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χαμε στο μυαλό μας ότι θα γίνει. Βρεθήκαμε 
όμως στην Κύπρο σε έναν υπέροχο χώρο ενός 
ξενοδοχείου, που μας φάνηκε πολύ ρομαντι-
κός. Και είπαμε ταυτόχρονα και οι δύο ότι σε 
έναν τέτοιο χώρο θέλουμε να γίνει ο γάμος 
μας. Θέλουμε στον ίδιο χώρο να γίνει και η τε-
λετή. Να γίνει όλο σαν ένα πάρτι.

Πόσα χρόνια είστε μαζί με τον Δημήτρη;
Είμαστε μαζί έξι χρόνια και γνωριζόμαστε 
δέκα. Όταν βρεθήκαμε πρώτη φορά, δεν 
υπήρξε καμία έλξη. Μείναμε όμως μόνοι και 
οι δυο μας, ελεύθεροι από σχέσεις, και υπήρ-
ξε κάτι. Ήρθε ο έρωτας. Όταν γνωρίζεις από 
πριν τον άλλον, αυτό σου το κάνει πιο εύκολο.

Τι σου αρέσει στον Δημήτρη; Τι σε κρατάει 
δίπλα του;
Με κρατάει το ότι είναι πολύ αρχοντικός ως 
χαρακτήρας και ως παρουσία. Επίσης, εί-
ναι και μπρουτάλ αλλά και λεπτός άνθρωπος. 
Αυτό είναι δύσκολο να συνδυαστεί. Έχει πολύ 
χιούμορ. Πάντα καταφέρνει τις δύσκολες στιγ-
μές να τις ελαφρύνει και να αλλάζει την ατμό-
σφαιρα. Είναι πάρα πολλά. Το βασικότερο εί-
ναι ότι έχουμε την ίδια μυρωδιά. Όταν έρχο-
μαι σε επαφή με τον Δημήτρη, εισπράττω τη 
δική μου μυρωδιά. Είναι τόσο οικεία.

Δεν σε άγχωσε η ιδέα του τρίτου γάμου;
Αρχικά δεν ήθελα να κάνω τρίτο γάμο. Πριν 
όμως γίνει οποιαδήποτε σκέψη για κάτι τέ-
τοιο, είπαμε να περιμένουμε πρώτα να έρθει 
ένα παιδάκι, και αν έρθει, μετά να παντρευ-
τούμε. Επειδή όμως δεν προέκυψε αυτά τα έξι 
χρόνια και θεωρήσαμε ότι είναι αρκετά, και 
επειδή είμαστε και οι δύο πολύ ευαίσθητοι στο 
θέμα του παιδιού, σκεφτήκαμε να υιοθετήσου-
με ένα. Σπαράζει η ψυχή μας να βλέπουμε 
παιδιά μικρά, μόνα τους, να περνάνε τόσο δύ-
σκολα. Για να γίνει αυτό, όμως, πρέπει να εί-
μαστε παντρεμένοι. Έτσι, αυτή η επιθυμία συ-
νέβαλε στην απόφασή μας να παντρευτούμε. 
Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να γίνει μία υιο-
θεσία. Θα προσπαθήσουμε, κι αν έρθει, ήρθε.

Πιστεύεις στην τύχη;
Πιστεύουμε και οι δύο στην τύχη. Πάντα μας 
δείχνει η ζωή πώς θα μας τα φέρει. Δεν πιέζου-
με καταστάσεις. Μπορεί ο Θεός ή η τύχη να 
τα φέρει αλλιώς.

Προσπαθήσατε πολύ στη διάρκεια των 
προηγούμενων χρόνων να αποκτήσετε 
παιδί;
Ναι. Αυτό που μου είπε ο γιατρός είναι πως εί-
ναι τόσο μεγάλη η σωματική και ψυχολογική 
πίεση αυτή την περίοδο, που δεν υπάρχει περί-
πτωση τώρα να γίνω μητέρα. Μου πρότεινε να 
πάω έναν μήνα διακοπές, αλλά αυτό είναι τερά-
στια πολυτέλεια. Κι εκείνος μας παρότρυνε να 
υιοθετήσουμε ένα παιδί, και μετά έρχεται και 
ένα δικό μας.
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