Αλεξάνδρου
για
σχέση
με
Τούνη:
“Μου
στέλνουν
καθημερινά μηνύματα…”
Στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» βρέθηκε το μεσημέρι
της Δευτέρας η Χριστίνα Ορφανίδου, η πρώην παίκτρια του «Big
Brother» που την περασμένη σεζόν είδε την προσωπική της ζωή…
κρεμασμένη στα μανταλάκια, με τη διαρροή προσωπικού της
βίvτεο από πρώην σύντροφό της.
Με αφορμή όσα είπε η Ορφανίδου, η Δημήτρης Αλεξάνδρου πήρε
θέση ρίχνοντας τα βέλη του σε όσους «άνδρες» διαρρέουν
τέτοιο υλικό με την πρόθεση να βλάψουν τις πρώην συντρόφους
τους ή τις παρτεvέρ τους, με την Κατερίνα Καινούργιου να
προχωρά σε διαφημίσεις καθώς το κλίμα ήταν εξαιρετικά
φορτισμένο.
Δακρυσμένος και πολύ φορτισμένος, ο Αλεξάνδρου υποστήριξε
την Ιωάννα Τούνη, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως δέχεται συχνά
τηλέφωνα στα οποία ακούει διόλου όμορφα πράγματα για την
σύντροφό του.
Όταν η Καινούργιου αποκάλεσε «άνανδρο» τον πρώην της Τούνη,
ο οποίος τη χώρισε μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου
υλικού, ο νυν σύντροφός της πήρε θέση ξεκαθαρίζοντας πως τον
καταλαβαίνει καθώς η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη σε
τέτοιες περιπτώσεις:
«Δεν είναι κι εύκολο ρε Κατερίνα, ξέρεις τι είναι να σου την
πέφτουν από το πρωί μέχρι το βράδυ; Κι εμένα ξέρεις πώς
είναι να μου στέλνουν μηνύματα από το πρωί μέχρι το βράδυ
και να σου λένε αυτό το πράγμα; Μπορείς να το αντέξεις;
Μπορείς να αντέξεις το γεγονός πως κάθε μέρα θα σου πουν
κάτι;

Τελειώνει
brother ;

πρόωρα

το

big

Στον ΣΚΑΙ σκέφτονται να βάλουν πρόωρο τέλος στο
Big Brother !
Τα χαμηλά νούμερα του φετινού Big Brother έχουν χωρίσει τους
υπευθύνους του ΣΚΑΙ σε δύο άτυπα στρατόπεδο, οπότε και είναι
ορατό το πρόωρο τέλος του !
Το ιστορικό αυτό ριάλιτι έκανε αρκετά καλά νούμερα στην
περσινή του εκδοχή, οπότε και στο κανάλι του Φαλήρου,
πίστευαν και θεωρούσαν πως θα κάνει και φέτος καλά νούμερα,
όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
Η πραγματικότητα της τηλεθέασης ήταν εντελώς διαφορετική, με
αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συνολικά η τηλεθέαση του
καναλιού, γι’ αυτό και συζητούν διάφορες λύσεις που μπορεί
να ενεργοποιηθούν.

Σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρει στην εκπομπή «Mega
Καλημέρα», αξίζει να τονίσουμε πως οι υπεύθυνοι του
προγράμματος έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες.

Η μία θεωρεί πως το συγκεκριμένο προϊόν είναι καλά στημένο
και μπορεί να ανακάμψει και η άλλη που υποστηρίζει πως οι
περσινοί παρουσίαση, με την προσθήκη του Ανδρέα
Μικρούτσικου, ήταν καλύτερη.
Προς το παρόν δεν έχουν καταλήξει στο τί θα κάνουν, όμως
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, τα επεισόδια να συρρικνωθούν ,
προκειμένου να γίνει νωρίτερα ο τελικός και έτσι να το
ξεφορτωθούν από το πρόγραμμα !

Η…εγκυμοσύνη
Μακρυπούλια !

της

Ζέτας

Το ζήτημα της φημολογούμενης εγκυμοσύνης της
σχολίασε η Ζέτα Μακρυπούλια, με την ανακοίνωσή
της να αιφνιδιάζει μάλιστα τον σύντροφό της
Μιχάλη Χατζηγιάννη, που δεν πίστευε στα αυτιά
του !
Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε στις τηλεοπτικές
κάμερες, και αναφέρθηκε σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό
υπερβολικού photoshop, που την έφερε στα όριά της, με
αποτέλεσμα να θυμίζει έγκυο γυναίκα !
Θυμάμαι μια φορά είχε κάνει ένα εξώφυλλο, αισθανόμουν
υπέροχα, νόμιζα ότι θα είναι καταπληκτική και όταν βγήκε το
περιοδικό, και το είδα, και ήθελα να αγοράσω όλα τα
περιοδικά από παντού.
Ήταν η οπτική γωνία που με πήρε τέτοια, που ήταν σαν να
ήμουν έγκυος. Πάντα στο μπάνιο με αγχώνουν οι παπαράτσι,
έχουν μάθει και τις κρυφές παραλίες, σκαρφαλώνουν στα
βράχια, κρυβόμαστε και φεύγουμε», είπε η ίδια, παίρνοντας

πρόσφατα μια οριστική απόφαση με το σύντροφό της.
Δείτε και ακούστε την στο σύνδεσμο παρακάτω….

Χρυσή ακτή ή Μάτι
Η πιο Χρυσή και πασίγνωστη παραλία της
Μεσσηνίας !
Οι παραλίες της Μεσσηνίας και ατέλειωτες, χρυσές και
εκπληκτικής ομορφιάς ! Μια από αυτές τις παραλίες, υπάγεται
στο Δήμο Τριφυλίας και συγκεκριμένα βρίσκεται πολύ κοντά
στους Γαργαλιάνους. Μιλάμε για την Υπέροχη, xρυσή παραλία
που ακούει στο όνομα ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ή ΜΑΤΙ, – όπως τη λένε οι
ντόπιοι.
Η παραλία αυτή, είναι μια πλατιά και απέραντη παραλία μήκους
4,5 χλμ περίπου, με χρυσή αμμουδερή παραλία, για αυτό και
αποκαλείται «Χρυσή Ακτή». Απέχει (11) χλμ από τους
Γαργαλιάνους και αποτελεί την συνέχεια της παραλίας Ρωμανού
προς Βορρά. Είναι από τις δημοφιλέστερες παραλίες της
περιοχής.
Η Χρυσή Ακτή χαρακτηρίζεται από το έντονο χρυσαφί χρώμα της
αμμουδιάς της και την μεγάλη σε μήκος έκτασή της. Είναι μια
οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες, ομπρέλες και κάπου στα
μέσα της παραλίας θα βρείτε αναψυκτήριο και γήπεδο beach
volley, ενώ υπάρχει πάντα κάποιο ήσυχο σημείο για αυτούς που
δε θέλουν κόσμο.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι πολύ πιθανό να
συναντήσετε και χελώνες caretta-caretta που βγαίνουν στην
ακτή για την ωοτοκία τους. Επίσης, η ακτή προσφέρει πολλές
δραστηριότητες θερινού αθλητισμού (surfing, κανό, kite,

θαλάσσιο σκι, τζετ-σκι). Η πρόσβαση με το αυτοκίνητο είναι
εύκολη , ενώ η απόσταση από την γραφική και πανέμορφη Πύλο
είναι επίσης μικρή.
Το μεγαλύτερο μέρος της είναι ελεύθερο. Στην αρχή, εκεί που
καταλήγει ο δρόμος από τους Γαργαλιάνους, θα συναντήσετε
πολύ κόσμο. Όσο απομακρύνεστε, ο κόσμος λιγοστεύει και
μπορείτε εκεί να απολαύσετε το μπάνιο σας με την παρέα σας
και με πολύ λιγότερο κόσμο.

Στο βάθος. -νότια- εκεί σχεδόν που τελειώνει η παραλία,
κοντά στο χωριό Ρωμανός, είναι οι εγκαταστάσεις του
παγκοσμίως γνωστού COSTA NAVARINO, όπως επίσης και την άλλη
πασίγνωστη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς.
Η Χρυσή Ακτή, που είναι από τις μεγαλύτερες παραλίες,
διακρίνεται από την πολύ ψιλή και ξανθιά αμμουδιά της. Στην
είσοδο της υπάρχουν αρκετές θέσεις Parking.
Η παραλία προσφέρεται για άτομα κάθε ηλικίας. Τα παιδιά θα
απολαύσουν παιχνίδια στην αμμουδιά και στο ποταμάκι, ενώ οι
μεγαλύτεροι θα χαλαρώνουν στο μπαρ. Αν κάποιοι από εσάς
θέλετε και λίγη περιπέτεια, τότε μπορείτε να κάνετε wind ή
kite surf.

Aν πάλι κάποιοι θέλουν περισσότερη ησυχία, δεν έχουν παρά να
περπατήσουν λίγο πιο πέρα και να απολαύσουν την ησυχία πέρα
από τα αδιάκριτα βλέμματα…

Σκάφος με μετανάστες στην
Καλαμάτα ! Συλλήψεις στο
Κέντρο Φιλοξενίας στην Ηλεία
για διακίνηση…
Σκάφος με μετανάστες στην Καλαμάτα:
Πέντε
συλλήψεις
στο
Κέντρο
Φιλοξενίας
στην
Ηλεία
για
διακίνηση…
Πέντε αλλοδαποί, ηλικίας 31, 43, 28, 55, και 27 ετών,
συνελήφθησαν στο Κέντρο Μεταναστών στην Μυρσίνη Ηλείας, ως
τα άτομα που φέρεται να διευκόλυναν την παράνομη μεταφορά με
θαλαμηγό 184 αλλοδαπών, που εντοπίστηκαν και διεσώθησαν στις

02/05, 51 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της θαλάσσιας περιοχής
στο Ακρωτήριο Ταίναρο στο Μεσσηνιακό Κόλπο.
Οι αλλοδαποί είχαν δηλώσει ακυβερνησία στο σκάφος. Μετά από
συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού η θαλαμηγός με τους
αλλοδαπούς είχε ρυμουλκηθεί από παραπλέον πλοίο στο λιμάνι
της Καλαμάτας.

Εκτίμηση Νίκα: “Η Μεσσηνία
προσεχώς στο βαθύ κόκκινο,
όπως δείχνουν τα λύματα” !
Την εκτίμηση, ότι η Μεσσηνία σύντομα θα περάσει
στο “βαθύ κόκκινο”, που συνεπάγεται και
περαιτέρω αυστηροποίηση των περιοριστικών
μέτρων εξέφρασε πριν λίγη ώρα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Πελοποννήσου ο Παναγιώτης Νίκας.
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ότι η
εκτίμηση αυτή βασίζεται στα στοιχεία, που

προκύπτουν
λύματα των
φαίνεται
προβλέψει

από τις επιστημονικές μετρήσεις στα
βιολογικών καθαρισμών, μέθοδος που
και σε άλλες περιοχές να έχει
την πορεία της κατάστασης.

ΠΗΓΗ: eleftheriaonline.gr

Εκτός πρεμιέρας «ΣΚ FAMILY» η
Χριστίνα Πολίτη (video)!
Πρεμιέρα έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου στο
κανάλι του ΣΚΑΪ η εκπομπή «Σου Κου Family» με
τη Σίσυ Χρηστίδου με τον Χάρη Βαρθακούρη και τη
σύζυγό του Αντελίνα να κρατούν συντροφιά στο
τηλεοπτικό κοινό.
Μαζί τους
είναι ο ραδιοφωνικός παραγωγός
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η δημοσιογράφος Μαρία
Αντωνά και ήταν προγραμματισμένο να είναι και
Χριστίνα
Πολίτη
(σύντροφος
του
Κώστα
Σπυρόπουλου).
Ωστόσο τελικά από την πρεμιέρα του Σαββάτου,
αλλά και την εκπομπή της Κυριακής, έλλειπε η
Χριστίνα Πολίτη.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Έλα Χαμογέλα»
και της Ναταλίας Ανδρικοπούλου, η Χριστίνα
Πολίτη είχε χθες μια συνάντηση με στελέχη
του ΣΚΑΪ και μετά από αυτή τη συνάντηση έγινε
γνωστό πως δε θα συμμετέχει στην πρεμιέρα.
Ωστόσο, όπως είπε η δημοσιογράφος της εκπομπής,

υπάρχει μέχρι στιγμής στάση αναμονής για τη
Χριστίνα Πολίτη σχετικά με το τι θα γίνει όσον
αφορά τις καταγγελίες κατά του συντρόφου
της, Κώστα Σπυρόπουλου και δεν είναι κάτι
οριστικό για τη μελλοντική της παρουσία ή τυχόν
αποχώρησή της…
https://www.youtube.com/watch?v=zNd-uUpo2Cw&feature=emb_title

Περιήγηση στον Δυτικό Ταϋγετο
από την ομάδα «Πάμε βόλτα»
Περιήγηση στον Δυτικό Ταϋγετο οργανώνουν την Κυριακή 27
Σεπτεμβρίου η ομάδα «Πάμε βόλτα» και η “ΚΟΙΝΣΕΠ Έθος
Πελοποννήσου”, με στόχο οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν δύο
μονές-στρατηγεία κατά την Επανάσταση του 1821.
«Μετά από μια μικρή στάση στο σπίτι του Νικηταρά στη Νέδουσα
θα κατευθυνθούμε στη Μονή Μαρδακίου, επιλεγμένη από τη
Φιλική Εταιρεία και τον Παπαφλέσσα ως στρατιωτική βάση.
Τελευταία στάση μας η Μονή Μελέ. Στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, από το 1712, φιλοξένησε την περίφημη σχολή
στην οποία διδάσκονταν αρχαίοι Έλληνες και Λατίνοι
συγγραφείς, μαθηματικά, γεωγραφία και φιλοσοφία.
Στη σχολή δίδαξαν σπουδαίοι δάσκαλοι και μαθήτευσαν ανάμεσα
σε άλλους, επιφανείς Μεσσήνιοι, όπως ο μετέπειτα πατριάρχης
Προκόπιος, οι αγωνιστές Αναγνωσταράς και Νικηταράς, οι
προύχοντες Παναγιώτης Μπενάκης και Παναγιώτης Τζάνες»,
αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών.
Η αναχώρηση θα γίνει από την Καλαμάτα στις 11 π.μ. Για
δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο τηλ. 6936518550 (Σωτήρης

Θεοδωρόπουλος).

Ανυπόστατη
η
είδηση
Μενεγάκη στον ANT1 !

για

Πολλά έχουν ακουστεί για το τηλεοπτικό μέλλον
της Ελένης Μενεγάκη τις τελευταίες μέρες,
ωστόσο φαίνεται πως η είδηση που ήθελε την
παρουσιάστρια να γυρίζει στον ΑΝΤ1 είναι
ανυπόστατη !
Πριν καλά καλά προλάβουν να πέσουν οι τίτλοι τέλους της
τελευταίας της εκπομπής, τα ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό
μέλλον της Ελένης Μενεγάκη έδιναν και έπαιρναν, χωρίς ωστόσο
να έχει γίνει καμία επίσημη δήλωση από την ίδια (που
θυμίζουμε έχει πει πως αποσύρεται από την τηλεόραση μέχρι
νεωτέρας) ή από κάποιο κανάλι.
Μάλιστα, η δημοφιλής παρουσιάστρια κάθε φορά που αναφερόταν
στην απόφασή της να μην συνεχίσει στην τηλεόραση, ξεκαθάριζε
πως δεν θέλει να επιστρέψει, τουλάχιστον άμεσα…. Οι φήμες
ωστόσο συνεχίζονταν μέχρι που πριν λίγες μέρες ακούστηκε και
γράφτηκε κατά κόρον πως η Ελένη Μενεγάκη θα επιστρέψει στον
ΑΝΤ1, όπου αναδείχθηκε !
Εμείς γνωρίζουμε από έγκυρη πηγή πάντως πως η άδεια της
Μενεγάκη από τον Alpha πρόκειται να κρατήσει για πολύ ακόμα,
καθώς και το κανάλι του δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί της
για μία επανέναρξη της συνεργασίας τους.
Η ίδια η Μενεγάκη δεν έχει κάνει κάποια δήλωση για αυτές τις
φήμες, ωστόσο προς το παρών κάνει απλά αυτό που είχε πει,
πως δηλαδή θα ασχοληθεί μόνο με τον σύζυγο και τα παιδιά

της, μέχρι νεωτέρας…

Σύλληψη ιδιοκτήτριας καφέ
στην Καλαμάτα για παραβίαση
περιοριστικών μέτρων
Μια γυναίκα, ιδιοκτήτρια ενός καφέ στην
Καλαμάτα, συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για
παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης του κορονοϊού.
Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, η
συλληφθείσα διαπιστώθηκε ότι παρά την μερική
απαγόρευση λειτουργίας συναφών επιχειρήσεων,
είχε μέσα στο μαγαζί της πελάτες καθισμένους σε
τραπέζια τους οποίους και εξυπηρετούσε.
Υπενθυμίζεται ότι δεν απαγορεύεται, μέσα στον
κορονοϊό, η λειτουργία των καφέ, ωστόσο
απαγορεύεται να κάθονται πελάτες σε τραπέζια
και να σερβίρονται.

