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            ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ      /      stavros.christodoulou@phileleftheros.com Για να αντιληφθει κανεις τη θεςη του ςτο τοπιο της ελληνικης μουςικης, 
θα πρεπει να δει τη μεΓαλη εικονα. Γιατι αν στον καθε σπουδαίο 

καλλίτεχνη αντίστοίχεί μία ενδίαφερουσα ίστορία, η αξία τησ 
δίκησ του ίστορίασ συνίσταταί στο αθροίσμα των υπολοίπων. ο 
ιςχυρος ανδρας της MINOS EMI μπορει να καυχιεται πως «ευθυνεται» Για τους 
ςημαντικοτερους ςταθμους της ελληνικης διςκοΓραφιας κι ας επελεξε απο 

την αρχη τη θεση πίσω απο τουσ προβολείσ η οπως δηλωνει το 
βιβλιο του, που προςφατα κυκλοφορηςε, «πιςω απ’ τη μαρκιζα». 

ΜΑΚΗΣ ΜΑΤΣΑΣ

Υ
πήρξατε ένας «κυνηγός ταλέντων»; Έτσι! Παλιά, όταν 
βρίσκαμε ένα ταλέντο, είχαμε τη δυνατότητα να το ανα-
πτύξουμε. Σήμερα, με όλα αυτά που γίνονται μέσω της τη-
λεόρασης, το κριτήριο της επιλογής δεν είναι αν το άτομο 
έχει καλή φωνή ή δυναμική εξέλιξης, αλλά αν είναι εμφανί-
σιμο, αν κατεβαίνει στον κόσμο, αν κάνει τηλεθέαση…

Το περιβόητο «πακέτο». Το πακέτο! Ενώ εμείς ψά-
χναμε πρώτα τη φωνή, μετά την εμφάνιση, αλλά και το 
μυαλό εξίσου. 

Είναι τόση η χαζομάρα που παράγεται πια… Είναι 
όμως και κάτι άλλο… Παλαιότερα ήταν μια τεράστια 
ιεροτελεστία η έκδοση ενός δίσκου. Πρώτον, είχε κόστος. 
Έπρεπε να πληρώσεις το στούντιο, να πληρώσεις ώρες, 
να πληρώσεις μουσικούς. Τώρα, με τα ηλεκτρονικά μηχα-
νήματα που παράγουν ήχους και με τα home studios, όλα 
αυτά έγιναν πολύ εύκολα. Αυτή η ευκολία κατέστρεψε το 
τραγούδι. 

Πείτε μου για το «συνεργείο», τότε που φτιάχνονταν 
χειροποίητα τραγούδια…  Το «συνεργείο» ήμασταν 
τρεις: o Γιάννης Πάριος, ο Αχιλλέας Θεοφίλου και εγώ. 
Τότε, για να βγει ένα τραγούδι ερχόταν πρώτα ο συνθέτης 
και μας το έπαιζε. Εμείς καθόμασταν και το ακούγαμε. 
Τέσσερα αυτιά, εγώ και ο Αχιλλέας, το ακούγαμε. Βλέπα-
με αν παντρεύεται η μουσική με τον στίχο. Βλέπαμε αν ο 
στίχος είναι πιασάρικος και μπορεί να κατέβει στον κόσμο. 
Διορθώναμε. Λέγαμε, φερ’ ειπείν, «κοίταξε, αυτό που έχεις 
στο κουπλέ είναι πολύ δυνατό» ή «άσ’ το για ρεφρέν για να 
επαναλαμβάνεται», και τέτοιες «εγχειρήσεις». 

Θα μου πείτε ένα παράδειγμα; Το γράφω και στο 
βιβλίο μου, ένα φανταχτερό παράδειγμα είναι το «Αν δεν 
είχα τη μάνα μου». Μου έφεραν ένα τραγούδι για τον 
Πάριο που έλεγε «Αν δεν είχα τη μάνα μου τι θα ήμουν 
στη γη, μπορεί αλήτης να ‘μουνα, να ’χα καταστραφεί». 
Και λέω, «ρε παιδιά, δεν υποτιμώ καθόλου τον ρόλο της 
μάνας, αλλά δεν είναι η μάνα αυτή η οποία πλέον μαζεύει 
τα παιδιά της γύρω από το τραπέζι το μεσημέρι και τρώνε 
όλοι μαζί». Μου λέει, ο στιχουργός, ο Σπύρος Γιατράς, «μα, 
κύριε Μάτσα, μου καταστρέφεις το τραγούδι. Έχει να γίνει 
τραγούδι που να υμνεί τη μάνα από την εποχή του Καζα-
ντζίδη». «Ρε συ Σπύρο», του λέω, «ίδιος ήταν ο ρόλος της 
μάνας το 1960 με σήμερα; Θα το κάψουμε το τραγούδι». 
Επέμενε. Φωνάζω τον Πάριο. «Έλα εδώ ρε συ. Εσύ θα το 
πεις το τραγούδι. Σου πάει να το πεις ή θα πάει χαμένο;» 
«Έχεις δίκιο, κύριε Μάτσα», μου λέει. «Να βρούμε κάτι 
άλλο». Ε, κουβέντα στην κουβέντα προέκυψε το «Αν δεν 
είχα και σένανε». «Τώρα», λέω του Γιατρά, «πες το εσύ στη 
μάνα σου, εγώ θα το πω στη γυναίκα μου, ο Πάριος ας το 

πει στην γκόμενα και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Κα-
τάλαβες;» Αυτό το τραγούδι θα πήγαινε χαμένο. Και έγινε 
εθνικός ύμνος! 

Ανατρέχοντας σε όλα αυτά νοσταλγείτε εκείνες τις 
εποχές; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τις νοσταλγώ, αλλά να 
σας πω και κάτι; Μπορεί να φαίνεται εύκολο, όμως ήταν 
πολύ σκληρή δουλειά αυτή. Έπρεπε να ισορροπήσω τη 
φωτιά με το νερό! Μπορεί να την αναπολώ με νοσταλγία, 
αλλά έχω περάσει πολύ δύσκολες ώρες που δεν θα ήθελα 
να τις ξαναπεράσω. 

Λόγω της ιδιοσυγκρασίας των ανθρώπων; Ναι. Ο 
κάθε καλλιτέχνης είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση, μια προ-
σωπικότητα ξεχωριστή. 

Το ταλέντο δικαιολογεί τις ιδιοσυγκρασιακές συμπε-
ριφορές; Βεβαίως, και να σας πω και κάτι; Όταν έβλεπα 
κάποιον υποψήφιο καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν υπερβολικά 
«τετράγωνος» φοβόμουν. Έλεγα, μπας κι έχω πέσει έξω 
κι αυτός δεν είναι καλός; (γελά) Κατά την άποψή μου, η 
απόλυτα ορθολογιστική τακτοποίηση της σκέψης δεν συμ-
βαδίζει με την τέχνη.

Η ματαιοδοξία απ’ την άλλη; H ματαιοδοξία βρίσκε-
ται σε πλήρη άνθιση και σε πλούτο.

Δεν σας κούραζε; Πώς δε με κούραζε! Δεν θέλω ν’ 
αναφέρω ονόματα, αλλά ήταν δύο μεγάλοι καλλιτέχνες, ο 
καθένας μια μίνι εταιρεία shop in shop. Ήθελε, λοιπόν, ο 
ένας να κάνει δημοτικά τραγούδια απ’ την πατρίδα του, 
το μαθαίνει ο άλλος και επέμενε να κάνει αυτός. «Εάν το 
κάνετε με αυτόν, εγώ θα φύγω», τέτοια έπρεπε να χειριστώ, 
να μην φύγει κανένας, να μη τσακωθούν οι δυο τους, να 
μην τσακωθώ εγώ με κανέναν…

Μάνατζερ και ψυχίατρος μαζί! (χαμογελάει) Εμένα 
με βοήθησε πάντως ότι διάβασα πολύ ψυχολογία για να 
μπορώ να ψυχαναλύω τους ανθρώπους και να τους μανι-
πουλάρω.

Παρόλα αυτά με κάποιους, υποθέτω, είχατε πραγ-
ματική χημεία. Με τον Πάριο έκανα χημεία. Όταν 
πήγαινα στο στούντιο με τον Γιάννη, διασκέδαζα. Γλυκός, 
μαλακός, χωρίς υπερτροφικό εγωισμό, με τη σωστή δόση 
που πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης… Και με τη Χαρούλα 
επίσης πέρναγα καλά.

Από τους συνθέτες, με τον Μάνο Λοΐζο είχατε μια 
ξεχωριστή σχέση; Με τον Μάνο Λοΐζο είναι από τους 
ελάχιστους που ήμασταν φίλοι. Ερχόταν στο σπίτι μου το 
Σάββατο, τρώγαμε μαζί, με συμβούλευε κι αυτός… Και με 
τον υπουργό μας, τον Μικρούτσικο, ήμασταν φίλοι. 

Με τόσο ιδιαίτερους συνεργάτες είχατε το δικαίωμα 
να λειτουργείτε και συναισθηματικά; Κοιτάξτε. Πολλές 
φορές ένιωθα, παρότι με λέγανε σκληρό διαπραγματευτή, 
ότι αν ήταν άλλος στη θέση μου θα ήταν ακόμα πιο σκλη-
ρός ως επιχειρηματίας. 

Αν και είχατε αυτήν τη δημόσια εικόνα. Δεν ήμουν 
όμως. Δηλαδή, τώρα που τα βλέπω από απόσταση, αισθά-

νομαι ότι υπήρξα πολλές φορές περισσότερο διαλλακτικός 
και εύπλαστος στις συναλλαγές μου. Αλλά, να σας πω κάτι; 
Ότι ήμουν σκληρός το έλεγαν οι ανταγωνιστές μου διότι 
ήμουν επιτυχημένος, δεν περιαυτολογώ, αλλά υπήρξα επι-
τυχημένος στον χώρο περισσότερο από κάθε άλλον.

Είχατε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης; Δύο περιστα-
τικά θα σας πω και θα καταλάβετε… Με τον Τόλη Βο-
σκόπουλο -όταν ήταν στον κολοφώνα της δόξας του, τότε 
που γέμιζε κέντρα με ουρές και λιποθυμούσαν μπροστά 
του οι γυναίκες- καθώς έληγε το πρώτο του συμβόλαιο, 
επρόκειτο να υπογράψουμε το δεύτερο. Ήμουν πάρα 
πολύ ανήσυχος μήπως μου ζητήσει κανένα τρελό ποσό 
και δεν θα μπορούσα να του το δώσω. Συμπληρώνω το 
συμβόλαιο και αφήνω κενά τα ποσά των ποσοστών και 
της προκαταβολής. Έρχεται, λοιπόν, ο Βοσκόπουλος, 
όπως είμαστε τώρα εδώ πέρα, πίνει τον καφέ του και 
του λέω «το συμβόλαιο, διάβασέ το». «Ε, μωρέ, τι να δια-
βάσω;»  «Διάβασέ το, παιδί μου», επιμένω, έχω αφήσει 
κενά. «Εσύ δεν θα με ρίξεις. Ξέρω. Θα βάλεις αυτά που 
πρέπει», λέει και το υπογράφει. Ο άλλος ήταν ο Στράτος 
Διονυσίου… Τα ίδια και αυτός.

Με τον οποίο, βεβαίως, υπήρξατε και πολύ επιφυ-
λακτικός. Φοβόμουν να αναλάβω την ευθύνη ενός πολύ 
μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος όμως είχε φτάσει να είναι 
κυριολεκτικά ράκος. Φοβόμουν μήπως δεν μπορέσω να τον 
αναστήσω τελικά. Του είχαν κάνει έναν δίσκο μες στη φυ-
λακή, αλλά τίποτα! Ερχόταν λοιπόν μία, δύο, τρεις κι εγώ 
προσπαθούσα να τον αποφύγω, οπότε στο τέλος μού λέει: 
«Εγώ θα ‘ρθω σε σένα και θα κάνουμε επιτυχίες. Με τον 
πατέρα σου ξεκίνησα, θα συνεχίσω μαζί σου» Πραγματικά, 
ήρθε και κάναμε μπαμ. Και αυτός, μετά από το πρώτο, όλα 
του τα συμβόλαια τα υπέγραφε εν λευκώ. 

Αγνωμοσύνη εισπράξατε στη δουλειά σας; Πολλές 
φορές.

Η αγνωμοσύνη έχει ονοματεπώνυμο; Έχει ονομα-
τεπώνυμο, πώς δεν έχει. Κοιτάξτε να δείτε… Υπήρξαν 
καλλιτέχνες, οι οποίοι χρωστάνε την καριέρα τους σε μένα. 
Έναν απ’ αυτούς -τον είχαν απορρίψει οι πάντες στην 
αγορά και ήταν έτοιμος να αρχίσει να δουλεύει σε συνερ-
γείο- τον πήρα εγώ τελευταία στιγμή και τον έπεισα να 
ξαναγυρίσει. 

Λέτε για τον Νταλάρα; Ε, βέβαια, στο ξεκίνημά του. 
Μου έκανε εντύπωση που δεν συμμετείχε στο DVD 

που συνοδεύει το βιβλίο σας. Του ζήτησα να συμμετέ-
χει σ’ αυτό το βίντεο και δεν ήρθε. Και τον ξαναπήραν οι 
σκηνοθέτες και του το ξαναζήτησαν. Την τρίτη φορά τούς 
λέω, «σας παρακαλώ, δεν θα τον ξαναπάρετε τηλέφωνο». 
Αυτοί δεν με άκουσαν και του έστειλαν ένα e-mail. Μετά 
δικαιολογήθηκε ότι νόμιζε πως τον θέλουν για το Facebook. 
Τέλος πάντων, είναι και ο χαρακτήρας του τέτοιος…

Στην ερώτηση περί αγνωμοσύνης θα περίμενε κα-
νείς ότι η απάντηση θα αφορούσε τον Καζαντζίδη, 
αλλά παρατηρώ ότι τον αντιμετωπίζετε τελικά πιο 
συναισθηματικά. Του Καζαντζίδη δεν του κράτησα καμιά 
κακία. Ξέρεις γιατί; Διότι ο Καζαντζίδης υπήρξε ο μέγιστος 
καλλιτέχνης!  Ως άνθρωπος, όμως, αδίκησε τον εαυτό του. 
Πρώτον ήταν ένα απλό, αμόρφωτο, παιδί. Δεύτερον, δεν 
είχε την ψυχική δύναμη να επωμισθεί αυτό τον θρύλο. Για 
να καταλάβετε το μέγεθος, σκεφτείτε ότι μετά το «Υπάρ-
χω» κάναμε εκπομπή και σταμάτησε η κυκλοφορία στην 
Αθήνα! Δεν υπήρχε ψυχή! Είχαν σταματήσει τα τρόλεϊ, τα 
λεωφορεία, τα ταξί και όλοι ήταν με το ραδιόφωνο στα 
χέρια. Ε, αυτό το πράγμα τον τρέλανε. 

Η λατρεία του κόσμου! Στο σπίτι του στον Άγιο Κων-
σταντίνο, η γραμμή του ΚΤΕΛ έβαλε ειδική στάση και 
πήγαιναν να προσκυνήσουν τον Καζαντζίδη. Ο άνθρωπος, 
λοιπόν, δεν ήξερε τι έκανε από κει και πέρα. Οπότε τα 

Δεν αισθάνθηκα ποτέ γόνος μιας 
οικογένειας αστών που μπορούσαν 

να μεγαλώσουν το παιδί τους 
με ανέσεις. Εγώ μεγάλωσα 

πάμπτωχος, λόγω της κατοχής 
και του εμφυλίου, μάζευα τις 

μπουκίτσες απ’ το μεσημεριανό 
φαγητό για να έχω να φάω κάτι το 
βράδυ. Αυτό με άνδρωσε, με έκανε 

δυνατό.

συναντήσειςσυναντήσεις

«ηταν πολυ ςκληρη δουλεια. 
επρεπε να ίσορροπησω 
τη φωτία με το νερο!»
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πούλησε όλα και πήγε στην Αμερική. Μου ζήτησε να 
κάνω κάτι και αρνήθηκα, αλλά δεν καταλάβαινε ότι αν 
έκανα αυτό που ζητούσε μπορούσα να πάω φυλακή, να 
εκθέσω την εταιρεία και τους τριάντα ανθρώπους που 
δούλευαν εδώ.

Στο τέλος, όμως;  Στο τέλος ρώταγε, ο Μάτσας πήρε 
να μάθει πώς είμαι; Μού έστειλε λουλούδια; Πώς να του 
κρατήσεις κακία αυτού του ανθρώπου;

Ως καλλιτέχνη, αλήθεια, τον θεωρείτε πιο σημα-
ντικό ακόμα και από τον Μπιθικώτση; Όπως χαρα-
κτηριστικά έλεγε ο Μπιθικώτσης, «εγώ είμαι αρχηγός της 
Αστυνομίας Πόλεων και ο Καζαντζίδης είναι αρχηγός της 
Χωροφυλακής». (γελά) Προσωπικά, λατρεύω τον Μπιθι-
κώτση και το έχω πει ότι εγώ τον Νταλάρα, αν τον έχτισα 
κι αν τον βοήθησα, είναι γιατί ήθελα να δημιουργήσω τον 
δικό μου Μπιθικώτση. Αλλά δεν μπορώ να μην ομολογή-
σω ότι η φωνή του Καζαντζίδη -σαν πρώτη ύλη- δεν θα 
υπάρξει ξανά.

Συνεργαστήκατε με καλλιτέχνες που είχαν το 
ταλέντο, αλλά δεν το εξέλιξαν; Υπάρχουν καλλιτέχνες 
που γεννήθηκαν με το χάρισμα και δεν το προχώρησαν. 
Το ταλέντο είναι ένα το κρατούμενο. Από κει και πέρα, 
είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου. Φερ’ ειπείν ο Δι-
ονυσίου ο μικρός, ο Στέλιος. Του κάναμε έναν δίσκο που 
χάλασε ο κόσμος. Είχε τη φόρα για να γίνει ο πατέρας 
του και παραπάνω. Όταν, όμως, του τηλεφωνώ και του 
λέω ότι, μετά από αυτή την επιτυχία, πρέπει αμέσως να 
κάνουμε τη δεύτερη πριν ξεθυμάνει καλά-καλά η πρώτη 
κι αυτός μου λέει «δεν μπορώ, γιατί παίζει ο Παναθη-
ναϊκός», καταλαβαίνεις ότι εκεί αρχίζει το πράγμα και 
χαλάει. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν βάζει σαν 
πρώτη προτεραιότητα την καριέρα. 

Σε αντίθεση με τους τραγουδιστές που σας προ-
καλούσαν ανατριχίλα, όταν τους ανακαλύπτατε… 
Ακούστε, αν για κάτι είμαι υπερήφανος, είναι γιατί η 
γενιά που έχτισα δουλεύει 45 χρόνια και είναι ακόμα 
εκεί. Δεν υπάρχει στο ελληνικό τραγούδι γενιά που επί 
τόσα χρόνια να λειτουργεί επιτυχώς. 

Πού το αποδίδετε αυτό; Και στη διαίσθηση της επι-
λογής, αλλά και στις ικανότητες των παιδιών. 

Δεν είχε να κάνει αυτό και με τη δισκογραφία 

τους; Βεβαίως έχει να κάνει! Να σας πω κάτι; Ο Πά-
ριος, για παράδειγμα, πιστεύω ακράδαντα ότι αν δεν 
ήμουν δίπλα του, θα είχε χαθεί πολύ γρήγορα. Διότι δεν 
έδινε την απόλυτη προσοχή στον κάθε δίσκο του για 
να βγάλει τουλάχιστον δύο μεγάλες επιτυχίες. Πολλές 
φορές είχα βρεθεί στο στούντιο και μου έλεγαν με τον 
Αχιλλέα ότι ήταν έτοιμοι. Άκουγα το αποτέλεσμα και 
τους έλεγα «παιδιά, δεν είμαστε έτοιμοι, δεν υπάρχει η 
λοκομοτίβα». 

Η λοκομοτίβα; Δηλαδή; Το τραγούδι που θα τραβή-
ξει το τρένο. Η ατμομηχανή. Παιδευόμασταν, λοιπόν, 
και τη βρίσκαμε. Διότι, άμα κάνεις τέσσερα χρόνια χωρίς 
να βγάλεις μια καινούρια επιτυχία, αρχίζεις και ξεχνιέ-
σαι. Θέλω να πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο το να βλέπεις 
το ρεπερτόριο, τι θα τραγουδήσει αυτός ο άνθρωπος. 
Έχει τραγούδι που θα τον φέρει πάλι στο προσκήνιο; 
Θα ανανεώσει την αγάπη του κόσμου; 

Σαφέστατα τα μεγάλα τραγούδια βοηθούν να χτι-
στούν μεγάλες καριέρες. Για τους συγκεκριμένους, 
όμως, έχω την αίσθηση ότι οι ολοκληρωμένες δου-
λειές μέτρησαν επίσης. Εξατμίστηκε αυτό το πράμα. 
Οι σημαντικοί συνθέτες που έκαναν αυτές τις δουλειές 
σιγά-σιγά εξαφανίστηκαν και δεν αντικαταστάθηκαν. 
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Ξαρχάκος, Λοΐζος, Μούτσης, 
Ανδριόπουλος, Μικρούτσικος… Σιγά-σιγά αυτοί μεγάλω-
σαν, αδράνησαν. Ποιοι είναι οι νέοι συνθέτες; Πείτε μου 
έναν. Δεν υπάρχει.

Μια που φτάσαμε στους συνθέτες, δεν μπορώ 
να μην σας ρωτήσω για τον Θεοδωράκη. Ήταν το 
μεγαλύτερο κεφάλαιο για σας; Ναι, ήταν σημαντικό, 
διότι επί δικτατορίας ακόμα του αποδέσμευσα τα τρα-
γούδια του. Ξέρετε, εγώ σκεπτόμουν πάντα το εξής. 
Ότι αυτό που κάνουν και τον απαγορεύουν είναι λάθος 
πρώτα καλλιτεχνικό, αλλά και λάθος πολιτικής των 
δικτατόρων. Διότι δημιουργούσαν έναν απαγορευμένο 
καρπό, ο οποίος στην ουσία δεν ήταν απαγορευμένος, 
αφού τα βράδια σε όλα τα μαγαζάκια τραγουδιόταν. 
Το γεγονός όμως ότι ήταν απαγορευμένος του έδινε 
μεγαλύτερη ένταση, δόξα και φήμη. Σκεφτόμουν, 
λοιπόν, ότι αν τους το εξηγήσει κάποιος, θα τον απο-
δεσμεύσουν. Κι έτσι, μ’ αυτή την πεποίθηση, πήγα και 

υπέγραψα ένα συμβόλαιο με τον Μίκη, με τον όρο ότι 
«εγώ σε έναν χρόνο θα σου αποδεσμεύσω τα τραγού-
δια». Χωρίς να έχω τίποτα στο χέρι. Ούτε καν το είχα 
συζητήσει.

Εκ των υστέρων, όμως, απευθυνθήκατε στους χου-
ντικούς. Πήγα και βρήκα τον τότε υπουργό Προεδρίας 
και του είπα, «τι νόημα έχει να απαγορεύετε τον Θεοδω-
ράκη; Αφήστε τον κόσμο να τον τραγουδήσει ελεύθερα. 
Αφού, έτσι κι αλλιώς τον τραγουδάει». Μου λέει, «έχετε 
δίκιο», και εισηγήθηκε να αποδεσμευτούν 45 τραγούδια 
και τα «Λιανοτράγουδα» που τα είχα φέρει και τα ηχο-
γραφούσαμε κρυφά. Όταν ήμασταν έτοιμοι να κυκλοφο-
ρήσουμε πλέον με τους αριθμούς αδείας της λογοκρισίας 
κ.λπ. ξεσπάει το Πολυτεχνείο, βγαίνει ο Ιωαννίδης και 
μας τα απαγορεύουν όλα.

Είχε γίνει και διανομή των δίσκων έτσι; Είχε αρχίσει 
να δειγματίζεται ο δίσκος και την ημέρα του δειγματισμού 
γίνεται το Πολυτεχνείο και σταματούν τα πάντα. Ε, μετά 
η ιστορία είναι γνωστή. Ήρθε ο Θεοδωράκης ως θριαμ-
βευτής πίσω και αρχίσαμε τις ηχογραφήσεις… Τρία χρό-
νια δεν πουλάγαμε τίποτε άλλο, η αγορά είχε νεκρώσει, 
ήταν μόνο ο Θεοδωράκης!

Με όλη αυτή την προίκα, το «πίσω απ’ την μαρ-
κίζα», ως στάση ζωής, δεν δημιουργεί μια εσωτερική 
σύγκρουση; Δεν ήθελα ποτέ να θεωρήσει κανένας καλλι-
τέχνης ότι τον ανταγωνίζομαι ή ότι σφετερίζομαι τη δόξα 
ή τη λάμψη του. Δεν με ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Εγώ 
ήμουν συνειδητά πίσω απ’ τη μαρκίζα, σαν να λέμε πίσω 
από τους προβολείς. 

Η Φαραντούρη σάς χαρακτήρισε «στυλοβάτη του 
ελληνικού τραγουδιού» και διερωτώμαι αν αυτό, τε-
λικά, θα θέλατε να είναι και η υστεροφημία σας. Όχι, 
δεν θέλω να μονοπωλήσω, γιατί κι άλλοι συνάδελφοι βο-
ήθησαν και προσέφεραν πολλά πράγματα. Ο Τάκης Λα-
μπρόπουλος, ο Πατσιφάς με το Νέο Κύμα κ.ά. Θα έλεγα 
ότι το «πυλώνας», ένας βασικός πυλώνας του ελληνικού 
τραγουδιού, εμένα με ικανοποιεί. 

Και η ακαδημαϊκή καριέρα που δεν κάνατε τελικά; 
Δεν το μετανιώνετε; Όχι, γιατί κατ’ ουσίαν δεν το ήθε-
λα. Το έβλεπα σαν διέξοδο, διότι δεν ήθελα να ασχοληθώ 
με το εμπόριο των υφασμάτων που είχε κάνει με τον παπ-
πού μου ο πατέρας μου. Το απεχθανόμουν. Το καλοκαίρι 
καμιά φορά πήγαινα, όταν ήταν να φύγουν διακοπές, 
για να τον αντικαταστήσω και όλο με το ρολόι στο χέρι 
ήμουν. 

Το βιβλίο σας ξεκινά με μια συγκλονιστική παρα-
δοχή… Λέτε, «δεν θυμάμαι να υπήρξα ποτέ παιδί». 
Ήταν σκληρά χρόνια, αλλά με βοήθησαν να δημιουργή-
σω. Διότι δεν αισθάνθηκα ποτέ γόνος μιας οικογένειας 
αστών που μπορούσαν να μεγαλώσουν το παιδί τους με 
ανέσεις. Εγώ μεγάλωσα πάμπτωχος, λόγω της κατοχής 
και του εμφυλίου, μάζευα τις μπουκίτσες απ’ το μεσημε-
ριανό φαγητό για να έχω να φάω κάτι το βράδυ. Θέλω να 
πω πως μεγάλωσα φτωχός κι αυτό με άνδρωσε, με έκανε 
δυνατό. 

Συνεχίζετε να πιστεύετε σε εκείνο το μότο που ση-
μειώνατε παλιά στο μπλοκάκι σας; (χαμογελάει)  Ναι, 
το πιστεύω ακόμα… Κάθε πρώτη του χρόνου έπαιρνα 
ένα μπλοκάκι και στην πρώτη σελίδα έγραφα «Ντροπή 
δεν είναι να αποτύχεις, ντροπή είναι να μην προσπαθή-
σεις». Και κάτι άλλο… Ό,τι ονειρευτείς δυνατά, μπορεί 
να το πετύχεις. 

Για ποιο απ’ όλα όσα φτιάξατε θα λέγατε ότι είναι 
έργο ζωής για σας; Το ότι συνέβαλα στην αναβίωση του 
ρεμπέτικου τραγουδιού κι ότι δημιούργησα τη μακροβιό-
τερη γενιά των Ελλήνων καλλιτεχνών, θεωρώ πως είναι 
μια βασική επιτυχία μου.

Αν δεν ακολουθούσατε τον δρόμο του πατέρα σας 
πώς θα ήταν η ζωή σας άραγε; Δυστυχής θα ήμουν. Αν 
δεν είχα ασχοληθεί με αυτήν τη δουλειά, που την έκανα 
με τόσο μεράκι, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει, ειλικρινά δεν 
ξέρω.

• Το βιβλίο του Μάκη Μάτσα «Πίσω απ’ τη Μαρκίζα» 
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα, μαζί μ’ ένα συλ-
λεκτικό DVD που περιέχει σπάνιο, αδημοσίευτο υλικό.

Κάθε πρώτη του χρόνου έπαιρνα ένα μπλοκάκι και στην πρώτη σελίδα έγραφα «Ντροπή δεν είναι 
να αποτύχεις, ντροπή είναι να μην προσπαθήσεις». Και κάτι άλλο… Ό,τι ονειρευτείς δυνατά, 

μπορεί να το πετύχεις.


