
9

συνεντευξηΔυναμικό comeback

Reallifewww.real.grκυριακη 31 ιανουαριου 2021

μάχη για να μου μιλήσει στον ενικό. Είναι 
ένας πολλά υποσχόμενος καλλιτέχνης, που 
στο μέλλον θα γράψει σε πολλούς τραγου-
διστές με επιτυχία, αλλά θα κάνει και προ-
σωπική δισκογραφία. 
  Πώς βιώνεις την κατάσταση με την πανδημία;
Ο κλάδος μας είναι ο πρώτος που έκλεισε και 
θα είναι, δυστυχώς, ο τελευταίος που θα επα-
ναλειτουργήσει. Σκεπτόμενη ρεαλιστικά και 
με την προϋπόθεση να έχουμε εμβολιαστεί 
οι περισσότεροι, ελπίζω προς το καλοκαίρι 
να καταφέρουν να ανοίξουν κάποιοι χώροι 
για να μπορέσουμε να εργαστούμε ξανά και 
να διασκεδάσουμε τον κόσμο - κάτι που έ-
χουμε όλοι μας μεγάλη ανάγκη. Από τον χει-
μώνα, πιστεύω ότι θα επαναλειτουργήσουν 
όλοι οι χώροι περίπου όπως πριν.
  Πώς είσαι ως μαγείρισσα και ως νοικοκυρά;
Είμαι αντικειμενικά πολύ καλή μαγείρισσα 
και η καραντίνα συνετέλεσε στο να ασχο-
ληθώ ακόμα περισσότερο και καθημερινά 
με το μαγείρεμα.
  Ο γιος σου, Αλέξανδρος, μπαίνει σιγά-σιγά 

στην εφηβεία. Εχει ξεκαθαρίσει τι θα ήθελε να 
ακολουθήσει επαγγελματικά;

Ο Αλέξανδρος είναι 12,5 ετών και βρίσκεται 
στην προεφηβεία. Είναι μικρός για να γνω-
ρίζει τι θέλει να κάνει επαγγελματικά στη 
ζωή του. Για παράδειγμα, θα σου πω ότι ε-
γώ, πριν σπουδάσω τραγούδι και μουσική, 
είχα σπουδάσει γραφιστική. Στα 20 μου κα-
ταστάλαξα ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μου-
σική επαγγελματικά.
  Πολλές γυναίκες πια αποφασίζουν να κά-

νουν παιδί μετά τα 45. Με το δεδομένο ότι υ-
πάρχει ο ιδανικός σύντροφος, θα το σκεφτό-
σουν ή λες «ποτέ»;

Προσωπικά, τις θαυμάζω για το κουράγιο τους, την υπομο-
νή τους και τη θέλησή τους να ξαναμπούν στη διαδικασία 
αυτή από την αρχή. Τις χαίρομαι. Εγώ δεν θα μπορούσα να 
το κάνω μετά από τόσα χρόνια.
  Απολαμβάνεις τη συντροφικότητα; Αγχώνεσαι αν δεν έχεις 

μια συντροφιά;
Δεν αγχώνομαι καθόλου αν δεν έχω συντροφιά. Το καθε-
τί έρχεται στην ώρα του κι εκεί που δεν το περιμένεις συνή-
θως. Προς το παρόν, έχω άλλα που με αγχώνουν, όπως όλοι 
μας τον τελευταίο χρόνο.
  Ο ιδανικός άνδρας για την Ελλη;
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει το ιδανικό σε κανένα φύλο και πι-
στεύω ότι είναι λάθος να ψάχνει κάποιος το ιδανικό, γιατί 
κανείς μας δεν είναι ιδανικός. Απλώς ταιριάζουμε ή δεν ται-
ριάζουμε, περνάμε καλά ή δεν περνάμε με τον/τη σύντρο-
φό μας. Συνήθως ψάχνουμε τον ιδανικό σε μια περίοδο που 
θέλουμε έναν/μία σύντροφο, τον/την εξιδανικεύουμε στο 
μυαλό μας, για να ικανοποιηθούμε εμείς, κι εκεί την πατά-
με και κάνουμε τις πιο λάθος επιλογές. Οι σχέσεις μπορούν 
να είναι πολύ απλές, αρκεί να βοηθήσουμε κι εμείς γι’ αυτό.
  Αγαπάς πολύ τη γυμναστική. Θα μας πεις δυο μυστικά για 

να την αγαπήσουμε κι εμείς;
Να βρείτε τον σωστό προπονητή και τη γυμναστική που σας 
ταιριάζει! Επίσης, δεν χρειάζεται καθημερινή προπόνηση, 

ούτε σκληρή γυμναστική, γιατί θα κουρα-
στείτε και κάποια στιγμή θα βαρεθείτε και 
θα την παρατήσετε. Τα πάντα θέλουν μέ-
τρο και σωστό τρόπο.
  Γυναίκες και πλαστικές, υαλουρονικά, botox 

κ.λπ. Πιστεύεις ότι το έχουν παρακάνει; Θα έλε-
γες κάποια στιγμή «ναι» σε ένα ολικό λίφτινγκ;

Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ότι πλέον υπάρ-
χουν και αρκετοί άνδρες που επισκέπτονται 
κάποιον ειδικό για τέτοιου είδους θεραπείες 
και όχι μόνο οι γυναίκες. Διακρίνω μια υπερ-
βολή στις παρεμβάσεις εδώ και χρόνια και εί-
ναι κάτι που δεν μου αρέσει και γι’ αυτό δεν 
το κάνω. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής των 
Καρντάσιανς, το οποίο δεν είναι του γούστου 
μου. Μου αρέσει το φυσικό αποτέλεσμα, χω-
ρίς υπερβολές. Πιστεύω και το βλέπω ότι ό-
σο πιο πολλά κάνεις και βάζεις, τόσο πιο με-
γάλη φαίνεσαι. Το ολικό λίφτινγκ στα 35, για 
παράδειγμα, το βρίσκω ακραίο... Φυσικά το 
έχω σκεφτεί (αν και το τρέμω), αλλά πιστεύω 
ότι έχω μπροστά μου λίγα χρονάκια ακόμα...

  Εχεις καρδιακούς φίλους από τον χώρο; Ποια 
είναι η αναλλοίωτη φιλία σου, που από την η-
μέρα που γνωριστήκατε μείνατε αχώριστοι;

Η Τζένη Μπότση, η οποία είναι και η νονά 
του Αλέξανδρου. Από την ημέρα που γνω-
ριστήκαμε, είμαστε πολύ κοντινές φίλες και 
παραμένουμε πολύ αγαπημένες, στηρίζο-
ντας η μία την άλλη. Μακάρι να μέναμε πιο 
κοντά για να βλεπόμασταν συχνότερα, αλλά 
μένει στην άλλη άκρη της Αττικής...
  Συχνά καλλιτέχνες, και δη τραγουδιστές, βρί-

σκονται σε θέσεις κριτών σε talent show. Εσύ 
θα έμπαινες ξανά σε αυτή τη θέση;

Εχω υπάρξει κριτής στο «Greek Idol» το 2010-
11 και στο «Your face sounds familiar» το 
2017. Είχα περάσει καταπληκτικά και είχα 
απολαύσει τη διαδικασία και στα δύο σόου. 
Η τηλεόραση είναι ένα μέσο που αγαπώ και 
θα το ξαναέκανα με μεγάλη χαρά.
  Τι ξεχωρίζεις από τη φετινή τηλεοπτική σεζόν;
Προτιμώ να αναφερθώ σε αυτό που μου ά-
ρεσε και αυτό ήταν οι «Αγριες μέλισσες», ό-
πως και πέρυσι. 
  Εχεις έναν σκύλο, τον Πειρατή. Ανακουφί-

ζεσαι που η κακοποίηση των ζώων μετατρέπε-
ται διά νόμου σε κακούργημα; 

Φυσικά και ανακουφίζομαι και ήταν επιτέ-
λους καιρός, αλλά το θέμα είναι οι δράστες 
να τιμωρούνται πραγματικά και ουσιαστικά. 
Δεν μπορεί κάποιος να κακοποιεί ένα ζώο και 
να μένει ατιμώρητος. Ο Πειρατής είναι μέλος 
της οικογένειάς μας έξι χρόνια τώρα, μετά 
την επιθυμία του Αλέξανδρου να του πάρω 
ένα σκυλάκι. Εχουμε πει, βέβαια, ότι όταν ο 
Πειρατής μεγαλώσει και φύγει από τη ζωή, 
το επόμενο σκυλί θα το υιοθετήσουμε από 
καταφύγιο σκύλων και δεν θα αγοράσουμε.
  Δεν θα μπορούσα να μη ρωτήσω για τη μη-

τέρα σου... Τι σημαίνει για εσένα;
Η μητέρα μου είναι ο άνθρωπος που με έ-
χει μάθει να τολμώ στη ζωή μου, να στηρί-
ζομαι στον εαυτό μου, να είμαι ανεξάρτη-
τη, δυναμική, να πιστεύω σε εμένα και στις 
ικανότητές μου. Είναι ο βράχος στις δύσκο-
λες στιγμές μου. Είναι εκείνη που και μετά 
από συγκρούσεις μας η αγκαλιά της είναι η 
μαμαδίστικη, ζεστή αγκαλιά που πάντα θέ-
λω, όσο κι αν μεγαλώνω. Και άλλα πολλά...

επιλογές
«Συνήθως 
ψάχνουμε τον 
τέλειο όταν 
θέλουμε ένα 
σύντροφο, τον 
εξιδανικεύουμε, 
για να 
ικανοποιηθούμε 
εμείς, κι εκεί 
την πατάμε και 
κάνουμε τις πιο 
λάθος επιλογές. 
Οι σχέσεις 
μπορούν να είναι 
πολύ απλές, αρκεί 
να βοηθήσουμε κι 
εμείς γι’ αυτό»

το εξωφυλλο του 
νέου δίσκου της που 
ετοίμασε την περίοδο 
της καραντίνας με 
εκλεκτούς συνεργάτες

«Δεν αγχώνομαι καθόλου 
αν δεν έχω συντροφιά. 
Το καθετί έρχεται στην 
ώρα του κι εκεί που δεν το 
περιμένεις συνήθως»
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