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Ερ.

Σήµερα 26 Οκτωβρίου έχουµε τη χαρά και τη τιµή να µιλάµε, να
βρίσκονται εδώ, να ηχογραφούνται και να παίρνουµε συνέντευξη από τον
κύριο Γιώργο Καλοµοίρη, από τον κύριο Ιωάννη Καλοµοίρη και από τον
κύριο Λαρετζάκη Μανόλη, εδώ στα Τ.Ε.Ι., στα Περιβόλια. Κύριε
Καλοµοίρη εσείς πώς ξεκινήσατε τη µουσική; Πώς και ασχοληθήκατε µε
τη λύρα;

Κ.Γ.

Ασχολήθηκα από µικρό παιδί, όταν µας κάψανε η Γερµανοί, πήγαµε µε
την οικογένεια µου στο Σίβας, σε ένα χωριό στο Μαλεβίζι και ένας γαµπρός
µου είχε µια λύρα και την έπιασα και την τριγούνιζα και µε το γύρισµα
του χρόνου πήγαµε στα Ανώγεια. Έχτισε ο πατέρας µου δυο κάµαρες, και
µπήκαµε µέσα εµείς τα παιδιά, ο µπαµπάς η µαµά και µε καλούσανε
νεαροί και κάναµε καντάδες. Εκείνα τα χρόνια κάναµε πολλές καντάδες,
βέβαια. Εγώ δεν ήξερα αν έπαιζα και τι έπαιζα. ∆ιότι τα ακούσµατα µας
τότε εκεί πέρα ήτανε τοπικά.

Ερ.

Να ξεκινήσουµε από κάτι άλλο. Εσείς γεννηθήκατε στα Ανώγεια.

Κ.Γ.

Ναι.

Ερ.

Σε ποια ηλικία πήγατε στο Ηράκλειο;

Κ.Γ.

Στο Ηράκλειο κατέβηκα το… 1949.

Ερ.

Γεννηθήκατε το 1900… πόσο; Το 1931;

Κ.Γ.

Ε! µην το λέµε τώρα, δεν είπαµε να µην το λέµε;
(Γελάει)
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Ερ.

Σε ποια ηλικία ήσασταν, τότε, δηλαδή; Είκοσι;

Κ.Γ.

Πες περίπου δεκαοχτώ χρονών.

Ερ.

Είκοσι περίπου;

Κ.Γ.

Περίπου δεκαεπτά.

Ερ.

Και πήγατε στο Ηράκλειο;

Κ.Γ.

Έπαιζα τότε λύρα, βέβαια. Εγώ έπαιξα τα πρώτα µου… στα δεκάξι µου
χρόνια έπαιξα στα Ανώγεια σε γάµο. Μαζί µε τον συχωρεµένο τον Ξυλούρη
παίξαµε αυτός το µαντολινάκι και εγώ τη λύρα. Και εναλλάξ, κάπως.
Αλλά εγώ ύστερα έβλεπα ότι τα φτερά µου ήτανε περιορισµένα στο χωριό
µου, στα Ανώγεια και το χειµώνα φεύγανε οι βοσκοί οι κτηνοτρόφοι και
πηγαίνανε στα χειµαδιά. Άσε που δεν µπορούσαµε και να επιβιώσουµε και
αναγκάστηκα και έπαιρνα τη λύρα και κατέβαινα στο Ηράκλειο. Και εκεί
ήτανε και Ανωγειανοί και κάναµε καντάδες και βγάζαµε τα προς το ζην,
κάπως. Όταν τώρα παντρεύτηκα το 1951 πήγα στρατιώτης, γύρισα,
έβλεπα ότι δεν µε χωρούσε το Ηράκλειο. Άρχισε ο κόσµος και µε
καλούσενε δεξιά αριστερά, στο νοµό Ηρακλείου, και άµα µε καλούσανε στο
Ρέθυµνο, στα Χανιά, στην Κρήτη, έβλεπα ότι… «βρε, κάτι είµαι και δεν το
ξέρω»; Το ‘58 άρχισα και ήθελα δισκογραφία, το ‘57. Πήγα στην Αθήνα
τέσσερις φορές για να γράψω τον πρώτο µου δίσκο, τέσσερις φορές. Την
πέµπτη κατόρθωσα πια και τον εγράψαµε τον πρώτο δίσκο, αυτό που
έγραψα και εδώ, το Έγινες µάγισσα για εµέ. Όταν τώρα και στο κοµµάτι
έπιασε ο δίσκος, εκείνα τα χρόνια µε κερί, 78 στροφών, είδα ότι η δουλειά
πάει καλά και άρχισα και πήρα ζεστά τη λύρα βέβαια και άρχισα και
έφευγα από την Κρήτη. Και πήγαινα στην Αθήνα σε ένα κέντρο, µια
ταβέρνα «Κρυφή φωλιά» και έπαιζα κάπου - κάπου και ούτω κάθε εξής.
Και όταν άρχισα την δισκογραφία και πήγε το ‘61, ‘62, ‘63 και δώστου
µέχρι και το σήµερα, λέω πρέπει να φύγω και από το Ηράκλειο. Και πήγα
στην Αθήνα, το ‘71, ‘70 – ‘71. Και κάθισα επτά χρόνια εκεί, κι έπαιξα κι
εκει και από κει και άσε τώρα το εξωτερικό και άσε το ένα το άλλο.
Εντάξει από κει και πέρα γύρισα στο Ηράκλειο το ‘77 και πήρα ένα κέντρο
και εκεί έκατσα πια, δεν µπορούσα να γυρίζω στα χωριά δηλαδή είχα
κουραστεί πια και κάθισα στο µαγαζί µόνιµα. Έβγαινα κατά επιλογή
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βέβαια, και ορισµένοι συντέκνοι, κουµπάροι, «πρέπει να έρθεις στο γάµο,
πρέπει να έρθεις στο µαγαζί µου, πρέπει, πρέπει», έβγαινα σποραδικά.
Μέχρι που το ‘97 που έκλεισα το µαγαζί βγήκα πάλι και για τρεις
χειµωνιές στην Αθήνα, δυο µήνες.
Ερ.

Σε ποιο µαγαζί;

Κ.Γ.

Στο «Ζορµπά». Εκατέβαινα το καλοκαίρι και δουλεύω και µέχρι τώρα
είµαι αυτός που είµαι. Θες να σου πω για δισκογραφία να τελειώνοµε;

Ερ.

(Γελάει)
Θα µας πείτε…

Ερ.

Αυτό το µαγαζί το έχετε ακόµα;

Κ.Γ.

Τι;

Ερ.

Αυτό το µαγαζί το έχετε ακόµα;

Κ.Γ.

Όχι. Το έκλεισα το ‘97.

Ερ.

Όταν πρωτοακούσατε λύρα στα Ανώγεια πόσων χρόνων ήσασταν; Πώς και
σας κινήθηκε έτσι η περιέργεια να µάθετε λύρα;

Κ.Γ.

∆εν ξέρω. Το είχα µέσα µου. Εγώ έβλεπα… είχαµε ένα συχωρεµένο
Πασπαράκη τυφλός, το παρατσούκλι του ήτανε Στραβός και άκουγα τη
λύρα και µ’ άρεσε. Είχα και ένα γαµπρό και τριγούνιζε εκεί πέρα λίγο λίγο, Ξυλούρης Γεώργης. Αλλά ήταν και κάτι άλλοι που µ’ αρέσανε, ένας
Χρον…, τον έφταξες; ∆εν τον έφταξες.

Ερ.

Ένας…;

Κ.Γ.

Χροναντώνης. Και µ’ άρεσε. Ήταν κάτι Πλουσίδης, ήταν ο Μανουράς ο
Κουρκούτης, ο γέρος.

Ερ.

Ο πατέρας του…;

Κ.Γ.

Ο πατέρας του Μανουρά του Μανόλη και µ’ άρεσε. Όπου γινότανε γλέντι
εγώ πήγαινα δίπλα τους στην παρέα τους και αφουγκράζουµουνε, άκουγα.
Είχα βέβαια το λυράκι πάρει του γαµπρού όταν µας κάψανε οι Γερµανοί το
‘45, να ακούσω το κοµµατάκι και να πάω να το τριγουνίζω να το παίξω
και µ’ άρεσε, δηλαδή… αλλά ήταν άλλα ακούσµατα. Όταν εγώ έφυγα από
τα Ανώγεια είδα ότι δεν περνούσε το στοιχείο εκείνο εκεί, το καλλιτεχνικό
που άκουγα τα πρώτα µου ακούσµατα και άρχισα και προσαρµοζόµουνα σε
άλλα ακούσµατα, στου Λαγού του συχωρεµένου, του Καραβίτη και
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µεταγενέστερα, άρχισα και… του Σκορδαλού. Πήρα το δρόµο του Σκορδαλού
στην αρχή. Είδα ότι δεν µε σύµφερνε, δηλαδή δεν ήµουν εγώ αυτός που θα
µπορούσα να παίξω Σκορδαλό. Είχα µέσα µου ότι είµαι άλλος. Και φεύγω
από το δρόµο του Σκορδαλού και πάω στο δρόµο του Μουντάκη. Είδα πάλι
ότι δεν είµαι, ενώ µ’ αρέσανε και µ’ αρέσουνε, είδα ότι έπαιζα το κοµµάτι
του Μουντάκη ή του Σκορδαλού και το έπαιζα τέλεια. Αλλά εγώ του έβαζα
άλλα πράγµατα. Πρόσθετα δικά µου και λέω µωρέ αυτός είµαι. ∆εν µπορώ
να το παίξω έτσι.
Ερ.

Σε ποια ηλικία αυτοί οι πειραµατισµοί;

Κ.Γ.

Από µικρό παιδί. Από το ‘52 και ύστερα. ‘53 – ‘54 και ύστερα. Φτασµένοι
βέβαια ο Σκορδαλός και ο Μουντάκης που γράφανε, µόνο αυτοί οι δυο
γράφανε στις εταιρείες, τότε. Κανείς άλλος, και αν ακούσουµε κανένα δίσκο
να τον επαίξουµε, θα παίξω το κοµµάτι αντιγραφή, αλλά δεν ήτονε µέσα
µου, λέω, µέχρι που βρήκα τον εαυτό µου ξέρεις πότε; Το 19--… Που έγραψα
τον πρώτο µου δίσκο το ‘58, είδα ότι αυτός είναι ο Καλοµοίρης. Μετά από
είκοσι έξι, είκοσι επτά χρόνια είχα βέβαια και το τσάκι - τσάκι που έγινε…

Ερ.

Και το;

Κ.Γ.

Το τσάκι - τσάκι που έγινε χρυσό και µάλιστα θα το πω και δεν πρέπει να
το πω γιατί είναι περιεαυτολογία κατέβηκα στο Βέλγιο και το εύρηκα σε
ξένη γλώσσα γραµµένο.

Ερ.

Έτσι, ε;

Κ.Γ.

Μουσική George Kalomoiris µε άλλα όργανα και µε άλλα… άλλους
τραγουδιστές, τα ίδια λόγια. Έγινε και σουξέ εκείνη την εποχή βέβαια και
αυτό µε σήκωσε εµένα. Το έπιασα το σουξέ τότε τυχαίως, το έπιασα νωρίς,
το ‘61 και µου το έδωσε το σουξέ αυτό ο συχωρεµένος ο Κατσιφάς που είχε
τότε τη Philips, γράφαµε κρητικά και µου λέει «µωρέ, κάτι άλλο Γιώργο»,
µου λέει, «δεν έχεις»; «Ναι», του λέω. «Για παίξ’ το µου», µου λέει. Και το
παίζω και µου λέει «αυτό θέλω ‘γω, να το κάνω σουξέ». Αρχινά:
(Λέει µε τσάκι τσάκι τον ρυθµό του τραγουδιού
Τσάκι τσα τσάκι τσάκι
«Αυτό θέλω» µου λέει, «αυτό θα το κάνω εγώ σουξέ». Και το έκανε.

Ερ.

Καλαµατιανό ε;
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Κ.Γ.

Ναι. Καλαµατιανό. Το έκανα σουξέ που λέει «∆ιάλε το τσαλιτσάκι σου που
το έκανα πουλί σου που να προβάλεις στην αυλή µη σκάσει το πουλί σου».
Από κει τώρα εκαθιερώθηκε ο Καλοµοίρης. Με καθιέρωσε βέβαια ο
κόσµος. ∆ιότι κανείς δεν µπορεί να πιστέψει ότι φτάνει ψηλά χωρίς τη
δύναµη του κόσµου. Κανένας. Και έχω ένα… ένα… πώς να το πω τώρα,
χαίροµαι που µπορώ µέχρι τώρα και σταµάτησα ψηλά. ∆ιότι το να βγεις
ψηλά είναι εύκολο, το να σταµατήσεις ψηλά είναι δύσκολο. Είναι πολύ
δύσκολο το να σταµατήσεις ψηλά. Λέει µια µαντινάδα:
«Εύκολο στην κορφή να βγεις από τον πάτο,
µα δύσκολο να ξαναβγείς όταν θα αλλάξεις κάτω».
Και κατόρθωσα από κει και µε αγάπησε η κοινωνία, µε αγάπησε ο κόσµος
όλος. Όπου και να πήγαινα, σάρωνα εκείνα τα χρόνια όταν ήµουν στην
επικαιρότητα. Άρεσα στον κόσµο βλέποντας µε ότι τον πρόσεχα τον κόσµο.
Τον αγαπούσα τον κόσµο. ∆εν µε πείραζε το οικονοµικό, αρκεί να
διασκεδάσω τον κόσµο.

Ερ.

Πώς ήταν τότε οι αµοιβές, δηλαδή όταν ήσασταν τριάντα χρονών;

Κ.Γ.

Όσα ήθελα µου δίνανε. Αλλά ουδέποτε στη ζωή µου δεν επήρα ποτέ λεφτά,
εδώ έχω συνεργάτη που παίζουµε δέκα χρόνια µαζί, δεκαπέντε, πόσα;
Ουδέποτε από εκκλησία, σε χοροεσπερίδα της εκκλησίας, ουδέποτε σε
χοροεσπερίδα σχολείων, ποτέ, ό,τι πιάναµε, φιλοδώρηµα που λένε, ποτέ
συµφωνία δεν επήρα από αυτό, Γαµπρός; Τον εχτυπούσα. Μια φορά
παντρεύεσαι, θα πληρώσεις. Και στα µαγαζά έκανα µεγάλες αβαρείες.
∆ηλαδή όταν πήγαινα σε ένα µαγαζί και σήµερο, σηµερινά λεφτά 2000
ευρώ, όταν έβλεπα ότι δεν τραβούσε ότι ήταν πολλά τα έξοδα του και οι
εισπράξεις καταλάβαινα, ναι µεν είχε κόσµο αλλά ήτανε λίγες, αν του
άφηνα 500 ευρώ ήταν µεγάλη διαφορά για αυτόν γιατί έβγαζε µια τρύπα,
που λέµε εδώ µια παροιµία. Έχω πολλά να πω αλλά τι να πρωτοπώ. Και
εκεί είναι που κράτησα ψηλά και µε αγάπησε ο κόσµος και τον αγαπώ τον
κόσµο αυτόν. ∆ηλαδή όπου και αν κατεβώ τώρα Καλοµοίρης θα πουν την
καλή κουβέντα οι ανθρώποι.

Ερ.

Σε ποια κέντρα µπορούµε να πούµε ότι παίξατε, έτσι να τα αναφέρουµε
µέχρι να φτάσουµε στον «Ζορµπά»;
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Κ.Γ.

Στην Αθήνα έπαιζα σε δυο κέντρα δικά µου, «Κρητικό Κονάκι», Παρασίου
και Αχαρνών, βγήκαµε µαζί µε τον Μανόλη και µε τον Μανιά το ‘70 και
παίξαµε µέχρι το ‘75. Παρασίου και Αχαρνών, έτσι δεν ήτανε Μανόλη;

Λ.Ε.

Ναι, ναι.

Κ.Γ.

Τότε ήτανε το πιο µεγάλο στολίδι των κρητικών µαγαζών. Το ‘75.

Λ.Ε.

Τι ‘75 πήγαµε στα «Αγρίµια» µε ‘76.

Κ.Γ.

Ναι. Ύστερα πήραµε τα «Αγρίµια», Μάγερ κα Βαζαξή µε άλλον ένα µαζί.
Παίξαµε µέχρι το ‘77. Μετά έφυγα από κει και κατέβηκα στο Ηράκλειο
και πήρα το περίπτερο, το «Περίπτερο». Και το είχα µέχρι το ‘97, είκοσι
χρόνια. ∆εκαεννιά χρόνια συγκεκριµένα το είχα.

Ερ.

Ήσασταν και επιχειρηµατίας, δηλαδή;

Κ.Γ.

Ναι. Εγώ είχα τη λύρα µου, επιχειρηµατίας… είχα ένα λογιστή και τα
τελευταία χρόνια κατέβαινε η γυναίκα µου. ∆εν είχα εγώ καµιά δουλειά µε
το µαγαζί, δεν µε πείραζε οι εισπράξεις του µαγαζιού. Εγώ έπαιζα τη λύρα
µε τον κόσµο.

Ερ.

Όταν είπατε προηγουµένως ότι αν δεν πήγαινε καλά, και αφήνατε και 500
ευρώ και του λέγατε µη µου δίνεις 2000 ευρώ σηµερινά αλλά δώσε µου
1500, σε ποια µαγαζιά ήτανε αυτό;

Κ.Γ.

Σε όλα τα κέντρα εδώ στο Ηράκλειο, εδώ στο Ρέθυµνο, ερχόµασταν δυο
χρόνια καλοκαίρι, νοµίζω, στο «Πασιφάι», τότε ήτανε στις δόξες του το
«Πασιφάι» εδώ. ∆εν ξέρω αν το θυµάται κανείς, κάθε βράδυ ερχόµαστε.

Ερ.

Το «Πασιφάι».

Κ.Γ.

Από το Ηράκλειο και παίζαµε και φεύγαµε το πρωί. Και το βράδυ πάλι το
ίδιο. Ενώ ήτανε λυράρηδες εδώ µου λέει «έλα Καλοµοίρη» µου έλεγε ο
καταστηµατάρχης, «γιατί δεν δουλεύω» και ήτανε φίλος µου ο Θωµάς,
αυτός που έχει το «Ζορµπά» τώρα, και ερχόµαστε το καλοκαίρι κάθε
βράδυ, κάθε βράδυ.

Ερ.

Επώνυµο;

Κ.Γ.

Κουνάνης. Βέβαια, διακεκοµµένα έκοβα διότι είχα χορούς σε άλλους
γάµους, σε άλλα χωριά και του ‘λεγα «θα έρθω να σου παίξω πέντε - δέκα
µέρες αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο θα λείπω ή το άλλο Σάββατο ή την
Κυριακή, διότι θα βρεις άλλο λυράρη, διότι έχω υποσχέσεις, έχω
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υποχρεώσεις, έχω συντέκνους έχω φίλους, πρέπει να δω τους φίλους µου».
Και µου έκανε τη χάρη αυτή.
Ερ.

Τα µαγαζιά πότε λειτουργούσαν, καθηµερινή λειτουργούσαν τότε;

Κ.Γ.

Καθηµερινά και αρχινούσαµε και 8:οο η ώρα, πρόσεξε το αυτό και βγαίνανε
οι οικογένειες. Θέλ’ α βγουν οι οικογένειες µε τα παιδιά των τις γυναίκες
των αν φάνε να πιούνε, 12:00 – 1:00 η ώρα να φύγουνε και ερχότανε και η
νεολαία, εντάξει. Τώρα, αρχίζουνε 1:00 η ώρα. Μα ποιος οικογενειάρχης θα
πάρει τη γυναίκα του και τα παιδιά του να πάει να ξενυχτίσει και να πάει
το πρωί στη δουλειά του; Κανένας. Και δεν φταίνε που δεν πάει ο κόσµος
στα κρητικά κέντρα, φταίµε εµείς οι λυράρηδες, η ουσία. ∆ιότι έχουµε τον
εγωισµό πάνω από το κεφάλι µας. Έτσι;

Ερ.

∆ηλαδή;

Κ.Γ.

Μια οικογένεια δεν βγαίνει να πάει τώρα σε ένα µαγαζί. Ποιος θα πάρει τη
γυναίκα του και το παιδί του δύο χρονών, τριών χρονών, πέντε χρονών,
δέκα χρονών να πάει σε µαγαζί, να πάει στις 1:00 η ώρα τη νύχτα και να
φύγει στις 5:00 στις 6:00 και να πάει το πρωί στη δουλειά; Πάει κανένας;

Ερ.

Γιατί είναι εγωισµός αυτό;

Κ.Γ.

Όλοι οι µουσικοί έχουµε εγωισµό αλλά εµείς οι λυράρηδες ένα παραπάνω.
Ένα παραπάνω. Νοµίζω ότι έχουµε, δεν ξέρω να πιάσω την έννοια, δεν
µπορώ να την καταλάβω την έννοια αυτή που βαδίζοµε εµείς οι λυράρηδες,
γιατί βλέπουµε τον κόσµο και νοµίζοµε πως είναι πάντα έτσι. ∆εν είναι
έτσι. Προηγουµένως είπα ότι είναι εύκολο να βγεις ψηλά, να σταµατήσεις
ψηλά είναι δύσκολο. Και ο κόσµος σε ανεβάζει και ο κόσµος σε κατεβάζει.

Ερ.

Γιώργο όταν πρωτογίνανε αυτά τα µαγαζιά στο Ηράκλειο, αυτά τα
κρητικά, ….

Κ.Γ.

∆εκατρία ήταν κάποτε. Κάθε βράδυ, χωρίς ρεπό.

Ερ.

Ναι. Τι κόσµος ερχότανε στην αρχή;

Κ.Γ.

Οικογένειες. Μάρτυρες.

Ερ.

Μέσα από το Ηράκλειο, κόσµος;

Κ.Γ.

Και από τα χωριά.

Ερ.

Περισσότερο;

Κ.Γ.

Περισσότερο οικογένειες. Και η νεολαία ερχότανε, αλλά περισσότερο…
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Ερ.

Θέλω να πω από τα χωριά ερχόντουσαν περισσότερο ή…

Κ.Γ.

Και από το Ηράκλειο. Όταν λέω δεκατρία µαγαζιά ήτανε κάθε βράδυ
σχεδόν γεµάτα, δεν είναι λίγο πράγµα. ∆εν είναι λίγο πράγµα. Το ‘72, ‘73,
‘74, το ‘72 παίζαµε στο «Περίπτερο», ‘71, ‘72, ‘73, το καλοκαίρι, δεν
έβρισκες καρέκλα. ∆εν έβρισκες καρέκλα και το ‘74, ‘75… ‘75 πήγαµε στο…
‘74 πήγαµε στο «Ξαστεριά». Πότε έγινε το πραξικόπηµα το κυπριακό;

Ερ.

Το ‘74.

Κ.Γ.

Καλοκαίρι ήτανε. Και πήγαµε σε ένα… κάποιος Τζαγκαράκης το έκανε το
µαγαζί και ήρθε στην Αθήνα και µε βρήκε και µου λέει «έλα ρε Γιώργο, σε
παρακαλώ, να µου παίξεις µια σαιζόν». «Έλα, έλα…» και πήγαµε.

Λ.Ε.

Ξεκαθάρισε. Τα καλοκαίρια. Και το χειµώνα ήµασταν πάνω σε χειµερινά
µαγαζιά στην Αθήνα.

Κ.Γ.

Ναι, το χειµώνα στην Αθήνα και τα καλοκαίρια κάτω.

Ερ.

Μάλιστα.

Κ.Γ.

Λοιπόν και ερχότανε άνθρωπος του γάµου και µου έλεγε «Γιώργο έλα στο
γάµο, και πόσα θες; Όσα θες». Και δεν σύµφερε να φύγω οικονοµικά. ∆εν
µε σύµφερε να φύγω οικονοµικά από το µαγαζί, καθηµερινές. «Έλα
καθηµερινή να µου παίξεις στο µαγαζί µου. Πότε θέλεις να τον κάνω τον
γάµο. Να τον κάνω καθηµερινή να ‘ρθεις;». «Όχι δεν µπορώ», έλεγα.
«Ευχαριστώ πολύ, δεν µπορώ, δεν µπορώ, δεν µπορώ». Σκέψου τι κόσµος
ερχότανε. Πολλά λεφτά.

Ερ.

Και γιατί άλλαξε αυτό;

Κ.Γ.

Και δεν είπα ότι η µουσική, όταν βγήκε η νεολαία, εκαβαληκεύσανε το
καλάµι γρήγορα. Τα γράφουµε αυτά;
(Γελάνε)

Λ.Ε.

Γιατί δεν το λες; Οι νέοι καλλιτέχνες έχουνε φέρει αυτή τη κατάσταση.

Κ.Γ.

Οι νέοι καλλιτέχνες πάνε 1:00 η και βγαίνουνε απάνω. 1:00 ώρα, στο
κέντρο.

Ερ.

∆εν καταδέχονται να παίξουν νωρίς, δηλαδή;

Κ.Γ.

Ναι, «εγώ είµαι καλλιτέχνης», σου λέει.

Λ.Ε.

Φίρµες, όπως δα τους λαϊκούς τραγουδιστές.

8

Κ.Γ.

Και πάνε οι νέοι και γλεντήζουν και πάνε και λένε µαντινάδες µαζεύονται
καµιά δεκαπενταριά – εικοσαριά νεαροί και ξηµερώνονται.

Λ.Ε.

Και πρέπει να πεις και το άλλο Γιώργη, ότι ανεβαίνουνε και αρχινάνε
12:00 και 1:00 η ώρα και σταµατάνε το πρωί που πρέπει να βγει ο ήλιος,
8:00 η ώρα για να είναι ο ήλιος ψηλά, για να έχει επιτυχία το γλέντι. Αν
δεν ξηµερωθούνε και αν δεν βγει ο ήλιος δεν έχει επιτυχία το γλέντι!

Κ.Γ.

Έχουµε και ένα άλλο κακό. Ο νεαρός καλλιτέχνης τώρα, χωρίς να θέλω να
κατηγορήσω κανένα, προς θεού, γιατί όλοι µε αγαπούν και µε σέβονται,
αλλά κάνει και κακό στην υγεία των. Για να βγει να παίξει πρέπει να πιει
ένα µπουκάλι ουίσκι. Μα εγώ θα πιω µισό ποτηράκι θα πιω για να κουνώ
τα χέρια µου. Αυτό είναι ναρκωτικό και θα πιω ένα µπουκάλι ουίσκι για
να βγω; Ναι µεν βγαίνουν µε έξαρση και µε κέφι, αλλά από κάτω ο κόσµος
βαθµολογεί, γιατί δεν έχει πιει εκείνη την ώρα. Όταν πιούνε και αυτοί και
θέλουν πια όχι ποιότητα, δεν θένε ποιότητα, παρά θένε φασαρία γιατί
µεθύσαµε όλοι ξέρω εγώ, ε, τότε περνά. ∆εν είναι όµως έτσι, διότι το κανάς
πράξη. Έγραψα ένα καλλιτέχνη µια φορά στο µαγαζί µου, τον είχα βάλει,
ήτανε µουντιάλ και τον έβαλα να µου παίξει όσο ήταν το ποδόσφαιρο και
είχα αρρώστια µε το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα, και να πιει ένα
µπουκάλι ουίσκι µε τον ένα λαουτιέρη και µετά να βγούνε. Και πιάνω και
εγώ ένα µαγνητόφωνο και τον µαγνητοφωνώ. Και του λέω «απόψε, θα σε
παρακαλέσω πάρα πολύ να βγεις να παίξεις χωρίς να έχεις πιει». Και έχω
την αδειανή την κασέτα και βγαίνει και έπαιξε πριν να πιει. Το βράδυ του
λέω «έλα να σου πω». Βάνω λοιπόν τη µια κασέτα και του λέω «ποιος
είναι αυτός»; Μου λέει «εγώ είµαι». «Και τι ακούς εδώ»; «∆εν είναι καλά»,
λέει. «Για άκου εδώ». Λέει, «εδώ είναι πιο ωραία». «Εδώ δεν έχεις πιει»,
του λέω. «Εδώ δεν έχεις πιει». Το καταλαβαίνω να πιεις ένα ποτηράκι,
εντάξει, το καταλαβαίνω. Να πιεις δυο στην διάρκεια του γλεντιού.
Εντάξει. Αλλά όχι να πιεις ένα µπουκάλι ουίσκι και µα βγεις να παίζεις
ύστερα. Και µε συγχωρείς σε πολλούς να τρέχουνε τα σάλια του, από δω
και από κει. Ο κόσµος τα βαθµολογεί αυτά.

Ερ.

Τι άλλο βλέπετε να κάνουν σήµερα οι νέοι λυράρηδες που δεν το εγκρίνετε,
που δεν σας αρέσει;
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Κ.Γ.

Να δουλέψουνε. ∆εν δουλεύουν.

Ερ.

∆ηλαδή;

Κ.Γ.

∆ηλαδή, αν πάµε τσι δεκαετίες, πρόσεξε. Παίρνουµε την δεκαετία του
Σκορδαλού, του Μουντάκη, αυτή τη δεκαετία. Σκεφτείτε πόσοι συνθέτες
ήτανε εκείνη την εποχή. Θα µου πεις το κρητικό, εντάξει. Κάτι θα βγάλεις.
Ήταν ο Σκορδαλός, ο Κλάδος, ο Σηφογιώργης, ο Μουντάκης, δυνατοί
συνθέτες. Και κατεβαίνουµε στην άλλη δεκαετία. Και είµαι εγώ ο
Ροδάµανθος, ο Ξυλούρης, ο Γεράσιµος Σταµατογιαννάκης, για συνθέτες
µιλάω τώρα. Και φεύγουµε στην παρακάτω, όσο πάµε και χαµηλώνουνε.
Τώρα αυτή την εποχή, την τελευταία την δεκαετία. Πείτε µου ένα συρτό
που επετάχθηκε µπροστά; Πέρα από ένα συρτό του Αλεφαντινού οι Λίµνες.
Ακούτε κάνα άλλο συρτό να πεταχτεί µπροστά; Μόνο το συρτό αυτό
άκουσα εγώ. Άστη τη Χαραυγή, η Χαραυγή είδατε ποιανού είναι. Είναι
του λαουτιέρη, το έπαιξε ο λαουτιέρης, άστο αυτό. Πείτε µου ένα συρτό
κρητικό που έχει πεταχτεί µπροστά, πέρα από τις Λίµνες. Το έχετε
ακούσει λίγο πολύ.

Ερ.

Γιατί πιστεύετε συµβαίνει αυτό;

Κ.Γ.

∆εν γεννάνε, δεν δουλεύουνε τα παιδιά. Γιατί βρίσκουν έτοιµο το ψωµί,
αλλά θα τελειώσει. Όταν δεν µπορεί ένας λυράρης, γιατί είναι καλοί
εκτελεστές, πολύ καλοί εκτελεστές, αλλά όταν κάτσει να δουλέψει και ο
µόνος που είναι συνθέτης σήµερο στα κρητικά, για µένα, για µένα, χωρίς
να θέλω να παινέσω κανένα, είναι ο Αλεφαντινός. Συνθέτης, αλλά δουλεύει
το παιδί. Σα λυράρης µιλάµε. ∆εν παίζει ο Αλεξάκης καλή λύρα; Τον ξέρετε
τον Αλεξάκη το Μανόλη; Τροµερή λύρα. Ακούσατε ένα συρτό δικό του να
πεταχτεί µπροστά; ∆εν παίζει ο Σαµόλης καλή λύρα; Ακούσατε κανένα
συρτό να πεταχτεί µπροστά; Ακούσατε κανένα να πει αυτό είναι του
Σαµόλη, του Αλεξάκη; Ή του Λεκάκη. Ή του Βερεράκη. Όλοι αυτοί. ∆εν
δουλεύουν, το βρίσκουν έτοιµο. Πάνε εκεί, µια και είναι τώρα στην
επικαιρότητα, νέοι, εντάξει τραβάνε αλλά πού θα πάνε;. Ο Ζερβάκης, όταν
θα µου πεις για λυράρης για µένα είναι τροµερός λυράρης. ∆ηλαδή δεν
µπορώ να καταλάβω, δεν µπορεί να καταλάβεις πόσο ωραίος λυράρης είναι,
για µένα που παίζω λύρα, του βγάνω το καπέλο µου. ∆εν µπορεί το παιδί
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να πετάξει ένα συρτό. ∆εν µπορεί να πετάξει µια κοντυλιά, µονό βρήκαµε
ένα «επανάσταση», ε, ε, ε, δεν γίνεται. Κάποτε θα… τώρα είναι στην
επικαιρότητα, όταν είναι πενήντα χρονών θα τα παίζει αυτά; Θα µπορεί;
Στα πενήντα πέντε, εξήντα θα µπορεί να παίζει αυτά τα πράγµατα τα
τρελά; Όχι, βέβαια. Και να τα παίζει δεν περνούν γιατί έρχεται από πίσω ο
άλλος ο νέος και τραβάει εκείνα τα… Βγάλε λοιπόν να κάτσεις να βγάλεις
κοµµάτια διαχρονικά, διότι ο τελευταίος µου δίσκος, όποιος δεν τον επήρε,
γιατί ο τελευταίος µου δίσκος επήγε σε ποιότητα στο Ηράκλειο σε σπίτια.
Σε ποιότητα. Και όλα µου τα κοµµάτια που επαίξαµε είναι διαχρονικά. Ο
Χωρισµός είναι πόσο χρονών; Ο Χωρισµός είναι, ξέρεις πότε Γιάννη; Το
‘89. Έγινες µάγισσα για εµέ που είναι ακόµα πουλάει, στον πρώτο µου
δίσκο το 1958 και τον έχουνε παίξει, ποιοι τον έχουνε παίξει; Νέα
εκτέλεση. Ο Μελισσανάκης, παίζει τροµερή λύρα, το έχει εκτελέσει, ο
Σταυρακάκης ο Βασίλης το έχει εκτελέσει, ο Αλεξάκης το έχει εκτελέσει.
∆ιαβάζω µες στα µάτια σου, που δεν τα επαίξαµε αυτά τα συρτά, ο
Μανωλιούδης, το Μ’ άνοιξες το κορµί πληγές, το έπαιζε ο Παπαδάκης,
δικό µου και αυτό. Το παίζουνε τέλεια το γράφουνε τα παιδιά αλλά κάτσε
να φτιάξεις ένα δικό σου, ρε παιδί µου. Παίξε το και αυτό, κάτσε να φτιάξεις
και ένα δικό σου. ∆εν δουλεύουνε γιατί τα βρίσκουνε όλα έτοιµα.
Ερ.

Πιστεύετε ότι αυτό είναι που κατοχυρώνει ένα καλλιτέχνη;

Κ.Γ.

Ποιο;

Ερ.

Το να βγάλει δικούς του σκοπούς;

Κ.Γ.

Βεβαίως. Βεβαίως. Μην έχεις απαίτηση γιατί όταν θα γράψει ένας
καλλιτέχνης δέκα κοµµάτια δεν ξέρει ποιο θα είναι σουξέ. Μπορεί να µην
είναι κανένα. Μπορεί να γράψει δέκα και να είναι τα πέντε σουξέ. ∆εν ξέρει
ποιο είναι το σουξέ, γιατί αν ήξερε ποιο είναι το σουξέ θα έγραφε συνέχεια
σουξέ. Έτσι δεν είναι; ∆εν ξέρει ποιο θα πεταχτεί.

Ερ.

Όµως ο Καρεκλάς γιατί έµεινε, ο Ροδινός γιατί έµεινε;

Κ.Γ.

Κοίταξε να δεις. Εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετικά. ∆ιότι κάθε έξι µήνες
έβγαινε ένα κρητικό τραγούδι. Κάθε έξι µήνες εγράφανε ένα κρητικό
τραγούδι. Όχι ένα δίσκο, ένα µικρό… ένα µεγάλο δίσκο εβδοµήντα οκτώ
στροφών µε ένα τραγούδι από την µια µεριά και από ένα από την άλλη. Το
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Έγινες µάγισσα για εµέ είναι γραµµένο έτσι. Και πέντε - έξι µήνες το
γροικούσανε οι ανθρώποι εκείνο να το πράµα το καινούριο, το καινούριο, το
καινούριο, εντάξει. Αλλά ήτανε και µια διαφορετική στόφα εκείνη οι
ανθρώποι. Σήµερο είναι διαφορετικά τα πράγµατα υπάρχει πληθώρα, έχει
έρθει ο κορεσµός. Είναι πολλοί. Κάθε χωριό έχει δέκα λυράρηδες. ∆έκα
λυράρηδες.
Ερ.

Να κάνω µια επιστροφή στην συζήτηση.

Ερ.

Ελάτε λίγο πιο κοντά γιατί δεν ξέρω αν ακούγεται.

Ερ.

Όταν στα παλιότερα χρόνια παίζατε στις 8:00 η ώρα το βράδυ και ερχότανε
ο κόσµος µε τις οικογένειες τους, εγώ το θυµάµαι αυτό τη δεκαετία του
‘60.

Κ.Γ.

Το ‘70, µέχρι το ‘80 και κάτι.

Ερ.

Στην Αθήνα έπαιζε ο Σκορδαλός, έτσι τον γνώρισα τον Θανάση τότε, σε
ένα κέντρο που λεγότανε τα «Χανιά», ήτανε στην Πλατεία της Αγίας
Ειρήνης.

Κ.Γ.

Είχα πάει.

Ερ.

Έπαιζε Σαββατόβραδα και Σάββατο και Κυριακή. Όχι όλη τη βδοµάδα.
Εγέµιζε το µαγαζί. 9:00 η ώρα είχαν ήδη φάει και σηκωνόντουσαν να
χορέψουν. ∆εν υπήρχε καρέκλα να κάτσεις. Έπρεπε να πας από τις 8:00 για
να βρεις να κάτσεις.

Κ.Γ.

Βέβαια 9:00 η ώρα είχαν φάει όλοι.

Ερ.

Και ήτανε µεγάλοι ανθρώποι, νέοι, παιδιά, µικρά παιδιά και πηγαίναµε
τότε σε αυτό το µαγαζί µε τον καθηγητή της Θεατρολογίας εδώ στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης τον Θόδωρο Χατζηπανταζή που δεν ήτανε κρητικός
αλλά λάτρευε την κρητική µουσική και πηγαίναµε και ακούγαµε τον
Σκορδαλό σχεδόν κάθε Σαββατόβραδο στα «Χανιά» και παρατηρούσαµε
πώς η παράδοση και στο χορό την αφοµοιώνει το παιδί, από µικρό παιδί, ας
πούµε. Και φαινότανε πια η σχέση του κοινού µε τον καλλιτέχνη, το δούνε
και λαβείν, αυτό το πράµα. Αυτό δεν τον χρειάζονται οι νέοι εκεί που πάνε
στη 1:00 ώρα να παίξουνε;

Κ.Γ.

∆εν είπα προηγουµένως; Αυτοί λένε να πάνε να παίξουµε στις 1:00 σιγά
µην παίξω από τις 10:00.
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Ερ.

Και οι επιχειρηµατίες που έχουν τα µαγαζιά, δεν το θέλουν το κοινό αυτό
που πήγαινε πιο νωρίς παλιά; ∆εν θα πήγαινε και τώρα αν είχαν
ανθρώπους να παίζουν;

Κ.Γ.

Εγώ πήγα πέρσι σε µαγαζί στα Χανιά και 9:00 η ώρα – 10:00 η ώρα ήταν
µέσα εκατόν πενήντα ανθρώποι, διακόσιοι. Εγώ λέω 9:30 η ώρα να βγούµε.
Και µου λέει ο καταστηµατάρχης: «Όχι, κάτσε. Γιατί να βγεις κύριε
Καλοµοίρη;» µου λέει. Ο κόσµος… Όχι θα βγεις 12:00 η ώρα. «Μα τι λες
µου λέω πως θα βγω στις 12:00 η ώρα, να περιµένουνε αυτοί δυο ώρες
ακόµα, να περιµένουνε οι ανθρώποι, εγώ θα βγω» του λέω «και δεν θέλω
και φράγκο απ’ την συµφωνία που έχουµε. Εγώ θα βγω για τον κόσµο» του
λέω. Εγώ ντρεπόµουνα να κάθοµαι εκεί πέρα και να κάθονται οι ανθρώποι
και να µην γλεντήζουνε.

Ερ.

Γιατί; Αυτό αναρωτιέµαι και εγώ, γιατί;

Κ.Γ.

Κατάλαβες; Γιατί η νεολαία σήµερα λέει του πατέρα του και της µάνας του
«θέλω τα πενήντα ευρώ, τα είκοσι, το βράδυ το πρωί που σηκώνεται», και
όταν λέµε πρωί λέµε τ’ απόγευµα και δεν την ενδιαφέρει πού θα τα βρεις.

Ερ.

Αυτό θα πει τα βρίσκουν έτοιµα. Έτσι;

Κ.Γ.

Έτσι. Αλλά οι λυράρηδες φταίµε. Φταίµε εµείς οι µουσικοί, εµείς φταίµε.
Αλλά το άλλο τώρα που είπες, καθηµερινά εδώ που τα λέµε θέλω να
περιεαυτολογήσω για τους Ανωγειανούς λυράρηδες, το κάθε µέρα το
κάνανε οι Ανωγειανοί λυράρηδες. Και πρώτος ο Ξυλούρης ο συχωρεµένος
στην Αθήνα το ‘69- ’70, το έκανε ο Ξυλούρης κάθε µέρα. Κάθε βράδυ,
κάθε βράδυ. Όχι στου Παρασίου και Αχαρνών στο «Κρητικό Κονάκι», σε
ένα άλλο, µα πώς λεγότανε εκείνο το υπόγειο; Μετά πήγε µε το γύρισµα
του χρόνου στο «Κονάκι», φεύγοντας ο Ξυλούρης και πήγε στην Πλάκα µε
τον Μαρκόπουλο, πήγα εγώ στο «Κονάκι». Το κάθε βράδυ και χωρίς ρεπό.
Και εκεί καθιερώθηκε κάθε βράδυ. Μετά άνοιξαν και άλλα µαγαζιά κ.τ.λ.
κ.τ.λ. Αλλά είχαµε ένα… ένα, ένα δρόµο ότι κύριε µου 9:00 η ώρα πάνω οι
µουσικοί, το αργότερο 9:00 η ώρα. Κουρδισµένοι, φτιαγµένοι και 10:00 η
ώρα είχανε φάει οι ανθρώποι και αρχίζανε το γλέντι.

Ερ.

Αυτά είναι τα φυσικά πράµατα.

Κ.Γ.

Και 12:00 ώρα – 1:00 φεύγανε όσοι είχανε αριβάρει από νωρίς.
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Ερ.

Μέχρι τι ώρα παίζατε εσείς, µέχρι τι ώρα κρατούσε αυτό;

Κ.Γ.

Πρωί 5:00 η ώρα, 6:00 - 7:00.

Ερ.

Κάθε βράδυ δηλαδή γινότανε αυτό;

Κ.Γ.

Κάθε βράδυ.

Ερ.

Μήπως υπήρχε οικονοµικός λόγος από το για να κρατήσει περισσότερο τον
κόσµο…

Κ.Γ.

Γιατρέ µου τώρα…

Ερ.

από το να υπάρχει και να κρατήσει περισσότερο τον κόσµο και γι’ αυτό
τους συµφέρει, ό,τι συµβαίνει και γενικότερα δηλαδή, να πηγαίνει αργά ο
καλλιτέχνης. Εάν δηλαδή πήγαινε ο πελάτης νωρίς 9:30 η ώρα και έτρωγε
και άκουγε και καθότανε µέχρι τις 12:00 θα έκλεινε το µαγαζί.

Κ.Γ.

Θα ερχότανε άλλος µετά. Ερχότανε πιο αργά αυτές που δεν είχανε
υποχρεώσεις οικογενειακές.

Ερ.

Αυτό µήπως το κατευθύνουν πιο πολύ οι επιχειρηµατίες, είναι το ερώτηµα
µου;

Κ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Όποτε και οι λυράρηδες…

Κ.Γ.

Ο επιχειρηµατίας θέλει να τελειώσει νωρίς, για να καθαρίσει το µαγαζί
και να ανοίξει πάλι την επόµενη µέρα. ∆εν φταίει ο επιχειρηµατίας.

Ερ.

Μήπως και ο κόσµος καθυστερεί; Έχω πάει και σε γλέντι…

Κ.Γ.

Μια για ποιο κόσµο µιλάτε; Βγήκατε τώρα σε κρητικά κέντρα να δείτε;
Στο Ηράκλειο είναι τώρα ένα κρητικό κέντρο, δύο και δεν βάνουνε και τα
δύο αν δεν βάνουνε πεντακόσιους ανθρώπους. Είναι η, πες µου τώρα
Μανόλη, το «Κάστρο» και ένα άλλο µαγαζί κρητικό, και ήτανε δεκατρία
µαγαζά. Το µικρότερο έβανε τετρακόσιους ανθρώπους χειµερινά και
καλοκαιρινά.

Ερ.

Εγώ θα ήθελα να επιστρέψω λίγο. ∆εν ξέρω αν ο κ. Μανόλης αν
ικανοποιήθηκε από την απάντηση.

Ερ.

Θέλει περισσότερο συζήτηση αυτό και µου αρκεί η άποψη του Γιώργου.

Κ.Γ.

Πολύ συζήτηση θέλει.

Ερ.

Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι είναι γενικότερο το θέµα. Και συναντάται µε όλη
τη διασκέδαση του Έλληνα αυτή τη στιγµή, µε όλη τη πραγµατικότητα.
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Αυτό πιστεύω ότι είναι και είναι πολλοί οι παράγοντες για αυτό. Και δεν
ξέρω αν φταίνε µόνο οι καλλιτέχνες δηλαδή και αν αυτοί έχουνε
αναγκαστεί να ακολουθήσουνε ένα ρεύµα το οποίο και καθοδηγείται και
επιβάλλεται από τους επιχειρηµατίες και το θέλει ο κόσµος. Έτσι δεν είναι;
Ερ.

Εγώ σε ένα γλέντι που πήγα το καλοκαίρι και έπαιζε ο Αλεξάκης σε ένα
χωριό πήγα 12:00 η ώρα και δεν ήτανε κανένας. Και ήρθαν 1:00 η ώρα.

Κ.Γ.

Μπράβο.

Ερ.

Όχι. Κανένας και κάτω. Πελάτες.

Κ.Γ.

Έχει συνηθίσει ο κόσµος έτσι τώρα.

Ερ.

Και ήρθαν 1:30 η ώρα και ανοίγανε µπουκάλια ουίσκι ούτε καν φαγητό
δηλαδή.

Κ.Γ.

Και πώς έγινε αυτό;

Ερ.

Έτσι τους µάθανε. Πότε δουλεύουνε οι ανθρώποι; Την άλλη µέρα τι ώρα
ξυπνάνε;

Κ.Γ.

Αυτό ήθελα να πω.

Ερ.

Προφανώς πάει η νεολαία.

Κ.Γ.

Πάει κυρίως η νεολαία.

Ερ.

Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που…

Κ.Γ.

Κάθε µέρα πάει η νεολαία, γιατί έχει κάθε µέρα το εικοσάρι ευρώ, το…
τριάντα, το πενήντα, τα παίρνει από τον πατέρα και τη µητέρα. Αν δεν τα
πάρει από τον πατέρα θα τα πάρει από τη µητέρα. «Είσαι υποχρεωµένος
που µε έκανες», λέει δηλαδή «θα µου δώσεις λεφτά».

Κ.Ι

Αυτοί κινούν τα νήµατα στην ελληνική οικογένεια, κάτω των τριάντα
ετών. Όλο το χρήµα, όλο το πάρε - δώσε εκεί γίνεται. Οι υπόλοιποι τώρα,
ας πούµε, µια φορά τη βδοµάδα να βγεις κάπου, άντε δυο.

Ερ.

Μα κάποιος πρέπει να τα αντλεί τα χρήµατα για να τα ξοδεύει και να στα
δώσει, αυτό είναι ποιος κερδίζει και ποιος ξοδεύει. Εν τω µεταξύ επειδή εγώ
τα τελευταία δώδεκα χρόνια ζω λίγο - πολύ στην Αµερική και λιγότερο
εδώ, πάω στην Νέα Υόρκη ταχτικά στα Jazz µαγαζιά, µ’ αρέσει αυτή η
µουσική που είναι σαν λαϊκή µουσική και σε όλα τα µεγάλα Jazz club οι
µουσικές είναι δύο σετ παίζουνε, δύο σειρές. 9:00 – 10:30 και µετά 11:00 12:30. Αυτό είναι, δύο φορές και µετά αντίο σας. Μόνο την Κυριακή µπορεί
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να παίξουν και τρίτη µετά τα µεσάνυχτα, αλλά 9:00 η ώρα αρχίζει. Και
στα καλά τα µαγαζιά δεν έχει φαί, έχει µόνο ποτό, πας φαγωµένος σαν να
πας πρώτα και τρως και µετά ακούς και είναι µία ώρα, άντε µιάµιση το
πολύ. Μετά φεύγεις. Και έχεις πληρώσει εισιτήριο και µπαίνεις µέσα και
ό,τι φας επιπλέον και ό,τι πιεις επιπλέον. Και το έχουν καθιερώσει αυτό
και πας ανθρωπινές ώρες και ακούς και απολαµβάνεις.
Κ.Γ.

Και πας το πρωί στη δουλειά σου.

Ερ.

Βέβαια, πας στη δουλειά σου. Αναρωτιέµαι λοιπόν εάν, ας πούµε, ανοίγατε
ένα µαγαζί στο Ηράκλειο εσείς οι τρεις που λέει ο λόγος, το βράδυ µόλις
τελειώσει το οδοντιατρείο του ο νεότερος ο Καλοµοιράκης πάει και παίρνει
το όργανο του και παίζει. Αν παίζετε από τις 9:00 – 12:00 και µετά αντίο
σας, δεν θα είχατε κόσµο;

Κ.Ι.

Βεβαίως και δεν θα είχαµε.

Κ.Γ.

Θέλει µεγάλη προσπάθεια αυτό το πράγµα για να γίνει. ∆ηλαδή πρέπει να
φτιάξεις ένα ειδικό µαγαζί γιατί η εξέλιξη τρέχει, χωρίς πολλές εντάσεις.

Ερ.

Για να φέρετε τις οικογένειες πίσω.

Κ.Γ.

Χωρίς πολύ ένταση, χαµηλά.

Ερ.

Έτσι αυτά, αυτά.

Κ.Γ.

Ναι, και µεγάλη διαφήµιση. Μεγάλη υποµονή στον καταστηµατάρχη να
αντέξει την πίεση.

Ερ.

Εγώ νοµίζω ότι θα σας αγκαλιάσει όλη η πόλη και τα ραδιόφωνα και οι
τηλεοράσεις και θα κερδίσετε τον κόσµο που χάθηκε για την κρητική
µουσική, γιατί χάθηκε. ο κόσµος, ο κόσµος χάθηκε, να τον ξανακερδίσετε
πίσω. Είναι αµαρτία δηλαδή να υπάρχει…

Κ.Γ.

Ποιο είναι το παρήγορο; Εγώ βλέπω πάλι γιατί λέµε το ένα, λέµε και το
άλλο, όπως και ο γιατρός πολλά τα αίτια κι η πλοκή είναι µία. Ότι ο νέος
θα πάει και στα άλλα, προς άλλα ακούσµατα κ.τ.λ. Πλην όµως όταν
παντρευτεί πρώτα βάνει τη λύρα και όταν κάνει βάφτιση βάνει πάλι τη
λύρα, ενώ µέχρι να παντρευτεί…

Ερ.

Και άµα παντρευτεί και κάνει παιδιά θα τρέχει στις 1:00 η ώρα.

Κ.Γ.

∆εν πάει ύστερα.
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Ερ.

Αυτό λέω, να τον φέρετε πίσω. Αυτόν θα φέρετε λοιπόν στην 9:00 η ώρα.
Γι’ αυτό λέω ότι χρειάζεται µια καινούρια προσπάθεια να ζωντανέψουν
κάπως.

Κ.Γ.

Ναι, µα αυτό πρέπει να την κάνουν νέα παιδιά και να βοηθήσουν και αυτοί
διότι, πώς να το πω τώρα. Όταν άνοιξε στο Ηράκλειο το πρώτο µαγαζί, ο
«Ερωτόκριτος», επί «Καν – Καν» τότε και ύστερα πήγε εγίνηκε «Κρήτη»
και µετά «Ερωτόκριτος», επηγαίναµε µε τον συχωρεµένο τον Ξυλούρη και
βλέπαµε τον καταστηµατάρχη, «βάλτο ρε, κάνε το λύρα, βάλε µωρέ λύρα».
Και λέει… «ποιος θα µας…;» ∆εν… «θα παίζοµε» του λέω, Τετάρτη,
Σαββάτο, και Κυριακή το έκανε. Αυτό που σου λέω τώρα το ‘64. Και
πήγαινα εγώ την πρώτη βδοµάδα Τετάρτη, Σαββάτο και Κυριακή. ∆εν
βγάναµε τίποτα. Την άλλη βδοµάδα να πάει ο Ξυλούρης, την άλλη βδοµάδα
να πάει ένας άλλος λυράρης, την άλλη πάλι από την αρχή. Και παλέψαµε
τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο έβαλε και την Παρασκευή. Τον τρίτο
ζητήσαµε και ποσοστά για να µην πληρώνει το µαγαζί. Το κρατήσαµε το
µαγαζί και βγαίνει σε λίγο και ανοίγει η «Καλλιθέα», ανοίγει το «Άλσος»,
ανοίγουν τα «Ζαµάνια», ανοίγει η «Καστέλα», πόσα – και πόσα; Ανοίγουν
τα «Ριζίτικα». Σηµερινά µαγαζιά µιλάµε τώρα.

Ερ.

Καιρός είναι να ξανά ξεκινήσετε πάλι όπως παλιά.

Κ.Γ.

Αλλά βοηθήσαµε το µαγαζί, το κρατούσαµε. Τίποτα, και οι λαουτιέρηδες,
παιδιά δεν βγάνουµε, εντάξει θα το κρατήσουµε το µαγαζί, ναι, ναι, ναι,
ναι… ∆εν κάνει σήµερα να τσακώνεσαι. Ξέρω µια περίπτωση στο
Ηράκλειο….ε! στα Χανιά. Πόσα ήταν στα Χανιά, ξέρεις; Οκτώ κρητικά
µαγαζιά µεγάλα µε µεγάλες αίθουσες και έχει ένας ανιψιός µου τα
«Ζαµάνια» και πήγε ο λυράρης και έγινε συµφωνία 300.000 δρχ. και
έκαµε τζίρο 140.000 δρχ. και του πήρε τις 300.000 δρχ. Έκλεισε το
µαγαζί. Κι έβαλε µπουζούκια.

Ερ.

Εδώ στο Ρέθυµνο µαγαζιά είχε;

Κ.Γ.

Όχι. Έχει µόνο µεγάλες αίθουσες, καλά µαγαζιά, αλλά µόνο για τις γάµους.

Ερ.

Πώς εξηγείτε αυτό το φαινόµενο;
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Κ.Γ.

∆εν είπαµε; Ποιος θα πάει να δουλέψει… ποιος επιχειρηµατίας θα ανοίξει
µαγαζί, να περιµένει την νεολαία από τις 1:00 η ώρα να έχει 10 ευρώ στην
τσέπη του να πάει. Το πορτοφόλι το έχει ο κύριος, ο κύριος…

Ερ.

∆εν αναφέροµαι εγώ στην σηµερινή κατάσταση, ας πούµε παλιότερα.
Είπαµε είχαν το Ηράκλειο.

Κ.Γ.

Είχε πολλά εδώ.

Ερ.

Και κλείσανε;

Κ.Γ.

Κλείσανε.

Ερ.

Μπορείτε να µας πείτε µερικά;

Κ.Γ.

Το «Πασιφάι» το καλοκαίρι είχε τον Τζαγκαράκη το χειµώνα, άλλο ένα
εδώ παρακάτω δεξιά, καθώς κατεβαίνουµε… πώς λέγεται, µωρέ, λεγόταν…
Είχα παίξει σε αυτά τα µαγαζιά.

Ερ.

Σε σχέση µε το Ηράκλειο ήταν λιγότερα στο Ρέθυµνο;

Κ.Γ.

Λιγότερα. Πολύ λιγότερα.

Ερ.

Και γιατί κλείσανε γιατί πιστεύετε ότι κλείσανε;

Κ.Γ.

Γιατί δεν αντέχανε την πίεση. Πώς; Γιατί οι λυράρηδες βγαίνανε 1:00 η
ώρα και το πορτοφόλι δεν το ‘χε ο νέος.

Ερ.

Στο Ηράκλειο;

Κ.Γ.

Το ίδιο. Το ίδιο. Αν δεν βγει η οικογένεια, δεν βγει ο οικογενειάρχης που
έχει το πορτοφόλι να φάει να πιει, νοµίζεις τώρα µε ένα ποτό που θα πιεις
την έβγαλε ο καταστηµατάρχης; ∆εν γίνεται. ∆εν την έβγαλε.

Ερ.

Τα χρόνια τα πρώτα, αυτά που θυµάστε, το σχήµα ποιο ήτανε; Παίζατε µε
ένα λαούτο ή µε δύο;

Κ.Γ.

Με ένα. Μετά στα κέντρα βάλαµε το δεύτερο για να βγάνει ποσοστά ο
καταστηµατάρχης, αλλιώς δεν δικαιάσαι τίποτα.

Ερ.

Θυµάστε ποια χρονολογία έγινε αυτή η µετάβαση;

Κ.Γ.

Μόλις µπήκαµε σε κέντρα.

Ερ.

Ποια; Περίπου;

Κ.Γ.

Το ‘64, δεν είπα; Στον «Ερωτόκριτο».

Ερ.

Το ‘64 παίζατε µε ένα λαούτο;

Κ.Γ.

Μέχρι τότε ένα στις γάµους και σε διάφορα πανηγύρια, αλλά σε κέντρο για
να πάρεις ποσοστά βάνεις και δεύτερο λαούτο.
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Ερ.

Από τότε που πρώτοαρχίσατε να παίζετε σε κέντρο παίζατε µε δύο;

Κ.Γ.

Με δύο. ∆εν µπορούσες να πάρεις τίποτα. Σου δίνει το 10% στα τρία
όργανα.

Ερ.

Θυµάστε σε ποια χρονολογία έγινε αυτός ο νόµος;

Κ.Γ.

Ο νόµος υπάρχει πάντα. Πότε το καθιερώσαµε εµείς; Το ‘64 σας λέω στο
Ηράκλειο.

Ερ.

Ναι, αλλά ποιος το αποφάσισε για να πάρει ποσοστά ο καταστηµατάρχης
για να το κάνει και να βάλει στον πελάτη…

Κ.Γ.

Εµείς, οι λυράρηδες. Όταν βλέπαµε ότι έπιασε ο «Ερωτόκριτος», «Καν –
Καν» τότες σας, λέµε κάτι πρέπει να πάρουµε και εµείς και ξανοίγουµε τον
νόµο και λέει πρέπει να πάρεις και δεύτερο λαούτο.

Κ.Ι.

∆ηλαδή πρέπει να έχει µια ορχήστρα µε τρία το λιγότερο άτοµα για να
µπορεί να πάρει η ορχήστρα το 10% των κερδών.

Κ.Γ.

Και τα τέσσερα άτοµα 10%. Τα πέντε, παίρνουµε 20%.

Ερ.

Αυτή η διάταξη πότε έχει γίνει;

Κ.Γ.

Το ‘64. Ή ο νόµος πότε ψηφίστηκε;

Ερ.

Ναι. Όταν ξεκινήσατε εσείς ξεκινήσατε µε ένα.

Κ.Γ.

Υπήρχε ο νόµος, όχι σε κέντρο.

Ερ.

Σε κέντρο βάλανε δύο.

Κ.Γ.

Πάντα µε δύο.

Κ.Ι.

Ήταν και προγενέστερος.

Κ.Γ.

Στα πέντε όργανα ήταν 20%. Από κει και πάνω όσα όργανα βάνεις
προσθέτει κάπως. Αλλά µέχρι τα τέσσερα είναι 10%.

Ερ.

Αυτό νοµίζεις ότι ωφέλησε µετά; ∆ηλαδή σαν άκουσµα. Τα δύο λαούτα;

Κ.Γ.

Ναι, ωφέλησε. Πρώτα - πρώτα ωφέλησε οπτικώς. Τρία άτοµα κάπως
γεµίζει το πάλκο. ∆ύο άτοµα τώρα… είναι λίγο οπτικώς, δεν…

Ερ.

Εσείς στην αρχή είπατε ότι παίζατε σε πανηγύρια και σε γάµους µε ένα
λαούτο.

Κ.Γ.

Ναι, µε ένα. Εγώ έπαιξα και µοναχός µου και σε γάµο µόνο µε τη λύρα. Ο
πρώτος µου γάµος παίξαµε µε τον συχωρεµένο τον Ξυλούρη µε ένα
µαντολινάκι και δεν ξέραµε να το κουρδίσουµε. ∆εν ξέραµε ούτε την Λα.

19

Την λέγαµε «ψιλή», την µεσαία τη λέγαµε «µεσαία», και τη σολ τη
λέγαµε «βουλγάρα».
Ερ.

Τη µεσαία τη λέγανε έτσι και στα αρχαία ελληνικά.

Κ.Γ.

Ψιλή, µεσαία και βουλγάρα.

Ερ.

Το «βουλγάρα»… ξέρετε για ποιο λόγο;

Κ.Γ.

Τη Σολ τη λέγαµε βουλγάρα.

Ερ.

Γιατί;

Κ.Γ.

∆εν ξέρω. Έτσι τη βρήκαµε και εµείς και τώρα ακόµα ο Κουµιώτης που
πήγε και έφερε την Παγώνα, όταν του πεις «δώσε µου τη Λα» λέει «ποια
λα, µωρέ; θες την ψιλή».

Ερ.

Υπήρχε κάποιος σκοπός βουλγάρικος;

Κ.Γ.

∆εν το ξέρω.

Ερ.

Όταν εσείς είσαστε σε πανηγύρι και παίζετε µε ένα λαούτο, µετά το
εφαρµόσατε αφού πήγατε στα κέντρα, µετά το εφαρµόσατε, βάλατε δύο και
στις γάµους βάλατε δύο και στα πανηγύρια;

Κ.Γ.

Ναι, και στις γάµους και πανηγύρια. Στα χωριά γινόντουσαν εκδηλώσεις,
σε χορούς, σ’ όλα αυτά µε δύο.

Ερ.

Στα Ανώγεια θυµάστε καθόλου να παίζει τσαµπούνα µαζί µε τη λύρα;

Κ.Γ.

Τι;

Ερ.

Θυµάστε τσαµπούνα, ασκοµαντούρα να παίζει µε λύρα στα Ανώγεια;

Κ.Γ.

Όχι. Θυµάµαι κα παίζαµε ασκοµαντούρα πολλές έπαιζαν ασκοµαντούρα,
όχι, µαντούρα, τέτοια, αλλά δεν έπαιζε µε λύρα.

Ερ.

Η λύρα έπαιζε µε µαντολίνο, µας είπατε.

Κ.Γ.

Μαντολίνο το αρχίσαµε εµείς. Παίζαµε µε γερακοκούδουνα.

Ερ.

Κράταγαν το ρυθµό;

Κ.Γ.

Το δοξάρι είχε κάτι κουδουνάκια και όταν παίζαµε στη Λα έπρεπε να
παίζουµε και τη ρε µαζί, και τα κουδουνάκια για να γεµώνει κάπως. Ας τα,
δεν ήταν ακούσµατα αυτά, εδώ που τα λέµε.

Ερ.

Όταν παίζατε τότε χωρίς µηχανήµατα κάνατε καµιά παρέµβαση στο µέρος
του οργάνου, στον καβαλάρη, µήπως κόβατε τον καβαλάρη;

Κ.Γ.

Όχι, το σηκώναµε πιο ψηλά. Ένα τόνο παραπάνω από το διαπασών
πηγαίναµε για να ακούγεται.
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Ερ.

Καβαλάρη δεν κόβατε ποτέ; Όχι, όχι είχαµε χορδές, τη Λα τη βρίσκαµε
από τα καλώδια που αφήκανε οι Γερµανοί, τηλεφωνικά καλώδια και
κόβαµε το καλώδιο και έβγαινε κάτι σύρµατα από µέσα και βάναµε αυτές
τις χορδές. Και τη µεσαία βάναµε αντερένια και επίσης και στη Σολ. Στη
Ρε βάναµε αντερένια και στη Σολ αντερένια και στη πρώτη βάναµε, στη
Λα βάναµε το σύρµα αυτό που είπα πριν.

Ερ.

Ανοιχτές κοντυλιές λέγατε ποτέ στα µέρη σας;

Κ.Γ.

Ναι, και τώρα τις λέµε. Όταν παίξεις τη Λα έξω τις λέµε ανοιχτές
κοντυλιές. ∆ηλαδή πιο εύθυµες. Έπαιξα µέσα κάνα δυο κοµµάτια έξω, εκεί
που έκαµα τη γκάµα έπαιξα έξω.

Ερ.

Μέσα κοντυλιές λέγατε ποτέ;

Κ.Γ.

Ε! όχι. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγµατα, πάµε µέχρι τη Ρε, πάµε από
τη Σολ, πάµε τη Μι.

Ερ.

∆ιπλοκοντυλιές λέτε ποτέ, εδώ;

Κ.Γ.

∆εν το ξέρω αυτό. ∆εν το ξέρω και έχω κουβεντιάσει και µε παλιούς, µε το
Καρεκλά έχω κουβεντιάσει, τον Καραβίτη, τους συχωρεµένους και τους δυο
και το Λαγό έχω κουβεντιάσει, τον Μπαξεβάνη, δεν τα ξέραµε καθόλου
αυτά.

Ερ.

Κουρδίσµατα άλλα εκτός από το Λα, Ρε, Σολ κάµετε στη λύρα;

Κ.Γ.

Στη λύρα, όχι. Εγώ είχα λύρα κι είχα και Μι, µια µε τέσσερις χορδές. Η
πρώτη λύρα που πήρα ήταν µε τέσσερις χορδές. Μι - Λα - Ρε - Σολ.

Ερ.

Τι λέγατε κάπως αλλιώς;

Κ.Γ.

Όχι. Πώς τη λέγανε τότες σας; ∆εν την λέγανε πάντως λύρα.

Ερ.

Τι λέγατε βιολόλυρα;

Κ.Γ.

Βιολόλυρα. Ήτανε µεγάλη.

Ερ.

Βροντόλυρα υπήρχε τότε;

Κ.Γ.

Και βροντόλυρα. Το ίδιο είναι. Αυτή εννοούσα. Βροντόλυρα, γιατί είχε
πραγµατικά ένα σκάφος και έπαιζα τη Ρε και έκανε ου, ου, ου… ένα
πράγµα, ένα µυστήριο πράγµα.

Ερ.

Μπουκόλυρα παίζετε µε το στόµα καθόλου;

Κ.Γ.

Πώς δεν παίζω! Είναι δυνατόν να µην παίζεις;

Ερ.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείτε έτσι το παίξιµο αυτό;
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Κ.Γ.

∆εν χρησιµοποιώ, µόνο όταν είναι µοναχός µου.

Κ.Ι.

Όταν βγάνει ένα σκοπό;

Κ.Γ.

Όταν, ναι. Πώς βγαίνει τώρα, ή µε ρωτάς πώς βγαίνουν τα κοµµάτια;

Ερ.

Όταν σου έρθει µια µελωδία στο µυαλό και λες ότι αυτό πρέπει να µείνει,
τι κάνεις; Το γράφεις;

Κ.Γ.

Το γράφω.

Ερ.

Πιστεύεις ότι θα το θυµάσαι, πώς το γράφεις;

Κ.Γ.

∆εν το θυµάµαι.

Ερ.

Πώς το γράφεις; Στο δρόµο µέσα τι κάνεις;

Κ.Γ.

Πολλές φορές κινούµαι και καµιά φορά βγάνω κοµµάτια. Πολλές φορές θα
µε πάρει ο Γιάννης τηλέφωνο και του λέω έχω ένα κοµµάτι έτσι από κει
ξέρω εγώ, και µου δίνει ένα ερέθισµα. Έχω κάτι παιδιά και τα µαθαίνω
λύρα και του δίνω το κοµµάτι και το µαθαίνει λάθος και παίρνω το λάθος
και το κάνω κοµµάτι. Παίρνω το λάθος του και το κάνω εγώ άλλο πράµα.
Το κάνω άλλο κοµµάτι. Αλλά δεν τα θυµάµαι και τα γράφω. Μια φορά τα
θυµόµουνα. Τώρα δεν τα θυµάµαι.

Ερ.

Πώς τα γράφετε;

Κ.Γ.

Σολφέζ. Με τις νότες τα γράφω. Ξέρω ορισµένα πράγµατα, πολύ λίγα
βέβαια, αλλά ξέρω. Πήγαινα στο Τζωρτζάκη, το συχωρεµένο.

Ερ.

Στο;

Κ.Γ.

Στο Τζωρτζάκη.

Ερ.

Στο Τζωρτζάκη.

Κ.Γ.

Με τον Ψαρογιάννη πηγαίναµε µαζί.

Ερ.

Θέλετε να µας δείξετε ένα δείγµα πώς τα γράφετε;

Κ.Γ.

Ω! Ίντα µου λες τώρα.

Ερ.

Μια φράση;

Κ.Γ.

Τι να σου δείξω;

Ερ.

Πώς γράφετε τις νότες. Πώς κάνετε την σηµειογραφία σας.

Κ.Γ.

Πολλές φορές τα γράφω και ολογράφως. Πολλές φορές.

Ερ.

∆ηλαδή µε ονόµατα Λα, Ρε…

Κ.Γ.

Ναι, όταν βγάνω ένα κοµµάτι µε το νου µου,
(Μουρµουρίζει ένα σκοπό)
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πάω και λέω ότι αρχίζει από το Λα. Υπάρχουνε δρόµοι, τα κοµµάτια είναι
δρόµοι. ∆εν µπορείς να αρχίξεις από τη Σολ και να καταλήξεις κάπου
άλλου. Αν πιάσεις τη Σολ και πιάσεις και το τελευταίο κοµµάτι, µπορεί να
πάει µέχρι τη Ρε την ψιλή, έτσι; Πρέπει να µπεις στο δρόµο ύστερα.
Ερ.

Και όταν γράψεις τις νότες έτσι, ολογράφως που λες, πώς ξέρεις µετά πόση
αξία έχει η κάθε νότα, δηλαδή τη µελωδία…

Κ.Γ.

Είναι δρόµος. Όταν είναι συρτός ξέρω τα µέτρα, ξέρω τους χρόνους. ∆ηλαδή
πολλές φορές γράφω ένα κοµµάτι από τη Μι και καταλήγω στη Ρε την
ψιλή και λέω Μι – Ρε, τι θα παίξεις!
(Μουρµουρίζει µελωδία)
Αυτός είναι ο δρόµος του. Εκεί τώρα να ψαχτείς, αλλά είναι ορισµένες
περιπτώσεις που µπορείς να βγάλεις ένα κοµµάτι. Αυτό που παίξαµε µε το
Γιάννη, το γιατρό, το είπα και προηγουµένως, Μελαχρινέ µου κρίνε, έπαιζε
ο Γιάννης µπουλγαρί. Παίζει και µπουλγαρί, ε; Παίζει και πολύ ωραίο.
Παίζει µάλιστα και στον τελευταίο δίσκο παίζει δεύτερη φωνή.

Ερ.

Μπουλγαρί είχε εδώ το Ρέθυµνο;

Κ.Γ.

(Κάνει νόηµα καταφατικό).

Ερ.

Είχε, ε; Ναι.

Κ.Γ.

Λοιπόν και έπαιζε σαν το νησιώτικο, µα τι µελωδία ήτανε αυτή;

Κ.Ι.

Του έπαιζα ένα γνωστό παραδοσιακό τραγούδι, Μήλο µου και µανταρίνι,
δεν το θυµάµαι τώρα.

Κ.Γ.

Και του λέω, «τι είναι αυτό; που το βρήκες»; Και µου λέει «το ξέρω Θείε».
Και του λέω «µπορείς να µου πιάσεις αυτό που τραγουδάω να παίξεις»;
Λοιπόν,
(Τραγουδάει τον σκοπό)
(Χριστέ µου δώσε… )
και το έπαιξε. «Μα τι είναι αυτό;», µου λέει. «Θα το φτιάξουµε», του λέω.
Και το έπαιξε αυτός και σιγά - σιγά το φτιάξαµε. Έτσι γίνεται τα
πράγµατα. Αλλά πρέπει να είσαι ήρεµος, καταρχήν. Όταν έχεις άλλες
σκοτούρες, γι’ αυτό και οι µεγάλοι µουσικοί είναι… λέει ο συχωρεµένος ο
Καζατζάκης έλεγε, ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να παντρεύεται ποτέ. Το
λέει ο Καζατζάκης. Για να δώσει ό,τι µπορεί να δώσει δεν πρέπει να έχει
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άλλες σκοτούρες, τίποτα, τίποτα. ∆ιότι όταν εγώ παντρευτώ και το
οικονοµικό δεν πάει καλά και το παιδί θέλει γάλα ή το αντίθετο είναι η
γυναίκα διαφορετική και σου λέει γιατί άργησες, γιατί κάνεις αυτό, φεύγει
το πράγµα.
Ερ.

Τώρα µια που µιλάτε γι’ αυτό το θέµα, ένας λυράρης ήτανε περιζήτητος
γαµπρός ή φοβόταν ας πούµε…

Κ.Γ.

Εκείνα τα χρόνια;

Ερ.

Ναι.

Κ.Γ.

Α! Παναγία µου. Κρατούσαµε τη λύρα και πηγαίναµε µέσα στα στενά για
να µην µας θωρούνε οι ανθρώποι γιατί ντρεπόµασταν.

Ερ.

Ντρεπόσασταν;

Κ.Γ.

Ναι, βέβαια. Λέει λυράρης αυτός…

Ερ.

Τι ήτανε υποτιµητικό δηλαδή;

Κ.Γ.

∆εν άρεσε στον κόσµο ο λυράρης.

Κ.Ι.

Στις αρχές, όµως.

Κ.Γ.

Στις αρχές, στις αρχές.

Ερ

Για ποια χρόνια µιλάµε τώρα;

Κ.Γ.

Αυτό που σου λέω µετά την απελευθέρωση, ‘47-‘48-‘49-‘50, µέχρι και το
’55, µπορώ να σου πω. Ίσως και πιο ύστερα.

Κ.Ι.

Να σας πω τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει και συγνώµη που διακόπτω, στο
Ηράκλειο µέχρι το ‘50… κοιτάζανε άλλα πράγµατα. Γι’ αυτό το λέει ότι
ήτανε, αισθανόταν περίεργα γιατί ήτανε κάτι πολύ χωριάτικο…

Κ.Γ.

Στο νοµό Ηρακλείου υπήρχε πιο πολύ βιολί. Λύρα επαίζαµε µε το
συχωρεµένο το Ξυλούρη κοπέλια µε τα κοντά παντελόνια στο Καµαράκι σ’
ένα καφενείο που ήταν µια θεία του και κοιτάζανε τη λύρα και λέγανε
«ίντα είναι αυτό»; ∆εν την ξέρανε τη λύρα. Σε ορισµένα χωριά µόνο σε
ορισµένα ριζίτικα, όπως ο Κρουσώνας, στις Πάνω Ασίτες και στις Κορυφές
λίγο, λίγο. Όταν έπιανες πεδιάδα ήτανε κάποια δυνατά βιολιά.

Ερ.

Για πες µερικά ονόµατα.

Κ.Γ.

Ήτανε εγώ ήξερα τον Ηρακλή, τον Σταυρουλάκη έναν, τον Καλογεράκη
δύο, αυτοί ήτανε δυνατά βιολιά, ήτανε και πολλά… δεν θυµάµαι. Αυτοί οι
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δύο ήτανε τροµεροί. Τώρα έχουνε τον Αβησσινός, τώρα είναι καλός ο
Κώστας ο Βασιλάκης.
Λ.Ε.

Και ο Γιώργης ο Βασιλάκης.

Κ.Γ.

Ο γιος του.

Λ.Ε.

Ο αδερφός του.

Κ.Γ.

Ναι. Ο αδερφός του, ο πατέρας του.

Λ.Ε.

Του Στέλιο του Βασιλάκη, ο πατέρας.

Κ.Γ.

Α, του Στέλιου ο πατέρας. Ναι.

Ερ.

Προηγουµένως είπατε κάτι, ότι είχε βιολιά και δεν είχε λύρες, δηλαδή η
λύρα ήτανε πιο υποτιµητικό ας πούµε να την παίζεις;

Κ.Γ.

Όταν κατέβηκα τη πεδιάδα για πρώτη φορά πήγα στα Ασµάρι, σε ένα
χωριό στην πεδιάδα. Έχω ένα φίλο τον λέγανε Σταθάκη, ο πατέρας του
ήτανε λαδέµπορας και από κει… και µου λέει «πώς να το κάνουµε ρε
Γιώργη να έρθεις να παίξεις εκεί πέρα φέρε τη λύρα και εγώ» µου λέει
«αναλαµβάνω». Και πάει και ενοικιάζει το κοινοτικό µαγαζί. Το νοίκιασε
150 δρχ. Από τη χαρτούρα θα τα δώσουµε µόνο και µόνο για να βάλω τη
λύρα µέσα.

Ερ.

Αν παίζατε βιολί θα ήτανε πιο εύκολο;

Κ.Γ.

Εκείνη την εποχή, ναι. Γιατί εκείνη την εποχή δεν παίζαµε κρητικά. Αν
παίζαµε από τις 8:00 η ώρα µέχρι… όχι από τις 8:00, µετά την εκκλησιά
από το πρωί, 10:30- 11:00 η ώρα αρχινούσαµε, βράδιαζε ο Θεός την ηµέρα
και ούτω κάθε εξής και δώστου πάλι. Αν παίζαµε δώδεκα - δεκατρείς ώρες
όργανο, επαίζαµε ζήτηµα να παίζαµε µία ώρα, δύο ώρες κρητικά. Μετά
ευρωπαϊκά.

Ερ.

Τι παίζατε;

Κ.Γ.

Ευρωπαϊκά.

Ερ.

Βαλς;

Κ.Γ.

Βαλς, ταγκό, τέτοια.

Ερ.

Φοξ - τροτ;

Κ.Γ.

Πώς;

Ερ.

Φοξ- τροτ;

Ερ.

Φοξ, φοξ.
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Κ.Γ.

Φοξ ανγκλαί. Κάτι τέτοια. Ύστερα βγήκε η σάµπα βγήκε η… Πολλά.

Ερ.

Και η λύρα έπαιζε τέτοια πράγµατα;

Κ.Γ.

Αν τα έπαιζε; Να σου παίξω εγώ Βαλς τα Κύµατα του ∆ουνάβεως να
τρελαθείς.

Ερ.

Καλαµατιανά έπαιζαν τότε;

Κ.Γ.

Ώχου. Πολλά καλαµατιανά έχω γράψει. Λοιπόν, τι γίνεται! Για να
βγάλουνε λεφτά τότες εµείς επαίζαµε ευρωπαϊκά. Τι γινότανε; Παίζαµε
ταγκό και τι κάνανε τότε οι ανθρώποι. Χόρευε τη ντάµα του και περνούσε
από το όργανο και έβανε, δίφραγκο, τάληρο, ψιλά, αλλά χορεύανε εκατό
ζευγάρια. Τα εκατό ζευγάρια που χορεύανε και από δίφραγκο να έβαναν
ήταν 200 δρχ. 200 δρχ. δεν τα βγανες στα κρητικά όλη νύχτα, δεν τα
έβγανες. Ήτανε καλά τα λεφτά.

Ερ.

Το λέγατε και Ντάµα - µπουφέ;

Κ.Γ.

∆εν το λέγαµε εµείς. Το λέγανε οι ανθρώποι. Και Ντάµα- µπουφέ. Και
‘παιρναν τις σοκολάτες και τα λουκούµια ο καφετζής, δεν υπήρχε τραπέζι
µε µπύρες, µε πιοτά δεν υπήρχαν τέτοια πράγµατα, φαγητά και τέτοια.
Κατάλαβες; Και πάµε λοιπόν και παίζει ο Ηρακλής στο Ασµάρι. Εγώ τότε
νεαρός, τότε είκοσι ενός, είκοσι δυο χρονών δεν θυµούµαι αν είχα γράψει
τότε σας, αλλά έπαιζα καλά ευρωπαϊκά. ∆εν ήµουνα τέλειος αλλά έπαιζα
καλά. Ο Ηρακλής έπαιζε πολύ ωραία ευρωπαϊκά, στο βιολί τα αποδίδει
καλύτερα. Αλλά είχα ένα λαουτιέρη τον Τζαγκαράκη και αυτός ήτανε
τροµερός εκείνη την εποχή. Αυτός είχε ένα λαουτιέρη που δεν έπαιζε άλλο
πράγµα, µπούµπα, µπούµπα, µπούµπα. Και εγώ νέος θα τραβήξει αν πάρεις
την νεολαία τελειώνει µετά. Τελειώνει η ιστορία ύστερα. Το πρωί που
φεύγαµε µου λέει ο Ηρακλής, ο συγχωρεµένος, µου λέει «πλήρωσε το µου
το εισιτήριο γιατί δεν έχω να το πληρώσω, στο λεωφορείο µέσα».
Σαρώσαµε. Εκεί πρωτοµπήκε η λύρα στη πεδιάδα. Και τρώει το δεύτερο
χτύπηµα σε ένα χωριό στο ∆ραπέτι που έπαιζα εγώ, ο Μαρκογιαννάκης ο
Λάµπης, µε τον αδερφό του τον Βαγγέλη που είναι στην Αµερική, όχι τον
Βαγγέλη, τον Χαραλάµπη, ο Σηφογιώργης και ο Ξυλούρης, σε ένα χωριό
το ∆ραπέτι που δεν είναι εκατό οικογένειες και έπαιζε και αυτός. Εκεί
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τρώει δεύτερο χτύπηµα και έτσι άρχισε και έφευγε το βιολί. Όχι ότι δεν
µου άρεσε το βιολί, προς Θεού, θέλω να πω ότι δεν ξέρανε τη λύρα.
Ερ.

Το βιολί τότε στο γλέντι τι έπαιζε;

Κ.Γ.

Όλα. Ό,τι παίζει… όλα, όλα.

Ερ.

Περισσότερο;

Κ.Γ.

Όλοι ευρωπαϊκά παίζαµε. Όλοι. Και οι λυράρηδες. Βέβαια.

Ερ.

Τα δυο λαούτα εσείς θέλετε να παίζουν ας πούµε µελωδία;

Κ.Γ.

Εκεί έχουµε ένα πρόβληµα. Αν πάρεις δυο καλά λαούτα είσαι πάτος. Ο
λυράρης.

Ερ.

∆ηλαδή;

Κ.Γ.

∆εν θέλω να κατηγορήσω τώρα, οι νέοι κάπως γίνεται. Για να παίξεις
ακόρντα σωστά ή δεύτερη φωνή πρέπει να είσαι µεγάλος τεχνίτης. Και δεν
τα ξέρουνε. Και τι κάνουµε τώρα; Σολάρουνε και τα δύο. Μα σολάρει και η
λύρα και κάνουµε µια τρύπα στο νερό. Τίποτα. Άµε τώρα να πεις του ενός
λαούτου «πιάσε µερικά ακόρντα» αλλά σολάρει, δεν το δέχεται. Πρέπει
λοιπόν να πάρεις ένα καλό λαούτο να σολάρει και το δεύτερο να σου κρατεί
µερικά ακόρντα, αφού δεν µπορείς να βρεις καλύτερο, γιατί αν είναι καλό
να παίζει δεύτερη φωνή ή ακόρντα καλά δεν πάει δεύτερο. Με κατάλαβες;

Ερ.

Το θεωρεί υποτιµητικό, δηλαδή;

Κ.Γ.

Ναι, ναι. Και εδώ έχουµε το αντίθετο. Εδώ στην Κρήτη έχουµε το
αριστερό λαγούτο πρώτο, ενώ αντιθέτως όλες στις ορχήστρες του κόσµου,
είναι το δεξιό όργανο, πρώτο. Βλέπεις στα λαϊκά, το δεξιό όργανο είναι
πρώτο. Από ‘δω. Κι εδώ πάµε το αντίθετο. Γιατί παίζανε µε ένα λαούτο και
επειδή η λύρα, παίζαµε στη µέση και πήγαινε το δοξάρι έτσι, δεν µπορεί να
αν κάτσεις εδώ ο λαουτιέρης θα είναι το κεφάλι του, το λαούτο εδώ.
Καθόταν λοιπόν από δω και είναι το κουφάρι από δω το σκάφος… το χέρι
του λαούτου πήγαινε πέρα. Για να µην εµποδίζει το λυράρη. Κι έτσι από
τότε καθιερώθηκε, αλλά τώρα δεν σηβάζεις δύο κάλους λαουτιέρηδες να
τση πάρεις δεν γίνεται, δεν µπορείς να παίξεις. Αυτά είναι. Είναι πολλά τα
αίτια ο γιατρός και η εµπλοκή είναι µία. Τα παιδιά εντάξει, ό,τι θέλουνε
κάνουνε.
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Ερ.

Γιώργο, πες µου αν σου δίνανε αυτή τη στιγµή µια εξουσία και σου λέγανε
«µπορείς να πάρεις όποιο µέτρο θέλεις προκειµένου να αντιµετωπιστεί
αυτή η κατάσταση για να διορθωθούν ορισµένα πράγµατα σχετικά µε τη
δισκογραφία, σχετικά µε τους στίχους που βάνουν στα τραγούδια», αν … να
σου φέρω ένα παράδειγµα, αν πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει λογοκρισία
π.χ. στο στίχο τι θα έκανες;

Κ.Γ.

Και στη µουσική. Λογοκρισία υπήρχε µέχρι το 1900… που ξέρει ο
Μανόλης, µέχρι το 1969 – ‘70, για να γράψω δίσκο µε έβγανε η εταιρεία η
Οντεόν, στον πρώτο µου δίσκο, και στο δεύτερο µε έβγαλε ακρόαση και µε
άκουγε ο συχωρεµένος ο Περιστέρης, ένας µεγάλος µουσικός, τον είχε η
Οντεόν αρχιµουσικό και έβγανε όλα τα συγκροτήµατα.

Ερ.

Το µικρό του Περιστέρη;

Κ.Γ.

Θα σε γελάσω τώρα.

Κ.Ι.

Ο περίφηµος συνθέτης. Πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Νοµίζω ότι ήταν
ένα Σπύρος Περιστέρης.

Κ.Γ.

Μπράβο.

Ερ.

Αυτός που ήτανε και στη Μητρόπολη;

Κ.Γ.

Όχι αυτός.

Κ.Ι.

Αυτός πρέπει να ήτανε παλιός συνθέτης.

Κ.Γ.

Αυτός έπαιζε όλα τα όργανα του κόσµου. Για να το λένε αρχιµουσικό και
τον είχε η εταιρεία η Οντεόν µόνο στο στούντιο ‘κει για να βγάνει όλα τα
συγκροτήµατα, όχι µόνο τα κρητικά. Εγώ πήγα και περίµενα να βγω
ακρόαση και έβγαινε πρώτα ο Ζαγοραίος, ο Περπινιάδης και µετά ήµουνα
εγώ. Το ’69 - ‘70 που βγήκε η Πανιβάρ η εταιρεία, ελάτε – ελάτε συνεχώς
ελάτε να γράψετε.

Λ.Ε.

Μέχρι το ‘79 ήτανε η λογοκρισία.

Κ.Γ.

Όχι Μανόλη µου. Το ‘72 γράφαµε.

Λ.Ε.

Το ‘75 έγραψα το µικρό δίσκο το δικό µου 45 στροφών και θυµάµαι τις
νότες του ∆ιακογιώργη, σαντούρι.

Κ.Γ.

Όχι, όχι αυτό. Λογοκρισία ήτανε… µουσικός για να σε κρίνει η εταιρεία.

Λ.Ε.

Για τους στίχους, για τη µουσική είπε ο γιατρός.
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Κ.Γ.

Εγώ είπα ότι οι εταιρείες για να γράψεις όταν έβγανες τον πρώτο δίσκο,
ανάλαβα εγώ. Και µου λέει η εταιρεία «τι γράφεις;», του λέω «θα
πουλήσει» και έγραψε τον πρώτο δίσκο. Λαουτιέρης γράφαµε εµείς και του
λέω «παίξε, γράψε ένα κοµµάτι». Και γράφει ένα δισκάκι µικρό.

Ερ.

Ποιος αναλάµβανε όλη αυτή τη διαδικασία;

Κ.Γ.

Εγώ ήµουνα υπεύθυνος, είχα την πέραση τότε σας στην Φίλιπς. «Εγώ
υπεύθυνος», λέω και το γράφει. Και καλό, ωραίο κοµµάτι.

Ερ.

∆ηλαδή πιστεύεις ότι έπρεπε να υπάρχει λογοκρισία στο στίχο.

Κ.Γ.

Ναι. Και στον στίχο.

Ερ.

Στη µουσική;

Κ.Γ.

Και στη µουσική.

Ερ.

Θα ήθελες ας πούµε να απαγορεύσεις κάποια όργανα που βάζουνε στα

σχήµατα τα
διάφορα;
Κ.Γ.

Στις δισκογραφίες, εντάξει, χρειάζεται.

Ερ.

Στα κέντρα;

Κ.Γ.

Ναι, στα κέντρα. Στη δισκογραφία µπορείς να το βάλεις το άλλο όργανο
αλλά όχι µε πρώτο ρόλο. Να το βάλεις σε µια ατάκα, να το βάλεις κάπου σε
µια ανταπόκριση εντάξει, αλλά τον πρώτο λόγο να τον έχει η λύρα και το
λαούτο. Στα κέντρα διαφωνώ.

Ερ.

Μάλιστα.

Ερ.

Μέσα ακούσαµε και παίξατε διάφορους σκοπούς και µέσα σ’ αυτούς παίξατε
και αυτό που είπατε να κάνουµε και µια γκάµα τώρα και βάλατε συρτά,
κοντυλιές, και γυρίσατε σε πεντοζάλη και γυρίσατε σε ασκοµαντούρα κ.τ.λ.

Κ.Γ.

Ναι. Ξέρουνε την ασκοµαντούρα, µπλέξαµε µε µουσικούς γιατρέ,
χαθήκαµε.
(Γελάει)

Ερ.

Αυτό πότε το πρωτοαρχίσατε να το κάνετε; Πόσα χρόνια τώρα το κάνετε;

Κ.Γ.

Το έγραψα για πρώτη φορά το… µε το Ψαρογιάννη στις «Καινοτοµίες» το
‘87.

Ερ.

Σε δίσκο το γράψατε;

Κ.Γ.

Σε δίσκο, σε δίσκο.
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Ερ.

Με τίτλο «Καινοτοµίες»;

Κ.Γ.

Ναι.

Ερ.

Μάλιστα.

Ερ.

Και βάλατε τα ίδια συρτά που παίξατε και µέσα;

Κ.Γ.

Άλλα. Τον Αποκόρωνα που δεν τον επαίξαµε επαέ, αλλά ο Αποκόρωνας
αφού ξέρετε µουσική κατάλαβα ότι κάτι του λείπει, δηλαδή ποιο λείπει;
∆εν µπορεί να κολλήσει το πρώτο µέρος µε το δεύτερο. Εγώ έκαµα…
πρόσθεσα, πώς να στο πω τώρα, µια…
(Τραγουδάει το σκοπό)
… και µπαίνω πάλι στο πρώτο µέρος. Έλειπε, έλειπε. Αυτός θα την βρει
την αξία του γιατί είναι διαχρονικός δίσκος, αυτός, έχει διαχρονικά
κοµµάτια.

Ερ.

Πώς και αποφασίσατε να συνδέσετε έτσι, διαφορετικά κοµµάτια: τα συρτά
µαζί µε τις κοντυλιές;

Κ.Γ.

Κοίταξε, όταν βγεις σε ένα κέντρο και είναι µέσα πεντακόσιοι - χίλιοι
ανθρώποι και πρέπει κάτι να παίξεις, δεν µπορείς να παίξεις… θα παίξεις το
λαούτο, θα παίξει άλλο ένα, µετά πρέπει να παίξει και η λύρα, ε, θα πεις
και ένα ριζίτικο, µαλακό βέβαια, επιτραπέζιο και λοιπά, όχι Ξαστεριά να
φουντώσει ο άλλος αφού τρώνε οι ανθρώποι. Και µετά πρέπει να παίξει
κάτι. Πρέπει να παίξεις αργά κοµµάτια, µαλακά αλλά να µην παίξεις τρία
λεπτά που κρατάει ένα κοµµάτι και να κόψεις µετά, εκειά είναι κρύο,
είναι… δεν περνάει να κόψουµε να αρχίσουµε άλλο, δεν είναι ωραίο. Παίξε
λοιπόν µια γκάµα εκεί πέρα, συρτά να βάλεις κοντυλιές λίγο – λίγο, λίγο –
λίγο, µην τόνε χορτάσεις τον άλλον αµέσως και δώστου στο τέλος και
βλέπεις αµέσως τον κόσµο και φουντώνει και λες τώρα είναι καλά για
χορό, πάµε, τώρα. Τους σηκώνεις όλους.

Ερ.

Αυτή τη γκάµα όταν την παίζετε τη χορεύουνε;

Κ.Γ.

Όχι βέβαια.

Ερ.

Είναι για ακουστικό µόνο.

Κ.Γ.

Αυτό είναι ακουστικό, ακουστικό, αυτό είναι ακουστικό. Την αρχή που
τρώει ακόµα ο κόσµος.

Ερ.

Μαζί µε κοντυλιές, ας πούµε;
30

Κ.Γ.

Ναι, όλα µαζί.

Ερ.

Το αντίθετο να δέσετε πρώτα κοντυλιές - πεντοζάλη και να πάτε µετά
συρτό;

Κ.Γ.

∆εν γίνεται. Από το γρήγορο να πας αργά δεν γίνεται. Από το αργά πας
γρήγορο, από το γρήγορο να γυρίσεις πίσω; Πρέπει να παίζει ένα όργανο
και πάλι θα χάσει.

Ερ.

Παρατηρούσαµε µέσα ότι σας αρέσει να παίζετε κάποιους σκοπούς λίγο πιο
αργά από ό,τι σας πήγαιναν ίσως τα λαούτα.

Κ.Γ.

Παίξαµε λίγο αργά, όλα αυτά τα κοµµάτια είναι αργά, ακουστικά. ∆εν
επαίξαµε χορευτικά.

Ερ.

Έχει σηµασία δηλαδή η ρυθµική αγωγή το πόσο γρήγορα θα το πάτε;

Κ.Γ.

Βέβαια. Όταν χορεύει δεν µπορείς να του παίξεις αργά. Πρέπει να του
παίξεις… κι αυτά µπορεί να τα παίξεις και γρήγορα, αλλά δεν έχουνε την
ίδια απόδοση. Το κάθε κοµµάτι γεννιέται µε το… πώς να το πω τώρα;
Γεννήθηκα Γιώργης, Γιώργης, τελείωσε βαφτίστηκα Γιώργης.

Κ.Ι.

Όταν έχει και πολύ µελωδία ένα τραγούδι και να το παίξεις γρήγορα δεν
προλαβαίνεις, ειδικά στο λαούτο. Έχει µια µεγάλη κλίµακα, οι αποστάσεις
είναι µεγάλες αναγκάζεσαι να µην παίζεις ολόκληρες τις νότες και όλες
αυτές τις νότες για να προλάβεις το χρόνο. Και αυτό είναι άλλο
µειονέκτηµα…

Κ.Γ.

Και ύστερα όπως λέει και ο γιατρός στο γρήγορο, στο συρτό το γρήγορο ο
τραγουδιστής είναι σκοτωµένος όσο καλή φωνή και να έχει. Όσο καλή
φωνή και να έχει δεν προλαβαίνει…

Κ.Ι.

Ούτε χρώµα να βάλει στη φωνή.

Ερ.

Τα συρτά του Ροδινού, ας πούµε;

Κ.Γ.

Όποιος εντάκαρε να τραγουδήσει έσπασε τα µούτρα του, που λέµε.
Σκοτώθηκε.

Ερ.

Τα παίζετε γρήγορα ή προς το αργό;

Κ.Γ.

Αργά. Εγώ αν τα παίξω δυο, τρία κοµµάτια που έπαιξα θα τα παίξω έτσι
αργά. Και µετά µπαίνω στο γρήγορο, άµα θενε να σηκωθούνε µε Ροδινό θα
το παίξω έτσι λίγο - λίγο πιο γρήγορο. Και µετά βλέπω… θέλει αλλιώς το
πράγµα. Μπαίνω σε άλλα κοµµάτια που είναι πιο ζωηρά, πιο… ∆εν
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χορεύουνε αυτά τα πράγµατα. Άµα τα παίξεις γρήγορα δεν είναι Ροδινός, αν
το παίξεις γρήγορα είναι ο Πρώτος συρτός, αφού ξέρετε από µουσική. Έτσι
δεν είναι;
Ερ.

Έχει κάποια διαφορά.

Κ.Γ.

Πολύ λίγο πράγµα, πολύ λίγο. Ο Ροδινός βάνει ηµιτόνια, ο Πρώτος συρτός
δεν έχει. Αν και εγώ τα δουλεύω πολύ τα ηµιτόνια. Και στον Πρώτο συρτό
τα δουλεύω, αλλά… Μια φορά, είναι ο συχωρεµένος ο Μουντάκης στο
µαγαζί φίσκα το µαγαζί, αλλά είναι φτιαγµένος. Λέω στα παιδιά «παίξε
µωρέ ένα κοµµάτι να κατεβώ να τον συγχαρώ». Μπαίνει µέσα, τόνε παίρνω
τόνε βάνω στην κουζίνα του κάνω ένα καφέ. «Που φτιάχτηκες, µωρέ;», του
λέω, «τι είναι αυτό»; Καθισµένος ο κόσµος µόλις τον είδε, τον λέω ήρθες
το χειροκρότηµα σας να βάλουµε τον Κώστα τον Μουντάκη να µας παίξει
µια κοντυλιά. Και βγαίνει απάνω και παίζει δυο - τρία κοµµάτια, όλα δικά
του κοµµάτια, λάθος, λάθος. Και του λέω «τι έπαιξες εδώ, µα τι έπαιξες»;
«Γιατί;», µου λέει. «Μωρέ τα κοµµάτια σου έπαιξες λάθος». Και µου λέει
«και αυτό τέχνη είναι».

Ερ.

Εσείς τι εννοούσατε λάθος; ∆ηλαδή τι έκανε και ήταν λάθος;

Κ.Γ.

Παραφωνίες, έβανε, έβγανε… όχι να φύγει από το χρόνο αλλά πατούσε
αλλού, άλλα. Μεθυσµένος ήτανε. Του λέω «γιατί;», του λέω. «Και αυτό
τέχνη είναι», λέει αυτός. «∆ηλαδή»; «Άκου ρε Γιώργη», µου λέει, «αφού
έπαιξα τα δικά µου κοµµάτια και τα έπαιξα έτσι, σου λέει ο κόσµος έτσι θα
είναι αφού τα παίζει ο Μουντάκης έτσι είναι». «Βρε Γιώργη» µου λέει
«προβαδίζει το όνοµα. Κι είτε καλά παίξω είτε κακά, προβαδίζει το όνοµα».
Ξύπνιο.

Ερ.

Πότε γνωριστήκατε µε τον Κώστα Μουντάκη;

Κ.Γ.

Στον πρώτο µου δίσκο. Ήρθε στο στούντιο, ο Θεός να τον συγχωρέσει.
Ήτανε να γράψω και εγώ φοβούµουνα και πήγα στου Χαιρέτη την ταβέρνα
και έπαιζενε ο Σκορδαλός µε τον Μαρκογιάννη και ήτανε και ο Κλάδος
παρέα κι είχενε γράψει εκείνη την ηµέρα ο Κλάδος. Του λέω… (λέει ο Λ.
Κλάδος, αφήνει να εννοηθεί) «να έρθει και ο Μουντάκης». Του λέω «αύριο
γράφω». Λέει «µπράβο Γιωργιό», µου λέει… «ναι», του λέω «αλλά
φοβούµαι». «Εγώ θα ‘ρθω στο στούντιο, µην φοβάσαι». Ο Θεός να τον
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συγχωρέσει και ήρθε βέβαια. Και καθότανε και µου έκανε ετσέ, εντάξει,
καλά πάµε. Εγώ βέβαια ίδρωνα. Μα από το φόβο µου από τον ιδρώτα και
είχα γίνει παπί. Γλιστρούσε η λύρα, γλιστρούσε το δοξάρι, Παναγία µου να
τελειώσω δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πράµα. Να φύγω από έπα εµέσα.
Λάθος. Πάµε το δεύτερο. ∆εν ήτανε όπως ήτανε τα µαγνητόφωνα και πάµε
να το ξαναγράψουµε και τίποτα και… ή τρεις φορές και µετά τελείωνε. Έλα
µετά από έξι µήνες. Να κάνεις πρόβα να το δέσεις καλά και να έρθεις.
Ερ.

Με δύο λαούτα κάνατε την πρώτη ηχογράφηση;

Κ.Γ.

Με ένα. Και πολύ ήτανε.

Ερ.

Τον πρώτο δίσκο τον κάνατε µε ένα λαούτο…

Κ.Γ.

Και µε ένα µικρόφωνο. Έτσι. Εκεί καθόµουνα εγώ και είχαµε ένα
µικρόφωνο και τραγουδούσαµε εσκύφταµε έτσι λίγο - λίγο και ούτω κάθε
εξής. Και έπαιρνε το λαούτο και έπαιρνε και τη λύρα. Λοιπόν στο τρίτο µου
άλµπουµ την ώρα που έκανα µπαµ! Σπάει η Σολ. Και χαχαλιάζει όπως
έκανε το λαούτο µπαµ, µπουµ. Και µου λέει ο συχωρεµένος ο
Κανελλόπουλος «µπράβο Γιώργη», µου λέει «είσαι πολύ ξύπνιος. Άρπαξες
τη λύρα µου λέει να µην κουστεί» γιατί όταν σπάσει αν πήγαινα στη Ρε…
Και γροίκας µια παραφωνία είχε σηκώσει και ακούστηκε µόνο το λαούτο.
Και ακούγεται «τικ» και µου λέει «το πρόλαβες», µου λέει ο Μουντάκης.
«Το πρόλαβες… Μπράβο». Και ύστερα ο συχωρεµένος ο Σκορδαλός όταν το
άκουσε το κοµµάτι στο δίσκο µου λέει «Γιωργιό συγχαρητήρια. Είσαι πολύ
καλός. Πάρα, πάρα πολύ καλός». Είχαµε έναν στα Ανώγεια Στραβό και
γεννήθηκε τυφλός. Και τον φωνάζανε Στραβό, Πασπαράκης. Και χωρίς να
δει τώρα το δοξάρι µου εµένα, χωρίς να δει, λέει «ρε Γιωργιό, µου αρέσει το
δοξάρι σου». Πώς το καταλάβαινε; Μα τυφλός να το πει αυτό!

Ερ.

Το Σκορδαλό πότε τον γνωρίσατε;

Κ.Γ.

Άµα κάνω την ιστορία τώρα… εν ολίγοις θα σου κάνω µια ιστορία. Τον
Σκορδαλό τον γνώρισα το ‘53 – ‘54. Πήγα µια φορά να παίξω µε τον
Ξυλούρη στην Μπόµπια. Σε ένα γάµο, παντρευότανε ένας Ανωγειανός,
Σταυρακάκης, και είχε πολλούς Ανωγειανούς καλεσµένους. Αλλά το χωριό
δεν είχε αίθουσες µεγάλες. Και ήτανε ένα καφενείο δυο φορές τόσο και
ήτανε καλεσµένος στο γάµο ο Κλάδος. Και την µέρα τώρα, τότε πρωτόδαµε
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εµείς και λαούτο. Ήρθε µε τον Μαρκογιάννη και τον Καστελολευτέρη.
Θωρώ εγώ το λαούτο, «τι είναι µωρέ τούτο», ναι. Και τότε είδαµε και τη
λύρα τη σηµερινή.
Ερ.

Τη µεγαλύτερη εννοείτε;

Κ.Γ.

Εγώ είχα µια λύρα τότες σας, µε τρεις πύρους από πίσω χωρίς γλώσσα.

Κ.Ι.

Μικρό λυράκι.

Κ.Γ.

Ναι. Και το καλοκαίρι τη χτυπούσαµε από πίσω γιατί φυρούσε και
ξεφτούσε. Και ένα µαντολίνο και το κουρδίζαµε µην ρωτάς πώς κουρδίζαµε.

Ερ.

Συγνώµη που διακόπτω και ο Στραβός είχε λυράκι µικρό;

Κ.Γ.

Ναι.

Ερ.

Και εκείνος έπαιζε µικρό λυράκι.

Κ.Γ.

Όλοι παίζαµε τότες σας. Λοιπόν έρχεται ο Κλάδος κατά τση 5:00 η ώρα
και του βάζουν στη µέση το τραπέζι και βάνουν ένα µικρόφωνο και βάνουν
και ενισχυτή και βλέπω και µεγάφωνα. Ίντα µωρέ ήτανε τούτανε; Και
καθόµασταν σε µια γωνία καµιά δεκαπενταριά Ανωγειανοί και µας είχανε
γιεµώσει λεφτά. Θωρεί ο Λεωνίδας τα λεφτά και µας λέει «φύγετε από δω,
µπρος». Εµείς βέβαια προφυλαχτήκαµε. Αλλά αυτός ήτανε βέβαια
καλεσµένος στο γάµο και ο τρόπος που µας το είπε θιχτήκαµε. Πήραµε τη
λύρα το µαντολίνο, τα βάλαµε στις βούριες, στη σακούλα και καθίσαµε εκεί
σε µια γωνιά και καθίζει. Και αρχινά:
(Τραγουδά το σκοπό)

Κ.Ι.

Ο Σκορδαλός ήτανε αυτός…;

Κ.Γ.

Ο Κλάδος. Εµείς πρώτη φορά ακούγαµε ακούσµατα άλλα πέρα από τα
Ανώγεια. Παναγία µου και όσο τον εµισούσα και έλεγα «Θεέ µου και δίνε
το δύναµη να παίζει τη λύρα». Πού να πάµε να κοιµηθούµε εµείς. Έτσα
καιόµουνα σε µια γωνιά και που ξηµέρωσε. Γυρίζει το πράµα και γυρίζει,
και γυρίζει, και γυρίζει και γράφω το Τσάκι τσάκι το ‘60-61 δεν θυµούµαι.
Και γίνεται σουξέ, να ο Καλοµοίρης απάνω. Έχει κόψει αυτός τη λύρα το
‘62-63 και κάνει επέκταση στο ζαχαροπλαστείο, έχει ένα ζαχαροπλαστείο
στις Μοίρες και κάνει επέκταση του µαγαζιού. Και θέλει να κάµει
εγκαίνια. Και µε παίρνει τηλέφωνο και µου λέει «Γιώργη έτσι και έτσι».
Παίρνω και εγώ τον Μανιά και πάµε. Και γιεµώζει η πλατεία στις Μοίρες,
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δεν ξέρω αν ξέρετε τα χωριά αυτά, φίσκα. Κόσµος. Το πρωί µου λέει «ίντα
χρωστούµε εδά»; Κάτσε να σου κάνω µια ιστορία. Μια φορά του λέω ήτανε
δυο περιηγητές, ένας περιηγητής και γύριζε έτσι τα χωριά και από δρόµο
σε δρόµο δεν υπήρχανε τα µέσα βρίσκεται σε µια εξοχή και χάνει τον
προσανατολισµό του και βρέχει και χαλά ο κόσµος. Ίντα θα γενώ επαέ,
νύχτα, µια στιγµή θωρεί ένα φωτάκι και λέει θα πάω εκεί σε αυτό το φως.
Κοιτάζει το φως… «Μα ίντα θες να πεις µωρέ Γιωργιό, λέει ο Μανιάς». Του
λέω «γροίκα». Και χτυπά την πόρτα και ανοίγει ένας, ένας δράκος.
Ερ.

Τι ήτανε;

Κ.Γ.

∆ράκος. Λέει «καλώς τον, έλα µέσα». Μπήκε και αυτός µέσα. Ο δράκος
είχε ένα κουτάλι, ένα µαχαίρι, ένα πιάτο, µια καρέκλα και ένα κρεβατάκι
µόνο. Και του λέει µε αυτά που έχω θα σε φιλοξενήσω. Ό,τι έχουµε θα
τρώµε, µια κουταλιά εγώ µια εσύ. Και τον εβάνει φωτιά και τον ζεσταίνει
τον άνθρωπο και τον εστεγνώνει και του βάνει το πιάτο και έτρωγε µια
κουταλιά ο δράκος, µια αυτός και ούτω κάθε εξής. Και γυρίζει τη νύχτα ο
περιηγητής και λέει του δράκου, «∆ράκο γύρισε από την άλλη µεριά γιατί
µυρίζουνε τα χνώτα σου». Ο δράκος δεν µίλησε, γύρισε από την άλλη µεριά,
το πρωί σηκώθηκε ο περιηγητής να φύγει. Μου λέει ο Λεωνίδας «µα ίντα
είναι αυτά που µου λες τώρα»; «Γροίκα µα τελειώνω». Και του λέει ο
δράκος πριν φύγεις πιάσε εκείνο το µαµάρι, το τσεκούρι, πιάστο του λέει
γιατί αλλιώς θα σε φάω. Τι να κάµει ο περιηγητής πιάνει το τσεκούρι
γυρίζει στην πλάτη και του λέει παίξε µου µια να χωστεί όλο το µανάρι,
όλο το τσεκούρι, στην πλάτη Και του παίζει µια και καρφώνεται όλο το
µανάρι. Φύγε εδά του λέει. Αλλά µε το γύρισµα του χρόνου θα ‘ρθεις την
ίδια µέρα εδώ. Γιατί αν δεν ‘ρθεις να σε δω όπου και να είσαι θα ‘ρθω να σε
φάω. Και µε το γύρισµα του χρόνου πήγε ο άνθρωπος. «Καλώς τον», του
λέει. «Κάτσε», του λέει. Και καθίζει και του λέει «θωρρείς πράµα επαέ που
µου έπαιξες την τσεκουριά;», «όχι δεν φαίνεται τίποτα». «∆εν φαίνεται µα
τίποτα τίποτα»; Λέει «τίποτα». «Η τσεκουριά έσβησε. Η λέξη που µου
είπες ότι µυρίζουνε τα χνώτα µου δεν έσβησε». «Και πού θες να
καταλήξεις», λέει ο Λεωνίδας. «Θυµάσαι του λέω δυο κοπέλια που τα
πρόσβαλες στο τάδε µαγαζί, δεν τον είπες άντε φύγετε από ‘δω πέρα – πέρα;
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Πες τους, ‘παιδιά σας παρακαλώ ήρθα και εγώ η δουλειά µου είναι µε
όµορφο τρόπο’». «Ναι», µου λέει «ήτανε δυο κοπέλια εκεί πέρα, παίζανε και
δεν αφήνανε. «Ξέρεις ποια ήτανε τα κοπέλια αυτά», του λέω. Λέω «εγώ
ήµουνα και ο Ψαρονίκος ο Ξυλούρης». «Σώπα ωρέ» µου λέει. «Εγώ» του
λέω «ήµουνα ο ένας και ο Ψαρονίκος ο Ξυλούρης ο άλλος. Και δεν θέλω
φράγκο». «Μία», του λέω «δεν θέλω. Αλλά άλλη φορά άµα πεις κακή
κουβέντα πες την καλή». Και ο Λεωνίδας είναι ένας µεγάλος µουσικός
βέβαια, δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς τις δυνατότητες του, έτσι; Και
ως συνθέτης και ως εκτελεστής αλλά το έχει αυτό το κακό και του τα λέω.
«Μπρε εσύ» του λέω «άσε µωρέ τα παιδιά» - λυρατζάκια τα λέει – «άστα
µωρέ τα παιδιά τι είναι µωρέ αυτά τα πράµατα. Όχι µωρέ ο καθένας ότι
µπορεί κάνει». Να δεις πώς φωνάζει στις λαουτιέρηδες, τση κακοµοίρηδες.
Πίνει βέβαια κιόλας και έχει και το πρόβληµα τση καρδιάς. Άµα
συναντηθούµε σε καµιά εκδήλωση µεγάλη του λέω άστο µωρέ στο διάολο
για ποτό. Λοιπόν τι λέµε τώρα;
Ερ.

Πόσους δίσκους έχετε ηχογραφήσει µέχρι τώρα;

Κ.Γ.

∆εν είπα είκοσι έναν µεγάλους και γύρω στα σαράντα πέντε και παραπάνω
µικρούς.

Ερ.

Στον πρώτο δίσκο ήτανε ο µεγάλος;

Κ.Γ.

Στον πρώτο δίσκο ήτανε δυο τραγούδια ένα από κάθε πάντα µε 78
στροφών, µε κερί. Τον έχω ακόµα αυτόν τον δίσκο. Από τους άλλους δεν
έχω τίποτα.

Ερ.

Με ποιους µουσικούς έτσι συνεργαστήκατε; Μπορούµε να αναφέρουµε έτσι
µερικούς;

Κ.Γ.

Θα ξεχάσω οπωσδήποτε και ζητώ συγνώµη αν ξεχάσω κάποιους. Ο πρώτος
που συνεργάστηκα στα Ανώγεια ήτανε…

Ερ.

Και τι έπαιζε ο καθένας;

Κ.Γ.

Σαν λαουτιέρης µιλάµε τώρα, ήταν ένας Φασουλάς. Ο δεύτερος ήταν ο
Τσαγκαράκης, ο τρίτος ο Κουµιώτης, ο τέταρτος ο Χατζάκης, τσι λέω µε
τη σειρά, ο Μανιάς.

Ερ.

Με τον κ. Μανιά πού γνωριστήκατε, στο στρατό µας είχατε πει;

Κ.Γ.

Στο στρατό.
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Ερ.

Στην Πάτρα;

Κ.Γ.

Ποιος;

Λ.Ε.

Ο Παπουτσάκης.

Κ.Γ.

Ο Παπουτσάκης, ο… µα µιλάµε τώρα για δισκογραφίες, όχι για όλες.

Ερ.

Συγνώµη πριν φύγουµε από κει, µε τον Μανιά γνωριστήκατε στην Πάτρα;

Κ.Γ.

Ναι, στην Πάτρα.

Ερ.

Στο υγειονοµικό;

Κ.Γ.

Όχι, εκεί ήµασταν στο κέντρο εκπαιδεύσεως, νεοσύλλεκτοι.

Ερ.

Και παίζατε παρέα εκεί, στο στρατό;

Κ.Γ.

Ναι έπαιζε αυτός κι έπαιζα κι εγώ. Κάθε Κυριακή παίζαµε πότε - πότε
στους νεοσυλλέκτους.

Ερ.

Ωραία. Ναι.

Κ.Γ.

Και µετά τον Τζαγκαράκη ήτανε ο Κουµιώτης, ο Χατζάκης, ο κύριος από
‘δω. Αυτόν τον κύριο τον πήρα µόλις απολύθηκε από στρατιώτης και δεν
είχε πιάσει λαούτο. ∆εν είχε πιάσει λαούτο.

Ερ.

Ο κ. Μανόλης;

Κ.Γ.

Ναι, δεν είχε πιάσει λαούτο. Αλλά είδα ότι είχενε ζήλο στη δουλειά είχενε.
Μετά ήτανε ο Χαριτάκης, ήτανε ο ∆εληδάκης, ήτανε ο Κουµιώτης ο
Γιώργ… ο Μανόλης, ξεχάσαµε κανέναν, θύµισε τους, ρε Μανόλη.

Ερ.

Με τον κ. Μανόλη από πότε συνεργάζεστε;

Λ.Ε.

Από το ‘69, συνεργαστήκαµε από το ‘69 που µε πρωτοπήρε µέχρι το ‘77.

Κ.Γ.

Μαζί µου, συνέχεια. Όχι το ‘77, το ‘79, δεν παίζαµε στο περίπτερο το ‘77,
δεν παίξαµε ένα χρόνο εκειά και κάτι;

Λ.Ε.

Ναι, το ‘77 µε ‘78 ήτανε η τελευταία χρονιά.

Ερ.

Και από τότε; Από το ‘77 µέχρι σήµερα;

Λ.Ε.

Παίζοµε σποραδικά, αν τύχει κάνα γλέντι δικό µου ή δικό του.

Ερ.

Και µε τον Γιάννη;

Κ.Γ.

Με τον Μαρκογιάννη… Ε! Τον γιατρό; Ο Γιάννης… τελευταίο δίσκο τον
έκαµα και φταίει αυτός. Μου λέει «θείε θέλω να γράψουµε ένα δίσκο».
«Βρε παιδί µου», του λέω, «εγώ θα τον εφτιάξω». «Αν δεν µε παρακινούσε
θα τα είχα παρατήσει, όχι θα τα είχα παρατήσει θέλω παρακίνηση». Εδά
ετοιµάζω να κάνω επανέκδοση τα παλιά µου κοµµάτια, επανεκτέλεση την
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δεκαετία του ’60 και δεν έχω και χρόνο. Είναι κι η γυναίκα µου που είναι
και άρρωστη και αν δεν έρθει ο Γιάννης να κάτσοµε ή ο Μανόλης αν
κάτσουµε να µε παρακινήσουν ξέρω εγώ… δεν…
CD 2
Κ.Γ.

Θυµάσαι που κοιµούνταν µια φορά ο Μανιάς και του λέω «αν δεν
κοιµηθείς µια βραδιά θα σου δώσω» του λέω «όσα θες». Στις 11:00 η ώρα
τον έπαιρνε ο ύπνος. Γεµάτο το µαγαζί.
(Γελάνε)

Ερ.

Με τον Μαρκογιάννη έχετε συνεργαστεί;

Κ.Γ.

Ναι, και τις φιλενάδες έχουµε γυρίσει µαζί. Λοιπόν πάµε τώρα και
συνεχίζοµε απ’ τους λαουτιέρηδες. Με τον Βασιλάκη, µε τον Ξυλούρη, µε
τον Ψαρογιάννη, τον ανιψιό µου τον Γιάννη.

Ερ.

Παρένθεση: άλλος από την οικογένεια παίζει λαούτο;

Κ.Γ.

Όχι.

Ερ.

Λύρα;

Κ.Γ.

Παίζει και δεν το ξέρω; Ένα παιδάκι παίζει τώρα, µια δόση που παίζει αλλά
δεν νοµίζω να προχωρήσει, δεν έχει όρεξη.
(∆ιακοπή)

Κ.Γ.

Να µην παρεξηγηθώ, αλλά πού θα το ακούσουνε;

Λ.Ε.

Τση είπες, δεν έχει άλλους.

Κ.Γ.

∆εν έχει;

Λ.Ε.

∆εν έχεις άλλους.

Ερ.

Με τον κ. Μαρκογιάννη;

Κ.Γ.

Είπαµε τους Μαρκογιάννηδες, είπαµε τον Βασιλάκη, τον Ψαρογιάννη, τον
Χαριτάκη, αυτούς που έχω γράψει δίσκο, µιλάµε. Με το Μανόλη τώρα
έχοµε γράψει πολλούς δίσκους, µε τον ανιψιό µου τον Γιάννη ο τελευταίος
δίσκος.

Λ.Ε.

Τον συχωρεµένο τον Παπατσαρά.

Κ.Γ.

Ναι, µε τον Παπατσαρά τον συχωρεµένο. Ναι και µε αυτόν γράψαµε.
∆υνατό λαούτο. Πώς τον επήρα στο µαγαζί να σου πει ο Μανόλης την
ιστορία του να γελάς. Τον πήρα µε ένα παντελόνι και φορούσε καβάλους.
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Ήρθε στο µαγαζί. Παίζαµε στον «Ερωτόκριτο» και έχει φύγει ο λαουτιέρης
µου και κάποια στιγµή έρχεται και παίζοµε µαζί και βγαίνουµε και
παίζουµε και λέω τι λαούτο είναι αυτό! «Πώς σε λένε µωρέ»; Λέει
«Μανούσο». «Από πού είσαι»; «Απ’ τις ∆αφνές». «Αν σου κάνω πρόταση
έρχεσαι»; Λέει «αν έρχοµαι!». Και την εποµένη έρχεται πραγµατικά. Έφυγε
ο άλλος λαουτιέρης που είχα. Και τον επαίρνω και κάνω τρία κοστούµια.
Ένα, δύο και αυτούνου τρία, τα ίδια. Τα ίδια πουκάµισα, τις ίδιες κάλτσες,
τα ίδια παπούτσια. Και τον επαίρνω και πάµε στις ∆αφνές και τον θωρεί η
µάνα του και χάρηκε. «Παναγία µου το παιδί, Παναγία µου το παιδί». Τα
πληρώσανε βέβαια τα παιδιά, δεν λέω. Και τότες είχε µια… θυµάσαι που
βιαζότανε ρε Μανόλη στο παίξιµο.
Λ.Ε.

Με τον Αλέκο έχεις γράψει.

Κ.Γ.

Και µε τον Αλέκο, ναι.

Ερ.

Πώς τον λένε;

Κ.Γ.

Κοκαράκης. Σιγά Μανούσο, σιγά Μανούσο.

Λ.Ε.

Και µε τον Κωστή τον Καµάρη έχεις παίξει.

Κ.Γ.

Άλλο έχω παίξει και άλλο έχω γράψει. Άµα βάλουµε όσους έχω παίξει,
ώχου! ∆εν τις θυµούµαι, πού να τους θυµηθώ τώρα. Εδά τους τελευταίους,
και δεν έχω παίξει µε τον φίλο σου τον Φραγκιαδάκη. Τον Μιχαλιό τον
Φραγκιαδάκη το πήραµε κοπέλι στην Αθήνα µαζί και είχε νοικιάσει µια
κάµαρα, του πήραµε στρώµα και κρεβάτι και τον µαθαίναµε.

Ερ.

Με τον Γιώργο τον Φραγκιαδάκη έχει καµιά σχέση;

Κ.Γ.

Τον Γιώργο, πώς έχουµε παίξει και µε το Γιώργη µαζί.

Ερ.

Μιχάλης; ∆εν πρέπει.

Κ.Γ.

Ξαδέρφια είναι. Πρώτα ξαδέρφια από το ίδιο σόι. Και ο Γιάννης. Ο Γιώργος
και ο Γιάννης είναι αδέρφια ή άλλο Γιώργο λέτε εσείς;

Ερ.

Τον Φραγκιουδάκη λέει τον λυράρη.

Κ.Γ.

Από τον Άγιο Θωµά. Άλλο Φραγκιαδάκης, άλλο Φραγκιουδάκης.

Ερ.

Ο Φραγκιαδάκης ο Γιώργης που λέµε είναι ένας µαντιναδολόγος;

Κ.Γ.

Όχι, είναι λαουτιέρης.

Ερ.

Γιατί έχουµε ακούσει και Φραγκιαδάκης.
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Κ.Γ.

Και ήτανε δύο αδέρφια, Γιάννης, και Γιώργος. ∆εν µπορώ να τους θυµηθώ
και ζητώ συγνώµη. Τον Καφαντάρη…

Ερ.

Να γυρίσουµε λίγο πίσω να κάνω µια ερώτηση και να ολοκληρώσουµε την
συνέντευξη. Ποιο ήτανε το ερέθισµα σας για να ξεκινήσετε τη λύρα; Από
την οικογένεια, από την µητέρα σας, από µέσα σας;

Κ.Γ.

Μέσα µου το είχα.

Ερ.

Πότε για πρώτη φορά ξεκινήσατε να πείτε θα πάω να ξεκινήσω τη λύρα.

Κ.Γ.

∆υο ξύλα έπαιζα. Μου άρεσε η λύρα από µικρό παιδί.

Ερ.

Από οκτώ χρονών;

Κ.Γ.

Ναι, από µικρό παιδί µε έβανε ο δάσκαλος και τραγουδούσα. Ο
συχωρεµένος ο γέρος ο Ντραµουντάνης µας έκανε µάθηµα Ωδικής. Και
όταν τραγουδούσαµε εγώ και ο Ξυλούρης σκεπάζαµε τση άλλους.

Ερ.

Ποιος Ξυλούρης;

Κ.Γ.

Ο Νίκος.

Ερ.

Ο Νίκος.

Κ.Γ.

Και µια µέρα επήγε ο πατέρας του Ξυλούρη, δεν ήτονε καλός στα
γράµµατα και του λέει «µα πώς πάει ο γιος µου»; «∆εν πάει καλά»», του
λέει. «Ίντα θα γενώ µωρέ»; «Μην τόνε φοβάσαι» του λέει ο δάσκαλος.
«Αυτόν να µην τον εφοβάσαι, έχει καλή φωνή». Και όταν εγώ πρωτόµαθα
λύρα λίγο, µε την λύρα µου µαθαίναµε και πηγαίναµε στο σπίτι του. Και
µου λέει έτσι ο πατέρας του «άστο µωρέ Γιώργο, µα δεν µαθαίνει αυτός, βρε
Γιωργιό µου δεν µαθαίνει αυτός». «Αυτός ο άνθρωπος να µάθει του λέω,
γιάντα πως έµαθα εγώ» του λέω, «µαζί θα µάθοµε». Ήξερα ότι ο άνθρωπος
είχε ρυθµό.

Ερ.

Εσείς ήσασταν µεγαλύτερος;

Κ.Γ.

Ναι, δυο - τρία χρόνια, θα σε γελάσω, δυο ή τρία; Μάλλον δυο χρόνια.

Ερ.

Όποτε είχατε ξεκινήσει δηλαδή και πηγαίνατε να δείξετε στον Ξυλούρη τη
λύρα.

Κ.Γ.

Όχι ακριβώς να του δείξω, απλά επήραινα την λύρα και την παίζαµε εκειά
µαζί, κοπέλια.

Ερ.

Πώς βγάζατε του σκοπούς; Από πού τους ακούγονται, από τα πανηγύρια; Ή
είχατε κανένα ραδιόφωνο;
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Κ.Γ.

Είχαµε εκείνη την εποχή ένα φωνόγραφο.

Λ.Ε.

Γραµµόφωνο.

Κ.Γ.

Γραµµόφωνο µε το χωνί, και τον είχενε ο Μπάµπης και είχενε δυο δίσκους.
Ένα του Μπαξεβάνη…, ένα, ε!… Παναγία µου… και άλλο ένα του
Φουσταλιέρη. Μετά βγήκανε και οι βελόνες. Και ύστερα ακούσουµε από
την εκποµπή του Κουτσουρέληδες που κάνανε το ‘47-48, το «Κρητικό
µεσηµέρι», µισή ώρα κάθε µεσηµέρι, και είχαµε πάρει δυο ραδιόφωνα. Ένα
είχενε ο Ψαράκης, και ένα ο Μπογιατζής στα Ανώγεια. Του Ψαράκη, του
Νίκου τώρα ο πατέρας έκανε καφενείο. Και πηγαίναµε και όταν είχενε ένα
σύννεφο είχε παράσιτα και δεν έπαιζε λέει. Και ξεκαθαρίζαµε έτσι λίγο λίγο και βαστούσαµε τώρα τη λύρα, αλλά είχαµε εµείς τώρα τα ακούσµατα
από κει πέρα. Γιατί εκείνα τα χρόνια κάνανε καντάδες, όχι καντάδες,
παρέες. Πολλές παρέες. ∆ηλαδή οι βοσκοί, οι νέοι ήτανε στα όρη,
εκατεβαίνανε στο χωριό κάνανε πέντε µέρες και έπρεπε να γλεντίζουνε. ∆εν
είχανε άλλα, πού να πάνε.

Ερ.

Με τι γλεντούσανε;

Κ.Γ.

Με τη λύρα.

Ερ.

Με κοντυλιές, µε συρτά;

Κ.Γ.

Με συρτά, κοντυλιές, µε τη λύρα.

Ερ.

Το µαντολίνο υπήρχε να παίζει µόνο του;

Κ.Γ.

∆εν είχαµε τότε. Μετά πήρε ένας, ο Μυροµανόλης, πώς τον λένε µωρέ
εκείνον τον επίθετο του; Αεράκης. Πήρε ένα µαντολίνο και έπαιζε µε τον
Στραβό.

Ερ.

∆ηλαδή έπαιζε συνοδεία ή…

Κ.Γ.

Συνοδεία.

Ερ.

Στην καντάδα θα µπορούσε να ήτανε µόνο του;

Κ.Γ.

Όχι, όχι. Στην καντάδα όχι. Ε! τι άλλο τώρα θα ήθελα να πω; Από πού
είχα τα πρώτα ακούσµατα. Μου άρεσε η λύρα, η κρητική µουσική, πάντα η
µουσική αλλά η κρητική µου άρεσε ιδιαίτερα.

Ερ.

Έπαιζες κανένας άλλος στην οικογένεια σας;
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Κ.Γ.

Όχι. ∆εν έπαιζε, κανένας. Αλλά σε γάµο, σε γάµο µπορεί να µε πάρει η
µάνα µου να κοιµηθώ. Παναγία µου. Ξηµερώνονταν το γλέντι κι εγώ
καθόµουνα σε µια γωνιά.

Ερ.

Αν θέλαµε να πούµε ποιον είχατε πρότυπο, σε ποιον θέλατε να µοιάσετε,
υπήρχε κάποιος τέτοιος άνθρωπος ας πούµε, κάποιος λυράρης; Ή µπορεί να
µην είναι και λυράρης, µπορεί να έπαιζε κάποιος λαούτο, είχατε κάποιο
πρότυπο;

Κ.Γ.

Κοίταξε είµαι ευχαριστηµένος µε τον εαυτό µου.

Ερ.

Όταν ήσασταν µικρός;

Κ.Γ.

Όλοι µου αρέσουν.

Ερ.

Όχι σε αυτό το στάδιο, στα πρώτα βήµατα, όταν ξεκίνησες. Είχατε κάποιο
πρότυπο στο οποίο θέλατε να µοιάσετε; Να λέγατε τι ωραία που παίζει
αυτός, για παράδειγµα.

Κ.Γ.

Μου αρέσανε όλοι. Το πρώτο άκουσµα που άκουσα λέω, εκτός Ανώγεια
ήτανε του Κλάδου. Οπτικώς, και να τόνε βλέπω κιόλας.

Ερ.

Στο ραδιόφωνο όµως ακούγατε τους Ρεθυµνιώτες που ήτανε από δω.

Κ.Γ.

Τι να προλάβω να ακούσω;

Ερ.

Ποιους παίζανε τότε στο ραδιόφωνο, θυµάστε;

Κ.Γ.

Ήτανε ο Κουτσουρέλης ο Μανόλης και ο Γιώργης. Και βάνανε διάφορους
λυράρηδες και βιολιά από τα Χανιά. Αλλά ήτανε µόνο µισή ώρα, πού να
προλάβεις να ακούσεις και τι να ακούσεις και τι να πάρεις.

Ερ

Όποτε κυρίως…

Κ.Γ.

Ύστερα βγαίνανε οι δισκογραφίες. Αρχίξανε και βγαίνανε µε τους δίσκους
έβγαλε ο Σκορδαλός το ‘51 Μονάχα εκείνος που αγαπά, µετά έγραψε ο
Μουντάκης ∆εν θέλω µέσα στην καρδιά µετά έγραψε ο Σκορδαλός…

Ερ.

Αυτά τα ακούσατε στο Ηράκλειο;

Κ.Γ.

Αυτοί οι δύο γράφανε τότες σας.

Ερ.

Πού τους ακούσατε αυτούς τους σκοπούς για πρώτη φορά; Στο Ηράκλειο;

Κ.Γ.

Στο Ηράκλειο. Μετά… Εµένα η γυναίκα µου είχενε λεφτά και µου πήρε να
µε κάνει τον επιχειρηµατία. Χοντροµπακάλικο, χοντροεµπόριο. Εγώ είχα
ένα µαντολίνο και τη λύρα, δεν ήθελε τη λύρα, δεν την ήθελε τη λύρα
γιατί εκείνο τον καιρό αν έπαιζες λύρα, σου λέει… πέρα - πέρα. Και εγώ ο
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κακοµοίρης µαράζωνα. Απολύθηκα από το στρατό και µου ανοίγει την
επιχείρηση. Και µια στιγµή, βερεσέ όλα. Μπακάλικα στα χωριά άντε
τώρα… Εµένα… δεν µπορούσα άλλο… Εγώ δεν θέλω, είχα σπάσει τη λύρα.
Και σηκώνοµαι και έρχεται ο Ξυλούρης και µου κάνουνε καντάδα µε τον
Κίµων και µε τον Πόλο και µε τον Φασουλά και µε τον Βαγγέλη. Κατά τις
1:00 η ώρα και µου παίζουνε ∆ε θέλω µέσα στην καρδιά του Μουντάκη.
Και σηκώνοµαι αµέσως και ανοίγω την πόρτα και τους βάζω µέσα. Ό,τι
είχα µέσα τους κέρασα, ξέρω ‘γω. Κάτσανε µισή ώρα και φύγανε. Το πρωί
εγώ δεν κοιµήθηκα. Σηκώνοµαι το πρωί και πάω και παραγγέλνω µια
λύρα και γυρίζω…
Ερ.

Από το Ρέθυµνο την πήρατε;

Κ.Γ.

Ναι, από του Σταγάκη. Και παίρνω τη λύρα, την βρήκα έτοιµη εκεί πέρα,
την έσπασα τη λύρα, πήρα άλλη.

Ερ.

Γιατί τι σπάσατε;

Κ.Γ.

∆εν ήθελε να παίζω λύρα.

Ερ.

Και πήρατε και τη σπάσατε εσείς;

Ερ.

Η γυναίκα σας.

Κ.Γ.

«∆εν την έσπασες τη λύρα»; τση λέω. «∆εν σου είπα ότι δεν θα πάρω άλλη.
Πήρα άλλη».

Κ.Ι.

∆ιπλωµατικά τώρα το έφερε.
(Γελάει)

Κ.Γ.

Και ήρθαµε σε ρήξη.

Ερ.

Πόσο καιρό είχατε σταµατήσει να παίζετε λύρα;

Κ.Γ.

Τέσσερις - πέντε µήνες. Αλλά εγώ είχα µείνει µισός.

Ερ.

∆εν αντέξατε περισσότερο.

Κ.Γ.

Όχι, όχι. Και ήρθαµε σε ρήξη και πάµε στον εισαγγελέα. Με πάει στον
εισαγγελέα. Και µας ελέει ο συχωρεµένος ο δικαστής «τι δουλειά έκανε ο
άνδρας σου; Τι δουλειά έκανε όταν τον πήρες»; Λέει «έπαιζε λύρα».
«Κάτσε» της λέει. «Επαγγελµατικά»; «Ναι, πήγαινε και στα γλέντια…».
«Αν το βράδυ έχω µια βάφτιση και βαφτίζω το παιδί µου είχα µια
εκδήλωση στο σπίτι µου, και τον εκαλέσω δεν µπορεί να µου αρνηθεί.
Αφού κάνει αυτό το επάγγελµα. Ό,τι δικαιώµατα έχω εγώ σε αυτόν τον
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άνθρωπο έχεις και εσύ» τση λέει, «επί λέξει». «Και άµα του ξανακάνεις
σκηνή θα του δώσω εγώ το διαζύγιο. Αν σου αρέσει». Μου λέει «εσύ»; Λέω
εγώ «πρώτα βάνω τη λύρα µου και µετά βάνω και τη γυναίκα µου και τη
µάνα µου και τα αδέρφια µου τα πάντα, τον κόσµο όλο. Πέρα µετά από τη
λύρα βάνω οικογένεια µου και τον κόσµο. Πρώτα βάνω το Θεό, τη λύρα και
µετά βάνω την οικογένεια µου και τον κόσµο όλο. Τίποτα άλλο». Και της
λέει «Κυρά µου αν δεν σου αρέσει ειδάλλως να χωρίσετε». Τι να κάνει και η
κακοµοίρα, λέει αλλά πρέπει να ανοίξω µαγαζί και πάω και ανοίγω ένα
καφενείο και βάνω δυο σερβιτόρους και δούλευα φουλ. Και παίρνω και ένα
πικ-άπ, εκείνη την εποχή και βγάνει ο Μουντάκης ύστερα τον δίσκο το
Ζητιάνο και βγάνει µε τον Μανιά στο Ρέθυµνο ο Αυγερινός, έ, µωρέ!
Λ.Ε.

Τον Πραγµατευτή.

Κ.Γ.

Μετά βγήκε ο Πραγµατευτής µετά, µετά. Βγάνει ο Σκορδαλός και έρχεται
το ‘58. Εγώ πια είχα γίνει λυράρης. Ήθελα να γράψω και εγώ. Με
καλούσανε στα χωριά, ανάθεµα µε αν δεν παίζω λύρα και δεν το κατέχω.

Ερ.

Είχατε δηλαδή µέχρι να ηχογραφήσετε το δίσκο, παίζατε; Ήσασταν
γνωστός.

Κ.Γ.

Ναι, ναι. Μετά που έκλεισα το καφενείο γινότανε ηφαίστειο όλη η Κρήτη.

Ερ.

Κύριε Καλοµοίρη έχετε µαθητές. Ήρθανε αυτά τα παιδιά και σας βρήκανε
είναι µικροί οι µαθητές σας, είναι µεγάλοι;

Κ.Γ.

Μικροί µαθητές, δέκα χρονών. Είχα και έναν εξήντα επτά χρονών και
µάθαινε λύρα, απόστρατος του Ο.Τ.Ε.

Ερ.

Έµαθε;

Κ.Γ.

Έκατσε έξι - επτά µήνες σηµείωσε τον Αποκόρωνα ίσα- ίσα και έφυγε.

Ερ.

Πού κάνετε, είναι ιδιαίτερο που κάνετε ή διδάσκετε στο Μουσικό
Γυµνάσιο;

Κ.Γ.

Είχα στο όχι, στο Ολυµπιακό Ωδείο είχα πάει τρία χρόνια. Αλλά έβλεπα
και την εκµετάλλευση των παιδιών µου λέγανε τα αφεντικά «µην
προχωρείς τα παιδιά», αλλά ήτανε ένα παιδί που δεν µπορεί να το έχω στην
Πρώτη τάξη, έβλεπες ότι είχε ταλέντο και πάω και λέω του πατέρα του,
«το παιδί πάρτο και πήγαινε το σε άλλο Ωδείο γιατί έτσι και έτσι». Και
πάει ο πατέρας του και το λέει. Και µου λέει «έτσι και έτσι έκανες». «Ναι
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το έκανα και εγώ θα φύγω» του λέω. ∆εν µου αρέσει, καθήλωνε τα παιδιά.
Θα βγάνει τη σαιζόν και δεν θα ξέρει πέρα από την Ξαστεριά, το πρώτο το
κοµµάτι. «Μα είναι δυνατόν»» του λέω «αυτό το παιδί να το έχω στην
Ξαστεριά να το καθηλώνω, γιατί»; Για να παίρνουνε λεφτά. Τον τρίτο
χρόνο έφυγα.
Ερ.

Και τώρα;

Κ.Γ.

Τώρα έχω στο σπίτι µου. Έχω µια κάµαρα και έχω έξι - επτά παιδιά κάνει
την ώρα του και φεύγει.

Ερ.

Στο µουσικό Γυµνάσιο διδάσκατε;

Ερ.

Τι σύστηµα χρησιµοποιείς;

Κ.Γ.

Σολφέζ.

Ερ.

∆ηλαδή; Μπορείς να µας το πεις αυτό λίγο;

Κ.Γ.

Λοιπόν, πρακτικά. Μαθαίνει πρώτα το όργανο πώς το λένε όλο, πώς το
πιάνει το όργανο, έτσι; Και µετά αρχινούµε την ονοµασία των χορδών, ΛαΡε-Σολ. Τσι γράφω απάνω τση νότες, όλες.

Ερ.

Τις γράφετε σε πεντάγραµµο τέτοιο;

Κ.Γ.

Όχι. Στη λύρα, τη Σι, τη Ντο, τη Ρε, τη Μι. Μετά τη Μι, µετά τη Μι,
µετά τη Φα µετά τη Σολ και µετά τη Λα. Έτσι; Και µετά κατεβαίνουµε
από τη Λα στη Σολ, τη Σι πάλι, τη Ντο και τη Ρε. Αυτές είναι οι νότες.
Και του αρχινάω ύστερα…
(Ρι ρι ρι ρι)
… και ούτω καθ’ εξής, µια- µια χορδή και µετά τους βάνω και τις νότες και
µετά αρχίζω Σολ:
(Τραγουδάει: Σολ Λα Σι Ντο Ρε Μι Φα (τραγουδάει Φα#) Σολ Λα Σι)
Και ούτω καθ’ εξής. Πάει επάνω. Και επιστροφή.
(Λέει Σολφέζ τις νότες)
Μετά το βάνω αφού µάθει τις νότες καλά το δείχνω το δοξαράκι, τη µύτη
µετά πάει στη µέση, µετά στο γρήγορο.

Ερ.

Στο δοξάρι του δείχνεις να σπάει τον καρπό;

Κ.Γ.

Βέβαια. Ασκήσεις τρεις µήνες υποχρεωτικώς χωρίς να πατήσει δάκτυλο.

Ερ.

Ανοιχτές δηλαδή, µόνο το δοξάρι.

Κ.Γ.

Ναι, µόνο. Για να σπάσει, ναι. Και αρχίζει:
45

(Τραγουδάει Σολφέζ: Λα Λα Σολ Σολ, Λα Λα Σολ Σολ)
µέχρι να σπάσει ο καρπός του να σπάσει.
Ερ.

Και µετά όταν θέλεις να του διδάξεις µια µελωδία, τη γράφεις σε νότες;

Κ.Γ.

Όχι. Αν…του γράφω στον πίνακα. Και του λέω τι προλαβαίνεις να πάρεις,
αν δεν προλάβεις να πάρεις αν µου το πεις, να µε ρωτήσεις, να µε ρωτήσεις,
να το βάνεις εδώ. Εδώ!

Ερ.

Πώς το γράφεις;

Κ.Γ.

Εδώ.

Ερ.

Στο πεντάγραµµο το γράφετε ή σε µια σελίδα;

Κ.Γ.

Στη λύρα, στη λύρα. Τι προλαβαίνεις; Είναι παιδιά που αµέσως το αρπούνε,
αλλά αν δεν το βάζεις εδώ, τίποτα, διότι στο Ωδείο τα γράφαµε στο
πεντάγραµµο περίπου και δίναµε στο παιδί και το παιδί έφερνε το χαρτάκι
εκεί πέρα ούτε το άνοιγε και γύριζε διαβασµένος όχι.

Ερ.

Και τις αξίες πώς τις δείχνετε; Ακουστικά; Του τραγουδάτε τις αξίες της
κάθε νότας;

Κ.Γ.

Βεβαίως, του τραγουδάω κιόλας. Τα λέµε µαζί. Πιάνοµε τη λύρα και λέµε
Σολ…
(Τραγουδάει Σολφέζ: Σολ Λα Σι Ντο Ρε Μι)
Τραβάει µια - µια νότα. Όλο το δοξάρι. Όλο του λέω από τη µύτη να πάει
κάτω, µέχρι τέλους.
(Τραγουδάει Σολφέζ αργά για να δείξει όλο το δοξάρι: Σολ Λα)
Από την αρχή και ούτως κάθε εξής και βγαίνουνε απάνω και
κατηφορίζουµε πίσω. Μετά που θα πάρει αυτό το πράµα πάµε:
(Τραγουδάει Σολφέζ σε γρήγορο ρυθµό: Σολ Σολ, Λα Λα, Σι Σι, Ντο Ντο,
Ρε Ρε)
και το βάνω και τα λέει και το παίζει. Και το βάνει εδώ.

Ερ.

Τραγουδάει δηλαδή ταυτόχρονα.

Κ.Γ.

Βεβαίως, γιατί πληρώνει ο άνθρωπος, την ώρα του την πληρώνει λεφτά.
Και άµα του το βάλω στο χαρτάκι ετελείωσε. Αυτό κάνανε στο Ωδείο.
Λοιπόν, τελειώσαµε;

Ερ.

Όχι. Μισό λεπτό. Το Καλοµοιρίστικο ύφος το έχει κανείς από τους µαθητές
σας;
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Κ.Γ.

Ναι. Έχω ένα ανιψιό και παίζει… δεν τον βάλαµε εκείνο το κοπέλι. Έχοµε
ένα Καλοµοιράκι και παίζει καλή λύρα, ο Νίκος. Και τον είχα εγώ,
εµάθαινε από µένα και ύστερα επήγε και στου Μουντάκη και παίζει
Καλοµοίρη και Μουντάκη τέλεια. Είναι και καλός λυράρης.

Ερ.

Και µια τελευταία ερώτηση θα ήθελα. Το µαντήλι που βάζετε στο πόδι…

Κ.Γ.

Για να µην γλιστράει η λύρα. Για να µην γλιστράει στο παντελόνι.
Γλιστράει όσο να ‘ναι. Κι η λύρα πρέπει να σαρκώνει στο σώµα, να γίνεται
ένα σώµα. Γιατί άµα…

Κ.Ι.

Είναι η τεχνική που πρέπει να την πιάνει κανείς µε το µεγάλο δάκτυλο για
να την κουµαντάρει, είναι ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο που θυµάµαι µου
το είχες πει.

Κ.Γ.

Ναι. Αν πιάσεις τη λύρα και δεν ενσαρκωθεί µε το σώµα σου να γίνει ένα
σώµα µε το όργανο έτσι που την κρατάς µια στιγµή θα σου κάνει αυτό το
πράµα. Θα σου φύγει και ξέρεις τώρα, χιλιοστό να φύγει θα φύγει και το
δάκτυλο και δεν πάει καρφί στην… Εδώ γλιστράει.

Ερ.

Την ακουµπάνε πάνω εδώ;

Κ.Γ.

Αυτά είναι παλιά… Την πρώτη λύρα την ακουµπούσαµε εκεί απάνω κι
εµείς εκεί. Και εγώ την ακουµπούσα όταν ήµουνα µαθητής.

Ερ.

Και γιατί το παράτησες µετά;

Κ.Γ.

∆εν βόλευε, ήταν και η λύρα µεγάλη, εκείνη… από τη βροντόλυρα που
λέγαµε και έπιανε το χέρι µου να την εκρατάω ψηλά. Και έβγαινε εκεί το
κεφάλι της. Ύστερα τώρα συνηθίσαµε και εµείς έτσι, το πρωτοείδαµε κι
εµείς έτσι, δεν θυµάµαι και εγώ πού το είδα.

Ερ.

Αν ήτανε ένα σκοπό να κρατήσετε στην αιωνιότητα ας πούµε ποιος θα
ήτανε αυτός;

Κ.Γ.

∆εν µπορώ να κάµω διαχωρισµό. Είναι ορισµένα κοµµάτια που έχουνε
µεγάλη τεχνική, όπως π.χ. αυτό που παίξαµε µε το Γιάννη.

Ερ.

Να στο πω εγώ το ίδιο πράγµα αλλιώς.

Κ.Γ.

(Τραγουδάει το σκοπό)

Ερ.

Να στο πω αλλιώς, εµάς ποιο τραγούδι θα µας αφιέρωνες δικό σου, για τη
σηµερινή ηµέρα;

Κ.Γ.

Μεγάλη ερώτηση αυτή. Όλα. Όλα γιατρέ. Όλα Καλοµοίρη - Κακοµοίρη.
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Ερ.

Και τα παιδιά του τα αγαπάει όλα κανείς το ίδιο, σε κάποιο έχει µια
αδυναµία - να την σκληρύνουµε λίγο την ερώτηση - πες όπως είναι
γραµµένα αυτά τα οποία θα γράψουµε εµείς και θα υπάρχουνε αυτά που θα
γραφτούν σε παρτιτούρες γίνεται µια καταστροφή και σου λένε ότι µόνο
ένα θα µείνει. Ποιο θα ήτανε αυτό;

Κ.Γ.

Αυτό που είπα προηγουµένως.

Ερ.

Ποιος είναι αυτός ο τίτλος;

Κ.Γ.

Ε, Θε µου αγάπες τρυφερές.

Ερ.

Ο µουσικός κ. Καλοµοίρη νοµίζετε ότι γεννιέται ή γίνεται;

Κ.Γ.

Γεννιέται. Γίνεται… κοίταξε να δεις. ∆εν µπορεί να γίνει, όταν δεν τον έχεις
µέσα σου δεν µπορείς να γίνεις και αν πας στα µεγαλύτερα Ωδεία του
κόσµου. Όταν δεν την έχεις τη µουσική µέσα σου, τελείωσες. Ο µουσικός
πρέπει να κοιµάται µε το όργανο του και να ξυπνά και µε το όργανο του.
Και γι’ αυτό είπε και ο Καζαντζάκης δεν πρέπει να παντρεύεται ποτέ ένας
καλλιτέχνης, δεν εννοώ µόνο… εγώ πάω στον κλάδο µας, εγώ αλίµονο…
Λύρες και … δυο λύρες έχω, µια και µια εδώ. Έχω δυο εγγονές, γιατροί κι οι
δυο. Και τις δυο τση έχω µάθει λύρα. Όχι εγώ, µάθανε µόνες τους σαν την
έπαιζα εγώ τη λύρα. Λύρα και τον έχω πάρει λύρες και οι δυο.

Ερ.

Κύριε Καλοµοίρη, κύριε Ιωάννη και κύριε Μανόλη ευχαριστούµε πάρα
πολύ, ήταν τιµή µας που ήσασταν εδώ µαζί µας.

Κ.Γ.

Και εµείς ευχαριστούµε πάρα πολύ. Και εγώ τι να βάλω βαθµό τι να βάλω
αυτό που κάνετε είναι µεγάλο για τον τόπο για την παράδοση µας. Είναι
µεγάλο πράµα, µεγάλος αγώνας, αλλά µην κάνετε πίσω. Μην κάνετε πίσω
για να κρατήσουµε ό,τι έχει µείνει.

Ερ.

Είναι το κουράγιο που µας δίνουν άνθρωποι σαν κι εσάς που
ανταποκριθήκατε µε τόσο προθυµία.

Κ.Γ.

Μην κάνετε πίσω γιατί πάµε… Κι εγώ θα φύγω από τη ζωή, θα φύγω και
θα ήθελα να γυρίσω µετά από είκοσι χρόνια να δω τι έχει µείνει ακόµα. Θα
έχουν φύγει όλα ή…; ∆εν πιστεύω να φύγουνε… Κοίταξε να δεις η ρίζα είναι
ρίζα, όσο και να ξεραθεί το δεντρό που βγάνει θα πετάξει πάλι βλαστάρια,
δεν γίνεται, δεν µπορεί να φύγει η παράδοση, δεν µπορεί. Κι όταν υπάρχουν
και τέτοιοι άνθρωποι σαν και σας µε τέτοιους αγώνες.
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Ερ.

Και όταν υπάρχουν τέτοια κοµµάτια σαν τα δικά σας. Και όταν βλέπεις
τώρα και κατεβαίνει ο γιατρός και κατεβαίνετε και εσείς από την Αθήνα
και έρχεστε χωρίς αµοιβή, χωρίς τίποτα, είναι µεγάλος αγώνας, ο άλλος
έχει το καλύτερο ιατρείο στην Ελλάδα, όταν γιατρέ περάσεις από το
Ηράκλειο και πας στο ιατρείο του δουλεύει µόνο µε λέιζερ και αυτός και η
γυναίκα του. Το καλύτερο ιατρείο στην Ελλάδα λέει πως έχει. Το καλύτερο
οδοντιατρείο στο Ηράκλειο. Τη µεγαλύτερη και όµως όσα… στο λόγο της
τιµής µου, όταν µπεις µέσα τρελαίνεσαι, λες είναι εδώ ιατρείο τι είναι εδώ.
Και δουλεύουνε µόνο µε λέιζερ. Για να σου βγάλει ένα δόντι, όχι να σου
βγάλει, να σου φτιάξει ένα δόντι, χάθηκες. Είκοσι φορές πας εκεί πέρα, όχι
γιατί θα σου πάρει λεφτά, δεν σου βγάλει εύκολα δόντι αν και…

Κ.Ι.

Τώρα µιλάµε για µουσικές, δεν µιλάµε για…

Κ.Γ.

Τι θέλω να πω; Έχει ραντεβού σήµερο και αφήνει τη δουλειά του και
έρχεται γιατί; Αγαπάει τη µουσική, αγαπάει τη παράδοση µας. Και αν θα
µπορούσε να σου πει ορισµένα πράγµατα τέτοια, έχει κάνει θυσίες και εγώ
που είµαι στη δουλειά µου και ζω από αυτή τη δουλειά, δεν θα αναγνωρίσω
τον αγώνα σας, τον κόπο σας και να µην την αγαπώ; Ε, αυτό είναι…

Ερ.

Ευχαριστούµε και πάλι. Γεια σας.

Κ.Γ.

Σας εύχοµαι καλή δύναµη.

Ερ.

Ευχαριστούµε πολύ.
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