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ρεπορταζ Με μια βαλίτσα στο χέρι

Reallife www.real.gr κυριακη 9 μαϊου 2021

Α
πό όσο ξέρω, δεν παντρεύομαι», επιβε-
βαιώνει στη Realnews ο Πάνος Μου-
ζουράκης, διακωμωδώντας τα δημοσι-

εύματα που τον ήθελαν να ντύνεται γαμπρός. Ο 
καλλιτέχνης έχει σχέση με την ηθοποιό Τζίνα Βα-
ρελά εδώ και δύο χρόνια και μοιράζονται τη ζωή 
τους, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε βρίσκονται 
στο Λος Αντζελες, όπου διατηρούν επίσης σπίτι. 

Ο Π. Μουζουράκης έχει ξεκινήσει γυρίσματα 
για τη μεγάλη παραγωγή της σειράς «Ναζντρό-
βια», που γυρίζεται στην Ισπανία, και στην οποία 
υποδύεται ένα Ρώσο εκτελεστή, που θα εμφανιστεί 
στον δεύτερο κύκλο της σειράς. Ωστόσο, τις ημέ-
ρες του Πάσχα βρέθηκε στην Ελλάδα. «Επέστρε-
ψα για την Ανάσταση στην Αθήνα από την Ισπα-
νία, παρότι δεν μας αφήνουν να δούμε τις μανού-
λες μας και να κάνουμε ένα χριστιανικό Πάσχα με 
την οικογένεια», λέει στην «R». Κι εκεί επέστρεψε 
μετά το Πάσχα, προκειμένου να συνεχίσει τα γυ-
ρίσματα. Μάλιστα, όπως μας είχε πει ο ίδιος πριν 
από λίγο καιρό, η σύντροφός του τον επισκέπτε-
ται αρκετά συχνά. 

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Αμερική το 2018, 
λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία 
Σολωμού. Η σχέση τους ξεκίνησε ως φιλική και εξε-
λίχθηκε σε ερωτική λίγους μήνες αργότερα. Αν και 
κρατούσαν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους 
ζωή, το ειδύλλιο δεν άργησε να αποκαλυφθεί, ειδικά 
την περίοδο που αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. 

Η καριέρα προηγείται
Ο Π. Μουζουράκης, λοιπόν, όχι μόνο δεν παντρεύ-
εται, αλλά και ούτε έχει συζητήσει κάτι τέτοιο με τη 
σύντροφό του. Προτεραιότητα έχουν τα επαγγελ-
ματικά του και η καριέρα του, όπως το ίδιο συμ-
βαίνει και με την Τζ. Βαρελά. Παρά την καραντί-
να, κατάφερε να κλείσει αρκετά projects, τα οποία 
δεν τον κράτησαν πολύ στο σπίτι. 

Προς το παρόν, είναι με μια βαλίτσα στο χέρι και 

κινείται ανάμεσα σε Ισπανία, Αθήνα και Λος Αντζε-
λες, όπου και θα επιστρέψει μετά το καλοκαίρι, το 
οποίο θα περάσει στην Ελλάδα, κάνοντας περιο-
δεία με τους «Ιππής» του Αριστοφάνη, που σκηνο-
θετεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος, και πρωταγωνιστούν 
ο Κώστας Κόκλας και ο Χρήστος Λού-
λης. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέ-
ρα στην Επίδαυρο και ο Π. Μου-
ζουράκης θα δοκιμάσει τις δυ-
νάμεις του για πρώτη φορά 
σε αρχαία κωμωδία. 

Ο ρόλος του στους «Ιπ-
πής» και η παραμονή του 
στην Ελλάδα σημαίνει ότι θα 
ζήσουν ένα αξέχαστο καλο-
καίρι με τη σύντροφό του, Τζ. 
Βαρελά, κάτι που περιμένουν 
πώς και πώς! Στα «διαλείμματα» 
μάλιστα, της περιοδείας σκοπεύ-
ουν να επισκέπτονται κοντινά μέρη 
ή και νησιά, αφού οι διακοπές στην Ελλά-
δα είναι κάτι που έχουν λείψει και στους δύο. Μά-
λιστα, ο Π. Μουζουράκης σκοπεύει να επισκεφθεί 
με τη σύντροφό του τη μητέρα του και τα αδέλφια 
του στη Θεσσαλονίκη. 
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