Τα
κορίτσια
των
εθνικών
καλλιστείων
πήγαν
Μύκονο
(video) !
Οι διαγωνιζόμενες βρέθηκαν στο δημοφιλές νησί
για να φωτογραφηθούν…
Η Μύκονος άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά της για να υποδεχθεί
τον θεσμό των Εθνικών Καλλιστείων, καθώς οι διαγωνιζόμενες
βρέθηκαν στο νησί για να φωτογραφηθούν. Μεταξύ των υποψηφίων
είναι και η γνωστή από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks
3 και αεροσυνοδός στο επάγγελμα, Κυριακή Κατσογρεσάκη !
Υπεύθυνος της διοργάνωσης είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει
καλά τα καλλιστεία, ο Νίκος Μπάμπαλης, ο οποίος μίλησε στον
δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο και στην κάμερα του Mykonos Live TV,
η οποία κατέγραψε αποκλειστικά πλάνα με τα μοντέλα.

Δείτε τα όλα αναλυτικά στο σύνδεσμο παρακάτω…
https://www.protothema.gr/life-style/Gossip/article/1042286/ta
-koritsia-ton-ethnikon-kallisteion-piganmukono/?fbclid=IwAR1B2nIUvs82xyAq7fjFkDpRUJMH81ywwEL8OsjN_LTe4
bhzds_kSRTHy2w#.X1o50ZhDWE8.facebook

Μας έστειλε “αδιάβαστους” η
Ιωάννα Μπέλλα !
Η Ιωάννα Μπέλλα ποζάρει μόνο με την
πετσέτα της και στέλνει…αδιάβαστο
τον αντρικό πληθυσμό !
Μετά από μια μακρά περίοδο διακοπών στις
Σπέτσες το πολυσυζητημένο top model και πρώην
star hellas βρέθηκε πρόσφατα και στην ένδοξη
Μύκονο !
Κάλυψε λοιπόν λίγο τα απαραίτητα σημεία της και
άφησε ακάλυπτες τις ποδάρες της και ανέβασε
μερικές photo στο Instagram για να μάθουν και
οι πιο αδαείς τι σημαίνει Ιωάννα Μπέλλα και
Ελληνική ομορφιά !
Θαυμάστε τα
παρακάτω…

κάλλη

της

στους

συνδέσμους

https://www.instagram.com/p/B1l_fvPoeko/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B1l_fvPoeko/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B1l_fvPoeko/?utm_source=ig_embed

h

Σήμερα τα καλλιστεία 2019 !
Αυτές είναι οι υποψήφιες Σταρ
Ελλάς
Ο διαγωνισμός ομορφιάς Σταρ Ελλάς – Μις Ελλάς –
Μις Γιανγκ (Star Hellas – Miss Hellas – Miss
Young), είναι-ως γνωστόν- ο μακροβιότερος
διαγωνισμός καλλιστείων στην Ελλάδα…
Οι νικήτριες του διαγωνισμού κάθε χρόνο εκπροσωπούν την
Ελλάδα στους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς Μις Υφήλιος, Μις
Κόσμος, Miss International και Μις Ευρώπη. Μάλιστα, πολλές
από αυτές έχουν καταφέρει να πάρουν τους κορυφαίους τίτλους,
όπως το έκανε και η Σταρ Ελλάς Ειρήνη Σκλήβα το 1996 !
Φέτος, ο θεσμός «Ελληνικά Καλλιστεία» αλλάζει σχετικά καθώς
οι διοργανωτές Βασίλης Πρεβελάκης και Αναστάσιος Τρανούλης
τον προσαρμόζουν στα νέα δεδομένα της εποχής, ώστε να
αναδεικνύονται ρεαλιστικά υγιή πρότυπα τα οποία να
συμβαδίζουν με την εποχή μας.
Μία από τις αλλαγές έχει να κάνει και με το μέρος διεξαγωγής
των καλλιστείων, καθώς δεν θα πραγματοποιηθεί σε κάποιο
κέντρο διασκέδασης. Έτσι σήμερα, Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, θα
μάθουμε ποια θα είναι η επόμενη Star Hellas στο θέατρο

“Alhambra”, της
Αγγελόπουλου.

Βάσιας

Παναγοπούλου

Παρουσιάστρια

η Μαρία Κορινθίου

και

του

Δημήτρη

Παρουσιάστρια της βραδιάς των καλλιστείων, θα είναι η γνωστή
σέξι ηθοποιός Μαρία Κορινθίου. Σε βραδιά διαφορετική από
αυτές που έχουμε συνηθίσει, για πρώτη φορά οι διαγωνιζόμενες
εκτός από την εμφάνισή τους, θα μας δείξουν και τα ταλέντα
τους !
Ηθοποιοί, συγκροτήματα κι επώνυμοι τραγουδιστές θα
εμφανιστούν στη σκηνή, ενώ η βραδιά έχει φιλανθρωπικό
χαρακτήρα και τα έσοδα από τα εισιτήρια, θα διατεθούν στο
σωματείο στήριξης ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του
μαστού, «Μαζί για τη Ζωή».

Γνωρίστε καλύτερα-και θαυμάστε το κάλλος τουςτις υποψήφιες των ελληνικών καλλιστείων για
«Star Ηellas/Μiss Hellas/Miss Young 2019» στο
σύνδεσμο παρακάτω…
https://www.iefimerida.gr/zoi/kallisteia-2019-oi-ypopsifies-st
ar-ellas

Τα κορίτσια του Power of Love
το…τερμάτισαν με τα καυτά
μπικίνι τους !
Τα κορίτσια του Power of Love σε… Summer
Edition! Το… τερμάτισαν με τα καυτά μπικίνι
τους (pics)
Από: gossiptv.gr
Το φετινό καλοκαίρι θα μείνει… αξέχαστο για τις… ορδές
καυτών κοριτσιών που έκαναν την εμφάνισή τους στη Μύκονο και
προκάλεσαν πανικό! Ειδικά τα κορίτσια που γνωρίσαμε μέσα από
το Power of love !
Και ποια δεν φωτογραφήθηκε στον Ορνό στο Pasaji από τα
κορίτσια του ριάλιτι αγάπης, τόσο το περυσινό όσο και το
φετινό.
Η Ζένια Σολδάτου μας… μάγεψε με το καυτό μαύρο μπικίνι της,
ο “καύσωνας” Στέλλα Μιζεράκη έγινε το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος στην παραλία (και όχι μόνο), η Κυριακή
Τσανικίδη… σκανδάλισε με το μικροσκοπικό μπικίνι της,
η Βίβιαν Τσίμιλα που είχαμε καιρό να δούμε, προκάλεσε…
ταραχές με το κίτρινο μαγιό της, ενώ η Χριστίνα
Γούλα σαγήνευσε τον φωτογραφικό φακό με τις σέξι πόζες της
στην παραλία.
Από την πλευρά της η Ρεγγίνα Γκαϊνά έκανε και εκείνη τη…
ζημιά της ενώ η Ρένια Τσακίρη, η οποία βρέθηκε στο νησί με
τον αγαπημένο της Παύλο Τερζόπουλο με τον οποίο γνωρίστηκαν
και ερωτεύτηκαν μέσα στο παιχνίδι, έμοιαζε να είναι στα
καλύτερά της!

Όλες τους ήταν… υπέροχες και η μία πιο σέξι από την άλλη.
Καμία σχέση με το πώς τις είχαμε συνηθίσει μέσα στο
παιχνίδι. Όχι πως εκεί δεν έβγαζαν προς τα έξω το σεξαπίλ
που διαθέτουν αλλά άλλο είναι να τις βλέπεις σε ένα
τηλεοπτικό στούντιο και άλλο χαλαρές και με τα μπικίνι τους
σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού των ανέμων.
Δείτε τις στην παρακάτω gallery…
https://www.gossip-tv.gr/g-specials/gossip-cam/gallery/60087
5/ta-koritsia-toy-power-of-love-se-summer-edition-totermatisan-me-ta-kayta-mpikini-toys-pics

«Ciao Ant1»: Οι σημερινές
επώνυμες που αναδείχθηκαν
μέσα από το σόου ! (video)
Το πρωτοποριακό show όπου Ζέτα Μακρυπούλια και
Αγγελική Ηλιάδη έκαναν το ντεμπούτο τους !
Πρωτοποριακό για την ελληνική τηλεόραση, σύστησε στο εγχώριο
κοινό την έννοια του σόου και θεωρήθηκε ένα από τα
μεγαλύτερα τηλεοπτικά πρότζεκτ της δεκαετίες του 90’. Το
«Ciao Ant1» βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα το 1993, προβλήθηκε
για τέσσερις σεζόν, με παρουσιάστρια αρχικά τη Ρούλα
Κορομηλά και μετά με τον Γιώργο Μαρίνο.
Σε σκηνοθεσία Στέφανου Σαρτίνι και Μεγακλή Βιντιάδη,
χορογραφίες Φωκά Ευαγγελινού, η ατάκα που έγραψε ιστορία
ήταν εκείνη του Γιώργου Μαρίνου «Λυσσάξτε Τσαούσες». Οι
τσαούσες ήταν νεαρά και λαμπερά κορίτσια που χόρευαν,
τραγουδούσαν, πλαισίωναν το βασικό οικοδεσπότη.

Πολλές από αυτές, μάλιστα, έγιναν μετέπειτα μεγάλα ονόματα
του μόντελινγκ, του τραγουδιού και της σόουμπιζ με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σε ηλικία 16
ετών, η εντυπωσιακή Ζέτα έκανε τα πρώτα της βήματα στην
τηλεόραση, μέσα από το εν λόγω σόου, και κανείς δεν
φανταζόταν τη μεγάλη πορεία που θα την περίμενε χρόνια μετά.
Το 1993 το τηλεοπτικό της ντεμπούτο, όμως, έκανε και
η Αγγελική Ηλιάδη μέσα από το «Ciao Ant1». Αναλαμβάνοντας
χρέη τραγουδίστριας αλλά και μοντέλου, η ίδια έχει δηλώσει
γι’ αυτή τη συμμετοχή της: «Η ξαδέρφη μου ήταν στο σόου και
αποφάσισα να πάω κι εγώ… Τότε ήταν κάτι το να είσαι στην
εκπομπή αυτή. Ήταν ωραία, βλέπαμε τους καλεσμένους…».
https://www.youtube.com/watch?v=Y10vFAMtMEs

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και η
εντυπωσιακή Άντζελα Ευριπίδη. Μπορεί να έχει γίνει ευρέως
γνωστή για την καριέρα της στο μόντελινγκ, καθώς έχει λάβει
μέρος σε 5 διαγωνισμούς ομορφιάς όπου πήρε διαδοχικά τους
τίτλους «Σταρ Πελοπόννησος 1996», «Best Model Of Greece
1996», «Β’ Best Model Of The World 1997» και «Β’ Σταρ Ελλάς
1998», όμως η πρώτη της εμφάνιση ήταν στο «Ciao Ant1» το
1993.

ΠΗΓΗ: www.reader.gr

Παίκτρια του “survivor” σε
γυμνές πόζες !
Μπορεί το “survivor” Ελλάδα εναντίον Τουρκίας να πατώνει στα
νούμερα τηλεθέασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν

εκεί μέσα και εμφανίσιμες παίκτριες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και αντισυμβατικές επιλογές !
Έτσι λοιπόν τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό ότι μια
παίκτρια της Ελληνικής ομάδα έχει κάνει στο παρελθόν κάποιες
άκρως αποκαλυπτικές φωτογραφίες και αυτή δεν είναι άλλη από
τη η Δήμητρα Βαμβακούση!
Η Βαμβακούση είναι 23 χρόνων, απόφοιτη της γυμναστικής
ακαδημίας και ασχολείται με τη ρυθμική και ενόργανη, την
ενόργανη, με την κολύμβηση και άλλα ακόμα αθλήματα και
μεταξύ αυτών και το άλμα επί κοντώ στο οποίο έχει υπάρξει
και πανελληνιονίκης, στις μικρές κατηγορίες !
Περιστασιακά μάλιστα έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ και
προφανώς από εκεί προέρχονται και οι αποκαλυπτικές
φωτογραφίες οι οποίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου !
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις επίμαχες φωτογραφίες…Εμείς
πάντως σας στηρίζουμε και σας αποθεώνουμε κυρία Βαμβακούση
!!

Η Εύα Μπάση ή Φράγκου όταν
ήταν Playmate και όχι μόνο !
Σύμφωνα με δημοσίευμα του www.gossip-tv.gr –που αναπαρήγαγαν
και άλλα site- η γνωστή παίκτρια και καλλονή του «my style
rocks» του ΣΚΑΪ. Εύα Μπάση κάποτε λεγόταν Εύα Φράγκου και
συμμετείχε στα καλλιστεία Playmate του 2003 !
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα η Εύα Μπάση, φέρεται
να δηλώνει 26 ή 27 χρόνων, ενώ στην πραγματικότητα είναι 34
με 35 (όπως προκύπτει από τη συμμετοχή της στα Playmate 3003
όπου δήλωνε 19)
Εμείς λοιπόν ψάξαμε να δούμε αν όλα αυτά αληθεύουν και
ανακαλύψαμε τα εξής: Η κουκλάρα Εύα Μπάση όντως κάποτε
λεγόταν-για άγνωστο λόγο- Εύα Φράγκου και όντως πήρε μέρος
σε μικρή ηλικία στα Playmate του 2003, όπου πάντως δεν
κέρδισε κάποιον τίτλο…

Παρακάτω μπορείτε να δείτε δύο φωτογραφίες της
από τον τότε
διαγωνισμό όπου ο προσεκτικός
παρατηρητής μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται
για το ίδιο άτομο…

Για του λόγου το αληθές μπορείτε να τη δείτε
και στο βίντεο εκείνης της βραδιάς του μακρινού
2003, ως κοκκινομάλλα, μετά το 40:00 λεπτό…
Κάτι άλλο που δεν είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι η
Εύα Μπάση-Φράγκου έχει περάσει για ένα διάστημα και από το
τραγούδι και σε σόλο καριέρα και σε γυναικείο συγκρότημα !
https://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%C
F%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/espressogirl/4573/%CE%B5%CF%8D%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B7%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://www.gossip-tv.gr/showbiz/story/175414/eya-fragkoy-gi
ati-efyga-apo-tis-quattro
http://ishow.gr/personBio.asp?guid=FB5A8B01-632D-4D34-AB06-3
8D209660AAD
Επίσης κάτι ακόμα που παραμένει ευρέως άγνωστο για την Εύα
είναι κάποιες σέξι έως γυμνές φωτογραφίες που έχει κάνει στο
παρελθόν και οι οποίες ίσως να την ώθησαν σήμερα να
εμφανιστεί με άλλο όνομα (κακώς κατά τη γνώμη μας διότι
αυτές οι φωτογραφίες δεν έχουν κάτι κακό για να ντρέπεται).

Οι «καυτές» φωτογραφίες είναι οι παρακάτω…

Το ψέμα ωστόσο είναι ότι η Εύα δήλωνε 26 ή 27 χρόνων όταν
μπήκε στο παιχνίδι. Όσο και αν ψάξαμε στο ίντερνετ δεν
μπορέσαμε να βρούμε κάποια τέτοια αναφορά ή δήλωση της
ίδιας, οπότε η ίδια δεν φαίνεται να έχει πει κανένα ψέμα.
Έτσι για την ιστορία να πούμε και ότι η πραγματική της
ηλικία είναι στα 34, όπως προκύπτει και από το παρακάτω site
όπου αναγραφόταν 26 ετών εν έτη 2011…
http://ishow.gr/person/2194762/eva-fraggoy

Ποια είναι η «φίρμα»
«Power of love» 2 ;

του

Από τη μέχρι στιγμής έρευνά μας δεν βλέπουμε να
υπάρχουν παίκτες ή παίκτριες του-για πολλούς
αμφιλεγόμενου τηλεριάλιτι «power of love» του
οποίου παρακολουθούμε τη δεύτερη έκδοσή του-που
να είναι ήδη στο χώρο της show biz, εκτός από
μία παίκτρια !
Αυτή είναι η Σαλονικιά καλλονή Μαργαρίτα Νερτζή
ή αλλιώς «DJ Nergi». Πως ακριβώς εμπλέκεται στη
showbiz η συμπαθής παίκτρια ;
Εκτός του ότι είναι γνωστή DJ στην πόλη της, η
νεαρή Θεσσαλονικιά δεν εμφανίζεται πρώτη φορά
στον φακό καθώς έχει λίγα δικά της τραγούδια,
συμμετοχές σε βίντεο κλιπ αλλά και συνεργασίες
με μουσικούς και ραδιοφωνικούς παραγωγούς της
Θεσσαλονίκης.

Ένας από αυτούς είναι μάλιστα και ο
παρουσιαστής της «Ράδιο Αρβύλας» και γνωστός
μουσικός
παραγωγός
της
πόλης
Στάθης
Παναγιωτόπουλος, με τον οποίο η Nergie έχει
συνεργαστεί στο παρελθόν (φωτό παραπάνω) !
Παρακάτω μπορείτε να τη δείτε σε βίντεο-κλιπ σε

δύο τραγούδια
φωτογραφίες.

της,

αλλά

και

σε

μερικές

Η σέξι Κλέλια
παρούσα !

είναι

πάλι

Με χαρά είδαμε την αγαπημένη μας ηθοποιό Κλέλια
Ρένεση να επιστρέφει στην Ελληνική τηλεόραση με
το “μην αρχίζεις τη μουρμούρα”, διότι μας είχε
λείψει ! Οι θαυμαστές της λοιπόν κάθονται και
βλέπουν το εν λόγω σίριαλ του Alpha μόνο και
μόνο γι’αυτήν…

Αξίζει λοιπόν να δούμε λοιπόν ένα σέξι
φωτογραφικό αφιέρωμα σε αυτήν στον παρακάτω
σύνδεσμο…
http://oisexyellinides.blogspot.com/2018/10/blo
g-post.html

Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες
φωτογραφίες από τον γάμο της!
Πανέμορφη νυφούλα η συμπαθέστατη Μαντώ
Γαστεράτου!
Η κουκλίτσα παρουσιάστρια παντρεύτηκε πριν από
λίγη
ώρα τον αγαπημένο της Νίκο στον Άγιο
Νικόλαο στην Ανάβυσσο.
Η Μαντώ λάμπει μέσα στο νυφικό της σχεδιάστριας
Στάλως Θεοδώρου ! Λίγη ώρα νωρίτερα, η Μαντώ
έκανε σαν… μικρό παιδί στις προετοιμασίες του
γάμου της και έδειχνε να απολαμβάνει κάθε
στιγμή
!
Δείτε
εδώ… https://www.youweekly.gr/article/news/5363
27-mantw-gasteratoy-oi-proetoimasies-thsomorfhs-nyfoylas-ligo-prin-ton-gamo-binteo
Φίλοι και συγγενείς έχουν βρεθεί στο πλευρό του
ζευγαριού για να μοιραστούν τη χαρά τους και να
τους ευχηθούν τα καλύτερα για το νέο ξεκίνημα
της κοινής τους ζωής και εμείς τους ευχόμαστε
ότι καλύτερο…
Παρακάτω δείτε βίντεο και άλλες δύο φωτογραφίες
από το γάμο…
ΠΗΓΗ:

https://www.youweekly.gr

