Λογικό να θαύμαζαν τον Κουρή
οι Συριζαίοι !
Σας έκανε καμία εντύπωση που ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε
επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του εκδότη
Γιώργου Κουρή ; Κανονικά δεν θα πρέπει να
εντυπωσίασε κανέναν…
Διότι ο Αυριανισμός πολύ απλά διαμόρφωσε εκείνο
το
επίπεδο
πολιτικής
και
πολιτικής
αντιπαράθεσης
πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν
αργότερα φαινόμενα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝ.ΕΛ.-και
όχι μόνο-για να πάρουν την εξουσία !
Λαϊκισμός παντός είδους (συχνά σε βαθμό
χυδαιότητας), αντικοινοβουλευτικός λόγους, fake
news και πολιτικές κωλοτούμπες ήταν τα βασικά
στοιχεία που εγκαινίασε ο Αυριανισμός (χώρια τη
μπαταχτσίδικη εργοδοτική πολιτική Κουρή). Και
όλα αυτά τα είδαμε να γίνονται κυρίαρχη
ιδεολογία και ρητορική στα χρόνια της
οικονομικής κρίσης, οπότε καμία εντύπωση δεν
πρέπει να μας κάνει που οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. ήρθαν
στην εξουσία, καθώς πόνταραν πολύ έξυπνα σε
αυτού του είδους τα φαινόμενα για την πολιτική
τους ανέλιξη. Ή μήπως όχι ;
Έτσι, σε κάτι σαν νομοτέλεια, ο Κουρής στα
τελευταία χρόνια της εκδοτικής και τηλεοπτικής
του σταδιοδρομίας είχε προσκολληθεί στον
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με μια σχετική συμπάθεια στη
Χρυσή Αυγή ! Και αυτό το τελευταίο δεν πρέπει
να μας κάνει εντύπωση καθώς η πραγματική
ιδεολογική φύση του Κουρή ήταν φασίζουσα,
αντιδυτική και αντισημιτική και πολλά άλλα…

Τέλος ένα τέτοιο εκδοτικό συγκρότημα σαν του
Κουρή δεν θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο
εκτός από Ρωσόφιλο και Πουτινόφιλο στη γραμμή
του και αυτό είναι επίσης νομοτέλεια αφού οι
φασίστες τον μυρίζουν το φασισμό και
προσκολλούνται εκεί ! Οπότε εκτός από το
θαυμασμό Κουρή στον Πούτιν δεν θα μπορούσε να
μη στηρίζει και τον πράκτορά του Καραμανλή και
φυσικά και τον Τσίπρα ! Και αυτό αναμενόμενο
ήταν !
Πάλι καλά που δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση για
Κουρή και η Ν.Δ. του Μητσοτάκη διότι τότε θα τα
είχαμε δει όλα σε αυτή τη χώρα ! Μια Νέα
Δημοκρατία που δεν παραλείπει να βγάζει
ανακοινώσεις για κάθε λογής αμφιλεγόμενο πρώην
ή νυν κομμουνιστή πολιτικό ή δημοσιογράφο, αλλά
που παραλείπει να βγάζει ανακοινώσεις για τον
θάνατο δικών της ιστορικών στελεχών (βλέπε
πρόσφατα Μανωλάκος) !
Τέλος για να ευθυμήσουμε και λίγο δείτε στο
σύνδεσμο παρακάτω μερικά από τα…ιστορικά
πρωτοσέλιδα της Αυριανής που σήμερα υπάρχει σαν
“Contra news”…
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