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Ο Τάκης 
Νιρβάνας
επέστρεψε 
στο πάλκο

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑ∆Υ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Τάκης Νιρβάνας είναι παλιός γνώριµος 
της ελληνικής παροικίας, καθώς υπήρξε 
ένα από τα µεγαλύτερα ονόµατα της νυχτερινής 
διασκέδασης από το 1974 κι έπειτα. Ξεχώρισε 
για τον επαγγελµατισµό και την ερµηνευτική του 
δεινότητα και βραβεύθηκε επανειλληµένα στους 
«Αντίποδες» της Μελβούρνης. 
Θεωρεί ότι τα ελληνικά κλαµπ είναι 
δηµιουργήµατά του κι επιστρέφει στο πάλκο 
για ερµηνείες σε στιλ µπουάτ. 
Κάθε Σάββατο βράδυ στην Ελληνική Λέσχη 
µας ταξιδεύει στο ποιοτικό χθες του ελληνικού 
τραγουδιού, ενώ ένα ανάλογο ταξίδι 
στην προσωπική του διαδροµή µας προσφέρει 
στη σηµερινή του συνέντευξη. 
Ο Τάκης Νιρβάνας µιλά στον «ΚΟΣΜΟ», καθώς 
επέστρεψε στο πάλκο για να υπερασπισθεί 
την ποιότητα και να περάσει όµορφα 
µε τους φίλους και θαυµαστές του. 
Τον καλωσορίζουµε στις σελίδες 
και στα Σαββατόβραδά µας.

Τάκη, το βασικό ερώτηµα είναι πως αποφάσισες 
να επιστρέψεις στο πάλκο.

«Πήγα να φάω ένα βράδυ µε την οικογένειά µου 
στην Ελληνική Λέσχη, καθώς ήξερα ότι έχει ανακαι-
νισθεί κι ότι προσφέρει πολύ ωραίο φαγητό. Κάποια 
στιγµή ήλθε ο τραγουδιστής µε µια κιθάρα από πάνω 
µου και του έκανα σεγόντο. Ήλθε το αφεντικό από 
δίπλα, βγήκε κι η µαγείρισσα από την κουζίνα και 
τραγουδήσαµε µέχρι αργά τη νύχτα. Ο ∆ηµήτρης 
Ζερβός µου πρότεινε να συνεργαστούµε και κάπως 
έτσι ξεκινήσαµε. Ο χώρος µου κάνει, δεν είναι λα-
ϊκός, είναι ελληνικότατος, απλός, λιτός, καθαρός κι 
ωραίος κι έτσι αποφάσισα να επιστρέψω στο πάλ-
κο. Προς το παρόν βρίσκοµα στην Ελληνική Λέσχη 
κάθε Σάββατο. Ανάλογα µε τις ανάγκες θα υπάρχει 
κι η εξέλιξη».

Τι µας παραουσιάζεις και ποιοι είναι µαζί σου;
«Έχω και πάλι µαζί µου τον παλιό µου συνεργάτη, 

τον Τοµ Παπαδηµητρίου, στα πλήκτρα. Κιθάρα και 
τραγούδι ο Κώστας Πολυδωρόπουλος µε την πολύ 
ωραία φωνή, στο µπουζούκι είναι ο Κάρολος κι εγώ 
στο τραγούδι. Είναι ένα στιλ µπουάτ, δηλαδή ακου-
στικά τραγούδια περισσότερο. Όµως όταν ο κόσµος 
έχει φάει κι έχει πιει και θέλει να χορέψει δεν υπάρ-
χει κανένα πρόβληµα.

Είχα κι έχω κι άλλες προτάσεις να εργασθώ κι αλ-
λού, όµως στην Ελληνική Λέσχη µου αρέσει πολύ ο 
χώρος. Έχω κι έναν άνθρωπο, τον Κώστα Πολυδω-
ρόπουλο, να κάνω ένα ντουέτο και περνάµε καλά. 
∆εν αναζητούσα την επιστροφή µου στο πάλκο, απλά 
προέκυψε εξαιτίας της Ελληνικής Λέσχης».

Ήλθες στην Αυστραλία το 1974 και χάραξες την 
πορεία σου, την οποία θα δούµε παρακάτω. Τι θυµά-
σαι ερισσότερο από αυτή τη διαδροµή, ποιο θεωρείς 
ότι είναι το σηµείο που σε χαρακτηρίζει, τι θα επέλε-
γες σαν εικόνα που θα θυµάται το κοινό από σένα;

«Οι στιγµές του Φεστιβάλ της Μελβούρνης. Παρα-
δόξως, αυτός ο θεσµός έχει σταµατήσει. Πραγµατικά, 
δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά είναι κρίµα».

Εσύ σαν ακροατής ποιους τραγουδιστές προτιµάς 
να ακούς; Ποιοι είναι οι αγαπηµένοι σου;

«Θέλω να τονίσω ότι έχουµε πάρα πολλούς καλούς 
τραγουδιστές, και γυναίκες και άνδρες. Όπως ο Πά-

ριος κι η Χαρούλα. Τον Βοσκόπουλο δεν τον βάζω 
στους τραγουδιστές, είναι πιο πολύ ηθοποιός, αυτό 
σπούδασε κι ότι έκανε το οφείλει στην ηθοποιία. 
Φωνητικά προσόντα δεν έχει ο Τόλης. Από λαϊκούς 
τραγουδιστές δεν το συζητάµε, ο Καζαντζίδης κι ο ∆ι-
ονυσίου. Από τους νεώτερους µου αρέσει πάρα πολύ 
ο Γιάννης Πλούταρχος που θα έλθει τον Σεπτέµβριο 
κι ο Πασχάλης Τερζής. Από τους πιο µοντέρνους, ο 
Χατζηγιάννης έχει µία ποιότητα στον ήχο του που 
µου αρέσει. Σόουµαν δεν έχουµε στην ουσία. Κάτι 
πήγε να κάνει ο Σάκης Ρουβάς. Το ξεκίνηµά του ήταν 
καλό αλλά µετά τυποποιήθηκε. Είναι αχορογράφη-
τος, ενώ ο σόουµαν πρέπει να χορογραφείται. Έχει 
την ίδια κινησιολογία, πετάει πάντα την ίδια συνταγή 
και φοβάµαι ότι θα κουράσει.

Είναι πιο δύσκολο να σταθείς από το να κινηθείς. 
Οι άνθρωποι που τα καταφέρνουν έχουν από πίσω 
τους κάποια παιδεία θεατρική. Εκεί είναι η µεγάλη 
σχολή, δηλαδή πρακτική και θεωρία συγχρόνως».

Η δική σου γενιά έδωσε πολλά στη µουσική και 
στον πολιτισµό της Ελλάδας. Αντίθετα, σήµερα τα 
πράγµατα έχουν πιάσει πάτο.

«Έχουµε καλές φωνές και καλούς ερµηνευτές. 
Υπεύθυνες είναι οι εταιρίες. Όταν πας στην εταιρία 
να δώσεις ένα ποιοτικό τραγούδι θα σε ρωτήσει αν 
έχεις κανένα τραγουδάκι. Η διάρκειά του έξι µηνών, 
να τα πάρει, να πάει στον κάλαθο των αχρήστων και 
να περάσει ο επόµενος. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει µέλ-
λον. Όταν διασκεδάζει ο κόσµος τα διαχρονικά τρα-
γούδια ακούει, αυτά που έχουν κάτσει στη µνήµη και 
στο χρόνο. Ακούς και κανένα µοντέρνο, αλλά αυτά 
είναι σαν τις µύγες στον αέρα. 

Ως επί το πλείστον, τα τραγούδια που ξεχώρισαν 
κι αγαπήθηκαν ακούµε και θα ακούµε. Κι εγώ αυτά 
θέλω να τραγουδώ. ∆εν έχω κάτι να πω για τα σύγ-
χρονα τραγούδια. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει µήνυ-
µα στον στίχο. Από εκεί ξεκινούν όλα. Η ερµηνεία 
ενός τραγουδιού - κι όχι η απλή εκτέλεση - είναι µία 
ιδιαίτερη περίπτωση κατά την οποία το συναίσθηµα 
βγαίνει από το µήνυµα. Αν δεν έχω µήνυµα τι συναί-
σθηµα να σου µεταδώσω; Ο ηθοποιός παίζει µε το 
κείµενο, ο τραγουδιστής µε τον στίχο και ο χορευτής 
µε τη χορογραφία. Όλοι ερµηνευτές είναι µε διαφο-
ρετικό τρόπο. Πως θα ερµηνεύσω όταν δεν έχω ένα 
µήνυµα στον στίχο»;




