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Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ

Η 
επιστροφή της Αννας-Μαρίας Βέλλη 
από τον Αγιο Δομίνικο και το «Survivor» 
δεν έκανε χαρούμενους μόνο τους γο-

νείς της, που περίμεναν με ανυπομονησία να 
τη σφίξουν και πάλι στην αγκαλιά τους, αλλά 
και τον σύντροφό της, Ακη Σβολάκη, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας. 

 Οι δυο τους συνδέονται από το παρελθόν. 
Μετά τη συμμετοχή της Αννας-Μαρίας στο ρι-
άλιτι επιβίωσης, υπήρξε μια παραφιλολογία γύ-
ρω από τη σχέση τους, παρόλο που εκείνη έχει 
επιλέξει να κρατά μακριά από τα φώτα της δη-
μοσιότητας την προσωπική της ζωή. Μάλιστα, 
τα γενέθλιά της, πριν από λίγες ημέρες, στάθη-
καν αφορμή για εντονότερο σχολιασμό, αφού 
όλοι είδαμε την Αννα-Μαρία να τα γιορτάζει 
μόνο με την οικογένειά της. Εχει μάθει, όμως, 

να κρατά τα χαρτιά της κλειστά. 
 Την περασμένη εβδομάδα η Αννα-Μαρία και 

ο Ακης έκαναν μια όμορφη βόλτα στην Ακρό-
πολη. Τους αρέσει να κάνουν περιπάτους και 
να συζητούν, κάτι που τους είχε λείψει τους μή-
νες που η παρουσιάστρια και ηθοποιός ήταν 
στο «Survivor». Αυτή τη φορά, όμως, τo ζευγά-
ρι δεν ήταν μόνο του. Μαζί τους ήταν η μητέ-
ρα του Ακη. Οι τρεις τους περπάτησαν για αρ-
κετή ώρα και έμοιαζαν να έχουν πολύ καλή δι-
άθεση. Η γνωριμία της Αννας-Μαρίας με την 
οικογένεια του συντρόφου της έγινε αβίαστα 
και χωρίς συγκεκριμένο στόχο, σύμφωνα με 
τους καλά γνωρίζοντες. 

 Οπως προκύπτει, οι φήμες για γκρίζα σύννε-
φα στη σχέση τους δεν έχουν καμία υπόσταση. 
Η Αννα-Μαρία και ο Ακης γνωρίζονται πολλά 

Είναι μαζί!
Παρά τις φήμες για χωρισμό, η Αννα-Μαρία 
Βέλλη και ο Ακης Σβολάκης παραμένουν 

ερωτευμένοι μετά την επιστροφή της 
παρουσιάστριας από τον Αγιο Δομίνικο

Οι δυο τους γνωρίζονται από 
την εποχή που φοιτούσαν σε 
κολλέγιο της Θεσσαλονίκης, 
ενώ υπήρξαν ζευγάρι και 
παλαιότερα, μέχρι το 2014

χρόνια, από τότε που οι δυο τους φοιτούσαν 
στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσα-
λονίκη. Μετά την αποφοίτησή τους, πήγαν και 
οι δύο στην Αθήνα για να σπουδάσουν, εκεί-
νος στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πα-
νεπιστήμιο Πειραιώς και εκείνη σε σχολή υπο-
κριτικής, προκειμένου να κάνει το όνειρό της 
πραγματικότητα. 

 Η σχέση τους συνεχίστηκε και στην Αθήνα, 
ενώ ήταν ζευγάρι και παλαιότερα, για έξι ολό-
κληρα χρόνια, μέχρι το 2014, οπότε και απο-
φάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. 
Πάντα, όμως, έτρεφαν βαθιά εκτίμηση ο ένας 
για τον άλλον. Οι δρόμοι τους ξαναέσμιξαν 
και τo «Survivor» ήταν μια γερή δοκιμασία, 
που τους βοήθησε να καταλάβουν πόσο πο-
λύ αγαπιούνται. 


