Ιωάννα Μπέλλα: Η πρώτη της
δημόσια εμφάνιση με το νέο
της σύντροφο !
Η Ιωάννα Μπέλλα είναι ερωτευμένη και δεν το
κρύβει !
Η Ελληνίδα top model τον τελευταίο καιρό έχει
βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του
Κύπριου
επιχειρηματία Γιάννη Λεωνίδου.
Μάλιστα, πρόσφατα η Ιωάννα και ο σύντροφός της
πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια
εμφάνιση, αφού επισκέφτηκαν νυχτερινό κέντρο
της Αθήνας, όπου εμφανίζεται η Καίτη Γαρμπή με
το Γιώργο Σαμπάνη.
Ο φωτογραφικός φακός του site FTHIS.GR εντόπισε
το ζευγάρι κατά την είσοδο τους στο μαγαζί, ενώ
ήταν ιδιαίτερα χαλαροί, χωρίς να τους αγχώνει η
παρουσία των φωτογράφων.

Ιωάννα
Μπέλλα–Ντένης
Παπαγεωργίου:
Σχέση
και
χωρισμός express…(φωτό)
Ιωάννα Μπέλλα – Ντένης Παπαγεωργίου: Σχέση και
χωρισμός express και η φωτογραφία που το
αποδεικνύει !

Την περασμένη Κυριακή, δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας
αποκάλυπτε
πώς
η
Ιωάννα
Μπέλλα
και
ο
Ντένης
Παπαγεωργίου είναι το νέο ζευγάρι της ελληνικής showbiz. Η
Σταρ Ελλάς 2018 και ο επιχειρηματίας έκρυβαν πολύ καλά το τι
πραγματικά συμβαίνει ανάμεσά τους, παρόλο που ήταν γεγονός
πώς τον τελευταίο καιρό είχαν έρθει πολύ κοντά.
Σήμερα μετά από ένα post του γνωστού επιχειρηματία στο
Instagram το οποίο «κατέβασε» γρήγορα αποκαλύπτεται ότι η
σχέση που υπήρξε για λίγο χρονικό διάστημα τελείωσε!
Πριν μερικές μέρες, η Ιωάννα γιόρτασε τα 23α γενέθλιά της
στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και
ο Στέλιος Ρόκκος, με τον Ντένη να βρίσκεται ανάμεσα στους
λίγους και καλούς προσκεκλημένους της εορτάζουσας. Οι δυο
τους, μάλιστα, πέρασαν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στην
Πάρο με φιλικό ζευγάρι, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα
βρέθηκαν στο Λονδίνο, σε ένα ρομαντικό ταξίδι μόνο για δύο.
Όλα αυτά, όπως ήταν αναμενόμενο, έγιναν υπό άκρα
μυστικότητα.
Η είδηση ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι μονοπώλησε το

ενδιαφέρον της lifestyle επικαιρότητας για μέρες. Μιλώντας,
όμως, στην κάμερα της εκπομπής «Ευτυχείτε«, η μελαχρινή
καλλονή φρόντισε να διαψεύσει τις φήμες για την προσωπική
της ζωή. «Ο Ντένης είναι φίλος μου και κάνουμε πολύ καιρό
παρέα. Απλά παρεξηγούν το κάθε τι. Δεν ξέρω γιατί. Ειλικρινά
ρωτήστε τους δημοσιογράφους που τα γράφουν αυτά. Το
διαψεύδω», είπε χαρακτηριστικά. Μετά τις διαστάσεις που
πήραν τα νυχτοπερπατήματά της με τον Δημήτρη Μηλιώνη -την
περίοδο που η σύντροφός του Δήμητρα Αλεξανδράκη βρισκόταν
στο «Nomads»- και το βίντεο που είδε τη δημοσιότητα με τους
δυο τους να είναι τετ-α-τετ στιγμές σε νυχτερινό κέντρο, η
κούκλα εστεμμένη έχει κάθε λόγο να… φυσά και το γιαούρτι.
Ωστόσο, με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Instagram, ο Ντένης με τη σειρά του διέψευσε τα λεγόμενα
της Ιωάννας όσον αφορά τη φύση της σχέση τους, αφού
δημοσίευσε μια κοινή και πολύ τρυφερή φωτογραφία τους,
γράφοντας στη λεζάντα που την συνόδευε: «Δεν είμαστε μαζί
πια!». Έτσι, λοιπόν, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν ζευγάρι και
εκμυστηρεύτηκε ότι πλέον έχουν χωρίσει. Βέβαια, η εν λόγω
ανάρτηση «κατέβηκε» μέσα σε λίγη ώρα για άγνωστο λόγο.
Σύμφωνα με έγκυρες
Μπέλλα και ο Ντένης
μαζί. Όπως φαίνεται,
κράτησε για πολύ και ο

πληροφορίες του TLIFE, η Ιωάννα
Παπαγεωργίου όντως δεν είναι πια
το φλογερό ειδύλλιο που έζησαν δεν
έρωτάς του έληξε άδοξα.

Αξίζει να σημειωθεί πώς δεν είναι η πρώτη φορά που
ο Ντένης είδε την προσωπική του ζωή να γίνεται θέμα σε
sites, blogs και εφημερίδες. Πριν από τρία χρόνια έζησε έναν
εξίσου σύντομο, πλην όμως θυελλώδη έρωτα με την Αμερικανίδα
σταρ Λίντσεϊ Λόχαν, με την οποία στη συνέχεια συνεργάστηκε.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην παραλία, όταν ο εκείνος επενέβη
για να ηρεμήσει τα πνεύματα στον καβγά που είχαν στήσει η
Αμερικανίδα ηθοποιός και ο τότε σύντροφός της. «Hρθαμε πολύ
κοντά για μικρό χρονικό διάστημα, γιατί συνειδητοποιήσαμε
πολύ γρήγορα πως ταιριάζουμε περισσότερο ως φίλοι» είχε πει
τότε εκείνη.

Ο Ντένης πάντα είχα στο πλευρό του πολύ όμορφες και
εντυπωσιακές γυναίκες. Περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε ποια θα
είναι η νέα του… κατάκτηση.
ΠΗΓΗ
και
φωτογραφίες
στο: https://www.tlife.gr/eidhseis-nea/ioanna-mpella-ntenis
-papageorgiou-sxesi-kai-xorismos-express-i-fotografia-poutoapodeiknyei/?utm_source=tlife.gr&utm_medium=Referral&utm_cam
paign=top5box

Ράκος η Ιωάννα Μπέλλα, λύνει
τη σιωπή της !
Λύνει τη σιωπή της η Ιωάννα Μπέλλα, μετά τις ατυχείς της
δηλώσεις στην εκπομπή του Αρναούτογλου, και αποφάσισε να
μιλήσει στο «Ευτυχείτε» της Κατερίνας Καινούργιου.
Να θυμίσουμε ότι το πανέμορφο μοντέλο και φετινή star Ελλάς,
βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη
Αρναούτογλου και είπε μεταξύ άλλων: «Ξύλο.. Εντάξει… Έχω
φάει ένα χαστούκι. Και ποια γυναίκα δεν έχει φάει ένα
χαστούκι πάνω στον τσακωμό; Στον έντονο τσακωμό, έτσι; Ποια
γυναίκα δεν έχει φάει; Όποια γυναίκα πει ότι δεν έχει φάει ή
ότι δεν έχει κάνει πλαστική, λέει ψέματα».
Στη συνέχεια απολογήθηκε με γραπτή δήλωσή της, ωστόσο οι
αντιδράσεις εναντίον συνεχίστηκαν και, σε κάποιες
περιπτώσεις, πήραν και τη μορφή ανοίκειων και απρεπών
επιθέσεων γι’αυτό και αποφάσισε να μιλήσει δημόσια από την
Ταϋλάνδη όπου βρίσκεται (για τα καλλιστεία miss universe).
Ακούστε λοιπόν τι ακριβώς είπε…

Εμείς θα προσθέσουμε ότι πράγματι ήταν ατυχείς οι δηλώσεις
της Ιωάννας Μπέλλα, διότι για τη βία κατά γυναικών δεν
μπορεί να μιλάμε με τέτοια ελαφρότητα, και ορθώς υπήρξαν
αντιδράσεις. Από την άλλη όμως και το δημόσιο bulling και οι
απρεπείς επιθέσεις σε έναν νέο άνθρωπο είναι επίσης μια
μορφή βίας και αυτό θα πρέπει να το ξέρει και η κυρία Σκορδά
(η οποία είχε μετατρέψει κάποτε τηλεοπτικά το Αίγιο Αχαϊας
σε…Αίγιο πέλαγος !!) και η κυρία Γερμανού και όσοι άλλοι
έβγαλαν απωθημένα απέναντι στη Μπέλλα (πιθανώς για να
αισθανθούν οι ίδιοι πιο σπουδαίοι και καλλιεργημένοι).
Ιδιαίτερα θα έπρεπε να το ξέρει ο κύριος Ουγγαρέζος ο οποίος
ήταν ο πιο μαχητικός επικριτής της star Ελλάς, σε βαθμό που
απορείς αν έχει τίποτα προηγούμενα μαζί της ! Να του
θυμίσουμε δε ότι είναι ο ίδιος που κάλεσε σε εκπομπή του-και
μάλιστα την παγκόσμια ημέρα κατά του μπούλινγκ- τον
σεσημασμένο ρατσιστή Γιώργο Γεωργίου (που “φημίζεται” για
τις συχνές επιθέσεις του κατά μαύρων και ομοφυλόφιλων) και
υπεραμύνεται ακόμα και σήμερα της επιλογής του…
Αλίμονο λοιπόν, αν με τέτοια…φοβερή παιδεία και καλλιέργεια
που έχει ο κύριος Ουγγαρέζος δεν αντιδρούσε στις δηλώσεις
της Μπέλλα, αφού άλλωστε η Ελληνική κοινωνία έχει μεγάλη
ανάγκη τα “φώτα” του και την υψηλή…διανόηση και κουλτούρα
που εκφράζει !!

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!

