
Πώς μπορείτε να θυμάστε όλα αυτά τα λόγια; 

Ηθοποιός Α: Με πολλή επανάληψη και πολύ διάβασμα. Αυτό είναι το μυστικό, επανάληψη σε όλα.  

Ηθοποιός Β: Και πρόβες.  

Πώς μπορείτε και έχετε τόση αυτοπεποίθηση; 

Ηθοποιός Α: Αυτό το εξασκείς. Όταν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου και πιστεύεις σε εσένα, σου 

βγαίνουνε όλα.  

Ηθοποιός Β: Και αν ασχοληθείτε με το θέατρο θα καταλάβετε ότι είναι ένας ξεχωριστός κόσμος, οπότε 

θα νιώθετε πολύ όμορφα για τον εαυτό σας. Όταν είστε επάνω στη σκηνή, θα έρχονται αυτόματα. Και 

εσείς θα πιστεύετε στα όνειρά σας και θα τα προσπαθήσετε όπως λέει και η παράσταση, και όσα σας 

τύχουν θα ξανασηκώνεστε και θα τους δείχνετε πώς είναι να σηκώνεσαι ξανά.  

Το να κάνετε την Ερμιόνη σας ήταν δύσκολο; 

Ηθοποιός Α: Εννοείς από θέμα πρακτικό ή από συναισθηματικό; Γιατί πολλοί παράγοντες επηρεάζουν 

μία παράσταση. 

Πιο πολύ συναισθηματικό. 

Ηθοποιός Α: Στην αρχή είναι πιο δύσκολο να δεθείς με τον χαρακτήρα που παίζεις και να μπορέσεις να 

βρεις τις ομοιότητες που έχεις εσύ σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα με την Ερμιόνη. Επομένως 

μέχρι να φτάσεις στο σημείο να δεθείς μαζί της, είναι ένα… κομματάκι δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά, 

στην πορεία γίνεται εύκολο.  

Ηθοποιός Β: Κι αν έχεις και τους συνεργάτες φίλους σου, όλοι μαζί, δημουργείται ένα κλίμα 

συνεργασίας και προσπαθεί ο ένας να φτιάχνει τη διάθεση του άλλου. Σίγουρα μπορεί κάποιες φορές 

να έρθεις και να μην έχεις πολύ καλή διάθεση. Οπότε προσπαθείς κι εσύ να είσαι λίγο πιο ανεβασμένη, 

βοηθούν και οι γύρω και κάνετε να πρόβα σας για να είστε οκ.  

Πώς καταφέρνετε και μπαίνετε μες στον ρόλο; 

Ηθοποιός Α: Αυτό απαιτεί πάρα πολύ καλή μελέτη, του τι κάνεις στον ρόλο σου, γιατί ας πούμε ο 

χαρακτήρας λέει αυτό, γιατί να το πει έτσι, γιατί να αισθανθεί, οπότε είναι σαν να γνωρίζεις κάποιον 

και καταλαβαίνεις τα συναισθήματά του. Για να μπορέσουμε, από δω να είναι η Γιούλη και τσαπ, 

βγαίνω και είμαι η Ερμιόνη. 

Γιατί αποφασίσατε να γίνετε ηθοποιοί; 

Ηθοποιός Α: Στην ουσία η ηθοποιία όπως και ο χορός και η μουσική είναι τέχνη. Οπότε δίνοντας και 

εκλαμβάνοντας από εσάς, δηλαδή εμάς, προσωπικά εγώ σαν Παυλίνα, ο λόγος που θέλω να συνεχίσω 

να κάνω αυτό που κάνω είναι γιατί λαμβάνουμε αγάπη από εσάς. Οπότε το να δίνεις και να βλέπεις ότι 

αυτό που κάνεις περνάει στον κόσμο και του δίνει χαρά είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να 

εισπράξεις.  


