The Bachelor: Κι όμως έχουμε
ξαναδεί τις παίκτριες και τον
“γαμπρό” πριν το ριάλιτι !
Το αμφιλεγόμενο ριάλιτι “The bacheleor” μπορεί
να προκαλεί αρνητικές κριτικές, αλλά έχει και
καλή τηλεθέαση και fans που το βλέπουν φανατικά
!
Ο αντρικός πληθυσμός ενδιαφέρεται φυσικά να μάθει
περισσότερα πράγματα για τις καλλονές παίκτριες του ριάλιτι
και όντως υπάρχουν πράγματα που μπορεί κανείς να μάθει
γι’αυτές και τις δραστηριότητές τους ! Το ίδιο και ο
γυναικείος πληθυσμός ενδιαφέρεται να μάθει για τον “γαμπρό”,
Παναγιώτη Βασιλάκο.
Δείτε λοιπόν στους συνδέσμους παρακάτω που και πότε έχουμε
ξαναδεί στην τηλεόραση πολλές από τις παίκτριες του
“Bachelor”-οι οποίες φαίνεται πως συνηθίζουν να κυνηγούν τη
δημοσιότητα και την προβολή τους στην τηλεόραση- αλλά και
τον πρωταγωνιστή του ριάλιτι !

Η ΠΡΩΗΝ “ΜΙΣ
ΒΟΣΚΑΝΙΔΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

https://www.gossip-tv.gr/media-tv/story/652773/the-bachelor-

ki-omos-oles-tis-paiktries-tis-exoyme-xanadei-prin-torialiti
https://www.iefimerida.gr/zoi/bachelor-panagiotis-basilakos-te
leia-nomads
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Μύκονο
(video) !
Οι διαγωνιζόμενες βρέθηκαν στο δημοφιλές νησί
για να φωτογραφηθούν…
Η Μύκονος άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά της για να υποδεχθεί
τον θεσμό των Εθνικών Καλλιστείων, καθώς οι διαγωνιζόμενες
βρέθηκαν στο νησί για να φωτογραφηθούν. Μεταξύ των υποψηφίων
είναι και η γνωστή από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks
3 και αεροσυνοδός στο επάγγελμα, Κυριακή Κατσογρεσάκη !
Υπεύθυνος της διοργάνωσης είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει
καλά τα καλλιστεία, ο Νίκος Μπάμπαλης, ο οποίος μίλησε στον
δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο και στην κάμερα του Mykonos Live TV,
η οποία κατέγραψε αποκλειστικά πλάνα με τα μοντέλα.

Δείτε τα όλα αναλυτικά στο σύνδεσμο παρακάτω…
https://www.protothema.gr/life-style/Gossip/article/1042286/ta
-koritsia-ton-ethnikon-kallisteion-piganmukono/?fbclid=IwAR1B2nIUvs82xyAq7fjFkDpRUJMH81ywwEL8OsjN_LTe4
bhzds_kSRTHy2w#.X1o50ZhDWE8.facebook

Ξεπέρασε και το trash το «Big
brother» αλλά…
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το συγκεκριμένο «Big brother», με
το συγκεκριμένο concept που στήθηκε, έχει ξεπεράσει και το
trash και έχει πάει στα όρια της αντικοινωνικότητας και την
ανηθικότητας. Θα διαφωνήσω λοιπόν με τον όρο trash για τη
συγκεκριμένη εκπομπή !
Και το λέμε αυτό διότι και το trash μπορεί ενίοτε να έχει τη
δική του γοητείας ως αντισυμβατικό. Εξάλλου εμείς είμαστε
και κατά αυτών των δήθεν και καλά πολύ ποιοτικών που
καταδικάζουν όλα αυτά τα προγράμματα και λένε ότι δεν τα
βλέπουν ή βρίζουν όσους τα βλέπουν και όσους συμμετέχουν…
Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια εκπομπή που είναι
χειρότερη από άλλα ριάλιτι, πρώτον γιατί πήρε στο παιχνίδι

μερικά από τα χειρότερα στοιχεία που εμπεριέχει η Ελληνική
κοινωνία σε ότι αφορά πνευματικό επίπεδο και ποιότητα και
όχι μόνο.
Εξ ου και ο περιβόητος Κρητικός κάφρος και τα όσα εκστόμισε
περί βιασμών που δικαίως προκάλεσαν αντιδράσεις και
αγανάκτηση και έτσι αναγκάστηκαν να τον αποβάλλουν χωρίς
προειδοποίηση από το παιχνίδι. Γενικά μιλάμε για ένα τόσο
χαμηλό επίπεδο παικτών που δεν αντέχεις να τους βλέπεις και
να τους ακούς πάνω από λίγα λεπτά !
Αλλά και το concept αυτού του big brother είναι χυδαίο
διότι προσπαθεί να συνδυάσει την πολιτική ορθότητα που
έρχεται από το εξωτερικό (του τύπου να βάλουμε
μετανάστες και ομοφυλόφιλους και τρανς και χοντρές και
ξέρω τι άλλο…) με το αντίθετο άκρο.
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Δηλαδή βάζουν μέσα και έναν ακροδεξιό παίκτη που
βροντοφωνάζει πως δεν θέλει μετανάστες στην Ελλάδα και μια
παίκτρια με σοβινιστικά τατουάζ, αλλά και έναν Κρητικό
μισογύνη που δεν γουστάρει και τους ομοφυλόφιλους ! Και έτσι
γίνεται ίντριγκα και τηλεθέαση…
Από την άλλη και σε κάτι κυρίους και κυρίες που απαιτούν
κόψιμο της συγκεκριμένης εκπομπής, ζητούν παρέμβαση
εισαγγελέα κλπ. , έχουμε να πούμε ότι εκπροσωπούν την άλλη
πλευρά του αυταρχισμού και του σκοταδισμού.
Πολλοί από αυτούς δε εξυπηρετούν και πολιτικά παιχνίδι και
φωνάζουν υπερβολικά επειδή πολύ ο ΣΚΑΪ που το προβάλλει
πρόσκειται προφανώς στη Νέα Δημοκρατία. Άραγε αν δούλευαν
στον ΣΚΑΪ θα τολμούσαν να τα πουν αυτά και να ζητούν κόψιμο
εκπομπής ; Αστεία πράγματα…
Τρανό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης και το γνωστό
φασιστόμουτρο Φαήλος Κρανιδιώτης ο οποίος κατέθεσε αγωγή
κατά του ΣΚΑΪ και ζητά το κόψιμο της εκπομπής…

Επιπλέον οι περισσότεροι από αυτούς τους political correct
που φωνάζουν για τον Κρητικό, και μιλούν για τηλεσκουπίδια
που πρέπει να μην υπάρχουν, ξεχνούν ότι δεν είναι μόνο ο
Κρητικός επίδοξος βιαστής ένα κακό και αντικοινωνικό
πρότυπο, αλλά και ο ακραίος ομοφυλόφιλος με το μακιγιάζ και
το κραγιόν !
Αλλά βεβαίως αυτό ελάχιστοι θα το πουν δημοσίως διότι η
πολιτική ορθότητα λέει ότι πρέπει να προωθήσουμε
τη…διαφορετικότητα και να στηρίζουμε τους ΛΟΑΤΚΙ ακόμα και
τους πιο ακραίους.
Οπότε δηλαδή το συγκεκριμένο αποκρουστικό θέαμα θα πρέπει
και να το χειροκροτήσουμε για να είμαστε προχώ και
προοδευτικοί ! Έτσι κυρία Συνατσάκη και κυρία Ακρίτα και
κύριε Καπουτζίδη που είστε οι πιο φανατικοί political
correct στην Ελλάδα ;;

My Style Rocks: Οι δέκα
πρώτες φετινές διαγωνιζόμενες

του ριάλιτι μόδας !
Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 17.05 από
τον ΣΚΑΪ, το πιο δημοφιλές ριάλιτι μόδας της
Ελληνικής τηλεόρασης !
Το “My Style Rocks”, η πιο στιλάτη ψυχαγωγική εκπομπή της
Ελληνικής τηλεόρασης, κάνει πρεμιέρα φυσικά στον ΣΚΑΪ,
τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 17.05.

Το κανάλι ανακοίνωσε τις δέκα πρώτες διαγωνιζόμενες που θα
ξεκινήσουν στη φετινή έκδοση της εκπομπής και -όπως μπορείτε
να διαπιστώστε-υπάρχουν και πρωτοεμφανιζόμενες, αλλά και
άλλες που τις γνωρίζουμε από την περσινή εκπομπή-που δεν
πρόλαβε να ολοκληρωθεί λόγω κορονοϊού-και που έκαναν αισθητή
την παρουσία τους !
Στην πορεία βεβαίως θα μπουν και άλλες διαγωνιζόμενες που
θα προσπαθήσουν και αυτές να αφήσουν το στίγμα τους, είτε με
την ομορφιά τους, είτε με την εμφάνισή τους…
Δείτε αναλυτικά-με στοιχεία και φωτογραφίες, στον παρακάτω
σύνδεσμο τις δέκα πρώτες παίκτριες…
https://www.protothema.gr/life-style/article/1037696/my-styl
erocks/?utm_source=Gazzetta%20Home%20News&utm_medium=boi&utm_
campaign=best_of_internet
Να συμπληρώσουμε τέλος ότι η επιτροπή παραμένει η ίδια με την
περσινή, όπως βέβαια και η επιτυχημένη παρουσιάστρια Κατερίνα
Στικούδη…

Ανυπόστατη
η
είδηση
Μενεγάκη στον ANT1 !

για

Πολλά έχουν ακουστεί για το τηλεοπτικό μέλλον
της Ελένης Μενεγάκη τις τελευταίες μέρες,
ωστόσο φαίνεται πως η είδηση που ήθελε την
παρουσιάστρια να γυρίζει στον ΑΝΤ1 είναι
ανυπόστατη !
Πριν καλά καλά προλάβουν να πέσουν οι τίτλοι τέλους της
τελευταίας της εκπομπής, τα ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό
μέλλον της Ελένης Μενεγάκη έδιναν και έπαιρναν, χωρίς ωστόσο
να έχει γίνει καμία επίσημη δήλωση από την ίδια (που
θυμίζουμε έχει πει πως αποσύρεται από την τηλεόραση μέχρι
νεωτέρας) ή από κάποιο κανάλι.
Μάλιστα, η δημοφιλής παρουσιάστρια κάθε φορά που αναφερόταν
στην απόφασή της να μην συνεχίσει στην τηλεόραση, ξεκαθάριζε
πως δεν θέλει να επιστρέψει, τουλάχιστον άμεσα…. Οι φήμες
ωστόσο συνεχίζονταν μέχρι που πριν λίγες μέρες ακούστηκε και
γράφτηκε κατά κόρον πως η Ελένη Μενεγάκη θα επιστρέψει στον
ΑΝΤ1, όπου αναδείχθηκε !
Εμείς γνωρίζουμε από έγκυρη πηγή πάντως πως η άδεια της
Μενεγάκη από τον Alpha πρόκειται να κρατήσει για πολύ ακόμα,
καθώς και το κανάλι του δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί της
για μία επανέναρξη της συνεργασίας τους.
Η ίδια η Μενεγάκη δεν έχει κάνει κάποια δήλωση για αυτές τις
φήμες, ωστόσο προς το παρών κάνει απλά αυτό που είχε πει,
πως δηλαδή θα ασχοληθεί μόνο με τον σύζυγο και τα παιδιά
της, μέχρι νεωτέρας…

Επίθεση με βιτριόλι: Τα πρώτα
λόγια της Ιωάννας μετά το
εξιτήριο…
«Εννοείται πως ο Γολγοθάς μου δεν τελειώνει
εδώ…»
Μετά από μία πολύμηνη νοσηλεία στο Θριάσιο Νοσοκομείο, η
Ιωάννα κατάφερε την πρώτη νίκη της, να επιστρέψει στο σπίτι
της κοντά στους δικούς της ανθρώπους. Εχει όμως να δώσει
πολλές ακόμα μάχες, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε
με βιτριόλι και έτσι σήμερα, έκανε τις πρώτες δηλώσεις της.
Ακολουθεί δήλωση της Ιωάννας…
“Ο πρώτος κύκλος έκλεισε. Σχεδόν τρεις μήνες και επτά
χειρουργεία μετά την, εντελώς άδικη, σε βάρος μου απόπειρα
ανθρωποκτονίας επιχειρείται η πρώτη έξοδός μου και πάλι στην
ζωή. Τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που μας στήριξαν και μας
συμπαραστάθηκαν στον αγώνα που δώσαμε και εξακολουθούμε να
δίνουμε.
Αξίζει όμως μια ιδιαίτερη μνεία – στους αστυνομικούς της
ΕΛ.ΑΣ που αφιέρωσαν εκατοντάδες ώρες για να εξιχνιάσουν την
εναντίον μου δολοφονική απόπειρα, σε πείσμα όλων εκείνων που
τους κατηγορούσαν για αδυναμία επιλύσεως της, – στους
ιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του Θριάσιου
Νοσοκομείου που με περιέβαλαν με αγάπη, στοργή και χαμόγελο,
χωρίς την φροντίδα των οποίων δεν θα ήμουν σε θέση να
τολμήσω να αντικρίσω τον κόσμο ξανά.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους θεράποντες ιατρούς μου
κ.κ. Μαρία Καλοφώνου, Μαρία Μπάφα, Γεώργιο Κιμιωνή, άριστους

επαγγελματίες και ανθρώπους, οι οποίοι με αντιμετώπισαν σαν
να ήμουν δικός τους άνθρωπος και με έμαθαν να μην λυγίζω,
έκαναν δε τα πάντα για την αποκατάσταση των τραυμάτων μου, –
στους συγγενείς μου, που με στήριξαν τόσο πολύ ψυχολογικά
και μου συμπαραστάθηκαν στον δύσκολο αγώνα μου, – στους
απλούς άγνωστους ανθρώπους, που με τα μηνύματά τους, τα
γράμματά τους, την στήριξή τους και τις ευχές τους συνεχώς
μου έδιναν κουράγιο και με έκαναν να πιστεύω πως δεν είμαι
μόνη στην προσπάθειά μου.
Εννοείται πως ο Γολγοθάς μου δεν τελειώνει εδώ, αφού για
πολλούς ακόμα μήνες θα μπαινοβγαίνω συνεχώς στο Νοσοκομείο.
Δεν γνωρίζω επίσης το τελικό αποτέλεσμα και την τελική
εικόνα μου, όμως η έξοδός μου στον κόσμο είναι μια πρώτη,
μικρή, νίκη.
Σας ευχαριστώ όλους που με στηρίξατε και συνεχίζετε να με
στηρίζετε με διακριτικότητα, ευαισθησία και καλοσύνη,
δείχνοντάς μου πως ο κόσμος δεν είναι μόνο σκληρός και
χυδαίος, αλλά έχει και την πλευρά της αγάπης, της ανθρωπιάς,
της αλληλεγγύης. Ελπίζω τελικά να τα καταφέρω και να
αποδοθεί και η δικαιοσύνη όπως αρμόζει” .

Πρώην παίκτρια του Power of
Love θα ήθελε να πάρει μέρος
στο GNTM !
Μία πρώην παίκτρια του γνωστού τηλεριάλιτι “Power of Love”,
και μάλιστα μία από τις πιο πολυσυζητημένες, μίλησε στην
εκπομπή Καλοκαίρι #ΝΟΤ του καναλιού “Open” και ξεκαθάρισε
πως θα ήθελε να πάρει μέρος στο GNTM, ωστόσο είναι αργά
γιατί ο κόσμος ήδη την γνωρίζει !

Ο λόγος για την Αθηνά Χρυσαντίδου, η οποία μίλησε για όλους
και για όλα και δε δίστασε να κάνει και μερικές αποκαλύψεις
για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι Power of Love και τη σχέση
της με τον Δώρο Παναγή.

Μεταξύ άλλων η συμπαθής Αθηνά μίλησε και για τις σχέσεις της
με τους άνδρες, αλλά και για το νέο της επαγγελματικό βήμα
το οποίο ετοιμάζει.
“Ετοιμάζω τώρα το τρίτο μου τραγούδι. Το “Power of Love”
ανήκει στο παρελθόν. Δεν ήταν ο σκοπός μου να είμαι απλά μια
παίκτρια αυτού του ριάλιτι. Προφανώς και ήθελα να συνεχίσω
και να πάω και πιο μπροστά. Το τραγούδι είναι κάτι που
αγαπώ, όμως η τηλεόραση είναι η καψούρα μου. Μου είχαν γίνει
κάποιες προτάσεις, η μία προχώρησε, αλλά μετά κάπου χάλασε.
Η συνεργασία μου με την Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν ωραία,
είναι πολύ καλός άνθρωπος. Θα έπαιρνα μέρος στο GNTM, αλλά
πιστεύω ότι πρέπει να πάνε καινούργια πρόσωπα, εμένα με
ξέρει ο κόσμος. Ο Δώρος ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου, αλλά
ανήκει στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι με έχει στιγματίσει η
σχέση μας”.

Promo η διαδικτυακή κόντρα
Στικούδη-Ελευθερίου !
Δεν είναι στον καλλιτεχνικά χαρακτήρα της
Κατερίνας Στικούδη και της Ελευθερίας
Ελευθερίου το ξεκατίνιασμα, οπότε και μας έκανε
μεγάλη εντύπωση η υποτιθέμενη διαδικτυακή τους
κόντρα στην οποία αναφερθήκαμε προ ημερών…
Τελικά αυτό δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα
χιουμοριστικό promo προκειμένου να διαφημιστεί
το καινούργιο τους τραγούδι που είναι ένα
ντουέτο, ενώ λέγεται πως οι δυο τους είναι και
πολύ φίλες !
Για του λόγου το αληθές δείτε και το βίντεοκλίπ
του νέου τραγουδιού, όπου αποκαλύπτεται
χιουμοριστικά-και με τη συμμετοχή της Τατιάνας
Στεφανίδου- και το promo…Είναι πάντως και οι
δύο πολύ δροσερές και ελκυστικές, ανεξαρτήτος
του καλλιτεχνικού κομματιού…

Διακοπές στη Μεσσηνία
Ζέτα και Μουτσινά !

και

Στη
Μεσσηνία
βρέθηκαν
το
περασμένο
Σαββατοκύριακο οι δημοφιλείς Ζέτα Μακρυπούλια

και Νίκος Μουτσινάς μαζί με στενούς τους φίλους
και διέμειναν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα των
γνωστών ηθοποιών Βίκυς Σταυροπούλου και Χρήστου
Χατζηπαναγιώτη, στην Αβία !
Οι παρουσιαστές των ΣΚΑΪ και ANT1 αντίστοιχα,
προτίμησαν τον νομό μας για παραθερισμό μιας
και
οι
τηλεοπτικές
τους
υποχρεώσεις
ολοκληρώθηκαν για τη φετινή σαιζόν. Μαζί τους
ήταν και οι Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Ματίνα
Νικολάου,
Γιώργος Δάσκαλος και Θανάσης
Αλευράς, ανεβάζοντας ο καθένας διάφορα
στιγμιότυπα στα social media από το διήμερο
τους.
Μάλιστα
οι
περισσότεροι
ανέβασαν
και
φωτογραφίες και θετικά σχόλια για τις διακοπές
στη Μεσσηνία στο instagram…

Ιωάννα
Τούνη:
Ωραίο
το
μελόδραμα,
αλλά
εκτός
πραγματικότητας…
Αρκετοί
καλοπροαίρετοι
άνθρωποι
φαίνεται
πως
ευαισθητοποιήθηκαν με το διαδικτυακό μήνυμα της γνωστής
Θεσσαλονικιάς influencer Ιωάννας Τούνη όπου ισχυρίστηκε πως
τα περιβόητα ροζ βίντεο κυκλοφόρησαν παρά τη θέλησή της και
δήλωσε πληγωμένη και θύμα μπούλινγκ, αλλά όσοι γνωρίζουν
στοιχειωδώς κάποια πράγματα απλά χαμογελούν !
Παγκοσμίως και στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των
τσοντοβίντεο με επώνυμες διαρρέουν με τη θέληση των

πρωταγωνιστριών οι οποίες συνηθίζουν να λένε αρχικά ότι
διέρρευσε παρά τη θέλησή τους ή και ότι δεν είναι αυτές,
αλλά αργότερα ομολογούν την αλήθεια ότι διέρρευσε με τη
θέλησή τους ή και αργότερα ότι το έκαναν αλλά το μετάνιωσαν…
Και όλα γίνονται βέβαια για την προβολή τα like και το
στήσιμο καριέρας με μοναδικό προσόν μια ωραία εμφάνιση και
ένα ωραίο σώμα…Άπειρα τα παραδείγματα διεθνώς όπως Πάρις
Χίλτον, Καρντάσιαν και πολλές άλλες.
Αλλά και στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι η Τζούλια Αλεξανδράτου
ισχυρίστηκε, μόλις κυκλοφόρησε η πρώτη της τσόντα, ότι
υπέκλεψαν προσωπικές στιγμές για να παραδεχθεί λίγες μέρες
αργότερα ότι το βίντεο κυκλοφόρησε με τη θέλησή της, αλλά
και πως το μετάνιωσε. Και επειδή το μετάνιωσε έκανε ακόμα
τρεις ,τέσσερις τσόντες για να το εμπεδώσουμε !…
Τα ίδια περίπου και με τη μικρή αδερφή Καζαριάν και ένα
πορνοβιντέακι που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ με το όνομά της,
μόνο που αυτή ισχυρίστηκε ότι δεν είναι η ίδια και ότι θα
κάνει μήνυση. Λίγο αργότερα άλλαξε γνώμη για τη μήνυση και
δεν την έκανε και το εν λόγω βιντεάκι κυκλοφορεί
μέχρι
σήμερα κανονικότητα με το όνομά της…
Τώρα όποιος αφελής μπορεί να πιστέψει ότι μια Τούνη που
κάνει τα πάντα για τη δημοσιότητα και το χτίσιμο καριέρας
από το τίποτα, ανέβηκε στο ίντερνετ να σεξουαλίζεται χωρίς
τη συγκατάθεσή της, ας συνεχίσει να το πιστεύει…
Άλλωστε το αφήγημά της “μπάζει” αρκετά. Αρχικά είπε ότι θα
κάνει μήνυση κατά αγνώστου, λες και δεν ήξερε με ποιον έκανε
sex, και τώρα λέει ότι ξέρει ποιος είναι αυτός που το
ανέβασε. Επίσης μέχρι πριν λίγες ημέρες έλεγε ότι το μόνο
που την απασχολεί είναι το μπικίνι που θα φορέσει στο μπάνιο
της (!) και τώρα ξαφνικά δακρύζει και συγκινεί τα πλήθη…
Τέλος για ποιόν λόγο παραδέχθηκε ότι είναι η ίδια στα βίντεο
κι’ενώ δεν φαίνεται καλά, καλά το πρόσωπό της ; Θα μπορούσε
να πει ότι δεν είναι αυτή και να γίνει πιο πιστευτή. Μήπως

για να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά ;
Ιστορίες γι’αγρίους λοιπόν με το sex και γενικά το
απαγορευμένο να πουλάνε διαχρονικά και στην Ελλάδα, με τη
διαφορά ότι εδώ δεν είμαστε τόσο politicaly correct όσο στην
Αμερική και αλλού για να φτιαχτούν φεμινιστικά κινήματα και
καριέρες τύπου Metoo, μέσα από τέτοια ζητήματα.

Εδώ άντε να βγει καμία Μαίρη Συνατσάκη (όπως και βγήκε με
την παραπάνω ανάρτηση) και καμία Έλενα Ακρίτα και να
δηλώσουν αλληλέγγυες για να επιβεβαιώσουν για μια ακόμη φορά
τη χαμηλή νοημοσύνη τους !
Θα μου πείτε τώρα για ποιον λόγο κάποιοι σκατόψυχοι
Ελληναράδες να κράζουν και να στέλνουν χυδαία μηνύματα στην
Τούνη και στην κάθε Τούνη για τις επιλογές της; Εδώ θα
συμφωνήσω και θα διαπιστώσω κόμπλεξ και κακία, για τον λόγο
ότι κάποιοι είναι και αισθάνονται τόσο ασήμαντοι που δεν
μπορούν να κάνουν στη ζωή τους, ούτε καν αυτά που κάνει η

Τούνη !
Άλλωστε η κάθε Τούνη και η κάθε Αλεξανδράτου και η κάθε
Καζαριάν δεν είναι φαινόμενα ανεξήγητα που πρέπει να μας
σοκάρουν. Είναι γνωστό ότι, ειδικά σε περιόδους οικονομικής
κρίσης ή ύφεσης, υπάρχουν κοπέλες χωρίς πολλά μορφωτικά και
επαγγελματικά προσόντα που αξιοποιούν αποκλειστικά την
εμφάνισή τους ή και το sex για να επιβιώσουν και να κάνουν
κάτι στη ζωή τους.
Και ποιος άλλωστε μπορεί να πει με βεβαιότητα τι είναι καλό
και τι κακό φιλοσοφικά, όταν δεν επιβιώνεις και δεν
κερδίζεις εις βάρος άλλων ;

