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τι βλέπω φανατικά; Το «Survivor», που μου εξά-
πτει το ενδιαφέρον. Μελετώ χαρακτήρες κάτω 
από τις άγριες συνθήκες επιβίωσής τους, μου 
αρέσει πολύ το αγωνιστικό κομμάτι. Κανένα 
άλλο ριάλιτι δεν με κρατά! Iσως γιατί μας ταξι-
δεύει σε όμορφα τοπία, θάλασσες, και μας α-
νοίγει ένα παράθυρο μέσα στο όλο «σκηνικό» 
που βιώνουμε. Κι εμείς... survivors είμαστε, με 
έναν τρόπο, με όλα αυτά που περάσαμε και 
συνεχίζουμε να περνάμε. Eχει πλανάρες, μου-
σικάρες, τοπία, όμορφα παιδιά...       
 Αν σου γινόταν πρόταση να μπεις στην κρι-

τική επιτροπή ενός  talent show, τι θα έκανες; 
Μήπως σου έχει γίνει ήδη και δεν το ξέρω;

Μου έχουν κάνει πρόταση, αλλά είπα «όχι». Δεν 
με βλέπω σε κάτι τέτοιο! Αν και πάντα υπάρχει 
το «ποτέ μη λες ποτέ», όπως ξέρουμε καλά όλοι.
 «Οχι» έλεγαν και ο Σταμάτης Φασουλής και ο 

Μιχάλης Ρέππας όταν τους είχα ρωτήσει και να 
που μπήκαν κι οι δυο τους στον χορό δυναμικά!

Και πολύ καλά έκαναν! Ποτέ μη λες ποτέ! Το 
ζητούμενό μου, όμως, είναι να κάνω θέατρο. 
 Πάμε λοιπόν στο έργο «Οι πεταλούδες είναι 

ελεύθερες» και στη θεατρική συνεργασία σου 
με την υπέροχη Ρέινα Εσκενάζυ, που είχατε κά-
νει τηλεόραση μαζί.

Η Ρέινα είναι ένα αγαπημένο, ταλαντούχο πλά-
σμα. Είχαμε κάνει μαζί τις «Γυναίκες», όπου έ-
παιζα με τη Θέμιδα Μπαζάκα, και τον «Βαμ-
μένο ήλιο», όπου ήμουν μαζί με τον Φέρτη. Εί-
μαστε δεμένες με ωραίες στιγμές και χαίρομαι 
που συναντιόμαστε ξανά, για το θέατρο αυτή 
τη φορά, το οποίο αγάπησε πολύ και μπήκε με 
τα μπούνια και πολύ αποτελεσματικά. Είμαι ευ-
τυχισμένη που πηγαίνω στην πρόβα μιας τόσο 
φιλόδοξης δουλειάς και με τόσο καλούς συνερ-
γάτες. Ο Αναστάσης Ροϊλός και η Εριέττα Μα-
νούρη, που παίζουν το βασικό ζευγάρι, είναι 
δύο γλυκά παιδιά, καλής πάστας, με ταλέντο 
και ήθος, σεβασμό - πράγμα που δυστυχώς 
σπανίζει πια στις μέρες μας και το υπογραμμί-
ζω συχνά-πυκνά στους μαθητές μου. Δεν αρ-
κεί το ταλέντο, αν δεν υπάρχουν ευγένεια, ή-
θος, σεβασμός στον άλλο. Και αυτά τα παιδιά 
τα έχουν όλα! Οπως βέβαια και ο Κωνσταντί-
νος Ελματζιόγλου, που είναι μαζί μας! 
 Είχα δει τον Ροϊλό να ανέρχεται στο Κρατικό 

Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μετά ξεχώρισε και 
με πρώτους ρόλους, τώρα εντυπωσιάζει στις 
«Αγριες μέλισσες», αλλά δεν... καβάλησε κα-
λάμι ευτυχώς!          

Ευτυχώς όχι! Είναι χαμηλών τόνων και υπέ-
ροχος!
  Στην παρέα σας και ο Σταμάτης Κραουνάκης...  
Αλλη χαρά αυτή! Ο μοναδικός Σταμάτης έ-
γραψε ένα τρυφερό τραγούδι που θα λέει ο 
Αναστάσης στην παράσταση. Το έχουμε λα-
τρέψει όλοι μας!
 Πάμε να μας πεις και την υπόθεση του έρ-

γου τώρα.
Νέα Υόρκη, τέλη δεκαετίας του ’60. Ο Ντον 
Μπέικερ (που παίζει ο Αναστάσης Ροϊλός) κά-
νει την επανάσταση της ζωής του. Φεύγει από 
το ήσυχο προάστιο όπου ζούσε με την υπερ-
προστατευτική μητέρα του -αυτή είμαι εγώ (γε-
λά)- για να εγκατασταθεί μόνος του στο Μαν-
χάταν. Το γεγονός ότι είναι τυφλός δεν τον ε-
μποδίζει από το να κυνηγήσει το όνειρό του: 
να γίνει επαγγελματίας μουσικός. Η Τζιλ Τάνερ 
(Εριέττα Μανούρη) είναι μια απελπιστικά εκ-
κεντρική νεαρή, χίπισσα και ανερχόμενη ηθο-
ποιός. Μετακομίζει στο ακριβώς διπλανό δια-
μέρισμα. Γνωρίζονται, φλερτάρουν, ερωτεύ-
ονται. Καθώς καταφέρνουν να ανοίξουν την 
πόρτα που χωρίζει τα διαμερίσματά τους, α-
νοίγουν ταυτόχρονα και ένα νέo κεφάλαιο 
στη ζωή τους, μακριά από στερεότυπα, περι-
ορισμούς και προκαταλήψεις. Μέχρι τη στιγ-
μή που εμφανίζονται από το πουθενά η μητέ-
ρα και ο σκηνοθέτης-μέντορας της Τζιλ (Κων-
σταντίνος Ελματζιόγλου). Πόσο ελεύθερες θα 
αποδειχθούν τελικά οι πεταλούδες; Η συνέχεια 

στη σκηνή, στην εξαιρετική παραγωγή του Αλέξαν-
δρου Πιτόσογλου, που πρόκειται να περιοδεύσει 
ανά την Ελλάδα.           
 Σε ενόχλησε η απαξίωση του πολιτισμού από το 

κράτος και από το υπουργείο Πολιτισμού, Πέμη;
Με ενόχλησε, με θύμωσε. Μου σπάει την καρδιά 
η τόση απαξίωση - σαν να μην υπάρχεις. Καιγόμα-
στε με τα άλλα και θα ασχοληθούμε και με εσάς; Το 
βρήκα τραγικό! Πρέπει να καταλάβουν πως η τέ-
χνη πρωταγωνιστεί στη ζωή κάθε χώρας και οφεί-
λουν να της φέρονται όπως της αξίζει. Την τραυ-
μάτισαν βάναυσα όλο αυτό το διάστημα και, όπως 
βλέπεις, δόθηκε ένα 50% χωρητικότητας στα θέα-
τρα, που είναι σχεδόν απαγορευτικό. Πρέπει να το 
ξαναδούν, να σκύψουν πάνω στο θέμα με μεγάλη 
προσοχή, γιατί ο κλάδος μας έχει πληγεί τρομακτι-
κά και δεν υπάρχουν άλλες αντοχές πια... 
 Μια ζωή στο θέατρο. Πάμε στα όμορφα. Πολλές 

επιτυχίες, καταξίωση, ρόλοι, ρόλοι. Πες μου ποιους 
θεωρείς σταθμούς στη μέχρι τώρα καριέρα σου...  

Η συνεργασία μου με τον «μάγο» Βολανάκη στη 
«Μικρή μας πόλη» ήταν μοναδική, όπως και αυτή 
με τον Στούρουα στην Επίδαυρο. Με τον Καλογρί-
δη κάναμε δύο από τις πιο αγαπημένες δουλειές 
μου, την «Γκοτιέ» και το «Λεωφορείο ο πόθος». Με 
τον Σταμάτη Φασουλή συνεργαστήκαμε θεϊκά, ό-
πως και με τον Γρηγόρη Βαλτινό στο «Ποιος φοβά-
ται τη Βιρτζίνια Γουλφ». Ο Ντασέν ήταν υπέροχος.             
 Υπήρξαν σίγουρα και κακές συνεργασίες, έτσι;
Τις προλάβαινα με έναν τρόπο. Τις μυριζόμουν κι 
έλεγα όχι. Απομακρυνόμουν από ένστικτο. Δεν με 
ένοιαζε τι θα παίξω, αλλά με ποιους θα δουλέψω. 
Θέλω να χαίρομαι στην πρόβα. Γιατί το θέατρο εί-
ναι χαρά. Είναι σκληρή δουλειά, αλλά και χαρά.    

 Δέχθηκες ποτέ σεξουαλική παρενόχληση, 
Πέμη;     

Υπήρξαν θρασείες συμπεριφορές, που, όμως, 
τις σταματούσα με κάθετο τρόπο. Με αρρώ-
σταινε να βλέπω ασχήμιες. Ψυχολογική βία έ-
χω ζήσει και ήταν τρομερή. Πρέπει να μιλάμε 
όποτε συμβαίνει κάτι. Χωρίς φόβο.Τους καμά-
ρωσα όσους βγήκαν και μίλησαν. Τόλμησαν με 
γενναιότητα αξιοζήλευτη και τους βγάζω το κα-
πέλο! Μετά απ’ αυτό, πιστεύω ότι θα καθαρίσει 
το τοπίο και οι επίδοξοι θύτες θα... κουμπώνο-
νται  και θα φοβούνται να κάνουν αθλιότητες. 
Επαθα σοκ με όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Ξέ-
ραμε πως κάποιος είναι απότομος ή σκληρός, 
αλλά δεν ξέραμε πόσο άθλιοι ήταν κάποιοι. Με 
έπιασε το στομάχι μου. Αλλά τώρα πήρα μια 
ανάσα που καθαρίζει το τοπίο. Δεν είναι βρο-
μιά το θέατρο! Δεν είναι αυτοί οι μετρημένοι 
στα δάκτυλα άθλιοι. Είναι γενναιόδωροι, χα-
ρισματικοί, δοτικοί, καλοί, παθιασμένοι με το 
αντικείμενό τους άνθρωποι. Το θέατρο είναι 
φως - δεν είναι το σκοτάδι που βγήκε προς τα 
έξω. Υπάρχει και σκοτάδι, δυστυχώς, όπως και 
σε άλλους χώρους, αλλά κυρίως υπάρχει φως. 
Και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί ο κόσμος πί-
στεψε πως το θέατρο είναι βούρκος. Δεν είναι!        
 Πες μου και για την κόρη σου, την Ελεονώ-

ρα, πώς είναι έπειτα από την περιπέτεια της υ-
γείας της;        

Είναι καλά πια, δόξα τω Θεώ, είναι ακόμα στο 
Λονδίνο -έχω καιρό να πάω λόγω της πανδη-
μίας- και θέλει πολύ να γυρίσει πίσω. Η Ελεο-
νώρα είναι η βάση μου για να «ισιώνω» και να 
«γειώνομαι». Είναι το δικό μου «φως»!

ριάλιτι
«Το ‘‘Survivor’’ 
μού εξάπτει το 
ενδιαφέρον. 
Μελετώ 
χαρακτήρες 
κάτω από τις 
άγριες συνθήκες 
επιβίωσης, μου 
αρέσει πολύ 
το αγωνιστικό 
κομμάτι. Κανένα 
άλλο ριάλιτι δεν 
με κρατά! Ισως 
γιατί μας ταξιδεύει 
σε όμορφα τοπία, 
θάλασσες, και 
μας ανοίγει ένα 
παράθυρο μέσα 
στο όλο ‘‘σκηνικό’’ 
που βιώνουμε»

κριτής
«Μου έχουν κάνει 
πρόταση, αλλά 
είπα «όχι». Δεν 
με βλέπω σε κάτι 
τέτοιο! Αν και 
πάντα υπάρχει 
το ‘‘ποτέ μη λες 
ποτέ’’, όπως 
ξέρουμε καλά 
όλοι», απαντά 
για το αν θα 
συμμετείχε στην 
κριτική επιτροπή 
ενός talent show 

1, 2. με τον Αναστάση 
Ροϊλό και  τους συντελεστές 
από το έργο «οι πεταλούδες 
είναι ελεύθερες» 3. Από 
τη σειρά «8 λέξεις» με τον 
Ανδρέα Γεωργίου και τον 
Ιάσονα Παπαματθαίου
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