Ζέτα Μακρυπούλια: Για πρώτη
φορά μιλά για την καραντίνα
της
Μετά από σχεδόν ενάμιση μήνα καραντίνας, η Ζέτα
Μακρυπούλια στέλνει το μήνυμά της και μας…
τσακίζει !
Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μέσα από ένα μακροσκελές
κείμενο στην προσωπική της σελίδα στο Instagram (και με τη
συγκεκριμένη φωτογραφία με πιτζάμες ή κάτι τέτοιο) μιλά για
την δική της καραντίνα, τι έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα
του εγκλεισμού στο σπίτι ενώ εκφράζει τις σκέψεις της με τον
πιο συγκινητικό τρόπο.
” Καραντίνα ημέρα: ;;;
Ούτε που θυμάμαι πια. Αφού δεν έχει σημασία. Τώρα όντως ο
χρόνος είναι σχετικός…Κάθομαι σ’ αυτόν τον άχρονο-χρόνο και
παρατηρώ.Τώρα που όλα έχουν μπει σε παύση.Παύση με πολλά
«μέτρα» και με «σχέδιο».Παρατηρώ εμένα και τον κόσμο.
Άλλοι έχουν ενοχές που κάθονται,άλλοι μαγειρεύουν,άλλοι
κάνουν ενδοσκόπηση,άλλοι άπειρα post,άλλοι απαγορεύουν,άλλοι
πεινάνε,άλλοι παίρνουν τα βουνά,άλλοι χωρίζουν,άλλοι
φλερτάρουν,άλλοι καθαρίζουν αποθήκες,άλλοι φοβούνται,άλλοι
τσακώνονται,άλλοι ανακαλύπτουν ταλέντα,άλλοι αντιδρούν,άλλοι
υπακούουν,κάποιοι δεν έχουν κουράγιο να ξανά βγουν να κάνουν
τα ίδια με πριν,άλλοι κάνουν party απο τα μπαλκόνια
τους,άλλοι σιδερώνουν,άλλοι παχαίνουν,άλλοι είναι καλά,άλλοι
«ψεύτο καλά».
Άλλοι παλεύουν με την έξω και την έσω πραγματικότητα και
ανακαλύπτουν την μοναξιά.Ανακαλύπτουν πως η μοναξιά δεν έχει
σχέση με τους άλλους αλλά κατοικεί μέσα τους βαθιά και
στήνει παγίδες.Πολλοί δεν ξέρουν καν τι θέλουν.Λες και πριν
που ήταν όλα «φυσιολογικά» ξέραμε… Άλλοι παθαίνουν κρίσεις

πανικού,άλλοι θρηνούν,άλλοι πεθαίνουν.
Παράλληλα
στη
Μεσόγειο
διεθνείς
συνθήκες
παραβιάζονται.Μετανάστες στοιβάζονται και μία ακόμη
οικονομική καταστροφή αχνοφαίνεται πριν καλά-καλά προλάβουμε
να βγούμε από την προηγούμενη.Κάποιοι άλλοι είναι στην πρώτη
γραμμή.Στη μάχη.Με έναν αόρατο εχθρό.Εκεί ο χρόνος κυλά όπως
ακριβώς τον θυμόμαστε.Εκεί ο χρόνος τρέχει.Δεν προλαβαίνουν.
Εμείς χαμένοι και αποπροσανατολισμένοι ετοιμαζόμαστε για την
«μετακορονοϊκη εποχή».
Μέσα σε αυτά τα παράλληλα σύμπαντα λοιπόν όπως κι εσείς έτσι
κι εγώ, ζω την καραντίνα μου.Κι εγώ έχω ξεκουραστεί,έχω
μαγειρέψει,έχω κλαδέψει,έχω τρέξει,έχω κάνει διαλογισμό,έχω
καθαρίσει όλο το σπίτι,έχω δει σήριαλ,έχω διαβάσει,έχω
κουρέψει,έχω
βαρεθεί,έχω
μελαγχολήσει,έχω
ακούσει
μουσική,έχω χορέψει,έχω γελάσει,έχω κλάψει,ΟΛΑ.Παραμένω
θετική, ψύχραιμη και
ευγνώμων που τουλάχιστον έχω χρόνο να παρατηρώ όλα αυτά.
Μέσα από την παρατήρηση μπορεί να έρθει η αλλαγή και τώρα
έχουμε χρόνο να παρατηρήσουμε όλα τα συναισθήματα που
προκύπτουν μέσα από κάθε κατάσταση.
Τι θα βγει μετά από όλο αυτό;Θα αλλάξουμε;Θα γίνουμε
καλύτεροι;Δεν το ξέρω.Το εύχομαι και σίγουρα είναι στο χέρι
μας! Θα δείξει…!
Καλή Ανάσταση!», έγραψε η ίδια κάτω από τη φωτογραφία στην
οποία ποζάρει εντελώς φυσική! “
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Έξαλλη για πρώτη φορά η Ζέτα
!
Έξαλλη η Ζέτα με δημοσίευμα τηλεκριτικού«Γιατί; με ξέρεις; γιατί τα λες όλα αυτά;»!
Έξαλλη είχε γίνει η Ζέτα Μακρυπούλια με δημοσίευμα
τηλεκριτικού (της οποίας το όνομα δεν ανέφερε) που αφορούσε
την προσωπική της ζωή και είναι ίσως η πρώτη φορά που η
χαμηλών τόνων παρουσιάστρια εκδηλώνει ευθέως την αγανάκτησή
της για δημοσίευμα ή επίθεση που έχει δεχθεί !.
Συγκεκριμένα η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» βρέθηκε στα
παρασκήνια του «final four» και μίλησε με τους τρεις κριτές,
αλλά και την Ζέτα η οποία ανέφερε τα εξής για ένα γεγονός
που συνέβη παλιότερα:
«Δεν καταλάβαινα από που προέρχεται και γιατί. Το ήξερα αυτό
το άτομο, έτυχε και συναντηθήκαμε κάποια στιγμή, μιλήσαμε,
ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα» σχολίασε, μέσα σε όλα, η
Ζέτα Μακρυπούλια σχετικά με δημοσίευμα που παλαιότερα την
είχε ενοχλήσει.
«Ήταν η πρώτη φορά που ρώτησα ένα απλό «γιατί; με ξέρεις;
γιατί τα λες όλα αυτά που λες για μένα;». Συμπεριφερόταν,
δηλαδή, σαν να με ήξερε καλά, πως δουλεύω, πως διαβάζω, τι
κάνω».
Ωστόσο η δημοφιλής παρουσιάστρια πρόσθεσε πως συναντήθηκε με
την συγκεκριμένη τηλεκριτικό η οποία της ζήτησε συγνώμη και
έτσι λύθηκε η παρεξήγηση και μάλιστα έχουν πλέον γίνει και
φίλες !

Εξωτικό
Πάσχα
για
Ζέτα
Μακρυπούλια ! Το άλμπουμ των
διακοπών της…[photos]
Στην Μπόρα Μπόρα της Πολυνησίας διαβάζουμε ότι
πέρασε τις διακοπές του Πάσχα η γνωστή ηθοποιός
και παρουσιάστρια Ζέτα μακρυπούλια και το
Instagram της γέμισε με ανάλογες εικόνες !
Στα 40 της χρόνια, η συμπαθής Ζέτα-γνωστή για
το λεπτό χιούμορ τη-, δείχνει πιο fit και πιο
χαρούμενη από ποτέ ενώ, για την ιστορία, ο
σύντροφός της, Μιχάλης Χατζηγιάννης δεν ήταν
μαζί της ή απλά δεν ήθελε να ποζάρει….
Ιδού οι φωτογραφίες που συνέλεξαν οι του
site womenonly.gr…

«Ciao Ant1»: Οι σημερινές
επώνυμες που αναδείχθηκαν
μέσα από το σόου ! (video)
Το πρωτοποριακό show όπου Ζέτα Μακρυπούλια και
Αγγελική Ηλιάδη έκαναν το ντεμπούτο τους !
Πρωτοποριακό για την ελληνική τηλεόραση, σύστησε στο εγχώριο
κοινό την έννοια του σόου και θεωρήθηκε ένα από τα
μεγαλύτερα τηλεοπτικά πρότζεκτ της δεκαετίες του 90’. Το
«Ciao Ant1» βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα το 1993, προβλήθηκε
για τέσσερις σεζόν, με παρουσιάστρια αρχικά τη Ρούλα
Κορομηλά και μετά με τον Γιώργο Μαρίνο.
Σε σκηνοθεσία Στέφανου Σαρτίνι και Μεγακλή Βιντιάδη,
χορογραφίες Φωκά Ευαγγελινού, η ατάκα που έγραψε ιστορία
ήταν εκείνη του Γιώργου Μαρίνου «Λυσσάξτε Τσαούσες». Οι
τσαούσες ήταν νεαρά και λαμπερά κορίτσια που χόρευαν,
τραγουδούσαν, πλαισίωναν το βασικό οικοδεσπότη.

Πολλές από αυτές, μάλιστα, έγιναν μετέπειτα μεγάλα ονόματα
του μόντελινγκ, του τραγουδιού και της σόουμπιζ με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σε ηλικία 16
ετών, η εντυπωσιακή Ζέτα έκανε τα πρώτα της βήματα στην
τηλεόραση, μέσα από το εν λόγω σόου, και κανείς δεν
φανταζόταν τη μεγάλη πορεία που θα την περίμενε χρόνια μετά.
Το 1993 το τηλεοπτικό της ντεμπούτο, όμως, έκανε και
η Αγγελική Ηλιάδη μέσα από το «Ciao Ant1». Αναλαμβάνοντας
χρέη τραγουδίστριας αλλά και μοντέλου, η ίδια έχει δηλώσει
γι’ αυτή τη συμμετοχή της: «Η ξαδέρφη μου ήταν στο σόου και
αποφάσισα να πάω κι εγώ… Τότε ήταν κάτι το να είσαι στην
εκπομπή αυτή. Ήταν ωραία, βλέπαμε τους καλεσμένους…».
https://www.youtube.com/watch?v=Y10vFAMtMEs

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και η
εντυπωσιακή Άντζελα Ευριπίδη. Μπορεί να έχει γίνει ευρέως
γνωστή για την καριέρα της στο μόντελινγκ, καθώς έχει λάβει
μέρος σε 5 διαγωνισμούς ομορφιάς όπου πήρε διαδοχικά τους
τίτλους «Σταρ Πελοπόννησος 1996», «Best Model Of Greece
1996», «Β’ Best Model Of The World 1997» και «Β’ Σταρ Ελλάς
1998», όμως η πρώτη της εμφάνιση ήταν στο «Ciao Ant1» το
1993.
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Ζέτα
Μακρυπούλια:
Έτσι
γιόρτασε τα 40α γενέθλιά της

!
Γεννημένη στις 31 Ιουλίου του 1978, η
κουκλάρα Ζέτα Μακρυπούλια είχε χθες τα γενέθλιά
της. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια
“έκλεισε”
τα 40 της χρόνια και το γιόρτασε με ένα prive
party στο κέντρο της Αθήνας !
Η Ζέτα πέρασε μια υπέροχη βραδιά ανάμεσα σε
αγαπημένους φίλους της, ενώ από το πλευρό της
δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της,
Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μεταξύ των καλεσμένων
ήταν επίσης η Ρούλα Ρέβη, ο Γιάννης Ποιμενίδης,
η Ευγενία Σαμαρά, ο Θανάσης Αλευράς, η Σοφία
Φαραζή, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Νικόλ
Παναγιώτου και ο Κωνσταντίνος Δέδες.
Φανερά ευδιάθετη και πάντα χαμογελαστή η Ζέτα
έσβησα τα κεράκια της πάνω σε μια μεγάλη
τούρτα…Δείτε φωτογραφίες παρακάτω…

