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Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

E
δώ και εννιά μήνες ζει έναν παράφορο 
έρωτα με τον επιχειρηματία Κωνσταντί-
νο Χωρινό, που δραστηριοποιείται στον 

χώρο της ποδηλασίας. Η Κάτια Ταραμπάνκο 
δεν έχει γοητευτεί απλώς από την εξωτερική 
του εμφάνιση, αλλά τον θεωρεί ως τον αδιαμ-
φισβήτητο πρίγκιπα του παραμυθιού της. Το 
«κακό κορίτσι» των ριάλιτι μοιάζει να έχει γλυ-
κάνει στο πλευρό του συντρόφου της, αφού 
χαμογελά πλατιά από αγάπη και συναισθημα-
τική πληρότητα. 

 Οπως έχει αποκαλύψει η ίδια, γνωρίστηκαν 
σε κοινή παρέα και έκτοτε είναι αχώριστοι. Η 
απόφασή τους να συγκατοικήσουν ήρθε ως 
επιστέγασμα της έντονης χημείας τους. Ζουν 
μαζί από τον περασμένο Σεπτέμβριο στο κέ-
ντρο της Αθήνας, συ-
γκεκριμένα στο Γκά-
ζι, και απολαμβάνουν 
κάθε στιγμή της κοινής 
τους καθημερινότητας. 
Και οι δύο είναι δυνα-
μικοί ως χαρακτήρες 
και ιδιαίτερα δραστή-
ριοι με τα πράγματα 
που αγαπούν. Αν και 
αρκετοί βιάστηκαν να 
πουν ότι αυτό το ειδύλ-
λιο δεν θα διαρκέσει, 
ειδικά μετά την απο-

χώρηση της Κάτιας για τον Αγιο Δομίνικο και 
το «Survivor», η σχέση τους ολοένα και δυνα-
μώνει και μοιάζει να μην πτοείται από εμπόδια 
και αποστάσεις. Το μεγάλο βήμα της Κ. Ταρα-
μπάνκο να μείνει κάτω από την ίδια στέγη με 
τον σύντροφό της είναι ενδεικτικό των συναι-
σθημάτων που τρέφει για εκείνον. 

 Το ζευγάρι, ωστόσο, δεν σκέφτεται ακόμη 
την επισημοποίηση της σχέσης του ή τη δημι-
ουργία οικογένειας, αφού προτεραιότητα και 
των δύο είναι η καριέρα τους. Θεωρούν ότι πρέ-
πει να σταθεροποιήσουν τις συνθήκες της ζω-
ής τους πριν προχωρήσουν παρακάτω. Προς 
το παρόν, το επόμενο βήμα της 24χρονης Κά-
τιας αναμένεται να είναι τηλεοπτικό, καθώς φέ-
ρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ 
για την παρουσίαση του επόμενου κύκλου του 
«My style rocks» - κάτι που η ίδια ούτε επιβεβαι-
ώνει ούτε διαψεύδει. Ο Κ. Χωρινός είναι CEO 
marketing γνωστής εταιρείας ποδηλάτων. Την 

περίοδο 2011-2012 ως 
αντιπρόεδρος της Ελ-
ληνικής Ομοσπονδίας 
Ποδηλασίας πραγμα-
τοποίησε μια μεγάλη 
σειρά δραστηριοτή-
των γύρω από το άθλη-
μα. Εχει δίπλωμα μάρ-
κετινγκ και διαφήμισης 
από το London School 
of Foreign Trade και 
μεταπτυχιακό στον 
τομέα του αθλητικού 
μάρκετινγκ.

Εδώ υπάρχει 
ένας έρωτας 

μεγάλος
Η σχέση τους ολοένα 

και δυναμώνει, γι’ αυτό 
η Κάτια Ταραμπάνκο 
και ο επιχειρηματίας 

Κωνσταντίνος Χωρινός 
πήραν την απόφαση να 
μείνουν κάτω από την 

ίδια στέγη 


