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Sarbel, αν ξανασκεφτείς  τη βραδιά του ελληνικού τελικού... 

ποιά ήταν η πρώτη σκέψη όταν έµαθες  τα αποτελέσµατα 

και σου είπαν ότι ο κόσµος  επέλεξε εσένα για το Helsinki;

Σοκαρίστηκα στην αρχή αλλά όταν  το συνειδητοποίησα ένιωσα 

µεγάλη χαρά! 

Έχεις ήδη την εµπειρία των προηγούµενων ετών, όπου 

–είτε µε την καλύτερη θέση, είτε µε λιγότερο καλή- οι 

κριτικές, τα λόγια, οι «απόψεις  των ειδικών» δεν 

σταµατούν µε τίποτα. 

Είναι κάτι που σε προβληµάτισε έστω και µία στιγµή; 

Η κριτική δεν θα σταµατήσει ποτέ την προσπάθειά µου...

Τι πιστεύεις... πόσο σηµαντική είναι πραγµατικά η ψήφος 
των Ελλήνων της Διασποράς; 
Είµαι Έλληνας του  εξωτερικού  και πιστεύω ότι  είµαστε πολύ 
σηµαντικοί για την  Ελλάδα γενικότερα. Τους έχω όλους  µέσα στην 
καρδιά µου. 

Αν  µπορούσες  να µιλήσεις  σε όλο τον 
Ελληνισµό εκτός  Ελλάδας, που καλείται      
(και θα το κάνει!) να σε ψηφίσει...                     

τι θα ήθελες  να του πεις, να του ζητήσεις  εν 
όψει της Eurovision;
Να ψηφίσουν ένα δικό τους παιδί. 

Sarbel, κι εσύ, όπως κι εµείς, γεννήθηκες και 
µεγάλωσες σε µία άλλη χώρα. 
Εσύ ωστόσο διαφοροποιείσαι από µας: 
αποφάσισες  κάποια στιγµή να αφήσεις  το 
Λονδίνο και να πας στην Ελλάδα.             
Τι σε οδήγησε να αφήσεις  τη ζωή σου εκεί 

και να επιλέξεις την Ελλάδα; 
Η αγάπη µου για την ελληνική µουσική. 

Η ζωή σου (στην  Ελλάδα) ήταν –ειδικά τον 

πρώτο καιρό- όπως την είχες φανταστεί;

Στην αρχή ήταν  δύσκολα  αλλά µετά συνήθισα  και 

µου αρέσει πάρα πολύ! 

O ταλαντούχος νέος 
που έγινε γνωστός 
με το „σε πήρα 
σοβαρά“ έχει να 
εκπληρώσει ένα 
εξαιρετικά σοβαρό 
έργο:
την καλύτερη δυνατή 
παρουσίαση της 
Ελλάδας στο 
διαγωνισμό της 
Eurovision στις 
12 Μαϊου 2007        
με το τραγούδι 
„ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΑΡΙΑ“. 

Εμιες είμαστε βέβαιοι:
θα τα πάει παραπάνω 
από πολύ καλά!
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Η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά είχε απόλυτη επιτυχία. 

Ήταν κάτι που περίµενες όταν ξεκινούσες; 

Επειδή  µε στηρίζουν πολύ  σηµαντικοί άνθρωποι  στο χώρο, ήξερα 

ότι θα πάω καλά, αλλά ειλικρινά δεν  περίµενα τόσο  µεγάλη 

επιτυχία...

Ποιό τραγούδι έχει σηµαδέψει τη ζωή σου... προσωπικά και 

επαγγελµατικά;
«Να’ σουν θάλασσα»  µε τη Νατάσα Θεοδωρίδου. 

Η κίνηση σου, η εικόνα σου, η φωνή και το ήθος σου... σε 
έχουν κάνει πολύ αγαπητό σε όλους, ειδικά στο νεανικό 
κοινό. Θυµάσαι την πιο υπερβολική αντίδραση θαυµάστριας 
απέναντί σου;
Επειδή  είµαι  πολύ  ήρεµος άνθρωπος, δε  νοµίζω ότι προκαλώ 
υπερβολικές  αντιδράσεις. Όλοι οι fan µου µε αντιµετωπίζουν  µε 
γλυκύτητα. 

Θες να µοιραστείς κάποια από τα όνειρά σου µαζί µας;
Να φτάσω όσο πιο  ψηλά γίνεται, χωρίς ν’ αλλοιωθώ σαν 
άνθρωπος. 

Τι εκτιµάς περισσότερο στους ανθρώπους;
Την αξιοπρέπεια. 

Και τι µπορεί να σε εκνευρίσει πραγµατικά;
Η αγένεια. 

Τι δεν αποχωρίζεσαι ποτέ;
Το φυλαχτό µου. 

Ποια είναι η πιο σηµαντική συµβουλή που 
σου έδωσαν ποτέ;
«Να είσαι απλός».

Ποια είναι η αγαπηµένη σου φράση;                                                               
Δεν υπάρχει  κάποια  συγκεκριµένη φράση. Μου 
αρέσει  να αντιµετωπίζω τις δύσκολες στιγµές µε 
χιούµορ... 

Θα κλείσουµε... όπως  αρχίσαµε: µε Eurovisi-

on. Πες  µας, τι θα πάρεις  µαζί σου στο Hel-
sinki;
Καλή διάθεση!! 

Κι ένα τελευταίο µήνυµα... µία ευχή... για 
τους ΄Ελληνες νέους στη Γερµανία;
Ως Έλληνας του εξωτερικού θα είµαι  πάντα δίπλα 
στους Έλληνες της Διασποράς και σας  ευχαριστώ 
πολύ για την αγάπη που µου έχετε δείξει. 

Sarbel, σε ευχαριστούµε θερµά και σου 
ευχόµαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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