
    

από τη Σοφία Καρυπίδου, sofia@karipidou.de   

Καλωσόρισες κοντά µας, Πάνο! 

Στην παρέα των νέων της www.neolaia.de!

Ας ξεκινήσουµε µε την πρόσφατη µεγάλη σου επιτυχία! 

Το τραγούδι «Έχω  πονέσει γι’ αυτήν» από τη νέα σου 

δισκογραφική δουλειά «Μόνιµα ερωτευµένος» ακούγεται 

σε όλα τα ραδιόφωνα. Μίλησε µας για τη νέα σου δουλειά!

Το νέο µου  CD µε τίτλο  "Μόνιµα ερωτευµένος"  νοµίζω ότι είναι      

η καλύτερη δουλειά που έχω κυκλοφορήσει ως τώρα. 

Κι αυτό  γιατί  µε βρίσκει  πιο  ώριµο από όλες τις προηγούµενες:   

και φωνητικά  και από  επιλογή τραγουδιών, αλλά κυρίως γιατί έχω 

δίπλα µου µια οµάδα ανθρώπων που  µε αγαπάει και µε στηρίζει - 

αναφέροµαι στη Universal, τη νέα δισκογραφική µου  εταιρία, στο 

δυναµικό  της οποίας προσχώρησα  2  µόλις µήνες  πριν 

κυκλοφορήσει το καινούριο µου CD. 

Όλοι  οι συνεργάτες  µου (συνθέτες, στιχουργοί, φίλοι) και  εγώ, 

δώσαµε τον  καλύτερο  εαυτό µας σε  αυτά  τα 14  τραγούδια, τα 

οποία δηµιουργήσαµε µε πολλή, πολλή  αγάπη, µεράκι αλλά και µε 

την ελπίδα να "αγγίξουν" τον κόσµο. 

Ευτυχώς, από  τις  πρώτες  µέρες κυκλοφορίας του CD  το  "Έχω πονέσει 

γι'  αυτήν"  µπήκε στην  καρδιά του κόσµου κι αυτό  µας  δίνει δύναµη. 

Πιστεύω ότι στη συνέχεια, θα ξεχωρίσουν και άλλα τραγούδια!

Οι δύο τίτλοι (τραγουδιού και δίσκου) σε 

αντιπροσωπεύουν;

Ναι, µε αντιπροσωπεύουν  πάρα πολύ!                

Να είσαι  "µόνιµα ερωτευµένος" σου δίνει 

απίστευτη  δύναµη και ενέργεια, ενώ θεωρώ ότι 

δεν  υπάρχει κανένας άντρας που  να µην "έχει 

πονέσει" για µια γυναίκα....

Πως  επιλέγεις τα τραγούδια σου; Τι νιώθεις 

τελειώνοντας  µία νέα δουλειά; Ικανοποίηση ή 

έστω  και λίγο άγχος  για την αποδοχή της από 

το κοινό;

Η  επιλογή των  τραγουδιών  είναι µια πάρα πολύ 

δύσκολη υπόθεση  και αξίζει να αναφερθεί ότι 

ξεκινάει  την ακριβώς επόµενη ηµέρα  κυκλοφορίας 

της  νέας δουλειάς. Από  την πρώτη, δηλαδή, µέρα 

που  κυκλοφόρησε  το 'Μόνιµα ερωτευµένος" ήδη 

έχουµε ξεκινήσει  την επιλογή των τραγουδιών  για 

το επόµενο δισκογραφικό βήµα! 
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Κάθε φορά ακούµε πάνω από 500-600 τραγούδια για να 

καταλήξουµε στα 12, 14, ή 15  κοµµάτια που θα  αποτελούν  το 

επόµενο CD. 

Για µένα  η επιλογή των τραγουδιών  απαιτεί υποµονή και επιµονή, 

ώστε να  ακούσεις  το  κάθε  τραγούδι αρκετές φορές  για να πάρεις 

µια  ιδέα από οτιδήποτε έχει να σου δώσει αυτό τα  κοµµάτι. 

Φυσικά, η γνώµη  φίλων  και γνωστών (άτοµα της εταιρίας µου, 

µουσικοί, κ.α.) είναι πολλή σηµαντική! 

Βέβαια, πάντα υπάρχει  άγχος για  την αποδοχή της  κάθε δουλειάς 

από  το  κοινό  και  όσο  περνάει ο  χρόνος τόσο  το άγχος  µεγαλώνει, 

καθώς µεγαλώνει και η ευθύνη προς τον κόσµο...

Σε ξεχωρίσαµε το 1998 µε το τραγούδι «Όλα για σένανε 

µιλάνε (χωρίς  νερό)». Από τότε µέχρι σήµερα τι έχει 

αλλάξει στη ζωή σου; 

Σίγουρα έχουν  αλλάξει πάρα πολλά πράγµατα, αλλά  νοµίζω ότι 

έχουν  αλλάξει  προς το καλύτερο. Για  αυτό ευχαριστώ το  Θεό  που 

µου  δίνει υγεία  να συνεχίζω, αλλά  και τον κόσµο  που µου  δίνει τη 

δυνατότητα να κάνω αυτά  τα επόµενα  βήµατα µετά το πρώτο  CD 

µε τίτλο  "Ένας  έρωτας λατρεία 

και  ανάγκη"  στο οποίο 

εµπεριέχεται και το "Όλα για 

σένανε µιλάνε". 

Για παράδειγµα, ένα  από τα 

πράγµατα που έχουν  αλλάξει 

στη  ζωή µου είναι το  γεγονός 

ότι τόσο ο  ελεύθερος χρόνος 

όσο και ο χρόνος που 

αφιερώνω στην προσωπική 

µου  ζωή  έχουν  µειωθεί στο 

ελάχιστο!  Πάντα έχω κάτι να 

κάνω, πάντα έχω κάτι να 

ασχοληθώ. Όµως, αυτό  εµένα 

µου  δίνει χαρά  γιατί το 

τραγούδι  για  µένα δεν είναι 

δουλειά, δεν είναι υποχρέωση, 

είναι τρόπος ζωής, είναι 

αγάπη!  Για αυτό και όλες τις 

αλλαγές που  έφερε  το 

τραγούδι  στη  ζωή µου τις 

θεωρώ θετικές!

Πάνο, ενώ  πέρασες  στη Ιατρική Σχολή αποφασίζεις  να 

ασχοληθείς µε το τραγούδι. Θαρραλέα απόφαση. 

Φαντάζοµαι δεν τη µετάνιωσες... µα πόσο δύσκολο ήταν να 

αποφασίσεις µία τέτοια «στροφή στη ζωή σου»;

Καθόλου δύσκολο  για µένα... περισσότερο  δύσκολο ήταν  για  τους 

γονείς µου, οι οποίοι είχαν  την  επιθυµία  να µε καµαρώσουν 

επιστήµονα. Ωστόσο, εγώ από  µικρός ένιωθα ότι αγαπάω πάρα 

πολύ  το τραγούδι και θέλω να ασχοληθώ µε  αυτό. Έτσι, µε την 

πρώτη ευκαιρία, δήλωσα στους γονείς  µου ότι θα ασχοληθώ 

επαγγελµατικά µε το τραγούδι. Το  "δέσιµο" µε τη µουσική 

ξεκίνησε από πολύ νωρίς... από όσο µπορώ να θυµηθώ τον εαυτό 

µου!  Κατά συνέπεια για  εµένα ήταν  φυσικό επακόλουθο η 

ενασχόληση µου µε  το τραγούδι. Φυσικά και δεν  το  έχω 

µετανιώσει!  Ούτε τελικά, οι δικοί µου άνθρωποι το  µετάνιωσαν 

που  µε  άφησαν µε την καρδιά  τους  να κάνω αυτό που ήθελα 

περισσότερο από οτιδήποτε άλλο!

Οι άνθρωποί σου, οι  γονείς  σου δεν 

προσπάθησαν να σε αποτρέψουν;

Είµαι τυχερός γιατί  έχω πολλή καλή σχέση µε τους 

δικούς µου  ανθρώπους. Είµαστε  πολύ δεµένοι! 

Στην αρχή, όπως ήδη  έχω πει, είχαν κάποιες 

αντιρρήσεις - προτιµούσαν  να τελειώσω την 

ιατρική  και στη συνέχεια να  ακολουθήσω το 

τραγούδι. Τελικά, σεβάστηκαν την επιλογή µου 

αφού είδαν  στα µάτια µου τη θέληση να  γίνω 

τραγουδιστής. Έτσι, ήταν δίπλα µου από  την  αρχή 

στην απόφαση µου αυτή.

Έχεις πει σε συνέντευξη ότι τα ερωτικά 

τ ρ α γ ο ύ δ ι α ε ί ν α ι α υ τ ά π ο υ σ ε 

αντιπροσωπεύουν. Τι ρόλο παίζει ο έρωτας 

στη ζωή σου;  Τι θεωρείς ερωτικό;

Ο  έρωτας  είναι πολύ  σηµαντικός. Θεωρώ ότι ο 

έρωτας και η φιλία αποτελούν  το  οξυγόνο  και  την 

ανάσα της ζωής!  Ένας  έρωτας σου  δίνει την 

ώθηση να δηµιουργήσεις, να  νιώσεις, να  ζήσεις 

τελικά!  Αυτό  είναι  ίσως ότι πιο  σηµαντικό  όταν 

ερµηνεύεις τραγούδια!  Ερωτικό  θεωρώ καθε  τι που 

διεγείρει τις αισθήσεις, όπως είναι ένα βλέµµα  ή 

ένα απλό χάδι...

Δούλεψες  στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα 

ως  τραγουδιστής. Παντού µε µεγάλη επιτυχία, 

αφού ο κόσµος σε αγαπά πολύ. 

Σε τι διαφέρει – ιδιαίτερα για έναν 

καλλιτέχνη- η νυχτερινή ζωή της 

Θεσσαλονικης από αυτή της Αθήνας;

Δεν πιστεύω ότι έχουν τόσο µεγάλες διαφορές  το 

κοινό  της Αθήνας µε αυτό  της Θεσσαλονίκης! 

Ωστόσο, µία  διαφορά που µπορώ να  εντοπίσω 

είναι ότι στη Θεσσαλονίκη  (και γενικότερα στη 

Βόρεια Ελλάδα) ο κόσµος φαίνεται να  διασκεδάζει 

µε µεγαλύτερο κέφι! 

Επίσης, στη Θεσσαλονίκη  ο κόσµος που βγαίνει να 
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διασκεδάσει  είναι λιγότερος αριθµητικά  σε  σχέση µε αυτόν  της 

Αθήνας. 

Για αυτόν ακριβώς τον  λόγο, στη Θεσσαλονίκη θα  σε δει 

συγκεκριµένο  κοινό αρκετές  φορές - για αυτό και  το  κοινό της 

Θεσσαλονίκης είναι πολύ δύσκολο! 

Στην Αθήνα τα πράγµατα δεν  είναι έτσι. Οι  επιλογές είναι πάρα 

πολλές και οι  περισσότεροι  δεν  προλαβαίνουν  να δουν  όλα τα 

σχήµατα και όσα κι αν δουν, συνήθως τα βλέπουν από µία µόνο φορά.

Πέρα από  όλα  αυτά, όµως, τόσο σε Αθήνα  όσο και σε 

Θεσσαλονίκη  ο κόσµος έχει  ανάγκη να χορέψει, να περάσει  καλά, 

να διασκεδάσει. Έτσι, η ουσία είναι  ότι  και  στις δύο  πόλεις -  όπως 

και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα -  έχω εισπράξει αγάπη  από  τον 

κόσµο και εγώ µε  τη  σειρά  µου "καταθέτω" κάθε βράδυ  την  ψυχή 

µου για να περάσει καλά ο κόσµος.

Μία µατιά στο καµαρίνι σου δείχνει ότι έχεις  πολλούς 

φίλους  και φανατικούς οπαδούς  που γεµίζουν το δωµάτιό 

σου µε αναµνηστικά δώρα και πολλές εικόνες Αγίων. 

Η Πίστη στο Θεό µας σου δίνει δύναµη;

Ο  Θεός  είναι ίσως από τις  ελάχιστες επιλογές  που µας έχουν 

αποµείνει, στη σηµερινή σκληρή εποχή, για να πιστεύουµε. 

Θεώρώ ότι ο  Θεός και  η οικογένεια µας είναι ότι  πολυτιµότερο 

έχουµε στη ζωή µας. Βέβαια, είναι εξίσου σηµαντικό να  πηγάζει 

από µέσα µας αυτή η ανάγκη πίστης προς το Θεό. 

Εγώ πιστεύω πολύ  και νοµίζω ότι ο  Θεός  µε  έχει βοηθήσει πολλές 

φορές  -  έχουν συµβεί διάφορα γεγονότα στη ζωή µου που  µε τη 

πίστη µου  στο Θεό  έχουν  ξεπεραστεί. Έτσι, µια  εικόνα ως δώρο 

είναι ίσως η καλύτερη επιλογή για µένα!

Υπάρχει στη ζωή σου κάτι που σου έχει λείψει ή που δεν 

έχεις καταφέρει ακόµα να αποκτήσεις;

Γενικότερα, δεν  είµαι άτοµο  που βάζω πολύ µακροπρόθεσµους 

στόχους µε κίδυνο να µην πραγµατοποιηθούν ποτέ! 

Τα περισσότερα όνειρα µου, µπορώ να πω ότι έχουν  βγει  αληθινά 

και αυτό  που  θα ήθελα να ζητήσω από  το Θεό  είναι πλέον, να µην 

µου  πάρει  τίποτα  και όχι να µου δώσει  κι άλλα!  Έχω µάθει να  µην 

είµαι αχάριστος και να λέω "ευχαριστώ"! 

Ζω απίστευτες στιγµές  και πάνω απ'  όλα  οι  δικοί µου  άνθρωποι 

και εγώ έχουµε την υγεία µας!

Τι αγαπάς πάρα πολύ;

Τί άλλο...; Tο τραγούδι! Φαίνεται άλλωστε από τη ζωή µου! 

Όλα κινούνται γύρω από αυτό!

Ποιο θεωρείς ότι είναι το µεγαλύτερο ελάττωµά σου;

Το µεγαλύτερο ελάττωµα µου είναι ότι είµαι ευκολόπιστος! 

Έχω πάντα τη διάθεση να πιστεύω στους ανθρώπους και στο 

"καλό" πρόσωπο που µου παρουσιάζουν  -  δυστυχώς, δεν  είναι 

πάντα έτσι... 

Επίσης, είµαι αρκετά εγωϊστής -  χωρίς  αυτό να σηµαίνει ότι δεν 

αναγνωρίζω τα λάθη µου και ξέρω πότε να ζητάω συγγνώµη!

Τι µπορεί να σου χαλάσει τη µέρα;

Πάρα πολλά  πράγµατα µπορούν  να  µου χαλάσουν τη µέρα!      

Από σηµαντικά γεγονότα  που µπορούν  να χαλάσουν τη διάθεση 

στον  καθένα  µας, µέχρι µικρά καθηµερινά πράγµατα τα οποία µε 

επηρεάζουν  σε µεγάλο βαθµό, αφού  είµαι ιδιαίτερα ευαίσθητος. 

Έτσι, ένα απλό ψέµα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία µου.
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Ποιος στίχος σε εκφράζει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο; 

Ο  στίχος που µε εκφράζει αυτήν  την  περίοδο είναι  από ένα 

καινούριο µου τραγούδι, το "Ανεµοθύελλα":

"Ανεµοθύελλα  και  δυνατός βοριάς, µε καταιγίδα µοιάζει απόψε η 

µοναξιά  µου, χίλιες φορές µου  είχες πει πως µ' αγαπάς, χίλια 

κοµµάτια έχεις κάνει την καρδιά µου".

Ποιο τραγούδι σιγοτραγουδάς όταν είσαι µόνος; 

Τραγουδάω διάφορα  τραγούδια  τα οποία  ανα ηµέρες (ή και 

εβδοµάδες) µου "µπαίνουν" στο µυαλό, αλλά τη συγκεκριµένη 

περίοδο  δεν  έχω κάποιο τέτοιο  τραγούδι, εκτός από µερικά 

καινούρια δικά  µου  τα οποία  σιγοτραγουδώ γιατί η δουλειά  αυτή 

είναι πρόσφατη και νιώθω την  ανάγκη να τα  φέρνω ξανά και ξανά 

στο µυαλό µου!

Έχεις µία πολύ ωραία και ενηµερωτική ιστοσελίδα.                    

Ποια η σχέση σου µε το internet; Επικοινωνείς  προσωπικά 

µε τους θαυµαστές σου µέσω της σελίδας σου;

Με το internet δεν µπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερα  καλή σχέση. 

Δεν είµαι ο άνθρωπος που θα µπει στο internet και θα  σερφάρει 

µε τις ώρες... δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο άλλωστε! 

Αυτό που κάνω, όµως, είναι µέσω internet να  κρατάω επαφή µε 

τον κόσµο που επιθυµεί  να µου  "µιλήσει" µε αυτόν  τον  τρόπο. 

Όπως κάθοµαι  στο  καµαρίνι  κάποιες  ώρες  ώστε να γνωρίσω και το 

τελευταίο άτοµο  που  θέλει να  µου µιλήσει, έτσι απαντάω  - 

προσωπικά - στα e-mails  που  µου  στέλνει  ο κόσµος  µέσω της 

ιστοσελίδας µου. 

Με ενδιαφέρει να ακούω τη γνώµη του, τα σχόλια του, τις 

παρατηρήσεις  του... Με την  επαφή µε τον κόσµο έχεις  µόνο να 

κερδίσεις!

Ποια αγαπηµένη φράση σε ακολουθεί στη ζωή σου;

Μία φράση που  χρησιµοποιώ συχνά είναι  όταν συµφωνώ µε 

κάποιον: "Τώρα σε αναγνωρίζω!".

Ποια είναι τα άµεσα µελλοντικά σου σχέδια; 

Στις 23  Σεπτεµβρίου τελειώνουµε  τις εµφανίσεις µας στα 

"Αστέρια"  στη Γλυφάδα, όπου  πέρασα για  δεύτερη συνεχόµενη 

χρονιά ένα  καταπληκτικό καλοκαίρι. Βέβαια, πέρσι συµπληρώσαµε 

9  µήνες  σεζόν  -  ξεκινήσαµε Απρίλιο  και τελειώσαµε Ιανουάριο. 

Φέτος, ξεκινήσαµε και πάλι Απρίλιο και τελειώνουµε                    

23  Σεπτεµβρίου. Ακολουθεί το γύρισµα για  το  νέο video-clip από 

την καινούρια δισκογραφική δουλειά. 

Μετά  το  "Έχω πονέσει γι' αυτήν", θα οπτικοποιηθεί το "Άσε µε µια 

νύχτα  µόνο"  και  ταυτόχρονα έχουµε πρόβες γιατί 19  Οκτωβρίου  - 

πρώτα ο Θεός  -  ξεκινάµε  σε ένα καινούριο µαγαζί, στο  "Άνοδος" 

στην οδό Πειραιώς, όπου θα περάσουµε το χειµώνα.

Τι θα σου µείνει αξέχαστο από αυτό το καλοκαίρι;

Αυτό το καλοκαίρι  θα µου  µείνει αξέχαστο το γεγονός  ότι άλλαξα 

δισκογραφική εταιρία, ανήκω όπως προείπα στη  Universal πλέον. 

Επίσης, για δεύτερη χρονιά έζησα  απίστευτες  στιγµές στα 

"Αστέρια"  όπου  εµφανιζόµουν. Τέλος, δεν  θα ξεχάσω ποτέ  ότι 

φέτος το καλοκαίρι για πρώτη φορά ένα  τραγούδι  µου, το  "Έχω 

πονέσει  γι΄αυτήν" από  την  πρώτη µέρα που κυκλοφόρησε 

αγαπήθηκε τόσο από τον κόσµο όσο και από τα ραδιόφωνα. 

Μου έδωσε απίστευτη χαρά!

Πότε θα µπορέσουν  οι Έλληνες  στη Γερµανία 

να σε φιλοξενήσουν κοντά τους; Έχεις  σχέδια 

για συναυλίες στη χώρα που ζούµε;

Κατ' αρχήν  είναι µεγάλη µου  χαρά και µεγάλη  µου 

τιµή το  γεγονός ότι  πολλά e-mails  που λαµβάνω, 

αλλά και κόσµος που έρχεται στο  µαγαζί  -  ειδικά 

τους  καλοκαιρινούς µήνες - µου λένε  το ίδιο 

πράγµα: είµαστε Έλληνες που  ζούµε στη  Γερµανία 

και θέλουµε πολύ να  σε δούµε  να µας τραγουδάς 

και στη Γερµανία! 

Δίνω το λόγο µου  στον κόσµο που µε στηρίζει  και 

µε αγαπάει  -  και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό - 

ότι µε την πρώτη ευκαιρία θα έρθω στη Γερµανία. 

Περιµένω την  κατάλληλη χρονική περίοδο  που  θα 

µου  επιτρέψει να έρθω για συναυλίες όχι  σε µία 

µόνο  πόλη!  Ψάχνω δηλαδή την  ευκαιρία, που  δεν 

θα έχω στην Ελλάδα για 10-15  µέρες υποχρεώσεις 

και θα  µπορώ να εµφανιστώ σε διάφορες  πόλεις 

στην Γερµανία, όπου δηλαδή υπάρχουν Έλληνες!

Κι ένα τελευταίο µήνυµα... µία ευχή... για 

τους Έλληνες νέους στη Γερµανία;

Θέλω να ξέρετε  ότι σας θαυµάζω γιατί ζείτε σε µια 

άλλη χώρα  και ταυτόχρονα διατηρείτε το ελληνκό 

στοιχείο  ζωντανό. Με αυτόν  τον  τρόπο τιµάτε την 

Ελλάδα και τον εαυτό σας και  ταυτόχρονα  κάνετε 

περήφανους όλους εµάς! 

Να σας  ευχηθώ να είστε πάντα καλά, γεροί, 

δυνατοί και  να  ξέρετε ότι  σας ευχαριστώ που 

δίνετε ύπαρξη και  δύναµη στον ελληνισµό σε  όλα 

τα πλάτη και µήκη της γης. Θα τα πούµε σύντοµα 

από κοντά, πολλά φιλιά!
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