
ΤΟ ΒΗΜΑ 03/10/2004 

Της Μυρτώς Λοβέρδου 

Ελένη Χατζηαργύρη 

Μια ξεχωριστή δασκάλα 

Μέσα από τις συνεντεύξεις της η ηθοποιός είχε µιλήσει για όλους και για όλα  

 

H Ελένη Χατζηαργύρη, που έφυγε από τη ζωή το πρωί της περασµένης 

Παρασκευής, ήταν µία από εκείνες τις ελάχιστες γυναίκες που ήξεραν να 

συνδυάζουν την τέχνη µε τη ζωή. Έχοντας συµπληρώσει έξι δεκαετίες στο 

θέατρο, έχοντας ερµηνεύσει «όλους» τους ρόλους, παρέµεινε ένας άνθρωπος 

γεµάτος ενδιαφέροντα για τα µικρά και τα µεγάλα, µια ξεχωριστή ∆ασκάλα. 

∆ύσκολα να σκεφθεί κανείς το θέατρο χωρίς την παρουσία της στο σανίδι ή στην 

πλατεία, αφού παρακολουθούσε παραστάσεις όποτε δεν έπαιζε η ίδια. Το 2004 το 

Πανεπιστήµιο Αθηνών της επεφύλαξε τη µέγιστη τιµή: να είναι η πρώτη 

ηθοποιός που αναγορεύθηκε επίτιµη διδάκτωρ. H ίδια είχε εκφράσει πολλές 

φορές τις σκέψεις της σε συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει τα τελευταία 

χρόνια στο «Βήµα», αποσπάσµατα των οποίων παραθέτουµε.  

 

 

 

Από την τελευταία θεατρική εµφάνισή της στην «Κυρία Κλάιν» στο Θέατρο Εξαρχείων, µε τη Χριστίνα 

Αλεξανιάν και στο βάθος την Αννίτα ∆εκαβάλλα 
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Το χάδι του Κουν  

«∆εν νοµίζω ότι έχει υπάρξει µαθητής του Κουν που να µη νιώθει υπερήφανος γι' 

αυτό. Εγώ τον γνώρισα µαθήτρια της τετάρτης γυµνασίου. Με πήγε η γυναίκα του 

Σκουλούδη γιατί της άρεσε η φωνή µου. Χρειάστηκε να περάσουν τρεις ηµέρες για 

να καταφέρω να του πω το όνοµά µου. Εκείνος µε πίστεψε και έτσι έµεινα εκεί. 

Ανήκω στην πρώτη γενιά αποφοίτων της σχολής του. Για περίπου µία δεκαετία 

πηγαινοερχόµουν στο Θέατρο Τέχνης. Αν και δεν συµφωνούσε µε την ιδέα του 

γάµου, γιατί δεν ήθελε να ασχολούµαστε µε τίποτε άλλο εκτός από το θέατρο - ούτε 

φλερτ ούτε τίποτε - ήταν εκείνος που µε πάντρεψε. Θυµάµαι ότι µου έκανε γαµήλιο 

δώρο ένα κοχύλι και αυτό το κοχύλι το έχω πάντα. Όπως όλοι, έτσι και εγώ ήµουν 

γοητευµένη από εκείνον. Μέναµε και οι δύο στην Κυψέλη και τα βράδια γυρίζαµε 

µαζί µε τα πόδια στο σπίτι. Θυµάµαι πάντα ένα χάδι στα µαλλιά µου, όπως θυµάµαι 

ότι του άρεσε να περπατάµε στη βροχή».  

 

Ο γοητευτικός τύραννος  

«Είχα την τύχη να µε σκηνοθετήσει ο ∆ηµήτρης Ροντήρης στην τελευταία του 

παράσταση, το 1981, στην "Ηλέκτρα". Μαζί του κατάλαβα τι θα πει γοητευτικός 

τύραννος. Όταν πήγαινα στην πρόβα ευχόµουν να πέσει ένα κεραµίδι στο κεφάλι µου 

και να µην προλάβω να φθάσω. Μόλις άρχιζε όµως µαγευόµουν και εγώ όπως όλοι. 

∆ούλεψα πάρα πολύ και όσο γίνεται µε έντιµους τρόπους. ∆εν ξέρω αν µε βοήθησαν 

ο χαρακτήρας και το µυαλό µου. Με λένε καλό άνθρωπο, µε καλή ψυχή. Θυµάµαι 

τον Γληνό που µε έλεγε Χαζηαργύρη».  

 

Σηµαντικές συνεργασίες  

«∆εν ξέρω πώς µε βλέπουν οι άλλοι. Εγώ προσπάθησα και προσπαθώ να είµαι πάντα 

εντάξει µε τους άλλους και µε τον εαυτό µου. ∆εν αισθάνοµαι ότι κοπίασα στο 

θέατρο. Νιώθω σαν να ήµουν πάνω σε ένα φτερό και έτσι να συνέβησαν όλα. Το 

µόνο που θυµάµαι, γιατί ισχύει και σήµερα, είναι το τρακ µου. Κάθε βράδυ όλα αυτά 

τα χρόνια είχα και έχω τρακ. Για την "Κυρία Κλάιν", τον πιο πρόσφατο και επίσης 

ιδιαίτερα αγαπηµένο µου ρόλο, προτού βγω έπαιρνα ηρεµιστικό. Το τρακ δεν 

µπόρεσα ποτέ µου να το αντιµετωπίσω. Ήµουν όµως πολύ τυχερή στη ζωή µου, στο 

θέατρο. Συνάντησα σηµαντικούς ανθρώπους που µε πίστεψαν και δεν θέλησα να τους 

απογοητεύσω. Όταν µε διάλεξε ο Κουν, ο Μινωτής, ο Σολοµός, ο Μιχαηλίδης και 

τόσοι άλλοι, µόνο για τύχη µπορώ να µιλάω».  
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Άνθρωπος του καθήκοντος  

 

 

 

Με την Ελλη Λαµπέτη, το 1950, στο έργο του Μολνάρ «Λίλιοµ» 

 
«Είµαι άνθρωπος της πειθαρχίας και η πειθαρχία έπαιξε ρόλο στο θέατρο και στη ζωή 

µου. H πειθαρχία δεν είναι για µένα, είναι για τους άλλους, είναι γιατί υπάρχει 

ανάγκη. Πειθαρχώ επειδή σέβοµαι τον άλλον, εκείνον που µε εµπιστεύθηκε. ∆εν 

έκανα µπάνια το καλοκαίρι στην Επίδαυρο για να µην πατήσω κανέναν αχινό, όπως 

µου έλεγε η Παξινού, και κουτσαίνω στην παράσταση. ∆εν καθόµουν στον ήλιο, δεν 

έπινα κρύο νερό, δεν ξενυχτούσα. Έκοψα το τσιγάρο, πρόσφατα βέβαια, όταν 

σκέφθηκα ότι έχω ευθύνη για την παράσταση στην οποία συµµετέχω και δεν πρέπει 

να πάθω κάτι. Όχι για µένα, για τους άλλους. Και οµολογώ ότι, αν ο Μινωτής µου 

είχε πει στα νιάτα µου να κόψω το τσιγάρο για το θέατρο, θα το είχα κάνει. Άλλωστε 

και στον Κουν πήγα γιατί µου είπε η Σκουλούδη να πάω. Έχω µεγάλη συναίσθηση 

για τον διπλανό µου. Όπως επίσης δεν θέλω να ενοχλώ. Είναι πολύ σηµαντικό για 

µένα. Την πειθαρχία όµως µου τη δίδαξαν οι άνθρωποι που συναναστράφηκα. Είναι 

βέβαια και θέµα χαρακτήρα. Οπως είµαι και άνθρωπος του καθήκοντος. Το πρέπει 

είναι για µένα πολύ σηµαντικό. Και ακούω, ακούω τον άλλον, µε ενδιαφέρει η γνώµη 

του. Θυµάµαι ότι ο Μαµάκης µου είχε πει να σταµατήσω τις µελό ταινίες εφόσον 

πρόκειται να παίξω στην Επίδαυρο. Και δεν ξανάκανα κινηµατογράφο. Πέρασα και 

από την επιθεώρηση της εποχής µου. Ήταν λίγο µετά αφότου είχα παίξει τη Ρεβέκκα. 

Και ο Σιδέρης τότε µου είπε περιπαικτικά: "H Ρεβέκκα παίζει επιθεώρηση;". ∆εν 
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ξανάπαιξα λοιπόν επιθεώρηση... Γι' αυτό και δεν έχω µετανιώσει για πράγµατα που 

έκανα. Ίσως για πράγµατα που δεν έκανα».  

 

Άλλοι καιροί  

 

 

 

Βασίλισσα Ελισάβετ στο έργο του Σίλερ «∆ον Κάρλος», µε τον Χρήστο Πάρλα, το 1975 

 
«Για να προετοιµαστώ για τον ρόλο της Ιούς και να κατεβώ στην Επίδαυρο, το 1963, 

η Κατίνα Παξινού µου έδωσε τετράδια ολόκληρα µε σηµειώσεις. Σήµερα πια δεν 

γίνονται έτσι τα πράγµατα, δεν ενδιαφέρονται οι ηθοποιοί. Ξεκίνησα να διδάσκω από 

το '64 γιατί ένιωσα την ανάγκη να δώσω στα νέα παιδιά όσα µου είχαν δώσει οι 

δάσκαλοί µου».  

 

Από το µελό στο πορνό  

«Έχω πολύ ανεπτυγµένη την αίσθηση του γελοίου και της φθοράς. ∆εν θα ήθελα επ' 

ουδενί αυτό που κάνω να µη µου ταιριάζει. Πάντα κάνω ρόλους της ηλικίας µου. 

Μου αρέσει να γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους, ανθρώπους που εκτιµώ και που 

µπορώ να πάρω από αυτούς. Πάντα θέλω να µαθαίνω. Εφόσον αισθάνοµαι υγιής, 

όποτε µου τύχει κάτι που να µε κάνει να ξεφύγω από την ευτέλεια που συναντώ γύρω 

µου, το κάνω. H δική µας ευτέλεια είναι το χρήµα. Το χρήµα έχει κάνει πολύ κακό - 

και πολύ καλό, φυσικά. Στην εποχή µας δεν υπήρχε καθόλου. Θυµάµαι ότι είχα 
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γνωρίσει παλιά στο Εθνικό έναν ξένο ηθοποιό που είχε απορήσει µε τους µισθούς 

µας. Φορούσε γυαλιά µε σκελετό από χρυσό και µου τα έδειξε. "Μα και να είχα 

λεφτά" του απάντησα "δεν θα έφτιαχνα χρυσά γυαλιά. Θα µε βάραιναν...". H ευτέλεια 

πάντως προκύπτει από το γεγονός ότι σήµερα εκείνοι που έχουν το παραπάνω δεν 

ξέρουν τι να το κάνουν... ∆εν πλουτίζουν την ψυχή τους. Είναι θέµα παιδείας, 

ανατροφής, συµπεριφοράς, τρόπων. Φταίει όµως και η τηλεόραση. Έχει κάνει µεγάλο 

κακό. Παλιά µας κατηγορούσαν για το µελό. Τώρα είµαστε στο πορνό. Αυτή είναι η 

διαφορά. Από το µελό περάσαµε στο πορνό. Αλλά πόσο να κρατήσει πια αυτό;».  

 

Το παρόν και το µέλλον  

«Και όµως δεν αισθάνοµαι το βάρος αυτών των χρόνων στους ώµους µου. Ούτε 

αναπολώ το παρελθόν. Μόνο ορισµένοι άνθρωποι που έχουν χαθεί µου λείπουν, σαν 

συντροφιά, σαν κουβέντα. H εσωτερική µου νεανικότητα οφείλεται στο ενδιαφέρον 

µου για τη ζωή. Κινούµαι, ζω, κυκλοφορώ, παρατηρώ, παρακολουθώ τι γίνεται γύρω 

µου. Θέλω να τα βλέπω όλα».  

 

Γιατί να φύγουµε;  

«Θυµώνω όταν ακούω συναδέλφους µου να δηλώνουν ότι πρέπει να φύγουµε. Οσο 

δεν είµαστε ούτε άρρωστοι ούτε χούφταλα, γιατί να φύγουµε; Βλέπω ορισµένους να 

λένε ότι θα εγκαταλείψουν το θέατρο και µετά επανέρχονται. Και αν το 

εγκαταλείψουµε, δηλαδή, τι έγινε;».  

 

Καλό ταξίδι, κυρία Χατζηαργύρη.  
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Το ΒΗΜΑ, 14/07/2002 

 

Ελίζαµπεθ Τέιλορ 

Ηθοποιός (1932-) 

Της ΣΟΦΙΑΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ  

  

 

 

 

 

 

 

Ελίζαµπεθ Τέιλορ (όταν ήταν 53 χρόνων) 

 

«Νοµίζω ότι επιτέλους αρχίζω να µεγαλώνω. Καιρός δεν ήταν;»  

Η Ελίζαµπεθ Ρόζµοντ ΤέΪλορ είναι βρετανίδα υπήκοος µε γονείς Αµερικανούς, 

εµπόρους τέχνης, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στο Λονδίνο για να ανοίξουν µια 

γκαλερί. Η µικρή Ελίζαµπεθ, µε τα βελούδινα βιολετί µάτια και τα στιλπνά µαύρα 

µαλλιά, έζησε εκεί τα πρώτα επτά χρόνια της ζωής της, ώσπου τα βαριά σύννεφα του 

πολέµου που απειλούσε όλη την Ευρώπη τους ανάγκασαν να αναζητήσουν 

ασφαλέστερο τόπο διαβίωσης και επέστρεψαν στο Μπέβερλι Χιλς. Το πανέµορφο 

κοριτσάκι δεν πέρασε απαρατήρητο στη γη της show business. Ύστερα από ένα 

δοκιµαστικό υπέγραψε µε τα Στούντιο της Γιουνιβέρσαλ και σε ηλικία 10 ετών είχε 

ήδη γυρίσει την πρώτη της ταινία (1942). Ένα χρόνο µετά την πήρε η MGM, όπου, µε 
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εξαίρεση τη «Λάσι», δεν είχε άλλη αξιόλογη συµµετοχή, ως το 1944 που έπαιξε τη 

Βέλβετ Μπράουν δίπλα στον Μίκι Ρούνεϊ στην ταινία «Εθνικό βελούδο». Όταν 

ξύπνησε την επόµενη ηµέρα, η Ελίζαµπεθ Τέιλορ ήταν σταρ. Ως το 1956 και την 

ταινία-σταθµό «Ο Γίγας» πέρασε από την εφηβεία στην ενηλικίωση µε αξιοθαύµαστη 

χάρη και αφήνοντας πίσω της µια µακρά σειρά ταινίες και επίδοξους θαυµαστές. Για 

την επόµενη δεκαετία ήταν η αδιαφιλονίκητη ντίβα του κινηµατογράφου. Η οθόνη τη 

λάτρευε. Η ίδια είχε πλέον την άνεση της έµπειρης ηθοποιού, έπαιζε µε τις κάµερες 

και φλέρταρε ασύστολα µε τον φακό µεταδίδοντας στο κοινό τη µαγεία που µόνο 

ένας χαρισµατικός ηθοποιός µπορεί να δηµιουργήσει. Το 1963 και για τον ρόλο της 

Κλεοπάτρας πήρε 1.000.000 δολάρια, ποσό που διεκδίκησε για πρώτη φορά γυναίκα 

ηθοποιός. Η ταραγµένη προσωπική της ζωή (οκτώ γάµοι και άλλα τόσα διαζύγια) και 

η θυελλώδης σχέση της µε τον Ρίτσαρντ Μπάρτον απασχόλησαν τόσο τα ΜΜΕ που 

επεσκίασαν µια αξιόλογη καριέρα, η οποία εν τούτοις βραβεύτηκε µε δύο Όσκαρ και 

άλλες τρεις υποψηφιότητες. Η Ελίζαµπεθ Τέιλορ έχει σήµερα τέσσερα παιδιά και 

εννέα εγγόνια και ζει στο Μπελ Αιρ, στο σπίτι που κάποτε ανήκε στον Φρανκ και στη 

Νάνσι Σινάτρα. Τον λαιµό της έχουν στολίσει τα ακριβότερα ίσως κοσµήµατα του 

κόσµου, ένα εκ των οποίων είναι το διαµάντι Κρουπ, γιατί όπως λέει η ίδια: «Μπορεί 

να έκανα µία εβδοµάδα να ανοίξω τα µάτια µου µόλις γεννήθηκα, το πρώτο πράγµα 

όµως που αντίκρισα ήταν ένα τεράστιο δαχτυλίδι αρραβώνων στο χέρι της µητέρας 

µου».  
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Ένθε

 

ΤΟ ΒΗΜΑ 
το ΒΗΜΑGAZINO 
07/08/2005 
 



 
 



 
 



 



 
 



Το ΒΗΜΑ, 16/06/2002 

 

Τζέιν Φόντα 

Ηθοποιός (1937-) 

 

Της ΣΟΦΙΑΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γέννηµα θρέµµα της Νέας Υόρκης, κόρη του κινηµατογραφικού αστέρα Χένρι 

Φόντα και της κοσµικής Φράνσις Σέιµουρ Μπρόκοου, η Τζέιν Σέιµουρ Φόντα 

προοριζόταν από νωρίς για µια ζωή προνοµιακή, ασυνήθιστη και λαµπερή. Παρ' όλο 

που γύρισε αµέτρητες ταινίες και βραβεύτηκε δύο φορές µε Όσκαρ, την πρώτη για 

τον ρόλο µιας πόρνης στην ταινία «Η εξαφάνιση» (1971) και τη δεύτερη σαν σύζυγος 

ενός βετεράνου του Βιετνάµ στην ταινία «Ο γυρισµός» (1978), και προτάθηκε άλλες 

πέντε ως καλύτερη ηθοποιός, η Τζέιν Φόντα θα µείνει για πάντα η διαστηµική 

σούπερ ερωτική Μπαρµπαρέλα των φαντασιώσεών µας. Τη δεκαετία του '60 (1968) 

που γυρίστηκε η ταινία µε σκηνοθέτη τον µετέπειτα σύζυγό της Ροζέ Βαντίµ, η 
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Φόντα ήταν ήδη µία από τις ωραιότερες γυναίκες ηθοποιούς της εποχής. Η 

υπερχειλίζουσα σεξουαλικότητά της αναδείχθηκε ακόµη περισσότερο από τα 

εντυπωσιακά κοστούµια του έργου φέρνοντας ρίγη ανεκπλήρωτου πόθου σε 

εκατοµµύρια αρσενικούς θαυµαστές της. Απρόβλεπτη και πολυπρόσωπη η Τζέιν 

Φόντα λίγο µετά τις κινηµατογραφικές της επιτυχίες θα δεχθεί τα πυρά των 

φιλοπόλεµων συµπατριωτών της σε µια από τις πλέον αµφιλεγόµενες περιόδους της 

ζωής της. Από ερωτικό σύµβολο θα µεταµορφωθεί σε ένθερµη υποστηρίκτρια του 

κινήµατος κατά του πολέµου του Βιετνάµ, ενώ η επίσκεψή της στο Βόρειο Βιετνάµ 

και στο µάτι του κυκλώνα θα της αφήσει το παρατσούκλι «Χάνοϊ Τζέιν». Η 

απόφοιτος του αριστοκρατικού Βάσαρ που έπινε τσάι φορώντας λευκά γαντάκια και 

πέρλες στον λαιµό θα αναµειχθεί ακόµη πιο αποφασιστικά στην πολιτική µετά τον 

γάµο της µε τον ακτιβιστή Τοµ Χέιντεν, προκαλώντας επί σειρά ετών κύµατα 

διαµαρτυρίας από τους άλλοτε θαυµαστές της. Στα τέλη της δεκαετίας του '70 ίδρυσε 

τη δική της εταιρεία παραγωγής και πρωταγωνίστησε σε «έξυπνους» και δυναµικούς 

ρόλους σε ταινίες όπως το «Σύνδροµο της Κίνας» και «Στη χρυσή λίµνη» που ήταν η 

µοναδική ταινία στην οποία συµπρωταγωνίστησε µε τον διάσηµο πατέρα της. Τη 

δεκαετία του '80 η Τζέιν Φόντα άφησε για µία ακόµη φορά το στίγµα της 

λανσάροντας µια σειρά βιντεοκασέτες αεροβικής γυµναστικής δικής της παραγωγής, 

που ξεπέρασαν κάθε φαντασία σε πωλήσεις. Σε µια εποχή που άλλες ηθοποιοί της 

γενιάς της παραπονούνταν για έλλειψη σηµαντικών ρόλων εκείνη έπαιρνε βραβείο 

ΕΜΜΥ για τη δραµατική τηλεοπτική σειρά «The dollmaker» (1984) και γύριζε τη 

µία γνωστή ταινία µετά την άλλη («Η Αγνή του Θεού» - 1985, «Το επόµενο πρωινό» 

- 1986...). Το 1991 παντρεύτηκε τον βασιλιά των µίντια Τεντ Τέρνερ µε τον οποίο 

χώρισε επισήµως δέκα χρόνια µετά. Απέκτησε µία κόρη µε τον πρώτο της σύζυγο, τη 

Βανέσα Βαντίµ, και έναν γιο και µία ακόµη κόρη από τον δεύτερο. Το 1992 

αποσύρθηκε από την καριέρα, όχι όµως και από τα φώτα της δηµοσιότητας, τα οποία 

απαρέγκλιτα την ακολουθούν σε όλα τα στάδια της ζωής της.  
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ΤΟ ΒΗΜΑ 19/06/2005 

 

Κατρίν Ντενέβ 

" O έρωτας δεν έχει κανόνες " 

 

Του I. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 

Πρωταγωνίστρια σχεδόν 100 ταινιών και ζων θρύλος της Γαλλίας, η «Ωραία της 

ηµέρας» συνεχίζει να ψάχνει τη διαφορετικότητα και παραδέχεται ότι δεν 

ενοχλείται από τον ρόλο της γιαγιάς την οποία είναι πλέον αναγκασµένη να 

υποδύεται  

 

 H Κατρίν Ντενέβ στην ταινία «ο χρόνος που κυλά», µια από τις 

τελευταίες, ίσως, της καριέρας της  

 
«H οµορφιά του έρωτα είναι ότι επιτρέπει τα πάντα 

να συµβούν και δεν έχει κανόνες» δήλωνε η Κατρίν 

Ντενέβ στο περασµένο Φεστιβάλ του Βερολίνου, 

όπου έκανε πρεµιέρα «O χρόνος που κυλά», µία 

από τις τελευταίες ταινίες της, που υπογράφει ο αγαπηµένος φίλος και συνεργάτης 

της, ο Αντρέ Τεσινέ. «Φυσικά και έχω ζήσει παρόµοια εµπειρία µε αυτήν της Σεσίλ. 

Μην περιµένετε όµως να τη µοιραστώ µαζί σας. Κάποια πράγµατα είναι για να µένουν 

για πάντα µέσα µας...».  

H Σεσίλ της ακούραστης 62άρας είναι µια παντρεµένη Γαλλίδα στην Ταγγέρη, όπου 

κάποια στιγµή αρχίζει να ενοχλείται από την «πολιορκία» ενός ευγενικά πιεστικού 

ανθρώπου που την επισκέπτεται από το παρελθόν της. Είκοσι χρόνια µετά τον 

χωρισµό τους ο Αντουάν (Ζεράρ Ντεπαρντιέ) παραµένει εθισµένος στον έρωτά του 

για τη Σεσίλ και είναι αποφασισµένος να την ξανακερδίσει. Είναι δυνατόν όµως ένας 

τόσο παλιός έρωτας να ζωντανέψει ξανά και από τις δύο πλευρές; µοιάζει να 

αναρωτιέται η ταινία που διαδραµατίζεται σε αυθεντικές τοποθεσίες µιας κάθε άλλο 

παρά εξωτικής Ταγγέρης. H απάντηση της τρυφερής µατιάς του Τεσινέ είναι ότι για 

κάποιους δεν έχει σβήσει ούτε και πρόκειται να σβήσει ποτέ. «Πιστεύω στην 
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πιθανότητα της δεύτερης ευκαιρίας στον έρωτα γιατί δεν µπορώ να πιστέψω ότι είναι 

απίθανη» απαντά χωρίς να το πολυσκεφτεί η ηθοποιός. «Ζευγάρια παντρεύονται ξανά 

έχοντας χωρίσει επί 20 χρόνια. Γιατί όχι; Έχουµε δει τα πάντα και αν έχουµε καταλάβει 

ένα πράγµα αυτό είναι ότι ο έρωτας είναι ένα ζήτηµα για το οποίο δεν µπορείς να 

αποφασίσεις εύκολα. H επιθυµία είναι πολύ δυνατό συναίσθηµα και οι περισσότεροι 

από εµάς δεν έχουµε λόγο απέναντί της. Μπορείς να το πολεµήσεις αλλά δεν µπορείς να 

αποφασίσεις να το αφήσεις πίσω σου. Απλώς συµβαίνει».  

H Ντενέβ άφησε την εντύπωση ότι ευχαριστήθηκε µε την καρδιά της την ταινία. 

Άλλωστε, όπως έχει εµπράκτως αποδείξει, την ενδιαφέρουν οι ενδιαφέροντες ρόλοι 

σε ταινίες που είτε σκηνοθετούν παλιοί γνωστοί φίλοι που, όπως ο Τεσινέ, «µπορούν 

να µε καθοδηγήσουν µε κλειστά µάτια» είτε νέοι και άγνωστοι που «µε ψάχνουν και 

µου δίνουν τη δυνατότητα να εξερευνήσω άγνωστες πτυχές του εαυτού µου».  

 

Αναζητώντας τον εαυτό της  

«Με κάποιους ανθρώπους όπως ο Φρανσουά Τρυφό, ο Ζακ Ντεµί και ο Τεσινέ έκτισα 

ολόκληρες σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις είχαν από µόνες τους δύναµη και έτσι δεν µπορώ 

να ξεχωρίσω συγκεκριµένα πράγµατα. Από έναν νέο σκηνοθέτη όµως αναζητώ τον 

εαυτό µου. Θέλω να καταλάβω τι τον ενδιαφέρει πραγµατικά να κάνει και το γιατί. Με 

ενδιαφέρει επίσης να καταλάβω πόσο ζεστά και έντιµα αντιµετωπίζει την ταινία του».  

Για την Ντενέβ η λέξη «εµπιστοσύνη» δεν ταιριάζει όταν συνεργάζεσαι µε νέους. 

«Θα έλεγα ότι οι λέξεις που ταιριάζουν περισσότερο είναι "ευκαιρία" και "ένστικτο". 

Όταν δεν ξέρεις τον άλλον µόνο το ένστικτό σου µπορεί να σε οδηγήσει ώστε να 

αρπάξεις ή όχι την ευκαιρία που σου προσφέρει γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι 

ούτως ή άλλως µπορεί να αποτύχεις. Γιατί η πιθανότητα της αποτυχίας βρίσκεται πάντα 

µέσα στο παιχνίδι».  

 

Ειλικρίνεια και αµεσότητα  

Όπως φαίνεται και στη σχετικά πρόσφατη έκδοση των προσωπικών σηµειώσεών της 

«Στη σκιά του εαυτού µου» («Α l'ombre de moi-même»), σε αντίθεση ίσως µε την 

εικόνα της αιώνιας ντίβας που ο περισσότερος κόσµος έχει σχηµατίσει γι' αυτήν, η 

Ντενέβ όταν εργάζεται νιώθει ότι υπηρετεί και όχι ότι την υπηρετούν. Και υπηρετεί, 

σύµφωνα µε τις σηµειώσεις της, µέχρι εξαντλήσεως. Αυτή η ειλικρίνειά της, 

καταγεγραµµένη µε µια αµεσότητα που οριακά λέγεται ωµότητα, είναι που κάνει το 

βιβλίο της µια µικρή απόλαυση που προκαλεί εθισµό. Το «Στη σκιά του εαυτού µου», 
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που είναι λεύκωµα των σηµειώσεων που κράτησε κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων 

ταινιών της εκτός Γαλλίας, έκανε µια στάση στην κουβέντα µας.  

Αυτό που βασικά ενδιέφερε τον υπογράφοντα ήταν αν θα ακολουθήσει µια δεύτερη 

λογοτεχνική απόπειρα, την οποία όµως η Ντενέβ αποκλείει µε ένα κατηγορηµατικό 

«όχι». «∆εν είµαι συγγραφέας και ούτε θέλω να θεωρηθώ τέτοια. Με πολλή δυσκολία 

αποφάσισα να εκδώσω κάτι που είχα γράψει πολύ παλιά και το είχα γράψει κυρίως για 

τον εαυτό µου. Για µένα αυτές οι σηµειώσεις είναι κάτι πολύ, πάρα πολύ προσωπικό 

και δεν είµαι σίγουρη για το αν θέλω να µοιραστώ µε τον υπόλοιπο κόσµο περισσότερα 

προσωπικά µου».  

 

Είναι δύσκολο να µεγαλώνεις  

Αν και θα περίµενες ότι η λέξη «ηλικία» είναι απαγορευτική για µια ηθοποιό όπως η 

Ντενέβ, η πάλαι ποτέ «Ωραία της ηµέρας» δεν έχει πρόβληµα στο να σχολιάσει τα 62 

χρόνια της. «∆εν νιώθω φυσικά απεγνωσµένη, σίγουρα όµως θα έλεγα ότι είµαι κάπως 

µπερδεµένη. Κάποτε πίστευα ότι το να µεγαλώνεις είναι πολύ πιο δύσκολο για µια 

ηθοποιό απ' ό,τι για τις υπόλοιπες γυναίκες. ∆εν είναι έτσι. Είναι δύσκολο για όλους. 

Λίγο πιο δύσκολο για τις γυναίκες απ' ό,τι για τους άντρες και, ναι, απασχολεί τις 

ηθοποιούς ή, αν θέλετε, εκείνες τις γυναίκες που ζουν από την εξωτερική εµφάνισή 

τους. Προσωπικά είµαι φαταλίστρια» συνεχίζει. «Προσπαθώ να πολεµήσω τα 

πράγµατα που µπορώ να πολεµήσω αλλά, αν δεν κερδίζω τις µάχες, δεν µε πιάνουν 

ποτέ κρίσεις απόγνωσης. Μπορώ να πω ότι ζω φυσιολογικά. Πηγαίνω στο σχολείο και 

παίρνω τα εγγόνια µου, δεν έχω σωµατοφύλακες για να µε προστατεύουν και έχω µάθει 

να αντιµετωπίζω ακόµη και τους ανθρώπους που µε κοιτάζουν στα µάτια νοµίζοντας 

ότι είµαι κάτι διαφορετικό. Γιατί πολύ απλά γνωρίζω ότι δεν είµαι παρά µια γυναίκα 

όπως όλες οι άλλες».  

 

Το χιούµορ βοηθά την ενεργητικότητα  

Ποιο στοιχείο της προσωπικότητάς της πιστεύει ότι συνέβαλε περισσότερο στο να 

βρεθεί στο σηµείο όπου βρίσκεται σήµερα; H Κατρίν Ντενέβ στιγµιαία το σκέπτεται 

παίζοντας µε τα µάγουλά της σαν να κάνει γαργάρες. «Τι να πω; Είσαι αυτός που 

είσαι. Τόσο οι καλές όσο και οι κακές πλευρές του χαρακτήρα µας πλάθουν την 

προσωπικότητά µας και ορίζουν τη διαφορά µας από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ας 

πούµε, ενώ ξέρω ότι θεωρούµαι όµορφη, δεν µπορώ ποτέ να σκέπτοµαι τον εαυτό µου 
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ως µια όµορφη γυναίκα. Με σκέπτοµαι συχνά ως έναν ωραίο άνθρωπο - και αυτό όχι 

πάντα...  

Πιστεύω ότι η αίσθηση του χιούµορ µε έχει βοηθήσει πολύ για να διατηρηθώ 

ενεργητική. ∆εν είναι το πρωταρχικό στοιχείο βέβαια... Όταν όµως έχεις χιούµορ στην 

ιδιωτική ζωή σου, αυτό αναπόφευκτα θα περάσει στη δουλειά σου και στις ηρωίδες που 

υποδύεσαι».  

H ταινία «Ο χρόνος που κυλά» προβάλλεται από την περασµένη Παρασκευή στις 

αθηναϊκές αίθουσες Αθηναία και Θησείον και το βιβλίο της «Στη σκιά του εαυτού 

µου» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις A. A. Λιβάνη.  
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09/07/2006 

θέατρο 

Λυδία Κονιόρδου 

Μια ρωγµή στους «Πέρσες» 

H σκηνοθέτρια και ηθοποιός ξετυλίγει τις σκέψεις της µε αφορµή την τραγωδία 

του Αισχύλου που ανεβάζει µε το Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο  

 

Αναζητώντας τον τρόπο προσέγγισης και τον κώδικα για τον Χορό στους 

«Πέρσες» του Αισχύλου η Λυδία Κονιόρδου µαζί µε τη βασική οµάδα ξεκίνησε 

εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο να δουλεύει την παράσταση του Εθνικού 

Θεάτρου. Λέξη-κλειδί αποδείχθηκε η «ρωγµή». Πάνω στη ρωγµή στήθηκαν οι 

«Πέρσες». Ο Αισχύλος άλλωστε δεν τους έγραψε για επετειακούς λόγους. 

Χρησιµοποίησε ένα µεγάλο ιστορικό γεγονός για να τονίσει τους κινδύνους που 

απειλούν τη δηµοκρατία και τους κινδύνους που προέρχονται από την αλαζονεία 

µιας ανερχόµενης υπερδύναµης όπως ήταν τότε η Αθήνα.  

 

Εκτός από σκηνοθέτρια της παράστασης, η Λυδία Κονιόρδου ερµηνεύει και την Άτοσσα στους «Πέρσες» 

του Αισχύλου 
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«Οι "Πέρσες" έχουν µια ιδιαίτερη θέση στο σύνολο της αρχαίας τραγωδίας» λέει η 

Λυδία Κονιόρδου. «Μετά και την παράσταση του Κουν αλλά και τις µνήµες από τον 

Ροντήρη το έργο µάς στοιχειώνει. Λογικά δεν θα έπρεπε να καταπιαστεί κανείς µαζί του 

προτού φθάσει τα 70 του χρόνια. Οµολογώ όµως ότι µε κατοίκησε, εγκαταστάθηκε 

µέσα µου εδώ και χρόνια. ∆εν µπορούσα να κάνω αλλιώς. Αν δεν το ανέβαζα, θα 

αρρώσταινα... γνωρίζοντας ωστόσο τη δυσκολία του εγχειρήµατος και το συντριπτικό 

των συγκρίσεων. Είναι ένα έργο που χρειάζεται µεγάλη ωριµότητα από όλους µας. 

Οµολογώ ότι τα τελευταία δύο χρόνια, ό,τι κι αν κάνω, σκέφτοµαι τους "Πέρσες"».  

Και η ρωγµή; H ερώτηση έρχεται αυτόµατα για να λάβει εµπεριστατωµένη απάντηση 

από τη σκηνοθέτρια και ηθοποιό: «Ενας πολιτισµός που αρνείται στον εαυτό του την 

αµφιβολία και το δίληµµα, το στοιχείο της αλλαγής και των συγκρούσεων, εκφράζεται 

ρωγµικά, τραυµατικά, µε σπάσιµο, µέσα από εσωτερική διεργασία καταστροφής. Γιατί 

κανείς δεν έχει κάνει τον κόπο να ακούσει τα σηµάδια και τους τριγµούς. Κανείς δεν 

παρατηρεί τις µικρές ρωγµές που φαίνονται στον τοίχο πριν από έναν σεισµό. Ένας 

πολιτισµός επιλέγει να µην ακούει τις ανησυχητικές κραυγές, τα ανησυχητικά όνειρα της 

Ατοσσας, κι ας είναι τόσο εµφανή. Σήµερα λένε ότι λιώνουν οι πάγοι, καταστρέφεται το 

όζον, αρρωσταίνουν οι άνθρωποι, τα φυτά, τα ζώα και οι περισσότεροι απαντούν 

"υπερβολές". Κι όµως, γιατί έπεσαν οι ∆ίδυµοι Πύργοι; Ποιοι το έκαναν; Αφού όλα 

ήταν καλά» λέει µε ειρωνεία. «∆εν θέλουµε να δούµε τα σηµάδια του µίσους που 

αναπτύσσεται στον κόσµο και τα οποία θα φέρουν τους καρπούς και το δηλητήριό τους. 

H σύγκριση µε τους "Πέρσες" είναι αναπόφευκτη».  

Ο Χορός-πρωταγωνιστής  

«∆εν µπορώ να καταπιαστώ µε ένα έργο αν δεν πιάσω τη φύση του Χορού, τη σκέψη 

του και ως εκ τούτου και την κίνησή του» λέει η Λυδία Κονιόρδου απαντώντας σε 

όσους, κάνοντας την ανάγκη άποψη, συρρικνώνουν τον Χορό και µειώνουν τον ρόλο 

του. «Στην προκειµένη περίπτωση η ρωγµή εκφράζεται µέσα από το breakdance του 

οποίου µελετήσαµε τις δυναµικές και το µεταφέραµε ως εσωτερική λειτουργία, ως 

φιλοσοφία. Παράλληλα εκµεταλλευθήκαµε τον ήχο της ραπ στα µουσικά όργανα, µε τη 

χρήση της ηλεκτρικής κιθάρας, των ντραµς αλλά και του κοµπιούτερ».  
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H Άτοσσα της σκηνοθέτριας  

«H Άτοσσας είναι εγκλωβισµένη στο πρόσωπο της εξουσίας και δεν της επιτρέπεται να 

εκφράσει το πόσο τροµαγµένη και πανικόβλητη είναι. Μάνα που πονάει για τον γιο της 

και ισχυρή γυναίκα της εξουσίας, που σηκώνει στην πλάτη της το φορτίο των ανδρών 

που λείπουν». H Λυδία Κονιόρδου περιγράφει την ηρωίδα της και προσθέτει ότι όλοι 

οι ρόλοι είναι καλογραµµένοι. «Τον Αγγελιαφόρο» εξηγεί «τον "σπάσαµε" σε οκτώ 

ηθοποιούς και όλοι µαζί, σαν ένας µικρός χορός-στρατός, µεταφέρει όλα όσα έχει 

ζήσει. Είναι και αυτός ενταγµένος µέσα στη ρωγµή» προσθέτει.  

H Επίδαυρος και τα τραύµατα  

Έχοντας την επίγνωση ότι το θέατρο είναι µια απόλυτα θνητή τέχνη, η Λυδία 

Κονιόρδου δεν κατατρύχεται από την ιδέα της υστεροφηµίας. «Να µην προδοθεί το 

πνεύµα του Αισχύλου µε απασχολεί και τίποτε άλλο» λέει. «Είµαστε σε δύσκολο 

σταυροδρόµι µε κακούς οιωνούς. Ίσως αυτό το λάιτ στοιχείο, ο πολιτισµός µιας 

χρήσης, να είναι το αντίβαρο στην τραγική επίγνωση. Το θέατρο είναι µια διαδικασία 

αυτογνωσίας. Όσο και αν δουλεύεις, όµως, ο χρόνος δεν φθάνει». Και συµπληρώνει: 

«Τώρα που µειώθηκε ο αριθµός των παραστάσεων στην Επίδαυρο θα ήταν καλό να 

κάνουµε περισσότερες πρόβες. H Επίδαυρος παραµένει το µεγάλο καµίνι που δείχνει 

τον δρόµο». H ίδια πάντως θα ήταν έτοιµη να δώσει δείγµα εργασίας προτού κατέβει. 

«Κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει εν λευκώ». Και αν δεν την επέλεγαν; «∆εν θα µε 

τραυµάτιζε να µην πάω στην Επίδαυρο. Αν κάποιοι κριθούν καλύτεροι και πιο άξιοι 

από εµένα, ας πάνε. ∆εν την έχω άλλωστε στερηθεί. Ας µπουν και νεότεροι άνθρωποι 

για να προχωρήσουµε παρακάτω...» καταλήγει.  

«Πέρσες» του Αισχύλου από το Εθνικό Θέατρο. Μετάφραση: Νικολέττα Φριτζήλα, 

σκηνοθεσία: Λυδία Κονιόρδου, σκηνογραφία: Λιλή Κεντάκα, µουσική: Τάκης 

Φαραζής, χορογραφία: Αποστολία Παπαδαµάκη, φωτισµοί: Λευτέρης 

Παυλόπουλος. Παίζουν: Λυδία Κονιόδου, Χρήστος Λούλης, Γιάννης Κρανάς κ.ά. 

Την Παρασκευή και το Σάββατο (14-15/7) στην Επίδαυρο (21.00).  

ΜΥΡΤΩ ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ 
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ΤΟ ΒΗΜΑ 21/04/2002 

 

Μάγια Λυµπεροπούλου 

" ∆εν θέλω να ξαναγίνω νέα " 

 

Της ΜΥΡΤΩΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ 

Η διακεκριµένη ηθοποιός µιλάει για την επιστροφή της στην Πάτρα και την 

ερµηνεία του Μεφιστοφελή στον «Φάουστ»  

 

Ένας «Φάουστ» διαφορετικός 

από τους άλλους µοιάζει να 

είναι αυτός της παράστασης του 

∆ΗΠΕΘΕ Πάτρας. Για δύο 

κυρίως λόγους. Κατ' αρχάς τον 

ρόλο του Μεφιστοφελή τον 

ερµηνεύει γυναίκα: η Μάγια 

Λυµπεροπούλου, η οποία 

κατέβηκε ξανά στην αχαϊκή 

πρωτεύουσα για να παίξει, µε 

τον Μηνά Χατζησάββα που 

υποδύεται τον επώνυµο ρόλο, 

χωρίς να σκηνοθετήσει. Τη 

σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο 

καλλιτεχνικός διευθυντής του 

∆ΗΠΕΘΕ Πάτρας Θέµης 

Μουµουλίδης. Ο δεύτερος λόγος που διαφοροποιεί τον «Φάουστ» είναι ότι η 

παράσταση δεν αρκείται στο κείµενο του Γκαίτε. Κείµενα των Πεσόα, Πούσκιν, 

Λουβέ και το ποίηµα του Στρατή Πασχάλη ήρθαν να προστεθούν.  

«Τα κείµενα αυτά, ως µεταγενέστερα, συνηγορούν όχι µόνο στη διαχρονικότητα του 

µύθου του Φάουστ αλλά και στον σύγχρονο "τρόπο" που ανέβηκε η παράσταση» λέει η 
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Μάγια Λυµπεροπούλου. Η δική της παρουσία συµβάλλει σε αυτό. «Στον µύθο του 

Φάουστ και στον Γκαίτε ο Μεφιστοφελής συµβολίζει βέβαια τον ∆ιάβολο, τον 

Εωσφόρο, το Κακό σε αντίστιξη µε το Θείο, τον Θεό. Στις µεταγενέστερες εκδοχές αλλά 

και στην παράσταση ο Μεφίστο αντιµετωπίζεται ως η "σκοτεινή" πλευρά, το "άλλον" 

του Φάουστ αλλά και κάθε ανθρώπου. Είναι ντυµένος αντρικά αλλά δεν παριστάνει τον 

"άνδρα". Θα έλεγα ότι συνιστά και τη "θηλυκή" εκδοχή του καθενός». ∆εν είναι 

άλλωστε η πρώτη φορά που ανδρικοί ρόλοι ερµηνεύονται από γυναίκες. Η Μάγια 

Λυµπεροπούλου στέκεται στην πρόσφατη εµπειρία της από την παράσταση «Ο Ζιλ 

και η νύχτα»: «Είδα τη ∆ήµητρα Χατούπη σε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ερµηνεία 

του Ζιλ ντε Ραί. Υπάρχουν ρόλοι αλλά και σκηνοθετικές προσεγγίσεις που υπερβαίνουν 

τον νατουραλισµό του φύλου. Λόγω "βάθους" και "µεγέθους" συνήθως...». Οµολογεί 

ότι «θα ήταν ενδιαφέρον, χάριν "παιδιάς" βέβαια, να έπαιζα τον Φάουστ, µε τον Μηνά 

Χατζησάββα Μεφίστο... Στο παγκόσµιο θέατρο ωστόσο "οικουµενικοί" ρόλοι και 

διαχρονικοί µύθοι (Οιδίποδας, Αµλετ, ∆ον Ζουάν, Φάουστ) είναι πάντα... άρρενες. Έχει 

συµβεί βέβαια στο ευρωπαϊκό θέατρο να ερµηνευτεί ο Αµλετ, για παράδειγµα, ή ο 

Βασιλιάς Λιρ από γυναίκες. Μη έχοντας δει αυτές τις παραστάσεις δεν ξέρω τι 

πρόσθεσαν ή τι αφαίρεσαν από το µέγεθός τους».  

∆ιανύοντας µια καλλιτεχνική ωριµότητα, η Μάγια Λυµπεροπούλου εκπέµπει 

σιγουριά για τις επιλογές της. Και ο Μεφίστο τής προκάλεσε το ενδιαφέρον. Μήπως 

γιατί το Κακό έχει µεγαλύτερο ερµηνευτικό ενδιαφέρον από το Καλό; «Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική πλειονότητα των ηθοποιών θεωρούσε πάντα 

ενδιαφέροντες, αβανταδόρικους ή "πιασάρικους", αν θέλετε, τους ρόλους των κακών. 

Επί της ουσίας όµως, σε µια σύγχρονη, σύνθετη και αντιφατική δηλαδή υποκριτική 

προσέγγιση, δεν µπορείς να πεις ότι υπάρχει σκηνικά µια "µονοµερής", "τυπίστικη" 

εκδοχή και του µικρότερου ακόµη ρόλου. Πλην της επιθεώρησης βέβαια, όπου σε χρόνο 

µηδέν (ενός νούµερου) αποθεώνεται από έναν ηθοποιό το καίριον του "τύπου"». Το 

έργο στο οποίο παίζει µοιραία οδηγεί στο ερώτηµα αν θα πουλούσε την ψυχή της 

στον ∆ιάβολο για να κερδίσει χρόνια: «Να ξαναγίνω νέα, δεν θα µε ενδιέφερε. Να 

παρέµενα νέα, θα µου άρεσε... φευ όµως: "Πουλάω την ψυχή µου" σηµαίνει χάνω την 

ανθρώπινη υπόστασή µου, γίνοµαι "πράγµα" ή και ζώον. Μπορεί ο άνθρωπος να µην 

αντέχει τη γνώση ότι θα πεθάνει αλλά το θνητό είναι απόλυτα συνυφασµένο µε το 

ανθρώπινο. "Γεννιόµαστε καβάλα στον τάφο" λέει ο Μπέκετ».  

Τόσο την παράσταση όσο και την παραµονή της στην Πάτρα δείχνει να την 

απολαµβάνει ιδιαίτερα. «Ο εχθρός του ποιητή» του Γιώργου Χειµωνά της έδωσε την 
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ευκαιρία να επιστρέψει πέρυσι σε έναν τόπο που έχει αγαπήσει και όπου έχει 

δουλέψει. Τώρα µε τον «Φάουστ» δίνεται συνέχεια. Και η ίδια µπορεί πια να κάνει 

τις συγκρίσεις: «Το θέατρο άλλαξε ή µάλλον εξελίχθηκε ως προς το έµψυχο υλικό του. 

∆ιαθέτει µια µεγάλη "οικογένεια" από υπαλλήλους και ικανότατους τεχνικούς που 

πιστεύουν στη δουλειά και στον Θέµη Μουµουλίδη, δύο στέγες (Απόλλων, Επίκεντρο), 

οι οποίες µπορεί να γίνουν και τρεις στο άµεσο µέλλον, και µια συνέπεια λόγου και 

πράξεων. Και σχεδόν... διπλάσιο προϋπολογισµό από ό,τι στο ξεκίνηµά του». Όσο για 

το κοινό, η εντύπωσή της είναι ότι διαφέρει από εκείνο της Αθήνας. Το χαρακτηρίζει 

περισσότερο «οµοιογενές» και «σαφέστερα "αγνότερο"», µια που, όπως επισηµαίνει, 

«δεν υφίσταται επί των πραγµάτων την επιζήµια παρέµβαση "µεσολαβητών"... Τόσο 

στον "Εχθρό του ποιητή" του Χειµωνά όσο και στον "Φάουστ" ένιωσα και πάλι την 

αλλοτινή απόλαυση της άµεσης επαφής µε τους θεατές που είναι σε θέση να 

συνεπαρθούν από αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγµή στη σκηνή και όχι από αυτό που 

λένε οι άλλοι ότι κάνεις ή ότι είσαι... Συµβαίνει να αγνοούν το όνοµά σου, πώς σε 

λένε... Σπάνια ευκαιρία να διαπιστώνει ο ηθοποιός ποιος πράγµατι είναι...» καταλήγει.  

 

Ο «Φάουστ» τον οποίο σκηνοθετεί ο Θέµης Μουµουλίδης παρουσιάζεται στο ∆ΗΠΕΘΕ 

Πάτρας σε µετάφραση Σπύρου Ευαγγελάτου, Μάγιας Λυµπεροπούλου, Θ. Μουµουλίδη, 

Παναγιώτας Πανταζή, σκηνικά-κοστούµια Γιώργου Πάτσα, φωτισµούς Φίλιππου 

Κουτσαφτή, µουσική επεξεργασία Θύµιου Παπαδόπουλου. Παίζουν: Μηνάς 

Χατζησάββας, Μάγια Λυµπεροπούλου, ∆ηµήτρης Ντάσκας, Αργύρης Καβίδας και 

Φένια Παπαδόδηµα.  
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ΤΟ ΒΗΜΑ 09/06/2002 

Μαρλένε Ντίτριχ 

Ηθοποιός, τραγουδίστρια (1901-1992) 

 

Της ΖΩΗΣ ΚΟΥΣΑΚΗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μπαχ, Μπαχ, Μπαχ... οκτώ ώρες την ηµέρα πρόβες. Η µητέρα µου κι εγώ 

παραλίγο να χάσουµε το µυαλό µας. Εγώ παραιτήθηκα πρώτη...».  

 

Η Μαρία Μαγκνταλένε Ντίτριχ γεννήθηκε στις 27 ∆εκεµβρίου 1901 και µεγάλωσε 

σύµφωνα µε την αυστηρή καθοδήγηση της συντηρητικής µητέρας της. Ηθελε να γίνει 

µουσικός αλλά ένας τραυµατισµός στο αριστερό της χέρι ανέτρεψε τα αρχικά σχέδιά 

της αναγκάζοντάς την να διακόψει τις σπουδές της. Ετσι αποφάσισε να γίνει 

ηθοποιός. Το 1924 παντρεύτηκε τον Ρούντολφ Ζίµπερ (βοηθό παραγωγής) και ένα 

χρόνο µετά απέκτησαν την κόρη τους Μαρία. Ο γάµος τους διαλύθηκε και 

παρέµειναν φίλοι ως τον θάνατο του «Ρούντι» το 1976. Ως το 1927 η Ντίτριχ 

ερµήνευε µικρούς ρόλους στο θέατρο και συµµετείχε σε πολλές βουβές ταινίες.  

Τον Αύγουστο του 1929 ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ Γιόζεφ φον Στέρνµπεργκ 

βρέθηκε στο Βερολίνο για τα γυρίσµατα µιας ταινίας, γνώρισε την Ντίτριχ και έτσι 

γεννήθηκε µία από τις πιο πετυχηµένες συνεργασίες του κινηµατογράφου. Παρά τις 

αντιρρήσεις πολλών, γύρισαν µαζί την ταινία «Γαλάζιος άγγελος» και έτσι ξεκίνησε η 

παγκόσµια καριέρα της. Η Ντίτριχ και ο φον Στέρνµπεργκ συνεργάστηκαν µαζί σε 
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συνολικά 6 ταινίες: «Μαρόκο» («Morocco», 1930), «Η ατιµασµένη» («Dishonored» 

1931), «Σανγκάη εξπρές» («Shanghai Express», 1932), «Ξανθή Αφροδίτη» («Blond 

Venus», 1932), «Τραγική τσαρίνα» («Scarlet Empress», 1934). Στο «Μαρόκο», 

φορώντας φράκο και ηµίψηλο καπέλο, ανέδειξε µε µοναδικό τρόπο τη θηλυκότητα 

µέσα από το ανδρικό στυλ που ταυτίστηκε για πάντα µε το όνοµά της. ∆ύο δεκαετίες 

αργότερα ο Kenneth Tynan έγραφε γι' αυτήν: «Ο ανδρισµός της αγγίζει τις γυναίκες 

και η σεξουαλικότητά της τους άνδρες».  

Το 1932 βρήκε την Ντίτριχ στο απόγειο της καριέρας της και οι φήµες την ήθελαν να 

έχει µπει ανάµεσα στον φον Στέρνµπεργκ, που ήταν στην κυριολεξία µαγεµένος µαζί 

της, και στη γυναίκα του. Το 1936 η Μαρλένε ήταν η πιο ακριβοπληρωµένη ηθοποιός 

του κόσµου. Το 1939 αλλάζοντας την υπηκοότητά της σε αµερικανική 

αποδοκιµάστηκε από τον γερµανικό λαό και ο Τύπος τής αφιέρωνε πρωτοσέλιδα µε 

τίτλο: «Ντίτριχ: προδότρια της πατρίδας».  

Στη διάρκεια του Β´ Παγκοσµίου Πολέµου η Μαρλένε ως Γερµανίδα αισθάνθηκε 

συνυπεύθυνη για τις πράξεις του Χίτλερ και συµµετείχε στον αγώνα κατά του 

ναζιστικού κινήµατος. Ο ίδιος ο Χίτλερ την θαύµαζε απεριόριστα. Συνεργάτες του 

προσπάθησαν µάλιστα κατόπιν εντολής του να την δελεάσουν και να την φέρουν 

πίσω στη Γερµανία. Εκείνη αρνήθηκε και τιµήθηκε αργότερα για την προσφορά της 

µε το µετάλλιο της ελευθερίας.  

Το 1947 στέφθηκε από τα περιοδικά ως η «γιαγιά µε τη µεγαλύτερη αίγλη στον 

κόσµο», αποκτώντας το πρώτο από τα τέσσερα εγγόνια της. Το 1950 συνεργάστηκε 

µε τον Αλφρεντ Χίτσκοκ στην ταινία «Ο δολοφόνος έρχεται κάθε βράδυ» («Stage 

Flight»). Ο Χίτσκοκ, ενθουσιασµένος µε τον επαγγελµατισµό της, της επέτρεψε να 

επεµβαίνει στο σετ και να δίνει οδηγίες στους συνεργάτες του, πράγµα ασυνήθιστο 

για εκείνον.  

Το 1951 η Ντίτριχ ηχογράφησε για λογαριασµό της Columbia στη Νέα Υόρκη τον 

πρώτο της δίσκο µε τίτλο Marlene Dietrich Overseas. Το 1952 γύρισε την πλάτη στη 

µεγάλη οθόνη και η επιλογή της να εµφανιστεί ξανά στη σκηνή στέφθηκε µε 

τεράστια επιτυχία. Το 1960 ρίσκαρε την επιστροφή της στη Γερµανία και παρ' όλη 

την κατακραυγή που της επεφυλάχθη  δεν της συγχώρεσαν ποτέ την αλλαγή της 

υπηκοότητας  εκείνη επέµεινε και κέρδισε πίσω την αγάπη τους.  

Τον Σεπτέµβριο του 1975 στο Sydney της Αυστραλίας η Ντίτριχ έπεσε από τη σκηνή 

και ένα κάταγµα στον µηρό σηµατοδότησε το τέλος των εµφανίσεών της. Επέστρεψε 

 2



στο Παρίσι και έζησε µόνη της, αφού οι περισσότεροι φίλοι της δεν ζούσαν πια: ο 

Ερνεστ Χεµινγκγουέι, η Εντίθ Πιάφ, ο Ζαν Κοκτό, ο Νόελ Κάουαρντ...  

Το 1978 η Ντίτριχ εµφανίστηκε για τελευταία φορά στην ταινία του Ντέιβιντ 

Χέµινγκ «Ζιγκολό» («Just a gigolo»), µε τον David Bowie. Με το τέλος των 

γυρισµάτων αρνείται πια να φωτογραφηθεί. Οταν ρωτήθηκε αργότερα η απάντησή 

της ήταν αποστοµωτική: «Με έχουν φωτογραφίσει µέχρι θανάτου. ∆εν θέλω άλλο». Το 

1982 επέτρεψε στον Μαξιµίλιαν Σελ να ηχογραφήσει την τελευταία της συνέντευξη 

διάρκειας 18 ωρών. Ο Σελ χρησιµοποίησε αποσπάσµατα της συνέντευξης στο 

αριστουργηµατικό ντοκυµαντέρ µε τίτλο «Marlene: Α feature» που γνώρισε το 1984 

τεράστια επιτυχία παγκοσµίως.  

Στις 6 Μαΐου 1992 η Μαρλένε Ντίτριχ άφησε την τελευταία της πνοή στο διαµέρισµά 

της στο Παρίσι.  
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ΤΟ ΒΗΜΑ 12/01/2002 

 

Μπέτι Ντέιβις 

Ηθοποιός (1908-1989) 
 

Της ΣΟΦΙΑΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ 

«Στο επάγγελµά µου αν δεν γίνεις πρώτα γνωστός σαν τέρας δεν είσαι σταρ» 

Μπέτι Ντέιβις 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μπέτι Ντέιβις πάντα έλεγε ότι η ανατροφή που πήρε, κληρονοµιά των 

χωρισµένων γονιών της, τη βοήθησε να υπερπηδήσει όλα τα εµπόδια που τη χώριζαν 

από τον τίτλο της σταρ στον αδίστακτο κόσµο του χολιγουντιανού κινηµατογράφου. 

Κόρη ενός δικηγόρου από τη Μασαχουσέτη, η Ρουθ Ελίζαµπεθ Ντέιβις γεννήθηκε 

τον Απρίλιο του 1908 και όταν οι γονείς της χώρισαν έφυγε µε τη µητέρα της και την 

αδελφή της Μπάρµπαρα για να ζήσουν στη Νέα Υόρκη. Η µητέρα της, προκειµένου 

να πληρωθούν τα πανάκριβα σχολεία στα οποία φοιτούσαν οι κόρες της, έγινε 

φωτογράφος και η µικρή τότε Μπέτι πέρασε από την παιδική ηλικία στην εφηβεία 

χωρίς την παρουσία ενός πατέρα. Εκείνη την εποχή η Ρουθ Ελίζαµπεθ έγινε γνωστή 

ως Μπέτι, ο δε µοναδικός τρόπος µε τον οποίο γράφεται το όνοµά της (Bette) 

οφείλεται στο µυθιστόρηµα του Μπαλζάκ «La Cousinne Bette».  

Οταν τελείωσε τη δραµατική σχολή έκανε το ντεµπούτο της σαν ηθοποιός στο 

Μπρόντγουεϊ και αµέσως µετά έσπευσε στο Χόλιγουντ για να κάνει ένα δοκιµαστικό 

για τη Universal. Αφού γύρισε έξι µικρές ταινίες, αργότερα πήρε µεταγραφή για τη 
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Warner (1932) και τρία χρόνια µετά πήρε το πρώτο της Οσκαρ για την ταινία «Μια 

επικίνδυνη γυναίκα». Παρά την επιτυχία της και το γεγονός ότι ήταν η πρώτη 

ηθοποιός που πήρε Οσκαρ για λογαριασµό της Warner, το στούντιο αρνιόταν να της 

δώσει ικανοποιητικούς ρόλους, ώσπου έφυγε για να κάνει ταινίες στην Αγγλία. Οταν 

επέστρεψε το στούντιο ενέδωσε, µε αποτέλεσµα να κερδίσει η Ντέιβις το δεύτερό της 

Οσκαρ για την ταινία «Ζεζεµπέλ», το 1938. Για πολλούς η Μπέτι Ντέιβις θεωρείτο 

Πρώτη Κυρία του αµερικανικού κινηµατογράφου.  

Προσωπικότητα µε ισχύ αλλά και γοητεία, έκανε τον κόσµο να πιστέψει πως ήταν 

θεά και ενώ άλλοι τη λάτρευαν και έχυναν ποτάµι τα δάκρυα, άλλοι τη µισούσαν. Σε 

µια βιοµηχανία όπου κυριαρχούσαν οι άντρες, επέβαλλε συχνά τους δικούς της 

κανόνες και δηµιούργησε καινούργια κριτήρια για τις γυναίκες. Το 1942 ήταν ήδη η 

πιο καλοπληρωµένη γυναίκα στην Αµερική. Παρ' όλο που η καριέρα της είχε αρκετά 

σκαµπανεβάσµατα, η Ντέιβις άλλαξε ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο το Χόλιγουντ 

αντιµετώπιζε τις γυναίκες ηθοποιούς. Εκανε γύρω στις 100 ταινίες και προτάθηκε 

πολλές φορές ακόµη για Οσκαρ. Η προσωπική της ζωή ήταν το ίδιο δραµατική µε το 

παίξιµό της στην οθόνη. Παντρεύτηκε τέσσερις φορές, απέκτησε µία κόρη µε τον 

τρίτο σύζυγό της και υιοθέτησε δύο παιδιά µε τον τέταρτο. Πέθανε σε ηλικία 75 

χρόνων στη Γαλλία. Το Ιδρυµα Μπέτι Ντέιβις, που δηµιουργήθηκε στη µνήµη της, 

παρέχει σήµερα οικονοµική βοήθεια σε νέους, ανερχόµενους ηθοποιούς.  
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Το ΒΗΜΑ, 23/06/2002 

 

Μπριζίτ Μπαρντό 

Ηθοποιός (1934- ) 

 

Της ΣΟΦΙΑΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί «όταν ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» να µην είχε φανταστεί πως η 

κινηµατογραφική εκδοχή της θα ήταν αρτιότερη από το πρωτότυπο, ο σκηνοθέτης 

όµως Ροζέ Βαντίµ όχι µόνο διέκρινε στο πρόσωπο της Μπριζίτ Μπαρντό το απόλυτο 

θηλυκό, τη µούσα του, αλλά και τη µέλλουσα σύζυγό του. Η ταινία ήταν ένα 

σκάνδαλο για την εποχή της (1956), η ξανθιά όµως Μπριζίτ µάγεψε το κοινό µε τον 

χειµαρρώδη αισθησιασµό και τη σχεδόν αγγελόµορφη σεξουαλικότητά της. Ο µύθος 

της Μπεµπέ είχε γεννηθεί.  
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Ήταν µόνο είκοσι δύο χρόνων, µε αµφισβητούµενα υποκριτικά προσόντα, πλην όµως 

ένα καθαρά «γαλλικό προϊόν» που προκαλούσε ζήλια, θαυµασµό, πόθο και 

κακεντρεχή σχόλια µε τις γυµνές της εµφανίσεις, επί δύο περίπου δεκαετίες. Η 

µπαρντολατρία την εποχή του 1960 πήρε διαστάσεις επιδηµίας και δηµιούργησε 

πολλά προβλήµατα στην ιδιωτική της ζωή, αφού απελπισµένοι θαυµαστές τρύπωναν 

κρυφά στο σπίτι της και έκλεβαν προσωπικά αντικείµενα ενώ οι παπαράτσι την 

κυνηγούσαν µε φανατισµό που άγγιζε τα όρια της µανίας. Η ίδια ήταν µια αντιβάµπ 

που έτρεµε τα πλήθη και δυσανασχετούσε µε τη δηµοσιότητα.  

Γεννηµένη το 1934 στο Παρίσι από µια καλή αστική οικογένεια, έκανε από µικρή 

µαθήµατα µουσικής και χορού. Από τα πρώτα της κιόλας βήµατα στον χώρο του 

µόντελινγκ, βρέθηκε να ποζάρει για το περιοδικό «Elle» και πέρασε γρήγορα στις 

κινηµατογραφικές οθόνες (πρώτη ταινία το 1952). Ήταν πολύ ωραία για να 

παραµείνει ένα απλό εξώφυλλο. Το 1953 γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο 

φεστιβάλ των Καννών. Είναι ήδη η αγαπηµένη των φωτογράφων.  

Το 1960 επιχειρεί να αυτοκτονήσει για δεύτερη φορά - η πρώτη ήταν δέκα χρόνια 

νωρίτερα, όταν οι γονείς της τής απαγόρευσαν να παντρευτεί τον Βαντίµ ώσπου να 

ενηλικιωθεί. Μερικούς µήνες νωρίτερα είχε φέρει στον κόσµο τον γιο της Νικολά, 

καρπό του γάµου της µε τον Ζακ Σαριέ (1959) και µοναδικό της παιδί. Λίγο πριν από 

τα σαράντα και µε αρκετές ταινίες και δύο ακόµη συζύγους στο ενεργητικό της, 

εγκαταλείπει για πάντα τον κινηµατογράφο και αποσύρεται από το σταρ σύστεµ για 

να αφοσιωθεί στο έργο της ζωής της, την προστασία των ζώων και την εξασφάλιση 

των δικαιωµάτων τους, ιδρύοντας, µε δικά της κεφάλαια στην αρχή, το Ίδρυµα 

Μπριζίτ Μπαρντό.  

Η Μπεµπέ, παρά και την τρίτη αυτοκτονία που επιχείρησε το 1983, πάλεψε για τη 

ζωή της και νίκησε τον καρκίνο του µαστού. Όταν κατά τη διάρκεια µιας 

συνέντευξης ρωτήθηκε ποια ήταν η καλύτερη µέρα της ζωής της εκείνη απάντησε: 

«Μια νύχτα...».  
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ΤΟ ΒΗΜΑ 26/06/2005 

Της ΜΥΡΤΩΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ 

« ∆εν ανήκω στους ηθοποιούς της Επιδαύρου» 

H Νόνικα Γαληνέα υποδύεται την Ιοκάστη στον «Οιδίποδα Τύραννο» που 

σκηνοθετεί ο Γιώργος Κιµούλης στην Επίδαυρο 

 

«Με ενδιαφέρει η εµφάνισή µου. ∆εν θα δεχόµουν ρόλο που θα µε 

παραµόρφωνε» λέει η Νόνικα Γαληνέα, ευτυχής για το κοστούµι της Ιοκάστης  

 
«Eχω παίξει µάνες, συζύγους, ερωµένες, γυναίκες που αυτοκτονούν, γυναίκες που 

έχουν θυσιάσει τα παιδιά τους. H Ιοκάστη είναι όλα αυτά µαζί συν το γεγονός ότι αυτή 

η γυναίκα είναι ερωτευµένη µε τον γιο της. Κι εδώ είναι το µεγαλείο της. Με τη σωστή 

έννοια άλλωστε, ποια µάνα δεν είναι ερωτευµένη µε τον γιο της και ποιος γιος δεν είναι 

ερωτευµένος µε τη µάνα του;» αναρωτιέται η Νόνικα Γαληνέα, που κατεβαίνει στην 

Επίδαυρο για να ερµηνεύσει την Ιοκάστη, στον «Οιδίποδα Τύραννο» που σκηνοθετεί 

ο Γιώργος Κιµούλης.  

Γοητευτική και ερωτική, γεννηµένη βασίλισσα: έτσι φαντάστηκε την Ιοκάστη ο 

σκηνοθέτης και κάλεσε τη Νόνικα Γαληνέα για να την υποδυθεί. Σε µια λιτά και 

αυστηρά δοµηµένη παράσταση, ρεαλιστική και σύνθετη, η ηθοποιός, όπως οµολογεί, 

έζησε πρωτόγνωρες καταστάσεις από τη συνεργασία της µε τον - φίλο της - Γιώργο 

Κιµούλη, «πράγµα όχι και τόσο απλό για µια ηθοποιό που έχει τόσα χρόνια στη 

δουλειά και τόσες εµπειρίες. Είναι δώρο θεού να µπορείς να εισπράττεις για πρώτη 

φορά τόσο σηµαντικά, καινούργια ερεθίσµατα. ∆εν είναι µόνο λαµπρός ηθοποιός και 

σκηνοθέτης, είναι δηµιουργός. Και πολυδιάστατος: πρώτη φορά διδάσκοµαι άλλα να 

σκέφτοµαι, άλλα να λέω και άλλα να πράττω. Αυτό µέσα από έναν πολύ συγκεκριµένο 

στόχο, χωρίς να οδηγούν σε ασυνεννοησία µε το κοινό». Και συµπληρώνει: «Οταν 

πιστέψεις στον Κιµούλη, δεν υπάρχει πιο πιστό άτοµο».  

Για τη Νόνικα Γαληνέα, η Ιοκάστη µοιάζει µε ένα παµφάγο ζώο που έχει 

ανεπτυγµένο ένστικτο. Με αυτή την «έκτη» της αίσθηση, άλλωστε, κατανοεί την 

τραγικότητά της και επαληθεύει το ένστικτό της. «Το έχω κι εγώ αυτό» λέει για τον 

εαυτό της. «Πράττοντας τα λάθη µου και θέλοντας να πείσω τον εαυτό µου ότι κάνω το 
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σωστό, βαθιά µέσα µου ξέρω. Κάθε ρόλος, έτσι και τώρα η Ιοκάστη, µε οδηγεί ένα 

βήµα µπροστά στην ενδοσκόπηση. ∆εν τον γνωρίζω τον εαυτό µου, τον µαθαίνω στη 

διαδροµή. Σπαράζω, λυτρώνοµαι, επιβεβαιώνω ότι ακόµη ζω, πονώ, λυπάµαι, 

αναρωτιέµαι, αµφιβάλλω, ελπίζω. Τι παραπάνω µπορεί να θέλω;» λέει, σαν να 

σκέφτεται δυνατά. «Με καλύπτει τόσο πολύ αυτός ο ρόλος, από κάθε διάσταση, 

ανθρώπινη και γυναικεία, που θα ήθελα να παίξω την Ιοκάστη αόρατη. Οταν µια 

γυναίκα αισθάνεται καλυµµένη, δεν έχει ανάγκη να φαίνεται». H ίδια πάντως, µέσα στο 

κοστούµι της, µόνο αόρατη δεν θα είναι. «Με ενδιαφέρει πολύ η εµφάνισή µου. ∆εν θα 

δεχόµουν ρόλο που θα µε έβγαζε παραµορφωµένη, εκτός αν το απαιτεί ο ίδιος ο 

ρόλος».  

Στο θέατρο του Πολυκλείτου κατεβαίνει µε τρακ και αγωνία: «∆εν µπορείς να πας 

άφοβα στην Επίδαυρο. ∆εν ανήκω άλλωστε στους ηθοποιούς της Επιδαύρου. Είναι 

όµως µια εγχείρηση που έχω περάσει - και στη Μικρή Επίδαυρο και µε την 

Κλυταιµνήστρα, στην "Ηλέκτρα". Είναι ανακούφιση για µένα να µην έχω την ευθύνη 

της έκτασης του ρόλου. ∆ικαιούµαι πλέον αυτή την πολυτέλεια. Από την άλλη νιώθω τη 

σιγουριά της δουλειάς που έχουµε κάνει. Πίσω από κάθε πράξη, πίσω από κάθε κίνηση, 

υπάρχει η εξήγηση και το γιατί. Σε κάθε περίπτωση όµως έχω δώσει πια τις εξετάσεις 

µου. Εχει και τα καλά του ο χρόνος. Κανείς δεν περιµένει από µένα κάτι ακραία κακό» 

εξηγεί.  

Μετά τις θιασαρχικές δουλειές της και τον (προσωπικό και καλλιτεχνικό) χωρισµό 

της από τον Αλέκο Αλεξανδράκη, η Νόνικα Γαληνέα ξεκίνησε µια δεύτερη, 

καινούργια, καριέρα, την οποία ούτε που περίµενε. «Βιάστηκα να ανακοινώσω ότι 

σταµατώ το θέατρο» θυµάται. Γι' αυτό και δεν σκέφτεται πια τι έπεται - θα 

επιθυµούσε ωστόσο µια κωµωδία. Αλλωστε, όταν είχε την ευθύνη της δουλειάς, 

παραδέχεται ότι συχνά έπεφτε έξω, κυρίως στην επιλογή των συνεργατών της. Από 

τότε που άλλοι αποφασίζουν για τη δική της θεατρική µοίρα, «βρέθηκα µε σπάνιους 

και καταπληκτικούς ανθρώπους, σκηνοθέτες και σκηνογράφους». Οσο για ρόλους, 

ερµήνευσε από Ο' Νιλ ως Καµπανέλλη, περνώντας µέσα από τον Σοφοκλή και τον 

Ρίτσο. Επαιξε σε Ορατόριο, υποδύθηκε τη Ζωή την Πορφυρογέννητη, ανέβηκε τη 

σκηνή του Κόβεντ Γκάρντεν και... έγραψε την αυτοβιογραφία της. «Χωρίς το θέατρο 

δεν θα έβρισκα ποτέ τον εαυτό µου. Με τον καιρό συνειδητοποιώ ότι "είµαστε αυτό που 

θυµόµαστε". Κατέληξα ότι είµαι όλοι αυτοί οι τόσο σηµαντικοί ρόλοι που έχω παίξει. 

Είναι τόσο προνοµιούχο άτοµο ο ηθοποιός - κυρίως ο ηθοποιός που έχει στόχους, και 
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µάλιστα υψηλούς. Μοιραία ανήκεις σε µια άλλη ζωή, σ' έναν δικό σου κόσµο, άκρως 

µοναχικό, αλλά σηµαντικό. Είναι µεγάλη παρηγοριά» καταλήγει.  

 

H τραγωδία «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή παρουσιάζεται από το Σύγχρονο 

Θέατρο της Αθήνας. Μετάφραση K.X. Μύρης, σκηνοθεσία Γιώργος Κιµούλης, 

µουσική Γκόραν Μπρέγκοβιτς, σκηνικά Πάβελ Ντοµπρίζσκι, κοστούµια Εµα Ριότ, 

φωτισµοί Ζαν Καλµάν, χορογραφίες Τζέιµς Γκίµπσον, µακιγιάζ Αγγελος Μέντης, 

επιµέλεια κίνησης Βίκυ Παναγιωτάκη. Παίζουν: Γιώργος Κιµούλης, Νόνικα 

Γαληνέα, Τάσος Χαλκιάς, Αρτό Απαρτιάν, Χρήστος Ευθυµίου, Γιώργος Ζιόβας, 

Γιάννης Κοτσαρίνης, Νίκος Αναστασόπουλος. Κορυφαίος: Γιώργος Νταλάρας. 

Συµµετέχει 10µελής ανδρικός χορός. H πρεµιέρα θα δοθεί την Παρασκευή 1η Ιουλίου 

στην Επίδαυρο. H παράσταση θα επαναληφθεί το Σάββατο. Θα ακολουθήσει 

περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.  
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