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ΕΠΙΦΥΜΙΜ ΤΟΥ κ. ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΙΟΝΙΔΗ 

Στα φτερά της μουσικής 

του Μίκη Θεοδωράκη 
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕ ΙΑ της υΥείαςτου Μίκη Θεοδωράκη 

που ξεκίνησε στη διάρκεια της μεγάλης πε

ριοδείας του στην Ευρώπη με τον Τούρκο τραγου

διστή Λιβανελλί, μια περιοδεία που θα κατέληγε 
στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, φέρνει στη 

μνήμη μου μιαν εμπειρία που αξίζει π ιστε:ύω να τη 

διηγηθώ . 

Καλοκαίρι του 1986. Τα λέμε με το φίλο μου 
Ενίς Τοοσκούν , Γενικό Γραμματέα του Τουρκικού 
Συμβουλίου Ειρήνης σ' ένα καφέ της ανατολικής 
όχθης του Παρισιού. Στριφογυρίζουμε φυσικά γύ

ρω από τα μεγάλα προβλήματα της πολιτικής προ

σφυγιας οπόταν ο Ενίς μου αποκαλύπτει , ότι το 

προς το ζε:ιν τα βγάζουν ... εφοδιάζοντας τα εστια
τόρια με μεζεδάκια. Τα ετοίμαζε στο σπίτι η Αιφέρ , 

η συντρόφισσα του -γνωστή συγγραφέσς - κι εκε ί

νος με μεγάλο γρσφείο δικηγορικό στην 

Κωνσταντινούπολη. έφερνε βόλ τσ στα εστιατόρια 

και τα πωλούσε . Κι επειδή ήταν ο Ενίς άνθρωπος με 

πολλή περηφάνια κι αξιοπρεπεια, θέλοντας να δια

σκεδάσε ι τις εντυπώσεις, πρότεινε την επομένη το 

βράδυ να γευτούμε τις λιχουδιές της Αιφέρ. Θα κα

λούσαμε και το Νίκο Αθανασίου φίλο από παλιά , 

οκηνοθετη κι εστιάτορα που πρώτος πρόσφερε 

άσυλο στον Ενίς στο Παρίσι και την άλλη καλή φί

λη. τη Μιρε ιγ Μπερτράντ , μέλος του Πολιτικού 

Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας 

που είχε ανοίξει επίσης διάπλατα το σπίτι της στον 

Τσοσκούν. 

Ε κεί που αποχαιρετιζόμασταν ανάφε:ρα συ

μπτωματικα πως θα συναντούσα εκείνο το βραδυ 

τον Μίκη Θεοδωράκη, που βρισκόταν εκείνες τις 

μέρες στο Παρίσl. "Αναψε ;, το πρόσωπο του ΕνίςΙ 
Κόμπιασε για λίγΙXJλλά το είπε . 

- Θα είναι η πιο ευτυχισμένη.μέρα της ζωής μου 

ον ο Θεοδωράκης τιμήσει το φτωχικό μαςl 

Κι εμείς με την Ελλη αποφασίσαμε να την κά

νουμε πράγματι τη μέρα εκείνη την πιο ευτυχισμέ

νη της ζωής του . 

Ο Μικης είχε σπομονωθεί τότε με τη Μυρτώ στο 

σπίτι του ατο Μοντ Παρνάς . Το Φλεβάρη είχα πά

ρει και μια επιστολή του από το Παρίσι. Ελεγε: "Οσο 

περνούν τα χρόνια τόσο λιγοστεύουν ΟΙ φιλοι. 

Είμαστε δέκα μέρες στο Παρίσι με τη Μυρτώ (πό

σο καιρό αληθεια θα με: ίνουμε) κα ι το πρώτο γράμ

μα που έφτασε ι;ταν το δικό αας. Αυτό είνα ι το τε

λευταίο. το πιο μεγάλο κσι το πιο δύσκολο μακρο

βούτι της ζωής μου. Θα το αντέξω : Και γισ πόσο 

καιρο. Αλλωστε τα είπαμε κσι τσ ξσναείπαμε τόσες 

φσρές. Οταν μπαίνεις πια στην τελική ευθεία της ζω

ής σου. δεν έχεις δικαίωμα , θαρρώ. για σπατάλες 

και λάθη. Καλως ή κακώς διαπίστωσα πως ό,ΤΙ το κα 

λύτερο έκανα το βρήκα μέσα μου. Ετσι , λοιπόν , εί

πα να φύγω απότους πάντες και τα πάντα και να Ψά

ξω μέσο μου. Στην Αθήνα έρημος ... ". 
Ηταν η περίοδος της δεύτερης θητείας του 

ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. μια περίοδος σκανδαλων κι 

ασυδσσ ίας που προκσλσύσε κι σι Κfρσίες του Μίκη 

συλλάμβαναν και τις πιο σνεπαίσθητες δονήσεις. 

Αφού λοιπόν εξαντλήσαμε τα του πσλιτικού τοπί 

ου της Αθήνας και νιώσαμε ν' ασφυκτιουμε, μίλη

σα για το φιλο μου τον Ενίς και την πρόσκληση του. 

- Γιστί όχι , να πάμε - ήταν η αντίδραση του Μίκη 
- Τι λες Μυρτώ ; 

Ηταν σαφής η ανάγκη που ένιωθε σ Μίκης για 

επικοινωνίσ. 

Τσ διαμέρισμα τσυ Ενις ήταν σ' ένα μπλοκ ερ

γατικών κατοικιών στσ προάστειο Τζενεβιλιέρ . Τα 

ραντεβού ήταν για τις 7 το επόμενσ βράδυ . Εμείς 

με την Ελλη πήγαμε λίγο πιο μπροστά . Τραπέζια 

παντού στο σαλόνι , στην κουζίνα , στην κρεβατο

κάμαρα με ωραία καρώ τραπεζομάντηλα κι απάνω 

πιάτα μικρά και μεγάλα με όλων των ειδών τους πι

κάντικους. ανατσλίτικαυς μεζέδες . Κα ι ανάμεσα 

φανίζουν. Είχε θυμηθεί το πόσο αλλεργικός ήταν 

ο Μίκης στο θέμα ελιά. Ούτε και που μπορούσε να 

τη δει μπροστά του. 

Κάποια στιγμή κστέφθασαν κι ο Μίκης με τη 

Μυρτώ . Τους πρόσφεραν λουλούδια , τους αγκά

λιασαν , τους φίλησαν , ένα γραμμόφωνο μετέδιδε 

το "Ζορμπά». 

Ο Ενίς είχε προσκαλέσει κι άλλους Τούρκους 

πολιτικούς πρόσφυγες. Μαζεύτηκαν κι άλλο ι που 

το είχαν μάθει και το πάρτυ έγινε συγκέντρωση , 

πανηγύρΙ. Κι ο Μίκης πανευτυχής να κάθεται σ' ένα 

κεντρικό τρσΠέζι και να μιλά, να μιλά , ν' απαντά σ' 

ερωτήσεις και σε παρατηρήσεις και τα χέρισ του 

θεωρατα να κινούντα ι συνεχώς για να τονίαουν μια 

σκέψη . μια ιδέα που γεννιόταν εκείνη τη στιγμι;. 

Και να η φωνή της.Αιφέρ. μια φωνή καθαρή. στρογ

γύλη, όλο αίσθημα και πάθος να πλημμυρίζει το 

στενόχωρο διαμέρισμα με τις γνωστές , αγαπημέ

νες μελωδίες. Τραγουδούσε στα τούρκικα και νά

σου τον Μίκη να παίρνει τη μελωδία και να σεκο

ντάρει με τη βρσχνή του φωνή κι ότσν όλοι μπήκσ

με στο χορό σνάλαβε επαγγελματικά τσ ρόλο του 

μαέστρου. 

Δεν θυμάμαι πότε τέλειωσε εκε ίνη η βραδιά. 

όταν το Δεκέμβρη τσυ 1990 όμως ήρθε στην Κύπρο 
ο Αζίζ ινεσίν μσύλεγε πως είχε φτάσει και κσντα 

του. στην Κων/πολη , η είδηση για τη βραδιό στσ 

Παρίσ ι όπου ο Μίκης διηύθυνε μικτή ελληνοτουρ

κική χορωδία. Υπήρχε απο τότε και ωρίμαζε σιγά -
σιγά η ιδέσ για μια μεγάλη συναυλία στην Πράσινη 

Γ ραμμή της Λευκωσίας όπου θα έσμιγαν Ελληνες 

και Τούρκσι μέσσ στις μελωδίες των φτερωτών τρα

γσυδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Αναχωρώντας από 

την Κύπρο ο Αζίζ Νεσίν , που ήταν κι σ Πράεδρος της 

Επιτροπής Τουρκοελληνικής Φιλίας, είχε υποσχε

θεί πως θσ επέστρεφε σύντομα μαζί με το ν 

Θεοδωράκη και το Λιβανελλί για τη μεγάλη συ

ναυλία. 

Και να που τώρα , όταν όλα ήταν έτοιμα κι από 

δικής μας , κυπριακής πλευράς για το σμ ίξιμο α υτό 

μέσα από τη μουσική στην Πράσινη Γραμμή , ο Μίκης. 

για λόγους ανώτερης βίας. δενθα μπορέσει να δω

σει προσωπικά τουλάχιστο σάρκα στ ' όνειρο TOU. 
Οταν τον περασμένο Δεκέμβρη ο Μικης ξεδί

πλωνε μπροστά μου εκεί στην Επιφανους. φάτσα 

με την Ακρόπολη. τα σχέδια του γισ τσ 1997 εβαζε 
σαν κορωνίδα της περιοδείας του στην Ε υρώπη τη 

συναυλία στην Πράσινη Γραμμή. Υπήρχε . θυ μαμα ! . 

θλ ίψη σ' εκε ίνη τη συνάντηση. γιατί μόλ ις ε ίχε θά

ψει τσ μικρότε:ρο του αδελφό. τον Γιαννη κι όπως 

ήταν φυσικό . βρισκόταν σ ε: μια διάθε:ση φιλοσόφι · 

.' σης της ζωής. Υπήρχαν πράγματα που έπρεπε νο 
γίνουν κι ο χρόνος ήταν αμείλικτος. Και δεν ήταν 

Ι μόνο το καθαρά μουσικό έργο που ήταν ένας ολό
κληρος ωκεανός που συνεχώς τον προκσλούαε 

σξιώνOντ(1~ ι')λι:> ,<α l περισσότερα και στη συμφω

νική bημιc ~I\λ~ ~αι στσ τρaγoύδι . αλλά κι όλσι 

εκε ίναι Οι οραματισμοί που τους ειχε επεξεργαστεί 

σε λε:πτομέρειες για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα 

και τη Δελφική Πόλη , που είχαν μείνει στα μισά του 

δρόμου. 

Ε ίχε ίσως επενδύσει πολλά στσ γεγονός ότι εί

χε βρεθεί κάποια στιγμή πλά ι στην εξουσ ία . 

- Πίστευα , μου ομολόγησε , πως θα μπορσύσα 

νσ μπσλιάσω την κυβέρνηση αλλά δισψεύσθηκα. 

Κι αμέσως κατόπιν. 

- Η περίσδος της επαφής μου με τον Μητσοτάκη 

ήταν η χειρότερη της ζωής μου. 

Τα ψηλά βουνά όμως δεν φοβούνται τα χιόνια . 

Ετσι κι ο Μ ίκης Θεοδωράκης που βίωσε όσο λί

γαι στο πετσί του όλων των λογιών τις ταλαιπω

ρίες , θα βρεί και τώρσ τη δύναμη να ξεπεράσει εκει 

στο ησυχαστήριο του, όπου του επέβαλαν οι γιατροί 

έξι μηνών πλήρη ησυχία , τα οποιαδήποτε προβλή-. . ~ 
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