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CD 1  

Ερ.  Σήµερα, 9 Ιουνίου του 2005 έχουµε τη χαρά και την τιµή να ηχογραφούµε 

και να έχουµε εδώ κοντά µας τον Βαγγέλη ∆ουλουφάκη και τον κύριο 

Καραντινό Κώστα και τον κύριο ∆ουλουφάκη Νίκο. Πατέρας ο κύριος 

Νίκος και γιος ο κύριος Βαγγέλης. Κύριε Βαγγέλη να ξεκινήσουµε από σας. 

Έτσι ποια ήταν τα πρώτα σας ερεθίσµατα να µάθετε λύρα; Πώς και 

ξεκινήσατε και πιάσατε όργανο;  

∆.Ε. ∆εν ξεκίνησα µάλλον ε… 

 (Γελάει)  

Ερ. Καταρχήν να πούµε ότι σας είχαµε γνωρίσει και το ‘98 στο σπίτι κι είχατε 

παίξει όταν είχαµε κατέβει µε τον καθηγητή τον Αµαργιαννάκη κάτω, τον 

Μανώλη τον Φραγκούλη, µας είχατε φιλοξενήσει και σας είχαµε ακούσει 

τότε. 

∆.Ε. Ακριβώς. Τότε σας είχαµε παίξει κοµµάτια από το cd που ετοιµάζαµε 

µέσω του πολιτιστικού συλλόγου που είχαµε στις ∆αφνές. 

Ερ. Κατάγεστε από τις ∆αφνές Ηρακλείου και η µητέρα σας είναι από το 

Ρέθυµνο, απ’ τον Πλάτανο. 

∆.Ε. Ναι, έτσι. 

Ερ. Πώς και πιάσατε λοιπόν λύρα; 

∆.Ε. Εγώ ξεκίνησα από την ηλικία των εννέα.  

Ερ. Ναι. 
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∆.Ε. … και ξεκίνησα… ένα από τα ερεθίσµατα ήταν η γιορτή που αναφέραµε, 

δηλαδή είχε ξεκινήσει περίπου απ’ το ’74… ’76. Είχε ξεκινήσει η γιορτή 

του κρασιού στις ∆αφνές. Εγώ τότε ήµουνα µικρό παιδί και κάθε βράδυ 

πήγαινα και παρακολουθούσα. Ερχόταν κάθε βράδυ και διαφορετικά 

σχήµατα, διαφορετικές οµάδες και παίζανε. Καλλιτέχνες κρητικοί, έτσι; 

Οπότε κάποια στιγµή µόνος µου είχα ξεκινήσει κι είχα φτιάξει µία ξύλινη 

λύρα µε χορδές από µιχίνα κι ένα ξύλινο δοκάρι… δοξάρι συγνώµη µε µιχίνα 

πάλι και προσπαθούσα να παίξω. 

Ερ. Η µιχίνα τι είναι; 

∆.Ε. Η µιχίνα είναι η µπετονιά, ας πούµε, του ψαρέµατος. 

Ερ. Ο πατέρας σας διοργάνωνε και διοργανώνει τη γιορτή κρασιού; 

∆.Ε. Όχι, διοργάνωνε. 

Ερ. ∆ιοργάνωνε τη γιορτή του κρασιού. 

∆.Ε. Ναι. 

Ερ. Στις ∆αφνές. 

∆.Ε. Στις ∆αφνές. 

Ερ. Κι αυτό σηµαίνει ότι καλούσε µουσικούς; 

∆.Ε. Καλούσε µουσικούς, ναι. Κάθε βράδυ ήταν και κάποιος άλλος. 

Ερ. Και η γιορτή αυτή του κρασιού πόσο διαρκούσε; 

∆.Ε. Ήταν περίπου δεκαπέντε G είκοσι µέρες. Κάθε βράδυ συνεχόµενα ήταν και 

κάποιος διαφορετικός.  

Ερ. Άλλο σχήµα; 

∆.Ε. Άλλο σχήµα, έτσι. 

Ερ. Σε µια µεριά; 

∆.Ε. Στην πλατεία του χωριού. Εποµένως εγώ πηγαίνοντας κάθε βράδυ εκεί το 

αυτί µου ξεκίνησε, άκουγε, έτσι; Και εκείνη την εποχή ξεκίνησε ε, 

πρωτοξεκίνησε ο Μουντάκης τη σχολή στο Ηράκλειο, στο τότε Ωδείο 

«Απόλλων». Ε… και µε την αφορµή αυτή µε πήρε ο πατέρας µου και µου 

λέει έλα πάµε να πας να µάθεις. Αφού µε είδε ότι προσπαθούσα από µόνος 

µου να φτιάξω µια λύρα και να µάθω να παίζω. Ε, και πήγαµε στον 

Μουντάκη και ξεκίνησα κι έτσι µπήκα ας πούµε στη διαδικασία του να 

µάθω λύρα.  
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Ερ. Πόσο χρονών; 

∆.Ε. Από εννέα. Εννέα, δέκα χρονών τότε ξεκίνησα απ’ τον Μουντάκη ως τα 

δεκαοχτώ ήµουνα στη σχολή. 

Ερ. Κάτσατε αρκετό καιρό. 

∆.Ε. Ναι. Μετά σταµάτησα λόγω σπουδών, πανελλήνιες κ.λπ. σταµάτησα, δεν 

µπόρεσα να συνεχίσω. Αλλά συνέχιζα να πηγαίνω δηλαδή στη σχολή, 

αλλά µόνος συνέχιζα και µάθαινα κοµµάτια, ασχολιόµουν… Άρχισα µετά 

σιγά G σιγά να µαθαίνω και µαντολίνο γιατί βασικά αν ξέρεις τον σκοπό 

στη λύρα µπορείς να τον παίξεις στο µαντολίνο, στο λαγούτο… 

Ερ. Ο Μουντάκης πόσους µαθητές είχε; Πώς ήταν το µάθηµα, οµαδικό, 

ατοµικό; 

∆.Ε. Το µάθηµα ήταν οµαδικό. Ο Μουντάκης είχε… ξεκίνησαν… όταν 

πρωτοπήγα εγώ ήταν πάρα πολλά παιδιά, ξεκίνησαν πάρα πολλά παιδιά, 

ίσως και πάνω από εκατό. Και µέσα στο µήνα είχανε µείνει τα είκοσι. 

Ερ. Όταν λέτε πάνω από εκατό, πού τον ξέρετε τον αριθµό; 

∆.Ε. Γιατί σε µία µεγάλη αίθουσα κάναµε όλοι µαζί µάθηµα. 

Ερ. Εκατό άτοµα; 

∆.Ε. Ναι, αµέ.  

∆.Ν. Κι αν δεν ήταν εκατό, ήταν πάνω από πενήντα.  

∆.Ε. Ναι, αλλά τότε το ωδείο είχε µεγάλες αίθουσες, µας έβαζε όλους µαζί, 

καθόµασταν κάτω και ο Μουντάκης στεκόταν και µας… Καταρχήν κάναµε 

πάρα πολλούς µήνες να ξεκινήσουµε να παίζουµε µε τα δάχτυλα. Κάναµε 

πάρα πολλούς µήνες. 

Ερ. Τι σύστηµα ακολουθούσε στη διδασκαλία, δηλαδή; 

∆.Ε. Καταρχήν σε µάθαινε, όπως θυµάµαι, µας έµαθε πώς να πιάνουµε τη λύρα, 

πώς να πιάνουµε το δοξάρι κι από ‘κει και µετά άρχισε να µας µαθαίνει την 

τεχνική του δοξαριού. ∆ηλαδή πώς θα έχουµε το δοξάρι ίσιο πάνω στη λύρα 

και πώς θα µάθουµε το χρόνο µέσα απ’ το δοξάρι. ∆ηλαδή µας µάθαινε 

τεχνικές µόνο µε δοξάρι, χωρίς πατήµατα. Ας πούµε για παράδειγµα το 

πρώτο G πρώτο µάθηµα αφού µαθαίνεις ότι πρέπει να κρατάς έτσι τη λύρα 

µε το δοξάρι αντίστοιχα, ήτανε Λα, Σολ. Λα, Σολ.  

Ερ. Λα προς τα έξω. 
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∆.Ε. Το αµέσως επόµενο ήταν… Λα, Λα έτσι απ’ έξω… από µέσα προς τα έξω. 

Λα, Σολ, Λα, Σολ. Μετά Λα και Ρε µαζί… Σολ και Ρε µαζί. Ταυτόχρονα 

µάθαινες την κίνηση αυτή, το σπάσιµο εδώ… 

∆.Σ. Το σπάσιµο του καρπού… 

∆.Ε. Το σπάσιµο εδώ που είναι σηµαντικό και το σπάσιµο εδώ που είναι πάλι 

ένα σηµαντικό στοιχείο. 

Ερ. Σας το δίδασκε αυτό πώς να σπάσετε τον καρπό; 

∆.Ε. Όχι, δεν µας είπε θα σπάσετε τον καρπό αλλά το µάθηµα που σου έδειχνε, 

η τεχνική, η άσκηση, εάν είχες την ικανότητα, εάν είχες ας το πούµε το 

ταλέντο θα το έκανες. Γιατί ήταν πολλοί… που µας έλεγε «πρέπει να σπάτε 

τον καρπό γιατί αλλιώς»… Το έλεγε, το έλεγε. ∆εν µπορούσε να σε 

αναγκάσει να το κάνεις γιατί αν δεν µπορούσες να το κάνεις δεν το έκανες. 

∆ηλαδή κάποια στιγµή ένα παιδί έπαιζε, έπαιζε, έπαιζε και δεν έσπαγε τον 

καρπό. 

Ερ. Έπαιζε µονοκόµµατα. 

∆.Ε. Έκανε έτσι: Λα, Σολ. Αυτό, σα να… 

Ερ. Κούναγε όλο το… 

∆.Ε. Ναι, σαν να έκοβε µε πριόνι. 

Ερ. Το χέρι επάνω στον ώµο στον αγκώνα,; Τι σας έλεγε; 

∆.Ε. Κάποια στιγµή του πιάνει ενός το χέρι έτσι και του λέει «παίξε». Πού να 

παίξει; ∆ηλαδή το χέρι πρέπει να ‘ναι εδώ και να παίζεις αυτό το πράγµα… 

Αν κάνεις έτσι δεν είναι παίξιµο. Οπότε αυτό ήταν για πολλούς µήνες 

τεχνικές πάνω στο δοξάρι και µετά ξεκινήσαµε σιγά G σιγά να µαθαίνουµε 

µε νότες, µελωδίες, σκοπούς. Και ξεκινήσαµε µε πολύ απλά πράγµατα, π.χ. 

Η ξαστεριά, κάποιες βασικές κοντυλιές… 

Ερ. Τις νότες πώς σας τις δίδασκε; 

∆.Ε. Τις νότες; Ναι, είχε φτιάξει ένα σύστηµα αυτός µε τη βοήθεια του γιου του. 

Και είχε αποτυπώσει τις νότες στις αντίστοιχες του ευρωπαKκού 

πενταγράµµου. Κι έλεγε δηλαδή η πρώτη νότα που πατάµε στη Σολ, στη 

λύρα µε τον δείκτη είναι η Λα. Και µας είχε αποτυπώσει τον καβαλάρη, 

το… ε, τη γλώσσα της λύρας µε τις χορδές Σολ, Ρε και Λα και τις 

αντίστοιχες νότες όταν πατάς τα αντίστοιχα δάχτυλα. Λα – Ρε – Σολ, Λα – 
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Μι – Σι, Σι – Φα – Ντο, Ντο – Σολ –Ρε, Ρε – Λα – Μι. Μι ήταν η ψηλή 

στην Λα. 

Ερ. Και πώς σας τις έγραφε αυτές τις νότες;  

∆.Ε. Λα, όπως γράφουµε Λα µε το… λατινικά LA (LGA). Το RE το λατινικό 

(RGE). Το DO (DGO). Έτσι µας έγραφε. Μας έλεγε, ε, µας έπαιζε το 

κοµµάτι, το πρώτο γύρισµα ενός κοµµατιού για παράδειγµα, έτσι; Μας το 

έπαιζε, µετά µας έγραφε, µας έλεγε τις νότες παίζοντας… 

Ερ. Τις τραγουδούσε δηλαδή την ώρα που έπαιζε; 

∆.Ε. Ναι, ναι, την ώρα που έπαιζε και µετά τις έγραφε σ’ ένα πίνακα που είχε 

πίσω του. 

Ερ. Θέλετε να µας δείξετε σ’ ένα χαρτί ακριβώς πώς τις έγραφε; Αν έβαζε 

τελείες κόµµατα, τι έβαζε; 

∆.Ε. Έβαζε κόµµατα µόνο.  

Ερ. Να πάρουµε µια ιδέα, έτσι. 

∆.Ε. Έβαζε κόµµατα και µετά… 

Ερ. Θέλετε χαρτί µε πεντάγραµµο; 

∆.Ε. Όχι, όχι. Όχι, δεν χρησιµοποιούσαµε. Μια κόλλα απλή. Έγραφε ας πούµε… 

Η Ξαστεριά έτσι: re sol sol sol re. 

Ερ. Από κάτω µετά πήγαινε; 

∆.Ε. Sol sol sol la si… κι έβαζε εδώ το κόµµα και την παύση… la si, la si do… re 

re re sol. Έτσι έγραφε.  

(Γράφει) 

Ερ. Και το τραγουδούσε;  

∆.Ε. Ναι.  

Ερ. Έτσι όπως µας το ‘πατε; 

∆.Ε. Όπως το έπαιζε έλεγε και τις νότες παράλληλα. Και µετά µας άφηνε και 

το µαθαίναµε εκεί. 

Ερ. Και τι γινότανε δηλαδή, αν ήταν είκοσι παιδιά µέσα παίζαν όλα 

ταυτόχρονα; 

∆.Ε. Ναι, µετά αφού είχαµε µάθει το πρώτο, ας πούµε, κοµµάτι ερχόταν πάλι 

και µας έβαζε όλους µαζί κι αυτός από πάνω και παίζαµε πάλι αυτό το 

κοµµάτι και το παίζαµε εκεί, µόνοι µας.  
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Ερ. Πόσο χρονών ήταν ο Μουντάκης τότε όταν ξεκινήσατε ας πούµε δέκα 

χρονών εσείς; 

∆.Ν. Το ‘79… Ξεκίνησε το ’79 αλλά αυτός γεννήθηκε το ‘27… 

Ερ. ∆εν ξέρω όµως αν ακούγεστε από εκεί που κάθεστε, έχω ρυθµίσει την 

ένταση στο τέρµα αλλά είστε λίγο µακριά, καλύτερα να έρθετε κοντά, 

µπράβο. 

∆.Ν. Ο Μουντάκης γεννήθηκε το ‘79, άρχισε, το πρώτο µάθηµα το έκανε… 

Ερ. Πότε γεννήθηκε; 

∆.Ν. Το ‘27, το ‘27 γεννήθηκε. Άρχισε τα µαθήµατα το ’79, άρα ήταν πόσο; 

Πενήντα χρονώ; Πενήντα δύο; 

Ερ. Το ‘79 άρχισε πρώτη φορά µε το ωδείο αυτό; 

∆.Ν. Ναι, στο ωδείο Ηρακλείου, στο «Απόλλων». Ο πρώτος µαθητής, έχουµε 

και το σχετικό έντυπο εκείνο, ήταν ο Βαγγέλης, o πρώτος µαθητής. 

Ερ. Όταν λέµε ο πρώτος, απ’ την πρώτη χρονιά ή ο πρώτος πρώτος; 

∆.Ν. Που ενεγράφη… ο πρώτος µαθητής που ενεγράφη στο ωδείο, στη σχολή του 

Μουντάκη. Ο πρώτος µαθητής. 

Ερ. Α, έχουµε και τον πρώτο µαθητή του Μουντάκη, µάλιστα.  

∆.Ν. Ακόµα µία λεπτοµέρεια. Μία λεπτοµέρεια. Το πρώτο έτος όπως είπε ο 

Βαγγέλης πήγαν τουλάχιστον εκατό παιδιά. Στο δεύτερο µήνα µείναν 

είκοσι. Στο τέλος του χρόνου από αυτά που είχαν µείνει, τον επόµενο χρόνο 

ήρθαν τρεις για να ακολουθήσουν, για να συνεχίσουν. Μόνο τρία παιδιά. 

Ερ. Γιατί; 

∆.Ν. Περισσότερο βιαζόνταν οι γονείς να δουν τα παιδιά τους τελειωµένους 

λυράρηδες σ’ ένα χρόνο. 

Ερ. Εσείς κύριε Νίκο δεν βιαζόσασταν να δείτε τον Βαγγέλη τελειωµένο 

λυράρη, να παίζει ωραία;  

∆.Ν. Εγώ όµως έβλεπα την προσπάθεια του Μουντάκη κι έβλεπα ότι 

στηριζόταν σε σωστές βάσεις κι εξάλλου ήταν δέκα χρονών το παιδί, τι να 

το κάνω; Λυράρη δέκα χρονών; ∆εν γίνεται.  

Ερ. Τα άλλα παιδιά τι ηλικία είχανε; 

∆.Ν. Ε, ήτανε και από δέκα χρονών µέχρι δεκαπέντε µέχρι και είκοσι. Ήρθαν 

και µεγάλοι. Εγώ θυµάµαι έναν ιερωµένο, κάθισε δυο χρόνια ένας 
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ιερωµένος, ένας ταγµατάρχης της χωροφυλακής, ε, στρατηγός. Ήρθε και 

έκανε µάθηµα ο άνθρωπος, ένας άλλος συνταγµατάρχης απόστρατος. 

Ήρθαν αλλά φεύγανε. ∆εν µπορούσαν να µάθουν. 

Ερ. ∆ε µου λέτε, έκανε διαχωρισµό κι αξιολόγηση ο Μουντάκης ο ίδιος; Έλεγε 

ας πούµε σε κάποιον «παιδί µου εσύ δεν κάνεις και να σταµατήσεις» ή 

στους γονείς ή στο ίδιο ή τα παιδιά αυτά που… 

∆.Ε. Από µόνα τους εγκαταλείπανε. 

Ερ. Από µόνα τους φύγανε; 

∆.Ε. Εγκαταλείπανε από µόνα τους. 

Ερ. Ο ίδιος δηλαδή δεν είπε ποτέ σε κάποιον… 

∆.Ε. Όχι, δεν είπε «εσύ δεν κάνεις» ή «δε θέλω να σου µάθω εσένα» ή 

οτιδήποτε. 

Ερ. Όχι «δε θέλω να σου µάθω» αλλά εσύ µπορεί να µην… 

∆.Ε. Όχι. ∆ηλαδή µε την έννοια ότι «και να σου δείξω δεν πρόκειται να… δεν 

έχεις το ταλέντο», ας το πούµε να… 

Ερ. Πώς λέµε ξύλο απελέκητο; 

∆.Ε. Ναι, ναι, ακριβώς. Όχι, προσπαθούσε εκεί, απλώς ξεκαθαρίζανε µόνα τους 

τα παιδιά µετά.  

Ερ. Υπήρχε στο ωδείο καθορισµένος χρόνος στη σχολή της λύρας; ∆ηλαδή όταν 

πήγες εσύ ήξερες ότι πρέπει να κάνεις κάποια χρόνια; Εάν πήγαινες καλά 

ας πούµε. Έπαιρνες κανένα πτυχίο κατ’ αρχήν;  

∆.Ε. Όχι, όχι. Τότε όχι. Αυτό µετέπειτα προσπάθησε να κάνει κάτι ο 

Μουντάκης δηλαδή να δώσει ένα πτυχίο ότι έχεις σπουδάσει την κρητική 

ας πούµε παραδοσιακή µουσική και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το 

συνεχίσανε µετά το θάνατό του δηλαδή το ίδιο το ωδείο ή µε κάποιο άλλο 

ωδείο που συνεργάστηκε στη συνέχεια. Εγώ βέβαια δεν… και αυτό το 

ξεκίνησε παράλληλα µε τη µάθηση σολφέζ. ∆ηλαδή από κάποιο σηµείο 

και µετά είχαµε ξεκινήσει, εγώ παρακολούθησα δυο χρόνια αλλά µετά το 

σταµάτησα, σολφέζ. 

Ερ. Ποιος σας έκανε σολφέζ; 

∆.Ε. Ένας καθηγητής απ’ το ωδείο παράλληλα µε το µάθηµα της λύρας. 

Ερ. Όταν λέµε σολφέζ; Σολφέζ στο πεντάγραµµο µε το χεράκι πάνω G κάτω; 
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∆.Ε. Στο πεντάγραµµο, ακριβώς, µε νότες κ.λπ.  

Ερ. Άρα ξέρετε να διαβάζετε νότες;  

∆.Ε. Κάποιες ναι. Τώρα δεν… Από ‘κει και µετά δεν ξανασχολήθηκα εγώ µε 

αυτά τα πράγµατα αλλά εάν συνέχιζα θα µπορούσα να αποκτήσω ας πούµε 

ένα δίπλωµα κρητικής ας πούµε παραδοσιακής µουσικής.  

Ερ. Προσπάθησε δηλαδή στο υπουργείο να το κάνει αναγνωρισµένο όργανο; 

∆.Ε. Προσπάθησε στο υπουργείο να το κάνει και δεν ξέρω αν έχει;, ναι, να 

δίνεται επίσηµα πτυχίο ότι γνωρίζεις το όργανο το κρητικό. 

Ερ. Να είναι αναγνωρισµένο απ’ το κράτος ας πούµε.  

∆.Ε. Ακριβώς, να είναι αναγνωρισµένο απ’ το κράτος για να µπορείς να πας σε 

µουσικό σχολείο να διδάξεις ή να πας σε κάποιο ωδείο να διδάξεις επισήµως 

πλέον.  

Ερ. Εσύ που έκανες οχτώ χρόνια λύρα εκεί έχεις κάποιο χαρτί από τον 

Μουντάκη; 

∆.Ε. Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα. 

Ερ. Ούτε βεβαίωση; Ενδεικτικό µε βαθµούς στο τέλος της χρονιάς; 

∆.Ε. Όχι, όχι. Μόνο τις εγγραφές του ωδείου, του τότε, που δεν νοµίζω να 

υπάρχουν πλέον, είναι τόσο παλιά. Απλώς είναι κάποιες συµµετοχές που 

είχαµε στις εκδηλώσεις που παίξαµε και κάποιες συναυλίες που είχαµε 

δώσει.  

Ερ. Μουσικά γυµνάσια υπήρχαν τότε; Ότι ήθελε να έχει κάποιος ένα πτυχίο 

για να… 

∆.Ε. Τότε όταν πήγα εγώ, όχι. Αλλά όταν µετά το… ‘90, ‘91, ‘92 που ξεκίνησε 

αυτή η διαδικασία του να επισηµοποιηθεί η διδασκαλία και να δοθεί άδεια 

απ’ το Υπουργείο Παιδείας τότε είχε ξεκινήσει κι η διαδικασία των 

µουσικών γυµνασίων και σχολών.  

Ερ. Ο γιος του ο Κώστας ο Μουντάκης, ε, ο Μάνος που έχει βγάλει κι αυτό το 

βιβλίο; Τι είπατε; Ότι αυτό το σύστηµα της σηµειογραφίας το είχε 

επινοήσει ο Μάνος; 

∆.Ε. Επειδή ο Μουντάκης δεν ήξερε ούτε πεντάγραµµο, ούτε ήξερε… έως τότε 

δεν είχε καταγραφεί ένα σύστηµα διδασκαλίας. Εποµένως τον βοήθησε ο 

γιος του να καταγράψει ας πούµε τις νότες αυτές, όπως σας είπα. ∆ηλαδή 
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µας είχε κάνει αυτό το σχήµα. Αυτό είναι η γλώσσα της λύρας, έτσι 

(σχεδιάζει ταυτόχρονα), και µας είχε κάνει τη Λα, Ρε, και η Σολ και µας 

είχε βάλει τις νότες εδώ. Λα, Μι, Σι. Σι, Φα, Ντο. Εδώ Ντο, Σολ, Ρε. Ρε, 

Λα, Μι. Οι βασικές νότες. Και µετά αφού µας έδειχνε το κοµµάτι µας 

έγραφε τις νότες έτσι. 

Ερ. Αλλά ήξερε να τις τραγουδάει, ε;  

∆.Ε. Ναι. Ναι. 

Ερ. Τι άνθρωπος ήτανε; Όταν έκανε µάθηµα ας πούµε; 

∆.Ε. Ε, τι άνθρωπος… Είχε πολύ υποµονή κατ’ αρχήν, πράος. 

Ερ. Αυτό είναι για δάσκαλο το πρώτο, ε; 

∆.Ε. …γιατί αν δεν είχε υποµονή… Κι ήταν πολύ ευγενικός, καθόλου απότοµος… 

Ερ. Εσείς αν δε µαθαίνατε το µάθηµα φοβόσασταν να παρουσιαστείτε την 

επόµενη φορά; 

∆.Ε. Όχι, δεν είχε τέτοια. ∆εν είχε τέτοια. Ούτε φεύγαµε και µας έλεγε ότι 

«τώρα θα πάτε στο σπίτι σας και πρέπει να κάτσετε να µάθετε, να 

µελετήσετε». Αυτά τα κάναµε από µόνοι µας και το κάναµε επειδή µας 

άρεσε να µάθουµε, έτσι; Και αυτό που µας δίδαξε είναι να αγαπάµε τη 

µουσική µας, από ‘κει ξεκίνησε δηλαδή η επιτυχία του εγχειρήµατος που 

έκανε ο Μουντάκης τότε.  

Ερ. Το ωδείο είχε άλλα όργανα;  

∆.Ε. Βεβαίως.  

Ερ. Ήταν κανονικό ωδείο; 

∆.Ε. Ήταν κανονικό ωδείο. 

Ερ. Είχε φερ’ ειπείν καθηγητές του βιολιού, πιάνου…; 

∆.Ε. Πιάνου, κιθάρας, τα πάντα. Κανονικό ωδείο. 

Ερ. Πόσα χρόνια κράτησε το ωδείο; 

∆.Ε. Το ωδείο κράτησε αρκετά. ∆εν ξέρω βέβαια αν τώρα υφίσταται ως ωδείο 

«Απόλλων» ή αν έχει αλλάξει κάποια ονοµασία αλλά τότε που έφυγα εγώ 

υπήρχε ακόµα, έτσι; ∆ηλαδή ως το ‘88 που σταµάτησα εγώ υπήρχε ακόµα 

το ωδείο. 

Ερ. Είχε άνθηση έτσι ή ήταν σε παρακµή, ας πούµε; 

∆.Ε. Τελευταία είχε µια κάµψη, είχε µια… 
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Ερ. Ήτανε στο Ηράκλειο; 

∆.Ε. Ναι, στο Ηράκλειο. 

Ερ. Σε ποιο δρόµο; 

∆.Ε. Τότε ξεκίνησε πίσω από το ξενοδοχείο «Ατλαντίς». Τώρα πιθανότατα αν 

υπάρχει ακόµα το ωδείο να έχει αλλάξει. Είναι αλλού. 

Ερ. Ξέρετε ποια άλλα ωδεία υπήρχαν εκεί στην περιοχή; 

∆.Ε. ∆εν ξέρω να σας πω. 

Ερ. Υπήρχε κανένας άλλος που δίδασκε λύρα; 

∆.Ε. Τότε όχι. Μετά ξεκίνησαν, µετά, πολύ µετά. 

Ερ. Πόσο µετά; 

∆.Ε. ∆εν ξέρω να σας πω αλλά… 

Ερ. Ποιος άλλος ας πούµε εκεί στην περιοχή δίδασκε; 

∆.Ε. Εκεί στην περιοχή κανένας αλλά µετά αφού µαθεύτηκε ότι ο Μουντάκης 

κάνει µαθήµατα γιατί παράλληλα άνοιξε και στο Ρέθυµνο αντίστοιχο 

ωδείο και στα Χανιά. Ε, µετά ξεκίνησαν κι άλλοι να κάνουν κάτι 

αντίστοιχο. Κάποια στιγµή ήτανε, ερχόταν και τον βοηθούσε κι ο 

Ψαρογιάννης… 

Ερ. Στο Ρέθυµνο και τα Χανιά το ωδείο πάλι ήταν υπεύθυνος ο Μουντάκης; 

∆.Ε. Πήγαινε κάθε µέρα, µια συγκεκριµένη µέρα την εβδοµάδα ήταν στα 

Χανιά, στο Ρέθυµνο και στο Ηράκλειο.  

Ερ. Τα µαθήµατα ας πούµε, έλεγε «θα έρθετε δύο εικοσάλεπτα τη βδοµάδα»; 

Πώς ήταν, ήταν εβδοµαδιαία, ωριαία; 

∆.Ν. Όχι, όχι. Μια φορά τη βδοµάδα, ας πούµε 6:00G8:00 µ.µ. Ούτε απουσίες 

κρατούσε, ούτε παρουσίες, ούτε τίποτα. Ήταν ανοιχτός, ήταν εκεί από πριν, 

πάντα, ό,τι ώρα κι αν πήγαινες ήταν εκεί. Υποδεχόταν τα παιδιά. Ε, άρχιζε 

κάποια στιγµή, όταν πήγαινε 8:00, 8:30, «παιδιά και την άλλη φορά µε το 

καλό. Καληνύχτα». Ούτε ποιοι ήρθαν, ούτε γιατί ήρθαν, ούτε γιατί δεν 

ήρθαν. Τίποτα. ∆εν τον ενδιέφερε το γραφειοκρατικό. Εγώ πιστεύω επειδή 

έζησα την κατάσταση αυτή, πήγαινα κάθε µέρα και παρακολουθούσα τα 

µαθήµατα…  

Ερ. Μαζί µε το Βαγγέλη; 

∆.Ν. Ναι, παρακολουθούσα. Απλώς θεατής. 
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Ερ. Γιατί; Επειδή σας άρεσε η λύρα; 

∆.Ν. Όχι, πήγαινα το παιδί. Τι θα έκανα; Ήταν εννιά χρονών. 

Ερ. Καθόσασταν µες στην τάξη όµως.  

∆.Ν. Ναι, όχι µόνο εγώ κι άλλοι γονείς που πηγαίνανε µικρά παιδιά. ∆εν 

ενοχλούσαµε. Ήταν µια µεγάλη αίθουσα, τεράστια. ∆εν ενοχλούσαµε, σε 

µια άκρη. Αποκόµισα λοιπόν την αίσθηση και την εντύπωση και µάλλον 

την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε σχέση µε τα λεφτά, η 

προσπάθειά του αυτή κι η ενέργεια ήταν για τη διάδοση της κρητικής 

µουσικής, για κύριο λόγο. Τα χρήµατα δε νοµίζω ότι αυτός τα έλαβε υπ’ 

όψιν και τα µέτρησε. 

Ερ. Ήταν ακριβά τα δίδακτρα; 

∆.Ν. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα.  

Ερ. Εκείνη την εποχή θυµάστε περίπου το ποσόν; 

∆.Ν. ∆εν µπορώ να θυµηθώ. Αν το ήξερα µπορεί να κρατούσαµε τις…  

∆.Σ. Ναι, έχουµε φυλάξει ορισµένα πράγµατα αλλά δεν το ήξερα.  

∆.Ν. Έχουµε φυλάξει κι ηχογραφηµένο… 

Ερ. Ήταν δηλαδή ας πούµε ποσό που οποιοσδήποτε µπορούσε να το δώσει; 

∆.Ν. Ναι, µπορούσε οποιοσδήποτε να το δώσει, ναι, οποιοσδήποτε να το δώσει. 

Έχουµε ηχογραφήσει την ώρα της διδασκαλίας, έχουµε ηχογραφήσει τα 

δάχτυλα, τα νύχια που ακουγόντουσταν την ώρα που έκανε το µάθηµα, 

που έπαιζε… στη γλώσσα της λύρας, χωρίς να µιλάει… Ναι.  

∆.Ε. Κι ακούγονται µετά όλα τα παιδιά που παίζουν από κάτω µετά όλα µαζί. 

∆.Ν. Τους είχε πάρει ένα…πώς λέγεται αυτό που κρατάει το χρόνο; 

Ερ. Μετρονόµος. 

∆.Ν. Ναι, µετρονόµος. Χρονόµετρο. Προσπάθησε να το πάρει το κάθε παιδί κι 

επί µήνες ολόκληρους το µάθηµα ήταν πάνω µε το χρονόµετρο αυτό για να 

κρατάνε το χρόνο, να είναι µες στο χρόνο τα παιδιά. 

Ερ. Αν ήταν τώρα εν ζωή, πιστεύετε ότι θα είχε αλλάξει κάτι στη µουσική 

ζωή του Ρεθύµνου… και του Ηρακλείου; 

∆.Ε. Αν ήταν ο Μουντάκης ακόµα στη ζωή; Γενικά, ναι. Στη µουσική µας, ναι, 

πιστεύω ότι ναι. 

Ερ. Ας πούµε συνέχεια ακούµε Θανάσης Σκορδαλός, Κώστας Μουντάκης. 
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∆.Ε. Ναι, οι δύο βασικοί πυλώνες. 

Ερ. Εντάξει και Ροδινό κι άλλα ονόµατα αλλά οι βασικοί πυλώνες είναι αυτοί ή 

οι βασικές επιρροές των σηµερινών λυράρηδων προέρχονται από αυτούς 

τους δύο. Τι είχε αυτός το τόσο σηµαντικό, ο Κώστας Μουντάκης κι έχει 

µείνει; 

∆.Ε. Τι είχε σηµαντικό; Κατ’ αρχήν ήταν πολύ δεξιοτέχνης. Σε υπερβολικό 

βαθµό που έφτανε τη δυσκολία στο να παίξεις κοµµάτια του. 

Ερ. ∆ηλαδή τη στόλιζε περίτεχνα τη µελωδία; 

∆.Ε. Όχι µόνο στα δάχτυλα αλλά και στο δοξάρι. ∆ηλαδή υπάρχουν κοµµάτια 

του Μουντάκη που παίζει διπλά δοξάρια µέσα που… οι κοντυλιές που 

παίξαµε ας πούµε ή η σούστα που έχει διπλά δοξάρια µέσα που αν το 

παίξεις τελείως απλά είναι ένα συνηθισµένο κοµµάτι, αν το παίξεις όµως 

µε διπλά δοξάρια δεν το αναγνωρίζεις. Αλλάζει τελείως. 

Ερ. Μπορείς σε παρακαλώ να πιάσεις τη λύρα να µας δείξεις το διπλό δοξάρι; 

Επειδή το ακούω και θα ήθελα να το δω, έτσι, τι είναι το διπλό δοξάρι.  

∆.Ε. Να σας δείξω. 

(Φέρνει τη λύρα).  

(Παίζει στη λύρα το «απλό» σε σούστα) 

Αυτό είναι το απλό.  

(Παίζει στη λύρα) 

Ερ. Εσείς όταν παίζετε λέτε «ντο ρε µι ρε ντο» (τραγουδάει µε νότες); 

∆.Ε. Όχι δε λέω. Εγώ τα ξέρω απ’ έξω. 

Ερ. ∆εν σας έρχεται να τα τραγουδήσετε µε νότες; 

∆.Ε. Όχι. 

Ερ. Μπορεί να µου εξηγήσεις σε παρακαλώ µε τις κινήσεις που κάνεις στο 

δοξάρι σου και στο χέρι σου ποιο είναι απλό και ποιο διπλό; 

∆.Ε. (Παίζει στη λύρα σούστα, το ίδιο γύρισµα και συνεχίζει µε «διπλό» άλλο 

γύρισµα)  

Το τελευταίο ήταν διπλό. Αυτό είναι το «διπλό». 

(Ξαναπαίζει το «διπλό») 

Ερ. Έχει περισσότερα γεµίσµατα; 

∆.Ε. Στη µία νότα παίζεις δύο φορές το δοξάρι. 
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Ερ. Αυτό θέλω αναλυτικά να παίξεις µόνο µία νότα να µας πεις αυτό είναι 

«απλό», αυτό είναι «διπλό». Τη µια νότα. ∆ηλαδή αν όχι µία, δύο, τρεις 

νότες, όσες χρειάζεται.  

∆.Ε  (Ξαναπαίζει ένα τµήµα)  

Αυτό ήτανε που λέω. 

Ερ. (Τραγουδάει το κλείσιµο)  

Αυτό ήτανε διπλό; Και πώς θα ήταν το µονό δηλαδή; 

∆.Ε. Το µονό είναι:  

(Παίζει λύρα) 

(Συνεχίζει να παίζει λύρα) 

Αυτό είναι το διπλό.  

Ερ. ∆ιπλάσιες κινήσεις στο δοξάρι, αυτό είναι το διπλό δοξάρι…∆εν έχει σχέση 

δηλαδή µε τη µελωδία, να πιάσεις ας πούµε και Σολ κάτω… 

∆.Ε. Όχι, όχι. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό του Μουντάκη.  

Ερ. Και το έκανε σε σούστα µόνο ή και σε άλλους σκοπούς; 

∆.Ε. Σε κοντυλιές… 

Κ.Κ. Όσοι τώρα δεν έχουνε δοξάρι αυτό το πράγµα δεν µπορεί να βγει.  

∆.Ε. Ναι, αν δεν έχεις το σπάσιµο δε βγαίνει αυτό. 

Κ.Κ. ∆ε βγαίνει, δεν παίζεται.  

Ερ. Άλλο χαρακτηριστικό που είχε εκτός από το διπλό δοξάρι στην τεχνική; 

∆.Ε. Τα δάχτυλα, στην τεχνική τα δάχτυλα…  

Ερ. ∆ηλαδή; 

∆.Ε. Στόλιζε πολύ µε τρίλιες και µε… πώς τα λένε αυτά… ναι, τρέµολο. Και 

χρησιµοποιούσε πάρα πολύ αυτό το µικρό δαχτυλάκι. 

Ερ. Το πέµπτο. 

∆.Ε. Το τέταρτο. 

Ερ. Ναι, το τέταρτο. 

∆.Ε. Ναι, πάρα πολύ.  

Κ.Κ. Πρώτο – τέταρτο. 

∆.Ε. Πάρα πολύ. Βασικά όλα τα χρησιµοποιούσε αλλά πολύ αυτό που δεν το 

χρησιµοποιούνε σχεδόν, δηλαδή η πλειοψηφία δεν χρησιµοποιεί πλέον το 

µικρό.  
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Ερ. Μπορείς να µας δόσεις ένα παράδειγµα πρώτο τέταρτο δάχτυλο; 

∆.Ε. Στη σούστα για παράδειγµα.  

(Παίζει σούστα στη λύρα).  

Χρησιµοποιούσε βέβαια και πολύ τις διπλές. Εδώ στη σούστα παίζουµε 

διπλή τη Ρε µαζί µε τη Ρε πάλι.  

(Παίζει σούστα πάλι) 

∆ιπλό. 

(Συνεχίζει να παίζει σούστα) 

Μονό. 

(Συνεχίζει να παίζει σούστα) 

Νοµίζω ότι εδώ φάνηκε η διαφορά. 

Ερ. Ανοιχτή όπως παίζατε τώρα τη Ρε, τη µεσαία, παίζετε τη χοντρή, τη Σολ, 

σε σκοπούς; Ανοιχτή δηλαδή, διπλόχορδα να ακούγονται ταυτόχρονα. 

∆.Ε. Βεβαίως. 

Ερ. Υπάρχουν κάποιοι χαρακτηριστικοί σκοποί που τη χρησιµοποιείτε ή σε 

συρτά µπορεί να πιάσετε και Σολ; 

∆.Ε. Ναι, σε κάποια συρτά έπαιζε. Όπως… 

Ερ. Για τον Μουντάκη λέµε τώρα ή για σας; 

∆.Ε. Για τον Μουντάκη. Κάποια χαρακτηριστικά έτσι της τεχνικής τα παίζω κι 

εγώ έτσι δηλαδή, βασικά απ’ αυτόν τα έµαθα. 

Ερ. Σε ποια συρτά ας πούµε παίζουν µε Σολ; 

∆.Ε. Γιατί αυτά ανατρέχουµε σε αυτό που έλεγα ότι µας έµαθε, µας µάθαινε την 

τεχνική του δοξαριού δηλαδή, αυτό που λέγαµε Λα.  

(Παίζει ασκήσεις για το δοξάρι)  

Λα – Ρε, Λα – Σολ. Και µετά Λα Λα, Ρε Ρε… Λα Λα Λα, Σολ Σολ Σολ.  

Ερ. ∆άχτυλα τίποτα. Ανοιχτές.  

∆.Ε. Καθόλου. ∆ηλαδή βλέπεις ότι δένουν το πώς ξεκίνησε και το πώς σε έβαλε 

στο να µάθεις να παίζεις τη λύρα, έτσι; ∆ε σου είπε «πιάσ’ τη και πάµε 

κοντυλιές ή πάµε ένα συρτό» ή οτιδήποτε. Γι’ αυτό ήταν τεχνικός ο τρόπος 

που… 

Ερ. Πότε άρχισε να σας µαθαίνει κοµµάτια κανονικά; Στο δεύτερο χρόνο; 
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∆.Ε. Αρκετούς µήνες µετά, ναι, εκεί περίπου. Όλο αυτό το διάστηµα ήταν 

τεχνική. Εδώ, το σπάσιµο της λύρας εδώ γιατί κι αυτό είναι σηµαντικό. 

Ερ.  Πού σας έλεγε να ακουµπάτε τη λύρα; 

∆.Ε. Εκεί, στο πλάι, όχι εδώ πάνω, στο πλάι. Στο πλάι.  

Ερ. Από πού την έχετε αγοράσει; 

∆.Ε. Αυτή από το Ηράκλειο. Ένας κατασκευαστής… 

Ερ. Σας είχε πει όταν πήγατε στη σχολή ας πούµε «πάρε από κει λύρα, είναι 

καλή»; 

∆.Ε. Όχι, όχι ο καθένας από όπου ήθελε. Κάποιοι είχανε αγοράσει καινούριες 

πολύ καλές, πολύ ακριβές στα παιδιά τους και µετά αναγκαζόνταν και τις 

αφήναν, τις πουλούσαν δεν ξέρω, γιατί δεν συνεχίζαν τα παιδιά. ∆ηλαδή 

ούτε σου είπε «πήγαινε πάρε µια καλή, πάρε µια κακή λύρα ή µια πάρε» 

οτιδήποτε. Οι επιλογές ήταν καθαρά προσωπικές.  

Ερ. Στις κοντυλιές τι έκανε και είχε αυτό το ιδιαίτερο χρώµα; Στη σούστα ας 

πούµε µας είπατε λίγο για το διπλό δοξάρι.  

∆.Ε. Το διπλό δοξάρι πάλι και πολύ τρίλια, πολύ τρίλια σε όλα τα δάχτυλα 

σχεδόν. ∆ηλαδή:  

(Παίζει στη λύρα κοντυλιές) 

Εδώ έπαιζε και την Ντο. Και οι κοντυλιές βέβαια πάλι «διπλό». 

(Συνεχίζει να παίζει στη λύρα κοντυλιές) 

Ερ. Έλεγε τίποτα για το δάχτυλο, αν πρέπει πώς να το βαστά; 

∆.Ε. Όχι, όχι. Αυτά τα µαθαίνεις µε την εξάσκηση. 

Κ.Κ. Αυτό είναι η νότα που λέγαµε. Η νότα. Παίζει τώρα ο Βαγγέλης και 

βγαίνει η γλυκάδα ή ο ήχος ο µπάσος, γεµάτος, ο στρογγυλός. Άµα δεν 

έχεις τη νότα µέσα όλα αυτά τώρα που παίζει ο Βαγγέλης και καλά τις 

τονικές θα ακουγότανε ιιιι, δηλαδή άψυχο, αυτή είναι η νότα του καθενός. 

Ερ. Αν έπαιζε µόνο τη µελωδία δηλαδή. 

Κ.Κ. Ή βλέπεις ξέρω ‘γω κάποιον και ξεκινάει ένα ταξίµι και κάνει… δηλαδή η 

πρώτη του νότα και καταλαβαίνεις θα παίξει ή δεν θα παίξει. Άµα ξέρουµε 

από µουσική, έτσι; Γιατί στη λύρα υπάρχουν και τα καλά και τα κακά. 

Ερ. Βέβαια. Στη σχολή κύριε Βαγγέλη υπήρχε και λαούτο δηλαδή δάσκαλος 

που να µάθει κάποιο παιδί και λαούτο αν ήθελε;  
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∆.Ε. Όχι, δεν είχε καθόλου. 

Ερ. Ο Μάνος δίδασκε καµιά φορά; 

∆.Ε. Ο Μάνος ήταν στην Αθήνα.  

∆.Ν. Ο Μάνος δεν ήρθε ποτέ. 

Ερ. ∆εν ήρθε ποτέ στη σχολή, ε; 

∆.Ε. Όχι, καθόλου. Ο µόνος που πέρασε απ’ τη σχολή κάποια στιγµή ήταν ο 

Ψαρογιάννης τον οποίο βοηθούσε κάποια στιγµή στην εκµάθηση τον 

Μουντάκη και ο Ρος Ντέιλι, και αυτός…  

Ερ. Όταν λέτε τον βοηθούσε; 

∆.Ε. ∆ηλαδή βοηθούσε στη διδασκαλία. Επειδή κάποιες φορές κουραζόταν 

αρκετά και όταν ξεκίνησε και πήγαινε στα Χανιά, στο Ρέθυµνο είχε ας 

πούµε πάρα πολλά στο κεφάλι του οπότε βοηθούσε στο… δηλαδή µας 

µάθαινε κάποια κοµµάτια αντί για τον Μουντάκη. 

Ερ. Τον είχατε ακούσει ζωντανά τον Μουντάκη; 

∆.Ε. Ναι, πολλές φορές.  

Ερ. Σε τι; Σε µαγαζί; Σε πανηγύρι; 

∆.Ε.  Α, εννοείτε σε γλέντι; 

Ερ. Ναι. 

∆.Ε. Σε γλέντι όχι, δεν είχε τύχει. Απλώς τον είχα ακούσει στις συναυλίες που 

δίναµε. Γιατί είχαµε κάνει κάποιες συναυλίες, κάµποσες.  

Ερ. Απ’ το ωδείο; 

∆.Ε. Απ’ το ωδείο, ναι. 

Ερ. Και έπαιζε µαζί σας ή έπαιζε ως δάσκαλος µε κάποιον άλλον ας πούµε; 

∆.Ε. Όχι. Ήµασταν εµείς είκοσι παιδιά απ’ το ωδείο και αυτός διεύθυνε τότε.  

Ερ. ∆ιεύθυνε; 

∆.Ε. Ναι. ∆ηλαδή διεύθυνε εµάς, µας έλεγε, µας κατεύθυνε.  

Ερ. Με τα χέρια; Με µπαγκέτα; 

∆.Ε. Με τα χέρια, µε τα χέρια. Και µετά είχε και τη λύρα µαζί του και πολλές 

φορές έπαιζε. ∆ηλαδή παίζαµε ας πούµε κοντυλιές και κάποια στιγµή 

σταµατούσαµε εµείς τελειώνοντας τις κοντυλιές και έπιανε αυτός και έβαζε 

τη λύρα έτσι κι έπαιζε πεντοζάλη που είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις 

πεντοζάλη εδώ πάνω. Έτσι, όρθιος… 
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Ερ. Στο λαιµό δηλαδή όρθια η λύρα χωρίς στήριγµα στο πόδι. 

∆.Ε. Βέβαια. Πεντοζάλη να παίξεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. 

Ερ. Όταν λέτε σας διεύθυνε, εσείς ας πούµε ήσασταν είκοσι µαθητές, παίζατε 

ταυτόχρονα την ίδια µελωδία; 

∆.Ε. Βέβαια, την ίδια µελωδία, στο ίδιο γύρισµα, ακριβώς. 

Ερ. Καθισµένοι πού; Ο ένας πίσω απ’ τον άλλο ας πούµε; ∆έκα παιδιά και 

δέκα; 

∆.Ε. Ναι, ο ένας πίσω απ’ τον άλλο ήτανε… 

Ερ. Λαούτα υπήρχαν; 

∆.Ε. Όχι, µόνο η λύρα. Σκέτη. 

Ερ. Συναυλία µε σκέτη λύρα και στον πεντοζάλη δεν είχε τίποτα άλλο; 

∆.Ε. Στον πεντοζάλη έπαιζε αυτός µόνος του µετά. 

Ερ. Με γερακοκούδουνα; 

∆.Ε. Όχι, πολλές φορές και µ’ ένα σκέτο δοξάρι αλλά µόνος του τελείως, δεν 

χρειαζόταν λαγούτο. 

Ερ. Κι όταν λέµε σας διεύθυνε; Όρθιος; 

∆.Ε. Ναι. 

Ερ. Γυρισµένος προς την πλευρά σας. 

∆.Ε. Ακριβώς.  

Ερ. Σαν κανονικός µαέστρος. 

∆.Ε. Ναι, εµάς κοιτούσε. 

Ερ. Και τι έκανε; Μέτραγε; 

∆.Ε. Ακριβώς. Μας έλεγε «πάµε» ξέρω ‘γω, «αλλαγή», αυτά. 

Ερ. ∆ε µου λες Βαγγέλη, τα είκοσι παιδιά που παίζανε µαζί, η κίνηση του 

δοξαριού ήταν η ίδια; 

∆.Ε. Η ίδια. Η ίδια. Γιατί ένας να έκανε λάθος κίνηση ή να έχανε, να πήγαινε 

λίγο πίσω ακουγότανε γιατί δεν είχαµε τίποτα άλλο. Ούτε λαγούτο, ούτε 

φωνή, έτσι; Είκοσι παιδιά που παίζανε τον ίδιο σκοπό, την ίδια µελωδία. 

Ερ. ∆ηλαδή δεξιά κι αριστερά το δοξάρι ήταν συγχρονισµένο το ίδιο µε όλους; 

∆.Ε. Συγχρονισµένο, ναι. 

Ερ. Μάλιστα.  
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Ερ. Είστε τώρα µαθητής του Μουντάκη, έχει σταµατήσει το µυαλό µου, 

πραγµατικά και ο πρώτος κιόλας!  

Ερ. Να σου πω κάτι, από αυτούς τους συµµαθητές σου που ήσασταν τότε µαζί 

σήµερα τι γίνεται; Πώς έχουνε εξελιχθεί αυτοί; Τι έχουν κάνει; Τι θυµάσαι 

δηλαδή; Έχουνε γίνει επαγγελµατίες; 

∆.Ν. Έχουν γίνει κάποιοι επαγγελµατίες, ναι. 

Ερ. Ποιοι κύριε Νίκο; 

∆.Ν. Είναι ένας Σκουτέλης, ο Γιώργης ο Σκουτέλης, ένας Πατεράκης, αυτός, του 

στρατηγού ο γιος. Σκουτέλης Γιώργος λέγεται. Ε, ο Πατεράκης δεν ξέρω το 

µικρό του όνοµα πώς είναι.  

Κ.Κ. Μήπως είναι Ιάκωβος; 

∆.Ν. Ναι. Ήρθε κι αυτός. Τώρα ο χρόνος µαθητείας του Βαγγέλη δεν υπάρχει, 

άλλος µαθητής που να είναι τόσο µακρύς, τόσα χρόνια. Ερχόνταν G φεύγανε. 

Αυτοί πέρασαν όµως. Αυτοί που είπα πέρασαν. Και ένας Βαγγέλης… τώρα 

το επίθετο…  

Κ.Κ. Αλεξάκης. 

∆.Ν. Αλεξάκης, ναι.  

∆.Ε. Έπαιζε κι αυτός, ναι, κάποια στιγµή ασχολήθηκε µε το λαγούτο, έπαιζε µε 

τον Πασπαράκη µαζί, ανιψιός του. Ήρθε κι αυτός την πρώτη χρονιά. Μ’ 

αυτόν ξεκινήσαµε µαζί, µε το Βαγγέλη. Ναι.  

Ερ. Ο ξανθός; 

∆.Ε. Ναι, ο ξανθός. Ε, και κάποια άλλα παιδιά που δεν ξέρω την εξέλιξή τους. 

Από την πρώτη οµάδα που ξεκίνησε τότε τέσσερις – πέντε το πολύ ήταν 

αυτοί που τελικά ας πούµε κατάφεραν και συνέχισαν και έµαθαν να 

παίζουν σωστά. 

Ερ. Από εκατό περίπου δηλαδή οι πέντε κατέληξαν να παίζουν.  

Ερ. Όταν ερχόντουσταν νέοι ας πούµε στο τµήµα τους έβαζε σε άλλη τάξη; 

Αρχάριων; 

∆.Ε. Ναι, γιατί έπρεπε να ξεκινήσει πάλι απ’ το δοξάρι κανονικά. Κι εγώ 

κάποια στιγµή που είχα ξεκινήσει και µάθαινα σε κάποια παιδάκια 

µαντολίνο τους είχα εφαρµόσει τις τεχνικές αυτές που λέγαµε µε το δοξάρι, 

στην πένα. Ακριβώς το ίδιο πράγµα.  
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Ερ. Μαντολίνο πώς έµαθες εσύ; 

∆.Ε. Εγώ µόνος µου, µόνος µου. Και αντιµετώπισα το ίδιο πρόβληµα που είχε 

αντιµετωπίσει ο Μουντάκης ότι δηλαδή µέσα στο µήνα µε δέκα παιδιά 

που ξεκίνησα στον πολιτιστικό σύλλογο στις ∆αφνές που κάναµε τότε 

κάποια µαθήµατα έτσι για τα παιδιά… ε, µέσα στο µήνα µου είχανε µείνει 

δυο. Γιατί δεν είχαν την υποµονή να κάτσουν να παίζουνε σκέτη την πένα, 

να µάθουν λίγο τις χορδές, να µάθουν την κίνηση… 

Κ.Κ. Θέλανε σ’ έναν χρόνο να ‘χουνε γράψει δέκα δισκογραφίες. 

Ερ. Στην γιορτή κρασιού ερχόταν ο Μουντάκης; 

∆.Ε. Είχε παίξει καµιά δυο φορές.  

∆.Ν. Είχε παίξει µια χρονιά, το ‘79.  

Ερ. Υπάρχει κάποιος από τους µαθητές του που να σας αρέσει και να παίζει 

έτσι µε το χρώµα του Μουντάκη; 

∆.Ε. Ναι, βέβαια. Αυτοί σας είπα οι τέσσερις, πέντε που καταλήξαµε τελικά… 

καταρχήν εγώ άµα ακούσω κάποιον µπορώ να καταλάβω αν έχει το… ή αν 

έχει περάσει έστω απ’ τη σχολή του Μουντάκη. 

Ερ. Ξεχώριζε κάποιον απ’ τους µαθητές του; ∆ηλαδή να πει «α, εσύ καλά πας», 

εσύ… 

∆.Ε. Ε, από ό,τι θυµάµαι εµάς, κάποιους που έβλεπε ότι είχαµε πιο… Ναι, 

πολλές φορές µας… 

∆.Σ. Σας έβαζε µπροστά G µπροστά. 

Ερ. Τι λέτε; 

∆.Σ. Ναι. Τους έβαζε µπροστά – µπροστά. Οι φωτογραφίες που έχουµε είναι ο 

ένας Βαγγέλης κι ο άλλος Βαγγέλης εκεί µπροστά G µπροστά. 

Ερ. Ο Αλεξάκης κι ο ∆ουλουφάκης. 

∆.Ε. Ναι.  

∆.Ν. Το 1981, την ηµέρα που πέθανε ο Ξυλούρης είχαµε µάθηµα. Πήγα λοιπόν 

το Βαγγέλη αλλά τον πήγα πιο νωρίς κάπου µισή ώρα πριν την 

καθορισµένη ώρα του µαθήµατος. Βγαίνοντας πάνω σε µια ξύλινη σκάλα 

δεν ήταν κανείς, µόνο ο Μουντάκης ξαπλωµένος σε µια ξύλινη… αυτή την 

παλιά πολυθρόνα και γύρισε λοιπόν, είδε ότι ανέβαινε ο Βαγγέλης και του 

λέει: «Έλα δω». Ανασηκώνεται και καθίζει στην πολυθρόνα, τον βάζει 
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στην ποδιά του και του λέει: «Σήµερο παιδί µου, Βαγγέλη, δεν θα κάνουµε 

µάθηµα γιατί πέθανε ο καλύτερός µας». Κι εννοούσε τον Ξυλούρη. Και 

καθίσαµε λίγο εκεί, τον άφησε µετά, είδα ότι συγκινήθηκε πάρα πολύ, 

δάκρυσε αλλά εµένα αυτό που µου έκανε εντύπωση ήταν ότι τον Βαγγέλη 

τον συµπεριέλαβε στους οργανοπαίχτες, του είπε ότι «πέθανε ο καλύτερός 

µας» κι αυτόν δηλαδή τον έβαλε µέσα γιατί τον κοίταζε στα µάτια και του 

είπε. Αυτό δείχνει ότι είχε επαφή, ήθελε να δώσει αυτό που ήξερε, να το 

δώσει στα παιδιά.  

Κ.Κ. Βέβαια. Η ουσία είναι αυτή.  

Ερ. Έλεγε τίποτα; Ας πούµε ο καλός οργανοπαίχτης τι έχει, τι 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα έχει; Ότι «µη γίνετε ξέρω ‘γω έµποροι», µη 

γίνετε… Ή το αντίθετο, «όταν πάτε σ’ ένα γλέντι…», έδινε συµβουλές για 

γλέντια; 

∆.Ε. Όχι. 

Ερ. Εσείς γιατί κάτσατε δέκα χρόνια; ∆ηλαδή φαντάζοµαι στον τρίτο τέταρτο 

χρόνο θα ήσασταν καλός, θα ξέρατε να παίζετε. 

∆.Ε. Εµένα µου άρεσε, όµως. 

Ερ.  Πώς και κάτσατε, ας πούµε; Συνεχίσατε να παίρνετε γνώσεις από αυτόν, 

χρώµα; 

∆.Ε. Από ένα σηµείο και µετά ήταν κι η επαφή που είχαµε αναπτύξει, η σχέση, 

γιατί πολλά απ’ τα κοµµάτια τα έβγαζα και µόνος µου, άκουγα το… 

Ερ. Εσάς δηλαδή σας είχε ξεχωρίσει µετά και σας έκανε ιδιαίτερο µάθηµα; 

∆.Ε. Όχι, ιδιαίτερο δεν µας έκανε αλλά… 

Ερ. Εσύ δηλαδή αυτά τα χρόνια πήγαινες και άκουγες τα ίδια πράγµατα; 

∆.Ε. Όχι, δεν άκουγα τα ίδια πράγµατα αλλά από κάποιο σηµείο και µετά εµείς 

πολύ πιο εύκολα ακούγαµε ή µαθαίναµε ένα κοµµάτι από ό,τι η υπόλοιπη 

οµάδα που είχε ο Μουντάκης. Ερχότανε κατά καιρούς τα νέα άτοµα, 

προσπαθούσε να τα βάλει, να ξεκινήσει πάλι απ’ την αρχή αλλά ο βασικός 

πυρήνας που ήτανε εµείς, συνέχιζε. Απλώς ασχολιόταν λιγότερο µε µας 

γιατί εµείς είχαµε πλέον τη δυνατότητα να µαθαίνουµε πιο εύκολα τα 

κοµµάτια, ξέρω ‘γω µας έδειχνε ένα κοµµάτι και µετά µας έλεγε 
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«πηγαίνετε στη διπλανή αίθουσα οι τέσσερις – πέντε», όσοι ήσασταν, 

«µάθετέ το» και ασχολιόταν µε τους καινούργιους.  

Ερ. Εσείς είσαστε µεταλλειολόγος, σπουδάσατε. Σας πέρασε ποτέ η ιδέα απ’ το 

µυαλό να γίνετε οργανοπαίχτης; 

∆.Ε. Επαγγελµατίας; 

Ερ. Επαγγελµατίας λυράρης; 

∆.Ε. Όχι, όχι. 

Ερ. Το κάνατε µόνο για την παρέα, ας πούµε.  

∆.Ε. Γιατί µ’ αρέσει, ναι. 

Ερ. Πού παίζετε σήµερα ας πούµε; ∆ηλαδή πότε θα πιάσετε λύρα;  

∆.Ε. Τώρα επειδή έχω οικογένεια είναι δύσκολα αλλά όταν ήµουνα µόνος µου 

οποιαδήποτε στιγµή, ας πούµε πρωί… 

Ερ. Οι νέοι της παρέας, ας πούµε σας λέγανε «Βαγγέλη πιάσε λίγο τη λύρα»; 

∆.Ε. Εγώ επειδή είχα µάθει διαφορετικά, είχα διαφορετικά ακούσµατα, από τον 

Μουντάκη, δηλαδή εννοώ ότι είχα µάθει να ακούω σωστή µουσική 

εποµένως οι παρέες που έκανα ήταν βασικά µε µεγάλους, πιο µεγάλους από 

µένα οι οποίοι ξέρανε την παλιά την παραδοσιακή µουσική, τα κοµµάτια. 

Ερ. Σωστή τώρα τι εννοείτε; Ποια είναι η σωστή; 

∆.Ε. ∆ηλαδή ότι εγώ δεν µπορούσα να ακούσω ας πούµε Ζερβάκη. Ο Ζερβάκης 

ο Κώστας ξέρει τι σηµαίνει ή να πάω να ακούσω λύρα µε ντραµς µέσα και 

µε αρµόνια και µε συνθεσάιζερ και δεν ξέρω ‘γω τι. Εποµένως οι παρέες 

που κάναµε ήταν µε µεγάλα άτοµα, πολύ πιο µεγάλα ηλικιακά από µένα. 

Ερ. Με ποιους ας πούµε; 

∆.Ε. Με ξαδέρφια πιο µεγάλα, µε θείους, µε συγγενείς, µε φίλους πιο µεγάλους. 

Ερ. Γιατί; Η νεολαία θα πήγαινε να ακούσει, ας πούµε, Ζερβάκη; 

∆.Ε. Η νεολαία που έκανα εγώ παρέα, οι φίλοι µου οι οποίοι δεν ήτανε της 

σχολής της δικιάς µας ας το πούµε δεν… δηλαδή δεν… ούτε γλεντούσαν 

ούτε διασκεδάζαν όπως εµείς, ούτε ακούγαν το ίδιο είδος µουσικής όσον 

αφορά στην κρητική µουσική, έτσι; 

Ερ. Οπότε εσείς βγαίνατε µε µεγαλύτερους, µε θείους κι αυτά και παίζατε λύρα 

τότε; 

∆.Ε. Ναι, στην παρέα παίζαµε λύρα, µαντολίνο… 
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Ερ.` Με τους συνοµήλικους όχι; 

∆.Ε. Οι συνοµήλικοι…, λίγες φορές ήταν που κάναµε παρέα µε συνοµήλικους… 

Ερ. Ή µε κοπέλες να είναι στην παρέα, όταν ήσασταν ανύπαντρος; 

∆.Ε Εντάξει, ήτανε… ήταν και κοπέλες ανάλογα. Απλώς εµείς συνεχίζαµε αυτό 

το παραδοσιακό στιλ της παρέας. ∆ηλαδή να κάτσουµε να πούµε τα 

γνωστά τα κοµµάτια, τα… Σκορδαλό, Μουντάκη, Καγκλή ξέρω ‘γω, 

Κλάδο, κι όλα αυτά τα… Ροδινό και κάναµε µια όµορφη παρέα από ‘κει και 

µετά τίποτα άλλο. 

Ερ. Στην παρέα τι παίζατε; Και συρτά, κοντυλιές; 

∆.Ε. Όχι, τα πάντα, τα πάντα. 

Ερ. Χορευτικά ας πούµε, µαλεβιζιώτη, παίζει κανείς στην παρέα; 

∆.Ε. Στην παρέα όχι χορευτικά αλλά κοντυλιές βασικά, τα συρτά κάνα αµανέ… 

Ερ. Αµανέδες τα λέτε;  

∆.Ε. Ναι.  

Ερ. Το Όσο βαρούν τα σίδερα; 

∆.Ε. Ναι. 

Ερ. Όχι ταµπαχανιώτικα ή ταµπαχανιώτικους µανέδες; Τραγούδια, πώς τα 

λέτε αυτά; 

Κ.Κ. Αναλόγως την παρέα, είναι τα άτοµα. Αναλόγως όπως το είπε ο Βαγγέλης 

είναι…  

Ερ. Γιατί έχουµε αυτή την απορία, ο καθένας έχει και µια ορολογία 

διαφορετική.  

Κ.Κ. Εγώ πιστεύω ότι σε όλες τις παραδοσιακές µουσικές υπάρχουν τα καλά 

όπως τα είπαµε κι υπάρχουν και τα κακά. ∆ηλαδή εγώ πιστεύω ότι η 

δικιά µας η µουσική, η κρητική παραδοσιακή µουσική πιστεύω ότι το 

κάθε όργανο έχει το δικό του ρόλο. Υπάρχουνε π.χ. συγκροτήµατα, 

επαγγελµατίες που βγαίνουνε σε πάλκο και σε γλέντια και συνέχεια και 

λένε ότι δουλεύουνε και κάνουν και δείχνουνε και βλέπεις ξέρω ‘γω το 

λαούτο κι είναι πιο δυνατά από τη λύρα. Γιατί; Γιατί το θέλει ο λυράρης. Ή 

γιατί δεν έχει τη δύναµη να παίξει ο λυράρης. Καταλάβατε; ∆ηλαδή τα 

είδη… πράµατα… 

Ερ. …ατέλειες του λυράρη… 
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Κ.Κ. Συγκροτήµατα… Ας πούµε υπάρχουνε κάποιοι λαουτιέρηδες που τσι λένε 

ξέρω ‘γω µεγάλα ονόµατα από λαούτα. Ε, δεν µπορούν αυτά τα λαούτα να 

παίξουν µε τα πέντε ονόµατα. Γιατί; Γιατί άµα κάτσουνε δίπλα τους θα 

φύγουνε. ∆εν υπάρχει καµία χηµεία να δένει τον ένα µε τον άλλον. Γιατί; 

Γιατί ο ένας ξέρει το ρόλο του και του αλλουνού του έχουνε διδάξει λάθος 

ρόλο.  

Ερ. Του λαουτιέρη ή του λυράρη; 

Κ.Κ. Του κάθε λαουτιέρη ή του κάθε κιθαρίστα ή του κάθε… όπως είναι ας 

πούµε… Μερικοί τα έχουνε ξεχωρίσει, µερικοί δεν τα ‘χουνε ξεχωρίσει. Και 

τι εννοώ ξέρω ‘γω. Λένε «ο Καραντινός θα ‘ρθει µε τον Βαγγέλη τον 

∆ουλουφάκη και θα παίξουν στη σηµερινή βραδιά στο τάδε χωριό, στην 

εκδήλωση». Π.χ. µας καλούν ξέρω ‘γω στη γιορτή κρασιού στις ∆αφνές. Ε, 

δεν µπορούµε όµως εµείς 12:00 η ώρα να κατεβούµε και να κάνουµε τσι 

τραγουδιστές µε το µικρόφωνο το ασύρµατο και να παίζουν από πίσω 

αρµόνια, ντραµς όπως το είπε ο Βαγγέλης, µπουζούκια…  

∆.Ε. Γίνεται κι αυτό. 

Κ.Κ. … για να κάνουν το χατίρι, να το πούµε, τση κάθε γυναίκας που είναι από 

κάτω γιατί µερικοί νοµίζουν ότι η µουσική είναι η γυναίκα. ∆εν ξέρω αν 

έχει περάσει απ’ το µυαλό σας ή αν έχετε ακούσει που λένε ξέρω ‘γω… 

Ερ. Η µουσική είναι γυναίκα; Ή απευθύνεται σε γυναίκες; 

Κ.Κ. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Ας πούµε µια απλή έτσι… µια κουβέντα, µια 

πρόταση, «άµα αρέσει στις γυναίκες θα πας καλά, άµα δεν αρέσει στις 

γυναίκες δεν γίνεσαι όνοµα». ∆εν µιλάω λάθος, εδώ, παραδείγµατα. Ας 

πούµε ο Βαγγέλης ανέφερε τώρα κάποιο όνοµα. Εγώ δεν θέλω να µιλήσω 

για το όνοµα αλλά πιστεύω ότι δεν είναι κρητική µουσική. Κι όταν µου 

βγαίνεις εµένα στην τηλεόραση ή κάπου να προβάλεις και κρατάς αυτό το 

πραµατάκι (τη λύρα) που δεν είναι άψυχο και λες ότι για µένα δεν υπάρχει 

ούτε Σκορδαλός, ούτε Μουντάκης και είµαι εγώ, εκεί… 

∆.Ν. Εκτός τόπου και χρόνου. 

Κ.Κ. … έχεις χάσει που λέω εγώ την µπάλα. 
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Ερ. Εσείς κύριε Κώστα σε ποια ηλικία έτσι αρχίσατε να συνειδητοποιείτε ότι 

θέλετε να ασχοληθείτε µε το λαούτο και να προβληµατίζεστε σε όλα αυτά 

που λέµε τώρα; 

Κ.Κ. Λοιπόν. Σε ηλικία δεκάξι χρονών ξεκίνησα το λαούτο. Ο πατέρας µου 

παλιός λαουτιέρης. 

Ερ. Το όνοµά του; 

Κ.Κ. Μιχάλης Καραντινός. Ο πατέρας µου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήτανε 

παραδοσιακός παίκτης, έπαιζε εκεί µε τον Καρπουζάκη, τόνε ξέρεις… µε 

έναν ξάδερφό του ας πούµε, µαζί παίζανε… 

Ερ. Με τον Καρπουζάκη;  

Κ.Κ. Ανιψιός του. Γιατί υπάρχουν πολλά σόγια στο χωριό ας πούµε που 

παίζουνε. Είναι ο Γιατροµανωλάκης ο πατέρας του, ο Μανούσος, εσύ ξέρεις 

τώρα… Τι θέλω να πω; Ότι όταν πρωτοπήγα µε έναν Καρπουζάκη µε έναν 

ας πούµε άνθρωπο που ήξερε πέντε πράµατα, όχι πέντε, δεκαπέντε ή 

τριάντα πέντε από µουσικά πράµατα κι από θέµα παράδοσης, εµένα µε 

ρωτούσε τότε ο Μανώλης και µου ‘λεγε: «Κώστα, ποιον έχεις πρότυπο, τον 

καλύτερο λαουτιέρη σήµερα»; Κι η απάντηση µου ήτανε, ξέρεις ποια; «Ο 

Βαγγέλης Τσαπατάκης». 

Ερ. Σταµατάκης; 

Κ.Κ. Τσαπατάκης. Που µετά από χρόνια, µετά από χρόνια όµως κατάλαβα ότι 

το πρότυπό µου δεν ήταν ούτε καλός τραγουδιστής, ούτε ό’ι καλός 

λαουτιέρης, δεν ήταν καταρχήν λαουτιέρης. Γιατί; Γιατί είχα κάποια 

ακούσµατα π.χ., µ’ άρεσε, τον είχα ακούσει, έλεγα ξέρω ‘γω Απόψε 

Παναγία µου ένα σουξέ δικό του, της εποχής και µου ‘χε κολλήσει εµένα 

σαν πιτσιρικάς, πράµα που συνταυτίζεται τώρα µε τον Βαγγέλη, ότι ο κάθε 

ένας στην ηλικία τη δικιά του άµα δεν έχει περάσει κάποια πράµατα και 

κάποιες καταστάσεις δεν µπορεί ας πούµε ούτε καν να συζητήσει. Πολλές 

φορές ας πούµε τυχαίνω σε παρέες κι όλα αυτά κι έχουνε συζητήσεις και 

δεν µιλάω καθόλου. Γιατί; Γιατί άµα µιλήσω θα τσακωθούµε.  

∆.Ε. ∆εν µπορείς να διακρίνεις το σωστό απ’ το λάθος. 

Κ.Κ. ∆εν µπορείς να βγάλεις άκρη. Κάποτε, ας πούµε, πήγα µ’ έναν πρώτο µου 

ξάδερφο στη Φόδελε να κανονίσει µια κουµπαριά, για βόλτα εγώ, και 
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γυρίζει και πίναµε καφέ σε µια καφετέρια στην (πλατεία) ναι, στον ποταµό 

και γυρίζει κάποιος και του κάνει: «Ο καλύτερος λυράρης για µένα είναι ο 

Αεράκης». Και µου κάνει «σήκω να φύγουµε». Εφύγαµε. Και του λέω 

«κάτσε τώρα, δεν ξέρουν οι ανθρώποι, µη µιλείς». «Σήκω να φύγουµε γιατί 

θα φύγω και θα σ’ αφήσω έπαε». Και ο ξάδερφός µου ο συγκεκριµένος 

ξεκίνησε… δηλαδή σοβαρός κριτής για λύρα και για µουσική δικιά µας. ∆εν 

ασχολείται π.χ. αλλά ξέρει να κρίνει.  

Ερ. Ξέρει να ακούσει δηλαδή αυτά που ακούει, ε; 

Κ.Κ. Εγώ έχω πει ότι στη δικιά µας µουσική δεν έχουµε τώρα κριτές παλιούς. 

Γιατί; Γιατί υπάρχει απογοήτευση. Ποια απογοήτευση; Όταν ξεκινάς και 

γράφεις µια δισκογραφία, νέους καλλιτέχνες και δεν γράφεις αυτό που είσαι 

κι αυτό που σε λένε και από πού είσαι και το τι παίζεις, µόνο παίζεις όπως 

λένε «τα ξαναζεσταµένα φαγητά», τα ζεσταίνουνε και τα ξαναβγάνουνε, το 

ίδιο πράµα είναι. Χύµα, το έχουµε µάθει, εύκολη λύση, Αποκόρωνας, όπως 

άκουσα ας πούµε από ονοµατεπώνυµο λυράρη σε µαγαζί και είχε παίξει – 

µε τον Ρασιδάκη ήµασταν – …  

Ερ. Με τον Ρασιδάκη το Μανώλη, τον λυράρη. 

Κ.Κ. Παρέα. Και µπαίνουµε στο «Λύρα» µέσα. Να σας το πω; Γωνιανάκης. 

∆.Ν. Ε, καλά. 

Κ.Κ. Ακούτε τώρα εδώ. Και µετρώ κι έχει παίξει τον Αποκόρωνα από δέκα 

διαφορετικούς δρόµους, από Μι, από Ρε, από Λα, από Σολ κι έχει παίξει 

δηλαδή το ίδιο κοµµάτι δεκαπέντε φορές µε διαφορετικές µαντινάδες και 

σταµατά. Και κάνει: «Τώρα θα σας παίξω ένα καινούριο κοµµάτι, 

ακυκλοφόρητο, δικό µου» και ξαναξεκινά Αποκόρωνα µε καινούργια 

µαντινάδα. Ε, πού παµε; Ας πούµε ο Γωνιανάκης, δεν θα τόνε δεις ποτέ να 

σου κάνει ένα ταξίµι. Γιατί; Γιατί δεν ξέρει, γιατί δεν παίζει λύρα. Είναι το 

στιλ του τέτοιο, παίρνει ένα λαούτο που γαζώνει που το λέµε εµείς… πράµα 

που το λαούτο το συγκεκριµένο όποιον και να πάρει δεν µπορεί να πάει να 

κάτσει µε τον Βαγγέλη να παίξει. ∆εν γίνεται µε τον Βαγγέλη να παίξει.  

Ερ. Γιατί; 

Κ.Κ. Γιατί; Γιατί είναι τα ακούσµατα, είναι το πιστεύω του καθενός, η χηµεία. 

Γιατί; Γιατί έχουνε µπερδέψει ρόλους. ∆ηλαδή ο Βαγγέλης θα παίξει και 



 

 26

θέλει ξέρω ‘γω από το λαούτο να παίξει την πένα, ας πούµε… Ο 

Παπατσαράς που λέγαµε, έβλεπες έναν άνθρωπο σε µια ηλικία τώρα 

πενήντα χρονώ και έκανε αυτό το πράµα. Και είχε άµα έβλεπες αυτό το 

πράµα, αυτό το χέρι του, έκανε αυτό το πράµα…  

Ερ. Σαν κύκλους. 

Κ.Κ Καµπάνες που λέγαµε εµείς. Η συνοδεία. Βοηθός λύρας. Όχι «λαούτο κι 

ακ’λούθα µου συ να σε τραβώ κι όπου πάω… πηγαίνω εγώ». Όχι. Εγώ 

πρέπει να βοηθώ εσένα και να σε ανεβάζω. Οι ρόλοι, αυτό που λέµε οι ρόλοι. 

Σήµερα τα ‘χουµε µπερδέψει. Βλέπουµε ξέρω ‘γω και κάνει ο άλλος 

«µπρλµπρλµπρλ». Ποιος είσαι να σε µάθω; 

Ερ. Το λαούτο; Για ποιους µιλάτε; 

Κ.Κ. Γενικά. Ποιος είσαι να σε µάθω; Ή ένα άλλο πράγµα. Μιχάλης 

Τζουγανάκης. ∆εν ξέρω αλλά δεν… µουσικός µπορώ να τόνε πω τον 

άνθρωπο αλλά µη µου πεις για κρητικά ή για λυράρικα. Και να πούµε και 

κάτι άλλο; Με ποιο µεγάλο λυράρη έχει παίξει δίπλα του; Τον Κλάδο; 

Είκοσι µέρες παίξανε στο Κάστρο, αυτό ήταν. Γιατί; Γιατί ήτανε ο Κλάδος. 

Μπορούµε να πούµε ότι ο Κλάδος δεν έχει γράψει ιστορία; ∆εν µπορώ 

τώρα, ξέρεις, τον Τζουγανάκη να κάνει τον µάγκα του Κλάδου γιατί ο 

Κλάδος είναι άλλο, είναι µια σχολή, είναι µια ιστορία. Είναι οι ρόλοι. 

Πρέπει ταπεινός, να σέβεσαι κι όχι µόνο να σέβεσαι τον λυράρη, πρέπει να 

σέβεσαι και τα υπόλοιπα µέλη γιατί ένα σχήµα… παίζουνε σηµασία όλοι. 

Μπορεί να ‘µαι εγώ ο θεός κι από πίσω άµα έχω τσι αγγέλους και δεν τους 

οµιλώ θα µου φύγουνε. Είναι η χηµεία, είναι πολλά πράγµατα. 

Ερ. Εσείς είσαστε επαγγελµατίας λαουτιέρης; 

Κ.Κ. Ναι. 

Ερ. Με ποιους παίζετε; Με τον Ρασιδάκη; 

Κ.Κ. Ναι. 

Ερ. Και το σχήµα αποτελείται από πόσα όργανα; 

Κ.Κ. Τέσσερα άτοµα. 

Ερ. Οι υπόλοιποι; 

Κ.Κ. Είναι δύο λαούτα, ένα κρουστό, µια λύρα και δύο φωνές.  

Ερ. Το κρουστό ποιος το παίζει; 
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Κ.Κ. Ο γιος του Μανώλη του Ρασιδάκη.  

Ερ. Το όνοµά του; 

Κ.Κ. Σταύρος Ρασιδάκης. 

Ερ. Και το άλλο το λαούτο; 

Κ.Κ. Γιος του Μανώλη. Λευτέρης Ρασιδάκης. 

Ερ. Κρουστά θα βάζατε ποτέ στο σχήµα; Τα θέλετε; 

Κ.Κ. Ναι. 

Ερ. ∆εν θα σας πείραζε ένα τουµπερλέκι, ας πούµε; 

Κ.Κ. Όχι. Οτιδήποτε έχει σχέση µε φυσικό όργανο.  

Ερ. Ένα νταούλι; 

Κ.Κ. Νταούλι ναι. 

Ερ. Μία γυναίκα να παίζει ένα κρουστό; 

Κ.Κ. Αν είναι καλή στη δουλειά της δεν έχω πρόβληµα εγώ. 

Ερ. Μαντολίνο; 

Κ.Κ. Μαντολίνο. Ε, εγώ δεν είµαι και τόσο λάτρης του µαντολίνου αλλά έχω 

πει και το µαντολίνο ότι χρειάζεται σ’ ένα γλέντι. ∆ηλαδή όταν µια βραδιά 

θα παίξεις τα συρτά, θα παίξεις τα καλαµατιανά, θα παίξεις τον µπάλο 

γιατί πρέπει να παίξεις και µπάλο αναγκαστικά αν επαίξεις ξέρω ‘γω και 

δέκα λεπτά ή ένα τέταρτο ή µια σούστα γιατί όλοι ας πούµε οι ακροατές 

δεν θένε µόνο το γύρι – γύρι, τον µαλεβιζιώτη συνέχεια. Αυτός που θα 

χορέψει το συρτό θέλει µετά να χορέψει κι ένα σιγανό.  

Ερ. Όταν λέτε µπάλο εννοείτε αυτό που λένε στις Κυκλάδες µπάλο, δηλαδή 

ζευγαρωτό; 

Κ.Κ. Ναι, ναι. Μπάλο, ρούµπα. Αλλά και µε τους µπάλους τώρα, έχουν 

µπερδέψει πάλι κι εκεί, δεν ξέρουν τι πάει να πει παραδοσιακά να παίξουν. 

∆ηλαδή αλλιώς είναι να παίξεις µπάλο το Αρµενάκι είµαι κυρά µου κι 

αλλιώς είναι να παίξεις µπάλο το τελευταίο του Ματθαίου του Γιαννούλη, 

το… δεν ξέρω ποιο. Μεγάλες διαφορές. Το ίδιο τέµπο το ένα, το ίδιο πράµα 

και τ’ άλλο, καµία σχέση το ένα, καµία σχέση το άλλο. Το ένα είναι 

σκυλάδικο και παραµένει, γεννήθηκε σκυλάδικο και πάει µέχρι να 

γαβγίσει και το άλλο παραµένει παραδοσιακό και προσπαθείς να µην το 

χαλάσεις. Αν πιστεύεις. Γιατί όποιος δεν πιστεύει… 
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Ερ. Ο ρόλος του κάθε λαούτου στο σχήµα που έχετε είναι καθορισµένος; 

Κ.Κ Βέβαια. 

Ερ. ∆ηλαδή; 

Κ.Κ. Υπάρχει πάντα… 

Ερ. Στο δικό σας το σχήµα. 

Κ.Κ. Στο δικό µας; Ναι. 

Ερ. Εσύ δηλαδή παίζεις… 

Κ.Κ. Σόλο.  

Ερ. Κι ο άλλος; 

Κ.Κ. Ακόρντα ή βούρτσες που λέµε εµείς. Το πάνω G κάτω. Είναι αναλόγως το 

κοµµάτι, µπορώ να πω. 

Ερ. Εσύ παρακολουθείς ακριβώς το σκοπό της λύρας; 

Κ.Κ. Βέβαια. Είναι το δέσιµο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή έχω περάσει 

κι από δεύτερο λαούτο είναι πιο µεγάλος ο ρόλος του δεύτερου λαούτου 

παρά του πρώτου. Και από θέµα κούρασης και από θέµα ψυχο… δηλαδή εσύ 

κρατάς το συγκρότηµα. Γιατί; Γιατί έχεις το χρόνο. Όταν γκαζώνεις εσύ ή 

είσαι άχρονος πρέπει να γίνω κι εγώ άχρονος και οι υπόλοιποι για να 

ακουγόµαστε καλά.  

Ερ. Το κρουστό; 

Κ.Κ. Το κρουστό. Το κρουστό εγώ πιστεύω… 

Ερ. ∆ηλαδή στην τήρηση του χρόνου δηλαδή ποιο παίζει πιο πολύ ρόλο, στο 

δικό σας σχήµα µιλάµε; Το κρουστό ή το δεύτερο λαούτο; 

Κ.Κ. Στο δικό µας; Το κρουστό. Με το δεύτερο λαούτο. Το δέσιµο. ∆ηλαδή µε το 

σκάσιµο τση πένας πρέπει να έχουνε σκάσει τα χέρια στο δέρµα. Η ατάκα 

που λέµε. Όπως και στη µουσική τη δική µας το ‘χω πει ότι δεν υπάρχει 

χρόνος. Και τι εννοώ; Όχι χρόνος το τέµπο, δεν υπάρχει χρόνος από την 

άποψη, ο χρόνος ο σταθερός κι αυτό το λέω γιατί και το δικαιολογώ. 

Ερ. Σε όλους τους σκοπούς ή στα συρτά; 

Κ.Κ. Στα συρτά πιο πολύ. Και γατί το λέω αυτό; Όταν θα σηκωθώ εγώ να 

χορέψω που είµαι ας πούµε πιτσιρικάς ή που είµαι λίγο πιο νέος θα θέλω 

να µου παίξεις να κάνω τα χτυπήµατά µου, τη ζωηράδα µου. Όταν πιάσει 

ξέρω ‘γω κάποιος µεγάλος χορευτής και πάλι αλλά σε µια ηλικία 
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πενηντάρης, πενηνταπεντάρης, εξηντάρης είσαι υποχρεωµένος να 

πηγαίνεις µε τα πόδια. Υποχρεωµένος. Γιατί; Πολλοί λένε ότι ο χορευτής… 

ή µάλλον λένε πολλοί χορευτές ότι «δεν µπορώ να χορέψω στην 

οποιαδήποτε λύρα». ∆εν είναι αυτό. Όταν ένας καλός λυράρης ή ο θεός 

παίζει γρήγορα δεν θα χορέψεις εσύ. Είναι δηλαδή το πάντρεµα. Η επαφή.  

Ερ. Αυτό πρέπει όλη η παρέα να το αντιλαµβάνεται. Έτσι; Όχι µόνο το λαούτο 

που είναι η βούρτσα ή η λύρα… 

Κ.Κ. Βέβαια. Όλοι. Ταυτόχρονα. Το ίδιο κλάσµα δευτερολέπτου, η επαφή, η 

επαφή… ή κάνει µια λεπτοµέρεια π.χ. την ώρα που είναι να την κάνει ο 

Μανώλης µε τη λύρα ή την ώρα που ετοιµάζεται να κάνει ταξίµι µέσα σε 

χρόνους σε συρτό, το καταλαβαίνω. Βούρτσα. Λα παίζουµε, Λα. Μόνο Λα. 

Μπορεί να πηγαίνει Σολ; Λα. Γιατί το ταξίµι είναι ταξίµι δεν ξέρεις εσύ τη 

σκέψη του αλλουνού. 

Ερ. Συνηθίζεται αυτό, να κάνεις ταξίµι µέσα στο χρόνο; 

Κ.Κ. Ναι, σχεδόν συνέχεια. Είναι αναλόγως τις βραδιές. Είναι αναλόγως τον 

κόσµο που έχεις, είναι αναλόγως τα άτοµα που έχεις, δηλαδή παίζει πάρα 

πολύ σηµασία. 

Ερ. Είναι δύσκολο το επάγγελµά σας; 

Κ.Κ. Πάρα πολύ. Το δυσκολότερο. 

Ερ. Ποιες είναι έτσι οι δυσκολίες ας πούµε; Οι σηµαντικότερες που έχετε 

αντιµετωπίσει; 

Κ.Κ. Κατ’ αρχήν ξεκινάµε από το σπίτι µας να πάµε σ’ ένα γλέντι και δεν ξέρεις 

άµα ξαναγυρίσεις να πα’ να δεις τα παιδιά σου ή τη γυναίκα σου ή τον 

κάθε συγγενή σου. Και γιατί το λέω; Ό’ι ότι θα σε σκοτώσουν µε τα 

πιστόλια κι όλα αυτά. Μόνο το δρόµο, µόνο δηλαδή την ταλαιπωρία, το 

ξενύχτι κι όλα αυτά, το πρωί που γυρίζεις, δεν είσαι καλά. Εσύ µπορεί να 

λες ναι είµαι καλά δεν νυστάζω αλλά δεν είσαι καλά, δεν είναι το ίδιο όπως 

είσαι ξεκούραστος ή οτιδήποτε… 

Ερ. Τι ώρα αρχίζει ένα γλέντι; Τι ώρα φεύγετε απ’ το σπίτι; 

Κ.Κ. Για το γλέντι; 

Ερ. Απ’ το σπίτι σας. Για το γλέντι, ναι. 

Κ.Κ. Συνήθως µεσηµεριανές ώρες, πάντα. 
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Ερ. Μεσηµεριανές, και πάτε µακριά; 

Κ.Κ. Είναι τώρα πάλι τα άτοµα που έχουνε, που λέω εγώ το… θα το πω, την 

ευθύνη του γλεντιού, την ευθύνη της βραδιάς. ∆ηλαδή εγώ θέλω να φύγω 

καλύτερα απ’ το σπίτι µου δυο G τρεις ώρες πιο νωρίς και να πάω να τα 

στεριώσουµε τα πράµατα, να λες ναι, εντάξει και να κάτσω να περιµένω 

τον κόσµο παρά… 

∆.Ν. Να σε περιµένει ο κόσµος. 

Κ.Κ. … παρά να πηγαίνεις και να βλέπεις χίλια άτοµα σ’ ένα µαγαζί, σε γάµο 

και να µπαίνεις στο µαγαζί 10:30 η ώρα και να τσουρλάς ηχεία µέσα στον 

κόσµο και να τα στεριώνεις όλα και να λες τριάντα «ναι» µέχρι και καλά 

να σ’ αρέσει εσένα. Καθόλου όµορφο.  

Ερ. Οι υπόλοιποι απ’ το σχήµα πάνε δυο ώρες νωρίτερα; 

Κ.Κ. Εµείς µαζί ξεκινούµε, µαζί φεύγοµε, µαζί χαιρετιούµαστε, τα πάντα. 

Ερ. Τι ώρα τελειώνει ας πούµε ένα γλέντι συνηθισµένο;  

Κ.Κ. Αναλόγως.  

Ερ. Ποια είναι η πιο συνηθισµένη ώρα να τελειώσει η δουλειά σας; 

Κ.Κ. Ε, πρωί. 

Ερ. Έξι; 

Κ.Κ. Εκεί, µέσο όρο έξι. 

Ερ. Και µετά πάτε σπίτι και κοιµάστε µέχρι το απόγευµα; 

Κ.Κ Αναλόγως. Θέλει τουλάχιστον µια ώρα να µαζέψεις τα µηχανήµατα και το 

να χαιρετήξεις τους ανθρώπους. Είναι αναλόγως η διαδροµή που είσαι. 

Ερ. Σε ποιες περιοχές παίζετε; 

Κ.Κ. Σ’ όλη την Κρήτη, σ’ όλη την Κρήτη. Κι εκτός Κρήτης.  

Ερ. Μπορεί να είστε ας πούµε στα Χανιά και να πρέπει να επιστρέψετε σπίτι; 

Κ.Κ. Χανιά και την επόµενη µέρα Σητεία. ∆εν κοιµάσαι καθόλου. Και πρέπει 

να ‘σαι και καλά γιατί την κάθε βραδιά πρέπει να µεταδίδεις αυτό που 

παίζεις.  

Ερ. Τα µηχανήµατα σας αρέσει ας πούµε να τα φτιάχνετε χαµηλά ή θέλετε να 

τα ακούτε αρκετά; Τι προτιµάτε εσείς ως οργανοπαίχτης; 

Κ.Κ. Σε θέµα έντασης; 

Ερ. Ναι.  



 

 31

Κ.Κ. Για µένα όποιος παίζει δυνατά έχει χάσει το… 

Ερ. Γιατί είδαµε και που παίζατε µε τον κύριο Βαγγέλη και παίζατε σαν 

λαουτιέρης ας πούµε γλυκά, έτσι, µαλακά. 

Κ.Κ. Η ένταση, η ένταση εγώ πιστεύω ότι σκοτώνει τη µουσική. Οποιαδήποτε 

µουσική. Και πάντα οι ηχολήπτες, εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά µάλλον, 

το σιγανό, στη σιγανή ένταση έχει πιο πολύ παρατηρητικότητα να βρεις 

ένα λάθος ή ένα τρίξιµο παρά στην ένταση.  

Ερ. Αυτό είναι αλήθεια. 

(∆ιακοπή)( 

Άλλη δυσκολία σηµαντική για να κλείσουµε αυτό το κεφάλαιο µε το 

επάγγελµα; 

Κ.Κ. Χίλια δυο.  

Ερ. Αυτό που είπατε πριν, ότι κρατούν όπλα κι ότι ένας µεθυσµένος µπορεί να 

σηκώσει όπλο εναντίον σας και να πει «µωρέ δεν το ξέρετε αυτό»; 

Κ.Κ. Είναι πάρα πολλοί οι κίνδυνοι. Κάποιος ξεκινάει να πάει σε ένα γλέντι από 

το σπίτι του για να βάλει φασαρία. Αυτό που σας λέω εσείς µπορεί να µου 

πείτε ότι δεν στέκει. 

Ερ. Με σκοπό δηλαδή να βάλει καβγά; 

Κ.Κ. Ναι. Κι όµως ξέρω άτοµα κι ο Νίκος που ασχολείται χρόνια, που µόλις 

ξέρω ‘γω δεις κάποιον στο γλέντι µέσα και λες κατευθείαν «ωχ». Και 

περιµένεις την ώρα και τη στιγµή… 

∆.Ν. … να µπει ο καυγάς. 

Ερ. Έχεις κάποιο συγκεκριµένο περιστατικό, χωρίς να πεις ονόµατα; 

Κ.Κ. Ναι. Παίζαµε µαζί σ’ ένα γάµο µε τον Ρασιδάκη στου Καραπίδη, στο 

Καστέλι πριν δυο χρόνια και ο γάµος έξω τώρα, Νίκο, δυόµισι χιλιάδες 

άτοµα ο γάµος. Και βλέπω ένα άτοµο χωρίς να το γνωρίζω, χωρίς τίποτα 

και κάνω του Ρασιδάκη επειδή είµαστε και κουµπάροι, του λέω: 

«Κουµπάρε αυτός δεν µ’ αρέσει απόψε». Και βγαίνουµε απάνω και παίζοµε 

και σε µια φάση παίζαµε κατά της δώδεκα, µία η ώρα, θωρούµε κάτι 

τραπέζια και γυρίζανε και σηκώνονταν το ‘να τ’ άλλο… Και είναι αυτός κι 

έχει πειράξει τη γυναίκα κάποιου αλλουνού και πάει ο άλλος, ο άντρας της 

ας πούµε και του λέει µε τον όµορφο τρόπο «κάτσε καλά» και του ζήτηξε 
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και το λόγο και καλά γιατί την παντρεύτηκες. ∆ηλαδή από την πείρα σιγά 

– σιγά…  

∆.Ν. Κάνει µπαµ. 

Ερ Ο πατέρας σας, σας έλεγε ας πούµε όταν ξεκινούσατε στα πρώτα σας 

βήµατα κάποιες συµβουλές σχετικά µε τις δυσκολίες; «Πρόσεχε παιδί µου 

µην το κάνεις αυτό και εξάψεις κανέναν»; 

Κ.Κ. Εντάξει, όλα αυτά είναι µέσα στην ανατροφή του κάθε σπιτιού, δηλαδή του 

κάθε παιδιού µάλλον. Το κάθε σπίτι δίνει… αλλά µουσικά ο πατέρας µου 

µπορώ να πω ότι από τη µια δεν µε βοήθησε κι απ’ την άλλη η βοήθειά 

του ήταν τόσο σηµαντική που την είδα µετά από χρόνια. Και τι εννοώ; 

Εγώ ήξερα κι έπαιζα ξέρω ‘γω όλα τα ακόρντα στο λαούτο και δεν ήξερε ο 

πατέρας µου ότι έχω εγώ… ότι έχει ο πατέρας µου παιδί που ασχολείται µε 

λαούτο. Κρυφά πήγαινα µέσα στην κρεβατοκάµαρα να κλειδώσω την 

πόρτα, να δέσω µια µπλούζα στο µανίκι, στο λαούτο να µην ακούγεται. Να 

µη φεύγει ο ήχος και να παίζω τα ακόρντα. 

Ερ. Γιατί αυτό; Νοµίζατε ότι… 

Κ.Κ. Η ντροπή, η ντροπή ήτανε. Ντρεπόµουνα… 

Ερ. Νοµίζατε ότι θα σας αποπάρει; 

Κ.Κ. … ο χαρακτήρας µου… 

Ερ. Τι ντρεπόσασταν, αφού κι εκείνος έπαιζε; 

Κ.Κ. Ντρεπόµουνα… δεν ήθελα να µε βλέπουνε, ήταν τα πρώτα βήµατα, δεν είχα 

βγει σε πάλκο να ξεπάρω ή να δω πως είναι το πάλκο.  

Ερ. ∆εκαέξι χρονών; 

Κ.Κ. Ναι, δεκαέξι χρονώ. Και τι ήθελα να πω, ότι… θυµάµαι µια φορά και είχα 

βάλει, έπαιζα το κοµµάτι «∆ε θέλω µέσα στην καρδιά να βάλω κι άλλο 

πόνο» τότε που το ‘χε γράψει ο Βασίλης ο Σκουλάς στην Κρητική 

Ανθολογία. Το ‘παιζα λοιπόν κι έρχεται ο πατέρας µου µετά που είχα το 

µικρό µου το λαούτο και µου κάνει: «Αντράκι µου, το τραγούδι που παίζεις, 

το κοµµάτι, δεν το παίζεις σωστά. Παρ’ το δίσκο άµα θέλεις, βάλε εσύ να 

το ακούσεις, να το µάθεις εσύ». Λέω «µα δείξε µου το…», µου λέει «εγώ, 

τελείωσα». Η εικόνα που µε είδε ο πατέρας µου να κρατώ όργανο, γιατί 

ήθελε κάποιο κοπέλι, λοιπόν δεν εξανάπαιξε λαούτο αυτός. 
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Ερ. Ποιος είναι ο λόγος; 

Κ.Κ. Ο λόγος είναι ότι ήθελε κάποιο κοπέλι του… 

Ερ. …να συνεχίσει; 

Κ.Κ. …και δεν το ‘κανε ούτε από οικονοµικούς σκοπούς… δηλαδή να πηγαίνει 

στα γλέντια και να αυτό, τίποτα.  

Ερ. Ήτανε επαγγελµατίας; 

Κ.Κ. Ερασιτέχνης αλλά επαγγελµατίας τα παλιά χρόνια όλοι οι ερασιτέχνες 

παίζανε πάρα πολύ…  

Ερ. Ναι. Με ποιους έπαιζε; 

Κ.Κ. Από το χωριό ας πούµε απ’ το Ζαρό, από κει τοπικούς εκεί, ξαδέρφια του.  

Ερ. Με λύρες πάντως. 

Κ.Κ. Ναι. 

Ερ. Να κινδύνεψε η ζωή σας σε κάνα γλέντι; 

Κ.Κ. Ναι. Και τράκαρα και πολλά κι ατύχηµα. 

Ερ. Όχι από τρακάρισµα, να σηκώσει κάποιος όπλο.  

Κ.Κ. Ναι, µε πιστόλι. Σε µια µε τον Καρπουζάκη. Παίζαµε κι ήταν το πάλκο… 

µάλλον όπως ήταν το πάλκο ανάµεσα στο κενό εµένα και του Καρπουζάκη 

έλειπε – συγνώµη για τη φράση – ένα τούβλο απ’ το µαγαζί και τα είχανε 

τότε τα παλιά µαγαζιά και καλά εξαερισµός G παραθυράκι για τα όργανα. 

Και είναι ο άλλος από µέσα ολοµέθυστος, βγάνει το πιστόλι και τον θωρείς 

και κάνει έτσι. «Νταν». Απ’ το παραθυράκι. Ανάµεσα τώρα σε µένα και 

τον Βαγγέλη.  

Ερ. Κι εσείς παίζατε εκείνη την ώρα; 

Κ.Κ. Ναι, παίζαµε. 

Ερ. Και τι κάνατε; Σταµατήσατε. 

Κ.Κ. Εγώ; Εγώ σταµάτησα, δεν ήµουνα εκεί για δύο ώρες µετά. Προσπαθούσα 

να συνειδητοποιήσω αν ζούσα ακόµη. Χάλασε ο γάµος. 

Ερ. Χάλασε ο γάµος; Το γλέντι δηλαδή… 

Κ.Κ. Χάλασε ο γάµος… 

Ερ. Όχι χάλασε ο γάµος… 

Κ.Κ. Χάλασε ο γάµος, χάλασε.  

Ερ. Η νύφη κι ο γαµπρός; 
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Κ.Κ. Χάλασε ο γάµος τέλος. Σε µισή ώρα οι µισοί παίζανε ξυλιές και οι µισοί 

φεύγανε.  

∆.Ν. ∆ιαλύθηκε το γλέντι, το γλέντι. 

∆.Σ. ∆ιαλύθηκε.  

Κ.Κ. Μα κι εγώ κι εσύ να ήµασταν τώρα µέσα, να είχαµε τα παιδιά µας ή την 

οικογένειά µας… θα κάτσεις; ∆εν σε σκοτώσανε µε την πρώτη φορά, να σε 

σκοτώσουν µε τη δεύτερη; 

Ερ. Βέβαια.  

 

 

CD 2  

Ερ. Να κάνω µια τελευταία ερώτηση µόνο στα παιδιά. Κώστα κρατάς το 

λαούτο κι είσαι µόνος κι είσαι σε κέφια. Ποιο τραγούδι θα παίξεις; 

Κ.Κ. Ποιο τραγούδι; 

Ερ. Ναι, ένα. 

Κ.Κ. Είναι αναλόγως σε ποια… 

Ερ. Είσαι σε µια πολύ καλή ψυχική κατάσταση και θες για τον εαυτό σου να 

πεις µόνος σου ένα τραγούδι, ποιο θα πεις; 

∆.Ν. Κι είσαι µοναχός σου; 

Ερ. Μόνος σου. 

Κ.Κ. Τι θα παίξω εγώ; Ένα τραγούδι; Μ’ αρνήθηκες κι υπέγραψες.  

Ερ. Τίνος είναι αυτό; 

Κ.Κ. Του Μουντάκη.  

Ερ. Μάλιστα. Εσύ Βαγγέλη; 

∆.Ε. Αυτό που παίξαµε πάνω.  

Ερ. Ποιο; 

∆.Ε. Γιάντα σωπάς τον πόνο µου. 

Κ.Κ. Ο Μουντάκης παράλειψις, εκτός από τη φωνή που αναφέραµε ότι είχε 

παντρέψει τη φωνή µε το όργανο, πάντρεµα, πιστεύω ότι ήτανε και είναι ο 

µοναδικός ακόµα Gασχέτως ότι ο άνθρωπος έχει φύγει και να είναι ελαφρύ 

το χώµα που τον σκεπάζει G που είχε δώσει τόση µεγάλη σηµασία και 

βαρύτητα στο θέµα στίχου, στο θέµα µαντινάδας. Πιστεύω ότι τις 
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µαντινάδες που έχει προβάλλει ο Μουντάκης… η οµορφιά τση ψυχής του 

πιστεύω ότι είναι η ολοκλήρωση αυτό το πράµα. ∆ηλαδή όταν ακούς 

Γλυκοχαράζει ο αυγερινός µε την πρώτη πρόταση, µε την πρώτη συλλαβή 

τελειώνουν όλα. Εζευγαρώσαν τα πουλιά, Γιάντα σωπάς τον πόνο µου και 

ποιο; Γέµισε ο κόσµος ερωθιές… ∆ηλαδή… 

∆.Ν. Ό,τι και να πεις είναι καταπληκτικό.  

Ερ. Λοιπόν Νίκο… 

∆.Ν. Θα συµπληρώσω. Ρώτησες τον Κώστα αν κινδύνεψε καµιά φορά η ζωή 

του. Το 2002, δεν θα το θυµάται, τώρα θα το θυµηθεί που θα το αναφέρω, 

ήµουνα παρών. Το σχήµα Ρασιδάκης, ο Μανώλης, ο Κώστας ο Καραντινός 

και τα παιδιά του Ρασιδάκη, στις ∆αφνές, στη γιορτή του κρασιού, την 

τελευταία µέρα. Είναι η τελευταία φορά που πήγαν κι αυτοί κι η τελευταία 

φορά που ήµουνα κι εγώ υπεύθυνος της γιορτής, τελευταία µέρα. Ένα 

βράδυ, το τελευταίο βράδυ κατά τις 12:00 η ώρα ζητάει κάποιος ξένος, ένας 

Ρουµάνος, να του παίξει λέει κάτι. Του παίξανε αυτοί το κοµµάτι που 

ζήτησε. Πάει δεύτερη φορά, το ζητά, το ξαναπαίζουνε. Την τρίτη φορά… 

Ερ. Το ίδιο κοµµάτι; 

∆.Ν. Το ίδιο. Την τρίτη φορά βγαίνει λοιπόν στο πάλκο, βάζει το πόδι του πάνω 

έτσι και σηκώνει το παντελόνι και φαίνεται ένα µαχαίρι στην κάλτσα 

µέσα πολύ µεγάλο. Ικανό να επιφέρει ζηµιά. Ο Κωστής λοιπόν του λέει, 

τον πιάνει από το χέρι, από το µπράτσο και του λέει: «Άµε στο καλό γιατί 

έχουµε κι εµείς µαχαίρι. Αν το βγάλεις δεν θα προλάβεις να το 

χρησιµοποιήσεις, θα σε σφάξω». ∆εν χρειάστηκε γιατί εµείς επεµβήκαµε 

και τον πήγαµε στην αστυνοµία, ο άνθρωπος ήταν µεθυσµένος αλλά δεν 

παύει το πρόβληµα να υπήρχε. ∆ηλαδή… 

Ερ. ∆εν τράβηξε µαχαίρι; Το έδειξε όµως. 

∆.Ν. Το έδειξε όµως. Το έδειξε. Απειλή. Το θυµάσαι Κώστα; 

Κ.Κ. Ναι. Κάνεις το χατίρι του. Το κάνεις µια φορά, το κάνεις δυο φορές, το 

κάνεις τρεις φορές αλλά δεν γίνεται όµως και κάθε βράδυ, δηλαδή ο 

ενοχλητικός είναι ενοχλητικός. Είναι εκεί για ένα σκοπό. Ποιο σκοπό; 

Μόνο για φασαρία. ∆εν µπορεί ένας ενοχλητικός να πάει κάπου και να 
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κάτσει µε σταυρωµένα τα χέρια, ήσυχα. ∆ε γίνεται. Κι εδώ δυστυχώς 

είναι…  

Ερ.  Λοιπόν Νίκο ∆ουλουφάκη είσαι ο οργανωτής και όχι µόνο, στη συνέχεια 

και για πολλά χρόνια, ο άνθρωπος που οργάνωνες την γιορτή που 

αναφέρατε, του κρασιού, στις ∆αφνές όπου περνάγανε κάθε µέρα και 

διαφορετικός καλλιτέχνης µπορούµε να πούµε δεκαπέντε – είκοσι 

καλλιτέχνες κάθε χρόνο. Πώς τους είδες σαν ανθρώπους; Αυτούς τους 

καλλιτέχνες της κρητικής µουσικής που καλούσες στην κατάρτιση του 

προγράµµατος, στις συναλλαγές που είχες µαζί τους; Χωρίς να αναφερθείς 

φυσικά σε ονόµατα, δεν µας ενδιαφέρει. 

∆.Ν. Θα πάµε τριάντα χρόνια πίσω. Θα πάµε το 1976 που για πρώτη φορά 

οργανώθηκε η γιορτή του κρασιού. Τα πράγµατα τότε ήταν διαφορετικά 

από ό,τι είναι σήµερα και στην ποιότητα της µουσικής αλλά και στους 

εκφραστές της, στους εκτελεστές, στους δηµιουργούς. ∆ηλαδή ήταν 

περιορισµένοι σε αριθµό αυτοί οι γνωστοί… οι γνωστοί στο ευρύτερο κοινό, 

δηλαδή σε επίπεδο νοµού Ηρακλείου που ήµασταν εµείς εκεί και κατ’ 

επέκταση και στην Κρήτη. Χαρακτηριστικά ήτανε ο Μουντάκης, ο 

Κλάδος, οι Ξυλούρηδες, ο Σκορδαλός, ο Σηφογιωργάκης, ο Σκευάκης ο 

Νίκος, ήταν τα πρώτα ονόµατα τότε. Ο Ροδάµανθος… και υπήρχαν µερικοί 

εκκολαπτόµενοι όπως ο Χαράλαµπος ο Γαργανουράκης, ο Μανώλης ο 

Καρπουζάκης αλλά αυτοί ήταν ακόµη νέοι στην ηλικία. Ήµαστε λοιπόν σε 

µια εποχή που η δικτατορία µόλις είχε πέσει κι ερχόµασταν κι είχε µια 

ανάγκη ο κόσµος να γλεντήσει. ∆εν ήταν γνωστοί, δεν υπήρχε η 

τηλεόραση, το ραδιόφωνο ήταν περιορισµένο και η γιορτή αυτή έδωσε τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους της κρητικής µουσικής να παρουσιάσουν σε 

µεγάλο κοινό το έργο τους. Στο ερώτηµα τώρα του Μανώλη πώς τους είδα. 

Όλους αυτούς που είπα έχουµε συνεργαστεί και σε προσωπικό επίπεδο, 

γνωριζόµαστε προσωπικά δηλαδή. 

Ερ. Πριν από τη γιορτή γνωριζόσουνα µαζί τους; 

∆.Ν. Όχι. Τους περισσότερους όχι. 

Ερ. Εποµένως αρχίζεις να συναλλάσσεσαι µαζί τους πλέον…;  
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∆.Ν. Ναι. Κι επειδή εγώ ήµουνα υπεύθυνος και του καλλιτεχνικού 

προγράµµατος της γιορτής αναγκαστικά έκλεινα µαζί τους τις ηµεροµηνίες 

και ερχόµουνα σε επαφή και πριν από τη γιορτή αλλά και µετά, σ’ αυτό µε 

βοήθησε πάρα πολύ ο Σκορδαλός ο οποίος µου έδωσε οδηγίες και συµβουλές 

όσον αφορά την πρόσκληση των καλλιτεχνών και τις ηµεροµηνίες. Ήταν 

ιδέα του δηλαδή να είναι κάθε µέρα και άλλο καλλιτεχνικό σχήµα, ήταν 

ιδέα του Σκορδαλού, και άλλες ιδέες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι επειδή 

έχουν το έµφυτο ταλέντο είναι… µπορώ να τους χαρακτηρίσω, να τους πω 

ιδιόρρυθµους; Να τους πω έτσι µε ιδιαιτερότητες, να τους πω ότι δεν 

µπαίνουν σε καλούπια του κοινού ανθρώπου. Μπορεί να παρεξηγήσουν ένα 

πράγµα που… για ένα θέµα που για εµάς τους υπόλοιπους δεν υπάρχει 

καθόλου. Ο άλλος δεν θα πειραζόταν καθόλου. Ή να είναι τόσο 

µεγαλόψυχοι για άλλα που να λες «µα τι είναι αυτοί»; Έτσι… καλλιτέχνες 

αυτοί. Έτσι; Πάρα πολλοί, πάρα πολλοί από αυτούς που έχω γνωρίσει και 

αναφέροµαι τώρα και στους συνεργάτες τους, τους λαουτιέρηδες, δεν είναι 

µόνο οι λυράρηδες, είναι κι οι λαουτιέρηδες διότι κι αυτοί είναι ένα κοµµάτι 

του συγκροτήµατος, πολλοί από αυτούς, µάλλον οι περισσότεροι, έχουν 

συνδέσει την καλλιτεχνική αξία µε την προσωπικότητα. ∆εν είναι τυχαίο 

ότι κι ο Μουντάκης κι ο Σκορδαλός ήταν µεγάλες προσωπικότητες. Πέρα 

από την τέχνη τους, πέρα από τη µουσική κατάρτιση, ήταν αξιόλογοι 

άνθρωποι. Πάρα πολλοί κι όχι µόνο αυτοί, πολλοί καλλιτέχνες ήταν έτσι. 

∆εν έχουµε µεγάλα… µεγάλο όνοµα στη µουσική ή λυράρη ή λαουτιέρη 

που να είναι χαµηλής νοηµοσύνης ή έτσι επιπέδου πολιτισµικού ή 

πολιτιστικού. Είναι υψηλού, υψηλού δείκτη όλοι αυτοί τους οποίους εγώ 

γνώρισα.  

Ερ. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες τι νοµίζετε, τι παραξενιές έχουνε;  

∆.Ν. Ο καθένας έχει τώρα τη δικιά του παραξενιά, τι να πω; Να αναφέρω 

πολλές; 

Ερ. Ας πούµε µια παραξενιά εγώ θα έλεγα ίσως που µπορεί να υπάρχει είναι 

ότι µπορεί να πίνουνε κάποιοι. Ή να τους αρέσουνε οι γυναίκες, γιατί όχι; 

Να είναι ευσυγκίνητοι, ας πούµε. 
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∆.Ν. Αυτό νοµίζω ότι είναι ένας µύθος, ότι οι καλλιτέχνες έχουν εξωσυζυγικές 

σχέσεις πολλές… 

Ερ. Όχι, δεν µιλάω για εξωσυζυγικές σχέσεις. Μπορεί να βλέπουν µια γυναίκα 

που χορεύει ωραία κι απλώς να παίζουνε πιο δυναµικά, ας πούµε, πιο 

ροµαντικά. Να εµπνέονται ας πούµε.  

∆.Ν. Αυτά όµως δεν λέγονται, αυτά δεν λέγονται, ναι, δεν τα ‘χω παρατηρήσει. 

∆εν νοµίζω ότι µπορώ να απαντήσω σ’ αυτό. 

Ερ. Ίσως να’ ναι πιο ευαίσθητοι. Και µόνο ότι ασχολούνται µε το όργανο.  

∆.Ν. Ναι. Είναι ευαίσθητοι, ήταν ευαίσθητοι. Και όλους αυτούς που γνώρισα. 

Και µιλάµε ότι όλα τα µεγάλα ονόµατα εκτός από τον Ξυλούρη που δεν 

πρόλαβε να ‘ρθει, όλοι οι άλλοι, µε όλους τους άλλους έχουµε συνεργαστεί.  

Ερ. Την ίδια εποχή τότε τι µαγαζιά υπήρχαν στο Ηράκλειο; 

∆.Ν. Ξεκινήσανε από το ‘69 τα πρώτα κρητικά µαγαζιά. Με τον Γαργανουράκη, 

µε τον Σκουλά, µε τον Ψαρονίκο, τον Ξυλούρη δηλαδή… Ήταν οι πρώτοι 

που ασχολήθηκαν σε µαγαζί. Η µεγάλη άνθηση του κρητικού µαγαζιού 

στο Ηράκλειο άρχισε το ‘71, ‘72. Αποκορύφωµα, δεκαετία του ‘70 ήταν σε 

πλήρη άνθηση. Μιλάµε συγχρόνως να λειτουργούν τουλάχιστον έξι, εφτά, 

οχτώ µαγαζιά µε κρητική µουσική. Καθαρά κρητική µουσική. Γιατί από 

τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 άρχισαν στην κρητική µουσική και έβαλαν 

νησιώτικα, ήταν το πρώτο βήµα για να διασπάσουν την κρητική µουσική… 

ήταν τα νησιώτικα. Και µετά από τα νησιώτικα ήρθε και το µπουζούκι 

που µετά τις 2:00 η ώρα έχουν τα περισσότερα, έχουν τώρα και µπουζούκι. 

Γάµος δύσκολα θα τελειώσει µε κρητική µουσική, τώρα. Θα έχουν κι ένα 

µπουζούκι µε σχήµα να… 

Ερ. Βιολάτορες καλούσατε; 

∆.Ν. Ναι. Βέβαια. 

Ερ. Ποιους; 

∆.Ν. Έχει παίξει ο Αβυσσινός, ο Κωστής ο Βασιλάκης, ο Τσαντάκης. Αυτοί 

τουλάχιστον ήταν στο Ηράκλειο, οι πιο γνωστοί. 

Ερ. Από άλλες περιοχές; 

∆.Ν. Ο Σπανακάκης ο Αριστείδης, τροµερός, Ηρακλειώτης, Σταυρουλάκης 

Γιώργης… αυτός έχει πεθάνει. Αυτοί ήταν οι βιολάτορες του Ηρακλείου. Το 
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Ρέθυµνο δεν είχε βιολάτορες. Ύστερα οι βιολάτορες της Σητείας ήταν 

µακριά και δεν ήταν γνωστοί. Πολύ περισσότερο δε των Χανίων, άγνωστοι 

για εµάς. 

Ερ. Ασκοµαντούρες; 

∆.Ν. Ασκοµαντούρες ναι. Έχει παιχτεί ασκοµπαντούρα για δυο G τρία χρόνια όχι 

όµως σαν αποκλειστικό όργανο της βραδιάς αλλά για µια – δυο, µισή ώρα 

σαν εµφάνιση µόνο να την κάνουµε γνωστή, για να κάνουµε γνωστή την 

ασκοµαντούρα. 

Ερ. Ποιος; 

∆.Ν. Ένας από τα Βορίζα, ο Κώστας πρέπει να τον ξέρει, Φαραγκουλιτάκης. 

Φαραγκουλιτάκης. ∆εν ξέρω αν ζει ακόµα ο άνθρωπος. 

Ερ. Νοµίζω ότι έχει πεθάνει.  

∆.Ν. Ναι, ήταν τότε µεγάλος στην ηλικία. Ασκοµπαντούρα αυτός.  

Ερ. Θιαµπόλι; 

∆.Ν. Και θιαµπόλι, έπαιζε και θιαµπόλι. 

Ερ. Πώς και εσάς σας έδωσαν αυτή την αρµοδιότητα να είστε ο υπεύθυνος για 

τη γιορτή του κρασιού; 

∆.Ν. Κοιτάξτε, οι ∆αφνές είναι κεφαλοχώρι µεγάλο του νοµού Ηρακλείου. Τα 

προKόντα που παράγει είναι σταφίδα, λάδι και κρασί. Το κρασί είναι απ’ τα 

παλιότερα προKόντα που παράγει το χωριό σε µεγάλες ποσότητες και η 

ποιότητά του είναι περίφηµη, ξακουστή. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ερέθισµα 

και δόθηκε αυτή η σπίθα, αυτό το έναυσµα απ’ το κρασί. Και λέω «γιατί 

να µην κάνουµε πολιτιστικές εκδηλώσεις, να προβάλουµε το κρασί, να 

προβάλουµε το χωριό, την κρητική µουσική, τους χορούς, τα τραγούδια»; 

Ερ. Ήσασταν δηµοτικός σύµβουλος; 

∆.Ν. Όχι, υπάλληλος ήµουνα. Υπάλληλος. Εισηγήθηκα στο συµβούλιο και 

απεδέχθη την πρόταση και έτσι επειδή οι άνθρωποι έφευγαν κι ερχόντανε, 

οι άρχοντες κάθε τέσσερα χρόνια αλλάζουν, µοιραία κι αναγκαστικά 

ανέλαβα, όχι χωρίς να το θέλω βέβαια…  

Ερ. Πρωτοβουλία δικιά σας ήταν πάντως να αναλάβετε αυτή την ευθύνη. 

∆.Ν. Ναι. Ε, ναι. Μ’ άρεσε κιόλας, είναι αλήθεια, µ’ άρεσε η κρητική µουσική κι 

ο Βαγγέλης ξεκίνησε από ‘κει. Αυτό ήταν το ερέθισµα. Γιατί δεν ήταν µόνο 
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ότι ασχολήθηκα µ’ αυτά και στο σπίτι, άλλες περιόδους – εποχές του 

χρόνου ήταν συχνές οι επισκέψεις καλλιτεχνών στο σπίτι.  

Ερ. Πληρωνόντουσταν οι οργανοπαίχτες, έτσι δεν είναι; 

∆.Ν. Στην αρχή όχι. Μετά από κάποια χρόνια, ναι. Αλλά συµβολικά.  

Ερ Ποια χρονιά αρχίσατε να οργανώνετε εσείς τη γιορτή του κρασιού; 

∆.Ν. Το 76’, το 1976. 

Ερ. Παλιότερα υπήρχε γιορτή κρασιού; 

∆.Ν. Όχι, όχι τίποτα. 

Ερ. ‘76 µε… 

∆.Ν. Μέχρι και σήµερα. 

Ερ. Εσείς οργανώνετε µέχρι και σήµερα; 

∆.Ν Όχι. Πριν από δυο χρόνια άφησα, εσταµάτησα.  

Ερ. Ποιος είναι υπεύθυνος τώρα; 

∆.Ν. Τώρα είναι υπεύθυνος… µία οµάδα, µια επιτροπή από τον πολιτιστικό 

σύλλογο και τους φορείς του χωριού. 

Ερ. Στην αρχή λοιπόν δεν πληρωνόντουσταν, ερχόντουσταν κι έπαιζαν έτσι; 

∆.Ν. Ναι, οι καλλιτέχνες ερχόνταν έτσι. 

Ερ. Χαρτούρα έπεφτε; 

∆.Ν. Ναι, κι ακόµα πέφτει. 

Ερ. Τώρα πληρώνονται; 

∆.Ν Τώρα πληρώνονται, ναι. 

Ερ. Τα ποσά είναι πολύ ψηλά για ένα µέσο υπάλληλο; Για ένα δάσκαλο, για 

ένα καθηγητή µέσης εκπαίδευσης; ∆ηλαδή θα πάρει το συγκρότηµα τη 

βραδιά χίλια ευρώ; ∆υο χιλιάδες ευρώ;  

∆.Ν. Όχι τόσα. Όχι, όχι. Τώρα εγώ τ’ άφησα όταν ήµουνα υπεύθυνος τα άφησα 

µε 300 ευρώ τη βραδιά, για όλο το συγκρότηµα.  

Ερ. Για όλο το συγκρότηµα.  

Ερ. Ήταν για όλους ίδια η αµοιβή; Για όλα τα συγκροτήµατα; 

∆.Ν. Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Μηδενός εξαιρουµένου. ∆εν µπορούµε εµείς την 

καλλιτεχνική αξία του καθενός να την κρίνουµε και να την αξιολογήσουµε 

µε χρήµα. Έτσι; Όλοι το ίδιο. Το δέχονται οι άνθρωποι, κανείς δεν έφερε 

αντίρρηση, δεν έφερε ποτέ αντίρρηση.  
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Ερ. Καθηµερινές έρχονται και παίζουν ή Σαββατοκύριακα; 

∆.Ν. Αρχίζουµε Παρασκευή ή Σάββατο και τελειώνουµε µετά από δεκαπέντε 

µέρες. 

Ερ. Σεπτέµβρη; 

∆.Ν. Ιούλιο. Αρχές Ιουλίου. 

Ερ. Αρχίζει δηλαδή 4G5 Ιουλίου και πάει µέχρι 25G30; 

∆.Ν. Ναι. Πόσο… δεκαπέντε µέρες. Συνεχώς, κάθε βράδυ.  

Ερ. Και τι; Τρώνε κιόλας; 

∆.Ν. Ναι, κουζίνα. Πλήρη κουζίνα. 

Ερ. Τι έχει; Έχει εισιτήριο; 

∆.Ν. Όχι, δεν έχει εισιτήριο.  

Ερ. Έχει τραπέζια; 

∆.Ν. Τραπέζια, καρέκλες, ναι. 

Ερ. Ο καθένας παραγγέλνει δηλαδή αυτό που θα φάει, αυτό που θα πιει; 

∆.Ν.  Όχι αυτό που θα πιει, το κρασί είναι δωρεάν. 

Ερ. Μάλιστα. Να µη σας κουράσουµε άλλο, ευχαριστούµε πάρα πολύ. Ήτανε 

σηµαντικά όλα αυτά, δεν τα έχουµε ακούσει από κανέναν άλλον. Τιµή µας 

που συνοµιλήσαµε µαζί σας. Ευχαριστούµε πάρα πολύ.  

∆.Ν. Κι εµείς 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


