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ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΛΙΜΝΑΤΙΤΗ
ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σηκώνει την λύρα του και ξέγνοιαστα γέρνει προς το τούβλινο
τοίχο.Το αριστερό του χέρι σφίγγει το λαιμό, της σχεδόν μικροσκοπικής λύρας,
αφήνοντας τα δάχτυλά του να τρέξουν πάνω κάτω στην ταστιέρα της λύρας με τέτοιο
τρόπο ώστε να αισθάνονται τα αυλάκια των χορδών να πιέζουν έντονα το απαλό δέρμα
τους. Δείχνει να εξοικειώνεται πάλι με ένα όργανο που πάνω από είκοσι χρόνια τώρα
αποτελεί ένα ενιαίο κι αναπόσπαστο τμήμα της ύπαρξής του.
Με μια αιφνίδια προσεγμένη κίνηση του δεξιού χεριού του φέρνει το δοξάρι εμπρός και
αρχίζει να θωπεύει τις χορδές χαϊδεύοντάς τις μειλίχια με την αυτοπεποίθηση ενός
κυρίαρχου που δοκιμάζει την ευγενή των καταγωγή. Οι χορδές ανταποκρίνονται στις
διαταγές του και οι πρώτοι μουσικοί τόνοι μιας πικρόγλυκιας μαντινάδας διασχίζουν τον
παγωμένο ψυχρό αέρα. Μειδιά ικανοποιημένος με αυτό που ακούει κι αρχίζει να
εξερευνεί ενδότερα μπαίνοντας βαθύτερα μέσα στην ψυχή του, την υπερήφανη αυτή
Κρητική ψυχή, αναζητώντας όλο και περισσότερο το συναίσθημα, το πάθος, τους
ζεστούς γήινους ήχους, τους ανθρώπινους ήχους, που βγαίνουν μέσα από τις κοιλώσεις
του ξύλινου αυτού οργάνου.
Ένα κακόκεφο χειμωνιάτικο πρωινό του Σύδνευ φεύγει και πετάει πάνω από τα μαύρα
σύννεφα καλπάζοντας την κορυφή της μελωδίας ενός αιώνα για να πέσει και να
σωριαστεί με βρόντο στην κορυφή του βουνού Ψηλορείτη στην Κρήτη. Ο ευπρόσδεκτος
και ξάστερος γαλανός ουρανός με άφησε άλαλο και περιδεή στην μαγεία που
εκτυλίσσονταν μπροστά μου. Η φωτογραφική μηχανή παράμενε ακίνητη και νεκρή, ήταν
ένα άψυχο βάρος στα χέρια καθώς τα δάχτυλά μου αρνήθηκαν να πατήσουν το κουμπί
για να αιχμαλωτίσουν την στιγμή της ευημερίας. Η φωνή του Μιχάλη Πλατύρραχου
είναι συνήθως ήρεμη, ατάραχη και συγκρατημένη όταν όμως πρόκειται να μιλήσει για
την Κρήτη ο τόνος της φωνής του αλλάζει από απαλό γαλήνιο σε σκληρό και επιτακτικά
κοφτερό. Οι εκφράσεις του προσώπου του είναι αμέτρητες, η αγάπη του και το πάθος
του ξεχειλίζουν για την παλαιά γενέτειρα με κάθε λέξη που προφέρει και μοιάζουν με
χυμό που στάζει από ένα τσαμπί σταφυλιού ξεχασμένο στο κλήμα. Αγχωμένος; Ναι, κι
έχει κάθε δικαίωμα να είναι. Διότι όταν πρόκειται για να προβάλλει την Κρητική
μουσική στους Αντίποδες, ο Πλατύρραχος έχει κάνει πολύ πιο περισσότερα από ότι του
καθορίζει το μερτικό του.
Ο Πλατύρραχος όπως κάθε άλλο Ελληνόπουλο που μεγαλώνει στο Σύδνευ, άρχισε κι
αυτός να παρακολουθεί μαθήματα Ελληνικού χορού στα μεστωμένα χρόνια των έξι ετών
και μόλις έφτασε στην ηλικία των δέκα ετών θαρραλέα πλησίασε τον πατέρα του και του
ζήτησε μια λύρα. Λόγο της ευκρινής έλλειψης διδασκάλων της Κρητικής λύρας στο
Σύδνευ, θα έπρεπε το πάθος του Πλατύρραχου να είχε ήδη αλλοιωθεί κι ακόμη να είχε
παντελώς εξολοθρευτεί από τ΄αχνάρια του στην ηλικία των δώδεκα ετών, ίσως
δεκατριών, δεκα-πέντε το πολύ. Αλίμονο όμως, δεν έγινε σε αυτήν την περίπτωση. Με

την φλόγα που έκαιγε μέσα του και με την συνεχή αναζωπύρωση της λόγο της
εκτεταμένης βιβλιοθήκης των γονέων του για ότι είχε σχέση γύρω από τη Κρήτη κι
εμπνευσμένη από τους παλαιούς διδασκάλους της λύρας αυτού του νησιού της
Μεσογείου τα χρησιμοποίησαν ως βάση στο οικογενειακό τους σπίτι ενώ περιόδευαν
στους Αντίποδες, ο Μιχάλης σύντομα βρίσκει τον εαυτό του βαθιά βυθισμένο στα νερά
της Κρητικής παράδοσης.
Αφού γίνεται πλέον κυρίαρχος της λύρας, σύντομα επακολουθεί μια σειρά κι άλλων
μουσικών οργάνων να υποκύπτουν κάτω από την ακμαία κυριαρχική του μαθησιακή
τακτική προσφέροντας του έτσι περισσότερα εφόδια που θα μπορεί να χρησιμοποιεί για
να εκφράζει την ανθίζουσα μουσική του ικανότητα. Ο νέος αυτός χρησιμοποίησε ως
βατήρα την αγάπη του για την λαογραφική παράδοση της γενέτειρας των γονέων του
ξεσκαλίζοντας το Ελληνικό πνεύμα σε όλες του τις διαστάσεις.
Ένας ήδη φτασμένος χορευτής δοκιμάζει συντοχρόνως και την τέχνη της υποκριτικής
ενώ κάνει τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις είτε ως σολίστας ή ως επικεφαλής μιας
ομάδας άλλων ομοίων Ελληνο-Αυστραλών από τη Κρήτη. Οδηγείται από την ανάγκη
για να κατανοήσει πλήρως την έννοια των στοίχων που αποτελούν τις μυριάδες
τραγουδιών που έχει στο ρεπερτόριο του. Ο Πλατύρραχος πυρετωδώς άρχισε την
εκσκαφή κάτω από την επιφάνεια ψάχνοντας έτσι να βρει τις απαντήσεις στα βιβλία, με
αποτέλεσμα να αποκομίσει την ευχέρεια της γλώσσας στην Κρητική διάλεκτο αλλά και
στην κύρια Ελληνική γλώσσα.
Οι παλαιοί πολεμιστές όμως, ποτέ δεν επαναπαύονται. Τέλος πάντων, ο αγώνας δεν έχει
ακόμη κερδισθεί. Είναι ανάγκη οι υπόλοιποι να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να
υπενθυμίζεται στους Ελληνο-Αυστραλούς η υφή του πλούσιου πολιτισμού των
προγόνων των. Ο Πλατύρραχος γίνεται δάσκαλος στην Κρητική μουσική και στους
Ελληνικούς χορούς και σύντομα παίρνει υπό την ευθύνη του τον Όμιλο Κρητικής
Παράδοσης. Έναν οργανισμό που σε σύντομο διάστημα τον κατέστησε με κύρος.
Ελεύθερος χρόνος; Δεν υπάρχει πιθανότητα να έχει. Τον λιγοστό ελεύθερο χρόνο που
έχει στην διάθεσή του τον δαπανά κάνοντας ένα εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό πρόγραμμα
από όπου εκπέμπει τις σκέψεις του μοιράζοντας με το ακροατήριο του την τεραστία
γνώση που έχει αποκτίσει για την Κρητική μουσική κατά την διάρκεια των χρόνων,
διαφωτίζοντας συχνά μερικές από τις πιο επισκιασμένες απόψεις της τέχνης που τόσο
εκείνος λατρεύει.
Ένας πρεσβευτής του Κρητικού πολιτισμού; Μου αρέσει αυτό.
Ήσουν μόνο δέκα ετών όταν ζήτησες του πατέρα σου μια λύρα. Μήπως θυμάσαι τι
κέντρισε αυτή την απόφαση;
Όταν ήμουν δέκα χρονών ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος της Κρητικής Αδελφότητας και
πρόεδρος της Παγκρητίου Ομοσπονδίας Αυστραλίας. Επίσης εκείνο το χρονικό
διάστημα συνήθως, είχαμε μουσικούς που ερχόντουσαν από την Κρήτη περιοδεία στην
Αυστραλία και τους φιλοξενούσαμε στο σπίτι μας όταν βρισκόντουσαν στο Σύδνευ.
Βλέποντας λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να παίζουν στο σπίτι μας αυτομάτως

γεννήθηκε η σπίθα. Ήθελα πολύ να τους μιμηθώ αυτούς τους ανθρώπους και να τους έχω
ως πρότυπα. Φυσικά έπαιξαν ρόλο κι άλλα στοιχεία. Πιστεύω ότι η αγωγή είναι αυτή που
φτιάχνει το περιβάλλον, είναι η οικογένεια του κάθε ανθρώπου, που παρέχει το ερέθισμα
(το κίνητρο) για να ακολουθήσει κάποιος ένα δρόμο.
Πόσο καιρό χρειάστηκε η σπίθα να γίνει φλόγα;
Η φωτιά άρχισε εκεί και τότε. Όταν άρχισα να παρατηρώ όλα αυτά γύρω μου έγινα ένα
με αυτά. Είχα ήδη αρχίσει να μαθαίνω Ελληνικούς χορούς και συνήθως έβλεπα διάφορα
βίντεο γιατί ήθελα να έχω μια πιο σοβαρή ανάμειξη με την Κρητική παράδοση, την
μουσική της και τους χορούς της. Από την ηλικία των 19 ετών πιστεύω πως είχα φτάσει
στο σημείο που νομίζω ότι είχα τις ικανότητες να εκτιμήσω καλύτερα την Κρητική
παράδοση. Αυτός είναι κι ο λόγος που το 1996 δημιούργησα την Σχολή Μουσικής και
Χορού η οποία αργότερα εξελίχθηκε σε Όμιλο Κρητικής Παράδοσης.
Ποια είναι πρώτη: η αγάπη για την Κρητική μουσική ή η αγάπη για την Κρητική
παράδοση;
Η Κρητική παράδοση αποτελούσε πάντα μέρος της ανατροφής μου και στο κάτω-κάτω
αυτά τα δύο πάνε μαζί. Μεγαλώνεις σε ένα Κρητικό περιβάλλον, τρως Κρητικά φαγητά,
χορεύεις Κρητικούς χορούς, μαθαίνεις να εκφράζεσαι στα Κρητικά και η μουσική
ακολουθεί μαζί με όλα αυτά. Το γεγονός που αποφάσισα να ασχοληθώ με την Κρητική
μουσική ήταν φυσικό γιατί ήξερα την αγάπη που οι γονείς μου είχαν για την Κρητική
μουσική και τη παράδοση της. Ήθελα να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα για τη
Κρήτη και να εκφράζω την παράδοση της.
Συνήθως οι άνθρωποι κάνουν το λάθος να σκέφτονται ότι όταν κάποιος παίζει ένα
δημοτικό μουσικό όργανο γίνεται αυτόματα και ο υπέρμαχος της δημοτικής
μουσικής. Αληθεύει αυτό ή υπάρχει κάτι περισσότερο όταν κάποιος είναι
πρεσβευτής του πολιτισμού του και της παράδοσης του;
Κατά την γνώμη μου νομίζω πως δεν μπορεί κάποιος να παραμείνει εντελώς γνήσιος.
Εάν κάποιος το κάνει αυτό τότε η μουσική χάνει την φρεσκάδα της κι αρχίζει να
μπαγιατεύει. Θα πρέπει να μάθουμε ότι η μουσική μας εξελίσσεται με το πέρασμα του
χρόνου. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να ενημερώνομαι διαρκώς για τις νέες
Κρητικές συλλογές που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Δεν προσπαθούμε μόνο να
ανανεώνουμε το ρεπερτόριο μας με ότι καινούριο κυκλοφορεί πρόσφατα στην Κρήτη
αλλά προσπαθούμε επίσης να βελτιώσουμε τις παλιές μελωδίες που ακουγόντουσαν με
μια λύρα κι ένα λαούτο στην δεκαετία του 50. Προσπαθούμε να ξαναζωντανέψουμε
αυτές τις μελωδίες με ένα τέτοιο τρόπο που σήμερα θα συγκεντρώσει οπαδούς και θα
έχει την δυνατότητα να μεταδοθεί στο ακροατήριο. Γι΄αυτό το λόγο έχουμε προσθέσει κι
άλλα μουσικά όργανα όπως τη μπάσο κιθάρα καθώς και πλήκτρα με συγκεκριμένη
σειρά. Με την νέα τεχνολογία τώρα μας δίνετε η δυνατότητα να ηχογραφήσουμε το
λαούτο και το μαντολίνο και μετά να προσθέσουμε μερικά κρουστά όργανα. Αυτό δίνει
μια εντελώς νέα αίσθηση. Δεν νομίζω πως είναι κακό. Στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό

που έχει σημασία είναι το πώς θα παρουσιάσεις την μουσική και την τέχνη σου στο
ακροατήριο. Εάν έχεις κάνει σωστή δουλειά τότε θα κερδίσεις το ακροατήριο σου.
Πότε γίνεται η ανάμιξη ιεροσυλία; Πόσο δύσκολο είναι να εκσυγχρονιστεί η
παράδοση χωρίς να εκτεθεί η ακεραιότητά της;
Κοιτάξτε δεν παραφθείρεται κάτι εδώ. Για το μόνο πράγμα που μιλάμε είναι να γίνει η
μουσική πιο σύγχρονη. Μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να ακούμε την Κρητική μουσική
με λύρα και λαούτο. Με αυτά τα δύο μουσικά όργανα παίζεται παραδοσιακά η Κρητική
μουσική. Σήμερα όμως χρησιμοποιούμε κι άλλα μουσικά όργανα για να παρουσιάσουμε
αυτή τη μουσική. Προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε τη μουσική ενιαία χρησιμοποιώντας
τους κανόνες της παραδοσιακής μελωδίας. Εάν αυτό επιτευχθεί τότε η μουσική
εξελίσσεται και μπορεί να σταθεί με υπερηφάνεια στην σύγχρονη κοινωνία.
Πώς μπορεί ένας πραγματικός καλλιτέχνης να πλησιάσει την παραδοσιακή τέχνη;
Πρέπει να σέβεται αυτό που προσπαθεί να διαφυλάξει. Δεν επιτρέπεται να αλλάξει τους
κανόνες στους οποίους βασίζεται η μελωδία. Αυτό που προφυλάσσουμε είναι οι
μελωδίες. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και την διάφορετική ενορχήστρωση με τέτοιο
τρόπο ώστε το τελικό αποτέλεσμα μας εκφράζει ως καλλιτέχνες και επίσης να θέλγει
αυτούς που την ακούν.
Προϋποθέτω ότι αφού είσαι μεγαλωμένος εκτός Κρήτης και Ελλάδας είσαι κατά
κάποιο τρόπο αναγκασμένος να ενσωματώνεις «ξένα» στοιχεία στη μουσική σου;
Αυτό είναι σωστό. Επειδή κατοικούμε εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε
αυτό το δρόμο στη μουσική. Δεν είναι η μουσική που δεν μπορεί να μας εκφράσει, διότι
βλέπουμε πως η Ελληνική παραδοσιακή μουσική έχει κατορθώσει να αγγίξει και τους μη
Έλληνες εφ΄όσον οι καλλιτέχνες την προσεγγίσουν σωστά. Θα πρέπει κάποιος να
υποστεί τη δοκιμασία του χρόνου και να προσπαθήσει να επιζήσει στο μέρος που
διαμένει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ζούμε στην Αυστραλία έχουμε και την
πολυτέλεια να επιλέξουμε από ένα ευρύτερο φάσμα καλλιτεχνών. Εάν είμουν στη Κρήτη
θα προσέγγιζα τη μουσική με διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να
ξαναζωντανέψω πολλά παλαιά Κρητικά μουσικά όργανα που σπάνια ακούγονται ακόμη
και στην Κρήτη. Εάν βρισκόμουν εκεί θα έκανα έναν διαφορετικό αγώνα.
Τι έχει περισσότερο σημασία για εσένα: να κρατήσεις ζωντανή τη Κρητική μουσική
μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής παροικίας ή να προσεγγίσιες ένα ευρύτερο κοινό;
Πάντοτε έλεγα ότι οι καλλιτέχνες και οι αθλητές κρατούν την υπερηφάνεια του έθνους
των στους ώμους τους. Κι αυτό που εννοώ εδώ είναι το ό,τι κάνουμε δεν ανταποκρίνεται
αποκλειστικά στους Κρήτες της δεύτερης ή της τρίτης γενεάς ή και ακόμη μόνο στους
Έλληνες της Αυστραλίας. Έχουμε πάρει μέρος σε πολλά φεστιβάλ και πολυπολιτισμικές
εκδηλώσεις με βάση τη μουσική ή το χορευτικό συγκρότημα του Ομίλου, προωθώντας
έτσι την Κρητική μουσική και παράδοση σε ένα ευρύτερο κοινό. Μέσω αυτών των
κινήσεων προσπαθούμε να εισάγουμε την Αυστραλιανή κοινωνία στα Κρητικά

πολιτιστικά θέματα. Χρειάζεται να είσαι υπεύθυνος σε ότι κάνεις, να έχεις αφοσίωση και
να το πιστεύεις. Πάνω απ’όλα χρειάζεται ν’ αγαπάς αυτό που κάνεις, θα πρέπει να
αποτελεί μέρος το εαυτού σου. Ζω την Κρήτη, μόλις ξυπνήσω σκέπτομαι την Κρήτη
αυτό ακριβώς είμαι.
Είναι δίκαιο να πούμε ότι οι Έλληνες κυρίως ενδιαφέρονται για «τη διασκέδαση»,
το στοιχείο «του πανηγυριού» στη μουσική ενώ οι μη Έλληνες προτιμούν την
συναυλία;
Σε κάθε πλήθος υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν τα χαμηλότονα
χορευτικά τραγούδια, τα τραγούδια που έχουν συνηθίσει να ακούν σε κέντρα και σε
γάμους ενώ άλλοι έρχονται για να δουν τι μπορεί να κάνει ένα συγκεκριμένο μουσικό
όργανο. Πολλοί έχουν την ιδέα ότι όταν περνάς ένα «ταξίμι» νομίζουν ότι δεν ξέρεις τι
σου γίνεται. Θέλουν να ακούσουν την χαμηλότονη μουσική. Βασικά ο χορός είναι η
πολιτισμική συνήθεια της Ελληνικής παροικίας. Το καλό είναι ότι το 60% με 70% της
Κρητικής μουσικής βασίζεται σε γρήγορο ρυθμό κι αυτό αυτομάτως προσελκύει την
προσοχή του ακροατηρίου. Την περασμένη φορά έπαιζα σ΄ένα γάμο που το παιδί ήταν
Έλληνας και η κοπέλλα ήταν από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας (FYROM ). Πιο πολλοί ήταν από αυτούς παρά οι Έλληνες όμως όλοι ήταν
στην πίστα και χόρευαν, και όσο πιο γρήγορα έπαιζε η μουσική τόσο πιο πολύ τους
άρεσε. Όλα περιστρέφονται γύρω από το να περάσσει η μουσική στο ακροατήριο με τον
καλλίτερο δυνατόν τρόπο.
Εσένα σ΄ευχαριστεί περισσότερο το πανηγύρι ή η συναυλία;
Μου αρέσουν και τα δύο. Ναι μου αρέσει το πανηγύρι και απολαμβάνω τους γάμους.
Όταν όμως βρέθηκα στη Δημαρχία του Συδνευ το Town Hall το 1996 σε μια συναυλία
του Θέμου Μέξη βάζοντας την λύρα καταμεσίς μιας συμφωνικής ορχήστρας και να με
ακούει ο κόσμος ως σολίστα ήταν κάτι το διαφορετικό. Όλο μαζί, ήταν μια αποθέωση.
Από την μια υπάρχει το στοιχείο της διασκέδασης, η χαρά για να διασκεδάσεις τους
ανθρώπους και από την άλλη η αποθέωση βλέποντας τα παραδοσιακά μουσικά όργανα
να κερδίζουν εκαντοντάδες ανθρώπων σε ένα περιβάλλον όπως το Εθνικό Θέατρο.
Ποιο είναι το πιο πιθανό, κάποιος που έχει μελετήσει ακαδημαϊκά την μουσική για
να καταλάβει ένα λάθος ή κάποιος που την γνωρίζει μόνο ακουστικά;
Αυτό ακριβώς γίνεται στην μουσική ή με την τέχνη γενικά: δεν μπορεί κάποιος να πει ότι
υπάρχει κάποιο λάθος. Ο καθένας έχεις την γνώμη του. Μερικοί έχουν κάποια παλιά
μελωδία στο νου τους και θέλουν να την ακούσουν να παίζεται με ένα κάπως πιο
ιδιαίτερο τρόπο. Δεν υπάρχουν λάθη στη τέχνη. Το μόνο που γίνεται είναι ότι εκφράζεις
το εαυτό σου.
΄Εχεις καταφέρει να συνδυάσεις την αγάπη σου για τη μουσική με την αγάπη σου
για το χορό.

Μα αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Θα πρέπει να είναι κάποιος ενήμερος για το στοιχείο
του χορού στην μουσική του για να μπορέσει να συμμετάσχει στο γλέντι.
Όμως οι περισσότερες χορευτικές ορχήστρες στην Αυστραλία παίζουν πλεϊ-μπακ
κομμάτια χωρίς να σέβονται ιδιαίτερα την μουσική.
Αυτό είναι το πρόβλημα που τα περισσότερα Ελληνικά χορευτικά γκρουπ έχουν στην
Αυστραλία. Τα παιδιά μαθαίνουν πως να κάνουν τις κινήσεις, ξέρουν πως να χορεύουν
σε ένα συγκεκριμένο σκοπό κι αυτό είναι όλο.
Η μουσική όμως μπορεί να υπάρξει χωρίς τον χορό, αλλά όχι κι αντίθετα. Πώς
βρίσκεις ισσοροπία ενδιάμεσα στη μουσική και στο χορό;
Κάθε Παρασκευή βράδι όταν διδάσκω χορό στους μαθητές μου, προσπαθώ να παίξω και
συνεχώς διαφορετική μουσική. Δόξασι τον Θεό που υπάρχουν χιλιάδες Κρητικά
τραγούδια. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να διδάξω στα παιδιά τις κινήσεις του
χορού και ταυτοχρόνως να τους διδάξω το πόσο αναγκαίο είναι να συσχετιστούν και με
την μουσική έτσι ώστε να καλλιτερεύσουν την επιδεξιότητά τους στο χορό. Αλλοιώς
είναι χαμένος κόπος. Η μουσική όπως και κάθε άλλη μορφή τέχνης απαιτεί αγάπη και
αφοσίωση. Δεν θα πρέπει να κάνεις κάτι επειδή πρέπει.
Εάν σε υποχρέωνα να διαλέξεις μεταξύ της μουσικής και του χορού τι θα διάλεγες;
Κοιτάξτε θεωρώ τον εαυτό μου ως έναν εκφραστή της Κρητικής παράδοσης. Δεν μου
είναι δυνατόν να διαλέξω μεταξύ της μουσικής και της παράδοσης. Θεωρώ όμως τον
εαυτό μου πιο πολύ ως μουσικό. Είμαι επίσης και χοροδιδάσκαλος και προσπαθώ να
μάθω την νεότερη γενιά χορούς από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την Κρήτη.Με τα
παραδοσιακά μας μουσικά όργανα παίζουμε επίσης και νησιώτικα, μπάλους, τσάμικα,
δηλαδή προσπαθούμε να παίξουμε παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα με ένα
διαφορετικό ύφος.
Ο Ελληνικός χορός είναι ζωντανός και ακμαίος στην Αυστραλία, τι γίνεται όμως με
την Ελληνική παραδοσιακή μουσική; Έχουμε βάσιμους λόγους για να ανησυχούμε
για την συνέχεια της;
Δυστυχώς από ό,τι βλέπω εκτός από την Ποντιακή και την Κρητική μουσική οι νεότεροι
δεν παίζουν καμία άλλη Ελληνική παραδοσική μουσική. Γι’αυτό το λόγο ακριβώς κι
εμείς δημιουργήσαμε αυτό το σωματείο: για να διατηρήσουμε τους δεσμού αυτούς,
αυτούς τους μουσικούς δεσμούς ανάμεσα στη νεότερη γενιά. Μετά από δέκα χρόνια
ζωής αυτό που ανακάλυψα είναι ότι πολλά άτομα που πέρασαν από την σχολή μας δεν
έχουν σταματήσει να παίζουν μουσική, δεν έχουν σταματήσει να χορεύουν. Λοιπόν δεν
είναι κι όλα αρνητικά. Όσον αφορά την Κρητική μουσική, ναι υπάρχουν τουλάχιστον
τριάντα νεαρά άτομα με αρκετή γνώση έτοιμα για να πάρουν θέση.
Όταν άρχισες να παίζεις λύρα μετά βίας υπήρχαν δάσκαλοι στο Σύδνευ. Όμως από
αυτά που μόλις είπες, η δεύτερη γενιά δείχνει περισσότερο πάθος για να μάθει

ορισμένα πράγματα γύρω από τις Ελληνικές παραδόσεις. Κι αυτό είναι σε γενικό
κανόνα. Κατά κάποιο τρόπο, πολλά νεαρά άτομα κάνουν περισσότερα από ότι
έκαναν οι γονείς τους για τον πολιτισμό μας.
Αυτό που λες βλέπω κι εγώ. Όμως το καθοριστικό στοιχείο είναι η επιμονή και η
επιθυμία των γονέων, για τα παιδιά τους να κρατήσουν στενές σχέσεις με την
πολιτιστική τους καταγωγή.
Η αγάπη σου για την Κρητική μουσική κατά πόσο επηρέασε την αγάπη σου για την
Ελληνική γλώσσα;
Για ακόμη μια φορά καταλήγουμε στην ανατροφή. Την γλώσσα που μιλάμε στο σπίτι
αυτήν την γλώσσα θα μάθει και το παιδί να χρησιμοποιεί. Φυσικά όλα βοηθούν. Στην
Κρητική μουσική τα λόγια παίζουν ζωτικό ρόλο, θα πρέπει κάποιος να είναι σε θέση να
γνωρίζει όχι μόνο την Ελληνική γλώσσα αλλά συγκεκριμένα και την Κρητική διάλεκτο
για να μπορέσει να καταλάβει τις μαντινάδες. Το πρόβλημα που έχουμε ως Ελληνική
παροικία είναι ότι χάνουμε την γλώσσα μας. Κι αυτό είναι το πρώτο στοιχείο της
Ελληνικότητας μας που θα εξαφανιστεί. Λυπάμαι που το λέω αυτό αλλά σε είκοσι ή
τριάντα χρόνια από τώρα το μόνο στοιχείο που θα δείχνει τον πολιτισμό μας θα είναι ο
χορός. Ο χορός θα είναι η μόνη μορφή του Ελληνισμού μας στην Αυστραλία. Και την
ευθύνη την έχουν μόνο οι γονείς.
Προσωπικά εγώ προσβάλλομαι να χρησιμοποιείται μόνο ο χορός σε όλες τις
διαστάσεις της πολιτισμική μας ζωής. Γιατί αγνοούνται οι άλλες διαστάσεις της
κληρονομιάς μας και τι μπορούμε να κάνουμε γι’αυτό;
Ας πάρουμε για παράδειγμα την μουσική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι
χρησιμοποιούν ΝτιΤζέης σε γάμους και σε πάρτυ. Δεν υπάρχουν και τόσοι πολλοί
άνθρωποι να παίζουν παραδοσιακή μουσική. Τι είναι αυτό που υπάρχει για να κρατήσει
την νεότερη γενιά κοντά στην παροικία;
Δεν θα έπρεπε οι διάφοροι οργανισμοί μας να έχουν μια άλλη προσσέγγιση
προώθησης του Ελληνικού πολιτισμού και σε άλλες διαστάσεις;
Μόνο ένα έχω να πω. Θυμάμαι όταν είμουν δέκα ετών πήγαινα σε κάποιο χορό και
έβλεπα το μπουζούκι. Με ένέπνεε όταν έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο το μπουζούκι
διασκέδαζε τους ανθρώπους. Εντάξει, δεν έμαθα να παίζω μπουζούκι αλλά όμως έμαθα
λύρα. Το κίνητρο βρισκόταν εκεί. Πώς είναι δυνατόν για ένα νεαρό άτομο να θέλει να
μάθει το μπουζούκι ή την λύρα όταν δεν τα βλέπει ποτέ του, και το μόνο που έχει
συνηθήσει είναι να βλέπει ΝτιΤζέης;
Τι σημαίνει για σένα η μουσική;
Η μουσική είναι ένα είδος απελευθέρωσης. Όταν βγει το τελικό αποτέλεσμα τότε με
αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνονται οι μουσικές ιδέες που έχω στην καρδιά μου. Είναι μια

προσωπική ικανοποιήση αλλά και ένα κομμάτι ζωής. Όταν έχεις μεγαλώσει να παίζεις
μουσική, να ζεις με τη μουσική, τότε είναι πολύ δύσκολο ξεχωρίσεις από αυτή.
Κατά πόσο υπερασπίζεσαι τις Κρητικές παραδόσεις;
Πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται με οποιονδήποτε
τρόπο διαλέγουν. Στεναχωριέμαι όμως όταν προσπαθούν να προωθήσουν ως παράδοση
αυτό που κάνουν ενώ ευκρινώς δεν είναι. Δεν αποτυχαίνουν μόνο στο να δικαιώσουν την
μουσική αλλά παράλληλα αδικούν και τον εαυτό τους. Από την άλλη πλευρά, ας δούμε
και λίγο τι έκανε ο Νίκος Ξυλούρης στις αρχές του εβδομήντα. Έκανε την Κρητική
μουσική πασίγνωστη. Για παράδειγμα σήμερα, αυτό ακριβώς κάνει κι ο Μάνος
Πυροβολάκης. Όλοι οι άνθρωποι που τον ακούν αυτομάτως τον συνδέουν με την
Κρητική μουσική και τα Κρητικά μουσικά όργανα.
Κατά την διάρκεια που μεγάλωνες ποίοι ήταν αυτοί που σε έμπνευσαν;
Το 1989 είμουν δώδεκα χρονών, όταν ήρθε στο Σύδνευ ο σπουδαιότερος Κρητικός
καλλιτέχνης, ο Κώστας Μουντάκης. Είχα όλους τους δίσκους του. Μου άρεσε η μουσική
του κι έμαθα πώς να παίζω τα τραγούδια του. Βρισκόμουν σ’ένα σπίτι όταν μπήκε, δεν
μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Φανταστείται ένα μικρό παιδί που μεγάλωνε
βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους σε φωτογραφίες, σε θήκες δίσκων, που ήταν μεγάλοι
και τρανοί και ξαφνικά να τους βλέπει μπροστά του. Τα είχα χάσει. Ήταν με την γυναίκα
του εκεί, και του είπε «Αγκάλιασε το παιδί, τα έχει χάσει». Εκτός αυτού είχα και την
μεγάλη τιμή να τραγουδήσω μερικές μαντινάδες αφιερωμένες σ’εκείνον κατά την
διάρκεια της παράστασής του. Επίσης είχα και την τιμή να παίξω και με την λύρα του.
Τι είδους μουσικής ακούς;
Ακούω λίγο απ’όλα. Αλλά η καρδιά μου νιώθει μόνο αυτό που κάνω. Η Κρητική
μουσική κάνει το αίμα μου να βράζει, ακούω όλους τους Κρητικούς καλλιτέχνες. Έχω
μια μεγάλη βιβλιοθήκη με Κρητική μουσική στο σπίτι.
Έχεις ποτέ σκεφτεί την δυνατότητα να γράψεις την δική σου μουσική;
Εάν ήμουν ολοκληρωτικά απασχολημένος με την μουσική, ίσως να αφιέρωνα κάποιο
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς όμως, με την καριέρα μου και με το χρόνο
που διαθέτω να διδάσκω στη Σχολή, δεν έχω τον απαιτούμενο χρόνο για να αφιερώσω σε
μια τέτοια μουσική εκστρατεία.
Είσαι μουσικός, χορευτής, διδάσκαλος και ραδιοφωνικός εκφωνητής. Πώς τα
φέρνεις όλα βόλτα;
Είναι πολύ δύσκολο. αλλά όλα εξαρτώνται από την οργάνωση χρόνου. Όλα καταλήγουν
στην αγάπη. Εάν δεν αγαπούσα αυτό που κάνω τότε υποθέτω πως τα πράγματα θα ήταν
πιο δύσκολα.

Θα ήθελες να σε κρίνουν ως έναν Κρητικό μουσικό στην Αυστραλία ή ως έναν
Κρητικό μουσικό τελεία και παύλα;
Δεν θέλω οι άνθρωποι να λένε «Είναι καλός για Ελληνο-Αυστραλός». Θέλω να με
κρίνουν ως μουσικό. Όμως εδώ είναι το περίεργο. Δεν έχω την εμπειρία της ζωής στην
Κρήτη, μεγάλωσα εδώ αλλά θα ήθελα να με κρίνουν εν συγκρίσει με τους άλλους
λυράρηδες που κατοικούν στην Κρήτη. Πιστεύω όμως πως η γνώση που έχω πάνω στην
Κρητική μουσική είναι ευρεία.
Πόσο δύσκολο είναι να είσαι δυο φορές Κρητικός ζώντας στην Αυστραλία; Δεν
επιθυμείς να βρισκόσουν εκεί;
Φυσικά και θα το ήθελα. Έχω πολύ καλές εντυπώσεις από την Κρήτη. Όταν πήγα και
έπαιξα στου πατέρα μου το χωριό ενώπιον χίλιων ανθρώπων, ήταν μια τεράστια εμπειρία
για μένα να παίξω στο ίδιο μέρος εκεί που μεγάλωσε ο πατέρας μου. Ήταν
συγκλονιστικό. Δεν είχα μόνο τις θυελλώδεις επευφημίες αλλά και όλα τα άλλα. Μερικές
στιγμές της ζωής μας μένουν μέσα μας σαν ένα όνειρο. Κι εκείνος ο καιρός τότε, ήταν
μια από αυτές τις στιγμές. Ήταν μια αξέχαστη βραδιά. Πολλοί από τους μουσικούς που
είχαν μείνει στο σπίτι μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν παρόντες. Το έλεγαν σε όλους και
τους ξανα έλεγαν να έρθουν να δουν τι μπορεί να κάνει ο κόσμος στην Αυστραλία.
Υπήρχαν κι άλλοι καλλιτέχνες εκεί, παρουσιαστές και άνθρωποι πολύ γνωστοί στην
Κρήτη. Όμως για μένα που είχε σημασία είναι ότι μπόρεσα να παίξω εκεί που ο πατέρας
μου έζησε τα παιδικά του χρόνια. Αυτό το γεγονός με πλημύρισε με συγκίνηση, με
ευτυχία και μου έδωσε το κουράγιο να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Έχω πολλές
συγκινητικές στιγμές από το ταξίδι μου στην μουσική κι από αυτό αντλώ κουράγιο και
έμπνευση. Συνήθισα να μένω στην ξενιτιά.
Κι αυτό μας φέρνει στο τέλος της συνεντεύξης. Με το μαγνητόφωνο κλειστό
συνεχίζουμε να μιλάμε, να μιλάμε για άλλα θέματα όπως για τις απόψεις του πάνω στην
Ελληνική παροικία του Σύδνευ και για το προς τα που βαδίζει, για τις ανησυχίες του,
τους φόβους του και τις φιλοδοξίες του. Παρατηρώ την υπέροχη κατοχή που έχει της
Ελληνικής γλώσσας. «Ναι, το γνωρίζω» είπε γελώντας. «Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ
στην Αυστραλία, όμως κατά κάποιο τρόπο αρκετά περιέργο, μπορώ να εκφραστώ το ίδιο
καλά και στα Ελληνικά. Παίξε μαέστρο.
Μετάφραση από το πρωτότυπο: Μαρίνα Βαρδάκη

