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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεμάτη όνειρα
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 Τουλάχιστον προσαρμόστηκες με το πρω-
ινό ξύπνημα; 

Προσαρμόζομαι εύκολα. Μου αρέσει που ξυ-
πνάω νωρίς και όταν τελειώνω έχω όλη την 
ημέρα μπροστά μου. Η πρώτη εβδομάδα ή-
ταν δύσκολη, αλλά το πρώτο Σαββατοκύρια-
κο ξύπνησα μόνη μου στις 6, χωρίς ξυπνητή-
ρι. Πλέον κοιμάμαι 10:30 με 11:00 το αργό-
τερο. Κάνω παράλληλα πρόβες για το μιού-
ζικαλ «Hair» του Δημήτρη Μαλισσόβα και, ό-
ποτε βρίσκω χρόνο, κοιμάμαι.
 Ο έρωτας τι ρόλο έχει στη ζωή σου; 
Πιστεύω ότι ο έρωτας στην αρχή, ως ενθουσι-
ασμός, δεν είναι καθόλου παραγωγικός, γιατί 
το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να είσαι με 
τον άλλο. Δεν θέ-
λεις να δουλεύεις 
ούτε να βγεις έξω, 
δεν θέλεις να κά-
νεις τίποτα, παρά 
μόνο να είσαι μαζί 
του. Οταν φύγει ο 
ενθουσιασμός και 
περάσεις στο στά-
διο του έρωτα, τό-
τε μπορεί να είναι 
παραγωγικός. Ε-
ξαρτάται πάντα α-
πό το αν ο σύντρο-
φος σε βοηθά, σε 
στηρίζει, αν θέλει να πετύχεις. Αν είναι ένας 
σύντροφος που σου δημιουργεί πρόβλη-
μα στη δουλειά σου, εννοείται πως δεν θα 
είσαι παραγωγικός. 
 Εσένα σε στηρίζει ο Μάριος Καπότσης; 
Ναι, πάρα πολύ, πιο πολύ από όλους! 
Βαριέμαι να μιλάω για τη σχέση μου. 
Είναι κάτι προσωπικό και ό,τι και να πω 
θα είναι σάλτσες σε σχέση με αυτό που 
αισθάνομαι. Δεν είμαι από τους ανθρώ-
πους που τους ενοχλεί όταν τους κάνεις ε-
ρώτηση για τη σχέση τους επειδή δεν θέ-
λω να ξέρουν, απλά νιώθω ότι η απάντηση 
ποτέ δεν αντιπροσωπεύει αυτό που πραγ-
ματικά βιώνεις. Να πω σε ανθρώπους που 
δεν γνωρίζω πώς αισθάνομαι για τον έ-
ρωτά μου και θα πουν «α, η Κόνι είναι 
φουλ ερωτευμένη, τη στηρίζει ο Μά-
ριος»; Αισθάνομαι πολύ σίγουρη 
και παραγωγική. Εχει να κά-
νει με τον άνθρωπο που 
θα σου τύχει. Εγώ εί-

μαι τυχερή, μου έτυχε ένα διαμάντι!
 Μένετε μαζί. Πώς είναι η συμβίωση; 
Μένουμε μαζί από τότε που επέστρεψε στην Ελλάδα και είναι σούπερ! Βέβαια, 
είναι Παρθένος στο ζώδιο και έχει τις παραξενιές του, κάτι που εμένα με βοηθά 
πολύ, γιατί τα τακτοποιεί όλα. Τα κάνει όλα τέλεια, εγώ μαγειρεύω και πολύ κα-
λά μάλιστα, μόνο που αυτό το διάστημα, λόγω επαγγελματικών δραστηριοτή-
των, δεν προλαβαίνω. 
 Υπάρχει στο μυαλό σου το ενδεχόμενο του γάμου και της οικογένειας; 
Κοίτα… Αν ήταν να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια, θα ήθελα να τα κάνω με 
αυτόν τον άνθρωπο! 
 Εχεις φανταστεί, δηλαδή, την ημέρα του γάμου σου; 
Δεν την έχω σκεφτεί καθόλου. Δεν είμαι κορίτσι που ονειρευόταν τον γάμο. 
 Εχεις κάποιο όνειρο που αφορά τη δουλειά σου; 
Ναι, θέλω πολύ να παίξω στο Netflix! 
 Με τις κριτικές πώς τα πας; 

Εξαρτάται την ημέρα. Υπάρχουν ημέρες που 
θα είμαι πιο ευαίσθητη, πιο στενοχωρημέ-
νη, κάτι θα έχει γίνει στη ζωή μου και θα με 
έχει επηρεάσει αρνητικά, υπάρχουν άλλες 
ημέρες που γελάω, άλλες ημέρες που νευ-
ριάζω. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος 
αντιμετώπισης και νομίζω ότι όσοι το λένε 
αυτό λένε ψέματα. 

 Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου 
στο «Just the 2 of us»; 
Ο στόχος μου ήταν να κάνω μιούζικαλ και 
αυτό πραγματοποιήθηκε με το «Hair». Πρό-
κειται για μια φοβερή παραγωγή, που θα α-
νέβει στο θέατρο «Ριάλτο», αν όλα πάνε κα-
λά, στις 16 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Δη-

μήτρη Μαλισσόβα. Εγώ, που δεν τον ήξερα προσωπικά, έχω 
πάθει σοκ με τον επαγγελματισμό του. Ο Τάσος Ξιάρχος κά-

νει τις χορογραφίες και στη σκηνή ανεβαίνουν ο Ιαν Στρα-
τής, η Μαίρη Συνατσάκη, ο Ιάσων Μανδηλάς, η Κατερί-
να Σούσουλα και πολλοί ακόμα. Το μιούζικαλ και η υπο-

κριτική είναι όλη μου η ζωή, γεμίζει η καρδιά μου, αι-
σθάνομαι ότι γι’ αυτό υπάρχω. Γεμίζει η ψυχή μου!

 Η Βίκυ Σταυροπούλου στον τελικό του «Just 
the 2 of us» είχε δηλώσει ότι πολύ θα ή-

θελε να σε δει με τον Τ. Ξιάρχο 

στη Eurovision. Σας έχει γίνει κάποια πρόταση; 
Θα το θέλαμε κι εμείς! Τότε είχαν γίνει κά-
ποιες συζητήσεις, αλλά, λόγω της πανδημί-
ας, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πραγματοποι-
ηθεί ο διαγωνισμός. Εμείς είμαστε ανοιχτοί 
σε αυτό και η δισκογραφική μας εταιρεία, η 
Panik Records, είναι θετική και μας στηρίζει.
 Μετά το τραγούδι «Μόνο πάγο», που ήταν 

καλοκαιρινή επιτυχία και είχε εκατομμύρια 
views, τι ακολουθεί; 

Με τον Τάσο έχουμε ετοιμάσει τρία τραγού-
δια, τα οποία, λόγω των άλλων υποχρεώσε-
ων, δεν έχουμε προλάβει να τα δουλέψου-
με στο στούντιο. Είμαστε πολύ κοντά να κυ-
κλοφορήσουμε το νέο μας κομμάτι από την 
Panic Records και τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές 
Οκτωβρίου θα βγει και το νέο μας βιντεοκλίπ. 
 Πώς διαχειρίζεσαι τη δημοφιλία σου στα 

social media; 
Πριν από πέντε χρόνια, πριν ξεκινήσουν οι 
influencers, χρησιμοποιούσα το Instagram 
για να κάνω πλάκες στους φίλους μου. Από 
την αρχή ο σκοπός μου ήταν να είμαι ο εαυ-
τός μου, να λέω αλήθειες, κάτι που πολύ λίγοι 
celebrities κάνουν, να τσαλακώνομαι. Προτι-
μώ να με συμπαθούν επειδή λέω αλήθεια, πα-
ρά επειδή προσποιούμαι ότι κάτι μου 
αρέσει. 
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Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ
Ε

ίναι γεγονός! Η Δανάη Παππά και ο Λάμπρος Λάζαρης μένουν κάτω από 
την ίδια στέγη. Το ερωτευμένο ζευγάρι δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ, 
αφού τα περισσότερα βράδια έμενε μαζί. 

Επιπλέον, το φετινό καλοκαίρι, μετά την αποχώρηση της ηθοποιού από τη σειρά 
«8 λέξεις», όπου πρωταγωνιστούσε, είχαν πολύ ελεύθερο χρόνο, τον οποίο αποφά-
σισαν να αξιοποιήσουν για να περάσουν όμορφες στιγμές και να γεμίσουν το άλ-
μπουμ της ζωής τους με αξέχαστες εμπειρίες. Κάπως έτσι έφτασαν στο επόμενο βή-
μα της σχέσης τους, τη συγκατοίκηση. 

Οι δυο τους επικοινωνούν άριστα, θέλουν τα ίδια πράγματα και δεν είχαν κανένα 
λόγο να μη μοιράζονται και το ίδιο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
το ζευγάρι συγκατοικεί στα νότια προάστια, στο σπίτι του επιχειρηματία. Η Δανάη, 
που ασχολείται επίσης με τον χορό και το μόντελινγκ, είναι πολύ ευτυχισμένη και 
θέλει να ζήσει πιο έντονα τον έρωτά της με τον Λ. Λάζαρη.


