
    

από τη Σοφία Καρυπίδου, sofia@karipidou.de   

Καλωσόρισες κοντά µας, Λούκα! 
Στην παρέα των νέων της www.neolaia.de!

Λούκα, σε λίγες µέρες  θα αντιπροσωπεύσεις  τη χώρα µας 
στο διαγωνισµό τραγουδιού της  Eurovision. Ποια ήταν η 
πρώτη σου σκέψη όταν σου ανακοινώθηκε η απόφαση τη 
βραδιά του “ελληνικού τελικού”; 

Τα συναισθήµατα  είναι ανάµεικτα... Κατ’αρχάς είναι µεγάλη µου 
τιµή που µε επέλεξαν  για αυτό το διαγωνισµό και  ευχαριστώ όλο 
τον κόσµο που ψήφισε για αυτό!  Δεν  µπορώ να κρύψω όµως  το 
άγχος και την αγωνία µου, η  οποία δεν  προέρχεται  µόνο  από  το 
ψηλό επίπεδο που υπάρχει σε  αυτό  το διαγωνισµό, αλλά  και από 
το µέγεθος του τραγουδιού που έχω την τιµή να παρουσιάσω!... 

Πως προέκυψε η συνεργασία µε τον Stereo Mike; 
Η  συνεργασία µου µε  το Stereo Mike ήταν  µία πρόταση του 

παραγωγού της εταιρείας µου, κυρίου Νεκταριου  Κοκκινου, τον 
οποίο και ευχαριστώ πολύ. Είναι αυτός που µέσα από την εταιρεία 

Minos  Emi, µας έφερε σε επαφή και από την πρώτη  στιγµή 

δεθήκαµε και κάναµε µία πολύ καλή οµάδα. 

Το «πάντρεµα» του hiphop µε το ζεϊµπέκικο πιστεύεις  ότι 
θα ενθουσιάσει το ευρωπαϊκό κοινό;
Η  προσωπική µου άποψη είναι  ότι είνα κάτι πολύ πρωτότυπο και 

πιστεύω ότι θα είναι  µία  ενδιαφέρουσα  πρόταση στο  θεσµό  αυτό... 

Εύχοµαι το ευρωπαϊκό κοινό  να το βρει 

ενδιαφέρον, αν και αυτό είναι στο χέρι µας... 

Το σίγουρο είναι  ότι  θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για 
αυτό!!!

Πες  µας  κάτι για τη σκηνική παρουσία στο 
Düsseldorf! Τι έχουµε να περιµένουµε; 
Είναι πολύ νωρίς για να  γνωρίζουµε ακριβώς τι θα 

κάνουµε στη σκηνή της Eurovision. Αυτές τις 
µέρες η  δηµιουργική  οµάδα βρίσκεται σε συνεχείς 

αναζητήσεις και σκέψεις για τις κατάλληλες ιδέες.

Τι πιστεύεις  ότι είναι τόσο συγκλονιστικό 
στην εµπειρία της  Eurovision; Γιατί αξίζει να 
πάει κάποιος καλλιτέχνης;
Πιστεύω ότι  ο  καθένας µπορεί να δει µε 
διαφορετικό  µάτι  το  διαγωνισµό  αυτό. Σίγουρα η 
εµπειρία  του να εκπροσωπήσεις τη χώρα  σου σε 
έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισµό  είναι πολύ 
σηµαντική. Το να  συναναστρέφεσαι µε  ξένες 
κουλτούρες και νοοτροπίες νοµίζω ότι είναι αξίσου 
σηµαντικό στη ζωή ενός καλλιτέχνη...

Λούκα, σε πρωτοείδαµε στο X Factor.               
Μία συµµετοχή που σηµάδεψε και άνοιξε το 
δρόµο για µία λαµπερή καριέρα. 
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Γιατί επέλεξες εκείνο τον καιρό να πάρεις  µέρος  σε talent 
show ενώ  ήσουν ήδη φοιτητής  στο τµήµα Βιολογίας  στην 
Αθήνα; 
Το X-Factor είναι ένα καθαρά µουσικό talent show και  πιστεύω ότι 
όποιος ασχολείται µε τη µουσική και  το τραγούδι, καλό  είναι να 

προσπαθήσει να δείξει τι  µπορεί  να κάνει!  Αυτο  σκέφτηκα τότε και 
αποφάσισα να συµµετέχω...

Πως  σε κέρδισε το τραγούδι; Είχες  ερεθίσµατα από την 
οικογένειά σου;
Από την οικογένειά µου δεν αχολείται κανένας  µε  τη µουσική, 

αλλά εγώ από  πολύ µικρός έδειξα να έχω αυτή τη την  κλίση. Από 
τότε  που  θυµάµαι τον  εαυτό µου ήθελα  να µαθαίνω όποιο µουσικό 

όργανο  µπορούσα να γνωρίσω. Αρχικά  κιθάρα, αργότερα 

τροµπόνι, drums κ.α. 
Οι  γονείς µου ήταν  αυτοί που µε κατάλαβαν  πρώτοι και  µε 

βοήθησαν να ξεκινήσω µαθήµατα  βυζαντινής  µουσικής  και τους 

ευχαιστώ πολύ που επέµειναν σε αυτό! 

Ποιό τραγούδι έχει σηµαδέψει τη ζωή σου... προσωπικά και 
επαγγελµατικά;
Είναι πάρα πολλά τραγούδια!  Τα περισσότερα είναι λαϊκά. 
Τραγούδια που  µε επηρέασαν  σε πολύ  µεγάλο βαθµό, είχαν 
συνήθως κοινωνικό στίχο, όπως το «Για το  καλό µου» του 
Μηλιώκα. Γενικά  µου  αρέσουν  τα τραγούδια που  εκφράζουν 
συναισθήµατα.

Πες  µας  για τη συνεργασία σου µε το Δηµήτρη Μητροπάνο 
και τις  συµβουλές  που σου έδωσε για το ταξίδι σου στη 
Γερµανία. Είναι δύσκολο να τον φανταστούµε fan της  Euro-
vision... Πως τον κέρδισες; Τι πιστεύει για το τραγούδι σου;
Πάντα θαύµαζα τον  Δηµήτρη Μητροπάνο και η συνεργασία αυτή 

είναι ένα  όνειρο που  πραγµατοποιήθηκε για  µένα... πόσο µάλλον 

να µε συµβουλεύει αυτός ο  άνθρωπος!  Είναι κάτι πολύ 

συγκινητικό, το οποίο δεν  πρόκειται να ξεχάσω 

ποτέ!

Θα πάρεις κάποιο γούρι µαζί στο Düsseldorf;
Εµπιστεύοµαι  και αγαπάω τα άτοµα της  εταιρείας 
µου  και  γενικότερα όλη  την  οµάδα που βρίσκεται 
πίσω από αυτό το τραγούδι. Πιστεύω ότι  είναι το 
γούρι και η δύναµή µου για τη Γερµανία.

Ποια είναι η πιο σηµαντική συµβουλή που 
σου έδωσαν ποτέ;
Μου έχουν  δώσει πραγµατικά πολλές σηµαντικές 

συµβουλές τον τελευταίο  καιρό. Μία από αυτές: 
«Ένας άνθρωπος  µπορεί να  δει τον  κόσµο  από 

ψηλά είτε  µε  το να  πετάξει, είτε  µε το να ψηλώσει. 

Η  διαφορά είναι, ότι  τα πόδια του ψηλού 
ανθρώπου πατούν στη γη...»

Ποια είναι η αγαπηµένη σου φράση; Αυτή 
που σου δίνει δύναµη σε δύσκολες στιγµές;
„Η  επιτυχία  είναι  ένας δρόµος  που βρίσκεται 

πάντοτε υπό κατασκευή“.

Κι ένα τελευταίο µήνυµα... µία ευχή... για 
τους ΄Ελληνες νέους στη Γερµανία και για τη 
φετινή Eurovision;

Η ευχή συµπεριλαµβάνει όλους τους νέους, µέσα 
σε αυτούς κι εµένα...

Την έχει η ψυχή µου τη φωτιά

Τους φόβους όλους καίει µοναδικά

Τα βήµατά µου κάνω ως το Θεό

Κι αν πέσω εγώ ξανά θα σηκωθώ.
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