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Εξι μήνες απόλυτης ευτυχίας
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Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Σ
ε τρεις μήνες η Αθηνά Οικονομάκου θα 
κρατά αγκαλιά τον δεύτερο καρπό του 
έρωτά της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο. 

Θα χαρίσει ένα αδελφάκι στον 5χρονο γιο της, 
Μάξιμο, και, παρόλο που η ίδια και ο σύζυγός 
της γνωρίζουν το φύλο του μωρού, δεν επιθυ-
μούν να το κοινοποιήσουν ακόμη. 

Μια από τις 
ομορφότερες 

περιόδους της ζωής της 
βιώνει η λαμπερή 

Αθηνά Οικονομάκου, η 
οποία διανύει
τον έκτο μήνα 
της δεύτερης 

εγκυμοσύνης της 

Το ευχάριστο νέο κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυ-
στικό για πέντε ολόκληρους μήνες και, όταν ένιωσε έτοι-
μη, η Αθηνά το ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό 
της λογαριασμό στο Instagram. «Η ευτυχία και η κοι-
λιά μου δεν κρύβονται πια», έγραψε πριν από ένα μή-
να, κρατώντας αγκαλιά τον μοναχογιό της και σχημα-
τίζοντας με τα δάχτυλά της τον αριθμό «2». 

 Η ηθοποιός είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυ-
μία της να αποκτήσει ένα κοριτσάκι, αλλά ακόμη δεν 
αποκαλύπτει αν αυτό θα πραγματοποιηθεί. Προς το 
παρόν, συνεχίζει κανονικά τα γυρίσματα για το σίρι-
αλ «Ελα στη θέση μου», ενώ φωτογραφίζεται προκει-
μένου να λανσάρει και ως εγκυμονούσα τα προϊόντα 
που προωθεί μέσω των social media. 

 Η Αθηνά δεν κρύβει ούτε στιγμή τον έρωτά της για 
τον σύζυγό της και όπως η ίδια λέει: «Δεν σταματάμε 
ποτέ και πουθενά τη δημιουργία, ειδικά όταν πρόκει-
ται για την αγάπη και τον έρωτα!». Σε λίγες ημέρες συ-
μπληρώνει τα 35 χρόνια της και αισθάνεται πιο πλή-
ρης από ποτέ. Η όμορφη ηθοποιός βιώνει την ευτυ-

χία, καθώς έχει βρει τον άνδρα της ζωής της και έχει ήδη γίνει μητέρα, 
ενώ καμαρώνει για την επιτυχημένη πορεία της ως ηθοποιός, αλλά και 
ως επιχειρηματίας. 

Προστατεύει όσο μπορεί την προσωπική ζωή και την οικογένειά της, 
δημοσιεύοντας μόνο ό,τι εκείνη επιθυμεί. Ωστόσο, φαίνεται να μοιράζει 
αποτελεσματικά τον χρόνο της, ώστε να αντεπεξέρχεται τόσο στις επαγ-
γελματικές της υποχρεώσεις όσο και στους ρόλους της ως συντρόφου 
και ως μητέρας. Ειδικά τώρα που περιμένει το δεύτερο παιδί της, φρο-
ντίζει να ξεκουράζεται περισσότερο και να αφιερώνει ακόμη περισσό-
τερο χρόνο στον μικρό Μάξιμο.


