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Ο Τάκης Νιρβάνας κατάγεται από 
τη Μονεµβασιά και ξεκίνη-

σε την καριέρα του σε ηλικία 17 
ετών σαν ηθοποιός του µουσικού 
θεάτρου. Ο Μανώλης Καστρινός 
του έδωσε την ευκαιρία να συµµε-
τάσχει σε παράσταση του θεάτρου 
Ακροπόλ, ενώ συγχρόνως φοιτού-
σε στη µουσική σχολή του Μενέ-
λαου Θεοφανίδη. Για τεσσεράµιση 
χρόνια εµφανιζόταν τους χειµώνες 
σε παραστάσεις του θεάτρου Ακρο-
πόλ και τα καλοκαίρια σε παρα-
στάσεις του θεάτρου του Εθνικού 
Κήπου, συµµετέχοντας σε θιάσους 
µεγάλων ονοµάτων του ελληνικού 
θεάτρου, όπως η Ρένα Βλαχοπού-
λου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο 
Γιώργος Πάντζας, η Μάρθα Καρα-
γιάννη, ο Γιώργος Βογιατζής κλπ. 
Στη συνέχεια βγήκε στο ελεύθερο 
επάγγελµα σαν τραγουδιστής πλέ-
ον. Εµφανιζόταν στην Πλάκα για 
δύο χρόνια την εποχή των µπουάτ 
(αρχές δεκαετίας ’70), όπου µεσου-
ρανούσαν οι Αρλέτα, Κώστας Χα-
τζής, Καίτη Χωµατά κ.α.

Το 1974 ήλθε στην Αυστραλία 
για να βρει τα αδέλφια του και να 
εργασθεί. Γνώρισε τη γυναίκα του, 
τη Μαρία, κι έµεινε για πάντα εδώ. 
Ας µας τα πει όµως ο ίδιος.

Βρέθηκες εδώ το 1974. Τι θυµά-
σαι από εκείνη την εποχή;

«Το είχα αποφασίσει να φύγω 
από την Ελλάδα. Όλοι µου έλεγαν 
ότι είχα µια ικανότητα σαν καλλι-
τέχνης, όµως εκείνο που δεν µου 
είπε κανένας ήταν αν είχα τον κα-
τάλληλο χαρακτήρα. Και τον χαρα-
κτήρα δεν τον είχα. Έπρεπε να ανέ-
χοµαι τους δύσκολους νόµους του 
επαγγέλµατος και δεν µπορούσα. 
Υπήρχε µεγάλη αντιζηλία, µεγάλος 
ανταγωνισµός και απίστευτη δι-
προσωπία. Πολλά τέτοια πράγµα-
τα που εγώ, ένα επαρχιωτάκι που 
ξεκίνησε µε όνειρα σε ηλικία 17 
ετών, δεν µπορούσα να τα δεχθώ 
κι επαναστάτησα. Το συζήτησα µε 
τον εαυτό µου κι αποφάσισα να 
έλθω στην Αυστραλία».

Όταν ήλθες εδώ τα πράγµατα 
ήταν διαφορετικά; Τι συνάντησες;

«Εδώ δεν υπήρχε ο µεγάλος συ-
ναγωνισµός, αλλά είχα ένα άλλο 
πρόβληµα. ∆εν υπήρχε ο επαγγελ-
µατισµός που είχα µάθει στο ξεκί-
νηµά µου, στην Ελλάδα. Έγινε και 
τότε µία ανατροπή µέσα µου και 
µία αναγκαστική προσγείωση στην 
πραγµατικότητα γιατί δεν δούλευε 
τίποτα επαγγελµατικά. Το ‘Μύκο-
νος’ στο Νιουτάουν ήταν το πρώ-
το µαγαζί που εµφανίσθηκα στο 
Σίδνεϊ. Σαν διάκοσµος ήταν πολύ 
ωραίο, αλλά ο τρόπος της εργασίας 
ήταν προβληµατικός. ∆εν φτάνει 
να έχεις µία ικανότητα, πρέπει να 
ξέρεις και να δουλέψεις. ∆ιαφορε-
τικά δεν έχεις καλό αποτέλεσµα. 
Εκεί πια έπρεπε να αγωνισθώ 
για να ακολουθήσω τη δική µου 
γραµµή, δηλαδή αυτά που µου εί-

χαν µάθει στην Ελλάδα. Αργότερα 
µε ακολούθησαν κι άλλοι κι αυτό 
το καυχιέµαι λίγο και νοµίζω πως 
το δικαιούµαι. Ήλθα σε µία µπου-
ζουκολαϊκοκρατία, στην οποία οι 
τραγουδιστές έρχονταν στολισµέ-
νοι από τα σπίτια τους, κάθονταν 
στα τραπέζια, έπιναν κι έτρωγαν 
κι όταν ερχόταν η ώρα να τραγου-
δήσουν πέταγαν τη ζακέτα τους κι 
έπαιρναν το µικρόφωνο. Εγώ δεν 
τα ήξερα αυτά και κράτησα τη δική 
µου γραµµή. Έµπαινα µε τη βαλί-
τσα µου στο καµαρίνι κι ετοιµαζό-
µουν εκεί για να κοιταχθώ στον κα-
θρέφτη πριν βγω στον κόσµο που 
µε πληρώνει».

Υπηρέτησες κι εσύ αυτό που 
αποκάλεσες µπουζουκολαϊκοκρα-
τία. Όµως, δεν έµεινες εκεί, δοκί-
µασες κι άλλα πράγµατα.

«Εκείνη την εποχή το υπηρέτη-
σα κι εγώ αυτό το είδος της µπου-
ζουκολαϊκοκρατίας γιατί δεν είχα 
άλλη επιλογή. Τα τραγούδια του 
νέου κύµατος που µεσουρανού-
σαν στην Ελλάδα ήταν τότε εντε-
λώς άγνωστα εδώ, δεν υπήρχαν. 
Έπρεπε να κάνω πάλι ανατροπή 
κι αφού πέρασαν λίγοι µήνες είχα 
το θάρρος και το θράσος, µέσα σε 
έναν τέτοιο χώρο, µέσα σε ένα τέ-

τοιο σχήµα µπουζουκιού να βγω 
να πω το ‘Αεροπλάνο’ του Κώ-
στα Χατζή. Οι µισοί γελούσαν κι 
οι άλλοι µισοί χειροκροτούσαν, 
όχι όµως επειδή καταλάβαιναν τι 
τραγουδούσα, αλλά ακριβώς για 
να µην φανεί αυτή τους η άγνοια. 
Πάντως, ακόµη µέχρι και σήµερα 
όπου εµφανίζοµαι µου ζητούν το 
‘Αεροπλάνο’. Θεωρώ ότι την ευθύ-
νη την έχουµε εµείς, όχι το κοινό. 
Ο κόσµος το δέχθηκε αυτό το νέο 
που έδωσα, άρα την ευθύνη την 
έχουµε εµείς. Γιατί πολλές φορές 
προτιµούµε την εύκολη λύση - το 
καλαµατιανό, το χασάπικο, το ζεϊ-
µπέκικο και το τσιφτετέλι - που δεν 
χρειάζεται καµία δοκιµή και καµία 
πρόβα. Συνήθως, έτσι δούλευαν 
τότε τα µαγαζιά. Ήλθα εγώ από την 
Ελλάδα και ζητούσα πρόβες, «δεσί-
µατα» και ντουέτα και τους είχα γί-
νει λίγο κόµπος στο στοµάχι. Μετά 
από λίγο µε συνήθισαν όµως, γιατί 
µε αναγνώριζαν σαν τραγουδιστή. 
Ουαί κι αλίµονό µου αν θα ήταν 
διαφορετικά... (γέλια)».

Τα κατάφερες πολύ καλά όµως, 
παρά τις ανατροπές που µας είπες 
ότι έπρεπε να κάνεις.

«∆εν είχα προβλήµατα. Από το 
1974 διατηρήθηκα χωρίς σταµα-

τηµό για πολλά χρόνια το πρώτο 
κασέ όχι στο Σίδνεϊ, αλλά στην 
Αυστραλία. Αρχικά είχα τη φήµη 
του µπουζουκτζή, του λαϊκού τρα-
γουδιστή. Όµως, στις αρχές της δε-
καετίας του ’90 µε κάλεσε το Φεστι-
βάλ Τραγουδιού της Μελβούρνης 
‘Αντίποδες’ κι έλαβα µέρος γιατί 
τους παράτησε ο τραγουδιστής τους 
µία εβδοµάδα πριν το Φεστιβάλ. 
Θεώρησαν ότι µπορούσα να τους 
σώσω κι έτσι µε θυµήθηκαν. Στην 
πρώτη µου επαφή µε το Φεστιβάλ 
πήρα τέσσερα-πέντε βραβεία (της 
επιτροπής, αυτό που ψήφισε ως 
καλύτερο ο κόσµος, της ελληνο-
ιταλικής συνεργασίας, της καλύ-
τερης ερµηνείας) µε το τραγούδι 
‘Συνείδηση’, σε µουσική Σάββα 
Χριστοδούλου και στίχους της Μα-
ρίας Φωτιάδου. Από εκεί και πέρα 
µε καλούσαν συνέχεια για δώδεκα 
χρόνια».

Έγινε δηλαδή συνήθεια η συµµε-
τοχή κι η βράβευσή σου στη Μελ-
βούρνη.

«∆εν πήγαινα για να µου πουν 
πόσο καλός τραγουδιστής είµαι, 
γιατί από ένα σηµείο και µετά έγι-
νε πράγµατι ρουτίνα. Πήγαινα γιατί 
για µένα ήταν η τονωτική ένεση 
που µου έδινε τη δύναµη να πε-

ράσω το υπόλοιπο διάστηµα του 
χρόνου. Από την άποψη ότι θε-
ωρούσα ερασιτεχνικούς τους χώ-
ρους που εµφανιζόµουν, σε σχέση 
πάντα µε την πατρίδα. Αντίθετα, το 
Φεστιβάλ ήταν στα δικά µου θέλω 
και γούστα. Είχα µουσικούς από το 
ωδείο, τη φιλαρµονική ορχήστρα 
της Μελβούρνης υπό την διεύθυν-
ση του Πολ Κόπερ και 2.000 άτοµα 
να µε ακούν τη στιγµή που τραγου-
δούσα. Έδινα ότι είχα και δεν είχα 
κι αυτό που εµένα µε εκφράζει, το 
καλό, ερµηνευτικό τραγούδι, το δύ-
σκολο τραγούδι».

Έκανες µεγάλη επιτυχία και το 
όνοµά σου συνδέθηκε µε το Φεστι-
βάλ «Αντίποδες».

«Εκεί µε αναγνώρισε και µε δέ-
χθηκε ο κόσµος. Θέλω να πιστεύω 
πως έτσι µε θυµούνται και µ’ ευ-
χαριστεί αυτό. Έχω σταµατήσει 
σχεδόν 15 χρόνια τώρα. Κάποια 
στιγµή εγκατέλειψα τα µπουζούκια 
κι έπιασα τα ελληνικά κλαµπ που 
ήταν τότε ανύπαρκτα. Με την ορ-
χήστρα µου, τους «Solid Touch», 
υπό τη διεύθυνση του Τοµ Παπα-
δηµητρίου, µπήκαµε στα κλαµπ. 
Τα ελληνικά κλαµπ, όπως του 
Σίδνεϊ Ολύµπικ στο Waterloo, του 
Καντερµπέρι Μάρικβιλ Ολύµπικ, ο 
Μέγας Αλέξανδρος κι η Κυπριακή 
Κοινότητα στο Στάνµορ είναι δηµι-
ουργήµατα δικά µου. ∆εν υπήρχε 
πρόγραµµα µέσα, εµείς το ξεκινή-
σαµε και διατηρηθήκαµε για µία ει-
κοσαετία. Το κλαµπ των Καστελλο-
ριζιών είναι το µοναδικό το οποίο 
βρήκα µε λειτουργία ενός χρόνου 
και µε κόσµο µέσα».

Έκανες κι άλλα πράγµατα όµως.
«Εκτός από τη Μελβούρνη πήγα 

σε Φεστιβάλ και στην Αδελαϊδα. 
Στην τηλεόραση είχαµε το δικό µας 
πρόγραµµα, το Greek Affair, ενώ 
έκανα και θέατρο µε τον αείµνη-
στο Πέτρο Πρίντεζη. Ανεβάσαµε 
το ‘Μιας πεντάρας νειάτα’ και το 
‘∆ον Καµίλλο’ και θέλαµε να κά-
νουµε επιθεώρηση, όµως δεν µας 
έβγαινε γιατί δεν υπήχε το υλικό, 
τα στελέχη. Για να ανεβάσεις επιθε-
ώρηση χρειάζεσαι καλλιτέχνες που 
να µπορούν να τραγουδήσουν, να 
χορέψουν και να υποδυθούν. Εκεί 
είχαµε το πρόβληµα. ∆εν είχαµε τα 
10-15 στελέχη που απαιτούνταν κι 
έτσι κάναµε πρόζα.

Όλα τα είχαµε κάνει, το µόνο 
που δεν υπήρχε ήταν µία εταιρία 
δίσκων, να πάρει το πράγµα και 
να το απογειώσει. Για παράδειγµα, 
γίνονταν κάποιες επιτυχίες στο Φε-
στιβάλ, αλλά µετά από έναν µήνα 
είχαν πεθάνει γιατί δεν υπήρχε η 
εταιρία να το προωθήσει και να το 
απογειώσει.

Ξέρεις, από ελληνικής πλευράς 
τα έχουµε όλα λίγα. Με αυτά που 
είχαµε κοιτάξαµε να πορευθούµε. 

Ο κόσµος πιστεύω πως αναγνώ-
ρισε σε µένα ότι το πάλευα συνέ-
χεια. Με αυτά τα µέσα που είχαµε».

Ακόμη μέχρι και σήμερα μου ζητούν το «Αεροπλάνο»
Ο ΤΑΚΗΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Στο κλαµπ του Σίδνεϊ Ολύµπικ

Με τη Μάρθα
ΚαραγιάννηΜε τη Μαίρη Λίντα




