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Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Σπυρόπουλος Σπυρίδων  

 

CD 1 

Ερ. Είµαστε σήµερα 6 Ιουλίου 2004, στα Τ.Ε.Ι. Ρεθύµνου και έχουµε τη χαρά 

και τη τιµή να µιλάµε µε τον κύριο Σπυρλιδάκη Ευστράτιο. Κύριε Στρατή, 

θα ήθελα να ξεκινήσουµε, να µας πείτε ποια ήτανε η πρώτη σας γνωριµία 

µε τη λύρα, πότε έγινε. 

Σ.Ε. Καλώς σας βρήκα, καταρχάς, Σπύρο και Ειρήνη, σας ευχαριστώ για την 

πρόσκληση στην όλη αυτή προσπάθεια που κάνετε, είστε άξιοι επαίνου, 

και είναι τιµή µας, βέβαια, που και εµείς λίγο συµβάλλουµε σε αυτό, στη 

µεγάλη σας προσπάθεια. Λοιπόν… Εγώ ήρθα σε πρώτη επαφή µε τη λύρα 

το 1974, µαθητής τότε του σχολείου, του εξαταξίου γυµνασίου τότε, στο 

Σπήλι. Το ’74 να το πω ότι επίεσα τον πατέρα µου να µου πάρει λύρα και 

µετά από κάνα χρόνο πίεσης κατάφερα να µου την πάρει, γιατί θα άφηνα 

λέει τα γράµµατα. Και του είπα και εγώ, αν δεν µου πάρεις τη λύρα, ούτως 

ή άλλως θα τ’ αφήσω. Και έτσι δηλαδή, µε κάποιον εκβιασµό ας το πούµε 

έτσι, κατάφερα και µου πήρε τη λύρα. Τέλος πάντων.  

Ερ. ∆εκαπέντε χρονών περίπου. 

Σ.Ε. ∆εκαπέντε, ναι. ∆εκαπέντε χρονών ήµουν τότε όταν πρωτόπιασα στα χέρια 

µου λύρα. Και σιγά - σιγά, τότε δασκάλοι δεν υπήρχαν, σχολές δεν 

υπήρχανε. 

Ερ. Από πού την αγοράσατε τη λύρα; 

Σ.Ε. Η πρώτη µου λύρα ήτανε από τον Σταγάκη τον Μανόλη, στην Μεγάλη 

Πόρτα εδώ στο Ρέθυµνο, η οποία… την πήρε ο πατέρας µου τότε, 

µεταχειρισµένη, ας το πούµε. ∆εν ήτανε δηλαδή καινούρια λύρα, ένα 

χιλιάρικο, τότε, η λύρα. Και σιγά - σιγά, όπως όλοι της εποχής της δικής 
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µου, ξεκινήσαµε έτσι πρακτικά, µέχρι αυτό το σηµείο που φτάνουµε 

σήµερα.  

Ερ. Έπαιζε κανένας άλλος στην οικογένεια; 

Σ.Ε. Ο πατέρας µου έπαιζε λίγο. Έπαιζε, αλλά τα χρόνια εκείνα δύσκολα, Σπύρο, 

να διατηρήσεις ένα όργανο, και πρώτα να το πάρεις και µετά να το 

διατηρείς είναι πολύ δύσκολο. Πότε - πότε που πάω στο χωριό θα µου 

παίξει ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι θυµάται και µου παίζει, µια σούστα. 

Ερ. Γιατί είχε αντιδράσει έτσι, όταν του είπατε ότι θέλετε λύρα; 

Σ.Ε. Γιατί δεν ήθελε λέει να αφήσω τα γράµµατα. Φοιτούσα τότε στο σχολείο, 

στην Τρίτη τάξη προς Τετάρτη ήµουνα κάτι τέτοιο, του Γυµνασίου τότε… 

Ε, τότε πηγαίναµε στο σχολείο, σου λέει «άµα του πάρω λύρα, θ’ αφήσει τα 

γράµµατα. Θα παίζει µε τη λύρα». Μ’ άρεσε πάρα πολύ και τότε.. όταν 

επήγαινα στο σχολείο, είχε την απαίτηση ο γονιός να µάθεις γράµµατα. 

Τέλος πάντων… την ψυχούλα µου όµως δεν την ρωτήσανε. Τέλος πάντων.   

Ερ. Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος που διαλέξατε τη λύρα και όχι το λαούτο; 

Σ.Ε. Μ’ άρεσε πολύ, Σπύρο, η λύρα. Μ’ άρεσε πολύ. Και το λαούτο µ’ άρεσε, 

βέβαια, αλλά η λύρα… ίσως επειδής είχα, έχω, και θα έχω σαν πρότυπο τον 

Σκορδαλό. Και όχι µόνο τον Σκορδαλό, το σωστό παίξιµο. Κατά τη γνώµη 

µου, κατά τη δική µου, µε έκφραζε πιο πολύ, ο Σκορδαλός. Και είχα την 

τύχη επειδής ήταν και κοντά το χωριό µου να τον ακούσω πολλές φορές. 

Αυτό µε επηρέασε πάρα πολύ. Γι’ αυτό και ήθελα να µάθω λύρα. 

Ερ. Μπορείτε να µας περιγράψετε λίγο, πώς µαθαίνατε τους σκοπούς; 

Σ.Ε. Σπύρο, κοίταξε να δεις. Όπως θα ξέρεις ή αν δεν ξέρεις θα έχεις ακούσει 

βέβαια, το να ακούσεις µουσική τότε δεν ήτο τόσο εύκολο. ∆εν είναι όπως 

είναι τώρα πληθώρα µαζικών µέσων ενηµέρωσης, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, 

στερεοφωνικά, δεν υπήρχαν τότε. Ήταν ένα ραδιόφωνο στο χωριό ή κάνα 

ψαράδικο αν ερχόταν εκεί πέρα ή κάποιος που διανεµούσε τα προϊόντα του 

και ακούγαµε τα τραγούδια της εποχής τα οποία και υπάρχουν ακόµα, 

αυτοί είναι, για να είναι… τώρα τραγούδια είναι διαχρονικά. ∆εν θα 

σβήσουν ποτέ. Και τα ακούσµατα αυτά εντυπώνονταν στο αυτί µας στο 

υποσυνείδητό µας, όπως θες πάρτο. Λοιπόν, όταν πήρα τη λύρα, τα 

ακούσµατα αυτά που είχα προσπαθούσα να τα εφαρµόσω πάνω στο όργανο.  
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Ερ. Και καθόσασταν σπίτι και παλεύατε… 

Σ.Ε. Με τις ώρες. Πολλές φορές µου έλεγε ο πατέρας µου «µα δεν κουράστηκες, 

δεν κουράστηκες ακόµα ώστε να σηκωθείς από ‘κει; Πάµε να κάνουµε 

καµιά δουλειά και µετά ξανά πάλι». Το χαβά µου εγώ, εκεί. 

Ερ. Αγοράζατε δίσκους; 

Σ.Ε. Ου!! Και δίσκους αγόραζα, αργότερα, αργότερα επήρα δίσκους διότι δεν 

είχαµε την πολυτέλεια τότε να πάρουµε στερεοφωνικό, ούτε να πάρουµε 

πικάπ. 

Ερ. Τότε, στο ραδιόφωνο τι παίζανε κυρίως; 

Σ.Ε. Τα πάντα παίζανε Σπύρο. Τα τραγούδια της εποχής εκείνης και ακόµα τα 

πιο παλιά των Πρωτοµαστόρων που κυκλοφορούσανε, συν τα τραγούδια 

τότε Σκορδαλός, Μουντάκης, ο Κλάδος ο Λεωνίδας, ο Σηφογιωργάκης. 

Αυτοί είναι δηλαδή της εποχής της δικής µου τα τραγούδια. 

Ερ. Για τους πρωτοµάστορες που λέτε, ποιος ακουγότανε περισσότερο; 

Σ.Ε. Ακουγότανε όλοι Σπύρο… όλοι ακουγότανε.  

Ερ. Ο Ροδινός… 

Σ.Ε. Ο Ροδινός, όλοι, όλοι. Όλοι ακουγόντουσαν έτσι.  

Ερ. Αν θέλαµε να πούµε, ποιο ήταν το πρότυπο σας στη λύρα, ποιον θα 

διαλέγατε, ποιον θα λέγατε; 

Σ.Ε. Το πρότυπό µου, τον άρεσε κι ο κόσµος πάρα - πάρα πολύ, ήταν ο 

Σκορδαλός. Ο Σκορδαλός, ο Σκορδαλός. Όχι πως δεν ασπάζοµαι το παίξιµο 

και τη τεχνική των άλλων, ασπάζοµαι. Με τον Μουντάκη τον 

συγχωρεµένο κάναµε κάθε µέρα παρέα. Με έπαιρνε στο τηλέφωνο και µε 

ξυπνούσε πολλές φορές και από γλέντι και µου λέει «είµαι καλός 

πρεφαδόρος». Έπαιζε ωραία πρέφα ο Μουντάκης. «Κατέβα να παίξουµε 

πρέφα». Και κάποια φορά µου είπε χαριτολογώντας «το ξέρω, βρε» µου λέει 

«πως σου αρέσει ο Σκορδαλός, αλλά εγώ σε κάνω παρέα». Μου ‘λεγε. Ο 

Θεός να τον έχει καλά.  

Ερ. Τι είχε ο Σκορδαλός που ξεχώριζε απ’ τον Μουντάκη, ας πούµε, ή σας άρεσε 

περισσότερο; 

Σ.Ε. Ήτανε αυτό το κοφτό στιλ στο δοξάρι και στο παίξιµο. Το κενό που έχει 

αφήσει… άσε που ήταν πολύ χορευτικό το παίξιµό του, είναι πολύ 
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χορευτικό το παίξιµό του και αν ρωτήσεις και λαουτιέρηδες, τους αρέσει 

πιο πολύ το παίξιµο του Σκορδαλού, διότι τα κενά αυτά ακούγεται το 

λαούτο, στις παύσεις. Εκεί. Ενώ ο Μουντάκης είχε αυτό το… 

Ερ. ∆ηλαδή έκανε την κατάλληλη στιγµή µια παύση και έτσι ακουγότανε το 

λαούτο. 

Σ.Ε. Αυτό είπα και στο Μανόλη προηγουµένως. Πρόσεξέ µε λίγο στις παύσεις 

να µην µπαίνεις δηλαδή µε πενιά, να ακούγεσαι πιο µπροστά και δεν 

βρισκόµαστε στη πορεία. Να ακούγεται δηλαδή και το λαούτο. Εκεί γι’ 

αυτό αγαπήθηκε πολύ ο Σκορδαλός από τους χορευτές. Πάρα πολύ, διότι το 

παίξιµο του Σκορδαλού είναι τόσο πολύ χορευτικό. Και ο Μουντάκης το 

ίδιο, ο Μουντάκης δεν αφήνει κενά στο παίξιµο του. Μεγάλος παίκτης. 

Είναι και δύσκολος βέβαια στο παίξιµο, πάρα πολύ, κάνει πολλούς 

δακτυλισµούς. Γι’ αυτό… επειδή αγαπήθηκε πάρα πολύ… Εγώ ξέρω από 

δικό µου, όταν θα πάω στο γλέντι, σπάνια θα µου γυρέψουνε κοµµάτια 

διαφορετικό να παίξω. Και κάτι αν θα παίξω, θα µου πούνε «Σκορδαλό 

παίξε µας».  

Ερ. Τι ζητάνε συνήθως από του Σκορδαλού τα συρτά; 

Σ.Ε. Ειρήνη, µόνο αυτό να σου πούνε, φτάνει. «Παίξε µας Σκορδαλό». Ό,τι και 

να παίξεις Σκορδαλό, ειδικά από τα συρτά, αν εννοείς από τους χορούς. 

Ερ. Από τα συρτά τι ζητάνε περισσότερο; 

Σ.Ε. Θα ‘ρθει ο άλλος και θα µας πει… Οι περισσότεροι µας λένε, «παίξε µας του 

τάδε κοµµάτι», ή θα µου πούνε «παίξε µας Σκορδαλό». Σε αφήνουν στην 

κρίση σου να παίξεις ό,τι θέλεις εσύ. Ή θα µας πουν «παίξε µου τον 

Άνεµο», «παίξε µου µωρέ Μόνος εκείνος που αγαπά», «παίξε µου τον 

Ψαρά». Τι γίνεται τώρα; Κατάλαβες; Ειδικά, αναλόγως και τη γενιά των 

ανθρώπων που είναι εκεί. Αν είναι δηλαδή από σαρανταπεντάρηδες ηλικία 

και πάνω ξέρω ότι θα σου γυρέψουνε τραγούδια τα οποία ούτε καν τα 

έχουµε εµείς Σπύρο σήµερον. Καθόλου, µα καθόλου. Και όχι µόνο του 

Σκορδαλού, γενικά παλιά κοµµάτι θα ακούσεις.  

Ερ.  Το Σκορδαλό τον είχατε γνωρίσει; 

Σ.Ε. Ου! Πολλές φορές, Παναγία µου. Είχαµε συνεργαστεί κιόλας.  

Ερ.  Σας έχει ακούσει να παίζετε; 
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Σ.Ε. Ναι, ναι αµέ, πολλές φορές.  

Ερ.  Ποια ήταν η γνώµη του, τι έλεγε όταν σας άκουγε; 

Σ.Ε. ∆εν µπορώ να το πω τώρα αυτό, διότι εντάξει είναι λιγάκι υπέρ εµένα, 

τέλος πάντων.  

Ερ. Έκανε κάτι το ξεχωριστό στο γλέντι ο Σκορδαλός που δεν το κάνανε άλλοι; 

Σ.Ε. Ήτανε Σπύρο τα χρόνια εκείνα πολύ επαναστατικό το παίξιµό του. Ήξερε 

δηλαδή τι θέλει ο κόσµος. Πώς το θέλει, µάλλον. Γιατί άλλο να παίζεις και 

άλλο είναι να ξέρεις πώς θα το δώσεις στο κόσµο. Και πότε και πού. 

∆ηλαδή ξέρεις ότι αυτή τη στιγµή πρέπει να παίξεις έτσι και µε αυτό το 

ρυθµό και σιγά - σιγά να ανεβάσεις το ρυθµό και να πέσει ο ρυθµός. 

Μίλησα σε κάποια στιγµή, δηλαδή το γλέντι είναι ως εξής, κινείσαι 

δηλαδή σε αυτό το στιλ, ευθεία, ανοδικό, µετά έρχεται αυτό το πράγµα. 

Άµα πηγαίνεις έτσι ή έτσι, ναι… βεβαίως, βεβαίως. Κάπου ή κουράζεις τον 

ακροατή, όποιο στιλ και να είναι αυτό, δηλαδή πρέπει να ξέρεις πώς θα 

δώσεις το κάθε πράγµα και πότε θα το δώσεις. Βλέπεις τον άλλον και 

χορεύει π.χ. δεν µπορείς του παίξεις κάποιο τραγούδι το οποίο, αν τον 

βλέπεις ότι έχει τη τάση να δείξει το ταλέντο του, το χάρισµά του, και εσύ 

του παίζεις κάποιο τραγούδι το οποίο τον εκαθηλώνει. Εκεί φαίνεται ο 

οργανοπαίκτης για µένα. Ο Σκορδαλός το είχε αυτό. Και όχι µόνο αυτός, 

και το παίξιµο του, τα τραγούδια του, πάρα πολύ. Και ο Μουντάκης και 

όλοι, αλλά ένα παραπάνω αυτός.  

Ερ. Προηγουµένως αναφέρατε ότι ο Παπαδάκης ο Σταµάτης που ήτανε από 

τους χορευταράδες στο Σπήλι, χόρευε µόνο µε του Σκορδαλού τη λύρα; 

Σ.Ε. Αυτό µου είπε ο ίδιος ο γιος του. Μόνο µε του Σκορδαλού τη λύρα χόρευε.  

Ερ. Ο γιος τίνος σας το είπε αυτό; 

Σ.Ε. Του Σταµάτη. Αυτός βέβαια ζει υπάρχει, είναι στη Τράπεζα, εδώ πέρα, της 

Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, άµα θέλετε µπορείτε να του πάρετε κάποια 

συνέντευξη κάποια στιγµή. Παπαδάκης… 

Ερ. Παπαδάκης…; 

Σ.Ε. Θα το θυµηθώ σε λίγο, δεν το θυµάµαι αυτή τη στιγµή.    

Ερ. Ο Παπαδάκης Σταµάτης έχει πεθάνει; 

Σ.Ε. Ναι, έχει πεθάνει.  
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Ερ. Και έλεγε ότι µπορούσε να χορεύει µόνο µε του Σκορδαλού τη λύρα; 

Σ.Ε. Κοίταξε θα έχει σίγουρα χορέψει και µε άλλους, αλλά τον έκφραζε πιο πολύ 

η λύρα του Σκορδαλού. Και όταν ήτανε πριν πεθάνει κάνα δυο χρόνια…, ε; 

µάλλον παραπάνω, καµιά πενταετία κάπου ήτανε, ήρθε ο γιος του και µου 

το είπε στου Παυλί το µαγαζί. Μου λέει: «Σηκώθηκε ο πατέρας µου και 

χόρεψε στη λύρα σου», µου λέει, «που δεν χορεύει παρά µόνο στου 

Σκορδαλού και στη δικιά σου». «Μα αν είναι δυνατόν», του λέω, ακριβώς 

αυτά µου είπε αυτά σου λέω Ειρήνη να καταλάβεις. 

Ερ. Αυτό σηµαίνει ότι παίζετε σαν το Σκορδαλό; 

Σ.Ε. Ναι, ναι. Να το πω έτσι. Τον ενθουσίαζε το παίξιµό µου. 

Ερ. Τον ενθουσίαζε. 

Σ.Ε. Ίσως στο αυτί του άκουγε αυτό που θα άκουγε από τον Σκορδαλό. Αυτό 

ακριβώς µου είπε ο γιος του. Πώς τον λένε; ∆εν θυµάµαι το όνοµα του. Θα 

το θυµηθώ.  

Ερ. Αυτός δουλεύει σε ποια τράπεζα; 

Σ.Ε. Στης Ελλάδος. Που είναι το πάρκιν. Από πάνω δεν είναι µία τράπεζα; 

Ερ. Ναι. 

Σ.Ε. Εκεί είναι µια τράπεζα, κοντά στον κήπο. 

Ερ. Έχετε το τηλέφωνο του; 

Σ.Ε. ∆εν το ‘χω. Αλλά αν πάτε εκεί πέρα και πείτε τον Παπαδάκη πως τον 

λένε, του Σταµάτη το γιο, µέσα εκεί είναι. Μπροστά στο κισέ. Πείτε πως 

σας έστειλα εγώ. Παπαδάκη… Θα το θυµηθώ.  

Ερ. Τον Μουντάκη τον γνωρίζατε, παίζατε µαζί και πρέφα. 

Σ.Ε. Ου!!! 

Ερ. Ο Μουντάκης τι άνθρωπος ήτανε; Και τι άνθρωπος ήτανε ο Σκορδαλός 

αφού τους γνωρίζατε και τους δυο; 

Σ.Ε. Κοίταξε να δεις. Και οι δυο… ο τρόπος που φερότανε στον κόσµο, τους είχε 

κάνει η πείρα. Ήτανε και οι δυο, δεν ξέρανε δηλαδή, τις εποχές εκείνες, τα 

γράµµατα. ∆εν ήταν για αυτούς. Ήτανε πολυτέλεια για αυτούς, από ό,τι 

ξέρω. Αλλά ο Μουντάκης ήτανε ένας φανταστικός άνθρωπος. Ήξερε και 

χειριζότανε το λόγο σωστά, τις πιο πολλές φορές. Ο Σκορδαλός ήτανε 

λιγάκι… (γελάει) έτσι…Τα έλεγε µε το δικό του τρόπο, όχι πως δεν 
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µπορούσε, αλλά εντάξει. Ο Μουντάκης ήτανε πιο… στον κόσµο πιο πολύ 

περνούσε ο λόγος του, πιο σεβαστός από… στον κόσµο. Και τους δύο, 

βέβαια… Εντάξει.  

Ερ. Όσον αφορά την ταχύτητα παιξίµατος, ποιος ήτανε πιο γρήγορος; 

Σ.Ε. Ο Μουντάκης… Ο Μουντάκης. Εγώ Σπύρο, εγώ τους δύο ανθρώπους δεν 

τους ξεχώρισα ποτέ, ποτέ. Τα παιξίµατα τους, τους ήτανε και στους δύο 

τόσο ιδανικά, αλλά, εδώ κοιτάζω ποιο παίξιµο µε αγγίζει περισσότερο 

εµένα και πώς το αποδέχεται ο κόσµος. ∆ηλαδή αν πάω σε ένα γλέντι, δεν 

υπάρχει πιθανότητα ποτέ να µη µου πούνε παίξε Μουντάκη. Ύστερα του 

Μουντάκη το παίξιµο δεν ήτανε και τόσο ορεκτικό. Από ό,τι παρατηρώ 

εγώ. Ίσως επειδή δεν έχει τα κενά αυτά που είπαµε προηγουµένως, επειδή 

στον χορευτή δεν του δίνει να καταλάβει πού να πατήσει το πόδι του, πού 

να δώσει το βήµα, όχι πως δεν ήτανε καλλιτέχνης, βεβαίως, αλλά ο ένας 

τράβηξε αυτόν τον δρόµο και ο άλλος τον άλλον. Τον άκρως αντίθετο του 

Μουντάκη τα παιξίµατα του.  

Ερ. Ο Μουντάκης ήτανε περισσότερο δισκογραφικός; 

Σ.Ε. ∆εν θα το έλεγα περισσότερο δισκογραφικός. Απλώς ήτανε περισσότερο 

ακουστικός. ∆ηλαδή µπορεί να τον ακούσεις πιο πολύ. Αλλά να το 

χορέψεις, δεν το προτιµούνε. ∆ηλαδή δεν θα το κρίνω εγώ αν ήτανε 

χορευτικός, πώς το κρίνω; ∆ηλαδή το βλέπω τι µας ζητάει ο κόσµος. Όταν 

θα πάω και θα παίξω κάποιο κοµµάτι του Μουντάκη ή κάποιο άλλο, δεν 

ήτανε µόνο ο Μουντάκης και ο Σκορδαλός, δεν είναι µόνο αυτοί, θα µου 

πούνε «άλλαξέ το µας, παίξε µας κάτι άλλο». «Παίξε µας Σκορδαλό, ή παίξε 

µας κάτι άλλο».  

Ερ. Εµένα µου κάνει εντύπωση το εξής: Όταν λέτε ότι δεν έχει παύσεις, ο 

Μουντάκης π.χ.  

Σ.Ε. ∆εν είχε τόσα µεγάλα κενά. 

Ερ. ∆εν είχε λοιπόν τις παύσεις. Εσείς όταν παίζετε Μουντάκη, δεν µπορείτε 

να τις βάλετε αυτές τις παύσεις; 

Σ.Ε. Όη! Όχι. ∆ιότι µετά το παίξιµο δεν είναι ολοκληρωµένο. Ύστερα ο 

ακροατής που το έχει ακούσει, ένας 50 χρονών, 60, 70 που ζούνε ακόµη, θα 

πουν: «µα τι κάνει τώρα αυτός. Έτσι είναι, γιατί το παίζεις αλλιώς;».  
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Ερ. ∆εν πάει δηλαδή να προσθέσετε εσείς τις παύσεις; 

Σ.Ε. Με τίποτα. Με τίποτα… µε τίποτα. ∆εν πάει. Να αφαιρέσεις, ούτε να 

αφαιρέσεις µπορείς ή αλλιώς να το κάνεις πάλι στα µέτρα όταν το παίζεις 

µε δικό σου στιλ, το οποίο ίσως και να µην µοιάζει καθόλου, µετά. 

Κατάλαβες; Να αφαιρείς δακτυλισµούς… 

Ερ. ∆εν θα είναι Μουντάκης πια; 

Σ.Ε. Όχι βέβαια. Όχι. 

Ερ. Αν βάλετε τις παύσεις θα χαθείς ο χορός… τι θα γίνει; 

Σ.Ε. Αν βγάλεις τις παύσεις αφαιρείς ορισµένες ας το πούµενε έτσι ορισµένες 

νότες από µέσα. Ορισµένους δακτυλισµούς, να το πούµε έτσι χοντρά, οι 

οποίες δεν θα χαθεί ο χορός, απλώς το παίξιµο, δηλαδή δεν θα σου θυµίζει 

πλέον ότι είναι Μουντάκης αυτό.  

Ερ. Μάλιστα.  

Ερ. ∆ηλαδή για να µπορέσετε να µπείτε στο νέο γύρισµα θα πρέπει να 

αφαιρέσετε ορισµένες νότες, για να προλάβετε να µπείτε; 

Σ.Ε. Μπορείς να αφαιρέσεις, βεβαίως. Ο Μουντάκης δεν είχε δηλαδή, όπως αν 

παρατήρησες προηγουµένως που παίξαµε του Σκορδαλού κάποια κοµµάτια 

που είχανε φοβερές παύσεις. Πρέπει δηλαδή στο διάστηµα αυτό ο 

Μουντάκης κάνει αυτές τις παύσεις µε κάποιους δακτυλισµούς, όχι πως 

δεν είναι χορευτικό. Απλώς κατά κάποιο τρόπο, αν µπορώ να το πω έτσι µε 

εισαγωγικά, ο χορευτής ίσως και να µπερδεύεται που δεν µπορεί να βρει το 

κενό αυτό, να το χορέψει, να πατήσει το πόδι του, γιατί τα ακούει όλα µια 

ροή, συνεχή ροή, του νερού, όπως τρέχει το νερό.  

Ερ. Όσον αφορά το πάντρεµα του τραγουδιού µε τη µουσική, ο Μουντάκης 

νοµίζετε ότι είχε καταφέρει περισσότερο να τα παντρέψει;  

Σ.Ε. Ο Μουντάκης σε αυτό Ειρήνη, ήτανε ανεπανάληπτος, έκφραση. ∆εν είναι 

µόνο τι θα πεις, είναι πώς θα το πεις και πού θα το πεις. ∆ηλαδή βγάζω 

µια… δυστυχώς εδώ πέρα γίνεται µια εγκληµατική ενέργεια στην Κρήτη. 

∆υστυχώς. Το λέω µε το θάρρος και το θράσος, µπορώ να το πω. Γιατί 

είναι ορισµένοι που θα βγάλουνε πρώτα ένα τραγούδι, και µετά βγάζουν το 

στίχο.  

Ερ. Τι εννοείτε ένα τραγούδι και µετά βγάζουν το στίχο; 
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Σ.Ε. Βγάζουν τη µουσική πρώτα. Βγάζουν τη µουσική πρώτα και µετά κολλάνε 

το στίχο. Ε! δε πάει έτσι. Πρώτα βγάζεις το στίχο και µετά θα κοιτάξεις να 

δεις τι µουσική του ταιριάζει. ∆ηλαδή βλέπεις τον άλλον και ενώ η 

µαντινάδα είναι παραπονιάρικη και αυτός βάζει εύθυµη µουσική το οποίο 

δεν κολλάει µε τίποτα. Αυτό έλεγα προηγουµένως µε το Μανόλη µέσα από 

την πρώτη στιγµή που αρχίσαµε. Είχε καταφέρει ο Μουντάκης σε πάρα 

πολλά τραγούδια και πάντρευε τη µουσική µε το στίχο. Σου λέει ο 

Μουτντάκης:  

 (τραγουδάει) «Βαρύτερο αναστεναγµό α,α,α..» 

Ερ. Και είχε και τον αναστεναγµό δηλαδή µέσα.  

Σ.Ε. Μπράβο. Έτσι. ∆εν µπορείς να πεις τώρα να πούµενε να του βάλεις κάποια 

άλλη µουσική, ενώ φαίνεται ότι έχει µέσα ένα πόνο, έχει µέσα ένα 

παράπονο, όπως θες πάρτο, να του βάλεις εύθυµη µουσική. Να πεις 

Μαδάρες µου Χανιώτικες, να πεις αυτή τη µαντινάδα, σκέψου το λίγο – 

λίγο, ε; Ξέρεις ποια µαντινάδα λέω; Ο πρώτος συρτός. ∆εν κολλάει. ∆ηλαδή 

οι περισσότεροι και ειδικά νέοι οργανοπαίκτες κάνουν αυτή την 

εγκληµατική ενέργεια, ενώ πάνε και τους δίνουνε µια µαντινάδα, βγάζουν 

µια µουσική και τους δίνουν… «δώσε µου δυο µαντινάδες», τσακ- τσουκ και 

τις κολλάει αυτός εκεί πέρα και… 

Ερ.  Να πάρουµε τον πρώτο Χανιώτικο, κάνετε κάτι διαφορετικό εσείς οι 

Ρεθυνιώτες 

  λυράρηδες όταν τον παίζετε σε σχέση µε τους Χανιώτες; 

Σ.Ε. Ναι βεβαίως.  

Ερ.  Τι; 

Σ.Ε. Είναι ορισµένα συρτά… ορισµένα τραγούδια, δεν µπορώ να πω συρτά, ε, 

τραγούδια, συρτά, τα οποία έχουνε τεράστιες παραλλαγές µέσα Σπύρο. 

∆ηλαδή πώς να το πω, ο κάθε οργανοπαίκτης το τραγούδι αυτό το 

συγκεκριµένο τον Πρώτο συρτό π.χ.  δηλαδή, µπορεί να το εκτελέσει µε το 

δικό του τρόπο, δηλαδή να βάλει τη δική του σφραγίδα, ο Πρώτος είναι ένα 

τραγούδι το οποίο έχει απεριόριστες δυνατότητες. Ο καστρινός, ο 

µαλεβιζιώτης, αυτά. Όταν όµως ένας θα σου πει «παίξε µας το τραγούδι 
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Μόνο εκείνος π’ αγαπά» είσαι υποχρεωµένος να ακολουθήσεις το δρόµο 

αυτό που έχει γράψει αυτός ο συγκεκριµένος δηµιουργός.  

Ερ. Συνολικά ως ύφος, οι Ρεθυµνιώτες λυράρηδες διαφέρουν από τους 

Χανιώτες; 

Σ.Ε. Κατά πολύ. Μα το είπα και πριν… Ου! ∆ιαφέρουν πάρα πολύ. Καταρχάς ο 

Πρώτος συρτός των Χανίων, οι Χανιώτες έχουν αυτό το βιολίστικο ύφος, 

δηλαδή και λυράρηδες που το παίζουνε, δίνουν το ύφος του βιολιού. Εδώ 

πέρα το παίξιµο είναι τελείως διαφορετικό. Κρίµα που έφυγε ο Μανόλης 

και τα είπαµε αυτά και µπορούσαµε να παίζαµε. Και χανιώτικο στιλ, και 

µουντακίστικο στιλ του Πρώτου συρτού και αγιοβασιλιώτικο στιλ, τον 

Πρώτο συρτό. Τροµερή διαφορά, καµία σχέση, καµία σχέση, παρόλο που 

έχει γεννηθεί ο Πρώτος συρτός στα Χανιά.  

Ερ. Η διαφορά είναι και στα γυρίσµατα και στην ταχύτητα και… 

Σ.Ε. Παντού. Οι Χανιώτες στην ταχύτητα, αυτοί να τόνε παίζουνε µε 1000. 

Άλλη ταχύτητα. Εδώ πέρα είναι στο ύφος, πώς το λένε; Τι βάνεις µέσα, τι 

γυρίσµατα, τι δακτυλισµούς.  

Ερ. Μετά τον Πρώτο χανιώτικο, τι βάζετε συνήθως, τι κολλάτε;   

Σ.Ε. ∆εν έχουµε κάτι το συγκεκριµένο. Έχουµε, βλέπεις, όπως είπαµε 

προηγουµένως, τον χορευτή και αναλόγως του παίζεις. Εκεί φαίνεται ο 

οργανοπαίκτης για µένα που ξέρεις να ξεσηκώσει τον κόσµο. Αν βλέπεις το 

χορευτή ότι θέλει, τραβάει, θα πρέπει να παίξεις τραγούδια τα οποία, κατά 

κάποιον τρόπο, τόνε βοηθούνε στο αυτί για να µπορεί να χορέψει.  

Ερ. Οτιδήποτε µπορεί να κολλήσει µετά τον Πρώτο Χανιώτικο; 

Σ.Ε. Ναι. Οτιδήποτε. Και αν δε κολλά, πολλές φορές άλλος, εκεί που παίζεις, 

έρχεται και σου λέει «παίξε µου αυτό», όταν θα πιάσω µπροστά, «παίξε µου 

εκείνο», το οποίο είναι… καµία σχέση ο δρόµος που ακολουθείς εσύ µε το 

δρόµο που θέλει αυτός. Πρέπει εσύ παντοίους τρόπους να βρεις τη κλίµακα, 

να ανοιχτείς, να µην χαθεί και ο χρόνος να µην χαθεί και ο ρυθµός, τα 

πάντα. Κατάλαβες;  

Ερ. Τι εννοείτε να βρεις τι κλίµακα, σε άλλο δρόµο, σε άλλη κλίµακα πρέπει να 

το φέρω να είναι... Όλοι χρησιµοποιείται, όλοι οι λυράρηδες που τους έχουµε 
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πάρει συνέντευξή τους χρησιµοποιούν αυτή τη λέξη, το δρόµο την κλίµακα, 

είναι άλλος δρόµος αυτός είναι άλλη κλίµακα αυτή. Τι εννοείτε κλίµακα; 

Σ.Ε. Ναι, βέβαια. ∆ηλαδή θα σου φέρω ένα παράδειγµα. Αυτή τη στιγµή για να 

βγεις εδώ πέρα υπάρχεις ένας δρόµος. Εάν βρεθούµε σε κάποιο άλλο κτίριο, 

ίσως υπάρχουν και δύο δρόµοι, και τρεις δρόµοι για να βγούµε σε αυτό το 

κτίριο. Ναι λοιπόν. Στο συγκεκριµένο πες ότι υπάρχουν τρεις δρόµοι για να 

µπεις σε αυτό το κτίριο. Εγώ είµαι από τούτο…. Και έρχεται ένας και 

χορεύει ζητάει αυτό το δρόµο για να έρθει να χορέψει και άλλος πάλι άλλο 

δρόµος για να έρθει να χορέψει. Λοιπόν. Αυτός όµως που ακολουθεί δεν έχει 

καµία σχέση µε αυτό που παίζω τώρα εγώ. Και πρέπει εγώ να φροντίσω, 

δηλαδή το αποτέλεσµα να είναι τέτοιο σύµφωνα µε το δρόµο που 

ακολουθεί αυτός. ∆ηλαδή, ο Άνεµος π.χ. είναι γραµµένος από άλλη 

κλίµακα, τη κλίµακα του Ντο, ο Πρώτος συρτός είναι από τη κλίµακα του 

Μι, καµία σχέση. Εγώ δηλαδή όταν θα παίζω το Πρώτο συρτό και έρθει ο 

άλλος και µου πει «παίξε µου τον Άνεµο» πρέπει να χειριστώ έτσι το 

παίξιµό µου, τον ήχο µου, θα πάω να βάλω για να κατεβώ στο Ντο στον 

Άνεµο που µου έπιασε αυτός. Κατάλαβες; 

Ερ. Μπορείτε να πάτε από το Μι οπουδήποτε άλλου; Και στο Φα και στο Ρε; 

Σ.Ε.  Μπορείς να πας αλλά να το χειριστείς κάποιο δρόµο για να πας ή πας 

ανορθόδοξα. ∆ιακόπτεις εκεί και αρχίζεις. 

Ερ.  Θα µπορούσατε να πιάσετε τη λύρα να µας δείξετε ένα τέτοιο πέρασµα; 

Σ.Ε. Βεβαίως.  

Ερ. Και το ορθόδοξο και το ανορθόδοξο 

 (κουρδίζει) 

Σ.Ε. Ο Πρώτος συρτός λοιπόν Σπύρο είναι από δω: 

 (παίζει το σκοπό) 

 Πρώτος συρτός που είπαµε προηγουµένως ο Άνεµος  

 (παίζει λίγο την αρχή) 

 δηλαδή το άκουσµα δεν έχει καµία σχέση µε το άλλο.   

 (παίζει τον Άνεµο)    

 Έτσι ο Άνεµος, µπορείς να το γυρίσεις κάλλιστα να σου πουν παίξε µου τον 

Πρώτο το συρτό  
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 (παίζει λύρα) πιάνει ο άλλος µπροστά και λέει τον Πρώτο 

 (παίζει λύρα) εδώ λίγο κολλά µε τον Πρώτο συρτό. Αλλά σαν αρχή του, 

καµία σχέση µε τον Πρώτο συρτό.  

Υπάρχουν άλλα τελείως πες κάνα τραγούδι ρε Χαράλαµπε που να µην 

ταιριάζει καθόλου. 

Χ. Μπορεί να είναι κι από διαφορετική σκάλα τελείως. 

Σ.Ε. Αυτό, αυτό, ναι, ναι.   

Χ.  Να σου πούµε τον Άνεµο και να σου πούνε µετά το Ψαρά, ας πούµε. 

Σ.Ε. Ναι, ναι. Π.χ. αυτό. 

 (Παίζει λίγο από τον Άνεµο και λίγο από το Ψαρά) 

Ερ.  Τι κάνεις; 

Σ.Ε. Κάνεις κάτι 

 (παίζει και ενώνει τους δύο σκοπούς για να δείξει πως γίνεται) 

 Κάνεις ένα ελιγµό και όπου σου κάτσει. Ειδάλλως αν δεν σου κάτσει κάνεις 

αυτό. 

 (παίζει µε άλλο τρόπο τη σύνδεση) 

 Λες στο λαουτιέρη «πιάσε το ακκοπανιαµέντο του τέτοιου…» 

Ερ.  Tου νέου δρόµου.  

Σ.Ε. Ναι, ακριβώς. Ούτως ώστε να µην σταµατήσει το κοµµάτι, για να µην 

γελοιοποιηθείς από κάτω, να λένε «τι διάολε παίζει αυτός». 

 (παίζει λύρα). 

 Έχει πιάσει αυτός τη κλίµακα του Φα 

 (συνεχίζει το προηγούµενο π.χ.) 

 Αν το πετύχεις το παίξιµο αυτό και το βγάλεις την ώρα της δράσης. 

Εξάλλου πολλοί τα ακούνε Σπύρο, λίγοι τα καταλαβαίνουνε. Μην νοµίζεις 

ότι… 

Ερ. Εαν δεν σας πει κάποιος από κάτω πάµε τον Άνεµο, πάµε… 

Σ.Ε. Σαν αρχή εννοείς ή στην πορεία; 

Ερ. Στην πορεία. Αν δεν σας πει κάποιος κάτι από κάτω, εσείς το πρώτο 

πράγµα που σκέφτεστε, σας έρχεται στο µυαλό για να πάτε κάπου, ποιο 

είναι; ∆ηλαδή ποιο είναι το κίνητρο ώστε να πάτε κάπου; 

Σ.Ε. Ένα λεπτό. ∆ηλαδή στην πορεία; 
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Ερ. Εσείς π.χ. έχετε ξεκινήσει µε τον Πρώτο συρτό. Μετά αυτός µπορεί να πει 

«πάµε Άνεµο» και µετά δεν λέει τίποτα, κάνετε εσείς κουµάντο; 

Σ.Ε. Α! Σε αφήνει στη δική σου κρίση. Αυτό είναι ποιο εύκολο πράγµα.  

Ερ. Τι σας έρχεται τότε στο µυαλό; Σας έρχεται κάτι που να είναι στην ίδια 

κλίµακα ας πούµε; 

Σ.Ε. Ε! Βέβαια, βέβαια. Να δεις πώς κολλούνε. Και εσύ όταν χτίζεις ένα τοίχο, 

αν δεν του βάλεις ένα κενό και ένα µε ξύλο θα είναι άσχηµο. Προσπαθείς να 

βάλεις αυτό το οποίο κολλά. Εκεί, στην περίπτωση, στο δρόµο εκείνο που 

ακολουθείς. Γιατί να ξεφύγεις από κει να πας εκεί, βάλε το άλλο που είναι 

στο δρόµο εκείνο. Π.χ. σου λέει ο άλλος  

  (παίζει λύρα) 

Αυτό. Χανιώτικο. Γιατί να πας απ’ αλλού;  

(παίζει λύρα) 

∆εν κολλάει το ένα µε το άλλο. ∆εν έχουν καµία σχέση. Μετά που θα 

παίξεις αυτό µπορεί να βάλεις κάτι άλλο.  

(παίζει λύρα).  

Αυτό έχει πρώτο και δεύτερο µέρος.  

(παίζει λύρα)  

Και σε πάει στον ίδιο δρόµο.  

(παίζει λύρα) 

Πάει στον ίδιο δρόµο.  

(παίζει λύρα) 

Υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό είναι βέβαια και η πείρα. Και το 

σπουδαιότερο, όταν πας σε ένα γλέντι Σπύρο και ξέρεις τρία κοµµάτια ή 

τέσσερα ή πέντε, για κακή σου τύχη δεν έχεις περιθώριο επιλογής. Όταν 

παίζεις επάνω εκεί και την κρητική µουσική την παίζεις στα δάκτυλα σου 

επάνω, κοµπολόι, θα βρεις και θα βάλεις. Αλλά είναι πολλοί οι οποίοι δεν 

ξέρουνε και ο Χαράλαµπος το έχει διαπιστώσει, δεν ξέρουνε παρά µόνο 

τέσσερα – πέντε, άντε δέκα κοµµάτια. Πολλά είπα και περιορίζονται… 

Ξέρεις ποιος το κάνει αυτός; 

Γ.Χ. Καλά είναι πολλοί. 

Σ.Ε. Όχι κάνει τον επαγγελµατία. 
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Γ.Χ. Το ζήτηµα είναι ότι… 

Ερ. Μπορούν να βγάλουνε γλέντι όµως µε τρία - τέσσερα τραγούδια; 

Σ.Ε. ∆υστυχώς ο κόσµος τους αποδέχεται, Σπύρο. Αυτό είναι το τραγικό. 

Λοιπόν, δυστυχώς. Φέρνουµε µεγάλη ευθύνη Σπύρο, διότι εµείς φτιάχνουµε 

τον κόσµο. Εγώ έτσι το βλέπω. Εµείς ότι δώσεις στον κόσµο αυτό θα πάρει. 

Έτσι δεν είναι; 

Ερ. Μια που έχουµε τη λύρα τώρα, είπατε προηγουµένως, µπορείτε να µας 

δείξετε ένα γύρισµα του Πρώτου πως το παίζουνε οι Χανιώτες και πως το 

κάνετε εσείς οι Ρεθυµνιώτες; 

Σ.Ε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. 

 (παίζει λύρα) 

 Κάτι τέτοιο τώρα είναι από εκείνη τη µεριά, αλλά και ο κάθε λυράρης 

Σπύρο βάνει τη δικιά του σφραγίδα. Αυτό το παίξιµο είναι µεταξύ… πώς να 

το πω τώρα, δεν ξέρω και τους βιολάτορες παλιά στα Χανιά, όπως ήτανε ο 

Ναύτης… Καλά, εγώ δεν µπορώ να πω τίποτα για τον Ναύτη. Αυτό το 

πράγµα το έπαιζε λίγο ο Μουντάκης έτσι. Πάµε στο δεύτερο µέρος.  

 (παίζει λύρα) 

 ∆ηλαδή να σου πω κάτι πιο…  

Ερ. Αυτό είναι όπως το έπαιζε ο Μουντάκης; 

Σ.Ε. Ναι. Τέτοιο το παίξιµο του Μουντάκη, δηλαδή παρόλο που αυτός είχενε 

πάρει µεγάλες βάσεις από τα Χανιά. Συνεργαζόταν τότε µε τον 

Κουτσουρέλη, ναι, ο Μουντάκης πολλά χρόνια. 

Ερ. Το κισσαµίτικο… το κισσαµίτικο… 

Σ.Ε. Το κισσαµίτικο. Το κισσαµίτικο. 

Ερ. ∆ηλαδή λίγο που άκουσα, οι Ρεθυµνιώτες εµπλουτίσανε περισσότερο… 

Σ.Ε. Ου! Ου! ∆ε λες τίποτα.  

Ερ. Στολίδια πολλά… 

Σ.Ε. Άµα τα ακούσουν οι Χανιώτες… 

Ερ. Να πούµε ότι είναι πιο καλοφτιαγµένο… όχι καλοφτιαγµένο, λάθος ο όρος, 

λίγο εµπλουτισµένο. 

Σ.Ε. Εγώ θα το πω και όποιος θέλει ας µην το δεχτεί. Επήραµε πάρα πολλά 

κοµµάτια από τα Χανιά, έτσι είναι Χαράλαµπε, πάρα πολλά τα έχουνε 
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γεννήσει οι Χανιώτες οργανοπαίκτες. Τους έχουνε δώσει άλλο παίξιµο, 

προς το καλύτερο, οι Ρεθυµνιώτες. Πάρα πολλά. ∆εν αφορά το παίξιµο των 

παικτών αυτών, υπάρχουν φοβερά κοµµάτια τα έχουν εκτελέσει στα βιολιά 

βέβαια, αλλά η λύρα επήραµε πολλά κοµµάτια, πάρα πολλά, και τα 

παίξαµε πάρα πολύ ωραία. Τα αποδώσαµε οι οργανοπαίκτες της εποχής 

εκείνης. Και συνεχίζουµε, και τα αποδώσαµε ωραία δισκογραφικά, και δεν 

το λέω εγώ, φαίνεται, είναι καταγεγραµµένο. ∆εν υπάρχει περίπτωση να 

τα… µόνο τα πιάσεις ποια είναι, φαίνονται.  

Ερ. Να περάσουµε λίγο στο όργανο. Μπορείτε να µας πείτε γιατί βάζετε τη 

λύρα και την βαστάτε µε αυτόν τον τρόπο και δεν την βάζετε στο πλάι στο 

µάγουλο, όπως κάποιοι άλλοι; 

Σ.Ε. Α! ∆ιότι Ειρήνη το…η λύρα κινιέται. Όταν την βάζεις έτσι κάπου την 

περιορίζεις. Είναι απλά, π.χ. ο Σκορδαλός έτσι έπαιζε, έτσι, µε το δοξάρι. 

 (γρατζουνάει τη λύρα) 

 έτσι…. Κοιτάξτε, να δείτε τη κάνει η λύρα. 

Ερ. ∆ηλαδή τη βαστούσε στο… στη βάση. 

Σ.Ε. Ακριβώς έτσι. 

 (παίζει λύρα)  

 ∆ηλαδή γίνεται αυτό το πράγµα. 

(παίζει λύρα) 

 Υπάρχουν δηλαδή πολλές φορές χορδές που παίζουνε που δεν τις πατάµε. 

Είναι οι λεγόµενες ‘κουφές νότες’, νεκρές, δηλαδή και εδώ, στον Πρώτο 

συρτό, το ίδιο είναι.  

 (παίζει λύρα) 

 Τι γίνεται εδώ; Όταν εγώ λοιπόν περιορίσω τη λύρα, θα παιχτεί αυτό το 

πράγµα. Πολλές φορές οι οργανοπαίκτες αναγκάζονται και κάνουν αυτό το 

πράγµα, στο χέρι, ανορθόδοξο… 

Ερ. Κουνάνε το δοξάρι, δηλαδή. 

Σ.Ε. Μπράβο, ανορθόδοξο. 

Ερ. Αντί για τη λύρα. 

Σ.Ε. Ναι.  

Ερ. Μειώνουνε την περιστροφή του δοξαριού όταν κινείται η λύρα. 
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Σ.Ε. ∆ηλαδή, είναι οργανοπαίκτες πάρα πολλοί που χρησιµοποιούν το κάθισµα 

της λύρας πάνω στο πόδι, κατά τη γνώµη µου είναι ανορθόδοξο. Είναι πάρα 

πολλοί οργανοπαίκτες, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ο Ροδάµανθος κρατάει το 

δοξάρι έτσι. Κατά τη γνώµη του είναι σωστό, ο καθένας όπως το βλέπει. Το 

σωστό τη λύρας είναι πάντως αυτό. Γι’ αυτούς τους λόγους. 

Ερ. Για να µπορεί να κουνιέται. 

Ερ. Για να µπορεί να γυρνάει η λύρα. 

Σ.Ε. Πολλοί δεν το προτιµούνε αυτό το στιλ, γιατί γλιστράει η λύρα και µε τον 

φόβο µη σου φύγει κρατάς αυτή τη στάση. Γι’ αυτό. Πιο πολύ.  

Ερ.  Θέλετε να µας ονοµάσετε τα όργανα… τα µέρη του οργάνου, πώς τα λέτε. 

Σ.Ε. Ναι, βεβαίως. Η λύρα, Ειρήνη, φτιάχνεται από πολλά ξύλα µπορούµε να 

πούµε. Το πιο οργανικό λένε οι οργανοποιοί, ότι είναι η µουριά. Η µουριά, 

µετά έρχεται η καρυδιά, η τριανταφυλλιά, ο ασφέδαµος, και…και… Αυτή 

είναι από µουριά, την παρατηρείτε. Το καπάκι είναι από κατράνια. 

Κατράνια, ξύλα δηλαδή παλιά δοκάρια τα οποία τα βάζανε στις παλιές 

οικοδοµές, υπόγεια, κατώγια, τέλος πάντων τα οποία βέβαια δεν υπάρχουνε 

αυτά τώρα, άµα το µυρίσεις κιόλας σου βγάζει µια άλφα µυρωδιά, έντονη 

µυρωδιά σιγά - σιγά να το µυρίσετε… Όταν είναι και φρέσκο το όργανο από 

‘κει καταλαβαίνεις αν είναι… βγάζει µια πολύ έντονη µυρωδιά. Αυτό το 

βάζανε µια φόρα, λένε οι γιαγιάδες, οι παλιοί ανθρώποι, στις κασέλες, για 

να µην… ο σκόρος την έντονη µυρωδιά που βγάνει, να µην µπαίνει ο σκόρος 

µέσα, σκεφτείτε δα. Λοιπόν, τα µέρη της λύρας είναι αυτό λέγεται το 

σκάφος της λύρας από δω και κάτω. Το σκάφος. Αυτό είναι το λεγόµενο 

καπάκι το οποίο εδώ παίζει τη µεγαλύτερη σηµασία, όταν το φτιάξει ο 

οργανοποιός, δηλαδή και φτιαχτεί µέσα αυτό εδώ µέσα το κουφάρι, πλέον 

έχει φτιαχτεί η φωνή της λύρας. Τίποτα άλλο δεν µπορεί να επέµβει 

κανένας, δηλαδή ότι φωνή βγάζει την έχει φτιάξει ο οργανοποιός µέχρι 

τότε. Εδώ είναι ο λαιµός της λύρας, αυτό είναι το κεφάλι ή χοχλιός, έτσι 

λέγεται, αυτά είναι τα κλειδιά ή στριφτάλια, αυτός είναι ο καβαλάρης ο 

µεγάλος της λύρας ή γέφυρα. Να οι χορδές και ο µικρός καβαλάρης από 

πάνω. Τα µάτια της λύρας εδώ, ο στύλος ή ψυχή της λύρας, άµα λείπει 

αυτό Σπύρο η λύρα δεν παίζεται µε τίποτα. Και άλλα βέβαια αλλά ένα 
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παραπάνω αυτό. Επειδής λένε ότι µεταβιβάζει τον ήχο µέσα στο ηχείο της 

λύρας. Και το βιολί έχει από κάτω το ίδιο πράγµα, αλλά είναι πολύ 

δύσκολο άµα βγει να µπει.  

Ερ. Το µετακινείται καθόλου αυτό; 

Σ.Ε. Αυτό; Καµιά φορά, ναι. Καµιά φορά. Συνήθως νοµίζω, απ’ ό,τι µου έχουνε 

πει οργανοποιοί όσο πηγαίνει πιο πάνω αυτό το πράγµα, προς τα ‘δω 

δηλαδή, αυτή η απόσταση πρέπει να είναι ορισµένους πόντους. Όσο πάει 

προς τα πάνω γίνεται ο ήχος πιο µπάσος.  

Ερ. Αυτό ξεκολλάει; 

Σ.Ε. Ναι, αυτό είναι µετακινούµενο. Όσο το πας πιο κάτω γίνεται πιο πρίµα, 

δηλαδή πιο στεγνή η φωνής της, λέµε. Και είναι και αυτό, όσο το 

χαµηλώνεις και ακουµπάει αν παρατηρήσεις εδώ, υπάρχει ένα κενό εδώ, 

στον καβαλάρη από κάτω ένα µικρό κενό. 

Ερ.  Μεταξύ καπακιού και… 

Σ.Ε. Μπράβο, ναι. Αυτό άµα πατήσει τελείως και φύγει, δεν παίζει, 

καταλάβατε; Είναι σαν να την κρατάς από τη µύτη. Καθόλου δεν παίζει. 

Όσο υψώνει αυτό πιο όγκο βγάνει η λύρα, αλλά πολλές φορές δεν 

µαρτυράνε οι τελευταίες, δηλαδή γίνεται πιο πολλοί φασαρία.  

Ερ. Οι πιο χονδρές, δηλαδή.  

Σ.Ε. Ναι, ναι, ναι. ∆ηλαδή παίζει µεγάλο ρόλο αυτό το πράγµα στο όργανο. Όσο 

το κατεβάζεις πάλι γίνεται πιο πρίµο, αναλόγως και τα γούστα του 

οργανοπαίκτη.  

Ερ. Εσείς από… εσείς πειράζετε από το όργανο διάφορα πράγµατα; 

Σ.Ε. Όχι, όχι. Συνήθως όταν σου αρέσει ο όργανο, εγώ την έχω βρει εκεί και µ’ 

αρέσει και ο οργανοποιός µου είπε «εκεί καλά είναι»… την έψαξα πάνω 

κάτω.  

Ερ. Όταν την αγοράσατε την ψάξατε; 

Σ.Ε. Ναι, ναι. Την έψαξα. Και πιο πάνω και πιο κάτω. Εκεί µ’ αρέσει πιο πολύ. 

Εκεί µαρτυράει πιο καλά. Ο ήχος είναι πιο ιδανικός.  

Ερ. Από πού την έχετε αγοράσει; 

Σ.Ε. Την έχω πάρει από τον Μουνδριανάκη το Στέλιο.  

Ερ. Έχει κατάστηµα στο Ρέθυµνο; 
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Σ.Ε. ∆εν έχει κατάστηµα στο Ρέθυµνο. Ρεθυµνιώτης είναι αλλά έχει 

κατάστηµα στα; Χανιά. Αλλά έχω… Έξι λύρες έχω. Και από τον 

Μουνδριανάκη το Στέλιο και από το Σταγάκη το Μανόλη ο οποίος είναι 

στο Ρέθυµνο, άλλες δύο, από τον Αλεφαντινό τον Μανόλη, ο οποίος έχει 

πεθάνει γύρω στα εφτά χρόνια, αλλά είναι µια ωραία λύρα, έχω.  

Ερ. Όταν παίζατε στο βαλιτσάκι… 

Σ.Ε. Ναι, αυτή η λύρα, εκείνη είναι του Αλεφαντινού. Γιατί έχετε δύο µαζί; 

Σ.Ε. Σπύρο γιατί πολλές φορές θα µας σπάσει καµιά ή θα µας σπάσει κάποια 

χορδή, ιδίως σε κάνα νυφικό χορό, και για να µην σταµατήσω βέβαια στη 

µέση κουρδίζω την άλλη µαζί µε την άλλη και την αρπάζω την άλλη και 

αρχίζω να παίζω κατευθείαν. 

Ερ.  Οι χορδές που αγοράζετε από τι υλικό είναι; 

Σ.Ε. Μέταλλο είναι. Απλώς είναι χορδές που δεν σκουριάζουν, δηλαδή αν 

παρατηρήσεις είναι ένα απλό σύρµα το οποίο έχει κάποιο περιτύλιγµα 

απάνω. Αυτή η λεπτή χορδή που βλέπεις έχει κι άλλο πιο λεπτό 

περιτύλιγµα. ∆εν ξέρω αν τη ξεχωρίζεις. Έχει κάποιο γραµµίτσες. 

Ερ. Είναι αυτή η Ντογκάλ  

Σ.Ε. Ντογκάλ, ναι.  

Ερ. Μάλιστα. Μας λέγανε και στις Μέλαµπες ότι από τότε που βγήκανε αυτές 

οι χορδές δεν τραυµατίζαοταν τα νύχια τους. Ενώ παλιότερα… 

Σ.Ε. Βάζανε τα νύχια τους. Ετρώγανε εδώ πέρα. Και εγώ έχω παίξει. Ήτανε οι 

αλουµινένες χορδές, αυτή ήτανε σκέτη, ήταν απλό σύρµα. Και έπαιζες 

δηλαδή… αυτή ήτανε µε αλουµίνι και αυτή ήταν πάλι κόκκινη χορδή, η 

οποία αυτή κυκλοφορεί και σήµερα οι κόκκινες χορδές. Και σου ‘τρωγε µε 

το συνεχές παίξιµο εδώ πέρα το αλουµίνι σου έτρωγε το δάκτυλο. Και όταν 

είχες πολλά γλέντια κάποια στιγµή το νύχι σου εδώ πέρα τρυπούσε και 

έµπαινε µέσα το κρέας, φοβερούς πόνους, εγώ δεν το έφταξα αυτό, έπαιξα 

και ‘γω. 

Ερ. Η κόκκινη χορδή τι ήτανε χάλκινη; 

Σ.Ε. Αυτή η κόκκινη χορδή Μπάµπη από τι υλικό ήτανε; 

Γ.Χ. Ίσως από χαλκό, ή… Πάντως δεν ήτανε τυλιχτή όπως αυτές.  
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Σ.Ε. Να σκεφτείτε ότι η κάθε χορδή, η κάθε χορδή από αυτή κάνει γύρω στις 

1700 δρχ. Εκεί, πολύ παραπάνω. Και αυτή, οι άλλες χορδές εκάνανε 30 

δρχ., 50 αναλόγως. Ή 10. Αυτή η πρώτη, η Λα δεν έκανε ούτε πέντε 

λεπτά.  

Ερ. Το κούρδισµα πάντα το κάνατε ΜΙ – ΛΑ – ΡΕ; 

Σ.Ε. ΛΑ –ΡΕ – ΣΟΛ. 

Ερ. ΛΑ –ΡΕ –ΣΟΛ, συγγνώµη.  

Σ.Ε. ΛΑ –ΡΕ –ΣΟΛ, πάντα. 

Ερ  ΛΑ –ΡΕ –ΣΟΛ πάντα έτσι; 

Σ.Ε. Ναι. Αυτό το κούρδισµα έφταξα εγώ. Άλλο αν είναι και τετράχορδη και 

βάνεις ΜΙ –ΛΑ –ΡΕ –ΣΟΛ. 

Ερ. Στο Ρέθυµνο υπάρχουνε εδώ λυράρηδες που παίζουνε βιολόλυρα, ας πούµε, 

µε τέσσερις χορδές; 

Σ.Ε. Πώς δεν υπάρχουνε; Είναι πολύ πιο εύκολη, να παίξεις βιολόλυρα. Θα σου 

πω γιατί. ∆ιότι, πολλές φορές κατεβαίνεις εδώ, εδώ είναι άλλη οκτάβα. 

Τρεις νοµίζω έχει η λύρα, αν θυµάµαι. 

Γ.Χ. Τέσσερις. 

Σ.Ε. Ναι. Μπορείς να παίξεις και να µπορείς να κατεβαίνεις και εδώ. Στην 

προκειµένη περίπτωση παίζεις την µια… 

Ερ. Χρησιµοποιούνε τη βιολόλυρα σε γλέντια; 

Σ.Ε. Α! ∆εν την χρησιµοποιούν, όχι. Ίσως χρησιµοποιούν κάτω στη Σητεία, 

ακόµα. ∆εν ξέρω. 

Ερ. Όχι. Εδώ, για Ρέθυµνο µιλάω. 

Σ.Ε. Όχι, όχι. Μόνο αν παίξουµε κάνα νησιώτικο, είναι αυτές οι ίδιες οι λύρες. 

Βιολόλυρα γνήσια εδώ δεν έχω δει. ∆ηλαδή που έχει και το σχήµα του 

βιολιού. Έχεις δει;  

Γ.Χ. Εδώ στο Ρέθυµνο, όχι.  

Σ.Ε. Παίζεις κανονικά σαν λύρα… ∆εν έχω δει εγώ τέλος σπαντων. Απλά έχει 

µία ακόµη χορδή, αλλά τι γίνεται. Είναι πολλοί που παλιά… τώρα δεν το 

κάνουν, βέβαια, είναι πολλοί που θέλουν να φτιάξουν µια βιολόλυρα, κι έχει 

αυτό το σχήµα απλώς είναι πιο φαρδιά η γλώσσα, δηλαδή κάπου εδώ και 

παίρνει και τη µία εκεί.  
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Ερ. Εκείνα τα σηµαδάκια, εκείνα τα καρφάκια, τι είναι; Τα βάζουνε οι 

οργανοποιοί για ποιο λόγο; 

Σ.Ε. Εδώ είναι τα πατήµατα, τα τέσσερα πατήµατα τα βασικά της λύρας, αλλά 

οι περισσότεροι δεν έχουνε ιδέα από παίξιµο, και όλα είναι λάθος. 

Γ.Χ. ∆εν αντιστοιχούν αυτά… 

Σ.Ε. Ακριβώς. Είναι πιο πολλύ για λόγους… τα βάνουνε εκεί πέρα υποτίθεται 

για να τα βλέπεις ποιος οργανοπαίκτης… 

Ερ. Τι είναι αυτά, σηµαδάκια… 

Σ.Ε. Σηµαδάκια…οι νότες είναι εκεί πέρα. 

Ερ. Των θέσεων; 

Σ.Ε. Των θέσεων, των θέσεων. 

Ερ. Από τι υλικό; 

Σ.Ε. Πολλές φορές είναι και από φιλντίσι. Είχα δει µια φορά το Σταγάκη το 

Μιχάλη τον συγχωρεµένο…ε! πλαστικό, π.χ. αυτό. Πες ότι είναι συµπαγή, 

ανοίγει µια τρύπα… 

Γ.Χ. Ε. Τότε είναι πιο εύκολο. 

Σ.Ε. Μετά το κρύβει µέσα και µετά το κόβει. ∆εν είναι τίποτα το φοβερό. Απ’ 

ό,τι βλέπω και αυτό το ίδιο πρέπει να είναι.  

Ερ. ∆ηλαδή έχει τρυπίτσα εκεί που το βάζει; 

Σ.Ε. Ναι το τρυπάει, αν παρατηρείτε αυτό είναι διαφορετικό από τα άλλα. 

Ερ. Έχω µια απορία. Εκείνη την παλιά εποχή, ο Σκορδαλός και οι υπόλοιποι, 

πώς κουρδίζανε, αφού δεν είχανε µηχανήµατα, πώς παίρνανε το Λα; 

Σ.Ε. Στην τύχη. Στην τύχη. Ξέρεις αυτή η γενιά των οργανοπαικτών ήταν τόσο 

πολύ εξοικειωµένη µε τον ήχο που, τι να σου πω. Και στην προκειµένη 

περίπτωση, άµα µου πεις και µένα ότι ξεκουρδίστηκε η λύρα και καθώς 

την κουρδίζω, να µου πεις καλά είναι τώρα, πιο πάνω, πιο κάτω, θα πέσω 

κοντά στο Λα, δεν υπάρχει περίπτωση. ∆ηλαδή στο λιανικό κούρδισµα 

είναι ο µέσος όρος… 

Ερ. Εµείς σήµερα έχουµε ακούσµατα του Λα, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχανε. 

Σ.Ε. ∆εν είχανε. Κοίταξε να δεις. Και ο Σκορδαλός και ο Μουντάκης έχουνε 

κάνει και χαµηλά κουρδίσµατα και ψηλά. Ο Σκορδαλός έχει παίξει σε πάρα 
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πολλούς δίσκους µε κούρδισµα πολύ - πολύ χαµηλό. Έχει γράψει και σε 

πολύ ψηλό κούρδισµα. ∆ηλαδή έναν τόνο παραπάνω. Στο Σι κοντά.  

Ερ. Το δοξάρι σας… Καταρχήν από τι αποτελείται το δοξάρι; 

Σ.Ε. Το δοξάρι;  

Ερ. Μπορείτε να ονοµάσετε τα µέρη του; 

Σ.Ε. Ναι. Το δοξάρι πολλές φορές λέγεται και τόξο. Το έχει το όργανο αυτό και 

λέγεται τοξωτό όργανο. Έγχορδο τοξωτό όργανο και όχι έγχορδο όργανο, 

γιατί διαφέρει από το. Λοιπόν… Το δοξάρι, έχω ακούσει δεν έχω δει βέβαια, 

ότι παίζει µεγάλη σηµασία στο όργανο. Καταρχάς υπάρχουν δοξάρια από 

7000 µέχρι και 400.000 δρχ. δοξάρι. Και να ανεβούµε παραπάνω, γιατί 

παίζει µεγάλο ρόλο η τρίχα, το βάρος, ειδικά εδώ µπροστά… Γιατί όταν 

παίζεις π.χ. εδώ, το δοξάρι παίζει µεγάλο κουµάντο στο παίξιµο, όπως σε 

όλα τα τοξωτά όργανα. Λοιπόν. ∆εν πρέπει να εφαρµόζεις πολύ δύναµη εδώ, 

γιατί άµα εφαρµόσεις ο καρπός σου δεν θα έχει ύστερα την ευαισθησία για 

να αποδώσεις σωστά. Και όταν το δοξάρι σου είναι ελαφρύ, π.χ. και αυτό 

είναι ελαφρύ, αναγκαστικά το πιέζεις για να παίξεις και δεν θα έχεις πλέον 

την απόδοση που πρέπει να έχεις. Πρέπει να είναι λοιπόν βαρύ το δοξάρι 

εδώ. Όταν είναι… 

Ερ. Στο πάνω άκρο του.  

Σ.Ε. Ναι. Όταν είναι… λένε πως υπάρχουν δοξάρια που έχουν υδράργυρο µέσα 

κούφια γι’ αυτό είναι και ακριβά. Και έχει µοναχό του, δηλαδή το βάρος το 

ιδανικό χωρίς να το πιέζεις εσύ. Αυτά συνήθως για τα βιολιά… 

Ερ. Για τη λύρα υπήρχε δοξάρι σε τοξωτό σχήµα, παλιά; 

Σ.Ε. Υπήρχε. Ήταν ακριβώς σαν το τόξο. Ένα πολύ βαρύ, είχε άλλο εδώ είχε… 

Ερ. Προλάβατε εσείς κανένα; 

Σ.Ε. Πως δεν πρόλαβα; Έχω παίξει πολλές φορές. Αλλά δεν είναι το ιδανικό, 

όµως. ∆εν µπορείς να παίξεις. Η τρίχα του, πολλές φορές, για να απαντήσω 

στην Ειρήνη, είναι από πλαστικό ή από ζωικό. Ναι, ζωική. Αυτό µπορείς 

να το δεις όταν είναι από ζωικό, όταν πάρεις µία, της βάλεις φωτιά, θα 

µυρίσει αν είναι ζωική. Αλλά τα περισσότερα δοξάρια είναι από πλαστικό.  

Ερ. Αυτό εδώ είναι από πλαστικό; 
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Σ.Ε. Αυτό να σας πω… Ειρήνη δεν το έχω κοιτάξει, µάλλον από πλαστικό είναι. 

Φαίνεται.  

Ερ. Κάτω στη βάση του τι έχει; Αυτό που βιδώνεται τι είναι; 

Σ.Ε. Είναι ένα σύστηµα εδώ πέρα τα οποίο τεντώνει τη τρίχα. Και είναι 

αναλόγως τον οργανοπαίκτη. Εµένα µ’ αρέσει π.χ. να είναι πολύ 

τεντωµένο, όχι πολύ, λιγάκι τραβηγµένο από το ξύλο. Γιατί έχω ελευθερία 

στο χέρι εδώ πέρα και πολλές φορές γυρνάει και το ξύλο και ακούγεται ένας 

ήχος, θόρυβος παράξενος. Είναι άλλοι που δεν το θέλουν έτσι, το θέλουν 

έτσι. Πιο χαλαρό. Αυτά είναι γούστα. Και αυτό το έχουν βάλει, όταν 

παίζεις τεντώνει πιο πολύ.  

Ερ. Μπορείτε να µας παίξετε, τι είναι αυτό όταν γυρνάει το ξύλο κι ακούγεται; 

Σ.Ε. Ναι, ναι. Έτσι ακούγεται ένας θόρυβος… Άµα τ’ αφήσεις έτσι. 

Ερ. Αν είναι χαλαρό δηλαδή; 

Σ.Ε. Ναι, ναι.  

  (γρατζουνάει τη λύρα για να δείξει αυτό το άκουσµα µε χαλαρό δοξάρι) 

 Ακουµπάει το ξύλο και όπως έρχεται η ρετσίνι για να αγριεύει τι δοξάρι 

έχει και εκείνο και (παίζει λύρα), ακούτε τη διαφορά; 

 Μια φορά έπαιζα σε ένα γλέντι το είχα ξεχάσει να το τεντώσω, δεν ξέρω, 

και µου ένα «ένας θόρυβος ακούγεται από κάτω», εγώ δεν το είχα πάρει 

χαµπάρι γιατί είχα και τα λαούτα και βλέπω το δοξάρι και ήταν έτσι. Το 

τέντωσα, του λέω, «το ακούς τώρα;», «Όχι» µου λέει, «τι διάολο ήταν;» 

Ερ. Υπάρχουν δηλαδή οργανοπαίκτες που θέλουν να ακούγεται αυτό; 

Σ.Ε. Όχι. Όχι, ίσα - ίσα. Απλώς είναι ορισµένοι και µε το κράτηµα του δοξαριού, 

αλλά όταν υπάρχει ελευθερία στον καρπό, κάποια στιγµή θα γυρίσει το 

δοξάρι και θα γυρίσει έτσι, αλλά άµα είναι λιγάκι τεντωµένο έτσι, σε 

έµενα αυτό συµβαίνει, δεν ξέρω σε άλλους.  

Ερ. Εσείς κουνάτε τον αγκώνα όταν παίζετε; 

Σ.Ε. Όχι, αυτό είναι λάθος. Εντάξει, να κουνείς τον αγκώνα σε ένα χορό, που ή… 

το παίξιµο είναι τέτοιο που πρέπει να τραβήξει. Αλλά αν το παίξιµο 

  (παίζει λύρα), λάθος.  

 ∆εν έχεις την ευαισθησία στο παίξιµο, δηλαδή.  
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 (παίζει λύρα), σας το έπαιξα προηγουµένως, δεν µπορώ µε τίποτα να παίξω, 

ενώ  

 (παίζει µε άλλο τρόπο λύρα) 

Ερ. Πιο σηµαντικό είναι η λύρα µε την στροφή της και λιγότερο το δοξάρι µε 

τον αγκώνα. 

Σ.Ε. Αυτά τα κάνει, Ειρήνη, η πείρα. Βλέπεις δηλαδή τα παράξενα στην πορεία 

τα λάθη σου και τα διορθώνεις.  

Ερ.  Κύριε Στρατή, µε ένα λαούτο παίζετε ή µε δύο; 

Σ.Ε. Συνήθως παίζω µε δύο.  

Ερ. Γιατί; Σας αρέσει πιο πολύ; 

Σ.Ε. Ή ένα λαούτο και µια κιθάρα. ∆εν είναι πως µ’ αρέσει, δεν επωµίζεται 

τόση ευθύνη ο λαουτιέρης ο ένας όσο αποκοµίζεται ο άλλος. ∆ιότι το 

λαούτο είναι ένα πολύ κουραστικό όργανο. Πολλές φορές θα παίξουµε σε 

κάνα γλέντι και µου λέει ο λαουτιέρης: «Κατέβα να φύγουµε». «Μα δεν 

έχει φύγει ακόµα κανένας». «Κατέβα, κουράστηκα». Είναι όντως 

κουραστικό. Λοιπόν. Κι αναγκάζεται πολλές φορές ο λαουτιέρης να παίζει 

το ρόλο της κιθάρας. Ο Χαράλαµπος το ξέρει πολύ καλά, ή όταν λείπει η 

κιθάρα να παίζει το ρόλο του άλλου λαουτιέρη. Ή ο λαουτιέρης ο δεύτερος 

που υπάρχει, όταν λείπει η κιθάρα να παίζει το ρόλο της κιθάρας. Όταν 

είναι τα λαούτα καλά, συνεργάζονται και το πρώτο ρόλο του… πρώτου, 

πάντα είναι ο αριστερά καθήµενος, υποτίθεται είναι ο πιο καλός, όταν είναι 

και τα δυο λαούτα καλά, ξεκουράζει ο ένας τον άλλον. Αναλαβαίνει την 

ευθύνη του άλλου, του λέω «παίξε τον πρώτο ρόλο», «παίξε συ τον άλλον 

ρόλο».   

Ερ. Μπορούν να παίξουν και τα δύο λαούτα τον πρώτο ρόλο; 

Σ.Ε. Πώς δεν µπορούνε; 

Ερ. Να κάνουν πατήµατα… 

Σ.Ε. Πώς δεν µπορούνε, άµα είναι όµως καλοί και να ξέρουν τι ψάχνουν επάνω.  

Ερ. Εσείς όµως προτιµάτε ν’ ακούτε το ένα λαούτο να παίζει µπάσο, σαν την 

κιθάρα; 

Σ.Ε. Σπύρο, εµένα µου αρέσει το σωστό. Όταν ακούσω και τα δυο όργανα να 

βγαίνουν σωστά, εγώ τρελαίνοµαι, ενθουσιάζοµαι. ∆εν κάνω διακρίσεις 
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εγώ, αλλά πολλές φορές οι δύο καλοί λαουτιέρηδες δεν πάνε µαζί. Γιατί 

συνουρίζονται τη θέση, να πούµε κάτι να γελάσουµε κιόλας.  

Ερ. Η κιθάρα από πότε εµφανίστηκε στα σχήµατα τα δικά σας; 

Σ.Ε. Η κιθάρα, Σπύρο… ανέκαθεν. ∆εν είναι τελευταία της µόδας. Αν πάρεις 

παράδειγµα από τους παλιούς οργανοπαίκτες, ο Σκορδαλός είχενε γράψει 

µε κιθάρα. 

Γ.Χ. Από το ’60 και µετά, κανονικά.  

Σ.Ε. Μα πώς το λένε το τραγούδι… οι Μαχαιριές πληρώνονται… Και παίζει κι 

άλλος ένας… 

Γ.Χ.  Με τον Μανιά το τραγουδάει και το παίζει µε κιθάρα. 

Σ.Ε. Ναι, ναι. Παίζει κιθάρα τόσα ανορθόδοξα δεν ξέρω ποιος είναι. Παλιά και 

πιο παλιά ακόµη ήταν η κιθάρα. ∆ηλαδή να πω πως είναι εβδοµήντα - 

ογδόντα χρόνια; Εκατό;  

Γ.Χ. Στην άλλη Κρήτη είναι από την αρχή.  

Σ.Ε. Μπράβο. Στην Ιεράπετρα, Σητεία, εκεί το βιολί το συνοδεύουνε µε την 

κιθάρα. Ναι. Κι αν παρατηρήσεις τον τέτοιο, πως τον λένε τον … τον 

Αβησσυνό,, κιθάρα, και ο γιος του τώρα τελευταία έπαιζε κάποιο 

µπουλγαρίκι. Τι είναι αυτό; Σαν κιθάρα. 

Ερ. Α! Για το µαντολίνο για πέστε µας λίγο. Πώς και µάθατε εσείς µαντολίνο, 

παίζανε στο χωριό σας;  

Σ.Ε. Όχι, Σπύρο. ∆εν χρειάζεται να καταβάλλεις καµιά ιδιαίτερη προσπάθεια. 

Όχι, όλοι οι λυράρηδες παίζουµε µαντολίνο, για τον εξής λόγο: είναι 

ακριβώς το ίδιο. ∆ηλαδή ό,τι κάνεις εδώ στη λύρα, ακριβώς κάνεις στο 

µαντολίνο, τα ίδια πράγµατα, απλώς αλλάζεις… 

Ερ. Απλώς έχει κι άλλη µια χορδή. 

Σ.Ε. Ναι, έχει. Απλώς αλλάζεις κίνηση εδώ. Άρα λοιπόν, αντί για να παίζω τη 

λύρα έτσι, παίζω το µαντολίνο µ’ αυτόν τον τρόπο. ∆εν είναι τίποτα, αν 

δυσκολευτείς, δυσκολεύεσαι µόνο στην κίνηση, εδώ.  

Ερ. Επειδή έχει και τις ίδιες χορδές ΣΟΛ – ΡΕ –ΛΑ… 

Σ.Ε. Ναι, τα πατήµατα ακριβώς τα ίδια γίνονται εδώ.  

Ερ. Έχει µία επιπλέον, το Μι. 

Σ.Ε. Ναι, ναι. ∆εν είναι δύσκολο.  
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Ερ. Μοιάζει µε την βιολόλυρα, δηλαδή. Έτσι;  

Σ.Ε. Ναι, ναι.  

Γ.Χ.  Σου είπε πριν ότι την βιολόλυρα µπορούν να την παίξουνε πιο εύκολα. 

Σ.Ε. Ναι, βέβαια, πιο εύκολα παίζεται. ∆ιότι... φαντάσου τώρα το αυτοκίνητο να 

πηγαίνει µε τρεις τροχούς και αλλιώς µε τέσσερις. 

Ερ. Το µαντολίνο είναι πιο παλιό όργανο από το λαούτο, στο Ρέθυµνο; 

Σ.Ε. Είναι. Γενικά στην Κρήτη ήτανε πιο παλιά.  

Ερ Κα από τη λύρα πιστεύετε ότι είναι πιο παλιό; 

Σ.Ε. Εκεί δεν ξέρω να σου απαντήσω, Σπύρο. Αλλά νοµίζω µια φορά συνοδός 

της λύρας ήταν το µαντολίνο και µετά το λαούτο, αν θυµάµαι καλά, δεν 

είµαι σίγουρος.  

Ερ. Ασκοµαντούρες υπήρχανε; 

Σ.Ε. Πώς δεν υπήρχανε; Υπήρχανε. Κοντά στο χωριό µου ήταν ένας, και πέθανε 

ο καηµένος… ο οποίος έπαιζε. Βέβαια.  

Ερ. Υπήρχε ποτέ λύρα µε ασκοµαντούρα, παίζανε µαζί; 

Σ.Ε. Πώς δεν υπάρχει; Και έχουνε και καταγραφή. Αυτές οι… 

Γ.Χ. Ο Ξυλούρης έχει γράψει. 

Ερ. Στα Ανώγεια; 

Σ.Ε. Στα Ξυλουρέικα, στο δίσκο του Ξυλούρη, µέσα στα Ξυλουρέικα, υπάρχει. 

Ερ. Εκτός από τον Ξυλούρη, υπήρχε κανένας άλλος που έπαιζε; 

Σ.Ε. ∆εν έπαιζε ο Ξυλούρης, απλώς στο δίσκο του υπάρχει δηλαδή το παίξιµο 

αυτό µε τη λύρα µαζί. Έχει καταγραφεί αυτό το παίξιµο.  

Γ.Χ. Γινότανε. 

Ερ. Λύρα µε ασκοµαντούρα να παίζουν παρέα; 

Σ.Ε. Ναι, Ειρήνη. 

Ερ. Άλλοι, εκτός από τον δίσκο, έχετε ακούσει αλλού; 

Σ.Ε. Είχα ακούσει µια φορά εδώ στο Ωδείο, κάτω, αν δεν κάνω λάθος επαίξανε 

µαζί. 

Γ.Χ.  Τότε αυτός είχε παίξει µε όλους, ο Μπαξές.  

Σ.Ε. Μπράβο. Ναι, επαίξανε µαζί µε λύρα και χαµπιόλα. 

Γ.Χ. Γίνεται αυτό, Ειρήνη.  

Ερ. Γίνεται τα τελευταία χρόνια ή παλιότερα;  
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Σ.Ε.  Όχι, τα τελευταία χρόνια. ∆ισκογραφικά, Ειρήνη, δεν συνηθίζεται αυτό το 

πράγµα. Αλλά… 

Γ.Χ. Άµα βρεθούνε αύριο µαζί, δύο διαφορετικά όργανα, δεν θα κάτσουν να 

παίξουνε; Ο καθένας θα παίξει το δικό του. 

Σ.Ε. Βέβαια.  

Ερ. Ναι, αλλά εδώ πέρα υπάρχουνε τα σχήµατα ας πούµε, λύρα – µαντολίνο 

από παλιά, λύρα – λαούτο, λύρα –δύο λαγούτα, λέω αν ήτανε κάπως 

συνηθισµένο τα παλιότερα χρόνια λύρα – ασκοµαντούρα; 

Γ.Χ. Εγώ να σου πω κάτι άλλο, δεν θα σου απαντήσω στην ερώτηση, αλλά θα 

σου πω κάτι άλλο. Αν καθότανε στο καφενείο ο Στρατής που έπαιζε λύρα 

και ερχόµουνα εγώ που έπαιζα ασκοµαντούρα και µου έλεγε «φέρε την 

ασκοµαντούρα», δεν θα παίζαµε; 

Ερ. ∆εν ξέρω, υποθετικά είναι αυτά, εγώ ρωτώ αν έχετε δει εσείς να παίζουνε 

µαζί. 

Σ.Ε. Βεβαίως, στο Ωδείο.  

Γ.Χ. Σε αυτά τα χρόνια όχι και τόσο συχνά.  

Σ.Ε. ∆εν συνηθιζότανε και τότε, αλλά έχει… δηλαδή ο ήχος της ασκοµαντούρας 

µε της λύρας έχει ε!, κολλούσε. 

Ερ. Για να το πω διαφορετικά. Στην Κάρπαθο είναι συνήθεια να έχουνε τα 

λυροτσάµπουνα και κάποιοι από αυτούς µας έχουν πει ότι πολύ - πολύ 

παλιά είχανε λύρα µε ασκοµαντούρα. 

Σ.Ε. Αυτό είπα και εγώ. Προηγουµένως ότι υπήρχε αυτό παλιά. Απλώς δεν 

συνηθίσαµε να το κάνουµε, ίσως επειδής δεν υπάρχουνε και οι παίκτες, 

τώρα δεν υπάρχει κανένας.  

Ερ. Βιολί στο Ρέθυµνο θυµάστε καθόλου; 

Σ.Ε. Βιολί στο Ρέθυµνο εγώ δεν θυµάµαι. ∆εν θυµάµαι.Νοµίζω ότι υπήρχανε 

κάποιοι παλιοί οι οποίοι παίζανε βιολί, αλλά όχι να δισκογραφήσουνε και 

να παίξουνε. ∆εν θυµάµαι στο Ρέθυµνος. Όχι. Λύρα ναι.  

Ερ. Έχετε ψάξει καθόλου το θέµα αυτό ποιο όργανο είναι πιο παλιό, το βιολί ή 

η λύρα στη Κρήτη; 

Σ.Ε. ∆εν το έχω ψάξει Σπύρο, αλλά από ό,τι µου λέγανε, παλιά ο Μουντάκης 

π.χ., η λύρα µου ‘λεγε ότι ερχότανε από τις Ινδίες κάτι τέτοιο µου είχε πει… 
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πολλά χρόνια. Και ότι εις την Κίσσαµο πάλι υποστηρίζουν ότι είναι το 

βιολί, δηλαδή πώς µπορείς να βρεις µιαν άκρη. Εγώ δεν το ψάχνω, γιατί 

ίσως πέσω και σε… µεγάλο σφάλµα. 

Ερ. Το έχεις ψάξει Χαράλαµπε, καθόλου αυτό το θέµα; 

Γ.Χ. Αυτό, για τις Ινδίες… Εντάξει, εκεί υπήρχε το ρεµπέκ, αυτό όµως δεν 

σηµαίνει… η λύρα ως όργανο ανδρώθηκε στην Κρήτη, όπως είναι τώρα. 

Έτσι; Αυτή είναι η κρητική λύρα, δεν µπορείς να πεις ότι… Εντάξει το ότι 

είναι από την ίδια οικογένεια δεν λέει κάτι για µένα, ας πούµε αυτό.  

Ερ. Όχι λέω, αν έχεις ψάξεις καµιά τέτοια πληροφορία που να σου λέει ποιο 

είναι πιο παλιό. 

Γ.Χ. Τι να σου πω. Ίσως να είναι πιο παλιό το βιολί, ίσως η λύρα. 

Σ.Ε. Για να καταλάβεις. Όταν πας στα Χανιά υποστηρίζουνε πως… 

Ερ. Ξέρω. Απλά ρωτώ τη γνώµη σας, αν το έχετε ψάξει εσείς.  

Σ.Ε. Εγώ δεν το έχω ψάξει, γιατί ίσως θα πέσουµε σε µέγα σφάλµα.  

Γ.Χ.  Στο κάθε χωριό λένε τα δικά τους. Όπως οφείλουνε να κάνουνε.  

Σ.Ε. Ναι, ναι. Όποιο τραγούδι κυκλοφορά στην Κρήτη, λένε πως είναι από ‘κει, 

τα Χανιά.  

Γ.Χ. Και ο καθένας, µπράβο, λέει ότι το τραγούδι αυτό είναι δικό µου, ας πούµε, 

το έχω γράψει εγώ.  

Σ.Ε. Ο µεν κατηγορεί τον δε, εντάξει η Κίσσαµος…  

Γ.Χ. Είναι ολονών.  

Σ.Ε. …τα Χανιά έχουν προσφέρει παρά πολύ στην κρητική µουσική, δεν µπορώ 

να πω. Αλλά όχι πως οι υπόλοιποι νοµοί είναι απ’ έξω. Έτσι; Να το πούµε 

και αυτό, γιατί όταν σου παίξουνε από κάτω την Ιεράπετρα από τη Σητεία, 

κοµµάτια θα σηκωθεί η τρίχα του κεφαλιού σου. 

Ερ.  Καλογρίδης ας πούµε; 

Σ.Ε. Τι µου λες τώρα, τι µου λες τώρα!  

Ερ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, η πείρα σας µέχρι τώρα…η πορεία 

σας στην κρητική µουσική, πρώτον τι πρέπει να έχει σήµερα ένας νέος 

καλλιτέχνης για να κάνει κάτι το σηµαντικό και να µείνει στην ιστορία, 

όπως έµειναν αυτοί οι µεγάλοι οι παλιοί; 
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Σ.Ε. Σπύρο, αυτό είναι µια µεγάλη κουβέντα. Νοµίζω ότι σε αυτό το σηµείο 

κολλάµε όλοι µας, και ειδικά οι νέοι πιο πολύ, γιατί εγώ δεν κολλάω στους 

νέους, ότι πάρα πολλοί σου λένε στο όνοµα τση παράδοσης και αρχίζουν και 

κάνουν τα µεγαλύτερα λάθη. Ό,τι τους έρθει στο µυαλό, απ! ∆ικό µου. Το 

καταγράφουνε. Κατέγραψε το σωστά. Ψάξε το. Ή θα πάρουνε άλλο 

κοµµάτι, κάποιο κοµµάτι από κάποιον άλλον  λυράρη παλιό και θέλουν 

τώρα ή δεν µπορούν να το παίξουν όπως είναι ατόφιο να το γράψουνε ή το 

παραποιούνε και σου λέει δικό µου είναι, για να απαντήσω στην ερώτησή 

σου, δηλαδή δεν αξιολογούνε τις καταστάσεις σωστά. Και προσπαθούνε να 

βρούνε κάτι το οποίο να τους αναδείξει αυτόµατα. 

Ερ.  Εσείς τι θα συµβουλεύατε ένα παιδί σήµερα που παίζει λύρα; 

Σ.Ε. Να κάτσουνε Σπύρο να δουλέψουνε, να ψάξουνε, γιατί αυτοί οι παλιοί, όχι 

πως αυτοί δεν  επαίρνανε κοµµάτια ο ένας από τον άλλον, ναι εντάξει, να 

πούµε και την αλήθεια τότε το έδαφος ήταν ακαλλιέργητο, πρόσφορο. 

Τώρα το έχουν παρά καλλιεργήσει… 

Ερ. Είναι και δύσκολο τώρα ένας νέος λυράρης να βγάλει δικό του κοµµάτι. 

Σ.Ε. Βεβαίως, δύσκολο. Να κάτσουνε κα δουλέψουµε όλοι για να γράψουµε κάτι 

σωστό και όχι να πηγαίνουνε να γράψουνε ότι αρπάξει από δω, ότι αρπάξει 

από κει και να προσπαθούµε οτιδήποτε να το φέρουµε στα µέτρα της 

κρητικής µουσικής. Ακούµε κάτι, π.χ. κάτι ξένο τραγούδι και προσπαθούµε 

να το φέροµε στα µέτρα της κρητικής µουσικής, ε! δε κολλά πως, δεν 

γίνεται. Και ειδικά το στίχο. Είναι στίχοι αξιόλογοι πάρα πολύ. Είναι 

ορισµένα τραγούδια που δεν µπορεί όχι να τα ακούσεις µόνο παιχτικά, άστο 

αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, αλλά δεν ακούει, γιατί µπορεί να ακούσεις και 

τι λέει ο άλλος µέσα. ∆εν ακούγονται. ∆ηλαδή θέλει δουλειά.  

Ερ. Παιχτικά, τώρα που λέτε, έχετε κάποια συµβουλή; 

Σ.Ε. Κοίταξε να δεις.  

Ερ. Τι πρέπει να έχει ένας λυράρης για να παίζει καλά; 

Σ.Ε. Όταν… να κάτσουνε να ακούσουνε Σπύρο γενικά τους παλιούς λυράρηδες. 

Και όχι να αρπάξουνε… η κρητική µουσική είναι οι πιο πλούσια µουσική 

που υπάρχει στον κόσµο, δηλαδή αυτό που λέω αναλαµβάνω και την 

ευθύνη που το λέω. Λοιπόν υπάρχει τόσο πλούσια…, τόσα ακούσµατα 
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κρητικής µουσικής που τα αγνοούνε δυστυχώς οι νέοι σήµερα. Αυτό 

λοιπόν, είναι το µεγάλο λάθος. Όπως είπαµε και προηγουµένως έχουν 

ακούσει τρία, τέσσερα, πέντε, άντε δέκα κοµµάτια, τα οποία ή τα ψάχνει ο 

κόσµος ή τα έχουµε δώσει εµείς στον κόσµο και µας τα ψάχνει. Και άµα 

του παίξεις κάτι άλλο, σου λέει «µα τι είναι αυτό; Τώρα το έβγαλες, τώρα 

το έγραψες»; ∆εν το έγραψα βρε, υπάρχει από χρόνια. Ποιος φταίει λοιπόν; 

Φταίω εγώ που δεν το έχω δώσει στον κόσµο κι ας µη µου το ‘χει γυρέψει; 

Εγώ φταίω. Άµα του το ‘δινα κάποια στιγµή θα πήγαινε στον άλφα, στο 

βήτα, θα ‘λεγε… «να, αυτό µου έπαιξε ο τάδε, µπορείς να µου το παίξεις»; 

Άρα λοιπόν, φταίµε εµείς που έχουµε τη µουσική µας τόση περιορισµένη. 

Γι’ αυτό λοιπόν λέω σήµερον υπάρχει τόσο πλούσια δισκογραφία, παντού 

και ευτυχώς οι εταιρίες µε τον συναγωνισµό που υπάρχει σήµερον τα… 

γίνεται επανέκδοση συνέχεια. Και µπορεί κάτι που δεν το έχουν ακούσει, 

να το βγάλει η εταιρία και να το ξανά ακούσουµε. Αλλά δεν το ψάχνουνε, 

δεν νοµίζω, ή δε ξέρω… δεν τους αρέσει το κλασικό παίξιµο, δεν τους 

αρέσουν τα παιξίµατα αυτά, οι ήχοι, ο ήχος, δεν µπορώ να καταλάβω. ∆εν 

τους εκφράζει; Ψάχνουν τον εύκολο τρόπο. Κάτι τέτοιο. 

Ερ. Κύριε Σπυρλιδάκη, έχετε κάνει δίσκους, έχετε γράψει δίσκους; 

Σ.Ε. Προς το παρόν δεν έχω γράψει. Ίσως είναι ένα λάθος αυτό. 

Ερ. Υπήρξε κάποιος λόγος που δεν θέλατε να βγάλετε δίσκο; 

Σ.Ε. Όχι, όχι, κανένας. Κανένας. Ίσως επειδής ψάχνω και εγώ να βρω το τέλειο, 

ίσως αυτό. ∆ηλαδή θέλω να γράψω κάτι το οποίο να στέκεται παιχτικά 

και να µη µοιάζει το πιο πολύ µε τση άλλους, σε άλλα παιξίµατα.  

Ερ. Είσαστε υπέρ της δισκογραφικής δουλειάς, γενικά; 

Σ.Ε. Βεβαίως και είµαι υπέρ. Ναι αλλά της προσεγµένης δισκογραφικής 

δουλειάς, όµως. Όχι να πηγαίνουµε δηλαδή όπως είπα προηγουµένως άντε 

µας ήρθε αυτή η ιδέα στο µυαλό, αυτό το φανταστήκαµε, απ! να πάµε να το 

γράψουµε. Είµαι υπέρ της δισκογραφίας, αλλά να είναι σωστό το παίξιµο 

αυτό. Αυτό που θα πας να γράψεις να είναι σωστό.  

Ερ. Νοµίζετε ότι βοηθάει έναν επαγγελµατία λυράρη το να έχει βγάλει 

δίσκους; 
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Σ.Ε. Σίγουρα αυτό τον βοηθάει. Και όσο πιο παλιά, τόσο πιο καλά. Θα σου πω 

γιατί. ∆ιότι σήµερο η αγορά έχει κορεστεί από cd, δίσκους, cd γιατί οι 

δίσκοι τώρα.. από ακούσµατα τέτοια και δεν ξέρει ο… πώς να πούµε τώρα, ο 

ακροατής…; αυτός που θέλει να ακούσει τα κρητικά, δεν ξέρει τι να 

πρωτοπάρει και ένα λάθος. ∆υστυχώς από πάρα πολλούς νέους 

επαναλαµβάνονται συνέχεια τα ίδια πράγµατα στην δισκογραφία. Αυτό, 

µέγα λάθος. Και αυτοί που έχουν τις δισκογραφικές εταιρίες φέρνουν για 

µένα µεγάλη ευθύνη, διότι προσπαθούνε επειδής θα µπει ο άλλος µέσα να 

πληρώσει µέσα, να γράψει, πρέπει να του γράψεις κάτι εµπορικό να 

πουλήσει. Ποια είναι τα εµπορικά; Είναι ορισµένα που αλλάζουνε το στίχο 

και αφήνουν τη µουσική το ίδιο. Και πάνε και επαναλαµβάνουνε συνεχώς 

τα ίδια πράγµατα. Για µένα είναι η µεγαλύτερη εγκληµατική ενέργεια. Ή 

θα παραποιήσουνε ορισµένα τραγούδια τα οποία είναι, τι να σου πω, 

σταθµός στην ιστορία της κρητικής µουσικής και θα βάλουνε άλλα λόγια. 

Εγκληµατική ενέργεια.  

Ερ. Αν αφαιρέσεις από το Μόνος εκείνος π’ αγαπά τα λόγια και αφήσεις τη 

µουσική αυτό είναι εγκληµατική ενέργεια;     

Σ.Ε. Είναι έτσι. Εγκληµατική εκατό τοις εκατό, Ειρήνη, και θα σου πω γιατί, 

διότι ο κόσµος το έχει αγαπήσει έτσι. Πώς εγώ µπορώ να το κάνω αυτό το 

πράγµα; ∆εν µπορώ. Έτσι είναι η γνώµη η δική µου. 

Ερ. Είναι σαν να το µαγαρίζετε; 

Σ.Ε. Ακριβώς. Όχι σαν, το µαγαρίζω. Έτσι. ∆ηλαδή όταν πάω εγώ και µπω εδώ 

πέρα και πιάσω και τα βάλω όλα κάτω εγώ και βάλω κάτι δικό µου, θα 

είναι ωραίο; ∆εν θα είναι ωραίο. 

Ερ. Εσείς άµα γράψετε δίσκο, άµα µε το καλό αποφασίσετε και γράψετε ένα 

δίσκο, θα βάλετε ας πούµε κοµµάτια του Σκορδαλού, του Μουντάκη 

παιγµένα κατά το ύφος σας ή θα προσπαθήσετε να είναι ένας δίσκος µόνο 

µε δικά σας κοµµάτια; 

Σ.Ε. Θα προσπαθήσω να είναι κάτι δικό µου. Τι; Για να βάλω και εγώ τη δικιά 

µου σφραγίδα. Αν θέλω να γράψω κάτι από τους άλλους ήδη µεγάλους 

παίκτες της Κρήτης, θα προσπαθήσω να πάω όσο γίνεται πιο κοντά στο 

δικό τους παίξιµο, αλλά µε την προϋπόθεση ότι θα γραφεί ότι αυτό είναι 
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του τάδε και του τάδε και του τάδε. ∆εν µπορώ να οικειοποιηθώ κάτι που 

δεν µου ανήκει. Έτσι. 

Ερ. Από πότε είστε επαγγελµατίας µουσικός; 

Σ.Ε. Παίζω λύρα από το 1974 περίπου, άρχισα λύρα. Στο δεύτερο χρόνο αµέσως, 

µου είχε φανεί παράξενο. Έπαιξα σε γάµους. Στο δεύτερο χρόνο. ∆ηλαδή 

µπορώ να πω µετά που απολύθηκα φαντάρος. Το ‘80, ‘81 άρχισα 

επαγγελµατικά. 

Ερ. Και σε ποιες περιοχές έχετε παίξει στην Ελλάδα; 

Σ.Ε. Παντού, παντού. Στην Ελλάδα; Στην Κρήτη έχω παίξει σε όλη. Έχω πάει 

µέχρι και την Λευκάδα. Στην Λευκάδα είχαµε πάει µια φορά και πήραµε 

και το δεύτερο βραβείο, αν δεν κάνω λάθος. Έχω πάει στο εξωτερικό δυο - 

τρεις φορές. Ειρήνη, κοίταξε να δεις, είναι η δουλειά µας τέτοια που όπου σε 

καλέσουνε, µπορεί και να πας. Είναι θέµα τηλεφώνου. Γιατί τώρα έχει 

κορεστεί το επάγγελµά µας και οπωσδήποτε ποιος θα πρωτοπαίξει ποιος 

θα πρωτοπάει, καταλαβαίνεις; 

Ερ. Είσαστε καθηγητής στο Μουσικό Γυµνάσιο από πότε; 

Σ.Ε. Είµαι από το 1993 που ιδρύθηκε το σχολείο το 1992 αν δεν κάνω λάθος, 

µετά από µια χρονιά που άνοιξε το σχολείο επήγα εγώ µέχρι και σήµερα. 

∆ιδάσκω και εγώ ό,τι γνωρίζω πάνω στο όργανο. 

Ερ. Τι ηλικίας παιδιά διδάσκετε; 

Σ.Ε. Από την πρώτη τάξη του Γυµνασίου µέχρι και που θ’ αποφοιτήσουνε, 

γιατί στις πρώτες τρεις τάξεις στο Γυµνάσιο είναι υποχρεωτική η λύρα και 

το πιάνο είναι υποχρεωτικό.  

Ερ. Υποχρεωτική; 

Σ.Ε. Το όργανο του κάθε τόπου όπου υπάρχει Μουσικό σχολείο υπάρχει 

υποχρεωτικό το όργανο. Από την Τρίτη και µετά δεν είναι υποχρεωτικό. 

Είναι πολλά παιδιά όµως που από την πρώτη τάξη µέχρι και την 

τελευταία τάξη τους άρεσε η λύρα και πρώτη Λυκείου, ∆ευτέρα και Τρίτη, 

ήθελαν να κάνουν λύρα.   

Ερ. Ποιο είναι έτσι, το πρώτο πράγµα που τους διδάσκετε, όταν κάνετε 

µάθηµα; 
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Σ.Ε. Η σχέση µε το όργανο. Εκεί είναι το βασικό για µένα. ∆ηλαδή ειδικά τις 

σχολές της λύρας ότι… γιατί πολλά παιδιά δεν τους αρέσει η λύρα, µην 

νοµίζεις. ∆εν τους αρέσει η λύρα και επειδή πάνε σχολείο, τους λένε 

υποχρεωτική η λύρα, περνάν από ‘κει και δεν δίνουνε την πρέπουσα 

προσοχή ή δεν τους αρέσει, δεν το έχουνε µέσα τους. Λοιπόν, ενώ βλέπεις 

άλλα το οποίο αυτό που θα τους πεις το αφοµοιώνει κατευθείαν. Του άλλου 

µπορεί να το πεις δέκα φορές, έντεκα φορές, το ίδιο θα είναι.  

Ερ. Έχει γενικά ταλέντα; 

Σ.Ε. Πάρα πολλοί. Πάρα πολλά παιδιά. 

Ερ.  Τους κάνετε κάτι, τους διδάσκετε πράγµατα µε νότες; Τους διδάσκετε τις 

νότες; 

Σ.Ε. Κοίταξε, στην αρχή του λες τη σχέση µε το όργανο, την ιστορία του 

οργάνου, τα µέρη της λύρας, τους λες για την κρητική µουσική. Ποιοι είναι 

οι αντιπρόσωποι της µουσικής, τα τραγούδια που υπάρχουνε, αν έχει 

ακούσµατα το σπουδαιότερο, αν έχει ακούσµατα. Γιατί αν δεν έχεις 

ακούσµατα, είναι φύση αδύνατο να παίξεις. Λοιπόν µετά του λες πώς 

κρατάει το όργανο, το δοξάρι και µετά έχουµε βρει έναν απλό τρόπο έτσι 

µουσικής, όχι σε πεντάγραµµο, βάνουµε τα παιδιά. 

Ερ. Θέλετε να µας δείξετε µια στιγµή, να µας σηµειώσετε µια στιγµή; 

Σ.Ε. Βεβαίως. 

Ερ. Χρειάζεστε πεντάγραµµο ή κάποια άλλη κόλλα; 

Σ.Ε. Όχι όχι. Ό πως είχε ο συχωρεµένος ο Μουντάκης τότε… 

Ερ. Μισό λεπτό. 

Σ.Ε. Ναι, ναι. Εδώ στην τελευταία σελίδα. 

Ερ. Ναι, εδώ µπορείτε να σηµειώσετε, αν θέλετε… 

Σ.Ε. Και εδώ.  

Ερ.  Να το γυρίσουµε εκεί που πρέπει. 

Σ.Ε. Π.χ. (αρχίζει να γράφει). Είχα βρει ένα απλό τρόπο να επικοινωνώ µε τα 

παιδιά. Θέλω να γράψω π.χ. τον Άνεµο, Άνεµος. Πες π.χ. το … δηλαδή ότι 

και να γράψω… 

Ερ.  Ντο – Μι – Φα – Λα – Σολ. 



 33

Σ.Ε. Αυτό και ξέρει, αντί να του γράψεις Ντο, Μι… ή στα… το γράφουµε και στα 

ελληνικά του δίνεις να το καταλάβει, πολύ απλό, αντί να το σηµειώσεις 

στο πεντάγραµµο, αλλά πρέπει το παιδί να του κάνεις µια προεργασία για 

να το βάλεις στο πεντάγραµµο… Λοιπόν του λες ότι αυτό π.χ. είναι µια 

ζεύξη, δεν µπορεί να τα παίξεις Ντο, Μι, Φα, Λα, Σολ, Ντο – Μι – Φα – 

Λα- Σολ αυτό σηµαίνει δηλαδή ότι αυτό πρέπει να πάει µαζί, Ντο – Μι – 

Φα – Λα – Σολ να του πεις επί δύο π.χ. Ντο – Μι – Φα – Λα – Σολ (το 

τραγουδάει) βάζεις εδώ ένα κόµµα ή µια τελεία, όπως είναι στη µουσική 

και λες είναι παύση µε τρεις διάρκειες. Ντο – Μι – Φα – Λα – Σολ, βάνεις 

και αυτό, ο χρόνος. 

Ερ. Εκεί υπάρχει πάυση;  

Σ.Ε. (τραγουδάει) Ντο – Μι – Φα – Λα – Σολ, βεβαίως, Ντο – Μι – Φα – Λα – 

Σολ (τραγουδάει) εδώ είναι… όταν το βλέπεις αυτό σηµαίνει ότι εκεί 

χτυπάει το πόδι σου. 

Ερ. Το κάνετε έτσι το ισχυρό µέρος. 

Σ.Ε. (τραγουδάει το σκοπό) 

 Μπράβο είναι η θέση.  

 (συνεχίζει το σκοπό) Ντο – Μι –Φα – Λα – Σολ, Σι – Λα – Σολ, Φα – Μι – 

Ρε – Μι – Φα (διορθώνει) Φα – Μι – Ρε – Φα – Μι. Αυτή είναι η ειδική... 

Του λες π.χ. γιατί είναι θέµα κίνησης. Άµα εγώ κάτσω µια λύρα που έχω 

ζωγραφίσει, κρίµα που δεν την κρατούσα, του δείχνεις ποια πάνε γρήγορα, 

ποια πάνε µαζί, που είναι η παύση, ποια πάνε µόνα τους και ξέρει 

κάθε…αυτή είναι λεγόµενη σηµειογραφία, να το πούµε έτσι. Όπως και στη 

βυζαντινή οι χαρακτήρες. Βλέπει αυτό ξέρει τι θα κάνει το παιδί, δηλαδή 

αυτή είναι η κίνηση. Αυτό το πράγµα εδώ (τραγουδάει) και του βάνεις εδώ 

πέρα κάτι από όλα το καταλαβαίνει. Ύστερα, του δίνεις εδώ κάποια 

ονοµασία στη νότα, αριθµό, για να ξέρει, γιατί η Μι π.χ. υπάρχει και εδώ. 

Η µεγάλη… πώς τη λένε… 

Γ.Χ. Η ψηλότερη οκτάβα. 

Σ.Ε. Ναι, η ψηλή. Και εδώ η χαµηλή οκτάβα. Να ξέρει. Της έχει δώσει 1, 3, 

αριθµό και ζητάµε τη Μι2, τούτο. Όχι το Μι1, αλλιώς θα το γράφαµε. Αν 

έχει δίεση το συµβολίζοµε κανονικά µε τη δίεση. Αυτό είναι η χορδή ένα, 
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ανοιχτή. Εδώ είναι η πατηµένη εκεί και αυτό είναι το Ντο3, επειδής 

υπάρχει εδώ το Ντο. Υπάρχει η χαµηλή εκεί. Βλέπεις; Αυτή η κίνηση π.χ. 

είναι εκεί, Ντο – Μι – Φα –Λα – Σολ (το παίζει στη λύρα). 

Ερ. Αυτή η διπλή υπογράµµιση; 

Σ.Ε. Είναι η γρήγορη κίνηση. ∆ηλαδή όταν το παιδί θα δει καταγεγραµµένο 

αυτό εκεί ξέρει ότι πρέπει να κάνει αυτό  

 (παίζει λύρα) 

 δεν µπορεί να το παίξει έτσι 

 (παίζει λύρα), γιατί δεν του βγαίνει νόηµα. Είναι βέβαια σύµφωνα µε τις 

δυνατότητές του. Εγώ στα παιδιά διαλέγω σύµφωνα µε τις δυνατότητες 

του κάθε παιδιού, δηλαδή αυτό το τραγούδι το δίνω… 

Ερ. Εσείς ξέρετε νότες κανονικά, ή θεωρείτε ότι είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει 

το παιδί µε τις νότες;  

Σ.Ε.  Θα σου πω, δηλαδή έτσι στο πεντάγραµµο. Θα σου πω. Κατά καιρούς µας 

έχουν σχολιάσει Σπύρο, όλους τους οργανοπαίκτες, διότι έχουµε καταφέρει 

και κυκλοφορούν και βιβλία ότι κακοποιούµε την παράδοση. Ίσως και να 

έχουνε δίκιο.  

Ερ. Γιατί;  

Σ.Ε. Θα σου πω κάτι. ∆ιότι αυτό το όργανο, Σπύρο, έχει τροµερές ευαισθησίες. 

∆εν γράφεται η ευαισθησία εδώ. (∆είχνει το χαρτί). Αυτό είναι 

αποδεδειγµένο. Εγώ τα ζω, τα βλέπω. Ο Σκορδαλός όταν σου παίξει αυτό 

το πράγµα στο Μονό εκείνος π’ αγαπά   

 (παίζει λύρα) 

 πώς να του το δώσεις να το γράψεις. ∆ικαιολογηµένα ο άλλος ο µουσικός 

θα µε γελοιοποιήσει. Θα µου πει «τι κάνεις εκεί, ρε»; 

Ερ. Απόλυτη λεπτοµέρεια δεν µπορεί να καταγραφεί, αλλά λέω ως µέθοδος δεν 

θεωρείτε ότι είναι σωστή; 

Σ.Ε. Μπορείς να καταγράψεις Σπύρο ορισµένα κοµµάτια, όπως είναι η 

Ξαστεριά… 

Γ.Χ. Ο Σκορδαλός τα έπαιζε και διαφορετικά κάθε φορά που τα έπαιζε. Έτσι; 

Σ.Ε. Ναι, ναι.  

Γ.Χ. Έβαζε άλλα στολίδια. 
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Σ.Ε. Ναι, ναι. ∆εν µπορείς να αρπάξεις τη ψυχή του αλλουνού να τήνε παίξεις. 

Αυτό που ‘χει δώσει; Συµφωνώ, αλλά να γράψεις ορισµένα, δηλαδή κι ο 

ίδιος να θελήσεις δεν µπορείς να τα καταγράψεις µε τίποτα. Να ‘ταν τρόπος 

να παίξεις λύρα, δεν ξέρω αν ξέρεις, να πιάσεις και όταν το καταγράψεις, να 

µου το πεις. Θα τι γράψεις χονδρά χονδρά. Να γιατί αναρωτιούµαι. Πρώτον 

αυτό που σου είπα, ότι βαλλόµαστε από ‘δω και από ‘κει ότι είµαστε ας 

πούµε φονιάδες. Και εγώ δεν το κάνω, ψάχνω να βρω ανώδυνους τρόπους 

για επικοινωνήσω µε τα παιδιά, τίποτα άλλο, µη νοµίζεις. Και ο 

Μουντάκης αυτό έκανε. Να το πει απλά. Ούτε διέσεις λέγανε, ούτε τόνους, 

ούτε αριθµούς, τίποτα, τίποτα. Ο Σκορδαλός ήτανε εναντίον. Εναντίον. 

Αυτά µου λέει µην τα χρησιµοποιείτε. Πολλές φορές είχε έρθει από το 

σχολείο…  Και κατόπιν, όχι δεν δέχθηκε, εις γνώση µας δεν τον εφέραµε. 

Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτός ήταν εναντίων αυτών των πραγµάτων και 

µπορούσε αντί για καλό να κάνει κακό. Γι’ αυτό δεν τον φέραµε.  

Ερ. Όταν εσείς παίζετε, ας πούµε τον Άνεµο, ποια είναι η παύση και ποια είναι 

η τελεία που λέγατε; Ή ότι ο Μουντάκης δεν είχε παύσεις. Εδώ στον 

Σκορδαλό ποια είναι η παύση και ποια είναι η τελεία; 

Σ.Ε. Π.χ. να σας παίξω ένα τραγούδι να καταλάβετε, το έπαιξα προηγουµένως σε 

σένα, το οποίο το έγραψε και ο Σκορδαλός και ο Μουντάκης θα καταλάβετε 

χωρίς να πω, χωρίς απάντηση, θα απαντήσει η λύρα, ένα τραγούδι το οποίο 

νοµίζω χανιώτικο είναι, έχει καταγραφεί όµως κι από τους δυο.  

Λοιπόν, Σκορδαλός. 

 (παίζει λύρα, όπως ο Σκορδαλός)  

 Βλέπετε ότι υπάρχουν τροµερά κενά, παύσεις. 

 Ενώ ο Μουντάκης (παίζει λύρα). 

 Καταλάβατε τώρα;  

Ερ.  Μάλιστα.  

Σ.Ε. Το ίδιο κοµµάτι, απλώς ο Μουντάκης… δηλαδή τις παύσεις τις γεµίζει µε 

νότες. ∆ηλαδή δεν αφήνει κανένα κενό να ακουστεί, ενώ ο Σκορδαλός το 

κόβει στη µέση. Αφαιρεί νότες. Φαίνεται. 

Ερ. Ναι. Κάθε συρτός πόσα γυρίσµατα έχει; 

Σ.Ε. Αναλόγως… 
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Ερ. Τα λέτε γυρίσµατα καταρχήν;  

Σ.Ε. Παναγία µου, πώς δεν τα λέµε; Αναλόγως το συρτό, Ειρήνη… δηλαδή 

µπορεί να βάνεις και τρία, µπορεί να είναι και τέσσερα. Π.χ. ο Ροδάµανθος 

έχει γράψει το τραγούδι αυτό που έχει τρία – τέσσερα γυρίσµατα.  

 (παίζει λύρα) 

 Τρία. Τρία γυρίσµατα έχει. Ο Ροδινός, µην µπας µακριά, ο Ροδινός πόσα 

‘χει γράψει; 

Γ.Χ. ∆εκαπέντε.  

Ερ. Εννοείτε σειρά συρτών εσείς; 

Σ.Ε. Όχι, όχι. Με την ίδια µαντινάδα.  

Ερ. Με την ίδια µαντινάδα, δηλαδή το γύρισµα έχει σχέση µε την µαντινάδα;  

Γ.Χ. Βεβαίως. 

Σ.Ε. Βεβαίως κι έχει σχέση.  

Ερ. Αν παίξετε έναν οργανικό σκοπό, έναν οργανικό σκοπό, τον Πρώτο. Πόσα 

γυρίσµατα έχει ο Πρώτος; 

Σ.Ε. Βασικά έχει δύο. Πρώτο µέρος και δεύτερο µέρος, αλλά µπορείς να βάλεις, 

όποια µαντινάδα θέλεις ή να ενώσεις µετά κάποιο άλλο συρτό, αλλά τα 

βασικά γυρίσµατα είναι τα δύο. Το πρώτο και το δεύτερο.  

Ερ. Και υπάρχουν συρτοί που έχουν δεκαπέντε  γυρίσµατα τέτοια;  

Σ.Ε. Όχι δεκαπέντε. Έχουν π.χ. ο Πρώτος του Ροδινού έχει ένα, δύο, τρία… γύρω 

στα πέντε - έξι.  

Γ.Χ. Ο οποίος δεν έχει µαντινάδα, όµως. Αυτό είναι εξαίρεση. Συνήθως 

προσαρµόζουν πάνω στο στίχο τα γυρίσµατα, άρα είναι ιαµβικό 

δεκαπεντασύλλαβο µε δύο δυάδες, δύο στίχους, συνεπώς πόσα γυρίσµατα; 

δύο γυρίσµατα συνήθως. Πάει σύµφωνα µε το στίχο. Η εξαίρεση µπορεί να 

είναι αυτή που λέει ο Στρατής. Μπορεί να έχει και είκοσι πέντε γυρίσµατα. 

Εντάξει; ∆εν έχει λόγο, όµως αυτό το κοµµάτι που λέει, δεν έχει καθόλου 

µαντινάδα. Προσαρµόζουν σύµφωνα µε το στίχο. Έτσι δεν είναι, δάσκαλε; 

Σ.Ε. Κοίταξε να δεις. Στην προκειµένη περίπτωση, όταν αυτός που βγάνει, ο 

δηµιουργός το τραγούδι, βγάζει τα µέρη αυτά τα γυρίσµατα, που λέµε, και 

στο κάθε γύρισµα εξυπακούεται θα πει κάποια µαντινάδα. 

Γ.Χ.  Ας πούµε στον Κακλή µπορεί να δώσεις και µε τη φωνή παραπάνω. 
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Σ.Ε. Είναι άλλοι οι οποίοι έχουνε βγάλει ένα γύρισµα, και λένε στο ίδιο 

γύρισµα… δυο γυρίσµατα µάλλον, γιατί υπάρχει και δεύτερο γύρισµα, 

βάνουν δυο µαντινάδες για να καλύψουνε τη διαφορά της δεύτερης 

παραλλαγής που µπορεί να βάλουν γυρίσµατα. Έτσι!  

Ερ. Είναι το ίδιο µεγάλα το πρώτο και το δεύτερο γύρισµα;  

Σ.Ε. ∆εν είναι απόλυτο. ∆εν είναι απαραίτητο. 

Ερ. Το ένα µπορεί να έχει τέσσερα µέτρα και το άλλο µπορεί να έχει οχτώ, ας 

πούµε; 

Σ.Ε. Όχι, όχι. Συνήθως είναι… 

Γ.Χ. Ισοµερή. 

Σ.Ε. … Είναι ισοµερή, διότι η µαντινάδα στο πρώτο και η µαντινάδα η άλλη που 

θα µπει στο δεύτερο είναι το ίδιο. Απλώς αλλάζει ο ήχος. Ο δρόµος που 

µπαίνει ‘κει.  

Ερ. Στο Πρώτο, ας πούµε, στον Πρώτο τον συρτό µπορείτε να µας παίξετε αυτό 

είναι το πρώτο γύρισµα αυτό είναι το δεύτερο, λέτε ότι έχει δύο;  

Σ.Ε. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το πρώτο µέρος 

 (παίζει λύρα) 

Αυτό είναι το πρώτο µέρος. 

 Και µετά µπαίνει στο δεύτερο µέρος, ως εξής.  

 (παίζει λύρα) 

Αυτό είναι το δεύτερο µέρος. 

 Αλλά γυρίζει πάλι στο πρώτο… αλλά όχι. Όχι δεν µπαίνει το δεύτερο µέρος. 

Έχει αυτό το δικό του… δηλαδή βλέπεις ότι κινείται. Ο Πρώτος συρτός 

έχει, αποτελείται από δυο µέρη, δυο µέρη, το οποίο το κάθε µέρος πάλι 

αποτελείται από δύο. ∆ύο µέρη, ναι.  

Ερ. Τι λέτε γύρισµα; Αν λέτε τις φράσεις, ή αν λέτε… 

Σ.Ε. (παίζει λύρα)  

Το πρώτο µέρος, αυτό. 

(παίζει λύρα) 

Ερ. Αυτό το πρώτο µέρος από τι άλλο αποτελείται; 

Σ.Ε. Τίποτα. Α! Επανάληψη 

Γ.Χ Επανάληψη, το ίδιο µέρος για να βάλεις την υπόλοιπη µισή µαντινάδα. 
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Ερ. Συγνώµη, λέτε κάτι 

 (τραγουδάει το σκοπό), αυτό είναι µια φράση, τι είναι; 

Σ.Ε. Είναι µια φράση η οποία όµως αν την ξαναεπαναλάβεις µπορείς να παίξεις 

κάποια άλλη φράση, αλλά πάνω σε αυτό το µοτίβο. Θα είναι όπως είπε 

επανάληψη.  

 (παίζει λύρα) 

 Αυτό το τραγούδι έχει τεράστιες δυνατότητες. Κάθε οργανοπαίκτης µπορεί 

να βάλει τη δικιά του σφραγίδα.  

Ερ. Αυτό από µόνο του είναι το πρώτο γύρισµα ή πρέπει να παίξεις 

(τραγουδάει); 

Γ.Χ. Αυτό είναι µέσα στο γύρισµα. 

Ερ. Είναι µέσα; Είναι µέρος του πρώτου γυρίσµατος; 

Γ.Χ. Ναι. Σαν γέφυρα άµα το δεις. 

Ερ. Θέλω να δω την ορολογία, την τοπική ορολογία, τι εννοούνε γύρισµα εδώ. 

Στην Ανατολική Κρήτη εννοούνε κάτι άλλο, ως γύρισµα. Εδώ δεν έχω 

καταλάβει τι εννοούνε γύρισµα όταν είναι οργανικός ο σκοπός.  

Γ.Χ. Όταν είναι οργανικός; Αυτό δεν νοµίζω ότι πρέπει να το δεις έτσι όµως.  

Σ.Ε. Οργανικός…δηλαδή η αλλαγή ένα µέρος θα πάει σε ένα άλλο άκουσµα. Να 

στο πω να καταλάβεις, αυτά που σου λέω εγώ είναι µικρές, 

µικροπαραλλαγές στο µέσα ήδη υπάρχον γύρισµα. 

Ερ. ∆ηλαδή αν το τραγουδήσετε το χανιώτικο, αυτό σας οδηγεί αυτό είναι το 

πρώτο γύρισµα του συρτού και αυτό είναι το δεύτερο; 

Σ.Ε. Όχι. Και από το άκουσµα. Και από το οργανικό φαίνεται. Πολλές φορές 

παίζουµε και µου λέει παίξε µου τ’ άλλο, το δεύτερο, αυτό.  

 (παίζει λύρα) 

 επειδής τόνε βολεύει. 

Ερ. Ο χορός; 

Σ.Ε. Μπράβο. 

Γ.Χ. Εκτός και από ακουστικό είναι και ο χορός. Πολύ σηµαντικό σηµείο. 

Σ.Ε. Κατάλαβες; Γύρισµα εννοούµε δηλαδή που λέει, π.χ. να σου παίξω κάτι, ο 

Άνεµος, να ξανά παίξω τον Άνεµο. Έχει δύο µέρη. 

 (παίζει λύρα) 
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Αυτό είναι βασικά το πρώτος µέρος. Τώρα το δεύτερο 

 (παίζει λύρα) 

 Το δεύτερο µέρος 

(παίζει λύρα) 

Γ.Χ. Α –Β – Α – Β και µετά µπαίνει το δεύτερο κοµµάτι του συρτού.  

Σ.Ε. Β – Α, πάλι. 

Γ.Χ. Αυτό είναι άλλος συρτός που έπαιξε τώρα.  

Ερ. Πόσο επαναλαµβάνεται το κάθε µέρος, υπάρχει κανόνας; 

Σ.Ε. Ναι. Όχι δεν υπάρχει κανόνας. Απλώς λες ότι θα πω µια µαντινάδα, η 

µαντινάδα κάνει κουµάντο, ο στίχος. Αν πεις δυο στίχους θα επαναλάβεις 

δυο φορές. Βασικά είναι τέσσερις φορές συν την κάλυψη της µαντινάδας.  

 

CD 2  

Σ.Ε. ∆ηλαδή λες και καλύβεις µετά. Αυτό που λες. Είναι άλλοι που δεν 

καλύβουνε, λάθος για να µένα, µπορεί να κάνω εγώ επανάληψη του µέρους, 

όσες φορές πω την µαντινάδα, όπως το κάνει ο Σκουλάς, να σου πω ένα 

παράδειγµα. Κλείσ’ το µην µας ακούσει κιόλας.   

 (παίζει λύρα) 

 Μήπως σας το έπαιξε αυτό ο Σκουλάς; Επήραν οι Γωνιές φωτιά;  

 (παίζει λύρα) 

 Και λέει αυτό. Έχει δυο µέρη. Ένα γύρισµα είναι. Και έχει δυο µέρη. Και 

λέει πενήντα µαντινάδες στο ίδιο µέρος.  

Ερ. Ενώ κανονικά έπρεπε να πει µία; 

Σ.Ε. ∆ύο. ∆ηλαδή δεν του έχει βάλει άλλο µέρος για να το αλλάξει να πει κι 

άλλες µαντινάδες. Λέει το ίδιο και το ίδιο.  

Γ.Χ. Απλά επαναλαµβάνει το ίδιο συρτό, πράγµα που… αυτό δεν συνηθίζεται.  

Σ.Ε. (παίζει λύρα) 

 Αυτό παίζει και λέει ένα κάρο µαντινάδες. Αυτό είναι ένα γύρισµα. 

∆ηλαδή πες τώρα ότι το τραγούδι έχει άλλο… 

Ερ. Κύριε Στρατή, υπάρχουν κάποιοι χορευτές που σας ζητάνε µόνο το δεύτερο 

γύρισµα του Πρώτου και όχι το πρώτο; 

Σ.Ε. Ου! Όλοι.  
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Ερ. Ή πρέπει να το ξεκινήσει να πας στο δεύτερο; 

Σ.Ε. Κοίταξε να δεις. Πολλές φορές ξεκινάµε µε τη λογική και αρχίζουµε από το 

πρώτο, αλλά είναι ορισµένοι που διαµαρτύρονται κατευθείαν, ειδικά άµα 

αρχίζεις και τραγουδείς και διαµαρτύρεται ο άλλος και περιµένει να 

τελειώσεις τη µαντινάδα, να µην την αφήσεις ξεκρέµαστη και µπαίνεις 

κατευθείαν στο δεύτερο. Σου κάνει ετσέ… Και σου λέει άλλαξε το. Άµα σου 

κάνει ετσέ, θέλει το δεύτερο κατευθείαν. 

Ερ. Το δεύτερο γύρισµα; 

Σ.Ε. Ναι. Είναι πολλοί που ευθύς εξαρχής σου λένε παίξε µου µόνο το δεύτερο 

µέρος να µου παίξεις.  

Ερ. Και τότε η µαντινάδα πώς ξεκινάει; 

Σ.Ε. Πολλές φορές σου λέει να µου παίξεις το δεύτερο µέρος ατραγούδιστο, το 

θέλω µόνο παιχτικά να τ’ ακούσω, δεν θέλουν να τραγουδήσεις. Λες εσύ τη 

µαντινάδα δηλαδή… κοίταξε να δεις, Ειρήνη. ∆εν υπάρχουν δηλαδή µέτρα 

και σταθµά πάνω στο παίξιµο, να σου δώσω να καταλάβεις. ∆ηλαδή δεν 

είπα ότι παίρνοµε αυτό το πράγµα και το βάνουνε εκεί. Ότι πρέπει να γίνει 

έτσι. Γι’ αυτό έχει και τόσο µεγάλη… πώς να το πω τώρα… µεγαλοπρέπεια 

η παράδοση. Γιατί ο καθένας χωρίς να χαλά, χρωµατίζει. Εντάξει στο 

γλέντι θα ακούσεις πολλά παράτυπα και παράξενα γιατί δεν σε αφήνουν να 

παίξεις όπως πρέπει, αλλά δεν έπεται ότι πρέπει να το πάρεις αυτό να το 

βάλεις τυποποιηµένο και να το πάρεις να το βάλεις εκεί. Άλλο στη 

δισκογραφία, άλλο το ‘να τ’ άλλο. Έχεις φοβερή υποχρέωση να τηρήσεις 

ορισµένες αρχές και νόµους, αλλά στο γλέντι χτίζεις εσύ όπως νοµίζεις 

καλύτερα. Είναι πολλοί βέβαια που… παράλογα πράγµατα ζητούνε πολλές 

φορές και του λες µε συγχωρείς δεν µπορώ να στο παίξω έτσι ή να σου 

αποδώσω αυτό που ζητάς. Αλλά αυτό που µου είπες τώρα εσύ είναι φυσικό 

να στο γυρέψουνε. ∆ιότι άλλος δεν…, κατά τη γνώµη του, δεν πάει στα 

πόδια του το πρώτο µέρος του Πρώτου συρτού και σου λέει παίξε µου το 

δεύτερο γύρισµα. Και του παίζεις. Έπεται όµως ότι δεν υπάρχει το δεύτερος 

µέρος µε αυτή τη µαντινάδα και πρέπει να το πω και εγώ οπωσδήποτε. 

Μπορεί να πω το δεύτερο µέρος να το παίξω µε το δικό µου τρόπο µέσα σε 

αυτά τα πλαίσια µε άλλες… µε δικές µου δηλαδή µικροπαραλλαγές, έτσι 
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και να του πω µιαν άλλη µαντινάδα ή πολλές φορές λέει αυτός έχει σε 

χαρτί τη µαντινάδα και µου λέει πες µου αυτή µαντινάδα στον συρτό αυτό. 

∆ηλαδή αντί να πεις 

 (τραγουδάει  - Μαδάρες µου χανιώτικες), µπορώ να πω  

 (τραγουδάει - Η Ειρήνη είναι όµορφη, π.χ. ).  

 Μια άλλη µαντινάδα, σου λέει αυτός πες µου την, πάνω στον ίδιο δρόµο να 

τραγουδήσεις αυτό το πράγµα και να το πεις. Εντάξει, είναι και ορισµένοι 

που ζητούν τα παράλογα πράγµατα, αλλά κρίνεις εσύ τι θα πεις και πώς 

θα το πεις.  

ΕΡ. Κάθε γύρισµα έχει µια µαντινάδα; 

Σ.Ε. Όχι δεν είναι απαραίτητο. Αυτό λέγαµε πριν µε τον Σκουλά.  

Ερ. Όχι δεν εννοώ αυτό. Μάλλον δεν το διατύπωσα σωστά. Το πρώτο γύρισµα 

του Πρώτου, στο πρώτο γύρισµα του Πρώτου κολλάει, αντιστοιχεί µια 

µαντινάδα; 

Σ.Ε. Όχι, στο πρώτο γύρισµα του Πρώτου, είπαµε ότι ο Πρώτος έχει δύο µέρη, 

δύο γυρίσµατα. Το κάθε γύρισµα έχει δύο µέρη πρέπει να πεις την µισή 

µαντινάδα στο πρώτο µέρος και τη άλλη µισή στο δεύτερο για να 

ολοκληρωθεί. 

Ερ. Του πρώτου γυρίσµατος; 

Σ.Ε. Ναι, του πρώτου γυρίσµατος. Σε κάλυψα; 

Ερ. Ναι. 

Σ.Ε. Μετά άµα θες εσύ να πεις κι άλλη ξανακάνεις την ίδια διαδροµή, λες 

πάλι…η ολοκλήρωση της µαντινάδας είναι εκεί. Την είπες, ξανά αρχίζεις 

καινούρια µαντινάδα και λες στο µισό και το άλλο µισό και τελειώνεις. 

Άµα θες να µπεις στο δεύτερο µέρος λες άλλη µαντινάδα. ∆εν ξέρω αν σε 

κάλυψα; 

Ερ. Βεβαίως.  

Σ.Ε. Αυτό παραστατικά να σου δώσω για να το καταλάβεις. 

Ερ. Εντάξει καταλάβαµε, ωραία. Σπύρο δεν ξέρω, θες να ρωτήσεις κάτι. 

Ερ. Όχι.  

Ερ. Λοιπόν, κύριε Σπυρλιδάκη να σας ευχαριστήσουµε θερµότατα. 

Ερ. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. 
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Σ.Ε. Κι εγώ ευχαριστώ, διότι αυτό για µένα ήτανε µεγάλη τιµή. 

Ερ. Η τιµή είναι δικιά µας. 

Σ.Ε. ∆ιότι είναι καλό να ακούγονται οι γνώµες όλων µας που ασχολούµαστε µε 

αυτό που λέγεται παράδοση µια δεν θα παραλείψω να πω βέβαια ότι καλό 

θα ήτανε όλοι µας να δούµε πιο ζεστά την κρητική µουσική. Όπως είπαµε 

και προηγουµένως διότι θα είναι για καλό όλων µας αυτά τα πράγµατα, 

γιατί όπως λέγανε και άλλοι λυράρηδες θα πω και εγώ ακριβώς το ίδιο. 

Όποιος λαός τη γλώσσα του ξεχνά και δε θυµάται στο λήθαργο του 

µαρασµού πέφτει και αποκοιµάται (µαντινάδα). ∆υστυχώς αυτό πολλές 

φορές το λέω και πραγµατικά συγκινούµαι, διότι θέλω να γίνει κατανοητό 

ότι πάρα πολλοί οργανοπαίκτες δεν θα ονοµατίζουµε, δεν αξίζει, 

εγκληµατούνε πάνω στην κρητική µουσική, στην παράδοση και ο καθένας 

όπως θέλει ας το εξηγήσει για κακή µας τύχη, για κακή τους τύχη 

υπάρχουνε αυτά τα πράγµατα τα έχουνε δώσει στην κυκλοφορία ορισµένοι 

από µας και κυκλοφορούνε σε cd εννοώ δισκογραφικά και φαίνεται το πόσο 

δίκιο έχω αυτή τη στιγµή και όχι µόνο εγώ πάρα πολλοί οργανοπαίκτες 

πραγµατικά πονούµε την κρητική µουσική, φαίνεται δηλαδή πώς έχουνε 

κακοποιήσει την παράδοση. Τίποτα άλλο δε θα πω. Άρα λοιπόν καλώ ο 

καθένας να συνειδητοποιήσει τι κάνει και τι λέει. Αυτά που λέγαµε 

προηγουµένως και όταν ο καθένας µας συνειδητοποιήσει πάνω στον τοµέα 

του τι κάνει και τι λέει, νοµίζω ότι θα καταλάβουµε τι κακό έχουµε κάνει 

και τι καλό µπορούµε να κάνουµε στην συνέχεια, αν το καταλάβουµε. Τιµή 

λοιπόν σε µένα που µε φιλοξενήσατε στην έρευνα αυτή και πιστεύω να 

φάνηκα αντάξιος. Το ξανά λέω άλλη µια φορά σας ευχαριστούµε πολύ 

όλους. Να είστε καλά.  

Ερ. Κι εµείς.  

      



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


