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 Μοιράζεστε κάποιο άλλο κοινό χαρακτηριστικό με 
τη Μαρία Κάλλας;

Κατά τη γνώμη μου, η Μαρία Κάλλας εκπροσωπεί όλες 
τις γυναίκες, γιατί ήταν μια γυναίκα που έζησε με τόλμη 
και γιατί ακολούθησε την καρδιά της. Πρέπει να έχεις 
μεγάλη εσωτερική δύναμη, μεγάλο κουράγιο, για να 
ζήσεις έτσι. Ηταν συναισθηματική και ειλικρινής και αυ-
τό της επέτρεπε να είναι τρωτή. Αυτός είναι και ο λόγος 
που τη σέβομαι και την εκτιμώ απεριόριστα ως ντίβα, 
αλλά και ως γυναίκα. Είχε το κουράγιο να πάρει δια-
ζύγιο την εποχή που κάτι τέτοιο δεν ήταν νόμιμο στην 
Ιταλία. Αυτός είναι και ο λόγος που απέκτησε ελληνι-
κό διαβατήριο εκείνο το διάστημα, γιατί στην Ελλάδα 
δεν αναγνώριζαν τον γάμο που είχε κάνει στην Ιταλία 
με τον Τζιοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι. Ηταν μια αγωνί-
στρια, αγωνίστηκε για την αγάπη, ακόμα και όταν στο 
τέλος έζησε την τραγωδία. Μπορεί ο κόσμος να λέει πως 
έφυγε τραγικά από τη ζωή, αλλά πιστεύω ότι έζησε τό-
σο δυνατά συναισθήματα, που λίγοι άνθρωποι έχουν 
το σθένος να ζήσουν. Για εμένα ήταν σαν μια ηρωίδα 
αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και η επιθυμία της ήταν 
να δίνει ευτυχία στους άλλους. Συνήθιζε να λέει «ανή-
κω στους δοτικούς, θέλω να δίνω ευτυχία, ακόμα κι αν 
δεν μου δόθηκε εμένα». Συνήθιζε, επίσης, να λέει ότι 
μέσω της μουσικής άγγιζε το κοινό. Είχε το δώρο του 
ταλέντου και αυτό ήθελε να το μοιραστεί με τον κόσμο. 
Είχε μέσα της κάτι το ταπεινό. Παρόλο που ήταν αγωνί-

στρια, είχε μέσα της μεγάλη δύναμη, αλλά ταυτόχρονα 
ήταν πολύ ευαίσθητη και ντελικάτη, γι’ αυτό ακριβώς 
και μπορούσε να τραγουδήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο.
 Ακολουθείτε τις προσταγές της καρδιάς σας;
Στη ζωή μου ακολουθώ το ένστικτό μου. Για παράδειγ-
μα, όταν ο Τομ Βολφ ήρθε σε εμένα και μου έδειξε το 
έργο, το οποίο αποτελεί και την πρώτη μου θεατρική 
απόπειρα, είπα ένα μεγάλο «ναι», γιατί, παρόλο που 
πραγματικά με φόβιζε η ιδέα της θεατρικής παράστα-
σης, η υπόθεση και το ίδιο το έργο ήταν τόσο όμορφα 
και δυνατά που δεν μπορούσα να αντισταθώ και να 
πω όχι. Ετσι, ακολούθησα την καρδιά μου.
 Αυτή η παράσταση αποτελεί τη μετάβασή σας από 

την κινηματογραφική οθόνη στο θεατρικό σανίδι. Πώς 
βιώσατε αυτή τη μετάβαση;

Τα συναισθήματα είναι τόσο δυνατά γιατί υπάρχει αυ-
τή η άμεση επαφή με το κοινό. Είναι κάτι το τόσο έντο-
νο και δυνατό, που μπορεί στην αρχή να φαντάζει τρο-
μερό, αλλά στη συνέχεια τα συναισθήματα είναι απί-
θανα. Μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί μπορεί να ρισκάρει 
κανείς, αλλά το αποτέλεσμα είναι τόσο ειλικρινές… Κά-
ποιος είχε πει πως, όταν βλέπεις έναν ηθοποιό πάνω στη 
σκηνή, βλέπεις την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Οπό-
τε, όταν είσαι πάνω στη σκηνή, δεν μπορείς να ψεύδε-
σαι. Γι’ αυτό είναι ταυτόχρονα επικίνδυνο και όμορφο.
 Θα παίξετε στο Ηρώδειο, που είναι ένα ξεχωριστό αρ-

χαίο θέατρο. Ποια είναι τα συναισθήματά σας;
Γνωρίζω ότι είχε παίξει εκεί και η Μαρία Κάλλας όταν 
ήταν νεαρή. Η Ελλάδα έχει θέσει τις βάσεις του πολιτι-
σμού για όλους μας, έχει δώσει το δώρο του θεάτρου 
σε όλο τον κόσμο.
 Αν είχατε την ευκαιρία στην εποχή μας να στείλε-

τε ένα e-mail ή ένα SMS στη Μαρία Κάλλας, τι θα της 
γράφατε;

Θα της έγραφα «Δεν σε 
ξέχασε κανείς και δεν 
πρόκειται να σε ξεχά-
σει κανείς». Θα βρίσκε-
ται για πάντα στις ζωές 
μας, γιατί αντιπροσω-
πεύει όλες τις γυναίκες.
 Τα τελευταία χρόνια αφι-

ερώνετε μεγάλο μέρος των 
καλοκαιρινών σας διακοπών 
στην Ελλάδα και πιο συγκε-
κριμένα στην Πάρο. Τι είναι αυ-
τό που σας αρέσει στη χώρα μας;

Λατρεύω την Αθήνα και έχω πάει 
και στην Αντίπαρο, αλλά και σε όλα 
σχεδόν τα νησιά της Ελλάδας. Υπάρ-
χει κάτι το πολύ γνώριμο και οικείο σε 
εμένα, κάτι που δεν μπορώ να εξηγή-
σω. Η Ελλάδα είναι μέρος της κουλτού-
ρας μου, γιατί είμαι Ιταλίδα και νιώθω 
πολύ κοντά στη χώρα σας. Λατρεύω τον 
κόσμο, τη ζεστασιά που έχετε ως λαός, 
λατρεύω το φαγητό, το υπέροχο γαλά-
ζιο και την ομορφιά της φύσης. Νομίζω 
πως το μπλε της Ελλάδας είναι εξαιρετικό 
και το φως της είναι μοναδικό. Οταν είμαι 
στην Ελλάδα, νιώθω τόσο όμορφα!

 Αληθεύει η φήμη ότι θα αγοράσετε σπί-
τι στην Πάρο;

Προς το παρόν όχι. Δεν ξέρω για το μέλ-
λον, αλλά προσώρας όχι.
 Ποιο είναι το αγαπημένο σας ελληνι-

κό πιάτο;
Μου αρέσουν όλα, η χωριάτικη, ο μουσα-
κάς, τα ψάρια, το κρέας. Ολα τα προϊόντα 
και το φαγητό είναι εξαιρετικά!
 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που σας 

αρέσουν στους Ελληνες και ποια όχι;
Μου αρέσουν οι Ελληνες γιατί έχουν πολ-
λές ομοιότητες με τους Ιταλούς. Είναι πο-
λύ ανοιχτοί και εγκάρδιοι και έχουν θετι-
κή ενέργεια. Νιώθω όμορφα ανάμεσα σε 
Ελληνες. 
 Η Μαρία Κάλλας ήταν μια δυνατή γυναί-

κα που θυσίασε την καριέρα της για μια με-
γάλη αγάπη…

Νομίζω ότι έκανε αυτό που ήθελε. Κανείς δεν 
την ανάγκασε. Δούλεψε τόσο σκληρά στη ζωή 
της από τότε που ήταν παιδί. Το μόνο που 
έκανε από τα νιάτα της ήταν να μελετά και να 
δουλεύει. Στα 23 της γνώρισε τον άνδρα της, 
ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερος, και δούλεψε 
σκληρά για πολλά χρόνια, έκανε πολλές θυσί-
ες. Και όταν γνώρισε τον Ωνάση, ήθελε να είναι 
μόνο γυναίκα. Στην πραγματικότητα, δεν έκα-
νε καμία θυσία. Ηταν επιλογή της να ζήσει κατ’ 
αυτόν τον τρόπο. Ηταν μια ελεύθερη γυναίκα. 
Νομίζω ότι αυτό που έκανε τη Μαρία να υπο-
φέρει περισσότερο ήταν ότι δεν απέκτησε παι-
διά. Το χειρότερο που συνέβη στη Μαρία Κάλ-
λας ήταν ότι δεν απέκτησε οικογένεια και παι-
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