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Συνέντευξη µε τον κ. Τσουρδαλάκη Ιωάννη 

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

3 Ιουλίου 2004 

 

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: 

Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Σπυρόπουλος Σπυρίδων  

 

Ερ. Έχουµε την τιµή και την χαρά να µιλάµε µε τον κύριο Τσουρλαδάκη 

Γιάννη, σήµερα 3 Ιουλίου 2004 στο Τ.Ε.Ι. στα Περβόλια και θα θέλαµε να 

µας πείτε ποια ήταν τα πρώτα σας έτσι ερεθίσµατα να ξεκινήσετε µε τη 

λύρα. Αν ήταν το πρώτο όργανο καταρχήν που µάθατε.  

Απ. Από µικρός, επειδή ο πατέρας µου ήτανε λυράρης είχα µία τάση να τον 

παρακολουθώ συνέχεια. Θυµάµαι όταν έπαιζε σε πανηγύρια και τα λοιπά 

θα είχε µια καρέκλα δίπλα µε µια λύρα πάνω για να πάω εγώ κάποια 

στιγµή όποτε µου ερχόταν η όρεξη κι ανέβαινα πάνω, δίπλα του, στο πάλκο 

και βαστούσα κι εγώ τη λύρα και υποτίθεται έκανα σαν να παίζω. Στη 

συνέχεια ήθελα να µάθω λαούτο, αλλά δεν είχα λαούτο. Είχα µια κιθάρα 

µου ‘φερε ο µπαµπάς µια κιθάρα, αλλά δεν προκόψαµε από εκεί. Κάποια 

στιγµή αργότερα, έτσι τυχαία έπιασα τη λύρα, το ένα κοµµάτι έφερε το 

άλλο και έτσι εξελίχτηκε. Θυµάµαι όταν έπαιζα το πρώτο µου κοµµάτι, 

εµπήκε ο πατέρας µου απ’ την πόρτα και γυρίζει και λέει «αυτό το 

κοµµάτι το ξέρω». Και σκέφτηκα ότι για να καταλαβαίνει αυτός τι παίζω 

πρέπει να είναι… 

Ερ. Πρέπει να είναι καλό. 

Απ. Κάτι να βγαίνει, να καταλαβαίνεται. Κι αυτό ήταν το ξεκίνηµα, ας πούµε. 

Ερ. Είστε γεννηµένος το 1985, είστε πολύ µικρός. Ο πατέρας σας σε ποια 

ηλικία σας είπε ότι… αυτό το πράγµα, ότι αυτό που ακούω είναι καλό; 

Απ. Καλά δεν ήταν αυτό καλό το κοµµάτι, αλλά το κατάλαβε, είπεναυτό, το 

γνώρισε, δεν το έπαιζα τόσο χάλια όσο το νόµιζα. 

Ερ. Ναι, πόσο χρόνων ήσασταν; 

Απ. Ήµουν δώδεκα χρονών; ∆εκατριών. ∆εκατριών.  

Ερ. Αν ο πατέρας σας έπαιζε βιολί, θα µαθαίνατε βιολί; 
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Απ. ∆εν ξέρω. 

Ερ. Ξέρεις γιατί το ρωτάω αυτό; Θέλω να µου πεις πραγµατικά αν αυτό το 

όργανο σου άρεσε ή επηρεάστηκες πολύ απ’ τον πατέρα σου. 

Απ. Αφού το ‘χα… το ‘χα γυρίσει εγώ τελείως στο λαούτο. Εγώ δεν ήµουν 

καθόλου για λύρα. ∆εν νοµίζω. Είχε κάτσει… άσχετα κάποια στιγµή 

έκατσε να µου µάθει θυµάµαι, τον είχα αντίκρυ µου να κάτσει να µου 

µάθει την Ξαστεριά που υποτίθεται ότι είναι το πιο εύκολο κοµµάτι, δεν 

κατάφερα να το µάθω. 

Ερ. Σε ποιο όργανο; Στη λύρα; 

Απ. Στη λύρα, ναι. Είχαµε κάτσει… δεν κατάφερα να το µάθω, δεν µου την 

έµαθε τελικά.  

Ερ. Παρ’ όλα αυτά όµως… 

Απ. Μετά από µόνος µου έτσι την έπιασα, µου βγήκε αυτό το κοµµάτι και 

εντάξει. Μετά το ένα κοµµάτι έφερε το άλλο…  

Ερ. Τελικά τι είναι αυτό που σε κράτησε σε αυτό το όργανο και συνεχίζεις και 

µαθαίνεις περισσότερο και παίζεις; 

Απ. Έχω πει ότι να παίζεις ένα µουσικό όργανο είναι κάτι το φοβερό. ∆ηλαδή 

έχεις µια σχέση που δεν τη βλέπει ο άλλος απ ‘έξω. Μιλάς στο όργανο και 

σου απαντάει αυτό. Βγάζεις κάτι που έχεις µέσα σου. Τώρα… εκφράζεσαι µ’ 

αυτό.  

Ερ. Τα παιδιά της ηλικίας σου, οι συνοµήλικοι πώς σε αντιµετωπίσανε; 

Υπήρχαν και άλλοι σαν κι εσένα, δηλαδή; Βλέπεις και άλλους ανθρώπους 

της ηλικίας σου που να ασχολούνται; 

Απ. Ασχολούνται αρκετά, ασχολούνται και τώρα και ξεκινούνε. Και τότε που 

ήµουν εγώ ξεκινήσαµε µαζί, κάποιους λαουτιέρηδες θυµούµαι και µια 

παρέα ήµασταν. Ο ένας ερχόταν… Ήµασταν, µαζευτήκαµε σε µια εποχή 

που δεν είχαµε αποφασίσει τι θέλει ο καθένας και χωρίσαµε απ’ το σχολείο 

και σ’ ένα καλοκαίρι γυρίσαµε και είχε πάρει ο καθένας τον δρόµο του. 

Έτσι είναι η ιστορία.  

Ερ. Ποια άλλα παιδιά παίζανε λαούτο που λέτε;  

Απ. Υπήρχε θυµάµαι το Γιώργη το Χαλκιαδάκη και τώρα και αυτός τώρα 

είναι εξελιγµένος σε πολύ καλό όργανο.  
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Ερ. Έχει σχέση µε τον Γιώργο τον Χαλκιαδάκη τον µεγάλο; 

Απ. Ανιψιός του είναι, ανιψιός.  

Ερ. Παίζει λαούτο ή λύρα; 

Απ. Λαούτο παίζει ο ανιψιός του, λαούτο παίζει ο Γιώργης. Και πάει καλά. Και 

σόι είµαστε, συνοµήλικοι. 

Ερ. Άρα δεν αντιµετώπισες κάποιο πρόβληµα µε την παρέα σου;  

Απ. Όχι, δόξα τω Θεώ µαζί ήµασταν. Εντάξει ο καθένας είχε τα γούστα του 

βέβαια, αλλά εντάξει ο καθένας είχε το δρόµο του. Μαζί ήµασταν, µαζί. 

Ερ. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πιο ιδιαίτερο: οι κοπελιές οι συνοµήλικες 

που σας βλέπουν να παίζετε λύρα πώς αντιδρούν; 

Απ. Άλλες κι άλλες. Βασικά ενθουσιάζονται, ενθουσιάζονται. Από ό,τι έχω 

καταλάβει εγώ αν ακούσουνε κάτι και τους αρέσει, τους αρέσει πολύ, 

δηλαδή ευχαριστιούνται. Είναι µεγάλη συµβολή και από τις κοπελιές ας 

πούµε το αν βλέπεις και έχεις ανταπόκριση από αυτό που βγάζεις, παίρνεις 

µεγάλη δύναµη για να συνεχίσεις, να δηµιουργήσεις και περαιτέρω, να 

δώσεις στον κόσµο. Ξέρω ‘γώ; 

Ερ. Θα µας περιγράψεις λίγο την πορεία σου; Πώς εκπαιδεύτηκες, τι εφόδια 

πήρες; 

Απ. ∆εν µπορώ να πω ότι κουράστηκα. Είµαι… δεν ξέρω πώς να το πω. Ακούω 

κάποιους και λένε ότι «εγώ παίζω οχτώ, δέκα ώρες την ηµέρα», δεν ξέρω 

τι, εγώ ποτέ δεν έβαλα ρολόι, δεν ξέρω πόσο… Εγώ θυµάµαι πολλές φορές 

στα ξεκινήµατα πολύ εγώ θα ήµουνα, θα ονειρευόµουνα ας πούµε ένα 

κοµµάτι και να ξυπνήσω να πω «πάω να το… θα το παίξω τώρα, τώρα πάω 

να το παίξω» ή σε σκηνές άσχετες να µου ‘ρθουν…  

Ερ. Πώς µάθαινες τα κοµµάτια; Ποια µέθοδο ακολουθούσες; 

Απ. Τυχαία. Τυχαία.  

Ερ. Άκουγες ένα δίσκο; Έβαζες ένα cd; 

Απ. ∆εν έβαζα. Επειδή ο πατέρας µου όπως είπα πριν ότι έπαιζε, ήµουν 

αναγκαστικά σ’ ένα περιβάλλον που είχα ακούσµατα, είχα κοµµάτια στο 

µυαλό µου και τα σφύριζα, δεν ξέρω τι, και κάποια στιγµή αυτά τα 

κοµµάτια έπρεπε να βγούνε και έτσι… 

Ερ. Καθώς είχατε τη λύρα στο σπίτι, δεν έβαζες κάτι να ακούσεις; 
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Απ. Αργότερα, αργότερα. Όταν ήθελα να συµπληρώσω, επειδή µπορεί να µην 

είχα µάθει καλά το κοµµάτι, όπως ήταν ας πούµε, να το ‘χα εγώ αλλιώς 

στο µυαλό µου, να µην ήταν αυτή η σωστή µελωδία, έβαζα το κοµµάτι και 

άκουγα πώς ήτανε και το διόρθωνα απ’ ό,τι το είχα παίξει εγώ. Κι έτσι 

εξελίχτηκα. Το ένα κοµµάτι έφερε όπως είπα το άλλο, αλλά σε τυχαίες 

στιγµές. ∆εν έκατσα να πω «αυτό το κοµµάτι θα το βγάλω», ποτέ δεν το 

‘κανα αυτό. Ποτέ δεν είπα «θα κάτσω αυτό το κοµµάτι να το βγάλω γιατί 

πρέπει να το µάθω», ουδέποτε. Θυµάµαι ήµουνα µια φορά µέσα στο µπάνιο 

και έπλενα τα χέρια µου, έτσι και λέω «αυτό το κοµµάτι θα το παίξω 

τώρα». ∆ηλαδή µου ‘βγαινε αυθόρµητα. ∆εν ξέρω πώς. Υπήρξαν και 

κοµµάτια που από την πρώτη στιγµή δεν µπόρεσα να τα αλλάξω, να τα 

κάνω καλύτερα ή… δεν τα άλλαξα. 

Ερ. Ο πατέρας σου σε επηρέασε σε αυτήν την προσπάθεια; Επενέβαινε και σου 

έλεγε «όχι δεν είναι έτσι, είναι…»; 

Απ. Ο πατέρας µου για µένα είναι το στήριγµά µου, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος 

θα µου έλεγε «θάρρος», γιατί όταν είσαι στα ξεκινήµατά σου, ένα παιδί 

θέλει σπρώξιµο, να του δώσεις αέρα, δώστου θάρρος. Και πολλές φορές θα 

σηκωνόµουνα νύχτες, µεσάνυχτα θα µου ερχόταν αυτή η έµπνευση και να 

σηκωθεί η µάνα να µου πει «τέτοια ώρα πάλι σηκώθηκε;» και να 

σηκώνεται και ο µπαµπάς µου και να µου λέει  «παίξε µου να το ακούσω, 

παίξε µου!». Ήτανε τόσο πολύ ενθουσιασµένος, πάρα πολύ µου δίνει 

κουράγιο και δύναµη για να συνεχίσω. 

Ερ. Πότε αποφάσισες να ασχοληθείς επαγγελµατικά µε τη µουσική; Βλέπω 

ότι έχεις µπει και σε ένα χώρο, σπουδάζεις κάτι που έχει σχέση και 

επαγγελµατικά πλέον.  

Ερ. Σπουδάζεις στο Τ.Ε.Ι. Μουσικής… 

Ερ. …Τεχνολογίας και Ακουστικής, εδώ στο Ρέθυµνο. 

Απ. Εγώ ασχολήθηκα από νωρίς µε τη λύρα σχετικά και είχα µπει και στο 

χώρο αναλόγως… Στα δυο χρόνια είχα παίξει και στο πρώτο µου γλέντι, ας 

πούµε. ∆εν καθυστέρησα. 

Ερ. Το πρώτο γλέντι σε ποια ηλικία το έβγαλες; 

Απ. Τώρα δεν θυµάµαι ακριβώς. 
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Ερ. Περίπου, περίπου. 

Ερ. Γυµνάσιο; 

Απ. Ναι. Γυµνάσιο ήµουνα. Γυµνάσιο ήµουν ακόµα. 

Ερ. Μόνος σου έπαιξες ή µε τον πατέρα σου;  

Απ. Λύρα έπαιξα µόνο εγώ, λύρα έπαιξα µόνο εγώ. Λαούτο έπαιξα µε χωριανούς 

θυµάµαι. Με χωριανούς λαουτιέρηδες ήταν στο δικό µου γλέντι. 

Ερ. Απ’ τις Μέλαµπες. 

Απ. Ναι, ναι. Μελαµπιανούς λαουτιέρηδες. 

Ερ. Στο χωριό έπαιξες; 

Απ. Όχι, ήτανε στο Φάρο αν θυµάµαι καλά το πρώτο µου γλέντι. Η πρώτη 

φορά, εγώ ήµουν και ντροπιάρης, ήµουν ντροπαλός. 

Ερ. Ποιος το οργάνωσε αυτό δηλαδή; 

Απ. Ήτανε µια βάφτιση και κάποιος µε είχε ακούσει και είπε «εγώ θα τον 

πάρω να µου παίξει» και η πρώτη φορά που βγήκα σε πάλκο ήταν… έπαιζε 

ο Παπαδάκης θυµάµαι, αλλά δε θυµάµαι σε ποιο κέντρο ήτανε.  

Ερ. Ποιος Παπαδάκης; 

Απ. Ο Γιώργης ο Παπαδάκης. Ο γνωστός Παπαδάκης ο Γιώργης και λέει ο 

πατέρας µου, γνωρίζονταν µε τον Παπαδάκη και λέει «έχω ένα κοπέλι που 

παίζει καλή λύρα». Εµένα µέχρι να µου το πει, δεν ανεβαίνω, δεν πρόκειται 

να παίξω και µου λέγανε οι άνθρωποι στο τραπέζι «αν δεν ανεβείς δεν 

φεύγουµε, θα καθόµαστε εδώ πέρα» και σπρωχτό µ’ έσερνε, µ’ έσερνε για 

να µ’ ανεβάσει. Είχα τέτοιο άγχος που… αλλά µετά εντάξει, ξεπήρα από 

εκεί. 

Ερ. Το ότι γεννήθηκες στην Αυστραλία και ήρθες έξι χρονών στην Ελλάδα, 

στην Αυστραλία θυµάσαι καθόλου έτσι τη ζωή; Αυτό σε επηρέασε κάπως 

για να ασχοληθείς µε ένα παραδοσιακό όργανο;  

Απ. ∆εν το ένιωσα στην πράξη δηλαδή κάποια συγκεκριµένη στιγµή, αλλά 

πιστεύω όπως είχα πει, επήγαµε στην Αυστραλία. Όταν επήγα στην 

Αυστραλία πέρσυ το καλοκαίρι  και παίξαµε εκεί πέρα, είχαµε πει ότι οι 

Αυστραλοί, οι Κρητικοί της Αυστραλίας και γενικά πιστεύω ότι όπου 

είναι Κρητικοί εκτός Κρήτης είναι πιο Κρητικοί από εµάς που είµαστε εδώ 

στην Κρήτη. Έχουνε αυτό το πάθος, να µη… έχουνε µέσα τη παράδοσή τους 
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και ξέρουνε ότι κινδυνεύουνε περισσότερο αυτοί. ∆ηλαδή αυτό είναι που 

τους αγχώνει το ότι µπορεί να χάσουν αυτό που έχουν, την παράδοση, και 

αυτό είναι που κρατάνε αναλλοίωτη την παράδοση και τα έθιµά µας. 

Αυτοί κάνουνε, µεγάλο έργο προσφέρουνε, οι Κρητικοί του εξωτερικού.  

Ερ. Είπες ότι έχεις πάει στην Αυστραλία. Για να παίξεις;  

Απ. Ναι, παίξαµε κιόλας.  

Ερ. Παίξατε; 

Απ. Παίξαµε κιόλας. Είχα και συγγενείς βέβαια. Έχω ακόµα συγγενείς εκεί 

πέρα, αλλά ήτανε, µας εκάλεσε ο Σύλλογος Ρεθυµνιωτών. Συµφωνήσαµε 

και παίξαµε για το σύλλογο Αρκάδι. Ναι, το Αρκάδι, έτσι λεγόταν ο 

σύλλογος.  

Ερ. Με ποιον λαουτιέρη; 

Απ. Ήτανε… εκεί πέρα ήτανε λαουτιέρηδες. Ήτανε και ο αδερφός µου. Πήγαµε 

και µε τον αδερφό µου, ήταν ένα λαούτο και ένας κιθαρίστας. Ήταν ο 

Βαρδάκης ο Ανδρέας είναι εκεί πέρα και ένας κιθαρίστας που µου διαφεύγει 

το όνοµα. Καλός κιθαρίστας, εντάξει, ήτανε καλά.  

Ερ. Σµίξατε δηλαδή µε τα όργανα εκεί; 

Απ. Ναι, ήτανε συνεννοηµένο ότι «έχουµε λαουτιέρη και κιθαρίστα εδώ πέρα 

και ελάτε».  

Ερ. Ο πατέρας σας ήρθε; 

Απ. Όχι, δεν ήρθε αυτός στην Αυστραλία. Πήγα µόνος µου εγώ και ο αδερφός 

µου.  

Ερ. Και παίξατε στο ίδιο γλέντι; Εναλλάξ; 

Απ. Ναι, παίξαµε στο ίδιο γλέντι.  

Ερ. Τη µια ο ένας τη µια ο άλλος; 

Απ. Ναι. Μισή και µισή, ναι. Αλλά ήτανε πολύ καλά. Χαρήκαν οι ανθρώποι, 

περάσαµε πολύ καλά. Και σε ραδιοσταθµό πήγα και έπαιξα. Μας εκαλέσαν 

να παίξουµε. Ήτανε πολύ - πολύ καλά.  

Ερ. Όταν παίζετε εδώ και όταν παίζετε στην Αυστραλία υπάρχει κάτι που 

διαφοροποιείτε στο παίξιµο; 

Απ. Σαν παίξιµο; 

Ερ. Σαν ρεπερτόριο; 
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Απ. Σίγουρα, εντάξει, τη µαντινάδα σου θα την αλλάξεις. ∆ηλαδή, θα πεις µια 

µαντινάδα που έχει σχέση µε την ξενιτιά, γιατί να µην πεις; Αφού είσαι 

έξω θα πεις µια µαντινάδα που έχει σχέση µε την ξενιτιά ή θα πεις για 

τους Κρήτες της Αυστραλίας. Εντάξει, θα πεις µια κουβέντα ας πούµε 

καλή και γι’ αυτούς. Το ζητάνε κι αυτοί. Το ζητάει η ψυχή τους. 

Ερ. Άλλο πράγµα αλλάζετε; 

Απ. Εντάξει, δεν διαφοροποιούνται πολλά πράγµατα πέραν από εκεί. Όχι, δεν 

θα το έλεγα. 

Ερ. Το ρεπερτόριο είναι το ίδιο; Συρτά θα παίξετε; 

Απ. Σχετικά. Θα πεις και ένα τραγουδάκι, ναι. Τώρα ουσιαστικά είναι… αν όχι 

ίδια, παρόµοια. Σχεδόν τα ίδια, ναι.   

Ερ. Το χρώµα; Πρέπει να είναι το ίδιο; 

Απ. Τα ίδια, τα ίδια είναι. Μα αυτοί πριν καλέσουνε, έχουνε ακούσµατα, 

ξέρουνε πώς παίζει ο καθένας και περιµένουν, ας πούµε. Ξέρουνε τον ήχο 

που θα παράγεις οπότε είναι προετοιµασµένοι.  

Ερ. Σε τέτοια τα ταξίδια ποιος κανονίζει ας πούµε τις αµοιβές; Πώς γίνεται; 

Γίνεται συµφωνία πριν; 

Απ. Αυτά είναι αναλόγως τον κάθε καλλιτέχνη. Ο καθένας έχει άλλο… άλλος 

θα σου πει «θέλω τόσα», άλλος θα σου πει «τα βρίσκουµε», άλλος θα σου 

πει «να περάσουµε καλά και εξά του». Καθένας έχει τη δικιά του 

νοοτροπία. ∆εν υπάρχουνε δηλαδή κάτι στάνταρ. 

Ερ. Πήγατε, παίξατε σε γλέντι ή σε συναυλία, εκεί; 

Απ. Γλέντι, γλέντι.  

Ερ. Οπότε έπεφτε και χαρτούρα; 

Απ. Έπεσαν και λεφτά, ναι, έπεσαν. Έπεσαν και λεφτά. 

Ερ. Σε ποιους σκοπούς βλέπετε περισσότερο ο κόσµος παραγγέλνει; Σε συρτά; 

Σε σούστα; 

Απ. Στο εξωτερικό;  

Ερ. Στο εξωτερικό ας πούµε πρώτα.  

Απ. Το συρτό και ο µαλεβιζώτης. Μα ουσιαστικά τα ίδια είναι και στο 

εσωτερικό τώρα ένας µερακλής θα σου πει «ένα συρτό του Σκορδαλού παίξε 

µου». Εντάξει, τώρα να χορέψεις, άµα δε χορέψει συρτό, εκεί δείχνει ο 
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χορευτής και την τέχνη του, ας πούµε. Στο συρτό. Θα κάνει το φιγουράκι 

του το όµορφο και θα δείξει τι βγάζει. 

Ερ. Και στο Ρέθυµνο στο συρτό πέφτει η περισσότερη παραγγελιά και η 

περισσότερη χαρτούρα; 

Απ. Το συρτό είναι ο βασικός χορός ενός… και ο παραδοσιακός χορός. ∆ηλαδή 

βασικά ένας λυράρης τι θα παίξει και πού θα τόνε κρίνεις; Θα τον κρίνεις 

στο συρτό. Σε ένα γλέντι θα παίξει, ας πούµε, ογδόντα συρτά, δέκα 

µαλεβιζώτες, τρεις καλαµατιανούς ξέρω ‘γώ και τέσσερις µπάλους το πολύ, 

ας πούµε.  

Ερ. Μας το ‘παν και άλλοι για µπάλους.  

Ερ. Τα νησιώτικα, δηλαδή. 

Ερ. Τι είναι ο µπάλος; 

Απ. Ο µπάλος είναι νησιώτικος χορός. Παλιά, αυτά προέρχονται από παλιά. 

Παλιά οι άνθρωποι παίζαν ακόµα περισσότερα έτσι και ταγκό παίζανε και 

γενικά διάφορα και χασαποσέρβικα, εντάξει και τώρα παίζονται 

χασαποσέρβικα, αλλά παλιά ήταν ακόµα πιο πολύ. Παίζανε, εκτός κρητικά. 

Ερ. Όταν λέτε εσείς ας πούµε µπάλος τι εννοείτε; 

Απ. Μπάλος.  

Ερ. Τι παίζεις; Όταν σταµατάς και παίζεις µπάλο, ποιο τραγούδι λες; 

Απ. Μάτια σαν και τα δικά σου, Ξεκινά µια ψαροπούλα... 

Ερ. Του Κονιτόπουλου δηλαδή. 

Απ. Ναι, µπάλοι. Νησιώτικοι µπάλοι. Πάριος που λέει διάφορα ξέρω ‘γώ, Ντάρι 

– ντάρι, ας πούµε. 

Ερ. Συρτά, νησιώτικα. 

Απ. Μπάλοι τα λέµε εµείς, µπάλους. 

Ερ. Γενικώς δηλαδή τα νησιώτικα τα λέτε µπάλους. Έτσι; 

Απ. Ο µπάλος είναι ένας χορός συγκεκριµένος και βάζεις τα τραγούδια αυτά. 

Πώς είναι ο καλαµατιανός που θα παίξεις Μου παρήγγειλε το αηδόνι, ας 

πούµε; Παίζεις εκεί πέρα καλαµατιανά. Έτσι και ο µπάλος, βάζεις στο 

ρυθµό αυτό τα ανάλογα κοµµάτια. Είναι συγκεκριµένος ρυθµός. 

Ερ. Στην Αυστραλία ζητάνε τέτοια κοµµάτια; 

Απ. Θα παίξαµε. Πώς δεν ζητάνε; Ζητάνε. Ζητήξανε, ναι. 
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Ερ. Καλαµατιανά; 

Απ. Και καλαµατιανά. Βασικά έτσι είναι η κλίκα: συρτά, θα παίξεις έναν - δυο 

µπάλους, κάνα καλαµατιανό. Εντάξει θα σου δείξουνε, σου ζητάνε κιόλας 

κάποιοι. Ωστόσο σπάει και η µονοτονία, δηλαδή κάπου το θέλει αυτό και 

το γλέντι γιατί συρτό, µαλεβιζώτη, συρτό, µαλεβιζώτη, ένα σιγανό, µπάλο, 

θα την κολλήσεις και µια σούστα µετά, µετά το µπάλο κολλάµε και µια 

σούστα. 

Ερ. Κάνετε διακοπή για να την κολλήσετε ή κατευθείαν; 

Απ. Όχι, όχι, όχι αυτό αρέσει και στον κόσµο. Επειδή ο µπάλος είναι 

ζευγαρωτός χορός και η σούστα είναι και αυτή ζευγαρωτή, κάνεις 

απευθείας ένα γύρισµα και βγαίνεις στη σούστα, ο κόσµος βέβαια 

καταλαβαίνει ότι αλλάζεις και χορεύει στη σούστα. Όταν πλέον έχεις 

αισθανθείς κι εσύ ότι «αρκετά παίξαµε τον µπάλο», βάλε τώρα και µια 

σούστα για να δέσει, ας πούµε. 

Ερ. Όσον αφορά το ρεπερτόριο σου πάνω στην κρητική µουσική παράδοση, 

αισθάνεσαι ότι είσαι ολοκληρωµένος; Έχεις ακούσει πολλούς δηλαδή για 

τους παλιούς καλλιτέχνες; 

Απ. Η µουσική δεν τελειώνει, δεν υπάρχει ολοκλήρωση. Πιστεύω ότι… 

(σταµατάει). 

Ερ. Να το ρωτήσω λίγο πιο απλά, πιο σωστά. Έχεις ακούσεις όλους; Κλάδο…; 

Απ. Προσπαθώ να µην κλείνω τα αυτιά µου, παρόλο που έχω αυτό το… µου το 

λένε πολλοί ότι εγώ έχω µια αδυναµία. Συγκεκριµένα εγώ έχω µια 

αδυναµία στο Σκορδαλό ιδιαίτερα, αλλά δεν έχω αποκλείσει τους άλλους. 

Ερ. Έχεις ακούσει, έτσι; 

Απ. Πάντα τους ακούω όλους, βγάνω τα δικά µου συµπεράσµατα και εκεί, αν 

µε πιάσει… 

Ερ. Αυτή η αδυναµία που λες στον Σκορδαλό ποια είναι, τι σου έχει κάνει;  

Απ. Ο Σκορδαλός ήτανε ο µέγας. Κατά την άποψή µου ήτανε ο άνθρωπος που 

έδωσε αξία στην κρητική µουσική. Ήρθε και την βρήκε µε την καλή 

έννοια τσαπατσούλικη, δεν ξέρω τι. Τότε οι άνθρωποι δεν είχανε… παίζανε 

για την παρέα, παίζανε για… αυτός ο άνθρωπος είπε «εγώ θα πιάσω αυτό 

το όργανο και θα το κάνω να βγάλει ήχους που δεν µπορεί να φανταστεί 
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κανείς». Έπαιξενε πάρα πολλά. Έχει γράψει τετρακόσια εβδοµήντα δύο 

δίσκους. Από ό,τι µου έχουνε πει και εµένα.  

Ερ. Μπορείς να µου πεις κάτι µουσικά που σε κεντρίζει στον Σκορδαλό και δεν 

το συναντάς στον Μουντάκη, δεν το συναντάς στον Κλάδο ή δεν το 

συναντάς κάπου αλλού; 

Απ. Ο Σκορδαλός εσυνδύαζε δυναµισµό, όπως είναι ο Κρητικός που τον 

χαρακτηρίζει ο δυναµισµός του και η σεµνότητα µαζί, αυτό έβγαζε ο 

Σκορδαλός. Σου έβγαζε ένα δυναµισµό που δεν µπορούσες να κάτσεις. Μόνο 

που δεν έπιανε τα πόδια σου να τα βάλει στη σωστή θέση να χορέψεις. 

∆ηλαδή ώρες - ώρες κι εγώ τον ακούω, αυτό ήταν που µου είπατε και προ 

ολίγου αν χορεύεις, µου κάνατε την ερώτηση, και σας είπα κάπου - κάπου 

µε πιάνει και ρίχνω µια στροφή είναι που τον ακούω και έτσι σε βγάζει στο 

κέφι, χωρίς να το θες. ∆εν µπορείς να τον ακούσεις και να µείνεις 

αδιάφορος. 

Ερ. Από όλους αυτούς τους παλιούς έχεις εντοπίσει ποιος παίζει πιο γρήγορα; 

Απ. Πιο γρήγορα; Τότε παίζαν όλοι λίγο πολύ… Οι Κισσαµίτες παίζουν πολύ 

γρήγορα. Σε εκείνα τα µέρη µε τα βιολιά έχουν ένα γρήγορο ρυθµό. Αυτό 

είναι και που χαρακτηρίζει και τη διαφορά το χανιώτικο απ’ το 

ρεθυµνιώτικο. Ο χανιώτικος συρτός είναι πιο γρήγορος, πιο στακάτος, πιο 

κοφτός, ενώ ο ρεθυµνιώτικος είναι πιο µελωδικός, πιο σεµνός, πιο απαλός. 

Έχει µεν τη δυναµικότητα αλλά όχι σε τόσο βαθµό, όχι σε τόσο µεγάλο 

βαθµό.  

Ερ. Μεταξύ των Ρεθυµνιωτών, δηλαδή Κλάδου…; 

Απ. Κλάδος; 

Ερ. Μουντάκη, Σηφογιωργάκη, Σκορδαλού ποιος ήταν πιο γρήγορος;  

Ερ. Υπήρχε κάποιος που να παίζει πιο γρήγορα απ’ τους άλλους έτσι αισθητά; 

Απ. Αισθητά δεν νοµίζω, όχι αισθητά. Ο Σκορδαλός έχει µια τάση και είναι… 

όταν τον ακούς δεν καταλαβαίνεις ότι είναι γρήγορος, ότι πάει πολύ 

γρήγορα, αλλά στο παίξιµο, όταν παίξεις ή όταν βάζεις µια κασέτα ενός και 

µια κασέτα τ’ αλλουνού, λες εδώ παίζει, εδώ πάει πιο γρήγορα, ότι πρέπει 

να έχεις κάτι να συγκρίνεις.  

Ερ. Για το Σκορδαλό; 
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Απ. Ναι, για το Σκορδαλό, πρέπει να έχεις κάτι να συγκρίνεις, να έχεις ακούσει 

κάτι πριν για να καταλάβεις τη διαφορά. 

Ερ. Αυτό που δίνει ταχύτητα στο παίξιµο ποιο είναι; Τα δάχτυλα ή το δοξάρι; 

Απ. Και τα δύο. Μα το ένα φέρνει τ’ άλλο. ∆εν µπορείς να κάνεις πιο γρήγορα 

το δοξάρι αν δεν πας γρήγορα και τα δάχτυλα. Αυτά συνδυάζονται. Ο 

Σκορδαλός εσυνδύασε το δοξάρι και τα δάχτυλα. Αυτό ήτανε του 

Σκορδαλού που ήξερε, είχενε… Για µένα ήταν φοβερό µυαλό ο άνθρωπος, 

ήτανε εγκέφαλος. Ήξερε να βγάλει ήχους που ακούς στον ύπνο σου και λες 

«καλά πώς µπορεί να παράγεις ένα τέτοιο ήχο» και πήγαινες µετά και τον 

έβλεπες και έλεγες «κοίταξε, ρε, ποιος µπορούσε να φανταστεί ότι κάνοντας 

αυτή την κίνηση θα µπορούσες να βγάλεις αυτόν τον ήχο». Για µένα ο 

Σκορδαλός είναι αυτός που θα αφήσει το µεγαλύτερο κενό κατά την άποψή 

µου, µπορεί να είναι και λανθασµένη, αλλά ο χρόνος αισθάνοµαι ότι αρχίζει 

να το δείχνει αυτό, ότι η έλλειψή του φαίνεται.  

Ερ. Το τραγούδι του, ο τρόπος που τραγουδούσε πώς σου φαίνεται; 

Απ. Λένε ότι η φωνή του δεν ήτανε καλή. Ο Σκορδαλός όση τέχνη είχε στη 

λύρα του απάνω, είχε και στο τραγούδι. Προσπαθήσανε πολλοί να 

τραγουδήσουνε τα τραγούδια του, µεγάλοι… που χαρακτηρίζονται ως 

τραγουδιστές. Κανένας µα κανένας δεν µπόρεσε να τα πει όπως τα είπε 

αυτός. Είχα ακούσει και µια συζήτηση µεταξύ δυο µεγάλων τραγουδιστών 

εδώ πέρα και του χώρου που βρεθήκαµε σε µια παρέα και είπανε «ο 

Σκορδαλός, δεν µπορεί να τον τραγουδήσει κανείς». Που θεωρούνταν αυτοί, 

που θεωρούνται, ζούνε, που θεωρούνται οι καλύτεροι τραγουδιστές τώρα. 

Ήτανε… ήξερενε πώς να µπει. Εκεί που λες «το έχασε»; Τακ να σου κάνει 

µια, να µπει µέσα. Κάτι το µυστήριο, κάτι το φοβερό.  

Ερ. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι περίεργο που από την πλειοψηφία ακούς ότι «το 

τραγούδι του Σκορδαλού δεν ήταν καλό»; 

Απ. Αυτό το λένε όσοι δεν ξέρουνε, δεν έχουν ασχοληθεί µε τη µουσική 

πιστεύω εγώ. Εγώ έχω ακούσει πάρα πολλούς που µου λένε εµένα µ’ άρεσε 

το τραγούδι του. Εγώ τα ψάχνω αυτά σε παρέες και τα λοιπά και µου λέει 

«εµένα µου άρεσε το τραγούδι του». Πιο πολύ µπορώ να σας πω έχω βρει 

ότι «το τραγούδι του ήταν το κάτι άλλο», παρά άλλους που µου λένε… έχω 
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ακούσει άλλους που λένε δεν µ’ άρεσε η φωνή του. Η φωνή του δεν µ’ 

άρεσε. Το ‘χουνε πει. Εντάξει, ο άνθρωπος το έχει αποδείξει ότι 

εστηρίχτηκε στο τραγούδι, λίγοι τραγούδησαν κοµµάτια του. Τα έλεγε 

αυτός, ήξερε πώς να τα πει και µάλιστα αυτό ήταν, γι’ αυτό δεν άφηνε 

κάποιον κατά την άποψή µου… γιατί δεν εµπορούσε κανείς να τα πει όπως 

τα έλεγε αυτός. Ήθελε να βγάλει αυτό το χρώµα. Αυτός είχε στο µυαλό του 

κάτι και ήθελε να το βγάλει έτσι και δεν µπορούσε να βρει κάποιον να το 

πει όπως ήθελε.  

Ερ. Μου κάνει εντύπωση επειδή είστε µικρός και τα λέτε αυτά, γιατί κάποιοι 

άλλοι µεγάλοι µερακλήδες τα λένε αυτά για τον Σκορδαλό, για τον τρόπο 

που τραγουδούσε. 

Απ. ∆εν ξέρω. Εγώ ξεκίνησα… δεν ξεκίνησα µε τον… όταν δεν έπαιζα λύρα, δεν 

ξέρω, δεν µ’ άρεσε, δεν µ’ άρεσε; ∆εν θα ‘βαζα µια κασέτα να ακούσω 

Σκορδαλό, ας πούµε. Άκουγα κρητικά, αλλά δεν άκουγα Σκορδαλό. 

Θυµάµαι αξέχαστα εκείνες τις εποχές που δεν µ’ άρεσε ας πούµε ο 

Σκορδαλός, σε παρένθεση δεν µ’ άρεσε, σε εισαγωγικά, επήγαµε σε ένα 

γλέντι στο Σπήλι, της Παναγίας και γυρίζω και λέω… καλά, έχω την 

εικόνα στο µυαλό µου βέβαια που τον είδα και γυρίζω και θυµάµαι και 

γυρίζω και λέω του πατέρα µου «αν δεν είχενε τα γλέντια να παίζει όπως 

παίζει στα γλέντια, δεν θα ‘τανε τόσο καλός ο Σκορδαλός». Κι αυτό µου 

δίνει την αίσθηση ότι για να το πω τώρα εγώ αυτό, ότι εκείνη τη βραδιά µ’ 

άρεσε, δηλαδή µου ‘χε κάνει το τικ αυτό που θέλω για να µ’ αρέσει 

κάποιος, για να γυρίσω να του το πω ότι «αν δεν είχε τα γλέντια δεν θα 

‘ταν τόσο µεγάλος ο Σκορδαλός». Και µου γυρίζει βέβαια ο πατέρας µου µε 

το δίκιο του και µου λέει «αν δεν είχε τα κοµµάτια του!». 

Ερ. Τον έχετε δει πολλές φορές ζωντανά; 

Απ. ∆εν θα µπορώ να πω ότι τόνε χόρτασα.  

Ερ. Πόσες φορές, περίπου; 

Απ. Θα ‘τανε δυο - τρεις φορές. Βασικά δεν ασχολιόµουνα ακόµα µε τη λύρα δεν 

είχα ασχοληθεί δυστυχώς και είναι το αγκαθάκι µου, ας πούµε, που έχω 

στη ψυχή µου, που δεν τόνε πρόλαβα να τόνε δω όπως ήτανε. Να τον δω 

και να µε δει πώς… τον θαυµάζω. 
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Ερ. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω ένα σκοπό που παίζει ο πατέρας σου, τον Πρώτο 

Χανιώτικο π.χ., τον παίζεις κι εσύ τώρα τον Πρώτο Χανιώτικο. Τι κάνεις 

διαφορετικό απ’ τον πατέρα σου; 

Απ. Έχουµε εντελώς διαφορετικά στιλ απ’ τον πατέρα µου. 

Ερ. Μπορείς να µας το περιγράψεις λίγο αυτό; 

Απ. Η µελωδία είναι η ίδια. Ο πατέρας µου κάνει κάποιες δοξαριές που δεν τις 

κάνω εγώ, εγώ κάνω κάποια άλλα γυρίσµατα που δεν τα κάνει αυτός. 

Εντάξει, τώρα αυτός… εντάξει, δεν τον είχα παρακολουθήσει και ιδιαίτερα. 

Εγώ ακολούθησα ένα δικό µου δρόµο που µ’ άρεσε αλλά εντάξει, σίγουρα 

διαφέρουν τα παιξίµατα, δεν έχουµε καµία σχέση. Τα κοµµάτια µπορεί να 

είναι ίδια, µπορεί να παίξουµε τα ίδια κοµµάτια όπως λέτε, αλλά θα τα 

παίξουµε µε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. 

Ερ. Θέλω να καταλάβω αυτές οι διαφορές που λένε ο καθένας παίζει 

διαφορετικά από τον άλλο, έτσι; Πού εντοπίζονται αυτές οι διαφορές στο 

παίξιµο; Πού; Στο δοξάρι; 

Απ. Στο δοξάρι… στο δοξάρι βασικά. 

Ερ. Αν σας βάλω και τους δύο να παίξετε ταυτόχρονα, τι θα εντοπίσω πρώτα; 

Απ. ∆ιαφορά δοξαριού. Μα αυτό είναι όλη η διαφορά: το δοξάρι. Και εξάλλου 

ένας…  τα δάχτυλα θα σου παίξουνε τη συγκεκριµένη, δεν έχουνε πολλές 

επιλογές, θα σου παίξουνε µία συγκεκριµένη νότα τα δάχτυλα, όλη την 

υπόλοιπη διαφορά θα την κάµει το δοξάρι. 

Ερ. Και όταν λες διαφορετικό δοξάρι, τι εννοείς; ∆ηλαδή εκεί που ο ένας  το 

έχει πάνω… 

Απ. Άλλη φορά, αλλού θα αλλάξει αυτός, εγώ θα τήνε συνεχίζω µε την ίδια 

φορά, ας πούµε. Υπάρχουνε διάφορα πράγµατα. 

Ερ. Η δύναµη που βάζεις, η πίεση που ασκείς στις χορδές; 

Απ. Εντάξει, αυτό δεν παίζει τόσο µεγάλο ρόλο το πόσο, εντάξει. Άµα θες, 

παίζεις, εσύ κανονίζεις πώς πρέπει να παίξεις ένα κοµµάτι. Υπάρχουνε 

σηµεία που θα δώσεις λίγο, θα απαλύνεις λίγο για να δώσεις αυτό που 

θέλεις στο κοµµάτι, αλλά εντάξει, αυτό δεν παίζει ρόλο. 
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Ερ. Εσύ όταν βλέπεις έναν άλλο καλλιτέχνη να παίζει, τι κοιτάς πρώτα στο 

παίξιµό του για να µπορείς να τον ανακαλύψεις να δεις τι κάνει αυτός; Πού 

πάει το µάτι σου; 

Απ. Υπάρχουν πολλά πράγµατα. Ένας… µπορεί να τον ξεχωρίσεις από το 

παρουσιαστικό και µόνο. Μπορείς να τόνε δεις και να καταλάβεις αµέσως… 

πολλές φορές στην τηλεόραση και έχει χαµηλωµένη τη φωνή κι ξέρω από 

την αρχή τι παίζει, ας πούµε. 

Ερ. Τι ψάχνει το µάτι σου όταν βλέπει ένα λυράρη να παίζει; 

Απ. ∆οξάρι. Βασικά ακούς. Ακούς πρώτα και µετά είναι το τι ακούς. Θα 

ακούσεις πώς παίζει και θα το εγκρίνεις. Βασικά είναι ο ήχος. 

Ερ. Το πρώτο που κοιτάς είναι το δοξάρι, τις κινήσεις που κάνει το δοξάρι;  

Απ. ∆εν µπορείς να είσαι απόλυτος σ’ αυτό. 

Ερ. Εγώ, ας πούµε, ως κιθαρίστας κοιτάω το δεξί χέρι του κιθαρίστα, ας πούµε. 

Απ. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι όπως είπατε τώρα µε την κιθάρα είναι 

ότι το δεξί χέρι είναι αυτό που καθορίζει έναν οργανοπαίχτη. Γιατί; Είναι 

και στο λαούτο είναι το ίδιο, είναι το χέρι, το πώς θα παράγεις αυτόν τον 

ήχο και εκεί είναι η µεγάλη διαφορά.  

Ερ. Είπατε και κάτι άλλο: «απ’ το παρουσιαστικό και µόνο χωρίς να ακούσω 

τον ήχο, και µόνο που θα τον δω στην τηλεόραση να παίζει κάποιος, ξέρω 

τι ήχο βγάζει».  

Απ. Ναι. Ήχο; Ξέρω αν παίζει καλά ή αν όχι. 

Ερ. Τι είναι αυτό στο παρουσιαστικό όµως που κάνει τη διαφορά; 

Απ. ∆εν είναι κάτι συγκεκριµένο, βλέπεις τον τρόπο, ας πούµε, που κουνάει το 

χέρι, τον τρόπο που πατάει τη χορδή, το πόσο ευχέρεια έχει στα δάχτυλα, 

ας πούµε. Τα βλέπεις αυτά και ξέρεις. 

Ερ. Ο τρόπος που βαστά τη λύρα; 

Απ. Πάρα πολύ σηµασία, και τη λύρα και το δοξάρι. Τώρα βέβαια τα ‘χουν 

διαφοροποιήσει, βέβαια, πιάνουνε αλλιώς από ό,τι πιάνουν οι παλιοί τη 

λύρα. Η λύρα έχει ένα, τον χορδοδέτη, κάτω. Τώρα οι παλιοί το ανεβάζανε 

πάνω στο γόνατο αυτόν τον χορδοδέτη. Τώρα την πλαγιάζουνε τη λύρα και 

τη βάζουν στο µάγουλο όπως λένε κάποιοι. Αυτά παίζουνε διαφορές.  

Ερ. Εσείς πώς τη βαστάτε; 
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Απ. Εγώ τη βάζω στον χορδοδέτη. Τη βάζω πάνω.  

Ερ. Όρθια.  

Απ. Ναι, όρθια. 

Ερ. Έχει διαφορά, για να µπορεί να γυρνάει; 

Απ. Παίζει µεγάλο ρόλο. Εγώ απ’ τη στιγµή που την έβαλα πάνω, µπορούσα να 

κάνω κύκλους στη λύρα. Τελείως.  

Ερ. Παλιά παίζατε στο µάγουλο; 

Απ. ∆εν άργησα να το αλλάξω το σύστηµα, αλλά το… εγώ τώρα δεν µπορώ να 

παίξω στο µάγουλο. Παλιά µου ‘χεν έρθει, ρε παιδί µου, ο πειρασµός να τη 

βάλω. ∆οκίµαζα εγώ. Τότε ήµουνα στις αρχές.  

Ερ. Πριν τον αδερφό σου είχες ξεκινήσει εσύ; 

Απ. Ο αδερφός µου ξεκίνησε πιο πρώτα. 

Ερ. Α, πιο πρώτα. Τον κοίταγες; 

Απ. Όχι. Εγώ ήµουν αδιάφορος, όχι ιδιαίτερα. Τελείως τυχαία. 

 (Γελάει) 

Ερ. Θέλω να πω µήπως είδες εκείνον που έβαλε και αυτός τη λύρα όπως… 

Απ. Όχι, όχι. Εγώ άλλαξα τελείως τα δεδοµένα. Εγώ είπα ότι δεν µπορούσα να 

στηριχτώ σε αυτά που κάνει ο αδερφός µου ή ο πατέρας µου. Ασφαλώς όχι 

γιατί είναι λάθος, δεν ξέρω τι, ήθελα να δοκιµάσω µόνος µου, ήθελα να 

ανακαλύψω µόνος µου αυτό που θέλω. Ήθελα να βρω µόνος µου, δεν 

µπορούσα να… δεν ήθελα να το πάρω έτοιµο. ∆εν ήθελα να το µασήσω. 

Ήθελα να το δουλέψω εγώ, να το καταλάβω γιατί, να πω «εγώ έτσι το 

θέλω». Να κρίνω εγώ µόνος µου. Γι’ αυτό µέχρι το τελικό, µέχρι εκεί που 

τώρα έχω φτάξει, ας πούµε, έχω αλλάξει αρκετά πράγµατα απ’ την αρχή 

που ξεκίνησα.  

Ερ. Όσον αφορά τον τρόπο που κρατάτε το δοξάρι; 

Απ. Εντάξει, το δοξάρι είναι ένας συγκεκριµένος τρόπος. Ο Κλάδος µόνο το ‘χει 

και ορισµένοι. Είναι συγκεκριµένος ο τρόπος του δοξαριού. Ή το βάζεις στη 

µέση ή το βάζεις µπροστά µε τον δείχτη το δοξάρι. 

Ερ. Ή µεταξύ ας πούµε δεύτερου και τρίτου που λένε; 

Απ. Ναι, µεταξύ δεύτερου και τρίτου, ναι, ναι. Έτσι. Ο Κλάδος το βάνει 

δεύτερου και τρίτου. 
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Ερ. Εσείς; 

Απ. Εγώ το βάζω τρίτου - τέταρτου.  

Ερ. Βοηθάει αυτό ή δεν έχετε δοκιµάσει το άλλο;  

Απ. Είναι και όπως σε βολέψει, είναι και ότι έχεις περισσότερη δυνατότητα να 

δώσεις ένταση στη λύρα, να αυξοµειώσεις την ένταση. ∆ηλαδή όταν έχεις 

δύο δάχτυλα έχεις πιο πολλή δύναµη. Όταν έχεις ένα, δεν έχεις τόσο πολλή 

δύναµη.  

Ερ. Εσύ συνηθίζεις να παίζεις µε µηχανήµατα φαντάζοµαι, έτσι; 

Απ. Ναι. 

Ερ. ∆εν σου έχει τύχει ποτέ να παίξεις χωρίς µηχανήµατα; 

Απ. Γλέντι δεν πας χωρίς µηχανήµατα.  

Ερ. Πόσες φορές έχεις παίξει χωρίς µηχανήµατα όπως εδώ τώρα που έπαιξες;  

Απ. Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. 

Ερ. Έτσι… 

Απ. Χύµα. 

Ερ. Σε παρέα; 

Απ. Σε παρέες, µα αυτά είναι και τα ωραία.  

Ερ. Σ’ αρέσει περισσότερο; 

Απ. Αυτό είναι που προσπαθούν τώρα και µε τα µηχανήµατα να κάνουνε. 

Προσπαθούν, πιστεύω δηλαδή, να βγάλουνε τον φυσικό ήχο, όσο κατά το 

δυνατόν βγαίνει. Και ασφαλώς όταν είναι το όργανο, βγάνεις, τον ακούς το 

φυσικό του ήχο, νιώθεις καλύτερα. Αλλιώς είναι να ακούσεις τη λύρα να 

βγαίνει από το σκάφος και αλλιώς είναι να τ’ ακούσεις απ’ τα µηχανήµατα. 

Έχουνε διαφορά. 

Ερ. Όταν είσαι µε µια παρέα στο σπίτι σου, έτσι, θες να βάλεις µηχάνηµα 

εκείνη την ώρα; ∆εν αισθάνεσαι ότι σε βοηθάει το µηχάνηµα, σε στηρίζει; 

Απ. Είχα µπει σε πειρασµό, αλλά δεν µ’ αρέσει. Εντάξει, το σπίτι µου έχει 

τέτοια κατασκευή η οποία βγάζει από µόνο του αντίλαλο. Έχει ηχητική, ας 

πούµε, το σαλόνι ειδικά. Αφού µου είπε ο γείτονας: «το βάζεις σε 

µηχανήµατα βάζεις τη λύρα»;  

 (Γελάει) 

Ερ. Εγώ δε σου κρύβω σπίτι µου τώρα θέλω να παίζω µε µηχάνηµα πλέον.  
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 (Γελάει) 

Απ. Όχι, µα δεν µπορούσα να βάλω γιατί οι γειτόνοι τρελαίνονται. 

Ερ. Καλά, εντάξει δε λέµε να βάλεις… 

Απ. Ναι, αν µ’ αρέσει εµένα, κατάλαβα, κατάλαβα τι λες. 

Ερ. Να ενισχύσεις τον ήχο σου, δηλαδή αυτή η ενίσχυση του ήχου που δίνει ο 

ενισχυτής, που δεν χρειάζεται να πιέζεσαι. 

Απ. ∆εν την έχω θεωρήσει ως… ∆εν µ’ έχει τραβήξει. Όχι, δεν το ‘χω βάλει 

στόχο, δεν µου φαίνεται διαφορά. Προτιµώ σκέτα τα όργανα. Ακούς και 

καλύτερα τις λεπτοµέρειες, ακούς τον ήχο πώς βγαίνει φυσικός, χωρίς να 

είναι επεξεργασµένος.  

Ερ. Με ένα λαούτο παίζετε τώρα ή µε δύο; 

Απ. Τώρα µέσα; 

Ερ. Όχι τώρα, γενικά. Αυτόν τον καιρό. Τι σας αρέσει; 

Απ. Εγώ έχω πει ότι άµα έχεις δύο λαούτα καλά, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. 

Ούτε κιθάρα, ούτε νταούλια, ούτε τουµπερλέκια, ούτε κοντραµπάσα που 

βάζουν µερικοί, ούτε αρµόνια, ούτε δεν ξέρω τι άλλα. Εγώ έχω πει ότι άµα 

έχεις δυο λαούτα καλά που να ξέρει το καθένα τη δουλειά του, το καθένα 

να ξέρει τη δουλειά του, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Τώρα να µπει µια 

κιθαρίστα µε τον τρόπο της κι αυτή να ξέρει τι της γίνεται, γεµίζει. Έχει 

την οµορφιά της η κιθάρα. Πέραν από εκεί άντε βάλε και ένα µαντολινάκι, 

αλλά πέραν από εκεί, όλα τ’ άλλα είναι… 

Ερ. Τα κρουστά σ’ αρέσουνε; 

Απ. Νοµίζω ότι είναι τελείως εκτός από την παραδοσιακή µας µουσική. 

∆ηλαδή έχουνε ξεφύγει τελείως. Βρίσκουνε τη δικαιολογία βέβαια και σου 

λένε ότι «παλιά είχανε νταούλια» και δεν ξέρω τι, αλλά τότε δεν είχανε 

όργανα άλλα. Τι να κάνουµε; Να πιάσουµε δύο κουτάλια να τα χτυπούµε; 

Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι… 

Ερ. Υπήρχε η ανάγκη της συνοδείας. Ένα λαούτο. 

Ερ. Υπάρχει συγκεκριµένος λαουτιέρης µε τον οποίο συνεργάζεστε; 

Απ. Προσπαθώ να παίρνω τον Γιώργο τον Μιχελάκη.  

Ερ. Το δεύτερο λαούτο ποιο είναι;  



 18  

Απ. Παίρνω τον πατέρα µου, γιατί τραγουδάει κιόλας και είναι… επειδή δεν 

θέλω να τραγουδάω µόνος µου. 

Ερ. Εσείς τραγουδάτε, κανονικά; 

Απ. Τραγουδάω, αλλά είναι και µένα µε τις µέρες µου. ∆ηλαδή πρέπει να… άµα 

δεν µου αρέσει η ακουστική, άµα δεν µου βγει, έχει περάσει και γλέντι να 

µην πω καµία µαντινάδα. ∆ηλαδή να τα ‘χω στήσει όλα και να µου ‘ρθει 

να µην τραγουδήξω τίποτα. Έτσι.  

Ερ. Οπότε σ’ εκείνη την περίπτωση ο Γιώργος ο Μιχελάκης ποιο ρόλο έχει; 

Απ. Παίζει το πρώτο λαούτο. 

Ερ. Και ο πατέρας σας κρατάει µπάσο; 

Απ. Κρατάει µπάσο, ναι. ∆εύτερο λαούτο και εντάξει, έτσι βγαίνουµε συνήθως. 

Ερ. Πάντα υπάρχει αυτός ο διαχωρισµός των ρόλων ή µπορεί κάποια στιγµή 

να παίξει σολιστικά, ας πούµε, το λαούτο του πατέρα σας; 

Ερ. Και το δεύτερο; 

Απ. ∆εν υπάρχουνε, εντάξει, όρια δεν υπάρχουνε. Άµα γράψεις στο χαρτί, λες «ο 

Γιώργης ο Μιχελάκης παίζει πρώτο λαούτο, αυτός θα παίζει σόλο». «Ο 

Αντώνης ο Τσουρλαδάκης θα παίξει µπάσο και θα τραγουδήξει». Τώρα αν 

µου ‘ρθει θα πάρω άλλο ένα δεύτερο, γιατί τραγουδάει ο πατέρας µου και 

όσο να ‘ναι δεν µπορεί να ‘χει τόσο πολύ και το νου του. Αλλά έτσι είναι 

κανονικά. 

Ερ. Οι στόχοι σου ποιοι είναι από εδώ και πέρα; 

Απ. Πάνω στη µουσική; 

Ερ. Ναι. 

Απ. ∆εν µπορώ να πω ότι έχω στόχους. Εγώ ό,τι κάνω το κάνω επειδή µου 

αρέσει. Τώρα βρίσκονται κάποιοι και τους αρέσει αυτό που κάνω; Εγώ 

είµαι ανοιχτός. ∆εν κάνω τίποτα σκόπιµα.  

Ερ. Θέλω να πω παίζεις λύρα, έτσι; Έχεις τόσα πράγµατα στα αυτιά σου. Τι 

θες να κάνεις µε αυτό το όργανο; Έχεις κάποια σχέδια; Νιώθεις ότι θέλεις 

να κάνεις κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που έχει γίνει µέχρι τώρα; 

Απ. Σίγουρα. Η µουσική µας, όπως και κάθε µουσική κατά την άποψή µου έχει 

αρχίσει να φθείρεται. Αλλιώς παίζανε τα παλιά χρόνια και αλλιώς έχει… 

παλιά παίζανε γιατί  το νιώθανε. Τώρα έχει πάρει ένα ύφος εµπορικότητας, 
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έχει εµπορικοποιηθεί η µουσική και κάνουνε πράγµατα τα οποία δεν 

αρµόζουνε στη µουσική µας. ∆ηλαδή είναι εκτός.  

Ερ. Όπως;  

Απ. Όπως είπαµε τα όργανα, που βάζουν πολλά όργανα. Τα πολλά «έι-ο», 

«υποστήριξη» και «επανάσταση» και δεν ξέρω τι λένε τώρα και µου 

φαίνεται… 

Ερ. Θα σε ρωτήσω λίγο κάτι πιο συγκεκριµένο για το όργανο που παίζεις. 

Νοµίζεις ότι έχει κλείσει ο κύκλος της τεχνικής στο όργανο αυτό; Μπορείς 

να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο;  

Απ. Πάντα υπάρχει. ∆εν τελειώνει η µουσική ποτέ, όπως τα µαθηµατικά, 

όπως τα νούµερα, δεν τελειώνει ο αριθµός, δεν τελειώνει να µετράς, έτσι 

και η µουσική δεν έχει τέλος, δεν έχει όρια. Αλλά πρέπει να ξέρεις, να έχεις 

πάρει βάσεις σωστές για να µπορέσεις να εξελίξεις αυτές τις βάσεις που σου 

δώσανε. 

Ερ. Θα κάνω ακόµα πιο συγκεκριµένο το ερώτηµα: βλέπω όλους τώρα τις 

καλλιτέχνες παίζουν στην πρώτη περιοχή της λύρας, δηλαδή στην πρώτη 

θέση. 

Απ. Στη Λα. 

Ερ. Σχεδόν κανένας δεν κατεβαίνει πιο κάτω. Εσύ θα το τολµούσες; 

Απ. Υπάρχουνε κοµµάτια, µα δεν είναι θέµα, απλώς στα πανηγύρια η ψηλή 

νότα, η Λα ας πούµε, όταν θες να βγάλεις δυναµισµό, πρέπει να παίξεις στη 

Λα τραγούδια. Υπάρχουνε κοµµάτια και στη χαµηλή, ας πούµε, στις 

χοντρές ή στη βουργάρα όπως λέγανε.  

Ερ. Τη Σολ λέτε βουργάρα; 

Απ. Τη χοντρή λέµε βουργάρα.  

Ερ. Τη Σολ. 

Απ. Τη Σολ. Αυτά θα τα παίξεις είτε για ξεκίνηµα, είτε στο τέλος του γλεντιού 

για να χαλαρώσεις λίγο, είναι πιο χαλαρωτικά. 

Ερ. Ποιοι σκοποί παίζονται στη βουργάρα; 

Απ. Τα πάντα. Και σιγανά και συρτοί και… 

Ερ. Ένα συρτό έτσι που είναι στο µυαλό σας; 

Απ. Γιάντα ο αναστεναγµός.  
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Ερ. Ποιανού είναι αυτό; 

Απ. Σκορδαλός. Θανάσης Σκορδαλός.  

Ερ. Μάλιστα.  

Απ. Υπάρχουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. 

Ερ. ∆εν σου κεντρίζει το ενδιαφέρον να βγάλεις ένα σκοπό λίγο πιο κάτω; 

Απ. Έχω βγάλει κι εγώ σκοπούς. Μα έχουνε βγει, όπως σας λέω. Έχουν βγει 

σκοποί και καλοί σκοποί. Πολύ καλοί σκοποί. 

Ερ. Εγώ λέω για κοµµάτια που θα δυσκολέψεις λίγο την τεχνική.  

Απ. Για να δυσκολέψει την τεχνική. ∆εν είναι θέµα πώς να δυσκολέψεις την 

τεχνική. Το θέµα είναι, δεν βλέπεις την τεχνική, πας µε το τι ακούς.  

Ερ. Αυτό ήθελα να καταλάβω: πώς σκέφτεστε. 

Απ. Ακούς και λες, αυτό για να το παίξεις υπάρχουν πράγµατα που ακούγονται 

δύσκολα και είναι πανεύκολα, υπάρχουνε πράγµατα που ακούγονται 

εύκολα και δεν µπορείς, δεν ξέρεις πώς να τα παίξεις. Ακούς πολύ εύκολα 

πράγµατα, στηρίζοµαι, το τονίζω αυτό.  

Ερ. Η ερώτησή µου ήταν αν επιδιώκεις να ξεπεράσεις τις δυνατότητες που σου 

δίνει το όργανο. Αυτό ήθελα να µου πεις. 

Απ. Ασφαλώς προσπαθείς να… 

Ερ. Γιατί οπωσδήποτε και το όργανο έχει κάποια όρια. 

Απ. Ασφαλώς προσπαθείς να το βγάλεις παραπάνω απ’ όσα έχουνε βρεθεί τώρα. 

Ό,τι τεχνική έχει παραχθεί τώρα, προσπαθείς να δώσεις κάτι παραπάνω. 

Μα εκεί είναι… 

Ερ. Έχει περιθώριο να γίνει κάτι τέτοιο; 

Απ. Έχει. Έχει περιθώρια. Πάντα υπάρχουν περιθώρια.  

Ερ. ∆ισκογραφία; Έχετε ασχοληθεί µε δισκογραφία;  

Απ. Μου ζητάνε κάποιοι, δεν έχω κάµει δίσκο ακόµα. Ετοιµάζω κάτι. 

Ετοιµάζουµε κάτι τώρα. 

Ερ. Με τον αδερφό σας ή µόνος; 

Απ. Όχι. Ο αδερφός µου… βασικά είµαστε δύο ξεχωριστά εγώ και ο αδερφός µου. 

Εγώ εντάξει θα κάµω, είναι στο πρόγραµµα τέλος πάντων, θα γίνει αλλά 

δεν θέλω να βιαστώ. Πολλοί µου ζητάνε και από εταιρίες µου ‘χανε κάνει 
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πρόταση, δεν θέλω να βιαστώ, γιατί πιστεύω έτσι όπως ξεκινήσεις, έτσι θα 

τελειώσεις κιόλας. Και δεν θέλω να βιαστώ.  

Ερ. Τι πρέπει να κάνει ο Γιάννης ο Τσουρδαλάκης για να µείνει στην ιστορία 

έτσι ως πολύ καλός λυράρης; 

Απ. ∆εν θεωρώ ότι… ∆εν πάει µε αυτόν τον σκοπό. ∆εν το ‘χω σκεφτεί. 

Ερ. Γιατί µείνανε αυτοί που µείνανε; Γιατί έµεινε ο Σκορδαλός ως Σκορδαλός; 

Απ. Έµεινε τα κοµµάτια του, η τεχνική του και η δηµιουργικότητά του, 

καλυτερεύοντας και όχι να φθείρει αυτά που πήρε από τους προηγούµενούς 

του. Ο ίδιος το ‘χε πει του πατέρα µου ότι «εγώ παίρνω κοµµάτια από 

άλλους και τα παίζω καλύτερα από αυτούς». Αυτό τώρα, σήµερα, στη 

σηµερινή εποχή δεν γίνεται. Τώρα παίρνουνε τα κοµµάτια και τα κάνουνε, 

τα φθείρουνε. ∆εν τα παίζουνε όπως είναι, τα χειροτερεύουνε. 

Ερ. Εποµένως πιστεύετε ότι αν δεν βγάλετε δικές σας συνθέσεις, να γράψετε 

δίσκο µε  δικούς σας σκοπούς, αλλά συνεχίζοντας και καλυτερεύοντας τους 

ήδη υπάρχοντες σκοπούς, θα µείνετε ως Γιάννης Τσουρλαδάκης µετά από 

πενήντα χρόνια ή είναι αναγκαίο να βγάλετε και δικά σας κοµµάτια; 

Απ. Πρέπει να βγάλεις και δικά σου κοµµάτια. Πρέπει να βγάλεις και δικά σου 

κοµµάτια. Αυτά τα κάνεις ταυτόχρονα. ∆ηλαδή αφού έχεις την έµπνευση 

να φτιάξεις ένα κοµµάτι, να το κάµεις καλύτερο, έχεις και την έµπνευση να 

κάµεις και ένα δικό σου. ∆ηλαδή είναι θέµα δυνατοτήτων. Απ’ τη στιγµή 

που σου µπαίνει, έχεις στο µυαλό, σου µπαίνει η µελωδία και λες «αυτό θα 

το παίξω εγώ µε διαφορετικό τρόπο» µπορείς να κάµεις και κάτι δικό σου. 

Βγάζεις και δικά σου κοµµάτια. 

Ερ. Αυτοσχεδιάζετε εσείς; 

Απ. Ο καθένας αυτοσχεδιάζει, αλίµονο αν δεν αυτοσχεδιάζει. 

Ερ. Τι εννοείτε λέγοντας «αυτοσχεδιάζετε»; 

Απ. Να βάλεις το δικό σου στίγµα. Να βάλεις… Το θέµα είναι το κατά πόσο θα 

κολλήσει αυτό το στίγµα πάνω στο κοµµάτι. ∆ηλαδή χωρίς να το κάµεις 

να πει ο άλλος «αυτό είναι τελείως διαφορετικό, πού κολλάει;», το θέµα 

είναι να το στιγµατίσεις εκεί που χρειάζεται.   

Ερ. Τι εννοείτε να το στιγµατίσεις; ∆ηλαδή; 
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Απ. Το κάθε σηµείο, δηλαδή το κάθε γύρισµα να βάλεις εκεί που παίζει ξέρω 

‘γώ µια µελωδία µ’ ένα συγκεκριµένο τρόπο, βάλ’ του εσύ µιαν άλλη νότα, 

αλλά να µην φανεί τόσο πολύ, να µην αισθανθείς ότι παίζεις άλλο κοµµάτι. 

Να το εµπλουτίσεις απλώς. ∆ηλαδή να αισθανθείς ότι το κοµµάτι έγινε 

πιο όµορφο. ∆ηλαδή απ’ το να το παίζεις συνέχεια το ίδιο, του βάνεις και 

αυτό το πράµα και υπάρχει εξέλιξή του. 

Ερ. Μπορείτε έτσι να µας τραγουδήσετε κάτι; Ένα παράδειγµα; 

Απ. ∆εν τραγουδάω τώρα γιατί… αν είχα τη λύρα µαζί µου θα µπορούσα να σας 

παίξω κάτι. Αλλά εντάξει τώρα, µην το ψάχνετε… 

 (Γελάει) 

Ερ. Ο αυτοσχεδιασµός έχει σχέση και µε τη µαντινάδα ή όχι;  

Απ. Μαντινάδα σαν λέξεις…, εντάξει, υπάρχουνε διαφοροποιήσεις που µπορείς 

να αλλάξεις τον στίχο λίγο, αλλά και στο τραγούδι πάρα πολύ, µπορείς να 

κάµεις ό,τι θες στο τραγούδι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που µπορείς να 

τραγουδήσεις ένα κοµµάτι.  

Ερ. Στον τρόπο δηλαδή που θα πεις τη µαντινάδα; 

Απ. Στον τρόπο δηλαδή που θα πεις τη µαντινάδα, ναι. Πώς θα µπεις, πώς θα 

βγεις, πώς θα πεις τη µελωδία εσύ, άλλος θα κάµει… θα την πει µε ένα 

στιλ ισοκρατήµατος και θα κάµει τα γυρίσµατά του, άλλος θα την 

τραγουδήξει όπως ακριβώς είναι η µελωδία. Είναι και αυτά θέµα 

δηµιουργικότητας και έµπνευσης. 

Ερ. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος που τραγουδάτε µαντινάδα στο συρτό; 

∆ηλαδή αυτό είναι αυτοσχεδιασµός; Άλλος να πει «αµάν, αµάν, αµάνι» και 

άλλος να πει… 

Απ. Αυτό είναι θέµα στίχου που µου λέτε. Άλλος θα πει «αµάν – αµάν», άλλος 

θα πει «έλα σου λέω», άλλος θα πει «νερατζολεµονιά µου», ξέρω ‘γώ. Αλλά 

αυτό είναι θέµα στίχου. Είναι θέµα η µελωδικότητα, το πώς θα µπεις, 

αυτό ήτανε που είχε ο Σκορδαλός. Ο Σκορδαλός δεν µπορούσες… κι αυτός 

κάποια στιγµή είχε δοκιµάσει είχε κάµει να τραγουδήξει δύο φορές, δηλαδή 

µε δύο φωνές ένα κοµµάτι και τόνε βλέπεις ότι κάποια στιγµή µπαίνει µία 

φωνή µόνη και µετά από λίγο λέει η άλλη. Αυτό σήµαινε ότι δεν µπορούσε 
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και αυτός να τραγουδήξει ακριβώς όπως το ‘χε τραγουδήσει και αυτό ήταν 

το φοβερό του Σκορδαλού.  

Ερ. Μάλιστα.  

Ερ. Εγώ έχω ένα τελευταίο µόνο, έτσι, να µου πεις εάν τελικά ο µουσικός της 

γενιάς σου θεωρείς ότι έχει κάποια πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους 

παλιούς ή µειονεκτήµατα. 

Απ. Έχει πλεονέκτηµα όσον αφορά την τεχνολογία, δηλαδή τώρα έχεις cd να 

ακούσεις, έχεις…, πιο εύκολα να βρεις κοµµάτια να τα ακούσεις καθαρά, 

αλλά οι εποχές εκείνες είχαν άλλα πράγµατα. Ήτανε πιο µερακλήδες. Τώρα 

αρχίζουµε να µπαίνουµε σε µια εποχή που επηρεαζόµαστε από τα 

ξενόφερτα, δεν ξέρω τι, και όσο να ‘ναι, χάνουνε. Ωστόσο έχουµε και αυτό. 

Τώρα έχουµε µια τάση όλοι να παράγουµε όσο µπορούµε, να βγάλουµε, να 

βγάλουµε και όσο να ‘ναι τώρα βγάζεις χίλια κοµµάτια ας πούµε το µήνα, 

άντε τώρα να… δεν µπορείς να… ∆εν υπάρχει κάποιο καλό που να µείνει. 

Εκείνη την εποχή ένα κοµµάτι και επειδή δεν είχες και τη δυνατότητα να 

γράψεις τόσο εύκολα, σήµερο γράφει και η κουτσή Μαρία να πούµε, αλλά 

τότε δεν είχαν την έννοια, δεν µπορούσαν να γράψουν τόσο εύκολα κι ένα 

κοµµάτι έπρεπε να περάσει από πολλά κόσκινα να το πω έτσι για να 

γραφτεί. Κι είχενε, το ‘χε αναλάβει ο κόσµος και δεν υπήρχε περίπτωση να 

βγει αποτυχία.  

Ερ. Στην ουσία δεν το ‘βγαζε ο καλλιτέχνης, αλλά ο κόσµος. 

Απ. Ακριβώς, ακριβώς.  

Ερ. Μάλιστα. 

Ερ. Ο τρόπος που µιλάτε δείχνει λες και δεν είστε είκοσι χρονών ή δεκαεννιά.  

Ερ. Λες και έχεις ζήσει µαζί µε τον Σκορδαλό. 

Ερ. Μιλάτε λες και είσαστε ένας µεγάλος που έχει ζήσει και τις δυο εποχές, 

γιατί λέτε «τότε ήταν έτσι, σήµερα είναι αλλιώς, σήµερα δεν έχεις τη 

δυνατότητα». Αυτά, τα περισσότερα, από πού τα έχετε ακούσει, τα έχετε 

µάθει; 

Απ. Έτσι, µού ‘χει δηµιουργηθεί η περιέργεια, το ενδιαφέρον. Τα ψάχνω για 

δικό µου, έτσι µου βγαίνει, ας πούµε. Έτσι τα έχω µάθει. 

Ερ. Υπήρχε κάποιος παππούς στο σπίτι; Κάποιος µεγαλύτερος; 
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Απ. Πάντα ρωτάω. Όταν βρω κάποιους ανθρώπους που αισθάνοµαι… τους 

ρωτάω όλους. ∆ηλαδή εγώ όταν βρω κάποιους και είναι µέσα θα τον 

ρωτήσω. Θα µου πει «εγώ γνώρισα µια φορά τον Σκορδαλό» θα µου πει, θα 

τον ρωτήσω, «τι σου ‘µεινε; Τι γνώµη έχεις γι’ αυτόν»; Το ‘να, τ’ άλλο. 

Αυτά τα ρωτάω γιατί… έτσι, επειδή µ’ αρέσει να ξέρω τι µου γίνεται. 

Προσπαθώ να καταλάβω τις εποχές, τον τρόπο που βγαίνανε εκείνα τα 

κοµµάτια. Τότε βγάζανε άλλη ψυχή οι άνθρωποι, τότε νιώθανε αυτό που 

κάνανε. Βγάζανε κοµµάτια τα οποία εµένανε. Σήµερα δεν γίνεται αυτό. Πού 

οφείλεται αυτό; Οι άνθρωποι τότε, οφείλεται µάλλον ότι δεν είχαν και 

τόσο πολύ διασκέδαση, δεν είχαν πολλούς τρόπους διασκέδασης και είχαν 

τα όργανα να πούνε µια µαντινάδα. Ήτανε και πιο αγνές οι εποχές.  

Ερ. Τώρα σπουδάζετε στο Τ.Ε.Ι. Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής.  

Απ. Ναι, ναι. 

Ερ. Γιατί επιλέξατε αυτό το τµήµα, αυτές τις σπουδές; 

Απ. Θεώρησα ότι αφού µου αρέσει η µουσική, ας πούµε, άσχετα αν τα πάω 

καλά ή όχι, θεώρησα ότι ταιριάζω σε αυτό το Τ.Ε.Ι., θα µου δώσει στο 

µέλλον, θα διευρύνει τις γνώσεις µου πάνω στη µουσική και γι’ αυτό µ’ 

αρέσει έτσι που βρίσκοµαι σε αυτό το Τ.Ε.Ι.  

Ερ. Νότες γνωρίζετε; Σηµειογραφία;  

Απ. Ναι, ναι. Ναι, γνωρίζω. 

Ερ. Έχετε πάει σε ωδείο; 

Απ. Είχα περάσει από το Μουσικό Γυµνάσιο και Λύκειο και έτσι έµαθα 

µουσική. 

Ερ. Εκεί ποιοι δάσκαλοι ήτανε στη λύρα, την εποχή που πήγατε Γυµνάσιο; 

Απ. Υπήρχανε ο ∆ρουδάκης, ο Σπυρλιδάκης, ο Γουνάκης και ένας Παπαδάκης 

Αντώνης. Ο Παπαδάκης ο Αντώνης. Βασικά υπάρχουνε απόψεις αν 

βοηθάνε οι δάσκαλοι. Εµένα βασικά δεν µε βοηθήσανε, θα µπορούσα να πω, 

αν και δεν πρέπει να τα λέω. Μάλλον περισσότερο κακό µου κάνανε απ’ 

ό,τι καλό. Αυτό καλύτερα έχω να µην γραφτεί. Αυτό είναι άλλη ιστορία, 

αλλά εντάξει. 

Ερ. Όχι, επειδή ακούµε αυτές τις απόψεις από διάφορους, δεν είστε ο µόνος που 

το λέτε. Ακόµα και από δασκάλους που διδάσκανε στα µουσικά γυµνάσια 
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το έχουµε ακούσει αυτό, ότι ίσως και να ‘ναι κακό γιατί ίσως περιορίζει 

κάποιον ή ίσως ο καθένας προσπαθεί να περάσει τα δικά του πράγµατα 

στο µαθητή και τελικά ο µαθητής…  

Απ. Ο µαθητής εγώ έχω πει ότι πιστεύω ότι… δεν… µπορεί να τον δείξεις να 

του βάλεις κάποια βάση, να τους πεις «πιάσε έτσι το δοξάρι έτσι, πάνω - 

κάτω» που µπορεί και αυτό να το δει από µια φωτογραφία, αλλά πέραν από 

εκεί άστο το παιδί να πάει στο σπίτι του, να βγάλει τη ψυχή του, να βγάλει 

το εγώ του. Μη µου χαλάς την προσωπικότητά µου. Έχω άλλα ερεθίσµατα 

εγώ. Γιατί να µου τα αλλοιώσει ο δάσκαλος; Γιατί να παίξω αυτό που θέλει 

να ακούσει ο δάσκαλος και να µην παίξω αυτό που θέλω να ακούσω εγώ; 

Επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό. Ύστερα άµα έχεις τον δάσκαλο συνέχεια από 

πάνω σου, ποτέ δεν θα τον περάσεις. Κατά την άποψή µου. 

Ερ. Τι είπατε τώρα; 

Απ. Άµα έχεις συνέχεια το δάσκαλο από πάνω, δεν πρόκειται να τόνε 

ξεπεράσεις. 

Ερ. ∆ηλαδή; 

Απ. Άµα σου λέει συνέχεια ο δάσκαλος τι να κάνεις, δεν πρόκειται να κάµεις 

εσύ αυτό που θες κι έτσι ό,τι έπαιξε ο δάσκαλος θα παίξεις κι εσύ. 

Ερ. Μάλιστα. 

Απ. Εµένα µου λέγανε… Εγώ πήγαινα στο… Παρ’ όλο που η παραδοσιακή 

µουσική είναι λάθος το πώς διδάσκεται. Να βάζεις… και δεν τα βάζουνε και 

σε πεντάγραµµα, στιλ ευρωπαϊκής µουσικής που η παραδοσιακή µουσική 

δεν µπορείς να την γράψεις µε ευρωπαϊκούς όρους, κατά την άποψή µου, 

και σου γράφουν απλά, έχουν δικό τους σύστηµα γραφής. Βάζουνε παύλες, 

τόνους, σίγµα, λάµδα, ξέρω ‘γώ και σου βάζουνε… Εγώ πήγαινα και µου ‘χε 

βάλει ένα κοµµάτι ο δάσκαλος και ήθελε να µου πει «µα δεν το γράφει έτσι 

το χαρτί». Εγώ το ‘παιζα όµως το είχα ακούσει εγώ, όπως µ’ άρεσε εµένα 

και θα µου ‘λεγε µα δεν το γράφει έτσι το χαρτί. Αδιάβαστος! «Χ», ας 

πούµε και αυτό µε είχε απογοητεύσει ας πούµε, πάρα πολύ γι’ αυτό είχα 

πει αν δεν ήταν ο πατέρας µου να µου δίνει αέρα θα τα ‘χα παρατήσει 

τελείως, ας πούµε.  

Ερ. Μάλιστα. Ωραία. Σ’ ευχαριστούµε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.  
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Απ. Να ‘στε καλά. Εύχοµαι να βοήθησα στην έρευνά σας δεν ξέρω κατά πόσο. 

Ερ. Πολύ. Σας ευχαριστούµε πολύ. Πολύ µας βοηθήσατε.  

Απ. Να είστε καλά.   
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