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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