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Λόγω του «μαραθωνίου» που τρέχουμε με 
την Εμιλυ (η ηθοποιός σύζυγός του Ε. Κο-
λιανδρή) για τα παιδιά, σπάνια έχω χρόνο 
να δω κάποια σειρά. Παρακολουθώ κάποια 
επεισόδια on demand ή κάποια ξένη σειρά. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε κάποιο σίρι-
αλ να μου κάνει «κούκου» - κι ας έχουν γίνει 
καλά πράγματα τελευταία. Αλλά, πραγματι-
κά, δεν έχω χρόνο! Ολη μέρα με τα παιδιά 
παίζουμε, διαβάζουμε, κάνουμε δραστηριό-
τητες και στο τέλος είσαι πτώμα - πού να δεις 
και σειρά. Μπήκε στη ζωή μας και η τηλεκ-
παίδευση, που είναι πάρα πολύ δύσκολη - ο 
μικρός πάει Δ’ Δημοτικού και τον βοηθάμε 
όσο μπορούμε. Για όσους δεν ξέρουν, δεν 

φαίνεται πόσο δύσκολο είναι αυτό με την τη-
λεκπαίδευση. Μια κόλαση (γελά).
 Ποιος έχει περισσότερες αντοχές; Η Εμιλυ;
Τώρα πια, κανένας μας (γελά). Κι αυτό είναι 
γενικότερο. Αυτό που λένε «έχει κουραστεί 
πολύ ο κόσμος» ισχύει και με το παραπάνω! 
Εχουμε κουραστεί πάρα πολύ όλοι με τις απα-
νωτές καραντίνες, τα μέτρα και όλα αυτά που 
ζούμε. Εχει περάσει ένας χρόνος, Βασίλη! 
 Ενας ολόκληρος χρόνος! Η πρώτη καρα-

ντίνα ήταν πιο υποφερτή. Αυτές δεν αντέχο-
νται πια...

Ναι, όντως, η πρώτη ήταν μια διακοπή από 
τους φρενήρεις ρυθμούς που τρέχαμε στις 
δουλειές μας. Πήραμε μια ανάσα, χαρήκα-
με περισσότερο την οικογένειά μας, φτιάξα-
με τα συρτάρια μας, τα πράγματά μας (γε-
λά). Αλλαξαν οι ρυθμοί και ανασάναμε. Ενα 
χρόνο μετά, όμως, αυτό έχει γίνει εφιαλτικό. 
Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα και 
να τελειώσει αυτό το θρίλερ! 
 Εκανες... προβολή με την απαγωγή των 

παιδιών που γίνεται στη σειρά με το ότι έχεις 
παιδιά;

Αυτόματα έγινε αυτή η προβολή. Πρέπει να 
είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην έχεις το 
παιδί σου. Να μην ξέρεις πού είναι, πώς θα 

λήξει η απαγωγή. Να μπαίνεις στο δωμά-
τιό του και να μπορείς να συνεχίζεις να ζεις 
- τρομακτικό...
 Μοιάζεις να λατρεύεις την Εμιλυ -και δι-

καίως- και τα παιδιά σας, τον Αλέξανδρο και 
τη Σμαράγδα... 

Φυσικά τα λατρεύω, είναι ό,τι πολυτιμότε-
ρο έχω - κι ας είναι... οδοστρωτήρες τα μι-
κρά (γελά). 
 Πώς νιώθεις που τη σπας την καραντίνα με 

τα πολύωρα γυρίσματα της σειράς;
Νιώθω χαρά που δουλεύω ξανά, που υπάρ-
χω με εξαιρετικούς συναδέλφους σε μια σει-
ρά που μας εκφράζει όλους... Παίρνω τον κα-
φέ μου και πάω για γύρισμα πετώντας (γε-

λά). Είναι όλα αυτά τα μικρά 
που τα είχαμε δεδομένα. Μας 
ταρακούνησε η πανδημία. Μας 
υπενθύμισε τις αξίες της ζω-
ής, του να μπορείς να πας στη 
δουλειά που αγαπάς ή να κά-
νεις έναν όμορφο περίπατο με 
την οικογένειά σου. Μας θύμισε 
πως μπορείς να βρεις φως πα-
ρά το γκρίζο που υπάρχει γύ-
ρω και να προχωράς μπροστά... 

 Θεατρικά ήταν να σε δούμε 
στον «Θείο Βάνια», που ετοί-
μαζε ο Δημήτρης Καραντζάς, 
παράσταση που αναβλήθηκε 
για του χρόνου…
Εχουμε πει να ανέβει τον Δε-
κέμβριο. Μακάρι να τα κατα-
φέρουμε. Πιο άμεσα θα κάνω 
τους «Ιππής» με τον Κωνσταντί-
νο Ρήγο και το Εθνικό στην Επί-
δαυρο. Θέλαμε χρόνια να δου-
λέψουμε μαζί με τον Κωνσταντί-

νο που εκτιμώ πολύ και ήρθε η ώρα με τους 
«Ιππής», για τους οποίους έχει στήσει μια 
εξαιρετική διανομή. Μου έλειψε το θέατρο. 
 Πες μου για το τσουνάμι των καταγγελι-

ών για λεκτική και σεξουαλική βία στον χώ-
ρο σας... 

Πάγωσα όταν είδα τη δίμετρη Κατερίνα Λέ-
χου να τρέμει εξιστορώντας όσα πέρασε ως 
θύμα κακοποίησης. Μια κουκλάρα, ατρόμη-
τη σαν... τσολιάς, να μιλά με σπασμένη φω-
νή. Ξέραμε πως υπήρχαν παλιοχαρακτήρες 
στο θέατρο -το λέω κομψά-, αλλά όχι ότι έκα-
ναν τόσο κακό. Αλλο να ακούς πως κάποιος 
είναι απαιτητικός στις πρόβες ή δύσκολος ή 
πως είναι «πέφτουλας» και άλλο να ακούς τέ-
τοια «τέρατα» που γίνονταν... Είδα την Κατε-
ρίνα πώς έτρεμε, είδα τα άλλα κορίτσια, τα 
αγόρια, και αρρώστησα. Και να έχεις διαβά-
σει την είδηση, όταν βλέπεις το όποιο θύμα 
«ραγισμένο» να εξιστορεί όσα βίωσε, σφίγ-
γεται το στομάχι σου, χάνεις τον ύπνο σου. 
Καμάρωσα όλους αυτούς που τόλμησαν να 
καταθέσουν την αλήθεια τους με γενναιό-
τητα και θάρρος. Μετά από αυτή την κίνη-
σή τους, θα καθαρίσει το τοπίο και θα φο-
βηθούν άλλοι παλιοχαρακτήρες να κάνουν 
ανάλογες ασχήμιες. Το πιστεύω...

Με τη σύζυγό του, 
Εμιλυ Κολιανδρή 
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