
    

από τη Σοφία Καρυπίδου, sofia@karipidou.de   

Καλωσόρισες κοντά µας, Γιάννη! 

Στην παρέα των νέων της www.neolaia.de!

Γιάννη, τα «Κρυµµένα Μυστικά» σου αποκαλύφθηκαν...            
µε απόλυτα πετυχηµένο τρόπο! Μέσα στις πρώτες  ώρες  το 
νέο σου cd έγινε πλατινένιο! Μίλησε µας  για τη νέα σου 
δουλειά και τους συντελεστές !
Κυκλοφόρησε η νέα µου  δισκογραφική δουλειά µε τίτλο 
„Κρυµµένα  µυστικά’“ µε αξιόλογους δηµιουργούς, παλαιότερους 
και καινούργιους. Φέτος  έκανα και  καινούργιες  γνωριµίες όπως µε 

τον Νίκο Αντύπα και την Ελεάννα Βραχάλη. Ο  Αλέξης  Σέρκος,       
η Ναταλί  που µου  έχουν   δώσει πολλές επιτυχίες  στο παρελθόν, 
και πολλοί αξιόλογοι ακόµα συνεργάτες.

Πως  ένιωσες όταν ενηµερώθηκες  για την επιτυχία του cd 
σου; Πόσο σηµαντική είναι η συγκεκριµένη απόδειξη 
αγάπης –ειδικά αυτή τη χρονική στιγµή- από τον κόσµο;
Είναι µια  δουλειά που όλοι  την  αγαπήσαµε. Κοπιάσαµε και ήταν  
ευχή όλων  µας   να  την  αγαπήσει  και ο  κόσµος. Εµείς κάναµε ότι 
µπορούσαµε καλύτερο.

Πως  προέκυψε η νέα συνεργασία µε το Νίκο 
Αντύπα και την Ελεάνα Βραχάλη;
Σε  κάθε δισκογραφική µου δουλειά προσπαθώ να 

δώσω στον κόσµο πάντα κάτι καινούριο. 
Έτσι λοιπόν και σ’ αυτή τη δουλειά υπάρχει 
καινούργιος ήχος, διαφορετικός στίχος…
Σ’ αυτό  βοήθησε παρά πολύ ο Αλέξης Σερκος από 
πέρυσι µε τις ‘Λεπτοµέρειες’, που  ξεκίνησε µε 
κάποια ακούσµατα που ήταν  διαφορετικά.      
Φέτος  αυτή την  προσπάθεια επισφράγισε  ο Νίκος 
Αντύπας µαζί µε την  Ελεάννα Βραχαλη που µου 
δώσανε πράγµατα διαφορετικά όσων αφορά 
εµένα, που δεν είχα ξαναπεί. 

Ποια είναι τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγεις 
τα τραγούδια;
Τα κριτήρια επιλογής των  κοµµατιών βασίζονται 
καθαρά στον  καλό  στίχο. Στίχος κατανοητός  σε 
όλους και  φυσικά η  µελωδική γραµµή,                   
η σύνθεση... Έτσι γίνεται και η επιλογή…
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Πως περνάτε στο studio;
Η  διαδικασία στο studio  είναι πάρα  πολύ όµορφη. Καταρχήν  είναι 
παρά πολύ δηµιουργική, περνάµε  περίεργες καταστάσεις. Βλέπεις 

ένα τραγούδι  που  έχει παιχτεί µε µια  κιθάρα, σιγά σιγά να χτίζεται 
και να παίρνει µορφή. Όλο αυτό που συµβαίνει είναι µαγικό.

Μπορείς  να ξεχωρίσεις  κάποιο από τα τραγούδια του νέου 
σου δίσκου;
Όλα  τα τραγούδια  µου  τα αγαπάω, όλα  τα κοµµάτια  µου  αρέσουν, 
γι‘ αυτό και τα επέλεξα για αυτή τη δουλειά.

Τι σηµαίνει το τραγούδι για σένα;
To τραγούδι  είναι συναισθήµατα, βιώµατα, είναι τρόπος ζωής…

είναι η ζωή µου η ίδια… είναι όλα….

Πως  θεωρείς  ότι έχεις  εξελιχθεί ως  τραγουδιστής  όλα αυτά 
τα χρόνια;
Η  εξέλιξη σε ένα τραγουδιστή έρχεται µε το  πόσο αγαπάει και 
σέβεται αυτό  που  κανει. Με την  πείρα που  αποκτώ προσπαθώ να 
γίνω όσο το δυνατόν καλύτερος.

Από την πρώτη δισκογραφική δουλειά σε ξεχώρισε και σε 
αγάπησε ο κόσµος! Πως  τα κατάφερες  να «ξεφύγεις» από 

την  αλλαγή που φέρνει µαζί της  η επιτυχία και η λατρεία 
του κόσµου
Η  αγάπη  του  κόσµου  σου  δηµιουργεί ένα αίσθηµα ευθύνης σε 
κάνει  πάντα να ψάχνεσαι πως θα  τους παρουσιάσεις κάτι  οµορφο, 
κατι διαφορετικό αν θέλεις, αλλά να µην τους απογοητεύσεις ποτέ.

Υπάρχει στη ζωή σου κάτι που σου έχει λείψει ή που δεν 
έχεις καταφέρει ακόµα να αποκτήσεις;
Ευχαριστώ τον Θεό για  όλα όσα  έχω καταφέρει  µέχρι τώρα θα 
ήµουν αχάριστος αν έλεγα το αντίθετο.

Είσαι το ζωντανό παράδειγµα ότι η οικογένεια 
και ο χώρος  της  µουσικής  δεν είναι έννοιες 
που αποκλείουν η µία την άλλη. Τι σηµαίνει 

οικογένεια για σένα; 
Η   παρουσία της οικογένειας  µου  είναι  καταλυτική 
σε όλη τη διαδροµή µου. Είναι το  σηµείο 
αναφοράς µου.

Πότε θα µπορέσουν και οι Έλληνες στη 
Γερµανία να σε φιλοξενήσουν κοντά τους; 
Έχεις σχέδια για συναυλίες  στη χώρα που 
ζούµε;
Το καλοκαίρι θα υπάρξει ένας  αριθµός εµφανίσεων 
στη  Θεσσαλονίκη  και για  τη χειµερινή σεζόν  θα 

είµαι στο ΚΕΝΤΡΟ  ΑΘΗΝΩΝ  για τρίτη συνεχόµενη 
χρονιά. Υπάρχουν σκέψεις και σχέδια για κάποιες 
συναυλίες εκτός  Ελλάδας γιατί είναι  και  δική  µου 
επιθυµία, αλλά ακόµα δεν υπάρχει  κάτι 
ανακοινώσιµο.

Κι ένα τελευταίο µήνυµα... µία ευχή...            
για τους Έλληνες  νέους στη Γερµανία που σε 
αγαπάνε και σε στηρίζουν;
Εύχοµαι  για όλο τον  κόσµο  πρώτα από όλα  υγεία 
και προσωπική ευτυχία. 

Εύχοµαι  να είµαι άξιος  της  αγάπης  τους  και  να µην 
τους  απογοητεύσω ποτέ. Τους  αγαπώ και  τους 
ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς µου.
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