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Oι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές του
Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μεσσηνία είναι γεγονός
και αυτές τις ανεβάζει στα social media η
σύντροφός του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ !
Θυμίζουμε ότι ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής
βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στη Μεσσηνία,
όπου παραθερίζει, φυσικά στο ” Costa Navarino”,
και μάλιστα έφτασε εκεί αρχικά με ιδιωτικό
αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και από
εκεί με ελικόπτερο για το διεθνούς φήμης
παραθεριστικό κέντρο…
Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος παγκοσμίου φήμης
ποδοσφαιριστής
επέλεξε για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά να βρεθεί στη Μεσσηνία, μετά την
επίσκεψή και τον παραθερισμό του τον Ιούνιο
2017.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πρώτες
φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μεσσηνία…

Η φωτογραφία της Παναγιώταρου
λίγο πριν το μυστήριο !
Μια πολύ ιδιαίτερη μέρα είναι η σημερινή για το
τοπ μόντελ Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και τον
σύντροφό της Αριστομένη Γιαννόπουλο, αφού θα
ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας!
Το ζευγάρι μετά από τρία χρόνια σχέσης κάνει το
επόμενη βήμα και παντρεύεται το απόγευμα του
Σαββάτου στο Τατόι, στον Ιερό Ναό του Αγίου
Γεωργίου!
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μοιράστηκε με τους
διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία με τον
άντρα της λίγες ώρες πριν από τον γάμο , με
όλους τους followers της να της στέλνουν τις
πιο θερμές ευχές τους, και είναι η παρακάτω…

Σκαφάτες
διακοπές
στα
Κουφονήσια
για
την
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου !
Φαίνεται πως αυτό το καλοκαίρι η Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου κάνει διακοπές “υπερπαραγωγή” αφού
έχει βρεθεί σχεδόν σε όλα τα νησιά ! Η ίδια
μάλιστα φροντίζει συνεχώς να ενημερώνει τους
διαδικτυακούς της φίλους για το που βρίσκεται
και να μοιράζεται μαζί τους φωτογραφίες…

Σήμερα λοιπόν βρέθηκε στα Κουφονήσια και,
φορώντας το μαύρο μπικίνι της, μοιράστηκε ένα
στιγμιότυπο στο instagram, συνοδεύοντας το με
τη λεζάντα: “4oς σταθμός: ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ”. Δείτε τη
φωτό, με τα ομολογουμένως πλούσια προσόντα της,
παρακάτω…

Κανάκης κατά Σφακιανάκη: «Το
μόνο αντίδοτο στον ρατσισμό
είναι τα φράγκα !
O Αντώνης Κανάκης και η παρέα του στη σατιρική
εκπομπή του «Ράδιο Αρβύλα» σχολίασε την
περιβόητη συναυλία του Νότη Σφακιανάκη στην
Αλβανία και τις δηλώσεις του σε Αλβανικό μέσο !
Ο Κανάκης «κάρφωσε»-και είχε απόλυτο δίκιοτον Νότη τονίζοντας: «Βρέθηκε η θεραπεία για

τον ρατσισμό. Η θεραπεία για τον ρατσισμό είναι
τα φράγκα. Ο Νότης Σφακιανάκης έκανε μια
συναυλία στην Αλβανία. Ναι, ο Νότης Σφακιανάκης
έκανε συναυλία στην Αλβανία. Του την είπε αυτή
η κοπέλα ότι «εδώ είναι Αλβανία. Εδώ που
φτύνεις, εδώ θα γλείψεις». Γιατί όπως σας
είπαμε, το μόνο αντίδοτο τελικά στον ρατσισμό
είναι τα φράγκα. Και όταν το εισιτήριο είναι
150 ευρώ…»
Και πρόσθεσε: «Έτσι λοιπόν την έκανε όχι τη
μία, τις δύο, τις τρεις κωλοτούμπες ο Νότης
Σφακιανάκης. Τους αγαπάει ξαφνικά τους Αλβανούς
ο Νότης… Είδατε, είναι μαγικό αυτό. Όταν είσαι
στην Ελλάδα, οι Αλβανοί μας παίρνουν τις
δουλειές. Όταν είσαι στην Αλβανία, οι Έλληνες
που δεν δουλεύουν. Μπράβο ρε Νότη, ωραία τα
γύρισε, πήρε τα φράγκα από τη συναυλία, τα
ξέχασε όλα…»!

Eurovision: Πολιτική ορθότητα
εναντίον τέχνης, σημειώσατε
άσο !
Για εμάς δεν υπάρχει αμφιβολία πως αν η
Eurovision επρόκειτο για αμιγώς διαγωνισμό
μουσικής και τραγουδιού, η Κύπρος με Φουρέιρα
θα έπρεπε να κερδίσει την πρώτη θέση (με τον
Νορβηγό Ρίμπακ, ο οποίος αδικήθηκε πολύ,
ανταγωνιστή της).

Αλλά στις μέρες μας η Eurovision δεν είναι ένας
απλός μουσικός διαγωνισμός, αλλά ένας
διαγωνισμός όπου πλέον κυρίαρχο ρόλο παίζει η
πολιτική ορθότητα και κυρίως η ομοφυλοφιλία
(πολλοί μάλιστα μιλούν για ένα gay πανηγύρι και
δεν είναι κακό να το πούμε…), οπότε και το
καλλιτεχνικό κομμάτι περνάει σε δεύτερη μοίρα !
Εννοούμε ότι πλέον η συνταγή νίκης και
διάκρισης σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι να
εκπροσωπείς-είτε ως καλλιτέχνης, είτε ως
τραγούδι-ευπαθείς
κοινωνικές
ομάδες,
μειονότητες κλπ. Έτσι κατά καιρούς έχουμε δει
να κερδίζουν λεσβίες, τρανσέξουαλ, ακόμα και
τραβεστί με μούσι (Κοντσίτα), καρδιοπαθείς (ο
συμπαθέστατος Πορτογάλος που όλοι χαρήκαμε που
σώθηκε η ζωή του), ή και τραγούδια με πολιτικά
μηνύματα…
Η πολιτική ορθότητα βέβαια δεν είναι απαραίτητα
κάτι κακό αφού προστατεύει ομάδες ανθρώπων,
αλλά εδώ βλέπουμε πως έχει εξελιχθεί σε μια
εύκολη συνταγή επιτυχίας στο διαγωνισμό της
Eurovision , σε σημείο που να επιβραβεύεται
εύκολα το φθηνό και το κιτς !
Η Φουρέιρα λοιπόν με το όποιο ταλέντο της έκανε
τέχνη, έστω και καθαρά εμπορική, και μάλιστα
τελείως straight τέχνη (εννοούμε ως τραγούδι
και εμφάνιση) ! Ωστόσο η Ισραηλινή Νέτα την
κέρδισε με μια μάλλον κακόγουστη ή έστω παιδική
συμμετοχή και μέτριο ταλέντο !
Ο λόγος ; Πρώτον είναι παχουλή και ισχυρίζεται
πως έχει υποστεί bulling στη ζωή της , οπότε
και μπαίνει αυτόματα στο ρόλο του θύματος ζωής
και αποκτά θαυμαστές ! Δεύτερον το τραγούδι
περνούσε φεμινιστικά μηνύματα και-για τους

γνωρίζοντες τις διεθνείς εξελίξεις- είναι και
ο φεμινισμός μια μόδα που έχει αρχίσει να
αναζωπυρώνεται σε ένα μεγάλο μέρος του δυτικού
κόσμου. Πιθανόν να είναι και λεσβία, αλλά αυτό
δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αφού δεν το
δηλώνει, οπότε δένει το γλυκό…

Οπότε να η συνταγή της επιτυχίας και να πως η
Φουρέιρα βρέθηκε δεύτερη πίσω από μια μετρίως
μέτρια συμμετοχή διότι “this is Eurovision” και
θα πρέπει να το αποδεχθούμε ως σημείο των
καιρών (ιδιαίτερα από τη στιγμή που κάποτε
κέρδισε και η Κοντσίτα και με κλεμμένο
τραγούδι…) !
Και
όπως
είπε
και
ένας
φίλος
μου,
χαριτολογώντας, αν θέλει η Ελλάδα να
ξανακερδίσει Eurovision, πρέπει του χρόνου να
βρει και να στείλει εκεί έναν Μουσουλμάνο,
ομοφυλόφιλο και με AIDS και αυτό θα είναι το
μεγαλύτερο στανταράκι του διαγωνισμού για
πρωτιά !
Το ενδεχόμενο να στείλουμε το Jason-Αντιγόνη
απορρίπτεται δεδομένου ότι είναι κλώνος της

Κόντσίτα και μπορεί να του κάνει και μήνυση ότι
την αντιγράφει…

Eurovision: Η Κύπρος εκφράζει
ανεκτικότητα,
η
Ελλάδα
σοβινισμό !
Η Eurovision 2018, που ξεκινά αύριο με τα προκριματικά, έχει
πάψει εδώ και μερικά χρόνια να θέλγει το Ελληνικό κοινό και
ιδιαίτερα από την εποχή που την ΕΡΤ ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις
επιλογές που κάνει. Φέτος όμως θα έλεγα όμως ότι ο
διαγωνισμός παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον, όχι τόσο από
μουσικής πλευράς, αλλά από κοινωνικής ή και πολιτικής !
Τι εννοώ ; η πολύ γνωστή μας Ελληνοαλβανίδα τραγουδίστρια
Ελένη Φουρέιρα (Εντέλα Φουρεράι) δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα
όπου κάνει καριέρα, αλλά την Κύπρο και μάλιστα η Ελλάδα
(ΕΡΤ), απ’ότι ακούγεται, της έχει κόψει αρκετές χρονιές το
δρόμο για τη Eurovision όπου ήθελε από πιο παλιά να
συμμετάσχει (το ίδιο και φέτος). Πολύ πιθανό δηλαδή αυτός ο
αποκλεισμός να έχει να κάνει με διάκριση λόγω της καταγωγής
της !
Αλλά από την άλλη η Κύπρος αποδέχθηκε ευχαρίστως τη
συμμετοχή της Φουρέιρα και μάλιστα με απευθείας ανάθεση,
αλλά τα άσχημα και ανησυχητικά για την εικόνα της χώρας μας
είναι άλλα…
Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει τελικά η Γιάννα Τερζή (κόρη
Πασχάλη Τερζή) αλλά αυτό προέκυψε με τρόπο από ύποπτο
σκανδαλώδη, διότι ουσιαστικά οι άλλες τρεις συμμετοχές
προκριματικών ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση

του
έως
των
για

χάρη της Τερζή και του αμφιλεγόμενου τραγουδιού της !

Γιατί συνέβη αυτό
τραγούδι ; Βάσει
εμβατήριο ή εθνικό
που παρουσιάζεται
τρόπο, να τονώσει
κατανάλωση !

και τι ακριβώς πρεσβεύει το Ελληνικό
κυρίως στοίχων, μοιάζει με κάτι σαν
ύμνο χώρας (και μόνο σε Ελληνική γλώσσα)
ως ethnic και προσπαθεί, κατά κάποιον
το φρόνημα των Ελλήνων για εσωτερική

Άποψή μας είναι λοιπόν ότι η Ελλάδα της οικονομικής και
πνευματικής κρίσης-που έχει κάνει μια φανερή στροφή στο
εθνικισμό, στο σοβινισμό και στην πατριδολαγνεία- είναι εδώ
και μάλιστα εξάγει τον εξτρεμισμό της ακόμα και μέσω
Eurovision ! Και μάλιστα δεν μπορούμε να πιστέψουμε κάτι
διαφορετικό απ’το ότι αυτή ήταν μια κεντρική πολιτική
επιλογή, γι’αυτό και έγινε με τόσο σκανδαλώδη τρόπο από την
ΕΡΤ !
Μπορεί βέβαια κάποιος να έχει και αντίθετη άποψη (ίσως οι
περισσότεροι Έλληνες) και να μας πει πως πρόκειται για απλό
πατριωτισμό και αυτοπροβολή και πως δεν βρίσκει τίποτε κακό
σε αυτό. Κατά πρώτον, αν δούμε τους στοίχους, δεν πρόκειται
δεν πρόκειται για απλό πατριωτισμό, αλλά για σοβινιστικά
μηνύματα…
Πχ. το «για’σένα θα πέθαινα και τη ζωή μου θα στην έδινα»

δείχνει χώρα «στρατόκαβλων» έτοιμων να πάνε σε πόλεμο και
προφανώς είναι κάτι που δεν έχει θέση σε έναν τέτοιο
διαγωνισμό ! Το «γιατί θέλεις να μ’αλλάξεις και το μπλε μου
να ξεβάψεις» μας παραπέμπει περισσότερο σε δεξιο-αριστερές
θεωρίες κατά της παγκοσμιοποίησης που υποτίθεται πως θέλει,
μέσω κάποιων σκοτεινών κέντρων, να αλλοιώσει τον πολιτισμό
μας (θυμηθείτε και την υποτιθέμενη δήλωση Κίσινγκερ που δεν
έγινε ποτέ) !
Το «τέλος και αρχή όλα είσαι εσύ» μου ταιριάζει περισσότερο
με το φασιστικό-ναζιστικό «η πατρίδα πάνω απ’όλα» ! Τέλος το
«αν μιλήσεις στα βουνά μου, θα σε ακούσει η μοναξιά μου» που
μοιάζει περισσότερο με ένα εθνικό μας κόμπλεξ πως «εμείς η
Ελλαδίτσα είμαστε μια ζωή μόνοι κατατρεγμένοι και χωρίς
συμμάχους»…
Θα μου πεις τώρα-και ίσως εύλογα- τόσο ακριβή ανάλυση για
ένα τραγούδι Eurovision ; Και όμως τόση ανάλυση, διότι το
αντιδημοκρατικής φύσης πολιτικό καθεστώς της Ελλάδας (και
ειδικά αυτή η φαιοκόκκινη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.) δεν
αφήνει το παραμικρό στην τύχη που να μην εκμεταλλευτεί και
ειδικά ότι έχει να κάνει με τη διεθνή εικόνα της χώρας. Τώρα
πως στο μυαλό τους θα ωφεληθούμε από μια τέτοια συμμετοχή
είναι “άλλου παπά ευαγγέλιο”…
Αλλά ακόμα και αν όλα αυτά είναι υπερβολικά και έχουμε εμείς
το άδικο, τι νόημα έχει να στείλουμε εκεί ένα τραγούδι
τελείως εκτός πνεύματος Eurovision όπου εξυμνούμε, κατά
κάποιον τρόπο τη χώρα μας, και τονώνουμε τον πατριωτισμό και
το εθνικό μας φρόνημα ; Ποιον άραγε ενδιαφέρει στην Ευρώπη
να ακούσει ένα τέτοιο κομμάτι ;
Το χειρότερο όλων είναι όμως άλλο. Η Ελένη Φουρέιρα έβγαλε
και ποστάρισε μια φωτογραφία όπου ήταν μαζί με τον εκπρόσωπο
της Αλβανίας όπου και σχημάτισαν μαζί το γνωστό Αλβανικό
σήμα με τον αετό. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν αμέσως κύκλοι της
άκρας δεξιάς-και όχι μόνο- που ξεσήκωσαν το θέμα, με
αποτέλεσμα να ακολουθήσει κάτι σαν ρατσιστικό μπούλινγκ κατά

της Φουρέιρα και το θέμα να παίξει ακόμα και στις ειδήσεις
(δες ΑΝΤ1 με Χατζηνικολάου) !
Οι περισσότεροι μάλιστα-για να στηρίξουν με επιχείρημα τη
μισαλλοδοξία τους- παπαγάλιζαν το γνωστό ψέμα πως αετός
συμβολίζει Αλβανικό αλυτρωτισμό και τη μεγάλη Αλβανία. Στην
πραγματικότητα λοιπόν ο αετός δεν είναι τίποτα παραπάνω από
τη σημαία και το εθνικό σύμβολο της Αλβανίας.
Και ποιο το κακό δηλαδή η Φουρέιρα και η κάθε
αγαπάει, μαζί με την Ελλάδα, και την Αλβανία ;
δεν απαιτούμε από τους Έλληνες του εξωτερικού να
την Ελλάδα και μήπως δεν χλευάζουμε όσους την
δεν την αγαπούν ;

Φουρέιρα να
Μήπως εμείς
αγαπάνε και
ξεχνούν και

Ευτυχώς δηλαδή που το ΡΙΚ, αλλά και οι περισσότεροι Κύπριοι
(πλην κάποιων ακροδεξιών) στήριξαν την τραγουδίστρια και τη
συμμετοχή τους, διότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν άσχημες
καταστάσεις που θα ντρόπιαζαν διεθνώς και την Ελλάδα και την
Κύπρο…
Εμείς λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, στηρίζουμε την
Κυπριακή συμμετοχή (που έχει κατακόρυφη άνοδο στα στοιχήματα
και είναι τέταρτη) που δείχνει σε αυτό μεγαλύτερη
ανεκτικότητα και μετριοπάθεια και αποποιούμεθα την Ελληνική,
όχι από εμπάθεια προς κανέναν, αλλά για τα άσχημα και τα
ύποπτα που κουβαλάει επάνω της !

Τα Όσκαρ του Ευρωπαϊκού πορνό
αύριο στην Αθήνα !

Οι διοργανωτές της εταιρείας “sirina” έχουν
ετοιμάσει μια φαντασμαγορική red carpet
διοργάνωση, εφάμιλλη των Αμερικανικών βραβείων
AVN του Las Vegas !!

Τα πρώτα παγκόσμια βραβεία ερωτικού κινηματογράφου που
γίνονταν στις Κάνες, θα αναβιώσει ο Δημήτρης Σειρηνάκης στο
Ολυμπιακό Στάδιο του tae kwon do στο Παλαιό Φάληρο, το βράδυ
του Σαββάτου.
Οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια φαντασμαγορική red carpet
διοργάνωση, εφάμιλλη των Αμερικανικών βραβείων AVN του Las
Vegas, που έρχεται να γράψει μια νέα χρυσή σελίδα παγκοσμίως
στα βραβεία ερωτικού κινηματογράφου !

Στην εκδήλωση θα παραστεί όλη η βιομηχανία του ερωτικού
θεάματος, από ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς αλλά και
διάσημους ηθοποιούς και τραγουδιστές της εγχώριας και

παγκόσμιας show biz, οι οποίοι θα δώσουν μια πρωτόγνωρη και
φαντασμαγορική ατμόσφαιρα στην Αθήνα, κάνοντας την, την πιο
ερωτική πόλη του κόσμου !
Φυσικά, μετά το πέρας των βραβείων θα ακολουθήσει celebrity
party με διάφορα event και γνωστούς DJ που θα δώσουν το
ιδιαίτερο χρώμα και τη μουσική σε μια μαγική βραδιά. Η
έναρξη του event θα είναι στις 22:00 ενώ οι πόρτες του
γηπέδου θα είναι ανοιχτές από τις 20:00. Πάντως για όσους
επιθυμούν να παρευρεθούν θα πρέπει να προμηθευτούν εισιτήρια
μέσω της viva.gr και η τιμής τους ξεκινά από 25 ευρώ για
όσους πάνε στην αρένα όρθιοι, όσοι θέλουν να καθίσουν θα
πληρώσουν από 35 ευρώ το άτομο ενώ υπάρχουν και vip
εισιτήρια που κοστίζουν 500 ευρώ για τραπέζι 5 ατόμων. Δείτε
σχετικό βιντεάκι παρακάτω…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZMjoV-T0yLo
ΠΗΓΗ: www.protothema.gr
Εμείς ως “αιρετικά’ έχουμε να πούμε ότι στηρίζουμε αυτή την
πρωτοβουλία της “sirina” και γενικά την πορνογραφία, ως
γροθιά στη σοβαροφάνεια και στον πουριτανισμό που
επανακάμπτει τώρα τελευταία στο δυτικό κόσμο και εμφανίζεται
είτε με τη μορφή ου φεμινισμού, είτε της πολιτικής
ορθότητας, είτε- ακόμα και σήμερα- της θρησκείας.
Και
φυσικά την ίδια στιγμή που επανακάμπτει αυτός ο
πουριτανισμός προωθείται από κάποιους κύκλους
η
ομοφυλοφιλία ως το πολιτικά ορθό μοντέλο και όπου θα πρέπει
να ανεχόμαστε ακόμα και τις πιο ακραίες και κραυγαλέες
μορφές της, διαφορετικά θα είμαστε “ομοφοβικοί,
καθυστερημένοι” κλπ….

Σοφία Φυρού: Η πρώτη εμφάνιση
της πρώην του Βρεττού μετά το
τροχαίο!
ΠΗΓΗ: https://www.youweekly.gr/
Που την “τσακώσαμε”; Η Σοφία Φυρού έγινε γνωστή
στο ευρύ κοινό μέσα από την σχέση της με τον
Ηλία Βρεττό…
Η νεαρή κοπέλα ήταν οδηγός στο σοβαρό τροχαίο
στην παραλιακή όπου συνοδηγός ήταν ο
τραγουδιστής που νοσηλευόταν μέχρι και πρόσφατα
στο νοσοκομείο. Διαβάστε παρακάτω…

Μετά από αυτό το άσχημο συμβάν το ζευγαρι έδωσε
τέλος στην σχέση του και δεν είχαμε δει ξανά
την
Σοφία.
Ο
φωτογραφικός
φακός
του
Youweekly.gr όμως την απαθανάτισε το Σάββατο το
βράδυ σε νυχτερινό μαγαζί μαζί με την φίλη της.
Η Σόφία ένιωσε αμηχανία όταν είδε τον φωτογράφο
και το μονο που έκανε ήταν να χαμογελάσει δειλά
προσπαθώντας ταυτόχρονα γρήγορα να βγει από το
μαγαζί…

Αντίγραψε
το
λουκ
Ευαγγελίας Αραβανή!

της

…για τις επίσημες εμφανίσεις σου αλλά και τις
χαλαρές σου βόλτες…

Σε επίσημες εμφανίσεις και χαλαρές βόλτες στην πόλη, η πιο
όμορφη και καλοντυμένη Ελληνίδα Ευαγγελία Αραβανή, έδωσε για
ακόμη μια εβδομάδα πολύτιμα μαθήματα στυλ που ανυπομονούμε
να εφαρμόσουμε και στις δικές μας εμφανίσεις.
Αντέγραψε και εσύ το στυλ της διαβάζοντας το Miss glitter
mag και YouWeekly.gr.
Διαβάστε

και δείτε στο σύνδεσμο παρακάτω…

https://www.youweekly.gr/article/fashion/celebrity-style/518
829-antigrapse-to-loyk-ths-eyaggelias-arabanh-gia-tisepishmes-emfaniseis-soy-alla-kai-tis-xalares-soy-boltes

Ντορέττα
Παπαδημητρίου:
Ξεκαθαρίζει τη σχέση που έχει
με τον Αγγελόπουλο !
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είναι το εξώφυλλο του νέου τεύχους
το “Down Town” Κύπρου. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, που
θεωρείται από πολλούς το νέο best thing της τηλεόρασης,
ξεκαθαρίζει στο περιοδικό και τον Αλέξανδρο Πρίφτη τους
μύθους από τις πραγματικότητες…

Για το Survivor
Από πέρσι παρακολουθούσα το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι
κόλλησα πολύ -ειδικά με το αγωνιστικό κομμάτι- και, όταν μου
έγινε φέτος η πρόταση από τον Σκάι για να κάνω το “Survivor
Panorama”, δέχτηκα με χαρά. Το γνώριζα, το έβλεπα και μου
αρέσει σαν project. Στην εκπομπή είμαι και παρουσιάστρια,
αλλά ρωτάω πολλές φορές και κάποια πράγματα που με αφορούν –
ως τηλεθεάτρια, επειδή παρακολουθώ το παιχνίδι. Περνάω πολύ
καλά, κάθε μέρα, μέσα από αυτή τη δουλειά και την
απολαμβάνω! Φέτος, έχω ξεχωρίσει αρκετούς παίκτες που θα
μπορούσαν να κερδίσουν το έπαθλο… Δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα
πράγματα, όπως πέρσι. Φέτος, είναι πολλά παιδιά δυνατά
αγωνιστικά, αλλά δεν θα πω την προτίμησή μου, δεν μου
επιτρέπεται.

Για τους γιους της
Η καθημερινότητα σε ένα σπίτι με δύο παιδιά είναι δύσκολη,
δεν είναι εύκολο πράγματα. Έχει κουραστικές στιγμές, μεγάλης
πίεσης, αλλά και πολλές απολαύσεις. Αν με ρωτάς τι γίνεται
στο σπίτι, χαμός γίνεται! (γελάει). Ο Διονύσης (13 ετών) και
ο Φίλιππος (12 ετών) είναι πια σε μια ηλικία που κάνουν
πολλά πράγματα – δεν έχουν μόνο το σχολείο. Κάνουμε και
δραστηριότητες. Αλλά συζητάμε και πάρα πολύ. Προσπαθώ να
τους κάνω να καταλάβουν, ότι η ζωή δεν είναι μόνο διασκέδαση

και ποδόσφαιρο, αλλά και υποχρεώσεις. Μέσα από συζητήσεις το
κατανοούν αυτό και γίνονται ολοένα και πιο υπεύθυνοι. Δεν
έχω παράπονο από τα παιδιά, σε γενικές γραμμές με ακούνε και
συνεννοούμαστε μια χαρά. Δεν τους κάνω, εννοείται, όλα τα
χατίρια, υπάρχουν και όρια, αλλά τα σέβονται. Δεν είναι
κακομαθημένα». Ποια στιγμή σας έδεσε πιο πολύ; Έχουμε
περάσει πολλές στιγμές, καλές, αλλά και δύσκολες. Όλες μαζί
μας κάνουν αυτό που είμαστε σήμερα. Μια ενωμένη συμμορία!

Για την προσωπική της ζωή και τον έρωτα
Ποτέ δεν μου αρέσει να μιλάω για τα προσωπικά μου! Δεν το
κάνω ούτε για να υπάρχει κάποιο “μυστήριο”, ούτε για να
εκνευρίζω τους δημοσιογράφους. Στην καθημερινότητά μου, στην
ιδιωτική μου ζωή, πρέπει να παραδεχτώ, ότι ούτε εκεί συζητάω
εύκολα τα προσωπικά μου. Είναι ελάχιστα τα άτομα που τα
μοιράζομαι. Αλήθεια! Δεν νιώθω άνετα να μιλάω γι’ αυτά τα
θέματα». Με τα παιδιά τα συζητάς; Ναι, στα παιδιά απαντώ και
λύνω κάθε τους απορία. Θα τους έλεγα κάτι, για μια προσωπική
μου επιλογή, αν επρόκειτο για κάτι σοβαρό, το οποίο θα
άλλαζε τη ζωή και την καθημερινότητά μας. Αλλά δεν έχει
προκύψει στη ζωή μου κάτι τέτοιο! Οπότε, δεδομένου ότι έχω
και δύο παιδιά, είμαι ακόμα πιο προσεκτική στο τι λέω και
στο τι κάνω. Παραμέλησες ποτέ την προσωπική σου ζωή, για
χάρη των παιδιών; Η προτεραιότητά μου είναι πάνω από όλα τα
παιδιά μου, οι ανάγκες τους, το σπίτι, οι υποχρεώσεις, η
δουλειά μου κι έπειτα έρχεται και ο έρωτας – όταν υπάρχει.
Δεν είναι εύκολο, αλλά δεδομένων των συνθηκών, τα προσωπικά,
πάνε στο τέλος. Κι αν ρωτήσεις κι άλλες γυναίκες, που δεν
είναι παντρεμένες κι έχουν παιδιά, θα σου πουν το ίδιο.

Για τη σχέση της με τον Γιώργο Αγγελόπουλο
Ας το ξεκαθαρίσουμε. Με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και τίποτε
άλλο! Δεν ξέρω γιατί γράφονται όσα γράφονται, αλλά δεν θέλω
να πω τίποτε άλλο επ’ αυτού του θέματος. Τόσο δύσκολο είναι
να είναι μόνο φίλοι δύο άνθρωποι; Πιστεύεις ότι υπάρχει
φιλία ανάμεσα σε έναν άντρα και μία γυναίκα, χωρίς να
υποβόσκει καθόλου το ερωτικό κομμάτι; Ναι, το πιστεύω
ακράδαντα! Μα, δεν έχω μόνο τον Γιώργο που είναι φίλος μου.
Έχω κι άλλους άντρες με τους οποίους είμαστε φίλοι και δεν
έχει υπάρξει κάτι παραπάνω! Άσε που οι άντρες σκέφτονται
διαφορετικά και σου δίνουν μια άλλη οπτική στα θέματα, ενώ
οι γυναίκες έχουμε ίδιο τρόπο σκέψης. Οπότε, ένας άνδρας και
μία γυναίκα μπορούν να είναι και μόνο φίλοι. Πώς σου
φαίνεται ο Ντάνος στο «Τατουάζ»; Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ
καλός, τον βλέπω και μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει στο
σίριαλ. Δουλεύει πάρα πολύ, μελετάει, το προσπαθεί, και
θεωρώ ότι η προσπάθειά του αυτή έχει αποδώσει καρπούς. Είναι

πολύ καλός σε αυτό που κάνει!

Για όσα κάνει για εκείνη
Δεν είναι πολλά αυτά που κάνω για τον εαυτό μου, είναι λίγα
θα έλεγα. Αλλά δεν έχω τον χρόνο. Επειδή ήμουν αθλήτρια για
πολλά χρόνια, δεν μπορεί να μείνει το σώμα μου χωρίς
γυμναστική, κι έτσι προπονούμαι δύο φορές την εβδομάδα,
πρωινές ώρες, όσο είναι τα παιδιά στο σχολείο και πριν πάω
στη δουλειά μου. Μπορεί να κάνω κάποιο μασάζ, επειδή το
σώμα, μου λόγω του αθλητισμού, είναι καταπονημένο, αλλά κι
αυτό σπάνια». Αισθητικές επεμβάσεις, θα έκανες; Αν έβλεπα
μια μέρα ότι χρειάζεται να διορθώσω κάτι, θα έκανα. Δεν
είναι ταμπού για μένα αυτό. Αλλά δεν θα ήθελα, σε καμία
περίπτωση, να γίνει κάτι το οποίο θα είναι άσχημο και
παραμορφωμένο. Και σίγουρα δεν θα έμπαινα στη διαδικασία του
χειρουργείου. Ισορροπία χρειάζεται σε όλα. Αλλά μέχρι
στιγμής δεν έχω κάνει κάτι, ούτε έχω την ανάγκη για κάτι
τέτοιο.
ΠΗΓΗ:

www.tlife.gr

