
	   	   	   	   	   	   	   Αρ.	  Πρωτ.	  210	  

	  
	  

ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  

Ο	  Θανάσης	  Τσαλταμπάσης	  στο	  ΙΙΕΚ	  ΔΕΛΤΑ	  

	  
Με	  γέλιο	  και	  ευχάριστη	  διάθεση	  γέμισε	  την	  Παρασκευή	  23/11	  	  η	  αίθουσα	  τύπου	  του	  ΙΙΕΚ	  ΔΕΛΤΑ.	  

Αιτία,	  η	  παρουσία	  του	  γνωστού	  ηθοποιού	  Θανάση	  Τσαλταμπάση	  ο	  οποίος	  επισκέφθηκε	  τις	  

εγκαταστάσεις	  της	  σχολής	  και	  απάντησε	  στις	  ερωτήσεις	  των	  σπουδαστών	  δημοσιογραφίας.	  

Ο	  Θεσσαλονικιός	  ηθοποιός	  μίλησε	  για	  τις	  δύσκολες	  συνθήκες	  που	  βιώνουν	  αυτήν	  την	  εποχή	  οι	  

ηθοποιοί,	  λόγω	  της	  έλλειψης	  ελληνικών	  παραγωγών.	  «Τα	  τουρκικά	  σήριαλ	  προτιμώνται	  από	  τους	  

ιδιοκτήτες	  καναλιών,	  καθώς	  κοστίζουν	  60	  (!)	  φορές	  λιγότερα	  χρήματα,	  από	  μία	  ελληνική	  

τηλεοπτική	  σειρά.	  Είναι	  λυπηρό,	  αυτό	  που	  συμβαίνει,	  όμως	  είναι	  μια	  πραγματικότητα»,	  τόνισε	  ο	  

Θανάσης	  Τσαλταμπάσης,	  διευκρινίζοντας	  πως	  δύσκολα	  θα	  έπαιζε	  σε	  μια	  παραγωγή	  της	  γειτονικής	  

χώρας.	  

Το	  σήριαλ	  του	  Mega	  «Πίσω	  στο	  σπίτι»,	  	  στο	  οποίο	  έχει	  πρωταγωνιστικό	  ρόλο,	  θα	  βγει	  κατά	  πάσα	  

πιθανότητα	  τον	  ερχόμενο	  Φλεβάρη,	  ενώ	  τα	  γυρίσματα	  δεν	  έχουν	  ξεκινήσει	  ακόμα.	  «Η	  ενημέρωση	  

που	  έχω	  είναι	  πως	  το	  γύρισμα	  των	  νέων	  επεισοδίων	  θα	  ξεκινήσουν	  μέσα	  στο	  Δεκέμβριο,	  εφόσον	  

μας	  καταβληθεί	  το	  οφειλόμενο	  ποσό	  από	  τα	  επεισόδια	  που	  ήδη	  προβάλλονται.	  Ευελπιστώ	  πως	  

όλα	  θα	  πάνε	  καλά	  και	  η	  σειρά	  θα	  προβληθεί	  κανονικά	  στο	  δεύτερο	  μισό	  της	  τηλεοπτικής	  σεζόν».	  

Ο	  ηθοποιός	  αναφέρθηκε	  στη	  θεατρική	  παράσταση	  «Η	  Γιαγιά»,	  η	  οποία	  παρουσιάζεται	  αυτή	  την	  

περίοδο	  στο	  θέατρο	  Αριστοτέλειον:	  	  «Ήθελα	  να	  παίξω	  σε	  μία	  παράσταση	  που	  θα	  ξεκινήσει	  από	  τη	  

Θεσσαλονίκη	  και	  μετά	  θα	  παρουσιαστεί	  στην	  Αθήνα.	  Και	  αυτό,	  διότι	  στη	  διάρκεια	  του	  χειμώνα	  δεν	  

υπάρχουν	  πολλές	  παραστάσεις	  εδώ	  στη	  Θεσσαλονίκη.	  Μαζί	  λοιπόν	  με	  το	  Νίκο	  Ορφανό	  

παρουσιάζουμε	  στην	  πόλη	  μια	  εξαιρετική	  παράσταση	  σε	  σκηνοθεσία	  του	  Βλαδίμηρου	  Κυριακίδη,	  η	  

οποία	  σημειωτέον	  είναι	  παραγωγή	  των	  ιδιοκτητών	  του	  θεάτρου».	  

Ερωτηθείς	  για	  τους	  ηθοποιούς	  που	  αποτέλεσαν	  έμπνευση	  για	  τον	  ίδιο	  στο	  χώρο	  της	  υποκριτικής,	  ο	  

Θανάσης	  Τσαλταμπάσης	  τόνισε	  πως	  ο	  Κώστας	  Βουτσάς	  ήταν	  αυτός	  που	  τον	  ενέπνευσε	  ως	  παιδί	  να	  

ασχοληθεί	  με	  την	  υποκριτική,	  ενώ	  έπλεξε	  και	  το	  εγκώμιο	  των	  ηθοποιών	  Γιάννη	  Μπέζου	  και	  Πέτρου	  

Φιλιππίδη,	  οι	  οποίοι	  όπως	  τόνισε	  είναι	  δάσκαλοι	  για	  αυτόν	  και	  τον	  βοήθησαν	  πάρα	  πολύ	  στο	  να	  

εξελίξει	  το	  υποκριτικό	  του	  ταλέντο.	  



Ειδική	  αναφορά	  έγινε	  και	  στη	  συμμετοχή	  του	  στη	  θεατρική	  παράσταση	  «Η	  Μελωδία	  της	  Ευτυχίας»	  

δίπλα	  στην	  αξέχαστη	  Αλίκη	  Βουγιουκλάκη.	  «Ήμουν	  μόλις	  15	  χρόνων	  και	  θυμάμαι	  την	  παράσταση	  

και	  τη	  συνεργασία	  με	  την	  εθνική	  μας	  σταρ	  Αλίκη	  Βουγιουκλάκη	  σαν	  παραμύθι.	  Πραγματικά	  την	  

έβλεπα	  και	  δεν	  το	  πίστευα	  πως	  το	  ζούσα.	  Ήταν	  απλά	  μια	  μαγική	  στιγμή	  που	  δεν	  θα	  ξεχάσω	  ποτέ»,	  

είπε	  χαρακτηριστικά	  ο	  ηθοποιός.	  

Ο	  ίδιος	  μίλησε	  για	  τα	  μελλοντικά	  του	  σχέδια,	  ανακοινώνοντας	  πως	  έχει	  ήδη	  έτοιμο	  ένα	  σενάριο	  

κινηματογραφικής	  ταινίας,	  το	  οποίο	  αν	  υπάρξουν	  οι	  κατάλληλες	  συνθήκες,	  ίσως	  προβληθεί	  στο	  

μέλλον	  στις	  κινηματογραφικές	  αίθουσες.	  	  	  

Ο	  Θανάσης	  Τσαλταμπάσης	  δεν	  είναι	  εναντίον	  των	  show	  χορού,	  ωστόσο	  τόνισε	  πως	  ο	  ίδιος	  δεν	  θα	  

συμμετείχε	  σε	  κάτι	  τέτοιο,	  αλλά	  ούτε	  και	  σε	  μια	  καθημερινή	  εκπομπή	  στην	  τηλεόραση.	  «Το	  μόνο	  

που	  ίσως	  με	  ενδιέφερε	  θα	  ήταν	  ένα	  τηλεπαιχνίδι	  στην	  τηλεόραση.	  Μια	  καθημερινή	  εκπομπή	  την	  

απορρίπτω	  γιατί	  πιστεύω	  πως	  η	  υπερέκθεση	  στο	  κοινό	  θα	  μου	  κάνει	  κακό».	  

Τέλος	  είπε	  πως	  αγαπάει	  τη	  δουλειά	  του	  και	  δεν	  μπορεί	  να	  φανταστεί	  τη	  ζωή	  του	  χωρίς	  αυτήν,	  

επισημαίνοντας	  ωστόσο	  πως	  αν	  δεν	  μπορεί	  να	  βγάλει	  τα	  προς	  το	  ζην	  από	  την	  ηθοποιία,	  μπορεί	  να	  

ασχοληθεί	  με	  κάτι	  άλλο.	  

	  
	  

Με	  την	  παράκληση	  για	  δημοσίευση!	  	  
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