Ποιον δουλεύει ο ΣΚΑΪ με το
“power of love” ;
Και ξαφνικά έκπληκτοι εκεί στον ΣΚΑΪ ανακάλυψαν ότι δύο
Κρητικοί παίκτες του “power of love” γνωρίζονταν απ’έξω και
μάλιστα διατηρούσαν και σχέση (και καλά μέχρι πρόσφατα και
υποτίθεται πως είχαν διακόψει) !
Άραγε μπορεί να πιστέψει κανένας ότι αυτό ήταν τυχαίο
γεγονός και ότι κανένας από τους δύο παίκτες δεν γνώριζε πως
θα συναντήσει μέσα στο παιχνίδι το…πρώην άλλο του μισό ;
Πόσο πιο πιθανό σενάριο μοιάζει να το σχεδίασε όλο αυτό η
παραγωγή και το κανάλι για να φτιάξουν ένα στημένο νέο
ειδύλλιο, παρά να είναι σατανική σύμπτωση ;
Και οι δυο τους άλλωστε έκλεισαν σχεδόν ταυτόχρονα τα παλιά
social media τους (facebook, instagram) και έφτιαξαν
καινούργια, λίγες μόνο ημέρες πριν μπουν στο παιχνίδι και
εκεί συναντήθηκαν και προσποιούνταν πως μόλις γνωρίστηκαν
και πως άρχισε να αναπτύσσεται το ειδύλλιο και η σχέση τους…
Έλα όμως που στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας και των
social media διέρρευσαν αμέσως πληροφορίες και φωτογραφίες
από τη γνωριμία των δύο νεαρών Κρητικών και, όπως ήταν
φυσικό, αυτό έφτασε και στα αυτιά των άλλων παικτών, αλλά
και ανταγωνιστικών καναλιών (όπως το Open και η εκπομπή του
Μουτσινά) !
Τότε το κανάλι και οι παραγωγοί του παιχνιδιού (Ατσούν
μίντια) έκαναν ότι διερευνούν την υπόθεση, αλλά όταν οι
υπόλοιποι παίκτες ψήφισαν τη νεαρή Κρητικιά προς αποχώρηση,
τότε ο «μετροσέξουαλ Τσίπρας», Κοπιδάκης (δηλ. ο Κρητικός
παίκτης) ανακοίνωσε πως θα φύγει μαζί της. Ως δια μαγείας
όμως μερικές ώρες αργότερα αναίρεση την απόφασή του και
αποφάσισε να μείνει ! Δεν παρενέβη άραγε κανένας προκειμένου
να αναιρέσει την απόφασή του ;

Και-ακόμα χειρότερα- μόλις χθες ο ίδιος ο Κοπιδάκης
παραδέχθηκε το ψέμα του, λέγοντας πάντως πως δεν γνώριζε
ούτε αυτός, ούτε η συμπαίκτριά του πως θα συναντηθούν μέσα
στο παιχνίδι. Καλά…Αυτό βέβαια το έκανε διότι μετά τις
αποκαλύψεις που είχαν γίνει, η παραγωγή βρέθηκε σε δύσκολη
θέση και προφανώς τον συμβούλευσαν να παραδεχθεί αυτό που
όλοι είχαν υποψιαστεί ή ήταν και σίγουροι.
Όσοι ωστόσο περίμεναν ωστόσο πως θα τον δουν και εκτός
παιχνιδιού, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού, διαψεύστηκαν καθώς ο
Κρητικός παραμένει μέσα-τουλάχιστον ως τώρα- μέχρι νεωτέρας
!
Μάλιστα χθες όταν στριμώχτηκε από την υποψιασμένη
συμπαίκτρια Ζένια και ρωτήθηκε για το τι πρόκειται να κάνει,
απάντησε πως σκοπεύει να φύγει αλλά περιμένει λίγο…Τι
περιμένει και δεν το κάνει ; Μάλλον τι θα τον νουθετήσει η
παραγωγή να κάνει, καθώς το ειδύλλιο τους φαίνεται να
κρίνεται προς το παρών απαραίτητο για την τηλεθέαση !
Αυτά συμβαίνουν λοιπόν, βάση λογικής, γιατί καλά τα νούμερα
τηλεθέασης, αλλά να μην νομίζουν οι κύριοι του ΣΚΑΪ και οι
Ατσούν μίντια ότι τρώμε και κουτόχορτο !

