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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Πάθος και δύναμη
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σε άλλα μονοπάτια.
 Στη σειρά υποδύεσαι μια κοπέλα που έφυγε 

από την πόλη και βρήκε τον έρωτα στο χωριό, 
στο πλευρό του Παναγή, τον οποίο παντρεύτηκε. 
Στη ζωή σου σκέφτεσαι να παντρευτείς;

Πρέπει να ρωτάμε τους ανθρώπους αν θέλουν 
να παντρευτούν; Δεν ξέρω τι να σου πω, μπο-
ρεί ναι, μπορεί και όχι. 
 Ομως, τα τελευταία τέσσερα χρόνια είσαι σε 

σχέση…
Είμαι σε σχέση, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι 
άνθρωποι θέλουν να παντρευτούν, ούτε να κά-
νουν παιδί. Το ότι είμαστε σε σχέση δεν σημαί-
νει ότι δέσαμε τον γάιδαρό μας και θα κάνου-
με ό,τι μας έχει μάθει η κοινωνία. Δύο άνθρω-
ποι είναι σε σχέση γιατί είναι καλά, γιατί είναι 
ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Είναι επιλογή και 
όχι επιταγή της κοινωνίας. Επειδή πιστεύω πολύ 
στον Θεό και στη θρησκεία μας, βλέπω τον γά-
μο ως ευλογία, γιατί ξεκινάς με έναν άνθρωπο 
να δημιουργήσεις οικογένεια. Για εμένα ο γά-
μος ισούται με την οικογένεια. Δεν θα παντρευ-
τώ επειδή είμαι τέσσερα χρόνια σε σχέση, αυ-
τό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν κάποια στιγ-
μή παντρευτώ, θα το κάνω για να πάρω την ευ-
λογία να δημιουργήσω οικογένεια και φυσικά, 
επειδή μου αρέσουν και τα πάρτι, θα κάνω και 
ένα πάρτι... αλλά δεν είναι ο σκοπός το πάρτι.
 Θα έκανες παιδί εκτός γάμου;
Εξαρτάται... Και μόνη μου να έκανα παιδί και το 
να υιοθετούσα παιδί θα μου ήταν το ίδιο. Γενι-
κά, αν φτάσω στο σημείο να θέλω να κάνω παι-
δί, είμαι ανοιχτή σε όλα.
 Οι γονείς σου στη Θεσσαλονίκη δεν σου ζη-

τούν να τους κάνεις ένα εγγονάκι;
Το γεγονός ότι εγώ σκέφτομαι έτσι ξεκίνη-
σε από τους γονείς μου. Για κάθε παιδί οι 
αρχές, οι αξίες και οι απόψεις που έχει ξε-
κινούν από το οικογενειακό περιβάλλον, 
ας μην κρυβόμαστε. Για να καταλήξω να 
σκέφτομαι έτσι, είναι γιατί έτσι με έμαθαν 
και είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτούς 
τους γονείς. Η μητέρα μου είναι δικη-
γόρος και πάντα πάσχιζε να είμαι κα-
λή μαθήτρια και να γίνω δικηγό-
ρος, ώστε να πάρω τα ηνία 
της δικής της επιχείρη-
σης, για να είμαι εξα-
σφαλισμένη οικονομι-
κά. Ηθελε να είναι σί-
γουρη ότι το παιδί 
της θα έχει ένα σί-
γουρο μέλλον. Οταν 
της είπα ότι θέλω να 
γίνω ηθοποιός -κά-
τι τελείως άσχετο 
με την οικογένειά 
μας και τις ασχολί-
ες μας, γιατί δεν ήμα-
σταν θεατρόφιλοι, δεν 
πηγαίναμε στο θέατρο- 
γύρισε και μου είπε: 
«Παιδί μου, αν αυτό 
σε κάνει ευτυχισμένη, 
πήγαινε και στον Βό-
ρειο Πόλο». Μου εί-
πε, «άνοιξε τα φτερά 
σου και πήγαινε εκεί 

που θες χωρίς να υπάρχει σιγουριά, 
αρκεί να το αγαπάς». Αν με πίεζε να 
πάω στη Νομική για να γίνω δικηγό-
ρος, να συνεχίσω το γραφείο της για 
να έχω ένα πιο σίγουρο μέλλον, θα 
μου έδειχνε λάθος δρόμο και δεν θα 
ήμουν ευτυχισμένη. Οπότε πρέπει να 
πούμε στους νέους ανθρώπους, στους 
φίλους μας, στα παιδιά μας να επιλέ-
γουν αυτό που θα τους κάνει ευτυχι-
σμένους. Η οικονομική απολαβή θα έρ-
θει, αν αυτό που κάνεις το αγαπάς και 
το κάνεις καλά. Δεν είναι, όμως, ο στό-
χος αυτός. Τι να τα κάνεις τα λεφτά αν 
δεν είσαι ευτυχισμένος; Διάβασα χθες 
μια φράση, κάτι που μου άρεσε πολύ 
και θα το μοιραστώ μαζί σας: «Εμένα 
δεν μου αρέσουν τα πυροτεχνήματα, μου 
αρέσουν τα αστέρια». Βλέπω, παγκόσμια, 
διάφορα πυροτεχνήματα που προβάλλουν 
έναν λάθος τρόπο ζωής, χωρίς καμία αξία. 
Χάνουμε τις αξίες μας.
 Κατά την έναρξη της σειράς προέκυψε 

το θέμα της άμεσης αντικατάστασης του Πέ-
τρου Φιλιππίδη, λόγω των καταγγελιών που 
είχε δεχτεί. Πώς το αντιμετωπίσατε; 

Αν πιάσουμε γενικά τη συνθήκη #ΜeToo, 
είναι κάτι το πολύ στενάχωρο να βλέπεις τέ-

k.mantagari@realnews.gr

Στην ΚΟΡΥΝΑ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ

Δ
ιανύει μια από τις καλύτερες περιόδους 
της ζωής της. Η Πηνελόπη Πλάκα με τη 
γλύκα της και την ενέργειά της έχει κερ-

δίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού που πα-
ρακολουθεί μανιωδώς τη σειρά «Χαιρέτα μου 
τον Πλάτανο», η οποία προβάλλεται κάθε από-
γευμα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1. Η αγα-
πημένη ηθοποιός αποκαλύπτει στη Realnews 
άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής, 
όπως το γιατί δεν ακολούθησε τη Νομική, ανα-
φέρεται στη σχέση της με τον επί τέσσερα χρό-
νια σύντροφό της Θοδωρή Δεδούση, αλλά και 
στο αν θα αποκτούσε παιδί εκτός γάμου.

 Μίλησέ μας για την καθημερινή σειρά της 
ΕΡΤ «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», η οποία έχει 
καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του τηλεο-
πτικού κοινού…

Κάθε φορά που τελειώνω μια σειρά κάνω δι-
αλογισμό, προσπαθώντας να στείλω όλη μου 
την ενέργεια στο επόμενό μου βήμα. Είχα 
στον νου μου ότι ήθελα να κάνω μια καθη-
μερινή σειρά, ώστε να μπορέσει να διαρκέ-
σει και περισσότερα χρόνια γιατί γίνεται συ-
νήθεια στο κοινό. Λίγο αργότερα μου ήρθε 
η πρόταση από τον Ανδρέα Μορφονιό, τον 
σκηνοθέτη μας, τον οποίο εκτιμώ και εμπι-
στεύομαι. Μου άρεσαν πολύ το σενάριο και 
ο ρόλος μου και έτσι είπα το «ναι». Από την 
αρχή, βλέποντας το σενάριο και πως η ΕΡΤ 

γύρισε μια νέα σελίδα στη μυθοπλασία, πί-
στευα ότι η σειρά θα κρατήσει για δύο σεζόν 
και, πράγματι, αγκαλιάστηκε κατευθείαν από 
τους τηλεθεατές. Η τρίτη σεζόν ήταν έκπλη-
ξη για εμένα, γιατί δεχόμασταν πάρα πολλά 
μηνύματα ότι «δεν θέλουμε να σταματήσει 
ο ‘‘Πλάτανος’’». Το γνώριζαν, φυσικά, αυτό 
και το κανάλι και η παραγωγή, οπότε μαζευ-
τήκαμε λίγο μετά τα Χριστούγεννα και είπα-
με ότι θα το συνεχίσουμε. Και αυτό αποφα-
σίστηκε αρκετά γρήγορα.
 Μίλησέ μας για τον ρόλο σου. Τι μπορείς 

να μας αποκαλύψεις για το τέλος της φετι-
νής σεζόν; 

Η ζωή σε αυτό το χωριό ποτέ δεν είναι ήρε-
μη, υπάρχει πάντα ένα μυστήριο και πολλές 
ανατροπές. Η ηρωίδα μου θα φτάσει μέχρι 
την Ιταλία για να βρει την άκρη του μυστη-
ρίου και έτσι θα ανοίξει η πόρτα για τον τρί-
το κύκλο. 
 Ο χαρακτήρας της Κατερίνας έχει κοινά 

στοιχεία με εσένα;
Η Κατερίνα είναι εντελώς διαφορετική από 
εμένα, είναι μια συνεσταλμένη κοπέλα, δυ-
ναμική και τσαούσα, αλλά με μια άλλη μορ-
φή. Εγώ είμαι μπουρλότο, έχω πολλή ενέρ-
γεια μέσα μου. Η Κατερίνα με κατευνάζει, με 
ηρεμεί. Κάθε ρόλος μπορεί να σε οδηγήσει 

Η ηθοποιός 
Πηνελόπη Πλάκα 
μιλά για την επιτυχία 
της σειράς «Χαιρέτα 
μου τον Πλάτανο» 
της ΕΡΤ1, που θα 
συνεχιστεί για τρίτη 
σεζόν, αποκαλύπτει 
πώς ανασυντάχθηκαν 
οι συντελεστές του 
σίριαλ μετά την 
αποχώρηση του 
Πέτρου Φιλιππίδη, 
ενώ αναφέρεται σε 
όσα της δίδαξαν οι 
γονείς της και στο 
αν ονειρεύεται να 
παντρευτεί και να 
κάνει παιδί 

«Πιστεύω πολύ  
στον Θεό και βλέπω 
τον γάμο ως ευλογία»


