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Eύη Βατίδου

«Δεν είναι εύκολο
να συνυπάρξει
κανείς μαζί μου!»
Είναι από τις γυναίκες εκείνες που μεγαλώνοντας διαπιστώνεις
πως ομορφαίνουν και γίνονται ακόμα πιο γοητευτικές. Η Εύη
Βατίδου λίγο πριν φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές της στη
Μύκονο με τα δύο της παιδιά, τη Μάιρα και τον Χρήστο Κούγια,
φωτογραφίζεται και μιλά για τα νέα δεδομένα στη ζωή της.
Εκείνα είναι η μεγάλη της αδυναμία και μπροστά στη δική τους
ευτυχία όλα τα άλλα της φαίνονται μικρά...
Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΕΖΑ Φωτογραφίες: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΔΡΑΣ
Μακιγιάζ: ΘΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Μαλλιά: ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΚΑ Styling: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ

ΜΑΓΙΌ, Despi, Monoi Project
ΠΈΔΙΛΑ, Iceberg, Nak Shoes
ΒΡΑΧΙΌΛΙ, Dyrberg/Kern,

Motiva Fashion

ΓΥΑΛΙΆ ΗΛΊΟΥ, Jak&Jill, €225,

Οπτικά Κριδερά
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ήμερα η Εύη Βατίδου είναι έτοιμη να
γυρίσει σελίδα στη ζωή της, να ξαναζήσει
έναν μεγάλο έρωτα... Ώριμη και κατασταλαγμένη για το τι ακριβώς θέλει από την
κάθε σχέση, βάζει τους δικούς της όρους
χωρίς να αποκλείει τίποτα. Έχει ρίξει όλο της το βάρος
αυτή την περίοδο στο προσωπικό της blog evivatidou.
com και παράλληλα συζητά την επιστροφή της στα
τηλεοπτικά δρώμενα...

Στην προσωπική σου ζωή πώς σε βρίσκουμε;
Διανύω μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής μου,
είμαι πολύ ήρεμη και συγκεντρωμένη. Τα παιδιά μου
μεγαλώνουν και είναι σε μια ηλικία που μπορούμε να
συνεννοηθούμε και να κάνουμε πράγματα μαζί.
Αυστηρή μαζί τους είσαι;
Όχι δεν είμαι. Είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ
ότι δεν χρειάζεται αυστηρότητα, θέτω απλώς τα όρια.
Ο Αλέξης σαν μπαμπάς είναι πιο αυστηρός;
Δεν θα το έλεγα. Ο Αλέξης από τη δική του πλευρά
είναι ένας πατέρας που στέκεται δίπλα τους με ουσιαστικό τρόπο. Λόγω της δουλειάς του δεν έχει τόσο
χρόνο όσο εγώ αλλά φροντίζει ο χρόνος τους να είναι
εποικοδομητικός...
Η Μάιρα πόσο είναι;
Είναι δέκα χρόνων.
Φαντάζεσαι ότι τα παιδιά σου θα πάρουν την
ομορφιά σου και την εξυπνάδα του πατέρα τους;
Τα παιδιά μας έχουν πάρει στοιχεία στο χαρακτήρα
τους και από τους δυο μας. Φυσικά το πρότυπο του
Χρήστου, ως αγόρι, είναι ο πατέρας του και το πρότυπο της Μάιρας, εγώ.
Έχει έρθει στη ζωή σου καινούρια σχέση;
Όχι. Αν έρθει ένας σύντροφος θα πρέπει να λάβει
σοβαρά υπόψιν του ότι έχω δύο παιδιά και ότι με τον
πρώην σύζυγό μου έχουμε άριστες σχέσεις...
Πρέπει δηλαδή οι σύντροφοί σας να «σκαναριστούν» και να τους εγκρίνετε και οι δύο;
Είναι θέμα καλών σχέσεων και εμπιστοσύνης.
Είσαι ζόρικη γυναίκα;
Όχι μόνο είμαι ζόρικη, έχω απαιτήσεις κιόλας. Δεν
είναι και πολύ εύκολο να συνυπάρξεις μαζί μου!
Είσαι «εύκολη» περίπτωση γυναίκας ώστε να σε
προσεγγίσει κάποιος;
Ο σύντροφος πρέπει να είναι αποφασισμένος να
αναλαμβάνει ευθύνες. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που
μπορεί να είμαι έξυπνη και όμορφη αλλά επίσης
μπορώ να τα φέρνω εις πέρας και να αναλαμβάνω ευθύνες. Δεν φοβάμαι όταν έχω πολλά πράγματα να τα
διαχειριστώ, αντίθετα λειτουργώ καλύτερα όταν κάνω
πολλά μαζί. Αν επέλεγα έναν άντρα που έχει παιδιά θα
έπρεπε να σταθώ ισάξια και σ’ εκείνα. Το ίδιο ισχύει
και από την άλλη πλευρά.
Έχεις ερωτευτεί μετά τον Κούγια;
Όχι.
Έχεις σκεφτεί μήπως με τον Αλέξη θα μπορούσατε
να είστε ξανά μαζί;
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αυτό το σενάριο. Εμείς οι
δύο δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ξανά ζευγάρι.
Όμως, λόγω των παιδιών, περνάμε αρκετό χρόνο
μαζί, σαν οικογένεια.
Εμπιστεύεσαι την γνώμη του;
Ναι, τον ακούω. Πιστεύω ότι κατά βάθος ενδιαφέρεται
για μένα και συνεπώς για τα παιδιά του. Γιατί αν δεν
είμαι κι εγώ ευτυχισμένη ή μπω σε κάποια περιπέτεια,
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υπάρχει αντίκτυπο και σε αυτά.
Θα ανέβαινες ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας;
Δεν το κυνηγάω και πολύ για να σου πω την αλήθεια.
Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το σενάριο, γάμος
ή σχέση. Αυτά είναι τυχερά, δεν δρομολογούνται, αν
σου τύχει σου έτυχε. Έχω ωριμάσει και βρίσκομαι σε
μία φάση της ζωής μου ώστε να μπορώ να είμαι πιο
προσεκτική στην επιλογή συντρόφου.
Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα, η ωραιότερη ζωντοχήρα στην Ελλάδα!
Με θυμώνει η λέξη αυτή πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχει
πολύ άσχημη έννοια!
Είσαι πουριτανή κατά βάθος;
Συντηρητική!
Είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου;
Προσεχτική όχι αυστηρή.
Πιστεύεις ότι έχεις κάνει λάθος διαχείριση της εικόνας σου;
Δεν νομίζω πως έχω κάνει λάθος, και δεν με απασχολεί το ποιος θα σχολιάσει. Με ενδιαφέρει να είμαι αυτή
που είμαι και να το δείχνω αυτό σε ανθρώπους που το
αξίζουν. Όταν δεν μ’ ενδιαφέρει κάποιος δεν αναλώνομαι στο να προσπαθώ να δημιουργήσω μια εικόνα για
να κερδίσω αυτόν που δεν με απασχολεί. Προτιμώ να
έχω 5 φίλους παρά να έχω 30 χωρίς καμιά ουσία.
Όταν ήσουν κ. Κούγια είχες περισσότερους φίλους;
Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν νομίζω, όμως, ότι διαφοροποιείται η δική μου προσωπικότητα επειδή χώρισα με τον Κούγια. Θεωρώ τον εαυτό μου αυτόφωτο,
αυτοδημιούργητο, δεν έχω την ανάγκη να γαντζωθώ
σε κάποιον πολύ δυναμικό.
Πώς και δεν πήρες το όνομά του; Θα μπορούσες να
το εκμεταλλευτείς αυτό...
Δεν ήταν ο σκοπός μου αυτός. Όταν παντρεύτηκα
τον Αλέξη είχα ήδη φτιάξει την καριέρα μου και δεν
περίμενα να βρω ταυτότητα μέσα από έναν γάμο. Το
επίθετο Κούγια το έχουν τα παιδιά και είμαι περήφανη
γι’ αυτό.
Έχεις μείνει χωρίς μία;
Σε πάτο, πάτο ποτέ! Αλλά ότι έχω περάσει πολύ μεγάλη

ΜΑΓΙΌ, Despi,
Monoi Project

«Δεν με απασχολεί το θέμα γάμος
ή σχέση. Αυτά είναι τυχερά, αν σου
τύχει, σου έτυχε! Είμαι προσεκτική
στην επιλογή συντρόφου...»
57

κρίση, ναι.
Είσαι καλή οικονομολόγος;
Ναι, νομίζω.
Τι ζώδιο είσαι;
Είμαι Υδροχόος!
Είσαι τσιγκούνα;
Δεν είμαι καθόλου! Μπορώ και διαχειρίζομαι τα
χρήματα ανάλογα με τις συνθήκες και τα δεδομένα,
και νομίζω τα καταφέρνω.
Σου λείπει η τηλεόραση;
Όχι. Γιατί έχω δημιουργήσει το blog μου που είναι
social media. Εγώ έμαθα να δουλεύω και να ζω
από τα media! Όλη μου τη ζωή ήμουν μέσα σε
αυτό. Το site είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής
μου και πάει πολύ καλά. Μπορεί να μην είχα πάντα
ένα σταθερό πόστο στην τηλεόραση αλλά εγώ θέλω να εκφράζω στον κόσμο κάτι που εγώ επιθυμώ
και κάποιοι δεν με άφηναν να το κάνω αυτό. Δεν
μπορώ να πάρω γραμμή...
Ταυτίζεσαι με την Ελληνίδα νοικοκυρά;
Νομίζω πως ταυτίζομαι. Μα είμαι νοικοκυρά αλλά
είμαι και μια διαφορετική μαμά.
Τι εννοείς είσαι διαφορετική;
Ίσως αντιλαμβάνομαι το ρόλο της μητρότητας διαφορετικά από ό,τι άλλες μαμάδες κι αυτό είναι που
με κάνει διαφορετική!
Sexy και ποθητή νιώθεις;
Υπάρχουν φορές που νιώθω πολύ και άλλες όχι...
Σε φλερτάρουν στον δρόμο;
Συνέχεια!
Χαστούκι σε άντρα έχεις ρίξει;
Όχι.
Ρατσισμό από άντρα έχεις δεχτεί;
Νομίζω πως δεν φτάνουν στο σημείο να χλευάσουν. Έχω τον τρόπο μου και καταλαβαίνω πώς θα
μου μιλήσει κάποιος.
Σε φλερτάρουν εύκολα;
Οι ξένοι τουλάχιστον πάρα πολύ εύκολα.
Σου αρέσουν οι Έλληνες ή οι ξένοι;
Δεν ασχολούμαι πολύ με τους Έλληνες...
Ποιος τύπος άντρα σού αρέσει;
Ο τύπος του άντρα που θα επιλέξω είναι αυτός που
πραγματικά θα με συγκινήσει και θα ακολουθήσει
το μυαλό μου. Βασικά ο χαρακτήρας με ενδιαφέρει. Μου αρέσει αυτός που θα καταλάβω αμέσως
ότι μ’ εμένα έχει χημεία.
Τι κοιτάζεις πρώτα σε έναν άντρα;
Την αύρα του. Μπορεί να γνωρίσεις εκατοντάδες
και να μη σε συγκινήσουν και να υπάρξει αυτός ο
ένας που θα σε συνεπάρει.
Ένα τρίτο παιδί θα έκανες;
Δεν το ξέρω.
Με τον χρόνο πώς τα πας;
Μια χαρά!
Φοβάσαι μήπως γεράσεις;
Κοίτα να δεις, όσο μεγαλώνω με ενδιαφέρει να
κρατήσω την εμφάνισή μου όσο καλύτερα γίνεται.
Θέλω να παλέψω τον χρόνο όσο μπορώ. Αυτό που
αισθάνομαι μεγαλώνοντας είναι ότι γίνεται η ζωή
μου καλύτερη και αυτό με ευχαριστεί.
Botox και τέτοια κάνεις;
Δεν μπορώ να δεχτώ να με βλέπω να γερνάω.
Θέλω να γεράσω με μεγάλη αξιοπρέπεια. Προσπαθώ να τρέφομαι σωστά, να γυμνάζομαι, να μη
στερούμαι και να μην τρώω πράγματα που θα μου
κάνουν κακό στο μέλλον. Δεν έχω κάνει επεμβά58
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«Δεν μπορώ να
με βλέπω να
γερνάω. Θέλω να
γεράσω με μεγάλη
αξιοπρέπεια.
Δεν έχω κάνει
επεμβάσεις, αλλά
botox, ναι!»
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σεις αλλά botox, ναι, έχω κάνει.
Τη μοναξιά τη φοβάσαι;
Όχι, μένω πολύ μόνη μου. Είμαι φοβερά μοναχικός
άνθρωπος. Βελτιώνομαι με τη μοναξιά. Πιστεύω ότι
ο άνθρωπος για να βρει τον εαυτό του και να παράξει
πράγματα πρέπει πρώτα να βελτιωθεί εσωτερικά. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι γίνεται το αντίθετο και θεωρούν
πως όταν μένουν μόνοι τους είναι δυστυχισμένοι.
Αναγνωρίζεις τα λάθη σου;
Τα λάθη μου τα βλέπω, τα αναγνωρίζω και προχωράω.
Πιστεύεις ότι τα παιδιά σου θα δεχτούν να κάνεις μια
καινούρια οικογένεια;
Καταρχήν δεν θα είναι μια καινούρια οικογένεια, θα
είμαστε όλοι μαζί, δεν θα παραγκωνιστούν τα παιδιά εάν
συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως δεν το έχω συζητήσει μαζί
τους ποτέ γιατί δεν υπήρξε λόγος.
Τι σκέφτεσαι να κάνεις μέσα από το site σου;
Θα κάνω ένα e-shop, μια δική μου σειρά με κρέμες με
μια εταιρεία από το Λονδίνο, τσάντες και παπούτσια που
θα πωλούνται από εκεί όπως και κάποια items δικά μου.
Ο σκοπός μας είναι να το μεγαλώσουμε αυτό.
Ανταγωνισμό από γυναίκες έχεις νιώσει;
Εγώ βλέπω ότι οι γυναίκες με ακολουθούν σε ό,τι κάνω.
Πραγματικές φίλες έχεις;
Ναι έχω.
Εμπιστεύεσαι άντρες ή γυναίκες περισσότερο;
Δεν εμπιστεύομαι κανέναν!

«Είμαι φοβερά μοναχικός
άνθρωπος και δεν εμπιστεύομαι
κανέναν!»

