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Τ ον Σεπτέμβριο του 2015, στην εκπομπή 
NEWSROOM του τηλεοπτικού σταθμού 
ΣΚΑΙ και με αφορμή τις τέσσερις συναυλίες 
που έδωσε στην Κρήτη ο λυράρης από την 

Κω, Παναγιώτης Μαρκάκης, οι παρουσιαστές της 
εκπομπής ζήτησαν από τον 10χρονο -τότε- Πανα-
γιώτη, να τον ακούσουν ζωντανά...

«Την εικόνα αυτού του παιδιού θα 
πρέπει να την κρατήσουμε γιατί θα 
μας απασχολήσει και τα υπόλοιπα 
χρόνια. Ο Παναγιώτης Μαρκάκης, ο 
μικρός λυράρης από την Κω, μαγεύει 
όλο τον κόσμο». 

Τα λόγια τού παρουσιαστή, Νίκου Ανδρίτσου, 
βγαίνουν πράγματι αληθινά και πέντε χρόνια αρ-
γότερα, ο 15χρονος Παναγιώτης  έχει «το χάρι-
σμα» ή «το ταλέντο» όπως λένε κάποιοι και απο-
δίδει εξαιρετικά κάθε τι που θα του ζητήσουν να 
παίξει, αλλά και να τραγουδήσει...

Λίγα λόγια για τον Παναγιώτη
Το παιδί «φαινόμενο» όπως τον χαρακτηρίζει ο 
μεγάλος μουσικός - λυράρης Αλεφαντινός, είναι 
γιος του Γιώργου και της Χριστίνας Μαρκάκη. Εί-
ναι ένα σεμνό παιδί με χαμηλό προφίλ και μεγάλη 
αγάπη για την μουσική αλλά και την Κρητική λύρα. 
Με  άνεση και χάρη συνεπαίρνει με το παίξιμό του 
στα μονοπάτια της παράδοσης.

Από τεσσάρων χρονών έπιανε τις κουτάλες και 
προσπαθούσε να παίξει μουσική. Ο πατέρας του, 
Γιώργος, από πολύ νωρίς ξεχώρισε την κλίση τού 
μικρού Παναγιώτη και αποφάσισε να φτιάξει μια 
λύρα για το γιο του. 

Μια μέρα θυμάμαι χαρακτηριστικά, πήρα τηλέ-
φωνο σπίτι και ενώ μιλούσα με την γυναίκα μου 
άκουσα τον ήχο της λύρας, ρώτησα αν ήταν κά-
ποιος στο σπίτι και έπαιζε μουσική και εκείνη 
τότε μου απάντησε πως ήταν ο Παναγιώτης. Όταν 
επέστρεψα από την δουλειά του ζήτησα να μου 
παίξει αυτό που είχα ακούσει νωρίτερα και πραγ-
ματικά έμεινα έκπληκτος, όχι μόνο γιατί έπαιζε, 
αλλά γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν αρκετά 
δύσκολο.

Μάλιστα κι ο ίδιος (ο Γιώργος), λάτρευε από μι-
κρός τα κρητικά τραγούδια και ο παππούς του επι-
στρέφοντας στην Κω από ένα ταξίδι του στην Κρή-
τη, τού έφερε δώρο μια λύρα. 

«Αρκετά χρόνια πριν ο πατέρας μου (παππούς του 
μικρού) πήγε ταξίδι στην Κρήτη, επιστρέφοντας 
στην Κω μου έφερε μια λύρα για δώρο γιατί και 
εγώ την λάτρευα από μικρός και πάντα ήθελα να 
μάθω να παίζω κρητικά τραγούδια. Με αυτά τα 
λίγα που γνώριζα ξεκίνησα να παίζω μη γνωρί-
ζοντας πως ο γιος μου -θα τολμούσα να πω- από 
τότε που ήταν στην κοιλιά της μάνας του, άκουγε 
τη λύρα...

Ο  Παναγιώτης Μαρκάκης μπορεί να είναι μικρός 
στην ηλικία αλλά μεγάλος σε ταλέντο και σε χα-
ρίσματα λυράρης. Κλέβει τις εντυπώσεις σε κάθε 

εμφάνισή του και αφήνει το δικό του στίγμα στην 
μουσική παράδοση. Το 2017 ήταν προσκεκλημμέ-
νος της εκπομπής «Δοξάρια και Σκαρόφτερα» και 
για άλλη μια φορά μάγεψε με τη λύρα του. Σημα-
ντική στιγμή ήταν όταν ο Γιώργος Βιτώρος ζήτησε 
απο τον Παναγιώτη να παίξει ένα τραγούδι της Κω 
και τότε εκείνος έπελεξε να πεί το «Μια κόρη από 
την Κω» λέγοντας πως είναι ένα τραγούδι της κυ-
ρίας Άννας Καραμπεσίνη.  Ο Γ. Βιτώρος μίλησε με 
πολύ θερμά λόγια για τον Παναγιώτη Μαρκάκη, 
τονίζοντας και την Κρητική ρίζα του αλλά και το ότι 
είναι άριστος μαθητής και σπάνιος χαρακτήρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Σκουλάς, γνω-
στός τραγουδιστής και λυράρης κατά τη διάρκεια 
συναυλίας του στην Κω, κάλεσε επί σκηνής τον 
Παναγιώτη Μαρκάκη να παίξει με τη λύρα του. Ο 
Παναγιώτης εντυπωσίασε με το τραγούδι «Επήραν 
οι γωνιές φωτιά». Επίσης ο Παναγιώτης έπαιξε και 
τραγούδησε στο κέντρο του Βασίλη Σκουλά «Ντελί-
να» στα Ανώγεια στην Κρήτη. 
Παραθέτουμε μερικά σχόλια που έχουν αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο για το παίξιμο του Παναγιώτη Μαρ-
κάκη:

•  Εντυπωσιακό παίξιμο. Σε ορισμένα σημεία θυμίζει 
ασκομαντούρα.

•  Μπράβο λεβέντη, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος 
μπροστά σου.

•  Μπράβο στην κομπανία, ο λυράρης όμως κλέβει 
όλες τις εντυπώσεις, εξαιρετικός παίκτης.

Η εφημερίδα «Ο Κόσμος» εύχεται στον Παναγιώτη 
Μαρκάκη το υπέροχο ταξίδι στην κρητική παράδο-
ση και μουσική να κρατήσει μια ζωή! 

«Μαγεύει» o λυράρης από την Κω,  
Παναγιώτης Μαρκάκης


