
 1  

Συνέντευξη µε τον κ. Ζυµπραγό Μιχαήλ (Ζ.Μ.) και τον κ. Ζυµπραγουδάκη 

Ιωάννη (Ζ.Ι.) 

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

3 Ιουλίου 2004 

 

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη:  

Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Σπυρόπουλος Σπυρίδων  

 

CD 1 

Ερ.  Είµαστε σήµερα, 3 Ιουλίου 2004 στα Τ.Ε.Ι. Ρεθύµνου και έχουµε τη χαρά 

και την τιµή να συνοµιλούµε µε τον κύριο Ζυµπραγουδάκη Μιχάλη στη 

λύρα και τον αδερφό του, τον κύριο Γιάννη, στο λαούτο.  

Ερ.  Ο κύριος Μιχάλης Ζυµπραγός, είναι γραµµένος ως Ζυµπραγός στα 

δηµοτολόγια… 

Ζ.Μ. Ναι. Ναι.  

Ερ.  Και κατάγεστε κύριε Μιχάλη και κύριε Γιάννη;  

Ζ.Μ. Ο πατέρας µου, η καταγωγή του είναι απ’ το Κουρνά. Εκεί γεννήθηκενε, 

αλλά… 

Ζ.Ι. Έφυγε δεκαπέντε χρονών. 

Ζ.Μ. Εγίνηκε ας πούµε δέκα χρονών και έφυγε και πήγε στην Επισκοπή ο 

παππούς µου και κάτσανε εκεί περίπου δυο χρόνια και νοµίζω πως έβγαλε 

το ∆ηµοτικό εκειά στη ‘Πισκοπή. Ε, µετά είχεν ένα µπάρµπα στην Αγιά 

Παρασκ’ή, Βαρανάκη, τση γιαγιάς µου µπάρµπας. 

Ζ.Ι. Απ’ τη µάνα του. 

Ζ.Μ. Απ’ τη µάνα του, του παππού µου. Απ’ του παππού µου της γυναίκας, 

µπάρµπας ήτανε. Λοιπόν, τον εξεµπιµπήκησεν λέει «έλα µωρέ παέ που 

‘µια κι εγώ µοναχός» και ήρθανε στην Αγιά Παρασκ’ή κι εκειά, ας 

πούµενε, έκαµενε κι άλλο κοπέλι, τη θεια µου τη Μαρία. Τα άλλα τα ‘χε 

καµωµένα στην ‘Πισκοπή. 

Ερ. Για πείτε µας λίγο πώς ξεκινήσατε να µαθαίνετε λύρα; Έπαιζε κανένας 

στην οικογένεια; 
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Ζ.Μ. Ναι, ο µπάρµπας µου, ο Γιάννης ο Ζυµπραγός, του πατέρα µου αδερφός 

έπαιζενε λύρα. Και καλή λύρα, απ’ τους παλιούς ας πούµε. Ο Λαγός τότες 

εκείνη την εποχή, Καρεκλάς, Σκαρβέληδες, τέτοιοι ας πούµε, ναι.  

Ερ.  Εσείς τους προλάβατε αυτούς;  

Ζ.Μ. Ναι.  

Ερ.  Τον Καρεκλά; 

Ζ.Μ. Τον πρόλαβα. 

Ερ.  Τον Λαγό;  

Ζ.Μ. Και τον Λαγό. Όλους τους πρόλαβα. Και τσι Σκαρβέληδες, ας πούµε. Όλους 

τους πρόλαβα. 

Ερ.  Ο θείος σας, σας επηρέασε να ασχοληθείτε µε τη λύρα; Τι έγινε; 

Ζ.Μ. Όχι, όχι. Μοναχός µου το ‘θελα γιατί κείνα την εποχή αφού έπαιζεν ο 

µπάρµπας µου ο Γιάννης, ήρχουνταν στο χωριό µας κι έπαιζενε. Εγώ 

ήµουνε κοπελάκι µικρό και πήγαινα και εξηµερωνόµουνα στο γλέντι, το 

πρωί έφευγα. Λοιπόν, µ’ άρεσε το όργανο. Μια δόση, ο µπάρµπα Γιάννης 

άφηκεν ένα, γιατί εκείνα την εποχή δεν υπάρχανε λαούτα πολλά να 

βοηθούν τη λύρα. Είχε ένα λαγούτο αυτός και είχε έναν άνθρωπο ας πούµε 

να που ‘δειχνε και βάστανε µπάσο.  

Ερ.  Πώς λεγότανε;  

Ζ.Μ. Ιορδάνη τον λέγανε αυτόν που του βάστανε το µπάσο. Μετά δα εβγήκανε κι 

ένας ανιψιός του, Μασαλής, ο Γιώργης και παίζανε µαζί µε τον µπαρµπα - 

Γιάννη. Ναι. Κι ήρχουνταν στο χωριό και µια δόση εβάσταγε το λαούτο 

στο σπίτι το δικό µας και λέει «επά θ’ αφήσω το λαούτο και θα ‘ρθω 

µεθαύριο να το πάρω». Κι άφηκε το λαούτο και πιάνω εγώ το λαούτο του. 

Έρχεται µετά να το πάρει και δεν ήθελα εγώ να το πάρει. ∆εν του το 

άφηνα, λέω «αν δεν µου το αφήσεις το λαούτο» και ξέρω γώ, έκλαιγα εγώ 

και λέει τση µάνας µου, λέει «άστο λέει και θα ‘ρθω άλλη µέρα να το 

πάρω».  

Ερ. Με λαούτο ξεκινήσατε δηλαδή; 

Ζ.Μ. Όχι, αλλά µ’ άρεσενε. Και τα δυο µ’ αρέσουνε.  

Ζ.Ι. Το τριγούρναγε.  
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Ζ.Μ. Ναι. Το τριγούνιζα. Εγώ τότες σας ήµουνε οχτώ χρονών και άρχιξα τα 

κλάµατα και ο µπαρµπα - Γιάννης λέει «άστο και θα το πάρω άλλη µέρα». 

Και ήρθεν άλλη µέρα και το πήρενε κι έκανα εγώ τση µάνας µου… άστα! 

Έκλαιγα πως µου πήρε το λαούτο.  

Ερ.  Ναι. Οπότε λοιπόν δεν το δίνατε το λαούτο εσείς; 

Ζ.Μ. Ναι, το πήρε βέβαια δα το λαούτο γιατί έπρεπεν να το ‘χει, γιατί όπου 

πήγαινε σε γάµους, ας πούµενε σε γλέντια είχε τον άλλο εκεί µια ολιά και 

του κούρδιζε αυτός το λαούτο και έπαιζενε και τον βοήθαγε, δηλαδή µπάσο. 

∆εν έπαιζε αυτός πατήµατα ο άνθρωπος εκείνος δα. Ε, ναι και µετά δα 

εγίνηκα εγώ δεκατεσσάρων, δεκατεσσάρων χρονών ήµουνε, του λέω 

«µπάρµπα να µου φτιάξεις µια λύρα». Αυτός έφτιαζε και λύρες, ο µπάρµπα 

- Γιάννης. «Να µου φτιάξεις µια λύρα γιατί θέλω να µάθω λύρα». Λέει «να 

σου φτιάξω». Κι επήγα εγώ, µου λέει «την τάδε µέρα να ‘ρθεις να πάρεις τη 

λύρα». Επήγα εγώ και µου µού ‘χεν φτιάξει ένα λυράκι µικρό αλλά έπαιζε 

καλά, δηλαδή σαν τη µεγάλη. Ήτανε ψιµυθευτό και µ’ άρεσεν και βγαίνει 

ένας γείτονας και του λέει «πουλείς µωρέ τη λύρα;» Λέει «πουλώ την». 

Λέει «πόσο θες;» «Τόσο θέλω». Λέει «πάρτα και δος µου τη λύρα» και µου 

παίρνει τη λύρα και του λέω «εγώ»; «Θα σου δώσω» λέει «µια µεγάλη». 

Και µου ‘δωκεν µια µεγάλη και σηκώθηκα εγώ γιατί το χωριό ήτανε 

περίπου πέντε χιλιόµετρα απ’ το δικό µας χωριό. Αυτός έµενε στη Λούτρα 

κι εγώ στην Αγιά Παρασκ’ή. Και ξεκίνησα εγώ… παίρνω τη µεγάλη λύρα 

και ξεκίνησα από εκειά στσι πέντε η ώρα το απόγεµα και επήγα στο χωριό 

γύρω στσι δεκάµισι µε έντεκα η ώρα τη νύχτα. Έπαιζα εγώ στο δρόµο, όλο 

το δρόµο εκάθοµαν κι έπαιζα τη λύρα, τη τριγούνιζα. ∆ηλαδή θέλω να σου 

πω ίντα µεράκι είχα, ας πούµενε, απού ήτανε και νύχτα και φοβούµουνα 

κιόλας, αλλά δεν µ’ έπιανενε φόβος τότε σας. Και επήγα που λες, επήρα 

εγώ τη λύρα, την ετριγούνιζα, είχαµε και µια δεκάρα προβατινάκια και τα 

‘βοσκα και την είχα εκειά και την ετριγούνιζα. Ας είναι δα, να µην τα 

πολυλογούµε, σ’ έξι µήνες επήγα σε γλέντι. Απού το λέω και δεν το 

πιστεύουνε αλλά είχα µανία µεγάλη. Έµαθα βέβαια τέσσερα - πέντε 

κοµµάτια, δυο - τρία συρτά, καλαµατιανό, δεν έπαιζα πολλά πράγµατα. 

Ερ.  Μόνος σας τα µάθατε ή ο θείος σας έδειξε; 
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Ζ.Μ. Μόνος!  

Ερ. Ο θείος σας δεν σας έδειξε; 

Ζ.Μ. Όχι. Ο µπάρµπας ήρχουνταν στο χωριό και του λέω «µπάρµπα Γιάννη, 

ετούτο εδώ το γύρισµα δεν µπορώ να το γυρίσω, να µου το δείξεις». «Η 

λύρα» µου λέει «δεν δείχνεται. Μόνο θα το µάθεις σιγά - σιγά». Και ετσά, 

έµαθα µοναχός µου, δηλαδή δεν µου δείξανε, τότε σας δεν είχαµε 

δασκάλους και τέτοια. 

Ερ.  Ποιος ήταν το πρότυπό σας; Σε ποιον θέλατε να µοιάσετε; 

Ζ.Μ. Σκορδαλός. Το πρότυπό µου ήτανε Σκορδαλός, Μουντάκης. Τούτοι να οι 

δυο. 

Ερ.  Και οι δυο; 

Ζ.Μ. Ναι, και οι δυο. Εγώ έπαιζα και Μουντάκη και Σκορδαλό. Μ’ αρέσενε 

δηλαδή, αλλά πιο πολύ µ’ άρεσε Σκορδαλός στα συρτά. Μ’ άρεσεν πιο πολύ.  

Ερ.  Ο Μουντάκης;  

Ζ.Μ. Ο Μουντάκης µ’ άρεσεν να τον ακούω ετσά, ας πούµε, ακουστικώς. 

Ερ.  Σε κοντυλιές, ας πούµε;  

Ζ.Μ. Σε κοντυλιές, σε σούστες, δεν πιάνονταν αυτός σε τέτοια. Κατάλαβες; Ο 

Σκορδαλός ήτανε στα συρτά! 

Ερ. Αυτούς πού τους ακούγατε εσείς τότε;  

Ζ.Μ. Τι να σου πω… Τότε σας δεν υπήρχανε µαγνητόφωνα και τηλεοράσεις και 

ράδια. Στο χωριό µας είχαν ένα ράδιο κείνα την εποχή. Το ‘χεν ένας που ‘χε 

ένα µπακάλικο. Τέλος πάντων. Εγώ εξεκίνουνα και πήγαινα στο Ρέθυµνος 

κι ήτανε ο Γαγάνης, ένα δισκάδικο ήταν στο Ρέθυµνο τότε σας, ο Γαγάνης 

κι έβγαιναν τότες σας εδώ, Σκορδαλός Μουντάκης και εσυνερίζονταν και 

βγάνανε κάθε τόσο δίσκους και πήγαινα και του ‘λεγα «βάλε µου του 

Σκορδαλού, βάλε µου του Μουντάκη να τον ακούσω», δεν τσι ‘παιρνα 

βέβαια, ίντα να τσι κάµω; ∆εν είχα µηχάνηµα να τσι βάλω, αλλά τσι ‘βανα 

και σου λέει «αυτός θα τσι πάρει», δεν τσι έπαιρνα όµως και τσι άκουγα 

και τσι ‘παιρνα στ’ αυτί κι ερχόµουνα στο χωριό και τσι ‘παιζα. Εδά τα 

‘χουµε όλα τα κοµφόρ οι καινούργιοι.  

Ερ.  Όλα τα µέσα. 

Ζ.Μ. Ναι, όλα τα µέσα. Μαγνητόφωνα, µαγνητοφωνείς… Τότες δεν υπήρχαν. 
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Ερ. Στο χωριό σας τότε ποιοι ερχόντουσαν να παίξουνε όταν γινόντουσαν 

γλέντια; 

Ζ.Μ.  Πανηγύρια; 

Ερ. Ναι, που ήσασταν πιτσιρικάς; 

Ζ.Μ. Ήτανε ο µπάρµπας µου ο Γιάννης ο Ζυµπραγός, ήτανε ο Κατσαµάς απ’ 

τους… Τσέρφους. 

Ζ.Ι. Κι ο Σκαρβέλης ήτανε. 

Ζ.Μ. Ο Σκαρβέλης, ο Καρεκλάς, ερχόντανε πολλοί, ας πούµε, τότε σας δεν είχα 

εγώ ξεκινήσει τη λύρα. Ο Λαγός γιατί είχαµε και στην Αγιά Παρασκευή 

πανηγύρι κοντά ας πούµε, ναι, και ο Κανακάκης που σας ήλεγα.  

Ερ. Ο Παρασκευάς. 

Ζ.Μ. Ναι, ο Παρασκευάς. Και αυτός έπαιζε τότε σας.  

Ερ.  Καταγότανε από την Αγία Παρασκευή; 

Ζ.Μ. Ο Κανακάκης, η ράτσα του είναι από τον Μυλοπόταµο. Από το Κεφάλι, 

ένα χωριό λέγεται Κεφάλι. Είναι στο ∆ραµαβόλο, πιο πάνω.  

Ερ.  Τότε παίζανε µόνο λύρα, θυµάστε; Λύρα και λαούτο; 

Ζ.Μ. Λύρα και λαούτο αλλά επαίζαν και µαντολίνο. Στην αρχή δεν ήταν λαούτα 

και ήτανε πολλές φορές και µε µαντολίνο. 

Ερ. Λύρα µαντολίνο λοιπόν. 

Ζ.Μ. Ναι και ήταν ωραία. Το µαντολίνο µε τη λύρα πάει. Πολύ ωραία.  

Ερ.  Θυµάστε κανέναν που έπαιζε µαντολίνο έτσι καλό;  

Ζ.Μ. Ναι. Ένας δάσκαλος ήταν απ’ την Πηγή και πολλές φορές επαίζαµε µαζί. 

Κι έπαιζεν ωραία αυτός. Μπογιατζάκης.  

Ερ.  Το µικρό του; 

Ζ.Μ. Σταύρος.  

Ερ.  Εσείς τη λύρα όταν πρωτοξεκινήσατε σε ποια ηλικία βγάλατε γλέντι και 

µε ποιον παίζατε; Με µαντολίνο ή µε λαούτο; 

Ζ.Μ. Άκουσε να δεις, εγώ στο πρώτο µου γλέντι απού έκαµα, σου λέω, µετά από 

έξι µήνες επήγα στο γλέντι και ήταν στο χωριό µου.  

Ερ.  Πόσων χρόνων; 
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Ζ.Μ. Ήµουνα δεκατεσσεράµισι χρονών και έπαιζα µε ένα Φουρναράκη απ’ τ’ 

Αµπελάκι, Μάρκος που ήτανε και αυτός πιτσιρικάς σαν κι εµένα. Την ίδια 

ηλικία είχαµε.  

Ερ. Λαούτο αυτός; 

Ζ.Μ. Ναι, λαούτο κι έπαιζε καλά το κοπέλι εκείνο. Έπαιζεν ωραίο λαούτο. 

Ερ.  ∆ηλαδή την εποχή που ξεκινήσατε γιατί δεν πήρατε µαντολίνο και 

πήρατε; 

Ζ.Μ. Εγώ; 

Ερ.  Γιατί δεν συνεργαστήκατε στο πρώτο γλέντι; Γιατί δεν παίξατε µε 

µαντολίνο στο πρώτο γλέντι και παίξατε µε τον λαουτιέρη, µ’ αυτό το 

παιδάκι; 

Ερ.  Πώς βρέθηκε αυτός; Έτσι; Τυχαία τον βρήκατε αυτόν;  

Ζ.Μ. Μου το ‘παν εδά και τόνε πήρα, ας πούµενε και παίξαµε στο χωριό το δικό 

µου. Πρώτη φορά ας πούµενε µε τα κοντά παντελονάκια και οι δυο.  

Ερ.  Σας φώναξε κάποιος και παίξατε; Πώς;  

Ζ.Μ. Ε, ναι. Ήταν και συγγενικό µου το µαγαζί. 

Ερ.  Σε καφενείο;  

Ζ.Μ. Ναι, σε καφενείο. 

Ερ.  Ο αδερφός σας τότε κύριε Μιχάλη δεν έπαιζε λαούτο να συνεργαστείτε; 

Ζ.Μ. Ο αδερφός µου ήταν αγέννητος.  

Ερ. Α, δεν είχε ακόµα γεννηθεί, έτσι; 

Ζ.Μ. Όχι. Ήτανε µικιός.  

Ζ.Ι. Όταν µάθαινες εσύ… έντεκα χρόνια έχουµε διαφορά. 

Ερ.  Έντεκα χρόνια διαφορά, ε; 

Ερ. Μάλιστα. 

Ζ.Μ. Ναι. Όταν ήµουνα εγώ, αυτός ήτανε µικιό.  

Ζ.Ι. ∆εν έπαιζα εγώ τότε. 

Ζ.Μ. Όταν έπαιζα εγώ λύρα αυτό ήτανε µικιό.  

Ερ. Κι εκεί στο καφενείο που παίξατε πήρατε λεφτά τότε; Πρώτη φορά; 

Ζ.Μ. Μας εβάλανε γιατί ήµασταν κοπελάκια και µας εβάλανε και ο µπάρµπα - 

Γιάννης ο συγχωρεµένος δεν τού ‘ρθενε γιατί όλοι µας υποστηρίξανε τα 
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κοπελάκια και αφήκαµε το µπάρµπα - Γιάννη µοναχό γιατί ήµασταν 

αντίπαλοι µε τον µπάρµπα - Γιάννη τότε σας. 

Ερ.  Γιατί έπαιζε και ο θείος σας, κοντά; 

Ζ.Μ. Ναι, έπαιζε σε άλλο µαγαζί αυτός. 

Ερ.  Α, σε άλλο µαγαζί. 

Ζ.Μ. Εγώ σ’ ένα κι αυτός στο άλλο. 

Ερ.  Και του πήρατε την πελατεία, ε;  

Ζ.Μ. Ναι, ναι. 

 (Γελάει) 

Ερ. Κι ο πατέρας σας τι έλεγε;  

Ζ.Μ. Ο µπάρµπα - Γιάννης είναι λέει «για να ανάψει τον ποντικό να φάει το 

µαλλί σου». 

Ερ. Μάλιστα. 

 (Γελάνε) 

Ερ. Του άρεσε του πατέρα σας και της µητέρας σας… 

Ζ.Μ. Ναι. 

Ερ. … που σας έβλεπε έτσι να παίζετε ή φοβόντουσαν τίποτα; 

Ζ.Μ. Μπα! Βέβαια. Αυτοί ήτανε µερακλήδες και οι δύο και η µάνα µου κι ο 

πατέρας µου ήτανε δερβίσηδες, δηλαδή των άρεσενε το γλέντι. Ήτανε 

χορευτές καλοί. 

Ερ.  Οπότε σας βάζανε και τους παίζατε, έτσι;  

Ζ.Μ. Βέβαια! Κατσαπαδιανό χόρευε ο πατέρας µου απού αφήσανε. 

Ερ.  Τι είπατε; Κατσαπαδιανό; Αυτό που γράψαµε; Για πείτε µας λίγο να 

γράψουµε στη συνέντευξη τι είναι αυτό; Είναι σκοπός; Είναι χορός;  

Ζ.Μ. Χορός είναι. Αυτός απού δεν εκάτεχα βέβαια, που έκανε τον κουτσό.  

Ερ.  Αυτό το όνοµά του βγαίνει από πού; 

Ζ.Μ. Αυτό λένε πως από Κουτσό λέει εβγήκενε ο Κατσαµπαδιανός. Ήταν ένας 

και εκούτσαινενε και επειδής κουτσαίνει και ο Κατσαµπαδιανός, ετσά που 

κάνει τα βήµατα, τρία βηµατάκια σαν τον Κουτσό γι’ αυτό και τον λένε 

και Κουτσό ή Κατσαµπαδιανό; 

Ερ.  Εσείς από πού τον ακούσατε τον σκοπό αυτό; 
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Ζ.Μ. Εγώ τον είχα ακούσει από ένα λυράρη απ’ το χωριό µου, αλλά αυτός δεν 

ήταν επαγγελµατίας.  

Ερ.  Πώς λεγόταν; 

Ζ.Μ. Αυτός ελέγονταν Χριστουλάκης, έχει ποθάνει. Βαγγέλης Χριστουλάκης, ο 

Κατικάς. Ήταν κι αυτός… έπαιζε λύρα, αλλά δεν ήταν επαγγελµατίες, έτσι 

για το κέφι του επαίζανε. Από εκειά τον άκουσα. 

Ερ. Στην Αγία Παρασκευή είχε πολλούς λυράρηδες;  

Ζ.Μ. Είχενε τουτονά τον Βαγγέλη τον Χριστουλάκη, είχε τον µπάρµπα µου, τον 

Ζυµπραγό, αυτός ήταν επαγγελµατίας κανονικός. Τον Κατικά τον 

Παντελή και ο πατέρα του ο Χαρίλαος, του Κατικά τον πατέρα τόνε 

λέγανε Χαρίλαο κι αυτός έπαιζεν λύρα και ήτανε κι άλλος ένας 

Παναρετάκης, πολύ γέρος αυτός κι έπαιζεν κι αυτός λύρα, αλλά µε τσι 

παλιές… κείνα τα λυράκια τα στενά - στενά, τα παλιά λυράκια, δεν είχανε 

βγει ακόµα ετούτες σες οι λύρες.  

Ερ.  Πότε βγήκαν αυτές οι λύρες; 

Ζ.Μ. Ετούτες σες οι λύρες εβγήκαν µετά από το… θα πρέπει το ‘35 να βγήκανε. 

Ερ.  Έχετε καµιά ιδέα γιατί αντικαταστάθηκε το λυράκι από αυτή τη λύρα που 

ξέρουµε σήµερα; 

Ζ.Μ. Όχι. Άκουσε να δεις, αυτή η λύρα αντικαταστάθηκεν διότι όσο να ‘ναι το 

λυράκι αυτό δεν βγάνει τη φωνή απού βγάνει ετούτηνε και την εποχή απού 

βγήκε ετούτηνε η λύρα, δεν υπήρχανε µηχανήµατα να το βάλεις στο 

µηχάνηµα να ακούεις και γι’ αυτό επροσπαθήσανε και κάµανε τη µεγάλη 

λύρα για να ‘χει και είχανε και βροντόλυρες.  

Ερ. Είχανε βροντόλυρες; 

Ζ.Μ. Είχανε βροντόλυρες, βέβαια. 

Ερ.  Και στην Αγία Παρασκευή; 

Ζ.Μ. Όχι, στην Αγία Παρασκευή δεν είχανε, αλλά υπήρχανε βροντόλυρες τότε 

σας, εγρικούντανε πολύ.  

Ερ. Ήτανε µεγαλύτερες αυτές σε µέγεθος; 

Ζ.Μ. Ναι, µεγαλύτερες.  

Ερ.  Το λυράκι το παίζανε µε γερακοκούδουνα ή όχι; 

Ζ.Μ. Με γερακοκούδουνα. Τότε σας ήταν το πάσο εκείνο.  
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Ερ. Οι βροντόλυρες ήτανε πάλι µε γερακοκούδουνα;  

Ζ.Μ. Ναι, και οι βροντόλυρες µε γερακοκούδουνα παίζονταν. Ο Καρεκλάς είχενε 

µια βροντόλυρα. Τήνε θυµούµαι εγώ. Έκανε πολύ θόρυβο.  

Ερ.  Ποιος έπαιζε έτσι βροντόλυρα; Θυµάστε κανένα όνοµα; Απ’ το Ρέθυµνο να 

παίζει κανείς βροντόλυρα εκτός απ’ τον Καρεκλά; 

Ζ.Μ. ∆εν θυµούµαι. Ο µπάρµπα – Γιάννης; Κι αυτός έπαιζε βροντόλυρα. Αυτός 

έπαιζενε… τσι ‘φτιαζε και µοναχός του. Έπαιζενε τη λύρα απ’ το χωριό του, 

απού είναι πέντε - έξι χιλιόµετρα απ’ το χωριό µας και γρικούνταν απ’ το 

χωριό µας. 

Ερ.  Ποιο ήταν το χωριό του; 

Ζ.Μ. Η Λούτρα και είναι απόσταση πέντε – έξι χιλιόµετρα. Κι ακούγονταν η 

λύρα όταν την έπαιζε αυτός.  

Ερ.  Βιολόλυρα; Όταν ήσασταν µικρός είχατε ακούσει βιολόλυρα; 

Ζ.Μ. Στη µπάντα µας δεν επαίχτηκε βιολόλυρα. 

Ζ.Ι. Στη µπάντα µας όχι. Στα χανιώτικα µπορεί να ‘χανε βιολόλυρες. Είχανε 

και βιολιά αυτοί. 

Ερ.  Πώς κουρδίζατε τη λύρα; Τη λύρα πώς την κουρδίζετε; Όπως τώρα; 

Ζ.Μ. Την πρώτη φορά; Ε, όσο να ‘ναι. 

Ερ.  Τι νότες την κουρδίζετε τη λύρα;  

Ζ.Μ. Μη µε ρωτάς τέτοια πράγµατα. Εγώ έµαθα πρακτικά, οι νότες τσι έβαλε ο 

Μουντάκης τελευταία τούτα να ας πούµε και βοηθάει τα κοπέλια βέβαια, 

αλλά από νότες εγώ δεν κατέχω τίποτα. 

Ερ.  Και το λυράκι και τη λύρα το ίδιο τις κουρδίζατε; 

Ζ.Μ. Ναι, το ίδιο. 

Ερ.  Βιολί υπήρχε στο χωριό σας; 

Ζ.Μ. Όχι. Εις τα ρεθυµιώτικα βιολιά να παίζουνε κρητικά, δεν είναι… ∆εν έτυχε. 

Ερ.  Γενικότερα στο Ρέθυµνο έχετε ακούσει κανένα βιολί να υπήρχε παλιότερα 

ή τώρα; 

Ζ.Ι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει.  

Ζ.Μ. Μπορεί ας πούµε να υπάρχει, βέβαια… 

Ζ.Ι. Αν έπαιζε κανείς ευρωπαϊκά, άλλο…  

Ερ. Άλλο αυτό. 
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Ζ.Μ. Αλλά για κρητικά να παίζει, µόνο στα Χανιά.  

Ζ.Ι. Στα Χανιά και στη Σητεία. Σητειακοί και στη Κίσσαµο εκεί που παίζουνε 

κρητικά βιολιά, κι ακόµα παίζουνε. 

Ερ.  Ασκοµαντούρα; 

Ζ.Μ. Ναι, βέβαια. 

Ζ.Ι. Όχι, στο Ρέθυµνο δεν έχουµε ασκοµπαντούρα.  

Ζ.Μ. Στο Μυλοπόταµο. 

Ερ.  Στο Μυλοπόταµο έχει ασκοµαντούρες;  

Ζ.Μ. Ναι, ναι, ασκοµαντούρες παίζουνε. Στο Μυλοπόταµο ήξερα εγώ έναν. 

Μάλλον πώς ήταν εκείνος απ’ τα Ανώγεια κείνος, ένας, αν θυµούµαι στο 

Γεράνι που παίξαµε µαζί. 

Ερ. Λύρα µε ασκοµαντούρα ποτέ είχατε ακούσει;  

Ζ.Μ. ∆ε σου λέω πως έπαιξα µ’ έναν απ’ τα Ανώγεια; 

Ερ. Που έπαιζε ασκοµαντούρα κι εσείς λύρα; 

Ζ.Μ. Ναι.  

Ερ. Και κάνατε παρέα. 

Ζ.Μ. ∆ηλαδή επαίξαµε ετσά, έτυχε εις το γλέντι άνθρωπος και ήρθενε και 

παίξαµε. Όχι να παίξουµε… 

Ερ. Συστηµατικά.  

Ζ.Μ. Συστηµατικά όχι. Μόνο µε λαούτο και µε µαντολίνο έχω παίξει. Εγώ 

ειδικά δηλαδή µε κιθάρα δεν έχω παίξει, όπως βάνουν άλλοι. Εγώ µόνο µε 

λαούτο. Και επί το πλείστον ένα λαγούτο είχα εγώ. Πάντα ένα λαγούτο. 

Ερ. Είχατε εντοπίσει κανένα άλλο λυράρη που να κουρδίζει διαφορετικά τη 

λύρα απ’ ό,τι εσείς;  

Ζ.Μ. Όχι.  

Ερ.  Να κάνει κάτι περίεργο που δεν το κάνατε εσείς; 

Ζ.Ι. Κουρδίζουν, κουρδίζουν διαφορετικά. Πολλοί είναι.  

Ζ.Μ. ∆εν ξέρω. Και το λαούτο κουρδίζεται διαφορετικά.  

Ζ.Ι. Μπράβο, και το λαούτο. 

Ζ.Μ. Οι Χανιώτες. Οι Κισσαµίτες το κουρδίζανε διαφορετικά. 

Ερ. Όχι, εδώ στο Ρέθυµνο. 

Ζ.Ι. Και στις λύρες που βάζουνε και τέσσερις χορδές. 
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Ζ.Μ. Άλλο τσι…  

Ζ.Ι. Και τσι τρεις κουρδίζουνε διαφορετικά.  

Ζ.Μ. Όπως και το λαούτο. 

Ερ.  ∆ηλαδή µπορείτε να µας πείτε…;  

Ζ.Μ. Άκουσε να δεις. ∆εν είναι. Και η τετράχορδη κουρδίζεται σαν και την άλλη.  

Αφού εγώ µε τετράχορδη δεν έχω παίξει. Όπως παίζω από µέσα και είναι 

σαν την άλλη. Μόνο τη ψιλή κουρδίζουν… 

Ερ. Και µπαίνει µια νότα επάνω… 

Ζ.Μ. Ναι, µπράβο. Κι ακούγεται ο ήχος του βιολιού κι από κειες τσι άλλες 

κόρδες είναι όπως την… 

Ερ. Εσείς πάντως δεν θυµάστε κάποιο λυράρη που να κάνει κάτι το περίεργο 

που δεν το κάνανε οι υπόλοιποι, ας πούµε.  

Ζ.Μ. Όχι, έχω δει λυράρη και µου φαίνεται παράξενο, πολύ παράξενο, γιατί 

λίγους έχω δει να παίζουν, ας πούµενε, αριστερά και να πιάνει τη λύρα να 

την παίζει όπως τη παίζω κι εγώ, τη δική µου απού ‘ναι δεξιά. Είναι πολύ 

δύσκολο. 

Ερ. Να τη βαστά µε το άλλο χέρι; 

Ερ. Με το αριστερό χέρι; 

Ζ.Μ. Όχι. Πρόσεξε να δεις. Αυτός ήταν αριστερός κι έπρεπε να βρει λύρα 

αριστερή για να παίξει κι εγώ του ‘δινα τη δική µου απού ‘ναι δεξιά και 

την έπαιζε. 

Ερ. Την έπαιζε; 

Ζ.Μ. Την έπαιζε τη δική µου.  

Ερ. ∆εν άλλαζε τις χορδές. 

Ζ.Μ. Εγώ όµως δεν µπόρεγα να παίξω τη δική του. Κατάλαβες; Ήτανε…  

Ερ. Ποιος ήταν αυτός; 

Ζ.Μ. Ένας Γιουλούντας ήταν κι έπαιζε κι ωραία λύρα. 

Ερ.  Γιουλούντας. Το µικρό; 

Ζ.Μ. Γιάννη θαρρώ πώς τον λένε; 

Ζ.Ι. Γιάννη λένε τον γιο του. ∆εν θυµάµαι πώς τον λένε.  

Ζ.Μ. Του στρατηγού δεν ήτανε γιος; Εκείνου του στρατηγού, αλλά θαρρώ πως 

τον λέγανε Γιάννη; 
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Ερ.  Αυτός ζει τώρα;  

Ζ.Ι. Ώ, µπα! 

Ζ.Μ. Θα ζει.  

Ερ. Από ποιο µέρος; 

Ζ.Μ. Μάλλον αυτός στα Ηρακλειώτικα κάθονταν. Αυτός δηλαδή ήτανε 

Ρεθυµνιώτης, αλλά έζηνε στο Ηράκλειο. Ναι.  

Ερ.  Να πάµε λίγο στον κύριο Γιάννη. Για πέστε µου κι εσείς. Βλέπετε τον 

αδερφό σας που παίζει τη λύρα. Κάποια στιγµή καταλαβαίνετε ότι εκείνος 

παίζει λύρα, εσείς τι σκέφτεστε; 

Ερ.  Σε ποια ηλικία πιάνετε λαούτο;  

Ζ.Ι. Εγώ έπαιζα, θα ‘µουνε βέβαια δώδεκα χρονών, µπορεί και παραπάνω. 

Εκειά. ∆ώδεκα δεκατριών ήµουν που εξεκίνησα. Πιο µεγάλος.  

Ζ.Μ. Ετούτος εδώ επήγαινε στο σχολειό. Εις το σχολειό δεν επήγαινε.  

Ζ.Ι. ∆εν έπαιζα εγώ καθόλου τότε.  

Ζ.Μ. ∆εν έπαιζεν, αλλά εβάστανε µια πένα κι έπαιζε. 

Ζ.Ι. Αυτό θα το πω τώρα. Από που πήγαινα στο σχολείο, στο δηµοτικό που 

πήγαινα ας πούµε, όχι είχα κάτι ξυραφάκια, είχα ένα ξυράφι και τα ‘κοβα 

και τα ‘βαζα στο θρανίο, και όπως τα ‘κανα έτσι και τα τριγούνιζα κι 

ερχόντανε η δασκάλα ας πούµε, τέλος πάντων έκανα και το χέρι µου εγώ 

έτσι, ας πούµε συνέχεια… 

Ερ.  Σαν να παίζετε λαούτο. 

Ζ.Ι. Ναι, αλλά δεν έπαιζα καθόλου. Ούτε λαούτο είχα. Μετά βλέπει αυτή η 

δασκάλα κιόλας είχε δει τον πατέρα µου τον συγχωρεµένο µια δόση και του 

λέει «ο γιος σου θα γίνει λαουτιέρης». «Γιατί;» λέει, «στο σχολείο τον 

θωρώ και συνέχεια κάνει έτσι τη χέρα του». Ε, ύστερα, δεκατριών χρονών, 

τόσο θα ‘µουνα, και µου πήρενε του αδερφού µου που ‘χε πάρει ένα λαούτο 

για να µάθω. Το ‘χα κάνα µήνα. Πρέπει να το ‘χα κάνα µήνα, δεν το ‘χα 

παραπάνω κι ένα µήνα και πιασε και µου το πούλησε µετά. Και πιάνει και 

το πουλεί µετά, το δίνει σ’ ένα στην Πηγή, δεν είχα λαούτο. Πάνω που εγώ 

που έπαιρνα τη γλύκα του, το πούλησε. Ίντα θα γίνω εγώ, ήθελα, γιατί µ’ 

άρεσαν κι εµένα απ’ την αρχή, µ’ άρεσαν και µένα τ’ όργανα. Όπου παίζανε 

τα όργανα εκειά κάθοµαν δίπλα του. Αλλά µάζωνα λεφτά, δούλευα το 
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µεροκάµατο, δουλεύαµε µεροκάµατο, αµπέλια σκάφταµε, αµπέλια και 

κάθε βδοµάδα έβανα στη µπάντα κάτι τις και τα φύλαγα λίγα - λίγα και 

τα µάζωξα ας πούµε και πάω και παίρνω πάλι ένα και µου ‘δειξεν και 

καµπόσες φορές ας πούµε, ετσά στην αρχή τα πρώτα πατήµατα, τα πρώτα 

πατήµατα. Μου ‘δειξεν ορισµένα, «έτσι» µου λέει «θα παίζεις», ένα 

κοµµάτι τάκα, τούκου, τούκου συνέχεια εκεί, δεν κάτεχα εγώ άλλο πράµα, 

σιγά - σιγά, σιγά - σιγά ε, κι έπαιζα, ας πούµε. Όσο παίζεις άµα έχεις όρεξη 

και κάθεσαι τη µέρα οπωσδήποτε δυο ώρες, τρεις, µαθαίνεις, άµα το ‘χεις 

βέβαια κιόλας. Ε, και κάθε µέρα εγώ κάθοµενε µε τσι ώρες εκειά και 

τριγούνιζα τα ίδια και τα ίδια, ε, µπερδεύανε ύστερα και άλλα πράγµατα 

στα χέρια µου, όπως έπαιζα κι ολιά, σιγά - σιγά ύστερα ήταν που ‘παιζεν 

και τη λύρα και παίζαµε µαζί και βοήθαε πιο πολύ γιατί παίρνει η χέρα 

σου, ας πούµε, ντάκα - ντούκου που… αυτό. Αυτός έπαιζε σε γλέντια, όταν 

µάθαινα εγώ αυτός έπαιζε σε γλέντια.  

Ζ.Μ. Τότε πήγα… 

Ζ.Ι. Κι ύστερα λίγο – λίγο, ας πούµενε, µ’ έπαιρνε και στα γλέντια… αυτό, 

τέλος πάντων.  

Ερ.  Σε ποια ηλικία εσείς παίξατε σε γλέντι, έτσι, θυµάστε τον εαυτό σας;  

Ζ.Ι. Εγώ βέβαια έπαιξα δεκατριών χρονών άρχισα. ∆εκαεφτά χρονών, 

δεκαοχτώ.  

Ερ.  Με τον αδερφό σας ή µε κάποιον άλλον; 

Ζ.Ι. Ναι, όχι, µε τον αδερφό µου. Ναι κι έπαιξα σε γλέντι µετά δεκαεννιά 

χρονών φεύγω πάλι, πήγα στη χωροφυλακή, γιατί έκανα και χωροφύλακας 

οχτώ χρόνια και τα παράτησα µετά. Όχι τα παρέτησα, δεν το παρέτησα το 

λαούτο, βέβαια, αλλά ήµουνα χωροφύλακας, ούτε σε γλέντια µπορούσα να 

παίξω, ούτε σε τίποτα. Το ‘χα µαζί µου όπου και να πήγαινα, το ‘χα το 

λαούτο εκειά µαζί µου κι έπαιζα εκεί που πέρναγε η ώρα πότε - πότε κι 

έκανα οχτώ χρόνια και µετά που απολύθηκα απ’ τη χωροφυλακή.  

Ερ.  ∆ηλαδή παραιτηθήκατε; ∆εν θέλατε; 

Ζ.Ι. ∆εν ήθελα, δεν µ’ άρεσε απ’ την αρχή, έκανα οχτώ χρόνια. Πήγα το ‘65 κι 

ύστερα έφυγα το ‘72 ναι, και µετά πάλι απ’ το ‘72 κι ύστερα που 

απολύθηκα επαίζαµε κανονικά.  
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Ερ.  Εσείς γιατί φύγατε απ’ τη χωροφυλακή; ∆εν θέλατε να συνεχίσετε πια 

άλλο;  

Ζ.Ι. ∆εν µ’ άρεσεν. ∆εν ήθελα, όχι. ∆εν µ’ άρεσεν.  

Ερ.  Ένας λόγος ήταν και το λαούτο; 

Ζ.Μ. Άκουσε να δεις… 

Ζ.Ι. Ήταν και το λαούτο. 

Ζ.Μ. Πρόσεξε να δεις. Το όργανο ήταν αφορµή κι έφυγενε.  

Ζ.Ι. Ήταν και το όργανο αφορµή.  

Ζ.Μ. ∆ιότι η χωροφυλακή εκείνα την εποχή δεν είχενε χρήµατα. Έπαιρνε ας 

πούµε µηδενικά πράγµατα. 

Ζ.Ι. Τι να ‘παιρνα; Να ‘παιρνα… 

Ζ.Μ. Και πήγαινα εγώ, ας πούµε, στο γλέντι κι έβγανα ας πούµενε τρία - 

τέσσερα χιλιάρικα εκείνα την εποχή.  

Ζ.Ι. Τέλος πάντων, δεν µ’ άρεσε απ’ την αρχή εµένα. 

Ζ.Μ. Κι εκεί έπαιρνε εφτά οχτώ κατοστάρικα. 

Ζ.Ι. Όχι. Όταν απολύθηκα έπαιρνα τριάµισι χιλιάρικα το µήνα. Όταν 

απολύθηκα απ’ τη χωροφυλακή έπαιρνα τριάµισι χιλιάρικα το µήνα.  

Ζ.Μ. Μα στην αρχή όταν επήγες πόσα πρωτόπαιρνες;  

Ζ.Ι. Εννιακόσιες δραχµές. Άστο στην αρχή. Σου λέω όταν απολύθηκα εγώ. 

Όταν απολύθηκα έπαιρνα τριάµισι χιλιάρικα. Και οπωσδήποτε στο γλέντι 

επηγαίναµε δυο βράδια που παίζαµε, Σάββατο Κυριακή σε κέντρο και 

θυµούµαι και πιάναµε εφτά οχτώ χιλιάρικα, αναλόγως και τα ‘πιανα 

δηλαδή σε δυο βράδια εκείνα τα λεφτά. Αλλά δεν µ’ άρεσε κιόλας η 

χωροφυλακή απ’ την αρχή. ∆εν είχα πάει φαντάρος και πήγα, έκανα το 

στρατιωτικό µου εκεί, τέλος πάντων. 

Ερ.  Να σας ρωτήσω κάτι τώρα που λέτε ότι βγάζετε αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν 

αποφασίσατε και οι δυο να κάνετε µόνο αυτό το επάγγελµα του µουσικού 

αφού βγάζετε λεφτά; 

Ζ.Ι. Ε… ∆εν αποφασίσαµε γιατί είχαµε και άλλες δουλειές. 

Ζ.Μ. Άκουσε να δεις. ∆εν µπορείς… αλλά όσο να ‘ναι δεν µπορείς να ζήσεις µόνο 

απ’ έξω. 

Ερ. ∆εν έφταναν δηλαδή. 



 15  

Ζ.Μ. ∆εν έφταναν.  

Ζ.Ι. Όχι, ζούσαµε όπως ζούσαν πολλοί, αλλά αυτοί βγήκαν πολύ ψηλά. 

Εβγήκανε ψηλά. Εβγήκανε ψηλά. 

Ζ.Μ. Επηγαίναν στα καλύτερα γλέντια.  

Ζ.Ι. Με τον Σηφογιωργάκη, δεν είµαστε µια ηλικία σχεδόν; 

Ζ.Μ. Όχι, πιο µεγάλος. 

Ζ.Ι. Είναι δυο τρία χρόνια µεγαλύτερος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός ασχολήθηκε 

µόνο µε το όργανο, δεν εδούλευεν, αλλά είχεν… 

Ζ.Μ. Έπιασεν αυτός Αµερικές, έπιασε Καναδά. Έβγαλαν χρήµατα.  

Ζ.Ι. Αµερική, Γερµανία και πού δεν επήγε; 

Ζ.Μ. Εγώ δεν πήγα µαθές. 

Ζ.Ι. Ε, γι’ αυτό. Γιατί έβγαλε καµπόσους δίσκους ας πούµε κι ακούστηκε εκεί, 

φηµίστηκε και τόνε καλούσαν. Τον έλεγαν «έλα στην Αµερική να παίξεις, 

έλα στη Γερµανία», ε, βέβαια, και κονόµησε πολλά λεφτά αυτός.  

Ερ.  Εσείς κύριε Μιχάλη ήσασταν… το κύριο επάγγελµά σας είναι; 

Ζ.Μ. Οικοδόµος εδούλευα κατ’ αρχήν. Τα πιο πολλά µου µεροκάµατα είναι 

οικοδοµικά και µετά εδούλεψα σ’ ένα που κάνει φυτώρια… λουλούδια, 

τέτοια, ας πούµενε, δεντρά, διάφορα.  

Ερ.  Και παίζατε και λύρα περιστασιακά; Σας καλούσανε; 

Ζ.Μ. Ναι, εντάξει είχαµε εµείς τότε σας δουλειά πολλή. Αλλά δούλευα όµως 

κιόλας. 

Ερ.  Τότε στο χωριό αν ένας ας πούµε ήθελε να κάνει ένα γλέντι, ποιον φώναζε;  

Ζ.Ι. Στο χωριό µας; Εµάς. Και σε γάµους και σε πανηγύρια… 

Ζ.Μ. Αλλά και εκτός του χωριού µας είχαµε γλέντια πολλά.  

Ζ.Ι. Και σ’ άλλα γλέντια, πολλά.  

Ζ.Μ. Ήταν η εποχή εκείνη να. Το ‘75 το ‘87 – ‘88 είχενε η λύρα πολλά λεφτά. 

Πολλά λεφτά. ∆ηλαδή τα πολύτερα λεφτά πέφτανε τότε σας, εκείνα την 

εποχή. Και εδά πέφτουνε λεφτά. 

Ερ.  Τα γλέντια που γίνονταν συνήθως;  

Ζ.Μ. Αλλά πρέπει να είσαι µεγάλη φίρµα για να σε καλέσουν.  
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Ζ.Ι. Παίζανε και σε κέντρα, ήταν και τα κέντρα τότε στα Χανιά, ήταν πολλά 

κέντρα, κρητικά κέντρα, παίζαµε σε κέντρα. Σε γάµους. Τσι γάµους τους 

περισσότερους τους κάνανε τότε στα χωριά, δεν τσι κάνανε σε κέντρα.  

Ζ.Μ. ∆εν τσι κάνανε σε κέντρα. 

Ζ.Ι. Καλοκαίρι πάντα, βέβαια.  

Ζ.Ι. Πανηγύρια γίνονταν πολλά τότε, τώρα δα τα ‘χουµε παρατήσει και τα 

πανηγύρια. ∆εν κάνουν τώρα πολλά. Μόνο που είναι σύλλογος και το 

κρατάει ακόµα και πως τ’ άλλα έχουν διαλύσει τελείως.  

Ζ.Μ. Βέβαια, και εµάς στο χωριό µας… 

Ερ.  Είχε τύχει έτσι σ’ ένα πανηγύρι να παίζουν περισσότεροι του ενός σχήµατα;  

Ζ.Ι. Από ένα ζευγάρι; Και δυο και τρία ζευγάρια. 

Ερ.  Στον ίδιο χώρο;  

Ζ.Μ. Όχι και τρία και τέσσερα και πέντε. Ανάλογα µε το… ο Κουρνάς είχε… 

Ζ.Ι. Όχι, βέβαια. 

Ζ.Μ Ο Κουρνάς, του πατέρα µου το χωριό επήγαινες και ήταν και πέντε 

γλέντια, αλλά είναι µεγάλο χωριό. Είχε πολλά καφενεία και κάθε 

καφετζής έβανε κι άλλους. 

Ερ. Με τι αφορµή γινόντανε γλέντι; 

Ζ.Μ Τ’ Αϊ Γιαννιού φερ’ ειπείν του… 

Ζ.Ι. Πανηγυρίζουν. 

Ζ.Μ Γίνεται πανηγύρι στο Κουρνά. 

Ερ.  Καζανέµατα κάνατε; 

Ζ.Μ Τι; 

Ερ.  Καζανέµατα.  

Ζ.Μ Ίντα κι ανά;  

Ερ.  Όταν βγάζετε τη ρακί. 

Ζ.Ι. Α, τα καζανιάτικα. 

Ζ.Μ Τα καζανιάτικα.  

Ζ.Ι. Ναι, τση ρακί.  

Ερ.  Στη Σητεία τα λένε καζανέµατα. Εκεί κάνατε γλέντι;  

Ζ.Μ.  Καζανιάτικα τα λέµε εµείς.   

Ζ.Ι. Εµείς τα λέµε καζανιάτικα. Κάνουνε και του κερασιού, κάνουνε, κάνουνε.  
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Ζ.Μ.  Άκουσε να δεις. Όντε βγάνουν τη τσικουδιά και έχουµε µπριτζόλες στα 

κάρβουνα και βάνουνε και γίνεται καλό γλέντι. 

Ερ.  Ακόµα και σήµερα παίζουνε όργανα στα καζανιάτικα; 

Ζ.Μ.  Μπα! Τα ‘χουνε παρατήσει. Ναι. 

Ζ.Ι. Όχι, σε ορισµένους τόπους παίζουνε.  

Ζ.Μ.  Ε… 

Ζ.Ι. Παίζουν αλλά… Εµάς στο πανηγύρι δεν παίζουν πάντως.  

Ζ.Μ. Παλιά ας πούµε γίνονταν στα καζανέµατα, πηγαίναµε και πίναµε ρακί, 

άλλοι µεθούσανε, παίζαµε όργανα.  

Ζ.Ι. Κι εδά µεθούνε αυτοί αλλά δεν παίζουνε όργανα. Παίρνουνε µπριτζόλες, 

παίρνουνε αυτά και ψήνουνε. Όποιος βγάνει ρακί, δηλαδή βγάζω εγώ ρακί 

τώρα και βαστώ τέσσερα - πέντε κιλά µπριζόλες και πίνουµε και το 

κρασάκι µας και µεθούµε κι εδά, αλλά δεν παίζουν όργανα, δεν παίζουν.  

Ερ.  Με ποια άλλη αφορµή γίνονται γλέντια; ∆ηλαδή 23 Ιουνίου, 24 του Αγίου 

Ιωάννη κάνετε;  

Ζ.Μ.  Στις 29 του Αυγούστου. 

Ζ.Ι. Κάθε χωριό έχει και το πανηγύρι του. 

Ερ.  Του Κλήδονα κάνουν τίποτα; 

Ζ.Μ.  Στις 26 τούτουνε (Ιουλίου) είναι το πανηγύρι στο χωριό µας.  

Ερ. Της Αγίας Παρασκευής. 

Ζ.Μ.  Τση Αγίας Παρασκευής. Ναι.  

Ερ.  Του Αγίου Παντελεήµονος;  

Ζ.Μ.  Τ’ Αγίου Παντελεήµονος κάνουνε στο διπλανό χωριό. 

Ερ.  Σήµερα γίνονται γλέντια εκεί; 

Ζ.Ι. Μπα! 

Ζ.Μ.  Όχι.  

Ερ.  Τις Απόκριες τι κάνετε;  

Ζ.Μ.  Εγίνονταν µέχρι πέρσι εβάναν στο χωριό µας όργανα, εδά δεν βάνουν. 

Ζ.Ι. Γυρίζαµε στα σπίτια και κάναµε γλέντια.  

Ζ.Μ.  Το µόνο πανηγύρι εβάστανε το δικό µας.  

Ζ.Ι. Από σπίτι σε σπίτι.  
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Ερ. Μη µιλάτε όµως και οι δυο µαζί γιατί δεν θα γράφεται, δεν θα µπορούν να 

τα διαβάσουν… 

Ερ.  Για πες µας για τις Απόκριες. 

Ζ.Ι. Απόκριες πηγαίναµε, κάναµε παρέα ας πούµε στο χωριό έτσι µε τα όργανα 

και πηγαίναµε από σπίτι σε σπίτι κι έτσι, αυτό, και τις Απόκριες και τα 

Χριστούγεννα και Πάσχα, ούλες τις γιορτές πηγαίναµε από σπίτι σε σπίτι 

και κάναµε το γλεντάκι µας, ας πούµε και χορεύανε κιόλας. Ύστερα στα 

γλέντια… Απόκριες εκάναµε γλέντια σε κέντρα. Είχαµε παίξει κι εµείς, 

είχαµε παίξει πολλές φορές ας πούµε σε κέντρα, ας πούµε, για τσι 

Απόκριες, και Πρωτοχρονιά που παίζανε. 

Ερ.  Πότε δεν έπρεπε να κάνετε γλέντι στο χωριό; 

Ζ.Ι. Μόνο άµα είχαµε πένθος, άµα είχε πεθάνει κανείς κι ήτανε κοντά ας πούµε 

δεν… ούτε πανηγύρι δεν κάναµε.  

Ερ.  Τι κάνατε τότε στο πένθος; Λέγατε µοιρολόγια; 

Ζ.Ι. Όχι, τίποτα, απλώς δεν κάναµε γλέντι. Όπως έχει το πανηγύρι τώρα που 

ήτανε στις 26 της Αγίας Παρασκευής που γιορτάζουµε, ορισµένες φορές 

που είχενε πένθος, ας πούµενε, δεν γινόταν το γλέντι. 

Ερ.  Μέχρι πόσες µέρες; Σαράντα ή παραπάνω; 

Ζ.Ι. Μέχρι εκεί, ναι. Μέχρι εκεί. Άµα ήταν να σαραντίσει, µετά από εκεί κι 

ύστερα εβάζανε. 

Ερ.  Άµα ήταν κανένας νέος που είχε πεθάνει, τον πηγαίνατε µε όργανα; 

Ζ.Ι. Έχουµε πάει και µε όργανα, ναι. 

Ζ.Μ.  Για να τόνε θάψουνε.  

Ερ. Ναι. Αυτή η συνήθεια υπήρχε στο χωριό; 

Ζ.Ι. Όχι στο δικό µας.  

Ερ.  Παλιά; Όχι; 

Ζ.Μ.  Αλλού όµως έχει γίνει, δηλαδή σε άλλο χωριό έχουνε θάψει. 

Ερ.  Έχετε ακούσει τέτοια πράγµατα. 

Ζ.Μ.  Ναι. Εδώ µέσα στα Αναπλιώτικα ένας πατέρας έχασενε το γιο του 

δεκαοχτώ χρονών το παλικάρι και θαρρώ πως εξεκινήσανε µε µαντολίνα 

απ’ το σπίτι.  

Ερ.  Αλλά εδώ στο Ρέθυµνο υπάρχει συνήθεια τέτοια; 
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Ζ.Μ.  Στο Ρέθυµνος µόνο όταν πέθανε ο Σκορδαλός του παίξανε. 

Ζ.Ι. Όχι και του αυτουνού του Σταγάκη το κοπέλι. Του Σταγάκη, ο Μιχάλης, 

που έφτιαχνε τις λύρες.  

Ζ.Μ.  Του παίξανε, εγώ δεν το θυµάµαι.  

Ζ.Ι. Ε, όχι. Αφού πήγαµε. Ε µα, δεν το θυµάσαι, αλλά επαίξανε, εγώ καθόµουν 

δίπλα και τραγουδούσαν κιόλας. 

Ερ. Όταν πέθανε ποιος; 

Ζ.Ι. Ο γιος αυτού που έφτιαχνε λύρες, του Σταγάκη ο γιος, τριάντα εφτά 

χρονών ήταν.  

Ερ.  Μάλιστα.  

Ζ.Ι. Ναι, και του παίξανε όργανα. 

Ερ. Να περάσουµε λίγο σε πιο ευχάριστα. 

Ζ.Ι. Ναι.  

Ερ.  Όταν ξεκινήσατε εσείς να µαθαίνετε κύριε Μιχάλη λύρα είχατε πρόβληµα 

ας πούµε να παντρευτείτε; Φοβόνταν η γυναίκα που θα σας έπαιρνε ότι 

είστε λυρατζής; 

Ζ.Μ.  Όχι. Μα τότε σας τους λυρατζήδες τους θέλανε. 

Ερ. Τους θέλανε τους λυρατζήδες;  

Ζ.Μ.  Α… Τους λυρατζήδες ξαµώνανε τότε σας.  

Ερ. Ή φοβόντουσαν ότι επειδή έχετε πέραση ας πούµε θα κοιτάζετε και άλλες 

γυναίκες; 

Ζ.Μ.  Όχι. Καλά, υπήρχανε και γυναίκες που το ‘χανε αυτό το πρόβληµα.  

Ζ.Ι. Πολλές το ‘χαν, όχι… 

Ζ.Μ.  Το ‘χαν, αλλά τσι λυρατζήδες όµως τσι θέλαν οι γυναίκες.  

Ερ. Μεταξύ ενός καλού χορευτή και ενός λυράρη ποιον προτιµούσανε µια 

κοπέλα; 

Ζ.Μ.  Τον λυρατζή. Τον λυρατζή. 

Ερ. Ναι. Γιατί;  

Ζ.Μ.  Άκουσε να δεις, εδά δεν είναι ετσά. Εδά. Αλλά παλιά ήτανε ετσά, δηλαδή 

θα προτιµούσε τον λυρατζή καλλιά παρά τον χορευτή. Αν ήταν και 

µερακλήδα και αυτή, αλλά και οι δυο είχανε αξία γι’ αυτή. Και ο χορευτής 

και ο λυρατζής, αλλά πιο καλλιά ήταν ο λυρατζής.  
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Ερ.  Οι σκοποί που παίζετε ποιο είναι το ρεπερτόριο τώρα; 

Ζ.Μ.  ∆ηλαδή τίνος κοµµάτια; 

Ερ.  Γενικά, τι παίζετε; Παίζετε συρτά;  

Ερ. Κι εγώ πάνω σε αυτό προτού µας πείτε γενικά τι παίζετε, την ώρα που 

ξεκινήσατε εσείς να παίζετε πιτσιρικάς, τι έπρεπε να έχετε µάθει για να 

µπορέσετε να βγάλετε το πρώτο γλέντι; 

Ζ.Μ.  Άκουσε να δεις, τότε ήταν η εποχή ας πούµε δεν επαίζονταν πάρα πολλά 

πράγµατα. ∆ηλαδή άµα είχες να µάθεις δυο - τρία συρτά να τα παίζεις κι 

ένα καλαµατιανό… 

Ζ.Ι. Κανά πεντοζάλη… 

Ζ.Μ.  Σούστα λίγο και πεντοζάλη, αυτά ήταν. 

Ερ. Συρτά; Ποια συρτά; Οποιαδήποτε; 

Ζ.Μ.  Οποιοδήποτε συρτό να χορεύεται. 

Ερ.  Όχι του Σκορδαλού, ας πούµε; Κάποιου συγκεκριµένου;  

Ζ.Μ.  Όχι, άκουσε να δεις. Στη δική µας ας πούµενε ήταν το πρότυπο ο 

Σκορδαλός, συρτό, αλλά πιο παλιά, ας πούµενε, τον Πρώτο συρτό άµα 

ήθελε να παίζεις ήσουνα καλυµµένος. 

Ερ.  ∆ηλαδή οι κάτοικοι του χωριού σας τι περιµένανε να ακούσουν από εσάς 

στο πρώτο γλέντι; 

Ζ.Μ.  Ε, φυσικά Σκορδαλό γιατί ήταν τότες σας είχεν βγάλει Μόνο εκείνον π’ 

αγαπά και είχε κουζουλάνει τον κόσµο γιατί και είναι και το καλύτερο 

κοµµάτι του Σκορδαλού. Ναι. 

Ερ. Μαντινάδα άλλη στο σκοπό Μόνο εκείνος π’ αγαπά µπορεί κανείς να βάλει 

ή δεν κάνει; 

Ζ.Μ.  Μπορεί να βάλει, αλλά…  

Ερ.  Πώς χτυπάει αυτό; 

Ζ.Μ.  Η κάθε µαντινάδα απού βγάζει τήνε διαλέγει για να δένει µε το σκοπό. 

Ερ.  ∆εν µπορείς να πας ας πούµε να πεις άλλο ύφος. 

Ζ.Μ.  Μόνο εκείνος π’ αγαπά είναι ας πούµε… κολλάει. Για να πεις άλλη, δεν 

κολλά. Και πολλοί ας πούµενε δεν το καταλαβαίνουνε. ∆ηλαδή πολλοί σου 

λέει «παίξε µου Μόνο εκείνος π’ αγαπά». Αν δεν ακούσει τη µαντινάδα και 
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του πεις εσύ άλλη µαντινάδα θα σου πει «δεν µού ‘παιξες το Μόνο εκείνος 

π’ αγαπά». Κατάλαβες; 

Ερ. ∆ηλαδή αν παραλείψεις την µαντινάδα νοµίζει ότι το συρτό δεν παίχτηκε. 

Ζ.Μ.  Πολλοί δεν τόνε καταλαβαίνουνε. Κατάλαβες; 

Ζ.Ι. Μα του πάει κιόλας η κάθε µαντινάδα. 

Ερ. Να πούµε και το αντίστροφο τώρα. Αν κάποιος λυράρης παίξει έναν άλλο 

σκοπό και βάλει το Μόνο εκείνος π’ αγαπά ή το Στο Στάδιο που µ’ έφερες ή 

δεν ξέρω ποια άλλη µαντινάδα, να πούµε για το Μόνο εκείνος π’ αγαπά. Αν 

το κολλήσετε εσείς σε άλλο σκοπό, στο σκοπό του ∆ώσε µου το δικαίωµα, 

να βάλετε το Μόνο εκείνος π’ αγαπά γίνεται αυτό; 

Ζ.Μ.  Γίνεται, µπορεί να… 

Ερ. Το κάνει ο κόσµος; 

Ζ.Μ.  Πώς δεν το κάνει. Αφού το κάνει, αλλά αν θα παίξεις, ας πούµεν, κατ’ 

αρχήν το Μόνο εκείνος π’ αγαπά θα πεις τη µαντινάδα. Ύστερα λέει κι 

άλλες µαντινάδες σ’ αυτόν τον σκοπό. 

Ερ.  Μπορείς όµως να βάλεις µια άλλη µαντινάδα τόσο γνωστή; Να συνεχίσεις 

δηλαδή και να πεις στον ίδιο σκοπό το ∆ώσε µου το δικαίωµα µε το σκοπό 

του Μόνο εκείνος π’ αγαπά; Να πεις τη µαντινάδα ∆ώσε µου το δικαίωµα; 

Ζ.Μ.  Μπορείς να τήνε πεις, αλλά δεν κολλάει όµως όπως… 

Ερ. Μα αυτό λέµε, κολλάει;  

Ζ.Μ.  Όχι, δεν κολλάει. 

Ερ. Είναι σωστό ή γίνεται; 

Ζ.Μ.  Γίνεται. 

Ερ.  Στην πράξη, οι λυράρηδες το κάνουν; 

Ζ.Μ.  Πολλοί το κάνουν. 

Ερ.  Εσείς το κάνετε; 

Ζ.Μ.  Όχι.  

Ερ.  Γιατί;  

Ζ.Μ.  Ε, δεν… ∆ηλαδή εγώ ας πούµε όταν θα παίξω το Μόνο εκείνος π’ αγαπά θα 

πω τη µαντινάδα του. Μόνο εκείνος π’ αγαπά. Μετά θα πω άλλη 

µαντινάδα, ας πούµε. Μπορώ να πω άλλη µαντινάδα, αλλά το να 

ξεκινήσεις ας πούµενε το Μόνο εκείνος π’ αγαπά και να πεις άλλη 
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µαντινάδα δεν πάει. Πρέπει να πεις τη µαντινάδα του κι ύστερα να βάλεις 

όποια µαντινάδα θες εσύ.  

Ερ. Με άλλο σκοπό ή µε τον ίδιο; 

Ζ.Μ.  Το ίδιο, και τον ίδιο.  

Ερ.  Αλλά πρέπει να ξεκινήσεις µ’ αυτό. Το Μόνο εκείνος π’ αγαπά.  

Ζ.Μ.  Ναι. Ε, δε σου λέω πως πολλοί ανθρώποι ας πούµενε δεν την 

καταλαβαίνουν τη µουσική. Εµένα µου ‘χει τύχει τούτο να. Εγώ την έχω 

κάνει τούτη να σε άλλο σκοπό, όχι Μόνο εκείνος π’ αγαπά και λέει άλλη 

µαντινάδα. Λέει «µα δεν έπαιξες τον σκοπό». Κατάλαβες; «∆εν µου ‘παιξες 

τον σκοπό που σου γύρεψα». ∆ώσε µου το δικαίωµα. ∆εν είπα το ∆ώσε µου 

το δικαίωµα, είπα άλλη µαντινάδα. Λέει «δεν µου τον έπαιξες». 

Κατάλαβες;  

Ερ. Επειδή δεν άκουσε τη µαντινάδα τη συγκεκριµένη. 

Ζ.Μ.  Ναι. Ναι, σου λέει δεν είναι αυτό. Πολλοί ας πούµενε το κάνουν τούτο να 

γιατί µη νοµίζεις ότι και οι χορευτές όλοι απού βαστούνε τα άρµατα, ούλοι 

παιχνιότες είναι. Πολλοί κάνουν τσι χορευτές, µα δεν ταλωντεύουν. 

Ζ.Ι. (Γελάει) 

Ερ.  ∆εν κατέχουνε τι; 

Ζ.Μ.  ∆εν ταλωντεύουν. Στο χορό. Κάνουν τον χορευτή και του παίζεις εσύ το 

κοµµάτι και δεν κατέχει ίντα κοµµάτι είναι. Κατάλαβες; 

Ερ.  Όλα τα συρτά ταιριάζουν µεταξύ τους να τα δέσετε το ‘να µε τ’ άλλο;  

Ζ.Μ.  Όλα ταιριάζουν, αλλά κάθε ένα έχει τη µπάντα του. ∆ηλαδή δεν µπορείς 

να βάλεις ας πούµενε, ο κάθε λυρατζής ας πούµε έχει µια σειρά φερ’ ειπείν 

∆ώσε µου το δικαίωµα, µετά βάνει… δεν µπορεί να βάλει Μόνο εκείνος π’ 

αγαπά. Βάνει άλλο κοµµάτι. Όπως είναι εύθυµο το ∆ώσε µου το δικαίωµα, 

πρέπει να ‘ναι και τ’ άλλο το κοµµάτι. Κατάλαβες; Απ’ τις κινήσεις, ας 

πούµενε, Μόνο εκείνος π’ αγαπά, αυτό είναι αργό κοµµάτι, είναι µουσικό 

βέβαια, αλλά είναι αργό. 

Ζ.Ι. Πρέπει σ’ αυτή την κλίµακα να βρεις. 

Ζ.Μ.  Πρέπει σ’ αυτήν την κλίµακα να βρεις. 

Ερ. Είναι και η κλίµακα δηλαδή που παίζει ρόλο. 

Ζ.Ι. Εµείς δεν ξέρουµε από νότες, αλλά έχει… 
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Ερ. Γιατί το ακούσαµε κι εχτές από ένα λυράρη, ξεκινάει από Λα ας πούµε και 

το επόµενο το ξαναβάζει από Λα.  

Ζ.Μ.  Εγώ τα Λα και τούτα να εγώ δεν τα κατέχω, τέλος πάντων, αλλά ξέρω ας 

πούµενε ότι πρέπει ο κάθε συρτός ας πούµενε να πηγαίνει για να τόνε 

βάλεις. ∆εν µπορείς να βάλεις ας πούµενε οποιοδήποτε κοµµάτι. 

Ερ.  Κι αν κάποια στιγµή δεν πηγαίνει κάτι τι κάνετε; Σταµατάτε τα συρτά ή 

κάνετε κάτι άλλο; Τι κάνετε όταν θέλετε να σταµατήσετε;  

Ζ.Μ.  Αν κάνεις ένα λάθος σταµατάς, τελείωσε.  

 (Γελάνε) 

Ερ.  Εδώ τώρα που παίξατε βάλατε το Μόνο εκείνος π’ αγαπά, το Όνειρα 

πλέκω µυστικά και µετά Ώσπου να ζει ο άνθρωπος. Πάντα έτσι τα βάζετε;  

Ζ.Ι. Αυτά ταιριάζουν όµως.  

Ζ.Μ.  Ναι, ναι, ταιριάζουν αυτά.  

Ερ.  Ταιριάζουν αυτά;  

Ερ.  Όποτε παίζετε Μόνο εκείνος π’ αγαπά συνήθως το γυρνάτε στο Όνειρα 

πλέκω µυστικά; 

Ζ.Μ. Ναι, ναι.  

Ερ. Είναι συνήθεια αυτό; 

Ζ.Μ.  Εγώ το παίζω ετσά. Πάντα το παίζω.  

Ερ.  Εσείς, εσείς. Ναι, κύριε Μιχάλη, εσείς. Πάντα έτσι πάει; 

Ζ.Μ.  Εγώ το παίζω. Άλλοι µπορεί να βάνουν άλλα κοµµάτια. Αυτό επάει, ας 

πούµενε…  

Ερ. Αν εσείς το παίξετε δέκα φορές σε δέκα διαφορετικές περιστάσεις… 

Ζ.Μ.  Μπορεί να βάλω κι άλλα. 

Ερ.  Μπορείτε να βάλετε κι άλλα, αλλά µια πιθανότητα µεγάλη να πείτε πάλι 

Μόνο εκείνος π’ αγαπά, Όνειρα πλέκω µυστικά µετά να πάει, να γυρίσει; 

Ζ.Μ.  Ναι. Ναι. 

Ερ. Και µετά από εκεί Ώσπου να ζει ο άνθρωπος αυτό κολλάει πάντα;  

Ζ.Μ.  Όχι. ∆εν πολυκολλάει, αλλά το ‘χω κολλήσει.  

Ερ. Γιατί αυτό σας κάρφωσε…  

Ζ.Ι. ∆εν κολλούσε καθόλου. 

 (Γελάνε)  
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Ζ.Μ.  Ναι. Άλλο πήγα να παίξω, αλλά δεν µου βγήκε το άλλο και το µπέρδεψα 

κι έκαµα λιγάκι… 

Ζ.Ι. Τα δυο κολλούσανε.  

Ερ. Αλλά βάλατε ωραία γέφυρα και το κολλήσατε! 

Ζ.Μ.  Ίντα να κάµω;  

 (Γελάει) 

Ερ. Αλλά µετά το κόψατε εκεί, δεν το πήγατε σ’ άλλο. 

Ζ.Ι. Ναι, ναι.  

Ερ.  ∆ηλαδή µια σειρά από συρτά πότε τη σταµατάτε εσείς; Για ποιους λόγους 

τη σταµατάτε τη σειρά; 

Ζ.Μ.  Άκουσε να δεις, δεν µπορείς να παίζεις ένα κοµµάτι, ας πούµενε, το ίδιο 

κοµµάτι. Πρέπει να αλλάξεις τέσσερα πέντε κοµµάτια ή στο συρτό…  

Ερ.  Πότε σταµατάτε αυτή τη συνεχόµενη διαδοχή; 

Ζ.Μ.  Πάει περίπου είκοσι λεφτά. Μπορεί και µισή ώρα καµιά φορά… 

Ζ.Ι. Άµα χορεύουν.  

Ζ.Μ. … άµα χορεύουν δηλαδή στο χορό απάνω. Αλλά άµα έχεις πολύ κόσµο, δεν 

πρέπει να… ένα τέταρτο, δέκα λεπτά πρέπει να παίζεις, γιατί δεν 

προλαβαίνει ο κόσµος να χορέψει και έχεις παραγγελίες πολλές. 

Κατάλαβες;  

Ερ.  ∆εν συµφέρει κιόλας. 

Ζ.Μ.  ∆εν συµφέρει κιόλας άµα παίζεις πολύ ώρα. Εγώ το κάνω τούτο να.  

Ζ.Ι. Μια ώρα παίζεις. 

Ζ.Μ.  Το ‘χω γω τούτο να το χούι. 

Ερ. Να παίζετε συνέχεια. 

Ζ.Μ.  Ναι, ναι, παίζω πολύ ώρα.  

Ερ.  Το τι παίζετε το καθορίζετε εσείς πιο πολύ ή ο κόσµος από κάτω;  

Ζ.Μ.  Όχι. Ε, καµιά φορά σου λέει «παίξε µου τον Άνεµο» ή «παίξε µου το Μόνο 

εκείνος π’ αγαπά» ή «τον Πρώτο». Συνήθως ο Πρώτος είναι.  

Ερ.  Ο Πρώτος συνήθως ανοίγει ένα γλέντι; 

Ζ.Μ.  Ναι. 

Ερ.  Είναι ο πρώτος χορός ή όχι;  

Ζ.Μ.  ∆ηλαδή συνήθως µε συρτό ξεκινούν οι περισσότεροι λυρατζήδες, συνήθως. 
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Ζ.Ι. Με τον Πρώτο ανοίγει το γλέντι. 

Ζ.Μ.  Το γλέντι ανοίγει µε τον Πρώτο συρτό. Συνήθως.  

Ερ. Εσείς χρησιµοποιείτε το σκοπό του Πρώτου για να ανοίξετε ένα γλέντι; 

Ζ.Μ.  Εγώ να σου πω ποιο συνηθώ; 

Ερ. Ναι. 

Ζ.Μ.  ∆ώσε µου το δικαίωµα. Εκειό συνηθώ εγώ. 

Ερ.  ∆εν µας το παίξατε εδώ όµως. 

Ζ.Μ.  Έπαιξα το, µα δεν το γράψαµε. 

Ερ.  Εµ;  

Ζ.Μ.  Για δοκιµή.  

Ζ.Ι. Για δοκιµή και ύστερα έπαιξα ένα άλλο και ύστερα το ξέχασε µετά.  

Ερ.  Και πώς τελειώνετε ένα γλέντι; 

Ζ.Μ.  ∆ηλαδή; Τι πώς τελειώνουµε;  

Ερ.  Πώς τελειώνετε; Όταν θέλετε να τελειώσετε; Να φύγετε;  

Ζ.Μ.  Α, για να φύγει; 

Ερ. Ναι, ναι. 

Ζ.Μ.  Άκουσε να δεις. Άµα δεις ας πούµε ότι δεν υπάρχει κέφι άλλο, δεν 

παραγγέλνουνε. 

Ζ.Ι. Άµα το διαλύσουν τελείως, θα φύγεις. 

Ερ.  Για τέλος κάνετε κάτι ιδιαίτερο ή ό,τι τύχει κάνετε; 

Ζ.Μ.  Όχι! Ό,τι τύχει. Συνήθως σερτά παίζουνε πολλά. Συνήθως. Σερτά, 

µαλεβιζιώτης. 

Ερ.  ∆εν τελειώνετε ας πούµε µε µαλεβιζιώτη στο τέλος; Με κάτι γρήγορο;  

Ζ.Μ.  Ω, µπα!  

Ερ. Όχι.  

Ερ.  Με ποιους σκοπούς πέφτουν τα πολλά λεφτά; Με συρτά; Με µαλεβιζιώτη; 

Με σούστα; Με πεντοζάλια; 

Ζ.Μ.  Άκουσε να δεις. Εµείς τα πολλά λεφτά τα βγάνουµε στο νυφικό χορό.  

Ζ.Ι. Στο συρτό.  

Ζ.Μ.  Στο σερτό. 

Ερ. Όταν έχετε γάµο.  

Ζ.Μ.  Όταν χορεύει η νύφη.  
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Ζ.Ι. Σε γάµο, ναι. 

Ζ.Μ.  Τότε σας βγάζουµε τα λεφτά οι λυρατζήδες. 

Ερ.  Κανά µισάωρο χορεύει; 

Ζ.Μ.  Μια ώρα και µιάµισι χορεύει η νύφη και δεν κάνει ένα κύκλο. Ίσαµε να 

πιάσει το µαντήλι πάει άλλος και την πιάνει την νύφη και πληρώνουν 

ούλοι, ας πούµε, ένας - ένας πληρώνει και δεν κάνει δυο ζάλα.  

Ζ.Ι. Μια στροφή, ούτε στροφή. 

Ζ.Μ. Και χορεύει η νύφη, µπορεί να χορέψει και µιάµιση ώρα.  

Ερ.  Σε τι σκοπό; Σε συρτό;  

Ζ.Μ.  Συρτό, συρτά πολλά γιατί βαστά πολλή ώρα.  

Ερ.  Σε κοντυλιές το συνηθίζετε ποτέ αυτό ή όχι; 

Ζ.Μ.  Της νύφης; Όχι. 

Ερ.  Πότε θα πείτε κοντυλιές εσείς; Πότε θα πρέπει να πείτε κοντυλιές;  

Ζ.Μ.  Άκουσε να δεις. Για να µην παίζει όλο συρτά ο λυρατζής, γιατί συρτά του 

παραγγέλνουν, καµιά φορά λέει «παιδιά, να παίξουµε και ένα πεντοζάλη ή 

ένα µπάλο για να χορέψει ούλος ο κόσµος», να µην είναι συνέχεια συρτά. 

Κατάλαβες;  

Ερ. Να σας πω, όταν έρθει τώρα ο Καραµανλής ας πούµε, ο πρωθυπουργός 

έρχεται στο χωριό σας και θέλετε να του πείτε µια µαντινάδα, έτσι; Πού 

θα του την πείτε; Σε συρτό πάνω ή σε κοντυλιά;  

Ζ.Μ.  Και σε συρτό λέγεται αλλά συνήθως στα πεντοζάλια λέγεται, αλλά αυτά… 

τούτοι να οι Μυλοποταµίτες που τα βγάνουνε κιόλα. Είναι άπιαστοι αυτοί. 

Ζ.Ι. Μαντιναδολόγοι. 

Ζ.Μ.  Μαντιναδολόγοι. Και έχουµε κι εµείς στο Ρέθυµνος µαντιναδολόγοι καλοί, 

αλλά ειδικά Ανώγεια, εκειά, στην άλλη µπάντα δεν πιάνονται. 

Ερ. Πώς γίνεται η συνεννόηση κύριε Γιάννη και κύριε Μιχάλη µεταξύ σας; 

Κοιτιέστε; Όταν θέλετε να αλλάξετε, ποιος είναι ας πούµε ο κώδικας 

επικοινωνίας µεταξύ σας; Εσείς παίζετε µια σειρά από συρτά.  

Ζ.Μ. Ναι. 

Ζ.Ι. Ναι.  
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Ερ Πότε ξέρετε πότε θα το γυρίσει; Ας πούµε πείτε ότι είστε στο Μόνο εκείνος 

π’ αγαπά και µετά ξέρετε ότι ο αδερφός σας συνήθως το πάει στο Όνειρα 

πλέκω µυστικά, αλλά πότε θα το πάει δεν ξέρεις.  

Ζ.Ι. ∆εν ξέρεις, ναι. 

Ερ. Περιµένεις στην επανάληψη. Και εσείς τι κάνετε εκείνη την ώρα; 

Ζ.Ι. Ακούω.  

Ζ.Μ. Άκουσε να δεις.  

Ζ.Ι. Εγώ ακολουθώ στη λύρα. Η λύρα είναι πρώτο όργανο οπωσδήποτε. Εγώ 

ακολουθώ στη λύρα. Με το που θα αλλάξει να πάει όπως παίζει ας πούµε 

το Μόνο εκείνος π’ αγαπά που το παίζει, µετά πιάνει άλλη νότα πώς να 

στο πω, την ακούω και πιάνω την νότα κατευθείαν. 

Ερ.  Κοιτιέστε καθόλου ποτέ;  

Ζ.Ι. Όχι, όχι µε το κοίταγµα, το αυτί.  

Ζ.Μ.  Εγώ µπορεί να τον κοιτάξω όταν δεν τραγουδεί να του κάνω να 

τραγουδήξει αλλά… ο λαουτιέρης είναι υποχρεωµένος να ακολουθάει τση 

λύρας.  

Ζ.Ι. Ε, ναι. Αυτό είπα. 

Ζ.Μ.  Και έχουµε παίξει χρόνια ας πούµενε.  

Ζ.Ι. Τα παίζει τσι σειρές ο ένας του αλλουνού τα κόλπα και ξέρω πού θα πάει. 

Άµα ξεκινήσει ας πούµε ένα κοµµάτι ∆ώσε µου δικαίωµα ή Μόνο εκείνος 

π’ αγαπά ξέρω πού θα πάει µετά. 

Ερ. Ναι, αλλά αν δεν είναι ένα τόσο πολύ γνωστό. 

Ζ.Ι. Πάλι έχω παίξει µε λυράρηδες που έπαιξα πρώτη φορά. Ε, τώρα ποια να 

σου πω, γιατί παρακολουθώ ας πούµε και ξέρω πού θα πάει. Μόλις αλλάξει 

λίγο και τελειώσει το κοµµάτι αυτό ή Μόνος εκείνος π’ αγαπά το 

καταλαβαίνω ότι θα αλλάξει ας πούµε. Του κρατάω το µπάσο εκείνη την 

ώρα ας πούµε να δω πού θα πάει. Για να δω πού θα πάει.  

Ζ.Μ.  Εκείνη την ώρα όταν ξέρει ο µπασαδόρος να παίζει καλά πιάνει ένα µπάσο 

και τα βάνει ούλα µέσα, δηλαδή όπου κι αν πας εσύ θα σε πιάσει. Με 

καταλαβαίνεις;  

Ερ. Το κάνατε κάποια στιγµή. 
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Ζ.Ι. Ναι για να δω πού θα πάει. Όταν ξέρει καλά µπάσα. Να δω πού θα πάει. 

Έχει µια κλίµακα και τη πιάνει τση λύρας όλες τις φωνές, όπου κι αν πάει 

θα πέσει εκειά. Κατάλαβες; Εκεί είναι ο τεχνίτης ο λαουτιέρης να βοηθάει 

τη λύρα.  

Ερ.  Εσείς µε δύο λαούτα παίζετε κύριε Μιχάλη;  

Ζ.Μ.  Ναι, έχω παίξει πολλές φορές. 

Ερ.  Σας αρέσει περισσότερο; 

Ζ.Μ.  Άκουσε να δεις, όταν είναι το ένα λαούτο καλό και σου βαστά, παίζει 

πατήµατα και ο άλλο βαστά µπασαρίσµατα, είναι πιο ωραία. Του δίνει 

πιο…  

Ζ.Ι. Του δίνει πιο αέρα. 

Ζ.Μ. Γεµίζει, κατάλαβες; Αλλά άµα ‘ναι παραπάνω όργανα δεν είναι… 

Ερ.  Κιθάρα σας αρέσει που βάζουνε πολλοί τώρα; 

Ζ.Μ.  Πρόσεξε να δεις. Όταν είναι ο κιθαρίστας στα κρητικά, γιατί άλλο κρητικό 

και άλλο…  

Ζ.Ι. Μ’ αυτούς που παίρνουνε… 

Ζ.Μ.  Όταν είναι στα κρητικά είναι κιθάρα σε µπασαρίσµατα καλλιά απ’ το 

λαγούτο, άµα ξέρει και τα πιάνει ο κιθαρίστας τα κρητικά. Κατάλαβες; Η 

κιθάρα πιάνει µπάσα ωραία, αλλά να ‘χει ιδέα απ’ τα κρητικά εκειός που 

την παίζει την κιθάρα.  

Ζ.Ι. Μ’ αυτοί που βάνουνε ας πούµε δεν τσι παίρνουν απ’ το σωρό.  

Ζ.Μ.  Ολίγοι είναι αυτοί. 

Ερ.  Το µαντολίνο γιατί νοµίζετε εξαφανίστηκε τώρα; 

Ζ.Μ.  Όχι, επανήλθε το µαντολίνο, το παίζουν το µαντολινάκι. 

Ερ.  Εγώ βλέπω στα περισσότερα σχήµατα και εδώ που έχουν έρθει κανένας δεν 

έχει φέρει µέχρι στιγµής µαντολίνο, όλοι λαούτο, κιθάρα.  

Ζ.Ι. Λαούτο και κιθάρα, ναι, αυτό έχει πιάσει τώρα πολύ. Λαούτο και κιθάρα. 

Το µαντολίνο το έχουν σταµατήσει τώρα.  

Ζ.Μ.  Έχουµε και µαντολινάκια, και Ηρακλειώτες έρχονται και βαστούν τα 

µαντολινάκια και τα παίζουνε.  

Ερ. Για σας λέµε.  

Ζ.Ι. Άστο αυτό. Λέµε για το συγκρότηµα. Στο συγκρότηµα. 
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Ζ.Μ.  Στο συγκρότηµα ο Σκουλάς δεν παίζει µαντολίνο;  

Ζ.Ι. Άσε ο Σκουλάς. Ο Σκουλάς, αυτοί είναι µαντολινάτοι. Η ανωγειανή 

κοµπανία. Αυτοί συνέχεια µαντολίνα παίζουνε. Άσ’ τους αυτούς.  

Ζ.Μ.  Εδώ µέσα τα Ηρακλειώτικα είναι πολλοί απού το συγκρότηµα δεν λείπει 

το µαντολινάκι. 

Ζ.Ι. Λίγοι βάζουνε. 

Ζ.Μ.  Πολλοί.  

Ζ.Ι. Πιο πολλοί κιθάρα.  

Ζ.Μ.  Μόνο τώρα δεν τα συνηθάνε όµως κι οι Βερδινάκηδες δεν βάνουν κι αυτοί; 

Κι αυτοί βάζουνε. 

Ζ.Ι. Μαντολίνα. 

Ζ.Μ.  Ο Μανώλης παίζει µαντολίνο τροµερό.  

Ζ.Ι. Ο Μανώλης θα σταµατήσει να παίζει ένα σόλο µαντολίνο. Άλλο αυτό. 

Εδώ λέµε πώς παίζει η κιθάρα µε το λαούτο να παίζουνε µαζί. Μαντολίνο, 

λύρα. 

Ερ.  Ό,τι πατήµατα να κάνει το λαούτο, να κάνει το µαντολίνο. 

Ζ.Ι. ∆εν τα συνηθίζουµε τώρα, τα έχουµε παρατήσει και βάζουµε την κιθάρα 

πιο πολύ. Κιθάρα και λαούτο, ναι. ∆υο λαούτα και µια κιθάρα και βάνουνε 

και άλλα αυτοί ύστερα µετά. Βάνουνε και τούτα δω, τα τουµπελέκια. 

Ζ.Μ.  Αυτά δεν µ’ αρέσουνε εµένα. 

Ζ.Ι. Βάνουνε πολλά. Καλά εντάξει. Άλλο αυτό. 

Ερ.  Πώς κρατάτε τη λύρα; Αν δεν έχεις Σπύρο κάτι άλλο να ρωτήσεις.  

Ερ.  Όχι, εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. 

Ερ.  Πώς την βαστάτε; Πώς την κρατάτε; Την στεριώνετε στο πόδι σας στο 

πλάι κύριε Μιχάλη;  

Ζ.Μ.  Ναι, στο πλάι.  

Ερ.  Αυτό βοηθάει στην κίνηση της λύρας δεξιά - αριστερά; 

Ζ.Μ.  Άµα έχεις συνηθίσει βοηθάει. Οι παλιοί εβάνανε εκειά… 

Ερ. Εκεί το ποδαράκι δηλαδή της λύρας… 

Ζ.Μ.  … το ποδαράκι που έχει η λύρα στην κάτω πάντα. Ειδικά ο µπάρµπας µου ο 

Γιάννης ο Ζυµπραγός, εκεί την έβανε, γιατί αυτός ο µόνος λυρατζής την 

απού την εστεντούρα τη λύρα και η λύρα γύριζε, εσβούριζε στο γόνατό µου. 
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Εγύριζε και σβούριζε και την άρπανε. Αλλιώς δεν µπορείς να το κάµεις, 

δηλαδή όταν είναι πλάι. Εγώ έχω συνηθίσει πλάι. Βάνω το µάγουλο τση 

λύρας εκεί και µπορώ και παίζω. Στο έτσι… δεν µε απασχολεί. ∆ηλαδή σαν 

να την βαστώ και µε το τσουνάκι από το που έχει εκειά.  

Ερ.  Πώς το λέτε αυτό; Το ποδαράκι της;  

Ζ.Μ.  Αυτό λέγεται χορδοδέτης. 

Ερ.  Ναι. ∆εν έχει κάποια ειδική έτσι ονοµασία. 

Ζ.Μ.  Όχι, όχι.  

Ερ.  Όταν τραγουδάτε σταµατάτε να παίζετε λύρα; 

Ζ.Μ.  Ορισµένες φορές για να ακούγεται πιο καλλιά το τραγούδι.  

Ερ.  ∆εν σας δυσκολεύει; 

Ζ.Μ.  Όχι.  

Ζ.Ι. Τόνε δυσκολεύει πιο πολύ άµα παίζει κιόλας.  

Ζ.Μ.  Ναι. ∆εν µε δυσκολεύει, αλλά όταν παίζεις και σταµατάς, ακούγεται πιο 

καλλιά το τραγούδι, πιο καθαρά.  

Ερ. Οι δοξαριές κύριε Μιχάλη, έχουν σηµασία σε ένα σκοπό από ποια πλευρά 

θα πάτε προς τα έξω, δεξιά ή προς τα αριστερά; 

Ζ.Μ.  Όλα παίζουνε σηµασία, όλα παίζουνε σηµασία.  

Ερ.  Πριν µου είπατε ότι έχετε µαθητές. Τι τους µαθαίνετε πρώτα; Το δοξάρι 

είναι το πιο βασικό; 

Ζ.Μ.  Το δοξάρι. Το δοξάρι είναι και στο λαούτο είναι η πένα. Τα δαχτύλια λένε 

είναι οι χαµάληδες. Ετούτονε είναι να ‘ναι καλό.  

Ερ.  Το δεξί χέρι. 

Ζ.Μ.  Το δοξάρι.  

Ερ.  Και τι πρέπει να κάνει ο µαθητής έτσι; Πώς αρχίζει να παίζει;  

Ζ.Μ.  Το εξηγάς ας πούµε το τόξο του να είναι ίσια, να µην πηγαίνει στραβά και 

ετούτο νε το πράγµα σαν να είναι σπασµένο. Αν µπορεί να το κάνει ετσά… 

Ερ.  Τον καρπό. 

Ζ.Μ.  Ο καρπός να ‘ναι σπασµένος.  

Ερ. Τον αγκώνα πρέπει να το κουνάτε; Το χέρι απ’ τη βάση του; Τον αγκώνα; 

Ζ.Μ.  Καµιά µπορεί να κάνεις και µεγάλες δοξαριές, να κάνει έτσι αλλά… 

Ερ. Αλλά συνήθως; 
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Ζ.Μ.  Αλλά συνήθως αυτό το πράγµα κάνεις. 

Ερ. Κουνιέται ο καρπός. 

Ερ. Και πώς δείχνετε στους µαθητές; 

Ζ.Μ.  Εγώ τον δείχνω… εγώ τον έδειχνα πρακτικά.  

Ερ. Να σας ρωτήσουµε λίγο, γιατί δεν το έχουµε γράψει αυτό για τους 

µαθητές. Μας το είπατε εκτός συνέντευξης. 

Ερ. Από πότε είχατε µαθητές; 

Ζ.Μ.  Εγώ τσι µαθητές τσι είχα το ‘87 µέχρι το ‘90. Μέχρι το ‘89 είχα τα πολλά 

κοπέλια στο σπίτι απού ενοίκιαζα, είχα τότε σας µια εικοσαριά κοπέλια. 

Ερ. Πού; Σε ποιο µέρος; 

Ζ.Μ.  Στο Ρέθυµνο ενοίκιαζα σπίτι και είχα τότε σας µια εικοσαριά κοπέλια. 

Ερ.  Με αµοιβή ερχόντουσαν; 

Ζ.Μ.  Ναι, µε αµοιβή. Κι αµέ. Ναι, αλλά ύστερα τα βαρέθηκα γιατί κοπέλια και 

τους εµίλαγες και δεν ακούγανε και τα βαρέθηκα και τα παρέτησα. 

Ζ.Ι. Ύστερα αυτός µάθαινε και πρακτικά, δεν… 

Ερ. Τους παίζατε τον σκοπό και τον παίζανε κι αυτοί;  

Ζ.Μ.  Εγώ τον έδειχνα το πάτηµα ένα – ένα, ας πούµε, και το παίρνανε, αλλά µε 

τσι νότες, όποιος κατέχει νότες είναι πιο καλλιά διότι µε τις νότες 

µαθαίνεις πιο εύκολα. Αλλά κι ετσά έχω βγάλει εγώ καλό λυρατζή.  

Ερ. Ποιον; 

Ζ.Μ.  Ένα Τσικαλάκη. Τσικαλάκη. Με το Τζουγανάκη έπαιζε. 

Ζ.Ι. Αυτός θαρρώ παίζει ακόµα µε το Τζουγανάκη. 

Ερ.  Τσικαλάκης. Το µικρό;  

Ζ.Μ.  Μιχάλης. 

Ερ.  Από πού αυτός; 

Ζ.Μ.  Από παέ, Ρεθυµνιώτης είναι.  

Ζ.Ι. Απ’ το Αµάρι είναι, µένει στο Ρέθυµνο. 

Ζ.Μ.  Η µάνα του είναι απ’ τ’ Αµάρι, ο αφέντης του είναι απ’ το Αστέρι. 

Ερ. Και αυτός έγινε έτσι επαγγελµατίας; 

Ζ.Μ.  Αυτός είναι καλός, πολύ καλός. 

Ζ.Ι. ∆εν τον ξέρεις τον Τζουγανάκη;  

Ερ. Τον Τζουγανάκη τον ξέρουµε. 
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Ζ.Μ.  Αυτό το κοπέλι δεν του το ‘παµε τον µαθητή µου.  

Ζ.Ι. Πρέπει να παίζει ακόµη µε τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης ο Τσικαλάκης. Είχανε 

χωρίσει και πάλι ξανασµίξανε. Έτσι άκουσα, δεν ξέρω. 

Ζ.Μ.  Πάντως είναι καλός λυρατζής.  

Ερ.  Γενικά τα νέα τα παιδιά θέλαν να µάθουν; Έτσι είχαν όρεξη; Πώς τα 

βλέπατε; 

Ζ.Μ.  Κοίταξε να δεις. Ορισµένα τα ‘παιρνε ο ενθουσιασµός και µόλις βλέπανε τα 

ζόρικα τα παρατούσανε. ∆ηλαδή θέλανε να µάθουνε αλλά άµα θωρούν τα 

ζόρικα σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Αλλά η λύρα… η λύρα αν θες να µάθεις 

πρέπει να παίζεις και όχι όντε θα πηγαίνεις στον δάσκαλο µόνο. ∆ηλαδή 

πρέπει να παίζεις στο σπίτι σου, να παίζεις µοναχός τουλάχιστον τρεις - 

τέσσερις ώρες, να µην τη βαριέσαι.  

Ζ.Ι. Εµ, αυτό είναι. 

Ζ.Μ. Ενώ αυτά ήρχουνταν, ας πούµενε, και τα περισσότερα δεν εξέρανε το 

µάθηµα που είχαν. Κατάλαβες; 

Ερ.  Ποιος ήταν ο τρόπος που τα διδάσκατε; Τους δίνατε ας πούµε οδηγίες στο 

µάθηµα µόνο; Τους γράφατε και κασέτα να ακούνε;  

Ζ.Μ.  Ναι, ναι, και κασέτα των έγραφα να ακούνε, αλλά τα πολλά δεν µπορούσαν 

να… 

Ερ.  Τους γράφατε κασέτα που παίζατε αργά ή που παίζατε όπως παίζετε; 

Ζ.Μ.  Που ‘παιζα αργά, αργά.  

Ερ. Αργά. 

Ζ.Μ. Ναι, αργά. 

Ερ. Όχι όπως παίζετε µε τον αδερφό σας κανονικά. 

Ζ.Μ.  Όχι, πολύ αργά. Ένα - ένα το πάτηµα του το ‘δειχνα και ύστερα του το 

‘παιζα κι όλο για να µην το ξεχάσουνε, αλλά τα περισσότερα τα ξεχνούσαν. 

Ερ.  Τα περισσότερα θέλαν λύρα ή λαούτο; Τι ζητάγανε περισσότερο; 

Ζ.Μ.  Λύρα.  

Ερ.  Εσείς κύριε Γιάννη έχετε µαθητές ή είχατε παλιότερα;  

Ζ.Ι. Όχι, όχι, δεν έχω. Στο χωριό είµαι εγώ, δεν έχω. Στο Ρέθυµνο είναι εκεί 

ορισµένοι που κάνουνε µαθήµατα λαγούτου. Αλλά εγώ στο χωριό, ποτέ δεν 

ανακατεύτηκα µε τέτοια. 



 33  

Ερ.  ∆εν είχατε ποτέ παιδιά να σας πούνε «κύριε Γιάννη, σας παρακαλώ, ελάτε, 

θέλω να µου δείξετε»; 

Ζ.Ι. Ε, σε κανά δυο έδειξα ας πούµε που θέλαν να µάθουνε και τα παρατήσανε 

εκεί ύστερα.  

Ζ.Μ.  Τα περισσότερα από ενθουσιασµό θε να µάθουν και ζηλεύει ας πούµενε…  

Ζ.Ι. Θαρρούν πως σ’ ένα µήνα θα παίζουνε κανονικά, ετσά. 

Ζ.Μ.  Νοµίζει ότι έπιασε το λαούτο, θα γίνει λαουτιέρης. Το κάθε όργανο θέλει 

δουλειά.  

Ζ.Ι. Ύστερα οι περισσότεροι θέλουν λύρα να µάθουνε. ∆εν θέλουν λαούτο. Οι 

περισσότεροι λύρα, γιατί είναι…  

Ζ.Μ.  Η λύρα είναι πιο ξεκούραστη.  

Ζ.Ι. Είναι κουραστικό το λαγούτο πολύ και ύστερα το παίρνουν και αλλιώς σου 

λέει η λύρα είναι πρώτο όργανο. Ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει παίζει, ό,τι 

θέλει παίζει η λύρα, µα στραβά παίζει, µα ντρέτα εσύ είσαι υποχρεωµένος 

να ακολουθάς. Πρέπει να τόνε βλέπεις πού θα πάει. 

Ζ.Μ.  Και πολλοί λαουτιέρηδες έχουνε γίνει λυρατζήδες. Πολλοί λαουτιέρηδες.  

Ερ.  Και ποιος είναι ο λόγος; Για να είναι πρώτα όργανα; 

Ζ.Μ.  Ναι, αµέ. 

Ζ.Ι. Και πρώτο και ξεκούραστο.  

Ζ.Μ.  Πιο ξεκούραστο. 

Ερ.  Πρέπει να τραγουδάει ο λυράρης θεωρείτε;  

Ζ.Ι. Εννοείται.  

Ζ.Μ.  Πρέπει. 

Ζ.Μ.  Το όργανο που δεν τραγουδεί… 

Ζ.Ι. Ε, είναι και ορισµένοι που δεν τραγουδούνε. 

Ζ.Μ.  Όπως ο Μαρκογιάννης ας πούµε δεν τραγουδεί αλλά είναι άλλο πράγµα. 

Ζ.Ι. Και ο Κλάδος που παίζει τη λύρα, δεν τραγουδεί. Και παίρνουν έναν 

λαουτιέρη και τραγουδεί. 

Ζ.Μ.  Ίντα κάµει; Αφού δεν τραγουδεί; 

Ζ.Ι. Πολλοί, αλλά βάζει άλλους και τραγουδούνε, λαουτιέρηδες.  

Ερ.  ∆ισκογραφικές δουλειές έχετε κάνει κύριε Μιχάλη;  

Ζ.Μ.  Μόνο την κασέτα. 
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Ερ. Η κασέτα αυτή τι ήτανε; 

Ζ.Μ.  Ήτανε… 

Ερ.  Πότε τη βγάλατε; 

Ζ.Μ.  Το ‘75 τήνε βγάλαµε την κασέτα. 

Ερ.  Με ποιον λαουτιέρη; 

Ζ.Μ.  Με τον Μανιαδάκη και µε τον αδερφό µου. Έναν Μανιαδάκη λαουτιέρη.  

Ερ. Από τότε δεν έχετε ξαναγράψει άλλο δίσκο. 

Ζ.Μ.  Όχι. 

Ερ.  Εσείς κύριε Γιάννη;  

Ζ.Ι. Όχι, δεν έχω γράψει. Μαζί γράψαµε κείνο να. 

Ερ.  ∆ικά σας κοµµάτια, ε; 

Ζ.Ι. Εκειά τα κοµµάτια που παίξαµε, ας πούµενε, Τα άλλα είναι… Μουντάκης 

είναι.  

Ερ. Ποτέ της δεν γερνά η καρδιά, ε; 

Ζ.Ι. Ναι. Ναι. Τούτο να το κοµµάτι είναι… 

Ερ.  Είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς ένα συρτό; 

Ζ.Μ.  Κοίταξε να δεις, όπως να ‘ναι εδά ειδικά είναι πολύ δύσκολο γιατί εδά 

έχουνε βγει πολλά, ας πούµενε, κοµµάτια, ειδικά Μουντάκης, Σκορδαλός 

έχουνε βγάλει απάνω από… οι δυο τώρα θα ‘χουνε βγάλει πάνω από 

εφτακόσια κοµµάτια. 

Ζ.Ι. Μόνο αυτοί, κι οι άλλοι; 

Ερ.  Τη δυσκολία τη βλέπετε ότι δεν πρέπει να µοιάζει µε όλα αυτά τα 

κοµµάτια; 

Ζ.Μ.  Βέβαια. Όπου κι αν πάει η νότα σου θα αγγίξεις του Σκορδαλού ή στο 

Μουντάκη. Κατάλαβες; Είναι πολύ δύσκολο. 

Ερ.  Πρώτα σκέφτεστε το στίχο και µετά τη µουσική; Πώς φτιάχνετε ένα 

συρτό;  

Ζ.Μ.  Όχι, η µουσική πρέπει, η µουσική… 

Ερ.  Πρώτα βγάζετε τη µουσική στο µυαλό και µετά τον στίχο;  

Ζ.Μ.  Και µετά και το στίχο.  
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Ερ.  Αυτό που λέγατε κύριε Μιχάλη ότι πρώτα βγάζετε τη µουσική;  

Ζ.Μ.  Ε, ναι και µετά βγάζεις τον στίχο.  

Ερ.  Και µετά είναι ο στίχος. 

Ζ.Μ.  Ναι. Ψάχνεις να βρεις στίχο απού να δένει µε… 

Ερ.  Όταν γράφετε τη µουσική στο συρτό πώς σκέφτεστε; Τι πρέπει να 

φτιάξετε; ∆ηλαδή για να το πω πιο απλά. Θα φτιάξετε δύο µουσικές ας 

πούµε ενότητες; ∆ύο τρεις σε ένα συρτό δικό σας; 

Ζ.Μ.  Πολλά πρέπει να βάλεις ας πούµενε για να βγάλεις τη µουσική και να… 

δηλαδή για να βγάλεις ένα συρτό βέβαια χρειάζεται πολύ, πολύ δουλειά.  

Ερ.  Έχετε κάποιο καλούπι που το κάνετε δηλαδή; 

Ζ.Μ.  Άκουσε να δεις, αυτά είναι απρόβλεπτα. Σου έρχονται στο… καµιά φορά 

παίζεις τη λύρα, ας πούµενε, κι εκεί που παίζεις τη λύρα µπορεί να σου 

µπερδέξει το κοµµάτι που θα βγάλεις. 

Ερ.  ∆ηλαδή να σου κάνει κάτι και να πεις «α, από εδώ βγαίνει κάτι» ; 

Ζ.Μ.  Ναι, ναι. 

Ζ.Ι. Να πατήσει το δαχτύλι σου κάπου αλλού. Κι από εκεί ξεκινάνε όλα. 

Ύστερα το ψάχνεις βέβαια, πρέπει να ασχοληθείς.  

Ζ.Μ.  Ναι, καµιά φορά ας πούµε παίζεις ας πούµε τη λύρα, κι είσαι αφοσιωµένος 

στη λύρα και σαν να ‘σαι σ’ ένα άλλο κόσµο. Τότες, ας πούµενε, 

µπερδεύουνε πολλά πράγµατα στα χέρια σου. 

Ερ.  Πώς το λέτε; Μπερδεύουνε στα χέρια σου πολλά πράγµατα;  

(Γελάνε) 

Βγάζεις πράγµατα, έτσι; 

Ζ.Μ.  Ναι, ναι. Νότες, ας πούµε, ναι.  

Ερ.  ∆ε µου λέτε, το Ρέθυµνο γιατί έχει βγάλει τόσους πολλούς καλούς 

λυράρηδες; Και τους δυο ρωτάω. Τι φταίει; 

Ζ.Μ.  Φαίνεται πως το νερό τση βγάνει. 

 (Γελάει) 

Ερ.  Όλοι το νερό λένε. 

(Γελάει) 

Ζ.Μ.  Είδες στο Σπήλι απού ‘ναι τα πολλά νερά, εβγάλανε τη Σκορδαλάρα.  
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Ζ.Ι. Ε, κι άλλοι ήταν από εκειά. Πώς τον λέγανε τον άλλο; 

Ζ.Μ. Ο Καλογρίδης. Ωραίοι. 

Ζ.Ι. Κι άλλος ήταν. Ποιος άλλος ήταν απ’ το Σπήλι;  

Ζ.Μ.  Ο Άγιος Βασίλης έχει βγάλει καλούς λυρατζήδες.  

Ζ.Ι. Οι Μαρκογιάννηδες. 

Ζ.Μ. Ο Γεράσιµος ο Σταµατογιαννάκης, τόνε ξέρεις, έχει βγάλει και πολλούς 

δίσκους. Έχει βγάλει κι αυτός πολλούς δίσκους. 

Ερ.  Το ότι βγήκανε έτσι πολλοί καλλιτέχνες επηρέασε και το ότι οι σκοποί οι 

περισσότεροι έχουν πάρει το όνοµά τους; ∆ηλαδή λέµε «συρτά του 

Σκορδαλού», «συρτά του Ροδινού»; 

Ζ.Ι. Ναι, αλλά είναι συρτά δικά των όµως.  

Ερ.  Ενώ, ας πούµε, στη Σητεία δεν έχουµε τόσα πολλά επώνυµα τραγούδια. 

Ζ.Μ.  Στη Σητεία έχουνε, πάλι αυτοί έχουνε τσι κοντυλιές. 

Ερ.   Έχουµε τοπικά. Λέει ας πούµε σητειακές κοντυλιές.  

Ζ.Ι. Σητειακές κοντυλιές, µπράβο.  

Ερ.  Εδώ γιατί έχουµε αυτό; 

Ζ.Μ.  Άκουσε να δεις, αυτοί είχανε τον ∆ερµιτζή, εκεί. Τον Καλογερίδη για 

καλούς ας πούµε µουζικάντηδες. Τον Αβησσυνό. Αυτοί, ο Καλογερίδης 

έπαιζε βιολί, δεν έπαιζε λύρα. Κι ο εκείνος σες ο ∆ερµιτζής κι αυτός έπαιζε 

βιολόλυρα. 

Ερ.  Και λύρα και βιολί µας είχαν πει κάποιοι ότι έπαιζε.  

Ζ.Μ.  Βιολόλυρα όµως έπαιζε. ∆ηλαδή λύρα σαν το βιολί. 

Ερ.  Με τέσσερις χόρδες. 

Ζ.Μ.  Και την έπαιζε όπως την λύρα. 

Ερ.  ∆εν έχουµε κάτι άλλο. Σας κουράσαµε.  

Ζ.Μ.  ∆εν πειράζει.  

Ερ.  Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. 

Ερ.  Ευχαριστούµε πάρα πολύ. 

Ζ.Μ.  Κι εµείς ευχαριστούµε. 

Ζ.Ι. Κι εµείς ευχαριστούµε. 

Ερ.  Από ανθρώπους σαν κι εσάς µαθαίνουµε πολλά εµείς οι νεότεροι. 

Ερ.  Να είσαστε καλά.  
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Ζ.Μ.  Κατά δύναµη. Κατά δύναµη. Ό,τι κατέχαµε και ό,τι θυµούµασταν. 

Ζ.Ι. Ε, εντάξει… Ναι. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


