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Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη:
Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Φραγκούλης Εµµανουήλ
Ερ.

Σήµερα 28 Οκτωβρίου του 2004 έχουµε την χαρά και την τιµή να µιλάµε
µε την κυρία Ελένη Ζαχαριουδάκη.

Ζ.Ε.

Μανασάκη το γένος.

Ερ.

Μανασάκη το γένος. Μάλιστα. Κυρία Ελένη, εσείς κατάγεστε από µία
µουσική οικογένεια.

Ζ.Ε.

Ναι, ο πατέρας µου ήτανε παπάς και δάσκαλος και έπαιζε λύρα, µαντολίνο
και χόρευε. Έκανε τα φουστάνια πάνω και χόρευε.
(Γελάει)

Ερ.

Μάζευε τα ράσα.

Ζ.Ε.

Τα µάζευε και χόρευε. Τον ενθυµούµαι σ’ ένα γάµο και χόρευε έτσι, στον
αέρα.

Ερ.

Εσείς κατάγεστε από ποια περιοχή;

Ζ.Ε.

Από τη Γαλλιά. Μέσα από τη Γαλλιά. Εκεί γεννήθηκα εγώ. Στη Γαλλιά.

Ερ.

Η οικογένειά σας έτσι δηµιούργησε µια σχολή, ας το πούµε, τη γαλλιανή
σχολή.

Ζ.Ε.

Κοίτα να δεις. Ο αδερφός µου ο Λευτέρης έφτιαχνε όργανα κι έπαιζε. Ο
Γιώργης το ίδιο που ήτανε αξιωµατικός και τόνε σκοτώσανε. Εγώ τότε που
σκοτώσανε το Λευτέρη, εκείνο το βράδυ, δεν τόνε θυµάµαι ποτέ να παίζει
λύρα τον αδερφό µου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Γιατί µόλις ήθελε να µπει στο
σπίτι, ήµουν εκεί γκαπ, να µε σηκώσει αγκαλιά, να µου λέει: «Φίλα µε,
Ελενάκι, φίλα µε, φίλα µε». Να µε φιλάει, να τόνε φιλάω κι εγώ, να µε
σφίγγει. Ήµουνα το πιο µικρό και ήµουνα… και σα µπιµπελό µε είχανε.
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Ερ.

Πόσα παιδιά ήσασταν στην οικογένεια; Να τα πάρουµε λίγο µε τη σειρά.

Ζ.Ε.

Ναι, οχτώ.

Ερ.

Οχτώ.

Ζ.Ε.

Πέντε κόρες και τρία αγόρια.

Ερ.

Τα τρία αγόρια ποια ήτανε;

Ζ.Ε.

Ήτανε ο Λευτέρης. Πρώτα, συγνώµη, πρώτα γεννήθηκε ο Γιώργης, µιαν
αδερφή µου και µετά ο Λευτέρης και µετά µια άλλη µου αδερφή και µετά ο
Μανώλης. Πέθανε κι αυτός. Τρία αγόρια, πέντε κορίτσια. Εγώ από όλα
ήµουνα το πιο µικρό και θα µε ρωτήσετε πώς έµαθα το µαντολίνο;

Ερ.

Βέβαια! Για πείτε µας.

Ζ.Ε.

Όταν εσκοτώθηκε ο αδερφός µου που ήταν αξιωµατικός στην Αθήνα ο
Γιώργης…

Ερ.

Ποια χρονολογία;

Ζ.Ε.

Το 1944. Τον σκοτώσανε. Ετραυµατίστηκε ο Μανώλης που του δώκανε οι
Γερµανοί έναν αναπτήρα, λέει, να τον κάνει και αυτό ήτανε χειροβοµβίδα
και του ‘κοψε το χέρι και στα µάτια τον ήβλαψε, σκοτώσανε τον Λευτέρη
γιατί τόνε φθονούσανε, ήτανε λεβέντης.

Ερ.

Ποιοι τον σκοτώσανε; Οι Γερµανοί;

Ζ.Ε.

Όχι, οι δικοί µας! Θέλανε την αδερφή µου και λένε «να σκοτώσουµε τον
Λευτέρη να πάρουµε τη Χαρίλεια». Τόνε µισούσανε επίσης, τόνε
φθονούσανε, τόνε ζηλεύανε γιατί ό,τι όργανα ήτανε που βγαίνανε τότε, ό,τι
όργανα, ήτανε στο σπίτι µας. Και θα σας πω τι είπε αυτός που µπήκε
εκείνο το βράδυ στο σπίτι να τόνε σκοτώσουνε. Αλέθαµε τότε, δεν ήταν
όπως είναι τώρα τα εργοστάσια, τότε αλέθανε σε φάµπρικα µε µύλους, έτσι
µε άλογα. Λοιπόν, η µητέρα µου είχε πάει στο χωριό στη Φανερωµένη,
ήρθανε και την πήρανε µε ένα άλογο, τότε δεν ήτανε τηλέφωνα, δεν ήταν
επικοινωνίες όπως τώρα και ήρθανε και την πήρανε µε ένα άλογο να πάει
στην Φανερωµένη γιατί ήτανε η αδερφή της άρρωστη. Και η µάνα µου
ήτανε σα γιατρός, τη νύχτα τη φωνάζανε, παπαδιά, Σάντολα, έλα, το παιδί
µου, ο άντρας µου. Αυτή έκανε µε πρακτικά. Είχε µια κάµερα, έτσι,
τσαντάκια, τσαντάκια κι έγραφε το όνοµα, τι ήθελε. Ή παντρευόταν µία
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κοπέλα, έκανε είκοσι χρόνια να κάµει παιδί; ∆εκαπέντε; Την έκαµε η µάνα
µου και έκαµε παιδί. Με τα πρακτικά.
Ερ.

Και την είχαν δηλαδή σαν φαρµακοποιό και σαν γιατρό.

Ζ.Ε.

Σα γιατρό, σα φαρµακοποιό. Αλλά ∆ιαµάντη τήνε λέγανε, αλλά ήτανε και
διαµάντι η καρδιά της.

Ερ.

Αδαµαντία, ε;

Ζ.Ε.

Αδαµαντία, ναι.

Ερ.

Και την φωνάζανε Αδαµαντία;

Ζ.Ε.

Μπα, την φωνάζανε Παπαδιά και Σάντολα και συντέκνισσα που είχαµε
συντεκνία στο χωριό κι όλα αυτά και τώρα της βγάνω µια µαντινάδα:
«∆ιαµάντη ήτανε τ’ όνοµα, µάνα µου τ’ όνοµά σου
κι όπως ήτανε το όνοµα, ήτανε κι η καρδιά σου».
∆εν έφευγε ποτέ από το σπίτι να µην έχει µια ποδιά γεµάτη µε πράγµατα
να πάει πού ήτανε φτωχός να του δώσει, να τόνε ταΐσει, να του δώσει,
τέτοια φιλοξενία είχανε κι ο πατέρας µου και η µάνα µου. Λοιπόν, εκείνη
την ηµέρα που τόνε σκοτώσανε τον αδερφό µου, αλέθαµε στο… να
επανέλθουµε για τον Λευτέρη κι έρχεται το βράδυ ο Λευτέρης, µόλις ήθελε
να έρθει, απ, να µε σηκώσει. Λέει: «Λενάκι, ξέρεις τώρα πού θα σε πάω;»
«Πού»; «Θα σε πάω στη φάµπρικα που αλέσανε κι έχει η µητέρα µας εκεί
τα κανάτια που πηγαίνουνε φαγιά, κρασιά, ρακές, να πάµε να πάρουµε το
καλάθι». «Ναι». Και τον αγκαλιάζω εγώ σφιχτά και να µε φιλάει και
πηγαίναµε δρόµο - δρόµο. Πάµε, µε κρατούσε µε το αριστερό χέρι αγκαλιά
και µε το δεξί εµάζευε τα ποτήρια, τα κανάτια, τα αυτά και µε την
αριστερή κράταε εδώ, το καλάθι. Γυρίζαµε στο σπίτι. Μα ήτανε ένα µαύρο
πράγµα, τότε δεν ήτανε φώτα και πήγαινε έτσι για να πάµε στο σπίτι,
µόνο µε το ντουβάρι που καταλάβαινε δηλαδή. Με σήκωσε εµένα και το
καλάθι και έτσι η πλάτη του άγγιζε αυτό για να γνωρίσει πού πηγαίναµε,
τόσο σκοτίδι ήτανε. Πάµε εµείς, ανεβαίνουµε µια σκάλα, είχαµε οντάδες
και µόλις µ’ αφήνει έτσι στον οντά, βλέπω εγώ στο κατώφλι ένα ψηλό
άντρα µε ένα µαύρο καλτσόνι εδώ στο πρόσωπο και δύο τρύπες εδώ και µια
τρύπα εδώ και λέει: «Τι είναι αυτό το σπίτι; Λονδίνο είναι; Τι είναι; Ράδια
θες, µαντολίνα θες, λύρες θες, µπουζούκια θες, γραµµόφωνα θες, ό,τι
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όργανα τώρα, σαρµόνικα θες»; Ό,τι όργανο θες υπήρχε στο σπίτι µας και
τα ονοµάτιζε όλα, τα είπε. «Κούκλες θες; Λεβέντες θες; Απόψε αυτό το
σπίτι θα το βγάλουµε στους εφτά ουρανούς». ∆εν ήταν από φθόνο; Πες µου.
Αυτά άκουσα. Τίποτα άλλο, τελείωσε. Πού; Με βγάλανε από το σπίτι, µε
κοιµήσανε, τι απόγινα; Ούτε πώς τόνε σκοτώσανε, ενώ κράταε τη λάµπα,
λύχνο δεν ξέρω τι. Εγώ δεν τον είδα, δεν τόνε θυµάµαι καθόλου, µόνο που
µ’ άφησε και πήγε µέσα που ήταν ο αδερφός µου ο Μανώλης
τραυµατισµένος να τόνε αλλάξει και µόνο εγώ που είδα έτσι φάτσα αυτόν
τον ψηλό µε τα µούτρα σκεπασµένα και τα ‘πε αυτά τα λόγια. Τίποτα
άλλο. Και τους κερνάει ο αδερφός µου γιατί νοµίζω εµπήκε και άλλος και
πάει στη σκάλα να τους εφέξει να κατεβούνε και απέναντι του παίξανε.
Στον τόπο. Έπεσε σε µιαν αδερφής µου στα χέρια. Εγώ ούτε τον είδα
σκοτωµένο, ούτε είδα εκείνο το βράδυ τελείωσε, πού µε πήγανε, τι µε
κάνανε, δεν ξέρω. Μετά…
Ερ.

Για να ξεκινήσουµε λίγο. Ο µακαρίτης, ο Λευτέρης ο αδερφός σας τι ήταν;
Οργανοποιός ήταν;

Ζ.Ε.

Έφτιαχνε λύρες, έσαχνε µπουζούκια, έσαχνε τραπέζια.

Ερ.

Και ξυλουργός ήτανε;

Ζ.Ε.

Ό,τι βλέπανε τα χέρια του, τα µάτια του συγνώµη, ό,τι βλέπανε τα µάτια
του, κάνανε τα χέρια του. ∆εν ήτανε και µια… τι να σου πω δηλαδή, τι να
σου πω. Είχε από τον Θεό ευλογία αλλά οι άνθρωποι µας εκαταστρέψανε.
∆υστυχώς. Και µετά επήγαινε η µάνα µου σε µια µάγισσα κα της έλεγε «ο
γιος σου στην Αθήνα ζει, ο αξιωµατικός. Να εδώ βάνω λιβάνι και κάρβουνα
και τόνε βλέπω, να το στέµµα του και ζει». Ε, τήνε κορόιδευε λίγο έτσι και
µετά λέει η µάνα µου «θα πάω στην Αθήνα να ιδώ το παιδί µου ζει; Τι
έγινε» ; Και είχαµε ένα συγγενή, λέει, εκείνα τα χρόνια στην Αθήνα και
του έγραψε ένα γράµµα «να µε περιµένεις τάδε µέρα στον Πειραιά». Και
ήρθε και την επήγανε τότε εκεί που ήτανε τότε τα ∆εκεµβριανά και τση
λένε «κυρία Μανασάκη από εκεί είναι ο γιος σου σκοτωµένος. Εδώ είναι ο
τάφος του εδώ», της δείξανε. Και πέφτει η µάνα µου κάτω, της φέρνουν
έναν γιατρό και λέει ο γιατρός «επειγόντως να πάει στο σπίτι, στην Κρήτη
γιατί στο τέλος της εβδοµάδας θα πεθάνει. Η καρδιά της έχει ραΐσει». Και
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την φέρνει ο συγγενής µας στο σπίτι, εδώ στην Κρήτη και πέθανε η µάνα
µου τέλος της εβδοµάδος. Μετά είχαµε ένα πένθος: το Λευτέρη, το Γιώργη,
τη µάνα µου.
Ερ.

Μέσα σε λίγο διάστηµα.

Ζ.Ε.

Ναι. Και εφορούσαµε µαύρα, αφού θυµάµαι και ξύναµε έτσι µετά τα
κρέατά µας και ήτανε µαύρο το δέρµα. Όταν όµως σκοτώσανε τον Γιώργη,
εστείλανε τα πράµατά του στο σπίτι µ’ ένα µπαούλο και πάνω - πάνω είχε
ένα ωραίο µαντολίνο. Μα ένα ωραίο µαντολίνο και το είχε φτιάξει αυτός. Ο
Γιώργης έφτιαχνε και έπαιζε τα πάντα.

Ερ.

Θα µου πείτε λίγο τα τρία αδέρφια πριν περάσουµε στο µαντολίνο αυτό. Ο
Λευτέρης, ο Γιώργης και ο Μανώλης, τα τρία αδέρφια σας, τι όργανα ήξερε
να παίζει ο καθένας.

Ζ.Ε.

Όλα τα όργανα.

Ερ.

Ο Λευτέρης ας πούµε, τι όργανα έπαιζε;

Ζ.Ε.

Όλα τα όργανα.

Ερ.

Θα µου ονοµατίσετε λίγο τα όργανα;

Ζ.Ε.

Τη λύρα, το µπουζούκι. Τα είχε φτιάξει αυτός. Αυτό το µπουζούκι τώρα
που παίζει τώρα ο Γιάννης ο ανιψιός µου, ο Τσικνάκης.

Ερ.

Ο Τσικνάκης ο Γιάννης είναι ανιψιός σας.

Ζ.Ε.

Η µάνα του κι εγώ αδέρφια κι ο Λευτέρης. Και το ‘χε φτιάξει αυτό το
µπουζούκι ο Λευτέρης.

Ερ.

Το Λεµάν;

Ζ.Ε.

Το Λεµάν. Ποιος το ονόµασε Λεµάν;

Ζ.Ε.

Ο ανιψιός µου, µου φαίνεται. Λε-µαν. ∆ηλαδή Λευτέρης Μανασάκης.
Λεµάν. Μου φαίνεται έτσι, δεν ξέρουµε.

Ερ.

Και τι άλλα όργανα έπαιζε ο Λευτέρης;

Ζ.Ε.

Αυτά, λύρα, µπουζούκι, µαντολίνο. ∆εν ήτανε όργανο να µην το ξέρουνε.
Και τα τρία.

Ερ.

Ο αδερφός σας ο µακαρίτης ο Μανώλης;

Ζ.Ε.

Ο Μανώλης τότες σου λέω του δώκανε οι Γερµανοί έναν αναπτήρα.

Ερ.

Όχι, πριν φτάσουµε στο κόψιµο του χεριού. Έπαιζε πριν όργανα;
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Ζ.Ε.

Έπαιζε, πώς δεν έπαιζε; Αυτό το µπουζούκι και µαντολίνα. Πριν
τραυµατιστεί έπαιζε όργανα.

Ερ.

Λύρα;

Ζ.Ε.

Λύρα δεν ξέρω. Λύρα δεν ξέρω. ∆εν τον είδα. ∆εν τον άκουσα µε λύρα, ούτε
τον έχω ακούσει από άλλους αν έπαιζε λύρα, αλλά µπουζούκι, αυτά, έπαιζε.
Και µετά που τραυµατίστηκε έµεινε µε το χέρι το ένα, πώς να παίζει; Και
µετά κάνει ένα λαστιχάκι εδώ ένα πράµα τόσο και µετά έπαιζε και µετά
είδες έβγαλε και cd και από όλα.

Ερ.

Με το εσωτερικό του καρπού.

Ζ.Ε.

Με αυτό, ναι. ∆ηλαδή ήταν να ξεκινήσει από ένα γύρισµα να πάει σε είκοσι
γυρίσµατα. Βέβαια, βέβαια. ∆εν τον ήφτανε κανείς.

Ερ.

Και ο αδερφός σας ο Γιώργος, τι όργανα έπαιζε;

Ζ.Ε.

Αυτός µαντολίνο. Αυτόν δεν τόνε γνώρισα καθόλου. Τον Γιώργο δεν τόνε
γνώρισα, µόνο ο Λευτέρης που µου τον έδειχνε.

Ερ.

Πώς κι έτσι;

Ζ.Ε.

Ήµουνα µικρή.

Ερ.

Ήσασταν πολύ µικρή.

Ζ.Ε.

Ήµουν η πιο µικρή και έφυγε και δεν… Και µια φορά, θυµούµαι τον
Λευτέρη, δεν το ξεχνώ και µου λέει «αυτή η φωτογραφία, αυτή η
φωτογραφία», µου λέει «είναι εδώ ο Γιώργος µας» κι ήτανε πολύ έτσι
στρατιώτης, αξιωµατικός. Μου λέει «αν µου βρεις ποιος είναι ο Γιώργος
µας, θα σε πάω στο µαγαζί», γιατί έκανε µαγαζί, «θα σε καθίσω στο
τραπέζι και θα φας απ’ όλα τα γλυκά και θα σου δώσω χίλια φιλιά». Του
λέω εγώ: «είναι αυτός»; «Όχι, δεν είναι αυτός». «Αυτός είναι»; «Όχι, δεν
είναι αυτός». «Αυτός»; Ε, από τους πολλούς τόνε βρήκα. «Του λέω αυτός
είναι»; «Ναι, αυτός είναι». Τέλος πάντων. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ δεν
τόνε γνώρισα τον αδερφό µου τον Γιώργο.

Ερ.

Λοιπόν έρχονται τα πράγµατα. Είχαµε µείνει εκεί που…

Ζ.Ε.

Ήρθαν τα πράµατα.

Ερ.

Ήρθε το µπαούλο.

Ζ.Ε.

Το µπαούλο.

Ερ.

Εσείς πόσων χρόνων;
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Ζ.Ε.

Εγώ θα ήµουν τότε…

Ερ.

Μικρή;

Ζ.Ε.

Ναι, τεσσεράµισι, πέντε χρονών, πεντέµισι.

Ερ.

Α, τόσο. Μικρό – µικρό.

Ζ.Ε.

Ναι. Έκανα έτσι το µπαούλο κι έβλεπα το µαντολίνο. «Αχ», λέω, «πώς θα
το µάθω αυτό;», λέω. Και τού ‘κανα έτσι, ντιν, ν’ ακούσω το ντιν. «Πώς θα
το µάθω», λέω, «πώς»; Μα δεν µπορούσα και να το παίξω γιατί είχαµε
πένθος. Μεγάλο πένθος στο σπίτι µας. Μια µέρα λοιπόν λέω της µητέρας
του Τσικνάκη του Γιάννη που ήταν αδερφή µου πιο µεγάλη. Της λέω:
«∆έσποινα…», είχαµε δυο πατητήρια, ένα για σταφύλια κι ένα για ελιές.
Εκείνο που ήτανε για ελιές ήτανε πιο κοντό, πιο χαµηλό, αλλά δεν
µπορούσα να µπω µέσα. Της λέω: «∆έσποινα, θα µου βάλεις µια καρέκλα
απ’ έξω και µια καρέκλα από µέσα στο πατητήρι και ένα σκαµνάκι
χαµηλά - χαµηλά να µπω»; «Τι», µου λέει, «θα κάνεις»; «Θέλω να µάθω
το µαντολίνο, να παίξω το µαντολίνο, αλλά να µην µε ακούσει η
Χαρίκλεια γιατί θα µε δείρει», η πιο µεγάλη µου αδερφή. Γιατί είχαµε σου
λέω σοβαρό πένθος. Να παίζω εγώ µαντολίνο; ∆εν ήτανε σωστό αλλά εγώ
που ήθελα να τού ‘κανα ντιν και ντιντίνιζε και ντιντίνιζε το µυαλό µου;
Μου λέει η ∆έσποινα «θα στο βάλω, αλλά πρόσεξε µην ακούγεσαι». Έβαλε
µια καρέκλα απ’ έξω, µια καρέκλα από µέσα κι ένα σκαµνάκι, κάθισα εγώ
χαµηλά - χαµηλά και τι έκανα; Ντιν ντιν, ντιν ντιν, ντιν ντιν. Τίποτα.
Μια µέρα λοιπόν κάνω έτσι και βγάνω µία νότα. Χριστέ µου, ετρελάθηκα.
Ετρελάθηκα. Μετά την άλλη µέρα, άλλη µία. Μόλις ήβγαλα ένα σκοπό
και τόνε θυµούµαι τώρα έτσι πολύ απλό, απλό, της λέω «πάρε τις
καρέκλες και όλα, δεν ξαναπάω στο πατητήρι», λέω. Και µετά κρυβόµουνα
γιατί είχαµε και κάτω σπίτι και πάνω και βγάνω άλλον ένα, ε, αυτό ήτανε.

Ερ.

Ποιος ήταν ο πρώτος σκοπός που βγάλατε;

Ζ.Ε.

Ένας συρτός. Να είχα εδώ το µαντολίνο να τόνε παίξω. Πολύ εύκολος.

Ερ.

Θέλετε να µου τον τραγουδήσετε λίγο να καταλάβω τη µελωδία;

Ζ.Ε.

∆εν µπορώ χωρίς το µαντολίνο. Να το ‘χα το µαντολίνο.

Ερ.

Θέλετε να πάµε να το πάρουµε;
(∆ιακοπή. Φέρνουν το µαντολίνο)
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Ερ.

Ποιος ήταν ο πρώτος σκοπός έτσι που παίξατε στο πατητήρι;

Ζ.Ε.

Το πρώτο, πρώτο - πρώτο που έµαθα ήταν έτσι.
(Παίζει µαντολίνο):
Μι, Ντο Ρε, Σιb, Λα.
Αυτό ήτανε το πρώτο - πρώτο που έµαθα µέσα στο πατητήρι, αλλά µε το
δάκτυλο, όχι µε πένα να µην ακουστώ.
(Παίζει µαντολίνο):
Μι, Ντο Ρε, Σιb, Λα
Πάει αυτό. Μετά λέω «µα, πρέπει να έχει και γύρισµα» και µετά µαθαίνω
αυτό (Παίζει µαντολίνο).
Ντο Ρε, Ρε, Ρε, Ντο Ρε, Μι, Ντο, Σιb, Λα
Τώρα τόνε παίζω όλο.
(Παίζει µαντολίνο). Μετά πού ήµαθα αυτά, τον έπαιξα:
(Παίζει στο µαντολίνο όλον τον σκοπό, µε στολίδια αυτή τη φορά).
Αυτό έµαθα στην αρχή. Και είναι να µάθεις ένα σκοπό, έµαθες ένα σκοπό;
Πας µετά. Αυτό επρωτόµαθα µέσα στο πατητήρι.

Ερ.

Μόνη σας, δηλαδή;

Ζ.Ε.

Μόνη µου, µόνη µου. Ήµουνε τόση δα. Και τους σκοπούς και τις
µαντινάδες µόνη µου.

Ερ.

Ήταν δικός σας σκοπός αυτός ή τον είχατε ακούσει;

Ζ.Ε.

Όχι, τον είχα ακούσει.

Ερ.

Από ποιον;

Ζ.Ε.

Καντάδες µου κάνανε από µικρό παιδί. Και κάνανε και στις αδερφές µου.
Τότε κάνανε στις αδερφές µου και µετά που µεγάλωσα εγώ λίγο µου
κάνανε και µένα καντάδες, αλλά αυτόν τον είχα ακούσει από καντάδα που
κάνανε στις αδελφές µου τις πιο µεγάλες… και µε µπουζούκια. Προ παντός
µε µπουζούκια κάνανε καντάδες.

Ερ.

Να σας ρωτήσω κάτι.

Ζ.Ε.

Αλλά αυτά που βγάζω τώρα δεν τα έχω ακούσει από πουθενά. Μόνη µου.
Κι ούτε προσπαθώ, έτσι. Εκεί που θα κάθοµαι θα µου ‘ρθει ένας σκοπός
και η µαντινάδα. Αµέσως ο σκοπός βγαίνει µαζί µε την µαντινάδα.

Ερ.

Ταυτόχρονα.
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Ζ.Ε.

Ταυτόχρονα.

Ερ.

Έρχονται δηλαδή και τα δύο.

Ζ.Ε.

Και από τη συγκίνησή µου κλαίω µετά κάνα - δυο µέρες.

Ερ.

Να σας ρωτήσω έτσι κάτι που ίσως δεν είναι έτσι τόσο ευχάριστο να
θυµηθείτε. Όταν είχατε τον Λευτέρη που σκοτώθηκε, τον αδερφό σας µε
τον Γιώργη, επειδή έπαιζαν αυτοί οι άνθρωποι όργανα.

Ζ.Ε.

Παίζανε, ναι, ναι. Ναι.

Ερ.

Ας πάρουµε όταν σκοτώθηκε ο Λευτέρης, τον πήγανε µε όργανα στο
µνήµα;

Ζ.Ε.

Ναι, τα όργανα δεν λείπαµε τότε. Εγώ δεν σου λέω, ούτε την ταφή εγώ
θυµούµαι µόνο που µε σήκωνε αγκαλιά και πήγαµε στη φάµπρικα και
πήραµε τα πράγµατα κει και µε άφησε στον οντά και είδα εκείνον τον
άνθρωπο µε την κουκούλα τη µαύρη και είπε αυτά τα λόγια: «απόψε αυτό
το σπίτι θα το βγάλουµε στους εφτά ουρανούς. Τι θες; Λεβέντες θες;
Κούκλες θες; Μαντολίνα»; Όλα τα όργανα που ήτανε στο σπίτι µας. Αυτά
άκουσα και τίποτα άλλο. Μετά µου έλειπε ο Λευτέρης κι ήκλαιγα µέρα νύχτα.

Ερ.

Πάντως ακούσατε αν τον πήγαν µε όργανα;

Ζ.Ε.

Όχι, µε όργανα δεν έγινε.

Ερ.

Ούτε του Μανώλη, τώρα;

Ζ.Ε.

Ούτε στον Μανώλη.

Ερ.

Στο Γιώργη;

Ζ.Ε.

Μα τον Γιώργη τον είδαµε; ∆εν σου λέω ότι τόνε κηδέψαµε στην Αθήνα;
Που σκοτώθηκε αξιωµατικός εκεί; ∆εν τον είδαµε. Εγώ δεν τόνε γνώρισα
τον Γιώργο.

Ερ.

Κι έτσι σιγά - σιγά εσείς αρχίσατε µε αυτόν τον σκοπό στο πατητήρι να
µαθαίνετε µαντολίνο;

Ζ.Ε.

Μαντολίνο. Σιγά - σιγά έµαθα και όταν µεγάλωσα και έµαθα κοπέλα το
‘παιζα, οι νεαροί περνούσαν από πάνω απ’ το σπίτι µας για να µ’ ακούσουνε.

Ερ.

Είχατε πέραση στους νεαρούς µε το µαντολίνο;

Ζ.Ε.

(Γελάει)
Ναι, ναι.
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Ερ.

∆εν φαίνεται ότι πρέπει να είχε µεγάλη πέραση;

Ερ.

Στη Γαλλιά έπαιζε άλλη κοπέλα µαντολίνο;

Ζ.Ε.

Και µε έρωτες µε θέλανε, µε προξενιά.

Ερ.

Τον σύζυγό σας τον κ. Ζαχαριουδάκη, τον παντρευτήκατε µε προξενιό ή µε
έρωτα;

Ζ.Ε.

Άµα σου κάνω την ιστορία του άντρα µου… είµαστε γειτόνοι και εγώ
ήµουνα στο τελάρο και µου είπε. Τον ήβλεπα κι ερχότανε και καµιά φορά
έκλαιγε. «Γιατί» λέω «κλαις»; Τον έστειλα µια φορά από το περιβόλι να
κόψει, γιατί είχαµε ένα µεγάλο περιβόλι, να κόψει ένα πορτοκάλι, ένα
καλάθι πορτοκάλια γιατί είχαµε παρέα και πιάνει αυτός και γράφει σ’ ένα
πορτοκάλι «σ’ αγαπώ» και µου το δίνει όταν ήρθε. Σε λίγο µου λέει
«Λενιώ, ήφαγες το πορτοκάλι;» Ναι, λέω. Εγώ το είδα, αλλά έκανα ότι δεν
το είδα «και είδες τι έγραφα απάνω;» «Τι έγραφες», λέω; «∆εν το είδα». Κι
εγώ το είδα. Ε, σε λίγες µέρες µου έλεγε άλλα πράγµατα και του λέω
«κοίταξε να δεις, αν θες να παντρευτείς, υπάρχουν άλλες κοπέλες, πιο
µικρές από µένα».

Ερ.

Εσείς σε ποια ηλικία ήσασταν τότε;

Ζ.Ε.

∆εν θυµάµαι ποια ηλικία, πάντως…

Ερ.

∆εν τον θέλατε δηλαδή και του κάνατε τσαλίµια;

Ζ.Ε.

Κοίτα να δεις, τώρα να το πω, είχαµε έρωτα µε ένα άλλο παιδί στο χωριό.
Αυτός µ’ αγαπούσε από δώδεκα χρονώ και µου λέει «δεν θα πάρεις άλλον
από εδώ απ’ τη γειτονιά. Αν βγεις», µου λέει, «απ’ τη γειτονιά µ’ άλλον θα
σε σκοτώσω και εσένα κι αυτόν. Νύφη από εδώ δεν θα βγεις». Σιγά - σιγά
και ο πατέρας του και η µητέρα του, σιγά - σιγά µε ψήσανε. Κι ένα βράδυ
µε πήρανε και µας πήγανε και µας εκλείσανε σε µια κάµερα της πρώτης
µου θείας, της πεθεράς µου την αδερφή. Μετά µας εβγάλανε από µια
βδοµάδα, οι δικοί µου µε γυρεύανε. Λέει ο πεθερός µου «εγώ τους έστειλα
στο Ηράκλειο, δεν υπάρχουνε στο χωριό» και αυτό µας είχανε στο χωριό
και θυµάµαι την πεθερά µου και µας ήφερνε φαγητό και είχε απάνω στο
καλάθι κολοκύθια, κολοκυθάκια, χόρτα, δήθεν ήθελε να πάει στην αδερφή
της και µέσα ήτανε φαγητό και µας ήφερνε κρυφά. Τέλος πάντων. Κάναµε
ένα παιδί µετά στο χωριό, στη Γαλλιά και µετά ήρθαµε στην Αθήνα.
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Πήγαµε στην Αθήνα, θαρρώ δα πως είµαστε στην Αθήνα. Και εκεί
κάνουµε τα δύο παιδιά. Μεγαλώσαµε, τα παντρέψαµε, έχουµε εφτά
εγγόνια.
Ερ.

Να σας ζήσουν.

Ζ.Ε.

Τώρα µου έµεινε κι εµένα λίγος χρόνος που παντρέψαµε τα παιδιά και
ασχολήθηκα λίγο µε το µαντολίνο. Τώρα.

Ερ.

Το είχατε αφήσει δηλαδή κάποια χρόνια;

Ζ.Ε.

Το είχα αφήσει γιατί να αναθρέψεις παιδιά, να παντρέψεις παιδιά, µετά
γεννηθήκανε και τα εγγόνια και έπρεπε να κοιτάξω και τα εγγόνια γιατί
τα παιδιά µου δουλεύουνε. Εγώ εδούλεψα όταν είχα τα κορίτσια και τον γιο
µου απάντρευτο, εδούλεψα κι εγώ. ∆εν µου ‘µεινε χρόνος καθόλου.

Ερ.

Όταν πρωτοµάθατε, ποιος σας έδειξε πώς κουρδίζεται αυτό το όργανο;

Ζ.Ε.

Κανείς! Κανείς δεν µου είπε «έτσι να το κουρδίσεις, έτσι να κάµεις, έτσι».
Έτσι, να µου πει ένας «να κάµεις έτσι». Πρώτα - πρώτα δεν το παίρνω.
Μόνο καµιά φορά το κουρδίζει έτσι ο Γιάννης, ο γιος του, αλλά να µου πει
κανείς το κούρδισµα έτσι…, από µόνη µου.

Ερ.

Συρτά παίζετε στο µαντολίνο; Τι σκοπούς παίζετε;

Ζ.Ε.

Συρτά, χανιώτη, καλαµατιανό. Τώρα ήβγαλα πρόσφατα ένα τραγούδι
καλαµατιανό, έχω βγάλει ένα τραγούδι για τη µάνα και συρτά και σιγανά
θα µπουν µες στο cd.

Ερ.

Όλοι οι σκοποί που παίζετε είναι δικοί σας ή παίζετε ας πούµε και των…;

Ζ.Ε.

∆ικοί µου, δεν παίζω κανέναν. Μόνο ο σιγανός τώρα που παίζω είναι λίγο
του Λευτέρη και λίγο εµένα, δικός µου. Κανέναν άλλο ξένο. Τίποτα ξένο.
Ούτε έχω ακούσει. Την ώρα που θα τόνε βγάλω, παίρνω τον Αλέκο
τηλέφωνο, αυτός που έπαιξε λύρα απάνω, τον Αλέκο τον Καλεµάκη. Του
λέω Αλέκο, «αυτός ο σκοπός έχει παιχτεί; Να τον αφήσω»; «Όχι», µου
λέει, «Ελένη, δεν τον έχει παιχτεί» και τόνε συνεχίζω.

Ερ.

Ας πούµε συρτά του Ροδινού παίζετε στο µαντολίνο;

Ζ.Ε.

∆εν έχω ακούσει Ροδινό, δεν ξέρω. Ούτε του αδερφού µου δεν ξέρω γιατί δεν
τον άκουσα ποτέ να παίξει.

Ερ.

Ποιου αδερφού;

Ζ.Ε.

Του Λευτέρη.
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Ερ.

Του Λευτέρη, ε;

Ζ.Ε.

Ποτέ δεν τον άκουσα. Μόλις ήθελε να µπει, ήθελε να πιάσει αγκαλιά
εµένα έτσι, να µε κρατάει έτσι. ∆εν τον είδα µια φορά να πιάσει λύρα να
παίξει να θυµούµαι τους σκοπούς του. Τίποτα.

Ερ.

Πώς νιώθετε που κατάγεστε, που προέρχεστε έτσι από µια µουσική
οικογένεια που είναι γνωστή έτσι σε κάποιους γνώστες της µουσικής
παράδοσης της Κρήτης; Τι υποχρέωση νιώθετε ότι έχετε προς αυτή την
παράδοση;

Ζ.Ε.

Νιώθω µεγάλη χαρά και µεγάλη ευθύνη να κρατιέται αυτή η µουσική
παράδοση η κρητικιά και στους νέους ακόµα. Τώρα προσπαθώ και τα
εγγονάκια µου. Έχω µια εγγόνη, Ελένη, του γιου µου και της έχω µάθει
αυτόν τον πρώτο σκοπό. Τον πρώτο που έµαθα κι εγώ που είναι εύκολος
και τον έχει µάθει.

Ερ.

Πόσων χρόνων είναι;

Ζ.Ε.

Αυτή είναι τώρα δεκατεσσάρων, της τον έχω µάθει πιο µικρή. Και η
µικρή µου εγγονή που είναι, η Χαρούλα, εφτά χρονών; Οκτώ; Της τον έχω
µάθει και αυτηνής και τον παίζει µόνη της αλλά προχτές πήγε µόνη της
στην κρεβατοκάµαρα και µας εβγάνει ένα σκοπό µόνη της και έρχεται και
µας τόνε παίζει.

Ερ.

Α, µάλιστα! Οπότε…

Ζ.Ε.

Και λέει και µια µαντινάδα:
«Η γιαγιά µου η Ελένη είναι όµορφη πολύ, ξέρεις παππού γιατί;
Και µας αγαπάει όλους γιατί έχει µέσα της στοργή».

Ερ.

Ορίστε! Θα βγάζει κι αυτή σκοπούς…

Ζ.Ε.

Βγάζει και µαντινάδες. Αυτή η Χαρούλα πήρε το DNA µου, ναι, και η

Ελένη.
Ερ.

Άλλη γυναίκα έπαιζε εκεί στη Γαλλιά, µαντολίνο;

Ζ.Ε.

Όχι.

Ερ.

Ήσασταν η µόνη στην περιοχή;

Ζ.Ε.

Μία κοπέλα θυµάµαι και λεγόταν Ευανθία. Ευανθία λεγότανε, όταν
ήµουνα ελεύθερη και ήπαιζε µαντολίνο, αλλά λίγα πράγµατα.

Ερ.

Μετά από εσάς άρχισε αυτή;
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Ζ.Ε.

Ήτανε πιο µεγάλη και νοµίζω µπορεί να το ‘ξερε και πιο µπροστά. Γιατί
ήρθε µια Κυριακή στο σπίτι και παίξαµε µαζί. Κράταε το µαντολίνο της
και παίξαµε µαζί ένα τραγούδι.
(Παίζει και σιγοτραγουδάει λίγο τον σκοπό).
Σκέψου! Από τότε τώρα έχω να το παίξω.
(Παίζει τον σκοπό και τραγουδάει τη µελωδία).
Αυτό ήπαιζε αυτή η κοπέλα και τόνε παίζαµε µαζί. Τον έπαιζα ωραία,
αλλά από τότε έχω να τόνε παίξω. Από τότε.

Ερ.

Σε γλέντι ποτέ είχατε παίξει;

Ζ.Ε.

Σε κοινό δεν έχω παίξει.

Ερ.

Σε παρέες στο σπίτι;

Ζ.Ε.

Σε παρέες στο σπίτι. Κάποτε σε µια µεγάλη παρέα και ζούσε και ο
Μανώλης, ήπαιξα µπουζούκι κι έχω και φωτογραφία. Μόνο τότε.

Ερ.

Ο πατέρας σας έπαιζε λύρα;

Ζ.Ε.

Λύρα και µαντολίνο και χόρευε κιόλας.

Ερ.

Κι ήταν και παπάς.

Ζ.Ε.

Παπάς και δάσκαλος ήτανε.

Ερ.

Εκείνος έπαιζε σε γλέντια;

Ζ.Ε.

Μπα… Έτσι καµιά φορά. Τόνε θυµούµαι καµιά φορά. Χορό! Έκανε έτσι τα
ράσα πάνω και χόρευε! Έτσι, στα δάκτυλα. Και τόνε θυµάµαι µια φορά και
έπαιξε λίγο µαντολίνο. ∆εν τόνε θυµούµαι άλλη φορά.

Ερ.

Ήταν επιτρεπτό έτσι για έναν παπά έτσι να σηκωθεί να χορέψει;

Ζ.Ε.

Τότε; Τώρα τα κάνουνε όλα οι παπάδες αλλά τότε δεν ήτανε και τόσο
επιτρεπτό κι όµως ο πατέρας µου επειδή ήτανε πολύ µερακλής, χόρευε.

Ερ.

Από εκείνον έµαθε ο Λευτέρης όργανο;

Ζ.Ε.

Ε, φαίνεται είναι το DNA. Ξέρω ‘γώ, παιδί µου; Και η µάνα µου είχε µία
φωνή…! Αφού µ’ έβαλε στα πόδια της και µου τραγουδούσε πάντα και
θυµάµαι και το τραγούδι που µου ‘λεγε και τον σκοπό. Είχε µία φωνή σαν
αηδόνι και ο πατέρας µου και η µάνα µου.

Ερ.

Ποιο τραγούδι σας έλεγε;

Ζ.Ε.

Η µάνα µου;
(Τραγουδάει):
13

«Αχ, εκείνο το πουλάκι
να το έπιανα στο χέρι
γιατί πάει στη δασκάλα
µου και όλα της τα λέει
και εκείνη η δασκάλα
µου, µου βάζει τιµωρία
και δέρνει τα χεράκια µου…».
Μα µία φωνή! Μια φωνή σαν αηδόνι!
Ερ.

Σας νανούριζε;

Ζ.Ε.

Με νανούριζε κι έβγαλα τώρα και το τραγούδι για τη µάνα µου. Μ’ έβανε
στα πόδια της και µε νανούριζε και µου ‘λεγε τραγούδια και βγάνω εγώ
τώρα ένα τραγούδι για τη µάνα. Το ‘παιξα απάνω. Θα το ακούσετε.

Ερ.

Θυµάστε το νανούρισµα, έτσι, που έλεγε;

Ζ.Ε.

Ναι. Πολλά νανουρίσµατα µου ‘κανε. Μέχρι την εβδοµάδα που ήρθε από
την Αθήνα µε έβαλε στην αγκαλιά της και µε νανούριζε και µου
τραγουδούσε και πήγαινα εγώ στο κρεβάτι που… ύστερα έπεσε δυο τρεις
µέρες και µετά πέθανε. Και την εγκάλιαζα τη φιλούσα. Και µετά όταν
πέθανε δεν το θυµόµουν. Μετά βγαίνω απάνω κάτω «πού είναι η µάνα µ’;
Πού είναι η µάνα µ’»; Εγώ τη κρατούσα συνέχεια εδώ, µαζί µε τη µάνα
µου ήµουν και µε τον Λευτέρη και τότε τα… ετούτα τα µνήµατα δεν τα
κάναν όπως τώρα µε πλάκες, µε…

Ερ.

Με µάρµαρα.

Ζ.Ε.

Όχι. Με πηλό και έτσι, απλά. Και πιάνω κι εγώ ένα σκαλίδι, πώς το λένε;

Ερ.

Σκεπαρνάκι;

Ζ.Ε.

Σκεπαρνάκι, και πάω κι εγώ γύρω, γύρω - γύρω να βρω τη µάνα µου να
πάω µέσα και βγάνω µία πλάκα και φουντέρνω µέσα και περνούσε µία
χωριανή µας και µε πιάνει απ’ τα ποδαράκια. Και µετά εγώ της έλεγα
«θέλω τη µάνα µου, θέλω να πάω µε τη µάνα µου, θέλω τη µάνα µου» και
περνούσε µετά µια άλλη γιατί είναι κοντά στο χωριό και της λέει «πες
στην Χαρίκλεια να τρέξει να ‘ρθει να βγάλουµε το Λενάκι γιατί ήβγαλε
µια πλάκα και θέλει να πάει µε τη µάνα του».

Ερ.

Χαρίκλεια ποια είναι;
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Ζ.Ε.

Η αδερφή µου.

Ερ.

Μεγαλύτερη.

Ζ.Ε.

Πιο µεγαλύτερη, ναι. Ήταν η Χαρικλεια, µετά ο Μανώλης, µετά η
∆έσποινα, µετά η Ευαγγελία και µετά εγώ. Ήτανε πολύ µεγάλη από µένα.
Και έρχεται, έρχονται δυο τρεις και µε κρατούσανε και βγάνουνε άλλη µια
πλάκα πιο πέρα - πέρα και µε βγάνουνε γιατί εγώ έκανα έτσι τα χεράκια
µου να µη µε βγάνουνε, φώναζα «τη µάνα µου θέλω».

Ερ.

Ο αδερφός σας ο Μανώλης µετά που είχε κοµµένο χέρι, πώς κατάφερε να
παίξει και να γράψει αυτές τις κασέτες; Με ποιο τρόπο;

Ζ.Ε.

Προ λίγου νοµίζω το συζητήσαµε, ότι άρχισε την αρχή µε το κοµµένο χέρι,
έτσι, αλλά ξεµάτωνε το χέρι του και µετά πήγε σ’ ένα ξάδερφό του που
ήτανε τσαγγάρης και του λέει «θέλω να µου κάνεις ένα πετσάκι», ακριβώς
όπως βλέπεις αυτό το ρολόι, αλλά µόνο που ήτανε πετσάκι εδώ σκληρό και
ήπιασε µετά και ένα τρίποδο εδώ και το κρατούσε το µπουζούκι και ήπαιζε
έτσι, µε αυτόν τον τρόπο. ∆εν ξέρω αν τόνε ακούσατε καµιά φορά, αλλά όλα
αυτά που ήπαιξε ο ανιψιός µου ο Γιάννης τα πρώτα ήταν του Μανώλη και
τα δεύτερα είναι του Λευτέρη.

Ερ.

Μπουζούκι είχε πάει παλιότερα, πριν από τον Λευτέρη, στη Γαλλιά;

Ζ.Ε.

∆εν ξέρω αν είχε κανείς άλλος. Όλοι οι λυράρηδες του χωριού µας και οι…
αυτοί, όλοι τα παίρνανε από του Λευτέρη τα κοµµάτια. Όλοι.

Ερ.

Τι χαρακτηριστικά έχει η γαλλιανή σχολή; ∆ηλαδή αν θέλετε να πείτε ότι
αυτά τα γνωρίσµατα έδωσε… Ήταν ιδιαίτερος τρόπος στο τραγούδι, ήταν η
µουσική;

Ζ.Ε.

Αυτός παιδί µου τα έκανε µόνος του. Μόνος του έβγανε τα όργανα, µόνος
του έβγανε τους σκοπούς. Προχτές εσυγκινήθηκα που είδα µία από το
Καστέλλι, µια κυρία και µου λέει «από πού είσαι παιδί µου;» Λέω «από τη
Γαλλιά». Κι άρχισε να κλαίει. «Αχ, παιδί µου εκεί ήτανε ένας λεβέντης κι
ήπαιζε στο γάµο µας κι ήπαιξε αυτός και τόνε σκοτώσανε παιδί µου. Από
ζήλια τόνε σκοτώσανε. Το έχεις ακούσει παιδί µου; Το έχεις ακούσει»; Λέω
«άµα σου πω τι µου ήτανε αυτός που λες». «Τι σου ήτανε»; «Ο αδερφός
µου», λέω, «ο Λευτέρης». «Ναι, παιδί µου ο Λευτέρης». Κλάµα που έκανε.
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Πού θα πας να µην ακούσεις το όνοµά του. Κι ότι έπαιζε ωραίους σκοπούς
και ότι…
Ερ.

Γιατί πιστεύετε ο Μανώλης ήθελε τόσο πολύ να παίξει όργανο; ∆ηλαδή
και χωρίς χέρι, να κάνει όλη αυτήν την ευρεσιτεχνία, να βάλει το πετσάκι
να παίζει;

Ζ.Ε.

Κοίτα, πρώτον γιατί ήτανε η µουσική στο χέρι του. Έχουµε το DNA αυτό.
Και δεύτερο, ήθελε έτσι γιατί… και µε το όργανο, έτσι που ήτανε µε ένα
χέρι, περνούσε πιο καλά, τα ψυχολογικά του τα… ξέρω εγώ, παιδί µου;
Πάντως στη µουσική του Λευτέρη και του Μανώλη δεν του µοιάσαµε. ∆εν
του ‘µοιασα εγώ. Ναι µεν βγάνω τραγούδια δικά µου, σκοπούς, µουσική και
αυτά, αλλά αυτά τα γυρίσµατα τα πολλά και τα πολύπλοκα δεν τα βγάζω
εγώ.

Ερ.

Μήπως ήταν ένας λόγος που σκοτώσανε τον Λευτέρη. ∆ηλαδή µια πτυχή
του, ότι έµαθε ο Μανώλης ακόµα και µε πετσάκι να παίζει, µήπως αυτό το
έκανε για να τιµήσει κάποιο τρόπο και τους σκοπούς που έβγαλε ο
Λευτέρης;

Ζ.Ε.

Ε, βέβαια. Και αυτό ήτανε. Να τιµήσει το µπουζούκι που είχε από τον
Λευτέρη, και τους σκοπούς και τον Λευτέρη και όλη την οικογένεια.

Ερ.

Άλλος από την οικογένεια µετά δεν έπαιζε Λεµάν; Καµία αδερφή σας;

Ζ.Ε.

Όχι, όχι. Μόνο εγώ.

Ερ.

Λεµάν;

Ζ.Ε.

Ναι.

Ερ.

Εσείς;

Ζ.Ε.

Ναι, και τώρα παίζω µπουζούκι. Άµα µάθεις µαντολίνο, παίζεις και
µπουζούκι.

Ερ.

Και τι σκοπούς παίζετε εκεί;

Ζ.Ε.

Ό,τι σκοπούς παίζω εδώ, παίζω κι εκεί.

Ερ.

Παίζετε τους σκοπούς του Λευτέρη; Του Μανώλη;

Ζ.Ε.

Του Μανώλη δεν µπορώ, είναι πολύπλοκοι. Του Λευτέρη παίζω έναν
Χανιώτη και έναν Σιγανό.

Ερ.

Ο Μανώλης είχε βγάλει και άλλους σκοπούς εκτός απ’ του Λευτέρη;
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Ζ.Ε.

Ο Μανώλης είχε βγάλει πάρα πολλούς και πολύπλοκους. Ξεκινούσε από
ένα σκοπό και κατάληγε δεν ξέρω πού. ∆εν µπορώ να παίξω του Μανώλη
τους σκοπούς.

Ερ.

Πότε τους έβγαλε αυτούς τους σκοπούς; Πριν από το ατύχηµα µε τη
χειροβοµβίδα;

Ζ.Ε.

Μετά, µετά.

Ερ.

Μετά; Με κοµµένο χέρι;

Ζ.Ε.

Ναι, µε κοµµένο χέρι.

Ερ.

Πότε έκανε αυτό το πετσάκι και άρχισε να παίζει;

Ζ.Ε.

Μετά που κόπηκε το χέρι του, έκανε χωράφι… µε το µουλάρι, µε
συγχωρείτε. Μετά πήγε στην Αθήνα, παντρεύτηκε και έκανε και
µπακάλικο. Έκανε πάρα πολλές δουλειές, σαν να είχε τρία χέρια, όχι δύο.
∆εν τόνε στερούσε τίποτα από το κοµµένο χέρι, ήτανε πολύ δραστήριος.

Ερ.

Αλλά θυµάστε πότε άρχισε να ξαναπαίζει όργανο µετά το ατύχηµα;
∆ηλαδή ήταν δέκα χρόνια πριν πεθάνει; Είκοσι; ∆ύο;

Ζ.Ε.

Πολλά χρόνια. Τα πρώτα χρόνια που έπαθε το ατύχηµα και βγάλαµε τα
πένθη και αυτά, άρχισε αµέσως το µπουζούκι και πήγε σε έναν συγγενή
µας σου λέω που ήτανε τσαγγάρης και τού ‘φτιαξε το πετσάκι και άρχισε
να παίζει κανονικά.

Ερ.

Και έβγαζε και σκοπούς.

Ζ.Ε.

Και έβγανε και σκοπούς. Μόνος του.

Ερ.

Άλλοι από το χωριό µιµούνταν το παίξιµό του; Τους σκοπούς του;

Ζ.Ε.

Του Λευτέρη τση παίζανε όλοι οι οργανοπαίχτες, αλλά του Μανώλη είναι
λίγο δύσκολο. Γιάννη…
(Απευθύνεται στον ανιψιό της, κ. Τσικνάκη Ιωάννη)
Του Μανώλη τους σκοπούς τους παίζανε, λέει, χωριανοί µας άλλοι;

Τ.Ι.

Όχι, όχι κανένας δεν τους παίζει κανένας. Εκτός από µένα δεν τους παίζει

κανένας.
Ζ.Ε.

Μόνο ο Γιάννης και ο Αλέκος (εννοεί ο κ. Καλεµάκης).

Ερ.

Ο ανιψιός σας, ο κ. Γιάννης, ο Τσικνάκης.

Τ.Ι.

Αφού και το πρώτο cd που έβγανε µετά δεν το άκουσα κανέναν να παίξει.

Ερ.

Του Λευτέρη;
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Τ.Ι.

Εντάξει, του Λευτέρη τα παίζανε. Ό,τι θυµούνται, τα παίζουνε.

Ζ.Ε.

Θυµάστε, λέει, ποια χρονολογία έφτιαξε ο Μανώλης το πετσάκι και άρχισε
να παίζει;

Κ.Α.

Μετά τον τραυµατισµό του…

Τ.Ι.

Μετά τον τραυµατισµό του, τρία χρόνια, τέσσερα.

Κ.Α.

∆εν είχε… Όχι, τέσσερα. Πιο νωρίς.

Τ.Ι.

Πιο νωρίς.

Κ.Α.

Αφού ξεµάτωνε το χέρι του.

Τ.Ι.

Ναι. ∆υο χρόνια.

Κ.Α.

Στο ενάµισι µε δυο χρόνια.

Ζ.Ε.

Μετά τον τραυµατισµό.

Κ.Α.

Μετά τον τραυµατισµό του. Είπε «πρέπει να µάθω όργανο, αλλιώς θα
αυτοκτονήσω» και δεν ξέρω αν είχες ακούσει την ιστορία που εµπήκε
µέσα… Είχανε το πένθος εδώ. Να µην τα ξαναλέµε αυτά τα πράγµατα.
«Είπε ή θα µάθω να παίζω όργανο, ή θα πεθάνω».

Ερ.

Μάλιστα. Κυρία Ελένη, σας ευχαριστούµε πάρα πολύ.

Ζ.Ε.

Κι εµείς ευχαριστούµε για όλα.

Ερ.

Ήταν τιµή µας απόψε που µιλήσαµε και µάθαµε σπουδαία πράγµατα.

Ζ.Ε.

Κι εµάς. Ευχαριστώ.

Κ.Α.

Κι εµάς ήτανε τιµή µας. Η οικογένεια που ήρθαµε απόψε εδώ γιατί αυτά
που ακούσατε απόψε ήτανε µέσα από τις οικογένειες. Τα λέω εγώ.

Ερ.

Ναι, κύριε Καλεµάκη. Ευχαριστούµε.
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