
Συνέντευξη 
 

πρλά αλαθέξεζηε ζηελ Σέρλε νξίδνληάο ηελ σο επηδίσμε έθθξαζεο πξνζσπηθώλ ζθέςεσλ θαη 

αηζζεκάησλ ηνπ θαιιηηέρλε. Πώο πξαγκαηώλεηαη ε επηδίσμε απηή κέζα ζην έξγν ζαο θαη πνην είλαη ην 

όξακα πνπ θξύβεηαη πίζσ απ’ απηή; 

Με ηε δηαηύπσζε απηή ελλνώ ηελ αλαπόηξεπηε αλάγθε ηνπ θαιιηηέρλε λα εθθξάζεη δηακέζνπ ηεο 

ηέρλεο ηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα, ζπγθηλήζεηο θαη ζηνραζκνύο. Ωζηόζν ε έθθξαζε απηή 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηνραζκώλ, πνπ απνηειεί ην θίλεηξν ηεο Σέρλεο είλαη έλαο αγώλαο, κηα δύζθνιε, 

θνπηαζηηθή θαη αβέβαηε ζηελ ηειηθή ηεο έθβαζε επηρείξεζε: έλα όξακα, κηα έθζπκε επρή πνπ ζπάληα 

θζάλεη ζηελ απόλστη πξαγκάησζή ηεο, αλάινγα, αθελόο κε ηε γλεζηόηεηα θαη ηελ έληαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη αθεηέξνπ κε ηελ ςπρηθή θαη δηαλνεηηθή αληνρή, ηελ ηερληθή πξνεηνηκαζία, ηελ 

επαηζζεζία θαη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπ Καιιηηέρλε. 

 

Η πξώηε ζπλζεηηθή πεξίνδόο ζαο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πεπνίζεζή ζαο όηη “ην κέιινλ ηεο 

ειιεληθήο έληερλεο κνπζηθήο βξίζθεηαη εθεί όπνπ ζπλαληώληαη ην εθθιεζηαζηηθό βπδαληηλό κέινο θαη 

ην ειιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη”. Πώο αληηκεησπίδεηε ζήκεξα ηε ζπλάληεζε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο 

παξάδνζεο κε ηελ έληερλε δπηηθή κνπζηθή; 

Σν εξώηεκά ζαο παξαπέκπεη άκεζα ζην πξόβιεκα δηαηήξεζεο ή κε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ 

δεκηνπξγνύ έξγσλ Σέρλεο. Πξώηα - πξώηα πηζηεύσ όηη ε έθθξαζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο δελ είλαη 

απηνζθνπόο, νύηε θάηη πνπ επηδεηθλύεηαη σο επίηεπγκα, αιιά θάηη πνπ μεπεδά θπζηθά θαη αβίαζηα 

κέζα από ην αζπλείδεην ηνπ Καιιηηέρλε: απνηειεί ηηο ξίδεο απ’ όπνπ μεθηλάεη, αληιεί ηα εξεζίζκαηά 

ηνπ θαη εξγάδεηαη ζηε δηακόξθσζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

ζν γηα ηελ άπνςε πνπ είρα εθθξάζεη θάπνπ 50 ρξόληα πξηλ, θαηά ηε δηακόξθσζε ηνπ έξγνπ κνπ ηεο 

πξώηεο πεξηόδνπ, ζήκεξα, ρσξίο λα ηελ απνξξίπησ, ηελ έρσ αλαζεσξήζεη ζε ζεκαληηθό βαζκό, θάησ 

από ηελ επίδξαζε ησλ ζύγρξνλσλ ξεπκάησλ πνπ ζην κεηαμύ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηε δπηηθή κνπζηθή 

παξάδνζε θαη πνπ, όπσο είλαη απηνλόεην, δελ ήηαλ δπλαηό λα αγλνήζσ. 'Αιισζηε απηό δελ 

κεηαβάιιεη, λνκίδσ, ζε ηίπνηα ηελ εζληθή ηαπηόηεηα ηνπ Καιιηηέρλε, αλ θαηαθέξεη λα θξαηήζεη πάληα 

δσληαλέο κέζα ηνπ ηηο ξίδεο, ζηηο νπνίεο αλαθέξζεθα παξαπάλσ. 

 

Από ην 1954 νη αλαδεηήζεηο ζαο επηθεληξώλνληαη ζηα ζύγρξνλα κνπζηθά ξεύκαηα, από ηελ 

αηνληθόηεηα θαη ηε δσδεθαθζνγγηθή ηερληθή, σο ηνλ κηληκαιηζκό θαη ηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή. Πώο 

ελζσκαηώλνληαη νη ηερληθέο απηέο ζην έξγν ζαο θαη κέζα από πνηα δηαδηθαζία νδεγνύλ ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο πξνζσπηθήο κνπζηθήο ζαο γιώζζαο; 

Υαίξνκαη γη’ απηή ζαο ηελ εξώηεζε, γηαηί έξρεηαη σο αλαγθαίν ζπκπιήξσκα, σο επεμήγεζε ηεο 

πξνεγνύκελεο. 

Η ζεσξεηηθή έξεπλα, ζε νπνηνδήπνηε θιάδν ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο θη’ αλ αλαθέξεηαη, 

πξνζζέηεη έλα λέν θαη πην απνδνηηθό εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Απηό γίλεηαη 

ηδηαίηεξα αηζζεηό θαη ζηελ Σέρλε από ηε ζηηγκή πνπ νη θαηξνί αιιάδνπλ, ην “εθθξαζηέν” γίλεηαη 

πνιππινθόηεξν θαη ηα ηερληθά εθθξαζηηθά κέζα ηνπ ρζεο αδπλαηνύλ λ’ απνδώζνπλ ηηο ζσζηέο 

δηαζηάζεηο ηεο αίζζεζεο ηνπ ζήκεξα. 

Δέλ ππήξμα πνηέ κνπ ζθαπαλέαο ζηελ αλαδήηεζε λέσλ κέζσλ κνπζηθήο έθθξαζεο. Απιά ηα 

ρξεζηκνπνηώ όπνηε θαη όπσο κ’ εμππεξεηνύλ θαιύηεξα ζηελ αλάγθε κνπ λα εθθξάζσ ό,ηη αηζζάλνκαη. 

Ξεθηλώληαο από ηελ αξρή όηη ην ζεσξεηηθά “δένλ” δελ κπνξεί πνηέ λα γίλεη κνλόδξνκνο, δελ δίζηαζα 

νύηε ζηηγκή λα ην ζπζηάζσ αλ έθξηλα όηη ζα δεκίσλε ηε ξνή κηαο κνπζηθήο θξάζεο ή ζα ζόισλε ηελ 



θαζαξόηεηα ηεο δνκήο ελόο έξγνπ. Παξόηη ην δηαηνληθό ζύζηεκα δελ ηαηξηάδεη θαζόινπ ζην ύθνο κνπ, 

έηζη όπσο δηακνξθώζεθε από ηε δεθαεηία ηνπ ’50 θη ύζηεξα, δελ δηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηώ κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ, όπσο ε “ιύζε” νξηζκέλσλ δηάθσλσλ δηαζηεκάησλ, όηαλ αηζζάλνκαη όηη 

θάπνηα ζηηγκή κνπ είλαη ρξήζηκα. Σν ίδην κπνξώ λα πσ θαη γηα ηε ρξήζε νξηζκέλσλ παξαδνζηαθώλ 

κνπζηθώλ κνξθώλ, όπσο ε θόξκα - ζνλάηαο θαη ε θνύγθα, ή αθόκα θαη ε πξνγξακκαηηθή Μνπζηθή, 

πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη πηα μεπεξαζκέλε, γηαηί βαζίδεηαη ηάρα ζε ζηνηρεία εμσκνπζηθά. 

 

Μέζα από ην έξγν ζαο δηαθαίλεηαη όηη ηδηαίηεξε πεγή έκπλεπζεο είλαη ε αξραία ειιεληθή 

γξακκαηεία. Πνηα ζηνηρεία ηεο απνηεινύλ πόιν έιμεο γηα ζαο θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο ζην έξγν 

ζαο; 

Η αξραία ειιεληθή γξακκαηεία είλαη θνκκάηη από ηηο ξίδεο κνπ. Ιδηαίηεξα ε Σξαγσδία θαη ε Λπξηθή 

Πνίεζε αλαθέξνληαη ζε παλαλζξώπηλεο αιήζεηεο αηώληεο θαη δηαρξνληθέο. Κη απηό ην πξαγκαηνπνηνύλ 

θαηά ηξόπν αλππέξβιεην, νδεγώληαο αδηάθνπα από ην “Πάζνο” ζην “ Μάζνο” θη από ’θεη ζηελ ηειηθή 

Λύηξσζε. 

Έλα από ηα ζαύκαηα απηήο ηεο Σέρλεο (θαη αζθαιώο όρη ην κεγαιύηεξν!) είλαη ε δόκεζε ηεο 

πνηεηηθήο κνξθήο ηαπηόρξνλα κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεισδηθόηεηαο πνπ ελππάξρεη ζηελ πξνθνξά 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο. Δέλ είκαη θιαζζηθόο θηιόινγνο, όκσο δελ κπνξώ λα δερηώ όηη νη 

αξραίνη Έιιελεο ζα πξόθεξαλ ηε γιώζζα ηνπο θαηά ηνλ ίδην ηζνπεδσηηθό ηξόπν πνπ ηελ δηαβάδνπκε 

εκείο ζήκεξα. Δελ είλαη δπλαηό ην Ήηα, ην Ιώηα θαη ην Όςηινλ, ή ην κηθξνλ θαη ην Ωκέγα λα 

πξνθέξνληαλ ην ίδην. Οη βξαρείο θαη νη καθξνί θζόγγνη αζθαιώο ζα πξνθέξνληαλ δηαθνξεηηθά, νη 

δίθζνγγνη μερσξηζηά, κε απνηέιεζκα ε γιώζζα λα δηαλζίδεηαη κε έλα είδνο “κειηζκάησλ”, 

δεκηνπξγώληαο έηζη κηα κεισδηθόηεηα άγλσζηε ζε καο ζήκεξα. Μηα ηέηνηα γιώζζα , γηα λα γίλεη 

θαηαιεπηή, δελ είλαη δπλαηό παξά λα πξνθεξόηαλ ήξεκα, αξγά, ζρεδόλ ηειεηνπξγηθά - ελδεηθηηθά όι’ 

απηά ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο πεξησπήο ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ αλζξώπσλ πνπ ηελ κηινύζαλ. ε ηξία από 

ηα έξγα κνπ, ηελ “Επίθιεζε” από ηνπο Πέξζεο, ηελ “Καζζάλδξα” από ηνλ Αγακέκλνλα, ηνπ Αηζρύινπ, 

θαη ηελ “Μειιηρόκεηδε” ζε ζηίρνπο ηεο απθώο, πξνζπάζεζα έζησ θαη απζαίξεηα λα αλαπαξαζηεζσ 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαληάδνκαη όηη ζα ερνύζαλ ηα αξραία ειιεληθά, θάπνηε κεηαμύ 6νπ θαη 5νπ 

π.Υ. αηώλα. 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ κε εληππσζηάδεη ζηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία είλαη ν ηξόπνο δνκήο ηνπ 

ρνξηθνύ ζηελ Σξαγσδία. Η ηξνθή θαη ε Αληηζηξνθή έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβώο κεηξηθή θαηαζθεπή, κε 

δηαθνξεηηθό όκσο θάζε θνξά λνεκαηηθό θαη εθθξαζηηθό πεξηερόκελν, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί έλα 

αηζζεηηθό απνηέιεζκα εληειώο δηάθνξν από εθείλν ηεο γλσζηήο ζήκεξα κνπζηθήο θόξκαο “Θέκα θαη 

Παξαιιαγέο” - πξάγκα πνπ δνθίκαζα θη εγώ λα θάλσ κε έξγα κνπ όπσο νη παξαιιαγέο από ηηο 

“πνπδέο ύλζεζεο” γηα πηάλν, θαη θπξίσο νη “Μεηακνξθώζεηο” γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ.  

 

Η κνπζηθή ζαο γξαθή ραξαθηεξίδεηαη από ζηέξεα ηερληθή θαη απζηεξά δνκεκέλεο θόξκεο πνπ 

αλαδεηθλύνπλ κηα έληνλε δξακαηηθόηεηα, έλα βαζύ ζπλαηζζεκαηηζκό, ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ην ηξαγηθό 

ζηνηρείν. Πώο ιεηηνπξγνύλ ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο θαη ηεο έθθξαζεο ζηε κνπζηθή ζαο θαη ζε πνην 

βαζκό ε πξνζπάζεηα ζύλδεζεο ηνπο είλαη ζπλεηδεηή, “εζθεκκέλε”; 

Η θαιή ηερληθή αζθαιώο βνεζάεη ζηελ αξηηόηεξε δηαηύπσζε ηεο κνπζηθήο ζθέςεο. Απηό είλαη ινγηθό 

θαη θαληάδνκαη αλαληίξξεην. ηελ Επξώπε, αθνύ πεξάζακε κηα πεξίνδν ηεζζάξσλ πεξίπνπ 

δεθαεηηώλ, ηνπνζεηώληαο ην κέζν, πνπ είλαη ε ηερληθή, πάλσ από ην ζθνπό, πνπ είλαη ε κνπζηθή 

έθθξαζε ( επηπρώο ην νμύκσξν απηό ζρήκα θαίλεηαη λα ππνρσξεί όζν πάεη θαη πεξηζζόηεξν), 

θζάζακε επηηέινπο ζην ζεκείν λα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο έλα εξγαιείν κνπζηθήο έθθξαζεο αξθεηά 

απνηειεζκαηηθό, αξθεί λα μέξνπκε ηη αθξηβώο ζέινπκε λα εθθξάζνπκε! Από ’θεη θαη πέξα ν 

κεραληζκόο ζύλδεζεο ηεο ηερληθήο κε ηελ έθθξαζε ιεηηνπξγεί δηακέζνπ κηαο επίπνλεο πξνζπάζεηαο, 

πνπ αζθαιώο είλαη ζπλεηδεηή θαη επνκέλσο “εζθεκκέλε”. 



Από ηελ αξρή ηεο πνξείαο ζαο αθηεξσζήθαηε ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηε ζύλζεζε. Πώο νδεγεζήθαηε 

ζηελ απόθαζε απηή θαη πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηε δηακόξθσζε ηεο θαιιηηερληθήο ζαο 

δηαδξνκήο; 

Η απάληεζε είλαη απιή θαη αξθεηά ζύληνκε: Αθηεξώζεθα ζηε ζύλζεζε κόιηο δηαπίζησζα όηη δελ 

κπνξνύζα λα θάλσ ηίπνηε άιιν. 

 

Αλαπηύμαηε έληνλε θαη πνιππνίθηιε δξαζηεξηόηεηα ζην ρώξν ηεο δεκόζηαο κνπζηθήο δσήο (Εζληθό 

πκβνύιην Μνπζηθήο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Ε.Ι.Ρ., Ε.Ρ.Σ., Έλσζε Ειιήλσλ Μνπζνπξγώλ, Εζληθή 

Λπξηθή θελή, θ.α.). Πώο απνηηκάηε ηελ πξνζθνξά ζαο ζηνπο ρώξνπο απηνύο θαη πνηα είλαη ε γλώκε 

ζαο γηα ηε ζεκεξηλή ειιεληθή κνπζηθή πξαγκαηηθόηεηα; 

Η δξαζηεξηόηεηά κνπ ζην ρώξν ηεο δεκόζηαο κνπζηθήο δσήο έηλαη κηα πξνζθνξά πξνο ηνπο άιινπο, 

ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ην δηθαίσκα θαη ε αξκνδηόηεηα λα ηελ θξίλνπλ. Ωζηόζν δελ ζάζεια λα 

απνζησπήζσ ηηο πξνζπάζεηέο κνπ ηνπ 1961 γηα ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηεο νξρήζηξαο ζην ηόηε 

Εζληθό Ίδξπκα Ραδηνθσλίαο (Ε.Ι.Ρ.) - πξνζπάζεηεο πνπ, αλ δελ καηαηώλνληαλ ύζηεξα από ηελ 

ιπζζώδε αληίδξαζε ησλ ηόηε κνπζηθώλ ηεο νξρήζηξαο γηα θαθώο ελλννύκελα ζπλδηθαιηζηηθά 

ζπκθέξνληα, ε κνπζηθή δσή ηεο ρώξαο ζα ήηαλ ζήκεξα ηειείσο δηαθνξεηηθή. Οη ηξεηο θξαηηθνί 

ζπκθσληθνί νξγαληζκνί - Ε.Λ.., Κ.Ο.Α. θαη Ε.Ρ.Σ. - ζα είραλ απεμαξηεζεί κεηαμύ ηνπο. Οη ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηηο νξρήζηξεο ζα είραλ ζηγά - ζηγά ηξηπιαζηαζζεί. Η θαζεκηά από ηηο ηξεηο νξρήζηξεο ζα 

είρε εηδηθεπζεί ζηελ αξηηόηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο. Θα ππήξρε κηα 

άκηιια πνπ ζα κπνξνύζε λα απνβεί επεξγεηηθή θαη γηα ηηο ηξεηο νξρήζηξεο. Θα γίλνληαλ πεξηζζόηεξεο 

εκπνξηθέο ερνγξαθήζεηο ζε C.D. θαη θαζέηεο, αιιά θαη πεξηζζόηεξεο δεκόζηεο ζπκθσληθέο ζπλαπιίεο. 

Θα κπνξνύζαλ λα είραλ πξνθπξερζεί ζπρλνί δηαγσληζκνί ζύλζεζεο θαη εθηέιεζεο, απ’ όπνπ ζα 

μεπεδνύζαλ ίζσο πεξηζζόηεξνη άμηνη Έιιελεο εθηειεζηέο θαη ζπλζέηεο. Γεληθά ζα δεκηνπξγνύλην 

αζύγθξηηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο άζθεζεο κηαο εθηεηακέλεο θαη πνιππνίθηιεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο 

ζην ρώξν ηεο Σέρλεο πνπ είλαη πνιύ πηζαλό λα ζπκπαξέζπξε κε ηνλ θαηξό θαη ηα ηδησηηθά Μέζα 

Μαδηθήο Επηθνηλσλίαο, όπσο ηα μέξνπκε εκείο ζήκεξα. 

ζν γηα ηε γλώκε κνπ γηα ηε ζεκεξηλή ειιεληθή κνπζηθή πξαγκαηηθόηεηα, ζάιεγα όηη δηαλύνπκε κηα 

πεξίνδν επαλόξζσζεο ησλ ιαζώλ ηνπ παξειζόληνο, πνπ ειπίδσ λα είλαη ζύληνκε θαη απνηειεζκαηηθή. 

Πάλησο από ηελ πιεπξά ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ δελ κπνξνύκε λάρνπκε παξάπνλν. Έιιελεο 

ιπξηθνί θαιιηηέρλεο θαη βηξηνπόδνη αμηνινγνύληαη ζεηηθά ζηα κεγαιύηεξα κνπζηθά θέληξα ηνπ θόζκνπ, 

ελώ Έιιελεο ζπλζέηεο ζνβαξήο κνπζηθήο παξνπζηάδνπλ έξγα ηνπο κε δηάζεκεο δηεζλείο νξρήζηξεο, 

απνζπώληαο ζπρλά θνιαθεπηηθά ζρόιηα. 

Οι ερωτήσεις σπεβλήθησαν από την κ. Βάλια Χριστοπούλοσ 

 


