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φισβητούμενο δεδομένο. Αλίμονο, είναι ντροπή για το ανθρώπινο είδος 
να υποκινείται ακόμα ο ρατσισμός ανάμεσα στα δύο φύλα.
 Πώς αισθάνεστε ως γιαγιά; Είναι πολύ ξεχωριστό αυτό το συναίσθημα;
Φυτεύεις ένα σπόρο και φυτρώνει ένας βλαστός που τον φροντίζεις και 
γίνεται δέντρο. Κι αυτό το δέντρο κάνει καρπό. Και ο σπόρος του φυτρώ-
νει. Και φύεται νέος βλαστός για να γίνει δέντρο. Αυτό νιώθω με λατρευ-
τικό δέος: το θαύμα! Το ασύλληπτα τέλειο θαύμα της ζωής, που έχω στην 
αγκαλιά μου. 
 Οταν ξεκινούσατε στην υποκριτική, τα φανταζόσασταν όλα αυτά που 

έχετε ζήσει μέχρι σήμερα;
Δεν είχα φανταστεί πως ως άνθρωπος θα ντυθώ ολοκληρωτικά την αγά-

πη και θα κοιμηθώ αγκαλιά με τον πό-
νο. Πως θα ξαφνιαστώ από χαρές α-
νομολόγητες και θλίψεις πολυδάκρυτες 
και θα γονατίσω από άσκοπες υπερη-
φάνειες. Πως θα πάρω αποφάσεις δύ-
σκολες με γενναιότητα και θα κάνω άλ-
ματα επικίνδυνα πάνω από χαράδρες. 
Πως θα έχω να θυμάμαι αποχωρισμούς 
που πλήγωσαν και ασύγκριτες ευτυχί-
ες. Οχι, δεν φανταζόμουν πόσο ωραίο 
θα ήταν να ζήσω. Για εμένα αυτή η δι-
αδρομή έχει αξία. Η ζωή. 

 Είστε μια πολύ γοητευτική γυναίκα. 
Τι συμβουλές θα δίνατε στις πιο ώρι-
μες γυναίκες; Το ρωτάω γιατί αρκετές 

τις πιάνει ένας πανικός και καταφεύγουν σε δραστικές λύσεις, που όμως 
το αποτέλεσμα δεν τις δικαιώνει. Ποιο είναι το μυστικό της ομορφιάς σας;

Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Νιώθω αμήχανα. Επειδή θεωρώ πως είναι 
πολύ προσωπική υπόθεση για μια γυναίκα ο τρόπος που επιθυμεί να βλέ-
πει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Εγώ προτιμώ να τον βλέπω στα μάτια 
του γιου μου και στα μάτια αυτών που αγαπώ. Αφήστε που θεωρώ πολύ 
λυπηρό να ντρέπεται μια γυναίκα να μεγαλώσει. Αυτό κι αν είναι ύπουλα 
επιβεβλημένος ρατσισμός.

 συνέχεια από τη σελ. 1

«Το σπιτικό ενός 
αγαπημένου 

ζευγαριού είναι 
η καρδιά του»

Την ξαφνική και μεγάλη -σε 
αντίστοιχη αναλογία για την 
εποχή- επιτυχία την έχω ζήσει 
σε νεαρή ηλικία. Στη «Λάουρα» 
του Ξενόπουλου. Ευτυχώς, τότε 
ήξερα πως αυτό που ήθελα ως 
ηθοποιός ήταν ακόμα μακριά και 
δεν καβάλησα καλαμένιο άτι. 
Ούτε και τώρα ενθουσιάζομαι με 
ψευδαισθήσεις

 Εχετε γνωρίσει τους πραγματικούς πρωτα-
γωνιστές της ιστορίας του βιβλίου του Σπύρου 
Πετρουλάκη; Εχετε μεριμνήσει για αληθινό σα-
σμό σε πραγματική βεντέτα;

Δεν νομίζω πως ο συγγραφέας του βιβλίου ε-
ξιστόρησε την ιστορία μιας συγκεκριμένης οι-
κογένειας. Οι βεντέτες, λίγο ως πολύ, έχουν πα-
ρόμοιες αφορμές και αιτίες. Και πάντα έχουν 
και οι δύο πλευρές «δίκαιο», έτσι νιώθουν και 
γι’ αυτό μάχονται η μία την άλλη. Ναι. Θέλω 
να το κάνω αυτό σε δύο οικογένειες που σέ-
βομαι και έκλαψαν και οι δύο νεκρούς. 
 Πώς χαρακτηρίζετε την Καλλιόπη; Τι άνθρω-

πος είναι; Εχετε κοινά με εκείνη;
Είναι σύνθετος χαρακτήρας. Επίμονη στις α-
πόψεις της που αφορούν τις αρχές της και α-
πόλυτη στο να τηρούνται. Γυναίκα που αγά-
πησε και σεβάστηκε τον άνδρα της βαθιά. Ο-
ταν χήρεψε, έκλεισε την πόρτα της στην αγά-
πη άλλου άνδρα και αφοσιώθηκε στην ανα-
τροφή των γιων της, που τους έχει μεγάλη α-
δυναμία. Σκληρή ακόμα και με τον εαυτό της 
προκειμένου να ακολουθεί το «πρέπον». Αυ-
ταρχική αλλά όχι άδικη, όμως. Με τη νοοτρο-
πία της παλαιότερης γενιάς γυναικών της Κρή-
της, που ήταν έτοιμες και όπλα να πιάσουν για 
την τιμή της οικογένειας. Στρατηγός και στρα-
τιώτης, όπως λέει και η ίδια στο σενάριο. Τα 
κοινά μας χαρακτηριστικά είναι πως είμαστε 
και οι δύο Κρητικές. Είμαστε μάνες και αγαπά-
με την παράδοση και την οικογένεια. Με άλ-
λες συμπεριφορές, όμως… Θα έπιανα κι εγώ 
εύκολα το όπλο. Αλλά μόνο για να προστατέ-
ψω την πατρίδα μου και την οικογένειά μου. 
 Τι καινούργιο μπορείτε να μας πείτε για τον 

ρόλο σας; Οσο σας επιτρέπεται…
Θα έχει πολλές ανατροπές η ζωή της. Και δρα-
ματικά μεγάλες. 
 Πόσο ξεχωριστό είναι να συμπρωταγωνιστεί-

τε με τον γιο σας, Ορφέα Αυγουστίδη;
Είναι πολύ σπάνιο να παίζει μια μάνα ηθο-
ποιός, τη μάνα του παιδιού της, με το παιδί 
της στον αντίστοιχο ρόλο! Και πολύ σπανιό-
τερο το παιδί της να είναι παρά πολύ καλός η-
θοποιός και συνάδελφος! Μαθαίνω από τον 
Ορφέα μου. Τον σοφό για την ηλικία του και 
καλό μου γιο. 
 Εχετε επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα; Ο 

σύζυγός σας βρίσκεται στην Αμερική. Πώς βιώ-
νετε αυτή την απόσταση; Θα θέλατε να τον πεί-
σετε να έρθει μαζί σας στην Ελλάδα;

Είμαι μεταξύ δύο ηπείρων και μου αρέσει αυ-
τό. «Πέτρα που κυλά δεν χορταριάζει», λέει ο 
αδελφός μου ο Μιχάλης κι έχει δίκαιο. Κινού-
μενη συνεχώς, δημιουργώντας δράσεις πολι-
τισμού, δεν έχω χρόνο να σκεφτώ πως υπάρ-
χει απόσταση. Ο Γιάννης είναι σπουδαίος επι-
στήμονας και είναι απαραίτητες οι υπηρεσί-
ες που προσφέρει. Είναι εγωιστικό να απαιτή-
σεις να αλλάξει τη ζωή του ο σύντροφός σου 
για να «βολευτείς» εσύ. Είναι πολίτης του κό-
σμου, ταξιδεύει σε όλες τις ηπείρους. Η πα-
τρίδα και το σπιτικό ενός αγαπημένου ζευγα-
ριού είναι η καρδιά του. 
 Πώς θα περιγράφατε τη ζωή σας με έναν 

τίτλο;
«Η διαδρομή μιας γυναίκας που θέλησε να 
ζήσει σερί δύο ζωές».
 Τι λέτε για την πρόοδο της κοινωνίας σε σχέ-

ση με τον ρόλο της γυναίκας;
Οι γυναίκες αγωνίζονται πολλά χρόνια διεκδι-
κώντας ισότητα με το ανδρικό φύλο και για να 
αναγνωριστεί η αξία τους στην εξέλιξη της κοι-
νωνίας και της ανθρωπότητας. Και μόνο το γε-
γονός πως ακόμα αγωνίζονται γι’ αυτό σημαί-
νει πως ακόμα υποτιμάται το γυναικείο φύλο. 
Αλλιώς, δεν θα το συζητούσαμε αυτό. Δεν θα 
ήταν «επίτευγμα», αλλά ουσιώδες και μη αμ-

 Το καλοκαίρι θα σας δούμε σε κάποια θεα-
τρική παράσταση;

Είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι το καλοκαί-
ρι θα παίξω τον υπέροχο ρόλο της μάνας στον 
«Ματωμένο γάμο» του Λόρκα. Σε σκηνοθε-
σία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Αλκί-
νοου Ιωαννίδη. 
 Ενα από τα τραγούδια του νέου CD του Βα-

σίλη Σκουλά το τραγουδάτε μαζί και αυτό εί-
ναι έκπληξη!

Το τραγούδι «Ρόδο μου» είναι ένα από τα τρα-
γούδια του CD που θα κυκλοφορήσει αργότε-
ρα και τραγουδά ο Βασίλης Σκουλάς, σε μου-
σική και στίχους της Σούλας Δασκαλομαρκά-
κη. Οι στίχοι του τραγουδιού ήταν παραγγε-
λιά μου στη στιχουργό Νικολέτα Καυγαλάκη. 
Περιγράφουν τα συναισθήματά μου για τον 
γιο μου. Γράφτηκε την περίοδο που ήμουν 
στην Αμερική... Είναι συγκινητικά τρυφερό 
και αληθινό… 

«Είναί Εγωίστίκό να 
απαιτήσεις να αλλάξει 
τη ζωή του ο σύντροφός 
σου για να ‘‘βολευτείς’’ 
εσύ», λέει για τον 
σύζυγό της, γιάννη 
Βάλβη

«Είναί πόλύ σπανίό να 
παίζει μια μάνα ηθοποιός 
τη μάνα του παιδιού 
της, με το παιδί της στον 
αντίστοιχο ρόλο! και πολύ 
σπανιότερο το παιδί της 
να είναι παρά πολύ καλός 
ηθοποιός και συνάδελφος! 
Μαθαίνω από τον όρφέα 
μου», λέει για τον γιο της


