Οικειοθελής αποχώρηση “βόμβα”
από το Survivor! Σε αμόκ η
παραγωγή…
Απίστευτες εξελίξεις στο Survivor και έρχονται τα πάνω κάτω
όπως όλα δείχνουν !
Μία πληροφορία έφτασε στα γραφεία του Youweekly.gr η οποία
επιβεβαιώθηκε και θα την μοιραστούμε μαζί σας. Μία
πληροφορία η οποία θα αλλάξει κατά πάρα πολύ την ροή του
παιχνιδιού. Διαβάστε παρακάτω…
Όπως σας αποκαλύψαμε εδώ και μέρες στο Youweekly.gr και στο
Dimis Blog , οι νέοι παίκτες που μπήκαν στο ριάλιτι
επιβίωσης μετέφεραν όλα τα σχόλια που γίνονται στην Ελλάδα
γι’αυτούς με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να αλλάξουν τακτική.
Όπως ο Αγόρου που έριξε τους τόνους του και μαζεύτηκε! Αυτό
έκανε την παραγωγή να ακυρώσει τις νεες συμμετοχές που είχε,
γιατί όπως διαπίστωσε και μόνη της, το γεγονός ότι οι
παίκτες έμαθαν τα σχόλια και άλλαξαν το προφίλ τους αυτό
χαλάει την ίντριγκα του παιχνιδιού. Διαβάστε εδώ το
ρεπορτάζ…https://www.youweekly.gr/article/dimis-blog/514156apokalypsh-survivor-2-dierreysan-ta-panta-se-maxhtes-kaidiashmoys-h-gkafa-ths-paragwghs-kai-oi-symmetoxes-poyakyrwsan
Όμως εκτός όλων αυτών, οι καυγάδες και τα περιστατικά που
γίνονται φέτος στο Survivor ξεπερνούν κάθε φαντασία.
Μάλιστα, όπως σας είχαμε ξαναγράψει, οι Μαχητές φέτος είναι
πολύ “ζόρικοι” και αυτό αποδεικνύεται από τους πολλούς
καυγάδες!
Εκτός αυτών των αναταραχών, η παραγωγή έχει να αντιμετωπίσει
κάτι πολύ δύσκολο! Παίκτης φαβορί, όπως αναφέρουν οι
πληροφορίες του Youweekly.gr ζήτησε να αποχωρήσει
οικειοθελώς! Ο λόγος για τον Θοδωρή Θεοδωρόπουλο…Ο
συγκεκριμένος παίκτης δέχεται τεράστια πίεση από την ομάδα
του και από το όλο κλίμα που επικρατεί, μιας και όπως σας

αποκαλύψαμε έχει τσακωθεί με όλους για συγκεκριμένο λόγο που
έγινε στα παρασκήνια και δεν μάθαμε ποτέ (Διαβάστε την
αποκάλυψη
εδώ…https://www.youweekly.gr/article/survivor-2/514839-survi
vor-apokleistiko-to-thermo-epeisodio-metaksy-hlia-thodwrhpoios-ftaiei-sthn-pragmatikothta τραυματιστεί σοβαρά στο
γόνατο και ταυτόχρονα έμαθε ότι στην Ελλάδα το κοινό δεν τον
συμπαθεί. Επομένως, ο συνδυασμός αυτός τον έκανε να πάρει
την απόφαση να φύγει μιας και δεν έχει κάποιο κίνητρο να
παλεύει πλέον!

Οι ίδιες πληροφορίες του Youweekly.gr αναφέρουν ότι η
παραγωγή έχει κινήσει γη και ουρανό για να του αλλάξουν
γνώμη μιας και πιστεύουν ότι θα χάσουν πολύ μεγάλο μπόνους
στην τηλεθέαση με αυτή την αποχώρηση. Όπως μετέφερε άνθρωπος
από την παραγωγή στο Youweekly.gr σκέφτονται να
επιστρατεύσουν μία έξτρα διαδικασία για να τον “σώσουν’. Την
διαδικασία… “Αγγελόπουλος”! Άνθρωπος από την παραγωγή μας
είπε:
“Κοίτα αυτές οι αποχωρήσεις δεν κάνουν καλό στο παιχνίδι!
Σίγουρα οι Μαχητές του κάνουν τεράστιο πόλεμο και δεν
γνωρίζουμε γιατί, ωστόσο εμάς δεν μας συμφέρει σε καμία
περίπτωση κάτι τέτοιο! Οι μεγάλοι, πήραν απόφαση μήπως
επιστρατεύσουμε πάλι την διαδικασία που είχαμε κάνει και

πέρυσι με τον Αγγελόπουλο. Να δώσουμε την δυνατότητα στους
Μαχητές να στείλουν έναν παίκτη τους στους Διάσημους, μήπως
στείλουν τον Θοδωρή τελικά και αποφασίσει να μείνει! Τα
πράγματα είναι δύσκολα όμως… και αυτή την φορά δεν το είπε
για πλάκα ότι φεύγει!“, μας αποκάλυψε στο Youweekly.gr.
Την συγκεκριμένη είδηση αποκάλυψη εμμέσως και η Ντορέττα
Παπαδημητρίου στην εκπομπή της η οποία παρατήρησε την αλλαγή
στην συμπεριφορά των παικτών από τότε που μπήκαν οι νέοι
παίκτες και τους ενημέρωσαν για το τι συμβαίνει έξω αλλά την
“βόμβα” πέταξε και ο Βασάλος ο οποίος αποκάλυψε ότι δεν θα
του φανεί περίεργο αν μάθει ότι αποχώρησε οικειοθελώς ο
Θοδωρής, όπως είχε κάνει πέρυσι η Παπαδοπούλου. Λέτε κάτι να
ήξεραν από πριν;
Τώρα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση είναι αβέβαια με τον
Θοδωρή να θεωρεί σίγουρη την αποχώρηση του μιας και το έχει
τελεσίδικο και με την παραγωγή από την άλλη να προσπαθεί να
βρει τρόπους για να του αλλάξει γνώμη!
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