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Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

«Μ
περδεμένος» σε όλα και παντού 
τραγουδά ο Πάνος Μουζουρά-
κης, ωστόσο στην πραγματικότη-

τα στη ζωή του υπάρχει τουλάχιστον μία στα-
θερά: το κορίτσι του, Τζίνα Βαρελά. Μαζί βρί-
σκονται στην Ελλάδα, μαζί αποφάσισαν να πά-
νε στην Ισπανία, μαζί σχεδιάζουν κάποια στιγ-
μή να επιστρέψουν στο Λος Αντζελες. Η σχέ-
ση τους μετρά περίπου τρία χρόνια και, σύμ-
φωνα με πηγές από το περιβάλλον του καλ-
λιτέχνη, η όμορφη Τζίνα τον στηρίζει σε κά-
θε απόφασή του. 

Ο Π. Μουζουράκης αποδέχθηκε την πρό-
ταση να συμμετάσχει σε μια ισπανική σειρά, 
με τίτλο «Ναζντρόβια», όπου υποδύεται έναν 
επαγγελματία εκτελεστή. «Οι πρωταγωνιστές 
είναι χρόνια αναγνωρισμένοι ηθοποιοί στον 
ισπανικό κινηματογράφο. Ο ρόλος μου δεν εί-
ναι τεράστιος, αλλά είναι μια εξαιρετική υπο-
κριτική πρόκληση, γιατί ο χαρακτήρας μου μι-
λά τρεις γλώσσες (ισπανικά, ρώσικα και αγγλι-
κά), από τις οποίες εγώ κατέχω μόνο μία. Επί-
σης, υποκριτικά, ως χαρακτήρας έχει να δεί-

ξει μεγάλη υποκριτική γκάμα, μιας και είναι 
ένας αδίστακτος πληρωμένος δολοφόνος με 
τα προσωπικά του κολλήματα, που, προκειμέ-
νου να πλησιάσει τον στόχο του, μεταμφιέζε-
ται ανάλογα με την περίσταση», λέει στην «R» 
ο Π. Μουζουράκης από την Ισπανία, όπου, 
στις αρχές της εβδομάδας που πέρασε, έκανε 
το πρώτο του γύρισμα. «Είχα μεγάλη αμηχα-
νία στα γυρίσματα, που είναι πολύωρα, αλλά 
όλα κύλησαν καλά», λέει. Ο δημοφιλής τρα-
γουδιστής και ηθοποιός θα παραμείνει στην 
Ισπανία μέχρι τις 23 Απριλίου. Στο ενδιάμε-
σο, θα ταξιδέψει στην Αμερική και συγκεκρι-
μένα στο Λος Αντζελες, όπου διατηρούν σπί-
τι με την αγαπημένη του. 
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στην κατηγορία Καλύτερη Κωμική Σειρά και, 
όπως είχε πει στην πρόσφατη συνέντευξή του 
στο «Ενώπιος ενωπίω» και στον Νίκο Χατζη-
νικολάου, «έχει όλα τα φόντα για να μπει στο 
Netflix. Δεν περίμενα ότι θα πάρω τον ρόλο, 
γιατί λέω “ισπανικό σίριαλ που να θέλουν να 
κάνουν τον Ρώσο και να μιλά ρώσικα δύσκο-
λο”. Διάβασα, ωστόσο, τα λόγια μου στα αγ-
γλικά και μετά από τρεις ημέρες με παίρνουν 
τηλέφωνο και μου λένε “είστε ακριβώς αυτό 
που ψάχναμε”. Εγώ σχολίασα “ολόκληρη Ρω-
σία, στην Ελλάδα τον βρήκατε;” και μου απά-
ντησαν ότι, τελικά, θα τον κάνουν διεθνή, δεν 
θα τον κάνουν Ρώσο, και θα μεγαλώσουν τον 
ρόλο, αφού αποφάσισαν ότι θα τον “σκοτώ-
σουν” στο πέμπτο επεισόδιο». 

Καλοκαίρι στην Ελλάδα
Ο Π. Μουζουράκης είναι πολύ χαρούμενος 
που θα περάσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. 
Φέτος αναμένεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις 
του για πρώτη φορά στην αρχαία κωμωδία, 
συμμετέχοντας στους «Ιππής» του Αριστο-

φάνη, μαζί με τους Κώστα Κόκλα και Χρή-
στο Λούλη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Ρήγου. Η αγαπημένη του, με την οποία γνω-
ρίστηκαν στην Αμερική το 2018, θα βρίσκε-
ται φυσικά μαζί του.

Αν και αρχικά κρατούσαν χαμηλούς τόνους, 
πριν από ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια της πρώ-
της καραντίνας, ο Π. Μουζουράκης δημοσί-
ευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Ιnstagram δύο φωτογραφίες με εκείνον και 
τη σύντροφό του από το L.A., όπου έμεναν. 
Σε ερώτηση, ωστόσο, που του έθεσε πριν από 
λίγες ημέρες ο Ν. Χατζηνικολάου στην εκπο-
μπή «Ενώπιος ενωπίω» για το αν θέλει να γίνει 
πατέρας, ο τραγουδιστής και ηθοποιός, με το 
γνωστό του αντικομφορμιστικό χιούμορ, απά-
ντησε: «Είναι σαν ένα πάρτι, όπου προσκαλώ 
κάποιον που δεν γνωρίζω και δεν ξέρω αν κι 
εγώ περνάω καλά». Παράλληλα, στον ίδιο τό-
νο, εξήγησε ότι μπορεί τώρα να δηλώνει ερω-
τευμένος, αλλά την επόμενη ημέρα μπορεί η 
κοπέλα του να του σπάσει τα νεύρα και να αλ-
λάξει άποψη.
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