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συνεντευξη Δυναμικό comeback
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Τ
ο ολοκαίνουργιο single της μόλις κυκλο-
φόρησε και η Ελλη Κοκκίνου ανυπομο-
νεί να παρουσιάσει τη νέα ολοκληρωμέ-

νη δουλειά της. Ευθεία και ειλικρινής, όπως μας 
έχει συνηθίσει, εκφράζει από τη μία τη χαρά 
της για τη δισκογραφική επιστροφή της, από 
την άλλη την αγωνία για το επάγγελμά της, που 
δοκιμάζεται λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, νιώ-
θει γεμάτη από τη ζωή της και δεν έχει λόγο να 
ανησυχεί για το γεγονός ότι αυτό το διάστημα 
δεν έχει σύντροφο.  

  «Τι έχω τραβήξει» το νέο single. Η επιστρο-
φή γίνεται με ένα δυναμικό τραγούδι και με ω-
ραίες συνεργασίες. 

Με το πρώτο άκουσμα του τραγουδιού εν-
θουσιάστηκα και αυτό δεν συμβαίνει συχνά, 
ομολογώ. Εκανα ένα δοκιμαστικό για να ε-
πιβεβαιώσω ότι μου ταιριάζει φωνητικά και 
αυτό ήταν. Το αγάπησα! Είναι ένα μελωδικό 
ζεϊμπέκικο, σε μουσική του Γιώργου Κακο-
σαίου και στίχους Νίκου Σαρρή, ενώ το βι-
ντεοκλίπ σκηνοθέτησε ο Βαγγέλης Τσαουσό-
πουλος. Με τους στίχους έχω ταυτιστεί στο 
παρελθόν, όπως και όσοι έχουν ερωτευτεί 
και απογοητευτεί στη ζωή τους.
  «Τα συναισθήματά μου» είναι ο 10ος δί-

σκος σου. Μίλησέ μας γι’ αυτό το τολμηρό, αν 
θες, βήμα, σε μια digital εποχή που οι δίσκοι 
δεν πουλάνε ως φυσικά προϊόντα.  

Ολη αυτή την περίοδο της καραντίνας, υ-
πήρξε αρκετός χρόνος ώστε να προετοιμά-
σω με τους συνεργάτες μου αυτόν τον δίσκο. 
Θα περιέχει συνολικά 10 τραγούδια, τέσσε-
ρα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, πέντε νέα, 
καθώς και ένα ιδιαίτερο για εμένα τραγού-
δι, το «Κάποια μέρα». Είναι το πρώτο τρα-
γούδι μου, που κυκλοφόρησε το 1997, σε 
μουσική του αγαπημένου μου Αντώνη Βαρ-
δή και στίχους της Γιούλας Γεωργίου. Ηθελα 
να δώσω σε αυτό μια νέα πνοή και να το ξα-
νατραγουδήσω με σημερινή ενορχήστρω-
ση, χωρίς να αλλάξει ο χαρακτήρας που εί-
χε δώσει ο Αντώνης. Ο τίτλος του δίσκου εί-
ναι «Τα συναισθήματά μου». Εκτός από τον 
Νίκο Σαρρή και τον Γιώργο Κακοσαίο, συ-
ναντώ στο στούντιο σπουδαίους δημιουρ-
γούς όπως οι Γ. Φρασέρης, Β. Κωνσταντινί-
δης, Χρ. Σαντικάι, Β. Γιαννόπουλος, Γρ. Βα-
ξαβανέλης, Β. Γεροθόδωρου, Α. Ελευθεριά-
δης, D. Medalie. 
  Στέκομαι στη συνεργασία σου με ένα νέο 

παιδί, τον γιο του Γιάννη Πλούταρχου...
Ο Γιώργος Κακοσαίος είναι ο νεότερος συ-
νεργάτης του άλμπουμ. Είναι ένα πολύ συ-
νεσταλμένο και ευγενικό παιδί. Για να κατα-
λάβεις, είναι τόσο ντροπαλός, που έδωσα 

«Δεν πιστεύω 
ότι υπάρχει 
ιδανικός άνδρας»

Η Ελλη Κοκκίνου, που επιστρέφει 
δισκογραφικά με νέα δουλειά, 
ξεκαθαρίζει ότι δεν θα έκανε δεύτερο 
παιδί, απλοποιεί τις προσωπικές 
σχέσεις και δεν αγχώνεται για το 
γεγονός ότι είναι μόνη
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