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Η συγκατοίκηση αργεί
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από έρωτα
Αν και το ειδύλλιο του
Κωνσταντίνου Αργυρού και της
Αλεξάνδρας Φωτοπούλου ολοένα
και δυναμώνει, οι δυο τους δεν
βιάζονται να περάσουν τη σχέση
τους στο επόμενο στάδιο
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ίναι δημοφιλής καλλιτέχνης και γόης, με
το όνομά του να φιγουράρει κατά καιρούς δίπλα σε πανέμορφες κυρίες. Ο
ίδιος προσπερνά με αδιαφορία όσα γράφονται για τις κατακτήσεις του και συνεχίζει απερίσπαστος τον δρόμο του προς την κορυφή.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δυναμώνει το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, με την καριέρα του
να εκτοξεύεται τα τελευταία χρόνια.
Στην καθημερινότητά του ταξιδεύει, κάνει
βόλτες, ενώ εδώ και λίγο καιρό απαθανατίζεται
όλο και πιο συχνά από τον φωτογραφικό φακό
μαζί με την Αλεξάνδρα Φωτοπούλου. Το πανέμορφο μοντέλο διατηρεί μια διακριτική στάση
στο πλευρό του τραγουδιστή. Εκείνος δεν έχει
επιβεβαιώσει επίσημα αυτή τη σχέση, παραμένοντας συνεπής στην επιλογή να μη μιλά για
την προσωπική του ζωή. Οι πληροφορίες της
Realnews, ωστόσο, κάνουν λόγο για μια σχέση που ξεκίνησε μάλλον δειλά, για να αποδείξει, με το πέρασμα του χρόνου, ότι η δυναμική της είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι περίμενε ακόμη και το ίδιο το ζευγάρι.
Οι δυο τους περνούν πολύ χρόνο μαζί, ενώ
μοιράζονται πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Ωστόσο, παρόλο που το τελευταίο διάστημα οι κοινές εμφανίσεις τους πυκνώνουν, δεν προβλέπεται σύντομα κάποια μορφή επισημοποίησης
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της σχέσης τους. Η σκέψη για συγκατοίκηση, όπως φαίνεται, δεν τους αφορά. Διανύουν μια πολύ όμορφη περίοδο, την οποία προς το παρόν φέρονται να απολαμβάνουν
χωρίς σκέψεις για το επόμενο βήμα.
Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ για το τραγούδι του Κ. Αργυρού με τίτλο «Σ’ έχω ξεπεράσει». Στα
πρώτα στάδια του ειδυλλίου, οι μόνες κοινές φωτογραφίες τους ήταν ενσταντανέ από κάποιο αεροδρόμιο, αφού
προσπαθούσαν επιμελώς να μη δίνουν αφορμές για σχόλια, περνώντας αρκετό χρόνο μακριά από την Ελλάδα. Στη
συνέχεια, με την πανδημία και τα κλειστά σύνορα, έχασαν

την ευκαιρία για αποδράσεις. Συμβιβάστηκαν,
κατά κάποιον τρόπο, με τις χαλαρές βόλτες στο
Κολωνάκι, κοντά στον τόπο κατοικίας του τραγουδιστή. Παρά τις κοινές εμφανίσεις τους,
ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις γι’ αυτό το ειδύλλιο.
Ο Κ. Αργυρός παραμένει επικεντρωμένος
στην καριέρα του. Αυτή την περίοδο απολαμβάνει την επιτυχία του «Θα ’μαι εδώ», το δεύτερο τραγούδι του για τη φετινή χρονιά, που
διαδέχεται την επιτυχία «Αθήνα μου». Είναι,
όμως, ανήσυχο πνεύμα και δεν επαναπαύεται. Ηδη έχει αρχίσει να δουλεύει πάνω στα
επόμενα projects, ανεβάζοντας τον πήχυ ολοένα και πιο ψηλά.

