Γιατί και πως χώρισαν ΒανδήΝτέμης-Τα
γνωστά
νυχτοπερπατήματα του Ντέμη…
(video)
Απρόσμενο χαρακτήρισαν τα περισσότερα ΜΜΕ τον χωρισμό
Δέσποινας Βανδή-Ντέμη Νικολαϊδη που τον έκαναν οι ίδιοι
γνωστό σήμερα με μια λιτή ανακοίνωση, αλλά μόνο έτσι που δεν
ήταν τα πράγματα, διότι στην πραγματικότητα αυτός ήταν ένας
νεκρός γάμος εδώ και περίπου τρία χρόνια ή και παραπάνω !
Οι δυο τους είχαν πάψει προ πολύ καιρού να επικοινωνούν ως
ζευγάρι και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο καθένας ζούσε
ουσιαστικά τη δική του ζωή, μέσα σε έναν τραυματισμένο γάμο.
Έτσι εξηγούνται και οι πολύ λίγες δημόσιες εμφανίσεις του
ζευγαριού σε αυτό το διάστημα…
Κυρίως όμως έτσι εξηγούνται και τα- γνωστά σε αρκετούς
ειδικούς του gossip ρεπορτάζ-νυχτοπερπατήματα του Ντέμη
Νικολαϊδη που κάποια από αυτά ήταν και σε club και bar
ενηλίκων, τη στιγμή που η γυναίκα του δεν είχε ιδέα που
βρισκόταν και ενώ ο Ντέμης συνήθως της έκλεινε το τηλέφωνο
όταν τον καλούσε για να μάθει που είναι και τι κάνει !
Σε αυτή την κατάσταση ήρθε να προστεθεί και το ότι τον
τελευταίο ενάμιση χρόνο το ζευγάρι βλεπόταν ελάχιστα έως
καθόλου, λόγω φόρτου εργασίας κυρίως της Δέσποινας, οπότε
και το μοιραίο ήρθε απόλυτα λογικά και φυσιολογικά και θα
μπορούσε να έρθει και ακόμα πιο πριν.
Δεν ήρθε κυρίως λόγω της υπομονής που έκανε η Δέσποινα που
δεν ήθελε η προσωπική ζωή του ζευγαριού να γίνεται
πρωτοσέλιδα στα ΜΜΕ που θα επηρέαζαν τη ψυχολογία των
παιδιών τους.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το ζευγάρι χειρίστηκε αρκετά
καλά το ζήτημα και γιατί σε όλο αυτό το διάστημα οι διαρροές
στον τύπο για την κρίση στο γάμο τους ήταν ελάχιστες, αλλά
και με τον λιτό τρόπο που ανακοίνωσαν τη διάλυση του γάμου,
βάζοντας στο επίκεντρο την προστασία του παιδιού τους.
Θυμίζουμε ότι η τελευταία εκπομπή από το Σπίτι με το Mega
φιλοξένησε τη Δέσποινα με τις μεγάλες επιτυχίες της και η
αλήθεια είναι πως σε αυτή τη εκπομπή η Δέσποινα δεν έκρυψε,
για κάποιον λόγο, τη συγκίνησή της.
Μέχρι τότε λίγοι ήξεραν ή υποψιάζονταν τι θα συμβεί, όμως
αρκετοί παραξενεύτηκαν ή υποψιάστηκαν κάτι από το γεγονός
πως η τραγουδίστρια έσπασε επί σκηνής. Δείτε το βίντεο
παρακάτω…

