
Περί αντιγραφής 
και άλλων 
δαιμονίων...

ΡΊΧΝΟΥΜΕ τη «βόμβα» εδώ, στο 
πρωτοσέλιδο της Real Life, πως η 
Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο 
Μποτία αγόρασαν σπίτι στη Βου-
λιαγμένη για να στεγάσουν τον 
έρωτά τους και να προχωρήσουν 
τη σχέση τους. Κάποιοι, εκπομπές 
και sites, «δανείζονται» την είδη-
ση. Αλλοι παραθέτουν την πηγή 
(προς τιμή τους!) και άλλοι... όχι 
(ντροπή τους!). Εκεί που «τρέχει» 
λοιπόν το αποκλειστικό μας, βλέ-
πουμε εξώφυλλο lifestyle εντύπου 
να «πουλάει» τη... μεγάλη αποκά-
λυψη πως το ζευγάρι αγόρασε σπί-
τι - μία εβδομάδα μετά από εμάς! 
Πάρτε την είδηση, βρε παιδιά, 
βάλτε και την πηγή, «σβήστε» την 
και με ένα παπαρατσικό φωτογρα-
φικό για το γενικό... ξεκάρφωμα 
«έχουμε και φωτογραφίες εμείς!», 
αλλά μη μας τρελαίνετε διαφημί-
ζοντας -και από το site σας- το «Η 
μεγάλη αποκάλυψη του περιοδι-
κού για το ζευγάρι!» και μάλιστα 
βάζοντας και την ίδια φωτογραφία 
της Φουρέιρα από το πρωτοσέλι-
δό μας! Εκτίθεστε! Ή μάλλον εκτε-
θήκατε! Κι όταν πήρα να γκρινιά-
ξω, η απάντηση ποια ήταν; Πως εί-
χαν παπαράτσι θέμα -τι σας έλεγα- 
και... σάλτσα! Ποιος ήταν ο τίτλος; 
«Αγόρασαν μαζί σπίτι!». Και ποιος 
ήταν ο δικός μας, μία εβδομάδα 
πριν; «Αγόρασαν σπίτι στη Βάρκι-
ζα»! Τι απάντηση άλλη να δώσεις; 
Μπλοκάρεις κι έξω από την πόρ-
τα! Αλλωστε, και ο χώρος ξέρει και 
ο κόσμος! Κι αυτό είναι μόνο ένα 
δείγμα της... πεντάτομης που θα 
γράψω όταν θα έχω χρόνο «Πε-
ρί αντιγραφής και άλλων δαιμονί-
ων», γιατί παράγινε το κακό... Αμα 
βάζω μέσα και θεατρικά αποκλει-
στικά και Απαγορευμένες Ατζέ-
ντες, δεν θα με σταματούν...
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«Θέλω 

ομαδικότητα, 
όχι κόμπλεξ και 

σταριλίκια!»

Η Αθηνά 
Οικονομάκου 

μιλά στην «R» 
λίγες ημέρες πριν 
φέρει στον κόσμο 
το δεύτερο παιδί 

της και στα λόγια 
της αποτυπώνεται 

η λαχτάρα με 
την οποία η ίδια 
και οι… άνδρες 
της περιμένουν 
να μεγαλώσει η 
οικογένειά τους 

Η Μυρτώ Αλικάκη, με αφορμή τη σειρά 
«Σιωπηλός δρόμος», μιλά για τη χαρά που 
νιώθει συμμετέχοντας σε ένα team όπου 
κυριαρχεί η σύμπνοια, ενώ παίρνει θέση και 
για τις καταγγελίες που υπάρχουν στον χώρο

Ο ηθοποιός Θανάσης 
Πατριαρχέας και 
η σύντροφός του 
Βίβιαν Δράκου 
απέκτησαν την πρώτη 
τους κόρη πριν από 
ενάμιση χρόνο  
και μέσα στον Μάιο 
θα υποδεχθούν  
τη δεύτερη

Ο ΠΕΛΑΡΓΟΣ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΞΑΝΑ

«Π
εριμένω με υπομονή να έρθει η κόρη μας, 
για να ολοκληρώσει την ευτυχία μας», δηλώ-
νει στη Realnews η Αθηνά Οικονομάκου, η 

οποία σε λίγες ημέρες αναμένεται να φέρει στον κόσμο το 
δεύτερο παιδί της. Τρία χρόνια μετά τη γέννηση του γιου 
της Μάξιμου, η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς 
του Alpha «Ελα στη θέση μου» και ο σύζυγός της Φίλιπ-
πος Μιχόπουλος είναι έτοιμοι να ζήσουν μια από τις πιο 
σημαντικές στιγμές της κοινής πορείας τους. Παντρεύτη-
καν το 2017 και έκτοτε ζουν ευτυχισμένοι σε ένα υπέρο-
χο σπίτι, όπου παίρνουν σάρκα και οστά όλα τα όνειρά 
τους. Αν και γνώριζαν εδώ και αρκετό καιρό το φύλο του 
δεύτερου παιδιού τους, επέλεξαν να αργήσουν να το δη-
μοσιοποιήσουν. «Δεν έχουμε ανακοινώσει το φύλο του 
παιδιού, αλλά το ξέρουμε. Θα δούμε πώς θα το ανακοι-
νώσουμε. Δεν είμαι καλή στις ανακοινώσεις. Εχω άγχος 
ότι εκτίθεμαι λίγο παραπάνω από όσο αντέχω», είχε γρά-
ψει η ηθοποιός στα social media. Στις αρχές Απριλίου, πά-
λι μέσω του προσωπικού λογαριασμού της, η Αθ. Οικο-
νομάκου, διανύοντας πλέον τον όγδοο μήνα της εγκυμο-
σύνης της και κρατώντας μερικά λιλιπούτεια φορεματά-
κια, έγραψε γεμάτη χαρά: «Είναι κορίτσι». 

Η ευτυχής μητέρα μέχρι πρόσφατα εργαζόταν δίνο-
ντας κανονικά το «παρών» στα γυρίσματα της τηλεοπτι-
κής σειράς, ενώ δεν σταμάτησε να ασχολείται και με τις 
εταιρείες που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. 
Είναι γνωστό ότι σχεδιάζει κοσμήματα, ενώ -μαζί με τη 
Μαίρη Συνατσάκη- έχει δημιουργήσει μια επιτυχημένη 
σειρά ρούχων.

Οι προετοιμασίες
Το δωμάτιο του δεύτερου παιδιού είναι ήδη έτοιμο, με κυ-
ρίαρχες τις ροζ και παστέλ αποχρώσεις, ενώ η Αθηνά και ο 
Φίλιππος έχουν προετοιμάσει και τον τρίχρονο Μάξιμο για 
τον ερχομό της μικρής αδελφής του. Στο παρελθόν, η δη-
μοφιλής ηθοποιός είχε εκδηλώσει την επιθυμία της να απο-
κτήσει και μια κόρη και να που η ζωή τής έκανε το καλύτερο 
δώρο. Η ίδια πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς γνωρίζει ότι 
σε λίγα χρόνια θα έχει τη χαρά να μοιράζεται τις στιλιστι-
κές ανησυχίες της και τις δημιουργίες της με την κόρη της. 

Οσο για τα κιλά της εγκυμοσύνης; Είναι το τελευταίο 
πράγμα που την απασχολεί, καθώς η ευτυχία για την υπέ-
ροχη οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον άνδρα της 
ζωής της υπερβαίνει κάθε μικρή, ματαιόδοξη ανησυχία. 
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Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

«Η κόρη μας 
θα ολοκληρώσει
την ευτυχία μας»


