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Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Φραγκούλης Εµµανουήλ 

 

CD 1 

Ερ.  Σήµερα 9 Ιουνίου του 2005 έχουµε την τιµή να συνοµιλούµε µε τον κύριο 

Σωπασή Νίκο, που κατάγεται από τον Μυλοπόταµο.  

Σ.Ν.  Απ’ τα Χελιανά. 

Ερ.  …γνωστό λυράρη, απ’ τα Χελιανά Μυλοποτάµου. 

Σ.Ν.  Ναι. 

Ερ.  Κύριε Νίκο από πότε αρχίσατε να καταλαβαίνετε τον εαυτό σας ότι θέλετε 

να µάθετε όργανο; 

Σ.Ν.  Κοίταξε να δεις, ο πατέρας µου έπαιζε λύρα, όταν ήµουν εγώ στα 

δεκατέσσερα 3 δεκαπέντε χρόνια, ε, ψευτόπαιζα και του πατέρα µου τη λύρα 

σιγά – σιγά.  

Ερ.  Ο πατέρας το όνοµα του ήταν Χαράλαµπος; 

Σ.Ν.  Χαράλαµπος, ναι.  

Ερ.  Μπάµπη τον φωνάζανε;  

Σ.Ν.  Φωτζολάµπη. 

Ερ.  Φωτζολάµπη. 

Σ.Ν.  Ναι. 

Ερ.  Το παρατσούκλι δηλαδή; 

Σ.Ν.  Το παρατσούκλι, ήταν αυτό. Ναι, τον λέγαν Φωτζολάµπη. 

Ερ.  Έπαιζε επαγγελµατικά ο πατέρας σας; 

Σ.Ν.  Έπαιζε κείνη την εποχή, κείνη την εποχή πρώτα απ’ όλα ούτε 

µηχανήµατα υπήρχαν ούτε τίποτα. Έπαιζε, ούτε λαγούτο, θυµάµαι και 

κάθιζε στη µέση 3 µέση του σπιτιού, σε γάµους βέβαια. Και κάθονταν στη 
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µέση, όπως είναι κι η παροιµία «στη µέση 3 µέση κάθεσαι» λέει «σαν τον 

λυράρη»;  

Ερ.  Ναι.  

Σ.Ν.  Ε, καθότανε στη µέση, ολοµόναχος, ούτε λαούτο, ούτε τίποτα. Κι έπαιζε τη 

λύρα. ∆εν ήταν βέβαια το επάγγελµα του αυτό. Ήταν γεωργός ας πούµε 

αλλά σε γάµους τότε… 

Ερ.  Τον καλούσαν. 

Σ.Ν.  Τον καλούσαν ας πούµε εκεί στα Λιβάδια, Χελιανά, γύρω στα χωριά εκεί 

πέρα, στο Μυλοπόταµο γενικά.  

Ερ.  Τον θυµάστε εσείς να παίζει; Τον θυµάστε να παίζει;  

Σ.Ν.  Πώς δεν τον θυµάµαι; Ναι.  

Ερ.  Έτσι σε γλέντια… αυτά πηγαίνατε να τον δείτε;  

Σ.Ν.  Ε… κοπέλι που ήµουν εγώ τον ακουλούθουν ειδικά στα Λιβάδια που είναι 

έτσι… η καταγωγή µας είναι απ’ Λιβάδια. Άµα θε’ να ρωτήσεις στα 

Λιβάδια πηγαίναµε µε τα πόδια. Φεύγαµε απ το Χελιανά κι ανεβαίναµε µε 

τα πόδια στα Λιβάδια και µ’ έπαιρνε, ας πούµε, και θυµάµαι. 

Ερ.  Και θυµάστε να έπαιζε µόνος του;  

Σ.Ν.  Κι έπαιζε µόνος του, ναι. Είχεν και πιο παλιά γερακοκούδουνα στη λύρα, 

στο δοξάρι, αλλά δεν τον έφτασα εγώ µε τα γερακοκούδουνα.  

Ερ.  Τι λύρα έπαιζε; Μικρή; Μεγάλη;  

Σ.Ν.  Ναι… είχε µια µικρή λύρα περίπου όπως είναι της Καρπάθου. 

Ερ.  Α, πιο µικρό.  

Σ.Ν.  Ναι. Και υπάρχει, τήνε πούλησε µετά αυτή τη λύρα και πήρε µια… όπως 

αυτές που έχουµε τώρα. Και την ήθελα να την πάρω, την έχει δώσει σε 

κάποιον εκεί στα χωριά µας, και προσπάθησα να την πάρω αυτή την λύρα, 

δεν µου τη δίνει αυτός που την είχε πάρει και λέω «να τσακωθούµε τώρα, 

δεν πειράζει, άστο».  

Ερ.  Μ’ αυτή τη λύρα εσείς ξεκινήσατε να µαθαίνετε; Με του πατέρα σας τη 

λύρα;  

Σ.Ν.  Όχι, όχι, µε την άλλη λύρα που επήρενε µετά που είναι παρόµοια µε αυτές 

που έχουµε τώρα εµείς. Μ’ αυτή τη λύρα ε, άρχισα κι έπαιζα στα δεκαοχτώ 

µου, όχι, απ’ τα δεκαεφτά, θυµάµαι που πρωτόπαιξα σε γάµο.  
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Ερ.  Ήσασταν ο µοναδικός ας πούµε λυράρης που παίξατε ή βοηθήσατε κάποιον, 

ας πούµε; 

Σ.Ν.  Όχι, εγώ έπαιξα στο γάµο… θυµάµαι στον πρώτο γάµο που έπαιξα, έπαιξα 

στα Χελιανά. Κι έπαιζεν ο πατέρας µου στου γαµπρού κι εγώ έπαιξα στη 

νύφη.  

Ερ.  Στο σπίτι δηλαδή;  

Σ.Ν.  Γιατί τότε… τότε κάνανε δυο γλέντια. Γλέντι ο γαµπρός γλέντι η νύφη. 

Ερ.  Στο ίδιο χωριό ήταν αυτό; 

Σ.Ν.  Στο ίδιο, στο ίδιο χωριό. 

Ερ.  Όταν λέτε στη νύφη εννοείτε πριν το γάµο; Στο στόλισµα;  

Σ.Ν.  Απ’ το Σάββατο, απ’ την Παρασκευή αρχινούσε ο γάµος. 

Ερ.  Ο γάµος γινόταν Κυριακή; 

Σ.Ν.  Ο γάµος πάντα Κυριακή, τότε δεν θυµάµαι να γινόταν γάµος, εκτός µόνο 

Κυριακή όπως γίνεται σήµερο ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ας πούµε όλη τη 

βδοµάδα… αρκεί να βρούνε ένα µαγαζί, όποια µέρα κι έλεγαν… Τότε όµως 

µόνο Κυριακή. Η στέψη γινόταν Κυριακή, ο γάµος βέβαια ξεκινούσε απ’ 

την Παρασκευή. 

Ερ.  Και πώς έγινε και σας κάλεσαν ας πούµε, σας κάλεσαν για πρώτη φορά 

στο γάµο; 

Σ.Ν.  Στο χωριό ήτανε, η νύφη έµενε δίπλα απ’ το σπίτι µας, στο χωριό, ο 

γαµπρός έµενε απ’ την άλλη µεριά ας πούµενε του χωριού και πήγε ο 

πατέρας µου στου γαµπρού και πήγα εγώ στης νύφης.  

Ερ.  Εσείς εκεί τι παίξατε; Θυµάστε; Τι σκοπούς; 

Σ.Ν.  Ε, συρτά, µαλεβιζώτη, σούστα, πεντοζάλη, τα παραδοσιακά τώρα.  

Ερ.  Όταν λέµε γλέντι ας πούµε την Τετάρτη ή την Πέµπτη, την Παρασκευή ή 

το Σάββατο, µεσηµέρι, βράδυ; 

Σ.Ν.  Ε, το βράδυ, κοίταξε να δεις, το απόγευµα… 

Ερ.  Με φαγητό; 

Σ.Ν.  Ναι, µε φαγητό. Πηγαίναµε στα προυκιά, φτιάχνανε, µάζευε η νύφη την 

προίκα της ας πούµε, τα σακιάζαν που λέγαµε εµείς, τότε. Άµα ήταν 

δηλαδή κι από ξένο χωριό ο γαµπρός ας πούµενε, ε… 

Ερ.  Τα σακιάζαν και τα πηγαίνανε στο σπίτι του γαµπρού;  



 

 4

Σ.Ν.  Ναι, ερχότανε το Σάββατο ο γαµπρός κι έπαιρνε την προίκα της νύφης, 

έπαιρνε την προίκα της νύφης και την πήγαινε σπίτι του. 

Ερ.  Συνοδεία οργάνων πήγαινε…  

Σ.Ν.  Ναι.  

Ερ.  Σε γαEδουράκια επάνω; 

Σ.Ν.  Ναι. Σε γαEδουράκια, άµα ήταν από ξένο χωριό, άµα ήταν στο ίδιο χωριό, 

τα σηκώνανε ας πούµενε οι καλεσµένοι του γαµπρού και τα πηγαίνανε στο 

σπίτι του. 

Ερ.  Την ώρα που τα βάζανε στα σακιά τραγουδούσαν;  

Σ.Ν.  Ναι, έλεγαν τις µαντινάδες της νύφης ας πούµε, ξέρω εγώ τα σακιάζανε.  

Ερ.  Σε τι σκοπό; Υπήρχε ειδικός σκοπός γάµου;  

Σ.Ν.  Άλλοτε τα λέγαν έτσι, προφορικά χωρίς όργανο, άλλοτε όταν ήταν ο 

λυράρης εκεί πέρα, ας πούµε, έπαιζενε πεντοζαλάκια σιγανά ας πούµε και 

όσοι ξέρανε να τραγουδήξουνε µε τη λύρα ε, γιατί πολλοί ξέραν.  

Ερ.  Και στο δρόµο περπατούσαν τα γαEδουράκια µε τα προικιά; 

Σ.Ν.  Ε, στο δρόµο, ναι στο δρόµο έπαιζε η λύρα, αν ήταν από άλλο και πάλι ο 

λυράρης πρέπει να ‘ταν εκεί πέρα. Πάµε να πάρουµε τα προικιά, ε πήγαινε 

κι ο λυράρης, άσχετα βέβαια αν ήταν µακριά. Ε, κάπου 3 κάπου έπαιζε 

καµιά κοντυλιά ο λυράρης στο δρόµο ας πούµε, αλλά καβάλα πάνω σε 

µουλάρι ή σε γάιδαρο ας πούµε και ξέρω ‘γω κι έπαιζε τη λύρα.  

Ερ.  Λαούτο υπήρχε ή κιθάρα ή µαντολίνο; 

Σ.Ν.  Μαντολίνο. Ή υπήρχε το λαούτο τότε ας πούµε αλλά ήταν ελάχιστοι. Όταν 

εγώ παραδείγµατος χάριν πρωτοξεκίνησα επήρα έναν ξάδερφο µου από ένα 

διπλανό χωριό, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του χωριού και ακόµη ας πούµε, 

είχε ένα µπουζούκι και παίξαµε, την πρώτη φορά που παίξαµε, µε 

µπουζούκι. Αρχάριος κι αυτός όπως κι εγώ βέβαια αρχάριος. Αλλά… 

Ερ.  Αλλά παίξατε.  

Σ.Ν.  Ε, παίξαµε ας πούµενε τα δυο βράδια την Κυριακή το βράδυ παίξαµενε 

µέχρι τις 12:00, 1:00 η ώρα. Και µετά φύγαµε και πήγαµε στου γαµπρού, 

το γλέντι του γαµπρού, ας πούµε, που ήταν κι ο πατέρας µου εκεί πέρα που 

έπαιζε τη λύρα αυτός. Κι είχα βγάλει κατ’ αυτό τον τρόπο στα χωριά µας 

εκεί στο… Χελιανά, Πλατιανά, ∆οξαρό, κάνα, δυο 3 τρεις γάµους. Ο γάµος ο 
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ζόρικος, που επήγα στα Λιβάδια, ο πρώτος γάµος, επαντρεύοντανε ένας 

πρώτος ξάδερφος του πατέρα µου. Και µου λέει «θα ‘ρθεις να παίξεις στο 

γάµο εσύ». Λέω, «δεν έρχοµαι γιατί εγώ είµαι αρχάριος, ο γάµος είναι 

ζόρικος». 

Ερ.  Τι εννοείτε ζόρικος; Πολλά άτοµα; 

Σ.Ν.  Πολλά άτοµα… 

Ερ.  Πολλή ώρα…; 

Σ.Ν.  Ναι, πολλή ώρα ας πούµε και εγώ, τέλος πάντων µου λέει «όχι», µου λέει. 

«Θα ‘ρθεις εσύ στο γάµο». 

Ερ.  Σας είχε ακούσει ας πούµε κάπου και του αρέσατε;  

Σ.Ν.  Ήτανε, αυτός ήτανε κτηνοτρόφος, είχανε τα ζα εδώ στο Καλό χωράφι και 

απ’ τα Λιβάδια κατεβαίναν ας πούµε και πηγαίνανε στο Καλό χωράφι. Τα 

βράδια πολλές φορές, χρόνια, κοιµούνταν στο σπίτι µας. Και µ’ είχε τώρα 

σαν το τσιράκι, πήγαινε να µου κάνεις αυτό, πήγαινε να µου κάνεις εκείνο, 

µ’ έστελνε ας πούµε… Μια φορά µου λέει «θα πας στα λιβάδια να µου 

φέρεις…», κι ήµουνε δώδεκα χρονών; «Θα πας να µου φέρεις τα ρούχα µου, 

γιατί θα πάµε, θα πάω στα Χανιά σ’ ένα γάµο κι είναι τα ρούχα µου στα 

Λιβάδια, θα πας να πεις στη γιαγιά σου», µου λέει, «να σου βάλει σ’ ένα… 

κάπου τα ρούχα να µου τα φέρεις. Τα υποδήµατα τώρα, την κυλόττα…». 

Λοιπόν. Και θέλω να σου πω τώρα ότι µ’ είχε ας πούµε τώρα σαν το… σαν 

το παιδί του. Ε, µου λέει «στο γάµο θα παίξεις εσύ». Σηµειωτέον δε ότι η 

νύφη, πρώτη µου ξαδέρφη. 

Ερ.  Είχατε και συγγένεια.  

Σ.Ν.  Ναι. Ο γαµπρός πρώτα ξαδέρφια µε τον πατέρα µου, µπάρµπας µου και η 

νύφη πρώτη µου ξαδέρφη αλλά είναι από άλλο σόι. 

Ερ.  Από άλλο σόι… 

Σ.Ν.  Ναι. Η νύφη ήταν απ’ της µάνας µου το σόι, ας πούµε.  

Ερ.  Ναι. 

Σ.Ν. Λέω «δεν έρχοµαι». Μου λέει «θα ‘ρθεις, θα ‘ρθεις» µου λέει «να αποθάνεις 

εκεί». Και µου λέει ο πατέρας µου «αφού εσένα θέλει θα πας εσύ». «Εγώ» 

µου λέει «θα παίξω στης νύφης», σ’ άλλο χωριό τώρα, η νύφη απ’ το 

∆οξαρό, ο γαµπρός απ’ τα Λιβάδια. Επήγα στα Λιβάδια, τότε είχαµε βρει το 
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συνοδό, δεν ξέρω αν ζει αν πέθανε, από δω. Τόνε λέγανε Κοτσυφό. Το 

επίθετο του. 

Ερ.  Στο λαούτο ε;  

Σ.Ν.  Λαούτο, ναι. Τότε πρωτόπαιξα µε λαούτο. Και πάω στα Λιβάδια, µου λέει ο 

Κοτσυφός, µου λέει «Νικολιό» µου λέει, «καηµένε, το γλέντι θα ’ναι 

ζόρικο» γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν ας πούµε ένας… ο πιο λεβέντης του 

Μυλοποτάµου κι ακόµη, τώρα άµα τόνε δεις ας πούµε είναι ένας 

άντρακλας κι είναι. 

Ερ.  Ο Κοτσυφός; 

Σ.Ν.  Όχι. Ο γαµπρός. Ο γαµπρός, ο µπάρµπας µου. 

Ερ.  Ο Κοτσυφός ήταν φτασµένος τότε; 

Σ.Ν.  Ο Κοτσυφός… 

Ερ.  ∆ηλαδή ήταν όνοµα;  

Σ.Ν.  Ναι, ο Κοτσυφός ήταν όνοµα τότε εδώ στο Ρέθυµνος. 

Ερ.  Και πώς και τον καλέσατε και έπαιξε µαζί σας;  

Σ.Ν.  Ο γαµπρός τον εκάλεσε. 

Ερ.  Ναι.  

Σ.Ν.  Ναι, αυτός, ο Κοτσυφός επήγαινε συνέχεια στα Λιβάδια και έπαιζε µε 

διάφορους λυράρηδες ας πούµε µε όποιον, όποιος τόνε καλούσε και υπήρχε 

τότε ας πούµε τα µπαξίσα, ήταν το µόνο χωριό που έβγανες λεφτά ας 

πούµε, σαν λυράρης. Τέλος πάντων, επήγαµε. Ξεκινούµε το γλέντι, το 

Σάββατο αλλά παραγγελιές, συνέχεια, συρτό, µαλεβιζώτη, συρτό, 

µαλεβιζώτη… σε κάποια δόση τα δαχτύλια εγινήκαν τόσα ‘δω. Άµα ήθελα 

να σταµατήσω τρία λεπτά, δεν ζεβρώναν µετά και λέω του Κοτσυφού, 

«Σήφη» του λέω, «άµα σταµατήσω» του λέω «µουδιάζουν και δεν 

ζερβώνουνε». Μου λέει «µην σταµατούν καθόλου να κουνιούνται, αντράκι 

µου». Αυτός ήταν βέβαια τριάντα πέντε, σαράντα χρονών, ο Κοτσυφός. 

Τέλος πάντων, έβγαλα το γάµο, βέβαια ο Θεός κατέχει πώς τον έβγαλα. 

Ερ.  Εσείς νιώσατε ας πούµε ότι ο κόσµος το ευχαριστιότανε, από κάτω; 

Σ.Ν.  Ναι, ναι. 

Ερ.  Σας καµάρωναν; 

Σ.Ν.  Παίζαµε βέβαια σκέτα, χωρίς µηχανήµατα, δεν υπήρχαν µηχανήµατα τότε. 
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Ερ.  Σε κλειστό καφενείο; 

Σ.Ν.  Σε καφενείο. Κάτσαµε, σ’ ένα καφενείο, κάτσαµε στη συνέχεια κάτσαµε 

λίγο πιο ψηλά… 

Ερ.  Όχι στη µέση, πάντως. 

Σ.Ν.  Όχι στη µέση. Κάτσαµε στην άκρη εµείς και βλέπαµε τον κόσµο, χορεύανε 

ας πούµε, ξέρω εγώ, ε, Σάββατο, Κυριακή, τη ∆ευτέρα εκεί η παρέα, στο 

χωριό. 

Ερ.  Πρόγαµος γινότανε;  

Σ.Ν.  Εγινότανε αλλά εµείς, εγώ δεν είχα πάει στον πρόγαµο. Στα κανίσια που 

λέµε εµείς τώρα. Στα κανίσια, δεν είχα πάει την Παρασκευή βράδυ. Πήγα 

το Σαββάτο. 

Ερ.  Αντίγαµος; Την άλλη Κυριακή;  

Σ.Ν.  ∆εν θυµάµαι αν εκάµαν αντίγαµο, αλλά δεν πρέπει να κάµανε γιατί ο 

γαµπρός κατέβηκε και έκατσε στης νύφης το χωριό. Και πρέπει να έγινε ας 

πούµε αλλά δεν το θυµάµαι τώρα συγκεκριµένα. Αλλά αυτός ο γάµος ήταν 

ο πρώτος γάµος που έβγαλα, που εζορίστηκα πολύ. ∆ηλαδή, κουράστηκα, 

δεν µπορούσα δηλαδή ήµουν σου λέω αρχάριος τότε, έβγαλα όµως το γάµο, 

από τότε βέβαια ήµουν κάθε Σαββατοκύριακο στα Λιβάδια.  

Ερ.  Πριν περάσουµε εκεί, θυµάστε τι σκοπούς παράγγελναν; Επειδή λέτε 

συρτό, µαλεβιζώτη. Τι συρτά ας πούµε θέλανε τότε; 

Σ.Ν.  Μου λέγανε, επειδή στα Λιβάδια, γιατί τα Λιβάδια είναι οι καλύτεροι 

χορευτές της Κρήτης. Τα Λιβάδια.  

Ερ.  Το έχουµε ακούσει κι από άλλους αυτό. 

Σ.Ν.  Ναι. Το Πρώτο συρτό, αυτό που είναι γράψαµε κι απόψε εδώ στο στούντιο, 

λέω θα παίξουµε, το πρώτο κοµµάτι που θα παίξουµε θα ‘ναι αυτό.  

Ερ.  Και βέβαια ακολουθούν άλλα συρτά από πίσω.  

Σ.Ν.  Από ‘κει αλλάζεις, αλλάζεις ας πούµε, ναι. Αλλά το πλείστο τον Πρώτο 

συρτό. ∆εν εξεκίνησα χορό ας πούµε χωρίς τον Πρώτο. Μα όλοι. Ερχόνταν, 

ας πούµε, βάζανε ό,τι βάζανε, «Νικολή, τον Πρώτο να µας παίξεις. Τον 

Πρώτο να µας παίξεις, τον Πρώτο να µας παίξεις».  

Ερ.  Τα λεφτά, τα έριχναν κάτω; 
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Σ.Ν.  Κάτω, ναι. Θυµάµαι κείνη την φορά που έπαιζα µε τον Σκορδαλό… µε τον 

Σκορδαλό λέω, ο Θεός να τον συγχωρέσει, µε τον Κοτσυφό, τον πρώτο 

γάµο που σου λέω τώρα ότι πήγα, µας εβάλαν τα λεφτά ας πούµε, µου λέει 

ο Κοτσυφός επειδή κάτεχεν αυτός, µου λέει ο Κοτσυφός, «Νικολιό, µόλις 

σταµατούµε το χορό να πιάνεις τα λεφτά, να τα βάζεις στη βαλίτσα της 

λύρας». 

Ερ.  Να µην είναι κάτω µαζεµένα. 

Σ.Ν.  Ναι, «να µην µας τα πάρουν», µου λέει, «τα κοπέλια». Λέω, «εντάξει 

Σήφη». Πραγµατικά σε κάθε χορό σταµατούσα εγώ αλλά τη βαλίτσα δεν 

την έκλεινα. Τήνε γύριζα έτσι αλλά δεν έβανα το αυτό για να κλείσει η 

βαλίτσα. 

Ερ. Ναι, ναι. 

Σ.Ν. Σε κάποια φάση λοιπόν, τα κοπέλια όπως καθόµουν, καθόµασταν τώρα 

αντικριστά, έτσι, καθόµαστε κι ο Κοτσυφός από εδώ. ∆εν καθόµασταν 

πλάι.  

Ερ.  Όπως τώρα ας πούµε. 

Σ.Ν.  Ναι, καθόµασταν έτσι, αντικριστά.  

Ερ.  Για να ακούει ο ένας καλύτερα τον άλλο; 

Σ.Ν.  Ε, ναι. Σου λέω µηχανήµατα δεν είχαµε ξέρω ‘γω κι ακούγαµε ο ένας τον 

άλλο. Η βαλίτσα είναι εδώ. Τα κοπέλια είδανε ότι έβανα τα λεφτά εγώ εκεί 

πέρα, επήρανε τη βαλίτσα, τακ, µια δόση σπάει η κόρδα της λύρας, µια 

κόρδα. 

Ερ.  Πάτε να την αλλάξετε… 

Σ.Ν.  Ναι, πάω να την αλλάξω, έχω τις κόρδες στη βαλίτσα µέσα, πιάνω τη 

βαλίτσα να τη βάνω στην ποδιά µου ας πούµε να την ανοίξω να πάρω την 

κόρδα, ανοίγω την βαλίτσα, ούτε λεφτά, ούτε κόρδες.  

Ερ.  Και τις κόρδες πήραν; 

Σ.Ν.  Ναι πήραν, τα κοπέλια πήραν και τις κόρδες. Λέω του Κοτσυφού «Σήφη 

ε…» και γέλαγε.  

Ερ.  Γέλαγε ο άνθρωπος.  
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Σ.Ν.  Μου λέει… «µωρέ» µου λέει, «τα λεφτά…»; «Φύγανε αυτά τα λεφτά», του 

λέω «στο διάβολο ας πάνε τα λεφτά, εδώ πήραν και τις κόρδες και δεν έχω 

να βάλω τώρα κόρδα στη λύρα». Και µου λέει… 

Ερ.  Γιατί; Τι θα τις κάνανε τις κόρδες; 

Σ.Ν.  Ε, κοπέλια ήταν αυτά φτιάχνανε µε σανίδια και βάζανε έτσι τις κόρδες κι 

έτσι κάναν το… Μου λέει «κάτσε να δω αν εβρούµε καµιά του λαγούτου να 

ταιριάζει». Και βρήκαµε πραγµατικά µια του λαγούτου, τη βάλαµε και 

συνέχισα την βραδιά. Την άλλη µέρα, αυτός που κάνει το καφενείο που 

‘χαµε το γλέντι είναι µπάρµπας µου κι αυτός. Και του λέω, «µπάρµπα», 

του λέω, «έτσι κι έτσι…». Έψαξε αυτό τα κοπέλια να δούµε ποια κοπέλια 

ήταν αυτού, έβρηκε τις κόρδες. Την άλλη µέρα γυρίσαν τις κόρδες. 

Εβγάλαµε τον γάµο, συνέχισε κι βραδιά, το άλλο βράδυ ας πούµε… η στέψη 

βέβαια έγινε στο ∆ισκούρι, το µοναστήρι. Στα Λιβάδια από κάτω. Και 

βγήκαν απ’ το ∆οξαρό από κάτω όλοι οι καλεσµένοι πήγαµε στο ∆ισκούρι 

και εβγήκε το λεωφορείο στα Λιβάδια, τση νύφης τώρα το λεωφορείο. Μια 

θεια µου λέει του πατέρα µου λέει, «Λάµπη» του λέει «κάτσε να βοηθήσεις 

το κοπέλι απόψε γιατί δεν θα την βγάλει καθαρή, επαέ» του λέει, «οι 

Λιβαδιώτες θα το τροζάνουν. Λέει «όχι, άστον να ψηθεί». Σηκώθηκε κι 

έφυγε ο πατέρας µου. Οι άλλοι ας πούµε κατεβήκανε στης νύφης το χωριό, 

κάτσανε φάγανε, κάνανε έναν δυο χορούς και µετά γυρίσανε. Εµείς 

ξηµερωθήκαµε στα Λιβάδια. Πήγενε 8:00, 9:00 η ώρα το πρωί; Και 

ξεκινούµε ύστερα ακοίµιστοι βέβαια, παρέα στο χωριό. Εκάναµε παρέα στο 

χωριό, µέχρι που θε’ να ξηµερωθούµε, τη ∆ευτέρα ας πούµε προς Τρίτη. 

Και κατά τις 8:00 η ώρα ήµαστε σ’ ένα σπίτι τώρα ήµαστε πενήντα 

άτοµα; Εξήντα; Έρχεται κάποιος και λέει, έτσι εγλίτωσα δηλαδή, λέει, 

«επόθανε ο Τρούλης», απ’ το χωριό το δικό µας τώρα, απ’ τα Χελιανά, από 

κάτω, στον κάµπο, καθότανε, λέει, «απόθανε ο Τρουλόκωστας». Κι αυτοί 

βέβαια οι Τρούληδες είναι Σωπασήδες αλλά από παρατσούκλι αλλάξανε το 

όνοµα εκείνοι, βρεθήκανε Τρούληδες.  

Ερ.  Τι σηµαίνει; Σηµαίνει κάτι αυτό; Τρούλης; 

Σ.Ν.  Ε, Τρούλης, αυτό ήταν από παρατσούκλι, επήραν το επίθετο Τρούλης. 

Επειδή ήταν… ήταν Σωπασής κι αυτός.  
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Ερ.  Ναι. Σηµαίνει όµως κάτι αυτό το Τρούλης;  

Σ.Ν.  Ε, ναι. Ήτανε φαίνεται ένας λεβέντης ας πούµε, ένας πολύ ψηλός και τόνε 

λέγανε «Τρούλα», «Τρούλα» επειδή ήταν ψηλός σαν σπίτι. Υπήρχε… 

Ερ.  Σαν τρούλος…; 

Σ.Ν.  Η τρούλα του Ψηλορείτη ή ξέρω ‘γω. Κι από ‘κει… έρθει µωρέ η τρούλα, 

έρθει η τρούλα η κορφή τώρα και ξέρω ‘γω κι από ‘κει του κόλλησενε. Τόνε 

λέγανε Τρούλη ας πούµε και πήρε το παρατσούκλι από εκεί. Λέει 

«απόθανε ο Τρουλόκωστας». Λένε «τώρα, λέει, «άσχηµα πάλι, πρέπει να 

σταµατήσουµε τα όργανα» και ξέρω ‘γω. Γύρω στις 10:00 η ώρα πρέπει να 

‘τανε, 10:00 ή 11:00 η ώρα το πρωί. Λέει ένας απ’ όλους εκειά, ο αδερφός 

του γαµπρού, µου λέει «Νίκο, τελειώσαµε, πάµε να αποκοιµηθούµε, να 

κατεβούµε το πρωί να θάψουµε τον Τρουλόκωστα» κι ετσά εγλίτωσα που 

λες. Ε, από ‘κει και πέρα µετά έβγαζα ας πούµενε ορισµένα γλέντια, σου 

λέω πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο στα Λιβάδια. Συγχρόνως βέβαια 

δούλευα και στην περιουσία του πατέρα µου, στ’ αµπέλια, στα περιβόλια, 

στις ελιές. 

Ερ.  Όταν λέµε κάθε Σαββατοκύριακο, δηλαδή, πού πηγαίνατε και παίζατε; Σε 

καφενείο; 

Σ.Ν.  Σε γάµους.  

Ερ.  Σε γάµους, κάθε Σαββατοκύριακο είχε γάµο; 

Σ.Ν.  Ναι, τότε κάθε Σαββατοκύριακο είχα γάµο.  

Ερ.  Μωρέ µπράβο! Στα Λιβάδια τώρα γινόταν κάθε Σαββατοκύριακο γάµος;  

Σ.Ν.  Ναι, στα Λιβάδια ξεκινούσε τότε θυµάµαι εγώ… ξεκινούσαν οι γάµοι της 

Παναγίας, 15 του Αυγούστου, στα Λιβάδια εγινόνταν ο πρώτος γάµος κι 

από ‘κει µετά εσυνεχίζανε κάθε Σαββατοκύριακο, το χωριό µεγάλο βέβαια 

και γινότανε γάµοι µέχρι Οκτώβρη 3 Νοέµβρη αλλά κάθε Σαββατοκύριακο. 

Ε, το χωριό ήταν µεγάλο σου λέω.  

Ερ.  Γιατί τους χειµερινούς µήνες δεν γινόντουσαν ας πούµε γάµοι;  

Σ.Ν.  Τώρα; 

Ερ.  Όχι, τότε που λέτε; Γιατί σταµατούσαν το Νοέµβρη;  

Σ.Ν.  Ε, εντάξει τελειώνανε οι αρραβωνιασµένοι, οι γαµπροί. 

Ερ.  Το Γενάρη δεν µπορούσε κάποιος να παντρευτεί;  



 

 11

Σ.Ν.  Εάν… 

Ερ.  Προέκυπτε…;  

Σ.Ν.  Ναι, εάν προέκυπτε τίποτα ή αν δεν έβρισκαν ηµεροµηνία αν ήταν πολλοί 

όπως στα Λιβάδια, κάθε χρόνο τώρα γίνονται τριάντα γάµοι.  

Ερ.  Σε τι πληθυσµό; 

Σ.Ν.  Ε, το χωριό είναι, έχει γιατί αν τους πιάσεις όλους… είναι. Αλλά µόνιµοι 

κάτοικοι στα Λιβάδια πρέπει να είναι πάνω από δυο χιλιάδες άτοµα. 

Βέβαια. Άσε τώρα πόσοι µένουν εδώ, άσε που µένουν Ηράκλειο, άλλοι 

Αθήνα, παλιοί και δεν ξέρω τι ας πούµε αλλά όλοι Λιβαδιώτες αυτοί, αλλά 

κάτοικοι στα Λιβάδια πρέπει να είναι πάνω από δυο χιλιάδες άτοµα.  

Ερ.  Και ξεκινάτε λοιπόν και παίζετε κάθε Σαββατοκύριακο σε γάµους. 

Σ.Ν.  Σαββατοκύριακα λοιπόν, στα Λιβάδια. Γιατί είναι κι όλοι οι συγγενείς µου 

εκεί πέρα, Σωπασήδες, οι Χνάρηδες, οι Κλάδηδες, Στιλιγκάδες, όλοι 

είµαστε συγγενείς. Άσε που… αλεγάρει το συγγένειο τώρα και οι νέοι δεν 

τα πολυκοιτάζουν αυτά, πιο καλά γιατί χρειάζονταν κι οι δυο λυράρηδες 

άλλος του γαµπρού, άλλος της νύφης. Κι είχεν ένα λυράρη στα Λιβάδια, 

Κλάδος ελεγόταν, ή στης νύφης να παίξει ή στου γαµπρού κι εγώ απ’ την 

άλλη µεριά. Αν ήταν ο γαµπρός πιο κοντινός του συγγενής του Κλάδου θα 

παίξει στου γαµπρού.  

Ερ.  Το µικρό του Κλάδου; 

Σ.Ν.  ∆εν το θυµάµαι γιατί αυτός έχει πεθάνει τώρα.  

Ερ.  Είχε καµιά σχέση µε το Λεωνίδα τον Κλάδο;  

Σ.Ν.  Ναι, σχεδόν ίδια οικογένεια, ναι. Γιατί κι ο Λεωνίδας, Λιβαδιώτης είναι, ο 

πατέρας του έφυγε απ’ τα Λιβάδια και πήγε στο Αµάρι. Όπου µε δούνε λέει 

«γεια σου ρε ξαδερφάκι». Όντως είµαστε συγγενείς ας πούµε και «γεια σου 

ξάδερφε», µα κι εγώ ας πούµε έτσι τους λέω.  

Ερ.  Οι δυο λυράρηδες, αυτοί στο γάµο που παίζανε χωριστά, όταν γινότανε ο 

γάµος µετά στο γλέντι ήταν κι οι δυο;  

Σ.Ν.  Γλέντι είχε χωριστά η νύφη, χωριστά ο γαµπρός. Στην εκκλησία, στη 

στέψη…  

Ερ.  Στην εκκλησία, από ‘κει και πέρα; 

Σ.Ν.  Παίζαµε κι οι τέσσερις µαζί.  
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Ερ.  Μάλιστα. 

Σ.Ν.  ∆ηλαδή εγώ µε το λαούτο µου, τότε είχαµε ένα λαούτο, κι ο άλλος λυράρης 

µε το λαούτο του.  

Ερ.  Εναλλάξ.  

Σ.Ν.  Στην εκκλησιά… 

Ερ.  Εναλλάξ; 

Σ.Ν.  Εκαθίζαµε σταυρό. 

Ερ.  Ναι.  

Σ.Ν.  Και όποιος τώρα, «παίξε εσύ, παίξε εσύ», απάνω την ώρα που…, αν ήθελε 

να κρατήσει πολλή ώρα ο χορός, µπαµπ, αν έπαιζα εγώ ας πούµενε, 

ξεκινούσα εγώ, αλλά µπορούσα να παίζω και µία ώρα, ε, άµα βλέπαµε ας 

πούµε ότι είχεν ακόµη… 

Ερ.  Να χορέψουνε τη νύφη; 

Σ.Ν.  Να χορέψουνε, του ‘λεγα «Κλάδο, έµπα τώρα συ εδώ πέρα», ξέρω εγώ να 

συνεχίσει αυτός, ν’ ανασάνω εγώ.  

Ερ.  Και τα µπαξίσια τώρα, πώς χωρίζονταν;  

Σ.Ν.  Τα µοιραζόµασταν.  

Ερ.  Στη µέση;  

Σ.Ν.  Στη µέση. Επιάναµε παραδείγµατος χάριν πεντακόσιες δραχµές; Λέω ένα 

νούµερο, εκείνα τα χρόνια βέβαια. Έπαιρνε διακόσιες πενήντα αυτός και 

διακόσιες πενήντα εγώ.  

Ερ.  Και µετά το γάµο; Μετά τη στέψη, στο γλέντι το βράδυ, γινότανε γλέντι 

κοινό; 

Σ.Ν.  Όχι, όχι. Πάλι… 

Ερ.  Πάλι χωριστά;  

Σ.Ν.  Πάλι χωριστά. Και συνορίζονταν κιόλας, λέει «να µην µας εδιαλύσει της 

νύφης το γλέντι» ή «να µην µας διαλύσει του γαµπρού το γλέντι».  

Ερ.  Αυτό τώρα πρώτη φορά το ακούω.  

Ερ.  Ναι, κι εγώ.  

Σ.Ν.  Ναι, οι συγγενείς δηλαδή εσυνορίζονταν. Κι έβλεπες ας πούµε οι συγγενείς 

του γαµπρού: «Απ! Εδώ! ∆εν φεύγει άνθρωπος».  
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Ερ.  Γιατί ξέρω ότι κάπου γίνεται αυτό αλλά µετά από ένα σηµείο συναντιόνται 

όλοι µαζί.  

Σ.Ν.  Όχι, εµάς… 

Ερ.  Καθόλου όλη νύχτα δηλαδή… 

Σ.Ν.  Πάνε όταν τελειώσει… όποιος είναι να τελειώσει. Παράδειγµα, ετέλειωνε 

της νύφης το γλέντι, σου λέει «τώρα, άντεστε να πάµενε στου γαµπρού». 

Αλλά ο λυράρης βέβαια, µπορούσε να φύγει κι ο λυράρης αν δεν είχε να 

κάνει τίποτα. Το γλέντι το συνέχισα εγώ.  

Ερ.  Συγνώµη! Και το παντρεµένο ζευγάρι καθόταν χώρια σε δύο διαφορετικά 

καφενεία, ας πούµε;  

Σ.Ν.  Όχι. Η νύφη αφού έγινε ο γάµος στην εκκλησία, η νύφη ερχόταν στου 

γαµπρού.  

Ερ.  Α, εκεί.  

Σ.Ν.  Εκεί… χορεύανε το ζευγάρι… 

Ερ.  Το ζευγάρι δηλαδή ήτανε µαζί. 

Σ.Ν.  Ναι!  

Ερ.  Και ποιοι ήταν χωριστά; 

Σ.Ν.  Στης νύφης το χορό που λέµε, της νύφης το χορό, τόνε κάνανε τότε στην 

εκκλησία απ’ έξω.  

Ερ.  Μάλιστα.  

Σ.Ν.  Μόλις τελείωνε η στέψη… 

Ερ.  Εκεί που ήσαστε σταυρωτά.  

Σ.Ν.  Ναι.  

Ερ.  Ωραία.  

Σ.Ν.  Στο προαύλιο της εκκλησίας.  

Ερ.  Γι’ αυτό είπες ότι κρατούσε και µία ώρα; Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω γιατί 

δεν κράταγε τόσο πολύ.  

Σ.Ν.  Ε ναι. Γιατί χορεύανε… 

Ερ.  Χορεύανε… ήταν ο χορός της νύφης. Βέβαια.  

Σ.Ν.  Τότε βέβαια µε το που θε’ να πάµε στην εκκλησία, ο παπάς ελειτούργανε 

µέσα, εµείς επαίζαµε απ’ έξω και χορεύανε ο κόσµος. Κατευθείαν. Βέβαια.  

Ερ.  Ναι. Και µετά; 
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Σ.Ν.  Μετά µόλις θε’ να δούµε τη νύφη να βγαίνει από την εκκλησία 

σταµατούσαµε, λέει «η νύφη τώρα στο χορό».  

Ερ.  Έπιανε πρώτη;  

Σ.Ν.  Ναι, έπιανε πρώτη η νύφη ας πούµενε και αλλού έχουνε το έθιµο και τη 

χορεύει ένας 3 ένας.  

Ερ. Τη χορεύει ένας – ένας, ναι. 

Σ.Ν. Σ’ εµάς, εδώ στο Μυλοπόταµο, µπαίνουν όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι, ας 

πούµε. 

Ερ.  Κι είναι µπροστά η νύφη;  

Σ.Ν.  Ε, χορεύει η νύφη µπροστά, εντάξει, ε, σε κάποια φάση θα πιάσει άλλος 

µπροστά να συνεχίσει ας πούµε και ξέρω εγώ.  

Ερ. Ναι. 

Σ.Ν. Αλλά… επαίζαµε από την ώρα που θε’ να φτάσουµε στην εκκλησία δεν 

σταµατούσαµε καθόλου.  

Ερ.  Ναι. Όταν τελείωνε τώρα ο χορός της νύφης; 

Σ.Ν.  Ναι, τέλειωνε ο χορός της νύφης. 

Ερ.  Ναι. 

Σ.Ν.  Οι καλεσµένοι απ’ τον πατέρα της νύφης, επηγαίνανε στο σπίτι του, εκεί 

που είχανε το γλέντι ας πούµε, εκεί τρώγανε, εκεί επίνανε, συνεχίζανε το 

γλέντι. Του γαµπρού οι καλεσµένοι, επηγαίνανε στου γαµπρού.  

Ερ.  Χωριστά, µετά το… 

Σ.Ν.  Χωριστά.  

Ερ. Μάλιστα. 

Σ.Ν. Αν ήθελε να διαλύσει το γλέντι ας πούµε, του γαµπρού ή της νύφης, όσοι 

είχαν κέφι, πηγαίνανε να συνεχίσουν, επηγαίνανε.  

Ερ. Επηγαίνανε στο άλλο. 

Ερ.  Ξέρετε γιατί γινόταν αυτό;  

Σ.Ν.  Τι; 

Ερ.  Γιατί να γινόταν αυτό; 

Σ.Ν.  Ε, τότε ήταν αυτά τα έθιµα.  

Ερ.  Είχε κάποια βάση, δηλαδή, αυτό το έθιµο;  
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Σ.Ν.  Ε, ναι, λέει και στο τέλος, στο τέλος ας πούµενε, λέει «θα πάµε…» θυµάµαι 

πολλές φορές έπαιζα στου γαµπρού. Και τέλειωνε της νύφης το γλέντι ας 

πούµε, λέει «θα πάµε τώρα πάµε να φάµε της νύφης την καρπούζα».  

Ερ.  Που ήταν στο τέλος, µετά το φαγητό. 

Σ.Ν.  Όχι. Το πρωί, τα ξηµερώµατα.  

Ερ.  Ναι, θέλω να πω το… σαν… καρπούζα δηλαδή σαν φρούτο που είναι µετά το 

φαγητό, ναι.  

Σ.Ν.  Το φρούτο το καρπούζι, ναι.  

Ερ.  Μετά το φαγητό, ναι. 

Σ.Ν.  Λέει «πάµε τώρα να φάµε», για να τους πειράξουν το ‘πε. Κατάλαβες; 

Επειδή είχανε κοιµηθεί, είχανε διαλύσει αυτοί. Αλλά στο πικεριό που 

λέµε, εκεί που ετοιµάζανε τώρα τα κρέατα, που µαγειρεύανε και ξέρω ‘γω, 

πάντα υπήρχανε ανθρώποι και φτιάχνανε, τα κρέατα ας πούµε για την… το 

βράδυ για… Λέει «πάµε να φάµε της νύφης την καρπούζα». Ή «ετελειώσανε 

απ’ του γαµπρού», επειδή κοιµηθήκανε… απ’ της νύφης το γλέντι τώρα δεν 

γλεντίζουν ακόµη, «πάµε να φάµε του γαµπρού την καρπούζα γιατί 

κοιµηθήκανε, πάµε να τους ξυπνήσουµε».  

Ερ.  Αλλά δεν µου απαντάτε όµως στην ερώτηση. Γιατί νοµίζετε ότι γινότανε 

γλέντι ξεχωριστό;  

Σ.Ν.  Ήταν το έθιµο τέτοιο.  

Ερ.  Υπήρχε κανένας λόγος να µη γλεντάνε παρέα;  

Σ.Ν.  Ο λόγος… Υπήρχε ο λόγος γιατί ήτανε σου λέω ο γαµπρός, η νύφη 

παραδείγµατος χάριν γιατί πάντα τα πρωτεία τα ‘χει ο γαµπρός… Η νύφη, 

εγώ θέλω τους καλεσµένους µου, ο πατέρας της νύφης τους καλεσµένους 

τους θέλω στο σπίτι, το δικό µου. Θα κάνω γλέντι για τους καλεσµένους 

τους δικούς µου.  

Ερ.  Αλλά δεν ήταν η νύφη παρούσα. 

Σ.Ν.  Το Σάββατο το βράδυ ήταν. 

Ερ.  Μιλάτε για την προηγούµενη µέρα δηλαδή. 

Σ.Ν.  Ε το Σάββατο βράδυ ήταν.  

Ερ.  Την Κυριακή; 
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Σ.Ν.  Αλλά και την Κυριακή αυτός πάλι συνέχιζεν. Πάλι µε τους καλεσµένους 

του γιατί παράδειγµα εγώ είµαι καλεσµένος απ’ το γαµπρό, δεν θα πάω 

στης νύφης του πατέρα να κάτσω να φάω και να πιω, θα πάω στου 

γαµπρού. Γιατί άλλους εκάληγε ο γαµπρός, άλλους εκάληγε η νύφη. Καµιά 

φορά πετύχαινα άλλους στο δρόµο ας πούµε και πηγαίναµε στο γάµο. Όχι 

για να παίξω, σαν καλεστικός και πάλι ας πούµε µια παρέα. «Από πού 

είσαι καλεσµένος, απ’ τη νύφη ή απ’ το γαµπρό»; Λέω «απ’ τη νύφη». Λέει 

«εµείς είµαστε που θα πάµε στου γαµπρού». «Εγώ είµαι καλεσµένος απ’ 

τη νύφη, στης νύφης του πατέρα θα πάω να φάω, να πιω και ‘κει θα 

γλεντήσω», άλλο το ότι µετά µπορούσα να πάω και στο γλέντι του 

γαµπρού, ας πούµενε.  

Ερ.  Μήπως ήταν υποχρεωµένος ας πούµε ο πατέρας της νύφης να τραπεζώσει… 

Σ.Ν.  Ναι, τους καλεσµένους τους.  

Ερ.  … τους καλεσµένους του;  

Σ.Ν.  Βέβαια. Ήταν υποχρεωµένος να τραπεζώσει τους καλεσµένους του. 

Ερ.  Μήπως υπήρχε τίποτα άλλο όσον αφορά ξέρω ‘γω τους ελεύθερους, τους 

ανύπαντρους;  

Σ.Ν.  Όχι, όχι, όχι. Ήταν τα έθιµα τότε ήταν αυτά. Στο ίδιο χωριό να κάνουν δυο 

γλέντια. Ήτανε έθιµα, από παλιά ας πούµε, η παράδοση. 

Ερ.  Τώρα γίνεται αυτό;  

Σ.Ν.  Ε, τώρα δεν γίνεται. Τώρα σου λέει όλοι µαζί.  

Ερ.  Εσύ τότε που πήγαινες ασφαλώς και σ’ άλλους γάµους, εκτός της περιοχής 

του Μυλοποτάµου, γινόταν πουθενά αλλού αυτό το έθιµο; Να γίνεται έτσι 

χωριστό γλέντι;  

Σ.Ν.  Όχι. ∆εν το ’φταξα. Γιατί κοίταξε να δεις, εγώ µέχρι που πήγα στρατιώτης, 

έπαιζα, δηλαδή έπαιζα σε γάµους αλλά δεν ήµουνε φτασµένος ας πούµενε, 

ερασιτέχνης ήµουνε. Πήγα στρατιώτης, εγύρισα απ’ το στρατός κι έκατσα 

έξι µήνες στο χωριό; Και µια ωραία πρωία του λέω του πατέρα µου «εγώ 

θα φύγω» του λέω «δεν κάθοµαι εδώ πέρα να σκάφτω τα αµπέλια και τις 

ελιές και τα χωράφια, εγώ θα φύγω», του λέω. «Πού θα πας;» µου λέει. 

«Εγώ θα φύγω» του λέω, «θα πάω στο Ηράκλειο». Κι έφυγα στο 

Ηράκλειο, εικοσιενός χρονού.  
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Ερ.  Σ’ άλλα χωριά του Μυλοποτάµου, ξέρετε µε σιγουριά ότι γινόταν αυτό το 

έθιµο;  

Σ.Ν.  Ναι. Μέχρι το ‘65 εγινότανε αυτό το έθιµο. Από ‘κει κι έπειτα το 

αλλάξανε ας πούµε και µαζεύονται όλοι µαζί στην πλατεία του χωριού ας 

πούµε και ξέρω ‘γω γιατί τότε δεν υπήρχανε και χώροι κατάλληλοι για να 

µαζευτούνε ας πούµενε, να κάτσουνε.  

Ερ.  Ίσως αυτός ήταν ένας λόγος, ίσως αυτός.  

Σ.Ν.  Ναι. Έβγαινα στα Λιβάδια και κάναµε το γλέντι σ’ ένα χώρο ας πούµενε 

πενήντα τετραγωνικά; Ένα καφενείο στο χωριό ας πούµε. Πόσα 

τετραγωνικά µπορεί να είναι; Ε, πόσους ανθρώπους να χωρέσει µέσα; Όταν 

είναι καλεσµένοι πεντακόσιοι, εξακόσιοι ανθρώποι στο γάµο; Όταν το 

χωριό είναι µεγάλο όπως είναι τα Λιβάδια παραδείγµατος χάριν. Και 

έβρισκαν τους χώρους ας πούµε, χώρια η νύφη, χώρια ο γαµπρός και κάνανε 

επειδή δεν τους χώρηγαν θυµάµαι, αυτοί που χορεύανε εκάνανε παρέα στο 

χωριό. Να πάνε σε δύο 3 τρία σπίτια, άντε σου λένε να πάµε να χορέψουµε. 

Να ‘ρθούνε, να χορέψουνε, να τους κάνουνε τόπο αυτοί που κάθονταν µέσα 

ας πούµε και ξέρω ‘γω και να χορέψουνε, εκάναν τον χορό τωνε, τσούπ! 

Εφεύγανε και πήγαιναν και συνέχιζαν την παρέα σε σπίτια. Ήρθαν άλλοι 

παρέα, κατ’ αυτό τον τρόπο, εξηµερωνόταν το γλέντι ας πούµε και 

κρατούσε το γλέντι µέχρι το πρωί. Σε άλλα χωριά, γιατί εγώ σου λέω 

έφυγα απ’ το χωριό το δικό µου µόλις απολύθηκα απ’ το στρατό εικοσιενός 

χρονού, κατέβηκα στο Ηράκλειο, µόνο µε τη λύρα, δουλειά τίποτα. Είχα 

βρει ένα ξενοδοχείο και έµενα κι ένα εστιατόριο κι έτρωγα και τα ‘γραφε 

όποτε βρω λεφτά, εντάξει ήτανε βέβαια γνωστοί και φίλοι, «όποτε βρω 

λεφτά θα σε πληρώσω». Ο Θεός να συγχωρέσει τον Ξυλούρη γιατί ήµαστε 

φίλοι, καλοί.  

Ερ.  Ποιον Ξυλούρη; 

Σ.Ν.  Τον Νίκο. Οπότε αυτός τότε… ήταν ξεπεταγµένος ας πούµε, ήταν… 

Ερ.  Μεγαλύτερος, έτσι; 

Σ.Ν.  Ναι.  

Ερ.  Πόσα χρόνια περίπου; ∆έκα;  
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Σ.Ν.  Η διαφορά µας… όχι, δεν νοµίζω. Η διαφορά µας θα ’τανε έξι 3 επτά χρόνια, 

πέντ’ 3 έξι χρόνια δηλαδή πρέπει να ’χαµε διαφορά ηλικίας. Εγώ έχω µια 

ηλικία µε τον αδερφό του το Γιάννη, τον Ψαρογιάννη που λέµε, είµαστε 

µια ηλικία. Ο Νίκος ήταν µεγαλύτερος. Και µ’ έστελνε που λες άµα θε’ να 

τύχει κάνα γλέντι να ’χει κλείσει αυτός, ε, τότε την βγάζαµε, πηγαίναµε 

στο γλέντι και µας έλεγε ο καφετζής καµιά φορά σε πανηγύρια τότε, γιατί 

οι γάµοι ήτανε λιγοστοί, σε πανηγύρια, γινόνταν τότε πολλά πανηγύρια ρε 

παιδί µου, ‘κει γύρω στο Ηράκλειο, σ’ όλα τα χωριά κι όλο το χρόνο. Έλεγε 

ο καφετζής, κατέβαινε στο Ηράκλειο, «Σωπασή, θα ‘ρθεις να παίξεις, αλλά 

απ’ τη χαρτούρα σου, όχι να σε πληρώσω, απ’ τη χαρτούρα σου θα µου 

δώσεις». 

Ερ.  Ζητούσε και ποσοστό, ε; 

Σ.Ν.  Ένα ποσοστό. Ένα 5310%. 

Ερ.  Πρώτη φορά το ακούω αυτό. 

Σ.Ν.  Ναι, ανάλογα. Αυτά τα έχει ζήσει και ο Καλοµοίρης ο Γιώργης κι ο 

συχωρεµένος ο Ξυλούρης.  

Ερ.  Ε, Νίκο υπήρχε τότε στο Ηράκλειο µαγαζί;  

Σ.Ν.  Όχι.  

Ερ.  Όχι.  

Σ.Ν.  Μαγαζί στο Ηράκλειο. 

Ερ.  Ποια χρονιά είπαµε είναι αυτά που πήγες εσύ εικοσιενός έτους; Ποια 

χρονιά ήτανε; 

Σ.Ν.  Το ‘61 ήταν όταν κατέβηκα… 

Ερ.  Το ‘61. Και δεν υπήρχε κανένα µαγαζί στο Ηράκλειο.  

Aπ.  Το πρώτο µαγαζί που ανοίχτηκε είναι πρέπει να ήταν το εξήντα… το ‘66. 

Ερ.  Το ‘66.  

Σ.Ν.  ’65 – ‘66. 

Ερ.  Που ήτανε ο «Ερωτόκριτος»;  

Σ.Ν.  Ο «Ερωτόκριτος», ο «Ερωτόκριτος», ένα υπόγειο. Ωστόσο εγώ, είχα, ήταν 

ένας ξάδερφός µου που εδούλευε στη βάση και τον είχα φλοµώσει στα 

δανεικά. «Γιάννη δώσε µου ένα πενηντάρικο, δώσε µου ένα κατοστάρικο 

γιατί πρέπει να πληρώσω». Ε σε κάποια φάση, το ‘62, µου λέει «ρε συ», 
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µια µέρα, κάθοµαι σ’ ένα καφενείο κι έρχεται, «ρε συ» µου λέει ο άλλος, 

µου λέει «υπάρχει µια θέση στη βάση, εκεί που δουλεύω εγώ, ό,τι κάνω 

εγώ θα κάνεις κι εσύ. Θα ‘ρθεις να σε πάρουµε»; Μου λέει «αφού 

κατέβηκες» µου λέει «µε τη λύρα» και ξέρω ‘γω, «αφού δεν έχει ψωµί η 

λύρα, µ’ έχεις φλοµώσει…». 

Ερ.  Λέτε στη βάση, πού ήταν αυτή η βάση; Στο Ηράκλειο; 

Σ.Ν.  Στο Ηράκλειο, ναι. Στις Γούρνε, που λένε. Έξω απ’ το Ηράκλειο δεκαπέντε 

3 είκοσι χιλιόµετρα. Μου λέει «να σου κάνω τα χαρτιά»; Λέω «σκέφτοµαι», 

σκεφτόµουνα λέω, «λες»; Του λέω «κάµε τα χαρτιά».  

Ερ.  Γιατί, εσείς τότε δεν παίζατε σε πανηγύρια και σε γάµους; 

Σ.Ν.  Έπαιζα αλλά δεν υπήρχανε. ∆εν είχαν και δεν ήταν, δεν ήταν και… σου λέω 

πηγαίναµε σ’ ένα καφενείο να παίξουµε σ’ ένα πανηγύρι, λέει ο καφετζής, 

αντί να σε πληρώνω, έπαιρνε κι απ’ τη χαρτούρα τη δικιά µου. 

Ερ.  Επειδή προτιµούσε εσάς ας πούµε και όχι κάποιον άλλο;  

Σ.Ν.  Όλους, οποιονδήποτε και να ‘βαζε του ’λεγε θες να ’ρθεις…  

Ερ.  Όχι, λέω θα… όποιος του έδινε τα περισσότερα ίσως ήτανε ο µόνος τρόπος 

επιλογής, να πει αυτός, «από εκεί θα πάρω περισσότερα».  

Σ.Ν.  Μπα, δεν ήταν κι αυτό το συγκεκριµένο ας πούµε αλλά, τέλος πάντων.  

Ερ.  Να ρωτήσω κάτι, ήταν στη δικαιοδοσία του καφετζή να πει «θα πάρουµε 

τον Σωπασή»; Αυτός αποφάσιζε; 

Σ.Ν.  Αυτός εκατέβαινε στο Ηράκλειο κι όποιον έβρισκε. Μπορεί ο Σωπασής να 

ήταν κλεισµένος, µπορεί ο Ξυλούρης να ήτανε κλεισµένος, να πάρει τον 

Καλοµοίρη ή να πάρει του Σκουλά ή να πάρει… 

Ερ.  ∆ηλαδή ο καφετζής αποφάσιζε, θέλουµε να πούµε, δεν υπήρχαν τότε 

σύλλογοι και τέτοια που έκαναν το πανηγύρι; ∆ηλαδή ο καφετζής το 

αποφάσιζε;  

Σ.Ν.  Ο καφετζής. Συλλόγοι τότε δεν υπήρχαν.  

Ερ. Μάλιστα. 

Σ.Ν. ∆εν υπήρχαν, µόνο τα καφενεία του χωριού. 

Ερ.  Ναι. Αυτά, στο νοµό Ηρακλείου, έτσι; 

Σ.Ν.  Στο νοµό Ηρακλείου. 

Ερ.  Στο Ρέθυµνο, γινόταν το ίδιο µε τους καφετζήδες; Μυλοπόταµο; 
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Σ.Ν.  Όχι, όχι, ποτέ. Στο Μυλοπόταµο δεν γίνονταν αυτά. 

Ερ.  ∆ηλαδή υπήρχε περίπτωση στον Μυλοπόταµο να πει ο καφετζής «έλα του 

Αγίου Γεωργίου»; 

Σ.Ν.  Και να σου πάρει απ’ τη χαρτούρα; Όχι, όχι, όχι. «Έλα κι άµα πάτε καλά, 

ό,τι µπορώ θα σου δώσω κιόλας». Κατάλαβες;  

Ερ.  Αλλαγή στο νοµό, άλλη νοοτροπία.  

Σ.Ν.  Άλλη νοοτροπία, άλλη η νοοτροπία του Μυλοποτάµου σ’ αυτά τα 

πράγµατα είναι… το πρώτο. Και στη χαρτούρα και σε γάµους και σε 

πανηγύρια και ξέρω ‘γω. Γινόταν κι εδώ πανηγύρια ας πούµε αλλά εµάς 

εδώ πληρώνανε ας πούµε. Σου λέει «έλα να παίξεις να σου δώσω πέντε 

χιλιάρικα», τότε, ή «να σου δώσω τρία χιλιάρικα κι ό,τι βγάλεις».  

Ερ.  Κι εσείς γιατί φύγατε για το Ηράκλειο;  

Σ.Ν.  Ε, το Ηράκλειο τώρα ήτανε…  

Ερ.  Ήταν πολιτεία, ας πούµε; Πάω κάτω στην πόλη; 

Σ.Ν.  Όχι, έτυχε να ‘ναι και απ’ το χωριό µας ας πούµε οι συνήλικοί µου και ξέρω 

‘γω όλοι προς το Ηράκλειο. Κι έφυγα κι εγώ και πήγα στο Ηράκλειο. 

Έπιασα δουλειά λοιπόν, µου ‘κανε τα χαρτιά ο ξάδερφος µου, το ‘62 και 

πιάνω δουλειά στην Αµερικάνικη βάση.  

Ερ.  Ιδιωτικός υπάλληλος σε σούπερ µάρκετ. 

Σ.Ν.  Ναι κι έπαιρνα το µήνα, πληρωνόµουνα βέβαια εγώ καλά, έπαιρνα το µήνα 

τρία χιλιάρικα, τότε. 

Ερ.  Καλά λεφτά, τότε. Πολύ καλά.  

Σ.Ν.  Καλά λεφτά. ∆εκαπενταηµερία έπαιρνα ενάµιση χιλιάρικο. Γιατί 

πληρωνόµαστε κάθε δεκαπέντε µέρες. Ήταν το pay3day που λένε οι 

Αµερικάνοι. Όταν απολύθηκα, τα παράτησα κι έφυγα. ∆ούλευα εκεί πέρα, 

παράτησα τη λύρα.  

Ερ.  ∆έκα χρόνια που ήσασταν στη βάση, δεν παίζατε λύρα;  

Σ.Ν.  Όχι. 

Ερ.  Και δεν το ζητούσε ο οργανισµός σας;  

Σ.Ν.  Ε, στο σπίτι µου έπαιζα, ερασιτεχνικά ή ανοιχτήκανε µετά τα µαγαζιά στο 

Ηράκλειο, ανοίχτηκε ο «Ερωτόκριτος», και µετά ανοίχτηκε η «Καλλιθέα». 

Ερ.  Κι αυτό στο Ηράκλειο;  
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Σ.Ν.  Κι αυτό στο Ηράκλειο. Εγώ πήγαινα εκεί, ας πούµενε, λέω θα πάω… 

εργένης τώρα που ήµουνα, λέω «θα πάω να φάω σ’ ένα εστιατόριο». Πάω 

στην «Καλλιθέα» να φάω, να ακούσω και µια κοντυλιά, ας πούµε.  

Ερ.  Ποιος έπαιζε; Θυµάστε;  

Σ.Ν.  ∆ιάφοροι, στην «Καλλιθέα» ως επί το πλείστων έπαιζε ο Τσαγκαράκης, τα 

αδέρφια, οι Τσαγκαράκηδες. Στον «Ερωτόκριτο» ξεκίνησενε, ενώ τον 

ξεκινήσαν τον «Ερωτόκριτο», το φτιάξανε το µαγαζί να το κάνουνε 

µπαράκι, αυτός που το ‘φτιαχνε, ας πούµε, δεν είχε… στα κρητικά δεν είχε 

καµία σχέση. Ούτε την γνώριζε καλά 3 καλά τη λύρα. Πώς τόνε µπλέξανε, 

πώς έγινε, πώς δεν έγινε; Ο Καλοµοίρης βέβαια είχε βοηθήσει πολύ τη 

λύρα στο Ηράκλειο. Προσπαθούσε οπουδήποτε να χώσει τη λύρα. Βραδιές 

που κάνανε τότε ενοικιάζανε σινεµάδες, και σαν σερβιτόρος εδούλεψα, µ’ 

είχε βάλει πάλι ο ξάδερφός µου αυτός που µε πήρε στη βάση, βοηθός 

σερβιτόρου, στην… δεν θυµάµαι στην «Αστόρια» ήτανε ή στο «Τορέ»; 

Αποκριάτικα γλέντια για δεκαπέντε µέρες. Με ορχήστρες βέβαια µε λαEκά 

αλλά ο Καλοµοίρης προσπαθούσε να βάλει τη λύρα, έστω για µια ώρα, εκεί 

ας πούµε, να παρουσιάσει πρόγραµµα για µία ώρα.  

Ερ.  Το «Αστόρια» τι ήταν; 

Σ.Ν.  Τι;  

Ερ.  Το «Αστόρια» τι ήταν;  

Σ.Ν.  Σινεµάς, Σινεµάς. Υπάρχει ακόµα στο Ηράκλειο, σινεµάς. Τέλος πάντων…  

Ερ.  Ε, µισό λεπτό, µια παρένθεση, διευκρίνιση, ο κινηµατογράφος γινόταν 

δηλαδή κέντρο;  

Σ.Ν.  Ναι, για δεκαπέντε µέρες.  

Ερ.  Και παίζανε διάφορα σχήµατα;  

Σ.Ν.  Από την Τσικνοπέµπτη… Όχι, εβάνανε µέσα ένα συγκρότηµα… λαEκά, 

λαEκά. Για λαEκά. Και παίρνανε το σινεµά ορισµένοι, επιχειρηµατίες ας 

πούµε, το νοικιάζανε για τόσες µέρες, απ’ την Τσικνοπέµπτη µέχρι την 

Καθαρά ∆ευτέρα.  

Ερ.  Μάλιστα.  

Σ.Ν.  Και κάθε βράδυ είχανε µουσική, εκεί τώρα προσπαθούσε ο Καλοµοίρης… 

Ερ.  Να βάλει τη λύρα. 
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Σ.Ν.  … να βάλει τη λύρα και την έβαλε. Τα κατάφερε, ας πούµε. Ε, ανοίχτηκε το 

πρώτο µαγαζί, κι έπαιζε ο Καλοµοίρης, ο Ξυλούρης έπαιξε εκεί πέρα, ο 

Κουµιώτης, ο Τσαγκαράκης, δουλέψανε κιόλας ο Βατσινάς που έκανε µετά, 

που έφτιαξε τη «Καλλιθέα», ε φεύγει από ‘κει και φτιάχνει την 

«Καλλιθέα». Κάθε βράδυ κρητικά, κάθε βράδυ. Πηγαίναµε ας πούµε, 

ήµαστε και πολλοί λυράρηδες, λαουτέρηδες και ξέρω ‘γω και µόνο εµείς 

εκάναµε µπούγιο σ’ ένα µαγαζί να πούµε και… Γιατί ο Έλληνας πάει κάπου 

να φάει, ο Κρητικός ειδικά και κάνει έτσι απ’ την πόρτα, αν δεν δει µέσα 

παρέα, σηκώνεται και φεύγει. 

Ερ.  Έτσι.  

Σ.Ν.  Κι από ‘κει άρχισε η λύρα κι ανέβαινε. Εγώ λοιπόν είµαι στη βάση. Έφταξα 

την δεκαπενταηµερία να παίρνω 1700 δραχµές. Που ο δηµόσιος υπάλληλος 

τότε, έπαιρνε το µήνα… 

Ερ.  1200; 

Σ.Ν.  …ένα χιλιάρικο, ο δάσκαλος… 

Ερ.  Έτσι, έτσι. Αλήθεια είναι.  

Σ.Ν. …800 δραχµές το µήνα κι εγώ έπαιρνα… 

Ερ.  Πέντε φορές… 

Σ.Ν.  … τρία τετρακόσια. Όταν σταµάτησα απ’ τη βάση… ναι, όταν σταµάτησα 

λοιπόν απ’ την βάση, έπαιρνα τρία τετρακόσια. Τέλος πάντων, παντρεύοµαι 

το ‘69, οχτώ µήνες έκαµα παντρεµένος, εχώρισα Ιούλιο µήνα. ∆εν είχε 

γεννήσει ακόµα η κυρά τότες σας, ήταν έγκυος βέβαια, τέλος πάντων, 

φτιάχνει ο Σαρής άλλο µαγαζί κι είναι τα µαγαζιά τρία στο Ηράκλειο.  

Ερ.  Ποιος ήταν ο Σαρής;  

Σ.Ν.  Αυτός είχε την «Αρετούσα», δεν ήταν βέβαια οργανοπαίχτης αυτός, 

επιχειρηµατίας. 

Ερ.  Επιχειρηµατίας. 

Ερ.  Και χορευτής.  

Σ.Ν.  Και χορευτής, και τα δυο αδέρφια και χορεύανε καλά, ειδικά ο Ορέστης. Ο 

Ορέστης ήτανε τεράστιος. Καλή του ώρα, γιατί αυτός αν µε βοήθησε 

κάποιος στην καριέρα µου το ‘χω πει και θα το λέω, ήταν αυτός ο 

άνθρωπος. Εγώ… 
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Ερ.  Ο Σαρής; 

Σ.Ν.  Ο Σαρής. Εγώ δουλεύω λοιπόν στη βάση, εχώρισα και ξέρω ‘γω, φτιάχνει 

το µαγαζί ο Ορέστης ο Σαρής και βάζει τον Καλοµοίρη µέσα. Λοιπόν, έβαλε 

τον Καλοµοίρη, καινούργιο µαγαζί τώρα, το µαγαζί έβαζε καµιά εκατόν 

ογδόντα, διακόσια άτοµα; Τα ‘βαζε 3 δεν τα ’βαζε. Εγώ πήγαινα. Ήµουνα 

εργένης, επήγαινα εκεί πέρα κι έτρωγα. Ε, και καµιά φορά µου φώναζε ο 

Καλοµοίρης κι έβγαινα ας πούµε έπαιζα καµιά κοντυλιά αλλά ξεσήκωνα 

τον κόσµο. Όχι µε τη λύρα, αλλά µε το… µε τη φωνή. 

Ερ.  Με µαντινάδες. Λέγατε µαντινάδες ή λέγατε ένα «όπα»; 

Σ.Ν.  Όχι, µαντινάδες. Άστα αυτά που κάνουν σήµερο, τα τρελά και ξέρω ‘γω 

γιατί για µένα είναι… άσε, να µην αναφερθούµε σ’ αυτά. Λοιπόν, παίζει µια 

κοµπίνα εκεί πέρα ο Ορέστης και είναι κλεισµένος, είχε κλείσει τον 

Καλοµοίρη αλλά εν τω µεταξύ έχει ξεπεταχτεί ο Σκουλάς και θέλει να 

πάρει τον Σκουλά. Παίρνει τον Σκουλά, τόνε ψήνει του λέει «εντάξει». Λέει 

του Καλοµοίρη κάποια βραδιά του λέει «Γιώργη, δεν τραβάς, θα βάλω τον 

Σκουλά». «Εντάξει» του λέει «Ορέστη». Αλλά οι Ανωγειανοί είναι… 

Πιάνει λοιπόν ο Καλοµοίρης µετά πιάνει τον Σκουλά και δεν τον αφήνει να 

πάει. Κι αποµένει ο Ορέστης χωρίς λυράρη. Βάζει πάλι Ανωγειανό, βάζει 

τον Μανουρά, ο Μανουράς είναι ο καλύτερος Ανωγειανός λυράρης, αλλά 

δεν τραβούσε. Με µπλέκει κι εµένα ο Ορέστης, «ρε συ», µου λέει «έλα ν’ 

αναλάβεις το µαγαζί, έλα». «Φύγε ρε», του λέω. «Εγώ έχω τη δουλειά µου» 

του λέω, «παίρνω»… 

Ερ.  Καλά λεφτά.  

Σ.Ν.  … «το παραδάκι µου κάθε δεκαπέντε µέρες, έχω την ασφάλεια µου». ∆εν 

θυµάµαι τώρα τι έγινε στη βάση και µου τη βιδώνει µια µέρα και λέω του 

ξαδέρφου µου, λέω «πες του προEσταµένου που έχουµε επαέ ότι µια βδοµάδα 

του δίνω περιθώριο και θα σταµατήσω απ’ τη βάση». «Βρε συ» µου λέει ο 

άλλος, ο ξάδερφός µου, «τώρα µπουνταλάς είσαι; Εδώ», µου λέει «το µισθό 

που παίρνεις δεν τον…», γιατί η βάση πλήρωνε τότες σας καλά και δεν µας 

εδίνανε και τα λεφτά που έπρεπε να µας εδώσουν, γιατί µας επλήρωνε η 

αεροπορία. Η Αµερική έστελνε τα λεφτά της αεροπορίας κι από ‘κει µας 

επληρώνανε εµάς και µας δίνανε τα µισά. Γιατί το κουβεντιάζαµε µε τους 
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Αµερικάνους που δουλεύαµε µαζί. Λέει «εγώ παίρνω τόσα και εσύ που 

έπρεπε να παίρνεις περισσότερα από µένα και παίρνεις ούτε τα µισά που 

παίρνω εγώ»; ∆ηλαδή το µήνα έπρεπε να παίρνω τότες σας… έπαιρνα 

τριάµισι χιλιάρικα, παράδειγµα, θα ‘πρεπε να παίρνω εφτά 3 οχτώ. Ναι. 

Σύµφωνα µε το µισθολόγιο που έδινε η Αµερική. Τέλος πάντων, το βράδυ 

πάω στον Ορέστη, του λέω «αποφάσισα», του λέω «να σταµατήσω απ’ τη 

βάση. Αλλά µη µου κάµεις ό,τι έκαµες του Καλοµοίρη γιατί εγώ θα σε 

σκοτώσω», του λέω. Γιατί αφήνω τη δουλειά µου, που έχω σταθερή 

δουλειά»» ας πούµε «και να ‘ρθω επαέ να κάτσω δυο µήνες και να µου πεις 

ύστερα φύγε; Από µένα δεν καθαρίζεις εύκολα», του λέω, «Ορέστη». «Θες», 

µου λέει, «να κάνουµε χαρτιά, θες…», του λέω «όχι, µε το λόγο τιµής». Κι 

έτσι, έπιασα τη λύρα πλέον επαγγελµατικά.  

Ερ.  Επαγγελµατικά. 

Σ.Ν.  Το µαγαζί εδούλευε, αλλά όταν έπιασα… πήγα στο µαγαζί, µου ‘παιζε ο 

Ορέστης ο Σαρής τώρα, µε το στόµα ορισµένους σκοπούς για να τους µάθω 

στη λύρα να τους παίζω. Ήµουν αρχάριος ας πούµε, όταν σου λέω ότι την 

είχα παρατήσει τη λύρα δέκα χρόνια. Αλλά έκατσα όµως, έλεγα του… 

έπαιζα τότε, έπαιζα µε τον Κοκαράκη τον Αλέκο, και του ‘λεγα 6:00 η ώρα 

θα ‘σαι στο µαγαζί.  

Ερ.  Λαουτιέρης.  

Σ.Ν.  Λαουτιέρης. 6:00 η ώρα στο µαγαζί να κάνουµε πρόβες. Και σε δυο µήνες 

µέσα, είχα µάθει εγώ πενήντα 3 εξήντα κοµµάτια να παίζω, δεν ήθελα 

τίποτα άλλο.  

Ερ.  Τι ώρα ξεκινούσε το µαγαζί κάθε βράδυ;  

Σ.Ν.  Ε… 9:00 η ώρα.  

Ερ.  Νωρίς. 

Σ.Ν.  Νωρίς, δεν είναι όπως τώρα που τα έχουνε κάνει… 

Ερ.  Πότε έγινε η µετάβαση στο πιο νυχτερινό ας πούµε ωράριο;  

Σ.Ν.  ∆εν το κατάλαβα αυτό. 

Ερ.  Από πότε ξεκινήσαν να παίζουν στις 12:00; 

Ερ.  Από πότε, από πότε τα µαγαζιά ξεκίνησαν να παίζουν η ώρα 1:00; 
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Σ.Ν.  Τώρα, τέσσερα 3 πέντε χρόνια, ούτε, δυο 3 τρία χρόνια είναι τώρα που το 

‘χουνε… 

Ερ.  ∆ηλαδή το ‘80 ας πούµε τι ώρα ανοίγανε τα µαγαζιά;  

Σ.Ν.  Το ’80… 9:00 η ώρα ήµασταν στο πάλκο.  

Ερ.  Το ‘90;  

Σ.Ν.  Και το ‘90. Στην Αθήνα που βρισκόµουνα εγώ τότε, το καλοκαίρι… 

Ερ.  9:00 η ώρα στη Αθήνα το 1990 ήσασταν δηλαδή επάνω; 

Σ.Ν.  Βέβαια. 8:00 η ώρα… Μα για αυτό τα µαγαζιά τα κρητικά, τα δικά µας 

µαγαζιά τώρα κατά κάποιο τρόπο έχουνε φθαρεί. Οικογένειες δεν πάνε 

τώρα στα µαγαζιά. Ενώ τότε δουλεύαµε µε οικογένειες. Εσύ, 

παραδείγµατος χάριν, έχεις τα κοπέλια σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα 

σου… 

Ερ.  Θες να πας κάπου και να γυρίσεις… 

Σ.Ν.  Θα πας την οικογένεια, θα πας… αφού έχεις προορισµό να βγεις απόψε, να 

βγεις απόψε να πας έξω να φας. Α, που λες θα πάω εκεί να φάω, γιατί τα 

µαγαζιά τα δικά µας είναι σαν ταβέρνα, θα πάω εκεί να φάω, να ακούσω 

και τη µουσική µου και 12:00 η ώρα να πάρω τα κοπέλια µου να πάω να 

τα κοιµίσω.  

Ερ.  Ναι. Τώρα; 

Σ.Ν.  Ε τώρα… οι καινούργιοι καλλιτέχνες πάνε στη 1:00 η ώρα και βγαίνουν 

στο πάλκο και γι’ αυτό και τα παιδιά … 

Ερ.  Ανάποδα πάµε, ανάποδα.  

Σ.Ν.  … ακολουθούσανε την κρητική µουσική.  

Ερ.  Βέβαια. Και µαθαίνανε. 

Σ.Ν.  Βέβαια, και µαθαίνανε. 

Ερ.  …την παράδοση µέσα απ’ την πράξη. 

Σ.Ν.  Τέλος πάντων, δούλευα εγώ στην «Αρετούσα», µου κολλάει ο Ορέστης, 

µου λέει «θα γράψεις δίσκο», «φύγε µωρέ, τι να γράψω;», του λέω, «τώρα 

άρχισα τη λύρα και θα γράψω και δίσκο»; «Θα γράψεις δίσκο, θα γράψεις 

δίσκο». Κείνη τη χρονιά, έγραψα τη Ροδαριά. Οι µαντινάδες βέβαια δεν 

είναι δικές µου, ενούς ξαδέρφου µου, ενός ξαδέρφου µου.  

Ερ.  Θα µας την πείτε τη µαντινάδα µε τη Ροδαριά;  
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Σ.Ν.  Είναι πολλές µαντινάδες… ε έχει πολλές. Η πρώτη µαντινάδα είναι:  

«Επότιζα µια ροδαριά µε υποµονή µεγάλη  

κι έβγαλε ρόδο όµορφο µα το µυρίζουνται άλλοι».  

Εταίριαζε τώρα στην περίπτωση που εγώ ήµουνα χωρισµένος κι έχω το 

παιδί ας πούµε. Κι εκεί… τέλος πάντων, βγαίνω στην Αθήνα και βρίχνω 

τον συχωρεµένο τον Ξυλούρη. 

Ερ.  Τον Νίκο; 

Σ.Ν.  Τον Νίκο. Του λέω «είµαστε καλοί φίλοι», του λέω έτσι κι έτσι και 

βγήκα… γράψαµε ένα δισκαλάκι, «θα µε πάρεις του λέω στην Κολούµπια»; 

Κι εκείνος ήταν στην Κολούµπια τότε, δεν ήθελα να πάω στου 

Βαρδουλάκη γιατί είναι απάτη. Τέλος πάντων, είναι… επειδή έπαιζαν τότε 

στην Παρασείου στο «Κονάκι». ∆εν ξέρω το ‘φταξες αυτό το µαγαζί ή δεν 

το ‘φταξες; Το ‘φταξες; 

Ερ.  Παρασείου κι Αχαρνών;  

Σ.Ν.  Ναι. Αχαρνών. Αχαρνών και Παρασείου.  

Ερ.  Ναι. Ναι, ναι.  

Σ.Ν.  Εκεί έπαιζε τότες ο Ξυλούρης. Είχε πάρει ένα του Μαρκόπουλου, είχε 

γράψει το Χρονικό τότε, το πρώτο δίσκο δεν ήταν το Χρονικό, έτσι δεν 

είναι; Με το Μαρκόπουλο. Και µου λέει «αύριο έλα στο στούντιο», ήταν 

κουµπάροι µε το Λαµπρόπουλο που ‘χε την εταιρεία, την Κολούµπια, «έλα 

στο στούντιο» µου λέει «αύριο και είµαι σίγουρος ότι δεν θα µου χαλάσει 

το χατίρι ο Λαµπρόπουλος». Πάµε πραγµατικά, θυµάµαι τραγουδούσε 

εκείνη την µέρα, ηχογραφούσε το Φιλεντέµ. Αφού τελείωσανε λοιπόν την 

ηχογράφηση, βγαίνει επάνω ο Λαµπρόπουλος εκεί πέρα και του λέει 

«κουµπάρε», έτσι κι έτσι του λέει «αυτό το κοπέλι είναι φίλος µου και 

ήρθε να γράψει ένα δίσκο, τι λες; Θα τόνε πάρουµε στην εταιρεία»; Του 

λέει, «κουµπάρε ό,τι πεις εσύ». Βγαίνοντας απ’ το στούντιο να φύγουµε, 

πάει µπροστά ο Ξυλούρης µε τον Μαρκόπουλο, ακολουθώ εγώ από πίσω µε 

το Γιάννη, τον Ψαρογιάννη, τον αδερφό του Νίκου. Και του λέει ο 

Μαρκόπουλος «ρε Νίκο» του λέει, «τι λέει αυτός στη φωνή»; Για µένα 

τώρα. Γι’ αυτό ακόµη τον αγαπώ και ας είναι κι αποθαµένος. «Γιάννη» του 

λέει, «έχει πιο καλή φωνή από µένα». «Τι λες ρε», του λέει. Λέει «αυτό που 
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σου λέω». Άστον να λέει ό,τι θέλει, είχα καλύτερη φωνή εγώ απ’ τον 

συχωρεµένο τον Νίκο; Αλλά είπε την καλή κουβέντα. Αυτό µ’ 

ευχαρίστησε εµένα. Και γυρίζει ο Μαρκόπουλος, «ρε Κρητικέ» µου λέει, 

«θα ‘ρθεις να σε πάρουµε στη Φίλιπς»; Ο Μαρκόπουλος ήταν στη Φίλιπς. 

Και του λέω, «Γιάννη» του λέω «εγώ βγήκα να γράψω ένα δισκαλάκι», 

τότε ήτανε τα µικρά τα δισκαλάκια των σαράντα πέντε στροφών, «ή στην 

Κολούµπια ή στην Φίλιπς για µένα εξίσου οι εταιρείες». Τέλος πάντων, 

µου λέει ο Ψαρογιάννης «µπορεί να σε πάρει στη Φίλιπς ο Μαρκόπουλος». 

Λέω «δεν ξέρω Γιάννη…». 

Ερ.  Για να βγάλετε δηλαδή άλλον δίσκο στη Φίλιπς;  

Σ.Ν.  Όχι.  

Ερ.  Αυτό. 

Σ.Ν.  Αυτό το δίσκο που βγήκα εγώ να γράψω. Για πρώτη φορά, για πρώτη φορά. 

Ερ.  Να µην τον γράψετε δηλαδή στην Κολούµπια… 

Σ.Ν.  Ναι αφού ερώτησε τον Νίκο ο Μαρκόπουλος, τι φωνή έχει αυτός του λέει 

«καλλιά από µένα». Αυτός πώς σκέφτηκε; Σου λέει να τόνε πάρουµε στη 

Φίλιπς, κι έτσι έγινε πραγµατικά. ∆εν περνούν… έφυγα εγώ εν τω µεταξύ 

κατέβηκα, λέω του Ψαρογιάννη λέω «εγώ θα φύγω του λέω γιατί παίζω» 

και δεν περνούν δυο µέρες και µε παίρνει ο Ψαρογιάννης τηλέφωνο και µου 

λέει, «έλα» µου λέει, «Σωπασή γιατί κανόνισε ο Μαρκόπουλος να γράψεις 

στη Φίλιπς». Και βγήκα πραγµατικά στην Αθήνα και πήγαµε στη Φίλιπς. 

Ερ.  Υπέγραφες τότε συµβόλαιο µε την εταιρεία;  

Σ.Ν.  Ναι, ναι. 

Ερ.  Τι είδους, πώς, σε έτη, σε δίσκους, πώς;  

Σ.Ν.  ∆εν θυµάµαι τώρα… και τα ποσοστά, νοµίζω τα ποσοστά, στο συµβόλαιο 

που υπόγραψα ήταν 2%, να πάρω από τις πωλήσεις. Όταν επήγαµε στο 

στούντιο, δεν βγάνει ο κουµπάρος µου τώρα ο Ψαρογιάννης, γιατί µετά µε 

στεφάνωσε αυτός, να µη µιλήσει, µόνο µου λέει στο στούντιο µέσα, µου 

λέει «τους βλέπεις αυτούς όλους αυτούς που είναι στην κονσόλα; Όλοι είναι 

της εταιρείας», µου λέει. Ήταν τέσσερα – πέντε άτοµα, «ήρθανε να σ’ 

ακούσουνε», µου λέει. Για τη φωνή µου. Εγώ τότε σας… λέω ίντα ήτανε να 

µου το πει, να µ’ αφήσει να γράψουµε γιατί όσο και να ‘ναι πρώτη φορά 
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µπαίνω σε στούντιο εγώ και ξέρω ‘γω. Τέλος πάντων, γράψαµε τη Ροδαριά. 

Βγαίνουµε… µετά βγήκαµε απ’ το… από πάνω, απ’ την κονσόλα, το µόνο 

που θυµούµαι ήταν ένας Μακράκης, απ’ το Ηράκλειο. Ήτανε παραγωγός 

ας πούµενε στα δηµοτικά. Κι ένας Εµµανουηλίδης. Μου λέει «µπράβο ρε 

Σωπασή, έχεις ωραία φωνή, καλή φωνή…», ξέρω ‘γω. Εντάξει εγράψαµε, 

έφυγα εγώ, κυκλοφορεί ο δίσκος τον Μάη, έγραψα εγώ το Φλεβάρη και τον 

Μάη κυκλοφόρησε ο δίσκος. Κι έρχεται η πρώτη κοψιά που είχανε στείλει 

στο Ηράκλειο, πεντακόσιοι δίσκοι. Εγώ δεν το ξέρω και κοιµούµαι. Από 

πάνω από µένα η σπιτονοικοκυρά που ‘χει το σπίτι, µια ξαδέρφη µου ήτανε, 

µια στιγµή στον ύπνο µου γρικώ το… τη Ροδαριά κι έπαιζε. Λέω «βρε συ 

ονειρεύοµαι ή…»; Σηκώνοµαι, κάθοµαι στο κρεβάτι, παίζει ο δίσκος. Κάνω 

έτσι, βγαίνω απ’ όξω και της φωνάζω… «ε, µωρέ» µου λέει «εσύ κοιµάσαι 

και ο δίσκος κυκλοφόρησε πήγα και τόνε πήρα». Πάω λοιπόν, «πού είναι 

το µαγαζί;», της λέω, µου λέει «στο…», τότες σας δεν ήταν τα φανάρια 

ακόµα στο Ηράκλειο, είχανε ένα χωροφύλακα κι έκανε τον τροχονόµο, µου 

λέει «στον τροχονόµο παρά πάνω, δίπλα είναι το µαγαζί». Πάω, µπήκα 

εγώ µέσα, δε λέω ποιος είµαι. Μόνο του λέω «θέλω», του λέω «δέκα 

δίσκους του Σωπασή». Μου λέει «δεν έχω». «Έφερα» µου λέει «το πρωί, 

µου φέρανε πεντακόσια κοµµάτια, δεν έχω όξω, µόνο ένα και τον έχω για 

δείγµα, δεν τόνε δίδω».  

Ερ.  ∆εν σας γνώρισε; Όχι. ∆εν ήξερε, δεν είχε φωτογραφία έξω ο δίσκος. 

Σ.Ν.  Ναι. Όχι, δεν είχε φωτογραφία. Και του λέω «πότε θα φέρεις»; «∆εν ξέρω», 

µου λέει «θα δούµε τώρα πότε και…», του λέω «πάρε µωρέ τηλέφωνο» του 

λέω «εδά», «πάρε τηλέφωνο» του λέω «στην Αθήνα να στείλουν αύριο και 

πες τους να σου στείλουν χίλια κοµµάτια». Αυτός µε κοιτάζει, σου λέει 

τρελός είναι τούτος σες; ∆εν µου ‘χει πει εν τω µεταξύ και «πέρασε και µια 

γυναίκα από δω, και µου παράγγειλε εξήντα κοµµάτια. Τώρα µαγαζί έχει 

τι γίνεται δεν ξέρω». «Βλέπεις»; του λέω, αλλά άντε από ‘δω από κει, µου 

λέει «µα εσύ…», του ‘πα εγώ ποιος είµαι, του είπα εγώ «δικός µου είναι ο 

δίσκος, «εσύ» µου λέει «είσαι ο Σωπασής»; Του λέω «εγώ». «Α, κάτσε», 

µου λέει… «καφεδάκι» ξέρω εγώ… του λέω «δεν θα µου δώσεις καφεδάκι». 

Τέλος πάντων, τόνε πιέζω εγώ, παίρνει στην εταιρεία τηλέφωνο, λέει ο 
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Σωπασής είναι αυτή τη στιγµή εδώ πέρα και µου λέει να στείλετε χίλια 

κοµµάτια αύριο. Μα του λέει, «µα δεν τα ‘χουµε, θα δούµε στην αποθήκη 

τι έχουµενε κι ό,τι είναι θα σας τα στείλουµε αύριο». Πραγµατικά εστείλαν 

καµία εξακοσαριά κοµµάτια, αλλά ο δίσκος βέβαια έβγαλε. Αφού 

κυκλοφόρησε ο δίσκος ήµουνα εδώ και µε το που κυκλοφόρησε ο δίσκος 

εβγήκα εκεί. Κατευθείαν. 

Ερ. Μεγάλη διαφορά, έτσι; 

Σ.Ν.  Μεγάλη, ναι. 

Ερ.  Γίνατε γνωστός, γνωστός ας πούµε, πασίγνωστος.  

Σ.Ν.  Ναι, δεν υπήρχε τότε αυτοκίνητο, δεν υπήρχε τζουκ µποξ, που είχαν τα 

τζουκ µποξ τα µαγαζιά ας πούµε, και σπίτι να µην έχει τη Ροδαριά. Αν 

ήτανε τώρα, θελα’ να γίνει χρυσός. Αλλά τότε δεν υπήρχανε χρυσοί δίσκοι 

και ξέρω ‘γω.  

Ερ.  Ποια εποχή ήταν που βγάλατε το δίσκο;  

Σ.Ν.  Το ‘70. 

Ερ.  Το ‘70.  

Σ.Ν.  Το ‘70 προς ‘71. Ναι. Το ‘71 µάλλον το Μάιο κυκλοφόρησε. 

Ερ.  ∆ηλαδή ένα χρόνο µετά που αφήσατε το… που αφήσατε το σούπερ µάρκετ, 

τη βάση. 

Σ.Ν.  Ναι, έφυγα απ’ τη δουλειά µου εγώ το ‘70 τον Οκτώβρη. Το Φλεβάρη το 

‘71 έγραψα το δίσκο, το ‘71 το Μάη κυκλοφόρησε.  

Ερ.  ∆εύτερη φορά παντρεµένος; Ήσασταν; 

Σ.Ν.  Όχι ακόµη.  

Ερ. Όχι ακόµη.  

Ερ.  Όχι. Μετά παντρεύτηκα το ‘73. Τη γυναίκα που έχω τώρα την γνώρισα 

εκεί στο… στην «Αρετούσα» που σου λέω, που πήγα κι έπαιζα τη λύρα, για 

πρώτη φορά. Εκεί την γνώρισα. Ήταν καλλιά και να µην την γνωρίσω κι 

αυτή. Ας είναι όµως. Λοιπόν, το καλοκαίρι εκείνο σταµάτησα εγώ απ’ την 

«Αρετούσα» µετά, γιατί το µαγαζί ήταν χειµερινό. Και πάω στην 

«Καλλιθέα», ε, στην «Καλλιθέα» τώρα καλοκαίρι ήταν το µαγαζί βάζανε 

καµιά… πάνω 3 κάτω καµιά τετρακοσαριά άτοµα. Ήταν µεγάλο το µαγαζί. 

Κάθε βράδυ γεµάτο, µα κάθε βράδυ, δεν υπήρχανε µέρες να πεις Σάββατο, 
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Κυριακή που έβγαινε ο κόσµος, τι ώρα κλείνει. Έβλεπες τρεις καµάρες την 

Κυριακή βράδυ, δεν µπόραγες να περπατήσεις απ’ τον κόσµο. Η 

«Καλλιθέα» κάθε βράδυ γεµάτη, ∆ευτέρα, Τρίτη…  

Ερ.  Ποιοι… το κοινό που ερχότανε ήτανε ας πούµε Ηρακλειώτες; Ήτανε… 

Σ.Ν.  Και Ηρακλειώτες και Ρεθυµνιώτες και απ’ τα χωριά κατεβαίνανε και 

τουρίστες. Είχε αρχίξει ο τουρισµός τότε.  

Ερ.  Κι απ’ τα χωριά κατεβαίνανε να πάνε στο κέντρο;  

Σ.Ν.  Βέβαια. Τέλος πάντων, παίζω εκεί πέρα δυο χρόνια.  

Ερ.  Συνεχόµενα; Κάθε βράδυ;  

Σ.Ν.  Ναι, κάθε βράδυ. Ούτε ρεπό, δεν είχα ρεπό, τότε τα µαγαζιά τα κρητικά δεν 

κάνανε ρεπό τις ∆ευτέρες, δεν κάνανε ρεπό.  

Ερ.  Και ο κόσµος; Υπήρχε κόσµος πεντακόσια άτοµα που γέµιζε κάθε βράδυ 

και σας… 

Σ.Ν.  Ναι και γινότανε… και γινότανε κι αλλαγές στα τραπέζια.  

Ερ.  Τι γινότανε; 

Σ.Ν.  Αλλαγές, φεύγανε παρέες ας πούµε και ξανά… και ξανακαθίζανε άλλοι. 

Λοιπόν… 

Ερ.  Με ποιον παίζατε; 

Σ.Ν.  …Το ‘73 το καλοκαίρι… τότε έπαιζα µε τον Κοκαράκη και µετά έφυγε ο 

Κοκαράκης και πήρα τον Φουκάκη.  

Ερ.  Με ένα λαούτο, ε;  

Σ.Ν.  Όχι, είχαµε δυο λαούτα. Ναι, για τα ποσοστά γιατί εµείς πληρωνόµαστε 

µε ποσοστά. Λοιπόν, το ‘73… 

Ερ.  Συγνώµη, µια στιγµή διακοπή.  
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Ερ.  Λοιπόν, µπορούµε να συνεχίσουµε.  

Σ.Ν.  Ναι, το ‘73 το καλοκαίρι, έπαιζα ακόµη στην Καλλιθέα εγώ, ένα βράδυ, να 

τον Μαρκόπουλο κι έρχεται. Ε, εγώ τον είδα, κατέβηκα ας πούµε απ’ το 

πάλκο και πήγα και τόνε χαιρέτισα, του µίλησα και µου λέει «έβγα» µου 

λέει «στο πάλκο, να µας επαίξεις ό,τι ριζίτικα ξέρεις».  

Ερ.  Ξέρατε ριζίτικα εκείνη την εποχή; 
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Σ.Ν.  Ε, τα γνωστά. Έπαιξα όσα ριζίτικα κάτεχα, τον ρώτηξα βέβαια, του λέω «τι 

κάνει», του λέω «ο Νίκος»; Μου λέει «καλά είναι». Αλλά εν τω µεταξύ 

έχουνε χωρίσει, δεν µου το λέει. Μετά που… µου λέει «θα σε περιµένω» µου 

λέει, «δεν φεύγω» µου λέει, «θα σε περιµένω µέχρι να τελειώσεις». Βγήκα 

εγώ στο πάλκο, είπα όσα ριζίτικα εκάτεχα… κατά τις 3:00 η ώρα, 

τρεισήµισι, κατέβηκα απ’ το πάλκο και πάω στην παρέα του, αρχίξαµε 

κουβέντα και µου λέει «ξέρεις κάτι;», µου λέει, «τα ‘φαγα µε τον εδικό 

σου». Τον Ξυλούρη τώρα, είχαν τσακωθεί. «Και ψάχνω» µου λέει, «φωνή». 

«Τι λες», µου λέει, «θα κάνουµε παρέα»; Εγώ παιδί τώρα κάτεχα ότι αυτός 

δεν… είναι σφιχτός δεν πληρώνει, πρώτη µου κουβέντα λέω, «πόσα θα µου 

δίνεις τη βραδιά»; «Ε…», µου λέει, «αν παίρνεις τρία κατοστάρικα τη 

βραδιά δεν είσαι… ικανοποιηµένος»; Τρία κατοστάρικα τη βραδιά. Τόνε 

κοιτάζω εγώ και του λέω «δεν µου λες», του λέω, «Μαρκόπουλε, εσύ», του 

λέω, «στην Αθήνα, µε τρία κατοστάρικα, να πληρώνεις το νοίκι, να θες να 

φας, να ντυθείς, να ντύσεις τη γυναίκα σου και ξέρω ‘γω, µε τρία 

κατοστάρικα… µε τρία κατοστάρικα» του λέω «τη βραδιά, τη βγάζεις; Ή θα 

παίρνω σοκολάτες να τρώω»;  

Ερ.  Ναι.  

Σ.Ν.  Ξέχασε το, του λέω. Μου λέει, «πόσα βγάζεις τώρα»; Μου λέει. «Εδώ» του 

λέω, «η µία µέρα µε την άλλη, εµένα είναι το µεροκάµατό µου, πέντε 

χιλιάρικα». «Τι λες ρε»; Μου λέει. «Πολλά λεφτά». «Ε, έτσι είναι», του 

λέω. Γιατί εµείς είχαµε τα ποσοστά είχαµε και τη χαρτούρα ας πούµε. Μα 

λέει «ξέρεις ότι θα σε κάνω φίρµα και αυτό», έχει βέβαια δυο γκόµενες 

παρέα και βάζει τις γκόµενες από δίπλα, «µα κύριε Σωπασή που θα σε… σε 

κάµει φίρµα ο Μαρκόπουλος», που έτσι, που αλλιώς. Τους λέω, «κοπελιές, 

εγώ στην Αθήνα δεν βγαίνω να πεινώ γιατί δεν είµαι µαθηµένος έτσι». 

∆εν θυµάµαι τώρα τι λέξη τους είπα για τις φίρµες και τα αυτά, τους λέω. 

«Εγώ δεν έχω µάθει να πεινώ. Επιµένει… «δεν έρχοµαι» του λέω «Γιάννη, 

ξέχασε το, τελειώσαµε». «Αν µου δώσεις ένα χιλιάρικο τη βραδιά…». 

Ερ.  Το συζητάµε.  

Σ.Ν.  … το ψιλοκουβεντιάζουµε. «Όχι ένα χιλιάρικο» µου λέει, «όχι, είναι πολλά 

λεφτά, δεν µπορώ να σου δώσω εγώ τόσα λεφτά».  
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Ερ.  Τι θα παίζατε; Με το Μαρκόπουλο τι θα παίζατε;  

Σ.Ν.  Ε, θα ’παιζα δεν ξέρω τώρα… ή απ’ τη φωνή, αυτός για τη φωνή µ’ ήθελε. 

Ερ.  Μόνο για τη φωνή;  

Σ.Ν.  Για τη φωνή, για τη φωνή, να τραγουδώ. Εντάξει όπου χρειαζόταν λύρα…  

Ερ.  Θα παίζατε και λύρα.  

Σ.Ν.  Ναι. Μου κάνει την ερώτηση τότε. Μου λέει «τι λες για τον τάδε, τι λες 

για τον τάδε, τι λες για τον τάδε»; Του λέω «για µένα όλοι καλοί είναι. 

Πήγαινε άκουσε τους και όποιος σ’ αρέσει πάρε». Τότε πήγε και πήρε τον 

Μπάµπη τον Γαργανουράκη. Τόνε πήρε τον Γαργανούρη. ∆εν περνούν δέκα 

µέρες, να τον Κόκκινο τον Μιχάλη που πρέπει να τον ξέρεις, στην Αθήνα, 

ωραιότερος Κρητικός, έχει ταTσει κόσµο, έχει κονέψει κόσµο, είµαστε 

ξαδέρφια, Λιβαδιώτης είναι δα κι αυτός.  

Ερ.  Τι είναι; 

Σ.Ν.  Λιβαδιώτης.  

Ερ.  Λιβαδιώτης.  

Σ.Ν.  Απ’ τα Λιβάδια ναι, Κόκκινος λέγεται. Είµαστε δεύτερα ξαδέρφια. Να τον 

στην «Καλλιθέα», µου λέει «ίντα ώρα τελειώνεις»; Λέω «ίντα ρε Μιχάλη, 

κάτσε να φας, να πιεις και…». Μου λέει, «σε θέλω». Ε, έκατσε αυτός, 

ύστερα µου λέει, «βαρέθηκα να κάθοµαι να σε περιµένω» µου λέει, «στην 

«Αστόρια» και στο άλλο το…», είχε ένα ουζερί που ξενυχτούσε. Λέω 

«εντάξει». Πάω και µου λέει, «τι λες» µου λέει, «φτιάχνω καινούριο µαγαζί 

στην Αθήνα, θα ‘ρθεις;» µου λέει. Εγώ ήθελα να βγω στην Αθήνα όµως, 

για οικογενειακούς λόγους, του λέω «εντάξει». Έφτιαξε ένα µαγαζί 

καινούργιο πραγµατικά, στις τρεις γέφυρες, στη Λιοσίων, ψηλά πάνω. Και 

µαγαζί οχτακοσάρι, έβαζε οκτακόσια άτοµα.  

Ερ.  Πώς λεγόταν; Θυµάστε;  

Σ.Ν.  «Ψηλορείτης». Του ‘χε δώσει την ονοµασία «Ψηλορείτης». Τέλος πάντων, 

τα βρίσκουµε εµείς για να πάω εγώ. Και του λέω «από λαούτα του λέω, θα 

φέρω δικά µου». «Όχι» µου λέει, «λαγούτο» µου λέει «είναι κλεισµένος ο 

Μανιάς. Έχω κλείσει το Μανιά», µου λέει. Τέλος πάντων, τον Μανιά τον 

ήξερα εγώ, ας πούµε, εξ’ αποστάσεως, δεν είχαµε… ούτε είχαµε παίξει ποτέ 

µαζί, ούτε… τέλος πάντων, λέω «εντάξει». Το κλείνω που λες και βγαίνω 
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απ’ το Σεπτέµβρη στην Αθήνα. Το ‘73. Επήραµε κι άλλο ένα λαούτο, 

δεύτερο και κάνουµε τα εγκαίνια, στις εννιάµιση η ώρα είναι πίτα το 

µαγαζί. Οχτακόσια άτοµα και να στέκονται απ’ όξω, άλλοι τόσοι. 

Καινούργιο το µαγαζί βέβαια, για πρώτη φορά λειτουργούσε κι εγώ πρώτη 

φορά στην Αθήνα. Κατά της 12:00 η ώρα έρχεται ο συχωρεµένος ο 

Μουντάκης. Ελεγότανε συντέκνοι µε τον Μανιά, και µπαίνει µέσα και του 

λέει «βρε σύντεκνε», του λέει, «τι είναι αυτό το πράγµα; Τι είναι αυτό το 

πράγµα»; Του λέει. «Πρώτη φορά, είµαι χρόνια στην Αθήνα, πρώτη φορά 

βλέπω αυτά τα εγκαίνια σε µαγαζί». Του λέει, του λέει «πάγαινε… οι 

Λιβαδιώτες» του λέει, ‘σύντεκνοι», για τον Κόκκινο τώρα και για µένα… 

Τέλος πάντων, απ’ το ‘73 είµαι στην Αθήνα, µέχρι και τώρα ανεβαίνω ας 

πούµε στην Αθήνα και κάνω ένα µήνα, δυο µήνες, ανάλογα. Αλλά 

συνεχόµενα έκατσα στην Αθήνα, απ’ το ‘73 µέχρι το ‘87.  

Ερ.  Στον «Ψηλορείτη», παίζατε κάθε βραδιά; 

Σ.Ν.  Όχι, στον «Ψηλορείτη», έκλεισε το µαγαζί και πήρε ένα άλλο µαγαζί ο 

Μιχάλης πιο κοντά προς την Οµόνοια, πάλι στη Λιοσίων, και το ‘βγαλε 

αυτό «Μεγαλόνησο». Εκείνο το µαγαζί πρέπει να θυµάσαι εσύ. Αλλά εν τω 

µεταξύ δεν τα βρήκαµενε… 

Ερ.  Στα οικονοµικά; 

Σ.Ν.  Είχε και συνέταιρο και έπιασα το συνέταιρο και µου ‘κλεβε τα ποσοστά, κι 

από κει τα χαλάσαµε και πήγα στου Χνάρη δηλαδή ύστερα. Μου λέει ο 

Χνάρης, είµαστε και µε τον Χνάρη… 

Ερ.  Στο «Ζορµπά». 

Σ.Ν.  Στο «Ζορµπά», είµαστε και µε τον Χνάρη δεύτερα ξαδέρφια. 

Ερ.  Μάλιστα. 

Σ.Ν.  Τον Θωµά. 

Ερ.  Μάλιστα. 

Σ.Ν.  Ο Θωµάς, αυτός ήταν είκοσι χρονών, είκοσι δυο. Μου λέει, «ρε συ», τον 

είχε ο Μιχάλης στην δουλειά του και του λέει ο Μιχάλης σε κάποια φάση 

γιατί ο Μιχάλης είχε ένα σούπερ µάρκετ και τον είχε κεια χασάπη, το 

Θωµά. Και του λέει «Θωµά εγώ την έβγαλα µε τον Σωπασή για δέκα 

χρόνια, θα πάρω τα λεφτά» του λέει, «ο Σωπασής µετράει». Ο Θωµάς το 
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‘πιασε. Έµαθε τώρα ότι γκρινιάξαµε εµείς µε τον… Του λέει… µου λέει ο 

Θωµάς, µου λέει «αν φτιάξω µαγαζί, θα ‘ρθεις»; Αλλά… «µέσα» του λέω, 

«αλλά µη µ’ αφήσεις ξεκρέµαστο». Και τελικά πήρε το µισό µαγαζί ο 

Θωµάς, το «Ζορµπά». Και µου λέει έλα στην Αθήνα, πήρα το «Ζορµπά» 

µου λέει. Και πάµε το ‘74 στο «Ζορµπά». Εκεί ήµουν συνεχόµενα, µέχρι το 

‘83.  

Ερ.  Εννιά χρόνια.  

Σ.Ν.  Ναι. Κάθε χρόνο. Το ‘76 άνοιξα εγώ µαγαζί στο Ηράκλειο καλοκαιρινό. 

Στον ΑE Γιάννη στη Λεωφόρο Κνωσσού, τον «Μίτο». 

Ερ.  Τον «Μίτο». 

Σ.Ν.  Τον «Μίτο», δεν ξέρω αν τον έφτασες. 

Ερ.  «Μίτος». Έτσι;  

Σ.Ν.  Ναι, ο «Μίτος» της Αριάδνης.  

Ερ.  Ναι, ναι, ναι. 

Σ.Ν.  Εγώ έκανα την ονοµασία αυτού του µαγαζιού, γιατί του ‘χαµε κάνει το 

ντεκόρ Κνωσιακό, πήρα απ’ την Κνωσό κάτι αυτό, ας πούµε, το πάλκο που 

καθόµαστε. Είχε κάτι, αυτό, απ’ την Κνωσό. Γι’ αυτό του ’κανα και το 

όνοµα «Μίτος». Τα καλοκαίρια έπαιζα στο «Μίτο», απ’ το ‘76, το ‘75 

ξανάπαιξα στου Σαρή στην «Αρετούσα» πάλι, το καλοκαιρινό κι αυτό. Κι 

αυτό ήταν στον ΑE Γιάννη.  

Ερ.  Εσείς γιατί το ανοίξατε το µαγαζί;  

Σ.Ν.  Τι; 

Ερ.  Γιατί ανοίξατε το µαγαζί;  

Σ.Ν.  Ε, κάποιος φίλος µου λέει, «ρε συ να ανοίξουµε µαγαζί δικό µας, να τραβάς 

τώρα», µου λέει, «να κάνουµε την επιχείρηση δικιά µας».  

Ερ.  Θα παίζατε εσείς δηλαδή;  

Σ.Ν.  Έπαιζα εγώ ήταν και το µισό µαγαζί δικό µου.  

Ερ.  Και θα φωνάζατε κι άλλους οργανοπαίχτες; 

Σ.Ν.  Όχι, έπαιζα εγώ. 

Ερ.  Μόνο εσείς.  

Σ.Ν.  Μόνο εγώ. Τότε ήτανε, τα µαγαζά, «κλείσαµε µε το Σωπασή να παίξει για 

όλη τη σαιζόν».  
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Ερ.  ∆ηλαδή από Ιούνιο µέχρι Σεπτέµβρη;.  

Σ.Ν.  Ναι.  

Ερ.  Τέλη Σεπτεµβρίου; 

Σ.Ν.  Μέχρι αρχές του Σεπτέµβρη. Γιατί φεύγαµε µετά στην Αθήνα.  

Ερ.  Α, µάλιστα.  

Σ.Ν.  Ο «Ζορµπάς» ξεκινούσε στην Αθήνα, απ’ τις 15320 του Σεπτέµβρη… 

άνοιγαν τα µαγαζιά στην Αθήνα.  

Ερ.  Μέχρι το καλοκαίρι; Ή και το καλοκαίρι;  

Σ.Ν.  Ε, όχι, το καλοκαίρι κλείνανε.  

Ερ.  Ναι. 

Σ.Ν.  Τα µαγαζιά στην Αθήνα, το καλοκαίρι… Πρώτα απ’ όλα τότε δεν 

υπήρχανε κλιµατισµοί, δεν υπήρχανε τα αυτά και έφευγε ο κόσµος βέβαια 

το καλοκαίρι, οι κρητικοί φεύγουν. Κατεβαίνουν εδώ πέρα, στην Κρήτη ας 

πούµε. Ταξίδια από το ‘74, πρωτοπήγα στον Καναδά. Όχι, το ‘74 πήγαµε 

στη Γερµανία µε τον Μανιά.  

Ερ.  Από σύλλογο καλεσµένοι;  

Σ.Ν.  Όχι, από ιδιώτες. Και κάναµενε δυο µήνες στη Γερµανία µε το Μανιά, 

γυρίσαµε απ’ τη Γερµανία και φεύγοµε στον Καναδά. Όταν πηγαίναµε στο 

αεροπλάνο µέσα, «τώρα…» µου λέει ο Μανιάς, γεννήκαµε σύντεκνοι βέβαια 

µε τον Μανιά, βάφτισαν τον γιο µου… 

Ερ.  Οι δυο σας µόνο;  

Σ.Ν.  Ναι οι δυο µας.  

Ερ.  ∆εν είχατε τρίτο όργανο;  

Σ.Ν.  Όχι.  

Ερ.  Όχι. 

Σ.Ν.  Μου λέει «καηµένε σύντεκνε», µου λέει, «πάµε δα στο Καναδά και δεν 

κατέµε», λέει, «ίντα θα συναντήσουµε». «Μια φορά είχα πάει» µου λέει, 

«µε το συχωρεµένο τον Μουντάκη, κι αν δεν ερχότανε ο µπάρµπας µου απ’ 

το Σικάγο να µας επάρει, θα ‘χαµε πεθάνει της πείνας». «Έ, µα σύντεκνε» 

του λέω «τώρα, έχουν αλλάξει τα πράγµατα. Έχω του λέω εκειά, 

Μόντρεαλ και Τορόντο έχω σαράντα ξαδέρφια». Και πραγµατικά ας 

πούµενε, κατεβήκαµε στο Τορόντο, από ‘δω που φύγαµε απ’ την Αθήνα 
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και απ’ το Τορόντο µετά πήγαµε στο Μόντρεαλ µε… κάτι φίλοι µας 

επήρανε µε αυτοκίνητα µας επήγαν. Και κάναµε το χορό σε µία αίθουσα 

που έβαζενε δυο χιλιάδες άτοµα. Πίτα. Και να στέκονται απ’ όξω… 

Βγαίνουµε στο πάλκο, λέω του Μανιά, λέω «σύντεκνε, να πεις ένα ριζίτικο 

εσύ που τα λες καλά τα ριζίτικα», του λέω. Λέει «όχι, µαζί», µου λέει «θα 

πούµε την Ξαστεριά». Μας έχουνε φέρει µια τέτοια κούτα αλλά πιο µεγάλη 

για να βάνουµε τα λεφτά µέσα. Μέχρι που τελειώσαµε, ξεκινήσαµε την 

Ξαστεριά, µέχρι να την τελειώσουµε, η κούτα ήτανε γεµάτη κατοστάρικα, 

πενηντάρικα.  

Ερ.  Γιατί µε την Ξαστεριά…; 

Ερ.  ∆ολάρια. 

Σ.Ν.  ∆ολάρια, ναι, δολάρια. ∆ολάρια.  

Ερ.  Τους άρεσε τόσο πολύ η Ξαστεριά;  

Σ.Ν.  Επειδή ήτανε και… µέσα στο χώρο αυτό υπήρχαν και µη κρητικοί και η 

Ξαστεριά βέβαια είναι… 

Ερ.  ∆ιαδεδοµένη.  

Σ.Ν.  … πασίγνωστη ας πούµε σε όλο τον κόσµο.  

Ερ.  Μάλιστα.  

Σ.Ν.  Λέει µε την Ξαστεριά. Τέλος πάντων, κάθονται σ’ ένα πόστο, συγγενείς 

µου τώρα, Μυλοπαταµίτες από ‘δω και σηκωθήκανε και µπήκανε στη 

γραµµή σαν στρατιώτες. ∆έκα, δέκα, δέκα, δέκα, µέχρι να τελειώσουµε την 

Ξαστεριά η κούτα έχει γεµίσει δολάρια, κι όχι µονά, πενηντάρικα και 

κατοστάρικα. Ε, µόλις τελειώσαµε µπήκαµε σ’ ένα συρτό και χορέψανε. 

Άµε σταµατήσανε, γυρίζει ο Μανιάς και µου κάνει «ε, κακοµοίρη 

σύντεκνε», µου λέει, «µα δεν κατέχεις την αξία σου». Γιατί όλοι αυτοί οι 

ανθρώποι τώρα, ήτανε δικοί µου ανθρώποι, συγγενείς, ξαδέρφια, 

Μυλοποταµίτες από παέ, κοντοχωριανοί και ξέρω ‘γω… µου λέει «δεν 

κατέχεις την αξία σου» µου λέει. «Τι ήταν το πράγµα τούτο να…» µου λέει. 

«Βρε πίστεψέ» µου λέει, «η τριχιά µου σηκώθηκε». Κι αυτό µου το ξανάπε 

και στη Γερµανία. Στη Γερµανία ένα βράδυ, ένας µπάρµπας µου, ένας 

Σωπασής, µας εβάνει το Σάββατο το βράδυ 5000 µάρκα το ‘74 και την 

Κυριακή το βράδυ 2000 µάρκα. 7000 µάρκα µας έβαλε ένας µπάρµπας µου, 
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που έπρεπε να δουλεύει ο κακοµοίρης, τέσσερις µήνες για να τα βγάλει. Και 

τότες σας µου λέει πάλι ο Μανιάς, «ρε κακοµοίρη σύντεκνε δεν την 

κατέχεις την αξία σου, δεν την κατέχεις». Τέλος πάντων, απ’ το ‘74 κάθε 

χρόνο, πήγαινα Καναδά3Αµερική, Αµερική3Καναδά γιατί έχω ανθρώπους 

ας πούµε εκεί πέρα, συγγενείς. Να πολλοί συναδέλφοι µου λένε «µα 

ανάθεµα τον ο Σωπασής, µόνο για το Σωπασή είναι ο Καναδάς και η 

Αµερική»; Αλλά κάθε καλοκαίρι όµως, εγώ χαλούσα ενάµισι εκατοµµύριο, 

ένα εκατοµµύριο, δυο εκατοµµύρια στα τραπέζια. Να τραπεζώνω αυτούς 

τους ανθρώπους που ερχότανε από Καναδά, από Αµερική, από Αυστραλία. 

Και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση, ας πούµε, ακόµη και τώρα. Στην 

Αθήνα βγαίνω κάθε χρόνο ας πούµε, έστω για δυο µήνες, γιατί τώρα 

αλλάζουνε τα συγκροτήµατα, κάθε δυο µήνες, αλλάζουνε ξέρω ‘γω τα 

µαγαζά. Αλλά παλιά, έκλεινα συγκρότηµα, ξεκινούσε το Σεπτέµβρη; 

Μέχρι το Μάιο που ‘θελε να κλείσει το µαγαζί, το ίδιο συγκρότηµα.  

Ερ.  Τώρα ας πούµε απ’ το Γενάρη πού παίζετε;  

Σ.Ν.  Ε τώρα φέτος…  

Ερ.  Ή απ’ το Σεπτέµβρη.  

Σ.Ν.  Ε, απ’ το Σεπτέµβρη ανοίγουν τα µαγαζιά. Ε, θα δω τώρα, εγώ πάντα πάω 

στο «Ζορµπά».  

Ερ.  Θα πάτε δηλαδή κι αυτή τη χρονιά στο «Ζορµπά»; 

Σ.Ν.  Ε δεν ξέρω τώρα, θα δω. ∆εν έχω σκεφτεί ακόµη για να βγω στην Αθήνα 

φέτος, θα δω ας πούµε, αλλά δεν µ’ αφήνει κιόλας ο Θωµάς, θα µε βγάλει 

αυτός οπωσδήποτε, έστω για ένα µήνα, ενάµισι…  

Ερ.  Συνέχεια δηλαδή για ένα µήνα;  

Σ.Ν.  Ε ναι, για κάθε βράδυ, εκτός… ο «Ζορµπάς» κάνει, τώρα Τρίτη κάνει ρεπό, 

ενώ παλιά δεν εκάναµε καθόλου.  

Ερ.  Μόνο µία φορά την εβδοµάδα κάνει ρεπό;  

Σ.Ν.  Ναι. Μια φορά. Άλλα µαγαζά κάνουνε ∆ευτέρα ή επειδή κάνουν τα άλλα 

µαγαζιά τη ∆ευτέρα, ο Θωµάς κάνει την Τρίτη.  

Ερ.  Τώρα πού παίζετε; ∆ηλαδή ποιο είναι το πρόγραµµα; 

Σ.Ν.  Ε τώρα µόνο σε εκδηλώσεις, σε γάµους, σε βαφτίσια, σε… 
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Ερ.  Εδώ στο Ρέθυµνο ή στο Ηράκλειο; Εµφανίζεστε ας πούµε σε κανένα 

κέντρο, στο «Ζυγό»; 

Σ.Ν.  Ε ανάλογα, στο Ηράκλειο πριν ένα µήνα ήταν που παίζαµε µαζί µε το 

Μιχάλη, σ’ ένα µαγαζί. Ε, τώρα υπάρχουν… το καλοκαίρι υπάρχουν οι 

γάµοι ας πούµε, τα Σαββατοκύριακα.  

Ερ.  Τώρα στο εξωτερικό πηγαίνετε; Αυτό το χρόνο ας πούµε, το 2005 πήγατε 

καθόλου έξω;  

Σ.Ν.  Όχι, πότε, πέρυσι µ’ είχες πάρει τηλέφωνο; 

Ερ.  Ναι, ναι.  

Σ.Ν.  Ναι. Είχα πάει πέρυσι, είχα πάει Μάιο και πήγα και τον Οκτώβρη ύστερα. 

Παντρεύονταν µια ανιψιά µου και τότε είχα σπάσει το πόδι µου και πήγα 

µε πατερίτσες.  

Ερ.  Μαθητές έχετε κύριε Νίκο;  

Σ.Ν.  Τι;  

Ερ.  Μαθητές. 

Σ.Ν.  Μαθητές… όχι, δεν ασχολήθηκα ποτέ εγώ να κάνω το δάσκαλο.  

Ερ.  Θεωρείτε ότι είναι ας πούµε άσχηµο κανείς να διδάσκει τη λύρα; 

Σ.Ν.  Και αυτοί, αυτοί που κάνουν τους δασκάλους τώρα, δεν το κάνουν επειδή 

θέλουν να βγάλουνε λυράρηδες, θέλουν να βγάλουνε παιδιά να παίζουνε 

λύρα, το κάνουν για εκµετάλλευση, για να τα παίρνουν. Γιατί, κι αυτό 

βέβαια, το δηµιούργησε ο συχωρεµένος ο Μουντάκης, κακώς. Αλλά επίσης 

σταµάτησε κι αυτός γιατί δεν εµπόρηγε να παίζει, να πηγαίνει σε γλέντια, 

σου λέει πώς θα γίνει τώρα βγάλω λεφτά κι έκανε αυτή την ιστορία. Στο 

Ηράκλειο η σχολή που δηµιούργησε εκεί πέρα κι είχενε διακόσια κοπέλια 

µαζεµένα, µπορούν να µάθουν όργανο;  

Ερ.  Ε κάποιοι απ’ αυτούς; 

Σ.Ν.  Εµένα πήγαιναν οι γιοι µου, δίπλα σε άλλο αυτό, πηγαίναν για αρµόνιο, 

για πιάνο. Αλλά τα παρατήσανε. Και µου λέει ο γιος µου, ο µικρός τώρα 

µου λέει, «µπαµπά, µπήκα µου λέει στην αίθουσα» γιατί ήταν να… ένα 

κοπέλι, συµµαθητής του ας πούµε κι ήταν, µένανε από πάνω από µας, η 

µάνα του καθηγήτρια και το πήγαινε στη σχολή του… υποτίθεται πως την 

είχε ο Μουντάκης «και µπήκα» µου λέει και «πρόβαλλα απ’ την πόρτα κι 
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είδα διακόσια κοπέλια µέσα και παίζανε και… µου λέει κι ήτανε µια 

φασαρία, ένα κακό. Εγώ µου λέει δεν…». 

Ερ.  Μάλιστα. ∆εν µου λες Νίκο, γιατί… τελείωσες; Τώρα, πώς εξηγείς το 

γεγονός ότι όλα αυτά τα ονόµατα, οι µεγάλοι βγήκατε από ‘δω, από την 

περιοχή του Ρεθύµνου;  

Σ.Ν.  Ε… ξέρω εγώ; Ο τόπος.  

Ερ.  Το ‘χεις σκεφτεί;  

Σ.Ν.  Ο τόπος τι βγάζει ας πούµε γιατί… 

Ερ.  Γιατί να βγούνε από εδώ και να µην βγούνε από ένα άλλο νοµό της Κρήτης;  

Σ.Ν.  Εκείνα τα χρόνια… Τώρα, από τη στιγµή που… και το Ηράκλειο έχει 

βγάλει καλλιτέχνες και τα Χανιά.  

Ερ.  Ε παντού έχουνε βγει αλλά εδώ είναι πολλοί µαζεµένοι, πολλοί µεγάλοι 

µαζεµένοι.  

Σ.Ν.  Έτυχε, έτυχε τώρα το Ρέθεµνος να βγάλει αυτούς που έβγαλε, τον Ροδινό, 

τον Σκορδαλό, τον Μπαξεβάνη, τον Μουντάκη ας πούµε και ξέρω ‘γω. ∆εν 

ξέρω, ο τόπος τους βγάζει;  

Ερ.  Έχει καµιά σχέση το οικονοµικό επίπεδο, η οικονοµική κατάσταση, της 

περιοχής; Λένε τουλάχιστον, ήταν πιο φτωχό το Ρέθυµνο, κάποτε, απ’ τους 

άλλους νοµούς που βρίσκονταν πάνω, έτσι δεν είναι;  

Σ.Ν.  Και µου φαίνεται κι ακόµη είναι, αλλά, αλλά στο θέµα το δικό µας απάνω, 

είναι το Ρέθυµνο στο καλύτερο.  

Ερ.  Ακριβώς αυτό, αυτό είναι το ερώτηµά µου.  

Σ.Ν.  ∆ηλαδή και όχι επειδή είµαι Μυλοποταµίτης, αλλά στο Μυλοπόταµο 

πέφτουν τα πολύ τα λεφτά, στα όργανα που θα πέσουν σ’ ένα γάµο.  

Ερ.  ∆ηλαδή πόσα λεφτά µπορεί να πέσουν σε ένα γάµο, τώρα, σήµερα;  

Σ.Ν.  Ανάλογα το χωριό που θα ‘σαι, ανάλογα την οικογένεια, ανάλογα την 

οικογένεια, εντάξει, µπορεί να βγάλεις και ένα εκατοµµύριο, µπορεί να 

βγάλεις και ενάµισι και δυο. Στ’ Ανώγεια; Κι εκεί έχει χαρτούρα. Έχω 

ακούσει και συναδέλφους που λένε ότι έχουνε πιάσει και πέντε 

εκατοµµύρια, σ’ ένα γάµο.  

Ερ.  Μάλιστα. Εσύ όταν άρχισες να παίζεις λύρα, είχες κάποιον από τους 

παλιούς, στο µυαλό σου που ήθελες να του µοιάσεις;  
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Σ.Ν.  Τον Σκορδαλό, πάντα παρακολουθούσα το Σκορδαλό.  

Ερ.  Τον Σκορδαλό, ε;  

Σ.Ν.  Τον Σκορδαλό.  

Ερ.  Τι σου άρεσε δηλαδή απ’ τον Σκορδαλό;  

Σ.Ν.  Η λύρα του, τα συρτά του ήτανε πάντα ωραία και στρωτά. ∆εν 

αµφισβητούµε βέβαια και τον Μουντάκη, αλλά για µερακλήδες χορευτές 

ήταν ο Σκορδαλός. Για χορευτές ας πούµε, που ξέρουν να χορεύουνε, χόρευαν 

µε του Σκορδαλού τη λύρα. Ο Μουντάκης έπαιζε κατά κάποιο τρόπο 

«κισσαµίτικα», τα γρήγορα ας πούµε όλ’ αυτά και…, εδώ το Ρέθεµνος θέλει 

να χορεύει… 

Ερ.  Όταν ξεκίνησες εσύ στην περιοχή, από άλλες περιοχές της Κρήτης, ποιοι 

ακουγόντουσαν;  

Σ.Ν.  Ακουγόντουσαν πολλοί, δηλαδή παλιοί.  

Ερ.  Ναι. 

Σ.Ν.  … οι οποίοι δεν είναι στη ζωή τώρα. Είχε παραδείγµατος χάριν στον 

ΑTµωνα, ΑTµωνα, είχε µε τον Συγλέτο, ένας παλιός λυράρης ας πούµε και 

φύγανε αυτοί οι αθρώποι και δεν αφήσαµε τίποτα. Γιατί δεν υπήρχανε τότε 

ας πούµενε ανθρώποι να τους γράψουνε, να τους… ένας Παπαδογιάννης, 

Μυλοποταµίτης κι αυτός, εδώ, από ‘δω απ’ την Αγιά. Αυτός έγραψε βέβαια 

ή δύο ή τρία κοµµάτια, όπως τα ίδια πράγµατα έγραψε κι ο Καρεκλάς κι ο 

Ροδινός, αλλά ο Ροδινός έφυγε βέβαια νωρίς απ’ τη ζωή. Ποιος άλλος εκειά 

στο Μυλοπόταµο τώρα…;  

Ερ.  Και απ’ όλη την Κρήτη έτσι ποιοι ακουγόντουσαν; Απ’ όλη την Κρήτη, 

γενικά; 

Σ.Ν.  Όταν ξεκίνησα εγώ; 

Ερ.  Ναι, ναι.  

Σ.Ν.  Όταν ξεκίνησα εγώ ήταν ο Πλακιανός από Χανιά. 

Ερ.  Ο Πλακιανός. 

Σ.Ν.  Ήταν ο Πλακιανός, υπήρχε αυτός πρέπει να ’ναι και στη ζωή ακόµη, ένας 

Κολιακούδης, εδώ στο Ρέθεµνος, ας πούµε, ο Ροδινός τώρα και… αλλά όταν 

ξεκίνησα εγώ ήταν ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης… 

Ερ.  Τον Ροδινό τον θυµάσαι εσύ;  
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Σ.Ν.  Όχι.  

Ερ.  ∆εν τον πρόλαβες. 

Σ.Ν.  Όχι.  

Ερ.  Ούτε τους άλλους… 

Σ.Ν.  Ούτε τον Καρεκλά θυµάµαι… 

Ερ.  Πότε πέθανε ο Ροδινός; Ποια χρονιά περίπου;  

Ερ.  ∆εκαετία του τριάντα πρέπει να ‘τανε…  

Σ.Ν.  Ο Ροδινός, ναι εκεί, µάλλον, δεκαετία του τριάντα. Αλλά ούτε και τον 

Μπαξεβάνη, που ο Μπαξεβάνης απόθανε τώρα τελευταία δεν τον είχα… δεν 

τον είχα γνωρίσει ποτέ. ∆εν έτυχε να τον γνωρίσω τον Μπαξεβάνη. Τον 

Καρεκλά θυµάµαι, εδώ ήταν βέβαια σε αθλία κατάσταση τότε, γέρος ας 

πούµε, ταλαιπωρηµένος και έµπαινε µάλιστα, κατέβαινα εγώ, αν ήµουνα 

δεκαοχτώ 3 δεκαεννιά χρονών, τον είχα συναντήσει εδώ στο Ρέθεµνος σ’ 

ένα καφενείο, και τόνε κοροEδεύανε δηλαδή ο κόσµος. Εγώ δεν τόνε γνώριζα 

και νοµίζω ήτανε… έκανε ο Γεράσιµος τότε καφενείο. 

Ερ.  Ο Σταµατογιαννάκης; 

Σ.Ν.  Ο Σταµατογιαννάκης, αν δεν απατούµαι ή… Όχι. Ένας άλλος τον λέγανε 

Μπάµπη, έπαιζε λύρα κι αυτός αλλά δεν θυµάµαι το επίθετο του. Μάλλον 

στου Μπάµπη πρέπει να ακούσεις, το καφενείο του Μπάµπη.  

Ερ.  Ναι, πού ήτανε αυτό;  

Σ.Ν.  Εδώ στις Τέσσερις Μάρτυρες, µόλις πάρουµε κάτω το… δεν θυµάµαι. 

Ερ.  Στα Χασαπιά; Τα προλάβατε τα Χασαπιά εσείς; Όχι στα Χασαπιά;  

Σ.Ν.  Όχι.  

Ερ.  Τα προλάβατε; 

Σ.Ν.  Όχι. ∆εν τα θυµάµαι τα Χασαπιά εγώ, δεν πολυκατέβαινα εγώ και στο 

Ρέθεµνος βέβαια.  

Ερ.  Του Μπάµπη που είπατε ότι είναι αυτό;  

Σ.Ν.  Αυτός είχε ένα καφενείο.  

Ερ.  Στη Μεγάλη Πόρτα κάτω;  

Σ.Ν.  Μόλις περάσουµε απ’ τη Μεγάλη Πόρτα, δεξιά, µπαίναµε σ’ ένα στενάκι, 

εκεί µέσα ήτανε ο Μπάµπης. Κι εκεί, αν θυµάµαι καλά, εκεί τον είχα δει 
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τον Καρεκλά, αλλά σου λέω ήταν σε αθλία κατάσταση, µετά από κάνα 3 

δυο χρόνια απόθανε.  

Ερ.  Πότε πέθανε περίπου; Πότε πέθανε περίπου ο Καρεκλάς;  

Σ.Ν.  Ο Καρεκλάς πρέπει ν’ απόθανε το ‘60…όι, ναι.  

Ερ.  Εκεί περίπου… 

Σ.Ν.  ‘60, ‘61 πουθενά πρέπει να απόθανε.  

Ερ.  Κι όταν τον είδατε έπαιζε µε άλλον οργανοπαίχτη ή µόνος του;  

Σ.Ν.  ∆εν έπαιζε αυτός τότε, δεν έπαιζε.  

Ερ.  Απλά βαστούσε τη λύρα ας πούµε και…; 

Σ.Ν.  Όχι καθόλου, τίποτα. 

Ερ.  Α καθόλου, τίποτα;  

Σ.Ν.  Ε αφού ήταν, σου λέω, σε ένα, να έτσι ήταν διπλωµένος… 

Ερ.  ∆ιπλωµένος… 

Σ.Ν. Ε, µια ετοιµασά, ας πούµε.  

Ερ. Τον Φουσταλιέρη τον έχετε γνωρίσει;  

Σ.Ν.  Όχι, ούτε τον Φουσταλιέρη.  

Ερ.  Την Λαυρεντία την είχατε δει να τραγουδάει;  

Σ.Ν.  Όχι.  

Ερ.  Γυναίκα που να παίζει λύρα εδώ στο νοµό Ρεθύµνης, υπάρχει;  

Σ.Ν.  Αν εξαιρέσεις την Τασούλα, α, είναι κι η ∆ασκαλοµαρκάκη αλλά αυτή 

είναι… 

Ερ.  Λαούτο παίζει αυτή.  

Ερ.  Και λύρα παίζει.  

Ερ.  Είναι κι άλλη κοπέλα; 

Σ.Ν.  Κι η Ταγάκη. Μυλοποταµίτισα είναι.  

Ερ.  Το όνοµά της;  

Σ.Ν.  Γωγώ, Γεωργία. Και η Τασούλα, η Τασούλα τώρα… που η µάνα της βέβαια 

είναι από δω απ’ τ’ Αµάρι, ο πατέρας της δεν είναι Κρητικός. Tην Τασούλα 

την είχε συγκεκριµένα το… το Star. 

Ερ.  Την Τασούλα; 

Σ.Ν.  Την Τασούλα.  

Ερ.  Άρα είναι στην Αθήνα. 
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Σ.Ν.  Στην εκποµπή που παρουσιάζει η… πώς την λένε, η Λαµπίρη.  

Ερ.  Α.  

Σ.Ν.  Τα µεσηµέρια, απ’ τις δυο η ώρα µέχρι τις τεσσερσήµισι. Σε µια φάση µε 

φώναζε ο γιος µου, µου λέει «µπαµπά άνοιξε την τηλεόραση να δεις τη…, να 

δεις την Τασούλα στο τάδε κανάλι».  

Ερ.  Κύριε Νίκο ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλµατος;  

Σ.Ν.  Πολλές. Πολλές.  

Ερ.  Υπήρξανε περιπτώσεις που είπατε… που µετανιώσατε, που είστε λυράρης;  

Σ.Ν.  Σε φασαρίες.  

Ερ.  Όταν λες φασαρίες;  

Σ.Ν.  Και στις µπαλωθιές, µον’ ευτυχώς τώρα τις έχουν σταµατήσει. 

Ερ.  Υπήρξαν φορές που κινδυνέψατε δηλαδή;  

Σ.Ν.  Ε ναι, όταν βλέπεις τον άλλο και είναι πιωµένος και έρχεται µπροστά σου 

και βγάζει το πιστόλι ας πούµε, ξέρεις τώρα πώς θα το χειριστεί αφού είναι 

πιωµένος; Ότι δεν ξέρει να το χειρίζεται, τι; Παλιά, επαίζανε σε γάµους 

µπαλωθιές, αλλά πώς τις παίζανε; Την ώρα που θε’ να φύγει ο γαµπρός απ’ 

το σπίτι του, να τόνε πάρουνε τώρα να τόνε πάνε στην εκκλησιά θα βγει, 

θα βγάλουνε ένα 3 δυο πιστόλια, θα παίξουνε µια γεµιστήρα και τελείωναν 

οι σφαίρες και…, στα Λιβάδια γινόταν αυτό, την ώρα που ήθελε να βγει από 

την εκκλησιά να χορέψει το χορό τση νύφης που λέµενε, άντε να παίξουνε 

άλλη µια φορά, ένα 3 δυο πιστόλια και τελείωνε. Ενώ τώρα απ’ το ‘80 κι 

ύστερα, το πήραν στο καλαµπούρι ας πούµε και ο πιο άσχετος… πήγα µια 

φορά σ’ έναν γάµο κι έχει πάρει ένας ένα πιστόλι και λέει του διπλανού 

του, λέει «ρε συ πώς γεµίζει το πιστόλι; Γέµισε µου το γιατί δεν ξέρω να το 

γεµίσω». Άντε τώρα να παίξει αυτός ο άνθρωπος, να πιει κάνα δυο 

κρασάκια και ν’ αρχίσει να παίζει µπαλωθιές. ∆εν είναι επικίνδυνο να σε 

σκοτώσει;  

Ερ.  Σας έχουν σηµαδέψει έτσι ποτέ;  

Σ.Ν.  ∆εν έτυχε, δεν έτυχε.  

Ερ.  Άλλη δυσκολία; Που να είπατε, τι θέλω εγώ και είµαι λυράρης; Αλλά να 

το είπατε σοβαρά όχι έτσι αστεία.  
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Σ.Ν.  Ε, ναι. Άλλες φορές από, από µεθυσµένους, που σε ταλαιπωρούνε στο 

πάλκο, που αυτό και σου παίρνουν το µικρόφωνο για να τραγουδήξουν και 

τώρα τελευταία δηλαδή την έχουν βγάλει κι αυτή τη µόδα. Και βλέπεις 

αααπ! Και σιµώνουνε κι αγκαλιάζουνε, αγκαλιάζουνε εκεί πέρα δέκα άτοµα 

και κλείνουνε το πάλκο και παίρνουνε τα µικρόφωνα των καλλιτεχνών και 

εγώ έχω παρεξηγηθεί δυο 3 τρεις φορές. Πάνε να κατεβάσουν το µικρόφωνο; 

«Άσε το µικρόφωνο κει παέ, το µικρόφωνο είναι για µένα». Αν θες να 

τραγουδήσεις πήγαινε να βρεις µικρόφωνο να τραγουδήσεις. ∆ηλαδή 

πολλές φορές, καταρριέσαι τη στιγµή που… Γιατί, ενώ παλιά σεβόταν τους 

καλλιτέχνες, τους σεβόταν. Θυµάµαι µια φορά και είχε πάει ο Μουντάκης 

σ’ ένα χωριό, δεν θυµάµαι το χωριό και του ‘χανε κάνει αψίδα, µε δάφνες 

και µ’ ιτιές. Σεβότανε, τα παλιά χρόνια σεβότανε τους καλλιτέχνες, τους 

σεβότανε ας πούµε ο κόσµος, τους πρόσεχε. Ε τώρα η νεολαία, αλλά δεν 

φταίνε κι ο κόσµος, πάλι εµείς φταίµε γιατί δίνουµε τα δικαιώµατα στη 

νεολαία τη σηµερινή να φέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Κι ειδικά στα χωριά 

τα δικά µας. Γιατί πίνουνε δυο 3 τρία και µετά σου λέει µπα… τους 

προκαλεί βέβαια κι ο καλλιτέχνης. Τους προκαλεί.  

Ερ.  Να ρωτήσω κάτι όσον αφορά το παρελθόν στο χορό πάνω. 

Σ.Ν.  Ναι. 

Ερ.  Όταν σας παράγγελνε µια παρέα χορό, η σύσταση της παρέας ποια ήταν; 

Ήτανε… πόσα άτοµα σηκωνόντουσαν;  

Σ.Ν.  Ε, ανάλογα την παρέα. Μπορεί να ήτανε η παρέα, µπορεί να ήτανε και τρία 

άτοµα, µπορεί να ’ταν και δεκαπέντε.  

Ερ.  Και πάντα µπροστά ποιος έβγαινε; 

Σ.Ν.  Όποιος… 

Ερ.  Εννοώ, άντρας; 

Σ.Ν.  Άντρας. Ε, καµιά φορά άµα η γυναίκα χόρευε καλά, εβάνανε και την 

γυναίκα µπροστά. Άµα χόρευε καλά. 

Ερ.  Είχα ακούσει σε µία άλλη περιοχή ότι σηκωνόταν ένας άντρας πάντα µε 

δύο γυναίκες από πίσω. Αυτό ίσχυε σ’ εσάς; 
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Σ.Ν.  Αυτό παλιά, παλιά γινότανε στα Χανιά. Εσήκωνε… µπορεί να σηκώσει 

δεκαπέντε γυναίκες ένας άντρας. Και τη χόρευε µια 3 µια. Να της κάνει τον 

κύκλο, να την διώξει να πάει πίσω, να πιάσει την άλλη.  

Ερ.  Μπροστά τώρα η κάθε γυναίκα;  

Σ.Ν.  Ναι. 

Ερ.  Ή δεύτερη πάντα;  

Σ.Ν.  Σηκωνότανε δεκαπέντε γυναίκες σ’ ένα κύκλο, ο άντρας µπροστά, αυτός 

έσερνε το χορό. Θε’ να κάνει ένα κύκλο και να πει της γυναίκας πήγαινε 

πίσω να πιάσεις την άλλη, µέχρι να τις χορέψει και τις δεκαπέντε. Αν 

ήθελε να σταµατήσουν τα όργανα δηµιουργούντανε φασαρία.  

Ερ.  Στα µέρη σας από κει;  

Σ.Ν.  Σε µας όχι. Αυτό που σου λέω γινόταν στα Χανιά.  

Ερ.  Στα µέρη σας πώς ήταν; Μπορεί να ‘ταν και δύο άντρες… 

Σ.Ν.  Ε εµάς στα µέρη µας σηκώνονταν η παρέα όλοι µαζί.  

Π.Μ.  Όχι, κι ακόµη γίνεται στα Χανιά, µπορεί να χορέψουν όλοι µαζί. 

Ανεξάρτητα αν είναι γυναίκα ή άντρας.  

Ερ.  Στα Χανιά; 

Σ.Ν.  Ναι, ναι. 

Ερ.  Ξέρω εγώ να πιάσεις µπροστά… 

Ερ.  Εγώ λέω για να είναι δύο άντρες πρώτος δεύτερος το βλέπατε;  

Σ.Ν.  Συχνά διότι όταν χορεύει ο πρώτος, θέλει τον δεύτερο να τόνε κρατεί καλά.  

Ερ.  Ναι, ναι. Πιο παλιά λέω. Που δεν κάνανε έτσι πολλά πηδήµατα ή… 

Σ.Ν.  Και πιο παλιά, και πιο παλιά.  

Ερ.  Και πιο παλιά. 

Σ.Ν.  Ναι, και πιο παλιά.  

Ερ.  Στο Μυλοπόταµο ο σκοπός του Κλείδονα υπήρχε; Την εποχή που ήσασταν 

είκοσι χρονών, πριν φύγετε. 

Σ.Ν.  Εκάνανε κλήδονα θυµάµαι και κάνανε κλήδονα ας πούµενε αλλά χωρίς 

όργανα. Χωρίς όργανα. 

Ερ.  Χωρίς τραγούδια, χωρίς τίποτα;  

Σ.Ν.  Απλώς λέγανε τις µαντινάδες, ήταν µαζεµένοι ας πούµενε δεκαπέντε, 

είκοσι, τριάντα άτοµα, όλο το χωριό κι είχανε βάλει µέσα σ’ ένα σκαµνί 
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οτιδήποτε, αχλάδια, ε, ντοµάτες, αγγούρια ό,τι θες εβάναν µέσα και 

γράφανε… ήλεγες τη µαντινάδα εσύ, τακ να βουτήξει τη χέρα του ένας να 

βγάλει το αχλάδι και τη µαντινάδα που ήλεγες εσύ είχε γραµµένα τα 

ονόµατα, απάνω στα φρούτα ή ξέρω ‘γω… 

Ερ.  Και την τραγουδούσαν την µαντινάδα αυτή ή…; 

Σ.Ν.  Κουβεντιαστά την λέγανε. 

Ερ.  Κάλαντα του Λαζάρου;  

Σ.Ν.  Του Λαζάρου; Εγώ κάλαντα µόνο τη Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα και 

τα Φώτα.  

Ερ.  Κάνα µοιρολόι της Παναγίας;  

Σ.Ν.  Όχι. Τέτοια δεν είχαµε.  

Ερ.  Λαζώτης;  

Σ.Ν.  Αυτοί οι χοροί υπήρχανε παλιά, βέβαια, ο πατέρας µου σαν παλιός λυράρης 

τους έπαιζε κι ο Συγλέτος που σας είπα προηγουµένως που είναι απ’ τον 

ΑTµωνα, κι αυτός τους έπαιζε αυτούς τους χορούς. Αλλά δεν βρέθηκε 

κάποιος να τους γράψει σ’ ένα κασετόφωνο, να υπάρχουν ακόµη. Και πώς 

τον λέγαν µωρέ τον… τον Μουντάκη τον χωριανό; Παλιός λυράρης κι αυτός 

κι από ‘κει ο Μουντάκης επήρενε πολλά στοιχεία. Ο Καφάτος. Κι ο 

Καφάτος τους έπαιζε αυτούς τους χορούς απ’ ό,τι θυµάµαι εγώ ας πούµε κι 

απ’ ό,τι έχω ακούσει.  

Ερ.  Τριζάλη; Το ίδιο;  

Σ.Ν.  Κι αυτόν τόνε παίζαµε. 

Ερ.  Ζερβόδεξο;  

Σ.Ν.  Τριζάλης… ο τριζάλης ήταν το πλείστο δεν θυµάµαι τώρα… Αµαργιώτης ή 

Αηβασιλιώτης. Μάλλον αµαργιώτης ο τριζάλης είναι αµαργιώτης, στο 

Αµάρι τον επαίζανε αυτόν. Εγώ θυµάµαι απ’ τον πατέρα µου, τα 

τουρναράκια, το λαζέλικο, το πρινιανό. 

Ερ.  Α, είχαν πρινιανό. 

Σ.Ν.  Ναι.  

Ερ.  Αγκαλιαστό;  

Σ.Ν.  Ε, ο αγκαλιαστός τώρα ήτανε ο… 
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Ερ.  Στην Ιεράπετρα, από ‘κει στη Σητεία έχουνε έναν που έχει και ειδικά 

λόγια. 

Σ.Ν.  Α δεν ξέρω. 

Ερ.  Όχι. Μάλιστα. 

Σ.Ν.  Βέβαια µετά… εγώ απ’ ό,τι άκουγα, δηλαδή δεν είχα δει, µόνο το λαζέλικο 

είχα δει στο χωριό, κοπέλι που ήµουνα, τον έπαιζε ο πατέρας µου, τον 

χόρευαν.  

Ερ.  Πώς βλέπετε τώρα τα πράγµατα στη µουσική;  

Σ.Ν.  Εδά τα βλέπω άνω 3 κάτω.  

Ερ.  ∆ηλαδή;  

Σ.Ν.  Ε… 

Ερ.  Είναι κάτι που δεν σας αρέσει, που αν µπορούσατε θα το αλλάζατε; 

Σ.Ν.  Πολλά πράγµατα δεν µου αρέσουνε αλλά δεν µπορούµε να πούµε και 

τίποτα.  

Ερ.  ∆εν σας αρέσουν πράγµατα όσον αφορά τη συµπεριφορά των λυράρηδων, ας 

πούµε;  

Σ.Ν.  Α µπράβο! Ναι.  

Ερ.  … ή και όσον αφορά τη µουσική ή το στίχο;  

Σ.Ν.  Όχι. Ο στίχος είναι πάντα ο ίδιος και η µουσική, ανάλογα το πώς τη δίνεις 

στον κόσµο και πώς φέρεσαι στον κόσµο και τι… Γιατί ακούς ας πούµε, 

«εγώ δεν παίζω παράδοση», έχουν παρεξηγήσει τη λέξη παράδοση. Η 

παράδοση δεν είναι να παίζεις τα κοµµάτια του Καρεκλά ή του Ροδινού, ή 

του Μπαξεβάνη. Η παράδοση είναι ό,τι παίζεις να το παίζεις σεµνά και 

σωστά την ώρα που κάθεσαι στο πάλκο.  

Ερ.  Να σας πω όµως και κάτι; Στο Λυκαβηττό ας πούµε προχθές είχε µια 

συναυλία και σε κάποιο σηµείο άκουσα τόσα καλαµατιανά και τσιφτετέλια 

και λέω µα καλά ήρθα σε συναυλία κρητικής παραδοσιακής µουσικής; 

Γιατί ο καθένας έπαιζε το τραγούδι του και έκανε ας πούµε εφτά 3 οχτώ 

τραγούδια να ακούσω ένα συρτό ή µια κοντυλιά.  

Σ.Ν.  Εγώ δεν την είδα τη συναυλία αυτή… 

Ερ.  ∆εν λέω ότι είναι κακό, απλά αυτό δεν έχει σχέση δηλαδή ο σκοπός που θα 

παίξεις να είναι λίγο… 
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Σ.Ν.  Κοίταξε να δεις. Στην παράδοση, στην παράδοση υπήρχανε και τα 

καλαµατιανά, υπήρχανε και όλοι οι µουσικοί… 

Ερ.  Ο πατέρας σας ας πούµε, έπαιζε καλαµατιανά; 

Σ.Ν.  Πώς δεν έπαιζε; 

Ερ.  Τσάµικα;  

Σ.Ν.  Όχι. 

Ερ.  Όχι.  

Σ.Ν.  Τσάµικα δεν… γιατί δεν ήξερε να τα παίξει, αλλά κι αυτά είναι 

παραδοσιακά. Είπαµε έχουµε παρεξηγήσει τη λέξη παράδοση. 

Ερ.  Ναι, αυτό λίγο, τη γνώµη σας.  

Σ.Ν.  Όλα αυτά τα κοµµάτια είναι παραδοσιακά.  

Ερ.  Ναι, εντάξει αλλά δεν είναι κρητικά τα τσάµικα.  

Σ.Ν.  Όχι, αρκεί, αρκεί να τα παίξεις σωστά και σεµνά. Αυτή είναι η παράδοση η 

δικιά µας, να βγεις στο πάλκο να παίξεις ό,τι όργανο παίζεις, είτε λαγούτο 

παίζεις, είτε µαντολίνο παίζεις, είτε λύρα παίζεις, να παίξεις, να παίξεις 

σεµνά κι ωραία. Να µην κάνεις αυτά που κάνουν σήµερο. 

Ερ.  Εννοείτε περισσότερο από τεχνικής πλευράς, από τον τρόπο παιξίµατος;  

Σ.Ν.  Απ’ τον τρόπο παιξίµατος και απ’ τη συµπεριφορά του καλλιτέχνη επάνω 

στο πάλκο… α, ου! Και να γαβγίζει και να φωνάζει. Αυτή για µένα δεν είναι 

παράδοση. Παράδοση είναι… να παίξεις κοµµάτια, να παίξεις κοµµάτια 

καινούρια δικά σου, δικά σου, αλλά να αποδώσεις και να τα παίξεις στον 

κόσµο, όµορφα, σεµνά κι ωραία. Όχι να λες, «µωρέ πάµε να σπάσουµε ωρέ 

και ου…» και να γαβγίζεις και να φωνάζεις. Για µένα αυτή δεν είναι 

παράδοση. Για µένα. Τώρα το πώς θα βάλει την κιθάρα, που βάζουνε τώρα 

τελευταία γιατί παλιά δεν βάζανε κιθάρα, το µαντολίνο, το µαντολίνο ήταν 

στην αφάνεια, δεν θα το άκουγες το µαντολίνο εκτός αν τ’ ακούς σε καµιά 

παρέα, καµιά φορά. Το µαντολίνο εγώ το ‘βαλα σε δισκογραφία. Κι από ‘κει 

και πέρα όλοι αρχίξανε µετά και το βάζουν. Εγώ το ‘βαλα το ‘75. Εγώ δεν 

είχα ακούσει µαντολίνο στη δισκογραφία, εγώ το ‘βαλα.  

Ερ.  Πόσους δίσκους έχεις γράψει; 

Σ.Ν.  Ε, δεν θα ’ναι καµιά δεκαριά;  

Ερ.  Μεγάλοι δίσκοι, εννοείς; 
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Σ.Ν.  Ε… κι όταν εξεκίνησα είχα γράψει δυο µικρούς. 

Ερ.  Και ποιο είναι το αγαπηµένο σου κοµµάτι; Φαντάζοµαι η Ροδαριά; 

Σ.Ν.  Όλα. Ε αυτό που µε… µε ξεπέταξε.  

Ερ.  Υπάρχει κάποιο άλλο που σου αρέσει καλύτερα έτσι κατά βάθος; Πέρα απ’ 

αυτό που σε βοήθησε και… 

Σ.Ν.  Ναι, πώς δεν υπάρχουν;  

Ερ.  Ποιο; Ποιο είναι αυτό; Θα διάλεγες κάποιο;  

Σ.Ν.  Παράδειγµα ένα κοµµάτι που το ‘χω γράψει τώρα, µε το Μιχάλη το ‘χουµε 

γράψει. 

Ερ.  Πώς λέγεται;  

Σ.Ν.  «Φτερά δεν έχω µα ψηλά η αγάπη σου µε βγάνει». 

Ερ.  Όταν λέτε µε το Μιχάλη; Έχετε βγάλει µαντινάδες; Με τον Μιχάλη τον 

Πετσάκη. 

Π.Μ.  Έχουµε ηχογραφήσει µαζί το τραγούδι.  

Ερ.  Αλλά είναι δικό σας. Μουσική και στίχοι;  

Σ.Ν.  Οι στίχοι δεν είναι όλοι δικοί µου. Έχω πάρει κι απ’ τη… µια κοπελιά απ’ 

το Ηράκλειο, Σπαντιδάκη λέγεται.  

Ερ.  Μαρία; 

Σ.Ν.  Ναι.  

Π.Μ.  ∆έσποινα, ∆έσποινα.  

Ερ.  Α, ∆έσποινα;  

Σ.Ν.  Η ∆έσποινα, που λέω κι εγώ Μαρία, ∆έσποινα.  

Ερ.  Ευχαριστούµε πάρα πολύ κύριε Σωπασή. 

Ερ.  Ευχαριστούµε πάρα πολύ! 

Σ.Ν.  Λοιπόν κι εγώ ευχαριστώ και να ‘µαστε καλά, να γλεντούµε… 

Ερ.  Κι εσύ να προσφέρεις αυτά που προσφέρεις.  

Σ.Ν. … Αλλά παραδοσιακά. 
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