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γιατί μου τείνει... χείρα βοηθείας για δεύτερη 
φορά, μετά τις “Τρεις Χάριτες”, που μας σύ-
στησαν στο κοινό. Γυρίζουμε με μεγάλη χαρά, 
δουλεύουμε πολλές ώρες για τα σενάρια και 
μετά μας περιμένει μαραθώνιος γυρισμάτων».

Παράλληλα, θα «χτυπά» και ως κριτής στο 
«Your face sounds familiar», που θα ξεκινήσει 
την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στον ΑΝΤ1. «Εί-
δες που ξαφνικά προέκυψα... τηλεοπτική περ-
σόνα (γελά); Δεν μου είχε ξαναγίνει ανάλογη 
πρόταση, το talent show αυτό μου αρέσει για-
τί δεν έχει ίντριγκες, μίση, πάθη και αποχωρή-
σεις, αλλά θυμίζει ένα όμορφο πάρτι μεταμφι-
έσεων με εξαιρετική ομάδα παικτών και με την 
υπέροχη Μαρία Μπεκατώρου στην παρουσί-
αση! Είμαι πολύ χαρούμενος που στην κριτική 
επιτροπή ανήκουν η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο 
Τάκης Ζαχαράτος και ο Κωστής Μαραβέγιας. 
Θα ξεδώσουμε λίγο, βρε παιδί μου, όλο κλει-
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Η
πανδημία, που χτύπησε άγρια το θέ-
ατρο, οδήγησε το χρυσό δίδυμο Μι-
χάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασί-

ου στην επιλογή να επιστρέψει επιτέλους στο 
«γυαλί», που είχε αγκαλιάσει τις σαρωτικές επι-
τυχίες «Τρεις Χάριτες» και «Δις εξαμαρτείν», με 
τους «Συμπέθερους από τα Τίρανα» που θα 
δούμε στο Mega. «Εχει πληγεί τρομακτικά ο 
θεατρικός χώρος και, μέχρι να έρθουν καλύ-
τερες ημέρες σε αυτό με τα εμβόλια κ.λπ., βά-
λαμε στην... κατάψυξη τους “Μπαμπάδες με 
ρούμι”, που ετοιμάζαμε για το θέατρο “Αλί-
κη”, και ρίχνουμε όλο το βάρος μας στην τη-
λεόραση. Μεταφέρουμε στο γυαλί τη θεατρι-
κή επιτυχία μας “Συμπέθεροι από τα Τίρανα” 
με μια σειρά 26 επεισοδίων που θα παιχτούν 
στο Mega. Δουλεύουμε πολλές ώρες, έχουμε 
προχωρήσει ήδη τη συγγραφή και ανυπομο-
νούμε να κλείσουμε το καστ και να μπούμε για 
γυρίσματα μέσα στον Απρίλιο. Οταν γράφαμε 
το θεατρικό, είχα στο μυαλό μου πως θα μπο-
ρούσε να μεταφερθεί στην τηλεόραση και το 
έφερε έτσι η ζωή να γίνει κι αυτό. Την ευγνω-
μονώ την τηλεόραση, γιατί μου στάθηκε στα 
δύσκολα. Και στο ξεκίνημά μου, που ήμουν 
άνεργος και πεινούσα, και τώρα που η κρίση, 
σε συνδυασμό με την πανδημία, με έχει χτυ-
πήσει και εμένα πολύ. Της χρωστάω πολλά, 

«Φτάνει πια με τη σιωπή 
και τη συγκάλυψη 
άγριων συμπεριφορών!»

Ο Μιχάλης Ρέππας 
επιστρέφει, με τον 
Θανάση Παπαθανασίου, 
στην τηλεόραση με τη 
σειρά «Συμπέθεροι 
από τα Τίρανα», αλλά 
και με τον ρόλο του 
κριτή στο «Your face 
sounds familiar» και 
μιλά για το «τσουνάμι» 
καταγγελιών 
που «έσκασε» 
στον καλλιτεχνικό 
-και όχι μόνο- χώρο

Αυστηρός 
δεν υπήρξα ποτέ. 
Τελειομανής ναι, 
απαιτητικός πάντα, 
αλλά αυστηρός ποτέ. 
Οσες κι αν ήταν οι 
δυσκολίες σε πρόβες 
ή γυρίσματα, έκλεινα 
πάντα με ένα «μπράβο, 
παιδιά», κι ας έκανα 
μετά κάποιες επιμέρους 
παρατηρήσεις... 

σμένοι μέσα. The show must go on! 
Λίγο φως μέσα στην τόση μαυρίλα!». 

Θα είναι, άραγε, αυστηρός κριτής ή 
όχι; «Αυστηρός δεν υπήρξα ποτέ! Τε-
λειομανής ναι, απαιτητικός πάντα, αλλά 
αυστηρός ποτέ. Οσες κι αν ήταν οι δυ-
σκολίες σε πρόβες ή γυρίσματα, έκλει-
να πάντα με ένα “μπράβο, παιδιά”, κι 
ας έκανα μετά κάποιες επιμέρους πα-
ρατηρήσεις...». 

«Ολοι ξέρουμε 
τι συμβαίνει»
Σχεδόν ποτέ δεν συνεργάζεται με τους 
«δύσκολους» του χώρου, όσο ταλέντο 
κι αν έχουν. Από θέση και άποψη; «Μας 
αγκάλιασε ζεστά το κοινό και μας έδω-
σε την ευκαιρία να επιλέγουμε ως συγ-
γραφείς και σκηνοθέτες τους καλλιτέ-
χνες που θέλουμε να δουλεύουμε μαζί 
τους. Δεν σου λέω πως λατρεύω όλους 
τους συνεργάτες μου και ότι όλοι είναι 
φίλοι μου, αλλά θέλω να συνεργάζο-
μαι με ηθοποιούς που εκτιμώ και που 
ξέρω πως δεν θα φέρουν φουρτού-
νες στη δουλειά μας. Κάποιοι εξ αυ-
τών με έχουν ρωτήσει γιατί δεν τους 
επιλέγουμε και απαντώ πως άκουσα 
ότι δεν έχουν καλό όνομα. Ευγενικά, 
αλλά το λέω και προχωρώ βάσει αυ-
τού. Αποφεύγω τις κακοτοπιές. Θα μου 
πεις, υπάρχουν και φήμες για κάποιους 
-και για εμένα ακόμα- που δεν ισχύ-
ουν. Οταν κάτι δεν έχει βάση, λιώνει 
σαν τη ζάχαρη και φεύγει. Είναι μικρό 
το χωριό και όλοι ξέρουμε τι συμβαί-
νει. Οπως ξέραμε πολλά από αυτά που 
βγήκαν στην επικαιρότητα και για άλλα 
που ακολουθούν. Την ώρα που βγήκε 
η Ζέτα Δούκα και μίλησε (και μπράβο 
της), είπα “να δεις τώρα τι... τσουνά-
μι έρχεται. Και όντως έσκασαν δεκά-
δες καταγγελίες. Τα πράγματα πρέπει 
να λέγονται με το όνομά τους. Ξέρεις 
κάτι; Οσοι επώνυμοι βγήκαν είχαν ένα 
βήμα να το κάνουν. Τα άλλα πρόσω-
πα λυπάμαι πιο πολύ, που δεν έχουν 
βήμα να βγουν και πουν όσα βιώνουν 
σε ένα νοσοκομείο, σε μια ιδιωτική επι-
χείρηση... Ξέρεις τι τέρατα γίνονται κι 
εκεί; Μακάρι όλες/οι, επώνυμες/οι και 
ανώνυμες/οι, να έχουν το θάρρος και 
να λένε τα πράγματα έξω από τα δό-
ντια. Η Σοφία Μπεκατώρου άνοιξε 
τον δρόμο, η Ζέτα πήρε τη σκυτάλη κι 
έπειτα όλοι οι άλλοι. Τους καμαρώνω, 
γιατί εμείς ήμασταν μια σκιαγμένη γε-
νιά. Ξέρεις τι προπηλακισμοί έχουν γί-
νει, τι σφαλιάρες έχουν πέσει, τι κλο-
τσιές στο καλάμι επειδή έβγαλες πε-
ρισσότερο γέλιο από τον πρωταγωνι-
στή; Υπήρξε, όμως, φόβος και σιωπή. 
Τώρα τέλειωσε αυτό. Ακουγα την Ευ-
δοκία Ρουμελιώτη, που, όταν είπε στη 
μαμά της τι έγινε, τη συμβούλευσε να 
φύγει. Εμείς, της δικής μου γενιάς, δεν 
θα το κάναμε γιατί δεν θα μας έλεγαν 
“φύγε”. Συμπαρίσταμαι από καρδιάς 
σε όλους αυτούς που μιλούν και τολ-
μούν να πουν τα πράγματα με το όνο-
μά τους, όποιο κόστος κι αν υπάρχει...». 

Εμείς ήμασταν μια 
σκιαγμένη γενιά. Ξέρεις τι 
προπηλακισμοί έχουν γίνει, 
τι σφαλιάρες έχουν πέσει, 
τι κλοτσιές στο καλάμι επειδή 
έβγαλες περισσότερο γέλιο 
από τον πρωταγωνιστή; 


