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H
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διανύει μια 
περίοδο που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι 
καταλυτική για τη ζωή της. Χαμογελά, λά-

μπει και εκπέμπει θετική ενέργεια. Εδώ και μερικούς 
μήνες, η καθημερινότητά της έχει αλλάξει ριζικά. 
Ο σύντροφός της, ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, 
έχει φέρει στη ζωή της έναν αέρα ανανέωσης. Δεν 
είναι τυχαίο που για πρώτη φορά η όμορφη πα-
ρουσιάστρια είναι τόσο εξωστρεφής σε ό,τι αφο-
ρά τα προσωπικά της. 

Την προηγούμενη εβδομάδα αποφάσισαν να 
ταξιδέψουν στο Κάιρο για να γιορτάσουν τα γενέ-
θλια του γνωστού επιχειρηματία, προκαλώντας τα 
επικριτικά σχόλια των θαυμαστών της, μέσα από 
τον λογαριασμό της στο Instagram. Η ίδια φάνη-
κε να μην πτοείται και υπερασπίστηκε την απόφα-
σή της να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να 
περάσει ξένοιαστες στιγμές. Το ζευγάρι επισκέφθη-
κε τις πυραμίδες, έκανε βόλτες με άμαξα και με κα-
μήλα, ενώ κατέλυσε σε πολυτελή σουίτα γνωστού 
ξενοδοχείου. 

Ετοιμη για όλα
Ενας άλλος μεγάλος έρωτας, όμως, έρχεται για να 
ολοκληρώσει την ευτυχία της. Η Κ. Σπυροπούλου 
έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για το νέο της τηλε-
οπτικό βήμα. Η παρουσίαση είναι κάτι που αγαπά 
πολύ και τα τελευταία χρόνια τής έχει λείψει. Η θέ-
ση της για την εκπομπή «Αγρότης μόνος ψάχνει» 
στον ΣΚΑΪ έχει «κλειδώσει» και περιμένει με μεγά-
λη ανυπομονησία να βγει στον τηλεοπτικό «αέρα». 
Για την ίδια θέση είχε ακουστεί το όνομα της Ανθής 
Σαλαγκούδη, αλλά φαίνεται πως η Κωνσταντίνα 
κέρδισε στα σημεία και θα αναλάβει το νέο ριάλιτι, 
στο οποίο το κανάλι του Φαλήρου πιστεύει πολύ. 

Η απόλυτη ισορροπία της Κωνσταντίνας βρίσκε-
ται ανάμεσα στην επαγγελματική και στην προσω-
πική της ζωή. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο και στη 
συγκεκριμένη φάση όλα δείχνουν να κυλούν υπέ-
ροχα. Το ριάλιτι επιβίωσης έχει ήδη πολλές συμμε-
τοχές και όλα δείχνουν ότι θα εξελιχθεί σε μια εν-
διαφέρουσα τηλεοπτική πρόταση που θα κάνει το 
comeback της εντυπωσιακό. 

Στην παρούσα φάση η παραγωγή του ριάλιτι βρί-
σκεται στη διαδικασία της επεξεργασίας των αιτή-
σεων συμμετοχής και του κάστινγκ. Τα γυρίσματα 
στη συνέχεια θα γίνουν σε διάφορες πόλεις και χω-
ριά της Ελλάδας, ανάλογα με τις συμμετοχές που θα 
προχωρήσουν στο στάδιο της επιλογής. Αυτό ση-
μαίνει πως η Κωνσταντίνα θα χρειαστεί να λείπει 
για κάποια διαστήματα από την Αθήνα, αλλά αυτό 
είναι κάτι για το οποίο έχει τη στήριξη του αγαπη-
μένου της. Αλλωστε, στη συνέχεια, το μεγαλύτερο 
μέρος του προγράμματος θα γυρίζεται σε μια πε-
ριοχή κοντά στην Αθήνα, όπου και θα διαμορφω-
θεί το αγροτικό συγκρότημα που θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες του παιχνιδιού. 

Προσωπικά ζητήματα
Ο Β. Σταθοκωστόπουλος έχει αλλάξει πολλά δεδο-
μένα στη ζωή της Κωνσταντίνας. Η παρουσιάστρια 
αισθάνεται την ανάγκη να ζήσει στο έπακρο αυτή 
τη σχέση. Η ίδια, βέβαια, κρατά τα σχέδιά της κα-
λά κρυμμένα, όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευ-
ξή της στη Realnews: «Ευτυχώς, τα σπίτια μας εί-
ναι κοντά, σίγουρα μένουμε μαζί. Τα υπόλοιπα εί-
ναι πολύ προσωπικά και δικά μας για να μπω στη 
διαδικασία να τα μοιραστώ. Η ζωή και ο χρόνος θα 
δείξουν πώς θα εξελιχθεί η σχέση μας. Είμαι πολύ 
χαρούμενη και, όπως μοιράζομαι πολλά πράγμα-
τα με τον κόσμο, μοιράζομαι και την ευτυχία μου, 
πάντα όμως με ένα όριο».

Η Κωνσταντίνα και ο Βασίλης, παρότι δεν αποκλεί-
ουν το ενδεχόμενο αυτή η σχέση να προχωρήσει, 
δεν θέλουν να αποκαλύψουν τα μακροπρόθεσμα 
σχέδιά τους. Το σίγουρο είναι ότι η άποψή τους για 
την οικογένεια συγκλίνει απόλυτα, αφού και οι δύο 
έχουν μεγαλώσει με υγιή οικογενειακά πρότυπα. 
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