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είναι, και το λέω µε πόνο ψυχής αφού η τηλεόρα-
ση και η νέες τεχνολογίες αντί να βοηθήσουν τον 
άνθρωπο να καλυτερέψει την ποιότητα της ζωής 
του, και να τον κάνει καλύτερο άνθρωπο µε όλη 
την έννοια αυτής της λέξεως,  έχει φέρει µεγάλες 
ανατροπές, δηλαδή,  τα πάνω κάτω και το κακό 
που έχει κάνει ουσιαστικά µετά τη νέα χιλιετία, 
δηλαδή το 2000,  που εµφανίστηκε αυτό που επε-
δίωξε ήταν τα µεγάλα παγκόσµια µονοπώλια, να 
παγκοσµιοποιήσουν τις εθνικές κουλτούρες των 
λαών για να πετύχουν αυτη την κατάπτωση που 
βιώνουµε τώρα όλοι µας, σε όλο τον κόσµο.   
Ευτυχές γεγονός είναι που το 1985 στην Ελλά-
δα, ιδρύθηκαν τα µουσικά σχολεία και σήµερα 
έχουµε σχεδόν πάνω από 35 στο σύνολο, που 
διδάσκεται η Ελληνική µουσική και µέσα σε αυτή 
και η παραδοσιακή µουσική και κύρια τα παρα-
δοσιακά µουσικά όργανα που κόντευαν να εξα-
φανιστούνε όπως το Σαντούρι, το Κανονάκι, το 
Ούτι, το κλαρίνο, και άλλα και σήµερα έχουµε 
έναν ικανοποιητικό αριθµό αυτών των µουσικών 
οργάνων, µε πάρα πολύ καλούς µουσικούς και 
έτσι αυτό το νέο αίµα των νέων µας παιδιών,  δεί-
χνει και σε πολλούς άλλους νέους, το δρόµο που 
πρέπει να ακολουθήσουν και να αγαπήσουν, το 
∆ηµοτικό µας τραγούδι, το Ρεµπέτικο, το Λαϊκό 
το Έντεχνο και γενικά όλη την σύγχρονη καλή 
µουσική.  
Το άλλο δυναµικό στοιχείο που επίσης κρατάει  
γερά και αντιστέκεται σε όλη αυτή την υποκουλ-
τούρα που δεχόµαστε είναι οι χορευτικοί όµιλοι 
που υπάρχουν ευτυχώς στην Ελλάδα, αλλά και 
όπου υπάρχει ελληνισµός, στο εξωτερικό, κά-
νουν ιερό αγώνα και πιστεύω ότι µε αυτά τα δυο 
στοιχεία η παραδοσιακή µας µουσική, µπορεί να 
φαίνεται ότι χάνει έδαφος, αλλά γίνεται το εντε-
λώς αντίθετο γιατί θεριεύει σαν το ∆ιγενή και γι-
γαντώνει τις καρδιές των νέων µας, αντιστέκεται 
µε νύχια και µε δόντια και αναγεννιέται ποτίζο-
ντας  µε το άγιο νάµα τις ψυχές όλων µας. 
∆υναµώνει και πνίγει όλη αυτή την κακογουστιά 
από την πλύση εγκεφάλου που προσπαθούν να 
µας κάνουν όλοι αυτοί που µε όπλο την τεχνο-
λογία από την τηλεόραση,  το διαδίκτυο και τα 
Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης παντός είδους προ-
σπαθούν να µας µεταγγίσουν σάπια πολιτιστικά 
σκουπίδια, ώστε να χάσουµε τις ανθρώπινες αξί-
ες, τον Πολιτισµό µας, την Πολιτιστική µας κλη-
ρονοµιά και κύρια την Εθνική µας ταυτότητα που 
είναι για όλα αυτά το κύριο και διαχρονικό όπλο 
της Ρωµιοσύνης. 
Το τραγούδι για το λαό µας δεν αντιπροσωπεύ-
ει απλά και µόνο µια “µουσική φόρµα”, αλλά - 
πάνω απ’ όλα - ένα σύµβολο. Αποτελεί σηµείο 
αναφοράς για την καταγωγή και τη µνήµη, εργα-
λείο αυτογνωσίας και στοιχείο ταυτότητας, κώδι-

κα για έκφραση και επικοινωνία, παρηγοριά σε 
ώρες δύσκολες, δύναµη κινητήρια για πράξη κι 
ελευθερία.
Τέλος λαός που χάνει την ιστορία του, τον πολιτι-
σµό του, τη γλώσσα του,  την παράδοσή του είναι 
καταδικασµένος σε αφανισµό. 

Ποιο το µέλλον της παραδοσιακής µουσικής;

Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτή η µακραίωνη µουσική 
µας παράδοση  που κουβαλάµε όλοι µας µέσα στο 
DNA µας,  είναι τόσο πολύ βαθειά ριζωµένη στα 
κύτταρα µας, που όσο και να το θέλουν κάποιοι 
να φύγει από πάνω µας είναι βαθειά νυχτωµένοι, 
γιατί µπορεί για λίγο να δείχνει ότι χάνει τη δύνα-
µή της, αλλά µετά από λίγο καιρό έρχεται ακόµα 
πιο δυνατή να µας αγγίξει και να µας δείξει πόσο 
απαραίτητη είναι, αφού χωρίς αυτή χάνουµε την 
ισορροπία µας, τον εαυτό µας, τον ίδιο.    

Η πολιτεία υποστηρίζει την λαϊκή παράδοση;

∆υστυχώς και το λέω µε µεγάλη πίκρα, η ελληνι-
κή πολιτεία ποτέ δεν έδωσε µεγάλη σηµασία και 
προσοχή στην παραδοσιακή µας µουσική και γε-
νικά σε όλο το φάσµα της καλής ελληνικής µου-
σικής. Το έκανε µόνο όταν αναγκάζονταν εκ των 
πραγµάτων να τα κάνει.. 
Εκτός από ορισµένους πολιτικούς που είχαν κά-
ποια µουσική κουλτούρα και αγαπούσαν τη µου-
σική, παίρνοντας ορισµένες κατά καιρούς αποφά-
σεις µε δικέ τους πρωτοβουλίες, όπως η ίδρυση 
των µουσικών σχολείων.    
Ποτέ όµως δεν έδωσε ως πολιτεία σηµασία για να 
στηρίξει την ελληνική µουσική γενικά και αυτό 
γιατί υποτιµούσε τους ήρωες καλλιτέχνες που έκ-
φραζαν αυτά τα µουσικά µας είδη. 
Έτσι ώστε να θεωρεί και το µουσικό αυτό υλικό 
πότε γύφτικο, βλάχικο, πότε παράνοµο και πότε 
πολύ χαµηλής ποιότητας, υποτιµηµένο είδος 
µουσικής δηλαδή.                      
Αφού σχεδόν όλοι σπούδαζαν στο εξωτερικό και 
πρότυπα είχαν την ξένη µουσική, η έµπαιναν 
στην ανώτερη κοινωνική τάξη, της πλουτοκρατί-
ας, και φοβόταν αν λέγανε θετικά πράγµατα για 
την ελληνική µουσική κύρια την δηµοτική, γιατί 
θα τους έλεγαν η Βλάχους, η ότι είναι και αυτοί 
παράνοµοι. Όπως το ρεµπέτικο στην εποχή του. 
Κατάλαβες τι εννοώ.  
Τρανό παράδειγµα σήµερα είναι ότι κανένα µεγά-
λο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι,  δεν διαθέτει ούτε 

µια ώρα τη βδοµάδα, για να κάνει µια εκποµπή 
αφιερωµένη κυρίως στο δηµοτικό τραγούδι.       

Η θητεία σου ως υπευθύνου του δηµοτικού σταθ-
µού «ΞΕΝΙΟΣ» χαρακτηρίστηκε επιτυχηµένη, 
πρωτοπόρος  και ακολούθησαν άλλοι σταθµοί. 
Πως πέτυχες να αλλάξεις τα ραδιοφωνικά δρώµε-
να εκείνης της εποχής της δεκαετίας του 90;

Για µένα να πάω ως διευθυντής σε έναν ραδιο-
φωνικό σταθµό, ήταν µια µεγάλη πρόκληση, που 
µόλις κατάλαβα ότι ο ∆ήµαρχος των Άνω Λιο-
σίων γιατί ο Ξένιος όπως τον ονόµασα ήταν του 
∆ήµου, και κατάλαβα ότι  θα στηρίξει την προ-
σπάθειά µου έτσι το αποφάσισα. 
Ήξερα πολύ καλά ως καλλιτέχνης ποια µουσική 
ζητούσε ο κόσµος, που όλοι οι άλλοι ραδιοφωνι-
κοί σταθµοί της Αθήνας δεν έπαιζαν, γιατί ήταν 
πάντα πίσω τους οι διάφορες δισκογραφικές εται-
ρείες, τους πλήρωναν όπως και πολλοί από τους 
καλλιτέχνες και έπαιζαν συγκεκριµένα τραγού-
δια, για να τα κάνουν γνωστά δηλαδή µε πλύση 
εγκεφάλου του κόσµου χωρίς να σέβονται αυτά τα 
τραγούδια που ήθελε ο κόσµος να ακούσει.
Έτσι διαλέγοντας µερικούς καλούς συνεργάτες 
που είχαµε ίδιους στόχους και ίδια µουσικά ενδι-
αφέροντα δηµιουργήσαµε προγράµµατα που τά-
ραξαν τα νερά πάρα πολύ γερά, αυτό ήταν. 
Άρχισαν δειλά, δειλά και κάποιοι άλλοι σταθµοί, 
όπως ο Μελωδία, ο σταθµός η Ελλάδα, και πολ-
λοί  δηµοτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί που εκείνη 
την εποχή είχαν δηµιουργηθεί, να µας ακολου-
θούν στο ρεπερτόριο και σωστές ειδήσεις έτσι 
σιγά σιγά γιγάντωσαν, και έφτιαξαν ένα άλλο 
µουσικό τοπίο.   
Αυτό, δεν ήταν κάτι το συνταρακτικό και καινούρ-
γιο που κάναµε, απλώς δώσαµε στους ακροατές 
µας αυτό που ήθελαν και αυτό ήταν που εγώ 
πραγµατικά προσπάθησα και πέτυχα. Γιατί η κί-
νηση αυτή τελικά άλλαξε όλα τα δεδοµένα στο ρα-
διοφωνικό γίγνεσθαι.    

Ποια είναι τα σχέδιά σου;

Πιστεύω πως ο νέος χρόνος θα είναι για µένα δη-
µιουργικός, δισκογραφικά αλλά και µε συναυλίες 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό αυτή τη στιγµή δεν 
µπορώ να πω πολλά πράγµατα γιατί βρίσκοµαι 
σε επικοινωνία µε αρκετούς φορείς, αλλά πολύ 
σύντοµα θα έχω νέα για να πω για όλα µου τα 
σχέδιά. 
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