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Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

E
να από τα πιο «in» ζευγάρια της Αθήνας 
αποτελούν ο Αγγελος Λάτσιος και η Γαία 
Μερκούρη. Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη 

και του Γιάννη Λάτσιου και η μικρότερη κόρη 
της Δωροθέας Μερκούρη, που απέκτησε από 
τον γάμο της με τον Ward Stegerhoek, γνω-
ρίζονται από παιδιά, καθώς βρίσκονταν πά-
ντα στον ίδιο κύκλο, στις ίδιες παρέες, στα ίδια 
πάρτι. Η σχέση τους, όμως, σταδιακά εξελίχθη-
κε και πλέον μοιράζονται ένα τρυφερό και νεα-
νικό ειδύλλιο. Οι πόζες τους μαρτυρούν τα συ-
ναισθήματα που τρέφει ο ένας για τον άλλο. Ο 
Αγγ. Λάτσιος δημοσιεύει συχνά στον προσωπι-
κό του λογαριασμό στο Instagram φωτογρα-
φίες, στις οποίες βρίσκεται αγκαλιά με τη Γαία.

Ο Αγγελος, που έχει δείξει ότι είναι αρκε-
τά εκλεκτικός, τελευταία έχει αλλάξει, έχει γί-
νει ένας αρρενωπός νεαρός άνδρας, πολύ γο-
ητευτικός, καθώς πλέον συνειδητά προσέχει 
την εικόνα του. Τελευταία, έχει μακρύνει τα 
μαλλιά του, υιοθετώντας ένα πιο εκκεντρικό 
rock στιλ, που του πάει πολύ. Από την άλλη, η 
ομορφιά της Γαίας δεν περνά απαρατήρητη, 
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τους. Εάν τα παιδιά δεν είναι το εξελιγμένο μας 
μοντέλο, κάτι έχει πάει λάθος».

Οπως είναι λογικό, ο Αγγελος και η Γαία έχουν 
ήδη διαμορφώσει τις προσωπικότητές τους και 
γνωρίζουν τι θέλουν. Σίγουρα οι γονείς τους 
τούς συμβουλεύουν ακόμη, αλλά φυσικά δεν 
μπορούν να τους επιβάλουν το οτιδήποτε. Και 
οι δύο βρίσκονται στο σημείο που θα πρέπει 
να κάνουν το μεγάλο άλμα της ζωής τους, κα-
θώς καλούνται πρώτα να αποφασίσουν τι θέ-
λουν να κάνουν στο μέλλον και να επιλέξουν 
το αντικείμενο των σπουδών τους, με βάση 
και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθή-
σουν. Παράλληλα με τις σπουδές και τα μα-
θήματα, από τη ζωή τους δεν μπορεί να λείπει 
και ο έρωτας. Αλλωστε, αυτό δείχνει δύο υγιείς 
νέους ανθρώπους που ισορροπούν ανακαλύ-
πτοντας όλες τις πτυχές τους, χωρίς να αρνού-
νται το συναίσθημα.

ενώ διαθέτει και μια έντονη προσωπικότητα.  
Ο συνδυασμός Ελλάδας-Ιταλίας-Ολλανδίας στο 
πρόσωπό της είναι εκρηκτικός. Η Δ. Μερκού-
ρη, η οποία έχει ακόμη μία κόρη, την 21χρονη 
Ηλέκτρα που ζει στο Αμστερνταμ, έχει δηλώ-
σει στο παρελθόν: «Και οι δύο κόρες μου προ-
σπαθούν να μη με δυσκολεύουν. Και μπράβο 
τους που ανέχονται τους γονείς που έχουν. Εί-
ναι καλύτερες από εμένα και από τον μπαμπά 
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