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ΡΕΠΟΡΤΑΖΚοιτάζουν μπροστά
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Eνα μωρό 
θα ολοκλήρωνε 

την ευτυχία τους
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Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Ο
ταν μιλά κανείς για μια σχέση «δεμένη», 
όπως αυτή της Κατερίνας Καινούργιου 
και του Φίλιππου Τσαγκρίδη, δεν θα 

μπορούσε να μη μιλήσει και για όνειρα. Ονει-
ρα που αφορούν δύο ανθρώπους ερωτευμέ-
νους, ώριμους και κατασταλαγμένους. Η σχέ-
ση της Κ. Καινούργιου με τον γόνο της εφοπλι-
στικής οικογένειας του Περικλή Παναγόπου-
λου πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο κι εκεί-
νο που θα επισφράγιζε την αγάπη τους, μετά 
από ένα γάμο, σίγουρα θα ήταν ένα μωρό. Κά-
τι που έχουν ήδη συζητήσει οι δυο τους και εί-
ναι στα πλάνα τους. Μπορεί αυτό να μη συμ-
βεί στο άμεσο μέλλον, σίγουρα ωστόσο είναι 
κάτι που θέλουν πολύ. Η Κατερίνα και ο Φίλιπ-
πος συγκατοικούν στο νέο τους σπίτι, ασχολού-
νται με τη διακόσμησή του και απολαμβάνουν 
μοναδικές στιγμές. 

Κι επειδή και οι δύο είναι φιλόζωοι, μόλις υι-
οθέτησαν ένα Μπόστον Τεριέ, το οποίο ο Φ. 
Τσαγκρίδης έκανε δώρο στην παρουσιάστρια 
του πρωινού μαγκαζίνο του Open «Ευτυχείτε». 
Κάπως έτσι μεγάλωσε η «οικογένεια», με την Κ. 
Καινούργιου να είναι πολύ ενθουσιασμένη. Η 
ίδια έχει ήδη φτιάξει προφίλ του τετράποδου 
φίλου της στο Instagram, με το όνομα Kiton, 
και συχνά-πυκνά φροντίζει να αναρτά χιουμο-
ριστικά βίντεο, αλλά και φωτογραφίες.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου δύο 
χρόνια και, όπως φαίνεται, θα μιλάμε αρκετά 
χρόνια για τους δυο τους. Ο Φίλιππος-Αλέξαν-
δρος είναι γιος του Στέφανου Τσαγκρίδη και 
της Ειρήνης Παναγοπούλου και εγγονός του 
Περικλή Παναγόπουλου, του θεμελιωτή της 
σύγχρονης ελληνικής ακτοπλοΐας. Ο 31χρο-
νος, ο οποίος ακολουθεί την παράδοση της οι-
κογένειας, καθώς ασχολείται με τα ναυτιλια-
κά, σπούδασε στην Καλιφόρνια και αγαπά τη 
σύγχρονη τέχνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου 
και ο Φίλιππος 

Τσαγκρίδης αποτελούν 
ένα από τα πιο όμορφα 
ζευγάρια της σόουμπιζ 

και κάνουν σχέδια 
για το μέλλον 

Οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια πολύ όμορ-
φη σχέση και η αλήθεια είναι ότι η καραντίνα 
έχει λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά ως προς αυ-
τό. Εχουν αποφασίσει να κρατήσουν χαμηλά 
τους τόνους, για να προστατεύσουν, όσο μπο-
ρούν, την προσωπική ζωή τους, χωρίς ωστόσο 
να κρύβουν τον έρωτά τους. 

Εχουν αποφασίσει να κρατήσουν 
χαμηλούς τόνους, για να 
προστατεύσουν την προσωπική 
ζωή τους, χωρίς ωστόσο να 
κρύβουν τον έρωτά τους


