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Η
λιο, θάλασσα και ξένοιαστες στιγμές θα 
περιλαμβάνει το καλοκαίρι που έρχεται 
για τη Φαίη Σκορδά. Σε λίγες ημέρες η 

αγαπημένη παρουσιάστρια θα ετοιμάσει τις βα-
λίτσες της για τον αγαπημένο της προορισμό, τη 
Χαλκιδική. Εκεί που αισθάνεται σαν το σπίτι της. 
Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Φαίη μαζί 
με τους δύο γιους της, τον 10χρονο Γιάννη και 
τον 7χρονο Δημήτρη, θα απολαύσει τις ομορ-
φιές του «πρώτου ποδιού».  

Περίπου έξι μήνες μετά τον χωρισμό της από 
τον digital manager Νίκο Ηλιόπουλο, η εντυ-
πωσιακή παρουσιάστρια έκλεισε τους λογαρια-
σμούς με τον πρώην σύντροφό της, μετά και το 
unfollow στα social media, και συνεχίζει τη ζωή 
της με τους καλύτερους οιωνούς. Η Φ. Σκορδά 
έχει επιλέξει να διαχειρίζεται διακριτικά και με με-
γάλη προσοχή τα θέματα που αφορούν την προ-
σωπική της ζωή, γιατί δεν θέλει να επηρεάζεται η 
οικογενειακή της ισορροπία, που για εκείνη είναι 
σημαντικότερη όλων. Προτεραιότητά της πάντα 
ήταν και παραμένουν οι γιοι της. Είναι αφοσιω-
μένη στην ανατροφή τους και το απολαμβάνει.  
Μετά τις 15 Ιουλίου, που ολοκληρώνεται η με-
τάδοση του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1 για τη φετι-
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Ελεύθερη 
και ωραία
Η λαμπερή 
παρουσιάστρια 
Φαίη Σκορδά 
ετοιμάζει βαλίτσες 
για τις καλοκαιρινές 
διακοπές της παρέα 
με τους γιους της

νή τηλεοπτική σεζόν, θα ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές της. 
Μέλημά της είναι να είναι χαρούμενες και ξένοιαστες για να γεμί-
σουν για μία ακόμη χρονιά με υπέροχες αναμνήσεις τα καλοκαί-
ρια των παιδικών χρόνων των γιων της.

Η παρουσιάστρια σκοπεύει να περάσει 
ποιοτικό χρόνο με τους γονείς της, την κυ-
ρία Εύα και τον κύριο Δημήτρη, τους φίλους 
και συγγενείς της. Είναι η περίοδος που αφι-
ερώνει τον χρόνο της στους δικούς της αν-
θρώπους. Επιλέγει πάντα ήσυχα και ήρεμα 
μέρη και αποφεύγει τις πολύβουες παραλί-
ες και τα κοσμικά νησιά.  

Οι δυο γιοι της, όπως κάθε χρόνο, θα πε-
ράσουν αρκετές ημέρες με τον μπαμπά τους, 
τον Γιώργο Λιάγκα, κάνοντας διακοπές στην 
Τήνο, αλλά και σε άλλα νησιά που ο παρου-
σιαστής λατρεύει να τα επισκέπτεται με το φουσκωτό του. Εκείνες 
τις ημέρες η παρουσιάστρια θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει 
όλες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και να αναδιοργανωθεί.

Εποχή κινητοποίησης
Μία ακόμη τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώνεται σε λίγο καιρό και ο 
μαραθώνιος συνεχίζεται. Αλλαγές, ανακατατάξεις, καινούργιες ιδέες 

και «φρέσκα πράγματα» ετοιμάζει η Φαίη για τη 
νέα σεζόν. Τόσο το κανάλι όσο και η ίδια αποφεύ-
γουν να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετι-
κά με τον καινούργιο προγραμματισμό, ωστόσο 

πληροφορίες της 
Realnews αναφέ-
ρουν ότι υπάρ-
χει κινητοποίηση, 
που έχει ξεκινήσει 
εδώ και λίγο καιρό 
και θα ολοκληρω-
θεί μέχρι το τέλος 
Ιουλίου. 

Μετά από μια 
πολύ απαιτητική 
σεζόν, λόγω της 

πανδημίας, που οι δυσκολίες αυξήθηκαν, η πα-
ρουσιάστρια έχει ανάγκη να κάνει διαφορετι-
κά πράγματα μόνο για εκείνη και τους δικούς 
της ανθρώπους. Περιμένει τις διακοπές με με-
γάλη ανυπομονησία, προκειμένου να γεμίσει 
τις μπαταρίες της με θετική ενέργεια και να εί-
ναι έτοιμη για τη νέα σεζόν.   

Η Φ. Σκορδά διαχειρίζεται 
διακριτικά τα θέματα που 
αφορούν την προσωπική της 
ζωή, για να μην επηρεάζεται η 
οικογενειακή της ισορροπία


