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Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ

Χ
ειμαρρώδης και ανοιχτόκαρδη, η Ελένη Χα-
τζίδου, παρά τις δυσκολίες που έχει φέρει η 
πανδημία, παραμένει δημιουργική ετοιμάζο-

ντας νέο δίσκο, απολαμβάνει την οικογενειακή της 
ζωή και έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη βάφτι-
ση της κόρης της και τον γάμο της με τον σύντροφό 
της Ετεοκλή Παύλου.

«Θα βαφτίσουμε την κόρη μας και θα παντρευτού-
με στις 5 Ιουνίου στον Πολυχώρο Ονείρων. Δεν θα εί-
ναι ανοιχτός γάμος. Θα καλέσουμε μόνο τις οικογένειές 
μας και τον στενό φιλικό μας κύκλο. Εχω πολύ καλές 
σχέσεις με τους δημοσιογράφους και γι’ αυτό θα δώ-
σουμε φωτογραφίες από το μυστήριο και θα μοιρα-
στούμε τη χαρά μας, αλλά εκείνη τη στιγμή θέλω δί-
πλα μου να είναι μόνο δικοί μου άνθρωποι. Νονοί της 
μικρής θα είναι ο επιχειρηματίας Θωμάς Παπαδόπου-

«Ετοιμάζουμε γάμο 
και βάφτιση τον 

Ιούνιο σε κλειστό 
κύκλο»

Η Ελένη Χατζίδου μιλά στην 
«R» για την οικογενειακή ευτυχία 
που βιώνει, ενώ -για πρώτη φορά- 

αναφέρεται στις προετοιμασίες 
για το διπλό μυστήριο

νατσούλια. «Είναι μεγάλη 
υπόθεση να σε εμπιστεύο-
νται τέτοιοι δημιουργοί. Εί-
ναι ένα κομμάτι διαφορε-
τικό, έχει απαιτήσεις ερμη-
νευτικές και φωνητικές και 
νομίζω πως ήταν η κατάλ-
ληλη στιγμή να το τραγου-
δήσω, από άποψη ωριμό-
τητας. Ακόμα και το βιντε-
οκλίπ, σε σκηνοθεσία Σπύ-
ρου Φυλακτού, παρουσι-
άζει μια πολύ διαφορετική 
εικόνα μου. Αν και αυτό το 
διάστημα δεν γίνονται εμ-
φανίσεις σε μαγαζιά, δεν 
ήθελα να μένω στάσιμη, 
να μην κάνω δισκογραφία. 
Ετσι, αποφασίσαμε με την 
εταιρεία μου να κυκλοφο-
ρήσει τώρα, γιατί θέλω να 
στείλω στον κόσμο που με 
στηρίζει το μήνυμα πως, όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα, πρέπει να προχωρά-
με. Το τραγούδι αυτό είναι μια ιστορία χωρισμού. Δυστυχώς, δεν υπάρχει άνθρωπος 
που να μην έχει ερωτευτεί και να μην έχει πονέσει, να μην έχει χωρίσει».

Παράλληλα, η τραγουδίστρια αποκαλύπτει πως περιμένει να ξεκινήσει και πά-
λι τις live εμφανίσεις. «Είμαι από τι τυχερές που, όταν ξεκίνησε η πανδημία, ήμουν 
στο ‘‘Just the 2 of us’’ και είχα τη δυνατότητα να κάνω αυτό που αγαπώ, εισέπραττα 
την αγάπη του κόσμου με τα μηνύματά του. Μετά ήρθε η εκπομπή και τώρα υπάρ-
χει η επικοινωνία με το κοινό μέσω των social media. Περιμένω με ανυπομονησία να 
ανοίξουν τα νυχτερινά μαγαζιά. Οσον αφορά το οικονομικό, με έχει αγγίξει, αλλά, από 

τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι πολύ 
συμμαζεμένη οικονομικά. Πέρα από αυτό, δό-
ξα τω Θεώ, με στηρίζει ο άνδρας μου. Την υγεία 
μας να έχουμε, έχει φύγει από τη ζωή τόσος κό-
σμος, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Οταν βλέπω 
γύρω μου πολύ μεγάλη δυστυχία, δεν θέλω να 
παραπονιέμαι, κάνω υπομονή και διατηρώ την 
αισιοδοξία μου».

Εκτός από την κοινή πορεία τους στη ζωή, η 
Ελένη και ο Ετεοκλής πολύ σύντομα θα συνεργα-
στούν ξανά τηλεοπτικά. «Ηταν πολύ όμορφη η 
συνεργασία μας, γιατί ήταν η πρώτη φορά που 
μπήκαμε στον ρόλο των παρουσιαστών, ανταλ-
λάσσαμε ιδέες και στήριζαμε ο ένας τον άλλον. 
Βρισκόμαστε σε συζητήσεις και με άλλους τη-
λεοπτικούς σταθμούς, ενώ παράλληλα ετοιμά-
ζουμε και κάτι δικό μας, το οποίο βασίζεται σε 
μια ιδέα του Ετεοκλή που δεν υπάρχει στην Ελ-
λάδα», καταλήγει. 

«Το οικονομικό με έχει 
αγγίξει, αλλά ήμουν πάντα 
συμμαζεμένη οικονομικά  
και, δόξα τω Θεώ, με στηρίζει  
ο άνδρας μου»

λος και η personal trainer Αντι Γιαννακοπούλου, ενώ 
θα μας παντρέψει η επιχειρηματίας Ειρήνη Ζέη, ανι-
ψιά της Καίτης Γαρμπή», αποκαλύπτει στην «R». Την 
οργάνωση του γάμου έχει αναλάβει η Ολγα Καραβερ-
βέρη, το νυφικό θα έχει την υπογραφή του Stylianos, 
το κοστούμι του συντρόφου της θα είναι του Δημή-
τρη Γιαννέτου και τα βαπτιστικά του Angel’s Wish. 

Η Ελ. Χατζίδου έχει βρει την απόλυτη ευτυχία και δεν 
το κρύβει. «Πραγματικά, κάθε βράδυ που κοιμίζουμε 
τη Μελίτα, καθόμαστε με τον Ετεοκλή στο καθιστικό 
και μιλάμε για τη μεγάλη ευτυχία που έχει φέρει στη 
ζωή μας αυτό το πλάσμα. Εκτιμάμε την κάθε στιγμή, 
το κάθε λεπτό της ημέρας μας. Οσον αφορά τη σχέση 
μου με τον Ετεοκλή, από την πρώτη στιγμή που συ-
ναντηθήκαμε καταλάβαμε πως είμαστε γεννημένοι ο 
ένας για τον άλλον. Είναι ευλογία αυτό που μου συμ-
βαίνει. Ολα συνέβησαν τόσο γρήγορα! Πραγματικά, 
ζω την απόλυτη ευτυχία».    

Με μάτια που λάμπουν, μιλά για την κόρη της και 
για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού. «Η Μελίτα εί-
ναι ίδια ο Ετεοκλής. Εχει τα δικά μου χείλη, αλλά έχει 
το βλέμμα και τα μάτια του Ετεοκλή. Μπορεί να φω-
νάζει ‘‘μπαμπά’’ και να τρέχει στην αγκαλιά του, όμως 
είναι κολλημένη σε εμένα. Θέλουμε να χαρίσουμε στη 
Μελίτα ένα αδελφάκι. Ηλικιακά δεν ξέρω αν θα προ-
λάβω, είμαι 40 χρόνων και θα ήθελα και ένα γιο. Ξέ-
ρεις, η είδηση της εγκυμοσύνης της Τζένης Μπαλα-
τσινού μού έδωσε μεγάλη ελπίδα, όπως πιστεύω και 
σε πολλές γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδί σε με-
γαλύτερη ηλικία».

Αισιόδοξη
Η Ελ. Χατζίδου μιλά με ενθουσιασμό στη Realnews για 
το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Δεν θα πας πιο πέρα», 
που μόλις κυκλοφόρησε από τη Spicy Music, σε μου-
σική του Τάκη Μπουγά και στίχους της Ελένης Γιαν-


