My Style Rocks: «Δεν
πουθενά
έτσι»
είπαν
“δήθεν” σε παίκτρια !
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Τους βγήκαν τα μάτια, αλλά παραμένουν “δήθεν” και
καλλιεργούν και αυτοί την κρίση νεοπουριτανισμό που έχει
καταλάβει μερικές εκπομπές της Ελληνικής τηλεόρασης!
Ο λόγος για τους κριτές του “My style rocks 2” και τα σχόλιά
τους, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, προς τη νέα παίκτρια του
παιχνιδιού, τη σέξι Σαλονικιά Τζέλια !
Η Τζέλια επέλεξε και σήμερα και χθες σέξι ντύσιμο και τόσο ο
Στέλιος Κουδουνάρης όσο και ο Δημήτρης Αργυρόπουλος, της
είπαν ξεκάθαρα να αρχίσει να ντύνεται γιατί οι μέχρι τώρα
επιλογές της είναι πολύ… γυμνές και την απείλησαν πως δεν
έχει πολύ μέλλον στο παιχνίδι !
Αφήστε τις κοπέλες να εκδηλώνονται με λίγη μεγαλύτερη
φαντασία και αντισυμβατικότητα, ρε δήθεν και όψιμοι
ηθικολόγοι της Ελληνικής TV ? Και στο κάτω, κάτω πέρσι που
υπήρχε η Ιωάννα Τούνη με ανάλογα ντυσίματα γιατί δεν κάνατε
έτσι, σαν γεροντοκόρες, και σας έπιασε φέτος ;
Πώς αντέδρασε η παίκτρια σε αυτή την κριτική; Δείτε όλα όσα
έγιναν στο σχετικό απόσπασμα που ακολουθεί

Nomads 2: Ποιοι δυσκολεύονται

και ποιος κάνει την διαφορά !
Τι θα δούμε σήμερα στην πρεμιέρα του Nomads 2…
Ο Σάββας Πούμπουρας αποφάσισε να βγει σήμερα
στο Πρωινό με την Φαίη Σκορδά και να κάνει
αποκαλύψεις για το σημερινό επεισόδιο που θα
δούμε στο Nomads. Όπως είπε στην σημερινή
πρεμιέρα τους παίκτες θα τους περιμένουν πολλές
και μεγάλες εκπλήξεις και θετικές και αρνητικές
!

Υποσχέθηκε-μεταξύ άλλων- ένα πάρα πολύ
ανταγωνιστικό Nomads, καμία σχέση με το περσινό
και ομολόγησε ότι πολλοί από τους παίκτες που
φαινόντουσαν να κάνουν την διαφορά λόγο
σωματικής δύναμης δεν τα καταφέρνουν ενώ άλλοι
που φαινόντουσαν αδύναμοι τα πάνε περίφημα
(βεβαίως τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει).
Συγκεκριμένα είπε πχ. για την Δήμητρα
Αλεξανδράκη ότι στο παιχνίδι έχει ξεχωρίσει και
τα πηγαίνει πολύ καλά. Δείτε και το ανάλογο
βιντεάκι παρακάτω….

Χτυπάνε το κεφάλι τους στο
Σκάι για το φετινό πρόγραμμα!
Χτυπάνε το κεφάλι τους στο
Σκάι για το φετινό πρόγραμμα!
Φοβερή σφαλιάρα χθες…
Μαθαίνω τα χειρότερα για το κανάλι του Φαλήρου. Έχω ρεπορτάζ
στο vandas blog, εδώ στο Youweekly.gr.
Έχει ξεκινήσει η απίστευτη γκρίνια καθώς βλέπουν το νέο
πρόγραμμα τους να πέφτει κυριολεκτικά σε ξέρα. Εκεί που
περίμεναν να είναι φέτος πάλι πρώτο κανάλι όπως ήταν και
πέρσι βλέπουν τα νούμερα τους να κατρακυλάνε και τον ΑΝΤ1 να
ισχυροποιεί την θέση του και να ξανά βρίσκει και πάλι τον
παλιό καλό εαυτό του.
Απόδειξη είναι και η χθεσινή μέρα που ο ΑΝΤ1 για μόνο 0,1%,
έχασε την πρώτη θέση στο γενικό σύνολο από τον ΑLPHA ,στην
τρίτη θέση ήταν το Star με 13,6% και ο Σκάι στην τέταρτη με
11,9%! Φανταστείτε ότι το πρόγραμμα των επαναλήψεων του mega
είναι στα 7,3%.
Η πραγματικότητα είναι ότι φέτος στο Σκάι δεν τους βγαίνει
τίποτα! Από το πρωί ξεκινάει η άσχημη μέρα με το Δημήτρη
Οικονόμου να μένει ακόμα και οκτώ μονάδες πίσω από τον
Παπαδάκη και στη συνέχεια η μεγάλη μεταγραφή, η Τατιάνα
Στεφανίδου δεν ξεκίνησε καθόλου καλά και συνεχίζει με
μονοψήφια.
Το “Μy style rocks”, πέρσι έσκιζε φέτος κάνει μονοψήφια ή θα
έχει 12 με 14 μονάδες διαφορά από το “Shopping star”. Όσο
για τη μυθοπλασία που μπήκε φέτος, ο Σκάι “Το όσο έχω εσένα”

κάνει από μονοψήφια έως και 11,5%.
Όλα αυτά έχουν προκαλέσει στο κανάλι τρομερό εκνευρισμό
μαθαίνω! Το φυσάνε και δεν κρυώνει. Κατηγορούν τους
υπεύθυνους προγράμματος ότι επαναπαύτηκαν και χαλάρωσαν
νομίζοντας ότι επειδή πέρσι κάποια προγράμματα έκαναν μεγάλα
νούμερα θα κάνουμε αναλόγως μεγάλα νούμερα και φέτος. Η
γκρίνια οι φωνές και οι εντάσεις δίνουν και παίρνουν, αν
μάλιστα έχει την ίδια τύχη και το “The voice”, θα έχουμε
ριζικές αλλαγές στο κανάλι!

ΠΗΓΗ: https://www.youweekly.gr

Αυτή είναι η ομάδα της Σίσσυς
Χρηστίδου στο Epsilon !
Όπως έχει
Χρηστίδου
τηλεόραση,
πρωινή ζώνη

γίνει γνωστό, η συμπαθής Σίσσυ
επιστρέφει φέτος στην ελληνική
καθώς θα αναλάβει τη ψυχαγωγική
του Σαββατοκύριακου του Epsilon !

Ποιοι και πόσοι θα
συνεργάτες της ; Αυτοί
ανακοίνωσε το πρωί της
του καναλιού, Άλκηστις

είναι οι πανελίστεςθα είναι τρεις και τους
Τετάρτης η Chief Officer
Μαραγκουδάκη.

Δίπλα στη Σίσσυ
θα δούμε λοιπόν τον Παύλο
Σταματόπουλο, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και
την Ελένη Βουλγαράκη και παρακάτω μπορείτε να
τους δείτε να ποζάρουν, μαζί με τη Σίσσυ, σε
φωτογραφία που ανέβασε η ίδια η Άλκηστις
Μαραγκουδάκη…

Πως
η
πολιτική
ορθότητα
χτυπάει και τη μόδα !
Πολλοί σχολίασαν την πρεμιέρα της Δευτέρας στο next top
model, με τη Βίκυ Καγιά, αλλά λίγοι έπιασαν το πραγματικό
νόημα των επιλογών της επιτροπής.

Εκεί ως γνωστόν κόπηκαν κάποιες ωραίες κοπέλες-με πιο γνωστή
το μοντέλο Ιωάννα Μπέλα-με το επιχείρημα ότι είχαν φτιαγμένα
χίλια, στήθος, βλεφαρίδες και δεν ξέρω και τι άλλο…
Από την άλλη επιβραβεύτηκαν ορισμένες λιγότερο όμορφες και
εντυπωσιακές κοπέλες με αποκορύφωμα καταρχήν μια με ύψος
1.55 η οποία βγήκε με άπλετο θάρρος, λέγοντας πως κάνει για
μοντέλο, και τελικά επιβραβεύτηκε και έπειτα μια παχουλή
κυρία, αφού πρώτα κλάφτηκε για το bulling που έχει υποστεί
και έστειλε το μήνυμά της υπέρ της διαφορετικότητας…

Τι είναι όλο αυτό λοιπόν και γιατί ξαφνικά μια τέτοια
εκπομπή αποφάσισε αυτή τη στροφή στην «ποιότητα» και τη
φυσική ομορφιά (υποτίθεται), απορρίπτοντας την «πλαστική»
ομορφιά ; Και κυρίως γιατί συμβαίνει αυτό από τη στιγμή που
αυτός ο ίδιος χώρος δημιούργησε και τα «πλαστικά» πρότυπα ;
Κατά τη γνώμη μας δεν είναι τίποτε άλλο από μια νεόφερτη
μορφή πολιτικής ορθότητας που έχει εμφανιστεί εσχάτως και
στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο και φαίνεται πως έρχεται και εδώ
και επηρεάζει και το χώρο της μόδας.
Με λίγα λόγια σου λένε περίπου: Aς επιβραβεύσουμε και ας
κάνουμε μοντέλο και μια λιγότερο όμορφη ή ακόμα και άσχημη
και παχουλή ή και πολύ χοντρή για να μην αισθάνονται άσχημα
και οι μειονότητες ! Ή ακόμα ας φωτογραφίσουμε και καμιά
μουσουλμάνα με μαντήλα να δείξουμε και την πολυπολιτισμική

μας αφοσίωση και την ανεκτικότητά μας !…
Από όλο αυτό βεβαίως δεν λείπει και ο φεμινισμός (ή έστω
αυτό που πασάρεται ως φεμινισμός στην εποχή μας) που επίσης
έχει γίνει της μόδας τελευταία στη δύση και βάζει τη δική
του σφραγίδα πολιτικής ορθότητας και πουριτανισμού.
Εδώ σου λένε: Ας μην προβάλλουμε πολύ και επιβραβεύουμε τις
πιο όμορφες, σέξι και εντυπωσιακές διότι έτσι προωθούμε τον
σεξισμό και κάνουμε τις γυναίκες βορά στα αδηφάγα βλέμματα
των…κακών αντρών που τις καταπιέζουν !
Κάτι τέτοια ή περίπου αυτα νομίζουμε ότι προσπαθεί να
περάσει και η κύρια Καγιά και η επιτροπή της (προφανώς
αντιγράφοντας project του εξωτερικού) στην εν λόγο εκπομπή
και μάλιστα το έκαναν και χονδροειδώς μειώνοντας κάποιες
παίκτριες και τις επιλογές τους (γι’αυτό και η εν λόγω
Ιωάννα Μπέλα έβαλε και τα κλάματα μπροστά στην επιτροπή).
Όμως αυτή η επελαύνουσα πολιτική ορθότητα μόνο καλές
νοοτροπίες και αντιλήψεις δεν δημιουργεί, διότι κατά πρώτοντουλάχιστον στην περίπτωση του modeling-επιβραβεύει τους
χειρότερους και δημιουργεί ρατσισμό κατά των πιο άξιων ή τις
προσβάλει ωμά.
Τέλος όλο αυτό κυλά προς τον πουριτανισμό και την ηθικολογία
που εμείς οι φιλελεύθεροι απεχθανόμαστε και μπορεί κάλλιστα
είτε να θυματοποιεί τις γυναίκες, είτε να αναβιώνει την
πατριαρχία.
Είναι αυτές ακριβώς οι αντιλήψεις και νοοτροπίες που βγάζουν
πρώτη στη Eurovision μια χοντρούλα με ένα κακό τραγούδι, που
κάνουν τα Αμερικανικά καλλιστεία χωρίς εμφανίσεις με μαγιό ή
που φωτογραφίζουν σε περιοδικά υπέρβαρες (πρόσφατα
cosmopolitan Αμερικής) ή που έκαναν ακόμα και το playboy να
φωτογραφίζει, για ένα διάστημα, μουσουλμάνες με μαντίλες,
απεριποίητες γυναίκες και άλλου κουφά !

Οι παίκτριες του “my style
rocks 2”
To “My style rocks”, νούμερο 2 είναι μια
πραγματικότητα, από αυτή την εβδομάδα, στο
κανάλι του ΣΚΑΪ και μάλιστα με παρουσιάστρια
την αντισυμβατική Κωνσταντίνα Σπυροπούλου !

Αξίζει λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στις
παίκτριες και το βιογραφικό τους, καθώς αρκετές
από αυτές είναι κουκλίτσες και καλόκαρδες, με
προεξέχουσα την “τούμπανο” Πατρινή Τζούλια
Κόλλια !
Χριστίνα Παπαδέλλη
http://mystylerocks.skai.gr/christina-papadelli/

Φωτεινή Τράκα
http://mystylerocks.skai.gr/fotini-traka/

Τζούλια Κόλλια
http://mystylerocks.skai.gr/tzoulia-kollia/

Τάνια Κοφινιώτη
http://mystylerocks.skai.gr/tania-kofinioti/

Τάμτα Μαστοράκη
http://mystylerocks.skai.gr/tamta-mastoraki/

Σπυριδούλα Ρόκομου
http://mystylerocks.skai.gr/spyridoula-rokomou/

Μαρία Λέκα
http://mystylerocks.skai.gr/maria-leka/

Κάτια Πλούμη
http://mystylerocks.skai.gr/katia-ploumi/

Έφη Αναστασοπούλου
http://mystylerocks.skai.gr/efi-anastasopoulou/

Εύα Μπάση
http://mystylerocks.skai.gr/eva-basi/

Βικτώ
ρια Καρύ
δα
http://mystylerocks.skai.gr/viktoria-karyda/

Power of Love: Χώρισαν η Άννα
και ο Πάνος ; Φωτογραφίες
ντοκουμέντο!
Όλη η αλήθεια !
Λίγο μετά το φινάλε για το Power of Love,
φούντωσαν οι φήμες περί χωρισμού της Άννας
Λορένη και του Παναγιώτη Θεόφιλου. Η Άννα, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο 7 μέρες TV και

την Βίκυ Διαμάντη, τόνισε πως είναι ακόμα σε
σχέση με τον Παναγιώτη.
Διαβάστε

το σχετικό απόσπασμα:

-Μπαίνοντας στο σπίτι γνωρίσατε τον Παναγιώτη. Κάνατε σχέση,
όμως γράφτηκε ότι μετά το παιχνίδι αυτή έληξε.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε μαζί με τον Παναγιώτη σε
μια παραλία και είμαστε μια χαρά! Μπορώ να πω με σιγουριά
ότι η σχέση αυτή μόλις άρχισε!
-Υπάρχει όμως η άποψη ότι όσα βλέπαμε στην οθόνη γίνονταν
απλώς για λόγους τηλεθέασης.
Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την
τηλεόραση καταλαβαίνουν ότι δεν μπορείς να είσαι τόσο
αυθόρμητος μπροστά στις κάμερες. Επίσης, είναι ένα κοινωνικό
πείραμα που έχει και χρηματικό έπαθλο, οπότε υπάρχει και ο
ανταγωνισμός. Κάποιοι άνθρωποι άρεσαν ο ένας στον άλλο, –
δεν μπορώ να αμφισβητήσω τα συναισθήματα κανενός – αλλά δεν
αγνοώ το γεγονός ότι υπήρχαν χρήματα, κοινό, έπαθλο… Όλα
αυτά μαζί δικαιολογούν την άποψη του κόσμου.
-Η σχέση σας με τον Παναγιώτη ξεκίνησε ως ένας τρόπος για να
είστε στην επικαιρότητα μέσα στο παιχνίδι;
Η σχέση μου με τον Παναγιώτη ξεκίνησε απλώς γιατί μου άρεσε
και του άρεσα. Όπως σας είπα δεν είχα σκοπό να μείνω για
καιρό στο παιχνίδι και έτσι όλα προέκυψαν αυθόρμητα.
Αποδείχθηκε και στην οθόνη ότι δεν ήμασταν το ζευγάρι που
έκανε υπερπροσπάθεια για να κερδίσει τις εντυπώσεις.
Εμείς μάλιστα στο Youweekly.gr ψάξαμε και βρήκαμε από το
fanpage τους στο Instagram τις εν λόγω φωτογραφίες από την
παραλία που μαρτυρούν… ότι είναι ακόμα μαζί! Ιδού και οι
αποδείξεις…

Οριστικά
στον
Στεφανίδου !

ΣΚΑΪ

η

Η Τατιάνα Στεφανίδου μετά από καιρό αναζήτησης
βρήκε- μετά την αποχώρηση από το “Έψιλον” βρήκε
νέα τηλεοπτική στέγη !
Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Νίκη Λεμονή στον

αέρα της εκπομπής “Καλοκαίρι μαζί στις 10“, με
τη Νικολέττα Ράλλη, η έμπειρη παρουσιάστρια
μεταφέρει την εκπομπή που έκανε στο “Έψιλον”στο
κανάλι του ΣΚΑΪ.
Στις συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων του
καναλιού του Αλαφούζου με την Στεφανίδου
αποφασίστηκε
μια
εκπομπή
κοινωνικού
περιεχομένου στη ζώνη 13:00-15:00 και έτσι οι
δύο πλευρές συμφώνησαν να μεταφερθεί η εκπομπή
της Τατιάνας σχεδόν αυτούσια στον ΣΚΑΪ.

Δείτε
στο
σύνδεσμο
παρακάτω
τα
όσα
αποκαλύφθηκαν για τη νέα στέγη της Στεφανίδου
στην εκπομπή της Νικολλέτας Ράλλη…
https://www.fthis.gr/videos/h-nea-thleoptikh-st
egh-ths-tatianas-stefanidoy-ypergapse-x8esston-skai

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:

