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Ανακοίνωση
Για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη.
Ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν είναι πλέον εδώ, ανάμεσά μας.
Το έργο του όμως είναι και θα παραμείνει ζωντανό στα χείλη όλων μας και στις ερμηνείες σπουδαίων και
μαζί ετερόκλητων ερμηνευτών, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος της κληρονομιάς που άφησε, σαν δώρο, σε
όλη την ανθρωπότητα αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Χωρίς τον Μίκη όλα θα ήταν αλλιώς και σαφώς
λιγότερα…
Μας κληροδότησε την Μουσική του. Κινηματογραφική Μουσική. Φιλόδοξα Συμφωνικά έργα. Τα τραγούδια
του, που ερμήνευσαν κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι τραγουδιστές. Μελοποίησε τους Έλληνες ποιητές και
έκανε τη Χώρα και τον Κόσμο ολόκληρο να τραγουδάει τα ποιήματα τους.
Ένωσε τη Χώρα, τους ανθρώπους της, εμάς, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τις εκάστοτε δημόσιες
τοποθετήσεις του.
Ένας δημιουργός πάντα ανήσυχος. Μελετητής της μουσικής μας παράδοσης, τιμητής του λαϊκού τραγουδιού,
από τους πρωτεργάτες αυτού του είδους που σχηματικά λέμε «έντεχνο». Ταυτόχρονα, ένας κοσμοπολίτης, στα
χνάρια της Δυτικής Λόγιας Μουσικής. Όλα αυτά μέσα από εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις: εξορίες,
φυλακίσεις, βασανιστήρια…
Με λίγα λόγια ο Μίκης με το έργο του, αλλά και την στάση ζωής και τους αγώνες του, αποτελεί ένα από τα
μεγάλα Πολιτιστικά και Πολιτικά Κεφάλαια της Χώρας.
Εμείς μένουμε πίσω. Χρέος μας, εκτός από το να τιμούμε το συνολικό έργο του, να αναλογιζόμαστε κατά
πόσο το Ραδιόφωνο, το οποίο υπηρετούμε, είναι αντάξιο αυτού που μας άφησε…

Αλήθεια, χωράει στο σημερινό ραδιόφωνο η αντίληψη του Μίκη για την Μουσική και τον Πολιτισμό;

Πώς; Με τα έτοιμα αφιερώματα τα οποία ήταν «σωσμένα» χωρίς υπερβολή εδώ και κάποια χρόνια
περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή; Με τα συνοδευτικά κείμενα των αφιερωμάτων, που είναι προϊόν ενός
προσεγμένου «γκουγκλαρίσματος», κάναμε το καθήκον μας;

Εν τέλει, κατά πόσο ένα ραδιόφωνο σήμερα επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό με την ανάλογη επάρκεια; Δίνει
έμφαση στη Γνώση και την κατάρτιση και τελικώς στην μετάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς; Με την
επιστροφή από την επομένη κιόλας, στο αυτοματοποιημένο playlist; Γεγονός που δηλώνει αναιδώς ότι και
αυτά τα αφιερώματα είναι ένα ακόμη προϊόν που τη συγκεκριμένη ημέρα ήταν η… συμφέρουσα για να το
ρίξουμε στην αγορά;
Η ζωή και το έργο του Μίκη έκαναν τους ανθρώπους στην Ελλάδα και τον Κόσμο πνευματικά και ηθικά
πλουσιότερους.
Ο θάνατός του, ελπίζουμε να αποτελέσει το έναυσμα ώστε να ανέβει ο νους μας και η καρδιά μας «λίγο
ψηλότερα»!

Το Διοικητικό Συμβούλιο

