Η σέξι Έλενα
εντυπώσεις !

κερδίζει

τις

Η Έλενα Κρεμλίδου, μαζί με τη Μαντώ Γαστεράτου,
καθηλώνουν κάθε πρωί τον αντρικό πληθυσμό στο
κανάλι “Έψιλον” με το “splash” και τις σέξι
εμφανίσεις τους ! Ας δούμε ένα φωτογραφικό
αφιέρωμα στην πρώτη από το ομώνυμο blog των
σέξι Ελληνίδων !

http://oisexyellinides.blogspot.com/2018/08/k.html

Παίκτρια του Survivor ποζάρει
με μαγιό και μας “στέλνει” !
Ο λόγος για τη Σαλονικιά Ελισάβετ Δοβλιατίδου,
από το περσινό “survivor” η οποία είναι στα
πάνω της και περνάει στιγμές χαλάρωσης στην
Ύδρα!
Η Ελισάβετ είναι πλέον γνωστό μοντέλο καιμεταξύ άλλων-μοιράζεται με τους διαδικτυακούς
της φίλους στιγμές από την καθημερινότητα τηςκαι μάλιστα μερικές αναρτήσεις της στα social
media
είναι
άκρως
αποκαλυπτικές
και
αναστατώνουν τον αντρικό πληθυσμό.
Δείτε μερικές από τις τελευταίες φωτογραφίες
στα s.m. όπου δεν γίνεται να μην θαυμάσουμε το
κάλλος της !

Ζέτα
Μακρυπούλια:
Έτσι
γιόρτασε τα 40α γενέθλιά της
!
Γεννημένη στις 31 Ιουλίου του 1978, η
κουκλάρα Ζέτα Μακρυπούλια είχε χθες τα γενέθλιά
της. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια
“έκλεισε”
τα 40 της χρόνια και το γιόρτασε με ένα prive
party στο κέντρο της Αθήνας !
Η Ζέτα πέρασε μια υπέροχη βραδιά ανάμεσα σε
αγαπημένους φίλους της, ενώ από το πλευρό της
δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της,
Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μεταξύ των καλεσμένων
ήταν επίσης η Ρούλα Ρέβη, ο Γιάννης Ποιμενίδης,
η Ευγενία Σαμαρά, ο Θανάσης Αλευράς, η Σοφία
Φαραζή, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Νικόλ
Παναγιώτου και ο Κωνσταντίνος Δέδες.
Φανερά ευδιάθετη και πάντα χαμογελαστή η Ζέτα
έσβησα τα κεράκια της πάνω σε μια μεγάλη
τούρτα…Δείτε φωτογραφίες παρακάτω…

Survivor: Γιατί το άξιζε ο
Ηλίας Γκότσης !
Ο Ηλίας Γκότσης παρουσιάστηκε από την αρχή ως ένα από τα
φαβορί για νίκη στο φετινό “survivor” και αυτό-σε συνδυασμό
ότι αρχικά έδειξε εσωστρεφή χαρακτήρα και ήθελε χρόνο για να
ανοιχτεί- δημιούργησε καχυποψία ή και αντιπάθεια εις βάρος
του από μια ομάδα συμπαικτών του.
Για τους λόγους αυτούς, και διότι σαν χαρακτήρας είναι
άνθρωπος της πρωτοβουλίας αν όχι ηγετικός, άρχισαν κάποια
στιγμή οι προστριβές μέσα στο παιχνίδι με μια ομάδα παικτών
που είχε επικεφαλής τον Νικόλα Αγόρου που σκόπευε επίσης
στην τελική νίκη
Αυτός μάλιστα δεν δίστασε να κατηγορήσει τον Ηλία ως
υποκινητή επειδή κάποια στιγμή
ψηφίστηκε και βγήκε
υποψήφιος προς αποχώρηση, αν και τη δεδομένη στιγμή τα
περισσότερα μέλη της ομάδας (και αυτοί που ψήφισαν Αγόρου)
ήταν κατά του Ηλία, οπότε αυτό δεν ευσταθούσε.
Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση ο Ηλίας βρήκε
καταφύγιο στη Μελίνα η οποία επίσης είχε συγκρούσεις μέσα
στην ομάδα, αλλά της είχε λόγω του πονηρού και εμπαθούς
χαρακτήρα της. Ωστόσο δεν παύει αυτό να ήταν μια αναγκαία
κίνηση από πλευράς Ηλία προκειμένου να βρει στηρίγματα σε
ένα περιβάλλον που δεν τον πολυσήκωνε τη δεδομε΄νη στιγμή.
Πάνω απ’όλα όμως ο Ηλίας ήταν ο μετρ της στρατηγικής με την
καλή έννοια ! Διάλεξε την καινούργια ομάδα με καθαρά
αγωνιστικά κριτήρια και όχι συναισθηματικά, όπως θα έκανε
κάθε σωστός coach. Το γεγονός προκάλεσε το γνωστό μένος της
Μελίνας κατά του Ηλία διότι δεν μπόρεσε ποτέ να αποδεχθεί
ότι δεν τη διάλεξε και πήγε στην άλλη ομάδα !
Επιπλέον ο Ηλίας ήξερε πως για να αποδώσει το δυνατόν
καλύτερα η νέα ομάδα, θα πρέπει και οι σχέσεις μεταξύ των

παικτών να βελτιωθούν, κάτι που θα ωφελούσε και τον ίδιον
στην προσπάθειά του να επικρατήσει ως τελικός νικητής.
Έτσι λοιπόν φρόντισε να τα βρει και με τον Αγόρου (ο οποίος
είχε καταλάβει ότι έχει βγάλει άσχημο προφίλ προς τα έξω και
προσπάθησε και αυτός να το αμβλύνει) και να τον χρίσει κάτι
σαν άτυπο υπαρχηγό της ομάδας, και με άλλους παίκτες. Την
ίδια στιγμή προσπαθούσε να αμβλύνει όποιες άλλες προστριβές
μεταξύ παικτών δημιουργούνταν.
Πως όμως κατάφερε τελικά να επικρατήσει όντας στον ημιτελικό
μόνος του με αντίπαλο τέσσερις «διασήμους» και όταν όλοι τον
είχαν ξεγραμμένο ; Είναι απλό…ως γυμναστής ήξερε πότε πρέπει
να φορτσάρει και πως να κρατήσει δυνάμεις για να φορμαριστεί
την κατάλληλη στιγμή (δηλαδή τις τελευταίες ημέρες) και αυτό
απέδωσε και συνέβαλε πολύ στην τελική νίκη του !
Τέλος ο Ηλίας παρά τις προστριβές και την όποια πολεμική
δέχθηκε, δεν το γύρισε ποτέ σε μελόδραμα στυλ Ξανθόπουλου
που είναι μια επιτυχημένη και δοκιμασμένη τακτική σε τέτοια
ριάλιτι (βλέπε Μαυρίδης και Ντάνος) και αυτό πρέπει οι αντιλαϊκιστές να του το αναγνωρίσουν !
Ηλίας Γκότσης λοιπόν ! Πραγματικός «survivor», μετρ της
στρατηγικής και χωρίς να περάσει τη λεπτή γραμμή που θα
μετέτρεπε τη στρατηγική και την επιβίωση σε δολοπλοκία και
που θα καταπατούσε την ανθρώπινη πλευρά του !

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

