Θλιβερά
αλαζονεία
τηλεόραση

φαινόμενα
σε show biz

και
και

Χωρίς πολλά λόγια ας σχολιάσουμε μερικά
ζητήματα και
περιστατικά που αφορούν την
τηλεόραση και τη show biz που μας έχουν κάνει
τη χειρότερη εντύπωση.
Ένα είδος τηλεόρασης που πρέπει να υπάρχει μόνο στην Ελλάδα
και στην Τουρκία είναι τα πάνελ που στήνονται σε πρωινές και
μεσημεριανές εκπομπές-όπου σχεδόν πάντα συμμετέχει και ένας
ομοφυλόφιλος- και είτε λένε κακίες, είτε κουτσομπολεύουν ο
ένας τον άλλον.
Σε αυτά τα πλαίσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον ALPHA έκανε
προ ημερών κάποια απαράδεκτα ειρωνικά σχόλια κατά της
Ιωάννας Μαλέσκου του ΣΚΑΪ τα οποία παρουσίασε ως στιλιστική
κριτική.
Στην πραγματικότητα αυτά τα σχόλια ήταν επίδειξη σεμνοτυφίας
( από ένα μοντέλο που φαίνεται πως είναι του…κατηχητικού )
και υποτιμητικά για τη γυναικεία υπόσταση της Μαλέσκου (πχ.
«Αν είναι κούκλα να μπει σε βιτρίνα»), παρά στιλιστικά.
Δικαίως η Μαλέσκου θίχτηκε και αντέδρασε και η Παπαγεωργίου
όχι μόνο δεν απολογήθηκε παρά επέμεινε στην τοποθέτησή της,
λέγοντας πως δεν ζητάει συγνώμη μάλιστα πως είναι αυτή το
θύμα !
Από εκεί και πέρα βέβαια ο καθένας μπορεί να καταλάβει και
τον χαρακτήρα και την αλαζονεία που έχει η κυρία Ηλιάνα
Παπαγεωργίου…

Πάμε τώρα στο “my style rocks” και σε μια παίκτρια-που
αποχώρησε οικειοθελώς πρόσφατα-ονόματι Σοφιάνα Σπίνουλα και
ηλικίας μόλις 22 ετών που είναι ένα χαρακτηριστικότατο
θλιβερό φαινόμενο της εποχής.
H συγκεκριμένη δηλώνει λεσβία ενώ το πιθανότερο είναι πως
δεν είναι (διότι συνήθως οι λεσβίες δεν έχουν ούτε
θηλυκότητα, ούτε σεξαπίλ, ούτε φωτογραφίζονται αποκαλυπτικά)
μάλλον για να το πουλήσει ως image και να δειχτεί ή και για
να κάνει δημόσιες σχέσεις με το gay λόμπι στην τηλεόραση και
στον καλλιτεχνικό χώρο !
Μια ματιά δε αν ρίξετε στο προφίλ της στο Instagram θα
φρίξετε… Πέρα από τα διάφορα ακραία που πρεσβεύει, όπως τα
φαντάζεται τουλάχιστον στο φτωχό μυαλό της (φεμινισμός.
ΛΟΑΤΚισμός κλπ.), είναι σαν να βλέπετε το προφίλ καμίας
μεγάλης star της Ελληνικής showbiz, ενώ και η συμπεριφορά
της σε όποιον τολμήσει να πει καμία αντίθετη άποψη είναι από
αλαζονική έως πολύ χυδαία !
Πέραν λοιπόν του ότι η Ελληνική showbiz είναι ένα ξέφραγο
αμπέλι όπου μπορεί ο οποιοσδήποτε και η οποιαδήποτε να χωθεί
μέσα και να προβάλλεται, βλέπουμε πολλές φορές κυριολεκτικά
το τίποτα να διακατέχεται από αλαζονεία και να νομίζει ότι
είναι κάτι το σπουδαίο !

Από τη μια δεν είναι κάτι κακό κορίτσια χωρίς ιδιαίτερα
μορφωτικά και επαγγελματικά προσόντα να εκμεταλλεύονται όπως
μπορούν προσόντα όπως η εμφάνισή τους για να κάνουν κάτι στη
ζωή τους.
Το κακό όμως είναι όταν μένεις μόνο στην εξωτερική εμφάνιση
και δεν καλλιεργείς στοιχειωδώς τον εσωτερικό σου κόσμο και
φυσικά αυτό φέρνει και την αλαζονεία και την αμετροέπεια.
Και αν βέβαια κάποια στιγμή
σβήσουν τα φώτα της
δημοσιότητας για ορισμένες από αυτές, εκεί έρχονται συχνά οι
καταθλίψεις ή οι ουσίες για να αναπληρώσουν το κενό…

Η Εύα Μπάση ή Φράγκου όταν
ήταν Playmate και όχι μόνο !
Σύμφωνα με δημοσίευμα του www.gossip-tv.gr –που αναπαρήγαγαν
και άλλα site- η γνωστή παίκτρια και καλλονή του «my style
rocks» του ΣΚΑΪ. Εύα Μπάση κάποτε λεγόταν Εύα Φράγκου και
συμμετείχε στα καλλιστεία Playmate του 2003 !
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα η Εύα Μπάση, φέρεται
να δηλώνει 26 ή 27 χρόνων, ενώ στην πραγματικότητα είναι 34
με 35 (όπως προκύπτει από τη συμμετοχή της στα Playmate 3003
όπου δήλωνε 19)
Εμείς λοιπόν ψάξαμε να δούμε αν όλα αυτά αληθεύουν και
ανακαλύψαμε τα εξής: Η κουκλάρα Εύα Μπάση όντως κάποτε
λεγόταν-για άγνωστο λόγο- Εύα Φράγκου και όντως πήρε μέρος
σε μικρή ηλικία στα Playmate του 2003, όπου πάντως δεν
κέρδισε κάποιον τίτλο…

Παρακάτω μπορείτε να δείτε δύο φωτογραφίες της

από τον τότε
διαγωνισμό όπου ο προσεκτικός
παρατηρητής μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται
για το ίδιο άτομο…

Για του λόγου το αληθές μπορείτε να τη δείτε
και στο βίντεο εκείνης της βραδιάς του μακρινού
2003, ως κοκκινομάλλα, μετά το 40:00 λεπτό…
Κάτι άλλο που δεν είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι η
Εύα Μπάση-Φράγκου έχει περάσει για ένα διάστημα και από το
τραγούδι και σε σόλο καριέρα και σε γυναικείο συγκρότημα !
https://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%C
F%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/espressogirl/4573/%CE%B5%CF%8D%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B7%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://www.gossip-tv.gr/showbiz/story/175414/eya-fragkoy-gi
ati-efyga-apo-tis-quattro
http://ishow.gr/personBio.asp?guid=FB5A8B01-632D-4D34-AB06-3
8D209660AAD
Επίσης κάτι ακόμα που παραμένει ευρέως άγνωστο για την Εύα
είναι κάποιες σέξι έως γυμνές φωτογραφίες που έχει κάνει στο
παρελθόν και οι οποίες ίσως να την ώθησαν σήμερα να
εμφανιστεί με άλλο όνομα (κακώς κατά τη γνώμη μας διότι
αυτές οι φωτογραφίες δεν έχουν κάτι κακό για να ντρέπεται).

Οι «καυτές» φωτογραφίες είναι οι παρακάτω…

Το ψέμα ωστόσο είναι ότι η Εύα δήλωνε 26 ή 27 χρόνων όταν
μπήκε στο παιχνίδι. Όσο και αν ψάξαμε στο ίντερνετ δεν
μπορέσαμε να βρούμε κάποια τέτοια αναφορά ή δήλωση της
ίδιας, οπότε η ίδια δεν φαίνεται να έχει πει κανένα ψέμα.
Έτσι για την ιστορία να πούμε και ότι η πραγματική της
ηλικία είναι στα 34, όπως προκύπτει και από το παρακάτω site
όπου αναγραφόταν 26 ετών εν έτη 2011…
http://ishow.gr/person/2194762/eva-fraggoy

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…

Με ριάλιτι μόδας στο Έψιλον”
η Αραβανή ;
Όλα δείχνουν πως τελικά η Ευαγγελία Αραβανή θα
μετακινηθεί την προσεχή περίοδο στο κανάλι
του Epsilon !
Χθες λοιπόν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η είδηση
πως το κανάλι εξασφάλισε τα δικαιώματα του
“Project Runway” που προβάλλεται με επιτυχία
εδώ και πολλές σεζόν στο εξωτερικό με
παρουσιάστρια το γνωστό τοπ μόντελ Χάϊντι
Κλουμ.
Έτσι για την ελληνική εκδοχή του στο “Έψιλον”
ακούγεται έντονα το όνομα της Ευαγγελίας
Αραβανή που, όπως και να το κάνουμε, κατέχει το
θέμα της μόδα, τόσο λόγω του μόντελινγκ όσο και
από το πρόσφατο «My style rocks» !

Άλλωστε τωρινή διευθύντρια του Epsilon είναι η
Άλκηστις Μαραγκουδάκη που είναι ο άνθρωπος που
ουσιαστικά πρωτοπίστεψε και της έδωσε αρχικά
τα backstage του «X – Factor» και έπειτα τον
ρόλο της κεντρικής παρουσιάστριας στο «My style
rocks».

