Κοντά στους πυρόπληκτους η
Αποστολία Ζώη
Η αγαπημένη τραγουδίστρια Αποστολία Ζωή, είναι
μέσα σε αυτούς τους Έλληνες που καταβάλλουν
συγκινητική προσπάθεια υπέρ των πυρόπληκτων και
τους βοηθούν!
Η
Αποστολία όχι μόνο είναι από την πρώτη
στιγμή, ως εθελόντρια, κοντά στους πληγέντεςαλλά και ενημέρωσε πρόσφατα μέσα από ανάρτηση
στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media
(facebook, tweeter), πως τα χρήματα από την
επικείμενη
συναυλία της στον Κάλαμο θα τα
διαθέσει στους συναθρώπους μας που επλήγησαν
στην Αττική!
Εμείς για μια ακόμη φορά βγάζουμε το καπέλο
στην καλόκαρδη Αποστολία, καθώς μάλιστα ξέρουμε
πως ότι κάνει δεν είναι για αυτοπροβολή αλλά
για λόγους ανθρωπιάς…

Φωτογραφίες από το καμμένο
σπίτι του Ψινάκη !
Τα θύματα της φωτιάς πολλά και τα καμένα σπίτια
ακόμα περισσότερα στις μαρτυρικές περιοχές της
Ραφήνας, Μάτι και Νέου Βοτζά… Όπως έχει γίνει
ήδη από χθες γνωστό, η πύρινη λαίλαπα δεν έκανε
διακρίσεις και έπληξε και το σπίτι του δήμαρχου
Μαραθώνα, Ηλία Ψινάκη που βρίσκεται στον Νέο

Βουτζά !
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε λοιπόν να δείτε
φωτογραφίες από την κατάσταση στην οποίο
βρίσκεται το εν λόγω σπίτι του Ηλία Ψινάκη…
https://www.youweekly.gr/article/news/531026-hlias-psinakhsfwtografies-apo-to-kameno-spiti-toy-sto-neo-boytza

Star Ελληνική Ομορφιά Νοτίου
Ελλάδος: Αυτές είναι οι πιο
όμορφες Ελληνίδες !
Την Κυριακή 1η Ιουλίου και στην Καλαμάτα διεξήχθησαν με
απόλυτη επιτυχία τα Πανελλήνια Καλλιστεία “Star Ελληνική
Ομορφιά Νοτίου Ελλάδος 2018”.
Το event φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Elite City Resort ενώ
τη Live κάλυψη και τηλεοπτική μετάδοση είχε ο τοπικός
τηλεοπτικός σταθμός BEST TV, με τη δυνατότητα παρακολούθησης
και από το You tube. Για πρωτη φορά δε, εδώ και χρόνια, σε
ένα τέτοιο θεσμό υπήρξε και δυνατότητα ψηφοφορίας από το
κοινό μέσω televoting.
Ο διοργανωτής Νίκος Μπάμπαλης με τοπικούς παράγοντες της
πόλης της Καλαμάτας, κο. Μπλέκο Γιώργο συνδιοργανωτή και
χορηγό της επιχείρησης « B&G Coiffure George Blekos»,
Αναστασία Μάντζαρη, ραδιοφωνική μουσική παραγωγός στον “Best
97.3” και Kατερίνα Παπουτσόγλου, υπεύθυνη διοργάνωσης
εκδηλώσεων και φιλοζωϊκών δράσεων πέραν της Καλλιστειακής
μορφής συνέδεσαν μια σκληρή εικόνα της καθημερινότητας με
έναν άψογο τροπο. Την «Βία κατά των γυναικών».

Η έναρξη λοιπόν σηματοδοδοτήθηκε από ένα σχετικό βίντεο και
την παρουσίαση ενός εξαιρετικού κομμωτικού δρώμενου επί
σκηνής , το οποίο ετοιμάστηκε με πολύ μεράκι και τέχνη από
τον κύριο Μπλέκο και την ομάδα του, το οποίο χειροκροτήθηκε
αλλά και ευαισθητοποίησε στέλνοντας μέσω του διαγωνισμού
ομορφιάς ένα κοινωνικό μήνυμα παγκόσμιου χαρακτήρα.

Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΑ ΣΕΒΗ
ΔΗΜΟΥΛΑ

Η διοργάνωση ευχαριστεί θεμά όλους όσους στήριξαν τη
διεξαγωγή αυτή. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού «Πανελλήνια
Καλλιστεία Star Ελληνική Ομορφιά Νοτίου Ελλάδος 2018»
διαγωνισμού είναι τα εξής:
• Star Ελληνική Ομορφια
Σέβη Δημουλά
• Miss Ελληνική Ομορφιά
Σοφία Καραμανωλάκη
• Star Νοτίου Ελλάς 2018
Αθηνά Κωστοπούλου
• Miss Νοτίου Ελλάς 2018
Αγγελική Φραζαδάκη
• Miss Young Νοτίου Ελλάς 2018
Αναστασία Σκυλακάκη
• Β’ Star Νοτίου Ελλάς 2018
Χριστίνα Κουργιαντάκη

• Β’ Miss Νοτίου Ελλάς 2018
Αλεξάνδρα Χουλιαρά
• B’ Miss Young Νοτίου Ελλάς 2018
Ιωάννα Νάκα
• Miss Elite 2018
Βασιλεία Τσόμπα

ΠΗΓΗ: https://www.gossip-tv.gr

Χώρισε η Μαίρη Συνατσάκη !
Τίτλοι τέλους φαίνεται πως έπεσαν και μάλιστα
οριστικά στη σχέση της κουκλίτσας Μαίρης
Συνατσάκη με τον μέχρι τώρα σύντροφό της Σπύρο
Χατζηαγγελάκη !
Την είδηση αυτή έκανε αρχικά γνωστή ένα
ρεπορτάζ του περιοδικού “HELLO” και σύμφωνα και
με τις δικές μας πληροφορίες, ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα…Έτσι λοιπόν φαίνεται πως η
καλόκαρδη παρουσιάστρια και ο ηθοποιός, έχουν
ακολουθήσει χωριστούς δρόμους εδώ και δύο
μήνες.

Μάλιστα το εν λόγω ζευγάρι συγκατοικούσε από
τα μέσα του 2017, αλλά αυτό δεν φάνηκε αρκετό
για να τους κρατήσει μαζί.Προς το παρόν δεν
έχει γίνει γνωστός ο λόγος που αποφάσισαν να
δώσουν τέλος στη σχέση τους, αλλά οι δικές μας
πληροφορίες κάνουν λόγο για απλή ασυμφωνία
χαρακτήρων που έφερνε διαφωνίες και προστριβές…

Βαλαβάνη-Βασάλος:
Παντρεύονται με παπά και με
κουμπάρο τον… Ντάνο ;
ΠΗΓΗ: https://www.youweekly.gr/

Η “ΒΑΛΑΒΑΝΑΡΑ” ΠΟΖΑΡΕΙ ΜΕ
ΤΟ ΜΑΓΙΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ !

Σε λίγες μέρες θα το μαθαίνατε αλλά εγώ δεν
κρατιέμαι! Το vanda’s blog στο Youweekly.gr
είναι εδώ για να τους προλαβαίνει και να τρώνε
όλοι οι άλλοι τη σκόνη μας!
Ένα πουλάκι μου ψιθύρισε λοιπόν ότι το super
ερωτευμένο ζευγάρι, Κωνσταντίνος Βασάλος και
Ευριδίκη Βαλαβάνη ετοιμάζονται να ανέβουν τα
σκαλιά της εκκλησίας!!! Που το έμαθα;
Δεν είμαι στο κρεβάτι τους, αλλά ήμουν στο γάμο
του φίλου τους και πρώην εργένη, του Γιώργου
Χρανιώτη. Ο 45χρονος ηθοποιός περιτριγυρισμένος
από την οικογένεια και τους φίλους του
παντρεύτηκε την Γεωργία Αβασκαντήρα σε ένα
εκκλησάκι στο όμορφο νησί της Τήνου. Εκεί
λοιπόν το αποφάσισαν η Ευριδίκη και ο
Κωνσταντίνος και το είπαν εμπιστευτικά σε
φίλους καρδιακούς.
Αλλά

τέτοια

μυστικά

Ευρυδίκη

μου

δεν

κρατιούνται! Μάλιστα κουμπάρος θα είναι κατά
πάσα πιθανότητα ο Γιώργος Αγγελόπουλος μαζί με
ένα άλλο πρόσωπο που θα μου επιτρέψετε να μην
το αποκαλύψω σήμερα και να σας κρατήσω λίγο σε
αγωνία…
Άντε καλά κουφέτα
ανύπαντρες!

και

στα

δικά

μας

οι

Διαγραφή προστίμου 900.000
ευρώ για την Καίτη Γαρμπή !
Μετά από δικαστική απόφαση, η Καίτη Γαρμπή
δικαιώθηκε έστω και ως ένα βαθμό. Μιλάμε για
την υπόθεση φοροδιαφυγής για την οποία είχε
καταδικαστεί σε πρόστιμο 900.00 Ευρώ το οποίο
όμως διαγράφηκε !
Σύμφωνα με την αποκάλυψη που έγινε στην εκπομπή
“Επιτέλους Σαββατοκύριακο” από τον Πέτρο
Κουσουλό, και σύμφωνα με απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, διαγράφεται το
υπέρογκο αυτό ποσό το οποίο είχε προκύψει από
φορολογικό έλεγχο που είχε γίνει στην
τραγουδίστρια
την περασμένη δεκαετία.
Όπως απεφάνθη η δικαιοσύνη, δεν μπορούσε να
αποδειχθεί ότι υπήρχε τόσο μεγάλο ύψος
φοροδιαφυγής από την τραγουδίστρια και μετά από
εκ νέου έλεγχο αποφασίστηκε να διαγραφεί το
συγκεκριμένο υπέρογκο πρόστιμο που είχε
επιβληθεί στην κυρία Γαρμπή.

Θυμίζουμε ότι η Καίτη Γαρμπή στο παρελθόν είχε
καταδικαστεί σε 13 μήνες φυλάκιση με αναστολή
για τις συγκεκριμένες ανεξόφλητες οφειλές στην
εφορία, αλλά τουλάχιστον γλίτωσε το βαρύ
πρόστιμο…

Ιωάννα
Τριανταφυλλίδου:
Επιστρέφει στην Ελλάδα για να
γίνει
παρουσιάστρια
στον
Alpha!
Φαίνεται
πως
η
κουκλάρα
Ιωάννα
Τριανταφυλλίδου-μετά από ένα σύντομο πέρασμα
από Αμερική– επιστρέφει στην Ελλάδα και
αναλαμβάνει δική της εκπομπή ! Η Σαλονικιά
ηθοποιός
όλα δείχνουν πως θα αναλάβει την
παρουσίαση μιας νέας εκπομπή στον Alpha.
Αυτό δεν είναι άλλο από το “Bake Off Greece”,
ένα πρόγραμμα του ΒΒC το οποίο προβάλλεται αυτή
τη στιγμή σε 27 χώρες του κόσμου.
Στον
αέρα
της
εκπομπής
“Επιτέλους
Σαββατοκύριακο”,
ο
ρεπόρτερ
Νίκος
Γεωργιάδης
είπε
χαρακτηριστικά:
“Ήταν
αποκλειστικό ρεπορτάζ του zappIT, χθες. Εγώ
επικοινώνησα με τον Alpha και μου το
επιβεβαίωσαν. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε πάρα
πολύ καλό δρόμο και θεωρείται σχεδόν δεδομένο
ότι το κανάλι θα φέρει πίσω την Ιωάννα
Τριανταφυλλίδου…” και ακόμα πως “Θα έρθει για

λίγο, θα κάνει τα γυρίσματα και θα ξαναγυρίσει
στο Λος Άντζελες. Δεν επιστρέφει μόνιμα…“.
Εμείς πάντως στα “αιρετικά” συμπαθούμε Ιωάννα
Τριανταφυλλίδου και μάθαμε με ευχαρίστηση αυτήν
την είδηση !
Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι ακριβώς ειπώθηκε
https://www.fthis.gr/videos/iwanna-triantafylli
doy-epistrefei-sthn-ellada-gia-na-gineiparoysiastria-ston-alpha

Βίκυ Κάβουρα: Η αλήθεια για
την σχέση της με τον Γιώργο
Λιάγκα!
Στο “Celebrity Travel” και τον Νίκο Κοκλώνη,
βρέθηκε η Βίκυ Κάβουρα, που παραχώρησε μια
συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης !
Η ηθοποιός και ο παρουσιαστής, βρέθηκαν στην
Ρώμη, με τον Νίκο Κοκλώνη- μεταξύ των άλλων, να
ρωτάει την Βίκυ Κάβουρα για την φημολογούμενη
σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα, που της χρέωναν
κάποια δημοσιεύματα!

Η Βίκυ Κάβουρα, απάντησε στον Νίκο Κοκλώνη:
«Είχα ανεβάσει ένα story στο Instagram μου, ότι
είναι εμετικό το να κάνουν φανταστικές ιστορίες
για ανθρώπους που δεν ξέρουν και να κάνουν
σενάρια.
Με είχε πειράξει ότι έγραψαν ότι ήμασταν μαζί,
πού πηγαίναμε, πώς χωρίσαμε, γιατί χωρίσαμε.
Και μένα με πρόσβαλε όλο αυτό. Δεν ήμουν
ζευγάρι με τον Γιώργο Λιάγκα. Αλλά δεν
αναφερόμουν σε αυτόν όταν είπα εμετικό. Σε
καμία περίπτωση. Δεν θα το έλεγα στον χειρότερο
εχθρό μου. Αυτή τη φράση…»
ΠΗΓΗ: www.youweekly.gr

Ο Ντάνος είπε “όχι” για να

βγει στο θέατρο !
Αρνητικά απάντησε ο, γνωστός σε όλους πλέον,
Γιώργος Αγγελόπουλος (Ντάνος) στην πρόταση που
του έκαναν για θεατρική συνεργασία οι
διακεκριμένοι του είδους Αλέξανδρος Ρήγας και
Δημήτρης Αποστόλου !
Ο νικητής του “Survivor”
δέχτηκε λοιπόν
πρόταση από το γνωστό συγγραφικό δίδυμο για να
συμμετάσχει στην θεατρική παράσταση “Μπαμπά μην
ξαναπεθάνεις Παρασκευή”, όμως την απέρριψε και
αυτό διότι δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο λόγω
των υποχρεώσεών του στη γνωστή σειρά του
Alpha, “Τατουάζ” όπου πρωταγωνιστεί. Επιπλέον ο
ίδιος δεν φαίνεται να ένιωθε έτοιμος για να
ανέβει στο θεατρικό σανίδι και προφανώς φοβόταν
μήπως εκτεθεί.

Οι Ρήγας-Αποστόλου ανέφεραν τα παραπάνω στην
εκπομπή “Όλα Καλά” και διευκρίνισαν ότι ο ρόλος
που ήθελαν να του δώσουν ήταν αυτός που είχε
στο παρελθόν ο γνωστός τραγουδιστής Ησαΐας
Ματιάμπα….

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

