
Η
Μαρία Μπεκατώρου εξομολογείται πως η τηλεό-
ραση είναι το οξυγόνο της. Μας εξηγεί γιατί δεν δι-
καιολογεί την αλλοίωση της προσωπικότητας λόγω 

της δουλειάς στην τηλεόραση, γιατί δεν θέλει να παρουσιά-
σει talk show ή μαγκαζίνο, αλλά και ότι τρομάζει στη σκέψη 
να μείνει εκτός τηλεοπτικού «αέρα». Παράλληλα με το «Your 
face sounds familiar all star», που επιστρέφει για έβδομη σε-
ζόν, η αγαπημένη παρουσιάστρια συνεχίζει να βρίσκεται κα-
θημερινά στο τιμόνι του «Still standing», το οποίο την έκανε 
να καταλάβει πόσο αγαπά αυτού του είδους την ψυχαγωγία.  

 Τι θα δούμε στο «YFSF all star» που έρχεται;
Θα δείτε ένα καταπληκτικό θέαμα. Στη σκηνή του «YFSF» 
υπάρχει μόνο ταλέντο. Νομίζω πως ο κόσμος έχει διάθε-
ση να δει ένα ωραίο θέαμα. Θέλει να γελάσει και να ψυ-
χαγωγηθεί με την καρδιά του. Βάζω την υπογραφή μου 
ότι αυτό το έχουμε καταφέρει!
 Ξέρω ότι αγαπάς πολύ το «Your face sounds familiar». 

Πώς αισθάνεσαι που θα είστε ξανά στον «αέρα»; 
Είμαι πολύ χαρούμενη, και που θα ξεκινήσει αλλά και που 
ξεκινά με αυτή τη μορφή. Οι παίκτες που θα συμμετέχουν 
έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο «YFSF». Είμαι εν-
θουσιασμένη! 
 Λόγω της πανδημίας υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. 

Οταν σου το ανακοίνωσαν, το πίστεψες; Πώς αντέδρασες; 
Το κανάλι το συζητούσε πολύ καιρό, αλλά δεν υπήρχε κά-
τι απτό. Οταν έγινε η ανακοίνωση, αν θυμάμαι καλά, από 
τη χαρά μου δεν κοιμήθηκα και πολύ εκείνο το βράδυ!

 Οι διαγωνιζόμενοι είναι «δοκιμασμένοι» και πολύ δυ-
νατοί παίκτες. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε πολύ ωραία 
πράγματα;

Αυτό είναι αλήθεια. Ο κόσμος περιμένει να δει φανταστικά 
πράγματα και εγώ μπορώ να σου εγγυηθώ ότι θα τα δει.
 Εχεις ξανασυνεργαστεί με τους παίκτες. Πιστεύεις πως 

αυτό είναι θετικό; 
Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είναι τόσο ενθουσια-
σμένοι που επιστρέφουν στο «YFSF», που η ενέργειά τους 
δίνει και σε εμάς μια άλλη διάσταση. Είναι κι αυτό το κατα-
πληκτικό στούντιο που, εκτός από την Κατερίνα Στικούδη 
και την Τάνια Μπρεάζου, όλοι οι υπόλοιποι δεν το έχουν 
ζήσει, οπότε χαίρονται πολύ και γι’ αυτό. 
 Πώς βλέπεις την κριτική επιτροπή;
Με τον Τάκη Ζαχαράτο έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Εί-
μαστε φίλοι, μιλάμε, συναντιόμαστε. Μετά τη συνύπαρ-
ξή μας στο «YFSF», κρατήσαμε μια πολύ καλή σχέση και 
είμαστε πολύ αγαπημένοι. Με την Κατερίνα Παπουτσά-
κη έχουμε συναντηθεί μια-δυο φορές μετά τη συνεργα-
σία μας. Μου αρέσει. Είναι όμορφη, είναι «φρέσκια», έχει 
μια ωραία τρέλα, που εμένα μου αρέσει πολύ. Με τον Κω-
στή Μαραβέγια είμαστε συμπατριώτες, τον εκτιμώ πολύ 
και τον θαυμάζω. Τον Μιχάλη Ρέππα επίσης τον θαυμά-
ζω. Είναι από αυτές τις ωραίες στιγμές στη δουλειά μας, 
που γνωρίζεις ανθρώπους με τους οποίους έχεις περάσει 
φανταστικά χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν. 

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ειρήνη 
Παπαδοπούλου έχει βρει τον 
ιδανικό σύντροφο στο πρόσωπο 
του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ 
Αλέξανδρου Πασχαλάκη

Κάτσε στη ζούγκλα,
ασυγκράτητε 
Τριαντάφυλλε!

ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΦΤΑΝΑΝ ο εγκλει-
σμός και η τρίτη καραντίνα (λες και 
έφυγε ποτέ η δεύτερη), δεν μας 
έφτανε το... τσουνάμι καταγγελιών 
στη σόουμπιζ, έσκασε και η «Μή-
δεια» από το πουθενά, ως κερασά-
κι στην τούρτα. «Μπήκα» λοιπόν 
να... ξεχαστώ με το «Survivor» και 
να ζεσταθεί το κοκαλάκι μου στον 
περίφημο Αγιο Δομίνικο και άκου-
σα τον ανεκδιήγητο -το λέω κομψά-
Τριαντάφυλλο να… κλείνει το μάτι 
στη σύζυγό του, λέγοντάς της από 
αέρος πως, λόγω της γιορτής του 
Αγίου Βαλεντίνου, θα… τρύπωνε 
στο δάσος και θα τη σκεφτόταν!

Οχι, δεν σας κάνω πλάκα. Οχι, 
δεν «κάηκα» από το… παγωμέ-
νο ντους ανάμεσα στην καραντίνα 
και τη «Μήδεια». Τον άκουσα με τα 
ίδια μου τα αυτιά -και, δυστυχώς, 
όχι μόνο εγώ- να λέει τα κάτωθι στη 
γυναίκα του: «Δήμητρά μου, ίσως 
σκεφτώ κάτι πονηρό σήμερα. Θα 
πάω στη ζούγκλα να κρυφτώ προς 
τα μέσα και ίσως κάνω κάτι περίερ-
γο σήμερα για σένα, Δήμητρά μου. 
Μου λείπεις πάρα πολύ. Μου λεί-
πει όλο το… στιλ σου και ξέρεις πο-
λύ καλά τι άλλο μου λείπει. Οταν 
έρθω, που δεν ξέρω πότε θα έρ-
θω, ετοιμάσου απλά». Δεν το ζω 
αυτό. Δεν το ζούμε! Τύφλα να ’χει 
ο…Σειρηνάκης! Καλά που δεν μας 
το έκανες και… εικόνα, Νταφ! Τό-
σα ζούμε, μας το φύλαγες κι αυτό 
για… δώρο. Πως θα… σκεφτείς κά-
τι πονηρό στη ζούγκλα! Και πως ξέ-
ρει πολύ καλά η σύζυγος τι… άλλο 
σου λείπει! Πόσο πιο κάτω; Πόσο 
πιο χαμηλά; Μη μου απαντήσεις 
- ρητορική είναι η ερώτηση. Με-
τά από αυτό, κρύψου καλά, αγό-
ρι μου, στη ζούγκλα και μείνε εκεί! 
Λυπήσου μας!

v.bouziotis@realnews.gr
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Ο έρωτας 
χτυπάει 

«κόκκινο»

συνέχεια στη σελ. 2  »

Λίγο πριν από 
την πρεμιέρα 

του «Your 
face sounds 
familiar all 

star», η Μαρία 
Μπεκατώρου 
αποκαλύπτει 

τι θα δούμε στο 
επιτυχημένο 

σόου και 
ποια νέα 

παρουσιάστρια 
ξεχωρίζει, 

σχολιάζει τις 
καταγγελίες στον 

καλλιτεχνικό 
χώρο, ενώ 

απαντά και στην 
ερώτηση για ποιο 
λόγο τη θαυμάζει 

ο σύζυγός της 

«Εχω κλάψει 
πάρα πολύ με 

αυτά που ακούω»
p.karamicha@realnews.gr

Στην ΠΟΛΥΞΈΝΗ ΚΑΡΑΜΙΧΑ

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΙΔΙ»
Η πολυτάλαντη Μαρία Τζομπανάκη αποκαλύπτει 
στην «R» πως το μωρό που περιμένουν ο γιος 
της Ορφέας Αυγουστίδης και η σύντροφός τoυ, 
Γεωργία, είναι αγόρι και θα γεννηθεί τον Απρίλιο


