Βαγγ.
Μαρινάκης:
Οι
παρουσιάστριες με τις οποίες
φλερτάρει για το “One TV”
Πως ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού σχεδιάζει
το πρόγραμμα του καναλιού…
Η έκτη τηλεοπτική άδεια, γενικού περιεχομένου, εθνικής
εμβέλειας ανήκει επίσημα πλέον στον Βαγγέλη Μαρινάκη, με
τους ανθρώπους γύρω του να δουλεύουν με πυρετώδεις
προετοιμασίες για το One TV. Το κανάλι, που ήδη εκπέμπει
διαδικτυακά και μέσω των συνδρομητικών πλατφόρμων της Nova
και της Cosmote, θα βγει στον τηλεοπτικό αέρα μέσα στο
Σεπτέμβριο με ένα πρόγραμμα που θα τα έχει όλα.
Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, που αποτελεί ίσως τον πιο
δυνατό μνηστήρα και για την ταινιοθήκη του Mega, έχει βάλει
στόχο να εντάξει στην «οικογένειά» του νέους και πολλά
υποσχόμενους δημοσιογράφους, όπως και παρουσιάστριες.

Έτσι, μετά την άφιξη της Μπάγιας Αντωνοπούλου στο One TV,
φαίνεται ότι σειρά έχουν αρκετές ακόμη λαμπερές παρουσίες. Η
προαναφερθείσα, μάλιστα, έγραψε στο Instagram: «Καλή μας
αρχή! Νέο ξεκίνημα για εμένα στο @onetv.gr! Καλή μας αρχή,
με όνειρα και διάθεση για σκληρή δουλειά, ώστε να κερδίσουμε
πάνω από όλα την δική σας εμπιστοσύνη…».

Πληροφορίες θέλουν, επίσης, την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να
βρίσκεται σε επαφές με ιθύνοντες του σταθμού, προκειμένου να
αναλάβει μία ψυχαγωγική εκπομπή. Η Queen Dina έχει
αποχωρήσει από το Σκάι, μετά το τέλος του «My style rocks»,
οπότε είναι ελεύθερη για νέα τηλεοπτική στέγη.

Το παράδειγμά της φαίνεται ότι ακολουθεί και η Σάσα Σταμάτη,
που επίσης έληξε τη συνεργασία της με το Σκάι. Η ξανθιά
δημοσιογράφος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Βαγγέλη
Μαρινάκη, αφού ήδη εργάζεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά»,
κι έτσι οι συζητήσεις πιθανότατα θα αποφέρουν καρπούς.

Ένα πρώτο ραντεβού έχει γίνει και με τη Μαντώ Γαστεράτου, η
οποία πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το
Open. Οι δύο πλευρές δεν έχουν αναφερθεί σε λεπτομέρειες,
ωστόσο η πρώτη προσέγγιση ήταν σε καλό κλίμα.

Το μεγάλο «χτύπημα», ωστόσο, έχει γίνει στη Μαίρη Συνατσάκη.
Η παρουσιάστρια, που απέχει έπειτα από δική της επιλογή τα
τελευταία χρόνια από την TV, έχει έρθει σε επαφές με στελέχη
του One TV ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο
ώστε να μιλήσουν με πιο συγκεκριμένους όρους. Οι πληροφορίες
αναφέρουν πως αν υπάρχει θετική έκβαση, η Μαίρη θα
παρουσιάζει ψυχαγωγική εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο.
ΠΗΓΗ: www.reader.gr

Πρωτοφανές
περιστατικό
στημένου ρεπορτάζ από το STAR
!
Στις 22.3.2018 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του
STAR, προβλήθηκε μια συνέντευξη της «συζύγου
ενός
μάχιμου
ιπτάμενου
της
Πολεμικής
Αεροπορίας», η οποία δήλωσε πόσο πολύ ανησυχεί
κάθε μέρα για τον σύζυγό της, ειδικά «όταν δεν
απαντάει στο τηλέφωνο». Στο «ρεπορτάζ», η
γυναίκα αυτή εμφανίζεται με το όνομα «Κατερίνα
Παπαϊσιδώρου» και αναφέρει ότι έχει «ένα μικρο

παιδάκι που τη ρωτάει που είναι ο μπαμπάς»,
όταν ο… ιπτάμενος σύζυγός της απουσιάζει. Το
ρεπορτάζ του καναλιού παρουσιάστηκε με τίτλο:
«Οι ηρωίδες γυναίκες των μάχιμων στρατιωτικών
μας». Τίποτα όμως από αυτά δεν είναι αλήθεια,
το ρεπορτάζ είναι ψευδές και στημένο !!
Διαβάστε λεπτομέρειες και αποδείξεις παρακάτω…
http://ellinikahoaxes.gr/2018/03/25/eidiseis-st
ar-tv-sizigos-iptamenou/
Συμπληρώνουμε εμείς ότι μαζί με την παρακμή
της Ελλάδας φαίνεται πως πάει πακέτο και η
δημοσιογραφική παρακμή. Το δε STAR είναι ένα
κανάλι με εθνικολαϊκίστικη ρητορική έως και
ρητορική μίσους κατά άλλων χωρών και εθνικών
μειονοτήτων.

