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
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Συνατσάκη!
Αυτός είναι ο άντρας που της «έκλεψε» την
καρδιά !

Ο έρωτας της «χτύπησε» και πάλι την πόρτα….
Η Μαίρη Συνατσάκη, χώρισε το καλοκαίρι με τον
Σπύρο Χατζηαγγελάκη, με τον οποίον ήταν μαζί
περίπου τρία χρόνια, βρήκε και πάλι τον έρωτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Secret πριν από λίγο
καιρό ένας φίλος της, από το θέατρο, αποτέλεσε
αφορμή για να γνωρίσει το νέο της αγόρι. Είναι
κοντά στην ηλικία της, ασχολείται με τον χώρο
του θεάματος, αλλά δεν είναι πολύ γνωστός.
Όπως λένε άτομα του περιβάλλοντος τους ακόμη
δεν κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, καθώς η σχέση
τους είναι φρέσκια. Οι φίλοι της τη βλέπουν να
χαμογελά… περίεργα και καταλαβαίνουν πως έρωτας
είναι η αιτία, όμως η λαμπερή παρουσιάστρια δεν
κάνει αποκαλύψεις!
Το μόνο που παραδέχτηκε δημόσια είναι η αλλαγή…
διεύθυνσης, αφού μετακόμισε.
ΠΗΓΗ: www.gossip-tv.gr

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….

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ξεσπά
δημόσια κατά του Γιώργου
Καπουτζίδη !

Γιώργος Καπουτζίδης – Δημήτρης Ουγγαρέζος… Μια μεγάλη κόντρα
από το παρελθόν, μόλις βγήκε στην επιφάνεια. Τα όσα είπε ο
Γιώργος Καπουτζίδης στο χθεσινό επεισόδιο του Ελλάδα έχεις
ταλέντο περί bullying, στάθηκαν αφορμή για να ξεσπάσει ο
Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά του γνωστού σεναριογράφου και
ηθοποιού στο Πρωινό, αποκαλύπτοντας ένα άγνωστο περιστατικό
που είχε συμβεί στο Mega. Τα όσα ανέφερε προκαλούν αίσθηση…

«Αυτό που εκείνος υπέστη ή δεν υπέστη μέσα από την έντονη
προσωπικότητά του, ενδεχομένως να το έχει κάνει να το
υποστούν άλλοι. Έχω προσωπική εμπειρία από τον Γιώργο
Καπουτζίδη, ο οποίος όταν ήταν κραταιός στο Mega, έπαιρνε
τηλέφωνο όταν κάτι δεν του άρεσε που είδε στον αέρα και
επέπληττε. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, γιατί δεν θέλω να
υπεισέλθω σε λεπτομέρειες… Δεν μπορεί αυτό που λες να μην
κάνουν οι άλλοι, να το κάνεις εσύ.

Έχω κάνει Ougachallenge με τον Γιώργο Γεωργίου -μπορεί να
είχαν ένα δικό τους θέμα, δεν με αφορά- δεν υπήρχε περίπτωση
ο Γιώργος Γεωργίου να πει σε εμένα οτιδήποτε και αν
εκτροχιαζόταν εγώ να το άφηνα -δεν είπε τίποτα ο άνθρωποςκαι έπεσαν πέντε μηνύματα, ένα στον Μπούτο, ένα στην
Κατραβά, ένα στην αρχισυντάκτριά μας και ένα σε μένα. Όταν
κάποιου εξαρτάται η θέση του από ένα τηλεφώνημα, γιατί
χρησιμοποιείς εσύ αυτή τη δύναμη; Κινδύνευσα εγώ και άλλοι
άνθρωποι. Ζήτησε να μου γίνει παρατήρηση και να μην παίξει
αυτό το πράγμα στον αέρα. Δεν δέχτηκα λογοκρισία από τον
διευθυντή μου και δέχτηκα από τον Γιώργο Καπουτζίδη».

ΠΗΓΗ: https://www.zappit.gr/

Κατερίνα
Καινούργιου:
Ρομαντική
απόδραση
στο
Λουξεμβούργο !
Μια πολύ καλή φάση της προσωπικής της ζωής
φαίνεται πως απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου
! Η συμπαθής παρουσιάστρια είναι ζευγάρι με τον
Νάσο Αναστασόπουλο, έναν νεαρό άνδρα ο οποίος
ασχολείται με τα Οικονομικά.
Ο Αναστασόπουλος φαίνεται πως έχει κλέψει την
καρδιά της ξανθιάς παρουσιάστριας, και οι
αναρτήσεις της στα social media αποδεικνύουν
κάτι τέτοιο και μάλιστα η χάρη τους έφτασε ως
το Λουξεμβούργο !
Η
Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε, σήμερα
Σάββατο, μια φωτογραφία στο Instagram και
έγραψε στη λεζάντα…”Γεια σου ηλιόλουστο
Λουξεμβούργο! Ευτυχισμένη μαζί σου..Φιλιά
αγάπες μου”.
Δείτε παρακάτω την εν λόγω φωτογραφία…

Συγκλονίζει ο Βαλάντης για το
πρόβλημα υγείας του !
Μεγάλη αγωνία για τον γνωστό τραγουδιστή !
Άνοιξε την καρδιά του στο Πρωινό πριν λίγες μέρες και
αποκάλυψε πως θα ήταν στο Nomads, ωστόσο προέκυψε ένα πολύ
σοβαρό πρόβλημα υγείας!Ο Βαλάντης βρέθηκε καλεσμένος στη
Φαίη Σκορδά και εξήγησε το τι συνέβη…
Ο ίδιος εξήγησε στη Φαίη Σκορδά: «Τον Ιούνιο δέχθηκα ένα
τηλεφώνημα αν θέλω να είμαι στο Nomads και με χαρά είπα το

«Ναι». Άρχισα την γυμναστική μου, πήγα διακοπές και μετά
δέχθηκα ένα τηλεφώνημα, που μου είπαν «Πέρασες και πρέπει να
περάσεις από κάποιες εξετάσεις…». Πήγα να κάνω τις ιατρικές
εξετάσεις, που κράτησαν πέντε ώρες… πέρασα από όλους τους
γιατρούς και όταν ήρθε η ώρα του υπέρηχου κοιλιακής χώρας,
στομάχου, νεφρών κτλ, ο άνθρωπος που μου έκανε τον υπέρηχο
είχε κολλήσει σε ένα σημείο… και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει
καλά… το έγραψε στις παρατηρήσεις… και φεύγοντας λέω στην
γιατρό του ΑΝΤ1, που θα είναι και εκεί στο παιχνίδι, της
είπα «σε παρακαλώ ο άνθρωπος που μου έκανε τον υπέρηχο, κάτι
βρήκε, κοίταξέ το…» και μετά από μιάμιση ώρα με πήρε
τηλέφωνο και μου είπε «αν δεν μάθουμε τι είναι, δε θα πας
στο παιχνίδι…». Φοβήθηκα μην μπω σε μπελάδες… τελικά
διαγνώστηκα με όγκο στο νεφρό»!
Η Φαίη έμεινε άναυδη με τα όσα έλεγε ο Βαλάντης ο οποίος
λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη τόνισε: «Ευχαριστώ και πάλι
τον ΑΝΤ1 γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο εξονυχιστικός έλεγχος…
δεν ότι φέρεται τόσο υπεύθυνα στα άτομα αυτά που πηγαίνουν
στο παιχνίδι… Αν δεν υπήρχε αυτό το κανάλι δε θα μάθαινα
αυτό το γεγονός και θα μεγάλωνε…»!
Σήμερα, ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού
και είπε: «Θα χειρουργηθώ την άλλη Πέμπτη από τον Έλληνα
βουλευτή του Τραμπ που είναι γιατρός στην Αμερική! Ο όγκος
στο νεφρό είναι κάτι που δεν ξέρουμε από τι προήλθε και θα
γίνει μετά βιοψία να δούμε αν είναι κάτι καλό ή κακό» Δείτε
το σχετικό βίντεο παρακάτω…
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtmVyg6yQY

ΠΗΓΗ: www.youweekly.gr

Ζητούν 200 γυμνές γυναίκες
για φεμινιστική όπερα παρωδία

!
H Όπερα Κουίνσλαντ της Αυστραλίας αναζητά 200 γυναίκες οι
οποίες θα είναι διατεθειμένες να εμφανιστούν γυμνές στην
τελευταία σκηνή της όπερας του Μότσαρτ «Ντον Τζιοβάννι», που
κάνει πρεμιέρα στις 19 Οκτωβρίου ! Αρχικά μας ακούγεται
εκκεντρικό αλλά και δεν μας σοκάρει…
Μάλιστα η σκηνοθέτης, Lindy Hume δήλωσε στον τύπο ότι
σκοπεύει να κάνει ένα διαφορετικό φινάλε, καθώς στόχος της
είναι να μεταφέρει τη διάσημη όπερα στη σημερινή εποχή του
περιβόητου φεμινιστικού κινήματος #MeToo. Ως εδώ καλά…
Συγκεκριμένα δήλωσε πως «Ως γυναίκα σκηνοθέτις, ως
φεμινίστρια, αλλά και κάποια που αγαπά τον Τζιοβάννι και την
ιστορία του, ήθελα να τον πλαισιώσω κατά τέτοιο τρόπο ώστε
οι γυναίκες να είναι επί ίσοις όροις και να του δώσουν ό,τι
του αξίζει».Είναι ένας αντι-ήρωας που διασχίζει την Ευρώπη
και κοιμάται με όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες. Ένας
κακός τύπος και αυτή είναι η εποχή του #MeToo, οπότε δεν
μπορείς να δεις ένα έργο, όπως ο Ντον Τζιοβάννι χωρίς αυτό
το πρίσμα» εξήγησε….
Στην τελευταία πράξη της όπερας, ο καρδιοκατακτητής Ντον
Τζιοβάννι δέχεται εντολή από το πέτρινο άγαλμα του διοικητή
(il Commendatore) να δηλώσει μεταμέλεια για τις πράξεις του
απέναντι σε εκατοντάδες γυναίκες. “Συνήθως σέρνεται στην
κόλαση, αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον η
τελευταία λέξη να είναι απ′ όλες τις γυναίκες που
αποπλάνησε, ανέφερε η σκηνοθέτης”
H φεμινίστρια σκηνοθέτης σκηνοθέτης άφησε επίσης, ανοιχτό το
ενδεχόμενο να βγάλει και η ίδια τα ρούχα της ! «Δεν θα
σκηνοθετήσω γυμνή, αλλά θα μοιραστώ τη στιγμή μαζί τους»
πρόσθεσε…
Τι είναι όμως στην πραγματικότητα όλο αυτό ; Είναι κατά τη
γνώμη μας κάτι δήθεν προοδευτικό και φεμινιστικό, αλλά στην

πραγματικότητα άκρως σκοταδιστικό ! Διότι αυτό που
προπαγανδίζει είναι στην πραγματικότητα πως οι σεξουαλικές
πράξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν μπορούν να είναι
συναινετικές, καθώς οι γυναίκες απoπλανούνται !!
Οπότε ο άντρας που συνουσιάζεται με πολλές γυναίκες
παρουσιάζεται-σύμφωνα με αυτές τις αντιλήψεις-ως σεξιστής
και ανήθικος που πρέπει να μετανοήσει και να ζητήσει συγνώμη
! Όλο αυτό παρουσιάζεται και με ακατάσχετο γυμνό για να
εμφανιστεί ως και καλά προχωρημένο και προοδευτικό, κάτι σαν
φερετζές του σκοταδισμού που κρύβει…
Να τα πάμε και παρακάτω τα…υψηλά νοήματα της φεμινίστριας
σκηνοθέτη εξ Αυστραλίας ; Αφού οι άντρες είναι στην τελική
κακό να σεξουαλίζονται με γυναίκες, τότε καλύτερα να
σεξουαλίζονται άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες !
Να τη πάλι λοιπόν και η καλυμμένη προπαγάνδα της
ομοφυλοφιλίας !
Συμπέρασμα ; Να προστατεύσουμε τις κοινωνίας μας από αυτές
τις άρρωστες ιδέες που φέρνουν σκοταδισμό στο όνομα της
προόδου-οι οποίες προωθούνται συνήθως από αριστερούς
κύκλους-και που είναι ζήτημα χρόνου να έρθουν και στην
Ελλάδα.
Ο φεμινισμός έχει χάσει πλέον τον αρχικό προοδευτικό σκοπό
του και έχει εξελιχθεί σε ένα αυταρχικό κίνημα με ακραία
φιλοσοφία ζωής.
Οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να είναι σεβαστοί ως μειονότητα, αλλά
αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να εξελιχθούν σε μια κάστα με
περισσότερα προνόμια από τον υπόλοιπο πληθυσμό, ούτε-πολύ
περισσότερο-να προπαγανδίζεται ως η πιο δέουσα και πολιτικά
ορθή τάση απέναντι στην “ξεπερασμένη και σεξιστική” straight
φύση.
ΥΣ: Στην παραπάνω φωτογραφία μπορείτε να πάρετε μια γεύση
από το…αριστούργημα που σκοπεύει να παρουσιάσει η Αυστραλή
σκηνοθέτης…

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

Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες
φωτογραφίες από τον γάμο της!
Πανέμορφη νυφούλα η συμπαθέστατη Μαντώ
Γαστεράτου!
Η κουκλίτσα παρουσιάστρια παντρεύτηκε πριν από
λίγη
ώρα τον αγαπημένο της Νίκο στον Άγιο
Νικόλαο στην Ανάβυσσο.
Η Μαντώ λάμπει μέσα στο νυφικό της σχεδιάστριας
Στάλως Θεοδώρου ! Λίγη ώρα νωρίτερα, η Μαντώ
έκανε σαν… μικρό παιδί στις προετοιμασίες του

γάμου της και έδειχνε να απολαμβάνει κάθε
στιγμή
!
Δείτε
εδώ… https://www.youweekly.gr/article/news/5363
27-mantw-gasteratoy-oi-proetoimasies-thsomorfhs-nyfoylas-ligo-prin-ton-gamo-binteo
Φίλοι και συγγενείς έχουν βρεθεί στο πλευρό του
ζευγαριού για να μοιραστούν τη χαρά τους και να
τους ευχηθούν τα καλύτερα για το νέο ξεκίνημα
της κοινής τους ζωής και εμείς τους ευχόμαστε
ότι καλύτερο…
Παρακάτω δείτε βίντεο και άλλες δύο φωτογραφίες
από το γάμο…
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…

