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CD 1 

Ερ. Σήµερα 27 Οκτωβρίου έχουµε τη τιµή να συνοµιλούµε µε τον κύριο 

Ψαραντώνη. Το επίθετο σας είναι Ξυλούρης Αντώνης. 

Ξ.Α. Ναι, Ξυλούρης. 

Ερ. Ξυλούρης Αντώνιος του Γεωργίου. Κύριε Ξυλούρη κατάγεστε από µια 

µουσική οικογένεια, όλη η οικογένεια έχει βγάλει µουσικούς και εσείς 

έχετε µια ιδιαιτερότητα, έτσι, µια ιδιαίτερη χροιά. Το παίξιµό σας είναι 

χαρακτηριστικό ακόµα και σε όσους δεν γνωρίζουν από κρητική µουσική. 

Τους κάνετε και… να το πω έτσι απλά, αγαπάνε την Κρήτη µέσω των 

σκοπών που παίζετε. Πώς ξεκινήσατε να παίζετε λύρα, σε ποια ηλικία; 

Ξ.Α. Ε! από το ∆ηµοτικό ασχολούµαι. Άκουγα τους χωριανούς µου και µ’ άρεσε 

η λύρα, µπορώ να πω. Από δυο χρονών που άκουσα λύρα και αυτό την είχα 

αγαπήσει και έλεγα σαν παιδί ότι θα µάθω να παίζω λύρα. Και έτσι έγινε. 

Έµαθα και γρήγορα. Απ’ την Πέµπτη τάξη του ∆ηµοτικού έπαιζα λύρα. 

Άκουγα τον Μανουρά, τον Καλοµοίρη, τον Πασπαράκη, τον Στραβό τον 

ελένε, ένας Προσύς, τον Νίκο, βέβαια που ήτανε µετά από αυτούς, έπαιζε ο 

Νίκος, πήρα και του Νίκου τη λύρα και έµαθα.  

Ερ. Ο Νίκος ήτανε αδερφό σας; 

Ξ.Α. Ναι.  

Ερ. Ναι, για τον αδερφό του λέει. 

Ερ. Ο πατέρας σας έπαιζε κάποιο όργανο; 

Ξ.Α. Όχι, δεν έτυχε να έπαιζε αλλά αυτός τραγουδούσε. Και χόρευε και ωραία. 

Αν έπαιζε θα ήτανε από τση καλύτερους. Αλλά δεν έτυχε. Είναι πολλοί 

άνθρωποι που έχουνε µεγάλο ταλέντο, καλλιτέχνες και δεν 
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απασχολήθηκαν µε όργανο. Είναι πάρα πολλοί. Και µε αυτούς, όταν τους 

συναντάµε, τους βλέπαµε και µας µαθαίνανε για παράδειγµα παλιά 

πράγµατα, πώς παίζανε αυτό το σκοπό, παρόλο που δεν παίζανε όργανο. 

Έχω πάρει από πολλούς πολλά πράγµατα. Από πολλούς ανθρώπους που 

δεν έτυχε να παίζουνε όργανο και βέβαια είναι πολύ καλοί παίκτες.  

Ερ. Έτσι, τα πρώτα βήµατα ποιος σας τα έδειξε; Πώς να κρατάτε το όργανο, 

πως το κουρδίζουνε; 

Ξ.Α. Μια φορά παίζαµε µε τα παιδιά κρυφτό, που λένε, στο χωριό και τρέχαµε. 

Και έτρεχα εγώ να κρυφτώ και µπαίνω σε ένα καφενείο µέσα το οποίο 

επειδής δεν ήτανε κανείς µέσα στο καφενείο, µπήκα µέσα στο καφενείο και 

εκρύφτηκα. Ούτε ο καφετζής ήτανε, είχε βγει όξω τον είδα ότι είχε βγει 

όξω. Και είχε µια λύρα στον τοίχο, ένα λυράκι, και ξεκρέµασα τη λύρα και 

την πείραζα έτσι και την κούρδισα. Μόνο που άκουγα τώρα πώς 

κουρδίζεται και άµα κουρδίσει κάπως η λύρα βγάνει κάποιο ωραίο ήχο, 

τεντώνεις έτσι τις χορδές και µπαίνει ο καφετζής και µε παρακολούθεναι, 

αλλά µόλις τον είδα εγώ εφοβήθηκα και άφηκα τη λύρα για να φύγω. 

«Κάτσε» λέει, «κάτσε», λέει. «Κάθισε», λέει, «παίξε». 

 (∆ιακοπή) 

Ερ. Λοιπόν, έλεγες και το λυράκι που είχες δει εκεί… 

Ξ.Α. Ναι, και µου έλεγε ο καφετζής «κάτσε», λέει «παίζε, ωραία ήτανε». Εγώ 

άφησα τη λύρα και έφυγα. Τότες επρωτόπιασα λύρα, µετά που έµαθε ο 

Νίκος και έπαιζε, την έπαιρνα τη λύρα του και την επείραζα, και µου λέει 

«πρόσεχε να µην κάνεις ζηµιά». Εντάξει να πεις τώρα ότι εµάθαινα και 

ξέρω ‘γω… έτσι έµαθα…  

Ερ. Την εποχή εκείνη εκτός από την δική σας τη γνωστή οικογένεια και τα 

ονόµατα που είπες στο χωριό, ακουγόντουσαν άλλοι λυράρηδες από την 

υπόλοιπη Κρήτη, όταν ήσασταν παιδιά; 

Ξ.Α. Βεβαίως, µετά ακούγαµε και αυτούς που βρήκαµε εµείς και βγάζανε 

δίσκους. Τον Σκορδαλό, τον Μουντάκη, τον Κλάδο, σπουδαίοι παίκτες, 

σπουδαίες καλλιτέχνες, τους ακούγαµε. Μετά απίς εµεγάλωσα εγώ άκουσα 

και τση πιο παλιούς που δεν µου είχε πει κανείς. 

Ερ. Όπως; 
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Ξ.Α. Ο Χαρίλαος, ο Καρεκλάς, του Μαρκογιάννη ο πατέρας, ο Καλογρίδης, 

αυτοί ήταν πολύ καλοί παίκτες. Μου έδωσαν άλλη εικόνα, άλλη µια 

Κρήτη… Όταν άκουσα τον Καρεκλά και έπαιζε τον Χαρίλαο σαν να είδα 

ότι χόρευε η Κρήτη. Εδώ είναι η ουσία. Και προσπάθησα να κάνω αυτόν 

τον τρόπο που παίζανε. 

Ερ. Οι δικές σου, οι πρώτες αντιδράσεις, όχι ο δρόµος που ακολούθησες µετά 

είναι γνωστός σε όλους µας, οι αρχικές σου επιδράσεις δηλαδή από ποιους 

ήτανε; 

Ερ. Ποιος σας άρεσε; 

Ερ. Στη λύρα. Ποιον όταν άκουγες έλεγες ότι σε αυτόν θέλω να µοιάσω; Όταν 

ήσουνα παιδί, όταν ξεκινούσες τη λύρα; 

Ξ.Α. Από τσι πολλούς που παίζανε κάποια πράγµατα και µ’ αρέσανε. Να πω 

την αλήθεια, µ’ αρέσανε όλοι αυτοί, αλλά κάτι σαν να µου έλειπε. Κάτι και 

ό,τι και µουσική και αν ακούσω µου φαίνεται ότι κάτι θέλει. ‘Όσο και αν 

τη στολίζεις τη µουσική και την κεντάς και την αυτοσχεδιάζεις, όλο και 

κάτι λείπει.  

Ερ. Μικρός άκουγες άλλο είδος µουσικής εκτός από τα κρητικά; 

Ξ.Α. Ναι. Εγώ παίζω πολλά πράγµατα ξένα. Τότες θυµάµαι στο Ηράκλειο και 

χορεύανε τον… ευρωπαϊκά, που πήγε ο Νίκος µε τον Καλοµοίρη, νεαρά 

παιδιά τότε, που αυτοί το παίξανε εξέλιξη στο Κάστρο, Κάστρο το λένε το 

Ηράκλειο, και χορεύανε ευρωπαϊκά βαλς, σάµπες, ρούµπες… 

Ερ. Τα οποία τα παίζανε µε τη λύρα. 

Ξ.Α. Ναι, όλα τα παίζανε, αλλά µετά τα παρατήσανε. Μετά αρχίσανε αυτοί στο 

Ηράκλειο και τση παίρνανε και παίζανε πέρα – δόθε, κάποιοι από τα 

Ανώγεια, κάποιοι από διάφορα χωριά, και σιγά- σιγά ανοίχτηκε το κέντρο 

«Ερωτόκριτος» και πήγαινε ο κόσµος και τση άκουγε και σιγά - σιγά 

ανοίχθηκε και άλλο Κρητικό κέντρο στο Ηράκλειο… όλοι στην επαρχεία 

ακούγανε την παράδοση… στο Ηράκλειο. Έτσι επέρασε αυτό. Και φέρνουνε 

τις ντισκοτέκ, τα κοµπρεσέρια αυτά. Πηγαίνανε τα παιδιά και 

κουνιούντανε, χωρίς τέχνη, χωρίς τέχνη µουσική σχεδόν, κοµπρεσέρ, και 

λέγαµε και αυτό θα περάσει. Επέρασε κι αυτό και ήρθαν τα µπαράκια, 

γεµίσαν τα µπαράκια, άδειασαν τα µπαράκια, και φωνάζουνε εµένα σε όλη 
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την Ελλάδα εδώ παντού, να πάω να γεµίσω τα µπαράκια. Αυτό τι λέει; Η 

παράδοση αντιστέκεται πάντα. Η φωνή του λάου, η τέχνη του λαού. Τα 

άλλα περνούν και αντιστέκεται η παράδοση γιατί εκεί είναι η ουσία. Ε; 

Ερ. Πότε έπαιξες επαγγελµατικά; 

Ξ.Α. ∆εκατριών χρονών σε ένα γάµο στο χωριό µου, τα Ανώγεια.  

Ερ. Στα Ανώγεια, πού; 

Ξ.Α. Στα Ανώγεια. Ανώγεια. Έπαιξα σε ένα γάµο δεκατριών χρονών που ήθρεν 

ο γαµπρός, εµείς παιδιά γυρίζαµε τη νύχτα κάθε βράδυ και τραγουδούσαµε, 

παίζαµε τη λύρα, σχεδόν κάθε βράδυ αυτό γινότανε και µας βάζανε και οι 

ανθρώποι µέσα. Μας βάζανε µέσα στα σπίτια τους και βγαίνανε από τα 

παράθυρα και ακούγανε. Τότες ήµασταν µια παρέα και τραγουδούσαµε 

ωραία τα παιδιά.  

Ερ. Με ποιους βγαίνατε; Θυµάστε ονόµατα; 

Ξ.Α. Με ένα Ξυλούρη ξάδερφό µου, Κώστα Ξυλούρη, µε ένα Βιτώρο Μιχάλη, 

Σταυρακάκης… ένας Σταυρακάκης ο Χαράλαµπος και άλλοι. Άκουσε, 

λοιπόν, αυτός οπού θέλε να στεφανώσει και τ’ άρεσε, και νόµιζε ότι ήθελε 

να κάνει… (γελάει) και του λένε «ποιον θα καλέσεις στο γάµο»; «Τον 

τάδε». «Άσε, ρε, αυτό είναι παιδί. Θα σου βγάλει το γάµο;», λέει. Και 

έρχεται στην γειτονιά µας στο πέρα χώρι και ήµασταν παιδάκια και 

κουβεντιάζαµε στο προαύλιο της εκκλησίας και µου λέει «εσύ θα έρθεις να 

παίξεις στο γάµο, µου». «Πότε;», του λέω. Ενόµιζα πως µου έλεγε αστεία 

και µου λέει «ακούς µωρέ; θα έρθεις να παίξεις στο γάµο µου». 

Ερ. Εσύ φορούσες κοντά παντελόνια, τότε; 

Ξ.Α. Ναι. «Θα έρθεις στο γάµο µου», είπε. Γελούσανε δα τα παιδιά. Νοµίζανε ότι 

µας έκανε πλάκα. «Ακούς; θα έρθεις να παίξεις στο γάµο». Λέω, µια 

στιγµή τον είδα ότι τον λέει στην αλήθεια. Πάει του πατέρα µου και του 

λέει «Μπάρµπα, θα έρθει το κοπέλι να παίξει στο γάµο». Και του λέει 

«άµε βρε παιδί µου να βρεις ένα λυράρη να σου κάνει το γάµο και άσε το 

κοπέλι». Να σου κάνει το γάµο. Λέει «θα έρθεις και εσύ εκειά. Θα έρθεις 

και εσύ» του λέει «µπάρµπα, το κοπέλι µ’ αρέσει ετσιά που παίζει και να 

µη λέµε πολλά λόγια». Επήγαµε στο γάµο και ήξερα εγώ όλους τους 

χορούς και το θυµάµαι ήτανε το πιο ωραίο γλέντι στη ζωή µου. Έτσι 
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νιώθω. Και αν γραφότανε τότες έτσι ‘πως έπαιζα αυτό θα άκουγα. Την 

προσπάθεια αυτή… 

Ερ. Ποιος σε συνόδευε;  

Ξ.Α. Ο Γιάννης ο αδερφός µου µε ένα µαντολίνο, κοπέλι και αυτός τότε. Και 

ήτανε µια παρέα απ’ τις κορφές στο Μαλεβίζι στο γάµο καλεσµένοι και 

µου λένε «θα έρθετε το Σαββάτο στις Κορφές να παίξετε σε µια 

αρραβώνιαση»; Εκειά έχει και µερακλήδες ανθρώπους. Λέω και εγώ ναι, 

είχα και τα στήθια µου γεµάτα λεφτά, λέω και εγώ από µέσα µου αστεία 

λένε. Ναι, τελικά δεν ήτανε αστείο και λέω του πατέρα µου εγώ θα πάω 

του λέω στις Κορφές. Να πας παραγγελιά των ανθρώπων εκειά, ‘ξάµας 

εµάς. Πήγαµε στις Κορφές και κάτσαµε µια βδοµάδα και κάθε βράδυ 

γλεντίζαµε. Τι ωραία χρόνια ήτανε τότες σας. Και έτσι σιγά - σιγά από δω 

και από ‘κει εγενίκαµε κάπως γνωστοί και συνεχίζοµε ακόµα.  

Ερ. Είναι βέβαια γνωστή η πορεία του κάθε ενός ξεχωριστά από την 

οικογένεια. Το ερώτηµα που έχω να κάνω είναι το εξής: Είναι περιττό να 

τονίσουµε την φήµη που είχε ο Νίκος όχι µόνο πανελλήνια αλλά και στο 

εξωτερικό, τη δική σου φήµη που επίσης είναι το ίδιο και έξω από την 

Ελλάδα γνωστή, συµβαίνει να ξέρω και το Γιάννη. Το ερώτηµα που έχω να 

κάνω, από την ίδια οικογένεια από το ίδιο περιβάλλον πώς βγαίνουνε τρεις 

άνθρωποι που έχουνε τόσο ξεχωριστή προσωπικότητα ο καθένας; 

Ξ.Α. Γιατρέ, δυο πράγµατα… 

Ερ. Καταρχήν είναι αλήθεια αυτό που λέω, η διαπίστωση αυτή; 

Ξ.Α. Ναι, είναι. 

Ερ. Ο καθένας από σας έχει µια ξεχωριστή προσωπικότητα, και η οποία τέλος 

πάντων είναι το ίδιο γνωστή και το ίδιο επιτυχηµένη και το ίδιο 

καθιερωµένη. Είναι γνωστά αυτά τα πράγµατα. 

Ξ.Α. Είναι χαρακτήρες η µουσική. Όταν είναι ο χαρακτήρας είναι καλός του 

ανθρώπου και βγάνει ουσία και ήθος. Γεννιέται ο άνθρωπος, δεν µπορεί να 

γίνει. ∆εν µαθαίνονται αυτά. Ή το έχει ή δεν το έχει. Και πώς το έχει. 

Ούτε πουλιέται ούτε αγοράζεται. Είναι… δυο πράγµατα στο κόσµο δεν 

µοιάζουν ποτέ. Καθένας έχει το δικό του.  



 6

Ερ. Εσένα τι σε έκανε να κάνεις αυτή τη τοµή, να είσαι δηλαδή παραδοσιακά 

τόσο σωστός και συγχρόνως να βγάλεις αυτό το ιδιαίτερο να ξεχωρίσεις µεν 

από την παράδοση αλλά να µην την απαρνηθείς και να µην την προδώσεις 

ποτέ.  

Ξ.Α. Είναι αυτός ο χαρακτήρας µου. Είναι θέµα χαρακτήρα. Εγώ κάνω συνεχώς 

καινούρια µουσική το οποίο δεν µοιάζει µε τίποτα, τα οποία τα βάζουµε σε 

χορογραφίες. Το παζάρι στο Παρίσι είναι δική µου µουσική η οποία δεν 

µοιάζει µε τίποτα. Μπαλέτα, ένα ζευγάρι Γερµανοί ήθελαν να µε 

γνωρίσουνε γιατί η κόρη τους λέει είναι χορογράφος και ήρθανε να µε 

δούνε και εχόρεψε σε ένα φεστιβάλ δική µου µουσική και πήρε το πρώτο 

βραβείο και ήρθαν να µε δούνε. Σε πολλά µπαλέτα έχουνε κάνει χορογραφία 

τη µουσική µου. Αλλά µένει όµως και µεγαλώνει η µουσική του τόπου, 

λένε ότι είναι από ‘δω η µουσική αυτή. Αλλά δεν είναι ούτε συρτός ούτε 

πηδηκτός ούτε τίποτα. ‘Ντάξει; ∆εν είναι στάσιµη η µουσική. Εβρίκαµε 

αυτά πρέπει να τα προσέχουµε αυτά που µας αφήκανε οι πρόγονοι µας, 

καλά να είναι, να τα σεβόµαστε, να τα στολίζουµε ακόµα, να βάζουµε κάτι 

ακόµα και να τα παίζοµε αλλά να γίνεται και καινούρια µουσική. 

Καταλαβαίνεις, δεν σταµατάει η µουσική.  

Ερ. Αυτή την καινούρια µουσική που λες νιώθεις ότι πρέπει να έχει κάποιους 

περιορισµούς; ∆ηλαδή να βαδίζει πάνω σε ένα κορµό που να µην ξεφύγει 

από την παράδοση ή µπορεί να είναι τελείως ελεύθερη; 

Ξ.Α. Ελεύθερη. Εγώ την έχω ελεύθερη. Άµα µου πεις τώρα παίξε αυτό το 

κοµµάτι» και µετά µου πεις «ξαναπαίχτο», θα βγεις αλλιώς. Πάλι το ίδιο 

αλλά αλλιώς θα στέκεται. 

Ερ. Ναι, αλλά νιώθεις ότι κάτι σε κρατάει σταθερά κάπου; Μια βάση σταθερή; 

Ξ.Α. Βεβαίως, µια βάση. Ο παλµός. Ο παλµός δεν µαθαίνεται. Ο καλλιτέχνης, 

το συναίσθηµα δεν γράφεται στο χαρτί να το διαβάσει ο άλλος και να το 

αποκτήσει. ∆εν γίνεται αυτό το πράµα. Ο άνθρωπος που γεννάει µουσική, 

το ‘χει. Το έχει η µήτρα. Αυτός που έχει µήτρα και γεννάει µουσική παίζει 

και τα παλιά και τα κάνει δικό του κτήµα. Τα παίζει µε το καλό του 

χαρακτήρα και το κάνει και το παλιό δικό του, σαν να ‘ναι δικό του. 

‘Ντάξει; 
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Ερ. Μάλιστα. Ειρήνη; 

Ερ. Ποιες άλλες οικογένειες έτσι στα Ανώγεια υπήρχανε που ήτανε γνωστές; 

Ξ.Α. Μουσικά; Πολλές. Οι Σκουλάδες, οι Πασπαράκηδες, Σαλούστρηδες, 

Μανουράδες, πολλές οικογένειες έχουµε µουσικούς στα Ανώγεια. Και 

ωραίους. 

Ερ. Εσείς µέχρι πότε κάτσατε στα Ανώγεια; ∆ηλαδή πείτε µας λίγο την 

πορεία σας, τις µετακινήσεις σας, πού ζήσατε; 

Ξ.Α. Στα Ανώγεια.  

Ερ. Μέχρι ποια ηλικία; 

Ξ.Α. Μέχρι τα είκοσι µου χρόνια, περίπου και εκεί ζω, πάω ταχτικά. Τώρα µε 

τη δουλειά µετακινούµαστε. Έχω πάει σε όλο τον κόσµο σχεδόν. Έχω πάει 

στα καλύτερα φεστιβάλ στο κόσµο. Στην συνάντηση των πέντε Ηπείρων 

εγώ πήγα. Και πήρα και την καλύτερη θέση εκειά πάλι. Τελευταίο µε 

βάνουνε και παίζω και γίνεται το µπουµ… Και προχθές πήγα στην 

Ανατολική Γερµανία. ∆εν είχα πάει ποτέ στην Ανατολική Γερµανία σε 

ένα µεγάλο φεστιβάλ. Πολύ µεγάλο. Πριν ένα µήνα και βάλε. Ενάµιση. 

Ερ. Σαν εκπρόσωπος της Ελλάδας; 

Ξ.Α. Με καλούν αυτοί. Αυτοί.  

Ερ. Ναι. 

Ξ.Α. Αυτοί µε καλούνε. Από ‘δω δε… δεν γίνεται τίποτα.  

Ερ. Θέλω να πω, της Ελλάδας ή της Κρήτης; 

Ξ.Α. Της Ελλάδας.  

Ερ. Είχε και άλλα παραδοσιακά συγκροτήµατα από την Ελλάδα; 

Ξ.Α. Όχι, κανένα.  

Ερ. Μόνο εσύ. 

Ξ.Α. Ναι. Στην άλλη συνάντηση των Ηπείρων πάλι δεν είχενε κανένα, µόνο 

εγώ. Ένα από κάθε κράτος.  

Ερ. Ποια χρονιά αρχίσατε να βγάζετε δίσκους, να ηχογραφείτε δίσκους; 

Ξ.Α. Το ’65. Με πήρε ο Νίκος και γράψαµε δίσκο. Στην…Τζουκµποξ, µετά µε 

πήγε στην Κολούµπια και σε άλλα, και στην Φίλιπς έχουµε γράψει, σιγά - 

σίγα γράφαµε. 

Ερ. Πόσους δίσκους έχετε γράψει συνολικά; 
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Ξ.Α. Μια εικοσαριά έχουµε γράψει.  

Ερ. Στο πρώτο σας δίσκο θυµάστε τι σκοπούς είχατε παίξει; 

Ξ.Α. Ναι. Αυτά τα είχα βγάλει από µικρός. Πιο µεγάλος τα έγραψα. Σκέφτηκα 

να σε αρνηθώ, Γιάντα έσε νύχτα σκοτεινή, Έφυγες ένα βράδυ, αυτά είναι 

από την παιδική µου ηλικία. Και τα παίζαµε και στο χωριό και τα 

τραγουδούσαµε µε τα παιδιά που λέγαµε.  

Ερ. Θυµάστε µε ποιους µπασαδόρους, µε ποιον ή µε ποιους οργανοπαίκτες 

παίξατε; 

Ξ.Α. Με το Γιάννη τον δικό µας. Αυτός ήτανε στην Αθήνα. Με το Γιάννη, το 

Φασουλά αυτούς που είναι στο χωριό… Αυτούς που είναι στο χωριό, λες; 

Και µετά µε πολλούς.  

Ερ. Καταρχήν.  

Ξ.Α. Με όλους, το Φουκάκη, τον Χατζάκη, πολλούς, το Λιάππα τον Κώστα. 

Ερ. Καταρχήν στην αρχή µας είπατε ότι το πρώτο σας γλέντι µε µαντολίνο. 

Ξ.Α. Ναι. 

Ερ. Με συνοδεία µαντολίνου. Λαούτου; 

Ξ.Α. Λαούτο, όχι, δεν είχα τότες. ∆εν υπήρχαν εκείνη την εποχή λαούτα. 

Ερ. Πότε βάλατε λαούτο; 

Ξ.Α. Το λαούτο το γνώρισα εγώ από τον Κουµιώτη το Γιώργη στα Ανώγεια 

τον έφερε ο Νίκος και βάλανε στο δρόµο εις απάνω ένα µεγαφωνάκι 

τετράγωνο και βγήκα εγώ στην ταράτσα και άκουγα το λαούτο µε τη 

λύρα. Και µου άρεσε πολύ το λαγούτο.  

Ερ. Περίπου ποια χρονιά ήτανε αυτό, θυµάστε;  

Ξ.Α. Αυτό θα ήτανε το ‘59 – ‘60.  

Ερ. Το πρώτο δισκάκι που βγάλατε είχε συνοδεία, σας συνόδευαν, µε λαούτο; 

Ξ.Α. Ναι, µε λαούτο. 

Ερ. Με ένα ή δύο; 

Ξ.Α. Ο Γιάννης, όχι, µε ένα, µε ένα λαούτο.  

Ερ. Το σηµερινό σχήµα σας ποιο είναι; Ποιοι σας συνοδεύουν; 

Ξ.Α. ∆υο λαούτα, κρουστά, ούτι, αυτά. Και παίζω και εγώ διάφορα όργανα, 

διάφορες λύρες, µαντολίνο, τζουρά, αναλόγως τι θα παίξω.  

Ερ. Συνεργάζεστε µε συγκεκριµένους µουσικούς αυτή την περίοδο;  
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Ξ.Α. Ναι. Με συγκεκριµένους. Με τον Μαρκογιάννη συνεργάζοµαι πολλές 

φορές, τον Γιώργη το γιο µου, τον Λάµπη, τη Νίκη την κόρη µου που 

τραγουδεί και παίζει… Θα ‘ρθει αναλόγως πού θα πάω να παίξω. Και αν 

θέλει να έρθει. Έρχεται όµως. Άµα είναι συναυλία, µουσική σκηνή, έρχεται 

το παιδί, η µικρή.  

Ερ. Τα παιδιά σας ξέρουνε… 

Ξ.Α. Παίζουνε όλα τα όργανα και ο Χαράλαµπος και ο Γιώργης και η Νίκη 

παίζει διάφορα παίζει κρουστά, παίζει µαντολίνο. 

Ερ. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις σχολή µουσικής, να διδάξεις; 

Ξ.Α. Όχι. Ποτέ µου.  

Ερ. Ο λόγος; 

Ξ.Α. Ο λόγος, εγώ λέω στα παιδιά να ακούνε και να κάνουνε θεωρία την αρχή 

πώς να παίζουνε το όργανο, χρειάζεται. Και άµα µάθουνε, να παίζει µοναχό 

του, να ακούει µουσική και να βγάλει τον χαρακτήρα του. Να ψάχνει τον 

εαυτό του. Να βγάλει το χρώµα του, αυτό λέω και εγώ και έτσι έµαθα και 

εγώ. Χρειάζεται το µάθηµα ένα διάστηµα να µάθει να παίζει και ύστερα 

µοναχό του. Να πάρει το δικό του δρόµο.  

Ερ. ∆ηλαδή αυτές οι σχολές που υπάρχουνε αυτή τη στιγµή, τι πιστεύεις για 

αυτές τις σχολές της λύρας; 

Ξ.Α. Καλύτερα να ακούνε τα παιδιά καλά ακούσµατα πάρα να ακούνε όχι καλά 

και να του λένε «κάνε αυτό, κάνε αυτό». Στην αρχή είπαµε «κάνε αυτό, 

έτσι θα παίζεις το όργανο, έτσι το κουρδίζεις, πώς λένε την µία κόρδα, πώς 

λένε την άλλη» και αφού του µάθεις το παιδί να παίζει τη λύρα, το όργανο, 

ό,τι όργανο είναι και µετά έµαθες παιδί µου; Άκου τώρα ό,τι σου αρέσει 

και απ’ όπου να ‘ναι και µάθε να το παίζεις, να τραγουδάς, να το παίζεις 

και αν κάνεις λάθος… ξανά και ξανά.  

Ερ. Κύριε Ψαραντώνη, παίζετε διαφορετικά όταν παίζετε σε µία µουσική 

σκηνή και όταν παίζετε σε έναν άλλο χώρο, σ’ ένα γλέντι; 

Ξ.Α. Ναι. Όταν παίζουµε σε γλέντι, είναι γλέντι. Είναι χοροί, χορεύουνε, 

φωνάζουνε, ξέρεις τώρα, το χαβαλέ.  

Ερ. Εσένα ποιο σου αρέσει καλύτερα; 

Ξ.Α. Εµένα µου αρέσει να µε ακούνε, να µην µιλεί άνθρωπος. 
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Ερ. Και όπου και αν είναι, ε; 

 (γελάνε) 

Ερ. Ποιες περιοχές της Κρήτης… 

Ξ.Α. Όταν παίζουµε σε γάµο και φωνάζουνε κι αυτό, είναι ωραίο, είναι και αυτό 

στο παιχνίδι.  

Ερ. Ποιες περιοχές της Κρήτης, από την Κρήτη λέµε τώρα αν δηλαδή σου 

κάνουν µια πρόσκληση, πού θα χαρείς περισσότερο άµα σου πουν να πας να 

παίξεις; Εξαιτίας του κόσµου που θα υπάρχει, εννοώ, µε βάση αυτό που 

είπες. ∆ηλαδή πού σέβεται ο κόσµος, όχι εσένα, εσένα σε σέβονται παντού, 

αλλά πού σέβονται τη µουσική παραπάνω; 

Ξ.Α. Στην Κρήτη; 

Ερ. Ναι.  

Ξ.Α. Εγώ νοµίζω παντού τη σέβονται στην Κρήτη, υπάρχουν παντού ανθρώποι. 

Ερ. ∆εν µπορεί να µην χαίρεσαι εσύ κατά βάθος κάπου.  

Ξ.Α. Στα Σφακιά µ’ αρέσει. 

Ερ. Α! Έτσι. Σφακιά. Ο λόγος ποιος είναι για τα Σφακιά; 

Ξ.Α. ∆εν ξέρω τι µου µεταδίδουνε αυτοί οι άνθρωποι. Κάτι µου µεταδίνουνε το 

οποίο είναι σεβαστό και το σέβοµαι. Σαν να ξέρω πού κάθοµαι, πού µιλώ. 

Μου λέγανε να πάω να κάνω ένα δίσκο ριζίτικα, χρόνια πολλά, και εγώ το 

σκεφτόµουν. Και δεν είναι δικά µου να πάω να τα παίξω κι εντάξει. Είναι 

µια ιστορία ενός µουσικού οργάνου… Και απίς αποφάσισα να πάω και 

πήγαινα εκειά και έπαιζα και αυτό και µου λέγανε ανθρώποι που τα λένε 

ωραία µε τον τρόπο σου να πούµε να τα περάσεις στον κόσµο… επήγα. 

Επήγα πολλές φορές. Είναι τόσα πολλά που δεν τα ξέρω. Στο CD έχω δύο – 

τρία – τέσσερα γνωστά, τα άλλα δεν τα ήξερα. Όπου και αν ακούσω 

µουσική, ντάξει, θα κάτσω και θα τη µάθω, το κάθε τραγούδι που… δεν 

ήξερα από ‘κει τίποτα σχεδόν. Και πήγαινα και µου τα µουρµουρίζανε και 

τα έγραφα και τα άκουγα και τα µάθαινα. Με πηγαίνανε και σε ένα γέρο 

ενενήντα οχτώ χρονών πέθανε. Εκατό χρονών και. Γέροντας µε τα γένια 

του και µου τα τραγουδούσε, του έλεγα «άντε µπάρµπα να βγεις έξω να τα 

πεις εσύ, να ξεµπλέξοµε γιατί έτσι που τα λες». Πράγµατι, έτσι ήτανε. 

Ερ. Με το στόµα τα έλεγε; 
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Ξ.Α. Ναι.  

Ερ. Με το στόµα. Με ντίλρι - ντίλρι, δηλαδή; Πώς; 

Ξ.Α. Μοναχός τα έλεγε. Του λέω «να ξεµπλέξω που τα λες ωραία». Μου λέει 

«εγώ είµαι γέρος, αυτά να τα λες να τα µάθουνε οι ανθρώποι να 

µορφωθούνε γιατί είναι αµόρφωτοι». Έτσι µου έλεγε. 

 (Γελάει) 

 Σου λέει «άµα δεν ξέρουνε αυτά, τι διάολο να ξέρουνε»; Αυτή ήταν η 

γνώµη του. (Γελάνε) 

Ερ. Το ριζίτικο εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να τραγουδιέται, έτσι, χωρίς όργανα 

όπως το έχουνε αυτοί; 

Ξ.Α. Ναι, χρειάζεται. 

Ερ. Χρειάζεται. 

Ξ.Α. Πίσω, µια σιωπή της µουσικής… 

Ερ. ∆ιακριτική έτσι… 

Ξ.Α. Να δίνει κάποιες φωνές, να τις αγριεύεις κάπως. Έτσι το έκαµα εγώ. Ναι, 

χρειάζεται η µουσική παντού. 

Ερ. Είχα ακούσει ότι επήγα στα Χανιά να µάθεις τον Ενάντιο, το συρτό; Είναι 

αλήθεια; 

Ξ.Α. Ποιο συρτό; 

Ερ. Τον Ενάντιο που λένε αυτοί.  

Ξ.Α. Έχω µάθει πολλά συρτά µα τον Ενάντιο δεν τον άκουσα ακόµη. Μπας και 

µου τόνε λέγανε αλλιώς; 

Ερ. Κόντρα; 

Ξ.Α. Πολλά ονόµατα λένε, δεν τα θυµάµαι τώρα. 

Ερ. Αυτό δείχνει το σεβασµό σου δηλαδή σε κάποια µελωδία και αυτό µου είχε 

κάνει εντύπωση. Ασχολήθηκες ειδικά µε αυτό το πράγµα. Ενώ θα 

µπορούσες να το ακούσεις να το βρεις γραµµένο και τα λοιπά που είναι µε 

κάτι µε αυτό που λέµε µε το ριζίτικο τραγούδι.  

Ξ.Α. Από το ένα µέρος στο άλλο, από το ένα χωριό στο άλλο, το τραγούδι κάτι 

ακούς να πούµε, είναι το ίδιο βέβαια, αλλά κάτι ακούς που αλλάζει κάτι. 

Ερ. Εσείς τι τραγούδια έτσι προτιµάτε να τραγουδάτε όταν βρίσκεστε σε κέφι, 

σε έκσταση; 
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Ξ.Α. Απ’ όλα τα κρητικά µ’ αρέσει. Να πω ριζίτικα, αµανέδες, συρτά, πηδηκτά, 

όλα µ’ αρέσουνε. Τα ριζίτικα µ’ αρέσουνε πολύ. Πολύ δύσκολα. 

Ερ. Χορεύετε; 

Ξ.Α. Ναι. Χορεύω, α, ξέρω, δεν χορεύω… Τα ριζίτικα είναι η βυζαντινή µουσική. 

Αυτή είναι παλιότερη µουσική απ’ τσι άλλες. Και ο πρώτος ήχος της 

βυζαντινής µουσικής, µου έλεγε και ένας ψάλτης γέρος από τη 

Θεσσαλονίκη, ο Πρώτος ήχος της βυζαντινής µουσικής είναι ο Σε ψηλό 

βουνό.  

Ερ. Είναι ο; 

Ξ.Α. Σε ψηλό βουνό.  

Ερ. Μάλιστα.  

Ξ.Α. Και µου έψελνε. Και µου έψελνε. Αυτά είναι πολύ παλιά, λέει, αιώνες και 

παλιά λέει. Χιλιάδες χρόνια, οι µουσικές αυτές της Κρήτης. Ο πηδηχτός, 

που λένε ο Ανωγειανός πηδηχτός, ήταν των Κουρητών. Ο χορός, µε τις 

κινήσεις του, χτυπούσανε και τα πόδια, και έµεινε στ’ Ανώγεια, αυτός ο 

πηδηχτός.  

Ερ. Βιολί είχε καθόλου στην περιοχή του Ηρακλείου τα χρόνια τα πρώτα; 

Ξ.Α. Περιοχή Ρέθυµνο, εγώ είµαι νοµός Ρεθύµνης. 

Ερ. Όταν άρχισες που πήγαινες στο Ηράκλειο. 

Ξ.Α. Πώς δεν υπήρχανε βιολιά; 

Ερ. Ποιοι ήτανε βιολάτορες τότε, θυµάσαι ονόµατα; 

Ξ.Α. Ο Αβησσινός… δεν θυµούµαι τα ονόµατά τους. Έχω γνωρίσει κάποιους.  

Ερ. Και στο Ρέθυµνο δεν είχε βιολιά, ποτέ. Μάλιστα.  

Ξ.Α. Καλά αυτά ήρθανε τώρα. Εκατό χρόνια, εκατόν πενήντα, πες διακόσια.  

Ερ. Πώς βλέπεις την κατάσταση τώρα που έχει διαµορφωθεί, µε την 

παραδοσιακή µας µουσική όπως έχει επικρατήσει και όπως σήµερα στην 

Κρήτη εκφράζεται από τους νέους;  

Ξ.Α. Α! αυτό. Γιατρέ µου, ο κάθε άνθρωπος ό,τι έχει κάνει, αυτό µπορούµε να 

κάνουµε αυτό κάνουµε. Κατάλαβες; Τι να πω εγώ; Εγώ δεν κατηγορώ 

κανέναν γιατί αυτός είµαι. Μέχρι εκεί φτάνω δεν κατηγορώ κανέναν. Το 

να παίξοµε… η παράδοση είναι πολύ δύσκολη. Εγώ προσπαθώ να παίξω 

την παράδοση, αυτό προσπαθώ και βγαίνει αυτό, λέει καµιά φορά η 
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παράδοση, αυτό προσπαθώ να παίξω, η παράδοση είναι δύσκολη. Την 

παλεύω όµως.  

Ερ. Όπως είναι τα πράγµατα και όπως έχει εξελιχθεί σήµερα η κατάσταση εσύ 

είσαι ευχαριστηµένος ή κάτι σε στεναχωρεί; Όχι σχετικά µε τον εαυτό σου 

ή µε κάποιους ανθρώπους που έχεις ξεχωρίσει. Συνολικά λέω, όπως είναι η 

κατάσταση αυτή τη στιγµή.  

Ξ.Α. Για όλους; 

Ερ. Για όλους. Ναι. Είναι µια κατάσταση που σε ευχαριστεί, που σε 

στεναχωρεί, θα την ήθελες αλλιώς; 

Ξ.Α. Αυτό που είπες, µε στεναχωρεί.  

Ερ. Τι σε στεναχωρεί; 

Ξ.Α. Είπαµε αυτό που µπορεί κάνει ο καθένας. Αλλά αυτό που γίνεται το καλό 

και έχει φτάσει τόσο ψηλά σε όλο τον κόσµο. Εµένα τα CD µου πηγαίνουν 

σε όλες τις φυλές του κόσµου. Όταν πας στην εταιρεία, να σου δείξουµε 

παραγγελίες που δεν πάει κανείς Έλληνας. Στην Ινδονησία πεντακόσια 

κοµµάτια CD, τα στέλνουµε και έξω, στα ραδιόφωνα, έξω, στα κεντρικά, 

αυτά κάνουν τις παραγγελίες. ∆εν πάει κανείς Έλληνας… Εντάξει; Τέτοιος, 

στην Αθήνα, έχουν καλύτερους, αλλά αυτοί κρατούν εδώ τα πόστα και 

διαφηµίζουν και κάνουν και διάφορα. Η δουλειά τους είναι να 

παραγκωνίζουν τον πολιτισµό και τη µουσική, την παράδοσή µας. Θα την 

περάσουµε ετσά που τι θένε, να πούµε βάλανε και στο Ηρώδειο, παράδοση. 

Έβαλες αυτόν που θα κάνει µπουµ; 

Ερ. Τα κέντρα τα κρητικά όπως λειτουργούνε τώρα, τα µαγαζιά τα κρητικά 

που αρχίζουνε δηλαδή 12:00 ώρα; 

Ξ.Α. Εγώ δεν πολύ-πάω τώρα στα κέντρα. Γιατί αρχινάν; 

Ερ. Ναι.  

Ξ.Α. Και εγώ έτσι κάνω.  

Ερ. Καλό είναι αυτό δηλαδή; 

Ξ.Α. Όχι.  

Ερ. Τι νοµίζεις ότι φταίει σε αυτό που γίνεται που πάει κανείς σε ένα κρητικό 

γλέντι και βλέπει λουλούδια και πετάν… 

Ξ.Α. Όχι, όι, όχι. ∆εν µ’ αρέσει αυτό.  
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Ερ. Εσείς θα προτιµούσατε να ξεκινάτε, ας πούµε, όταν παίζετε σε µια µουσική 

σκηνή πιο νωρίς από την ώρα που αρχίζετε; Αν ο κόσµος ήτανε µαθηµένος 

έτσι; Θα θέλατε τον κόσµο δηλαδή στις 8:00 ώρα; 

Ξ.Α. Ναι, ναι. Νωρίς αρχινούσαµε µια φορά. 9:30- 10:00 η ώρα. Έτσι ήτανε 

καλά. Η µουσική µας που λες γιατρέ έχει πάει παντού. Έξω µε 

αναγνωρίζουνε ως κανέναν άλλο. 

Ερ. Αυτό είναι γνωστό. Το ξέρουµε όλοι. 

Ξ.Α. Στο εξωτερικό, παντού. Στο Άµστερνταµ µου έχουνε δρόµο. Στη Γαλλία θα 

µε κάνουνε λέει πλατεία. Αυτά τι είναι; Εδώ µου κάνανε και εδώ ο ∆ήµος 

Φοίνικας από το σύλλογο Ξενοδόχων, στην περιφέρεια του Πλακιά. Στο 

καλύτερο σηµείο του, πάνω στο λιµάνι των πειρατών το πιο ιστορικό 

λιµάνι το θέατρο αυτό. Το καλύτερο πράµα. Εκειά ακούς τη µουσική και 

λες, τι είναι αυτό! Έχει µια ακουστική, έχει µια οµορφιά ο τόπος που δεν 

περνούσε άνθρωπος εκεί. Μόνο έπαιρνε ο Ηλιάκης ο πρόεδρος των 

ξενοδόχων το Καλυψώ ξενοδοχείο εκεί και έκαµε σιγά - σιγά δρόµο. 

Άνθρωπος δεν περνούσε, είναι γκρεµοί. Και πήγαινες µόνο µε βάρκες και 

καΐκια. Εµένα όταν µου ‘πανε ότι έτσι αποφασίσαµε να κάνουµε τον είπα 

εγώ ‘χω, να πάτε να το κάνετε σε έναν άλλον που έχει φύγει. Λέει αυτό 

αποφασίσαµε. Λέω «ευχαριστώ, τι να κάνουµε»; 

Ερ. Σε ποιες χώρες έχετε παίξει; 

Ξ.Α. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη: Καναδά, Αµερική, Αυστραλία, πολλές φορές.  

Ερ. Σε συναυλιακό… 

Ξ.Α. Ναι, σε συναυλία. 

Ερ. Σε συναυλίες. 

Ξ.Α. Σε Φεστιβάλ.  

Ερ. Σε χοροεσπερίδες έτσι, παλιότερα; 

Ξ.Α. Έχω πάει σε χοροεσπερίδες στην αρχή. Είχα πάει κάνα δυο φορές, µετά όχι. 

Με καλέσανε το ’82 σε ένα Φεστιβάλ που είχαµε τότε στην Κολωνία. Και 

µε πήρε στην τηλεόραση τηλεοπτικό πρόγραµµα της Γερµανία που ήτανε 

ένα Φεστιβάλ πρόγραµµα. Ήρθαν οι Γερµανοί εδώ και ακούγανε και 

αποφασίζανε ένα του καθενός και αποφασίσανε και µου λένε «να ‘ρθεις να 

παίξεις». Και ήτανε ένας ξάδελφός µου στο Ηράκλειο, σε ένα µαγαζί έπαιζε 
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στη λύρα, και αυτοί ήρθανε µια τρία άτοµα και γυρίζανε τον κόσµο και 

ακούγανε να αποφασίσουνε ποιο θα πάρουν από κάθε χώρα. Και είχανε 

ακούσει όλους εδώ. Έρχονται µια- δυο, την τρίτη φορά µου πιάνουµε 

κουβέντα. Ήτανε ένας ξάδερφος µου εκεί πέρα, είχε πάει στην Γερµανία και 

µου έλεγε για το Φεστιβάλ, και έρχεται και µου λέει «ξέρεις τι σε θένε µου 

λέει αυτοί»; Έτσι και έτσι. «Και πρέπει να πας να κάνεις πρώτα ένα… µια 

συναυλία στην Βιντεερ µέσα και µετά». Και πήγα και έκανα συναυλία και 

αυτή την έχουνε κάνει CD και πάει και καλά… Και µετά από ένα χρόνο 

πήγαµε στο Φεστιβάλ. Το πρώτο Φεστιβάλ που πήγα ήτανε. Να είναι καλά 

oι άνθρωποι. 

Ερ. Σε ποιες χώρες έχετε παίξει; 

Ξ.Α. Από τότε ξεκίνησα. Κα µετά µε καλούσανε σε Φεστιβάλ µετά, στα 

εφτακόσια πενήντα χρόνια, στα εφτακόσια πενήντα χρόνια ιδρύσεως της 

πόλεως του Βερολίνου πήγα και έπαιξα. Και σε πολλές ακόµη καλές 

γιορτές. Και σε Φεστιβάλ και σε γιορτές.  

Ερ. Ο κόσµος που παρακολουθεί που έρχεται είναι περισσότερο Έλληνες ή και 

ξένοι; 

Ξ.Α. Από όλον τον κόσµο. Από όλες τις φυλές. Στην Ανατολική Γερµανία 

υπάρχουν Έλληνες. 

Ερ. Σε αυτά τα Φεστιβάλ τι διαπιστώνεις για την µουσική την κρητική, πέρα 

από την προσωπική σου συµβολή που έρχεται ο κόσµος να ακούσει 

Ψαραντώνη σα θέση συνολικά της µουσικής µας. 

Ξ.Α. Λένε τα καλύτερα λόγια.  

Ερ. Για την κρητική µουσική; 

Ξ.Α. Ναι. Αφού λένε…τα έχω γραµµένα. Αυτά τα γράφουνε στον τύπο, και τα 

έχω. Το αρχείο µου δεν το έχει κάνεις άνθρωπος. ∆εν µπορεί να το έχει 

τόσα πολλά και ωραία. Λένε αυτή τη τέχνη της Αρχαίος Ελλάδος, αυτή 

είναι η κραυγή που έρχεται από την Κρήτη. Όλοι οι άνθρωποι έχουν να 

κάνουνε. Και από ‘κει ήρθε αυτός που µας έφερε τη Θεία µουσική. Πολλά 

χρόνια πίσω και πολλά µπροστά µουσική τέχνη. Κάτι τέτοια γράφουνε. 

Λένε. 
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Ερ. Ο τρόπος που τραγουδάτε είναι ιδιαίτερος. Έτσι και κάποιος σας ακούσει 

µια φορά τη δεύτερη φορά που θα σας ξανακούσει ξέρει αυτός είναι ο 

Ψαραντώνης, ακόµα και αν είναι από την Ινδονησία. Ε!… 

Ξ.Α. Ναι. Η µαγκιά είναι λέει να κάνεις κάτι που δεν µπορούν οι άλλοι να το 

κάνουνε. Αυτό που κάνω εγώ δεν µπορούν να το κάνουνε.  

Ερ. Από πότε τραγουδάτε έτσι, από µικρός; 

Ξ.Α. Είπα πριν εγγράψανε οι Γερµανοί «όλα µαθαίνονται, όλα γράφονται. Ο 

Αντώνης δεν γράφεται, ούτε παίζεται. Είναι ένα…ένα ταξίδι ατελείωτο». 

Αυτά είναι στα περιοδικά γραµµένα, στις εφηµερίδες.  

Ερ. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι από πότε ξεκινήσατε να υιοθετείτε 

αυτόν τον τρόπο στο τραγούδισµα σας. Μικρός, ας πούµε; 

Ξ.Α. Μικρός φώναζα. Φώναζα. Τραγουδούσα.  

Ερ. Μικρός τραγουδούσατε µε… δυνατά όλους τους σκοπούς ή κάνατε αυτό το 

ο… (από σιγά δυνατά και το αντίστροφο; 

Ξ.Α. ∆υνατά. Σιγά - σιγά το κάνω αυτό. Αυτό έρχεται µόνο του. Εντάξει. 

Ερ. ∆ηλαδή ένιωσες την ανάγκη να γίνει αυτό; 

Ερ. Ναι, αλλά πότε νιώσατε την ανάγκη να διαφοροποιήσετε τη φωνή σας; 

Ερ. Ένιωσες την ανάγκη να κάνεις κάτι διαφορετικό για να σε εκφράσει ότι 

αυτό που άκουγες αυτήν την… τα ακούσµατα που είχες από τους δασκάλους 

τότε που είπαµε, ότι δεν σου φτάνανε δηλαδή.  

Ξ.Α. Κάτι λείπει. Και τον εαυτό µου να ακούσω, κάτι λείπει πάντα.  

Ερ. Στα είκοσι, στα τριάντα σας, πότε κάνανε αυτό το… πότε υιοθετήσατε 

αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων; 

Ξ.Α. Μετά τα είκοσι – είκοσι πέντε, χρονών, είχα τον τρόπο αυτό. Τον πάλευα. 

Μου έρχονται σα εικόνες, αυτό. 

Ερ. Και δεν σε ενδιέφερε, ερώτηση είναι αυτή, αν σε ενδιέφερε αυτός ο τρόπος 

καθιερωθεί, άµα σου βγει ας πούµε σε καλό, εννοώ επαγγελµατικά και τα 

λοιπά; Το σκέφτηκες;  

Ξ.Α. Έτσι µ’ άρεσε και έτσι νόµιζα ότι είναι σωστό.  

Ερ. Γιατί είναι γεγονός ότι και άλλοι το έχουν αποπειραθεί αλλά δεν το έχουνε 

καταφέρει.  

Ξ.Α. Όχι.  
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Ερ. Έτσι δεν είναι; Αυτό είναι γνωστό. Εσύ είπες ότι «αυτός είµαι και ό,τι 

γίνει».  

Ξ.Α. Έτσι λέω εγώ και έτσι έλεγα.  

Ερ. Μάλιστα.  

Ερ. Γενικά, εσείς τι νοµίζετε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά σας γνωρίσµατα, 

ως λυράρη; ∆ηλαδή, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά για τα οποία 

µπορεί κάποιος να πει «αυτός είναι ο Ψαραντώνης»;  

Ξ.Α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά; Ο ίδιος µου ο χαρακτήρας. Ό,τι και αν πω, 

λένε ο Αντώνης.  

Ερ. Αν ακούσουνε σκέτη λύρα, την οποία θα παίξεις π.χ. ένα συρτό, όπως σαν 

τον παίξεις σε ένα γάµο, π.χ. αυτό που λέγαµε πριν ότι παίζεις αλλιώς και 

αυτή τη λύρα την ακούσει ένας… 

Ξ.Α. ∆εν παίζω αλλιώς γιατρέ µου. Εγώ προσπαθώ να παίξω την παράδοση.  

Ερ. Όχι αλλιώς, µε συγχωρείς.  

Ξ.Α. Με τον δικό µου τρόπο. Ο καθένας έχει τον τρόπο του.  

Ερ. Σε σχέση µε…. 

Ξ.Α. Εκειά φτάνει κάποιος, εκειά φτάνει. Έχει ωραίο ήθος. 

Ερ. Για να µην παρεξηγηθεί η ερώτηση µε βάση αυτό που είπαµε πριν ότι όταν 

θα πας σε µια συναυλία θα παίξεις άλλα και όταν θα πας σε ένα γάµο θα 

παίξεις άλλα. Εγώ λέω τώρα αυτό που θα παίξεις στο γάµο, ένα συρτό, 

αυτό είναι…  

Ξ.Α. Τον παίζω και στην συναυλία.  

Ερ. Τον παίζεις και στην συναυλία. Πολύ ωραία το ίδιο. Ναι. Εάν το ακούσει 

ένας χωρίς να σε βλέπει και χωρίς να ξέρει ότι είσαι εσύ, αυτό ρωτάµε τι 

χαρακτηριστικό νοµίζεις ότι έχει η λύρα σου; 

Ξ.Α. Απού θα µε γνωρίσουνε;  

Ερ. Αν βγάλουµε το τραγούδι που είναι πολύ χαρακτηριστικό, τη φωνή που 

είναι χαρακτηριστική και τα λοιπά.  

Ξ.Α. Είναι ο ήχος που βγάζει ο κάθε άνθρωπος, και τον εγνωρίσεις. Ό,τι 

ξεχωρίζει, κάτι γίνεται και ξεχωρίζει, τα άλλα που γίνονται είναι σχεδόν το 

ίδιο. Ε… Γνωρίζεται. Έτσι το νοµίζω εγώ. Μετά όταν παίζει ο άλλος 

διαφορετικά και βγάζει ξεχωριστό ήχο, γνωρίζεται.  
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Ερ. Όταν ακούσεις εσύ, όταν άκουγες παλιότερα ένα λυράρη και βέβαια αυτό 

που λες είναι ότι ο καθένας βγάζει το χρώµα του, αλλά εσένα σε ενδιέφερε 

δηλαδή κάποιος [που σου άρεσε να πεις, να σκεφτώ πώς χρησιµοποιεί το 

δοξάρι, πώς πατάει τα δάκτυλα για να δω πώς βγάζει αυτό τον ήχο; Σε 

ενδιέφερε ποτέ αυτό το πράγµα να αναλύσεις την τεχνική του ή το 

δεχόσουνα κι έλεγες αυτός είναι, αυτό βγάζει τελειώσαµε; 

Ξ.Α. Και την τεχνική την έχω παρατηρήσει του καθενός και τον ήχο που 

βγάνει. Ο κάθε εις, ο καθένας… έχω κάνει πρόβα. Του λέω… την ίδια 

κίνηση, το ίδιο πράµα, άλλο βγάζει ο ένας, άλλος βγάζει ο άλλος. Τι βγάζει 

όµως από µέσα του; Είναι ωραίος δεξιοτέχνης, σου δίνει καλή εικόνα. Άλλο 

ήχο βγάζει ο ένας, άλλο ο άλλος. Βγάζει ωραίο ήχο; Αυτό είναι!  

Ερ. Εσείς µπορείτε να ξεχωρίσετε, ακούγοντας κάποιον, εάν κατάγεται από τον 

Μυλοπόταµο, ας πούµε ή από τις Μέλαµπες π.χ.; 

Ξ.Α. Άµα έχω ακούσει τσι Μελαµπιώτες πώς τραγουδούνε, θα τους ξεχωρίσω. 

Όταν είναι κάτι το ξεχωριστό, εντάξει όταν είναι τώρα, ξέρεις του σωρού, 

είναι του σωρού… 

Ερ. Θέλω να πω ο τόπος καταγωγής φαίνεται στο παίξιµο ενός οργανοπαίκτη;  

Ξ.Α. Ναι. Από … ελάχιστα µέρη. Από ελάχιστα µέρη. Εγώ άκουσα στου… 

Μέλαµπες µου είπανε για τον Χατζηδάκη, ένας που έχει φύγει, παλιός, 

εµείς δεν τον εφτάσαµε. Και µου είπανε ένα σκοπό που τον κάνανε 

καντάδα. Αυτό είναι πολύ ξεχωριστό πράµα. Και ξεχωριστό… εικόνα. Και 

προσπάθησα να τον µάθω. Και να το δώσω στον κόσµο. Είναι όµορφο. Το 

καλό πρέπει να το προστατεύουµε. Εντάξει; 

Ερ. Στο παίξιµό σας, θεωρείτε ότι φαίνεται το ανωγειανό στοιχείο, η 

ανωγειανή καταγωγή σας; 

Ξ.Α. Ναι, φαίνεται. 

 (∆ιακοπή) 

 Το ανωγειανό, φαίνεται στο παίξιµό µου. Και είναι ωραίο να φαίνεται. 

Φίνεται και του Μανουρά, του Σκουλά, του Πασπαράκη. Όλοι είναι οι 

Ανωγειανοί έχουνε µε το δικό τους τρόπο, φαίνεται ότι είναι Ανωγειανός, 

τον εγνωρίζω εγώ ότε τον ακούσω. Και ας µην τον βλέπω ποιος είναι.  
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Ερ. Η δουλειά που κάνατε η τελευταία, η δισκογραφική, µε τον Μαρκογιάννη, 

πώς προέκυψε; Πώς αποφασίσατε να παίξετε µε τον ογκόλιθο, ας πούµε, 

της κρητικής µουσικής; 

Ξ.Α. Το είχαµε πει πριν δεκαπέντε χρόνια. Εγώ είµαι και αµελής λίγο, το ξέρω. 

Ερ. Τι είσαστε; Συγνώµη δεν άκουσα; 

Ξ.Α. Αµελής. Και λέω θα γίνει. Το ήθελα εγώ βέβαια γιατί είναι παίκτης ο 

άνθρωπος. Είναι… 

Ερ. Ναι.  

Ξ.Α. Και τα κοµµάτια αυτά σα να είναι δικά του, κτήµα του. Και ήθελα να την 

κάνω την δουλειά µαζί, τον τρόπο που τα παίζει και περνούν τα χρόνια και 

σκοτώνεται το παιδί του. Και εγώ στεναχωρέθηκα, πιο πολύ για το παιδί 

του και µετά αφού δεν εκάµαµε τη δουλειά και λέω ότι µπορεί να µην 

ξαναπαίξει και κρίµα, γιατί αυτούς κάτι τέτοιους παίχτες πρέπει να τους 

προστατεύουµε, τώρα είναι, αύριο δεν θα παίζει. Ύστερα απίς άρχισε και 

έπαιζε και µετά από πέντε χρόνια τώρα, του λέω «Γιάννη να κάνουµε τη 

δουλεία, να ‘ρθεις», και έτσι εγίνηκε και λέµε να κάνουµε και άλλη, 

τέτοια, µε παλιά. Τα παλιά πρέπει να τα προστατεύουµε.  

Ερ. Ναι.  

Ξ.Α. Και τους παλιούς παίκτες και τη µουσική τους. Εντάξει; Να τα δώσουµε 

στον κόσµο καλά. Να τα φτιάξουµε πιο καλά, όπως µπορούµε. 

Ερ. Με την ίδια λύρα παίζετε; 

 (∆ιακοπή) 

Ξ.Α. Όχι, παίζω και µε λυράκι. Κάτι πηδηκτά.  

Ερ. Γιατί αλλάζετε λύρες; 

Ξ.Α. Όλες είναι λύρες. Εγώ έχω πολλές λύρες. Έχω και µια µεγάλη, τόση. Την 

έχω µαζί µου τώρα αν χρειαστεί. Έχω και µικιά… 

Ερ. Γιατί νιώθετε αυτή την ανάγκη να βγάλετε το λυράκι να βγάλετε άλλη να 

πάρετε την µεγαλύτερη λύρα; 

Ξ.Α. Άλλο χρώµα η µία άλλο η άλλη. Και ό,τι ταιριάζω να το παίξω µε το 

µικρό θα το παίξω µε το µικρό.  

Ερ. Με το µικρό τι ταιριάζει, τι σκοπούς παίζετε, ας πούµε; 
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Ξ.Α. Και συρτά διάφορα και πηδηκτά. Ύστερα, στα CD µου βάζω και άλλες 

λύρες. Βάζεις τη µία πρώτα, βάνω και άλλη σε διάφορα κοµµάτια και είναι 

ωραίο.  

Ερ. Το κάνετε αυτό κι όταν παίζετε (εννοείτε, ζωντανά), έτσι; Αλλάζετε 

όργανα. 

Ξ.Α. Ναι.  

Ερ. Για σας το καλό όργανο τι πρέπει να έχει, η καλή λύρα; 

Ξ.Α. Να παίζει ωραία. Είπαµε προ ολίγου, δυο πράγµατα στον κόσµο δεν 

µοιάζουνε. Ποτέ. Το ένα κορµό, τα ίδια χέρια, τα ίδια µέτρα, θα φτιάξει ένας 

οργανοποιός εκατό λύρες, ας υποθέσοµε, ή άλλα όργανα. Το κάθε ένα έχει 

τη δική του φωνή. Όταν πετύχει το ένα και παίζει σωστά, η µία κόρδα µε 

την άλλη και έχουν περίπου τον ίδιο ήχο, την ίδια ένταση και παίζει 

ωραία, τυχαίνει, θα πρέπει να τύχει. Το νερό τώρα του ξύλου το έχει, ή κάτι 

άλλο δεν ξέρω. Το εργοστάσιο τα ίδια όργανα το κάθε ένα έχει άλλο ήχο.  

Ερ. Αν υπήρχε συνταγή τώρα σε αυτά, θα τα φτιάχνανε όλοι τα ίδια.  

Ξ.Α. Όλοι τα ίδια 

(Γελάνε) 

 Ο οργανοποιός θα στο φτιάξει ωραίο, θα είναι όµορφο, αλλά το κάθε 

όργανο έχει τη δική του φωνή όπως τσι ανθρώπους. Και στα παιδιά το ίδιο 

συµβαίνει, το κάθε παιδί έχει τη µούρη του, τη φωνή του, το αυτό… Πόση 

κληρονοµιά παίρνει το καθένα, αν πήρε πολύ, λίγο, πιο, λίγο, δεν µοιάζει 

το καθετί… να µοιάζουνε το ίδιο.  

Ερ. Εσείς όταν έχετε µπροστά σας ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας κάνετε 

κάτι συγκεκριµένο; ∆ηλαδή όταν ξέρετε ότι έχετε µεγαλύτερους, ας πούµε, 

ανθρώπους που θέλουνε να ακούσουνε ή να χορέψουνε.  

Ξ.Α. Θα τους παίξω τα παλιά, που αυτοί έχουνε µερακλωθεί και θα 

προσπαθήσω να παίξω ωραία και να τους ευχαριστήσω.  

Ερ. Παίζετε δηλαδή περισσότερο παλιό ρεπερτόριο; 

Ξ.Α. Παλιό. Παλιό. Ναι. 

Ερ. Τι κόσµος έρχεται στις συναυλίες σας; Νεότερος… 

Ξ.Α. Όλη η νεολαία έχει… Άκου να δεις, Ρηνιώ. Εγώ υπηρετώ τον πολιτισµό… 

τον πολιτισµό και θέλω όπου παίζω να προσανατολιστούν τα παιδιά, να 
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πάρουν ωραίες εικόνες να µάθουνε από πού είµαι. Και από δω και από ‘κει, 

που πάω και παίζω και σιγά και σιγά, και σιγά και σιγά, έχει γίνει. Και 

αγαπούν την µουσική µας πιο πολύ τα παιδιά τα νέα, όταν την 

καταλάβουνε παρά οποιαδήποτε άλλη.  

Ερ. Αν θέλετε να ξεχωρίσετε ένα σκοπό και να πείτε «αυτός ο σκοπός µε 

εκπροσωπεί περισσότερο», ποιον θα διαλέγατε; 

Ξ.Α. Είναι πολλά, αλλά τα δικά µου κοµµάτια… Όταν είναι κάτι κατά δικό σου 

το αγαπάς πιο πολύ παρά του άλλου. Γιατί δεν έχει κανείς να κάνει. Αυτά 

τα αγαπάω πιο πολύ, αυτά παίζω πιο πολύ, παίζω αυτά, τα δικά µου 

κοµµάτια. Και µετά παίζω και τα άλλα.  

Ερ. Πιστεύετε ότι ο µουσικός γεννιέται ή γίνεται; 

Ξ.Α. Γεννιέται. Έλα τώρα, µπορείς να µου βρεις τώρα να ‘ρθουν να πουν του 

Νίκου του αδερφού µου «έλα κάτσε τραγούδησε έτσι και έτσι και έτσι»; Ε; 

∆εν είναι παραδείγµατα αυτά; Μήπως ήξεραν οι δικοί µας, Νίκο…; Αυτά 

που είπε, ό,τι και αν έλεγε το έκανε ωραίο, γιατί είχενε, έβανε την εικόνα 

του στίχου και της µουσικής. Και όταν τα λένε άλλοι, από ‘κει που είναι 

αντρίστικα τα κάνουνε να µην πω. Εντάξει; Έτσι είναι.  

Ερ. Ο συρτός από τι αποτελείται κύριε Ψαραντώνη; Εσείς µετράτε µέσα σας 

όταν παίζετε; Κάποιοι µας έχουν πει τεσσάρια, οκτάρια. Ποια είναι η δική 

σας άποψη; 

Ξ.Α. Ποια είναι; 

Ερ. Κάποιοι µας έχουν µιλήσει για τέσσερα, έξι, οκτώ µέτρα. 

Ξ.Α. Η µουσική δεν είναι µέτρα, είναι χιλιόµετρα. Εγώ µέτρα δεν ξέρω. ∆εν τα 

βάζω, δεν τα βάζω στο νου µου. Η µουσική είναι ένας παλµός. Ο παλµός δεν 

αφαιρείται. Ο ρυθµός που λένε, µαθαίνουνε… συγνώµη 

 (χτυπάει παλαµάκια) 

 Τι είναι αυτά τα χαζά; Μάθαµε και παίζουµε. Ο ρυθµός είναι εδώ. Είναι 

ένας κύκλος. Από τη στιγµή που παίζοµε το ρυθµό, τον παλµό που λένε, 

είναι ένας κύκλος και έχει µια τρυπίτσα στη µέση. Οτιδήποτε παίξεις το 

κρατάς εκεί είναι ο παλµός, ο κανονικός παλµός. Αυτό δεν µαθαίνεται. Και 

βλέπεις παίζεις και λες στον άλλον πιο αυτό, όποιοι και τριγυρίζουνε εκειά 

κοντά, σιµώνουνε πιο πολύ, οµορφαίνει το πράγµα. Λέει αυτός παίζει µε 



 22

ψυχή. Αυτό δεν µαθαίνεται τώρα. Και άµα δεν το έχει ο άνθρωπος του λες 

είναι πολύ χαµηλά, πιο γρήγορα, πάει πιο πάνω. Αλλά τι να κάνεις; Όταν 

παίζουµε µε παίκτες και έχει συµµετοχή και το ‘χουν και είναι ωραίοι, 

είναι µια οµορφιά. Συµµετοχή. ∆εν είναι έµαθα και παίζω, όπως κάνουν 

και κουνούν τα χέρια τους. Γιατί να κουνάς τα χέρια σου, δεν σε βλέπω; 

Γιατί τα κουνάς; Και παίζουνε… µάθαµε και … και το παίζουµε. ∆εν είναι 

αυτό έτσι, δεν µπορώ να το ακούω. Λείπει η ουσία.  

Ερ. Εσάς τι σας ανεβάζει όταν παίζετε ή τι σας κατεβάζει; Υπάρχουν πράγµατα 

που άµα τα δείτε, κρυώνετε, να το πω έτσι; 

Ξ.Α. Εγώ όταν παίζω δεν βλέπω τίποτα. Και δεν το… Πάω εκειά που θέλω. Εγώ 

θα παίζω και θα κλείσω τα µάτια µου, και θα πάω στο τοπίο µου για να 

γίνει, να έρχεται η µουσική µου ωραία. Έτσι δεν πάει; Μµ; 

Ερ. Σε σχέση µε το χορό; 

Ξ.Α. Ποια; 

Ερ. Σας ανεβάζει ή σας κατεβάζει ο καλός ή κακός χορευτής; Σε σχέση µε το 

χορό, αν υπάρχουνε χορευτές; 

Ξ.Α. Βέβαια. Ο χορευτής παίζει µαζί σου. 

Ερ. Άρα σας ανεβάζει αυτό. 

Ξ.Α. Ναι, βέβαια.  

Ερ. Και στον παλµό και στο τρόπο που… 

Ξ.Α. Και όταν τραγουδεί κανείς από κάτω και αυτό και τραγουδεί ωραία σε 

ανεβάζει.  

Ερ. Στην περίπτωση που κλείνετε τα µάτια, ποια είναι, όταν δεν υπάρχουν 

αυτά τα στοιχεία; Προσπαθείτε µόνος σας να φτιάξετε µία εικόνα; 

Ξ.Α. Το πιο πολύ τα κλείνω. Αλλά ακούω αν γίνεται κάτι καλό από κάτω. 

Λοιπόν, να τελειώνοµε µε λίγα λόγια, χωρίς παλµό δεν υπάρχει τίποτα 

όρθιο. Όλη η φύση είναι ένας παλµός, τραγούδι, όλα γίνονται µε παλµό. 

Όταν µπορούµε να του µιλήσουµε. Εγώ η µουσική που βγάζω δεν είναι 

δική µου, εγώ πάω και µιλάω µε κάτι που µ’ αρέσει, να δω τον Ψηλορείτη 

και να πάρω. Όταν µιλήσω µε τση φύση, η φύση τα έχει όλα, η φύση είναι 

ο Θεός και όταν µπορούµε να τση µιλήσουµε θα πάρουµε και θα δώσουµε. 

Όλα γίνονται µε παλµό. Ο αέρας είναι µε παλµό. Άµα δεν γίνεται µε 
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παλµό, τέζα δεν υπάρχει αέρας. Το κύµα γίνεται τραγούδι. Παλµός, σωστός 

παλµός, όχι… Όταν δεν υπάρχει ο παλµός, δεν υπάρχει ζωή. ∆εν υπάρχει 

τίποτα. Αυτό είναι.  

Ερ. Οπότε τώρα αν σας ρωτήσουµε τι κουρδίσµατα κάνετε στη λύρα θα µας 

πείτε αυτό; 

Ξ.Α. Ναι, η καρδιά µας δεν δουλεύει µε παλµό; Θα πεθάνουµε. Λοιπόν, η ζωή 

είναι µουσική, ο παλµός, στέκει, έχει τη δύναµη να τα κρατάει σε 

ισορροπία.  

Ερ. Κύριε Ψαραντώνη… 

Ξ.Α. Και η µηχανή, όλα τα παίρνουµε από τη φύση. Η φύση τα έχει όλα τόσο 

νοικοκυρεµένα απού δεν µπορεί καµιά δύναµη άλλη να νοικοκυρέψει και να 

στολίσει το σύµπαν τόσο όµορφα. Και έχει τους πάγους, κι έχει τα νερά, 

και όταν σε ζεστάνει ο ήλιος µας εφέρνει σε ισορροπία. Εντάξει; Έτσι 

κάνουν και τη µηχανή και βάνουν νερό και γυρίζει µε παλµό για να 

πηγαίνει καλά. Και βάνουν και νερό για να µην καεί. Από τη φύση τα 

παίρνουµε όλα, εµείς δεν έχουµε τίποτα. 

   (∆ιακοπή) 

Ξ.Α. Γεια σου Γιάννη. Από το Σπήλι που έχουµε πάρει πράξη και πολιτισµό.  

Μ.Ι. Ε! Όλα τα χωριά.  

Ερ.  Προηγουµένως είχαµε ρωτήσει τον κύριο Αντώνη για την τελευταία 

συνεργασία που έχετε µαζί, και ρωτήσαµε δηλαδή… 

Ξ.Α. Τα είπαµε αυτά ότι το λέγαµε πριν δεκαπέντε χρόνια το είχαµε πει να 

κάνουµε µια µαζί, και λέει ναι, ναι.  

Μ.Ι. Και παραπάνω. Είκοσι χρόνια… 

   (Γελάνε) 

Ξ.Α. Και ήρθε η καλή ώρα. Την κάναµε και εντάξει. Να κάνουµε και άλλη. 

Μ.Ι. Και γιατί να µην την κάνουµε, γιατί όχι!  

Ερ.  Κύριε Μαρκογιάννη εσείς ποια χαρακτηριστικά βλέπετε στον… 

Μ.Ι. Λυραντώνη;  

Ερ.  Ναι. Στον κύριο Ψαραντώνη και τα ξεχωρίζετε; 

Μ.Ι. Πού θα βρούµε να πούµενε τα καλά του χαρακτηριστικά. Πάρα πολλά. Ο 

κύριος  Αντώνης έχει προσφέρει το κάτι άλλο στην κρητική µουσική, στην 
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κρητική παράδοση. ∆ιότι αν και όλοι έχουµε πάει στα εξωτερικά, βέβαια, 

αλλά ο κύριος Αντώνης πιο πολύ, σε Πανεπιστήµια, και πού δεν έχει πάει. 

Πάρα πολύ έχει προσφέρει στη µουσική µας, στην παράδοσή µας και στην 

εµφάνιση της Κρήτης µας. Έτσι δεν είναι;  

Ξ.Α. Εντάξει, πολλά είπες.  

Μ.Ι. Εν τω µεταξύ είναι µια µουσική οικογένεια κι εκείνη, για µένα δηλαδή 

είναι µια µεγάλη µουσική οικογένεια. Ήταν ο µακαρίτης ο αδερφός του ο 

Νίκος, είναι ο Αντώνης, είναι ο Γιάννης, είναι ο γιος του και άλλοι πολλοί. 

Βέβαια, έχουν και εκείνοι µεγάλη παράδοση στη µουσική…  

Ξ.Α. Έτσι πρέπει να παλεύουµε όπως µπορούµε ο καθαείς…  

Μ.Ι.  Εντάξει. Τώρα είναι νεαρά παιδιά που παίζουνε πολύ ωραία, υπάρχουνε 

πάρα πολλά. Έχει και λαούτα και έχει και λύρες, πάρα πολλά παιδιά και 

ευχόµαστε να προχωρήσουνε την παράδοση την οποία όπως και εµείς τη 

βρήκαµε από άλλους και νοµίζω ότι παρουσιάσαµε και ορισµένα πράγµατα, 

πολλά πράγµατα όπως ο µακαρίτης ο Σκορδαλός, ο µακαρίτης ο 

Μουντάκης, ο Κλάδος, και εµείς είµαστε µια οικογένεια, πέντε αγόρια 

είµαστε, όλοι παίζουµε, ο µπαµπάς µας έπαιζε λύρα. Ωραία λύρα, την 

καλύτερη λύρα της εποχής εκείνης βεβαία. Εµείς πέντε, εννιά παιδιά 

είµαστε έχει κάνει η µαµά µου, οι µακαρίτες, ναι, και είµαστε πέντε 

αγόρια, όλοι παίζουµε. Έχω ένα αδερφό Βαγγέλη τόνε λένε και έχει γράψει, 

έχει γράψει πολλά πράγµατα, πάρα πολλά πράγµατα.  

Ξ.Α.  Και εσύ έχεις γράψει πολλά πράγµατα.  

Μ.Ι.  Ε! όλοι µας. Ό,τι µπορούµε και ευχόµαστε και τώρα οι καινούριοι να 

προσπαθήσουνε. 

Ξ.Α.  Ποτέ δεν υπήρξανε τόσα παιδιά στην Κρήτη, συγνώµη Γιάννη, να παίζουνε 

λύρα, εκατοντάδες παιδιά….  

Μ.Ι.  Ναι, ναι. 

Ξ.Α.  Εκατοντάδες παιδιά. Καλό είναι αυτό. Θα βρεθούνε ταλέντα και θα 

προστατέψουνε την παράδοση. Ένα να βρεθεί… 

Ερ.  ∆εν έχουµε ρωτήσει γιατί το Ρέθυµνο κατά τη γνώµη σου έχει βγάλει 

τόσα µεγάλα ονόµατα. 

Ξ.Α.  Σε όλους τους νοµούς έχει καλούς µουσικούς. 
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Μ.Ι.  Ναι, βέβαια.  

Ξ.Α.  Το Ρέθυµνο τώρα κρατήθηκε πιο πολύ γιατί αντιστέκεται στην παράδοση 

πιο πολύ. Και γι’ αυτό.  

Μ.Ι.  Βέβαια ήτανε παλιοί, δηλαδή υπόθεση εκατό χρονών και περισσότερο. 

Είχαµε στο χωριό εµείς έναν παλιό λυράρη, τον λέγανε Κοντέλη, µετά τον 

Κοντέλη εµφανίστηκε ο µπαµπάς µου γιατί κι αυτός από µικρό παιδάκι 

άρχισε τη λύρα. Τ’ άρεσε, τ’ άρεσε πολύ. Του την είχε σπάσει και ο πατέρας 

του κάνα δυο φορές, δεν ήθελε, δεν ήθελε και άντε και άντε, ναι και… 

τελικά έγινε λυράρης άριστος, επαγγελµατίας. Και είµεθα µια οικογένεια 

µε τον Σκορδαλό. Του Σκορδαλού η µάνα και του πατέρα µου η µάνα είναι 

αδερφές. ∆ηλαδή, ναι. Και είχενε ένα αδερφό ο πατέρας µου, Θανάση τον 

ελέγανε που είχε βγάλει το Γυµνάσιο, ναι, αλλά δυστυχώς όταν ήτανε τα 

ΕΑΜ και τα τέτοια,οι φασαρίες αυτές, ναι, ήτανε και αυτός αντάρτης εκεί 

στα βουνά µε άλλους βέβαια και τελευταία στιγµή που είχανε φύγει οι 

Γερµανοί τον σκοτώσανε µετά στη Καρέ οι Ιταλοί, περνούσε µε τα άρµατα 

και τους είχενε κάνει πολλά των Γερµανών ο θείος µου. Επίσης είχε και 

ένα πρώτο ξάδερφο και έπαιζε κι αυτός ωραία µαντολίνο, Μύρο τον λέγανε. 

Γιατί λαούτα δεν υπήρχανε στο νοµό Ρεθύµνου, ήτανε µόνο στο Ρέθυµνο. 

Ήτανε ο µακαρίτης ο Μπαξεβάνης, ήτανε άλλος, ένας Ψήλος από την 

Επισκοπή, έπαιζε ωραίο λαούτο. Εγώ δεν τον έφτασα, τους άλλους τους 

ακούω και λένε. Ναι. Μετά έφερε ο µπαµπάς µου ένα λαούτο από την 

Αθήνα πριν από πολλά χρόνια βέβαια, το οποίο… 

Ερ.  Θυµάστε την χρονολογία; 

Μ.Ι.  Ε! θα είναι τώρα εξήντα – εβδοµήντα χρόνια αυτή η δουλειά. Εκεί τον 

έπαιρνε το Σωµατείο Κρητών κάθε χρόνο τις Απόκριες και έκανε έναν 

µήνα, είκοσι πέντε µέρες, και έπαιζε στους χορούς της Αθήνας, στο 

Κρητικό Σωµατείο. Και σε άλλα γλέντια. Και κάπου µια χρονιά πήρενε 

ένα λουξ για το µαγαζί, είχαµε ωραίο µαγαζί στο χωριό και ένα λαούτο. 

Ένα λαούτο. Αντί για το µαντολίνο ήθελε αυτός και το λαούτο έχει πιο 

µελωδία, πιο µεγάλη φωνή… 

Ξ.Α.  Όγκο, όγκο. Πιο όγκο. 

Μ.Ι.   Ναι. Και του κρατάγανε µπάσο µε αυτό το όργανο, το λαούτο. 
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Ερ.  ∆ηλαδή το µαντολίνο παιζόνταν πριν απ’ το λαούτο; 

Μ.Ι.  Ναι, το µαντολίνο. Ήτανε µαντολίνο και µαντόλες είχανε στη Μεσσαρά. 

Ωραίες µαντόλες, γυριστές και κάτι µαντόλες λίγο µεγαλύτερες από το 

µαντολίνο, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Και λαούτο είδανε στη Μεσσαρά από 

µένα, από τον πατέρα µου είδανε λαούτο στη Μεσαρά. Είχαµε πάει κάποτε 

και πηγαίναµε κάθε χρόνο του Αγ. Αντωνίου είχανε πανηγύρι στο 

Καστέλι… πιο πέρα από τις Μοίρες ένα χωρίο, ναι, εκεί που είναι και ο 

Λαβύρινθος, δίπλα στο χωρίο αυτό ήτανε Λαβύρινθος, µεγάλη… Ναι, και 

πήγαµε, µε πήρε εµένα την πρώτη χρονιά που έπιασα το όργανο και 

πήγαµε στο πανηγύρι, ναι. Και ήτανε τέσσερα - πέντε γλέντια σε αυτό το 

χωριό. Ε, και τα γλέντια τότε ήτανε µε το καφέ, τη βανίλια, µε το 

λουκούµι, µε την τσικουδιά, δεν είχανε µπύρες και φαγητά, τίποτα, αλλά 

ωραία γλέντια, γλέντια µέχρι το πρωί. 17 Ιανουαρίου του Αγ. Αντωνίου 

είναι αυτό το πανηγύρι, όπως ξέρουµε όλοι βέβαια ότι είναι του Αγ., 

Αντωνίου τότε, ναι. Και στο γυρισµό σταµατήσαµε στο Τυµπάκι και µας 

σταµατήσανε και καθίσαµε σε ένα καφενείο, µας κεράσανε καφέ οι 

ανθρώποι, ναι, ναι, και µετά λένε «θέλουµε να παίξεις και µια κοντυλιά». 

Εγώ τώρα, δεν φορούσα ούτε παντελόνια, µε τα πέδιλα, ναι… 

Ερ.  Θα ήθελα να µου πείτε λίγο, πώς γνωριστήκατε µε τον Ψαραντώνη; 

Μ.Ι.  Πώς γνωριστήκαµε;  

Ερ.  Από πότε; 

Ξ.Α.  Πολλά χρόνια, απ’ όταν αρχίνισα και έπαιζα. 

Μ.Ι.  Είκοσι χρόνια πριν, θα είναι τώρα. Εµείς παίζαµε µε τον Σηφογιωργάκη 

δέκα χρόνια στην Αθήνα, ναι. Και έπαιζε κι εκείνος εκεί και καµιά φορά 

ερχότανε στο µαγαζί στο δικό µας, πηγαίναµε και εµείς. 

Ερ.  Εσείς πού παίζατε;  

Μ.Ι.  Εµείς παίζαµε στην Αγ. Ελεούσα παίζαµε, κάτω στην Καλλιθέα. Στην 

Αγ. Ελεούσα ήτανε εκεί ένα κέντρο πριν δέκα χρόνια, αλλάξαµε δυο - τρία 

µαγαζιά βέβαια το οποίο υφίσταται το ένα µαγαζί ο «Ζορµπάς» που 

υπάρχει, εκεί παίζαµε. Μετά από την Αγ. Ελεούσα επήγαµε στο 

«Ζορµπά». Το λέγανε «Παλατάκι», ένα µπουζουξίδικο και µετά τον κάνανε 

«Κρητικό». Και παίζαµε µε τον Σηφογιωργάκη εκεί οκτώ χρόνια, παίζαµε 
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συνέχεια. Για δέκα χρόνια κάναµε στην αρχή. Και πήγαµε πολλές φορές. 

Και ας είναι καλά, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, του άρεσε το παίξιµό µου και 

µου λέει «Γιάννη να βγάλουµε ένα δίσκο». Εντάξει Αντώνη, λέω, όντε 

θέλεις. Ε! και το λέγαµε, το λέγαµε δεν πολύ-σµίγαµε βέβαια και τέλος 

πάντων, ήρθε η ώρα η καλή. Και µου τηλεφωνήσανε µια µέρα µε τον κύριο 

Αεράκη, τον Μιχάλη και µου λέει έτσι και έτσι, «θέλεις µε τον Αντώνη 

να βγάλετε ένα δίσκο, να βγάλουµε ένα CD»; Λέω εντάξει, εδώ είναι ο 

Αντώνης και πάρτον. Και µου δίνει τον κυρ – Αντώνη, ε, και 

κουβεντιάσαµε µετά πήγα στο Ηράκλειο εγώ και κάναµε αυτό.  

Ερ.  Παίξατε πάλι µαζί στην Αθήνα; 

Ξ.Α.  Και δεν παίξαµε ένα κοµµάτι δυο φορές.  

Μ.Ι.  Ναι, ναι. 

Ξ.Α.  Όλο το CD ήτανε µια και έξω.  

Ερ.  Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Αν κάνατε καθόλου πρόβες.  

Ξ.Α.  Εντάξει, είπαµε ποια κοµµάτια θα παίξουµε, από παλιά κοµµάτια αυτά. 

Αυτό που ήθελα να κάνουµε, να προστατέψουµε τα παλιά κοµµάτια. 

Ερ.  Πότε βγήκε το CD αυτό; 

Ξ.Α.  ∆εν είναι τώρα εφτά - οχτώ µήνες, ναι, βέβαια.  

Ερ.  Θα το ψάξω να το πάρω, δεν το έχω δηλαδή.  

Ξ.Α.  Θα σας το δώσουµε εµείς.  

Ξ.Α.  Στο αυτοκίνητο έχω. Να δω τι έχω να σας τα δώσω.  

Ερ.  Όχι. Πρέπει να κινούνται η αγορά σας. 

Ξ.Α.  Ε! Εντάξει κινείται πάλι.  

Ερ.  Αυτό είναι το εξώφυλλο.  

Μ.Ι.  Α, ναι.  

Ερ.  Κύριε Ψαραντώνη εσείς είχατε πει προηγουµένως ότι η λύρα έχει παλµό. 

Η µουσική έχει παλµό.  

Ξ.Α.  Η µουσική έχει παλµό, όχι η λύρα µόνο.  

Ερ.  Αυτός ο παλµός όταν παίζει ο Μαρκογιάννης…; 

Ξ.Α.  Τον έχει. 

Ερ.  Τον έχει; 

Ξ.Α.  Ναι, τον έχει µάλιστα.  
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Ερ.  Τον έχουνε άλλοι λαουτιέρηδες; 

Ξ.Α.  Είναι πολλοί που σιµώνουν εκειά κοντά. 

Ερ.  Σιµώνουν, ε; ∆εν το πάνε κατευθείαν. 

Ξ.Α.  Εκεί και σε ελευθερώνει, να εκφραστείς και να παίξεις, ο Γιάννης.  

Ερ.  Έχετε παίξει σε συναυλίες µαζί; Εκτός από τη δισκογραφική δουλειά που 

κάνατε; 

Ξ.Α.  Ναι, έχουµε παίξει. 

Μ.Ι.  Ναι, βέβαια έχουµε παίξει.  

Ξ.Α.  Έχοµε παίξει. Και εδά τελευταία παίξαµε. 

Μ.Ι.  Στην Κύπρο είχαµε πάει.  

Ξ.Α.  Ωραίες συναυλίες στο Πανεπιστήµιο, προχθές πήγαµε, πριν δεκαπέντε 

µέρες ήτονε; Παίξαµε δυο βράδια στο Πανεπιστήµιο. 

Μ.Ι. Ναι, βέβαια. Τον κυρ - Αντώνη καλέσανε βέβαια. 

Ξ.Α. Ναι… θέλανε κι εσένα. 

Μ.Ι. Ε… 

Ερ. Πριν φτιάξετε το δίσκο αυτό, πριν κάνετε αυτή τη συνεργασία τη 

δισκογραφική είχατε παίξει ποτέ µαζί; 

Ξ.Α. Ναι, σε γλέντια.  

Μ.Ι. Είχαµε παίξει. Άµα θε να τύχουµε πουθενά να παίζοµε έφευγα από ‘κει και 

παίζουµε µε το Γιάννη. Και στην Φορτέτζα παίξαµε µε τον Γιάννη. Πέρσι. 

∆εν ήσουνα πέρσι στην Φορτέτζα;  

Μ.Ι. Πότε; Α! ναι, ναι στην Φορτέτζα. 

Ξ.Α. Και λέγανε να παίξουµε, να παίξουµε και λέγανε ωραία ήτανε.  

Μ.Ι. (Γελάει) 

 Εδώ στην Φορτέτζα στο Ρέθυµνο. Ναι. 

Ερ. Τι ήταν αυτό, σαν συναυλία, έτσι; 

Μ.Ι. Συναυλία. ∆ικιά του συναυλία. 

Ξ.Α. Στην Φορτέτζα.  

Ερ. Γλέντι; Σε γλέντι έχετε παίξει; 

Μ.Ι. Και σε γλέντι.  

Ερ. Ποια χρονολογία; Θυµάστε, πότε;  
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Ξ.Α. Πριν είκοσι, δεκαπέντε χρόνια… πόσα είναι τώρα… Το ’78, πιο πριν, κάπου 

εκεί, που παίζαµε µε τον Βαγγέλη στην Αθήνα, τον αδερφό του. Τρεις 

σαιζόν παίξαµε µε τον Βαγγέλη, καλός κι αυτός, σχεδόν το ίδιο… το ίδιο 

πράµα και µετά από ‘κει παίζουµε σε πολλά µέρη.  

Μ.Ι. Ο Βαγγέλης είχενε πάει στο Ωδείο. Γιατί είχαµε και ένα πρώτο θείο και 

ζει ακόµα. Ο οποίος ήτανε κοντραµπασίστας και δεν ξέρω ποια χρονολογία 

κάνανε διαγωνισµό και βγήκε πρώτο κοντραµπάσο στην Ελλάδα, αυτός, ο 

θείος µου, ο θείος µας, του πατέρα µου ο αδερφός. Και αυτός είπε στο 

Βαγγέλη θα πας στο Ωδείο να µάθεις αυτό το όργανο του λέει είναι καλό 

έχει ψωµί και ξέρω εγώ, και πήγανε οκτώ χρόνια στο Ωδείο, στου 

Πειραιώς το Ωδείο, οκτώ χρόνια, πήρε το δίπλωµά του βέβαια, ναι… και 

µετά από ένα µήνα, δυο µήνες τον εκαλέσανε στην συναυλία του σταθµού 

και στην Κρατική. Από το Ωδείο, δεν τον ξέρανε βέβαια, από το Ωδείο τον 

βρήκανε, ναι, τον πήρανε τον διορίσανε και στην Κρατική και στην 

συναυλία. Και έχει αποστρατευτεί τώρα δυο - τρία χρόνια, αλλά άσχετο η 

κλασική µουσική µε την κρητική. Αυτός ό,τι έχει βγάλει το έχει βγάλει 

από δικό του… πολλά πράγµατα και ωραία πράγµατα, όχι… 

Ξ.Α. Όλοι βγάλατε. Και ο Χαραλάµπης δεν έβγαλε, και εσύ δεν εβγάνεις…  

Μ.Ι. Ε… ναι, ναι. 
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Μ.Ι. Και ως λυράρης… 

Ερ. Έτσι µένουνε αυτά τα κοµµάτια.  

Ερ. Το «Ψαραντώνης», κύριε Ψαραντώνη, από πού βγήκε; 

Ξ.Α. Αυτό είναι του παππού µου το παρατσούκλι. Αντώνη τον ελέγανε. Και τον 

Νίκο τον λένε Ψαρονίκο, τον Γιάννη τον αδερφό µου τον λένε Ψαραγιάννη 

και τον γιο µου τον ελένε Ψαρογιώργη.  

Ερ. Το «Ψαρό» από πού είναι; 

Ξ.Α. Ε! Θα σου πω τώρα. Ήτανε µια παρέα και κυνηγούσε τους Τούρκους. Τσι 

κλέβανε αυτούς το βιό τους, έχουνε ιστορία µεγάλη αυτοί. Έχουνε κάνει 

πολλά και διάφορα. Και ήτανε στα Ανώγεια. Αυτός έτρεχε λέει πολύ.  

Ερ. Ο παππούς σας; 



 30

Ξ.Α. Ναι. Και ήτανε στη ψυχραιµία τρελός, τρέλες δεν εκαταλάβαινε τίποτα 

όλη αυτή η παρέα. Εσφάξανε τους Τούρκους στα δώµατα απάνω, ξέρεις τα 

δώµατα, γιατί κάνανε πολλά κακά. Πού ‘ναι ο Ζαρός; Από κάτω. Ένα 

τουρκοχώρι. Τέλος πάντων µην λέµε πολλά. Και άµα θέλανε οι Τούρκοι να 

τση κυνηγούν έτρεχε λέει αυτός και έπιανε τον πρώτο. Όχι τον τελευταίο, 

τον πρώτο. Και… τον φοβούντονε. Και τον έλεγε ο πιο µεγάλος τους, ο 

Μεσαλούτης λέει «κοιτάτε βρε παιδιά, σαν τα ψάρια τσι πιάνει». Κάτι 

κάνει ο καθένας στο χωριό µας και έχουνε όλοι παρατσούκλια. Τον έλεγε ο 

Τούρκος Ψαραντώνη, και Ψαραντώνη και έτσι έµεινε το όνοµα.  

Ερ. Και ο παππούς σας ήτανε Αντώνης; 

Ξ.Α. Αντώνης.  

Ερ. Αντώνης, Ψαραντώνης. Μάλιστα.  

Μ.Ι. Και συνεχίζει το όνοµα.  

Ξ.Α. Είναι ένα φαράγγι, το πέρασε µε πήδουλο, µόνο αυτός.  

Ερ. Έτσι, ε; 

Ξ.Α. Παράξενο πράµα. 

Μ.Ι. Ε…!  

Ερ. Κύριε Ψαραντώνη όταν βρίσκεται κάποιος µπροστά, ανάµεσα σε δύο 

ογκόλιθους της κρητικής µουσικής πραγµατικά ειλικρινά σας µιλάω έχει 

κολλήσει το µυαλό µου και ενώ σκεφτόµουνα χίλιες δυο ερωτήσεις και να 

πούµε χίλια δυο πράγµατα… 

Ξ.Α. Είπαµε πολλά. 

Ερ. Είναι αλήθεια ότι µας κάλυψε όµως πολλά µε τον τρόπο που απάντησε, 

µας έχει καλύψει πάρα πολύ. 

Ερ. Βεβαίως. 

Ερ. Εγώ να πω µια τελευταία ερώτηση που µ’ αρέσει να την κάνω την 

ερώτηση, έχεις αγαπηµένο κοµµάτι που αν σου λέγανε ότι αν χαλάσει ο 

κόσµος… Το ρωτήσαµε; 

Ξ.Α. Ναι. 

Ερ. Εντάξει θα µάθω την απάντηση από την Ειρήνη.  

Ξ.Α. Είναι γραµµένο. Εντάξει. Καλή ερώτηση, µ’ άρεσε.  

Ερ. Σας ευχαριστούµε πολύ. 
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Ξ.Α. Και εµείς, πάρα πολύ.  

Ερ. Το θεωρούµε τιµή. 

Ξ.Α. Και εµάς τιµή που µιλάµε µε τέτοιους ανθρώπους.  

Ερ. Και πιστεύουµε ότι όλοι µαζί έχουµε την ίδια ικανοποίηση αυτή τη 

στιγµή για το σκοπό που εξυπηρετούµε και µόνο. 

Μ.Ι. Μάλιστα, µάλιστα. Και ευχόµεθα υγεία, ησυχία και χαρά στον κόσµο, να 

θέλει να γλεντάει. 

Ερ. Και ειδικά και για σας κύριε Γιάννη που σας βλέπουµε για δεύτερη φορά 

χαιρόµαστε πάρα πολύ. 

Μ.Ι. Ευχαριστώ κύριε Φραγκούλη. 

Ερ. Για την διάθεση και την ζωντάνια που έχετε να υπηρετείτε αυτό που 

υπηρετείτε πάντα αυτά που υπηρετείτε µια ζωή.  

Ξ.Α. Πόσες φορές έχεις έρθει εδώ; 

Μ.Ι. Πολλές φορές, πολλές φορές. 

Ερ. Ωραία. 
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