγόνους τους· στὸ ἐντεχνολαϊκὸ kitsch 
ποὺ ἡ ἐπικράτησή του µᾶς καταδυναστεύει ποικιλότροπα. 

 
Πάντα σελ.. 50,  ἑνότητα 2, παράγραφος 1: Ὁ λόγος πάλι στὸν κ. Δ.: 
Κατὰ  βάθος, ὅταν ἐπιχείρησα νὰ ἐπικοινωνήσω µαζί του, πίστευα πὼς 
θὰ µοῦ ἔκλεινε τὸ τηλέφωνο µὲ τὴ  φράση: «Κύριε Δανίκα, ὅτι ἔχω νά 
πῶ τὸ γράφω στό βιβλίο µο». Εὐτυχῶς διὰ µέσου τῆς συζύγου του τῆς  
Μαρίνας τὸ αἴτηµά µου ἔγινε δεκτὸ καὶ τὸ ραντεβοῦ προσδιορίστηκε γιὰ 
τὴν περασµένη Τρίτη (Σ.Σ: ἀρ. 6: 15 Νοεµ. 2022)  11 τό πρωΐ. 
᾽Απαντῶ: Τὸ πράγµα δὲν ἔγινε ἀκριβῶς ἔτσι: ἡ ἐξοχη ἐπιµελήτρια τοῦ 
βιβλόυ, φίλη κ. Στέλλα Τσάµου, γνωρίζει πὼς ὅταν ἐργάζοµαι ἀπενεργο-
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ποιῶ τὸ τηλέ-φωνο,  κάλεσε τὴ Μαρίνα στὸ κινητὸ της καὶ µετέφερε τὸ 
αἴτηµά σας γιὰ συνέντευξη στὶς ἐκδ. Καστανιώτη.Ἔχοντας ἀπόλυτην 
ἐµπιστοσύνη  στὴν κ. Τσάµου καὶ στὸν ἐκδότη µου καὶ  ἐπειδὴ, ἐπὶ 
πλέον, ἤθελα νά ξανασυναντήσω µετὰ 40χρόνια, συνάδελφο ποὺ, ὅπως 
θυµοῦµαι, τότε µοῦ εἶχε ἀφήσει ἀόριστα θετικὲς ἐντυπώσεις, δέχθηκα. 
Γιατὶ λοιπὸν  νοµίσατε ὅτι θὰ σᾶς ἔκλεινα τὸ τηλέφωνο; Δὲν ἀποτελεῖ  
αὐτὸ τοὐλάχιστον ἔνδειξη ἂν ὄχι προµελέτη ἀντιµετωπίσεως τοῦ ὁ,τιδή-
ποτε θὰ  ἔλεγα; 
Λίγο παρακάτω: Ἡ συζήτηση κράτησε περίπου δύο ὧρες. Οἱ ἀπαντήσεις 
του ποταµιαῖες µὲ ἀκρίβεια ὑποκλάσµατος τοῦ δευτερολέπτου .Καὶ ἡ εἰ 
ρωνία  ἀκµαία, αἰχµηρή, ὅπως ἐκείνου τοῦ παγοκόφτη στὸ «Βασικό 
ἔνστικτο» µὲ τὴ Σάρον Στόουν καί τὸν Μάϊκλ Ντάγκλας. Ἀπαντῶ : 
Κράτησε  ἀκριβῶς µιάµισυ ὥρα, Μπήκατε σπίτι στὶς 10.55´ καὶ φύγατε 
στὶς 13.25. Στὴν ἀρχὴ µετὰ ἀπὸ ἕνα τυπικὸ χαιρετισµό, πήγατε σύννους 
στὸ τραπέζι, δίχως νὰ προλάβω νὰ ἰδῶ τὶ ἴχνη εἶχεν ἀφήσει ὁ χρόνος στό 
νεανικὸ σας πρὸ 40ετίας πρόσωπο καί... ἀκουµπώντας µπροστά µου 
µικροσκοπικὴ συσκευὴ ἠχογραφήσεων µὲ προτρέψατε  νὰ ἀρχίσω νὰ 
µιλῶ. Σάστισα. Πῶς νὰ ἀρχίσω: Εἴθισται τὶς συνεντεύξειις νὰ ἀρχίζουν 
έκεῖνοι ποὺ τὶς παίρνουν ὄχι ἐκεῖνοι πού τὶς δίνουν―ἔχω κάµει καὶ ἐγω 
αὐτὴ τὴ δουλειὰ στὴν Καθηµερινὴ. Ὅσο γιὰ τὸ λόγο καὶ   τὴν εἰρωνία 
µου, πὼς µπορεῖ νά εἶναι ταυτοχρόνως, «ποταµιαῖες» καὶ µὲ ἀκρίβεια 
«ὑποκλάσµατος». Παρεµπιπτόντως: οἱ ὅροι ποταµιαῖες καὶ ὑπόκλασµα 
δὲν ὑπάρχουν ἑλληνικὰ―µᾶλλον εἶναι belle parole, ἐπινοήσεως Δ. Γιὰ 
τὸνν πρῶτο ὑπάρχουν τὰ ἐπίθετα ποτάµιος  (ὰρχ. ἑλλ.) καὶ ποταµίσιος 
(νεοελλ.) ποὺ δὲν ταιριάζουν σὲ αὐτὸ ποὺ προδήλως ἐννοεῖ ὁ κ. Δ.: χειµα- 
ρώδης. Γιὰ τὸ δεύτερο, ὑπάρχουν οἱ  γαστροεντερολογικοί ὅροι ὑποκλυ-
σµὸς καὶ µικροκλύσµα―ἀχρείαστοι νἆναι, δὲ χρήζουν ἑρµηνείας. 
Ἀδυνατῶ ὅµως νὰ ἐννοήσω, πῶς ὁ ὅποιος λόγος µου θύµισε στὸν κ. Δ. τὴ 
γνωστὴ ταινία (1992) τοῦ Ὁλλανδοῦ σκηνοθέτη Πάουλ Βερχοῦβεν  
[Paul Verhoeven, γ. 1938]. Προσωπικό του ὅµως θέµα ἄκρως σεβα-
στὸν.  
 Εἶχα ἤδη καταλάβει ὅ,τι ὁ κ. Δ.  ἴσως µὲ παλαιόθεν σχηµατισµένη 
γνώµη γιὰ τὸ ἄτοµό µου, ἑκὼν-ἄκων, χρησιµοποίησε τὴ συνέντευξη ὡς 
πρόσχηµα καὶ ἀφορµή, γιὰ νὰ ἐκφράσει καὶ  προβάλλει τὴ γνώµη αὐτή. 
Δικαίωµά ἀναφαίρετο, ἀρκεῖ νὰ τὸ εἶχε κάµει πιὸ εὔστροφα. Ἔτσι 
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χρησιµοποίησα ὡς ἀσπίδα τὸ  βιβλίο µου: τὸν παρέπεµπα συνεχῶς ἐκεῖ. 
Ἀκολουθεῖ µᾶλλον ἀγρίως κοµµατιασµένο, ἀλλοιωµένο καὶ συµπιεσµέν 
παρὰ προσεκτικὰ συνεπτυγµένο τὸ ἠχογράφηµα ποὺ µοῦ ἀπέσπασε. 
Πάντα πάντα στὴν ἑνότητα  2 ἠ παράγραφος 5, ὅπου µιλῶ γιὰ τὴν ἐκ 
γενετῆς ραιβογονία ἢ βλαισογονία µου, ὅρος, ὅπου ὁ κ. Δ. γιὰ νὰ τὸν 
καταλάβει ἀνέτρεξε ἀλλοῦ ἀποδίδοντάς µου λόγια τῆς πηγῆς του καὶ 
καταλήγοντας: τὸ ἀποτέλεσµα εἶναι νὰ σηκώνεις  τρεῖς φορὲς τὸ  βάρος 
τοῦ σκελετοῦ. Λάθος. Τὸ σωστό; Οἱ κεφαλὲς τῶν µηριαίων ὀστῶν, στὶς 
ὁποῖες στηρίζεται  ὅλο τὰ κάτω µέρος τοῦ σώµατος, δηλαδὴ τὰ πόδια, 
φθείρονται βαθµιαῖα, σηκώνοντας 3 φορὲς τὸ βάρος τοῦ κορµοῦ. Μόνος 
τρόπος ἀνασχέσεως τῆς φθορᾶς,  πλὴν τῆς ἀρθροπλαστικῆς ἐγχειρήσεως 
(ποὺ γιὰ ἄλλους λόγους δὲν µποροῦσα νά κάµω) εἶναι µιὰ εἰδικὴ 
ὑδρογυµναστικὴ 1 1/2 ὥρας. (ἐπὶ 10ετίες τὴν ἔκανα 85-100 φορὲς τὸ 
χρόνο  σὲ θάλασσα ἢ πισίνες. … 
 Πάρα κάτω, στὴν ἑνότητα 3, µετὰ τὴν παράγραφο 1, περί Χρήστου 
Λαµπράκη, µὲ τόν ὁποῖο ἀσχολήθηκα  ἐξ' ἀρχῆς,  ἑνότητα  3 παρά-
γραφος 2: ἀποκαλεῖ τόν Αίµίλιο Χουρµούζιο...Χουρµούζη (καὶ µαλιστα 
δὶς) καὶ τὸν πατέρα µου. Πέτρο, ἐνῷ τὸ µικρό του ὄνοµα ἦταν Σπύρος-
ἐπιτέψατέ µου κ.  τοὐλάχιστον αὐτά, νὰ τὰ ξέρω καλλίτερα ἀπὸ σᾶς. Καὶ 
τὸν Ἀλκιβιάδη Μαργαρίτη, ἀποκαλεῖ...Γιάννη.  Καὶ ὁ ἅγιος αὐτὸς 
Ἀλκιβιάδης, στὸν ὁποῖον ἀφιερώνω τίς σσ. 863-879 τοῦ βιβλόυ µου, δὲν 
ἦταν ἱστορικὸς τῆς σύγχρονης µουσικῆς, ἀλλὰ τὴς σύγχρονης ἑλληνικῆς 
Ἱστορίας.. Ἐνῶ δὲν εἶναι βέβαιο, ὅτι τό Χρῆστο Λαµπράκη εἶχε µαθητὴ 
στὸ ἐκπαιδευτήριο τοῦ Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, ἤ σὲ ἄλλο, ἀνάλογης 
περιωπῆς. Ξέχασα δύο ὁµοειδῆ,  ἂς ποῦµε, «ὀλισθήµατα» στὴν ἑνότητα 
2, παράγραφο 6: Γράφει ὁ κ. : Στὴν ἀρχή (ἐνν. τῆς προσλήψεώς µου 
στήν ἐφ, Ἡ Καθηµερινή, Σεπτ. 1952· ὑποτίθεται ὅτι µιλῶ ἐγώ) µὲ 
ἔβαλαν βοηθὸ στὸ ρεπορτάζ  Ἀρχιεπισκοπῆς... Τὴν ὁποία ἐπισκέφθηκα 
µόνο ἅπαξ τοῦ βίου µου, τὸ 1980, νοµίζω, γιὰ τὴ λύση τοῦ προηγουµέ-
νου µου γάµου. [Καὶ ἐντυπωσιάσθηκα, ἐπειδὴ ὁ ἀγαθὸς ἀλλ ὀξυδερ-
κέστατος καὶ ἔµπειρος ἱερωµένος, ποὺ µᾶς δέχθηκε ἔλαβε ἀπερίφραστα τὸ 
µέρος µου. Σεῖς θὰ πληγωθεῖτε, κυρία µου, εἶπε στὴν τέως µου.]. Ἡ 
ἀλήθεια κ. Δ. εἶναι ὅτι µὲ ἔβαλαν ὡς µαθητευόµενο τοῦ Μιχαλάκη 
Κωνσταντόπουλου, ὄντως ὑπευθύνου τοῦ ρεπορτὰζ  Ἀρχιεπισκοπῆς,  
ἀλλὰ... καὶ τῆς β´ σελίδος. Ἐκεῖ µὲ τοποθέτησαν ἀρχικά.  Σύντοµα ὁ 
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µακαρίτης Μ.Κ. µοῦ ἔδοσε πρωτοβουλίες: ἀνασυνέτασσα ἐπί τὸ λακω-
νικότερον δελτία Τύπου, ἀναγγέλλοντα πλῆθος καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώ-
σεων (συναυλίες, ρεσιτάλ, ἐκθέσεις εἰκαστικῶν, διαλέξεις, κ.λπ.), παρα-
κολουθοῦσα διαλέξεις διαπρεπῶν γαλλοφώνων ἢ ἀγγλοφώνων προσωπι-
κοτήτων, δηµοσιεύοντας µικρὲς περιλήψεις τους κ.λπ. Καὶ στὸ τέλος τῆς 
ἑνότητος (µιλῶ πάντα ἐγώ): Ὅταν τό 1958 εἶχαν καλέσει τό 
µουσικοκριτικὸ Μίνωα Δούνια στὶς Ἡνωµένες Πολιτεῖες τὸν ἀντικα-
τέστησα προσωρινά, µὲ τὴν ὑπογραφὴ «ιτεριµ» (sic, ἄτονο!). Φράση µία, 
λάθη δύο: ἡ ἐντελῶς πρώτη µου κριτικὴ, ποὺ ἀναφέρω παραπάνω στὸ 
ὅποιο κείµενο δηµοσιεύσατε µὲ  πρόσχηµα τὴ συνέντευξή µου, 
δηµοσιεύθηκε στὴν ἐφ.Ἡ Καθηµερινὴ τῆς Πέµπτης 8 Ἀπριλίου 1959, 
Θά µποροῦσα νὰ σᾶς τὴ δείξω µάλιστα ἂν εἴσαστε (πῶς νὰ τὸ πῶ;) 
λιγότερο ἀγχωµένος,  Ὅσο γιὰ τό ἄτονο «ιτεριµ» προφανῶς δὲν πρέπει νὰ 
ὑπάρχει σὲ καµµία γλῶσσα τῆς οἰκουµένης.Ὑπάρχει τὸ λατινογενὲς  
interim, ποὺ ἀπαντᾶ σὲ ἐκκλησιατικὰ κείµενα προφανῶς τῆς Καθολικῆς 
Ἐκκλησίας, τὸ 16ο αἰώνα καὶ σηµαίνει «ἐν τῷ µεταξύ», «προσωρινά» 
«ἐνδιάµεσα»  κ.ο.κ. Υἱοθετήθηκεν ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους ὡς ἐπίθετο, κυρίως, 
µὲ τὴ σηµασία τοῦ «ἐνδιάµεσος»,  «προσωρινός». Ὡς  Interim λοιπὸν 
ὑπέγραψα τὴν πρώτη µου κριτικὴ διὰ χειρὸς µάλιστα Αἰµιλίου Χουρ-
µουζίου. Ἤµουν 24 ἐτῶν τότε... 
   Πῶς ἀφηγεῖται ὁ κ. Δ., σελ. 51, ἑνότητα 4, παράγραφος 1, τὸ 
ἐπεισόδιο µὲ τὸ Γιάννη Καψῆ, τὸν ἄγνωστο  Ἀµερικανὸ φίλο του, τὸν 
µακαρίτη Χρῆστο Παπαγεωργίου καὶ µένα. Ὁ Καψῆς οὔτε κἂν πρέπει 
νὰ τὸ ἀντελήφθη. ῾Ο Χρῆστος ἦταν µόνο στὸ γεῦµα, γιὰ τὸ ἀπόγευµα 
εἶχε κανονίσει κάτι ἄλλο. 
Τό κρίσιµο σηµεῖο ἀναγνώρισης ―κατὰ τὴ γνώµη του―τοῦ σχεδίου 
ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς Ἔντεχνης Μουσικῆς συνέβη σ᾽ ἕνα µεγαλο τα-
ξείδι ποὺ ὀργάνωσεν ὁ Ἀριστοτέλης Ὡνάσης ὅταν ἡ «Ὀλυµπιακὴ» ἐγ-
καινασε τὴν ἀεροπορικὴ  γραµµὴ Ἀθήνα-Νέα ᾽Υόρκη (...), µὲ καλε-
σµένους 200 Ἕλληνες δηµοσιογράφους. (Ἀµέσως µετά, ὑποτίθεται ὅτι 
µιλῶ ἐγώ): 
 Γ.Λ. Μέναµε στὸ "Hilton"  (Νέας Ὑόρκης, συµπληρώνω ἐγὼ) κι᾽ 
ἐγὼ γιὰ νὰ µὴν εἶµαι µαζὶ µὲ τὸν ὄχλο, ἔπαιρνα πρωϊνὸ στὸ δωµάτιο, τὸ 
ὁποῖο τὸ πλήρωνα ὁ ἴδιος. Μὰ µέρα ἐπιστρέφοντας ἀπὸ µιὰ σύντοµη 
ξενάγηση στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Οὐάσιγκτον ὅπου  εἴχαν θάψει τὸν Κένεντι 
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καί, βλέπω σὲ ἕνα ἠµιυπόγειο τέσσερα ἄτοµα, τρεῖς Ἕλληνες 
δηµοσιογράφους  καὶ ἕναν Ἀµερικανὸ ὁ ὁποῖος ἦταν οἰκοδεσπότης. Στό 
τραπέζι το δικό µας ἦταν ὁ Γιάννης Καψῆς καὶ ἕνας Ἀµερικανὸς  ποὺ 
τὸν γνώριζε πολὺ καλά. Σὰν φίλοι. Καὶ ἀφοῦ τοῦ εἶπα πὼς δὲν πρόλαβα 
νὰ ἰδῶ ὅλα τὰ ἐκθέµατα, (στὴν Ἐθνική Πινακοθήκη τῆς Οὐάσιγκτον)   
ἐκεῖνος µοῦ πρότεινε νὰ µε ξεναγήσουν γιὰ ὅσο χρόνο ἤθελα τὴν ἑποµένη. 
Ὁ Ἀµερικανός ἐξ ὅσων ἔµαθα, εἶχε  ὑπηρετησει στὴν Ταϊλάνδη, τὸ 
ἀντικοµµουνιστικὀ προπύργιο τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀσία. Δ,: Κάτι σὰν 
ἄνθρωπος τῶν µυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ἄς ποῦµε. (Δὲ θυµοῦµαι νὰ ἔκαµε 
προφορικὰ τέτοιο σχόλιο ποὺ ἀποζητοῦσε κάποιαν ἀπάντηση. ῍Η, ἄν τὴν 
ἔκαµε, αὐτονόητα τὴν ἀντιπαρῆλθα, διότι ἀµέσως µετὰ στὸ κείµενό του, 
ὑποτίθεται πὼς συνεχίζω ὡς ἑξῆς). Πήγαµε καὶ µόλις φτάνουµε-
πέφτουµε πάνω σὲ δύο ἔνοπλους φρουρούς καὶ στὴ συνέχεια, ὥσπου νὰ 
πεὶς κύµινο, εἶχαν ἀνοίξει ὅλες οἱ πόρτες. Τέτοια πράγµατα. Τὸν Καψῆ  
τὸν ξανάδα ὅταν ἔπεσε ἡ χούντα. Τὸτε ὅταν σκάει ἡ βόµβα ὅτι φεύγει ὁ 
Νίτσος ἀπὸ διευθυντὴς καὶ ἀναλαµβάνει ὁ Καψῆς. (Σ.Σ. στὰ «Νέα») 
Εἶχαν ἔλθει σὲ σύγκρουση καὶ «λαϊκὴ πολιτικὴ».Ἐδῶ πιὰ, ἀπὸ ποῦ νά 
πιάσεις καί ποὺ ν' ἀρχίσεις; Παραπέµπω στὸ βιβλίο µου: Ἰσοβίτης στὸ 
Ἑλληνικὸ κάτεργο, ἐκδ Καστανιώτη (Ἀθήνα, Ὀκτώβριος 2022) σσ. 
969, ἀφορµὴ τῆς «συνεντεύξεως», Κεφ. 13ο,  Χρῆστος  Λαμπράκης 
καὶ  ΔΟΛ ΙΙ (1974-1979), σσ. 384-435, τὰ πιὸ ἄγρια καὶ ψυχοβόρα 
τῆς ἐπαγγελ-µατικῆς µου διαδροµῆς. Κατ ἀρχὴν ὁ κ. Δ.  µοῦ βάζει στὸ 
στόµα τὴ λέξη «ὄχλος» ὡς χαρακτηρισµό τῶν 200 συνεπιβατῶν µου, 
συκοφαντικά ἐµφανίζοντάς τὸ λιγότερο ὡς Μαντάµ Σουσοῦ, ἀπαξιοῦσα τὸ 
«λαουτζίκο». Ἀποσιωπᾶ, τὸ ὅτι οἱ  τοὐλάχιστον οἱ 190 ἔκαναν τόσο ἐκ-
κωφαντικὸ σαµατᾶ  σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς 10ωρης πτήσεως, ὥστε 
εὐχαρίστως θὰ βούταγα στὸν ᾽Ατλαντικὸ γιὰ νὰ γλυτώσω. Τέλος πάντων. 
Μιὰ µέρα, ξυπνήσαµε στίς 5 π.µ. γιὰ µιὰ πτήση στὴν Οὐάσιγκτον, ναὶ 
κ. Δ., τὴν πρωτεύουσα τῶν ΗΠΑ, ὅπου καὶ  φθάσαµε ὥρα 7 π.µ. Ὄχι 
στὸ ἱστορικὸ «νεκροταφεῖο τοῦ Οὐάσιγκτον» (The Washington 
Cemetery), ποὺ, σᾶς πληροφορῶ, βρίσκεται στὴ... Νέα Ὑόρκη, 
(Μπρούκλυν)―κυρίως ἐνταφιάζονται ἐκεῖ Ἑβραῖοι. Στὴν πρωτεύουσα θά 
µέναµε µόνον ἕνα 10ωρο, πλὴν ἑνὸς διώρου τὸ  (2.30-4.30 µ.µ,), στὸ 
ξενοδοχεῖο Sheraton, ὅπου νωρὶς  τὸ πρωΐ εἴχαµε ἀφήσει τὶς ἀποσκευές 
µας. Ὄχι σὲ ὁποιοδήποτε ἠµιϋπόγειο, ὅπως λαϊκῆς ἀθηναϊκῆς πολυκα-
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τοικίας, ὅπως θὰ µποροῦσε νὰ φανταστεῖ ὁ ἀναγνώστης σας κ. Δ., ἀλλὰ 
σὲ µιὰ ἀχανῆ αἴθουσα µέ θέα σὲ ὑπέροχο χλοοτάπητα. Ἀµέσως µετὰ τὴν 
ἄφιξή µας στὴν πρωτεύουσα τῶν Η.Π.Α, ἐπισκεφθήκαµε τὸ νεκροταφεῖο 
τοῦ Ἄρλινγκτον, ὅπου ἀναπαύεται ὁ Τζών Κέννεντυ (1917-1963), ὁ 
τότε πρόσφατα δολοφονηµένος 35ος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, καὶ µετὰ 
εἴµαστε ἐλεύθεροι Στὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη (ὡράριο, τότε 8.00 -15.0Ο 
πῆγα ὁλοµόναχος. Πίσω στὸ Sheraton, ὥρα 2.15 µ.µ., διότι τὸ Τµῆµα 
Τύπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτµεντ, 2.30-4,30, ὅπως εἶπα, παρέθετεν ἐκεῖ 
γεῦµα στοὺς Ἕλληνες δηµοσιογράφους, βρέθηκα στὴν ὡς ἄνω αἴθουσα, 
µε ὑπερεκατὸ  στρογγυλά, ξύλινα τραπέζια τῶν 4 ἀτόµων. Ὁ Καψῆς, 
ἤδη κουβεντιάζοντας µὲ τὸν Ἀµερικανὸ «οἰκοδεσπότη» οὔτε γύρισε νὰ 
µᾶς κυττάξει ἢ νὰ µᾶς συστήσει―διάβολε  εἴµαστε καὶ οἱ τρεῖς γείτονες 
στὰ «δηµοσιο-γραφικὰ» Φιλοθέης, 4ος στὸ τραπέζι ὁ µακαρίτης Χρῆστος 
Παπαγεωργίου. Ὁ Ἀµερικανός, ἀπείρως εὐγενέστερος τοῦ Καψῆ, 
αἰσθάνθηκε πὼς κάτι ἔπρεπε νὰ πεῖ καὶ στοὺς ἄλλους δύο. Ρώτησε 
πρῶτα ἐµένα, πῶς µοῦ φάνηκεν ἡ Οὐάσιγκτον. «Πανέµορφη ὄντως», 
ἀποκρίθηκα. Καὶ πρόσθεσα ὅτι εἶχα δεῖ µέρος µόνον τῆς Ἐθνικῆς 
Πινακοθήκης, καί µακάρι νά µποροῦσα νὰ τὴν ξαναπισκεφθῶ. Ὅµως εἶχε 
κλείσει πιά. Καὶ ὄχι κ. Δ, ὁ ἄνθρωπος δὲν µοῦ πρότεινε νά µὲ ξεναγήσουν 
τὴν ἑποµένη. Διότι ἂν µέναµε ἔστω µίαν ἀκόµη µέρα, θὰ  πήγαινα καὶ 
µόνος µου, ὁπότε τὸ περιστατικὸ δὲν θὰ ἦταν κἂν ἄξιο µνείας. Σηµασία 
εἶχε ὅτι πήγαµε οἱ δυό µας µὲ τὸ αὐτοκονητό  του αὐθηµερὸν, ὥρα 5 
µ.µ. ὅτι, καὶ ὅσο τοὺς ἔβλεπα τοὐλάχιστον οἱ ξαφνιασµένοι φρουροί καὶ ὁ 
φύλακας δὲν  ἔκαναν κανένα τηλεφώνηµα, (γιὰ νὰ ἐνηµερώσουν, λ.χ. τὸ  
διευθυντή). Ὁ ἄγνωστος συνοδός µου, πρέπει νὰ βρισκόταν πολὺ-πολύ 
ψηλὰ στὴν ἀµερικανική κρατικὴ δοµὴ. Γιά τὴν Ταϊλάνδη, ὅπου ἐγώ 
βρισκόµουν τὴν ἡµέρα τῆς δολοφονίας Κένεντυ, ὁ ἴδιος µοῦ εἶπε, πολὺ 
ἁπλὰ αὐτολεξεί ὅτι ἡ χώρα αὐτὴ ἦταν my last assignment abroad  (ἡ  
τελευταία ἐργασία [ἢ: ἀποστολή] ποὺ µοῦ  ἀνέθεσαν στὸ ἐξωτερικό)  
ὅπως καὶ ὅτι ἦταν ἔγγαµος, µέ τρία παιδιά. Ἡ τελευταία φράση τοῦ κ. 
Δ. στὴν παράγραφο. εἶναι ἀξιοθρήνητη: Νίτσος καὶ Καψῆς... εἶχαν ἔρθει 
σὲ σύγκρουση  καὶ ἡ «λαϊκὴ πολιτικὴ» εἶχε µπεῖ µπροστὰ µὲ ἀρχηγὸ τὸ 
Χρῆστο Λαµπράκη .Ἐδῶ ἀνατριχιάζουµε ἀπό ἀηδία. Δὲ φαντάζοµαι ποτὲ 
τὸν περήφανο Νίτσο καὶ νά συναντᾶ πρόσωπο µὲ πρόσωπο τὸν Καψῆ καί  
τὸ µακαρίτη Λαµπράκη... ἀρχηγὸ τῆς «λαϊκῆς πολιτικῆς»... ἐδῶ γελοῦν 
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καὶ οἱ κόττες. Πάρα κάτω: Ὁ λόγος πάντα σὲ µένα: Ἡ πρώτη ἐντολὴ 
ποὺ µοῦ ἔδοσε ὁ Καψῆς ἦταν νὰ κάνω ρεποτὰζ στὶς µπουάτ. Ἀρνήθηκα. 
Καὶ ὁ Καψῆς. Τὸ πρώτο καµπανάκι ποὺ (Σ.Σ. ἀρ. 6: ἀσυνταξία 
µεταγραφῆς; σχετικὰ µὲ) τὸ Μέγαρο προέκυψε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ 
ἐγκαίνια, ἀντὶ νὰ γίνουν στὶς 25 Μαρτίου ἔγιναν τέσσερις µέρες νωρίτερα,  
Θὰ µποροῦσε  νὰ φωνάξει ὁ Λαµπράκης στὶς 25 Μαρτίου, ἡµέρα ἐθνικῆς 
ἑορτῆς, τὸν Μηλιάδη (Σ.Σ. ἀρ.8 : ἔεεϊ, ποιὸ Μηλιάδη:  κ. Δ. ἴσως ξέρετε 
µόνο τὸν ἀξέχαστο κωµικό Τάκη Μηλιάδη [1922-1985]· σᾶς µίλησα 
ὅµως γιὰ τὸ διεθνοῦς φήµης ἀρχιµουσικὸ Μιλτιάδη Καρύδη [1923-
1998]) νὰ παρουσιάσει ἕνα ἑλληνικὸ πρόγραµµα (Σ.Σ. 9· µὲ διορθωνω: 
«ἕνα ἐντυπωσιακὸ πανόραµα Ἔντεχνης Ἑλληνικῆς Μουσικῆς»). Ὅµως 
ἐκεῖνος σκέφθηκε πονηρὰ καί εἶπε πὼς ἡ πρώτη περίοδος εἶναι πειρα-
µατική καὶ  ἔτσι τὸ Μέγαρο ἐγκαινιάστηκε  µέ ξένους µουσικούς. (Σ.Σ. 
Μέ τὸν ἀκόµη Σοβιετικό, δεξιοτέχνη βιόλας Yuri Bashmet καὶ τὸ 
σύνολο Σολίστ τῆς Μόσχας, ποὺ ξαναεµφανίστηκαν στὸ ΜΜΑ, τὸ 2021, 
µετὰ 30 χρόνια καὶ 18 µέρες ἀκριβῶς, 8 Ἀπρ. 2021) 
    ...Ὁ Μᾶνος καὶ ὁ Μίκης εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τὸ κίνηµα λαϊκισµοῦ (ἐνν. 
στὴ µουσικὴ). Ἀπαντῶ, ἀπ' ἐδῶ: Ἀποκλείω νὰ χρησιµοποίησα τὴ  
ἔκφραση κίνη-µα, διότι µπορεῖτε νὰ χρησιµοποιήσετε τοὺς ὅρους 
φαινόµενο, τάση, ρεῦµα, ἴσως µόδα (καίτοι ἡ µόδα ἀλλάζει ἐνῶ ὁ 
λαϊκισµὸς στὴ µουσικὴ δὲν ἔχει δόσει δείγµατα ἐξελίξεως: ἀλλάζουν οἱ 
τραγουδοποιοὶ, οἱ ὀργα-νοπαῖκτες, οἱ τραγουδιστὲς, διότι ὅλοι εἴµαστε 
θνητοί). Ὁ χαρακτήρας τῆς µουσικῆς παραµένει οὐσιαστικὰ ὁ ἴδιος καὶ ἡ 
καταφυγή στὴ ὑψηλὴ ποίηση, µπορεῖ  νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἀπελπισµένη 
προσπάθεια τὼν λαϊκιστῶν τραγουδοποιῶν νὰ «νοµιµοποηθοῦν»,  
οἰκειοποιούµενοι κάποιους τίτλους εὐγενείας.   
Δ. Μὰ πῶς τὸ λέτε αὐτὸ !   
 Ὁ κ. Δ. µὲ χρεώνει ἐντύπως µὲ τὴν ἑξῆς ἀπάντηση:  
 Ἐγώ: Καὶ οἱ δύο ἀσπούδαστοι καὶ ἀπαίδευτοι. Διαγράφονται ἀποφα-
σιστικὰ καὶ οἱ 6 λέξεις της, διότι...δὲν µὲ ἀντιπροσωπεύουν. Ποτὲ στὸν 
ὅποιο κριτικὸ µου λόγο (γραπτὸ ἢ προφορικὸ) δὲν χρησιµοποιῶ ἀρνητικὰ 
ἐπίθετα προκειµένου περὶ προσώπων. Ἄλλωστε ἐξέθεσα διεξοδικότατα, 
ἀλλὰ συνοπτικὰ τὴ γνώµη µου γιὰ τοὺς Μίκη καὶ Μᾶνο (βλ. σσ. 6 καὶ 
7). Καὶ τονίζω ὅτι σηµαντικὸ µέρος τῆς σοβαρῆς παραγωγῆς τους, εἴτε 
παραµένει ἀνεκτέλεστο, εἴτε περιµένει δεκαετίες τώρα, µιὰ δεύτερην 
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εὐκαιρία. Ἀµέσως µετὰ τὰ ἀπαράδεκτα καὶ ἀνακριβῆ ἐπίθετα κρατῶ τὴν 
ἐν συνεχείᾳ ἀναφορά µου µόνον τοὺς τρεῖς Γάλλους καθηγητὲς ποὺ παρα-
κολούθησε µαθήµατά τους ἀπό τοὺς ὁποίους ὁ κ. Δ. ἀναφέρει... ἀνωνύ-
µως τοὺς δύο, τοῦ παρισινοῦ Ὠδείου (Conservatoire): τὸ συνθέτη  Τόνυ 
Ὠµπέν, (Tony Aubin, 1907-1981) κοντά στόν ὁποῖο ἔµεινε ἕνα-δύο 
µῆνες,  γιὰ νὰ µετεγγραφεῖ στὴν τάξη... διευθύνσεως ὀρχήστρας τοῦ 
καλῆς φήµης ἀρχιµουσικοῦ Εὐγένιου Μπιγκό  (Eugène Bigot, 1888-
1965): ἀποσιωπᾶ, ὅτι ἔλαβε (ἄγνωστο ποῦ, πόσα;) µαθήµατα µουσικῆς 
ἀναλύσεως µὲ τὸν γνωστότερο τῶν δύο ἄλλων, τὸ συνθέτη  Ὀλιβιέ Μεσ-
σιάν  (Olivier Messiaen, 1908-1992).᾽Ανέλυσε τὸ µπαλλέτο Ἀγὼν τοῦ  
Ἴγκορ Στραβίνσκυ (Igor Stravisky, 1882-1971), πάντως µετὰ τὶς 17 
Ἰουν. 1957 (παγκόσµια «πρώτη» τοῦ ἔργου, Λὸς Ἄντζελες, ΗΠΑ). 
Γιατὶ αὐτὴ ἡ σιωπή στὰ ξένα ὅµωσ κ. Δ.; Ὅµως δέ θελήσατε νὰ µὲ 
ρωτήσετε, προφασιζόµενος ἔστω, τεχνικὴ δυσλειτουργία τοῦ µαγνητοφώ-
νου σας,―διότι θὰ σᾶς τὰ ἔστελνα καί γραπτῶς ἐπὶ τὸ ἀσφαλέστερον, µὲ 
e-mail.  
 
Δ. Καὶ τὶ πειράζει αὐτὸ; ποιὸ τό πρόβληµα; 
Ἐγώ: Θὰ σᾶς πῶ. Ὡς ἑπόπτης σπουδῶν του ...Καὶ συνεχίζω µὲ τὰ 
πρῶτα συµπεράσµατα ποὺ βγάζει κανεὶς ἀπό τὴν ἀλληλογραφία του, µὲ 
τὸν ἐν λόγῳ ἑπόπτη. Δὲν θυµοῦµαι τὴν παρέµβασή του. αὐτὴ. Μπορεῖ νὰ 
τὴ ἔκαµε, µπορεῖ ὄχι:  Kαὶ δὲν εἶπα ὅτι «ἔχω µελετήσει ὅλο τὸ χρονικὸ 
τῶν σπουδῶν του» ἀλλ' ὅτι ἔχω διαβάσει προσεκτικότατα ὅ,τι σώζεται 
στὸ Ἀρχεῖο του (ΜΜΒΕ Λίλιαν Βουδούρη, Μέγαρο Μουσικῆς) γιὰ 
τὶςπαρισινές σπουδεσ του Καί συνε-χίζω: Ἀπὸ ἐδῶ ἔφυγε µὲ ὑποτροφία 
µαζὶ µὲ τὴ γυναίκα του Μυρτὼ, ἡ ὁποία κι' αὐτὴ εἶχε πάρει ὑποτροφία.  
ΕΔΩ ἔπρεπε νὰ ἔχετε θέσει τὴν τελεταία ἐρώτηση (στὴν ἐφηµερίδα. σελ. 
52, µεσαία στὴλη, κ. Δ. Ἔτσι ὅπως στήσατε τὴ συνέντευξή σας, µὲ 
ἐµφανίζετε καὶ ὡς ἀγενῆ πρὸς ὑµᾶς, καὶ βάζετε τὸν ἀναγνώστη νὰ ὑποθέ-
σει ὅτι ἡ µὴ δοθεῖσα ἀπάντηση κρύβει κάποιο σκοτεινό µυστήριο.  Τήν 
ἐπαναλαµβώνω στὴ σωστή της θέση καὶ σᾶς ἀπαντῶ εὐθέως, µὲ 
στοιχεῖα ἐρυθρὰ, ἁπλᾶ―ὄχι πλάγια 
Δ. Καὶ τὶ πειράζει αὐτὸ; ποιὸ τό πρόβληµα; 
Εγώ: Τὶ νὰ πειράζει; πρόβληµα; ξεχνᾶτε ὅτι βρισκόµαστε στὸ µετεµφυ-
λιακὸ 1954, ὅτι ὁ Μίκης ἦταν γνωστός κοµµουνιστὴς, καὶ ὅτι σὲ ἕνα 
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κοµµουνιστὴ δὲν θὰ ἔδιναν ποτὲ ὄχι κρατικὴν ὑποτροφία (ἡ ὑποτροφία 
ἦταν τοῦ Ι.Κ.Υ), ἀλλ᾽ ἁπλὸ διαβατήριο: τότε δι᾽ ᾽ἕν ἔτος καὶ ἕνα µόνον 
ταξίδιον. Ὅµως εἶχε τὴν ἀµέριστην ὑποστήριξη  τοῦ δεξιοῦ τὸ φρόνηµα, 
γεν. διευθυντοῦ τῆς Κ.Ο.Α. ἀρχιµουσικοῦ Φιλοκτήτη  Οἰκονοµίδη, καθη-
γητοῦ του στὸ Ὡδεῖο Ἀθηνῶν, καὶ ὅτι στὴν χορήγηση τῆς ὑποτροφίας, 
ἴσως βοήθησε καὶ τὸ ὅτι ἡ Μυρτὼ εἶχε λάβει ὑποτροφία (Σ.Σ. γιὰ νὰ µὴ 
χωρίσουν τὸ νέο ζευγάρι; δυνητικὰ χρήσιµο ἐπιχεήρηµα, γιὰ τοὺς ἐνώπιον 
τῶν ἀρχῶν ὑποστηρικτὲς του). 
Δ. Καὶ ὀ Μάνος; 

Ἐγώ Τὸ κακό  ἔγινε (διαγράφονται·  οἰ προηγούµενες 3 λέξεις·  θὰ 
ἔλεγα:) Τὸ ζήτηµα τῆς «ἐπισηµοποιήσεως», ἂς ποῦµε, τοῦ ρεµπέτικου 
ἐκδηλώθηκε ἀνοικτὰ ὅταν ὁ Μάνος ἔδωσε ἐκείνη τὴν περίφηµη διάλεξή 
του γι' αὐτό. (Διευκρινίζω: Ἀθήνα, «Θέατρο Τέχνης« Καρόλου Κούν, 
Δευτέρα, 31 Ἰανουαρίου 1949). Τὸ ὁποῖο ὅµως προσέγγισε κατὰ ἕναν 
πολὺ φορµαλιστικό τρόπο. (Ὀµνύω σὲ ὅ,τι ἱερότερο καὶ πολυτιµότερο 
ἔχω:  ποτὲ στὰ ἀµέτρητα κείµενά µου δὲν χρησιµοποἰησα τὸ ἐπίθετο 
φορµαλιστικός. Ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ἑλληνικοὶ ἀντίστοιχοι ὅροι. Νὰ τὶ 
περίπου θὰ ἔλεγα:) Τὁ ὁποῖο ὅµως ὁ ἴδιος µετέφερε στὸ πιὰνο µὲ ἕναν 
ἰδιαίτερα φίνο καὶ ἐκλεπτυσµένο ἠχητικὰ καὶ ἁρµονικὰ τρόπο. Ἀργότερα, 
φάνηκε νὰ κρατᾶ κάποιες ἀποστάσεις ἀπὸ τὸ εἶδος καὶ κάποια στιγµὴ 
(λέγεται ὅτι) εἶπε: «Οὔφ, µᾶς πρήξανε µ' αὐτὸ τὸ ρεµπέτικο. 50 
τραγούδια ὅλα καὶ ὅλα» (...).Καὶ πιό κάτω: Δὲν ὐπάρχει ἀµφιβολία ὅτι 
ὁ Μίκης ἦταν µεγαλοφυΐα..Ἄν εἶχε ἀσχοληθεῖ περισσότερο µὲ µουσικὴ  
θὰ µποροῦσε νὰ γράψει συµφωνίες`  

(Ἔνσταση: δὲν µπορεῖ κανεὶς νὰ µοῦ βάζει στὸ στόµα λόγια  ποὺ δὲν 
εἶπα. Ἂν µή τι ἄλλο ὁ Μίκης ἔχει γράψει πέντε συµφωνίες, τὶς ὑπ' ἀριθ. 
1, 2, 3, 4 καὶ...7― γνωστοὶ οἱ λόγοι αὐτῆς τῆς ἀριθµήσεως, δέν εἶναι 
τοῦ παρόντος.Νὰ τί περίπου εἶπα ἤ  θὰ ἔλεγα): ἂν εἶχε ἐµβαθύνει 
συστηµατικότερα καὶ περισσότερο στὴ σοβαρή µουσικὴ θὰ εἶχε 
δηµιουργήσει καὶ ἄλλα πολὺ ὑψηλῆς ποιότητος και διαµετρήµατος 
ἔργα.  
       Φτάνουµε ἐπί τέλους στὴν τελευταία (5η) ἑνότητα τοῦ κειµένο Δα-
νίκα Τίτλος: Ὁ λαϊκισµός. 

        Δ. Δέν τελειώσαµε. Εἶχε πάρει φόρα ( καὶ «ἔτρεχε» πρὸς ὅλες 
τὶς ἐπώνυµες.κατευθύσεις. (sic!) T`9 σηµαίνει αὐτό..Δέν ἀκούγεται 
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πάντως εὐγενικό. Ὄντως, ἀµέσως µετὰ, περνᾶ  πολὺ ρωµέϊκα,  στὸν 
ἑνικό): Τὶ γνώµη ἔχεις γιὰ τὸν Ξαρχάκο; (Εἶχα πρὸ πολλοῦ καταλάβει  
τὴν ἀπόφασή του νὰ µὲ πιάσει κάπου καὶ ξεγλιστρῶ πάλι.Ἔτσι µοῦ 
χρεώνει τὴν ἑξῆς γριφώδη ἀπάντηση, ποῦ φυσικὰ ἀπορρίπτω). Εἶναι 
µουσικὲς ποὺ τίς ἀκοῦς καἰ αὐτὲς τὶς µουσικὲς ὁ Λαµπράκης τὶς 
υἱοθέτησε καὶ τὶς ἔβαλε στὸ Μέγαρο. (Καταλάβετε τίποτε; Ἐγὼ πάντως 
ὄχι...Γιὰ ὄνοµα Θεοῦ κ. Δ. δέν ξαναδιαβάσατε τό κείµενό σας ἔστω µιὰν 
ἀκόµη φορὰ γιὰ νὰ δόσετε σεῖς, ἔστω, κάποιο νόηµα σέ ὅσα µοῦ 
ἀποδίδετε;) Καὶ φτάνουµε στὴν περίφηµην ἐγκύκλιο τοῦ 1947,  µιὰ 
ἐγκύκλιο ποὺ συνιστᾶ στή διεύθυνση τὴς (τοῦ, κ. Δ, γενικὴ οὐδετέρου 
οὐσιαστικοῦ,  τοῦ: ΕΙΡ = ἘθνικὸἽδρυµα Ραδιοφωνίας) ΕΙΡ νὰ 
διαλαλήσει τὸ ρεµπέτικο (...) Ἐγκύκλιος ὑπὸ τὴν καθοδήγηση το 
βετανννικοῦ στρατοῦ. (Ὦ ἀσυνταξία! ἡ ἐπανάληψη τῆς λέξεως 
«ἐγκύκλιος» στὴν αἰτιατική, (ὄχι στὴν... ὀνοµαστική) δίνει ἔµφαση στὴν 
πρώτη της ἐµφάνιση, στὴν αἰτιατική ...καὶ ὄχι  ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ 
βρεταννικοῦ στρατοῦ, ἀλλ᾽ ὅπως παραδίδεται, ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἀρχηγεῖο 
τῶν βρεταννικῶν ἐνόπλων δυναµεων, ὑπὸ τὸ στρατηγὸ  σὲρ Ρόναλντ 
Σκόµπι ἐξ ὀὗ καὶ χάριν συντοµίας ἀναφέρεται συχνὰ καὶ ὡς «ἐγκύκλιος 
Σκόµπι».  Ξανὰ ἐγὼ, κατά τὸν κ.  Δ.: 

Ἐγώ.(...) Πάντως τότε, ὑπεύθυνος ἑλληνικῆς παραδοσιακῆς 
µουσικῆς (συπληρώνω στὴ Ραδιοφωνία, στὸ ΕΙΡ―δὲν ἀναφέρετε  ποῦ κ. 
Δ., µπερδεύοντας τὸν ἀναγνώστη καὶ ἐµφανίζοντάς µε ὡς ἀνελλήνιστο: 
συµπληρώνω λοιπόν). ἦταν ὁ Σίµων Καρᾶς, ὁ ὁποῖος ἦταν βράχος (Σ.Σ. 
πρωτοπόρος Ἕλληνας ἐθνοµουσικολόγος, 1905-1999). Ἐκεῖνος εἶπε: 
«Ἀποκλείεται». (Διαγράφοντα οἱ τρεῖς τελευταῖες λέξει· ἀντικαθίστανται 
ὡς ἑξῆς). Εἰκάζεται ὅτι ἐκεῖνος πρέπει νὰ ὄρθωσε τὸ ἀνάστηµά του 
καὶ τὸ ΕΙΡ νὰ ἀγνόησε σιωπηλὰ τὴ λεγοµένη «Ἐγκύκλιο Σκόµπι». 
(Διαγράφεται ὅλη ἡ ἑπόµενη παράγραφος, ἀπὸ τὸ Δὲν µπορεῖς νὰ 
φανταστεῖς τί ἔγινε... ὡς τὸ  ἀπὸ τὴ Σλοβακία καί τὴν Πολωνία). Νὰ τί 
περίπου θὰ ἔλεγα ἐγώ: 

Ἐγώ, ἀπ᾽ εὐθείας, ὄχι µέσῳ κ. Δανίκα. Μετὰ τὴ διάλεξη τοῦ 
Μάνου γιὰ τὸ ρεµπέτικο, τέλη Ἰανουαρίου 1949 (νοµίζω ὅτι τὴν 
ἀναφέραµε) ἔρχεται τὸ χρονογράφηµα τῆς Ε, τῆς Ἑλένης Γ. Βλάχου, 
ποὺ ὑπέγραφε πάντα µὲ τὸ ἀρχικὸ τοῦ µικροῦ της ὀνόµατος, µέ τίτλο 
Μπουζούκια, στὴν «Καθηµερινή» τῆς 13 Αὐγούστου  1952. Ἡ Βλάχου, 
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ταυτισµένη µὲ ὅ, τι λέµε «ἄρχουσα τάξη», ἀσπάζεται τὸ ρεµπέτικο, ὡς 
προϊὸν «τῶν δικῶν µας ἀνθρώπων» χαρακτηρίζοντας περίπου ὡς «γλυ-
κανάλατη» τὴν ὡς τότε ἑλληνικὴ ἐλαφρά µουσικὴ δηλαδὴ Κώστα 
Γιαννἰδη, Ἀττίκ. Χαιρόπουλο καὶ τόσους ἄλλους. Οἱ δυο ραδιοσταθµοὶ 
τῶν Ἐνόπλων Δυνάµεων, ὁ Πρῶτος, µικρῆς ἀκροαµατικότητος, καὶ ὁ 
δηµοφιλέστατος Δεύτερος, «τοῦ 781 Λόχου Γενικῶν Μεταφορῶν»ν, 
να`ίὶ, πληµµύρισαν τὴν Ἑλλάδα ρεµπέτικο. ἐνῶ µαινόταν ὁ Ἐµφύλιος 
Ἡ ζηµιὰ στὴ σοβαρήν ἑλληνικὴ µουσικὴ ὅµως ἔγινε ἀργὰ ἀλλά σταθερ-
τατα: τὴν παραγκώνισε τὸ ἀδόκιµα λεγόµενο...ἐντεχνολαϊκό. Ἔτσι ἐπί 
τῶν τριῶν προγουµένων διευθύνσεων ἡ Κ.Ο.Α. δὲν ἔπαιζε σχεδὸν καθόλου 
ἑλληνικὰ ἔργα σοβαρῆς µουσικῆς, καίτοι ὑποχρεωµένη ἀπὸ τὸ ἄρθρο 1 
τοὺ  κατοχικοῦ ἱδρυτικοῦ της  Ν. 2010 τῆς 12.12,1942. Καὶ ἡ δικὴ µς 
ἔντεχνη µουσικὴ παράδοση δὲν ἔχει νά ζηλέψει τίποτε. 

Κλείνει τὸ δηµοσίευµά του στό Πρῶτο Θέµα ὁ κ,. Δ. 
Δ. Κάπου ἐδῶ ἀναγκάστηκα νὰ ὁλοκληρώσω µιὰ συνάντηση ποὺ θά µὲ 
στοιχειώνει γιὰ πολλὰ χρόνια. Κατὰ βάθος διαφωνῶ µὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς 
ἀπόψεις του.Ὅµως κάθε τοποθέτησή του εἶναι τεκµηριωµένη µὲ τὰ δικά 
του κριτήρια.Ἄλλωστε δὲν πειράζει, µιὰ ἄλλη διαφορετικὴ γνώµη τὰ νερὰ 
θά τὰ ταράξει. § Καὶ κάτι ἄλλο ἀκόµα. Ὁ Μίκης καὶ ὁ Μάνος ποτὲ δὲν 
θά ἀποκαθηλωθοῦν, γιατί οἱ θρύλοι µένουν πάντα ζωντανοί ! 
        Κλείνω τὴν ἀποκατάσταση ἡµαρτηµένων στὸ κείµενό σας κ. Δ. 
ἀπὸ τὸ φιλόξενο διαδικτυακό Critic's Point,  στερνὸ µετερίζι µου ὡς µου-
σικοκριτικοῦ ρωτώντας σας: 1) Τὴ συνέντευξή σας «ὁλοκληρώσατε», ὄχι 
στὸ σηµεῖο ὅπου ἀφήνετε νὰ έννοηθεῖ ἀλλ᾽ ὅταν προσπαθώντας νὰ µοῦ 
ἀποσπάσετε κάτι περισσότερο  γιὰ τὸ µακαρίτη Χρ. Δ. Λαµπράκη   ἐγὼ 
σᾶς παρέπεµψα πάλι στὸ βιβλίο µου. Ἀλήθεια, τὸ διαβάσατε ὅλο ἢ ἁπλῶς 
τὸ κορφολογήσατε, φυλλοµετρώντας το;  
         2) Σὲ τὸ ὅλο τὸ (ἐπιεικέστατα) διασκευασµένο ἀπὸ σᾶς κείµενό 
µου, δὲ βρῆκα κανένα ἴχνος ὄχι ἀπό τὸ χιοῦµορ µου ἐκεῖνο ποὺ παροµοι-
άσατε µὲ τὸν παγοκόφτη στὴν ταινία τοῦ Βερχοῦβεν «Βασικὸ Ἔνστι-
κτο», ἀλλὰ µιὰ λέξη ποὺ νὰ κάνει τὸν ἀναγνώστη ἔστω νὰ ὑποµειδιάσει. 

          3) Πέραν τοῦ ὅτι µοῦ ἀποδίδετε χαρακτηρισµοὺς, ποὺ οὐδὲ κἄν 
διανοήθηκα, στὸν ὑπότιτλο, προαναγγέλλετε  µιὰ «ἀνατρεπτική συνέντευξη 
(πού) φέρνει τὰ πάνω κάτω» Σᾶς θυµίζω  α) τήν εὐφυέστατη διαφηµι-
στικὴ συνέντευξη τοῦ περιοδ. Τὸ Ποντίκι: Ἐκεῖ ὅπου οἱ ἄλλοι βάζουν τε-
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λεία, ἐµεῖς βάζουµε τά πράγµατα στή θέση τους καὶ β)  τὶς σοφὲς λαϊκὲς 
ρήσεις Ἤρθανε τὰ ἄγρια νὰ διώξουνε τὰ ἥµερα  ἤ ῎Ηρθανε τά πάνω κάτω, 
Υπ᾽ αὐτὴ καί µόνο τήν ἔννοια, ναὶ θὰ µποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὄχι ὡς 
«ἀνατρεπτικὴ» ἀλλ' ἀποκατάσταση µιᾶς φυσικῆς τάξεως πραγµάτων, 
ἐπικίνδυνα διασαλευµένης. 
         4) Γιατὶ τόση δυσανεξία κ. Δ. πρὸς τὴν ἑτερότητα µιᾶς γνώµης 
ἄλλης ἀπὸ τὴ δική σας;  Γιατὶ γράφετε γιὰ µιὰ συνάντηση (µαζί µου) 
ποὺ θὰ µὲ στοιχειώνει γιὰ πολλὰ χρόνια. Λέγεται ὅτι στοιχειώνονται 
ἐκεῖνοι ποὺ  ἔχουν ἔνοχες συνειδήσεις. Δὲ µπορῶ νὰ σᾶς φανταστῶ νὰ 
ἔχετε κάποιαν ἐπίµεµπτη σχέση ἔστω καὶ µὲ ἕνα µόνον θέµα ἀπὸ ὅσα 
συζητήθηκαν.   
        5) Μὴν ἀνησυχεῖτε, δέν σκοπεύω νὰ ἀποκαθηλώσω µήτε τὸ Μίκη, 
µὴτε τὸ Μάνο µήτε τόὸ Χρῆστο Δ, Λαµπράκη πρῶτον διότι...κανείς τους 
δὲν σταυρώθηκε: τὸ ρῆµα ἀποκαθηλώνω, τὸ ἀκούω πάντα σὲ σχέση µὲ 
τὸν Ἐσταυρωµένο. Δεύτερον, καὶ οἱ τρεῖς τους, ὅσα σφάλµατά τους νἀ 
ἐντοπισθοῦν, ἔχουν κερδίσει θέση ἀκλόνητη στήν Ἱστορία τοῦ ἄτυχου 
αὐτοῦ τόπου. Τίποτε καὶ κανεὶς δὲν θὰ τοὺς µετακινὴσει ἀπὸ τὸ βάθρο 
ποὺ οἱ ἴδιοι ἐν πολλοῖς ἔστησαν.. Δεύτερον, παρακαλῶ νά µοῦ στείλετε, 
γιὰ τὸ Ἀρχεῖο µου,  πάντοτε δαπάναις µου ἕνα  CD µὲ τὴν συνέντευξή 
σας, γιὰ νὰ ἀκούσω καὶ ἐγὼ ὅσα εἶπα. Ἐκ τῶν προτέρων θερµῶς 
εὐχαριστῶ. 
       Ἀγαπητοί ἀναγνώστεις µυριάκις«συγγνώµην», ὅµωµως χρειάζεται. 
Τόσα «ἠµαρτηµένα» βλέπετε σὲ 3 µόνον σελίδες συγκεκριµένου κυριακά-
τικου ἐλληνικοῦ tabloid., ἀπαιτοῦν  ἀνυπολόγιστην αἱµορραγία χρόνου, 
πολυτιµό-τερου παρ᾽ὅτι τὸ νερὸ στὴ Σαχάρα, ψυχραιµία καὶ κυρίως: 
αὐτοσυγκέν-τρωση  
 

!☯!☯!☯!☯!☯!☯! 
	


