Αποκαλύψεις από την Ιωάννα
Μπέλλα για next top model !
Η Ιωάννα Μπέλλα είναι, ως γνωστόν, η Star
Hellas 2018 αλλά αυτό που συζητήθηκε
περισσότερο και συζητιέται ακόμα είναι η
συμμετοχή της στο Greece’s Next Top Model !
Ο λόγος είναι ότι άκουσε πολλά από τους κριτές
για τις πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει στο
πρόσωπο ή στο σώμα της και αυτός ήταν ο λόγος
που δεν πέρασε στην επόμενη φάση του
παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα είναι φυσικά οι
υπεύθυνοι της εκπομπής, μετά τη νίκη της
Ιωάννας
στα
καλλιστεία,
να
εκτεθούν
ανεπανόρθωτα !

Η κάμερα του Alpha και η Φωτεινή Πετρογιάννη,
συνάντησαν την Ιωάννα Μπέλλα για λογαριασμό της
εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και αυτή μίλησε
για πολλά και έκανε και αποκαλύψεις όπως πχ.
ότι η παραγωγή του GNTM ήταν αυτή που της
πρότεινε να συμμετάσχει στο αμφιλεγόμενο
ριάλιτι…

“Με πήραν τηλέφωνο από την παραγωγή να πάω και δεν σκέφτηκα
κάτι. Και λέω… “Θα περάσω ένα casting, όπως περνάω τόσο
καιρό”. Με πήραν μόνοι τους από την παραγωγή και μου είπαν
να πάω την τάδε μέρα και ώρα. Πήγα και εν τέλει έγινε όλο
αυτό. Δεν το περίμενα με τίποτα. Αυτό που είδατε ήταν όλο
αληθινό, δεν ήταν τίποτα στημένο” τόνισε η όμορφη Ιωάννα!

Τι
έγινε
στο
δικαστήριο
ανάμεσα σε Τζούλια-Φουρθώτη !
Κάποτε οι δύο αυτές αμφιλεγόμενες περσόνες ήταν καλοί φίλοι
και συνεργάτες, πλέον όμως όχι μόνο δεν ανταλλάσσουν ούτε
βλέμμα αλλά βρίσκονται και σε δικαστική διαμάχη !
Τζούλια Αλεξανδράτου και Μένιος Φουρθιώτης συναντήθηκαν
λοιπόν στην αίθουσα του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων,
για μια παλιά υπόθεση, και δεν κοίταξαν καν ο ένας τον
άλλον!
Συγκεκριμένα, στη μήνυσή της η Τζούλια ισχυρίζεται πως ο
Μένιος Φουρθιώτης αφαίρεσε εν αγνοία της το ποσό των 200.000
ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού της στα νότια
προάστια !
Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, ο γνωστός
παρουσιαστής., με τον οποίο διατηρούσε στενή επαγγελματική
και φιλική σχέση, ήταν από τα πρόσωπα που μπαινόβγαιναν
συχνά στο σπίτι της και γνώριζε τόσο για την ύπαρξη του
χρηματοκιβωτίου όσο και για το διόλου ευκαταφρόνητο
περιεχόμενό του.
Από την πλευρά του, ο Μένιος Φουρθιώτης αρνείται
κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του σε όσα ισχυρίζεται το πρώην
μοντέλο”, αναφέρεται στην εφημερίδα Espresso.

Ωστόσο τελικά έμειναν άπαντες με την όρεξη, αφού η δίκη
αναβλήθηκε λόγω την απεργίας των γραμματέων των δικαστηρίων
και θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο του 2019…

Τραγικές
στιγμές
για
Βικτόρια
Καρύδα
Συμπαράσταση από Τάμτα…

τη
!

Τραγικές στιγμές ζει πλέον το γνωστό μοντέλο
Βικτώρια Καρύδα μετά τη δολοφονία του συζύγου
της Γιάννη Μακρή χθες το βράδυ !
Η παίκτρια του “My Style Rocks” ακόμη δεν
μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που «χτύπησε»
την ίδια και τα παιδιά της, μετά τη δολοφονία
του συζύγου, και σύμφωνα με πληροφορίες από το
περιβάλλον της συνεχίζει να βρίσκεται σε
κατάσταση σοκ !
Μάλιστα η συμπαίκτριά της στο”My Style Rocks”
Tάμτα Μαστοράκη, ταραγμένη και αυτή από ότι όσα
συνέβησαν στη φίλη της θέλησε να τη στηρίξει
όπως μπορεί κάνοντας μια δημόσια έκκληση για
εκείνη. «Να σεβαστούμε την κατάσταση είναι τόσο
λεπτό και ευαίσθητο» έγραψε η Τάμτα σε
instastory στον προσωπικό της λογαριασμό στο
Instagram…
Δείτε παρακάτω την ανάρτησή της…

Κωστέτσος: Τόσα χρόνια που
ήμουν στη Νέα Υόρκη δεν την
είδα !
“Τόσα χρόνια που ήμουν στη Νέα Υόρκη δεν είδα
την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε κάποιο casting, δεν
την γνωρίζω την κοπέλα” !

Καλεσμένος στην εκπομπή “Happy Day” βρέθηκε το πρωί της
Τετάρτης ο Βασίλειος Κωστέτσος και προκάλεσε αίσθηση με όσα
είπε για την κριτή του “next top model” και μοντέλο Ηλιάνα
Παπαγεωργίου !
Ο σχεδιαστής μόδας σχολίασε λοιπόν το GNTM και σε ερώτηση
της Σταματίνας Τσιμτσιλή για το αν έχει συνεργαστεί με την
κριτή του ριάλιτι μόδας, Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε μία
απάντηση που ξάφνιασε τους πάντες: «Δεν την έχω ακούσει
ποτέ. Επίσης κάτι άλλο, αυτό που παρουσιάζονται όλοι top
model στο εξωτερικό, όλοι δούλεψαν με την Cindy Crawford,
με τη Claudia Schiffer, με την Kate Moss, με τον Galliano…
όμως φωτογραφίες τους δεν βλέπω από όλα αυτά».
Ο Κωστέτσος συνέχισε δηλώνοντας για την Παπαγεωργίου: «Τόσα
χρόνια που ήμουν στη Νέα Υόρκη δεν την είδα σε κάποιο
casting, δεν την γνωρίζω την κοπέλα ούτε την έχω δει». !

Βασάλος: Θέλω τη Βαλαβάνη
μητέρα των παιδιών μου !
Συνέντευξη στην Real life παραχώρησε ο
Κωνσταντίνος Βασάλος όπου μίλησε για την
αγαπημένη του Ευριδίκη Βαλαβάνη (η γνωστή μας
Βαλαβανάρα) και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο
ενδεχόμενο γάμου αλλά και στην απόκτηση ενός
παιδιού με την Ευρυδίκη. Οι απαντήσεις ; Μάλλον
καταφατικές !

Συγκεκριμένα, ερωτηθής για το αν έχουν σκεφτεί να κάνουν το
επόμενο βήμα στη σχέση τους, ο παρουσιαστής απάντησε: “Προς
το παρόν ζούμε αρμονικά σαν ζευγάρι, ο γάμος δεν επείγει εγώ
είμαι 28 και η Ευρυδίκη 31, δεν μας πήραν τα χρόνια αλλά δεν
είμαστε και μωρά παιδιά. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους, δεν
χρειάζεται να πιέζουμε καταστάσεις”.
Στη συνέχεια ωστόσο δεν δίστασε να παραδεχτεί πως θα ήθελε
μητέρα των παιδιών του να είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη,
λέγοντας: “Στο πρόσωπό της βλέπω την μητέρα των παιδιών μου,
η Ευρυδίκη πληροί όλες τις προϋποθέσεις . Για να είμαστε ένα
χρόνο μαζί το έχω στο μυαλό μου, γιατί είναι ένα κορίτσι
συνειδητοποιημένο, ξέρει τι θέλει, δεν αμφιταλαντεύεται
ποτέ. Οι γονείς μου την συμπαθούν πάρα πολύ γιατί είναι ένα

άτομο πολύ φιλικό και συναισθηματικό”.
Εμείς να τους ευχηθούμε τα καλύτερα, αν και βεβαίως οι
θαυμαστές και των δύο (ειδικά εμείς οι αρσενικοί θαυμαστές
της Βαλαβανάρας) θα τους ήθελαν ελεύθερους !

Στέλλα Μιζεράκη: Η απάντησή
της μετά την αποκάλυψη για τη
σχέση της !
Η Στέλλα Μιζεράκη απαντάει με τον δικό της τρόπο στις
αποκαλύψεις περί του χωρισμού της με τον Πάνο Ζάρλα και
επιστροφής της στην αγκαλιά του Γιάννη Λεβεντάκη…

Αυτό το τελευταίο μάλιστα το αποκάλυψε προ ημερών και η
εφημερίδα “Espresso” χωρίς να διαψευστεί. Τι απαντάει όμως η
ίδια η Στέλλα ;
H Στέλλα ανέβασε λοιπόν στα instastories ένα αινιγματικό
μήνυμα που σχολιάστηκε αρκετά και λέει τα εξής:
«Η αγάπη και η ευτυχία είναι τα συναισθήματα που θα έπρεπε

να επικρατούν στις καρδιές όλων μας. Να είστε όμορφοι
άνθρωποι… Το σκέτο όμορφοι δεν το αγάπησε ποτέ κανείς.
Αγαπάτε αλλήλους. Peace and love. H αλήθεια αργεί αλλά πάντα
λάμπει και ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σας ευχαριστώ πολύ
όλους για την αγάπη και τη στήριξη σας!!!», έγραψε
χαρακτηριστικά η Στέλλα Μιζεράκη.
Δείτε αναλυτικό το post παρακάτω. Όποιος κατάλαβε κάτι,
κατάλαβε από αυτό αλλά εμείς πάντως όχι και πολλά…

Νέος έρωτας
Συνατσάκη!

για

τη

Μαίρη

Αυτός είναι ο άντρας που της «έκλεψε» την

καρδιά !

Ο έρωτας της «χτύπησε» και πάλι την πόρτα….
Η Μαίρη Συνατσάκη, χώρισε το καλοκαίρι με τον
Σπύρο Χατζηαγγελάκη, με τον οποίον ήταν μαζί
περίπου τρία χρόνια, βρήκε και πάλι τον έρωτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Secret πριν από λίγο
καιρό ένας φίλος της, από το θέατρο, αποτέλεσε
αφορμή για να γνωρίσει το νέο της αγόρι. Είναι
κοντά στην ηλικία της, ασχολείται με τον χώρο
του θεάματος, αλλά δεν είναι πολύ γνωστός.
Όπως λένε άτομα του περιβάλλοντος τους ακόμη
δεν κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, καθώς η σχέση
τους είναι φρέσκια. Οι φίλοι της τη βλέπουν να
χαμογελά… περίεργα και καταλαβαίνουν πως έρωτας
είναι η αιτία, όμως η λαμπερή παρουσιάστρια δεν
κάνει αποκαλύψεις!
Το μόνο που παραδέχτηκε δημόσια είναι η αλλαγή…
διεύθυνσης, αφού μετακόμισε.
ΠΗΓΗ: www.gossip-tv.gr

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ξεσπά
δημόσια κατά του Γιώργου
Καπουτζίδη !

Γιώργος Καπουτζίδης – Δημήτρης Ουγγαρέζος… Μια μεγάλη κόντρα
από το παρελθόν, μόλις βγήκε στην επιφάνεια. Τα όσα είπε ο
Γιώργος Καπουτζίδης στο χθεσινό επεισόδιο του Ελλάδα έχεις
ταλέντο περί bullying, στάθηκαν αφορμή για να ξεσπάσει ο
Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά του γνωστού σεναριογράφου και
ηθοποιού στο Πρωινό, αποκαλύπτοντας ένα άγνωστο περιστατικό
που είχε συμβεί στο Mega. Τα όσα ανέφερε προκαλούν αίσθηση…
«Αυτό που εκείνος υπέστη ή δεν υπέστη μέσα από την έντονη
προσωπικότητά του, ενδεχομένως να το έχει κάνει να το
υποστούν άλλοι. Έχω προσωπική εμπειρία από τον Γιώργο
Καπουτζίδη, ο οποίος όταν ήταν κραταιός στο Mega, έπαιρνε
τηλέφωνο όταν κάτι δεν του άρεσε που είδε στον αέρα και
επέπληττε. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, γιατί δεν θέλω να
υπεισέλθω σε λεπτομέρειες… Δεν μπορεί αυτό που λες να μην
κάνουν οι άλλοι, να το κάνεις εσύ.

Έχω κάνει Ougachallenge με τον Γιώργο Γεωργίου -μπορεί να
είχαν ένα δικό τους θέμα, δεν με αφορά- δεν υπήρχε περίπτωση
ο Γιώργος Γεωργίου να πει σε εμένα οτιδήποτε και αν
εκτροχιαζόταν εγώ να το άφηνα -δεν είπε τίποτα ο άνθρωποςκαι έπεσαν πέντε μηνύματα, ένα στον Μπούτο, ένα στην
Κατραβά, ένα στην αρχισυντάκτριά μας και ένα σε μένα. Όταν
κάποιου εξαρτάται η θέση του από ένα τηλεφώνημα, γιατί
χρησιμοποιείς εσύ αυτή τη δύναμη; Κινδύνευσα εγώ και άλλοι
άνθρωποι. Ζήτησε να μου γίνει παρατήρηση και να μην παίξει
αυτό το πράγμα στον αέρα. Δεν δέχτηκα λογοκρισία από τον
διευθυντή μου και δέχτηκα από τον Γιώργο Καπουτζίδη».

ΠΗΓΗ: https://www.zappit.gr/

Κατερίνα
Ρομαντική

Καινούργιου:
απόδραση
στο

Λουξεμβούργο !
Μια πολύ καλή φάση της προσωπικής της ζωής
φαίνεται πως απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου
! Η συμπαθής παρουσιάστρια είναι ζευγάρι με τον
Νάσο Αναστασόπουλο, έναν νεαρό άνδρα ο οποίος
ασχολείται με τα Οικονομικά.
Ο Αναστασόπουλος φαίνεται πως έχει κλέψει την
καρδιά της ξανθιάς παρουσιάστριας, και οι
αναρτήσεις της στα social media αποδεικνύουν
κάτι τέτοιο και μάλιστα η χάρη τους έφτασε ως
το Λουξεμβούργο !
Η
Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε, σήμερα
Σάββατο, μια φωτογραφία στο Instagram και
έγραψε στη λεζάντα…”Γεια σου ηλιόλουστο
Λουξεμβούργο! Ευτυχισμένη μαζί σου..Φιλιά
αγάπες μου”.
Δείτε παρακάτω την εν λόγω φωτογραφία…

Συγκλονίζει ο Βαλάντης για το
πρόβλημα υγείας του !
Μεγάλη αγωνία για τον γνωστό τραγουδιστή !
Άνοιξε την καρδιά του στο Πρωινό πριν λίγες μέρες και
αποκάλυψε πως θα ήταν στο Nomads, ωστόσο προέκυψε ένα πολύ
σοβαρό πρόβλημα υγείας!Ο Βαλάντης βρέθηκε καλεσμένος στη
Φαίη Σκορδά και εξήγησε το τι συνέβη…
Ο ίδιος εξήγησε στη Φαίη Σκορδά: «Τον Ιούνιο δέχθηκα ένα
τηλεφώνημα αν θέλω να είμαι στο Nomads και με χαρά είπα το

«Ναι». Άρχισα την γυμναστική μου, πήγα διακοπές και μετά
δέχθηκα ένα τηλεφώνημα, που μου είπαν «Πέρασες και πρέπει να
περάσεις από κάποιες εξετάσεις…». Πήγα να κάνω τις ιατρικές
εξετάσεις, που κράτησαν πέντε ώρες… πέρασα από όλους τους
γιατρούς και όταν ήρθε η ώρα του υπέρηχου κοιλιακής χώρας,
στομάχου, νεφρών κτλ, ο άνθρωπος που μου έκανε τον υπέρηχο
είχε κολλήσει σε ένα σημείο… και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει
καλά… το έγραψε στις παρατηρήσεις… και φεύγοντας λέω στην
γιατρό του ΑΝΤ1, που θα είναι και εκεί στο παιχνίδι, της
είπα «σε παρακαλώ ο άνθρωπος που μου έκανε τον υπέρηχο, κάτι
βρήκε, κοίταξέ το…» και μετά από μιάμιση ώρα με πήρε
τηλέφωνο και μου είπε «αν δεν μάθουμε τι είναι, δε θα πας
στο παιχνίδι…». Φοβήθηκα μην μπω σε μπελάδες… τελικά
διαγνώστηκα με όγκο στο νεφρό»!
Η Φαίη έμεινε άναυδη με τα όσα έλεγε ο Βαλάντης ο οποίος
λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη τόνισε: «Ευχαριστώ και πάλι
τον ΑΝΤ1 γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο εξονυχιστικός έλεγχος…
δεν ότι φέρεται τόσο υπεύθυνα στα άτομα αυτά που πηγαίνουν
στο παιχνίδι… Αν δεν υπήρχε αυτό το κανάλι δε θα μάθαινα
αυτό το γεγονός και θα μεγάλωνε…»!
Σήμερα, ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού
και είπε: «Θα χειρουργηθώ την άλλη Πέμπτη από τον Έλληνα
βουλευτή του Τραμπ που είναι γιατρός στην Αμερική! Ο όγκος
στο νεφρό είναι κάτι που δεν ξέρουμε από τι προήλθε και θα
γίνει μετά βιοψία να δούμε αν είναι κάτι καλό ή κακό» Δείτε
το σχετικό βίντεο παρακάτω…
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtmVyg6yQY

ΠΗΓΗ: www.youweekly.gr

