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Ο Στράτος Τζώρτζογλου µε την νέα εκλεκτή της 

καρδιάς του Gisele Lubsen

Στράτος Τζώρτζογλου: “Μια αγάπη µε έφερε στο Los Angeles”

by Α. Παπαποστόλου on JUNE 3, 2012 in ΕΙ∆ΉΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Από τις Χριστίνα    Αλούπη, , , , Μαριάννα    Τσάτσου 

Ένα    από    τα    αγαπηµένα    πρόσωπα    των    Ελλήνων, , , , ο    

Στράτος    Τζώρτζογλου, , , , µιλάει    στο    Greek ReporterGreek ReporterGreek ReporterGreek Reporter    για    

τους    λόγους    που    τον    έκαναν    να    µετακοµίσει    στο    Los Los Los Los 

Angeles, Angeles, Angeles, Angeles, τις    δυσκολίες    που    αντιµετωπίζει    ως    

νεοφερµένος, , , , τα    µελλοντικά    του    σχέδια    και    τις    δουλειές    

που    πρόκειται    να    συµµετέχει    και    να    προβληθούν    στην    

Ελλάδα....

Κατά την διάρκεια του 6ου Ετήσιου Φεστιβάλ Ελληνικού 

Κινηµατογράφου στο Los Angeles, ο αγαπηµένος Έλληνας 

σταρ µας µίλησε για όλα. Έχει παίξει σε αµέτρητες ελληνικές 

ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και θεατρικά έργα, 

συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής του στο έργο “Το 

πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι.” Έχει επίσης συνεργαστεί µε θρυλικούς Έλληνες σκηνοθέτες, όπως ο 

Κάρολος Κουν, ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος και ο Παντελής Βούλγαρης, αλλά και µε τον Αµερικανό 

Julles Dassin. 

Η δηµοσιογράφος του Greek Reporter Χριστίνα Αλούπη είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε τον 

Στράτο Τζώρτζογλου στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, όπου και µας είπε για την καινούργια του ζωή 

στο Los Angeles, την σχέση του µε την γνωστή υποβρύχια φωτογράφο Gisele Lubsen, αλλά και για τα 

µελλοντικά του βήµατα ως ηθοποιός. Ανέφερε επίσης, ότι ήρθε στην Αµερική πριν 10 µήνες για να 

ανακαλύψει νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες για την καριέρα του. 

Παρά τα 25 χρόνια επιτυχηµένης πορείας στην Ελλάδα και τις αµέτρητες διακρίσεις, ο Στράτος έχει 

συνειδητοποιήσει, ότι το γεγονός ότι θα ζει πλέον στο Los Angeles απαιτεί, κατά µία έννοια, ένα νέο 

ξεκίνηµα, το οποίο θα περιλαµβάνει µαθήµατα υποκριτικής, υποµονή, αλλά και µια γερή δόση 

αποφασιστικότητας! 

“Το Los Angeles δεν είναι µια πόλη που έρχεσαι για να γίνεις star του σινεµά, αλλά πρόκειται για ένα 

µέρος που σου επιτρέπει να ανακαλύψεις το πραγµατικό αστέρι που κρύβεις µέσα σου,” λέει ο 

Τζώρτζογλου σχετικά µε την απόφασή του αυτή να έρθει στην πρωτεύουσα ψυχαγωγίας όλου του 

κόσµου. 

Φυσικά, το έτερον ήµισυ του Στράτου, η Gisele, µε την οποία συγκατοικεί τώρα στο Los Angeles του 

δείχνει την αµέριστη υποστήριξή της. Οι δυο τους συναντήθηκαν στην Ελλάδα κατά την διάρκεια µιας 

υποβρύχιας φωτογράφισης της Gisele, η οποία είχε ως θέµα την αρχαία ελληνική µυθολογία. Ο 

Στράτος συµµετείχε στην φωτογράφιση υποδυόµενος τον Ηρακλή. 

Ο Έλληνας ηθοποιός µας αποκάλυψε επίσης, ότι τα µελλοντικά του σχέδια αφορούν, µεταξύ άλλων, 

και την ολοκλήρωση της φωτογραφικής τριλογίας. Έχει όµως προγραµµατίσει ήδη ένα σύντοµο ταξίδι 

στην πατρίδα, προκειµένου να συµµετέχει σε µια ελληνική ταινία και σε ένα τηλεοπτικό σήριαλ. 
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