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τους χαρακτήρες των ηρώων μου και αναπνέω μέσα 
από αυτούς!
Αν μετά από χρόνια με θυμάται ακόμη ο κόσμος, θα 
ήθελα να με θυμάται ως τον ηθοποιό που έγραφε εξαι-
ρετικές ιστορίες.

Μου είπες ότι διδάσκεις κιόλας. Ποια συμβουλή θα 
έδινες στους μαθητές σου που θέλουν να γίνουν 
ηθοποιοί;
Να δουλεύουν πολύ, να προσπαθούν συνεχώς. Δεν γί-
νεσαι ηθοποιός από τη μια μέρα στην άλλη. Το θέατρο 
είναι μια διαρκής και δύσκολή διαδικασία. Πολλά παι-
διά νομίζουν ότι, αν παν σε μια σχολή, πολύ γρήγορα 
θα γίνουν πρωταγωνιστές. Δεν είναι έτσι. Δεν φτάνει 
να έχεις ταλέντο. Πρέπει να είσαι εργατικός, να διαχει-
ρίζεσαι σωστά το εαυτό σου, να έχεις μια σταθερότητα 
και μια συνέχεια.

Η κόρη σου θέλει να ακολουθήσει τα βήματα του 
πατέρα της;
Είναι πολύ μικρή ακόμη για να το πεις αυτό. Της αρέσει 
και η υποκριτική και η συγγραφή. Αλλά όποιον του 
αρέσει να γράφει ή να παίζει θέατρο δεν σημαίνει ότι 
θα το κάνει και επαγγελματικά. Όταν θα έρθει εκείνη 
η ώρα, θα αποφασίσει μόνη της ποιον επαγγελματι-
κό δρόμο θα ακολουθήσει και εμείς, οι γονείς της, θα 
σταθούμε δίπλα της.

Θα αποχωριζόσασταν την Αθήνα ή και την Ελλάδα  
για μια καριέρα εκτός συνόρων;
Την αγαπώ την Ελλάδα, είμαι καλά εδώ. Δεν αποκλείω 
όμως  το ενδεχόμενο να φύγω  εκτός.  Αν μπορούσα να 

έχω μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό και να δουλεύω 
από εκεί, θα το έκανα.

Πώς βλέπεις την κοινωνικοπολιτική κατάσταση 
της χώρας μας σήμερα. Ποια η άποψη σου για τους 
σημερινούς πολιτικούς, το life style και τα social 
media;
Ζούμε σε μια όμορφή χώρα, αλλά δεν εκμεταλλευόμα-
στε ούτε το 20% των θησαυρών της. Σήμερα βρισκό-
μαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Έχουμε όμως ζήσει 
και χειρότερα και επιβιώσαμε. Αυτό θα κάνουμε και 
τώρα, αρκεί να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε 
τα πράγματα. Αυτό όμως ξεκινάει από την οικογένεια 
και το σχολείο. Από τη βάση που είναι η παιδεία μας 
και θέλει χρόνο.  
Όσο για τους πολιτικούς, θεωρώ ότι στην εποχή της 
εικόνας και των κοινωνικών δικτύων δεν είναι κακό 
κάποιος να επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που 
με ενδιαφέρει είναι να μην αναλώνεται σε αυτό αλλά 
να παράγει έργο προς όφελος όλων μας.
Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω ότι τα social media, 
είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι πολύ ισχυρό 
όλο αυτό. Είναι το πιο διαδεδομένο μέσο προβολής 
της δουλειάς μας. Και εγώ τα χρησιμοποιώ, κάνω και 
δουλειές μέσα από αυτά, πάντα όμως επιλεκτικά και 
με σοβαρότητα. Σέβομαι τους ανθρώπους που με 
παρακολουθούν μέσω των κοινωνικών δικτύων και 
προσπαθώ να τους ανταποδίδω την αγάπη μου. Θέλει 
κόπο να διαχειρίζεσαι τις σελίδες σου, αλλά νομίζω ότι 
αξίζει τον κόπο γιατί είναι κάτι πολύ δυνατό.

«Έγραφα από πολύ μικρός. 
Δεν είχα όμως σκεφτεί από την 
αρχή να γίνω συγγραφέας»
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