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Συνέντευξη µε τον κ. Αποστολάκη Ιωάννη 

Κρήτη, Περβόλια Ν. Ρεθύµνης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Παράρτηµα Ρεθύµνου)  

28 Οκτωβρίου 2004 

 

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: 

Θεοδοσοπούλου Ειρήνη 

 

Ερ. Σήµερα 28 Οκτωβρίου του 2004 έχουµε τη χαρά και την τιµή να µιλάµε 

µε τον λαουτιέρη, τον κύριο Αποστολάκη Ιωάννη. Κατάγεστε κύριε Γιάννη 

από ποιο µέρος; 

Απ. Από τη Γωνιά Ρεθύµνης. Γωνιά Ρεθύµνης. Είναι κοντά Ατσιπόπουλο, 

Γωνιά. 

Ερ. Υπήρχε κανένας στην οικογένεια που να ασχολιόταν µε τη µουσική; Εσείς 

πώς πιάσατε να µαθαίνετε λύρα; 

Απ. Έχω έναν θείο ο οποίος ασχολιότανε µε λαούτο, ένα ξάδελφο, ο γιος του 

βέβαια, από ‘κει πρέπει να πήρα κι εγώ. Οι ρίζες µου πρέπει να είναι από 

‘κει. 

Ερ. Ο θείος σας πώς ονοµαζόταν; 

Απ. Αποστολάκης Γιάννης, το ψευδώνυµο ήτανε «Κρητικός». Έπαιζε µε τον 

Ροδινό, µε τον Καρεκλά, µε όλους τους παλιούς, τότε αλλά… πέθανε νέος, 

βέβαια, και δεν πρόλαβε να κάνει και δισκογραφική δουλειά αυτός. 

Ερ. Το ψευδώνυµο και το δικό σας είναι «Κρητικός»; 

Απ. Κοντά σ’ αυτόν πήρα κι εγώ το ψευδώνυµο. 

Ερ. Έπαιζε λαούτο; 

Απ. Λαούτο έπαιζε, ναι. 

Ερ. Και έπαιζε και µε το Ροδινό; 

Απ. Με τον Ροδινό είχε παίξει αλλά πιο πολύ µε τον Καρεκλά… πάρα πολύ. Με 

τον Καρεκλά ήταν δεµένοι. 

Ερ. Από πού καταγόταν ο παππούς σας; 

Απ. Από τη Γωνιά Ρεθύµνης. Γωνιά Ρεθύµνης, εν τω µεταξύ αυτός ήταν στην 

Αθήνα. Γι αυτό τον είχαν ονοµάσει «Κρητικό». Ήταν στην Αθήνα και ο 
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«Κρητικός», ο «Κρητικός» οι Αθηναίοι, τον εβγάλανε «Κρητικό». Και 

κοντά σ΄ αυτόν εγίνηκα κι εγώ «Κρητικός». 

Ερ. Σας είχε πει έτσι ιστορίες µε τον Καρεκλά; 

Απ. Εγώ το θείο µου πολύ δεν τόνε θυµάµαι. Το θείο µου δεν τόνε θυµάµαι 

πάρα πολύ κι ούτε σαν λαουτιέρη. Τον ξάδελφό µου θυµάµαι πάρα πολύ 

που ήµασταν σχεδόν, εντάξει, αυτός πρέπει να ‘τανε δέκα χρόνια 

µεγαλύτερος από µένα. Αυτή ήταν η αιτία που έχω ξεκινήσει κι εγώ. 

Ερ. Ο θείος σας ήταν Γιάννης Αποστολάκης; 

Απ. Γιάννης Αποστολάκης ήτανε, ναι. 

Ερ. Και εκτός από τον Ροδινό είχε παίξει και µε τον Μπαξεβάνη; 

Απ. Ο Μπαξεβάνης... κάνανε ντουέτο Κι έπαιξε λαούτο αυτός. Κατ΄ αρχήν τα 

χρόνια εκείνα παίζανε δύο όργανα, ένα λαγούτο και µια λύρα. Σπάνιζε να 

παίξουνε δυο λαγούτα µαζί. Πολύ… όπως πάµε τώρα εµείς και παίζουµε 

τρία, τέσσερα και πέντε άτοµα. Τότε παίζανε δύο όργανα. 

Ερ. ∆υο λαούτα µόνο, σόλο, παίζανε; ∆ηλαδή µόνα τους; 

Απ. Παίζανε και τότε αλλά δε βρισκότανε τα λαγούτα. Ήτανε πολύ λίγα και 

παίζανε ένα λαγούτο και µια λύρα. 

Ερ. Ο θείος σας, σας έλεγε ότι υπάρχουνε µαντολίνα στην περιοχή; 

Απ. Εκεί, όχι. Σε µας µαντολίνα δεν παίζανε µαντολίνα. Ούτε κιθάρες. 

Ερ. Για τον Καρεκλά έχετε ακούσει από πού καταγόταν; 

Απ. ∆ε ξέρω καθόλου για τον Καρεκλά. 

Ερ. Για το Ροδινό; 

Απ. Ο Ροδινός ήταν από τα Φρατζεσκιανά Μετόχια που είν’ η µάνα µου από 

‘κει πέρα. Τα αδέλφια του τα ξέρω όλα, εν τω µεταξύ ξέρω και το δάσκαλο 

του Ροδινού, που ήταν απ΄ το χωριό το δικό µου. Καλαΐντζάκης. Ο 

Καλαΐντζάκης είχε µάθει το Ροδινό. 

Ερ. Να παίζει λύρα; 

Απ. Να παίζει λύρα. Το οποίο δεν έχει αναφερθεί ποτέ. Και του Καλαΐντζάκη η 

λύρα υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ‘χει πάει στο µουσείο στα 

Mετόχια. Μαζί µε το Ροδινό. 

Ερ. Αυτή την πληροφορία από πού την ξέρετε εσείς; 
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Απ. Την ξέρω από τον πατέρα µου, διότι ο πατέρας µου έπιανε στα γλέντια 

τους. Κι από ‘κει έχω µάθει ας πούµε ότι ήτανε δάσκαλος του Ροδινού ο 

Καλαΐντζάκης.  

Ερ. Ο πατέρας σας ζει; 

Απ. ΄Όχι, όχι, έχει πεθάνει. 

Ερ.  Έπαιζε λαούτο; 

Απ. Όχι, δεν έπαιζε καθόλου. Τραγουδούσε. Τραγουδιστής ήτανε. 

Ερ. Και πήγαινε κι άκουγε τον Ροδινό; 

Απ. Άκουγε το θείο µου, τον αδελφό του, στα γλέντια, τότε υπήρχαν τα 

γλέντια, ήταν και δύσκολες οι εποχές βέβαια, υπήρχαν κάποια άτοµα τα 

οποία θε΄ να πάνε στο γλέντι σαν αβανταδόροι, ας πούµε. Το γλέντι τότε 

γινόταν µ’ ένα µπουκάλι ρακί, ούζο, µε καρπούζα εκεί ήταν τα γλέντια, δεν 

ήταν όπως είναι τώρα. Θε’ να πάνε απ’ ό,τι µου ‘λεγε ο πατέρας µου απ’ ό,τι 

θυµάµαι και µου ‘λεγε ότι ο πατέρας µου είχε τον θείο µου αβανταδόρο... 

ήταν αβανταδόρος του θείου µου. ∆ηλαδή θε’ να παίξει εκεί που έπαιζε να 

σηκωθούν να χορέψουν, να βάλουν την αρχή, να σηκώσουν το γλέντι… 

τώρα είν’ αλλιώς βέβαια. 

Ερ. Τώρα δεν υπάρχουν οι αβανταδόροι; 

Απ. ∆εν υπάρχουν οι αβανταδόροι τώρα. ∆εν υπάρχουνε. Είναι διαφορετικά. 

Ερ. Κανένας στην οικογένειά σας έπαιζε λύρα; 

Απ. Όχι. Λύρα, όχι. Μόνο λαγούτο. 

Ερ. Άλλος παίζει λαούτο; 

Απ. Τώρα δε ζει κανένας. Ένας ξάδελφός µου, ο γιος του θείου µου, τώρα έχει 

πεθάνει κι αυτός, έχω µείνει µόνο εγώ. 

Ερ. Ένας και καλός. 

Απ. Ε, παρά πολλοί και σκάρτοι. 

Ερ. Ένας και πολύ καλός. Για το Ροδινό ή τον Καρεκλά είχατε ακούσει ιστορίες 

από τον πατέρα σας ή το θείο σας; 

Απ. Ο Ροδινός απ΄ ό,τι ξέρω εγώ δεν έζησε και πολλά χρόνια, ας πούµε. Ήτανε 

στη λύρα του επάνω… τα κοµµάτια που έπαιζε αυτά ήτανε συγκεκριµένα. 

Μετά ήταν δυο - τρία κοµµάτια τα οποία αυτά έπαιζε. Ήταν απάνω στην 

εξέλιξή του. Πάνω που εξελιζότανε, πέθανε. 
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Ερ. Τι σκοπούς έπαιζε ο θείος σας µαζί τους, ξέρετε; 

Απ. Αυτά δεν τα ξέρω. Οι σκοποί συνήθως… ό,τι έπαιζε ο Ροδινός. Αυτούς τους 

σκοπούς που έπαιζε ο Ροδινός, έπαιζαν. ∆εν ήταν και πολλά ακούσµατα 

τότε. 

Ερ. Ο Ροδινός τι έπαιζε; 

Απ. Λύρα έπαιζε. 

Ερ. Τι σκοπούς; 

Απ. Είχε βγάλει τον Πρώτο …τώρα, λένε ότι ο Πρώτος είν’ του Ροδινού… άλλοι 

λένε ότι είναι από τα Χανιά, Χανιώτικος. Εγώ δεν το ξέρω βέβαια αυτό. 

Εγώ τον έχω ακούσει πάντως απ΄ τον Ροδινό. ∆εν έχω ακούσει από άλλους. 

Ερ. Ο Καρεκλάς; 

Απ. Ο Καρεκλάς, έχει τύχει εγώ σαν µαθητής να ‘χω παίξει µαζί του, βέβαια 

µαθητής, δεν ήξερα καλά - καλά να παίζω λαγούτο κι έχει τύχει έχω 

παίξει δυο - τρεις φορές παρέα που ζούσε τότε ο Καρεκλάς. Έπαιζε την 

αξέχαστη σούστα του Καρεκλά. Αυτό ήτανε το καλύτερο… αυτό το 

άκουσµα στο αυτί µου εµένα, η σούστα του. 

Ερ. Σας έλεγε «µην πατάς έτσι, εδώ το θέλω αλλιώς»;  

Απ. ΄Όχι, δεν έκανε παρατηρήσεις καθόλου. Εγώ κατ΄ αρχήν δεν ήξερα καλό 

λαγούτο τότε, µάθαινα, µου ‘δειχνε όµως...µου έδειχνε. 

Ερ. Πώς σας έδειχνε; 

Απ. Ε… Το χρόνο, συγκεκριµένα, δηλαδή ήθελα να παίξω το χέρι µου σαν 

πρώτη φάση µου λέει «θα πατήσεις το πόδι σου, θα ‘ν΄ το χέρι σου κάτω». 

Μου ‘δειχνε κάτι αρχές, ας πούµε. Από ‘κει και πέρα είχα παίξει πολλές 

λίγες φορές µαζί του. Όχι πολλές. Στην παρέα απάνω δεν εύρισκε λαγούτο, 

λαγούτα τότε δεν υπήρχανε, πολλοί λαγουτιέρηδες. Ήτανε πολύ λίγοι. Ε, 

και ένας άσχετος του ‘κανε αυτουνού. 

Ερ. Ποια χρονιά; 

Απ. Αυτή τη χρονιά πρέπει να ήτανε το ‘68...‘70, κάπου εκεί. 

Ερ. Το όνοµά του το πραγµατικό ποιο ήταν; 

Απ. ∆εν το θυµάµαι καθόλου. 

Ερ. Καρεκλάς ήταν το ψευδώνυµο.  

Απ. Καρεκλάς, µπράβο. Ναι. 
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Ερ. Έκανε καρέκλες; 

Απ. Όχι, έτσι ήταν, όπως είναι κι εµένα τώρα το ψευδώνυµό µου «Κρητικός», 

έτσι είναι κι αυτουνού. 

Ερ. Ζει κανένας από την οικογένειά του; 

Απ. Σήµερα έµαθα ότι έχει ένα γιο. Συγκεκριµένα από τον κύριο Μανώλη. 

Σήµερα το ‘µαθα. ∆εν το ‘ξερα ότι έχει γιο. Ο Ροδινός δεν είχε κάνει βέβαια, 

οικογένεια … 

Ερ. Το όνοµα του Ροδινού το πραγµατικό το ξέρουµε ποιο ήταν; Ανδρέας; 

Απ. Αντρέας, µπράβο. 

Ερ. Και το Ροδινός ήταν επίθετο ή ήταν παρατσούκλι; 

Απ. Όχι. Επίθετο. Απ΄ ότι θυµάµαι, µου ‘λεγε η µάνα µου λόγω το ότι ήτανε 

από το ίδιο χωριό… πριν πεθάνει, αυτός πέθανε από φυµατίωση νοµίζω, 

πριν πεθάνει, είν’ ένα βουνό, το λένε… έχει κι ένα εκκλησάκι το Άγιο 

Πνεύµα και το µέρος εκεί το λένε Νίπος. Νίπος. Είναι ένα βουναλάκι το 

οποίο φαίνεται η µισή Κρήτη απ΄ εκεί. Κι έχει πολύ καθαρό αέρα. Και 

λέγανε ότι έβγαινε ‘κει πάνω κι έπαιζε τη λύρα τη νύχτα παρόλο που τον 

είχαν λέει απαγορέψει οι γιατροί κι έπαιζε τη νύχτα κι ακουγόταν από το 

χωριό η λύρα του τόσο µελωδική, βέβαια τότε ο κόσµος διψούσε από όργανα 

και ν΄ άκουγε λίγο λύρα έστανε τ΄ αυτί, δεν είν’ όπως τώρα που υπάρχει σε 

όλα τα σπίτια ή και στ΄ αυτοκίνητα. Και όντως τέτοια µελωδία δεν 

ακουγότανε… µόνος του όπως έπαιζε ‘κει, παρόλο που τον είχαν απαγορέψει 

οι γιατροί, έπαιζε τη λύρα κι ακουγότανε από τα Φρατζεσκιανά Μετόχια. Σ΄ 

ευθεία γραµµή βέβαια είναι πεντακόσια µέτρα αλλά κάνει κύκλους για να 

βγει ‘κει πάνω. 

Ερ. Καµιά ιστορία για το πώς είχε µάθει να παίζει; Κάτι που λένε για νεράιδες; 

Απ. Το ‘χω ακούσει κι αυτό αλλά εγώ νοµίζω, δεν πρέπει να ‘ναι έτσι. 

Ερ.  Το έχετε σαν ιστορία; 

Απ. Το ‘χω ακούσει σαν ιστορία. 

Ερ. Από πού; 

Απ. Από διάφορους εκεί χωριανούς. Στο δάσκαλό του σας είπα ότι ήταν ο 

Καλαΐντζάκης ο Βαγγέλης. ∆εν έχει αναφερθεί ακόµα. Και τα παιδιά του, 

του Βαγγέλη ζούνε… το ‘χαµε φέρει κουβέντα… είναι στη Γωνιά ορισµένα, 
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άλλα είναι στην Αθήνα… και δεν έχει αναφερθεί ακόµα για το δάσκαλο το 

Ροδινού. Το Βαγγέλη το θυµάµαι εγώ σαν άνθρωπο, όχι να παίζει. Γιατί 

πέθανε κι αυτός, ντάξει. Σαν άνθρωπο τόνε θυµάµαι, ήταν ένα γεροντάκι 

εκεί, αλλά λένε ότι έπαιζε πολύ φοβερή λύρα. ∆ηλαδή, σαν πρώτη φάση 

ήτανε ο δάσκαλός του αυτός. Του ‘δειξαν ας πούµε τα πρώτα βήµατα, όχι 

πως του ‘δειξεν τους σκοπούς του Ροδινού ότι ήταν δικοί του, από ‘κει και 

πέρα είχε ταλέντο ο άνθρωπος γι’ αυτό … 

Ερ. Είχε µάθει και άλλους; Είχε µάθει και κάποιο … 

Απ. Όχι µόνο αυτό. Ο θείος µου έπαιζεν πάρα πολύ µε τον Καλαΐντζάκη, µε τον 

Καρεκλά και µε το Ροδινό. 

Ερ. Σε ποια µέρη έπαιζε ο θείος σας; 

Απ. Τότε τα χωριά τα γύρω - γύρω ήτανε. Ήτανε το Γεράνι, ήτανε τα Μετόχια, 

ήτανε τη Γωνιά, τ’ Ατσιπόπουλου, τα γύρω - γύρω χωριά εκεί, το 

Βαλσαµόνερο… 

Ερ. Τους καλούσαν δηλαδή; 

Απ. Ναι. 

Ερ. Σε πανηγύρια; 

Απ. Σε γλέντια... 

Ερ. Σε γάµους; 

Απ. Ναι… ναι. Τα πανηγύρια τότε ήτανε µια ρακή κι ένα ούζο… δεν ήτανε όπως 

είναι τώρα ολόκληρα ξεφαντώµατα µε χίλια άτοµα. Εκεί ‘κάναν ένα γλέντι 

µε είκοσι - τριάντα ανθρώπους, σαν να γλεντούνε µια βδοµάδα, δεν είναι 

όπως είναι τώρα, παπ, σε τρεις ώρες έφυγε το γλέντι. 

Ερ. Τον Φουσταλιέρη τον είχε γνωρίσει ο θείος σας; 

Απ. Ναι. Κι εγώ τον είχα γνωρίσει τον Φουσταλιέρη. Είχα ακούσει όλα τα 

κοµµάτια και τα παιξίµατά του. ∆εν είχε τύχει όµως να τον ακούσω σε 

ζωντανή. Σαν άνθρωπο τον ήξερα. Είχε ένα… ρολόγια έφτιαχνε αυτός εδώ 

στο καµαράκι και του ‘χα πάει κι εγώ ρολόγια που ‘µουνα µικρός, ας 

πούµε, δεν τον έχω ακούσει να παίζει καθόλου βέβαια ζωντανά. Αυτά για 

τον Φουσταλιέρη. 

Ερ. Εσείς πώς µάθατε να παίζετε; 



 7

Απ. Εγώ έµαθα… είµ’ αυτοδίδακτος, δε µου ‘χει δείξει κανένας, ο ξάδελφός µου, 

του θείου µου του «Κρητικού» ο γιος, που ήταν κι αυτός ένας καλός 

οργανοπαίχτης, ο οποίος είχεν έρθει στο σπίτι µας και κάποια στιγµή του 

λέω… είχα ένα λαγούτο εγώ ‘κει πέρα και του λέω «ξάδελφε έλα να µου 

δείξεις αυτό, ένα κοµµάτι». 

Ερ. Το όνοµά του ήταν Γιώργος; 

Απ. Ναι. Του λέω «έλα να µου δείξεις ένα κοµµάτι εδώ». Πιάνει το λαγούτο το 

δικό µου, µου δείχνει λοιπόν, δε µπορούσε ο άνθρωπος, απ΄ ό,τι βλέπω εγώ 

τώρα δε µπορούσε να µου κάνει...να µου δείξει. Το παίζει το κοµµάτι αυτό, 

το ξαναπαίζει λοιπόν, το παίρνω εγώ, τίποτα, δε µπορούσαµε. Το 

ξαναπαίζει αυτός, κάποια στιγµή βαρέθηκε και µου λέει «άντε ρε, φύγε από 

‘κει, δε µπορώ να σου δείξω». Αυτό που µου είπε εµένα, την κουβέντα αυτή, 

εγώ στεναχωρήθηκα. Έφυγε αυτός, όλη νύχτα να κοιτάζω να πολεµώ να 

µάθω αυτό το κοµµάτι που… του ‘χα πει. Πήγα στο Ρέθυµνος. 

Ερ. Θυµάστε ποιο κοµµάτι ήταν; 

Απ. Θυµούµαι. Ήτανε λοιπόν, Ανέβαινα στη εκκλησιά το ‘χει γράψει ο Μανιάς. 

Πήγα στο Ρέθυµνος, το βρήκα, πήρα ένα µαγνητοφωνάκι, τότε δύσκολες 

εποχές, κατεβαίνω στο σπίτι, κάθοµαι όλη νύχτα, δυο, τρεις µέρες να το 

µάθω το κοµµάτι, έρχεται µετά από µία εβδοµάδα, γιατί εµείς µέναµε µέσα 

στο Αγιασµάτσι, είναι έξω από τη Γωνιά, κάπου τρία χιλιόµετρα κι είναι 

ένας οικισµός το σπίτι µας, το δικό µας µόνο. ∆εν είχαµε άλλα παιδιά να 

συναναστρέφοµαι, γι αυτό το λαγούτο ήθελα να το µάθω. Καθίζω εγώ εκεί 

πέρα τρεις µέρες, τέσσερις εχτύπουµουν µ’ αυτό το κοµµάτι, το ‘µαθα. Το 

πρώτο µου κοµµάτι από πείσµα… γι’ αυτό έµαθα κιόλας. Έρχεται ο 

ξάδελφός µου µετά από µια βδοµάδα, του λέω εγώ «έλα να µου ξαναπαίξεις 

το κοµµάτι». «Φύγε βρε µπουνταλά», µου λέει, «φύγε και δε µπορώ να στο 

δείξω. Στο ‘παιξα µια, στο ‘παιξα δυο, στο ‘παιξα τρεις». Πιάνω εγώ το 

λαγούτο και του το παίζω κι έµεινε µ΄ ανοιχτό το στόµα. Και λέει τση 

µάνας µου «δεν το περίµενα αυτό ο Γιάννης να το µάθει αυτό, να το παίζει 

τέλεια». Γύρισε το πράµα… δούλευα πολύ βέβαια… µόνος µου. Χωρίς νότες, 

χωρίς τίποτα. Άκουα, αφού άµα µάθεις τα πρώτα βήµατα και ακούς µετά, 

επί τόπου µεταδίδεις, στα χέρια σου… γενικά. Ό,τι κι αν ακούσω αυτή τη 
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στιγµή, τακ, το µεταδίδω. Έγινα καλύτερος απ΄ αυτόν. Βέβαια πέθανε νωρίς 

διότι αυτός έπινε πολλή ρακή κι έπαθε κύρωση του ήπατος και πέθανε. 

Αυτός πέθανε σαράντα δύο χρονώ. 

Ερ. Νέος. 

Απ. Ναι, πολύ νέος. Είχε γράψει κάτι δισκάκια αυτός, έχουνε χαθεί αυτά τα 

πράµατα, δε ξέρω πού µπορώ να τα βρω. Γιατί κάνει µε κάποιο 

∆ασκαλάκη, χωριανό µας, λύρα. Γιάννης ∆ασκαλάκης, κι έπαιζε ωραία 

λύρα έπαιζε αυτός. Πέθανε κι αυτός τριάντα πέντε χρονώ από καρδιά. 

Κάποιο Βεζυργιαννάκη είχε γράψει νοµίζω είναι από το… ο Βερυργιαννάκης 

αυτός από το Μιξόρρυµα. Και αυτά τα κοµµάτια… τότε γράφανε µικρά 

δισκάκια… δεν τα θυµούµαι καθόλου. Εγώ δεν τα θυµούµαι καθόλου. Ούτε 

τίτλους, τίποτα. ∆ε ξέρω όµως αν υπάρχουν στην εταιρία, οι µήτρες αυτά, 

δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ήτανε που λες, έπαιζα ‘γω και πριν ας πούµε, ήθελα να 

βρω σύρµατα, να πάω να τεντώνω σύρµατα να κάνω ντιν νταν ντουν, µ΄ 

άρεσε η µουσική από µικρός. Πολύ µικρός. 

Ερ. Πώς και δεν πιάσατε άλλο όργανο και θέλατε λαούτο; 

Απ. Το λαγούτο θέλω, δε θέλω τίποτα άλλο όργανο. ∆ε µ΄ αρέσει. Έχω πιάσει 

και λύρα, παίζω λίγο λύρα αλλά δεν µ΄ αρέσει η λύρα. Μ΄ αρέσει το λαγούτο. 

Το µαντολινάκι λίγο κι αυτό προσπαθώ να το παίξω αλλά µε κουράζει… 

δεν µ΄ αρέσει όπως µ’ αρέσει το λαγούτο. 

Ερ. Παίζανε µαντολίνο στη Γωνιά; 

Απ. ∆εν… Στη Γωνιά, όχι. ∆εν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Μόνο λύρα έπαιζε 

ένας ∆ασκαλάκης, έχει πεθάνει αυτός, ο θείος µου κι ο ξάδελφός µου. 

Ερ. Σε ποια ηλικία έτσι βγάλατε το πρώτο σας γλέντι, νοιώσατε δυνατός; 

Απ. Το πρώτο µου γλέντι πρέπει να ήταν το ‘76 - ‘77. Εκεί ήτανε ο πρώτος µου 

γάµος. 

Ερ. Με ποιον; 

Απ. Τότε ήτανε κάποιος Αγγελάκης Γιάννης, έπαιζε λύρα, γιατί τώρα παίζει 

λαγούτο χάρη σε µένα. 

Ερ. Γιατί χάρη σε σας; 

Απ. Είχε πάθει ένα ατύχηµα στο χέρι, τον είχε χτυπήσει µια µηχανή και δε 

µπορούσε να παίξει λύρα. Παίζαµε όµως εµείς σαν αρχή, µαζί. Μαζί κάναµε 
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µπρόβες, όλα λοιπόν... Τυχαίνει ένας γάµος, αυτουνού συγκεκριµένα, στο 

Μούντρος, µου λέει να πάµε να παίξουµε σ΄ ένα γάµο, εγώ του λέω δεν πάω 

στο γάµο. Εγώ ντρεπόµουνα. Με τίποτα δε µπορούσα να πάω στο γάµο. 

Μου λέει και ποιο θα βρω και πώς θα πάω...κι αυτός δεν είχε ξαναπαίξει σε 

γάµο. 

Ερ. Πόσο χρονών εσείς τότε; 

Απ. Εγώ τότε πρέπει να ‘µουνα τότες άντε 17, 18 χρονώ. Πάµε στο γάµο, όλη 

νύχτα πού ‘παιζα εγώ στο γάµο έσκυβα το κεφάλι µου, δε µπορούσα να δω 

κανένα. 

Ερ. Γιατί; 

Απ. Ε, ντρεπόµουνα, έλεγα καλά τα παίζω… κακά τα παίζω. Βγάλαµε λοιπόν 

έξι χιλιάρικα. Εκείνη την εποχή ήταν τα έξι χιλιάρικα χρυσά λεφτά. Τα 

λεφτά… Ακούγαµε τα έξι χιλιάρικα… και αυτός κι εγώ τραγουδούσε βέβαια 

αυτός σαν λυράρης, εγώ δεν τραγουδούσα τότε. 

Ερ. Τώρα τραγουδάτε. 

Απ. Τώρα ψιλοτραγουδάω. Από ‘κει και πέρα παίζαµε σε πολλά γλέντια. 

Ερ. Μαζί οι δυο σας. 

Απ. Μαζί οι δυο µας. Μέχρι που πήγα φαντάρος εγώ. Πήγα το ‘77 φαντάρος… 

επαίζαµε σε αρκετά γλέντια. Είχαµε πολλή δουλειά. 

Ερ. Σε µαγαζιά παίζατε; 

Απ. Σε µαγαζιά παίζαµε τότε θυµάµαι κι ήτανε το «Τρεχαντήρι» στο 

Ρέθυµνος, ήτανε… «Πατούχα» το λέγανε τώρα… Πατούχα νοµίζω πως τον 

λέγανε εδώ στα Περβόλια, ήταν ο «Λεµονάκης», ήτανε το «Αρκάδι», οι 

«Ρίζες». Αυτά τα µαγαζιά µας συνεριζότανε. 

Ερ. Αυτά όλα τα µαγαζιά που είπατε ήταν όλα στο Ρέθυµνο; 

Απ. Ναι. Στο Ρέθυµνος. Το Τρεχαντήρι ήτανε το πρώτο - πρώτο µαγαζί εκεί 

θυµάµαι εγώ κι έπαιζεν ο Σκορδαλός...µάλιστα το µαγαζί αυτό ήτανε 

διώροφο. Κι έπαιζε ο Σκορδαλός από πάνω ας πούµε και µια µικρή φίρµα 

από κάτω. Θε’ να γεµίσει πάνω… να κατεβούνε κι από κάτω. Τα µαγαζιά 

αυτά βάζανε τότε εκατόν πενήντα ανθρώπους, εκατό ανθρώπους, 

παραπάνω δε βάζανε. 

Ερ. Στα µαγαζιά πώς γινότανε; Καθόσασταν µια βραδιά, δυο βραδιές; 
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Απ. ∆υο βραδιές ήτανε. ∆ύο, Σαββάτο µε Κυριακή. Και δουλεύαµε τις δυο 

βραδιές φουλ. Ο κόσµος πήγαινε στα γλέντια. Τα µαγαζιά δουλεύανε τότε. 

Ερ. Να ρωτήσω κάτι: Με ένα λαούτο ήταν ο Αγγελάκης ο Γιάννης, µόνο µαζί 

σας; 

Απ. Ναι. Μαζί παίζανε. ∆ύο, πάντα. Τότε τα τρία λαγούτα ήτανε πολύ σπάνια. 

Τρία όργανα. ∆ύο όργανα παίζαµε γι’ αυτό έκανε και καλό σε µένα. ∆ε 

µπορούσα να κάνω νοθεία απάνω στη µουσική, που είναι κάποια άτοµα, δε 

λέω ονόµατα, που παίζουνε, πάνε και χτυπάν το χέρι τους εκεί, λέει βραδιά 

είναι και θα περάσει. Να πάρουµε τα λεφτά. Όχι, εγώ δούλευα πάνω στο 

όργανο, µ’ άρεσενε κι ήθελα να γίνω και καλύτερος απ’ τον καθένα. Τέλος 

πάντων, θυµάµαι τα µαγαζιά αυτά και µας συνοριζότανε, πού θα 

πρωτοπαίξουµε. Κι είχαµε συνέχεια γλέντια. Και πανηγύρια το καλοκαίρι. 

Έσπασ’ ο Γιάννης το χέρι του… δεν µπορούσε να παίξει καλή λύρα, είχαµε 

προβλήµατα, πήγα ‘γω φαντάρος, γυρνώντας από φαντάρος είχε κάνει 

αυτός δικό του συγκρότηµα… έπαιζε µε κάποιους άλλους, εγώ ψαχνόµουνα 

να βρω το λυράρη µου. Βρήκα λοιπόν το Λαµπάκη το Νίκο. Ένα καλό 

παιδί, καλή λύρα, εκάναµε συνεργασία µ΄ αυτό το παιδί που πιστεύω ότι η 

συνεργασία είναι λίγη τα πολλά χρόνια αυτά που ‘χω κάνει µ’ αυτόν, είναι 

πολύ λίγα άτοµα το χουνε κάνει. Είκοσι πέντε χρόνια παίζαµε µαζί. Χωρίς 

… 

Ερ. Ακόµα παίζετε; 

Απ. Όχι. ∆υστυχώς χωρίσαµε όχι για κακό, για καλό. Μπορεί να ‘ναι καλό και 

για µένα. Και γι αυτόν. Είχαµε γράψει ένα δίσκο, πριν εφτά χρόνια από 

τώρα, είχαµε γράψει έναν δίσκο, «Αγάπες ψεύτικες». Πήγε καλά ο δίσκος. 

Η συνεργασία µας ήτανε… είχαµε γλέντια πολλά, είχαµε κι άλλο παιδί στο 

συγκρότηµα… τώρα τελευταία πάµε και µε πολλά άτοµα µέσα. Και 

τουµπερλέκι έχουµε και µαντολίνο µπήκε και κιθάρα µπήκε … 

Ερ. Πότε µπήκαν αυτά στο συγκρότηµα; 

Απ. Αυτά, πριν… µετά τη δισκογραφική δουλειά που κάναµε. 

Ερ. Το ‘97, ‘98 δηλαδή. 

Απ. Ναι. Αρχίξαµε και παίζαµε µε περισσότερα όργανα. Τώρα τελευταία δεν 

εχωρίσαµε έτσι για κακό απλώς εγώ µε το Γιώργο τον Κουκάκη ήµασταν 
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καλοί φίλοι και εσµίξαµε µαζί. Σαν λαγουτιέρης αυτός. Κι όποιος λυράρης 

τύχει. Με το Μανόλη τώρα τελευταία είναι… παίζει πάλι µε το 

Φουντουλάκη, είναι ένας καλός λυράρης. ∆ουλεύει απάνω στη µουσική… ο 

Νίκος έχει κάνει κι άλλες δουλειές, δεν του βολεί να δουλέψει τη µουσική 

όπως...θέλει η µουσική κάποια εξέλιξη.  

Ερ. Από πού κατάγεται ο Νίκος; 

Απ. Είναι από τον Άγιο Κωνσταντίνο. «Νίκο έλα να κάνοµε µια πρόβα… πρέπει 

να κάνοµε πρόβα διότι χρειάζεται κι η πρόβα αυτή». Είχεν άλλες δουλειές, 

δε µπορούσε ν’ ασχοληθεί µαζί µου, ε, µε το γιο του τώρα, καλό είναι ν΄ 

αλλάζεις και λίγο το σχήµα. 

Ερ. Είκοσι πέντε χρόνια όµως ήσαστε µε το Λαµπάκη µαζί; 

Απ. Ναι. Είκοσι πέντε µαζί, πήγαµε και πάρα πολύ καλά… 

Ερ. Πόσα χρόνια ήσασταν σ’ εκείνο το σχήµα; 

Απ. Παλιά µε το Νίκο ήµασταν… εγώ, ο Νίκος, ο Αγγελάκης λοιπόν λόγω που 

‘χε σπάσει το χέρι του και τραγουδούσε αυτός. ∆εν τραγουδούσα εγώ. Του 

λέω Γιάννη «πάρε ένα λαγούτο, κάνε ‘κει πως παίζεις να τραγουδάς». Και 

κάναµε ένα συγκρότηµα πρώτο. Εγώ σαν λαγούτο που βοηθούσα τη λύρα, 

ο Νίκος ο Λαµπάκης σαν λύρα καλή, εντάξει, δε χρειαζόταν και το άλλο 

λαγούτο τόσο καλό, του ‘δειχνα εγώ του Γιάννη, γι αυτό είπα 

προηγουµένως ότι είµαι εγώ ο κάποιος που του ‘χει φερθεί… 

Ερ. Τον παρακινήσατε να παίξει λαούτο. 

Απ. Ναι. Μπράβο. Και κάναµε ένα καλό σχήµα. Ήµασταν τότε, πρέπει να είναι 

το ‘82, ‘83, ήµασταν το πρώτο συγκρότηµα στο Ρέθυµνος. Αυτό µπορεί να 

το επιβεβαιώσουν και κάποια άτοµα στο Ρέθυµνος άµα ρωτηθεί. Ήµασταν 

το πρώτο συγκρότηµα. Είχαµε κανονίσει να γράψουµε κι ένα δίσκο, αλλά 

δε µας αφορούσε ο δίσκος τότε τόσο όσο...είχαµε δουλειά πολλή. Πάρα 

πολλή δουλειά. Ήµασταν το πρώτο συγκρότηµα. Ε, κι ο Γιάννης κάποια 

στιγµή, παίξαµε έξη – εφτά χρόνια µαζί, το συγκρότηµα αυτό, έφυγε ο 

Γιάννης απ΄ το δικό µας συγκρότηµα, έπαιζε µε διαφόρους... 

Ερ. Εσείς πήρατε µετά άλλο λαουτιέρη στο συγκρότηµα; 

Απ. Ναι. Πήραµε κάποιον Βελονάκη στο δικό µας συγκρότηµα... 

Ερ. Μπήκαν κι άλλα όργανα µετά;  
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Απ. Ε, µετά µπήκαν κι άλλα όργανα, µπήκε τουµπερλέκι, µπήκε µια κιθάρα, 

ένας Πολίτης Κώστας ήταν η κιθάρα µας, µε διαφόρους… όποιος, εγώ κι ο 

Λαµπάκης κι όποιος άλλος έµπαινε µέσα δεν είχαµε κανένα πρόβληµα. 

Ερ. Ποια χρονολογία θυµάστε περίπου µπήκαν τα τουµπελέκια και οι κιθάρες; 

Απ. Πρέπει να ‘ταν το ‘88, ’87, κάπου ‘κει. Παίξαµε µε το Γιώργη το Βελόνη, 

παίξαµε έτσι δέκα χρόνια πρέπει να παίξαµε µαζί. Τα τρία κι όποιος 

έµπαινε µέσα, µε διάφορους µετά… Εγώ µε το Λαµπράκη µέχρι πέρυσι 

παίζαµε µαζί. Μέχρι πέρυσι 16 Ιανουαρίου. Από ‘κει και πέρα, είχαµε και 

µε το Γιώργη συνεργασία πριν, αλλά εγώ µε το Γιώργη και όποιος άλλος 

τύχει, δεν λέω ότι έχει συµβεί, αυτά δε λέγονται, αλλά τα συγκροτήµατα 

αυτά τυχαίνουνε. 

Ερ. Είναι δύσκολη η δουλειά να συνεργάζεσαι µε τόσους ανθρώπους τη νύχτα, 

να κάνεις τον κόσµο να γλεντάει, να είσαι πάντα άψογος; 

Απ. Είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Εγώ, να πω κάτι το οποίο… είχε πεθάνει ο 

πατέρας µου, είχα κλείσει γάµο, είχε πεθάνει ας πούµε, ήτανε Τρίτη και το 

Σαββάτο έπρεπε να παίξω σε γάµο. 

Ερ. Και πήγατε; 

Απ. Και πήγα στο γάµο, δεν ήθελα να πάω, µε παρακίνησε η µητέρα µου, λέει 

θα πας στο γλέντι διότι δεν έχει… ο πατέρας µου δε ξαναγυρίζει πίσω. 

Απλώς πρέπει να πας να ικανοποιήσεις και τους ανθρώπους που σ’ έχουνε 

καλέσει. Πήγα και είπα µια µαντινάδα «γελώ µα µέσα µου πονώ, δε θέλω 

να κατέµαι, ίντα ‘χω και µε τυραννά µήδε και ποιοι µου φταίνε». Ήταν µια 

µαντινάδα που µου ‘ρθε εκείνη τη µέρα. Την έβγαλα.  

Ερ. Μάλιστα… Εσείς πώς βλέπετε την εξέλιξη των λυράρηδων σήµερα; 

Απ. Πάµε πολύ καλά. 

Ερ. Των λαουτριέρηδων γενικά των σχηµάτων;  

Απ. Γενικά πάνε πάρα πολύ καλά. Η εξέλιξη πάει πάρα πολύ καλά. Οι παλιοί 

αν σηκωθούνε τώρα να δούνε τη νεολαία, δε µπορούν ν΄ αγγίξουνε καθόλου 

τα δάχτυλά τους. 

Ερ. Έχουν δεξιοτεχνία; 
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Απ. Πολλή… πάρα πολλή. Η νεολαία η καινούργια είναι… πάει πάρα πολύ 

καλά. Οι παλαιοί παίζανε τα δύο τους δαχτύλια. Εδώ τώρα οι καινούργιοι 

παίζουνε και τα τέσσερα δαχτύλια.  

Ερ. Όσον αφορά το συναίσθηµα; Την καρδιά; Το µερακλίκι; 

Απ. Όχι, υπάρχει και τώρα, υπάρχει είναι πληθώρα βέβαια και να πεις το 

µερακλίκι διψούσ’ ο κόσµος, δεν ήτανε κάθε µέρα. Όποτε το ‘βρισκε θε’ να... 

κοιτάξει να κάτσει δυο µέρες, τρεις µέρες, τέσσερις, όσες µπορεί. Τώρα 

βέβαια είναι κάθε µέρα. Κάθε µέρα γλέντι, όπου θες κάθε µέρα βρίσκεις 

γλέντι. Κάθε µέρα γάµος, κάθε µέρα βάφτιση κι όλα αυτά είναι κάπως 

λίγο βαρετό στον κόσµο και σε µας ακόµη, κουραζόµαστε περισσότερο, παρ’ 

όλο που τώρα υπάρχουν τα µηχανήµατα δεν κουράζεσαι τόσο. 

Ερ. Έχετε µαθητές; 

Απ. Όχι. Εγώ δεν έχω κι ούτε θέλω µαθητές. ∆ε µπορώ να τους δείξω. Γιατί 

όπως έχω κάνει µεγάλο χρόνο να µάθω, έτσι θέλουνε κι αυτοί χρόνο πολύ 

να τους µάθω. Και δε… έχω κι άλλες δουλειές, δεν ασχολούµαι µόνο µε την 

κρητική µουσική και η δουλειά αυτή θέλει υποµονή µεγάλη. Πολλή 

υποµονή. ∆εν την έχω να… να τόνε δείξω δε µπορώ. 

Ερ. Αν ξαναγεννιόσασταν θα θέλατε να ξαναµάθετε λαγούτο; 

Απ. Πολύ. Και θε’ να ‘µουνα πιο καλός, πιο καλός.. Γιατί θε’ να ‘χω καλύτερα 

ακούσµατα έχει τώρα και η καινούργια γενιά είναι καλύτερη από µας. 

Ερ. Μάλιστα… Έχετε παιδιά; 

Απ. Έχω τρεις κόρες κι ένα κοριτσάκι… 

Ερ. Το κοριτσάκι είναι; 

Απ. Η γυναίκα µου.  

Ερ. Η γυναίκα σας είχε ποτέ πρόβληµα που είσαστε οργανοπαίχτης; 

Απ. Όχι. Όταν την πήρα τη γυναίκα, το πρώτο πράµα που της είπα, της λέω η 

πρώτη µου αγάπη είναι το λαούτο. Κι η δεύτερη είσαι συ. Και το ‘χει 

καταλάβει ότι όντως εγώ µπορεί να ‘χω προβλήµατα, να ‘χω στενοχώριες, 

θα πάω να πιάσω το λαγούτο στο σπίτι µου να µου φύγουνε. Να µου 

φύγουνε, εντάξει άµα τ’ αφήσω µπορεί, θα ξανάρθουνε… αλλά τουλάχιστο 

για µισή ώρα µια ώρα που παίζω κάθε µέρα αν δεν έχω γλέντι θα παίξω, 

µισή ώρα θέλω κάθε µέρα, κάτι θα µου περάσει, θα µου φύγει. 
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Ερ. Αν έχετε στενοχώριες τι παίζετε; 

Απ. Πάντα αρχινάς από παραπονιάρικα, πάντα αρχινάς… καµιά φορά παίζω και 

είναι το µυαλό µου κάπου αλλού, αλλά το µυαλό µου θα ‘ρθει στη µουσική, 

θα µερακλωθώ, δε ξέρω αν είναι ωραίοι οι καινούργιοι αν αυτό το κάνουν. 

Εγώ θα παίξω… κατ’ αρχήν αν δεν πιω κι ένα κρασάκι δε µπορώ να παίξω. 

Θέλω να µερακλωθώ για να παίξω, να αισθάνοµαι ότι αυτό που παίζω το 

αισθάνοµαι µέσα µου. Τώρα οι καινούργιοι ανθρώποι δε ξέρω πώς το 

αισθάνονται, είναι πολλοί που παίζουν µηχανικά. ∆εν το αισθάνονται. Το 

γλέντι που θα πάω, ποτέ δεν έχω κοιτάξει λεφτά. Ποτέ των ποτών. ∆εν 

έχω κάνει έτσι να κοιτάξω τα λεφτά. Απλώς θέλω να ευχαριστηθώ εγώ 

πρώτος, όπως το παίζω το όργανό µου και ο κόσµος από κάτω. 

Ερ.  Ο κόσµος πού ρίχνει τα χρήµατα; Μπροστά στους οργανοπαίχτες; 

Απ. Ναι. 

Ερ. Στο λυράρη, στο λαουτιέρη; 

Απ. Όπου πρωτοπάει στην αρχή… πέσει στην αρχή ό,τι πέσει, εκεί πάνε γενικά 

τα λεφτά. Αλλά ποτέ δεν έχω κοιτάξει λεφτά γιατί είναι κι ένα χόµπι δικό 

µου, δεν είναι ότι ζω µε το όργανο. ∆ε ζω απ΄ το όργανο. Και δεν το χω 

επαγγελµατικά τελείως πάρει. Είµαι ερασιτέχνης - επαγγελµατίας. 

Ερ. Κάτι ενδιάµεσο. 

Απ. Ναι, ναι. Είναι η δεύτερή µου δουλειά, βέβαια, αλλά σαν δουλειά. Σαν 

χόµπι είναι το πρώτο. ∆ηλαδή η άλλη µου δουλειά… µπορεί να την 

παρατήσω, να πάω στο σπίτι, να παίξω µισή ώρα όργανο και να ξαναπάω 

στην άλλη µου δουλειά. 

Ερ. Ο κόσµος έτσι σας παραδέχεται, δηλαδή… έτσι όταν περνάτε απ’ το δρόµο 

και σας ξέρουνε, σας χαιρετάνε έτσι σαν… 

Απ. Με χαιρετάνε… είναι ορισµένα τραγούδια που ‘χω βγάλει και µε 

κοροϊδεύουν ας το πω έτσι… µε τα τραγούδια που χω βγάλει. Ή… δε ξέρω 

πώς να το εκφράσω. 

Ερ. ∆ηλαδή;  

Απ. Περνάω από κάπου µου λέει «γεια σου αγάπες ψεύτικες», ας πούµε. Έτσι ας 

πούµε «γεια σου Κρητικέ» µε το ψευδώνυµο του θείου µου, στο χωριό 

τουλάχιστον που µε ξέρουνε. 
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Ερ. Αυτή η αναγνώριση σας κάνει έτσι χαρούµενο; Ικανοποιηµένο; 

Απ. Βεβαίως µε κάνει. Ναι. Ή όταν έρθει κάποιος και λέει µπράβο ας πούµε που 

µας ευχαριστάς, παίζεις τόσο ωραία, το σύνολο του συγκροτήµατος που 

κάνουµε. Γιατί εγώ θέλω να είµαι στο σύνολο καλός. Προσπαθώ και τους 

άλλους που είµανε µαζί, ό,τι είµαι εγώ να ‘ναι κι ο άλλος και… γενικά όλοι 

µαζί να κάνουµε ένα σχήµα καλό. Αυτό είναι. ∆ε θέλω να είµαι ‘γω σαν 

πρώτο όνοµα, δεν το θέλω αυτό. Κι ούτε πρόκειται να γίνει. Όσους παίζοµε 

θέλω όλοι µαζί να το βγάλουµε να ‘ναι καλό. Ένα σύνολο καλό.  

Ερ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ που συµµετείχατε στο ερευνητικό 

αυτό πρόγραµµα, να είστε καλά…  

Απ. Καλά να ‘στε κι εσείς, ευχαριστούµε που µας εκαλέσατε και πάντα σε 

τέτοια να είστε. 

Ερ. Και τιµή µας. 

Απ. Καλά να είστε. 
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