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Η Ηθοποιος  
και ο επιχειρΗματιας 
παντρεύτΗκαν ςτΗ μύκονο 
και ολα Ηταν οπως τα ειχαν 
ονειρεύτει! οι διαςΗμοι 
καλεςμενοι, Η παραμύθενια 
τελετΗ και οςα εγιναν ςτο 
after wedding party.
Aπό τη Ζένια Σώρου

Marriage

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος 
ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στο αγαπημένο 
τους νησί, τη Μύκονο, έντεκα μήνες μετά τον πολι-
τικό τους γάμο στο Γύθειο και εφτά μήνες μετά τη 
γέννηση του γιου τους. Η ηθοποιός ντύθηκε στα 
λευκά φορώντας εντυπωσιακή νυφική δημιουργία 
Celia Kritharioti, φτιαγμένη από διάφορα είδη μετα-
ξωτής δαντέλας, κεντημένη με φτερά στρουθοκά-
μηλου και πουά μεταξωτό τούλι, την οποία 
συνδύασε με Jimmy Choo πέδιλα και σινιόν κότσο 
στολισμένο με λευκά λουλούδια. Το νυφικό χτένι-
σμα και το μακιγιάζ της επιμελήθηκε η makeup & 
hair artist Χαρά Παπανικολάου. Η νύφη έφτασε στο 
εκκλησάκι που βρίσκεται στο ξενοδοχείο Kivotos, 
το οποίο ανήκει στην οικογένεια του γαμπρού, στον 
Ορνό της Μυκόνου, με σκάφος, λίγο μετά τις 4.30 
το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Οκτωβρίου. Στην εκ-
κλησία τη συνόδευσαν ο πατέρας της, Διονύσης, και 

14 Οκτωβρίου 2018  PEOPLE 3534 01 Ιουλίου 2018  PEOPLE

ο αδελφός της, Νικήτας, ενώ μουσικοί που περίμε-
ναν την άφιξή της. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν 
η ηθοποιός Νίκη Παλληκαράκη και ο καλός φίλος 
του γαμπρού Μιχάλης Νέζης, οι οποίοι ήταν και οι 
μάρτυρες του πολιτικού τους γάμου πριν από ένα 
χρόνο. Ο Φίλιππος, ντυμένος με λευκό κοστούμι, 
περίμενε την αγαπημένη του, Αθηνά, ενώ δίπλα 
τους ήταν και ο γιος τους, Μάξιμος. Μετά την πα-
ραμυθένια τελετή ακολούθησε γαμήλιο πάρτι, το 
οποίο τα είχε όλα: πυροτεχνήματα που διήρκεσαν 
αρκετά λεπτά, θέαμα με συγχρονισμένη κολύμβηση 
στην πισίνα και έναν υπέροχο πρώτο χορό του ζευ-
γαριού υπό τους ήχους του «A mi manera» των Gipsy 
Kings. Στο πάρτι έπαιξε μουσική ο DJ Rush, τραγού-

Η ΝυφΗ εφταΣε Στο εκκλΗΣακι λιγο 
μετα τιΣ 4.30 το μεΣΗμερι με ΣκαφοΣ. 

Ένα χρόνο μετά τον 
πολιτικό γάμο στην 

ιδιαίτερη πατρίδα της 
και επτά μήνες μετά 
τη γέννηση του γιου 

τους, μάξιμου,  
η αθηνά παντρεύτηκε 

τον εκλεκτό της 
καρδιάς της, Φίλιππο. 

ο θρησκευτικός 
γάμος του ζευγαριού 
έγινε στο αγαπημένο 
τους νησί, τη μύκονο, 
όπου γνωρίστηκαν το 

2013.

αθΗΝα οικοΝομακου  
φιλιπποΣ μιχοπουλοΣ 

Loveand
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δησαν οι Prestige The Band, ενώ ο Πάνος Μουζου-
ράκης ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το 
τραγούδι «Φίλα με ακόμα». Η Αθηνά έβγαλε το 
νυφικό της και φόρεσε glam μίνι δημιουργία Celia 
Kritharioti, την οποία συνδύασε με λίγο πιο χαμη-
λοτάκουνα πέδιλα Jimmy Choo για να μπορεί να 
χορέψει πιο άνετα. Εντύπωση έκανε η ευφάνταστη 
μπομπονιέρα, η οποία αποτελούνταν από δύο άνισα 
μάρμαρα: Στο ένα υπήρχαν κουφέτα σε σχήμα βό-
τσαλου και στο άλλο ένα κόσμημα με τα αρχικά του 
ζευγαριού από το brand της Αθηνάς, Allover by 
Athina Oikonomakou, ενώ τα τραπέζια στόλιζε ένα 
μαγνητάκι με σκίτσο της όμορφης οικογένειας από 
την εταιρεία Prepack by Evi Prevena και πολύχρωμα 

το εΝτυπωΣιακο Νυφικο ΗταΝ δΗμιουργια 
ceLiA krithArioti , φτιαγμεΝο απο 
διαφορα ειδΗ μεταξωτΗΣ δαΝτελαΣ και 
κεΝτΗμεΝο με φτερα ΣτρουθοκαμΗλου.

wedding detAiLs
ςε κάθε φωτογραφικό 

στιγμιότυπο έχει 
αποτυπωθεί η απόλυτη 
ευτυχία της αθηνάς και  

του Φίλιππου. ο 
κατάλογος των cocktails 

περιλάμβανε τρία 
διαφορετικά ποτά, με τα 
ονόματα της αθηνάς, του 
Φίλιππου και του μικρού 
μάξιμου. την οργάνωση 

του γάμου ανέλαβε η 
εταιρεία Mitheo events.

Η αθηνά έγραψε τα ονόματα των φίλων της στο παπούτσι της και όλες μαζί 
τραγούδησαν «παραδώσου λοιπόν», το αγαπημένο τους κομμάτι, το οποίο 
κρύβει ένα inside joke με αλλαγμένο στίχο. Η τούρτα ήταν από τα Cap Cap.
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λουλούδια. Όλοι όσοι έμειναν στο ξενοδoχείο 
Kivotos βρήκαν στο δωμάτιό τους ένα κερί Jo Malone 
London με χαραγμένα τα αρχικά του ζευγαριού και 
την ημερομηνία του γάμου τους στο καπάκι του. 
«Η ωραιότερη μέρα της ζωής μου μετά τη γέννηση 
του γιου μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς όλους 
εσάς που βρεθήκατε κοντά μας, όπως επίσης και 
για τις αμέτρητες υπέροχες ευχές σας» έγραψε η 
Αθηνά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Insta-
gram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της με τον 
Φίλιππο από την ημέρα του γάμου τους. 

1

2

3

4

6 5

AytoΣ ειΝαι ο τριτοΣ γαμοΣ του Ζευγαριου: εΝαΣ 
πολιτικοΣ, εΝαΣ θρΗΣκευτικοΣ και εΝαΣ μυΣτικοΣ.

7

speciAL guests
1. οι συγγενείς του γαμπρού 
με το ζευγάρι έξω από το 
εκκλησάκι όπου έγινε ο 
γάμος. 2. Έλενα γαλύφα, 

αθηνά οικονομάκου, ρούλα 
ςταματοπούλου. 

3. Η χριστίνα κοντοβά με 
φόρεμα από τη συλλογή 
της. 4. Η Έλενα γαλύφα 
ανάμεσα στον Φίλιππο 

μιχόπουλο και τον 
κουμπάρο του ζευγαριού, 
μιχάλη νέζη. δίπλα του ο 
σύζυγός της, θοδωρής. 
5. ςάκης τανιμανίδης. 
6. Βάσω λασκαράκη, 

κωνσταντίνα Βασιλείου, 
πένυ θωμοπούλου.  
7. οι καλεσμένοι 
αντιμετώπισαν τα  

επτά μποφόρ με κουβέρτες  
και πετσέτες που τους 

προμήθευσε το 
ξενοδοχείο. εδώ ο 

δημήτρης μεργούπης 
ανάμεσα στη μαρία 

ςολωμού και τη ςύλβια 
δεληκούρα.


