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Καλώς Ήρθατε
Γεωργία Βεληβασάκη

 

Για τη Γεωργία γράφει ο συγγραφέας και στιχουργός Γιώργος Λεκάκης.

"Η Γεωργία Βεληβασάκη είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα, ένα από τα νέα
κορίτσια  αυτής  της  γενιάς,  που  τολμά  να  σηκώνει  σταυρό  και  να  μην
βαρυγκομάει, που δεν θέλει  άλλος  να έλθει  και  να την βοηθήσει, που
θέλει να τα καταφέρει όλα μόνη της, όπως θέλουν τα παιδιά. Είναι φίλη
μου. Εχουμε τακτική επικοινωνία. Και είμαι χαρούμενος που της έδωσα
ένα από  τα πιο  τρυφερά μου τραγούδια, «Το  κρινανθάκι» (σε μουσική
Θοδωρή  Παπαδόπουλου),  πριν  πολλά‐πολλά  χρόνια.  Της  εύχομαι  να
βρει το όνειρό της και να το ζήσει. Και να γίνει αυτό που μόνο εκείνη έχει
στο μυαλό της για τον εαυτό της."

Γ. Λεκάκης
στιχουργός

 Μουσικόραμα:  Γεωργία  μπήκες  στη  δισκογραφία  πριν  πολλά  χρόνια,
συμμετέχοντας στους δίσκους…

  Γεωργία: Είχα  την  τύχη να  μπω  στη δισκογραφία  το  1996 με  τον  δίσκο
«Στου Νότου τις Φωτιές», με 12 τραγούδια όπου τη μουσική είχαν γράψει
ο  Θοδωρής  Παπαδόπουλος  από  την  «Οπισθοδρομική  Κομπανία»,  ο
Βαγγέλης  Βέτας  και  ο  Στέφανος  Κόκκαλης,  ενώ  συμμετείχαν  σπουδαίοι
στιχουργοί  όπως  ο  Κώστας  Φασουλάς,  ο  Γιώργος  Λεκάκης,  ο  Χρίστος
Παπαδόπουλος,  ο  Γιώργος  Κρητικός,  η  Σωτηρία  Μπαβέλου  κ.  α.  Εκτοτε
εκτός  από  κάποιες  δισκογραφικές  συμμετοχές,  οι  προσωπικές  δουλειές
μου που έχουν κυκλοφορήσει είναι: το cd «Κράτα Γερά» (1998), το single
«Sexual Instinct» (2003), το cd «Σύννεφα» (2004), το single «Σε τόνο μπλε
méditerrané» (2006),  το  single  «Βραδινό  Δελτίο» (2007)  και  πρόσφατα
(2009)  το  «Gaia‐Action  St»  αποτέλεσμα  της  συνεργασίας  μου  με  τον
Κώστα Αθυρίδη.

 Μουσικόραμα: Κρατάς γενικά χαμηλό προφίλ και στην καριέρα και στη
ζωή σου. Είναι ο χαρακτήρας σου έτσι ή θεωρείς ότι είναι τρόπος άμυνας
στην ευκολία της εποχής μας;

 Γεωργία: Ανέβηκα  στην  Αθήνα  από  την  Κρήτη με  σκοπό  το  τραγούδι  μη
γνωρίζοντας απολύτως τίποτα  για  το  πώς λειτουργούν τα  πράγματα  στο
χώρο της μουσικής. Μετά από 15 χρόνια ίσως εξακολουθώ να μη γνωρίζω
πολλά, αλλά τουλάχιστον ξέρω τι δεν θέλω να κάνω. Από χαρακτήρα είμαι
μάλλον  αντιδραστική απέναντι  σε οτιδήποτε με περιορίζει  (ή νομίζω  ότι
με  περιορίζει).  Αν  λέγοντας  «ευκολία»  εννοείς  το  «αγοραίο»,  ή  την
επιτυχία για την επιτυχία, ή τον αυτοσκοπό του να είσαι «αναγνωρίσιμος»
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τότε θα σου απαντήσω ότι είναι εκτός των ενδιαφερόντων μου. Αμύνομαι
απέναντι σε οτιδήποτε βάλλει την αισθητική μου.

 Μουσικόραμα:  Αρα  το  ταλέντο  αρκεί  για  να  κάνει  ένας  καλλιτέχνης
καριέρα;

 Γεωργία:  Οχι,  το  ταλέντο  είναι  μόνο  μια  καλή  αρχή.  Θέλει  δουλειά,
συνέπεια,  καλλιέργεια  ψυχική  και  πνευματική  και…  ανθρώπους  να  σε
πιστέψουν.  Βλέπουμε,  βέβαια,  πολλούς  να  κάνουν  καριέρα  χωρίς
ιδιαίτερο ταλέντο και χωρίς παιδεία. Εχουν, όμως, «ανθρώπους που τους
πιστεύουν»,  αφού  το  «εύκολο  και  εύπεπτο»  εξυπηρετεί  ένα
ολοκληρωμένο  σύστημα  που  αποσκοπεί  στο  οικονομικό  όφελος.  Αυτού
του είδους η καριέρα δεν αφορά κατά τη γνώμη μου τους πραγματικούς
καλλιτέχνες.

 Μουσικόραμα: Εχεις συνεργαστεί με πολλούς συνθέτες και ερμηνευτές.
Ξεχωρίζεις κάποιες συνεργασίες σου;

 Γεωργία:  Είχα  την  τύχη  να  συνεργαστώ  με  πολλούς  σπουδαίους
καλλιτέχνες  όπως  ο  Μανώλης  Μητσιάς,  ο  Δημήτρης  Μητροπάνος,  ο
Παντελής  Θαλασσινός  σε  συναυλίες  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό
(1996‐1998). Εχω συμμετάσχει στην τηλεοπτική σειρά «Για μια γυναίκα κι
ένα  αυτοκίνητο» (2002) δανείζοντας  τη  φωνή  μου  στη  Λίνα  Σακκά  που
υποδυόταν  μια  λαϊκή  τραγουδίστρια,  στο  cd  «Μυστικός  Δείπνος»  με
σκηνική  μουσική  του  Μανόλη  Μανουσάκη  για  την  έκθεση  ζωγραφικής
«Τραπεζώματα» του Χρήστου Λάσκαρη και στο έργο «Επίλλυα» (2007) του
Φίλιππου  Περιστέρη  με  μελοποιημένη  ποίηση.  Από  την  κάθε  μου
συνεργασία έχω αποκομίσει κάτι θετικό, όπως το πάθος και το ήθος των
μεγάλων  τραγουδιστών  επί  σκηνής,  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  μιας
τηλεοπτικής  παραγωγής  ως  εμπειρία,  τη  χωρίς  έπαρση  καλλιτεχνική
δημιουργία  στο  πρόσωπο  του  Φίλιππου  Περιστέρη  ή  του  Γιώργου
Καζαντζή για παράδειγμα.
 Αναμφίβολα,  όμως,  η  συνεργασία  μου  με  τον  συνθέτη  Κώστα  Αθυρίδη
είναι αυτή που έχει στιγματίσει την καριέρα μου, αφού όχι μόνο υπήρξε ο
πρώτος  που  πρόσεξε  τους  στίχους  μου  και  με  ώθησε  σε  περισσότερο
γόνιμα  μονοπάτια,  αλλά  με  τις  ιδιαίτερες  συνθέσεις  του,  τις
πρωτοποριακές  του  ενορχηστρώσεις  και  τη  θεατρική  μουσική  του
προσέγγιση  έχει  καθορίσει  το  προσωπικό  μου  κομμάτι  στο  παζλ  της
δισκογραφίας. Το cd “Gaia‐Action St” που κυκλοφόρησε πρόσφατα είναι
το  αποτέλεσμα  της  κοινής  μας  δουλειάς,  όπου  μάλιστα  «Gaia» είναι  το
όνομα του δημιουργικού μας πυρήνα.

 Μουσικόραμα:  Τι  έχεις  να  πεις  για  την  μουσική  σκηνή  της
Θεσσαλονίκης;

 Γεωργία:  Η  Θεσσαλονίκη  είναι  μια  πόλη  "χαλαρή"  μεν,  με  πλούσια
καλλιτεχνική  δράση δε. Μάνα  πολλών  σπουδαίων  μουσικών, συνθετών,
τραγουδιστών, συγκροτημάτων. Τώρα φταίει η θάλασσα, η ιστορία της, η
γεωγραφική  της  θέση,  ο  Βαρδάρης;  Σίγουρα,  πάντως,  κάτι  πάλλει  και
δημιουργεί  σ΄  αυτήν  την  πόλη.  Το  cd  "Gaia‐Action  St"  ηχογραφήθηκε
εξολοκλήρου  και  κυκλοφόρησε  από  το  POLYTROPON, μια  δισκογραφική
εταιρεία που εδρεύει  στη Θεσσαλονίκη ‐ παιδί  του εξαιρετικού συνθέτη
Γιώργου Καζαντζή ‐ η οποία λειτουργεί με άξονα την ποιότητα, κάνοντας
λίγες αλλά καλές δισκογραφικές παραγωγές.

 Μουσικόραμα:  Εχεις  ή  είχες  κάποιο  πρότυπο  επιτυχίας;  Μια  καριέρα
που  ονειρευόσουν  να  ακολουθήσεις;  Εχεις,  σαν  νέα  ερμηνεύτρια,
τραγουδιστικά πρότυπα;

 Γεωργία:  Επιτυχία  για  μένα  σημαίνει  τα  τραγούδια  μου  να  βρουν  το

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κοινό  τους,  να  αγαπηθούν  και  να  τραγουδηθούν  και  από  άλλα  χείλη.
Θαυμάζω  την  Janis  Joplin  για  το  πάθος  της,  την  Dulce  Pontes  για  την
εκπληκτική της τεχνική, τη Lasha De Sela για  τη χροιά  της φωνής της, τη
Σαβίνα  Γιαννάτου  για  την  φωνή‐εργαλείο  και  τις  μουσικές  της
αναζητήσεις, αλλά και τον Caetano Veloso για την αλήθεια της μουσικής
του,  την  Αρλέτα  για  την  δημιουργική  της  ευαισθησία,  τον  Σωκράτη
Μάλαμα  για  την  αυθεντικότητα  και  το  βάθος  των  τραγουδιών  του.
Επηρεάζομαι  από  κάθε  τι  που  με  συγκινεί  και  προσπαθώ  να  είμαι
συνεπής με τον εαυτό μου και την τέχνη μου.

 Μουσικόραμα:  Τι  καθορίζει,  κάθε  φορά,  μια  συνεργασία  σου;  Βάζεις
όρια, ποιοτικά, προσωπικά ή άλλα;

 Γεωργία: Από  τη στιγμή που υπάρχει  επιθυμία  για  συνεργασία, η κοινή
αισθητική είναι ο άξονας πάνω στον οποίο μπορεί αυτή να εξελιχθεί. Τα
υπόλοιπα είναι θέμα συγκυριών.

 Μουσικόραμα:  Υπάρχουν  πρόσωπα,  είδη  τραγουδιού  και  χώροι  όπου
θα έλεγες όχι ή είσαι ανοιχτή σε όλα χωρίς προκαταλήψεις;

 Γεωργία: Η προκατάληψη δεν συνάδει με την τέχνη. Υπάρχει αυτό που σε
συγκινεί και σου ταιριάζει κι αυτό που δεν σε αφορά και το απορρίπτεις.
Μπορούμε να μιλάμε για καλά και κακά τραγούδια – υποκειμενικά πάντα
–  και  όχι  για  καλά  και  κακά  «είδη» τραγουδιών.  Στο  πρόγραμμά  μου
τραγουδάω  από  σύγχρονη  brit‐pop  μπαλάντα  μέχρι  ριζίτικο  κρητικό.  Η
μουσική δεν είναι μονοδιάστατη. Ούτε και η ζωή.

 Μουσικόραμα: Σε ποιο σημείο της καριέρας σου νομίζεις ότι βρίσκεσαι;
Αισθάνεσαι  ολοκληρωμένη  με  αυτά  που  κάνεις  ή  κάτι  σου  λείπει  που
δεν το έχεις ακόμη κατακτήσει;

 Γεωργία:  Ακροβατώ  και  αγωνιώ  για  κάθε  επόμενό  μου  βήμα.  Μια
δισκογραφική  δουλειά  δεν  είναι  παρά  συμπυκνωμένος  χρόνος  που
ανήκει ήδη στο παρελθόν των δημιουργών του. Επομένως πώς να νιώθω
πλήρης  σ΄  ένα  συνεχές  παρόν  που  απαιτεί  τα  δικά  του.  Είναι  σαν  να
κοιτάζω  προς  τα  πίσω  ωθούμενη  ολοένα  προς  τα  εμπρός.  Καμιά  φορά
φοβάμαι  ότι  χάνοντας  αυτήν  την  πολύτιμη  αβεβαιότητα,  κινδυνεύω  να
χάσω τις λέξεις ή τη μουσική.

 Μουσικόραμα: Η καριέρα στο εξωτερικό είναι μέρος αυτού του ονείρου;

 Γεωργία:  Η  καριέρα  των  τραγουδιών  μου  στο  εσωτερικό  των  άλλων
ανθρώπων  είναι  αυτό  που  με  ενδιαφέρει  κι  όχι  στο  «εξωτερικό»,
γεωγραφικά  εννοώντας  το.  Αυτό  δεν  αποκλείει,  βέβαια,  κάποιες
συνεργασίες με καλλιτέχνες από άλλες χώρες. Ηδη έχουμε συνεργαστεί με
τον  Omar Gil  Segovia  από  την  Ουρουγουάη  για  το  single «Σε  τόνο  μπλε
méditerrané», ενώ τον Απρίλιο του 2006 συμμετείχα σε μεγάλη συναυλία
Μεσογειακής Μουσικής διοργανωμένη από το ORF‐Radiokulturhaus στη
Βιέννη μαζί  με τους: Timna Brauer & Elias Meiri, Wr. Tschuschenkapelle,
Marwan Abado, Kadero, Otto Lechner, Peter Rosmanith, Adula Ibn Qadr
κ.α.  Αυτή,  βέβαια,  η  δραστηριότητα  δεν  νοείται  ως…  «καριέρα  στο
εξωτερικό».

 Μουσικόραμα:  Ξέρω  πως  στις  συναυλίες  σου  τολμάς  να  κάνεις  νέα
βήματα και να αφουγκραστείς νέες μουσικές. Ερμηνεύεις άλλωστε πολύ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



πολύ ωραία, κατά τη γνώμη  μου. Πόσο  προσωπκό  στοιχείο  βάζεις  στη
δουλειά σου;

 Γεωργία: Οταν τραγουδάω χάνομαι στις λέξεις και στις νότες. Ταυτίζομαι
με  συναισθήματα  και  εικόνες.  Και  είναι  επιτυχία  όταν  εντέλει
συντονίζεται  το  τραγούδι  μου  με  τα  αυτιά  που  το  ακούνε.  Αυτό  για  να
συμβεί  οφείλω  να  είμαι  απόλυτα  παρούσα.  Και  «απόλυτα  παρούσα»
σημαίνει  να είμαι  εκεί  ολόκληρη ψυχή τε και σώματι. Αν αυτό  δεν είναι
«προσωπικό στοιχείο», τότε τι είναι;

 Μουσικόραμα:  Δώσε  μας  το  μουσικό  στίγμα  και  το  ύφος  αυτών  των
παραστάσεων, καθώς και την ατμόσφαιρά τους.

 Γεωργία: Στα  lives συνεργάζομαι  με τον  Αρη Ζαρακά, τραγουδοποιό  και
μέλος  του  εναλλακτικού  συγκροτήματος  ΡΟΔΕΣ,  καθώς  και  με  πολύ
ταλαντούχους  μουσικούς  όπως  είναι  ο  Κωνσταντίνος  Ευαγγελίδης  στα
keyboards  και  ο  Λευτέρης  Ανδριώτης  στην  λύρα.  Τη  ομάδα
συμπληρώνουν  ο  Γιάννης  Μουτσάκης  στα  κρουστά  και  ο  Δημήτρης
Τσεκούρας στο κοντραμπάσο. Ο ήχος μας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ethnic,  με  επιρροές,  όμως,  από  τα  σύγχρονα  ρεύματα  της  εποχής.  Στο
πρόγραμμά  μας περιλαμβάνονται  όχι  μόνο  τραγούδια  από  το  καινούριο
cd  “Gaia‐Action  St”,  αλλά  και  τραγούδια  της  Dulce  Pontes,  των  Pink
Martini, του Χατζιδάκι, των ΡΟΔΕΣ, του Πανούση, του Μάλαμα, διασκευές
παραδοσιακών τραγουδιών κ.α. Το live συνοδεύεται από προβολή video
art με συμμετοχή της animator Μαρίας Κοντογιώργου. Μπορεί κανείς να
ενημερώνεται  για  τον  τόπο  και  χρόνο  των  lives από  τη  ιστοσελίδα  μας:
http://www.velivasaki.gr

 Μουσικόραμα: Τι να περιμένουμε στο μέλλον;

 Γεωργία: Ενα  έμμετρο  φιλοσοφικό  παραμύθι  για  παιδιά  το  οποίο  έχω
ήδη  ετοιμάσει  και  αναμένεται  να  εκδοθεί  μέσα  στον  επόμενο  χρόνο,
τραγούδια καινούργια που θα ηχογραφηθούν, lives και συναυλίες…

 Μουσικόραμα:  Ευχαριστώ  πολύ  Γεωργία  μου,  και..  μιλώντας  για  το
μέλλον,σου  εύχομαι  να  χαιδεύεις  με  την  υπέροχη  φωνή  σου  τ'  αυτιά
μεγάλων και μικρών και γενικά όλων αυτών που ξέρουν να ταξιδεύουν με
έμμετρα μελωδικά παραμύθια....

       Βεληβασάκη Γεωργία - Φεύγω μακριά

Μουσικόραμα: Βιογραφία ‐ Δισκογραφία
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