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Ε
νώ ακόμα «τρέχει» η προβολή της δυ-
νατής σειράς «Αγγελική», στην οποία 
εντυπωσιάζει υποκριτικά, ο Ιωάννης 

Παπαζήσης δέχεται βροχή προτάσεων για 
την... επόμενη ημέρα, αλλά, όπως μας λέει, 
καμία από αυτές δεν τον έχει δελεάσει τόσο 
ώστε να πει το ναι. «Μετά το ξεχωριστό “Κόκ-
κινο ποτάμι” και τη δυνατή “Αγγελική”, οφεί-
λω να ανέβω ένα σκαλί στην επόμενη τηλεο-
πτική μου δουλειά κι όχι να κάνω κάτι μόνο 
και μόνο για να το κάνω. Δεν ανήκω σε αυ-
τούς που καίγονται να κάνουν, ντε και καλά, 
τηλεόραση. Ο,τι ήρθε στα 
χέρια μου μέχρι τώρα δεν 
με έπεισε να πω ναι... Θέ-
λω να σεβαστώ όσα έκα-
να. Για αυτό και θα πω ναι, 
μόνο αν έρθει κάτι ιδιαί-
τερο». Αν ερχόταν πρό-
ταση για τον νέο κύκλο 
των «Αγριων μελισσών» 
θα ενέδιδε, όπως έκανε 
και ο συμπρωταγωνιστής 
του στη σειρά «Κόκκινο 
ποτάμι» Αργύρης Παντα-
ζάρας; «Ευχαρίστως, θα 
έμπαινα στις “Αγριες μέ-
λισσες” αν μου πρότειναν ένα ρόλο που θα 
με κέντριζε, γιατί είναι μια σειρά που δικαίως 
την έχει αγαπήσει τόσο πολύ ο κόσμος, δίνο-
ντάς της... πράσινο φως και για του χρόνου. 
Ολα είναι θέμα ρόλου». 

Ο ίδιος θεωρεί τυχερό τον εαυτό του που 
έπαιξε στο «Κόκκινο ποτάμι», το οποίο ανα-
γνωρίζει ως την καλύτερή του δουλειά στην 
τηλεόραση, και βλέπει με καλό μάτι το «σενά-
ριο» που αναφέρει πως θα υπάρξει και δεύ-
τερο μέρος της σειράς! Θα επέστρεφε εκεί 
αν όντως γινόταν αυτό το part two; «Υπήρ-
χε μια κουβέντα από πέρυσι. Υπήρχε μια συ-
ζήτηση που δεν προχώρησε και σταμάτησε 
κάποια στιγμή. Δεν γνωρίζω αν ισχύει αυτό 
που κυκλοφορεί. Μακάρι να επιστρέψει αυ-
τή η υψηλών προδιαγραφών σειρά. Οσο για 
εμένα, τι να σου πω; Στο τελευταίο επεισόδιο 
υποτίθεται πως πέθαινα! Αν θέλουν να με... 
αναστήσουν με αμερικάνικο τρόπο, όπως γί-
νεται στις σειρές έξω, θα το ήθελα! Τον έχω 
αγαπήσει τόσο πολύ αυτόν τον ήρωα, που θα 
ήθελα να μπω πάλι στο κοστούμι του, ακόμα 
και χωρίς αμοιβή!». 

«Ευχαρίστως
θα έμπαινα
στις “Αγριες 
μέλισσες’’...»

«...αν μου πρότειναν ένα ρόλο που θα με κέντριζε, 
γιατί είναι μια σειρά που δικαίως την έχει αγαπήσει 
τόσο πολύ ο κόσμος», λέει ο Ιωάννης Παπαζήσης, 

που για την ώρα δεν έχει κλείσει τηλεοπτική 
συνεργασία και δεν σκοπεύει να το κάνει αν δεν 
πάρει κάποιο ξεχωριστό σενάριο στα χέρια του
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ Και στην «Αγγελική», όμως, «κεντάει» υπο-
κριτικά. «Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο το σε-
νάριο, ο σκηνοθέτης, αλλά και οι εξαιρετικοί 
συνάδελφοι που στηρίζουν τη δουλειά. Μό-
λις μου είπαν για το καστ, πέταξα από τη χα-
ρά μου, ειδικά για τη Φιλαρέτη μας (σ.σ.: Φι-
λαρέτη Κομνηνού). Είναι ευλογία να παίζεις 
με ταλαντούχους ηθοποιούς σε κάτι που σε 
αντιπροσωπεύει και σε εκφράζει». 

Αραγε, θα τον δούμε ποτέ σε ρόλο καλού 
ή όχι; «Μου αρέσουν πολύ οι ρόλοι του κα-
κού, δεν έχω θέμα. Με εξιτάρουν περισσότε-
ρο καλλιτεχνικά, από το να έπαιζα έναν κα-
λό. Μεγάλωσα με... Τζόκερ και όχι με... Μπά-
τμαν (γελά)». 

Αυτή την περίοδο κάνει πρόβες για τον 
«Προμηθέα Δεσμώτη» που θα δούμε στην 
Επίδαυρο και σε περιοδεία ανά την Ελλάδα 
και δηλώνει ευτυχής. «Θα γινόταν πέρυσι 
αυτή η δουλειά, αλλά πάγωσε λόγω πανδη-
μίας και θα ανέβει φέτος. Είμαι αληθινά ευτυ-
χής που ανήκω στον ισχυρότατο θίασο που 
έφτιαξε ο εξαιρετικός Αρης Μπινιάρης και εί-
μαι τόσο εντυπωσιασμένος από τις πρόβες, 
που πιστεύω ότι θα βγει εξαιρετικό αποτέλε-
σμα - και εγώ δεν λέω ποτέ τέτοια. Από την 
άλλη, απολαμβάνω το νέο σμίξιμό μου με τον 
Γιάννη Στάνκογλου που υποδύεται τον Προ-
μηθέα. Είναι μεγάλος ηθοποιός, καλός φίλος 
και καθαρό παιδί. Θα σκίσει! Και στη σκλη-
ρή κόντρα Προμηθέα - Ερμή που θα έχουμε 
στο τέλος (εγώ παίζω τον Ερμή), πιστεύω ότι 
θα... ροκάρουμε πολύ άσχημα!».

Ρόλοι, ρόλοι, ρόλοι! Αυτός του μπαμπά εί-
ναι ο πιο σημαντικός για εκείνον; «Ο πιο δύ-
σκολος, ο πιο σημαντικός, ο πιο πολύτιμος. Το 
παιδί απολαμβάνει ένα κομμάτι δικό μου που 
δεν το ξέρει κανείς. Είναι το πιο ιερό κομμάτι 
στη ζωή μου, ό,τι κι αν συμβαίνει».


