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Συνέντευξη µε τον κ. Παπαλεξάκη Γεώργιο (Π.Γ.) και τον κ. Παπαλεξάκη 

Νικόλαο (Π.Ν.) 

Κρήτη, Ν. Ρεθύµνης, Ρέθυµνο, Οργανοποιείο κ. Παπαλεξάκη 

13 Ιουνίου 2005 

 

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: 

Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Περπιράκη Ελένη 

 

Ερ.  Είµαστε σήµερα στο οργανοποιείο του κυρίου Παπαλεξάκη Γεωργίου και 

έχουµε κοντά µας τον κύριο Παπαλεξάκη Γεώργιο και τον γιο του τον 

κύριο Νίκο που είναι οργανοποιοί, τον κύριο Νικολή, και έχουµε την τιµή 

και τη χαρά να είµαστε στο οργανοποιείο τους µε την Ελένη την 

Περπιράκη και να τους παίρνουµε συνέντευξη για τη ζωή και το έργο τους. 

Και να µας πείτε κύριε Παπαλεξάκη πώς ξεκινήσατε να φτιάχνετε όργανα; 

Παίζατε κάποιο όργανο ο ίδιος; 

Π.Γ.  Λοιπόν, λύρα παίζω και λύρα φτιάχνω. Βέβαια, ασχολούµαι και µε άλλα 

όργανα αλλά κυρίως η λύρα είναι εκείνο εκεί που ασχολούµαι. Τώρα από 

πότε άρχισα να φτιάχνω αν το πάρουµε το πράγµα έτσι κάπως ως προς την 

θεωρία, για να το πω έτσι, λύρες φτιάχνω απ’ όταν ήµουνα πέντε χρονών 

παιδί.  

Ερ. Έτσι, ε; 

Π.Γ. ∆ηλαδή µε τι τρόπο τώρα; Εκάναµε εκεί πέρα στο χωριό µια λύρα, εντελώς 

βέβαια απλή, έβρισκα ένα ξύλο, έβαζα τρεις µπρόκες απάνω, έβρισκα 

κάποιες χορδές και τις κάρφωνα από τη µια µεριά µέχρι την άλλη και 

φτιάναµε εκεί πέρα κάτι δοξάρια και υποτίθεται ότι τέλος πάντων κάναµε 

ένα γλέντι εκεί πέρα µαζί µε άλλο κάποιο γείτονα  που έπαιζε το 

λαούτο. ∆ηλαδή άµα το καλοσκεφτείς γιατί τώρα αυτό που σας λέω δεν το 

έχω πει ποτέ ακόµα, αλλά επειδή έχει µπει τώρα µέσα στο µυαλό µου και 

επειδή µου κάνουν συνέχεια αυτήν την ερώτηση από πότε έχεις φτιάξει, 

δηλαδή στη θεωρία είµαι από πέντε χρονών κατασκευαστής, διότι υπήρχε 

µέσα στο µυαλό µου αυτή η δηµιουργία. 

Ερ.  Είχατε δει κανέναν;  
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Π.Γ.  Όχι, µόνος µου. Είχαµε βρει ένα ξύλο που έµοιαζε µε λύρα και είχαµε βάλει 

τις τρεις µπρόκες κάτω για να βάλουµε τις τρεις χορδές. Από τη πάνω 

µεριά βάζαµε εκεί πέρα κάτι άλλα, πιο χοντρές µπρόκες, για να στρίβουν 

απάνω κι αυτά και φτιάχναµε µια λύρα. Και όταν λέµε λύρα εντάξει, στην 

όψη γιατί για να ‘παιζε αυτό το πράγµα δεν έπαιζε, αλλά η σκέψη από τότε 

υπήρχε ως προς την κατασκευή.  

Ερ. Για χορδές τι βάζατε; Για χορδές;  

Π.Γ.  Κάτι σύρµατα ψιλά, κάτι πιο χοντρά, κάτι τέτοια πράγµατα. 

Ερ.  Έπαιζε η λύρα;  

Π.Γ. Όχι, δεν έπαιζε. 

Ερ. Έκανε ντιν, ντιν; 

Π.Γ.  Όχι, έκανε, αλλά δεν έπαιζε. Ύστερα τα δοξάρια και αυτά πού να βρεις να 

βάλεις τρίχες και ξέρω ‘γω κι αυτά αλλά… 

Ερ.  Πρώτα φτιάξατε λύρα και µετά πιάσατε όργανο λύρα να µαθαίνετε;  

Π.Γ.  Ναι, λοιπόν. Πράγµατι, πρώτα εξεκίνησα λίγο και έπαιζα και συγχρόνως 

µ’ αυτό εξεκίνησα κι έφτιαχνα κιόλα. 

Ερ.  Ο παππούς σας είπατε πριν ότι…; 

Π.Γ.  Ο πατέρας µου, ναι, ο πατέρας µου.  

Ερ.  Είχατε µια επαφή; 

Π.Γ.  Ξέρω ότι είχε φτιάξει και σε λυράρηδες λύρα. ∆ηλαδή ένας Φυσάκης που 

έπαιζε παλιά στο ράδιο στην Αθήνα κι εδώ πέρα ξέρεις τότε στα Χανιά που 

πηγαίνανε και παίζανε λυράρηδες για να κάνουνε κάποια εκποµπή, µου ‘χε 

πει ο πατέρας µου και ο ίδιος ο λυράρης αυτός ο Φυσάκης ότι του ‘χε 

φτιάξει ο πατέρας µου λύρα. 

Ερ.  Πού; Στο σπίτι τις κατασκεύαζε;  

Π.Γ.  Στο σπίτι, τότε δεν υπήρχανε… Είχε εκεί πέρα ένα σκεπάρνι, ένα µαχαίρι 

κι ασχολιούταν µε την κατασκευή. 

Ερ.  Να πούµε ότι κατάγεστε απ’ το Ατσιπόπουλο και ο πατέρας σας η 

καταγωγή του και η µητέρα σας από εκεί.  

Π.Γ.  Απ’ το Ατσιπόπουλο κι αυτοί, ναι. 

Ερ.  Εκεί υπήρχε κάποιος οργανοπαίχτης που ακούγατε µικρός;  

Π.Γ.  Ναι, υπήρχαν οργανοπαίχτες. Υπήρχε ένας Σικάκης ο οποίος… 
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Ερ.  Το µικρό του;  

Π.Γ.  Ο Σικάκης, τώρα το µικρό του θα σε γελάσω τώρα. Αυτή τη στιγµή δεν το 

θυµάµαι το µικρό του. Αλλά τόνε θυµάµαι σαν να τον βλέπω τώρα 

µπροστά στην πόρτα, γέρος τώρα ογδόντα χρονών πέθανε, εγώ ήµουν 

παιδάκι τριών χρονών τότε τεσσάρων. 

Ερ.  Σαν να τον βλέπατε τώρα στην πόρτα κι έπαιζε τη λύρα. 

Π.Γ.  Μιλάµε τώρα για το ‘53, ‘52 κι έπαιζε τη λύρα. Μετά ήταν ένας άλλος ο 

Παπατζανής ο Σοφοκλής.  

Ερ.  Αυτός ο πρώτος έπαιζε επαγγελµατικά; Έβγαζε γλέντια σε καφενεία και 

τέτοια;  

Π.Γ.  Ε… ∆εν τόνε θυµάµαι και δεν µπορώ να σου πω αλλά ο άλλος ο δεύτερος ο 

Παπατζανής ο Σοφοκλής ήταν επαγγελµατίας. ∆ηλαδή είχε και λαουτιέρη 

και παίζανε στα µαγαζιά. Πηγαίνανε σε γλέντια εκεί πέρα, της Παναγίας 

παίζανε στο χωριό. Ήταν… Τον θυµάµαι σε γλέντι κανονικό. 

Ερ.  Ο πατέρας σας έπαιζε λύρα;  

Π.Γ.  Έπαιζε ερασιτεχνικά και µέχρι δηλαδή πριν πεθάνει, καµιά φορά που 

ήθελα να τελειώσω εγώ καµιά, την έπιανε έτσι στα χέρια του και 

ψιλοέπαιζε.  

Ερ.  Είχε γνωρίσει κανέναν από αυτούς τους παλιούς; Ας πούµε τον 

Φουσταλιέρη;  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις, ερχότανε τότε στο Ατσιπόπουλο όλοι αυτοί, δηλαδή ο 

Φουσταλιέρης, ο Μουντάκης που ήτανε ας το πούµε από τους παλιούς, ο 

Τερζηδογιάννης ο οποίος πέθανε πριν κάνα δυο χρόνια και ήµαστε και 

συγγενείς και έπαιζε και πολύ καλή λύρα. Μ’ αυτούς έκανε παρέα.  

Ερ. Ο Τερζηδογιάννης από πού ήτανε; 

Π.Γ. Ο Τερζηδογιάννης ήτονε η µάνα του ήταν από το Ατσιπόπουλο και 

ήµαστε συγγενείς. Ήταν Σταυρουλάκη το γένος, αν θυµάµαι καλά.  

Ερ.  Αυτός ερχότανε και έπαιζε µε ένα λαούτο;  

Π.Γ.  Με ένα συνήθως παίζανε. Ναι. 

Ερ.  Ο πατέρας σας όταν λέµε ότι έπαιζε ερασιτεχνικά, δηλαδή; Σε παρέες;  

Π.Γ.  Ε, εντάξει εκεί στο σπίτι αν καµιά φορά ξέρω ‘γω και αυτά. Και σου λέω 

δεν είχε φτιάξει λύρα δική του, είχε φτιάξει κάνα δυο λύρες και τις είχε 
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δοµένες, δεν… Απλώς τύχαινε κάποια στιγµή να παίζει κάποιος άλλος, 

µπορούσε να παίξει και αυτός κανένα κοµµάτι. ∆εν ήταν δηλαδή… 

Ασχολιόταν µε τη γεωργία πιο πολύ.  

Ερ.  Με τον Μπαξεβάνη; Τον είχε συναντήσει;  

Π.Γ.  Ο Μπαξεβάνης ήτανε… δεν ξέρω τώρα, βέβαια κοντοχωριανός ήταν από τα 

Μετόχια και πιστεύω ότι σίγουρα είχανε ας πούµε κάποια σχέση, αλλά δεν 

έτυχε να το ‘χω κουβεντιάσει για να σου πω ας πούµε σίγουρα. 

Ερ.  Εσείς τη Λαυρεντία την είχατε ακούσει να τραγουδά; 

Π.Γ.  ∆εν το θυµάµαι τώρα αυτό, δεν τη θυµάµαι παρά µόνο από δίσκους. ∆εν 

ξέρω και πότε πέθανε αυτή η Λαυρεντία. 

Ερ.  Ζει ακόµα. 

Π.Γ.  Α, ζει η Λαυρεντία, µπράβο. Γιατί νοµίζω την είχε κάποια στιγµή η 

τηλεόραση, κάτι θυµάµαι τώρα αλλά δεν… µπράβο.  

Ερ.  Κι έτσι σε κάποια στιγµή εσείς πότε νιώθετε ότι είστε ας πούµε, ότι πιάνει 

το χέρι σας; Πότε καταλαβαίνετε τον εαυτό σας ότι µπορεί να γίνει 

οργανοποιός; Σε ποια ηλικία;  

Π.Γ.  Ακόµη δεν το ‘χω καταλάβει. 

Ερ.  Έτσι, ε; Γιατί αυτό; Πάντα µαθαίνει κανείς απ’ την τέχνη του;  

Π.Γ.  Ου… Αυτό είναι ατελείωτο. 

Ερ.  Ναι, αλλά τα πρώτα όργανα δηλαδή… φτιάξατε την πρώτη λύρα, βάλατε 

τις βίδες, τις πρόκες. 

Π.Γ.  Ναι, να σου πω κάτι, γιατί έφτιαξα την πρώτη λύρα ας το πούµε βέβαια, να 

παίζει. Ας το πούµε έτσι.  

Ερ.  Ή να βγάζει κάποιο ήχο. 

Π.Γ.  Με το που έφτιαξα την πρώτη λύρα… τη δοκιµάσαµε. 

Ερ.  Σε ποια ηλικία έγινε αυτό, κάνατε ένα όργανο που να παίζει; 

Π.Γ.  Εκεί γύρω στα πόσο τώρα; Στα είκοσι πέντε, στα είκοσι, κάπου εκεί.  

Ερ.  Εσείς από τα πέντε που είπατε, που βγάλατε αυτό το ντιν, ντιν µέχρι τα 

είκοσι πέντε κάνατε άλλους πειραµατισµούς µε άλλα όργανα;  

Π.Γ.  Τότε, κοίταξε να δεις. Πήγαινα στο γυµνάσιο, µετά πήγα στην Αθήνα, 

στην άλλη σχολή, δηλαδή δεν είχα… ήτανε κάτι κενό, δηλαδή ήτανε µεν το 

πρώτο για να κάνουµε υποτίθεται κάποια γλέντια κι αυτά στο χωριό 
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παιδάκια πέντε E έξι χρονών και δέκα, αλλά µετά που έφυγα κι ανέβηκα 

στην Αθήνα, σταµατήσανε όλα. 

Ερ.  Ο πατέρας σας όταν σας είδε να φτιάχνετε αυτό το όργανο, ας πούµε, το 

πρώτο, το αυτοσχέδιο… 

Π.Γ.  Ναι, ο πατέρας µου, ε, καλά εντάξει. Τώρα µικρά παιδιά.  

Ερ.  …∆εν έδωσε πολύ σηµασία; 

Π.Γ.  Τότε αυτοί είχανε άλλα προβλήµατα και άλλα τρεξίµατα. Κουρασµένοι από 

το πρωί µέχρι το βράδυ στα χωράφια, εντάξει.  

Ερ.  Ο πατέρας σας τι όργανα έφτιαχνε; 

Π.Γ.  Λύρες έφτιαχνε. Λύρες. 

Ερ.  Λαούτα;  

Π.Γ.  Όχι. 

Ερ.  Μαντολίνα; 

Π.Γ.  Μόνο µε λύρα είχε ασχοληθεί, µόνο µε λύρα και θυµάµαι ότι και την 

πρώτη λύρα που έφταξα εγώ, του είπα «πού θα βρω κάνα ξύλο» και µου 

λέει «είναι στο Μετόχι απάνω, µια καρυδιά, άµε να την πάρεις και άµα σου 

κάνει παρ’ τη να τήνε κόψεις να κάνεις και…». Το πρώτο ξύλο ήταν αυτό. 

Ερ.  Και από εκεί και πέρα; Από τα είκοσι πέντε και µετά; Ξεκινήσατε πιο 

συστηµατικά; 

Π.Γ.  Έφτιαχνα µια λύρα, την έδινα, µετά λέω να φτιάξω και καµιά άλλη και 

ξέρω ‘γω κι από εκεί ξεκίνησα, κάπως έτσι. Η µία έγινε δύο, οι δύο τρεις 

και από εκεί βέβαια σιγά E σιγά ξεκίνησε κάποια τέτοια ιστορία. 

Ερ.  Σε ποια ηλικία έτσι ανοίγετε το οργανοποιείο εδώ; Ή αρχίζετε να δίνετε 

λύρες;  

Π.Γ.  ∆ίνω λύρες από… πόσων χρονών να σου πω τώρα; 

Ερ.  Από τριάντα χρονών, ας πούµε;  

Π.Γ.  Από πριν το ‘80, πριν το ‘80. Και βέβαια δούλευα στο Ατσιπόπουλο τότε 

εκεί, εντάξει, το ξέρανε ορισµένοι, ο ένας µε τον άλλον… 

Ερ.  Γνωριστήκατε.  

Π.Γ.  Ερχόταν από εκεί πέρα. Εδώ πέρα το µαγαζί άνοιξε, όταν το έκλεισε ο 

Σταγάκης που το άφησε, το πήρα εγώ µετά και συνέχισα.  
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Ερ.  Στο χωριό υπήρχε κάποιος άλλος οργανοποιός εκτός από τον πατέρα σας 

εκείνη την εποχή; Παλιά; 

Π.Γ.  Όχι, στο χωριό δεν ασχολιόταν κανένας µε όργανα.  

Ερ.  Όχι. Κυρίως µόνο ο πατέρας σας κατασκεύαζε ό,τι κατασκεύαζε.  

Π.Γ.  Εντάξει, µα δεν µπορούµε να πούµε ότι ήταν τώρα κι ένας κατασκευαστής 

επειδή είχε φτιάξει κάποια όργανα. 

Π.Ν.  Ερασιτεχνικά. 

Π.Γ.  Απλώς ήταν εντάξει κάτι που… ίσως να υπάρχει από εκεί η φλέβα και ξέρω 

‘γω και υπάρχει η προέκταση σ’ εµένα.  

Ερ.  Ως εικόνα δηλαδή οργανοποιού είχατε τον πατέρα σας. ∆εν θυµάστε ως 

παιδάκι κάποιον άλλον; 

Π.Γ.  Θυµούµαι δηλαδή µια λύρα που είχε φτιάξει ας πούµε που ‘χε µια κεφαλή 

αλόγου και την εσυνεριζόµουν εγώ µε τον αδερφό µου και την είχαµε 

σπάσει πάνω στη σκάλα εκεί στο Μετόχι που µέναµε τα βράδια και ξέρω 

‘γω κι αυτά, και την είχαµε σπάσει πάνω στη σκάλα, δηλαδή την βλέπω 

τώρα, αυτή η κεφαλή του αλόγου δεν θα µου ξεφύγει ποτέ από το µυαλό 

µέσα. Κι γι’ αυτό που άρεσε και φτιάχνω και λύρες που έχουνε την κεφαλή 

του αλόγου. Κατάλαβες; Βέβαια. 

Ερ.  Το κύριο επάγγελµά σας; 

Π.Γ.  Το κύριο ήτανε στον Ο.Τ.Ε. το οποίο βέβαια σταµάτησα πριν δυο χρόνια. 

Ερ.  Παραιτηθήκατε δηλαδή; 

Π.Γ.  Όχι, κανονικά, έφυγα. Είχα τα χρόνια. 

Ερ.  Φύγατε µε σύνταξη; Νέος, νέος. Μάλιστα. 

Π.Γ.  Αλλά βέβαια αυτό δεν λέει για µένα τίποτα, γιατί εντάξει, στον Ο.Τ.Ε., 

µπορεί να δούλευα ξέρω ‘γω εφτά ώρες, τι δούλευα, από όξω για τις λύρες 

δούλευα όλη την ηµέρα τουλάχιστον δέκα ώρες. ∆ηλαδή όλες οι άλλες ώρες 

για µένα ήταν δουλειά πάνω στα όργανα. 

Ερ.  Στον πατέρα σας από ποιες περιοχές ερχόντουσαν να πάρουν όργανα;  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις, κατ’ αρχήν δεν πουλούσε. Αυτός έφτιαξε µερικές λύρες και 

τις έκανε δώρο σε ορισµένους φίλους που παίζανε και ξέρω ‘γω. 

Ερ.  Α, δεν πουλούσε;  
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Π.Γ.  ∆εν ήτανε δηλαδή επαγγελµατίας να πουλάει και ξέρω ‘γω και αυτά. Όχι. 

Είχε φτιάξει κάποια όργανα που τα ‘χε κάνει δώρο. Βέβαια.  

Ερ.  Και πότε αισθάνεστε ότι είστε οργανοποιός; Ότι πιάνει το χέρι σας, 

βγάζουν οι λύρες σας ήχο και µπορείτε αυτήν την τέχνη να την κάνετε και 

µαγαζί ή να την κάνετε µια δεύτερη ενασχόληση; 

Π.Γ.  Κοίτα να δεις, αυτό είναι πλέον, δηλαδή… Αυτή την αίσθηση και αυτήν 

την ικανότητα, σου την δίνουν οι άλλοι. ∆εν µπορείς δηλαδή µόνος σου να 

κρίνεις, διότι όταν δεν υπάρχει από τους άλλους η ανταπόκριση και το να 

πιάσουνε να δούνε τι κάνεις και ξέρω ‘γω, δεν µπορεί να υπάρξει και η 

ανάλογη… δηλαδή αυτό από τους άλλους εξαρτάται. 

Ερ.  ∆εν το διατύπωσα τότε σωστά. Πότε οι άλλοι κρίνανε… 

Π.Γ. Μπράβο. 

Ερ. … ότι ο Παπαλεξάκης ο Γιώργης µπορεί να κάνει αυτό το επάγγελµα ας 

πούµε;  

Π.Γ.  Εντάξει, εγώ φτιάχνω τώρα τριάντα χρόνια, λύρα δεν έχω στη µπάντα. 

Τώρα από εκεί και πέρα ας το κρίνει ο καθένας. 

Ερ.  Όχι, µιλάω χρονολογικά.  

Π.Γ. ∆εν ξέρω αν γίνοµαι κατανοητός. 

Ερ. Ναι, θέλω να µας πείτε µια χρονολογία περίπου. ∆ηλαδή π.χ. το ‘80, το 

‘70, το ‘50; 

Π.Γ.  Κοίτα, οι πρώτες µου λύρες, δεν µπορώ τώρα να πω ότι είναι λύρες όπως 

και τώρα, αλλά εν τοιαύτη περιπτώσει και τώρα που τις βλέπω, βλέπω ότι 

εντάξει, ήταν αρκετά καλές. 

Ερ.  Ναι, αλλά πότε;  

Π.Γ.  Εκεί, από τότε, ‘80, ‘81, ‘82.  

Ερ.  Τότε;  

Π.Γ.  Εντάξει.  

Ερ.  Περίπου είκοσι πέντε χρονών προηγουµένως είπατε.  

Π.Γ.  Λύρες δηλαδή που µου τις φέρνουν ακόµα εδώ τις βλέπω ότι εντάξει δεν 

έχουν βέβαια την καλαισθησία, την κεφαλή εκείνη εκεί την εξεζητηµένη 

και τη λεπτοµέρεια κι αυτά, αλλά στον ήχο, δεν ήταν άσχηµες. Κατάλαβες;  

Ερ.  Έχετε πόσα παιδιά; 
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Π.Γ.  ∆υο.  

Ερ.  ∆ύο αγόρια. Και ο άλλος ο γιος µαθαίνει;  

Π.Γ.  Και οι δυο. 

Ερ.  Και οι δυο. Ο Νικολής είναι πιο…, πώς να το πούµε, είναι πιο µέσα στην 

τέχνη; 

Π.Γ.  Ε, οπωσδήποτε, είναι και περισσότερα χρόνια. Ο άλλος τώρα είναι 

στρατιώτης ακόµα.  

Ερ.  Είναι µικρός.  

Π.Γ.  Βέβαια. Και µετά ο Νίκος είναι ότι παίζει κιόλας, αυτό είναι. Ο µικρός 

παίζει λαούτο βέβαια, αλλά για τη λύρα και γενικά όλα τα όργανα πρέπει 

να το παίζεις το όργανο. Άµα δεν το παίζεις δεν…  

(∆ιακοπή)  

Ερ.  Λέγαµε για τον Νικολή. 

Π.Γ.  Ε, εντάξει. Προχωράει σιγά E σιγά, έχει υποµονή µεγάλη, τώρα από εκεί 

και πέρα είναι θέµα χρόνου. Έχει µπει σε ένα καλό ας το πούµε δρόµο, 

φτιάχνει τις δικές του τις λύρες και σιγά E σιγά θα προχωρήσει και σε κάτι 

ακόµη πιο εξεζητηµένο και καλύτερο και αυτά.  

Ερ.  Ναι. Εσύ Νικολή πότε ξεκίνησες να ενδιαφέρεσαι γι’ αυτήν την τέχνη; 

Π.Ν.  Από τεσσάρων χρονών, τριών.  

Ερ.  Από µικρός δηλαδή έβλεπες τον πατέρα σου που έφτιαχνε…; 

Π.Ν.  Μ’ έπαιρνε µαζί του στη δουλειά.  

Ερ.  Και τον παρατηρούσες και τον χάζευες;  

Π.Ν.  Ναι, αµέ και πολλές φορές µου έδινε και δουλειά έτσι να κάνω, ας πούµε να 

την τρίψω έτσι λίγο – λίγο. Θυµάµαι. Το εργαστήριο πάνω στο 

Ατσιπόπουλο γιατί πριν έρθει σε αυτό το µαγαζί που είναι γύρω στα εφτά 

οχτώ χρόνια πες τώρα, παραπάνω, εννιά χρόνια κοντά, τη δουλειά πριν την 

έβγαζε στο χωριό επάνω που εκεί υπάρχει άλλο εργαστήριο βέβαια και 

µετά µεταφέρθηκε εδώ πέρα. Ωραία; Το οποίο εκεί πέρα δούλευα σιγά E 

σιγά, αλλά αν εντάξει σαν συνέχεια και επαγγελµατικά πλέον, έγινε µόλις 

τελείωσα από φαντάρος, δηλαδή από το ‘99. 

Ερ.  Είναι έξι χρόνια τώρα. 

Π.Ν.  Έξι χρόνια πάνε. Ναι, ναι. 
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Ερ.  Είναι δύσκολη η δουλειά του οργανοποιού; 

Π.Ν.  Ναι, είναι πάρα πολύ. Και αυτό που κάνεις δεν το πληρώνεσαι κατ’ αρχήν. 

Σηµαντικό. Όχι για το να κερδίζεις, να βγάζεις λεφτά αλλά το πώς… Εµένα 

µου αρέσει ένας άνθρωπος όταν εκτιµάει κατ’ αρχήν αυτό που κάνεις. Ό,τι 

δουλειά και να είναι αυτό, δεν µιλάµε συγκεκριµένα σαν οργανοποιός. 

Εντάξει, για την κατασκευή της λύρας.  

Ερ.  Όχι, µόνο σαν οργανοποιός. Αυτό να λέγεται. 

Π.Ν.  Να εκτιµάει ο καθένας αυτή τη δουλειά που κάνεις. Ε, κι εντάξει, αυτή τη 

στιγµή µπορεί να µπούνε πελάτες εδώ πέρα που να µην εκτιµάνε, ρε παιδί 

µου, να µην το θεωρούνε τόσο σηµαντικό, ίσως και οι τιµές να φαίνονται 

ας πούµε ακριβές πάνω στη λύρα κι αυτά, εντάξει αυτό είναι ένα άλλο 

θέµα.  

Ερ.  Λύρα πότε άρχισες να µαθαίνεις και πώς; 

Π.Ν.  Κοίτα, εγώ ξεκίνησα γενικότερα να µαθαίνω λύρα από δώδεκα χρονών, 

έντεκα, που τελείωσα την έκτη δηµοτικού.  

Ερ.  ∆εν είχες ξαναπιάσει µέχρι τότε; 

Π.Ν.  Όχι, όχι. 

Ερ.  Μόνο στο οργανοποιείο ό,τι έκανες.  

Π.Ν.  Ναι, ναι. Με πήγε ο πατέρας µου στον πρώτο µου δάσκαλο που ήτανε ο 

συγχωρεµένος ο Κώστας ο Μουντάκης και έκατσα ‘κει κι έκανα µάθηµα 

δύο χρόνια. 

Ερ.  Στο ωδείο του το Απολλώνιο; 

Π.Ν.  Εδώ κάτω, στο µιναρέ που ήτανε. Στο µιναρέ εκεί κάτω έκανε µάθηµα ο 

Μουντάκης. 

Ερ.  Είχε ωδείο εδώ;  

Π.Γ.  Ναι, είχε ωδείο. 

Ερ.  Όχι το ωδείο που είναι έξω. 

Π.Ν.  Όχι, αυτό το άνοιξε ο Μάνος πολύ πιο πριν. Ο Μουντάκης το είχε εδώ 

κάτω, στο µιναρέ στο οποίο παρέδιδε ο ίδιος µάθηµα δηλαδή. Έκανε 

µαθήµατα. 

Ερ.  Είχε δασκάλους εκεί στο Ωδείο που να διδάσκουν π.χ. λαούτο; 

Π.Ν.  Ναι, ήταν και για λαούτο.  
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Ερ.  Ποιος δίδασκε, θυµάσαι; 

Π.Ν.  Ο Μανιαδάκης ήταν. 

Ερ.  Ο Μανώλης;  

Π.Ν.  Ναι, ο Μανώλης, ναι.  

Ερ.  Και λύρα έκανε ο ίδιος ή είχε και κάποιον άλλον να διδάσκει;  

Π.Ν.  Όχι, ο ίδιος ο Μουντάκης. Ήταν και πολύ αυστηρός. 

Ερ.  Ποια χρονολογία πήγες;  

Π.Ν.  Ήταν πότε; ∆ώδεκα χρονών, ήταν πες, ‘90; Το ’90, ‘89. Εκεί. 

Ερ.  Πότε πέθανε ο Μουντάκης; Πότε πέθανε; 

Π.Γ.  ∆εν θυµάµαι κι εγώ τη χρονολογία, αλλά πάντως εσύ πόσα χρόνια 

πήγαινες εκεί; Μετά που σταµάτησες, κάπου εκεί.  

Π.Ν.  Το ‘93; 

Π.Γ.  Κάπου εκεί.  

Π.Ν.  ‘91, ‘92. Κάπου εκεί. 

Ερ.  Και το µάθηµα ήταν ατοµικό; Ήτανε οµαδικό;  

Π.Γ.  Όλοι µαζί ήταν, µα πήγαινα κι εγώ κάποια στιγµή και έπαιζα κι εγώ. 

Είχε πολλά παιδιά. Μας έβαζε και τραγουδούσαµε κιόλας. 

Π.Ν.  …Τα οποία τα έβαζε κατά σειρά ρε παιδί µου και έπαιζε. 

Π.Γ.  Το κάθε ένα έβαζε ένα κοµµάτι και το ‘παιζε. Μετά πήγαινε στο διπλανό, 

όλοι µαζί, έβαζε τον καθένα και τραγουδούσε ξεχωριστά αλλά ήτανε 

δάσκαλος.  

Π.Ν.  Ήταν ευχάριστο. 

Π.Γ.  Οµαδικά τώρα όλο αυτό; 

Π.Ν.  Ναι, οµαδικά. Κοίταξε, αυτό τώρα ήταν και καλό και κακό. Για µένα το 

περισσότερο είναι ο καθηγητής. Πρέπει να κάνει και ατοµικά σε ένα παιδί 

µάθηµα ώστε να τα καταλάβει καλύτερα, έτσι; Το καλό όµως από το 

οµαδικό που ήταν εκεί µέσα, ήταν ότι ήταν ευχάριστη κάπως η ώρα. 

∆ηλαδή δεν τη βαριόταν το παιδί. Εντάξει; Γιατί είναι µυστικό αυτό. Το να 

µάθει κανείς γενικότερα όργανα και συγκεκριµένα τη λύρα είναι πολύ 

δύσκολο. ∆ηλαδή πιστεύω ότι ο δάσκαλος πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικός ώστε να µην φανεί…, γενικότερα ξεκινάµε αν σου αρέσει και 

άµα αγαπάς αυτό που κάνεις. Η αρχή είναι αυτή. Λοιπόν, εγώ όµως 
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πιστεύω και στη συνέχεια. Ότι µπορεί να το αγαπάς και να σ’ αρέσει αυτό 

που κάνεις, αλλά µπορεί ορισµένα πράγµατα να µην το έχεις έµφυτο κατ’ 

αρχήν. Εντάξει, να µην είσαι ταλέντο συγκεκριµένα πάνω σε αυτό, οπότε 

το µυστικό είναι ο καθηγητής να µπορέσει έτσι να τον τραβήξει τον 

µαθητή στο να το… γιατί στη διάρκεια των µαθηµάτων υπάρχουν και 

κάποιες δυσκολίες, δεν είναι πάντα εύκολα να παίζει κανείς, το να παίζει 

κανείς. Έτσι δεν είναι; Και το καλό είναι ότι ήταν έτσι πιο ευχάριστο το 

µάθηµα.  

Ερ.  Με τον Μάνο τον Μουντάκη είχατε κάνει ποτέ µαθήµατα; 

Π.Ν.  Όχι, όχι, δεν είχαµε κάνει. ∆εν δίδασκε. 

Π.Γ.  Με τον Μάνο δεν είχε κάνει ποτέ αυτός εδώ πέρα µάθηµα.  

Π.Ν.  Μετά µόνο που δηµιούργησε τη… 

Ερ. Την…; 

Π.Ν. Τη σχολή του έξω.  

Ερ.  Εκεί δίδασκε ο Μάνος;  

Π.Γ.  Ο Μάνος δεν κάνει καθόλου µάθηµα από όσο ξέρω. 

Π.Ν.  ∆εν πρέπει να κάνει καθόλου µάθηµα. 

Ερ.  Με νότες σας έκανε;  

Π.Ν.  Τότε ναι, µε νότες, παρέδιδε µε νότες.  

Ερ.  Πόσα χρόνια είχε ξεκινήσει ο Κώστας ο Μουντάκης να διδάσκει εδώ; 

Θυµάστε, ξέρετε;  

Π.Γ.  Ήτανε στην Αθήνα πρώτα. 

Ερ.  Είχε ωδείο στην Αθήνα; 

Π.Γ.  Γιατί εγώ είχα πάει και στην Αθήνα. Βέβαια.  

Ερ. Σε ποια περιοχή ήτανε; 

Π.Γ. Στην Αθήνα όπως είναι το Σύνταγµα δεν είναι ένας δρόµος που βγαίνει 

παράλληλα µε τη…, πώς λέγεται αυτός ο δρόµος από το Σύνταγµα 

πηγαίνοντας προς την Καλλιθέα. Πώς λέγεται αυτό το κοµµατάκι; Είναι 

χαρακτηριστικός δρόµος. 

Ερ.  Φιλελλήνων; 

Π.Γ.  Φιλελλήνων τώρα ποια είναι; 

Ερ.  Αυτή που βγαίνει µετά Βασιλίσσης Αµαλίας.  
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Π.Γ.  Ναι, όπως προχωράς που πας λίγο αριστερά και βγαίνει στις Στήλες του 

Ολυµπίου ∆ιός. Πώς λέγεται αυτό το δροµάκι µεταξύ…;  

Ερ.  Νοµίζω Φιλελλήνων.  

Π.Γ. Φιλελλήνων πρέπει να είναι τότε αυτό το κοµµάτι που συνδέει. 

Ερ. Συνδέει την πλατεία του Συντάγµατος και πάει λίγο αριστερά, περνάει από 

την καθολική εκκλησία και βγαίνει Αµαλίας. 

Π.Γ.  Μπράβο, µπράβο. Φιλελλήνων πρέπει να είναι. Εκεί είχε σχολή µαζί µε 

κάποια… δηλαδή αυτός ήτανε ένας χώρος κοινός που ίσως να κάνανε και 

κάποιοι άλλοι µάθηµα εκεί. Αλλά εγώ είχα πάει, γι’ αυτό σου λέω.  

Ερ.  Είχατε κάνει µαθήµατα;  

Π.Γ.  Είχα πάει τότε που ήµουνε στην Αθήνα και είχε πολλά παιδιά. 

Ερ.  Ποια χρονιά; 

Π.Γ.  Εκεί γύρω στο ‘75. 

Ερ.  Νωρίς.  

Π.Γ.  Κάπου εκεί. Βέβαια. 

Ερ.  Και ήταν πάλι ατοµικό ή οµαδικό; Πάλι οµαδικό;  

Π.Γ.  Οµαδικό.  

Ερ.  Οµαδικό. 

Π.Γ.  Ατοµικό µάθηµα ξέρεις πότε έκανα; Όταν πήγα εδώ πέρα και τον εύρηκα 

στο σπίτι που είµαστε… ήταν ένα άλλο παιδί µαζί και ήµασταν καµιά φορά 

µόνος και ήθελα να µου δείξει ορισµένα πράγµατα. Κατάλαβες; Αλλά 

κοίταξε να δεις, βασικά µε τα όργανα και µε όλη αυτή τη διδασκαλία, για 

µένα η αρχή ξέρεις ποια είναι; Να ξεκινήσεις σωστά. Όλη η ιστορία είναι 

το καλό ξεκίνηµα. Να µην ξεκινήσεις λάθος και να µην βιάζεσαι. Επειδή 

τα ‘χω περασµένα γι’ αυτό τα ξέρω. Όταν βιάζεσαι να µάθεις πολλά 

κοµµάτια και να ξεκινήσεις να παίζεις και να κάνεις και δεν το µαθαίνεις 

το κάθε κοµµάτι σωστά, αυτό είναι ο θάνατος του µαθητή. Λίγο πράγµα 

και καλό. Σωστά να ξεκινήσεις και µετά προχωράς και σωστά. Άµα 

βιαστείς στην αρχή είναι όλα µηδέν.  

Ερ.  Ξεκινήσατε σωστά; 

Π.Γ.  Εγώ, όχι, δεν ξεκίνησα σωστά. Κατάλαβες;  
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Ερ.  Πιστεύετε ότι άµα είχατε ξεκινήσει ας πούµε µε το σύστηµα του 

Μουντάκη θα ήταν πιο σωστό ξεκίνηµα;  

Π.Γ.  Ασφαλώς.  

Ερ.  Όσον αφορά το δοξάρι, όσον αφορά την τεχνική; 

Π.Γ.  Όλα, όλα.  

Ερ.  Όλα, ε;  

Π.Γ.  Μα κοίταξε να δεις, ο δάσκαλος θα σου µάθει ένα κοµµάτι, εντάξει; Πρέπει 

να στο µάθει σωστά. Εάν δεν στο µάθει σωστά να µην σε προχωρήσει σε 

δεύτερο. Τελείωσε. Ούτως ώστε να µπορέσεις να προχωρήσεις ανάλογα. 

Όταν όµως βιάζεσαι και το βλέπω σήµερα µε τα σηµερινά παιδιά, δεν είναι 

τώρα το θέµα για µένα, βλέπεις ότι βιάζονται να µάθουν κοµµάτια και να 

παίξουν και να κάνουν και αρχινάνε και τωνε µαθαίνουνε τριακόσιους 

σκοπούς και η ουσία είναι ότι δεν ξέρει να παίξει κανέναν, δηλαδή σωστά. 

Ναι, µεν παίζει, αλλά τι παίζει; Αυτή είναι η διαφορά. 

Π.Ν.  Απλώς ο µόνος λόγος είναι ότι πάει στον γονέα του και του λέει «ξέρεις 

κάτι, έµαθα αυτό το κοµµάτι». 

Π.Γ.  Και ασκήσεις µας έκανε στην αρχή. ∆ηλαδή όλα αυτά τα… για να 

µπορέσεις να µπεις στην τεχνική, σου έκανε ασκήσεις. Σου έλεγε «αύριο θα 

έρθεις και θα µου παίξεις αυτό το Σολ, Λα, Λα, Λα», ξέρω ‘γω ή την άλλη 

φορά «την τρίλια σε τρεις χορδές» ή πράγµατα λέει τα οποία σε 

βοηθούσανε στο κοµµάτι που θα σε βάλει να είσαι προετοιµασµένος. Άµα 

δεν ξέρεις ότι ένα κι ένα κάνει δύο πώς θα πας µετά να κάνεις ένα 

πρόβληµα που είναι πιο πολύπλοκο; Κατάλαβες; Γι’ αυτό και ήτανε 

δάσκαλος. 

Ερ.  Έδινε σηµασία και στο σπάσιµο του καρπού; Έδινε σηµασία;  

Π.Γ.  Εντάξει, σε όλα έδινε σηµασία. 

Π.Ν.  Καλά τώρα αυτό είναι σχετικό. Γιατί υπάρχουν τώρα και λυράρηδες 

επαγγελµατίες που δεν έχουν το σπάσιµο του καρπού.  

Π.Γ.  Στο σπάσιµο του καρπού εκείνος που δίνει πολύ µεγάλη σηµασία ξέρεις 

ποιος είναι; Ο Ροδάµανθος. Αυτός είναι… αυτός δένει τα παιδιά εδώ πέρα 

τη χέρα για να δουλεύουν µόνο αυτό εδώ πέρα. Με σκοινάκι εκεί. Και 
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βλέπεις σπάσιµο να τρελαθείς. Και βέβαια όλη η ιστορία της λύρας είναι το 

σπάσιµο του καρπού.  

Π.Ν.  Και στο λαούτο η πένα. 

Ερ.  Εδώ στο Μιναρέ πόσο καιρό θυµάστε τον Μουντάκη να διδάσκει; Περίπου 

δέκα χρόνια;  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις… Πριν πεθάνει που είχε σταµατήσει κάποιο διάστηµα και 

από όταν κατέβηκε από την Αθήνα που πιστεύω ότι κατεβήκαµε περίπου 

µαζί. ∆ηλαδή καµιά δεκαριά χρόνια σίγουρα, πριν το ‘80, ‘78.  

Ερ.  Μόνο αυτός έκανε µάθηµα λύρας.  

Π.Γ.  Να σας πω κάτι; Να το ξεκαθαρίσουµε. Αυτός που ήτανε ο ιδρυτής τέλος 

πάντων της λύρας και µάλλον της µάθησης της λύρας είναι ο Μουντάκης, 

ξεκαθαρισµένα πράγµατα. Αυτός έσπειρε τον σπόρο και βγήκανε 

τρακοόσιες χιλιάδες λυρατζήδες, για να το πούµε έτσι καθαρά. Κατ’ αρχήν 

όταν αυτός ξεκίνησε αυτή τη δουλειά, οι περισσότεροι τόνε κατηγορούσαν. 

«Και τι κάνει, και τι δείχνει και δεν µαθαίνουνε». Από εκεί εντάξει, θα 

µου πεις βγήκαν όλοι λυρατζήδες; Όχι. Εκείνος που είχε ταλέντο 

προχώρησε. Εκείνος που δεν είχε…  

Ερ. Μα δεν µπορεί να βγουν και όλοι λυράρηδες. 

Π.Γ. Αλλά δηλαδή ξεκαθαρισµένα πράγµατα, ο Μουντάκης ήταν εκείνος που 

ξεκίνησε αυτήν την ιστορία.  

Ερ.  Πιστεύετε ότι το Ρέθυµνο θα είχε πολύ λιγότερους οργανοπαίχτες, πολύ 

λιγότερους λυράρηδες αν δεν είχε το σύστηµα διδασκαλίας ο Μουντάκης;  

Π.Γ.  Μα, βέβαια, ασφαλώς, άκου να σου πω κάτι. Αυτήν τη στιγµή το κάθε 

σπίτι έχει λυρατζή.  

Ερ.  Αυτό πού οφείλεται; Εµένα µου δηµιουργεί µεγάλη απορία. 

Π.Γ.  Ακριβώς αυτό το πράγµα, διότι ακριβώς υπήρξε µια άνθηση της κρητικής 

µουσικής δηλαδή ο κάθε πατέρας και η κάθε µάνα τέλος πάντως ήθελε να 

ακούσει το κοπέλι του να παίζει λύρα ξέρω ‘γω ή λαούτο. Έβρισκε αυτή 

τη… πώς το να το πω τώρα; Το έναυσµα και τη… 

Ερ.  Τέλος πάντων, την αφορµή. 

Π.Γ.  Την αφορµή µπράβο και σου λέει να τόνε στείλω εκεί και από εκεί βγήκανε 

κάποια ταλέντα και κάποιοι ανθρώποι που ξέρουν να παίζουν. Ενώ πρώτα 
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δεν υπήρχε αυτό. Ο Μουντάκης ξέρεις τι µου έλεγε; Εγώ άκουγα το… 

Εκατέβαινα στο Πέραµα και κυκλοφορούσε τότε ένας δίσκος του Καραβίτη 

και κάθιζα στον γάιδαρο και τον έπαιζα µε το στόµα και τόνε σφύριζα, τόνε 

σφύριζα να µην τον ξεχάσω µέχρι να πάω στο χωριό να βρω τη λύρα να 

κάτσω να τόνε παίξω και να τόνε µάθω και ξέρω ‘γω. Ενώ τώρα υπάρχουν 

άλλα µέσα και άλλα πράγµατα τα οποία τώρα για µένα ίσως είναι 

χειρότερα για όλη αυτήν την ιστορία, αλλά εν τοιαύτη περιπτώσει. Τότε 

ήταν ένα ράδιο κι έβαζαν ένα δίσκο και καθόνταν όλοι κι ακούγαν τσι…  

Ερ.  Καλά ήταν και άλλες εποχές.  

Π.Γ.  Ε, µα, γι’ αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς θέλω να πω. 

Ερ.  Έχουµε αυτήν την απορία στο Ρέθυµνο, είναι ο µόνος, είναι ένας απ’ τους 

νοµούς της Κρήτης, να πούµε και το Ηράκλειο, είναι ο µόνος νοµός… 

Π.Ν.  Από εδώ ξεκινούν τα πάντα…  

Ερ.  …Είναι ο µόνος νοµός που έχει βγάλει τόσους επαγγελµατίες και µεγάλους. 

∆ηλαδή ο Ροδάµανθος που είπαµε πριν και ένα σωρό άλλοι, να µην πω 

ονόµατα τώρα, στις Μέλαµπες µόνο έχει είκοσι λυράρηδες. Αυτό πού 

οφείλεται; Γιατί αυτός ο νοµός έχει βγάλει τόσους πολλούς οργανοπαίχτες;  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις. Εγώ νοµίζω ότι το κάθε πράγµα… 

Π.Ν. … Έχει και µια αρχή. 

Π.Γ. …Είναι κάτι που δεν µπορώ τώρα να πω πού οφείλεται, αλλά είναι κάτι 

που… 

Ερ.  Στον αέρα; Στο νερό; Στη µουσική; 

 (Γελάνε) 

Π.Γ.  Ε, εντάξει, είναι κάτι που το ‘χει το Ρέθυµνο. Όπως λένε η πόλις των 

γραµµάτων το Ρέθυµνο, και στην κρητική µουσική πιστεύω ότι είµαστε 

παράλληλα. Αυτά τα δύο πάνε µαζί σχεδόν, κατάλαβες; Είναι πράγµατι 

κάτι που… εντάξει. Γιατί δεν µπορούµε να πούµε ότι δεν έχει βγάλει το 

Ηράκλειο ή τα Χανιά και ξέρω ‘γω ότι δεν είναι καλοί. 

Π.Ν. Βάσει ποσοστών, βάσει ποσοστών. 

Π.Γ. Αλλά είναι κάτι που διαφέρει εν τοιαύτη περιπτώσει. Και σε ένα γάµο να 

πας και σε ένα ξέρω ‘γω βλέπεις ότι άµα βγουν απάνω Ρεθυµνιώτες έχουν 
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άλλο στιλ διαφορετικό, που δεν ξέρω, τουλάχιστον επειδή είµαστε εµείς 

Ρεθυµνιώτες το βλέπουµε έτσι; Αλλά νοµίζω ότι… 

Ερ.  Και βέβαια το άλλο το ενδιαφέρον είναι ότι όταν πας ας πούµε στη Σητεία 

λένε ας πούµε κοντυλιές χαµεζανές η σητειακές. ∆ε λένε Συρτά του Ροδινού 

ή Συρτά του Ροδάµανθου ή συρτά του τάδε. 

Π.Γ.  Ε, µπράβο γιατί εκείνα εκεί έχουνε βγάλει αυτοί και αυτά λένε. 

Ερ.  Ενώ εδώ έχουµε πολλές προσωπικές δηµιουργίες. Βγάζουν δίσκους, ο 

κόσµος αναγνωρίζεται συχνά µε τις δηµιουργίες του, µε τα τραγούδια του.  

Π.Γ.  Ε, βέβαια. Ακριβώς αυτό. Βέβαια. 

Ερ.  Πώς βλέπει η κοινωνία έναν οργανοποιό; Τον σέβεται; Τον θαυµάζει; Τον 

θεωρεί ας πούµε απλό τεχνίτη όπως είναι ο µαραγκός ή κάτι παραπάνω;  

Π.Γ. Ε, όχι. ∆ε νοµίζω. 

Π.Ν.  Αυτό εξαρτάται απ’ τον άνθρωπο, όπως είπα και προηγουµένως, άλλος την 

εκτιµάει την τέχνη, άλλος δεν την εκτιµάει καθόλου. Την θεωρεί κάτι 

απλό.  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις τώρα. 

Ερ.  Υπάρχουν και άνθρωποι Νικολή που θεωρούν την τέχνη του οργανοποιού 

κάτι απλό;  

Π.Ν.  Βεβαίως.  

Ερ.  Να βγάλει ήχο ένα ξύλο;  

Π.Ν.  Για κάποιον που δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, µπορεί όχι µαραγκό, και 

χειρότερα από µαραγκό πιστεύω.  

Ερ.  Κύριε Γιώργο; 

Π.Ν.  Γιατί δεν γνωρίζει, έτσι; ∆εν γνωρίζει, δεν τον ενδιαφέρει.  

Ερ.  Πόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις ένα όργανο που να παίζει.  

Π.Γ.  Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, οπωσδήποτε, εξαρτάται από τι γνώσεις έχει ο 

καθένας, από το τι δουλειά ασχολείται, αλλά νοµίζω λίγο E πολύ αν 

µιλήσω εγώ προσωπικά για µένα πιστεύω ότι εντάξει, είµαι 

ευχαριστηµένος γενικά µε όλη τη συµπεριφορά του κόσµου και µε των 

Ρεθυµνιωτών, και στην Αθήνα ακόµη που πάω καµιά φορά και ξέρω ‘γω 

που έχω κάτι φίλους στο Μοναστηράκι τέλος πάντων όταν πηγαίνω και 
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τώρα που έγινε αυτή η ιστορία µε τη Eurovision που έπαιξε λύρα η δικιά 

µου εκεί και αυτά, βλέπω ότι εντάξει, υπάρχει µία…  

Ερ. ∆ικιά σας ήτανε, ε; Συγχαρητήρια. 

Π.Γ. Ευχαριστώ, να ‘στε καλά. Νιώθω µία, νιώθω εγώ µια υπερηφάνεια που 

µου την δίνει ο κόσµος. Κατάλαβες; ∆ηλαδή και καµιά φορά και σε γλέντια 

που πάω εδώ πέρα και ξέρω ‘γω, εντάξει, νοµίζω ότι µου δίνουνε κάποια 

ιδιαίτερη σηµασία, έτσι τουλάχιστον το πιστεύω εγώ, έτσι το 

καταλαβαίνω. 

Ερ. Νιώθετε την ικανοποίηση ότι αυτό που κάνετε έχει αντίκρυσµα. 

Π.Γ. Μπράβο, ανεξάρτητα από τα λεφτά που παίρνεις και ξέρω ‘γω είναι και µια 

ηθική ικανοποίηση η οποία βέβαια βγαίνει κατά διαστήµατα. ∆ηλαδή 

είναι ορισµένες περιπτώσεις ξέρω ‘γω κι αυτά, έρχονται και απ’ το 

Ηράκλειο κάποια στιγµή οργανοποιοί που παίρνουνε λύρες, κι απ’ τα 

Χανιά, τέλος πάντων κάποια εφηµερίδα θα γράψει κάτι συγκεκριµένο µε 

τα όργανα κι αυτά. ∆ηλαδή βλέπω ότι υπάρχει µια έτσι ιδιαίτερη ας το 

πούµε εκτίµηση πάνω σε αυτήν την δουλειά. 

Ερ.  Έρχονται από το Ηράκλειο οργανοπαίκτες; 

Π.Γ.  Έρχονται, γιατί όχι; 

Ερ.  Από τη Κάσο, Ρόδο, Κάρπαθο; 

Π.Γ.  Μπράβο, στη Ρόδο στέλνω λύρες, στέλνω λύρες. Έχω στείλει πολλές λύρες 

και τρίχορδες και τετράχορδες.  

Ερ.  Βιολόλυρες;  

Π.Γ.  Όχι, είναι η λύρα η κανονική η δική µας, απλώς είναι λίγο στο µέγεθος 

µεγαλύτερη, ένα ελάχιστο πράγµα και παίρνει τέσσερις χορδές αντί για 

τρεις. Παίζουνε κι εδώ οι δικοί µας, έχω φτιάξει πολλές λύρες εγώ και 

παραδοσιακές ας πούµε αυτό το λυράκι το µικρό. 

Π.Ν.  Έχει την ευκαιρία η τετράχορδη να ακούγεται σαν το βιολί και να παίξει 

περίπου εκεί σαν το βιολί. 

Π.Γ.  Έχει µια χορδή παραπάνω και έχει µια οκτάβα παραπάνω. ∆ηλαδή σε 

νησιώτικα και τέτοια…  

Π.Ν.  Το ίδιο πράγµα είναι µε το βιολί. Είναι τέσσερις χορδές όπως είναι και το 

βιολί. 
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Ερ.  Το σχήµα είναι όµως όπως και στην τρίχορδη. ∆εν είναι το σχήµα σαν τη 

βιολόλυρα την παλιά που είχε τέσσερις. 

Π.Γ.  Όχι, όχι. Το σχήµα είναι η ίδια η λύρα, βέβαια άµα θέλει ο πελάτης µπορεί 

να σου πει «φτιάξε µου µια όπως το βιολί», όπως είχα φτιάξει µια προ 

καιρού. Εντάξει, διαφέρει µόνο στα µάτια, δηλαδή τα µεν µάτια ήταν τα 

ίδια αλλά η όψη ήταν του βιολιού και έπαιζε σαν βιολί βέβαια. 

Ερ.  Σε ποιες άλλες περιοχές δίνετε; Όταν λέτε δίνω στην Κάσο, δίνετε στην 

Κάσο;  

Π.Γ.  Στην Κάσο συγκεκριµένα όχι, αλλά κάποιοι από την Ρόδο ίσως να έχουνε 

πάρει και να έχουνε πάει και στην Κάσο. Στη Ρόδο δίνω.  

Ερ.  Στη Ρόδο δίνετε; 

Π.Γ.  Στη Ρόδο δίνω.  

Ερ.  Στη Ρόδο δίνετε σε οργανοποιούς;  

Π.Γ.  Όχι, κατευθείαν σε... 

Ερ.  Σε µαγαζιά;  

Π.Γ.  ∆ίνω και σε µαγαζιά, αλλά δίνω και σε παίχτες. ∆ηλαδή µε παίρνει 

τηλέφωνο ο άλλος ή κάποιοι που ήρθανε από ‘δω τέλος πάντων και πήρανε 

σε παρεµφερή νησιά από εκείνη τη µεριά που έρχονται εκδροµές. Μετά 

δίνω σ’ όλον τον κόσµο. Μετά δίνω σ’ όλο τον κόσµο, από Αµερική µέχρι 

Σουηδία, Γερµανία, Γαλλία, παντού, δεν υπάρχει, σε όλα τα µέρη εκεί. 

Ερ.  Σε οργανοπαίχτες που ζουν εκεί δηλαδή; 

Π.Γ.  Και σε οργανοπαίχτες και σε άλλους που θέλουνε να µάθουνε.  

Π.Ν. Και ξένοι ακόµα, και ξένοι.  

Π.Γ. Αθήνα, Πειραιά, ξένοι, Αγγλία, σε όλα τα µέρη.  

Ερ.  Ποιες είναι οι δυσκολίες του επαγγέλµατος; Τι πρέπει να έχει ένας 

άνθρωπος για να γίνει οργανοποιός; Τι θα συναντήσει µπροστά του;  

Π.Γ.  Κοίταξε να σου πω κάτι, πολλά είναι τα… οι δυσκολίες, αλλά βέβαια µε τον 

καιρό σιγά E σιγά ξεπερνιούνται και είναι και θέµα να το ψάχνεις δηλαδή 

το πράγµα. Και να µην λες «τώρα φτιάχνω µια λύρα εγώ είµαι δεν είναι 

κανένας άλλος» και τελειώνει εκεί το θέµα.  

Π.Ν.  Είπες όµως τι θέλει; Κατ’ αρχήν πρέπει να έχει µεράκι. Πάνω απ’ όλα, 

έτσι; Να έχεις τροµερή υποµονή, πάρα πολλή. 
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Π.Γ.  Ε, βέβαια, υποµονή χρειάζεται.  

Ερ. Γιατί; 

Π.Γ. Πρόσεξε να σου πω τώρα κάτι, υποµονή χρειάζεται και ποτέ ενθουσιασµός.  

Ερ.  Να µην ενθουσιάζεσαι, «α έφτιαξα… τι υπέροχο όργανο».  

Π.Γ.  Όχι, γιατί τότε τα κάνεις µούσκεµα. Λοιπόν, χρειάζεται πάντα υποµονή, 

να µετράς τη δουλειά που κάνεις και να περιµένεις τους άλλους να σου 

πούνε εκείνο εκεί που έφτιαξες αν είναι έτσι που εσύ το σκέφτεσαι και που 

το είχες φανταστεί µες στο µυαλό σου. Εκεί είσαι πετυχηµένος. Γιατί εσύ 

µπορεί να λες εγώ είµαι και είµαι και κατά βάθος να µην είσαι. Τώρα οι 

δυσκολίες είναι πολλές.  

Ερ.  Είπε δύο χαρακτηριστικά ο Νικολής. ∆ηλαδή υποµονή. 

Π.Γ.  ∆ηλαδή υποµονή σίγουρα.  

Ερ.  Γιατί υποµονή;  

Π.Γ.  Γιατί υπάρχουν ορισµένα σηµεία της λύρας που δεν πρέπει να τα βιαστείς. 

Άµα βιαστείς, δεν γίνεται. 

Π.Ν.  Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Λεπτοµέρεια. Πολύ λεπτοµέρεια. 

Π.Γ.  Τώρα άµα το καπάκι πρέπει να γίνει χιλιοστά και να το τρίψεις και να το 

πιάσεις να το βιαστείς, θα το τρυπήσεις. ∆εν γίνεται δουλειά. Αυτό το κακό 

έχει η δουλειά η δική µας, δεν είναι να πεις ότι ζωγράφισα έναν πίνακα, 

ωραίος είναι, καλός είναι. Η λύρα µπορεί να φαίνεται ωραία αλλά να µην 

παίζει, οπότε για µένα είναι άχρηστη. Εκεί είναι η διαφορά, το θέµα είναι 

να συνδυάζει πάρα πολλά πράγµατα. Πρέπει να συνδυάζει την οµορφιά, 

πρέπει να συνδυάζει τη συµµετρία, δηλαδή οι τρεις χορδές να είναι και οι 

τρεις συµµετρικές ως προς τον ήχο να µην είναι η µια πολύ ψηλή και η 

άλλη να µην ακούγεται καθόλου. Αυτά είναι βασικά πράγµατα. Συµµετρία. 

Π.Ν.  Καθαρή.  

Π.Γ.  Να είναι καθαρή να µην φαλτσάρει, άλλη ιστορία πάλι και ειδικά στην 

ψηλή. Που βλέπεις τώρα, ντάξει, κατασκευαστές και κατασκευαστές και η 

ψηλή η χορδή τα κάνει άνω E κάτω. ∆ηλαδή, θέλει, θέλει ψάξιµο το 

πράγµα. 

Π.Ν. Θέλει λεπτοµέρεια πολλή. 
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Π.Γ. Και ύστερα και τα ξύλα που βάζεις απάνω πρέπει να τα βρεις να ‘ναι ξύλα 

σωστά, να τα βρεις να µην έχουν υγρασία, να είναι πολλών χρονών, όσο 

περισσότερο, τόσο καλύτερα και εντάξει να κάνεις και κάτι πειραµατισµούς 

τέλος πάντων. Και ποτέ ένα όργανο δεν µπορούµε να πούµε ότι έχει 

συγκεκριµένα στάνταρ. ∆ηλαδή, δεν µπορώ να πω τώρα ότι θα δουλέψω αν 

έχω φτιάξει χίλιες λύρες ή χίλιες πεντακόσιες και τις έχω φτιάξει όλες µε 

τον ίδιο κανόνα. Γιατί το κάθε ξύλο έχει σηµασία το πώς θα το δουλέψεις. 

Και το καπάκι και το σκάφος. Αυτό είναι σίγουρο. ∆ηλαδή δεν είναι τα 

δεδοµένα στάνταρ. Τώρα από ‘κει και πέρα βέβαια καθένας δουλεύει µε ένα 

συγκεκριµένο τρόπο και το αποτέλεσµα µετράει για µένα, τα υπόλοιπα… 

Κατάλαβες; Γιατί έχω ακούσει πολλά πράγµατα, «την ώρα» λέει «που 

καπακώνουµε τη λύρα, δεν είναι κανείς µπροστά για να µην βλέπει τα 

µυστικά» και τις ιστορίες και κάτι τέτοια. Εντάξει, είναι κάποια µυστικά 

αλλά η θεωρία από την πράξη όµως απέχει πολύ. Γιατί τη θεωρία µπορώ 

να την πω σε όποιον και να ‘ναι… Και παίζει σηµασία το κάθε ξύλο πώς θα 

το δουλέψεις. Άλλο δούλεµα θέλει η τριανταφυλλιά, άλλο θέλει η καρυδιά, 

άλλο θέλει η µουρνιά, το καπάκι ανάλογα µε το αν είναι µαλακό ή σκληρό, 

αν έχει νερά ψιλά ή χοντρά. 

Ερ.  Τι εννοείτε µαλακό η σκληρό; Από κατράµι δεν γίνονται και τα δύο; 

Π.Γ.  Μπράβο, µα δεν είναι όλα τα κατράµια ίδια. Υπάρχει µαλακό κατράµι, 

υπάρχει σκληρό κατράµι, δεν είναι… Και ανάλογα µε το πώς είναι το 

καθένα πρέπει να κάνεις την ανάλογη δουλειά για να βγει το ανάλογο 

όργανο. Ύστερα δεν έχουνε και όλοι οι ανθρώποι την ίδια επιλογή. Άλλος 

τη θέλει τη λύρα να είναι πρίµα. Άλλος τη θέλει να είναι µπάσα, άλλος τη 

θέλει να είναι µέτρια. Οπότε εκεί κανονίζεις πλέον σαν τεχνίτης, άµα σου 

παραγγείλει ένας µια λύρα τι δουλειά θα κάµεις απάνω για να βγει και το 

ανάλογο όργανο. 

Ερ.  Σας παραγγέλνουν λύρες ή έρχονται και διαλέγουν; Πώς γίνεται; 

Π.Γ.  Εντάξει, υπάρχουν και παραγγελίες αλλά κατά ένα µεγάλο ποσοστό είναι… 

µε το τελείωµα φεύγει. ∆ηλαδή έρχεται ο άλλος δοκιµάζει και νοµίζω ότι 

είναι κι η καλύτερη λύση αυτή. Γιατί βλέπει τι παίρνει. Το δοκιµάζει, του 

αρέσει και άµα του αρέσει, έρχεται το παίρνει, τελείωσε.  
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Ερ.  Εσείς βλέποντας µια λύρα στον τοίχο, µπορείτε να πείτε από την όψη της 

και µόνο, και άντε να την πιάσετε, χωρίς να την παίξετε, µια διαφορετική 

λύρα, έτσι; Πάτε σε ένα γλέντι, σε ένα µαγαζί σ’ ένα σπίτι και βλέπετε 

τώρα στον τοίχο κρεµασµένες είκοσι λύρες. Με το να την πιάσετε στα 

χέρια σας και µε το να την δείτε στην όψη µπορείτε να καταλάβετε τι λύρα 

είναι; Τι ήχο βγάζει;  

Π.Γ.  Κοίταξε να σου πω, αν την πιάσω στο χέρι µου θα καταλάβω κάποια…, ας 

το πούµε έτσι, ορισµένα πράγµατα, αλλά πρέπει να παίξεις. Και όχι µόνο 

να παίξεις γιατί µπορεί να την κουρδίσεις τη λύρα, δίχως να πατήσεις ας 

πούµε πάνω τα δάκτυλα σου κι αυτά και να ακούσεις έναν πολύ ωραίο ήχο, 

καθαρό και µόλις πατήσεις απάνω τα δακτύλια σου να τρέχεις δηλαδή να 

είναι χάλια. Αυτή είναι η διαφορά. Ή µπορεί να ακούσεις µια λύρα που πριν 

πατήσεις απάνω τα νύχια σου πάνω στη λύρα να µην είναι πολύ δυνατή 

και ξέρω ‘γω κι αυτά και να πατήσεις να παίξεις και να είναι το κάτι άλλο, 

να είναι τροµερή η λύρα. 

Ερ.  Το βάρος παίζει ρόλο; 

Π.Γ.  Παίζει σηµασία, γι’ αυτό σου είπα αν την πιάσω θα καταλάβω κάποια 

πράγµατα, αλλά δεν είναι απόλυτα.  

Ερ.  Αν τη δείτε µόνο; Χωρίς να τη πιάσετε. Με το µάτι δε γίνεται.  

Π.Γ.  Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα, χοντρά E χοντρά αλλά πρέπει να την πιάσεις 

τουλάχιστον στο χέρι για να καταλάβεις περίπου από το βάρος πώς είναι 

δουλεµένη. Μόνο αυτό, από ‘κει και πέρα, πρέπει να τη δοκιµάσεις.  

Ερ.  Ποια είναι η ετήσια παραγωγή σας, φερ’ ειπείν τον µήνα; Ας πούµε πόσες 

λύρες µπορεί να φτιάξει κανείς; Πόσο διαρκεί µια κατασκευή;  

Π.Γ.  Μια λύρα για να φτιαχτεί, ένα καλό όργανο, θέλει οπωσδήποτε περίπου 

ογδόντα µε εκατό ώρες. Τώρα από εκεί και πέρα λογάριασε. Άµα δουλεύω 

δεκαπέντε ώρες την ηµέρα θα την φτιάξω νωρίτερα, άµα τη δουλεύω δέκα 

ώρες… Κάπως έτσι πάει, δεν έχει… Η παραγωγή δεν είναι πάρα πολύ 

µεγάλη γιατί θέλει αυτή τη λεπτοµέρεια, θέλει… Το να κάνεις κάτι 

γρήγορα δεν κάνεις αυτό που πρέπει να βγει. Ενώ άµα το ψειρίσεις το 

πράγµα και το ψιλοδουλέψεις κι αυτό που λένε τώρα, «εντάξει, είναι και 
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θέµα τύχης» κι αυτά, εγώ πιστεύω ότι ένας καλός οργανοποιός η τύχη 

είναι πέντε τοις εκατό και το ενενήντα πέντε είναι η δουλειά.  

Ερ.  Τι εννοούνε τύχη;  

Π.Γ.  Σου λέει τώρα «τελείωσε την και να δούµε τώρα κι αυτά» δηλαδή 

ποντάρουν πιο πολύ στην τύχη παρά στην ικανότητα. 

Ερ.  Λόττο παίζουµε;  

Π.Γ.  Ε, ναι, µα αυτό ακριβώς. Όταν φτιάξεις εκατό όργανα και είναι τα ενενήντα 

πέντε για να µη σου πω είναι και τα εκατό καλά, απλώς υπάρχουνε 

κάποιες λεπτοµέρειες που µπορεί ο ένας να µην του αρέσει και στον άλλο 

να αρέσει. Αλλά άµα είναι το όργανο καθαρό, άµα είναι συµµετρικό, άµα 

είναι καλοδουλεµένο, από ‘κει και πέρα για µένα είναι καλό. Μπορεί να 

µην αρέσει, να τρελαίνοµαι εγώ, αλλά θα το δει κάποιος άλλος που θα του 

αρέσει. Εγώ αν συγκρίνεις διάφορα όργανα διαφόρων κατασκευαστών τέλος 

πάντων, εκεί φαίνεται η διαφορά, κατάλαβες; Βλέπεις ας πούµε το ένα µε τ’ 

άλλο και καταλαβαίνεις ότι εντάξει, υπάρχει… το ένα µπορεί να είναι πολύ 

καλό ή το άλλο να είναι µέτριο και τέλος πάντων… Και δεν µπορούµε ποτέ 

να συγκρίνουµε, να βγάλουµε συµπέρασµα για έναν οργανοποιό µε µια 

λύρα. Γιατί µπορεί αυτή να τύχει και στην τύχη να είναι καλή. Φέρε µου 

δέκα λύρες, βάλτες µου κάτω να τις δοκιµάσω και τις δέκα να δω τι 

παίζουνε και από εκεί και πέρα θα σου πω µπράβο. Με αυτόν τον τρόπο 

δουλεύουµε. Τώρα αν ένας τύχει µια και βγάλει µια λύρα και παίζει εµένα 

δεν µου λέει τίποτα, γιατί η άλλη που θα βγει µπορεί να είναι τελείως 

χάλια.  

Ερ.  Ο ήχος που βγάζει η λύρα πού βασίζεται;  

Π.Γ.  Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Ο ήχος. Ο ήχος είναι πάλι µια άλλη ιστορία. 

Κατ’ αρχήν για έναν οργανοπαίχτη κατ’ αρχήν είναι η ποιότητα του ήχου. 

Η ποιότητα, δηλαδή να ακούς ήχο και να ευχαριστιέται το αυτί σου, να 

µην ακούς ένα δηλαδή νιαούρισµα µέσα, να έχει καθαρό ήχο, να είναι 

συµµετρικές οι χορδές και από εκεί και πέρα να είναι και καθαρό το 

όργανο, να µπορείς να παίζεις όλο το βράδυ στο γλέντι και να µην σου 

κουράζει τα χέρια, είναι πολλά τα…κατάλαβες;  



 

 23

Ερ.  Αλλά λέω το ότι βγάζει ήχο ένα ξύλο αυτό βασίζεται περισσότερο στο 

καπάκι; Στο ηχείο; Πού;  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις, όλα παίζουν σηµασία, µεγάλο ρόλο παίζει και το καπάκι. 

Σίγουρα. 

Ερ.  Το να µελετήσει κανείς ένα καπάκι για να δει τι ήχο βγάζει η λύρα, στο 

καπάκι πόσο τοις εκατό θα δίνατε ότι εξαρτάται ο ήχος της λύρας;  

Π.Γ.  Προχτές εκουβέντιαζα και µε τον φίλο µου τον… κάτσε να τόνε θυµηθώ 

τώρα, εδώ πέρα στα Τ.Ε.Ι. που είναι διευθυντής. 

Ερ.  Ναι, γι’ αυτό σας ρωτώ. Ο κύριος Παπαδογιάννης. 

Π.Γ.  Παπαδογιάννης, µπράβο. Και µου λέει «φέρε µου δύο E τρία καπάκια να τα 

µετρήσουµε» και ξέρω ‘γω. Και του λέω «άκου να σου πω ένα πράγµα, εγώ 

καπάκια να σου φέρω, να σου φέρω και ολόκληρο το όργανο αλλά εάν δεν 

υπάρξει µία ας το πούµε αρµονική… 

Π.Ν.  Χηµεία. 

Ερ.  Συνύπαρξη; 

Π.Γ.  Συνύπαρξη, µπράβο. 

Π.Ν. Χηµεία, είναι. Χηµεία. 

Π.Γ. … µεταξύ καπακιού και σκάφους, εγώ µπορώ να σου φέρω το καπάκι να 

‘ναι το ωραιότερο του κόσµου και να µου πεις ότι «είναι οι αρµονικές του 

καλές, ότι είναι τέλειο» και ξέρω ‘γω και να το βάλω µες στη λύρα και να 

είναι η λύρα πάπα. Ενώ µπορεί να είναι ένα άλλο καπάκι που να µην το 

βλέπεις εσύ τόσο καλά… 

Π.Ν. Τόσο καλό ποιοτικά. 

Π.Γ. … και να µπει στη λύρα επάνω και να είναι καταπληκτική η λύρα. Γι’ αυτό 

ήθελα να πάω εκεί πέρα να πάω να δω αυτά που θα µου πει αυτός τη 

θεωρία του, είναι πράγµατι και στην πράξη έτσι; Και µάλιστα προχτές µου 

άφησε το τηλέφωνο και µου λέει «σε παρακαλώ έλα», να η κάρτα του, 

πήρε αυτή τη λύρα εδώ πέρα, την έπιασε στα χέρια του, αυτή εδώ είναι η 

οποία είναι από ξύλο καρυδιά, και την πήρε αυτός και την χτυπούσε και 

εντάξει, και θέλω να την πάω κι αυτή γιατί πράγµατι… 

Ερ.  Σας ζήτησε µόνο το καπάκι ή και να µετρήσει όλο το όργανο; 
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Π.Γ.  Εντάξει µου είπε «και να την φέρεις µόνο κι έτσι µπορούµε να τη δούµε», 

αλλά επειδή είναι τώρα τελειωµένη και βλέπω τώρα εγώ τι γίνεται µε τη 

συγκεκριµένη λύρα ας πούµε, αλλά εγώ βέβαια θα του πάω δύο 

διαφορετικές λύρες που κατά τη γνώµη τη δική µου η µία είναι ας το 

πούµε άριστη και η άλλη παίρνει δέκα ή οχτώ ή εννιά. Μεταξύ οχτώ και 

δέκα παίζουνε. Να δω τι θα µου πει αυτός στην θεωρία του. Για να µπορώ 

κι εγώ να καταλάβω µετά τι µπορώ να κάνω.  

Ερ.  Σας ενδιαφέρει πάντως να µάθετε θεωρητικά… 

Π.Γ.  Εντάξει, µα είναι κάτι ενδιαφέρον. Γιατί όχι; Γιατί µ’ αυτόν τον τρόπο, 

εντάξει, είναι κάτι… και εν τοιαύτη περιπτώσει δεν είναι µόνο για µένα 

είναι και γι’ αυτούς, για τους µαθητές που είναι εκεί µέσα, γι’ αυτούς που 

κάνουν αυτές τις έρευνες και αυτά, δεν είναι κακό που θα γίνει µια τέτοια 

ιστορία.  

Ερ.  Ναι. Άλλα όργανα φτιάχνετε; Αυτά τα λαούτα που βλέπουµε εδώ 

κρεµασµένα, τα µπουζούκια, η κιθάρα;  

Π.Γ.  Ε, καλά. Αυτά όχι. Επισκευάζουµε όλα τα όργανα ε, εντάξει τώρα σε 

πρώτη φάση δεν έχουµε και χρόνο να ασχοληθούµε βέβαια µε άλλα. 

Ερ.  Κυρίως λύρα, δηλαδή. 

Π.Γ.  Κυρίως λύρα. 

Ερ.  Τα λαούτα είναι δικά σας; 

Π.Γ.  Τα λαούτα, άλλα είναι επισκευές εδώ και άλλα τα παίρνουµε από αλλού. 

∆εν φτιάχνω λαούτα, όχι. 

Ερ.  Ούτε µπουζούκι φαντάζοµαι. 

Π.Γ.  Όχι, όχι. Κάτι µπαγλαµαδάκια φτιάχνω όταν έχω χρόνο, κάνα µαντολίνο, 

‘ντάξει. ∆εν έχουµε και καιρό. Θέλουνε χέρια, δεν γίνονται αυτά τα 

πράγµατα… Ο Τριανταφυλλόπουλος µου έχει παραγγείλει ένα µπουλγαρί 

από πέρσι το καλοκαίρι και τώρα λέω αν κατεβεί πάλι κάτω πρέπει να βρω 

δρόµο να εξαφανιστώ.  

Ερ.  Ο γνωστός ο Μάκης;  

Π.Γ.  Ναι.  

Ερ. Παίζει αυτός.  

Π.Γ. Γιατί είχε πάρει και µια λύρα, του ‘χα δώσει πέρσι. 
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Π.Ν.  Από τριανταφυλλιά η συγκεκριµένη. 

Π.Γ.  Και θέλω να το τελειώσω. 

Π.Ν.  Ο Τριανταφυλλόπουλος από τριανταφυλλιά. Κατάλαβες; 

 (Γελάει) 

Ερ.  Είναι ασορτί το όνοµα µε το ξύλο. 

Ερ.  Θέλετε να µας πείτε τα ξύλα που χρησιµοποιείτε στο σκάφος από πίσω; 

Ποιο θεωρείτε το καλύτερο, ποιο θεωρείτε πιο δεύτερο;  

Π.Γ.  Κοίταξε να σου πω κάτι, όλα είναι καλά απλώς είναι να δουλευτούνε και 

ανάλογα. Βέβαια η τριανταφυλλιά είναι σκληρό ξύλο, δεν δουλεύεται 

εύκολα, είναι βαρύ, αλλά βέβαια έχει ήχο, πολύ ωραίο ήχο και είναι πολύ 

µεταλλικό το όργανο, δηλαδή σα να δουλεύεις ένα σίδερο. ∆εν έχει ούτε 

πόρους ούτε τίποτα. Ε, η καρυδιά είναι πιο µαλακή, πιο εύκολα δουλεύεται 

και η µουριά βέβαια και αυτή είναι σίγουρα πιο µαλακή. ∆ηλαδή απ’ τα 

ξύλα που δουλεύω η τριανταφυλλιά είναι η πιο σκληρή. 

Π.Ν.  Τη θεωρείτε τη καλύτερη δηλαδή;  

Π.Γ.  Εντάξει, βγάζει πολύ καλά όργανα και τα προτιµούν και δεν 

καταλαβαίνουν και τίποτα µε τις καιρικές συνθήκες γιατί είναι τόσο πολύ 

σκληρό που… Βέβαια. 

Ερ.  Η υγρασία τα πειράζει;  

Π.Γ.  Ε, βέβαια. Η υγρασία ό,τι χειρότερο.  

Ερ.  Και όπως είπατε πριν το βασικό για το ξύλο πρέπει να είναι παλιό, όσο πιο 

παλιό τόσο το καλύτερο;  

Π.Γ. Να µην έχει υγρασία. 

Ερ. Τι θα λέγατε σαν βασική οδηγία σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει πώς να 

διαλέξει το ξύλο;  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις, τα ξύλα έχουνε βέβαια και αυτά, όσο το δυνατόν τα νερά 

του να είναι σε µια ευθεία, να µην έχουνε ρόζους, τα καπάκια να είναι έτσι 

µε στενές ρίγες, ξέρω ‘γω κι αυτά.  

Ερ. Προτιµάτε τα λεπτά νερά; 

Π.Γ. Είναι και πιο ωραία, αλλά νοµίζω ότι παίζει σηµασία. 

Ερ.  Έχετε καταλάβει διαφορά στον ήχο αν είναι πιο χοντρό, πιο χοντρά τα νερά;  
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Π.Γ.  Εγώ νοµίζω ότι, γι’ αυτό σου λέω, ανάλογα µε το ξύλο κάνεις και µια άλλη 

εργασία. Οπότε έρχεσαι ένα συν E πλην πολύ µικρό. ∆ηλαδή αν το ξύλο 

είναι µαλακό, πρέπει να κάνω κάποια άλλα πράγµατα διαφορετικά για να 

πέσω πάλι στα ίδια επίπεδα. Ετούτο να ήτανε το ξύλο σκληρό, έχει γίνει 

µια άλλη επεξεργασία του ξύλου κι έχουµε έρθει στα ίδια επίπεδα και είναι 

πολύ ωραίο όργανο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ γεµάτη λύρα. Ακούς και 

παίζεις και γεµώνει το αυτί σου. 

Ερ.  Το καπάκι είναι από κατράµι; Από κάτι άλλο;  

Π.Γ.  Κατράµι. Τουλάχιστον στις επαγγελµατικές κατράµι, εντάξει, σε µια λύρα 

µαθητική βάζουµε και όρεγκον, µπορεί να βάλεις και ένα άλλο ξύλο, αλλά 

στις επαγγελµατικές πάντα κατράµι, εφόσον βέβαια υπάρχει.  

Ερ.  Τι βλάβες παθαίνει ένα όργανο; Σας φέρνουνε και επισκευάζετε όργανα. Τι 

µπορεί να πάθει µια λύρα;  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις. Εντάξει. Εφόσον είναι νορµάλ φτιαγµένη δεν έχει 

πρόβληµα. ∆ηλαδή µπορεί να την έχεις τη λύρα, µπορεί να την έχεις και 

πενήντα χρόνια και να µην πάθει και τίποτα. Τώρα το καπάκι κάποια 

στιγµή µπορεί να… αν την αφήσεις στον ήλιο και ζεσταθεί µπορεί να έχει 

κάποια προβλήµατα. Το καπάκι καµιά φορά µπορεί να σκάσει, να 

δηµιουργήσει καµιά ρωγµή ανάλογα µε το πάχος που έχει και αυτά, αλλά 

εντάξει, τώρα αυτά συµβαίνουν στα όργανα. Εντάξει, βέβαια. 

Ερ.  Και επισκευάζετε και άλλα όργανα, π.χ. λαούτα; 

Π.Γ.  Όλα, τα πάντα. Βιολιά, µαντολίνα, µπουζούκια, κιθάρες. 

Ερ.  Άµα σκεβρώσει που λένε ένα όργανο, τι είναι αυτό;  

Π.Γ.  Το σκέβρωµα είναι… αυτό κυρίως γίνεται κυρίως στο καπάκι της λύρας, 

δηλαδή να πάει µέσα… 

Ερ.  Να κάτσει δηλαδή;  

Π.Γ.  Μπράβο ή στα µαντολίνα και στα µπουζούκια είναι όταν το τσάπι που 

λέµε, δηλαδή το µακρόστενο αυτό πράγµα έρθει και πάρει µια κλίση που 

δεν παίζει µετά, φαλτσάρει και µετά πρέπει να του κάνεις µια ολόκληρη 

έτσι… διαδικασία.  

Ερ.  Αλλάζει καπάκι δηλαδή ο άλλος;  
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Π.Γ.  Όχι, στην περίπτωση αυτή του µπουζουκιού, πρέπει το τσάπι να φτιαχτεί 

δηλαδή η ταστιέρα που λέµε.  

Ερ.  Ενώ στη λύρα άµα χαλάσει; 

Π.Γ.  Πρέπει να αλλαχτεί το καπάκι. Μετά από ένα σηµείο που µπορεί να έχει 

πρόβληµα πρέπει να το αλλάξουµε. Αυτό εδώ είναι γερό το ξύλο, πάρα πολύ 

γερό ξύλο.  

Ερ.  Θέλετε να µας ονοµάσετε τα µέρη της λύρας;  

Π.Γ.  Λοιπόν, το πίσω είναι το σκάφος που αποτελείται ας πούµε από το ηχείο 

που µπορεί να είναι σκαλισµένο πίσω µε κάποιο εν τοιαύτη περιπτώσει 

διακοσµητικό.  

Ερ.  Εδώ έχει ένα πουλί. 

Π.Γ.  Η πέρδικα είναι εδώ. Μετά ανεβαίνουµε προς τα πάνω, που είναι η κεφαλή 

που µπαίνουνε πάνω τα στριφτάλια για τις χορδές και αυτά.  

Ερ.  Αυτό εδώ το ξύλο για να γυρίσει έχει πολύ δουλειά;  

Π.Γ.  Έχει φασαρία, γιατί είναι όλο στο χέρι.  

Π.Ν. ∆ουλειά!  

Π.Γ. Πρέπει να γυρίσει, να σκαφτεί µέσα εδώ πέρα να φαγωθεί.  

Ερ.  Έτσι, ε;  

Π.Γ. Βέβαια. 

Ερ. Το σκάφος πώς το σκάβετε; Με µηχανή;  

Π.Ν. Από τη µεγαλύτερη οµορφιά της λύρας είναι η κεφαλή.  

Π.Γ.  Απ’ έξω σκάβεται µε σκεπάρνια και µε γυαλόχαρτα και τέτοια και µετά 

ανοίγεται πάλι από µέσα µε σγρόµπια και τέτοια πράγµατα. 

Ερ.  Συνεργάζεστε µε ξυλουργό, πάτε και τα κόβετε; 

Π.Γ.  Ναι, µε ξυλουργό πάω και τα κόβω. Εντάξει. 

Ερ.  Για µεγαλύτερη ευκολία, έτσι; ∆εν γίνεται και αλλιώς. 

Π.Γ.  Μα κοίταξε να δεις τώρα, το σχήµα της λύρας πρέπει να πας να το κόψεις 

σε µια κορδέλα, δεν γίνεται διαφορετικά. 

Ερ.  Ναι. Μετά τι έχουµε εδώ; 

Π.Γ.  Μετά ξεκινάµε που είναι το καπάκι, που είπαµε είναι αυτό το ξύλο το 

κατράνι, το οποίο όταν είναι επαγγελµατική πρέπει να µπουν απάνω τα 

διακοσµητικά, για να καταλάβετε έτσι λίγο, αυτό εδώ τώρα είναι µασίφ. 
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Σκέψου το γεµάτο από εδώ που ανοίγονται µετά αυτά εδώ πέρα, έχω 

ανοίξει µετά τις τρύπες. Σκέψου το γεµάτο αυτό όλο και έχω κόψει εδώ 

έτσι µε το µαχαίρι και έχει φύγει το ξύλο και έχει καρφωθεί αυτό µέσα.  

Ερ.  Αυτό είναι καρφωτό; 

Π.Γ.  Ε, βέβαια, δεν είναι ζωγραφική και αυτά. 

Ερ.  Ποιο εννοείτε; Αυτό το στόλισµα;  

Π.Γ.  Βέβαια. Τα στολίσµατα. Όσο και να σκάβεις και όταν κάποια στιγµή 

προχωρήσουµε από εδώ θα βγει πάλι, θα βγει το απ’ έξω, δηλαδή φαίνεται. 

Αυτό εδώ. 

Ερ.  Για να προχωρήσουµε. Αυτό είναι το καπάκι. Αυτά τα λέτε τα 

διακοσµητικά, το οκταράκι, κάπως διαφορετικά; Τα λέτε κάπως; 

Π.Γ.  Αυτά είναι διακοσµητικά τα οποία µπαίνει ας πούµε ξύλινο διακοσµητικό 

και γίνεται αυτή η ιστορία.  

Ερ.  Τα καρφώνετε ή τα κολλάτε;  

Π.Γ.  Το ίδιο πράγµα είναι. Όταν λέµε καρφώνουµε, βάζουµε κόλλα και το ίδιο 

πράγµα. Και καρφώνουµε και κολλάµε. Το ίδιο. 

Ερ.  Εδώ τώρα τι έχουµε; Πώς το λέτε αυτό;  

Π.Γ.  Μετά βέβαια αφού τελειώσει αυτό πρέπει να µπει αυτό γύρω E γύρω. Αλλά 

βέβαια αυτό µπαίνει αφού κολληθεί απάνω, πάλι το ξανακόβουµε από ‘δω 

και βάζουµε και τα ανάλογα στολίδια κι εδώ γύρω E γύρω. Και βλέπεις εδώ 

τι γίνεται; ∆εν φαίνεται καθόλου το καπάκι από µέσα. Εδώ είναι όλη η 

ιστορία. Βλέπεις; 

Ερ. Το φινίρισµα, ε; 

Π.Γ. Μπράβο. Που δεν φαίνεται, αυτό το ξύλο, δεν φαίνεται καθόλου.  

Ερ.  Είναι σαν ένα σώµα. 

Π.Γ.  Μπράβο, σαν ένα σώµα. Βέβαια. Μετά είναι… αυτός είναι ο χορδοδέτης, η 

γλώσσα η οποία µπαίνει απάνω. 

Ερ.  Άµα δεν µπει ο έβενος από κάτω, πώς το λέτε αυτό, µανίκι; Ή γλώσσα το 

λέτε έτσι κι αλλιώς;  

Π.Γ.  Γραβάτα το λέµε, γλώσσα το λέµε, βέβαια, το οποίο έρχεται και κολλιέται 

απάνω, κανονίζονται οι αποστάσεις των… 
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Ερ.  Αυτές εδώ οι τελίτσες ας πούµε είναι διακοσµητικές εντελώς ή βοηθάνε 

τον µαθητή;  

Π.Γ.  Όχι, είναι σωστότατες. Είναι εκεί που θα πατήσεις, θα βγει η ανάλογη 

νότα. Γι’ αυτό και τα βάνω. Θα µου πεις ο επαγγελµατίας δεν του 

χρειάζεται. Ο επαγγελµατίας θα πιάσει το δοξάρι να παίξει, δεν είναι θέµα, 

αλλά ένας που θα ξεκινήσει αν το θέλει κάποιο µικρό παιδί και ξέρω ‘γω κι 

αυτά, µε το που θα πατήσει, µε το που θα πατήσει το δοξάρι φερ’ ειπείν 

στη Σολ, θα βγει η Σολ. Εδώ, στο άσπρο. 

(Παίζει λύρα).  

Ερ.  Ωραία λύρα. 

Π.Γ.  Πολύ καλή, αυτή µου αρέσει.  

(Παίζει λύρα). 

Καλά βέβαια, είναι ακόµα φρέσκια, έχει ακόµα ας το πούµε έτσι έναν ήχο 

που δεν ξέρω αν τον καταλαβαίνετε εσείς, φρέσκο δηλαδή είναι…  

Ερ.  Άπαιχτη; Αδούλευτη; 

Π.Γ.  Ναι. ∆ηλαδή θέλει η χορδή, ειδικά η ψηλή θέλει ακόµα λιγάκι… 

Ερ. Η απόσταση µεταξύ των δύο καβαλάρηδων παίζει ρόλο; Το υπολογίζετε 

κάθε φορά το ίδιο; Πόσο πρέπει να είναι;  

Π.Γ.  Εικοσιεννιά πόντους πρέπει να είναι. Εικοσιεννιά παρά κάνα E δύο χιλιοστά 

οι δικές µου. 

Π.Ν. Για να βγει αντίστοιχα και το πάτηµα. 

Π.Γ. Εκεί. Αυτά είναι… 

Ερ.  Μπορεί να είναι και µικρότερη η απόσταση; Μέχρι πόσο περίπου;  

Π.Γ.  Εικοσιοχτώµιση τώρα; Τι να σου πω τώρα. Έχω δει λύρες εδώ µέσα που 

άλλες παίζουνε στα είκοσι οχτώ, άλλες παίζουν στα εικοσιεφτάµισι, άλλες 

παίζουν στα είκοσι οχτώ και κάτι. Εµένα είναι όλες στάνταρ. Εικοσιεννιά 

παρά κάτι χιλιοστά. 

Ερ.  Η συµµετρία δηλαδή που είπατε στις χορδές είναι και αυτή η απόσταση 

και το µήκος;  

Π.Γ.  Ναι, παίζουν όλα σηµασία. Παίζουν.  

Ερ.  Ο Μουντάκης που είχε χοντρά δάχτυλα; Ο Μουντάκης δεν είχε χοντρά 

δάχτυλα; 



 

 30

Π.Γ.  Καλά αυτό παίζει σηµασία ως προς το φάρδος µεταξύ των χορδών.  

Ερ.  Θα είχε ειδική παραγγελία νοµίζετε λύρας;  

Π.Γ.  Όχι, όχι. Θα σου εξηγήσω τώρα κάτι.  

Π.Ν. ∆εν ήτανε και πάρα πολύ χοντρά τώρα τα δάχτυλα του. 

Π.Γ. Αυτό που µε ρωτάς τώρα ξέρεις πού είναι η σηµασία του; Π.χ. Εδώ είναι 

ενάµισι… 

Ερ. Από χορδή σε χορδή, ε; 

Π.Γ. Μπράβο, ενώ ο Μουντάκης µπορεί να ήθελε ακόµα ένα χιλιοστό. 

Π.Ν.  ∆εν είχε µωρέ χοντρά δάκτυλα. Αυτός είχε νύχια. 

Ερ. Τα νύχια ήτανε, ε; 

Π.Γ.  Άµα έχεις νύχι σκληρό και µεγάλο, και µεγάλο, δεν χρειάζεται η 

απόσταση αυτή να είναι µεγάλη γιατί µε το που θα µπει το νύχι εδώ, δεν 

µπαίνει το κρέας του δακτυλιού σου µέσα. Κατάλαβες; Πρόσεξε να δεις 

τώρα, αν είχα εγώ ένα νύχι λίγο, κατάλαβες; Θα πήγαινα εδώ. Οπότε θα 

ήταν πιο στενό από εδώ και δεν αλλάζει τίποτα. Βέβαια. 

Ερ.  Ποια άλλα µέρη έχουµε µετά; Αυτό εδώ πώς το λέτε; Το ξυλάκι;  

Π.Γ.  Αυτό είναι ο πάνω καβαλάρης. 

Ερ.  Τα µάτια από ό,τι είπατε πριν.  

Π.Ν.  Και είναι βέβαια και ο στύλος. Έτσι; 

Ερ.  Τον λέτε ψυχή; 

Π.Γ.  Στύλο τον λέµε εµείς τώρα, ψυχή είναι στο βιολί.  

Π.Ν.  Ψυχή βγαίνει και καλά ως… τη ψυχή που βάζεις για να βγει ο ήχος. 

Ερ.  Επάνω τα κλειδιά πώς τα λέτε; Στριφτάλια; 

Π.Ν.  Στριφτάλια, κλειδιά. 

Ερ.  Και οι χορδές; Τις αγοράζετε έτοιµες;  

Π.Γ.  Έτοιµες.  

Ερ.  Συνήθως είναι Ντοκάλ ή κάτι άλλο;  

Π.Γ.  Εντάξει, υπάρχουν διάφορες, κι άλλες καλύτερες. Έχουνε βγάλει τώρα 

διάφορες.  

Ερ.  Από τι υλικό είναι; Ξέρετε;  

Π.Γ.  Ατσάλι είναι αυτές.  

Ερ.  Και οι τρεις;  
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Π.Γ.  Όχι, αυτή που βάζω εγώ στη βουργάρα δεν είναι… είναι του λαούτου και 

είναι ατσάλι επενδεδυµένη µε χαλκό, η βουλγάρα. Αλλά πηγαίνει πάρα 

πολύ στις λύρες τις δικές µου και βάζω αυτή δηλαδή έχει µεγάλη έτσι… 

Ερ.  Είναι διαφορετική.  

Π.Γ.  Μπράβο. Παίζει πάρα πολύ ωραία, έχει αυτό το µπάσο. 

Ερ.  Οι καβαλάρηδες; Τους φτιάχνετε; Τους αγοράζετε έτοιµους;  

Π.Γ.  Όλα, όλα φτιάχνονται. Μόνο τα στριφτάλια είναι αγοραστά. Στριφτάλια 

και χορδές.  

Ερ.  Από τι ξύλο είναι αυτός; 

Π.Γ.  Καρυδιά είναι αυτός και ο χορδοδέτης αυτός εδώ πέρα είναι τριανταφυλλιά. 

Ερ.  Μάλιστα. Βίδες έχει καθόλου η λύρα στην κατασκευή της;  

Π.Γ.  Βίδες έχει δυστυχώς, ή ας το πούµε πάνω εκεί που θα βιδωθούν τα 

στριφτάλια. Εκεί έχει τέσσερις. Άλλες βίδες δεν µπαίνουνε και βέβαια 

αποφεύγουµε οτιδήποτε πράγµα µεταλλικό απάνω. Καρφιά και βίδες. 

Εντάξει. 

Π.Ν.  Αλλά εντάξει επάνω στα στριφτάλια που είναι οι βίδες συγκεκριµένα δεν 

επηρεάζεται καθόλου ο ήχος, εντάξει γιατί ο ήχος είναι από εδώ και κάτω. 

Είναι το ηχείο.  

Ερ.  Θέλετε να µας πείτε λίγο τη διαδικασία, τα στάδια της λύρας πώς 

ξεκινάτε;  

Π.Γ.  Ναι, αµέ. Λοιπόν. Καταρχήν υπάρχει το ξύλο το οποίο έχω ένα στάµπο 

ανάλογα µε το τι λύρα θέλω να βγάλω και πάω και το κόβω στην κορδέλα. 

Λοιπόν. Από εκεί και µετά ξεκινάει σκεπάρνι και διαµορφώνεται το 

σκάφος απ’ έξω, εάν θέλω να βάλω σχέδιο βάζω, εάν όχι, σκέτο απλό, 

διαµορφώνεται και να µην σου πω, τελειώνει τελείως.  

Ερ.  Είναι απ’ έξω έτοιµο.  

Π.Γ.  Θέλει ένα ψιλό φινίρισµα δηλαδή µε ψιλό γυαλόχαρτο. Ούτως ώστε 

ξεκινάµε µετά να σκάβουµε µέσα. Άµα το απ’ έξω είναι τελειωµένο, 

µπορούµε και δουλεύουµε και το µέσα. Γιατί δεν µπορείς να δουλέψεις το 

µέσα και µετά να πεις ε, εκεί θέλει λιγάκι ακόµα και θα γίνει µετά χαµός. 

Ναι. ∆ηλαδή τελειώνει απ’ έξω, σκάβουµε το µέσα, γίνεται καλύτερα το 

µέσα και από το απ’ έξω δηλαδή από απόψεως λείανσης και 
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λουστραρίσµατος κι αυτά πώς να σου πω τώρα, σαν να είσαι σαν µια 

τσουλήθρα απάνω και να µην υπάρχει απάνω τίποτα για να σου κάνει 

ζηµιά. Τίποτα. Να είναι ένα πράγµα σαν το τζάµι. 

Ερ.  Υπολογίζεται καθόλου χιλιοστά σε αυτό;  

Π.Γ.  Ε, βέβαια µε το χέρι και µ’ αυτά, υπολογίζω απ’ την πείρα που έχω πόσο 

θα γίνει σε κάποια συγκεκριµένα σηµεία, πόσο θα γίνει στο άλλο, και 

τελειώνει το σκάφος. Εντάξει µετά από εκεί πέρα άµα θες προχωράς και 

την κεφαλή συνέχεια άµα θες δηλαδή σκάβεις κι αυτά. Και εν συνεχεία 

έχεις το καπάκι το οποίο και αυτό απ’ έξω είναι σχεδόν στα τελειώµατα, 

δηλαδή είναι γυαλοχαρτισµένο κι αυτά, αλλά εντάξει, αφήνεις κάποιο 

περιθώριο που θα ξαναπεραστεί αφού µπουν τα στολίδια απ’ έξω. Λοιπόν, 

το γυρίζουµε ανάποδα, αρχινάµε και σκάβουµε και το φέρνουµε σε ένα 

σηµείο πάρα πολύ λεπτό, δηλαδή τι να σου πω τώρα; Ότι το βάζεις στο 

φως και φεγγίζει; Κάπως έτσι πάει.  

Ερ.  Έτσι, ε;  

Π.Γ.  Ε, βέβαια. Αλλά βέβαια και αυτό δεν µπορείς να το πας σε όλα τα σηµεία. 

Στη µέση πρέπει να µείνει το δοκαράκι αυτό που υπάρχει. Αυτό εδώ µένει, 

κατάλαβες;  

Π.Ν. Το νεύρο που λέµε.  

Ερ.  Ποιο είναι το νεύρο; 

Π.Γ.  Αυτό, αυτό εδώ. Αυτό εδώ θα µείνει τώρα εδώ πέρα.  

Ερ.  Αυτή εδώ η γραµµή που έχετε τραβήξει; 

Π.Γ.  ∆εν είναι η γραµµή, αυτό εδώ.  

Ερ. Ποια εννοείτε; Αυτό όλο, ε; 

Π.Γ. Μπράβο, δώσε ένα σπασµένο να το δούµε. Γιατί αλλιώς θα το κουρδίσει και 

θα πάει µέσα. ∆εν γίνεται, τόση δύναµη θέλει εκεί απάνω, και άµα είναι 

και τετράχορδη που µπαίνει και η µία πάνω!  

Ερ.  Ακόµα περισσότερο, ε;  

Π.Γ.  Εκεί θέλει ακόµα περισσότερη προσοχή γιατί θα κάτσει το καπάκι. 

Ερ.  Αυτό γιατί έσπασε σε αυτόν που την έπαιζε;  
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Π.Γ.  Αυτή του Κλάδου είναι. Όχι, κάπου την είχε βάλει σε κάποια θήκη µέσα 

και κάτσαν απάνω, δεν ξέρω τώρα και µου την έστειλε προχτές από τον 

Πειραιά και… 

Ερ.  Για επισκευή ε; 

Π.Γ.  Και την άλλαξα το καπάκι, ναι.  

Π.Ν. Η οποία έγινε και καλύτερη. 

Π.Γ. Λοιπόν και… 

Ερ. Και σκάβετε το από µέσα και µετά; 

Π.Γ.  Και µετά πάλι διαµορφώνεται και αυτό από µέσα και γίνεται τζάµι. 

Ερ.  Για να σας ρωτήσω, είναι το ίδιο πάχος εδώ µε εδώ;  

Π.Γ.  Στις άκρες αφήνουµε λίγο πιο χοντρό αλλά το παίρνουµε µετά από έξω. Γι’ 

αυτό σου είπα ότι άµα µπουν τα στολίδια κι αυτά στρώνει και γίνεται ας 

το πούµε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Βέβαια. Ε, και µετά µπαίνουν τα στολίδια, 

τελειώνει το καπάκι, λουστράρεται και προχωράει µετά η κεφαλή και η 

γραβάτα, η γλώσσα για να κολληθούνε µετά επάνω και να ακολουθήσουνε 

µετά καβαλάρηδες και ο στύλος, τα στριφτάλια κι αυτά και να δοκιµαστεί. 

Βέβαια. 

Ερ.  Η γραβάτα από τι ξύλο είναι; 

Π.Γ.  Είναι και αυτό κατράµι το οποίο επενδύεται απ’ έξω µε µια πάστα 

διαφόρων χρωµάτων. Εγώ βάζω µαύρο βέβαια, είναι ένα σοβαρό χρώµα και 

δεν έχω πρόβληµα δηλαδή από τους αγοραστές. Άµα είναι άσπρο σου λένε 

«δεν µ’ αρέσει», µπορεί να είναι πράσινο «δεν µ’ αρέσει» ενώ το µαύρο είναι 

κλασικό, δηλαδή είναι ζήτηµα… 

Π.Ν.  Είναι κλασικό χρώµα και ωραίο... 

Π.Γ.  Είναι ζήτηµα να έχει βρεθεί ένας E δυο και να µου πουν «θα το ‘θελα άλλο 

χρώµα». Έχω βρει την ησυχία µου δηλαδή µε το µαύρο. Ε, και βέβαια 

µπορεί να βάλω και έβενο, εντάξει, άµα µου ζητήσει κάποιος έβενο βάζω 

έβενο.  

Π.Ν.  Το µειονέκτηµα είναι ότι ο έβενος είναι… 

Ερ.  Ο έβενος είναι ακριβός.  

Π.Γ.  Ακριβός είναι αλλά εντάξει. 
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Π.Ν.  Φθείρεται πιστεύω πιο εύκολα. Γιατί όταν πας µε το νύχι πάνω, 

καρφώνεται. 

Π.Γ.  Το θέµα είναι ότι µε τον έβενο είναι βαρύτερο το όργανο και εντάξει, τώρα 

αυτό είναι θέµα γούστου. Είναι πολλοί που σου λένε «εγώ θέλω να µου το 

κάνεις».  

Ερ. Κι όπως το ‘χει συνηθίσει ο καθένας.  

Π.Γ. Μπράβο, ναι. Οπότε εκεί βάζεις ό,τι σου πει, ανάλογα µε τι σου πει, βάζεις 

αυτό που θέλει.  

Ερ.  Το τελευταίο που κάνετε σε µια λύρα ας πούµε ποιο είναι;  

Π.Γ.  Είναι ψιλά γυαλόχαρτα, ψιλά γυαλόχαρτα, λουστράρισµα, λίγο ψιλό 

καθάρισµα εκεί πέρα, τα διάφορα σηµεία της λύρας. 

Ερ.  Αυτό που κάνει δηλαδή τώρα ο Νικολής είναι το τελευταίο χεράκι;  

Π.Γ.  Αυτό τώρα µετά µε το πρώτο παίξιµο λίγο µετά από το λουστράρισµα 

ψιλοσηκώνει, ειδικά η καρυδιά λίγο οπότε εντάξει, το ξαναπερνάς άλλη µια 

φορά και µετά δεν θέλει. 

Ερ.  ∆ηλαδή πόσα λουστραρίσµατα βάζετε;  

Π.Γ.  Το καπάκι γίνονται πάρα πολλά λουστραρίσµατα. Το καπάκι µπορεί να το 

κάνεις και πενήντα φορές και εξήντα. Ατελείωτο. Το σκάφος είναι 

λιγότερα, εντάξει, αλλά και αυτό εξαρτάται. Άµα είναι για… 

Ερ.  Υπογράφετε τα όργανα; Έχετε µέσα χαρτάκι;  

Π.Γ.  Χαρτάκι έχει. 

Ερ. Αλλού υπογράφετε; Υπάρχει κάτι άλλο; 

Π.Ν.  Ναι. Υπάρχει και άλλη µια υπογραφή. 

Π.Γ.  Υπάρχει, σε δυο σηµεία είναι.  

Ερ.  Η άλλη υπογραφή; 

Π.Γ.  Και ηµεροµηνία και υπογραφή, χρονολογία µάλλον. Εντάξει. 

Ερ.  Α, υπάρχει τέτοιο πράγµα.  

Π.Γ.  Γιατί καµιά φορά υπάρχουν και κάτι ψιλο… εντάξει, προβλήµατα, ας το 

πούµε προβλήµατα, ένας που ψιλοκατασκευάζει µπορεί να πάρει µια λύρα 

δική µου και να βγάλει από µέσα τη φίρµα και να βάλει µια δική του και 

να πει ότι «εγώ αυτή τη λύρα έφτιαξα» κ.λπ., ενώ στο δεύτερο σηµείο που 

υπάρχει, αν υπάρχει κάποιο ας το πούµε έτσι πρόβληµα, που δεν το ξέρει 
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ούτε καν, εντάξει βλέπουν εδώ πέρα ορισµένοι… Κατάλαβες; Οπότε 

φαίνεται και ηµεροµηνία και η υπογραφή. Κοίταξε, νοµίζω ότι ο κάθε 

κατασκευαστής τα όργανα του τα γνωρίζει. ∆εν υπάρχει περίπτωση. ∆εν 

νοµίζω ότι… Όπου και να δω λύρα δική µου, όπως και να την έχουν 

καταντήσει, ό,τι και να την έχουνε κάνει, θα την γνωρίσω.  

Ερ. Βέβαια.  

Π.Γ. Λέω καµιά φορά ότι είναι όπως η προβατίνα που γνωρίζει το αρνί της όπου 

και αν το δει, σε χίλια αρνιά µέσα να ‘ναι. Και το αρνί θα γνωρίσει την 

προβατίνα και η προβατίνα το αρνί. Το ίδιο πράγµα είναι κι αυτό. Γιατί µου 

‘χουνε τύχει τέτοια πράµατα γι’ αυτό στα λέω. Μου ‘φερε ο άλλος λύρα, µου 

λέει «την έχω πάρει από τον τάδε». «Ποια» του λέω «αυτή τη λύρα την 

έχεις πάρει από τον τάδε; Αφού είναι δική µου κατασκευή». Εντάξει, είχε 

βγάλει την ταµπέλα, είχε βάλει άλλη. Τέλος πάντων. Συµβαίνουνε και κάτι 

τέτοια.  

Ερ.  Επειδή µέχρι τώρα γενικά λέτε όσον αφορά πώς είναι το ξύλο, το καπάκι, 

όλα εξαρτώνται µέχρι το τέλος δηλαδή, δεν γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τι 

ήχο θα βγάλει ή όχι; 

Π.Γ.  Όχι, το γνωρίζεις κατά ένα ποσοστό. 

Ερ.  Κατά ενενήντα πέντε τοις εκατό, έτσι;  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις από την πείρα που έχω και από τα τελευταία χρόνια, 

νοµίζω ότι κατά ένα µεγάλο ποσοστό είµαι µέσα. 

Ερ.  (Μπήκε στο κατάστηµα ο κύριος Αλεξάκης και δοκιµάζει µία λύρα). 

(Παίζει λύρα).  

Ερ. Παίζει ο γιος του κυρίου Παπαλεξάκη, ο κύριος Νικολής Παπαλεξάκης, ο 

κύριος Νίκος. 

Π.Ν. Πριν που σου είπα έτσι, σου είπα για το κύριε Νίκο που µε είπες. Να µε λες 

Νίκο, όχι για το Νικολής. Εντάξει; 

 (Παίζει στη λύρα έναν σκοπό) 

Καλή και η άλλη εµένα µου άρεσε πολύ.  

Ερ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία λύρα.  

 

CD 2  
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Π.Γ. (Παίζει έναν σκοπό) 

Ερ.  Έπαιξε ο κύριος Γιώργος.  

Ερ.  Το καπάκι πώς το κολλάτε πάνω; Με ψαρόκολλα; Με κάποια άλλη κόλλα;  

Π.Γ.  Όχι, όχι, βάζω µία κόλλα, απλά κόλλα. ∆εν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Έχω 

βέβαια, αλλά δεν έχω προβλήµατα µε αυτές τις κόλλες. Τσαφαρίσµαρα και 

τέτοια πράγµατα που υπήρχανε παλιά απ’ τις λύρες, είναι πάρα πολύ 

καθαρές. Τίποτα. Εδώ µετά… τι άλλο ήθελα να σας πω εδώ πέρα πάνω, 

κάτι άλλο ήθελα να σας πω. Α, για τον Μουντάκη τον συγχωρεµένο. 

Αυτός έκανε µάθηµα, τα πρώτα του µαθήµατα.  

(Παίζει την άσκηση «Σολ, Λα, Λα, Λα)  

Μετά. 

(Παίζει µια κλίµακα στη λύρα).  

Τέτοια πράγµατα έκανε στην αρχή, αλλά ήτανε σου λέω, δεν βιαζότανε. 

Και βέβαια εντάξει, άµα είχε και πέντε δέκα καλούς µαθητές µέσα, κακά 

τα ψέµατα, αυτούς τους προωθούσε, άµα έβλεπε ότι ήσουνε τούβλο, τι να 

κάνει τώρα ο άνθρωπος; Τώρα κακά τα ψέµατα, προσπαθούσε. Αλλά 

αυτούς που ήτανε ας το πούµε έτσι καλοί, ήταν άλλο πράγµα. 

Ερ.  Ο Νίκος µετά που πέθανε ο Μουντάκης πώς συνέχισε;  

Π.Γ.  Συνέχισε. Είχε πάει και στου Γιώργη του Χατζιδάκη, ένας που παίζει 

λαούτο και δίνει και λύρα και µεγάλη εξέλιξη τώρα έχει εδώ µέσα που 

έρχονται οι διάφοροι επαγγελµατίες, λαουτιέρηδες ξέρω ‘γω και παίζουνε 

µαζί. 

Ερ.  Εσείς είχατε παίξει ποτέ σε κάποιο γλέντι; Ποτέ σας είχανε προτείνει; 

Καφενείο, αρραβώνιαση; 

Π.Γ.  Να σου πω τώρα κάτι, όταν ήµουνε στην Αθήνα έπαιζα και στην Πλάκα 

σε µια µπουάτ, µαζί µε… δηλαδή είχαµε ένα πρόγραµµα, έπαιζε ο 

συγχωρεµένος ο Μουφλουζέλης µπαγλαµά, ξέρω ‘γω, και τραγουδούσε σε 

κάποια µπουάτ, µετά έβγαινα εγώ, έπαιζα δυο τρία κοµµάτια, ένα 

Ερωτόκριτο, ένα πεντοζάλη και κάτι τέτοια ε, και γινόταν ένα πάρα πολύ 

ωραίο έτσι σχήµα πάνω στην Πλάκα και σε κανένα άλλο, σε µια άλλη 

ταβέρνα έπαιζα εκεί κάνα E δυο κοµµάτια. Μιλάµε τώρα για ‘72 – ’73, 

κάπου εκεί πρέπει να ‘τανε. 
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Ερ.  Στο χωριό ποτέ σε κάποιο καφενείο, όχι;  

Π.Γ.  Σε καφενείο παίζουµε. 

Ερ.  Κάνατε παρεούλες δηλαδή. 

Π.Γ.  Εντάξει µωρέ, αυτά τώρα, αλλά εγώ το λέω, δεν είµαι παίχτης και ούτε 

και µε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να κουρδίσω το όργανο σωστά και να δω 

τι έχω καµωµένο. Κατάλαβες; 

Ερ.  Θεωρείτε λοιπόν πολύ βασικό λοιπόν ο οργανοποιός να ξέρει να παίζει; 

Π.Γ.  Το πρώτο. Το πρώτο µαζί µε την υποµονή. Άµα δεν ξέρει να παίξει… 

∆ηλαδή εγώ τώρα τελείωσα τη λύρα. Αν περίµενα να έρθει ο Αλεξάκης 

απ’ το Ηράκλειο να µου πει τι έχω καµωµένο, τι να το κάνω; ∆εν γίνεται. 

Ύστερα δεν είναι µόνο αυτό, ότι θα περίµενα κάποιον άλλονε. Θα µου πει 

ότι αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Πώς θα το καταλάβω εγώ; Ενώ 

όταν πιάσω τη λύρα και την κουρντίσω και βάλω τη χέρα µου εδώ πάνω 

τώρα, κοίτα. 

(Παίζει) 

… και δεν φαλτσάρει π.χ., το καταλαβαίνω. Αν φάλτσαρε και µου έλεγε, 

«ξέρεις, µα εκεί το νύχι µου το ακούω και τρίζει» και ξέρω ‘γω κι αυτά, 

πώς θα το καταλάβεις; Πρέπει δηλαδή να υπάρχει µία, ας το πούµε έτσι, να 

µπορείς να συνεννοηθείς µε το όργανο, για να µπορείς να προοδέψεις. 

∆ιαφορετικά δουλεύεις στην τύχη και από εκεί και πέρα ό,τι βγάλει το 

καζάνι, για να το πούµε έτσι. ∆ηλαδή τώρα όταν εγώ παίζω τώρα αυτές τις 

δυο χορδές… 

(Παίζει) 

… και το ακούω στο αυτί µου, ξέρω τι έχω κάνει και εντάξει, περιµένω και 

τη γνώµη των αλλωνών, αλλά το τι έχω κάνει. Προχτές µε παίρνει ένας 

απ’ τα Χανιά τηλέφωνο µου λέει «θέλω µια λύρα». Λέω «έλα τώρα να την 

πάρεις γιατί αυτή η λύρα που θέλεις είναι φτιαγµένη». Και πράγµατι ήρθε 

ο άνθρωπος, την έπαιξε, τρελάθηκε, την πήρε κι έφυγε. Και κάθε ένας 

βέβαια έχει τα δικά του τα τερτίπια, άλλος την θέλει λίγο πρίµα, άλλος 

θέλει λίγο µπάσα, κατάλαβες.  

(Παίζει λύρα) 
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Είδες τώρα αυτό που λέγαµε για τον ήχο εδώ. Έχει κάποιο συγκεκριµένο 

ήχο η λύρα.  

(Παίζει) 

Πολύ σπουδαίο είναι όταν πατήσεις τα νύχια σου, ο ήχος να µην χαθεί. 

∆ηλαδή ή να µείνει ο ίδιος ή τουλάχιστο αν γίνεται να µεγαλώσει, όχι, να 

µη µικράνει η ένταση. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο γιατί αυτό που έλεγα 

προηγουµένως. Μπορεί να πιάσεις µια λύρα και να την παίξεις έτσι σκέτα 

και να ακούσεις ένα ήχο και να πεις πόσο δυνατό όργανο είναι αυτό και 

µόλις πατήσεις τη νότα, δεν ακούγεται τίποτα. 

Ερ.  Ναι, ε; 

Π.Γ.  Ναι, γίνεται δηλαδή ο ήχος του ο µισός. 

Ερ.  Γιατί αυτό; 

Π.Γ.  Είναι η κατασκευή τέτοια. ∆εν πετάει τον ήχο έξω. Αυτό είναι. Και η 

συµµετρικότητα. ∆ηλαδή, εδώ. 

(Παίζει) 

Βλέπεις η µια χορδή από την άλλη… 

Ερ. ∆εν διαφέρει.  

Π.Γ. Μπράβο. Κυµαίνεται σε µία… Στο µηχάνηµα µπορείς να δεις κάποια 

διαφορά όπως είπαµε αυτό για να µετρήσουµε αλλά µε το αυτί είναι πολύ 

δύσκολο να το καταλάβεις. Κατάλαβες;  

Ερ.  Πώς την υπολογίζετε για να βγαίνει; 

Π.Γ.  Είναι από την κατασκευή, είναι από το χέρι ρε παιδιά. ∆ηλαδή κι εγώ το 

σκέφτοµαι καµιά φορά και λέω, δεν ξέρω, δεν θέλω να περιαυτολογήσω 

αυτή τη στιγµή, αλλά το ‘χει ο άνθρωπος µέσα του. Ξέρω κι εγώ; Τι να πω 

τώρα;∆ηλαδή είναι κάτι που δεν µπορώ κι εγώ να το περιγράψω. Μόνο του 

έχει βγει, κατάλαβες; Βγαίνει µόνο του. 

Ερ.  Τα πρίµα και τα µπάσα, αυτό από πού εξαρτάται; 

Π.Γ.  Αυτό εξαρτάται από το πάχος του καπακιού µπορώ να πω ότι αυτό παίζει 

κάποιο ρόλο.  

Ερ.  Από το πάχος. 

Π.Γ.  Ναι και από το πόσο όγκο περιέχει µέσα το όργανο. ∆ηλαδή τώρα αυτό που 

ακούς, που κάνει αυτό το µπου… 
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(Παίζει)  

… άµα το σκάφος ήτανε πιο ας το πούµε πιο στενό, πιο µικρό, πιο αβαθύ, 

σίγουρα θα ήταν, δηλαδή παίζει κάποια σηµασία αυτό.  

(Παίζει σούστα).  

Ερ.  Αυτή η σούστα που αρχίσατε τώρα ήτανε διπλόχορδη;  

Π.Γ.  (Παίζει λύρα) 

Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουµένως, το πάτηµα δηλαδή. Είναι αυτό, 

παίζει τώρα.  

(Παίζει) 

Αλλά κι εδώ δεν αλλάζει.  

(Παίζει) 

Εδώ… 

(Παίζει λύρα).  

Ερ.  Αυτή τώρα βγάζει άλλο ήχο από εσάς. 

Π.Γ.  Πρέπει να καταλαβαίνεις. 

Ερ.  Όταν λοιπόν ο οργανοπαίκτης διπλόχορδο να µην φαίνεται η διαφορά, έτσι;  

Π.Γ.  Κοίταξε.  

(Παίζει λύρα) 

Το Μαλεβιζιώτη τώρα π.χ. ξεκινάει έτσι. Πατάς δηλαδή Μι µε Λα. Ναι, 

καλά το λέω. (Παίζει λύρα) 

Αυτή είναι λίγο πιο πρίµα από αυτήν την άλλη. 

(Παίζει άλλη λύρα).  

Ερ.  Όντως αυτή είναι λίγο πιο πρίµα. 

Ερ.  Πουλάτε διαφόρων ειδών λύρες; ∆ηλαδή όταν ένας µαθητής θέλει να 

ξεκινήσει. 

Π.Γ.  Βέβαια. Εµείς προσπαθούµε εδώ πέρα, κοίταξε να δεις, εντάξει, το µαγαζί 

είναι να καλύπτει όλες τις ανάγκες. 

Ερ.  Και τις τιµές. 

Π.Γ.  Ε, ναι, γιατί τώρα εδώ πέρα είναι και µαθητές, δεν είναι µόνο οι 

επαγγελµατίες. Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγµή π.χ. να, ο Νίκος τελείωσε 

σήµερα, ποια τελείωσε, αυτή είναι µια απλή κατασκευή µε ωραία ξύλα, 



 

 40

βλέπεις, προσεγµένη δουλειά και ξέρω ‘γω, βέβαια ο ήχος δεν είναι ο ίδιος, 

αλλά δεν παύει να είναι το όργανο σωστό και αρκετά καλό. 

Π.Γ.  (Παίζει µαθητική λύρα) 

Βλέπεις, πατάς εδώ σωστό.  

(Παίζει µαθητική λύρα) 

Για ένα µαθητή δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή. 

(Παίζει τον Πρώτο στη λύρα) 

Αυτή τελείωσε.  

Ερ.  ∆εν έχει σκάλισµα πίσω. 

Π.Γ.  Όχι. Απλό λυράκι, αλλά είναι και φτηνή για… Τα µεροκάµατα παίζουν 

σηµασία.  

Ερ.  Εδώ τι ξύλα έχουν χρησιµοποιηθεί;  

Π.Γ.  Εδώ είναι αφρικάνικο το ξύλο και όρεγκον το καπάκι.  

Ερ.  Πόσο ποιο κάτω δηλαδή τοις εκατό από το άλλο όργανο στοιχίζει αυτή; 

∆εν ρωτάω τιµή γιατί δεν θέλω, εντάξει. 

Π.Γ.  Όχι πιο κάτω, πάρα πολύ πιο κάτω.  

Ερ.  Αν δεν έχετε αντίρρηση να µας πείτε τιµές, δεν έχουµε πρόβληµα.  

Π.Γ.  Θα σου πω, απλά κοιτάω κάτι εδώ πέρα. Αυτή είναι που τελείωσα σήµερα. 

Είναι µεγάλη η διαφορά. 

Ερ.  Μεγάλη;  

Π.Γ.  Η µια πιάνει, ξέρω ‘γω, το πολύ τριακόσια ευρώ και η άλλη πιάνει 

οπωσδήποτε τουλάχιστον εφτακόσια.  

Ερ.  Α, έχει διαφορά.  

Π.Γ. ∆ιαφορά µεγάλη. 

Ερ. Οπότε για ένα µαθητή που δεν ξέρει αν θα συνεχίσει το όργανο… 

Π.Γ.  Ε, ναι. Βέβαια, εκεί είναι. Κοίταξε να δεις, αυτοί υπολογίζουν εκεί 

τριακόσια, τριακόσια πενήντα ευρώ να πάρουν θήκη, δοξάρι και λύρα, 

κατάλαβες;  

(Παίζει στη λύρα κοντυλιές)  

Ερ.  Να σας ρωτήσω κάτι. Όλοι οι µαθητές στο µουσικό Γυµνάσιο που πάνε 

πρέπει να πάρουν υποχρεωτικά µάθηµα λύρας; 

Π.Γ.  Ε, ναι, εντάξει... 
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Ερ.  Ο γονιός είναι υποχρεωµένος να δώσει τριακόσια, τριακόσια πενήντα ευρώ. 

Κάνετε ευκολίες;  

Π.Γ.  Κάνουµε, πώς; Άµα δεν τα ‘χει τα λεφτά, τι να κάνεις; Υποχρεωτικά.  

Ερ.  Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση, δηλαδή άµα έχεις τρία παιδιά και τα 

στέλνεις στο µουσικό, ας πούµε και θέλει το καθένα τη λύρα του… 

Π.Γ.  Εντάξει, και µε µια λύρα µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. 

Ερ.  Μάλιστα. Ωραία, µαθητική λύρα, ωραία.  

Π.Γ.  Και δεν στέλνουµε µόνο εδώ, στέλνουµε και σε άλλα µέρη. ∆οξάρια βέβαια, 

φτιάχνουµε και αυτό το παραδοσιακό το δοξάρι που είναι µε 

γερακοκούδουνα, βέβαια αυτό, στο παλιό το στιλ, που παίζει, είναι για 

σούστες, για τέτοια πράγµατα. (Παίζει σούστα στη λύρα µε δοξάρι µε 

γερακοκούδουνα).  

Λίγο, λίγο χαµήλωµα θέλουν οι δύο ακρινές, Νίκο. Λίγο E λίγο χαµήλωµα 

θέλουν. 

Ερ.  Μάλιστα. Ελένη, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. 

Π.Γ. Νίκο, την µεσαία µην την πειράζεις καθόλου, άστην έτσι όπως είναι, να 

πατεί επάνω, κάνε ένα σηµάδι, ούτε κόψιµο θέλει ούτε τίποτα. 

Π.Ν.  Στον κάτω καβαλάρη; 

Π.Γ.  Στον κάτω. 

Ερ.  Τον καβαλάρη τον κολλάτε επάνω;  

Π.Γ.  Όχι, δεν κολλιέται. Σε ένα λεπτό µέσα διαλύεται.  

Ερ.  Απλά δηλαδή, πάει…  

Π.Γ.  Πρόσεξε, άµα το κάνουµε τώρα αυτό θα φύγει ο… 

Ερ.  Όχι, µην το κάνετε.  

Π.Γ.  …Θα φύγει ο στύλος και µετά ξεκουρδίζεται ο ήχος και φεύγουν όλα. Και 

είναι βέβαια και ένα µεγάλο πρόβληµα. Ξέρετε καµιά φορά έρχεται ο 

Μπικάκης εδώ πέρα… 

Ερ.  Ποιος;  

Π.Γ.  Ο Μπικάκης και µου λέει «εκεί που παίζω, φεύγει ο καβαλάρης τελείως 

και άστα να πάνε και ξέρω ‘γω κι αυτά». ∆ηλαδή πρέπει να είναι σωστά κι 

αυτό φτιαγµένο. Βλέπεις όσο και να το κουνάς, φρενάρει επάνω. Άµα όµως 

γλυστράει και ξέρω ‘γω είναι πρόβληµα µεγάλο.  



 

 42

Ερ.  Πρέπει να πάρεις… Να σας ρωτήσω το εξής, κουνάνε εδώ πέρα τον 

καβαλάρη δεξιά αριστερά, πάνω κάτω για να βγει καλύτερος ήχος; Οι 

ντόπιοι;  

(∆ιακοπή)  

Ερ.  Για τον καβαλάρη, αν τον µετακινούνε για να βγάζει διαφορετικό ήχο. 

Π.Γ.  Άκου να σου πω κάτι, εγώ όταν είναι να την κουρδίσω τη λύρα και 

κάθοµαι εδώ πέρα το Σάββατο το βράδυ που δεν έχει πολύ κόσµο, ξέρω γω, 

κοιτάω ορισµένα τέτοια πράγµατα. Και όταν αγοράζει κανείς τη λύρα τωνε 

λέω «όταν την πάρετε τη λύρα να µην τη πειράξετε. Γιατί θέλει να είναι σε 

κάποιο συγκεκριµένο σηµείο». ∆ηλαδή µπορεί ένα χιλιοστό δεξιά E 

αριστερά να βγάλει άλλο ήχο. Και έχω επισηµάνει σηµάδι δηλαδή 

ορισµένα πράγµατα πάνω σ’ αυτό. Αν είναι λίγο πιο δεξιά ή πιο αριστερά 

σε σχέση µε τη ψιλή χορδή και ξέρω ‘γω, να παίζει καλύτερα ή χειρότερα. 

Ε, τώρα είναι ορισµένοι που είναι βέβαια διαόλοι. Από τη στιγµή που θα 

την πάρουν αρχινάνε και πειράζουνε και αλλάζουνε καβαλάρηδες και πάνε 

δεξιά και πάνε αριστερά, τώρα εντάξει, αυτό είναι δικό τους το πρόβληµα, 

µπορεί να τους αρέσει κάτι καλύτερα αλλά σε γενικές γραµµές τώρα εκεί 

που είναι οι λύρες φτιαγµένες, είναι δοκιµασµένες. Κατάλαβες;  

Ερ.  Ας πούµε στη Σητεία ας πούµε για παράδειγµα, στο βιολί όταν παίζουν οι 

παραδοσιακοί βιολάτορες στη Σητεία, βγάζουν τον καβαλάρη και τον 

κόβουνε τον ξύνουνε. Τον κατεβάζουνε. 

Π.Γ.  Κάτσε τώρα, τον καβαλάρη, ε, εντάξει, αυτόν µπορεί να τον χαµηλώσουνε. 

Ερ.  Αυτό βγάζει άλλο ήχο άµα το κάνεις;  

Π.Γ.  Ε, αυτό παίζει κάποια σηµασία και το ύψος του καβαλάρη παίζει σηµασία.  

Ερ.  Ή τον µετακινούνε µόνοι τους όπως τους αρέσει;  

Π.Γ.  Ναι, πού θα του κάτσει κι αυτά καλύτερα. 

Ερ.  Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η λύρα εκεί που έχετε κρεµασµένη είναι παλιά 

λύρα;  

Π.Γ.  Ποια λες; 

Ερ.  Αριστερά.  
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Π.Γ.  Ναι, την έχει κάποιος για επισκευή, αλλά την βλέπεις είναι ένα πράµα, 

λίγο… Την βλέπεις τώρα αυτός που την έχει φτιάξει είναι κάποιος 

ερασιτέχνης, τελείως έτσι λαQκή δουλειά ας το πούµε και εντάξει.  

Ερ.  Το ότι έχει µικρά µάγουλα θα πρέπει να αλλοιώνεται και ο ήχος.  

Π.Γ.  Ναι. Ο ήχος είναι διαφορετικός. 

Ερ.  Και κάτι άλλο. Εδώ πέρα βλέπουµε µια εφηµερίδα, δεν ξέρω από ποια 

χρονιά, που λέει ότι επαγγελµατίες, «Επαγγέλµατα που σβήνουν µε το 

πέρασµα του χρόνου». Πιστεύετε ότι το επάγγελµα του οργανοποιού σβήνει 

εδώ στην Κρήτη µε το πέρασµα των χρόνων;  

Π.Γ.  Όχι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Τώρα τι να πω; Να πω ότι ορισµένοι 

οργανοποιοί ίσως να πιστεύανε ότι θα σβήσει αυτό το επάγγελµα και ότι 

το όνοµά τους θα παραµείνει µε χρυσά γράµµατα γραµµένα και ότι δεν θα 

βρεθούν άλλοι να συνεχίσουν αυτήν την ιστορία. Εγώ βέβαια είµαι ακριβώς 

το αντίθετο. Ο Θεός πάντα προβλέπει όλα τα επαγγέλµατα να βρεθεί 

κάποιος να τα συνεχίσει. Αν δεν ήµουν εγώ, ίσως να ‘τανε κάποιος άλλος, 

όπως είναι και κάποιοι άλλοι. Από ‘κει και πέρα το θέµα είναι να βρεθούνε 

ανθρώποι σωστοί που να µπορέσουνε να κάνουνε σωστή δουλειά, να 

µένουνε ευχαριστηµένοι και οι οργανοπαίχτες και να υπάρχει µια σωστή ας 

το πούµε, µια πρόοδος η οποία να ικανοποιεί και εµάς και την κρητική 

µουσική και την Κρήτη και τους ανθρώπους και τα πάντα. Κατάλαβες;  

Ερ.  Αλλά γιατί την έχετε κρεµάσει εκεί την εφηµερίδα αφού δεν το πιστεύετε;  

Π.Γ.  Κοίταξε να σου πω κάτι, αυτό τώρα είχε γίνει κάποια… Επειδή έχει µέσα 

σε αυτό το ρεπορτάζ ας πούµε και εµένα γι’ αυτό την έχω βάλει εκεί πέρα. 

Γι’ αυτόν τον λόγο.  

Ερ.  Όχι ότι πιστεύετε ότι θα σβήσει το επάγγελµα; 

Π.Γ.  Όχι, δεν το πιστεύω, γιατί πάντα κάποιος…  

Ερ.  Εσείς όταν ήταν να ξεκινήσει ο Νίκος, είδατε µια έφεση δική του προς αυτό 

το επάγγελµα ή κι εσείς προσπαθήσατε να του µεταδώσετε την τέχνη 

αυτή;  

Π.Γ.  Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Να πω τώρα κατ’ αρχήν κάτι. Άµα σου πω 

τώρα ότι τα χρόνια που δουλεύει δεν του έχω πει ακόµα τίποτα, το 

πιστεύεις; ∆ηλαδή τα βασικά, αλλά όχι τίποτα µυστικά και σπουδαία και 
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ξέρω ‘γω. Πρώτον και δεύτερον εκείνο που του είπα ξέρεις ποιο είναι; «Αν 

δεν σου αρέσει η δουλειά, άµε να βρεις µια δουλειά να την κάνεις και 

ξεφορτώσου µε». Έτσι ακριβώς. 

Ερ.  ∆ηλαδή θέλω να πω µήπως για να µην σβήσει το επάγγελµα ή µήπως να 

του µεταδώσατε για να µην σβήσει το επάγγελµα από εσάς; ∆εν του ‘πατε 

κάτι τέτοιο;  

Π.Γ.  Εγώ του είπα «αν σ’ αρέσει κάτσε, αν δεν σου αρέσει φύγε». Ξεκαθαρισµένα 

πράγµατα, γιατί αλλιώς αν δεν του αρέσει, αποτυχηµένος θα ‘ναι. 

Ξεκαθαρισµένα πράγµατα. Αν όµως του αρέσει και ασχοληθεί και τη ψάξει 

τη δουλειά, ίσως να γίνει κα καλύτερος από µένα και µακάρι. 

Ερ.  Κάπως έτσι βέβαια συνεχίζεται και το επάγγελµα. 

Π.Γ.  Ε, µα τι. Γιατί ξέρω άλλες περιπτώσεις, που τώρα ο άλλος θέλει να βάλει 

τον άλλο οπωσδήποτε να µάθει να παίζει επειδή δεν έπαιζε αυτός. Μα αφού 

δεν έχει ταλέντο ο άνθρωπος, πώς θα µάθει; Με το ζόρι; Ή ο άλλος 

έφτιαχνε λύρες που ήτανε καλός, να βάλει τώρα οπωσδήποτε το κοπέλι του 

να µάθει απ’ τη στιγµή που δεν θέλει τέλος πάντων. Ε, δε γίνεται. Η 

δουλειά µε το ζόρι αυτή δε γίνεται. ∆εν είναι µια σκαλίδα να πιάσεις να 

σκάφτεις, να φυτέψεις ντοµάτες που κι αυτές θέλουν βέβαια την τέχνη 

τους. Ένα παραπάνω αυτή η δουλειά. Πρέπει να σ’ αρέσει η δουλειά, δεν σ’ 

αρέσει, τελείωσε, ξεκαθαρισµένα πράγµατα. Ένα να σ’ αρέσει και δεύτερο 

να παίζεις.  

(∆ιακοπή)  

Ερ.  Πόσες λύρες περίπου µπορούµε να πούµε ότι έχετε φτιάξει µέχρι τώρα, 

δηλαδή έναν αριθµό; 

Π.Γ.  Κοίταξε να σου πω, για να µη λέµε µεγάλες κουβέντες, πρέπει να είναι 

πάνω από χίλια κοµµάτια. Τώρα εντάξει, χίλια διακόσια, χίλια τριακόσια, 

κάπως εκεί πάει η ιστορία. 

Ερ.  Περίπου τριάντα χρόνια είπαµε; Και πριν πώς τα καταφέρνατε που 

δουλεύατε και στον Ο.Τ.Ε.;  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις, στον Ο.Τ.Ε. δούλευα πρωί, αλλά δούλευα και βάρδιες, 

δούλευα και νύχτα πολλά χρόνια. Οπότε όλες αυτές, όταν δούλευα νύχτα 

ήµουν ελεύθερος όλη την ηµέρα. Άµα δούλευα πρωί, δούλευα από τις 
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τέσσερις µέχρι τις δώδεκα το βράδυ. Όταν είχα άδεια, δούλευα όλες τις 

µέρες, δηλαδή υπήρχε, ένα δεκάωρο καθηµερινώς εκτός Κυριακής ήταν 

στάνταρ.  

Ερ.  Θέλετε να µας κατονοµάσετε κάποιους καλλιτέχνες που έχουν πάρει από 

εσάς κατά το παρελθόν, τώρα;  

Π.Γ.  Κοίταξε να σου πω κάτι. Αν ξεκινήσουµε από παλιά. Υπήρχε ένας… 

Αυγενάκης, ένας Αυγενάκης που έπαιζε λύρα επαγγελµατικά, τα χρόνια 

εκείνα. Τα χρόνια εκείνα όταν ξεκίνησα ας πούµε και του ‘χα δώσει λύρα. 

Αυγενάκης Γιώργης.  

Ερ.  Από πού είπαµε;  

Π.Γ.  Από εδώ Ρεθυµνιώτης, ο οποίος έχει γράψει δίσκους µε το Μανιά και ξέρω 

‘γω, ήτανε καλός. Και µάλιστα είχε παίξει και στο γάµο τον δικό µου 

κατόπιν καταρρακτώδης βροχής, καλοκαίρι βέβαια. Μετά είναι ο 

Ροδάµανθος, είναι ο Χαλκιαδάκης ο Γιώργης, είναι ο Αλεξάκης που ‘δατε 

εδώ που ‘ρθε. Λοιπόν, ποιοι άλλοι είναι τώρα αυτοί; Ο Χαλκιαδάκης ο 

Γιώργης, στην Αθήνα είναι ένας Πέτρος Σαριδάκης ο οποίος παίζει 

επαγγελµατικά. Απ’ τα Ανώγεια είναι ο… πες µου τον τώρα, απ’ τα 

Ανώγεια είναι ο περιβόητος ο Αεράκης. Από νησιά, από εκεί, απ’ τη Ρόδο 

είναι πάλι κανά δυο E τρεις επαγγελµατίες που εντάξει δεν θυµάµαι τώρα 

αυτή τη στιγµή τα επίθετα τους., ε, τώρα είναι πολλοί από εδώ, είναι ο 

Μιχάλης ο Παυλάκης ο οποίος παίζει επαγγελµατικά, είναι ο Μιχάλης ο 

Τσικαλάκης, είναι ο Γιάννης ο Βολακάκης, δηλαδή νέοι ανθρώποι ξέρω ‘γω 

κι αυτά. Σίγουρα θα ‘ναι κι άλλοι, αλλά αυτή τη στιγµή τώρα… ο 

Γεράσιµος ο Σταµατογιαννάκης έχει πάρει. Είναι αρκετοί εδώ πέρα. 

Ερ.  Πολλοί, έτσι; Πολλοί και πολύ γνωστοί, καταξιωµένοι. 

Π.Γ.  Πολλοί και είναι και άλλοι πολλοί τέλος πάντων οι οποίοι µου λένε ότι 

θέλουνε να φτιάξω ξέρω ‘γω κι αυτά. 

Ερ.  Τετράχορδη λύρα που είπατε µε αυτό το σχήµα, σας ζητάνε, και 

Ρεθυµνιώτες; Και ο Ρεθυµνιώτης σας έχει ζητήσει τετράχορδη λύρα;  

Π.Γ.  Κοίταξε να δεις, άµα παίζεις σ’ έναν γάµο και θέλει να παίξει κάποιους 

µπάλους και νησιώτικα, παίρνουν αυτή τη λύρα και… 

Ερ.  Εγώ προσωπικά δεν την έχω δει, γι’ αυτό, µε αυτό το σχήµα µιλάω. 
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Π.Γ.  Το ίδιο πράγµα είναι µόνο που έχει άλλη µια χορδή απάνω. 

Ερ.  Ναι, ναι. Τώρα τελευταία συµβαίνει αυτό ή ήταν από παλιά;  

Π.Γ.  Όχι, ήταν από παλιά. 

Ερ.  Στις πόσες λύρες που θα φτιάξετε, αυτές τις κλασικές, θα φτιάξετε και την 

άλλη µε τις τέσσερις; Στις εκατό, ας πούµε, µία;  

Π.Γ.  Όχι, εντάξει, πιο… να σου πω. Τώρα αν είχα φτιαγµένη π.χ. τετράχορδη, 

κάποιος θα βρισκόταν να µου τη ζητήσει. Τώρα δεν έχω, δεν µου ζητάνε. 

∆ηλαδή µπορούσε να µπει και κάποιος από εδώ δικός µας και να παίξει µια 

τέτοια λύρα και να του αρέσει να την πάρει. Τώρα άµα δεν την έχεις 

τελειωµένη… 

Ερ.  Για να πάρει µόνο τετράχορδη, υπάρχει περίπτωση; Και να παίζει µόνο 

τετράχορδη; Ή έχει και τις δύο;  

Π.Γ.  Είναι κανά δυο τρεις, είναι κανά δυο E τρεις που παίζουνε. Ο Καρπουζάκης 

στο Ηράκλειο παίζει τετράχορδη. Εδώ πέρα έχουµε έναν άλλο, ένας 

Μαρκαντωνάκης, παίζει τετράχορδη απ’ ό,τι ξέρω στα γλέντια. ∆ηλαδή 

είναι ορισµένοι που… Βέβαια εγώ προσωπικά δεν θα ‘λεγα ότι µε µια 

τετράχορδη θα βγάλεις ένα γλέντι παραδοσιακό κρητικό ε, γιατί πρέπει να 

βγαίνει κάποιος άλλος ήχος, αλλά σε κάποια κοµµάτια όµως είναι ωραία.  

Ερ.  Εδώ ας πούµε για παράδειγµα πού θα µπει η τέταρτη χορδή ή είναι 

µεγαλύτερο;  

Π.Γ.  Είναι µεγαλύτερο, είναι µεγαλύτερο. Ο καβαλάρης είναι ακόµα πιο φαρδύς. 

Ερ.  Και αυτό µεγαλώνει; Και τα µάγουλα; 

Π.Γ.  Λίγο µεγαλύτερα. Ναι. Εντάξει, θα µπορούσε να γίνουν και σε αυτό το 

σχέδιο, αλλά σίγουρα µεγαλύτερο. Και αυτά, βέβαια, στενεύουν κατά λίγο 

γιατί εδώ το πρόβληµα µας είναι ότι και αυτό πρέπει να γίνει πιο φαρδύ 

για να µπαίνουν τα νύχια µέσα. Είναι µια κατασκευή που θέλει και αυτή 

άλλα πάλι, θέλει µεγάλη προσοχή για να βγει… ειδικά στην τετράχορδη 

για να βγει σωστά η λύρα και να µην τσαφαρίζει και αυτά κι επειδή η ψιλή 

είναι Μι και είναι πολύ… ξέρεις, ο ήχος θέλει µεγάλη προσοχή στην 

κατασκευή για να βγει ο ήχος σωστός, για να βγει όργανο σωστό.  

Ερ.  Στο Ατσιπόπουλο όταν ήσασταν µικρός θυµάστε να είδατε ποτέ σας 

βιολόλυρα, ή βροντόλυρα; 
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Π.Γ.  Εντάξει, αυτές τώρα οι παλιοί που φτιάχνανε τις λέγανε βροντόλυρες, 

επειδή τώρα ήτανε κάπως έτσι µεγάλες και κάπως, εντάξει, αλλά δεν 

µπορώ να πω τώρα.  

Ερ.  Με γερακοκούδουνα προλάβατε;  

Π.Γ.  Ναι, µε γερακοκούδουνα. Εκείνος που σας είπα. 

Ερ.  Με το λυράκι το µικρό; 

Π.Γ.  Ναι και εντάξει εν τοιαύτη περιπτώσει η λύρα εκείνη που παιζόταν τα 

χρόνια εκείνα, γιατί δεν ήταν τα σχέδια αυτά ακριβώς, βέβαια.  

Ερ.  Όχι, λέω ως µικρός προλάβατε δηλαδή να δείτε βροντόλυρα. 

Π.Γ.  Σου λέω τον γέρο αυτόν και τον άλλο τον Παπατζανή τόνε πρόλαβα καλά. 

Πάρα πολύ καλά.  

Ερ.  Βιολόλυρα;  

Π.Γ.  Όχι, βιολόλυρα δεν παίζανε στο χωριό το δικό µας, παίζανε λύρα κλασική, 

αυτή τη δικιά τους. 

Ερ.  Και µε συνοδεία, λαούτο ή και µαντολίνο;  

Π.Γ.  Λαούτο. Λαούτο έπαιζε θυµάµαι ο συγχωρεµένος ο Κωστάκης ο Βαγγέλης 

και ο Σαµψός ο Στέλιος. Τα κοπέλια του που έχουνε τη «Μέλισσα» τώρα, 

αυτοί ήτανε εκείνοι οι λαουτιέρηδες της εποχής εκείνης. Βέβαια. 

Ερ.  Οι τουρίστες αγοράζουνε λύρα ή είναι κάτι ακριβό; 

Π.Γ.  Όχι, παίρνουνε πολλές λύρες. Τώρα το καλοκαίρι δίνουµε. 

Ερ.  Μάλιστα. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ κύριε Νικολή και κύριε Γιώργο. 

Π.Γ.  Να είστε καλά. 

Ερ.  Νίκο, εσύ το πρώτο σου γλέντι πότε έγινε; Αν έγινε;  

Π.Ν.  Έχει γίνει το πρώτο µου γλέντι και ήτανε…  

Ερ.  Πού; Πώς;  

Π.Γ.  Ήταν στο «Άλφα, άλφα», στο γάµο του Σκευάκη, που είχε παντρευτεί η 

κόρη του Σκευάκη.  

Π.Ν. Εκεί ήτανε η πρώτη φορά. 

Ερ.  Και σε συνοδεύανε; ∆υο λαούτα; Κιθάρα;  

Π.Ν. ∆ύο λαούτα, ναι, δύο λαούτα. 
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Π.Γ. Ο κύριος που είναι απ’ όξω, ο κύριος Καραπιδάκης που είναι απ’ όξω που 

παίζει λαούτο και τραγουδάει και ο Μανιαδάκης που έπαιζε κι αυτός 

λαούτο. Τώρα είναι να παίξουνε πάλι σε ένα γάµο που είναι τον Ιούλιο.  

Π.Ν.  Οπότε και το επάγγελµα του λυράρη δεν το εγκαταλείπεις τελείως επειδή 

ξεκινάς κυρίως τον οργανοποιό. ∆ηλαδή σε κάποια γλέντια µπορείς να 

συµµετέχεις, λες ναι. 

Π.Γ.  Να, αυτά τα πράγµατα είναι αλληλένδετα. Να όπως τώρα πάει στην 

Βυζαντινή µουσική και ξέρω ‘γω και πάει και παίζει, δοκιµάζει σ’ ένα 

γλέντι. «∆εν ξενερώνεις» για να το πούµε έτσι στην καθοµιλουµένη, είναι 

µια δουλειά που το ένα βοηθάει το άλλο. Αυτή είναι η διαφορά.  

Ερ.  Κάποια λύρα δική σας που να την έχετε κρατήσει και να µην την έχετε 

δώσει επειδή συναισθηµατικά είστε δεµένος;  

Π.Γ.  ∆υστυχώς δεν έχω καµία.  

Ερ. Όλες φεύγουνε.  

Π.Γ. Την πρώτη λύρα µου ήθελα να έχω, αλλά τελικώς δεν µπόρεσα να την 

βρω. Την ψάχνω ακόµα. 

Ερ.  ∆εν θυµάστε πού την έχετε δώσει; 

Π.Γ.  Η δεύτερη πάντως ξέρω πού είναι, γιατί η δεύτερη είναι κανονική, γιατί η 

πρώτη ήτανε κάπως µικρότερη και αυτή πιστεύω ότι µπορεί να την πάρω 

πίσω. Αλλά η πρώτη τώρα την έχω ψάξει τώρα και δεν µπορώ να τήνε 

βρω. 

Ερ.  Όλες δηλαδή όσο και καλή και αν είναι, όσο και να πείτε «Παναγία µου, τι 

έχω κάνει, να την κρατήσω να την έχω ενθύµιο», δεν τη κρατάτε.  

Π.Γ.  Για την ώρα, δεν έχω κάνει κάποια τέτοια κίνηση, που θα ‘πρεπε βέβαια να 

έχω κι εγώ µια κρατήσει, αλλά εν τοιαύτη περιπτώσει εµένα η έγνοια µου 

είναι µέχρι να την τελειώσω, να βγει πάρα πολύ καλή, να δω ότι µ’ αρέσει 

και από ‘κει και πέρα όποιος την πάρει χαλάλι του, να την ευχαριστηθεί 

αυτός κι εγώ… 

Ερ. Μάλιστα. Ωραία. 

Ερ.  Ήταν τιµή µας που συµµετείχατε στο πρόγραµµα.  

Π.Γ. Να ‘στε καλά. 
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Ερ. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ και σας ευχόµαστε να είστε καλά και να 

συνεχίσετε το έργο σας. 

Π.Γ.  Αµήν. Κι εσείς επίσης.  
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