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Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Περπιράκη Ελένη, Φραγκούλης Εµµανουήλ 

 

CD 1 

Ερ.  Σήµερα 10 Ιουνίου του 2005, έχουµε την τιµή να έχουµε κοντά µας τον 

Σήφη και τον Γιώργο Κατσαµά. Ο Γιώργος Κατσαµάς είναι γνωστός για 

τη λύρα του και ο κύριος Σήφης για το τραγούδι και το λαούτο του, µια 

µουσική οικογένεια. Και να ξεκινήσουµε κύριο Γιώργο µαζί και να µας 

πείτε πώς και πιάσατε όργανο στα χέρια σας; Έπαιζε κανείς στην 

οικογένεια, υπήρχανε ερεθίσµατα; 

Κ.Γ Ναι. Ο πατέρας µας, µας έβαλε σε αυτό το κανάλι, ο Μανόλης ο Κατσαµάς, 

παλιότατος… παλιότερος λυράρης. Πιο παλιά ήτανε και οι παππούδες, και 

οι δύο παππούδες. Και ο Βασίλης ο Κατσαµάς ο παππούς µου και ο Σήφης ο 

Φραγκιαδάκης, στην οικογένεια δηλαδή, οικογένεια µουσικών.  

Ερ. Ο Φραγκιαδάκης ο Ιωσήφ ήτανε από την πλευρά της µητέρας σας; 

Κ.Γ. Ναι, της µάνας µου, παίζανε κι αυτοί. Εγώ ξεκίνησα το ‘64, πρωτοµπήκε 

όργανο στα χέρια µου. Και συγκεκριµένα ήτανε µπουζούκι.  

Ερ. Πώς και πιάσατε µπουζούκι, ας πούµε; Υπήρχε στο σπίτι ένα µπουζούκι; 

Κ.Γ. Όχι. Εκείνη την εποχή τραγουδούσε και ο αδερφός µου ο Βασίλης και είχε 

κατά προτίµηση ήθελε αυτός το µπουζούκι και είχε… εκτός από τη λύρα το 

δεύτερο όργανο που µπήκε στο σπίτι µας ήτανε το µπουζούκι. Και εγώ ως 

µικροκαµωµένος µου πήγαινε το µπουζούκι, µπορούσα να το αγκαλιάσω να 

παίξω. Είχα την τύχη σε µια ατυχία ενός άλλου λαουτιέρη, του Μίνου του 

Κοτζαµπασάκη συγκεκριµένα να παίξω νωρίς σε γλέντι µε τον πατέρα µου.  

Ερ. Ατυχία, όταν λέτε;  
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Κ.Γ. Ερχότανε να παίξει στο γάµο και µε ένα µηχανάκι κι έπεσε στο δρόµο και 

έσπασε το λαούτο του. Και δεν έβρισκε ο πατέρας µου λαουτιέρη εκείνη την 

εποχή, µιλάµε για το ‘65. 

Ερ. Ήτανε λαουτιέρης του πατέρας σας; 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Και το µικρό του; 

Κ.Γ.  Ο Μίνως Κοτζαµπασάκης. 

Ερ. Μίνως. 

Κ.Γ. Ναι, που δεν έφτασε τελικά στο χωριό και ερχότανε οι καλεσµένοι και µε 

πήρε ο πατέρας µου µε το µπουζούκι να πα’ να παίξοµε στο γάµο τρεις 

µέρες τότες, τρεις µερόνυχτα. Ήτανε η πρώτη µου εµπειρία το ‘65.  

Ερ. Μάλιστα. 

Κ.Γ. Μετά φύγαµε, πήγαµε… 

Ερ. Εσείς είχατε ξαναπιάσει λαούτο έτσι ή παιδευόσασταν µε το µπουζούκι; 

Κ.Γ. Με το µπουζούκι, µα µε το µπουζούκι πήγα στο γάµο. 

Ερ. Α, µε το µπουζούκι! 

Κ.Γ. Με το µπουζούκι συνόδευσα τη λύρα. Και πήγαµε στην Αθήνα και από το 

‘67 παίζαµε στον Πειραιά, στον «Κισσό», σε ένα κέντρο, τότες ήτανε 

Σαββατοκύριακο. Τετάρτη, Σαββατοκύριακα. Παίζαµε µε τον πατέρα µας. 

Ο Βασίλης δηλαδή, εγώ και ο πατέρας µου.  

Ερ. Τι εννοείτε Τετάρτη – Σαββατοκύριακο; 

Κ.Γ. Έτσι δουλεύανε τότες τα µαγαζιά.  

Ερ. Από Τετάρτη; 

Κ.Γ. ∆εν ήτανε… Όχι, αυτές τις τρεις µέρες. 

Ερ. Ή µόνο Τετάρτη; 

Κ.Γ. Τετάρτη, Σαββάτο, Κυριακή. Ναι, από το ‘67. Το ‘70 µε πρωτόβαλε εµένα 

σε δισκογραφία ο πατέρας µου. Είχαµε γράψει ένα… τότε σε καρούλες 

γράφανε, δεν ήτανε δίσκοι. 

Ερ. Μποµπίνες.  

Κ.Γ. Μποµπίνες. Ναι. Ήτανε η πρώτη εµπειρία δισκογραφικά. Μέσα στη 

δεκαετία του ‘70, είχαµε ήδη γράψει εφτά E οκτώ δίσκους, ως λαουτιέρης 

πλέον. Το ‘67 έπιασα το λαγούτο. Το ‘67. 
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Ερ. Εκεί στον «Κισσό» παίζατε µε µπουζούκι; 

Κ.Γ. Όχι το ‘67 έπιασα λαγούτο. 

Ερ. Τότε ήτανε µε λαούτο, έτσι; 

Κ.Γ. Με λαγούτο.  

Ερ. Συνοδεύατε τον πατέρας σας; 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Μόνος σας τον συνοδεύατε ή υπήρχε και άλλο όργανο, τρία;  

Κ.Γ. Ήτανε ο αδερφός µου ο Βασίλης. 

Ερ. Τρία όργανα ή ήταν και άλλος; 

Κ.Γ. Οι τρεις µας.  

Ερ. Οι τρεις. 

Κ.Γ. Πιο µπροστά µε το µπουζούκι είχα παίξει και σε λαFκό µαγαζί, ως 

µπουζουξής.  

Ερ. Σε ποιο; 

Κ.Γ. Ήτανε το «Ηλιοβασίλεµα» στην Κηφισού, µε τον Ξανθάκη, Φωτεινή 

Μαυράκη τότες. Λίγο διάστηµα, ήτανε λίγος καιρός, ήτανε τέσσερις E 

πέντε µήνες, γιατί τότες µου έκανε ο πατέρας µου την αλλαγή και µου λέει 

γιατί να έχω κάποιο ξένο και να µην έρθεις εσύ να µου παίζεις λαγούτο και 

το ‘70 που είχε ανοίξει µαγαζί ο πατέρας µου στην Αθήνα, κέντρο 

διασκέδασης και εκεί παίζαµε… 

Ερ. Πως λεγότανε; 

Κ.Γ. Ήτανε η «Νεράιδα» στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός, Πλατεία ∆αβάκη, µέχρι που 

πήγα φαντάρος. Όταν πήγα φαντάρος, έκλεισε το µαγαζί. 

Ερ. Πόσα χρόνια δηλαδή το είχε; 

Κ.Γ. Τριάµισι χρόνια περίπου. Τρία χρόνια, τριάµισι. 

Ερ. Γιατί το έκλεισε όµως; 

Κ.Γ. Επειδής έφυγα φαντάρος, δεν είχε χέρια. 

Ερ. Εσείς βοηθούσατε δηλαδή και στο κέντρο για να λειτουργήσει, όσον αφορά 

τα ψηστικά ή όσον αφορά τα µουσικά πράγµατα; 

Κ.Γ. Ναι, ναι. Και σερβιτόροι, τα πάντα κάναµε στο µαγαζί. 

Ερ. Πριν τον «Κισσό» αυτό; 

Κ.Γ. Μετά τον «Κισσό». 
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Ερ. Μετά τον «Κισσό». 

Κ.Γ. Ναι, ναι. Το ‘67 ήµασταν στον «Κισσό», το ‘70 πάµε τώρα. Είχαµε παίξει 

και σε διάφορα άλλα µαγαζιά στην Αθήνα.  

Ερ. Στην «Νεράιδα» ο πατέρας σας έπαιζε και λύρα; 

Κ.Γ.  Ο πατέρας µου έπαιζε λύρα, ναι ήταν διεύθυνση του µαγαζιού. 

Ερ. Ή φώναζε και άλλους λυράρηδες; 

Κ.Γ. Ερχότανε κατά καιρούς και άλλοι λυράρηδες, όπως ήτανε και ο Νίκος ο 

Βενιανάκης, ο Νίκος ο… από το Τυµπάκι, ο… 

Κ.Σ. Ο Μανούσος ο Μαυράκης δεν είχε παίξει εκεί; 

Κ.Γ. Και ο Μανούσος ο Μαυράκης, αλλά πιο πολύ είχε παίξει… πώς τον λένε 

τον Νικόλα, από το Τυµπάκι είναι δυο αδέρφια, ο λυράρης, Μια φωτιά µε 

καίει και πονώ… 

Κ.Σ. Ο Σκουβάκης…; 

Κ.Γ. Σκευάκης. Ο Σκευάκης, ναι. Ο Σκευάκης. Εκλείσαµε τα το µαγαζί πήγα 

φαντάρος, έκαµα… 

Ερ. Προτού πάµε στο στρατιωτικό σας. Εκεί που παίζατε ας πούµε στο µαγαζί 

του πατέρα, ο κόσµος ήθελε κρητικά, ήθελε λαFκά, είχε περάσει δηλαδή το 

λαFκό στοιχείο; 

Κ.Γ. Τότε µπορώ να πω ότι διψούσε πιο πολύ για να ακούσει, όσοι ερχότανε. 

Ήτανε άλλες εποχές εκείνες. Μικρά τα µαγαζιά και λίγος κόσµος να 

ερχότανε ήτανε ζεστή η ατµόσφαιρα, πάντα. 

Ερ. Τι ώρα ξεκινούσατε ας πούµε το πρόγραµµα; 

Κ.Γ. Τότε ξεκινάγαµε νωρίς, 8:30 E 9:00 µ.µ., 8:00 η ώρα, αναλόγως και τις 

εποχές γιατί το χειµώνα επειδής βραδιάζει νωρίς ξεκινούσαµε από νωρίς. 

Ήτανε µέχρι πρωίας. 

Ερ. Το ‘73 ας πούµε πάλι το ίδιο, ξεκινούσε νωρίς το πρόγραµµα; 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Παίζατε µε µηχανήµατα τότε; 

Κ.Γ. Τα µηχανήµατα ήτανε σχετικά. Ένα µικρόφωνο στη µέση και σκύβαµε 

όλοι και τραγουδούσαµε. Τα όργανα χωρίς µικρόφωνα. 

Ερ. Χωρίς µικρόφωνο.  

Κ.Γ. Ναι.  
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Ερ. Σκέτα τα όργανα.  

Κ.Γ. Σκέτα.  

Κ.Σ. Το µαγαζί ήτανε κατεξοχήν κρητικό.  

Κ.Γ. Έβαζε µέσα εκατόν πενήντα άτοµα το µαγαζί, ούτε. Και άκουγε τότε όλος ο 

κόσµος, γιατί εκείνα τα χρόνια και σε πλατεία να έπαιζες χωρίς 

µηχανήµατα, δίνανε προσοχή και ακούγανε οι ανθρώποι. 

Κ.Σ. Ο κόσµος διψούσε τότε για κρητικά. 

Ερ. Ναι, δεν µίλαγε µεταξύ τους, ας πούµε. 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Εκείνο το πρώτο γάµο να επανέλθω πώς τον έβγαλες µε το µπουζούκι; 

Πώς βοήθησες τον πατέρα σου; 

Κ.Γ. Στην αρχή ήτανε ωραία. 

Ερ. ∆ηλαδή όταν έπιασες εσύ το µπουζούκι τι τραγούδια µάθαινες; 

Κ.Γ. Κρητικά, έπαιζα και λαFκά, αλλά µ’ άρεσαν τα κρητικά.  

Ερ. Μπουζούκι κρητικά; 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Α, µάλιστα. 

Κ.Σ. Ακολουθούσε τη λύρα, σαν συνοδός. Ήτανε συνοδευτικό όργανο το 

µπουζούκι. Φαντάσου τώρα ένα κοπέλι δεκατριών χρονών – δεκατεσσάρων, 

να κάθεται µε ένα µπουζούκι και να συνοδεύσει τη λύρα. 

Κ.Γ. Να προσπαθώ να βοηθήσω όσο µπορώ. 

Κ.Σ. ∆ύσκολη αποστολή, µετά από κάποιες ώρες έπρεπε να κοιµηθεί.  

Κ.Γ. Με έστελνε πότε λίγο ο πατέρας µου και πήγαινα και έριχνα νερό στο 

πρόσωπο µου να ξενυστάξω. Τρεις µέρες. 

Ερ. Που είχε γίνει; 

Κ.Γ. Στους Έρφους.  

Ερ. Εκεί, ε; Στο χωριό. Κατάγεστε από τους Έρφους, και απ’ την πλευρά της 

µητέρας σας και από την πλευρά του πατέρας σας. 

Κ.Γ. Ναι. Όταν τελείωσε ο γάµος, κοιµόµουνα τρεις µέρες. Σηκώθηκα γιατί 

πεινούσα. 

Ερ. Και ο κόσµος όταν είδε το µπουζούκι το αποδέχθηκε, είδατε κάποια 

αντίδραση, εννοώ το να συνοδεύει τη λύρα, ή όχι; 
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Κ.Γ. Όχι, όχι. 

Κ.Σ. Λαγουτιέρηδες δεν υπήρχαν τότε. 

Κ.Γ. Πολλοί λαουτιέρηδες δεν υπήρχανε τότε, όχι. 

Κ.Σ. ∆εν υπήρχαν πολλοί λαγουτιέρηδες οπότε δεν τους ενδιέφερε και πολύ. Ο 

κόσµος πιο πολύ ήθελε να τραγουδήσει, να ακούσει να τραγουδούνε, να 

ξεσκάσει.  

Κ.Γ. Εν τω µεταξύ και για εκείνα τα χρόνια ο πατέρας µου ήτανε µια µεγάλη 

δύναµη στο χώρο. Τότες πολλές φορές έβγαζε το γλέντι µόνος του, χωρίς 

συνοδεία. 

Κ.Σ. Η µεγάλη όµως οικογένεια που είχε φτιάξει δεν του επέτρεπε να 

ασχοληθεί πιο πολύ µε τα µουσικά.  

Ερ. Πόσα αδέρφια είστε; 

Κ.Σ. Επτά. 

Ερ. Είσαστε επτά αδέρφια. Εσείς οι δυο, ο Βασίλης που έπαιζε, ο µακαρίτης, 

που έπαιζε λαούτο. 

Κ.Σ. ∆υο κοπελιές. ∆υο κοπελιές και δυο αγόρια ακόµα.  

Ερ. Παίζει άλλος, εκτός από σας τους τρεις; 

Κ.Γ. Έχουµε άλλο έναν στα λαFκά. Νίκος Κρητικός, αδερφός µας και αυτός και 

τραγουδάει λαFκά, και στο τελευταίο cd που έχουµε γράψει…  

Κ.Σ. … Συµµετέχει. 

Κ.Γ. … Συµµετέχει κι αυτός. 

Ερ. Έχει άλλο επίθετο; 

Κ.Γ. Νίκος Κρητικός. 

Κ.Σ. Όχι, είναι το παρατσούκλι, το Κρητικός. 

Ερ. Το παρατσούκλι του ε; 

Κ.Γ. Παρατσούκλι. 

Κ.Σ. Και αυτό έγινε, γιατί τότε που τραγουδούσε στην Αθήνα σαν µικρό παιδί, 

λέγανε «πάµε να ακούσουµε τον Κρητικό, το Κρητικάκι, το Κρητικάκι, το 

Κρητικό» και του έµεινε έτσι.  

Ερ. Να επιστρέψουµε λίγο στο µαγαζί. Εσείς τραγουδούσατε, ο πατέρας; 

Κ.Γ. Και εγώ και ο πατέρας µου και ο Βασίλης.  

Ερ. Και ο Βασίλης. Και οι τρεις, εναλλάξ; 
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Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Εναλλάξ ας πούµε ή και παρέα µαζί; 

Κ.Γ. Παρέα, παρέα. 

Ερ. Γιατί το έκλεισε το µαγαζί, είπατε ότι δεν είχε χέρια, δεν µπορούσε να 

προσλάβει κάποιον; 

Κ.Γ. Είχε εκείνη τη χρονική στιγµή µια ατυχία ο αδερφός µου µε την γυναίκα 

του, είχε χάσει κάµποσα παιδιά πριν να γεννηθούνε και είχε αναγκαστεί 

να µένει στο νοσοκοµείο µέχρι να γεννηθεί το παιδί του και δεν µπορούσε 

να έρχεται στο µαγαζί.  

Ερ. Α, µάλιστα. 

Κ.Γ. Έφυγα εγώ φαντάρος και σου λέει ο πατέρας µου τώρα εδώ γράφει 

οικογενειακό µαγαζί, πού είναι η οικογένεια; Και αναγκάστηκε και το 

έκλεισε.  

Ερ. Απέδιδε ως µαγαζί;  

Κ.Γ. Ναι. Τα χρόνια εκείνα! 

Ερ. ∆ηλαδή γέµιζαν οι εκατόν πενήντα θέσεις; 

Κ.Γ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είχε τότε, εκείνα τα χρόνια ήτανε… και λίγα τα µαγαζιά 

στην Αθήνα αλλά δουλεύανε και όλα τα µαγαζιά, όχι µόνο εµείς. 

Ερ. Ποια ήτανε εκείνη την εποχή; 

Κ.Γ. Θυµάµαι το…το «Κρητικό Κονάκι», έπαιζε ο Ξυλούρης.  

Ερ.  Ο Νίκος ο Ξυλούρης; 

Κ.Γ. Ο Νίκος ο Ξυλούρης. Ήταν ο «Πατούχας» και ήτανε ο Μουντάκης. Ήταν 

…µετά δεν θυµάµαι ένα άλλο µαγαζί και έπαιζε ο Σκορδαλός. Ήτανε κοντά 

µας ο Μανόλης ο Κακλής µε τον Αστρινό τον Ζαχαριουδάκη, στο 

«Αρκάδι» και το Μίνο τον Κοτσαµπασάκη. Ήτανε στον Περισσό, στον 

Περισσό άλλο ένα µαγαζί. Εκεί ήτανε, εκεί πρωτοπήγε ο Ξυλούρης και 

µετά πήγε στο «Κρητικό Κονάκι». Ήτανε και άλλα µαγαζιά που έπαιζε 

και ο Σκαλίδης…, σε όλο το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, δεν τα θυµάµαι 

τώρα να τα πω όλα.  

Ερ. Εσείς πότε θυµάστε να άρχισε η ύφεση στα µαγαζιά αυτά, να κλείνουνε, ας 

πούµε; 

Κ.Γ. Μετά το… µετά το ‘85.  
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Ερ. Τόσο πολύ, δηλαδή. 

Κ.Γ. Μετά το ‘85. Ναι, µετά, µια δεκαπενταεντία ήταν η Κρητική µουσική, 

από το ‘70 µέχρι το ‘85 ήτανε στα ύψη η Κρητική µουσική. 

Ερ. Γιατί νοµίζετε άρχισε αυτή η ύφεση; 

Κ.Γ. Καταρχήν ήτανε οι πυροβολισµοί. 

Ερ. Μέσα στα κέντρα; 

Κ.Γ. Μέσα στα κέντρα, από τα παράθυρα, από ‘δω, οι πυροβολισµοί διώξανε 

πολύ κόσµο από τα µαγαζιά, από γάµους και τέτοια.  

Ερ. Στην Αθήνα πυροβολούσαν; 

Κ.Γ. Παντού. 

Ερ. Έπαιζαν µπαλωθιές στην Αθήνα; 

Κ.Γ. Παντού, παντού. Πήγαµε και παίξαµε στην Ελευσίνα κάποτε στη Γιορτή 

της Τσικουδιάς και µπήκαµε σε ένα κλειστό γυµναστήριο γινότανε η 

εκδήλωση παίζανε πολλοί άσφαιρα, µόνο για τον κρότο, για το χτύπο, 

όποτε κάποια στιγµή αυτοί που δεν είχανε άσφαιρα αρχίξανε και παίζανε 

κανονικά, κάνανε καλοκαιρινές απάνω τσι λαµαρίνες. 

Ερ. Αυτός ήτανε ένας λόγος. Άλλος λόγος υπήρχε; 

Κ.Γ. Μετά… 

Ερ. Γιατί ο κόσµος έπαψε να πηγαίνει, δηλαδή; 

Κ.Γ. Γίνανε επαγγελµατικά τα πάντα. Ακριβύνανε οι τιµές και ο άλλος εκεί που 

πήγαινε έστω µια φορά την βδοµάδα, δεν του επέτρεπε το οικονοµικό να 

πηγαίνει κάθε βδοµάδα σε κρητικά.  

Ερ. Υπήρχε κόσµος που παλιά στην Αθήνα πήγαινε κάθε βδοµάδα στο κέντρο; 

Κ.Γ. Και δυο φόρες στην βδοµάδα. 

Ερ. Έτσι, ε. 

Κ.Γ. Ε, βέβαια. 

Ερ. Γλεντούσε ο κόσµος. 

Κ.Γ. Μετά αρχίξανε οι πολιτιστικοί συλλόγοι. Αρχίξανε τα χωριά όλα αυτά και 

κάνουνε τους χορούς εκδηλώσεις και ένας E ένας σου λέει «είµαι 

καλεσµένος σε δέκα χορούς» και δεν του έµενε παραπάνω καιρός να πει ότι 

«ξέρεις, θα πάω κάπου ξεχωριστά». Ήτανε και αυτός ένας λόγος. 

Κ.Σ. Να σου πω εγώ και ένα άλλο λόγο. 
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Ερ. Με συγχωρείτε, να πω κάτι. Οι χοροί όµως πάλι που λέτε πάλι γινότανε 

στα µαγαζιά. 

Κ.Γ. Πιο µπροστά δεν υπήρχανε συλλόγοι, εκείνα τα χρόνια που λέµε.  

Ερ. Μήπως ήτανε ο λόγος δηλαδή η στροφή αυτή του κόσµου, αυτό το 

καταλαβαίνει κανείς απόλυτα, αφού έχω να πάω σε πέντε χορούς στο κάτω 

E κάτω θα δω και αυτούς και δεν έχω την δυνατότητα να πάω σαν 

ελεύθερος πελάτης.  

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Αλλά οι χοροί αυτοί δεν γινόντουσαν πάλι στα µαγαζιά; Το µαγαζί δεν 

έχανε από αυτή την ιστορία. 

Κ.Γ. Οι χοροί αυτοί ξεκινήσανε από το ’80 – ‘81 και µετά. Πριν δεν υπήρχανε 

πολιτιστικοί συλλόγοι. Και αν υπήρχανε ήταν ελάχιστοι. Όπως ήτανε ο 

Σύλλογος στον Πειραιά ή Οµόνοια, δεν ήτανε άλλοι. 

Ερ. Αυτός ήτανε πολύ παλιός σύλλογος. 

Κ.Σ. Ναι. Οι συλλογικές εκδηλώσεις που άρχισαν από το ‘82 και µετά στα 

Κρητικά αυτά τα µαγαζιά θα σας πω γιατί, ήτανε ένας λόγος βασικός που 

οι Κρητικοί αποφεύγανε πλέον να πηγαίνουνε στα µαγαζιά, γιατί; Ένας 

σύλλογος ο οποίος έκανε την εκδήλωση του εκείνο το βράδυ, στην 

προσπάθεια του να έχει ένα ευρύτερο κοινό, είχε και λαFκά, είχε και 

δηµοτικά, λαFκά, κλαρίνα και τέτοια.  

Ερ. Ανάµικτα ή µετά από κάποια ώρα; 

Κ.Σ. Ανάµεικτα, είτε σε ένα πακέτο µε τα κρητικά όργανα είτε ξεχωριστά. 

Ερ. ∆ηλαδή έκανε διάλειµµα το κρητικό συγκρότηµα και έφευγε και ερχότανε 

άλλο; 

Κ.Σ. Μπράβο, έτσι. Και σου λέει ο άλλος σαν Κρητικός, εγώ ήρθα να ακούσω 

κρητικά, όχι πως δεν µ’ αρέσουνε, αλλά τουλάχιστον εδώ θέλω να ακούσω 

κρητικά και ο κόσµος απογοητεύεται κάποια στιγµή. Γιατί σου λέει, να 

περιοριστώ σε µισή ώρα, µια ώρα κρητικά και αυτά… ήτανε ένας λόγος. 

Λέγεται ότι οι συλλόγοι έχουν διώξει τον κόσµο από τα µαγαζιά της 

Αθήνας, από τότε µέχρι και σήµερα. 

Ερ. Οι επιχειρηµατίες δεν έχουν ευθύνη σ’ αυτό το σηµείο;  

Κ.Σ. Μεγάλη ευθύνη.  
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Ερ. ∆ηλαδή ακριβώς µε την ίδια σκέψη… 

Κ.Σ. Μεγάλη ευθύνη.  

Ερ. Όπως ο σύλλογος ήθελε να προσεγγίσει κόσµο… 

Κ.Σ. Οι επιχειρηµατίες λένε για τους συλλόγους, αλλά είναι αυτοί. Αφού εσύ δεν 

το θέλεις αυτό το σχήµα γιατί το φέρνεις στο µαγαζί! ∆ηλαδή ο ένας πάει 

να ρίξει ευθύνες στον άλλο, ενώ είναι συνυπεύθυνοι. Βέβαια, βέβαια. 

Ερ. Οι επιχειρηµατίες γιατί καλούσαν µπουζούκια; 

Κ.Σ Γιατί σου λέει… 

Ερ. ∆εν ήτανε αυτό µια ανάγκη απ’ τον κόσµο; 

Κ.Σ.  Γιατί ας πούµε θα υπάρχει µια παρέα του Μανόλη, ξέρω ‘γω, οι οποίοι δεν 

είναι Κρητικοί και θέλουνε κάποια στιγµή να χορέψουνε και κάνα 

ζεµπέκικο, οι άλλοι ήτανε δηµοτικοί σου λέει να ακούσουµε και κάνα 

Καλαµατιανό, χωρίς … 

Ερ. Να ευχαριστηθούνε όλοι, δηλαδή.  

Κ.Σ. Μπράβο, ναι.  

Κ.Γ. Απ’ τη µια πηγαίνανε για να κάνουνε καλό αλλά στην ουσία δεν κάνανε 

καλό.  

Ερ. Οι καλλιτέχνες τώρα της Κρητικής µουσικής, πώς το αντιµετωπίσανε 

αυτό το πράµα, δηλαδή, µιλάµε τώρα για ευθύνες. Σύλλογοι, οι 

επιχειρηµατίες, οι καλλιτέχνες.  

Κ.Σ. ∆εν άρεσε.  

Κ.Γ. Ποτέ δεν άρεσε στους Κρητικούς καλλιτέχνες να τόνε κατεβάσεις από το 

πατάρι για να βγει κάποιος άλλος, ποτές.  

Κ.Σ. Αναγκασµένος ήτανε. 

Κ.Γ. Αλλά δεν περνούσε και ο λόγος του. Αν θα ‘λεγε κάποιος ότι «εγώ δεν 

έρχοµαι», έβρισκε κάποιον άλλον κι έκανε τη δουλειά του. Όπως γίνεται 

και σήµερα σε κάποιους γάµους που λέει «έλα να παίξεις µια ώρα». 

Ερ. Μήπως µετά από αυτό βλέπουµε το σκηνικό σε γάµους Κρητικό και λαFκό; 

Κ.Γ. Από κει ξεκινήσανε όλα.  

Ερ. Γιατί αυτό είναι ένα πακέτο, που εµφανίστηκε πότε στο γλέντι; 

Κ.Σ. Από το ‘80 και µετά.  

Ερ. Το ‘80 έγινε τίποτα ιδιαίτερο που το αναφέρεται έτσι σαν σταθµό;  



 

 11

Κ.Σ. Το ‘80 απελευθερώθηκε κάπως ο κόσµος. Γενικά υπήρχε, για µένα 

προσωπικά, έτσι; Υπήρχε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, υπήρχε µια 

απελευθέρωση. Οι πυροβολισµοί ήταν ένα αποτέλεσµα της πολλής 

ελευθερίας. Οι πυροβολισµοί έχουν κάνει µεγάλη ζηµιά και στο τόπο και 

όχι µόνο στο τόπο.  

Κ.Γ. Στην αρχή αρέσανε.  

Κ.Σ. Ήτανε ένα αποτέλεσµα λοιπόν απελευθέρωσης του κόσµου γιατί ήτανε 

κάπως στριµωγµένος µετά την δικτατορία, µετά την κυβέρνηση, που από 

ό,τι ξέρουµε ο Κρητικός λαός δεν ήτανε µε τις κυβερνήσεις της Νέας 

∆ηµοκρατίας, σαν πλειοψηφία µιλάµε. Με την άνοδο όµως του Πασόκ 

στην κυβέρνηση εκεί αισθάνθηκε σαν στο σπίτι του ξέρω ‘γω.  

Κ.Γ. Τότε δηµιουργηθήκανε οι πολλοί συλλόγοι. 

Κ.Σ. Και η κυβέρνηση κακά τα ψέµατα βοήθησε πολύ. Εδώ πέρα ξέρουµε καλά 

ότι βοσκοί ανεβαίνουνε στα βουνά µε τα 4Χ4, ποτέ. Σου λέει ο τύπος, τι 

κάνεις, λέει βοσκός. Βοσκός µε το 4Χ4, αν είναι δυνατόν. Αυτές τις 

διευκολύνσεις τους τις έδωσε η κυβέρνηση, δεν τις είχε πρώτα.  

Ερ. Εποµένως ο πατέρας σας δεν ήταν τότε η εποχή που είχε συλλόγους, να 

καλάει. Να βρεθεί στο δίλληµα, να φέρω, να φέρω σύλλογο, τον τάδε… 

Κ.Σ. Έτυχε πριν.  

Ερ. Τη γλίτωσε, γλίτωσε αυτό το δίληµµα. 

Κ.Γ. Ο πατέρας µου ήτανε µια αφορµή που σταµάτησα εγώ το λαγούτο και 

έπιασα τη λύρα. Γιατί µας είχε βάλει κάτω µε το Βασίλη και µας είχε πει 

ότι «κάποιος πρέπει να µε αντικαταστήσει». Ο Βασίλης έπαιζε κι ο 

Βασίλης λύρα, ωραία λύρα, πριν από µένα. Αλλά έβλεπε ο πατέρας µου ότι 

είχα εγώ πιο αέρα στη λύρα και µου λέει «εσύ θα πιάσεις τη λύρα». 

Ερ. Εσείς δηλαδή τρυγουνίζατε το όργανο; 

Κ.Γ. Ως λαουτιέρης. Έπαιζα και λύρα, εντάξει µ’ αρέσανε. 

Κ.Σ. Από µπαντούρα ξεκίνησε. Ένα καλάµι.  

Ερ. Από µαντούρα ή από µπουζούκι; 

Κ.Σ. Ναι.  

Κ.Γ. Χαµπιόλι, χαµπιόλι, χαµπιόλι. 

Κ.Σ. Αυτό που λέµε µπαντούρα. Εµείς το λέµε µπαντούρα εδώ µέρα.  
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Ερ. Μπαντούρα; 

Κ.Σ. Ναι. Μπαντούρα. 

Ερ. Στη Σητεία είναι µαντούρα. 

Ερ. Με πόσες τρυπίτσες; 

Κ.Σ. Έξι, πέντε. 

Ερ. Μονές; 

Κ.Σ. Ναι.  

Κ.Γ. Έξι.  

Ερ. Όχι… δύο… 

Κ.Σ. Φαντάσου ένα καλάµι… 

Κ.Γ. Έξι και µία η αυτή εφτά. Ίσα E ίσα µια κλίµακα. 

Κ.Σ. Φαντάσου ένα καλάµι και στην επιφάνεια του καλαµιού, υπήρχανε έξι E 

επτά τρύπες που έπρεπε να τις βγάλεις νότες. Και βγαίνανε. 

Ερ. Τις άνοιγες µε τσιγάρο; 

Κ.Γ. Είχα φτιάξει λύρα µε καλάµι, µόνος µου.  

Ερ. Στο καλάµι τις τρύπες πώς τις άνοιγες; 

Κ.Γ. Με το µαγαρουτάκι, ένα µαχαιράκι. 

Ερ. Στην µπαντούρα τώρα λέτε. 

Κ.Γ. Με µαχαίρι, ένα… µαγαρουτάκι το λέγαµε, ήτανε κάπως έτσι… 

Ερ. Εµάς τις καίγανε µε τα… τα ανοίγανε µε τσιγάρο.  

Κ.Γ. Εγώ ήµουνα ήµουνα πιτσιρίκος, δεν εκάπνιζα τότε για να ‘χω τσιγάρο. 

Ερ. Και πώς και θέλατε να µάθετε µπαντούρα, πόσο χρόνων, δώδεκα; 

Κ.Σ. ∆έκα. 

Κ.Γ. Μικρός ήµουνα και έπαιζα, πριν το δηµοτικό.  

Ερ. Και τι παίζατε, συρτά, κοντυλιές; 

Κ.Γ. Τα πάντα έπαιζα µε το καλάµι. Πιο πολύ µ’ αρέσανε οι Σητειακές 

κοντυλιές και έπαιζα Σητειακά. 

Ερ. Μάλιστα. 

Κ.Σ. Αυτά που ακούµε σήµερα από ασκοµπαντούρα που λέµε. 

Ερ. Ναι, ή που κάνατε µετά το γύρισµα, που παίξατε κοντυλιές και βάλατε 

µετά τη µίµηση ασκοµπαντούρας, γυρίσµατα, ναι.  

Κ.Γ. Ναι. Ναι, ναι. 
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Ερ. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, όχι το τελευταίο της συνέντευξης… 

είναι το εξής: Γιατί οι σύλλογοι θέλανε να κατεβαίνουνε και να 

οργανώνουνε βραδιές, υπήρχε κάποια οικονοµική σχέση; 

Κ.Γ. Σίγουρα, τότες ξεκινήσανε τα εισιτήρια, για την είσοδο του µαγαζιού. 

Ερ. Πώς γίνεται δηλαδή, υπάρχει ένα εισιτήριο; 

Κ.Γ. Εισιτήριο για να µπει στο µαγαζί µέσα. 

Ερ.  Όταν γίνεται χορός.  

Κ.Γ. Ναι, υπέρ του συλλόγου αυτά.  

Ερ. Φερ’ ειπείν πόσο είναι περίπου, είκοσι ευρώ, τριάντα; 

Κ.Γ. Περίπου, περίπου στα είκοσι ευρώ.  

Ερ. Στα είκοσι. Και από ‘κει και πέρα τι είναι πληρωµένο; 

Κ.Γ. Το φαR. 

Ερ. Ναι, είναι πληρωµένο.  

Κ.Γ. Το φαR και αναλόγως τώρα, αν πιει κανείς κρασί, αν πιει ουίσκι το 

πληρώνει ξεχωριστά.  

Ερ. Αν πιει κρασί;  

Κ.Γ. Είναι µέσα στο λογαριασµό, µέσα στα είκοσι.  

Ερ.  Και πόσα ποσοστά πάνε σε ένα σύλλογο; Από τα είκοσι.  

Κ.Γ. Αυτό κάνουν συµφωνία µε το µαγαζί. Σου λέει «εγώ θα σου φέρω διακόσια 

άτοµα στο µαγαζί, πόσο θα µου χρεώσεις το άτοµο»; Και σου λέει το 

µαγαζί «δώδεκα E δεκατρία ευρώ», έτσι; Τα υπόλοιπα µένουν στο σύλλογο, 

συν κάποιες κληρώσεις που κάνουνε. 

Ερ. Μέσα στο µαγαζί; Την ώρα του γλεντιού; 

Κ.Γ. Ναι, λαχειοφόρες αγορές. Ναι. 

Ερ. Βάζουνε ξερώ εγώ ένα δαχτυλίδι, σταυρό, τι βάζουνε; 

Κ.Γ. ∆ιάφορα δώρα, διάφορα, αναλόγως τον σύλλογο. Μπορεί να έχει ακριβά. 

Ερ. Μπορεί να έχει ηλεκτρικές συσκευές; 

Κ.Γ. Αναλόγως. Και τέτοια. 

Ερ. Τηλεοράσεις βάζουνε… 

Κ.Σ. Και κάποια ταξίδια βάζανε. 

Ερ. Μάλιστα. 

Κ.Γ. Όλα προσφορές βέβαια. 
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Ερ. Το λαχείο πόσο στοιχίζει περίπου σήµερα, πέντε ευρώ; 

Κ.Γ. Ανάλογα την αξία του δώρου. Ξεκινούσε από δυο ευρώ.  

Ερ. Ναι.  

Κ.Γ. Αν ήταν µεγάλο το δώρο πέντε ευρώ ή παραπάνω. 

Ερ. Ναι. Και πού έβρισκε ο σύλλογος ας πούµε όλους τους Ρεθυµνιώτες, που θα 

πει θα γίνει χορός στο τάδε κέντρο στην Αθήνα, τάδε του µηνός; 

Κ.Γ. ∆ιαφήµιση, διαφήµιση σε Μέσα Ενηµέρωσης, από εφηµερίδες, από αφίσες, 

από ραδιοφωνικούς σταθµούς, άλλοι από τηλεοράσεις, και από τηλεοράσεις 

ακόµα.  

Ερ. Αλλά στον κόσµο φαίνεται ότι άρεσε αυτό, γιατί αλλιώς θα έβλεπε µια 

διαφήµιση ότι γίνεται ο τάδε χορός, στο τάδε σύλλογο. 

Κ.Γ. Κοίταξε να δεις. Είναι υποχρεώσεις.  

Ερ. Γιατί; 

Κ.Γ. Γιατί! Όταν κάµει εµένα το χωριό µου κάποιο χορό. 

Ερ. Ο σύλλογος του χωριού δηλαδή.  

Κ.Γ. …Και έρχονται από άλλους συλλόγους, µετά τους προτιµούµε και εµείς. 

Όταν κάνουν αυτοί το δικό τους χορό, πάµε. Αυτά είναι δανεικά.  

Ερ. Και ο σύλλογος αυτά τα χρήµατα τι τα κάνει; 

Κ.Γ. Ε! διάφορες… 

Κ.Σ. Μπορεί και σε µορφής κοινωνικής ξέρω ‘γω. Η προσπάθεια τους είναι να 

έχουνε ένα δικό τους κτίριο. Οι συλλόγοι πολλές φορές κάνουν και 

κοινωνικές εκδηλώσεις. Να βοηθήσουν ξέρω ‘γω µια φτωχή οικογένεια. 

Ερ. Το λένε αυτό όταν το διαφηµίζουνε; Ότι τα χρήµατα αυτά θα πάνε υπέρ 

αυτής της υποθέσεως; 

Κ.Γ. Όχι, όχι.  

Κ.Σ. Συνήθως ναι. Εφόσον είναι ο βασικός λόγος της εκδήλωσης. 

Κ.Γ. Εξαρτάται ο στόχος, εξαρτάται.  

Κ.Σ. Πρέπει να ειπωθεί και λέγεται. 

Ερ. Εξαρτάται λέτε εσείς, ε; 

Κ.Γ. Πρόσφατα είχαµε εµείς τέτοια… 
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Κ.Σ. Εκδηλώσεις έχουµε κάµει στο Ρέθυµνο, για το Νοσοκοµείο, για το 

Γηροκοµείο, για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες και έχουµε προγραµµατίσει 

κάποιες εκδηλώσεις µέσα στο καλοκαίρι, θα γίνουν εδώ στο κήπο.  

Ερ. Και ο λυράρης κάνει συµφωνία µε τον µαγαζάτορα ή µε τον σύλλογο; 

Κ.Γ. Όταν είναι κοινωνικός ο σκοπός τα όργανα είναι αφιλοκερδώς.  

Ερ. Ναι, ε; 

Κ.Γ. Όπως προχθές, πρόσφατα στην… 

Ερ. Στο Λυκαβηττό, που είπανε υπέρ της Κρητικής Εστίας για τους φοιτητές. 

Κ.Γ. Ναι.  

Κ.Σ. Ναι, εκεί όλοι επήγανε αφιλοκερδώς.  

Ερ. Χωρίς να πληρωθεί κανείς; 

Κ.Σ. Τίποτα, τίποτα.  

Ερ. Μόνο τα εισιτήρια; 

Κ.Σ. Μόνο τα εισιτήρια. Και εκείνα άµα χρειαζότανε θα τα πληρώναµε εµείς.  

Ερ. Μάλιστα. Εσείς κύριε Σήφη πώς ξεκινήσατε; 

Κ.Σ. Εγώ πώς ξεκίνησα! Εγώ µπήκα στο χώρο δεκαετία του ‘80. Παρότι είµαι 

δυο χρόνια µεγαλύτερος από το Γιώργη, την δεκαετία του ‘70 έλειπα.  

Ερ. Πού ήσασταν; 

Κ.Σ. Έφυγα το ‘69, ταξίδεψα, έµεινα στην Αυστραλία, όπου και παντρεύτηκα 

εκεί και έµεινα δέκα χρόνια περίπου.  

Ερ. Σε ποιοι µέρος; 

Κ.Σ. Στο Σίντνευ. 

Ερ. Μάλιστα. 

Κ.Σ. Επέστρεψα το ‘79. 

Ερ. Πώς και πήγατε στην Αυστραλία; 

Κ.Σ. Εγώ αρχικά ταξίδεψα, ναυτικός δηλαδή µε ένα χρόνο αποδηµία. Ωστόσο 

έµεινα στην Αυστραλία, όχι επειδή το ήθελα βέβαια, το ιστορικό δεν 

νοµίζω ότι χρησιµεύει και να το πούµε, έµεινα στην Αυστραλία, 

αναγκαστικά επαρέµεινα. 

Ερ. Λόγω γάµου; 

Κ.Σ. Όχι λόγω γάµου. 

Ερ. Όχι. 
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Κ.Σ. Όχι λόγω γάµου, µετά από δύο χρόνια παντρεύτηκα, µετά από τρία χρόνια 

παντρεύτηκα. Εκεί έµεινα… 

Ερ. ∆εν παίζατε κανένα όργανο µέχρι τότε; 

Κ.Σ. Όχι, στο καράβι είχα µια κιθάρα. Είχα την τύχη να έχω ένα φίλο Ισπανό, ο 

οποίος ήτανε καλός τραγουδιστής και έπαιζε κιθάρα. Και να σου πω, ήταν 

αυτός η πρώτη µου επαφή µε µια κιθάρα. Παλαιότερα στο σπίτι µας 

θυµάµαι που ερχότανε, ερχόντουσαν οι λαγουτιέρηδες µε τους οποίους ο 

πατέρας µου συνεργαζότανε, ο Μανιάς, ο Μαρκογιάννης, ο 

Μαρκοβαγγέλης, αυτοί, περνούσανε από το σπίτι µας, και έβλεπα τα 

λαγούτα τους και τα κοιτούσα µε δέος. Και λέω, αυτό είναι λαγούτο, 

ήµουνα οκτώ χρονών, δέκα χρονών. Αυτός ο Σπανιόλος λοιπόν, ήτανε η 

αφορµή είχε µια παλιά κιθάρα και µου έδειξε κάποια ακόρντα και 

τραγουδούσε αυτός και εγώ του κρατούσα ακόρντα, από ‘κει ξεκίνησα, 

δηλαδή θα έλεγα ότι είχα µέσα µου εκείνο το κύτταρο που πρέπει να έχεις 

για να ακολουθήσεις τη µουσική κάπου. Από ‘κει ξεκίνησα εγώ. Μετά 

βέβαια δεν ασχολήθηκα καθόλου για τα επόµενα δέκα χρόνια που ήµουν 

στην Αυστραλία. 

Ερ. Πηγαίνατε εκεί σε εκδηλώσεις όταν φωνάζανε κανένα κρητικό 

καλλιτέχνη; 

Κ.Σ. Όταν ερχότανε, γιατί περάσανε κατά καιρούς και ο Μουντάκης είχε έρθει 

και ο Σηφογιωργάκης είχε έρθει και εφόσον εγώ ήµουνα εκεί, πήγαινα. 

Σαν κάθε Κρητικός, ας πούµε, ξέρω ‘γω, πήγαινα, για τους ανθρώπους 

αυτούς που ήρθανε από την Κρήτη. Μια υποστήριξη επιβαλλότανε, έτσι; Η 

υποστήριξη ποια ήταν; Το εισιτήριο που πληρώνεις µέσα. 

Ερ. Ήτανε χοροί, ή συναυλίες; 

Κ.Σ. Χοροί, χοροί. Χοροί, χοροί. Και ξέρεις τώρα τι γίνεται, όταν είσαι και 

λιγάκι µερακλής, ξέρεις ότι είσαι στην Αυστραλία και έχει έρθει ένα 

Κρητικό συγκρότηµα. 

Ερ. ∆εν µπορείς να µην πας. 

Κ.Σ. ∆εν µπορείς να µην πας και δεν µπορείς να καθίσεις σε µια καρέκλα. ∆εν 

µπορείς να αδιαφορήσεις. ∆ηλαδή είτε χορεύεις είτε δεν χορεύεις, 

αισθάνεσαι την ανάγκη να σηκωθείς και να χαρίσεις ας πούµε 5 δρχ. στους 
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ανθρώπους που ήρθανε, γιατί ο σκοπός ήτανε και αυτοί να ‘ρθουν, να 

καλύψουν µεν κάποιες ανάγκες εκεί πέρα τις σηµαντικές, αλλά να βγάλουν 

και αυτοί πέντε φράγκα. Κατάλαβες! Και ό,τι µπορούσαµε κάναµε, όλοι 

µαζί. Εγώ τότε είχα κάµει µια βάφτιση και είχε έρθει ο Σηφογιωργάκης 

και ενώ ήτανε προγραµµατισµένη για αργότερα, αλλά επειδής συνέπεσε µε 

την παρουσία του Σηφογιωργάκη, είπα στο σύντεκνο µου τότε, «δεν 

κάνουµε την βάφτιση τώρα, να συνδράµουµε και εµείς λιγάκι ας πούµε στα 

όργανα»; Και έτσι έγινε.  

Ερ. Και έγινε ωραίο γλέντι, ε; 

Κ.Σ. Φυσικά.  

Ερ. Ο Σηφογιωργάκης µε ποιον έπαιζε; 

Κ.Σ. Με τον Γιάννη τον Μαρκογιαννάκη. 

Ερ. Μάλιστα. Αυτοί οι δυο ε; 

Κ.Σ. Αυτοί οι δυο. Ε, τα συγκροτήµατα που πάνε στο εξωτερικό δεν είναι πολλά 

άτοµα. Συνήθως µια λύρα και ένα λαγούτο ήταν τότε. Σήµερα άντε να 

πάρουνε και µια κιθάρα ή ένα δεύτερο λαγούτο.  

Ερ. Στο µαγαζί αυτό τη «Νεράιδα» έπαιξες εσύ ή ήσουνα πιτσιρίκος; 

Κ.Σ. Εγώ δεν ήµουνα πιτσιρίκος. Απλά δεν ήµουνα εδώ, έλειπα. Το είπα 

νωρίτερα, δεκαετία του ‘70 έλειπα.  

Ερ. Η γυναίκα σας Κρητικιά; 

Κ.Σ. Όχι. Την γυναίκα µου την γνώρισα στην Αυστραλία, η µητέρα της είναι 

από τη Ρόδο, ο πατέρας της από την Κάλυµνο.  

Ερ. Μάλιστα. Και µετά πότε αρχίσατε να πιάνετε λαούτο; 

Κ.Σ. Μετά το ‘82. Εφόσον είχα υπηρετήσει, γιατί υπηρέτησα, µετά που γύρισα 

από Αυστραλία.  

Ερ. Μεγάλος έτσι, τριάντα ενός χρονών περίπου; 

Κ.Σ. Ναι. Εκείνη την εποχή έπαιζε ο αδερφός µου ο Γιώργης µε τον αδερφό µου 

τον Βασίλη στην Κω, και διερχόµενος ο Γιώργης από Κω… 

Ερ. Ο Γιώργης που έπαιζε το µπουζούκι; 

Κ.Σ. Έπαιζε λαγούτο τότε ο Γιώργης… 

Κ.Γ. Αλλά στην Κω έπαιζα… 

Κ.Σ. Αλλά στην Κω πήγε σα λυρατζής.  
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Ερ. Α, έπαιζε και λίγη λύρα.  

Κ.Σ. Βεβαίως. Και στην επιστροφή από Κω που αποφάσιζε πλέον να πιάσει το 

λαγούτο και να πιάσει τη λύρα να ασχοληθεί, διότι πρέπει να σου πω εδώ 

πέρα ότι πολλοί Κρητικοί καλλιτέχνες ξεκινήσανε µε λαγούτο, πιάσανε 

λύρα, ξαναγυρίσανε στο λαγούτο, ξαναγυρίσανε στη λύρα, όπως γίνεται, ο 

µόνος λοιπόν από αυτούς που άφησε το λαγούτο, έπιασε τη λύρα και δεν 

ξανάπιασε πλέον το λαγούτο είναι ο αδερφός µου ο Γιώργης. Κανένας άλλος 

δεν το ‘χει κάνει. Αυτό µπορεί να λέει κάτι.  

Ερ. Γιατί έπιασε λύρα; 

Κ.Σ. Γιατί µπορούσε να εκδηλωθεί περισσότερο. 

Κ.Γ. Απλώς ήταν επιθυµία του πατέρα µου, κάποιος να τον αντικαταστήσει. 

Κ.Σ.  Και ήτανε και επιθυµία του πατέρα µου κάποιος από την οικογένεια να 

τον αντικαταστήσει. 

Ερ. Να τον διαδεχθεί, έτσι; Και σε ποια λύρα έπιασε λύρα ο αδερφός σας; 

Κ.Σ. Ο Γιώργης; 

Ερ.  Ο Γιώργης; 

Κ.Γ. Εγώ έπιασα λύρα το ‘81.  

Ερ. Όχι εσείς ο Γιώργης. 

Κ.Γ. Εγώ είµαι ο Γιώργης. 

Ερ. Ναι. Ο άλλος αδερφός που έπαιζε τα λαFκά; 

Κ.Γ. Αυτός είναι πιο µικρός. 

Κ.Σ. Αυτός είναι πιο µικρός, δεν παίζει όργανο.  

Ερ. Πως τον λένε; 

Κ.Σ. Νικηφόρος.  

Ερ. Τι έκανε στα λαFκά, τραγουδούσε; 

Κ.Σ. Αυτός είναι λαFκός τραγουδιστής.  

Ερ. Α, µόνο τραγουδούσε. 

Ερ. Ο Κρητικός.  

Ερ. Α, µάλιστα.  

Ερ. Οπότε από την Κω, για ξαναπές πάλι το σκηνικό, γιατί µπερδευτήκαµε.  

Κ.Σ. ∆ιερχόµενος λοιπόν από Ρόδο ο Γιώργης… 

Κ.Γ. Από Κω E Ρόδο. 
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Κ.Σ. Ναι, από Κω E Ρόδο. 

Ερ. Που είχε πάει, τώρα να βρούµε τις ηµεροµηνίες. Ποιες ηµεροµηνίες 

ήσασταν στην Ρόδο; 

Κ.Σ. Ήταν το ‘82 περίπου. 

Κ.Γ. Το ‘81. 

Ερ. Το ‘87 το χειµώνα στη Ρόδο και στη Κω το ‘80. 

Κ.Γ. Ναι, αυτά ήταν µετά. Αυτά ήτανε µετά. 

Κ.Σ. Ήτανε µετά. Εγώ σου λέω από την αρχή την δική µου. Εγώ το ‘82 µου 

έφερε ο Γιώργης το λαγούτο του στο σπίτι και µου λέει «µπορείς να 

ασχοληθείς µε αυτό το όργανο»; Λέω «θα δοκιµάσω».  

Ερ. Για να πιάσει εκείνος λύρα.  

Κ.Σ. Ναι, εκείνος ήδη. 

Κ.Γ. Είχα δυο χρόνια λύρα.  

Κ.Σ. Εγώ έπιασα το λαγούτο. ∆εν είχα κανένα να µε βοηθήσει. Μου είπε κάποια 

πράµατα προφορικά ο αδερφός µου, γιατί δεν είχε και το χρόνο.  

Ερ. Τι σας είπε, ας πούµε; 

Κ.Σ. Ότι «ξέρεις κάτι; Αυτό είναι λαγούτο», λέω «το ξέρω, ευχαριστώ πολύ».  

 (Γελάνε) 

 «Πώς παίζεται αυτό»; «Έτσι», εντάξει»», εγώ όταν το έπιασα στα χέρια 

µου είχα την αίσθηση ότι κρατούσα ένα καράβι. Λέω «πώς θα το κρατήσω 

αυτό να µην βουλιάξει». Μετά από τρεις µήνες, µετά από τρεις µήνες µου 

λέει ο αδερφός µου να πάµε στην Ελευσίνα να παίξουµε σ’ ένα µαγαζί που 

µε έχουνε καλέσει, ωραία του λέω να πάµε και «ποιος θα είναι ο άλλος 

λαουτιέρης», µου λέει «θα είναι ο Βαγγέλης ο Μαρκογιαννάκης». Ξέρεις τι 

σήµαινε ο Βαγγέλης Μαρκογιαννάκης τότε! Εγώ µόλις το άκουσα, λέω 

«εντάξει, εγώ τι να πάω να κάνω τώρα εκεί πέρα»; Πήγαµε.  

Ερ. Πόσο καιρό είχατε πιάσει εσείς; 

Κ.Σ. ∆υο E τρεις µήνες.  

Ερ. Α! µόνο.  

Κ.Σ. ∆υο E τρεις µήνες. Τα χέρια µου είχανε κοκκινίσει, είχανε βγάλει κάλλους, 

είχανε… άσε µαρτύριο. Τέλος πάντων, ήταν η πρώτη µου συνεργασία αυτή 

µε τον Γιώργη και τον Βαγγέλη Μαρκογιαννάκη. Το ‘82. 
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Ερ. Εσείς τι δουλεία κάνατε τότε; 

Κ.Σ. Εγώ είχα αποστρατευτεί, είχα έρθει από Αυστραλία, όπως σου είχα πει 

νωρίτερα και κοιτούσα να δω τι µπορώ να κάνω. ∆ούλεψα κατά καιρούς σε 

κάποιες δουλειές. Από τότε που έπιασα το λαγούτο, ας το πούµε έτσι, δεν 

έχω κάνει τίποτα άλλο.  

Ερ. Και εσείς, τώρα είµαστε στη φάση ότι πήγατε στρατό, ο πατέρας σας 

κλείνει το µαγαζί, γιατί λέει ποιος θα το δουλέψει ο Βασίλης έχει 

προβλήµατα, ο Γιώργης φεύγει για στρατιώτης.  

Κ.Γ. Ναι, κλείνει το µαγαζί και έρχεται ο πατέρας µου πάλι στο χωριό. Πάω 

φαντάρος… 

Ερ. Συνεχίζει να παίζει λύρα; 

Κ.Γ. Ναι, συνεχίζει ο πατέρας µου.  

Ερ. Είµαστε στο 1978;  

Κ.Γ. ‘76. ‘76. Και έρχεται ο πατέρας µου εδώ στην Κρήτη, εργαζότανε µε τη 

λύρα σε διάφορα γλέντια. Απολύθηκα εγώ από φαντάρος, ως φαντάρο 

βέβαια είχα εγώ το λαγούτο µαζί. Όπου και να πήγαινα µε βάζανε και 

έπαιζα στη λέσχη αξιωµατικών. Και συγκεκριµένα παίξαµε και σ’ ένα 

διαγωνισµό στην Σπάρτη και ήτανε συγκροτήµατα από όλη την Ελλάδα, 

ως φαντάροι τώρα εµείς, και µας είπαµε να συµµετάσχω εγώ σ’ αυτόν το 

διαγωνισµό που κάνανε. Κι είχα διαλέξει µια οµάδα καλλίφωνους και 

είπαµε ένα ριζίτικο για να µε συνοδέψουν και µετά τους έπαιξα και κάτι µε 

το λαούτο και τελικά το αποτέλεσµα ήτανε πήραµε το πρώτο βραβείο. Και 

ήτανε από πέντε µέρες άδεια στον καθένα.  

 (Γελάει) 

Ερ. Εσείς ως τότε είχατε παίξει µε τον Κλάδο, µε τον Μουντάκη; 

Κ.Γ. Όχι, όχι. Μέχρι τότες είχα παίξει εκτός από τον πατέρα µου, είχα παίξει 

και µε τον Μουντάκη, τον Μανούσο τον Μαυράκη, τον Νίκο τον 

Βενιανάκη.  

Ερ. Μ’ αυτούς.  

Κ.Γ. Μ’ αυτούς. Επειδής είχαµε το µαγαζί δεν είχα την πολυτέλεια να πηγαίνω 

να παίζω και µε άλλους, επειδής παίζαµε µε τον πατέρα µου συνέχεια.  
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Ερ. Με τον Μουντάκη είχατε παίξει περιστασιακά στο µαγαζί του πατέρα σας 

ή αλλού; 

Κ.Γ. Σε διάφορες εκδηλώσεις σε γάµους, σε… 

Κ.Σ. Πανηγύρια. 

Ερ. Σας ήξερε τότε, ήσασταν γνωστός λαουτιέρης τότε; 

Κ.Γ Ναι. Είχαµε γράψει και κάποιες ταινίες εδώ στο Πανεπιστήµιο, εδώ, οι 

οποίες… 

Ερ. Πού να βρίσκονται τώρα, ε; 

Κ.Γ. Όχι, τα είχε τραβήξει η Ε.Ρ.Τ. 

Κ.Σ. Αν σώζονται δεν το ξέρουµε. 

Ερ. Ναι. Μάλιστα. 

Κ.Γ. Από µικρό µε είχε ο Μουντάκης, έτσι, δεν ξέρω, αδυναµία µου είχε, δεν… 

Από τον καιρό που µε γνώρισε, συγκεκριµένα έλεγα προ ολίγου, ότι 

γινότανε µια συναυλία στο Βεάκειο το ‘77, εγώ ήµουνα µικρός, µόλις που 

είχα απολυθεί από φαντάρος. Κι όπως ήτανε πολύ λαουτιέρηδες εκεί, και 

κορυφές, ας πούµε, µεγάλα ονόµατα, πλησίασε ο Μουντάκης και µου λέει, 

«πιάσε το λαγούτο σου και έλα να κουρδίσεις µαζί µου». Και πήρε εµένα 

και βγήκε στη…, η πρώτη µου εµπειρία τότες µε τον Μουντάκη και 

τρέµανε βέβαια όλη νύχτα τα πόδια µου, όση ώρα έπαιζα.  

 (Γελάει) 

Ερ. Τι να κάνεις, ναι. 

Κ.Γ. Ναι. Και από τότες όποτε, γιατί ο Μουντάκης δεν δούλευε κάθε βράδυ, 

όπως δουλεύανε συγκροτήµατα. Αυτός πήγαινε σε επιλεγµένα γλέντια. 

Έλεγε του πατέρα µου, «το Γιώργη θα πάρω, το Γιώργη θα µου δώσεις, µα 

έχεις το Βασίλη, θα κάµεις τη δουλειά σου».  

Ερ. Με τον Κλάδο πότε παίξατε; 

Κ.Γ. Το ‘77, ήµαστε εκείνη την εποχή µε τον Βενιανάκη, παίζαµε µαζί, το ‘79. 

Κατέβηκα εδώ στην Κρήτη για το καλοκαίρι, για να κάµω τις διακοπές 

µου. Και εσµίξαµε µε τον Κλάδο, εδώ στο Ρέθεµνος σε κάποια καφετέρια 

και µου λέει ένα λαουτιέρη ψάχνω να… γιατί δεν έχω για απόψε, µου 

αρρώστησε ο λαουτιέρης». Λέω «πάρε τον πατέρα µου τηλέφωνο και ό,τι 
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σου πει». Και παίρνει τον πατέρα µου τηλέφωνο και του λέει «το Γιώργη 

θα πάρω», «µα και εγώ έχω εδά γάµο».  

Ερ. Γιατί εσείς είπατε να πάρετε τον πατέρα µου, δεν καταλαβαίνατε εσείς… 

Κ.Γ. Ο πατέρας µου… 

Κ.Σ. Έπρεπε να πάρουµε άδεια. Έπρεπε να πάρει άδεια.  

Κ.Γ. Είχε δουλειές κι ο πατέρας µου και είχε κλείσει γλέντια, ότι θα παίζαµε 

µαζί. 

Ερ. Α, κατάλαβα.  

Κ.Γ. Εγώ ήθελα να παίξω µε τον Κλάδο, και λέω προκειµένου να του το πω 

εγώ, ας το πει ο ίδιος. Και του λέει «κι ίντα θα γίνω εγώ, απού είναι τα… 

έχω και εγώ γάµους µπροστά κι αυτό» και του λέει «εσύ θα βρεις, του λέει 

εσύ τραγουδάς», γιατί ήτανε ένα όπλο στο λυρατζή που τραγουδούσε, ενώ ο 

Κλάδος δεν τραγουδούσε. Εγώ τραγουδούσα από τότες. Και του λέει «εσύ 

τραγουδάς, θα πάρεις ένα λαουτιέρη όποιο να ‘ναι, οποιοδήποτε και θα 

βγάλεις το γλέντι. Εγώ τι θα γίνω»; Και παίξαµε και πήγαµε… 

Ερ. Μεγάλο προσόν το τραγούδι στο λυράρη, έτσι; Και στο λαουτιέρη. 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Το να τραγουδάει κανείς. 

Κ.Γ. Και ειδικά όταν είναι, έχει από τη φύση του καλή φωνή, να ‘ναι 

καλλίφωνος. Και έσωσε την άδεια ο πατέρας µου και πήγαµε και παίξαµε 

πρώτο γλέντι στο Πάνορµο, σε µια χοροεσπερίδα µε τον Κλάδο και ο 

συχωρεµένος ο Καστελολευτέρης που έγραψε τα Άστρα µην µε µαλώνετε. 

Ερ. ∆ύο λαουτιέρηδες. 

Κ.Γ. Όχι µπουζούκι ο Καστελολευτέρης, ένα λαγούτο. Και τραγουδούσα µόνο 

εγώ. Ενθουσιάστηκε ο Κλάδος µαζί µου και ήµασταν δυόµιση χρόνια µαζί, 

δεν µε ξανάφησε.  

Ερ. Ο πατέρας σας τι έκανε; 

Κ.Γ. Ο πατέρας µου έπαιρνε άλλους, έπαιρνε τον αδερφό µου, έπαιρνε και 

κάποιους άλλους. 

Ερ. Τον Βασίλη τον αδερφό σας. 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Ή τον Σήφη; 
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Κ.Γ. Ο Σήφης δεν είχε ξεκινήσει ακόµη, ήτανε Αυστραλία ο Σήφης.  

Ερ. Ο Σήφης, ναι.  

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Εσείς είχατε πιάσει στα χέρια σας, τότε µε τον Κλάδο λύρα; 

Κ.Γ. Ναι, έπαιζα και λύρα, πολλές φορές, γιατί είχαµε, παίζαµε σε ένα κέντρο 

στο Ηράκλειο, στο «Λύρα» και τον χειµώνα όταν είχε κακοκαιρία ή 

υπολόγιζε ότι δεν θα έχουµε δουλειά στο κέντρο, έλεγε ότι «ξέρεις; Είναι 

κλειστός ο δρόµος από την Αγία Βαρβάρα», γιατί έµενε αυτός στις Μοίρες 

«και δεν µπορώ να έρθω». Έβγαζα εγώ το γλέντι στο µαγαζί µε τη λύρα.  

Ερ. Άρα παίζατε και επαγγελµατικά λύρα. 

Κ.Γ. Όχι, επαγγελµατικά. Λύρα είχα εγώ πάντα λύρα στο σπίτι µου, όπως είχα 

και το λαούτο και µπουζούκι.  

Ερ. Ναι. 

Κ.Γ. Και ανάλογα την όρεξη, ανάλογα το κέφι, έπιανα και το όργανο. Το ‘81, 

είχε έρθει. Παίζαµε µε τον Αλεφαντινό τον Μιχάλη, στο ίδιο µαγαζί. 

Έφυγε ο Κλάδος ήρθε ο Μιχάλης ο Αλεφαντινός.  

Ερ. Εσείς και ποιος άλλος λαουτιέρης;  

Κ.Γ. Ο Γιάννης ο Ζαµπουλάκης. Με τον Γιάννη είχαµε… 

Ερ. Πώς έγινε η επαφή µε τον Αλεφαντινό; 

Κ.Γ. Είχε φύγει ο Κλάδος και µου είχε πει εµένα ο µαγαζάτορας, «κοίταξε να 

δεις, εγώ δεν θέλω να φύγεις από το µαγαζί, βρες ένα λυράρη της αρεσκείας 

σου και φέρ’ τον». 

Ερ. Α! εσείς βρήκατε ένα λυράρη, όχι ο λυράρης να βρει κάποιον λαουτιέρη.  

Κ.Γ. Εγώ τότε ήµουνα στο µαγαζί και βρήκα τον Αλεφαντινό.  

Ερ. Σας άρεσε ο Αλεφαντινός; 

Κ.Γ. Ναι, είµαστε και συγγενείς. Τότε έβγαινε και ο Αλεφαντινός. 

Ερ. Και του λέτε «Μιχάλη κάνουµε αυτό»; 

Κ.Γ. Ναι, και ήρθε ο Μιχάλης. Ήτανε πολλοί υποψήφιοι για να έρθουνε. 

Ερ. Ποιο µαγαζί, πώς το είπαµε; 

Κ.Γ. «Λύρα». 

Ερ. «Λύρα», στο Ηράκλειο, ε; 

Κ.Γ. Ακόµα υπάρχει αυτό το µαγαζί.  
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Ερ. Εδώ στο Ρέθυµνο δεν υπήρχε τίποτα, κανένας χώρος να παίζετε; 

Κ.Γ. Ήτανε και εδώ, αλλά πιο µικρά µαγαζιά. 

Ερ.  Εκεί ήτανε κόσµος πολύς. 

Κ.Γ. Ε, στο Ηράκλειο ήτανε πολλά τα κρητικά µαγαζιά.  

Ερ. Ποια ήτανε τότε στο Ρέθυµνο, τα µικρά αυτά µαγαζιά; 

Κ.Γ. Εδώ στου Παντελή το σινεµά ήτανε… 

Κ.Σ. Ο «Πατούχας» ήτανε. 

Ερ. Πώς; 

Κ.Γ. Αυτό ήτανε… καλοκαιρινά µαγαζιά. Αλλά για χειµώνα, χειµώνα… 

Κ.Σ. Πατούχας. 

Ερ. Πατούχας; 

Κ.Γ. Ναι. Μικρά µαγαζιά ήτανε, δηλαδή εκατό θέσεις, εκατόν είκοσι, τόσα 

περίπου. Καλοκαιρινά υπήρχανε πολλά. Πώς ήτανε στο κολυµβητήριο το 

«Πασιφάι»; Ε, κι άλλα διάφορα δεν τα θυµάµαι.  

Ερ. Χειµερινά, χειµερινά, κανένα θυµάστε; 

Κ.Γ. Χειµερινά ήτανε ένα στον Παντελή εδώ, στο σινεµά του Παντελή εδώ 

δίπλα, το µαγαζί αυτό και ήτανε… ήτανε τρία E τέσσερα µαγαζάκια ήτανε 

στο Ρέθυµνο όλα κι όλα. 

Ερ. Σήµερα πόσα είναι στο Ρέθυµνο; 

Κ.Γ. Κανένα.  

Ερ. Ο «Ζυγός»; 

Κ.Γ. Κανένα µαγαζί που να διαθέτει Κρητική µουσική. 

Ερ. Μόνο περιστασιακά ας πούµε έχουνε; 

Κ.Γ. Μόνο γάµους ή τραπέζια ή χοροί.  

Κ.Σ. Αν εννοείς τα µαγαζιά που είναι µέσα στο Ρέθυµνο που φιλοξενούν κατά 

καιρούς κάποια συγκροτήµατα, αυτό δεν λέει και πολλά πράγµατα.  

Ερ. Ναι, αυτό. ∆εν υπάρχει Κρητικό µαγαζί; 

Κ.Σ. Να πας ας πούµε ένα Σαββατοκύριακο ή µια βδοµάδα σε ένα µαγαζί δεν 

σηµαίνει ότι είναι Κρητικό µαγαζί.  

Ερ. Όχι βέβαια. Το «Πασιφάι» όµως ήτανε, ας πούµε (κρητικό). 

Κ.Γ. Ναι. Αυτά ήτανε µαγαζιά που είχανε συγκροτήµατα, εναλλάξ. 

Ερ. ΛαFκά βάζανε; 
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Κ.Σ. Όχι.  

Κ.Γ. ΛαFκά, όχι τότες. 

Κ.Σ. Όχι.  

Κ.Γ. Εδώ στο Ρέθυµνο δεν υπήρχε τέτοιο, υπήρχανε µόνο καλοκαιρινά.  

Ερ. ∆ηλαδή Ιούλιο E Αύγουστο ή και Ιούνιο; 

Κ.Γ. Από το Πάσχα και µετά, όπως ήτανε η «Νίδα» πέρα στον Αδελιανό 

κάµπο.  

Ερ. «Νίδα» την είπατε; 

Κ.Γ. «Νίδα». Ναι, Αυτά. Στο Ηράκλειο όµως υπήρχανε έντεκα κρητικά 

µαγαζιά και εννιά µπουζουξίδικα.  

Ερ. Τα έντεκα αυτά λειτουργούσανε όλα; 

Κ.Γ. Όλα, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ.  

Ερ. Κλείνανε το καλοκαίρι; 

Κ.Γ. Το καλοκαίρι κλείνανε για δυο µήνες.  

Κ.Σ. Μεγαλύτερος ρυθµός στο Ηράκλειο, πιο πολύ κόσµος. Το Ρέθυµνο… 

Ερ. Ναι, και για να προχωρήσουµε λίγο. 

Κ.Γ. Ναι. Και ο αδερφός µου ήτανε ο Βασίλης στη Κω και έπαιζε µε τον 

Παπαδάκη το Γιώργη.  

Ερ. Καταρχήν ο Βασίλης έµαθε λαούτο…; 

Κ.Γ. Από τον πατέρα µου µάθαµε εµείς, από τον πατέρα µου ξεκινήσαµε. Εγώ 

ένα διάστηµα πήγαινε, ήτανε και η αδερφή µου τραγουδίστρια, το ‘70. 

Ερ. Το όνοµα της; 

Κ.Γ. Η Πόπη. Πόπη Κατσαµά. Είχε γράψει κι αυτή δυο – τρία τραγούδια, ωραία 

τραγούδια για την εποχή εκείνη και είχε κάµει και σουξεδάκια.  

Ερ. Όταν λέµε τραγούδια, τι τραγούδια; 

Κ.Γ. ΛαFκά. Είχε γράψει ένα δίσκο, της είχε δώσει µάλλον ο πατέρας µου ένα 

τραγούδι, ένα καλαµατιανό και τραγουδούσανε µε τον Βασίλη µαζί, και 

την άκουσε ο Χαράλαµπος Βασιλειάδης και ο Στέλιος ο Χρυσίνης. Ήτανε 

αυτοί µεγάλοι µουσικοί. Και της είπανε να της δώσουνε ένα λαFκό 

τραγούδι αλλά µέχρι να της δώσουνε το τραγούδι αυτό, πήγαινε και έκανε 

µαθήµατα ορθοφωνίας στου ∆ερβενιώτη τη Σχολή. Εκεί µε το να…, 

επειδής ήτανε µικρή κοπελίτσα τη µια πήγαινε ο Βασίλης και τη συνόδευε 
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ας πούµε, την άλλη πήγαινα εγώ, για να µην είναι µοναχή τση στους 

δρόµους. Και από κει έµαθα εγώ στου ∆ερβενιώτη, έκαµα γύρω στους έξι 

µήνες και µάθαινα µπουζούκι.  

Ερ. Πηγαίνατε ως παιδί. 

Κ.Γ. Ναι, πιτσιρικάς.  

Ερ. Τώρα η Πόπη, είναι µεγαλύτερη σας ή µικρότερη; 

Κ.Γ. Μεγαλύτερη από το Σήφη. 

Ερ. Η σειρά ποια είναι; Να τους πούµε έτσι.  

Κ.Γ. Η Γιαννούλα πρώτα η αδερφή µας. Ο Βασίλης, η Πόπη, ο Σήφης, εγώ, ο 

Νικηφόρος και ο Ηρακλής.  

Ερ. Ο Νικηφόρος, είναι µε τα… 

Κ.Γ. Ο λαFκός.  

Ερ. Ο λαFκός. 

Κ.Γ. Ο Νίκος Κρητικός.  

Ερ. Ο Βασίλης πότε είχε γεννηθεί; 

Κ.Γ. Το ‘50… 

Κ.Σ. Το ‘47. 

Κ.Γ. Το ‘47.  

Ερ. Και πέθανε; 

Κ.Γ. Πριν δυο χρόνια. 

Ερ. Το 2003. 

Κ.Σ. Το 2003. 

Ερ. Μάλιστα. 

Κ.Γ. Και είχεν έρθει ο Βασίλης τότε από τη Κω, γιατί είχενε τελειώσει ο 

Παπαδάκης, είχε άλλες υποχρεώσεις και είχε έρθει στο Ηράκλειο για να 

πάρει, να βρει λυράρη. Και πήρε τον Αλεφαντινό µαζί του… 

Ερ. Τον Μιχάλη. 

Κ.Γ. Τον Μιχάλη και µου λέει «βρες εσύ κάποιον άλλον να κάτσει εδώ στο 

µαγαζί να πάω εγώ στην Κω». Και είχα βρει εγώ τον Στέλιο τον Βασιλάκη 

και παίζαµε, παίξαµε µαζί δυο µήνες περίπου. Στους δυο µήνες αυτές που 

ήτανε ο Μιχάλης στην Κω και είδε την κίνηση εκεί και είδε το Βασίλη 

πώς δούλευε στη Κω, του λέει «ρε εσύ γιατί κάθεσαι και υποχρεώνεσαι 
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στον καθένα λυρατζή, να τόνε παρακαλάς να έρθει εδώ να βγάλει ψωµί και 

δεν παίρνεις τον Γιώργη µαζί σου»; Λέει «µα λυρατζή θέλω». Λέει «δεν θες 

καλύτερο». Οπότε κάθεται στις δυο µήνες που έκατσε ο Μιχάλης εκεί 

πέρα, έφυγε ο Μιχάλης και πήγα εγώ στη θέση του. Αλλά πήγα και 

έπαιξα το πρώτο βράδυ, Σαββάτο βράδυ έπαιξα ως λαουτιέρης και από την 

Κυριακή και µετά ξεκίνησα τη λύρα, κατευθείαν.  

Ερ. Και συνεχίσατε στη Κω;  

Κ.Γ. Στην Κω δυόµιση χρόνια.  

Ερ. Πήγατε για λίγο και µείνατε; 

Κ.Γ. Ε, πήγα για να κάνω το καλοκαίρι εκεί και έκατσα δυόµιση χρόνια.  

 (Γελάει) 

Ερ. Με λύρα τώρα πλέον, συνέχεια λύρα από ‘δω και πέρα. 

Κ.Γ. Ένα βράδυ έπαιξα λαούτο στη Κω, το δεύτερο βράδυ λύρα και δεν 

ξανάπιασα λαγούτο.  

Ερ. Ο Σήφης; Ο κύριος Σήφης ήτανε εδώ; 

Κ.Σ. Τελειώνοντας από την Κω, πέρασε από Ρόδο που ήµουνα εγώ, για να έρθει 

Κρήτη και εκεί µου άφησε το λαγούτο.  

Ερ. Ναι.  

Ερ. Βλέπω ότι έχετε πιάσει τα νησιά κατά κάποιο τρόπο. 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Αυτό τι σηµαίνει; 

Κ.Σ. Σε αυτό είχε κάνει την αρχή ο αδερφό µας ο Βασίλης. 

Κ.Γ. Όχι, πιο µπροστά ο πατέρας µας στη Ρόδο. Πρώτο Κρητικό συγκρότηµα 

που φάνηκε στη Ρόδο το ‘65 – ‘66, είχε πάει ο πατέρας µου.  

Κ.Σ. Αργότερα όµως. 

Ερ. Γιατί πήγε; 

Κ.Γ. Κάποιος από ‘κει τον κάλεσε. Του λέει «θα έρθεις να παίξεις στη Ρόδο ένα 

Σαββατοκύριακο» και πήγε και έκανε τελικά δυο E τρεις µήνες. Και µετά 

είδανε ας πούµε ότι είχανε πέραση τα Κρητικά και αρχίξανε και σ’ αυτά τα 

νησιά. 

Ερ. Τα Κρητικά είχανε πέραση εκεί στους Κρητικούς ή και στους άλλους 

κατοίκους; 
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Κ.Γ. Σε όλο τον κόσµο. 

Ερ. Σε όλο τον κόσµο. 

Κ.Γ. Σε όλο τον κόσµο. Μα µην ξεχνάµε ότι έχουµε την ίδια παράδοση µε αυτά 

τα νησιά.  

Ερ. Τι σας ζητούσαν; Τι ζήταγε ο κόσµος, ή όταν πηγαίνατε τι σας ζητούσαν, 

καταρχήν τι χορεύανε; 

Κ.Γ. Τα Κρητικά. Τα χορεύανε, καταρχήν όλοι. ∆ηλαδή η σούστα η νησιώτικη, 

η σούστα δικιά τους είναι ο µαλεβιζώτης ο δικός µας. Το Χανιώτη που 

λέµε είναι ένας συρτός. Οτιδήποτε συρτό… 

Ερ. Το Χανιώτη πώς τον χορεύανε; Τον συρτό, ας πούµε, που λέµε. 

Κ.Γ. Το ίδιο, αλλά πιο γρήγορα, αυτοί τρέχανε.  

Ερ. Σαν Κισσαµίτικο.  

Κ.Γ. Σαν Κισσαµίτικο, ναι.  

Ερ. Περισσότερα από όλα, τι ζητάγανε; 

Κ.Γ. Περισσότερο απ’ όλα ήταν βέβαια νησιώτικα, δικά τους, από ‘κει. Αλλά… 

Κ.Σ. Θέλανε τους άρεσαν οι µαντινάδες. Όπως και µέχρι σήµερα, όχι βέβαια 

όπως ήτανε τότε αλλά τους αρέσανε µαντινάδες, κάτι που έλειπε από τα 

νησιά τους, ας πούµε. 

Ερ. Εσείς µάθατε νησιώτικα εκεί; 

Κ.Γ. Όχι, παίζαµε εµείς. Είχαµε την τύχη ο γαµπρός µας να είναι και αυτός 

κιθαρίστας, κάποιος γαµπρός µας, κιθαρίστας.  

Ερ. Της Πόπης ο άνδρας; 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Ναι; 

Κ.Γ. Ναι. Κι απ’ αυτόνα ερχότανε και ο Κάβουρας στο σπίτι, κι ο Κόρος που 

δούλευε η αδερφή µου µαζί του, και από αυτούς είχαµε µάθει πολλά 

πράγµατα. Και µπορώ να πω ότι ήµασταν από τους πρώτους που 

παρουσιάζαµε νησιώτικα τραγούδια σε κρητικό γλέντι. Μιλάµε τώρα από 

το ‘67 και µετά.  

Ερ. Για την Κρήτη µιλάτε ή γενικά; 
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Κ.Γ. Από την Αθήνα και µετά που ερχόµασταν από το καλοκαίρι εδώ και 

παίζαµε σε διάφορα γλέντια, όταν δεν είχαµε κάποια παραγγελία, λέω «να 

σας πούµε και ένα νησιώτικο». 

Ερ. Άλλοι λυράρηδες, εδώ δηλαδή, τότε παίζανε νησιώτικα; 

Κ.Γ. ∆εν παίζανε. Τέτοια πράµατα δεν παίζανε. Είχανε µείνει ακόµη στο να 

παίξουν κάνα ευρωπαFκό, όπως κάνα ταγκό, κάνα βαλς, τέτοια πράγµατα.  

Ερ. Και γιατί πήγε ο πατέρας σας στη Ρόδο; 

Κ.Γ. Το ‘66 κάποιος τον είχε κάποιος φίλος του, του λέει «θα έρθεις να παίξεις 

για πάρτη µου, ξέρω κάποιο µαγαζί στη Ρόδο να έρθεις να παίξεις ένα 

Σαββατοκύριακο».  

Ερ. Ωραία, πήγε και έπαιξε, µετά δεν έφευγε; Έφυγε. 

Κ.Γ. ∆εν τον αφήνανε να φύγει, όχι, «θα έρθεις και στο δικό µου µαγαζί να 

παίξεις ένατο Σαββατοκύριακο», «θα έρθεις και στο δικό µου µαγαζί θα 

παίξεις ένα Σαββατοκύριακο», αυτό το βιολί κράτησε περίπου τρεις µήνες.  

Ερ. Ποια χρονιά περίπου; 

Κ.Γ. Το ‘66. 

Ερ Μάλιστα. Και πώς πηγαίνετε εσείς στη Ρόδο από την Αυστραλία κύριε 

Σήφη; 

Κ.Γ. Η γυναίκα του ήτανε. 

Κ.Σ. Εγώ έχτισα στην Ρόδο ένα σπίτι. 

Ερ. Η γυναίκα σας κατάγεται από την Ρόδο; 

Κ.Σ  Η πεθερά µου είναι από την Ρόδο, η µητέρα της δηλαδή, και ο πεθερός µου 

είναι Καλύµνιος, ο οποίος βέβαια γεννήθηκε στην Κάλυµνο αλλά 

µεγάλωσε στην Κρεµαστή, στη Ρόδο. Και εντάξει, αυτοί παντρευτήκανε 

στην Αυστραλία, είχανε πολλά χρόνια εκεί πέρα. Εγώ κάποια στιγµή 

έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα, ήθελα κατ’ αρχήν να χτίσω σπίτι, εφόσον 

τα αδέρφια µου ήτανε εδώ. Τα αδέρφια µου δεν ήτανε κανείς εδώ.  

Ερ. ∆εν θα θέλατε να χτίσετε ας πούµε ένα σπίτι στην Κρήτη; Στο Ρέθυµνο;  

Κ.Σ ∆εν ήθελα, γιατί δεν είχα κανένα αδερφό εδώ πέρα. Ήταν στην Αθήνα. 

Στην Αθήνα δεν ήθελα να πάω κι έτσι πήγα στη Ρόδο. 

Ερ. Ναι αλλά κάποια στιγµή δεν θα ερχόσασταν πίσω; 

Κ.Σ. Ε, πού να ‘ξερα εγώ πώς θα εξελιχθεί η ζωή και από ‘κει και πέρα;  
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Ερ. Και προτιµήσατε τη Ρόδο; 

Κ.Σ. Προτίµησα τη Ρόδο.  

Ερ. Χτίσατε το σπίτι… 

Κ.Σ. Έχτισα το σπίτι. 

Ερ. Εκεί κατοικίσατε για χρόνια; 

Κ.Σ. Το διάστηµα που χτιζότανε το σπίτι εγώ ήµουνα φαντάρος. Όταν 

απολύθηκα είχε τελειώσει σχεδόν το σπίτι.  

Ερ. Μάλιστα. Και τότε έρχεται ο … 

Κ.Σ. Ερχόµαστε τότε στο ‘82 περίπου, που έρχεται ο Γιώργης από Κω, µου 

άφησε το λαγούτο και µου είπε ότι αν µπορώ να ασχοληθώ, αν µπορώ να 

τα βγάλω πέρα, να ασχοληθώ. Σα νέος λυράρης τότε και εκείνος µου είπε 

κάποια πράγµατα, προφορικά βέβαια, εντάξει, αλλά από ‘κει και πέρα 

ήθελε πολύ δουλειά. Εγώ δεν είχα τόσο πολλά κρητικά ακούσµατα και 

έπρεπε να βάλω στο µυαλό µου κάποια πράγµατα. Και πήρα ας πούµε, 

ήθελα να µελετήσω κάποιους λαγουτιέρηδες της εποχής, υπήρχανε οι 

παλιοί λαγουτιέρηδες. Ήτανε ο Ψαρογιάννης, ας πούµε, ξέρω ‘γω, κάποιος 

που ξεχώρισε πριν απ’ τον Αλεφαντινό, µετά από Μανιά, µετά από 

Μαρκογιάννη, µιλάµε στην δεξιοτεχνία, έτσι; Ο Ψαρογιάννης τους κάλυψε 

αυτούς που είπαµε και τον Μανιά και τον Μαρκογιάννη ακόµα.  

Κ.Γ.  Ε! εντάξει.  

Κ.Σ. ∆εξιοτεχνικά… πιο καλός, τέλος πάντων.  

Ερ. Και πήρατε δίσκους κι ακούγατε; 

Κ.Σ. Και πήρα κασέτες τότε του Αλεφαντινού του Νικολή, ο οποίος ήταν ένας 

καλλιτέχνης που έβγαινε εκείνη την εποχή. Εγώ βέβαια δεν µπορούσα να 

παίξω Αλεφαντινό. Προσπάθησα, θα έλεγα η πηγή που εγώ έσκυψα εγώ 

να πιω νερό για να δω αν θα τα βγάλω πέρα µε το λαγούτο ήταν τα 

ακούσµατα του Νικολή.  

Ερ. Το πρότυπο σας ήταν ο Αλεφαντινός δηλαδή; 

Κ.Σ. Ναι, το πρότυπο. Και παραµένει. ∆ύσκολη αποστολή. ∆ύσκολη αποστολή. 

Όταν βρισκόµουν µε τον Γιώργη µου έλεγε «ξέρεις, ότι αυτή η µουσική 

έχει αυτούς τους δρόµους, αυτές τις στάσεις. Από ‘κει και πέρα υπάρχει µια 

διαφορά του πώς θα τα παίξεις τα κοµµάτια. Θα πρέπει να δουλέψεις». Εγώ 
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έχω δουλέψει πάρα πολύ πάνω στο λαγούτο. Κοιµόµουνα µε το λαγούτο. 

Τη νύχτα µπορείς να θυµηθείς και να συγκρατήσεις ή να ζωντανέψεις 

κάποια ακούσµατα. Οποιαδήποτε ώρα της νύχτας εγώ ήµουνα ξυπνητός θα 

‘λεγα. Και σηκωνόµουνα και έπιανα σιγά E σιγά µε τα δάχτυλα για να 

περάσω στο µυαλό µου το δρόµο ή την λεπτοµέρεια.  

Ερ. Τι εννοούσε ο κύριος Γιώργος όταν έλεγε «αυτοί είναι οι δρόµοι, αυτές οι 

στάσεις»; 

Κ.Σ. Ας πούµε ο Πρώτος συρτός, παράδειγµα έτσι, ξεκινάει από ‘δω, έχει …είναι 

αυτή η κλίµακα. Εδώ σταµατάµε, εδώ γεµίζουµε. 

Ερ. Τι εννοείτε µε τη λέξη κλίµακα; 

Κ.Σ. Οι µουσικές κλίµακες, έτσι; 

Ερ. Τον ήχο, δηλαδή αυτό που είπατε, την κλίµακα; 

Κ.Σ. Ναι. Υπάρχουνε… 

Ερ. Παράδειγµα, ποια κλίµακα δηλαδή; 

Κ.Σ. Από Μι.  

Κ.Γ. Λέµε «πάµε από Μι».  

Κ.Σ. Ο τρόπος του Μι είναι συγκεκριµένος, έχει µέσα Λα, έχει µέσα, µπορεί να 

έχει και Ντο, έχει και Σολ, είναι τα ακόρντα.  

Ερ. Πάντως εννοείτε δηλαδή αυτό το κλασικό που λέµε µε την λέξη κλίµακα. 

Κ.Γ. Ναι, ναι. 

Κ.Σ. Κοίτα να δεις. Οι περισσότεροι εδώ πέρα καλλιτέχνες ό,τι µάθανε το 

µάθανε προφορικά. Είχαν ακούσµατα, ούτε δασκάλοι υπήρχαν, ούτε τίποτα. 

Η λύρα είχε όπως και σήµερα τρεις χορδές, ήταν η ψιλή, η χοντρή, και η 

βουλγάρα. Έτσι; ∆ηλαδή αν είχες µυαλό, και αν είχες το κύτταρο που 

επιβάλλεται να το έχεις θα µπορούσες έτσι να πας παραπέρα. ∆εν τα έχεις 

αυτά δεν θα πας πολύ µακριά. 

Ερ. Στο λαούτο υπήρχανε ονοµασίες ανάλογες, όπως είπατε για την βουλγάρα, 

υπήρχε τίποτα και στο λαούτο; 

Κ.Σ. Όχι, το λαγούτο ήταν όπως ήτανε οχτάχορδο, τέσσερις διπλές, το 

κούρδισµα του είναι ΜιE ΛαE ΡεE Σολ, η λύρα είναι Λα E Ρε E Σολ.  

Ερ. Πάντως δεν είχε κάποια ονοµασία η χοντρή εκεί; 

Κ.Σ. Όχι, καµιά σχέση. 
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Ερ. Γιατί τη λέγανε βουλγάρα, δεν το έχει απαντήσει κανένας. Το έχουνε πει 

τόσοι και τόσοι. Και εγώ δηλαδή το λέω και δεν το ξέρω.  

Κ.Σ. Εγώ τη µόνη εξήγηση που µπορώ να δώσω είναι ότι ήταν η ψιλή, η 

χοντρή, και η βουλγάρα. 

Κ.Γ. Όχι η χοντρή. Ήτανε… 

Ερ. Η µεσιανή; 

Κ.Γ. Ήτανε η ψιλή, το αλουµίνι, γιατί η δεύτερη ήτανε αλουµινένια κόρδα. 

Ερ. Η µεσαία; 

Κ.Γ. Η Ρε, η µεσαία. Και την άλλη τώρα πώς πήρες την βουλγάρα, την 

ονοµασία ούτε εγώ δεν το ξέρω. 

Κ.Σ. Ίσως ξέρεις γιατί; Ίσως ο όγκος, γιατί είναι Λα – Ρε E Σολ η λύρα, το Σολ 

είναι πιο χοντρό. 

Ερ. Και στο βιολί βουλγάρα τη λένε τη Σολ.  

Κ.Σ. Ο ήχος που βγάζει από µόνη της η κόρδα, η Σολ, είναι πιο χοντρή, 

συγνώµη, από τη Ρε. Ίσως εκεί έχει γίνει ένα πάντρεµα µεταξύ χοντρού 

ακούσµατος και λοιπά, κάπως έτσι.  

Ερ. Γιατί όµως βουλγάρα; 

Κ.Σ. Ναι, αλλιώς δεν εξηγείται. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι που δικαιολογεί 

αυτό το βάφτισµα, µια υπόθεση κάνω δική µου.  

Ερ. Το βάφτισµα από παλιά, δηλαδή. Εσείς το είχατε ακούσει, και από… 

Κ.Γ. Μέχρι που εµφανιστήκανε οι νότες και λέγανε ότι «αυτή εδώ τη λένε 

βουλγάρα, µόνο τη λένε Σολ». 

Κ.Σ. ∆ηλαδή αν ρωτούσες ένα λυρατζή του ‘60, του ‘50 «αυτή η κόρδα πώς 

λέγεται»;  

Κ.Γ. Κανείς δεν ήξερε.  

Κ.Σ. … που σήµερα λέγονται Λα – Ρε – Σολ, κανείς δεν ήξερε. Είναι Λα – Ρε – 

Σολ.  

Ερ. Και είπατε ότι το λέγανε ψιλή… 

Κ.Γ. Το αλουµίνι.  

Ερ. Αλουµίνι.  

Κ.Γ. Εν τω µεταξύ ξέβαφε, και βάφανε τα νύχια… των λυράρηδων. 

Κ.Σ. Έµενε στα νύχια. 
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Ερ. Θα έλεγα σε κάποιες άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας ας πούµε, τη 

λένε βουλγάρα επειδή κάνει βουρ – βουρ E βουρ. ∆ηλαδή η χοντρή.  

Κ.Σ. Επειδή… 

Κ.Γ. Μπορεί.  

Κ.Σ. Επειδή, επειδή ξέρεις τι γίνεται, επειδή κάνεις ανταποκρίσεις µε τη 

βουλγάρα µε τη Σολ δηλαδή. 

Ερ. Αλλά βέβαια εδώ ποιος ξέρει πώς καθιερώθηκε; 

Κ.Σ. ∆εν ξέρω.  

Ερ. Μάλιστα. Και για συνεχίστε λίγο την πορεία σας.   

Κ.Σ. Έκτοτε δουλεύουµε µε το Γιώργη.  

Ερ. Από τότε δηλαδή που ξεκινήσατε, απ’ το ‘82… 

Κ.Σ. Από το ‘82 – ‘83 δουλεύουµε µαζί. Εγώ µένω στην Ρόδο, πηγαινοέρχοµαι 

όταν έχοµε δουλειά, όταν δεν έχοµε, παραµένω εκεί.  

Ερ. Μένετε στη Ρόδο.  

Κ.Σ. Ναι, βέβαια. Πάω και έρχοµαι.  

Ερ. ∆εν έχετε εδώ πέρα ας πούµε… 

Κ.Σ. Όχι, δεν είχα… Ο πατέρας µου το πατρικό µας σπίτι, εντάξει, εγώ ωστόσο 

είχα ας πούµε την οικογένεια, δεν είχα µπει ζεστά ακόµα στο κλίµα, 

κατάλαβες;  

Ερ. Ναι.  

Κ.Σ. Τότε, µετά από δύο χρόνια που νόµιζα ότι µπορώ να ανταπεξέλθω, 

µετάνιωσα που δεν είχα φτιάξει εδώ το σπίτι, ώστε να γλιτώσω τα 

πήγαινε E έλα. Από τότε µέχρι σήµερα είµαστε µαζί µε το Γιώργη. Όπως 

έχω πει και νωρίτερα, έχω συνεργαστεί µε κάποιους ανθρώπους έτσι 

περιστασιακά.  

Ερ. Θέλετε να µας τους πείτε;  

Κ.Σ. Ναι, γιατί όχι. Εκτός από τον πατέρα µου που δουλέψαµε κάποιο καιρό 

µαζί. 

Ερ. Α, συνοδέψατε και τον πατέρα σας όσο καιρό ήταν στη µετάβαση ο κύριος 

Γιώργος.  

Κ.Σ. Ναι, είχα την ευτυχία να καταλάβω πόσο δύσκολα ήτανε τις εποχές που ο 

πατέρας µου δούλευε, το ‘50 και το ‘60, χωρίς µηχανήµατα, ανάµεσα σε 



 

 34

ένα αριθµό ανθρώπων εκατό, διακόσιους ή πενήντα ξέρω ‘γω, µέσα σε 

πασπάρους που λέµε εδώ τα χώµατα, µε τους µεθυσµένους γύρω σου, να 

µην ακούς τι παίζεις, να µην ακούς τι λες. Ήταν δύσκολα χρόνια, που εγώ 

ευτυχώς δεν τα πρόλαβα. Μετά τον πατέρα µου συνεργάστηκα και µε τον 

Γιώργο τον Παραγιό, ο οποίος είναι στη Ρόδο, ήταν από τότε στη Ρόδο, από 

την δεκαετία του ‘80, ίσως και νωρίτερα. Καλός καλλιτέχνης. 

Ερ. Ο οποίος κατάγεται; 

Κ.Σ. Από τη Σητεία.  

Ερ. Και έπαιζε λύρα; 

Κ.Σ. Έπαιζε λύρα.  

Ερ. Ζει; 

Κ.Σ. Βεβαίως ζει. Είναι µικρότερος από µένα.  

Ερ. Πόσο χρονών; 

Κ.Σ. Πρέπει να είναι πενηντάρης. Πενηντάρης πρέπει να είναι.  

Ερ. Μάλιστα. Πώς και συνεργαστήκατε τον Παραγιό; 

Κ.Σ. Εγώ έµενα στη Ρόδο, έτσι;  

Κ.Γ. Έµενε και αυτός εκεί. 

Κ.Σ. Έµενα κι εγώ εκεί. Κατά καιρούς, όταν… µάλλον ήθελα να δω το κρητικό 

στοιχείο της Ρόδου ποιο ήτανε. Και µέσα σε αυτό το στοιχείο γνώρισα το 

Παραγιό. Κάναµε µια συνεργασία ευρύτερη, πήγαµε σε πολλά νησιά, 

∆ωδεκάνησα και παίξαµε, χειµώνες. Τέσσερα χρόνια περίπου ήµαστε µαζί. 

∆ηλαδή τον καιρό που δεν ερχόµουνα στην Κρήτη, ήµουνα µε τον Παραγιό.  

Ερ. Και µαζί και µε τον αδερφό σας;  

Κ.Σ. Όχι. Και παράλληλα και µαζί.  

Ερ. Ο Παραγιός δεν τραγουδάει. 

Κ.Σ. Τραγουδάει. 

Κ.Γ.  ∆εν βασίζεται στο τραγούδι του. 

Κ.Σ. Καλύτερα παίζει παρά που τραγουδεί.  

Ερ. Και τι παίζατε µε τον Παραγιό, κοντυλιές; 

Κ.Γ. Τα πάντα. 

Κ.Σ. Ο Παραγιός, ο Παραγιός έχει ένα ευρύ πώς να το πούµε…. 

Κ.Γ. Ρεπερτόριο. 
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Κ.Σ. Ρεπερτόριο στα νησιώτικα. Βέβαια, παίζει άπταιστα τον Μουντάκη, ο 

Παραγιός, παίζει λίγο Σκορδαλός, είναι µάλλον Μουντακιανός, παίζει πολύ 

Μουντάκη και λίγο από τους υπόλοιπους. Κατάλαβες;  

Ερ. Από Σητειακές κοντυλιές; 

Κ.Σ. Ναι, πολλές. Πολλές. 

Κ.Γ. Με τον Παραγιό γνωριστήκανε τον καιρό που είχαµε πάει εµείς στη Ρόδο 

να παίξουµε σε κάποιο γάµο. Σε κάποιο γάµο µας είχενε καλέσει, κάποιος 

από ‘δω, να πάµε να παίξουµε στο γάµο του παιδιού του. Και πήγαµε µαζί 

στη Κω, ε…στη Ρόδο, για να παίξουµε σε ένα γάµο. Και µου λέει ο 

µαγαζάτορας, «πόσο θέλετε να µείνετε εδώ για, όσο καιρό θέλετε»; Και 

µείναµε αρχικά… 

Κ.Σ. Κάνα εξάµηνο πρέπει να ήτανε, γιατί µετά µεσολάβησε… 

Κ.Γ. Όχι. Στην αρχή µείναµε λίγο και µετά ξαναγυρίσαµε και κάναµε εφτά 

µήνες.  

Κ.Σ. Ναι, κάπως έτσι. 

Κ.Γ. Στο διάστηµα αυτό τώρα γνώρισε και τον Παραγιό, και όσους καλλιτέχνες 

Κρητικούς ήτανε στη Ρόδο.  

Κ.Σ. Ξέρεις όταν ένα Κρητικό συγκρότηµα είναι σ’ ένα νησί, σ’ έναν τόπο και 

υπάρχουνε εκεί κρητικοί καλλιτέχνες, θα πάνε να δούνε, να ακούσουνε. Και 

από ‘κει γνωριστήκαµε µε τον Παραγιό, και µου είπε ότι «υπάρχει µια 

δουλειά, αν ενδιαφέρεσαι και µπορείς…». 

Ερ. Υπάρχει άλλος λυράρης που µένει στη Ρόδο; 

Κ.Σ. Κρητικός;  

Ερ. Ναι. 

Κ.Σ. Όχι. Υπάρχουνε λυρατζήδες οι οποίοι είναι Κασιώτες, Καρπαθιώτες και 

λοιπά.  

Ερ. Και πώς συνεργάζεστε τώρα, εφόσον εσείς µένετε στη Ρόδο και ο κύριος 

Γιώργος εδώ; Πώς γίνεται; Γίνεται ένας γάµος, πρέπει να παίξετε δυο E 

τρεις βραδιές.  

Κ.Σ. Κοίταξε να δεις. Είµαι υποχρεωµένος εγώ εδώ και πολλά χρόνια, θα έλεγα 

τουλάχιστον δέκα χρόνια, να µην σου πω δεκαπέντε χρόνια και νοικιάζω 

δεξιά και αριστερά, µένω µόνιµα δηλαδή στην Κρήτη. Κατάλαβες; 
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Ερ. Οπότε, µένετε µισό εδώ που λέει ο λόγος και µισό στην Ρόδο. 

Κ.Σ. Πιο πολύ, θα έλεγα ότι τρία τέταρτα µένω εδώ, ένα τέταρτο στη Ρόδο.  

Ερ. Με τον Μουντάκη έχετε παίξει; 

Κ.Σ. Έχουµε παίξει περιστασιακά όµως. ∆ηλαδή δεν είναι αξιόλογη η 

συνεργασία, δεν µπορώ να πω ότι κάναµε συνεργασία. Τον ξέρω πολύ καλά, 

ξέρει ποιοι είµαστε και ξέρουµε ποιος ήτανε ο Μουντάκης. 

Ερ. Γιατί παίζετε µαλακά και τραγουδάτε έτσι, ήρεµα, µαλακά; Έτσι 

πιστεύετε ότι σας εκφράζει καλύτερα, ότι πρέπει να ‘ναι; 

Κ.Σ. Όχι. Κοίτα να δεις. Όταν παίζεις ένα όργανο και τραγουδείς ταυτόχρονα 

είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο θα έλεγα.  

Ερ. Εµένα προσωπικά αν µε ρωτήσεις κάποιος τι σε αρέσει να ακούς, δυνατά το 

όργανο η τη φωνή, προτιµώ αυτό. Το πιο µαλακό, το πιο… 

Κ.Σ. Το χαµηλό…. Ναι. Εγώ κατεξοχήν είµαι από αυτούς που προτιµάνε τους 

χαµηλούς τόνους, γιατί δεν σηµαίνει επειδή φωνάζεις θα ακουστείς και 

καλύτερα. 

Ερ. ∆ηλαδή αυτό που είπατε, τις κοντυλιές για τη µάνα ας πούµε είναι… 

Κ.Σ. Ναι, εντάξει ήτανε και ο τόνος τέτοιος που δεν µπορείς να φωνάξεις. Είναι 

όµως κάποιοι τόνοι, κάποιες ας πούµε ξέρω ‘γω διαδροµές που πρέπει αν 

τραγουδείς, αν το κοµµάτι έχει Σι ή Ρε ή Ντο έξω, θα πρέπει να βγάλεις τη 

φωνή σου, εφόσον έχεις.  

Ερ. Παίζει κανένα ρόλο το ότι είχε προηγηθεί η κιθάρα;  

Κ.Σ. Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν. Εγώ πάντως, κοίταξε, εµένα ο τόνος µου 

είναι χαµηλό, είναι πώς το λένε; 

Ερ. Μπάσος.  

Κ.Σ. Μπάσος θα έλεγα, δηλαδή µέχρι το Σι µπορώ να τραγουδήσω, από το Σι 

και µετά θα πρέπει να φωνάξω, οπότε το αποφεύγω.  

Κ.Γ. Αυτό το απέκτησε, όσο καιρό ήτανε στο σπίτι δεν είχε τέτοιο πρόβληµα. 

∆εν έπαιζε το ίδιο πράγµα όπως παίζει σήµερο. Με το να πηγαίνει σε 

διαµέρισµα στην προσπάθεια του να µην ενοχλεί, να µην ενοχλεί… 

Κ.Σ. Είναι κι αυτό κάτι.  

Ερ. Και αυτό.  
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Κ.Γ. Άρχισε και έπαιζε µαλακά. Στο σπίτι µου όσο καιρό ήµασταν, έµενε στο 

σπίτι µου δεν είχε τέτοιο πρόβληµα, δεν είχαµε γειτόνους και έβγαινε στο 

µπαλκόνι και να φωνάξει και να παίξει ζωηρά και… 

Κ.Σ. Κατεξοχήν πάντως δεν είµαι υπέρ του έτσι, του άγριου παιξίµατος.  

Ερ. Η γυναίκα σας ήθελε να ασχοληθείτε µε το λαούτο; 

Κ.Σ. ∆εν είχε και πολύ επιλογή εκείνη, ήτανε η εποχή που έπρεπε… εγώ 

ψαχνόµουνα τι ήθελα να κάνω. Είδα ότι γρήγορα το λαγούτο µε είχε 

κερδίσει, οπότε δεν είχε επιλογές.  

Ερ. Στο εξωτερικό έχετε παίξει κύριε Σήφη; 

Κ.Σ. Έχουµε πάει πολλές φορές, µε τον αδερφό µου τον Γιώργη έχουµε πάει. 

Ερ. Σε ποιες χώρες; 

Κ.Σ. Έχουµε πάει Καναδά, έχουµε πάει Αµερική, στην Αυστραλία έχουµε πάει. 

Ερ. Έχετε ξαναπάει λοιπόν στην Αυστραλία; 

Κ.Σ. Στην Αυστραλία ναι, µε άλλες συνθήκες βέβαια. Μετά από δέκα χρόνια. 

Ερ. Ήρθανε οι γείτονες και σας είδανε; 

Κ.Σ. Ήρθανε κάποιοι άνθρωποι και µου λέγανε «καλά, εσύ τόσα χρόνια εδώ 

πέρα δεν µας έλεγες τίποτα»; «Σαν πως ήξερα εγώ…»; 

 (Γελάνε) 

 Πάντως είχα την ευκαιρία να γνωρίσω όλη την Αυστραλία που για να το 

κάνεις αυτό σήµερα θέλεις µια περιουσία µεγάλη.  

Ερ. Κύριε Γιώργο, όταν ξεκινήσατε τη λύρα, πριν πάρει ο αδερφός σας το 

λαούτο, µε ποιους συνεργαζόσασταν στο λαούτο;  

Κ.Γ. Τα έχουµε πει, πριν να πιάσω τη λύρα; 

Ερ. Όχι όταν πιάσατε τη λύρα, ένα E δυο χρόνια δεν ήτανε το κενό από την ώρα 

που πιάσατε τη λύρα µέχρι… 

Κ.Γ Ο πρώτος που έπαιζα ήτανε ο αδερφό µας ο Βασίλης. Είµαστε δυόµιση 

χρόνια µαζί στη Κω. Ήρθα στη Κω εγώ, από την Κω έφυγα, γιατί εγώ, 

εντάξει µπορεί να έβγαινε καλό µεροκάµατο κι αυτό, αλλά δεν έβλεπα 

συνέχεια. Ναι, και έφυγα και ήρθα εδώ στην Κρήτη. Και είχα δουλέψει µε 

τον Ζαχαρόπουλο, τον Κωστή, τον Γιάννη τον Ζαµπουλάκη, µετά εδώ στο 

Ρέθυµνο ξεκινήσαµε µε τον Κακλή, τον Μανιά. 



 

 38

Ερ. Πώς ξεκινήσατε µε τον Κακλή; Είναι µια συνεργασία που κρατάει µέχρι 

και σήµερα, έτσι δεν είναι; 

Κ.Γ. Ναι, από εκείνη την ηµέρα. Έχει κάνει λάθος µια ηµεροµηνία στο 

ηµερολόγιο του, για να πάει σε κάποιο γλέντι και του έχουνε πει να πάει 

να παίξει στις εννιά του µηνός. Αυτός έχει γράψει την πρώτη του µηνός. 

Λέγανε όχι στις εννιά, στις «’ννιά» του µηνός, στις «’ννιά» του µηνός. Και 

έχει κάµει λάθος, οπότε κοιτάζει το ηµερολόγιο και βλέπει ότι σήµερα 

παίζει αλλού. Και ψάχνει για λυράρη ν’ αφήσει το µαγαζί. Παίρνει στο 

χωριό τηλέφωνο και µ’ έψαχνε, εµείς εν τω µεταξύ ήµασταν… 

Ερ. Σε ποιο µαγαζί; 

Κ.Γ. Στου Κακλή το µαγαζί. 

Ερ. Πώς λέγεται; 

Κ.Γ. Κακλής.  

Ερ. Πού είναι; 

Ερ. Από το ‘80 υπάρχει αυτό, ‘82; 

Κ.Γ. Ναι, το ‘83. 

Κ.Σ. Έξω από την Μεγάλη Επισκοπή, πηγαίνοντας προς Χανιά, είναι γύρω στα 

δεκαπέντε χιλιόµετρα από το Ρέθυµνο.  

Ερ. Από πότε το έχει ανοίξει; 

Κ.Σ. Από το ‘80.  

Κ.Γ. Το ‘83 το έχει. ‘83 – ‘84.  

Ερ. Και είναι µόνο κρητικό έτσι; 

Κ.Γ. Ναι. 

Ερ. ∆εν φέρνει δηλαδή και άλλα συγκροτήµατα λαFκά; 

Κ.Γ. Οπότε εγώ είµαι µε µια παρέα και τρώµε ψάρι. 

Κ.Σ. ΛαFκά και τέτοια όχι.  

Κ.Γ. Και τρώµε ψάρι. Και κάποια στιγµή ακούω στο κοινοτικό τηλέφωνο «ο 

κύριος Κατσαµάς να έρθει στο τηλέφωνο». Πού µε ανακαλύψανε εµένα 

εδώ! Στη συνέχεια πάω στο τηλέφωνο και είναι ο Γιώργης ο Κακλής.  

Κ.Σ. Ο αδερφός του. 

Κ.Γ. Ο αδερφός του, του Μανόλη του Κακλή. Και µου λέει, «έτσι κι έτσι, έχω 

ένα πρόβληµα και θέλω να έρθεις στο µαγαζί απόψε, να παίξεις απόψε», 
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ενώ ήµασταν µεγάλη παρέα, λυρατζήδες, λαουτιέρηδες, δεν ήρθε κανένας 

από αυτούς δυστυχώς, γιατί δεν τους είπε πιο µπροστά ο Κακλής. Κανείς 

από αυτούς δεν ήρθε. Και πήγα µοναχός. Επήγα στο σπίτι µου, πήγα, 

άλλαξα ας πούµε, και πάω στο µαγαζί, γιατί µε είχε πάρει απόγευµα 

τηλέφωνο. Πάω και λέω του Γιώργη, «κοίταξε να δεις λαγουτιέρη δεν έχω, 

από την στιγµή που µε πήρες τηλέφωνο, αυτή την στιγµή δεν έχω 

λαγουτιέρη». Και µου λέει «εγώ θα σου βρω». Έφερε δυο άτοµα εκεί πέρα 

και ήρθανε στο µαγαζί αλλά µε το που έχουµε ξεκινήσει εµείς για να 

παίζοµε, µπαίνει ο Κακλής µέσα, µε τα τσιµπράκαλα, µε τα µηχανήµατα. 

Λέω «τι γίνεται»; Μου λέει «άσε θα σου πω µετά», λέει «έλα πάνω να 

παίξουµε µαζί, γιατί και µε τα παιδιά, καλά και άξια δεν έχω ξαναπαίξει, 

έλα να παίξουµε µια κοντυλιά µαζί» και ανέβηκε απάνω. Αυτό ήτανε, δεν 

ξαναχωρίσαµε από τότες.  

Κ.Σ. Εδώ εκτιµήθηκε η καλοσύνη, ας το πούµε έτσι, που του τηλεφώνησε και 

πήγε αµέσως, στο µαγαζί. Αυτό κρατήσανε αυτοί. Από ‘κει και πέρα, ήρθε 

µια ευρύτερη συνεργασία, έχει παντρέψει τον αδερφό µου τον Νικηφόρο ο 

Κακλής, οπότε είµαστε και κουµπάροι, αλλά η βάση είναι επειδή µιλάµε 

την ίδια γλώσσα.  

Ερ. Παίζετε στο κέντρο του;  

Κ.Γ. Ναι. Και αύριο βράδυ, εκεί θα είµαστε. 

Ερ. Εποµένως έχετε και τέτοια συνεργασία.  

Ερ. Έχει δηλαδή σταθερό πρόγραµµα, γιατί από ό,τι ξέρω, όχι.  

Κ.Σ. Όχι, όχι. 

Κ.Γ. Τότε είχε σταθερό. Τότε παίζαµε όλο τον καιρό, κάθε βράδυ, τότες.  

Κ.Σ. ∆εν πήγαινες δηλαδή για ένα Σαββατοκύριακο. Πήγαινες ας πούµε για να 

βγάλεις το χειµώνα.  

Ερ. Ναι, ναι, όπως ήτανε όλα τα µαγαζιά. Και αυτό πότε σταµάτησε; 

Κ.Γ. Μετά άρχισε και, µετά που ανοίξανε τα άλλα µαγαζιά εδώ, όπως ήτανε ο 

«Φάρος», µετά έγινε το «Πέλαγος», το «Μέγαρο», καλύτερα µαγαζιά, 

έκοψε η δουλειά από ‘κει πέρα, κοπήκανε οι καθηµερινές. Κοπήκανε οι 

καθηµερινές, δούλευε Σαββατοκύριακα, Παρασκευή – Σαββατοκύριακο. Και 

µετά σταµάτησε κι αυτό µόνο για γάµους. ∆ηλαδή µόνο γιορτές ανοίγει το 
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µαγαζί για το ευρύ κοινό, για όλο τον κόσµο, γιορτές, Απόκριες, Καθαρά 

∆ευτέρα κι έτσι. Και µετά µόνο µε γάµους και εκδηλώσεις.  

Κ.Σ. Εδώ από ό,τι καταλαβαίνω το ερώτηµα είναι, γιατί ο κόσµος σταµάτησε 

να πηγαίνει στα µαγαζιά.  

Ερ. Ναι. 

Κ.Σ. Στα Κρητικά µαγαζιά. Αυτό είναι το ερώτηµα. Εδώ υπάρχουνε πολλές 

αιτίες. Ακριβές τιµές. Ένας άνθρωπος που είναι µερακλής, που συνήθως 

αυτοί κυκλοφορούνε, έτσι; Οι µερακλήδες. Εκτός από την παρέα, εκτός απ’ 

το τραπέζι που έχουν και πρέπει να πληρώσουν, είναι τα όργανα. Που σαν 

µερακλής µπορεί να σηκωθεί δύο, τρεις και τέσσερις φορές να χορέψει. Αν 

τα βάλεις λοιπόν εκεί, χρειάζεται ένας προTπολογισµός. Αν θέλεις ένας 

άνθρωπος να σου κάνει και το τραπέζι, θέλεις και άλλο τόσο για τα όργανα. 

Γιατί αυτοί που κυκλοφορούνε τελικά οι πιο πολλοί δεν είναι από αυτούς 

που περιορίζονται στο να κάτσουµε, να φάµε, να ακούσουµε και να φύγουµε. 

Είναι συνήθως γνωστότεροι ή φίλοι που σου λέει, «ξέρεις κάτι; Πρέπει να 

σηκωθούµε και να χορέψουµε». Οι πιο πολλοί δεν το αντέχουνε αυτό. 

Ύστερα από ‘κει και πέρα… 

Κ.Γ. Αυτό γίνεται πιο πολύ από ‘δω και δυτικά. 

Κ.Σ. … κάπου ο κόσµος αρχίζει και βαριέται, αρχίζει και βαριέται. Για το 

Ρέθυµνο µπορώ να σας πω ένα πράµα το οποίο δεν είναι πολύ καλό. Και 

πώς δεν είναι πολύ καλό; Πας να παίξεις σ’ ένα γάµο και έρχεσαι εσύ σαν 

καλεσµένος από το γάµο και ακούς το συγκρότηµα και παίζει συρτό, 

µαλεβιζώτη, συρτό, µαλεβιζώτη, όσο καλά και αν επαίζεις, κάπου θα το 

βαρεθείς. Αλλά ξέρεις τώρα τι γίνεται; Παίζεις παραγγελίες για να βγάλεις 

µεροκάµατο. Στο Ηράκλειο π.χ. θα σου πούνε «πόσα θέλεις για να έρθεις 

να παίξεις σ’ ένα γάµο»; 

Κ.Γ. Πιο πολύ είναι στη Σητεία αυτό.  

Κ.Σ. Και στο Ηράκλειο.  

Κ.Γ. Στο Ηράκλειο κατά τόπους.  

Κ.Σ. Εκεί σε πληρώνει αυτός που κάνει την εκδήλωση και παίζεις ό,τι θέλεις, 

Παίζεις για τον κόσµο. Εδώ αναγκαστικά είσαι υποχρεωµένος να παίξεις 

παραγγελίες. 



 

 41

Ερ. ∆ιότι δεν σε πληρώνουνε; 

Κ.Σ. ∆ιότι δεν πληρώνεσαι από αλλού.  

Ερ. Μάλιστα, δηλαδή µόνο χαρτούρα. 

Κ.Γ. Μόνο ό,τι βγάνεις. Ούτε ποσοστά από το µαγαζί, ενώ τα χρεώνουνε. 

Κ.Σ. Αν το πεις στον άλφα, τον βήτα, τον γάµα ότι θα πάµε να παίξουµε απόψε 

εκεί πέρα, θα πρέπει να φροντίσεις, να πιεστείς ώστε να πάρουνε και ένα 

µεροκάµατο. ∆εν είναι εύκολο. 

Ερ. Αυτό πότε σταµάτησε, πότε µάλλον εµφανίστηκε, να µην σας πληρώνουνε 

οι…; 

Κ.Σ. Κοίτα να δεις. Θα έλεγα από το ‘80 και µετά. Από το ‘85 και µετά που 

άρχισε έτσι, για µένα όχι τόσο η… καθίζηση, θα ‘λεγα. Εµφανίζονται νέα 

συγκροτήµατα, εµφανίζονται αλλοιώσεις, ακούσµατα ξενόφερτα, ο κόσµος 

µια µεγάλη µερίδα του κόσµου είναι αυστηρή, σου λέει «εγώ δεν θέλω να 

ακούω λαFκά, δεν θέλω να µου παντρεύεις το ένα µε το άλλο». Από ‘κει και 

πέρα βγαίνουνε και άλλοι, άλλοι παίζουν λιγότερο, άλλοι περισσότερο, 

υπάρχει ένα άρτζι – µπούτζι, που εσύ σαν ακροατής δεν χρωστάς τίποτα.  

Ερ. Αυτό δηλαδή συνέβη και στα µαγαζιά ή µόνο στους γάµους και στα… 

Κ.Σ. Βεβαίως. Συνέβη και στα µαγαζιά. 

Ερ. ∆ηλαδή ο µαγαζάτορας δεν σας έδινε τίποτα από ένα σηµείο και µετά. 

Κ.Σ. Κοίταξε να δεις, αν περιοριστείς στα ποσοστά και ποιος σου λέει εσένα ότι 

µπήκανε πενήντα άτοµα και ο λογαριασµό τους ήτανε τόσος; Εκεί θα σου 

πει ότι «τόσα ήτανε», θα σου δώσει τόσα, δηλαδή… Φτάνει στα όρια της 

ξεφτίλας.  

Κ.Γ. Εδώ στο Ρέθυµνο ξεκίνησε το κακό, απ’ εδώ στο Ρέθυµνο.  

Ερ. Υπάρχουνε περιπτώσεις που ζητάνε και ποσοστά οι µαγαζάτορες; 

Κ.Σ. Από µας; 

Ερ. Ναι.  

Κ.Σ. Όχι. Ευτυχώς δεν έχουν αρχίσει ακόµη.  

Ερ. Εδώ στο Ρέθυµνο είπατε ξεκίνησε αυτό; Στα µαγαζιά; 

Κ.Γ. Ναι, ναι. Από συγκεκριµένα µαγαζιά, µην ονοµατίσουµε. 

Ερ. Όχι, δεν χρειάζεται.  
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Κ.Γ. Ναι, πηγαίναµε ας πούµε και παίζαµε για το χατίρι αυτουνού που είχε το 

µαγαζί. Σου έλεγε ότι αυτά είναι τα ποσοστά, και του ‘λεγες «άστα, άστα 

για το µαγαζί, χαλάλι σου για το µαγαζί».  

Κ.Σ. Πολλές φορές δεν τα παίρναµε, ας πούµε.  

Κ.Γ. Αυτή τη χάρη, µια E δυο φορές, µια E δυο φορές, έγινε συνήθεια, και σου 

λέει αφού δεν παίρνετε από άλλους, δεν παίρνετε από άλλους, δεν δίνανε σε 

κανένα.  

Ερ. Προηγουµένως δηλαδή δεν είχε χαρτούρα; 

Κ.Σ. Είχε χαρτούρα. 

Κ.Γ. Είχε χαρτούρα. 

Ερ. Είχε δηλαδή και ποσοστά που παίρνατε από το µαγαζί και χαρτούρα; 

Κ.Γ. Ναι, αλλά δεν βασιζόµασταν στη χαρτούρα. ∆εν βασιζόµασταν πάντα στη 

χαρτούρα. Έτσι; Είχαµε το περιθώριο να παίξουµε για όλο τον κόσµο, να 

διασκεδάσει όλος ο κόσµος, όπως γίνεται, εγώ κάθε φορά που πηγαίνω στη 

Σητεία νεοικεύω. Ποτές δεν πήγα στη Σητεία σε γλέντι και να κουραστώ. 

Παρά µόνο στη διαδροµή. 

Ερ. Γιατί αυτό τώρα; 

Κ.Γ. Γιατί, απαγορεύονται οι παραγγελίες καταρχήν. «Παίξε µου να χορέψω», 

εκεί σε καλάνε, σου λένε «πόσα θέλει το συγκρότηµα σου να έρθει να 

παίξει»; Και του λες «αυτά». «Εντάξει». Ξέρω από πού να ξεκινήσω να παίζω 

και θα πάρω αυτά τα λεφτά. Και πάω ήρεµος, και βγάζω το πρόγραµµα µου, 

σηκώνεται όποιος θέλει και χορεύει όποτε θέλει, διασκεδάζει όλος ο κόσµος, 

γιατί; Γιατί είµαστε πληρωµένοι. Και είµαστε αναγκασµένοι να 

διασκεδάσουµε τον κόσµο. Εδώ στο Ρέθυµνο δεν γίνεται αυτό.  

Ερ. Στο Ηράκλειο;  

Κ.Γ. Στο Ηράκλειο κατά τόπους. Κατά τόπους.  

Ερ. Αυτό το γνωρίζει ο κόσµος στο Ρέθυµνο, ότι εσείς δεν αµείβεστε από το 

µαγαζί αλλά µόνο απ’ τη χαρτούρα; 

Κ.Γ. Κάποια στιγµής, κάποια στιγµή όταν γυρίσαµε το ‘87, το ‘86, από την 

Πάτρα, µου έχει πει εµένα ο µαγαζάτορας, ότι «έλα να παίξεις µια χρονιά στο 

µαγαζί µου µε το συγκρότηµα σου». Λέω «πολύ ευχαρίστως, αλλά εµείς δεν 

δουλεύουµε µε ποσοστά. Θα µας δώσεις µεροκάµατο». Μου λέει «γιατί δεν 
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θέλεις ποσοστά»; Του λέω «απλούστατα δεν σου ‘χω εµπιστοσύνη, ότι 

έβγαλες 10 δρχ. και ότι εγώ σίγουρα θα πληρωθώ από τις 10 δρχ.».  

 (∆ιακοπή). 

 

CD 2  

Κ.Γ. Λοιπόν, εµείς είχαµε τότες µια ορχήστρα ερχόµενοι από την Πάτρα οκτώ 

άτοµα. Και δεν µπορούσα να βασιστώ στα ποσοστά. Τα παιδιά περιµένανε να 

τους πω εγώ για δουλειές, και ήτανε πρόθυµοι να έρθουν να δουλέψουνε 

στην Κρήτη ή στην Αθήνα όπου είχαµε προτάσεις. Και από το «Ακρωτήρι» 

του συγχωρεµένου του Βιτζιλάκη εκείνα τα χρόνια, τέλος πάντων, µου λέει 

«να έρθεις µε την παρέα σου». Λέω «µα τα παιδιά είναι ξένοι και θέλουν να 

ξέρουν τι µεροκάµατο θα πάρουν». Κάνει ένα λογαριασµό, µου λέει «δεν µε 

συµφέρει». Ε, δεν κάναµε συνεργασία και γυρίσαµε εκεί. Κανείς δεν πλέρωνε 

το συγκρότηµα έξτρα. Να του πεις ότι «ξέρεις, θέλουµε 10 δρχ. βρε παιδί µου, 

γιατί είµαστε τόσα άτοµα, τόσα επί τόσο ο καθένας, βγαίνουνε αυτά τα 

λεφτά. Θα µας δώσεις αυτά τα λεφτά να έρθουµε». ∆εν έγινε αυτό ποτές.  

Ερ. Τα όργανα, τι όργανα ήτανε; 

Κ.Γ. Οκτώ, οκτώ άτοµα συγκρότηµα. Είχαµε µια ορχήστρα. Παίζαµε… 

Κ.Σ. Μιλάµε, µιλάµε για την Πάτρα τώρα, έτσι; 

Κ.Γ. Ναι. Στην Πάτρα πήγαµε και παίξαµε, είχαµε µια ορχήστρα οκτώ άτοµα, τα 

οποία… 

Ερ. Ήτανε από δω; 

Κ.Γ. Όχι, από ‘κει. Εδώ τώρα είναι καθηγητής ένας.  

Ερ. Το 1984 κι ‘86, τότε. 

Κ.Γ. Ναι. 

Ερ. Ποια όργανα ήτανε; 

Κ.Γ. Τότε είχαµε και λαFκά όργανα µέσα. Είχαµε µια ορχήστρα, ολοκληρωµένη 

ορχήστρα. Με µπουζούκι, κιθάρα, ντραµς, πιάνο, η λύρα µε το λαούτο και 

είχαµε και µια γυναικεία φωνή.  

Ερ. Για να καταλάβουµε, παίζανε όλα αυτά τα όργανα µαζί; 
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Κ.Γ. Μαζί µας, όχι, όταν παίζαµε λαFκά, όταν παίζαµε καµιά φορά κάνα λαFκό 

τραγούδι, σταµατούσε η λύρα και το λαγούτο και παίζανε. Αλλά ξανά 

βγαίνανε πάλι, δηλαδή το µενού ήτανε… 

Ερ. Στα Κρητικά παίζανε µαζί σας; 

Κ.Γ. Ναι, ναι, ναι.  

Κ.Σ. Εµείς στην προσπάθεια µας… 

Κ.Γ. Εµείς… τότε παίζαµε όλοι µαζί µας.  

Κ.Σ. Στην προσπάθεια µας… 

Ερ. Και το πιάνο έπαιζε µε τη λύρα; 

Κ.Γ. Αµέ.  

Κ.Σ. Στην προσπάθεια µας να καλύψουµε το ευρύτερο κοινό, γι’ αυτό 

αναγκαστήκαµε και φέραµε αυτά τα όργανα, έτσι; Και το µπουζούκι δηλαδή. 

Ερ. Το πιάνο τι έκανε; 

Κ.Γ. Πιάνο κανονικό. 

Κ.Σ. Πιάνο, πιάνο.  

Ερ. Στην Κρήτη θα το κάνατε αυτό; 

Κ.Γ. Στην Κρήτη, πολύ ευχαρίστως.  

Ερ.  Θα το τολµούσατε να βάλετε πιάνο µε τη λύρα, ας πούµε; 

Κ.Γ. Αµέ.  

Κ.Σ. Βεβαίως.  

Ερ. Θα ήτανε κάτι καινοτόµο; Θα τράβαγε κόσµο; 

Κ.Σ. Θα ήταν καινοτόµο. Κοίτα να δεις! 

Κ.Γ. Εκεί που το βάλαµε εµείς είχε µεγάλη απήχηση.  

Ερ. Το πιάνο τι έπαιζε, µελωδία ή ακόρντα; 

Κ.Γ. Και ακόρντα και µελωδίες.  

Ερ. Αλλά το πιάνο δεν έχει πιο σκληρά διαστήµατα, αυτά που τα πιάνει η λύρα, 

τα ααα…(glissando µε µικροδιαστήµατα); 

Κ.Γ. Ε! Κοίταξε να δεις. Αυτοί προσπαθήσανε να προσαρµοστούν απάνω µας. 

Όταν παίζαµε τα δικά τους, εµείς δεν βοηθούσαµε.  

Ερ. Ο πιανίστας αυτός τι κουλτούρα είχε µουσική; 

Κ.Γ. Ήτανε µορφωµένος άνθρωπος. 

Ερ. ∆ηλαδή… 
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Κ.Σ. Κλασικός ήτανε.  

Ερ. Το όνοµα του; 

Κ.Γ. Ναι, ναι, ναι.  

Ερ. Κλασικός. 

Ερ. Θυµάστε πώς τον λέγανε; 

Ερ. Είπατε καθηγητής είναι εδώ; 

Κ.Σ. Ναι, ναι. Είναι στα Χανιά.  

Κ.Γ. Εδώ διδάσκει. Μαθηµατικός είναι. Ο Κώστας ο Κεχράκος.  

Ερ. Ο Κεχράκος; 

Κ.Γ. Τον είχαµε κιθαρίστα, ήτανε φοιτητής τότες.  

Ερ. Α! εδώ πέρα συνάδερφος είναι. Ο Κώστας ο Κεχράκος. Ήταν µαζί σας τότε; 

Κ.Γ. Ναι, µαζί µας έκανε τη δεύτερη χρονιά που πήγαµε.  

Ερ. Στην κιθάρα; 

Κ.Γ. Τον είχαµε κιθαρίστα.  

Ερ. Μάλιστα. 

Κ.Σ. Ένα τέτοιο, ένα συγκρότηµα µε αυτό το φάσµα µπορεί να επικρατήσει και 

εδώ. Απλά δεν γίνεται διότι οι µαγαζάτορες δεν πληρώνουν. Και σου λέει, 

γιατί εγώ να κάθοµαι να στο δίνω µεροκάµατο και να µην περιµένω µια 

στηµένη µπαλιά να πάρω τα λεφτά µου και να ζήσω. Το κατάλαβες; ∆ηλαδή 

το Ρέθυµνο σήµερα δεν έχει το χειµώνα ένα µαγαζί… 

Ερ. Κρητικό. 

Κ.Σ. ∆εν έχει. Όχι πως δεν αντέχει ο τόπος. Σηκώνει και δυο και τρία καλά 

συγκροτήµατα. Αλλά ξέρεις πώς όµως; Να πληρωθούνε οι άνθρωποι. Και 

µιλώ για τα συγκροτήµατα.  

Ερ. ∆ηλαδή αυτά τα όργανα τα παραπάνω, πιστεύεις ότι η αιτία που δεν 

µπήκανε είναι µόνο το οικονοµικό ή µήπως και η κουλτούρα, τα 

ακούσµατα…; 

Κ.Γ. Πιο πολύ το οικονοµικό. Οικονοµικό.  

Κ.Σ. Πιο πολύ το οικονοµικό. 

Ερ. Το οικονοµικό. ∆ηλαδή αν είχατε αρχίζει να βάζετε δεν θα αντιδρούσε ο 

κόσµος από κάτω; 

Κ.Γ. Όχι. Όταν δεν παραβιάζεις βέβαια τους κανόνες. Έτσι; 
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Ερ. Και το ντραµς, δηλαδή και την κιθάρα…; 

Κ.Γ. Μέσα στα πλαίσια. Η ντραµς έπαιζε ολοκληρωτικά η ντραµς, έπαιζε όταν 

παίζαµε λαFκά. Μαζί µας έπαιζε τα κρουστά, ούτε… 

Κ.Σ. Κρουστά. Φασαρίες και τέτοια δεν είχαµε.  

Ερ. Κρουστά βάζετε τώρα όταν παίζετε σε ένα κέντρο; 

Κ.Γ. Ναι αµέ.  

Κ.Σ. Εµείς δεν έχουµε.  

Κ.Γ. Εµείς δεν έχουµε.  

Ερ. Α! Για σας λέω.  

Κ.Γ. Εµείς δεν έχουµε, αλλά τα περισσότερα συγκροτήµατα έχουνε.  

Ερ. Με ποια σύσταση παίζετε τώρα, µε ποια σύσταση οργάνων; 

Κ.Γ. ∆υο λαγούτα, µια κιθάρα και η λύρα.  

Κ.Σ. Κοίταξε… 

Ερ. Το κρουστό, γιατί δεν το έχετε; 

Κ.Σ. Το κρουστό είναι καλό, είναι καλό. Αλλά ξέρεις τώρα τι γίνεται; Είναι και 

ένας… θα επανέλθουµε πάνω σε αυτό, ένας µεγάλος αριθµός εδώ κρητικών οι 

οποίοι ρε παιδί µου δεν θέλουνε το πάντρεµα αυτό της κρητικής µουσικής µε 

άλλα ακούσµατα. ∆ηλαδή θεωρούνε ότι το τουµπερλέκι ας το πούµε έτσι και 

η κιθάρα ακόµα δεν έχουµε σχέση µε τα Κρητικά και δεν σε βλέπουν µε 

καλό µάτι. Το κατάλαβες; Εµείς προσπαθούµε να τηρήσουµε κάποια 

πράγµατα στο αυστηρό επίπεδο του παραδοσιακού, δεν είναι κακό πως θα 

υπάρχει ένα τουµπερλέκι, ας πούµε, έτσι;  

Ερ. Αλλά για κάποιους είναι άσχηµο.  

Κ.Σ. Ή µια κιθάρα ας πούµε. Αυτό που δεν έχει καµιά σχέση εδώ πέρα, είναι η 

ντραµς, η ηλεκτρική κιθάρα. 

Ερ. Το µπάσο;  

Κ.Σ. Το µπάσο, είτε το αρµόνιο που βάζουνε, είτε τα µηχανικά συστήµατα που 

έχουνε. Αυτό νοµίζω… 

Ερ. Ή ο τζουράς. Πάει ο τζουράς; 

Κ.Σ. Ή ο τζουράς. 

Ερ. Το πιάνο θα το βάζατε όµως, άµα… 

Κ.Σ. Ναι, κοίταξε να δεις. 
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Ερ. Σαν το αρµόνιο περίπου, να παίζει έτσι. Το δεχόσασταν τότε σαν όργανο.  

Κ.Σ. Εκεί ναι, εκεί ναι.  

Ερ. Εδώ; 

Κ.Σ. Εδώ είναι λίγο δύσκολη η αποστολή.  

Κ.Γ. Στην Ρόδο συγκεκριµένα όταν ήµαστε στη Ρόδο γιατί είχαµε την ίδια 

ορχήστρα. 

Κ.Σ. Για εκτός Κρήτης, για εκτός Κρήτης είναι καλοδεχούµενα αυτά τα όργανα.  

Κ.Γ. Όχι τα ίδια άτοµα αλλά το ίδιο σχήµα και µου έλεγε τώρα όταν έκανα πρόβα 

µε τον πιανίστα στη Ρόδο, µου λέει: «Σιγά ρε Κατσαµά µην µου πεις να σου 

παίξω και τον Άνεµο µε το πιάνο!», µου λέει καµιά στιγµή. Λέω «πόσο 

βάζεις στοίχηµα που θα παίξεις και µαλεβιζώτη µε το πιάνο, όταν θα λείπω 

εγώ, όταν θα έχω φύγει από την Ρόδο».  

Κ.Σ. Όταν ξέρεις τι να κάνεις, παίζεις και στο πιάνο και τον Άνεµο και το 

µαλεβιζώτη. Όταν ξέρεις. 

Ερ. Μάλιστα, τι σκοπούς παίζετε; Πάτε να παίξετε σε ένα µαγαζί, αύριο θα 

παίξετε στου Μανόλη του Κακλή. 

Κ.Γ. Είναι γάµος.  

Ερ. Γάµος. Τι θα παίξετε πρώτο; Θα φάει ο κόσµος πρώτα; 

Κ.Γ. Όχι. Εµείς βγαίνουνε από νωρίς απάνω. Την ώρα που τρώει ο κόσµος εµείς 

παίζουµε, άλλοι περιµένουνε να αποφάει ο κόσµος και µετά να βγούνε για να 

του κάνει καλό το φαR.  

Ερ. Ωραία, οπότε κατά την ώρα του φαγητού τι παίζετε; 

Κ.Γ. Βγάζουµε πρόγραµµα, λέµε τραγούδια του γάµου.  

Κ.Σ. Ανάλογα µε την εκδήλωση. 

Ερ. Πεντοζάλη δηλαδή, συρτό; 

Κ.Γ. Όχι. Τραγούδια του γάµου, αφού είναι αύριο γάµος. 

Ερ. Ναι, για γάµο µιλάµε.  

Κ.Σ. Υπάρχουν γαµοτράγουδα ή τραγούδια… 

Ερ. Τι ρυθµός δηλαδή; 

Κ.Σ. Θα σου πω.  

Κ.Γ. Ακουστικά. 
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Κ.Σ. Ή τραγούδια που είναι σχετικά µε το γάµο. Αυτά δεν χορεύονται, είναι 

µπορεί να είναι ταµπαχανιώτικο ας το πούµε, έτσι; 

Κ.Γ. Βαλσάκια είναι.  

Κ.Σ. Να σου πω και κάτι άλλο; Το Σήµερα γάµος γίνεται εµείς το φέραµε εδώ 

στην Κρήτη. 

Ερ. ∆εν ήτανε γνωστό τότε; 

Κ.Σ. Όχι, όταν το παίξαµε, όταν το παίξαµε πρώτη φορά, λέγαµε και δυο E τρεις 

µαντινάδες παραπάνω από αυτά που λέει το τραγούδι µέσα.  

Ερ. Ναι.  

Κ.Σ. Έκτοτε, και µιλάµε τώρα πότε, το ‘ογδόντα…  

Κ.Γ. Το ‘83 – ‘84… 

Κ.Σ. Όχι, όχι.  

Κ.Γ. ‘84. 

Κ.Σ. Πιο ‘δω. Πιο ‘δω, από το ‘86 και µετά.  

Ερ. ∆ηλαδή δεν το είχε τραγουδήσει ο Πάριος; 

Κ.Σ. Ο Πάριος το είχε τραγουδήσει. Απλά… 

Ερ. Απλά δεν ήτανε γνωστό εδώ. 

Κ.Γ. Πριν κυκλοφορήσει µε τον Πάριο εµείς το λέγαµε στη Κω. Το ‘χα µάθει από 

την… 

Κ.Σ. Αυτά είναι τραγούδια εκεί πέρα. 

Ερ. Ρωτάω για την Κρήτη, εκεί είναι το θέµα. Το φέρατε πριν από τον Πάριο ή 

µετά; 

Κ.Σ. Στην Κρήτη; 

Ερ. Ναι.  

Κ.Γ. Το έπαιζα εγώ, ο Σήφης δεν ήτανε εδώ.  

Κ.Σ. Αυτό που ξέρουµε εµείς εδώ είναι ότι κανένα Ρεθυµνιώτικο, τουλάχιστον 

Ρεθυµνιώτικο, συγκρότηµα δεν το έλεγε αυτό το τραγούδι ως αρχή 

γαµοτράγουδου. Ούτε ως δεύτερο.  

Ερ. Ποιο έλεγε συνήθως; 

Ερ. Τώρα το έχουνε καθιερώσει δηλαδή; 

Κ.Γ. Κατά κάποιο τρόπο. 

Ερ. Το Πρόβαλλε µάνα; 
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Κ.Γ. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ριζίτικα λέγανε του γάµου.  

Κ.Σ. Πώς το λέει το τραγούδι εκείνο εκεί… 

Κ.Γ. Και µαντινάδες, τίποτα άλλο. Είχε γράψει ο Μουντάκης το Εζευγαρώσαν τα 

πουλιά, όσοι είχανε φωνή µπορούσανε να το πούνε, όσοι δεν µπορούσανε να 

το πούνε το αποφεύγανε τελείως. 

Κ.Σ. Είναι το Κυπαρισσάκι που ‘ναι γαµοτράγουδο, καθαρό γαµοτράγουδο. Είναι 

το άλλο το τραγούδι, γαµοτράγουδα υπάρχουν πολλά, για τη νύφη, για το 

γαµπρό, γενικά µας καλύπτουν τον γάµο.  

Ερ. Αν δεν είναι γάµο, αν είναι γάµος λέτε αυτά και τρώνε. Αν είναι βάφτιση ή 

αν είναι µαγαζί; 

Κ.Σ. Πάµε τώρα σε βάφτιση. Να τα πάµε µε τη σειρά.  

Ερ. Ναι.  

Κ.Σ. Να τα πάρουµε µε τη σειρά; 

Ερ. Ναι, ωραία.  

Κ.Σ. Πες ότι είναι βάφτιση. Θα παίξουµε σχετικά µε της βάφτισης.  

Ερ. ∆ηλαδή; 

Κ.Σ. Θα παίξουµε ένα συρτό, ένα ριζίτικο για το κοπέλι ας πούµε ή για την 

κοπελιά που βαφτίζεται, µπορεί να είναι δυο ριζίτικα, µπορεί να είναι τρία, 

εξαρτάται µπορεί… 

Ερ. Ο κόσµος τρώει τώρα, έτσι; 

Κ.Σ. Ναι, τρώει.  

Ερ. Ωραία.  

Κ.Σ. Μετά απ’ εκεί θα πρέπει να παιχθεί, να µπούµε στο χορευτικό. Έτσι; Θα 

παιχτεί ένας συρτός και θα πούµε κάποιες µαντινάδες τις βάφτισης. Θα 

παινέσουµε τον κουµπάρο. 

Ερ. Συρτό; 

Κ.Σ. Ναι. 

Ερ. Σε συρτό πάνω. Σε κοντυλιά; 

Κ.Σ. Θα παινέσουµε τον κουµπάρο, την κουµπάρα. 

Κ.Γ. Και σε κοντυλιά. 

Ερ. Αργά συρτά τώρα όλα αυτά; 

Κ.Σ. Όχι, χορευτικά. 
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Ερ. Και ο κόσµος τρώει. Να το προχωρήσουµε λίγο για να … 

Κ.Σ. Ναι, ναι. Εφόσον ο κόσµος είτε τρώει είτε δεν τρώει, εµείς θα πούµε τα 

τραγουδάκια της εκδήλωσης, έτσι, και µετά θα µπούµε στο χορευτικό πλέον.  

Ερ. Αν είναι µαγαζί τώρα και πάτε και παίζετε; 

Κ.Γ. Εκεί βγάζεις πρόγραµµα. 

Κ.Σ. Αν είναι µαγαζί, εκεί έχουµε πρόγραµµα και θα βγούµε, ο κόσµος κάνει 

πάντα κουµάντο, έχει κόσµο στην 10:00, θα βγούµε στην 10:00. ∆εν έχει 

κόσµο στις 10:00, έχει στις 11:00; Θα βγούµε στις 11:00.  

Ερ. Όταν λέµε κόσµο, να έχει γεµίσει ή να ‘ναι δυο – τρεις παρέες; 

Κ.Σ. Να έχει µια παρέα, δυο παρέες ας πούµε. 

Ερ. Ακόµα και µε δυο παρέες ξεκινάτε; 

Κ.Σ. Μπορεί να είναι µια παρέα. Βεβαίως. ∆εν βγαίνουν όλοι. Εµείς βγαίνουµε.  

Ερ. Έτσι, ε; 

Κ.Γ. Μια παρέα να µπει στο µαγαζί, ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι στο πατάρι. 

Ερ. Μάλιστα. 

Κ.Γ. ∆εν κοιτάζεις κόσµο. Κοιτάς τι πρόγραµµα θα βγάλεις.  

Κ.Σ. Από ‘κει και πέρα θα παίξεις αυτό που ξέρεις. Έχεις πρόγραµµα; Θα παίξεις 

πρόγραµµα. ∆εν έχεις πρόγραµµα; Θα παίξεις ό,τι σου κατεβεί.  

Ερ. Κάθε βράδυ όταν βγαίνετε σε µαγαζί, παίζετε τα ίδια; Έχετε το πρόγραµµα 

σας που λέτε «θα παίξουµε αυτά»; 

Κ.Γ. Όχι, όχι.  

Κ.Σ. Όχι, όχι. Έχουµε ένα ευρύ φάσµα, ξέρεις, οπότε το κάνουµε τµήµατα, 

τµήµατα. Σπάνια θα ακούσεις το ίδιο πράγµα.  

Κ.Γ. Πάντα να ξεκινήσεις µε το ίδιο κοµµάτι, µε το ίδιο πρόγραµµα, ποτές. 

Ερ. Όχι. 

Κ.Γ. Ποτές. 

Κ.Σ. Ενδιάµεσα µπορεί να τα ακούσεις αυτά τα πράγµατα.  

Ερ. Και τότε τρώει ο κόσµος ας πούµε, τι θα παίξετε; Κοντυλιές, συρτά; 

Κ.Σ. Και κοντυλιές, θα παίξουµε. 

Ερ. Ριζίτικα, συρτά; 

Κ.Γ. Τραγούδια.  

Κ.Σ. Και ριζίτικο θα παιχτεί και αµανές θα παιχτεί.  
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Ερ. Το λέτε αµανέ, ταµπαχανιώτικο; 

Κ.Γ. Άλλο είναι το ταµπαχανιώτικο, άλλο είναι ο αµανές.  

Ερ. Αυτό που είπατε το πρώτο που είπατε πάνω; 

Κ.Γ. Αυτό είναι ταµπαχανιώτικο.  

Ερ. Ο Σταφιδιανός. Αυτό τι είναι; 

Κ.Γ. Ναι. Ταµπαχανιώτικο.  

Ερ. ∆εν είναι µανές αυτό; 

Κ.Γ. Όχι. Αµανές είναι Αµέτεµε στην εκκλησιά, Όσο βαρούν τα σίδερα, αυτά 

λέµε αµανέδες.  

Ερ. Αστικά δηλαδή; 

Κ.Γ. Είναι τραγούδια που έχουν έρθει από Μικρά Ασία εδώ, είναι αυτά.  

Ερ. Όχι, όχι εγώ προσπαθώ να καταλάβω µια είναι η διαφορά του µανέ, και του 

ταµπαχανιώτικου, γιατί καµιά φορά λένε ταµπαχανιώτικος µανές.  

Ερ. Να ρωτήσουµε συγκεκριµένα τραγούδια.  

Ερ. Ταµπαχανιώτικο σηµαίνει των φθισικών; 

Ερ. Με άλλο στίχο, εγώ το ξέρω σαν… 

Κ.Γ. Το Μερακλίδικο πουλί.  

Ερ. Το Μερακλίδικο πουλί.  

Κ.Γ. Ναι. 

Ερ. Τι είναι; 

Κ.Γ. Ταµπαχανιώτικο είναι.  

Ερ. Ταµπαχανιώτικο είναι κι αυτό, ναι. Ταµπαχανιώτικο. 

Ερ. Το Όσο βαρούν, αµανές; 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Το Όσο βαρούν είναι αµανές; 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Ταµπαχανιώτικα λέτε ποια; 

Κ.Γ. Έχουν µια διαφορά στο ρυθµό. Το ένα παίζεται τσιφτετέλι. 

Ερ. Ναι, ποιο; 

Ερ, Ο αµανές; 

Κ.Γ. Ναι, παίζεται τσιφτετέλι. Το Όσο βαρούν τα σίδερα, ο κιθαρίστας του 

κρατάει τσιφτετέλι, παίζει τσιφτετέλι.  
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Κ.Σ. Αλλά είναι αργός ο ρυθµός.  

Κ.Γ. (Λέει το ρυθµό του τσιφτετέλι µε το στόµα).  

 Ου παµ, παµ ου πα παµ,  

 Ου παµ, παµ ου πα παµ. 

 Έτσι. Τσιφτετέλι. Καθαρό τσιφτετέλι.  

Ερ. ∆ηλαδή ο ρυθµός καθορίζει τη διαφορά; 

Κ.Γ. Όχι. 

Κ.Σ. Ναι.  

Κ.Σ. Αυτά τα ταµπαχανιώτικα θα τα παίξεις πιο γρήγορα.  

Κ.Γ. Αυτά πήρανε την ονοµασία τους από µια περιοχή στα Χανιά.  

Ερ. Τα ταµπαχανιώτικα… 

Ερ. Τα ταµπαχανιώτικα τι ρυθµό έχουνε, επειδή είπατε για το τσιφτετέλι στο 

άλλο. Στο ταµπαχανιώτικο;  

Κ.Γ. Μπορεί να παίξεις σε … 

Ερ. ∆εν έχουν σταθερό ρυθµό. 

Κ.Γ. ∆εν έχουνε σταθερό ρυθµό. Μπορεί να παίξεις συρτό. 

Κ.Σ. ∆εν έχουνε σταθερό ρυθµό. Προσδιορίζεις τι θα παίξεις εσύ. Η ανάγκη. 

Ερ. Μπορεί να παίξετε τέτοια και µετά ξεκινάς να χορεύουνε. Θα παίξετε συρτά; 

Κ.Σ. Μπορεί να παίξουµε κοντυλιές, να πεις κάποιες µαντινάδες.  

Ερ. Ο αµανές από ό,τι ξέρω, ο αµανές είναι τούρκικο. Τούρκικο έτσι δεν είναι; 

Κ.Γ. Ναι, σύµφωνοι.  

Ερ. Και είναι το αργό συρτό, αυτό το… 

Κ.Γ. Τσιφτετέλι.  

Ερ. Αφού σταµατήσουν το φαγητό και ξεκινάει ο χορός. 

Ερ. Και τι άλλο παίζετε; Όταν ξεκινάει ο χορός, θα παίξετε συρτά, θα παίξετε 

µαλεβιζώτη, θα παίξετε… 

Κ.Γ. Τα πάντα, ό,τι θέλει ο κόσµος.  

Ερ. Και σούστα; 

Κ.Σ. Και σούστα, ε… σούστα. Θα παίξουµε… 

Ερ. Παίζεται ακόµη η σούστα σήµερα;  

Κ.Σ. Βέβαια. 

Ερ. Θα τη ζητήσουνε. Ωραία, θα παίξετε κοντυλιές. 
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Κ.Σ. Θα παίξουµε κοντυλιές.  

Ερ. Θα τις γυρίσετε πάντα σε γρήγορο πεντοζάλη; 

Κ.Σ. Συνήθως ναι.  

Κ.Γ. ∆εν είναι απόλυτο. 

Κ.Σ. Μπορεί από τις κοντυλιές να µπούµε σε συρτά.  

Κ.Γ. Όχι από τις κοντυλιές να γυρίσεις σε χασαποσέρβικο γιατί δεν ξέρει ο άλλος 

να χορέψει γρήγορο πεντοζάλη.  

Ερ. Γίνεται κοντυλιές E συρτά; Αυτή η ακολουθία υπάρχει; 

Κ.Σ. Ναι. Αµέ.  

Κ.Γ. Ναι.  

Κ.Σ. Εµείς τουλάχιστον το κάνουµε.  

Ερ. Το κάνετε; 

Κ.Σ Βεβαίως. Ή από κοντυλιές πάµε σε χασαποσέρβικο.  

Ερ. Και όταν χορεύουνε το κάνετε, από κοντυλιές το γυρνάτε σε συρτό, όταν 

χορεύει µπροστά κάποιος, κάποιοι; Ή µόνο όταν το κάνετε ακουστικά, 

εφόσον δεν χορεύεις κανένας; 

Κ.Σ. Εφόσον δεν χορεύει κανείς, έτσι; Αν στο παραγγείλει τώρα κάποιος χορεύει 

πεντοζάλη και σου λέει παίξε µου και λίγο συρτό, συνεχίζεις από εκεί. 

Κ.Γ. Το γυρνάς κατευθείαν. 

Κ.Σ. Τι άλλο σας ενδιαφέρει τώρα; Σας ενδιαφέρει το πώς ήρθε εδώ πέρα το 

τραγούδι που λέγεται Όσο βαρούν τα σίδερα; Πώς ήρθε στην Κρήτη; ∆εν 

είναι Κρητικό τραγούδι. Έγινε Κρητικό. Αυτό τραγουδιότανε στη Πόλη. 

Ερ. Για πείτε µας.  

Κ.Σ. Εκείνη την εποχή τραγουδιότανε σε κάποια µαγαζιά στον Πειραιά που δεν 

είχανε την πολυτέλεια οι Κρητικοί καλλιτέχνες να πηγαίνουν στον Πειραιά 

τότε. Μπορούσαν όµως κάποιοι να πηγαίνουν, όπως ήταν ο Κουτσουρέλης ας 

πούµε, ο… πώς τον λένε; Με τα ρολόγια. 

Κ.Γ. Φουσταλιέρης.  

Ερ. Φουσταλιέρης.  

Κ.Σ. Ναι, Φουσταλιέρης. Αυτός λοιπόν είχε την ευκαιρία και πήγαινε στα 

κουτουκάκια που παιζόνταν διάφορα τραγούδια, από ‘κει το πήρε το τραγούδι 
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αυτό και το έπαιξε εδώ πέρα και τραγουδήθηκε στην Κρήτη και λέγεται 

Κρητικό αλλά στην ουσία είναι της Πόλης τραγούδι αυτό. 

Ερ. Μάλιστα. 

Κ.Σ. Κατάλαβες; 

Ερ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ο πατέρας σας ζει; 

Κ.Γ. Όχι.  

Κ.Σ. Όχι. 

Ερ. Τον πήγανε µε όργανα να τον θάψουνε;  

Κ.Γ. Ναι αµέ.  

Κ.Σ. Είναι και επιθυµία, αν το ζητήσεις, θα γίνει. Αν δεν το ζητήσεις δεν γίνεται.  

Ερ. Ποιοι παίξανε; 

Κ.Γ. Κάποιοι µαθητές του.  

Κ.Σ. Κάποιοι µαθητές του ήτανε. 

Ερ. Το είχε ζητήσει ο άνθρωπος; 

Κ.Γ. ∆εν είχε ζητήσει ο άνθρωπος, αλλά… 

Κ.Σ. Εµµέσως πλην σαφώς το ‘χε ζητήσει. 

Κ.Γ. Πήραν την πρωτοβουλία οι ίδιοι οι µαθητές του. 

Ερ. Και τι είχανε παίξει θυµάστε; 

Κ.Γ. Παίζανε του πατέρα µου κοµµάτια.  

Κ.Σ. Ξέρεις δεν είναι και η καλύτερη στιγµή για να µπορείς να παίξεις ένα όργανο 

σε µια τέτοια στιγµή. Αλλά θα παίξεις το 40 E 30% των δυνατοτήτων σου, 

προκειµένου έτσι να καλύψεις ας πούµε, µια… 

Ερ. Όταν πέθανε ο αδερφός σας; 

Κ.Γ. Το ίδιο. 

Ερ. Το ίδιο ε; 

Κ.Γ. Στην Αθήνα.  

Ερ. Στην Αθήνα έγινε αυτό; 

Κ.Σ. Ναι, ναι.  

Κ.Γ. Ναι.  

Κ.Σ. Είχε έρθει το χορευτικό των Κουρητών, οι οποίοι, η οποία παρουσία τους 

ήτανε πάρα πολύ έτσι, καλή, όµορφη, έντονη θα έλεγα. Συγκινητική. Και 

υπήρχανε κάποια παιδιά που µπορούσανε να παίξουν λύρα, γιατί αυτές οι 
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στιγµές είναι πάντα δύσκολες. Εκεί καλείσαι να σφίξεις την ψυχή σου και να 

παίξεις κάτι.  

Ερ. Εσείς έχετε παίξει ποτέ σε…; 

Κ.Γ. ∆εν µπορώ, ποτέ. Μου έχουνε ζητήσει. 

Κ.Σ. Ούτε εγώ προσωπικά, ενώ κλήθηκα σε κάποιες περιπτώσεις δεν µπορούσα.  

Ερ. Σε ποια περίπτωση κληθήκατε; 

Κ.Σ. Ήταν ένας φίλος.  

Ερ. Και είπατε «δεν µπορώ». 

Κ.Σ. Είναι δύσκολες αποστολές. ∆ηλαδή πρέπει κάποια στιγµή να γενείς ένας 

άλλος που δεν είσαι.  

Ερ. Αυτό το πράµα να παίζουνε σε αυτές τις στιγµές ήταν κάτι που και παλιά 

γινόνατε ή κάποια στιγµή έγινε…; 

Κ.Σ. Ναι, ήτανε µια τιµή για τον άνθρωπο που είχε πεθάνει.  

Ερ. Το είχατε ζήσει δηλαδή και παλιότερα ως πιτσιρίκος; 

Κ.Σ. Ναι, αυτό θα έλεγα ότι, ότι είναι έθιµο. Είναι έθιµο. Συνοδεύεις έναν 

άνθρωπο, επειδή ήτανε χορευτής, επειδή ήτανε µαντιναδολόγος. Κατάλαβες; 

Είναι µια τιµή, που του κάνεις. Είτε το ζητήσει, είτε δεν το ζητήσει.  

Ερ. Αν δεν ήτανε κάτι τέτοιο; Γινόντανε για κάποιον…; 

Κ.Σ. Όχι, όχι.  

Ερ. Όχι. Κυρίως για… 

Κ.Σ. Κυρίως για ανθρώπους ας πούµε του συναφιού… 

Κ.Γ. Του είδους.  

Ερ. Μάλιστα. Εγώ έχω µια τελευταία ερώτηση. Τι κάνατε, οι Κατσαµάδες και 

έχετε τόσο ακουστεί, είστε τόσο γνωστοί, και πιστεύω ότι θα µείνετε µέσα 

στην ιστορία. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει ένας οργανοπαίκτης; Τι 

είναι αυτό που βγάζει στον κόσµο; 

Κ.Σ. Να σου πω κάτι, προσωπικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουµε κάνει τίποτα το 

σπουδαίο, απλά προσπαθούµε να είµαστε εµείς. Να µην προσβάλουµε αυτό 

που παίζουµε και αυτό που τραγουδούµε. Να µην καβαλήσεις το καλάµι και 

να µην προσπαθείς, στην προσπάθεια σου να εξοικονοµήσεις κάποια 

χρήµατα, να αλλοιώνεις αυτό που λέγεται παράδοση. Αν µπορέσεις µ’ έναν 
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καλό τρόπο να το κάνεις, είναι καλοδεχούµενο. ∆ηλαδή σαλιαρίσµατα και 

σαλταρίσµατα, δεν είµαστε αυτού του τύπου.  

Ερ. Κύριε Γιώργο εσείς πότε βγάλατε τον πρώτο σκοπό, το δικό σας; 

Κ.Γ. Φαντάρος.  

Ερ. Φαντάρος. Στο λαούτο δηλαδή ή στην λύρα; 

Κ.Γ. Φαντάρος. Στο λαγούτο. Πρώτος σκοπός που έβγαλα ήτανε στο λαγούτο και 

ήτανε συγκεκριµένα ταµπαχανιώτικο, σε στιλ ταµπαχανιώτικο.  

Ερ. Μετά, στην λύρα; 

Κ.Γ. Και το τραγούδησε πρώτη φορά ο αδερφός µου, γιατί µε είχε πάρει τηλέφωνο 

και από το τηλέφωνο του το έπαιξα, και µου λέει «πάρε άδεια να το 

γράψουµε». Και πήγαµε και το γράψαµε και το τραγούδηξε. Και το έχουµε 

βάλει και στο τελευταίο δίσκο µετά από… 

Ερ. Πώς είναι ο τίτλος του; 

Κ.Γ. Πώς το έχουµε βάλει; Ε… Τα µάτια σου ζωγράφισα.  

Ερ. Και µετά πότε ηχογραφήσατε τον πρώτο δίσκο;  

Ερ. Ως λύρα. 

Κ.Γ. Ως λύρα, πρωτοµπήκα το ‘83. Και έπαιζα δυο χρόνια λύρα, το ‘83. 

Ερ. Και είχατε βγάλει σκοπούς δηλαδή µέχρι τότε στη λύρα πάνω; 

Κ.Γ. Ναι. ∆ικός µου όλος ο δίσκος αυτός. ∆ικά µου κοµµάτια. Γιατί είχαµε τον 

πατέρα µας από την µια µεριά, ήτανε πολύ αυστηρός κριτής, και σου λέει 

«όταν θα γράψεις δίσκος, όταν θα νοµίζεις ότι θα είσαι έτοιµος να γράψεις 

κάτι κάποιο δίσκο, πρέπει να είναι δικά σου τα κοµµάτια, γιατί δεν µπορείς 

να παίξεις ούτε τον Μουντάκη όπως είναι, ούτε τον Σκορδαλό». 

Κ.Σ. Και παίξε µου Σκορδαλό να δω, εγκρίνω και καλά! Αυτό βοήθησε.  

Κ.Γ. Ναι, αυτά τα κοµµάτια έχω. Έκανε διορθώσεις ο πατέρας µου. Μου λέει 

«αυτό δεν µ’ αρέσει, βρες κάτι άλλο». Είχαµε αυτή τη κρίση. Και έτσι 

γράφτηκε το ‘83 ο πρώτος δίσκος µε τη λύρα.  

Ερ. Κάτι τελευταίο, µαθητές έχετε; 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. ∆ιδάσκετε ας πούµε λύρα; Ή λαούτο; 

Κ.Γ. Έχω αφήσει λυρατζή στη Ρόδο, µαθητής δικός µου.  

Ερ. Κάνατε µαθήµατα στο Ρέθυµνο;  
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Κ.Γ. Στη Ρόδο, σε επτά µήνες, ερχότανε στο σπίτι κάθε µέρα τέσσερα παιδιά. Ένα 

από τα τέσσερα ξεχώρισε, το οποίο ερχότανε κάθε µέρα αλλά ταυτοχρόνως 

κρατούσε και ένα µαγνητοφωνάκι. Και ό,τι του έπαιζα και ό,τι του έγραφα, 

τα έγραφε. Φεύγοντας εγώ… 

Ερ. Πόσο καιρό; 

Κ.Γ. Για επτά µήνες. Φεύγοντας από το µαγαζί, που έπαιζα πήγε αυτό το παιδί, 

επτά µηνών µαθητής.  

Ερ. Πόσο χρονών ήτανε; 

Κ.Γ. Ήτανε δεκάξι E δεκαεπτά χρονών. Το ίδιο πράµα και στην Πάτρα. Όπου και 

αν επήγα, άφηνα και κάποιον πίσω.  

Ερ. Τώρα εδώ διδάσκετε παιδιά; 

Κ.Γ. Ναι. ∆εν έχω κάποια σχολή. 

Κ.Σ. Όχι µε την έννοια της διδακτικής, ας πούµε, ξέρεις. Είναι κάποια παιδιά τα 

οποία µαθαίνουν. 

Κ.Γ. Όχι επαγγελµατικά και τέτοια. Έρχονται στο σπίτι, γειτονάκια, 

συγγενάκια, παιδιά φίλων, ας πούµε. Εντάξει ασχολούµαι. Να, και σήµερα 

ας πούµε, έχω µερικά παιδιά.  

Ερ. Και τραγούδι τους δείχνετε ή µόνο λύρα; 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Και στο τραγούδι, πώς πρέπει να µπούµε, τι πρέπει να κάνουνε; 

Κ.Γ. Έχω στο Μουσικό Γυµνάσιο, δυο… 

Ερ. Α, διδάσκετε στο Μουσικό Γυµνάσιο; 

Κ.Γ. Όχι, από ‘κει έρχονται παιδιά. Έχω παιδί που τώρα είναι έξι χρόνια. Αλλά 

είναι έτοιµο και ικανό να βγει ας πούµε. 

Ερ. Πώς λέγεται; 

Κ.Γ.  Είναι δυο παιδιά που είναι κορυφή, κορυφή. Είναι µια κοπελιά, η ∆ήµητρα η 

Σταράκη που τραγουδάει και απίθανα, ωραία. Και στη συναυλία που 

σκεφτόµαστε να κάνουµε τον Αύγουστο θα συµµετέχει. Και άλλο ένα παιδί 

το Μυριοκεφαλιτάκη.  

Ερ. Μυριοκεφαλιτάκη; 

Κ.Γ. Ναι. Αυτά έρχονται από την… 

Ερ. Αυτός πώς λέγεται; 
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Κ.Γ. Στέλιος.  

Ερ. Στέλιος, µάλιστα.  

Κ.Γ. Είναι και κάποια άλλα παιδιά, άλλα τώρα στην πορεία, επειδής πέφτουνε 

πολλά τα φροντιστήρια και τα µαθήµατα τα παρατάνε, άλλα ασχολούνται 

µε το ποδόσφαιρο και τα παρετάνε. Ε, έχω και άλλα µικρότερα. 

Ερ. Στο Μουσικό Γυµνάσιο θα θέλατε να διδάξετε; 

Κ.Γ. Τώρα όχι.  

Ερ. Τώρα όταν λέτε; 

Κ.Γ. Από το ‘85 περίπου που έγινε, ναι, που έγινε, που πήραν τέλος πάντων 

κάποιους λυράρηδες για να διδάξουνε, από αυτούς δεν ήξερε κανείς τίποτα 

τότες. Απλώς τους είχε επιλέξει ο Μουντάκης.  

Ερ. Αυτός είχε εισηγηθεί δηλαδή στο Υπουργείο; 

Κ.Γ. Είχε κάνει µια συναυλία στη Φορτέτσα και έλεγε τι γνώσεις έχεις, τι όργανα 

παίζεις απάνω στη µουσική.  

Ερ. Ποιος το είχε κάνει αυτό; 

Κ.Γ. Μια επιτροπή από το Ωδείο. Μια επιτροπή ήτανε. Εµένα µε ρωτήσανε «µε 

τι όργανα ασχολείσαι, τι µπορώ να διδάξω» και τους είχα πει «και λαγούτο 

και λύρα».  

Ερ. Πάντως δεν είστε αντίθετος προς την κατεύθυνση αυτή να µαθαίνουνε έτσι 

τα παιδιά λύρα; 

Κ.Γ. Όχι, όχι.  

Ερ. Όχι.  

Κ.Γ. Όχι, όχι.  

Ερ. Εσείς έχετε µαθητές κύριε Σήφη; 

Κ.Σ. Εγώ όχι, δεν θα το έλεγα έτσι. ∆υο παιδιά που ήτανε αρχάριοι τότε στο 

λαγούτο και ήθελαν κάποια βοήθεια και εγώ τους βοήθησα. Σήµερα 

εργάζονται πάνω σ’ αυτό το χώρο. Ο ένας είναι ο Βαγγέλης ο Πελοπονήσιος. 

Ερ. Τον ακούσαµε, πολύ καλός.  

Κ.Σ. Και ο άλλος είναι ο Νίκος ο Ανυφαντάκης. ∆ηλαδή αυτά τα παιδιά τους 

έδειξα κάποια πράγµατα. Έτσι; Επειδή βεβαιώθηκα ότι είχαν µεράκι και 

ήθελαν να µάθουν κάτι παραπάνω. Κι εκεί εγώ βρέθηκα και τους είπα 

κάποια πράγµατα. 
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Ερ. Ναι.  

Κ.Γ. Εν τω µεταξύ υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά που δουλεύουν τώρα 

επαγγελµατικά που τα έχουµε βγάλει πάλι εµείς.  

Ερ. Για πείτε τα ονόµατα τους. 

Κ.Γ. Είναι ο Μανόλης ο Σπυριδάκης. 

Ερ. Ο Μανόλης; 

Κ.Γ. Ο Σπυριδάκης.  

Ερ. Ο Σπυριδάκης.  

Κ.Γ. Και ο Βασίλης ο Μανουράς. Και ο Μανόλης ο Βερδινάκης εγώ τόνε ξεκίνησα 

λαγούτο.  

 (Γελάει) 

Ερ. Έτσι, ε; 

Κ.Γ. Ερχότανε το Μανολιό στο σπίτι µου, πιτσιρικάς τότε γιατί δεν ήξερε ο 

Κωστής, ο αδερφός του να του δείξει τίποτα. Και ερχότανε στο σπίτι και 

κάνανε παρέα… 

Κ.Σ. Μην ακούγεται έτσι, δεν ήξερε, δεν ήθελε είτε δεν… 

Κ.Γ. Οη! ∆εν είχε σχέση µε τον αντικείµενο ο Κωστής µε το λαγούτο. Ο 

άνθρωπος έπαιζε λύρα, δεν µπορούσε να του δείξει και ερχότανε στο σπίτι 

και πολλές φορές τον έβγαζα όξω. Επήγαινε 2:00E 3:00 η ώρα κάθε βράδυ τη 

νύχτα.  

Ερ. Και τον διώχνατε, άντε φύγε τώρα, αύριο, ε; 

Κ.Γ.  Ναι. Και µ’ έπαιρνε τηλέφωνο ο Κωστής και θελ’ να µου πει, «µα τι του 

κάνεις αυτουνού και έρχεται επαέ και δεν µε αφήνει να κοιµηθώ»; 

 (Γελάνε) 

 Γελούσε στο διαµέρισµα που µένανε τότες πιτσιρικάδες αυτοί και συνέχιζε 

στο αυτό. Γι’ αυτό και έγινε και…, όχι πως έκανα εγώ κάποια ιδιαίτερη 

προσπάθεια στο Μανόλη. Είχε όρεξη, δηλαδή σ’ έβαζε µοναχός του στο 

καλούπι, «αυτό πως γίνεται; Αυτό πώς…;», µοναχός του.  

Ερ. Κύριε Σήφη έχετε βγάλει σκοπούς δικού σας; 

Κ.Γ. Ναι, αµέ. 

Κ.Σ. Έχω βγάλει κάποια ψιλά πράγµατα εκεί πέρα.  

Ερ. Μαντινάδες κυρίως βγάζετε; 
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Κ.Σ. Και µαντινάδες και κάποιες µελωδίες.  

Ερ. Συρτά είναι; 

Κ.Σ. Και συρτό. 

Ερ. Και κοντυλιές; 

Κ.Σ. Κοντυλιές όχι. Άλλο η κοντυλιά, άλλο το συρτό. 

Ερ. Τραγούδια; 

Κ.Σ. Ναι.  

Ερ. Στίχο κυρίως δηλαδή; 

Κ.Σ. Στίχο, και µελωδία. Στίχο και µελωδία. 

Ερ. Στο πρώτο δίσκο παίζατε µαζί; 

Κ.Σ. Όχι, στον πρώτο δίσκο δεν έπαιξα εγώ, το ‘83 που είχε… και στον τελευταίο 

δίσκο υπάρχουν κάποια κοµµάτια τα οποία… Βέβαια πάντοτε 

συµβουλευόµουνα τον Γιώργη, «αυτό πώς σου φαίνεται, να προσθέσουµε, ν’ 

αφαιρέσουµε…»;  

Κ.Γ. Μα έτσι γίνεται πάντα.  

Ερ. Το τραγούδι πώς το ξεκίνησες; 

Κ.Σ. Εγώ τραγουδούσα από τότε που γεννήθηκα.  

Ερ. Ναι, µαζί µε το… όταν έπιασες το λαούτο ξεκίνησε αµέσως και το τραγούδι 

στο συγκρότηµα; 

Κ.Σ. Ναι. Να σου πω και κάτι σηµαντικό, η πρώτη φορά που εκλήθην να 

τραγουδήσω, παίζαµε στο Γαράζο σε µια βάφτιση και ταυτόχρονα µια 

αρραβώνιαση από το ίδιο σπίτι. Ήταν η πρώτη φορά που εγώ έπρεπε αν 

δουλέψω σαν…, σαν λαγουτιέρης ας πούµε, ξέρω ‘γω. Εν τω µεταξύ όταν µου 

βάλανε, όταν είχα να αντιµετωπίσω το µικρόφωνο, δεν άνοιγε το στόµα µου. 

Είχα πάθει κάτι, ξέρεις, έκανε και κρύο όµως εκείνο το βράδυ.  

Κ.Γ. (Γελάει) 

Κ.Σ. Ο Γιώργης τώρα έπαιζε… 

Κ.Γ. Του φαινότανε ότι έκανε κρύο.  

 (Γελάει) 

Κ.Σ. Πρόσεξε να δεις, ξέρεις γιατί το είπα ότι έκανε κρύο; Ήτανε σίγουρα κρύο 

πάνω στο πατάρι, αλλά ήτανε και η βραδιά κρύα. Ο Γιώργης περίµενε από 

µένα να τραγουδήσω, εγώ προσπάθησα… δεν µου έβγαινε και περιοριζόµουνα. 
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Βρε αµάν! Τίποτα. Μετά µου λέει «πιες ένα ποτήρι τσικουδιά» και εφόσον 

ήταν και κρύα η βραδιά ήπια και εγώ ένα ποτήρι, µισό ποτήρι τέτοιο 

τσικουδιά, όλο, γιατί ξέρεις πώς λύνεται η γλώσσα µε το πιοτό, εκεί ήτανε η 

πρώτη φορά που τραγούδησα. Ε! µετά σιγά E σιγά… 

Ερ. Μετά τραγουδάτε τώρα εναλλάξ. Άλλα εσείς… 

Κ.Σ. Ναι. 

Ερ. Υπάρχει κάποιο πρόγραµµα σε αυτό το κάνετε ή ό,τι βγει εκείνη την ώρα; 

Κ.Σ. Όχι. Αυτά που λέει ο Γιώργης µπορώ να τα πω εγώ, αυτά που λέω εγώ 

µπορεί να τα πει ο Γιώργης.  

Κ.Γ. Το πρόγραµµα γίνεται όταν θα πάει κανείς να παίξει σε κάποιοι µαγαζί να 

βγάλει βραδιά. Προγραµµατίζεις πώς θα ξεκινήσεις και τι αυτό. Όταν πας σε 

γάµο… 

Κ.Σ. Όταν έχεις ας πούµε ένα ευρύ πρόγραµµα δεν λες «τι θα παίξουµε αύριο 

εκεί»; Θα πιάσουµε, έτσι; 

Ερ. Αυτά. 

Κ.Σ. Αυτά. Και το ένα φέρνει το άλλο, είναι αλυσιδωτά αυτά. Ανάλογα µε το τι 

και πόση ώρα θέλεις να παίξεις αυτό το πράµα. Τµηµατικά δηλαδή, 

κατάλαβες; ∆ηλαδή στο µυαλό σου υπάρχει µια αποθήκη. Από ‘κει 

επιλέγεις τι θα παίξεις. ∆εν είναι τι θα µάθουµε να παίξουµε να το πούµε 

αύριο. 

Ερ. Ε όχι βέβαια. 

Κ.Σ. Έτσι; Εφόσον έχεις αποθηκεύσει πράγµατα δεν έχεις πρόβληµα για να πεις 

ότι θα το αρχίσουµε από ‘δω, έτσι. 

Ερ. Πώς θα θέλατε σε µερικά χρόνια να είναι οι Κατσαµάδες; 

Κ.Σ. Για µένα προσωπικά;  

Ερ. Ναι.  

Κ.Σ.  Με περισσότερα άσπρα µαλλιά.  

Ερ. Ναι.  

Κ.Σ. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλοιωθεί αυτό που κάνω, δηλαδή να 

ξεφύγω µε τίποτα, θα προτιµούσα και είµαι ικανός να πεινάσω παρά να 

αλλοιώσω αυτό για το οποίο παλεύω. Γιατί έµµεσα και άµεσα παλεύουµε γι’ 

αυτό. Και ξέρεις πώς; Πάνω, την ώρα της δουλειάς, µπορεί κάποιος µπορεί να 
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έρθει να σου πει «ξέρεις κάτι; Παίξε µου εκείνο εκεί» επειδή έτυχε να γίνει 

επιτυχία, ένα τραγούδι το οποίο εµείς δεν το εκγρίνουµε. 

Κ.Γ. ∆εν το εγκρίνουµε.  

Κ.Σ. ∆εν το λέµε.  

Ερ. ∆εν το λέτε; 

Κ.Σ. Όχι.  

Ερ. Και του το λέτε γιατί δεν το λέτε; 

Κ.Σ. Όχι. 

Κ.Γ. Όχι, όχι. «∆εν το έχουµε στο πρόγραµµα».  

Ερ. Α, «δεν το ξέρουµε». 

Κ.Σ. ∆εν το ξέρουµε. ∆ηλαδή προσπαθούµε, κάνουµε επίθεση αλλά κρατάµε και 

άµυνα. Η επίθεση είναι όταν προσπαθείς να γράψεις ένα καλό σκοπό µε δυο 

µαντινάδες ας πούµε. Λες «τώρα εγώ σου επιτίθεµαι, απευθυνόµενος στα 

διάφορα ζιζάνια» που τα λέµε, τα ‘χει πει πρώτα ο Μουντάκης. 

Ερ. Υπάρχουν ζιζάνια, έτσι; 

Κ.Σ. Βεβαίως. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Από ‘κει και πέρα υπάρχει 

ελευθερία, ο καθένας κρίνεται.  

Ερ. Κύριε Γιώργο… 

Ερ. Και υπάρχουν παρεξηγήσεις σε αυτό; 

Κ.Γ. Αυτό που λέει τώρα ο Σήφης το έχω περάσει εγώ. ∆ηλαδή ότι προτιµώ να 

πεινάσω παρά να αλλοιώσω αυτό το πράµα, όταν έκαµα την αλλαγή από τη 

λύρα… από το λαγούτο στη λύρα και ήρθα από την Κω εδώ ως λυράρης δεν 

µε καλούσε κανείς να παίξω, γιατί δεν µε ήξερε.  

Ερ. ∆εν σας ξέρανε. 

Κ.Γ. Ναι. Και µε καλούσαν ως λαγουτιέρη διάφοροι λυρατζήδες που είχα 

συνεργαστεί στο παρελθόν και ήξερα ότι θα πάω να πάρω ένα βδοµαδιάτικο 

ας πούµε σε µια βραδιά από τη δουλειά που έκανα. Προτίµησα να πάω να 

δουλέψω σε οικοδοµή παρά να ξαναπάω ας πούµε ως λαουτιέρης. Γιατί έλεγα 

ας πούµε ότι τι… Και µακάρι όσο µπορούµε να έχουµε την υγειά µας, ε και 

όπου κρατήξει.  

Ερ. Και σε δέκα χρόνια πώς θα θέλατε εσείς να δείτε τον εαυτό σας; 

Κ.Γ. Είπα στη υγειά µας να έχουµε. 
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Ερ. Αυτό.  

Κ.Σ. Τι θα έλεγες; Κάτι ρώτησες… 

Ερ. Στις παρεξηγήσεις λέω, αν… 

Κ.Σ. Όταν ζητήσεις κάτι και δεν στο παίξουνε; 

Ερ. Ναι.  

Κ.Σ. Σου λέω «δεν το ξέρω» και έτσι δεν µπορείς να µου πεις τίποτα. ∆ηλαδή σε 

αφοπλίζω µ’ αυτόν τον τρόπο.  

Κ.Γ. Έχει τύχει κάτι τέτοιο, και του παίζεις χίλια κοµµάτια σε ένα βράδυ και σου 

λέει ο άλλος ότι «παίξε µου αυτό», και του λες «δεν το ξέρεις», και σου λέει 

«και τι ξέρεις». 

 (Γελάει) 

Ερ. Να σας σηµαδεύουν µε όπλο έχει τύχει. 

Κ.Γ. Ναι, αµέ. Πολλές φορές.  

Κ.Σ. Ναι. 

Ερ. Πολλές φορές; 

Κ.Σ. Και ήταν τα πρώτα χρόνια.  

Κ.Γ. Και σταµατήσαµε γλέντι εµείς στη µέση και ήτανε οι πυροβολισµοί αιτία. 

Κ.Σ. Όχι, αυτό. Καθεαυτού όπως το είπες ήταν κάποιος, ο οποίος είχε σηκωθεί 

για έκτη φορά και είχε παραγγείλει ένα συγκεκριµένο σκοπό. 

Ερ Το ίδιο, δηλαδή. Του το παίζατε, το ξαναπαράγγελνε. 

Κ.Σ. Το ίδιο. Το ίδιο. Εν τω µεταξύ, ξεκινώντας ένα σκοπό ο οποίος έχει και ένα 

αδερφάκι µαζί του δεν µπορείς… 

Ερ. Να µην πας στο αδερφάκι.  

Κ.Σ. Να µην πας στο αδερφάκι. ∆ηλαδή είναι κακό να παίζεις και συνέχεια το 

ίδιο πράµα. Καλά εσύ το ζητάς αυτό, αλλά από κάτω κάθονται πενήντα – 

εκατό άνθρωποι, θα σκεφτούνε µοιραίως, κ»αλά αυτοί δεν ξέρουν να παίζουν 

τίποτα άλλο»; Αναγκαστικά λοιπόν κάνεις µια… 

Κ.Γ. Παραλλαγή. 

Κ.Σ. Όχι, παράβαση.  

Κ.Γ. Παραλλαγή, φεύγεις.  
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Κ.Σ. Ναι. Και προσπαθείς να παίξεις και κάτι άλλο. Αυτός λοιπόν ο τύπος εκείνο 

το βράδυ το συγκεκριµένο, παίζαµε εδώ πέρα στου… πώς το λένε το 

φαγάδικο; Στου Ζήση.  

Ερ. Α! 

Κ.Σ. Παλαιότερα έκανε κι εκδηλώσεις ο Ζήσης.  

Ερ. Ναι. 

Κ.Σ. Ήτανε πιο µικρό το µαγαζί, ταβέρνα, εστιατόριο, κι είχε απ’ έξω µια αυλή 

που έπαιρνε και βαφτίσεις και διάφορα τέτοια. Κι εκείνο το βράδυ λοιπόν 

κάποιος που για έκτη φορά µας έχει ζητήσει να του παίξουµε τον Πρώτο, 

εκείνος δεν ήθελε να µπούµε στο γύρισµα του Πρώτου. Και βγάζει το 

πιστόλι και απευθυνόµενος σ’ εµάς, σε απόσταση έτσι αναπνοής µας λέει 

«µην τον αλλάξετε θα σας επαίξω».  

Ερ. Την τελευταία φορά που το ξαναζήτησε ή τον είχατε αλλάξει και πιο πριν; 

Κ.Σ. Όχι.  

Ερ. Τις άλλες φορές δεν τον αλλάζατε δηλαδή. 

Κ.Σ. Την πέµπτη, την έκτη φορά, τώρα δεν θυµάµαι ποια φορά.  

Ερ. Και εσείς τι κάνατε, δεν τον αλλάξατε; 

Κ.Σ. Αναγκαστήκαµε να πειθαρχήσουµε. Να συµµορφωθούµε και να µην πάµε 

στο γύρισµα του. 

Κ.Γ. Αυτά είναι τα άσχηµα της δουλειάς, τώρα δεν υπάρχουνε βέβαια… 

Ερ. Συνήθως βέβαια παραγγέλνουµε ένα χορό αλλά σαφώς θα γυρίσει µετά ο 

άλλος. ∆εν θα µείνει… 

Κ.Γ. … το ίδιο πράγµα!  

Κ.Σ. Βεβαίως, αυτός ήθελε να ακούει το ίδιο. 

Ερ.  Ήταν µεθυσµένος. 

Κ.Σ. Ήταν σίγουρα. Μάλλον το ‘παιζε και γαµπρός.  

Ερ. Τώρα που λέµε τη λέξη «γυρίζει», το «γύρισµα» το λέτε µόνο όταν αλλάζετε 

σκοπό ή και για κάπου αλλού; 

Κ.Σ. Όχι, όταν αλλάζει το σκοπό.  

Ερ. Όταν δηλαδή… 

Κ.Σ. Όταν αλλάζεις σκοπό ή όταν… 

Κ.Γ. Φεύγεις από ένα σκοπό και πας άλλο. 
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Κ.Σ. Ή µπορείς να γράψεις ρε παιδί µου ένα κοµµάτι και να έχει και ένα γύρισµα, 

δηλαδή να έχει και µια παραλλαγή.  

Κ.Γ. Πρώτο µέρος, δεύτερο µέρος.  

Κ.Σ. Πρώτος µέρος και δεύτερο µέρος.  

Ερ. Πρώτος στίχος δηλαδή της µαντινάδας… 

Κ.Σ. Ολοκληρώνει την µαντινάδα και µετά πας σε ένα άλλο, κάνεις µια 

παραλλαγή αυτό το λέµε γύρισµα. Έτσι λέγεται. Έτσι το µάθαµε εµείς και 

έτσι το λαλούµε.  

Ερ. Είτε λοιπόν παραλλαγή είτε να φύγεις από ένα σκοπό να πας σ’ έναν άλλον. 

Μες στο ίδιο σκοπό πώς το λέτε; 

Κ.Σ. Στον ίδιο σκοπό µπορείς να κάνεις µόνο, να αυτοσχεδιάσεις.  

Ερ. ∆ηλαδή έχεις την µαντινάδα, την πρώτη στροφή…, συγνώµη, τον πρώτο 

στίχο, τον οποίο σπάει στη µέση. 

Κ.Σ. Ναι. Πρώτο µέρος της µελωδίας, δεύτερο µέρος.  

Ερ. Για τον πρώτο στίχο µιλάµε; 

Κ.Γ. Ναι.  

Ερ. Ωραία, και µετά πάτε στο δεύτερο στίχο.  

Κ.Γ. Γυρίζω. 

Ερ.  Γύρισµα το λέτε και εκεί; 

Κ.Γ. Ναι, γυρνάµε. Αλλάζουµε σκοπό, πάµε στο δεύτερο µέρος τώρα.  

Ερ. Όχι, στον ίδιο σκοπό εννοώ.  

Κ.Γ. Παίζουµε τον Πρώτο, ο Πρώτος έχει τέσσερα µέρη στην ουσία. Στο πρώτο 

µέρος είναι… το πρώτο µέρος και το δεύτερο µέρος για να ολοκληρωθεί ο 

στίχος. Γυρίζουµε πάµε στο δεύτερο µέρος, του κουπλέ τώρα και είναι το 

πρώτο µέρος και το δεύτερο µέρος πάλι.  

Ερ. Μία µαντινάδα για να την ολοκληρώσετε πόσα θα παίξετε µέρη, συνήθως; 

Κ.Σ. ∆υο µέρη.  

Κ.Γ. ∆ύο µέρη.  

Ερ. ∆ύο µέρη, για να ολοκληρώσετε µια µαντινάδα. 

Κ.Γ.  Σε συρτό.  

Ερ. Σε συρτό, ναι.  
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Ερ. Εγώ δεν θέλω προσωπικά να ρωτήσω τίποτα άλλο, νοµίζω ότι µας 

καλύψατε πολλά κενά.  

Ερ. Η τελευταία ερώτηση είναι γιατί στο Ρέθυµνο έχουν µαζευτεί τόσο πολύ 

µεγάλοι; 

Κ.Σ. Με την έννοια µεγάλη τι εννοείς; Σε ηλικία ή… 

Ερ. Όχι, σπουδαία ονόµατα ας πούµε, λυράρηδες και λαουτιέρηδες.  

Κ.Σ. Αυτό. 

Κ.Γ. Αυτό το βγάζει ο τόπος. 

Κ.Σ. Ο καθένας κρίνεται. Υπάρχουν πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, σεβαστοί. 

Ερ. Είναι γεγονός ότι το Ρέθυµνο έχει τα µεγαλύτερα ονόµατα.  

Κ.Σ. Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ξέρετε τώρα τι γίνεται; Στο Ρέθυµνο σαν 

ιστορία πολιτισµού, τουλάχιστον πάνω στο… πάνω στη λύρα έχει µια 

ευθύνη. ∆ηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι οι µεγαλύτεροι, ξέρω ‘γω, οι λυρατζήδες 

βγήκαν από το Ρέθυµνο.  

Ερ. Αυτό λέω. Γιατί;  

Κ.Σ. Έτσι. ∆εν ξέρω.  

Κ.Γ. Υπάρχει µια εκδοχή που λέγανε ότι επειδής ήτανε φτωχό µέρος το Ρέθυµνο, 

έβγαζε λέει αγροφυλάκους και λυρατζήδες.  

Ερ. Και εγγράµµατους; 

Κ.Γ. Και εγγράµµατους. Επειδής ήτανε φτωχό το µέρος και δεν είχανε πώς να 

επιβιώσουν και λέγεται.  

Κ.Σ. ∆εν ξέρω αν αυτό ισχύει. 

Ερ. Ναι, αλλά παλιότερα οι λυρατζήδες δεν βγάζανε και λεφτά να πούµε ότι… 

Κ.Σ. Ναι, καλά αυτοί ήτανε τότε… 

Ερ. … το κάνανε σαν επάγγελµα, ήταν πιο… 

Κ.Γ. Πηγαίνανε στο γάµο και έφερνε αυτά για το σπίτι που περνούσε κάποιο 

καιρό.  

Κ.Σ. Εκείνη όµως την εποχή τα χρήµατα ήτανε καλά.  

Κ.Γ. Υπήρχανε τα έθιµα εκείνα.  

Κ.Σ. Για να καταλάβεις, πήγαινε ας πούµε στο γάµο κι έπαιζε δυο E τρεις µέρες 

για να φέρει στο σπίτι δυο E τρία κατοστάρικα, 150 δρχ.  

Κ.Γ. Κάνα δυο κουλούρια, γαµοκούλουρα. 
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Ερ. Ωραία. Έχετε κάποιο αγαπηµένο τραγούδι που για τη δική σας διάθεση θα 

το τραγουδούσατε; 

Ερ. Συνηθισµένη ερώτηση του Μανόλη.  

Κ.Γ. Τα αγαπηµένα µας είναι πολλά.  

Ερ.  Ή ένα που θα λέγατε αν θα γινόντανε η συντέλεια του κόσµου εγώ θέλει να 

µείνει ένα, αν σας λέγανε ένα µόνο τραγούδι θα µείνει.  

Κ.Σ. Ένα τραγούδι; Θα ήτανε πολύ άδικο, υπάρχουν πολλά.  

Ερ. Σίγουρα αλλά λέω τι θα κάνατε, θα λέγατε κανένα ή θα λέγατε εντάξει 

αφού δεν γίνεται αλλιώς, ας µείνει ένα.  

Κ.Σ. Ναι, σίγουρα πρέπει να µείνει ένα. 

Ερ. Ωραία, ποιο είναι αυτό; 

Κ.Σ. Τώρα υπάρχουν πολλά στο µυαλό µου, υπάρχουν πάρα πολλά στο µυαλό µου.  

Ερ. Ένα, ένα.  

Ερ. Είπαµε είναι δύσκολη ερώτηση.  

Ερ. Το πρώτο που θα σου έρθει.  

Κ.Σ. Το πρώτο που θα µου έρθει είναι… 

Κ.Γ. Εγώ θα πω ένα του Σκορδαλού και εσύ θα πεις ένα του Μουντάκη.  

Κ.Σ. Αναγκαστικά. Εγώ θα πω την Γραµβούσα.  

Ερ. Την Γραµβούσα. Εσύ Γιώργο; 

Κ.Γ. Μόνο εκείνος που αγαπά.  

Ερ. Από δικά σας; 

Κ.Σ. Από δικά µας τώρα θα σου πει κάποιο άλλο. 

Ερ. Ναι, όχι ένα από τα δικά σας που έχετε βγάλει; 

Κ.Σ. Τώρα µας κάνεις εσύ µια ερώτηση να αξιολογήσουµε εµείς δικά µας 

κοµµάτια. 

Ερ. Όχι. Κάποιο που να σας αρέσει πολύ, δεν είναι θέµα αξιολόγησης.  

Κ.Σ. Εµείς, να σου πω κάτι; 

Ερ. Ένα που να σας αρέσει εννοώ.  

Κ.Σ. Να σου πω κάτι; Και ένα κοµµάτι που γράφουµε µελωδία και µια µαντινάδα 

που γράφουµε είναι σαν να γεννάµε παιδιά. Εµείς τα αγαπάµε όλα το ίδιο, 

από κει και πέρα εξαρτάται ο κόσµος πώς θα τα δει. 
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Ερ. Ναι, εµείς να σας ευχηθούµε να ασπρίσουν τα µαλλιά σας, να έχετε υγεία 

και να κρατήσετε αυτό… 

Κ.Σ. Να µην αλλοιωθούµε.  

Ερ. Να µην αλλοιωθείτε. 

Κ.Γ. Μάλιστα. Να είστε καλά.  

Ερ. Ευχαριστούµε πολύ.  

Κ.Γ. Κι εµείς. 

 



<<
  /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


