Power of Love: Το πρώτο
μήνυμα της Αθηνάς για τα
αρνητικά σχόλια στα social
media…
Μεγάλες συγκινήσεις είχε το χθεσινό επεισόδιο
του Power of Love, αφού υπήρξε διπλή αποχώρηση
από το σπίτι, μια εκ των οποίων θα
με την
αρνητική ψήφο του κοινού.
Η Αθηνά Χρυσαντίδου ήταν τελικά η αγαπημένη
παίκτρια του
τηλεοπτικού κοινού και έτσι
“προστάτεψε” και το σπίτι των κοριτσιών, με
αποτέλεσμα
να
αποχωρήσεις
ο
συνήθης
προτεινόμενος Ανδρέας Ανδρεανός
Πάντως η Αθηνά ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά
φορτισμένη, γιατί ήδη από το επεισόδιο που
ανακηρύχθηκε με τον Πάνο ως οι αγαπημένοι
παίκτες του σπιτιού, δεν μπορούσε να δεχθεί τον
πόλεμο, με τα αρνητικά σχόλια και χλευασμό, που
δέχεται έξω από το σπίτι, στα social media. Η
Ελληνορωσίδα παίκτρια ευχαρίστησε τον κόσμο για
την στήριξη και την αγάπη τους, μέσα από τον
προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αλλά
απευθύνθηκε και σε αυτούς που την κρίνουν και
τους ευχήθηκε τα καλύτερα !
Έγραψε χαρακτηριστικά: «Σας αγαπώ όλους
πραγματικά νιώθω τόσο συγκινημένη με την αγάπη
σας και τόσο τυχερή που μέσα από αυτό
καταλαβαίνω πως υπάρχουν άνθρωποι που μας
στηρίζουν και είναι δίπλα μας σε όλο αυτό που

περνάμε !! Μόνο με την αγάπη σας θα φτάσουμε
μπροστά !! Εσείς πάλι που με ”αγαπάτε τόσο πολύ
” σας εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα . Εύχομαι να
φύγει η κακιά από μέσα σας και να γαληνέψει η
καρδούλα σας !! Νόμος : Μην κρίνεις για να μην
κριθείς ! Καλό βράδυ σε όλους !!»
Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εν λόγω ανάρτησή
της Αθηνάς…

Εμείς θα συμπληρώναμε ότι η πιο αισχρή σε
σχόλια και χλευασμό για την Αθηνά είναι η
Ναταλία Γερμανού, μέσω της εκπομπής της, η
οποία φαίνεται πως έχει βρει έναν εύκολο στόχο
και χτυπάει. Καλό θα ήταν να χαμηλώσει όμως
τους τόνους διότι αν θέλει κάποιος να θάψει και
την ίδια και να πει σεξουαλικά υπονοούμενα εις
βάρος της, μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα και
ιδιαίτερα αν ξέρει λεπτομέρειες για την
προσωπική της ζωή που και η ίδια θα θέλει να
ξεχάσει ! Έτσι Ναταλία μου ;;

