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

Σκοτώθηκαν
Μπάγια για

Σπυροπούλουτα μάτια του

Ατζούν ;
Σύμφωνα με το “Vanda’s blog” του γνωστού site
Youweekly.gr ένα απίστευτο σκηνικό εκτλίχθηκε
μέσα στις τάξεις του ΣΚΑΪ και εμείς το
αναπαράγουμε να και με κάθε επιφύλαξη !
Διαβάστε παρακάτω και θα καταλάβετε…
“Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αφού βολεύτηκε εκεί στον ΣΚΑΪ
αποφάσισε να ξεκινήσει τις «τσαχπινιές» της! Το όνομα της,
είχε ακουστεί για την παρουσίαση του “Survivor Panorama”
αλλά τελικά ο “σοφός” Ατζούν Ιλιτζαλί αποφάσισε να το δώσει
στη Μπάγια Αντωνοπούλου!
Και κάπου εδώ, ξεκινάει και το ζουμί! Η Κωνσταντίνα,
θεωρούσε ότι ταίριαζε καλύτερα στο εν λόγω πρόγραμμα οπότε
και εξαρχής δεν έβλεπε με καλό μάτι τη Μπάγια! Όταν δε, την
εντόπισε στους διαδρόμους του ΣΚΑΙ έγινε χαμός!
Οι δύο παρουσιάστριες χλώμιασαν και όπου φύγει φύγει!
Μάλιστα, πηγές μέσα από το κανάλι έκαναν λόγο για χοντρό
καβγά!
«Δεν μιλιούνται καθόλου και αν συναντηθούν πλέον, αλλάζουν…
διάδρομο! Μάλιστα φροντίζουν τα όποια ραντεβού τους να
γίνονται άλλες ώρες γιατί η μία δεν θέλει καν να βλέπει την
άλλη ούτε ζωγραφιστή» μου είπαν επί λέξη! Ο Ατζούν από την
άλλη, τηρεί σιγή ιχθύος και ουδέτερη στάση, μιας και λίγο
πριν την πρεμιέρα του “Survivor 3” το τελευταίο πράγμα που
θέλει είναι γκρίνιες! Κουράγιο, βρε Ατζούν μου!

Οι παίκτριες του “my style
rocks 2”
To “My style rocks”, νούμερο 2 είναι μια
πραγματικότητα, από αυτή την εβδομάδα, στο
κανάλι του ΣΚΑΪ και μάλιστα με παρουσιάστρια
την αντισυμβατική Κωνσταντίνα Σπυροπούλου !

Αξίζει λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στις
παίκτριες και το βιογραφικό τους, καθώς αρκετές
από αυτές είναι κουκλίτσες και καλόκαρδες, με
προεξέχουσα την “τούμπανο” Πατρινή Τζούλια
Κόλλια !
Χριστίνα Παπαδέλλη
http://mystylerocks.skai.gr/christina-papadelli/

Φωτεινή Τράκα
http://mystylerocks.skai.gr/fotini-traka/

Τζούλια Κόλλια
http://mystylerocks.skai.gr/tzoulia-kollia/

Τάνια Κοφινιώτη
http://mystylerocks.skai.gr/tania-kofinioti/

Τάμτα Μαστοράκη
http://mystylerocks.skai.gr/tamta-mastoraki/

Σπυριδούλα Ρόκομου
http://mystylerocks.skai.gr/spyridoula-rokomou/

Μαρία Λέκα
http://mystylerocks.skai.gr/maria-leka/

Κάτια Πλούμη
http://mystylerocks.skai.gr/katia-ploumi/

Έφη Αναστασοπούλου
http://mystylerocks.skai.gr/efi-anastasopoulou/

Εύα Μπάση
http://mystylerocks.skai.gr/eva-basi/

Βικτώ
ρια Καρύ
δα
http://mystylerocks.skai.gr/viktoria-karyda/

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
“έδωσε”
την
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για
να αποφύγει την κάμερα !
Δείτε
τι
συνέβη
στο
αεροδρόμιο…
Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την
επιστροφή τους από την Κύπρο, εντόπισε η κάμερα
της εκπομπής «Φτιάξε καφέ να στα πω»
της

Κατερίνας Καινούργιου, με τον ρεπόρτερ Μαρίνος
Βυθούλκα, τον Γιώργο Αγγελόπουλο και την
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Κάποια στιγμή, την ώρα των δηλώσεών του,
ο Ντάνος έδωσε… πάσα στον δημοσιογράφο να
σταματήσει την ερχόμενη Κωνσταντίνα, ώστε ο
ίδιος να… αποδεσμευτεί ! Η Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου είπε με τη σειρά της ενδιαφέροντα
πράγματα, όπως για όλα όσα ακούγονται ότι έχει
υπογράψει συμβόλαιο, τα πολλά ρούχα που πήρε
μαζί της στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη
μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, την κόντρα
με τη φημολογούμενη κόντρα της Σάσα Σταμάτη και
τα περί κακοποίησής της από πρώην σύντροφο που
αποκάλυψε πρόσφατα.
Δείτε το σχετικό
παρακάτω…

απόσπασμα

στο

σύνδεσμο

https://www.fthis.gr/videos/o-ntanos-edwse-thnkwnstantina-spyropoyloy-gia-na-apofygei-thnkamera-deite-ti-synebh-sto-aerodromio

