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ηθοποιούς που γνώριζα, αλλά και άλλους νεό-
τερους που γνώρισα στο γύρισμα. Παίζει πο-
λύ μεγάλο ρόλο η σωστή διανομή για εμένα κι 
έχει γίνει προσεγμένη δουλειά εδώ. Ενας κι έ-
νας είναι! Ο Δημήτρης Λάλος, η Πηνελόπη Τσι-
λίκα, ο Χρήστος Λούλης, ο Γιάννος Περλέγκας, 
η Ανθή Ευστριάτου, η Μαρίσσα Τριανταφυλ-
λίδου, ο Νικόλας Παπαγιάννης, η Βίκυ Παπα-
δοπούλου, η Μυρτώ Αλικάκη, η Χριστίνα Χει-
λά-Φαμέλη. Εξοχοι! Υπάρχει, λοιπόν, ένα πρω-
τότυπο και εμπνευσμένο σενάριο, ένας ευφά-
νταστος σκηνοθέτης, μια δυνατή ομάδα ηθο-
ποιών και εξαιρετικοί συντελεστές.
 Τι έπεται του «Σιωπηλού δρόμου»; Εχεις 

κάνει κάποια άλλη συζήτηση για τηλεόραση 
ή για θέατρο; 

Τηλεοπτικά, δεν έχω συζητήσει κάτι άλλο ακό-
μα. Θεατρικά, θα κάνω κάτι το καλοκαίρι, για 
το οποίο δεν μπορώ να πω ακόμα κάτι. Για τον 
επόμενο χειμώνα λέμε να κάνουμε το «Τάο» 
του γιου μου, Γιώργου Καφετζόπουλου, που 
παίχτηκε λίγες μόνο βραδιές πριν μπει λουκέτο 
στις θεατρικές σκηνές. Υπάρχει ένα θολό τοπίο 
και για το καλοκαίρι και για τον χειμώνα, οπότε 
οι παραγωγοί κάνουν πολύ προσεκτικά και με-
τρημένα βήματα, περιμένοντας να δουν τι έρ-
χεται. Είναι πολύ δύσκολο το τοπίο.
 Με τους εμβολιασμούς, θα δούμε λίγο φως; 

Τι λες;
Θέλω να ελπίζω πως ναι. Εγώ έκανα το πρώτο 
τις ημέρες αυτές και μετά θα κάνω και τη δεύ-
τερη δόση. Ηρθε η σειρά μου!
 Αλήθεια λες; Σε είχα για μικρότερο... 
Είμαι 70, Βασίλη μου. Είμαι του ’51 και την κά-
λεσαν την κλάση μου (γελά). 
 Πες μου πώς βλέπεις το «σκηνικό» με την υ-

πουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Πώς να το δω; Δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό 
και δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Το βλέπουμε 
από την ώρα που μπήκε στο υπουργείο. Εχου-
με σοβαρά παράπονα από εκείνη, γιατί χειρί-
στηκε λάθος πάρα πολλά θέματα, με κυρίαρ-
χο το #ΜeToo. Ηταν επιεικώς ντροπιαστικός ο 
χειρισμός της! Ντροπιαστικός για την ίδια και, 
αν είχε έστω και λίγη αξιοπρέπεια, θα έπρεπε 
να είχε παραιτηθεί ήδη... Ηταν μια καλή ευκαι-
ρία για να φύγει από τη μέση.
 Δεν είναι τρομερό το γεγονός πως ένας ολό-

κληρος κλάδος της λέει «παραιτήσου» και ε-
κείνη δεν φεύγει;

Είναι τρομερό και δείχνει πολλά! Το απίστευτο 
είναι ότι δεν αντιπαραθέτει επιχειρήματα του 
τύπου «όχι, δεν θα φύγω γιατί έχετε άδικο». Ε-
δώ δεν είπε ποτέ κανείς ότι έχουμε άδικο. Δες 
τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, που τη στή-
ριξε, και της ίδιας. Δεν υπάρχει πουθενά το «έ-
χετε άδικο». Ενα «υπήρξε μια αβλεψία» κι έξω 
από την πόρτα. Και στο θέμα του Λιγνάδη, είχε 

την αμηχανία του ανθρώπου που προσπαθεί να μη δώσει στό-
χο και καταφέρνει να βρεθεί τελικά στη δίνη του κυκλώνα, απ’ 
όπου δεν θα γλιτώσει. Οταν συμβαίνει κάτι τόσο σοβαρό μέσα 
στο σπίτι σου, στον πολιτισμό για τον οποίο είσαι υπεύθυνος και 
βουίζει ο κόσμος, δεν μπορεί να λες «δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν 
μου ήρθε καμιά επίσημη καταγγελία, υπάρχει τοξικό κλίμα». Εί-
ναι βλακώδης συμπεριφορά αυτή, και πολιτικά και ηθικά! Επρε-
πε να έχει διωχτεί, αλλά δεν το έκαναν, γιατί σκέφτηκαν «αν υπο-
χωρήσουμε σε αυτό, θα φανούμε αδύναμοι» και τέτοιες μπούρ-
δες. Δεν μπορείς να φοβάσαι το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας χο-
ντράδας. Κι όμως, το φοβούνται πολύ. 
 Αρα, δεν θα τη διώξουν από την καρέκλα της;
Θα το κάνουν κάποια στιγμή μετά πολλών... επαίνων, τύπου 
«ευχαριστούμε, ήσουν πολύ καλή». Ετσι δεν γίνεται πάντα; Το 
ξέρουμε το «έργο»...
 Πώς είδες όλο αυτό το «σκηνικό» του #ΜeToo; 
Μιλάμε για τέσσερις-πέντε ανθρώπους και για συμπεριφορές 
που κυμαίνονται από το ανάρμοστο, τη γαϊδουριά, μέχρι πιθα-
νώς και σε εγκληματικές πράξεις, γιατί έρχονται τα δικαστήρια 
να πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Ακούστηκαν ανατριχιαστικά 
πράγματα. Τα μισά να είναι αλήθεια, είναι πολύ σοβαρά τα πράγ-
ματα. Στέκομαι όμως σε αυτό που σου είπα. Μιλάμε για τέσσε-
ρις-πέντε ανθρώπους, δεν μιλάμε για πλειονότητα, αλλά για μια 
μειονότητα, κι ας πέρασε προς τα έξω πως η βρομιά υπάρχει 
παντού στον χώρο. Δεν υπάρχει! Υπάρχει αξιοπρέπεια στον χώ-
ρο και αυτοί οι λίγοι είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Να τονιστεί 
αυτό! Δεν είναι βρόμικο το θέατρο, κι ας το λέρωσαν κάποιοι.
 Η θέση σου είναι «μιλήστε, βγείτε και πείτε τα». 
Φυσικά! Εννοείται! Αλλά είναι δικό του θέμα του καθενός να μι-
λήσει, όταν αισθάνεται σίγουρος πως θέλει να μιλήσει. Δεν μπο-
ρούμε να υποχρεώσουμε κάποιον να μιλήσει. Θα το κάνει όταν 
μπορέσει. Και από την άλλη, βλέπω να κατηγορούν, ας πούμε, 
τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση πως δεν μίλησε όταν υπήρξε σε δου-
λειά όπου γίνονταν αθλιότητες... Εκανε ό,τι καλύτερο μπορού-
σε. Υπερασπίστηκε τον άνθρωπο στον οποίο έγινε μια επίθεση, 
δηλώνει πως, όταν του ζητηθεί, θα καταθέσει την πάσα αλήθεια 
και στα δικαστήρια. Δεν μπορούσε να βγει και να πει «θέλω να 
σας καταγγείλω ότι ο τάδε συνάδελφος δέχθηκε μια επίθεση». 
Αν τον διέψευδε εκείνος, θα ήταν εκτεθειμένος ως... συκοφά-
ντης. Εκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Και αναφέρω τον Γερά-
σιμο γιατί ξέρω τι άνθρωπος είναι, τι ακεραιότητα και τι ήθος έ-
χει. Και έρχομαι και στη θέση του. Τι θα έκανα αν ήμουν μπρο-
στά. Θα προσπαθούσα να μην κακοποιηθεί παραπάνω ο άν-

θρωπος, θα τον συμβούλευα να δει ένα δικη-
γόρο και θα το άφηνα στη δική του ευχέρεια 
να μιλήσει ή να μη μιλήσει. Κι αν χρειαζόταν 
την όποια βοήθεια-στήριξή μου μετά, θα ή-
μουν στο πλευρό του! 
 Εσύ έπεσες θύμα λεκτικής βίας στο θέα-

τρο ή όχι;
Ναι, έχω πέσει θύμα κακών και... γαϊδουρινών 
συμπεριφορών, αλλά ήμουν κι εγώ λίγο ζωη-
ρός, οπότε τα βρίσκαμε στο τέλος - ή δεν τα 
βρίσκαμε. Με κάποιους συναδέλφους έχω ε-
πιλέξει να μη συνεργάζομαι εδώ και πάρα πολ-
λά χρόνια. Δεν μιλάω μόνο γι’ αυτούς που α-
κούγονται πράγματα. Μιλάω και για άλλους. 
Δεν μου άρεσε το ύφος, το στιλ τους, το τουπέ 
τους και δεν δούλεψα μαζί τους. 
 Με τον Γιώργο Κιμούλη παίξατε μαζί σε νεαρή 

ηλικία, στην περίφημη σειρά «Αστροφεγγιά»...
Τότε ήμασταν όλοι πρωτοεμφανιζόμενοι. Υ-
πήρχε μια διαφορετική συμπεριφορά του κα-
θενός, ανάλογα με τον χαρακτήρα του. Ε, με 
κάποιους ήθελες να δουλεύεις και να κάνεις 
παρέα μαζί τους και με άλλους δεν ήθελες. Ας 
μείνουμε σε αυτό, Βασίλη...
 Θα τιμωρηθούν από το κοινό όλοι αυτοί που 

έπεσαν τα φώτα πάνω τους με τις καταγγελίες; 
Δεν μπορώ να το προβλέψω, αλλά θέλω να 
σου θυμίσω ότι ο Κορκολής, για πολύ λιγότε-
ρα πράγματα, αντιμετώπισε ένα «block» από 
το κοινό για αρκετά χρόνια. Δεν είναι εύκολο 
να επανέλθεις μετά από τέτοια πράγματα... 
 Ελα να πάμε σε κάτι άλλο. Στη σειρά του 

Mega είσαι παππούς. Στη ζωή θα σε δούμε σε 
τέτοιο ρόλο;

Τι να σου πω; Ο Γιώργος, ο μεγαλύτερος, δεν 
είναι σε τέτοιο mood, ο μικρός είναι... μικρός 
ακόμα - 22 χρόνων. Είναι φοιτητής ακόμα. 
Δεν χρειάζεται να πάει να κάνει τέτοια (γέλια). 
 Σας είδα σε μια φωτογραφία τους τρεις σας 

και ήσασταν πολύ ωραίοι μαζί.
Είμαστε καλά, ναι. Θα ήθελα να έχω κάνει και 
μια κόρη, αλλά δεν πειράζει, γιατί υπάρχει στη 
ζωή μου η κόρη της φίλης μου. 

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
με συμπρωταγωνιστές του από 
την καινούργια σειρά του Mega 
«Σιωπηλός δρόμος»

ΜΕ ΤΟΥΣ αγαπημένους του 
γιους Γιώργο και Σπύρο


