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Π
ώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια;
Υπέροχα. Πολύ παιχνίδι, τρέξι-
μο, αλάνες, πετροπόλεμος και 
αρκετή φαντασία. Είχα μία κρυ-
ψώνα, μέσα σ’ ένα φουντωτό δέ-

ντρο, έξω από το σπίτι μας και καθόμουν ώρες 
εκεί, πλάθοντας ένα σωρό ιστορίες. Μπορούσα 
να περνάω αρκετό από το χρόνο μου στον κήπο 
και να παίζω με τα στρατιωτάκια μου, σκηνοθε-
τώντας μάχες και αργότερα έκανα παραστάσεις 
Καραγκιόζη για τα παιδιά της γειτονιάς.
Ποια είναι η πιο τρυφερή ανάμνησή σας από 
εκείνη την εποχή;
Επειδή οι γονείς μου δούλευαν και μου έλειπαν, 
πολλές φορές πήγαινα και μύριζα τη ρόμπα της 
μητέρας μου, κάτι που με έκανε να νιώθω πιο  
κοντά της.
Όταν ήσασταν 18-19 χρονών μετακομίσατε στο 
κέντρο της Αθήνας και, φαντάζομαι, ζήσατε 
την ελευθερία σας. Ήταν η επανάστασή σας;
Ακριβώς. Με αφορμή ότι το πρωί δούλευα και το 
απόγευμα σπούδαζα στην Αθήνα και η διαδρομή 
ήταν 4 φορές με το λεωφορείο και μου έπαιρνε 
πολύ χρόνο, δήλωσα ότι θέλω να μετακομίσω. 

Έγινε πανικός. Όλο το σόι συμβούλιο! Το παι-
δί θέλει να φύγει… Τελικά, το πεισματάρικο 

παιδί τα κατάφερε κι έφυγε.
Σπουδάσατε σκηνοθεσία, που εγκαταλείψα-
τε γρήγορα, εξαιτίας του πάθους σας για τη 
μουσική. Κάνατε σπουδαία καριέρα ως στέλε-
χος δισκογραφικών εταιρειών, μάνατζερ καλ-
λιτεχνών, ραδιοφωνικός παραγωγός, dj... Ποιες 
προσωπικότητες του θεάματος σας επηρέασαν 
ουσιαστικά;
Κανείς και όλοι. Όσο εκτιμούσα τη Μαρινέλλα, 
άλλο τόσο λάτρευα και τη Φαραντούρη. Όσο πέ-
θαινα για τον Χατζιδάκι, άλλο τόσο ανατρίχια-
ζα με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Όσο 
τρελαινόμουν για τις μουσικές του Βαγγέλη Πα-
παθανασίου, άλλο τόσο με γοήτευε ο Γιώργος Ζα-
μπέτας ή ο Άκης Πάνου. Μου αρέσει η μουσική 
σε όλες της τις μορφές, αρκεί να έχει αγαθές και 
καλλιτεχνικές προθέσεις.
Η Ροζίτα Σώκου, στο περιοδικό μας, τόνισε ότι 
η Μελίνα Μερκούρη υπήρξε ελεεινή ηθοποιός. 
Έχετε την ίδια άποψη;
Όχι, βέβαια. Ακριβώς την αντίθετη. Η Μελίνα εί-
ναι υπεράνω ταλέντου. Ήταν ένα άστρο λαμπερό 
και μοναδικό. Η κ. Ροζίτα Σώκου, δυστυχώς, δεν 
ήταν τίποτα. Χρόνια ολόκληρα μας πρήζει με τον 
Νουρέγιεφ και διάφορους άλλους «φίλους» της, 
που δεν διστάζει μετά θάνατον να τους ξε-Με  τους φίλους του Άρη και Φρόσω

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΒΙΤΣΑ

Ο Νίκος Μουρατίδης άνοιξε τα άλμπουμ του, μας παραχώρησε αποκλειστι-
κές φωτογραφίες από τα καλοκαίρια της ζωής του και μίλησε για άλλη μία 
φορά σαν χείμαρρος, που στο πέρασμά του σαρώνει τα πάντα… 

Νίκος Μουρατίδης

Στην
Σαντορίνη 

Στην...

Στη Δήλο
Με την Μανουέλα 
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Έχω κάΝΈι σχΈδΟΝ τά πά-Ντά γύρω άπΟ τΟ σΈξ. κάι δι-άδύκτιάκΟ κάι τηλΈφωΝικΟ κάι ΟρθιΟ κάι ξάπλωτΟ κάι σΈ δηΜΟσιΟ 
χωρΟ.

μπροστιά-
ζει. Γιατί δεν το έκανε όσο 

ζούσαν; Η Μελίνα ήταν μια όμορφη, σέξι 
και παθιασμένη γυναίκα. Η κ. Σώκου είναι 
μια άσχημη, ανέραστη και μανιοκαταθλι-
πτική γυναίκα.
Έρχομαι στο σήμερα. Σας πληγώνει η κα-
τάσταση της Ελλάδας;
Και με πληγώνει και με θυμώνει. Και με θυ-
μώνουν και οι Έλληνες, που αναζητούν 
τους «εχθρούς» τους στην Ευρώπη και 
τη Γερμανία. Βρίζουν τη Μέρκελ. Γιατί; Η 
Μέρκελ υπερχρέωσε τη χώρα, μοίραζε δά-
νεια με τη σέσουλα, πήρε μίζες και έκλεψε 
τον Έλληνα φορολογούμενο; Περισσότε-
ρο απ’ όλα, όμως με θλίβει το ΠΑΣΟΚ, που 
με το πρόσχημα του σοσιαλιστικού κινή-
ματος κορόιδεψε τον κόσμο, τον εξαπάτη-
σε, τον έκλεψε και τώρα όλοι αυτοί οι Πα-
σόκοι, που δεν είχαν δεκάρα τσακιστή, ζουν 
βασιλικά! 

Περνάτε οικονομικές δυσκο-
λίες; 
Φυσικά. Δεν έχω μία και κυνη-
γάω τις δουλειές με το τουφέκι. 
Εω ελαχιστοποιήσει τις ανάγκες 
μου, μη τυχόν και καταφέρω να 
ανταπεξέλθω.

Μα οι περισσότεροι θεωρούν ότι 
είστε πλούσιος, έπειτα από τη 

συμμετοχή σας σε τόσα τηλεοπτι-
κά προγράμματα.
Συμμετείχα σε 7 τηλεοπτικά προ-
γράμματα των 20 επεισοδίων, τα τε-
λευταία 10 χρόνια. Δεν βγάζεις λεφτά 
έτσι. Λεφτά στην τηλεόραση έχουν 
βγάλει όσοι δούλευαν στις καθημερι-
νές εκπομπές. 

Έρχομαι στις εκδόσεις “Τετράγωνο”. 
Πέρα από τα δικά σας βιβλία έχετε 

παράλληλα βοηθήσει νέους συγγρα-
φείς, εκδίδοντας τα βιβλία τους. Να θε-

ωρήσω ότι ήδη ετοιμάζετε νέο βιβλίο; 
Όχι, δεν ετοιμάζω τίποτα. Άλλη απογο-
ήτευση κι εδώ. Ό,τι είχα και δεν είχα τα 
επένδυσα στο χώρο του βιβλίου και, τώρα, 
είμαι... έρμαιο των βιβλιοπωλείων, που τα 

περισσότερα χρωστάνε, είναι αναξιόπιστα 
και μας δίνουν ακάλυπτες επιταγές. 
Παράλληλα ετοιμάζετε μία μουσική εται-
ρεία. Είναι το νέο σας στοίχημα;
Είναι η νέα μου διέξοδος. Καθημερινά πάρα 
πολλά παιδιά μου στέλνουν τραγούδια, 
μουσικές ή στίχους, για να τους πω τη γνώ-
μη μου. Και αρκετά είναι υπέροχα. Αυτά 
τα παιδιά, όμως, δεν μπορούν να βρουν δι-
έξοδο. Θέλησα, λοιπόν, μαζί με το συνθέ-
τη Τάκη Μπουγά και με κάποιους άλλους 
δημιουργούς να φτιάξουμε ένα καινούργιο 
μουσικό σπίτι, για να στεγάσουμε πραγμα-
τικά ταλέντα, καταφέρνοντας ίσως να τους 
βοηθήσουμε.
Ποιους νέους καλλιτέχνες ξεχωρίζετε;
Εκτός από τον Λεωνίδα Μπαλάφα, τη 
Μόνικα, τη Νατάσσα Μποφίλιου και την 
Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ακούω πολύ τον 
Cayetano, την Όλγα Κουκλάκη, τη Μαριέτ-
τα Φαφούτη. Επίσης, προσπαθώ να βρίσκω 
καλλιτέχνες που δεν τους «σπρώχνει» κά-
ποια εταιρεία, κάποια κλίκα, κάποιος επι-
χειρηματίας της νύχτας ή κάποιο διαπλε-
κόμενο. Ένας τέτοιος αυτοδημιούργητος 
λαϊκός τραγουδιστής -τύπου Σταμάτης Γο-
νίδης- αλλά καλύτερος από αυτόν είναι ο 
Στάθης Ξένος. Φωνάρα και μουσικάρα!
Τον τελευταίο χρόνο, η Πάολα έγινε ιδιαι-
τέρως αγαπητή. Σας αρέσει;
Όχι, καθόλου. 
Μα ο Σταμάτης Κραουνάκης είπε ότι εί-
ναι πολύ καλή λαϊκή φωνή.

Ο Κραουνάκης 
μπορεί να λέει ό,τι 
θέλει. Και ο Μάνος 
Χατζιδάκις παλιά τα 
ίδια είχε κάνει με τον 
Γιάννη Φλωρινιώτη, 
αλλά και ο Διονύσης 
Σαββόπουλος έβγαλε 
την Καλομοίρα μέσα 
από τούρτα. 
Δέσποινα Βανδή, 
Έλλη Κοκκίνου, Πέγκυ 
Ζήνα… Τις εκτιμάτε;
Θεωρώ ότι καλύτερη 
τραγουδίστρια από τις 
τρεις είναι η Πέγκυ Ζήνα. 
Δεν μου αρέσει η Βανδή, 
γιατί τραγουδάει πολύ ψη-
λά-τσιριχτά και γίνεται ενο-
χλητική και η Κοκκίνου 
επίσης δεν μου αρέσει, γιατί 
δεν βρίσκω λόγο ύπαρξής της στο 
ελληνικό τραγούδι. Μπορεί να εί-
ναι καλές γυναίκες, αλλά δεν κρί-
νω το ήθος τους, αλλά το ταλέ-
ντο τους και τη στάση τους στην 
τέχνη της μουσικής.
Πέρυσι ήσασταν κριτής στο κυπριακό 
“Dansing for you”. Σας στεναχωρεί που η 
ελληνική τηλεόραση είναι πλέον σχεδόν 
ανύπαρκτη; 
Ναι. Με στεναχωρεί που βλέπουμε πια 
μόνο επαναλήψεις, καθώς επίσης τούρκικα 
και φθηνοπαραγωγές. Γι’ αυτό και εγώ πήρα 
ΟΤΕ Cinema και βλέπω ταινίες.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μαζί με τη 
Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα απο-
τέλεσαν τα κυρίαρχα πρόσωπα του καλο-
καιριού με τη μεταγραφή τους στον Anτ1. 
Σας αρέσουν;
Δεν τους έχω παρακολουθήσει για να μπο-
ρώ να κρίνω. Πάντως, απ’ ό,τι βλέπω και 
διαβάζω πάρα πολύ συχνά στον Τύπο, δεν 
νομίζω ότι είναι του γούστου μου. 
Ήσασταν καλεσμένος στις εκπομπές 
τους;
Ποτέ. Δεν νομίζω ότι τους είμαι χρήσιμος. 
Έχετε συζητήσει προκειμένου να συμμε-

τάσχετε σε κάποιο 
τηλεοπτικό project 
την επόμενη σεζόν;

Όχι, δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο για να 
μου γίνει κάποια πρόταση.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πιθανότητα να 
σας δούμε με ένα ρόλο- έκπληξη σε θεα-
τρική σκηνή το χειμώνα; 
Όχι, βέβαια! Ποιος τα λέει αυτά; Κάτι γράφω 
για το θέατρο, αλλά όχι για να παίξω. 
Περί έρωτος, αγάπης και... άλλων δαιμο-
νίων!
Άσε τους δαίμονες εκεί που κοιμούνται 
ήσυχοι. Μην τους ξυπνήσουμε, γιατί στην 
παρούσα κατάσταση, το μόνο που δεν μου 
χρειάζεται είναι ένα έρωτας!
Η πρώτη σας ερωτική εμπειρία;
Όταν ήμουν 14 ετών, στο Γυμνάσιο.
Υπήρξατε στη ζωή σας... “μηχανή του σεξ”;
Πολύ... (γέλια)
Έχετε συνευρεθεί ερωτικά με περισσότε-
ρους από τρεις ανθρώπους;
Θεέ μου… Τι ερώτηση είναι αυτή; (γέλια) 
Το ρεκόρ μου είναι 17! Ναι... ναι, άκουσες 
πολύ καλά. Δεκαεφτά!
Έχετε κάνει cyber-sex;
Φυσικά… Έχω κάνει σχεδόν τα πάντα γύρω 
από το σεξ. Και διαδυκτιακό, και τηλεφω-
νικό και όρθιο και ξαπλωτό και σε δημόσιο 
χώρο. 
Πόσα χρόνια διήρκησε η μεγαλύτερη σχέ-
ση σας;
Έξι.
Σε προηγούμενη συνέντευξή σας στο ΕΓΩ! 

Weekly δηλώσατε πως δεν ερωτευ-
θήκατε ποτέ. Δεν αφήσατε ποτέ τον εαυ-
τό σας ελεύθερο ή έχετε διαφορετική αντί-
ληψη για τον έρωτα;
Δεν αφηνόμουν ή είχα πάντα άλλες προτε-
ραιότητες. Δεν πολύ πιστεύω στον έρωτα. 
Πιστεύω στην αγάπη, την αλληλοεκτίμηση, 
τη συντροφικότητα. 
Να θεωρήσω ότι γενικότερα είστε συναι-
σθηματικός στις σχέσεις με τους ανθρώ-
πους;
Όπως όλοι μας, είμαι τα πάντα. Εκεί που 
χρειάζεται είμαι συναισθηματικός ή ρομα-
ντικός, αλλά άλλοτε είμαι κυνικός και υλι-
στής. 
Πότε δοκιμάσατε για πρώτη φορά χασίς;
Στα φοιτητικά μου χρόνια.
Άλλες ναρκωτικές ουσίες;
Ναι, βέβαια. Έχω κάνει σχεδόν τα πάντα, 
αλλά καμία τέτοια ουσία δεν με ενθουσία-
σε τόσο ώστε να συνεχίσω. Ήμουν πάντα 
natural high.
Φτάσατε ποτέ... στον πάτο;
Ναι. Και ντρέπομαι πολύ γι’ αυτό. Το 2006 
νομίζω ότι ήταν. Σερνόμουν. Πάτος δεν θα 
πει τίποτα!
Πώς το διαχειριστήκατε;
Ένα πρωί που γύριζα σπίτι και κοιτάχτηκα 
στον καθρέφτη του ασανσέρ, τρόμαξα. Από 
την επομένη έκοψα τα πάντα, όπως αλκοόλ, 
τσιγάρο, ξενύχτι και όλατα υπόλοιπα. Από 
τότε έχω ξαναβρεί τον εαυτό μου.   
Υπήρξατε αυτοκαταστροφικός;
Ποτέ.

Στην Επίδαυρο

Στους
Αντίπαξους

Στη Μάνη

Στους Παξούς 

Με την...

Με την...

Στη παραλίαΛάγγερη της Πάρου

Ποιο είναι το πιο τραυματικό γεγονός της 
ζωής σας;
Δεν μου έχει συμβεί κάτι που να με τραυμα-
τίσει και ανησυχώ μήπως μου συμβεί τώρα.
Βιώσατε ποτέ κατάθλιψη;
Το 2007.
Ζητήσατε τη βοήθεια κάποιου ψυχολόγου;
Ζήτησα τη... συνδρομή του Prozac.
Αλήθεια, κάνατε ποτέ εξαντλητικές δίαι-
τες;
Εξαντλητικές όχι, αλλά κάνω συνέχεια δί-
αιτα. Το έχω ξαναπεί. Εγώ πάχυνα από τις 
πολλές δίαιτες! [γέλια]
Υπάρχει μία ημέρα που θα θέλατε να ξανα-
ζήσετε;
Μακάρι αυτή να είναι η αυριανή.
Τι ακόμη δεν ξέρουμε για τον Νίκο Μου-
ρατίδη;
Έπειτα από τόσες συζυτήσεις που έχουμε 
κάνει οι δυο μας, νομίζω ότι ξέρεις τα πά-
ντα… Μένει να ανακαλύψεις σε ποια ση-
μεία σου έχω πει μικρά, αθώα ψεματάκια! 


