Ασημακοπούλου – Τσιρίλο: Τα
πρώτα
πλάνα
από
τον
θρησκευτικό γάμο τους !
Επτά χρόνια μετά τον πολιτικό γάμο τους,
η Έλενα Ασημακοπούλου και ο Μπρούνο Τσιρίλο
χορέψουν σήμερα και τον χορό του Ησαΐα, αφού το
συμπαθές ζευγάρι πραγματοποίησε και θρησκευτικό
γάμο !
Ο θρησκευτικός γάμος της ηθοποιού με τον
παλαίμαχο ποδοσφαιριστή έγινε στο κτήμα “Άλσος
Νυμφών” στις Αφίδνες και κουμπάροι του
ζευγαριού ήταν η σχεδιάστρια Μαρία Μαντά και ο
σχεδιαστής Γιώργος Παπαδόγαµβρος.

Δείτε παραπάνω φρέσκια φωτογραφία και στο
σύνδεσμο παρακάτω βιντεάκι από την τελετή και
μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες …
https://www.fthis.gr/love/weddings/elena-ashmakopoyloy-mproy
no-tsirilo-ta-prwta-plana-apo-ton-8rhskeytiko-gamo-toys

Πόπη Τσαπανίδου: Οι κόρες της
μεγάλωσαν πολύ και είναι
ίδιες η μαμά τους !
Η σπάνια εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις !
Η πασίγνωστη παρουσιάστρια της πρωινής ενημέρωσης, Πόπη
Τσαπανίδου, ποζάρει με τις κόρες της που έχουν μεγαλώσει
πολύ!
«Όταν δεν μένεις μόνος σου στη ζωή, αλλά έχεις την
οικογένειά σου, τότε καταλαβαίνεις το πόσο σημαντικό είναι
να περνάς χρόνο με τους ανθρώπους σου, να τους αγαπάς και να
γελάς μαζί τους», αποκάλυψε πρόσφατα η Πόπη Τσαπανίδου
καλεσμένη Στη Φωλιά των Κου Κου και εμείς συμπεραίνουμε ότι
είναι κλασική χαζομαμά! Διαβάστε παρακάτω…
Η παρουσιάστρια του Star, με αφορμή το νέο της ταξίδι στο
εξωτερικό δημοσίευσε στο Instagram μία από τις ιδιαίτερες
φωτογραφίες με τις κόρες της!
Δείτε την σχετική ανάρτηση…

ΠΗΓΗ: www.youweekly.gr

Κάντο
όπως
η
Ευαγγελία
Αραβανή ! (βίντεο)
Το Youweekly.gr σου δείχνει πως να αντιγράψεις
το ψεύτικο καρέ που έκλεψε τις εντυπώσεις!
(Βίντεο)
To νούμερο ένα trend για το καλοκαίρι!

Εντυπωσίασε τους πάντες η Ευαγγελία Αραβανή με
την εμφάνιση της στο DWTS την Παρασκευή! Η
παρουσιάστρια αποχωρίστηκε τα μακριά της μαλλιά
και τράβηξε τα βλέμματα στο πανέμορφο πρόσωπό
της!
Όμως η ωραιότερη Ελληνίδα δεν έκανε κάποιο
καινούργιο κούρεμα αλλά το… ψεύτικο καρέ που
είναι η νούμερο ένα τάση της σεζόν!
Στο Youweekly.gr έχουμε βήμα – βήμα τις
οδηγίες για να το κάνεις και εσύ! Η διαδικασία
είναι πολύ απλή και το μόνο που θα χρειαστείτε
είναι μερικά τσιμπιδάκια και ίσως ένα λαστιχάκι
αν έχετε μακριά μαλλιά !
Δείτε λοιπόν το παρακάτω βίντεο…
https://www.youtube.com/watch?v=ihdDaNkqAYc
ΠΗΓΗ: www.youweekly.gr

Τραγούδια για τους παίκτες
του “power of love” !
Παρά τις άσχημες κριτικές που έχει προκαλέσει,
η εκπομπή “power of love είναι η έκπληξη της
χρονιάς τουλάχιστον από πλευράς τηλεθέασης !
Άλλωστε όσο περισσότερο ασχολείται κόσμος και
ΜΜΕ με μια εκπομπή-έστω και με αρνητικό τρόποτόσο περισσότερο φαίνεται και η επιτυχία της.
Έτσι λοιπόν δεν μας προκαλεί έκπληξη που έχουν
δημιουργηθεί και ιντερνετικά τραγούδια για
μερικούς από τους παίκτες του αμφιλεγόμενου
ριάλιτι, κάτι που έχει συμβεί επίσης και με το
“survivor” ! Παρακάτω λοιπόν σας παραθέτουμε
τα τραγούδια που γράφτηκαν, από τον ίδιο
δημιουργό, για τον Ανδρέα Ανδρεανό, την Αθηνά
Χρυσαντίδου, τον Σωκράτη Ελ Γκαμαλί, τη Στέλλα
Μιζεράκη και τον Δώρο Παναγίδη…

https://www.youtube.com/watch?v=5SPyOJpeug8
https://www.youtube.com/watch?v=nRbffEEQ37Y
https://www.youtube.com/watch?v=clDxnbS_94c&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=7cwMO-N_P00
https://www.youtube.com/watch?v=_m1c0t4PN_M&t=20s

Η
Κολέτσα
instagram!

κολάζει

το

Στα ύψη ανέβασε το θερμόμετρο η καλλονή Χριστίνα Κολέτσα με
την καυτή πόζα που ανέβασε στο Instagram !
Βεβαίως τη Χριστίνα τη γνωρίζουμε εδώ και κοντά μια δεκαετία
ως πετυχημένη τραγουδίστρια και φυσικά ο αντρικός πληθυσμός
δεν παραλείπει να θαυμάσει και τα κάλλη της.
Άλλωστε αυτό έγινε και στην πρόσφατη συμμετοχή της σε ριάλιτι
επιβίωσης (Nomads).
Τελευταία η Κολέτσα δεν διστάζει να… κολάσει τον ανδρικό
πληθυσμό και μέσω του προσωπικού της προφίλ στο Instagram
καθώς ανεβάζει τακτικά καυτές πόζες όπου εμφανίζεται με μαγιό,
εσώρουχα και γενικά αποκαλυπτικές εμφανίσεις ! Αξίζει λοιπόν
τον κόπο να ρίξουμε παρακάτω μια ματιά σε μια σειρά από σέξι
φωτογραφίες που έχει ανεβάσει στο instagram…
https://www.onsports.gr/hot/story/590837/h-xristina-koletsa-ko
lazei-to-instagram-me-kayta-esoroyxa

