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 Η ωριμότητα 
ουσιαστικά έγκειται  

στο ότι μπορείς  
να αντιμετωπίσεις  
την ανωριμότητα  

ή την άγουρη  
πλευρά σου 

πολύ ενδιαφέρον για εμένα στο σόου είναι 
η μίμηση ως τέχνη. Και η μουσική είναι ένα 
δώρο. Το μεγαλύτερο και το πιο ουσιαστι-
κό κομμάτι στο θέμα της μουσικής είναι η 
περιπέτεια του ταξιδιού και η επαφή με το 
κοινό. Μου λείπουν οι συναυλίες, όπως και 
στους συναδέλφους μου.
 Η Τόνια Σωτηροπούλου σε έχει ορίσει ως 

τον άνθρωπο της ζωής της. Για εσένα τι εί-
ναι η Τόνια;

Προφανώς ο άνθρωπος της ζωής μου. Η 
πανδημία αυτή έφερε τον κόσμο, καλώς ή 
κακώς, κοντά. Λέω κακώς, γιατί υπήρξαν και 
περιπτώσεις που η συμβίωση δεν ήταν επι-
τυχημένη. Εμάς μας έκανε πολύ καλό, διότι 
είδαμε και κάτω από αντίξοες συνθήκες ό-
τι ένα ζευγάρι μπορεί να είναι εξίσου ευρη-
ματικό και εναρμονισμένο και μεταξύ τους 
και με το τι συμβαίνει. Οπότε η σχέση μας 
είναι σχέση ζωής.
 Εφόσον ζείτε σαν παντρεμένοι, σκεφτόσα-

στε να προχωρήσετε σε ένα γάμο;
Κάποια στιγμή θα γίνει. Αναπόφευκτα, ό-
ταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να μεί-
νουν μαζί, υπάρχει αυτή η πιστοποίηση, να 
το πούμε έτσι, που για εμένα είναι μια τυ-
πικότητα και τίποτα παραπάνω. Το πώς αι-
σθάνεσαι για τον άνθρωπό σου και το πώς 
εκείνος αισθάνεται για εσένα έχει αποφα-
σιστεί από κοινού με έναν τρόπο βάσει της 
καθημερινότητας και του χρόνου που περ-
νάς μαζί του. Το υπόλοιπο θα γίνει με έναν 
τρόπο που θα πρέπει να είναι απολαυστι-
κός για εμάς και την παρέα μας. Μια γιορ-
τή αγάπης και χαράς φαντάζομαι όταν α-

κούω τη λέξη «γάμος», ένα φεστιβάλ αγά-
πης όπου θα έρθουν να παίξουν και οι φί-
λοι μου οι καλλιτέχνες.
 Η δημιουργία οικογένειας είναι στα πλά-

να σας;
Δεν πρέπει να γίνει που έχω περάσει ήδη 
τα 45; Η αλήθεια είναι ότι ζηλεύω τα παι-
διά που έχουν νέους γονείς. Προφανώς 
το λέω γιατί έχω καθυστερήσει και δεν θα 
ήθελα να συμβαίνει αυτό, είναι, όμως, α-
πό την άλλη, και η φύση της δουλειάς μας 
τέτοια. Για εμένα η δημιουργία οικογένει-
ας θέλει μια εγκατάσταση μόνιμη. Δηλα-
δή, αν τώρα αυτός ο εγκλεισμός ήταν κά-
πως περίεργος, η δημιουργία οικογένειας 
θα είναι η πιο όμορφη πλευρά μιας περι-
οριστικής καθημερινότητας που θα ορίζε-
ται από μια νέα ζωή και που μόνο θετικά 
θα έχει να δώσει. Και αυτό θα πρέπει να 
γίνεται στην ώρα του. Οχι πρόωρα για κά-
ποιους ανθρώπους που η φύση του επαγ-
γέλματός τους είναι τέτοια που δεν μπορεί 
να μπει σε όρια. Αρα νομίζω πως η καθυ-
στέρηση έχει λογική.
 Ποιο είναι το πρώτο που θα κάνεις μόλις 

λήξει ο συναγερμός για την covid-19; 
Το έχω ήδη σκεφτεί! Eχω κάνει μια λίστα στην 
ατζέντα μου με ανθρώπους που μόλις εμ-
βολιαστούν όλοι και δεν θα υπάρχει κίνδυ-
νος θα χτυπήσω κουδούνια και θα αρχίσω 
αγκαλιές. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί αυτό 
το στάδιο, θα ήθελα ένα ταξίδι. Ας είναι και 
στον νομό Κορινθίας. Από δουλειές, θα συ-
νεχίσω τα τραγούδια που έχω ξεκινήσει για 
να ολοκληρώσω το άλμπουμ μου και τυπικά.


