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Το έπγο ηος Μίκη Θεοδωπάκη πανηοηινόρ ζύνηποθορ ηων 

αγώνων για να αλλάξει ο κόζμορ 
Σην έξγν - πνηακό ηνπ Μίθε Θενδσξάθε ζπλαληήζεθε ε θαιιηηερληθή ηδηνθπΐα κε κηα 

πξνζσπηθόηεηα πνπ είρε "πάλη' αλνηρηά, πάλη' άγξππλα ηα κάηηα ηεο ςπρήο ηνπ" 

Τν έξγν ηνπ Μίθε Θενδσξάθε είλαη θαηάθαζε ζηε δσή, είλαη άξλεζε ηεο εηηνπάζεηαο, είλαη 

πίζηε ζηε δπλαηόηεηα ησλ ιατθώλ αλζξώπσλ θαη ηνπ αγώλα ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

άιιε, αλώηεξε κνξθή θνηλσλίαο, όπνπ ζα κπνξνύλ λα αλζίζνπλ νιόπιεπξα νη δεκηνπξγηθέο 

ηθαλόηεηεο όισλ θαη ηνπ θαζελόο πξνζσπηθά. 

Άιινηε κε έλα θνθηεξό ζπαζί θαη άιινηε κε έλα λαλνύξηζκα, απηό ην έξγν αθνπγθξάδεηαη 

ηελ επνρή καο θαη καο ιέεη όηη απηόο ν θόζκνο ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη θαη ζα αιιάμεη. 

Οξκεηηθόο, θιεγόκελνο από ην πάζνο ηεο πξνζθνξάο ζηνλ ιαό, θαηάθεξε λα ρσξέζεη ζην 

κεγαιεηώδεο έξγν ηνπ όιν ην έπνο ηεο ιατθήο πάιεο ηνπ 20νύ αηώλα, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε 

θαη ν ίδηνο, πνξεπόκελνο ζε δξόκνπο πνπ έθαηγαλ. 

"Μεζπζκέλνο" από ην πάζνο ηνπ γηα ηε κνπζηθή όηαλ ζε κηθξή ειηθία άθνπζε ηελ Ελάηε 

Σπκθσλία ηνπ Μπεηόβελ, αθηέξσζε έθηνηε ηε δσή ηνπ ζε απηήλ, ρσξίο λα δηζηάζεη νύηε 

ζηηγκή θαη κε ηηο παξηηηνύξεο πάληα καδί ηνπ λα πηάζεη θαη ην όπιν ζην ρέξη, σο ΕΠΟΝίηεο, 

ΕΑΜίηεο, κέινο ηνπ ΚΚΕ, καρεηήο ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο ηνλ Δεθέκβξε ηνπ '44. 

Η κπζηηθή πεγή ηεο έκπλεπζήο ηνπ ήηαλ νη αλνηρηέο πιεγέο ηνπ ιανύ καο, ηα ηδαληθά ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο πνπ έκεηλαλ αλεθπιήξσηα, νη άγξηεο δηώμεηο ησλ αγσληζηώλ θαη ησλ 

ζπληξόθσλ ηνπ πνπ κνηξάζηεθε καδί ηνπο ζηελ Ιθαξία θαη ζηε Μαθξόλεζν, νη θαηνπηλνί 

αγώλεο κέζα από ηελ ΕΔΑ θαη ηνπο Λακπξάθεδεο, νη αγώλεο ηνπ γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

αλαγέλλεζε, νη θπιαθέο, νη εμνξίεο θαη ε παξάλνκε δξάζε ηνπ ελάληηα ζηε ρνύληα. 

Τα ξπάθηα απηήο ηεο έκπλεπζεο, ηεο βαζηζκέλεο ζηε δσληαλή πείξα ηεο δξάζεο, "έδεζαλ" 

κε ηε δεκηνπξγηθή αθνκνίσζε θαη ηε δηαιεθηηθή ππέξβαζε ηνπ απνζηάγκαηνο ηεο 

αλζξώπηλεο δεκηνπξγίαο. Σην έξγν ηνπ Μίθε ζπλππάξρνπλ ζρεδόλ όια ηα είδε κνπζηθήο: Οη 

ιατθνί δξόκνη, ην δεκνηηθό ηξαγνύδη, ε αξραία ηξαγσδία, ην βπδαληηλό κέινο, ην θιαζηθό 

ηξαγνύδη, ε ζπκθσληθή κνπζηθή, ηα νξαηόξηα. 

Τν απνηέιεζκα ήηαλ έλα ξσκαιέν έξγν πνπ ζπιιακβάλεη ηνλ ζθπγκό ηεο επνρήο ηνπ θαη 

πξναηζζάλεηαη ην επεξρόκελν. Απηή ε ξώκε ηνπ πνιύπιεπξνπ εληαίνπ έξγνπ ηνπ, 

ζεκειησκέλε ζην αίζζεκα, ην θξόλεκα, ηε κλήκε θαη ηελ πείξα ηνπ αγσληδόκελνπ γηα 

ειεπζεξία θαη θνηλσληθή δηθαηνζύλε ιανύ, γελλά ςπρηθή αλάηαζε, θηλεηνπνηεί ηε ζθέςε θαη 

ηε βνύιεζε γηα λα αλεβνύκε θάζε ζηηγκή ιίγν ςειόηεξα. 

Απηά ηα πιηθά ηεο κεγάιεο ηέρλεο, κε ηα νπνία είλαη δπκσκέλν ην έξγν ηνπ Μίθε, επέηξεςαλ 

λα είλαη ηαπηόρξνλα νηθνπκεληθό, λα ζκίμνπλ πάλσ ζηηο κεισδίεο ηνπ νη θαξδηέο ησλ 

ηαπεηλώλ όπνπ Γεο. 

Ο Μίθεο Θενδσξάθεο κε ην έξγν ηνπ δελ καο δώξηζε κόλν αλεπαλάιεπηεο ζηηγκέο αλάηαζεο 

ζε πνιηνξθεκέλνπο θαηξνύο, αιιά πάλσ απ' όια γέλλεζε ηελ αλάγθε ζηνραζκνύ θαη 

θαηέθηεζε θάηη πνιύ δύζθνιν: Τν έξγν ηνπ λα καο αθνξά όρη κόλν γηαηί έρεη αλεμάληιεην 

βάζνο, αλεμεξεύλεηεο πιεπξέο, αιιά πάλσ απ' όια γηαηί ζα καο ζπλνδεύεη εζαεί ζηνπο 

αγώλεο καο γηα λα αιιάμεη απηόο ν θόζκνο, γηα λα μεκεξώζεη έλα θαιύηεξν αύξην. 

Με βαζηά ζπγθίλεζε, ζθέςε θη έλα αθαηάπαπζην ρεηξνθξόηεκα - πνηακό απνραηξεηνύκε ηνλ 

αγσληζηή - δεκηνπξγό θαη πξσηεξγάηε ηνπ πνιηηηζκνύ Μίθε Θενδσξάθε, θξαηώληαο ηελ 

παξαθαηαζήθε - πνιηηηθή δηαζήθε πνπ καο άθεζε ζβήλνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη 

θξαηώληαο ηα "Μεγάια Μεγέζε", ηε ζεκαία ηνπ ΚΚΕ, θάησ από ηελ νπνία πέξαζε "ηα πην 

θξίζηκα, ηα δπλαηά θαη ηα ώξηκα ρξόληα" ηνπ». 


