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µεγάλο ρεπερτόριο. Πρώτη φορά τραγούδησα στο 
δηµοτικό σχολείο ντυµένος τσολιαδάκι. Πήγα 
µπροστά και µε έβαλε ο δάσκαλος να τραγουδήσω 
σόλο. ∆εν αισθάνθηκα φοβισµένος. Ένιωσα σα να 
ήταν η φυσική µου θέση. 

Ερ.: Όλα αυτά τα χρόνια παραµείνατε πιστός 
στη µουσική. ∆εν υπήρξαν στιγµές που να 
χρειάστηκε ή επιθυµήσατε να ακολουθήσατε 
κάποιο άλλο επάγγελµα;
Β.Λ.: Όχι, ήταν η προσωπική µου ενασχόληση. 
Την πρώτη µου συναυλία την έκανα, 35 χρόνια 
πριν, µε τον Μάνο Χατζηδάκι τη δεκαετία του 80. 
Είχα βέβαια και µία προϋπηρεσία άλλων 10 ετών 
από τα χρόνια της εφηβείας, από τότε που πρωτο-
ξεκίνησα να παίζω µουσική. Έτυχε να βρεθώ σε 
κάποιο ωδείο στη Θεσσαλονίκη, να γνωρίσω µου-
σικούς και ξεκινήσαµε  να παίζουµε µε κάποιες ορ-
χήστρες. Είχα την τύχη να δισκογραφήσω µε την 
«µυθολογία» του τόπου µας, όπως τους λέω εγώ, 
µε τους Χατζηδάκι, Θεοδωράκη, Σπάθα ενώ ταυ-
τόχρονα τραγουδούσαµε πολύ µεγάλους, ποιητές 
όπως οι Ελύτης, Γκάτσος, Βάρναλης, Γκανάς, Σε-
φέρης. 

Ερ.: Ποιά είναι τα στοιχεία που αποκοµίσατε 
από όλους αυτούς τους µεγάλους δηµιουρ-
γούς  και τα οποία δεν βλέπετε ενδεχοµένως 
να υπάρχουν στους νεότερους;
Β.Λ.: Εγώ δεν θα το έθετα έτσι. Απλά παλαιότερα 
ήµασταν πιο κοντά στα γεγονότα µίας πολύ ροµα-
ντικής περιπέτειας του τόπου. Όλο αυτό λοιπόν 
συµπαρέσυρε µία ολόκληρη κοινωνία. Μεγάλοι 
δηµιουργοί άρχισαν να ασχολούνται µε ένα µουσι-
κό τοπίο, να το διανθίζουν µε την ελληνική κατά-
σταση και να το κάνουν οικουµενικό. Έγινε δηλα-
δή παγκόσµιο µέσα από τα ίδια τα γεγονότα. Όλα 
αυτά τα συµβάντα δεν εξασθένησαν απλώς, πήραν 
µία άλλη µορφή από τη στιγµή που ελληνική πραγ-
µατικότητα άλλαζε. Άλλες φόρµες γεννηθήκαν στο 
τραγούδι. Έφυγαν κατά κάποιο τρόπο τα µεγά-
λα έργα, οι τίτλοι µεγάλων έργων όπως είναι το 
«Άξιον Εστί», «Ο µεγάλος Ερωτικός», «Το µεγάλο 
µας τσίρκο», «Το χρονικό»... Όλα αυτά πήραν µία 
άλλη µορφή. Γεννήθηκε το τραγούδι το ίσως πιο… 
εθνικό. ∆εν ήταν συλλογικό, δεν είχε τον ποιητή, 
τον µαέστρο, τον συνθέτη, τον τραγουδιστή απο-
κλειστικά. Πιστεύω ωστόσο ότι το  υλικό αυτό δι-
ατηρείται µε την ελληνική γλώσσα, υπάρχει. Και 
υπάρχουν δηµιουργοί που γεννώνται κάτω από 
αυτές τις συνθήκες. ∆εν µπορώ να το αµφισβητή-
σω και δεν µπορώ αν θέλετε... να του δώσω πικρή 
διάσταση. Για εµένα είναι ενθαρρυντικό. Την περί-
οδο που ζούµε τώρα κατά την οποία περνάµε από 
πολύ απότοµες αλλαγές, όπου η καθηµερινότητά 

µας είναι σχεδόν τροµακτική αν σκεφτεί κανείς ότι 
µία ηµέρα είναι άλλες οι συνθήκες που βιώνουµε 
και την άλλη ξυπνάµε και είναι πολύ διαφορετι-
κά... αυτό είναι αφορµή για τον Έλληνα που έχει 
µάθει να δηµιουργεί κάτω από τέτοιες συνθήκες. 
Και αυτό συµβαίνει σε όλους τους τοµείς της τέ-
χνης. Για κάποιο λόγο τρεφόµαστε από µία δόµη-
ση που αυτός ο τόπος δεν έχει αφήσει ποτέ να κα-
ταλαγιαστεί. 

Η όλη η προσπάθεια τα τελευ-
ταία 40 χρόνια ήταν η χειρα-
γώγηση του Έλληνα µέσω του 
πολιτισµού, µέσω της παιδείας 
και κατά συνέπεια µέσω της 
αναθεώρησης του Συντάγµατος.

Ερ.: Πιστεύετε ότι οι συνθήκες που βιώνου-
µε το τελευταίο χρονικό διάστηµα µπορεί αν 
αποτελέσουν και εφαλτήριο για ανάλογες δη-
µιουργίες στον χώρο της τέχνης;
Β.Λ.: Ναι και για την ακρίβεια η δηµιουργία δεν 
σταµάτησε ποτέ. Κάθε φορά υπάρχει µία αφύ-
πνιση. Υπάρχουν δηµιουργοί οι οποίοι  προφη-
τεύουν µία κατάσταση. Αφήνουν µε το έργο τους 
ένα αποτύπωµα και έρχεται κάποια στιγµή που το 
έργο τους θα ξαναδιαβαστεί κάτω από διαφορετι-
κές συνθήκες που δηµιουργούνται. Ο λαός, όταν 
αποκόπτεται από το µήνυµα της τέχνης και ειδικά 

ο Έλληνας, χάνει επεισόδια. Όταν όµως παραµένει 
στραµµένος προς αυτή τη δηµιουργία, είτε µέσω 
της παιδείας, είτε µέσω της πράξης του πολιτισµού, 
τότε δεν χάνεται. Αλλά αυτό είναι και µία έξυπνη 
διαχείριση της εξουσίας η οποία στοχεύει στο να 
µην λαµβάνουµε αυτά τα µηνύµατα από πουθενά. 
Γιατί η όλη η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 
40 χρόνια, είναι µία προσπάθεια  χειραγώγησης 
του Έλληνα µέσω του πολιτισµού, µέσω της παι-
δείας και κατά συνέπεια µέσω της αναθεώρησης 
του Συντάγµατος.

Ερ.: Υπάρχει κατά τη γνώµη σας µία τάση µη 
στήριξης του πολιτισµού µας; Ένα είδος ελέγ-
χου και από ποιούς;
Β.Λ.: Η µη στήριξη του πολιτισµού µας είναι ένα 
άλλο είδος... κατοχής. Γενικότερα στον πλανήτη 
διαχειριζόµαστε τους λαούς αφαιρώντας τα ήθη 
και τα έθιµά τους. Αφαιρώντας γενικώς το πνεύµα, 
αφαιρούµε την ισχύ των ποιητών µας, των συγγρα-
φέων µας, αφαιρούµε επεισόδια από τα κοµµάτια 
της ιστορία µας γιατί η παγκοσµιοποίηση δεν αφο-
ρά την Ελλάδα µόνο αλλά ολόκληρο τον πλανήτη. 
Υπάρχουν διατεταλµένες υπηρεσίες να παίξουν 
αυτό τον ρόλο και όποιος το αµφισβητεί, µακάρι 
να µε διαψεύσει.

Ερ.: Κατά συνέπεια θεωρείτε ότι το γεγονός ότι 
η Ελλάδα έχει βρεθεί σήµερα σε αυτή τη δύ-
σκολη κατάσταση δεν είναι µόνο αποτέλεσµα 
των πολιτικών της και των επιλογών του λαού 
της;


