Κλέλια
Ρένεση:
Η
πρώτη
φωτογραφία από το μαιευτήριο
με το μωρό !
Η δημοφιλής ηθοποιός Κλένια Ρένεση γέννησε
τελικά ένα υγιέστατο κοριτσάκι και μπορείτε να
τη
δείτε
σε
δύο
φωτογραφίες
από
το
μαιευτήριο να κρατάει στην αγκαλιά το μωρό
της!
Έτσι η Κλέλια και ο πατέρας του παιδιού-ο
δημοφιλής Γαλλοισπανός τραγουδιστής Μανού Τσάο–
ζουν σε πελάγη ευτυχίας μετά τη γέννηση του
πρώτου παιδιού τους !

Μαζί της στη φωτογραφία-στο μαιευτήριο ΡΕΑείναι η γιατρός της, Σταυρούλα Κωτσίρη και το
μωρό που δικρίνεται σκεπασμένο ! Τους ευχόμαστε
ότι καλύτερο….

Ένα συγκινητικό μήνυμα από
την Ελεονώρα !
Ένα συγκινητικό μήνυμα της Ελεονώρα Μελέτη! Σε
ποιον απευθύνεται;

Η ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
ΤΗΣ

Σήμερα είναι γιορτή της μητέρας και η Ελεονώρα Μελέτη
προκάλεσε αίσθηση, καθώς έγραψε ένα συγκλονιστικό κείμενο
για την μητέρα και την κόρη της !
Η ύπαρξη λοιπόν της μικρής Αλεξάνδρας, της κόρης της, την
έκανε να νιώσει πως δεν έκανε για τη μαμά της όσα έπρεπε να
είχε κάνει και-με αυτή την ευκαιρία- της είπε ένα μεγάλο
“ευχαριστώ” για όσα έκανε για εκείνη όλα αυτά τα χρόνια !
Διάβασε αναλυτικά το παρακάτω κείμενο της παρουσιάστριας
προς την μητέρα της:

«Είναι ένας χρόνος τώρα που κατάφερα κ σε κατανόησα πιο
βαθιά, σε «θυμήθηκα» πολλές φορές κ σε επικαλέστηκα άλλες
τόσες. Είναι ένας χρόνος τώρα που σε αναζήτησα για να σε
ρωτήσω πράγματα που δεν γνώριζα, όσο δεν έχω κάνει ουτε στο
google, κ σε κάλεσα για να μου απαντήσεις σε απορίες που δεν
φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα.
Είναι ένας χρόνος τώρα που σου εκμυστηρεύτηκα αγωνίες μου
αναζητώντας τις απαντήσεις στην εμπειρία σου κ που ένιωσα
άσχημα για όσες φορές υπήρξα «κακιά» μαζί σου. Είναι ένας
χρόνος τώρα που «δικαιώθηκες» για όσες φορές σου έκλεισα στα
μούτρα τη πόρτα του δωματίου μου φωνάζοντας «άσε με» κ που
σου εβγαλα γλώσσα «σπάζοντας κοκκαλα» όπως μου είχες κάποτε
πει.
Και είναι ένας χρόνος τώρα που κατάλαβα πως στην ηλικία που
εγώ έκανα ο,τι σε εκνευρίζει περισσότερο για να σου πάω
κόντρα κ το μόνο που με ένοιαζε ήταν ποτέ θα πάω στη Μύκονο
κ σε ποιο club θα βγω, εσύ είχες εμένα μωρό κ έπρεπε να με
φροντίσεις. Φτωχός μέσα του ο άνθρωπος κ άτυχος , που δεν
κατάφερε σε αυτή τη ζωή να κατανοήσει πως η κάθε μητέρα
είναι γήινη , με ατέλειες, λάθη, δύσκολες δικές της στιγμές,
που όμως προσπαθεί για το καλύτερο με όποιον τρόπο εκείνη
μπορεί να υποστηρίξει.
Δεν υπάρχει εγχειρίδιο μητρότητας… ούτε κ βέβαια η ουτοπική
«παντοδυναμία» που βλέπουν τα μωρά στο πρόσωπο της μητέρας,
υφίσταται. Το ποσό δύσκολο αλλά κ όμορφο είναι για κάθε μια
μητέρα το ταξίδι της, κανείς δεν μπορεί να το κρίνει. Παρά
μόνο η ίδια. Αν κ κ δεν είμαι κ τόσο «υπέρ» στη συμμετοχή
μαζικών ποστάρισματων σε γιορτές, επετείους, θανάτους κλπ ,
σήμερα επειδή είμαι μακρυά από τη δίκη μου μαμά, η οποία
προσέχει το δικό μου παιδί που της εμπιστεύτηκα φεύγοντας
για πρώτη φορά, ξέροντας πως η Αλεξάνδρα μου περνάει
υπέροχα, θέλω να της πως ένα μεγάλο, τεράστιο, «ευχαριστώ»
για όλα όσα έχει κάνει για μένα κ όλα όσα ΔΕΝ έχει κάνει για
εκείνη για να μπορώ σήμερα να αναγνωρίζω ποσό σπουδαία είναι
σαν άνθρωπος κ μητέρα.

Ελπίζω η φωνή μου να φτάσει εκεί μέσα από τα βάθη αυτής της
Medina… χρόνια πολλά σε όλες τις «μάνες» «μανούλες»
«μαμαδες» «μητέρες»..

Στον αέρα το “Οne Channel”
του Μαρινάκη !
Το “Channel One”, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη,
έκανε πρεμιέρα προχθές εκπέμποντας προς το
παρών διαδικτυακά !
Ο σταθμός του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός
(ο οποίος υποτίθεται ότι είναι στα μαχαίρια με
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως δια μαγείας
αυτοί του έδωσαν άδεια για κανάλι) θα εκπέμπει
μόνο διαδικτυακά μέχρι να εκδοθεί η τηλεοπτική
άδεια από το ΕΣΡ, σε δύο με τρεις μήνες.

Αρχικά, το “One” θα έχει οκτάωροωρο καθημερινό
πρόγραμμα με ενημερωτικές και ψυχαγωγικές
εκπομπές και με τον καιρό θα εμπλουτιστεί όλο
και περισσότερο, ειδικά από τη στιγμή που θα
εκπέμπει και τηλεοπτικά.

Power of Love: Παίκτρια είναι
υποψήφια δημοτική σύμβουλος !
Η χώρα έχει ήδη μπει σε ρυθμό δημοτικών και περιφερειακών,
εκλογών, αλλά και των Ευρωεκλογών και πολλοί είναι και οιαρκετά ή λιγότερο- επώνυμοι που κατεβαίνουν ως υποψήφιοι.
Ακόμα και παίκτες που έχουν περάσει από δημοφιλή ριάλιτι,
όπως το “Power of Love”, θα είναι υποψήφιοι, όπως ο Σωκράτης
Ελ Γκαμαλί, αλλά δεν είναι ο μοναδικός !
Η όμορφη Εύα Καλτσή (φωτό), παίκτρια του πρώτου κύκλου του
εν λόγω ριάλιτι, κατεβαίνει και αυτή υποψήφια δημοτική
σύμβουλος στην Πύλη Τρικάλων !
Από ένα σύντομο βιογραφικό της Εύας μαθαίνουμε πως έζησε στη
Γερμανία και αποφοίτησε σε ηλικία 17 ετών από το γερμανικό
σχολείο Hauptschule Bücken της Βρέμης. Είναι επίσης
καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας και διατηρεί, στα Τρίκαλα,
κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων.

Διαζύγιο
σοκ:
Σίσσυ
Χρηστίδου-Θοδωρής Μαραντίνης

!
Πριν από λίγη ώρα η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβασε στο Instagram
της μια ανακοίνωση-σοκ του χωρισμού της με τον σύντροφό της
Θοδωρή Μαραντίνη !
Στην, από κοινού, ανακοίνωσή του το ζευγάρι εκφράζει τη λύπη
του που επιλέγει να γνωστοποιήσει με αυτό τον τρόπο ένα
τέτοιο δυσάρεστο προσωπικό θέμα-εξηγώντας παράλληλα και το
λόγο- και κάνει λόγο για μια απόφαση που πάρθηκε από κοινού
μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας και 9 χρόνια γάμου.
Στο post αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η δύσκολη αυτή
απόφαση πάρθηκε μετά από πολλή προσπάθεια και ώριμη σκέψη
και μέσα από το πρίσμα της αδιαμφισβήτητης αγάπης που
τρέφουν για τα δυο τους παιδιά.
Θυμίζουμε ότι η συμπαθής παρουσιάστρια και ο Θοδωρής
Μαραντίνης παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2009 και απέκτησαν
δυο αγόρια, τον 11χρονο Φίλιππο Ραφαήλ και τον 6χρονο Άγγελο
Μιχαήλ.

Η αστυνομία ψάχνει την Αννίτα
Πάνια !
Όσο και αν ακούγεται παράδοξο η αστυνομία αναζητά από χθες
την δημοφιλή παρουσιάστρια Αννίτα Πάνια και μάλιστα, πήγε
και περιπολικό στις εγκαταστάσεις του καναλιού Νέο Epsilon,
αλλά δεν την βρήκε !
Τι έχει συνέβη; Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η
εταιρεία «COSMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» φέρεται να μήνυσε την

Αννίτα Πάνια, ως παρουσιάστρια και υπεύθυνη της εκπομπής, η
οποία και προφανώς κρύβεται για να αποφύγει το αυτόφορο !
Για ποιόν λόγο συνέβη αυτό θα εξηγήσουμε παρακάτω, όμως
είναι γεγονός πως την Κυριακή, όλοι ήταν στο πλατό της
εκπομπής και περίμεναν την παρουσιάστρια για να βγει η
εκπομπή στον αέρα. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς η Αννίτα
Πάνια ενημέρωσε πώς πρέπει να φύγει διότι ήταν άρρωστος ο
πατέρας της….
Κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Αννίτα Πάνια έχει
συλληφθεί δεν επιβεβαιώνονται, αφού η παρουσιάστρια δεν
φαίνεται να έχει εντοπιστεί ακόμα και μάλιστα το αυτόφωρο
λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα.
Η συγκεκριμένη εταιρεία διαφημίζεται στην εκπομπή της Πάνια
στο τηλεοπτικό κανάλι Epsilon και προχώρησε στη μύνυση για
τον λόγο ότι είχαν δώσει εντολή προβολής προϊόντος τους στον
τηλεοπτικό σταθμό νέο Epsilon και στις εκπομπές
«ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» και «ΜΕΝΙΟΣ LIVE το Σάββατο 20-4-2019 και την
Κυριακή 21-4-2019, έναντι ποσού 6000 ευρώ, αλλά αυτή η
προβολή ποτέ δεν έγινε.
Δεν έγινε διότι-σύμφωνα πάντα με την εταιρεία-μια
ανταγωνιστική εταιρεία ξεκίνησε να προβάλλει στις ίδιες
εκπομπές ένα ανταγωνιστικό προϊόν, που το χαρακτηρίζει
“κάρτα υγείας”, ευθέως ανταγωνιστικού προς το δικό τους που
τιτλοφορείται ως “κάρτα ομορφιάς”.
Η ενέργεια αυτή θεωρείται αθέμιτη και ανταγωνιστική ,όχι
απλά γιατί πρόκειται για το ίδιο προϊόν με προσπάθεια
διαφοροποίησης προσχηματικά του τίτλου, αλλά και γιατί είναι
αμφιβόλου ποιότητας και νομιμότητας, αφού παρέχεται από
φορείς μη νόμιμα αδειοδοτημένους και παράλληλα συμπλέκει με
απαγορευμένο και αθέμιτο τρόπο υπηρεσίες αμιγώς ιατρικής
φύσεως με τεχνολογικές υπηρεσίες.
“Το αποτέλεσμα μάλιστα είναι το συγκεκριμένο προϊόν να
φέρεται αθεμίτως ότι προσφέρεται δήθεν και σε πλέον

ανταγωνιστική τιμή σε σύγκριση με τη δική μας νόμιμη κάρτα
ομορφιάς», αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά της COSMEDICAL….
Είτε συλληφθεί τώρα, είτε όχι η Αννίτα Πάνια, είναι προφανές
ότι τον λόγο σε αυτήν την υπόθεση θα έχουν τα δικαστήρια…

Κύκλωμα κοκαΐνης: Αυτή είναι
η απόφαση του δικαστηρίου για
Χριστίνα Παππά και τον γιο
της !
Αθώοι κρίθηκαν το πρωί της Δευτέρας από το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων η Χριστίνα Παππά και ο γιος της, Δημήτρης, οι
οποίοι κατηγορούνταν για την υπόθεση με το κύκλωμα
κοκαΐνης σε κλαμπ στο Κολωνάκι !
Μάλιστα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου μίλησε
προχθές ο δικηγόρος της Χριστίνας Παππά και του
επιχειρηματία γιού της, Αλέξης Στεφανάκης, που αναφέρθηκε
στην οριστική αθώωση της ηθοποιού και του γιου της, λέγοντας
πως «Ως προς τον Δημήτρη και τη Χριστίνα έχουμε το τέλος
αυτής της περιπέτειας. Έχουμε ομόφωνα αθωωτική απόφαση και
κλείνει αυτός ο κύκλος ο οποίος ήταν τόσο βασανιστικός για
αυτούς τους ανθρώπους”…

Παράλληλα ο κύριος Στεφανάκης, αποκάλυψε πως αθώοι πρόκειται
να κριθούν και οι επίσης κατηγορούμενοι Θέμης Γεωργαντάς (ο
γνωστός παρουσιαστής) και ο επιχειρηματίας Βασίλη
Σταθοκωστόπουλο. “Δεν έχει ολοκληρωθεί η απόφαση για τους
λοιπούς κατηγορουμένους και δεν αναφέρομαι ως προς τους
μετόχους της εταιρείας, όπως είναι ο Θέμης Γεωργαντάς και
ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, που και για αυτούς είναι ομόφωνα
αθωωτική η απόφαση», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο γνωστός
δικηγόρος.
Θυμίζω πάντως πως εμείς στα “αιρετικά” είχαμε κρατήσει μια
υπεύθυνη στάση περί του θέματος, διότι αποκαλύψαμε μεν τα
ονόματα των εμπλεκόμενων (από τα λίγα site που το έκαναν),
αλλά σεβαστήκαμε και το τεκμήριο της αθωότητας, αναφερόμενοι
μόνο σε πραγματικά στοιχεία, χωρίς κανιβαλισμούς και
υπερβολές.

Κατεβαίνει στην πολιτική η
Σάρα Εσκενάζυ !
Η κουκλίτσα και καλόκαρδη Σάρα Εσκενάζυ, η
οποία έγινε ευρέως γνωστή από το “survivor”,
αποκάλυψε πρόσφατα στους διαδικτυακούς της
φίλους ότι θα συμμετέχει στις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές ως δημοτικός σύμβουλος !
Η συμπαθέστατη παίκτρια του “Survivor” (και κόρη του
Αλμπέρτο Εσκενάζυ) επιβεβαίωσε, μέσω ενός post στο twitter
τις φήμες που την ήθελαν να θέτει υποψηφιότητα για δημοτικός
σύμβουλος στο Δήμο Αμαρουσίου και με τον συνδυασμό του
γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Καραμέρου.
Εμείς πάντως-παρότι δεν μας αρέσει η υποψηφιότητα και
κάποιες ιδέες του Καραμέρου– της ευχόμαστε καλή επιτυχία και
ελπίζουμε να έχει κάποιες ιδέες και κάποια προσφορά στον
τόπο της.

Αναλυτικά όσα ανακοίνωσε
παίκτρια του “Survivor”:

γραπτά

η

πρώην

«Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι νέο. Θέλω να σας
ανακοινώσω ότι αποφάσισα να συμμετέχω για πρώτη φορά στην
ζωή μου, στις δημοτικές εκλογές ως δημοτικός σύμβουλος.
Πιο συγκεκριμένα αποφάσισα να αποδεχτώ την πρόταση του
κυρίου Γιώργου Καραμέρου και να είμαι υποψήφια μαζί του στον
ανεξάρτητο συνδυασμό #Ενωμένο Μαρούσι όπου συναντιούνται
νέοι άνθρωποι που θέλουν μια αλλαγή στην πόλη που ζούμε ή
εργαζόμαστε.
Ο Γιώργος Καραμέρος, παρότι και ο ίδιος νέος, έχει εμπειρία
στην αυτοδιοίκηση και όραμα για το Μαρούσι. Με ενδιαφέρει να
προσφέρω στον τομέα του πολιτισμού και της συμμετοχής των
νέων ανθρώπων σε μια σειρά δράσεων και αυτοί είναι και οι

βασικοί λόγοι της υποψηφιότητάς μου.
Εύχομαι και ελπίζω να φανώ αξία της επιλογής του, αλλά και
όλων όσων επιλέξουν να με στηρίξουν !
Σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την
αγάπη σας αλλά και για την βοήθειά σας στο να πάρω την
απόφαση αυτή».
Μάλιστα η Σάρα συνόδευσε αυτή την ανάρτησή της με δύο
φωτογραφίες.

Αποκαλύψεις της Ηλιάδη για το
χωρισμό με τον Γκέντσογλου !
Η δημοφιλής τραγουδίστρια προέβη σε αποκαλύψεις
για τον χωρισμό της από τον πατέρα του παιδιού
της Σάββα Γκέντσογλου και αναφέρθηκε και στη
Βίκυ Κάβουρα !
Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε ορθά, κοφτά σε συνέντευξή της στο
εβδομαδιαίο περιοδικό “ΟΚ”,
πως έχει χωρίσει από τον
σύντροφό της Σάββα Γκέντσογλου εδώ και δύο μήνες ,όπως και
φημολογείτο !

Σε ερώτηση για το πώς αντέδρασε όταν διάβασε τα δημοσιεύματα
που θέλουν τον Γκέντσογλου να έχει σχέση με την καλλονή
ηθοποιό Βίκυ Κάβουρα, η Αγγελική Ηλιάδη απάντησε ευθέως πως
: «Δεν αντέδρασα ιδιαίτερα γιατί το γνώριζα εδώ και αρκετούς
μήνες ότι είχαν σχέση» !
Δείτε και το παραπάνω βίντεο, προς επιβεβαίωση,

από την

εκπομπή του Alpha “Happy Day” με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή…

Εκτός εκπομπής η Άννα Μαρία
Βέλλη μετά τον καβγά με
Κωστόπουλο
Της Χαράς Βαμβακούλα
Ανακατατάξεις στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου “Όλα
Λάθος” , καθώς έπειτα από μόλις δύο εβδομάδες που βρίσκεται
στον αέρα, αποχώρησε η Άννα Μαρία Βέλλη, αφού πρώτα είχε
αποχωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα η αρχισυντάκτρια της
εκπομπής Νάνσυ Νικολαΐδου.
Την είδηση αποκάλυψε στο “Πρωινό” την Πέμπτη ο Άρης
Καβατζίκης, που είπε πως αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα δούμε
στην εκπομπή την Άννα Μαρία Βέλλη. Παράλληλα έγινε γνωστό
πως η εκπομπή έχει νέα αρχισυντάκτρια που είναι επιλογή
του Πέτρου Κωστόπουλου. Πρόκειται για την 26χρονη Κάσσι
Φιλιππιντζή.
«Χθες υπήρχε ένα κρίσιμο ραντεβού στο Open, με την Άννα
Μαρία Βέλλη και τη Μαντώ Γαστεράτου σε σχέση με το μέλλον
τους στην εκπομπή. Αυτό που καταθέτουμε σήμερα ως
αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι πως μεθαύριο Σάββατο δεν θα
βρίσκεται η Άννα Μαρία Βέλλη στην εκπομπή.
Προφανώς δεν μπορεί να συνεχίσει στη συγκεκριμένη εκπομπή.
Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι η συγκεκριμένη δεν δέχονταν
τον ρόλο του να είναι στην ομάδα. Μπορεί να της είχαν
υποσχεθεί πως θα ηγείται μαζί με τον Πέτρο. Χθες έγινε ένας
πανικός και γνωρίζω πως μεθαύριο δεν θα είναι ούτε δίπλα

του, ούτε απέναντί του. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι και
μια νέα αρχισυντάκτρια. Ένα νέο κορίτσι, 26χρονο. Το όνομά
της είναι Κάσσι Φιλιππιντζή» είπε, μεταξύ άλλων, ο Άρης
Καβατζίκης.
Τη Δευτέρα η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή “Happy Day”
έφερε στο φως απίστευτα παρασκήνια. Αιτία, όπως είπε η
δημοσιογράφος, είναι η θέση στο τραπέζι και ο ρόλος που θα έπρεπε να- έχει η Άννα Μαρία, με βάση όλα όσα υποτίθεται ότι
είχε συμφωνήσει η ίδια με το κανάλι.
Συγκεκριμένα είπε: «Την Πέμπτη παραιτήθηκε η αρχισυντάκτρια,
Νάνσυ Νικολαΐδου, την οποία αποκάλεσε στην πρεμιέρα “ζώον”
στον αέρα, ο κ. Κωστόπουλος. Είναι τέσσερα τα μέτωπα που
έχουν ανοίξει εκεί και δεν ξέρουν από πού να το μαζέψουν.
Βγήκε το Σάββατο στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και
άδειασε το κανάλι ότι δεν υπήρξαν πρόβες. Έκαναν μόνοι τους
πρόβα οι άνθρωποι γιατί έλειπε στη Θεσσαλονίκη για
εξτραδάκι. Στο break υπήρχε ένα θέμα, διότι ο ένας καβαλούσε
τον άλλον την ώρα που μιλούσε. Νωρίτερα, η Άννα Μαρία Βέλλη
απειλούσε τον σκηνοθέτη της ότι αν τυχόν η καρέκλα της
μετακινηθεί θα φύγει, γιατί της είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι
συμπαρουσιάστρια του Πέτρου και θα βρίσκεται δίπλα. Ξαφνικά,
η καρέκλα της πήγε δίπλα στης Μαντώς Γαστεράτου».
Τελικά, την Τρίτη, η νεαρή παρουσιάστρια διέψευσε πως υπήρξε
καβγάς με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Όπως είπε στον Γρηγόρη Μπάκα
και στη «Φωλιά των Κου Κου», εκείνη διαφώνησε με τον Πέτρο
Κωστόπουλο στο διαφημιστικό διάλλειμα για κάτι που δεν είχε
να κάνει με την εκπομπή. «Δεν πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί με
τον Πέτρο, δεν έχει πολύ, δε θα του το έβγαζα. Tα πάω καλά
με τον Πέτρο γενικά…» είπε με το γνωστό, ειρωνικό της
χιούμορ η YouTuber και παρουσιάστρια.
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