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Προσπαθώ 
να αφήσω 
έναν κόσμο 
καλύτερο
Ο Αντρέα Μποτσέλι μιλάει στην «Κ»

«Ο καθένας γεννιέται με ένα ταλέντο, ένα χάρισμα, τον καρπό ενός σχεδίου του ουρανού. Εξαρτόται από τη συνείδησή μας 
να το καλλιεργήσουμε και να το τιμήσουμε ή αντίστροφα να το διασκορπίσουμε», πιστεύει ο Αντρέα Μποτσέλι.

Εχω χην Ελλάδα 
στην καρδιά μου

- nebs νιώθετε που ήρ
θατε ξανά στην Ελλάδα;
- Είμαι πολύ χαρούμενος. 
Εχω πολλούς φίλους εδώ 
και, για πολλούς λόγους, 
νιώθω σαν στο σπίτι μου.
Η συγγένεια μας είναι 
στενή και έχει γεωγραφι
κή, ιστορική και κυρίως 
πολιτισμική φύση. Η Ιτα
λία, χωρίς την τεράστια 
πολιτιστική κληρονομιά 
του έθνους σας, που είναι 
το λίκνο του δυτικού πο
λιτισμού, δεν θα ήταν
π ίδια. Αυτή η ενσυναί- 
σθηση είναι κάτι βαθύ και 
χειροπιαστό και το νιώθω 
με δέος, ακόμη και στις 
συναυλίες μου.

- nebs ττροέκυψε η πρό
σκληση να κλείσετε το 
Sani Festival και η απο
δοχή ms;
- To Sani Festival αντιπρο
σωπεύει έναν πολυπο- 
λιτιστικό θεσμό, καταξι
ωμένο και σημαντικό σε 
διεθνές επίπεδο. Θεωρώ 
μεγάλη τιμή και προνό
μιο να είμαι μέρος αυτού 
του προγράμματος και να 
κλείσω τις γιορτές για τα 
τριάντα χρόνια του φε
στιβάλ. Οταν ήρθε η πρό
σκληση, την αποδέχτηκα 
με μεγάλο ενθουσιασμό. 
Επίσης νιατί, επαναλαμβά
νω, κουβαλάω την Ελλάδα 
στην καρδιά μου.

Συνέντευξη στην ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΓΡΑ

«Αν ο Θεός τραγουδούσε, nebs θα 
έμοιαζε η φωνή του;» Αυτή η 
ερώτηση του Γιώργου Μουστά
κα, καλλιτεχνικού διευθυντή του 
Sani Festival, σήμανε την έναρ
ξη ms συναυλίαΞ του Αντρέα 
Μποτσέλι στο Sani Resort το 
βράδυ του προηγούμενου Σαβ
βάτου, με την οποία το φεστι
βάλ έκλεισε tous εορτασμούβ 
30 χρόνων καλλιτεχντκήε ύπαρ- 
ξηε. Βιολιά, βιόλεε, βιολοντσέλα, 
κοντραμπάσα, φλάουτα, όμποε, 
τρομπέτε5, τρομπόνια, ένα πιάνο 
και μία άρπα, μεταξύ των άλλων 
οργάνων ms Kpamais Ορχή- 
στραβ Θεσσαλονίκη, ήταν ήδη 
στη θέση tous όσο ο κ. Μουστά- 
i<as απευθυνόταν στουβ περίπου 
2.000 Θεατέ5, στη σκηνή, μπρο
στά από τον φωτισμένο Πύργο 
ms E0vns, στον λόφο όπου θε
ωρείται από ιστορικού3 ότι βρι
σκόταν η αρχαία Σάνη.

Και μετά, ο Αντρέα Μποτσέ
λι τραγούδησε. Τραγούδησε και 
δεν ακουγόταν τίποτε άλλο, κα- 
νέναε ipi0upos, καμία ομιλία, 
ούτε καν το θρόισμα των φύλ
λων σε ένα βράδυ καλοκαιρινήβ, 
υγρή5 dnvoias, τίποτα πέρα από 
τη μουσική ms ορχήστραβ και 
τη φωνή που η Σελίν Ντιόν πρώ
τη παρομοίασε με του Θεού, αν 
ΕκείνοΞ τραγουδούσε, και που 
το Σάββατο αντιληφθήκαμε όλοι 
το γιατί. Η συναυλία, η οποία δι
άρκεσε μιάμιση ώρα χωρώ διά
λειμμα και στην οποία, πέραν 
ms Κρ arums Ορχήστραε Θεσ- 
σαλονίκηβ με εξάρχοντα βιολι
στή τον Αντώνη Σουσάμογλου, 
συμμετείχαν οι υψίφωνε3 Χρι
στίνα Πασαρόιου και Αλίκη Χρυ- 
σοχού, η καλλιτέχνη Αθηνά Αν- 
δρεάδη, ο φλαουτίσταβ Αντρέα 
Γκριμινέλι, η χορεύτρια Αντζέλι- 
κα Γκισμοντό και ο διευθυντήβ 
ms ορχήστρα5, ο μαέστροβ Κάρ- 
λο Μπερνίνι, ο onoios περιοδεύ
ει μαζί με τον Αντρέα Μποτσέ
λι εδώ και δεκαετίεβ, έκλεισε 
με την άρια «Nessun Dorma» 
από την όπερα «Τουραντότ» 
του Τζάκομο Πουτσίνι. Κοίτα
ξα δίπλα μου τη ΙΟχρονη ανι

ψιό μου που παρακολουθούσε 
τη σκηνή αποσβολωμένη - δεν 
ήταν η μόνη. Το κοινό έμοια
ζε υπνωτισμένο από το μεγα
λείο ms φωνήβ του Μποτσέ
λι, «ξυπνώνταβ» σύσσωμο λίγο 
πριν από το 3ο λεπτό ms άριαε, 
όταν ο τενόροβ ολοκλήρωνε το 
τρίτο «Vincero», ξεσπώνταΞ σε 
εκκωφαντικά χειροκροτήματα. 
Ο Μποτσέλι έσκυψε το κεφάλι 
και, στο άκουσμα ms δums του 
«viicns», χαμογέλασε πλατιά. Κι 
εγώ συνειδητοποίησα ncos εκεί, 
στον λόφο του Sani Resort, όπου 
έχω περάσει τόσα καλοκαίρια 
ms ζωή3 μου, ακούγονταβ τώ
ρα τη θεϊκή φωνή του Αντρέα 
Μποτσέλι σε μία από us πιο συ- 
γκλονιστικέΞ άριεε που έχουν 
γραφτεί, τα μάτια μου είχαν γε
μίσει δάκρυα... γεμάτα μουσική.

«Κάθε φορά που κάνω μουσι
κή, ελπίζω να μπαίνω avis καρ- 
διέε όσων με ακοήν και να tous 
μεταφέρω θετικά συναισθή
ματα», δήλωσε ο Αντρέα Μπο
τσέλι στην «Κ» λίγε3 capes πριν 
από την έναρξη ms συναυλί- 
as. «Οταν αυτό συμβεί, είμαι χα- 
ρούμενοε γιατί έχω επιτύχει τον 
στόχο μου», συμπλήρωσε. Την 
τελευταία φορά που ο Αντρέα 
Μποτσέλι τραγούδησε στην Ελ
λάδα, συγκεκριμένα στο Ηρώ- 
δειο τον Ιούνιο του 2019, ο κό- 
σμοε ήταν διαφορετικό5.0 ίδιοε 
μίλησε στην «Κ» για την πανδη
μία, εξαιτία5 ms onoias σταμά
τησε για ένα διάστημα να περι
οδεύει, για τη μουσική και για 
τη σύνδεσή του με την Ελλάδα.

- nebs aas επηρέασε η πανδη
μία; Με noious τρόπουβ σάβ 
άλλαξε;

- Ο αντίκτυποΞ ms πανδημί- 
as ήταν ισχυρόβ: ήταν μια άνευ 
προηγουμένου και παγκόσμια 
έκτακτη ανάγκη, που προκά- 
λεσε ανησυχία και ταλαιπωρία. 
Δεν με άλλαξε όμωβ. Πιστεύω 
ότι υπενθύμισε οδυνηρά σε 
όλου3 ότι ο κόσμοβ είναι μια 
μεγάλη οικογένεια στην οποία 
όλα είναι αλληλένδετα. Επομέ- 
vcos, το καλό που κάνειβ πάντα 
γυρνάει σε σένα πολλαπλασια-

Η πανδημία υπενθύμισε 
οδυνηρά σε όλους 
ότι ο κόσμος είναι 
μια μεγάλη οικογένεια 
στην οποία όλα είναι 
αλληλένδετα: το καλό 
που κάνεις πάντα 
γυρνάει σε σένα 
πολλαπλασιασμένο, 
και το αντίθετο.

Ο φόβος, αξίζει 
να το επαναλαμβάνουμε 
πάντα, παραμένει 
το μόνο πράγμα που 
πρέπει να φοβόμαστε 
πραγματικά.

σμένο, και το ίδιο ισχύει για το 
αντίθετό του. Ελπίζω ότι θα μπο
ρέσουμε να κατανοήσουμε αυ
τό το μάθημα και να ξεκινήσου
με ξανά από τον αλτρουισμό, 
που είναι επίσηΞ φάρμακο για 
τον εαυτό μαβ, γιατί μαΞ απο
σπά από το να βάζουμε πάντα 
τα προβλήματα και us αγωνίεβ 
μαβ στο κέντρο του σύμπαντοβ.

- Τι aas έλετψε περισσότερο 
και nebs είναι να περιοδεύε
τε ξανά;

- Με βάρυνε πολύ το γεγο- 
vos ότι επιβλήθηκε ένα είδοβ 
κατ’ οίκον κάθειρξηβ... Σε συν
δυασμό με us ανησυχίεβ για τη 
σοβαρή κοινωνική και υγειο
νομική πληγή, με θορύβησε το 
γεγονόΞ ότι αυτή η παγκόσμια 
καταιγίδα, ενσταλάζονταβ την 
τοξίνη του τρόμου, περιόρισε 
τη θεμελιώδη αξία του ανθρώ
που, την ελευθερία. Ηταν ο ανε- 
ξέλεγκτοβ φόβοε -ο φόβοε που, 
αξίζει να το επαναλαμβάνουμε 
πάντα, παραμένει το μόνο πράγ
μα που πρέπει να φοβόμαστε 
πραγματικά- που έκανε αυτό το 
αναφαίρετο δικαίωμα ms ελευ- 
θερίαβ να παραχωρηθεί με με
γάλη ευκολία. Οσον αφορά την 
επανέναρξη των συναυλιών, η 
χαρά συνεχίζει να είναι μεγάλη. 
Επιτέλου3 μπορώ να ξαναβρώ το 
ζωντανό κοινό μου, όπωβ κάνω 
εδώ και πολλά χρόνια, xcopis να

κουράζομαι ποτέ, xcapis να γίνει 
ποτέ ρουτίνα. Η επιστροφή στο 
τραγούδι σε ανοιχτούε xebpous 
ισοδυναμεί με το να αγκαλιάζου
με ξανά πολλούε φίλουβ με tous 
onoious δεν έχουμε καταφέρει 
να βρεθούμε εδώ και καιρό.

- Τον Απρίλιο του 2020 πραγ
ματοποιήσατε μια συναυλία 
από το άδειο Duomo, την 
οποία παρακολούθησαν εκα
τομμύρια κόσμου. Ποιο είναι 
το νόημα ms μουσικήβ για 
εσάβ και με noious τρόπουβ 
μπορεί να pas βοηθήσει να 
ξεπεράσουμε us δυσκολίεβ;

- Σε εκείνη την περίπτωση 
δεν ήταν συναυλία: ήθελα απλώε 
να δανείσω τη φωνή μου στην 
άσκηση λατρείαβ. Η πρόθεσή 
μου ήταν να υψώσω μια προσευ
χή, για εμένα, για την οικογένειά 
μου και για όλο τον κόσμο. Χάρη- 
κα που ο xoapos ανταποκρίθηκε 
με ενθουσιασμό, επιβεβαιώνο- 
vras τη δίψα του για πνευματι
κότητα. Οπωε pas υπενθυμίζει 
ο Ayios Αυγουστίνοβ, η μουσι
κή μπορεί να διπλασιάσει την 
προσευχή και το κοινό ιερό ρε
περτόριο μπορεί να βάλει μεγα
λύτερα φτερά aus προσευχέ3 
pas. Η μουσική είναι ένα δώρο 
από τον ουρανό που έχει σχεδι
αστεί για να προάγει το πνεύμα: 
εκπαιδεύει την ομορφιά και μπο
ρεί να εκφράσει την ειρήνη και

την αδελφοσύνη. Η μουσική εί
ναι θεραπευτική, μπορεί να pas 
βοηθήσει να ξεπεράσουμε us 
δυσκολίεβ και να αυξήσουμε τη 
θετικότητα και την εμπιστοσύνη 
npos tous συνανθρώπουβ pas.

- Πότε και πώβ συνειδητοποι
ήσατε ότι η μουσική ήταν η 
κλίση aas;

- Πιστεύω ότι ο καθέναε pas 
γεννιέται με ένα ταλέντο, με 
ένα χάρισμα, τον καρπό ενόβ 
σχεδίου του ουρανού που στη 
συνέχεια εξαρτάται από τη συ
νείδησή pas, την ελεύθερη βού
λησή pas, να καλλιεργήσουμε 
και να τιμήσουμε ή, αντιστρό- 
φωβ, να διασκορπίσουμε. Δεν 
προσδιορίζω μια ακριβή στιγ
μή κατά την οποία αποφάσι
σα να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά 
στη μουσική, ακριβώβ επειδή 
από τότε που θυμάμαι τον εαυ
τό μου την έχω βιώσει cos κάτι 
γραμμένο στα χρωμοσώματά 
μου, cos φάρμακο, cos εργαλείο 
για να περάσω τη ζωή. Στη συ
νέχεια, βέβαια, υπήρξαν μερι
κά σημαντικά στάδια, κατά τα 
οποία κατάλαβα, για παράδειγ
μα, την προτίμησή μου για την 
όπερα, στα οποία παρατήρησα 
ότι κατέχω ένα ευχάριστο και 
εύκολα αναγνωρίσιμο φωνητι
κό όργανο, στο οποίο ένιωσα τη 
δυνατότητα να κάνω επάγγελμά 
μου το μεγαλύτερο πάθοβ μου.

Μια επιλογή του Sani Festival που ενθουσίασε το κοινό

Ο Αντρέα Μποτσέλι με την Αθηνά Ανδρεάδη. Οταν τελείωσε η άρια Nessun Dorma, με την οποία έκλεισε η συναυλία, 
το κοινό σηκώθηκε όρθιο χειροκροτώντας ενθουσιασμένο.

Η ιδέα να κλείσει το Sani Festival 
ο Αντρέα Μποτσέλι ήταν του 
Γιώργου Μουστάκα, μια ιδέα που 
ο καλλιτεχνικόβ διευθυντήε του 
φεστιβάλ δηλώνει στην «Κ» ότι 
ενθουσίασε τον πρόεδρο του 
ομίλου Sani/Ikos και εμπνευ- 
στή του Sani Festival, Σταύρο 
Ανδρεάδη. «Θέλαμε η επετεια- 
κή διοργάνωση να έχει λάμψη, 
χωρώ να κάνουμε εκπτώσειβ στο 
περιεχόμενο, και ο Μποτσέλι 
ήταν η No 1 επιλογή μαβ», ανα
φέρει ο κ. Μουστάκαβ. «Ταίριαζε 
πάρα πολύ στο φεστιβάλ», εξη
γεί, «ακουμπούσε στο DNAtou».

«Είναι έναε σπουδαίοβ καλλι- 
τέχνηε του καιρού μαε ο Αντρέα 
Μποτσέλι», δηλώνει στην «Κ» 
ο εξάρχων ms Kpamais Ορχή- 
orpas Θεσσαλονίκη, Avrcbvns 
Σουσάμογλου. «Χαίρομαι πάρα 
πολύ που η ΚΟΘ συμμετείχε σε 
ένα τέτοιο γεγονόε, με έναν καλ
λιτέχνη αυτού του βεληνεκούβ». 
Ο ίδιοΞ τονίζει nois πέραν του ότι

ήταν «χαρά και τιμή» ότι συνα
ντήθηκαν μουσικά με τον Μπο
τσέλι, έκανε καλό στην ΚΟΘ και 
η κοινωνική διάσταση ms εκδή- 
λωσηβ. «Το γεγονόΞ ότι απευ
θυνόμαστε σε ένα άλλο κοινό 
από το συνηθισμένο μαβ, πιο 
διεθνέε, είναι σημαντικό. Πά
ντα η επαφή με ένα άλλο κοινό

«Θέλαμε η επετειακή 
διοργάνωση να έχει 
λάμφη και ο Μποτσέ
λι ήταν nNol επιλογή 
μας», λέει ο καλλιτε
χνικός διευθυντής 
Γιώργος Μουστάκας.

είναι σπουδαία», σημειώνει, συ- 
μπληρώνονταε ncas η «ζύμωση» 
που προέκυψε μεταξύ κοινού και 
opxnaipas κατά τη διάρκεια ms

συναηλίαβ ήταν μαγική. «Υπάρ
χουν μερικέβ συναυλίεε που σου 
μένουν», τόνισε, «η συγκεκριμέ
νη θα είναι μία από αυτέβ». Και

όσον αφορά τον Αντρέα Μποτσέ
λι, noios είναι ο επόμενο3 στό- 
xos; Ο ίδιοε δηλώνει πωε εδώ και 
11 χρόνια προσπαθεί να αφήσει

έναν καλύτερο κόσμο «σε όσουε 
έρχονται έπειτα από εμάε», μέ
σω του οργανισμού του, το Ιδρυ
μα Αντρέα Μποτσέλι. Κι έπει

τα, πάντα, είναι η μουσική. «Η 
αναζήτηση ms ομορφιάβ συνε
χίζει να καθοδηγεί us επιλογέε 
μου», δηλώνει. «Η μεγαλύτερη 
πρόκληση είναι πάντα να προ
σπαθώ να φέρω στα σπίτια των 
ανθρώπων λίγη γαλήνη», λέει 
στην «Κ» ο Αντρέα Μποτσέλι, 
«και λίγη χαρά».

Οταν τελείωσε η άρια Nessun 
Dorma, το κοινό σηκώθηκε όρ
θιο, χειροκροτώνταβ τον μέχρι να 
φύγει από τη σκηνή. Λίγα λεπτά 
αργότερα, ένα από τα καρτ του 
Sani Resort, τον κατέβασε από 
τον λόφο μαζί με τη σύζυγό του, 
τον σκύλο tous και κάποιουε συ- 
νεργάτεε. Μέχρι το καρτ να φτά
σει στον προορισμό του, ήξερεβ 
ακριβώβ σε ποιο σημείο ms δι- 
αδρομήε βρισκόταν - το δήλω
ναν τα χειροκροτήματα και τα 
«μπράβο!», που κάθε λίγα λεπτά 
σκίαζαν τη βουή του κόσμου. 
Την επόμενη μέρα η ανιψιά μου 
ζήτησε να ακούσει όπερα.
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