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Ερ.

Συνέντευξη µε τον κύριο Χαλκιαδάκη Γεώργιο, 25 Οκτωβρίου 2004.
Έχουµε την τιµή να µιλάµε σήµερα µαζί σας κύριε Χαλκιαδάκη και θα
θέλαµε να µας πείτε πώς και ξεκινήσατε να παίζετε λύρα. Ήταν το πρώτο
σας όργανο αυτό;

Απ.

Ναι, ήταν το πρώτο µου όργανο. Ήταν το όργανο δηλαδή που είχα
αγαπήσει από µικρός. Είχα ερεθίσµατα ας το πούµε έτσι, είχα επηρεαστεί
από το χωριό µου, από µικρό παιδί…

Ερ.

Κατάγεστε από τους Ατσιπάδες;

Απ.

Από Ατσιπάδες Αγίου Βασιλείου. Λοιπόν, παρεάκια αρκετά στο χωριό
τότε, κάποιοι χωριανοί λυράρηδες, έτσι γερόντοι, που ήταν εντελώς
τοπικοί, δηλαδή για το χωριό.

Ερ.

Ποιους ακούγατε έτσι σαν παιδί;

Απ.

Ε, άκουγα τον Ηρακλή τον Παναγιωτάκη, ένας άγνωστος τέλος πάντων,
έτσι, στο ευρύτερο κοινό αλλά για µας τότε ήταν ο λυράρης του χωριού
τέλος πάντων, που τον τραβούσανε πάντα όταν γινόταν παρέα µε το
λυράκι, από ‘κει λοιπόν, σαν πιτσιρικάς άκουγα και µου γεννήθηκε έτσι…
επιθυµία να µάθω λύρα. Από πολύ µικρός, βέβαια δεν τα κατάφερα να
αποκτήσω λύρα όταν ήθελα… Έπρεπε να µεγαλώσω, να γίνω δεκαεξήµιση
χρονώ τουλάχιστον για να καταφέρω τον πατέρα µου. Γιατί, όπως οι
περισσότεροι την εποχή εκείνη, για γράµµατα µε προόριζε. Τέλος πάντων,
κατάφερα έτσι στα δεκαεξίµισή µου χρόνια να δουλέψω µόνος µου, να πάρω
τη λύρα.

Ερ.

∆εν ήθελε να ασχοληθείτε…

Απ.

… και να ξεκινήσω σιγά - σιγά έτσι το…
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Ερ.

Φοβόταν µήπως ασχοληθείτε επαγγελµατικά ή δεν ήθελε καθόλου να
πιάσετε όργανο;

Απ.

Ναι, αυτό. Για να µην πω πως δεν έχει συµβιβαστεί ακόµα. ∆εν του άρεσε,
έτσι, να… το να ασχοληθώ µε κάτι τέτοιο.

Ερ.

Φοβότανε κάτι;

Απ.

Ναι, φοβότανε… ξέρω ‘γω… για τότε µην παρατήσω τα γράµµατα ας πούµε,
έτσι µην…

Ερ.

Τώρα;

Απ.

Τώρα δεν ξέρω. Ίσως να µε προόριζε για άλλες επιχειρηµατικές, έτσι,
δραστηριότητες. Εντάξει, λίγη σηµασία έχει αυτό.

Ερ.

Εκτός από τον…

Απ.

Εγώ έκανα αυτό που ήθελα πάντως, τα κατάφερα.

Ερ.

Εκτός από τον Ηρακλή τον Παναγιωτάκη, που είπαµε, άλλους λυράρηδες
ακούγατε µικρός;

Απ.

Από κοντά, από κοντά δεν είχα καν, ακούγαµε από δισκογραφίες. Από
δισκογραφίες, δηλαδή όλοι που ήταν επίκαιροι την εποχή εκείνη.
Σκορδαλός, ας πούµε, εντάξει που είναι και της περιοχής µου. Και το
Σπήλι, ο τόπος καταγωγής του είναι πολύ κοντά από το χωριό µου. Και
ερχότανε σε κάποια πανηγύρια… εκεί και όλοι οι φίρµες, ο Ξυλούρης ας
πούµε ο Νίκος που ήταν τότε, ο Μουντάκης, δεν τον θυµάµαι τον
Μουντάκη, σα µεγαλύτερος τον γνώρισα και… πολύ καλά δηλαδή
προσωπικά, δηλαδή έτσι στα παιδικά µου χρόνια ο Σκορδαλός ερχότανε
στο χωριό µου, κάποιος Κουταλάς και αυτός άγνωστος… Έτσι, αυτοί είναι,
δεν είχαµε ποικιλία δηλαδή, άκουγα όµως Ροδάµανθο, Κακλή, Ξυλούρη,
Μουντάκη, Σκορδαλό, αυτοί ήτανε οι πιο επίκαιροι της εποχής.

Ερ.

Από όλα αυτά τα ονόµατα ποιόν θα… σε ποιόν θέλατε να µοιάσετε έτσι,
ποιον θαυµάζετε σαν οργανοπαίχτη;

Απ.

Ε, τώρα ποιον θαυµάζω… Όλους τους θαυµάζω.

Ερ.

Τότε ποιον θαυµάζατε.

Απ.

Ε, τότε περισσότερο το Σκορδαλό. Περισσότερο το Σκορδαλό. Αυτός
ακουγότανε περισσότερο στην περιοχή, όσο µπορούσα να καταλαβαίνω,
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αυτόν θαύµαζα. Αλλά και µεγαλώνοντας που καταλάβαινα περισσότερα,
πάλι αυτόν. Συν τους άλλους.
Ερ.

Το Μουντάκη όταν λέτε ότι τον γνωρίσατε καλά, τι εννοείτε;

Απ.

Το Μουντάκη τον γνώρισα έτσι στα… λίγο µετά που ξεκίνησα να παίξω τη
λύρα έτυχε να µπλεχτώ µε κάποιες παρέες που ήτανε γνωστός ο… γνωστός
τους και είχαµε πάει σπίτι του, κάναµε παρεάκια ή… Είχαµε προσωπική
σχέση δηλαδή αρκετή µε το Κώστα το Μουντάκη.

Ερ.

Στο Ρέθυµνο τότε υπήρχε καµιά σχολή που µπορούσε να µάθει κανείς
λύρα;

Απ.

Ε, όχι, τέτοια πράµατα δεν υπήρχανε. Τέτοια πράµατα δεν υπήρχανε.
Ήρθανε µετά ο… συχωρεµένος ο Κώστας ο Μουντάκης, δηλαδή τα έφερε,
τα πρωτόφερε στο Ρέθυµνο αυτά. Όχι στο Ρέθυµνο, ανά την Κρήτη
δηλαδή, όχι στο Ρέθυµνο µόνο. ∆εν υπήρχε τίποτα, ήτανε δύσκολη
κατάσταση τότε για να µάθει κανείς λύρα. ∆ηλαδή και ένα πικ - απ και
ένα µαγνητόφωνο που χρειαζόταν για να ακούσει κανείς µουσική, δεν ήταν
τόσο εύκολο για µένα. Έτσι;

Ερ.

Ούτε υπήρχε κάποιος άλλος που θα µπορούσε να πάει ένα παιδί, να δείξει
ενδιαφέρον και να κάτσει να του µάθει.

Απ.

Όχι. ∆εν υπήρχε κανείς ή τουλάχιστον και να υπήρχε δεν ήτανε στο
κύκλωµά µου, δεν ήτανε, δηλαδή… αυτοδίδακτος µπορώ να πω ότι είµαι.
Έτσι.

Ερ.

Ακούγοντας κασέτες προσπαθούσατε να µάθετε;

Απ.

Ναι, έτσι, κασέτες, δίσκους, γραµµοφώνου δίσκους, έτσι αυτά ήτανε τότε,
αυτά τα θυµάµαι εγώ πολύ καλά. Και τους δίσκους σαράντα πέντε
στροφών.

Ερ.

∆ηλαδή τα πατήµατα πάνω στη λύρα δεν σου τα ‘δειξε κανένας; Πώς να
κουρδίσεις το όργανο;

Απ.

∆εν µου τα ‘δειξε ειλικρινά κανείς. ∆ε βρέθηκε ποτέ κάποιο άτοµο,
τουλάχιστον ‘κείνα τα χρόνια, δε µιλάµε µετά που άρχισα να εξελίσσοµαι
και να… να πλησιάζω και να γνωρίζω…

Ερ.

∆ηλαδή πώς κούρδισες τη λύρα, ας πούµε, όταν την έπιασες;
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Απ.

Αυτός ο χωριανός ο γέρος όταν την κούρδισα ή ο Σήφης ο Παναγιωτάκης ο
γιος του, ερχότανε µια φορά στο χωριό το καλοκαίρι και κάθισε καµιά
δεκαριά µέρες δεκαπέντε, έτσι, πήγαινα και µου κούρδιζε τη λύρα, έπαιζα
λίγο… αλλά δεν έκατσε να µου δείξει, δηλαδή ό,τι µπορούσα να καταλάβω
βλέποντάς τονε. Έτσι. ∆ηλαδή δεν θα ‘λεγα ότι ήτανε ευνοϊκή η
κατάσταση στα πρώτα βήµατα. Και αυτό πιστεύω ότι φέρνει καθυστέρηση
και στην εξέλιξη µετά.

Ερ.

Σε ποια ηλικία…

Απ.

Παίζει µεγάλη σηµασία.

Ερ.

… σε ποια ηλικία έτσι θεωρήσατε ότι µπορείτε να βγάλετε ένα γλέντι ας
πούµε, ότι είστε ικανός λυράρης;

Απ.

Ε, τώρα εντάξει. Εγώ θεώρησα ότι πολύ σύντοµα ήµουνα, τώρα γελάω
όµως, σκεφτόµενός τα. ∆ηλαδή δεκαέξι µισό, δεκαεφτά χρονών πήρα τη
λύρα, σε ένα - ενάµιση χρόνο βρέθηκα σε κάποιο γλέντι. Τι να παίξω,
εντάξει.

Ερ.

Μόνος σας ή απλά σας είπανε «έλα πιάσε και συ λίγο»;

Απ.

Όχι, µόνος, µόνος. Το πανηγύρι του χωριού, που ο πατέρας µου, παρότι
είπαµε προηγουµένως ότι δε µε ήθελε λυράρη, εντάξει, αναγκάσανε οι
καταστάσεις και έκανε πανηγύρι τότε στο χωριό, όπως ήτανε τότε τα
πανηγύρια µε τους χωριανούς…

Ερ.

Τι άποψη είχε τότε ο κόσµος για ένα παιδί που ήθελε να µάθει λύρα;

Απ.

Εντάξει, καλή, το προωθούσανε…

Ερ.

Οι γονείς, οι γονείς δηλαδή το προωθούσανε;

Απ.

Εντάξει, οι γονείς δεν είναι και όλοι το ίδιο, εγώ είπα για τον δικό µου ότι
δεν ήθελε να µε προωθήσει, άλλοι γονείς θέλανε να προωθούνε τα παιδιά
τους. Εντάξει, δεν ήταν και η καλύτερη, δηλαδή δεν συµβαίνει αυτό που
συµβαίνει αυτή τη στιγµή. Μόλις εκδηλώσει και να µην εκδηλώσει το
παιδί… ε, έτσι, ότι θέλει να ασχοληθεί µε τη µουσική, προσπαθούν οι
γονείς τώρα να το προωθήσουνε.

Ερ.

Τότε δηλαδή θεωρούσανε, άντε, άστο να πάει να µάθει λύρα… ό,τι µπορεί
να…

4

Απ.

Ε, δεν είναι τίποτα σπουδαίο… δεν… άσε τη λύρα και κοίταζε τα γράµµατα,
να µάθεις, να γίνεις άνθρωπος, να γίνεις κάτι στην κοινωνία, δηλαδή το
‘λεγαν, δεν τον είχανε, δεν προωθούσανε, το λυράρη τον υπολογίζανε πάρα
πολύ δηλαδή άλλους λυράρηδες καταξιωµένους που ερχόντανε, ε, λες και
ερχότανε ο Θεός στο χωριό. Έτσι, αλλά τα παιδιά τους δεν… τουλάχιστον
όσο µπορώ να καταλαβαίνω και να θυµάµαι, δεν θυµάµαι κανένα να
προωθεί. ∆ηλαδή, για να αγοράσω µια λύρα γίνηκε µεγάλη ιστορία. Και ο
Στρατής που είπαµε, ο χωριανός µου, που ξεκινήσαµε µαζί, κι αυτός
δεινοπάθησε για να αγοράσει λαούτο.

Ερ.

Ο ξάδελφος;

Απ.

Ο ξάδελφος, ναι.

Ερ.

Ονόµατι Στρατής;

Απ.

Μαµαλάκης, ναι, ναι. Βέβαια.

Ερ.

Ο οποίος είναι σύζυγος της Τασούλας;

Απ.

Είναι σύζυγος της Τασούλας, ναι.

Ερ.

Άρα, υπάρχουνε µουσικοί, έτσι, µέσα στην οικογένεια την ευρύτερη.

Απ.

Ναι, υπάρχει, αυτός είναι. Ο Στρατής ο Μαµαλάκης, έτσι, από τους
γνωστούς τουλάχιστον. Εντάξει, κάτι παιδιά που λίγο ασχοληθήκανε, τα
παρατήσανε, παίζουνε δεν παίζουνε, έτσι, λίγο. Υπάρχουνε κι άλλα.

Ερ.

Επαγγελµατικά πότε ξεκινήσατε να παίζετε;

Απ.

Ας πούµε τώρα πιο επαγγελµατικά ότι ξεκίνησα άµα απολύθηκα από
φαντάρος, το ’82, που δε σηµαίνει ότι δεν έπαιζα πριν σε γλέντια και σαν
φαντάρος µε άδειες που έπαιρνα, ερχόµουνα, έπαιζα σε γλέντια. Άρχισα
σιγά - σιγά από τότε, από λίγο, λίγο.

Ερ.

Πότε έπαιξες…

Απ.

Αλλά πιο σοβαρός επαγγελµατίας εξε…

Ερ.

… το πρώτο σου γλέντι που το κράτησες εσύ.

Απ.

Το πρώτο µου γλέντι ήτανε ένας γάµος στο Καστέλι Μεσσαράς, κάποιους
συγγενείς που είχα και ήτανε στα δεκαεννιάµισή µου χρόνια, δυο - τρία
χρόνια έτσι έπαιζα λύρα, αν θυµάµαι καλά, έτσι. Εντάξει. Είπαµε ότι
θυµάµαι τώρα εκείνα τα γλέντια και εντάξει. Απορώ και ‘γω πώς τα
κατάφερα. Αλλά εν πάσει περιπτώσει, κάπως έτσι ξεκινάνε όλοι.
5

Ερ.

Πάντως σε καλέσανε και ήσουνα εσύ ο λυράρης.

Απ.

Ναι, ναι βέβαια. Και πάρα πολλά γλέντια, πάρα πολλά γλέντια. Εντάξει,
εγώ δεν θέλω να θεωρώ τον εαυτό µου επαγγελµατία από τα δεκαοχτώ
και δεκαεννιά και εντάξει, όταν απολύθηκα από φαντάρος, που δε σηµαίνει
ότι δεν είχα πάει σε πολλά γλέντια. Είχα πάει…

Ερ.

Το ’83 πώς γινότανε η συµφωνία, έχει αλλάξει ο τρόπος; ∆ηλαδή σας…

Απ.

Όταν λέµε συµφωνία τι ακριβώς εννοούµε;

Ερ.

Ας πούµε κάποιος παντρευότανε και έλεγε Χαλκιαδάκη θέλω να ‘ρθεις στο
γάµο µου να παίξεις.

Απ.

Α, καλά, συµφωνίες, συµφωνίες δε θέλω να κάνω ούτε τώρα, θα ‘κανα
τότε; Εµείς θέλαµε τότε, εγώ δηλαδή ήθελα τότε να βρεθεί γλέντι να πάω
να παίξω. Συµφωνίες οικονοµικές εννοείτε σαφώς, έτσι;

Ερ.

Ναι.

Απ.

Εντάξει, ότι βγάναµε και διατηρείται αυτό το πράγµα, τώρα τουλάχιστον
στο Ρέθυµνο. ∆ηλαδή, εδώ δεν µπορεί να ζητήσεις εύκολα λεφτά. Ξέρουµε
όµως ότι θα βγάλουµε λεφτά. Κάποιες άλλες περιοχές στην Κρήτη πρέπει
να σιγουρέψουµε το… Κάποια χρήµατα έτσι για να πάµε γιατί δεν ξέρουµε
αν βγάλουµε ή όχι. Εδώ λίγο - πολύ ξέρουµε τι.

Ερ.

Βλέπετε διαφορές έτσι στο ρεπερτόριο που παίζατε το ’82 και σε αυτό που
ζητάει ο κόσµος σήµερα;

Απ.

Ε, σίγουρα υπάρχουνε διαφορές. Σίγουρα υπάρχουνε. ∆ηλαδή τα νησιώτικα
δεν ήτανε τόσο πολύ, έτσι στο…, να ζητιούνται όπως τώρα. Κάποτε ήτανε
βαλς τέτοια πράγµατα, τα οποία δε ζητιούνται καθόλου, δηλαδή µην πω
ότι τα ‘χουν ξεχάσει και εντελώς, τόσο πολύ δεν χρησιµοποιούνται. Ταγκό,
τέτοια πράγµατα ήτανε κάποτε.

Ερ.

Εσείς είχατε προλάβει, σας ζητούσαν τέτοια; Βαλς…;

Απ.

Ε, ναι, ναι! Βέβαια τα ‘χα προλάβει, εντάξει.

Ερ.

Και παίζατε στη λύρα…

Απ.

Όταν λέµε πριν τόσα χρόνια, δηλαδή ’80, ’82, δεν είναι και λίγα χρόνια,
είναι αρκετά είκοσι πέντε χρόνια πριν, βέβαια, ήτανε. Οι γάµοι ήτανε µε
εκατό άτοµα, ήτανε µε εκατόν πενήντα άτοµα, ήτανε, θεωρούνταν µεγάλος
γάµος. Τώρα άµα είναι χίλια άτοµα γάµος είναι, ‘ντάξει, κανονικός.
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Ερ.

Με τη λύρα παίζετε σκοπούς της νύφης, υπάρχει δηλαδή κάποια
προετοιµασία πριν από το γλέντι του γάµου; Ένας λυράρης δηλαδή θα πάει
να στολίσει τη νύφη;

Απ.

Ε, ‘ντάξει. Τη νύφη τη στολίζουν οι κοπελιές και λοιπά, έτσι, κάποια
στιγµή τη… πάει κι ο λυράρης, λίγο πριν να φύγει η νύφη και της λέγαν τα
παστικά της νύφης που λέµε, τα παινέµατα της νύφης. Τυχαίναµε ναι, την
ώρα του στολίσµατος, λίγο πριν να φύγει η νύφη, τουλάχιστον, και λέγαµε
κάποια τραγούδια. Μάλλον τα λέγανε όλοι εκεί, ο κόσµος, δεν ήτανε
ανάγκη να τα πούµε εµείς σα λυράρηδες.

Ερ.

Τι τραγούδια, δηλαδή, κοντυλιές;

Απ.

Ε, υπάρχουνε και ιδιαίτεροι σκοποί. Ιδιαίτεροι σκοποί… για τα παινέµατα
της νύφης.

Ερ.

Βγαίνοντας απ’ την εκκλησία;

Απ.

Βγαίνοντας απ’ την εκκλησία ήτανε… α, και κάτι που… εκτός το χορό που
γινότανε βγαίνοντας απ’ την εκκλησία, µόλις τέλειωνε η στεφάνωση απ’
έξω στην αυλή της εκκλησίας, υπήρχε κι ο χορός της νύφης στο σπίτι.
∆ηλαδή αυτό, κατά περιοχές γινότανε αυτό το πράµα. Όχι σ’ όλα τα χωριά
ή στο Ρέθυµνο. ∆ηλαδή πηγαίναµε, παίζαµε τα παινέµατα της νύφης, το
‘να, τ’ άλλο όταν σηκωνόταν για να φύγει να την πάνε στην εκκλησία λίγο
πριν, τη χορεύαν, όλοι του σπιτιού. Έκανε ένα χορό, συρτό δηλαδή…

Ερ.

Στην αυλή…

Απ.

Στην αυλή του σπιτιού, ναι.

Ερ.

Και παίζαν τι, συρτά;

Απ.

Συρτά, συρτά.

Ερ.

Και χόρευε ποιος πρώτος;

Απ.

Ε, τη νύφη χορεύανε οι συγγενείς. Συγγενείς όλοι, το σπίτι, τα ξαδέρφια…

Ερ.

Και λέγατε µαντινάδες ειδικές;

Απ.

Ε, εκεί λέγαµε εµείς κάποιες µαντινάδες.

Ερ.

Ο λυράρης δηλαδή τραγουδούσε;

Απ.

Ο λυράρης, ναι. Ναι, εκεί ο λυράρης. Στα παινέµατα όλοι οι
παρευρισκόµενοι.

Ερ.

Και µετά τη στέψη ας πούµε έξω απ’ την εκκλησία;
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Απ.

Μετά τη στέψη απαραιτήτως, έξω από την εκκλησία γινόταν ο χορός της
νύφης. Χορεύανε πάλι µε τον ίδιο τρόπο, συρτό, συρτό. Στη µέση οι
λυράρηδες, γύρω -γύρω κύκλος και χορεύανε τη νύφη. Οι δικοί πάλι. Αλλά
πλέον ήτανε κι οι δικοί του γαµπρού, εκεί, δεν ήτανε… οι δικοί της νύφης
υποτίθεται χορεύανε στο σπίτι, οι δικοί του γαµπρού στην εκκλησία. Και
µετά πηγαίναµε για γλέντι.

Ερ.

Για ποια χρονολογία µιλάµε τώρα;

Απ.

Ε, στην αρχή που ξεκίνησα, ’80, ’82, ’83, ’85, κάπου, κάπου εκεί. Κι ακόµα
γίνεται ο χορός της νύφης, δεν είναι κάτι που έχει καταργηθεί δηλαδή,
αλλά όχι παντού.

Ερ.

Πού γίνεται σήµερα; Σε ποιες περιοχές;

Απ.

Εντάξει, εδώ στο Ρέθυµνο περισσότερο µιλάµε γίνεται. Εδώ στο Ρέθυµνο
αλλά σε κάποια χωριά της Ρεθύµνης. Τώρα περισσότερο γάµοι δε γίνονται
και στα χωριά, γίνονται στις πολιτείες οπότε εκεί δε βολεύει να γίνει και
κάτι τέτοιο.

Ερ.

Στην πόλη δηλαδή του Ρεθύµνου σήµερα, σπάνια θα δεις χορό της νύφης,
ας πούµε;

Απ.

Για να µην πούµε ποτέ, να πούµε σπάνια. Ναι.

Ερ.

Παινέµατα έτσι στο σπίτι, στο ντύσιµο, στο στόλισµα, στο κρεβάτι;

Απ.

∆ε µας πολύ-τυχαίνει. Αυτό που µας τυχαίνει περισσότερο είναι να
συνοδεύουµε, να πηγαίνουµε τη νύφη στην εκκλησία µε τα όργανα. Τη
νύφη ή το γαµπρό. ∆ηλαδή παίζουµε εµείς στο δρόµο, ας πούµε. Και
ακολουθεί η νύφη µε το…

Ερ.

Άλλες διαφορές στο ρεπερτόριο; Ας πούµε παλιά είχε σκοπούς που δεν
ακούγονται σήµερα; Ξέρω ’γω λαζώτη παίζατε µε τη λύρα;

Απ.

Ε, ναι υπήρχανε κάποιοι…

Ερ.

Τριζάλη…;

Απ.

∆εν τα πολύφταξα αυτά τα πράµατα. ∆ηλαδή ούτε τον τριζάλη, ούτε το
λαζώτη, λίγο τον θυµάµαι, λίγο.

Ερ.

Μπρος - πίσω;
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Απ.

Ναι, είναι πολύ µακριά στη µνήµη µου, δηλαδή είναι… υπάρχουνε… Όχι
έντονα όµως, είχε αρχίσει η κατάργηση αυτών των χορών. Κάτι γριές
υπήρχανε που χορεύανε τέτοια πράµατα.

Ερ.

Ερωτόκριτο παίζετε σήµερα;

Απ.

Ε, ναι, Ερωτόκριτο, παίζαµε και παίζουµε και θα παίζεται πιστεύω πάντα.
Ο Ερωτόκριτος. ∆εν είναι χορευτικό βέβαια, εντάξει αυτό είναι ακουστικό,
ο Ερωτόκριτος.

Ερ.

Ριζίτικα;

Απ.

Ριζίτικα σε ορισµένες περιοχές. ∆ηλαδή περισσότερο στα Χανιά είναι, στο
νοµό Χανίων…

Ερ.

Εσύ, εσύ παίζετε στο συγκρότηµά σου;

Απ.

Ε, παίζουµε ‘ντάξει, σαν πρόγραµµα πλέον. Όταν κάνουµε ακουστικό
πρόγραµµα παίζοµε, ζητιούνται κιόλας αλλά όχι πολύ συχνά.

Ερ.

Εσείς πού παίζετε τώρα επαγγελµατικά;

Απ.

Εγώ τώρα, γυρνάµε, γυρνάµε όλη την Κρήτη, δηλαδή σ’ όλους τους νοµούς
της Κρήτης. Πιστεύω πως ότι είναι λίγα χωριά και λίγα µέρη που δεν έχω
πάει στην Κρήτη να παίξω. Αθήνα, εξωτερικό.

Ερ.

Σε ποιες χώρες έχετε παίξει;

Απ.

Έχουµε πάει Αµερική δυο - τρεις φορές, έχουµε πάει Καναδά, έχουµε πάει
Αυστραλία, Ευρώπη πάρα πολλές φορές, Γερµανία δηλαδή, Βέλγιο… Ναι,
όπου υπάρχουνε µετανάστες. Αφρική δεν έχουµε πάει ακόµα.

Ερ.

Πώς γίνεται αυτή η συµφωνία ας πούµε, σας καλούνε από συλλόγους;

Απ.

Από συλλόγους, βεβαίως, ναι. Από συλλόγους, παρακολουθούνε κι αυτοί τι
γίνεται, πώς γίνεται, δηλαδή ποιοι είναι που… οι επίκαιροι στο…, αυτό, τον
κάθε καιρό δηλαδή στην Κρήτη. Από ξεκινάει το πράµα. Ναι, και λένε
φέραµε πέρσι τον τάδε, να φέρουµε φέτος τον άλλο και φτάνει σιγά - σιγά
του κάθε επώνυµου ας πούµε η σειρά. Ε, ωραία παίρνουν τηλέφωνο, «θα
‘ρθετε, κάνουµε έναν χορό, ναι, µπορείτε καταρχήν, πόσα θέλετε ή αυτά
δίνουµε σας συµφέρει, δε σας συφέρει», έτσι γίνεται µια πρόσκληση
δηλαδή. Και ένα κουβέντιασµα, έτσι, που έχει να κάνει µε τα οικονοµικά,
µε τις απαιτήσεις και έτσι πάµε.
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Ερ.

Εσείς επιλέγετε τους… την οµάδα ας πούµε που είστε, ας πούµε, τον κύριο
Γιώργο που παίξατε πάνω και τα λοιπά; Πηγαίνετε όλοι µαζί ή εκεί είναι,
σας παρέχουνε κάποιο λαουτιέρη, ξέρω ‘γω…

Απ.

Στο εξωτερικό, στο εξωτερικό επειδή τα έξοδα είναι πολλά, δηλαδή εµένα
το συγκρότηµά µου αυτή τη στιγµή αποτελείται από πέντε άτοµα.

Ερ.

Να τους πούµε ποιοι είναι;

Απ.

Ναι, εντάξει, να τους πούµε σε όργανα.

Ερ.

Σε όργανα.

Απ.

Κι όχι σε άτοµα.

Ερ.

∆εν είναι στάνταρ;

Απ.

Ναι, κατά καιρούς αλλάζει, δηλαδή κρουστό µπορεί ν’ αλλάξει, δεν είναι
στάνταρ, έτσι;

Ερ.

Τι κρουστό βάζετε;

Απ.

Περισσότερο

τουµπερλέκι.

Περισσότερο

τουµπερλέκι.

Ε,

κιθάρα

απαραίτητα, λαούτο… αυτά κι η λύρα.
Ερ.

Η λύρα; Και; Τραγούδι;

Απ.

Και µαντολίνο, και το τραγούδι, το τραγούδι βέβαια, ναι, που µπορεί να
τραγουδάει κι ένα άτοµο, µπορεί να τραγουδούνε κι άλλοι δυο, δεν είναι
απαραίτητο να τραγουδάει µόνο ένας.

Ερ.

Κύριε Χαλκιαδάκη γιατί δεν τραγουδάτε;

Απ.

Ε…

Ερ.

∆ηλαδή ακούσαµε τώρα ότι είχατε τον κύριο Γιώργο ειδικά, τον κύριο
Μανωλιούδη, τον λέω σωστά;

Απ.

Ναι, σωστότατα.

Ερ.

Ε, και τραγουδούσε εκείνος κι εσείς παίζατε λύρα.

Απ.

Ε, κοίτα να δεις τώρα, το τραγούδι είναι κάτι που πιστεύω πως… όποιος το
κάνει πρέπει να το ‘χει έµφυτο, δηλαδή, από παλιά ίσως επειδή έπαιζα µε
καλούς τραγουδιστές, γιατί κι ο

Στρατής

ο

Μαµαλάκης

που

ξεκινήσαµε ήταν, είναι πολύ καλός στη φωνή. ∆ε ξέρω, δεν ένιωσα να µε
βοηθάει η φωνή µου ιδιαίτερα, σκέφτηκα πολλές φορές να τραγουδήσω, όλο
έδινα αναβολές, έµεινε έτσι, καθιερώθηκα έτσι, ενώ νιώθω έντονα την
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ανάγκη κάποιες φορές στο γλέντι να πω αλλά δεν το αποφασίζω. Ίσως είναι
και ψυχολογικό από κάποια στιγµή και µετά δηλαδή.
Ερ.

Ούτε σαν δεύτερη φωνή ας πούµε, όταν λέει κάποιος κοντυλιές, να πείτε
εκείνη, το…

Απ.

Εντάξει, δεν το ‘χω κάνει, δεν το ‘χω κάνει. ∆ηλαδή πρέπει να ‘µαι πολύ
στα κέφια για ν’ αποφασίσω να πω κάτι, έτσι δεν το… παρότι έχω βλέψεις
σε κάποια στιγµή να γράψω τα κλασσικά πράγµατα, όλα, να κάνω ένα cd,
να τα τραγουδήσω ο ίδιος. Αλλά στο στούντιο είναι διαφορετικά, στο
στούντιο µπορεί να διαλέξει κανείς και την καλή του ψυχολογική
κατάσταση, να µπει να τα πει, στο γλέντι είναι… διαφορετικά, πρέπει να
πεις είσαι δεν είσαι καλά. ∆εν είµαι γεννηµένος για τραγούδι δηλαδή,
µπορούµε να πούµε, δεν µε βοηθάει η φωνή µου δεν… Έτσι νοµίζω εγώ
παρότι ακούω πολλές φωνές που εντάξει, αποφασίζουν όσο και να µην τις
βοηθάει. Έτσι;

Ερ.

Όταν ακούτε άλλους λυράρηδες υπάρχει έτσι κάποιος που λέτε ότι είναι
νέος αλλά παίζει παραδοσιακά. ∆ηλαδή, σας ακούσαµε κι έχετε γλυκό
παίξιµο.

Απ.

Να ‘στε καλά.

Ερ.

Έχετε την προσωπικότητα του Χαλκιαδάκη, που δεν θα τ’ ακούσουµε όταν
θα παίξει ο Μανουράς ή ο ένας ή ο άλλος, έχει τη σφραγίδα σας, ή ο
Κλάδος, όµως είναι σαν να πατάτε ας πούµε στην παράδοση και να
προσθέτετε κάτι δικό σας.

Απ.

Εντάξει, έχει να κάνει, όσον αφορά την παράδοση και µε τα βιώµατα και µε
την εποχή που πρωτοβιώνει κανείς την κρητική µουσική. Εντάξει, τα νέα
παιδιά δεν µπορεί να είναι έτσι, έχουν άλλα ακούσµατα και άλλα πρότυπα.
Εµένα το πρότυπό µου ήτανε ο Μουντάκης, ήτανε ο Σκορδαλός, ήτανε
λυράρηδες αυτής της εποχής. Τώρα δηµιουργούνε άλλα πρότυπα, ας µη
λέµε ονόµατα, ας πούµε, τα παιδιά τα πιο νέα.

Ερ.

Πώς βλέπετε ας πούµε, έτσι, την κατάσταση, το ρεπερτόριο…

Απ.

Την εξέλιξη;

Ερ.

… την εξέλιξη γενικά;
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Απ.

∆εν ξέρω τι να πω, εξέλιξη υπάρχει, τώρα… πάρα πολλοί έχουνε µπει στο
παιχνίδι.

Ερ.

Είστε νέος άνθρωπος, δεν είστε και απ ‘την παλιά γενιά…

Απ.

Εντάξει απ’ την παλιά - παλιά όχι, δεν είµαι και νέος - νέος όµως. Πάρα
πολλοί έχουνε µπει στο παιχνίδι, πάρα πολλοί µε αυτά τα ωδεία που
υπάρχουνε… πάρα πολλοί έχουνε µπει στο παιχνίδι ας το πούµε έτσι, και
όπου είναι πολλοί θα υπάρχουνε και τα παρατσάβαρα, πώς να το πω…
εντάξει. Μη χρησιµοποιώ έτσι, και λέξεις που δεν…

Ερ.

Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση, αυτό που είπατε ότι υπάρχουνε σχολές και τα
λοιπά έχει παίξει καθοριστικό ρόλο;

Απ.

Βοηθάει, βοηθάει στο να ασχοληθούνε πάρα πολλά παιδιά. Κι οι
πατεράδες…

Ερ.

Αυτό είναι καλό ή κακό;

Απ.

Εντάξει, καλό κακό, έτσι δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς να το πω.

Ερ.

Εσείς έχετε µαθητές;

Απ.

Είναι καλό, είναι καλό, τι πράµα;

Ερ.

Έχετε µαθητές;

Απ.

Μπα, εγώ αισθάνοµαι ότι είµαι µαθητής. ∆εν αισθάνοµαι δηλαδή ότι
µπορώ να παίξω το ρόλο του δασκάλου.

Ερ.

Κάποιο παιδί… έχεις δείξει ποτέ…

Απ.

∆εν ξέρω, εγώ νιώθω ελλείψεις…

Ερ.

… σε κάποιο παιδί, έτσι σε γνωστό σου έχεις δείξει ποτέ, σε πλησίασε
κάποιος…

Απ.

Εντάξει, αν µε πλησιάσει κάποιος και µε ρωτήσει κάτι συγκεκριµένο θα το
δείξω, όπως µπορώ και ό,τι ξέρω, µ’ όποιον τρόπο ξέρω να το δείξω. Αλλά ν’
ασχοληθώ, να κάνω το δάσκαλο, δηλαδή όπως κάνουνε πάρα πολλοί και
δηµιουργούνε… όταν δεν έχουνε γλέντια και λοιπά, σου λέει τι να κάνουµε
να ‘κονοµάµε κάνα φράγκο, να κάνουµε µια σχολή κι αναλαµβάνουνε
κάποια παιδιά, τα µαθαίνουνε λύρα. ∆ε µ’ αρέσει, δηλαδή δεν το κάνω αυτό
το πράµα. Ίσως να µην το ‘χω κι ανάγκη µέχρι τώρα, δεν ξέρω, για να µη
λέω µεγάλες κουβέντες, δεν ξέρουµε… τι πρόκειται να γίνει αλλά δε νοµίζω.

Ερ.

Εσείς µάθατε κι είπατε ότι είσαστε… νιώθετε αυτοδίδακτος;
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Απ.

Ναι.

Ερ.

Νοµίζετε ότι τώρα οι νέοι…

Απ.

Είµαι αυτοδίδακτος, όχι νιώθω, είµαι αυτοδίδακτος. ∆ηλαδή δεν πήγα σε
δάσκαλο, δε µου ‘δειξε κάτι συγκεκριµένο κάποιος συγκεκριµένος, είµαι
αυτοδίδακτος, µοναχός µου προσπαθούσα ν’ ανακαλύψω πράµατα.

Ερ.

Νοµίζετε ότι αυτό παίζει ρόλο, δηλαδή πιστεύετε ότι οι νέοι έχουνε, είναι
µειονέκτηµα το ότι µαθαίνουνε µε τον τρόπο που µαθαίνουνε ή ότι η λύρα
διδάσκεται… στις σχολές;

Απ.

∆εν ξέρω αν είναι µειονέκτηµα, ξέρω όµως ότι όταν έχουνε δάσκαλο τον…
ποιον να πούµε τώρα, τον σχωρεµένο, τον αείµνηστο το Μουντάκη που
πρωτοΐδρυσε τα ωδεία, ε, τι θα βγούνε, Μουντάκηδες θα βγούνε. Οι
περισσότεροι δηλαδή, το ενενήντα οκτώ τοις εκατό µουντακικοί βγαίνουνε.
Έτσι; Ανάλογα το δάσκαλο, που αυτό δεν είναι και τόσο… τόσο καλό έτσι
για ν’ αποκτήσει κανείς δικιά του προσωπικότητα. Επηρεάζεται πάντα από
το δάσκαλο ο µαθητής.

Ερ.

Πότε ξεκίνησαν οι σχολές; Ο Μουντάκης ας πούµε στο Ρέθυµνο ήταν
αυτός που τις άρχισε;

Απ.

Απ’ ότι µπορώ να θυµάµαι κάπου ’83, ’84, κάπου εκεί πρέπει να
ξεκινήσανε.

Ερ.

Στο µουσικό γυµνάσιο πότε άρχισε να διδάσκεται λύρα;

Απ.

Ε, το µουσικό είναι πολύ νεότερο. Στο µουσ… είναι µια δεκαετία από τώρα;
Πιστεύω ότι είναι µια δεκαετία τώρα.

Ερ.

Τότε ‘βάλαν και τη λύρα;

Απ.

Πολλοί, ναι.

Ερ.

Από την αρχή, από το ξεκίνηµα;

Απ.

Νοµίζω, αυτά τώρα δεν τα ξέρω και πολύ καλά για να ‘µαι ειλικρινής.
Νοµίζω όµως ότι από την αρχή µπήκε και η λύρα στο µουσικό γυµνάσιο.

Ερ.

Κανένα από τα µεγάλα ονόµατα παλιών πριν από δέκα χρόνια ξέρετε αν
δίδασκε στο µουσικό;

Απ.

Πολύ παλιό δεν ξέρω κανέναν να διδάσκει.

Ερ.

Πολύ παλιό, δηλαδή…
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Απ.

Όχι, όχι καταλαβαίνω περίπου έτσι τι µου λες… Όχι, δεν ξέρω κανένα.
Περισσότερα είναι παιδιά. ∆ηλαδή νεότεροι είναι. Ας πούµε της ηλικίας
µου και πιο πίσω… που ασχολούνται µε το…

Ερ.

Τι νοµίζετε ότι πρέπει να κάνει ένας λυράρης για να πουν ότι αυτός είναι
ένας καλός λυράρης; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, έτσι, του καλού
οργανοπαίχτη;

Απ.

∆εν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό το πράµα. Εντάξει, βασικά είναι η
προσωπικότητα, η µουσική προσωπικότητα, έτσι; Για να ξεχωρίσει
τουλάχιστον, έτσι; Όπως λέµε και στον τραγουδιστή τέλος πάντων,
υπάρχουνε, δεν είναι το θέµα τεχνικό, κατά τη γνώµη µου. Υπάρχουνε
τραγουδιστές που τεχνικά είναι πάρα πολύ καλοί, που όµως κάπου αλλού
ακουµπούνε, δεν έχουνε την ξεχωριστή χροιά οπότε δεν ξεχωρίζουνε, δεν
έχουνε το κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, έτσι είναι και στο όργανο, στη λύρα,
δηλαδή,

που

είναι

πρώτο

όργανο,

χρειάζεται

µια

ξεχωριστή

προσωπικότητα, που όταν είσαι από δάσκαλο βγαλµένος συγκεκριµένο
είναι δύσκολο να την ακολουθήσεις. Χωρίς να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν
αρκετοί οι οποίοι… Μουντάκης, Μουντάκης, µαθαίνουνε πάνω σ’ αυτά
αλλά σιγά - σιγά όµως ξεχωρίζουνε, παίρνουνε έναν δικό τους δρόµο κι ένα
δικό τους στυλ.
Ερ.

Γιατί νοµίζετε ότι ο Μουντάκης κι ο Σκορδαλός µείνανε έτσι τόσο έντονα
στη συνείδηση ας πούµε του Ρεθύµνου; Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, ας
πούµε;

Απ.

Μα δεν είναι και τυχαίο… Εγώ νοµίζω ότι είχανε γεννηθεί γι’ αυτή τη
δουλειά.

Ερ.

∆ηλαδή νοµίζετε ότι ο µουσικός…

Απ.

∆ηλαδή είναι θεοί για µένα, έτσι; Πώς να το πω. Είναι, ήτανε πάρα πολύ…,
ήτανε διάνοιες.

Ερ.

Και οι δύο;

Απ.

Και οι δύο, ναι. Άλλο στυλ ο καθένας βέβαια, δηλαδή αλλιώς έπαιξε τη
λύρα ο καθένας. Άλλες τεχνικές, άλλο τρόπο, άλλους επηρεασµούς, άλλες
ανακαλύψεις έκαµε ο καθένας πάνω στο όργανο αλλά κι οι δυο είναι πάρα
πολύ καλοί. ∆εν ξέρω τι να πω, έτσι, πώς να πω αυτό που αισθάνοµαι.
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Ερ.

Γιατί κατά τη γνώµη σου στο Ρέθυµνο βγήκαν τόσοι πολλοί µεγάλοι µαζί;
Γιατί το Ρέθυµνο, δηλαδή, έβγαλε τόσους µεγάλους;

Απ.

∆εν ξέρω, τι να πω, ‘νταξει µπορεί να ‘τυχε την εποχή ‘κείνη, δεν ξέρω πώς
να το εξηγήσω, είναι κάτι που δεν το ‘χω σκεφτεί δηλαδή.

Ερ.

Και τώρα έχει µεγάλη παραγωγή.

Απ.

Εντάξει, οι περισσότερο µεγάλοι βγήκανε αυτή την εποχή. ∆ηλαδή
Σκορδαλός, Μουντάκης, Ροδάµανθος, Κλάδος, εντάξει, τώρα δεν είναι όπως
τότε.

Ερ.

Τι διαφορετικό υπάρχει τώρα;

Απ.

Βρήκανε… ∆ηλαδή;

Ερ.

Λέτε: «τώρα δεν είναι όπως τότε».

Απ.

∆ηλαδή, όσον αφορά αυτούς τους τροµερούς µουσικούς. Τότε ήταν και πιο
εύκολο να ξεχωρίσει κανείς, υπήρχε και υλικό πιο πολύ… θα… όχι θα πώς
να το πούµε; Που δεν ήτανε έτσι στην επιφάνεια. ∆ηλαδή υπήρχαν τα
κισσαµίτικα κι ο Μουντάκης παρακολούθησε πάρα πολύ Κίσσαµο. Κι
έφερε, είχε επηρεασµούς από ‘κει και δηµιούργησε από ‘κει. Να πούµε τώρα
ότι και πολλούς σκοπούς έτσι που τους λέµε ακόµα σήµερα είναι του
Μουντάκη, είναι του Σκορδαλού, ε, δεν είναι δικοί τους, έτσι; Βάλανε όµως
το δικό τους µέσα. Αρκετά κοµµάτια είναι… Πλακιανός, έτσι να πάµε λίγο
πιο πίσω στην προηγούµενη γενιά. Λαγός, Μπαξεβάνης… και λοιπά τα
οποία τα εξελίξανε, τα παίξανε µε άλλον τρόπο, τα δώσανε. ∆ηλαδή οι
Ρεθυµνιώτες λυράρηδες εκείνον τον, εκείνη την εποχή ελανσάρανε
περισσότερο, δεν είναι ότι δηµιουργήσανε µουσική εντελώς δικιά τους,
είχανε επηρεασµούς από άλλα, πήρανε, δεν αντιγράψανε. Τους βάλανε το
δικό, τα λανσάρανε πιο καλά τα πράµατα.

Ερ.

Όταν λέτε ότι «τα λανσάρανε», δηλαδή;

Απ.

Ε, τα βγάλανε προς τα έξω, τα γράψανε πιο συµµορφωµένα. ∆ηλαδή ένας
σκοπός που παιζότανε µε το βιολί τότε δεν άρεσε προς την Κίσσαµο. Ο
λυράρης τον πήρε, τον νοικοκύρεψε, τον τραγούδησε και άρεσε περισσότερο,
ενώ ήταν ο ίδιος σκοπός, ίδια µουσική κατ’ ουσίαν µ’ αυτό που έπαιζε ο
βιολάτορας στον… Προχωρήσανε και τη δισκογραφία, ξέρω ‘γω ήταν πιο
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φτωχή η δισκογραφία µέχρι τότε, ήτανε η εποχή που αναπτυσσότανε η
δισκογραφία, ίσως να ‘παιξε κι αυτό το ρόλο του.
Ερ.

Βλέπετε διαφορές ως προς το παίξιµο µέσα στον ίδιο νοµό; Στο νοµό, ας
πούµε, Ρεθύµνης;

Απ.

Ε,

βέβαια.

Αλλιώς

παίζει

ο

Αηβασιλειώτης,

αλλιώς

παίζει

ο

Μυλοποταµίτης, άλλα ερεθίσµατα, άλλα ακούσµατα έχουνε.
Ερ.

Εσείς ξεχωρίζετε την περιοχή απ’ όπου κατάγεται ένας λυράρης, µόνο απ’
το παίξιµο;

Απ.

Όχι απαραίτητα. ‘Ντάξει, συνήθως ναι. Συνήθως, ναι.

Ερ.

∆ηλαδή τι διαφορετικό κάνει ο Μυλοποταµίτης από τον Αηβασιλειώτη;

Απ.

Ε, είναι ο τρόπος παιξίµατος, µάλλον είναι το άκουσµα… το άκουσµα, άστο
το… το άκουσµα είναι τέτοιο που καταλαβαίνω αυτός είναι ή Μονοφάτσι
προς Ηράκλειο ή Μυλοπόταµο γιατί αυτές είναι περιοχές που µοιάζουνε, ας
πούµε.

Ερ.

Το ρεπερτόριο είναι διαφορετικό;

Απ.

Μπα, το ρεπερτόριο είναι…

Ερ.

Τα γυρίσµατα;

Απ.

Το ρεπερτόριο δε νοµίζω ότι είναι διαφορετικό.

Ερ.

Η ταχύτητα ας πούµε που παίζονται…

Απ.

Παντού… ναι, η ταχύτητα ναι, σίγουρα η ταχύτητα. Τώρα να µιλήσουµε
για Κίσσαµο είναι µεγάλη η ταχύτητα που παίζουνε και που χορεύουνε.

Ερ.

Αλλά εδώ µέσα στο…

Απ.

Εδώ είναι πιο, όχι µέσα στο νοµό δεν παρατηρούνται τόσες σοβαρές
διαφορές στο… τουλάχιστον στο θέµα του ρυθµού, της ταχύτητας.

Ερ.

Όταν ακούτε εσείς, όχι όταν ακούτε όταν παίζετε έναν σκοπό του
Σκορδαλού µπορείτε να τον παραλλάξετε σε µεγάλο βαθµό; Ακούσαµε
προηγουµένως ότι πριν απ’ το Μόνος κείνος που αγαπά στο γύρισµα που
δεν τραγουδιέται, δηλαδή που παίζει µια µεγάλη εισαγωγή ο Σκορδαλός…

Απ.

Ε, άµα θεωρηθεί αυτή µια παραλλαγή, ναι, γίνονται τέτοιου είδους, βάζεις..

Ερ.

Ο κύριος Γιώργος τον τραγούδησε.
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Απ.

Ε, ναι, τον τραγούδησε. Ε, δεν είναι ότι δεν τραγουδιέται απλά δεν τον
τραγούδησε ο Σκορδαλός. Είναι γραµµένος χωρίς τραγούδι. Ε, γίνονται,
τέτοιου είδους…

Ερ.

Άλλοι λυράρηδες κάνουν αυτή την πρακτική, ακολουθούν αυτή την
πρακτική;

Απ.

Κάνουνε, ναι. Πιστεύω ότι κάνουνε, κάποιοι κάνουνε κάποιες επεµβάσεις.

Ερ.

Αυτήν τη συγκεκριµένη τακτική την ακολουθούν κι άλλοι; Να
τραγουδούν εκείνο το γύρισµα;

Απ.

Το συγκεκριµένο γύρισµα, για να ‘µαι ειλικρινής δεν το ‘χω ακούσει ακόµα
από κανένα να το τραγουδάει. Το συγκεκριµένο γύρισµα.

Ερ.

Πάντα βάζετε τους ίδιους στίχους σε επώνυµους σκοπούς; ∆ηλαδή όταν
πάτε να παίξετε…

Απ.

Όχι, τους ίδιους στίχους όχι. Στους επώνυµους, όχι, ο πρώτος είναι ο πιο
επώνυµος, ο πιο γνωστός σκοπός, ας πούµε, εκεί…

Ερ.

Όχι, ας πούµε στο Μόνο εκείνος π’ αγαπά…

Απ.

Όταν λέµε στο Μόνο εκείνος π’ αγαπά ε, δε… όχι, όχι.

Ερ.

Αλλάζετε το στίχο ποτέ;

Απ.

Όχι, όχι… Ας µην πω ποτέ γιατί µπορεί οι περιστάσεις να’ ναι τέτοιες που
να… πρέπει να ειπωθεί µια µαντινάδα είτε για να παινέσουµε κάποιον, είτε
οτιδήποτε και να αναγκαστεί ο τραγουδιστής ‘κείνη τη στιγµή να πει κάτι
άλλο, αλλά αυτό θα είναι µια περίπτωση, δεν…

Ερ.

Θα πει κάτι άλλο…

Απ.

Είναι ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο κατά µένα.

Ερ.

Θα πει κάτι τελείως άλλο ή θα προσθέσει την άλλη τη µαντινάδα;

Απ.

Θα προσθέσει κάποια µαντινάδα ή δε θα πει την κανονική ή θα πει κάποια
που καλεί η περίσταση ‘κείνη τη στιγµή. Αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο.
∆ηλαδή, περισσότερο λέγεται το… αυτό όπως έχει γραφτεί.

Ερ.

Γιατί είναι ιεροσυλία; Είπατε «είναι ιεροσυλία αυτό».

Απ.

Ε, δεν ξέρω… κατ’ εµένα είναι, κατά άλλους µπορεί να µην είναι, έτσι;

Ερ.

Επειδή έχει πεθάνει ο Σκορδαλός;

Απ.

Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα, έτσι τα έµαθα… δε θέλω να επεµβαίνει
κανείς σε κάποια πράγµατα, τουλάχιστο.
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Ερ.

Εάν ο Σκορδαλός, ο Σκορδαλός ζούσε και υπήρχε η δισκογραφία αυτή,
πιστεύετε ότι θα ‘ταν πιο εύκολο να βάλετε άλλη µαντινάδα; ∆ηλαδή το
ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει φύγει απ’ τη ζωή…

Απ.

Ε, εντάξει και ο ίδιος έβαζε άλλες µαντινάδες, εγώ τον είχα ακούσει δηλαδή
και έλεγε άλλες µαντινάδες στο Μόνο εκείνος π’ αγαπά… Βέβαια… Τέλος
πάντων έτσι νιώθω εγώ, έτσι νιώθω εγώ, µπορεί να µην είναι σωστό αυτό
που νιώθω αλλά επειδή τα γνώρισα τα κοµµάτια, τα βίωσα, τα αγάπησα
έτσι, δε θέλω, δεν µπορώ ούτε εγώ να βάζω άλλα πράγµατα ούτε… δε
µιλάµε παιχτικά, παιχτικά µπορεί να του κάνεις κάτι µες τα πλαίσια
σωστό αλλά σε µαντινάδα.

Ερ.

Όταν λέτε «να του κάνεις κάτι σωστό» τι εννοείτε;

Απ.

Ε, µες τα πλαίσια, µες την κλίµακα, έτσι, χωρίς να το αλλοιώσεις, χωρίς
να το χαλάσεις το κοµµάτι, µπορεί να του προσθέσεις κάτι.

Ερ.

∆ε µου λες…

Απ.

Ένα γέµισµα να κάνεις διαφορετικό.

Ερ.

… όταν άκουγες Σκορδαλό υπήρχαν σηµεία παρακολουθώντας και
µελετώντας τη µελωδία, υπήρχαν σηµεία που έλεγες ότι αυτό δεν µπορώ
να το φτάσω;

Απ.

Εντάξει, µη λέµε ψέµατα, κι αυτή τη στιγµή µπορεί να το πω. Κι αυτή τη
στιγµή µπορεί να ‘ναι µια τεχνική που προς στιγµήν να µην την έχω
αντιληφθεί. Πάντα υπάρχουνε πράγµατα που ο καθένας ίσως να µην
µπορεί να τα κάνει.

Ερ.

∆ηλαδή φαντάζεσαι ας πούµε το δοξάρι πώς το χρησιµοποιεί εκείνη την
ώρα;

Απ.

Ναι, ναι, όλα αυτά µέσα στη µελέτη που κάνω τα σκέφτοµαι. Ίδια µελωδία
βγαίνει µε διάφορους τρόπους, δηλαδή κι έτσι κι αλλιώς να κάνεις το
δοξάρι, βγαίνει η ίδια σχεδόν µελωδία κι έχω προβληµατιστεί πάρα πολλές
φορές, άραγε πώς το κάνει αυτός τώρα; Με προβληµατίζουνε αυτά το πώς
γίνονται και το… διάφορες τεχνικές γίνονται πολλών λογιών.

Ερ.

Εκείνο το σηµείο πώς σκέφτεσαι τώρα εσύ να το παραλλάξεις ή λες δε θα
το αλλάξω κι ας µην µπορέσω να το παίξω έτσι;
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Απ.

‘Ντάξει, προσπαθώ συνήθως να αντιγράφω, δηλαδή να βρω την τεχνική
την οποία χρησιµοποιεί για ν’ ανακαλύπτω και πράγµατα.

Ερ.

Ναι. Όταν παίζετε λύρα αλλάζετε ποτέ το κούρδισµα;

Απ.

Ναι, δηλαδή, η λύρα κουρδίζει λα, ρε, σολ. Έτσι; Μπορεί να κουρδίσω πιο
ψηλά.

Ερ.

Αλλά πάλι µ’ αυτή τη σχέση;

Απ.

∆ηλαδή, πάλι µ’ αυτή τη σχέση… οι χορδές.

Ερ.

Θα το κάνετε λα, ρε, λα ας πούµε; ∆εν το κάνετε.

Απ.

Όχι. Άλλοι ίσως το κάνουνε δεν ξέρω, εγώ δεν το ‘χω κάνει. Έχω, δηλαδή,
έχω δει κάποιο συνάδελφο κάποια στιγµή, που έκανε, δεν ξέρω ποιο
ακριβώς κούρδισµα, για να παίξει κάποιο ποντιακό κοµµάτι. Τον βόλευε
έτσι, το ‘χε µελετήσει, το ‘δε κάπου, δεν ξέρω πώς, και το ‘κανε έτσι. Εγώ
δεν έχει, δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν δηλαδή δε
χρησιµοποίησα, έτσι, µια τέτοια αγωγή, δηλαδή ν’ αλλάξω το κούρδισµα
για να παίξω κάτι.

Ερ.

Χρησιµοποιείτε έτσι άλλες τεχνικές, περίεργες, ας πούµε, στη λύρα;

Απ.

Τι δηλαδή περίεργες; ∆εν ξέρω…

Ερ.

Τι τεχνικές, ας πούµε, υιοθετείτε; Ακούσαµε κάποιες στιγµές κάνετε…
(γκλισάντο)

Απ.

Εντάξει αυτές είναι τεχνικές που υπάρχουνε, δεν είναι. Κάτι, κάτι
ανακαλύβει ο καθένας έτσι παίζοντας, κάτι ανακαλύβει, δεν είναι κάτι που
µπορώ να το πω έτσι µε λόγια αυτή τη στιγµή, αλλά στο παίξιµο πάνω
κάτι ανακαλύβω ίσως, κάτι που δεν έχω ακούσει.

Ερ.

Σας είδα προηγουµένως, παρατήρησα ότι… στα δικά σας συρτά, θα
φτάσουµε εκεί, πώς βγάζει δηλαδή κανείς ένα συρτό, το πόδι το αριστερό
αντί να το βάζετε, ας πούµε, στο υποπόδιο, στο τούβλο δηλαδή που είχαµε
πάνω, το έχετε στον αέρα.

Απ.

Α, το παρατήρησες ε; (Γέλιο) Τέλος πάντων, δεν είναι, είναι όπως
αισθάνοµαι εκείνη τη στιγµή, τον παλµό, προσπαθώ να δώσω, να νιώσω,
το ρυθµό, τον παλµό και δεν ξέρω κι εγώ τι κάνω δηλαδή εκείνη τη
στιγµή. Μπορεί να…, αντί για το πόδι, αυτά δεν είναι νόµοι, το να πατάς
στο υποπόδιο, µπορεί να το ‘χεις στον αέρα, µπορεί να, µπορεί να κουνάω το
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κορµί µου για να δίνω ρυθµό, είναι όπως νιώσεις ‘κείνη τη στιγµή, δεν
είναι θέµα τεχνικής, δεν είναι τεχνικής ας πούµε, έτσι ένιωσα εκείνη…
Ερ.

Όχι, δεν είπα από άποψη τεχνικής, παρατήρησα απλά ότι πολύ συχνά
σηκώνετε στον αέρα το πόδι.

Απ.

… προσπαθώ να νιώσω το ρυθµό, έτσι, µ’ οποιοδήποτε τρόπο. Ήθελα
περισσότερο, ήθελα να κάνω µια κίνηση που µ’ ελευθέρωσε, έτσι, το…, µε
το να σηκώσω το πόδι για να κάνω την κίνηση αυτή.

Ερ.

Πώς συνεννοούνται τα όργανα ή ο τραγουδιστής και η λύρα µεταξύ τους;
Όταν θέλει ν’ αλλάξει η λύρα, ο λυράρης; Παίζετε ένα σκοπό. Και θέλετε
να πάτε αλλού…

Απ.

Με τα µάτια πολλές φορές… εντάξει, όταν… έτσι κοιτάζουµε ο ένας τον
άλλο, καταλαβαίνει ότι κάτι θέλω να κάνω, µε περιµένει, δεν είναι ανάγκη
να µ’ ακολουθεί και κατά γράµµα. Περιµένει, πιάνει κάποιο ακόρντο και
περιµένει να δει πού θα µπω για να καταλάβει, ας πούµε. Γίνεται κάποιο
νόηµα. Αν και όταν ο συνεργάτης είναι µόνιµος και για καιρό, ξέρουµε απ’
έξω κι ανακατωτά τι θέλει να κάνει ο άλλος.

Ερ.

Με τον κύριο Μανωλιούδη, έτσι, συνεργάζεστε δεκατέσσερα χρόνια;

Απ.

∆εκατέσσερα χρόνια και… ναι. Πάρα πολλά χρόνια είµαστε µαζί. Βέβαια.

Ερ.

Και ακούσαµε…

Απ.

Και επιτυχηµένη συνεργασία δηλαδή, εντάξει φαίνεται κι απ’ τα χρόνια.
Με πολύ δουλειά θέλω να πω, έτσι, επιτυχία όλα τα χρόνια.

Ερ.

Και πάντα τραγουδάει ή σας κρατάει και λαούτο;

Απ.

Ε, περισσότερο ο ρόλος του είναι να τραγουδάει. Αλλά κρατάει το λαούτο,
µαντολίνο και κάποιες φορές αναλαµβάνει και παίζει κι αυτός κάποια σόλο
κοµµάτια µε το µαντολίνο ή µαντόλα, ό,τι κρατάει κάθε φορά. Περισσότερο
δηλαδή, µε τη µαντόλα παίζει κάποια πράγµατα. Είτε συνοδευτικά είτε
µόνος. Περισσότερο µόνος, περισσότερο µόνος.

Ερ.

Παίζετε στο σχήµα σας λύρα και µαντόλα;

Απ.

Ναι, παίζουµε, αυτό είπαµε τώρα ότι…

Ερ.

Ή πρέπει να ‘ναι κι άλλα, πρέπει να ‘χει απαραιτήτως λαούτο;

Απ.

Όχι, το λαούτο είναι απαραίτητο, ναι. ∆ηλαδή σα συνοδεία της λύρας είναι
απαραίτητο. Τουλάχιστον το λαούτο είναι απαραίτητο και η κιθάρα.
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Εντάξει, το κρουστό κάποια χρόνια είχαµε, τελευταία έχουµε κρουστό,
παλαιότερα δεν είχαµε. Αλλά… εντάξει, νοµίζοµε ότι χρειάζεται. Γιατί σ’
ένα γάµο ίσως να µη χρειάζεται τόσο πολύ επειδή πάµε όµως και σε
µαγαζιά µεγάλα διαστήµατα εκεί χρειάζεται να βγάλουµε κι άλλο
πρόγραµµα… ίσως να παίξουµε και κοµµάτια εκτός Κρήτης, διάφορα ας µη
πούµε λαϊκά, κάποια έντεχνα, δεν ξέρω, τέτοια πράµατα, τα οποία, για τα
οποία είναι απαραίτητο δηλαδή το κρουστό. Μάλλον ας µην πούµε
απαραίτητο, εµπλουτίζει τη µουσική. Έτσι; Είναι καλύτερα.
Ερ.

Εσείς

παίζατε

ποτέ

σε

πρόγραµµα

συγκεκριµένο,

δηλαδή

κάθε

Παρασκευοσαββατοκύριακο σε κάποιο µαγαζί;
Απ.

Ναι, παίζω και τώρα, δηλαδή το ∆εκέµβριο πάω σε ένα µαγαζί στο
Ηράκλειο που θα είµαι ενάµιση µήνα. Κάθε βράδυ εκτός ∆ευτέρα, Τρίτη.

Ερ.

Από πότε; Από ποια χρονολογία το κάνετε αυτό;

Απ.

Από πολύ παλιά. ∆ηλαδή… τώρα δεκαπέντε χρόνια; Παραπάνω. ∆ηλαδή το
’84 είχα παίξει µέχρι το ’85, εννιά µήνες συνεχόµενους στο «Μεγαλόνησο»
στην Αθήνα. Σ’ ένα κρητικό µαγαζί που δεν υπάρχει τώρα.

Ερ.

Με τι συνοδεία, µε τι σχήµα;

Απ.

Ε, τότε είχα παίξει µε το Στρατή το Μαµαλάκη που λέµε, τη Τασούλα, δύο
λύρες δηλαδή αλλάζαµε και τον Αγγελάκη το Γιάννη, κάποιος λαουτιέρης
και τραγουδιστής. ∆ύο λαούτα είχαµε τότε. ∆εν υπήρχε… Σιγά - σιγά ήρθε
η εξέλιξη, η κιθάρα, το κρουστό κι όλα αυτά.

Ερ.

Με ένα λαούτο…

Απ.

Ναι, κάποτε παίζαµε µ’ ένα λαούτο. Μια λύρα, ένα λαούτο.

Ερ.

Το ’82, ας πούµε, που τελειώσατε εσείς παίζατε µε ένα;

Απ.

Ναι, µια λύρα, ένα λαούτο, σιγά - σιγά άλλο ένα λαούτο, ένα παίζει και
καλά πατήµατα, το άλλο µπάσα, έτσι κρατά… ναι, ναι ζωή… «βούρτσα»
έτσι όπως το… η κλασσική, έτσι, κουβέντα, το λένε…

Ερ.

Και σε ποια άλλα µαγαζιά µετά από την Αθήνα;

Απ.

Ε, στη «Μεγαλόνησο», στη συνέχεια από το ’89 – ’90, σχεδόν κάθε χρόνο
πάω, σ’ όλα τα µαγαζιά έχω παίξει, τα υπάρχοντα: «Κρητικό Κονάκι»,
στον «Οµαλό», στο «Κρήτη», ε… στο «Ζορµπά», δεν υπάρχουνε κι άλλα
µαγαζιά.
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Ερ.

Από ένα που γίνανε δύο τα λαούτα εκείνη την εποχή…

Απ.

Ναι…

Ερ.

… γιατί γίνανε;

Απ.

Θα το πούµε κι αυτό. Για να δικαιούµαστε ποσοστά από τα µαγαζιά. Όχι
για να εξελίξουµε τη µουσική. Ε, θα το ‘χετε ακούσει σίγουρα.

Ερ.

Το επιβεβαιώνουµε µια φορά ακόµα, ναι.

Απ.

Ναι. Τώρα όµως, όχι προς Θεού, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο µπαίνουνε
καθαρά για να εµπλουτίσουµε την ορχήστρα. Τότε όµως το θυµάµαι. Και
παίρναµε κι όποιον να ‘ναι, έλα εσύ, έπαιζε ή δεν έπαιζε λαούτο, µόνο για
να υπάρχει, να είναι νόµιµος ο µαγαζάτορας, ας πούµε, να µας βγάλει το
τάδε ποσοστό.

Ερ.

Θέλετε να µας το εξηγήσετε λίγο…

Απ.

Γιατί δε θεωρείται ορχήστρα, ας πούµε, αν είναι λιγότερα από τρία άτοµα,
δε θεωρείται ορχήστρα, για να µπορεί να δικαιολογηθεί, να βάλει στην
τιµή το κάτι το παραπάνω, ναι. Σιγά - σιγά όµως είδαµε ότι χρειάζεται,
εντάξει.

Ερ.

Ξέρετε πότε βγήκε αυτός ο νόµος;

Απ.

Α, δε ξέρω πότε βγήκανε αυτά τα πράµατα.

Ερ.

Εσείς όταν ξεκινήσατε δηλαδή το ’82, υπήρχε αυτό το πράγµα;

Απ.

Ε, πρέπει να υπήρχε, ναι. Υπήρχε. Σα νόµος υπήρχε γιατί τότε είδαµε τα…
Πάντα πρέπει να υπήρχε. Από πιο παλιά πρέπει να υπήρχε αυτό το
πράγµα.

Ερ.

Στο

πανηγύρι

ας

πούµε

όταν

πηγαίνατε

χρησιµοποιούσατε

δύο

λαουτιέρηδες από συνήθεια ή βάζατε έναν;
Απ.

Από κάποια στιγµή και µετά, ναι. Αλλά συνήθως, έναν. ∆ηλαδή τα πρώτα
µου χρόνια εγώ άρχιζα να πρωτοπαίζω έτσι ’79, πουθενά, ’78, να βγαίνω
στα γλέντια, ένα λαούτο µια λύρα, µε το Στρατή, οι δυο µας, το Μαµαλάκη
που ήµαστε τότε συγκρότηµα. Οι δυο µας. Σιγά - σιγά όταν… ίσως κι εµείς
να προχωρήσαµε, να έπρεπε να πάµε σε µαγαζί, να υπήρχε πριν αλλά εµείς
να µην το είχαµε αντιληφθεί. Και ν’ αρχίσαµε να χρησιµοποιούµε κι άλλο
λαούτο για τα ποσοστά που λέµε.

Ερ.

Μάλιστα. Τα µπαξίσια πού πέφτουν, σε ποιο σκοπό περισσότερο;
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Απ.

Ε, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος σκοπός. ‘Ντάξει. Παντού µπορεί να
πέσει µπαξίσι…

Ερ.

Σε είδος, δηλαδή σε συρτό…

Απ.

Παντού µπορεί να πέσει, περισσότερο σε συρτό, ναι.

Ερ.

Σε χορό, σε συρτό;

Απ.

Περισσότερο, ναι.

Ερ.

Τι, σε συρτό;

Απ.

Σε συρτό, σε συρτό, περισσότερο. Αλλά οπουδήποτε, κι ένα ριζίτικο µπορεί
ο άλλος να παραγγείλει το τάδε ριζίτικο, επιθυµία είναι, να το πλερώσει,
να το ακούσει. Αλλά τα πολλά λεφτά πέφτουνε στο συρτό, δηλαδή αυτός
είναι ο εθνικός χορός ας πούµε της Κρήτης, ο συρτός. Εκεί γίνονται οι πιο
πολλοί χοροί. Κι εκεί πέφτουνε τα περισσότερα λεφτά.

Ερ.

Εσείς όταν βγάζετε ένα σκοπό, ακούσαµε έναν που ηχογραφήσατε πάνω.

Απ.

Ναι.

Ερ.

… που τον έχετε βγάλει «µε» τον κύριο Γιώργο Μανωλιούδη. Τι θα πει τον
βγάλατε µαζί; ∆ηλαδή πώς είναι αυτή η διαδικασία;

Απ.

Εντάξει, ήρθε κάποιο σχήµα σε µένα, ας πούµε, δηλαδή κάποιο µουσικό
σχήµα. Το πρότεινα. Μου είπε τη γνώµη του, ότι «εκεί τραγουδιστικά δε µ’
αρέσει τόσο, αν το κάνουµε έτσι», δηλαδή κάπως έτσι υπήρξε συνεργασία,
«να το κάνουµε κάπως αλλιώς, έτσι µου βγαίνει τραγουδιστικά», το ‘βγαλε
αυθόρµητα όπως το αντιλαµβανότανε, κάπου µ’ άρεσε καλύτερα όπως το
‘κανε, κάπως έτσι. Και το αλλάζω ‘γω. Έτσι γίνεται η συνεργασία, έτσι
τουλάχιστον το κάναµε εµείς. Οπότε συντελέσαµε κι οι δυο να φτάξει εκεί
ο σκοπός. Και σχεδόν πάντα έτσι δρούµε σ’ ό,τι κάνουµε µαζί. Λέει ο
καθένας, καταθέτει την ιδέα του, ας πούµε και ο επόµενος ή συµφωνεί ή…
κάτι αλλάζουµε.

Ερ.

Πρώτα βγαίνει η µουσική ή ο στίχος;

Απ.

Αυτό δεν είναι απόλυτο. Μπορεί κι έτσι να γίνει, µπορεί να γίνει και
διαφορετικά.

Ερ.

Κάπως ταυτόχρονα γίνονται αυτά;

Απ.

Μπα όχι… καµιά φορά στηρίζεσαι πάνω σ’ ένα στίχο, άµα είναι µαντινάδα
δε θα πούµε ότι θα στηριχτείς στη µαντινάδα να γράψεις ένα συρτό. Αν
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είναι όµως ένα καλαµατιανό, έτσι, ένα άλλου είδους τραγούδι συνηθίζεται
να στηρίζεσαι και να εµπνέεσαι και από το στίχο για να δηµιουργήσεις και
τη µουσική.
Ερ.

Καλαµατιανά δικά σας βγάζετε;

Απ.

Ε, έχουµε βγάλει δυο - τρία, ναι, ναι.

Ερ.

Τα ζητάει ο κόσµος;

Απ.

Τα ζητάει. Τα ζητάει. Είναι και το καλαµατιανό, είναι κάτι που αρέσει.

Ερ.

∆ίσκους έχετε βγάλει, έχετε κάνει δισκογραφία;

Απ.

Εγώ είχα κάνει ένα δίσκο παλαιότερα µε το Μανιά το Νίκο. «Τα
µερακλίδικα του Μανιά», το ’83. Εκεί ήταν το ξεκίνησµα, δηλαδή το
ξεκίνηµα της δισκογραφικής µου… έτσι. Στη συνέχεια µε τον Μανωλιούδη
γράψαµε το ’92…; Ένα δίσκο µε τίτλο,ας πούµε, στη συνέχεια, άλλο ένα
«Μοιάζει µε τη γλυκιά αυγή», έτσι είναι ο τίτλος και µετά το «Εδώ θα
µείνεις». Μ’ αυτό το τίτλο. Και έχω κάνει και διάφορες συµµετοχές σε
κάποια

άλλα,

κάποιο

«Κρητικό

Σταυροδρόµι»,

ένας

Μιχελάκης,

συγκεκριµένα, έπαιξα λύρα και τραγούδησαν διάφοροι, ο Μανωλιούδης, ο
Κατσαµάς, ο Καγκλής, ο Σταυρακάκης, διάφοροι.
Ερ.

Τι πιστεύετε ότι κάνει έναν λυράρη έτσι ξεχωριστό; Εσείς τι πρέπει να
κάνετε για να µείνετε στην Ιστορία όπως άλλοι λυράρηδες;

Απ.

Περισσότερο η δηµιουργία κι αυτό που είπαµε, η καλλιτεχνική
προσωπικότητα. Το κάτι το ξεχωριστό, η ξεχωριστή χροιά. Είναι λυράρηδες
που τους διακρίνεις κατευθείαν, δηλαδή όταν θ’ ακούσουµε Σκορδαλό
καταλαβαίνουµε αµέσως ότι είναι ο Σκορδαλός δηλαδή το ηχόχρωµα που
βγάζει είναι τέτοιο που το καταλαβαίνουµε. Ο Μουντάκης, ο Κλάδος αυτοί
έχουνε δικά τους ηχοχρώµατα, το καταλαβαίνουµε αµέσως. ‘Ντάξει, λίγο
δύσκολο αυτό το πράγµα, έτσι; Όχι τόσο απλό, αλλά αυτό χρειάζεται για
να µπορεί κανείς να µείνει και η δηµιουργία, τα κοµµάτια δηλαδή.

Ερ.

Είναι απαραίτητο κανείς να βγάλει δίσκους, ας πούµε, στη σηµερινή εποχή
για να µείνει το όνοµά του;

Απ.

Σχεδόν απαραίτητο. Έτσι; Η δηµιουργία είναι δηµιουργία. Είναι αυτό που
µένει και ακούγεται. Ο λυράρης φεύγει και τα κοµµάτια µένουνε. Πώς
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αλλιώς να ακούγεται; Πώς αλλιώς να µπεις στην Ιστορία; Πιστεύω, ναι. Η
δηµιουργία είναι.
Ερ.

Εσάς θα σας πείραζε σε ένα δικό σας συρτό να βάλουνε διαφορετικούς
στίχους;

Απ.

Όχι. ∆ε θα µε πείραζε ιδιαίτερα, εξαρτάται τι στίχο θα βάλανε, ποιος θα το
‘γραφε, εντάξει όλα αυτά παίζουνε σηµασία. ∆ε θα µε πείραζε ιδιαίτερα.

Ερ.

Οι στίχοι που βάζετε στα κοµµάτια, στα δικά σας, είναι και οι στίχοι δικοί
σας;

Απ.

Ο Μανωλιούδης γράφει στίχο… δεν είναι σε όλα, κάποιους στίχους
χρησιµοποιεί δικούς του, κάποιους παίρνουµε από άλλους. Εντάξει, µας
πλησιάζουνε

και άλλοι, αρκετοί που γράφουνε και προσφέρουνε,

προσφέρουνε στίχους. Κάνουµε την επιλογή µας εµείς.
Ερ.

Πώς προσφέρονται σήµερα οι στίχοι αυτοί;

Απ.

Πώς;

Ερ.

Πώς, τους στίχους πώς, ζητάνε αµοιβή γι’ αυτούς τους στίχους;

Απ.

Ε, δεν έχουµε δώσει αµοιβή ακόµα για στίχο, για να ‘µαι ειλικρινής.
Κάποιοι δέχονται αµοιβές, εµείς δεν έχει τύχει. Εξαρτάται πού τους δίνει,
ξέρω ‘γω, ο καθένας όταν έχει κάποιο καλό στίχο σου λέει «πού να το
δώσω να γίνει και γνωστός»… έτσι.

Ερ.

Υπάρχει σήµερα αυτό, δηλαδή διακινείται έτσι ο στίχος εµπορικά;
Υπάρχουν κάποιοι που αγοράζουν στίχους;

Απ.

∆ιακινείται, βεβαίως. Οι εταιρείες, αν όχι οι λυράρηδες, ίσως να βάλουνε
µπούτι, που λέµε, τις εταιρείες, ας πούµενε. Να τους πλερώνουνε.

Ερ.

Είπατε ότι έχετε δικό σας στούντιο;

Απ.

Ναι, έχω δικό µου στούντιο.

Ερ.

Για ποιο λόγο; Τι σας εκανε να κάνετε στούντιο δικό σας;

Απ.

Για να ‘χω την άνεσή µου να γράφω, έτσι χωρίς… είµαι λιγάκι αγχώδης.
Λοιπόν, και για να ‘χω άπλα χρόνου ας πούµε και για να επιλέγω και
ψυχολογίες. Γιατί δε νοµίζω ότι ο καθένας είναι πάντα καλά να µπει να
κάνει κάτι…

Ερ.

Θα κάνετε και τη διακίνηση εσείς ενός δίσκου;
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Απ.

Όχι, όχι, δεν κάνω. ∆εν έχω κάνει τουλάχιστον ακόµα. Απλά στούντιο
ηχογράφησης, έτσι, µέχρι την ηχογράφηση. Παραδίδουµε το πρωτότυπο,
από ‘κει και πέρα έχει δουλειά η εταιρεία, η δισκογραφική εταιρεία. Όχι
εµείς. Έχουµε συνεργασία µε τη δισκογραφική εταιρεία, αυτή µας στέλνει,
ας πούµε, το λυράρη, τον οποιοδήποτε, τους οργανοπαίχτες γιατί δεν είναι
µόνο για λυράρηδες, είναι και για…

Ερ.

Μήπως χρησιµοποιείτε αυτό το στούντιο και για άλλους που θα σας το
ζητήσουνε;

Απ.

Βεβαίως, ναι. Μα έρχονται, κάνουµε ξένες δουλειές, δεν είναι µόνο για µένα.
Εγώ από εκεί, αυτό ήταν το ερέθισµα, το να ξεκινήσω να φτιάξω το
στούντιο.

Ερ.

Και τα ηχητικά;

Απ.

Αλλά στη συνέχεια όµως…

Ερ.

Και τα ηχητικά µηχανήµατα ποιος τα χειρίζεται; Έχετε ειδικό;

Απ.

Υπάρχουνε, ναι, υπάρχουνε ηχολήπτες, έτσι. Παλαιότερα είχαµε πρόβληµα,
τώρα δηµιουργήθηκε αυτή η σχολή εδώ που…

Ερ.

Στη Παλαί έχετε το στούντιο;

Απ.

Ναι.

Ερ.

Μέτοχοι το ‘χετε αυτό;

Απ.

Ναι…

Ερ.

Μέτοχοι το ‘χετε ή είστε…

Απ.

∆ύο, δύο είµαστε. Εγώ µε το Σταµατογιαννάκη το Στέλιο, αξιόλογος
συνεργάτης δηλαδή… Λαουτιέρης του Γεράσιµου του Σταµατογιαννάκη,
του γνωστού…

Ερ.

Γνωστός, γνωστός συµµετείχε και στο πρόγραµµα.

Απ.

Ναι, ναι. Μαζί το ‘χοµε, βέβαια.

Ερ.

Αν θέλατε να µείνουνε δυο - τρεις σκοποί, που παίζετε ή που είναι δικοί
σας, δε βάζω εγώ περιορισµό στην ερώτηση…

Ερ.

∆ηλαδή είτε δικοί σας είτε άλλου.

Ερ.

Ναι. Ποιους θα επιλέγατε έτσι;

Απ.

Ο Πρώτος συρτός που, εντάξει, έχει αποδείξει ότι µένει στο χρόνο, δεν
πρόκειται να σβήσει ποτέ, το Μόνο κείνος… Ούτε λίγο ούτε πολύ και οι
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επιλογές που έκανα και στις… στα… σ’ αυτά που έγραψα, τα κλασσικά
κοµµάτια, ας πούµε, τα οποία δεν ξέρω πώς να τα ονοµάσω, δεν έχουνε
στάνταρ µαντινάδα, το Μόνο εκείνος π’ αγαπά µπορούµε να το πούµε έτσι
για να καταλάβουµε. Τον πρώτο, το «δεύτερο», κάποιους άλλους µπορεί να
µην µπορώ να το πω έτσι, είναι κάποια κλασικά κοµµάτια που θέλω να
µείνουνε. Και θα µείνουνε, πιστεύω θα µείνουνε γιατί είναι πολύ παλιά και
έχουµε δει ότι έχουνε µπει στα διαχρονικά, αντέχουνε δηλαδή το χρόνο.
Ερ.

Αν σου έλεγαν να σου ανέθεταν από κάποιο φορέα, ο οποίος θα είχε τη
δυνατότητα να επιβάλλει κάποια πράγµατα σχετικά µε τη, αυτή την
εξέλιξη που έχει σήµερα δηλαδή… κι όπως έχει εξελιχθεί η µουσική η
παραδοσιακή. Και σου λέγανε ότι θα είσαι, θα έχεις την εξουσία να είσαι
φραγµός σε ορισµένα πράγµατα ή που θα µπορούσες…

Απ.

Σε τι πράγµατα φραγµός;

Ερ.

Πες µας πέντε προτάσεις δικές σου. Τι θα έλεγες ότι πρέπει να γίνει;

Απ.

Ε, τώρα εδώ ίσως εδώ να πρέπει ν’ αρχίσουµε να λέµε ονόµατα…

Ερ.

Όχι, όχι πρόσωπα.

Απ.

Ναι γιατί δεν…

Ερ.

Παραδείγµατος χάριν ένας είπε ότι…

Απ.

Σε κάτι που είµαι πάρα πολύ αντίθετος ας πούµε, είναι αυτά τα
ηλεκτρονικά που βάζουνε σα συνοδεία.

Ερ.

Μάλιστα.

Απ.

Αυτό µε σοκάρει, δηλαδή δεν το µπορώ αυτό το πράµα. Θέλω ψυχές να
υπάρχουν απάνω. ∆ηλαδή το να βάλουµε το ηλεκτρονικό ντραµς να µας
συνοδεύει…

Ερ.

Αυτό θα το απαγόρευες…

Απ.

Αυτό ναι, κατηγορηµατικός πολύ. ‘Ντάξει βολεύει. Το πληρώνεις µια φορά,
δεν το πληρώνεις κάθε φορά… έτσι;
(Γέλια)

Ερ.

Άλλο;

Απ.

‘Ντάξει, δεν µπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι ας πούµε…

Ερ.

Να σε ρωτήσω εγώ. Θα ήθελες να µπει λογοκρισία στο στίχο, ας πούµε; Σε
ό,τι κυκλοφορεί.
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Απ.

Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως.

Ερ.

Υπάρχουνε πιστεύεις άνθρωποι που θα τους δεχόσουνα να λογοκρίνουν;

Απ.

Εντάξει, δύσκολη αυτή η ερώτηση, δηλαδή είναι πράγµατα που δεν τα ‘χω
στο µυαλό µου πρόχειρα, αν σκεφτώ θα…

Ερ.

… δηλαδή αν νοµίζεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα τους αποδεχόσουνα,
να κάνουνε κριτική και να έχουνε τη δυνατότητα να απορρίψουνε, να πουν
ότι αυτό δε κυκλοφορεί.

Απ.

Εντάξει, σίγουρα υπάρχουνε πολλοί. Ναι, θα το ‘θελα να υπάρξει
λογοκρισία στο στίχο.

Ερ.

Στη µουσική;

Απ.

Ναι, παρότι ο στίχος είναι πάρα πολύ προχωρηµένος, έτσι, και δηλαδή
έχοµε πολύ καλό στίχο, εντάξει υπάρχουνε κάποιοι συγκεκριµένοι και
ορισµένοι που το ‘χουνε ξεφτιλίσει όσον αφορά το στίχο.

Ερ.

Μάλιστα.

Απ.

Κι όσον αφορά τη µουσική δε θα µε πείραζε να υπάρχει λογοκρισία.
Παρόλο που ‘ντάξει, δε γίνεται κάτι κακό στη µουσική, πια τόσο κακό
δηλαδή.

Ερ.

Πιστεύεις ότι όπως είναι το σύνολο αυτή τη στιγµή της µουσικής, παρά τα
αρνητικά που ανέφερες, είναι καλό που υπάρχει; ∆ηλαδή είναι καλό που
µαθαίνουν

τόσα

συγκροτήµατα,

αν

παιδιά
έχουν

λύρες,
ξεφύγει

που

υπάρχουν

παραδείγµατος

τόσα

χορευτικά

χάριν

από

τον

παραδοσιακό χορό.
Απ.

Εντάξει, µπορεί να ‘χουνε ξεφύγει και από το χορό και πολλές σχολές χορού
έχουνε παραποιήσει και το χορό, κατά κάποιον τρόπο. Το ‘χουνε κάνει
ακροβασία. Εντυπωσιασµός και λοιπά.

Ερ.

Παρόλα αυτά πιστεύεις ότι… καλώς υπάρχουν οι σχολές;

Απ.

Εντάξει ασχολούνται πάρα πολλοί και είναι καλό. Είναι καλό που
ασχολούνται πολλοί νέοι, ας πούµε, µε… την παραδοσιακή µουσική. ∆ιότι
απ’ ό,τι µαθαίνω και απ’ ό,τι µπορώ να παρακολουθώ, σ’ άλλα µέρη της
Ελλάδας δεν υπάρχει αυτό το πράµα, δηλαδή δεν µπορείς να βρεις ένα να
παίζει κλαρίνο, να ‘ναι νέος.

Ερ.

Ναι.
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Απ.

Έτσι; Ν’ ασχολείται µε τα παραδοσιακά, είτε Ήπειρος λέγεται είτε
Πελοπόννησος. ∆εινοπαθούνε, έτσι µαθαίνω, δεν ξέρω, εσείς… µπορείτε να
πείτε καλύτερα σ’ αυτό το θέµα. Εδώ έχουµε πάρα πολύ νέο κόσµο.
Εντάξει, γίνεται. Θετικό είναι, θετικό είναι. Αλλά όταν πολλοί
ανακατεύονται, θα υπάρχουνε και τα… τα κακώς κείµενα, δηλαδή θα…
πασχίζουνε όταν µπαίνουνε στο επάγγελµα πώς θα εντυπωσιάσουνε, πώς
θα κάνουνε τον κόσµο να τους προσέξει. Και κάνουνε… και από ‘κει
προέρχεται ότι έχουνε βγει και κάποιοι που κάνουνε κάποια έκτροπα. Είτε
λένε… µε το στίχο…

Ερ.

Ναι. Εγώ θέλω να κάνω µια τελευταία ερώτηση. Εάν είσαι σε κέφι…

Απ.

Ναι.

Ερ.

…και θέλεις να παίξεις κάτι για τον εαυτό σου, ποιο κοµµάτι θα παίξεις;
Ένα κοµµάτι.

Απ.

Εµένα ο Πρώτος Συρτός είναι ό,τι καλύτερο έχω να πω για την κρητική
µουσική. ∆ε µε νοιάζει δηλαδή να το παίζω από την αρχή του γλεντιού
µέχρι το τέλος. Απλά έτσι να, να… να την έχω βρει που λέµε, δηλαδή να µ’
αρέσει ο ήχος, γιατί δεν είναι έτσι να πιάσουµε τη λύρα, το λαούτο ήσυχα,
ήσυχα, να βρούµε ένα χώρο, µια γωνία να µας αρέσει, να ‘χει το σωστό
αντίλαλο και λοιπά, να µας αρέσει. Το γλέντι είναι άτσαλο πράµα, έτσι;
Μπαίνει ο ήχος, µπαίνει η επαφή µε τους ανθρώπους, µπορεί να σε
φτιάξουνε, µπορεί να σε χαλάσουνε αλλά ο Πρώτος Συρτός νοµίζω είναι ό,τι
καλύτερο έχει να…

Ερ.

Γιατί το λένε Πρώτος Συρτός;

Απ.

Είναι όντως ο πρώτος συρτός έτσι που δηµιουργήθηκε, δεν ξέρω τι να πω.

Ερ.

Τον παίζετε πρώτο στα γλέντια;

Απ.

Ναι, συνηθίζεται. Συνηθίζω, εγώ συνηθίζω να τον παίζω πολύ.

Ερ.

Μήπως επικράτησε επειδή πράγµατι είναι ο πρώτος;

Απ.

Ε, ναι, είναι κι αυτό µια άποψη. Ίσως, ίσως. ∆εν ξέρω από πού προήλθε,
έτσι θα το ψάξω κάποια στιγµή, θέλω κι εγώ έχω αυτήν την απορία γιατί
ονοµάστηκε πρώτος.

Ερ.

Τον λέτε Πρώτο Χανιώτη;

Απ.

Ο Πρώτος Χανιώτης, ναι, έτσι.
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Ερ.

Ή απλά πρώτο;

Απ.

Εντάξει, Πρώτο Χανιώτη τον λένε ορισµένοι, το πρώτος φτάνει.

Ερ.

Όταν λέτε πηδηχτό, τι εννοείτε;

Απ.

Όταν λέµε πηδηχτό.

Ερ.

Ναι.

Απ.

Θεωρούµε, λέµε το… γρήγορο πεντοζάλη. Αυτό εννοούµε πηδηχτός.

Ερ.

Καστρινό;

Απ.

Καστρινός είναι ο καστρινός. Μαλεβιζώτης. Καστρινός, έτσι, αυτός.
Προέρχεται από το Ηράκλειο, Κάστρο. Καστρινός… ή Μαλεβίζι…
µαλεβιζιώτης.

Ερ.

Σητειακό πηδηχτό σου έχουνε ζητήσει ποτέ σε γλέντι;

Απ.

Όχι. Ανωγειανό πηδηχτό, ναι. Σητειακό όχι, εντάξει, δεν έτυχε, ίσως, οι
περιοχές που δρω να µην είναι… να µη ζητιέται.

Ερ.

Τραγούδια ταµπαχανιώτικα;

Απ.

Ναι.

Ερ.

Παίζετε;

Απ.

Παίζω, βεβαίως. Παίζω αρκετά. Από ποια δηλαδή; Εντάξει, το Όσο βαρούν
τα σίδερα, κάτι πολύ κλασσικό.

Ερ.

Τον Βαρύ Πισκοπιανό;

Απ.

Ναι, τον Βαρύ Πισκοπιανό, έτσι. Επειδή τώρα έχουνε γραφτεί πολλές φορές
και µε διαφορετικές µαντινάδες δεν ξέρω και πώς να τα πω για να
καταλαβαίνετε. Για ποιο σκοπό λέω. Υπάρχουνε πάρα πολλά ωραία
τραγούδια, τα οποία τα συνηθίζουµε, µέσα σ’ ένα πρόγραµµα, τα παίζουµε
όλα. ∆ηλαδή σ’ ένα γάµο δεν έχουµε και πολλά περιθώρια να παίξουµε κι
αυτό είναι και κακό. Ο κόσµος άρχισε και βαριέται, συρτά, µαλεβιζιώτικα,
όλη νύχτα… Έτσι δεν έχουµε ευχέρεια γιατί πρέπει να ικανοποιήσουµε τους
χορευτές. Έτσι λειτουργεί το σύστηµα. Το πρόγραµµα µπορούµε να το
λανσάρουµε σ’ ένα µαγαζί περισσότερο, που παίζουµε απ’ όλα. Και εξωκρητικά τραγούδια. ∆ιότι υπάρχουνε και θαµώνες εκτός Κρήτης.

Ερ.

Ο µουσικός γεννιέται ή γίνεται;

Απ.

Τι να πω… Και γεννιούνται και γίνονται. Γεννιέται και γίνεται ο µουσικός.
Είναι ορισµένοι που γεννιούνται έτσι γι’ αυτό το πράµα και δείχνουνε πολύ
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γρήγορα τη κλίση τους και έχουνε και καλή πορεία και είναι κι αυτοί που
απογειώνουνε, που προχωράνε τα πράµατα. Είναι και κάποιοι, οι οποίοι
καλοί είναι, όσο ασχοληθείς τόσο βελτιώνεσαι, τόσο µαθαίνεις…
Ερ.

Μάλιστα. Κύριε Χαλκιαδάκη, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε κι εσείς
κύριε Μανώλη…

Ερ.

Όχι.

Ερ.

Ευχαριστούµε πάρα, πάρα πολύ ήταν τιµή µας που…

Απ.

Να ‘στε καλά και για µένα ήτανε τιµή, και για µένα ήτανε τιµή.

Ερ.

Να είστε γερός πάντα και να προσφέρετε έτσι ωραία µουσική.

Απ.

Να είστε καλά, να είστε γεροί και σεις πάντα.

Ερ.

Ευχαριστούµε.
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