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«Mακάρι  
ν α  κ ά ν ου μ ε 

τρίτο παιδί!»
ΛΊΓΟ ΠΡΊΝ ΕΠΊΣΤΡΕΨΕΊ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟ ΤΟΥ HAPPY DAY, Η ΣΤΑΜΑΤΊΝΑ ΜΊΛΑΕΊ 

ΓΊΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΊ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΊΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝΊΩΣΕ ΜΕ ΤΊΣ ΠΟΛΊΤΊΚΕΣ 
ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΚΑΊ ΛΕΕΊ ΠΩΣ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΕΊ ΠΛΕΟΝ ΚΑΠΡΊΤΣΊΑ 
ΚΑΊ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΠΑΊΤΗΣΕΊΣ. Η ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΤΡΊΑ ΜΟΊΡΑΖΕΤΑΊ 

ΜΕ ΤΟ People ΤΊΣ ΠΊΟ ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΊΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΊΡΊΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑ ΤΗΣ ΚΑΊ ΕΞΗΓΕΊ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ,  

ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ, ΔΕΝ ΕΠΊΘΥΜΕΊ ΤΗ ΔΗΜΟΣΊΟΤΗΤΑ. 
ΑΠΌ ΤΌΝ ΜΑΡΙΝΌ ΒΥΘΌΥΛΚΑ 

ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΕΦΑΝΌΣ ΠΑΠΑΔΌΠΌΥΛΌΣ
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Φτάνοντας στον Αστέρα Βουλιαγμένης, 
ήρθα αντιμέτωπος με ένα μαυρισμένο 
κορίτσι με πλατύ χαμόγελο και άκρως 
καλοκαιρινή διάθεση. Το κοντό σορτσάκι 
άφηνε να φανούν τα μακριά καλλίγραμμα 
πόδια της. Είναι εμφανές πως οι καλοκαι-
ρινές διακοπές την ανανέωσαν. «Η αλή-
θεια είναι πως τις απόλαυσα, γιατί 
πέρασα πολύ χρόνο με τις κόρες μου. 
Στις διακοπές, ξυπνάω με τα παιδιά, κάτι 
που μου στερεί η καθημερινότητά μου 
στην Αθήνα. Είναι μαγεία η πρώτη πρω-
ινή αγκαλιά, αλλά και το να τις βλέπεις να 
τεντώνονται, να χουζουρεύουν και να 
σου λένε όμορφα λογάκια. Ειδικά η Νά-
για, η μεγάλη μου κόρη, που έχει αρχίσει 
να μιλάει». Βέβαια, όλες οι πολιτικοοικο-
νομικές εξελίξεις, τα capital controls και 
οι ουρές στα ΑΤΜ ήταν γεγονότα που 
την επηρέασαν. «Ήταν ένα καλοκαίρι 
που δεν κατάλαβα πότε ξεκίνησε και 
πότε τελείωσε. Ήμουν και εγώ ένας από 
τους εκατομμύρια ανθρώπους που στή-
θηκαν στις ουρές για να βγάλουν τα 60 
ευρώ. Αυτό, όμως, που μου έκανε θετική 
εντύπωση ήταν το πόσο ευγενείς και 
υπομονετικοί ήταν όλοι όσοι είδα. Θεω-
ρούσα πως οι Έλληνες, σε μια περίοδο 
κρίσης, δεν θα μπορούσαν να διαχειρι-
στούν με ψυχραιμία αυτή την κατάσταση. 
Μου έτυχε να βοηθήσω έναν ηλικιωμένο 
που δεν έβλεπε καλά την οθόνη. Είδα 
τους ανθρώπους να βοηθάνε ο ένας τον 
άλλο, χωρίς να υπάρχει εκνευρισμός. Η 
ψυχραιμία και η στωικότητα που δείξαμε 
ήταν πρωτόγνωρες, καθώς περίμενα πως 
κάποιοι θα έβγαιναν στους δρόμους για 
να τα κάψουν όλα από την οργή τους».

ΤΌ ΕΦΗΒΙΚΌ ΌΝΕΙΡΌ
Δεδομένης της κατάστασης που επι-

κρατεί στην Ελλάδα, αναρωτιέμαι αν 
κάποια στιγμή συζήτησε με το σύζυγό 
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της, Θέμη Σοφό, το ενδεχόμενο να 
εγκαταλείψουν τη χώρα και να ζήσουν 
στο εξωτερικό. «Είμαι ρομαντική και 
μου αρέσει να ριζώνω σε ένα μέρος. 
Υποθετικά, πάντως, θα μου άρεσε να 
κυνηγήσω το αμερικανικό όνειρο και να 
ζήσω εκεί. Όταν ήμουν μικρή, ήταν 
όνειρό μου να σπουδάσω και να δου-
λέψω στο εξωτερικό, έστω για μια-δυο 
σεζόν. Δυστυχώς, δεν μπορούσαμε 
τότε να στηρίξουμε οικονομικά μια τέ-
τοια κίνηση, διότι ο πατέρας μου είχε 
φύγει από τη ζωή και η μητέρα μου τα 
έβγαζε πέρα δύσκολα. Αργότερα, τα 
πράγματα εξελίχτηκαν για μένα επαγ-

«ΠΑΙΔΕ Υ ΤΗΚ Α 
ΝΑ Χ Α ΣΩ ΚΙΛ Α»

Η Σταματίνα δεν έχει ακόμη επανέλθει στα 
κιλά που ήταν πριν από την τελευταία της 

εγκυμοσύνη. «Από τα Χριστούγεννα 
ξεκίνησα να γυμνάζομαι. Για ένα τρίμηνο 

μπήκα και σε διαδικασία διατροφής, χωρίς 
υστερίες και υπερβολές. Τώρα, τις 

καθημερινές προσέχω, αλλά το 
Σαββατοκύριακο, που θα πάμε με φίλους για 
φαγητό, δεν θα στερηθώ. Για να χάσω, όμως, 

κιλά, παιδεύτηκα. Ελάττωσα το βραδινό, 
έκοψα τελείως το ψωμί και ξεκίνησα 
γυμναστική. Φέτος θα επιδιώξω να 

γυμνάζομαι δύο φορές την εβδομάδα. Μου 
αρέσει πολύ το crossfit. Μου ταίριαξε πολύ, 

γιατί είδα άμεσα αποτελέσματα».

γελματικά και, όσο αργείς να κάνεις ένα 
τέτοιο βήμα, συνήθως δεν πραγματο-
ποιείται ποτέ. Αυτή τη στιγμή, πάντως, 
θα μου φαινόταν πολύ περίεργο να 
πάρω δυο μωρά και να κάνω μια νέα 
αρχή στο εξωτερικό» παραδέχεται. 
Αυτά τα δύο πλασματάκια, η Νάγια και 
η Μαίρη (έχουν μόλις δεκατρείς μήνες 
διαφορά), εντυπωσιάζουν καθημερινά 
τη Σταματίνα. «Ως μωρομάνα, ζω κα-
θημερινά πρωτόγνωρες εμπειρίες. Φέ-
τος, η μικρή μου κόρη, η Μαίρη (σ.σ. 14 
μηνών), περπάτησε για πρώτη φορά 
στην Πάρο, ενώ η μεγάλη μου, η Νάγια, 
ξεκίνησε σιγά σιγά να σχηματίζει προ-
τάσεις. Όλες αυτές οι μικρές στιγμές 
έκαναν τις διακοπές μου πολύ διαφο-
ρετικές από τις προηγούμενες. Η πιο 
έντονη εικόνα του φετινού καλοκαι-
ριού είναι εκείνη της μεγάλης μου κό-
ρης να τρώει ασταμάτητα καρπούζι και 
ταυτόχρονα να μιλάει, αλλά και της 
μικρής να κάνει δειλά δειλά τα πρώτα 
της βήματα» περιγράφει στο People. 

Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΌΥ ΕΝΙΩΣΕ 
Η όμορφη οικογενειακή ζωή που 

βιώνει δεν την αφήνει αδιάφορη μπρο-
στά στις τηλεοπτικές εξελίξεις. Εκπο-
μπές που επρόκειτο να κάνουν 
πρεμιέρα το καλοκαίρι, όπως εκείνη 
της Μαίρης Συνατσάκη και του Δημή-
τρη Ουγγαρέζου στον ΑΝΤ1, αλλά και 
της Ελένης Τσολάκη και του Δημήτρη 
Παπανώτα στον Alpha, αναβλήθηκαν. 
Ακόμα και η ίδια αισθάνθηκε αβεβαιό-
τητα. «Είμαστε σε ένα χώρο που έχει 
πληγεί και στο παρελθόν με κλείσιμο 
εφημερίδων, περιοδικών και καναλιών. 
Όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυα-
λού μας ένα ψήγμα ανασφάλειας. Όσο 
διάστημα βρίσκομαι στο δυναμικό του 
Alpha, έχω νιώσει ζεστά και ασφαλής. 
Από την άλλη, όταν βλέπεις να κλεί-
νουν τράπεζες και να αδειάζουν τα ρά-
φια των σούπερ μάρκετ, σίγουρα 
υπάρχει μια αβεβαιότητα. Τη Δευτέρα 
που ακολούθησε την αναγγελία του 
δημοψηφίσματος, οι διαφημιζόμενοι 
απέσυραν τα διαφημιστικά πακέτα από 
τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. 
Έκανα το σταυρό μου που πληρωθή-
καμε στο τέλος του μήνα». «Μειώσεις», 
«περικοπές», «απολύσεις» είναι τρεις 
λέξεις που κυριαρχούν αυτή την εποχή 

Φ
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στο χώρο των media. «Θεωρώ πως δεν 
υπάρχει περιθώριο για καπρίτσια, φού-
σκες, παράλογες απαιτήσεις και χρυσά 
συμβόλαια που γίνονταν στο παρελ-
θόν» ξεκαθαρίζει η Σταματίνα. «Θέλω 
να πιστεύω πως δεν θα επιβεβαιωθούν 
τα σενάρια που μιλούν για κλείσιμο 
ορισμένων μέσων ενημέρωσης. Ξέρεις, 
όσοι μας βλέπουν από το σπίτι, ντυμέ-
νους και φτιαγμένους, νομίζουν πως 
περνάμε μια ζωή χαρισάμενη. Στην 

σκόμαστε για τρίτη χρονιά στον αέρα. Ο 
κόσμος έχει αγκαλιάσει την εκπομπή και, 
όταν με βλέπει, έρχεται και μου μιλάει με 
τα πιο ζεστά λόγια». Μέχρι να ξεκινήσει 
το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, το 
Happy Day θα βρίσκεται στον τηλεο-
πτικό αέρα ως τις 11.00 το πρωί, ενώ στα-
θερή αξία παραμένει και η ενότητα με 
τον Δήμο Βερύκιο, ο οποίος μαζί με τον 
Σπύρο Λάμπρου (ο Πέτρος Κουσουλός 
αποχώρησε) θα παρεμβαίνει από το ρα-

(οπότε λήγει το συμβόλαιό της) θα βρί-
σκεται στο δυναμικό του σταθμού. «Είμαι 
άνθρωπος που επενδύω στις συνεργα-
σίες μου. Στο Alter ήμουν έξι χρόνια και, 
αν δεν έκλεινε, δεν θα έφευγα» τονίζει. 

Εκτός από την πρωινή εκπομπή, θα 
ήθελε να κάνει και κάτι άλλο στον Alpha, 
όπως, για παράδειγμα, ένα εβδομαδιαίο 
νυχτερινό show; «Αυτή τη στιγμή, το 
Happy Day έχει πολλές απαιτήσεις. Όσο 
έχω την εκπομπή, θέλω να δώσω όλη 
μου την ψυχή εκεί. Στο πίσω μέρος του 
μυαλού μου, όμως, θα ήθελα κάποια 
στιγμή να δοκιμαστώ σε κάτι διαφορε-
τικό, ειδικά όταν ο κύκλος του Happy 
Day ολοκληρωθεί». Υποθετικά πάντα, 
της ζητάω να μου πει ένα-δυο ονόματα 
παρουσιαστών με τους οποίους πιστεύει 
πως θα ήταν αχτύπητο δίδυμο. «Αν 
έκανα ένα πολιτικό talk show, θα μου 
άρεσε να το κάνω με τον Δήμο Βερύκιο. 
Αν έκανα κάτι περισσότερο ψυχαγωγικό, 
θα ήθελα να ήμασταν με τον Γρηγόρη 
Αρναούτογλου. Τον εκτιμώ πολύ για όλα 
αυτά που έχει κάνει. Φέτος έτυχε να συ-
νταξιδέψουμε, κάναμε λίγο παρέα και 
τον εκτίμησα ακόμη περισσότερο. Επί-
σης, θεωρώ εξαιρετικά ταλαντούχο τον 
Χρήστο Φερεντίνο». Πριν από λίγες μέ-
ρες ανακοινώθηκε η επιστροφή στην 
τηλεόραση της Ζήνας Κουτσελίνη, η 
οποία για πρώτη φορά αφήνει το control 
και αναλαμβάνει τα ηνία της παρουσία-
σης μιας ολοκαίνουριας εκπομπής στο 
Star. «Η Ζήνα ήταν ο άνθρωπος που με 
έφερε στον Alpha. Πιστεύω πως το εγχεί-
ρημά της έχει τεράστιο τηλεοπτικό ενδι-
αφέρον. Της εύχομαι ολόψυχα καλή 
επιτυχία! Δεν είχα αντιληφθεί ποτέ πως 
ήθελε να βγει μπροστά από τις κάμερες. 
Όταν κυκλοφόρησε η είδηση και την 
πήρα για να τη συγχαρώ, της έκανα 
πλάκα. Η αλήθεια είναι πως αυτός ο και-
νούριος της ρόλος δεν ήταν κάτι που 
ήθελε ευθύς εξαρχής, αλλά το επιθύμησε 
στην πορεία. Θυμάμαι πως, όταν δουλεύ-
αμε στο Alter και είχε τα γενέθλιά της, της 
στέλναμε μια κάμερα στο control και σχε-
δόν αισθανόταν άβολα».

Η ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ
Αν αύριο της έλεγαν πως ολοκληρώ-

νεται η καριέρα της στην τηλεόραση, 
δεν θα καθόταν με σταυρωμένα τα χέ-
ρια. «Είμαι τελειομανής, οπότε δεν θα 

«ΘΕΩΡΩ ΠΩ Σ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΕΡ ΙΘΩΡΙΌ Γ ΙΑ  Κ ΑΠΡΙΤ Σ ΙΑ , 

ΦΌΥ ΣΚΕ Σ ,  ΠΑΡΑ ΛΌΓΕ Σ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΙΣ  Κ Α Ι  ΧΡΥ Σ Α 

Σ ΥΜΒΌΛ ΑΙΑ ΠΌΥ Γ ΙΝΌΝΤΑΝ  
Σ ΤΌ ΠΑΡΕ ΛΘΌΝ».

ουσία, είναι μια καλοπληρωμένη δου-
λειά, αλλά μέχρι εκεί» καταλήγει.

ΌΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΌ «HAPPY DAY» ΚΑΙ 
ΌΙ ΠΡΌΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Τη Δευτέρα επιστρέφει στο πλατό του 
Happy Day στον Alpha. Η σύνθεση της 
εκπομπής, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
την απαρτίζουν, δεν αλλάζει. Η βασική 
«συνταγή» μένει ίδια, με κάποιες προ-
σθήκες, όπως ορισμένα χρηστικά και 
γυναικεία θέματα. «Χαίρομαι που θα βρι-

διοφωνικό στούντιο του Alpha. Όσον 
αφορά δημοσιεύματα που ήθελαν την 
εκπομπή να βγαίνει 10.00 με 13.00, απέ-
ναντι από τα πρωινά προγράμματα του 
ΑΝΤ1 και του Mega, η Σταματίνα είναι 
σαφής: «Δεν μου έγινε ποτέ τέτοιου εί-
δους πρόταση από το κανάλι». Μετά τη 
λήξη της προηγούμενης σεζόν, την προ-
σέγγισαν τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά 
εκείνη τους διαμήνυσε πως είναι πολύ 
ευχαριστημένη από τον Alpha και σί-
γουρα μέχρι το καλοκαίρι του 2016 
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5 ΧΡΌΝΙΑ 
ΜΑΖΙ! 

Το καλοκαίρι το 
ζευγάρι έκλεισε 
τέσσερα χρόνια 
γάμου και πέντε 

σχέσης. Η Σταμα-
τίνα αισθάνεται 

ακόμα ερωτευμένη 
με τον άντρα της 

και προσπαθεί να 
ζει τις στιγμές με 

την οικογένειά της 
όσο πιο έντονα 

μπορεί.  Στο μέλ-
λον, θα ήθελε 

ακόμη ένα παιδί. 

«Είμαι 
άνθρωπος  

που επενδύω στις 
συνεργασίες μου. 

Στο Alter ήμουν έξι 
χρόνια και, αν δεν 
έκλεινε, δεν θα 

έφευγα».

με τρόμαζε οτιδήποτε κι αν έκανα. Θε-
ωρώ πως σε έναν τομέα που θα είχε επι-
κοινωνία με τον κόσμο, όπως στην 
τουριστική επιχείρηση της μητέρας και 
της αδελφής μου, θα τα πήγαινα μια 
χαρά. Επίσης, θα ήθελα να απομονωθώ 
και να γράψω ακόμα ένα βιβλίο». Μια 
παράλληλη επιχειρηματική δραστηριό-
τητα, συχνό φαινόμενο σε πολλούς πα-
ρουσιαστές, της έχει περάσει από το 

μυαλό; «Κατά καιρούς έχω σκεφτεί πως 
θα μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο. 
Από την άλλη, νιώθω ότι δεν γίνεται να 
είσαι και μητέρα, και παρουσιάστρια, και 
σχεδιάστρια μόδας, και συγγραφέας. 
Δεν πρέπει να τα κάνεις όλα μαζί, γιατί 
μετά γίνεται σαν σούπερ μάρκετ η κατά-
σταση, ο κόσμος μπερδεύεται και σκέ-
φτεται “Τώρα εσύ δεν έχεις αποφασίσει 
τι θέλεις να κάνεις”. Αυτή τουλάχιστον 
είναι η δική μου αντίληψη» ξεκαθαρίζει.

ΌΙ ΦΌΒΌΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΌΒΌΛΕΣ
Σε προηγούμενη συνέντευξή της 

στο People, είχε αποκαλύψει πως πριν 
από τη Νάγια είχε δύο άτυχες εγκυμο-
σύνες. «Τότε πέρασαν πολλές σκέψεις 
από το μυαλό μου. Την πρώτη φορά, 
μου είχε πει ο γιατρός πως είναι κάτι 
που δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά, 
οπότε και το διαχειρίστηκα. Τη δεύ-
τερη φορά, όμως, φοβήθηκα, τρόμαξα 

και μπήκα στη διαδικασία να κάνω εξε-
τάσεις για να δω τι συμβαίνει. Δεν μπο-
ρούσα να πιστέψω πως είναι ένα τυχαίο 
γεγονός και το μυαλό μου έκανε αρνη-
τικές σκέψεις. Ξέρεις, όμως, κάτι;  Ση-
μασία έχει, στο τέλος, να κρατήσεις το 
μωρό σου αγκαλιά και να είναι γερό. Το 
πιο σημαντικό μάθημα ζωής που πήρα 
είναι πως, όταν θέλεις κάτι, πρέπει να 
το επιθυμείς με όλη σου την ψυχή και 
να παλεύεις μέχρι να το κατακτήσεις».

Στο μεγάλωμα τον κοριτσιών σημα-
ντική βοήθεια έχει από την πεθερά της. 
«Έρχεται κάθε πρωί στο σπίτι και βοηθά 
με τις μικρές. Και η μητέρα μου με βοη-
θάει, αλλά έχει και την επιχείρησή της, 
οπότε της είναι δύσκολο να βρίσκεται 
στο σπίτι σε καθημερινή βάση. Είμαι 
ευγνώμων που τις έχω στο πλευρό μου. 
Μια μητέρα που μεγαλώνει δύο παιδιά 
χωρίς βοήθεια είναι ηρωίδα».

«Ό ΘΕΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΌΣ 
ΜΠΑΜΠΑΣ»

Ο Θέμης Σοφός, λόγω αυξημένων 
επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν μπο-
ρεί να βρίσκεται πολλές ώρες στο σπίτι. 
Όταν, όμως, είναι μαζί με την οικογένειά 
του, έχει ενεργό ρόλο και βοηθάει τη Στα-
ματίνα. «Τα Σαββατοκύριακα είναι πάντα 
μαζί μας και πολλές φορές μού ζητάει να 
κάνει περισσότερα απ’ όσα μπορεί, για να 
αναπληρώσει τα κενά. Η μεγάλη μας Φ
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κόρη, με δυο κουβέντες, τον κάνει τον 
πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. 
Τον Ιούλιο, στα γενέθλιά του, του είπε 
“μπαμπά, είσαι το παλικάρι μου”. Ήταν 
για εκείνον το καλύτερο δώρο. Θεωρώ 
πως ο Θέμης είναι γεννημένος μπαμπάς. 
Πολύ τρυφερός και δοτικός άνθρωπος. 
Βλέπω καθημερινά πώς εξελίσσεται η 
σχέση του και η επικοινωνία με τις κόρες 
μας». Παράλληλα, δεν διστάζει να παρα-
δεχτεί πως και η ίδια είναι υπερπροστα-
τευτική με τα κορίτσια της. «Είμαι 
αγχώδης, αλλά προσπαθώ να το διαχει-
ρίζομαι. Όταν πηγαίνουμε σε μια παιδική 
χαρά και βλέπω μια τσουλήθρα που είναι 
για μεγαλύτερα παιδιά, παρόλο που φο-
βάμαι, θα την ενθαρρύνω να το προσπα-
θήσει μόνη της. Αυτό που φοβάμαι 

σεις. Αυτό, όμως, που μένει στο τέλος της 
ημέρας είναι να ξαπλώνεις στο κρεβάτι 
και να έχεις δίπλα σου τον άνθρωπό σου, 
τον άντρα σου. Αυτό δεν έχει αμφισβη-
τηθεί ούτε μια στιγμή μέσα μου». Ακόμα 
και στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται 
κατά καιρούς στα περιοδικά το ζευγάρι 
είναι πάντα αγκαλιασμένο. «Αν και το 
έχει αποδεχτεί, οι φωτογραφίες στα πε-
ριοδικά δεν του αρέσουν καθόλου, διότι 
θεωρεί πως είναι κάτι πολύ προσωπικό 
μας. Βέβαια, δεν διαβάζει ποτέ lifestyle 
έντυπα, παρά μόνο τα Ποινικά Χρονικά 
και οικονομικές εφημερίδες. Μόνο αν 
του πω “διάβασε εδώ, έδωσα μια συνέ-
ντευξη”, θα το δει. Δεν του αρέσει καθό-
λου η δημοσιότητα. Θεωρεί πως του 
κάνει έως και κακό στη δουλειά του. 
Απλά έχει μάθει να την ανέχεται» λέει με 
ειλικρίνεια. Μετά από δύο κόρες, σκέ-
φτεται το ενδεχόμενο για τρίτο παιδί; 
Ίσως ένα αγοράκι, το οποίο θα προσέ-
χουν οι μικρές; «Μακάρι να κάνουμε 
ακόμη ένα παιδί! Στη συγκεκριμένη, 
όμως, φάση της ζωής μου δεν είμαι 
έτοιμη. Η πολιτική κατάσταση της Ελλά-
δας δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
ώστε να γίνει άμεσα. Εξάλλου, είμαστε 
ακόμα νέοι και έχουμε το περιθώριο να 
κάνουμε και πιο μετά». 

περισσότερο είναι το πώς παίζουν οι δυο 
τους. Η Νάγια κάποιες φορές πιάνει την 
αδελφή της λίγο άγαρμπα ή της δίνει ένα 
φιλάκι πιο επιθετικό απ’ όσο θα έπρεπε» 
περιγράφει γελώντας. Ποια από τις κόρες 
της της μοιάζει περισσότερο; «Πολλές 
φορές βλέπει ο Θέμης τις κινήσεις, το 
χαμόγελο και το πείσμα της Νάγιας και 
μου λέει πως είναι ίδια εγώ. Πεισμα-
τάρα!» λέει γελώντας.

«ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΥΠΑΡΧΌΥΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ»

Τον Ιούνιο έκλεισαν τέσσερα χρόνια 
γάμου και πέντε χρόνια σχέσης. «Αισθά-
νομαι πολύ ερωτευμένη και νιώθω πως 
είναι ο άνθρωπός μου». Μέσα σε αυτά τα 
χρόνια αντιμετώπισαν κάποια κρίση; «Ο 
όρος “κρίση” είναι λίγο βαρύς. Σίγουρα 
σε μια πενταετή σχέση με καθημερινό-
τητα και δύο παιδιά υπάρχουν διακυμάν-

«TΌΥ ΘΕΜΗ ΔΕΝ ΤΌΥ ΑΡΕ ΣΕ Ι 
Κ ΑΘΌΛΌΥ Η ΔΗΜΌΣΙΌΤΗΤΑ . 

ΘΕΩΡΕΙ  ΠΩ Σ ΤΌΥ Κ ΑΝΕΙ  ΕΩ Σ Κ ΑΙ 
Κ ΑΚΌ Σ ΤΗ ΔΌΥΛΕΙΑ ΤΌΥ.  ΑΠΛ Α 

Ε ΧΕ Ι  ΜΑΘΕΙ  ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΕ ΧΕ ΤΑΙ». 
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«Η πιο έντονη 
εικόνα του φετινού 

καλοκαιριού είναι εκείνη
 της μεγάλης μου κόρης να 

τρώει ασταμάτητα καρπούζι 
και ταυτόχρονα να μιλάει, 

αλλά και της μικρής να κάνει 
δειλά δειλά τα πρώτα της 

βήματα» λέει στο
 People.


