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Της Νίκης κώτςου

Ε
πειτα από μια επιτυχημένη σεζόν που του 
χάρισε αναγνωρισιμότητα με τον ρόλο 
του Νικηφόρου στη σειρά «Σασμός», ο 

Γιώργος Αμούτζας δοκιμάζει τις δυνάμεις του 
για πρώτη φορά στην αρχαία τραγωδία, στον 
«Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή ως Νεοπτόλεμος, 
και μιλά στη Realnews για την ανάγκη να χα-
ράξει τη δική του πορεία. Παράλληλα, απο-
καλύπτει ότι θα συνεχίσει στη δραματική σει-
ρά του Alpha και σχολιάζει τη φημολογία για 
το τέλος της σχέσης του με τη συνάδελφό του 
Ελενα Πιερίδου. 

Ξεκινώντας με έναν μίνι απολογισμό, λέει για 
τη χρονιά που πέρασε. «Κέρδισα πολλά. Σε με-
γάλο βαθμό μου προκάλεσε και δυσκολίες, αλ-
λά ισορροπήσαμε. Κατάφερα να χαράξω τη δι-
κή μου πορεία και έχω ήδη κάποιες πολύ σημα-
ντικές συνεργασίες. Το μεγάλο ζητούμενο για 
εμένα είναι αυτό. Να χαράξω τη δική μου πο-
ρεία ως Γιώργος Αμούτζας. Δεν με ενδιέφερε 
καθόλου ο τίτλος “γιος του Δελλή”. Θα ήταν κά-
τι ανούσιο για εμένα», λέει αναφερόμενος στον 
πατέρα του, τον επίσης ηθοποιό, Σταύρο Δελ-
λή, ο οποίος μαζί με τον αξέχαστο συνάδελφό 
του Βασίλη Διαμαντόπουλο ίδρυσε τη δραμα-
τική σχολή «Ιασμος». 

«Αν είναι ένας άνθρωπος να κάνει κάτι σε 
έναν χώρο, να το κάνει με την αξία του, να περ-
πατήσει το δύσκολο μονοπάτι και από εκεί και 
πέρα θα αποδειχθεί μέσα στον χρόνο αν τελι-
κά αξίζει ή όχι», προσθέτει, ενώ παραδέχεται 
πόσο σημαντικές ήταν οι συμβουλές του πα-
τέρα του: «Σίγουρα ο πατέρας μου ήταν πά-
ντα δίπλα μου για να με προστατέψει και να 
με συμβουλέψει για τα σωστά “ναι” και τα σω-
στά “όχι”. Ηταν δίπλα μου για να μου ασκή-
σει πολύ αυστηρή κριτική. Δεν χαϊδεύει αυτιά. 
Αν βρισκόμουν μπροστά σε έναν ορθάνοιχτο 
δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα νομίζω ότι 
δεν θα είχα διάρκεια στον χώρο. Θα τελείωνε 
αμέσως αυτή η καριέρα».

Σχέσεις αγάπης 
Εκτός από το ταλέντο του, ο Γ. Αμούτζας έχει 
ξεχωρίσει και για την προσωπικότητά του. Αρ-
κετά ανεξάρτητος από νωρίς, μένει μόνος του, 
δίνει προτεραιότητα στους επαγγελματικούς 
του στόχους και απολαμβάνει τη ζωή, χωρίς 
να βιάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία 
οικογένειας.

«Είναι πολύ νωρίς για τέτοια πράγματα. Εί-
μαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να ζει στιγ-
μές, εμπειρίες, να προσφέρει και να μοιράζεται 

«Κατάφερα
να χαράξω τη 
δική μου πορεία»
Ο Γιώργος Αμούτζας απολαμβάνει τη διασημότητα 
που του χάρισε ο ρόλος του στον «Σασμό», δηλώνει 
χαρούμενος που για πρώτη φορά δοκιμάζεται στην 
αρχαία τραγωδία και δίνει μια αινιγματική απάντηση 
για τις φήμες περί χωρισμού από την Ελενα Πιερίδου

όμορφες στιγμές. Μου αρέσει να ζω την καθη-
μερινότητα. Δεν προγραμματίζω το αν θα πα-
ντρευτώ ή αν θα κάνω παιδιά. Δεν είναι επαγ-
γελματικό ραντεβού αυτά. Προκύπτουν όταν 
το ευνοούν και οι συνθήκες. Τώρα, στο ξεκί-
νημα της καριέρας μου, οι συνθήκες δεν ευ-
δοκιμούν για τη δημιουργία οικογένειας», δη-
λώνει στην «R». 

Οσο για την είδηση περί χωρισμού από την 
Κύπρια συνάδελφό του Ελ. Πιερίδου, ο ίδιος 
απέφυγε να μιλήσει συγκεκριμένα: «Δεν μου 
αρέσει να σχολιάζω, δεν το προτιμώ. Μου αρέ-
σει να μιλάω για τη δουλειά μου, μου αρέσει να 
εκφράζομαι για όσα απασχολώ τον κόσμο. Τώ-
ρα να απαντάω για το αν είμαι ή δεν είμαι σε 
μια σχέση, αν χώρισα, αν είμαστε μαζί, τι έχει 
γίνει, νομίζω πως είναι ριάλιτι και δεν το επιδι-
ώκω καθόλου. Αντιθέτως, το αποφεύγω όσο πε-
ρισσότερο μπορώ. Είμαστε δύο αγαπημένοι άν-
θρωποι που σεβόμαστε πολύ ο ένας τον άλλον 
και οι σχέσεις μας είναι πάντα σχέσεις αγάπης, 
αλληλεγγύης και σεβασμού».

Ερχονται αποκαλύψεις
Ενα θέμα που θα «καίει» και του χρόνου στον 
«Σασμό» είναι το αποτέλεσμα του τεστ πατρό-
τητας που θα δείξει ποιος είναι ο πατέρας του 
Νικηφόρου, το οποίο, αν και γνωρίζει, δεν απο-
κάλυψε ποτέ: «Νομίζω ότι μέχρι την ολοκλή-
ρωση της ιστορίας μας αυτό είναι ένα θέμα 
στο οποίο πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Δεν 
θα δοθεί εύκολα, όμως. Θα υπάρξουν και νέ-
ες ιστορίες, καινούργιοι χαρακτήρες, οι οποίοι 
θα έχουν τα δικά τους μυστικά. Μέχρι να δο-
θεί μια ξεκάθαρη απάντηση, έχουμε μια πο-
ρεία να διανύσουμε. Δεν θα είναι σύντομη». 

Επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο ρόλος του 
θα είναι δυνατός και την επόμενη τηλεοπτική 
σεζόν, ο ηθοποιός νιώθει πολύ χαρούμενος από 
την αγάπη του κόσμου, την οποία απολαμβά-
νει μέσα από την περιοδεία του «Φιλοκτήτη», 
όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τη Μαρία Πρω-

τόπαππα και τον Τάσο Νούσια: «Ηταν μια υπέ-
ροχη στιγμή! Η πιο σημαντική θεατρική στιγμή 
στη διάρκεια της καριέρας μου. Πρώτη φορά 
στη ζωή μου κάνω αρχαία τραγωδία και πρώ-
τη φορά στη ζωή μου περιοδεία. Και τα δύο γί-
νονται μαζί δίπλα σε δύο κορυφαίους συναδέλ-
φους, φίλους και μέντορες. Πρόκειται για δύο 
από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους, 
τον Τάσο Νούσια και τη Μαρία Πρωτόπαππα. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια τριά-
δα “Σασμός” και φυσικά σε μια σπάνια σκη-
νοθεσία της Μαρλέν Καμίνσκι, η οποία νομί-
ζω ότι έχει φτάσει το θέατρο σε ένα άλλο επί-
πεδο. Είναι πολύ σημαντική η σκηνοθεσία που 
έχει κάνει και ο τρόπος που έχει προσεγγίσει το 
κείμενο, αλλά και οι σχέσεις που έχει δημιουρ-
γήσει ανάμεσα στους ήρωες. Εγώ υποδύομαι 
τον Νεοπτόλεμο, τον γιο του Αχιλλέα, ο οποίος 
είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Φιλο-
κτήτη και τον Οδυσσέα». 

Ανοιχτός στις προκλήσεις, δεν θα έλεγε όχι 
στην παρουσίαση κάποιας εκπομπής, όπως αδι-
άφορο δεν τον αφήνει και μια πιθανή συμμετο-
χή στο «Survivor». «Αρχικά σκέφτομαι έκαστος 
στο είδος του, αλλά εξαρτάται και από το είδος 
της εκπομπής. Αν το περιεχόμενό της ήταν ο 
μηχανοκίνητος αθλητισμός ή τα ταξίδια με μη-
χανοκίνητο, θα μπορούσα να το υποστηρίξω 
και να το χαρώ, γιατί το γνωρίζω. Αν μου έλε-
γαν να αναλάβω ρόλο σε ένα πάνελ, σίγουρα 
όχι». Οσο για το «Survivor», στο οποίο έχουμε 
δει αρκετούς συνάδελφους του, ο ίδιος απαντά: 
«Δε μου έχει γίνει πρόταση, αλλά θα το δούμε. 
Ποτέ δεν λέω “ποτέ”». 

Η περιοδεια με την 
τραγωδία του Σοφοκλή 

«Φιλοκτήτης» θα 
συνεχιστεί από την 1η 

έως τις 12 Σεπτεμβρίου

Mε την ελενα 
πιερίδου


