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�Τι ετοιμάζεις αυτόν τον καιρό;
Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται
η συνεργασία μου στο νέο δίσκο
του Νίκου Βέρτη, όπου συμμε-
τέχω κατά το ήμισυ με τραγού-
δια που έγραψα, σε στίχους
Ηλία Φιλίππου. Τα υπόλοιπα
τραγούδια έφτιαξε ο Αντώνης
Βαρδής - με τιμάει η συνεύρεση
- και ένα τραγούδι ο ίδιος ο Νίκος
Βέρτης. Κατά τα άλλα, ετοιμάζω
καινούργια τραγούδια με την
Πάολα και τη Μαρία Ιακώβου,
που και με τις δύο μάς συνδέει
επιτυχημένη συνεργασία από το
παρελθόν.
Δυστυχώς αυτή την εποχή δεν
γίνονται πολλές παραγωγές,
γιατί δεν υπάρχουν πωλήσεις,
κι όταν δεν υπάρχουν πωλήσεις,
δεν υπάρχουν budget για παρα-
γωγές στούντιο κ.λπ., όπως γινό-
ταν πριν από λίγα χρόνια...
�Όλα αυτά τα χρόνια «εξυπηρε-
τούσες» τους τραγουδιστές, γρά-
φοντάς τους τραγούδια που χτί-
σαν την καριέρα τους ή το ρεπερ-
τόριό τους. Δεν νομίζεις ότι πρέ-
πει να χαράξεις και ένα δικό σου
δρόμο;
Σκέφτομαι συχνά ότι πρέπει να
κάνω κάποια δουλειά για μένα,
να την ευχαριστηθώ και να την
προτείνω στο κοινό. Ακόμα και
οργανική μουσική, τα τραγού-
δια μου με νέες ενορχηστρώσεις.
Αυτό θα με αποσπάσει από αυτό
που κάνω τώρα, μια καθημερι-
νότητα που την έχω ανάγκη,
αλλά νομίζω ότι τα πράγματα
αναγκαστικά πηγαίνουν προς
τα εκεί. Κι όσο κι αν μειώνονται
τα έσοδα από τη δισκογραφία,
δεν μπορούμε να σταματήσουμε
να δίνουμε το «παρών», έστω για
το μεράκι μας, για τον κόσμο
που περιμένει να ακούσει κάτι
καινούργιο από όλους εμάς που
προσπαθούμε να στηρίξουμε το
λεγόμενο λαϊκό τραγούδι.
�Έχει γίνει λίγο pop τα τελευταία
χρόνια;

Από το 2007-2008 και μετά, το
λαϊκό είναι πιο περιορισμένο,
υποστηρίζεται από λίγους τρα-
γουδιστές, από λίγα ραδιόφωνα,
αλλά και αυτοί που μπορούν να
το κάνουν πολλές φορές το
παραμελούν. Έτσι, ακούμε λιγό-
τερους λαϊκούς ρυθμούς, λιγό-
τερα ζεϊμπέκικα κ.λπ. Εγώ από
τη φύση μου είμαι πιο κοντά σε
αυτό που λέμε λαϊκό τραγούδι,
πιο κοντά σε μια παράδοση που
έχει να κάνει με την ανατολική
μεσογειακή μουσική, αλλά και
τις παραδοσιακές δημοτικές
μουσικές της χώρας μας και των
γειτόνων. Από τα 600, περίπου,
τραγούδια που έχω φτιάξει, τα
περισσότερα έχουν αυτόν το
χαρακτήρα - όχι ότι δεν έχω γρά-
ψει και κάποια πιο μοντέρνα,
pop ή πρωτοποριακά, αλλά
πάντα προσπαθώ να περάσω
μέσα και μια λαϊκή μελωδία. Δεν
αναφέρομαι στο παλιό, κλασικό
λαϊκό, αλλά στο σύγχρονο, το
σημερινό.
�Ποια ήταν τα πρότυπά σου στο
τραγούδι;
Οι γονείς μου στο σπίτι ακού-
γανε Καζαντζίδη, Διονυσίου,
Αγγελόπουλο κ.λπ. Δεν γνώριζα
ακόμη ποιοι τα γράψανε τα τρα-
γούδια αυτά. Στην πορεία και
όταν μπήκα στο επάγγελμα,
έμαθα τα ονόματά τους και
άρχισα να καταλαβαίνω ποιοι
με επηρέαζαν. Ένας σημαντικός
συνθέτης που με έχει εμπνεύσει,
χωρίς να τον αντιγράψω, ήταν ο
Τάκης Σούκας. Ένας άλλος
σπουδαίος που ανακάλυψα
ήταν ο Βασίλης Βασιλειάδης,
αλλά και ο Χρίστος Νικολόπου-
λος, ο Τάκης Μουσαφίρης και
άλλοι από άλλους χώρους, όπως
ο Σπανουδάκης, ο Μάνος Λοΐζος
και ο Άκης Πάνου.
�Γράφεις περισσότερα τσιφτετέ-
λια;
Παλιά έγραφα πολλά χορευ-
τικά, γιατί έχω πολλές επιρροές

από το δημοτικό τραγούδι το
ποντιακό και λόγω καταγωγής
και λόγω του ότι δούλευα πολλά
χρόνια σε ποντιακά μαγαζιά. Κι
όσο κι αν έχω επιρροές από όλα
αυτά, ακόμα κι από τούρκικα ή
αραβικά, πάντα βάζω το δικό
μου το ύφος στην ενορχή-
στρωση και στον προγραμματι-
σμό. Κι αυτό που θέλω να
πιστεύω πως έχω καταφέρει
είναι να έχω μια προσωπική
ταυτότητα σε αυτό που κάνω.
�Σου άρεσε που επανέφερες σε
μερικά τραγούδια σου το ηλε-
κτρικό μπουζούκι;
Προσπάθησα να συνδυάσω τον
ηλεκτρονικό ήχο με ένα παίξιμο
σε στυλ Χιώτη, από τον Πανα-
γιώτη Στεργίου, μαζί με το δικό
μου το στυλ σε κάποια τραγού-
δια με τον Κουρκούλη, την
Πέγκυ Ζήνα και άλλα.
�Σε περιόδους κρίσης, όπως
τώρα, ανεβαίνει το λαϊκό τραγούδι
θεματολογικά; 
Πιστεύω ότι δεν έχει γίνει ακόμα
η έκρηξη - θέλει λίγο χρόνο
ακόμα πιθανόν. Η μεγάλη μάζα
του κόσμου, που στηρίζει το τρα-
γούδι, δεν ζει πλουσιοπάροχα,
μάλλον ζορίζεται, και αυτό θα
βγει αργά ή γρήγορα και στο
τραγούδι.
�Πώς μπορεί κανείς να ακούσει
τα τραγούδια και τις ηχογραφή-
σεις σου στο εξωτερικό; Είναι
γνωστοί και διάσημοι αυτοί που
τα τραγούδησαν;
Αν θα μπεις στο site μου
www.kyriakospapadopoulos.gr,
θα βρεις πολλά από αυτά τα τρα-
γούδια, και να τα αναζητήσεις
στα αντίστοιχα sites, όπως του
youtube. Αυτοί που τα τραγού-
δησαν είναι μεγάλες φίρμες στη
χώρα τους και πολλοί από
αυτούς έκαναν μόνοι τους τις
επανεκτελέσεις, χωρίς να μας
ενημερώσουν ή να πάρουν
άδεια. Στη συνέχεια, με άλλους
έχω συνεργαστεί και σε επίπεδο
παραγωγής, κάνουμε μαζί τις
ηχογραφήσεις
και φυσικά
αυτό είναι το
καλύτερο.
�Δηλαδή ανα-
κάλυψες
κάποια τρα-
γούδια σου
που τα αντέ-
γραψαν ή τα
επανεκτέλε-
σαν χωρίς να
το ξέρεις;
Ήταν και για
μένα μια σχετική έκπληξη, αν
και πάντα από πολύ παλιά,
ειδικά με την Τουρκία ή το
Ισραήλ και τα Βαλκάνια, είχαμε
αυτές τις μουσικές «ανταλλαγές».
Ακόμα ψάχνω και ανακαλύπτω
συνεχώς νέα τραγούδια μου.
�Υπάρχει ελληνοτουρκική φιλία
στη μουσική;
Σίγουρα υπάρχει και είναι ένα

καλό στοιχείο το τραγούδι που
μας φέρνει πιο κοντά και μας
ενώνει. Στο δίσκο με τον Βέρτη
ένα τραγούδι ενορχηστρώθηκε
εκεί και παίχτηκαν όλα τα
φυσικά όργανα από Τούρκους
μουσικούς.
�Είσαι οργανωμένος με την
τεχνολογία;
Πολύ και σε θέματα επικοινω-
νίας, Ίντερνετ κ.λπ., αλλά και
στις διευκολύνσεις που μπο-
ρούμε να έχουμε σχετικά με τις
ηχογραφήσεις και το στούντιο.
Στέλνουμε το play-back στην
Τουρκία και επικοινωνώντας
μέσω Διαδικτύου ηχογραφούν
τα βιολιά εκεί, τα ακούμε ταυ-
τόχρονα και τα ξαναστέλνουν
για να τα μιξάρουμε. Αυτό
πριν από χρόνια ήταν πολύ
δύσκολο να γίνει, σχεδόν αδια-
νόητο. 

�Επηρεάζει η εποχή και η πτώση
των πωλήσεων την έμπνευσή
σου;
Πριν από μερικά χρόνια, που
υπήρχε περισσότερη παρα-
γωγή, ηχογραφούσα μέχρι και 4
ολοκληρωμένες δουλειές, 40 με
50 τραγούδια το χρόνο. Τώρα
αρχίζουμε και σκορπιόμαστε
δίνοντας λιγότερα τραγούδια για
να δίνουμε το «παρών», με CD
single digital, για να κυκλοφο-
ρήσουμε με το ζόρι 10 τραγού-
δια το χρόνο. Και σε όλο αυτό το
θέμα τελικά οι πιο ριγμένοι από
όλους είναι οι δημιουργοί. Γιατί
οι τραγουδιστές απολαμβάνουν
την προβολή και την υπεραξία,
οι εταιρείες πληρώνονται εφά-
παξ από τις εφημερίδες και τα
περιοδικά, οι εκδότες εισπράτ-
τουν διαφήμιση και για μας,
που γράφουμε τα τραγούδια,
απομένουν κάποια
αστεία

ποσά, κυριολεκτικά ψίχουλα.
Αυτές τις μέρες μάλιστα άκουσα
ότι ετοιμάζεται να ψηφιστεί
κάποιος νόμος για να μειωθούν
τα συγγενικά δκαιώματα κι
αυτό είναι άδικο και παράνομο.
Όσο να ’ναι, όλα αυτά επηρεά-
ζουν τον δημιουργό, όμως αν
έχει έμπνευση, η ψυχή είναι
πάντα ίδια και τραγούδια θα
γράφονται. Εμένα δεν με επηρε-
άζουν όλα αυτά τα προβλήματα,
τραγούδια γράφω και θα
γράφω, θα βρω το χρόνο και τη
διάθεση να το βγάλω αυτό που
αισθάνομαι.
�Μήπως θα πρέπει να προσανα-
τολιστείς σε άλλες, ευρύτερες
συνεργασίες και στη ζωντανή
μουσική παρουσία σε συναυλίες,
μουσικές σκηνές και νυχτερινά
κέντρα; Θα ’θελες να έχεις το δικό
σου χώρο και να παίζεις μουσική;

Θα μου άρεσε να μπορώ να έχω
ένα στέκι, όπου να φτιάχνω το
πρόγραμμα όπως θέλω και να
παίζω και ο ίδιος πλήκτρα. Θα το
’θελα να δημιουργήσω μια
απευθείας σχέση με τους φίλους
μου και το κοινό. Αλλά και οι
συναυλίες όπως είπαμε και πιο
πριν είναι μέσα στα σχέδιά μου.
�Ποιες δουλειές από αυτές που
έχεις κάνει μέχρι σήμερα θες να
σε χαρακτηρίζουν;
Σίγουρα σταθμός στην καριέρα
μου ήταν όταν ξεκίνησα να
γράφω με τον Γονίδη, που με
έβαλε στο επάγγελμα του συν-
θέτη, με το τραγούδι «Πώς μπό-
ρεσες και έσβησες όλα τα όνειρά
μου», το «Στάσου», αλλά αγαπη-
μένες μου είναι οι ολοκληρωμέ-
νες δουλειές, αυτές που
με χαρα-

κτήρισαν με τραγουδιστές όπως
τον Κουρκούλη, και ένας δεύτε-
ρος γύρος με τον Νίκο Βέρτη, με
όμορφες ορχήστρες και ωραίες
παραγωγές, με πολλούς μουσι-
κούς - πρόταση για σύγχρονο
ελληνικό τραγούδι. Άλλες φωνές
που συνεργάστηκα ολοκληρω-
μένα είναι η Νατάσσα Θεοδωρί-
δου, η Μαρία Ιακώβου και ο
Καραφώτης. Έχω γράψει όμως
και όμορφα τραγούδια σκόρπια,
με τον Πασχάλη Τερζή, τον Μαρ-
γαρίτη, τον Ρέμο, την Παπαρίζου,
την Πέγκυ Ζήνα και με άλλους,
όπως πριν από μερικά χρόνια
που έγραψα τραγούδια για τον Γ.
Νταλάρα, τον Μπάση και τον
Κότσιρα, τα οποία για κάποιους
λόγους δεν είχαν τη μεγάλη απή-
χηση που τους άξιζε.
�Οι στιχουργοί με τους οποίους
συνεργάζεσαι ποιοι είναι;
Ο Ηλίας Φιλίππου είναι ο άμε-
σος συνεργάτης μου, αλλά έχω
γράψει πολλά τραγούδια και με
το Βασίλη Γιαννόπουλο, την
Ελένη Γιαννατσούλια και τη
Βίκυ Γεροθόδωρου. Λαμβάνω
συνεχώς και στίχους από νέους
ταλαντούχους στιχουργούς κι
αν μου αρέσουν, τους κυκλο-
φορώ, όπως στο CD του Βέρτη.
�Είναι κάποιες φωνές με τις
οποίες θα ήθελες να συνεργα-
στείς;
Θα ήθελα πολύ να γράψω στον
Μητροπάνο. Είναι μια φωνή
που με εμπνέει και μπορώ να
δώσω πράγματα. Βέβαια με τους
νέους τραγουδιστές τα πράγ-
ματα είναι αλλιώς. Μπορείς να
πειραματιστείς περισσότερο, να
κάνεις πράγματα που αν σου
βγουν, κάνεις τη διαφορά. Θα
μου άρεσε πολύ ακόμη να κάνω
μια ορχηστρική δουλειά με τον
Βασίλη Σαλέα, που σίγουρα θα
είχε ευρύτερη απήχηση.
�Τι προβλέπεται για το καλοκαίρι;
Προς το παρόν, δεν θα κάνω
εμφανίσεις. Θα κάτσω να συγ-
κεντρωθώ, να φτιάξω μουσικές
ενόψει της νέας σεζόν. Στόχος
λοιπόν το καλό τραγούδι, επι-
στροφή στο λαϊκό τραγούδι και
να ευχηθούμε να τη βγάλουμε
καθαρή μέσα από τις δυσκολίες. 

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Έβαλε ηλεκτρικό μπουζούκι με παίξιμο
Χιώτη και βιολιά από την Ανατολή.

Αθόρυβος εργάτης του λαϊκού τραγουδιού. Υπερασπίζεται με πάθος ό,τι κάνει και προτείνει έναν σύγχρονο
σημερινό ήχο στην ελληνική μουσική. Χαρισματικός, δεξιοτέχνης στα πλήκτρα, υπηρετεί το στόχο του χωρίς

αυταρέσκεια και κομπασμό

Λαϊκός συνθέτης με επιτυχία μέσα και έξω


