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…

Power of Love: Έξω οριστικά
Δώρος και Αθηνά !
Οριστικά εκτός “Power Of Love” φαίνεται πως
είναι
πλέον ο Δώρος Παναγίδης και η Αθηνά
Χρυσαντίδου (Χρισάντοβα) !
Ο Δώρος έφυγε από το σπίτι του ριάλιτι μετά από
καβγά του με τον Σωκράτη και η Αθηνά, όπως
αναμενόταν, τον ακολούθησε. Η Μαρία Μπακοδήμου
είχε ανακοινώσει ότι θα έχουν μία εβδομάδα
προθεσμία για να επιστρέψουν, οπότε και οι
συμπαίκτες τους θα ψήφιζαν για το αν θα τους
δεχθούν ξανά ή όχι !
Σήμερα λοιπόν μπήκαν και αντικαταστάτες τους,
αφού
επέστρεψαν στο παιχνίδι η Εύα και ο
Αλέξανδρος γεγονός που δέιχνει, ότι λογικά οι
δύο παίκτες είναι οριστικά εκτός… Μάλιστα ο
Δώρος λίγο μετά την προβολή του επεισοδίου
ανέβασε και βίντεο στο Instagram που δείχνει
ότι είναι μέσα στο αεροπλάνο για Κύπρο μαζί με
την Αθηνά !
Δείτε παρακάτω την ανάρτησή του…

Power Of Love: Δώρος και
Αθηνά τα βρήκαν με ένα φιλί !
Τελικά ούτε ώρα δεν κράτησε ο χωρισμός τους !

Στο επεισόδιο της Παρασκευής του δημοφιλούς
“Power of love”, πριν το βραδινό gala, είδαμε
μια ακόμη παρεξήγηση ανάμεσα στον Δώρο Παναγίδη
και την συμπαθή Αθηνά Χρυσαντίδου. Ο Κύπριος
παίκτης εκνευρίστηκε για ασήμαντη αφορμή και
ξαφνικά ανακοίνωσε στην Αθηνά το τέλος της
σχέσης τους, παρότι αυτη του ζήτησε και
συγνώμη
!Μάλιστα ο Δώρος- μεταξύ άλλων που
είπε- πέταξε σπόντα στην Αθηνά με την ατάκα ότι
θέλει να κάνει καριέρα και έπειτα εκείνη του
είπε ότι θέλει να αποχωρήσει από το παιχνίδι.
Αργότερα ο παίκτης εμφανώς στεναχωρημένος
συζήτησε με κάποια από τα υπόλοιπα παιδιά όσα
έγιναν με την Αθηνά και το λόγο που της
ανακοίνωσε το τέλος της σχέσης του και φαίνεται
πως αυτοί του άλλαξαν άποψη. Έτσι όταν
ξανασυναντήθηκαν στο σπίτι τα βρήκαν και η
παρεξήγηση λύθηκε με φιλιά και αγκαλιές !
Εμ, βρε φίλε Κύπριε όταν σε θέλει μια κουκλίτσα
και καλόκαρδη παίκτρια, οφείλεις να είσαι πιο
απλός και διαλλακτικός στην αντιμετώπισης της
σχέσης σου και της όποιας παρεξήγησης ! Σαν
πολύ εύκολα δεν το λες το “τελειώσαμε” ; ;
Δείτε και τα παρακάτω βίντεο για να σχηματίσετε
και εσείς άποψη…

