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Συνέντέυξη Ελεύθερο πνεύμα
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«Η Ελεονώρα 
με γειώνει
και είναι το... 
φως μου!»

H
Πέμη Ζούνη μπορεί να έκανε τηλεόραση μέχρι και πρό-
σφατα ξεχωρίζοντας στις «8 λέξεις», όμως αυτό που της 
είχε λείψει ήταν το σανίδι, γι’ αυτό και λάμπει από χαρά 

που γυρίζει σε αυτό. Την «έκλεψα» από τις πρόβες που κάνει με 
μια εκλεκτή ομάδα συνεργατών και μίλησε από καρδιάς για όλα.

 Καλή επάνοδο στο θέατρο να σου ευχηθώ...  
Αχ, πόσο πολύ μου έλειψε! Εκανα τηλεόραση, αλλά ξέρεις κα-
λά πως είμαι θεατροπαίδι και δεν μπορώ μακριά από τη σκηνή. 
Το έφεραν, όμως, έτσι οι δύσκολες συνθήκες και έμεινα εκτός 
τα τελευταία χρόνια. Μου έλειψαν η επαφή με τους συναδέλ-
φους στη σκηνή, η ζωντανή επαφή με το κοινό, η αναμέτρησή 
μου με ρόλους και έργα. Το αγαπώ το θέατρο, είναι τρόπος ζω-
ής για εμένα και είμαι γεμάτη χαρά που επιστρέφω σε αυτό με 
μια τόσο τρυφερή δουλειά όπως το «Οι πεταλούδες είναι ελεύ-
θερες», που ετοιμάζουμε με πολύ μεράκι.
 Πριν φτάσουμε στις «Πεταλούδες», πες μου για τις «8 λέξεις», 

που σε έφεραν πίσω στην τηλεόραση.
Μη μπορώντας να κάνω θέατρο με όλα αυτά που γίνονται ή 
μάλλον... δεν γίνονται, είπα το «ναι» στην τηλεόραση και στην 
καλαίσθητη αυτή σειρά. Ηταν μια διέξοδος και, κακά τα ψέμα-
τα, έπαιξε ρόλο και το οικονομικό ζήτημα. Δεν ήταν εύκολο ό-
λο αυτό - μιλάω στον αόριστο, γιατί έκλεισε αυτός ο κύκλος, τέ-
λειωσαν τα γυρίσματά μου. Το πήγαινε-έλα στην Κύπρο με τα 
διαρκή rapid tests ήταν ένας «μαραθώνιος». Την πρώτη σεζόν 
πήγαινα από Δευτέρα έως Παρασκευή και γυρνούσα μέσα στο 
Σαββατοκύριακο. Φέτος πήγαινα κάθε δύο-τρεις εβδομάδες κι 
έκανα μαζεμένες τις σκηνές μου. Υπήρξε σωματική και ψυχι-
κή ταλαιπωρία - και είχαμε να αντιμετωπίσουμε στο αεροδρό-
μιο και τη δυσπιστία κάποιων που μας αντιμετώπιζαν σαν... υ-
πόπτους που κάναμε ταξίδια, κι ας ήξεραν πως απλώς πηγαίνα-
με να κάνουμε τη δουλειά μας. Ηταν μια ωραία εμπειρία, έκα-
να πολύ ωραίες «συναντήσεις», ένιωσα μια τρυφεράδα και μια 
μεγάλη αγκαλιά -και στα γυρίσματα και γενικά- από τον φιλόξε-
νο κυπριακό λαό. Ηταν ωραία!

 Συζητάς ήδη κάτι άλλο τηλεοπτικά ή όχι ακόμα;
Οχι, όχι! Οχι άλλη τηλεόραση, για την ώρα. 
Θέλω να κάνω θέατρο - έπαθα στερητικό τό-
σο καιρό. Θα ριχτώ ξανά στο θέατρο και, αν 
και όταν έρθει κάτι ιδιαίτερο τηλεοπτικά, ίσως 
και να πω το «ναι», αλλά η ανάγκη μου τώρα εί-
ναι να κάνω θέατρο, να συνεχίσω να διδάσκω 
τα παιδιά στη σχολή.        

 Από την τηλεόραση έγινε το μεγάλο «μπαμ», 
όταν μικρή ακόμα πρωταγωνίστησες στη σειρά 
«Γιάννης και Μαρία», που άφησε γερό στίγμα. 
Αιώνες πριν (γελά). Εκανα τηλεόραση, αλλά όχι 
πολύ. Εκανα διάσπαρτα και πολύ επιλεκτικά. Την 
αγάπησα, αλλά όχι όσο το θέατρο! Εδινα πάντα 
τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά ποτέ δεν ήταν ο με-
γάλος έρωτάς μου. Αυτός είναι πάντα το θέατρο.

 Στις καραντίνες είδες τηλεόραση; Πήρες «γεύ-
ση» από τις νέες σειρές που βγήκαν ή από κά-
ποια ριάλιτι;        
Είδα πάρα πολύ Netflix - τρελαίνομαι για ξένες σει-
ρές. Ελληνικές δεν είδα, δεν θα πω ψέματα... Ξέρεις 

Η χαρισματική 
Πέμη Ζούνη 
επιστρέφει 
δυναμικά στο 
θέατρο, μετά 
από τρία χρόνια 
απουσίας, με 
την παράσταση 
«Οι πεταλούδες 
είναι 
ελεύθερες» και 
μιλά για το νέο 
«στοίχημά» 
της, για τις 
«πληγές» του 
χώρου από τις 
καταγγελίες 
για λεκτική 
και σεξουαλική 
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απαξίωση του 
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την πολιτεία, 
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την κόρη της 
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