Ο
Ντάνος
“έδωσε”
την
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για
να αποφύγει την κάμερα !
Δείτε
τι
συνέβη
στο
αεροδρόμιο…
Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την
επιστροφή τους από την Κύπρο, εντόπισε η κάμερα
της εκπομπής «Φτιάξε καφέ να στα πω»
της
Κατερίνας Καινούργιου, με τον ρεπόρτερ Μαρίνος
Βυθούλκα, τον Γιώργο Αγγελόπουλο και την
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Κάποια στιγμή, την ώρα των δηλώσεών του,
ο Ντάνος έδωσε… πάσα στον δημοσιογράφο να
σταματήσει την ερχόμενη Κωνσταντίνα, ώστε ο
ίδιος να… αποδεσμευτεί ! Η Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου είπε με τη σειρά της ενδιαφέροντα
πράγματα, όπως για όλα όσα ακούγονται ότι έχει
υπογράψει συμβόλαιο, τα πολλά ρούχα που πήρε
μαζί της στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη
μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, την κόντρα
με τη φημολογούμενη κόντρα της Σάσα Σταμάτη και
τα περί κακοποίησής της από πρώην σύντροφο που
αποκάλυψε πρόσφατα.
Δείτε το σχετικό
παρακάτω…

απόσπασμα

στο

σύνδεσμο

https://www.fthis.gr/videos/o-ntanos-edwse-thnkwnstantina-spyropoyloy-gia-na-apofygei-thnkamera-deite-ti-synebh-sto-aerodromio

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

