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Η Τατιάνα Στεφανίδου μετά από καιρό αναζήτησης
βρήκε- μετά την αποχώρηση από το “Έψιλον” βρήκε
νέα τηλεοπτική στέγη !
Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Νίκη Λεμονή στον
αέρα της εκπομπής “Καλοκαίρι μαζί στις 10“, με
τη Νικολέττα Ράλλη, η έμπειρη παρουσιάστρια
μεταφέρει την εκπομπή που έκανε στο “Έψιλον”στο
κανάλι του ΣΚΑΪ.
Στις συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων του
καναλιού του Αλαφούζου με την Στεφανίδου
αποφασίστηκε
μια
εκπομπή
κοινωνικού
περιεχομένου στη ζώνη 13:00-15:00 και έτσι οι
δύο πλευρές συμφώνησαν να μεταφερθεί η εκπομπή
της Τατιάνας σχεδόν αυτούσια στον ΣΚΑΪ.

Δείτε
στο
σύνδεσμο
παρακάτω
τα
όσα
αποκαλύφθηκαν για τη νέα στέγη της Στεφανίδου
στην εκπομπή της Νικολλέτας Ράλλη…

https://www.fthis.gr/videos/h-nea-thleoptikh-st
egh-ths-tatianas-stefanidoy-ypergapse-x8esston-skai

Οριστικό διαζύγιο “Epsilon”
με Φουρθιώτη !
Η νέα εποχή για το Epsilon έχει ξεκινήσει και
φαίνεται πως ο νέος ιδιοκτήτης Ιβάν Σαββίδης
θέλει ένα ανανεωμένο κανάλι που δεν θα θυμίζει
και πολύ εκείνο του Φίλιππου Βρυώνη.
Αρκετά νέα πρόσωπα αναμένεται να δουλέψουν στο
κανάλι όμως και αρκετά θα φύγουν και ένα από
αυτά είναι-όπως αναμενόταν εδώ και καιρό-αυτό
του
Μένιου Φουρθιώτη. Ο οικοδεσπότης της
εκπομπής «Αποκαλυπτικά» δεν θα συνεχίσει να
βρίσκεται στο σταθμό την ερχόμενη σεζόν και η
εν λόγω εκπομπή αναμένεται ρίξει οριστικά
αυλαία το προσεχές
διάστημα.
Ο ίδιος ο Μένιος Φουρθιώτης πληροφορήθηκε το
οριστικό τέλος της εκπομπής του και τη λήξη της
συνεργασίας του με το σταθμό μόλις χθες και
πολλοί περιμένουν να δουν αν θα έχει κάποια
έντονη αντίδραση…

Με ριάλιτι μόδας στο Έψιλον”
η Αραβανή ;
Όλα δείχνουν πως τελικά η Ευαγγελία Αραβανή θα
μετακινηθεί την προσεχή περίοδο στο κανάλι
του Epsilon !
Χθες λοιπόν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η είδηση
πως το κανάλι εξασφάλισε τα δικαιώματα του
“Project Runway” που προβάλλεται με επιτυχία
εδώ και πολλές σεζόν στο εξωτερικό με
παρουσιάστρια το γνωστό τοπ μόντελ Χάϊντι
Κλουμ.
Έτσι για την ελληνική εκδοχή του στο “Έψιλον”
ακούγεται έντονα το όνομα της Ευαγγελίας
Αραβανή που, όπως και να το κάνουμε, κατέχει το
θέμα της μόδα, τόσο λόγω του μόντελινγκ όσο και
από το πρόσφατο «My style rocks» !

Άλλωστε τωρινή διευθύντρια του Epsilon είναι η
Άλκηστις Μαραγκουδάκη που είναι ο άνθρωπος που
ουσιαστικά πρωτοπίστεψε και της έδωσε αρχικά
τα backstage του «X – Factor» και έπειτα τον
ρόλο της κεντρικής παρουσιάστριας στο «My style
rocks».

Σοκάρει η Σάσα Σταμάτη –
Αποκάλυψε
on
air
ότι
συνεργάτης της σήκωσε χέρι

πάνω της !
Η Σάσα Σταμάτη εξομολογήθηκε περιστατικό με συνεργάτη της
που σήκωσε χέρι πάνω της και πώς το αντιμετώπισε η ίδια.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της «Ooh la la» το μεσημέρι
της Κυριακής είπε:
«Μία φορά πήγε να με χτυπήσει, αλλά τον κράτησε η
στυλίστρια, ενώ μια άλλη φορά με χτύπησε. Όταν μετά ο άλλος
κλαίει και λέει “θα χάσω τη δουλειά μου”, λέω εντάξει, οκ,
δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν. Είπα κάτι και
τελειώνει, δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Σας λέω ότι απλά
μου έχει συμβεί και πώς το διαχειρίζεσαι. Όταν μετά ο άλλος
άρχισε να κλαίει, μετά στην άλλη περίπτωση βρήκα και τον
μπελά μου κιόλας… Γιατί ξέρεις, όταν η Σάσα είναι φωνακλού
και κάνει καβγάδες, πάντα φταίει η Σάσα. Τη μία φορά πήγαν
οι κοπέλες από το μακιγιάζ, γιατί είδαν την αδικία, και με
στηρίξανε. Μετά ήρθε και έκλαιγε και μου έλεγε ότι θα χάσει
τη δουλειά του. Και λέω, εντάξει, δεν βαριέσαι, έφαγα μια
φάπα δυνατή, εντάξει, τι να κάνω; Ναι, την έφαγα κανονικά.
Και την άλλη πήγα να τις φάω, αλλά παρενέβησαν μέσα οι
συνεργάτες μου και δεν έγινε σκηνικό».
Πηγή: http://www.gossip-tv.gr

