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Ερ.

Είµαστε σήµερα εδώ 27 Απριλίου του 2004 στα Τ.Ε.Ι. Μουσικής
Τεχνολογίας στο Ρέθυµνο και έχουµε τη χαρά και την τιµή να είµαστε
κοντά στον καλλιτέχνη κ. Εµµανουήλ Μανουρά.

Απ.

Επίσης κι εγώ.

Ερ.

Θα µας πείτε λίγο για το ξεκίνηµα, για την πρώτη σας επαφή µε τη
µουσική.

Απ.

Ναι. Εγώ το έχω βέβαια κληρονοµικό. ∆ηλαδή ήτανε ο πατέρας µου
λυράρης, αλλά δεν µου ‘δειξε και ποτέ. Έφευγα από το σκολειό στο
διάλειµµα και πήγαινα... επειδή ήταν το σκολειό κοντά στο σπίτι µας, ας
πούµε, και πεταγόµουν, ας πούµενε, στο σπίτι, και έπιανα τούτη λύρα δυο
λεφτά, τρία λεφτά και έπαιζα έτσι εδά το λυράκι και την αµόλευα και
πήγαινα στο διάλειµµα, να µπούµε µέσα στο σχολειό. Ε… µέχρι δεκατριών,
δεκατεσσάρων χρονών, ετριγούνιζα και είχα µάθει µερικά σκοπουλάκια
από δεκαέξι, δεκαεφτά χρονών, ας πούµενε, άρχισα τις παρέες. Μετά που
πήγα στρατιώτης και γύρισα έκανα γάµους, έχω κάνει εκατόν τριάντα
πέντε γάµους στα Ανώγεια, στο χωριό µου µόνο, από το ’48 έπαιζα και
χωρίς να πάω στρατιώτης, ας πούµε, έπαιξα σε µερικούς γάµους, ας πούµε,
εν πάσει περιπτώσει, οι φίλοι µου, ξέρω ’γώ, µε προτιµούσανε, αλλά µετά
που γύρισα απ’ το στρατό, δεν είχενε και τόσο µεγάλη απήχηση, ας πούµε,
το… η λύρα.

Ερ.

Μέχρι το στρατό είχατε µάθει καλά να παίζετε λύρα;

Απ.

Ναι. Έπαιζα από το στρατό.

Ερ.

Πώς µάθατε;

Απ.

Μόνος µου. Μόνος µου.

Ερ.

Ακούγοντας δίσκους;
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Απ.

Κοίταξε να δεις, ό,τι κοµµάτι µ’ άρεσε, ας πούµενε, το… εχρησιµοποιούσα
τη λύρα, ας πούµενε και το µάθαινα µ’ ένα τρόπο λεπτό, µ’ ένα τρόπο
προσεχτικό να ιδώ, ποιο… ποιο παίξιµο µ’ αρέσει καλύτερα, το µαλακό, το
αδρύ, ας το πούµε έτσι, στη λέξη τη κρητική, αλλά κατέληξα, ας πούµε,
στο µαλακό παίξιµο και στο συγκεκριµένο. Το ‘65 εκατεβήκαµε µε το
συχωρεµένο τον Ξυλούρη το Νίκο και ανοίξαµε ένα κέντρο στο Ηράκλειο
το οποίο λεγόταν τότες «Καν – Καν» επειδής το ’χε ένας ταξιτζής από την
Πελοπόννησο και είχενε πάθος µε τους Ανωγειανούς λυράρηδες µας ελέει:
«Εγώ θα σας ανοίξω ένα κέντρο να παίζετε κάθε βράδυ».

Ερ.

∆ικό σας ήταν το «Καν – Καν», δηλαδή. Το έχουµε ακούσει από διάφορους
λυράρηδες αυτό.

Απ.

Ναι, επήγαµε, επήγαµε... Το είχε ονοµάσει αυτός «Καν – Καν». Ύστερα του
λέω, «Μώρε συ το «Καν – Καν» τώρα δεν πάει µε την Κρητική µουσική
και το αλλάξαµε «Ερωτόκριτο».

Ερ.

Μάλιστα.

Απ.

Και παίζαµε εκεί πέρα. Όταν εκάναµε τα εγκαίνια, είχαµε δύο παρέες
Ανωγειανές. Εγκαίνια, ας πούµε, το ’65 είχαµε δύο παρέες Ανωγειανές.
Και σ’ ένα µήνα µέσα γέµιζε κάθε βράδυ. Στο χρόνο απάνω, ανοίγει η
«Καλλιθέα», ανοίγει το «Άλσος», ανοίγουν τα «Ζαµάνια», ανοίγουν
τέσσερα – πέντε κέντρα στο Ηράκλειο και γεµίζανε κάθε βράδυ.
Πηγαίναµε στα γλέντια µε τις παταρίες, µε κάτι µεγαφωνάκια τόσα νε, τα
φορτώναµε, µε συγχωρείτε στσι γαϊδάρους, και τα πηγαίναµε στα χωριά αν
επήγαινε ο δρόµος και πηγαίναµε και τα στερεώναµε µε τις παταρίες, άµα
δεν εξασθενούσαν οι παταρίες παίζαµε την Κρητική µουσική. Αυτήν την
ταλαιπωρία δηλαδή είχαµε τότες. Ε, σιγά – σιγά εµπήκε ο Κρητικός
κόσµος, να πούµενες, στο γλέντι τση λύρας. Κατεβαίναν από τις Μεσαρές,
το Μαλεβίζι, να πούµε, οι ανθρώποι κάθε βράδυ, παρέες χοντρές, παρέες…
όµορφο γλέντι. «Γεια σου σύντεκνε», «Γεια σου συµπέθερε», «Γεια σου
συγχωριανέ», και γίνονταν µια συµµετοχή να πούµενε καλής ποιότητας
και στο χορό και στο φαΐ και στα πάντα, δηλαδή εχαίροσουν, γιατί εδά
αυτά δεν υπάρχουνε, δυστυχώς. Μετά έφυγε ο Νίκος και πήγε έβγαλε την
«Ανυφαντού», ένα ωραίο δίσκο, να πούµενε, τον οποίο… τον… άστο πως
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ήτανε πρώτος, ας πούµενε, στο τραγούδι και στη λύρα, αλλά αυτή η
«Ανυφαντού» είχενε κάτι µαντινάδες του πατέρα µου του µακαρίτη κι
αυτουνού και τις χρησιµοποίησε στη Ζωοδόχου … κάτω στο πηγούνι και
παίζει και χτυπά του τράγου το κουδούνι και αυτό και τον εζητάνε στην
Αθήνα. Μετά πήγα κι εγώ ’80 – ’90, ’70 – ’80, ’82, ’70 – ’82 έπαιζα στην
Αθήνα. Έκαµα σχεδόν ένα χρόνο, επήγα στη Γερµανία το ’75 για δυο –
τρεις µήνες κι έτσι συνεχίσαµε το επάγγελµα. Το χειµώνα στην Αθήνα, το
καλοκαίρι στην Κρήτη. Και από ‘κει και πέρα διαιωνίζεται τώρα η
κατάσταση µέχρι σήµερον.
Ερ.

Σ’ αυτή τη διαδροµή σας είχατε κάποιο πρότυπο;

Απ.

Τι πρότυπο;

Ερ.

Κανέναν µουσικό που να θαυµάζατε παλιό, ένα παλιό λυράρη…

Απ.

Ναι… ναι. Βέβαια. Ο παλιός λυράρης ήτανε, η µήτρα της Κρητικής
µουσικής για µένα ήτανε, ας πούµενε, ο Χαρίλαος, ο Χάρχαλης, ο Λαγός, ο
Ροδινός, ο Φουσταλιέρης στο Μπουλγαρί, ο Μπεξεβάνης στο λαγούτο και
στο τραγούδι και µετά εβγήκε ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Κλάδος, ας
πούµε, είναι ο Σηφογιωργάκης, ο Γεράσιµος… ναι αυτούς όλους τους
θαύµαζα, ας πούµε, διότι παίζανε µουσική παραδοσιακή. Οι σκοποί που
βγαίνανε τότες, να πούµε, είχανε… είχανε σηµασία, δηλαδή έµπαινε µέσα
στην ψυχή του ανθρώπου διότι, εβγάνανε ένα σκοπό το χρόνο. Τώρα
δυστυχώς εβγάνουνε το µήνα πέντε – έξι σκοπούς, οι οποίοι όπως και το
τραγούδι το λαϊκό που ακούνε το Μπιθικώτση προχθές και του λένε, «Πώς
σου φαίνονται τα τραγούδια» λέει, «∆εν έχουνε λέξη». ∆εν έχουνε λέξη.
∆ηλαδή Συννεφιασµένη Κυριακή το ακούς και σε ξεσηκώνει. Πάρε µε στο
τηλέφωνο, ας πούµενε, να στο πω πως είµαι στο σπίτι για δεν είµαι,
χτύπησε την πόρτα και ξέρω ‘γώ, αυτά είναι… µε συγχωρείτε είναι
µπουρίδια… που τα λέµε εµείς στα χωριά.
(Γελάει)

Απ.

Ε, ναι… δεν έχει περιεχόµενο να σε συναρπάξει. Η Αλεξίου δε λέει τόσα να
τραγούδια; Απροχθές µ’ έκανε κι έκλαιγα, ας πούµενε. Είναι βέβαια η… ο
άνθρωπος απού λατρεύω, ο άνθρωπος που παραδέχοµαι και δε διστάζω να
την ακούω πέντε ώρες, αλλά έχει πει ένα τραγούδι Μία είναι η ουσία και
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µε τρελαίνει. Αυτό το τραγούδι µε τρελαίνει, διότι έχει και ωραία κορώνα
στη µουσική και ωραίες λέξεις. ∆ηλαδή, όταν παίζεις κάτι και δεν ξέρεις
ποια είναι η αρχή, ποια είναι η µέση, ποια είναι η άκρη, ας πούµενε, δεν
µπορεί να το χωνέψεις µέσα σου. Πρέπει να δώσεις του ανθρώπου απού
γλεντίζεις, απού έχεις θαµώνα, ας πούµε, απού σε παρακολουθεί, απού σε
προτιµά. Το κοµµάτι που θα το παίξεις να το νιώσει µέσα του, να το
καθαρίσει, να πούµε, το κοµµάτι, σκετοποιηµένα και αν θες να κάνεις µια
φαντασία µέσα, να πούµενε, σωστή φαντασία, περισσότερο πιο καλό, αλλά
αυτά τα κάνουνε λίγοι… λίγοι ανθρώποι, ας πούµε, τα κάνουνε, δηλαδή οι
πρωτεργάτες, ακούµε το Σκορδαλό και το Μουντάκη και ξέρω ‘γώ, αυτοί
ήτανε ανεπανάληπτοι. Όπως και να το κάνουµε δηλαδή ήτανε
ανεπανάληπτοι, αλλά ο καθένας θα πρέπει να παραδέχεται την
ανωτερότητα του αλλουνού, όχι µόνο στη µουσική, όπου και να ’ναι. Και
λούστρος ακόµη να ‘σαι, ο άλλος µπορεί να σου τα βάψει πιο ωραία, να
πούµε, και πρέπει να το πιστέψεις ότι αυτός το έβαψε πιο ωραία από σένα.
Αυτός έπαιξε πιο καλά από σένα. Αυτός έκαµε εγχείρηση πιο καλή από
σένα. Να το παραδέχεσαι και να το… να το προτιµάς. Να το σέβεσαι, ας
πούµε, να πεις πώς το ‘κανε ο Μανουράς, πώς το ‘κανε ο Σκορδαλός, κι
έκανε κείνο το… α… αυτή τη φαντασία στο παίξιµο µέσα. Ο Σκορδαλός
έγραφενε δίσκους διαφορετικά στο στούντιο, οπωσδήποτε, διότι στο
στούντιο µέσα οπωσδήποτε είσαι σφιγµένος. ∆εν µπορείς να παίξεις όπως
θα παίξεις στο γλέντι. Να πιεις κι ένα γκρασί, ας πούµενε, να βγεις στο
κεφάλι εκεί πέρα απάνω κι όλα αυτά. Τότες γίνονται οι φαντασίες. Και
λέω, «Παναγία µου, Παναγία µου. Τι επρόσθεσε αυτός ο άνθρωπος εκεί
µέσα τώρα». Να πάρω το ντερό, να πιάσω τη λύρα, να την πολεµήσω, να
ιδώ, α… και να το σιµώσω λίγο – λίγο. Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες.
Ερ.

Εδώ όλοι µιλάτε για φαντασίες. Τι εννοείτε λέγοντας φαντασίες;

Απ.

Φαντασία είναι. Εν ώρα παιξίµατος κάνεις µια γκορώνα στη λύρα πάνω
στο δοξάρι, αυτό να πούµε, αλλά πρέπει να κολλήσει. Πρέπει να είναι
νόστιµο αυτό το πράγµα που θα κάµεις. Να µην κάνεις παραφωνία.
∆ηλαδή να πηγαίνει… όπως τον άλλο που ’χει φωτογένεια, µπορεί να είναι
και λίγο άσχηµος ας πούµενε και βγάνει µια ωραία φωτογραφία. Το ίδιο
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πράγµα είναι και το παίξιµο της µουσικής. Όταν έχεις καλό δοξάρι, µπορείς
να κάνεις κάτι στη λύρα στο κέφι απάνω, στην όρεξη απάνω, ας πούµενε,
και να το θαυµάζεις και συ ο ίδιος, αλλά πρέπει να είναι µερακλήδες από
κάτω να το παρακολουθήσουνε, που να σου πούνε, «Μπράβο µωρέ
Σκορδαλέ, µπράβο µωρέ τάδε και τάδε και τάδε». Πρέπει να είναι
µερακλήδες οι ανθρώποι, γιατί όταν δεν είναι µερακλήδες, ό,τι κι αν
κάνεις, ό,τι κι αν παίξεις πάει…
Ερ.

Υπάρχουν µερακλήδες και µη µερακλήδες;

Απ.

Πώς δεν υπάρχουνε; Παναγία µου. Εγώ στην Ιεράπετρα πήγαινα κι έπαιζα
κι ήτανε συγκεκριµένα ένας άνθρωπος, ας πούµενε, ο οποίος ούτε χόρευε,
ούτε τραγουδούσε. Κι επειδής ήξερα καµιά δεκαριά µαντινάδες, βαριές
µαντινάδες, για δυστυχία, ας πούµενε. Μου ’πε ο άνθρωπος, να πούµενε,
χίλια, δυο χιλιάρικα, τρία χιλιάρικα, τότες να πούµενε, ξερω ‘γω και µου
λέει, «Μανουρά, πες παθιάρικες µαντινάδες να τις ακούσω µόνο», και
καθόταν µέχρι το πρωί και άκουγενε. Αυτό ήταν αυτουνού το… το χόµπι
του, να πούµενε, ν’ ακούσει, για το δυστυχή µαντινάδες. Και µια φορά είπα
µία µαντινάδα και έπαιξε µια στο τραπέζι και ξεµάτωσε το χέρι του γιατί
έσπασε το ποτήρι. Ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας… ο βουβός µερακλής. Λέω:
σαν µου παντήξει ο δυστυχής στο κλάιµα θα µε βγάλει, γιατί θωρώ στα
µάτια του και το δικό µου χάλι. Και κάνει έτσι λίγο και παίζει µια, να
πούµενε, και κάνει µια µε τα χέρια του και εξετίναξε, να πούµε, το αίµα,
δεν τον ενδιέφερνε το αίµα. Τον ενδιέφερνε ο τρόπος που είπα τη µαντινάδα
και η σηµασία που είχενε η µαντινάδα. Αυτοί είναι πολύ µερακλήδες και
είναι καλύτεροι από τσι… από αυτούς που εκδηλώνονται. ∆ηλαδή, µπορεί
να κάθεται ένας άνθρωπος, να χορέψει κάνα δυο φορές, να ξεσµπουουλάρει
και τελείωσε τώρα, ε; Ή να τραγουδήξει να πει πέντε, έξι µαντινάδες.
Αυτός όµως κάθεται και γροικά. Και σου λέει… αυτό. Αυτό µ’ αρέσει να το
γροικώ, να πίνω, να τρώω και να γροικώ. Αυτοί είναι οι λεγόµενοι βουβοί
µερακλήδες. Και είναι χειρότεροι απ’ τους άλλους. Γιατί ο άλλος
εκδηλώνεται, ας πούµε, σου λέει, «Χόρεψα, τώρα, έδωσα ξέρω ‘γώ, θα
κάτσω τώρα και τελείωσε η υπόθεση». Και να µην ξαναχορέψει δε µε
νοιάζει. Αυτός όµως κάθεται όλη νύχτα και γροικάει. Ε, εγώ βέβαια… εγώ
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πρέπει να πω και ερωτικές µαντινάδες γιατί είναι και οι κοπελιές… Και
ξέρεις ότι ο καλλιτέχνης χωρίς να… χωρίς να είναι κατηγορία, χωρίς να
είναι ψέµατα, ο µερακλής καλλιτέχνης, εάν δεν είναι γεγλυκοµένος,
ερωτευµένος, δεν µπορεί να αποδώσει. Μα µπουζουξής είναι, µα ή
τραγουδιστής είναι, µα ή λυράρης είναι, µα οτιδήποτε όργανο κι αν παίζει,
αυτό το ‘χει ο κλάδος των µερακλήδων καλλιτεχνών. Είναι και άλλοι
λυράρηδες και άλλοι µπουζουξήδες που κοιτάνε το χρήµα. Σου λέει, αν δεν
βγάνεις χρήµα, δεν έχω κέφι. Κακό. ∆εν είναι αυτός µερακλής. Εγώ έκανα
το επάγγελµα, δεν εψάχτηκα ποτέ µου. ∆εν εζήτηξα ποτές γλέντι. Έψαχνα
να βρω µερακλήδες καλούς, κι αν ήθελα να βγάλω λεφτά, έβγανα. Αν δεν
ήθελα να βγάλω, εκούρδιζα, ερχόντανε η αρµονία σωστή στ’ αυτί µου,
έβγανα το κέφι. Πάει και τελείωσε. Ούτε λεφτά εξάνοιγα, ούτε τίποτα,
αλλά ήπρεπε να φλερτάρω και γυναίκα.
Ερ.

Τι παίζατε έτσι για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον µιας κοπελιάς που
χόρευε; Τι θα της παίζατε;

Απ.

Μαντινάδα. Μαντινάδα. Μια φορά µου λέει µια…

Ερ.

Πάνω σε συρτό;

Απ.

Σε συρτά. Ή κοντυλιές το ίδιο κάνει, δεν έχει σηµασία. Καθόµασταν και
προσφωνούν σ’ ένα κέντρο, ας πούµενε, και µου λέει µια ξανθιά, ένα
µανεκέν, ας πούµενε, ξέρω ‘γώ, λέει, «Μανουρά, πε µου µια µαντινάδα».
Και βγαίνω απάνω και πιάνω τη λύρα κι έπαιξα ένα συρτό, ας πούµενε,
ξέρω ‘γώ, ύστερα γυρίζω στις κοντυλιές. Ξανανοίγει αυτή µε τη µάνα της,
ξανανοίγει αυτή, ξέρω ‘γώ, να πω τη µαντινάδα. Και λέω, ξανθιά µαλλιά
στην κεφαλή, µα θα τα ξεσκουλίσω, αν τύχει και µ’ απαρνηθείς τρίχα δε
θα σ’ αφήσω. Και σηκώνεται κ έρχεται και µ’ αγκαλιάζει και µε φιλεί, να
αυτά θέλουν οι γυναίκες. Όταν είναι ο καλλιτέχνης αποκρουστικός, και δεν
δίδει σηµασία, όχι πως θες να την πιάσεις γκόµενα, ας πούµενε, ή… αυτά…
έρχεσαι απ’ το γλέντι, ε… πολλές φορές έρχεται κι ένα τηλέφωνο, σου δίνει
ένα τηλέφωνο. Εντάξει. Αλλά όχι κάθε βράδυ, ας πούµενε, αλλά… για να
βγάζεις… Και δεν έπινα ποτέ πιοτό. Σε γλέντι πιοτό εγώ δεν έχω πιει ποτέ.
Ήθελα να ελέγχω τον κύκλο µου, το γλέντι µου, αλλά ήπρεπε
υποχρεωτικώς κάπου να ποντάρω, ας πούµε, για να βγάλω το κέφι. Ε,
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λοιπόν, από ‘κει και πέρα είναι το λεγόµενο µερακλήκι. Μην ακούς εσύ ότι
το 70% τουλάχιστον οι καλλιτέχνες, αν δεν γεγλυκωθούνε, δεν µπορούν να
αποδώσουνε. Μα ή λεφτά του βάνεις, είναι άλλη ώρα που θέλει τα λεφτά,
εντάξει, αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι το γεγονός, αν σε φλερτάρει µια
γυναίκα από κάτω και επειδής είναι πειρασµοί τώρα οι γυναίκες είναι
πειρασµοί, ας πούµενε, στους καλλιτέχνες έχουν περισσότερη πρόσβαση,
γιατί γλεντίζεις διακόσιους ανθρώπους και είναι εκατό γυναίκες, ας πούµε,
και ξέρω ‘γώ, δώσ’ στη µια, δώσ’ στην άλλη, άλλη σου κλείνει τα µάτια,
άλλη σου κάνει έτσι, άλλη σου κάνει αλλιώς και δηµιουργείται µια
ατµόσφαιρα, να πούµε, ένας άνθρωπος, ή µια γυναίκα, δηλαδή άντρας ή
γυναίκα, οι ανθρώποι, µπορεί να… µπορεί να στέσει το γλέντι όλο. Μια
καλή χορεύτρια, µια µερακλήδικη γυναίκα ή ένας µερακλής άντρας, ένας
χορευτής καλός, µπορεί να στήσει όλο το γλέντι και να βγάλει όλο το
γλέντι στο κέφι, αρκεί να είναι και ο λυράρης καλός. Γιατί άµα δεν είναι ο
λυράρης καλός, οι µερακλήδες ανθρώποι αποσύρονται από το γλέντι. ∆εν…
δεν µπορούν να γραικούνε, ας πούµενε, παράσιτα, παραφωνίες και ξέρω ‘γώ,
ενώ ο µερακλής άνθρωπος είναι επιλεκτικός. Θέλει να ακούσει, να
ευχαριστηθεί.
Ερ.

Στα Ανώγεια υπάρχουνε µαντιναδολόγοι καλοί;

Απ.

Όλοι. Όλοι.

Ερ.

Εσείς τι προτιµάτε να τραγουδάτε; Μαντινάδες σε τι πράγµα;

Απ.

Σε κοντυλιές. Με κοντυλιές θέλω να τραγουδάω τις µαντινάδες.

Ερ.

Γιατί;

Απ.

∆ιότι, όπως σου είπα και προηγουµένως, ότι µε την κοντυλιά η µαντινάδα
τοποθετείται πιο καλά. Παρά µε το συρτό.

Ερ.

Συρτά περισσότερο δεν έχουν στα Ανώγεια; Παρά κοντυλιές;

Απ.

Τραγουδούµε και συρτά, αλλά το επί το πλείστον, το 80% θέλουν
κοντυλιές να τραγουδήξουνε στα Ανώγεια. Εγώ τους έχω ζήσει τόσα
χρόνια, να πούµενες, σου λέει, εκεί που παίζεις τα συρτά και χορεύει να
πούµε και ξέρω ‘γω, σου λέει «παίξε µας και µια κοντυλιά να
τραγουδήξουµε». Με το συρτό επειδή είναι µια ολιά δύσκολο, ας πούµενε,
εκτός σε παρεΐτσα, εκεί πέρα, να πούµενε, να τραγουδήσει συρτό. Πιάνει το
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µικρόφωνο του λυράρη και τραγουδάν, να πούµενε, µαντιάδες µια ο γεις,
µια ο άλλος, µια ο γεις, πέντε – δέκα λεφτά, να πούµε, µισή ώρα, και ξέρω
’γώ, και µετά πάει στρώνει πάλι το γλέντι του χορού. Είναι τα ήθη και
έθιµα του κάθε τόπου, ας πούµενε. Ναι στη Στεία, ας το πούµενε, επαέ στο
Ρέθυµνο, που έπαιζα, ας πούµε, ξέρω ‘γώ, τότες τα παλιά χρόνια δεν
επιάναν µικρόφωνο να τραγουδούνε. ∆εν επιάνανε ποτέ µικρόφωνο να
τραγουδούνε. Κάθονταν στο γλέντι και ολοκληρωνότανε το γλέντι, ας
πούµε, µε χορούς, µε τις µαντινάδες του λυράρη και ξέρω ‘γώ, για να πει
άσε και τον κόσµο να τραγουδήξουν… Αυτό γίνεται µόνο στα Ανώγεια.
Ερ.

Από τότε που µπήκαν τα µικρόφωνα βλέπετε αλλαγές στο πώς παίζεται η
λύρα;

Απ.

Κοίταξε να δεις, οπωσδήποτε είναι πιο ξεκούραστο. Πιο αποδοτικό. Όταν
ξέρεις και φτιάξεις τα µηχανήµατα καλά. Να µη σβουρίζουνε, να µην είναι
στο διαπασών. Εγώ, ποτέ µου δεν είπε άνθρωπος ότι µε ενοχλεί η λύρα σου.
Μαλακά. Αλλά ήξερα και έφτιαχνα το µηχάνηµα και δεν είχα και αξίας
µηχανήµατα, όχι. ∆ευτέρας κατηγορίας µηχανήµατα. Και µε βλέπει µια
φορά η Κονιτοπούλου στη… η Ειρήνη στο… Κουµουντούρου που έπαιζα,
λέει. Είχα ένα κατοστάρι µοντάγκο και εκατοπενηντάρια µεγάφωνα. Και
µου λέει, «τι ακουστική, κυρ Μανώλη µουσική είναι αυτή», µου λέει, «τι
είναι αυτό το πράγµα;», µου λέει. Λέω, «Ειρήνη, ξέρω και το φτιάχνω»,
της λέω. «Είναι κι ο τόπος παράξενος, καλός, βολικός. Ε, πάνε κι
αγοράζουνε τετρακοσάρες, πεντακοσάρες, χιλιάρες. Αυτό θέλει να του
βγάζεις φορτίο. Η πεντακοσάρα θέλει φορτίο. Θέλει δέκα µεγάφωνα,
µικρόφωνα για να την εφορτώσεις. Με ένα µικρόφωνο που βάνεις στο
τραγούδι και µε ένα µικρόφωνο που βάνεις στη λύρα, δεν µπορεί να το βρεις,
διότι είναι το µηχάνηµα δυνατό και πρέπει να πας στο χιλιοστό απάνω για
να βγάλεις τον ήχο που θες. Ενώ, άµα είναι µικρό, µικρής εντάσεως, το πας
όπου θες.

Ερ.

Κάτι λέγατε στον κύριο Μανόλη µου είπε. Ότι άλλαξαν κάπως τα
πράγµατα στον τρόπο που τραγουδούν σήµερα και γενικά µετά από τα
µικρόφωνα…
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Απ.

Ναι, είναι ορισµένοι συνάδελφοι σήµερα οι οποίοι σκοτώνουν τη µαντινάδα,
σκοτώνουν τη µαντινάδα, µε τον εξής τρόπο. Λένε, ας πούµε, µια
µαντινάδα: Είναι καιρός που σ’ αγαπώ, αυτό… αυτό παίζει ο σκοπός, ο
σκοπός έχει αυτή την κλίµακα:
Ταραριραρι…
(Τραγουδάει µε ταραρι ένα σκοπό, κοντυλιά)
Θα πεις: Είναι καιρός που σ’ αγαπώ µα δε σου το ’πα ’κόµη. (το λέει
τραγουδιστά)
Ο άλλος λέει: Είναι καιρός που σ’ αγαπώ µα δε σου το ’πα ’κόµη. (Το λέει
κοροϊδευτικά).
Εκεί σκοτώνεις και τη µαντινάδα και το σκοπό και τα πάντα. Τι είναι
αυτό δηλαδή;

Ερ.

Να το πω διαφορετικά. Όταν παίζετε εσείς, παίζετε και το δοξάρι
τραγουδάτε µαζί; Όταν θα πείτε µαντινάδα θ’ αφήσετε το δοξάρι;

Απ.

Εγώ έπαιζα στα Ανώγεια χωρίς µπασαδόρους, σε πολλούς γάµους και
υποχρεωτικώς έπαιζα τη λύρα όταν τραγουδούσα, γιατί έπρεπε να
παντρέψω τη φωνή µου µε τον ήχο τση λύρας. Τώρα ακούω τα λαούτα και
µπορώ να αφήσω το δοξάρι όπως το κάνουν και πολλοί, όλοι, σχεδόν.
Μπασάρει ο άλλος, παίζει τα δαχτύλια, να πούµε, και παντρεύεις τη φωνή
σου µε τον ήχο του λαούτου.

Ερ.

Ναι. Σε αυτή την αλλαγή έπαιξε ρόλο το µικρόφωνο; Που µπήκε το
µικρόφωνο;

Απ.

Το µικρόφωνο. Σου λέω, το µικρόφωνο είναι εξυπηρετικό. ∆εν σε κουράζει.
Πώς θα φωνιάξεις να πούµε χωρίς µικρόφωνο τη µαντινάδα, ποιος θα την
ακούσει; Με πεντακόσιους ανθρώπους, µε τριακόσιους ανθρώπους, µε
διακόσιους ανθρώπους. ∆εν ακούγεται.

Ερ.

Λοιπόν, να πάρουµε κάπως τα πράγµατα µε τη σειρά τους…

Απ.

Εκτός, να είναι νύχτα. Να είναι νύχτα, σιγαλιά και να τραγουδήσει µια
παρεΐτσα να γρικάσει, αλλιώς δε γρικάζει. Άµα κάνεις γάµο, ή γλέντια,
πώς ν’ ακούσεις, αν δεν υπάρχει το µεγάφωνο. Αλλά το µεγάφωνο και το
µικρόφωνο εξυπηρετούνε και στον ήχο της λύρας, των οργάνων και στη
φωνή. Σ’ ακούει ο άλλος.
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Ερ.

Ναι, σίγουρα.

Απ.

Αλλά κι αυτό θέλει την τέχνη του να το τραγουδήξεις. Εγώ, ας πούµε, δεν
έχω καλή φωνή. Μπορεί να τραγουδώ σωστά, αλλά δεν έχω τη… την
απαιτούµενη φωνή, ας πούµενε, να κορωνίσω σε βαριά τραγούδια, ή
ριζίτικα, κι όλα αυτά, αλλά προσπαθώ, να πούµε να παντρεύω τη φωνή
µου µ’ ένα σωστό τρόπο, όπως παίζω τη λύρα µου.

Ερ.

Μάλιστα.

Απ.

Μαλακά. Κατάλαβες; Η ένταση η µεγάλη αλλοιώνει τη µουσική. Εσείς θα
ξέρετε καλύτερα από εµένα…

Ερ.

Ναι. Εµείς δεν το ξέρουµε πιο καλά από εσάς, αλλά τέλος πάντων
καταλαβαίνουµε αυτά που µας λέτε.

Απ.

Εφόσον παρακολουθείτε και βγάνετε τα συµπεράσµατά σας είναι αυτά…
που σας ελέω.

Ερ.

Για πείτε µας τώρα, εκεί που είχαµε µείνει στο στρατό, µετά το στρατό,
την πορεία σας, έτσι…

Απ.

Ε, στο στρατό είχα… όταν επήγα να περάσω από επιλογή, έλεγα από µέσα
µου, «Ουφ, Θε µου, ας είναι και να µε βάλουνε και αγγελιοφόρο
µοτοσικλετιστή». ∆εν ήξερα ‘γω ούτε ποδήλατο. Άκου να δεις µια
επιθυµία, ρε παιδί µου. Και πάµε στην επιλογή, πάει στο Ρέθυµνος.
Ήρθαµε βέβαια πενήντα δύο Ανωγειανοί. Και περνούµε από επιλογή και
βγάζω τη λύρα και πάµε και παίρνουµε δύο πρόβατα και τα πάµε εκεί σε
µία ταβέρνα και τα κάνει οφτά, βραστά και πάµε και τρώµε και πάµε και
παίρνουµε την παρέα µε τη λύρα, είχµαε ποµείνει καµιά εικοσιπενταριά
Ανωγειανοί και πάµε στο Ρέθυµνο στην πλατεία και µας δώσανε το µισό
Ρέθεµνος, τότες, το ’51, ’51. Και παίζαµε και χορεύανε να πούµε και ξέρω
‘γώ και µας χειροκροτούσαν οι ανθρώποι, τέλος πάντων. Και λέω, Παναγία
µου, και πώς το κάνω να πάω αγγελιοφόρος µοτοσικλετιστής. Και όταν µε
περνίζουν από επιλογή, µου λέει ο γιατρός. Λέει, «ξέρεις αυτοκίνητο;» µου
λέει. Λέω: «Όχι». Και πού να βρεθεί το αυτοκίνητο τότε σας; Λέει,
«µοτοσικλέτα ξέρεις;». Λέω: «Ούτε µοτοσικλέτα, ούτε ποδήλατο», του λέω,
«δεν ξέρω». Κι έγραφε αυτός, να πούµε. Ύστερα µας εβάλανε και κάναµε
µιαν έκθεση εκεί πέρα, γράψαµε ο καθένας ότι αυτό, ε, και φεύγουµε. Και
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µιας

στιγµής

έρχεται

το

χαρτί

στα

Ανώγεια,

‘Αγγελιοφόρος

µοτοσικλετιστής’. Και λέω της µάνας µου, «Παναγία µου, Παναγία µου,
ήκουσέ µε ο Θεός», να πούµε, ξέρω ‘γώ, πέρασα, βέβαια, ωραία. Επήγα και
εκπαιδεύτηκα στο ποδήλατο πρώτα και µετά στη µοτοσικλέτα την Νόρτον
και µετά στη Χάρλεϋ, στη Φάρα και βγήκα πρώτος στο λόχο. Και είχα ένα
θείο συνταγµατάρχη στο Γενικό Επιτελείο και µου λέει, «Πού θες να
πας;». Λέω… Ήµουνα παντρεµένος τότες σας, ήµουνα παντρεµένος – «Θα
πάω», του λέω «στην Κρήτη». «Θα σε στείλω στα Χανιά», µου λέει, «στα
Σ.Ε.Μ. γιατί δεν έχει αλλού Σ.Ε.Μ., στο Ηράκλειο δεν έχει Σ.Ε.Μ. µόνο
στα Χανιά». Κι έρχοµαι στα Χανιά και κάνουµε διαγωνισµό και βγαίνω
πάλι πρώτος και παίρνω τη µηχανή και βγαίνει εικοσιτέσσερις µήνες,
επέρασα δερβέναγας.
Ερ.

Επειδή ξέρατε λύρα;

Απ.

Όχι. ∆ηλαδή στο στρατό, λέω, επέρασα δερβέναγας µε τη µοτοσικλέτα.
Πήγαινα Αγιά, Μάλενε, Σούδα, Ακρωτήρι, δηλαδή επέρναγε η µέρα χωρίς
να το καταλάβω.

Ερ.

Αλλά να επιστρέψουµε λίγο στο θέµα της λύρας.

Απ.

Και η λύρα, έπαιζα στο Κουµπέ στα Χανιά µε το Μαρκογιάννη το Γιάννη.
Είχα ένα καλό διοικητή, του λέω «άφησέ µε να βγάνω ένα φράγκο», του
λέω, «γιατί το παίζω µε το άδειο χέρι της δραχµής». Λέει, µου λέει, «µωρέ
διάολε», µου λέει, «µωρέ άφησέ µε να πάω να παίξω το Σαββατοκύριακο
εκεί πέρα µωρέ αγόρι µου να πάω να βγάλω µια σούπα». Και µ’ έφηνε. Μ’
έφηνε, ας είναι καλά, να πούµε, ο

Σταγκοµαρκάκης κι

ένας

Σταυρουλάκης. Μ’ αφήνανε και πηγαίναµε και κάναµε Σαββατοκύριακο
εκεί πέρα στου Λευτέρη του Τζανιδάκη το µαγαζί και έτσι πέρασα µια
ευχάριστη ζωή στο στρατό. Ευχάριστη ζωή.
Ερ.

Για πέστε µας, µετά, µε ποιους καλλιτέχνες συνεργαστήκατε;

Απ.

Με δεκαπέντε – είκοσι, δεν θυµούµαι και ποιοι ήτανε. Είχα ένα
Χατζηβασίλη δέκα χρόνια, ας πούµενε, είχα τον… παίζω µε τον Βασίλη τον
Ξυλούρη τώρα, µ’ ένα Νταµάρη, µ’ ένα Γκαδιανό, µε το Μανιά, µε τον
Κακλή, µε τον Μαρκογιάννη, όλους αυτούς συνεργάστηκα τώρα. Ε, και
άλλους πολλούς, αλλά δεν τους θυµάµαι, τώρα.
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Ερ.

Ο χώρος… ο κύριος χώρος δράσης ο δικός σας ποιος είναι; Πού παίζετε
δηλαδή κυρίως και σε ποιο…

Απ.

Ε, το Ηράκλειο ήτανε. Το Ηράκλειο ήτανε, ας πούµενε, γιατί άµα µένεις
στο Ηράκλειο έχεις µεγαλύτερες προσβάσεις, ας πούµε, γνωριµίες, όλα
αυτά σε βρίνει ο άλλος πιο εύκολα. Ε, έκαµα και στο Ρέθυµνο σε πάρα
πολλά γλέντια. Στα χωριά δεν έχω κάνει πολλά γλέντια, αλλά εδώ στο
Ρέθυµνο, στο Αµάρι, ας πούµε έχω κάνει πάρα πολλά γλέντια, και δω στο
Ρέθυµνο στα κέντρα µέσα. Παλαιότερα. Αλλά η πολύ δουλειά έγινε στο
Ηράκλειο. Ύστερα πήγαινα και εφτά – οχτώ χρόνια στη Σητεία. Είχα
γνωρίσει εκεί πέρα καλούς ανθρώπους και… ε, µε προτιµούσανε, τέλος
πάντων. Είχα κι ένα… ένα… πώς να το πω… µια κλίση στα καλαµπούρια,
εµιµόµουνα καλαµπούρια ωραία, κι έλεγα εγώ των ανθρώπων, και ξέρω
’γώ, κι εγελούσανε, ξέρω ‘γώ, µιµούµουν, ας πούµε, ορισµένους ανθρώπους
που λέγανε ωραίες ιστορίες, κι έτσι ήκανα. Έχω γράψει και cd µε ιστορίες,
είκοσι οχτώ ιστορίες µέσα, και παίζω µουσική, σκέτη, και χαµηλώνει η
µουσική και λέω την ιστορία και τρακάρανε και τρία – τέσσερα
αυτοκίνητα που είχανε πάρει το cd… Ανάθεµά σε Μανουρά και τρακάραµε
από τα γέλια, µου λέει, τρακάραµε το αυτοκίνητο. Λέω «ίντα να σας κάνω
εγώ; Όταν οδηγάτε να µη µ’ ακούτε».
(Γελάνε)

Ερ.

Όταν µετακινιόσασταν από περιοχή σε περιοχή διαφοροποιούσατε κάτι,
αλλάζατε κάτι στο ρεπερτόριό σας, στο παίξιµό σας;

Απ.

Όπως µε βλέπεις…

Ερ.

∆ηλαδή από το Ηράκλειο στο Ρέθυµνο, στη Σητεία;

Απ.

Ναι, βέβαια! Άλλο παίξιµο θέλει το Ηράκλειο, άλλο παίξιµο θέλει στη
Στεία, άλλο παίξιµο στο… εδώ. Οι ανθρώποι ξέρετε, εµείς, εκαθίζανε και
τρώγανε και πίνανε κι έπαιζε ο λυράρης διάφορα ριζίτικα µέχρι να φάει ο
κόσµος και ξέρω ‘γώ, και έβγαινε στο κέφι, όταν ήπρεπε χόρευενε και
γλεντούσε. Ενώ στη Στεία φερ’ειπείν την ώρα που έπρεπε να βγει στο… δεν
χορεύανε. Χωρίς να φάνε, χωρίς να πιούνε. Είναι, ας πούµενε, αυθόρµητο
µερακλήκι. Επαέ ο άνθρωπος είναι σοβαρός, ας το πούµε έτσι, στο γλέντι
του, στη ζωή του, σου λέει, «ίντα θα σηκωθώ να χορέψω» και το βλέπω κι
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εγώ σωστό «χωρίς να φάω και χωρίς να πιω»; Πρέπει να φας, να πιεις, να
βγεις στο κεφάκι απάνω…
Ερ.

Στο Ηράκλειο;

Απ.

Στο Ηράκλειο κι αυτοί σχεδόν σαν τους Στειακούς είναι. Αυθόρµητοι. Πριν
φάνε, πριν αυτό, λέει, «Παίξε να χορέψουµε» και ξέρω ‘γώ. Είναι ανάλογα
που θα αναµιχτείς.

Ερ.

Ζητάγανε κάτι ιδιαίτερο εδώ στο Ρέθυµνο; Τι ζητάγανε περισσότερο;

Απ.

Εδώ στο Ρέθυµνος εθέλανε µια συγκεκριµένη µουσική. ∆ηλαδή σωστή
µουσική, να χορέψουνε γιατί είχενε το Ρέθυµνος, µερκλήαδες εδώ, και
καλούς χορευτάδες και µερακλήδες. Ακουστικά, ας πούµενε, να χορεύανε οι
ανθρώποι, ηθέλανε να σ’ ακούσουν, ας πούµενε. Κριτές ωραίοι. Κριτές
ωραίοι.

Ερ.

Ζητάγανε περισσότερο συρτά ή…;

Απ.

Συρτά, συρτά, συρτά. Εδώ… εδώ στο αυτό είναι συρτός, µαλεβιζιώτης. Στο
νοµό Ρεθύµνης, ας πούµενε, ήτανε συρτός, µαλεβιζιώτης. Και στα
Ανώγεια, δεν υπήρχε άλλο πράγµα µόνο το συρτό, το Μαλεβιζιώτη. Και
πότε –πότε και κανέναν τοπικό πηδηχτό, τον δικό µας. Κατάλαβες; Συρτά,
µαλεβιζιώτη.

Συρτά,

Μαλεβιζιώτη.

Ενώ

στη

Στεία

έπαιζα

και

καλαµατιανά, κι έπαιζα και νησιώτικα κι έπαιζα και διάφορα άλλα
πράγµατα, ας πούµενε.
Ερ.

Νησιώτικα παίζετε;

Απ.

Ναι.

Ερ.

Τι νησιώτικα παίζετε;

Απ.

Παίζω µια δεκαριά κοµµάτια τα οποία τα έχω επιλέξει. Το Αρµενάκι, τα
Μάτια σαν και τα δικά σου, το Λουλουδάκι, ε… δεν θυµούµαι άλλα, πολλά.

Ερ.

Του Κονιτόπουλου δηλαδή…

Απ.

Του Κονιτόπουλου. Ναι. Παίζω δεν τα θυµούµαι τώρα. Άµα δεν τα παίξω,
δεν τα θυµάµαι.

Ερ.

Είχατε γνωρίσει τον Κονιτόπουλο;

Απ.

Αµέ.

Ερ.

Τον Γιώργη;

Απ.

Τον Γιώργη. Στη Στεία τον είχα γνωρίσει.
13

Ερ.

Τον Χατζόπουλο;

Απ.

Χατζόπουλο όχι.

Ερ.

Τον Κουκουλάρη;

Απ.

Λυπούµαι για τον Κουκουλάρη. ∆εν τον εγνώρισα. Τον άκουγα, αλλά δεν
τον εγνώρισα. Και είχα κάνει και συνεργασία στη Σουλτανίνα της Σητείας,
έχω παίξει τέσσερις φορές κι έκανα µια συνεργασία µε τη Γλυκερία, µε τον
Καλογιάννη άλλη µια συνεργασία, µε τον Κονιτόπουλο άλλη µια
συνεργασία και µε την Σακελλαρίου άλλη µια συνεργασία και µάλιστα
είχαµε πάει στο Χαµέζι, είναι η µάνα της από το Χαµέζι, και πήγαµε σε
ένα καφενέ – εγώ µε τους Χαµεζανούς είχα πολλές φιλίες, είναι πολύ
µερακλήδες οι Χαµεζανοί – και πήγαινε να γυρέψει ένα γαϊδουράκι η
Σακελλαρίου και εγύρισε το σοµάρι, αλλά εάν δεν εστροφογυρίζοµαν να
πάω να την πιάσω ήτανε πέτρες από κάτω και ήθελε γίνει ψίχαλα. ∆εν
είχε εκαβαλικέψει και πήγε κι έκατσε να πούµε και γύρισε το σοµάρι έτσι
κι έκανε τα χέρια της έτσι… Ίντα µωρέ κάνεις, της λέω, τώρα; Λέει
«πανάθεµά το» µου λέει «το σοµάρι» και ξέρω ‘γω…
(Γέλια)

Ερ.

Από το Γιώργο Κονιτόπουλο τι σας έχει έτσι µείνει;

Απ.

∆εν

εκουβεντιάσαµε

µε

τον

Γιώργο

ιδιαίτερα,

ας

πούµε,

δεν

εκουβεντιάσαµε. Είχε ένα φίλο Κοσκίνηκαι ξέρω ’γώ, και µου ’λεγε
ορισµένα πράµατα ας πούµε πέρα απ’ τη µουσική κι όλα αυτά, ’ντάξει, την
παραδοσιακή µουσική, τον εθαύµαζα όµως διότι είχε ένα ταλέντο… καλό
απάνω στο βιολί, είχε… ερµήνευε ας πούµε την παράδοση, ερµήνευε την
παράδοση σωστά. Γιατί όλοι δεν ερµηνεύει δα την παράδοση σωστά.
Ερ.

Κάποια κοµµάτια που τα είχε πάρει έτσι και τα ’χε κάνει… κρητικά είναι
και τα ’χε κάνει…

Απ.

Ε, αυτά είναι έντεχνα, έντεχνα είναι αυτά. Η µαντινάδα σήµερον έχει
υπεροχήν. Βγαίνουνε σήµερον πολύ καλές µαντινάδες. Σκοποί δεν
βγαίνουνε καλοί, σκοποί δε βγαίνουνε καλοί.

Ερ.

Γιατί συµβαίνει αυτό;

Απ.

Ε, δεν ξέρω.

Ερ.

Είναι πιο δύσκολό να φτιάξεις σκοπό µήπως;
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Απ.

Ναι. Οι παλιοί βγάνανε κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια ένα σκοπό, αλλά
έπιανε τόπο. Είναι δυνατόν ν’ αγνοήσει κανείς το Ροδινό; Είναι δυνατόν ν’
αγνοήσει κανείς του Μουντάκη τα κοµµάτια, του Σκορδαλού τα κοµµάτια
Μόνο εκείνος π’ αγαπά; Πώς να το αγνοήσεις αυτό το πράµα; ∆εν έχουνε
καµιά συγγένεια µε τα σηµερινά. Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν και
βάζω και τον εαυτό µου µέσα, εγώ δεν έχω ωραίους σκοπούς, εγώ ό,τι και
να ντακάρω κόλλαγα στον Σκορδαλό να πούµενε, ό,τι και να ντακάρω
κολλάω στον Σκορδαλό. Και λέω ρε γαµώτι την πίστη του µέσα ν’ αλλάξω
άλλο δρόµο, ποιο δρόµο ν’ αλλάξω αφού µ’ αρέσει αυτή η µουσική: του
Λαγού, του Ροδινού, του Σκορδαλού, του Μουντάκη, αυτά µ’ αρέσουνε
εµένα πώς θ’ αλλάξω άλλο δρόµο, να πούµενε. Και αναγκάστηκα να κάνω
τον εκτελεστή της παραδοσιακής κρητικής µουσικής και αυτά που έπαιξα
εκεί κάτω στο στούντιο σήµερο, αυτά είχα σε όλη µου τη καριέρα και µια
δεκαπενταριά-είκοσι κοµµάτια ακόµα χορευτικά, µερακλίδικα κι ωραία.

Ερ.

∆ικά σας κοµµάτια φτιάξατε;

Απ.

Ε;

Ερ.

∆ικά σας κοµµάτια φτιάξατε.

Απ.

Έχω πέντ’ έξι κοµµάτια δικά µου ’ντάξει, ε…

Ερ.

Πότε τα βγάλατε αυτά;

Απ.

Από το ‘77, έχω βγάλει να πούµε σου λέω, αλλά αυτό µ’ εµπόδιζε, αυτό το
πράγµα µ’ εµπόδιζενε και λέω πώς να βγάλω ‘γω ένα κοµµάτι να είναι
καλύτερο απ’ του Θανάση του Σκορδαλού, καλύτερο απ’ του Μουντάκη,
καλύτερο

από

του…

Λαγού,

καλύτερο

απ’

του

Ροδινού;

Και

στενοχωριόµουνα. Ε, να κάτσω τώρα να τυραννούµαι πέντε χρόνια να
βγάλω ένα σκοπό; Να ντακάρω τη µία νότα να κουτουλάω στο Σκορδαλό,
να ντακάρω την άλλη νότα να κουτουλάω στο Ροδινό, να ντακάρω την
άλλη νότα να κουτουλάω στο… στον Λαγό. Μα τι γίνεται δηλαδή; Μου λεν
να πούµε ότι το µισό κοµµάτι είναι του Λαγού, το µισό κοµµάτι είναι του
Ροδινού, το µισό κοµµάτι είν’ του Σκορδαλού, κανένα να µην το βγάλω
εγώ. Έχω βγάλει πέντ’ έξι κοµµάτια, που δεν έχουν συγγένεια βέβαια µ’
αυτή τη µουσική, εντάξει, αλλά είναι δύσκολο.
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Ερ.

Τι κοµµάτια βγάλατε;

Απ.

∆εν µπορώ να στα πω τώρα.

Ερ.

Αµανέδες;

Απ.

Όχι. Χανιώτες.

Ερ.

Συρτά.

Απ.

Συρτά.

Ερ.

Ναι.

Ερ.

Εσείς, η τεχνική σας, ο τρόπος που παίζετε πιστεύετε µοιάζει µε κανέναν
απ’ τους µεγάλους;

Ερ.

Με το Ροδινό ας πούµε είχατε έτσι…

Ερ.

Πού βάζετε τον εαυτό σας, προς τα πού κλείνετε εσείς ας πούµε, εσείς ως…

Απ.

Εγώ κλείνω προς…

Ερ.

…ως φυσιογνωµία µουσική έτσι;

Απ.

Κλείνω µε το Σκορδαλό.

Ερ.

Σκορδαλό.

Απ.

Σκορδαλό, Ροδινό, Λαγό και Καλογρίδη ας πούµε, Μουντάκη, εκεί κλείνω,
εκεί κλείνω εγώ, σε κανέναν άλλο. Σε κανέναν άλλο, αυτή την κλίση έχω,
µ’ άρεσε του Σκορδαλού η µουσική πάει τελείωσε, το παίξιµο του
Σκορδαλού, µ’ άρεσε το παίξιµο του Σκορδαλού, πάει τελείωσε, µε τρέλαινε
ας πούµε και εκεί αφοσιώθηκα και δόξα το Θεό επέρασα την καριέρα µου
χωρίς να… χωρίς να µου παραπονεθεί ποτέ άνθρωπος, στη λύρα απάνω.
Ποτέ.

Ερ.

Ναι. Υπήρξαν περιστάσεις όπου κάποιος σας ζήτησε κάτι πάνω στο γλέντι
και σας το ζήτησε…

Απ.

Και δεν το ‘ξερα.

Ερ.

… µε λάθος τρόπο και εσείς να…

Απ.

Ναι, έπαιζα µια, έπαιζα µια φορά ένα συρτό το πρώτο και λέει… µε πιάνει
να πούµε και µου λέει: «Μανουρά παίξε µου τον πρώτο συρτό». Εγώ για να
του δείξω ότι… δεν έπαιζα τον πρώτο συρτό ενώ έπαιζα τον πρώτο συρτό
σταµατάω το δοξάρι και λέω του πασαδόρου : «Τον πρώτο συρτό». (γέλια).
Ξεκινάει τον ίδιο σκοπό και πιάνει και… ε εντάξει.

Ερ.

Βγάλατε λεφτά απ’ αυτή τη δουλειά;
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Απ.

Ναι, έβγαλα λεφτά, ευχαριστηµένος είµαι, πέρασα καλή ζωή.

Ερ.

Ήταν τελικά καλό επάγγελµα να γίνεις λυράρης;

Απ.

Κοίταξε να ιδεις, όταν κάνεις τον καλλιτέχνη δε µπορείς να πεις ότι είναι
κακό επάγγελµα διότι γνωρίζεις κόσµο, διότι σε συµπαθεί ο άλλος, διότι σε
χειροκροτά ο άλλος, διότι έχεις άλλες προσβάσεις ας πούµενε, αλλά
καλλιτέχνης, όχι λυράρης, καλλιτέχνης.

Ερ.

Ναι.

Απ.

Καλλιτέχνης. Άλλο είναι ο καλλιτέχνης κι άλλο είναι ο λυράρης.

Ερ.

Τι διαφορά έχει;

Απ.

Θα σου πω. Η καλλιτεχνία είναι η ευαισθησία, έτσι δεν είναι; Αυτό είναι.
Το µυαλό, το µουσικό µυαλό, να ελέγξεις µέσα στο µυαλό καλά παίζεις ή
κακά.

Ερ.

Ναι.

Απ.

Να το διορθώσεις. Εκείνο νε δε µ’ αρέσει και το διορθώνω. Ο άλλος νοµίζει
πως είν’ καλό, ενώ δεν είναι. ∆εν περνάει στον κόσµο ας πούµενε. Και δεν
το διορθώνει παρά νοµίζει πως είναι ο καλύτερος. Λάθος. Γι’ αυτό σου ’πα
προηγουµένως ότι όταν δεν παραδέχεσαι τον ανώτερό σου δεν γίνεσαι
καλός. Μα ή ράφτης είσαι, µα ή λυράρης είσαι, µα ή γιατρός είσαι, µα ή
οτιδήποτε επάγγελµα, δεν παραδέχεσαι την ανωτερότητα του αλλουνού
είσαι πάπας, είσαι στάσιµος σ’ ένα σηµείο.

Ερ.

Υπήρξαν περιπτώσεις, αυτό λέγαµε προηγουµένως πριν διακόψουµε, που
κάποιος, ας πούµε, σας τσίγκλησε άσχηµα ή σας έδωσε παραγγελιά για
κάτι και δεν του το παίξατε;

Απ.

Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά εν πάσει περιπτώσει δεν επέµεναν και
ξύλο. Συγγνώµη µωρέ κουµπάρε, µε τόση φασαρία ξέρω ‘γω ξέχασα ας
πούµε, ’ντάξει.

Ερ.

Σε µια σειρά, παίζετε εσείς µια σειρά συρτά, πώς συνδέεται το ένα µε το
άλλο συρτό, µπορούνε όλα τα συρτά να συνδεθούν µεταξύ τους µε όλα;

Απ.

Έχουν ένα δρόµο. Σε µια αρχή. Η αρχή τση νότας. Εκεί µπορείς να πας σε
όλα τα συρτά που έχουν αυτές τις ίδιες νότες, το ίδιο χρώµα, να τα
µονιάσεις και να ‘κλουθάς πίσω τ’ αλλουνού και παίζεις και είναι το
δεύτερο πιο καλό απ’ το πρώτο, το τρίτο πιο καλό, δηλαδή εκεί
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ενθουσιάζεις τον άλλον, όταν παίζεις απ’ την ανατολή και γυρίζεις στη
δύση κατευθείαν, αυτό δεν είναι σωστό, δεν πάει, δεν ταιριάζει. Άµα
τελειώσεις τις σκοπούς τις τέσσερις, τις πέντε, τις έξι, τις εφτά, όσοι είναι
ας πούµε στην ίδια νότα, στην ίδια σειρά, ταξινόµηση ας πούµενε, καθαρή
ταξινόµηση, και θες να µπεις άλλο, ανοίγεις την ψιλή χορδή να πούµενε,
µέχρι να δεις σε ποιο δρόµο θα µπεις. Αυτή είναι η ωραία µουσική. Αυτή
είναι η ωραία µουσική.
Ερ.

Μαντινάδες άλλες µπορείτε να βάλετε στην… στο ε… στο Μόνο εκείνος που
αγαπά, ας πούµε, του Σκορδαλού;

Απ.

Αυτή κόλλησενε. Μπορείς να βάλεις οτιδήποτε…
(∆ιακοπή: κάποια κοπέλα µπαίνει και χαιρετάει)
Η µαντινάδα όταν πετύχει στο σκοπό, έχει διπλή αξία παρά να µην
πετύχει. Και τα τραγούδια τα λαϊκά και τα νησιώτικα, κολλάνε στο… στη
µουσική, οι λέξεις, οι στίχοι. Όταν πεις µια µαντινάδα που δεν πάει στο
σερτό, υπάρχουν µαντινάδες που δεν πάνε στο σερτό, πάνε στις κοντυλιές.
Υπάρχουνε µαντινάδες που δεν πάνε στις κοντυλιές, πάνε στο σερτό.

Ερ.

Για πείτε µου µια µαντινάδα που δεν κολλάει σε συρτό; Μπορείτε έτσι να
σκεφτείτε κάτι;

Απ.

∆εν µπορώ τώρα να σου… πρέπει να παίζω, να τραγουδήξω, να σου πω αυτή
δεν πάει κι αυτή πάει.

Ερ.

Ναι.

Απ.

Ε, θα σου πω τώρα τρεις µαντινάδες που είναι, είναι ας πούµενε για σερτά:
Ξεφύλλισα τη σκέψη µου, αυτό είναι ρητό ας πούµενε ωραίο, όπως το
βιβλίο που πιάνεις και το ξεφυλλίζεις, το ίδιο πράµα είναι κι η σκέψη.
Γυρίζεις στα παλιά ας πούµενε και ξεφυλλίζεις να πούµε και λες την τάδε
χρονιά, την τάδε χρονιά, την τάδε χρονιά έκαµα ’κείνο, έκαµα ’κείνο, είπα
’κείνο. Ξεφύλλισα τη σκέψη µου να βρω τα περασµένα, να ιδώ τα λάθη που
’καµα που ’χω µετανιωµένα, αυτή πάει σε συρτό. Τη σκέψη µου παρακαλώ
και τση ζητώ χατίρι, όσο θα ζω στο παρελθόν να µην ξανάµεγείρει, µπορεί
να µ’ έχει πικραµένο το παρελθόν, να ’ναι µια υπόθεση για µια γυναίκα,
για οτιδήποτε ας πούµε, για µια χασούρα. Η σκέψη µου εξαιµάτωσε, παλιά
πληγή κλεισµένη για µιαν αγάπη που ’λεγε πως είναι ξεχασµένη.
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Ερ.

Αυτές οι µαντινάδες είναι δικές σας;

Απ.

Ναι.

Ερ.

Κολλάνε σε σούστα;

Απ.

Όχι στη σούστα. Στη Σούστα µπορεί να πεις καλαµπουρίστικη µαντινάδα.

Ερ.

Σε Πεντοζάλη;

Απ.

Ούτε σε Πεντοζάλη. Εκεί πάνε οι καλαµπουρίστικες µαντινάδες, οι βαριές
µαντινάδες δεν πάνε.

Ερ.

Οι βαριές µαντινάδες που πάνε; Μόνο σε συρτό;

Απ.

Στα συρτά.

Ερ.

Σε κοντυλιές;

Απ.

Σε κοντυλιές πάνε, αλλά σε ορισµένες κοντυλιές.

Ερ.

Ναι.

Απ.

Όπως το… (τραγουδάει µε ταρα-ριρα-ριµ, σαν κοντυλιές του Λα). Θα πεις
µια µαντινάδα ας πούµενε: Πώς ν’ ακολουθώ τη σκέψη σου να µάθω πού
πηγαίνει, έχεις τον τόνο να πούµενε της κατάληξης, της µισής µαντινάδας
και λες: Να µάθω πού πηγαίνει,(τονίζει το «πού») στο συρτό δεν µπορείς
να το πεις έτσι: Να ιδώ αν έχει και στρατιά για µένα καµωµένη, αυτά είναι
λεπτά πράµατα βέβαια και δύσκολα, αλλά πρέπει να ’χεις µουσικό αυτί και
ευαισθησία µέσα σου να τα τοποθετείς. Και εγώ έχω κάνει λάθος στις
σκοπού τσι µαντινάδες. Όλοι, όποιος όµως πετυχαίνει τη µαντινάδα πάνω
στο σκοπό έχει µεγαλύτερες επιτυχίες.

Ερ.

Εάν σας λέγαµε, να παίζατε έτσι τώρα ένα κοµµάτι που σας έρχεται στο
µυαλό, ποιο θα µας παίζατε;

Απ.

Μόνο εκείνος π’ αγαπά. Με εµπνέει πάρα πολύ, διότι έχει ουσία. Και του
Ροδινού τα κοµµάτια ας πούµενε, εµένα το όνειρό µου είν’ αυτά τα
πράµατα. ∆εκαπέντε σκοποί, να τις κάνω είκοσι; Είκοσι σκοποί είν’ η ζωή
µου όλη µένα. Μπορεί να ’ναι κι άλλοι καλοί ας πούµενε αλλά πιο πολύ
είναι η ζωή µου αυτή, των είκοσι σκοπών, οι οποίοι χορεύονται, οι οποίοι
έχουνε χρόνο, ρυθµό καλό και τόνε χορεύει ο άλλος άνετα. Αυτό µ’
ευχαριστεί και εµένα.

Ερ.

Το γλέντι µε τι το ξεκινούσατε συνήθως;

Απ.

Το;
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Ερ.

Το γλέντι.

Απ.

Ε, µέχρι να φάνε οι ανθρώποι ξέρω ‘γω, λέγαµε ένα ριζίτικο, Τ’ αγρίµι
τ’αγριµάκι µου, ας πούµενε, Μάνα θα ’ρθουν οι φίλοι µας κι όλα αυτά να
πούµε και ε, ’ντάξει. Έκουσα εδώ πέρα ένα ριζίτικο, απ’ όσα έχω ‘κούσει και
έµεινα… σύξυλος. Στην κηδεία του συγχωρεµένου του Ξυλούρη ήµουν κι
όταν είπενε το ραδιόφωνο τον εβγάλανε απ’τη δεξά και λέει: Μάνα κι αν
’ρθουν οι φίλοι µας κι αν ’ρθούνε οι δικοί µας, έπεσεν η γης απ’ τους
ανθρώπους πέντε πόντους κάτω, κλάιµατα τότες, έκλαψα κι εγώ.
Εταίριαζενε στην ώρα αυτή, εταίριαζενε να ειπωθεί αυτό το τραγούδι,
Μάνα κι αν ’ρθουν οι φίλοι µας κι αν ’ρθούνε οι δικοί µας, µην τους επείς
ότι απόθανα, ας πούµε, µην τους βαριοκαρδήσεις, εταίριαζενε, γιατί σου
λέω το κάθε πράµα ταιριάζει. Αλλά γενικώς είχε µια… προχθές είχε µια
εκποµπή κάποιος και έκουσα…, απ’ το Σέληνο µου φαίνεται ήτανε, ένα
τραγούδι ριζίτικο µε πέντε λέξεις, αλλά έχει σηµασία, έχει µεγάλη
σηµασία. Ήθελα και ν’ απόθενα, λέει, σε µια ψηλή µαδάρα, να ’χω το χιόνι
σάβανο, ξέρεις τι θα πει το σάβανο το… το άσπρο σεντόνι ε; Τ’ αγρίµια να
µε κλαίνε, άκου λέξεις, κεριά είν’ τ’ άστρα τ’ ουρανού, καντήλι το φεγγάρι,
τα όρνια να παρναζωχτούν, να φάνε, ‘ντάξει. Πέντε λέξεις και σε
συγκινούνε.

Ερ.

Ναι.

Απ.

Το ’πιασες; Ε, µπορείς να του βρεις ψεγάδι;

Ερ.

Όχι.

Απ.

Έτσι είναι κι η καλή µαντινάδα, έτσι είναι κι ο καλός σκοπός… και όλα…

Ερ.

Για τέλος τι θα παίζατε;

Απ.

…να επιλέγεις… ε;

Ερ.

Για τέλος, για να κλείστε το γλέντι, τι παίζετε;

Απ.

Ε, δε θυµάµαι τώρα.

Ερ.

Ό,τι τύχει;

Απ.

Κοίταξε να δεις…

Ερ.

Ναι.

Απ.

…η λύρα για µένα, έστρωνε µετά από τη µία η ώρα. Εκεί, είχανε βρει τον
εαυτό των τα όργανα.
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Ερ.

Τι ώρα ξεκινούσατε;

Απ.

Ε, πότε στις οχτώ, πότε στις εφτά, εννιά, ανάλογα.

Απ.

Μάλιστα.

Ερ.

Αλλά τις πρωινές ώρες ερχόντανε τα όργανα να πούµε και συµφωνούσανε
και βγάνανε ένα ωραίο ήχο, είχανε µάθει τα χέρια και παίζανε µοναχά τονε
και ήταν πιο νόστιµη η µουσική, τις πρωινές ώρες.

Ερ.

Με πόσα όργανα παίζετε;

Απ.

Εγώ παίζω ένα όργανο. Ε, παίζω και λίγο µαντολίνο, αλλά όχι πολύ καλό.

Ερ.

Όταν παίζετε στα γλέντια, σε… στα µαγαζιά µε…

Απ.

Όχι, µόνο λύρα, µόνο λύρα.

Ερ.

Παίζετε λύρα και µε πόσους άλλους µαζί παίζετε;

Απ.

∆υο. ∆υο, δυο λαούτα.

Ερ.

∆υο λαούτα;

Απ.

∆εν έβαλα άλλο όργανο ποτέ µου.

Ερ.

Πάντα µε δυο λαούτα παίζετε;

Απ.

Πάντα.

Ερ.

Το µαγαζί όταν το ανοίξατε το «Καν-Καν» ή και µετά έγινε
«Ερωτόκριτος» υπήρχε κάποιος νόµος γενικότερα για τα ποσοστά; Που
πρέπει να…

Απ.

Όχι, µετά, µετά ε… µετά βγαίνανε να πούµε και µετρούσες τους ανθρώπους,
µετά από δύο-τρία-τέσσερα χρόνια. Εβγαίνανε και µετρούσες ανθρώπους
θαµώνες, να πούµε, του µαγαζιού και βγάνανε… κατά κεφαλή…

Ερ.

Λένε, ότι υπήρχε ένας νόµος που υποχρέωνε εσάς να έχετε τρία… άτοµα
στην ορχήστρα.

Απ.

Ναι, για τα ποσοστά. Για τα ποσοστά ήπρεπε να ’χεις το… τρία όργανα το
παίζεις 15%, τέσσερα 25%.

Ερ.

Ίσχυε πάντοτε αυτός ο νόµος;

Απ.

Ναι, για να εδικαιολογήσεις το ποσ… το… το ποσοστό των πελατών, ας
πούµενε, σου λέει έχει δέκα χιλιάδες ας πούµενε κερκίδα για τη µουσική
επερνούσε διότι ήτανε νόµιµο. Άµα δεν έχεις δύο λαούτα δεν µπορούσε να
βάλει…ε….ένα λαούτο δεν µπορούσε να βάλει… εκτός…

Ερ.

Εάν ήταν…
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Απ.

…εκτός µε στραβά µάτια τώρα ας πούµενε, ’ντάξει.

Ερ.

Εάν ήταν στη δικιά σας δικαιοδοσία να βάλετε ή όχι δεύτερο, θα βάζατε
άµα δεν υπήρχε αυτός ο νόµος;

Απ.

Ο δεύτερος µε συµφέρει.

Ερ.

Σας αρέσει;

Απ.

Με συµφέρει ο δεύτερος µε το νόµο αυτό, ενώ εγώ το cd που σου ’δωκα, ας
πούµενε, το ’χω γράψει µόνο µε το Βασίλη, οι δυο µας.

Ερ.

Σας συµφέρει εννοείτε οικονοµικά;

Απ.

Βεβαίως, ναι, και θ’ ακούσεις µέσα να ιδείς τι παίξιµο είναι, µ’ ένα λαούτο.

Ερ.

Ναι. Με τον Καδιανό όταν παίζατε, έπαιζε κι άλλο λαούτο;

Απ.

Ναι. Όπου σε όλες τις χοροεσπερίδες στα κέντρα που πηγαίναµε ήταν δύο
όργανα, τρία όργανα, αλλιώς δεν µπορούσαµε…

Ερ.

∆ηλαδή αν παίρνατε τα ίδια λεφτά, θα προτιµούσατε ένα λαούτο;

Απ.

Ε, ναι βέβαια, γιατί του τρίτου, ας πούµενε, δεν του διδες το ποσοστότου
αυτού, του µοίρασε µε τον άλλο.

Ερ.

Όχι, βγάλτε έξω το οικονοµικό, πες ότι κάνατε…

Απ.

Πιο καλά είναι µε δυο λαούτα είναι πιο…

Ερ.

Σας αρέσει καλύτερα µε δυο λαούτα;

Απ.

Ναι, εγώ δεν έχω όµως πρόβληµα. Όταν ο… αριστερός λαουτιέρης είναι
καλός, εγώ έβγαλα γλέντι και µόνο µε µπάσα. Μου κρατούσε το µπάσο να
πούµενε, στηρίζουµαι στη λύρα µου. Μου κρατούσε το µπάσο το µηχάνηµα
ξέρω ‘γω ωραίο ξέρω ‘γω, έπαιζα εγώ και έγραψε µόνο µπάσα αλλά είναι
καλύτερο βέβαια να παίζει ο ένας δαχτύλι κι ο άλλος να ακοµπανιάρει. Έτσι
βγαίνει η µουσική πιο καλή. Να παίζεις µε τον Μακρογιάννη και µοναχός
να παίζεις µε τον Μαρκογιάννη να πούµενε, αυτός είναι βοηθός τση λύρας
που δεν ξαναγεννήθηκε.

Ερ.

Στο εξωτερικό πήγατε σε ταξίδια;

Απ.

Πήγα στη Γερµανία για τρεις µήνες.

Ερ.

Και µείνατε τρεις µήνες συνέχεια;

Απ.

Τρεις έµεινα… ύστερα µε καλέσανε σ’ ένα κέντρο στην Αθήνα το ‘75 και…
έκαµα τα εγκαίνια, έπαιζα… τρία χρόνια εκεί πέρα, έπαιξα ύστερα σ’ έναν
άλλο έκαµα δέκα χρόνια στην Αθήνα.
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Ερ.

Από πότε µέχρι πότε;

Απ.

Από το ‘70 µέχρι το ‘82, δώδεκα χρόνια έκαµα στην Αθήνα, σε διάφορα
κέντρα.

Ερ.

Εκεί µε ποιους µουσικούς συνεργαστήκατε;

Απ.

Εκεί συνεργάστηκα µε τον Κακλή, µε το… Χατζηβασίλη, µε τον Καδιανό,
µε το Γκαµάρη, µ’ αυτούς.

Ερ.

Σε ποια κέντρα, έτσι;

Απ.

Στη «Ξαστεριά», στη… στο «Σύντεκνο», στο… «Ζορµπά», στη «Ντελίνα»
και… στη Λιοσίων στο… δε θυµάµαι πώς το λέγανε. ∆ε θυµάµαι πώς το
λέγανε στη Λιοσίων το κέντρο του Κόκκινου…«Μεγαλόνησο».

Ερ.

Το «Καν-Καν», για ποιο λόγο το ανοίξατε;

Απ.

Αυτός ήτανε Πελοποννήσιος και του χτύπησε τώρα να πούµενε να µας
έπαιρνε µε το ζόρι, µας έλεγε «περάστε βρε να σας ανοίξω ένα κέντρο» να
πούµενε, είχενε λεφτά φέρ’ ειπείν ξέρω ‘γω…

Ερ.

Όταν λέτε «να σας ανοίξω» τι εννοείτε;

Απ.

Αυτός έβαλε τα έξοδα και πήρε τις καρέκλες, τα ψυγεία όλα αυτά να πούµε
και ήνοιξε το κέντρο το νενοικίασε αυτός, δηλαδή η επιχείρηση ήτονε δική
του. Αρκεί να παίζοµε ’µείς µέσα.

Ερ.

Και πόσα χρόνια παίζατε στο «Καν- Καν»;

Απ.

Αυτό κράτηξε δέκα χρόνια. Αλλά ύστερα φύγαµε ’µεις µε το Νίκο απ’ το
«Καν-Καν» και πήγαµε στη… στα «Ζαµάνια» πήγε αυτός, πήγα εγώ στην
Καλλιθέα, ε, στο Άλσος, τέσσερα - πέντε ανοίξανε κι έπαιζε ο καθένας µας
σ’ ένα… κι ύστερα φύγαµε για την Αθήνα.

Ερ.

Έχετε δικιά σας δισκογραφική εταιρία;

Απ.

Στη… «Μusic Βox».

Ερ.

Όχι, λέω µήπως τυχόν έχετε ανοίξει δικιά σας...

Απ.

Όι, όι, όι…

Ερ.

… δισκογραφική εταιρία όλα αυτά τα χρόνια;

Απ.

Εγώ είµαι γραµµένος στη « Μusic Βox» από το ’65.

Ερ.

Νιώσατε ποτέ την ανάγκη ν’ ανοίξετε δικιά σας δισκογραφική εταιρία;

Απ.

Όχι. ∆ε… δεν ήθελα ούτε κέντρο ν’ ανοίξω δικό µου, ούτε εταιρία. ∆εν είχα
και τη δύναµη ας πούµε να το κάνω αυτό το πράµα αλλά µ’ άρεσε να είµαι
23

ελεύθερος επαγγελµατίας στο όργανο απάνω. Να µην έχω στην κεφαλή
µου ας πούµενε, ε ψήσε τσι µπριτζόλες καλά, κάµε καλή σαλάτα, ένα
γλυκό ξέρω ’γω, όχι κύριοι. Εγώ είµαι λυράρης. Κάµανε πολλοί αυτή την
επιχείρηση αλλά εξανοίγανε να οικονοµήσουν ας πούµενε, εγώ δεν ήµουν
απ’ αυτούς τους ανθρώπους, διότι έχεις άλλες ευθύνες. ∆εν φτάνει η ευθύνη
του γλεντιού ας πούµενε, των ανθρώπων ξέρω ’γω, να ελέγξεις και τα
τραπέζια, να δεις αν είναι καλές οι µπριτζόλες, να ελέγξεις αν είναι καλές οι
σαλάτες, να δεις αν είναι καλές οι πατάτες, άι σιχτίρ από ’κει, α…
Ερ.

Έχετε πάρει κάποιο βραβείο. Τι βραβείο είναι αυτό;

Απ.

Ναι, ήτανε ένα φεστιβάλ το εβδοµήντα… ε, οχτώ στην… στα Ανώγεια. Με
συµµετοχή δεκαπέντε λυράρηδες και… ήµουνα δεύτερος εγώ, ε και µόλις
εκατέβηκα µου λένε εκεί πέρα οι εθνοµουσικολόγοι ο Κουρουπός, η
Καραϊνδρου, ο Χατζιδάκις να πούµε, λέει επήρες το βραβείο. ΄Ωρε άµα, είναι
ακόµη 11 να παίξουνε, λέει πήρες το βραβείο µου λένε Μανουρά. Είχα
παίξει το Ροδινό µε το Φωκάκη µαζί. Ήταν ωραίος.

Ερ.

Το ∆ηµήτρη.

Απ.

Και µου δώκανε, ναι, το χρυσό µετάλλιο, επιχρυσοµένο ας πούµενε εν πάσει
περιπτώσει. Ύστερα άργησε να γίνει φεστιβάλ, όι, εγίνηκε άλλες δυο φορές,
άλλες δυο φορές εγίνηκε.

Ερ.

Πώς νιώθει έτσι ένας λυράρης, ένας καλλιτέχνης µάλλον όταν του δίνουνε
ένα βραβείο, έστω και κάποιοι άνθρωποι που µπορεί να µην ξέρουνε από
κρητική µουσική;

Απ.

Κοίταξε να δεις, δεν το δίνουνε οι άνθρωποι που δεν ξέρουνε κρητική
µουσική…

Ερ.

∆εν την έχουνε ζήσει µέσα τους, δηλαδή.

Απ.

Ναι, όταν είσαι όµως εθνοµουσικολόγος τα ξέρεις όλα. Και ‘γω που είµαι
καλλιτέχνης ας πούµεν της κρητικής µουσικής όταν κάνεις παραφωνία στο
µπουζούκι ή στο κλαρίνο ή οπουδήποτε το πιάνω ή στο τραγούδι το πιάνω.
Το πιάνεις, ο µερακλής ο µουσικός το πιάνει. Την παραφωνία την πιάνει,
το φάλτσο του παιξίµατος το πιάνει αν επαίζεις και µπουζούκι και κιθάρα
και αυτό το πιάνουν, όλα τα πιάνουν.

Ερ.

Αλλά εσείς νοµίζετε ότι σας έδωσαν το βραβείο…
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Απ.

Όι, κοίταξε να δεις ένα πράµα, αυτοί, αυτοί µε τον τρόπο που έπαιξα το
Ροδινό εγώ εκπλαγήκανε, γιατί πραγµατικά πέτυχενε, δηλαδή ένα 90%
τον έπαιξα. Πέτυχεν ας πούµενε, είναι και στιγµές, είναι οι ώρες, µπορεί να
παίξεις σήµερο καλά και αύριο να µην παίξεις, αλλά αυτό πέτυχεν. Και µου
’παν οι ανθρώποι ας πούµεν ότι µπράβο µου λέει το συ… το… το… αυτό, θα
το πάρεις εσύ µου λέει 100%. Μα είναι έντεκα ακόµη να πούµε πίσω, λέει
µου κάνει έτσι, ε… το πήρα. Άρα λοιπόν, να πω πως είχανε κρίση να πω
πως… γιατί ούτε χατίρι είχα εγώ εκεί πέρα ας πούµενε, ούτε δεν τσους
γνώριζα τους ανθρώπους καθόλου, ούτε τίποτα. Όλοι που ’σαν στην
επιτροπή δεν γνωρί… κι ήταν κι ο Σκορδαλλός µε τον Μουντάκη δίπλα,
αλλ’ αυτοί δεν εσυµµετείχανε ας πούµενε στο… στο διαγωνισµό, ήτανε
στην επιτροπή µέσα.

Ερ.

Πόσους δίσκους έχετε βγάλει συνολικά;

Απ.

Πέντ’ έξι εφτά, οχτώ, δε θυµάµαι. Αλλά ε… περιορίζω πάντοτε στην
παραδοσιακή µουσική, ε… ογδόντα κοµµάτια, ενενήντα κοµµάτια που ’χω
γράψει στις δίσκους µου να πούµενε είναι τα πέντ’ έξι δικά µου και
είναι...όλα τ’ άλλα είναι παραδοσιακά, για να µένουνε ας πούµενε, εγώ τα
γράφω για να µένουνε ας πούµε έτσι. Και τούτο δα το cd που έχω γράψει,
το έγραψα για να µείνει.

Ερ.

Εδώ βλέπουµε έχετε και τη σούστα τη ρεθυµιώτικη, συρτά για µερακλήδες
λέτε…

Απ.

Ναι.

Ερ.

Τι έχετε βάλει µέσα στα συρτά για µερακλήδες;

Απ.

∆εν µπορώ να τα θυµηθώ τώρα. Είναι σειρές να τις ηκούσεις, να τις
ηκούσεις να… βγάλεις συµπέρασµα. Παίζω… παίζω σε µια σειρά δεκατρία
κοµµάτια…

Ερ.

Ναι.

Απ.

… δώδεκα, δεκατρία, βαστάει δώδεκα λεφτά. Ταξινόµηση να πούµε Μόνο
εκείνος που αγαπά και ξεκινάω και παίζω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε,
έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα, έντεκα κοµµάτια.
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Ερ.

Εσείς είσαστε απ’ τους λίγους έτσι ανθρώπους που δεν… δεν έχετε πολλές
επώνυµες δηµιουργίες, δηλαδή δε θα λέγαµε ότι έχετε βγάλει πολλές δικές
σας µελωδίες.

Απ.

Όχι.

Ερ.

Αλλά είσαστε της κρητικής παράδοσης…

Απ.

Ακριβώς.

Ερ.

… έτσι ερµηνευτής …

Απ.

Τη σηκώνω απάνω µου…

Ερ.

… καλλιτέχνης.

Απ.

… σαράντα χρόνια τώρα, εκεί στον ώµο τη σηκώνω, τη γνήσια
παραδοσιακή µουσική. Εµένα µ’ αρέσει το κοµµάτι να το βάνω µέσα µου,
ούτε µπορώ να το µάθω, αυτό που µε εµπνέει σε πέντε λεφτά το παίζω.

Ερ.

Πώς βλέπετε εδώ το φαινόµενο ότι βγαίνουν συνέχεια ας πούµε καινούρια
συρτά… καινούρια πράµατα;

Απ.

Ε, βγαίνουν συρτά ρε παιδί µου και δεν µπορώ να, δε µπορώ να… δε µπορώ
ν’ αγαπήσω ένα, ας πούµενε. Τώρα τα παλιά µε επηρεάζουνε, δε µπορώ να
καταλάβω. ∆ηλαδή να µπει µες στην ψυχή µου µέσα να πω… αυτό το
κοµµάτι να πούµενε, ίσως και να µην το ’χω προσέξει, αλλά απ’ ότι γρικώ
ας πούµενε σε καινούριους καλλιτέχνες και σ’ όλα αυτά, έχουνε ωραίο
δοξάρι, ωραία δαχτύλια ξέρω ‘γω, αλλά το περιεχόµενο των σκοπών αυτών
ας πούµενε δε… δεν το βλέπω έτσι να ’χει … αλάτι, να ’χει ουσία ας πούµενε.

Ερ.

Ενώ τα παλιά είχανε αλάτι, είχανε και… πιπεράκι;

Απ.

Ε… τα παλιά τώρα µην τα βάνεις τα παλιά. Τα παλιά, άστα, τα παλιά.

Ερ.

Υπάρχει κάποιος απ’ τη νέα γενιά έτσι που…

Απ.

Είναι ένας επρώτος συρτός ας πούµενε που όλοι οι µερακλήδες… να ιδείς τι
διαφορά έχει ο ένας σκοπός µε τον άλλον. Ο πρώτος συρτός, αδύνατον να
χορέψει µερακλής άνθρωπος, γιατί µιλάµε για µερακλήδες, εγώ δε µιλάω
για άλλους ανθρώπους, εγώ µιλάω µόνο για µερακλήδες…

Ερ.

Ναι.

Απ.

… να µη σου πει, παίξε µου τον συρτό, τον πρώτο συρτό. Τι έχει αυτός ο
σκοπός να πούµε κι είναι τόσο νόστιµος και δεν καταργείται και δεν
αλλοιώνεται και δεν ξεχνιέται, ποτέ. Το ίδιο κι ο Ροδινός, το ίδιο είναι κι
26

ορισµένα άλλα κοµµάτια ωραία, χορευτικά, ε, τι έχει αυτός ο σκοπός
δηλαδή και… έχει καθοριστεί στα βήµατα του Χανιώτη. Και µπορείς να
χορέψεις, να γίνεσαι… αν είσαι εβδοµήντα κιλά να γίνεσαι δέκα. Κοµµάτι
που δεν έχει χρώµα και που δεν έχει ουσία σε κάνει εκατό. ∆ε µπορείς να το
χορέψεις. Ναι.
Ερ.

Εσείς έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το Ρέθυµνο έβγαλε τόσους σπουδαίους
καλλιτέχνες;

Απ.

Σε όλα…

Ερ.

Έβγαλε Ροδινό…

Απ.

Σε όλα, γρίκα να δεις…

Ερ.

… έβγαλε Σκορδαλό, έβγαλε Μουντάκη.

Απ.

Σε όλα τα στρώµατα τση φύσης υπάρχουνε ράτσες, ζώων, ανθρώπων,
αντικειµένων, δεντρών, υπάρχουνε ράτσες, γι’ αυτό έχω βγάλει µαντινάδα
και λέω: «Ό,τι στον κόσµο γεννηθεί το ένα τ’ αλλού δε µοιάζει, µα κι
ψηλότερη κορφή µε τσ’ άλλες δε ταιριάζει». Είναι το γονίδιο του κάθε
τόπου. Ή θα ’ναι µερακλήδες ή δεν είναι µερακλήδες ή θα ’ναι πλούσιοι ή
θα ’ναι φτωχοί, έτσι είναι, δηλαδή, η φύση έχει κάνει µε τέτοιο, µε τέτοια
τέχνη, µε τέτοια σοφία τη φύση που υπάρχουνε οχτώ δισεκατοµµύρια
αποτυπώµατα και δε µοιάζει το ’να τ’ άλλου.

Ερ.

Ναι αλλά αυτό εδώ δεν…

Απ.

Η κάθε ράτσα, που λέει είν’ από ράτσα, αυτό είναι συγκεκριµένο. Κάθε
ράτσα, είναι η ράτσα η τάδε, είναι η ράτσα η τάδε, είναι η ράτσα η τάδε, το
’χουνε οικογενειακό, πας στο γιατρό κι έχεις ου µη γένοιτο µιαν αρρώστια
σε ρωτά αµέσως έχεις οικογενειακό σύντροµο; Αµέσως. Αυτό είναι, το
γονίδιο. Το γονίδιο του γονέου, όταν είσαι καλλιτέχνης ή όταν είσαι
γιατρός ή όταν είσαι… σε όποια κλίση θες να κλίνεις ας πούµενε, δε φεύγει
το γονίδιο. Κι ο σκύλος ο κυνηγάρης, άµα γεννήσει και κάνει κουρουκάκι
το

τσακώνουν

γιατί

έχει

γονίδιο

κυνηγού,

δηλαδή

θα

γενεί

κυνηγαλόσκυλο αυτό, κατάλαβες; Θα γενεί γιατί έχει γονίδιο, που
κυνηγάει, άλλος δεν κυνηγάει. Είναι για τα πρόβατα, είναι για… έτσι είναι
η φύση. Έκαµε η φύση οµορφιές που ο άνθρωπος δε τις κάνει.
Ερ.

Ναι.
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Απ.

Μπορεί να βγαίνουνε στο φεγγάρι, µπορεί να βγαίνουνε στο…, αλλά κάνε
µου έναν ήλιο κι ένα φεγγάρι, εσύ ο επιστήµονας. Έκαµε η φύση οµορφιές
που ο άνθρωπος δε τις κάνει. Γι’ αυτό δε πρέπει και κανείς µαζί της να τα
βάνει. Συµφωνάς;

Ερ.

Ναι(γέλια). Κάτι άλλο, όταν εσείς πρωτοπιάσατε να παίζετε λύρα είδατε
τις κατακτήσεις σας να… φουντώνουνε;

Απ.

Εγώ δεν εκάτεχα πράµα τότε σας. Ήµουν µικρός, δεν εκάτειχα ποιο ήτονε
το καλό, ποιο ήταν το κακό; Μ’ άρεσε το γλέντι, ακολούθαγα τον πατέρα
µου στις παρέες, εγαλουχήθηκα εκεί πέρα να πούµενε, µ’ άρεσε αυτή η
διαδικασία του γλεντιού, τση µαντινάδας…

Ερ.

Ο πατέρας σας είπαµε ότι έπαιζε…

Απ.

Τση λύρα. Εγίνηκε 95 χρονών, 96 χρονών εγίνηκε πουπέθανε.

Ερ.

Πέθανε.

Απ.

Καταστάσεις στα Ανώγεια, ετόσο το χιόνι και να κάνουµε παρέα. Να
παίζουνε στο χιόνι, στην κοπαρειά να πούµενε, να πάνε στ’ αλλουνού το
σπίτι, απ’ το ένα σπίτι στ’ άλλο, χιόνι, 50 πόντους, 40 πόντους χιόνι. Και
έλεγα, και ήµουνα κι εγώ κοπέλι, γιατί µ’ άρεσε να πούµενε, και λέω του
πατέρα να πούµενε και βουτούσε µες στο χιόνι, κι έλεγα: «Μνήσθητί µου
Κύριε», µε τέτοιο κρύο να πούµε να παίζει λύρα να πούµενε και δεν
παγώνουν τα χέρια; Αυτή τη σκέψη έκανα. Αλλά το ό,τι έκανα ας πούµε
µέχρι δεκαπέντε χρονών, ήµουνα ευχαριστηµένος, ήµουνε ευδιάθετος,
ήµουνε ορεξάτος, έλεγα να πάω να πιάσω τη λύρα, να την παίξω, να παίξω
και ‘γω ένα σκοπό, να πω κι εγώ µια µαντινάδα, να κάµω δηλαδή ότι
ήµουνε άντρας ας πούµενε και εµπαίνω στο κανάλι τώρα της αντροσύνης
κι όλα αυτά. Ε, δεν καταλαβαίνεις τώρα έτσι πολύ, αλλά άµα ωριµάσεις
ύστερα να πούµενε, µπαίνεις στη σωστή πορεία και ή πετυχαίνεις ή δεν
πετυχαίνεις.

Ερ.

Φοβόντουσαν έτσι ο κόσµος όταν παντρευτήκατε, ας πούµε, φοβόντουσαν
επειδή ήσασταν καλλιτέχνης µήπως και…

Απ.

Όχι, δεν υπήρχε κανένα… δεν υπάρχει κανένα… αυτή… αυτή η σκέψη δεν
µπαίνει σε κανέναν ας πούµε ότι παντρεύτηκε τώρα ο Μανουράς ας πούµε
και θα… τον εχάσουµε ή ξέρω ‘γω, όχι.
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Ερ.

Αλλά ο πεθερός σας, αν είχατε πεθερό, δεν ξέρω…

Απ.

Είχα.

Ερ.

…µήπως τυχόν φοβήθηκε ότι η κόρη του ας πούµε θα έχει έναν άντρα ο
οποίος θα γλεντάει, θα ξενυχτάει, µήπως τυχόν του κολλάνε…

Απ.

Ω, µπα…

Ερ.

… και κοπελιές;

Απ.

… αυτά δε… αυτά δεν πιάνανε στο… στα Ανώγεια τότες, τότες
εκυνηγούσανε τσι καλούς κλέφτες. Ποιος είναι δυνατός κι έκλεφτε να
πούµενε, ξέρω ‘γω, τσακώνονταν οι κοπελιές. Ε, ο καλλιτέχνης ήτανε ένα
παραπάνω ας πούµε, σου λέει καλλιτέχνη πήρα τώρα, εντάξει.

Ερ.

Ερωτόκριτο, παίζανε ποτέ στα Ανώγεια;

Απ.

Αµέ! Κι αν δε παίζουνε. Τον κατέχουν οι περισσότεροι απ’ έξω, οι
περισσότεροι τον κατέχουν απ’ έξω.

Ερ.

Έναν άλλο χορό, Λαζώτη;

Απ.

Λαζαίος.

Ερ.

Λαζαίο;

Απ.

∆εν τον παίζουµε στα Ανώγεια αυτόν. Εµείς επαίζουµε στα Ανώγεια τον
πηδηχτό, τον µαλεβιζώτη, τον χανιώτη, τη σούστα και τον πεντοζάλη.

Ερ.

Ζερβόδεξο είχατε; Κάποιοι µας είπανε, όχι από ’δω βέβαια, ότι υπήρχε ένας
χορός που πήγαινες, πήγαινες, πήγαινες…

Απ.

Ε, ο πηδηχτός ο δικό µας, ο πηδηχτός ο δικό µας, ε… πιανόταν έτσι αλά…
µπρατσέ ας πούµενε, και χορεύανε τον πηδηχτό.

Ερ.

Μόνο ο πρώτος αυτό;

Απ.

Μόνο πρώτος, ναι. Μόνο ο πρώτος πιάνει το χέρι του δεύτερου, όλοι οι
άλλοι συνε… έτσι σταυρωµένοι. Οι γυναίκες να πούµε εφορούν τις
µαµουντιέδες, τα… διάφορα…

Ερ.

Πώς τις λέτε; Μαµουντιέ…

Απ.

Μαµουντιέδες. Είναι χρυσοί ας πούµε µαµουντιέδες φτενοί κι είναι και
ναπολεόνια λοΐδια ξέρω ’γω ας πούµενε και τα κρεµούσανε µε τις αλυσίδες
και χτυπούσαν στο µπέτι µε φούστες µακρές, µέχρι τον αστράγαλο και
τακουνάκια τετράγωνα, ειδικά για τον πηδηχτό, παραδοσιακά.
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Ερ.

Ο Ανωγειανός πηδηχτός διαφέρει απ’ τον πηδηχτό που παίζανε εδώ στο
Ρέθυµνο;

Απ.

Βέβαια.

Ερ.

Στα γυρίσµατα;

Απ.

Ο πηδηχτός είναι µαλεβιζώτης. Λέει «παίξε µου έναν πηδηχτό,
µαλεβιζώτη ας πούµε». Ο µαλεβιζώτης είναι άλλο. Τα … αυτά του
µαλεβιζώτη είναι άλλα κι άλλα είν’ του πηδηχτού. Είναι λίγο µονότονος ο
πηδηχτός.

Ερ.

Ο Ανωγειανός πηδηχτός έχει κάποια έτσι ιδιαιτερότητα;

Απ.

Ναι. Έχει και στο παίξιµο και στο χορό.

Ερ.

Στο χορό;

Απ.

Ναι.

Ερ.

∆εν µπο… µπορείτε να το… περιγράψετε έτσι µε λόγια, δηλαδή τι κάνετε;

Απ.

Να χορέψω; (γέλια) Όχι.
(Τραγουδάει µε ντίριλι ντίριλι). Γίνεται δηλαδή αυτό το πράµα.
(Τραγουδάει µε ντίριλι ντίριλι και χορεύει)
Ενώ ο Μαλεβιζώτης:
(Τραγουδάει µε ντίριλι ντίριλι και χορεύει)

Ερ.

Πιο συρτός είναι δηλαδή.

Απ.

Ε, ναι.

Ερ.

Ενώ ο άλλος είναι λίγο πιο πηδηχτός.

Απ.

Ναι, κι ο καθένας έχει την ιδιαιτερότητά του.

Ερ.

Ναι. Και ο σκοπός;
Απ.

Αυτός είναι, που παίζω.

(Τραγουδάει µε ντίριλι ντίριλι και χορεύει)
Όπως παίζει η µουσική πάνε και τα πόδια, σε όλους τους χορούς. Μα ό,τι
είναι, ο τσάµικος, οτιδήποτε.
Ερ.

Σούστα Ανωγειανή υπήρχε;

Απ.

Όχι. Η Σούστα είναι κοινή Ρεθυµνιώτικη.

Ερ.

Ανωγειανές κοντυλιές;

Απ.

Οι Ανωγειανές κοντυλιές έχουν πάντα το ρεκόρ, προπαντός στη µαντινάδα,
στο πώς… στο παίξιµο της µαντινάδας.
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(∆ιακοπή)
Απ.

Εγώ… είµαι ένας άνθρωπος, ο οποίος, µε βλέπεις για πέντε λεφτά είµαι…
µα να µε βλέπεις πενήντα χρόνια. Αυτός που είµαι για πέντε λεφτά, είµαι
πενήντα χρόνια. ∆εν προσποιούµαι, δεν κρύβω τίποτα, λέω την αλήθεια, ο
χειρότερος να ’µαι, θα πω την αλήθεια, ότι αυτό το σφάλµα έκανα εγώ και
δε µ’ αρέσει. Αυτός ήταν ο Μανουράς και είναι και θα είναι, µέχρι να ζω.

Ερ.

Ναι.

Απ.

Λέω την αλήθεια, είµαι ρεαλιστής… µα δε µπα να ‘ναι πατέρας µου, δε µπα
να ‘ναι αδερφός µου, δε µπα να ‘ναι η µάνα µου, δε µπα να ‘ναι η γυναίκα
µου, δε µπα να ‘ναι τίποτα.

Ερ.

Ναι.

Απ.

Το κακό θα το πω, δε µ’ αρέσει η προσβολή… και δεν την προκαλώ ποτέ
µου. Αυτό το πράµα έχω στη ζωή µου και µόνο. ∆ε µ’ αρέσει η προσβολή…
ε,… είµαι δηλαδή πολύ… πολύ δύσκολος άνθρωπος. Για να µε προσβάλλεις,
είµαι επικίνδυνος. Και πατάω σαν το γάτι, πάντα να µην προσ… να µην
προκαλέσω τον άλλον. Ε, όλοι κάνουµε σφάλµατα ας πούµε ’ντάξει, αλλά
για να προκαλέσεις τον άλλον ας πούµενε, έτσι ας το πούµε, θα
χάλαγατώρα χωρίς να υπάρχει λόγος α, καλλιά να κόψω τη γλώσσα µου.

Ερ.

Ναι.

Απ.

Και στο επάγγελµα µου πάνω, δεν έκατσε κανένας στο καφά µου, ποτέ. ∆ε
θα µπορούσε δηλαδή άγρια να µου πει: « Παίζε, ρε», ξέρω ‘γω. Α, όλα κι
όλα. Εµένα τσαµπουκά δε θα µου κάνεις ας πούµε. Έτυχα πολλές φορές να
πούµενε, που δε θέλω να τις πω τις περιπτώσεις αλλά δεν επέρασε η
µπογιά τους κανενός. ∆ιότι δεν εκοίταγα ότι θα χάσω τη δουλειά µου
γιατί… είπα και µία κουβέντα. Όχι κύριε, εγώ είµαι καλλιτέχνης, θα µε
σεβαστείς, να σε γλεντήσω, να σε διασκεδάσω και θες κάµε µου µπαξίσι
θες µη κάµεις. ∆ε σε επιβάλλω εγώ να κάµεις µπαξίσι. Μη µε ενοχλήσεις
όµως, µη µου πεις καµιά κακή κουβέντα διότι το κέφι είναι το πιο
ευαίσθητο πράµα στον άνθρωπο κι όταν του το χαλάσεις πάει και
τελείωσε. Αν µέθυσες κι αν θες να κάµεις εεο… πήγαιν’ όξω, να ‘πα να
κάµεις οτιδήποτε επαέ. Ο κόσµος γλεντίζει. Εντάξει, χερονοµίες από φίλους
ξέρω ‘γω: «Γεια σου ρε Μανουρά, γεια σου µωρε Ξυλούρη, γεια σου και ξέρω
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‘γω», όλ’ αυτά, εντάξει αλλά δε µ’ άρεσε να µου κάµεις… να µ’ απειλήσεις,
δε µ’ άρεσε αυτό το πράµα, σε όλη µου την καριέρα και γι’ αυτό και δεν
έκατσε και κανείς στο καφά µου εµένα. Μπορεί να ’χασα, απ’ το χαραχτήρα
µου γλέδια αλλά ήµουν αυτός. Εγώ είµαι καλλιτέχνης να αφήσεις να σου
παίξω, να σε γλεντήσω. Ό,τι θες να κάµεις, αν µεθύσεις ή αν δε µεθύσεις ή
αν έχεις φασαρία µε κανέναν µια - δυο φορές, να πας να τις λύσεις αλλού,
όχι εδώ µε το λυράρη. Τι σου φταίει ο λυράρης; Άµα σου… µου πεις παίξε
µου και δε σου παίξω, τότε να µου πεις: «Γιατί δε µου παίζεις;» Τότε
µάλιστα. Είναι ορισµένοι, σου κα… θέλουν να κάµουνε τους λυράρηδες ας
πούµενε, ε… καραγκιόζηδες και παίζουν όπως θέλουνε. Ε, δεν είναι έτσι.
Μα µιλάµε για καλλιτέχνες, όχι βέβαια για…’ντάξει.
Ερ.

Ναι.

Απ.

Ενώ υπήρχανε ορισµένα ας πούµενε, ελαφριάς µορφής…

Ερ.

Έχετε µαθητές, έχετε βγάλει µαθητές;

Απ.

∆εν παραδέχοµαι τη σχολή.

Ερ.

Αλλά και ασχέτως σχολής, υπάρχουνε µιµητές σας, ας το πούµε έτσι, µε
την καλή έννοια, να θέλουνε να µοιάσουνε στου Μανουρά το παίξιµο, τη
λύρα;

Απ.

Ε, ναι, αλλά εδώ είναι ας πούµενε, όχι µόνο σε µένα αλλά και στου Κλάδου
και στο Σκορδαλό και στο Σηφογιωργάκη και στο Γεράσιµο και στον
καθέναν καλό ας πούµενε λυράρη, να τον εµιµηθούνε, αν µπορούνε, εντάξει,
άµα δε µπορούνε όµως; Τι να του κάνω εγώ;

Ερ.

Γιατί είσαστε εναντίον της σχολής;

Απ.

∆ιότι ο άνθρωπος, προπαντός ο καλλιτέχνης πρέπει να το ‘χει έµφυτο, δε
µαθαίνεις ούτε µε νότες τη λύρα, γιατί η λύρα έχει νότες αλλά δεν
εκτελούνται, διότι πάει στο έντεχνο ύστερα. Ενώ το… η κιθάρα, το πιάνο,
το µπουζούκι, το λαγούτο έχει νότες, µπορεί να τις παίξεις. Στη λύρα δεν
µπορεί να τις παίξεις. ∆ιότι γίνεται έντεχνο ύστερα. ∆ηλαδή φερ’ ειπείν
παίζω εγώ:
Τιρα-ριρα-ριρα-ριρα-ρον. (Τραγουδάει µε τιρα-ριρα-ρίρα-ριρα-ρον, πιο αργά)
Ενώ άµα το παίξω µε νότες, θα το παίξω:
Τιµ-τα-ρι-ρα-ρι-ρα-ρι-ρα-ρο. (Τραγουδάει κοφτά, συλλαβιστά και αργά)
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Εκεί σκοτώνεται ας πούµενε, κατάλαβες; ∆ηλαδή ούτε το δοξάρι µπορείς
να χατζοπηδήσεις, ούτε…
Ερ.

Πώς το λέτε να το…;

Απ.

Χατζοπηδήσεις.

Ερ.

∆ηλαδή;

Απ.

Χατζοπηδάει, έτσι.
(δείχνει µε τα χέρια του) Κατάλαβες;

Ερ.

Τακ-τακ-τακ.

Απ.

Ε, ναι.

Ερ.

Α, µάλιστα. Ε, το…

Απ.

Έχει πολλά µυστικά η µουσική.

Ερ.

Το παρατσούκλι σας Κουρκουτάκης, από πού βγήκε;

Απ.

Τον πατέρα µου τον έλεγαν Κουρκούτη. Ε, και µένα Κουρκουτάκη. Εάν
ρωτήξεις τώρα στα Ανώγεια, το Μανόλη το Μανουρά, είµαστεν εδώδεκα
στη οικογένειά µας. Αν δεν πεις τον λυράρη, άµα πεις τον Κουρκουτάκη
αµέσως…

Ερ.

Είχε…

Απ.

Και στο Ηράκλειο, κι ο νοµός Ηρακλείου µε ξέρει Κουρκουτάκη.

Ερ.

Είχε κάποια σηµασία µε το όργανο το Κουρκούτας; Και το Κουρκουτάκη;

Απ.

Όχι, όχι, όχι, όχι. Τον πατέρα µου τον έλεγαν Κουρκούτη επειδής έπαιζενε
ο πατέρας του κι αυτουνού… τριάντα εννιά κι έλεγε, έλα Γκελ Κουρκουτή,
Κουρκούτη του λέει να πάει το Κουρκουτάκη. Έµεινεδηλαδή το
Κουρκουτάκη, άπαξ και µεγάλωσε τον έλεγαν Κουρκούτη, εµένα µου
’µεινε Κουρκουτάκη.

Ερ.

Μάλιστα.

Απ.

Εµείς οι Ανωγειανοί το 85% έχουµε παρατσούκλια, ονόµατα δε λέµε.
Όπως έχω βγάλει και µια µαντινάδα τελευταία, είναι πολύ σωστή βέβαια,
την είπα στην τηλεόραση. Είπα δυο µαντινάδες από… µια για την παλιά
εποχή και µια για την καινούρια. Γι’ αυτό σου λέω όπου τα λέω εγώ να
πούµενε, όπου και να ’µαι … και µε χειροκρότησε και ο… ήµασταν µαζί µε
το Σηφογιωργάκη και µε το Μαρκογιάννη και µε το Γεράσιµο, όπου και να
’µαι θα πω την αλήθεια, όπως το αισθάνοµαι, χωρίς να θίγω κανέναν και
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θε να στο κάνουνε να µη το κάνουνε. Μου λέει ο Γαργανουράκης που είχεν
εκποµπή και µου λέει: «πώς βλέπεις τη ζωή;» λέω: «θολό ποταµό». Λέει:
«Γιάιντα»; Λέω το ακριβότερον πράγµα που υπάρχει σήµερον στη αγορά
είναι οι αρβίλες που βάνουν οι γυναίκες µε µια πιθαµή ντακούνια, µε
βαστάλια και ξεστρουµπουδούντε και σπουν τα πόδια τωνε και χάνουνε
τη… την φυσική ντων οµορφιά που των έδωκεν η φύση, οι αρβίλες του λέω
που τσι βάναµε µία φορά και βγάναµε, µε συγχωρείτε, την λουτσές απ’ τα
χοίρια, αυτές του λέω έχουνε την πέραση, λες τις θυγατέρες τώρα «πού
πας»; Λέει: «Μη σε νοιάζει». «Πού µωρή ήσουνα»; «Ντα ίντα σε νοιάζει»;
Ε, µ’ αυτές τις συνθήκες, του λέω, µπορείς να στήσεις οικογένεια, να
κάµεις σπίτι, να κάµεις περιουσία, να… υποστηρίξεις στρατό, να
υποστηρίξεις πατρίδα και ξέρω ‘γω κι αυτά, του λέω, αυτά είναι µπούρδες.
Και θα πεις δυο µαντινάδες, για να συγκρίνουν τη µιαν εποχή µε την άλλη.
Ερ.

Ναι.

Απ.

Την παλιά µε την καινούρια. Σαν έλεγες λόγω τιµής τα παλιά τα χρόνια,
το ’φταξα εγώ. Εγώ το ’φταξα. Σαν έλεγες λόγω τιµής η τα παλιά τα
χρόνια, χωρίς λεφτά εγόραζες, λιόφυτα και µπαλκόνια, µ’ ένα λόγω τιµής,
ούτε συµβολαιογράφοι, ούτε τίποτα. Ήταν έτσι πράγµατι. Και φτιάξανε
µιαν εποχή που ονόµατα δε λένε, µόνο γροικάς πού πας εκεί, µωρέ
µαλακισµένε. ∆εν έχουν δικό τους όνοµα. «Ρε µαλάκα», µιλάµε
πολιτισµένοι, «ρε µαλάκα», µα ίντα … «µαλάκα, µαλάκα, µαλάκα,
µαλάκα…».

Ερ.

Ναι. Ευχαριστούµε κύριε Μανουρά...

Απ.

Εδώ τελειώσαµε;
(Γελάει)

Ερ.

Σας κουράσαµε…

Ερ

Να ’στε καλά πάντα.

Ερ.

Να ’στε καλά.

Απ.

Επίσης, να ’στε καλά κι εγώ ευχαριστώ για την προτίµηση που… µου
κάµατε κι εµένα…

Ερ.

Ελπίζουµε να σας ξαναδούµε, σύντοµα.
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Απ.

Και… ο Θεός να βάλει τη χέρα του για πολλά πράµατα, για πάρα πολλά
πράµατα, διότι έχουµε ξεστρατήσει. Σεβασµός δεν υπάρχει σήµερο, το
στολίδι της ψυχής του ανθρώπου είναι ο σεβασµός. Όταν σέβεσαι τον εαυτό
σου, σέβεσαι και τον άλλο, όταν δε τόνε σέβεσαι τσι µετράς µε το δαχτύλι
ύστερα τους ανθρώπους. Εµείς οι παλαιοί ζήσαµε καταστάσεις πολεµικές,
φτώχειες, πείνες, κακό αλλά εσεβόµασταν ο ένας τον άλλον. Τώρα ούτε
πατέρας πάει µπροστά, ούτε αδερφός πάει µπροστά, ούτε τίποτα δεν πάει
µπροστά να πούµε, δε σέβεται κανένας τον άλλον. Ελάχιστοι είναι αυτοί
που τους µετράς µε το δαχτύλι σου.

Ερ.

Μάλιστα.
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