
19191818

TONIA ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΑ ΜΕΧΛΕΡ

ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  

«EVERYTHING IS WONDERFUL», ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η γνωριμία τους πριν από οκτώ χρόνια στο 
Βερολίνο έθεσε τις βάσεις για να γεννη-

θεί μια ζεστή φιλία μεταξύ τους, με βασικό 
άξονα την αγάπη τους για τον κινηματογρά-
φο. Η Τόνια Σωτηροπούλου και η Πία Μέχλερ 
συνεργάστηκαν στην αμερικανική ταινία 
«Everything is Wonderful», που έγραψε και 
σκηνοθέτησε η Πία, και αναμένεται να βγει 
στις αίθουσες το 2017. Πρόκειται για την ιστο-
ρία δύο πολύ διαφορετικών γυναικών, που έρ-
χονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, 
κυνηγώντας την ευτυχία. 

ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πώς γνωριστήκατε με την Πία και πώς 
ήταν η συνεργασία σας; 
Η Πία είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώ-
πους στη ζωή μου. Γνωριστήκαμε πριν από 
οκτώ χρόνια στο Βερολίνο, και ήταν εκείνη 
που με καθοδήγησε στα πρώτα μου βήματα 
στο Λονδίνο. Είναι πολυτάλαντη, οργανωτική 
και έχει άπειρο φως ως άνθρωπος. 
Τι σε κέρδισε σ’ εκείνη; 
Με κέρδισε η καλοσύνη της, η βαθειά φι-
λία που δίνει τόσο απλόχερα και το τα-

Τόνια Σωτηροπούλου: 
«Η Πία με καθοδήγησε 

στα πρώτα μου 
βήματα στο Λονδίνο. 
Είναι πολυτάλαντη, 
οργανωτική και έχει 

άπειρο φως  
ως άνθρωπος»

Οι δύο φίλες γνωρίστηκαν πριν από οκτώ 
χρόνια στο Βερολίνο. Παρά την απόσταση 
που τις χωρίζει –η Τόνια μένει στην Αθήνα 
και η Πία στη Νέα Υόρκη– συναντιούνται συ-

χνά και διατηρούν άριστες σχέσεις.

ΤΟΝιΑ: φΟρεμΑ, Funky Buddha. 
μΠΟΤες, Gioventu. ΠιΑ: φΟρμΑ French, 2803 

the Fashion LoFt, μΠΟΤΑκιΑ, GLamazon.
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λέντο της. Το ταλέντο είναι κάτι μα-
γικό, κινητήριος δύναμη, και η Πία, 
ως ηθοποιός και σκηνοθέτιδα, εί-
ναι παράδειγμα προς μίμηση. 
Τι σε έκανε να πεις το «ναι» για 
την ταινία «Everything is Wonderful»; 
Η αγάπη μου για την Πία, το σε-
νάριο, που αφορά κυρίως τις γυ-
ναίκες και ο ρόλος μου. Η «Μαρία» 
είναι κόντρα στο χαρακτήρα μου 
και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. 
Σε γοήτευσε κάτι ιδιαίτερο στο 
σενάριο ή στο χαρακτήρα; 
Με γοήτευσε η σχέση που αναπτύσ-
σεται ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο γυ-
ναίκες, η αλληλεγγύη και ο ερωτι-
σμός που πλατωνικά δημιουργεί-
ται μεταξύ τους, όταν όλα τα υπό-
λοιπα έχουν καταρρεύσει. 
Λειτούργησε θετικά για σένα η 
άποψη του Αλέξη Γεωργούλη; 
Ήταν εκείνος που πρωτοεμπιστεύ-
τηκες για την ταινία; 

Όχι, εγώ τον έπεισα να παίξει. Ο 
ρόλος του έχει ενδιαφέρον και χαί-
ρομαι που δουλέψαμε μαζί ξανά.
Γιατί πιστεύεις ότι ενδιαφέρει τό-
σο τα media η προσωπική σου ζωή; 
Σ’ έχουν ενοχλήσει ποτέ πράγμα-
τα που έχουν γραφτεί για σένα; 
Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι η προ-
σωπική μου ζωή ενδιαφέρει τα 
media ή τον κόσμο. Γενικά, δύσκο-
λα μ’ ενοχλεί κάτι, γιατί θεωρώ πως 
δύσκολα εκτίθεμαι στη ζωή μου. 
Πώς αντιδράς όταν πληγώνεσαι; 
Κλαίω, αποσύρομαι για κάποιες 
ημέρες, επεξεργάζομαι τη συνθή-
κη και πάω παρακάτω. Σημασία 
δεν έχει να μένεις στο πρόβλημα, 
αλλά να μάθεις να βρίσκεις λύσεις.
Όλα αυτά τα χρόνια έχεις βρεθεί 
στο επίκεντρο ποικίλων σχολίων. 
Σε έχουν επηρεάσει αρνητικές ή 
κακόβουλες κριτικές, ώστε να σκε-
φτείς να τα παρατήσεις ή να ξα-

ναφύγεις μόνιμα εκτός Ελλάδας; 
Πραγματικά, δε θεωρώ ότι έχω δε-
χτεί κακόβουλες κριτικές και γενι-
κά δε με αφορά τι πιστεύουν για 
μένα άνθρωποι που δε με γνωρί-
ζουν, από τη στιγμή που δεν κάνω 
κάτι εναντίον κάποιου. 
Αρκετοί, βέβαια, υποστηρίζουν ότι 
έχεις όλα τα φόντα για να κάνεις 
καριέρα στο εξωτερικό και μάλι-
στα λένε χαρακτηριστικά ότι ίσως 
να «χαραμίζεσαι» στην Ελλάδα. 
Το έχεις ποτέ αναλογιστεί; 
Κάνω καριέρα στο εξωτερικό, όπως 
και στη χώρα μου. Στη συγκεκρι-
μένη συνέντευξη μιλάμε για μια 
ταινία αμερικανικής παραγωγής, 
όπως και το «Brotherhood», στο 
οποίο συμμετείχα φέτος, και το 
«Bachelor», που είναι ελληνική ται-
νία. Νομίζω ότι η πορεία μου απο-
δεικνύει αν χαραμίζομαι ή όχι. Οι 
κομπλεξισμοί και τα μικροαστικά 

σχόλια αφορούν τον ψυχολόγο του 
εκάστοτε ομιλούντα, όχι εμένα. 
Η ηρωίδα σου δείχνει απογοητευ-
μένη από τη ζωή της και το γεγο-
νός ότι δεν έχει ακολουθήσει τα 
όνειρά της. Προσωπικά έχεις πο-
τέ φτάσει κοντά σ’ αυτό το τέλμα; 
Όχι. Η ζωή είναι πολύ γενναιόδω-
ρη μαζί μου και εξίσου δυνατή εί-
ναι η δική μου προσπάθεια.
Πιστεύεις ότι μια ερωτική σχέ-
ση μπορεί να κρατηθεί ζωντα-
νή από απόσταση; 
Πιστεύω πως εξαρτάται από τη θέ-
ληση και των δύο. Είμαι αισιόδο-
ξη και πιστεύω ότι η θέληση μπο-
ρεί να καταρρίψει κάθε εμπόδιο. 
Ο έρωτας παίζει σημαντικό ρόλο 
στη ζωή σου; 
Παίζει πρωταρχικό ρόλο, αλλά στη 
δουλειά μου είμαι ρομπότ. Τίποτα 
δε σταματάει τη συνέπειά μου. Ακό-
μη κι οι δυσκολίες ξεπερνιούνται 

αργά ή γρήγορα.
Τι είναι για σένα ο έρωτας; 
Πιστεύεις ότι έχεις ερωτευτεί 
αληθινά μέχρι σήμερα; 
Φυσικά και έχω ερωτευτεί. Ο 
έρωτας είναι δύναμη, εξέλιξη, 
δημιουργία, θέληση για ζωή.
Το τρίπτυχο γάμος-παιδί-οι-
κογένεια σε αφορά; 
Δε με απασχολεί και δεν το ονει-
ρεύομαι, όμως σίγουρα κάποια 
στιγμή θα μου συμβεί. 
Θεωρείς ότι είσαι ρομαντική; 
Είμαι πολύ ρομαντική και μ’ 
αρέσει να ονειρεύομαι. 
Ποιο είναι το μεγαλύτερο λά-
θος που κάνεις στις προσωπι-
κές σου σχέσεις; 
Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα 
είναι η ανυπομονησία και η 
κτητικότητα. Έχω διορθωθεί 
σε μεγάλο βαθμό, αλλά 
ακόμα το παλεύω.  

Πία Μέχλερ: 
«Ξέρω ότι 
μπορώ να 

βασιστώ πάνω 
στην Τόνια ανά 
πάσα στιγμή, 
γιατί αν έχω 

πρόβλημα 
εκείνη θα 

κινήσει βουνά 
για να με 

βοηθήσει»
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Τόσο η Τόνια όσο και η Πία 
συμφωνούν ότι ο έρωτας εί-
ναι κινητήριος δύναμη για τα 
πάντα. «είναι δύναμη, εξέλι-
ξη, δημιουργία, θέληση για 

ζωή», παραδέχονται.

ΤΟΝιΑ: φΟρεμΑ, Lynne. 
μΠΟΤες, Gioventu. 
ΠιΑ: μΠλΟΥζΑ κΑι φΟΥςΤΑ, 
ΟλΑ axeL. μΠΟΤες 
ΑΠΟ ΠρΟςωΠική ςΥλλΟγή .
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Τόνια Σωτηροπούλου: «Δεν πιστεύω  
ότι η προσωπική μου ζωή ενδιαφέρει  
τα media ή τον κόσμο. Δύσκολα με 

ενοχλεί κάτι, γιατί δύσκολα εκτίθεμαι»

ΠΙΑ ΜΕΧΛΕΡ 
Πία, ήταν δύσκολο ν’ αφήσεις 
το μόντελινγκ και να στραφείς 
στην υποκριτική;
Όχι, από μικρή ήξερα ότι θέλω 
να σπουδάσω κινηματογράφο και 
ν’ αναζητήσω τη δική μου θέση 
στο χώρο του θεάματος. Όλα έγι-
ναν ακόμα πιο ξεκάθαρα όταν 
μπήκα σε σχολή κινηματογρά-
φου, στα 19 μου. Ξεκίνησα το μό-
ντελινγκ στα 14 και θεωρώ ότι με 
βοήθησε αρκετά ως εμπειρία για 
τη μετέπειτα πορεία μου ως ηθο-
ποιός. Προτιμώ, όμως, να μη με 
βλέπουν οι άλλοι ως μοντέλο-ηθο-
ποιό, γιατί δεν είναι αυτό το επαγ-
γελματικό μονοπάτι που επέλεξα 
ν’ ακολουθήσω. Σπούδασα το συ-
γκεκριμένο αντικείμενο, δούλεψα 
πάνω στις δεξιότητές μου και δεν 
είμαι απλώς ένα ακόμα μοντέλο 
που θέλησε να γίνει ηθοποιός. Το 
μόντελινγκ ήταν μια καλή δουλειά 
για να πληρώνω τις υποχρεώσεις 
μου, όμως δεν ήταν ποτέ το πά-
θος μου, σε αντίθεση με την υπο-
κριτική και τη σκηνοθεσία. 
Έχεις δοκιμάσει τις δυνατότη-
τές σου ως σκηνοθέτης, αλλά και 
ως σεναριογράφος. Ποια ιδιότη-
τα απόλαυσες περισσότερο;
Δεν μπορώ να διαλέξω κάτι. Μ’ 
αρέσει κάθε βήμα στη διαδικα-
σία δημιουργίας μιας ταινίας. Εί-
ναι σαν να μεγαλώνεις ένα παι-
δί και να βλέπεις τις διαφορετι-
κές προκλήσεις και χαρές στην 
κάθε ηλικία του.
Η καταγωγή σου είναι πολυπο-
λιτισμική, καθώς έχεις ρίζες σε 
Γερμανία, Χιλή, Πολωνία και 
Σκωτία. Πώς σε διαμόρφωσαν 
όλες αυτές οι χώρες;
Μεγάλωσα στη Γερμανία, οπότε 
σίγουρα έχω πολλές επιρροές από 
εκεί, καθώς ο πατέρας μου είναι 

Γερμανός, για την ακρίβεια Βαυ-
αρός. Η μητέρα μου είναι από τη 
Χιλή, με πολωνικές ρίζες, και το 
ταμπεραμέντο της είναι φλογερό, 
όπως των γυναικών της Λατινικής 
Αμερικής. Αν και κάποιος θα μπο-
ρούσε να με θεωρήσει «σχιζοφρε-
νή» με τόσα πολλά ερεθίσματα 
και καταβολές, νομίζω ότι οι ρί-
ζες μου με έκαναν ακόμη πιο πε-
ρίεργη και ανοιχτή να ταξιδέψω 
πολύ και να ζήσω στο εξωτερικό. 
Πριν από λίγο καιρό επισκέφτη-
κες την Αθήνα μαζί με την κα-
λή σου φίλη, Τόνια Σωτηροπού-
λου. Ήταν η πρώτη φορά που 
ήρθες στην Ελλάδα;
Πρώτη φορά επισκέφτηκα την 
Ελλάδα ως μοντέλο, όταν ήμουν 
έφηβη. Από τότε, όμως, και λόγω 
της μακρόχρονης φιλίας μου με 
την Τόνια, έχω ξαναέρθει αρκε-
τές φορές και μάλιστα έχω γιορ-
τάσει Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
στην Αθήνα. Αγαπώ την Ελλάδα 
και τους ανθρώπους της, γιατί εί-
ναι εγκάρδιοι, λάτρεις της ζωής 
και απολαμβάνουν κάθε στιγμή. 
Τι σ’ αρέσει περισσότερο στην 
Τόνια; 
Είναι ο πιο γενναιόδωρος άνθρω-
πος που ξέρω και ακόμη πιο όμορ-
φη στην ψυχή απ’ ό,τι εξωτερικά. 
Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ επά-
νω της ανά πάσα στιγμή, γιατί αν 
έχω πρόβλημα εκείνη θα κινήσει 
βουνά για να με βοηθήσει. Επί-
σης, τη θαυμάζω για το έργο που 
κάνει για τα δικαιώματα των ζώ-
ων. Η Τόνια είναι εξαιρετική ηθο-
ποιός, έχει το πιο παράξενο και 
ανορθόδοξο χιούμορ που μπορείς 
να φανταστείς, ενώ ως σύγχρονη 
εργαζόμενη γυναίκα τη θαυμάζω 
για την ευφυΐα και το ταλέντο της. 
Με την Τόνια πρωταγωνι-
στείτε στην ταινία «Everything 

ρομαντική και αισιόδοξη, η Τόνια ςωτηροπούλου αποφεύγει να αναφέ-
ρεται στο σύντροφό της, Αλέξη γεωργούλη, με τον οποίο κυνηγούν τα 
επαγγελματικά τους όνειρα στην ελλάδα και στο εξωτερικό. «εγώ τον 
έπεισα να παίξει στην ταινία. Χαίρομαι που δουλέψαμε μαζί ξανά», λέει.
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ΠιΑ: ΠΟΥκΑμιςΟ moLLy Bracken, 2803 
the Fashion LoFt. ΤΟΝιΑ: ΠΟΥκΑμιςΟ, 
φΟΥςΤΑ κΑι ζωΝή, ΟλΑ FuLLah suGah.
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Πία Μέχλερ: 
«Προσπαθώ ν’ 

αναζητώ την ευτυχία 
στο σήμερα με τη δική 

μου θέληση»

is Wonderful», την οποία έγραψες και 
σκηνοθέτησες. Τι σε ενέπνευσε;
Παρατήρησα ένα ορισμένο είδος γενιάς 
που μπορείς να συναντήσεις σε όλο τον 
κόσμο, όπου κυριαρχεί ένα καλό επίπε-
δο άνεσης. Είναι εκείνοι που ακόμα κι 
αν έχουν πολλές ευκαιρίες, δε δείχνουν 
ευχαριστημένοι με τίποτα, με αποτέλε-
σμα να μετατρέπονται σε μουδιασμέ-
νους, παθητικούς ανθρώπους. Αναρω-
τιόμουν αν αντιμετωπίζουν την ελευθε-
ρία τους με την ευθύνη που της αξίζει. 
Η ταινία εξιστορεί την ισχυρή φιλία που 
γεννήθηκε ανάμεσα σε δύο πολύ διαφο-
ρετικές γυναίκες, οι οποίες αναζητούν 
την ευτυχία. Ήθελα να μην είναι πολύ 
δραματική, αλλά να έχει αισιόδοξη και 
διασκεδαστική ματιά, γι’ αυτό ζήτησα 
από την Τόνια να συμμετέχει. Είμαστε 
καλές φίλες και έχει κωμική φλέβα. 
Ήταν ποτέ η ζωή σου τέλεια, όπως 
η ζωή της ηρωίδας σου; 
Δε νομίζω ότι η ζωή της «Λένας» είναι 
στην ουσία τέλεια – φαινομενικά μόνο. 
Είναι ένα κορίτσι που παραμέλησε τα 
«θέλω» της για χάρη των άλλων και έπε-
σε σε κατάθλιψη. Νομίζω ότι αρκετές 
γυναίκες το κάνουν αυτό, είτε ακολου-
θώντας τις επιταγές των γονιών και των 
συντρόφων τους είτε της κοινωνίας. Προ-
σωπικά, προσπαθώ ν’ ακολουθώ την 
καρδιά μου και ν’ αναζητώ την ευτυχία 
στο σήμερα με τη δική μου θέληση. 
Έχεις έρθει ποτέ αντιμέτωπη με ση-
μαντικές αλλαγές στη ζωή σου, όπως 
η «Λένα»;
Η ζωή πάντα αλλάζει και πρέπει να προ-
σαρμοστείς στα δεδομένα. Να μην πα-
ραιτείσαι και να συνεχίζεις να παλεύεις. 
Αυτό είναι κάτι που οι Έλληνες το ξέ-
ρουν καλύτερα από κάθε άλλο λαό.
Κατά τη γνώμη σου, είναι η Νέα 
Υόρκη σήμερα φιλική σε Ευρωπαί-
ους μετανάστες; 
Ναι. Η Νέα Υόρκη είναι αρκετά φιλι-
κή και ανεκτική, σε αντίθεση με την 
υπόλοιπη Αμερική. Ανέκαθεν έμοιαζε 
περισσότερο ευρωπαϊκή και διεθνής. 
Αν θέλεις να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, 
αυτή η πόλη μπορεί σίγουρα να σε βο-
ηθήσει να τα κατακτήσεις.
Είναι ακόμη ζωντανό το αμερικάνι-
κο όνειρο; 
Δεν είμαι σίγουρη αν ισχύει μετά 

«ή ζωή αλλάζει κι εσύ πρέπει να παλεύεις. 
Αυτό είναι κάτι που οι Έλληνες ξέρουν κα-
λύτερα από κάθε άλλο λαό», λέει η Πία, η 

οποία δηλώνει λάτρις της ελλάδας.

φΟρεμΑ, serendipity. μΠΟΤΑκιΑ, Gioventu.
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Τόνια 
Σωτηροπούλου: 

«Δεν ονειρεύομαι 
την οικογένεια, 

όμως κάποια 
στιγμή θα μου 

συμβεί»

τις εκλογές, αλλά το ελπίζω. 
Τι σε κάνει ευτυχισμένη; 
Να κάνω ταινίες και να εί-
μαι περιστοιχισμένη από αν-
θρώπους που με αγαπούν και 
αγαπάω. 
Ο έρωτας είναι σημαντικός 
για σένα; 
Ναι, είναι το καύσιμο που με 
οδηγεί στα πάντα. Οι άνθρω-
ποι συχνά πιστεύουν λανθασμέ-
να ότι τα χρήματα μπορούν να 
σε κάνουν ευτυχισμένο, όμως 
τίποτα και κανένας δεν μπορεί 
να σου εξασφαλίσει τον έρωτα.
Πώς πέρασες τις γιορτές και 
ποια είναι η ευχή σου για το 
2017; 
Πέρασα μαγικά Χριστούγεννα 
με την οικογένειά μου, στη Γερ-
μανία, και ταξίδεψα με το σύ-
ζυγό μου, μέσω Ισλανδίας, στην 
Καλιφόρνια, όπου περάσαμε 
την Πρωτοχρονιά με καλούς 
φίλους, πριν επιστρέψουμε στη 
βάση μας, τη Νέα Υόρκη. Εύ-
χομαι το 2017 να έχουμε υγεία, 
ευτυχία και ειρήνη, καθώς και 
να δουν όσοι περισσότεροι γί-
νεται την ταινία «Everything 
is Wonderful». 

ΤΖΟΒΑΝΝΑ ΒΛΑΧΑΒΑ  
ΦωΤΟγρΑΦΟς: ρΟύΛΑ ρεΒη  

επιμεΛειΑ: ΧρηςΤΟς ΑΛεξΑΝδρΟπΟύΛΟς  
μΑκιγιΑΖ-ΧΤεΝιςμΑ:  

πΑΝΑγιωΤης κΑρΑκΑςης  
εύΧΑριςΤΟύμε ΤΟ BAR RESTAURANT 

«BALTHAZAR», ΤςΟΧΑ 27  
& ΒΟύρΝΑΖΟύ, ΑμπεΛΟκηπΟι,  

ΤηΛ. 210 6412300-9,  
www.BALTHAZAR.gR,  

γιΑ ΤηΝ εύγεΝικη ΦιΛΟξεΝιΑ.
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ΠΟΥκΑμιςΟ 
κΑι φΟΥςΤΑ, 
BriGitte 
Boutique.

«Όταν πληγώνομαι, κλαίω, αποσύ-
ρομαι για κάποιες μέρες, επεξεργά-
ζομαι τη συνθήκη και πάω παρακά-
τω», αναφέρει η Τόνια ςωτηροπού-
λου, η οποία θεωρεί ότι δεν έχει ση-
μασία να μένεις στο πρόβλημα, αλ-
λά να μάθεις να βρίσκεις λύσεις.

H


