Συνέντευξη µε τον κ. Καραβυράκη Νικόλαο
Βριλήσσια, οικία κ. Καραβυράκη
23 Φεβρουαρίου 2005
Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη:
Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Φραγκούλης Εµµανουήλ
Ερ.

Κύριε Καραβυράκη θα θέλαµε να µας πείτε καταρχήν, εσείς κατάγεστε
από την Ιεράπετρα;

Απ.

Επισκοπή Ιεράπετρας.

Ερ.

Πώς και ασχοληθήκατε µε τη µουσική; Έπαιζε κανένας στην οικογένεια;

Απ.

Όχι, ο πρώτος ο οποίος έδωσε… έδειξε το δρόµο ήταν ο αδερφός µου.

Ερ.

Μεγαλύτερος;

Απ.

Μεγαλύτερος, ναι. Ήταν ο άνθρωπος που δούλεψε ένα καλοκαίρι και αντί
να πάει να πάρει ένα ποδήλατο, να πάρει οτιδήποτε άλλο προτίµησε να
πάρει ένα όργανο. Όλοι… υπήρχε µια παράδοση στην οικογένεια, µουσική
οικογένεια δηλαδή η µαµά µου τραγουδούσε, ο µπαµπάς µου, τα αδέρφια
της µάνας µου ήταν όλοι… είχαν σχέση µε την βυζαντινή µουσική, ψάλτες
είναι οι περισσότεροι, είχανε µια σχέση µε τη µουσική αλλά κανείς δεν
αποφάσισε να πάρει όργανο. Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο αδερφός µου.

Ερ.

Και τι όργανο πήρε;

Απ.

Πήρε µπουζούκι γιατί αυτή την εποχή ήταν το πιο φτηνό. Και αλλάξαµε
τις χορδές του µπουζουκιού και προσπαθήσαµε να τις κάνουµε λαούτο,
αλλά το παίζαµε σα λαούτο, δεν είχαµε δει κάποιον να παίζει µπουζούκι
στην περιοχή, δεν υπήρχε κανένας να παίζει µπουζούκι. Ήταν ο πρώτος που
δηλαδή… ό,τι µας ήρθε στο µυαλό κι ό,τι βλέπαµε σε κάποιο πανηγύρι που
ερχότανε.

Ερ.

Το όνοµα του αδερφού σας;

Απ.

Μανώλης.

Ερ.

Κι από πού το πήρε το όργανο, το µπουζούκι;

Απ.

Από την Ιεράπετρα.

Ερ.

Υπήρχε εκεί οργανοποιείο;
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Απ.

Όχι, δεν υπήρχε οργανοποιείο, υπήρχε ένας που έφερνε από µπετονιέρες
µέχρι θερµάστρες και µπουζούκια. Ένα από αυτά που έφερε ήταν κι ένα
µπουζούκι. Έµεινε απούλητο γύρω στα τέσσερα 8 πέντε χρόνια. Ήταν
απούλητο στο µαγαζί, δεν το έπαιρνε κανένας και το πήρε ο αδερφός µου.

Ερ.

Κι εσείς; Το βλέπατε και θέλατε να παίξετε;

Απ.

Ναι, ο αδερφός µου λοιπόν ήταν αυτός που έµαθε πρώτος, που έβγαλε ήχο
στα χέρια του, οπότε µόλις άκουσα εγώ ότι έβγαζε τραγούδια τα οποία
ξέραµε ας πούµε Πετραδάκι και τα γνωστά τραγούδια που παίζαν τα
ραδιόφωνα την εποχή και ∆ερµιτζογιάννη τότε που ακουγόταν πάρα πολύ
ο ∆ερµιτζογιάννης στο ραδιόφωνο… µόλις κατάλαβα ότι έβγαζε ήχο λέω
«εδώ κάτι γίνεται» και ακολούθησα το δρόµο του. Ερχόµενος στην Αθήνα
όµως είδα µεγάλους µουσικούς.

Ερ.

Εσείς πόσο χρονών ήσασταν τότε;

Απ.

Έντεκα.

Ερ.

Όταν πρωτοπιάσατε το µπουζούκι µε τις χορδές αυτές;

Απ.

Ναι, ναι, ήταν στα έντεκα. Το αλλάξαµε τώρα, προσπαθήσαµε και είδαµε…
το φτιάξαµε το κούρδισµα να είναι σαν από λαούτο για να µπορούµε να
παίζουµε, να χτυπάµε… µας άρεσε η…ο ήχος του ίσου που κρατούσε το
τέτοιο… οι µπάσο κόρντες που µας άρεσε ο ήχος και προτιµήσαµε να το
κάνουµε λαούτο.

Ερ.

Βιολί υπήρχε τότε στην Ιεράπετρα;

Απ.

Ναι, βιολί υπήρχε πάντα… στο χωριό µου ειδικά είχε πολλά βιολιά και σε
όλη την Ιεράπετρα και στο χωριό µου είχε θυµάµαι εγώ τότε είχε
τουλάχιστον τέσσερα που παίζανε… τέσσερις βιολάτορες.

Ερ.

Ονόµατα θυµάστε;

Απ.

Μπουρνέλης ένας… Σουργιαδάκης, δε θυµάµαι το µικρό του… Μπουρνέλης,
Σουργιαδάκης… ο Μπάλλος που είναι το παρατσούκλι του, δε θυµάµαι το
µικρό του… Φραγκούλης, το θυµήθηκα. Φραγκούλης λοιπόν ή Μπάλλος
και… ∆ε θυµάµαι τον άλλον πώς τον λέγανε…

Ερ.

Αυτοί από πού ήτανε; Από την Επισκοπή;

Απ.

Από την Επισκοπή κι από τα διπλανό χωριό το οποίο ήτανε… είµαστε
σχεδόν ένα… είµαστε ένα χωριό… τρία χωριά σαν ένα.
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Ερ.

Εσείς πώς και δεν πιάσατε να παίζετε βιολί; Θέλατε κάτι να κρατάει το
ίσο;

Απ.

Καταρχήν θεωρούσα ότι ήταν ακριβό το βιολί, δεν µπορούσες να πάρεις
βιολί… νοµίζαµε ότι θα ήταν βιολί. Το θεωρούσα πιο δύσκολο κι έτυχε να
πάρει ο αδερφός µου το µπουζούκι. Αν έπαιρνε βιολί ίσως µάθαινα βιολί.
Έτυχε δηλαδή ήτανε…

Ερ.

Λύρα υπήρχε καθόλου στην περιοχή;

Απ.

Όχι, τη λύρα την είδα µεγάλος, γύρω στα δεκαπέντε µου στο χωριό, στα
δεκατέσσερα µε δεκαπέντε, σε κάποιο πανηγύρι. Θα µπορούσα να πάω
στην Ιεράπετρα να… στο χωριό µου πρώτη φορά νοµίζω ήρθε γύρω στα…
πρέπει να ήµουνα γύρω στα δεκατέσσερα – δεκαπέντε. ∆εκατέσσερω χρονώ
πρέπει να ‘ρθε το… δεν είµαι σίγουρος µπορεί να ‘ναι και δεκατρία. Όχι
αµέσως πάντως, αργότερα.

Ερ.

Λαουτιέρηδες εκεί στην περιοχή υπήρχαν;

Απ.

Υπήρχαν,

ναι.

Υπήρχαν

αλλά

ήταν

πολύ

µηδαµινοί…Ήταν

οι

Μαλλιωτάκηδες, ένας Μαλλιωτάκης Μανώλης απ’ την Καλαµαύκα ο
οποίος έπαιζε λαούτο δεν τον είχα δει ποτέ όµως. ∆εν ήξερα πως παιζότανε
τότε το λαούτο.
Ερ.

Ποιος σας έδειξε έτσι να παίζετε;

Απ.

Τίποτα, µόνοι µας. Καθόλου δεν ξέραµε. Μια φορά θυµάµαι στην
τηλεόραση, όταν πρωτοήρθε η τηλεόραση που έδειξε ένα πρόγραµµα
µουσικό και είδα κάποιον και έπαιζε µπουζούκι, µια ορχήστρα. Κι αφού
είδα ότι έπαιζε µπουζούκι κατάλαβα ότι πιάνεται, ότι έτσι παίζει η µπένα
κι έτσι πρωτάρχισα κι έπαιζα. ∆εν είχα δει ποτέ κανένα. Απλώς βγάζαµε
ήχο, βγάζαµε τραγούδια µαθητικά βέβαια αλλά δεν µπορούσαµε να
µάθουµε σωστά γιατί δεν είχαµε δει κανένα.

Ερ.

Πότε βγάλατε έτσι το πρώτο γλέντι; Πότε νιώσατε ικανός λαουτιέρης;

Απ.

Γλέντι έβγαλα πολύ µικρός, αλλά δεν ήµουνα ικανός. ∆ηλαδή εγώ έπεσα
στην περίπτωση και στην σύµπτωση στο ότι τα µαγαζιά εκείνη την εποχή
θέλανε να δώσουνε ποσοστά στα όργανα και δεν µπορούσαν αρκετοί…
έπρεπε να ήταν τρία άτοµα η ορχήστρα. Κάτω από τρία άτοµα δεν
δικαιολογούσε να δώσει ποσοστό το µαγαζί.
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Ερ.

Ποια χρονολογία έγινε αυτό;

Απ.

Έγινε τέλος της δεκαετίας του ‘70, δηλαδή ‘76, ‘77 αν θυµάµαι καλά
έγινε… κι εγώ την εποχή αυτή είχα έρθει στην Αθήνα κι είχα πάρει το
λαούτο γιατί δούλευα στην Αθήνα, πήρα το λαούτο και απλώς είχα το
λαούτο. ∆εν ήµουνα λαουτιέρης, ίσα 8 ίσα ήξερα πώς κουρδιζότανε.

Ερ.

Πόσο χρονών ήσασταν; ∆εκαπέντε;

Απ.

∆εκαέξι… δεκαπέντε µισό. Οπότε κάποιος µε σύστησε να πάω να παίξω σε
µαγαζί και ποιος ήταν ο πρώτος µου λυράρης; Ο Ζαχαρίας ο
Μελισσανάκης. Μου λέει «πήγαινε εκεί και χρειάζονται έναν λαουτιέρη».
Λέω «εγώ δεν ξέρω λαούτο». Λέει «δεν χρειάζεται να ξέρεις, χρειάζεται να
έχεις λαούτο».

Ερ.

Το ‘77 αυτό;

Απ.

Το ‘77 ναι, το ‘78.

Ερ.

Στην Αθήνα;

Απ.

Στην Αθήνα.

Ερ.

Σε ποιο κέντρο;

Απ.

«Αγρίµια». Το οποίο υπάρχει ακόµα αλλά είναι µε δηµοτικά. Πήγα στα
«Αγρίµια», άνοιξα την πόρτα, του είπα «καλησπέρα σας».

Ερ.

Εσείς είχατε ξαναπαίξει;

Απ.

Ναι, είχα ξαναπαίξει…

Ερ.

… Mε λύρα;

Απ.

Ναι, είχα ξαναπαίξει µε λύρα, γύρω στα δεκατέσσερά µου, γύρω στα
δεκατέσσερα µου, πριν φύγω για την Αθήνα, ένα καλοκαίρι µε πήρε ένας
λυράρης τότε που είχανε ξεκινήσει να έρχονται λυράρηδες στην περιοχή
µας, µε πήρε ένας λυράρης και παίζαµε στα πανηγύρια γύρω στα χωριά
µας, εκεί.

Ερ.

Θυµάστε ποιος ήτανε;

Απ.

Φραγκουλάκης…

Ερ.

Από πού ήτανε;

Απ.

Από το ∆ραπέτι Μεσαράς. Ο οποίος ήταν και η φίρµα τότε της εποχής
εκεί. Αλλά δεν ήξερα να παίζω καθόλου, δεν έπαιζα τίποτα.

Ερ.

Τι έπαιζε αυτός; Συρτά έπαιζε;
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Απ.

Ναι, απ’ όλα ήταν ολοκληρωµένος. Τα πάντα ήξερε.

Ερ.

Κι εσείς;

Απ.

Εγώ συνοδείες έπαιζα, ε ναι, βλέποντας τον πρώτο λαουτιέρη. ∆εν ήµουνα
σαν τον πρώτο λαουτιέρη ο οποίος ήταν εκείνη την εποχή ένας µέτριος
λαουτιέρης δηλαδή από ό,τι µπορώ να φανταστώ τώρα αλλά ήταν ο πρώτος
διδάξας για µένα, ήταν ο πρώτος που είδα.

Ερ.

Ποιος ήτανε; Θυµάστε;

Απ.

∆ε θυµάµαι… ∆ε θυµάµαι το όνοµά του.

Ερ.

Υπήρχε κανένας που θέλατε να µοιάσετε; Κανένας λαουτιέρης που λέγατε
«αχ, να γίνω σαν τον τάδε»;

Απ.

Ναι, ναι. Ο Μαρκοβαγγέλης. Μ’ άρεσε πολύ.

Ερ.

Τον είχατε ακούσει από τηλεόραση;

Απ.

Μόνο από δίσκο. Από δισκογραφία.

Ερ.

Που έπαιζε µαζί µε ποιον;

Απ.

Αυτός έπαιξε… ήτανε της µεγάλης οικογένειας των Μαρκογιάννηδων απ’
το Σπήλι κι είχε παίξει µε όλους φαντάζοµαι, ήτανε και µουσικός εδώ στην
κρατική ορχήστρα έπαιζε κοντραµπάσο εδώ στην Αθήνα… αλλά µου
αρέσανε πάρα πολύ οι συνθέσεις του… είχε καταπληκτικές συνθέσεις και
πρωτοποριακές για την εποχή, ήταν ο πρώτος που αξιοποίησε τις
συγχορδίες λόγω της σπουδής του… ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίησε τις
συγχορδίες ολοκληρωµένες στο όργανο.

Ερ.

Οι υπόλοιποι δηλαδή λαουτιέρηδες τι κάνανε;

Απ.

Οι υπόλοιποι δηλαδή χρησιµοποιούσαν ένα είδος συγχορδιών οι οποίες δεν
είναι άσχετες, είναι, έχει άλλο τρόπο το λαούτο δηλαδή παίζαν τις
συγχορδίες σαν ίσο, κρατάγαν τις βοές. Ο πρώτος που ακούσαµε ας πούµε
συγχορδία ολοκληρωµένη και µου άρεσε εµένα ήταν ο Μακροβαγγέλης. Κι
άλλοι παίζαν τις συγχορδίες… περίπου. Όχι ακριβώς θεωρώ δηλαδή…
δηλαδή και ο Γιάννης ο οποίος ήταν αδερφός του θεωρώ ότι δεν είναι πολύ
καλός στις συγχορδίες του. Ο οποίος είναι καταπληκτικός λαουτιέρης
θεωρώ ότι δεν είναι πάρα πολύ καλός στις συγχορδίες του.

Ερ.

Για να ξαναέρθουµε λίγο στα «Αγρίµια». Πήγατε εκεί πέρα να παίξετε µε
τον Μελισσανάκη. Υπήρχε κι άλλος λαουτιέρης, πρώτος;
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Απ.

Υπήρχε κι άλλος λαουτιέρης ναι… τότε το όνοµα και τώρα ακόµα όνοµα
είναι ο Βαγγέλης ο Τσαφαντάκης… ήταν το δίδυµο Μελισσανάκης –
Τσαφεντάκης τότε ήτανε στην κορφή και τώρα είναι δηλαδή αλλά τότε
ήτανε στην κορυφή.

Ερ.

Κι εσάς πώς σας αντιµετώπισε, έτσι, ένα δεκαπεντάχρονο, δεκαεξάχρονο
παιδί;

Απ.

Με αγάπη, µε πολύ αγάπη και οι δυο τους. Με πολύ αγάπη. Τους αγαπώ
ιδιαιτέρως… βέβαια δεν ήµουν συνδεδεµένος σε µηχανήµατα, δεν είχα
καθόλου καλώδιο, έπαιζα, έτσι, αλλά µετά από δύο µήνες… και τότε
παίζανε όλη τη σαιζόν, παίζανε από Σεπτέµβριο µέχρι και το Πάσχα.
Παίζανε όλα τα συγκροτήµατα. ∆ηλαδή εγώ πήγα γύρω στον Οκτώβρη…
εγώ τον Φλεβάρη… µόνοι τους µου βάλανε καλώδιο. Ήµουνα ήδη…
µπορούσα να συνοδεύσω σαν δεύτερο όργανο. ∆ηλαδή σα δεύτερο όργανο
ήµουνα καλός.

Ερ.

∆ηλαδή είχατε την θέση µόνο για να καλύψετε την τρίτη θέση, έτσι;

Απ.

Ναι, ο λόγος που πήγα στο µαγαζί ήταν για να πάρει ποσοστά η ορχήστρα.

Ερ.

Αλλά δεν είχατε καλώδιο για να ακούγεστε έτσι δυνατά.

Απ.

Όχι, όχι, ο λόγος ήταν… για το χρήµα ήταν το… να πάω να πληρωθεί η
ορχήστρα. Αλλιώς δεν πληρωνότανε, δεν τους δίνανε λεφτά.

Ερ.

Στα πανηγύρια ίσχυε αυτό;

Απ.

Στο πανηγύρι όχι. Όχι. Ακόµα στο πανηγύρι δεν είχανε πάει… τότε
πηγαίναν ακόµη δύο άτοµα στα πανηγύρια.

Ερ.

Θυµάστε ακριβώς πότε βγήκε αυτός ο νόµος, γιατί έχουµε ακούσει πολλές
φορές για αυτό το νόµο ότι έπρεπε να είναι τρία τα όργανα.

Απ.

∆εν ξέρω, δεν ξέρω. Υπολογίζω γύρω στα… για να υποχρεούνται… µπορεί να
βγήκε και νωρίτερα δεν ξέρω αλλά ίσως υποχρεώθηκε τότε να εφαρµοστεί.
∆εν ξέρω. Μπορεί και να υπήρχε ο νόµος αλλά θυµάµαι ότι η αστυνοµία
τους κυνήγαγε. Μάλλον δεν ήθελε δύο άτοµα πάνω στο µαγαζί να παίζουν.
∆εν ξέρω για ποιο λόγο.

Ερ.

Ο Μελισσανάκης δηλαδή παλιότερα δεν είχε δεύτερο λαούτο ή κιθάρα;

Απ.

Όχι, όχι δεν είχε.

Ερ.

Ήταν η πρώτη φορά που χρησιµοποιούσε στο σχήµα τρία όργανα.
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Απ.

Ναι, ναι. Μα θυµάµαι και στην Κρήτη που παίζανε, που παίζαν στο
«Λιµενικό Περίπτερο» παίζαν οι δυο τους. Τσαφαντάκης 8 Μελισσανάκης.
∆εν είχαν τρία όργανα, είχαν δύο. Ήταν η ζυγιά, λύρα – λαούτο, τέλος.

Ερ.

Σε κέντρο είχε ξαναπαίξει ο Μελισσανάκης;

Απ.

Ναι, είχε. Και την προηγούµενη χρονιά έπαιζε εκεί. ∆εν θυµάµαι, δεν
θυµάµαι αν ήταν τρία άτοµα. ∆εν θυµάµαι. Θυµάµαι εγώ πήγα
κατευθείαν, δεν ξέρω αν είχε άλλον.

Ερ.

Μετά πείτε µας λίγο την πορεία σας.

Απ.

Ε, µετά έπρεπε να δουλέψω για να ξαναπαίξω του χρόνου. Γιατί τότε ήταν
και πολλοί επίδοξοι καινούργιοι λαουτιέρηδες που βγαίνανε τότε. Έπρεπε
να µελετήσω που ήταν τότε της σειράς µου ο Μανώλης ο Σαλούστρος, ας
πούµε,

ήταν

και

κάποιοι

άλλοι

λαουτιέρηδες

της

εποχής

που

θεωρούµασταν τα νέα φιντάνια και οι νέοι στο χώρο, οπότε υπήρχε ένας
σχετικός ανταγωνισµός. Ο Μανώλης ήδη τότε ήταν καλύτερος από µένα,
ήτανε καλύτερος από µένα, έπρεπε να δουλέψω αλλιώς δε θα ‘κανα τίποτα.
∆ηλαδή ή θα σταµατούσα ή θα µε είχανε δεύτερο πάντα. Και υπήρχε µια
νοοτροπία του δευτέρου οργάνου ότι – στην Κρήτη και ισχύει ακόµα σε
πολλούς – ότι το να είσαι δεύτερος λαουτιέρης, δεν εννοούµε δεύτερος στην
κατηγορία αλλά ισχύει όµως στην πραγµατικότητα ότι παίρνουν τον
δεύτερο σα µουσικό δηλαδή τους δεύτερους µουσικούς, όχι τους πρώτους,
τους καλούς µουσικούς. Για δεύτερο όργανο παίρνουνε δεύτερους µουσικούς,
ακόµα στην Κρήτη ισχύει αυτό. Λάθος κατ’ εµέ αλλά ισχύει ακόµα σε
πολλά συγκροτήµατα ότι ο δεύτερος λαουτιέρης θα πρέπει να είναι
υποδεέστερος του πρώτου και καλλιτεχνικά αλλά και χρηµατικά. Ε, µετά…
να συνεχίσω για…
Ερ.

Ναι.

Απ.

Μετά έπρεπε να δουλέψω. ∆ούλεψα λοιπόν, το κασετόφωνο… θυµάµαι ότι
είχα χαλάσει δυο κασετόφωνα µπρος πίσω, µπρος πίσω… έγραφα την
βραδιά που παίζαµε και τη µάθαινα απ’ έξω. Την επόµενη βραδιά
ξανάγραφα γιατί είχα την τύχη και την ατυχία να έχω τον Μελισσανάκη
σαν πρώτο λυράρη κανονικά, δεύτερος δηλαδή ήτανε αλλά στην
πραγµατικότητα ήταν ο πρώτος γιατί ήταν ο πρώτος τεχνίτης που
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ουσιαστικά τον µελέτησα ενώ τους άλλους δεν… τον πρώτο δεν πρόλαβα να
τον µελετήσω. Ε, δεν τον άκουσα και πολύ τον πρώτο τόσο…
Ερ.

Ποιος ήταν ο πρώτος;

Απ.

Ο Φραγκουλάκης που λέγαµε δεν ήταν ιδιαιτέρως καλλιτεχνικής αξίας
αλλά ο Μελισσανάκης επειδή είναι από τους καλούς που έχουµε ήδη και
τώρα… τέσσερις 8 πέντε λυράρηδες που έχουµε καλούς στην Κρήτη, κάθε
βράδυ έπαιζε διαφορετικά. ∆ηλαδή είχα γράψει θυµάµαι δέκα κασέτες.
Ποτέ δεν έπαιζε τη σειρά την ίδια που παίζουν οι περισσότεροι. Οι
περισσότεροι ξέρω ότι θα παίξω µε τον τάδε και θα ξέρω ότι αν έχω παίξει
µαζί του θα παίξω εκεί και θα τελειώσω εκεί. Υπάρχει µια… τυφλοσούρτης
ας πούµε… ξέρω πού θα τελειώσει. Αυτός ήτανε από τους λυράρηδες που
φτιαχνότανε µε το παίξιµό του και κάθε βράδυ έβαζε τουλάχιστον τρία
συρτά διαφορετικά στην όλη σειρά που έπαιζε τη συγκεκριµένη. ∆ηλαδή
για να ξεκινήσω στο Πρώτο συρτό θα έβαζε ας πούµε κάθε βράδυ
διαφορετικά πράγµατα. Αυτή την τέχνη την είχανε λίγοι, την είχε ο
Σκορδαλός ας πούµε, την είχε ο Μούντης… ο Μούντης όχι τόσο πολύ, γιατί
είµαι τυχερός να έχω παίξει και µε τον Μούντη… Ο Μούντης όχι τόσο
πολύ… δέκα µέρες έκανα µε τον Μούντη στην Αµερική και τις δέκα µέρες
παίξαµε 99,9 τα ίδια.

Ερ.

Ποια χρονιά;

Απ.

‘88, ’89, πολύ αργότερα. Ο Σκορδαλός είχε όµως αυτό το ταλέντο κι εγώ το
θεωρώ ταλέντο και έµπνευση να παίζει στα συρτά του κάθε φορά να βάνει
και διαφορετικά, ό,τι του ερχότανε. ∆εν ήτανε στάνταρ.

Ερ.

Και για τον λαουτιέρη αυτό πώς του έρχεται; Είναι εύκολο, είναι δύσκολο
να συνοδέψει έναν τέτοιο λυράρη;

Απ.

Για µένα ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν ήξερα’ αρχήν όργανο. ∆εν ήξερα, εγώ
έβλεπα τον πρώτο τι έπαιζε.

Ερ.

Ο πρώτος έπαιζε µελωδία;

Απ.

Όχι πάντα. ∆εν έπαιζε µελωδία γιατί… όχι, δεν έπαιζε µελωδία, ε, και τα
δυο. Γιατί µέχρι τότε παίζανε οι δυο τους οπότε έπαιζε και δάχτυλα και τα
δυο, και τα δυο. Οπότε εγώ έγραφα, είχα γράψει δέκα είκοσι κασέτες είχα
γράψει, µετά το απόγευµα τις µελετούσα. Τις µάθαινα ή… έκανα δέκα
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µέρες να τις µάθω. Τέλος πάντων µέχρι τον Φλεβάρη εγώ ήµουνα καλός
για δεύτερο λαούτο. Μετά το Φλεβάρη ξεκίνησα και µάθαινα και τη
µελωδία, τις µελωδίες στα ίδια τραγούδια, τα µάθαινα και µελωδία. Οπότε
την επόµενη χρονιά εγώ πήγα… τσακωθήκαν αυτοί, θυµάµαι, την χρονιά
αυτή τσακωθήκανε µε τον Τσαφαντάκη και έπρεπε να φύγει αυτός. Έφυγε
λοιπόν και κάποια στιγµή χρειάστηκε να πάω στο σπίτι του και κάναµε
µια πρόβα και µου λέει ε…: «Του χρόνου θα είσαι πρώτος». «Ρε Ζαχάρη…».
«Του χρόνου θα ‘σαι πρώτος». Και από το Πάσχα και µετά µέχρι τον
Σεπτέµβρη έπαιζα γύρω στις δέκα ώρες την ηµέρα θυµάµαι για να είµαι
καλός στο να είµαι πρώτος γιατί υπήρχαν και ανταγωνιστές άλλοι που
παίζανε στο µαγαζί, λαουτιέρηδες καλύτεροι από µένα. Κι έπρεπε να γίνω
καλός για να µπορώ να σταθώ, αυτό.
Ερ.

Μέχρι πότε παίζατε µε τον Μελισσανάκη;

Απ.

Μέχρι το ‘81.

Ερ.

Μετά πήγατε στρατό;

Απ.

Μετά πήγα φαντάρος, ναι, στρατό.

Ερ.

Στο στρατό παίξατε έτσι µαζί µε άλλους λυράρηδες;

Απ.

Στο στρατό έπαιξα… επειδή ήµουν στα Χανιά, έπαιξα µε τον Μπιτζάνη τον
Ευτύχιο, τώρα συχωρεµένο…

Ερ.

Τι έπαιζε αυτός;

Απ.

Βιολί.

Ερ.

Από ποια περιοχή;

Απ.

Αυτός ήτανε…

Ερ.

Ήταν Κρητικός;

Απ.

Ναι, ναι, Μπιτζάνης Ευτύχης, Μπιτζανάκης είναι… του έγινε Μπιτζάνης.
Ήταν απ’ την Κεφάλα θυµάµαι… δεν θυµάµαι το µέρος τώρα που είναι…
Κεφάλα είναι το χωριό του δεν θυµάµαι την περιοχή, κοντά στο Μάλεµε
είναι πάντως… κοντά στο Μάλεµε είναι το χωριό του και τουλάχιστον
είκοσι φορές µέσα στα δυο χρόνια πρέπει να παίξαµε µε τον Κουνέλη, τον
µεγάλο τον Κουνέλη… κι αυτός συχωρεµένος τώρα… ναι, αυτός µου άρεσε
πάρα πολύ.

Ερ.

Πού παίζατε; Μέσα στο στρατό;
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Απ.

Όχι, όχι στα πανηγύρια, στα πανηγύρια.

Ερ.

Παίρνατε άδεια δηλαδή…

Απ.

Έπαιρνα άδεια και πήγαινα εκεί.

Ερ.

Ο Μιχάλης ο Κουνέλης πώς και ήτανε… εσείς πού υπηρετήσατε;

Απ.

Στα Χανιά. Ο Μιχάλης ο Κουνέλης λοιπόν, είχα παίξει για κάποιους
λόγους, είτε πήγαινε ο λαουτιέρης του µε άλλον… αυτός είχε έναν µόνιµο,
δεν θυµάµαι ποιον, τον Καρτσώνη νοµίζω είχε µόνιµο λαουτιέρη που
παίζανε τριάντα χρόνια µαζί, σαράντα χρόνια µαζί. Για κάποιους λόγους δεν
ξέρω µ’ έπαιρνε εµένα µαζί και παίζαµε. Και είδα και το ύφος του, αυτός
ήταν καταπληκτικός. Όπως ξέρετε µπορεί να είναι κι ο καλύτερος
Χανιώτης βιολάτορας που υπήρχε µέχρι τώρα, που άκουσα εγώ. ∆ηλαδή
ανάµεσα στη γενιά του θεωρώ, τον θεωρώ τον καλύτερο.

Ερ.

Ναι. Και µετά τελειώνει το στρατιωτικό κι εσείς ασχολείστε, αποφασίζετε
να ασχοληθείτε επαγγελµατικά µε το λαούτο;

Απ.

Πρέπει να ανέβω στην Αθήνα γιατί η δουλειά µου η πρώτη, ο Ο.Τ.Ε. είναι
στην Αθήνα.

Ερ.

Πότε;

Απ.

Είµαι στον Ο.Τ.Ε. από δεκαέξι ετών. Πρέπει να ξανανέβω στην Αθήνα,
είχα πάει σ’ ένα διάλειµµα του στρατού. Και µετά πάλι ξαναπάω την
επόµενη µέρα πάλι στον Ο.Τ.Ε.

Ερ.

Πώς και θέλατε ας πούµε αυτή τη σταθερή δουλειά; Με το λαούτο µόνο δε
θα τα βγάζατε πέρα;

Απ.

Όχι, είχα φύγει απ’ τον Ο.Τ.Ε. γύρω στη µια φορά, έφυγα στις είκοσι µέρες.
Ήρθε θυµάµαι ο θείος µου στο σπίτι και µου λέει «πως πάει ο Ο.Τ.Ε.»; Και
λέω «ποιος Ο.Τ.Ε.»; Μα λέω «έχω φύγει». «Γιατί έχεις φύγει»; «Γιατί θείε
εγώ παίρνω 3700 το µήνα… τότε το χίλια εννιακόσια εβδοµήντα… αυτή η
ιστορία που λέω έγινε πριν πάω φαντάρος, για να λέω την αλήθεια.
Έπαιρνα το 1978, 3700 (δρχ) το µήνα απ’ τον Ο.Τ.Ε. κι έβγαζα απ' το
λαούτο µε το 20%, 150.000 (δρχ). Όταν το BMW είχε 600.000 και το
διαµέρισµα το τριάρι είχε 1.500.000. Τότε έβγαζα εγώ 150.000 το µήνα µε
το 20%. Οπότε το λαούτο έπαιρνε 40 (%), η λύρα 40 (%) και το δεύτερο
λαούτο 20(%).
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Ερ.

Έτσι πάει πάντα;

Απ.

Ναι, συνήθως πάει έτσι, τώρα έχουν ανεβάσει λίγο το δεύτερο λαούτο αλλά
συνήθως έτσι είναι, σαράντα, σαράντα και είκοσι.

Ερ.

Κι εσείς ως δεύτερο βγάζατε τόσα χρήµατα;

Απ.

Ναι, τόσα… αλλά τα µαγαζιά ήταν γεµάτα, τις καθηµερινές ήταν γεµάτα.
Και τις καθηµερινές ήταν γεµάτα.

Ερ.

Κι αυτός ήταν ο λόγος ας πούµε που…

Απ.

Αυτός ο λόγος… έφυγα απ’ τον Ο.Τ.Ε. γιατί µου άρεσε πάρα πολύ η
µουσική, δεν µπορούσα και µαγαζί και τη σχολή το απόγευµα που
πήγαινα.

Ερ.

Τι σχολή;

Απ.

Ε, σχολή των ψυκτικών πήγαινα για να βγάλω το σχολείο για να µείνω
στον Ο.Τ.Ε. αλλιώς δε θα ‘µενα. Κι έπρεπε να το βγάλω και µε 18…

Ερ.

Και το βγάλατε;

Απ.

Ναι, ναι. Το έβγαλα µε 18 για να µπορώ να µείνω.

Ερ.

Και πώς και ξαναγυρίσατε στον Ο.Τ.Ε.; Με την πίεση του θείου σας;

Απ.

Ο θείος µου, µου είπε «γιατί, γιατί δεν πας στον Ο.Τ.Ε.»; Λέω «γιατί το
και το θείε». Και µ’ έδειρε… βέβαια καλό µου ‘κανε. Τελικώς µου ‘κανε
καλό γιατί ανατραπήκανε οι… τα πράγµατα ανατραπήκανε. Τα χρήµατα
λιγοστέψανε στο… πολύ σαν µουσικός και µεγαλώσανε του Ο.Τ.Ε. Εντάξει,
µεγαλώσανε. Σε εισαγωγικά.

Ερ.

Πότε αρχίσατε να παίζετε σαν πρώτο λαούτο;

Απ.

1978, ‘79, ‘79, ναι. Παράλληλα όµως κι οι δουλειές κι ο κόσµος λιγόστευε
απ’ τα µαγαζιά. Άλλαξε ο τρόπος διασκέδασης, αλλάζει σιγά 8 σιγά κατά
την άποψή µου αλλάζει ο τρόπος διασκέδασης, γίνονται άλλα µαγαζιά,
άλλος τρόπος, ήρθε η τηλεόραση, δεν ξέρω, πολλά πράγµατα έρχονται κι
αλλάζει ο τρόπος, σφίγγει ο κόσµος στα χρήµατα, δεν ξέρω τι γίνεται και
σιγά 8 σιγά ο κόσµος αποµακρύνεται από τα κρητικά µαγαζιά, οι παρέες
δηλαδή, δεν ξέρω τι φταίει ή µάλλον έχω άποψη γι’ αυτό, αργότερα θα το
πούµε. Οπότε λιγοστεύουν και τα λεφτά. Βλέπω λοιπόν ότι είναι καλή… ο
συνδυασµός…

Ερ.

Από πότε είδατε αυτή την αλλαγή από το…
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Απ.

Από το ‘81 και µετά σιγά 8 σιγά κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Μέχρι
και τώρα. Είναι χειρότερα. Λοιπόν, άλλοι λένε το ’90, άλλοι λένε το ’85.
Από το ‘81 και µετά, ‘82 και λοιπά αρχίζει σιγά 8 σιγά και… Εγώ βέβαια,
τα λεφτά εκεί επειδή ήτανε καλός λυράρης αυτός, µέχρι και το ‘81
πηγαίναµε πάρα πολύ καλά. Έπαιρνα περίπου τα λεφτά αυτά που λέµε, δεν
είναι; Ίσως και παραπάνω, έτσι δεν είναι; Αυτό που λέµε ανέβηκα σε
ποσοστό, έπαιρνα και παραπάνω. Θυµάµαι όµως ότι ήρθε κι ένα άλλο
όργανο. Ήµαστε τέσσερις τότε. Θυµάµαι ήρθε και µια κιθάρα πρέπει να
ήρθε κι ένας άλλος τραγουδιστής. Μάλλον τότε που τραγουδούσε γιατί µε
τους τρεις δεν τραγουδάει σηµειωτέον ο λυράρης δεν τραγουδάει, παίζει
µόνο λύρα.

Ερ.

Εσείς τραγουδούσατε στο κέντρο;

Απ.

Εγώ πολύ λίγο. Το βασικό ρόλο τον είχε το άλλο παιδί.

Ερ.

Και µετά απ’ τον Μελισσανάκη συνεργαστήκατε µε άλλους λυράρηδες;

Απ.

Μετά λοιπόν πήγα φαντάρος. Στο γυρισµό, γυρνούσα από φαντάρος… µια
ηχογράφηση που έπαιξα στης Τασούλας τον δίσκο και του Στρατή, τον
πρώτο δίσκο που έγινε το ‘85… θέλανε ένα καλό λαούτο να παίξει σαν σόλο
όργανο µες στο δίσκο.

Ερ.

Εσείς είχατε κάνει όνοµα;

Απ.

Ναι, είχα κάνει τότε όνοµα, ε, µε πρότεινε κάποιος εκεί να πάω να πάω
στην ηχογράφηση, στο στούντιο την οποία την είχε ο Σαµπαζιώτης ο
λεγόµενος, είχε κάνει τη δουλειά, θα έκανε τη δουλειά, ο πρώτος διδάξας
στην κιθάρα θεωρώ στην κρητική µουσική, στον τρόπο δηλαδή παιξίµατος
που παίζονται οι κιθάρες στο δυτικό τρόπο επάνω, έτσι, στη λύρα απάνω
ήταν ο πρώτος διδάξας στους µουσικούς στην Κρήτη, στους κιθαρίστες.
Αυτόν βλέπανε και µάθανε όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή και ακόµα
κουβεντιάζεται το όνοµα του Σαµπαζιώτη. Ο Σαµπαζιώτης ήτανε ένας
καλός µουσικός, µουσικός χρόνια συνεργαζόµενος µε τον Μαρκόπουλο. Στα
δηµοτικά ήταν πάρα πολύ καλός. ∆ηλαδή τσάµικα, καλαµατιανά τα έπαιζε
µε το ύφος που το παίζαν οι δηµοτικοί. Και στα κρητικά βρήκε το ύφος που
έπρεπε. Βρήκε το ύφος που έπρεπε να ακολουθούν τη λύρα κι από κει και
πέρα όλοι οι µουσικοί, Παπουτσάκηδες που θεωρείται από τους πολύ
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καλούς µουσικούς είναι παιδί πνευµατικό, µουσικό, πώς να το πεις, του
Σαµπαζιώτη. Όλοι οι υπόλοιποι. Κι οι υπόλοιποι, βλέπουν τον
Παπουτσάκη πώς παίζουνε, ακόµα τώρα. Ε, ο Παπουτσάκης λοιπόν είναι
παιδί καλλιτεχνικό του Σαµπαζιώτη. Ο Σαµπαζιώτης λοιπόν έκανε τη
δουλειά της Τασσούλας και του Στρατή, γνωρίστηκα µέσω τρίτου εγώ µε
τον Σαµπαζιώτη…
Ερ.

Ποιου Στρατή;

Απ.

Του Μαµαλάκη το δίσκο µαζί µε της Τασσούλας, της συζύγου του, της
Τασσούλας… πήγαµε στο στούντιο, κάναµε το δίσκο κι εκείνη την εποχή ο
Γαργανουράκης τσακώθηκε µε τον Καδιανό. Ο Γαργανουράκης εκείνη την
εποχή είχε πάρει τα «Αγρίµια».

Ερ.

Έπαιζε εκείνος τώρα στα «Αγρίµια».

Απ.

Έπαιζε στα «Αγρίµια». Είχε γίνει µια ιστορία και κλείσαν το µαγαζί για
ένα χρόνο στα «Αγρίµια», δυο χρόνια… δεν θυµάµαι, και το µαγαζί το πήρε
ο Γαργανουράκης. Μάλλον του το δώσαν του Γαργανουράκη το µαγαζί για
να ξεπλύνει ένα κακό όνοµα που είχε κάνει το µαγαζί. Το πήρε λοιπόν ο
Γαργανουράκης το µαγαζί και πρώτο λαουτιέρη είχε τον Καδιανό, τον
µεγάλο λαουτιέρη, κι αυτόν συγχωρεµένο. Πότε θα µας λένε κι εµάς
συχωρεµένους; Όλο για συχωρεµένους είπαµε.
(Γελάει)
Οπότε την εποχή που είµαι εγώ στο στούντιο και γράφω τέτοιο, εκείνη
την εποχή τσακώνονται ο Καδιανός µε τον Γαργανουράκη και δεν έχει
λαούτο ο τέτοιος… Ο Σαµπαζιώτης είναι λοιπόν είναι κιθαρίστας του
Γαργανουράκη. Παίζουνε λοιπόν στο δίσκο… προτείνει στον Γαργανουράκη
να παίξουµε µαζί. Και παίζω, ξεκινώ τη συνεργασία του Γαργανουράκη το
1985.

Ερ.

Και παίζετε και σε µαγαζιά;

Απ.

Ναι, µα όταν σου λέω συνεργασία εννοούµε σε µαγαζιά, στα «Αγρίµια»,
όχι στο δίσκο. Στα «Αγρίµια». Αφού παίξαµε στα «Αγρίµια» και
δεθήκαµε…

Ερ.

Πόσα χρόνια;
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Απ.

Ε, στα «Αγρίµια» παίξαµε ένα χρόνο, ένα χρόνο γιατί µετά του το πήρανε
το µαγαζί. ∆ύο χρόνια, λάθος. Παίξαµε δύο χρόνια.

Ερ.

Μέχρι το ‘87 ας πούµε. Ήσασταν το πρώτο λαούτο;

Απ.

Το πρώτο, ναι. Από τότε και µετά µιλάµε µόνο για πρώτο. Έτσι δεν είναι;
Από τότε.

Ερ.

∆εύτερο είχε;

Απ.

∆εύτερο είχε κιθάρα και λαούτο τον ∆ηµήτρη τον Σκουλά.

Ερ.

Τέσσερις;

Απ.

Ναι. Ο ∆ηµήτρης ο Σκουλάς επειδή ο τέτοιος ήταν τότε και
επιχειρηµατίας είχε και το µαγαζί µαζί πότε κατέβαινε πότε ανέβαινε στην
ορχήστρα απάνω… είχε τον τραγουδιστή τον Σκουλά τον ∆ηµήτρη, ο
Μπάµπης πάλι ήταν φωνή, κιθάρα ο Σαµπαζιώτης κι εγώ το λαούτο, το
πρώτο, το σόλο.

Ερ.

Πότε αρχίσατε έτσι να µπαίνετε στις επιχειρήσεις;

Απ.

Λοιπόν, µετά από πολλά χρόνια κι αφού οι δουλειές λιγοστεύουνε,
συνεχίζουν και λιγοστεύουνε…

Ερ.

Βλέπετε δηλαδή ότι ο κόσµος φεύγει από τα κέντρα έτσι δεν έχει το…;

Απ.

Ναι, µα πλέον είναι πολύ λίγοι εκτός κι αν είσαι… τώρα δυο τρία άτοµα
είναι που τραβάνε τον κόσµο να ‘ρθούνε στην Αθήνα δηλαδή δυο τρία
άτοµα θα… έχουνε κόσµο…

Ερ.

Ποια είναι αυτά κατά τη γνώµη σας;

Απ.

Είναι ο Ζερβάκης ο γνωστός που ακούγεται, ένα άλλο είδος κι ένα άλλο
ύφος στη κρητική µουσική και τραβάει τους νέους. Είναι δυο τρία άτοµα οι
οποίοι έχουν αλλάξει ύφος και στιλ και για κάποιους λόγους τραβάνε τον
κόσµο.

Ερ.

Αυτοί τώρα δηλαδή γεµίζουν τα µαγαζιά;

Απ.

Γεµίζουν τα µαγαζιά. Ειδικά ο Ζερβάκης και το µεγαλύτερο µαγαζί το
γεµίζει. Μέχρι και τώρα που µιλάµε µπορεί να γεµίσει το Σάββατο και δυο
φορές και τρεις φορές το µαγαζί, να φύγει ο κόσµος, να ξαναγεµίσει, αν έχει
χορό δηλαδή θα φύγει ο κόσµος, θα ξαναγεµίσει, µπορεί να ξαναγεµίσει και
δυο φορές. Και θα παίξει από τις δώδεκα µέχρι τις οκτώ το πρωί, µέχρι τις
εννιά. Ωράρια εξωφρενικά γι’ αυτό λέµε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος της
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διασκέδασης, δεν…ο κόσµος, οι οικογενειακές παρέες δεν πάνε πλέον εκεί,
έτσι δεν είναι; Είναι ένα είδος πώς να το πω; Σκυλάδικο. Ο τρόπος που
λειτουργεί το σκυλάδικο την εποχή… µέχρι τώρα, έχουνε πάρει πράγµατα
από ‘κει και ο τρόπος διασκέδασης που… ο τρόπος που διασκεδάζουν τον
κόσµο. ∆εν ξέρω, για κάποιους λόγους ο κόσµος πάει. Αφού ο κόσµος πάει,
πάει να πει ότι είναι καλός για αυτούς.
Ερ.

Θα µας πείτε σε λίγο τις διαφορές ας πούµε που βλέπετε ότι αλλάξαν τα
µαγαζιά αλλά να µείνουµε λίγο στο θέµα το επιχειρηµατικό.

Απ.

Στο επιχειρηµατικό. Λοιπόν, για κάποια στιγµή σκέφτηκα να σταµατήσω
να παίζω στα µαγαζιά κι ο λόγος ήταν ότι τα εξωφρενικά ωράρια.

Ερ.

∆ηλαδή µέχρι ποια ώρα παίζατε;

Απ.

Έξι το πρωί, εφτά το πρωί.

Ερ.

Το ‘85, ‘87;

Απ.

Όχι, όχι. Παρότι…κι εκεί τότε υπήρχε µια εποχή που ήταν το ωράριο
καθορισµένο δύο τις καθηµερινές και τρεις 8 τρεισήµισι τα Σάββατα, ναι.
Κάποιες στιγµές που το ωράριο ήταν ελεύθερο δεν πήγαινε παραπάνω από
τις τέσσερις η ώρα, θυµάµαι. ∆εν πήγαινε, σπάνια να τύχει µια φορά να
δεις µια καλή παρέα, να κάτσεις, αν ξε… σπάνια. Ο κόσµος τα τελευταία
χρόνια θα φύγει να πάει 12:00 η ώρα στο µαγαζί.

Ερ.

Όταν λέµε τα τελευταία χρόνια ποια εννοούµε;

Απ.

∆έκα χρόνια.

Ερ.

Τα τελευταία δέκα.

Απ.

Ναι, δέκα χρόνια. Απ’ τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος
διασκέδασης.

Ερ.

Κι εσείς γιατί σκεφτήκατε να αφήσετε το λαούτο; ∆εν ήταν κάτι που το
θέλατε;

Απ.

Το θέλω το λαούτο, ναι αλλά όµως, πάλι θα ήµουνα στη µουσική µέσα.
Έτσι είχα σκεφτεί. Πάλι θα ήµουνα στη µουσική µέσα.

Ερ.

Με ποιον τρόπο;

Απ.

Μπορεί σαν µαγαζάτορας. Είχα σκεφτεί πολλά πράµατα δηλαδή είχα
σκεφτεί εάν έπιανα λεφτά απ’ το µαγαζί είχα σκεφτεί πολλά πράγµατα να
κάνω. ∆ηλαδή τι είχα σκεφτεί; Επιχείρηση, δισκογραφία µαζί, µια
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επιχείρηση, δισκογραφία και διαφήµιση. Είχα σκεφτεί και τα τρία µαζί να
τα κάνω. ∆ηλαδή µε λίγα λόγια θα µπορούσα σαν µαγαζάτορας να… αυτούς
τους καλλιτέχνες που θέλω να τους προωθώ κάνοντάς τους ή δίνοντάς τους
τραγούδια δικά µου, και δικά µου, δισκογραφία αλλά και παράλληλα τι
εννοώ διαφήµιση; Είχα σκεφτεί και ραδιοφωνικό σταθµό, ας πούµε. Είχα
πάει πολύ µακριά.
Ερ.

Να γίνετε δηλαδή και ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθµού;

Απ.

Ναι, ναι µε λίγα λόγια, ναι. Μπορεί να µην ήµουν ιδιοκτήτης, µπορεί να
ήµουν συνιδιοκτήτης ας πούµε, ξέρω ‘γω κάπως είχα σκεφτεί, είχα σκεφτεί
µια λύση τριπλή για να µπορεί ένας καλλιτέχνης να προχωρήσει. ∆εν
γίνεται να είσαι καλός καλλιτέχνης και να προωθείς το προPόν σου και να
διαφηµίζεσαι, όλα αυτά µαζί δεν γίνονται, θεωρώ ότι δεν γίνονται. ∆ηλαδή
ένας καλλιτέχνης… ένα απ’ τα τρία καµιά φορά απ’ τα δύο υστερεί. Σ’ ένα
θα’ ναι καλός. Θα ‘ναι καλός σ’ ένα απ’ τα δύο. Σπάνια θα ‘ναι και στα δύο.
Λίγοι είναι αυτοί. Ξέρω κάποιους που είναι και στα δύο, που είναι και
καλοί τραγουδιστές και µπορούν και πουλούν και τον εαυτό τους καλά.
Ενώ υπάρχουν εξίσου καλοί, καλύτεροι, πολύ καλοί και δεν µπορούν να
πουλήσουν, δηλαδή δεν ακούγονται. Άρα τι φταίει; Αυτό το πράµα φταίει,
θεωρώ εγώ. Ότι δεν µπορούν να πουλήσουν τον εαυτό τους. Ή πρέπει να
αποκτήσουνε µάνατζερ όπως αποκτούν οι καλλιτέχνες του έντεχνου
τραγουδιού που έχουν όλοι µάνατζερ, όλοι έχουν µάνατζερ. ∆εν ασχολούνται
καθόλου µε την προώθησή τους. Θα τους πούνε πότε να πάνε στην
τηλεόραση, θα τους πούνε πότε θα πάει στο περιοδικό, θα τους πούνε πότε
θα πάει φωτογράφηση, θα τους κλείσουν στο τάδε µαγαζί, θα τους
κλείσουν συνέντευξη µε την Μπίλιω, θα τους κλείσουνε… Έτσι δεν είναι;
Όλοι. Αυτό είναι κανονισµένο απ’ τους µάνατζερ. Ποιος το κάνει από µας;

Ερ.

Ποια χρονιά λοιπόν έτσι τα σκεφτήκατε όλα αυτά; Περίπου.

Απ.

Τώρα έχουµε 2005, ε, ξέρω ‘γω, το ‘99 ή το 2000, δεν θυµάµαι. ∆ηλαδή
πριν δυο χρόνια που σταµάτησα το µαγαζί, πριν δυο χρόνια, άρα 2000 8
2003 έγινα µαγαζάτορας, λοιπόν 2000…

Ερ.

Μέχρι το 2003;

16

Απ.

Ναι. Ξαφνικά λοιπόν ενώ πέρασα µια βραδιά απ’ τη γοργόνα, το ‘χε ο φίλος
µου…

Ερ.

Τότε εσείς πού παίζατε, µέχρι το 2000;

Απ.

Γύριζα από ‘δω. Ναι, κάνα δυο χρόνια είχα να παίξω σε µαγαζί, κάνα χρόνο
είχα παίξει σε µαγαζί και που έπαιζα για ε, κανά µήνα τα βαρέθηκα.
Βαρέθηκα τον τρόπο διασκέδασης το σηµερινό.

Ερ.

Για να καταλάβω, εσείς παίζατε µε τον Μπάµπη τον Γαργανουράκη µέχρι
το ‘85…

Απ.

Ναι κι ακόµα συνεχίζω να παίζω…

Ερ.

Όχι σε µαγαζί έτσι συστηµατικά.

Απ.

Ναι, ναι κατά διαστήµατα, όχι µόνιµα. ∆ηλαδή έπαιξα και µε τον Σκουλά
το Βασίλη, έπαιξα και µε τον Πολυχρονάκη τέσσερα χρόνια 8 πέντε, τον
Αλέκο αλλά και µε τον Μπάµπη. ∆ηλαδή είχα, δεν σταµατήσαµε…

Ερ.

Αλλά δεν ήσασταν σε ένα κέντρο όπως παλιά.

Απ.

Όχι, όχι δεν ήµασταν σε κέντρο γιατί ο Μπάµπης έφυγε για την Αθήνα
και πήγε στην Κρήτη. Έχει φύγει τώρα δέκα χρόνια, δέκα 8 δεκαπέντε
χρόνια έχει φύγει απ’ την Αθήνα. Οπότε µοιραίως το µαγαζί της Αθήνας…
ήταν δύσκολα για το…

Ερ.

Στα «Αγρίµια»;

Απ.

Ή στα «Αγρίµια» και σ’ άλλα µαγαζιά… πήγαµε και σ’ άλλου είδους
µαγαζιά που τραγουδούσε έντεχνα τραγούδια τα περισσότερα, δηλαδή δεν
ήταν καθαρά κρητικό.

Ερ.

Εσείς έτσι σε ποια κρητικά µαγαζιά έχετε παίξει;

Απ.

Σε όλα στην Αθήνα έχω παίξει, σε όλα.

Ερ.

∆ηλαδή;

Απ.

Στο «Ζορµπά», στο «Κονάκι», στον «Οµαλό», στο «Κρήτη» και σ’ άλλα
µικρότερα που κατά καιρούς έχω σταµπάρω, κάτι άλλα µαγαζιά τα οποία
είναι ψησταριές και κρητικό µαγαζί, ανάµεσα σε ψησταριές και κρητικό
µαγαζί.

Ερ.

Τώρα σε όλα αυτά τα µαγαζιά που παίζατε ήτανε οικογενειακές παρέες
ερχόντουσαν ας πούµε…

Απ.

Παλιά ήτανε οικογενειακές παρέες, ναι.
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Ερ.

Και πότε άλλαξε αυτό;

Απ.

Θεωρώ τα τελευταία δέκα χρόνια ίσως και παραπάνω, δώδεκα µε δεκαπέ…
από δεκαπέντε χρόνια και πάνω, σιγά – σιγά υπήρχε µια αλλαγή, φύγανε ο
κόσµος, µεγάλωσε κι ο κόσµος, πιστεύω εγώ, της γενιάς που ήρθε από την
Κρήτη οι τελευταίοι, φύγανε η γενιά αυτή και τα παιδιά τους δεν µπορεί
να είναι τα ίδια µε τους γονείς. Έχουν δει και άλλα, έχει αλλάξει κι ο
τρόπος και το ύφος, δεν έχουν τα ίδια βιώµατα που έχει ο µπαµπάς ή η
µαµά και σιγά – σιγά αλλοιώνεται και θα αλλοιώνεται ακόµα. Μπορεί να
είµαστε οι τελευταίοι που κρατάµε αλλά πλέον δεν κρατάµε. Έχω την
εντύπωση ότι προσπαθούµε, µιλάω για την Αθήνα πλέον έτσι δεν είναι;
Προσπαθούµε να κρατήσουµε κάτι το οποίο δεν γυρνάει, ανεπιστρεπτί δεν
γυρνάει πίσω.

Ερ.

Παλιά ας πούµε τρώγανε κιόλας στα κέντρα µέσα;

Απ.

Ναι, ναι, και τώρα καλά και τώρα τρώνε, και τώρα τρώνε συνήθως στις
συνεστιάσεις, ξέρεις τώρα, των συλλόγων. Πάντα ναι, ο σύλλογος του
χωριού κι όσο πάει αυτό το πράµα λιγοστεύει, δηλαδή θυµάµαι παλιά ότι
είχε πεντακόσια άτοµα το τάδε χωριό και τώρα δεν πάνε ούτε εκατόν
πενήντα. Ούτε εκατό, κι αυτό µε παρακάλια. Με παρακάλια, δηλαδή είναι
υποχρεωµένοι, δηλαδή υποχρεώνεται ο πρόεδρος του συλλόγου σε κάποιους
ανθρώπους για να φέρει κόσµο. «Έλα Νίκο, έλα σε παρακαλώ στο σύλλογο,
έλα στο χωριό στο σύλλογο, φέρε µωρέ και δέκα άτοµα». Θα φέρει και δέκα
άτοµα. Ενώ παλιά περίµενε πότε θα γίνει ο χορός του χωριού του να πάει.
Τώρα θα πάει να παρακαλέσει και τους γειτόνους και τους φίλους για να
φέρει κόσµο για να φανεί ότι ο σύλλογος δεν πεθαίνει ενώ είναι όλοι οι
σύλλογοι προς διάλυση.

Ερ.

Τότε παίζανε οι λυράρηδες ας πούµε τόσο µακρύ χρονικό διάστηµα;

Απ.

Όχι, όχι πιο νωρίς. Τότε ξεκινούσαν απ’ τις 9:00 – 9:30.

Ερ.

Όχι, µιλάω για µήνες, δηλαδή µας είπατε προηγουµένως ότι παίζανε ξέρω
‘γω πέντε – έξι µήνες.

Απ.

Ναι, ναι τώρα έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει. Από τότε που το µαγαζί, το
«Κονάκι» το πήρανε οι χορευτές, οι πρώην χορευτές, οι Σταυρακάκηδες από
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τότε άλλαξε το ύφος διασκέδασης των Κρητικών της Αθήνας. Άλλαξε
τελείως.
Ερ.

∆ηλαδή; ∆εν το κατάλαβα αυτό.

Απ.

∆ηλαδή µέχρι πριν πάρουν το µαγαζί…

Ερ.

Ποιο µαγαζί;

Απ.

Το «Κρητικό Κονάκι» το οποίο είναι στην Πειραιώς, µέχρι τότε οι
λυράρηδες ξεκινούσαν το Σεπτέµβριο και τελειώνανε το Πάσχα. Η
διασκέδαση ήτανε περίπου η ίδια µε παλιά, δηλαδή θα βγαίνανε περίπου
9:30 – 10:00 η ώρα, µε την ησυχία τους, δε θα υπάρχει το ένα τραγούδι
πίσω απ’ τ’ άλλο όπως πάνε στα µαγαζιά τα λαPκά που δεν υπάρχει
διάλειµµα… δεν υπάρχει διάλειµµα. Οπότε θα ξεκινήσεις 11:30 η ώρα το
πρόγραµµα και θα τελειώσεις 4:00, το ένα τραγούδι πίσω απ’ το άλλο. ∆εν
υπάρχει δηλαδή… υπήρχε µια παρέα µε τους λυράρηδες. Έπινε ο λυράρης
την ρακή του, «στην υγειά σας», θα κατεβεί για λίγο στο τέτοιο, θα
ξανανέβει, σαν να ήταν περίπου, είχανε µεταφέρει το ύφος του πανηγυριού
απ’ το χωριό, το είχανε µεταφέρει στην Αθήνα. Περίπου. Όσο είναι δυνατόν
να µεταφερθεί µια πλατεία του χωριού σ’ ένα κρητικό µαγαζί. Αλλά το
είχαν µεταφέρει περίπου το ίδιο, δηλαδή δεν ήτανε το ένα τραγούδι πίσω
απ’ το άλλο. Υπήρχε µια επικοινωνία του λυράρη.

Ερ.

Τι ώρα ξεκινούσανε;

Απ.

Γύρω στις 9:30 το χειµώνα πιστεύω εγώ αν θυµάµαι καλά και τελειώνανε
2:30, 3:00, 4:00, 3:00 η ώρα…

Ερ.

Και ξηµέρωνε ας πούµε;

Απ.

Ναι, µετά φεύγανε ο κόσµος για να πάνε στη δουλειά το πρωί. Εντάξει, το
Σαββάτο θα µπορούσε να πάει και 4:00, ξέρω ‘γω. Τώρα µιλάµε για 9:00.

Ερ.

Και τι έγινε από τότε που πήραν το «Κρητικό Κονάκι» οι Σταυρακάκηδες;

Απ.

Από τότε, δεν ξέρω γιατί, είχαν κι ένα θείο, ένα θείο οι οποίοι… χρόνια είχε
σκυλάδικο αυτός, τον Μηνά τον Σταυρακάκη όπου υπήρξε και µερακλής
και έχει τραγουδήσει και στου Ξυλούρη σε πολλούς δίσκους παλιούς µέσα…
ο οποίος και αυτός επιχειρηµατίας, Μηνάς νοµίζω τον λένε… Μηνάς
Σταυρακάκης, ναι, ο οποίος είχε χρόνια µαγαζάτορας και χρόνια
επιχειρηµατίας λαPκών, λαPκού τραγουδιού σε εισαγωγικά, τα περισσότερα
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βέβαια… είχε και ποιοτικούς κατά καιρούς… τους εµπορικούς, τι ποιοτικούς
και… όποιος ήταν εµπορικός κι όποιος βόλευε στο µεροκάµατο, τον έπαιρνε.
Νοµίζω ότι πρέπει να του ‘δωσε φώτα. Υπολογίζω. Τους έδωσε φώτα και
κάθε δύο µήνες ή κάθε µήνα ή κάθε είκοσι µέρες ο λυράρης αλλάζει µε
αποτέλεσµα να φέρνει τον κόσµο του ο λυράρης στις είκοσι µέρες να τόνε
δει, να µας τελειώσει, να φύγει αυτός, να έρθει ο επόµενος, να ξαναφέρει τον
κόσµο του σε είκοσι µέρες ενώ ο λυράρης που… της όλης σαιζόν έφερνε τα
διακόσια άτοµα µέσα στους οκτώµισι 8 εννιά µήνες. Ο άλλος λυράρης τα
διακόσια τα έφερνε, άτοµα, σε είκοσι µέρες. Ήταν µια πολιτική για να
‘κονοµήσει το µαγαζί, έτσι δεν είναι;
Ερ.

Πιστεύετε ότι αυτός το ξεκίνησε, ο Σταυρακάκης;

Απ.

Αυτός το ξεκίνησε, ε, µα δεν υπήρχε πριν. Ο πρώτος διδάξας ήτανε και ο
πρώτος διδάξας που έβαλε και… ενώ θα έπρεπε σαν παραδοσιακός,
Ανωγειανός, χορευτής, ορίτζιναλ υποτίθεται να έχουνε λυράρηδες
ποιοτικούς, κατά την άποψή µου ποιοτικούς, έτσι δεν είναι; Και ανθρώπους
που να στηρίζουν και λίγο την παράδοση, δεν λέω να µην προχωρήσει
µπροστά, να προχωρήσει µπροστά αλλά να, να έχεις και βάσεις λίγο προς
την παράδοση ας πούµε… Αξιοποιήσαν αυτό το ύφος και το στιλ δηλαδή
µπορεί δηµόσια, µπορεί να µην το πω αυτό… δεν τα λέω δηµόσια γιατί
εντάξει, ο καθένας απ’ τη στιγµή που γεµίζει κόσµο το µαγαζί του ό,τι και
να πεις εσύ είσαι φάουλ. Ό,τι και να πω εγώ, από τη στιγµή που γεµίζει το
µαγαζί; Αν πάω εγώ σε ένα µαγαζί και δεν πατάει άνθρωπος; Ποιος έχει το
συν εσύ ή ο άλλος; Εγώ επιµένω στο παλιό ενώ ο άλλος λέει… είναι στο
καινούριο, στο καινούριο ύφος σε εισαγωγικά. Πόσο θα κρατήσει αυτό; Ήδη
θεωρώ ότι έχει αλλάξει, ο κόσµος το βαρέθηκε.

Ερ.

Ποια εποχή είπαµε ότι το κάνανε αυτό οι Σταυρακάκηδες;

Απ.

Είναι περίπου στα έντεκα χρόνια. ∆έκα χρόνια. ∆έκα µε δώδεκα χρόνια
είναι που έχουν το µαγαζί από τότε άλλαξε και το ύφος. Οπότε το άλλο
µαγαζί τι θα κάνει; Όταν βλέπει… όταν το ένα κρητικό µαγαζί είναι
«πίτα», όχι µεθυσµένοι, εκτός από µεθυσµένοι, γεµάτο, και τώρα το άλλο
έχει δυο παρέες, αναγκαστικά, µα ένα χρόνο θα αντέξει, µα δύο χρόνια θ’
αντέξει, µα τρία χρόνια θ’ αντέξει, ε, µετά από τρία χρόνια όλα τα µαγαζιά
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ξεκινήσαν το ίδιο ύφος. Κάθε είκοσι µέρες, κάθε µήνα, κάθε δύο µήνες, ο
λυράρης άλλαζε. Αυτό ισχύει πλέον σε όλα τα µαγαζιά στην Αθήνα.
Ερ.

Εποµένως και ο λαουτιέρης έφευγε µαζί µε τον λυράρη.

Απ.

Και ο λαουτιέρης αφού ήταν µε το σχήµα που έπαιζε, έφευγε.

Ερ.

Κι εσείς µέσα σ’ αυτό όλο τον πανικό ας πούµε πώς αποφασίσατε να
ασχοληθείτε µε τις επιχειρήσεις;

Απ.

Εγώ… δεν µου άρεσε πλέον το είδος και ο τρόπος που… και τώρα δεν µ’
αρέσει… αν συνεχίζω και το κάνω, το κάνω από άποψη… πρέπει να είµαι
στο κύκλωµα εδώ, πρέπει να παίξω, πρέπει να παίξω, να εκφραστώ, πρέπει
να επικοινωνήσω, εντάξει; Και το τελευταίο είναι τα λεφτά. Γιατί είπαµε η
δουλειά 8 δουλειά και τα λεφτά 8 λεφτά αλλά αυτό το θεωρώ τελευταίο. Για
να είµαι πιο πολύ στη µουσική λέω µήπως ρε παιδί µου ξέρω ‘γω µήπως
γεµίσει το µαγαζί… ας πάω να γίνω επιχειρηµατίας… Έλεγε κι ο φίλος µου
«σε παρακαλώ…», ο Ευτύχης που έλεγα προηγουµένως που είχε τη
«Γοργόνα» που πέρασα µια βραδιά…

Ερ.

Ποιος την είχε τη «Γοργόνα»;

Απ.

Την είχε τη «Γοργόνα» ένας φίλος µου, ακόµα, ακόµα…

Ερ.

Ονόµατι;

Απ.

Ευτύχης Ντουντουλάκης ο οποίος είναι Χανιώτης και είχε το κέντρο τη
«Γοργόνα» και µου λέει «έλα ρε συ, να γίνουµε ρε συ» µου λέει «συνέταιροι
στο µαγαζί να πάρουµε το µαγαζί». «Ρε συ δεν είµαι εγώ για τέτοια», του
λέω «δεν κάνω». «Έλα ρε παιδί µου, έλα θα σε βοηθήσω εγώ». «Έλα ρε
συ», του λέω «και τι να βγάλουµε από το µαγαζί, τι να βγάλουµε»; «Τόσα»
µου λέει «θα βγάλεις σε τρία χρόνια να υπολογίσεις ότι θα βγάλεις τόσα».
Λοιπόν, µου κέντρισε το ενδιαφέρον. Σε συνδυασµό µε τα λεφτά που θα
έβγαζα που µου είπε… σε συνδυασµό µάλλον µε αυτά που είχα σκεφτεί εγώ
ότι θα θέλαµε να κάνουµε µια επιχείρηση, ένα κρητικό µαγαζί το οποίο θα
είχε… θα ήταν ορίτζιναλ µαγαζί το οποίο θα έλεγχε σε εισαγωγικά τους
λυράρηδες, δηλαδή θα έµπαινε κάποιος που κατά την άποψή µου θα ήθελα
και παράλληλα θα τον ανέβαζα απάνω µε δισκογραφία και µε ραδιοφωνικό
σταθµό και είχα σκεφτεί πολλά πράγµατα προώθησης των καλλιτεχνών
µε λίγα λόγια. Και για τον εαυτό µου θα έλεγα δηλαδή ενώ θα ήµουν
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επιχειρηµατίας θα είχα το χρόνο να φτιάχνω τραγούδια, µου άρεσε να
φτιάχνω τραγούδια, τον τελευταίο καιρό είχα δοκιµάσει να φτιάξω
τραγούδια και είδα ότι ήτανε πολύ ενδιαφέρον το κοµµάτι αυτό σε
συνδυασµό µε το ότι ήθελα να σταµατήσω τον τρόπο διασκέδασης, το είδα
σαν εναλλακτική λύση, σαν µεταβατικό στάδιο είδα το κέντρο. Βγάζοντας
λεφτά, επενδύοντας σε κάποια άλλα πράγµατα και να κάνω αυτό που
ήθελα. Ο σκοπός µου δεν ήταν να γίνω επιχειρηµατίας και να ελέγχω
κάποια πράγµατα, ο σκοπός µου ήταν ναι µεν να γίνω… να βγάλω αυτά
γιατί δεν είχα λεφτά, είχα σκοπό να κάνω ένα άλλο µαγαζί… δε θα στήριζα
αυτό το µαγαζί…
Ερ.

∆εν θα…;

Απ.

∆εν θα συνέχιζα µ’ αυτό το µαγαζί, θα έκανα ένα άλλο µαγαζί µόνος µου,
εντελώς παραδοσιακά…

Ερ.

Θα ξεκινούσατε δηλαδή…;

Απ.

Ναι, θα ξεκινούσα… εντελώς παραδοσιακό µε τους λυράρηδες που θα ήθελα
να βάλω εγώ µέσα και µε τον τρόπο που θα ήθελα να τους προωθήσω
δηλαδή να αλλάξω λίγο τη ροή των πραγµάτων σε αντίθεση µε αυτό που
γινότανε τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Ερ.

Σας πείραζε τόσο πολύ δηλαδή που θα θέλατε τον εαυτό σας έτσι να
ρυθµίσει λίγο τα πράγµατα;

Απ.

Ναι, µε πείραζε ναι… ή το ήθελα λίγο να αλλάξω τη ροή και αυτό θα έµενε
και στην ιστορία. Θα έλεγε ο τάδε έκανε, ήταν το αντίπαλο δέος ας πούµε
ξέρω ‘γω.

Ερ.

Και µε ποιον τρόπο θα το καταφέρνατε αυτό;

Απ.

Νοµίζω µόνο µε τα λεφτά. ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος.

Ερ.

∆ηλαδή στο κέντρο τι θα κάνατε για να αλλάξετε τα πράγµατα;

Απ.

Καταρχήν θα έλεγα ότι είναι ένα µαγαζί εντελώς παραδοσιακό και από
άποψη επένδυσης µέσα και ντεκόρ εντελώς παραδοσιακό µε πολλά
πράγµατα δε θέλω τώρα θα ‘λεγα… πολλά πράγµατα. Αλλά και την
τεχνολογία µέσα, θα βοηθούσε. ∆ηλαδή είχα σκεφτεί ένα πράγµα, είχα
σκεφτεί να είχα ένα κάµεραµαν ας πούµε στην Κρήτη και θα έπαιρνε
στιγµιότυπα. Ποιο χωριό κάνει σήµερο χορό; Η Επισκοπή Ιεραπέτρας. Θα
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έπαιρνα λοιπόν τον καµεραµάν να του πω «κύριε καµεραµάν πήγαινε στην
Επισκοπή Ιεραπέτρας, θα πάρεις το χωριό όλο, θα πάρεις συνέντευξη από
τους χωριανούς τώρα όλους» και στο διάλειµµα ανάµεσα στις 12:00 και
στις 1:00 πριν βγει ο τάδε θα κάνω µισή ώρα αφιέρωµα στο χωριό το
συγκεκριµένο. Να ένα πράµα που το ‘χα σκεφτεί. ∆εν ξέρω αν είναι λάθος ή
σωστό… ∆ηλαδή το τάδε χωριό… Θα είχα ένα µόνιµο καµεραµάν στην
Κρήτη ο οποίος θα πήγαινε στα χωριά και θα έπαιρνε συνεντεύξεις από το
χωριό το ίδιο… και θα το πρόβαλα στον τοίχο, σε ειδικό χώρο µέσα στο
µαγαζί. Ένα απ’ τα πολλά που ήθελα να κάνω… Ήθελα να συνδυάσω την
τεχνολογία µε την παράδοση. Μ’ άρεσε αυτό το πράµα αλλά αυτά θέλει
χρήµα… και πολλά χρήµατα!
Ερ.

Και η «Γοργόνα» τι ήτανε; Κρητικό µαγαζί;

Απ.

Το µαγαζί τώρα ήτανε µια ενδιάµεση λύση, ήταν µια λύση ανάµεσα σε
κρητικό µαγαζί, σε σκυλάδικο και σε ναι, και σε λαPκό.

Ερ.

∆ηλαδή έφερνε ένα λυράρη και την άλλο µήνα έφερνε κάποιον άλλον.

Απ.

Έφερνε ένα λυράρη… δεν έφερνε τίποτα, το µαγαζί είχε µόνο την αίθουσα. Ο
χορός, ο σύλλογος: «έχουµε τον τάδε τραγουδιστή, έχουµε αυτούς τους
λυράρηδες, διαλέξτε ποιον θέλετε από όλους». Ήταν όµως το µέσο για να
βγάλω τα λεφτά. ∆εν υπήρχε άλλος τρόπος. Απόδειξη είναι ότι εγώ δε
συµµετείχα στο αλισβερίσι που κάναµε µε τον πρόεδρο. «Πόσα θα µου
δώσεις, πόσα θα σου δώσω». Ήµουνα στο καλλιτεχνικό µέρος. ∆ηλαδή,
καταρχήν οι µουσικοί οι περισσότεροι την εποχή αυτή αλλάξανε ύφος.
Φύγαν απ' τα σκυλάδικα τα περισσότερα από την πρώτη χρονιά που πήγα.
Την πρώτη χρονιά ειδικά δεν υπήρχε κανένα σκυλάδικο. Τη δεύτερη χρονιά
ας πούµε επειδή…

Ερ.

Γιατί αυτό; ∆εν τα ζητούσε ο κόσµος; ∆ηλαδή…

Απ.

Όχι, µα εγώ θεωρώ ο κόσµος θέλει ό,τι του προσφέρεις τώρα. ∆ηλαδή άµα
του βάλεις ένα τσιφτετέλι και δεν είναι του… δεν είναι το τελευταίο κι είναι
του Τσιτσάνη, δε θα χορέψει; Αν το τραγούδι το ίδιο το λαPκό είναι του
Τσιτσάνη και είναι ρούµπα και βάλεις εσύ του Μελά, ας πούµε, δεν θα
χορέψει επειδή είναι του Τσιτσάνη; Ίσα8ίσα, να τη η προώθηση εκεί πέρα.

Ερ.

Όταν σας είπε ο… πώς τον είπαµε τον συνεταίρο σας;
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Απ.

Ο Ευτύχης. Ήτανε δέλεαρ… ο συνέταιρός µου, ο Ντουντουλάκης…

Ερ.

… ότι «έλα να συνεργαστούµε, να κάνουµε ένα µαγαζί».

Απ.

Το σκέφτηκα, έκανα έναν µήνα για να το αποφασίσω. Μου λέει «σε ένα
µήνα θέλω».

Ερ.

Μισό λεπτό. Έπρεπε να βάλετε χρήµατα µέσα;

Απ.

Ναι, έπρεπε να βάλω χρήµατα. Λίγα όµως, ήτανε πολύ λίγα, γι’ αυτό
ήτανε δέλεαρ.

Ερ.

Αυτός γιατί ήθελε να συνεταιριστεί µαζί σας;

Απ.

Γιατί το µαγαζί είχε µια… δεν είχε πάρα πολύ καλή φήµη και ήθελε να
αλλάξει τη φήµη µε το όνοµα µου επειδή λίγο 8 πολύ είµαι αγαπητός εδώ
στο λεκανοπέδιο και ήθελε έτσι λίγο να αλλάξει το ύφος του µαγαζιού, σου
λέει «µπήκε κι ο Νίκος µέσα», εντάξει θέλει να αλλάξει. Κι ο Ευτύχης δεν
έφταιγε για το όνοµα του µαγαζιού, φταίγαν οι συνέταιροί του πριν. ∆εν
έφταιγε ο ίδιος δηλαδή. Έφταιγαν οι πρώην συνεταίροι του. Οπότε το
σκέφτηκε λίγο… εντάξει, συµφεροντολογικά αλλά κι εγώ το σκέφτηκα από
την άποψή µου… λέω αφού θα πάρω κάποια λεφτά, θα κάνω αυτό που
θέλω, είχα σκεφτεί. Συνεταιριστήκαµε, συνεχίσαµε και µετά τον πρώτο
χρόνο είδα ότι δεν πάει…

Ερ.

∆ηλαδή; ∆εν γέµιζε;

Απ.

Ναι, δεν µου πάει το ύφος του αφεντικού, δεν µου πήγαινε.

Ερ.

Εσείς παίζατε σ’ όλο αυτό το διάστηµα;

Απ.

Ναι, στον πρώτο χρόνο έπαιζα στο µαγαζί.

Ερ.

∆ηλαδή ερχόταν ένας λυράρης…;

Απ.

Ναι, ένας λυράρης, ναι, ποτέ δεν επέµενα µέσα στα συγκροτήµατα αλλά οι
περισσότεροι θέλαν να παίξω µαζί τους. Έλεγα «φέρε το λαούτο σου και έλα
να παίξεις». Μου έλεγαν «γιατί, εσύ δεν παίζεις»; Λέω «παίζω, αλλά γιατί,
αφού εσύ έχεις το λαούτο σου». «Όχι, θα παίξουµε µαζί».

Ερ.

Αλλά εσείς δεν παίρνατε το 40%;

Απ.

Όχι, βέβαια, όχι, όχι. Ό,τι έπαιρνα από το µαγαζί, όχι δεν έπαιρνα ποσοστό.

Ερ.

∆εν παίρνατε τίποτα; Το κάνατε για το κέφι σας;

Απ.

Ναι, ναι. Επειδή δεν ήθελα να νοµίζουν ότι επειδή έγινα ξαφνικά
επιχειρηµατίας ότι έχω αλλάξει ύφος και στιλ και λοιπά οπότε…
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Ερ.

Αυτό δεν ήταν κουραστικό όµως; Να παίζετε ας πούµε και να ‘στε και
στο…

Απ.

Όχι, µα δεν… Ασχολιόµουν µόνο µε το καλλιτεχνικό µέρος, δεν
ασχολιόµουν καθόλου ούτε µε τα… µε τους χορούς πώς θα τους κλείσω, δεν
ασχολιόµουνα. Μόνο ό,τι είχε σχέση µε τη µουσική. ∆ηλαδή ποιος θα βγει,
ποιος δεν θα βγει, ν’ αλλάξουµε, τα αλλάζαµε, δεν µ’ άρεσε αυτό το
τραγούδι, άλλαξε το, βάλτε αυτό… κάπως αυτά τα πράγµατα έκανα στο
µαγαζί.

Ερ.

Και έρχεται κάποια στιγµή που το βαριέστε και λέτε «δεν πάει άλλο»;

Απ.

Έρχεται µια εποχή που είδα και τα χρήµατα που υπολόγιζα δεν βγαίνανε
για να µπορούσα να κάνω κάτι άλλο, για να κάνω κάτι άλλο, είδα όµως ότι
δεν µπορούσα να αποχωριστώ και το όργανο. Είδα ότι έχω βάλει µεγάλο
µπελά στην κεφαλή µου, πολύ µεγάλο και… περίµενα απλώς την
ηµεροµηνία λήξης.

Ερ.

Η οποία ήρθε µετά από δυο 8 τρία χρόνια;

Απ.

Μετά από τρία χρόνια, ναι. Το συµβόλαιο τελείωνε στα τρία χρόνια…

Ερ.

Και ήτανε 50850 ας πούµε η µοιρασιά;

Απ.

Ναι, ναι, όχι, είπα αν ήταν υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή αν ήτανε, αν
ήµουνα µόνο εγώ γιατί οι απόψεις συνήθως των συνεταίρων τις
περισσότερες φορές δεν ταιριάζουνε. Αυτός ήθελε µόνο να βγάλει λεφτά,
εγώ ήθελα να βγάλω και λεφτά αλλά το βασικό ήτανε… δεν ήταν να βγάλω
τα λεφτά, γιατί δεν πεινούσα. ∆εν είχα ανάγκη οικογενειακώς να βγάλω
λεφτά. Ήθελα όµως να αλλάξω τη ροή κάποιων πραγµάτων, ήθελα να την
αλλάξω σε συνδυασµό µε τα λεφτά, να λέµε την αλήθεια… το τερπνόν µετά
του ωφελίµου, να λέω την αλήθεια. ∆εν σκέφτηκα ποτέ ότι θα αλλάξω τη
ροή των πραγµάτων χωρίς να κερδίσω, χρήµατα εννοώ, λέω χωρίς να
πεινάσω… γιατί χάλαγα και κάποιο χρόνο, κάποια λεφτά, ε, ναι… πάντα
επενδύεις. Ο βασικός λόγος όµως δεν ήταν τα λεφτά. ∆ευτερεύον… τρίτος
ήταν ο λόγος. Ο λόγος µου ήταν ήθελα να αλλάξω τη ροή των πραγµάτων
τουλάχιστον στην Αθήνα, όσο µπορούσα…

Ερ.

Αλλά δεν το καταφέρατε.

Απ.

∆εν το κατάφερα, όχι.
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Ερ.

Γιατί;

Απ.

Γιατί είπαµε ότι η κινητήριος δύναµη είναι τα χρήµατα. Το µόνο που κάνει
να αλλάξω τώρα είναι µόνο µέσω της δισκογραφίας µου. ∆εν βλέπω άλλο
δρόµο. Κι όσοι πιστοί προσέλθετε. ∆ηλαδή να γράψω κάποια τραγούδια
που µε εκφράζουν κι αν κάποιοι τα υιοθετήσουν, έχει καλώς. Αν δεν τα
υιοθετήσουνε, λέω µεγάλα λόγια ενώ µπορεί τελικά να µην είναι τίποτα η
δισκογραφία µου. Λέω ότι θα βγω και τώρα στο τέλος να κάνω και να µην
καταφέρω αυτό που θέλω και να λέω είχα σκέψεις αλλά δεν είχα
δυνατότητα. Εκ του αποτελέσµατος θα κριθεί αν τελικά αυτό που κάνω θα
έχει ουσία γιατί δεν ξέρω, µπορεί να είναι µικρό το αποτέλεσµα και να
µην… όχι απλώς να µην ταράξει τα νερά, ούτε να ακουστεί, ούτε να µην το
πάρει ούτε η µάνα µου. Ε, αυτό υπολογίζω.

Ερ.

Ποιοι λυράρηδες είχαν έρθει στο κέντρο τότε να παίξουν;

Απ.

Όλοι είχαν έρθει, όλοι. Οι περισσότεροι είχαν έρθει αφιλοκερδώς να πω την
αλήθεια δηλαδή µου κάνανε… εκεί κάναµε και κάποιες βραδιές κρητικές
µόνο, αποφασίσαµε να κάνουµε και µόνο κρητικές βραδιές, δηλαδή να µην
κάνουµε µόνο χορούς οι οποίοι είχαν και λαPκό πρόγραµµα µέσα και το
λαPκό πρόγραµµα το επιζητούσε ο σύλλογος, πρόσεξε. Εκεί θέλω να
καταλήξω ότι θα υπάρχει ηµεροµηνία λήξης µε τους συλλόγους. Οι
σύλλογοι οι περισσότεροι θέλαν και λαPκό πρόγραµµα γιατί; Οι κρητικοί
σύλλογοι, γιατί οι φίλοι ήταν περισσότεροι απ’ τα µέλη του συλλόγου. Οι
φίλοι των Κρητικών ήταν περισσότεροι, δηλαδή είχε εκατό άτοµα ο
σύλλογος, είχε διακόσια άτοµα φίλους, µη Κρητικούς.

Ερ.

Που δεν ήταν Κρητικοί;

Απ.

Ναι. Οπότε µένουν… θα µπορούσαν να ακούσουν δυο ώρες λύρα. Μετά τις
δυο ώρες δεν µπορείς να τους βάλεις να ακούσουνε λύρα. Κι όταν ο πρόεδρος
αποφάσιζε ποιον λυράρη θα βάλει δεν ήταν και σχετικός και οι προέδροι
δυστυχώς των συλλόγων της Αθήνας, δεν ξέρω για την Κρήτη, είναι για
να µην πω άσχετοι, είναι τουλάχιστον ηµιµαθείς. Εννιά στους δέκα είναι
ηµιµαθείς δεν ξέρουν ούτε ποιος είναι καλός λυράρης, ούτε… Τους
ενδιαφέρει ο λυράρης που θα φέρει κόσµο. ∆εν µιλάµε λοιπόν για
πολιτιστικούς συλλόγους, µιλάµε για κερδοσκοπικούς συλλόγους. Αυτοί
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είναι οι συλλόγοι της Αθήνας. Ποιος λυράρης… πάνε στα µαγαζιά, πάνε
στους λυράρηδες οι οποίοι τραβάνε κόσµο, τραβάνε κόσµο αλλά µε ποιο
κριτήριο; Αυτό είναι το ζητούµενο.
Ερ.

Εποµένως εσείς δεν είχατε και µεγάλη ισχύ να πείτε «εµείς έχουµε αυτόν,
αυτόν, αυτόν κι αυτόν»;

Απ.

Όχι, εγώ πρότεινα αλλά… «όχι αυτόν µωρέ που έκανε αυτό το πράγµα…»,
οπότε δεν µπορούσες να…

Ερ.

Ίσως θέλαν κάποιον πιο εµπορικό ας πούµε να…

Απ.

Ναι, θέλαν αυτόν τον πιο εµπορικό, ναι. «Αυτός» λέει «δεν βγάζει κέφι».
Είναι η κλασική απάντηση των προέδρων, των άσχετων ή του συµβουλίου,
«αυτός» λέει «δε βγάνει κέφι». Ακόµη το λένε κάποιοι, «αυτός» λέει «δεν
βγάνει κέφι». Τι θα πει δεν βγάνει κέφι; ∆εν καταλαβαίνεις για να βγάλεις
κέφι. Είσαι άσχετος πώς παίζει. Και δεν βγάνει λέει κέφι… Τι θα πει δεν
βγάνει

κέφι;

∆ε

σου

λέει

µαντινάδες

που

σ’

αρέσουνε,

ε;

Καραγκιοζιλίστικες… ε, για αυτό δεν βγάνεις κέφι… Ε, µ’ αυτές τις
συνθήκες δεν µπορείς να κάνεις µαγαζάτορας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να
‘χεις χρήµα να κάνεις το µαγαζί που θέλεις, να κάµεις ένα µαγαζί που θα
‘ταν τουλάχιστον από άποψη ντεκόρ µέσα να έσκιζε, να ήταν «πρώτο» που
λέµε κι εκεί να κανόνιζες εσύ τα πράγµατα, τη ροή των πραγµάτων. Κι
υποµονή τρία χρόνια να έχεις χρήµα να δίνεις. Έτσι είχα σκεφτεί.
Ερ.

Από Ρεθυµνιώτες λυράρηδες ποιους είχατε…;

Απ.

Στο µαγαζί;

Ερ.

Στο µαγαζί.

Απ.

Είχε έρθει ο Βασίλης ο Σκουλάς µια βραδιά, δυο βραδιές ήρθε κι έπαιξε,
είχαν έρθει πολλοί κατά καιρούς, µα δεν τους θυµάµαι τώρα όλους. ∆ηλαδή
κάναµε βραδιές, όποιος ήταν ελεύθερος στην Κρήτη τον παίρναµε
τηλέφωνο, ερχότανε. Οι εφτά στους δέκα το συνδυάζανε. «Θα ‘ρθω την
Κυριακή να παίξω εκεί ή το Σάββατο, θα ‘ρθω την Παρασκευή να σου
κάνω µια βραδιά», λέγανε, τον έπαιρνα τηλέφωνο. Ερχόταν την
Παρασκευή ας πούµε, δεν µου έπαιρνε λεφτά, ούτε τα εισιτήρια του, είχε το
Σάββατο να πάει να παίξει κάπου, ερχόταν και την Παρασκευή, µου ‘κανε
µια βραδιά εµένα επειδή κι εγώ έχω παίξει, τους έχω εξυπηρετήσει σε
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κάποια πράγµατα, λόγω εµένα δεν παίρνανε και στο µαγαζί λεφτά. ∆εν
παίρνανε καθόλου. Ούτε τους συνεργάτες τους δεν πληρώνανε να
φανταστείς. «Όχι, όχι, δεν χρειάζεται». Οι περισσότεροι. Εφτά στους δέκα
είπαµε δεν πήραν λεφτά, να λέω την αλήθεια. ∆εν πήραν λεφτά.
Ερ.

Ερχόντουσταν µόνο για µια 8 δυο βραδιές ας πούµε;

Απ.

Μια βραδιά ναι, µια κρητική βραδιά, ο τάδε. Έφευγε.

Ερ.

Μόνο µε συλλόγους δούλευε η «Γοργόνα»;

Απ.

Ναι, µόνο µε συλλόγους αλλά είχαµε και τους λυράρηδες κατά περίπτωση,
µια χρονιά ας πούµε το κάναµε αυτό, µετά δεν µπορούσαµε γιατί
σταµατήσανε οι ραδιοφωνικοί σταθµοί να εκπέµπουνε και δεν µπορούσαµε
να κάνουµε διαφήµιση άµεση. Υπήρχε ένας ραδιοφωνικός σταθµός χωρίς
άδεια βέβαια που έπαιζε είκοσι τέσσερις ώρες, όλο το εικοσιτετράωρο έπαιζε
κρητικά και µπορούσες ας πούµε να διαφηµίσεις απόψε ποιος θα ‘ρθει στο
µαγαζί. Αύριο ποιος θα ‘ρθει. ∆ε γινόταν να βγάνεις αφίσες, ήταν το κόστος
µεγάλο, να βγάνεις αφίσες αυτόν, να τις δώσεις, να τις αφισοκολλήσουνε,
να σε γράψουνε τρεις φορές ο δήµος, να πληρώσεις τρία πρόστιµα για να
‘ρθει ο άλλος, δεν γινότανε. ∆ηλαδή έπρεπε να είναι η διαφήµιση άµεση.
Και ποια ήτανε η άµεση διαφήµιση; Το ραδιόφωνο. Σταµάτησε το
ραδιόφωνο οπότε σταµάτησαν και οι κρητικές βραδιές. Οι οποίες βέβαια
µιµήθηκαν από όλα τα µαγαζιά, µε το που τις κάναµε εµείς αυτά τα
µαγαζιά µετά, τα κρητικά, µας µιµηθήκανε και κάνανε κι αυτά κρητικές
βραδιές. ∆ηλαδή ειδικά µετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα που σταµάταγε η
σαιζόν κάνανε Σαββάτο, Κυριακή ο Μπικάκης στο τάδε µέρος. Σαββάτο ο
τάδε.

Ερ.

Πότε έγινε αυτό µε τους σταθµούς; Το 2002;

Απ.

Το 2002; Εκεί πρέπει να ‘τανε. Πάντως την χρονιά αυτή σταµατήσαν να
κάνουν τις κρητικές βραδιές. ∆εν µπορούσαµε να διαφηµιστεί.

Ερ.

Άλλοι ραδιοφωνικοί σταθµοί δεν µπορούσανε να διαφηµίσουν έναντι
χαµηλού κόστους;

Απ.

Ε, ήταν το κόστος µεγάλο. Βεβαίως, ήταν µεγάλο το κόστος. Ναι. ∆ηλαδή
θυµάµαι που βάλαµε τον λυράρη, τον είχε όλη την ηµέρα και έπαιρνε ξέρω
‘γω είκοσι χιλιάρικα, δεκαπέντε χιλιάρικα. Ήταν πολύ µικρό το κόστος. Κι
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αυτοί δεν είχανε… ήταν όλα χωρίς άδεια µωρέ, το κόστος αυτωνών ήταν
µικρό… το κόστος τους. Πιο πολύ το κάνανε γιατί τους άρεσε, δεν ήταν
επαγγελµατίες δηλαδή. Στους ραδιοφωνικούς σταθµούς µιλάµε. Ε, αυτά µε
τα κρητικά µαγαζιά. Τι άλλο;
Ερ.

Και µετά πώς και το κόψατε; Είδατε ότι δε σας συµφέρει οικονοµικά;

Απ.

Είδα λοιπόν ότι… όχι, έπρεπε να το κάνω µόνος µου. ∆εν ταιριάζανε οι ιδέες
µας καθόλου µε τον Ευτύχη, δεν του το ‘χω πει βέβαια αυτό. ∆εν
ταιριάζαµε καθόλου, όταν λέµε καθόλου, καθόλου στο ύφος και στο… και
έκανα υποµονή…εν τω µεταξύ υπήρξε φίλος µου και κάποια στιγµή µ’ είχε
βοηθήσει και θεωρούσα ότι έπρεπε να του το ξεπληρώσω. ∆ηλαδή το να
έφευγα τον πρώτο χρόνο ή το δεύτερο θα του έκανα κακό. Ενώ πήγα να του
κάνω καλό και στον εαυτό µου αλλά και πιο πολύ σ’ αυτόν, του χρωστούσα
χάρη, δηλαδή κάποια στιγµή µ’ είχε βοηθήσει καλλιτεχνικώς…

Ερ.

… και δε σας πήγαινε έτσι να τον αφήσετε…

Απ.

Και δεν ήθελα να τον αφήσω, ναι. Θεωρούσα ότι του ξεπλήρωνα τη χάρη
αυτή και λέω θα κάνω υποµονή τρία χρόνια, δεν πειράζει. Ήξερα ότι έχανα
και έχασα και κάποιους ανθρώπους που παίζαµε µαζί και απ’ τη στιγµή
που έγινα επιχειρηµατίας δεν µε πλησιάζανε. ∆εν ξέρω για πιο λόγο.

Ερ.

Σας έβλεπαν διαφορετικά;

Απ.

Μας έβλεπαν… µε έβλεπαν διαφορετικά από τη µια κι από την άλλη σου
λέει εγώ σ’ έχω πάρει σε πενήντα δουλειές, γιατί δεν µ’ έχεις πάρει στο
µαγαζί µια βραδιά να παίξω;

Ερ.

Κι εσείς γιατί δεν τους πήρατε;

Απ.

Λογικό, αλλά όταν ο πρόεδρος δεν θέλει κάποιους που προτείνω εγώ – αυτό
που είπαµε προηγουµένως – δεν µπορώ να του πω, δεν µπορώ να τον φέρω,
να του πω «δεν σε θέλει ο πρόεδρος»; Πάλι κακό δεν είναι για αυτόν;

Ερ.

Οπότε δηµιουργήσατε κατά κάποιο τρόπο έτσι…

Απ.

Ναι, µια έχθρα.

Ερ.

Όχι εχθρότητα αλλά µια ψυχρότητα.

Απ.

…µια ψυχρότητα, µια ψυχρότητα. Αυτά τα ήξερα όµως εγώ. Πριν πάω στο
µαγαζί, τα ‘χα σκεφτεί όλως τυχαίως, τα είχα σκεφτεί. Λέω θα υπάρξει
αυτό το πρόβληµα, θα υπάρξει το άλλο αλλά όµως λέω προς χάριν αυτού
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του πράµατος που έχω σκεφτεί να κάνω, άστο ρε παιδί µου, θα δούµε,
µπορεί να βγει σε καλό. Αργότερα µπορεί να τους ευχαριστήσω
διαφορετικά. Να το ξεπληρώσω ας πούµε.
Ερ.

Τώρα εξακολουθείτε να είσαστε έτσι λίγο ψυχραµένος µε κάποιους;

Απ.

Όχι, όχι. Σιγά – σιγά αρχίζουν και φτιάχνονται οι σχέσεις, σιγά – σιγά
φτιάχνονται οι σχέσεις.

Ερ.

Τους εξηγήσατε πως είχε η κατάσταση;

Απ.

Ναι, ναι τους εξήγησα. Ύστερα να πούµε για τους προέδρους των συλλόγων
και γιατί εκεί υπάρχει «κατάρρευση» το λέω εγώ των συλλόγων πλέον και
έχουν και ηµεροµηνία λήξης, αν θες. Είναι… οι συλλόγοι κάποια στιγµή θα
διαλυθούνε ειδικά όταν η γενιά αυτή που είναι δεκαεφτά χρονώ, δεκαοχτώ
και είναι ακόµα, έχουνε κάποια σχέση µε την Κρήτη ακόµα, µε την
κρητική µουσική βασικά, τα παιδιά τους δεν θα πηγαίνουνε πλέον στα
κρητικά τα µαγαζιά, θεωρώ, από τη µια κι απ’ την άλλη είναι πολλά τα
µαγαζιά της Αθήνας τα τρία – τέσσερα για τον κόσµο τον κρητικό στην
Αθήνα, είναι πολλά. Θεωρώ ότι ένα, το πολύ δύο µαγαζιά τα σηκώνει το
λεκανοπέδιο. Ένα έως δύο, παραπάνω είναι… διασκορπίζεται ο κόσµος, δεν…
αλλά και δύο όταν αυτός που φέρνουνε δεν είναι, τι να πω τώρα, να µη
βγάζω και κακίες. Αν δεν έχουν λίγο το µυαλό τους προς την παράδοση,
καλύτερα να µην υπάρχουνε. Τι να πω, ξέρω ‘γω.
(Γελάει)

Ερ.

Τώρα ποια µαγαζιά υπάρχουνε; Η «Κρήτη»;

Απ.

Το «Κρήτη», ο «Οµαλός», «Το Κρητικό Κονάκι», κάποια απ’ αυτά δεν
είναι… Μη λέµε ότι όλα έχουνε εξοκείλει, έτσι δεν είναι;

Ερ.

Όχι, βέβαια.

Απ.

Όχι, προς Θεού. Ε, ο «Ζορµπάς» και κατά καιρούς ανοίγουν ένα, δύο αλλά
ξανακλείνουνε αλλά τα βασικά µαγαζιά που παραµένουνε χρόνια είναι
αυτά.

Ερ.

Ο Πειραιάς δεν έχει κανένα, ε;

Απ.

Ο Πειραιάς δεν έχει κανένα, ναι. Ε, πιστεύω ότι βολεύονται µε το
«Ζορµπά» λόγω του ότι είναι στη Συγγρού κοντά στο δέλτα εκεί του… στη
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Συγγρού και το άλλο, ο «Οµαλός» από την άλλη πλευρά. Βολεύονται
κάπως, προς το Αιγάλεω που είναι πιο κοντά στον Πειραιά.
Ερ.

Τι διαφορές, αν έχουνε, έχουν αυτά τα µαγαζιά, αυτά που λειτουργούνε
στην Αθήνα από αυτά που λειτουργούν στη Κρήτη;

Απ.

Α, στην Κρήτη είναι τέτοιο, στην Κρήτη είναι καθαρά κερδοσκοπικά, δεν
υπάρχει κανένα µη κερδοσκοπικά. Το πρώτο που θα έπρεπε µε το κρητικό
µαγαζί στην Κρήτη, να είχε µια περισσότερη αίγλη ας πούµε σαν µαγαζί
και να… η παιδεία του κόσµου.

Ερ.

Οι επιχειρηµατίες διαφέρουνε σε αντίληψη;

Απ.

Οι επιχειρηµατίες είναι καθαρά επιχειρηµατίες, όπως το λες. ∆εν έχουν
σχέση µε το χώρο, καθόλου, οι περισσότεροι. Κι αυτοί που έχουνε, την
έχουν λανθασµένα, µε το χώρο. ∆εν ξέρω, φεύγεις κι απ’ το τέτοιο, αν δεν
είσαι δηλαδή µπολιασµένους πολύ ρε παιδί µου, αν δεν είσαι µπολιασµένος
πολύ µε αυτό το πράγµα, αν δεν είσαι µπολιασµένος, µπορείς να εξοκείλεις,
να φύγεις ας πούµε. ∆ηλαδή προς χάριν του χρήµατος να απαρνηθείς πολλά
πράγµατα. ∆ηλαδή πολλοί θα ήθελαν να έχουν τον Ζερβάκη στο µαγαζί
τους παραδείγµατος χάρη και στην Αθήνα. Πολλοί τον έχουνε ζητήσει
επειδή το ξέρω συγκεκριµένα. Γιατί τον έχουνε ζητήσει; Για οικονοµικούς
λόγους.

Ερ.

Χωρίς συλλόγους, χωρίς εκδηλώσεις δηλαδή συλλόγων θα µπορούσε µε
ελεύθερη πελατεία να επιβιώσει ένα µαγαζί;

Απ.

Μαγαζί; Ως και δύο, ναι. Έως και δύο, ναι. Πολλά σου λέω δύο, ένα µαγαζί.
Ένα µαγαζί που θα µπορεί να µαζέψει όλες τις παρέες που διασκορπίζονται
τώρα, δηλαδή να µαζέψει δέκα παρέες το βράδυ τις καθηµερινές, δέκα
παρέες ένα µαγαζί στην Αθήνα και ναι. Αλλά όταν είναι η εποχή των
χορών, προς στιγµήν θέλει περισσότερα. Αυτό είναι. ∆ηλαδή θα µπορούσε
ένα µαγαζί να έχει ας πούµε τρεις αίθουσες, όταν είναι εποχή των χορών
και να έχει µία αίθουσα την εποχή που δεν υπάρχουνε χοροί. Μόνο έτσι θα
επιβιώσει. Να έχει τρεις αίθουσες, µε τρεις διαφορετικούς λυράρηδες να
παίζουνε την εποχή που είναι οι χοροί, και ποια είναι η εποχή των χορών;
Από τον Γενάρη, ας πούµε απ’ τα µέσα του Γενάρη, τέλος του Γενάρη µέχρι
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την καθαρά ∆ευτέρα. Μετά τελειώσαµε. Και µετά κάποιοι γάµοι που θα
µεσολαβήσουνε.
Ερ.

Μέρος της κρητικής µουσικής µε τη «σωστή» ας την πούµε εντός
εισαγωγικών παραδοσιακή της µορφή θεωρείς ότι έχει µεταφερθεί σε
µουσικές σκηνές στην Αθήνα;

Απ.

Αρχίζει, θεωρώ ότι αρχίζει.

Ερ.

Αυτό έχει κάνει ζηµιά δηλαδή στα κρητικά µαγαζιά;

Απ.

Όχι, προς στιγµήν, όχι. Έτσι κι αλλιώς αυτοί δεν πηγαίνανε στα κρητικά,
αυτοί δεν είναι… ∆εν µπορώ να τους πω ορίτζιναλ, δηλαδή να τους πω
γνήσιους. ∆εν ξέρω. ∆ηλαδή αυτοί θέλουν και το διαφορετικό, θέλουνε το
κρητικό τραγούδι πιο έντεχνα παιγµένο. Το θέλουνε δηλαδή και µ’ ένα
ύφος διαφορετικό, το τραγούδι. Θέλουν και µία άλλη άποψη µέσα στη
µουσική. ∆εν ξέρω πώς να το πω, είναι πιο ψαγµένοι; ∆εν ξέρω αν είναι πιο
ψαγµένοι. Ε, τώρα αρχίζει και γίνεται, τώρα.

Ερ.

∆ηλαδή η πελατεία που…

Απ.

Που έφυγε από κει… δεν νοµίζω όχι, όχι. Είναι ο κόσµος όχι, όχι. Θεωρώ ότι
είναι άλλος κόσµος αυτός. Αυτός δεν πήγαινε ποτέ στα κρητικά µαγαζιά.

Ερ.

Μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.

Απ.

∆εν πήγαινε. Θεωρώ επιπέδου µορφωτικού πιο πάνω. Αυτοί που πάνε στα
µη κρητικά µαγαζιά.

Ερ.

…µουσικού…

Απ.

Ναι, ναι.

Ερ.

Μάλιστα.

Ερ.

Γιατί αυτό;

Απ.

∆εν ξέρω τώρα γιατί, ίσως κάποιοι ξέρουνε κάποια πράγµατα µουσικά,
βλέπουν ότι δεν τους εκφράζει αυτό που γίνεται στο κρητικό µαγαζί και ο
τρόπος διασκέδασης αλλά και το ύφος και το παίξιµο και δεν… Είναι και
τρίτη γενιά, ίσως.

Ερ.

Όχι, γιατί τους θεωρείτε αυτούς πιο µορφωµένους καλλιτεχνικά απ’ τους
άλλους που πάνε στα κρητικά;

Απ.

Μορφωµένα εννοώ ότι έχουν σχέση περισσότερη µε τη µουσική, µε τη
µουσική. Αυτό εννοώ, όχι ότι είναι πιο ξύπνιοι, όχι ότι οι άλλοι είναι
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βλάκες, ας πούµε. Θεωρώ ότι ξέρουν κάποια πράγµατα… δηλαδή µπορεί να
έχουν σπουδάσει, ξέρω ‘γω να έχουν κάνει πέντε χρόνια πιάνο ας πούµε,
µπορεί να έχουν κάνει πέντε χρόνια, να έχουνε φύγει λίγο απ’ την… να
έχουνε κάνει και λίγο δυτική µουσική.
Ερ.

Ναι, αλλά έχουν σχέση µε άλλη µουσική, µε ένα άλλο είδος, ας πούµε.

Απ.

Ναι, µε ένα άλλο είδος, ναι. Αυτοί είναι λίγοι θεωρώ ακόµα αλλά εκεί
βαδίζει όµως. Εκεί βαδίζει. ∆ηλαδή η µπριζόλα ας πούµε, ξέρω ‘γω η
κλασική, το πιλάφι που τρώµε ξέρω ‘γω στο κρητικό µαγαζί, ας πούµε,
θεωρώ ότι πάει προς το τέλος του. Κανείς δεν πεινάει. Εγώ θυµάµαι παλιά
ας πούµε «κάναµε κρα» να πάµε στο µαγαζί να φάµε µια µπριζόλα. Το
θυµάµαι αυτό, την µπριζόλα. ∆εν πεινάει κανείς ας πούµε και πιστεύω ότι
τα σπίτια τώρα µαγειρεύουνε καλύτερα κι απ’ τα κρητικά µαγαζιά. Έτσι
δεν είναι; Και πιο καθαρά και πιο καλά και δεν τους λείπει το παραδοσιακό
δηλαδή. Και τα µαγαζιά απ’ έξω δεκάδες µαγαζιά που πουλάνε
παραδοσιακά προPόντα, δεν τους λείπει τίποτα. Οπότε τι τους λείπει; Ένα
καλό µαγαζί, ένας καλός χώρος να µπορούν αξιοπρεπώς να πάνε να… µε την
οικογένειά τους ή µε µια παρέα… κι εγώ προσωπικά δεν θέλω ας πούµε να
πάω την οικογένειά µου και να υπάρχει, να χορεύουν πάνω στα τραπέζια.
Με εκνευρίζει. Όπως γίνεται σε κάποια µαγαζιά. Ανεβαίνουν πάνω στα
τραπέζια. Με πειράζει να συνοδεύει ας πούµε αρµόνιο τη λύρα. Με
εκνευρίζει. Γιατί αυτός ο ίδιος ο µουσικός τον έχουνε φέρει απ’ το
σκυλάδικο και συνοδεύει τη λύρα. ∆εν έχει παιδεία κρητική ας πούµε
παραδείγµατος χάριν, τον έχουνε φέρει απ’ το σκυλάδικο και του λένε «έλα
εδώ εσύ, παίξε µας, εκεί». Τι παίξε µας; Τι να µας παίξεις; Όλα αυτά, λίγο
το ένα, λίγο το άλλο, νοµίζω ότι υπάρχει ηµεροµηνία λήξης. Και των
µαγαζιών της Αθήνας. Όσο υπάρχουν ακόµα χοροί, κρατιούνται τα
µαγαζιά. Κάποια θα κλείσουνε, αν θα µείνει ένα θα επιβιώσει. Ένα, το
πολύ δύο θα επιβιώσουνε. Τα υπόλοιπα θα κλείσουνε, έχουν ηµεροµηνία
λήξης όπως έχουν ηµεροµηνία λήξης κι οι συλλόγοι µε τον τρόπο που
λειτουργούνε. Όπως λειτουργούσαν πριν από τριάντα χρόνια, µε τον ίδιο
τρόπο λειτουργούν και τώρα. Τι θα αλλάξει; ∆εν έχω σκεφτεί. Θεωρώ όµως
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ότι πρέπει να αλλάξει. Προς τα µπροστά. Τι είναι το µπροστά για τον
καθένα, είναι διαφορετικό. Νευρίασα τώρα, ε;
(Γελάνε)
Ερ.

Κύριε Καραβυράκη ευχαριστούµε πάρα πολύ.

Απ.

Κι εγώ ευχαριστώ Ειρήνη.

Ερ.

Είναι πολύτιµα όσα µας είπατε.

Απ.

Είναι πολύτιµα τώρα, τι είναι… Καµιά φορά παραστράτησα κι απ’ την
ερώτηση γιατί παρασερνόµουνα απ’ τις σκέψεις µου, πήγαινα και σε
διαφορετικό δρόµο αλλά µέσες άκρες τα ‘παµε.

Ερ.

Ευχαριστούµε πολύ.
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