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17ου αιώνα. Αυτή η επιλεκτική όµως έρευνα ως 
αλήθεια µεροληπτεί. Ουδόλως ανταποκρίνεται 
στην πραγµατικότητα. Ακόµα και ο Θεός µπορεί 
να παραµένει παντελώς άγνωστος, να µην έχει 
απήχηση σε εκείνους που δεν στρέφουν το βλέµ-
µα να τον συναντήσουν. Όταν κάποιοι επιλέγουν 
να λατρεύουν τις θεότητες, σηµαίνει πως ο Θεός 
δεν υπάρχει; Ποτέ στην ιστορία η αλήθεια δεν 
έλαµψε, επειδή υπερτερούσε αριθµητικά. Φτάνει 
ένας µόνο, για να την αναδείξει. Αυτό το δίδα-
ξε Εκείνος που περπάτησε στη Γαλιλαία, 2000 
χρόνια πριν. Τη δύναµη της αλήθειας που µπο-
ρεί µια ψυχή να µαρτυρήσει. Αρκεί να αγαπά.

3.  Ο δηµιουργός Βασίλης Τσαµπρόπουλος 
πώς βιώνει τη σηµερινή κατάσταση στην 
πατρίδα µας;

Ο άνθρωπος µε τον ∆ηµιουργό είναι ένα, όπως 
ένα είναι το Bashar στη γλώσσα της Βίβλου, 
το σώµα δηλαδή µε την ψυχή. Στον άνθρωπο 
του πνεύµατος, κάθε τι που τον περιβάλλει εί-
ναι ένα ερέθισµα, που τον προκαλεί κυρίως να 
αντιδράσει, να σκεφτεί, να συνθέσει. Μα πάνω 
από όλα, να βιώσει, να νιώσει, να συναισθαν-
θεί βαθιά κάθε τι που τον θλίβει, τον προβλη-
µατίζει, και να το µεταλλάξει, να το µετατρέψει. 
Αυτή η ικανότητα της µεταστροφής της όποιας 
δυσάρεστης και κακής  κατάστασης σε κάτι δη-
µιουργικό, σε έργο και όχι σε αδράνεια, είναι 
κοµµάτι της θεϊκής παρουσίας στο είναι κάθε 
ανθρώπινου όντος. Η άγνοια, λέει ο Σωκράτης, 
είναι η παρουσία του κακού. Αν κάτι µε ενοχλεί 
στην Ελλάδα του 2018, είναι το γεγονός πως η 
άγνοια, µε τη µορφή του µη ενδιαφέροντος για 
τα σηµαινόµενα, κάνει τους πάντες συνένοχους 
στην διαρκή έκπτωση των ιδεών.

4.  Αναφέρετε τρία κλασικά έργα που θεω-
ρείτε κορυφαία και εξηγείστε µας γιατί;

Είναι δύσκολο να διαλέξω τα τρία έργα που τα 

θεωρώ τα καλύτερα, τα πιο σηµαντικά. Θα ήταν 
ιδιοτελής και αυτάρεσκη διαδικασία, που θα 
αποδοµούσε το µυστήριο της γέννησης πολλών 
αριστουργηµάτων της µουσικής, µέσα από το 
µόχθο και τον αγώνα των δηµιουργών τους να 
τα φέρουν στη ζωή. Θα προτιµούσα να αναφέ-
ρω αγαπηµένους µου συνθέτες, όχι συγκαταλέ-
γοντάς τους σε µια λίστα αξιολόγησης, ως προς 
την αξία τους, µα να τους προσεγγίσω σε σχέση 
µε τον βαθµό οικειότητας που νιώθω, ως ψυχή, 
µαζί τους. Αγαπώ το Μπετόβεν για το απίστευτο 
πνεύµα του, τη δύναµή του και τον ηρωισµό του 
να σταθεί αντιµέτωπος στους ανθρώπους, µα και 
στο Θεό. Έχασε την ακοή του, το σηµαντικότερο 
αισθητήριο όργανο του µουσικού. ∆εν στάθηκε 

όµως εµπόδιο, ώστε να µεγαλουργήσει. Αναζη-
τούσε Μεσσία, ήρωα να αγαπήσει. Αγάπησε τον 
Ναπολέοντα, µα του έλειπε ο Θεός, Εκείνον γύ-
ρευε. Αγαπώ το Μπαχ, τον πατέρα της µουσικής, 
εκείνον που ταίριαξε το θρησκευτικό συναίσθη-
µα µε το κοσµικό. Εκείνον που έκανε πολυφω-
νία κάθε ανάγκη της πολυδιάστατης ψυχής για 
έκφραση. Εκείνον που έκανε το “καλώς συγκε-
ρασµένο κλειδοκύµβαλο” να ηχήσει, χωρίς πε-
ριορισµούς τονικού κέντρου. Αγαπώ τον Σοπέν, 
επειδή αγάπησε, επειδή υπήρξε ευγενής και 
ευάλωτος, ασθενική φύση, γύρευε προστασία. 
Είναι ο ποιητής του πιάνου. Όλη η ηχητική πα-
λέτα των χρωµάτων της µουσικότητας αναδύεται 
από την µουσική του. Θα µπορούσα να αναφέρω 
πολλούς δηµιουργούς που αγαπώ γι’ αυτό που 
πραγµατικά τόλµησαν, δίχως φόβο, να είναι.

5.  Είστε θρησκευόµενος και, εάν ναι, πόσο 
σας βοηθά στη δηµιουργία σας;

Αγαπώ τον Θεό. Ναι, Τον αγαπώ. Είµαι δοµικά  
ελκόµενος προς Εκείνον. Ως υπαρκτική οντότη-
τα, αισθάνοµαι µελωδικά ένθεος και στο πρό-
σωπο του Χριστού αναγνωρίζω τον µεγαλύτερο 
ποιητή όλων των αιώνων. Εκείνον που αγάπη-

σε, ως άνθρωπος στη γη, τον άνθρωπο, όσο και 
το Θεό. Εκείνον που επιθύµησε για την ανθρω-
πότητα να ταυτιστεί και να αγαπήσει τον Θεό Πα-
τέρα και δηµιουργό, όπως Εκείνος. Εκείνον που 
µεταρσιώνει την έννοια της αγάπης από συναι-
σθηµατική έκφραση σε ουσιαστική πράξη επι-
θυµίας του καλού για τον πλησίον. ∆εν ορίζεται 
η έννοια της  θρησκευτικότητας, ως δέσµευση 
ενώπιον του Θεού, όταν υπερχειλίζει αγαθότητας 
και υπέρµετρου κάλλους, ως ο ποιητής παντός 
αιτίου. Είναι εγγενής ανακλαστική έλξη, όπως η 
µουσικότητα γεννιέται από µόνη της, µέσα από 
µια υπέροχη µελωδία. ∆εν θα µπορούσε ποτέ να 
κρυφτεί.

6.   Μιλήστε µας για τη συνεργασία σας µε 
την κορυφαία Ελληνίδα υµνωδό και ερ-
µηνεύτρια της δηµοτικής παράδοσης, µε 
σκοπό να ενώσετε τον κόσµο της Ανατο-
λής και της ∆ύσης.

Η Νεκταρία Καραντζή είναι µια ιδιαίτερη και µο-
ναδική περίπτωση Ελληνίδας καλλιτέχνιδας που 
συγκεντρώνει πολλές µουσικές, µα και σπάνιες 
ανθρώπινες αρετές ως παρουσία, ώστε να ηχεί 
µελωδικά ως προσωπικότητα, πριν ακούσει κα-
νείς την υπέροχη φωνή της. Αυτή η προήχηση, 
πάντα αποτελεί χαρακτηριστικό των σηµαντικών 
προσωπικοτήτων. Ήθος, ευθύτητα λόγου και 
ανυπόκριτη ειλικρίνεια χαρακτηρίζουν την συ-
µπεριφορά της, κάνοντάς την ιδιαίτερα ξεχωρι-
στή ως ύπαρξη. Η φωνή της είναι ιδιαίτερη, µια 
σχολή δική της, λιτή ως έκφραση µα αφοπλιστι-
κά διεισδυτική ως άκουσµα, γιατί υποστηρίζεται 
από µια ψυχή που την διακρίνουν οι ίδιες απο-
χρώσεις. Η µουσική συνεργασία µας αποτελεί 
πάντα χαρά και εφαλτήριο έµπνευσης για µένα, 
ώστε να µπορώ να παντρεύω µουσικά τον κόσµο 
της ∆ύσης µε τον µυστηριακό κόσµο της Ανατο-
λής και του αρχέγονου βυζαντινού µέλους.

7.  Είναι στα µελλοντικά σχέδιά σας η καλ-
λιτεχνική σας παρουσία στην Αυστραλία;

Ελπίζω πως ναι. Σύντοµα, πιστεύω, θα υπάρξει 
ο τρόπος, για να βρεθώ κοντά σας. Στο παρελ-
θόν, αρκετές φορές, προέκυψαν καλλιτεχνικές 
προτάσεις για συναυλίες σε διάφορες πόλεις της 
Αυστραλίας, όπως και στην όπερα του Σίδνεϋ, 
µε την Συµφωνική Ορχήστρα, αλλά, για ποικί-
λους λόγους, δεν πραγµατοποιήθηκαν. Ο σηµα-
ντικότερος λόγος είναι ο σωστός συντονισµός 
και η κατάλληλη χρονική περίοδος. 

8. Τι µήνυµα απευθύνετε στην Ελληνική 
οµογένεια;

Η οµογένεια πάντα αποτελεί το εξιδανικευµένο 
κοµµάτι του Ελληνισµού. Την Ελλάδα εκείνη 
που αρνείται να φθαρεί, να συνθηκολογήσει, να 
εκπέσει, να ηττηθεί. Γι’ αυτό το λόγο, η καρδιά 
της οµογένειας επαναφέρει τους παλµούς της 
Ελληνικής ταυτότητας εκεί που πρέπει να χτυ-
πούν, ώστε να κρατηθεί ως έννοια ζωντανή, ακ-
µαία να ποιεί το καλό, έχοντας την αστείρευτη 
προσδοκία και πεποίθηση πως, όσο υπάρχει η 
εξιδανικευµένη αγάπη, ως αδήριτη έκφραση της 
ψυχής, όλα µπορούν να αλλάξουν, ακόµα και αν 
φαίνεται αδύνατο. Η ποιητική ψυχή είναι εκεί-
νη που δύναται να αγαπά και, όταν δύναται να 
αγαπά, τότε δυναµώνει. Η δυνατή ψυχή ελευθε-
ρώνει υπαρκτικά τον άνθρωπο, τον κάνει ικανό 
να αναζητήσει το Θεό, να επαναφέρει τη σχέση 
µαζί Του. Μέσα από αυτή την επαναφορά, ο άν-
θρωπος ξαναγεννιέται. Είθε η Ελλάδα να ανα-
γεννηθεί, από εκείνους που τολµούν ακόµα να 
αγαπούν. Είθε η οµογένεια να φέρει αυτή την 
αγάπη πίσω.

O Βασίλης Τσαµπρόπουλος σε συναυλία του.




