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Ε
ίναι από τα πιο ερωτευ-
μένα ζευγάρια και 
βλέπουν την αγά-

πη τους κάθε μέρα που 
περνά να μεγαλώνει 
και να γίνεται πιο δυ-
νατή. Η ηθοποιός 
Κωνσταντίνα Κομ-
μάτα και ο πρώην 
διεθνής ποδοσφαι-
ριστής Γιώργος Σα-
μαράς ζουν την από-
λυτη ευτυχία.

Πριν από λίγο καιρό με-
τακόμισαν σε ένα υπέροχο σπί-
τι στη Γλυφάδα. Η Κωνσταντίνα επι-
μελήθηκε με μεγάλη φροντίδα τη διακόσμηση 
κι έτσι η νέα τους στέγη έχει την προσωπική 
σφραγίδα της. Μετά την αναστάτωση της με-
τακόμισης, ήρθε η στιγμή να απολαύσουν τη 
ζεστασιά του κοινού τους χώρου. Επειτα από 
έξι χρόνια σχέσης και έχοντας ζήσει, λόγω των 

Ευτυχισμένοι 
στο καινούργιο 
τους σπίτι 
Η Κωνσταντίνα Κομμάτα 
και ο Γιώργος Σαμαράς 
απολαμβάνουν τη 
θαλπωρή στη νέα τους 
βάση, στη Γλυφάδα, 
κάνοντας όνειρα για 
το κοινό τους μέλλον 

αγωνιστικών υποχρεώσεων του Γιώργου, από 
τη Σαραγόσα και την Τουρκία έως την Κρήτη, 
τόπο καταγωγής του ποδοσφαιριστή, οι δυο 
τους είναι πολύ χαρούμενοι που βρήκαν το σπί-
τι των ονείρων τους, που θα προετοιμάσει το 
έδαφος για το επόμενο στάδιο της σχέσης τους.

Το ζευγάρι συνεχίζει να ζει τον περισσότε-
ρο χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο 
Ηράκλειο. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του 
35χρονου Γ. Σαμαρά -που από το 2018, όταν 
και ολοκλήρωσε την αθλητική του πορεία, κρα-
τά τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΦΗ- απαι-
τούν την παρουσία του στο νησί για μεγάλα δι-
αστήματα. Η Κωνσταντίνα, φυσικά, τον ακο-
λουθεί και περνά υπέροχα όπου κι αν βρίσκε-

ται, αρκεί να είναι μαζί.
Θυμίζουμε πως στις αρχές του 

2020 ο Γ. Σαμαράς έκανε πρό-
ταση γάμου στην Κωνστα-

ντίνα με φόντο τον Πύρ-
γο του Αϊφελ, στο Πα-
ρίσι, ενώ σχεδίαζαν να 
παντρευτούν φέτος το 
καλοκαίρι. Τα πλάνα 
τους, όμως, άλλαξαν 
λόγω της πανδημίας 

και τώρα έχουν όλο τον 
χρόνο μπροστά τους για 

να οργανώσουν τον γάμο 
των ονείρων τους, που ευελ-

πιστούν να γίνει το καλοκαίρι του 
2021 στην Κρήτη, με τους συγγενείς 

και τους φίλους στο πλευρό τους να μοιράζο-
νται τη χαρά τους.

Η 28χρονη καλλονή δεν έκρυψε ποτέ ότι το 
μεγάλο της όνειρο είναι η δημιουργία οικογέ-
νειας, καθώς έχει ως πρότυπο τους γονείς της, 
που απέκτησαν παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία.

νεα 
διευθυνση
επειτα από έξι 
χρόνια σχέσης 
και έχοντας 
ζήσει, λόγω των 
αγωνιστικών 
υποχρεώσεων 
του Γιώργου, 
από τη σαραγόσα 
και την Τουρκία 
έως την Κρήτη, 
οι δυο τους είναι 
πολύ χαρούμενοι 
που βρήκαν το 
σπίτι των ονείρων 
τους, που θα 
προετοιμάσει το 
έδαφος για το 
επόμενο στάδιο 
της σχέσης τους


