
Συνέντευξη με τον Τηλέμαχο Μωρκαμπ ιδιοκτήτη
του Vinyl cafe



Το καλοκαίρι του 2020 ένα ξεχωριστό μαγαζί άνοιξε στην πόλη μας. Από την πρώτη
κιόλας στιγμή που το επισκεφθήκαμε κόλλησε η βελόνα …

Το βινύλ καφέ βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου 3 , και είτε είσαι λάτρης του αναλογικού
ήχου , είτε θες απλώς να απολαύσεις μια καλή κούπα καφέ , αξίζει να επισκεφθείς το
μαγαζί. Όντας συχνοί θαμώνες , και έχοντας πλέον τόση αγάπη για αυτόν τον χώρο
αλλά και για όλα όσα πρεσβεύει το βινύλ καφέ , αποφασίσαμε να πάρουμε μια μικρή

συνέντευξη από τον πάντα χαμογελαστό και πρόθυμο Τηλέμαχο Μωρκαμπ – γνωστό ως
Τίμο – που είναι ο άνθρωπος πίσω από όλo αυτά .

 



Αποφασίζοντας να κάνεις κάτι σχετικά αβέβαιο , δε φοβήθηκες μήπως το μαγαζί δεν
πάει καλά ; 

Δεν φοβήθηκα ποτέ να δημιουργήσω. Σε ένα τέτοιο κατάστημα  το ένα στοιχείο είναι το
ρομαντικό , δηλαδή  υπάρχει  μια επιστροφή στο βινύλιο , το βλέπω και από εσάς

άλλωστε , εσείς είστε 16 χρονών και είδες πόση αγάπη έχετε για αυτό .
 Το ενδιαφέρον και το να σου δώσει κάποιος μια ιδέα μικρή και εσύ να την υλοποιήσεις
θέλει κόπο. Έτσι ακριβώς είναι και με το ενδιαφέρον που δημιουργείται για τα βινύλια

και αυτός είναι ο λόγος που δεν φοβήθηκα να ανοίξω ένα τέτοιο μαγαζί.

 
Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Vinyl Café ?

Το Vinyl Café ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε το 2018 , μόνο σαν ιδέα όμως , δηλαδή
δεν υπήρχε κανένα άμεσο σχέδιο για το μαγαζί 

Έκλεισε το δισκορυχείο στην πόλη μας που ήταν το μοναδικό δισκάδικο , οπότε
εμείς σαν πόλη στα Τρίκαλα δεν είχαμε άλλη επιλογή για κάποιον που ήθελε να

αγοράσει ένα τέτοιο  υλικό . Η ιδέα ξεκίνησε τότε και ολοκληρώθηκε στις 22
Ιουνίου του 2020

Το μαγαζί στηρίζεται περισσότερο στην πώληση των δίσκων
 ή στον καφέ ;

Το κατάστημα λειτουργεί συνολικά , δηλαδή και καφές και βινύλια και κοκτέιλ.
Λειτουργούμε από το πρωί έως το βραδύ και επωφελούμαστε και από τις τρεις

παροχές του μαγαζιού. 

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κίνηση για τον επάνω όροφο που είναι οι δίσκοι ; 
Υπάρχει ενδιαφέρον γενικώς . Σίγουρα με την κρίση και με τον Covid δεν είναι αυτό που

ευχόμουν να έχω . Αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. 



Εσύ θεωρείς πως η δεύτερη ιδιότητα του καταστήματος, δηλαδή το να πουλάει βινύλια
διαφημίζεται αρκετά ή υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που περνώντας από έξω δε γνωρίζει ότι

το μαγαζί πουλάει και δίσκους, καθώς ο επάνω όροφος δεν είναι τόσο εύκολα ορατός ; 
Η εικόνα του μαγαζιού δεν είναι ακριβώς όπως θα την ήθελα εγώ. Η διαφήμιση του βινυλίου δεν
αρκεί ως προς την πρόσοψη του μαγαζιού και κάποιος όταν μπαίνει μέσα για πρώτη φορά δε το

καταλαβαίνει άμεσα πως είμαστε και δισκοπωλείο .
Η αρχική μου προσπάθεια ήταν να τοποθετήσουμε τα βινύλια εδώ πλαγίως με το που μπαίνεις,

αλλά ακόμα το θεωρούν κάτι διακοσμητικό. Είναι πολύ "άγουρο" το μάτι και πολύ φρέσκια η ιδέα
για αυτή την πόλη. Πρέπει να το δοκιμάσει κάνεις και σίγουρα απευθύνεται σε νέες ηλικίες

περισσότερο, γιατί οι άνθρωποι άνω των 40 είτε έχουν βινύλια είτε επειδή ζήσανε με αυτά δε
θέλουν να ξαναδοκιμάσουν , ή αν το κάνουν γίνεται πάντα νοσταλγώντας , είναι περισσότερο

ρομαντικό…  Όσον αφορά την πρόσοψη χρήζει βελτίωσης.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τι ρόλο έχουν παίξει στην προώθηση του μαγαζιού ; Σας έχουν
βοηθήσει ; 

Πάρα πολύ . 
Εμείς που την παρακολουθούμε κιόλας , ξέρουμε ότι έχετε μια πάρα πολύ ενεργή σελίδα στο

Instagram,  αυτό προσελκύει κόσμο ; 
Ναι ,επίσης υπάρχει μεγάλη αύξηση πλέον στις αναζητήσεις του μαγαζιού στο google. Υπάρχει

μια αναγνώριση από τον κόσμο , υπάρχει αύξηση στις αναζητήσεις και έχουμε και περισσότερες
online παραγγελίες για καφέ. 

Tα βινύλια που πωλούνται στο μαγαζί είναι σε μεγάλο βαθμό μεταχειρισμένα . Αυτό συμβαίνει επειδή ο
μέσος καταναλωτής σήμερα δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να αγοράσει κάτι καινούριο επειδή οι τιμές
τους είναι πιο αυξημένες ή  επειδή τα μεταχειρισμένα είναι πιο συλλεκτικά και έχουν άλλη ιστορία από

πίσω τους ;
Η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει αυτό με τα μεταχειρισμένα .Κάποια δικά μας μεταχειρισμένα είναι πολύ πιο

ακριβά από ότι τα καινούρια. Eπίσης , αυτά που προσπαθώ εγώ να φέρνω στο μαγαζί ίσως είναι πολύ
καλύτερης ποιότητας από τα καινούρια .Μπορεί στην ίδια εταιρεία για παράδειγμα οι παραγωγές να μην είναι

οι ίδιες.Τότε δίνανε μεγαλύτερη βάση στις εγγραφές και τις παραγωγές . Κάποια αντίτυπα που έρχονται
καινούρια δεν είναι τόσο προσεγμένα . 



Είπες και πριν για τον αναλογικό ήχο και την επιμονή σε αυτό , ωστόσο, θεωρείς ότι είναι απλά
μια επιστροφή λόγω της ρετρό αισθητικής που είναι στη μόδα η είναι κάτι πιο βαθύ από αυτό ;

Το ρετρό και το comeback του βινυλίου δίνει την ευκαιρία στο βινύλιο το ίδιο να δείξει τις
δυνατότητές του. Το θέμα βινύλιο είναι κάτι ρομαντικό αλλά και ουσιώδες διότι πέρα από το
γεγονός ότι το αγγίζεις που είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο, σκεφτείτε λίγο την εικόνα

ενός ανθρώπου που πάει σπίτι να ακούσει ένα βινύλιο. Θα το πιάσει ,θα το κοιτάξει , θα προσέξει
να μη το γρατσουνίσει... Πώς να στο πω είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός και για μένα και
το εξώφυλλο δίνει και στην αισθητική ενός χώρου .Είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, ενώ
στο ψηφιακό δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ένα σημαντικό στοιχείο του βινυλίου είναι αυτό που

λέω πάντα και σε σας και σε αυτούς που θα ήθελαν να αγοράσουν τον πρώτο τους δίσκο είναι
ότι θα απολαύσεις όλα τα τραγούδια και αυτό είναι κάτι που δε συμβαίνει στο digital 

επειδή ο κόσμος ειδικά τα τελευταία χρόνια βιάζεται. Το βλέπεις, θέλει να τα κάνει όλα άμεσα
και γρήγορα ... Το βινύλιο όμως δε σου το προσφέρει αυτό. Το βινύλιο και η ακρόαση ενός

δίσκου σε κάνει να ξεφεύγεις λίγο από όλη αυτή την υπερβολική ταχύτητα που υπάρχει στην
καθημερινότητά μας. Επίσης στο βινύλιο δεν κάνεις skip track ...το πιο σημαντικό από όλα.

Το αφήνεις να παίξει χάνεσαι και απλά αλλάζεις την πλευρά …

εσύ πως ανέπτυξες αυτή την αγάπη για το βινύλιο ; 
Εγώ όντας μικρό παιδάκι έπαιρνα τα βινύλια που είχαμε σπίτι και τα 'χα … (γέλια) τσακίσει …

δεν ήξερα πως λειτουργεί η βελόνα και τα χα καταστρέψει.
Η αγάπη μου ξεκίνησε και από την παιδική μου ηλικία , αλλά η αγάπη η μεγάλη να σου πω την

αλήθεια ήρθε όταν άρχισα να διαμορφώνω τη σκέψη και την ιδέα του μαγαζιού. Εκεί
ασχολήθηκα πολύ σοβαρά με το τι εστί πικάπ , τι εστί βελόνα ,τι εστί βινύλιο κλπ. 

 

πέρα από το μαγαζί , εσύ μονός σου σαν Τίμος έχεις προσωπική συλλογή ; 
Ναι έχω φυσικά , έχω κάποια που είναι και πραγματικά πολύ σπάνια και δε σκέφτομαι και να

τα πουλήσω ποτέ.

χάνεις καθόλου το ενδιαφέρον σου για τη διαδικασία λόγω 
της καθημερινής σου τριβής με αυτό ; 

Επειδή ήμουν dj 17 χρόνια και επειδή η δουλειά μου ήταν να παίζω μουσική , η αλήθεια είναι ότι το να
κάτσω μόνος μου σπίτι και να ακούσω μουσική δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερα ευχάριστο για μένα γιατί
ήταν η δουλειά μου αυτή. Όταν παίζεις κάθε μέρα 10 ώρες μουσική δεν έχεις όρεξη να ακούσεις και

μόνος σου . 
Αυτό που μου αρέσει είναι να παίζω καινούρια βινύλια στο μαγαζί και αυτό είναι και που προωθώ, 

 δηλαδή πάρε κάτι ,άκου κάτι που δεν έχεις ξανακούσει, γιατί εκεί ανακαλύπτεις πραγματικά 



κλείνοντας , θυμάσαι ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος που αγόρασες με δικά σου χρήματα ;
Ναι ήταν από τους Dire Straights το πρώτο το ομώνυμο.

Αν έπρεπε να διαλέξεις κάποιους δίσκους που έχουν διαμορφώσει τον Τίμο ποιοι θα ήταν αυτοί ; 
Σίγουρα ο πρώτος των Νirvana με διαφορά , Ζeppelin 1 και 2 επίσης , των Scorpions το love at first

sting και μετά είναι όλοι των Pink Floyd με αγαπημένα τα animals και the wall .   
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