
Ε
δώ και μήνες κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το αν 
ο πολυσχιδής Γιώργος Παπαγεωργίου και η όμορφη, 
ταλαντούχα ηθοποιός Δανάη Μιχαλάκη θα παντρευ-

τούν, πότε και πού. Θα ντυθεί τελικά νύφη η Δρόσω των σα-
ρωτικότατων «Αγριων μελισσών» ή είναι «ράδιο αρβύλα»; 
Ακούστηκε έντονα πως ο γάμος θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. 
Ισχύει αυτό ή όχι; Κι αν ναι, το μυστήριο θα γίνει στην Αθήνα, 
στην Κίμωλο, που αγαπά πολύ το ζευγάρι, ή στη Σύρο; Σύμ-
φωνα με ασφαλείς πηγές μας, το λαμπερό ζευγάρι θα ανέβει 
τα σκαλιά της εκκλησίας στην υπέροχη Σύρο, από όπου κα-
τάγεται και μεγάλωσε η ηθοποιός, και μάλιστα ο γάμος θα γί-
νει την ημέρα των γενεθλίων της Δανάης, στις 7 Αυγούστου.

Η Δανάη και ο Γιώργος τρέχουν ο καθένας ξεχωριστά τον 
δικό τους «μαραθώνιο», αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζουν τον 
γάμο τους, που θα είναι λιτός και θα πρωταγωνιστεί η μου-
σική, αφού εκείνος ασχολείται δημιουργικά με αυτήν -έχει 
το συγκρότημα Polkar- και εκείνη έχει ξεχωρίσει στο τραγού-
δι, κυρίως σε κομμάτια που απολαύσαμε στη σειρά «Αγριες 
μέλισσες» και πιο συγκεκριμένα στις σκηνές της Τρούμπας. 

Οι δυο τους τηρούσαν σιγήν ιχθύος για το πότε θα ανέ-
βουν τα σκαλιά της εκκλησίας, χωρίς να έχουν κρύψει πως 
θα προχωρήσουν σε γάμο. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης είχε 
πει σε συνέντευξή του: «Είχα τον φόβο της δέσμευσης, αλ-
λά είχα πολλές αποτυχίες. Προσπαθούσα να δεσμευτώ και 
δεν γινόταν τίποτα. Πιστεύω στον γάμο και με τη Δανάη είναι 

κάτι που το έχουμε συζητήσει, το σκεφτόμαστε πολύ. Τώρα 
το πότε, το πού και το τι δεν το ξέρουμε και νομίζω ότι αφο-
ρά εμάς τους δύο πιο πολύ. 

Ηταν πολύ ωραίο αυτό που έγινε, δηλαδή εγώ γνώρισα τη 
Δανάη σε μια φάση της ζωής της που δεν είχε δουλειά όσον 
αφορά την τηλεόραση και το θέατρο, δούλευε ως σερβιτό-
ρα, και ξαφνικά τους πρώτους μήνες της σχέσης μας ήρθε 
το κάστινγκ για τις ‘‘Αγριες μέλισσες’’ και μετά όλα τα άλλα. 
Είναι πραγματικά σαν μια παραμυθένια ιστορία αυτό που 
έχει συμβεί, γιατί τη γνωρίζω και πριν από την επιτυχία της 
σειράς. Είναι ένα κορίτσι που της άξιζε να συμβεί όλο αυτό 
και δεν έχει αλλάξει καθόλου».

Οσο για εκείνη; Οταν έγινε γνωστή η είδηση του γάμου 
και τη ρώτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή 
του «θα έχουμε γάμους το καλοκαιράκι, ε;», εκείνη του απά-
ντησε χαμογελώντας: «Τι γάμους θα έχουμε; Γάμοι θα γίνουν 
πολλοί τον καλοκαίρι. Θα βρούμε ένα γάμο να πάμε μαζί. 
Οταν με το καλό παντρευτώ, να έρθεις και θα τους καλέσω 
όλους από τις ‘‘Μέλισσες’’». Για την ώρα, πάντως, η Δ. Μι-
χαλάκη κάνει εντατικά γυρίσματα για τις «Αγριες μέλισσες» 
του ΑΝΤ1, που πήραν «πράσινο φως» και για του χρόνου, 
ενώ ο Γ. Παπαγεωργίου ξεχωρίζει  στην ολοκαίνουργια σει-
ρά της Μυρτώς Κοντοβά «Σχεδόν ενήλικες» του Mega, πλάι 
στους Γιάννη Στάνκογλου, Μάκη Παπαδημητρίου και Θε-
οδώρα Τζήμου.

«Ετοιμάζουμε γάμο και βάφτιση τον 
Ιούνιο σε κλειστό κύκλο», αποκαλύπτει 
στην «R» η λαμπερή Ελ. Χατζίδου, που 
βιώνει τον απόλυτο έρωτα στο πλευρό 
του συντρόφου της Ετ. Παύλου

Γυρίσατεεε;

ΔΕΝ ΞΕΡΩ για εσάς, αλλά εγώ 
πολύ το χάρηκα που γύρισε ο 
Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό» - 
αν και θα προτιμούσα τρέιλερ με 
το θρυλικό, λατρεμένο «Γυρίσα-
τεεε;» από την έξοχη ταινία «Δε-
σποινίς διευθυντής» με τη φωνή 
της Τζένης Καρέζη. Ναι, γύρισε-
εε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρω-
ινό», που είχε φτιάξει με τη Φαίη 
με πολλή αγάπη, και έφερε μαζί 
του το «γουσταριλίκι» του να ξα-
ναμπεί στο... γήπεδο όπου έχει 
κερδίσει τόσες νίκες μαζί της. 
Η Φαίη στο διάστημα αυτό έδω-
σε μάχες και τις κέρδισε και με 
την επάνοδο του Γιώργου μοιά-
ζει να πήρε μια μεγάλη ανάσα - 
είναι τόσο ωραίο να μοιράζεσαι 
και ειδικά με ανθρώπους πολύ-
τιμους για τον χώρο. Στην «πρε-
μιέρα» τους ήταν αμήχανοι, αλ-
λά χρειάστηκαν ελάχιστο χρό-
νο για να λυθούν και να απο-
λαύσουν το τηλεοπτικό «ξανα-
σμίξιμό» τους. Μου είχε λείψει ο 
«άτακτος» Γιώργος από τον αέ-
ρα του «Πρωινού», το ομολογώ. 
Μου είχε λείψει αυτή η αίσθη-
ση του «σκανδαλιάρη», που δεν 
χαρίζεται πουθενά και λέει τα 
πράγματα με το όνομά τους, κά-
νοντας κάποιες φορές και «φά-
ουλ», όπως όλοι μας. Είναι ση-
μαντικό το να καυτηριάζει κανείς 
τα κακώς κείμενα, σε μια τηλεό-
ραση που «χαϊδεύει» πρόσωπα 
και καταστάσεις. Είναι σημαντι-
κό το να σχολιάζει κανείς χωρίς 
να... κανιβαλίζει, όπως γίνεται σε 
διάφορα πάνελ. Είναι σημαντι-
κό το να μην «πλασάρει» κάτι άλ-
λο από αυτό που είναι - αυτό κι 
αν «παίζει» συνεχώς! Ο Γιώργος 
γύρισε και ανανέωσε-απογείωσε 
και τη Φαίη. Κι έτσι μας προσφέ-
ρουν ένα νοστιμότατο και... πιπε-
ράτο «Πρωινό», που το απολαμ-
βάνουμε καθημερινά!

v.bouziotis@realnews.gr

του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

η άποψη

 ΣΕΛ. 4

www.real.gr

Real ne
w

s life


ΣΕ

Λ.
 8

-9Διπλό μυστήριο 
για Ελένη -

Ετεοκλή

Ο ηθοποιός, 
σκηνοθέτης 

και μουσικός 
Γιώργος 

Παπαγεωργίου 
θα παντρευτεί 
τη σύντροφό 

του Δανάη 
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στις «Αγριες 
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«ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΎΩ ΌΤΙ ΎΠΆΡΧΕΙ 
ΙΔΆΝΙΚΌΣ ΆΝΔΡΆΣ»
Η Ελλη Κοκκίνου, που επιστρέφει δισκογραφικά, 
απλοποιεί τις προσωπικές σχέσεις και δεν 
αγχώνεται για το γεγονός ότι είναι μόνη

Γάμος 
στη Σύρο, στα 
γενέθλιά της 
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