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Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ είναι το σημαντικότερο 
πολιτιστικό γεγονός εκτός των ελληνικών συνόρων

«Ένα σηµαντικό έργο κουβαλάει µια χώρα, 
όχι απλώς µια καριέρα… Μια χώρα 
που µιλάει µέσω της µουσικής 
και επικοινωνεί µε όλο τον κόσµο»

Τ ον Βασίλη Λέκκα τον γνωρίσαµε 
από κοντά το 2015 στην πρώτη 
µεγάλη συναυλία που έγινε στο 
City Recital Hall, στο πλαίσιο του 

Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ. Ήταν ο ερ-
µηνευτής στο εµβληµατικό «Άξιον Εστί» 
του Μίκη Θεοδωράκη, µια συναυλία που 
άφησε εποχή, που την αγκάλιασε ο κό-
σµος και που απέσπασε τις πιο θερµές 
κριτικές. Η πρωτοβουλία αυτή της Ελλη-
νικής Ορθόδοξης Κοινότητας δηµιούρ-
γησε µια µοναδική παράδοση που συ-
νεχίζεται µέχρι σήµερα. Ποτέ άλλοτε δεν 
είχαν παρουσιαστεί τόσο φιλόδοξες πα-
ραγωγές, τόσο σηµαντικά έργα µεγάλων 
Ελλήνων συνθετών µε Αυστραλούς και 
Ελληνοαυστραλούς καλλιτέχνες στους 
Αντίποδες. Η ανταπόκριση του κόσµου 
ήταν εντυπωσιακή. Σε όλες τις συναυλί-
ες που ακολούθησαν τα επόµενα χρόνια 
και σηµατοδοτούσαν το κλείσιµο του φε-
στιβάλ, η αίθουσα του City Recital Hall 
φιλοξένησε πάνω από 1,000 φίλους της 
καλής ελληνικής µουσικής που είχαν την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε απαι-
τητικά έργα και κύκλους τραγουδιών 
του Μάνου Χατζιδάκι και του Σταύρου 
Ξαρχάκου ερµηνευµένα από σπουδαί-
ους Έλληνες τραγουδιστές, συµφωνική 
ορχήστρα και την «υπογραφή» του κατα-
ξιωµένου Έλληνοαυστραλού διευθυντή 
ορχήστρας Τζορτζ Έλλις. Φέτος είναι η 
σειρά ενός ακόµη µεγάλου Έλληνα συν-
θέτη, του Γιάννη Μαρκόπουλου και του 
έργου του «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι» 
πάνω σε ποίηση του ∆ιονυσίου Σολω-
µού. Με αυτή την αφορµή µιλήσαµε µε 
τον Βασίλη Λέκκα που µας επιβεβαίωσε 
αυτό που όλοι αντιλαµβανόµαστε πλέ-

ον καθαρά. Πως το Ελληνικό Φεστιβάλ 
Σίδνεϊ έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της 
ελληνικής παροικίας του Σίδνεϊ, έχει 
αποκτήσει διεθνές κύρος και θεωρείται 
πλέον από όλους τους σηµαντικούς καλ-
λιτέχνες το σηµαντικότερο πολιτισµικό 
γεγονός του Ελληνισµού της ∆ιασποράς. 
Όπως µας είπε ο Βασίλης Λέκκας «Υπάρ-
χουν και άλλα φεστιβάλ υψηλών προδι-
αγραφών στην Ευρώπη ή την Αµερική 
που διοργανώνει ο ελληνισµός της ∆ια-
σποράς, αλλά φεστιβάλ µε τόσο µεγάλο 
αριθµό εκδηλώσεων και την δυνατότητα 
να αναλαµβάνει το ρίσκο να παρουσιά-
σει ολοκληρωµένα έργα µε συµφωνική 
ορχήστρα και µάλιστα µε ντόπιους ερµη-
νευτές δεν υπάρχει άλλο. Είναι µεγάλη 
τιµή και µεγάλη ευθύνη για ένα καλλιτέ-
χνη να συµµετέχει µια τέτοια συναυλία». 
Ο Βασίλης Λέκκας τονίζει ιδιαιτέρως και 
την µεγάλη σηµασία που έχει η επιλογή 
των έργων που παρουσιάζονται: «Έργα 
όπως το «Άξιον Εστί» ή οι «Ελεύθεροι 
Πολιορκηµένοι» είναι ιδιαίτερα απαιτη-
τικά. Απαιτούν µεγάλες συµφωνικές ορ-
χήστρες, χορωδία, ερµηνευτές, αφηγη-
τές… Είναι ολοκληρωµένα καλλιτεχνικά 
έργα που µας φέρνουν σε επαφή µε τη 
µεγάλη ποίηση και χρειάζονται ιδιαίτερη 
προετοιµασία. Είναι έργα που έχουν την 
καταγωγή τους στην ρίζα της ταυτότητας 
µας και συµπυκνώνουν την ουσία του 
ελληνικού πολιτισµού. Αυτή η µουσική 
που έχει τόσο ελληνική ταυτότητα είναι 
και η πιο παγκόσµια. Όταν το συνειδητο-
ποιούµε και ρίχνουµε βαθιές άγκυρες σε 
αυτό το στοιχείο και το αναγνωρίσουµε 
µπαίνουµε σε ένα πλαίσιο ταυτότητας. Ο 
σηµαντικός µουσικός γνωρίζει από που 

πρέπει να κρατηθεί. Η γενιά µου έχει 
πολλά πατήµατα, αυτό είναι το βασικό 
της πλεονέκτηµα. Ένα σηµαντικό έργο 
κουβαλάει µια χώρα, όχι απλώς µια κα-
ριέρα… Μια χώρα που µιλάει µέσω της 
µουσικής και επικοινωνεί µε όλο τον κό-
σµο».
Ο Βασίλης Λέκκας έχει ερµηνεύσει µερι-
κά από τα σηµαντικότερα έργα της σύγ-
χρονης ελληνικής µουσικής. Το «Άξιον 
Εστί», τις «Μπαλάντες της Οδού Αθη-
νάς», την «Εποχή της Μελισσάνθης»… 
Κάποια από τα έργα αυτά έχουν ταυτιστεί 
µε τις φωνές πολύ µεγάλων ερµηνευτών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, µια σειρά 
από έργα και κύκλους τραγουδιών του 
Γιάννης Μαρκόπουλου που έχουν ταυ-
τιστεί µε την φωνή του Νίκου Ξυλούρη. 
«Τα έργα αυτά», µας λέει ο Βασίλης Λέκ-
κας είναι «κλειδωµένα. ∆εν έρχεσαι να 
προσθέσεις κάτι. Η δικιά µου γενιά, η δι-
κιά µου περίπτωση, βασίζεται στην ίδια 
ανησυχία… ∆εν είναι ευκολία για µένα 
να τραγουδήσω ένα γνωστό τραγούδι 
αλλά µεγαλύτερη ευθύνη. ∆εν πρέπει να 
βασιστείς στη φήµη του έργου. Πρέπει να 
κουβαλήσεις µόνος σου όλο αυτό το νόη-

µα. Η µουσική είναι µια γλώσσα που µας 
κυβερνάει εσωτερικά».
Από την τελευταία φορά που τον συνα-
ντήσαµε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυ-
λάκι. Ηχογράφησε ένα δίσκο µε την συν-
θέτρια Βάσω Αλαγιάννη, ένα αφιέρωµα 
στον Στέλιο Καζαντζίδη, ερµήνευσε το 
τραγούδι ∆ρόµοι στο Φως σε στίχους της 
Μαρίας Παπαδάκη  και µουσική του Πα-
ναγιώτη Στεργίου, έκανε τον δίσκο Φιλµ 
Νουάρ, συµµετείχε σε παρουσιάσεις και 
πλήθος συναυλιών, ετοιµάζει ένα δίσκο 
µε δηµοτικά τραγούδια και θα τραγουδή-
σει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο 
µεγάλο αφιέρωµα για τον Μίκη Θεοδω-
ράκη. Για την εµπειρία του από το Ελλη-
νικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ µας λέει:
Αυτό που γίνεται εδώ είναι πολύ σοβαρή 
δουλειά. Η ιδέα να γίνουν τόσο σηµαντι-
κά έργα, αφορά και άλλους ανθρώπους, 
όχι µόνο τους Έλληνες. Αποφασίσαµε να 
παρουσιάσουµε ένα έργο αντάξιο του φε-
στιβάλ. Έτσι ήρθαµε σε επαφή µε τον συν-
θέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Το γεγονός 
ότι θα εκτελεστεί τόσο απαιτητικό έργο, 
µε τέτοιους συντελεστές και τον Τζορτζ 
Έλλις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαι-
τεί πολύ δουλειά από όλους. ∆εν έχω 
όµως άγχος γιατί η συνεργασία µας και 
την προηγούµενη φορά ήταν εξαιρετική. 
Είναι πολύ µεγάλη τύχη να τραγουδήσεις 
για ένα τόσο σηµαντικό φεστιβάλ. Έχω 
µεγάλη εµπιστοσύνη στον Τζορτζ Έλλις, 
ένα άνθρωπο µε λατρεία για την ελληνι-
κή µουσική. Καµιά φορά οι προϋποθέ-
σεις για να γίνουν αυτά τα έργα είναι κα-
λύτερες εκτός Ελλάδας. Τέτοιες µεγάλες 
παραγωγές είναι δύσκολο να τις υποστη-
ρίξει κάποιος. Η ιστορία µε το φεστιβάλ 
που φέτος κλείνει τα 36 χρόνια δεν είναι 
µια απλή υπόθεση. Πες µου εσύ µε βάση 
τα ελληνικά δεδοµένα αν υπάρχει φεστι-
βάλ µε τέτοια ιστορία εκτός Ελλάδος που 
κάθε χρονιά γίνεται και καλύτερο… Εδώ 
υπάρχει ένας θεσµός ακλόνητος που εξά-
γει τις ιδέες του… Αυτό για κάθε καλλι-
τέχνη είναι πρόκληση για να δώσει τον 
καλύτερο του εαυτό…»
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