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Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Ο 
δημοφιλής ηθοποιός Παναγιώτης Μπουγιού-
ρης, που έχει αναλάβει πρωταγωνιστικούς ρό-
λους σε τηλεοπτικές σειρές τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στην Κύπρο, φέτος έμεινε σχεδόν όλη τη χρο-
νιά στο Ιράν. Υποδύθηκε τον Βυζαντινό αυτοκράτορα 
Φωκά, σε μια μεγάλη διεθνή παραγωγή, που πραγμα-
τεύεται τη ζωή του Σαλμάν, μιας ιστορικής προσωπικό-
τητας του Ιράν. «Είναι μια τεράστια παραγωγή, που θα 
ολοκληρωθεί σε περίπου πέντε χρόνια και θα είναι σε 
συνέχειες», είχε εξηγήσει στη Realnews ο ηθοποιός, ο 
οποίος λόγω του ρόλου του άλλαξε την εμφάνισή του. 
Με μακριά γένια και μαλλιά, έχει πλέον μια εικόνα που 
δεν τον είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.
   Πρόσφατα, ταξίδεψε στην Ελλάδα για να δει τα αγα-
πημένα του πρόσωπα, αλλά και για να συζητήσει κά-
ποιες επαγγελματικές προτάσεις που είχε. Μία από αυ-
τές, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν για τις «Αγριες μέ-
λισσες» και μάλιστα για ένα ρόλο καταλυτικό για την εξέ-
λιξη της σειράς, που θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη για 

σολο
λόγω των 

απαιτητικών 
επαγγελματικών 

υποχρεώσεων και 
της απόστασης, 

ο γοητευτικός 
ηθοποιός είναι 

μόνος στην προ-
σωπική του ζωή 

αυτή την περίοδο

Από το Ιράν 
στο Διαφάνι

Σύμφωνα με πληροφορίες 
της «R», μετά τη 

συμμετοχή του σε διεθνή 
παραγωγή, ο Παναγιώτης 

Μπουγιούρης βρίσκεται 
σε συζητήσεις για 

τον τρίτο κύκλο 
της επιτυχημένης 

σειράς «Αγριες 
μέλισσες» 

τρίτη σεζόν. Η «R» επικοινώνησε με τον Π. Μπουγιού-
ρη στην Τεχεράνη, όπου μένει τους τελευταίους μή-
νες, και η απάντησή του ήταν λακωνική, χωρίς, ωστό-
σο, να αποκλείει το ενδεχόμενο να «εισβάλει» στη δη-
μοφιλή σειρά. «Περιμένω κάποιες απαντή-
σεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Διαπραγματεύσεις
Παρότι απέχει αρκετό καιρό από 
τις ελληνικές παραγωγές, το όνο-
μά του έχει πέσει πολλές φορές 
στο τραπέζι των τηλεοπτικών 
διαπραγματεύσεων. Από την 
άλλη, αν και αρκετοί συνάδελ-
φοί του έχουν συμμετάσχει σε ριά-
λιτι, όπως η «Φάρμα» ή το «Survivor», 
ο Παναγιώτης είναι αντίθετος σε κάτι τέ-
τοιο, γι’ αυτό και δεν έχει αποδεχθεί αντί-
στοιχη πρόταση. Πρόκειται να επιστρέψει 
στην Ελλάδα στα μέσα Ιουλίου και τότε, 
έπειτα από ολιγοήμερες διακοπές και 
εφόσον «κλειδώσει» η συμφωνία, 
αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρί-
σματα για τις «Αγριες μέλισσες».
  Λόγω των απαιτητικών επαγ-
γελματικών υποχρεώσεων και 
της απόστασης, ο γοητευτικός 
ηθοποιός είναι μόνος στην προ-
σωπική του ζωή αυτή την περίο-
δο. Ωστόσο, στην Τεχεράνη έχει 
κάνει πολλούς φίλους και σίγου-
ρα αυτή η δουλειά ήταν μια συ-
νεργασία ζωής. Αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι στο Ιράν συνάντη-
σε και τους πρέσβεις της Ελλά-
δας και της Κύπρου, οι οποί-
οι παρέθεσαν δείπνο προς 
τιμήν του. 

Στα μέΣα
Ιουλίου,  
ο Π. μπουγιούρης 
σχεδιάζει να 
επιστρέψει στην 
έλλάδα. έπειτα 
από ολιγοήμερες 
διακοπές 
και εφόσον 
«κλειδώσει» 
η συμφωνία, 
αναμένεται 
να ξεκινήσει 
τα γυρίσματα 
για τις «αγριες 
μέλισσες»


