Παίκτρια του “survivor” σε
γυμνές πόζες !
Μπορεί το “survivor” Ελλάδα εναντίον Τουρκίας να πατώνει στα
νούμερα τηλεθέασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
εκεί μέσα και εμφανίσιμες παίκτριες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και αντισυμβατικές επιλογές !
Έτσι λοιπόν τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό ότι μια
παίκτρια της Ελληνικής ομάδα έχει κάνει στο παρελθόν κάποιες
άκρως αποκαλυπτικές φωτογραφίες και αυτή δεν είναι άλλη από
τη η Δήμητρα Βαμβακούση!
Η Βαμβακούση είναι 23 χρόνων, απόφοιτη της γυμναστικής
ακαδημίας και ασχολείται με τη ρυθμική και ενόργανη, την
ενόργανη, με την κολύμβηση και άλλα ακόμα αθλήματα και
μεταξύ αυτών και το άλμα επί κοντώ στο οποίο έχει υπάρξει
και πανελληνιονίκης, στις μικρές κατηγορίες !
Περιστασιακά μάλιστα έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ και
προφανώς από εκεί προέρχονται και οι αποκαλυπτικές
φωτογραφίες οι οποίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου !
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις επίμαχες φωτογραφίες…Εμείς
πάντως σας στηρίζουμε και σας αποθεώνουμε κυρία Βαμβακούση
!!

Survivor: Τέλος το παιχνίδι
αν…
Φυσικά! Μη μένετε με ανοιχτό το στόμα! Είναι
τέτοιος ο πανικός στο κανάλι του Σκάι που

απειλεί Θεούς και δαίμονες η διοίκηση !
Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα στο κανάλι του Φαλήρου για
το Survivor, που οι συσκέψεις διαδέχονται η μία την άλλη και
μάλιστα κάποιες φτάνουν να τελειώνουν μεταμεσονύχτια!
Στο στόμα όλων των στελεχών του καναλιού είναι μόνο ένα
πράγμα, πως είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα σαν το Survivor που
μόλις μία χρόνια πριν έκανε 30,0% τηλεθέαση τώρα με τα βίας
να ξεπερνάει το 13,0%.
Βλέπουν τα πράγματα από δω, βλέπουν τα πράγματα από κει και
ως μοναδική λύση προτείνετε το σχέδιο σωτηρίας για το
Survivor, όπως σας το έγραψα εχθές με μικρές παραλλαγές. Για
όσους θέλουν να διαβάσουν ακριβώς το σχέδιο όπως το
σκέφτηκαν οι άνθρωποι του Σκάι ας μπούνε στο παρακάτω link:
https://www.youweekly.gr/article/vandas-blog/549569-survivo
r-ellada-toyrkia-ksexaste-oti-blepete-apokalyptoyme-tosxedio-toy-skai-gia-na-swthei-to-paixnidi
Έλα όμως που το σχέδιο έχει και αρνητικά! Το σχέδιο το
συγκεκριμένο που έχει ως βάση του την φιλοσοφία να
ξαναγυρίσουμε στο κλασικό Survivor με διάσημους κλπ και όχι
στον ελληνοτουρκικό πόλεμο σε ένα ριάλιτι επιβίωσης, βρίσκει
αντίθετους τους Τούρκους παραγωγούς που θεωρούν δύσκολο να
γίνει τόσο μεγάλη αλλαγή στην παραγωγή του παιχνιδιού.
Έτσι λοιπόν η τηλεόραση του Σκάι και τα μεγαλοστελέχη της
βρίσκονται σε ένα μεγάλο δίλημμα.
Έχουν να επιλέξουν, ή θα συνεχίσουν το παιχνίδι με τα
σημερινά δεδομένα που αυτό σημαίνει οικονομική καταστροφή
και κατρακύλα στην τρίτη και την τέταρτη θέση στα κανάλια
πανελλαδικής εμβέλειας ή θα δώσουν άμεσα τέλος στην
συνεργασία με τους Τούρκους και θα προσπαθήσουν να σώσουν το
πρόγραμμα με άλλο τρόπο!
Πληροφορίες μου λένε, μέσα από το Φάληρο, μόνο για το blog
μου στο “Vandas” στο Youweekly.gr, ότι τηλεφωνικά απείλησαν
τον Τούρκο παράγωγο Ατζούν ότι αν δεν κάνει τις αλλαγές που
πρέπει προκειμένου το παιχνίδι να πάρει την ανιούσα στην

τηλεθέαση θα διακόψουν τη συνεργασία,που αυτό σημαίνει
φυσικά το τέλος του Survivor για την Ελλάδα.
Και μπορεί να μη δούμε το τέλος του survivor από τη φετινή
σεζόν,δ εν είμαι σίγουρη για αυτό, πάντως θα είναι το τέλος
του παιχνιδιού για τα επόμενα χρόνια…
Όσο για αυτά τα τρελά που λένε για την Σπυροπούλου, ότι θα
μπει στο παιχνίδι, διαβάστε εδώ το ρεπορτάζ και θα
καταλάβετε πολλά…
https://www.youweekly.gr/article/vandas-blog/549578-kwnstant
ina-spyropoyloy-ayth-einai-h-alhtheia-gia-thn-eisodo-thssto-survivor-ellada-toyrkia
Όσο το γιατί ο Σκάι έχει περιέλθει σε τόσο δύσκολη θέση και
απειλεί ακόμη και με ξαφνικό θάνατο το Survivor διαβάστε το
φοβερό παρασκήνιο με τις διαφημιστικές και τους χορηγούς…
https://www.youweekly.gr/article/vandas-blog/549465-skai-sfa
gh-me-tis-diafhmistikes-paraskhnio

Παίκτρια του Survivor ποζάρει
με μαγιό και μας “στέλνει” !
Ο λόγος για τη Σαλονικιά Ελισάβετ Δοβλιατίδου,
από το περσινό “survivor” η οποία είναι στα
πάνω της και περνάει στιγμές χαλάρωσης στην
Ύδρα!
Η Ελισάβετ είναι πλέον γνωστό μοντέλο καιμεταξύ άλλων-μοιράζεται με τους διαδικτυακούς
της φίλους στιγμές από την καθημερινότητα τηςκαι μάλιστα μερικές αναρτήσεις της στα social

media
είναι
άκρως
αποκαλυπτικές
αναστατώνουν τον αντρικό πληθυσμό.
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Δείτε μερικές από τις τελευταίες φωτογραφίες
στα s.m. όπου δεν γίνεται να μην θαυμάσουμε το
κάλλος της !

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: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…

Βαλαβάνη-Βασάλος:
Παντρεύονται με παπά και με
κουμπάρο τον… Ντάνο ;
ΠΗΓΗ: https://www.youweekly.gr/

Η “ΒΑΛΑΒΑΝΑΡΑ” ΠΟΖΑΡΕΙ ΜΕ
ΤΟ ΜΑΓΙΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ !

Σε λίγες μέρες θα το μαθαίνατε αλλά εγώ δεν
κρατιέμαι! Το vanda’s blog στο Youweekly.gr
είναι εδώ για να τους προλαβαίνει και να τρώνε
όλοι οι άλλοι τη σκόνη μας!
Ένα πουλάκι μου ψιθύρισε λοιπόν ότι το super
ερωτευμένο ζευγάρι, Κωνσταντίνος Βασάλος και
Ευριδίκη Βαλαβάνη ετοιμάζονται να ανέβουν τα
σκαλιά της εκκλησίας!!! Που το έμαθα;
Δεν είμαι στο κρεβάτι τους, αλλά ήμουν στο γάμο
του φίλου τους και πρώην εργένη, του Γιώργου
Χρανιώτη. Ο 45χρονος ηθοποιός περιτριγυρισμένος
από την οικογένεια και τους φίλους του
παντρεύτηκε την Γεωργία Αβασκαντήρα σε ένα
εκκλησάκι στο όμορφο νησί της Τήνου. Εκεί
λοιπόν το αποφάσισαν η Ευριδίκη και ο
Κωνσταντίνος και το είπαν εμπιστευτικά σε
φίλους καρδιακούς.
Αλλά τέτοια μυστικά Ευρυδίκη μου δεν
κρατιούνται! Μάλιστα κουμπάρος θα είναι κατά
πάσα πιθανότητα ο Γιώργος Αγγελόπουλος μαζί με
ένα άλλο πρόσωπο που θα μου επιτρέψετε να μην
το αποκαλύψω σήμερα και να σας κρατήσω λίγο σε
αγωνία…
Άντε καλά κουφέτα
ανύπαντρες!

και

στα

δικά

μας

οι

Σκαφάτες
διακοπές
στα
Κουφονήσια
για
την
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου !
Φαίνεται πως αυτό το καλοκαίρι η Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου κάνει διακοπές “υπερπαραγωγή” αφού
έχει βρεθεί σχεδόν σε όλα τα νησιά ! Η ίδια
μάλιστα φροντίζει συνεχώς να ενημερώνει τους
διαδικτυακούς της φίλους για το που βρίσκεται
και να μοιράζεται μαζί τους φωτογραφίες…

Σήμερα λοιπόν βρέθηκε στα Κουφονήσια και,
φορώντας το μαύρο μπικίνι της, μοιράστηκε ένα
στιγμιότυπο στο instagram, συνοδεύοντας το με
τη λεζάντα: “4oς σταθμός: ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ”. Δείτε τη
φωτό, με τα ομολογουμένως πλούσια προσόντα της,
παρακάτω…

Ο Ντάνος είπε “όχι” για να
βγει στο θέατρο !
Αρνητικά απάντησε ο, γνωστός σε όλους πλέον,
Γιώργος Αγγελόπουλος (Ντάνος) στην πρόταση που
του έκαναν για θεατρική συνεργασία οι
διακεκριμένοι του είδους Αλέξανδρος Ρήγας και
Δημήτρης Αποστόλου !
Ο νικητής του “Survivor”
δέχτηκε λοιπόν
πρόταση από το γνωστό συγγραφικό δίδυμο για να
συμμετάσχει στην θεατρική παράσταση “Μπαμπά μην

ξαναπεθάνεις Παρασκευή”, όμως την απέρριψε και
αυτό διότι δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο λόγω
των υποχρεώσεών του στη γνωστή σειρά του
Alpha, “Τατουάζ” όπου πρωταγωνιστεί. Επιπλέον ο
ίδιος δεν φαίνεται να ένιωθε έτοιμος για να
ανέβει στο θεατρικό σανίδι και προφανώς φοβόταν
μήπως εκτεθεί.

Οι Ρήγας-Αποστόλου ανέφεραν τα παραπάνω στην
εκπομπή “Όλα Καλά” και διευκρίνισαν ότι ο ρόλος
που ήθελαν να του δώσουν ήταν αυτός που είχε
στο παρελθόν ο γνωστός τραγουδιστής Ησαΐας
Ματιάμπα….

Survivor:
Η
Βαλαβανάρα
αποθεώνει Ροδάνθη !
Η

Ροδάνθη

Καπαρού-Καπαράκη

συνεχίζει να εκπλήσσει με την
καταπληκτική αγωνιστική φόρμα που
βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες !
Έτσι λοιπόν χθες
σημείωσε ένα
εκπληκτικό 3/3, κερδίζοντας κατά
σειρά Ντάρια, Κατερίνα και Μελίνα !
Μάλιστα
θα
λέγαμε
τείνει
να
εξελιχθεί σε “κακό δαίμονα” της
πολύ ισχυρής Κατερίνας Δαλάκα !

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (ΒΑΛΑΒΑΝΑΡΑ)

Έτσι, αναφερόμενη στις χθεσινές της επιδόσεις,
η Ευρυδίκη Βαλαβάνη (μια από τις πιο δυνατές
και καλόκαρδες παίκτριες του περασμένου

“survivor”) μίλησε πολύ θετικά για τη χθεσινή
απόδοση της Ροδάνθης, ενώ αποκάλυψε ότι χθες
ήθελε να κάνει και ειδικό story για την Ροδάνθη
!
Η Ευρυδίκη, είπε χαρακτηριστικά:«Είναι η πρώτη
φορά που ήθελα να κάνω story την Ροδάνθη γιατί
ήταν καταπληκτική χθες…αλλά δεν ήθελα να
αδικήσω κανένα παίκτη γιατί βρίσκομαι σε αυτή
εδώ….τώρα το παραδέχομαι! Φοβερή, Φοβερή»!
Δείτε αναλυτικά
βίντεο:

το

απόσπασμα

στο

σχετικό

https://www.youtube.com/watch?v=lCvnAJde2oM

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 !

