Μανόλης Μαργαρίτης: «ένα γλυκόλαλο πουλί στο Μελαµπιανό
µουσικό περβόλι…»
Του Αντώνη Ε Τσουρδαλάκη
( Καθηγητή – ∆ηµπτικού. Σύµβ. Αγίου Βασιλείου)

Η πολιτιστική παράδοση του νησιού µας µοιάζει µε ένα κατάφυτο , καρπερό
αειθαλές περβόλι , και όσοι υπηρετούν την Κρητική µουσική είναι σίγουρα τα
γλυκόλαλα πουλιά αυτού του περβολιού .
Τα άφτερα τούτα πουλιά µε τους ήχους των µουσικών οργάνων τους αλλά και µε
τη φωνή τους , δίδουν απερίγραπτη µαγεία και απέραντη δύναµη σ΄αυτό που
εκπέµπουν και διαλαλούν, δηλαδή την κρητική µουσική, τη µαντινάδα και το
τραγούδι, µε αποτέλεσµα να φτάνει µέχρι σε µας , να σαγηνεύει το νου και την
καρδιά µας και εν τέλει να µας γεµίζει µε αισθήµατα την ψυχή.
Ένα τέτοιο γλυκόλαλο πουλί ήσουν και συ Μανόλη Μαργαρίτη που
καλλιέργησες και τραγούδησες µαζί µε πολλούς άλλους άξιους καλλιτέχνες και
τραγουδιστές στο Μελαµπιανό µουσικό περιβόλι, πήρες και έδωσες πολλά, στα
µουσικά πράγµατα του χωριού µας και βοήθησες στο να κρατηθεί το µουσικό
αισθητήριο των Μελαµπιανών στο υψηλότερο καλλιτεχνικό επίπεδο.
Βοήθησες στο να κρατήσει η µουσική µας παράδοση όλα τα βασικά
χαρακτηριστικά της, όλα τα συστατικά της στοιχεία δηλαδή : τη λεπτή µουσική
αρµονία , το υψηλό ήθος , την αισιόδοξη ευφάνταστη µατιά της ζωής , την ώθηση
της µονάδας να αναζητήσει και να µπει στην οµάδα (την παρέα), και τα «εγώ»…
να γίνουν «εµείς» .
Βοήθησες Μανόλη Μαργαρίτη στο να οµορφύνουν µουσικά οι µεγάλες στιγµές
της ζωής µας όπως είναι : ο γάµος µας, οι βαπτίσεις των κοπελιών µας, , οι
χρονιάρες µέρες, οι σκόλες αλλά και κάθε άλλη στιγµή , που το µερακλήκι
ανέβαινε µέσα µας και ζητούσε έκφραση και διέξοδο. Και πραγµατικά µας
πρόσφερες µια διέξοδο όµορφη, αποδοτική και αφάνταστα δηµιουργική .
Κοντά σου Μανόλη Μαργαρίτη όλοι µας έχοµε νοιώσει συγκινήσεις
απερίγραπτες, όταν στα σοκάκια του χωριού µας αντιλαλούσαν οι κοντυλιές και
οι πενιές σου σε παλιούς και νέους σκοπούς και κάθε µαντινάδα σου γινότανε
τελάληµα , που διαλαλούσε τις χαρές µα και τις πίκρες της ζωής, σ’ένα πανηγύρι
πρωτόγνωρο και ατελείωτο. Οι νεότεροι έχουµε απόλυτα ταυτίσει τις εφηβικήνεανική µας ηλικία µε τα αξέχαστα τανγκό τα µπάλο και τους άλλους
ευρωπαϊκούς χορούς που µας έπαιζες και που περιµέναµε καρτερικά σε κάθε
σου γλέντι για να χορέψουµε.
Η καντάδα µα και η παρέα σου ήταν για µας πραγµατική τελετουργία στην
διάρκεια της οποίας µας δασκάλευες µια άλλη διδαχή, για το «όλοι µαζί - στον
ίδιο το σκοπό στην ίδια µαντινάδα» , και αυτό αποτελούσε για µας όχι µόνο
διασκέδαση, µα αναντράνισµα ψυχής, και τελικά τρόπο ζωής.

« Εµείς οι Μελαµπιανοί δεν είµαστε καλλιτέχνες είµαστε λαός και γλεντούµε µας
είχες πεί αρκετές φορές»
«Οι ώρες αυτές που συµµετείχαµε στην παρέα σου ήταν για µας ένα από τα
µεγαλύτερα µαθήµατα κοινωνικότητας µα και συµπεριφοράς που θα
µπορούσαµε να πάρουµε, και ταυτόχρονα µια χρυσή ευκαιρία υπέρβασης κάθε
αιτίας που µπορεί να µας χώριζε µεταξύ µας, όµως τελικά µας µεταµόρφωνε σε
οµάδα , µε ισχυρούς συνδέσµους» .και µέσα στο κλίµα του ενθουσιασµού και του
κεφιού της παρέας έβρισκαν τη λύση τους πολλές διαφορές,

Μανόλη Μαργαρίτη στη διάρκεια της ζωής σου µας έπεισες πως δεν ανήκες
ουσιαστικά στον εαυτό του, ούτε στην οικογένεια σου αλλά στην παρέα, σ’όλο
το χωριό και κάθε στιγµή που δηµιουργούνταν οπουδήποτε εστία κεφιού , το
κάλεσµα για να διασκεδάσεις την παρέα εσύ το ερµήνευες ως προσταγή, ως
χρέος και ας ήταν µεσηµέρι ή µεσάνυχτα , ή ώρα δουλειάς ή ανάπαυσης .

Την Μελαµπιανή παράδοση την οποία υπηρέτησες πιστά, όχι µόνο τη
σεβάστηκες και τη διατήρησες αλλά κυρίως εσύ την έκανες γνωστή και πάρα
πέρα . ΄Ετσι σήµερα:
-η Μελαµπιανή παρέα απ’όπου κι αν περάσει δεν περνά απαρατήρητη .
-η Μελαµπιανή καντάδα σαν ένα άλλο µουσικό άκουσµα είναι γνωστή στις
µέρες µας σ’ολόκληρη την Κρήτη και όχι µόνο,
-η Μελαµπιανή µουσική παράδοση αναγνωρίζεται από τους ειδικούς για την
αξία της, γι’αυτό άλλωστε γίνεται προσπάθεια αντιγραφής της πολλές φορές .

Από ανθρώπους σαν εσένα Μανόλη µα και το Μιχάλη , το Βαγγέλη, τον Αντώνη,
τον Πολυζώη, τον Ηλία, το Νικολή, το Γιώργη, το Κωστή κ.ά. εµείς οι νεότεροι
µάθαµε τι σηµαίνει κρητική µουσική , κρητικό τραγούδι , τι σηµαίνει κρητικό γλέντι
. Γύρω από σας νοιώσαµε ανείπωτες και ατέλειωτες χαρές που µας προκαλούσε
η λύρα και το λαγούτο , ταιριασµένα αριστοτεχνικά µε τις µαντινάδες των
µεγάλων νεώτερων τραγουδιστάδων µας του Γιώργη και Μανώλη Τρουλλινού
, του Ψαροµούστακου , του Αντρέα τση Μαρηγώς, του Τζανακοβαγγέλη ,
του Αδροκλή….. και τόσων άλλων .
Για όλα αυτά τα παραπάνω θέλοµε να σου πούµε εκφράσουµε ένα µεγάλο
ευχαριστώ και βέβαια αφού όλα τα παραπάνω που µας άφησες είναι τόσο
αληθινά και σπουδαία δηµιουργούν σε όλους µας µεγάλο χρέος και καθήκον .
Αυτή τη µουσική παράδοση και όλα τα συνακόλουθα της, να τα κρατήσοµε
ζωντανά , γνήσια και ανόθευτα στις Μέλαµπες , ως πλούτο που πρέπει να
παραδοθεί και από µας στις επόµενες γενεές.

Ας είναι αιωνία η µνήµη σου Μανόλη Μαργαρίτη

