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Ο 
Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος συμ-
μετέχει στην εκπομπή «Style me up» 
του Open, είναι ελεύθερος και ωραίος. 

«Περνάω πολύ καλά μόνος μου, τα έχω βρει με 
τον εαυτό μου και δεν βιάζομαι να κάνω σχέ-
ση», λέει στη Realnews. 

Ο ίδιος πορεύεται «πατώντας» πάνω στη συμ-
βουλή που έδωσε στην παίκτρια την οποία ανέ-
λαβε να μεταμορφώσει στην εκπομπή: «Η κα-
λύτερη σχέση είναι η επόμενη». 

Νέα σχέδια
Απολαμβάνει τις βόλτες μαζί με τα δύο μεγα-
λόσωμα σκυλιά του, τα οποία τον ακολουθούν 
παντού. Εκτός από τη διατροφή του, την οποία 
προσέχει πολύ, γυμνάζεται σε καθημερινή βά-
ση. Οι φίλοι του είναι το στήριγμά του. Από την 
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Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

«Η καλύτερη σχέση 
είναι η επόμενη»
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι μόνος, αλλά 
δεν βιάζεται να ερωτευτεί και μιλά στην «R»
για όλες τις προτεραιότητές του αυτό το διάστημα 

το προγραμμα της καραντίνας 
του Δ. αλεξάνδρου περιλαμβάνει 
βόλτες με τα μεγαλόσωμα σκυλιά του, 
προσεκτική διατροφή και γυμναστική 
σε καθημερινή βάση 

ημέρα που έκανε τα πρώτα του βήματα στην 
τηλεόραση, στο πλευρό της Ελένης Μενεγάκη, 
έχει ωριμάσει και πλέον βλέπει αρκετά πράγμα-
τα με άλλο μάτι. Παρόλο που είναι διακριτικός 
άνθρωπος και χαμηλών τόνων, όσοι τον ακο-
λουθούν στα social media μπορούν πολύ εύ-
κολα να επικοινωνήσουν μαζί του, αφού ο Δη-
μήτρης θεωρεί χρέος του να απαντά. Για πα-
ράδειγμα, του αρέσει να δίνει συμβουλές για 
έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Παράλληλα, γνω-
ρίζοντας πολλά για τη μόδα, εκφράζει την άπο-
ψή του για το ανδρικό ντύσιμο και το στιλ, ενώ 
δεν αποκλείει κάποια στιγμή να ασχοληθεί με 
δική του σειρά ρούχων.

 Με διεθνή πορεία στο μόντελινγκ και έχο-
ντας κάνει τα δικά του βήματα στην τηλεόρα-
ση, ο Δ. Αλεξάνδρου δραστηριοποιείται παράλ-
ληλα και επιχειρηματικά. Διατηρεί καφέ-μπαρ 
μαζί με δύο φίλους του, αλλά και ένα ινστιτού-
το αισθητικής, που διευθύνει μαζί με την πρώ-
ην σύντροφό του, Μαρία Καλάβρια. 


