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Nadia Boule
Είδατε το σημερινό Black Out; Πως σας φάνηκε;;

See Translation

Like · Comment · January 30 at 1:13pm via mobile · 

Maria Theophilou, Stefs Iakwvidis, Tasos Stayropoulos and 63 others like
this.

Mare Triste Προσωπικο της twitter https://twitter.com/#!/
NadiaBoule

See Translation
Wednesday at 3:54pm ·  3

Nandia Hatzissava ΝΤΡΟΠΗ κ. Μπουλέ. Νέα, Όμορφη,
Μορφωμένη και ...Συμπαθής, μέχρι λίγο πριν την εκπομπή. Αίσχος!
Φυσικά θα υπάρξουν διαμαρτυρίες και νόμιμες εξελίξεις. Και η εικόνα
που είχαμε για εσάς..... αλλά, υπάρχουν και βούρλα που δεν πήρανε
τίποτα χαμπάρι απο αυτό το σημερινό δράμα και αίσχος...Τι να τους
πείς; Να τους χαίρεστε κ. Μπουλέ. Κρίμα.

See Translation
Wednesday at 4:01pm ·  11

Xristina Farakou ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕΙ ΚΥΡΙΑ ΝΑΝΤΙΑ ΜΑΣ???
ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΑΣ.....ΜΕ ΤΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ?
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΒΑΖΕΤΑΙ ΦΙΜΟΤΡΟ ΣΕ ΕΝΑ
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟ??? ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΚΕΥ ΣΑΣ ΠΕΤΑΝΕ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΤΑ
ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο
ΠΟΝΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ???? ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ! ΕΙΣΤΕ ΤΡΑΓΙΚΟΙ ΕΥΧΟΜΑΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΚΟΠΗ Η ΕΚΠΟΜΠΗ!!!!
Wednesday at 4:11pm ·  13

Georgia Gitsi Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης email:
ncrtv@otenet.gr.

See Translation
Wednesday at 4:19pm ·  6

Alexandros Vaios oloi eseis dilwnete xristianoi or8odoxoi ? an nai
na xerete pws i 8riskeia sas 8ewrei ola ta zwa apsixa onta. 
oi periswteroi den 8a to 3erete kan alla par'auta kratate mia lampada
k pate na fate meta ta arnia gia to kalo . Mou 8ixtikate o...

See More

See Translation
Wednesday at 4:33pm

Dzo Jomo @Alexandros Vaios Α! Δεν σας βλέπω καθόλου καλά,
αγαπητέ... Κάτι πρέπει να κάνετε για τα νεύρα σας! Πολύ θυμό και
σύχχυση διακρίνω. Προφανώς χτυπήσαμε φλέβα: Είσαστε ο
"δημοκρατικός" διαχειριστής που μας λογοκρίνει συνεχώς και
επιπλέον ενώ ξενυχτάτε επάνω από το profile της κυρίας, ΔΕΝ
πληρώνεστε καθόλου καλά από τους εργοδότες σας!!!! Τσ τσσ
τσσσ... Πολύ κρίμα! Νέο παιδί..... :-P

See Translation
Wednesday at 4:42pm ·  6

Georgia Gitsi χαχαχαχαχα είσαι για κλάματα βρε Alexandre
Vaie!!!!Πρώτον δεν με ξέρεις προσωπικά!Επομένως δεν ξέρεις και τι
κάνω, τι τρώω, τι φοράω και αν σκοτώνω μύγες ή σφίγγες.Εφόσον
δεν με ξέρεις, δεν σου επιτρέπεται να έχεις και άποψη σχετικά με το
τ...

See More

See Translation
Wednesday at 4:46pm ·  9

Dimitris Exhorder ⑬⑬  re fiogko vres ena doniti na pas na katseis
panw kai kopse tis ektheseis. to diko mas tha perasei s'aresei/den
s'aresei. nanakia twra paidi tou mpampa!

See Translation
Wednesday at 4:49pm ·  4

Evi Koza Φιλε μου Αλεξανδρε...το οτι δεν εχεις προβλημμα με το να
βαζουν γουρουνακια και κοτες μεσα σε γυαλα,στο απολυτο
σκοταδι,και μετα απλα να τα χτυπανε και να τα πατανε,να
ουρλιαζουν σαν τρελοι για να βρουν.....αυγα και αυτα απλα να μην
ξερουν ...

See More

See Translation
Wednesday at 4:51pm ·  4

Alexandros Vaios m'aresei p kaneis sas den sxoliase to 8ema tis
8riskeias ! dzo jomo oso k na epimeneis oxi den xeirizomai tpt edw k
dn xtipises kamia fleva den 8a emfanizotan kan to profile mou 
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an anatrexeis se proigoumena posts tha deis pws oute like den...

See More

See Translation
Wednesday at 5:13pm

Dzo Jomo @Evi Koza Δεν είναι τρυπούλες αυτές στη γλώσσα
του.... Χρωματιστά χαπάκια είναι! ;-)

See Translation
Wednesday at 5:20pm ·  1

Georgia Gitsi @Alexandros Vaios 'Εχεις δίκιο σε αυτό που λες
σχετικά με τη θρησκεία αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η θρησκεία
τα θεωρεί άψυχα όντα, που υπάρχουν μόνο και μόνο για να
υπηρετούν τον άνθρωπο, πρέπει να πιστεύουμε και εμείς το ίδιο και ν
α...

See More

See Translation
Wednesday at 5:26pm ·  3

Dzo Jomo @Alexandros Vaios Κοίτα αγόρι μου, δεν με ενδιαφέρει
ποιός είσαι και τι κάνεις, αλλά σιχαίνομαι τους είρωνες που ενώ λένε
βλακείες, βαυκαλίζονται ότι τα ξέρουν όλα! Μου είσαι αδιάφορος,
όπως αδιάφορη μου είναι και η κ. Nadia Boule! Δεν την...

See More

See Translation
Wednesday at 5:33pm ·  8

Thanos Thonas Alexandros Vaios 
oloi eseis dilwnete xristianoi or8odoxoi ?
---
Δεν ξέρω αν δηλώνουμε χριστιανοί, εσύ πάντως με αυτά που μας λες
για δικαιολογίες, δηλώνεις πολύ μεγάλος μαλάκας!

See Translation
Wednesday at 5:44pm ·  7

Thanos Thonas Alexandros Vaios 
na xerete pws i 8riskeia sas 8ewrei ola ta zwa apsixa onta. 
------
Όταν λοιπόν θα δούμε εσένα να σε έχουν βάλει κάτω και να σε
πατάνε δεν θα διαμαρτυρηθούμε καθόλου.

See Translation
Wednesday at 5:48pm ·  7

Mare Triste Ηρθαμε εδω για ενα σκοπο,τι ασχολειστε με ενα troll
εδω μεσα;;;;

See Translation
Wednesday at 6:14pm ·  1

Giannis Koromilas den vlepetai
Wednesday at 6:31pm ·  1

Nandia Hatzissava τα σχολια μας δεν σβηνονται, ξεκολληστε,
πανε στα σχολια των φαν, διπλα , εκει που λεει Everyone (Top
Posts). Πανω πανω στη σελιδα, εκει που ποσταρεις κατι.... Αυτο
ελειπε να τα σβηνανε! Δεν τα σβηνουν, γιατι απλα ΔΕΝ τους
ενδιαφερει καν κανενα σχολιο. Αν τους ενδιεφερε, δεν θα
δεχοντουσαν να συμμετεχουν σε τετοια απανθρωπη εκπομπη.....:(

See Translation
Thursday at 12:19am ·  6

Nandia Hatzissava Διαμαρτυρηθείτε γι’ αυτό το τηλεοπτικό αίσχος
στην εταιρία παραγωγής του ΑΝΤ1 Ena Productions στο email:
info@enaproductions.gr στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 στο email:
info@antenna.gr αλλά και στην παρουσιάστρια Νάντια Μπουλέ στην
προσωπική της σελίδα στο Facebook εδώ:
http://www.facebook.com/nadiaboule?sk=wall και στο Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο email: ncrtv@otenet.gr.

See Translation
Expand Preview
Thursday at 12:22am ·  2

Chris Taklis Αίσχος!!! Τα ζώα πρέπει να είναι ελεύθερα και όχι να
χρησιμοποιούνται για διασκέδαση των ανθρώπων. Έτσι και γυρίσει
κανένας κροκόδειλος ή σκορπιός και σας τσιμπίσει ή δαγκώσει, τι θα
πείτε μετά? Μήπως θα πρέπει μετά να σκοτωθούν τα ζώα επει...

See More

See Translation
Thursday at 12:42am ·  7

Nandia Hatzissava Βρε -βρε την Ναντια που την
θαυμαζαμε......:((( Δεν μπορω να το πιστεψω οτι δεχτηκε να γινει
τετοιο απαραδεκτο μαρτυριο σε ζωντανα πλασματα! ..Απιστευτο και
απογοητευτικο, παντελως ομως! :((

See Translation
Thursday at 12:44am ·  3

Georgina Dz Θα το δω μονο οταν αντι για τα αμοιρα ζωακια που
χωενετε μεσα σε γυαλες και τουνελ που τα ποδοπαταει ο καθε
βλακας κ θεοχοβτρος βαλουν εσενα!! Αλληθωρη πανηλιθια!

See Translation
Thursday at 12:44am ·  10

Asimina Kouloukouri Δεν εχετε κανενα δικαιωμα για χρηματα να
βασανιζετε αλλα ζωντανα οντα δε σας το διδαξαν?

See Translation
Thursday at 1:34am ·  5

Kolokotroni Christina έλα μωρέ τώρα!!! τι να καταλάβουν οι
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ξιπασμένοι , οι ματαιόδοξοι , οι νάρκισσοι, οι πουλημένοι
όλοι!!!!!!!!!!!!!

See Translation
Thursday at 1:37am ·  2

Maria Pasli Τι περιμένατε μωρέ από τη Μπουλέ?????Ένας μαϊντανός
είναι που θέλει να είναι στο προσκήνιο.Θα την ένοιαζε λέτε για τα
ζώα?Και όχι μόνο η Μπουλέ φυσικά.....Για τη δημοσιότητα και για
την παρουσίαση μιας εκπομπής πολλά θα έκαναν πολλοί!

See Translation
Thursday at 1:40am ·  9

Maria Kiriakidou ΑΙΣΧΟΣ !ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΗ
ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΙ ΘΑ
ΚΑΝΟΥΝ.ΑΥΤΗ Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΗΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΧΟΝΤΡΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΝΑ ΛΙΩΝΟΥΝ
ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ.ΑΗΔΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ
Thursday at 2:34am ·  1

Marianna Ioannou ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΗΝ
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ . ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ
ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ , ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΟΥΝ Α...

See More
Thursday at 2:54am ·  2

Zoe Demetriou kala... pou zeis? se olo to facebook exete bgei sto
stopcrush gia tin kakopoihsh twn zwwn kai pws mas fanhke?

See Translation
Thursday at 3:03am ·  1

Chrysa Anselmo Πώς μας φάνηκε; Μας φάνηκε ότι είσαι μια
αναίσθητη τηλεπερσόνα, σαν όλες τις άλλες, που προκειμένου να
βγάλει λεφτά δε διστάζει να ανέχεται και να ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ως
"ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ" την κακομεταχείριση των ζώων. Κρίμα, φαινόσουν ότι
είχες μυαλό αλλά καλό ραδίκι είσαι κι εσύ..

See Translation
Thursday at 3:20am ·  6

Antiope Kalmouki ΑΙΣΧΟΣ!!!!!!Δεν το είδα κ φυσικά ούτε
πρόκειται να το δω!!!!!!!'Οτιδήποτε περιέχει πόνο,εκμετάλλευση
ανυπεράσπιστων κ αθώων πλασμάτων,είναι
ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΟ,ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ,ΕΛΕΕΙΝΟ!!!!!!Θεωρώ επίσης άκρως
πυροδοτική την ερώτηση ''Πως σας φάνηκε?''Πως π...

See More

See Translation
Thursday at 3:21am ·  3

Zoe Demetriou evala ston toixo post kai to svisane.. hahahahah
exoun plaka oi amorfwtoi telika....

See Translation
Thursday at 3:43am ·  1

Zisopoulos Dimitris Όταν βάζετε πέντε "τσόκαρα" και εισπέντε
"ντιγκιντάνκες" να βασανίζουν τα ήδη βασανισμένα ζώα που έχετε
κλείσει στα κουτιά, πως να φανεί; Ανήθικο; Ηλίθιο; Πλάκα "της
πλάκας"; Κρίμα και για τη Μπουλέ που με τέτοια φωνή κάνει το
Καραγκιόζη στα κανάλια της πλάκας.

See Translation
Thursday at 4:06am ·  4

Ioanna Miriallaki απλα ευχομαι οι τηλεθεαση σας να παει πιο
φουντο και απο το φουντο και σεις να μεινετε ανεργοι για να
αρχισετε να σκεφτεστε τι αξιζει πιο πολυ να πεινας και να εισαι
αξιοπρεπης ή να εισαι ενα σουργελο με λεφτα?

See Translation
Thursday at 4:31am ·  2

Thanos Thonas Maria Kiriakidou
ΑΙΣΧΟΣ !ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΗ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ.ΑΥΤΗ Η ΕΚΠΟΜΠΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ
ΧΟΝΤΡΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΝΑ ΛΙΩΝΟΥΝ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ.ΑΗΔΙΑ ΚΑΙ
ΑΙΣΧΟΣ
-----
...

See More

See Translation
Thursday at 7:05am ·  1

Ioannis Vlontakis αμα ερθουμε εκει στα γυρισματα και τα κανουμε
μπουρδελο γιατι αλλιως δεν καταλαβαινετε?προκειμενου να
εξασφαλιζετε τον παρα και την δοξα εκμεταλλευεστε ολα τα
πλασματα που βρισκονται απο κατω στην νοητικη πυραμιδα.τι πλακα
που εχει να βλεπω...

See More

See Translation
Thursday at 9:54am ·  10

Aliki Soraya Efstratiou θα μιλήσω συγκεκριμένα για ένα είδος που
''φιλοξενήσατε''στην εκπομπή σας.τις σαλαμάνδρες axolotl που δεν
είχατε τη νοημοσύνη να μάθετε καν το όνομα τους...τις πλασάρατε
για ψάρια...αυτά τα πλάσματα είναι το πιο σπάνιο είδος σαλαμάνδρας
στο...

See More

See Translation
Thursday at 11:45am ·  6
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Nandia Kele esxos i pio gelia ekpombi ekmetaleueste zoa xoris
ixnos ntropis kai o logos?gia na gelane kai na kanoun pos tromazoun
oi gelioi paiktes sas kai esi kiria nandia gia ta leyta dexese ta panta
kai den se endiaferei tipota para mono a gemisei i tsepi sou

See Translation
Thursday at 11:46am ·  3

Dzo Jomo Νομίζω ότι η κ. Nadia Boule το πήρε το μήνυμα. Κι αν
έχει όντως λίγο μυαλό, θα πρέπει να παραιτηθεί σύντομα από την
εκπομπή, πριν ξεφτιλιστεί εντελώς. Προτείνω το πάρτυ να συνεχιστεί
στην παρακάτω σελίδα: https://www.facebook.com/
pages/%CE%91%CE%9D%CE%A41/56484855901?sk=wall

See Translation
Thursday at 12:12pm ·  2

Andreas Papazachariou ΑΙΣΧΟΣ
Thursday at 12:55pm ·  3

αραχνη ταραντουλα καλε μπούλε τι λες για όλα αυτά;;

See Translation
Thursday at 1:46pm

Margarita Dimitriadou AN DE XRISIMOPOIOUSATE ZOA THA TO
VLEPAME

See Translation
Thursday at 2:16pm ·  1

George Karydis Εκπομπή για απολίτιστους ΑΙΣΧΟΣ... Τα ζωάκια τα
ρώτησες? Αλλά που επίπεδο......

See Translation
Thursday at 5:15pm ·  3

Gianna Katirtzoglou https://www.facebook.com/note.php?
note_id=362185477127458
Expand Preview
Thursday at 10:42pm ·  1

Maria Kiriakidou ξανα ρωτα μας μπουλε αν μας αρεσει η εκπομπη
σου να δεις τι θα γινει!!!! μαθατε και το κολπο και σβηνετε τα
μηνυματα του κοσμου...ΒΡΕ ΟΥΣΤ!!!!!!!!!!!!!!!!!

See Translation
Yesterday at 1:57am ·  2

Maria Kiriakidou η βάναυση μεταχείριση των ζώων που
εμφανίζονται στο παιχνίδι ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ και επομένως
σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 16 και σε
συνδιασμό με το Άρθρο 12 κάτι τέτοιο είναι παράνομο.

See Translation
Yesterday at 2:00am ·  2

Athena Katsoulieri Μια ηλιθιοτητα μεγατονων! Οι μονοι που δεν
πασχουν απο μαλακινση σε αυτο το εκτρωμα ειναι τα ζωακια.
Αξιολυπητη εισαι και εσυ και ολοι οσοι συμμετεχουν σε αυτην την
χαζομαρα!

See Translation
20 hours ago ·  2

Lomvardea Dora δε μας αρεσει οταν χρησιμοποιειτε ζωα για
τηλεθεαση...τι τα περασατε,για παιχνιδια??

See Translation
4 hours ago

Gianna Katirtzoglou https://www.facebook.com/
events/232839570134446/
Expand Preview
7 minutes ago
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