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Μ
ε μεγάλη έκπληξη, η Βίκυ Κάβου-
ρα ενημερώθηκε για όλα όσα γρά-
φονται για την ίδια και για τον πρώ-

ην σύντροφό της, τον τραγουδιστή Νίκο Οι-
κονομόπουλο. Μάλιστα, βρέθηκε σε μεγάλη 
αμηχανία και αρκετά ενοχλημένη απάντησε 
στη Realnews. «Δεν ισχύει η επανασύνδε-
ση. Δεν συνηθίζω να επιστρέφω σε κάτι πα-
λιό», λέει για τη σχέση της με τον τραγου-
διστή, που διήρκεσε ενάμιση χρόνο και 
έληξε το 2015. Από τότε η εντυπωσια-
κή ηθοποιός προχώρησε στη ζωή της 
και, μάλιστα, είχε κάνει σχέση με τον 
πολιτικό μηχανικό Γιώργο Βίγγο, η 
οποία, όμως, δεν άντεξε στον χρό-
νο και τελείωσε πέρυσι. «Ολα γί-
νονται για κάποιο λόγο. Και οι 
χωρισμοί υπάρχουν. Αν ήταν 
όλα καλά, δεν θα υπήρχαν χω-
ρισμοί. Αν δεν πάει καλά κάτι, 
το σωστό είναι να προχωράς 
στον χωρισμό και όχι σε συμ-
βιβασμούς και καταπίεση. Οταν 
μένεις σε μια σχέση μόνο για τον κόσμο, τότε 
ζεις ένα ψέμα. Ζεις τη ζωή μιας άλλης. Εμένα 
αυτά (σ.σ.: οι χωρισμοί) δεν με ρίχνουν. Με 
απασχολεί περισσότερο ό,τι έχει να κάνει με 
την υγεία. Ο μπαμπάς μου πρόσφατα αντιμε-
τώπισε ένα θέμα, αλλά τώρα είναι όλα καλά. 
Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να με ρίξει». 

Φυσικά, δεν αρνείται πως ο έρωτας παί-
ζει μεγάλο ρόλο στη ζωή και στην ισορροπία 
της: «Οταν είμαι ερωτευμένη και είμαι καλά, 
πετάω. Τα κάνω όλα πολύ πιο εύκολα και πο-
λύ πιο όμορφα. Λειτουργώ πιο καλά όταν εί-
μαι ερωτευμένη». 

«Ο έρωτας πρέπει να είναι 
απόλαυση και όχι τιμωρία»
Η Β. Κάβουρα δεν θα μπορούσε να μην τοπο-
θετηθεί πάνω στο σοβαρό θέμα με τις καταγ-
γελίες ανδρών και γυναικών για λεκτική, σω-
ματική βία, αλλά και σεξουαλική κακοποίηση, 
που ξέσπασε στον χώρο του θεάτρου: «Με 
πολλή στενοχώρια το παρακολουθώ. Εγώ δεν 
έχω υποστεί κάποια παρενόχληση, αλλά θέλω 
να σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές. Θέ-
λω έναν άλλον κόσμο που ο έρωτας θα είναι 
απόλαυση. Οχι με βία -ακόμη και έμμεση βία- 
ή με εκβιασμό. Ο έρωτας πρέπει να είναι από-
λαυση και όχι τιμωρία. Λεκτική επίθεση όλοι 
μας έχουμε υποστεί». 
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Της νικης κωτςου

«Δεν ισχύει 
η επανασύνδεση 

με τον Νίκο»
Αίσθηση προκάλεσε 

πρόσφατο δημοσίευμα 
που αναφερόταν στην 

επανασύνδεση της 
Βίκυς Κάβουρα 

με τον τραγουδιστή 
Ν. Οικονομόπουλο. 

Η λαμπερή ηθοποιός 
το διαψεύδει, 

απαντά στο αν έχει 
δεχθεί σεξουαλική 
παρενόχληση και 

μιλά για το νέο 
εγχείρημά της  

Η ηθοποιός, βέβαια, διαχωρίζει ένα 
δυσάρεστο περιστατικό τσακωμού από 
τα πολύ σοβαρά γεγονότα που καθη-
μερινά καταγγέλλονται: «Σε όλους μας 

έχει συμβεί να ανταλλάξουμε βρισιές, 
ακόμη και με τον αδελφό μας μπο-
ρεί να συμβεί. Αν δεχόμουν σεξου-
αλική παρενόχληση, θα έφευγα. 
Μπορεί, βέβαια, να αντιδρού-
σα ακόμη πιο έντονα, γιατί είμαι 
εκρηκτικός χαρακτήρας. Σίγουρα 
θα υπήρχε αντίδραση. Δεν αντέ-

χω τη βία, δεν μπορώ να συμμε-
τέχω ούτε σε τσακωμό. Φεύγω απλά».

Η Βίκυ και τα μαγιό της
Η δεύτερη καραντίνα βρήκε τη Βίκυ 
σε δημιουργική περίοδο και έτσι απο-
φάσισε να κάνει πραγματικότητα μια 
ιδέα που σκεφτόταν εδώ και χρόνια. 
«Κάνω περισσότερο γυμναστική. Ξυ-

πνάω το πρωί, πηγαίνω για γυμναστι-
κή, μετά παίρνω ένα ωραίο πρωινό και έχω 

βρει ένα καινούργιο ‘‘παιχνίδι’’ που μου αρέ-
σει πολύ. Σχεδιάζω μαγιό και, επειδή η γιαγιά 
μου ήταν μοδίστρα, μου φαίνεται πολύ οικείο 
όλο αυτό. Ηθελα να ασχοληθώ εδώ και πολ-
λά χρόνια, ειδικά με τον σχεδιασμό μαγιό και 
εσωρούχων. Δεν το έκανα γιατί δεν υπήρχε 
χρόνος. Απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο από 
ό,τι περίμενα. Εχω φτάσει σε σημείο να δου-
λεύω full time». 

Φυσικά, με τις τέλειες αναλογίες που έχει, 
δεν αποτελεί έκπληξη ότι θα αναλάβει η ίδια 
χρέη… μοντέλου. «Θα κάνω και εγώ το μο-
ντέλο, αλλά δεν θα είμαι μόνο εγώ. Θα ποζά-
ρουν διάφορες γυναίκες, φίλες και μη από το 
Instagram. Τα σχέδια δεν θα είναι φτιαγμένα 
μόνο πάνω στον δικό μου σωματότυπο, ούτε 
σύμφωνα μόνο με το δικό μου γούστο. Θα δι-
αφέρουν πολύ μεταξύ τους, για να τα απολαύ-
σουν όλες οι γυναίκες».


