Ποιον δουλεύει ο ΣΚΑΪ με το
“power of love” ;
Και ξαφνικά έκπληκτοι εκεί στον ΣΚΑΪ ανακάλυψαν ότι δύο
Κρητικοί παίκτες του “power of love” γνωρίζονταν απ’έξω και
μάλιστα διατηρούσαν και σχέση (και καλά μέχρι πρόσφατα και
υποτίθεται πως είχαν διακόψει) !
Άραγε μπορεί να πιστέψει κανένας ότι αυτό ήταν τυχαίο
γεγονός και ότι κανένας από τους δύο παίκτες δεν γνώριζε πως
θα συναντήσει μέσα στο παιχνίδι το…πρώην άλλο του μισό ;
Πόσο πιο πιθανό σενάριο μοιάζει να το σχεδίασε όλο αυτό η
παραγωγή και το κανάλι για να φτιάξουν ένα στημένο νέο
ειδύλλιο, παρά να είναι σατανική σύμπτωση ;
Και οι δυο τους άλλωστε έκλεισαν σχεδόν ταυτόχρονα τα παλιά
social media τους (facebook, instagram) και έφτιαξαν
καινούργια, λίγες μόνο ημέρες πριν μπουν στο παιχνίδι και
εκεί συναντήθηκαν και προσποιούνταν πως μόλις γνωρίστηκαν
και πως άρχισε να αναπτύσσεται το ειδύλλιο και η σχέση τους…
Έλα όμως που στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας και των
social media διέρρευσαν αμέσως πληροφορίες και φωτογραφίες
από τη γνωριμία των δύο νεαρών Κρητικών και, όπως ήταν
φυσικό, αυτό έφτασε και στα αυτιά των άλλων παικτών, αλλά
και ανταγωνιστικών καναλιών (όπως το Open και η εκπομπή του
Μουτσινά) !
Τότε το κανάλι και οι παραγωγοί του παιχνιδιού (Ατσούν
μίντια) έκαναν ότι διερευνούν την υπόθεση, αλλά όταν οι
υπόλοιποι παίκτες ψήφισαν τη νεαρή Κρητικιά προς αποχώρηση,
τότε ο «μετροσέξουαλ Τσίπρας», Κοπιδάκης (δηλ. ο Κρητικός
παίκτης) ανακοίνωσε πως θα φύγει μαζί της. Ως δια μαγείας
όμως μερικές ώρες αργότερα αναίρεση την απόφασή του και
αποφάσισε να μείνει ! Δεν παρενέβη άραγε κανένας προκειμένου
να αναιρέσει την απόφασή του ;

Και-ακόμα χειρότερα- μόλις χθες ο ίδιος ο Κοπιδάκης
παραδέχθηκε το ψέμα του, λέγοντας πάντως πως δεν γνώριζε
ούτε αυτός, ούτε η συμπαίκτριά του πως θα συναντηθούν μέσα
στο παιχνίδι. Καλά…Αυτό βέβαια το έκανε διότι μετά τις
αποκαλύψεις που είχαν γίνει, η παραγωγή βρέθηκε σε δύσκολη
θέση και προφανώς τον συμβούλευσαν να παραδεχθεί αυτό που
όλοι είχαν υποψιαστεί ή ήταν και σίγουροι.
Όσοι ωστόσο περίμεναν ωστόσο πως θα τον δουν και εκτός
παιχνιδιού, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού, διαψεύστηκαν καθώς ο
Κρητικός παραμένει μέσα-τουλάχιστον ως τώρα- μέχρι νεωτέρας
!
Μάλιστα χθες όταν στριμώχτηκε από την υποψιασμένη
συμπαίκτρια Ζένια και ρωτήθηκε για το τι πρόκειται να κάνει,
απάντησε πως σκοπεύει να φύγει αλλά περιμένει λίγο…Τι
περιμένει και δεν το κάνει ; Μάλλον τι θα τον νουθετήσει η
παραγωγή να κάνει, καθώς το ειδύλλιο τους φαίνεται να
κρίνεται προς το παρών απαραίτητο για την τηλεθέαση !
Αυτά συμβαίνουν λοιπόν, βάση λογικής, γιατί καλά τα νούμερα
τηλεθέασης, αλλά να μην νομίζουν οι κύριοι του ΣΚΑΪ και οι
Ατσούν μίντια ότι τρώμε και κουτόχορτο !

Η Καινούργιου, οι Κορεάτες
και η τρέλα της εποχής μας !
Προ ημερών συνέβη ένα ακόμα επεισόδιο που μας δείχνει που
έχει φτάσει η τρέλα της πολιτικής ορθότητας διεθνώς και στο
οποίο εμπλέκεται άθελά της και η δική μας Κατερίνα
Καινούργιου !
Συγκεκριμένα λοιπόν σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην πρωινή

εκπομπή της Ελληνίδας παρουσιάστριας παίχτηκε ένα βίντεο που
παρουσίαζε μια λίστα με άντρες που ψηφίστηκαν (και καλά) ως
οι πιο ωραίοι του πλανήτη και το οποίο μπορείτε να δείτε
παρακάτω…
https://www.youtube.com/watch?v=rqnI1JqtUJ8
Απόλυτα λογικό για εμάς να ξενίσει την Καινούργιου και το
πάνελ της το ότι ανάμεσα σε αυτούς παρουσιάστηκαν δύο
θηλυπρεπής Κορεάτες τραγουδιστές (του συγκροτήματος BTS) που
μάλιστα ο ένας από αυτούς ήταν βαμμένος με κραγιόν και μέικαπ και με βαμμένα μαλλιά, σε σημείο που να μην τον
ξεχωρίζεις από γυναίκα ! Έτσι εύλογα αναρωτήθηκαν αν ο τύπος
είναι άντρας ή γυναίκα.
Και λέμε απόλυτα λογικό γιατί τις γυναίκες τις γοητεύει ο
καλός εννοούμενος ανδρισμός και η αρρενωπότητα στο αντίθετο
φύλο και όχι τα ανδρογύναικα και οι ερμαφρόδιτοι, οπότε
λογικό η κάθε Καινούργιου να μην τους θεωρεί γοητευτικούς
κάτι τέτοιους…

Το θέμα ωστόσο ξεκίνησε να παίρνει διαστάσεις όταν κάποιος
ρουφιάνος από την Ελλάδα ανέβασε το επίμαχο βίντεο στο
youtube μεταφρασμένο στα Αγγλικά, όπως και τους λογαριασμούς
της Καινούργιου στα social, με αποτέλεσμα να τα δουν αυτά
και στην πατρίδα του συγκροτήματος, την Κορέα και σε όλο τον
κόσμο…

Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει ένας φανατισμένος πολυεθνικός
όχλος από fans του συγκροτήματος, ΛΟΑΤΚΙ και άλλους
αλληλέγγυους που κανιβάλιζαν, έβριζαν και απειλούσαν επί
ένα τριήμερο την Καινούργιου, αλλά και το κανάλι OPEN !
Μάλιστα κάποιο fan club τους απαίτησε από το Ελληνικό κράτος
να μηνυθεί η Καινούργιου με τον αντιρατσιστικό νόμο (Αν το
έμαθε κανένας Δημητράς μπορεί να γίνει και αυτό…) !
Η Καινούργιου τελικά ζήτησε συγγνώμη για να σταματήσει το
ιδιότυπο μπούλινγκ, όμως το περιστατικό αυτό δεν είναι κάτι
μεμονωμένο που πρέπει να το πάρουμε στην πλάκα. Και αυτό το
λέμε διότι και αυτό μας δείχνει σε ποιο ακραίο επίπεδο έχει
φτάσει διεθνώς η τρέλα της πολιτικής ορθότητας !
Δηλαδή σε σημείο να φιμώνει, να απειλεί και να τραμπουκίζει
όποιον τολμάει να εκστομίσει οτιδήποτε δεν είναι αρεστό σε
μια ελίτ η οποία και θεωρεί ότι προσβάλλονται έτσι ομάδες
ανθρώπων και αυτοαναγορεύεται σε προστάτης του. Έτσι σε αυτή
τη λογική η ελευθερία λόγου και έκφραση και άποψης πάει
περίπατο και ποινικοποιείται ακόμα και το χιούμορ.
Ιδιαίτερα το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ και οι ακτιβιστές του έχουν
εξελιχθεί διεθνώς (στην Ελλάδα όχι τόσο) σε τραμπούκους που
μηνύουν, υβρίζουν, απειλούν όποιον έχει και την παραμικρή
αντίρρηση και αντίθετη άποψη με το αφήγημα τους και τις
θεωρίες τους οι οποίες συχνά είναι και ακραίες και
αντιεπιστημονικές.
Όμως όλη αυτή την political correct παράνοια που συντηρούν
οι ελίτ, τη βλέπουν και τη νιώθουν οι λαοί του δυτικού
κόσμου και γι’αυτό-μεταξύ άλλων- εκφράζουν με λάθος τρόπο
την αντίθεσή του ψηφίζοντας ακροδεξιά κόμματα τα οποία
ανεβαίνουν σε πολλές χώρες.
Επιστρέφοντας όμως στο θέμα της Καινούργιου θα πούμε ότι με
αυτό το περιστατικό βρήκαν την ευκαιρία να τη χτυπήσουν
ανέντιμα και κάποιοι εντός Ελλάδας που δεν τη συμπαθούν όπως
η απαράδεκτη Ναταλία Γερμανού και ο Φουρθιώτης επειδή

προφανέστατα εκδιώχθηκε από το Open…
Από την άλλη βεβαίως και η ίδια η Καινούργιου δεν είναι
άμοιρη ευθυνών, διότι έχει κανιβαλίσει και αυτή ανθρώπους με
το απαράδεκτο φετινό πάνελ της. Θυμίζω χαρακτηριστικά την
Ιωάννα Τούνη, την Ιωάννα Μπέλλα και τον δικηγόρο
Καρατσιώλη…Να όμως που έσπασε ο διάολος το πόδι του και τώρα
βρήκε και αυτή το μπελά της ! Έτσι δεν είναι Κατερίνα μου ;

Τα πάνω κάτω στο Power of
Love 2! Είχαν τελικά σχέση
πριν μπουν στο παιχνίδι ;
Τα πάνω κάτω στο Power of Love! Είχαν τελικά
σχέση οι Κρητικοί πριν μπουν στο παιχνίδι; – Η
απάντησή τους και η νέα όμορφη παίκτρια !

Νωρίς, νωρίς φαίνεται να βγήκαν τα μαχαίρια στο “Power of
love” 2, καθώς πολλοί
παίκτες έχουν αντιληφθεί πως οι-

αμφότεροι Κρητικοί-Γιάννης Κοπιδάκης και η Αργυρώ
Τσιοράνου, όχι μόνο γνωρίζονταν και πριν το παιχνίδια, αλλά
φαίνεται να έχουν ήδη και σχέση !
Ο εκρηκτικός Πόντιος μποξέρ Παύλος Παπαδόπουλος λέει έξαλλος
στον Γιάννη: «Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά σου. Όταν τα
ψέματα είναι από αρσενικό, είναι 10 φορές χειρότερα από ότι
από μια γυναίκα. Μη μου ξαναμιλήσεις». Ο Γιάννης Γεωργίου
(Ίον) του λέει σε έντονο ύφος: «Ή παριστάνεις τον ηλίθιο ή
είμαι εγώ ηλίθιος»! Από την άλλη ο Γιάννης Κοπιδάκης απαντά
στους συμπαίκτες του: «Όποιος θέλει να μου φέρει αποδείξεις
όταν μου μιλάει…»!
Η Μαρία Μπακοδήμου από την πλευρά της ζητά, ως
παρουσιάστρια, να μάθει την αλήθεια: «Θέλω να μου πεις την
αλήθεια. Τον Γιάννη τον ήξερες; Είχες σχέση έξω από το σπίτι
του Power Of Love»;
Η Αργυρώ απαντά: «Εγώ την αλήθεια θα την πω! Εδώ τώρα θα τα
ρίξω όλα στο τραπέζι! Εγώ είμαι δίκαιη κι εμένα δεν θα με
κατηγορήσει κάποιος και δεν θα του την πω.»
Δείτε το σχετικό τρέιλερ από το ριάλιτι…

Ποια είναι η «φίρμα»
«Power of love» 2 ;

του

Από τη μέχρι στιγμής έρευνά μας δεν βλέπουμε να
υπάρχουν παίκτες ή παίκτριες του-για πολλούς
αμφιλεγόμενου τηλεριάλιτι «power of love» του
οποίου παρακολουθούμε τη δεύτερη έκδοσή του-που
να είναι ήδη στο χώρο της show biz, εκτός από
μία παίκτρια !

Αυτή είναι η Σαλονικιά καλλονή Μαργαρίτα Νερτζή
ή αλλιώς «DJ Nergi». Πως ακριβώς εμπλέκεται στη
showbiz η συμπαθής παίκτρια ;
Εκτός του ότι είναι γνωστή DJ στην πόλη της, η
νεαρή Θεσσαλονικιά δεν εμφανίζεται πρώτη φορά
στον φακό καθώς έχει λίγα δικά της τραγούδια,
συμμετοχές σε βίντεο κλιπ αλλά και συνεργασίες
με μουσικούς και ραδιοφωνικούς παραγωγούς της
Θεσσαλονίκης.

Ένας από αυτούς είναι μάλιστα και ο
παρουσιαστής της «Ράδιο Αρβύλας» και γνωστός
μουσικός
παραγωγός
της
πόλης
Στάθης
Παναγιωτόπουλος, με τον οποίο η Nergie έχει
συνεργαστεί στο παρελθόν (φωτό παραπάνω) !
Παρακάτω μπορείτε να τη δείτε σε βίντεο-κλιπ σε
δύο τραγούδια της, αλλά και σε μερικές
φωτογραφίες.

Power of love: Αυτοί είναι οι
νέοι παίκτες (video)
Λίγες ημέρες έμειναν από την πρεμιέρα του
καθόλα επιτυχημένου Power of love, στη δεύτερή
του έκδοση, το οποίο ετοιμάζεται να μας βάλει
στο σπίτι της αγάπης το βράδυ της Πρωτοχρονιάς
!
Το Τουρκικής προέλευσης ριάλιτι αγάπης
κυκλοφόρησε μάλιστα και ένα τρέιλερ το πρώτο
τρέιλερ και μας δίνει μία γεύση από τους νέους
παίκτες και παίκτριες που μπαίνουν στο σπίτι
και ψάχνουν τον έρωτα (υποτίθεται…).

Επτά κορίτσια και επτά αγόρια βρέθηκαν λοιπόν
στο ίδιο σαλόνι και ήδη οι πρώτες γνωριμίες
έχουν ξεκινήσει. Δείτε το βιντεάκι στο σύνδεσμο
παρακάτω…
https://www.instagram.com/p/Br79vP1IDql/

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 !!

Για το πρόστιμο στο next top
model
Όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει αυτό το αμφιλεγόμενο, δήθεν
ανεξάρτητο όργανο του ΕΣΡ, έχουμε δει διάφορα «κουφά» και
τώρα είδαμε και πρόστιμο στο “next top model” του Star !
Μιλάμε για μια εκπομπή που παίζεται σε πολλές χώρες του
κόσμου-ακόμα και σε μουσουλμανικές-χωρίς να έχει
παρουσιαστεί ποτέ τέτοιου είδους αντίδραση και λογοκρισία !
Πρωταγωνιστές των αντιδράσεων και υποκινητές αυτού του
προστίμου και του νεοπουριτανισμού ήταν και δεξιοί και
αριστεροί ηθικολόγοι και δήθεν και κυρίως οι δεύτεροι.
Η μεν δεξιά ηθικολογία συνήθως εξαντλείται στο «τάξις και
ηθική» ή στο «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» ενώ η αριστερή
ηθικολογία εμφανίζεται με τη μορφή της βαριάς κουλτούρας ή
του φεμινισμού και επειδή ακριβώς αυτοπαρουσιάζεται ως
πρόοδος είναι και πιο επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα λοιπόν η γενική γραμματεία ισότητας ήταν αυτή
που προέτρεψε πρώτη το ΕΣΡ να επιληφθεί της εκπομπής και να
ασκήσει λογοκρισία και πρόστιμο και το Ε.Σ.Ρ. την άκουσε !
Συνεπώς θα πρέπει να μιλάμε για μια διακομματική απόφαση ,
μια που το Ε.Σ.Ρ. είναι στην πραγματικότητα πολυκομματικό.
Τα επιχειρήματά της Γ.Γ.Ι. ήταν σκληροπυρηνικά φεμινιστικά
του τύπου ότι «η εκπομπή κάνει τις γυναίκες και το σώμα τους
προϊόντα προς πώληση, ηδονοβλεψίας κλπ και συνεπώς πρέπει να
κοπεί ή να λογοκριθεί»…Εν ολίγοις ότι δεν συμφωνεί με τις
απόψεις και τη φιλοσοφία ζωής τους πρέπει να κόβεται !
Βεβαίως αυτά τα επιχειρήματα του αριστερού φεμινισμού-ο
οποίος τελευταία έχει γίνει κάτι σαν μόδα στο δυτικό κόσμοδεν διαφέρουν και πολύ από τα επιχειρήματα παραδοσιακών
Μουσουλμάνων οι οποίοι είτε σκεπάζουν τις γυναίκες με
μαντήλες, είτε τις κλείνουν στο σπίτι, είτε λογοκρίνουν τα
«άσεμνα» σε τηλεόραση και έντυπο τύπο ! Και αυτοί με το
επιχείρημα ότι προφυλάσσουν ή προστατεύουν τις γυναίκες τα
κάνουν αυτά…
Και βεβαίως μιλάμε για τους ίδιους αριστερούς
κουλτουριάρηδες και άπλυτες λεσβοφεμινίστριες που δεν
ενοχλούνται διόλου από τις μαντήλες και τις μπούργκες, αφού
τα θεωρούν μέρος της κουλτούρας κάποιων λαών, οπότε δεν
πρέπει να αντιτιθέμεθα σε αυτά και να τους…προσβάλλουμε !
Ακόμα περισσότερο όλοι αυτοί δεν ενοχλούνται από τις
διάφορες ακρότητες που γίνονται στα gay pride, αλλά αντίθετα

θέλουν να τα αποδεχθούμε
χειροκροτούμε.

όλα

ως

νορμάλ
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Τέλος οι κύριοι και οι κυρίες του Ε.Σ.Ρ. δεν είχαν κανένα
πρόβλημα και δεν έριξαν κανέναν πρόστιμο όταν μεταδιδότανακόμα και μέρα μεσημέρι- προ καιρού μια διαφήμιση με άντρες
που φορούσαν σουτιέν ! Αλοίμονο…μη μας πουν και
καθυστερημένους και ομοφοβικούς !

Πρώτες
δηλώσεις
της
Αλεξανδράκη από Μαδαγασκάρη…
Η δημοφιλής Δήμητρα Αλεξανδράκη την περασμένη Κυριακή
αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το Nomads, καθώς,
όπως ανέφερε, δεν ήθελε να είναι άλλο μακριά από τον
σύντροφό της !
Από τότε η μοναδική
φορά που έκανε δηλώσεις ήταν στο
“Πρωινό” της Φαίης Σκορδά, κάτι που μάλιστα έκανε πριν πάρει
το κινητό της στα χέρια της και επικοινωνήσει με τα δικά της
πρόσωπα.

Όσο για το πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αυτό λογικά θα
γίνει Σάββατο ή Κυριακή… «Δεν επέστρεψε ακόμα από την
Μαδαγασκάρη. Είναι εκεί ακόμη. Θα σας πω τι κάνει εκεί. Αυτό
που συμβαίνει δεν είναι περίεργο. Πήρε το κινητό της. Είδε
τα πάντα, τι λέγεται, τι γράφεται… Και επέλεξε συνειδητά να
μείνει. Το Σάββατο έρχεται», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης
Ουγγαρέζος. Δείτε το ανάλογο βίντεο παρακάτω…
https://www.fthis.gr/videos/h-dhmhtra-alejandrakh-den-epestr
epse-akoma-apo-thn-madagaskarh-phre-to-kinhto-ths-eide-tapanta-kai

Έκανε ή δεν έκανε γυμνά η
κυρία Καγιά ;
Δεν μας κάνει έκπληξη που η κυρία Βίκυ Καγιάμέσω του next top model-απαρνείται το γυμνό και
ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ (!) και που
ηθικολογεί και για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά
και περί των πλαστικών επεμβάσεων των νέων
κοριτσιών που συμμετέχουν εκεί…
Και δεν μας κάνει έκπληξη διότι το νέο GNTP
έχει υιοθετήσει ένα concept ηθικολογίας και
υπερβολικής αυστηρότητας, έναντι των κοριτσιών,
που φτάνει και στα όρια της απρέπειας…

Έκανε ή δεν έκανε λοιπόν γυμνά ή ημίγυμνα στα
νιάτα της η κυρία Καγιά ; Η απάντηση στο blog
“οι σέξι Ελληνίδες”
http://oisexyellinides.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

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
ανεπανόρθωτα !
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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!

