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-Q Τηλεκαρφί } 

t ΕΥΓΕΝΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ } 
Η δικηγόρος που «ονιφάρει» και 

κάνει pole dancing στη σκηνή 
ΣυνέντευΕη στη Νάντια Σαοαντσποΰλοιι 

Την Ευγενία ∆ηµητροηούλου την είχαµε δει πολύ πριν «γράψει» στο «Νησί» της Βικτοριας Χισλοπ ως τρυφηλή 
Άννα Πετράκη! Γεννήθηκε στη Λαµία το 1984, µεγάλωσε στον Πύργο Ηλίας και «έδρασε» επαγγελµατικά 

εξ απαλών ονύχων στην Αθήνα... ξεκινώντας απότηΝοµική- χρωστάει δύο µαθήµατα για το πτυχίο 
µεν, αλλά έφαγε το γάιδαρο κι έµεινε n ουρά δεΠΕκανε παράλληλες σπουδές στη Σχολή θεάτρου του Γιώργου 
Αρµένη, από όπου κι αποφοίτησε! Σήµερα, σκάρτα 29 ετών, n Ευγενία βρίσκεται στην κορυφή την τελευταία 

διετία, έχοντας κάνει όνοµα «ταλαντούχας και ακούραστης µέλισσας» στον κλάδο της, χωρίς έπαρση και «υφάκι», 
που συναντάµε σε αρκετούς του σιναφιού της, ως µη όφειλαν! Η Ευγενία δρα φέτος καλλιτεχνικά στα «Κόκκινα 
φανάρια» του Κωνσταντίνου Ρήγου στο Εθνικό θέατρο... και το ταλέντο της σείει και πάλι το παλκοσέντκο. 

*> Πόσα χρόνια είστε στο χώρο; 
Εργάζοµαι 6-7 χρόνια περίπου, άσχετα 

αν τελείωσα τη ∆ραµατική Σχολή του Νέου 
Ελληνικού Θεάτρου του Γιώργου Αρµένη 
το 2009. 

? Ευρέως γνωστή γίνατε στο θρυλικό 
«Νησί» του Mega. Πώς βρεθήκατε στο 
«Νησί», Ευγενία; Κι αν από οντισιόν, µε 
πόσες αντιπάλους; 

Συναγωνίστριες θα τις ονόµαζα. ∆εν ξέρω 
πόσες... αλλά ξέρω ότι είδαν πολύ κόσµο. 
Παρούσα κι η Βικτόρια Χίσλοπ για να έχει 
λόγο, αν και δεν ήξερε ελληνικά! Εµένα µε 
επέλεξε ο Θοδωρής Παπαδουλάκης, που 
µε είχε δει για µια ταινία, ένα χρόνο πριν το 
«Νησί». To «Πεθαίνω για σένα», σε σενάριο 

Ελένης Ράντου, το οποίο δεν σκηνοθέτησε 
κιόλας, λόγω ατυχήµατος. 

¦ Τι κερδίσατε από το ρόλο της Άννας 
Πετράκη στο «Νησί»; 

Μεγάλη εµπειρία, επειδή τα γυρίσµατα ήταν 
εκτενή και είχα τη δυνατότητα να κάνω 

πολλά γυρίσµατα µε κινηµατογραφικούς όρους. 
Αυτό µου έδωσε πολύτιµες εµπειρίες. 

Και η σειρά είχε αποδοχή από το κοινό, 
αλλά κι από άτοµα του χώρου, πράγµα 

που µου έδωσε αναγνωρισιµότητα στο χώρο 
και κατ' επέκταση, δόξα τω Θεώ, αρκετές 
προτάσεις για δουλειές. 

¦ Ο χώρος, όµως, λένε ότι έχει 90% ανεργία. 
Η ερώτηση είναι αν νιώθετε ανασφάλεια. 

Συνεχώς. 

? Πώς την αντιµετωπίζετε; 
Άλλες φορές ψύχραιµα, άλλες όχι! Η ανεργία 

είναι πάρα πολύ µεγάλη κι εγώ ξέρω 
ότι το συµβόλαιο µου µε το Εθνικό λήγει στο 
τέλος Απρίλη. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω 

αν θα έχω δουλειά µετά. Όµως, η ανασφάλεια 
είναι και στη φύση αυτού του επαγγέλµατος. 

Και στην καλή εποχή µέναµε 

δυο φορές το χρόνο χωρίς δουλειά. ∆εν 
παύει όµως να είναι πολύ λυπηρό ότι το 
90% των συναδέλφων δεν έχουν δουλειά. 

? Τι νοµίζετε ότι φταίει γι' αυτό; 
Νοµίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν 

πάρα πολλές δραµατικές σχολές και βγήκαµε 
πάρα πολλοί ηθοποιοί. Φυσικά, η κρίση 

έχει µειώσει τις δουλειές δραστικά κι οι 
θέσεις εργασίας είναι πια λιγότερες. 

¦ Στην ιδιωτική σας ζωή το να συντροφεύεστε 
σας προσφέρει µια ασφάλεια; 

Η πορεία στην τέχνη νοµίζω ότι είναι αρκετά 
µοναχική και θέλω να µπορώ να στέκω 

στα δικά µου πόδια και να βασίζοµαι 
στις δικές µου δυνάµεις. Χωρίς όµως να 
αρνούµαι µια συντροφικότητα. 

¦ Ύστερα από την Άννα του «Νησιού», 
πώς νιώθετε σαν Μυρσίνη στα «Κόκκινα 

φανάρια»; 
Η Ευγενία πώς νιώθει, θα έλεγα. Η Άννα 

είναι ένας ρόλος που άφησα πίσω δυο χρόνια 
τώρα. Ωστόσο την έχω ανασύρει στη 

µνήµη µου, γιατί νοµίζω ότι έχει αρκετά κοινά 
στοιχεία µε τη Μυρσίνη. 

? Μήπως όµως ο ρόλος αυτός σας πολιτογράφησε 
και τρόπον τινά ως ερµηνεύτρια 

ρόλων γυναικών ελευθερίων ηθών; 

∆εν θα το έλεγα... διότι έπαιξα µετά και 
την Οφηλία οτονΆµλετ και τη βασιλοπούλα 
σε παιδικό έργο των αδελφών Γκριµ. Πρόκειται 

περί συγκυριακής σύµπτωσης. 

* Η Μυρσίνη είναι µια 16χρονη, που 
στο µυαλό της ωρίµασε η ιδέα να γίνει 
«Μαντάµ Παρί»! Πώς µπήκατε στο πετσί 

του ρόλου αυτού, τον οποίο κι ερµηνεύετε 
έξοχα; 

Σίγουρα µε βοήθησε µια έρευνα που έκανα 
στη διάρκεια του καλοκαιριού. Φυσικά η 

σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου κι οι 
συµβουλές και πληροφορίες της Έρης 
Κύργια, που έκανε µεγάλη έρευνα για, λ.χ., 
στοιχεία της τότε Τρούµπας, βοήθησαν. 
Και οι τηλεφωνικές συµβουλές της Ελένης 
Ανουσάκη πρωτίστως! 

*ϊ· Τι σας είπε η κ. Ανουσάκη; 
Μου είπε πόσο πολύ αγάπησε αυτό το 

ρόλο. Μου είπε επίσης: «Πρέπει να µπεις 
στη σκηνή κοριτσάκι και να βγεις Μιχαήλος»! 

Με άγγιξε πολύ αυτό. Είχα χρέος να 
επικοινωνήσω µαζί της, πέραντης εξαιρετι¬ 

κής της ερµηνείας στο ρόλο, κατά κοινή αποδοχή. 

¦ Στην παράσταση κάνετε pole 
dancing. Πήρατε ειδικά µαθήµατα; 

Ναι, µερικά. To καλοκαίρι. Είναι εξαιρετικά 
δύσκολος χορός µε τις λαβές κι όλα αυτά, 
αλλά ως χορό τον θεωρώ και φοβερή γυµναστική, 

που βοηθάει πολύ το σώµα. 

¦ Είπατε ότι φοβάστε µην εκληφθείτε 
ως «κακό παράδειγµα» από τα νέα παιδιά, 

διόπ στη σκηνή κάνετε χρήση κοκαΐνης 
µε υπερµεγέθη καλαµάκια. 

∆εν µε κατάλαβαν καλά. ∆εν είπα «κάνουµε 
χρήση». Είπα «καµωνόµαστε ότι κάνουµε 
χρήση». Και ο σκηνοθέτης επέλεξε υπερµεγέθη 

καλαµάκια για να δώσει έµφαση 
στον παραλογισµό της χρήσης ναρκωτικών! 

¦ Η παράσταση κατηγορείται ότι έχει 
πολλές σκληρές σκηνές. Πώς τις αντέξατε; 

Οι σκηνές φάνηκαν και σ' εµάς σκληρές, άσχετα 
αν δουλεύοντας τρεις µήνες πάνω 

στο έργο, τις συνηθίσαµε. Όµως, νοµίζω ότι 
το 2013 δεν µπορεί να σταθεί µια ηθογραφική 

αναπαράσταση της Τρούµπας. Για ζωή 
πι νύχτα µιλάµε! Οι σκηνές µπορεί να είναι 
σκληρές, αλλά θεωρώ πως δεν µπορούν να 
αποδοθούν διαφορετικά σήµερα. 

¦ Στο Εθνικό, είστε ευτυχισµένη, παρά 
το χαµηλό µισθό; 

Ναι, είµαι. Μάλιστα δούλευα και στο «Όνειρο 
καλοκαιρινής νύχτας», που ολοκλήρωσε 

τις παραστάσεις του τώρα. Όπου είχα π) χαρά 
και την τύχη να συνεργαστώ και µε τον κ. 

Μαρµάρινο. Μπορεί ο µισθός να µην είναι υψηλός, 
αλλά εγώ νιώθω πλήρης καλλιτεχνικά 

και πιστεύω ότι είναι µια ευτυχής συγκυρία 
για µένα. Βέβαια όλους αυτούς τους µήνες 
δούλευα πάρα πολλές ώρες και πιστεύω 

ότι υπηρετώ µια πολύ σκληρή δουλειά. Πολλά 
παιδιά, που έρχονται για συµβουλές, βλέπω 

ότι δεν είναι προετοιµασµένα για τις ώρες 
που απαιτεί το επάγγελµα. Εγώ, 3 φορές 

την εβδοµάδα έκανα και «Κόκκινα φανάρια» 
και «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας». Οκτώ 
παραστάσεις την εβδοµάδα! Και πολλά παιδιά 

δεν είναι έτοιµα για τέτοιο κάµατο. 

¦ Νοµίζω πως µάλλον θα εκπλαγούν 
δυσάρεστα, διότι, εκτός από πολύ 
σκληρή δουλειά, θέλει και παιδεία το επάγγελµα. 

Κι εγώ το πιστεύω αυτό! 

¦ Καλή σας επιτυχία. 
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