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Α
πό τους πλέον ταλαντούχους και δη-
μοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του, ο 
Τάσος Χαλκιάς έχει διανύσει αμέτρη-

τα χιλιόμετρα τόσο πάνω στη σκηνή του θεά-
τρου όσο και στην τηλεόραση. Αυτή την περί-
οδο εντυπωσιάζει στη σειρά της ΕΡΤ «Χαιρέτα 
μου τον Πλάτανο», όπου θα τον δούμε και του 
χρόνου, ενώ κάνει «μαγειρέματα» και για το θέ-
ατρο. Δηλώνει κάθετος στο θέμα της λεκτικής 
και σεξουαλικής βίας, τονίζοντας πως «αυτή εί-
ναι μια μελανή σελίδα, που πρέπει να τη σκί-
σουμε, να την κομματιάσουμε», αποτρέποντας 
έτσι όσους σκέφτονται να κινηθούν παραβατι-
κά στο μέλλον από το να το κάνουν.

  Στις «Αγριες μέλισσες» σε άφησα, στο 
«Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» σε βρίσκω! Πες 
μου, Τάσο, τι κράτησες από την εμπειρία των 
«Μελισσών»; 

Ηταν μια ξεχωριστή εμπειρία, πολύ ενδιαφέ-
ρουσα κι ας αφορούσε κάποιο γκεστ, σε ένα 
ρόλο-κλειδί. Η σειρά είναι εξαιρετικά φροντι-
σμένη, τόσο στην παραγωγή όσο και στους 
συντελεστές της που είναι ένας κι ένας. Υπάρ-
χει ένα δυνατό σενάριο, γεμάτο ανατροπές 
και εκπλήξεις, υπάρχει σκηνοθετική δεινότη-
τα και ένα μοναδικό καστ ηθοποιών, με κά-
ποιους από αυτούς να τους γνωρίζει τώρα το 
τηλεοπτικό κοινό. Νέα, όμορφα και ταλαντού-
χα παιδιά! Και, κυρίως, καλά παιδιά! Εχει ανά-
γκη ο χώρος από νέο αίμα και ιδιαίτερα από 
ηθοποιούς με ταλέντο, ήθος, ευγένεια, αλλά 
και ομορφιά εξωτερική και κυρίως εσωτερική.
  Στον «Πλάτανο» ρίχτηκες στα βαθιά.
Είχα κανονίσει να μπω γύρω στο Πάσχα στην 
καλαίσθητη και καλοφτιαγμένη αυτή σειρά, 
με τον ρόλο του Μένιου, αδελφού του Πα-
ρασκευά, αλλά λόγω των γνωστών συγκυρι-
ών έβαλαν πιο νωρίς τον ήρωα στη σειρά κι 
έτσι βρέθηκα να κολυμπάω στα βαθιά, χωρίς 
να το καταλάβω. Αλλά, όπως ξέρεις πολύ κα-
λά, Βασίλη μου, είμαι μαθημένος στα δύσκο-
λα και στο... κολύμπι τόσα χρόνια! Ξεκίνησα 
το μακροβούτι και έκτοτε κάνω καθημερινά 
δεκάωρα με δωδεκάωρα γυρίσματα. Οι α-
παιτήσεις ενός καθημερινού που «τρέχει» εί-
ναι τεράστιες και εσύ δεν έχεις παρά να «κο-
λυμπάς» όσο πιο δυνατά μπορείς. Ευτυχώς, 
υπάρχει κι εδώ μια εξαιρετικά φροντισμέ-
νη παραγωγή, μια πολύ ωραία «συνταγή», 
μια ισχυρότατη ομάδα καλών συναδέλφων 
και έχει δέσει το γλυκό, γεγονός που μας χα-
ροποιεί όλους. Αξίζει ο κόπος μας και το ει-
σπράττουμε αυτό και από τους τηλεθεατές. 
  Δικαίως πήρε «πράσινο φως» για του 

χρόνου!
Απόλυτα δικαιολογημένα, ναι! Πρόκειται για 
μια σειρά που ψυχαγωγεί τον κόσμο, ο οποί-
ος το έχει απόλυτη ανάγκη με τις καραντίνες, 
τον εγκλεισμό και όλες τις συνέπειές του. Εχει 
ανάγκη να «δραπετεύει» ο κόσμος, να παίρ-
νει μια ανάσα, να βλέπει λίγο φως στο τού-
νελ και η τέχνη, το θέατρο, η τηλεόραση, το 
σινεμά, η μουσική τού προσφέρει τη διέξο-
δο αυτή. Μπορεί η πολιτεία να απαξιώνει την 
τέχνη, αλλά η τέχνη είναι πάντα ένας αναμ-
μένος φάρος που τον έχουμε απόλυτη ανά-
γκη ταξιδεύοντας.
  Στον «Πλάτανο» έχει συγκροτηθεί γερή 

ομάδα... 
Πολύ γερή και είμαι χαρούμενος που σε αυ-
τόν τον «μαραθώνιο» ενός καθημερινού παί-
ζω με καλούς συναδέλφους, όπως είναι ο Τά-
σος Κωστής, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η 
Νικολέττα Βλαβιανού, η Μαίρη Σταυρακέλη, 
η Πηνελόπη Πλάκα, η Θεοδώρα Σιάρκου, ο 
Θανάσης Κουρλαμπάς, η Πηνελόπη Πιτσούλη.
  Θα είσαι του χρόνου στη σειρά ή όχι, Τάσο;

Ο καταξιωμένος πρωταγωνιστής Τάσος Χαλκιάς, που 
εισέβαλε δυναμικά στο «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», 
αποκαλύπτει τα επόμενα σχέδιά του, παίρνει θέση 
για τις καταγγελίες στον θεατρικό χώρο και τονίζει 

πως μόνο με αλληλεγγύη και τρυφερότητα  
θα έρθουν καλύτερες ημέρες
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Στον ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

«Οι ηθοποιοί 
χρειαζόμαστε 
αγάπη για να 
ανθίσουμε» Θα είμαι, όπως με ενημέρωσε ο εξαιρετικός 

παραγωγός και φίλος Γιάννης Καραγιάννης. 
Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας! Επει-
δή πρέπει να υπάρχει πάντα αρκετό στοκ, 
θα συνεχίσουμε τα γυρίσματα μέχρι τον 
Αύγουστο, θα σταματήσουμε για περίπου 
δύο εβδομάδες, για να πάρουμε μια ανά-
σα και μετά θα επιστρέψουμε στον μαρα-
θώνιό μας! Θυμάσαι που με είχες βρει στο 
Πόρτο Γερμενό να γεμίζω μπαταρίες και να 
απολαμβάνω τη θάλασσα; Ξέχνα το (γελά). 
Τρέχω και θα καταφέρω να κάνω διακοπές 
αυτές τις λίγες ημέρες μόνο, αλλά δεν γκρι-
νιάζω, γιατί κάνω αυτό που αγαπώ και γιατί 
έχω δουλειά σε μια πάρα πολύ δύσκολη πε-
ρίοδο για τον κλάδο μας! 

Κάποιοι προσέβαλαν 
και πόνεσαν 
συναδέλφους τους. 
Δεν ξέρω αν μερικούς 
θα τους συγχωρήσει ο 
κόσμος, που είναι αυτός 
που μας ανεβάζει και μας 
κατεβάζει. Ανάλογα με 
το βάρος των πράξεών 
τους, θα πληρώσουν και 
το ανάλογο αντίτιμο  


