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…

Star Ελληνική Ομορφιά Νοτίου
Ελλάδος: Αυτές είναι οι πιο
όμορφες Ελληνίδες !
Την Κυριακή 1η Ιουλίου και στην Καλαμάτα διεξήχθησαν με
απόλυτη επιτυχία τα Πανελλήνια Καλλιστεία “Star Ελληνική
Ομορφιά Νοτίου Ελλάδος 2018”.
Το event φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Elite City Resort ενώ
τη Live κάλυψη και τηλεοπτική μετάδοση είχε ο τοπικός
τηλεοπτικός σταθμός BEST TV, με τη δυνατότητα παρακολούθησης
και από το You tube. Για πρωτη φορά δε, εδώ και χρόνια, σε
ένα τέτοιο θεσμό υπήρξε και δυνατότητα ψηφοφορίας από το
κοινό μέσω televoting.
Ο διοργανωτής Νίκος Μπάμπαλης με τοπικούς παράγοντες της
πόλης της Καλαμάτας, κο. Μπλέκο Γιώργο συνδιοργανωτή και
χορηγό της επιχείρησης « B&G Coiffure George Blekos»,
Αναστασία Μάντζαρη, ραδιοφωνική μουσική παραγωγός στον “Best
97.3” και Kατερίνα Παπουτσόγλου, υπεύθυνη διοργάνωσης
εκδηλώσεων και φιλοζωϊκών δράσεων πέραν της Καλλιστειακής
μορφής συνέδεσαν μια σκληρή εικόνα της καθημερινότητας με
έναν άψογο τροπο. Την «Βία κατά των γυναικών».
Η έναρξη λοιπόν σηματοδοδοτήθηκε από ένα σχετικό βίντεο και
την παρουσίαση ενός εξαιρετικού κομμωτικού δρώμενου επί
σκηνής , το οποίο ετοιμάστηκε με πολύ μεράκι και τέχνη από
τον κύριο Μπλέκο και την ομάδα του, το οποίο χειροκροτήθηκε
αλλά και ευαισθητοποίησε στέλνοντας μέσω του διαγωνισμού
ομορφιάς ένα κοινωνικό μήνυμα παγκόσμιου χαρακτήρα.

Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΑ ΣΕΒΗ
ΔΗΜΟΥΛΑ

Η διοργάνωση ευχαριστεί θεμά όλους όσους στήριξαν τη
διεξαγωγή αυτή. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού «Πανελλήνια
Καλλιστεία Star Ελληνική Ομορφιά Νοτίου Ελλάδος 2018»
διαγωνισμού είναι τα εξής:
• Star Ελληνική Ομορφια
Σέβη Δημουλά
• Miss Ελληνική Ομορφιά
Σοφία Καραμανωλάκη
• Star Νοτίου Ελλάς 2018
Αθηνά Κωστοπούλου
• Miss Νοτίου Ελλάς 2018
Αγγελική Φραζαδάκη
• Miss Young Νοτίου Ελλάς 2018
Αναστασία Σκυλακάκη
• Β’ Star Νοτίου Ελλάς 2018
Χριστίνα Κουργιαντάκη
• Β’ Miss Νοτίου Ελλάς 2018
Αλεξάνδρα Χουλιαρά
• B’ Miss Young Νοτίου Ελλάς 2018
Ιωάννα Νάκα
• Miss Elite 2018
Βασιλεία Τσόμπα

ΠΗΓΗ: https://www.gossip-tv.gr

Oι
φωτογραφίες
απ΄
διακοπές του Ρονάλντο
Μεσσηνία !
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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…

Χώρισε η Μαίρη Συνατσάκη !
Τίτλοι τέλους φαίνεται πως έπεσαν και μάλιστα
οριστικά στη σχέση της κουκλίτσας Μαίρης
Συνατσάκη με τον μέχρι τώρα σύντροφό της Σπύρο
Χατζηαγγελάκη !
Την είδηση αυτή έκανε αρχικά γνωστή ένα
ρεπορτάζ του περιοδικού “HELLO” και σύμφωνα και
με τις δικές μας πληροφορίες, ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα…Έτσι λοιπόν φαίνεται πως η
καλόκαρδη παρουσιάστρια και ο ηθοποιός, έχουν
ακολουθήσει χωριστούς δρόμους εδώ και δύο
μήνες.

Μάλιστα το εν λόγω ζευγάρι συγκατοικούσε από
τα μέσα του 2017, αλλά αυτό δεν φάνηκε αρκετό
για να τους κρατήσει μαζί.Προς το παρόν δεν
έχει γίνει γνωστός ο λόγος που αποφάσισαν να
δώσουν τέλος στη σχέση τους, αλλά οι δικές μας
πληροφορίες κάνουν λόγο για απλή ασυμφωνία
χαρακτήρων που έφερνε διαφωνίες και προστριβές…

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”

