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Συνέντευξη µε τον κ. Παυλάκη Μιχαήλ (Π.Μ.) και τον κ. Μυξάκη Αδαµάντιο 

(Μ.Α.) 

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

29 Οκτωβρίου 2004 

 

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: 

Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Περπιράκη Ελένη  

 

Ερ. Σήµερα, 29 Οκτωβρίου του 2004 έχουµε τη χαρά να µιλάµε µε τον κύριο 

Παυλάκη Μιχάλη και µε τον κύριο Αδαµάντιο Μυξάκη. Θα θέλαµε να µας 

πείτε κύριε Παυλάκη, ποια ερεθίσµατα σας δόθηκαν και ξεκινήσατε να 

παίζετε λύρα; 

Π.Μ. Κοιτάξτε να δείτε… Εγώ… στο χωριό µας δεν ξέρω, όπως σας είπα και 

προηγουµένως, έχουµε πάρα πολλούς λυράρηδες … 

Ερ. Κατάγεστε;  

Π.Μ. Από Βρύσες Αγίου Βασιλείου, από Ρέθυµνο. Έχουµε λοιπόν πολλούς 

λυράρηδες, έτσι, παίζουν λύρα, λαούτα, µαντολίνα και τέτοια, ο πατέρας 

µου ήτανε άνθρωπος έτσι πολύ τση παρέας, τραγουδιστής, χορευτής, ήταν 

και ψάλτης στην εκκλησία, µιαν εποχή στα νιάτα του, ας πούµε, έπαιζεν 

και λαούτο και τέλος πάντων στο σπίτι µας εγίνονταν πολλές παρέες και … 

εντάξει … δηλαδή εγώ από τότε που γεννήθηκα και θυµούµαι τον εαυτό 

µου, θυµούµαι µουσικές στα αυτιά µου. Και από τότε λοιπόν που ήµαστε 

παιδιά στο χωριό και παίζαµε, εφτιάχναµε λύρες µε ξύλα, µε αυτά, µε ξέρω 

‘γω, δήθεν ότι παίζουµε και έτσι σιγά6σιγά ο ένας µε τον άλλον, είχαµε 

δηλαδή τα ερεθίσµατα και όλα αυτά και µπήκαµε στο… στη µουσική µέσα. 

Ερ. Από την οικογένειά σας έπαιζε κανείς λύρα; 

Π.Μ. Όχι, όχι.  

Ερ. Κανένα άλλο όργανο; 

Π.Μ.  Όχι. Κοιτάξτε. Ο πρώτος ξάδερφος του πατέρα µου έπαιζε λύρα κι αυτός µε 

ξεκίνησε κιόλας να µου µαθαίνει. 

Ερ. Πώς ονοµαζόταν; 

Π.Μ. Αντώνης Παυλάκης. 
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Ερ. Ζει; 

Π.Μ. Ναι, βέβαια. Βέβαια. 

Ερ. Ναι. Κι εκείνος σας έµαθε τα πρώτα βήµατα; 

Π.Μ. Αυτός µ’ έµαθε τα πρώτα βήµατα, χωρίς νότες βέβαια, έτσι πρακτικά …  

Ερ. Ποιον θεωρείτε έτσι δάσκαλό σας; Ο θείος σας… 

Π.Μ. Ναι, αυτός µε ξεκίνησε να µαθαίνω, σιγά6σιγά έτσι, όχι συστηµατικά και 

όχι… 

Ερ. Σε ποια ηλικία; 

Π.Μ. Θαρρώ… αν δεν κάνω λάθος ήµουνε δέκα χρονώ.  

Ερ. Και τη λύρα από πού τη βρήκατε; 

Π.Μ. Τη λύρα µου την πήρε ένας πρώτος µου ξάδερφος, Παυλάκης Μανώλης. 

Μου την έφερε και µάλιστα … 

Ερ. Από πού την είχε πάρει; 

Π.Μ. Από την Αθήνα. Λύρα του Σταγάκη από τις παλιές, αυτή είναι 

τουλάχιστον σαράντα µε πενήντα χρονώ λύρα, µ’ αυτή ξεκίνησα και την 

έχω κι ακόµα. Ναι. 

Ερ. Ποιον είχατε ως πρότυπο; Σε ποιον θέλατε να µοιάσετε ως παιδί, όταν 

ήσασταν µικρός; 

Π.Μ. Κοιτάξτε… Εµείς, επειδής ήτανε και κοντά ας πούµε το σπίτι και είχαµε… 

τον Σκορδαλό ακούγαµε και Μουντάκη. Μουντάκη και Σκορδαλό. 

Συνήθως πιο πολύ Μουντάκη γιατί ήτανε… ας πούµε ο λυράρης που είχαµε 

εµείς, στο χωριό, όχι ο θείος µου αυτός, κάποιος άλλος που είχαµε εκεί 

ονόµατι Βασίλης Γρηγοράκης έπαιζε συνήθως του Μουντάκη τα κοµµάτια 

κι αυτά ακούγαµε και αυτά µας αρέσανε. Έτσι, δηλαδή… Τώρα να µοιάσω 

σε κανένα, δεν είχα και τόσο… αυτή απλώς, εντάξει, µας αρέσανε αυτά, κι 

αυτά µαθαίναµε κι αυτά παίζαµε. 

Ερ. Ακούγατε το Μουντάκη που ερχόταν; 

Π.Μ. Τον Μουντάκη δεν τον είχα ακούσει ποτέ µου ζωντανό, δεν είχα τύχει, 

ήµανε πολύ µικρός, παρ’ ότι είχε παίξει στο χωριό και σε γάµους, αλλά δεν 

τον είχα ακούσει ποτέ ζωντανό. Με τον Σκορδαλό είχαµε κάνει κι εκποµπή 

µαζί το 1997 στο Σπήλι. Ήταν ο Σκορδαλός, ο Κλάδος κι εγώ µαζί και 

παίξαµε και σ’ ένα χορευτικό και χορέψαµε µ’ ένα συγκρότηµα. Ναι. 
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Ερ. Εσείς έχετε µόνιµη συνεργασία µε το Λύκειο Ελληνίδων, πώς προέκυψε 

αυτή; 

Π.Μ. Κοιτάξτε… µε το Λύκειο Ελληνίδων εξεκίνησε… είχα παίξει κάνα δυο φορές 

σε κλήδονα έτσι αυτά… έχω γνωστούς εκεί τους δασκάλους που είναι στ’ 

αυτά, επήγαµε 6 το 2002 θαρρώ ή το ‘01, δεν θυµάµαι 6 στην Ξάνθη και 

κάναµε ‘κει µια µεγάλη εκδήλωση µαζί σε συνεργασία µε το Λύκειο 

Ελληνίδων Ξάνθης, τώρα… σε πίτες τους έχω παίξει πολλές… και τώρα 

σχεδόν σε όλες τις… στη Φορτέτζα έχουµε κάµει και µε τους Κύπριους εκεί, 

µια εκδήλωση είχαµε κάµει πέρσι, στο Πέραµα έχουµε κάµει άλλη 

εκδήλωση που ήρθανε τότε οι Ξανθιώτες εδώ και τώρα συνήθως σε ό,τι 

εκδήλωση κάνουνε συνήθως µας φωνάζουνε, δηλαδή, εντάξει δηλαδή και 

τώρα ετοιµάζουνε µια εκδήλωση τον άλλο µήνα. 

Ερ. Εσείς κύριε Μυξάκη πότε αρχίσατε να συνεργάζεστε µε τον κύριο Μιχάλη; 

Μ.Α. Χρόνια τρία;  

Π.Μ. Ναι, το 2002. 

Ερ. Μουσικοί στην οικογένεια υπήρχανε; Ποια ήταν τα πρώτα σας 

ερεθίσµατα; 

Μ.Α. Όχι, όχι. Μερακλήδες πολλοί, µουσικοί όχι. 

Ερ. Πώς και πιάσατε λαούτο; 

Μ.Α. Εντελώς τυχαία. Με µαντολίνο κίνησα. Και ξεκίνησα σχετικά µεγάλος. 

Ερ. Σε ηλικία; 

Μ.Α. ∆εκαεπτά; Κάπου εκεί. Πήρα ένα µαντολονάκι για την παρέα λίγο, για 

την πλάκα. Ε, και µετά γύρισα και φτάσαµε εδώ. 

Ερ. Κατάγεστε από το Άνω Κουρνά; 

Μ.Α. Όχι. Ο πατέρας µου ήτανε η καταγωγή του από κει. 

Ερ. Έχετε ακούσµατα από ποιους λαουτιέρηδες; 

Μ.Α. Στην αρχή µόλις πρωτοέπιασα το λαούτο µου ‘κανε ο Μαρκογιάννης, ο 

Γιάννης. Ναι. Πήγαινα σπίτι του για µεγάλο διάστηµα. Καθόµασταν εκεί 

σ’ ένα υπόγειο που είχε και… έτσι… 

Ερ. Σας έδειχνε το λαούτο; 

Μ.Α. Ναι. Γι’ αυτό το λόγο πήγαινα. 

Ερ. Σας διόρθωνε; 
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Μ.Α. Πολλά πράµατα πήρα απ’ αυτόν.  

Ερ. Θέλετε να µας πείτε κάποια; 

Μ.Α. Να σου πω τώρα… Ξέρω ‘γω, στο χρόνο, ας πούµε. Αυτός ήτανε… 

φηµιζότανε για τον πιο σταθερό του χρόνο. Έτσι, κράταγε το τέτοιο. Και 

κέρδισα πολλά απ’ αυτόν. 

Ερ. Στα πιασίµατα; 

Μ.Α. Το στυλ του ήτανε απλό. Απλό αλλά ουσιώδες. Ουσία πήρα απ’ αυτόν πιο 

πολύ. 

Ερ. Συµβουλές όσον αφορά τα γλέντια σας έχει δώσει; 

Μ.Α. Όχι, δεν είχαµε πάει ‘κει πέρα. 

Π.Μ. ∆εν είχε φτάξει σ’ αυτό το σηµείο. 

Μ.Α. Ναι, ναι. Καθόµασταν εκεί πέρα και παίζαµε, αυτός δεν ήθελε και πολύ 

για να παθιαστεί, καλά, τον έβλεπα κι εγώ και… 

Ερ. Και η συνεργασία σας πότε ξεκίνησε; 

Π.Μ. Εµένα µε τον Αδαµάντιο; 

Ερ. Ναι. 

Π.Μ. Τον Μάρτιο του 2002. 

Ερ. Πώς κι έτσι δέσατε; 

Π.Μ. Όχι. Είχαµε πολλά χρόνια εµείς γνωριµία.  

Μ.Α. Κάναµε παρέα.  

Π.Μ. Ο πατέρας του µε τον πατέρα µου ήτανε φίλοι από τα παλιά. Και γνωστοί 

τα χωριά µας είναι µια δρασκελιά που λένε… ε, κι εγώ έπαιζα όπως σας 

είπα µε το Μανιατάκη και µ’ αυτούς που έπαιζα πριν και κάποια στιγµή 

ήθελα έτσι να ανανεώσω το στυλ µου και το συγκρότηµα και όλα αυτά και 

κάναµε µε τον Αδαµάντιο… 

Ερ. Τώρα τι σχήµα έχετε; Έχετε κάποιο σταθερό σχήµα; 

Π.Μ. Τώρα παίζω εγώ, ο Αδαµάντιος λαούτο κι ένας ξάδελφός µου από τα 

Ακούµια, Στέλιος Μουλακάκης κρουστά ε, και τώρα παίρνουµε συνήθως 

άλλο ένα λαούτο το οποίο δεν είναι σταθερό, δεν µπορώ να σας πω κάποιο 

όνοµα, αναλόγως πώς θα κάτσει η περίπτωση. Πολλές φορές παίζοµε κι 

τρεις µας µόνο. ∆εν είναι στάνταρ δηλαδή… 

Ερ. Και πού παίζετε; 
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Π.Μ. Εκτός από τις εκδηλώσεις που παίζουµε, έχοµε, παίζοµε σε γάµους, όπου 

παίζουνε όλοι, σε βαφτίσια, γλέντια έτσι κοινά, πανηγύρια, όπου κάτσει. 

Ερ. Θεωρείτε τον εαυτό σας επαγγελµατία, ηµιεπαγγελµατία; 

Π.Μ. ΄Όχι ακριβώς, όχι … επαγγελµατία εντάξει, όχι εκατό τα εκατό 

επαγγελµατία, στο περίπου. 

Ερ. Κάνετε και κάποια άλλη εργασία; 

Π.Μ. Ναι, βέβαια. Είµαι ηλεκτρολόγος, δεν εξασκώ βέβαια το επάγγελµα, είµαι 

σ’ ένα ξενοδοχείο συντηρητής, ξέρετε, και δουλεύω ‘κει χειµώνα – 

καλοκαίρι και απογεµατινές ώρες ασχολούµαστε µε διάφορα, ή θα 

γράφουµε τίποτα ή… εγώ έχω σχεδόν καθηµερινά µαθήµατα, έχω κάποιους 

µαθητές, είµαι και στο ∆ήµο Ρεθύµνης επιµορφωτής και… 

Ερ. Και τρέχετε όλη µέρα. 

Π.Μ. Ναι και το πρόγραµµα είναι λίγο πιεσµένο. Όπως κι απόψε. 

Ερ. Εσείς κύριε Μυξάκη; 

Μ.Α. Κι εγώ έχω βγάλει την ίδια σχολή µε τον… αλλά δεν το συνέχισα. Τώρα…  

Ερ. Έχετε κι άλλο επάγγελµα εκτός από µουσικός; 

Μ.Α. Ναι, αγρότης είµαι. Τώρα ετοιµάζω ένα θερµοκήπιο … µ’ αρέσει αυτή η 

δουλειά, δηµιουργία. Ε, κι η µουσική δηµιουργία είναι. Αυτά.  

Ερ. Υπάρχουνε πολλοί λυράρηδες ώστε να µπορεί κανείς να βγάζει ένα καλό 

εισόδηµα για να µπορεί να ζήσει αυτός και η οικογένειά του απ’ τη λύρα;  

Π.Μ. Κοιτάξτε… εγώ πιστεύω τώρα, το ‘πα και προηγουµένως, ότι είναι δύσκολο 

εάν κάνεις µόνο αυτή τη δουλειά. Είναι δηλαδή, στην Κρήτη επάνω τώρα 

είναι λίγοι αυτοί που ζούνε µόνο από το… Είναι πολύ λίγοι, γιατί εγώ θα 

σας πω τώρα σε επίπεδο της επαρχίας της δικής µας είναι πάρα πολλοί και 

δε σας λέω µόνο στην επαρχία, στα χωριά, άµα πιάσετε όλα τα χωριά τώρα 

του νοµού Ρεθύµνης είναι πολύ λίγα τα χωριά που δεν έχουνε λυράρη. 

Οπότε καταλαβαίνετε ότι, εγώ ας πούµε, εντάξει, θα παίξω στου χωριού 

µου τα γλέντα, άντε να πιάσω και κάνα δυο απ’ όξω. Θα πάρουνε κι οι 

φίρµες που λένε ας πούµε έτσι οι γνωστοί άλλα δυο – τρία γλέντια, από 

εδώ από ‘κει ξέρω ‘γω, οπότε είναι δύσκολο να πεις ότι ξέρεις θα παίζω 

µόνο το όργανο και θα κάνω αυτό. 
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Μ.Α. Παλιά ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγµατα. ∆ηλαδή ήτανε οι 

λυράρηδες και οι λαουτιέρηδες κάνανε περιουσίες απ’ το όργανο. Όποιοι 

ήταν έτσι…  

Π.Μ. Τώρα εγώ έχω ασχοληθεί και µε τη… δηλαδή έχω έτσι µερικούς µαθητές 

όπως σας είπα, ένεκα του ότι επήγα στο Ωδείο έξη – εφτά χρόνια, έµαθα 

βυζαντινή µουσική και ευρωπαIκή και όλα αυτά, έχω κάποια εµπειρία σ’ 

αυτά και ασχολούµαι. 

Ερ. Τους µαθητές τους έχετε στο Μουσικό Γυµνάσιο ή έρχονται σπίτι σας ξέρω 

‘γω; 

Π.Μ. Όχι, στο Μουσικό Γυµνάσιο δεν έχω πάει γιατί δεν µπορώ λόγω της 

δουλειάς της πρωινής δεν µπορώ να πάω στο Μουσικό Γυµνάσιο. Έχω 

µαθητές συνήθως στα σπίτια τους πάω, πότε έρχονται στο δικό µου, 

αναλόγως. Κι έτσι κάνω, εγώ κι αυτοί. 

Ερ. Στο Ωδείο… τους γράφετε σε κάποιο Ωδείο; 

Π.Μ.  Όχι, όχι. 

Ερ. Ιδιαίτερο δηλαδή.  

Ερ. Και τους διδάσκετε µε νότες; 

Π.Μ. Ναι, ναι. Με νότες και συνήθως όποιοι θέλουνε τους λέω και θεωρητικά, 

ό,τι µπορώ. 

Ερ. Στο πεντάγραµµο γράφετε τις νότες δηλαδή; 

Π.Μ. Όχι στο πεντάγραµµο. Ονοµαστικά οι νότες. Ε, στο πεντάγραµµο τώρα για 

να τους µάθω εγώ πρέπει να ξεκινήσουνε σολφέζ. Οπότε εγώ να τους κάνω 

µάθηµα σολφέζ δεν ξέρω δεν είµαι καθηγητής οπότε πρέπει πάλι να πάνε 

στο Ωδείο, βέβαια έχω και κάποιους που πάνε στο Ωδείο και µαθαίνουνε 

θεωρητικά και τους δείχνω κι εγώ παράλληλα έτσι πρακτικά, µε την 

έννοια πρακτικά ότι τους κάνω ιδιαίτερα µαθήµατα. 

Ερ. Εσείς πώς µάθατε, µάθατε µε νότες;  

Π.Μ. Όχι. 

Ερ. Νοµίζετε ότι αυτό σας ωφέλησε ή σας… 

Π.Μ. Ε, βέβαια, σίγουρα. Αν µε ωφέλησε δε ξέρω αν µε ωφέλησε αλλά πάντως 

έµαθα πιο… σε σχέση µε αυτούς που µαθαίνουνε τώρα, έµαθα πιο 

φυσιολογικά γιατί βλέπω τώρα ότι εµείς κάνουµε µαθήµατα στους 
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µαθητές, βέβαια είναι ότι τα παιδιά τώρα είναι τρελαµένα µε τα 

φροντιστήρια και µε όλα τα αυτά και συνήθως του κάνω ‘γω σήµερα 

µάθηµα και µέχρι την επόµενη φορά που θα ξανασµίξοµε στο µάθηµα 

συνήθως δεν έχει προλάβει να ασχοληθεί όπως πρέπει. Εγώ λοιπόν έµαθα 

στο χωριό, σχεδόν στην παρέα έµαθα λύρα. Αυτός ο θείος µου που σας είπα 

µου ‘δειχνε µια φορά αν ερχόταν Σαββατοκύριακο κι αν είχε και ώρα, 

δηλαδή δεν είχαµε στάνταρ ραντεβού ξέρεις, ούτε τόνε πλήρωνα βέβαια για 

να σας πω την αλήθεια, όποτε ερχόταν… ναι, να κάτσοµε να µου δείξει. Και 

ξέρετε ότι αν δεν σου δείξει… τώρα εµείς γράφουµε τις νότες στο χαρτί, 

καµιά φορά έχουµε κι ένα µαγνητοφωνάκι και το παίζω εγώ και το λέω µε 

σολφέζ και το ακούει αυτός, είναι διαφορετικά. Εγώ τότε ό,τι µου ‘δειχνε 

µετά µέχρι τη επόµενη φορά αν δεν το είχε πιάσει το αυτί µου καλά, το ‘χα 

ξεχάσει, ή το ‘παιζα, δεν το ‘παιζα σωστά. Τώρα η εκµάθηση είναι πιο 

εύκολα, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος και το µεράκι που υπήρχενε πιο παλιά. 

Όχι ότι θέλω να πω ότι εµείς ήµασταν πιο καλοί και έτσι µάθαµε πιο … 

Ερ. Πότε παίξατε το πρώτο σας γλέντι; 

Π.Μ. Στο πρώτο µου γλέντι εκτός τώρα που έτσι στο χωριό παίζαµε από σπόντα, 

έπαιξα το 1995. 

Ερ. Πού; 

Π.Μ. Στο κέντρο εδώ, στου Ζαχαράκη σε µια βάφτιση. 

Ερ. Στο χωριό σας που γινόντουσαν πανηγύρια ποιοι παίζανε συνήθως; 

Είπατε… αυτούς που θυµάστε εσείς δηλαδή. 

Π.Μ. Αυτοί που παίζανε συνήθως αυτοί που ‘ναι και τώρα, ο Αντώνης ο 

Παυλάκης ο θείος µου, ο Βασίλης ο Γρηγοράκης, ο Στεφανής ο Γρηγοράκης 

αυτοί οι Γρηγοράκηδες είναι όλοι έτσι, αυτοί συνήθως παίζανε. 

Ερ. Και από άλλα χωριά; Ερχόταν και από αλλού;  

Π.Μ. Κοιτάξτε, σπάνια, δεν είχαµε εµείς ξένους οργανοπαίχτες στο χωριό, 

σπάνια ερχότανε έτσι για να παίξουνε, γιατί είχαµε…  

Ερ. Ο Σταµατογιαννάκης; 

Π.Μ. Κι ο Γεράσιµος ερχότανε, ναι. 

Ερ. Είναι συγγενής σας; 
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Π.Μ. Με τη µάνα µου πρώτα ξαδέρφια. Κι αυτός έπαιζε καµιά φορά στο χωριό. 

Ναι.  

Ερ. Από ‘κείνον έχετε πάρει πράµατα; 

Π.Μ. Πολλά. Παρόλο που το παίξιµό του είναι κοντά στο Σκορδαλό, έχει έτσι 

κάποιες λεπτοµέρειες δικές του και µ’ αρέσανε κάποιες… κάποια στοιχεία 

που µ’ αρέσανε, έχω πάρει κάποια πράγµατα. 

Ερ. Τι σκοπούς παίζετε; 

Π.Μ. Κοιτάξτε, οι σκοποί που παίζουµε… Άλλα πράµατα παίζουµε στην παρέα, 

άλλα πράµατα παίζουµε στο γλέντι.  

Ερ. Στην παρέα τι παίζετε; 

Π.Μ. Στην παρέα παίζουµε συνήθως κοντυλιές δηλαδή τραγ… µε µαντινάδες, 

αναλόγως τώρα αν είναι η παρέα να ‘χει δυο – τρία – τέσσερα άτοµα να 

µπορούν να τραγουδούνε και τέτοια, θα παίξοµε µαντινάδες, αυτά, αν είναι 

αθρώποι οι οποίοι δε ξέρουνε να λένε µαντινάδες και τέτοια θα παίξοµε 

τραγούδια γνωστά ας πούµε που παίζουµε, που είναι εδώ στην Κρήτη, 

κάποια ταµπαχανιώτικα, κάποια έτσι ή αλλιώς για να µπορούνε όλοι να 

συµµετέχουνε και να γίνεται έτσι πιο ζεστή παρέα. Ε, συρτά παίζουµε, 

αναλόγως, όλα, τα πάντα. Τα πάντα.  

Ερ. Στα πανηγύρια τι παίζετε; 

Π.Μ. Στα πανηγύρια κυριαρχούνε τα συρτά συνήθως, αλλά εντάξει στα 

πανηγύρια παίζουµε και σούστες και νησιώτικα παίζοµε βέβαια και αυτά, 

πάλι κοντυλιές πάλι κάνα δυο τραγούδια έτσι. Ε, εντάξει. ∆εν απέχουνε 

πολύ τα πανηγύρια από την παρέα. Οι γάµοι έχουνε γίνει λίγο έτσι πολύ 

στυλιζαρισµένοι δηλαδή συρτός – µαλεβιζιώτης, συρτός – µαλεβιζιώτης και 

άντε να σ’ αφήσουνε µετά τσι δώδεκα, µια η ώρα να παίξεις και κάνα άλλο 

κοµµάτι, έτσι πιο αυτό. 

Ερ. Πιο ακουστικό δηλαδή. 

Π.Μ. Ναι. Είναι οι παραγγελίες στο µέσον, είναι τα αυτά… εδώ στο Ρέθυµνο, 

αλλού δεν είναι τόσο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά δεν είναι τόσο σφιχτό το 

πρόγραµµα στους γάµους όσο είναι… 

Ερ. Σε ποιες περιοχές παίζετε; 
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Π.Μ. Κοιτάξτε, βασικά εµείς εδώ στο Ρέθυµνο. Καµιά φορά πάµε προς το 

Ηράκλειο, προς τα Χανιά καµιά φορά. 

Ερ. Εκεί διαφοροποιείτε το παίξιµό σας όταν πάτε σ’ αυτά τα µέρη; 

Π.Μ. Ε, ναι. Το παίξιµο είναι λίγο πιο γρήγορο, πιο πηδηχτό, πιο έτσι.  

Ερ. Ας πούµε σούστα παίζετε στα Χανιά όταν πηγαίνετε; 

Π.Μ. Ναι. Κοιτάξτε. Τώρα στη εποχή ετούτη τα παιξίµατα είναι εννιαία για όλη 

την Κρήτη. Ο Χανιώτης παίζει ρεθυµνιώτικα, ηρακλιώτικα, λασιθιώτικα 

το ίδιο και οι άλλοι. Παλιά αυτοί παίζαν’ άλλα, άλλα παίζαµε εδώ, άλλα 

παίζανε στο Ηράκλειο, άλλα στο Λασίθι. Τώρα έτσι που ‘χουνε γίνει τα 

πράµατα και µε την τεχνολογία εγώ µπορώ αν θέλω ν’ ακούσω, να µάθω 

τα πάντα. Μόνο όρεξη να ‘χω και να κάτσω. Απλώς, εντάξει άµα είναι ο 

άλλος, ας πούµε, Χανιώτης, ξέρεις, θα του παίξεις ένα6δυο κοµµάτια που 

του αρέσουνε ή που του… και όχι πάντα. ∆εν είναι πάντα. Μπορεί να στο 

πει, µπορεί και να µη στο πει. 

Ερ. Στην Αθήνα έχετε παίξει; 

Π.Μ. Στην Αθήνα όχι. Σε µαγαζιά δεν έχω παίξει. Έχω παίξει σε γάµους, σε 

τέτοια πράµατα. Έχω πάει και στο εξωτερικό δυο – τρεις φορές.  

Ερ. Σε ποιες χώρες; 

Π.Μ. Κοιτάξτε. Είχα πάει το 1997 στη Νότιο Αφρική, στο Γιοχάνεσµπουργκ, 

µετά πήγαµε στο… Μετά 6 δεν θυµούµαι τώρα, το 2000 θαρρώ 6 στην 

Αυστρία, στην Ολλανδία και πέρυσι είχα πάει µε τον ∆ήµο Ρεθύµνης εδώ 

που κάνανε κάτι αδελφοποιήσεις πόλεων και τέτοια, στην Κύπρο. 

Ερ. Εκεί, παίζετε διαφορετικά όταν πάτε έξω, εξωτερικό; Απ’ όταν παίζετε εδώ; 

Π.Μ. Κοιτάξτε, µπα, τα ίδια πράγµατα παίζουµε γιατί απευθυνόµαστε… α, 

αναλόγως σε ποιο κοινό απευθύνεσαι. Αν απευθύνεσαι σε Κρητικούς πάλι 

τα ίδια θα παίξεις, άµα είναι γενικά έτσι Έλληνες µπορείς να παίξεις και 

κάνα τραγούδι έτσι πιο έντεχνο, πιο αυτό. Έτσι.  

Ερ. Για συναυλίες πάτε ή για χοροεσπερίδες; 

Π.Μ. Αναλόγως, πήγαµε και για συναυλίες πήγαµε και για χοροεσπερίδες. 

Ερ. ∆ισκογραφία έχετε κάνει; 

Π.Μ. Προσωπικό δίσκο δεν έχω γράψει, έχω συµµετοχή σ’ ένα δίσκο της 

Χορωδίας και Ορχήστρας Βυζαντινής Μουσικής «Παύλος Βλαστός» που 
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είχαµε γράψει για το Αρκάδι. «Αρκαδίου έπος. Αστραπή περίφηµος». 

Επίσης έχοµε σ’ ένα βιβλίο του Θοδωρή του Ρηγινιώτη ονόµατι «Τίβοτσι», 

έτσι λέγεται το βιβλίο, έχει µέσα ένα ένθετο cd µε τέσσερα τραγούδια και 

παίζω και εκεί µε τραγούδια παραδοσιακά, οι σκοποί δηλαδή παραδοσιακοί 

και οι µαντινάδες µέσα από το βιβλίο και τώρα πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα 

cd από τη Θεσσαλονίκη ενός συγκροτήµατος «Εν χορδαίς» λέγεται, παίζει 

και ο Αδάµης µέσα και παίζοµε εκεί µέσα ένα Καστρινό, το όνοµα του cd 

είναι «Ήχοι των κάστρων» κι έχει όλα τα κοµµάτια που είναι µέσα έχουνε 

σχέση µε τα κάστρα. Και παίζοµε λοιπόν ένα Καστρινό και παίζοµε κι ένα 

ριζίτικο που λέει «Κάστρο και που ‘ν’ οι πύργοι σου» κι άλλο ένα κοµµάτι, 

τώρα δεν το θυµούµαι ακριβώς. 

Ερ. Εσείς κύριε Μυξάκη έχετε µαθητές;  

Μ.Α. Όχι βέβαια. 

Π.Μ. (Γελάει) 

Μ.Α. Κι ούτε το σκέφτοµαι και καθόλου ν’ ασχοληθώ. Eµένα ποιος θα µου 

µάθει; 

Ερ. Πότε ξεκίνησες το πρώτο γλέντι; 

Μ.Α. Θα σε γελάσω τώρα.  

Ερ. Πόσα χρόνια από τη στιγµή που ξεκίνησες, γιατί µεγάλος… 

Μ.Α. Κάνα δυο χρόνια, τέσσερα. Αφού έπιασα το µαντολίνο κάνα χρόνο και µετά 

έπιασα το λαούτο. Γύρω στο χρόνο µετά. 

Π.Μ. ∆ηλαδή πόσα χρόνια; Τρία, τέσσερα; Πέντε; 

Μ.Α. Ναι. 

Ερ. Και πού έπαιξες για πρώτη φορά σε γλέντι ή σε γάµο; 

Μ.Α. Τώρα πού ‘χα παίξει δε θυµούµαι, θα σε γελάσω. 

Ερ. Γιατί είπατε προηγουµένως ότι δεν έχετε µαθητές, εσάς δεν σας έδειξε 

κανένας; 

Μ.Α. Όχι, λέω εµένα ποιος θα µου µάθει; 

Π.Μ. Α, θέλει να πει ότι πρέπει πρώτα να µάθει καλά και µετά… 

 (Γελάει) 

Ερ. Θεωρείτε δηλαδή τον εαυτό σας ότι ακόµα µαθαίνετε; 

Μ.Α. Κι ακόµα. 
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Π.Μ. Σαφώς. Μα κι εγώ το ίδιο, απλώς εγώ… 

Μ.Α. Όχι, εγώ το θεωρώ µεγάλη ευθύνη. ∆ηλαδή αν κάτι πάει στραβά στο 

µαθητή ξέρω ‘γω θεωρώ ότι θα ‘χω την ευθύνη εγώ. 

Π.Μ. Κοιτάξτε, εγώ για χρόνια, για πολλά χρόνια δηλαδή, τουλάχιστο δυο 6 τρία 

χρόνια µου λέγανε για µαθητές και τέτοια και δεν µπορούσα να… µάλλον 

δεν ήθελα, το θεωρούσα δύσκολο κι αυτά. Ε, µετά σιγά 6 σιγά µπήκα στο… 

δηλαδή δοκιµαστικά και µετά εντάξει, άµα είδα ότι κάτι κάνω, αποδίδει 

καρπούς η προσπάθεια που ‘κανα στους µαθητές, συνέχισα. Και πάλι δεν 

έχω πολλούς, έχω πέντε 6 έξη µαθητές. 

Ερ. Έχετε κανένα καλό µαθητή, που να τον βλέπετε ότι θα γίνει καλός 

λυράρης; 

Π.Μ. Ναι. Ίσως. Κοιτάξτε οι µαθητές που έχω ‘γω συνήθως είναι µαθητές του 

ενός χρόνου, δύο χρόνων και δε µπορείς ακριβώς να καταλάβεις ότι ξέρεις, 

αυτός θα γίνει γιατί να, έχω και µαθητές που ξεκινήσαν και σταµατήσαν 

µετά. Και µαθήτριες, και κοπελιές. Έχω συγκεκριµένα δυο κοπελιές που 

είχαν ξεκινήσει. Είναι και κάποιοι που σταµατάνε. Ξέρεις, έχουν ένα 

ενθουσιασµό στην αρχή και µετά σταµατάνε. Άλλοι σταµατάνε γιατί 

µπορεί να φύγουν να πάνε στο Πανεπιστήµιο, δηλαδή µιλάµε για µεγάλους 

µαθητές που ξεκινούνε, να, κι εφέτος ένα µαθητής µου δέκα εννιά χρονώ 

ξεκίνησε. Έχει µεράκι αλλά δε ξέρω πώς θα συνεχίσει. 

Ερ. Σε ποια ηλικία κυρίως παίρνετε µαθητές; Που θα παίρνατε µάλλον. 

Π.Μ. Κοιτάξτε, το καλύτερο µετά από τα έντεκα – δώδεκα χρόνια είναι καλά να 

πάρεις µαθητές, πρώτον για να µπορείς να συνεννοηθείς µε το µαθητή και 

να ‘ναι λίγο µεστωµένος για να µπορεί να παίξει και τη λύρα και να… έτσι, 

αυτό. 

Ερ. ∆ικούς σας σκοπούς βγάζετε; 

Π.Μ. Ίσως. ∆εν ξέρω. Να µη λέµε µεγάλες κουβέντες. 

Ερ. Έχετε βγάλει δηλαδή κάποιους σκοπούς που να λέτε «α! αυτό καλό 

ακούγεται»; 

Π.Μ. Κοιτάξτε, πολλές φορές αλλά, εντάξει, δεν είν’ εύκολο τώρα να βγάλεις 

σκοπούς και να… Αυτό είναι… τόσο πολύ µεγάλη η θάλασσα της µουσικής 

εδώ της Κρητικής που ίσως καµιά φορά σου φαίνεται ότι έβγαλες ένα 
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σκοπό και να µην είν’ αυτό, να µην είναι καινούργιο ή να ναι παρόµοιο µε 

παλιό, πάντως εντάξει, έχοµε κάποιες εµπνεύσεις και µε τον Αδαµάντιο 

τώρα κάποια κοµµάτια γράφουµε και κάτι αυτά, αλλά εντάξει δεν είµαστε 

πολύ έτσι για…  

Ερ. Άµα λέτε να τα τελειοποιήσετε θα θέλετε να τα εκδώσετε; 

Π.Μ. Κοιτάξτε, έχουµε σκοπό και θέλουµε να παρουσιάσοµε κάτι. Αλλά αυτό δε 

θέλει βιασύνη και δεν θέλει… Σιγά – σιγά. Όχι ότι θέλοµε να 

πρωτοτυπήσοµε στον τοµέα αυτόν αλλά θέλοµε να παρουσιάσοµε κάτι να 

‘χει λιγάκι ζουµί που λέµε επαέ στην Κρήτη. Να ‘ναι κάτι… 

Ερ. Εσείς τι θέλετε για τη λύρα, δηλαδή πώς αισθάνεστε για τη λύρα; Σε 

τριάντα, σαράντα χρόνια πώς φαντάζεστε το όργανο; Τι νοµίζετε ότι πρέπει 

να κάνετε για να µείνει το όνοµά σας στην Κρήτη; 

Π.Μ. Εγώ; Κοίτα να σου πω, εγώ δε θέλω, δεν έχω µεγάλες πεποιθήσεις για να 

κάµω κάτι για να… Απλώς το µόνο που µ’ ενδιαφέρει αυτή τη στιγµή είναι 

να παίζω πράµατα παραδοσιακά και πράµατα που εµάθαµενε, ό,τι 

ακούγαµε να παίζοµε. Τώρα δε θέλω ούτε ο Σκορδαλός να γενώ ούτε ο 

Μουντάκης ούτε… δεν…, έτσι; Απλώς το µόνο που θέλω είναι να παίζοµεν 

όµορφα πράµατα και να µη χαλούµε αυτά που εφτιάξανε κάποιοι άλλοι 

όµορφα και να κάνοµε δηλαδή… αυτό, τίποτ’ άλλο. 

Ερ. Και µια τελευταία ερώτηση. Αν ένας µαθητής από τη Χίο, από τη 

Ρούµελη σας έλεγε ένα συρτό από τι αποτελείται, να του εξηγήσετε… δε θα 

‘ξερε ας πούµε τίποτα για την Κρήτη, ούτε για τα συρτά και να του πείτε 

µε λίγα λόγια ένα συρτό από τι αποτελείται, τι είναι ένα συρτό, ή εσείς 

όταν προσπαθείτε να βγάλετε ένα συρτό τι θέλετε να βγάλετε για να είναι 

πλήρες, τι προσπαθείτε να βγάλετε, τι θα του λέγατε; 

Π.Μ. Κοιτάξτε να δείτε, τα συρτά όπως τα παίζαµε παλιά προ τριάντα, σαράντα, 

πενήντα χρόνια είχανε άµεση σχέση µε το χορό στην αρτιότητα του 

παιξίµατος, δηλαδή τα γυρίσµατα ας πούµε που λέµε εµείς που κάνουνε 

τώρα που παίζουνε, ήτανε µε τα βήµατα του χορού και του συρτού τέλος 

πάντων, ήτανε άµεσα συνδεδεµένα. Τώρα παίζοµε όχι όπως µας κατέβει 

αλλά όπως µας εβολεύει παίζοµε. Ο συρτός έχει κάποια συγκεκριµένα… 

κάποιες συγκεκριµένες φορές πρέπει να παίξεις το κάθε γύρισµα του συρτού 
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για να πέσει ακριβώς η µελωδία µε το χορό µαζί. Πράγµατα τα οποία ούτε 

εµείς δεν τα ξέροµε καλά γιατί δεν τα διδαχτήκαµε κι εµείς από τους 

προγενέστερους. ∆ηλαδή µετά το 1950 και λίγο πριν που άρχιξεν εδώ στο 

Ρέθυµνο και ανθούσε η µουσική µε το Σκορδαλό, µε το Μουντάκη και 

όλους αυτούς, αυτοί ναι µεν εκάµανε ό,τι εκάµανε ωραία και αυτά, αλλά 

δεν εκρατήσανε αυτό που σας λέω τα µέτρα του χορού να ‘ναι άρτια µε τη 

µελωδία. 

Ερ. Εκεί που κόβει ο χορευτής κανονικά πρέπει να κόψει κι η µουσική; 

Π.Μ. Βέβαια. ∆ηλαδή δε ξέρω βέβαια να σας το εξηγήσω καλά, γι’ αυτό δε θέλω 

να επεκταθώ αλλά κανονικά, εκεί που κάνει το τελευταίο βήµα ο χορευτής 

πρέπει να τελειώνει και η µουσική. Εάν δεν πάει έτσι, πρέπει εσύ να 

συνεχίσεις να παίζεις το γύρισµα, να το συνεχίσεις να το παίζεις µέχρι να 

πέσεις εκεί. Βέβαια τώρα εµείς τα κοµµάτια που παίζοµε εµείς, που 

παίζαµε, που έχοµε µάθει απ’ αυτούς τα ‘χουνε κάνει µε τέτοιο τρόπο που 

είναι σα να τα χαλούµε άµα θέλοµε να παίξοµε πιο σωστά, πιο άρτια σε 

σχέση µε το χορό και έτσι συνεχίζοµε κι εµείς όπως εµάθαµε κι όπως 

ακούγαµε. 

Ερ. Πόσα γυρίσµατα έχει ένας συρτός; 

Π.Μ. Κοιτάξτε, ένας συρτός έχει δυο γυρίσµατα. ∆εν υπάρχει ρεφρέν και τέτοια 

που όπως είναι στα λαIκά που παίζεις ένα σκοπό και µετά έχεις και το 

ρεφρέν και ξαναπαίζεις πάλι τον πρώτο το σκοπό και µετά 

ξαναεπαναλαµβάνεις το ρεφρέν. Εδώ είναι δυο γυρίσµατα, το πρώτο και το 

δεύτερο. Υπάρχει σκοπός που έχει και τέσσερα γυρίσµατα µε δυο 

διαφορετικές µαντινάδες. ΄Η µπορεί ας πούµε να ‘χει, να ‘ναι το τρίτο 

γύρισµα ας πούµε του σκοπού διαφορετικό και το τέταρτο να ‘ναι όπως το 

δεύτερο. Συµβαίνει κι αυτό. ∆ε ξέρω αν το ‘χετε καµιά φορά… 

Ερ. Η µαντινάδα δηλαδή µε τους δύο στίχους έχει δύο γυρίσµατα; 

Π.Μ. Ναι, δυο γυρίσµατα. 

Ερ. Το ένα είναι για τον πρώτο στίχο και το άλλο για το δεύτερο; 

Π.Μ. Μπράβο, ναι. Η µαντινάδα λέγεται σε τέσσερα κοµµάτια στο συρτό. Στο 

σιγανό λέγεται πιο γρήγορα, σε δυο κοµµάτια. Αλλά στο συρτό λέγεται σε 

τέσσερα κοµµάτια. Λοιπόν το µισό, το ένα τέταρτο στο πρώτο γύρισµα το 
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άλλο τέταρτο στο δεύτερο και ούτω καθ’ εξής και τελειώνει έτσι. 

Υπάρχουνε βέβαια, µπορείς να πεις µια µαντινάδα, στον ίδιο σκοπό να πεις 

δυο µαντινάδες, τρεις µαντινάδες, όπως θες. ∆εν υπάρχουν… δηλαδή εδώ, 

στην κρητική µουσική είναι πιο ελεύθερο το πλέξιµο µεταξύ µαντινάδας 

και µελωδίας, στα λαIκά, στα ρεµπέτικα ή πάνω στα βορειοελλαδίτικα, 

στα ηπειρώτικα, σ’ αυτά είναι στάνταρ πράµατα. 

Ερ. Στο «µόνο εκείνος π΄ αγαπά» πόσα γυρίσµατα έχει; 

Π.Μ. Στο «µόνο εκείνος π΄ αγαπά» έχει… είναι ας πούµε το πρώτο γύρισµα που 

κάνει, που είναι σαν εισαγωγή, δεν έχει τραγουδιστικό µέρος, µετά κάνει 

δυο γυρίσµατα, που ούτε αυτά τραγουδιούνται και µετά µπαίνεις στο 

κυρίως τραγούδι που λέει… 

Ερ. Το γύρισµα που λέει στο τραγούδι είναι κανένα απ’ αυτά που έχει πει στην 

εισαγωγή ή καινούργιο; 

Π.Μ. Όχι, όχι, δεν είναι.  

Ερ. Καινούργιο; 

Π.Μ. Ναι, καινούργιο. Βέβαια.  

Ερ. Θέλετε να µας το πείτε ποιο είναι το πρώτο γύρισµα που τραγουδιέται ή να 

µας το παίξετε, ας πούµε; 

Π.Μ. Μπορώ να σας το παίξω. 

Ερ. Ναι, να µας το δείξετε λίγο. 

Π.Μ. Λοιπόν. Ξεκινάει λοιπόν έτσι. 

(Παίζει λύρα) 

Ερ. Προτού παίξετε, όταν είναι ένα γύρισµα να µας λέτε αυτό είναι ένα γύρισµα 

και µετά είναι επανάληψη για να καταλαβαίνουµε. 

Π.Μ. Ναι. Λοιπόν. Έτσι είναι.  

(Παίζει λύρα) 

Αυτή είναι ας πούµε µια µικρή εισαγωγή που κάνει και µετά κάνει το ίδιο 

πάλι…  

(Παίζει λύρα) 

Εκεί τώρα έκαµα την εισαγωγή που σας είπα εγώ, µετά µπαίνει στο 

πρώτο γύρισµα που δεν τραγουδιέται ουτ’ αυτό και κάνει λοιπόν.  

(Παίζει λύρα) 
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Ερ. Επανάληψη ειν’ αυτό; 

Π.Μ. (Ναι) 

(Συνεχίζει να παίζει το ίδιο γύρισµα) 

Ερ. Κι άλλη επανάληψη. 

Π.Μ. Μετά πάει, επιστρέφει µετά… µετά πάει στο γύρισµα του κοµµατιού αυτού.  

(Παίζει λύρα) 

… επανάληψη…  

Μέχρι εδώ δεν τραγουδάει, µετά φεύγει για να µπει στο… 

Ερ. Για παίχτε το µε µαντινάδα. 

 (Παίζει λύρα και τραγουδάει) 

 «Μόνο εκείνος… Μόνο εκείνος π’ αγαπά». 

Είπε το πρώτο µισό της µαντινάδας. 

Ερ. Μέχρι πού έχουµε ένα γύρισµα; 

Ερ. Μέχρι εδώ που µπήκατε τώρα είναι ένα γύρισµα; 

 (Έχει παίξει µέχρι το Σι) 

Π.Μ. Βέβαια. Τώρα. Λοιπόν, εδώ επαίξαµε τα πρώτα που δεν τραγουδιόνται και 

µετά µπαίναµε λοιπόν… 

Ερ. Στη µελωδία που θα τραγουδήσει. 

Π.Μ. Και λέει … «µόνο εκείνος… µόνο εκείνος π’ αγαπά»…  

(Παίζει λύρα)  

Ερ. Ένα γύρισµα αυτό. 

(Συνεχίζει να παίζει λύρα)  

Ερ. Εδώ τώρα δεύτερο γύρισµα, επανάληψη; 

Π.Μ. «Μόνο εκείνος π’ αγαπά µπορεί να το πιστέψει…». 

Και το επαναλαµβάνεις, το επαναλαµβάνεις και µετά ξαναεπιστρέφεις 

πάλι.  

(Παίζει λύρα) 

Ερ. Το πρώτο γύρισµα πάλι; 

Π.Μ. Ξαναεπιστρέφεις πάλι και λες το επόµενο µισό της µαντινάδας. 

Ερ. Εποµένως εσείς λέτε πέντε γυρίσµατα µαζί µε την εισαγωγή.  

Π.Μ. Βέβαια, βέβαια.  

Ερ. ∆ηλαδή το πρώτο, τα δύο και τα άλλα δύο που έχει µετά. 
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Π.Μ. Βέβαια. Ναι, έτσι. 

Ερ. Και µια τελευταία ερώτηση: Τη λέξη «γυρίσµατα» τη χρησιµοποιείτε για 

κάτι άλλο; Ας πούµε όσον αφορά στο χορό; 

Π.Μ. Ε… ∆ε νοµίζω, το λένε;  

Μ.Α. ∆ε νοµίζω, όχι.  

Ερ. Σε τίποτ’ άλλο, γενικά; 

Π.Μ. Κοιτάξτε… Σ’ εµάς συνήθως άµα χορεύουνε, µου λέει ο χορευτής άµα δεν 

του αρέσει ο σκοπός «γύρισέ µου το» ή «άλλαξέ µου το».  

Ερ. Άµα αλλάξετε δηλαδή σκοπό πώς το λέτε εσείς οι µουσικοί; 

Μ.Α. «Γύρισέ το». 

Π.Μ. «Γύρισε, γύρισε, γύρισε». 

Ερ. Σαν γύρισµα πάει ας πούµε πάλι. 

Π.Μ. «Γύρισε λέµε»… 

Μ.Α. ΄Η «άλλαξε»… 

Ερ. Όταν είστε σ’ ένα συρτό που τελειώνει σε Ρε και θέλετε να πάτε σ’ ένα που 

τελειώνει σε Μι, κάνετε εκεί κάτι; Αυτό το λέτε «γύρισµα» πάλι; 

Π.Μ. Ναι, αυτό είναι σύνδεση δηλαδή…  

(Παίζει λύρα από το τέλος του Μόνο εκείνος π’ αγαπά σε Ρε µπαίνει σε 

Λα) 

… Κάνοµε λοιπόν αυτό, τη γέφυρα για να συνδεθούµε να πάµε στο Λα. Ή 

είµαστε στο Ρε.  

(Παίζει λύρα πάλι το τέλος του Μόνο εκείνος π’ αγαπά σε Ρε και συνδέει 

διαφορετικά) 

και πάµε στο Φα δίεση και ούτω καθ’ εξής. 

Ερ. Αυτό το λέτε γύρισµα, τη σύνδεση; 

Π.Μ. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, εµείς τώρα εκεί συνήθως δεν παίζοµε από µια κλίµακα. 

Παίζοµε όπως… 

Ερ. Η επιλογή που κάνετε στους σκοπούς έχει να κάνει µε την κλίµακα; 

∆ηλαδή έχετε πρόβληµα να πάτε από…  

Π.Μ. Όχι, όχι, όχι. Απλώς προσπαθούµε εντάξει… Προσπαθούµε να ‘µαστε έτσι… 

σε µαλακά… να κάνουµε τις αλλαγές, όχι από ύψος 6 βάθος και… 

Ερ. Όχι απότοµα. 
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Π.Μ. Ναι, έτσι. 

Ερ. Τη λέξη «µέρος» τη χρησιµοποιείτε; Ότι το συρτό έχει δυο µέρη; 

Π.Μ. Όχι, όχι. 

Ερ. Τη λέξη «γύρισµα»; 

Π.Μ. Τη λέξη «γύρισµα» ναι. 

Ερ. Τη χρησιµοποιούν κι άλλοι λυράρηδες τη λέξη «γύρισµα»; 

Π.Μ. Συνήθως ναι. ∆ε ξέρω, αλλά συνήθως ναι. 

Ερ. ∆ηλαδή λέτε αυτά τα δύο όχι «µέρη» αλλά «γυρίσµατα». 

Π.Μ. Ναι, γυρίσµατα, γυρίσµατα, εµείς εδώ. Τώρα πιο πέρα µπορεί να το λένε 

αλλιώς. 

Ερ. Μάλιστα. Ευχαριστούµε πάρα πολύ, τιµή µας που µιλήσαµε µαζί σας.  

Π.Μ. Να ‘στε καλά. Ευχαριστούµε κι εµείς. 

Μ.Α. Κι εµείς ευχαριστούµε. 

Ερ. Ευχαριστούµε για τη συµβολή σας στο πρόγραµµα. 

Ερ. Σας ευχαριστούµε.  



<<
  /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


