Ξεπέρασε και το trash το «Big
brother» αλλά…
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το συγκεκριμένο «Big brother», με
το συγκεκριμένο concept που στήθηκε, έχει ξεπεράσει και το
trash και έχει πάει στα όρια της αντικοινωνικότητας και την
ανηθικότητας. Θα διαφωνήσω λοιπόν με τον όρο trash για τη
συγκεκριμένη εκπομπή !
Και το λέμε αυτό διότι και το trash μπορεί ενίοτε να έχει τη
δική του γοητείας ως αντισυμβατικό. Εξάλλου εμείς είμαστε
και κατά αυτών των δήθεν και καλά πολύ ποιοτικών που
καταδικάζουν όλα αυτά τα προγράμματα και λένε ότι δεν τα
βλέπουν ή βρίζουν όσους τα βλέπουν και όσους συμμετέχουν…
Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια εκπομπή που είναι
χειρότερη από άλλα ριάλιτι, πρώτον γιατί πήρε στο παιχνίδι
μερικά από τα χειρότερα στοιχεία που εμπεριέχει η Ελληνική
κοινωνία σε ότι αφορά πνευματικό επίπεδο και ποιότητα και
όχι μόνο.
Εξ ου και ο περιβόητος Κρητικός κάφρος και τα όσα εκστόμισε
περί βιασμών που δικαίως προκάλεσαν αντιδράσεις και
αγανάκτηση και έτσι αναγκάστηκαν να τον αποβάλλουν χωρίς
προειδοποίηση από το παιχνίδι. Γενικά μιλάμε για ένα τόσο
χαμηλό επίπεδο παικτών που δεν αντέχεις να τους βλέπεις και
να τους ακούς πάνω από λίγα λεπτά !
Αλλά και το concept αυτού του big brother είναι χυδαίο
διότι προσπαθεί να συνδυάσει την πολιτική ορθότητα που
έρχεται από το εξωτερικό (του τύπου να βάλουμε
μετανάστες και ομοφυλόφιλους και τρανς και χοντρές και
ξέρω τι άλλο…) με το αντίθετο άκρο.
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Δηλαδή βάζουν μέσα και έναν ακροδεξιό παίκτη που
βροντοφωνάζει πως δεν θέλει μετανάστες στην Ελλάδα και μια
παίκτρια με σοβινιστικά τατουάζ, αλλά και έναν Κρητικό

μισογύνη που δεν γουστάρει και τους ομοφυλόφιλους ! Και έτσι
γίνεται ίντριγκα και τηλεθέαση…
Από την άλλη και σε κάτι κυρίους και κυρίες που απαιτούν
κόψιμο της συγκεκριμένης εκπομπής, ζητούν παρέμβαση
εισαγγελέα κλπ. , έχουμε να πούμε ότι εκπροσωπούν την άλλη
πλευρά του αυταρχισμού και του σκοταδισμού.
Πολλοί από αυτούς δε εξυπηρετούν και πολιτικά παιχνίδι και
φωνάζουν υπερβολικά επειδή πολύ ο ΣΚΑΪ που το προβάλλει
πρόσκειται προφανώς στη Νέα Δημοκρατία. Άραγε αν δούλευαν
στον ΣΚΑΪ θα τολμούσαν να τα πουν αυτά και να ζητούν κόψιμο
εκπομπής ; Αστεία πράγματα…
Τρανό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης και το γνωστό
φασιστόμουτρο Φαήλος Κρανιδιώτης ο οποίος κατέθεσε αγωγή
κατά του ΣΚΑΪ και ζητά το κόψιμο της εκπομπής…

Επιπλέον οι περισσότεροι από αυτούς τους political correct
που φωνάζουν για τον Κρητικό, και μιλούν για τηλεσκουπίδια
που πρέπει να μην υπάρχουν, ξεχνούν ότι δεν είναι μόνο ο
Κρητικός επίδοξος βιαστής ένα κακό και αντικοινωνικό
πρότυπο, αλλά και ο ακραίος ομοφυλόφιλος με το μακιγιάζ και
το κραγιόν !
Αλλά βεβαίως αυτό ελάχιστοι θα το πουν δημοσίως διότι η
πολιτική ορθότητα λέει ότι πρέπει να προωθήσουμε
τη…διαφορετικότητα και να στηρίζουμε τους ΛΟΑΤΚΙ ακόμα και
τους πιο ακραίους.

Οπότε δηλαδή το συγκεκριμένο αποκρουστικό θέαμα θα πρέπει
και να το χειροκροτήσουμε για να είμαστε προχώ και
προοδευτικοί ! Έτσι κυρία Συνατσάκη και κυρία Ακρίτα και
κύριε Καπουτζίδη που είστε οι πιο φανατικοί political
correct στην Ελλάδα ;;

