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 Γιατί το τονίζεις;
Γιατί υπάρχουν σαφώς δουλειές που δεν είχα-
με περάσει καθόλου όμορφα. Σε κάποιες περ-
νούσαμε πάρα πολύ άσχημα. Αυτή είναι μια 
δουλειά που την κρατώ με πολλή αγάπη μέ-
σα μου. Είμαι, επίσης, πάρα πολύ χαρούμενη 
που έπαιξα σε ταινία του Νίκου Παναγιωτό-
πουλου. Ηταν ένα από τα παιδικά μου όνει-
ρα, οπότε, όταν συνέβη, ήταν σαν να πραγ-
ματοποιείται ευχή γενεθλίων. Και φυσικά, α-
γαπημένη μου δουλειά είναι και η πρώτη ται-
νία μου με τον τίτλο «Μετεωρίτες» του Γιάννη 
Μαυρογένη, όπου ήμουν πολύ μικρή και εί-
χα νιώσει υπέροχα που με πήραν, αφού είχα 
πάει σε άπειρα κάστινγκ και οντισιόν για άλ-
λες δουλειές. Ηταν τεράστιο πράγμα για εμέ-
να που με πήραν για πρωταγωνιστικό ρόλο και 
δεν είχα ιδέα πώς να το διαχειριστώ.   
 Παρουσιάστηκαν οι σωστοί άνθρωποι την 

κατάλληλη στιγμή στη ζωή σου;
Είμαι πολύ τυχερή σε αυτό. Οχι ότι δεν μου έ-
τυχαν και ακατάλληλοι άνθρωποι…
 Πώς είδες το κίνημα #MeToo;
Στέκομαι δίπλα στα θύματα. Είμαι μαζί τους, 
να μιλήσουν και να μιλήσουν και άλλοι που ί-
σως δεν έχουν μιλήσει και με όποιο τρόπο να 
στηρίξω την κίνηση αυτή! Γενικά συμβαίνει 
σε όλους τους χώρους αυτό και πρέπει όλες, 
όλοι, από όλους τους χώρους, να μιλούν όταν 
έχουν πέσει θύματα τέτοιων συμπεριφορών.
 Τι έκανες στην καραντίνα; 
Εκανα ένα μεταπτυχιακό την περίοδο της κα-
ραντίνας και τώρα θα ξεκινήσω ένα άλλο στο 
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Ελπίζω να τα κα-
ταφέρω, γιατί έτσι όπως τα έχω κάνει φέτος… 
Ουσιαστικά η καραντίνα μού δημιούργησε 
την τάση να κάνω πράγματα που διαρκώς α-
νέβαλλα. Μου φαινόταν λίγο μίζερη εκείνη η 

περίοδος και δεν ήθελα 
να εγκλωβιστώ στα λογο-
τεχνικά βιβλία μου.

 Τι βιβλία προτιμάς;
Οταν έχω πολύ ελεύθε-
ρο χρόνο, μου αρέσει να 
διαβάζω ψυχαναλυτικά ή 
φιλοσοφικά βιβλία. Λογο-
τεχνία προτιμώ κυρίως ξέ-
νη, γιατί από τη νέα ελλη-
νική λογοτεχνία ξέρω ελά-
χιστα πράγματα. 

 Επιστρέφω στην πα-
λιά μας συνέντευξη. Α-
κόμη στην ντουλάπα 

σου κυριαρχούν οι φόρμες και τα T-shirts;
Ισχύει… Πω πω αυτό είναι και λίγο θλιβερό 
τώρα! 
 Τι προσέχεις στην εμφάνισή σου;
Πριν από τις καραντίνες, είχα πάρα πολύ στα-
θερό πρόγραμμα με μαθήματα γιόγκα. Εκα-
να τρεις-τέσσερις φορές την εβδομάδα. Με 
την πανδημία αποσυντονίστηκε λίγο το είναι 
μας… Περπατώ πολύ, γιατί δεν υπάρχει χρό-
νος, δυστυχώς. Αν είχα χρόνο, θα ήθελα να 
κάνω γιόγκα και μπαλέτο. 
 Επιμένουν το κίτρινο και το πράσινο να εί-

ναι τα αγαπημένα σου χρώματα;
Είμαι τόσο βαρετή; Ναι, επιμένουν. Μετά από 
14 χρόνια δεν άλλαξε καν το χρώμα που μου 
αρέσει; Το κίτρινο μου αρέσει να το βλέπω. 
Δυστυχώς, δεν μου πάει. Αν μου πήγαινε, θα 
ήμουν μια κίτρινη πυγολαμπίδα στην Αθήνα.
 Σε ποιο θέατρο θα σε δούμε;
Είμαι στο «Killer Joe» του Τρέισι Λιτς, στο θέα-
τρο «Εμπορικόν», και ξεκινάμε στις 15 Νοεμ-
βρίου. Είμαι μαζί με τον Γιάννη Στάνκογλου, 
τον Κωνσταντίνο Σειραδάκη, τον Κώστα Νικού-
λι και τη Ναταλία Σουίφτ. Υποδύομαι τη Σάρ-
λα και πρόκειται για ένα σκληρό έργο, που δι-
αδραματίζεται στο νότιο τμήμα της Βόρειας 
Αμερικής. Δείχνει πώς μπορεί η φτώχεια και η 
δυσκολία να οδηγήσουν τους ανθρώπους να 
κάνουν εγκλήματα.

λόφιλους, μπορεί να το σκεφτώ. Οχι φυσικά 
στην εκκλησία.  
 Εχεις πολύ καλή σχέση με το παιδί του συ-

ντρόφου σου. Θα ήθελε να κάνεις δικό σου;
Ναι, θα ήθελα με χαρά! Είμαι υπέρ των παι-
διών και μακάρι να προκύψει! Ελπίζω, όταν 
ξανακάνουμε συνέντευξη, να έχουν αλλάξει 
τα δεδομένα.
 Την υιοθεσία τη σκέφτεσαι;
Φυσικά είμαι ανοιχτή και στην υιοθεσία. 
 Εχεις γράψει ένα παιδικό παραμύθι.
Λέγεται «Το μπρατσάκι του Φοίβου» από τις εκ-
δόσεις Πεδίο. Η έμπνευ-
ση ήρθε επειδή παρατή-
ρησα ότι πολλά παιδά-
κια φοβούνται το βράδυ 
πριν κοιμηθούν. Μιλούν 
για τέρατα, για κροκόδει-
λους κάτω από το κρεβά-
τι, για μεγάλους πιθήκους 
πίσω από την κουρτίνα. 
 Πώς ήσουν ως παιδί;
Γεννήθηκα στη Θεσσα-

λονίκη, γιατί οι γονείς μου 
ήταν φοιτητές εκεί, και με-
γάλωσα στην Κέρκυρα. Ο 
μπαμπάς μου είναι Κερκυ-
ραίος, οπότε, μόλις τελείωσαν τις σπουδές τους, 
πήγαν εκεί.

 Σε απέκτησαν μικροί;
Για την εποχή εκείνη δεν ήταν τόσο μικροί. Με 
έκαναν στα 29-30. Μεγάλωσα στην Κέρκυρα, 
είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω μεγαλώ-
σει σε μικρό μέρος για πολλούς λόγους. Επι-
στρέφαμε στο σπίτι όταν άναβε η λάμπα της 
ΔΕΗ. Τότε δεν καταλάβαινα τι ωραίο ήταν αυ-
τό. Είχαμε μια ελευθερία, που φαντάζομαι ότι 
στην Αθήνα δεν ήταν τόσο εύκολη. Φεύγαμε 
το πρωί για το σχολείο και επιστρέφαμε κυρι-
ολεκτικά το βράδυ, μόλις άναβαν τα φώτα της 
ΔΕΗ. Από τη Β’ Δημοτικού!
 Θα επέστρεφες σε μια μικρή πόλη αν αισθα-

νόσουν πλήρης στη δουλειά σου;
Ακόμη έχω πάρα πολλή όρεξη και διάθεση για 
τη δουλειά μου. Εχει περάσει από το μυαλό 
μου και πολύ εύκολα θα πήγαινα σε μικρότε-
ρο μέρος. Δεν έχω κανένα θέμα. Είτε σε νησί 
είτε όχι. Υπάρχουν πόλεις στην Ελλάδα που εί-
ναι πανέμορφες, όπως τα Τρίκαλα. Απλώς ακό-
μη δεν έχω κουραστεί και έχω διάθεση να κυ-
νηγάω αυτό που κάνω. Μπορεί κάποια στιγ-
μή να κάνω ένα διάλειμμα. 
 Ποια δουλειά σου ξεχωρίζεις;
Αγαπώ περισσότερο δύο ταινίες: Η μία είναι το 
«Γκίνες» του Αλέξη Καρδαρά και την αναφέρω 
επειδή είχαμε περάσει πάρα πολύ όμορφα.
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