Συνέντευξη µε τον κ. Σταµατογιαννάκη Γεράσιµο (Σ.Γ.)
Κρήτη, Περβόλια Ν. Ρεθύµνης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Παράρτηµα Ρεθύµνου)
25 Απριλίου 2004
Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη:
Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Σπυρόπουλος Σπυρίδων, Περπιράκη Ελένη, Φραγκούλης
Εµµανουήλ
Ερ.

Λοιπόν, είµαστε σήµερα εδώ, πάλι στο Ρέθυµνο, στα Τ.Ε.Ι. Μουσικής
Τεχνολογίας, 25 Απριλίου 2004 και έχουµε την τιµή και τη χαρά να
συνοµιλούµε µε τον κύριο Γεράσιµο Σταµατογιαννάκη.

Σ.Γ.

Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσµά σας, διότι αυτό που
φτιάχνετε είναι µεγάλο πράγµα για την κρητική µουσική και θα µείνει
για τους µεταγενέστερους, γιατί εµείς είµεθα µεγάλοι, σήµερα ζούµε αύριο
φεύγουµε, όπως κάθε ένας καλλιτέχνης πρέπει να φύγει, τόσοι πολλοί από
τη ζωή και αυτό ήταν ένα µεγάλο πράγµα που µας καλέσατε να γράψουµε
αυτά τα πράγµατα να µείνουνε.

Ερ.

Κύριε Γεράσιµε, ποια ήταν έτσι τα πρώτα σας ερεθίσµατα για να
ασχοληθείτε µε τη λύρα; Γιατί πιάσατε να µαθαίνετε λύρα και σε ποια
ηλικία;

Σ.Γ.

Πρώτη µου αιτία ήταν η µητέρα µου. Μου τραγουδούσε, ήταν πολύ
µερακλίνα και µου τραγουδούσε συνέχεια από µικρό παιδί. Είχα και δύο
θείους και παίζανε λύρα, γιατί αυτά είναι και χαρίσµατα οικογενειακά,
δηλαδή όλα αυτά. Ναι, κι άκουγα, άκουγα τους θείους µου. Μετά, εγώ
άρχισα να παίζω λύρα εννέα χρονών, όχι να παίζω σκοπούς, άρχισα τότε να
µαθαίνω. Ένα γραµµόφωνο υπήρχε µόνο στο χωριό µου. Το ‘χενε ένας
Μαρινάκης Χαρίτος, χωροφύλακας ήταν, το ‘χενε φέρει στην µητέρα του,
στους γονείς του το γραµµόφωνο και είχε του Σκορδαλού του Καλογρίδη,
του Καραβίτη και δίσκοι και πήγαινα εγώ ‘κεί πέρα. Άκουγα λοιπόν, και
δίσκους σιγά - σιγά και έµαθα µόνος µου. ∆εν υπήρχαν τότε δασκάλοι για
να µαθαίνουνε λύρα των παιδιών, όπως τώρα. Έπρεπε να ‘χεις, δηλαδή,
χάρισµα απ’ το θεό, ένα… κάτι να σε φωτίσει για να µάθεις.
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Ερ.

Τι ακούγατε, τι δίσκους ακούγατε;

Σ.Γ.

Πιο πολύ άκουγα του Σκορδαλού. Αυτοί οι δίσκοι µ’ αρέσανε, του Θανάση
του Σκορδαλού. Στα εννιά µου χρόνια, λοιπόν… στα δεκατέσσερα µου
χρόνια άρχισα και έπαιζα ορισµένους σκοπούς. Στα δεκαεφτά µου χρόνια
έπαιξα σ’ ένα γάµο στο χωριό µου. Πρώτη φορά.

Ερ.

Στα Ακούµια;

Σ.Γ.

Στα Ακούµια. Μετά µε καλούσανε οι χωριανοί, όποιος επαντρευότανε µε
καλούσενε στο γάµο του. Σιγά - σιγά, λοιπόν, η φήµη µου έφυγε,
απλώθηκενε, έξω από τα Ακούµια, στο νοµό Ρεθύµνης. Από το νοµό
Ρεθύµνης επήγεν Ηράκλειο, µέχρι τη Σητεία, Ιεράπετρα, εκιά να πούµενε,
επήγαινα στα γλέντια. Και προς τα Χανιά, Αποκόρωνα, Σφακιά, Κίσσαµο.
Και στην Κίσσαµο είχα παίξει κανά δυο τρεις φορές µε τον Μαρκογιάννη
τον Γιάννη. Ναι, µετά εγνωρίστηκα, λοιπόν, και µε καλούσανε συνέχεια
στα γλέντια.

Ερ.

Οι θείοι σας, που λέτε ότι παίζανε, πώς λεγόντουσαν;

Σ.Γ.

Ήτανε ο ένας Παπουτσιδάκης Νίκος και ένας ο Στέφανος ο Στεφανάκης.

Ερ.

Από τη µεριά του πατέρα σας;

Σ.Γ.

Απ’ τσης µητέρας µου.

Ερ.

Της µητέρας σας. Και από αυτούς ακούσατε, έτσι, κάποια πράγµατα στη
λύρα σαν παιδάκι;

Σ.Γ.

Πώς δεν άκουσα! Έπαιζε ο θείος µου ο Στέφανος, πεντοζάλια, παλιά ωραία
πράγµατα… πράγµατα και είχε και πολλές µαντινάδες. Ήτανε στιχουργός.
Αυτός µπορούσε να πει στο γλέντι χίλιες µαντινάδες το βράδυ, στο γλέντι.

Ερ.

Όταν λέτε «η µητέρα σας, σας τραγουδούσε»;

Σ.Γ.

Ναι. Η µητέρα µου προερχόταν, σου λέω…

Ερ.

Τι τραγούδια έλεγε;

Σ.Γ.

Μου τραγουδούσε συρτά.

Ερ.

Πώς, µε το στόµα; Πώς τα έλεγε;

Σ.Γ.

Με το στόµα. Ήτανε τραγουδίστρια, η µητέρα µου.

Ερ.

∆ηλαδή, θα µπορούσατε να µας κάνετε πως έκανε;

Σ.Γ.

Μου ‘λεγε µαντινάδες. Μου τραγουδούσε στο σπίτι και µου ‘λεγε
µαντινάδες. Εγώ την άκουγα, λοιπόν, και ‘γω τραγουδούσα καλά.
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Ερ.

Μαντινάδες σου έλεγε, δηλαδή, µε λόγια ή σου έλεγε, έκανε και το όργανο,
έτσι τη λύρα;

Σ.Γ.

Όχι, όχι. Μου τραγουδούσε µε µαντιν…, µε σκοπό και µου ‘λεγε µαντινάδες.
Με το σκοπό.

Ερ.

∆ηλαδή;

Σ.Γ.

Αυτή έλεγε πολλές. Τραγουδούσε του Ροδινού τσι σκοπούς. Η µητέρα µου.

Ερ.

Ναι.

Σ.Γ.

Του Καρεκλά, του… αλλού του Λαγού του Μανόλη.

Ερ.

Πώς το τραγουδούσε αυτό, πες µας έτσι; Πώς το θυµάσαι εσύ; Πώς σου το
έλεγε;

Σ.Γ.

Να σου πω το σκοπό, δηλαδή;

Ερ.

Ναι, όπως σου το ‘λεγε η µητέρα σου.

Σ.Γ.

(τραγουδάει)
«Να γράψω θέλω γράµµατα, να γράψω θέλω να γράψω θέλω γράµµατα»
«Ταραραραµ…» και µου τραγουδούσε µετά και µε το στόµα…

Ερ.

Αυτό, αυτό θέλουµε.

Σ.Γ.

Λοιπόν… Την άκουγα εγώ.

Ερ.

Με το στόµα, όταν λέτε, πώς το έκανε;

Σ.Γ.

(µιµείται το σκοπό της λύρας µε τη φωνή)
(Ταραραραρα…)
Και έλεγε την µαντινάδα. Εγώ την άκουγα, λοιπόν, και τση λέω «θέλω να
µάθω λύρα, µητέρα». Και µετά ήταν ένας Κουµεντάκης Γεώργιος στα
Ακούµια, εσιαζένε λύρες, και του λέω «µια λύρα θέλω να µου φτιάξεις».
Λέει: «για να σου φτιάξω τη λύρα, θα µου δώσεις τόσα λεφτά». Ήτανε 300
δραχµές, τότε . Αξίζαν τα λεφτά. Και πήγαινε ο πατέρας µου και πούλησε
κανά δυο τρία πρόβατα και µου πήρε τη λύρα.

Ερ.

∆εν είχανε αντίρρηση να µάθετε εσείς να παίζετε;

Σ.Γ.

Όχι. Και πήγαινα στο υπόγειο και έπαιζα όλη µέρα λύρα. Ούτε φως δεν
είχε, ούτε τίποτα. Μέρα - νύχτα τη λύρα καταχτυπούνα. Η µητέρα µου και
ο πατέρας µου ήθελαν να µάθω λύρα. ∆εν µου απαγορεύανε, να µου πουν
«σταµάτα τώρα, γιατί µας ανησυχείς». Ναι. Μετά άρχιξα να παίζω κανά
δυο σκοπούς. Κάθε βράδυ ερχότανε οι νεαροί απ’ το χωριό µου, φίλοι µου
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και µου τραγουδούσανε στο σπίτι. Εβεγγερίζαµεν, και έπαιζα τη λύρα και
µετά µε παίρνανε και γυρίζαµε καντάδα στο χωριό. Και µε πηγαίνανε στις
κοπέλες απ’ αγαπούσανε αυτοί τότε και τραγουδούσαµε.
Ερ.

∆άσκαλοι υπήρχαν εκείνη την εποχή;

Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Όχι έτσι;

Σ.Γ.

Τότε έπρεπε να ‘σαι γεννηµένος, δηλαδή, άκουσέ µε τώρα. Ένας
καλλιτέχνης, γιατί παίζουνε λύρα. Τώρα µπορεί να παίζουνε δυο χιλιάδες
λύρες στην Κρήτη. Λυράρηδες τώρα είναι… Αλλά δεν παίζουνε όλοι ωραία.
Πρέπει να το ‘χεις µέσα σου δηλαδή, για να είσαι… και συνθέτης για να
‘σαι, πρέπει να ‘σαι γεννηµένος για αυτή τη δουλειά.

Ερ.

Η γνώµη που είχαν για τους µουσικούς, τους λυράρηδες, ποια ήτανε τότε;

Σ.Γ.

Εκείνη τη εποχή, άµα ήσουνα καλός, αµέσως έπαιρνες φήµη. ∆εν είναι,
όπως τώρα, γιατί πολλά παιδιά τώρα παίζουνε ωραία λύρα, αλλά
ξεχνιούνται. ∆εν υπάρχει, δηλαδή… Τότε ήσανε στα χωριά οι ανθρώποι,
παιδί µου, και γλεντούσανε, όπως σου ‘πα Ειρήνη προ ολίγου, είχανε…
Νοσταλγούσανε τη µουσική τότε, κείνα τα χρόνια οι άνθρωποι.

Ερ.

∆εν είχανε άλλη διασκέδαση.

Σ.Γ.

∆εν είχανε άλλη διασκέδαση. Ερχόταν, σου λέω, κάθε βράδυ, και µου
τραγουδούσανε δέκα, είκοσι, τριάντα νεαροί και δεν µ’ αφήναν να κοιµηθώ
καθόλου. Αυτοί είναι αφορµή, λοιπόν, και έµαθα εγώ λύρα. Αυτοί µου
µάθανε.

Ερ.

Όταν έλεγε ένα παιδί ότι ήθελε να µάθει λύρα τότε, οι γονείς του πως το…
τι του λέγανε, πώς το αντιµετωπίζανε;

Σ.Γ.

Άλλοι δεν θέλανε. Του σπούσαν και τη λύρα καµιά φορά.

Ερ.

Τόσο πολύ! Τι του λέγανε, ότι δεν θα γίνεις λυράρης;

Σ.Γ.

Όχι. «Θα πας να δουλεύεις πρόβατα. Πήγαινε, ας τση λύρες. Πήγαινε να
δουλεύεις». ∆εν τον αφήνανε, δηλαδή.

Ερ.

Εσένα οι δικοί σου πάντως;

Σ.Γ.

Οι δικοί µου, εµένα µου τραγουδούσε η µητέρα µου.

Ερ.

Οπότε χάρηκε, δηλαδή, όταν της είπες ότι θέλεις να µάθεις τη λύρα.
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Σ.Γ.

∆εν σου λέω, ο πατέρας µου πούλησε δυο τρία πρόβατα για να µου πάρει τη
λύρα.

Ερ.

Βγάζανε λεφτά οι λυράρηδες τότε;

Σ.Γ.

Λίγα πράγµατα. ∆εν υπήρχαν, δεν είχεν ο κόσµος λεφτά τότε, δεν υπήρχαν.
Εγώ έπαιζα λύρα και µου βάζανε ένα δίφραγκο, στο µάτι τση λύρας. Θελ’
να παίξω ταγκό, να πούνε οι καβαλιέροι από τα όργανα, να περάσουνε,
λοιπόν, να βάλουνε πενηνταράκια, µια δραχµή, δυο δραχµές, δεν… δεν
επαίρναµε εµείς λεφτά τότε. ∆εν εβγάναµε λεφτά. Τώρα βγάνουνε λεφτά.

Ερ.

Όταν…

Σ.Γ.

Εµείς εγλεντήσαµε τη Κρήτη. Πενήντα χρόνια τη γλέντησα τη Κρήτη,
εγώ. Και ο Σκορδαλός και όλοι. Μόνο τώρα τελευταία. Τώρα που βγάνουνε
λεφτά. Και εµείς που πάµε τώρα σε γάµους, βγάζουµε λεφτά. Αλλά εκείνα
τα χρόνια δεν υπήρχε, δεν είχαν οι άνθρωποι λεφτά. Ήταν οι ανθρώποι…
ήταν οι Γερµανοί τότε, η απελευθέρωση, φύγαν οι Γερµανοί και δεν ήταν
ούτε δουλειές ούτε τίποτα. Καθόταν οι ανθρώποι στο χωριό ντον.

Ερ.

Έχετε…

Σ.Γ.

Θε να πάµε παρέα, να πάµε στου ενός στο σπίτι, στα αλλού, να πιούµε ένα
κρασί µε ελιές. ∆εν σου κόβει τώρα, όπως σου κόβει τώρα τα τυριά και τις
φέτες, φάε – πιες και τα πρόβατα σφάξε, ένα αρνί να το φάµε. ∆εν υπήρχαν
τέτοια πράγµατα.

Ερ.

Κύριε Γεράσιµε, έχετε δυο γιους.

Σ.Γ.

Ναι.

Ερ.

Ο Στέλιος παίζει λαούτο. Εσείς πώς τον αντιµετωπίσατε, όταν σας είπε
«θέλω να µάθω».

Σ.Γ.

Ο Στέλιος µου είπε «µπαµπά, θέλω να µου πάρεις ένα µαντολίνο». Και του
πήρα το µαντολίνο.

Ερ.

Σε ποια ηλικία σας το ‘πε;

Σ.Γ.

Αυτός θα ‘τανε, δεκατριών χρονών.

Ερ.

Πιο µικρός είχε εκφράσει έτσι επιθυµία;

Σ.Γ.

Ναι. Ναι, ναι. Από µικρός εκράτανε µια τσατσάρα και µου ‘κανε έτσι και
µου λέει…
(τραγουδάει)
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«θέλω λαγούτο, λύρα αυτό, µαντολίνο» και του πήραµε ένα µαντολίνο.
Μετά του πήρα το λαγούτο, τον έπαιρνα µαζί µου, τον είχα δίπλα σιγά σιγά µε µπάσα, του ‘δείχνα, βέβαια ορισµένα πράγµατα, φωνές και έµαθεν
αυτόν. ∆ηλαδή, θέλω να σου πω, αυτός το ‘χενεν αυτό. Για να γίνεις
καλλιτέχνης πρέπει να το ‘χεις µέσα σου. Το να σου δείχνω εγώ «παίξε»,
αυτό είναι ευχάριστο τώρα µε τση σχολές. ∆ιότι, όπως είπε κι ο Μανόλης,
αν δεν υπήρχαν οι σχολές, δεν θε’ να υπάρχει λύρα καθόλου. Συµφωνώ µαζί
σου, αυτό που είπες επάνω.
Ερ.

Εσείς, ποια είναι η γνώµη σας για τις σχολές που υπάρχουν τώρα;

Σ.Γ.

Καλές είναι οι σχολές και να µην µάθει, να µην γίνει µεγάλος καλλιτέχνης
τουλάχιστον θα νιώσει την κρητική µουσική. Νιώθει, δηλαδή, τι είναι η
Κρήτη και τι… Είναι καλό αυτό που γίνεται τώρα.

Ερ.

Μαθαίνουνε, όµως, µε άλλον τρόπο από αυτό που µάθατε εσείς.

Σ.Γ.

∆εν έχει χρώµα τώρα. Αυτά που παίζουνε δεν… Εγώ τα λέω τση νέους. ∆εν
καταλαβαίνεις πότε - πότε τι παίζουνε. Η λύρα θέλει γλυκάδα, θέλει να
παίξεις στο σκοπό, όπως τόνε παίζαµε εµείς, αλλά αυτοί δεν παίζουνε
τέτοια πράγµατα. Παν και του βάνουνε δάκτυλα, βάνουνε φωνές, οι οποίες
δεν υπάρχουν τέτοια πράγµατα στην κρητική µουσική. Αλλά θέλω να σας
πω, κι αν δεν είναι καλλιτέχνης κι αν δεν παίζει και πολύ σωστά, όπως
λέµε τώρα, τουλάχιστον έχουν µπει στο θέµα τση κρητικής µουσικής. Αν
δεν υπήρχαν οι σχολές, δεν θα υπήρχε τίποτα, διότι εµείς, τώρα είµαστε
πέντε - έξι, δύο… Εκείνη την εποχή ήµαστε ο Σκορδαλός, ο Καλογρίδης, ο
Κλάδος, εγώ, ο Σηφογιωργάκης. Πέντε –ωέξι ανθρώποι ήµαστε στην
Κρήτη που ευφωνούµεθα.

Ερ.

Να σας πω, τότε που ξεκινήσατε, ή τότε που ακούγατε Σκορδαλό, δίσκους,
ποιοι άλλοι δίσκοι υπήρχαν εκείνη την εποχή; Τι άλλο µπορούσε ν’
ακούσει κανείς, ένας σαν και σας που ξεκινούσε να παίζει;

Σ.Γ.

Ήτανε πολλοί. Στο Ηράκλειο υπήρχανε πολλοί λυράρηδες, τότε στα χωριά.

Ερ.

Ποιοι είχαν βγάλει δίσκο τότε;

Σ.Γ.

Αλλά δίσκο δεν εβγάνανε πολλοί. Εκείνη την εποχή δεν µπορούσες να
βγάλεις δίσκο εύκολα. ∆εν µπορούσες να µπεις στην εταιρεία να βγάλεις
δίσκο. Εγώ, όταν έβγαλα τον πρώτο δίσκο, επήγα στην Οντεόν και µου
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λέει ο Μάτσας θα σ’ ακούσει αύριο ο Μηλιόπουλος, ο µουσικός. Και αν
εγκρίνει αυτά που παίζεις, τότε θα γράψεις. Ήταν άλλα πράγµατα τότε.
Ερ.

Εκτός από τον Σκορδαλό που τον είχατε σε δίσκο, ποιον άλλο δίσκο είχατε;
Ποιοι κυκλοφορούσαν από αυτούς;

Σ.Γ.

Ήτανε του Καλογρίδη… Ο Καλογρίδης. Στάσου τώρα, µετά το... Σκορδαλό.
Την εποχή του Σκορδαλού…

Ερ.

Ναι την εποχή του Σκορδαλού.

Σ.Γ.

Να µην µπούµε προς του Ροδινού, πιο παλιά. Στην εποχή του Σκορδαλού
ήτανε ο Θανάσης ο Σκορδαλός, ο οποίος αυτός αναµόρφωσε και έφτιαξε την
κρητική µουσική, διότι τότε ήτανε λυράρηδες εις τα χωριά, αλλά δεν
επαίζανε ωραία πράγµατα, όπως δεν εστολίζανε τη λύρα, όπως τον Θανάση
το Σκορδαλό. Από κει, λοιπόν, εµάθαµε όλοι. Από το Θανάση Σκορδαλό.
Εγώ έµαθα από το Θανάση το Σκορδαλό τη λύρα. Άσχετο, βέβαια, ότι
εµένα δεν µου ‘δειξε κανένας, ούτε ο Σκορδαλός, ούτε κανείς. Μόνο το αυτί
µου. Άκουγα το δίσκο κι έπαιζα.

Ερ.

Όταν ήθελες να µάθεις λύρα, τότε, τι µέσα είχες στη διάθεση σου;

Σ.Γ.

∆εν υπήρχανε τίποτα µέσα.

Ερ.

∆ηλαδή, τι έκανες, ας πούµε, εσύ είχες όρεξη, πήγες και πήρες τη λύρα και
άρχισες να παίζεις. Τι είχατε; Είχατε, ας πούµε, γραµµόφωνο να ακούσεις
ένα δίσκο ή είχατε ραδιόφωνο;

Σ.Γ.

Υπήρχε ένα γραµµόφωνο στο χωριό µου. Τίποτε άλλο.

Ερ.

Και από ‘κει και πέρα…

Σ.Γ.

Και ευτυχώς, και ήταν συγγενής µου αυτός που το ‘χε το γραµµόφωνο και
όποια ώρα ήθελα, πήγαινα στο σπίτι του και καθίζαµε, να πούµε, και
άκουγα τση δίσκους. ∆εν υπήρχαν τα µέσα.

Ερ.

Εκποµπές στο ραδιόφωνο υπήρχαν µε κρητικά τραγούδια;

Σ.Γ.

Εκποµπές, άκουγα στο ραδιόφωνο, από τον Σκορδαλό. Και ο Μουντάκης
έπαιζε, έκανε εκποµπές και ο Καλογρίδης ο Γιώργης, ο Κουτσουρέλης ο
Γιώργης απ’ τα Χανιά. Επαίζανε µαζί µε τον Μουντάκη τότε.

Ερ.

Αυτούς, δηλαδή, µπορούσες να ακούσεις τότε στο ραδιόφωνο, µόνο αυτούς;

Σ.Γ.

Μόνο αυτούς. Ήτανε κι άλλοι. Ήτανε... ήτανε και ο Καραβίτης, ο οποίος
ήταν ένας εξαίρετος καλλιτέχνης. Έπαιζεν πεντοζάλια που δεν τα ‘παιζε
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κανένας. Κανένας. Ούτε ο Σκορδαλός, ούτε κανείς. Τα Πεντοζάλια του
Καραβίτη και τη Σούστα…
Ερ.

Το µικρό;

Σ.Γ.

Σούστα, πεντοζάλια και ο Καρεκλάς στη Σούστα. ∆εν υπήρχε άλλος στη
Σούστα να την παίξει, όπως τον Καρεκλά. Και Συρτά έπαιζε καλά ο
Καρεκλάς. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε;

Ερ.

Και πριν τον Σκορδαλό, που είπατε, τι υπήρχε σε δίσκο, πριν τον
Σκορδαλό;

Σ.Γ.

Πριν τον Σκορδαλό, ήτανε ο µακαρίτης ο Ροδινός. Εγώ δεν τον έφτασα
βέβαια, διότι εγώ ήµουνα αγέννητος τότε που πέθανε αυτός.

Ερ.

Ο Καρεκλάς είχε δίσκους;

Σ.Γ.

Είχε κάνα δυο δίσκους.

Ερ.

Ο Λαγός;

Σ.Γ.

Και ο Λαγός. Με τον Μπαξεβάνη είχανε βγάλει. Ο Καρεκλάς είχενε βγάλει
µε τον Φουσταλιέρη.

Ερ.

Μάλιστα.

Ερ.

Όταν ήµασταν πάνω στην ηχογράφηση, λέγατε ότι ο Σκορδαλός, χτένιζε
το σκοπό. Τον χτένιζε.

Σ.Γ.

Τον χτένιζε. Αλλά εχτένιζενε σωστά.

Ερ.

Τον χτένιζε σωστά.

Σ.Γ.

Αυτός έβγαλε πολλούς σκοπούς, παλιούς σκοπούς, έ, τση χτένιζε, τση
οµόρφαινε, τση έκαµε πιο όµορφους, πιο ωραίους από αυτούς που τση
παίζανε. Και ό,τι έπαιζεν ο Σκορδαλός ήταν ωραίο. Όσοι παρακολουθήσαν
τον Σκορδαλό, αυτοί γινήκαν και καλλιτέχνες. Και ο… ο Κλάδος… απ’ τον
Σκορδαλό ξεκίνησε. Μετά, βέβαια, έβγαλενε δίσκους. Εγώ έβγαλα τον
πρώτο δίσκο, µετά τον Σκορδαλό. Κι απ’ τον Κλάδο, κι απ’ όλους.

Ερ.

Ποια χρονιά;

Σ.Γ.

Εγώ πρωτόβγαλα δίσκο. Τότε για να µπεις στην Κολούµπια, δεν ήταν
εύκολο να µπεις. Το 1957.

Ερ.

Πώς έγινε µε την εταιρεία, δηλαδή;

Σ.Γ.

Επήγα και έβρηκα το Μάτσα. Λέω «κύριε Μάτσα θέλω να γράψω ένα
δίσκο». Του µίλησα, δηλαδή, έτσι µαλακά, τόνε συµβούλευσα, µπορεί να µε
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βάλει εκεί. ∆εν ήταν εύκολο να βγάλεις δίσκο. Και µου λέει θα ‘ρθει ο
Μηλιόπουλος να σε ακούσει. Α! Είχα πάει µε τον Μαρκογιάννη τον
Βαγγέλη. Του Γιάννη του Μαρκογιαννάκη, τον αδερφό. Αυτός, λοιπόν, του
‘πενε «εµείς θέµε να µας πληρώσετε». Να πληρώσει η εταιρεία, τότε, ας
πούµε, να πληρώσει; Και µου λέει «κύριε Σταµατογιαννάκη δεν θα γράψεις
δίσκο». Και βγαίνουµε έξω και του λέω «µ’ έκαψες». «Μ’ έκαψες», του λέω,
«ήτανε λέξη αυτή που είπες του Μάτσα, για λεφτά;» Και βγαίνω πίσω
µετά, τον αφήνω κάτω στο πεζοδρόµιο στη Σταδίου. Και βγαίνω απάνω
και λέω «κύριε Μάτσα σε παρακαλώ, ε, άνθρωπος είναι, του ξέφυγε αυτήν
η κουβέντα, η λέξη». Μου λέει «µε αυτόν δεν θα γράψεις το δίσκο». «Θα
φέρω, λοιπόν, τον αδερφό του τον Μαρκογιαννάκη», του λέω. Λέει «Τον
Γιάννη, εντάξει». Και κάλεσα µετά τον Γιάννη και µε άκουσε ο
Μηλιόπουλος, µε έγκρινε και ήρθε ο Γιάννης ο Μαρκογιάννης και
γράψαµε. Τον πρώτο δίσκο µετά το Σκορδαλό, έβγαλα εγώ.
Ερ.

Πόσους δίσκους έχετε βγάλει;

Σ.Γ.

Και µετά έβγαλε ο Κλάδος, και µετά έβγαλε ο Σπύρος (εννοεί ο
Σηφογιωργάκης).

Ερ.

Ποια χρονιά είπαµε, έγινε αυτό;

Σ.Γ.

Το 1957.

Ερ.

Και πόσους δίσκους έχετε βγάλει;

Σ.Γ.

Εγώ;

Eρ.

Ναι.

Σ.Γ.

Μια σαρανταριά…

Ερ.

Από αυτούς τους δίσκους, πόσα από αυτά είναι τα προσωπικά σας
τραγούδια, συνθέσεις δικές σας; ∆ηλαδή, πόσα τραγούδια περίπου έχεις
γράψεις;

Σ.Γ.

Τα είκοσι τραγούδια, τα είκοσι πέντε είναι δικά µου.

Ερ.

Όταν βγάζατε εκείνη την εποχή ένα δίσκο, πόσα ήτανε τα δικά σας
κοµµάτια που βάζατε στο δίσκο µέσα; Πόσα κοµµάτια δικά σας βάζατε στο
δίσκο;
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Σ.Γ.

Εκείνη την εποχή ήταν τα µικρά δισκάκια. Και ήταν δύο συρτά. Απ’ τη
µια µεριά ένα συρτό, και απ’ την άλλη άλλο. Τώρα... Μετά βγήκανε οι
δίσκοι οι µεγάλοι...

Ερ.

Τριάντα τριών στροφών.

Σ.Γ.

Ναι.

Ερ.

Οπότε, τότε τι βάζατε;

Σ.Γ.

∆ώδεκα κοµµάτια µπαίναν στους µεγάλους δίσκους. ∆εν ήταν εύκολο να
γράψεις δώδεκα κοµµάτια.

Ερ.

Για να γράψεις δίσκο, δηλαδή, έπρεπε να έχεις και κάποια δικά σου
κοµµάτια, οπωσδήποτε, ή µπορούσες και να µην είχες;

Σ.Γ.

Ως επί το πλείστον, έπρεπε να ‘ναι δικά σου.

Ερ.

∆ηλαδή, απ’ τα δώδεκα, τα δέκα ήταν δικά σας; Συνήθως…

Σ.Γ.

Τα οκτώ κοµµάτια.

Ερ.

Και τα άλλα που περισσεύανε, ποια ήταν; Τι βάζατε, συνήθως;

Σ.Γ.

Έβανα παλιά συρτά, φερ’ ειπείν, του Χάρχαλη, ένα Χανιώτη, έβανα
διάφορα συρτά. Τα τρία, τέσσερα συρτά τα γιεµόζαµε µε διάφορα συρτά,
παλιά συρτά.

Ερ.

Μπορείτε να µας τα πείτε αυτά τα παλιά συρτά. Ποια ήταν τα παλιά
κοµµάτια που…

Σ.Γ.

Κισσαµίτικα ήταν αυτά και από ‘δω Ρεθεµνιώτικα, από τση παλιούς
οργανοπαίκτες.

Ερ.

Έπρεπε να µπουν στο δίσκο αυτά; Σε έναν δίσκο που βγάζατε εσείς; Το
θεωρούσατε ότι έπρεπε να το κάνετε, να βάλετε και ένα παλιό;

Σ.Γ.

∆εν εγινότανε αλλιώς. ∆ώδεκα συρτά και πεντοζάλια. Πεντοζάλια τώρα
µπορούσες να γράψεις πολλά πεντοζάλια, διότι αυτά ήτανε… δεν µπορούσες
να σου πει ο άλλος γιατί τα ‘γραψες, τα πεντοζάλια.

Ερ.

Λοιπόν, είχαµε πει και πριν ότι στην περιοχή εδώ συναντάει κανείς
µεγάλα, πολύ µεγάλα ονόµατα, τα µεγαλύτερα µπορεί να πει κανείς, σε µια
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή.

Σ.Γ.

Οι µεγάλοι καλλιτέχνες τση έβγαλε η επαρχία Αγίου Βασιλείου.

Ερ.

Αυτό πώς το εξηγείς;

Σ.Γ.

Το Σπήλι.
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Ερ.

Πού το αποδίδεις αυτό το πράγµα; Γιατί, δηλαδή, να είναι συγκεντρωµένοι
τόσοι µεγάλοι στον Άγιο Βασίλειο;

Σ.Γ.

∆ιότι ήτανε πολλοί µερακλίνες τση κρητικής µουσικής εκεί. Χορευτάδες
καλοί, και τραγουδιστές. Οι Μελαµπιανοί, οι Μέλαµπες, δεν υπάρχει σε
κανένα χωριό τση Κρήτης να τραγουδούν έτσι. Με τέτοιο χρώµα. ∆ηλαδή,
ακούστε, κάνω καντάδα µε Μελαµπιανό, λέει ένας µια µαντινάδα και
ακούς µία φωνή, όµως.

Ερ.

Τραγουδάν πολλοί µαζί, το ‘χω ακούσει.

Σ.Γ.

Μια φωνή. Και λες τι ’ναι αυτό το πράγµα. Στο χρόνο, στο όργανο πάνω.
Οι Μέλαµπες.

Ερ.

Εκείνη την εποχή, ποιες άλλες…

Σ.Γ.

Ακτούντα που ήταν ο Καραβίτης. Το Σπήλι είχενε βγάλει …

Ερ.

Από την υπόλοιπη Κρήτη, ποιες περιοχές ακουγόντουσαν ότι έχουνε
µουσικούς, έτσι, ότι έχουνε µουσική παράδοση;

Σ.Γ.

Να σου πω. Ήτανε τα Χανιά. Ο Χάρχαλης, Μαριάνος, ο Ναύτης,
Κουτσουρέληδες. Ήτανε στον Αποκόρωνα ένας καλός λυράρης, ο
Πλακιανός ο Μιχάλης, αυτός δεν έβγανε δίσκους, αλλά ήτανε συνθέτης.
Έβγαλε πολλά πράγµατα, τα οποία τα πήραν πολλοί και τα γράψανε.
Καλός λυράρης.

Ερ.

Από την υπόλοιπη Κρήτη ποιοι άλλοι ακουγόντουσαν;

Σ.Γ.

Ναι, ήτανε ο Καστελολευτέρης στη Αγίε… στις Μοίρες. Αυτός παίζει το
λαούτο, πολύ… συνθέτης. Είχενε βγάλει και συρτά ωραία, τα ‘χενε βγάλει ο
Λεωνίδας, τα ‘χενε πάρει. Του τα ‘χενε δώσει ο Λευτέρης, δηλαδή. Όταν
κοιµάται ο δυστυχής, αυτό ήτανε του Λευτέρη. Του Καστρελολευτέρη, του
Καµπουράκη του Λευτέρη. Πολλά συρτά έχει παίξει ο Λεωνίδας και… του
τα ‘δωκε ο άνθρωπος δεν τα πήρε µόνος του να τα κλέψει να τα πάρει
λαθραία. Ύστερα ήταν ο Καλογερίδης, ο οποίος ήταν η κορυφή του βιολιού
στην Κρήτη. Εγώ, όταν άκουγα… όταν ακούω του Καλογερίδη τα
κοµµάτια, τι να σου πω, δακρύζω.

Ερ.

Ποιους άλλους έχεις ακούσει από την Ανατολική Κρήτη τότε, όχι τώρα;
Εκτός από τον Καλογερίδη.

Σ.Γ.

Απ’ την Σητεία ήτανε ο ∆ερµιτζάκης.
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Ερ.

Από το Ηράκλειο, άλλοι;

Σ.Γ.

Εις το Ηράκλειο, τώρα, σου λέω µόνο άκουγα, πες τον τώρα, τον
Καλογερίδη.

Ερ.

Μάλιστα. Από το Σπήλι ποιοι καλλιτέχνες βγήκανε, ποια µεγάλα
ονόµατα;

Σ.Γ.

Στο Σπήλι ήτανε, ονόµατα µεγάλα ήτανε ο Σκορδαλός.

Ερ.

Ο Κοντύλης;

Σ.Γ.

Ο Κοντύλης έπαιζενε λύρα, αλλά ήταν άγνωστος στο χωριό, δηλαδή τόνε
ξέρανε µόνο στο χωριό του. Και ο Μαρκογιώργης πάλι ήτανε καλός
παίκτης, του Μαρκογιαννάκη ο πατέρας. Αυτός έπαιζενε λύρα… πήγαινε
και σε άλλα χωριά, στα Χανιά, µόνο ο Μαρκογιώργης. Αλλά η δύναµη,
δηλαδή, ήτανε ο Θανάσης ο Σκορδαλός.

Ερ.

Αυτός, µας είπατε, έπαιζε… έµπαινε σε µια σπηλιά και έπαιζε;

Σ.Γ.

Αυτός έπαιζε… πήγαινε σε µια σπηλιά από πάνω… στο Σπήλι ήτανε µια
σπηλιά και κάθιζεν όλη µέρα και έπαιζε την λύρα. Και τον άκουσα και
είπενε στον ραδιοφωνικό σταθµό, στην τηλεόραση ότι ήτανε, λέει, µια
µεγάλη παρέα Σπηλιανοί, η οποία αυτή µε κάµανε παίκτη. Ήταν ο
Σταµάτης, οι Βαβούρηδες, ο Κώστας ο Βαβούρης, µεγάλοι χορευτές αυτοί,
µερακλήδες. Ο Ρήγας ο Γιάννης, ήτανε πάρα πολύ µερακλήδες στο Σπήλι.
∆ιότι για να βγει ένας καλλιτέχνης, πρέπει να ‘χει και παρέα. Πρέπει να
‘χεις ανθρώπους, δηλαδή, να σε βοηθήσουν. Να το ‘χεις µέσα σου, αλλά να
‘χεις και ανθρώπους να σε βοηθήσουν. Αυτοί οι µερακλήδες ήτανε κάπου
δεκαπέντε – είκοσι Σπηλιανοί απού είχανε σηκώσει το Σκορδαλό. Αυτοί
τον µάθανε την λύρα, γιατί, άµα βλέπεις έναν καλό χορευτή, είδες τη είπα
τώρα για τον κύριο Φραγκούλη, ότι όταν τον έβλεπα µέσα εις το Στούντιο,
ερεθίζουµ’ γιατί ξέρω ότι ήξερε τι παίζω. Το ίδιο ήταν και ο Σκορδαλός.
Μου ‘λεγε ο Θανάσης «όταν βλέπω τον Σταµάτη, Γεράσιµε, γίνοµαι άλλος
παίκτης».

Ερ.

Ποιον Σταµάτη εννοούσε;

Σ.Γ.

Τον Παπαδάκη. Αυτός ήτανε ο καλύτερος χορευτής τση Κρήτης. Αυτός
έγραφεν, όπως κρατάς την πένα και γράφεις, έγραφεν αυτός µε τα πόδια
του.
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Ερ.

Υπήρχανε λαούτα στην περιοχή πολλά;

Σ.Γ.

Μόνο οι Μαρκογιάννηδες.

Ερ.

Μόνο. Εσύ, όταν έπαιξες την πρώτη φορά σε…

Σ.Γ.

Με τον Μαρκογιάννη.

Ερ.

Έπαιξες ποτέ µοναχό σου λύρα σε γλέντι;

Σ.Γ.

Με µαντολίνο έπαιζα στο χωριό µου.

Ερ.

Μόνος σου, σκέτη λύρα έπαιξες ποτέ;

Σ.Γ.

Σκέτη λύρα, όχι.

Ερ.

Όχι.

Σ.Γ.

Υπήρχανε χωριανοί, δυο τρεις χωριανοί είχανε µαντολίνο και παίζανε
µπάσα µε τα µαντολίνα. Με βοηθήσανε πολύ οι χωριανοί µου εµένα στο
όργανο µου. Με αγκαλιάσανε, δηλαδή. Με βοηθήσανε.

Ερ.

Πού παίζανε µαντολίνα στο Ρέθυµνο; Σε όλο το Ρέθυµνο;

Σ.Γ.

Μαντολίνα παίζανε σε όλη τη Κρήτη παίζανε εκείνη την εποχή µαντολίνα.
Προπαντός προς το Ηράκλειο ήτανε εκεί πέρα ανθρώποι όπου παίζανε
ωραίο µαντολίνο.

Ερ.

Λαούτα ήταν ένα ή δύο που παίζατε;

Σ.Γ.

Λαγούτα ήτανε οι Μαρκογιάννηδες και οι Κουτσουρέληδες στην Κίσσαµο.

Ερ.

Σας συνόδευε ένα ή δύο;

Σ.Γ.

Ένα, ένα λαγούτο.

Ερ.

Αυτό το λαούτο συνήθως, έπαιζε και αυτό το σκοπό ή κρατούσε και αυτό
«σκούπα» που λέµε;

Σ.Γ.

Ο Μαρκογιάννης έπαιζε το σκοπό, όπως τον έπαιζα και ‘γω. Εµένα µε
βοήθησε πολύ ο Μαρκογιάννης µε το λαούτο. Παίζαµε δέκα χρόνια µαζί.

Ερ.

Όταν παίζατε λύρα, εσάς σας άρεσε το λαούτο να παίζει και αυτό ό,τι
παίζετε και ‘σεις ή να παίζει «σκούπα»;

Σ.Γ.

Το λαούτο έπαιζε το σκοπό, ήτανε πιο ωραία να ακούγεται, παρά να σου
χτυπάει πάνω – κάτω τις κόρδες.

Ερ.

Παίζατε µε αυτόν τον τρόπο… καθόσαστε, που καθόσαστε όταν γινότανε το
γλέντι σε σχέση µε τους χορευτές;
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Σ.Γ.

Στη µέση της πλατείας. Και χορεύανε πεντοζάλη πεντακόσιοι άνθρωποι.
Στο χωριό µου στην πλατεία ήτανε τριακόσιοι - τετρακόσιοι ανθρώποι στο
πεντοζάλη.

Ερ

Έκανες ποτέ κανένα κόλπο, έτσι στη λύρα, καµιά τροποποίηση εκεί στον
καβαλάρη, σ’ αυτά, στο στύλο για να ακούγεται παραπάνω;

Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Όταν έπαιζες σε ανοιχτό χώρο; Σε ανοιχτό χώρο όταν βρισκόσουνα, να
παίξεις και να ακουστεί παραπάνω;

Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

∆εν έκανες ποτέ;

Σ.Γ.

Η φωνή ήτανε µία του οργάνου. Τι να του κάνω; Να κινήσεις τον
καβαλάρη ή το στύλο, να κάνεις τι;

Ερ.

Να σου πω, στα µέρη τα δικά µας, κόβανε τον καβαλάρη ορισµένοι
βιολάτορες. Έβγαζε µια φωνή πολύ δυνατή, άχαρη βέβαια.

Σ.Γ.

Εγώ… ποτέ δεν πείραξα τον καβαλάρη και στύλο.

Ερ.

Για να εξυπηρετήσουν ακριβώς αυτές τις ανάγκες, έτσι ώστε να ακούγεται.

Σ.Γ.

Όπως ήταν, έπαιζα
(γελάει)
εγώ τη λύρα. Και ο Θανάσης και όλοι να πούµε δεν επείραζε τα όργανα.
Και όλοι.

Ερ.

Όταν παίζεις λύρα που την ακουµπάς τη λύρα στο πόδι σου επάνω, στο
µηρό;

Σ.Γ.

Ακουµπάω από αυτό που έχει η λύρα από κάτω, δεν έχει ένα εξόγκωµα, η
λύρα, ο χορδοδέτης; Εκεί ακουµπάει η λύρα.

Ερ.

Αυτό…

Σ.Γ.

Οι νέοι τώρα δεν την ακουµπάνε εκεί τη λύρα, αλλά πάει δίπλα τση. Πάει
δίπλα.

Ερ.

Στο πλάι.

Σ.Γ.

Στο πλάι.

Ερ.

Γιατί την ακουµπάνε έτσι οι νέοι, είναι πιο εύκολο;
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Σ.Γ.

Πιο εύκολο είναι. ∆ιότι, άµα ακουµπάει αυτό, στο χορδοδέτη αυτό το
εξόγκωµα που ‘χει, η λύρα την κουµαντάρεις. ∆ηλαδή, γυρίζει η λύρα όπως
τη θέλω εγώ, να παίξουν οι χορδές.

Ερ.

Γιατί δεν το κάνουν, λοιπόν, και οι νέοι αυτό, αφού την κουµπαντάρεις
καλύτερα;

Σ.Γ.

Είναι δύσκολο. Μπορείς να σου φύγει η λύρα να πέσει.

Ερ.

Ή µπορεί εύκολα να φύγει το δοξάρι απ’ την µια χορδή στην άλλη.

Σ.Γ.

Ή να φύγει το δοξάρι να του πάει στην άλλη χορδή, να χάσει το χρόνο την
ώρα που παίζει να χορέψει.

Ερ.

Ναι.

Σ.Γ.

Εµείς εµάθαµε…
(διακοπή)

Σ.Γ.

Πώς σε λένε είπαµε το όνοµα σου;

Ερ.

Σπύρο. Σπύρο.

Σ.Γ.

Ο Σπύρος. Του πατέρα µου το όνοµα έχεις.

Ερ.

Ο Σπύρος Σπυρόπουλος και η Ελένη η Περπιράκη.
(διακοπή)

Ερ.

Μια που λέγαµε για το όργανο…

Σ.Γ.

Σταθείτε τώρα. Αυτά που λέω εγώ τώρα…

Eρ.

Είχαµε µείνει στο όργανο που σας ρώταγε ο Μανόλης., πως το
τοποθετείτε…

Σ.Γ.

Τώρα θέλω να µε ρωτήσεις,, κλείσε το και η… Ειρήνη…

Ερ.

Για να τελειώσουµε λίγο µε το όργανο, στη, είχατε πει και πάνω ότι
βάζατε

γερακοκούδουνα

εσείς;

Τι

γινότανε;

Χρησιµοποιούσατε

γερακοκούδουνα εσείς;
Σ.Γ.

∆εν εχρησιµοποίησα γερακοκούδουνα εγώ, αλλά οι παλιοί, ο Καραβίτης
είχενε

γερακοκούδουνα,

ο

Καρεκλάς,

όλοι

αυτοί

παίζανε

µε

γερακοκούδουνα, δηλαδή, αντί για µπάσο που παίζει τώρα το λαούτο,
είχανε τα γερακοκούδουνα. Και σύµφωνα µε το σκοπό, εχτυπούσανε και τα
γερακοκούδουνα.
Ερ.

Αυτό το κάνανε γιατί δεν είχανε λαούτο να τους συνοδεύει ή για κάποιο
άλλο λόγο;
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Σ.Γ.

Όχι ήτανε σαν µπάσο, παιδί µου. Ήτανε µπάσο. Ήταν ωραίο αυτό.

Ερ.

Μπορεί να έχει και λαούτο, µπορεί να ‘χει και αυτά;

Σ.Γ.

Όχι.

∆εν

υπήρχανε

λαούτα

τότε.

Τότε

ήτανε

µαντολίνο,

τα

γερακοκούδουνα…
Ερ.

Ο λόγος, δηλαδή, που τα είχανε ήτανε επειδή…

Σ.Γ.

Και µετά ήρθαν τα λαούτα. Τα λαούτα ξεκινήσανε από τα Χανιά, απ’ τις
Κουτσουρέληδες, µετά ήταν ο Μπαξεβάνης ο Γιάννης εδώ µε λαγούτο, ο
οποίος ήτανε ένας µεγάλος τραγουδιστής ο Μπαξεβάνης. Η µεγάλη φωνή
τση Κρήτης.

Ερ.

Όταν εµφανίστηκε δηλαδή το λαούτο, σταµατήσανε τα γερακοκούδουνα;

Σ.Γ.

Τι;

Ερ.

Όταν εµφανίστηκε το λαούτο, σταµάτησε το γερακοκούδουνο;

Σ.Γ.

Όταν εµφανίστηκε το λαγούτο, αυτοί που παίζανε γερακοκούδουνα δεν
υπήρχανε στη ζωή. Και να υπήρχανε, ήταν γέροι δεν επαίζαν καθόλου.

Ερ.

Ο Καρεκλάς, είπατε προηγουµένως, ότι έπαιζε και σε δύο χορδές, δηλαδή
πάταγε, ας πούµε…

Σ.Γ.

Τη Σούστα την έπαιζε σε δύο χορδές και άκουγες ένα ωραίο πράγµα.

Ερ.

Σαν ισοκράτηµα έτσι, ένα…

Σ.Γ.

Η Σούστα του Καρεκλά δεν πρόκειται να την παίξει κανείς. Κανένας.

Ερ.

Κάτι άλλο. Πως κουρδίζετε; Πάντα η λύρα σας, είναι στο ίδιο κούρδισµα ή
κάνετε κι άλλα κουρδίσµατα;

Σ.Γ.

Κάνω και άλλα κουρδίσµατα. Εµείς εκείνη την εποχή παίζαµε και πολύ
ψηλά κουρδίσµατα ‘χαµε.

Ερ.

∆ηλαδή, κουρδίζατε τη λύρα πιο ψηλά;

Σ.Γ.

Πιο ψηλά.

Ερ.

Γιατί το κάνατε αυτό;

Σ.Γ.

Εκείνη την εποχή… Ήτανε τέτοιο τότε το παίξιµο.

Ερ.

Μήπως ήτανε για να ακούγεται πιο δυνατά;

Σ.Γ.

Και για να ακούγεται πιο δυνατά. Αλλά ήτανε, εκείνη την εποχή ήτανε,
έτσι παίζανε. Και ο Σκορδαλός τση πρώτους δίσκους απού ‘βγαλεν ήτανε µε
ψηλό κούρδισµα. Και ‘γω τση δίσκους απού έβγαλα πρώτους µου ήτανε µε
ψηλό κούρδισµα. Και ήτανε ωραία παιξίµατα αυτά µε το ψηλό κούρδισµα.
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Ερ.

Αλλά, άλλα κουρδίσµατα, οι χορδές, ας πούµε να είναι, αλλιώς
κουρδισµένες η µια µε την άλλη;

Σ.Γ.

Το κούρδισµα είναι ένα. ∆εν υπάρχει διάφορο κούρδισµα, διάφορα
κουρδίσµατα. Ένα το κούρδισµα. Και το κούρδισµα γίνεται µε το αυτί.
Τώρα βάζουνε κάτι µηχανάκια, εκεί πέρα, τα ξέρεις Σπύρο, ε; Και ακούει µε
τη βελόνα και βλέπει ‘δα και κουρδίζει. Εµείς εκουρδίζαµε µε το αυτί µας.
Άκουγα µε τη λύρα…

Ερ.

Πώς ξέρατε ότι το Λα είναι αυτό και…

Σ.Γ.

Ε! Εκεί σε θέλω. Τώρα δε σου ‘πα. Αυτά είναι χαρίσµατα. Τώρα µην
συζητάς, εµείς δεν µας έµαθε κανένας, γι’ αυτό και βγήκαν καλοί παίκτες
τότε.

Ερ.

Ας πούµε στα Χανιά…

Σ.Γ.

∆εν µαθαίνεται το όργανο µε νότες η λύρα, η κρητική µουσική. Πρέπει…
είναι πρακτική µουσική. Εµείς εµάθαµε µόνοι µας, πρακτικά.

Ερ.

Στα Χανιά λένε, ας πούµε, έχουµε κούρδισµα «αλά τούρκα», έχουµε
κούρδισµα «λεβό». Εδώ είχατε τέτοια πράγµατα;

Σ.Γ.

Εγώ δεν τα ξέρω.

Ερ.

Όταν παίζετε λύρα, πώς κουνάτε το δοξάρι; Έχει σηµασία πώς κουνιέται το
χέρι;

Σ.Γ.

Ο καρπός. Άµα σφίγγεις το χέρι και πάει µονοκόµµατο, λύρα δεν µπορείς
να παίξεις. ∆εν βγαίνει τίποτα. ∆εν έχει ουσία το παίξιµο, δηλαδή. Σ’ αυτό,
το καρπό που σας λέω, δεν το κάνουνε όλοι. Είναι δύσκολο να σπας το
καρπό. Εµένα το χέρι από ’δω και πάνω είναι νεκρό. ∆εν παίζει. ∆εν
κινείται καθόλου. Παίζει ο καρπός. Αυτό… Η γλυκάδα, δηλαδή, του τόξου
είναι αυτό.

Ερ.

Όταν τραγουδάγατε πάνω, δεν σταµατάγατε να παίζετε λύρα.

Σ.Γ.

∆εν σταµατώ τη λύρα.

Ερ.

Το κάνανε κι άλλοι αυτό, έτσι έπρεπε να γίνεται;

Σ.Γ.

Ο Σκορδαλός εσταµατούσε τη λύρα κι αυτός.

Ερ.

Σταµατούσε;

Σ.Γ.

∆εν την άφηνε βέβαια να κρατεί το µικρόφωνο, αλλά την λύρα την ώρα που
τραγουδούσε εσταµάταγε.
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Ερ.

Μερικοί που κρατούν το µικρόφωνο και αφήνουν τη λύρα, κάτι µας λέγατε
πάνω.

Σ.Γ.

Αφήνει τη λύρα, πιάνει και το τόξο µαζί µε τη λύρα.

Ερ.

Στο αριστερό χέρι;

Σ.Γ.

Και πιάνει το µικρόφωνο και τραγουδάει.

Ερ.

Εσείς τι πιστεύετε;

Σ.Γ.

Οι πολλοί τώρα παίζουν έτσι.

Ερ.

Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ο λυράρης;

Σ.Γ.

Τι να πεις τώρα! Τα παιδιά έτσι µάθανε, έτσι τον αρέσει, δεν µπορείς να
επιβάλλεις.

Ερ.

Πριν µου λέγατε ότι και οι παλιοί το κάνανε αυτό. Και ο Σκορδαλός λέτε
ότι σταµατούσε.

Σ.Γ.

Ναι σταµατούσε, αλλά δεν σταµατούσε να πιάνει τη λύρα να πιάνει το τόξο
να βγαίνει το τόξο µε την άλλη του χέρα. Ή να πιάνει το µικρόφωνο.
Εσταµάταγε το τόξο λίγο, δηλαδή. Εχαµήλωνεν τη λύρα. Το τόξο ήταν
πάνω στο όργανο.

Ερ.

Πρέπει να παίζει, εσείς πιστεύετε, πρέπει να συνεχίζει να παίζει ή πρέπει
να σταµατάει την ώρα που τραγουδάει;

Σ.Γ.

Αυτό είναι δύσκολο τώρα. Είδες τι είπενε ο Νίκος απάνω, είναι πολύ
δύσκολο να τραγουδάς και να παίζεις. Πολύ δύσκολο.

Ερ.

Θέλω να σας ρωτήσω, είπατε, το έχω ακούσει και από τους άλλους εδώ
καλλιτέχνες που έρχονται, ότι βγάζετε συρτά δικά σας. Μπορείτε λίγο να
µου περιγράψετε, όπως µπορείτε, τον τρόπο που το κάνετε αυτό;

Σ.Γ.

Άκουσέ µε. Για να βγάλεις ένα συρτό, την ώρα που παίζω εγώ, δηµιουργώ.
Την ώρα που παίζω σε ένα γλέντι, δηµιουργώ. Μου ‘ρχεται εκείνη την
ώρα, µπορεί να µου ‘ρθει ένα συρτό καινούργιο. Ύστερα εκεί που βαδίζω,
εκεί που παίζω στο σπίτι, γιατί εγώ κάθε µέρα τουλάχιστον µια ώρα
παίζω τη λύρα, κάτι µου ‘ρχεται και έχω το µαγνητόφωνο και το γράφω,
γιατί µπορεί να το ξεχάσω αύριο να πούµε. Εκείνη την ώρα µου ‘ρχεται και
το γράφω αµέσως για να το θυµάµαι.

Ερ.

Σας έρχεται η µουσική;
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Σ.Γ.

Την ώρα που παίζω στο γλέντι δηµιουργώ, δηλαδή τον σκοπό µπορεί να
τόνε παίξω µε διάφορα γυρίσµατα.

Ερ.

Και τα λόγια σας έρχονται µετά; Tα λόγια που βάζατε στο τραγούδι, µετά
τα σκέφτεστε;

Σ.Γ.

Πρώτα - πρώτα είναι οι µαντινάδες οι οποίες µετά τση… Πρέπει να βάλεις
µαντινάδα σύµφωνα να πηγαίνει και µε το σκοπό η µαντινάδα, να
ταιριάζει δηλαδή. ∆εν µπορείς να βάλεις όποια µαντινάδα θέλεις. Πρέπει να
κολλάει απάνω στο σκοπό η µαντινάδα. Είδες τι σου ‘πα στον πρώτο µου
δίσκο, Στον ψεύτη κόσµε οι οµορφιές παντοτινά δεν ζούνε κολλάει απάνω
στο κοµµάτι. Απ’ την άλλη µεριά πάλι Ρωτώ λαγκάδια και βουνά θα
µπορώ να ζήσω και αυτή κολλάει στον άλλο συρτό. Άλλο, όµως, κοµµάτι.

Ερ.

Πόσα γυρίσµατα βάζετε σε ένα συρτό που θέλετε να φτιάξετε εσείς;

Σ.Γ.

Άκουσέ µε. ∆εν είναι, δεν είναι… Τα γυρίσµατα είναι τρία και τρία. Πάνω
στο γλέντι µπορείς να βάλεις όσα γυρίσµατα θες.

Ερ.

Για εξηγήστε µας λίγο αυτό το τρία και τρία που λέτε.

Σ.Γ.

Άµα γράφεις δίσκο δεν µπορεί να παίζεις συνέχεια, δηλαδή πολλή ώρα το
ένα κοµµάτι, το πρώτο κοµµάτι. Θα παίξεις τρία γυρίσµατα στο πρώτο και
τρία στο δεύτερο. Και αλλάζεις πάλι.

Ερ.

∆ηλαδή για καθαρά… λόγω δίσκου το λέτε αυτό;

Σ.Γ.

Ναι, διότι γράφεις δίσκο. ∆εν µπορεί να κάνεις όπως στο γλέντι. ∆εν
µπορείς να παίξεις όπως το γλέντι. Στο γλέντι µπορώ να βάλω εγώ ότι
θέλω µέσα, αλλά να ’ναι σωστό όµως το παίξιµο. ∆ηλαδή και να βάλω
κάτι να ‘ναι ωραίο. Να µην φύγω από το χρόνο, να µην… να ακούει ο άλλος
ο θεατής από κάτω να τ’ αρέσει.

Ερ.

Όταν λέτε τρία και τρία, αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Κάθε συρτό έχει δυο
µέρη. Στο ένα που λέτε…

Σ.Γ.

Θα παίξω στο ένα µέρος τρία και στο άλλο άλλα τρία. Τρία και τρία, όταν
γράφω δίσκο. Όταν παίζω σε γλέντι, µπορώ να παίξω και τέσσερα
γυρίσµατα και πέντε.

Ερ.

Θέλετε να µας το δείξετε αυτό µε τη λύρα, τι εννοείτε τρία και τρία;

Σ.Γ.

Κλείσε το! Ένα λεπτό…
(διακοπή)
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Ερ.

Τι εννοείτε τρία και τρία;

Σ.Γ.

Λοιπόν, τρία και τρία εννοώ όταν γράφω δίσκο, δεν µπορείς να κάνει ότι
θέλεις εκεί πέρα, να βάζεις να βγάνεις. Είναι µελετηµένα πράγµατα. Για να
γράψεις ένα δίσκο πρέπει να ‘ναι µελετηµένος. ∆ηλαδή να καταλαβαίνει ο
ακροατής και αυτός που θα πάρει το δίσκο να ακούει να πούµε καθαρά
πράγµατα. Στο γλέντι µπορείς να βάνεις και τέσσερα και πέντε, διότι δεν
σε ελέγχει και κανένας. Λοιπόν αρχινάµε τώρα µε το… µε τα τρία.
(παίζει λύρα) 1
(παίζει λύρα) 2
(παίζει λύρα) 3
Το δεύτερο. (παίζει λύρα) 1
(παίζει λύρα) πάλι στο 1 είµαστε.
Έβαλα µέσα το συρτό για να µην κουράζει συνέχεια µονότονα έξω,
κατάλαβες.
(παίζει λύρα) 2
(παίζει λύρα) 3
Και ξαναρχινάµε πάλι από το πρώτο, άλλα τρία.

Ερ.

Αυτό έχει σχέση και µε το χορό, πού κόβει ο χορευτής;

Σ.Γ.

Όχι. Άλλο παίξιµο είναι στο δίσκο, άλλα παιξίµατα γίνονται στο γλέντι.

Ερ.

Άλλα τρία που λέτε ότι θα ξαναβάλετε µετά, θα είναι άλλα; Θα είναι
διαφορετικά από αυτά που ακούσαµε πριν; Θα είναι άλλος συρτός;

Σ.Γ.

Άλλος συρτός έχει άλλη σηµασία πάλι, άλλο παίξιµο.

Ερ.

Στο ίδιο κοµµάτι είµαστε τώρα. Γράφετε ένα κοµµάτι για το δίσκο και
ακούσαµε τρία και τρία.

Σ.Γ.

Το ίδιο γίνεται και στο άλλο συρτό.

Ερ.

Στο ίδιο συρτό που λέτε ότι θα ξαναπαίξω άλλα τρία…

Σ.Γ.

Ναι, αλλά σε γλέντι µπορεί να παίξω και τέσσερα, και τέσσερις φορές το
ίδιο κοµµάτι, την ίδια στροφή δηλαδή. Και πέντε. Όταν γράφεις δίσκο,
πρέπει να γίνεται µελέτη σωστή. ∆εν µπορείς να γράφεις συνέχεια να
πούµε πέντε φορές το κοµµάτι, το ίδιο γύρισµα όταν γράφεις δίσκο. Πρώτα
- πρώτα δεν σε παίρνει η ώρα, διότι είναι ορισµένη η ώρα που γράφεις και
από µέσα ο µηχανικός κανονίζει πόση ώρα κρατάει.
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Ερ.

Μπορείτε να µας το δείξετε πάλι τα παράδειγµα, αλλά όχι στο δίσκο, στο
γλέντι πώς το κάνετε.

Σ.Γ.

Στο δίσκο… στο γλέντι τώρα…

Ερ.

Τι θα κάνετε;

Σ.Γ.

(παίζει τη λύρα)
Εδώ, σχεδόν πάλι στα τρία είσαι, δηλαδή δεν µπορείς… τρία, τέσσερα εκεί
πάει η κάθε στροφή. Και στο γλέντι ακόµα, δηλαδή. Αλλά στο γλέντι έχει
κι άλλα στολίσµατα. Εκεί, άµα φουντώσω εγώ και µε δεις σε γλέντι, ε…
χάνεις. Κλείσε. Ήταν ένα γλέντι δύο χιλιάδες Ελληνοαµερικανοί σ’ ένα
ξενοδοχείο και ήτανε για το Πανεπιστήµιο Κρήτης και κάνανε έρανο,
διάφορα, να µαζέψουµε λεφτά να τα στείλουνε στο Πανεπιστήµιο τότε που
το φτιάχνανε. Και πήγα, λοιπόν, εγώ ‘µουν τότε στα σαράντα µου χρόνια, ε;
Μπορούσα να πιω να φάω, να πιω λοιπόν και είχα πιει, Ειρήνη, και πιάνω
τη λύρα… Τι να σου πω, όπως ήταν τα τραπέζια, και το Μαρκογιάννη να
τον ρωτήσεις, αν τον δεις καµιά φορά …Και γυρίζαν τα τραπέζια µαζί µε τα
µπουκάλια και τα πιάτα κάτω. Απ’ το κέφι, από το φούντωµα, και σχίζαν
τα πουκάµισα. Ήταν γυµνοί από τη µέση και πάνω… Ε! τα παντέρµια
χρόνια, τα θυµάµαι καµιά φορά και λέω, πού ‘ναι µωρέ αυτά τα ωραία
πράγµατα.

Ερ.

Λοιπόν, να µας πείτε λίγα πράγµατα για τα παλιά τα γλέντια, αν έχουµε
τελειώσει Σπύρο.

Ερ.

Ναι. Εγώ θα ήθελα µια τελευταία ερώτηση, σχετικά µε αυτά που λέµε
τώρα.

Σ.Γ.

Εγώ θα σου πω τώρα για τση γάµους πώς εγινόντουσαν στα χωριά.
Γινότανε…

Ερ.

Μια στιγµή να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν σας ρωτήσει κάποιος για
σας τι είναι συρτό, τι σηµαίνει για σας η έννοια συρτό, τι θα λέγατε;

Σ.Γ.

Συρτό; Eίναι το …η παράδοση µας στην Κρήτη ο συρτός, αλλά συρτό
λέγεται και στα άλλα νησιά.

Ερ.

Μουσικά, πώς θα το περιγράφατε;

Σ.Γ.

Μουσικά; Για το συρτό…
(γελάει)
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Κλείσε τώρα για να µην…
Ερ.

∆εν κλείνουµε τώρα.

Σ.Γ.

Όχι, όχι. Κλείσε για να σκεφτώ την… την… Χανιώτη… Πάω σε ένα γλέντι
και µου λέει «Γεράσιµε παίξε µας ένα Χανιώτη». Ο Χανιώτης είναι το
συρτό που σου λέω τώρα. «Παίξε ένα πεντοζάλη». Θα του παίξω σιγανό
πεντοζάλη και µετά θα αρχίσω το γρήγορο πεντοζάλη.

Ερ.

Για να σας βοηθήσω, τι θέλω να µου πείτε, ποια είναι η διαφορά από το
πεντοζάλη, πώς θα το περιγράφατε για να…

Σ.Γ.

Άλλη ακουστικής είναι το πεντοζάλη, άλλη ακουστική έχει το συρτό.
Άλλη δηλαδή, άλλο παίξιµο έχει το συρτό και άλλο παίξιµο έχει το
πεντοζάλη. ∆εν είναι το ίδιο παίξιµο το συρτό µε το...

Ερ.

∆εν είναι το ίδιο.

Σ.Γ.

Το πεντοζάλη…

Ερ.

Και οι κοντυλιές άλλο. Έτσι δεν είναι;

Σ.Γ.

Οι κοντυλιές είναι, όπως το πεντοζάλη. Παίζουν πεντοζάλια στο Ρέθυµνο,
κοντυλιές λένε Ηράκλειο. Οι κοντυλιές είναι προς το Ηράκλειο.

Ερ.

Όταν παίζετε µια σειρά συρτά, υπάρχουν κάποια που δεν µπορείτε να τα
βάλετε στην ίδια σειρά, που είναι σε άλλον ήχο, που δεν κολλάνε µεταξύ
τους;

Σ.Γ.

Άκου εδώ. Όταν παίζεις σε ένα γλέντι, πρέπει να κολλάει, όπως λες, το ένα
κοµµάτι µε το άλλο για να ‘ναι ωραίο, δηλαδή, δεν µπορώ να παίξω τώρα,
σε ένα γλέντι να χορεύει ο χορευτής και να του παίξω…
(παίζει λύρα)
∆εν µπορώ να φύγω από ‘κει και να πάω…
(παίζει λύρα)
∆εν γίνεται. Νεκρώνεις, δηλαδή, χαλάς το χορευτή. Πρέπει από αυτό το
συρτό…
(παίζει λύρα)
πας κατευθείαν στην χορδή εκεί στη Λα, να συνεχίζεις δηλαδή τα συρτά
αυτά. Να µην γίνεται, όπως είπες, να µην φεύγεις από τον ήχο, απ’ την
σειρά. Έχουνε σειρά αυτά τα πράγµατα.
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Ερ.

Μπορείτε παίζοντας το Υστέρησές µου τη χαρά να πάτε κατευθείαν στο
Άχι ντουµάνια και φωτιές;

Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Γιατί;

Σ.Γ.

Πάω, αλλά δεν κάνει, δεν είναι ωραίο.

Ερ.

Γιατί;

Σ.Γ.

Να φύγω από αυτό τώρα, διότι αυτός ο συρτός τώρα, σηκώνεις το χορευτή.
Όταν πάω στα Ντουµάνια,
(παίζει λύρα)
Σαν να του παίζω, δηλαδή, µία στο κεφάλι να πέσει κάτω, αυτός που
χορεύει. Πρέπει να συνεχίσω µ’ αυτό τον ήχο, µ’ αυτή τη σκάλα να
συνεχίσω να τελειώσω τα συρτά αυτά που χορεύει ο χορευτής.

Ερ.

Όταν παίζεται ας πούµε, Υστέρησες µου τη χαρά, µετά, Πολλές φορές µου
το’ πανε, µετά, Άχι ντουµάνια και φωτιές

Σ.Γ.

Αυτά πάνε.

Ερ.

Αυτά πάνε;

Σ.Γ.

Αυτή είναι σειρά.

Ερ.

Αυτά γιατί πάνε;

Σ.Γ.

∆ιότι είναι στη ίδια σκάλα.

Ερ.

Στην ίδια χορδή;

Σ.Γ.

Στην ίδια νότα.

Ερ.

Στην ίδια νότα;

Σ.Γ.

Ναι. Πάνε οι νότες.

Ερ.

Αν παίξετε αυτά τα τρία, µετά µπορείτε να ξανά επιστρέψετε Υστέρησές
µου τη χαρά;

Σ.Γ.

Πως δεν ηµπορώ;

Ερ.

Μπορείτε να το ξαναπείτε στο γλέντι, δηλαδή να ξαναπάτε στο ίδιο συρτό.

Σ.Γ.

Ναι, πως δεν µπορώ. Κάνεις µια τελεία µια διακοπή, δηλαδή όπως
κουβεντιάζοµεν εµείς τώρα, δεν σταµατάς όταν κουβεντιάζεις, δεν λες
µονοκόµµατο συνέχεια το ίδιο πράγµα. Θα σταµατήσεις και θ’ αλλάξεις
ένα άλλο θέµα. Το ίδιο και το όργανο.

Ερ.

Η τελεία εκεί στην λύρα πώς είναι;
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Σ.Γ.

Οι τελείες, τα κοψίµατα. Άµα δεν έχεις κοψίµατα και παίζεις
µονοκόµµατα δεν λέει τίποτα. Πρέπει να ‘χει τελείες, όπως µιλάµε, όπως
διαβάζεις τα γράµµατα και έχει κόµµα, τελεία, όλα αυτά. Το ίδιο και το
όργανο.

Ερ.

Θέλετε να µας δείξετε λίγο µια τελεία;

Σ.Γ.

Λοιπόν…

Ερ.

Και ένα κόµµα.

Σ.Γ.

Λοιπόν. Η τελεία είναι αυτή.
(παίζει λύρα, τον Πρώτο) κόµµα
(παίζει λύρα), τελεία.
Και προχωρεί το λαούτο. Το λαούτο προχωρεί, εγώ κάνω τελεία, γιατί
αυτή είναι η οµορφιά το οργάνου. Να φύγει το λαούτο και να µπω εγώ
µετά πάλι µε τη λύρα. Άκου τώρα.
(παίζει λύρα), κόµµα.
Το λαούτο συνεχίζει στον ίδιο ρυθµό. Με άκουσες επάνω. Αυτό έχει
σηµασία, ενώ άµα παίζω
(παίζει τη λύρα)
έχει ουσία αυτό; Πρέπει να σταµατήσεις, να καταλάβει ο άλλος… Αυτά
είναι δύσκολα πράγµατα, τα κοψίµατα. Όπως κουβεντιάζοµεν, είναι και το
όργανο. Θα πεις µια λέξη, θα σταµατήσεις, θα σκεφτείς και θα συνεχίσεις
τη λέξη, άλλη λέξη. Το ίδιο και το όργανο, όχι µονοκόµµατο. Άµα λες
(λου- λου-λου, κάνει τον ήχο της λύρας µε το στόµα)
τι είναι αυτό; Λοιπόν, παρακάτω.

Ερ.

Όταν παίζετε, τραβάτε και δοξαριές. ∆ηλαδή
(τραγουδάει, όπως η λύρα)

Σ.Γ.

Ναι, ναι. Αυτό είναι το κανάκεµα, δηλαδή.

Ερ.

Αυτό είναι και αυτό τελεία;

Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Τι είναι αυτό;

Σ.Γ.

(παίζει τη λύρα)
Πάλι τελεία γίνεται εκεί.

24

Ερ.

∆εν λέω αυτό ακριβώς. Λέω το σηµείο που κρατάτε πολλή ώρα το δοξάρι
στην ίδια νότα.

Σ.Γ.

(παίζει λύρα)

Ερ.

Ε! αυτό λέω.

Σ.Γ.

Αυτό είναι το σέρσιµο τώρα, που βγαίνει ο ήχος, η γλυκάδα τση χορδής.
Άµα δεν το κάνεις αυτό σε αυτό το κοµµάτι, δεν λέει τίποτα …,
υποχρεωτικώς πρέπει να γίνεται.

Ερ.

Πώς το λέτε αυτό; Πώς θα το λέγατε σε έναν µαθητή «κάνε τι»;

Σ.Γ.

Αυτό είναι ένα σέρσιµο του τόξου, σέρσιµο, δηλαδή οµορφαίνει το κοµµάτι.
Ακούς τη λύρα µε το λαούτο, τα έπαιξα πάνω τα ‘δες, πόσο ωραία
βγαίνουνε οι χορδές; Ε, αυτό είναι, δεν είναι τίποτε άλλο.

Ερ.

Πηγαίνει αυτό σε όλους τους σκοπούς; Αυτό το σύρσιµο;

Σ.Γ.

Το σύρσιµο, όχι. Αν εσύ… δεν … δεν άκουσες προηγουµένως;
(παίζει τη λύρα),
Τελεία.

Ερ.

∆εν έχει σύρσιµο.

Σ.Γ.

∆εν έχει σέρσιµο εδώ πέρα. Μόνο το λαούτο συνεχίζει. Εκεί που λέω εγώ
τελεία, το λαούτο συνεχίζει. ∆εν συνεχίζει το σκοπό, τη χορδή δηλαδή.
Γιατί αν φύγει και παίξει το σκοπό και εγώ έχω τη τελεία, έφυγε από το
χρόνο. ∆εν έχει καθόλου…. Κατάλαβες; Τα χάνεις όλα. Πρέπει δηλαδή η
χορδή να χτυπά. Είδες πως παίζω! Το πρόσεξες επάνω, ε!. Άλλο;

Ερ.

Όταν παίζετε ένα συρτό, µπορείτε να επιταχύνετε; ∆ηλαδή, εκεί που
ξεκινάτε σ’ ένα χρόνο, να πάτε πιο γρήγορα;

Σ.Γ.

Ναι. Θα αρχίσω από σιγά. Όχι άγρια. Μετά, θα αρχίσω από χαµηλά και
βγαίνω µετά και σηκώνω τη µουσική επάνω. Γιατί ο χορευτής, θα τον
αρχίξεις από χαµηλά. ∆εν µπορεί ο χορευτής, µόλις πιάσει στο χορό, να
αρχίσει τση τούµπες και τση τρέλες. Αρχινά λοιπόν, σύµφωνα µε το
όργανο. Θα του παίξω µαλακά και σιγά - σιγά ανεβάζω τση σκοπούς,
λοιπόν. Θα βγω έξω στην πρώτη, στην Λα να παίξω γυρίσµατα,
γιεµόσµατα και τον βλέπεις και φεύγει ο χορευτής και χορεύει ωραία.

Ερ.

Συνήθως, λοιπόν, να φανταστούµε ότι το πρώτο συρτό σε µια σειρά είναι
στη Ρε χορδή ή στη Σολ και σιγά - σιγά την πάτε παραπάνω; Τι εννοείτε;
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Σ.Γ.

Όχι, όχι.

Ερ.

Τι εννοείτε «βγαίνω σιγά - σιγά στην έξω την χορδή τη Λα»;

Σ.Γ.

Παίζω από τη Ρε, από δω
(παίζει λύρα)
και µετά
(παίζει λύρα)
µετά κάνω αυτό το πράγµα για να αλλάξω για να βγω έξω.
(παίζει λύρα)
αυτό το κελάηδισµα, δηλαδή, επειδή είµαι χαµηλά θα µπω σε αυτό το
κελάηδισµα στο γύρισµα… είναι γύρισµα δηλαδή, αλλά είναι «νεκρό».
Μόνο πως ακούς αυτό το γύρισµα δηλαδή χωρίς σκοπό. Και µπαίνω µετά
έξω και ανεβαίνει.

Ερ.

Και έτσι αλλάζετε, δηλαδή…

Σ.Γ.

Έτσι αλλάζω, το γύρισµα…
(τραγουδάει το σκοπό)
δηλαδή, σαν να σκέφτεσαι, όταν κουβεντιάζεις, και να σταµατάς µια
στιγµή για να σκεφτείς τι θα πεις. Αυτό είναι η σκέψη. Σκέφτεσαι τι θα
βάλεις µετά. Αλλά για να µην σταµατήσει το όργανο τελείως, γίνεται αυτό
το γύρισµα… απού σας έκαµα τώρα. Και µετά µπαίνεις σε διάφορα συρτά,
όπου θες µπαίνεις µετά. Με αυτό που ‘καµα εγώ τώρα το κελάηδισµα,
µπαίνεις µετά όπου θέλεις.

Ερ.

Αυτό εξαρτάται από…

Σ.Γ.

Όπου θέλεις πας µετά.

Ερ.

Εξαρτάται από το πόσο σας ανεβάζει το κοινό από κάτω;

Σ.Γ.

Όταν παίζω εγώ αυτό το πράγµα
(παίζει λύρα)
είναι σαν να σκέφτεσαι τι θα µου πεις. Εγώ λοιπόν εκείνη την ώρα πάω
όπου θέλω. Με τη διακοπή, αυτό το γύρισµα µπαίνω, θέλω χαµηλά, θέλω
ψηλά, όπου θέλω πάω.
Τι κτυπάνε; Ίντα ώρα είναι;

Eρ.

Ηλεκτρονική µουσική κάνουν µε πληκτρολόγια, κάτι τέτοια.

Σ.Γ.

Ειρήνη, ίντα άλλο θέλεις, παιδί µου;
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Ερ.

Ο γιος σας, όταν σας είπε «θέλω να µάθω λαούτο», εσείς του δείξατε
πράγµατα, πώς πρέπει να παίζει το λαούτο; Εσείς παίζετε λύρα.

Σ.Γ.

Ναι, αλλά ήξερα, όµως, που πρέπει να µου πατήσει, τι µπάσο να µου
πιάσει.

Ερ.

Ναι, αλλά πώς τον διδάξατε;

Σ.Γ.

Αυτός έχει… άρχισε µε µπάσα, σκέτα. ∆εν ήξερε µε δάκτυλα να παίζει
σκοπό. Αλλά του λέω «Στέλιο, σ’ αυτό το κοµµάτι θα µου πιάσεις εδώ,
εκεί, εκεί» και µου ‘πιανε τις φωνές κι άµα πιάσεις φωνές διάφορες στο
λαούτο, αναλόγως το σκοπό που παίζεις, η λύρα, ταιριάζει το µπάσο.
∆ηλαδή, εφάπτονται οι φωνές µαζί µε το όργανο. Αυτός δεν ήξερε τότε
δάκτυλα. Τώρα έµαθε και παίζει µε δάκτυλα. Αλλά, χρειάζονται και τα
µπάσα στο λαούτο. Το γέµισµα, δηλαδή. Είδες απάνω που µου έπαιζε
δάκτυλα, και του λέω «Στέλιο, γιέµοσε». Να µε γιεµόσεις να φύγω.

Ερ.

Πόσα µπάσα πιάνει κανείς στο λαούτο;

Σ.Γ.

Στο λαούτο, πολλά µπάσα χρειάζεται. Τα µπάσα είναι ένα βέβαια, αλλά οι
φωνές είναι πολλές. Αναλόγως τη φωνή που θα πιάσω εγώ, γιατί
αναλόγως το σκοπό.

Ερ.

Ο τρόπος που το πιάνει, τα δάκτυλα που βάζει πάνω στην ταστιέρα, είναι…

Σ.Γ.

Πρέπει να πηγαίνει µε το σκοπό, δηλαδή αυτό που παίζω εγώ να πιάσει
αυτός τις φωνές που πρέπει να ταιριάσουνε µε τη λύρα. Αν δεν πιάσει και
πιάσει αλλού, ακούς µιαν αηδία, σαν να τρως φαΐ χωρίς αλάτι. Άλλο
Ειρήνη;

Ερ.

Μην µας τα ξεπετάτε έτσι. Όταν παίζει κανείς και έχει δίπλα του ένα
λαούτο, θέλει να παίζει ακόρντα ή θέλετε να σας συνοδεύει;

Σ.Γ.

Πιο πολύ θέλω µπάσα.

Ερ.

Πιο πολύ θέλετε µπάσα.

Σ.Γ.

Μπάσα, να µου γιεµόσει. Θέλω δάκτυλα όταν έχω παρέα, είναι ήσυχο το
γλέντι, µε δάκτυλα, ήρεµα δηλαδή γλυκά όµορφα πράγµατα. Όταν είναι
όµως κόσµος, παίζω σ’ ένα γάµο και ακούς φωνές που χαλάει ο κόσµος, του
λέω «γιέµοσε το µου µε µπάσα», να φύγω να ανοίξει η µουσική να γιεµόσει
τα αυτιά των ανθρώπων.
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Ερ.

Υπάρχουν συγκεκριµένα σηµεία που πηγαίνει να κρατήσει το λαούτο
ακοπανιαµέντα;

Σ.Γ.

Βέβαια.

Ερ.

Εκεί στις τελείες που λέγατε;

Σ.Γ.

Εκεί στις τελείες πρέπει να πιάσει τα µπάσα.

Ερ.

Στα κόµµατα;

Σ.Γ.

Εκεί τα µπάσα, διότι εγώ σταµατώ, να µην σταµατήσει η λύρα, δηλαδή τα
όργανα… η µουσική. Να ακούγονται. Αυτός λοιπόν τα πιάνει αυτά και µια
στιγµή πέφτω εγώ πάλι µέσα.

Ερ.

Στο κόµµα;

Σ.Γ.

Και στο κόµµα, εκεί είναι όλο µπάσα.

Ερ.

Άλλο. Να περάσουµε στα γλέντια. Τα γλέντια πώς γινόντουσαν, κύριε
Γεράσιµε τα παλιά χρόνια;

Σ.Γ.

Είπα στα δεκαεφτά µου χρόνια στο χωριό µου άρχισα από ‘κει τα γλέντια.
∆εν είχα βγει ακόµα έξω δεν ήξερα, στα χωριά. Ήταν πολλά χωριά εκεί
δίπλα, στην επαρχία. Εγώ άρχισα τα γλέντια στο χωριό µου. Οι γάµοι
εγινότανε το Σαββάτο βράδυ, το απόγευµα πηγαίναµε και παίρναµε τη
νύφη… ε! παίρναµε τα προυκιά της νύφης, αυτά τα κεντήµατα τση, τα
σεντόνια τση, τις κουβέρτες τση και πηγαίναµε στου γαµπρού τα
πράγµατα αυτά. Τα έπιπλα, ντουλάπες, κασέλες, στα χέρια των, στον ώµο
των τση κουβέρτες οι ανθρώποι, κασέλες τα κρατούσανε πάνω στην πλάτη
των, τι να σας πω ρε παιδιά, και πηγαίναµε τα πράγµατα αυτά στου
γαµπρού. Μετά συνέχιζε το γλέντι. Κατά τις 10 – 11 η ώρα αρχινάγαµε…
πηγαίνανε οι ανθρώποι και τρώγανε. Σ’ ένα σπίτι το γλέντι και σε άλλο
σπίτι είχανε βάλει τα τραπέζα και πηγαίνανε παρέες - παρέες, διότι δεν
ήτανε µεγάλος ο χώρος να πέσουν όλοι µαζί για φαγητό ή όλοι µαζί στο
γλέντι, δεν τση ‘βαζε. Και πηγαίναν παρέες - παρέες, δηλαδή, άλλοι
τρώγανε και άλλοι χορεύανε στ’ άλλο σπίτι. Ναι. Κυριακή πάλι το
απόγευµα πηγαίναµε και παίρναµε τη νύφη από το σπίτι, το δικό της, το
πατρικό της. Και πηγαίναµε στην εκκλησία, λοιπόν. Εγινότανε η στέψη,
µετά τη στέψη βγαίναµε έξω στον περίβολο της εκκλησίας και χορεύανε
σιγανό και τραγουδούσανε της νύφης µαντινάδες. Καµιά ώρα, µισή ώρα
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ήτανε αυτή η δουλειά και έπιανε δηλαδή στην εκκλησία. Μετά φεύγαµε
και πηγαίναµε στου γαµπρού. Α! είχεν όµως και η νύφη όργανα, ο πατέρας
της νύφης είχεν άλλα όργανα. Εγινότανε και τση νύφης γλέντι.
Ερ.

Πότε; Όταν την στολίζανε ή…;

Σ.Γ.

Όχι παιδί µου. Την βραδιά που… εµείς εγλεντούσαµε Σάββατο και Κυριακή,
είχενε και ο γαµπρός γλέντι, είχενε εµένα καλεσµένο και είχε άλλο λυράρη
τση νύφης ο πατέρας καλεσµένο. Ήτανε στα δύο σπίτια γλέντια. ∆εν ήτανε
µόνο στου γαµπρού. Ναι, διότι άλλους εκαλούσε ο γαµπρός και άλλους τση
νύφης ο πατέρας, συγγενείς και φίλους. Ναι. Την Κυριακή βράδυ, λοιπόν,
µέχρι πρωίας το γλέντι. Κατά τις 11 η ώρα εξυπνούσαµε πάλι και
αρχινούσαµε τις παρέες και πηγαίναµε στα σπίτια των συγγενών, της
νύφης και του γαµπρού. Και συνέχιζε το γλέντι µέχρι το βράδυ. Το βράδυ
πηγαίναµε στο γαµπρού το σπίτι και βγάζαµε τα προυκιά από το µπαούλο
πάλι τότε. Και λέγανε τση µαντινάδες της νύφης… ε!, ό,τι έβγαινε σεντόνι,
κουβέρτα, βουργιάλι, ό,τι ήτανε έλεγε και µια µαντινάδα ο καθένας,
κοπέλες, οι κοπελιές, οι νεαροί. Και µετά συνέχιζε το γλέντι µέχρι 2 η ώρα,
3. Τη ∆ευτέρα βράδυ, τώρα.

Ερ.

Ναι. Μετά το γάµο; Ο γάµος πότε γινότανε;

Σ.Γ.

Ο γάµος εγινότανε την Κυριακή βράδυ. Εσυνέχιζε το γλέντι…

Ερ.

Τα προυκιά πότε ήτανε;

Σ.Γ.

Το βράδυ την Κυριακή, µετά τη στέψη, είχαµε το γλέντι µέχρι τη ∆ευτέρα
το πρωί.

Ερ.

Ναι. Τα προικιά ήταν πιο µπροστά;

Σ.Γ.

Εδιαλούσαµε… διέλυε το γλέντι, επηγαίνανε οι ανθρώποι για ύπνο.
Εξυπνούσαµεν κατά τις 11, και µονοµεριάζανε οι συγγενείς και πηγαίναµε
στα σπίτια των συγγενών εκεί πέρα, εκεί που πηγαίναµε είχαν και
τραπέζι, να πούµε. Πίναµε το κρασάκι µας εκεί πέρα…

Ερ.

Κύριε Γεράσιµε, τα προικιά ποια µέρα γινόντουσαν;

Σ.Γ.

Τα προικιά εγινότανε τη ∆ευτέρα βράδυ.

Ερ.

Μετά το γάµο;
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Σ.Γ.

Μετά το γάµο εβγαίνανε τα προικιά. Επαίρνανε τα προικιά από το
Σάββατο, απ’ της νύφης το σπίτι. Και τα πηγαίναµε στου γαµπρού το
σπίτι.

Ερ.

∆εν τα βγάζανε;

Σ.Γ.

Όχι. Τη ∆ευτέρα το απόγευµα βγαίνανε από τα µπαούλα τση νύφης τα
προυκιά, στου γαµπρού το σπίτι. Μετά τα προυκιά εσυνέχιζε ύστερα το
γλέντι, µετά τα µεσάνυχτα, εις του γαµπρού το σπίτι. Μετά διαλούσε. Και
φεύγαµε εµείς µετά, την Τρίτη και πηγαίναµε στα σπίτια µας. Εγώ… αν
παίζαµε σε άλλα χωριά. Εµείς επηγαίναµε µε τα πόδια σας στα χωριά τότε.
Επηγαίναµε στην επαρσά µε τα γαϊδουράκια, µε άλογα, διότι µπορεί να
ήτανε η νύφη από ένα χωριό κι απ’ άλλο χωριό ο γαµπρός. Και πηγαίναµε
µε αυτά τα γαϊδουράκια και τα µπεγίρια και τα µουλαράκια και παίρναµε
τη νύφη. Επάιρναµε τα προυκιά της νύφης και γυρίζαµε… ήταν… σάλευες
τότε. Βάδισες για να πας στο άλλο χωριό. Και καµιά φορά µας έπιανε και
βροχή και γινόµασταν µούσκεµα.

Ερ.

Υπήρχε σκοπός που πηγαίνανε τα προυκιά της νύφης από το σπίτι της
νύφης στο σπίτι του γαµπρού;

Σ.Γ.

Σκοπός;

Ερ.

Τι παίζανε τότε, πηγαίνανε µε όργανα ή χωρίς όργανα;

Σ.Γ.

Με όργανα.

Ερ.

Τι παίζανε τότε;

Σ.Γ.

Πεντοζάλια παίζανε και πηγαίναµε στο δρόµο. Έπαιζα πεντοζάλια εγώ και
τρακουδούσαµε. Και πηγαίναµε τα προυκιά το Σαββάτο το βράδυ στου
γαµπρού το σπίτι και τραγουδούσανε µαντινάδες η παρέα που µε
ακολουθούσε.

Ερ.

Στο στόλισµα της νύφης πηγαίνανε όργανα;

Σ.Γ.

Στο στόλισµα της νύφης ήταν οι συγγενείς, οι κοπέλες, οι ξαδέρφες. Και
’ντύναν τη νύφη, τη Κυριακή βέβαια.

Ερ.

Όργανα είχανε όταν την ντύνανε;

Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Ούτε το γαµπρό;
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Σ.Γ.

Μόνο της τραγουδούσανε µε το στόµα των και της λέγανε µαντινάδες. Και
µετά επηγαίναµε εµείς. Επήγαινα εγώ στου γαµπρού το σπίτι, επαίρναµε
το γαµπρό και πηγαίναµε τση νύφης το σπίτι µε τα όργανα. Και έπαιζα,
που σας έπαιξα πάνω το σκοπό αυτό και λέγανε µαντινάδες και απ’ του
γαµπρού απ’ έξω από την πόρτα και από µέσα τση νύφης πάλι µαντινάδες
οι κοπέλες και µετά ανοίγανε και παίρνανε τη νύφη και πηγαίναµε στην
εκκλησία.

Ερ.

Με µαντινάδες, πάλι;

Σ.Γ.

Ναι, στο δρόµο ετραγουδούσαµεν.

Ερ.

Σε ποιο σκοπό;

Σ.Γ.

Σε πεντοζάλια… πεντοζάλια. Γιατί δεν µπορούσες να παίξεις στο δρόµο, δεν
επήγαινε συρτά εκείνη την ώρα. Είναι και ορισµένες ώρες απού χρειάζεται
να πούµε ο κάθε σκοπός.

Ερ.

Ποιοι σας καλούσανε στο γάµο να παίξετε;

Σ.Γ.

Εµένα µε καλούσε ή ο γαµπρός θελ’ να µε καλέσει ή θα µε καλέσει τση
νύφης ο πατέρας.

Ερ.

Συνήθως καλούσε τους οργανοπαίκτες του χωριού, τους λυράρηδες του
χωριού ή και από άλλες περιοχές;

Σ.Γ.

Τους λυράρηδες του χωριού καλούσε.

Ερ.

Πάντα;

Σ.Γ.

Ήταν άλλο ένα παιδί στην εποχή µου εµένα τότε, εκείνα τα χρόνια,
Χαλκιαδάκης Γιάννης λεγότανε… Και έπαιζε ή στου γαµπρού ή της νύφης.

Ερ.

∆εν µπορούσε να καλέσει από κάποιο άλλο χωριό οργανοπαίκτες;

Σ.Γ.

Πως δεν µπορούσε;

Ερ.

Μπορούσε;

Σ.Γ.

Ναι, µπορεί να είχε ένα φίλο από ένα άλλο χωριό να τον ειδοποιήσει να
‘ρθει στου γιου του τον γάµο ή τση κόρης του.

Ερ.

Και τι συµφωνία κάνατε, τότε;

Σ.Γ.

Η συµφωνία ήτανε, του λέω «θέλω 200 δραχµές, 300, 100». ∆εν εβάνανε
λεφτά τότε στα όργανα. Μας επλήρωνε ο γαµπρός εµάς.

Ερ.

Και ο χορός ήτανε δωρεάν;

Σ.Γ.

∆εν εβγάναµε λεφτά. ∆ωρεάν ήτανε.
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Ερ.

∆ωρεάν;

Ερ.

∆ηλαδή, παραγγέλνανε χορό, χωρίς η παρέα να σας πληρώσει;

Σ.Γ.

Σπανίως να µας πληρώσει τότε. ∆εν σας είπα, ο κόσµος δεν είχε τότε…
∆εν…

Ερ.

Η παραγγελία, πως γινότανε;

Σ.Γ.

Όχι µόνο… στα Σφακιά επήγαινα και βάζανε λεφτά τότε. Στα Σφακιά.
Εβάνανε και τότε, ναι εβάνανε και τότε λεφτά, αλλά όχι όπως τώρα.

Ερ.

Στο γάµο υπήρχε το ‘σιχτίρ πιλάφι’;

Σ.Γ.

Εφάγατε, ήπιατε τώρα… το ‘σιχτίρ πιλάφι’ ήταν φύγετε, ελέγανε αστεία
τότε.

Ερ.

Ήταν έκφραση ή όντως σερβίρανε πιλάφι, ας πούµε, για να διαλυθεί το
γλέντι;

Σ.Γ.

‘Όχι, αυτό ήτανε µια έκφραση, όπως λες, δηλαδή ήτανε σαν το αστείο να
πούµε. Το ‘σιχτίρ πιλάφι’ λέµε τώρα, τη ∆εύτερα δηλαδή τα µεσάνυχτα
θελ’ να φέρουν…

Ερ.

Στη Σητεία υπήρχε λέει, το «σκορπίδι», ένας σκοπός, µε τον οποίο
σκορπούσε το γλέντι. Το παίζανε και… Ή µπορεί να µην ήτανε
συγκεκριµένη µελωδία, αλλά βάζανε και µαντινάδες ειδικές για να
σκορπίσουν το γλέντι.

Σ.Γ.

∆εν το έχω υπόψη µου αυτό. ∆εν το ξέρω, προς τη Σητεία δηλαδή.

Ερ.

Όχι, εδώ λέω. Υπήρχε κάτι ειδικό;

Σ.Γ.

Όχι, όχι.

Ερ.

Το γλέντι κρατούσε µέχρι να κουραστούνε και να φύγουνε;

Σ.Γ.

Τριήµερο

ήτανε

το

γλέντι.

Σαββάτο,

Κυριακή,

∆ευτέρα.

∆ιότι

ενοσταλγούσε ο κόσµος τη µουσική. ∆εν µας άφηνε να φύγοµεν. Τώρα ο
κόσµος κουράστηκε. Γιέµοσε το αυτί των ανθρώπων τώρα, τηλεοράσεις,
ραδιόφωνα, δίσκοι, κασέτες, cd.
Ερ.

Να σας ρωτήσω, υπήρχε ένας συγκεκριµένος τρόπος που σηκωνόταν η
παρέα να χορέψει, δηλαδή συγκεκριµένος αριθµός ατόµων;

Σ.Γ.

Παραγγέλνανε, µου λέγανε «Γεράσιµε παίξε µας ένα συρτό» µια παρέα,
όπως εδά εσείς.

Ερ.

∆εν είχε σηµασία, αν ήταν τρία, πέντε ή έξι άτοµα;
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Σ.Γ.

Όχι, θελ’ έρθεις εσύ να µου πεις ένα συρτό να σε παίξω, «παίξε µου ένα
Χανιώτη». Και έπαιζα µετά, δηλαδή θελ’ έρθ’ άλλος, «έχω σειρά να
χορέψω τώρα»; «ναι, ελάτε».

Ερ.

Κάποιος είχε αναφέρει…

Σ.Γ.

Και τώρα γίνεται αυτό. Με σειρά πάνε. Φωνάζεις από το µεγάφωνο τώρα,
ας πούµε, Ειρήνη έχετε σειρά µε την παρέα σου.

Ερ.

Η νύφη έπρεπε να χορέψει µε όλους, τι γινότανε;

Σ.Γ.

Η νύφη εχόρευεν, όπως και τώρα.

Ερ.

Αυτό είναι παλιό έθιµο δηλαδή, από παλιά;

Σ.Γ.

Ναι, αλλά τότε στα χωριά µας ήτανε ο Σιγανός. Εχορεύαµε Σιγανό τη
νύφη στην εκκλησία, στην εκκλησία απ’ όξω. Στο χωριό µου.

Ερ.

Αντί για συρτό.

Σ.Γ.

Σε διάφορα χωριά ήτανε Σιγανός τση νύφης ο χορός, στην εκκλησία απ’
έξω. Σε άλλα χωριά πάλι εχορεύανε το Χανιώτη, το συρτό απ’ έξω από την
εκκλησία και πληρώνανε και τα όργανα.

Ερ.

Στο σπίτι δεν γινότανε πάλι µετά αυτό, να ξαναχορέψει η νύφη; Μετά
ήτανε οι παρέες και το γλέντι…

Σ.Γ.

Μετά ήτανε το γλέντι κανονικά να πούµενε.

Ερ.

Υπήρχε σκοπός που άνοιγε το γλέντι;

Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Ας πούµε, στο τραπέζι της νύφης, υπήρχε ο σκοπός της νύφης;

Σ.Γ.

Στο τραπέζι της νύφης, ετραγουδούσανε ριζίτικα τότε. Τραγούδια, άλλα
τραγούδια, χωρίς όργανα.

Ερ.

Τα ριζίτικα και εδώ τα λέγανε χωρίς όργανα;

Σ.Γ.

Ναι, πώς;

Ερ.

Ούτε µε λαούτο;

Σ.Γ.

Σκέτα. Καθότανε οι ανθρώποι στα τραπέζια που ετρώγανε και ήθελε να
πει ένας το ριζίτικο να το επαναλαµβάνουνε οι άλλοι.

Ερ.

Εκτός του γάµου, πότε γινότανε γλέντι;

Σ.Γ.

Στα πανηγύρια.

Ερ.

Μόνο;
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Σ.Γ.

Τα πανηγύρια τότε, µας εκαλούσαν οι καφετζήδες στα χωριά. Ψωνίζανε οι
καφετζήδες και ήτανε δυο - τρία, γλέντια στο κάθε χωριό στο πανηγύρι.

Ερ.

Μόνο στα πανηγύρια;

Σ.Γ.

Ε, στα πανηγύρια. Τότε δεν ήταν.

Ερ.

∆εν γίνονταν άλλες µέρες τα γλέντια, Κυριακές;

Σ.Γ.

Όχι. Παρέες εγινότανε. Ναι, παρέες εγινότανε µε όργανα, δηλαδή φίλοι,
ξέρω ‘γω, στα σπίτια.

Ερ.

Πότε;

Σ.Γ.

Κυριακές, γιορτές, εγινότανε, αλλά στο πανηγύρι ήτανε δυο - τρία γλέντια
σε κάθε χωριό.

Ερ.

Μπορούσε να γίνει ένα γλέντι χωρίς όργανα, χωρίς τη λύρα, χωρίς…;

Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Πάντα έπρεπε να υπάρχει η λύρα;

Σ.Γ.

Χωρίς όργανα µπορείς να χορεύεις εσύ;

Ερ.

Γίνεται. Στα µέρη µου γίνεται.
(γελάει)

Σ.Γ.

∆εν γίνεται γλέντι χωρίς όργανα, Σπύρο. Από ποιο µέρος είσαι;

Ερ.

Καλαµάτα.

Σ.Γ.

Και γίνεται γλέντι χωρίς όργανα; Πώς γίνεται, για πες µου; Ναι, εδώ
χωρίς όργανο δεν γίνεται γλέντι.

Ερ.

Αν δεν υπήρχε λύρα και υπήρχε λαούτο γινότανε γλέντι, µόνο µε λαούτο;

Σ.Γ.

Όχι. Λύρα και λαούτο. Λαούτο µπορούσε να παίξει να ‘τανε παρέα, όχι σε…
Καµιά Κυριακή να πάρεις τον λαουτιέρη να πάτε και να σου παίζει σκέτο,
να τραγουδάνε. ∆έκα - είκοσι ανθρώποι.

Ερ.

Είχατε συναντήσει ποτέ…, στο Σπήλι, κάποιος µου ανέφερε κάποια στιγµή,
ότι στο γλέντι στο Σπήλι χόρευε πάντα ένας άνδρας και δυο γυναίκες. Το
είχατε συναντήσει ποτέ; ∆ηλαδή από την παρέα την ίδια;

Σ.Γ.

Ένας άνδρας…

Ερ.

∆εν τον κρατούσε δεύτερος άνδρας δίπλα;

Σ.Γ.

Εγινότανε γλέντι, στο συρτό εχορεύανε ο άνδρας και µε τρεις κοπέλες. Ή µε
τέσσερις.

Ερ.

Τον κρατούσε η κοπέλα δηλαδή;
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Σ.Γ.

Τον κρατούσε η κοπέλα. Και µετά έφευγε… έφευγες από ‘κει που κρατάς
τον άνδρα και ερχότανε η άλλη. Και έπρεπε να παίζω εγώ για να
τελειώσουνε και οι τρεις και οι τέσσερις κοπέλες δίπλα από τον άνδρα. Τον
καβαλιέρο, δηλαδή.

Ερ.

Φεύγανε, εννοείτε, πηγαίνανε στο τέλος ή φεύγανε τελείως;

Σ.Γ.

Έφευγες και πήγαινε στο τέλος και έπιανε η διπλανή σου κατευθείαν.
Μετά έφευγε πάλι η άλλη και έπιανε πάλι.

Ερ.

Πάντα ήτανε πρώτος ο άνδρας;

Σ.Γ.

Πρώτος ο άνδρας.

Ερ.

Κοπέλα µπορούσε να είναι στη κουντούρα;

Σ.Γ.

Μα στην κουντούρα ήτανε. Αυτή που έφευγε από τον άνδρα πήγαινε στην
κουντούρα.

Ερ.

∆εν ήτανε ας πούµε, άσχηµη η θέση να είναι τελευταία η γυναίκα.

Σ.Γ.

Όχι, όχι.

Ερ.

Αυτό γινότανε και στα Ακούµια;

Σ.Γ.

Παντού γινότανε. Παντού, παντού.

Ερ.

∆ιότι αυτό έχει αλλάξει τελείως. Είναι, τον κρατάει…

Σ.Γ.

Τώρα πιάνουνε είκοσι, τριάντα.

Ερ.

Ναι, αλλά τον κρατάει συνήθως, άνδρας. Και στο τέλος είναι και άνδρας.

Σ.Γ.

Τώρα πιάνουν άνδρες, γιατί χτυπάνε τα πόδια των πολλή ώρα και η
γυναίκα δεν µπορεί να τόνε κρατεί.

Ερ.

Τότε ήτανε πιο… τα πατήµατα και τα πηδήµατα ήτανε πιο κάτω.

Σ.Γ.

Ήτανε πιο στρωτά τότε. Τώρα παίζει ένα ταλίµι και µπορεί να χτυπά τα
πόδια του ένα τέταρτο. Τότε χορεύανε πιο όµορφα.

Ερ.

Ναι θέλει δύναµη. Τότε ήθελε λιγότερη δύναµη.

Σ.Γ.

Κρατάς τον άνδρα σου, δεν αντέχεις να παίζει το σάλτο…

Ερ.

Αν βλέπατε ένα καλό χορευτή, στο γλέντι όταν παίζατε, τι θα του παίζατε
για να τον φέρετε στο κέφι πιο…;

Σ.Γ.

∆εν καταλαβαίνεις τώρα. Για να δω ένα χορευτή καλό, ότι την ώρα µου
έρχονται πράγµατα, θα φάω τη λύρα µου.

Ερ.

Εποµένως έχει άµεση σχέση, αυτή η σειρά που είπατε προηγουµένως, µε
το χορευτή;
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Σ.Γ.

Άµα δεν βλέπω τον χορευτή και βλέπεις και δεν πάει µε το χρόνο, του
αλλάζω το σκοπό και φεύγει πάλι µε το χρόνο και µετά λέω, ας τόνε να
πάει, ας τόνε να κάνει ό,τι θέλει.

Ερ.

∆εν σας ερεθίζει;

Σ.Γ.

Όχι. Και δεν δίνω σηµασία, ας τόνε να φύγει. ∆εν δίνω σηµασία του
αλλάζω δυο τρεις φορές τόνε βάνω στο χρόνο και ξαναφεύγει. Άµα δω καλό
χορευτή, Παναγία µου, Παναγία µου, να φάω το όργανο. Να του παίξω τα
ωραιότερά µου πράγµατα. Γιατί βλέπεις και γράφει.

Ερ.

Οπότε και η σειρά που επιλέγετε, παίζει ρόλο, άµα δείτε καλό χορευτή;

Σ.Γ.

Ε, βέβαια. ∆εν µπορώ να του παίζεις κοιµισµένα. Πρέπει να παίξεις
σκοπούς…

Ερ.

Ανάλογα, λοιπόν, µε τα βήµατα, µε το στιλ…

Σ.Γ.

Βέβαια, βλέπεις κοπέλες και χορεύουνε, και γράφουνε, άµα δω και καµιά
ωραία γυναίκα και πιάνει στο χορό και λες ‘τι ‘ναι µωρέ’, ‘τι να αυτό το
πράγµα που χορεύει εκεί πέρα’. Τώρα χορεύουν και µπροστά και οι κοπέλες.

Ερ.

Τότε χορεύανε;

Σ.Γ.

Όχι δεν χορεύανε µπροστά. Τώρα χορεύουν µπροστά και κάνει και φιγούρες
και οι κοπέλες.

Ερ.

Σε όλους τους χορούς ήτανε πάντα δεύτερη;

Σ.Γ.

Σε όλους τους χορούς. ∆εν χορεύανε, ντρέπονταν.

Ερ.

Άρα είχαµε µόνο άνδρες καλούς χορευτές;

Σ.Γ.

Τώρα χορεύουν και κοπέλες µπροστά. Όπως τον άνδρα θα κάνει και τη
φιγούρα, δεν κάνει ταλίµια… αλλά κάνει τη φιγούρα τση… θα φύγει και
από τον άνδρα να πιο κάτω την κίνηση.

Ερ.

Παλιότερα µας είπατε ότι χορεύανε και ταγκό.

Σ.Γ.

Τότε την εποχή µου, εκείνα τα χρόνια, παλιά χρόνια, από το ‘50 µέχρι το
‘70 εχορεύανε ταγκό. Στα χωριά έπρεπε να ξέρεις να παίζεις και ταγκά.
Βαλς, όλα αυτά τα παίζαµε.

Ερ.

Θέλετε να µας παίξετε µια ιδέα να πάρουµε µια γεύση; Λίγο;

Σ.Γ.

Ταγκό θες τώρα; Τα παλιά που ‘παιζα;

Ερ.

Ναι, ναι.

Σ.Γ.

(παίζει λύρα)
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Αυτά είναι και άλλα, ας είναι.
Ερ.

Νησιώτικα παίζατε τότε;

Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Αυτά που ακούµε τώρα συνέχεια;

Σ.Γ.

Όχι, όχι.

Ερ.

Όχι έτσι. Καθόλου;

Ερ.

∆ηλαδή συρτό, πεντοζάλη, σούστα και τα ταγκά;

Σ.Γ.

Τώρα χορεύουνε σούστα και οι χορευτές. Κυκλοφορήσαν τα νησιώτικα και
‘δω.

Ερ.

∆ηλαδή, από άλλη περιοχή δεν παίζατε εδώ, τότε παλιά;

Σ.Γ.

Όχι, όχι.

Ερ.

Καλαµατιανά;

Σ.Γ.

Καλαµατιανά παίζαµε.

Ερ.

Ποια καλαµατιανά παίζατε;

Σ.Γ.

Κάτι παλιά καλαµατιανά, παίζαµε εκείνη την εποχή.

Ερ.

Θυµάστε ένα;

Σ.Γ.

Τα καλαµατιανά δεν θυµάµαι;

Ερ.

Είχατε τίτλους που λέγατε δηλαδή θα παίξω το, αντί για καλαµατιανό,
το… Πουλάκι ξένο;

Σ.Γ.

Όλα παιδί µου.

Ερ.

Υπάρχει τρόπος που ονοµάζετε τα συρτά, κύριε Γεράσιµε; ∆ηλαδή, λέτε ας
πούµε ποτέ Συρτός ανωγειανός ή Περιβολαριανός ή µόνο από το στίχο;

Σ.Γ.

Έχει ονοµασία ο κάθε συρτός. Παίξε µου Στον Ψεύτη κόσµε, ξέρω ποιος
είναι, παίξε µου Περβολανιό συρτό, ξέρω ποιος είναι. Παίξε Κεφαλοβρυσανό
συρτό,, ξέρω ποιος είναι και αυτός. ∆ηλαδή, ο χορευτής µπορεί να µου πει
«παίξε µου τον Κεφαλοβρυσανό», αυτός του πάει αυτός ο συρτός. Αυτός ο
συρτός του πάει να χορέψει, θα του τον παίξω. Πρέπει να τα ξέρει ο
καλλιτέχνης αυτά.

Ερ.

Υπάρχει, ας πούµε, ονοµασία Συρτός του πρωϊνού;

Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Συρτός, όµως, του Σκορδαλού, λέτε; Όχι;

Σ.Γ.

«Παίξε µου του Θανάση του Σκορδαλού», τον…
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Ερ.

Τον Άνεµο.

Σ.Γ.

Τον Άνεµο. «Παίξε µου τον Άνεµο, παίξε µου Μόνο εκείνος π’ αγαπά» που
σας έπαιξα επάνω.

Ερ.

Ναι.

Σ.Γ.

Αυτά παιδί µου, έχουν ονοµασίες όλα τα συρτά. Όλα, δηλαδή, η ονοµασία
είναι η µαντινάδα.

Ερ.

Και έτσι συνεννοείστε και µε τους λαουτιέρηδες, όταν αρχίζετε µια σειρά;

Σ.Γ.

Οι λαουτιέρηδες ακολουθούν. Ό,τι παίζω εγώ ακολουθεί αυτός.

Ερ.

Όταν ξεκινάνε όµως, απλά σας ακούνε ή συνεννοείστε και λέτε πάµε τον
Άνεµο και όπου µας βγάλει;

Σ.Γ.

Αυτός µε παρακολουθεί και του λέω «Άνεµο παίζοµε τώρα, ε», και
παρακολουθεί την λύρα και µπαίνει. Τίποτα άλλο παιδιά;

Ερ.

Στο εξωτερικό, πού έχετε πάει;

Σ.Γ.

Έχω πάει Αµερική, τρεις φορές. Έχω πάει Χονολουλού, Χαβάη, µία φορά.
Έχω πάει στο Σικάγο, ε!…στο Μόντρεαλ, Καναδά, Τορόντο, έχω πάει
Γερµανία, Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρο, σε πολλά µέρη έχω πάει.

Ερ.

Παίζατε, σας καλούσανε;

Σ.Γ.

Στην Γερµανία ήτανε τότε που παγαίνανε οι εργάτες και αυτό και είχανε
κάµει και ταβέρνες. Μας καλούσανε οι ανθρώποι που είχανε µαγαζά. Στην
Αµερική µε καλέσανε ο σύλλογος, η Παγκρήτιος, έχουν συλλόγους εκεί
πέρα, ο πρόεδρος του κάθε µέρους εκεί πέρα και µας εκαλούσανε και
πηγαίναµε. Μας πληρώναµε τα εισιτήρια όλα αυτά και πηγαίναµε…

Ερ.

Μαθητές; Έχετε µια σπουδαία πορεία όλα αυτά τα χρόνια.

Σ.Γ.

Πενήντα χρόνια παίζω.

Ερ.

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι κάποιοι σας µιµούνται στο παίξιµο, ότι έχετε
βγάλει ας πούµε, µαθητές, π.χ. ο τάδε λυράρης παίζει σύµφωνα µε τον
Γεράσιµο. Έχετε βγάλει παιδιά που…

Σ.Γ.

Πολλοί. Παίζουνε τα κοµµάτια µου στο γλέντι και µένα και του
Σηφογιωργάκη και του Κλάδου, όλοι. Από µας τση παλιούς τα παίζουνε.

Ερ.

Η Ειρήνη ρωτάει, αν παίζουν σαν και σας;

Σ.Γ.

Αν παίζουν σαν και µας;

Ερ.

Κάποια στοιχεία που έχετε εσείς;
38

Σ.Γ.

∆εν είχαµε εµείς τέτοια παιξίµατα.

Ερ.

Μαθητές δεν είχατε;

Σ.Γ.

∆εν είχα εγώ µαθητές, µόνο ένα χρόνο έκαµα στο Μουσικό Γυµνάσιο και
µετά έφυγα, διότι δεν µπορούσα, ήταν αγχώδης η κατάσταση και ξέρεις,
άµα εµαθαίνω και ενούς παιδιού και δεν µπορεί να µάθει, στεναχωριέµαι,
λέω άστο και έφυγα.

Ερ.

Εγώ θα κάνω µια τελευταία ερώτηση, κλασική ερώτηση, ο καλός ο
λυράρης γεννιέται ή γίνεται;

Σ.Γ.

Γεννιέται. Ο καλλιτέχνης γεννιέται, να το ξέρετε αυτό. Και ο καλός
µαθητής απού βλέπεις και πιάνει πουλιά στον αέρα, γεννιέται και αυτός.
Και του κόβει. Τα αλλουνού µπορεί να του πεις για µια λέξη πολλές φορές
και να µην µπορεί να την πει. Και άλλος από την παράδοση αµέσως.
Συµφωνείς; Γεννιέται ο κάθε καλλιτέχνης, δεν µαθαίνεται η λύρα µε τση
νότες και µε το να σου λέω εγώ, άµα δεν τον ‘χεις µέσα σου. Εδώ µέσα
είναι όλα. Κι όπως είναι και ο οργανισµός σου είναι και το όργανο. Κι αν
είσαι άγριος, έχεις και άγριο παίξιµο. Πρέπει να ‘σαι γλυκός ο άνθρωπος, ο
καλλιτέχνης να ‘ναι γλυκός, διότι από ‘δω µέσα βγαίνει η µουσική, δεν
βγαίνει από το ξύλο, από ‘δω. Μια φορά µου ‘πε ο Γιάννης ο Ξυλούρης «µα
τι κάνεις, ρε Γεράσιµε, τση λύρας εσύ που είναι το αγριότερο όργανο και
παίζει τόσο γλυκά»; Του λέω, «τίποτα, το ‘χει το χέρι, το χέρι».

Ερ.

Κύριε Γεράσιµε σας κουράσαµε.
(διακοπή)

Ερ.

Αυτή η λύρα που µας παίξατε σήµερα είναι παλιά;

Σ.Γ.

Αυτή η λύρα είναι τριάντα χρονών.

Ερ.

Την αγοράσατε;

Σ.Γ.

Την είχενε φτιάξει ο Μανόλης ο Σταγάκης. Αυτός σταµάτησε τώρα,
γέρασε ο άνθρωπος... Αυτός έφτιαξε τα ωραιότερα όργανα, διότι έχε υπόψη
σου ότι ένας καλλιτέχνης που παίζει πρέπει να έχει και καλό όργανο για να
αποδώσει. Και αυτός ο άνθρωπος ήτανε καλλιτέχνης στη δουλειά του.

Ερ.

Την είχατε αγοράσει τότε;

Σ.Γ.

Ναι.

Ερ.

Βιολόλυρα είχατε πάρει ποτέ;
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Σ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Σας κουράσαµε. Ευχαριστούµε πάρα πολύ.

Σ.Γ.

Και ‘γω σας ευχαριστώ παιδιά. Και εύχοµαι σύντοµα να ξανασµίξοµε να τα
πούµε.

Ερ.

Μακάρι.

Σ.Γ.

Ειρήνη, Σπύρο…
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