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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ε ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΩΠΟ 

Γελλήζεθε ζηελ Ξάλζε ηο 1925 από γολείς αζηούς. Ο Μάλος Χαηδηδάθης έγραθε ζηο εκεροιόγηό ηοσ: Σηης 10 ηο 

βράδσ γελλήζεθα. Απόυε δελ είτα θαηρό λ’ αθούζφ κοσζηθή. Έπρεπε λα γλφρίζφ ηε κεηέρα κοσ θαη ηολ παηέρα κοσ. 

 



 
 
 
Γεννικθκα ςτισ 23 του Οκτϊβρθ του 1925 ςτθν Ξάνκθ τθ διατθρθτζα κι 

όχι τθν άλλθ τθ φριχτι που χτίςτθκε μεταγενζςτερα από τουσ 

εςωτερικοφσ τθσ ενδοχϊρασ μετανάςτεσ.  

 

Η ςυνφπαρξθ εκείνο τον καιρό ενόσ αντιτφπου τθσ μπελ-επόκ, με αυκεντικοφσ τοφρκικουσ μιναρζδεσ, ζδιναν χρϊμα και 

περιεχόμενο ςε μια κοινωνία-πανςπερμία απ' όλεσ τισ γωνιζσ τθσ Ελλαδικισ γθσ, που ςυμπτωματικά βρζκθκε να ηει ςε 

ακριτικι περιοχι και να χορεφει τςάρλεςτον ςτισ δθμόςιεσ πλατείεσ. 

 

    Σαν άνοιξα τα μάτια μου είδα με απορία πολφ κόςμο να περιμζνει τθν εμφάνιςι μου (το ίδιο 

ςυνζχιςα κι αργότερα να απορϊ ςαν με περίμεναν κάπου κακυςτερθμζνα να φανϊ).  

 

Η μθτζρα μου ιταν από τθν Αδριανοφπολθ, κόρθ του Κωνςταντίνου Αρβανιτίδθ, και ο πατζρασ μου 

απ' τθν Μφρκιο τθσ εκφμνου, απ' τθν Κριτθ.  

 

Είμαι ζνα γζννθμα δφο ανκρϊπων που κακϊσ γνωρίηω δεν ςυνεργάςτθκαν ποτζ, εκτόσ απ’ τθν ςτιγμι 

που αποφάςιςαν τθν καταςκευι μου. Γι' αυτό και περιζχω μζςα μου χιλιάδεσ αντικζςεισ κι όλεσ τισ 



δυςκολίεσ του Θεοφ. Πμωσ θ αςτικι μου ςυνείδθςθ, μαηί με τθ κθτεία μου τθν λεγόμενθ 

«ευρωπαϊκι», φζραν ζνα εντυπωςιακό αποτζλεςμα. 

 

    Ρροςπάκθςα όλον το καιρό που μζναμε ςτθν Ξάνκθ να γνωρίςω ςε βάκοσ τουσ γονείσ μου 

και να εξαφανίςω τθν αδελφι μου. Δεν τα κατάφερα και τα δφο. Ζτςι μετακομίςαμε το ’32 ςτθν 

Ακινα όπου δεν ςτάκθκε δυνατόν να λθςμονιςω τθν αποτυχία μου.   

    

    Άρχιηα να ηω και να εκπαιδεφομαι ςτθν πρωτεφουςα ενϊ παράλλθλα ςποφδαηα 

τον ζρωτα και τθν ποιθτικι λειτουργία του καιροφ μου. Ζλαβα όμωσ τθν αττικι 

παιδεία όταν ςτον τόπο μασ υπιρχε και Αττικι και Ραιδεία. Μ' επθρεάςανε βακιά ο 

Ερωτόκριτοσ, ο Στρατθγόσ Μακρυγιάννθσ, το Εργοςτάςιο του Φιξ, ο Χαράλαμποσ του «Βυηαντίου», το υγρό κλίμα τθσ 

Θεςςαλονίκθσ και τα άγνωςτα πρόςωπα που γνϊριηα τυχαία και παρζμειναν άγνωςτα ς' όλα τα χρόνια τα κατοπινά. 

Στθν κατοχικι περίοδο ςυνειδθτοποίθςα πόςο άχρθςτα ιτανε τα μακιματα τθσ Μουςικισ, μια και μ' απομάκρυναν 

φπουλα απ' τουσ αρχικοφσ μου ςτόχουσ που ιταν να επικοινωνιςω, να διοχετευκϊ και να εξαφανιςτϊ, γι' αυτό και τα 

ςταμάτθςα ευκφσ μετά τθν Κατοχι. Ζτςι δεν ςποφδαςα ςε Ωδείο και ςυνεπϊσ εγλφτωςα απ' το να μοιάηω με τα μζλθ 

του Ρανελλθνίου Μουςικοφ Συλλόγου. Ζγραψα ποιιματα και πολλά τραγοφδια, και αςκικθκα ιδιαίτερα ςτο να 

επιβάλλω τισ απόψεισ μου με δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, πράγμα που άλλωςτε με ωφζλθςε τα μζγιςτα ςαν ζγινα 

υπάλλθλοσ τα τελευταία χρόνια. Απζφυγα μετά περίςςιασ βδελυγμίασ ότι τραυμάτιηε το ερωτικό μου αίςκθμα και τθν 

προςωπικι μου ευαιςκθςία. 

 

    Ταξίδεψα πολφ και αυτό με βοικθςε ν' αντιλθφκϊ πϊσ θ βλακεία δεν ιταν αποκλειςτικόν του τόπου μασ προϊόν, 

όπωσ περιφανα ιςχυρίηονται κι αποδεικνφουν ςυνεχϊσ οι ζλλθνεσ ςωβινιςτζσ και τθσ εκνικοφροςφνθσ οι εραςτζσ. 

Ραράλλθλα ανακάλυψα ότι τα πρόςωπα που μ' ενδιαφζρανε ζπρεπε να ομιλοφν απαραιτιτωσ ελλθνικά, γιατί ςε ξζνθ 

γλϊςςα θ επικοινωνία γινότανε οδυνθρι και εξαφάνιηε το μιςό μου πρόςωπο.   



     Το '66 βρζκθκα ςτθν Αμερικι. Ζμεινα κι ζηθςα εκεί κάπου ζξι χρόνια, τα χρόνια τθσ δικτατορίασ, για 

λόγουσ κακαρά εφοριακοφσ - ανεκαλφφκθ πωσ χρωςτοφςα τρειςιμιςι περίπου εκατομμφρια ςτο δθμόςιο. 

Πταν εξόφλθςα το χρζοσ μου επζςτρεψα περίπου το '72 και ίδρυςα ζνα καφενείο που το ονομάςαμε 

«Ρολφτροπον», ίςαμε τθ μεταπολίτευςθ του '74, όπου και τόκλειςα γιατί άρχιηε θ εποχι των γθπζδων και 

των μεγάλων λαϊκϊν εκτονϊςεων. Κράτθςα τθν ψυχραιμία μου και δεν εχόρεψα εκνικοφσ και 

αντιςταςιακοφσ χοροφσ ςτα γυμναςτιρια και ςτα γεμάτα από νζουσ γιπεδα. Κλείνοντασ το Ρολφτροπο είχα 

ζνα πακθτικό πάλι τθσ τάξεωσ περίπου των τρειςιμιςι εκατομμυρίων - μοιραίοσ αρικμόσ, φαίνεται, για τθν 

προςωπικι μου ηωι. 

 

    Από το '75 αρχίηει μια διάςθμθ εποχι μου που κα τθν λζγαμε, για να τθν ξεχωρίςουμε, υπαλλθλικι, που μ' ζκανε ιδιαίτερα γνωςτό ς' ζνα μεγάλο 

και απλθροφόρθτο κοινό, βεβαίωσ ελλθνικό, ςαν άςπονδο εχκρό τθσ ελλθνικισ μουςικισ, των ελλινων μουςικϊν και τθσ εξίςου ελλθνικισ 

κουλτοφρασ. Μζςα ς' αυτι τθν περίοδο και φςτερα από ζνα ανεπιτυχζσ ζμφραγμα ςτθν καρδιά, προςπάκθςα πάλι, ανεπιτυχϊσ είναι αλικεια, να 

πραγματοποιιςω τισ ακριβζσ καφενειακζσ μου ιδζεσ πότε ςτθν ΕΤ και πότε ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, εννοϊντασ να επιβάλω τισ απόψεισ μου με 

δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Και οι δφο όμωσ τοφτοι οργανιςμοί ςακροί και διαβρωμζνοι από τθ γζννθςι τουσ κατάφεραν να αντιςτακοφν επιτυχϊσ 

και, κακϊσ λεν, να με νικιςουν «κατά κράτοσ». Ραρ όλα αυτά, μζςα ςε τοφτον τον καιρό γεννικθκε το Τρίτο κι επιβλικθκε ςτθ χϊρα. 

 

Και τϊρα καταςτάλαγμα του βίου μου μζχρι ςτιγμισ είναι: 

 

Α δ ι α φ ο ρ ϊ  για τθν δόξα. Με φυλακίηει μεσ ςτα πλαίςια που κακορίηει εκείνθ κι όχι εγϊ. 

Ρ ι ς τ ε φ ω  ςτο τραγοφδι που μασ αποκαλφπτει και μασ εκφράηει εκ βακζων, κι όχι ς' αυτό που κολακεφει τισ επιπόλαιεσ και 

βιαίωσ αποκτθκείςεσ ςυνικειζσ μασ. 

 

 

Ρ ε ρ ι φ ρ ο ν ϊ αυτοφσ που δεν ςτοχεφουν ςτθν ανακεϊρθςθ και ςτθν πνευματικι νεότθτα, τουσ εφκολα «επϊνυμουσ» 

πολιτικοφσ και καλλιτζχνεσ, τουσ εφθςυχαςμζνουσ ςυνομιλικουσ, τθν ςκοτεινι και φποπτθ δθμοςιογραφία κακϊσ και τθν 

κάκε λογισ χυδαιότθτα. 

Ζτςι κατάφερα να ολοκλθρϊςω τθν τραυματιςμζνθ από τθν παιδικι μου θλικία προςωπικότθτα, καταλιγοντασ να 

πουλϊ «λαχεία ςτον ουρανό» και προκαλϊντασ τον ςεβαςμό των νεωτζρων μου μια και παρζμεινα ζνασ γνιςιοσ 

Ζλλθνασ και Μεγάλοσ Ερωτικόσ”. 


