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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ: 
«Η µη στήριξη του πολιτισµού µας 
είναι ένα άλλο είδος κατοχής!»

Σ
την εποχή της οικονοµικής κρίσης που κά-
ποιοι σθεναρά κάνουν λόγο για αποσάρθρω-
ση του κοινωνικού και πολιτιστικού «ιστού» 
της χώρας, σηµαντικές καλλιτεχνικές δράσεις 

έρχονται να τους διαψεύσουν. Τί είναι όµως τελικά 
αυτό που τροφοδοτεί έναν καλλιτέχνη µε τη δύνα-
µη της δηµιουργίας σε κάθε δύσκολη περίσταση; Με 
ποιό ισχυρό επιχείρηµα µπορεί κάποιος να αποτρέ-
ψει έναν άνθρωπο της τέχνης από την ενασχόλησή 
του µε την πολιτική; Τα ερωτήµατα αυτά θέσαµε στον 
Βασίλη Λέκκα.  Ο πολιτικοποιηµένος και πάντα ανή-
συχος ερµηνευτής των µεγάλων επιτυχιών, µας µίλη-
σε για τα πρώτα του βήµατα στο χώρο της µουσικής, 
για την επιθυµία του να ασχοληθεί µε την πολιτική, 
για την Ελλάδα της κρίσης αλλά και τα επόµενα σχέ-
διά του στο χώρο της τέχνης. 

 Ο Βασίλης Λέκκας έκανε για πρώτη φορά την εµ-
φάνισή του στον µουσικό χώρο ερµηνεύοντας το 1980 το 
έργο του Μάνου Χατζηδάκι «Η εποχή της Μελισσάνθης». 
Αυτό ήταν και το εφαλτήριο για µία µακροχρόνια και πολύ 
παραγωγική συνεργασία µε τον µεγάλο συνθέτη, που απέ-
φερε οκτώ δίσκους, πολλές συναυλίες στην Ελλάδα, στην 
Ευρώπη και στην Κύπρο καθώς και δεκάδες θεατρικές πα-
ραστάσεις. Είναι γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της µουσι-
κής του πορείας, ο Βασίλης Λέκκας ακολούθησε σταθερά 
βήµατα µε πολύ προσεκτικά επιλεγµένες συνεργασίες.

Ερ. Πώς γεννήθηκε αυτή η αγάπη για το τραγούδι και 
για τη µουσική γενικότερα; Ήταν έµφυτη ή υπήρχε το 
ανάλογο ερέθισµα από το οικογενειακό περιβάλλον;
Β.Λ.: Γεννήθηκα στο Άνω Μητρούσι Σερρών, παιδί µιας 
οικογένειας που είχε στο πετσί της τον ξεριζωµό της προ-
σφυγιάς από την ανατολική Θράκη. Οι µνήµες των δικών 
µου ανθρώπων, αναβίωναν µέσα από τα τραγούδια τους 
για τις λύπες και τις χαρές τους και αυτές ήταν που κατά 
κάποιο τρόπο «έχτισαν» τα πρώτα µου συναισθήµατα για 
το ρόλο που θα είχε στη συνέχεια η µουσική και το τρα-
γούδι στη ζωή µου. ∆εν χρειάστηκε τίποτε παραπάνω για 
να ενθαρρυνθώ, να το ακολουθήσω και να βρεθώ µέσα 
στο «πεντάγραµµο». ∆εν υπήρχε εποµένως κάποιος από 
το οικογενειακό µου περιβάλλον που να είναι µουσικός. 
Θυµάµαι όµως έντονα ότι στο χωριό µου, άκουγα µουσική 
στα πανηγύρια. Υπήρχε ένα µοναδικό jukebox και προ-
σπαθούσα να βρω κανένα φραγκάκι από τους γέροντες ή 
από τους γονείς µου για να πάω να το ρίξω και να ακούσω 
κάποιο τραγούδι και να το µάθω. Έτσι απέκτησα ένα πολύ 

Στις 17 Απριλίου η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Σύδνεϋ και Ν.Ν.Ο. έχει προ-
γραµµατίσει µία µεγάλη συναυλία στο City Recital Hall του Σύδνεϋ όπου ο κα-
ταξιωµένος καλλιτέχνης θα ερµηνεύσει στο οµογενειακό κοινό, το «Άξιον Εστί» 
του µεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Πρόκειται µία εκδήλωση αφιερωµένη στα 90 
χρόνια από τη γέννηση του µεγάλου συνθέτη. Μία εκδήλωση από τις πολλές 
που ακούραστα διοργανώνουν οι Έλληνες εκτός συνόρων στην προσπάθειά 
τους να διατηρήσουν τα ήθη, τα έθιµα και τον πολιτισµό µας.


