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
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Εκτός «Nomads»
Αρναούτογλου,
Πούμπουρας !

ο

Γρηγόρης
μέσα
ο

Το «Nomads» του Ant1 μετακομίζει, ως γνωστό,
από τις Φιλιππίνες πηγαίνει στη Μαδαγασκάρη,
αυτή όμως δεν θα είναι η μοναδική αλλαγή στη
φετινή εκδοχή του.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν θα συνεχίσει να το
παρουσιάζει, αλλά τη θέση του θα πάρει τελικά ο
Σάββας Πούμπουρας
όπως ειπώθηκε και στην
πρωινή εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί στις 10». Ο
Πούμπουρας θα είναι ο βασικός παρουσιαστής του
παιχνιδιού, ενώ τα αγωνίσματα θα μεταδίδει ο
Γιώργος Λέντζας. Μια ακόμα καινοτομία είναι πως
θα υπάρχει live επεισόδιο για την αποχώρηση
κάθε παίχτη, μιας που η Ελλάδα δεν έχει διαφορά
ώρας με τη Μαδαγασκάρη.

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου του «Nomads» θα
γίνει στις αρχές Οκτωβρίου, αλλά ακόμα δεν έχει
γίνει γνωστό ποιοι θα είναι οι…διάσημοι που θα

συμμετάσχουν, παρότι ο ΑΝΤ1 μας υπόσχεται
τρανταχτά ονόματα…

Survivor2: Χάρος και λοιπές
δημοκρατικές δυνάμεις…
Τελικά μετά από μια απίστευτη ανατροπή (το 8-2
έγινε 9-10 !) οι “διάσημοι” έχασαν το έπαθλο
της
ασυλίας
από
τους
“μαχητές”
που
δικαιολόγησαν απόλυτα το προσωνύμιό τους οι
τέτοιοι ! Να λοιπόν που-γενικά στον αθλητισμόη υπερβολική χαλάρωση ή υποτίμηση του αντιπάλου
μπορεί ενίοτε να τιμωρηθεί…
Έτσι
τώρα
ο
πρώτος
υποψήφιος
προς
αποχώρηση είναι ο Σώζων Παλαίστρος Χάρος, ενώ η
Εύη Σαλταφερίδου με την ατομική ασυλία ψήφισε
τον Στέλιο Κρητικό και η Κατερίνα Δαλάκα με την
ασυλία ως MVP ψήφισε τον Νάσο Παπαργυρόπουλο…
Στο νέο επεισόδιο βλέπουμε ότι η ατμόσφαιρα
είναι ηλεκτρισμένη ο Σώζων λέει: «Καταλάβαινα
ότι θα είμαι υποψήφιος, το έβλεπα… το ένιωθα»!
Δείτε το τρέιλερ για το νέο επεισόδιο του
survivor στο σύνδεσμο παρακάτω
https://www.gossip-tv.gr/media-tv/story/537210/
survivor-2-o-sozon-pisteyei-pos-apo-ti-merapoy-mpike-sto-paixnidi-oloi-einai-enantion-toy!

Εμείς έχουμε να πούμε ότι ο κύριος Χάρος έχει
μπει πολύ διαβασμένος και χρησιμοποιεί την
επιτυχημένη συνταγή του κατατρεγμένου και της
θυματοποίησης για να γίνει συμπαθής στον κόσμο.
Για τους ίδιους λόγους έγιναν συμπαθείς στο
Ελληνικό κοινό παίκτες όπως η Ειρήνη
Παπαδοπούλου και εν μέρει ο νικητής Ντάνος
Αγγελόπουλος. Το ίδιο πετυχημένη ήταν και η
τακτική του Γιώργου Μαυρίδη στο “Nomads” ο
οποίος χρησιμοποίησε-έστω και χοντροκομμένα- τη
συνταγή της κλάψας και του κατατρεγμένου και
κατάφερε έτσι να γίνει ο πιο δημοφιλής παίκτης
(αλλά όχι να βγει και νικητής).
Τώρα το γιατί ο Έλληνας αρέσκεται σε αυτούς
τους χαρακτήρες και σε αυτό το μελόδραμα είναι
μεγάλη συζήτηση και έχει να κάνει με κουλτούρα
και βιώματα και άλλα. Για τον ίδιο λόγο που
πουλούσαν τρελά και οι κινηματογραφικοί
χαρακτήρες
του Ξανθόπουλου και της Μάρθας
Βούρτση. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά από τότε !

