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Πρόλογος 

 

Η παρούσα εργασία διαπραγµατεύεται το θέµα της µουσικής στην ελληνική 

ραδιοφωνία, µε µία κριτική µατιά στα γεγονότα. Αφορµή για τις πρώτες σκέψεις 

στάθηκε η ταινία του Francis Ford Coppola “Apocalypse now” και η γνωστή σκηνή 

στην οποία χρησιµοποιεί τη µουσική του Βάγκνερ, από το «∆αχτυλίδι του 

Νιµπελούγκεν», καθόλου τυχαία. Ακόµη, µία δηµοσίευση στο διαδίκτυο για 

βασανιστήρια µέσω της µουσικής, κάποια άρθρα για την προπαγάνδα που γίνεται 

µέσω του ραδιοφώνου στις χώρες της Ανατολής και διαβάσµατα που έγιναν γύρω 

από το ζήτηµα της τέχνης που χρησιµοποιείται ως µέσο για την επίτευξη 

οποιουδήποτε σκοπού, αποτέλεσαν την αιτία για την ενασχόλησή µου µε το 

συγκεκριµένο θέµα.  

Στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής συνέβαλαν µε την πολύτιµη βοήθεια 

τους η επιβλέπουσα καθηγήτρια µου Ελένη Καλλιµοπούλου µαζί µε το 

συνεργαζόµενο µέλος την κυρία Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη, οι γονείς µου , αγαπηµένοι 

φίλοι, ο κύριος Μίµης Πλέσσας, ο Γιάννης Τσαλίκης και ο Θεόδωρος Μπαζίνας. 
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Εισαγωγή 

 

Μετά από µία σύντοµη έρευνα, όλο και περισσότερες πληροφορίες 

συγκεντρώνονταν για τη µουσική στο ραδιόφωνο. Έτσι, η ιδέα της ενασχόλησης µε το 

συγκεκριµένο θέµα άρχισε να γίνεται πραγµατικότητα. Κατέληξα στην περίπτωση της 

ελληνικής ραδιοφωνίας µιας και ήταν περισσότερο προσιτή η εύρεση του απαιτούµενου 

υλικού, παρά τις όποιες δυσκολίες. Παράλληλα η πρωτοτυπία του, µου κίνησε ακόµη 

περισσότερο το ενδιαφέρον, καθώς δεν υπάρχει µία ολοκληρωµένη µελέτη πάνω στην 

µουσική που µεταδίδονταν από το ελληνικό ραδιόφωνο.  

Η µελέτη έγινε πάνω στις απαρχές της ραδιοφωνίας από την δεκαετία του τριάντα, 

µέχρι την ύπαρξη της ελεύθερης ραδιοφωνίας, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 

ογδόντα. Ειδικότερα, παράλληλα µε την ιστορική αναδροµή και τα πιο σηµαντικά ιστορικά 

γεγονότα της ραδιοφωνίας γίνονται αναφορές στην µουσική που µεταδίδονταν καθ’ όλη 

την πορεία της στον χρόνο. Τελικός στόχος, να αναλυθεί το υλικό που συγκεντρώθηκε γι’ 

αυτήν. 

 Αρχικά, το υλικό της εργασίας αναζητήθηκε στην βιβλιογραφία που υπάρχει για 

την ραδιοφωνία στην Ελλάδα. Τα βιβλία αυτά είναι πολύ συγκεκριµένα και όχι πολλά σε 

αριθµό. Κάποια από αυτά χρησιµοποιήθηκαν κυρίως στα πρώτα δύο κεφάλαια. Το 

περιεχόµενό τους συγκεντρώνεται στην παρουσίαση ιστορικών γεγονότων, ντοκουµέντων 

και µαρτυριών. Τα βιβλία αυτά γράφονται από ιστορικούς, ερευνητές, ανθρώπους που 

ανήκουν στο χώρο της µουσικής, ακαδηµαϊκούς  και ανθρώπους του ραδιοφώνου. 

∆εν εντοπίστηκε καµία έρευνα από τις κοινωνικές επιστήµες πάνω στο 

συγκεκριµένο θέµα. Αυτό δυσχέρανε ως ένα βαθµό τη θεωρητική προσέγγιση των 

γεγονότων στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας. 

Πολύτιµο αποδείχτηκε το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ (αρχειακό υλικό), στο οποίο 

είχα πρόσβαση µέσω του διαδικτύου. Στο συγκεκριµένο αρχείο εντοπίστηκαν συνεντεύξεις 

ανθρώπων της ραδιοφωνίας, ιστορικών, καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν µε αυτήν, όπως 

επίσης και κάποια γραπτά ντοκουµέντα της εποχής από το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα.  

Στο διαδίκτυο βρέθηκε επίσης υλικό µε συνεντεύξεις καλλιτεχνών που 

συνεργάστηκαν µε την ελληνική ραδιοφωνία, αλλά και άλλων σηµαντικών 

προσωπικοτήτων της. Ακόµη, στο διαδίκτυο εντόπισα άρθρα Ελλήνων δηµοσιογράφων και 

άλλων προσωπικοτήτων καθώς και ξένων λόγιων και θεωρητικών.  

 Για την εργασία αυτήν δόθηκε συνέντευξη από τον γνωστό Έλληνα συνθέτη Μίµη 

Πλέσσα. Τον κ. Πλέσσα τον συνάντησα σε µία συναυλία που δόθηκε προς την τιµή του 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με το τέλος της συναυλίας, έγινε η πρόταση. Τον Απρίλη 

του 2011 συνάντησα ξανά τον κ. Πλέσσα και η πρότασή µου τελικά πραγµατοποιήθηκε. 

Παραθέτω την πολύτιµη µαρτυρία του στο δεύτερο κεφάλαιο.  

Η θεωρητική µου προσέγγιση βασίστηκε κυρίως σε ξένη βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία. Οι Έλληνες συγγραφείς ασχολούνται µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 

ωστόσο επικεντρώνονται στην τηλεόραση. Οι αναφορές στην ραδιοφωνία είναι πολύ 

γενικές και δεν εξειδικεύονται στην περίπτωση της µουσικής.  

Προτίµησα να ξεκινήσω την εργασία µου µε την παρουσίαση των ιστορικών 

γεγονότων. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να σχηµατιστεί µία ολοκληρωµένη εικόνα 

γύρω από την ελληνική ραδιοφωνία και τη µουσική που µετέδιδε κατά τη διάρκεια όλων 

αυτών των ετών. Το επόµενο κεφάλαιο αποτελεί συνέχεια του πρώτου. Σε αυτό γίνεται µία 

παράθεση µαρτυριών και κάποιων ιδιαίτερων περιπτώσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας, 

συµπληρωµατικά ως προς το πρώτο κεφάλαιο. Η παρουσίαση όλων αυτών καταλήγει στο 

τρίτο κεφάλαιο που σκοπό έχει να προβληµατίσει και να κοιτάξει µε µία πιο θεωρητική 

µατιά τα γεγονότα του παρελθόντος. 
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Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις απαρχές του 

ραδιοφώνου στον ελλαδικό χώρο, τις πρώτες εκποµπές, τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθµό 

(το «Ράδιο Τσιγγιρίδη») και το σταθµό των Αθηνών. Ακολουθεί µία σύντοµη παρουσίαση 

των υπόλοιπων σταθµών. Έπεται η τελευταία ενότητα του πρώτου κεφαλαίου, η οποία 

διαπραγµατεύεται την µουσική που µεταδιδόταν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παραθέτονται: η συνέντευξη του Μίµη Πλέσσα, µία 

αναφορά στον Αλέξη Ξένο και την Σοφία Βέµπο, η παρέµβαση των Βρετανικών Αρχών 

στην ελληνική ραδιοφωνία, η µαρτυρία του Γιώργου Παπαστεφάνου, ντοκουµέντο που 

αφορά τον Μίκη Θεοδωράκη, παρουσίαση µαρτυριών λογοκρισίας την περίοδο της 

δεκαετίας του εβδοµήντα και τέλος µία ενότητα που αφορά το «Τρίτο Πρόγραµµα» του 

Μάνου Χατζιδάκι. 

Στην πρώτη ενότητα του τρίτου κεφαλαίου γίνεται λόγος για την δύναµη που έχει η 

µουσική και για τον ρόλο που αποκτά µέσα στην κοινωνία. Η δεύτερη ενότητα 

παρουσιάζει την σχέση της εξουσίας µε τη µουσική, τη σχέση της εξουσίας µε το 

ραδιόφωνο και, ως αποτέλεσµα µελέτης αυτών, τη σχέση της εξουσίας µε τη µουσική που 

µεταδιδόταν από το ραδιόφωνο. Γίνεται προσπάθεια καταγραφής των αιτιών που οδηγούν 

την εκάστοτε κυβέρνηση στην Ελλάδα να λαµβάνει µέτρα µέσω της νοµοθεσίας, ώστε να 

µπορεί να ελέγχει αυτό το µέσο και να το λογοκρίνει. Στην τελευταία ενότητα παρατίθεται 

η νοµοθεσία αυτή µε ιστορική ακολουθία µέχρι την εγκαθίδρυση της ελεύθερης 

ραδιοφωνίας στο ελληνικό κράτος.  
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1ο Κεφάλαιο  

 

Ιστορική Αναδροµή 

 

1.1 Πρώτες προσπάθειες, πρώτη εκποµπή 

 

Ο πρώτος κάτοχος της συσκευής του ραδιοφώνου ήταν ο κερκυραίος Κωνσταντίνος 

Ασπιώτης, ιδρυτής γνωστής τυπογραφικής εταιρείας. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 

Υπουργείο Ναυτικών έστειλε ειδικό έγγραφο στον Ασπιώτη ώστε να του παραχωρήσει την 

άδεια κατοχής του ραδιοφωνικού δέκτη, στην προσωπική του κατοικία στην Κέρκυρα,  µε 

συγκεκριµένους όρους χρήσης. Η πρώτη ραδιοφωνική εκποµπή  πραγµατοποιήθηκε στον 

ελλαδικό χώρο, από το τότε Υπουργείο Ναυτικών και την ∆ιεύθυνση ραδιοφωνίας, το 

1923 (Κάρτερ, 1988). Το πρώτο αυτό πείραµα της ελληνικής ραδιοφωνίας έγινε στον 

Βοτανικό, µε έναν ποµπό σουηδικής κατασκευής ισχύος 200W. Σύµφωνα µε τον Σπύρο 

Μπεράτη (τεχνικός Ε.Ι.Ρ.) η προσπάθεια αυτή δεν ήταν απόλυτα επιτυχής (Μπεράτης, στο 

Ιστορίες Ραδιοφώνου 1995α). 

Το ταξίδι της ραδιοφωνίας, όπως τόνισε ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Μιχάλης Παπαδόπουλος το 2001 σε ηµερίδα  για την ελληνική 

ραδιοφωνία, ξεκίνησε χάρις στον «πρωτοπόρο» Χρίστο Τσιγγιρίδη. Σε αυτόν χρωστάει, 

όπως είπε, η Θεσσαλονίκη τον τίτλο της πόλης από την οποία µεταδόθηκε η πρώτη 

εκποµπή στα Βαλκάνια (Τσαγκάρης και Παπαδόπουλος κ.α., 2001).  

Ο Χρίστος Τσιγγιρίδης σπούδασε στο Πανεπιστήµιο της Στουτγάρδης, όπου και 

ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εντυπωσιάζεται από τα 

πειράµατα του Χερτς και τις εφευρέσεις του Μαρκόνι και στρέφει το ενδιαφέρον του στην 

µελέτη της λειτουργίας του ραδιοφώνου. Κάτοχος πια του πτυχίου του ηλεκτρολόγου 

µηχανικού και κάτω από δύσκολες συνθήκες στη Γερµανία, αποφασίζει µαζί µε τη γυναίκα 

του να έρθουν  στην Ελλάδα το 1918 (Πλέχοβα, 2002). Ο Ευάγγελος Τσιγγιρίδης, ανιψιός 

του Χρίστου Τσιγγιρίδη θυµάται: «έρχονται εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου έφεραν βέβαια 

και την πολύτιµη οικοσκευή, την οποία είχαν στη Γερµανία και την οποία είχαµε µέσα στο 

σπίτι, το 1923 άρχισαν να πηγαινοέρχονται και Γερµανοί τεχνίτες, όπως βέβαια 

πληροφορήθηκα αργότερα, σκοπός ήταν να ιδρυθεί ένας ραδιοφωνικός σταθµός της 

Ελλάδος και εν συνεχεία να κάνουν µια παραγωγή ραδιοφώνων και να τα διαθέτουν στον 

κόσµο» (Τσιγγιρίδης, 1997: δεύτερη ενότητα). 

Η εφηµερίδα «Θεσσαλονίκη», στις 12 Νοεµβρίου του 1963 αναφέρει: «Ο Τσιγγιρίδης 

εύρεν εις το εγκαταλελειµµένον συµµαχικόν πολεµικόν υλικόν και έναν ασύρµατον ισχύος 

ηµίσεως κιλοβάτ. Έλλειπαν πολλά εξαρτήµατα και κανείς δεν έδειχνε ενδιαφέρον να τον 

αγοράση από τους ξένους, ακόµη δε περισσότερον από τους Έλληνας, διότι δεν ήξευραν τι 

ήσαν οι ασύρµατοι της ξηράς. Ο Τσιγγιρίδης τον ηγόρασε και µετέφερε στο σπίτι του τα 

σιδηρικά, µερικά σύρµατα και ολίγα µηχανήµατα» (Πλέχοβα, 2002:22). 

Τον Σεπτέµβριο του 1926, µε την επερχόµενη «∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», ο 

Χρίστος Τσιγγιρίδης ζητά να τοποθετηθεί ο ποµπός στον χώρο της έκθεσης, αφού δεν 

κατάφερε να πάρει άδεια λειτουργίας του σταθµού καθώς οι αρχές δεν επιθυµούσαν κάτι 

τέτοιο. Αρκέστηκε στο να δείξει στον κόσµο τι είναι αυτό το µηχάνηµα και να προχωρήσει 

σταδιακά στην ίδρυση του πρώτου ραδιοφωνικού σταθµού. Τα «Μακεδονικά Νέα», 

εφηµερίδα της εποχής, αναφέρουν στις 8 Οκτωβρίου του 1926: «Χθες ετοποθετήθη εις το 

κέντρον της εκθέσεως το ραδιόφωνον, η λειτουργία του οποίου θα αρχίσει από σήµερον. 

Την 9
ην

 νυκτερινήν ακριβώς το ραδιόφωνον θα αρχίση αποδίδον τας συλλαµβανοµένας 

συναυλίας». Για κάποιους λόγους η αναµετάδοση έγινε µία ώρα αργότερα (Πλέχοβα, 

2002:23). 
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Στο εξής, κάθε χρόνο δίνονταν άδεια λειτουργίας στον Χρίστο Τσιγγιρίδη µόνο για 15-

20 µέρες, όσο διαρκούσε η ∆ιεθνής Έκθεση. Αυτό βέβαια δηµιουργούσε οικονοµικές 

δυσκολίες καθώς τα έξοδα του σταθµού ήταν αφόρητα (Τσιγγιρίδης, 1997). Μετά τα µέσα 

του 1927, το αρµόδιο υπουργείο άρχισε να εκδίδει άδειες για κατοχή ραδιοφωνικού δέκτη 

(Τυροβούζης, 2005). 

Ο Βασίλης Κροντηράς, τεχνικός του Εθνικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.
1
) 

αναφέρει ως ηµεροµηνία ιδρύσεως του ραδιοφωνικού σταθµού Τσιγγιρίδη το 1928 

(Κροντηράς, στο Ιστορίες Ραδιοφώνου 1995α). Τον Σεπτέµβριο του 1928 «εµφανίζεται 

στην έκθεση ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθµός», αποτελούµενος από έναν ποµπό µε ισχύ 

περίπου 500W  και ραδιόφωνα µε µεγάφωνα που ήταν τοποθετηµένα στην είσοδο και την 

έξοδο της εκθέσεως (Πλέχοβα, 2002:35). Ύστερα από µία έρευνα των εφηµερίδων της 

εποχής διασταυρώνεται το γεγονός ότι δόθηκε µία «ραδιοφωνική» συναυλία στην 

στρατιωτική λέσχη µε µαζικό ακροατήριο όπου προηγήθηκε οµιλία µε θέµα τον τρόπο 

λειτουργίας και χρήσης του ραδιοφώνου, ούτως ώστε οι πολίτες να εξοικειωθούν µε το νέο 

µέσο. ∆εν υπάρχουν µαρτυρίες για µετάδοση εκποµπών διότι µέχρι το 1928 απαγορευόταν 

στην Θεσσαλονίκη η κατοχή ραδιοφώνου. Το 1929 ιδρύεται επίσηµα το «ράδιο 

Τσιγγιρίδη» (Τυροβούζης, 2005).  Ωστόσο, όπως είπε ο Ευάγγελος Τσιγγιρίδης, η άδεια 

λειτουργίας του σταθµού δόθηκε µετά το 1932 (Τσιγγιρίδης, στο Ιστορίες Ραδιοφώνου 

1995α). Η πόλη της Θεσσαλονίκης είχε ενταχθεί στο ελληνικό κράτος το 1912, δύο 

δεκαετίες νωρίτερα.  

Ο Γιώργος Αναστασιάδης, καθηγητής ιστορίας του Α.Π.Θ., αναφέρει σε οµιλία του 

ότι το 1929 κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη δύο περιοδικά που έχουν να κάνουν µε το 

ραδιόφωνο. Παρ’ όλα αυτά τονίζει ότι αυτό δεν σηµαίνει ότι εκείνη την περίοδο έχουµε 

και «ραδιοφωνικό πολιτισµό». Υποστηρίζει ότι η µεγαλύτερη µερίδα του πληθυσµού δεν 

γνωρίζει για την ύπαρξη της ραδιοφωνικής συσκευής ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που το 

αντιµετωπίζουν σαν ένα «δαιµονικό µηχάνηµα». Ο «Ωρολογάς», αρθρογράφος της εποχής, 

γράφει: «περνούσαν σαν άπιστοι Θωµάδες να δουν τα πρώτα ραδιόφωνα που είχαν φέρει 

στην πόλη [Θεσσαλονίκη] οι επιχειρηµατίες Άµποτ και Κοσµόπουλος, ενώ οι ίδιοι οι 

αντιπρόσωποι δεν είχαν καταλάβει πώς λειτουργεί». Κάτοχοι ραδιοφωνικών συσκευών τα 

πρώτα χρόνια της δεκαετίας του τριάντα ήταν ευκατάστατοι πολίτες και, όπως αναφέρει ο 

Γιώργος Ιωάννου, ακόµη και στα χρόνια της δεκαετίας του 1950 το ραδιόφωνο ήταν 

«ακριβοθώρητο» για τα λαϊκά στρώµατα (Αναστασιάδης στο Τσιγγιρίδης κ.α., 1997).  Ο 

τύπος ασχολείται συστηµατικά µε το «ράδιο Τσιγγιρίδη» από το 1931. Το 1933 

εισήχθησαν στην Ελλάδα 2750 ραδιοφωνικές συσκευές, ενώ ο συνολικός τους αριθµός 

έφτασε τα 4318. Την ίδια χρονιά ξεκινά και η συνεργασία του σταθµού µε την εφηµερίδα 

«Μακεδονία», πρωτοφανής συνεργασία για τα µέσα µαζικής επικοινωνίας στον ελληνικό 

χώρο. Το 1934 ο Χρίστος Τσιγγιρίδης ζητά µέσω της εφηµερίδας «Νέα Αλήθεια» µονάχα 

την άδεια λειτουργίας του σταθµού. Το υπουργείο δεν ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του 

Τσιγγιρίδη και µάλιστα διορίζει υπάλληλο ο οποίος άκουγε τις εκποµπές του, ώστε να 

µπορεί να ελέγχει τι µεταδίδει. Το υπουργείο ασκεί λογοκρισία απαγορεύοντας την 

µετάδοση ειδήσεων και διαλέξεων, επιτρέποντας µόνο την µετάδοση ειδήσεων που έχουν 

σχέση µε την έκθεση και µετάδοση «περιορισµένης µουσικής»
2
. Το 1935 εκδίδεται τελικά 

η µόνιµη άδεια λειτουργίας του σταθµού και έτσι αποκόβει ο Τσιγγιρίδης τις αλυσίδες µε 

τη ∆.Ε.Θ. Απαγορεύεται ωστόσο στον σταθµό η µετάδοση ειδήσεων µε πολιτικό ή 

                                                 
1
 Το Ε.Ι.Ρ. ιδρύεται το 1945, και µετεξελίσσεται το 1966 µε την προσθήκη της τηλεόρασης σε Ε.Ι.Ρ.Τ. 

(Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης), και κατόπιν σε Ε.Ρ.Τ. (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση). Το 

νοµικό καθεστώς της Ε.Ρ.Τ. άλλαξε το 1976, όταν από ίδρυµα µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία. 
2
 Περισσότερα για το ραδιόφωνο κατά την περίοδο Μεταξά στο: Μ.Πετράκη (2006),Ο µύθος του Μεταξά, 

Αθήνα: Ωκεανίδα (5
ο
 κεφάλαιο) και Γ.Αναστασιάδης (1994), Η Θεσσαλονίκη των εφηµερίδων, 

Θεσσαλονίκη:Έκφραση 
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οικονοµικό περιεχόµενο (Τυροβούζης, 2005). Η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός σταθµού 

ήταν µεγάλη καθώς τα σηµάδια και ο κίνδυνος του πολέµου άρχισαν να γίνονται εµφανή 

(Κροντηράς, στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995α). 

 

 

1.2 Ράδιο Τσιγγιρίδη και Το Κρατικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 

 

 

Από το 1936 µέχρι το 1940 το «ράδιο Τσιγγιρίδη» απολαµβάνει  αναγνώριση και  

µεγάλη δηµοτικότητα. Το σήµα του σταθµού δίνεται από ένα ρολόι του Χρίστου 

Τσιγγιρίδη το οποίο κρεµούσε µπροστά στο µικρόφωνο. Οι βραδινές εκποµπές ξεκινούν µε 

το τραγούδι «Kάθε βραδάκι στις οκτώ» και τα κυριακάτικα πρωινά µε το γνωστό 

«Κοκοράκι» του Νίκου Γούναρη. Μεγάλη απήχηση το 1938 είχαν οι ραδιοφωνικές 

εκποµπές που γίνονταν σε συνεργασία µε την εφηµερίδα «Μακεδονία». Το 1939 στην 

Μακεδονία υπήρχαν 5000 ραδιοφωνικές συσκευές, ενώ την ίδια εποχή στην Αθήνα οι 

συσκευές έφταναν περίπου τις επτακόσιες. Ο γερµανικός «Παγκόσµιος Ραδιοφωνικός 

Άτλας» αναφέρει: «µόνο µε την Θεσσαλονίκη µπορούσε να επικοινωνήσει κανείς, 

ακούγοντας τον µικρό της ποµπό, τον µοναδικό στην Ελλάδα» (Πλέχοβα, 2002). Ο 

Ευάγγελος Τσιγγιρίδης θυµάται: «Τότε λοιπόν ακόµη και από την Αυστραλία πήραµε 

γράµµατα και είπε κάποιος Αυστραλός, ο οποίος ήταν και εκείνος δέκτης, είπε ‘σας 

ακούµε’. Και µετά από όλες τις  χώρες, βαλκανικές και µεσογειακές παίρναµε γράµµατα» 

(Τσιγγιρίδης κ.α., 1997:δεύτερη ενότητα).  

 Το 1938 ιδρύεται ο σταθµός των Αθηνών µε την βοήθεια του Χρίστου Τσιγγιρίδη, 

παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετά προβλήµατα στην µετάδοση των εκποµπών. Έτσι 

φτάνουµε στο 1940 και στην 28
η
 µέρα του Οκτώβρη όπου το ράδιο Τσιγγιρίδη είναι η 

πρώτη και µοναδική πηγή από την οποία η βόρεια Ελλάδα µαθαίνει για την επίθεση της 

Ιταλίας (Πλέχοβα, 2002). 

  Στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέµου, το «ράδιο Τσιγγιρίδη» προσπαθεί να 

τονώσει το ηθικό των Ελλήνων µε συνθήµατα, πατριωτικά τραγούδια και εµβατήρια, 

µερικά από  τα οποία τραγουδούσε η Σοφία Βέµπο. Σπουδαίο είναι το γεγονός ότι ο 

σταθµός παρεµβάλλει παράσιτα στον σταθµό του Μπάρι της Ιταλίας, ο οποίος µε τις 

προπαγανδιστικές του εκποµπές είχε σαν στόχο να µειώσει τις ψυχικές αντοχές των 

Ελλήνων.  Οι Ιταλοί επεδίωξαν να βοµβαρδίσουν τον σταθµό του Τσιγγιρίδη, αλλά δεν τα 

κατάφεραν. Οι βόµβες τους έπεφταν στην θάλασσα και έτσι οι σειρήνες ακούγονταν  µέσω 

του ραδιοφώνου σε ολόκληρη την Μακεδονία. Όταν κατέφθασαν στην Θεσσαλονίκη οι  

Γερµανοί ωστόσο, ο σταθµός κατασχέθηκε (Τυροβούζης, 2005). 

 Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες του Ευάγγελου Τσιγγιρίδη, αµέσως µόλις µπήκαν οι 

Γερµανοί στην πόλη τηλεφώνησαν στον διευθυντή της Αστυνοµίας για να συλλάβουν τον 

Χρίστο Τσιγγιρίδη. Σφράγισαν τα ραδιόφωνα ώστε να γίνονται λήψεις µονάχα των 

κατεχόµενων σταθµών. Ωστόσο κάποιοι Έλληνες είχαν κρύψει τα ραδιόφωνά τους και 

κατάφερναν να ενηµερώνονται από τις εκποµπές του B.B.C. (υπήρχαν κατάλογοι µε τα 

ονόµατα των ιδιοκτητών ραδιοφωνικής συσκευής). Οι Γερµανοί µετέδιδαν µέσω του 

Ράδιου Τσιγγιρίδη προπαγανδιστικές εκποµπές καθώς και συναυλίες της ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης. Ο Χρίστος Τσιγγιρίδης µαζί µε τον Κοσµά Τσαντσάνογλου και τον 

Απόστολο Κωσταντέλλη ήταν οι µόνοι που παρέµειναν στο σταθµό. Προφασίζονταν 

βλάβες ώστε να µπορούν να κλείνουν για κάποια χρονικά διαστήµατα τον σταθµό. Οι 

κατακτητές αντιλήφθηκαν ότι οι προφάσεις είναι ψεύτικες και οδήγησαν τον Χρίστο 

Τσιγγιρίδη στα µπουντρούµια της Γκεστάπο, ενώ τον Κοσµά Τσαντσάνογλου στις 

υπόγειες φυλακές της νευρολογικής κλινικής, όπου τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια. 

Γρήγορα ωστόσο τους απελευθέρωσαν διότι ο σταθµός δεν µπορούσε να λειτουργήσει 
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χωρίς αυτούς. Εξακολουθούσαν όµως την ίδια τακτική, πράγµα που ανάγκασε τους 

Γερµανούς να φέρουν δικό τους ποµπό και να ιδρύσουν δικό τους ραδιοφωνικό σταθµό 

(Πλέχοβα, 2002). Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το 1945 οι «απωλέσαντες» τα ραδιόφωνά 

τους, είτε γιατί τα είχαν παραδώσει στον δήµο, είτε στους Γερµανούς, είχαν ιδρύσει 

σύλλογο  για να διεκδικήσουν την επιστροφή τους (Αναστασιάδης στο Τσιγγιρίδης κ.α., 

1997).  

Ο πόλεµος τελειώνει και οι Γερµανοί δίνουν εντολή να καταστραφεί ο σταθµός. Ο 

Χρίστος Τσιγγιρίδης κάνει κατάληψη στον σταθµό και αρνείται να τον παραδώσει. Ο 

Γερµανός εκτελεστής ανατινάζει έναν από τους δύο  ιστούς της κεραίας και υπογράφει ότι 

η διαταγή εκτελέστηκε. Έτσι ο σταθµός σώθηκε από τον ιδρυτή του.  Στην συνέχεια ο 

ποµπός µεταφέρεται στην Βέροια από το Ε.Α.Μ. Ο  Χρίστος Τσιγγιρίδης αρνείται να τους 

ακολουθήσει, και έτσι το Ε.Α.Μ. του κατέβαλε 350 χρυσές λύρες ως αντίτιµο. Ο σταθµός 

δεν θα λειτουργήσει ποτέ (Τυροβούζης, 2005).  

Ένα χρόνο µετά, ο Τσιγγιρίδης προσπάθησε να διορθώσει τον ποµπό, ο οποίος είχε 

υποστεί ζηµιές, και να τον φέρει πίσω. Το 1945 ο ποµπός βρίσκεται ξανά στην 

Θεσσαλονίκη και στις αρχές του Σεπτέµβρη ξεκινά και πάλι να µεταδίδει τις εκποµπές του. 

Στις 15 Ιουνίου του 1945 ανακοινώνεται από την εφηµερίδα της κυβερνήσεως η ίδρυση 

του «Εθνικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας» (Ε.Ι.Ρ.). Το ίδρυµα αυτό αποκτά την 

αποκλειστικότητα στην εκµετάλλευση των ραδιοφωνικών σταθµών. Λίγες ηµέρες µετά την 

ίδρυσή του, ζητά από το «Ράδιο Τσιγγιρίδη» να διακόψει την µετάδοση των εκποµπών του. 

Η αιτιολογία για την απαίτηση αυτή ήταν ότι δεν ήταν δυνατό µετά την ίδρυση της 

κρατικής ραδιοφωνίας, να υπάρχει ιδιωτικός σταθµός που θα λειτουργεί. Ο Μιχάλης 

Αναστασιάδης (τεχνικός του Ε.Ι.Ρ.), µεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη για να συνθηκολογήσει 

µε τον Τσιγγιρίδη για την λειτουργία του Σταθµού. Οι όροι που εκφράζονται από τον 

Αναστασιάδη δεν γίνονται δεκτοί από τον Τσιγγιρίδη. Και ο τελευταίος κατεβαίνει στην 

Αθήνα για να προσπαθήσει να πάρει την άδεια λειτουργίας του σταθµού. Τα αποτελέσµατα 

ήταν θετικά αλλά σύντοµης χρονικής διάρκειας. Το 1946 το Ε.Ι.Ρ. έφερε και εγκατέστησε 

στην Θεσσαλονίκη έναν τροχοφόρο ραδιοφωνικό σταθµό. Ο σταθµός του Χρίστου 

Τσιγγιρίδη έπαψε να λειτουργεί ενώ στον ιδρυτή του δόθηκε το 25% από τις ρεκλάµες του 

κρατικού ραδιοφώνου. Επιπροσθέτως, το Ε.Ι.Ρ. υποσχέθηκε  να προσλάβει τους 

υπαλλήλους του σταθµού στο κρατικό ραδιόφωνο, υπόσχεση που δεν εκπληρώθηκε ποτέ. 

Ο Τσιγγιρίδης πέθανε στις 17 ∆εκεµβρίου του 1947 πάµφτωχος και παραγκωνισµένος. Η 

κηδεία του έγινε στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας µε  τιµές τις οποίες δεν γνώρισε όσο 

ζούσε (Πλέχοβα, 2002). Την 1
η
  Μαρτίου του 1947, την περίοδο δηλαδή του εµφυλίου, 

ιδρύθηκε ο κρατικός ραδιοσταθµός της Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Λεοντίδης αναφέρει 

στην εφηµερίδα «Μακεδονία» σε µια σειρά επιστολών του: «ο ραδιοσταθµός 

Θεσσαλονίκης ετέθη σε λειτουργία για λόγους υψίστης εθνικής ανάγκης. Και ευρίσκεται 

στο στάδιο των δοκιµών. Η δευτέρα πόλις της Ελλάδος δεν ήτο δυνατόν επ’ άπειρον να 

εξυπηρετείται από ένα ιδιωτικό συγκρότηµα και µιαν πρόχειρον οργάνωσιν της εθνικής 

προπαγάνδας» (Τσιγγιρίδης κ.α., 1997: δεύτερη ενότητα). 

 

 

                                                                                                                       

 

Λίγα λόγια για τις συνθήκες εργασίας 

 

Ο Νίκος Καρµίρης, εκφωνητής του σταθµού στο Πεδίο του Άρεως της 

Θεσσαλονίκης (όπου τοποθετείται ο ποµπός του ραδιοσταθµού Τσιγγιρίδη) εξιστορεί ότι ο 

σταθµός ήταν εγκατεστηµένος σε µία παράγκα σκεπασµένη µε πισσόχαρτο, όπου για 

µόνωση στο στούντιο χρησιµοποιούνταν ψάθα, γεγονός που δεν εµπόδιζε την βροχή να 
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ακούγεται από τα µικρόφωνα στο στούντιο. Έτσι, όταν έβρεχε αναγκάζονταν να ζητήσουν 

συγγνώµη από τους ακροατές (Αναστασιάδης στο Τσιγγιρίδης κ.α., 1997). Ακόµη τότε δεν 

υπήρχε η δυνατότητα για την µετάδοση ηχογραφηµένων εκποµπών. Όλα τα προγράµµατα 

που µεταδίδονταν ήταν ζωντανά. Μερικές φορές οι εκποµπές διακόπτονταν διότι τα παιδιά 

πετούσαν πέτρες για να διαπιστώσουν αν θα ακουστεί από το ραδιόφωνο. Στις 31 

∆εκεµβρίου του 1933 το περιοδικό «Ράδιο» αναφέρει ότι για τις ανάγκες του σταθµού 

προσφέρεται βοήθεια από τον «Ραδιοφωνικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης». Πιο συγκεκριµένα: 

«Από διετίας όµως, ο Ραδιοφωνικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο οποίος ιδρύθει το 1928 µε 

σκοπόν την προαγωγήν της Ραδιοφωνίας εις τον τόπον µας, ανέλαβε να υποστηρίξη τον 

Ραδιοφωνικόν Σταθµόν και να τον συντηρήση. Τα µέσα τα οποία διέθεσεν ο Σύλλογος δεν 

ήσαν βέβαια πλούσια. Κάθε άλλο! Αι συνδροµαί των µελών ελάχιστοι και ιδίως η αρωγή 

ολίγων ενθουσιωδών ραδιόφιλων, ήσαν οι µόνοι πόροι του. Με την πεποίθηση ότι έχουµε 

µαζί µας όλον τον ραδιοφωνικόν κόσµον της Ελλάδος επροχωρίσαµεν ακούραστοι, 

παλαίοντες µε χίλια όσα εµπόδια διά να λειτουργήσει ο ποµπός µας». Το γεγονός ότι ο 

σταθµός µετέδιδε διαφηµίσεις δεν συνεπάγεται ότι είχε έσοδα από αυτές, δεδοµένου ότι ο 

σταθµός λειτουργούσε µέχρι το 1935 µονάχα κατά την περίοδο της ∆ιεθνούς Εκθέσεως.  

Το 1936 ο  Νίκος Καρµίρης κατάφερε να εξασφαλίσει κέρδη από τις διαφηµίσεις, το 25% 

από αυτά ωστόσο ανήκαν στον ίδιο. Επίσης ανέλαβε τα λογιστικά του σταθµού, καθώς 

όπως αναφέρει, «Ο Τσιγγιρίδης ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τα χρήµατα» (στο Πλέχοβα, 

2002:54). Το 1947 η κρατική ραδιοφωνία χορήγησε στον ραδιοσταθµό Τσιγγιρίδη το 25% 

από τις διαφηµίσεις που έπαιρνε, πράγµα που σταµάτησε να συµβαίνει µετά τον θάνατό 

του ιδρυτή του (Πλέχοβα, 2002) . 

Όσον αφορά το κρατικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στις δυσκολίες επιβίωσης και 

τις συνθήκες εργασίας σε αυτό αναφέρεται ο Γιάννης Ντισλής, ο οποίος είχε προσληφθεί 

σαν τεχνικός το 1948. Το στούντιο βρισκόταν σχεδόν απέναντι από το άγαλµα του 

Εµµανουήλ Παπά (στο πάρκο της ΧΑΝΘ όπως διηγείται ο ίδιος).  Αναφέρει σε οµιλία του 

το 1997, ότι το στούντιο είχε «πενιχρό εξοπλισµό», ενώ  «οι δυσκολίες οι µεγάλες 

προέρχονταν από το ότι δεν υπήρχε εναλλασσόµενο ρεύµα στην πόλη, το εναλλασσόµενο 

ρεύµα που χρειαζόµασταν  για τα µηχανήµατα το παίρναµε από κάτι πλοία που ήταν 

αγκυροβοληµένα εδώ όπου είναι τώρα το ‘Μακεδονία Παλλάς’ και όταν συνέβαινε να 

παρουσιάζονται διακοπές, είχαµε µία γεννήτρια, η οποία µέχρι να λειτουργήσει µας έβγαζε 

την ψυχή». Τα προβλήµατα αυτά έφεραν πιο κοντά τους συναδέλφους και αναπτύχθηκαν 

µεταξύ τους σχέσεις αλληλεγγύης. Ακόµη δυσκολότερες ήτανε οι εξωτερικές εκποµπές. Τα 

µηχανήµατα ήταν πολύ βαριά και δεν υπήρχαν παντού τηλεφωνικές γραµµές για την 

µετάδοση. Το 1949, µετά από εντολή του τρίτου σώµατος του στρατού, ο σταθµός έπρεπε 

να εγκαταλείψει το κτίριο. Και έτσι, όπως αφηγείται ο Ντισλής στην ίδια οµιλία: «τα 

µαζέψαµε και πήγαµε σε ένα κτίριο που χρησιµοποιούσε και ο ΟΤΕ για τον ποµπό του των 

βραχέων κυµάτων και µας έδωσαν εκεί ένα δωµάτιο, σε µία κατάσταση άθλια, δεν υπήρχε 

καθαριότητα, είχε ποντίκια..» (Ντισλής στο Τσιγγιρίδης κ.α., 1997: τρίτη ενότητα). Εκεί 

παρέµεινε ο σταθµός για περίπου τέσσερις µήνες. Έπειτα το στούντιο µεταφέρθηκε στο 

κτίριο της οδού Τσιµισκή (11), κτίριο παλαιάς τραπέζης. Και εκεί όµως οι εγκαταστάσεις 

ήταν πρόχειρες. Ο Γιάννης Ντισλής θυµάται: «συνέχεια είχαµε το πρόβληµα της 

οικονοµίας, οικονοµία στο χαρτί, οικονοµία στα µολύβια, οικονοµία στο ρεύµα, στο νερό, 

σε όλα. Να µην σπάσει κανένα τζάµι και δεν έχουµε λεφτά να το περάσουµε, µέχρι εκεί 

ήταν τα πράγµατα πολλές φορές» (Ντισλής στο Τσιγγιρίδης κ.α., 1997: τρίτη ενότητα). 

Πολλά ήταν και τα τεχνικά προβλήµατα που είχαν να αντιµετωπίσουν µε την 

αναπαραγωγή των δίσκων. Το 1954 εγκαταστάθηκε στην Περαία ένας καινούργιος ποµπός 

και άλλα µηχανήµατα που είχαν σταλεί. Έτσι η εργασία των υπαλλήλων άρχισε να γίνεται 

ευκολότερη. Το 1961 το κτίριο της τράπεζας διεκδικείται και πάλι και ο σταθµός για 

ακόµη µία φορά αλλάζει διεύθυνση. Μεταφέρεται στο κτίριο της οδού Βενιζέλου (4). 
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Έπειτα άλλαξε η τοποθεσία του σταθµού για ακόµη µία φορά (πρώην στρατιωτικό 

θέατρο), η οποία είναι η ίδια µε την σηµερινή. Έγιναν δηλαδή πέντε µετακοµίσεις µέσα σε 

πενήντα χρόνια (Ντισλής στο Τσιγγιρίδης κ.α., 1997). 

Η λειτουργία του κρατικού σταθµού Θεσσαλονίκης είχε αυστηρούς κανονισµούς 

καθώς οι περισσότεροι διευθυντές ήταν απόστρατοι αξιωµατικοί. Επέβαλλαν τιµωρίες, 

έδιναν διαταγές, υπήρχαν ιεραρχίες και απολογίες. Η Έρα Γερµανού κλήθηκε να 

απολογηθεί κάποια στιγµή επειδή επέτρεψε να εισέλθει στο κτίριο του ραδιοσταθµού ο 

Άλκης Στέας, συνεργάτης του σταθµού, ενώ είχε δοθεί απαγορευτική εντολή (Γερµανού 

στο Τσιγγιρίδης κ.α., 1997).  

Επιπλέον, καθοριστική για τη λειτουργία του σταθµού της Θεσσαλονίκης ήταν η 

εµπλοκή των ανθρώπων του αθηναϊκού ραδιοφωνικού σταθµού. Όπως αναφέρει ο 

Παναγιώτης Μαρινάκης, έρχονταν κλιµάκια από την Αθήνα που αφορούσαν είτε τα 

οικονοµικά ζητήµατα, είτε τα τεχνικά. Υπήρχε µία οργάνωση των τµηµάτων του σταθµού 

ήδη έτοιµη από τους συνεργάτες της Αθήνας, η οποία αποτέλεσε την βάση για να 

ξεκινήσει να λειτουργεί το κρατικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης (Μαρινάκης στο 

Τσιγγιρίδης κ.α., 1997).  

 

 

1.3 Ραδιοσταθµός Αθηνών 

 

 

Το 1936 ιδρύθηκε από το ελληνικό κράτος η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκποµπών 

(Υ.Ρ.Ε.), που σκόπευε στην δηµιουργία ραδιοσταθµών και στην εκµετάλλευσή τους. Την 

ίδια χρονιά προκηρύχθηκε διαγωνισµός µε θέµα την εκχώρηση προνοµίου της 

ραδιοφωνίας και την εγκατάσταση ραδιοφωνικού δικτύου στην Αθήνα και την Κέρκυρα. Ο 

τότε υπουργός Συγκοινωνιών  κλήθηκε από τον Ιωάννη Μεταξά να προχωρήσει στην 

εγκατάσταση ραδιοφωνικού σταθµού όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο πόλεµος πλησίαζε 

και η χώρα χρειάζονταν ένα δίκτυο επικοινωνίας (Κροντηράς στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 

1995α).  Η Υ.Ρ.Ε. έγινε το φερέφωνο της δικτατορίας του Μεταξά, µεταδίδοντας 

φασιστικά µηνύµατα. ∆εν επιτρέπονταν στους Έλληνες πολίτες εκείνη την περίοδο να 

συντονίζονται στους σταθµούς του εξωτερικού και η παραβίαση αυτής της διάταξης 

επέσυρε επιβολή ποινών (Βουϊδάσκης, 2001). 

Το παρακάτω απόσπασµα ανήκει στον ∆ιονύση Ρώµα, δηµοσιεύτηκε το 1955  και 

περιγράφει το ξεκίνηµα του σταθµού της Αθήνας: «Σ’ ένα γραφείο, στην οδό Νίκης, 

είχαµε συγκεντρωθεί οι πρώτοι υπεύθυνοι του σταθµού, που σε τρεις µήνες επρόκειτο να 

λειτουργήσει: έτος γεννήσεως του µωρού 1938! ∆εν ήµαστε πολλοί σ’ αυτή την 

συγκέντρωση, έξι εφτά νοµίζω όλοι κι όλοι. Γενικός ∆ιευθυντής ο Γιώργος ο Κυριάκης 

(αξιωµατικός του ελληνικού στρατού)…∆ίπλα του βοηθός και σύµβουλος, ο Κώστας ο 

∆ρακόπουλος, που είχε απέναντι όλων µας το τεράστιο προβάδισµα µιας δίωρης 

επισκέψεως στο B.B.C. του Λονδίνου. Μπροστά σε αυτή την ατοµική πείρα, όλοι οι άλλοι 

κλίναµε τας κεφαλάς, ωχροί από θαυµασµό, ως σουδάρια! ∆ιευθυντής του Μουσικού 

Τµήµατος ο αξέχαστος Γιώργος Λυκούδης, των θεατρικών ο υποφαινόµενος..» (στο 

Κάρτερ, 2004:97). Στις 25 Μαρτίου του 1938, µε διάγγελµα του βασιλέως Γεωργίου Β΄ και 

µε αφορµή την εθνική επέτειο, ο σταθµός των Αθηνών ξεκινά να µεταδίδει εκποµπές. Ο 

πρώτος ήχος που µεταδόθηκε στην πρώτη εκποµπή ήταν το σήµα του σταθµού «Ο 

τσοπανάκος». Την επόµενη χρονιά εγκαινιάζεται ο σταθµός της Ε.Ο.Ν. (Εθνική Οργάνωση 

Νεολαίας), µε ανάλογο προπαγανδιστικό περιεχόµενο εκποµπών. Με την έναρξη του 

πολέµου ανάµεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, στη συµβολή των οδών Βουλής και 

Απόλλωνος, οι τεχνικοί της ελληνικής ραδιοφωνίας εγκαθιστούν το σταθµό και µεταδίδουν 

προς την κατεύθυνση του µετώπου και των γειτονικών χωρών. Στις 27 Απριλίου 1941, 
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ηµέρα έναρξης του ελληνογερµανικού πολέµου, ο Ραδιοφωνικός Σταθµός Αθηνών 

εκπέµπει το τελευταίο δελτίο του (Κάρτερ, 2004). 

 Όπως αναφέρει σε βιντεοσκοπηµένη συνέντευξή του ο Γιώργος Κάρτερ, στις 27 

Απριλίου του 1941 το πρωί ο ραδιοσταθµός των Αθηνών είναι ακόµη ελληνικός, στο 

µικρόφωνο µπροστά κάθεται ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος και εκφωνεί: «εδώ 

ραδιοφωνικός σταθµός Αθηνών, έκτακτον ανακοινωθέν, η Ελλάς από της 6
ης

 πρωινής 

σήµερον ευρίσκεται σε εµπόλεµην κατάστασην προς την Ιταλία, µεταδίδουµε το πρώτον 

ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού Στρατηγείου, αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάµεις 

προσβάλλουν από της 5
ης

 και 30 πρωινής σήµερον τα ηµέτερον τµήµατα, αι ηµέτεραι 

δυνάµεις αµύνονται του εκ του πατρίου εδάφους» (στο Κάρτερ, 1988).  Όταν οι Γερµανοί 

έφτασαν στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος εκφωνούσε: «Ο Ραδιοσταθµός 

Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερµανικός και θα µεταδίδει 

ψέµατα. Έλληνες µην τον ακούτε. Ο πόλεµός µας συνεχίζεται και θα συνεχισθεί µέχρι 

τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων!» (στο Κάρτερ, 2004:140). Στη συνέχεια ο 

Βασίλης Κροντηράς έβαλε για τελευταία φορά τον εθνικό ύµνο µετά από την παρότρυνση 

του Σταυρόπουλου. Μία ώρα µετά την ανακοίνωση κατέφθασαν οι Γερµανοί στο Ζάππειο. 

Στο στούντιο είχε µείνει µονάχα ο Κροντηράς και ο Σταυρόπουλος. Ο Σταυρόπουλος 

διετάχθη να σηκώσει την  γερµανική σηµαία στην Ακρόπολη ενώ ο Κροντηράς παρέµεινε 

στο στούντιο να συνεχίσει την µετάδοση (Κροντηράς στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995α) . 

Οι κατακτητές ανησυχούσαν  για το αν θα αντισταθεί ο λαός. Και έτσι το πρώτο 

πράγµα που έκαναν ήταν να σφραγίσουν τα ραδιόφωνα και να ελέγχουν πλήρως την 

λειτουργία του σταθµού ώστε να µεταδίδουν όποιες πληροφορίες επιθυµούσαν. Υπήρξαν 

ωστόσο κάποιοι «τολµηροί» που είτε είχαν αποκρύψει τις ραδιοφωνικές τους συσκευές 

(Καιροφύλλας στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995α) , είτε είχαν ζητήσει από τους τεχνικούς, 

µε κίνδυνο της ζωής τους, να στρέψουν τις βελόνες στις συχνότητες των σταθµών του 

Καΐρου και του Λονδίνου, για να ακούν την φωνή του «ελεύθερου κόσµου» και της 

κυβερνήσεως που είχε βρει καταφύγιο στο Κάιρο (απόσπασµα από την ιστορία του 

Γιαννόπουλου
3
, στο Κάρτερ 2004). Οι Γερµανοί σφράγισαν περίπου 43.000 ραδιόφωνα, τα 

περισσότερα από τα οποία σφραγίστηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να λαµβάνουν το σήµα του 

σταθµού του Λονδίνου (Αρχείο Ε.Ρ.Τ.).  

Οι Γερµανοί εγκαθιστούν στην Παλλήνη το 1941 σταθµό βραχέων κυµάτων, ο 

οποίος εκπέµπει µε την ονοµασία «Ραδιοφωνικός Σταθµός της Μεσογείου». Το Μάιο του 

ίδιου έτους, ιδρύεται η «Ανώνυµος Εταιρεία Ραδιοφωνικών Εκποµπών» (Α.Ε.Ρ.Ε.), υπό 

την αιγίδα του Γερµανικού οίκου Telefunken, διευθυντής της οποίας ήταν ο  Γιάννης 

Βουλπιώτης. Κατά την περίοδο αυτή µεταδίδονται από το ραδιόφωνο της Αθήνας 

γερµανικές, ιταλικές καθώς και ελάχιστες ελληνικές εκποµπές. Οι τελευταίες είναι εκείνες 

που ενισχύουν το ηθικό του λαού, όπως αυτή της Αντιγόνης Μεταξά, που επωµίζεται το 

δύσκολο έργο της επούλωσης των τραυµάτων της παιδικής ψυχής και την ενδυνάµωση του 

ηθικού των παιδιών (Αρχείο Ε.Ρ.Τ.). 

Η Λήδα Κροντηρά, κόρη της Αντιγόνης Μεταξά  (θείας Λένας), αναφέρει σε 

συνέντευξή της για την Ε.Ρ.Τ. ότι µέσα από την εκποµπή της µητέρας της κατάφερναν να 

µεταδώσουν διάφορα µηνύµατα προς τους Έλληνες του εξωτερικού. Πάντοτε βρισκόταν 

στο στούντιο ένας Γερµανός που παρακολουθούσε τα κείµενα, για να εντοπίσει 

οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Ανάµεσα όµως από τα παιχνίδια, τα παραµύθια και τα 

µαθήµατα υπήρχαν µηνύµατα που µεταφέρονταν στη Μέση Ανατολή (Κροντηρά στο 

Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995α). 

Το 1943 η Telefunken διαβλέπει την έκβαση του πολέµου και εξετάζει το 

ενδεχόµενο απεγκατάστασης του ποµπού και µεταφοράς του στη Γερµανία. Για να 

                                                 
3
 Τεχνικός του Ε.Ι.Ρ. 
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αποφευχθεί µια τέτοια εξέλιξη, Έλληνες επιχειρηµατίες κατόπιν διαπραγµατεύσεων 

εξαγοράζουν το 70% των µετοχών της Α.Ε.Ρ.Ε., το οποίο βέβαια ανήκει στην Telefunken, 

µε αποτέλεσµα όχι µόνον ο ποµπός να παραµείνει στην Ελλάδα, αλλά να υπάρξει και 

προµήθεια ενός δεύτερου (Αρχείο Ε.Ρ.Τ.). 

Λίγο µετά την απελευθέρωση το 1944, ο Γιάννης Γιαννόπουλος, συνταγµατάρχης, 

συναντά τον Βασίλη Κροντηρά και του αποκαλύπτει τα σχέδια των Γερµανών για την 

καταστροφή του ραδιοφωνικού σταθµού Αθηνών. Συγκεκριµένα, είχε γίνει συµφωνία να 

ανατιναχθεί ο σταθµός του Ζαππείου, καθώς και ο ποµπός των Λιοσίων µαζί µε τις 

κεραίες, όταν δεν ήταν παρόντες στους χώρους αυτούς οι υπάλληλοι. Ο συνταγµατάρχης 

συνιστά στον Βασίλη Κροντηρά να µην γίνει κάποια φασαρία και επισηµαίνει  ότι  θα ήταν 

«καλό» εάν κατάφερναν να σώσουν κάτι από τον τεχνικό εξοπλισµό. Ο Κροντηράς 

πηγαίνει στο Ζάππειο και λέει στον αρχηγό της χωροφυλακής ότι «τώρα πρέπει να γίνει 

µία φασαρία». Και έτσι εκτοξεύθηκαν κάποιες βολίδες στο χώρο πάνω από το Ζάππειο. Ο 

Βασίλης Κροντηράς βρήκε αµέσως τους Γερµανούς και τους ανακοίνωσε ότι καταφθάνουν 

οι «Παρτιζάνοι». Έτσι οι Γερµανοί έφυγαν αµέσως χωρίς τα µηχανήµατα (Κροντηράς στο 

Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995α). 

Στις 13 Οκτωβρίου 1944, οι Γερµανοί υπονόµευσαν ολόκληρο τον ποµπό των 

Λιοσίων, αλλά  κατάφεραν και ανατίναξαν τους δύο ιστούς. Ο ένας ιστός έπεσε ενώ ο 

άλλος αναπήδησε και ισορρόπησε στα τρία του πόδια (Κάρτερ, 1988). Ωστόσο, όταν µετά 

την ανατίναξη οι Γερµανοί ρωτήθηκαν αν υπάρχει η δυνατότητα να µπει κάποιος στον 

σταθµό, απάντησαν καταφατικά. Ο σταθµός ήταν παγιδευµένος σε πάρα πολλά σηµεία που 

«ανθρώπινος νους δεν µπορούσε να φανταστεί». Σκοπός τους ήταν να εξοντώσουν τους 

υπαλλήλους και τους τεχνικούς, ώστε να µην καταφέρει και τεθεί σε λειτουργία ο σταθµός. 

Ο πυροτεχνουργός που ήταν εκεί κατάφερε να σώσει τον ποµπό µε κίνδυνο της ζωής του  

(Μπεράτης στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995β). Ο ιστός επιδιορθώθηκε σε επτά µέρες και 

στις 10 Οκτωβρίου 1944 ο σταθµός τέθηκε και πάλι σε λειτουργία. Κατά το διάστηµα της 

επισκευής λειτουργούσε ένας µικρός ποµπός στο Ζάππειο, ο οποίος είχε κλαπεί από τους 

Γερµανούς, και ένας ακόµη που ήταν κρυµµένος στο χηµείο του Πανεπιστηµίου (Κάρτερ, 

1988). 

Στα επόµενα χρόνια, η ραδιοφωνία αναδιοργανώθηκε και κάθε ελληνικό σπίτι 

διέθετε την ραδιοφωνική συσκευή του (Καιροφύλλας στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995β). Ο 

Μίµης Πλέσσας αναφέρει σε συνέντευξή του για την Ε.Ρ.Τ. πως οι συντελεστές του 

ραδιοφώνου εκείνη την περίοδο είχαν όλοι το ίδιο «µεράκι» να κάνουν «καλό ραδιόφωνο» 

(Πλέσσας στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995β). Το 1950, τη γενική διεύθυνση του Ε.Ι.Ρ. 

αναλαµβάνει ο στρατηγός Χριστόδουλος Τσιγάντες, ο οποίος θα συµβάλει στην 

ουσιαστική τεχνική ανασυγκρότηση της ραδιοφωνίας. Το 1952 αρχίζει να εκπέµπει τo 

∆εύτερο Πρόγραµµα, µε κεντρικό περιεχόµενο τις ειδήσεις, το ραδιορεπορτάζ, τις 

ζωντανές εκποµπές και ένα µουσικό πρόγραµµα που απευθυνόταν στο ευρύτερο κοινό 

(Αρχείο Ε.Ρ.Τ.). Σύµφωνα µε τον ιδρυτή του δεύτερου προγράµµατος Γιάννη Σιάσκα, τότε 

έγινε µία προσπάθεια µε κατεύθυνση το διαφορετικό, το οικείο και όχι το στεγνό. Όπως 

είπε χαρακτηριστικά, η ραδιοφωνία «απέβαλε το σκληρό κολάρο που φορούσε µέχρι τότε» 

(Σιάσκας στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995γ). Η Σοφία Βέµπο, κάποια στιγµή που 

συνάντησε τους ανθρώπους του δεύτερου προγράµµατος, φώναξε «Να µου ζήσεις δεύτερο 

πρόγραµµα» . Την περίοδο εκείνη αυξήθηκε και η ακροαµατικότητα του µέσου (Καρόρη 

στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995γ). Στις αρχές του 1953 ιδρύεται η Eλαφρά Oρχήστρα, 

προκειµένου να  συνεργαστεί µε τα πολλά µουσικά σχήµατα που προσκαλεί το Ε.Ι.Ρ., µε 

αµφίβολης ποιότητας εκτελέσεις και περιεχόµενο. ∆ιευθυντής προγράµµατος του Ε.Ι.Ρ. 

αναλαµβάνει ο Οδυσσέας Ελύτης (Αρχείο Ε.Ρ.Τ.). 

 Στις 19 Σεπτεµβρίου του 1954, τελούνται τα επίσηµα εγκαίνια του Τρίτου 

Προγράµµατος, που συγκροτείται σύµφωνα µε τα πρότυπα του αντίστοιχου προγράµµατος 
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του B.B.C. Αποτελεί δηµιούργηµα του ∆ιονύση Ρώµα,  σηµαντικού στελέχους του Ε.Ι.Ρ. 

(Αρχείο ΕΡΤ). Ο Γιώργος Τσαγκάρης, συνθέτης και διευθυντής του Γ΄ Προγράµµατος της 

Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.ΡΑ.), αναφέρει σε ηµερίδα για την ραδιοφωνία το 2001: «Ο 

∆ιονυσάκης ο Ρώµας, ο συγγραφέας, το 1954, αποφάσισε µε έναν ποµπό που παράτησαν 

οι Γερµανοί φεύγοντας, να δηµιουργήσει ένα Τρίτο Πρόγραµµα. ∆ηλαδή, ένα Πρόγραµµα 

το οποίο θα είναι αφοσιωµένο στην υπηρεσία των ανθρωπιστικών αξιών. Αν σκεφτεί 

κανείς την Ελλάδα του 1954, αυτή την καθηµαγµένη χώρα, µπορεί να αντιληφθεί ποια 

τεράστια πράξη ήταν αυτή που έπραξε ο ∆ιονύσης ο Ρώµας. Σε µια Ελλάδα µε διωγµούς, 

µια Ελλάδα γεµάτη θανάτους µετά τον εµφύλιο, γεµάτη σπαραγµό µετά τον πόλεµο, µια 

κοινωνία η οποία ήταν σε συνεχές κυνηγητό θα έλεγα, σε µια συνεχή καταπίεση, ένας 

άνθρωπος αποφάσισε να δηµιουργήσει ένα Τρίτο Πρόγραµµα» (Τσαγκάρης και 

Παπαδόπουλος,  2001). 

Το 1954, το Πρώτο Πρόγραµµα φτάνει σε όλη την Ελλάδα και είναι ο επίσηµος 

εκφραστής της στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Το ∆εύτερο Πρόγραµµα έχει 

εθνοκεντρική κατεύθυνση και πολιτιστικό χαρακτήρα, ενώ το Τρίτο Πρόγραµµα γίνεται ο 

φορέας κυρίως της κλασικής δηµιουργίας (Αρχείο Ε.Ρ.Τ). 

 Αρχές της δεκαετίας του 1960, εντείνεται η προσπάθεια για εµπλουτισµό του 

περιεχοµένου των προγραµµάτων της ραδιοφωνίας. Είναι η περίοδος που εµφανίζονται 

παραγωγοί και παρουσιαστές, κυρίως µουσικών εκποµπών, οι οποίοι στη συνέχεια 

γίνονται πρότυπα για πολλούς άλλους που θα ασχοληθούν µε το ραδιόφωνο. Ο Μίκης 

Θεοδωράκης χρησιµοποιεί για πρώτη φορά το µπουζούκι σε ορχήστρα, µε σολίστα τον 

Μανώλη Χιώτη, προκαλώντας µεγάλες αντιδράσεις στο ακροατήριο της ραδιοφωνίας, οι 

οποίες παύουν ύστερα από παρέµβαση του ίδιου του τότε Γενικού ∆ιευθυντή Πύρρου 

Σπυροµήλιου. Τα επόµενα χρόνια η προσπάθεια για αναβάθµιση, όπως η προµήθεια 

ποµπών εκποµπής στα FM και η επέκταση του δικτύου, ναυαγούν για οικονοµικούς 

λόγους, εφόσον συµπίπτουν χρονικά µε την προµήθεια υλικού για την εγκατάσταση 

δικτύου τηλεόρασης. Εξάλλου το ραδιόφωνο χρησιµοποιείται συστηµατικά ως µέσο 

προπαγάνδας, πρόκλησης φόβου έναντι «εχθρών» εσωτερικών και εξωτερικών, µε 

αποτέλεσµα να λειτουργεί ως βήµα για τη διάδοση των πολιτικών θέσεων του καθεστώτος, 

προετοιµάζοντας σταθερά, και αποτελεσµατικά, το έδαφος για την επέλαση της 

δικτατορίας (Αρχείο Ε.Ρ.Τ.). Ο Γιάννης Σιάσκας χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι εκποµπές 

άρχισαν να «εκφυλίζονται», παίρνοντας το χρώµα των πολιτικών διαθέσεων που εκείνη 

την περίοδο άλλαζαν, χωρίς να έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα στο σύνολό της 

(Σιάσκας στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995δ). Το 1965 ήταν Γενικός ∆ιευθυντής του Ε.Ι.Ρ. ο 

Αναστάσιος Πεπονής. Στο βιβλίο του Η µεγάλη επικοινωνία επισηµαίνει: «Η 

αντιδηµοκρατική λειτουργία των κρατικών Μέσων στα πολιτικά προγράµµατα αποτελεί 

σύµπτωµα κάποιας βαθύτερης κοινωνικής πολιτικής αρρώστιας : µιας δηµοκρατίας που 

πάσχει» (στο Κάρτερ, 2004:130).  

Το 1966, στο Ε.Ι.Ρ. προστέθηκε ακόµη ένα γράµµα, το «Τ». Αυτό της ελληνικής 

τηλεόρασης. Το νέο αυτό µέσο ήρθε για να διακόψει τη µέχρι τότε πορεία της κρατικής 

ραδιοφωνίας (Κάρτερ, 2004). Η ραδιοφωνία πια «έδινε την µάχη της για να υπάρξει» 

(Πλέσσας στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995δ). 

Τα επόµενα χρόνια, η δικτατορία αναγνωρίζει τη δύναµη του ραδιοφώνου και 

εντείνει τις προσπάθειες για τεχνική ανασυγκρότηση. Επικεντρώνεται µάλιστα µε ιδιαίτερη 

προσοχή στη δηµιουργία κέντρου εκποµπής βραχέων, γιατί θεωρεί εντελώς απαραίτητη 

την ακρόαση της προπαγάνδας τόσο από τους απόδηµους, όσο και από ακροατήρια ξένων 

χωρών. Ασκεί συστηµατικό έλεγχο στη λειτουργία του ραδιοφώνου, καθώς αποκλείει και 

λογοκρίνει τραγουδιστές και συνθέτες. Οι λογοκριµένοι δίσκοι χαράζονται έτσι ώστε να 

µην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους. Η εντατικοποίηση της προπαγάνδας σε συνδυασµό 

µε την ανιαρή, µόνιµη µουσική επένδυση των εµβατηρίων, τους µονολόγους, παράλληλα 
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µε την ακρόαση εκποµπών από το εξωτερικό, κυρίως του B.B.C. και της Deutsche Welle, 

έχουν τα αντίθετα αποτελέσµατα, την αφύπνιση και αντίδραση του λαού και ειδικά των 

νέων (Aρχείο Ε.Ρ.Τ.). Ο Γεώργιος Παπανδρέου, σε οµιλία του στο Ηράκλειο, θα πει: «Το 

επαίσχυντον ραδιόφωνον έχει προκαλέσει την εξέγερσην του λαού µας. Το ραδιόφωνο των 

Αθηνών ψεύδεται, το ραδιόφωνο των Αθηνών είναι προδοτικόν» (στο Κάρτερ, 2004:132). 

Ο Αναστάσιος Πεπονής υποβάλει την παραίτησή του για λόγους συνειδήσεως (Κάρτερ, 

2004). 

Το 1975, µετά την πτώση της δικτατορίας, αναλαµβάνει το Τρίτο Πρόγραµµα ο 

Μάνος Χατζιδάκις. Το προσδιόριζε µε τον υπότιτλο «Παιδεία, Τέχνη, Ενηµέρωση» 

(Κυπουργός στο Παρασκήνιο, 2000). Ο Γιώργος Παυριανός, στιχουργός και στενός 

συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι θυµάται: «Είναι άνοιξη και ανεβαίνω στην ΕΡΤ· στον 

πρώτο όροφο, ανοίγω την τζαµένια πόρτα που πάνω της γράφει µε µεγάλα γράµµατα 

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Στους διαδρόµους και στα στούντιο επικρατεί, όπως πάντα, 

δηµιουργικός οργασµός: Στο στούντιο G o Aλέξης Μινωτής ηχογραφεί ‘Το τέλος του 

παιχνιδιού’, στο F µοντάρουν τη ‘Λιλιπούπολη’, στο D περιµένει για να δώσει συνέντευξη 

ο Χατζηκυριάκος Γκίκας, στο C κάνουν πρόβα οι µουσικοί. Πράγµα σπάνιο, ο Χατζιδάκις 

είναι στο γραφείο του. Είναι σκυµµένος πάνω στο πρόγραµµα του Τρίτου, έχει µπροστά 

του χρωµατιστούς µαρκαδόρους και σηµειώνει τις ζώνες: πρωινή, απογευµατινή, βραδινή, 

µε διαφορετικό χρώµα. Σηκώνει το βλέµµα του, µε βλέπει. ‘Πάλι δεν εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισµός του Τρίτου’, λέει απογοητευµένος. ‘Τι θα κάνεις τώρα;’, ρωτάω µε 

αγωνία νοµίζοντας ότι θα µε απολύσει. ‘Θα πάω στο σπίτι του Καραµανλή και θα παίξω 

πάλι στο πιάνο το “Χάρτινο το φεγγαράκι”, αυτό θα κάνω’» ( Επτακοίλη, 2008). 

Από τη µεταπολίτευση και έπειτα, ένα µεγάλο κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορία της 

δηµόσιας ραδιοφωνίας που χρήζει περεταίρω ανάλυσης, αυτό της «ελεύθερης 

ραδιοφωνίας». 

 

 

 

 

1.4 Ραδιοσταθµοί στην υπόλοιπη Ελλάδα 

 

Το 1932, και µέχρι το 1935, λειτουργεί ο σταθµός του Πειραιά. Κάθε Μεγάλη 

εβδοµάδα µεταδίδει ειδικά για τα νοσοκοµεία και τους ασθενείς την Θεία Λειτουργία. Το 

1948 ιδρύεται στη Λάρισα ο πρώτος σταθµός που ελέγχεται από τον στρατό µε την 

επίσηµη ονοµασία «Κεντρικός Ραδιοφωνικός Σταθµός Ενόπλων ∆υνάµεων», ενώ λίγο 

αργότερα ιδρύεται σταθµός και στην Αθήνα. Στις 12 Ιουνίου του 1948 εγκαινιάζεται ο 

σταθµός Βόλου. Στις 24 Ιουλίου του 1950 εγκαινιάζεται ο σταθµός Πατρών. Το 1954, στις 

27 Ιουνίου, εγκαινιάζεται ο σταθµός Κοµοτηνής ενώ στις 29 Σεπτεµβρίου αρχίζει να 

µεταδίδει επίσηµα εκποµπές ο σταθµός Χανίων. Την ίδια χρονιά, στις 7 Νοεµβρίου, 

εγκαινιάζεται ο σταθµός Ρόδου. Στις 15 Απριλίου το 1956 τελούνται τα εγκαίνια του 

Ραδιοφωνικού Σταθµού Φλώρινας και στις 31 Μαρτίου την επόµενη χρονιά  εγκαινιάζεται 

και τίθεται σε λειτουργία ο Ραδιοσταθµός Κέρκυρας. Ακολουθούν οι σταθµοί Πύργου, 

Ηλείας και Σερρών το 1959, Ορεστιάδας το 1965, Ζακύνθου το 1969 και Ηρακλείου 

Κρήτης το 1972. Ο κάθε σταθµός εκπέµπει τις δικές του εκποµπές, αλλά κυρίως 

αναµεταδίδει το πρόγραµµα του σταθµού των Αθηνών µιας και όλοι ανήκουν στην 

κρατική ραδιοφωνία. 
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1.5 Η µουσική στην Ελληνική Ραδιοφωνία 

 

Είναι σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να αναφέρω ότι οι πηγές για την µουσική που 

µεταδιδόταν από το ελληνικό ραδιόφωνο (από την ίδρυση της Ραδιοφωνίας µέχρι και τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980) είναι αρκετά περιορισµένες. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

αναφερθώ κυρίως στο οπτικοακουστικό υλικό που εντόπισα, και σε αναφορές που γίνονται 

για την ραδιοφωνική µουσική σε οµιλίες των ανθρώπων του ραδιοφώνου σε ηµερίδες και 

ένα συνέδριο. Πολύ σηµαντικό αποδείχτηκε το ψηφιακό αρχείο της Ε.Ρ.Τ., το οποίο 

περιείχε σηµαντικές πληροφορίες για τα προγράµµατα των εκποµπών, παραδείγµατος χάρη 

κάποια  αποσπάσµατα από το ραδιοπρόγραµµα (το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα που εξέδιδε το 

κρατικό ραδιόφωνο).  

Τα πρώτα χρόνια το ραδιόφωνο ακολουθούσε την τακτική των ευρωπαϊκών σταθµών. 

Όπως περιγράφει παραστατικά ο Γιώργος Σιάσκας (ιδρυτής του ∆εύτερου Προγράµµατος) 

ήταν «άχρωµο», «άγευστο» και «άοσµο» (Σιάσκας στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995β). 

Μέχρι περίπου το 1959, όταν ανέλαβε την διεύθυνση του ραδιοφωνικού προγράµµατος ο 

Πύρρος Σπυροµήλιος (αξιωµατικός του ναυτικού), στην ραδιοφωνία δινόταν έµφαση στην 

«ελαφρά» µουσική και στην «σοβαρή», κλασική µουσική. Το ρεµπέτικο ήταν 

παραγκωνισµένο έως τότε. Μέχρι το 1957, η µόνη αναφορά στο υλικό που εντόπισα στην 

ρεµπέτικη µουσική ήταν από τον Νίκο Μουρκάκο, παραγωγό του σταθµού των ενόπλων 

δυνάµεων. Ο σταθµός µάλιστα είχε φιλοξενήσει καλλιτέχνες όπως ο Τσιτσάνης και ο 

Ζαµπέτας. Αναφορές για το ρεµπέτικο υπάρχουν επίσης και από ανθρώπους του 

ραδιοσταθµού Τσιγγιρίδη. Η δηµοτική µουσική υπήρχε στην ραδιοφωνία από την αρχή, 

έχοντας άλλοτε αισθητή παρουσία και άλλοτε όχι τόσο. Ο σταθµός του Τσιγγιρίδη και 

αργότερα το κρατικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στην µετάδοσή 

της, ενώ ο σταθµός των Αθηνών για αρκετό χρονικό διάστηµα αγνοούσε αυτό το µουσικό 

είδος µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Μία τέτοια εξαίρεση αποτελεί η εκποµπή του Σίµωνα 

Καρρά
4
, από το 1937 µέχρι και το 1973  µε παραδοσιακή µουσική, όπως επίσης και της 

∆όµνας Σαµίου, η οποία συνεργάστηκε µε το Ε.Ι.Ρ. από το 1952 έως το 1972, 

µεταδίδοντας µουσική από δίσκους και ηχογραφηµένη µουσική. Στο πρόγραµµα του 

σταθµού των Αθηνών για τα έτη 1938-1939 αναφέρεται το δηµοτικό τραγούδι. Θα 

ξεκινήσω να παραθέτω τις αναφορές στην µουσική που εξέπεµπε ο σταθµός του 

Τσιγγιρίδη από την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Τα πρώτα χρόνια γνωρίζουµε ότι ο σταθµός µετέδιδε την Θεία Λειτουργία τις 

Κυριακές, όπως επίσης τις Κυριακές στον σταθµό έπαιζε η Στρατιωτική µπάντα και η 

µπάντα του Παπάφειου Ορφανοτροφείου. Ακόµη, τελειόφοιτοι του ωδείου έπαιζαν 

µουσικά κοµµάτια από το πρόγραµµα των εξετάσεών τους. Έπαιζαν επίσης η συνοικιακή 

µαντολινάτα, πατζολινάτα ή χορωδία και ορχήστρες από βιρτουόζους καλλιτέχνες.  

Ακόµη, σε περιπτώσεις που δεν είχε βρεθεί κάποιος καλλιτέχνης για να γίνει η ζωντανή 

µετάδοση της εκποµπής, χρησιµοποιούνταν δίσκοι µε κλασική µουσική (Πλέχοβα, 2002). 

Ο Γιώργος Αναστασιάδης  αναφέρει πως τις δεκαετίες του 1940 και 1950 αυτά που 

ακούγονταν από τον σταθµό της Θεσσαλονίκης ήταν «ελαφρά έως ελαφρότατα» ελληνικά 

τραγούδια, ελληνικά τραγούδια, εµβατήρια, αµερικανικές ορχήστρες, χαβάγιες και 

µαντολινάτες, τραγούδια του Αττίκ, οπερέτες, σµυρναίικα µε το συγκρότηµα Βέζος 

Αγάπιος, δηµοτικά πού και πού, βαριά κλασική µουσική, αλλά και ρεµπέτικα τραγούδια 

του Βασίλη Τσιτσάνη, τραγούδια της Λατινικής Αµερικής (αυθεντικά, είτε εξελληνισµένα 

από το Τρίο Κιτάρα και το Τρίο Καντσόνε), ποντιακή µουσική, τραγούδια µε την Σοφία 

Βέµπο, τον Νίκο Γούναρη, τον Πολυµέρη αλλά και τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι µε 

                                                 
4
 Από το 1938 και για 33 χρόνια, ο Σίµων Καρράς υπήρξε υπεύθυνος του Τµήµατος Εθνικής Μουσικής της 

ελληνικής ραδιοφωνίας. 



 15 

την Μούσχουρη, τη Μαίρη Λω και την Έλσα Λάµπο. Επίσης είναι σηµαντικό ότι µέσω του 

ραδιοφωνικού σταθµού της Θεσσαλονίκης υπήρχε η δυνατότητα για περιπλάνηση στο 

ευρωπαϊκό ραδιοφωνικό τοπίο. Κατά την περίοδο της αντίστασης ο σταθµός τονώνει το 

ηθικό των Ελλήνων µε πατριωτικά τραγούδια και τραγούδια της Σοφίας Βέµπο. Από το 

1945 µέχρι και το 1946 στον σταθµό θα φιλοξενηθούν προσωπικότητες όπως ο Τσιτσάνης, 

η Νίνου, η Κάκια Μενδρή και η Νίνα Ζαχά (Αναστασιάδης στο Τσιγγιρίδης κ.α., 1997). 

Η Όλγα Πλέχοβα παραθέτει στο βιβλίο της Το Πρώτο Ελληνικό Ραδιόφωνο το 

πρόγραµµα του ραδιοφωνικού σταθµού της Θεσσαλονίκης όπως δηµοσιεύτηκε στο 

περιοδικό «Εδώ Αθήναι» στις 29/09/1946 (Πλέχοβα, 2002:70). Το πρόγραµµα αυτό 

διατηρήθηκε στο βασικό του κορµό για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το απόγευµα στις 19:30 

µεταδιδόταν εκποµπή για την ψυχαγωγία των ενόπλων δυνάµεων µε εθνικά σκετς και 

µουσική, στις 20:15 δηµοτική µουσική από δίσκους, στις 20:30 ειδήσεις και ανακοινώσεις, 

στις 21:45 µουσική από δίσκους και διάφορα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα και τέλος στις 

21:20 συµφωνική µουσική από δίσκους. Πιο συγκεκριµένα, για την εκποµπή στις 21:45 

δίνονται οι εξής πληροφορίες :  

 

∆ευτέρα : Τραγούδι συνοδεία κιθάρας από το συγκρότηµα Ντούο, Φούλι-Ντίνο. 

Τρίτη : Τραγούδι συνοδεία κιθάρας από τον αόµµατον Θεόδ. Μουτίδην. 

Τετάρτη : Μπουζούκι Ευρυπ. Κυπραίου. 

Πέµπτη : Ακορντεόν Ηλία ∆ηµητροπούλου συνοδεία κλαρίνου, κιθάρας και βιολιού. 

Παρασκευή : Ρεσιτάλ πιάνου από τας δίδας Αλίκην Κολοµενίδου και Εύαν Μπάλτα. 

Σάββατο : Τραγούδι συνοδεία κιθάρας υπό του τενόρου Αργύρη Φωτιάδη.  

 

Στο πρόγραµµα του σταθµού από τις 3-9 Νοεµβρίου του 1946 και ηµέρα Κυριακή, 

αναφέρεται συµπληρωµατικά στα παραπάνω ότι στις 20:00 θα µεταδιδόταν δηµοτική 

µουσική από δίσκους, στις 20:30 διαφηµίσεις και µουσική χορού από δίσκους και στις 

21:00 ποικίλη µουσική (Πλέχοβα, 2002). 

Το 1948 ο σταθµός είχε µεταφερθεί στο κτίριο επί της οδού Τσιµισκή 11. Το 

στούντιο αυτό διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην δηµιουργία των ορχηστρικών 

συγκροτηµάτων και στην προβολή του δηµοτικού τραγουδιού (Αναστασιάδης στο 

Τσιγγιρίδης κ.α., 1997). Οι ορχήστρες αυτές κάλυπταν µία κλίµακα πολλών µουσικών 

ειδών (Ντισλής στο Τσιγγιρίδης κ.α., 1997). Επίσης γίνονταν ανταλλαγές προγραµµάτων 

από ορισµένα ευρωπαϊκά κέντρα όπως η Βιέννη, το Σάλτσµπουργκ, και το Πασέο 

(Γερµανού στο Τσιγγιρίδης κ.α., 1997). Ακούγονταν και ξένη µουσική σύµφωνα µε τα 

λεγόµενα του Παναγιώτη Μαρινάκη (πρώην διευθυντή της Ε.Ρ.Τ.).  

Ο Παναγιώτης Μαρινάκης µας δίνει πληροφορίες για την ορχήστρα του σταθµού 

µε χρονολογικό σηµείο αναφοράς το 1947 (και έπειτα), για την ορχήστρα ελαφράς 

µουσικής και για τα άλλα σύνολα, καθώς επίσης και για την προσπάθεια µετάδοσης της 

δηµοτικής µουσικής και πιο συγκεκριµένα των δηµοτικών τραγουδιών της Μακεδονίας. 

Υπήρχε η µεγάλη ορχήστρα του σταθµού, µε την συµµετοχή 32 µουσικών την οποία 

ονόµαζαν «Ορχήστρα ποικίλης µουσικής». Στο ρεπερτόριό της συµπεριλάµβανε 

εισαγωγές, αποσπάσµατα από όπερες, οπερέτες, και τραγούδια Ελλήνων συνθετών. Ακόµη 

είχε ιδρυθεί  ορχήστρα ελαφράς µουσικής µε δύο τραγουδιστές, όπως επίσης ένα σεξτέτο 

κλασικής µουσικής, ένα τρίο κλασικής µουσικής και ένα κουαρτέτο ελαφράς µουσικής. 

Αναφορές γίνονται από τον Μαρινάκη στην µαντολινάτα, την καντάτα του Μιχαήλ 

Χατζηµιχαήλ και το σµυρναϊκό συγκρότηµα όπως ήδη έχει ειπωθεί και πιο πάνω Όσον 

αφορά την δηµοτική µουσική, υπήρχε το συγκρότηµα των ποντιακών τραγουδιών και των 

δηµοτικών τραγουδιών της Μακεδονίας. Αυτό το τελευταίο, µε τους εκάστοτε 

τραγουδιστές που εµφανίζονταν οικειοθελώς στην ραδιοφωνία µετά από αγγελία του 

σταθµού, έπαιζε για ένα ηµίωρο µακεδονικά τραγούδια. Μία προσωπικότητα που ξεχώρισε 
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και συνέβαλε στην µετάδοση της δηµοτικής µουσικής από το ραδιόφωνο ήταν ο Τάκης 

Σαµαράς. Ο ίδιος ήταν τραγουδιστής δηµοτικών τραγουδιών και έτσι επιλέχθηκε να ψάξει 

ανθρώπους στην ύπαιθρο που θα τραγουδούσαν για το πρόγραµµα της ραδιοφωνίας. 

Ακούστηκαν κατά την διάρκεια των ετών γύρω στα 2.500 τραγούδια της Μακεδονίας. Για 

την περίπτωση της ποντιακής µουσικής τα πράγµατα ήταν ευκολότερα διότι υπήρχε το 

ποντιακό συγκρότηµα της Ευξείνου Λέσχης. Ντοκουµέντα στο αρχείο της ραδιοφωνίας 

υπάρχουν από την µαντολινάτα, καθώς και από το σµυρναϊκό συγκρότηµα «ο Βέζος και ο 

Αγάπιος» (Μαρινάκης στο Τσιγγιρίδης κ.α., 1997).  

Στο αρχείο της εφηµερίδας «Μακεδονία» αναφέρεται η υψίφωνος Μαίρη Ταµπάση, 

που τραγουδά συνοδευόµενη από την Λιλή Ασλάνη έργα κλασικού ρεπερτορίου όπως η 

άρια «Αινά» και «Μπάτερφλαϊ». Μουσική παίζονταν και στο ραδιοφωνικό θέατρο, 

υπάρχουν για παράδειγµα αναφορές για τραγούδια όπως το «Τι και αν κλαίω», η «Λούση», 

τα «Μοντέρνα Κορίτσια». Από το «ράδιο Τσιγγιρίδη» πέρασε και η χορωδία του Εθνικού 

Ωδείου, υπό την διεύθυνση του Σώτου Βασιλειάδη (Τυροβούζης, 2005). Επίσης, η Μαρία 

Γκόπη αναφέρει δύο τραγούδια δικά της που παίζονταν στο ραδιόφωνο, το «Μας φτάνει το 

ένα κύµα στ’ ακρογιάλι» και την «Μαριονέτα», τραγούδια ελαφράς µουσικής (Γκόπη στο 

Τσιγγιρίδης κ.α., 1997). 

Ο Ιωάννης Μεταξάς δίνει στη δηµοσιότητα το 1940 τα ποσοστά επιθυµιών του 

κοινού   της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (αποτελέσµατα και δικής του επέµβασης στη µουσική 

που µεταδιδόταν): 80% ελαφρά µουσική, 5% δηµοτική µουσική και 15% «σοβαρά» 

µουσική. Τα ποσοστά αυτά αναφέρονται στους κατοίκους Αθηνών. Είναι γεγονός ότι η 

ελαφρά µουσική κυριαρχούσε στην ραδιοφωνική µετάδοση έναντι των άλλων (Ρωµανού, 

2006). Στο ξεκίνηµα του ραδιοφωνικού σταθµού Αθηνών τον Μάρτιο του 1938, στην 

εθνική επέτειο, ακούγονται από τον σταθµό ο εθνικός ύµνος, η όπερα Ρέα του Σαµάρα, η 

χορωδία του Γλυκοφρύδη και δηµοτικά τραγούδια µε τον Σίµωνα Καρρά
5
. Τον πρώτο 

καιρό το πρόγραµµα ξεκινούσε µε τον εθνικό ύµνο και µία προσευχή και συνέχιζε µε 

ελαφρά και κλασική µουσική. Κάθε Κυριακή µετέδιδαν και  την Θεία Λειτουργία 

(Κροντηράς στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995γ). Στο πρόγραµµα
6
 της 4

ης
 Αυγούστου του 

1939 αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι στις 7:30 παίζει το σήµα του σταθµού, ο εθνικός 

ύµνος, ο ύµνος της νεολαίας και ο ύµνος της 4
ης

 Αυγούστου, στις 7:45 εµβατήρια από 

δίσκους, στις 8:20 ελληνικά τραγούδια («Κάτω στου βάλτου τα χωριά», « Το λεν οι κούκοι 

στα βουνά», «Ηρακλειώτικο πηδηκτό», «Κοντυλιές Ηρακλειώτικες», «Σαρανταπέντε 

µάστοροι», «Η ιτιά», τσάµικο, και άλλα παραδοσιακά), στις 9:00 όπως και στις  11:30 

επαναλαµβάνεται η µετάδοση των 7:30. Στις 12:00 ακολουθούν και πάλι εµβατήρια από 

δίσκους, στις 12:30 δηµοτικό τραγούδι µε τον Θ. Παπασπυρόπουλο µε συνοδεία λαϊκών 

οργάνων (επιλογή τραγουδιών από την Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Κέρκυρα, την Κρήτη, 

την Κεφαλονιά και άλλα), στις 13:00 ελαφρό τραγούδι µε τη Μαριάννα Λάζου (τα 

τραγούδια που παίζονται στη συγκεκριµένη εκποµπή είναι δηµοτικά τραγούδια όπως «Η 

χωριανή», «Ο Γιάννος και η Παγώνα» και φοξ-τροτ όπως «Μάτια Ζηλιάρικα», «Ερηνάκι 

µου»), στις 13:45 χαβάγιες (ζωντανή εκποµπή µε τραγούδια όπως «Ας χωρίσουµε», ταγκό, 

«Αναστασία», φοξ-τροτ και «Μια βαρκούλα», σλόου-φοξ). Το πρόγραµµα τελειώνει και 

πάλι µε τον εθνικό ύµνο, τον ύµνο της νεολαίας και τον ύµνο της 4
ης

 Αυγούστου. Ο 

κατάλογος των εκτελεστών του µουσικού τµήµατος του Ραδιοφωνικού σταθµού από το 

1938 µέχρι και το 1939 περιλαµβάνει ονόµατα µουσικών που παίζουν βιολί και πιάνο, τα 

ονόµατα των διευθυντών ορχήστρας, των τραγουδιστών, των µουσικών µουσικής 

δωµατίου, ελαφράς µουσικής και τραγουδιού, µουσικών και τραγουδιστών δηµοτικής 

µουσικής, τα ονόµατα των σολίστ µαντολίνων και κιθάρας, των χορωδιών και των οµίλων 

                                                 
5
 Ντοκουµέντο στο ντοκιµαντέρ «Ιστορίες Ραδιοφώνου», 1995δ 

6
 Ντοκουµέντο στο παράρτηµα του βιβλίου «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση» του Γ. Κάρτερ. 
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καντάδας (Κάρτερ, 2004:151-153). Στις 27 Ιανουαρίου του 1941, το πρόγραµµα
7
 

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων στις µουσικές  εκποµπές τον εθνικό ύµνο, εµβατήρια, εύθυµη 

µουσική, δηµοτικά τραγούδια και ελληνικά τραγούδια (στο Κάρτερ, 2004:149).  

Με τον σταθµό συνεργάζονται καλλιτέχνες όπως η Μαριάννα Χατζοπούλου και ο 

Μίµης Πλέσσας. Ο Μίµης Πλέσσας ήταν ο πρώτος σολίστ που προσέλαβε το Ε.Ι.Ρ. Η 

πρόσληψή του έγινε το 1940. Κατά την διάρκεια του πολέµου έπαιζε µαζί µε το σχήµα του 

ξένη µουσική, αµερικάνικη και αγγλόφωνα τραγούδια που τα βάφτιζαν ισπανικά ώστε να 

καταφέρουν να ακουστούν κάτω από τα µάτια των κατακτητών (Πλέσσας στο Ιστορίες 

Ραδιοφώνου, 1995γ). Τον πρώτο χρόνο της πρόσληψής της στον σταθµό, η Μαριάννα 

Χατζοπούλου, εκπρόσωπος του ελαφρού µουσικού είδους που διακρίθηκε το 1958 στο 

διαγωνισµό του Ε.Ι.Ρ. ως καλύτερη τραγουδίστρια,  τραγουδούσε σε µία ωριαία εκποµπή 

µαζί µε τον Μίµη Πλέσσα στο πιάνο και την συµφωνική ορχήστρα του σταθµού. Η 

Μαριάννα Χατζοπούλου αναφέρει τραγούδια που έχει τραγουδήσει και ήταν «της εποχής», 

δηλαδή της δεκαετίας του 1950, όπως το «Έλα για απόψε» και το «Καράβι» του 

Χαιρόπουλου, το «Αναπνοή µου» του Μουζάκη, το «Θάλασσα» του Γιαννίδη και το 

«Μόνο κοντά σου» του Μουράκη. Μετά το 1952, µε µαέστρο τον Άκη Σµυρναίο και 

τραγουδίστρια την Χατζοπούλου, κάθε Κυριακή  µεταδίδονταν η εκποµπή «Ελληνικά 

απογεύµατα». Η συνεργασία της Χατζοπούλου µε τον σταθµό ήταν πολύχρονη 

(Χατζοπούλου στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995γ). Ο Γιώργος Οικονοµίδης ανέλαβε την 

παραγωγή εκποµπών όπως τα «Ανάλατα» και τα «Απρόοπτα», οι οποίες παρουσίαζαν 

νέους καλλιτέχνες. Από τις διαφηµιστικές αυτές εκποµπές παρουσιάστηκαν καλλιτέχνες 

όπως ο Νίκος Γούναρης, ο Τώνης Μαρούδας, ο Σώτος Παναγόπουλος, η Ζωή Κουρούκλη, 

η Νάνα Μούσχουρη, η Τζένη Βάνου (Πλέσσας στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995γ), και, 

σύµφωνα µε τη Ρένα Ντορ, ο Γιάννης Πουλόπουλος (Ντορ στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 

1995γ). 

Στο ραδιοπρόγραµµα του 1951 αναφέρονται οι εκποµπές: «∆ίσκοι στην Τύχη», 

«Σας µεταφράζουµε τα ωραιότερα ξένα τραγούδια», «Μουσική για Κινηµατογραφικό 

Όργανο», «Παληά Μουσική», «Ώρα για Σάµπες!», «Η Θεία Λένα στα Μικρά Παιδιά – 

Εκποµπή για µικρά παιδάκια 3-5 ετών» (Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995δ). 

Στο πρόγραµµα του σταθµού των Αθηνών, την περίοδο  από το 1951 µέχρι και το 

1966, περιλαµβάνονται τα εξής: Η εκποµπή «Το Ελληνικό βράδυ» µε την ελαφρά 

ορχήστρα του σταθµού, τον Νίκο Γούναρη, τους αδελφούς Κουντούρη, την Καίτη 

Επισκόπου και τον Κώστα Γιαννίδη. Η «Ώρα της ελληνικής µουσικής», που παρουσίασε 

και την πρώτη πράξη από το µουσικόδραµα «Το δαχτυλίδι της µάνας» του Καλοµοίρη. 

Εκποµπή µε ελληνική µουσική, όπου συµµετέχουν ο Τάκης Αθηναίος, ο Κανούλος και η 

Λίλα Μαρτίνι. Η εκποµπή «Στους ρυθµούς του βαλς» και « Τραγουδήστε µαζί µας 

ελληνικό ποικίλο πρόγραµµα». Στην ελαφρά µουσική συµπεριλαµβάνονται τραγούδια 

όπως «Σεβιλιάνα» πάσο ντόµπλε, «Ακρογιάλι της αγάπης», «Πάψε να κλαις» και «Άσπρα 

τριαντάφυλλα», τα οποία τραγουδά η Σοφία Βέµπο µε την ορχήστρα της. Η εκποµπή 

«Γαλλική εκποµπή» στην οποία µεταδόθηκε και η  «Μικρή Σουΐτα» του Μπιζέ. Η εκποµπή 

«Η µουσική που µας ζητήσατε», ελληνικό τρίο. Στο εθνικό πρόγραµµα συµπεριλαµβάνεται 

επίσης εκκλησιαστικό πρόγραµµα και ύµνοι, χορωδίες, «Η ώρα των ακροατών», και 

επιλογή από δίσκους και εµβατήρια. Η Όλγα Καραζήση έκανε εκποµπές «σοβαρής» 

(κλασικής) µουσικής. Το πρόγραµµα συµπεριλάµβανε κλασική µουσική, υπάρχει για 

παράδειγµα αναφορά  σε ένα ντοκουµέντο για µία οπερέτα του Στράους µε την κρατική 

ορχήστρα του Βερολίνου, καθώς επίσης έργα Λέχαρ, Μπετόβεν και άλλα. Ο Σίµων 

Καρράς έκανε εκποµπές µε δηµοτικά τραγούδια. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος παρουσίαζε 

εκποµπές µε ανταλλαγές από τα ξένα φεστιβάλ. Αναφέρεται επίσης η εκποµπή «ο 

                                                 
7
 Οπτικοακουστικό ντοκουµέντο από το ντοκιµαντέρ « Ιστορίες Ραδιοφώνου», ψηφιακό αρχείο Ε.Ρ.Τ.  
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Πιανίστας Χ» και  «Το Τηλέφωνο» µε τον Μίµη Πλέσσα, που για οκτώ χρόνια µετέδιδε 

µουσική της επιλογής των ακροατών. Το Ε.Ι.Ρ. προέβαλλε το ελληνικό τραγούδι και µε τις 

αναµεταδόσεις από τις συναυλίες του Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού που ήταν 

δηµιούργηµά του. Ειδικότερα, ιδρύθηκε από τον Πύρο Σπυροµήλιο το 1959 και, σύµφωνα 

µε την Φραγκίσκη Καρόρη, έφερε το «καλό» ρεµπέτικο στο ραδιόφωνο. Το 1963, η Φ. 

Καρόρη µαζί µε τον Γ. Παπαστεφάνου αναλαµβάνουν µία εκποµπή λαϊκής µουσικής 

(Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995δ). 

Σπουδαία είναι η εκποµπή της Θείας Λένας από το 1942 µέχρι και το 1971. 

Πρόκειται για παιδική εκποµπή µε επιµορφωτικό χαρακτήρα. Πολλά από τα τραγούδια της 

εκποµπής διδάσκουν τα παιδιά παράλληλα µε τις ιστορίες και τα παραµύθια, πολλά από τα 

οποία προσπαθούν να δώσουν το ελληνικό στοιχείο (Κροντηρά στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 

1995γ). 

Ο σταθµός της Αµαλιάδος, σε αντίθεση µε τον σταθµό τον Αθηνών που µετέδιδε 

όπερες και άριες, έπαιζε πολλή δηµοτική µουσική. Το ίδιο και ο σταθµός Μεσολογγίου. 

Σύµφωνα µε τον τεχνικό Χρήστο Καρανάσο το πρόγραµµα προσαρµόστηκε στις ανάγκες 

της περιοχής, που ήταν αγροτική (Καρανάσος στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 1995δ). 

Όπως µας εξηγεί σε οπτικοακουστικό ντοκουµέντο ο Νίκος Μουρκάκος, ο σταθµός 

ενόπλων δυνάµεων διαφέρει στο ότι συµπεριλαµβάνει στο πρόγραµµά του ρεµπέτικη 

µουσική, για παράδειγµα Τσιτσάνη, Ζαµπέτα και άλλους. Η δηµοσιογράφος Ελένη Βλάχου 

γράφει στην Καθηµερινή ένα άρθρο που κατηγορεί τον σταθµό για το γεγονός αυτό. 

Θεωρεί ότι ένα κρατικό ραδιόφωνο δεν επιτρέπεται να παίζει αυτή την µουσική. Αργότερα 

θα ανακαλέσει και θα συνεργαστεί µε τον σταθµό (Μουρκάκος στο Ιστορίες Ραδιοφώνου, 

1995δ). 
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2
ο
 Κεφάλαιο 

 

Μαρτυρίες-Ντοκουµέντα 

 

2.1 Συνέντευξη µε τον Μίµη Πλέσσα 

 

Η συνέντευξη µε τον Μίµη Πλέσσα πραγµατοποιήθηκε κατόπιν µίας συνάντησης 

που είχαµε σε συναυλία που έδωσε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με χαρά δέχθηκε να 

ανανεώσουµε το ραντεβού µας για τις 26 Απριλίου του 2011.  Η συνέντευξη δόθηκε 

αποκλειστικά για την συγκεκριµένη εργασία και ήταν διάρκειας περίπου δέκα λεπτών. Θα 

παραθέσω ολόκληρη την συνέντευξη σκόπιµα, διότι δίνονται πληροφορίες για την 

ραδιοφωνία και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που θα φανούν χρήσιµα στην ανάλυση που 

ακολουθεί στο τρίτο κεφάλαιο. Τα σηµεία που βρίσκονται σε αγκύλες  ήταν δύσκολο να 

καταγραφούν λόγο τεχνικών προβληµάτων. Η µαρτυρία του Μίµη Πλέσσα αναφέρεται 

στην περίοδο της γερµανικής κατοχής κατά κύριο λόγο, ενώ δίνονται κάποια στοιχεία και 

για την περίοδο που ακολούθησε.  

 

Η ερώτηση που έγινε στον Μίµη Πλέσσα ήταν η ακόλουθη: Σε ποιες περιόδους 

νιώσατε ότι υπάρχει λογοκρισία στην µουσική από το ραδιόφωνο σε εσάς αλλά και σε 

συναδέλφους σας. Θέλετε να µας µιλήσετε για τους «Οκτώ Ανώνυµους»;  

 

Απάντηση:  

  

Πρώτα να σας πω ότι στην ραδιοφωνία µε πήρε από το χέρι η ∆ανάη, δεν φορούσα 

ακόµα µακριά παντελόνια, τότε υπήρχε αυτή η άθλια συνήθεια να φοράνε πριν φορέσουν 

µακριά […] και ψιλοντρεπόµουνα γιατί έβλεπα ότι όλοι οι συµµαθηταί µου φοράγανε µακριά 

παντελόνια. Ήµουν κάπου δεκαπέντε, δεκαέξι ετών και η ραδιοφωνία ούτε λίγο ούτε πολύ 

ήτανε µόλις δύο ετών. Με µία τέτοια γνωριµία ξεκίνησα. Μία επιτροπή µε άκουσε. ∆εν 

φαντάζονταν ποτέ ότι µπορεί κανείς να παίξει έτσι. Και έγινα ο πρώτος σολίστ στην ελληνική 

ραδιοφωνία. Ο Κώστας Πρετεντέρης αφυώς έλεγε «Εσύ ρε Μήτσο (εγώ είµαι ο Μήτσος) 

βρισκόσουν στην ραδιοφωνία ακόµη από την εποχή που ο βασιλικός κήπος ήτανε γλάστρα». 

Από κει άρχισα σιγά σιγά. Έπαιζα πάντοτε διασκευές αγαπηµένων συναδέλφων και ξένη 

µουσική. Ήρθε όµως µία στιγµή που η Κατοχή µας έστειλε στα σπίτια µας και δεν τολµούσε 

κανείς να παίξει αυτό που ήθελε, διότι υπήρχε σαφής εντολή, και οι Γερµανοί δεν 

αστειεύονταν εκείνη την εποχή, να µην αναφερόµαστε στα τραγούδια τα οποία µπορεί να 

είχαν προέλευση σε χώρες που ανήκαν στο ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν φτιάξαµε τους Οκτώ 

Ανώνυµους. Όλοι όσοι έπαιζαν ήτανε αντικαθεστωτικοί, ο Λες Βάλο Ιταλός, η Μίρκα 

Στρατηγοπούλου κόρη ενός µεγάλου πνευµατικού ηγέτη, δεύτερη κιθάρα ο Πέτρος ο Μόλτο 

Εβραίος, καταλαβαίνεις ότι είχαµε κάθε λόγο να λεγόµαστε οι Οκτώ Ανώνυµοι.Και κάποια 

στιγµή ήτανε τέτοια η επιτυχία που κάναµε που ένας τραγουδιστής µας ήτανε µια φορά, ούτε 

θυµάµαι ...ήρθε και είπε «γιατί ρε παιδιά να µην πούµε και τα ονόµατά µας να χαρούνε και 

οι φαµίλιες µας που παίζουµε και πάµε και παίζουµε µε οκτώ ανώνυµους;» και δίνει τα 

ονόµατα, όπου έρχεται ένας Γερµανός στο τέλος της εκποµπής και λέει «εσείς είστε οι Όκτω 

Ανώνυµοι;», «ναι» λέµε εµείς µάλιστα να το πω και γερµανικά να ακουστεί άθλια […]. 

«Ποιος είναι», λέει, «ο µαέστρος σας;». Σηκώνω εγώ το χέρι µου για να σώσω όλους τους 

άλλους. Με πιάνουν και καταλήγω στην Aίγλη
8
, όπου βεβαίως δεν πέρασα καθόλου καλά 

γιατί µε γδέρνανε για να µαρτυρήσω ότι αυτά που παίζαµε δεν ήτανε ισπανικά όπως είχαµε 

                                                 
8
 Ξενοδοχείο στο Χαϊδάρι της Αθήνας. Λόγω της στρατηγικής του θέσης χρησιµοποιήθηκε σαν      

διοικητήριο από τις γερµανικές δυνάµεις, αλλά και από τις συµµαχικές απελευθερωτικές. 
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δηλώσει αλλά εγγλέζικα ή αµερικάνικαΑπ’ τους Οκτώ Ανώνυµους έµεινε ένα κουαρτέτο και 

αυτό το κουαρτέτο είχε την χαρά να συνοδεύσει όλους τους µεγάλους της εποχής και να 

βγάλει όλους τους µεγάλους µιας καινούργιας εποχής. Ένα θα σου πω, ο πρώτος κιθαρίστας 

του κουαρτέτου µου βρίσκεται µέλος της ακαδηµίας των Όσκαρ, είναι ο Μιχάλης ο 

Οικονόµου, άλλο, να σου πω ο Τίτος ο Καλλίρης, ο δεύτερος που τον αντικατέστησε είναι 

ακόµη µαζί µου, εκείνος που παίζουµε, όπως και ο Γιώργος ο Κοράνος, κάθε φορά που 

καθόµαστε λες και δεν έχει περάσει ώρα από την εποχή εκείνη. Τι είναι αυτό που κάνει την 

µουσική µας να αντέχει τόσο; Το ότι πάντα µε αγάπη διασκευάζαµε διεθνείς επιτυχίες αλλά 

και Έλληνες συναδέλφους µ’ έναν τρόπο που ήτανε λίγο παραπάνω από αυτό που 

µπορούσαµε να κάνουµε. Κάποια στιγµή ξανάνοιξε το πανεπιστήµιο, φύγαµε ο ένας στην 

Αµερική, ο άλλος στην Γερµανία µε αποτέλεσµα να µην υπάρξει το κουαρτέτο, παρά µόνον 

να γίνει µε τον γυρισµό. Με τον γυρισµό όµως το ραδιόφωνο πια είχε αλλάξει, οι συνθήκες 

στην χώρα µας είχαν αλλάξει και η µεν ραδιοφωνία είχε αποκτήσει κάποια studios, και είχαν 

αρχίσει και οι διαφηµιστικές εκποµπές. Εκεί παίρναµε στοιχειώδη χρήµατα που µας 

επέτρεπαν να ζούµε, γιατί αντιµετωπίσαµε κατεστραµµένες οικογένειες όταν γυρίσαµε από 

την Αµερική. Μέσα σε αυτή την διαδικασία άρχισαν να γεννιούνται τα καινούργια αστέρια, 

αυτά που σήµερα µε πολλή αγάπη λέω Πλεσσόπουλα, η Ζωή η Κουρουκλή, η Νάνα η 

Μούσχουρη, η Γιοβάνα, το αηδόνι µας η Τζένη Βάνου και από τους άντρες ο Βογιατζής, ο 

Φώτης ∆ήµας και αργότερα ο Πουλόπουλος και η Μαρινέλα και η Ρένα η Κουµιώτη, όλα 

αυτά που ακούγαµε σήµερα µε αυτές τις καταπληκτικές φωνές, έβγαλαν µία καινούργια γενιά 

τραγουδιστών.Τι είναι η µαγεία του ραδιοφώνου και τι µου έχει µείνει. Βρίσκεσαι µέσα σε 

ένα δωµάτιο και το µόνο που έχεις είναι ένα µικρόφωνο και είσαι ενώπιος ενώπιου ενός 

ακροατηρίου του οποίου δεν ξέρεις τις χιλιάδες; τις µυριάδες; τα εκατοµµύρια; και πρέπει 

αυτό που θα πεις να είναι ωραίο. «Εκ Βαθέων» λέγεται η εκποµπή που ξεκίνησα τώρα στο 

µεγάλο µου σπίτι που είναι η ΕΡΤ και θα παρουσιάσω 24 έργα
9
 που έκοψε η λογοκρισία

10
, 

και η λογοκρισία βέβαια την εποχή εκείνη ήτανε πολύ αυστηρή και µείς βέβαια δεν αφήναµε 

την ευκαιρία να µιλήσουµε για πράγµατα που ήταν κρυµµένη η ελπίδα µας για λευτεριά. Το 

ραδιόφωνο το λέω πάντα το µεγάλο µου σπίτι, εκεί έφτιαξα µεγάλη ορχήστρα, εκεί την 

συµπλήρωσε ο Μάνος Χατζιδάκης, εκεί µε τις διαφηµιστικές µου εκποµπές, απ’ ό,τι µου λέει 

ο διευθυντής των διαφηµίσεων, χτίστηκε το µέγαρο το σηµερινό και όλα αυτά µε κάναν να 

εξακολουθώ να έχω αυτή την µαγεία όταν βρίσκοµαι µπροστά στο µικρόφωνο ή σε κάποιον 

που ενδιαφέρει το ραδιόφωνο, και σήµερα, πίστεψέ µε η τηλεόραση αρχίζει να χάνει πιστούς, 

το ραδιόφωνο ξαναβρίσκει.          

 

 

2.2 Αλέξης Ξένος-Σοφία Βέµπο (η «σοβαρά» µουσική σε αντίθεση µε την «ελαφρά») 

 

Ο Αλέξης Ξένος (1912-1995), συνθέτης και τροµπονίστας της Κρατικής 

Ορχήστρας Αθηνών, έγραψε πολυάριθµα αντιστασιακά τραγούδια που πολλά έγιναν 

δηµοφιλή. Το συµφωνικό του σκίτσο «Νέοι Σουλιώτες» πρωτοπαίχτηκε από τον 

ραδιοφωνικό σταθµό της Αθήνας τον Οκτώβρη του 1941 µε αλλαγµένο τον τίτλο σε 

«Συµφωνική πεζογραφία σε ελληνικό θέµα». Αναφέρεται ως «το πρώτο σ’ όλο τον κόσµο 

συµφωνικό έργο εµπνευσµένο από την αντίσταση των λαών στους φασίστες καταχτητές 

για λευτεριά και ειρήνη» (στο Ρωµανού, 2006:228). Το έργο παρ’ όλα αυτά δεν είχε 

ιδιαίτερη απήχηση. Αντίθετα µε τη «σοβαρή» ελληνική µουσική, τα ελαφρά πατριωτικά 

τραγούδια είχαν πολύ µεγάλη απήχηση. Τα περισσότερα από αυτά ακούγονταν σε 

επιθεωρήσεις και στην συνέχεια από τις ραδιοφωνικές εκποµπές. Με τα τραγούδια αυτά 

                                                 
9
 Όπως το «Άγαλµα», το «Ξηµερώνει Κυριακή».  

10
 Η λογοκρισία της δικατατορίας του Παπαδόπουλου. 
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διαµορφώθηκε ένα κλίµα «λαϊκού χιούµορ» και εθνικής υπερηφάνειας κατά τη διάρκεια 

του ελληνο-ιταλικού πολέµου. Η σάτιρα και η ειρωνεία τους ήταν βασισµένη πολλές φορές 

στην παρωδία ξένων τραγουδιών.  Ο Καλοµοίρης, αναφερόµενος στις ραδιοφωνικές 

εκποµπές, µιλούσε σε µία από τις εβδοµαδιαίες επισκοπήσεις της µουσικής κίνησης (µε 

τίτλο «Η µουσική στον ραδιοφωνικό µας Σταθµό», στο Έθνος, στις 19 ∆εκεµβρίου το 

1940) για τη Σοφία Βέµπο και ένα ρεσιτάλ που έδωσε πάνω στο έργο του Σακελλαρίδη 

«Βάσω». Κατά την διάρκεια της κατοχής η Σοφία Βέµπο κατέφυγε στην Μέση Ανατολή 

και από εκεί αφοσιώθηκε στην ψυχαγωγία των Ελλήνων στρατιωτών. Άλλες επιθεωρήσεις 

µε µουσικό πατριωτικό περιεχόµενο ήταν τα «Πολεµικά Παναθήναια του 1940», «Αθήνα 

του 1940-Πολεµική Αθήνα», «Μπράβο Κολονέλο και Φινίτο λα Μούζικα», τα δύο 

τελευταία σε µουσική του Θεόφραστου Σακελαρίδη (Ρωµανού, 2006).  

 

 

 

2.3 Η παρέµβαση των Βρετανικών Αρχών και η διάλεξη του Μάνου Χατζιδάκι 

 

Μετά τα ∆εκεµβριανά γεγονότα, σύµφωνα µε µαρτυρίες του συνθέτη Γιάννη 

Κωνσταντινίδη και του Αλέξη Ξένου (βλ. 2.2), παρενέβησαν οι Βρετανικές Αρχές και 

συνέστησαν στην Ελληνική Ραδιοφωνία την προβολή του ρεµπέτικου τραγουδιού. Ο 

Αλέξης Ξένος και ο Γιάννης Κωνσταντινίδης εργάζονταν την περίοδο εκείνη στο Ε.Ι.Ρ.  

και διαβεβαίωσαν την ύπαρξη εγγράφου το οποίο είδαν και άκουσαν να διαβάζεται εκεί. 

Στόχος αυτής της παρέµβασης ήταν η «διάβρωση του φρονήµατος» των Ελλήνων µέσω 

της ρεµπέτικης µουσικής η οποία, κατά την αντίληψη της βρετανικής ηγεσίας, 

εκπροσωπούσε την παρακµή (Ιωαννίδης, 2002).  

Μετά από το γεγονός αυτό, ο Μάνος Χατζιδάκις το 1949 έδωσε µία διάλεξη
11

 µε 

τίτλο «Ερµηνεία και θέση του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού» στο θέατρο Μουσούρη, 

όπου παρουσίασε τον Μάρκο Βαµβακάρη και το µουσικό του συγκρότηµα. Μίλησε για το 

ρεµπέτικο και προέβλεψε την µελλοντική παρακµή του. Παράλληλα τόνισε την ποιοτική 

του αξία και τους δεσµούς του ρεµπέτικου µε την ελληνική ψυχή, δηλώνοντας έτσι την 

υποσυνείδητη αυτή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάµεσα στα δύο (Ρωµανού, 2006).  

Ήδη πριν από την διάλεξη του Χατζιδάκι είχε αρχίσει µία µεγάλη συζήτηση γύρω 

από το ρεµπέτικο, µέσα από τα κείµενα των διανοούµενων και των λόγιων της εποχής, τα 

οποία δηµοσιεύονταν σε περιοδικά και εφηµερίδες. Τα κείµενα αυτά εστίαζαν στο τι 

εκπροσωπούσε το ρεµπέτικο και όχι στις κοινωνικές του διαστάσεις. Η διαφωνία 

εστιαζόταν στο αν θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στα προϊόντα του ελληνικού πολιτισµού 

µας σαν ένα ιδεολογικά νοµιµοποιηµένο µουσικό είδος  (Μαστοράκη, 2005). 

Ο Μάνος Χατζιδάκις αναγνώριζε την αξία της µουσικής αυτής, σε αντίθεση µε την 

Αριστερά,  η οποία  δεν την έβρισκε ιδανική για τους λαϊκούς της αγώνες. Ωστόσο, η 

παρέµβαση του Χατζιδάκι δηµιούργησε πολλούς νέους φίλους και θαυµαστές της 

ρεµπέτικης µουσικής από όλες τις κοινωνικές οµάδες, που τότε έγινε και η βασική τους 

προτίµηση για τη νυχτερινή τους διασκέδαση εκτοπίζοντας την ξενικών επιδράσεων 

µουσική (ταγκό, ρούµπα, σάµπα) (Ιωαννίδης, 2002). 

Αργότερα, οι αντιθέσεις αυτές για το ρεµπέτικο πέρασαν µέσα στα έντυπα της 

Αριστεράς, στην Αυγή και την Επιθεώρηση της Τέχνης. Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, 

το ΚΚΕ αγκαλιάζει το µουσικό είδος. Σε αυτό συντελεί και η παρέµβαση του Μίκη 

Θεοδωράκη και της δικής του µουσικής δηµιουργίας. Μετά την άφιξή του από το Παρίσι 

το 1960, χρησιµοποιεί στίχους του Ρίτσου, του Ελύτη, του Σεφέρη και άλλων, καθώς και 

                                                 
11

  ∆ιατίθεται στο διαδίκτυο στην διεύθυνση: go3.asp?WorkID=208 

http://www.hadjidakis.gr/works/er 
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µουσικούς από τον χώρο της ρεµπέτικης και λαϊκής µουσικής (Χιώτης, Μπιθικώτσης, 

Θύµης) (Κουνάδης, 2011). Ο  Μίκης Θεοδωράκης για να περιγράψει τις µουσικές του 

συνθέσεις χρησιµοποιεί τον όρο «έντεχνο λαϊκό» (Αρχιµανδρίτης, 2007). Η µουσική αυτή 

χαρακτηρίζεται ως µουσική της «διαµαρτυρίας» και κατά της κοινωνικής αδικίας, η οποία 

έχει ως στόχο «την ανύψωση του πνευµατικού επιπέδου της εργατικής τάξης» (Ιωαννίδης, 

2002).  

 

 

 

2.4 Η µαρτυρία του Γιώργου Παπαστεφάνου και η λίστα µε τα απαγορευµένα τραγούδια 

 

Ο Γιώργος Παπαστεφάνου
12

 (παραγωγός µουσικών εκποµπών στο Ε.Ι.Ρ.) καταθέτει 

εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία στην οµιλία που έδωσε στο 1
ο
 ∆ιεθνές Συνέδριο 

Ραδιοφωνίας (1988) µε θέµα τη µουσική στο ραδιόφωνο. Το κείµενο είναι συναισθηµατικά 

φορτισµένο και ορισµένες θέσεις εµφανίζονται ίσως κάπως ακραίες, όπως το θέµα για την 

καταστροφή των δίσκων 78 στροφών. Παρακάτω θα παραθέσω ένα τµήµα της οµιλίας του 

που αναφέρεται γενικά στην µουσική που µεταδιδόταν από το ραδιόφωνο και στην 

διαδικασία που ακολουθούσαν οι συνεργάτες του στο σταθµό για την λογοκριµένη 

µουσική. Το κείµενο αυτό εντοπίστηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, τα στοιχεία του 

οποίου δίνονται στην βιβλιογραφία.  

 

 

«Τότε που τα παιδιά δεν βγαίναν και τόσο πολύ απ’ το σπίτι… και το ραδιόφωνο 

ήταν ακόµα ένα µαγικό κουτί που µας ταξίδευε! Τόνια Κάραλη, Τάσος Μαστοράκης, Μίµης 

Πλέσσας, Χρίστος Οικονόµου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Τζών Βεϊνόγλου (τα κυριακάτικα 

πρωινά..). Αυτές ήταν µερικές απ’ τις βεντέτες των µουσικών εκποµπών εκείνου του καιρού 

που θυµάµαι! […]Έτσι, όλες οι εκποµπές βγαίναν κατ’ ευθείαν στον αέρα, χωρίς 

ηχογραφήσεις και µοντάζ. Το ίδιο φυσικά και οι µουσικές! Είτε από δίσκους, είτε µε τους 

καλλιτέχνες µες στο στούντιο του Ζαππείου… Κι ακόµα κι εξωτερικές µεταδόσεις γίνονταν 

τότε απ’ ευθείας! Όπως και τώρα…Μόνο που τότε το µεγάλο βάρος έπεφτε στην κλασική 

µουσική, καθώς και στη δηµοτική, για λόγους εθνικούς! Μην ξεχνάτε πως υπεύθυνος της 

παραδοσιακής µουσικής στο ραδιόφωνο για χρόνια ήταν ο Σίµων Καράς… Και πως το 1945 

δηµιουργήθηκε ένας ολόκληρος ειδικός σταθµός, που θα απευθυνόταν αποκλειστικά και 

µόνο στους φίλους της κλασικής µουσικής: το «Τρίτο Πρόγραµµα»! […] Και ήσαν βεβαίως - 

µέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’50 - µόνο τραγούδια ελαφρά! Τα λαϊκά; Ούτε για αστείο… 

Αυτά τα λαϊκά- «Συννεφιασµένη Κυριακή», ας πούµε η «Φραγκοσυριανή», κι η 

«Αρχόντισσα»- τα πέρασε πρώτος στο ραδιόφωνο ο Πύρος Σπυροµήλιος… Άνθρωπος 

µερακλής και πολύ-πολύ λεβέντης! Φίλος προσωπικός του Χατζιδάκι, της Μελίνας […]Ο 

Σπυροµήλιος, λοιπόν , όπως λέγαµε και πιο πριν, ήταν ο πρώτος που έκανε αυτό το άνοιγµα, 

προς το λαϊκό τραγούδι… (ένα είδος-µέχρι τότε –«υπό διωγµό»)! Μάλιστα, του Σπυροµήλιου 

του άρεσε πολύ ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Γι’ αυτό µου είχε αναθέσει να βρω Αγγελόπουλο 

και να του κάνω, λέει, µια ζωντανή εκποµπή στο Ζάππειο […]  

Ο Σπυροµήλιος είχε κάνει και άλλα ανοίγµατα! Οργάνωσε τα τρία πρώτα Φεστιβάλ 

Ελληνικού Τραγουδιού στην Αθήνα, τις πρώτες συναυλίες ελαφράς µουσικής µε ορχήστρα 

του Ε.Ι.Ρ. στο «Θέατρο Κεντρικόν» και αλλού ( κι εδώ στη Θεσσαλονίκη) και προώθησε όσο 

κανείς άλλος την «επανάσταση Χατζιδάκι», εκτοπίζοντας µάλιστα από την δισκοθήκη του 

σταθµού εκατοντάδες δίσκους 78 στροφών-ταγκό, βαλσάκια και κτλ- που πήραν δρόµο για το 

                                                 
12

 Από τον Φεβρουάριο του 1960 µέχρι και σήµερα εργάζεται στην Ε.Ρ.Τ. ως παραγωγός µουσικών 

εκποµπών. 
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Γιουσουρούµ… Πάλι καλά δηλαδή! Γιατί αργότερα, εκεί γύρω στο 1970, είδα µε τα µάτια 

µου κάτι πολύ χειρότερο από την εκτόπιση : είδα να σπάνε µε το σφυρί στα υπόγεια της 

Ρηγίλλης τους δίσκους του Θεοδωράκη, της Μελίνας, καθώς και λαϊκούς… ∆ιότι εκείνο τον 

καιρό-κάπου δύο , τρία χρόνια κράτησε αυτή η ιστορία-τα λαϊκά τραγούδια ήταν και πάλι 

«υπό διωγµόν»! Και το µπουζούκι, σαν όργανο… Και το «νέο κύµα», επίσης επειδή είχε 

συνδεθεί λέει µε … σκοτάδια και µπουάτ! Αλλά και οι Μπητλς… Και τα  «γιεγιέδικα» 

τραγούδια, όπως τα λέγαν τότε, επειδή «µύριζαν» λέει ναρκωτικά…Τότε άρχισε να µπαίνει 

και το «σελοτέιπ» πάνω στους δίσκους, στα απαγορευµένα τραγούδια, για ασφάλεια! Και για 

ασφάλεια επίσης, τότε, έπρεπε να ηχογραφούνται ακόµη και τα «µουσικά διαλείµµατα» και 

να σφραγίζεται η ταινία, µήπως και περάσει κάτι απαγορευµένο «από ψηλά»…Μµ! Από 

ψηλά! Άνωθεν, που λέµε…∆ιότι –κακά τα ψέµατα-από γενέσεως το κρατικό µας ραδιόφωνο 

υπήρξε έρµαιο της πολιτικής! Όπλο στα χέρια των εκάστοτε… Και βέβαια, µέσα σ’ αυτά τα 

πενήντα χρόνια και η µουσική και οι µουσικές εκποµπές πέρασαν πλήθος σκαµπανεβάσµατα! 

Ένα σωρό ράβε-ξήλωνε… Πότε µόνο για λόγους πολιτικούς…Και πότε, γιατί έτσι το ’θέλαν  

τα γούστα αυτών που διοικούσαν το ραδιόφωνο! […] Ναι! Στην δισκοθήκη της ΕΡΑ 

υπάρχουν ακόµα πάρα πολλοί ξένοι δίσκοι από τα χρόνια του 1960 που έχουν πάνω την 

ένδειξη  Χ και Ν! «Χου-Νου», όπως τα λέγαµε… «Χορός για νέους» δηλαδή! Μία διάκριση 

που περιόριζε τα πολύ ρυθµικά τραγούδια σε µία πολύ ειδική χορευτική ζώνη. Και τα 

απαγόρευε απ’ τα υπόλοιπα προγράµµατα. Αχ, αυτή η λέξη «απαγορεύεται»! Πόσα χρόνια 

µας κυνηγούσε και µε πόσους τρόπους! «Απαγορεύοταν» λόγου χάρη ν’ ακουστεί το ίδιο 

τραγούδι µέσα στην ίδια µέρα ή πριν περάσουν µία, δύο ή και τρεις µέρες ακόµα! Υπήρχαν 

µάλιστα ειδικά βιβλία, ειδικές κάρτες γι’ αυτό το σκοπό και στην παραβίαση αυτής της 

εντολής χρωστάω το πρώτο µου πρόστιµο! Απαγορεύονται τα σχόλια µέσα απ’ την εκποµπή 

–τα αρνητικά σχόλια εννοείται-για καλλιτέχνες, δίσκους ή και για ό,τι άλλο θα µπορούσε 

γενικώς να ενοχλήσει! Απαγορεύονταν επίσης τα κακά λόγια όπως ας πούµε η λέξη 

«ναρκωτικά». Είχε γίνει ολόκληρο θέµα όταν ετόλµησα κάποτε να πω από το µικρόφωνο 

πως η Billie Holiday µετάνιωσε που µπλέχτηκε µε τα ναρκωτικά. Τέλος, απαγορευόταν κάθε 

τι που θα µπορούσε να θίξει εξουσίες, κυβερνώντες και τα λοιπά και να προσβάλει τα χρηστά 

ήθη των σεµνών ακροατών! Και βέβαια, όπως είπαµε απαγορεύονταν τα ίδια τα 

τραγούδια…Μάλιστα, εκτός από τις «άνωθεν», επεµβάσεις» (όπως στην περίπτωση των 

τραγουδιών του Θεοδωράκη ), είχαµε και την ετυµηγορία των ειδικών επιτροπών ακροάσεως 

, που διατηρήθηκαν ως το 1977 ή κάτι τέτοιο! Ένα «Α», όταν το τραγούδι αποκλειόταν από 

όλες τις εκποµπές λόγω κακής µουσικής, κακής εκτέλεσης, κακού ή και απλά «επικίνδυνου» 

συχνά για λόγους πολιτικούς στίχου…»Το γράµµα «∆» πάλι σήµαινε «διαφηµιστικό» και 

χαρακτήριζε τα τραγούδια που µόνο σε προσφερόµενα προγράµµατα µπορούσαν ν’ 

ακουστούν! ∆ηλαδή, στις διαφηµιστικές εκποµπές των εταιριών δίσκων… Και τέλος, υπήρχε 

το «Ε», που σήµαινε ελεύθερο για όλα τα προγράµµατα».   

 

 

Το 1967 η ραδιοφωνία λαµβάνει ένα έγγραφο µε την λίστα «απαγορευµένων» 

τραγουδιών. Τη λίστα αυτή εντόπισα στο παράρτηµα του βιβλίου του Γ. Κάρτερ Ελληνική 

Ραδιοφωνία Τηλεόραση και θα την παραθέσω εδώ (Κάρτερ, 2004:123-124). 

 

Απαγορευµένα Τραγούδια εκ της προεδρίας κυβερνήσεως 

 

Τίτλος                                                                Μουσική                     Στίχοι 

 
Ο Γιαβρής                                                               Μαρκόπουλος                 Παπαδόπουλος 

Μανάκι µου µανάκι µου                                        Παγιουµτζή                        Παγιουµτζή 

Αδέλφι µου                                                                    Μουζάκη                             Αντώνοβα 
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Έλα αγόρι µου γλυκό ή Έλα παιδί µου όµορφο           Λεµονοπούλου                   Πυθαγόρα 

Μ’ ένα σου χαµόγελο 

Το απολυτήριο                                                              Μανησάλη                          Ψυχογιού 

Όσα ξέρει ο νοικοκύρης                                               ΣΤ.Κάξου                             

Παστρουµάς                                                                 Μανησάλη                             Μανησάλη 

Σβύνω την πίκρα                                                          Χατζηαποστόλου                   Σωτήρχου  

Το ρηµάδι της ζωής                                                     Σκορδύλη                            Οικονοµόπουλου 

Χιροσίµα                                                                      Γ.Γούβαλη                              Γούβαλη 

Έφταιξες                                                                       Μπακάλη                                Γκούτη 

Χαράµατα                                                                     Μαρκόπουλου                      

Το βράδυ το αποψινό                                                   Ν.Μαυρουδή                        Γ.Κακουλίδη 

Αυγή θλιµµένη                                                                       «»                                          «» 

Ήταν το ποτάµι µακρύ                                                  Ι.Πουλόπουλου                    Ι.Πουλόπουλου 

Ο καψούρης                                                                   Ι.Παπαϊωάννου 

Κάποιες νύχτες                                                               Σπανού                                Γεωργισόπουλου 

Το λειβάδι                                                                      Ν.Χουλιαρά                         Ν.Χουλιαρά 

Αλλού χορεύει η χαρά                                                  Μαυρουδή                            Κακουλίδη 

Μικρή αγαπηµένη                                                        Πάνου Σαββόπουλου            Π.Σαββόπουλου 

Η φούστα η µίνι                                                            Σκορδύλη               ∆ηµάκη-Οικονοµόπουλου 

Όσο µε µισούν θεριεύω                                                   Κατινάρη                            Κατινάρη 

Λάθος πήρες µονοπάτι                                                    Γ.Λαύκα                             Τσιλιβερδή 

Πόσα κορίτσια ανήπαντρα                                                Κ.Καρουσάκης                   Κ.Καρουσάκης 

∆ικές µου οι ευθύνες                                                      Α.Πάνου                                 Α.Πάνου 

Πάει ο καιρός                                                                Μ.Χατζιδάκι  

Κάποια καρδιά πικρή                                                    Πολυκανδριώτη                      ∆.Τζάρα 

Θα κλείσω τα µάτια                                                     Άκη Πάνου                              Άκη Πάνου 

Τ’ αγόρια έχουνε καρδιά                                                           «»                                          «» 

Η φούστα η µίνι                                                           Ν.∆αλέζιου                            Ν.∆αλέξιου 

Έγινε ο Γιώργης Γιάννης                                             Μπουρνήλη                              Γ.Τρίµης 

Ο Άη Γιώργος και το φίδι                                             Γ.Κονιτόπουλου                   Γ.Κονιτόπουλου 

Σήµερα είναι Κυριακή                                                 Γ.Πετράκου                              Γ.Πετράκου 

Καλή καρδιά                                                               Ι.Παπαϊωάννου                       Ι.Παπαϊωάννου 

∆εν άντεξα το πειρασµό                                              Π.Σταθάκη                              Π.Σταθάκη 

∆εν µε κουράζει η φάµπρικα                                     Σ.Χρυσίνη                                 Θ.Γελαδάκη 

Μη πειράζεις το κορίτσι                                            Λ.Μπουρνέλη                           Λ.Μπουρνέλη 

Ο µεγαλόµαγκας                                                       Κ.∆ελαγραµµάτη                     Κ.∆ελαγραµµάτη 

Συµπατριώτες Έλληνες                                             Π.Σταθάκη                               Π.Σραθάκη 

Έχοµε και γεράµατα                                                         «»                                                 «» 

Όσο λαχταρή τη µάνα µου                                        Ν.∆αλέζιου                                 Ν.∆αλέζιου 

Τα βάσανά µου                                                          Μ.Βαµβακάρη                            Μ.Βαµβακάρη 

Να µ’ αφήσεις αν θες να σωθής                                Εύαγ. Σούκα                               Εύαγ. Σούκα 

Το αυτοκίνητο Ι.Χ.                                                     Πιτσιλαδή                                   Γ.Στεφάνου  

Του βοτανικού ο µάγκας                                           Γρ.Μπιθικότσης                        Γρ.Μπιθικότσης 

Ανεργία στην ξενιτιά                                                 Βίρβου                                         ∆ερβενιώτη 

Κουραστήκαµε πολύ                                                                                                       Μπακάλη 

Ο Μπαρµπαθάνος                                                      

Ο χαµός 

Σβύσε το φεγγάρι                                                       Κατσαρού 

Μάνα µου πονώ                                                          Μητσάκης                                   ∆.Τζανής 

Όταν φοράς την µίνι ζυπ                                           Κεϊµάρη                                      Αν.Αντιβάκης 

Ρόδος λουλούδι του Μάη                                          Γιακουµάκη                                Κοπίδη 

Στην αγκαλιά σου γέρνω                                          Πολυκανδριώτη 

Βίβα συρτάκι                                                             Αθηναίου                                     Ν.Μαστοράκη 

Τρεις φωτιές                                                              Γ.Πολύζου                                   Β.Σούκα 

Ο ξεριζωµός                                                             Καλδάρα                                  Παπαγιανόπουλου 
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Αφορµή ήταν η κυρία                                               Γόλη Γιοβάνη                               Γόλη Γιοβάνη 

Ο άτυχος                                                                    Μανησάλη                                     Ψυχογιού 

Όλα τα έχω βαρεθεί                                                   Συρίγος                                          Συρίγος 

Ο χωρισµός µε πλήγωσε                                            Πρώη                                             Πρώη 

Από µικρός στα βάσανα                                             Ζαµπέτα                                         Ζαµπέτα 

Πατέρα κάτσε φρόνηµα                                             Ζαµπέτα                                          Ζαµπέτα 
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2.5 Απαγόρευση της µουσικής του Μίκη Θεοδωράκη 

 

Ήδη από τον Ιανουάριο του 1966, η κυβέρνηση απαγορεύει τόσο στο κρατικό 

µονοπωλιακό ραδιόφωνο όσο και στον σταθµό των ενόπλων δυνάµεων την µετάδοση των 

τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Πριν από το γεγονός αυτό είχε προηγηθεί διάγγελµα 

του βασιλέως Κωνσταντίνου, στο οποίο αποκαλούσε τους αριστερούς «µιάσµατα» 

(Γκιώνης, 2001). 

Μετά το πραξικόπηµα των Συνταγµαταρχών στις 21 Απριλίου 1967, µε έγγραφό 

του µε ηµεροµηνία  17 Ιουνίου 1967 ο αντιστράτηγος Οδυσσέας Αγγελής απαγορεύει: 

«Καθ’ άπασαν την επικράτειαν. (α) Την καθ’ οιονδήποτε τρόπον µετάδοσιν ή 

εκτέλεσιν µουσικής και ασµάτων του κουµµουνιστού ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ, τέως αρχηγού 

της διαλυθείσης κουµουνιστικής οργανώσεως «∆ηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη», τα οποία 

συν τοις άλλοις, αποτελούν και µέσον συνδέσµου µεταξύ των κοµµουνιστών. (β) Τους ύµνους 

των κοµµατικών νεολαιών των διαλυθεισών δια της υπ’ αριθ. 8 της 6 Μαΐου 1967 

προκηρύξεως ηµών, ως αναζωπυρούντας πολιτικά πάθη και προκαλούντας διχόνοιαν µεταξύ 

των πολιτών. 

Οι παραβάται θα παραπέµπονται εις τα Έκτατα Στρατοδικεία και θα τιµωρούνται συµφώνως 

προς τας διατάξεις, του ‘Περί καταστάσεως πολιορκίας’ Νόµου» (στο Αρχιµανδρίτης, 

2007:159).  

 

 

2.6 Τα λογοκριµένα (την περίοδο 1967-1974 και έπειτα)  

 

Την περίοδο της Χούντας (1967-1974) η διαλογή των µουσικών κοµµατιών δεν 

γίνεται µε λογικά και αντικειµενικά κριτήρια, όπως θα νόµιζε κανείς, αλλά πολλές φορές 

διαφαίνεται από τις ενέργειες των λογοκριτών µια ελλιπής µόρφωση και ικανότητα να 

κρίνουν σωστά προς όφελος του διδακτορικού καθεστώτος. Αυτό φαίνεται στο ακόλουθο 

γεγονός που αφηγείται ο Θανάσης Γκαϊφύλλιας σε συνέντευξη που έδωσε για την εκποµπή 

«Μηχανή του χρόνου» (Μηχανή του Χρόνου, 2007). Ένας συνθέτης, ενοχλούµενος από τη 

διαπίστωση ότι τα µέλη της λογοκρισίας δεν είχαν µουσικές γνώσεις και σωστή κρίση 

πάνω στα µουσικά κοµµάτια, έστειλε τους στίχους του στην επιτροπή µαζί µε την 

παρτιτούρα της µουσικής. Στην παρτιτούρα αναγραφόταν η µουσική του ελληνικού 

εθνικού ύµνου. Η λογοκρισία ενέκρινε και τα δύο. Και τους στίχους αλλά και την µουσική. 

Αυτή την έλλειψη γενικών και ειδικών γνώσεων επιβεβαιώνει ακόµη ένα γεγονός 

που αφηγείται στην ίδια εκποµπή ο παραγωγός ραδιοφωνικών εκποµπών Θεόδωρος 

Σαράντης. Από την εκποµπή του µετέδιδε το κοµµάτι ‘Like a rolling stone’ του Bob Dylan, 

το οποίο επιτρεπόταν επειδή οι λογοκριτές δεν είχαν επαρκείς γνώσεις της αγγλικής ώστε 

να κατανοήσουν τη σηµασία του. Αλλά όταν απέδωσε το κοµµάτι στα ελληνικά ο ίδιος 

απαγγέλλοντάς το στην εκποµπή του, το απαγόρευσαν. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι όταν η κυβέρνηση Παπαδόπουλου έπεσε, η λογοκρισία 

παρέµεινε για να προστατέψει τα «χρηστά» ήθη του τόπου. 

Ο Σάκης Μπουλάς, αναφερόµενος στην ίδια ραδιοφωνική εκποµπή, παραθέτει το 

παρακάτω γεγονός. Ο Ιάκωβος Καµπανέλης, που τότε τελούσε χρέη διευθυντή του 

κρατικού ραδιοφώνου της Ε.Ρ.Τ., συναντήθηκε µε  τον Σάκη Μπουλά και του ανακοίνωσε 

πως δεν µπορεί να επιτρέψει να παίζονται τα τραγούδια του από το κρατικό ραδιόφωνο 

(Μηχανή του Χρόνου, 2007).  
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2.7. Το «Τρίτο Πρόγραµµα» του Μάνου 

 

Ο Μάνος Χατζιδάκις ανέλαβε την διεύθυνση του Γ΄ Προγράµµατος της ελληνικής 

ραδιοφωνίας το 1977 µέχρι και το 1982. Ως τότε, το Γ΄ Πρόγραµµα µετέδιδε «βαριά» 

κλασική µουσική ώστε να γίνουν πιο ανάλαφρα τα άλλα προγράµµατα της ραδιοφωνίας. Ο 

Χατζιδάκις συνεργάστηκε µε προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Κουρουπός, ο Κυριάκος 

Σφέτσας και ο Θεόδωρος Αντωνίου, συνεργάτες  που επέλεξε ο ίδιος και στο σύνολό τους 

έφταναν τους εξήντα. Επί της διεύθυνσής του, το Γ΄ Πρόγραµµα εξέπεµπε για πρώτη φορά 

σε ολόκληρη την χώρα. Ένα µεγάλο ποσοστό των εκποµπών αποτελούσαν οι ζωντανές 

αναµεταδόσεις συναυλιών, από Έλληνες κυρίως µουσικούς που έπαιζαν ελληνική 

µουσική. 

Από το Γ΄ Πρόγραµµα µεταδιδόταν πια τζαζ µουσική, ροκ, παραδοσιακή µουσική, 

µουσικές από όλο τον κόσµο, κλασική, σύγχρονα έργα του ακαδηµαϊκού κόσµου, 

µεσαιωνικά έργα, βυζαντινή µουσική. Υπήρχαν επίσης προγράµµατα που συνδύαζαν τις 

τέχνες, την ενηµέρωση και την πολιτική, και όχι µόνο, καθώς και προγράµµατα στα οποία 

η δηµιουργία ήταν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, µε σκοπό µία ολιστική πολιτιστική 

παρέµβαση (Παρασκήνιο, 2000).    

Το 1977 ιδρύθηκε η χορωδία του Γ΄ Προγράµµατος, µία χορωδία που 

ανταποκρινόταν στα διάφορα είδη µουσικής και ήταν αντάξια µε εκείνη του Γιάννη 

Μάντακα στην Θεσσαλονίκη
13

. Όπως επισήµανε ο Αντώνης Κοντογεωργίου, διευθυντής 

της χορωδίας του Γ΄ Προγράµµατος, η Ελλάδα ήταν ως τότε από τις λίγες χώρες που δεν 

είχε ραδιοφωνική χορωδία. Παράλληλα, την ίδια εκείνη χρονιά η Ελένη Καραΐνδρου 

ανέλαβε το τµήµα της παραδοσιακής µουσικής και οργάνωσε το αρχείο παραδοσιακής 

µουσικής, πραγµατοποιώντας και νέες ηχογραφήσεις υπό την επίβλεψή της. Στην πρώτη 

από αυτές τις ηχογραφήσεις συµµετείχαν οι µουσικοί Α. Μόσχος, Κ. Μουντάκης, Μ. 

Μπαλαµπάνης, Γ. Σούλης, Ν. Στεφανίδης, Κ. Τσακαλίδης και Τ. Χαλκιάς. Το 1979, σε 

συνεργασία µε την Ακαδηµία Κρήτης και τον δήµο Ανωγείων, διοργανώθηκε µία 

συνάντηση µε τίτλο «Συνάντηση και διάλογος για την σηµασία µιας λαϊκής παράδοσης 

στον καιρό µας», στα πλαίσια της οποίας πραγµατοποιήθηκε και αγώνας κρητικής λύρας 

σε απευθείας µετάδοση. Το 1980 και 1981 έλαβε χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης ο 

«Μουσικός Αύγουστος», ένα φεστιβάλ µουσικής, ποίησης και λογοτεχνίας (Παρασκήνιο, 

2000). 

Ιδιαίτερα επιτυχηµένη εκποµπή ήταν η «Λιλιπούπολη». Εβδοµαδιαία παιδική 

εκποµπή, που το ακροατήριό της ήταν όλων των ηλικιών. Μέσα από την εκποµπή αυτή 

σχολιάζονταν επίκαιρα, και όχι µόνο, θέµατα µε τρόπο καυστικό και χιουµοριστικό. Τα 

τραγούδια της Λιλιπούπολης είχαν συνθέσει η Λένα Πλάτωνος, ο Νίκος Κυπουργός, ο 

∆ηµήτρης Μαραγκόπουλος και ο Νίκος Χριστοδούλου, ενώ τα κείµενα ήταν της 

Μαριανίνας Κριεζή (Ρωµανού, 2006). Έχει ειπωθεί από την Ελένη Βλάχου πως σκοπός της 

εκποµπής ήταν τα παιδιά να σκέφτονται πάνω στα πράγµατα και να προβληµατίζονται. Ο 

∆ηµήτρης Μαραγκόπουλος περιγράφει την εκποµπή σαν ένα κόµικς, τον Μίκι Μάους, που 

αλλιώς τον αντιλαµβάνονταν οι µεγάλοι και αλλιώς τα παιδιά. Ένας από τους τότε 

υπουργούς µάλιστα επικοινώνησε τηλεφωνικώς κάποια στιγµή µε τους δηµιουργούς της 

εκποµπής για να αποσαφηνιστεί κάποιο νόηµα πάνω στο κείµενο-σενάριο της εκποµπής. Ο 

Μάνος Χατζιδάκις τότε διαµήνυσε πως δεν θα δεχτούν κανενός είδους λογοκρισία. 

Φυσικά, εκτός από το κείµενο, τα µηνύµατα βρίσκονταν και στην µουσική της εκποµπής 

(Παρασκήνιο, 2000). 

                                                 
13

 Η Χορωδία Γιάννης Μάντακας του Α.Π.Θ. αποτελεί τη βασική δραστηριότητα του Μουσικού Τµήµατος 

της Πανεπιστηµιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. Ιδρύθηκε το 1953 από τον Γιάννη Μάντακα (1932-

1998) µε σκοπό την καλλιέργεια της µουσικής µεταξύ των φοιτητών και γενικότερα των νέων της πόλης. 
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Οι πολιτικές παρεµβάσεις αλλά και οι παρεµβάσεις από στελέχη της ίδιας της 

ραδιοφωνίας ήταν συχνό φαινόµενο για το Γ΄ Πρόγραµµα. Ο Μάνος Χατζιδάκις αρνήθηκε 

κατηγορηµατικά να υπακούσει στις άνωθεν πιέσεις και µε προκλητικό τρόπο απαντούσε µε 

διάφορους τρόπους στην προσπάθεια άσκησης λογοκρισίας στα προγράµµατα των 

συνεργατών του. Έτσι, πολλές φορές χρειάστηκε να αποµακρύνουν  οι συνεργάτες του 

Μάνου Χατζιδάκι υλικό που ήταν γραµµένο σε ταινίες ώστε να αποφευχθεί η κατάσχεσή 

του. Θα αναφέρω ενδεικτικά δύο περιπτώσεις όπου ο Μάνος Χατζιδάκις ενήργησε 

αντίθετα προς τις προσδοκίες των ανθρώπων της κρατικής εξουσίας. 

Η πρώτη έχει να κάνει µε το τραγούδι του Σαββόπουλου «Κοεµτζής». Ζητήθηκε 

από τον σταθµό να µην παίζεται το συγκεκριµένο τραγούδι και, σύµφωνα µε την µαρτυρία 

του Νίκου Κυπουργού, ο Μανος Χατζιδάκις έδωσε εντολή να το παίζουν συνέχεια και 

κάθε µέρα. Η δεύτερη περίπτωση είναι ένα παράδειγµα «λευκής» διαµαρτυρίας: για 

κάποιο λόγο, που είχε και πάλι να κάνει µε το πρόγραµµα του σταθµού, ο Μάνος 

Χατζιδάκις απάντησε µε εικοσιτετράωρη µετάδοση των συµφωνιών του Χάιντν 

(Παρασκήνιο, 2000). 

Ο Γιώργος Τσαγκάρης (διευθυντής του Γ΄ Προγράµµατος το 1994), σε οµιλία του 

σε ηµερίδα για την ραδιοφωνία, αναφέρθηκε στο Μάνο Χατζιδάκι και το Γ΄ Πρόγραµµα. 

Αυτό που κατάφερε ο Μάνος Χατζιδάκις, όπως υποστήριξε, ήταν να σπάσει την 

προκατάληψη πως τα πολιτιστικά προϊόντα αφορούν µία και µόνο ταξική οµάδα. 

Ταυτόχρονα όµως στόχευε στην όσο το δυνατόν υψηλότερη αισθητική των παραγόµενων 

αγαθών (Τσαγκάρης και Παπαδόπουλος, 2001).  
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3
ο
 Κεφάλαιο 

 

 Θεωρητική προσέγγιση της περίπτωσης της ελληνικής ραδιοφωνίας 

 

 

 

3.1 Η δύναµη της µουσικής γενικά 

 

Συνολικά µπορούµε να πούµε πως οι κοινωνικές επιστήµες, µε την εξαίρεση βέβαια 

των µουσικολογικών κλάδων, και οι φιλόσοφοι δεν έχουν δείξει το απαιτούµενο 

ενδιαφέρον για τον κόσµο της µουσικής. Ο Νίτσε και ο Σοπενχάουερ ωστόσο αποτελούν 

εξαιρέσεις. Όπως επίσης ο Ατταλί  και µερικοί άλλοι που µε τις έρευνές τους έχουν ανοίξει 

έναν καινούργιο κύκλο προβληµατισµών και συζητήσεων. 

Ο Σοπενχάουερ σε κείµενό του αναφέρει για την µουσική: «Είναι µια τέχνη τόσο 

υψηλή και τόσο θαυµάσια, η επίδρασή της στην ανθρώπινη φύση είναι τόσο ισχυρή, και 

είναι βαθιά και πλήρως κατανοητή εν τω βάθει σαν µια παγκόσµια γλώσσα, που η 

ευκρίνειά της υπερβαίνει ακόµη και αυτήν του κόσµου της ίδιας της αντίληψης, ώστε µέσα 

της πρέπει να αναζητήσουµε πολύ περισσότερα από ‘την ασυνείδητη άσκηση στην 

αριθµητική στην οποία ο νους δεν γνωρίζει τι είναι το µέτρηµα’ (Λάιµπιντς, Επιστολές)» 

(στο Tanner, 1988: 71). 

Στο δυτικό κόσµο, το θετικιστικό µοντέλο τείνει να θεωρείται η πιο έγκυρη 

µέθοδος για την κατάκτηση οποιασδήποτε γνώσης. Αυτή η αντιµετώπιση των πραγµάτων, 

λοιπόν, οδήγησε στον παραµερισµό της τέχνης ως µέσο για τον δρόµο της υπαρξιακής 

ασταµάτητης αναζήτησης του ανθρώπου στον δρόµο της αυτογνωσίας. Η τέχνη και κατά 

συνέπεια η µουσική είναι κάτι περισσότερο «από παραγωγή όµορφων, ή ακόµη 

εκφραστικών αντικειµένων» (Σµωλ, 1983:17). Ο µουσικολόγος Κρίστοφερ Σµωλ στο 

βιβλίο του Μουσική Κοινωνία Εκπαίδευση έδειξε πως ο χαρακτήρας µίας κοινωνίας του 

παρόντος αλλά και του µέλλοντος µπορεί να διαφανεί µέσα από την µουσική, καθώς 

επίσης ότι οι αλλαγές του µουσικού κώδικα επικοινωνίας συνδέονται µε τις κοινωνικές 

αλλαγές (Σµωλ, 1983). 

Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και ο Ατταλί στο βιβλίο του Θόρυβοι, ∆οκίµιο 

Πολιτικής Οικονοµίας της Μουσικής (Attali 1985). Στο έργο αυτό υποστηρίζει εκτός των 

άλλων πως η καινοτοµία στην µουσική δηµιουργία έχει την ικανότητα να οδηγήσει στην 

ύπαρξη νέων κοινωνικών δεδοµένων, προµηνύοντας νέους κοινωνικούς σχηµατισµούς. «Η 

τέχνη προηγείται, ανοίγει πάντα τον δρόµο. Η πολιτική έρχεται καθυστερηµένη» (Ιονέσκο, 

1981).  

Η µουσική ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη  µε την ζωή των Καλούλι στην Νέα 

Γουινέα. Ο εθνοµουσικολόγος Steven Feld στο βιβλίο του Sound and Sentiment: Birds, 

Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression αναλύει διεξοδικά την σχέση της 

µουσικής µε κάθε έκφανση της ζωής των Καλούλι και το πώς η µουσική έκφραση 

φανέρωνε την δοµή της κοινωνίας και τα είδη των σχέσεων που αναπτύσσονταν µεταξύ 

των µελών (Feld, 1982). 

Ο κοινωνικός επιστήµονας John Street τονίζει την συµπλοκή του πολιτικού 

κεφαλαίου µε το πολιτισµικό, δείχνοντας αυτή την παράλληλη πορεία µεταξύ µουσικής 

πράξης και κοινωνικής δράσης, ακόµη και αν υπάρχουν δυσκολίες στην ανάλυση του 

περιεχοµένου των µουσικών µορφών (Street, 2003). Και αυτό γιατί η µουσική 

χαρακτηρίζεται από πολυσηµία, είναι αφηρηµένη και όχι αναπαραστατική, οι σχέσεις, οι 

συγκρούσεις , οι χαρακτήρες δεν είναι άµεσα φανεροί και δεν είναι εύκολη η 

αποκωδικοποίησή της (Wolff, 1987).  
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O κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Theodor Adorno πιστεύει πως η µουσική περιέχει 

µέσα της το δίπολο δύναµης και ανατροπής. Ανάµεσα στην εξουσία και την µουσική 

υπάρχει µία µυστηριώδης σχέση που δεν είναι εύκολα κατανοητή. Η µουσική δηµιουργία 

ως διαδικασία επιφέρει διάσπαση των παλαιών κωδίκων και «ανάδυση νέων δικτύων» 

(όπως παραθέτει ο Ατταλί, 1985:36). Ο Πλάτωνας αναφέρει στην Πολιτεία (θεωρεία περί 

ήθους της µουσικής) του πως η µουσική δεν αποτελεί µια ουδέτερη µορφή ψυχαγωγίας, 

αλλά ασκεί επίδραση στην ηθική και στους νόµους είτε υπέρ είτε κατά αυτών (Scruton, 

2010). 

 

 

 

3.2. Μουσική/Εξουσία/Μέσο ανατροπής 

 

 Όπως αναφέρθηκε στο τέλος της προηγούµενης ενότητας, η µουσική δεν αποτελεί 

µια µορφή ψυχαγωγίας µε ουδέτερο χαρακτήρα (Πλάτωνας), πορεύεται λειτουργώντας 

άλλοτε ως µέσο για ανατροπή και άλλοτε ως εργαλείο στα χέρια της εξουσίας (Adorno), 

ταυτόχρονα µπορεί να αποκαλύψει τη δοµή της κοινωνίας και το είδος των σχέσεων που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στα µέλη της (Feld). Στην προσπάθεια να εµβαθύνουµε και να 

κατανοήσουµε τις µουσικές φόρµες µπορεί να συναντήσουµε δυσκολίες (Street) και να 

µην µπορέσουµε εύκολα να αποκωδικοποιήσουµε τα κρυφά της µηνύµατα (Wolff). 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ραδιοφωνική εκποµπή «Λιλιπούπολη», όπου στα 

τραγούδια της κρύβονταν µηνύµατα τα οποία δεν ήταν άµεσα φανερά (βλ. 2.7).Στην 

ενότητα αυτή θα δούµε πώς η µουσική χρησιµοποιείται από τον κρατικό µηχανισµό 

γενικά, και πώς χρησιµοποιήθηκε ειδικότερα στην Ελλάδα στα πλαίσια της κρατικής 

ραδιοφωνίας. 

Στον «Αρχοντοχωριάτη», ο Μολιέρος διατυπώνει την εξής άποψη µέσα από το 

στόµα του αρχιµουσικού : «Χωρίς µουσική, κανένα Κράτος δεν θα µπορούσε να 

επιβιώσει». Ο Ατταλί διακρίνει τρεις πιθανές χρήσεις της µουσικής από την εκάστοτε 

πολιτική ή θρησκευτική εξουσία. Ο πρώτος τρόπος χρήσης έχει ως στόχο την ανάπτυξη 

του συναισθήµατος της κοινότητας, που µέσα από την θυσία «παραδίδει στην λήθη την 

γενικευµένη βία» (Ατταλί, 1985:19-30).  Ο δεύτερος υποβάλλει την πίστη στην τάξη και 

την αρµονία, µε τη βοήθεια της εµπορικής δύναµης µέσω του θεάµατος. Και ο τρίτος 

επιβάλλει τη σιωπή, µέσα από την τυποποίηση,  την επανάληψη και τη µονοπωλιακή 

αποκλειστικότητα (Ατταλί, 1985). 

Από τότε που µιλάµε για κοινωνίες της «µάζας», εµφανίζεται και η ιδέα της 

άσκησης του κοινωνικού τους ελέγχου, που µέχρι τότε είχαν αναλάβει οι µικρές κοινωνίες 

σε τοπική, οικογενειακή κλίµακα. Ο Gustave Le Bon  στο βιβλίο του Ψυχολογία των µαζών 

αναλύει την συµπεριφορά των ατόµων της µάζας θέτοντας τις βάσεις για την επιστήµη της 

κοινωνικής ψυχολογίας (Le Bon 2010). Στο βιβλίο αυτό αναφέρει πως τα άτοµα µέσα στην 

µάζα δεν σκέφτονται λογικά, δεν χαρακτηρίζονται από διαλλακτικότητα και δεν ανέχονται 

την αντίθετη άποψη (Χρηστάκης, 2010).  

Η µουσική λοιπόν χρησιµοποιείται ως µέσο για την άσκηση κοινωνικού ελέγχου, 

δηµιουργώντας και διατηρώντας την τάξη αλλά και τη συλλογικότητα. Η ηχογράφηση και 

η µαζική παραγωγή εµπεριέχει την επανάληψη και την οµογενοποιηµένη πολιτιστική 

διάθεση  και έτσι επιβάλλει έµµεσα  την πληροφορία καθώς επίσης και τη σιωπή µέσα από 

την απόλαυση του «ανήκειν». Αποτελεί εργαλείο κοινωνικού ελέγχου από µέρος της 

εξουσίας (Ατταλί, 1985). Σύµφωνα µε τον µουσικοσυνθέτη Henze, ακόµη και η πιο αθώα 

µουσική δηµιουργία όπως το βαλς και το ταγκό περιέχουν µηνύµατα για τις κοινωνικές 

συνθήκες, πληροφορίες ικανές να υποβάλλουν το κοινό των ακροατών (Henze, 1982). «Το 

κρυµµένο µήνυµα µπορεί να είναι πιο σηµαντικό από ό,τι το φανερό, αφού το κρυµµένο 
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µήνυµα θα διαφύγει τους συνειδητούς ελέγχους» (Adorno, όπως παραθέτει ο Ατταλί, 

1985). 

O Umberto Eco στο συνέδριο ‘Vision ’67’ τον Οκτώβρη του 1967 αναφέρει στην 

οµιλία του πως «µία χώρα ανήκει σ’ αυτόν που ελέγχει τα µέσα ενηµέρωσης» (Eco, 1985). 

Οι κρατικές αρχές λοιπόν είναι φυσικό να προσπαθούν να ελέγξουν τα µέσα, άρα και το 

ραδιόφωνο. Σύµφωνα µε τον Michels έχει παρατηρηθεί ότι σε γενικές γραµµές το ήµισυ 

έως και τα δύο τρίτα του χρόνου µίας εκποµπής στο ραδιόφωνο ανήκουν στην µουσική, 

και από αυτά το 50-80% στην ελαφρά µουσική (Michels, 1985).  Το γεγονός ότι η µουσική 

καταλαµβάνει τον περισσότερο ραδιοφωνικό χρόνο είναι ένας σηµαντικός λόγος που µας 

προϊδεάζει για την κρατική παρέµβαση στη ραδιοφωνική πραγµατικότητα του 

παρελθόντος.   

Στον χώρο της ραδιοφωνίας ο κρατικός παράγοντας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με 

εξαίρεση την Αµερική, όπου όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθµοί είναι ιδιωτικοί, το κράτος 

κράτησε υπό τον έλεγχό του το ραδιόφωνο κατά τη µεγαλύτερη περίοδο της ιστορίας του. 

Αυτό σήµερα βέβαια έχει αλλάξει µε την ίδρυση πολλών ιδιωτικών σταθµών, κυρίως στην 

Ευρώπη. Στη Γαλλία, µέχρι τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο είχε επιτραπεί η λειτουργία 

ιδιωτικών σταθµών παράλληλα µε τους κρατικούς. Τον Μάρτιο του 1946 αναλαµβάνει 

εξολοκλήρου τη ραδιοφωνία το γαλλικό κράτος. Παρόµοια είναι και η περίπτωση της 

Ιταλικής ραδιοφωνίας (Hood, όπως παραθέτει η Σεραφετινίδου, 2003). Στην Ελλάδα, ενώ 

ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθµός ήταν ιδιωτικός, η παρέµβαση του ελληνικού κράτους 

οδήγησε στην απαγόρευση λειτουργίας του και στην ίδρυση ενός κρατικού ραδιοφώνου µε 

ταχείες διαδικασίες ενόψει του επερχόµενου πολέµου. Το «ράδιο Τσιγγιρίδη», ο πρώτος 

σταθµός των Βαλκανίων, δέχτηκε την κρατική λογοκρισία από τις πρώτες ακόµα εκποµπές 

που έκανε στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης έως ότου πάψει να λειτουργεί µετά από την 

παρέµβαση του ίδιου του κρατικού µηχανισµού (βλ. 1.1, 1.2). 

Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση και τον µονοπωλιακό χαρακτήρα της οικονοµίας 

περνάµε στο κρατικοµονοπωλιακό στάδιο όπου το κράτος αναλαµβάνει ευρύτερες 

οικονοµικές δραστηριότητες όχι µόνο στην οικονοµική διαδικασία αλλά και σε άλλους 

κοινωνικούς τοµείς. Η ευκολία της παρέµβασης του κράτους στη ραδιοφωνία έγκειται και 

στο γεγονός του απαιτούµενου κόστους για την ανάπτυξή της. Επίσης η ανάπτυξη της 

πολεµικής βιοµηχανίας και η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας υπήρξε σηµαντικός 

παράγοντας για την παρέµβαση στα πράγµατα της ραδιοφωνίας, αν σκεφτεί κανείς πως οι 

τεχνολογίες της ανάπτυξής της εφαρµόστηκαν στα πλαίσια επίτευξης στρατιωτικών 

σκοπών (Williams, 1974). Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου άτυπα οι 

πρώτες προσπάθειες µετάδοσης από το ραδιόφωνο έγιναν από τις δυνάµεις του στρατού.  

Στην ελληνική ραδιοφωνία, όπως ήδη έχει αναφερθεί, µεγάλο µέρος των µουσικών 

εκποµπών καταλάµβαναν η ελαφρά µουσική κυρίως, έπειτα η κλασική, αλλά και η 

δηµοτική µουσική στο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µέχρι τη µετάβαση στην ελεύθερη 

ραδιοφωνία (βλ. 1.5).  

Σύµφωνα µε τον Lewis, ο ρόλος της δηµοφιλούς µουσικής, (ή «ελαφράς», όπως 

ονοµαζόταν τότε), είναι διπλός. Εµπεριέχει τις «επινοήσεις» και τις «συµβάσεις». Οι 

επινοήσεις είναι αποτέλεσµα της φαντασίας του συνθέτη, ενώ οι συµβάσεις αναπαράγουν 

τα κοινωνικά στερεότυπα, τους µύθους, το κατεστηµένο. Η έντονη προβολή αυτής της 

µουσικής συµβάλλει στη διατήρηση του status quo, της κατεστηµένης τάξης πραγµάτων 

(Lewis, 1982). Η επικράτηση αυτού του µουσικού είδους δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό 

φαινόµενο. Χαρακτηρίζει την εξέλιξη της µουσικής του 19
ου

 αι. και έχει να κάνει µε το 

γεγονός της εµπορευµατοποίησης της µουσικής, της προώθησης µέσω της διαφήµισης και 

της επιδιωκόµενης διεύρυνσης των ακροατών (Ρωµανού, 2006). 

Ο εθνικός ύµνος ήταν ιδιαίτερα πολυπαιγµένος από την ελληνική ραδιοφωνία όπως 

και η δηµοτική µουσική, η οποία προβάλλονταν πολύ κατά τη διάρκεια των ελληνικών 
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δικτατορικών κυβερνήσεων, αλλά και των περιόδων της ανόδου τους. Παρ’ όλα αυτά, ο 

εθνικός ύµνος αποτελεί ένα σύµβολο που η σηµασία του αλλάζει ανά τις περιόδους της 

ιστορίας. Από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα έως τα µέσα του 20
ου

 αιώνα δηµιουργείται η 

Ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή. Η χώρα ακολουθεί το ρεύµα του εθνικισµού το οποίο 

ήδη είχε αρχίσει να διαµορφώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη στις αρχές του 19
ου

 αιώνα  

 Ο εθνικός ύµνος περιγράφει τον «ήχο» ενός έθνους, «υποστασιοποιεί ηχητικά την 

φαντασιακή κοινότητα του έθνους, παρά το µονότονο και στείρο µουσικοποιητικό του 

ύφος. Μιλάµε για µία «ταυτοφωνικότητα» που προκύπτει από τον ηχητικό συγχρονισµό 

της µουσικής, ένας νεολογισµός που εισάγει ο ιστορικός του εθνικισµού Benedict 

Anderson (όπως παραθέτει ο Currid, 2006). Σε πολλά έθνη χρησιµοποιήθηκε για τη 

διαµόρφωση µιας εθνικής ταυτότητας ο εθνικός ύµνος και η φολκλορική µουσική. Αυτό 

συνέβη και στην Ελλάδα. Την περίοδο της χούντας του Μεταξά και του Παπαδόπουλου ο 

εθνικός ύµνος έγινε εργαλείο χειραγώγησης και εθνικής προπαγάνδας µε την διαρκή 

µετάδοσή του από το ραδιόφωνο (βλ.1.5). Σύµφωνα µε τον Revill, η φολκλορική 

κουλτούρα εµπεριέχει το στοιχείο της εγγενούς εκφραστικότητας, στο οποίο συναντούµε 

το µουσικό πνεύµα του λαού και του έθνους, λέξεις και έννοιες ιδιαίτερα αγαπητές στα 

ολοκληρωτικά καθεστώτα (Revill, 2000). 

Η σηµασία που δίνονταν στη µουσική από τους κρατικούς µηχανισµούς φαίνεται 

και στο ακόλουθο γεγονός, της παρέµβασης των βρετανικών αρχών που αναφέρθηκε στο 

κεφάλαιο 2.3. Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες που παρουσιάστηκαν, οι βρετανικές αρχές 

ωθούσαν την ελληνική κρατική ραδιοφωνία στο να εκπέµπει  ρεµπέτικη µουσική, ώστε να 

κρατούν σε απάθεια τον λαό, καθώς πίστευαν πως η µουσική αυτή δεν προάγει την σκέψη 

και το πνεύµα. Μελετητές του ρεµπέτικου κρίνουν αρνητικά τους αριστερούς της εποχής 

εκείνης, οι οποίοι δεν δέχονται το µουσικό αυτό είδος, το οποίο λίγο αργότερα θα 

αγκαλιάσουν και θα υποστηρίξουν ως τη γνήσια έκφραση των λαϊκών αγώνων. Η αρχική 

θέση των ανθρώπων της αριστεράς οφείλεται στο γεγονός πως τα τραγούδια αυτά έδειχναν 

έναν λαό χωρίς ηθική και ιδεολογία (Ρωµανού, 2006). Ίσως γιατί το ρεµπέτικο δεν είχε 

αυτή την άµεση αντιληπτή πολιτική διάσταση που πρόσταζε το δόγµα του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού για την τέχνη (Zaimakis, 2009). Ωστόσο ο σταθµός των ενόπλων δυνάµεων 

λίγα χρόνια αργότερα (µετά το 1952) µεταδίδει τη µουσική αυτή και την υποστηρίζει (βλ. 

1.5).  

Ο Koglin γράφει πως η ρεµπέτικη µουσική αναδύθηκε µέσα από τα περιθωριακά 

κοινωνικά στρώµατα (Koglin, 2008). Κατά τον Βεργόπουλο, η ρεµπέτικη µουσική κρύβει 

σε δεύτερο επίπεδο την αντίσταση στην κυρίαρχη ηγεµονία διότι εκφράζει τις σχέσεις 

εξουσίας στην καθηµερινότητα, χωρίς να είναι φανερή άµεσα η σύγκρουση µε αυτές 

(Βεργόπουλος, όπως παραθέτει ο Zaimakis, 2009). Έτσι βλέπουµε πως η θέση των 

βρετανικών αρχών είναι απόλυτη και ότι «οι ιδεολογικοί µηχανισµοί του κράτους είναι 

τελικά επιρρεπείς στο να παρέχουν ένα αντικειµενικό πεδίο αντιφάσεων» (Althusser όπως 

παραθέτει ο  Βέλτσος, 1985:49). 

Η ελευθερία της έκφρασης είναι εξαιρετικά περιορισµένη στη ραδιοφωνία µέχρι 

και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ογδόντα. Το κράτος ωστόσο ξεκίνησε να φέρνει 

εµπόδια πολύ πριν την ίδρυση της κρατικής ραδιοφωνίας. Ο κάτοχος της ραδιοφωνικής 

συσκευής είχε την υποχρέωση να διαθέτει ειδική άδεια για τη χρήση του, µε 

συγκεκριµένους όρους. Μέχρι το 1928 στη Θεσσαλονίκη απαγορεύονταν στους κατοίκους 

της η κατοχή ραδιοφώνου. Από τα πρώτα πειράµατα του 1926 µέχρι και το 1935 ο Χρίστος 

Τσιγγιρίδης προσπαθεί να πάρει τη µόνιµη άδεια λειτουργίας του πρώτου ραδιοφωνικού 

σταθµού στην χώρα. Οι αρχές δεν επιθυµούσαν την ελεύθερη ιδιωτική ραδιοφωνία και, 

αφού έδωσαν την άδεια, µετά το τέλος του γερµανικού πολέµου θα οδηγήσουν το σταθµό 

στο οριστικό κλείσιµό του. Στα χρόνια λειτουργίας του σταθµού ασκείται έντονη 

λογοκρισία. Ακόµη και όταν ιδρύεται  το κρατικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, δεν θα είναι 



 33 

λίγες οι φορές που οι διευθυντές του  θα επιβάλουν  τιµωρίες, θα δίνουν διαταγές, θα 

καλούν σε απολογία τους εργαζόµενους µέσα σε ένα κλίµα που θα έχει δηµιουργηθεί από 

τους αυστηρούς κανονισµούς (βλ. 1.1, 1.2). ∆εν ήταν λίγες οι φορές που τη διεύθυνση των 

σταθµών αναλάµβαναν απόστρατοι αξιωµατικοί. Η Υπηρεσία των Ραδιοφωνικών 

Εκποµπών (Υ.Ρ.Ε.) θα γίνει το φερέφωνο της δικτατορίας του Μεταξά.  Την σπουδαιότητα 

του µέσου την αντιλαµβάνονται και οι Γερµανοί. Φροντίζουν µε τον ερχοµό τους στην 

Ελλάδα να καταλάβουν τους ραδιοφωνικούς σταθµούς και να σφραγίσουν τα ραδιόφωνα, 

ώστε να λαµβάνουν οι πολίτες το σήµα µόνο των κατεχόµενων σταθµών (βλ. 1.2, 1.3). Τα 

επόµενα χρόνια ο συντηρητισµός στη ραδιοφωνική ζωή θα είναι έντονος ώσπου φτάνουµε 

στην επέλαση της δικτατορίας. Κατά την περίοδο που προηγείται της δικτατορίας, το 

ραδιόφωνο για ακόµη µία φορά γίνεται µέσο προπαγάνδας και πρόκλησης φόβου. Στα 

χρόνια της δικτατορίας θα ιδρυθεί ειδική επιτροπή από λογοκριτές, η οποία ρυθµίζει ποιοι 

καλλιτέχνες και ποια τραγούδια θα προβάλλονται από τη ραδιοφωνία (βλ. 1.3). Στην 

ενότητα 2.4. ο Γιώργος Παπαστεφάνου περιγράφει µε λεπτοµέρειες τι συνέβαινε στη 

ραδιοφωνία εκείνη την περίοδο, ενώ στην ενότητα 2.5 παρατίθεται η απόφαση του 

αντιστράτηγου Οδυσσέα Αγγελή, µε την οποία απαγορεύει την µετάδοση της µουσικής του 

Μίκη Θεοδωράκη. Μετά την πτώση της δικτατορίας, η λογοκρισία παρέµεινε ως όργανο 

για να προστατέψει τα χρηστά ήθη του τόπου (βλ. 2.6). Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Γ’ 

Προγράµµατος υπό την διεύθυνση του Μάνου Χατζιδάκι. Οι πολιτικές παρεµβάσεις, αλλά 

και οι παρεµβάσεις από τα ίδια τα στελέχη της ραδιοφωνίας ήταν πολύ συχνό φαινόµενο 

(βλ.2.7). 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρω πως στη λογοκρισία δεν ήταν µόνο το 

στοιχείο της µουσικής που ενοχλούσε, αλλά και οι στίχοι των τραγουδιών που, εξαιτίας της 

αναφορικότητας της γλώσσας, µπορούσαν να µεταφέρουν συγκεκριµένα νοήµατα και 

πληροφορίες σε αντίθεση µε τη µουσική. Ίσως αυτός να είναι εν µέρει και ο λόγος που το 

µουσικό κείµενο έχει παραµεληθεί από την κοινωνιολογία των τεχνών όσον αφορά την 

ιδεολογική ανάλυσή του, τη σχέση που έχει µε τα κοινωνικοπολιτικά δεδοµένα (Wolff, 

1987). 

Οι αιτίες που οδηγούν τις εκάστοτε κυβερνήσεις να παίρνουν και νοµικά ακόµη 

µέτρα για να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της ραδιοφωνίας, φτάνουν σε µας ακόµη από την 

αρχαιότητα. Για παράδειγµα θα αναφέρω τις απόψεις του Πλάτωνα ο οποίος υποστηρίζει 

ότι: «Με όχηµα τη µουσική, η αναρχία µπορεί να παρεισφρήσει απαρατήρητη…διεισδύει 

σταδιακά και διαβρώνει τους χαρακτήρες και τις ασχολίες των ανθρώπων,...τις 

επαγγελµατικές τους δραστηριότητες…προχωράει ενάντια στους νόµους και στο 

σύνταγµα, µέχρι να καταλύσει καθετί δηµόσιο και ιδιωτικό…» (όπως παραθέτει ο Ατταλί, 

1985:33-4). 

Ο Hans Werner Henze κατατάσσει τους δηµιουργούς σε δύο κατηγορίες, τον αστό 

(bourgeois) και τον αποξενωµένο (outsider). Ο αστός, ασφαλής µέσα στο κοινωνικό 

σύνολο, αποσυνθέτει το υλικό του κατά τη µουσική δηµιουργία. Από την άλλη, ο 

αποξενωµένος, προσπαθώντας να ενταχθεί, επιδιώκει την επικοινωνία όχι µέσα από τον 

συµβιβασµό στις κυρίαρχες τάσεις αλλά λειτουργώντας ως παράγοντας «ανατροπής». Η 

τέχνη, υποστηρίζει ο Henze, βρίσκεται ορισµένες φορές στην αντίπερα όχθη της εξουσίας 

και το έργο του καλλιτέχνη που δεν είναι αστός γίνεται πρόκληση, περισσότερο ή λιγότερο 

συνειδητά  (Henze, 1982). 

Μέσω της µουσικής επέρχεται η συνειδητοποίηση των κοινών συµφερόντων η 

οποία οδηγεί στην οργάνωση δράσεων ικανοποίησης αυτών (παρα-κουλτούρες), κάτι που 

συνιστά πολιτική τακτική (Μattern όπως παραθέτει η Stapleton, 1998:230). Έτσι, ορισµένα 

ηχοτοπία προετοιµάζουν µία κοινωνική επανάσταση, όταν υπάρχει αρκετή ελευθερία ώστε 

να µπορέσουν να αναπτυχθούν αυτές οι παρα-κουλτούρες (σε αντιδιαστολή µε τον όρο 

υπο-κουλτούρα που υπονοεί την ποιοτική κατωτερότητα). Οι παρα-κουλτούρες συχνά 
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προλειαίνουν το έδαφος για κοινωνικά κινήµατα, τα οποία αποτελούν δυνητική πολιτική 

δύναµη (Reed, 2005). Προς αποφυγή µίας τέτοιας εξέλιξης, κυβερνήσεις όπως η ελληνική 

κατοχυρώνουν νοµοθετικά το δικαίωµα του απόλυτου ελέγχου της ραδιοφωνίας. 

Στην επόµενη ενότητα θα παραθέσω µία ιστορική αναδροµή της νοµοθεσίας του 

ελληνικού κράτους όσο αναφορά την ελευθερία της έκφρασης. Με την αναφορά αυτή θα 

δοθεί µία ακριβέστερη εικόνα στον αναγνώστη για το πώς αντιµετώπιζε σε θεσµικό 

επίπεδο το ελληνικό κράτος το ραδιόφωνο ως µέσο. 

 

 

 

3.3. Η ελευθερία της έκφρασης στην ελληνική ραδιοφωνία/Νοµοθεσία  

 

Η ραδιοφωνία λειτούργησε για πρώτη φορά ως θεσµός τον Νοέµβριο του 1935 µε 

την νοµοθετική ρύθµιση 4551/1930 και τον νόµο α.ν.19/20, που την ακολούθησε στα 

χρόνια της µεταξικής δικτατορίας. Την επόµενη χρονιά ιδρύθηκε η «Υπηρεσία 

Ραδιοφωνικών Εκποµπών» (Υ.Ρ.Ε.) ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, η οποία ήταν 

φερέφωνο των φασιστικών ιδεών. Την περίοδο εκείνη οι Έλληνες δεν είχαν το δικαίωµα 

να ακούν τις ραδιοφωνικές εκποµπές άλλων χωρών και οι παραβάτες τιµωρούνταν 

(Βουϊδάσκης, 2001). 

Κατά τα χρόνια της γερµανικής κατοχής που ακολούθησαν, η ραδιοφωνία 

εξυπηρετούσε τις διαθέσεις και τις απαιτήσεις των κατακτητών. Ο έλεγχος ήταν αυστηρός 

και η παρέκκλιση από τις συστάσεις για την µετάδοση της µουσικής τιµωρούνταν, ακόµη 

και µε βασανιστήρια. Η περίπτωση του Μίµη Πλέσσα είναι ένα τέτοιο παράδειγµα. Στην 

συνέντευξη που µου έδωσε, την οποία παραθέτω στο δεύτερο κεφάλαιο στην ενότητα 2.1, 

εξιστορεί πώς βρέθηκε στα χέρια των γερµανών κατακτητών στην Αίγλη, όπου και 

βασανίστηκε. Η αιτία ήταν το γεγονός ότι έπαιζαν αγγλική και αµερικανική µουσική, οι 

οποίες απαγορεύονταν. 

Μετά την απελευθέρωση, µε την συντακτική πράξη 54/1945 δηµιουργήθηκε το 

«Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας» (Ε.Ι.Ρ.) (Σόρογκας, 2000). Σύµφωνα µε τον νόµο, το Ε.Ι.Ρ. 

ήταν ένας ανεξάρτητος φορέας. Στην πραγµατικότητα όµως ήταν ένα όργανο απόλυτα 

εξαρτηµένο από την κυβέρνηση. Ο απλός πολίτης δεν είχε πρόσβαση στην ραδιοφωνία 

ώστε να µπορεί να εκφραστεί, αλλά παρέµενε παθητικός δέκτης. Το 1946, µε την 

αναθεώρηση του Β΄ ψηφίσµατος, η κυβέρνηση επέβαλε προληπτικά µέτρα και αυστηρή 

λογοκρισία µε ουσιαστική απαγόρευση στην ελευθερία της έκφρασης στην ραδιοφωνία 

(Αλιβιζάτος, 1986).  

Το 1948, η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του σχεδίου του ελληνικού συντάγµατος 

αναφέρει «Αι προστατευτικαί του τύπου διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται 

επί των κινηµατογράφων, δηµόσιων θεαµάτων, φωνογραφίας, ραδιοφωνίας και άλλων 

παρεµφερών µέσων µεταδόσεως λόγου ή παραστάσεως». Η ίδια παράγραφος 

συµπεριλήφθηκε από τον νοµοθέτη στην κατάρτιση του συντάγµατος του 1952, όπως και 

από τα διδακτορικά συντάγµατα του 1968 και 1973. Με την παράγραφο αυτή 

εξασφαλιζόταν ο απόλυτος έλεγχος της ραδιοφωνίας (Βουϊδάσκης, 2001). 

Στις αρχές του 1950 έγινε πρόταση για δηµιουργία σταθµού των ενόπλων 

δυνάµεων µε τον νόµο 1663/1951.Ο σταθµός λειτούργησε λίγο αργότερα παράλληλα µε το 

Ε.Ι.Ρ., µε την επωνυµία «Υπηρεσία Ενηµερώσεως Ενόπλων ∆υνάµεων Ελλάδος» 

(Υ.Ε.Ν.Ε.∆.) (Σόρογκας, 2000). Έτσι η στρατιωτική ηγεσία µετέδιδε τις δικές τις 

εκποµπές, έχοντας την δική της φωνή. Ο Β. Βουϊδάσκης αναφέρει στο βιβλίο του Η 

ελευθερία της έκφρασης στα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής επικοινωνίας : «Με αυτό τον τρόπο 

δεν επέβαλε µόνο η πολιτική εξουσία την θέλησή της και την φωνή της στον ελληνικό λαό, 
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αλλά και η στρατιωτική ηγεσία µε την σχετική παράδοση δικτατορικής δράσης έπαιρνε 

µερίδιο από τα ερτζιανά της εθνικής ραδιοφωνίας» (Βουϊδάσκης, 2001:255). 

Με το πραξικόπηµα του 1967, η ραδιοφωνία µετατράπηκε σε όργανο φασιστικής 

προπαγάνδας. Λίγες µέρες µετά το πραξικόπηµα ιδρύθηκε η «Υπηρεσία λογοκρισίας» (βλ. 

2.4, 2.5, 2.6). Ανακλήθηκαν όλα τα άρθρα που είχαν σχέση µε την ελευθερία της έκφρασης 

και του λόγου, ενώ η νέα κυβέρνηση επανέφερε ένα νόµο του 1912 «περί κατάστασης 

πολιορκίας», ο οποίος απαγόρευε την λήψη και την µετάδοση πληροφοριών από 

οποιοδήποτε µέσο (Αλιβιζάτος, 1983:11). 

Ένα χρόνο µετά το πραξικόπηµα, µε τον νόµο α.ν.383/1968, χορηγήθηκαν άδειες 

σε σταθµούς σε όλη την Ελλάδα µε την προϋπόθεση να µεταδίδουν σε σηµεία που δεν έχει 

εµβέλεια η κρατική ραδιοφωνία, κάτω από τον αυστηρό έλεγχο του καθεστώτος 

(∆ουλκέρη, 1979). Τα βαθύτερα ωστόσο κίνητρα αυτής της ενέργειας ήταν να πάψουν να 

λειτουργούν οι παράνοµοι σταθµοί (Βουϊδάσκης, 2001). 

Μετά την πτώση της χούντας το 1975, ο νοµοθέτης, ενώ κατοχυρώνει το δικαίωµα 

της ελευθερίας της έκφρασης στον τύπο, δεν συµπεριλαµβάνει  τα µέσα µαζικής 

επικοινωνίας. Αντίθετα, στις συνταγµατικές ρυθµίσεις συµπεριλαµβάνει και πάλι την 

παράγραφο του συντάγµατος 1952. Πιο συγκεκριµένα: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση 

υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους και έχουν σκοπό την αντικειµενική και µε 

ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και 

της τέχνης» (Βουϊδάσκης, 2001:257). Με τον νόµο Ν.230/1975 ιδρύεται  η Ε.Ρ.Τ. ως 

νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το άρθρο 4 του νόµου αυτού ορίζει ποιος έχει την 

δικαιοδοσία µετάδοσης ήχων και εικόνων. Πιο συγκεκριµένα: «Απαγορεύεται η διενέργεια 

παντός είδους εκποµπών ήχων και εικόνων δια των µεθόδων της ραδιοφωνίας και 

τηλεοράσεως υπό παντός άλλου νοµικού ή φυσικού προσώπου πλην της Ε.Ρ.Τ. και της 

Υπηρεσίας Ενηµερώσεως Ενόπλων ∆υνάµεων (Υ.Ε.Ν.Ε.∆.)». 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το πολιτικό σκηνικό µεταβάλλεται και τα 

πράγµατα στην ραδιοφωνία αλλάζουν. Με τον νόµο Ν.1730/1987 νοµιµοποιούνται οι 

ιδιωτικοί σταθµοί και επιτρέπεται η ίδρυση νέων (Βουϊδάσκης, 2001). Μιλάµε πια για 

ελεύθερη ραδιοφωνία που στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν θα αναλυθεί.            
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Συµπεράσµατα 

 

Το ταξίδι της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα ξεκινά, µετά τις πρώτες προσπάθειες του 

1923, το 1926. Μέχρι τις απαρχές της δεκαετίας του ογδόντα (όπου µιλάµε πλέον για 

ελεύθερη ραδιοφωνία), η ραδιοφωνία πορεύεται µαζί µε την λογοκρισία που ασκήθηκε σ’ 

αυτήν, είτε από τα στελέχη της, είτε από τον κρατικό µηχανισµό. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στα ιστορικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια και τις πολιτικές 

συνθήκες που επικρατούσαν ανά περιόδους. Με άλλα λόγια οι συνθήκες ήταν αυτές που 

ευνόησαν τη διατήρηση του καθεστώτος λογοκρισίας, που ανατράπηκε ταυτόχρονα µε την 

αλλαγή του πολιτικού σκηνικού της δεκαετίας του ογδόντα.  

Ένας άλλος σηµαντικός λόγος για τον οποίο το κράτος επεδίωξε τον έλεγχο του 

ραδιοφώνου είναι η αναγνώριση της δύναµής του. Η αναγνώριση αυτή δεν ήταν 

πρωτόγνωρη, αλλά ήδη είχε παρατηρηθεί στα κράτη µε ανεπτυγµένη ραδιοφωνική ζωή. 

Η µουσική κάλυπτε το µεγαλύτερο µέρος του ραδιοφωνικού χρόνου. Και επειδή, 

όπως αναφέρθηκε, η εκάστοτε εξουσία στο ελληνικό κράτος έλεγχε τα πεπραγµένα του 

ραδιοφώνου (µέσα από τη νοµοθεσία και τη θέσπιση προσώπων δηµοσίου δικαίου), 

υποθέτουµε ότι  έλεγχε και τη µουσική που µεταδιδόταν απ’ αυτό. Η υπόθεση αυτή 

επαληθεύτηκε από την έρευνα που έγινε στην παρούσα  πτυχιακή εργασία, µέσα από την 

παρουσίαση γεγονότων και ενεργειών που την τεκµηριώνουν. Ωστόσο, δεν παραβλέπουµε 

πως υπήρξαν προσωπικότητες που προσέφεραν πολλά στην ραδιοφωνία, ακόµη και 

αψηφώντας τις επιταγές των υψηλότερων στην ιεραρχία στελεχών της και το γενικότερο 

κλίµα του συντηρητισµού που επικρατούσε µέχρι την δεκαετία του ογδόντα.  

 Η µουσική εκφράζει αυτό που µας επιφυλάσσει η µελλοντική εξέλιξη, ως 

καθρέφτης της κοινωνίας και του µέλλοντος, φέροντας ταυτόχρονα και το στίγµα της 

εποχής (Attali, 1985:4-5). Εµπεριέχει τα στοιχεία της αµφισβήτησης και της ανατροπής 

αλλά υπηρετεί και την πολιτική εξουσία µε ποικίλους τρόπους. Έτσι, βλέπουµε ότι ο διττός 

αυτός ρόλος της µπορεί να προωθήσει άνωθεν επιβαλλόµενους σκοπούς και από την άλλη 

να ευνοήσει την ανταρσία και την αντιπολίτευση. Γι’ αυτούς τους λόγους η µουσική έχει 

υποστεί λογοκρισία από καθεστώτα που φοβόντουσαν την δύναµή της (Street, 

2003:117,120).   

Παρατηρήθηκε πως το µουσικό είδος το οποίο µεταδιδόταν περισσότερο από την 

ελληνική ραδιοφωνία ήταν η ελαφρά µουσική, έπειτα η κλασική και η 

δηµοτική/πατριωτική µουσική, και λιγότερο η ρεµπέτικη. Οι λόγοι που ήταν 

επικρατέστερη η ελαφρά µουσική έχουν αναλυθεί στο τρίτο και τελευταίο µέρος της 

εργασίας. Γίνεται αναφορά και στα υπόλοιπα είδη, καθώς και στην ιδιαίτερη περίπτωση 

του ρεµπέτικου. 

Τα είδη της µουσικής που µεταδίδονταν διαθέτουν κάποια συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά. Μπορούν να ερεθίσουν το φαντασιακό, φέρνοντας στο νου εικόνες και 

συνειρµούς και δηµιουργώντας συγκεκριµένες ψυχικές διαθέσεις. Η µουσική έχει την 

δύναµη και την ικανότητα να κινητοποιεί το συγκινησιακό και το θυµικό του ανθρώπου, 

µέσα από το σύνολο των φυσικών ιδιοτήτων της (Revill, 2000:602). Αυτά τα 

χαρακτηριστικά την καθιστούν εύφορο πεδίο ιδεολογικής και πολιτικής προπαγάνδας και 

ευάλωτη στο να χρησιµοποιείται σε ψυχολογικές τακτικές χειραγώγησης. 

Στην παρούσα εργασία δεν έγινε ανάλυση του περιεχοµένου της µουσικής που 

µεταδιδόταν από το ραδιόφωνο. Κάτι τέτοιο απαιτεί περαιτέρω έρευνα, η οποία δεν ήταν 

δυνατό να πραγµατοποιηθεί στα στενά χρονικά περιθώρια της συγκεκριµένης εργασίας. 

Αποτελεί όµως ένα ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης για το µέλλον.  
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