Survivor: Γιατί το άξιζε ο
Ηλίας Γκότσης !
Ο Ηλίας Γκότσης παρουσιάστηκε από την αρχή ως ένα από τα
φαβορί για νίκη στο φετινό “survivor” και αυτό-σε συνδυασμό
ότι αρχικά έδειξε εσωστρεφή χαρακτήρα και ήθελε χρόνο για να
ανοιχτεί- δημιούργησε καχυποψία ή και αντιπάθεια εις βάρος
του από μια ομάδα συμπαικτών του.
Για τους λόγους αυτούς, και διότι σαν χαρακτήρας είναι
άνθρωπος της πρωτοβουλίας αν όχι ηγετικός, άρχισαν κάποια
στιγμή οι προστριβές μέσα στο παιχνίδι με μια ομάδα παικτών
που είχε επικεφαλής τον Νικόλα Αγόρου που σκόπευε επίσης
στην τελική νίκη
Αυτός μάλιστα δεν δίστασε να κατηγορήσει τον Ηλία ως
υποκινητή επειδή κάποια στιγμή
ψηφίστηκε και βγήκε
υποψήφιος προς αποχώρηση, αν και τη δεδομένη στιγμή τα
περισσότερα μέλη της ομάδας (και αυτοί που ψήφισαν Αγόρου)
ήταν κατά του Ηλία, οπότε αυτό δεν ευσταθούσε.
Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση ο Ηλίας βρήκε
καταφύγιο στη Μελίνα η οποία επίσης είχε συγκρούσεις μέσα
στην ομάδα, αλλά της είχε λόγω του πονηρού και εμπαθούς
χαρακτήρα της. Ωστόσο δεν παύει αυτό να ήταν μια αναγκαία
κίνηση από πλευράς Ηλία προκειμένου να βρει στηρίγματα σε
ένα περιβάλλον που δεν τον πολυσήκωνε τη δεδομε΄νη στιγμή.
Πάνω απ’όλα όμως ο Ηλίας ήταν ο μετρ της στρατηγικής με την
καλή έννοια ! Διάλεξε την καινούργια ομάδα με καθαρά
αγωνιστικά κριτήρια και όχι συναισθηματικά, όπως θα έκανε
κάθε σωστός coach. Το γεγονός προκάλεσε το γνωστό μένος της
Μελίνας κατά του Ηλία διότι δεν μπόρεσε ποτέ να αποδεχθεί
ότι δεν τη διάλεξε και πήγε στην άλλη ομάδα !
Επιπλέον ο Ηλίας ήξερε πως για να αποδώσει το δυνατόν
καλύτερα η νέα ομάδα, θα πρέπει και οι σχέσεις μεταξύ των

παικτών να βελτιωθούν, κάτι που θα ωφελούσε και τον ίδιον
στην προσπάθειά του να επικρατήσει ως τελικός νικητής.
Έτσι λοιπόν φρόντισε να τα βρει και με τον Αγόρου (ο οποίος
είχε καταλάβει ότι έχει βγάλει άσχημο προφίλ προς τα έξω και
προσπάθησε και αυτός να το αμβλύνει) και να τον χρίσει κάτι
σαν άτυπο υπαρχηγό της ομάδας, και με άλλους παίκτες. Την
ίδια στιγμή προσπαθούσε να αμβλύνει όποιες άλλες προστριβές
μεταξύ παικτών δημιουργούνταν.
Πως όμως κατάφερε τελικά να επικρατήσει όντας στον ημιτελικό
μόνος του με αντίπαλο τέσσερις «διασήμους» και όταν όλοι τον
είχαν ξεγραμμένο ; Είναι απλό…ως γυμναστής ήξερε πότε πρέπει
να φορτσάρει και πως να κρατήσει δυνάμεις για να φορμαριστεί
την κατάλληλη στιγμή (δηλαδή τις τελευταίες ημέρες) και αυτό
απέδωσε και συνέβαλε πολύ στην τελική νίκη του !
Τέλος ο Ηλίας παρά τις προστριβές και την όποια πολεμική
δέχθηκε, δεν το γύρισε ποτέ σε μελόδραμα στυλ Ξανθόπουλου
που είναι μια επιτυχημένη και δοκιμασμένη τακτική σε τέτοια
ριάλιτι (βλέπε Μαυρίδης και Ντάνος) και αυτό πρέπει οι αντιλαϊκιστές να του το αναγνωρίσουν !
Ηλίας Γκότσης λοιπόν ! Πραγματικός «survivor», μετρ της
στρατηγικής και χωρίς να περάσει τη λεπτή γραμμή που θα
μετέτρεπε τη στρατηγική και την επιβίωση σε δολοπλοκία και
που θα καταπατούσε την ανθρώπινη πλευρά του !

Survivor : Οι παίκτες πήραν
θέση για το ποιον θέλουν για
νικητή ! (Βίντεο)
Πως μοιράστηκαν τελικά οι άτυποι ψήφοι των
παικτών στο “survivor” ; Λίγο πριν την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
ο Σάκης
Τανιμανίδης, έδωσε τον λόγο στους υπόλοιπους
παίκτες του παιχνιδιού (αυτούς που έχουν ήδη
αποχωρήσει) και τους ζήτησε να πάρουν θέση!
Έτσι το σύνολο των παικτών έδωσε
ψήφο
υποστήριξης σε κάποιον από τους τρεις
υποψηφίους! Πως μοιράστηκαν τελικά οι ψήφοι; Ο
Στέλιος Κρητικός στηρίζει την Κατερίνα Δαλάκα,
γιατί θέλει να … συμπεθερέψουν! Η Μαρίνα Πήχου
στηρίζει τον Ηλία Γκότση, όπως και η Ντάρια και
ο Πάνος!
Ο Κωνσταντίνος Τσεπάνης και ο Σώζων Παλαίστρος
Χάρος στηρίζουν την Κατερίνα Δαλάκα, όπως και η
Queen Dina (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου), η οποία
όπως είπε οφείλει το φαγητό της στο παιχνίδι,
σε μεγάλο βαθμό, στην Δαλάκα !
Δείτε το απόσπασμα στο παρακάτω

βίντεο:

Survivor:Το ευχαριστώ του
Γκότση στον Αγόρου και το
περιστατικό που δεν έδειξαν
οι κάμερες
Μια πολύ καλή σχέση έχει αναπτυχθεί
ανάμεσα στον Ηλία Γκότση και τον
Νικόλα Αγόρου
Οι δύο παίκτες, μπορεί να μην ξεκίνησαν με τις
καλύτερες προϋποθέσεις και στην αρχή να μην
είχαν πολύ καλές σχέσεις, αλλά τελικά στην
πορεία του παιχνιδιού αυτό άλλαξε!
Ηλίας και Νικόλας, έκαναν πάρα πολύ παρέα και
μοιράστηκαν πολλά πράγματα κατά την διάρκεια
του παιχνιδιού και ειδικά μετά την νέα σύνθεση
των ομάδων!
Ο ίδιος o Ηλίας μιλώντας στον σημερινό
ημιτελικό, ευχαρίστησε τον Νικόλα γι αυτές τις
στιγμές, ενώ μεταξύ των άλλων ανέφερε και την
στήριξη που είχε από τον συμπαίκτη του όταν δεν
κέρδισε το αυτοκίνητο και ήταν στεναχωρημένος…

H νέα εκπομπή με Ειρήνη
Κολλιδά και Ιλένια Γουίλιαμς
!
Η “Survivor” Ειρήνη Κολλιδά μίλησε για την νέα
εκπομπή «It’s your life» που ξεκίνησεστο κανάλι
του ΣΚΑΪ και την συνεργασία της με την Ιλένια
Ουίλιαμς.
Συγκεκριμένα δήλωσε στην εκπομπή “secret” η
Κολλιδά: «Είχα πει ότι θα ήθελα να κάνω μια
εκπομπή που να αφορά στην υγεία και ήρθε η
πρόταση. Είμαι πολύ χαρούμενη, πρόκειται για
μια εξωτερική παραγωγή του ΣΚΑΪ και όλοι
δίνουμε το 100%» και συνέχισε για την σχέση
της με το κανάλι: «Όλη μου η δυσαρέσκεια ήταν
με την Acun Medya και όχι με τον ΣΚΑΪ». “Η
εκπομπή «It’s your life» είναι ένα γυναικείο
μαγκαζίνο με θέματα που απασχολούν καθημερινά
τη γυναίκα. Είναι πάνω σε αυτό που ήθελα να
κάνω και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό».

Mετά το Survivor η Κολλιδά εξήγησε πως είχε
προτάσεις, αλλά η δεν αποδέχτηκε κάποια και
εξήγησε το γιατί. «Μου έγιναν κάποιες προτάσεις
που δεν με αντιπροσώπευαν, γι’ αυτό και δεν τις
δέχτηκα. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, οπότε
είμαι χαρούμενη που είπε τότε «όχι».
Τέλος, είπε για την συνεργασία της με την
Ιλένια Ουίλιαμς: «Η Ιλένια είναι η κατάλληλη
κοπέλα για να μοιραστούμε την εκπομπή. Έχουμε
ταιριάξει πολύ, είναι ένα αξιόλογο παιδί και με
χαρά δουλεύω μαζί της»

Σαλταφερίδου: Οι διάσημοι
έκαναν ριάλιτι πίσω από τις

κάμερες !
Στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου
“Suvivor Πανόραμα” φιλοξενήθηκε το απόγευμα της
Παρασκευής η συζητημένη Σαλονικά παίκτρια Εύη
Σαλταφερίδου και είπε πολύ ενδιαφέροντα
πράγματα, αλλά και ενδιαφέρουσες “μπηχτές” !
Η πρώην Μαχήτρια, μίλησε για τη συμμετοχή της
στο παιχνίδι για συμπαίκτες και αντιπάλους,
ενώ-μεταξύ άλλων- στάθηκε στο επεισόδιο ανάμεσα
στον Πάνο και την Κατερίνα Δαλάκα, όταν
εκείνος κέρδισε ένα αγώνισμα και της έκανε μια
έντονη χειρονομία. Η ίδια μιλώντας για το
περιστατικό ανάμεσα στους δυο παίκτες
κατηγόρησε για ιδιότυπο ριάλιτι πίσω από τις
κάμερες την πλευρά των διασήμων !
Θυμίζουμε ότι η Εύη Σαλταφερίδου αρχικά
συμμετείχε στην ομάδα των “διασήμων”, έπειτα
όμως μεταφέρθηκε στους “μαχητές”
και τότε
ξεκίνησε μια κόντρα της με την αντίπαλη ομάδα
και ειδικά με την Κατερίνα Δαλάκα.
Δείτε όλα όσα είπε η Εύη στο βιντεάκι που
ακολουθεί…

Καλαματιανός
νικητής
“game of love” !

στο

O συμπατριώτης μας Καλαματιανός, Σωτήρης Σπύρης

ήταν ο μεγάλος νικητής του πολυσυζητημένου
ριάλιτι “game of love” στον ΑΝΤ1 και, μαζί με
την
Μαρίνα Σταύρου, μοιράστηκαν από 30.000
(15.000 ευρώ ο καθένας) !
Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο ριάλιτι προκάλεσε
αντιδράσεις σε συντηρητικούς κύκλους και
φτάσαμε ακόμα και σε σημείο να παρέμβει
εισαγγελέας (!) προκειμένου να διακοπεί !
Δείτε στα βιντεάκια παρακάτω στιγμιότυπα από
τον τελικό και την ανακοίνωση του αποτελέσματος
από τον παρουσιαστή Χάρη Χριστόπουλο, καθώς και
τη δήλωσε ο νικητής στην τοπική τηλεόραση του
“Μεσόγειος”

H νέα εκπομπή με Γαστεράτου,
Δώρο και άλλους !
Tη Δευτέρα 2 Ιουλίου αναμένεται να βγει για
πρώτη φορά στον αέρα μια ενδιαφέρουσα πρωινή
ψυχαγωγική εκπομπή στο κανάλι “Έψιλον”, ονόματι
Splash.
Παρουσιαστές θα είναι η Μαντώ Γαστεράτου, ο
Παναγιώτη Ραφαηλίδη, η Έλενα Κρεμλίδου, αλλά
και ένα όνομα έκπληξη, ο Δώρος Παναγίδης
! Πρόκειται- για όσους δεν τον γνωρίζουν- για
τον δημοφιλή Κύπριο παίκτη του επιτυχημένου
ριάλιτι του ΣΚΑΪ “Power of love” που τα

κατάφερε να “χωθεί” στη συγκεκριμένη τηλεοπτική
εκπομπή του “Έψιλον” !
Μάλιστα ο Παναγιώτης Ραφαηλίδη,ς ανεβάζοντας
ένα στιγμιότυπο από τη δεύτερη συνάντησή τους,
πρόδωσε πως ο Δώρος τελικά θα συμμετέχει μόνο
σε αυτή την εκπομπή του καναλιού και όχι και
στης Κατερίνας Καινούργιου, όπως άλλωστε είχε
τονίσει και η παρουσιάστρια! Δείτε την σχετική
ανάρτηση με την τετράδα της παρουσίασης…
Το σίγουρο είναι ότι εμείς οι άντρες έχουμε
κάθε λόγο να παρακολουθούμε αυτήν την πρωινή
εκπομπή που θα περιλαμβάνει τις κουκλάρες και
καλόκαρδες Μαντώ και Έλενα ! Στη φωτογραφία
παραπάνω μπορείτε να δείτε selfie που ανέβασε
στο instagram η ομάδα της νέας εκπομπής…

Φαίη Σκορδά: Τέλος από τον
Ant1, όπως την ξέρατε! Τι
συνέβη;
Από: https://www.youweekly.gr
Σας έχω σήμερα ένα ρεπορτάζ που θα σπάσει κόκαλα! Στο Blog
μου και στο Youweekly.gr! Θα διαβάσετε μία είδηση που καλά
καλά δεν την ξέρουν ούτε οι στενότεροι συνεργάτες της Φαίης
Σκορδά.
Εμένα η πληροφορία, μου ήρθε από πολύ ψηλά από τον Ant1 και
δεν έχω λόγο να μην σας την μοιραστώ καθώς τις επόμενες

ημέρες θα υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις. Διαβάστε
παρακάτω…

Φαίη για πες αλεύρι… Η βραδινή ζώνη σε γυρεύει!
διευθυντικά στελέχη του Ant1 μετά από απανωτές συσκέψεις
έγιναν πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες, αποφάσισαν
επανάσταση στον Ant1 δεν θα γίνει με πρόσωπα εκτός
καναλιού, αλλά με πρόσωπα ήδη αναγνωρισμένα και αποδεκτά
το τηλεοπτικό κοινό!
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Συγκεκριμένα στέλεχος του καναλιού μου είπε: “Τα ψέματα θα
τελειώσουν! Η Φαίη Σκορδά αυτή την στιγμή είναι η μοναδική
παρουσιάστρια που έχει το κανάλι και επανειλημμένα μας
βγάζει ασπροπρόσωπους. Δεν μπορεί να χαραμίζεται μόνο στο
Πρωινό! Της προτείναμε να αναλάβει ενεργό ρόλο και σε ένα
βραδινό σόου του Ant1 στον ρόλο της παρουσιάστριας.”.
Ρώτησα το στέλεχος του καναλιού εάν η ίδια πρόταση είχε
γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, όπως επίσης ρώτησα ποια
είναι η διάθεση της Φαίης. Η απάντηση ήταν αποστομωτική:
“Όσο κι αν σου φαίνεται παράξενο, κάθε χρόνο το κανάλι κάνει
πρόταση στην Φαίη για να κάνει κάτι άλλο εκτός Πρωινού! Η
Φαίη μας έφερνε συνεχώς ως δικαιολογία ότι δεν μπορεί να
αφήνει μόνα τους τα παιδιά της. Φυσικά το καταλαβαίναμε,
ιδιαίτερα όταν χώρισε με τον Γιώργο. Τώρα όμως τα παιδιά
έχουν μεγαλώσει και το κανάλι βρίσκεται σε μία κρίσιμη
στιγμή του. Πρέπει όλοι να βάλουνε πλάτη.”
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου που μοιράζομαι μαζί σας στο

Youweekly.gr η Φαίη Σκορδά έχει ζητήσει χρόνο για να
απαντήσει στα διευθυντικά στελέχη του καναλιού, αν δηλαδή
παράλληλα με το Πρωινό συμμετάσχει και σε ά;λλο project,
αυτό όμως που ξεκαθάρισε είναι ότι αποκλείεται να
παρουσιάσει σόου, τύπου ριάλιτι.

Απίστευτο:Gay παίκτης
«power of love» !

στο

Όλα τα έχουμε δει σε αυτό το περιβόητο «power
of love», αλλά gay παίκτη δεν περιμέναμε να
δούμε, αφού πρόκειται για ένα καθαρά straight
πρότζεκτ !
Και όμως, τώρα που το παιχνίδι βαδίζει προς το
τέλος του, μαθαίνουμε από πηγές στο ίντερνετ,
μαρτυρίες αλλά και δικές μας πληροφορίες πως
μέσα στο παιχνίδι υπάρχει ένας ομοφυλόφιλος
παίκτης (ο οποίος έχει μπει για άγνωστο λόγο
στο παιχνίδι) και ο οποίος παριστάνει πως είναι
ζευγάρι με παίκτρια !
Ο παρατηρητικός τηλεθεατής θα έχει προσέξει
ωστόσο πως η συγκεκριμένη παίκτρια φαίνεται πως
άρχισε να αναπτύσσει αισθήματα γι’αυτόν, αλλά
εν συνεχεία άρχισε να απορεί με την περίεργη
συμπεριφορά του και αντιμετώπισή της και εν
τέλει να δυσανασχετεί και να του ζητάει το
λόγο…
Ονόματα και περισσότερα στοιχεία μην περιμένετε
να σας πούμε, αλλά για όποιον τελευταία έχει
παρακολουθήσει καλά το παιχνίδι, δεν θα είναι

δύσκολο να καταλάβει…

Survivor: Η μοχθηρή Μελίνα
ξεπέφτει σε κατίνα !
Ότι η Μελίνα Μεταξά του survivor είναι ένα
κακότατο και κομπλεξικό άτομο δεν είναι είδηση,
ούτε το ανεξήγητο μίσος για τη Ροδάνθη (και
πλέον και με τον Ηλία) είναι είδηση !
Το χειρότερο είναι ότι συμπαρασύρει στην κακία
της όλη την ομάδα (με άξια συμπαραστάτη την
εγωπαθή Δαλάκα) και ότι πλέον φτάνει και στην
ωμή κατινιά !

Εξ ου και μετά τον αγώνα με την Κολομβία στο
σημερινό επεισόδιο είπε το αμίμητο: “Για άλλους
είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε με άλλη
χώρα…., ενώ άλλοι παίκτες όπως η Ροδάνθη,
περιμένει πως και πως να παίξουμε με την

Τουρκία γιατί της αρέσει ένας παίκτης και
περιμένει να τον ξαναδεί! Ο κάθε ένας στον πόνο
του” ! Το ίδιο πράγμα επανέλαβε μάλλον
αυθαίρετα και η Βιργινία, αλλά χωρίς την
κατινιά και την κακή πρόθεση με την οποία το
είπε η Μελίνα…
Μόλις προχθές είχε επίσης πει ειρωνικά ότι “μας
συμφέρει να παραμείνει μέσα η Ροδάνθη γιατί
τραυματίζεται συχνά και μπορεί να κερδίζουμε
χωρίς αγώνα “….Σιγά κυρία μου μη δαγκώσεις τη
γλώσσα σου και πάθεις δηλητηρίαση !
Δείτε και το παρακάτω βίντεο και θα καταλάβετε…

