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Η Γεωργία Βεληβασάκη μιλάει στο 
MusicHeaven

H Γεωργία Βεληβασάκη συζητά με τον Θανάση Γιώγλου στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο MusicHeaven. 

Γεωργία αφού σε καλωσορίσουμε στο MusicHeaven, θα 
ήθελα να μας πεις καταρχάς, ποια είναι τα πρώτα σου 
μουσικά ακούσματα; Υπήρχε οικογενειακή σχέση με τη 
μουσική και το τραγούδι;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη – τόπος με σπουδαία μουσική παράδοση – και στην 
οικογένεια υπήρχαν συγγενείς λυράρηδες, μαντιναδολόγοι και τραγουδιστάδες. Ήταν, 
λοιπόν, αναπόφευκτο να επηρεαστώ και μαζί με την έμφυτη αγάπη μου για τη μουσική, 
φυσικό να ασχοληθώ επαγγελματικά με το τραγούδι. Η ζωή μου ήταν και είναι σύμφυτη 
με τη μουσική.

Σε ποια ηλικία άρχισε η ενασχόλησή σου με το τραγούδι και πότε αποφάσισες ότι θα 
μείνεις τελικά σ’ αυτό; Τι άκουγες περισσότερο όταν ξεκίνησες;  

Παραδοσιακά κρητικά και ρεμπέτικα τραγούδια ήταν τα πρώτα μου ακούσματα. Αργότερα ερωτεύτηκα τις 
μουσικές του Χατζιδάκι, του Λοΐζου αλλά και των Scorpions, του Springsteen, των Pink Floyd. Είχα ένα δίσκο 
του Rod Steward που τον είχα λιώσει να τον ακούω. Συμμετείχα σε σχολικά συγκροτήματα και κατέγραφα τους 
στίχους από τα τραγούδια που αγαπούσα. Στο τέλος της εφηβείας μου τραγούδησα για πρώτη φορά σε μια 
τοπική μουσική σκηνή, συνειδητοποιώντας ότι η μουσική και το τραγούδι ήταν που ήθελα να κάνω στη ζωή 
μου…  

Ποια ήταν τα πρότυπά σου στη μουσική και το τραγούδι; Ποιες φωνές σε επηρέασαν;

Κατά περιόδους μου αρέσουν άλλες φωνές, άλλα τραγούδια. Επηρεάζομαι από οτιδήποτε ακούω και με συγκινεί . 
Θαυμάζω την Janis Joplin για το πάθος της, την Dulce Pontes για την εκπληκτική τεχνική της, τη Lhasa De Sela 
για τη χροιά της φωνής της, τη Σαββίνα Γιαννάτου για τη φωνήεργαλείο, ενώ ανακαλύπτω ξανά την 
εκφραστική απλότητα της Αρλέτας, για παράδειγμα. Στο ξεκίνημά μου προσπαθούσα να «κλέψω» τα στοιχεία 
που εκτιμούσα σε άλλους καλλιτέχνες. Την τεχνική, την έκφραση. Ήθελα να βρω το δικό μου κομμάτι έκφρασης 
στη μουσική. Ο χρόνος, η εμπειρία και η αγάπη γι΄ αυτό που κάνεις είναι αυτά που, εν τέλει, σε διαμορφώνουν.

Στους πρώτους προσωπικούς σου δίσκους «Στου νότου τις φωτιές» το 1996 και λίγο αργότερα το «Κράτα 
γερά» τραγουδάς κυρίως λαϊκά τραγούδια. Τι σημαίνει για σένα το λαϊκό τραγούδι και γιατί δεν συνέχισες 
στο ίδιο ύφος; 

Πολύ ωραία το λες, «κυρίως», αλλά όχι μόνο. Ακόμα και στον πρώτο μου δίσκο υπήρχαν τραγούδια όπως το 
«Αχ πήγε» ή το «Τατουάζ» που ξέφευγαν από τα όρια του «έντεχνο λαϊκού» τραγουδιού. Η μουσική είναι 
αναζήτηση και μάλιστα συνεχής και αέναη. Δεν σταματάει ποτέ. Εφόσον αλλάζουν οι εποχές, οι ανάγκες, ο αέρας 
που αναπνέουμε, αλλάζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Αν έπρεπε σώνει και καλά να μένουμε δογματικά πιστοί σε αυτό που 
έχουμε παραλάβει, δεν θα μιλούσαμε για δυναμική μουσική που εξελίσσεται, αλλά για μουσειακή μουσική που 
εκτίθεται. Άλλωστε εκτός από τα βασικά είδη – όπως είναι το παραδοσιακό, το μπλουζ, το ροκ, η συμφωνική 
μουσική – οι σύγχρονες τάσεις θέλουν το δημιουργό να αντλεί από διαφορετικές δεξαμενές ανάλογα με το 
ταλέντο του, τις καταβολές του και τα ακούσματά του. Η μουσική δεν έχει στεγανά. Έχει ομορφιά και δύναμη.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο τελευταίος σου δίσκος «GaiaAction St» σε συνεργασία με τον Κωστή 
Αθυρίδη. Πες μας δυο λόγια γι’ αυτή την δουλειά.  

Το cd «GaiaAction St» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με τον Κώστα Αθυρίδη, τον οποίο θεωρώ 
πρωτοποριακό τόσο για τις συνθέσεις του όσο και για την άποψή του στις ενορχηστρώσεις και την παραγωγή. 
Στα δώδεκα τραγούδια του cd, έχει, ως επί το πλείστον, γράψει εκείνος τη μουσική κι εγώ τους στίχους, 
συνεργαζόμενοι όμως και εμπλεκόμενοι ο ένας στα «χωράφια» του άλλου. Κάποια από τα τραγούδια αυτά, για 
παράδειγμα, είναι σε μουσικές ιδέες δικές μου και στιχουργικά σε δικές του σκέψεις, ενώ σε τρία από τα 
τραγούδια αυτά συμμετέχει και με τη φωνή του. Εξ ου και το «Gaia» ως το όνομα του δημιουργικού μας 
πυρήνα. Βεβαίως, αυτό δεν αποκλείει και άλλες συνεργασίες, άλλωστε στο cd συμμετέχουν ακόμα με τραγούδια 
τους ο Γιώργος Καζαντζής με τη Φωτεινή Λαμπρίδη, ο Άρης Ζαρακάς και ο Μαρίνος Καρβελάς.

Έχουν καταγραφεί στο ενεργητικό σου συνεργασίες με σημαντικά πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού. Θα 
αναφέρω χαρακτηριστικά τα ονόματα του Δημήτρη Μητροπάνου, του Παντελή Θαλασσινού, του Γιώργου 
Καζαντζή, του Μανώλη Μητσιά. Τι αποκόμισες απ’ αυτές τις συνεργασίες; Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις; 

Είναι αλήθεια ότι είχα την τύχη στο ξεκίνημά μου να συνεργαστώ με πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες και 
δεν υπάρχει μάθημα καλύτερο από το να βλέπεις επί σκηνής το πάθος, το ήθος και τη δύναμη αυτοπροσώπως ή 
να συνδιαλέγεσαι με την χωρίς έπαρση καλλιτεχνική δημιουργία στο πρόσωπο του Γιώργου Καζαντζή   με τον 
οποίο, βέβαια, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε. Ακόμα και η συμμετοχή μου στην τηλεοπτική σειρά «Για μια 
γυναίκα κι ένα αυτοκίνητο» ήταν για μένα μια σπουδαία εμπειρία, αλλά και κάθε φορά που, μέσα από κάποια 
συνεργασία, προκύπτει ένα άξιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Χωρίς αμφιβολία, όμως, η συνεργασία μου με τον συνθέτη  Κώστα Αθυρίδη είναι αυτή που με έχει στιγματίσει, 
αφού όχι μόνο υπήρξε ο πρώτος που πρόσεξε τους στίχους μου και με ώθησε να εξελιχθώ προς αυτήν την 
κατεύθυνση, αλλά με τις ιδιαίτερες συνθέσεις του και τη θεατρική μουσική του προσέγγιση έχει καθορίσει το 
προσωπικό μου κομμάτι στη δισκογραφία.

Υπάρχουν κάποιοι συνθέτες με τους οποίους θα ήθελες να συνεργαστείς στο μέλλον; 

Θαυμάζω τον Σωκράτη Μάλαμα για την αυθεντικότητα και το βάθος των τραγουδιών του, τον Γιάννη 
Παλαμίδα, τον Γιάννη Αγγελάκα για την ανατρεπτικότητά τους, αλλά και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και 
τον Caetano Veloso για την αλήθεια της μουσικής τους. Το να προκύψει, βέβαια, κάποια συνεργασία, δεν είναι 
μόνο αποτέλεσμα επιθυμίας και κοινής αισθητικής αλλά κυρίως αποτέλεσμα συγκυριών. Φυσικά το μέλλον 
εμπεριέχει όλα τα ενδεχόμενα...

Πώς βλέπεις την εικόνα των σημερινών ΜΜΕ; Βοήθησαν τελικά ή έβλαψαν το τραγούδι η ιδιωτική 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο; 

Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανία της μουσικής λειτουργεί συχνά με έναν τρόπο που δεν προβάλλει το καλλιτεχνικά 
άξιο. Πρόκειται περισσότερο για ένα εργοστάσιο απ΄ όπου βγαίνουν τυποποιημένοι «καλλιτέχνες» και αμφιβόλου 
ποιότητος μουσικά προϊόντα. Μιλάω, βέβαια, για ό,τι κυρίως υποστηρίζεται από την ιδιωτική τηλεόραση αλλά 
και από το ραδιόφωνο αφού κι αυτό πολλές φορές ελέγχεται από τη δύναμη των μεγάλων δισκογραφικών 
εταιρειών διαμορφώνοντας συγκεκριμένα playlists. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί που έχουν κάτι καινούριο να 
προτείνουν στο ακροατήριό τους, δυστυχώς, σπανίζουν ολοένα και περισσότερο. Στον αντίποδα το κρατικό 
ραδιόφωνο και η τηλεόραση προσπαθεί, όσο αντέχει, να διατηρεί και να προτείνει κάποια ποιότητα. Βεβαίως, δε 
νομίζω ότι τα ΜΜΕ μπορούν πραγματικά να βλάψουν το τραγούδι. Το τραγούδι υπάρχει, προωθούμενο ή όχι. Αν 
κάποιος ψάχνει βρίσκει και ευτυχώς μέσω διαδικτύου μπορεί κανείς σήμερα να ακούσει μουσικές που 
διαφορετικά δεν θα είχε την ευκαιρία.

Γεωργία, σήμερα όλοι μιλούν για κρίση στο τραγούδι. 
Η δική σου γνώμη ποια είναι; Υπάρχει ελπίδα;

Προσωπικά δεν εντοπίζω την κρίση στο τραγούδι. Κρίση 
στους ανθρώπους ναι, στη ζωή μας  «έτσι τσιμεντωμένη 
καθώς κείται – μετέωρη ίσως – ανάμεσα στους δείκτες 
ενός ρολογιού που μετρά αδυσώπητα μόνο τα “κατ΄ 
επίφασιν”» ναι, στις αξίες όπως αυτές προωθούνται από 
τα ΜΜΕ και ειδικά μέσω εκπομπών που ευτελίζουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ναι. Πότε όμως τα πράγματα 
ήταν τέλεια στον κόσμο; Πάντα υπάρχει κάποια μάχη που 
πρέπει να δοθεί, κάτι που θα χαθεί και κάτι που εντέλει 
θα μας οδηγήσει στην επόμενη μάχη. Την εποχή της 
μετανάστευσης γράφονταν τραγούδια για τη 
μετανάστευση, του ξεριζωμού για τον ξεριζωμό, των 
απαγορεύσεων για τις απαγορεύσεις. Σήμερα γράφουμε 
για τη μοναξιά, την απομυθοποίηση, την ανάγκη να 
αγκαλιάσουμε αυτό που μέχρι χθες θεωρούσαμε ξένο, να 
αντιληφθούμε τη ζωή πέρα από τη στενότητα της δικής 
μας ζωής. Σίγουρα υπάρχουν και σήμερα καλά τραγούδια 
και σπουδαίοι δημιουργοί, αλλά πώς να ακουστούν όταν 
το «airtime» καταναλώνεται αυστηρά σε αυτό που 
πουλάει. Κι αυτό που πουλάει είναι το εύπεπτο, το 
αγοραίο, ή αλλιώς «εμπορικό» έτσι όπως το 
αντιλαμβάνονται και το προωθούν οι μεγάλες εταιρείες. 
Ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν, η δύναμη θα 
μετατοπιστεί αργά ή γρήγορα και σε αυτό θα βοηθήσει 
οπωσδήποτε και το διαδίκτυο. Το «ΜusicΗeaven», για 

παράδειγμα, είναι ένας διαδικτυακός κόμβος που ήδη συνεισφέρει σ΄ αυτήν την αλλαγή.

Ποιες πιστεύεις πως είναι οι αιτίες που οδήγησαν το ελληνικό τραγούδι στα περίπτερα, στα χέρια των 
έγχρωμων πωλητών και στο παράνομο κατέβασμα στο Internet; 

Πρόκειται για μια κατάσταση που παρατηρείται παγκόσμια. Το cd στο περίπτερο προέκυψε από την ανάγκη 
κάποιων καλλιτεχνών να παρακάμψουν τις εταιρείες τους και να καταστήσουν το cd τους ένα προϊόν 
προσεγγίσιμο όσο κι ένα περιοδικό. Αλλά μήπως και ο έντυπος τύπος πρώτος δεν το έκανε αυτό, προκειμένου 
να προσελκύσει αγοραστές; Το «δώρο» πουλάει. Ίσως, βέβαια, και οι δισκογραφικές θα έπρεπε να 
επανεξετάσουν τις τιμές που προτείνουν στα δισκοπωλεία και οι οποίες αναγάγουν τη μουσική σε είδος 
πολυτελείας. Από την άλλη για να γίνει κάτι φτηνό αναγκαστικά θα υποβιβαστεί η ποιότητά του. Στο ίντερνετ, 
για παράδειγμα, μπορείς να βρεις και να «κατεβάσεις» σχεδόν όποιο τραγούδι θέλεις. Τι ποιότητα, όμως, θα 
ακούς από τα ηχεία σου; Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα να ακούσεις και να επιλέξεις τι θα πας 
να αγοράσεις για τη δισκοθήκη σου και τι όχι. Δυστυχώς το τζάμπα αρέσει, αλλά μετατρέπει τον εκάστοτε 
ακροατή σε θύμα μιας συνεχούς έκπτωσης: από το βινύλιο στο cd, από το cd στα mp3 και συνεχίζεται. Αυτός 
που πραγματικά αγαπά τη μουσική, τιμά τον καλλιτέχνη αγοράζοντας τα τραγούδια κι όχι κατεβάζοντάς τα 
παράνομα ή αγοράζοντάς τα αντιγραμμένα.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σου; 

Ένα έμμετρο, μουσικό, φιλοσοφικό παραμύθι για παιδιά που έχω ετοιμάσει σε μουσική Κώστα Αθυρίδη και 
εικονογράφηση της Μαρίας Κοντογιώργου, καινούρια τραγούδια που θα γίνουν, lives, συναυλίες και καλές 
μουσικές στιγμές… 

Γεωργία σ’ ευχαριστούμε πολύ.  

Σας ευχαριστώ κι εγώ για τη φιλοξενία

 

http://www.velivasaki.gr/
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ΣΤΗΛΕΣ
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Λογοτέχνημα της 
Ημέρας 

Νέα 

Μουσική Τεχνολογία  

Μουσικά Στέκια  

Βιβλίο & Μουσική  

Λόγια στο Μπουκάλι  

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

Αλόη 

Σκέψεις 

Ασμα Ασμάτων 

Προεκτάσεις  

Καμία Συμπάθεια για 
τον Διάβολο  

Παράθυρο στο 
Παραμύθι  

ΜusicHeaven 
Comedy  

ΣΧΕΤΙΚΑ

Αρχείο

Στείλε Δημοσίευση

Περί δημοσιεύσεων

Αναζήτηση

Εξέχοντα μέλη

Αναγνώσεις: 323

Σχόλια: 2

πρόσφατες δημοσιεύσεις

από την ίδια στήλη

έγραψαν ιστορία

περισσότερες δημοσιεύσεις  

MEGAVAT  Χορεύεις 
με το διάβολο
του μέλους  jorge 

Αργυρώ Καπαρού
του μέλους krios80 

All Around The World 
 Lisa Stansfield 

του μέλους CHE 

ΓΙΝΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Το eΠεριοδικό του MusicHeaven 
αποτελείται από δημοσιεύσεις που 
στέλνουν εθελοντικά τα μέλη της 
μουσικής μας κοινότητας. Ως εκ 
τούτου, πρόκειται για ένα 
ανεξάρτητο, πολυφωνικό και υγιές 
μουσικό ηλεκτρονικό περιοδικό, που 
προσπαθεί να ασχοληθεί με όσα δε 
μας προσφέρουν τα σύγχρονα media.

Αν θέλετε να προσφέρετε κι εσείς στην 
προσπάθεια, στείλτε μια δημοσίευση.

Έχετε απορίες; Ελάτε στις Συχνές
Ερωτήσεις

One Republic 
(+bonus video)
του μέλους 220493 

Ouzo the band
του μέλους ouzotheband 

Φανέλα Ριγέ
του μέλους konvoulis 

Συνέντευξη Jorge
του μέλους philippossm 

Οι Τροβαδούροι
του μέλους  jorge 

Violet
του μέλους  jorge 

Για να αξιολογήσετε τη δημοσίευση πρέπει να 
είστε μέλος του MusicHeaven.

Μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε

Τρέχουσα αξιολόγηση : 

Αξιολογήστε τη δημοσίευση!

 Κακήnmlkj

 Αδιάφορηnmlkj

 Μέτριαnmlkj

 Καλήnmlkj

 Πολύ Καλήnmlkj

Αξιολογήστε τηΑξιολογήστε τη

Σχόλια (2)

Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να είστε μέλος του MusicHeaven.
Μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε

Αφήστε σχόλιοΑφήστε σχόλιο

kwstasagas
27.05.2009, ώρα 14:11:41

Ωωωω, πολύ ωραία έκπληξη η συνέντευξη της συμπαθέστατης Γεωργίας Βεληβασάκη στο περιοδικό του ΜΗ !!! Την πορεία της την παρακολουθώ 
εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν από τα μέσα των 90ς, όταν με το μουσικό γκρουπάκι της "ΟΙΣΤΡΗΛΑΤΕΣ" έδινε συναυλίες σε μικρές μουσικές 
σκηνές της Αθήνας και όχι μονο [τα μέλη του γκρουπ που θυμάμαι ήταν ο Νίκος Ρογκάκος στο μπουζούκι και στο μαντολίνο και ο Νίκος 
Κατριτζιδάκης με τα φλάουτά του και τις γλυκύτατες φλογέρες του]. Η περίοδός της με τους "Οιστρηλάτες" ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, η 
καλύτερή της. Επίσης, σε εκείνη την περίοδο κυκλοφόρησε το δισκογραφικό ντεμπούτο της "ΣΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΗΣ ΦΩΤΙΕΣ", κατ' εμέ ο καλύτερος 
δίσκος της [αν το βρείτε, σάς προτείνω να το ακούσετε, αν και νομίζω ότι το εν λόγω cd έχει γίνει πλέον συλλεκτικό]. Λίγο πιο μετά 
κυκλοφόρησε το συμπαθέστατο και δροσερό "ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΑ", ηχογραφημένο στη Θεσσαλονίκη, με συντελεστές ως επί το πλείστον Σαλονικιούς 
μουσικούς και στιχουργούς [έχω την εντύπωση ότι η τρίτη κατά σειρά φωτογραφία, με τον Καζαντζή, τον Αθυρίδη και άλλους και τη Γεωργία με 
το πολύ γλυκό χαμόγελό της, έχει τραβηχτεί κατά την ηχογράφηση του "Κράτα Γερά"] .......... 

irodotos77
27.05.2009, ώρα 15:04:31

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ...ΦΩΝΗ....ΦΩΝΑΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑ...ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ..ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ...ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ...ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ..ΓΕΩΡΓΙΑ Σ`ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ..

ΑΤΖΕΝΤΑ
l Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης...
l Δείτε όλες τις συναυλίες του Αυγούστου  συναυλίες Αυγούστου   καταχώρηση   μουσικός χάρτης  
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Η Γεωργία Βεληβασάκη μιλάει στο 
MusicHeaven

H Γεωργία Βεληβασάκη συζητά με τον Θανάση Γιώγλου στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο MusicHeaven. 

Γεωργία αφού σε καλωσορίσουμε στο MusicHeaven, θα 
ήθελα να μας πεις καταρχάς, ποια είναι τα πρώτα σου 
μουσικά ακούσματα; Υπήρχε οικογενειακή σχέση με τη 
μουσική και το τραγούδι;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη – τόπος με σπουδαία μουσική παράδοση – και στην 
οικογένεια υπήρχαν συγγενείς λυράρηδες, μαντιναδολόγοι και τραγουδιστάδες. Ήταν, 
λοιπόν, αναπόφευκτο να επηρεαστώ και μαζί με την έμφυτη αγάπη μου για τη μουσική, 
φυσικό να ασχοληθώ επαγγελματικά με το τραγούδι. Η ζωή μου ήταν και είναι σύμφυτη 
με τη μουσική.

Σε ποια ηλικία άρχισε η ενασχόλησή σου με το τραγούδι και πότε αποφάσισες ότι θα 
μείνεις τελικά σ’ αυτό; Τι άκουγες περισσότερο όταν ξεκίνησες;  

Παραδοσιακά κρητικά και ρεμπέτικα τραγούδια ήταν τα πρώτα μου ακούσματα. Αργότερα ερωτεύτηκα τις 
μουσικές του Χατζιδάκι, του Λοΐζου αλλά και των Scorpions, του Springsteen, των Pink Floyd. Είχα ένα δίσκο 
του Rod Steward που τον είχα λιώσει να τον ακούω. Συμμετείχα σε σχολικά συγκροτήματα και κατέγραφα τους 
στίχους από τα τραγούδια που αγαπούσα. Στο τέλος της εφηβείας μου τραγούδησα για πρώτη φορά σε μια 
τοπική μουσική σκηνή, συνειδητοποιώντας ότι η μουσική και το τραγούδι ήταν που ήθελα να κάνω στη ζωή 
μου…  

Ποια ήταν τα πρότυπά σου στη μουσική και το τραγούδι; Ποιες φωνές σε επηρέασαν;

Κατά περιόδους μου αρέσουν άλλες φωνές, άλλα τραγούδια. Επηρεάζομαι από οτιδήποτε ακούω και με συγκινεί . 
Θαυμάζω την Janis Joplin για το πάθος της, την Dulce Pontes για την εκπληκτική τεχνική της, τη Lhasa De Sela 
για τη χροιά της φωνής της, τη Σαββίνα Γιαννάτου για τη φωνήεργαλείο, ενώ ανακαλύπτω ξανά την 
εκφραστική απλότητα της Αρλέτας, για παράδειγμα. Στο ξεκίνημά μου προσπαθούσα να «κλέψω» τα στοιχεία 
που εκτιμούσα σε άλλους καλλιτέχνες. Την τεχνική, την έκφραση. Ήθελα να βρω το δικό μου κομμάτι έκφρασης 
στη μουσική. Ο χρόνος, η εμπειρία και η αγάπη γι΄ αυτό που κάνεις είναι αυτά που, εν τέλει, σε διαμορφώνουν.

Στους πρώτους προσωπικούς σου δίσκους «Στου νότου τις φωτιές» το 1996 και λίγο αργότερα το «Κράτα 
γερά» τραγουδάς κυρίως λαϊκά τραγούδια. Τι σημαίνει για σένα το λαϊκό τραγούδι και γιατί δεν συνέχισες 
στο ίδιο ύφος; 

Πολύ ωραία το λες, «κυρίως», αλλά όχι μόνο. Ακόμα και στον πρώτο μου δίσκο υπήρχαν τραγούδια όπως το 
«Αχ πήγε» ή το «Τατουάζ» που ξέφευγαν από τα όρια του «έντεχνο λαϊκού» τραγουδιού. Η μουσική είναι 
αναζήτηση και μάλιστα συνεχής και αέναη. Δεν σταματάει ποτέ. Εφόσον αλλάζουν οι εποχές, οι ανάγκες, ο αέρας 
που αναπνέουμε, αλλάζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Αν έπρεπε σώνει και καλά να μένουμε δογματικά πιστοί σε αυτό που 
έχουμε παραλάβει, δεν θα μιλούσαμε για δυναμική μουσική που εξελίσσεται, αλλά για μουσειακή μουσική που 
εκτίθεται. Άλλωστε εκτός από τα βασικά είδη – όπως είναι το παραδοσιακό, το μπλουζ, το ροκ, η συμφωνική 
μουσική – οι σύγχρονες τάσεις θέλουν το δημιουργό να αντλεί από διαφορετικές δεξαμενές ανάλογα με το 
ταλέντο του, τις καταβολές του και τα ακούσματά του. Η μουσική δεν έχει στεγανά. Έχει ομορφιά και δύναμη.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο τελευταίος σου δίσκος «GaiaAction St» σε συνεργασία με τον Κωστή 
Αθυρίδη. Πες μας δυο λόγια γι’ αυτή την δουλειά.  

Το cd «GaiaAction St» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με τον Κώστα Αθυρίδη, τον οποίο θεωρώ 
πρωτοποριακό τόσο για τις συνθέσεις του όσο και για την άποψή του στις ενορχηστρώσεις και την παραγωγή. 
Στα δώδεκα τραγούδια του cd, έχει, ως επί το πλείστον, γράψει εκείνος τη μουσική κι εγώ τους στίχους, 
συνεργαζόμενοι όμως και εμπλεκόμενοι ο ένας στα «χωράφια» του άλλου. Κάποια από τα τραγούδια αυτά, για 
παράδειγμα, είναι σε μουσικές ιδέες δικές μου και στιχουργικά σε δικές του σκέψεις, ενώ σε τρία από τα 
τραγούδια αυτά συμμετέχει και με τη φωνή του. Εξ ου και το «Gaia» ως το όνομα του δημιουργικού μας 
πυρήνα. Βεβαίως, αυτό δεν αποκλείει και άλλες συνεργασίες, άλλωστε στο cd συμμετέχουν ακόμα με τραγούδια 
τους ο Γιώργος Καζαντζής με τη Φωτεινή Λαμπρίδη, ο Άρης Ζαρακάς και ο Μαρίνος Καρβελάς.

Έχουν καταγραφεί στο ενεργητικό σου συνεργασίες με σημαντικά πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού. Θα 
αναφέρω χαρακτηριστικά τα ονόματα του Δημήτρη Μητροπάνου, του Παντελή Θαλασσινού, του Γιώργου 
Καζαντζή, του Μανώλη Μητσιά. Τι αποκόμισες απ’ αυτές τις συνεργασίες; Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις; 

Είναι αλήθεια ότι είχα την τύχη στο ξεκίνημά μου να συνεργαστώ με πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες και 
δεν υπάρχει μάθημα καλύτερο από το να βλέπεις επί σκηνής το πάθος, το ήθος και τη δύναμη αυτοπροσώπως ή 
να συνδιαλέγεσαι με την χωρίς έπαρση καλλιτεχνική δημιουργία στο πρόσωπο του Γιώργου Καζαντζή   με τον 
οποίο, βέβαια, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε. Ακόμα και η συμμετοχή μου στην τηλεοπτική σειρά «Για μια 
γυναίκα κι ένα αυτοκίνητο» ήταν για μένα μια σπουδαία εμπειρία, αλλά και κάθε φορά που, μέσα από κάποια 
συνεργασία, προκύπτει ένα άξιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Χωρίς αμφιβολία, όμως, η συνεργασία μου με τον συνθέτη  Κώστα Αθυρίδη είναι αυτή που με έχει στιγματίσει, 
αφού όχι μόνο υπήρξε ο πρώτος που πρόσεξε τους στίχους μου και με ώθησε να εξελιχθώ προς αυτήν την 
κατεύθυνση, αλλά με τις ιδιαίτερες συνθέσεις του και τη θεατρική μουσική του προσέγγιση έχει καθορίσει το 
προσωπικό μου κομμάτι στη δισκογραφία.

Υπάρχουν κάποιοι συνθέτες με τους οποίους θα ήθελες να συνεργαστείς στο μέλλον; 

Θαυμάζω τον Σωκράτη Μάλαμα για την αυθεντικότητα και το βάθος των τραγουδιών του, τον Γιάννη 
Παλαμίδα, τον Γιάννη Αγγελάκα για την ανατρεπτικότητά τους, αλλά και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και 
τον Caetano Veloso για την αλήθεια της μουσικής τους. Το να προκύψει, βέβαια, κάποια συνεργασία, δεν είναι 
μόνο αποτέλεσμα επιθυμίας και κοινής αισθητικής αλλά κυρίως αποτέλεσμα συγκυριών. Φυσικά το μέλλον 
εμπεριέχει όλα τα ενδεχόμενα...

Πώς βλέπεις την εικόνα των σημερινών ΜΜΕ; Βοήθησαν τελικά ή έβλαψαν το τραγούδι η ιδιωτική 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο; 

Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανία της μουσικής λειτουργεί συχνά με έναν τρόπο που δεν προβάλλει το καλλιτεχνικά 
άξιο. Πρόκειται περισσότερο για ένα εργοστάσιο απ΄ όπου βγαίνουν τυποποιημένοι «καλλιτέχνες» και αμφιβόλου 
ποιότητος μουσικά προϊόντα. Μιλάω, βέβαια, για ό,τι κυρίως υποστηρίζεται από την ιδιωτική τηλεόραση αλλά 
και από το ραδιόφωνο αφού κι αυτό πολλές φορές ελέγχεται από τη δύναμη των μεγάλων δισκογραφικών 
εταιρειών διαμορφώνοντας συγκεκριμένα playlists. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί που έχουν κάτι καινούριο να 
προτείνουν στο ακροατήριό τους, δυστυχώς, σπανίζουν ολοένα και περισσότερο. Στον αντίποδα το κρατικό 
ραδιόφωνο και η τηλεόραση προσπαθεί, όσο αντέχει, να διατηρεί και να προτείνει κάποια ποιότητα. Βεβαίως, δε 
νομίζω ότι τα ΜΜΕ μπορούν πραγματικά να βλάψουν το τραγούδι. Το τραγούδι υπάρχει, προωθούμενο ή όχι. Αν 
κάποιος ψάχνει βρίσκει και ευτυχώς μέσω διαδικτύου μπορεί κανείς σήμερα να ακούσει μουσικές που 
διαφορετικά δεν θα είχε την ευκαιρία.

Γεωργία, σήμερα όλοι μιλούν για κρίση στο τραγούδι. 
Η δική σου γνώμη ποια είναι; Υπάρχει ελπίδα;

Προσωπικά δεν εντοπίζω την κρίση στο τραγούδι. Κρίση 
στους ανθρώπους ναι, στη ζωή μας  «έτσι τσιμεντωμένη 
καθώς κείται – μετέωρη ίσως – ανάμεσα στους δείκτες 
ενός ρολογιού που μετρά αδυσώπητα μόνο τα “κατ΄ 
επίφασιν”» ναι, στις αξίες όπως αυτές προωθούνται από 
τα ΜΜΕ και ειδικά μέσω εκπομπών που ευτελίζουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ναι. Πότε όμως τα πράγματα 
ήταν τέλεια στον κόσμο; Πάντα υπάρχει κάποια μάχη που 
πρέπει να δοθεί, κάτι που θα χαθεί και κάτι που εντέλει 
θα μας οδηγήσει στην επόμενη μάχη. Την εποχή της 
μετανάστευσης γράφονταν τραγούδια για τη 
μετανάστευση, του ξεριζωμού για τον ξεριζωμό, των 
απαγορεύσεων για τις απαγορεύσεις. Σήμερα γράφουμε 
για τη μοναξιά, την απομυθοποίηση, την ανάγκη να 
αγκαλιάσουμε αυτό που μέχρι χθες θεωρούσαμε ξένο, να 
αντιληφθούμε τη ζωή πέρα από τη στενότητα της δικής 
μας ζωής. Σίγουρα υπάρχουν και σήμερα καλά τραγούδια 
και σπουδαίοι δημιουργοί, αλλά πώς να ακουστούν όταν 
το «airtime» καταναλώνεται αυστηρά σε αυτό που 
πουλάει. Κι αυτό που πουλάει είναι το εύπεπτο, το 
αγοραίο, ή αλλιώς «εμπορικό» έτσι όπως το 
αντιλαμβάνονται και το προωθούν οι μεγάλες εταιρείες. 
Ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν, η δύναμη θα 
μετατοπιστεί αργά ή γρήγορα και σε αυτό θα βοηθήσει 
οπωσδήποτε και το διαδίκτυο. Το «ΜusicΗeaven», για 

παράδειγμα, είναι ένας διαδικτυακός κόμβος που ήδη συνεισφέρει σ΄ αυτήν την αλλαγή.

Ποιες πιστεύεις πως είναι οι αιτίες που οδήγησαν το ελληνικό τραγούδι στα περίπτερα, στα χέρια των 
έγχρωμων πωλητών και στο παράνομο κατέβασμα στο Internet; 

Πρόκειται για μια κατάσταση που παρατηρείται παγκόσμια. Το cd στο περίπτερο προέκυψε από την ανάγκη 
κάποιων καλλιτεχνών να παρακάμψουν τις εταιρείες τους και να καταστήσουν το cd τους ένα προϊόν 
προσεγγίσιμο όσο κι ένα περιοδικό. Αλλά μήπως και ο έντυπος τύπος πρώτος δεν το έκανε αυτό, προκειμένου 
να προσελκύσει αγοραστές; Το «δώρο» πουλάει. Ίσως, βέβαια, και οι δισκογραφικές θα έπρεπε να 
επανεξετάσουν τις τιμές που προτείνουν στα δισκοπωλεία και οι οποίες αναγάγουν τη μουσική σε είδος 
πολυτελείας. Από την άλλη για να γίνει κάτι φτηνό αναγκαστικά θα υποβιβαστεί η ποιότητά του. Στο ίντερνετ, 
για παράδειγμα, μπορείς να βρεις και να «κατεβάσεις» σχεδόν όποιο τραγούδι θέλεις. Τι ποιότητα, όμως, θα 
ακούς από τα ηχεία σου; Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα να ακούσεις και να επιλέξεις τι θα πας 
να αγοράσεις για τη δισκοθήκη σου και τι όχι. Δυστυχώς το τζάμπα αρέσει, αλλά μετατρέπει τον εκάστοτε 
ακροατή σε θύμα μιας συνεχούς έκπτωσης: από το βινύλιο στο cd, από το cd στα mp3 και συνεχίζεται. Αυτός 
που πραγματικά αγαπά τη μουσική, τιμά τον καλλιτέχνη αγοράζοντας τα τραγούδια κι όχι κατεβάζοντάς τα 
παράνομα ή αγοράζοντάς τα αντιγραμμένα.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σου; 

Ένα έμμετρο, μουσικό, φιλοσοφικό παραμύθι για παιδιά που έχω ετοιμάσει σε μουσική Κώστα Αθυρίδη και 
εικονογράφηση της Μαρίας Κοντογιώργου, καινούρια τραγούδια που θα γίνουν, lives, συναυλίες και καλές 
μουσικές στιγμές… 

Γεωργία σ’ ευχαριστούμε πολύ.  

Σας ευχαριστώ κι εγώ για τη φιλοξενία

 

http://www.velivasaki.gr/
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πρόσφατες δημοσιεύσεις

από την ίδια στήλη

έγραψαν ιστορία

περισσότερες δημοσιεύσεις  

MEGAVAT  Χορεύεις 
με το διάβολο
του μέλους  jorge 

Αργυρώ Καπαρού
του μέλους krios80 

All Around The World 
 Lisa Stansfield 

του μέλους CHE 

ΓΙΝΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Το eΠεριοδικό του MusicHeaven 
αποτελείται από δημοσιεύσεις που 
στέλνουν εθελοντικά τα μέλη της 
μουσικής μας κοινότητας. Ως εκ 
τούτου, πρόκειται για ένα 
ανεξάρτητο, πολυφωνικό και υγιές 
μουσικό ηλεκτρονικό περιοδικό, που 
προσπαθεί να ασχοληθεί με όσα δε 
μας προσφέρουν τα σύγχρονα media.

Αν θέλετε να προσφέρετε κι εσείς στην 
προσπάθεια, στείλτε μια δημοσίευση.

Έχετε απορίες; Ελάτε στις Συχνές
Ερωτήσεις

One Republic 
(+bonus video)
του μέλους 220493 

Ouzo the band
του μέλους ouzotheband 

Φανέλα Ριγέ
του μέλους konvoulis 

Συνέντευξη Jorge
του μέλους philippossm 

Οι Τροβαδούροι
του μέλους  jorge 

Violet
του μέλους  jorge 

Για να αξιολογήσετε τη δημοσίευση πρέπει να 
είστε μέλος του MusicHeaven.

Μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε

Τρέχουσα αξιολόγηση : 

Αξιολογήστε τη δημοσίευση!

 Κακήnmlkj

 Αδιάφορηnmlkj

 Μέτριαnmlkj

 Καλήnmlkj

 Πολύ Καλήnmlkj

Αξιολογήστε τηΑξιολογήστε τη

Σχόλια (2)

Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να είστε μέλος του MusicHeaven.
Μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε

Αφήστε σχόλιοΑφήστε σχόλιο

kwstasagas
27.05.2009, ώρα 14:11:41

Ωωωω, πολύ ωραία έκπληξη η συνέντευξη της συμπαθέστατης Γεωργίας Βεληβασάκη στο περιοδικό του ΜΗ !!! Την πορεία της την παρακολουθώ 
εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν από τα μέσα των 90ς, όταν με το μουσικό γκρουπάκι της "ΟΙΣΤΡΗΛΑΤΕΣ" έδινε συναυλίες σε μικρές μουσικές 
σκηνές της Αθήνας και όχι μονο [τα μέλη του γκρουπ που θυμάμαι ήταν ο Νίκος Ρογκάκος στο μπουζούκι και στο μαντολίνο και ο Νίκος 
Κατριτζιδάκης με τα φλάουτά του και τις γλυκύτατες φλογέρες του]. Η περίοδός της με τους "Οιστρηλάτες" ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, η 
καλύτερή της. Επίσης, σε εκείνη την περίοδο κυκλοφόρησε το δισκογραφικό ντεμπούτο της "ΣΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΗΣ ΦΩΤΙΕΣ", κατ' εμέ ο καλύτερος 
δίσκος της [αν το βρείτε, σάς προτείνω να το ακούσετε, αν και νομίζω ότι το εν λόγω cd έχει γίνει πλέον συλλεκτικό]. Λίγο πιο μετά 
κυκλοφόρησε το συμπαθέστατο και δροσερό "ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΑ", ηχογραφημένο στη Θεσσαλονίκη, με συντελεστές ως επί το πλείστον Σαλονικιούς 
μουσικούς και στιχουργούς [έχω την εντύπωση ότι η τρίτη κατά σειρά φωτογραφία, με τον Καζαντζή, τον Αθυρίδη και άλλους και τη Γεωργία με 
το πολύ γλυκό χαμόγελό της, έχει τραβηχτεί κατά την ηχογράφηση του "Κράτα Γερά"] .......... 

irodotos77
27.05.2009, ώρα 15:04:31

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ...ΦΩΝΗ....ΦΩΝΑΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑ...ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ..ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ...ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ...ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ..ΓΕΩΡΓΙΑ Σ`ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ..

ΑΤΖΕΝΤΑ
l Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης...
l Δείτε όλες τις συναυλίες του Αυγούστου  συναυλίες Αυγούστου   καταχώρηση   μουσικός χάρτης  
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Η Γεωργία Βεληβασάκη μιλάει στο 
MusicHeaven

H Γεωργία Βεληβασάκη συζητά με τον Θανάση Γιώγλου στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο MusicHeaven. 

Γεωργία αφού σε καλωσορίσουμε στο MusicHeaven, θα 
ήθελα να μας πεις καταρχάς, ποια είναι τα πρώτα σου 
μουσικά ακούσματα; Υπήρχε οικογενειακή σχέση με τη 
μουσική και το τραγούδι;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη – τόπος με σπουδαία μουσική παράδοση – και στην 
οικογένεια υπήρχαν συγγενείς λυράρηδες, μαντιναδολόγοι και τραγουδιστάδες. Ήταν, 
λοιπόν, αναπόφευκτο να επηρεαστώ και μαζί με την έμφυτη αγάπη μου για τη μουσική, 
φυσικό να ασχοληθώ επαγγελματικά με το τραγούδι. Η ζωή μου ήταν και είναι σύμφυτη 
με τη μουσική.

Σε ποια ηλικία άρχισε η ενασχόλησή σου με το τραγούδι και πότε αποφάσισες ότι θα 
μείνεις τελικά σ’ αυτό; Τι άκουγες περισσότερο όταν ξεκίνησες;  

Παραδοσιακά κρητικά και ρεμπέτικα τραγούδια ήταν τα πρώτα μου ακούσματα. Αργότερα ερωτεύτηκα τις 
μουσικές του Χατζιδάκι, του Λοΐζου αλλά και των Scorpions, του Springsteen, των Pink Floyd. Είχα ένα δίσκο 
του Rod Steward που τον είχα λιώσει να τον ακούω. Συμμετείχα σε σχολικά συγκροτήματα και κατέγραφα τους 
στίχους από τα τραγούδια που αγαπούσα. Στο τέλος της εφηβείας μου τραγούδησα για πρώτη φορά σε μια 
τοπική μουσική σκηνή, συνειδητοποιώντας ότι η μουσική και το τραγούδι ήταν που ήθελα να κάνω στη ζωή 
μου…  

Ποια ήταν τα πρότυπά σου στη μουσική και το τραγούδι; Ποιες φωνές σε επηρέασαν;

Κατά περιόδους μου αρέσουν άλλες φωνές, άλλα τραγούδια. Επηρεάζομαι από οτιδήποτε ακούω και με συγκινεί . 
Θαυμάζω την Janis Joplin για το πάθος της, την Dulce Pontes για την εκπληκτική τεχνική της, τη Lhasa De Sela 
για τη χροιά της φωνής της, τη Σαββίνα Γιαννάτου για τη φωνήεργαλείο, ενώ ανακαλύπτω ξανά την 
εκφραστική απλότητα της Αρλέτας, για παράδειγμα. Στο ξεκίνημά μου προσπαθούσα να «κλέψω» τα στοιχεία 
που εκτιμούσα σε άλλους καλλιτέχνες. Την τεχνική, την έκφραση. Ήθελα να βρω το δικό μου κομμάτι έκφρασης 
στη μουσική. Ο χρόνος, η εμπειρία και η αγάπη γι΄ αυτό που κάνεις είναι αυτά που, εν τέλει, σε διαμορφώνουν.

Στους πρώτους προσωπικούς σου δίσκους «Στου νότου τις φωτιές» το 1996 και λίγο αργότερα το «Κράτα 
γερά» τραγουδάς κυρίως λαϊκά τραγούδια. Τι σημαίνει για σένα το λαϊκό τραγούδι και γιατί δεν συνέχισες 
στο ίδιο ύφος; 

Πολύ ωραία το λες, «κυρίως», αλλά όχι μόνο. Ακόμα και στον πρώτο μου δίσκο υπήρχαν τραγούδια όπως το 
«Αχ πήγε» ή το «Τατουάζ» που ξέφευγαν από τα όρια του «έντεχνο λαϊκού» τραγουδιού. Η μουσική είναι 
αναζήτηση και μάλιστα συνεχής και αέναη. Δεν σταματάει ποτέ. Εφόσον αλλάζουν οι εποχές, οι ανάγκες, ο αέρας 
που αναπνέουμε, αλλάζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Αν έπρεπε σώνει και καλά να μένουμε δογματικά πιστοί σε αυτό που 
έχουμε παραλάβει, δεν θα μιλούσαμε για δυναμική μουσική που εξελίσσεται, αλλά για μουσειακή μουσική που 
εκτίθεται. Άλλωστε εκτός από τα βασικά είδη – όπως είναι το παραδοσιακό, το μπλουζ, το ροκ, η συμφωνική 
μουσική – οι σύγχρονες τάσεις θέλουν το δημιουργό να αντλεί από διαφορετικές δεξαμενές ανάλογα με το 
ταλέντο του, τις καταβολές του και τα ακούσματά του. Η μουσική δεν έχει στεγανά. Έχει ομορφιά και δύναμη.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο τελευταίος σου δίσκος «GaiaAction St» σε συνεργασία με τον Κωστή 
Αθυρίδη. Πες μας δυο λόγια γι’ αυτή την δουλειά.  

Το cd «GaiaAction St» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με τον Κώστα Αθυρίδη, τον οποίο θεωρώ 
πρωτοποριακό τόσο για τις συνθέσεις του όσο και για την άποψή του στις ενορχηστρώσεις και την παραγωγή. 
Στα δώδεκα τραγούδια του cd, έχει, ως επί το πλείστον, γράψει εκείνος τη μουσική κι εγώ τους στίχους, 
συνεργαζόμενοι όμως και εμπλεκόμενοι ο ένας στα «χωράφια» του άλλου. Κάποια από τα τραγούδια αυτά, για 
παράδειγμα, είναι σε μουσικές ιδέες δικές μου και στιχουργικά σε δικές του σκέψεις, ενώ σε τρία από τα 
τραγούδια αυτά συμμετέχει και με τη φωνή του. Εξ ου και το «Gaia» ως το όνομα του δημιουργικού μας 
πυρήνα. Βεβαίως, αυτό δεν αποκλείει και άλλες συνεργασίες, άλλωστε στο cd συμμετέχουν ακόμα με τραγούδια 
τους ο Γιώργος Καζαντζής με τη Φωτεινή Λαμπρίδη, ο Άρης Ζαρακάς και ο Μαρίνος Καρβελάς.

Έχουν καταγραφεί στο ενεργητικό σου συνεργασίες με σημαντικά πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού. Θα 
αναφέρω χαρακτηριστικά τα ονόματα του Δημήτρη Μητροπάνου, του Παντελή Θαλασσινού, του Γιώργου 
Καζαντζή, του Μανώλη Μητσιά. Τι αποκόμισες απ’ αυτές τις συνεργασίες; Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις; 

Είναι αλήθεια ότι είχα την τύχη στο ξεκίνημά μου να συνεργαστώ με πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες και 
δεν υπάρχει μάθημα καλύτερο από το να βλέπεις επί σκηνής το πάθος, το ήθος και τη δύναμη αυτοπροσώπως ή 
να συνδιαλέγεσαι με την χωρίς έπαρση καλλιτεχνική δημιουργία στο πρόσωπο του Γιώργου Καζαντζή   με τον 
οποίο, βέβαια, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε. Ακόμα και η συμμετοχή μου στην τηλεοπτική σειρά «Για μια 
γυναίκα κι ένα αυτοκίνητο» ήταν για μένα μια σπουδαία εμπειρία, αλλά και κάθε φορά που, μέσα από κάποια 
συνεργασία, προκύπτει ένα άξιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Χωρίς αμφιβολία, όμως, η συνεργασία μου με τον συνθέτη  Κώστα Αθυρίδη είναι αυτή που με έχει στιγματίσει, 
αφού όχι μόνο υπήρξε ο πρώτος που πρόσεξε τους στίχους μου και με ώθησε να εξελιχθώ προς αυτήν την 
κατεύθυνση, αλλά με τις ιδιαίτερες συνθέσεις του και τη θεατρική μουσική του προσέγγιση έχει καθορίσει το 
προσωπικό μου κομμάτι στη δισκογραφία.

Υπάρχουν κάποιοι συνθέτες με τους οποίους θα ήθελες να συνεργαστείς στο μέλλον; 

Θαυμάζω τον Σωκράτη Μάλαμα για την αυθεντικότητα και το βάθος των τραγουδιών του, τον Γιάννη 
Παλαμίδα, τον Γιάννη Αγγελάκα για την ανατρεπτικότητά τους, αλλά και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και 
τον Caetano Veloso για την αλήθεια της μουσικής τους. Το να προκύψει, βέβαια, κάποια συνεργασία, δεν είναι 
μόνο αποτέλεσμα επιθυμίας και κοινής αισθητικής αλλά κυρίως αποτέλεσμα συγκυριών. Φυσικά το μέλλον 
εμπεριέχει όλα τα ενδεχόμενα...

Πώς βλέπεις την εικόνα των σημερινών ΜΜΕ; Βοήθησαν τελικά ή έβλαψαν το τραγούδι η ιδιωτική 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο; 

Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανία της μουσικής λειτουργεί συχνά με έναν τρόπο που δεν προβάλλει το καλλιτεχνικά 
άξιο. Πρόκειται περισσότερο για ένα εργοστάσιο απ΄ όπου βγαίνουν τυποποιημένοι «καλλιτέχνες» και αμφιβόλου 
ποιότητος μουσικά προϊόντα. Μιλάω, βέβαια, για ό,τι κυρίως υποστηρίζεται από την ιδιωτική τηλεόραση αλλά 
και από το ραδιόφωνο αφού κι αυτό πολλές φορές ελέγχεται από τη δύναμη των μεγάλων δισκογραφικών 
εταιρειών διαμορφώνοντας συγκεκριμένα playlists. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί που έχουν κάτι καινούριο να 
προτείνουν στο ακροατήριό τους, δυστυχώς, σπανίζουν ολοένα και περισσότερο. Στον αντίποδα το κρατικό 
ραδιόφωνο και η τηλεόραση προσπαθεί, όσο αντέχει, να διατηρεί και να προτείνει κάποια ποιότητα. Βεβαίως, δε 
νομίζω ότι τα ΜΜΕ μπορούν πραγματικά να βλάψουν το τραγούδι. Το τραγούδι υπάρχει, προωθούμενο ή όχι. Αν 
κάποιος ψάχνει βρίσκει και ευτυχώς μέσω διαδικτύου μπορεί κανείς σήμερα να ακούσει μουσικές που 
διαφορετικά δεν θα είχε την ευκαιρία.

Γεωργία, σήμερα όλοι μιλούν για κρίση στο τραγούδι. 
Η δική σου γνώμη ποια είναι; Υπάρχει ελπίδα;

Προσωπικά δεν εντοπίζω την κρίση στο τραγούδι. Κρίση 
στους ανθρώπους ναι, στη ζωή μας  «έτσι τσιμεντωμένη 
καθώς κείται – μετέωρη ίσως – ανάμεσα στους δείκτες 
ενός ρολογιού που μετρά αδυσώπητα μόνο τα “κατ΄ 
επίφασιν”» ναι, στις αξίες όπως αυτές προωθούνται από 
τα ΜΜΕ και ειδικά μέσω εκπομπών που ευτελίζουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ναι. Πότε όμως τα πράγματα 
ήταν τέλεια στον κόσμο; Πάντα υπάρχει κάποια μάχη που 
πρέπει να δοθεί, κάτι που θα χαθεί και κάτι που εντέλει 
θα μας οδηγήσει στην επόμενη μάχη. Την εποχή της 
μετανάστευσης γράφονταν τραγούδια για τη 
μετανάστευση, του ξεριζωμού για τον ξεριζωμό, των 
απαγορεύσεων για τις απαγορεύσεις. Σήμερα γράφουμε 
για τη μοναξιά, την απομυθοποίηση, την ανάγκη να 
αγκαλιάσουμε αυτό που μέχρι χθες θεωρούσαμε ξένο, να 
αντιληφθούμε τη ζωή πέρα από τη στενότητα της δικής 
μας ζωής. Σίγουρα υπάρχουν και σήμερα καλά τραγούδια 
και σπουδαίοι δημιουργοί, αλλά πώς να ακουστούν όταν 
το «airtime» καταναλώνεται αυστηρά σε αυτό που 
πουλάει. Κι αυτό που πουλάει είναι το εύπεπτο, το 
αγοραίο, ή αλλιώς «εμπορικό» έτσι όπως το 
αντιλαμβάνονται και το προωθούν οι μεγάλες εταιρείες. 
Ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν, η δύναμη θα 
μετατοπιστεί αργά ή γρήγορα και σε αυτό θα βοηθήσει 
οπωσδήποτε και το διαδίκτυο. Το «ΜusicΗeaven», για 

παράδειγμα, είναι ένας διαδικτυακός κόμβος που ήδη συνεισφέρει σ΄ αυτήν την αλλαγή.

Ποιες πιστεύεις πως είναι οι αιτίες που οδήγησαν το ελληνικό τραγούδι στα περίπτερα, στα χέρια των 
έγχρωμων πωλητών και στο παράνομο κατέβασμα στο Internet; 

Πρόκειται για μια κατάσταση που παρατηρείται παγκόσμια. Το cd στο περίπτερο προέκυψε από την ανάγκη 
κάποιων καλλιτεχνών να παρακάμψουν τις εταιρείες τους και να καταστήσουν το cd τους ένα προϊόν 
προσεγγίσιμο όσο κι ένα περιοδικό. Αλλά μήπως και ο έντυπος τύπος πρώτος δεν το έκανε αυτό, προκειμένου 
να προσελκύσει αγοραστές; Το «δώρο» πουλάει. Ίσως, βέβαια, και οι δισκογραφικές θα έπρεπε να 
επανεξετάσουν τις τιμές που προτείνουν στα δισκοπωλεία και οι οποίες αναγάγουν τη μουσική σε είδος 
πολυτελείας. Από την άλλη για να γίνει κάτι φτηνό αναγκαστικά θα υποβιβαστεί η ποιότητά του. Στο ίντερνετ, 
για παράδειγμα, μπορείς να βρεις και να «κατεβάσεις» σχεδόν όποιο τραγούδι θέλεις. Τι ποιότητα, όμως, θα 
ακούς από τα ηχεία σου; Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα να ακούσεις και να επιλέξεις τι θα πας 
να αγοράσεις για τη δισκοθήκη σου και τι όχι. Δυστυχώς το τζάμπα αρέσει, αλλά μετατρέπει τον εκάστοτε 
ακροατή σε θύμα μιας συνεχούς έκπτωσης: από το βινύλιο στο cd, από το cd στα mp3 και συνεχίζεται. Αυτός 
που πραγματικά αγαπά τη μουσική, τιμά τον καλλιτέχνη αγοράζοντας τα τραγούδια κι όχι κατεβάζοντάς τα 
παράνομα ή αγοράζοντάς τα αντιγραμμένα.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σου; 

Ένα έμμετρο, μουσικό, φιλοσοφικό παραμύθι για παιδιά που έχω ετοιμάσει σε μουσική Κώστα Αθυρίδη και 
εικονογράφηση της Μαρίας Κοντογιώργου, καινούρια τραγούδια που θα γίνουν, lives, συναυλίες και καλές 
μουσικές στιγμές… 

Γεωργία σ’ ευχαριστούμε πολύ.  

Σας ευχαριστώ κι εγώ για τη φιλοξενία

 

http://www.velivasaki.gr/
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MEGAVAT  Χορεύεις 
με το διάβολο
του μέλους  jorge 

Αργυρώ Καπαρού
του μέλους krios80 

All Around The World 
 Lisa Stansfield 

του μέλους CHE 

ΓΙΝΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Το eΠεριοδικό του MusicHeaven 
αποτελείται από δημοσιεύσεις που 
στέλνουν εθελοντικά τα μέλη της 
μουσικής μας κοινότητας. Ως εκ 
τούτου, πρόκειται για ένα 
ανεξάρτητο, πολυφωνικό και υγιές 
μουσικό ηλεκτρονικό περιοδικό, που 
προσπαθεί να ασχοληθεί με όσα δε 
μας προσφέρουν τα σύγχρονα media.

Αν θέλετε να προσφέρετε κι εσείς στην 
προσπάθεια, στείλτε μια δημοσίευση.

Έχετε απορίες; Ελάτε στις Συχνές
Ερωτήσεις

One Republic 
(+bonus video)
του μέλους 220493 

Ouzo the band
του μέλους ouzotheband 

Φανέλα Ριγέ
του μέλους konvoulis 

Συνέντευξη Jorge
του μέλους philippossm 

Οι Τροβαδούροι
του μέλους  jorge 

Violet
του μέλους  jorge 

Για να αξιολογήσετε τη δημοσίευση πρέπει να 
είστε μέλος του MusicHeaven.

Μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε

Τρέχουσα αξιολόγηση : 

Αξιολογήστε τη δημοσίευση!

 Κακήnmlkj

 Αδιάφορηnmlkj

 Μέτριαnmlkj

 Καλήnmlkj

 Πολύ Καλήnmlkj

Αξιολογήστε τηΑξιολογήστε τη

Σχόλια (2)

Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να είστε μέλος του MusicHeaven.
Μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε

Αφήστε σχόλιοΑφήστε σχόλιο

kwstasagas
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Ωωωω, πολύ ωραία έκπληξη η συνέντευξη της συμπαθέστατης Γεωργίας Βεληβασάκη στο περιοδικό του ΜΗ !!! Την πορεία της την παρακολουθώ 
εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν από τα μέσα των 90ς, όταν με το μουσικό γκρουπάκι της "ΟΙΣΤΡΗΛΑΤΕΣ" έδινε συναυλίες σε μικρές μουσικές 
σκηνές της Αθήνας και όχι μονο [τα μέλη του γκρουπ που θυμάμαι ήταν ο Νίκος Ρογκάκος στο μπουζούκι και στο μαντολίνο και ο Νίκος 
Κατριτζιδάκης με τα φλάουτά του και τις γλυκύτατες φλογέρες του]. Η περίοδός της με τους "Οιστρηλάτες" ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, η 
καλύτερή της. Επίσης, σε εκείνη την περίοδο κυκλοφόρησε το δισκογραφικό ντεμπούτο της "ΣΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΗΣ ΦΩΤΙΕΣ", κατ' εμέ ο καλύτερος 
δίσκος της [αν το βρείτε, σάς προτείνω να το ακούσετε, αν και νομίζω ότι το εν λόγω cd έχει γίνει πλέον συλλεκτικό]. Λίγο πιο μετά 
κυκλοφόρησε το συμπαθέστατο και δροσερό "ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΑ", ηχογραφημένο στη Θεσσαλονίκη, με συντελεστές ως επί το πλείστον Σαλονικιούς 
μουσικούς και στιχουργούς [έχω την εντύπωση ότι η τρίτη κατά σειρά φωτογραφία, με τον Καζαντζή, τον Αθυρίδη και άλλους και τη Γεωργία με 
το πολύ γλυκό χαμόγελό της, έχει τραβηχτεί κατά την ηχογράφηση του "Κράτα Γερά"] .......... 

irodotos77
27.05.2009, ώρα 15:04:31

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ...ΦΩΝΗ....ΦΩΝΑΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑ...ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ..ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ...ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ...ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ..ΓΕΩΡΓΙΑ Σ`ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ..

ΑΤΖΕΝΤΑ
l Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης...
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Η Γεωργία Βεληβασάκη μιλάει στο 
MusicHeaven

H Γεωργία Βεληβασάκη συζητά με τον Θανάση Γιώγλου στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο MusicHeaven. 

Γεωργία αφού σε καλωσορίσουμε στο MusicHeaven, θα 
ήθελα να μας πεις καταρχάς, ποια είναι τα πρώτα σου 
μουσικά ακούσματα; Υπήρχε οικογενειακή σχέση με τη 
μουσική και το τραγούδι;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη – τόπος με σπουδαία μουσική παράδοση – και στην 
οικογένεια υπήρχαν συγγενείς λυράρηδες, μαντιναδολόγοι και τραγουδιστάδες. Ήταν, 
λοιπόν, αναπόφευκτο να επηρεαστώ και μαζί με την έμφυτη αγάπη μου για τη μουσική, 
φυσικό να ασχοληθώ επαγγελματικά με το τραγούδι. Η ζωή μου ήταν και είναι σύμφυτη 
με τη μουσική.

Σε ποια ηλικία άρχισε η ενασχόλησή σου με το τραγούδι και πότε αποφάσισες ότι θα 
μείνεις τελικά σ’ αυτό; Τι άκουγες περισσότερο όταν ξεκίνησες;  

Παραδοσιακά κρητικά και ρεμπέτικα τραγούδια ήταν τα πρώτα μου ακούσματα. Αργότερα ερωτεύτηκα τις 
μουσικές του Χατζιδάκι, του Λοΐζου αλλά και των Scorpions, του Springsteen, των Pink Floyd. Είχα ένα δίσκο 
του Rod Steward που τον είχα λιώσει να τον ακούω. Συμμετείχα σε σχολικά συγκροτήματα και κατέγραφα τους 
στίχους από τα τραγούδια που αγαπούσα. Στο τέλος της εφηβείας μου τραγούδησα για πρώτη φορά σε μια 
τοπική μουσική σκηνή, συνειδητοποιώντας ότι η μουσική και το τραγούδι ήταν που ήθελα να κάνω στη ζωή 
μου…  

Ποια ήταν τα πρότυπά σου στη μουσική και το τραγούδι; Ποιες φωνές σε επηρέασαν;

Κατά περιόδους μου αρέσουν άλλες φωνές, άλλα τραγούδια. Επηρεάζομαι από οτιδήποτε ακούω και με συγκινεί . 
Θαυμάζω την Janis Joplin για το πάθος της, την Dulce Pontes για την εκπληκτική τεχνική της, τη Lhasa De Sela 
για τη χροιά της φωνής της, τη Σαββίνα Γιαννάτου για τη φωνήεργαλείο, ενώ ανακαλύπτω ξανά την 
εκφραστική απλότητα της Αρλέτας, για παράδειγμα. Στο ξεκίνημά μου προσπαθούσα να «κλέψω» τα στοιχεία 
που εκτιμούσα σε άλλους καλλιτέχνες. Την τεχνική, την έκφραση. Ήθελα να βρω το δικό μου κομμάτι έκφρασης 
στη μουσική. Ο χρόνος, η εμπειρία και η αγάπη γι΄ αυτό που κάνεις είναι αυτά που, εν τέλει, σε διαμορφώνουν.

Στους πρώτους προσωπικούς σου δίσκους «Στου νότου τις φωτιές» το 1996 και λίγο αργότερα το «Κράτα 
γερά» τραγουδάς κυρίως λαϊκά τραγούδια. Τι σημαίνει για σένα το λαϊκό τραγούδι και γιατί δεν συνέχισες 
στο ίδιο ύφος; 

Πολύ ωραία το λες, «κυρίως», αλλά όχι μόνο. Ακόμα και στον πρώτο μου δίσκο υπήρχαν τραγούδια όπως το 
«Αχ πήγε» ή το «Τατουάζ» που ξέφευγαν από τα όρια του «έντεχνο λαϊκού» τραγουδιού. Η μουσική είναι 
αναζήτηση και μάλιστα συνεχής και αέναη. Δεν σταματάει ποτέ. Εφόσον αλλάζουν οι εποχές, οι ανάγκες, ο αέρας 
που αναπνέουμε, αλλάζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Αν έπρεπε σώνει και καλά να μένουμε δογματικά πιστοί σε αυτό που 
έχουμε παραλάβει, δεν θα μιλούσαμε για δυναμική μουσική που εξελίσσεται, αλλά για μουσειακή μουσική που 
εκτίθεται. Άλλωστε εκτός από τα βασικά είδη – όπως είναι το παραδοσιακό, το μπλουζ, το ροκ, η συμφωνική 
μουσική – οι σύγχρονες τάσεις θέλουν το δημιουργό να αντλεί από διαφορετικές δεξαμενές ανάλογα με το 
ταλέντο του, τις καταβολές του και τα ακούσματά του. Η μουσική δεν έχει στεγανά. Έχει ομορφιά και δύναμη.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο τελευταίος σου δίσκος «GaiaAction St» σε συνεργασία με τον Κωστή 
Αθυρίδη. Πες μας δυο λόγια γι’ αυτή την δουλειά.  

Το cd «GaiaAction St» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με τον Κώστα Αθυρίδη, τον οποίο θεωρώ 
πρωτοποριακό τόσο για τις συνθέσεις του όσο και για την άποψή του στις ενορχηστρώσεις και την παραγωγή. 
Στα δώδεκα τραγούδια του cd, έχει, ως επί το πλείστον, γράψει εκείνος τη μουσική κι εγώ τους στίχους, 
συνεργαζόμενοι όμως και εμπλεκόμενοι ο ένας στα «χωράφια» του άλλου. Κάποια από τα τραγούδια αυτά, για 
παράδειγμα, είναι σε μουσικές ιδέες δικές μου και στιχουργικά σε δικές του σκέψεις, ενώ σε τρία από τα 
τραγούδια αυτά συμμετέχει και με τη φωνή του. Εξ ου και το «Gaia» ως το όνομα του δημιουργικού μας 
πυρήνα. Βεβαίως, αυτό δεν αποκλείει και άλλες συνεργασίες, άλλωστε στο cd συμμετέχουν ακόμα με τραγούδια 
τους ο Γιώργος Καζαντζής με τη Φωτεινή Λαμπρίδη, ο Άρης Ζαρακάς και ο Μαρίνος Καρβελάς.

Έχουν καταγραφεί στο ενεργητικό σου συνεργασίες με σημαντικά πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού. Θα 
αναφέρω χαρακτηριστικά τα ονόματα του Δημήτρη Μητροπάνου, του Παντελή Θαλασσινού, του Γιώργου 
Καζαντζή, του Μανώλη Μητσιά. Τι αποκόμισες απ’ αυτές τις συνεργασίες; Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις; 

Είναι αλήθεια ότι είχα την τύχη στο ξεκίνημά μου να συνεργαστώ με πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες και 
δεν υπάρχει μάθημα καλύτερο από το να βλέπεις επί σκηνής το πάθος, το ήθος και τη δύναμη αυτοπροσώπως ή 
να συνδιαλέγεσαι με την χωρίς έπαρση καλλιτεχνική δημιουργία στο πρόσωπο του Γιώργου Καζαντζή   με τον 
οποίο, βέβαια, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε. Ακόμα και η συμμετοχή μου στην τηλεοπτική σειρά «Για μια 
γυναίκα κι ένα αυτοκίνητο» ήταν για μένα μια σπουδαία εμπειρία, αλλά και κάθε φορά που, μέσα από κάποια 
συνεργασία, προκύπτει ένα άξιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Χωρίς αμφιβολία, όμως, η συνεργασία μου με τον συνθέτη  Κώστα Αθυρίδη είναι αυτή που με έχει στιγματίσει, 
αφού όχι μόνο υπήρξε ο πρώτος που πρόσεξε τους στίχους μου και με ώθησε να εξελιχθώ προς αυτήν την 
κατεύθυνση, αλλά με τις ιδιαίτερες συνθέσεις του και τη θεατρική μουσική του προσέγγιση έχει καθορίσει το 
προσωπικό μου κομμάτι στη δισκογραφία.

Υπάρχουν κάποιοι συνθέτες με τους οποίους θα ήθελες να συνεργαστείς στο μέλλον; 

Θαυμάζω τον Σωκράτη Μάλαμα για την αυθεντικότητα και το βάθος των τραγουδιών του, τον Γιάννη 
Παλαμίδα, τον Γιάννη Αγγελάκα για την ανατρεπτικότητά τους, αλλά και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και 
τον Caetano Veloso για την αλήθεια της μουσικής τους. Το να προκύψει, βέβαια, κάποια συνεργασία, δεν είναι 
μόνο αποτέλεσμα επιθυμίας και κοινής αισθητικής αλλά κυρίως αποτέλεσμα συγκυριών. Φυσικά το μέλλον 
εμπεριέχει όλα τα ενδεχόμενα...

Πώς βλέπεις την εικόνα των σημερινών ΜΜΕ; Βοήθησαν τελικά ή έβλαψαν το τραγούδι η ιδιωτική 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο; 

Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανία της μουσικής λειτουργεί συχνά με έναν τρόπο που δεν προβάλλει το καλλιτεχνικά 
άξιο. Πρόκειται περισσότερο για ένα εργοστάσιο απ΄ όπου βγαίνουν τυποποιημένοι «καλλιτέχνες» και αμφιβόλου 
ποιότητος μουσικά προϊόντα. Μιλάω, βέβαια, για ό,τι κυρίως υποστηρίζεται από την ιδιωτική τηλεόραση αλλά 
και από το ραδιόφωνο αφού κι αυτό πολλές φορές ελέγχεται από τη δύναμη των μεγάλων δισκογραφικών 
εταιρειών διαμορφώνοντας συγκεκριμένα playlists. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί που έχουν κάτι καινούριο να 
προτείνουν στο ακροατήριό τους, δυστυχώς, σπανίζουν ολοένα και περισσότερο. Στον αντίποδα το κρατικό 
ραδιόφωνο και η τηλεόραση προσπαθεί, όσο αντέχει, να διατηρεί και να προτείνει κάποια ποιότητα. Βεβαίως, δε 
νομίζω ότι τα ΜΜΕ μπορούν πραγματικά να βλάψουν το τραγούδι. Το τραγούδι υπάρχει, προωθούμενο ή όχι. Αν 
κάποιος ψάχνει βρίσκει και ευτυχώς μέσω διαδικτύου μπορεί κανείς σήμερα να ακούσει μουσικές που 
διαφορετικά δεν θα είχε την ευκαιρία.

Γεωργία, σήμερα όλοι μιλούν για κρίση στο τραγούδι. 
Η δική σου γνώμη ποια είναι; Υπάρχει ελπίδα;

Προσωπικά δεν εντοπίζω την κρίση στο τραγούδι. Κρίση 
στους ανθρώπους ναι, στη ζωή μας  «έτσι τσιμεντωμένη 
καθώς κείται – μετέωρη ίσως – ανάμεσα στους δείκτες 
ενός ρολογιού που μετρά αδυσώπητα μόνο τα “κατ΄ 
επίφασιν”» ναι, στις αξίες όπως αυτές προωθούνται από 
τα ΜΜΕ και ειδικά μέσω εκπομπών που ευτελίζουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ναι. Πότε όμως τα πράγματα 
ήταν τέλεια στον κόσμο; Πάντα υπάρχει κάποια μάχη που 
πρέπει να δοθεί, κάτι που θα χαθεί και κάτι που εντέλει 
θα μας οδηγήσει στην επόμενη μάχη. Την εποχή της 
μετανάστευσης γράφονταν τραγούδια για τη 
μετανάστευση, του ξεριζωμού για τον ξεριζωμό, των 
απαγορεύσεων για τις απαγορεύσεις. Σήμερα γράφουμε 
για τη μοναξιά, την απομυθοποίηση, την ανάγκη να 
αγκαλιάσουμε αυτό που μέχρι χθες θεωρούσαμε ξένο, να 
αντιληφθούμε τη ζωή πέρα από τη στενότητα της δικής 
μας ζωής. Σίγουρα υπάρχουν και σήμερα καλά τραγούδια 
και σπουδαίοι δημιουργοί, αλλά πώς να ακουστούν όταν 
το «airtime» καταναλώνεται αυστηρά σε αυτό που 
πουλάει. Κι αυτό που πουλάει είναι το εύπεπτο, το 
αγοραίο, ή αλλιώς «εμπορικό» έτσι όπως το 
αντιλαμβάνονται και το προωθούν οι μεγάλες εταιρείες. 
Ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν, η δύναμη θα 
μετατοπιστεί αργά ή γρήγορα και σε αυτό θα βοηθήσει 
οπωσδήποτε και το διαδίκτυο. Το «ΜusicΗeaven», για 

παράδειγμα, είναι ένας διαδικτυακός κόμβος που ήδη συνεισφέρει σ΄ αυτήν την αλλαγή.

Ποιες πιστεύεις πως είναι οι αιτίες που οδήγησαν το ελληνικό τραγούδι στα περίπτερα, στα χέρια των 
έγχρωμων πωλητών και στο παράνομο κατέβασμα στο Internet; 

Πρόκειται για μια κατάσταση που παρατηρείται παγκόσμια. Το cd στο περίπτερο προέκυψε από την ανάγκη 
κάποιων καλλιτεχνών να παρακάμψουν τις εταιρείες τους και να καταστήσουν το cd τους ένα προϊόν 
προσεγγίσιμο όσο κι ένα περιοδικό. Αλλά μήπως και ο έντυπος τύπος πρώτος δεν το έκανε αυτό, προκειμένου 
να προσελκύσει αγοραστές; Το «δώρο» πουλάει. Ίσως, βέβαια, και οι δισκογραφικές θα έπρεπε να 
επανεξετάσουν τις τιμές που προτείνουν στα δισκοπωλεία και οι οποίες αναγάγουν τη μουσική σε είδος 
πολυτελείας. Από την άλλη για να γίνει κάτι φτηνό αναγκαστικά θα υποβιβαστεί η ποιότητά του. Στο ίντερνετ, 
για παράδειγμα, μπορείς να βρεις και να «κατεβάσεις» σχεδόν όποιο τραγούδι θέλεις. Τι ποιότητα, όμως, θα 
ακούς από τα ηχεία σου; Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα να ακούσεις και να επιλέξεις τι θα πας 
να αγοράσεις για τη δισκοθήκη σου και τι όχι. Δυστυχώς το τζάμπα αρέσει, αλλά μετατρέπει τον εκάστοτε 
ακροατή σε θύμα μιας συνεχούς έκπτωσης: από το βινύλιο στο cd, από το cd στα mp3 και συνεχίζεται. Αυτός 
που πραγματικά αγαπά τη μουσική, τιμά τον καλλιτέχνη αγοράζοντας τα τραγούδια κι όχι κατεβάζοντάς τα 
παράνομα ή αγοράζοντάς τα αντιγραμμένα.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σου; 

Ένα έμμετρο, μουσικό, φιλοσοφικό παραμύθι για παιδιά που έχω ετοιμάσει σε μουσική Κώστα Αθυρίδη και 
εικονογράφηση της Μαρίας Κοντογιώργου, καινούρια τραγούδια που θα γίνουν, lives, συναυλίες και καλές 
μουσικές στιγμές… 

Γεωργία σ’ ευχαριστούμε πολύ.  

Σας ευχαριστώ κι εγώ για τη φιλοξενία

 

http://www.velivasaki.gr/
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Αρχείο

Στείλε Δημοσίευση
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Αναζήτηση

Εξέχοντα μέλη

Αναγνώσεις: 323

Σχόλια: 2

πρόσφατες δημοσιεύσεις

από την ίδια στήλη

έγραψαν ιστορία

περισσότερες δημοσιεύσεις  

MEGAVAT  Χορεύεις 
με το διάβολο
του μέλους  jorge 

Αργυρώ Καπαρού
του μέλους krios80 

All Around The World 
 Lisa Stansfield 

του μέλους CHE 

ΓΙΝΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Το eΠεριοδικό του MusicHeaven 
αποτελείται από δημοσιεύσεις που 
στέλνουν εθελοντικά τα μέλη της 
μουσικής μας κοινότητας. Ως εκ 
τούτου, πρόκειται για ένα 
ανεξάρτητο, πολυφωνικό και υγιές 
μουσικό ηλεκτρονικό περιοδικό, που 
προσπαθεί να ασχοληθεί με όσα δε 
μας προσφέρουν τα σύγχρονα media.

Αν θέλετε να προσφέρετε κι εσείς στην 
προσπάθεια, στείλτε μια δημοσίευση.

Έχετε απορίες; Ελάτε στις Συχνές
Ερωτήσεις

One Republic 
(+bonus video)
του μέλους 220493 

Ouzo the band
του μέλους ouzotheband 

Φανέλα Ριγέ
του μέλους konvoulis 

Συνέντευξη Jorge
του μέλους philippossm 

Οι Τροβαδούροι
του μέλους  jorge 

Violet
του μέλους  jorge 

Για να αξιολογήσετε τη δημοσίευση πρέπει να 
είστε μέλος του MusicHeaven.

Μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε

Τρέχουσα αξιολόγηση : 

Αξιολογήστε τη δημοσίευση!

 Κακήnmlkj

 Αδιάφορηnmlkj

 Μέτριαnmlkj

 Καλήnmlkj

 Πολύ Καλήnmlkj

Αξιολογήστε τηΑξιολογήστε τη

Σχόλια (2)

Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να είστε μέλος του MusicHeaven.
Μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε

Αφήστε σχόλιοΑφήστε σχόλιο

kwstasagas
27.05.2009, ώρα 14:11:41

Ωωωω, πολύ ωραία έκπληξη η συνέντευξη της συμπαθέστατης Γεωργίας Βεληβασάκη στο περιοδικό του ΜΗ !!! Την πορεία της την παρακολουθώ 
εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν από τα μέσα των 90ς, όταν με το μουσικό γκρουπάκι της "ΟΙΣΤΡΗΛΑΤΕΣ" έδινε συναυλίες σε μικρές μουσικές 
σκηνές της Αθήνας και όχι μονο [τα μέλη του γκρουπ που θυμάμαι ήταν ο Νίκος Ρογκάκος στο μπουζούκι και στο μαντολίνο και ο Νίκος 
Κατριτζιδάκης με τα φλάουτά του και τις γλυκύτατες φλογέρες του]. Η περίοδός της με τους "Οιστρηλάτες" ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, η 
καλύτερή της. Επίσης, σε εκείνη την περίοδο κυκλοφόρησε το δισκογραφικό ντεμπούτο της "ΣΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΗΣ ΦΩΤΙΕΣ", κατ' εμέ ο καλύτερος 
δίσκος της [αν το βρείτε, σάς προτείνω να το ακούσετε, αν και νομίζω ότι το εν λόγω cd έχει γίνει πλέον συλλεκτικό]. Λίγο πιο μετά 
κυκλοφόρησε το συμπαθέστατο και δροσερό "ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΑ", ηχογραφημένο στη Θεσσαλονίκη, με συντελεστές ως επί το πλείστον Σαλονικιούς 
μουσικούς και στιχουργούς [έχω την εντύπωση ότι η τρίτη κατά σειρά φωτογραφία, με τον Καζαντζή, τον Αθυρίδη και άλλους και τη Γεωργία με 
το πολύ γλυκό χαμόγελό της, έχει τραβηχτεί κατά την ηχογράφηση του "Κράτα Γερά"] .......... 

irodotos77
27.05.2009, ώρα 15:04:31

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ...ΦΩΝΗ....ΦΩΝΑΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑ...ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ..ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ...ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ...ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ..ΓΕΩΡΓΙΑ Σ`ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ..

ΑΤΖΕΝΤΑ
l Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης...
l Δείτε όλες τις συναυλίες του Αυγούστου  συναυλίες Αυγούστου   καταχώρηση   μουσικός χάρτης  
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Η Γεωργία Βεληβασάκη μιλάει στο 
MusicHeaven

H Γεωργία Βεληβασάκη συζητά με τον Θανάση Γιώγλου στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο MusicHeaven. 

Γεωργία αφού σε καλωσορίσουμε στο MusicHeaven, θα 
ήθελα να μας πεις καταρχάς, ποια είναι τα πρώτα σου 
μουσικά ακούσματα; Υπήρχε οικογενειακή σχέση με τη 
μουσική και το τραγούδι;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη – τόπος με σπουδαία μουσική παράδοση – και στην 
οικογένεια υπήρχαν συγγενείς λυράρηδες, μαντιναδολόγοι και τραγουδιστάδες. Ήταν, 
λοιπόν, αναπόφευκτο να επηρεαστώ και μαζί με την έμφυτη αγάπη μου για τη μουσική, 
φυσικό να ασχοληθώ επαγγελματικά με το τραγούδι. Η ζωή μου ήταν και είναι σύμφυτη 
με τη μουσική.

Σε ποια ηλικία άρχισε η ενασχόλησή σου με το τραγούδι και πότε αποφάσισες ότι θα 
μείνεις τελικά σ’ αυτό; Τι άκουγες περισσότερο όταν ξεκίνησες;  

Παραδοσιακά κρητικά και ρεμπέτικα τραγούδια ήταν τα πρώτα μου ακούσματα. Αργότερα ερωτεύτηκα τις 
μουσικές του Χατζιδάκι, του Λοΐζου αλλά και των Scorpions, του Springsteen, των Pink Floyd. Είχα ένα δίσκο 
του Rod Steward που τον είχα λιώσει να τον ακούω. Συμμετείχα σε σχολικά συγκροτήματα και κατέγραφα τους 
στίχους από τα τραγούδια που αγαπούσα. Στο τέλος της εφηβείας μου τραγούδησα για πρώτη φορά σε μια 
τοπική μουσική σκηνή, συνειδητοποιώντας ότι η μουσική και το τραγούδι ήταν που ήθελα να κάνω στη ζωή 
μου…  

Ποια ήταν τα πρότυπά σου στη μουσική και το τραγούδι; Ποιες φωνές σε επηρέασαν;

Κατά περιόδους μου αρέσουν άλλες φωνές, άλλα τραγούδια. Επηρεάζομαι από οτιδήποτε ακούω και με συγκινεί . 
Θαυμάζω την Janis Joplin για το πάθος της, την Dulce Pontes για την εκπληκτική τεχνική της, τη Lhasa De Sela 
για τη χροιά της φωνής της, τη Σαββίνα Γιαννάτου για τη φωνήεργαλείο, ενώ ανακαλύπτω ξανά την 
εκφραστική απλότητα της Αρλέτας, για παράδειγμα. Στο ξεκίνημά μου προσπαθούσα να «κλέψω» τα στοιχεία 
που εκτιμούσα σε άλλους καλλιτέχνες. Την τεχνική, την έκφραση. Ήθελα να βρω το δικό μου κομμάτι έκφρασης 
στη μουσική. Ο χρόνος, η εμπειρία και η αγάπη γι΄ αυτό που κάνεις είναι αυτά που, εν τέλει, σε διαμορφώνουν.

Στους πρώτους προσωπικούς σου δίσκους «Στου νότου τις φωτιές» το 1996 και λίγο αργότερα το «Κράτα 
γερά» τραγουδάς κυρίως λαϊκά τραγούδια. Τι σημαίνει για σένα το λαϊκό τραγούδι και γιατί δεν συνέχισες 
στο ίδιο ύφος; 

Πολύ ωραία το λες, «κυρίως», αλλά όχι μόνο. Ακόμα και στον πρώτο μου δίσκο υπήρχαν τραγούδια όπως το 
«Αχ πήγε» ή το «Τατουάζ» που ξέφευγαν από τα όρια του «έντεχνο λαϊκού» τραγουδιού. Η μουσική είναι 
αναζήτηση και μάλιστα συνεχής και αέναη. Δεν σταματάει ποτέ. Εφόσον αλλάζουν οι εποχές, οι ανάγκες, ο αέρας 
που αναπνέουμε, αλλάζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Αν έπρεπε σώνει και καλά να μένουμε δογματικά πιστοί σε αυτό που 
έχουμε παραλάβει, δεν θα μιλούσαμε για δυναμική μουσική που εξελίσσεται, αλλά για μουσειακή μουσική που 
εκτίθεται. Άλλωστε εκτός από τα βασικά είδη – όπως είναι το παραδοσιακό, το μπλουζ, το ροκ, η συμφωνική 
μουσική – οι σύγχρονες τάσεις θέλουν το δημιουργό να αντλεί από διαφορετικές δεξαμενές ανάλογα με το 
ταλέντο του, τις καταβολές του και τα ακούσματά του. Η μουσική δεν έχει στεγανά. Έχει ομορφιά και δύναμη.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο τελευταίος σου δίσκος «GaiaAction St» σε συνεργασία με τον Κωστή 
Αθυρίδη. Πες μας δυο λόγια γι’ αυτή την δουλειά.  

Το cd «GaiaAction St» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με τον Κώστα Αθυρίδη, τον οποίο θεωρώ 
πρωτοποριακό τόσο για τις συνθέσεις του όσο και για την άποψή του στις ενορχηστρώσεις και την παραγωγή. 
Στα δώδεκα τραγούδια του cd, έχει, ως επί το πλείστον, γράψει εκείνος τη μουσική κι εγώ τους στίχους, 
συνεργαζόμενοι όμως και εμπλεκόμενοι ο ένας στα «χωράφια» του άλλου. Κάποια από τα τραγούδια αυτά, για 
παράδειγμα, είναι σε μουσικές ιδέες δικές μου και στιχουργικά σε δικές του σκέψεις, ενώ σε τρία από τα 
τραγούδια αυτά συμμετέχει και με τη φωνή του. Εξ ου και το «Gaia» ως το όνομα του δημιουργικού μας 
πυρήνα. Βεβαίως, αυτό δεν αποκλείει και άλλες συνεργασίες, άλλωστε στο cd συμμετέχουν ακόμα με τραγούδια 
τους ο Γιώργος Καζαντζής με τη Φωτεινή Λαμπρίδη, ο Άρης Ζαρακάς και ο Μαρίνος Καρβελάς.

Έχουν καταγραφεί στο ενεργητικό σου συνεργασίες με σημαντικά πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού. Θα 
αναφέρω χαρακτηριστικά τα ονόματα του Δημήτρη Μητροπάνου, του Παντελή Θαλασσινού, του Γιώργου 
Καζαντζή, του Μανώλη Μητσιά. Τι αποκόμισες απ’ αυτές τις συνεργασίες; Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις; 

Είναι αλήθεια ότι είχα την τύχη στο ξεκίνημά μου να συνεργαστώ με πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες και 
δεν υπάρχει μάθημα καλύτερο από το να βλέπεις επί σκηνής το πάθος, το ήθος και τη δύναμη αυτοπροσώπως ή 
να συνδιαλέγεσαι με την χωρίς έπαρση καλλιτεχνική δημιουργία στο πρόσωπο του Γιώργου Καζαντζή   με τον 
οποίο, βέβαια, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε. Ακόμα και η συμμετοχή μου στην τηλεοπτική σειρά «Για μια 
γυναίκα κι ένα αυτοκίνητο» ήταν για μένα μια σπουδαία εμπειρία, αλλά και κάθε φορά που, μέσα από κάποια 
συνεργασία, προκύπτει ένα άξιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Χωρίς αμφιβολία, όμως, η συνεργασία μου με τον συνθέτη  Κώστα Αθυρίδη είναι αυτή που με έχει στιγματίσει, 
αφού όχι μόνο υπήρξε ο πρώτος που πρόσεξε τους στίχους μου και με ώθησε να εξελιχθώ προς αυτήν την 
κατεύθυνση, αλλά με τις ιδιαίτερες συνθέσεις του και τη θεατρική μουσική του προσέγγιση έχει καθορίσει το 
προσωπικό μου κομμάτι στη δισκογραφία.

Υπάρχουν κάποιοι συνθέτες με τους οποίους θα ήθελες να συνεργαστείς στο μέλλον; 

Θαυμάζω τον Σωκράτη Μάλαμα για την αυθεντικότητα και το βάθος των τραγουδιών του, τον Γιάννη 
Παλαμίδα, τον Γιάννη Αγγελάκα για την ανατρεπτικότητά τους, αλλά και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και 
τον Caetano Veloso για την αλήθεια της μουσικής τους. Το να προκύψει, βέβαια, κάποια συνεργασία, δεν είναι 
μόνο αποτέλεσμα επιθυμίας και κοινής αισθητικής αλλά κυρίως αποτέλεσμα συγκυριών. Φυσικά το μέλλον 
εμπεριέχει όλα τα ενδεχόμενα...

Πώς βλέπεις την εικόνα των σημερινών ΜΜΕ; Βοήθησαν τελικά ή έβλαψαν το τραγούδι η ιδιωτική 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο; 

Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανία της μουσικής λειτουργεί συχνά με έναν τρόπο που δεν προβάλλει το καλλιτεχνικά 
άξιο. Πρόκειται περισσότερο για ένα εργοστάσιο απ΄ όπου βγαίνουν τυποποιημένοι «καλλιτέχνες» και αμφιβόλου 
ποιότητος μουσικά προϊόντα. Μιλάω, βέβαια, για ό,τι κυρίως υποστηρίζεται από την ιδιωτική τηλεόραση αλλά 
και από το ραδιόφωνο αφού κι αυτό πολλές φορές ελέγχεται από τη δύναμη των μεγάλων δισκογραφικών 
εταιρειών διαμορφώνοντας συγκεκριμένα playlists. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί που έχουν κάτι καινούριο να 
προτείνουν στο ακροατήριό τους, δυστυχώς, σπανίζουν ολοένα και περισσότερο. Στον αντίποδα το κρατικό 
ραδιόφωνο και η τηλεόραση προσπαθεί, όσο αντέχει, να διατηρεί και να προτείνει κάποια ποιότητα. Βεβαίως, δε 
νομίζω ότι τα ΜΜΕ μπορούν πραγματικά να βλάψουν το τραγούδι. Το τραγούδι υπάρχει, προωθούμενο ή όχι. Αν 
κάποιος ψάχνει βρίσκει και ευτυχώς μέσω διαδικτύου μπορεί κανείς σήμερα να ακούσει μουσικές που 
διαφορετικά δεν θα είχε την ευκαιρία.

Γεωργία, σήμερα όλοι μιλούν για κρίση στο τραγούδι. 
Η δική σου γνώμη ποια είναι; Υπάρχει ελπίδα;

Προσωπικά δεν εντοπίζω την κρίση στο τραγούδι. Κρίση 
στους ανθρώπους ναι, στη ζωή μας  «έτσι τσιμεντωμένη 
καθώς κείται – μετέωρη ίσως – ανάμεσα στους δείκτες 
ενός ρολογιού που μετρά αδυσώπητα μόνο τα “κατ΄ 
επίφασιν”» ναι, στις αξίες όπως αυτές προωθούνται από 
τα ΜΜΕ και ειδικά μέσω εκπομπών που ευτελίζουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ναι. Πότε όμως τα πράγματα 
ήταν τέλεια στον κόσμο; Πάντα υπάρχει κάποια μάχη που 
πρέπει να δοθεί, κάτι που θα χαθεί και κάτι που εντέλει 
θα μας οδηγήσει στην επόμενη μάχη. Την εποχή της 
μετανάστευσης γράφονταν τραγούδια για τη 
μετανάστευση, του ξεριζωμού για τον ξεριζωμό, των 
απαγορεύσεων για τις απαγορεύσεις. Σήμερα γράφουμε 
για τη μοναξιά, την απομυθοποίηση, την ανάγκη να 
αγκαλιάσουμε αυτό που μέχρι χθες θεωρούσαμε ξένο, να 
αντιληφθούμε τη ζωή πέρα από τη στενότητα της δικής 
μας ζωής. Σίγουρα υπάρχουν και σήμερα καλά τραγούδια 
και σπουδαίοι δημιουργοί, αλλά πώς να ακουστούν όταν 
το «airtime» καταναλώνεται αυστηρά σε αυτό που 
πουλάει. Κι αυτό που πουλάει είναι το εύπεπτο, το 
αγοραίο, ή αλλιώς «εμπορικό» έτσι όπως το 
αντιλαμβάνονται και το προωθούν οι μεγάλες εταιρείες. 
Ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν, η δύναμη θα 
μετατοπιστεί αργά ή γρήγορα και σε αυτό θα βοηθήσει 
οπωσδήποτε και το διαδίκτυο. Το «ΜusicΗeaven», για 

παράδειγμα, είναι ένας διαδικτυακός κόμβος που ήδη συνεισφέρει σ΄ αυτήν την αλλαγή.

Ποιες πιστεύεις πως είναι οι αιτίες που οδήγησαν το ελληνικό τραγούδι στα περίπτερα, στα χέρια των 
έγχρωμων πωλητών και στο παράνομο κατέβασμα στο Internet; 

Πρόκειται για μια κατάσταση που παρατηρείται παγκόσμια. Το cd στο περίπτερο προέκυψε από την ανάγκη 
κάποιων καλλιτεχνών να παρακάμψουν τις εταιρείες τους και να καταστήσουν το cd τους ένα προϊόν 
προσεγγίσιμο όσο κι ένα περιοδικό. Αλλά μήπως και ο έντυπος τύπος πρώτος δεν το έκανε αυτό, προκειμένου 
να προσελκύσει αγοραστές; Το «δώρο» πουλάει. Ίσως, βέβαια, και οι δισκογραφικές θα έπρεπε να 
επανεξετάσουν τις τιμές που προτείνουν στα δισκοπωλεία και οι οποίες αναγάγουν τη μουσική σε είδος 
πολυτελείας. Από την άλλη για να γίνει κάτι φτηνό αναγκαστικά θα υποβιβαστεί η ποιότητά του. Στο ίντερνετ, 
για παράδειγμα, μπορείς να βρεις και να «κατεβάσεις» σχεδόν όποιο τραγούδι θέλεις. Τι ποιότητα, όμως, θα 
ακούς από τα ηχεία σου; Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα να ακούσεις και να επιλέξεις τι θα πας 
να αγοράσεις για τη δισκοθήκη σου και τι όχι. Δυστυχώς το τζάμπα αρέσει, αλλά μετατρέπει τον εκάστοτε 
ακροατή σε θύμα μιας συνεχούς έκπτωσης: από το βινύλιο στο cd, από το cd στα mp3 και συνεχίζεται. Αυτός 
που πραγματικά αγαπά τη μουσική, τιμά τον καλλιτέχνη αγοράζοντας τα τραγούδια κι όχι κατεβάζοντάς τα 
παράνομα ή αγοράζοντάς τα αντιγραμμένα.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σου; 

Ένα έμμετρο, μουσικό, φιλοσοφικό παραμύθι για παιδιά που έχω ετοιμάσει σε μουσική Κώστα Αθυρίδη και 
εικονογράφηση της Μαρίας Κοντογιώργου, καινούρια τραγούδια που θα γίνουν, lives, συναυλίες και καλές 
μουσικές στιγμές… 

Γεωργία σ’ ευχαριστούμε πολύ.  

Σας ευχαριστώ κι εγώ για τη φιλοξενία

 

http://www.velivasaki.gr/
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All Around The World 
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Το eΠεριοδικό του MusicHeaven 
αποτελείται από δημοσιεύσεις που 
στέλνουν εθελοντικά τα μέλη της 
μουσικής μας κοινότητας. Ως εκ 
τούτου, πρόκειται για ένα 
ανεξάρτητο, πολυφωνικό και υγιές 
μουσικό ηλεκτρονικό περιοδικό, που 
προσπαθεί να ασχοληθεί με όσα δε 
μας προσφέρουν τα σύγχρονα media.

Αν θέλετε να προσφέρετε κι εσείς στην 
προσπάθεια, στείλτε μια δημοσίευση.

Έχετε απορίες; Ελάτε στις Συχνές
Ερωτήσεις

One Republic 
(+bonus video)
του μέλους 220493 

Ouzo the band
του μέλους ouzotheband 

Φανέλα Ριγέ
του μέλους konvoulis 

Συνέντευξη Jorge
του μέλους philippossm 

Οι Τροβαδούροι
του μέλους  jorge 

Violet
του μέλους  jorge 

Για να αξιολογήσετε τη δημοσίευση πρέπει να 
είστε μέλος του MusicHeaven.

Μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε

Τρέχουσα αξιολόγηση : 

Αξιολογήστε τη δημοσίευση!

 Κακήnmlkj

 Αδιάφορηnmlkj

 Μέτριαnmlkj

 Καλήnmlkj

 Πολύ Καλήnmlkj

Αξιολογήστε τηΑξιολογήστε τη

Σχόλια (2)

Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να είστε μέλος του MusicHeaven.
Μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε

Αφήστε σχόλιοΑφήστε σχόλιο

kwstasagas
27.05.2009, ώρα 14:11:41

Ωωωω, πολύ ωραία έκπληξη η συνέντευξη της συμπαθέστατης Γεωργίας Βεληβασάκη στο περιοδικό του ΜΗ !!! Την πορεία της την παρακολουθώ 
εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν από τα μέσα των 90ς, όταν με το μουσικό γκρουπάκι της "ΟΙΣΤΡΗΛΑΤΕΣ" έδινε συναυλίες σε μικρές μουσικές 
σκηνές της Αθήνας και όχι μονο [τα μέλη του γκρουπ που θυμάμαι ήταν ο Νίκος Ρογκάκος στο μπουζούκι και στο μαντολίνο και ο Νίκος 
Κατριτζιδάκης με τα φλάουτά του και τις γλυκύτατες φλογέρες του]. Η περίοδός της με τους "Οιστρηλάτες" ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, η 
καλύτερή της. Επίσης, σε εκείνη την περίοδο κυκλοφόρησε το δισκογραφικό ντεμπούτο της "ΣΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΗΣ ΦΩΤΙΕΣ", κατ' εμέ ο καλύτερος 
δίσκος της [αν το βρείτε, σάς προτείνω να το ακούσετε, αν και νομίζω ότι το εν λόγω cd έχει γίνει πλέον συλλεκτικό]. Λίγο πιο μετά 
κυκλοφόρησε το συμπαθέστατο και δροσερό "ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΑ", ηχογραφημένο στη Θεσσαλονίκη, με συντελεστές ως επί το πλείστον Σαλονικιούς 
μουσικούς και στιχουργούς [έχω την εντύπωση ότι η τρίτη κατά σειρά φωτογραφία, με τον Καζαντζή, τον Αθυρίδη και άλλους και τη Γεωργία με 
το πολύ γλυκό χαμόγελό της, έχει τραβηχτεί κατά την ηχογράφηση του "Κράτα Γερά"] .......... 

irodotos77
27.05.2009, ώρα 15:04:31

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ...ΦΩΝΗ....ΦΩΝΑΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑ...ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ..ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ...ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ...ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ..ΓΕΩΡΓΙΑ Σ`ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ..

ΑΤΖΕΝΤΑ
l Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης...
l Δείτε όλες τις συναυλίες του Αυγούστου  συναυλίες Αυγούστου   καταχώρηση   μουσικός χάρτης  

προφίλ
επικοινωνία
διαφήμιση

313 μουσικόφιλοι online     71.504 μέλη

radio MusicHeaven  

ακούστε  ζωντανά

στο μικρόφωνο
ale3androslol

πρόγραμμα
γίνε παραγωγός
άλλοι σταθμοί

μέλος      κωδικός       εγγραφή; σύνδεση
 αναζήτηση

αρχική eπεριοδικό forum αγγελίες blogs videos παρτιτούρες radio διαγωνισμοί photos κουίζ chat music pages extra
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