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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου από 
την κουζίνα του «Game of chefs» 
του ΑΝΤ1 μιλά για το νέο project 
και παραδέχεται πως, όταν είναι 
ερωτευμένη, μπορεί να κινήσει βουνά

 σελ. 6-7

«Είμαι πολύ δοτική 
στον έρωτα» 

Η Μόνικα 
Μπελούτσι, λίγο 
πριν ενσαρκώσει 
τη Μαρία Κάλλας 
στο Ηρώδειο, μιλά 
για τη διάσημη 
Ελληνίδα της 
παγκόσμιας όπερας, 
αποκαλύπτει τη 
μεγάλη της αγάπη 
για τη χώρα μας, 
ενώ αναφέρεται 
στις κόρες της και 
σε όσα κερδίζει 
μεγαλώνοντας 

k.mantagari@realnews.gr

Στην ΚΟΡΥΝΑ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ

Η
Μόνικα Μπελούτσι έρχεται στην 
Ελλάδα και μεταμορφώνεται σε 
Μαρία Κάλλας. Η περσινή ακύ-

ρωση των παραστάσεών της εξαιτίας της 
πανδημίας δυσαρέστησε τους θαυμαστές 
της, όμως η 56χρονη Ιταλίδα σταρ ετοι-
μάζεται να ανέβει στη σκηνή του Ηρω-
δείου στις 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου για 
να παρουσιάσει στο κοινό την παράστα-
ση «Μαρία Κάλλας: Επιστολές και ανα-
μνήσεις», υπό τη σκηνοθετική μπαγκέ-
τα του Τομ Βολφ, και μιλά αποκλειστικά 
στη Realnews.

 Ολο αυτό το διάστημα που ερευνή-
σατε τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, ποια 
είναι τα συμπεράσματα που βγάλατε γι’ 
αυτή τη μοναδική ντίβα;

Είναι πραγματικά δύσκολο να κρίνει κα-
νείς τη Μαρία Κάλλας για τη δουλειά και 
το έργο της. Αυτό που αγαπώ σε εκείνη 
είναι ότι ήταν μια καταπληκτική καλλι-
τέχνις, μια πραγματική ντίβα, και την 
ίδια στιγμή είχε μια αγνή καρδιά. Αυ-
τό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 
ζωή της ήταν η διαφορά του δημόσι-
ου βίου σε σχέση με τον προσωπικό. 
Μπροστά στο κοινό ήταν σαν μια τίγρη. 
Μάλιστα, στην Ιταλία την αποκαλούσαν 
«La tigre». Αντιθέτως, στην προσωπική 
της ζωή ήταν σαν ένα μικρό πουλάκι. 
Αυτό που θα παρουσιάσω επί σκηνής 
είναι η Μαρία, όχι η Κάλλας.
 Θα μπορούσατε να βρείτε ομοιότη-

τες με τη Μαρία Κάλλας; Είστε κι εσείς 
μια μοναδική ντίβα…

Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν στις ημέ-
ρες μας ντίβες, τουλάχιστον όχι όπως 
υπήρχαν στο παρελθόν. Στις ημέρες μας 
υπάρχουν τόσοι τρόποι να δημιουργή-
σεις το image… Δεν είμαστε στα 40s, 
στα 50s ή στα 60s, που το κοινό έβλεπε 
τους ηθοποιούς μόνο στον κινηματο-
γράφο. Σήμερα έχει χαθεί το μυστήριο 
που υπήρχε πίσω από έναν ηθοποιό. 
Νομίζω ότι ο σκηνοθέτης Τομ Βολφ με 
επέλεξε γιατί είμαι κι εγώ, όπως η Μα-
ρία Κάλλας, από τη Μεσόγειο και μιλώ 
κι εγώ πολλές ξένες γλώσσες, όπως κι 
εκείνη. Η Μαρία Κάλλας γεννήθηκε στη 
Νέα Υόρκη και ήρθε στην Ελλάδα πο-
λύ μικρή. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην 
Ιταλία και έγινε ντίβα και μετά σε όλο 
τον κόσμο. Μιλούσε γαλλικά, αγγλικά, 
ιταλικά και είχε ένα διαφορετικό τρό-
πο προσέγγισης στο εξωτερικό. Ισως, 
λοιπόν, ο σκηνοθέτης γι’ αυτό να σκέ-
φτηκε εμένα για τον ρόλο, γιατί κι εγώ 
είμαι μεσογειακή και αγαπώ την Ελλά-
δα (γέλια).
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Δεν υπάρχουν 
ντίβες στις 

ημέρες μας  


σε
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Ο Πάνος 
Μουζουράκης, λίγο 
πριν από την έναρξη 

του «The voice», μιλά 
για τη σχέση του με 
την Τζίνα Βαρελά, 
με την οποία είναι 

καλύτερα από ποτέ, 
ενώ αποκαλύπτει 

ποιος τον έπεισε να μη 
θεωρεί τον εαυτό του 

αμετανόητο εργένη

«Τριγυρνά σΤο μυάλο μου 
η δημιουργιά οικογΕνΕιάσ»


