Συνέντευξη µε τον κ. Μοσχονά Γαλάτιο (Μ.Γ.)
Συµµετέχει ο κ. Μελαδάκης Ανδρέας (Μ.Α.)
Κρήτη, Περβόλια Ν. Ρεθύµνης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Παράρτηµα Ρεθύµνου)
27 Οκτωβρίου 2004
Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη:
Θεοδοσοπούλου Ειρήνη
Ερ.

Είµαστε σήµερα 27 Οκτωβρίου του 2004 στο Τ.Ε.Ι. Ρεθύµνου και έχουµε
τη χαρά και την τιµή να συνοµιλούµε µε τον κύριο Μοσχονά Γαλάτιο. Από
πού κατάγεστε κύριε Μοσχονά;

Μ.Γ.

Η καταγωγή µου είναι από τον Μέρωνα Αµαρίου, της µητέρας µου από τη
Βισταγή Αµαρίου κι εγώ εγεννήθηκα στα Χανιά.

Ερ.

Παίζετε λύρα και στην Αθήνα, έχετε παίξει και σ’ άλλες περιοχές εκτός
Κρήτης;

Απ.

Ναι, και στο εξωτερικό…
(∆ιακοπή)

Ερ.

Στην Αθήνα είπατε ότι είναι πολύ πιο δύσκολη…

Μ.Γ.

Όχι πιο δύσκολη, είναι πιο απαιτητικό το κοινό.

Ερ.

Ζητούν και καλαµατιανά, ζητούν και καθιστικά τραγούδια…;

Μ.Γ.

∆εν είναι ανάγκη να στα ζητήσουνε. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να παίξεις.

Ερ.

Η λύρα παίζει τσάµικα; Λέτε ας πούµε ότι…

Μ.Γ.

Ε, εντάξει, παίζει αλλά όχι ότι πιάνει και επακριβώς. Όπως το κλαρίνο δεν
µπορεί να παίξει κρητικά. Θα παίξει βέβαια αλλά δεν θα ‘χει το χρώµα που
χρειάζεται. Το ίδιο και µε…

Ερ.

Εδώ στην περιοχή ζητάνε καµιά φορά τσάµικα στη λύρα;

Μ.Γ.

Ε, καµιά φορά άµα είναι, µπορεί να ‘ναι ας πούµε η νύφη ή ο γαµπρός από
πάνω, ας πούµε ή κάποιοι καλεσµένοι.

Ερ.

Κι όταν ζητάνε εσείς τι επιλέγετε να παίζετε, ας πούµε την Ιτιά;

Μ.Γ.

Ε, ναι. Την Ιτιά, τον Ατό, την Παπαλάµπραινα, τέτοια πράµατα, µη

φανταστείς…
Ερ.

Τα τραγουδάτε κιόλας;
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Μ.Γ.

Ναι. Εντάξει, δεν τα ‘χω µελετήσει ας πούµενε, όπως µπορώ καλύτερα.

Ερ.

Στο εξωτερικό έχετε πάει;

Μ.Γ.

Ναι, πολλές φορές.

Ερ.

Σε ποιες χώρες;

Μ.Γ.

Ε, κυρίως Ηνωµένες Πολιτείες.

Ερ.

Και πώς γίνεται εκεί, σύλλογοι σας καλούν;

Μ.Γ.

Εκεί πέρα, ναι. Εκεί πέρα δεν µπορείς να πας… Μπορείς να πας και µόνος
σου αλλά άλλο να πας τουρισµό κι άλλο να πας επαγγελµατικά. Εκεί πέρα
σε καλάνε οι σύλλογοι ή κάποιος σύλλογος ή κάποιοι συλλόγοι εν
συνεννοήσει µεταξύ τους γιατί είναι και τα έξοδα πολλά γι’ αυτούς. Γιατί
πληρώνουν τα εισητήριά µας, πληρώνουν τις διαµονές µας, πληρώνουνε τη
διατροφή µας, πληρώνουνε τα πάντα. Λοιπόν, ή τα µοιράζονται οι συλλόγοι
µεταξύ τους ή πληρώνουνε εισιτήρια εντός της χώρας… γιατί δεν είναι οι
αποστάσεις όπως είναι εδώ, φεύγουµε από το Ρέθυµνο και πάµε στο
Ηράκλειο και παίζοµε και ξαναγυρίζουµε. Μπορεί να µένω εγώ Ν. Υόρκη
και να θέλω να παίξω εγώ στο Λ. Άντζελες και είναι έξι ώρες µε το
αεροπλάνο. Αυτά τα εισιτήρια κάποιος πρέπει να τα πληρώσει.

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Έτσι;

Ερ.

Και πηγαίνετε σε συναυλίες, παίζετε και σε συναυλίες ή παίζετε και
χορεύει ο κόσµος;

Μ.Γ.

Όχι, όχι. Παίζουµε σε χορούς των συλλόγων, σε γάµους, σε βαφτίσεις, ό,τι
γλέντια κάνουµε κι εδώ.

Ερ.

Μάλιστα.

Μ.Γ.

Σ’ ό,τι γλέντια παίζουµε κι εδώ. Απλά είναι εντάξει, πολύ οργανωµένα τα
πράγµατα, πολύ δυνατό το κρητικό στοιχείο, δηλαδή πάει λυράρης ας
πούµε και σαν να πηγαίνει βασιλιάς. Παρόλο που έχουνε παρελάσει όλοι
απ’ εκεί δεν µας έχουνε βαρεθεί ακόµα.

Ερ.

Καλό είναι αυτό. ∆εν βαριέται κανείς την κρητική µουσική έτσι κι αλλιώς.

Μ.Γ.

Αλλά εκεί πέρα ξέρεις… ∆εν παίζουµε κάθε µέρα όταν πάµε, εκεί πέρα
παίζουµε µια φορά τη βδοµάδα, δυο, δηλαδή µπορεί να κάτσουµε δυο µήνες,
να παίξουµε σε δέκα γλέντια.
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Ερ.

Ναι. Ο κόσµος εκεί ζητάει άλλα πράγµατα;

Μ.Γ.

Να σου πω, ο κόσµος εκεί πέρα πιο πολύ ζητάνε κρητικά γιατί είναι
ανθρώποι που φύγανε από ‘δω και έχουνε µείνει στο πολύ παραδοσιακό κι
έχουνε µάθει και τα παιδιά τους έτσι. ∆ηλαδή εκεί πέρα πραγµατικά
πρέπει να ‘σαι εντελώς παραδοσιακός.

Ερ.

Εσείς όταν παίζετε στην Αµερική, βλέπετε να σας ζητάνε περισσότερο
παλιούς σκοπούς, του Σκορδαλού που είπατε προηγουµένως…

Μ.Γ.

Ναι, ναι.

Ερ.

… Ή του Ροδινού ή του Κλάδου;

Μ.Γ.

Ναι. Το 99,9% που ζητάνε είναι κοµµάτια πολύ παλιά…

Ερ.

Ή του Ροδινού ξέρω ‘γω τα συρτά;

Μ.Γ.

Ναι. Παναγία µου, τέτοια πράγµατα. Ναι. Πολύ πιο δυνατό το κρητικό
στοιχείο απ’ ό,τι εδώ. Εδώ έχουνε εξελιχθεί λίγο… κακό αυτό βέβαια, αλλά
εντάξει, εκεί πέρα έχουνε µείνει σ’ αυτό που αφήσανε εδώ όταν φύγανε.
Εκεί έχουνε µείνει.

Ερ.

Βλέπετε τώρα κάποια πράγµατα τα οποία σας πειράζουν στην κρητική
µουσική, στην εξέλιξη της κρητικής µουσικής όσον αφορά τον Ν.
Ρεθύµνης;

Μ.Γ.

Για τον Ν. Ρεθύµνης µπορώ να σου πω όχι και τόσο. Εντάξει, µε πειράζουν
πολλά πράγµατα…

Ερ.

Ποια είναι αυτά;

Μ.Γ.

Ε, πιο πολύ µε πειράζει η παραποίηση της κρητικής µουσικής από
κάποιους για εµπορικούς οπωσδήποτε λόγους, αυτό. Αυτό µε πειράζει. Και
µε πειράζει ότι παρασέρνουνε… παρασύρονται τα νέα παιδιά, νοµίζουν ότι
αυτό είναι η κρητική µουσική γιατί τους το πλασάρουν ας πούµε και
ταιριάζει πιο πολύ µ’ αυτό που ακούνε στα µπαράκια και στις ντισκοτέκ
και ξέρω ‘γω τι, δηλαδή είναι… δεν µπορώ να στο εξηγήσω τώρα, είναι…
πιο εύκολο να το λάβει αυτό παρά να λάβει το παραδοσιακό. Κι
οπωσδήποτε

όποιοι

επιµένουνε

στο

παραδοσιακό

έχουνε

κάποια

προβλήµατα γιατί θα πάµε ας πούµε εµείς να παίξουµε σ’ ένα γλέντι το
οποίο θα ‘ναι κάποια µερίδα εκεί πέρα που… θέλει την παραποιηµένη
κρητική µουσική και θα µας πει να παίξουµε εµείς κάποιο κοµµάτι που
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εµείς οπωσδήποτε ούτε το ξέρουµε ούτε έχουµε σκοπό να το µάθουµε ποτέ
µας. Πιστεύω να καταλαβαίνεις τι σου λέω. ∆εν θέλω να αναφερθώ ούτε σε
ονόµατα, ούτε σε… Αυτό. Ότι υπάρχουν προβλήµατα, υπάρχουν. Πολλά.
Ερ.

∆ικούς σας σκοπούς βγάζετε κύριε Γαλάτιε;

Μ.Γ.

Ε, ναι, αλλά όχι πολύ. Πιο πολύ παίζω αλλωνών. Πιο πολύ παλιών βέβαια.

Ερ.

∆εν θέλετε, δεν έχετε ασχοληθεί ακόµα, δεν το θεωρείτε σηµαντικό…;

Μ.Γ.

Όχι. ∆εν µπορώ να πω ότι δεν θέλω αλλά και δεν έχω ασχοληθεί πολύ
και… ντάξει, δεν είναι εύκολο. Μπορεί να ‘σαι ένας πολύ καλός εκτελεστής
ας πούµε και να υστερείς στη δηµιουργία. Ή µπορεί να είσαι ένας πολύ
καλός δηµιουργός και να υστερείς στην εκτέλεση, δηλαδή να δηµιουργείς
ένα κοµµάτι και να πάρει κάποιος άλλος να το παίξει, να το παίξει πολύ
καλύτερα από σένα, ας πούµε, που το δηµιούργησες. Τέλος πάντων. Αυτό
είναι ένα από τα λάθη µου, να σου πω την αλήθεια, το ότι δεν έχω κάτσει
να ασχοληθώ πολύ µε τη… στο να βγάλω δικά µου κοµµάτια αλλά
πιστεύω στο µέλλον να…

Ερ.

Πιστεύετε δηλαδή ότι θα βοηθούσε αυτό στο να σας… στο να γίνετε, πώς
να το πω, πρώτο όνοµα;

Μ.Γ.

‘Ντάξει, δεν είναι το θέµα το πρώτο όνοµα. Οπωσδήποτε βοηθάει, αλίµονο.

Ερ.

∆ηλαδή η δισκογραφία µε δικούς σας σκοπούς θα βοηθούσε πιστεύετε;

Μ.Γ.

Κοίταξε να δεις τώρα. Τώρα µου ‘βαλες τη λέξη δισκογραφία µέσα και…
∆εν είναι η δισκογραφία ότι θα παίξεις δικούς σου σκοπούς και θα πιάσει ή
θα παίξεις αλλουνού σκοπούς που δεν έχουνε ξαναγραφεί βέβαια, εντάξει;
∆ηλαδή εµένα µπορεί να µου δώσει κάποιος έναν σκοπό, να τόνε γράψω,
που δεν έχει ξαναγραφεί ετούτος ο σκοπός.

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Οπωσδήποτε, αυτός ο οποίος βγάζει κοµµάτια είναι στα υπέρ του, δεν είναι
στα µείον του.

Ερ.

Κατ’ αρχήν έχετε κάνει δισκογραφικές δουλειές;

Μ.Γ.

Έχω κάνει, ναι.

Ερ.

Πόσους δίσκους;

Μ.Γ.

Έναν, έναν έχω γράψει.

Ερ.

Και είναι όλοι παλιοί σκοποί;
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Μ.Γ.

Ναι, εγώ έχω γράψει, έχω κάνει δισκογραφία σε στυλ ζωντανής µε παλιά
κοµµάτια, µε τη δική µου ταυτότητα βέβαια στα κοµµάτια γιατί αυτό µε
ρωτούσες ύστερα πώς θα ξεχωρίσεις ας πούµε τον Σκορδαλό άµα τον
ακούσεις ας πούµε και δεν βλέπεις ότι παίζει αυτός. Μα έχει δώσει το δικό
του στίγµα. ∆ηλαδή το ίδιο κοµµάτι µπορεί να το παίξουν τριάντα
λυράρηδες και οι τριάντα να το παίξουνε µε διαφορετικό στυλ.

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Αυτό θέλω να σου πω. ∆ηλαδή ο καθένας… δεν παίζουµε µε βάση
παρτιτούρες και νότες ξέρω ‘γω. ∆ίνει ο καθένας το δικό του… θέλει, δεν
θέλει δίνει τη δική του ταυτότητα. Είχα βάλει βέβαια καινούργιες
µαντινάδες, καινούργιους στίχους στο δίσκο, ε, και δόξα τω Θεώ πήγε
καλά. Τώρα θέλω να κάνω έναν δίσκο µε προσωπική µου δουλειά, δηλαδή
µε καινούργια κοµµάτια ή δικά µου ή αλλωνών αλλά είµαι δηλαδή στο…
το δουλεύω τώρα. ∆εν το σκέφτοµαι µόνο. Το δουλεύω. Ε, αυτά.

Ερ.

Όταν παίζετε ένα συρτό, π.χ. τον Πρώτο, αυτός από τι αποτελείται; Πείτε
ότι είναι ένας µαθητής δέκα χρόνων, εννιά χρόνων απ’ τη Χίο που δεν ξέρει
τίποτα απ’ τα συρτά της Κρήτης και σας ρωτάει από τι αποτελείται ένα
συρτό;

Μ.Γ.

∆ηλαδή τι από τι αποτελείται;

Ερ.

Πώς θα του το εξηγήσετε; ∆ηλαδή έχει ένα µέρος, δυο µέρη, πέντε µέρη;

Μ.Γ.

∆ύο µέρη.

Ερ.

Κάθε συρτό έχει δυο µέρη;

Μ.Γ.

Ναι.

Ερ.

Τα οποία τι…;

Μ.Γ.

Τα οποία, παίζεις, το ένα µέρος λες το… ένα τέταρτο της µαντινάδας, στο
δεύτερο λες το άλλο τέταρτο, τη µισή µαντινάδα, παίζεις δυο µέρη για να
πεις τη µισή µαντινάδα και µετά ξαναγυρίζεις, το πρώτο και το δεύτερο
γύρισµα και από… τελειώνεις τη µαντινάδα. Από δύο µέρη αποτελούνται
όλα τα συρτά. Από δύο µέρη. Τα οποία πας απ’ το πρώτο στο δεύτερο και
ξανά απ’ το πρώτο στο δεύτερο και…

Ερ.

Ο συρτός έχει δυο µέρη;

Μ.Γ.

Ποιος συρτός;
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Ερ.

Ο Πρώτος.

Μ.Γ.

Όλα τα συρτά. ∆υο µέρη έχει.

Ερ.

Το Μόνο εκείνος π’ αγαπά;

Μ.Γ.

Το Μόνο εκείνος π’ αγαπά τώρα, είναι ένα ιδιαίτερο… Εκεί που
τραγουδιέται, έχει δύο µέρη.

Ερ.

Το πρώτο που είναι σαν εισαγωγή;

Μ.Γ.

Ε, αυτά είναι… είναι ξεχωριστά. ∆ηλαδή είναι ένα, δύο… ∆ύο δεν είναι
µέχρι να πας στο τραγουδιστικό µέρος;

Μ.Α. ∆ύο κοµµάτια, µετά µπαίνεις.
Μ.Γ.

Αλλά δεν έχει τραγούδι. Αυτό δεν τραγουδιέται αυτό. Αλλά δεν µπορεί να
το θεωρήσεις γύρισµα το ένα του άλλου. ∆ηλαδή ξεκινάς, παίζεις το πρώτο
ας πούµε, πας στο δεύτερο, δεν µπορεί να ξαναγυρίσεις στο πρώτο. Σ’ αυτό
το συγκεκριµένο. Στο τραγουδιστικό µέρος γυρνάς απ’ το πρώτο στο
δεύτερο, ναι.

Ερ.

∆ηλαδή αν κατάλαβα καλά είναι 1,2 µετά είναι το 3,4, µπορεί να ξαναπάει
3,4.

Μ.Γ.

Ναι, ναι. Υπάρχουνε κάνα δυο κοµµάτια τέτοια. Υπάρχουν κι άλλα.

Ερ.

Θυµάστε κανένα τώρα;

Μ.Γ.

Υπάρχουν και από τους νεότερους. ∆ηλαδή παραδείγµατος χάριν… ναι, κι ο
Σκορδαλός έχει γράψει το… αυτό βέβαια πάει απ’ το πρώτο στο δεύτερο
αλλά δεν τραγουδιέται, αυτό που λέει το… Σ’ ένα ψηλό, βαθύ γκρεµνό, που
‘χει γράψει, ξεκινάει αλλιώς µε ένα κοµµάτι, από δύο µέρη και µετά στο
δεύτερο είναι τραγουδιστικό από δύο µέρη, πάλι. Το πρώτο δεν το
τραγουδάει.

Ερ.

Μάλιστα.

Μ.Γ.

Κι ο Παπαδάκης ο Γιώργης έχει γράψει ένα κοµµάτι τέτοιο. Πρέπει να ‘ναι
πολλά απλά δεν µου ‘ρχουνται τώρα στο µυαλό.

Ερ.

Ναι. Όταν συνδέετε έναν συρτό µ’ έναν άλλο κάνετε καµιά γέφυρα, κάνετε
κάτι για να τα συνδέσετε καλά; Ταιριάζει οποιοδήποτε συρτό, ταιριάζει µε
όλα;

Μ.Γ.

Όταν παίζεις, όταν παίζεις ένα κοµµάτι, ένα συρτό συγκεκριµένο, το
τραγουδάς, έτσι; Το ‘χεις τελειώσει, θες να πας σ’ άλλο. Οπωσδήποτε θα
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κάµεις µία γέφυρα. ∆ηλαδή άµα είναι στην ίδια κλίµακα, άµα θες µπορεί
να το παίξεις κι αµέσως αλλά είναι ένα πολύ άχαρο πράγµα, σαν να ‘ναι…
Όταν τώρα είναι σε άλλη κλίµακα, θες Gδεν θες οπωσδήποτε θα κάµεις µια
γέφυρα να το συνδέσεις. Και πολλές φορές αυτές οι γέφυρες είναι και
φαντασίες της στιγµής. Πολλές φορές.
Ερ.

Που δηλαδή την άλλη φορά που θα τη ξαναπαίξετε…;

Μ.Γ.

Μπορεί να µην τη θυµάσαι και καθόλου τι έκανες.

Ερ.

Και θα κάνετε µια άλλη;

Μ.Γ.

Ναι. Ή υπάρχουν και κάποιες άλλες στάνταρτ που είναι… Οι γέφυρες δεν
είναι ότι γίνεται αυτό και µετά γίνεται αυτό. Εγώ µπορεί να κάνω αυτό, ο
άλλος µπορεί να κάµει το άλλο, είναι φαντασία του καθενούς.

Ερ.

Τι εννοείτε όταν λέτε «δεν είναι στην ίδια κλίµακα»; ∆ηλαδή;

Μ.Γ.

Το ‘να µπορεί να ‘ναι από Λα, τ’ άλλο µπορεί να ‘ναι από Σολ. Λέµε τώρα,
έτσι; Μπορεί να ‘ναι από Ρε. Κι εκείνη τη στιγµή θες ν’ αλλάξεις κλίµακα
για να ξεκουραστεί και τ’ αυτί του αλλουνού ή µπορεί ο χορευτής να σου
γυρέψει κείνη τη στιγµή ένα συγκεκριµένο κοµµάτι που είναι σ’ άλλη
κλίµακα και πρέπει κάπως να το συνδέσεις.

Ερ.

Ακούω πολλές φορές και λένε «αυτό το συρτό δεν ταιριάζει µε το άλλο».
Εσείς θα µπορούσατε να σκεφτείτε τώρα ποιο συρτό δεν ταιριάζει καθόλου
µ’ ένα άλλο; ∆ηλαδή δεν θα τα βάζατε ποτέ µαζί;

Μ.Γ.

Καµιά φορά αναγκάζεσαι να τα βάλεις γιατί στο ζητάνε.

Ερ.

Την ώρα που παίζετε, δηλαδή;

Μ.Γ.

Ναι. Την ώρα που παίζεις πιάνει κάποιος να χορέψει µπροστά και σου λέει
«εγώ θέλω να χορέψω αυτό». Τελείωσε.

Ερ.

Και τότε τι κάνετε εσείς;

Μ.Γ.

Αναγκάζεσαι και κάνεις µια γέφυρα και το παίζεις αλλά πολλές φορές δεν
ταιριάζει, δηλαδή δεν µπορεί να παίζεις, να ‘χεις ξεκινήσει, να ‘χεις πάρει
φόρα, να παίζεις ένα πολύ κεφάτο κοµµάτι, λίγο γρήγορο σε ρυθµό, συρτό
µιλάµε πάντα, έτσι; Και να ‘ναι… να ‘χουνε πάρει φόρα τώρα οι χορευτές, να
χορεύουνε δυναµικά, να κάνουνε, και κάποια στιγµή να του παίξεις τον
Ροδινό. ∆εν ταιριάζει γιατί ο Ροδινός πρέπει να φρενάρει. Έτσι; Τα
κοµµάτια του Ροδινού πρέπει να παιχτούνε αργά, σταθερά, στακάτα…
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Εκείνη τη στιγµή δεν ταιριάζει αλλά αν δεν έχεις πως το κάµεις, θα το
παίξεις, τον ρυθµό δεν πρέπει να τόνε χαλάσεις γιατί θα χάσουν τα βήµατα
οι χορευτές, δεν µπορεί δηλαδή να παίζεις γρήγορα κι ώρα µια να φρενάρεις.
Θ’ αναγκαστείς να παίξεις και τον σκοπό του Ροδινού σε γρήγορο ρυθµό,
πράµα το οποίο δεν του ταιριάζει. Ένα απλό παράδειγµα που µου ‘ρθε τώρα
στο µυαλό. Πιστεύω να συµφωνεί κι ο Αντρέας.
Μ.Α. Χάνει κατ’ αρχήν να υπάρχουνε κοµµάτια γρήγορα, υπάρχουνε κι αργά.
Καµιά φορά όπως είπε κι ο Γαλάτιος, άµα είναι το κοµµάτι χορευτικό και
γρήγορο και θέλει κάποιος ένα αργό κοµµάτι, χάνει την ουσία του. ∆ηλαδή
πρέπει να παιχτεί παρόµοια µ’ εκεί που δουλεύεις τη γρηγοράδα, χάνει ο
άλλος τη µελωδία του. Εκεί είναι η διαφορά.
Μ.Γ.

Ναι. ∆εν του ταιριάζει το γρήγορο. Κι είναι κι άλλα που δεν τους
ταιριάζουν το αργό. ∆εν είναι ο ρυθµός στάνταρ. ∆εν βάζουµε δηλαδή ένα
τέµπο, πώς το λένε και µας καθοδηγεί στον ρυθµό που θα παίξουµε. Όχι.
Εκεί πέρα είναι αναλόγως τον χορευτή, αναλόγως τη διάθεση, αναλόγως
το κοµµάτι, αναλόγως πολλά, δεν είναι… Στο γλέντι ειδικά επάνω δεν είναι
τίποτα µα τίποτα στάνταρτ. Ούτε τα κοµµάτια που θα παίξεις, ούτε οι
µαντινάδες που θα πεις, ούτε πώς θα τα παίξεις, ούτε η σειρά που θα τα
παίξεις, ούτε τίποτα. Σήµερα µπορεί να παίξεις αυτά έτσι, αύριο µπορεί να
παίξεις αυτά αλλιώς ή να ξαναπαίξεις τα ίδια αλλά αλλιώς… ∆ηλαδή δεν
είναι τίποτα ίδιο. ∆εν είµαστε όπως στα µαγαζιά τα λαHκά δεν ξέρω κι εγώ
απού ‘χουνε το πρόγραµµά του ο καθένας και βγαίνει και τραγουδεί και
µπαίνει. Όχι. Εκεί πέρα δεν… ∆ηλαδή φεύγεις απ’ το σπίτι σου, πας στο
γλέντι, δεν ξέρεις ούτε τι θα παίξεις, ούτε πόση ώρα θα παίξεις, ούτε τι θα
πεις, ούτε πώς θα το πεις. ∆εν ξέρεις τίποτα. Όλα είναι βλέποντας και
κάνοντας.

Ερ.

Ναι. Λύρα από πού αγοράζετε; Πόσες λύρες έχετε κύριε Γαλάτιε;

Μ.Γ.

Εγώ έχω τρεις λύρες τώρα, αλλά εντάξει, έχω αλλάξει πολλές όµως. ∆εν
είναι στάνταρ από πού αγοράζεις. ∆εν µε ενδιαφέρει εµένα ούτε ο
κατασκευαστής, ούτε από ποιον είναι, ούτε τα λεφτά που κάνει. Μ’
ενδιαφέρει το άκουσµα. Και να µε βολεύει εµένα. Βέβαια το άκουσµα να
ξέρεις ότι είναι υποκειµενικό. ∆ηλαδή εγώ τη λύρα τη θέλω να ‘ναι έτσι.
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Να ‘χει αυτόν τον ήχο. Ο άλλος µπορεί να µην του αρέσει αυτός ο ήχος, να
τη θέλει πιο πρίµα, άλλος µπορεί να τη θέλει πιο µπάσα, άλλος µπορεί να
τη θέλει… πολλά. Έχω πάρει λύρες από πολλούς κατασκευαστές. Κι έχω
πάρει και λύρες που δεν µ’ αρέσουνε.
Ερ.

Τις παραγγέλνετε ή τις δοκιµάζετε την ώρα που πάτε σ’ ένα µαγαζί;

Μ.Γ.

Όχι, δεν τις παραγγέλνω γιατί η παραγγελία είναι δίκοπο µαχαίρι. Άµα
δεν σου βγει καλή η λύρα!

Ερ.

Τι την κάνεις µετά, ε;

Μ.Γ.

Τι την κάνεις µετά… Ο ίδιος κατασκευαστής µε το ίδιο ξύλο, µε τα ίδια
εργαλεία, τα πάντα, θα σου φτιάξει δυο λύρες και θα είναι άλλη λύρα η
µια, άλλη λύρα η άλλη. ∆εν µπορεί να ‘ναι ίδια. Στον ήχο µιλάω, έτσι;

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Εµένα µ’ ενδιαφέρει ο ήχος. ∆εν µ’ ενδιαφέρει ούτε η εµφάνιση της λύρας,
ούτε τίποτα. Μετά άλλοι… απλά αυτό που θέλω εγώ είναι… γιατί τώρα
τελευταία… όχι τώρα τελευταία, από πάντα ας πούµε, άλλοι λυράρηδες
παίζουνε από καβαλάρη σε καβαλάρη της λύρας στους 27,5 πόντους, άλλοι
παίζουνε στους είκοσι οχτώ, άλλοι παίζουνε… Εγώ θέλω 29 πόντους. Για
να πάνε τα δάχτυλά µου εκεί. Εάν είναι πιο κάτω απ’ τους 29 πόντους εγώ
ψάχνοµαι πάνω στο όργανο, δηλαδή ψάχνοµαι να δω, δεν πέφτει το
δάχτυλό µου εκεί που πρέπει και ψάχνοµαι, το πάω λίγο πάνω ή κάτω για
να µη κάνω παραφωνία αλλά οπωσδήποτε, µέχρι να το βρεις τις
παραφωνίες σου τις έχεις κάνει.

Ερ.

Ναι. Οπότε ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι να µετράει κανείς από
καβαλάρη σε καβαλάρη πόση είναι η απόσταση;

Μ.Γ.

Ναι, εγώ αν δεν µετρήσω τη λύρα, δεν την παίρνω.

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Κατ’ αρχήν δεν είναι ανάγκη να τη µετρήσω. Άµα την παίξω, ξέρω πού
είναι. ∆εν ψάχνω το µέτρο να τη µετρήσω. Ξέρω. Άµα δεν µου µαρτυράει η
λύρα, έτσι το λέµε εµείς, «άµα δεν µου µαρτυράει», πάει να πει ότι δεν
είναι στα µέτρα µου.

Ερ.

Ναι.
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Μ.Γ.

Εγώ έχω λύρα που την αγόρασα και µ’ αρέσει τροµερά αυτή η λύρα και δεν
την παίζω στα γλέντια ποτέ. Μπορεί να την παίζω στο σπίτι µου γιατί στο
σπίτι µου είµαι πιο ήρεµος, πιο αυτό και µπορώ να… αλλά στο γλέντι
επάνω µε τα πιοτά και µε τη βαβούρα και µε την ιστορία, δεν έχω τη
νηφαλιότητα να κάθοµαι να ψάχνω το όργανο γιατί είναι στους 27,5
πόντους.

Ερ.

Και πρέπει να κάνετε άλλες αποστάσεις στα δάχτυλα, δηλαδή.

Μ.Γ.

Άλλες αποστάσεις στα δάχτυλά µου, ναι. Κι αυτά ξέρεις. Η λύρα είναι
τυφλή δύναµη. ∆εν έχει τάστα όπως έχει το λαγούτο, το µπουζούκι και
ξέρω ‘γω που είναι τα διαστήµατα, µα εδώ το πατήσεις, µα πιο εδώ, θα
βγάλει τον ίδιο ήχο. Η λύρα είναι στα χιλιοστά του χιλιοστού, στο χιλιοστό
βγάζει άλλον ήχο. Κι αυτές οι κουκίδες που έχουνε πάνω οι λύρες για τα
πατήµατα, αυτές… δεν τις κοιτάµε εµείς καθόλου αυτές τις κουκίδες. Αυτές
είναι διακοσµητικές µόνο.

Ερ.

Είναι για τους αρχάριους;

Μ.Γ.

∆ιακοσµητικές είναι, δεν είναι. Ο κατασκευαστής τις έβαλε εκεί πέρα.
Εµένα τα δαχτύλια µπορεί να µην πηγαίνουν εκεί πέρα, να πηγαίνουν
αλλού. Κατάλαβες;

Ερ.

Ναι. Εσείς έχετε µαθητές;

Μ.Γ.

Όχι. Εγώ δίδασκα παλιά στο Μουσικό Γυµνάσιο για έναν χρόνο αλλά µετά
τα παράτησα. ∆εν…

Ερ.

∆εν θέλατε να συνεχίσετε;

Μ.Γ.

Ε… Αυτό είναι πάλι… Μπορεί να είσαι καλός, µπορεί να είσαι… αλλά κι η
µεταδοτικότητα είναι εντελώς διαφορετικό πράγµα.

Ερ.

Εσείς πώς µάθατε να παίζετε, µε το αυτί;

Μ.Γ.

Ναι.

Ερ.

Κι είπατε ότι πήγατε και στο ωδείο;

Μ.Γ.

Ναι, ξεκίνησα απ’ το ωδείο.

Ερ.

… του Κώστα του Μουντάκη;

Μ.Γ.

Ναι, του Κώστα Μουντάκη. Ναι. Εγώ όταν έφυγα από το ωδείο του
Μουντάκη ήξερα ίσα – ίσα τη Ξαστεριά, τον Ερωτόκριτο και τον Ύµνο της
Κρήτης. ∆εν ήξερα κανένα άλλο κοµµάτι.
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Ερ.

Ο Κώστας ο Μουντάκης ο ίδιος σας δίδασκε;

Μ.Γ.

Ο ίδιος, ο ίδιος. Ναι.

Ερ.

Και ήτανε ατοµικά τα µαθήµατα ή οµαδικά;

Μ.Γ.

Όχι. Γι’ αυτό έφυγα.

Ερ.

Ήταν οµαδικά;

Μ.Γ.

Οµαδικά. Τριάντα – σαράντα παιδιά, έπρεπε να µάθουν κι οι σαράντα το
κοµµάτι για να συνεχίσουν οι υπόλοιποι. Γι’ αυτό έφυγα.

Ερ.

Τα µαθήµατα δηλαδή ήταν εβδοµαδιαία, ήτανε ωριαία;

Μ.Γ.

Αυτά που δίδασκα εγώ ή του Μουντάκη;

Ερ.

Του Μουντάκη.

Μ.Γ.

Εβδοµαδιαία.

Ερ.

Και ήτανε µία ώρα, µισή;

Μ.Γ.

Μία ώρα.

Ερ.

Χρησιµοποιούσε καµπύλες, χρησιµοποιούσε τις νότες;

Μ.Γ.

Νότες. Ε, είχε φτιάξει αυτός σαν κλίµακα ας πούµε, δεν µπορείς να το πεις
ακριβώς νότες, όχι παρτιτούρες και τέτοια. Απλά, το Σι είναι εδώ, το Ντο
είναι εδώ, µας είχε ζωγραφίσει τη λύρα σε µια φωτοτυπία µε τα δάχτυλα,
αυτό το δάχτυλο πατάει αυτές τις νότες, αυτό το δάχτυλο αυτές τις νότες,
και διέσεις – υφέσεις.

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Τίποτε άλλο και µας έγραφε µε νότες τις οποίες νότες αυτή τη στιγµή,
ντάξει. Για να σου δώσω να καταλάβεις εγώ δεν ξέρω νότες. Και λίγοι,
δηλαδή οι πιο πολλοί µε τ’ αυτί. ∆ηλαδή ξέρω βέβαια ότι αυτή είναι η Λα,
αυτή είναι η Φα, αυτή είναι η Ντο αλλά Μι µινόρε και Ρε µατζόρε και
τέτοια πράγµατα, εγώ αυτά δεν τα ξέρω.

Ερ.

Ναι. Ας υποθέσουµε ότι ερχόταν ένα παιδί, ένας ανιψιός σας ας πούµε, ένα
µικρό παιδί και σας έλεγε «θέλω να µάθω λύρα». Τι θα τον συµβουλεύατε,
να πάει σ’ ένα ωδείο, σ’ ένα µουσικό γυµνάσιο, να µάθει µε τον τρόπο φερ’
ειπείν του Κώστα του Μουντάκη ή θα του λέγατε ότι µε το αυτί είναι ας
πούµε…

Μ.Γ.

Να πάει, να ξεκινήσει µε τις νότες, µε όλα αυτά και µετά αν θέλει, αν το
‘χει µέσα του… γιατί αυτό είναι µεράκι, έτσι; Αν το ‘χει µέσα του, να
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κάτσει µοναχός του, να δει τι θα κάµει. Εάν περιµένει να τόνε κάµει
λυράρη ο άλλος, δεν πρόκειται να γίνει. Ποτέ. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα…
Ερ.

Εσείς κύριε Ανδρέα, πώς µάθατε λαούτο;

Μ.Α. Μόνος µου.
Ερ.

Έπαιζε κανένας στην οικογένειά σας;

Μ.Α. Κανείς, κανείς.
Ερ.

Σε ποια ηλικία µάθατε;

Μ.Α. Ήθελα από µικρός, από δεκατεσσάρων χρόνων ήθελα όργανο. Αλλά ήταν
τα χρόνια λίγο δύσκολα τότε, δεν ηµπορούσα γιατί ήταν το οικονοµικό, δεν
µπορούσα να πάρω όργανο, µέχρι που περάσανε κανένα – δυο χρόνια και
έπιασα στα χέρια µου, εκεί, στα δεκαεφτά µου περίπου, το πρώτο όργανο.
Και σιγά – σιγά ξεκίνησα µόνος µου, χωρίς να µου δείξει κανείς. Μόνο µε
τα ακούσµατα.
Ερ.

Ξεκινήσατε µε λαούτο;

Μ.Α. Με λαούτο, ναι.
Ερ.

Λύρα θέλατε να πιάσετε ποτέ ή δεν ήτανε σκοπός σας;

Μ.Α. Όχι. Ε… µ’ είχε επηρεάσει το λαούτο.
Ερ.

Ναι.

Μ.Α. Η λύρα ναι µεν µ’ αρέσει αλλά σαν το λαούτο… το λαούτο µ’ επηρέασε πιο
πολύ στα παιδικά µου χρόνια.
Ερ.

Και πότε βγάλατε έτσι ένα γλέντι µόνος; Πότε νιώσατε έτσι ικανός
λαουτιέρης;

Μ.Α. Το πρώτο γλέντι δεν ήτονε στην ικανότητα, ήταν µία παρέα ήµαστε, στο
πρώτο γλέντι που έπαιξα, που δεν ήθελα να παίξω βέβαια γιατί δεν είχα τη
δύναµη να παίξω. Εγυρίζαµε τότε στα γλέντια και είχα εκεί πέρα το
λαούτο, το ‘παιζα και στο σπίτι κι ένα βράδυ είπαµε «θα πάµε στο τάδε
πανηγύρι». Πάµε λοιπόν στο πανηγύρι και βλέπω το όργανο έµοιαζε µε το
δικό µας στο πάλκο επάνω ενώ παίζανε τα όργανα, µια λύρα κι ένα λαούτο,
κάποια στιγµή είχανε φτιάξει την κατάσταση οι φίλοι µου και µου
φωνάξανε. Εγώ βέβαια (γελάει) δεν…
Ερ.

Πόσων χρόνων ήσασταν τότε;

Μ.Α. Εγώ ήµουν δεκαεφτά χρονών περίπου.
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Ερ.

Ναι. Και µε ποιον λυράρη παίξατε;

Μ.Α. Κάποιον Ζερβό Γιάννη. Από τη Γκράµα Μυλοποτάµου.
Ερ.

Μάλιστα.

Μ.Α. Αυτό ήταν το πρώτο γλέντι που έβγαλα βέβαια… εγώ βγήκα τότε, δεν είχα
δυνατότητες καν. Μ’ ενθάρρυνε βέβαια ο λυράρης, εγώ τι έπαιζα δεν ήξερα
τότε.
(Γελάει)
Ερ.

Ήτανε ένας ο λαουτιέρης ή παίζανε δύο λαούτα εκείνη την εποχή;

Μ.Α. Τότε επαίζανε ένα λαούτο και µια λύρα. Το περισσότερο.
Ερ.

Πότε µπήκε το δεύτερο λαούτο;

Μ.Α. Το δεύτερο λαούτο πιστεύω πως υπήρχε το δεύτερο λαούτο αλλά καµιά
φορά τα δυο λαούτα παίζανε σε γάµους και σε βαφτίσεις επειδή δεν ξέρω
τώρα πιο πολύ. Στα µαγαζιά υπήρχε το δεύτερο λαούτο και πιο παλιά.
Ερ.

Είναι αλήθεια ότι για το ποσοστό, γι’ αυτό µπήκε το δεύτερο λαούτο,
δηλαδή ότι ο µαγαζάτορας έπρεπε για να έχει µουσικούς και να είναι
πλήρης η ορχήστρα, να έχει τρία όργανα συνολικά;

Μ.Α. ∆ε νοµίζω, δε νοµίζω ο µαγαζάτορας. Οι µουσικοί, ο κάθε µουσικός είδε ότι
πρέπει να είναι τρία όργανα, δύο λαούτα κι η λύρα γιατί κάθε ορχήστρα
πρέπει να έχει και τα σόλα όργανα και τα µπάσα. Το δεύτερο λαούτο
µπήκε λοιπόν για να ‘χει το µπάσο, να γίνει το µπάσο όργανο του
συγκροτήµατος.
Μ.Γ.

Το βοηθητικό.

Μ.Α. Το βοηθητικό.
Ερ.

Μάλιστα.

Μ.Γ.

Να δίνει τον ρυθµό.

Ερ.

Εσείς πότε αρχίσατε να συνεργάζεστε µεταξύ σας;

Μ.Γ.

Προ… πεντέµισι χρόνια.

Μ.Α. Ναι. Γύρω στα πέντε χρόνια τώρα.
Ερ.

Και υπάρχει και άλλος λαουτιέρης κύριε Γαλάτιε στο σχήµα σας;

Μ.Γ.

Μέχρι προ δυο χρόνια.

Ερ.

Τώρα ποιο είναι το σχήµα;

Μ.Γ.

Τώρα παίζω µε ένα λαούτο και µια κιθάρα.
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Ερ.

∆ηλαδή παίζετε µε τον κύριο Ανδρέα ως επί το πλείστον;

Μ.Γ.

Ναι και µια κιθάρα. Με τον Ανδρέα παίζουµε πάντα. Ε, κιθαρίστα δεν
έχουµε µόνιµο απλά µε δυο – τρία άτοµα, κυρίως µε ένα άτοµο δηλαδή
παίζω τα περισσότερά µου γλέντια, κιθαρίστα.

Ερ.

Πιστεύετε ο κόσµος ευχαριστιέται καλύτερα άµα έχει ένα λαούτο και µια
κιθάρα ή θέλει και τα κρουστά, θέλει και τα υπόλοιπα;

Μ.Γ.

Ε, εντάξει, αυτή είναι µεγάλη κουβέντα, είναι… Εγώ πιστεύω ότι το
κρουστό χρειάζεται µόνο στις συναυλίες και στις χορευτικές δουλειές. Όταν
είναι γλέντι χορευτικό, εγώ προσωπικά, το κρουστό δεν το θέλω. ∆εν
ταιριάζει πάντα.

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Όχι ότι δεν βοηθάει, βοηθάει. Αλλά δεν ταιριάζει πάντα.

Ερ.

Πώς και δεν έχετε δυο λαούτα;

Μ.Γ.

Ε, απ’ όταν εµπήκανε οι κιθάρες στο… στα κρητικά, οπωσδήποτε η κιθάρα
βοηθάει πιο πολύ απ’ το δεύτερο λαούτο. ∆ηλαδή η κιθάρα µπορεί να
παίξει πράγµατα που το δεύτερο λαούτο δεν µπορεί να τα παίξει. Και
βγαίνει και πιο ογκώδης η µουσική και πιο γεµάτη.

Ερ.

Το λαούτο πού κάθεται σε σχέση µ’ εσάς, αριστερά ή δεξιά σας;

Μ.Γ.

Αριστερά. Το πρώτο λαούτο κάθεται αριστερά.

Ερ.

Γιατί κάθονται πάντα αριστερά τα πρώτα λαούτα;

Μ.Γ.

Ε, αυτό δεν µπορώ να στο πω εγώ, έτσι το βρήκαµε, έτσι το βαδίζουµε…

Ερ.

Άµα καθόντανε δεξιά σας, θα σας διευκόλυνε ή θα σας δυσκόλευε;

Μ.Γ.

Όχι, δεν υπάρχει τόσο πολύ επικοινωνία.

Μ.Α. Είναι επικοινωνία.
Μ.Γ.

Είναι το κοντάρι του λαούτου στη µέση, είναι…

Μ.Α. Είναι η επικοινωνία πιο πολύ, πιστεύω.
Μ.Γ.

Πρέπει να ‘ναι λίγο πιο µακριά µου γιατί κι εγώ µε το τόξο…

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Πιστεύω ότι έχεις πιο πολύ επικοινωνία µε τον αριστερό σου παρά µε τον
δεξιό σου, την ώρα του γλεντιού.

Ερ.

Ίσως επειδή κοιτάζετε ας πούµε προς τα αριστερά;

Μ.Γ.

Τα πάντα, ναι. Ναι. ∆εν έχουµε τα… το κοντάρι του λαούτου στη µέση.
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Ερ.

Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Λένε ότι όταν ο λυράρης θέλει ν’ αλλάξει
σκοπό, κοιτιέται µε τον λαουτιέρη. Αλλάζουν ένα βλέµµα. Ή και κάποιοι
άλλοι λένε «εγώ ξέρω πού θα πάει κατευθείαν, δεν χρειάζεται ούτε να
κοιταχτούµε».

Μ.Γ.

Και τα δυο ισχύουνε.

Μ.Α. Και τα δυο ισχύουνε.
Μ.Γ.

Όταν παίζεις…

Ερ.

Εσείς συνεργάζεστε µεταξύ σας τώρα πεντέµισι χρόνια.

Μ.Γ.

Ε, όταν παίζεις µ’ έναν άνθρωπο πολλά χρόνια και έχετε βγάλει πολλά
γλέντια µαζί και έχετε κάνει τις πρόβες σας ξέρω ‘γω, περίπου ξέρει πού θα
πας. Αλλά όπως σου είπα, δεν είναι τίποτα στάνταρ. Γιατί µπορεί εκείνη
τη στιγµή εγώ να µην πάω εκεί που συνηθίζω να πηγαίνω, θέλω να πάω
κάπου αλλού.

Ερ.

Οπότε τότε τι κάνει ο λαουτιέρης;

Μ.Γ.

Με το βλέµµα ή µε το…

Μ.Α. Με το άκουσµα.
Μ.Γ.

Ή µπαίνω εγώ…

Μ.Α. Πιο πολύ µε το άκουσµα.
Μ.Γ.

Ή µπαίνω εγώ και τ’ ακούει και µ’ ακολουθάει.

Ερ.

Και περιµένετε εσείς µε συγχορδία, ας πούµε;

Μ.Γ.

Ναι, ναι.

Ερ.

Με ακόρντα µέχρι να δείτε…;

Μ.Γ.

… Να δει πού θα πάω για να µπει κι αυτός µετά.

Μ.Α. Κοιτάξτε, πάντα περιµένουµε τη λύρα. Η λύρα είναι το πρώτο όργανο της
ορχήστρας. Όπως σε κάθε ορχήστρα πρέπει να υπάρχει ένα πρώτο όργανο.
Έτσι κι η λύρα. Το πρώτο λαούτο συνοδεύει τη λύρα ενώ σολάρει, το
λαούτο είναι λοιπόν υποχρεωµένο ν’ ακούσει πρώτα τη λύρα τι θα κάµει
και µετά να µπει, έτσι είναι δηλαδή. Το σύστηµα αυτό.
Ερ.

Εσείς κύριε Αντρέα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν ξέρετε πού θα πάει
και λέτε «αχ, πού θα µε βγάλει» και έχετε ας πούµε, κατά κάποιον τρόπο,
αγωνία;

Μ.Α. Πάρα πολλές φορές.
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Μ.Γ.

Αγωνία δεν πιστεύω να ‘χει.

Μ.Α. Όχι αγωνία. Πάρα πολλές φορές και προπάντος σε συγκροτήµατα που
µπαίνεις πρώτη φορά και δεν ξέρεις τον λυράρη.
Μ.Γ.

Άλλο εκεί.

Μ.Α. Εκεί γίνεται το µπέρδεµα γιατί άµα δεν γνωρίζεις ακριβώς τι παίζει ο
λυράρης πρέπει…
Μ.Γ.

… Ή τι θέλει…

Μ.Α. … Ή τι θέλει, πρέπει οπωσδήποτε να περιµένεις πολλή ώρα να δεις τι θα
κάµει και µετά να ακολουθείς και γίνεται λίγο µπέρδεµα το πράµα γιατί
χάνεται η µουσική ποιότητα της µουσικής.
Μ.Γ.

Μα εκτός αυτού, εγώ µπορεί, ας πούµε, να περιµένει ότι θα πάω κάπου στο
συγκεκριµένο κοµµάτι κι εγώ, µπορεί να µη µου το ζητήσει κανείς αλλά
εγώ µπορεί για ψυχο… εγώ εκείνη τη στιγµή ψυχολογικά αυτό θέλω να
πω, να πω αυτή τη µαντινάδα για κάποιο λόγο, αυτή αισθάνοµαι, θέλω να
παίξω αυτό το κοµµάτι γιατί αυτό αισθάνοµαι εκείνη την ώρα… Όπου κι
αν µπω, το ξέρει. Γιατί παίζουµε µαζί. Ενώ άµα παίζεις µ’ έναν λυράρη
πρώτη φορά, σου λέει «το ξέρω τώρα αυτό το κοµµάτι που θα µπει»;
Κατάλαβες; Αυτό το άγχος µπορεί να ‘χει ένας λαουτιέρης σ’ έναν λυράρη
που δεν είναι συγκρότηµα.

Μ.Α. Ναι, που δεν έχουνε ξαναπαίξει.
Μ.Γ.

Όταν είστε συγκρότηµα, όπου και να πάω, το ξέρει. ∆ηλαδή δεν είναι θέµα
άγχους όταν παίζουµε µαζί ή θέµα… Ξέρει τι θέλω. ∆εν είναι µόνο να το
ξέρεις το κοµµάτι είναι και πώς το θέλει ο λυράρης να… ή πώς έχετε
κουβεντιάσει γιατί δεν είναι µόνο τι θέλω εγώ. Γιατί καθόµαστε στις
πρόβες ή στο γλέντι και λέει ο Αντρέας «ξέρεις, αυτό το κοµµάτι µήπως θα
ήταν καλύτερα να το παίζουµε µ’ αυτό το στυλ έτσι»;

Μ.Α. Τρόπος παιξίµατος.
Μ.Γ.

Ναι ή να µου πει ο Αντρέας «ξέρεις Γαλάτιε, εκεί µην το κάνεις έτσι,
κάντο αλλιώς, δοκίµασέ το». Όταν είστε συγκρότηµα, οπωσδήποτε είστε
πιο δεµένοι.

Ερ.

Εσείς έχετε µαθητές κύριε Αντρέα; ∆ιδάσκετε παιδιά;
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Μ.Α. Όχι. ∆εν έτυχε καµιά φορά ενώ µου το ‘χουνε προτείνει και µου ‘χουνε πει
για να διδάξω κάποια παιδιά και… σε Μουσικά Σχολεία µου ‘χουνε πει
κιόλας να πάω, ε… Νοµίζω ότι τέλος πάντων οι δουλειές που έχω δεν µου
επιτρέψαν να πάω για να κάµω αυτή τη δουλειά.
Ερ.

Εσείς πώς βλέπετε τους σηµερινούς λυράρηδες;

Μ.Α. Γενικά οι λυράρηδες και οι λαουτιέρηδες είναι στην εποχή µας που έχουνε
πάρα πολύ ευχέρεια παιξίµατος γιατί ακούνε και πολλά πράγµατα, έχουνε
τα µέσα και ακούει ο νέος και έχει πάρα πολύ ευχέρεια στο παίξιµο και στο
άκουσµα. Είναι πάρα πολύ καλοί καλλιτέχνες. Ε, στο θέµα τώρα της
µουσικής απάνω, υπάρχει µία εξέλιξη τώρα, ένας τρόπος διαφορετικού
παιξίµατος τέλος πάντων, αυτά τα κάνουν το άκουσµα του κάθε ανθρώπου.
Τι θέλει, της εποχής που λέµε.
Μ.Γ.

Εγώ θα συµφωνήσω µε τον Αντρέα ότι τώρα οι καινούργιοι που βγαίνουνε
είναι… δηλαδή τα χέρια τους, τα δάχτυλά τους είναι µηχανές.

Ερ.

Έχουν δεξιοτεχνία, δηλαδή.

Μ.Α. Ναι, ναι.
Μ.Γ.

Γρηγοράδα, δεξιοτεχνία, ξέρω ‘γω, αλλά έχουνε ένα κακό ελάττωµα για
µένα. Η παροιµία λέει «το περίσσο χαλά το ίσο». ∆ηλαδή µπορεί να βάζεις
εκεί που είναι να βάλεις ένα πάτηµα, να βάλεις δέκα, αυτό δεν είναι τέχνη.
Μπορεί να βάλεις ένα πάτηµα ουσιώδες, σταθερό, στακάτο, να το
καταλάβει ο άλλος, να το συλλάβει ο απλός, όχι ο καλλιτέχνης; ∆εν ξέρω
αν γίνοµαι κατανοητός. ∆ηλαδή αυτά τα πολλά δάχτυλα και τα πολλά
γυρίσµατα και τα πολλά τρελά, ας το πούµε, αυτά δεν είναι µουσική, αυτά
είναι ασκήσεις. Για µένα, έτσι; ∆εν είναι όλοι έτσι, προς Θεού.

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Αλλά πολλές φορές επειδή κάποιος έχει τροµερή ταχύτητα στα δάχτυλά
του νοµίζει ότι δεν πρέπει… δηλαδή σα να το πιάνεις το όργανο από ‘δω, να
το πνίγεις, δεν το αφήνεις να ανασάνει, τη µουσική… Η µουσική θέλει
ανάσες, ειδικά η κρητική µουσική. Έχει αρχή, έχει τέλος. ∆εν είναι όλα µια
ευθεία. ∆ηλαδή δεν έπεται ότι επειδή έχεις τροµερή ταχύτητα στα
δάχτυλα ότι πρέπει να µη κάνεις τίποτε άλλο παρά να ανεβοκατεβαίνουνε
τα δάχτυλά σου χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Πρέπει να είναι η µουσική
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κατανοητή. Κατανοητή στον απλό τον κόσµο. Άσε εµένα που είναι η
δουλειά µου αυτή και θ’ ακούσω κάποιον, όσο µπερδεµένα κι αν τα παίξει,
θα το καταλάβω. Γι’ αυτό υπάρχουνε πολλοί, µα πάρα πολλοί καλλιτέχνες
που είναι τροµερά δεξιοτέχνες και είναι στην αφάνεια γι’ αυτόν τον λόγο.
Και είναι άλλοι οι οποίοι παίζουνε πέντε δάχτυλα και είναι στα ύψη.
Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Είναι πιο κατανοητοί στον κόσµο, αυτό πιστεύω εγώ.

Ερ.

Όταν παίζετε εσείς και σηκώνεται ένας µεγαλύτερος σε ηλικία τι κάνετε,
διαφοροποιείτε κάπως το παίξιµό σας, την ταχύτητα;

Μ.Γ.

Ε, οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε.

Ερ.

Όταν είναι άντρας ή γυναίκα µπροστά, έχει σηµασία;

Μ.Γ.

Ε, ναι, όταν είναι τώρα γυναίκα µπροστά δεν µπορεί να της παίζεις το
δεύτερο γύρισµα του Πρώτου που το παίζεις µόνο για να κάνουν ταλίµια.
(∆ιακοπή)

Ερ.

Εσείς κατάγεστε από την Ασή Γωνιά Αποκορώνου;

Μ.Α. Αποκορώνου, ναι, ναι.
Ερ.

Πώς και δεν παίζετε έτσι στην µεριά των Χανίων ας πούµε, από εκεί και
έχετε µπλέξει εδώ µε Ρεθυµνιώτες;

Μ.Α. (Γελάει)
Ε, τέλος πάντων, κοίταξε να δεις. Κατ’ αρχήν είµαστε σε µία θέση που από
τη µία πατούµε στο Ν. Χανίων σα νοµό αλλά είµασταν στο Ρέθυµνο. Κι η
απόσταση στο Ρέθυµνο είµαστε στη µισή απόσταση. Ενώ στα Χανιά
έχουµε 60km π.χ., στο Ρέθυµνο έχουµε 30. ∆ηλαδή η πόρτα που µας
εβγάζει εµάς απ’ το χωριό, πάµε κατευθείαν Ρέθυµνο, δεν… Τα Χανιά είναι
για µας, ναι µεν µπορεί να µας ελένε Χανιώτες και να ‘µαστε… να λένε
είµαστε στον Ν. Χανίων αλλά πατούµε στον Ν. Ρεθύµνης υποχρεωτικά.
Ερ.

∆εν σας εκφράζει καλύτερα το Αποκορωνιώτικο παίξιµο;

Μ.Α. Το Αποκορωνιώτικο παίξιµο…
Ερ.

Τα συρτά εκείνα τα…

Μ.Α. Κοίταξε να δεις… Οπωσδήποτε δεν λέω πως ναι µεν το Ρεθυµνιώτικο στυλ
ή το Αποκορωνιώτικο ή το Χανιώτικο µ’ αρέσουνε, και η µια µεριά κι η
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άλλη. Έτυχε λοιπόν να παίζω, αφού είµαστε πιο κοντά στο Ρέθυµνο, να
παίζω στον Ν. Ρεθύµνης, στο Ρέθυµνο.
Ερ.

Μάλιστα. Εσείς κύριε Γαλάτιε κάνετε κι άλλα κουρδίσµατα στη λύρα, πώς
την κουρδίζετε, πάντα Λα – Ρε – Σολ ή αλλάζετε καµιά φορά και βάζετε ας
πούµε Λα – Ρε – Λα;

Μ.Γ.

Όχι. Λα – Ρε – Σολ κουρδίζει πάντα η λύρα απλά µπορεί ας πούµε να
κουρδίσεις σε ένα ηµιτόνιο ή δύο ηµιτόνια πιο πάνω. Λα – Ρε – Σολ
κουρδίζεται η λύρα. Απλά ας πούµε εγώ µπορεί να αισθανθώ απόψε το
βράδυ ότι θέλω να βγάλω τη φωνή µου πιο ψηλά και θα σηκώσω όλες τις
χορδές ένα ηµιτόνιο ή µια νότα ολόκληρη… Κάτω όµως από το διαπασών
δεν κουρδίζω ποτέ.

Ερ.

Ναι. Όταν παίζετε σε µαγαζιά, περισσότερο έρχονται νεαροί, νεαρές; Το
κοινό σας ας το πούµε έτσι, τι ηλικίας είναι;

Μ.Γ.

Ε, πιο πολύ νεαροί είναι… αλλά είναι και όλες οι ηλικίες. Πιο πολύ
ξεκινάνε από είκοσι χρονών, ας πούµε, είκοσι πέντε και µπορεί να ‘ναι
εξήντα χρονών. Έτσι; ∆εν είναι στάνταρ αυτό.

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Οπωσδήποτε οι νεαροί πηγαίνουνε, δεν πηγαίνουνε οι ογδοντάρηδες. Αν
τους δεις µια στο τόσο που µπορεί να τους έχει πάρει ο γιος τους να τους
έχει βγάλει έξω. Κατάλαβες; Κι είναι καλό αυτό, εµένα µ’ αρέσει αυτό,
δηλαδή οι νεαροί να πηγαίνουνε… στα κρητικά είναι καλό. Ευτυχώς,
τουλάχιστον στην Κρήτη, ο νέος θα πάει στα µπαράκια, θα πάει στη
ντισκοτέκ, θα πάει παντού, θα πάει όµως να πάρει τη δόση του και από τη
λύρα. Η πλειοψηφία µιλάµε, έτσι;

Ερ.

Αν ήταν να σώσετε έναν σκοπό που λέει ο λόγος, ποιον θα επιλέγατε; Ας
πούµε ότι όλη η µουσική της Κρήτης χάνεται και ήταν να σώσετε έναν.

Μ.Γ.

Αν ήταν να χαθούνε όλοι και ήθελα να σώσω έναν; ∆εν θα το σκεφτώ να
σου απαντήσω. Τον Πρώτο από µέσα που λέµε εµείς, δηλαδή στις χοντρές
χορδές. Τον Πρώτο από Λα, όχι από Μι.

Ερ.

Τον παίζετε δηλαδή κι από Λα κι από Μι, παίζεται ο Πρώτος;

Μ.Γ.

Ναι.

Ερ.

Εσείς συνήθως τον παίζετε από… Λα;
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Μ.Γ.

Ο καθεαυτός είναι από Μι. Ο καθεαυτός, έτσι;

Ερ.

Τον παίζετε σε ποια χορδή;

Μ.Γ.

Στη µεσαία και στη… την άλλη, τη ψιλή. Στη Ρε και στη Λα. Έτσι λέµε.

Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Τα ίδια πατήµατα ακριβώς τα παίζεις στη χοντρή χορδή και τη µεσαία.
Είναι… µ’ αρέσει πολύ εκεί πέρα.

Ερ.

Και γιατί σας αρέσει από µέσα;

Μ.Γ.

Είναι πιο… νταλκαδιάρικος ας πούµε, πώς να στο πω; Πιο… πιο
συναισθηµατικός και πιο ωραίος τραγουδιστικά γιατί βγαίνει η φωνή
ψηλά, δεν είναι… ενώ η φωνή στο από Μι ο Πρώτος είναι flat η φωνή, το
τραγούδι εννοώ. Από τη Λα είναι πιο ψηλά.

Ερ.

Κύριε Γαλάτιε, παίζετε µε µηχανήµατα και τα βάζετε σε µέτρια ένταση ή
σας αρέσουν έτσι δυνατά ή πιο σιγά;

Μ.Γ.

(Γελάει)

Ερ.

Γιατί γελάτε;

Μ.Γ.

Όχι, εντάξει. Έτσι. Ε… µηχανήµατα, πολλά µηχανήµατα.

Ερ.

Κατ’ αρχήν τα µηχανήµατα είναι του συγκροτήµατος;

Μ.Γ.

∆ικά µου, δικά µου. Ναι, του συγκροτήµατος.

Ερ.

Είναι πάντα του λυράρη;

Μ.Γ.

Ε, αυτό δεν είναι στάνταρ τίνος θα ‘ναι τα µηχανήµατα. Μπορεί να ‘ναι
ολωνών µαζί, µπορεί να ‘ναι του λυράρη, µπορεί να ‘ναι του λαουτιέρη…

Ερ.

Μπορεί να ‘ναι του καταστήµατος;

Μ.Α. Πολύ σπάνιο.
Μ.Γ.

Όχι. Πολύ σπάνιο. Και δεν το θέµε κι εµείς αυτό.

Ερ.

Μάλιστα.

Μ.Γ.

Γιατί θέµε να…

Ερ.

Πώς τα ρυθµίζετε; Τα θέλετε να τα ακούτε δυνατά, σας αρέσει το µέτριο;

Μ.Γ.

Τα θέλω σε µια ένταση που να ακούνε όλοι, να µην ενοχλούνται όµως.
Έτσι; Πολλές φορές δεν το καταφέρνουµε αυτό το πράγµα και µπορεί να
φταίει κι ο χώρος. Γιατί εµείς δεν παίζουµε σε έναν στάνταρ χώρο να πω
ότι παίρνουµε µηχανήµατα γι’ αυτόν τον χώρο. Εγώ θα πάρω µηχανήµατα
για τον µεγαλύτερο χώρο. Έτσι;
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Ερ.

Ναι.

Μ.Γ.

Θα πάρω µεγάλα ηχεία, θα πάρω µεγάλους ενισχυτές… Όταν εµένα µε
βάλεις το µεγάλο ηχείο σ’ έναν µικρό χώρο, όσο σιγανά κι αν το ‘χω, θα
ενοχλήσει. Έτσι;

Ερ.

Αν ήταν στο χέρι σας να µην παίζετε µε µηχανήµατα, θα το προτιµούσατε;

Μ.Γ.

Όχι. Όπως είναι τα γλέντια τώρα, όχι. ∆εν µπορείς να πας να παίξεις σ’
έναν γάµο να ‘χει χίλιους πεντακόσιους και δυο χιλιάδες άτοµα και να
παίξεις χωρίς µηχανήµατα.

Ερ.

Όχι, εννοώ αν ήταν η λύρα να ακουστεί και χωρίς µηχανήµατα, µε
κάποιον τρόπο…

Μ.Γ.

Α, ναι.

Μ.Α. Έτσι ναι.
Μ.Γ.

Ναι, ναι.

Ερ.

∆ηλαδή µε λίγα λόγια, βγάζει πιο γλυκό ήχο το όργανο…;

Μ.Γ.

Καµία σχέση ο ήχος της λύρας σκέτη µε της λύρας στο µηχάνηµα.

Μ.Α. Καµία σχέση.
Μ.Γ.

Καµία σχέση. Ναι, ναι. Στη φωνή µπορεί να µ’ αρέσει καλύτερα µε
µηχανήµατα αλλά στα όργανα πάνω… τα όργανα χάνουν στα µηχανήµατα
σαν ποιότητα. Όσο καλά κι αν το ρυθµίσεις.

Ερ.

Πιστεύετε ότι ο µουσικός γεννιέται ή γίνεται;

Μ.Γ.

Εγώ πιστεύω ότι γεννιέται.

Ερ.

Εσείς κύριε Αντρέα;

Μ.Α. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Εµένα µου λέει η µάνα µου κι ο πατέρας µου ότι
όταν ήµουνε µικρός ότι µε κάποια ξύλα και µε σύρµατα είχα φτιάξει
περίπου την κατασκευή του λαούτου. Λέµε τώρα, έτσι; Και πιστεύω πως
κείνη την εποχή που εγώ δεν το θυµάµαι, πιστεύω ότι γεννιέται.
Μ.Γ.

Γεννιέται, απλά θέλει τη δουλειά.

Μ.Α. Αλλά βέβαια µετά…
Μ.Γ.

∆εν φτάνει µόνο.

Μ.Α. … πρέπει να δουλέψεις, αφού το ‘χεις µέσα σου πρέπει να δουλέψεις.
Ερ.

Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερµά που ήσασταν σήµερα εδώ και µας δώσατε
τόσες πληροφορίες.
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Μ.Γ.

Κι εµείς ευχαριστούµε.

Μ.Α. Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ερ.

Ίσως κάποια άλλη στιγµή που να ‘χετε και περισσότερο χρόνο να τα
ξαναπούµε και να ‘χουµε κι εµείς περισσότερο χρόνο στη διάθεσή µας γιατί
σαφώς δύο τέτοιους οργανοπαίχτες να ολοκληρώσεις τις ερωτήσεις σε
πενήντα τόσα λεπτά, πόσο ήταν η συνέντευξή µας, είναι λίγο. Πάντως
ευχαριστούµε θερµότατα.

22

