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τοιες εκδηλώσεις βίας, είτε ψυχολογικές είτε 
ενδοοικογενειακές. Γενικά δεν ζούμε και πο-
λύ ωραία χρόνια. Φυσικά και τάραξε τα ήρε-
μα νερά της δουλειάς μας, από εκεί και πέρα 
προσπαθήσαμε όλοι μαζί να ανασυγκροτη-
θούμε και να μείνουμε ενωμένοι, ώστε να 
μη δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί είμαστε 
είκοσι ηθοποιοί και εξήντα άτομα συνερ-
γείο. Καταλαβαίνεις ότι θα έπρεπε να διατη-

ρήσουμε την ψυχραιμία μας για να έχουμε 
τη δουλειά μας, τα χρήματά μας, την ψυχική 
μας ηρεμία. Συγκεκριμένα για τον Πέτρο Φι-
λιππίδη δεν έχω να σχολιάσω κάτι, γιατί ήδη 
η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια και έχει 
πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
 Ολες αυτές οι καταγγελίες που ξέσπασαν 

σαν τσουνάμι κατά τη διάρκεια της καραντί-
νας ήταν άγνωστα περιστατικά για εσένα; Εί-
χες κάποια προσωπική εμπειρία;

Προσωπικά δεν μου έχει συμβεί κάτι αντί-
στοιχο. Μπορεί να ένιωσα κάποια ενόχληση 
στο πολύ μακρινό παρελθόν, όταν ξεκινού-
σα, αλλά δεν ήταν κάτι αντίστοιχο και το δια-
χειρίστηκα ακαριαία. Ομως, από το να ακού-
σεις κάτι μέχρι να φτάσεις σε μια καταγγελία, 
καταλαβαίνεις ότι ο δρόμος είναι πάρα πο-
λύ μακρύς. Φυσικά, σοκαρίστηκα! Αλλά επει-
δή δεν θέλω να μείνω μόνο σε αυτό, θα σου 
πω ότι τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλά-
δα ζω ένα θρίλερ. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο 
το #MeToo, αλλά με όλα αυτά που συμβαί-
νουν με τον κορωνοϊό, το #MeToo, τις γυ-
ναικοκτονίες, την ακρίβεια, τον πόλεμο, νο-
μίζω ότι ζω σε ταινία τρόμου. Δεν ξέρω αν 
όλο αυτό πηγάζει από τη βαθιά οικονομική 

Για εμένα ο γάμος ισούται 
με την οικογένεια. Δεν θα 
παντρευτώ επειδή είμαι 
τέσσερα χρόνια σε σχέση, αυτό 
δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν 
κάποια στιγμή παντρευτώ, θα 
το κάνω για να δημιουργήσω 
οικογένεια 

κρίση που είχαμε τα τελευταία δέκα χρόνια. 
Παρακολουθώ τις εξελίξεις και σκέφτομαι, 
αλλά το μόνο που μου μένει είναι η στενα-
χώρια, γιατί ποιος μπορεί να μας απαντήσει; 
Δεν μπορείς να κάνεις όνειρα, να πας μπρο-
στά, με την ίδια ευκολία που μπορούσαν να 
πάνε μπροστά οι γονείς μου.
 Η παρούσα κατάσταση έχει αλλάξει και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, με τις γυναικοκτονί-
ες να σοκάρουν...

Ως παρέα με τις φίλες μου, όταν βγαίνει κά-
ποια ραντεβού με ένα νέο πρόσωπο, της λέ-
με να προσέχει. Πώς να προσέχει αν της πα-
ρουσιαστεί ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που 
πραγματικά είναι; Οι ψυχολόγοι λένε ότι ένα 
όχι νορμάλ άτομο μπορείς να το καταλάβεις 
μετά από έναν χρόνο. Δεν ξέρω πραγματικά 
τι να πιστέψω, προσπαθώ να διαβάζω και 
να ενημερωθώ τόσο για εμένα όσο και για 
τις φίλες μου. Φτάσαμε να μην ξέρουμε από 
πού να φυλαχτούμε. Από την άλλη, όμως, πι-
στεύω στη διαίσθηση και είμαι σίγουρη ότι 
μέχρι σήμερα ποτέ δεν με έχει διαψεύσει. Η 
πρώτη γνώμη που σχηματίζω για ένα πρό-
σωπο είναι σωστή. Ευτυχώς, σε φιλικό επί-
πεδο δεν έχω ζήσει κάτι ανάλογο, γιατί ο κύ-
κλος μου είναι σταθερός και μικρός όλα αυτά 
τα χρόνια. Είμαι τυχερή γιατί έχω δίπλα μου 
ανθρώπους που στάθηκαν με αγάπη και ει-
λικρίνεια, οπότε δεν έχω πέσει από τα σύννε-
φα για κάποιον δικό μου άνθρωπο.
 Είσαι από τους ανθρώπους που επιδιώκουν 

να έχουν ένα γεμάτο καθημερινό πρόγραμμα;
Ναι, δεν μπορώ αλλιώς. Αυτό, όμως, δεν ση-
μαίνει ότι δεν απολαμβάνω και κάποιες πο-
λυτέλειες στη ζωή μου. Οταν κάνω τηλεό-
ραση, δεν θέλω να κάνω θέατρο, γιατί θέλω 
να κρατώ το Σαββατοκύριακό μου κενό, εί-
τε για τον φίλο μου, είτε για τις παρέες μου, 
ή για να πάω να δω την οικογένειά μου στη 
Θεσσαλονίκη.


