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Εγώ στο
παρελθόν ένιωσα
μια δράση και
είχα μια άμεση
αντίδραση. Τότε
είχα νιώσει ότι η
κοινωνία δεν ήταν
έτοιμη. Επιτέλους,
κάποιοι άνθρωποι
έβγαλαν τον
πόνο που ένιωθαν
μέσα τους

Α

ν και παιδί της πόλης, η Σοφία Παυλίδου τολμά να συμμετέχει στο αγροτικό ριάλιτι «Φάρμα», που κάνει πρεμιέρα στις 12 Μαρτίου στον ΑΝΤ1. Δηλώνει
πανέτοιμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της
φύσης και, λίγο πριν αρχίσουν τα γυρίσματα,
μιλά στη Realnews γι’ αυτή την απόφασή της.
«Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί, μετά από ένα
χρόνο με τον κορωνοϊό, θα μπορώ να είμαι
κάπου που να μη χρειάζεται να στείλω μήνυμα για να βγω έξω και να φοράω μάσκα,
αλλά και να κάνω μια ζωή που μέχρι τώρα δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία. Μου
αρέσει που θα έχω την ευκαιρία να
δώσω την ενέργειά μου στη φύση
και να πάρω από αυτήν». Αλλωστε,
έχει βιώματα στη φύση. «Αν εξαιρέσεις
τα πρώτα χρόνια
της ζωής μου, που
τα περνούσα στο
χωριό της νονάς
μου, στη Σκοτίνα
στα Σεβαστιανά,
δεν είχα χωριό.
Μετά ερχόμουν
από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές
στην Αθήνα, γιατί εδώ ήταν οι συγγενείς της μητέρας
μου, στο Φάληρο.
Από εκεί και πέρα,
όταν γνώρισα τον
ς,
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ται από τη Σκλίβανη Ιωαννίνων, γνώρισα ένα
υπέροχο παραδοσιακό χωριό,
με την πλατεία του, τα προβατάκια και τις κοτούλες του. Τώρα
μου δίνεται η ευκαιρία να δω τις
αντοχές μου και -από ό,τι έχω καταλάβει- θα εξαρτώμαι πολύ από
τη φύση. Στη “Φάρμα” ζεις σε πρωτόγονες συνθήκες, χωρίς ρεύμα και
με λιγοστό νερό, κι αυτό είναι ένα
στοίχημα για εμένα, γιατί, όσο και
να θέλω να μένω πιστή στην οικολογική μου συνείδηση, κάποια βρύση
Το εσωτερ
θα είναι ανοιχτή, κάποιο φως θα μέικό της «Φ
άρμας»
νει ανοιχτό και θα σπαταλάω ενέργεια.
Αυτό που οπωσδήποτε θα πάρω μαζί

«Οι γιοι μου
μού είπαν να
είμαι ο εαυτός μου»
Η Σοφία Παυλίδου δηλώνει ενθουσιασμένη
για τη συμμετοχή της στη «Φάρμα», όπου
μπαίνει με την έγκριση των δίδυμων παιδιών
της, ενώ αναφέρεται και στις συνεργασίες της
με συναδέλφους που κατηγορούνται
για ανάρμοστες συμπεριφορές

μου είναι τα λάστιχα για τις ασκήσεις που κάνω για το γόνατό μου και ένα μικρό φυλακτό
που δεν θα το αποκαλύψω ακόμα». Οσο για
την υπόλοιπη παρέα εντός παιχνιδιού; «Από
τους συμμετέχοντες γνωρίζω τον Μιχάλη Ιατρόπουλο, τον Θανάση Βισκαδουράκη, τον
Θανάση Πάτρα, την Ειρήνη Κολιδά. Μου είναι όλοι πολύ συμπαθείς και έχουν αίσθηση
του χιούμορ. Αυτό μου αρέσει, γιατί μπορεί
να πρέπει να καλλιεργήσουμε και να παίξουμε, αλλά θέλουμε να περάσουμε και ωραία».
Η ηθοποιός αποκαλύπτει ποια συμβουλή
τής έδωσαν οι δύο γιοι της, καρποί του γάμου της τον παρουσιαστή Χρ. Φερεντίνο.
«Αρχικά ο Χρήστος με ενθάρρυνε γι’ αυτό το βήμα και με διαβεβαίωσε ότι θα είναι εκεί για τα παιδιά 100%. Οι γιοι μου
έχουν μεγαλώσει αρκετά, είναι πλέον
στην Γ’ Λυκείου, αρκετά αυτόνομοι
και ανεξάρτητοι. Λόγω της πανδημίας, όλες οι ασχολίες τους είναι εντός
σπιτιού. Ολους αυτούς τους μήνες
έχουν μπει σε ένα ρυθμό και, επειδή το διάβασμά τους είναι πολύωρο, δεν έχουμε χρόνο για κοινές
δραστηριότητες. Η απουσία μου
δεν θα είναι και τόσο τρομερή γι’
αυτούς. Στην αρχή ήταν λίγο επιφυλακτικοί, γιατί είναι ένα ριάλιτι
και εμείς ως οικογένεια δεν εκτιθέμεθα. Οταν τους εξήγησα, όμως,
πως δεν έχει σχέση με άλλα παιχνίδια επιβίωσης, όπου ο κόσμος
λιμοκτονεί και φτάνει στα όριά του,
τους άρεσε πολύ η ιδέα. Η συμβουλή που μου έδωσαν ήταν να
είμαι ο εαυτός μου».

Περί φημών
Η Σ. Παυλίδου δεν θα μπορούσε
να μη σχολιάσει το τσουνάμι των
καταγγελιών που έχει συγκλονίσει
τον χώρο του θεάτρου. «Είναι μια
κατάσταση που δεν θα συνέβαινε
αν τα θέατρα ήταν ανοιχτά. Κανείς
δεν θα μπορούσε να μιλήσει, και αυτό να είχε αντίκτυπο στους συναδέλφους του, και να κατέβαινε έτσι μια παράσταση. Εγώ στο παρελθόν ένιωσα μια
δράση και είχα μια άμεση αντίδραση. Τότε
είχα νιώσει ότι η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη.
Επιτέλους, κάποιοι άνθρωποι έβγαλαν τον
πόνο που ένιωθαν μέσα τους. Δεν πήγαινε
το μυαλό μου σε τόσους συναδέλφους και,
στην περίπτωση του πρώην διευθυντή του
Εθνικού Θεάτρου, δεν πήγαινε το μυαλό μου
καθόλου στο ότι θα βρεθούμε μπροστά σε
τόσες αποκαλύψεις! Είναι σοκαριστικό, είναι
στενάχωρος όλος αυτός ο πόνος όλων αυτών των ανθρώπων. Και ακόμα πιο σοκαριστικό είναι το ότι έχει συμβεί σε παιδιά. Πλέον η Δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει δραστικό ρόλο. Εχω συνεργαστεί αρμονικά με τον
Πέτρο Φιλιππίδη, τον Κώστα Σπυρόπουλο
και τον Γιώργο Κιμούλη. Ημουν τυχερή γιατί
δεν είδα τις συμπεριφορές αυτές που καταγγέλλουν οι συνάδελφοί μου. Εζησα από κοντά την Ευδοκία Ρουμελιώτη, η οποία πραγματικά υπέφερε στην παράσταση με τον Γ.
Κιμούλη, από την οποία και παραιτήθηκε.
Παίζαμε μαζί στη σειρά “Θα βρεις τον δάσκαλό σου”. Τότε είχε μιλήσει, αλλά κανείς δεν την είχε υποστηρίξει. Οι φήμες στον χώρο είναι πολλές και δεν
μπορείς να στηριχθείς μόνο σε
αυτές. Και να έχεις ακούσει κάτι, αν ο ίδιος που το έχει υποστεί
δεν βγει να μιλήσει, δεν μπορείς
να μιλήσεις».

ΕΥΔΟΚΙΑ
«Εζησα από
κοντά την
Ευδοκία
Ρουμελιώτη,
η οποία πραγματικά υπέφερε στην
παράσταση
με τον Γ.
Κιμούλη, από
την οποία και
παραιτήθηκε.
Παίζαμε μαζί
στη σειρά
“Θα βρεις
τον δάσκαλό
σου”. Τότε
είχε μιλήσει,
αλλά κανείς
δεν την είχε
υποστηρίξει»

