Απίστευτο: Έφτιαξαν σχολή
τραβεστί για παιδιά στην
Ελλάδα !!
Όταν φωνάζουμε εμείς ότι το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα έχει εκτραχυνθεί
και έχει πάει πολύ παρά πέρα από την θεμιτή διεκδίκιση
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, πολλοί
συνφιλελεύθεροι τσινάνε ή και μας απαξιώνουν ως
καθυστερημένους !
Λοιπόν, όσο και να φαίνεται απίστευτο, πριν λίγες ημέρες
άνοιξε σχολή τραβεστί για παιδιά στην Ελλάδα και μάλιστα
τελείως στα κουφά και χωρίς καθόλου αντιδράσεις από τον
πολιτικό κόσμο και τον τύπο ! Είναι το πρώτο εργαστήρι “Drag
for Kids” όπως το αποκαλούν οι ίδιοι και- όπως μπορείτε να
δείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα-απευθύνεται σε παιδιά
τεσσάρων έως οκτώ ετών !…https://avmag.gr/101062/101062/
Όπως θα διαπιστώνετε στο σχεδόν ανατριχιαστικό κείμενο (και
στις ακόμα πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες), μέσα από συχνά
ακατανόητες κουλτουριάρικες νεομαρξιστικές και φεμινιστικές
αναλύσεις, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι μέσα σε αυτή τη σχολή
(λέμε τώρα) θα υπάρχουν drag queens (ή τραβεστί ή απλά και
κατανοητά ανώμαλοι) που θα κάνουν κήρυγμα στα άτυχα
παιδάκια, αλλά και θα τα ντύνουν drag queens για να μπουν
λέει καλύτερα στο πνεύμα και να γίνουν πιο ανεκτικοί !!
Η διαστροφή τους μάλιστα πάει τόσο μακριά και είναι τόσο
κυνικοί που παραδέχονται ότι στους ενήλικες οι ιδέες τους
έχουν ελάχιστη ανταπόκριση, οπότε θα ήταν καλύτερα να
εκπαιδεύουν μέσω πλύσης εγκεφάλου μικρά παιδάκια !

Drag queens (τραβεστί) επί τω έργω, δηλαδή τη
μύηση μικρών παιδιών…

Μην αναρωτηθείτε ούτε πως δόθηκε η άδεια για ουσιαστικά την
κακοποίηση παιδιών και την πρόκληση σύγχυσης σε μια ηλικία
όπου συντελείται η αυτοέρευνα του φύλου και του ανθρώπινου
σώματος, καθώς και η διαμόρφωση της σεξουαλικότητας. Στην
Ελλάδα της “πρώτη φορά αριστερά” είμαστε όπου οτιδήποτε
αντικοινωνικό και παρασιτικό αποθεώνεται και η οποιαδήποτε
αξία και κανονικότητα θεωρείται καθυστέρηση και πολεμιέται.
Επίσης μην αναρωτηθείτε αν θα βρεθούν γονείς που θα στείλουν
τα παιδιά της εκεί μέσα. Θα βρεθούν γιατί υπάρχουν και στην
Ελλάδα κάποιοι ή ψευδεπίγραφα προοδευτικοί και
κουλτουριάρηδες για να μην πούμε και τίποτα χειρότερο !
Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα και καλό θα είναι να
κοινοποιηθεί και να ενημερωθούν άνθρωποι που θα μπορούσαν να
αντιδράσουν και να αναδείξουν αυτό το απίστευτο-για τα
Ελληνικά δεδομένα- γεγονός και εν τέλει να μπει λουκέτο και
να διωχθούν και ποινικά αυτοί οι νοσηροί εγκέφαλοι για
κακοποίηση παιδιών !
Και μην μας πει κανείς τη γνωστή “καραμέλα” ότι αυτά
γίνονται και στο εξωτερικό και μας ήρθαν από εκεί, οπότε
πρέπει να τα αποδεχθούμε για να μην είμαστε καθυστερημένοι.
Και αυτό γιατί πολύς κόσμος σε πολλές χώρες της δύσης έχει

αρχίσει να αντιδρά σε όλη αυτή την ΛΟΑΤΚΙ εκτράχυνση και
υπερπροβολή και μάλιστα, για πολλούς αναλυτές, όλη αυτή η
ιστορία έχει συμβάλει σε ένα βαθμό και στο να ανεβαίνει η
ακροδεξιά σε πολλές δυτικές χώρες.
Είναι άλλο πράγμα η καταπολέμηση της ομοφοβίας και η
ανεκτικότα και άλλο η αποδοχή και υπερπροβολή κάθε
διαστροφής και εκτροπής και πόσω μάλλον όταν προσπαθούν να
επιβάλλουν όλα αυτά και στην τρυφερή παιδική ηλικία.

Παναγιώτης Θεόφιλος – Άννα
Λορένη: Σχέση τέλος για το
πρώην ζευγάρι του «Power of
love» !
Φινάλε για τη σχέση τους μέσω Instagram
ανακοίνωσε προχθές ένα πρώην ζευγάρι και ο
λόγος για τον Παναγιώτη Θεόφιλος και την Άννα
Λορένη, που τους γνωρίσαμε μέσω του γνωστού
ριάλιτι σχέσεων του ΣΚΑΙ “Power of Love”.
Το ζευγάρι είχε σταματήσει εδώ και καιρό τις
κοινές εμφανίσεις, όπως και τις από κοινού
ενημερώσεις στα social media για την προσωπική
τους ζωή. Έτσι με δύο αναρτήσεις μέσω των
προσωπικών τους λογαριασμών,
καθένας
ξεχωριστά, έγραψαν τα παρακάτω…
Παναγιώτης Θεόφιλος: “Ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
για όλη σας την αγάπη που μας δείξατε! Αποφασίσαμε να
τελειώσουμε σαν ζευγάρι για προσωπικούς λόγους. Ξέρω ότι θα

σεβαστείτε την κοινή μας απόφαση!! Σε ευχαριστώ που μου
χάρισες τέτοιες στιγμές που μόνο εγώ ξέρω!”

Άννα Λορένη: “Αγαπημένοι μου φίλοι… Επειδή μοιράστηκα μαζί
σας στιγμές μιας σχέσης που δημιουργήθηκε μέσα σ’ ένα
reality show , νιώθω την υποχρέωση σεβόμενη την αγάπη και
την υποστήριξη σας,να σας ενημερώσω για τις αλλαγές που
υπάρχουν στη προσωπική μου ζωή. Με τον Παναγιώτη λοιπόν δεν
είμαστε ζευγάρι εδώ κ κάποιο καιρό. Οι λόγοι είναι
προσωπικοί. Τον ευχαριστώ για ό,τι ζήσαμε και του εύχομαι
ό,τι καλύτερο στη πορεία. Η αγάπη σας ήταν, είναι και θα
είναι πάντα σημαντική για μένα. Μαζί στα εύκολα κ στα
δύσκολα. Σας ευχαριστώ για όλα”.

Ποιον δουλεύει ο ΣΚΑΪ με το
“power of love” ;
Και ξαφνικά έκπληκτοι εκεί στον ΣΚΑΪ ανακάλυψαν ότι δύο
Κρητικοί παίκτες του “power of love” γνωρίζονταν απ’έξω και
μάλιστα διατηρούσαν και σχέση (και καλά μέχρι πρόσφατα και
υποτίθεται πως είχαν διακόψει) !
Άραγε μπορεί να πιστέψει κανένας ότι αυτό ήταν τυχαίο
γεγονός και ότι κανένας από τους δύο παίκτες δεν γνώριζε πως
θα συναντήσει μέσα στο παιχνίδι το…πρώην άλλο του μισό ;
Πόσο πιο πιθανό σενάριο μοιάζει να το σχεδίασε όλο αυτό η
παραγωγή και το κανάλι για να φτιάξουν ένα στημένο νέο
ειδύλλιο, παρά να είναι σατανική σύμπτωση ;
Και οι δυο τους άλλωστε έκλεισαν σχεδόν ταυτόχρονα τα παλιά
social media τους (facebook, instagram) και έφτιαξαν

καινούργια, λίγες μόνο ημέρες πριν μπουν στο παιχνίδι και
εκεί συναντήθηκαν και προσποιούνταν πως μόλις γνωρίστηκαν
και πως άρχισε να αναπτύσσεται το ειδύλλιο και η σχέση τους…
Έλα όμως που στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας και των
social media διέρρευσαν αμέσως πληροφορίες και φωτογραφίες
από τη γνωριμία των δύο νεαρών Κρητικών και, όπως ήταν
φυσικό, αυτό έφτασε και στα αυτιά των άλλων παικτών, αλλά
και ανταγωνιστικών καναλιών (όπως το Open και η εκπομπή του
Μουτσινά) !
Τότε το κανάλι και οι παραγωγοί του παιχνιδιού (Ατσούν
μίντια) έκαναν ότι διερευνούν την υπόθεση, αλλά όταν οι
υπόλοιποι παίκτες ψήφισαν τη νεαρή Κρητικιά προς αποχώρηση,
τότε ο «μετροσέξουαλ Τσίπρας», Κοπιδάκης (δηλ. ο Κρητικός
παίκτης) ανακοίνωσε πως θα φύγει μαζί της. Ως δια μαγείας
όμως μερικές ώρες αργότερα αναίρεση την απόφασή του και
αποφάσισε να μείνει ! Δεν παρενέβη άραγε κανένας προκειμένου
να αναιρέσει την απόφασή του ;
Και-ακόμα χειρότερα- μόλις χθες ο ίδιος ο Κοπιδάκης
παραδέχθηκε το ψέμα του, λέγοντας πάντως πως δεν γνώριζε
ούτε αυτός, ούτε η συμπαίκτριά του πως θα συναντηθούν μέσα
στο παιχνίδι. Καλά…Αυτό βέβαια το έκανε διότι μετά τις
αποκαλύψεις που είχαν γίνει, η παραγωγή βρέθηκε σε δύσκολη
θέση και προφανώς τον συμβούλευσαν να παραδεχθεί αυτό που
όλοι είχαν υποψιαστεί ή ήταν και σίγουροι.
Όσοι ωστόσο περίμεναν ωστόσο πως θα τον δουν και εκτός
παιχνιδιού, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού, διαψεύστηκαν καθώς ο
Κρητικός παραμένει μέσα-τουλάχιστον ως τώρα- μέχρι νεωτέρας
!
Μάλιστα χθες όταν στριμώχτηκε από την υποψιασμένη
συμπαίκτρια Ζένια και ρωτήθηκε για το τι πρόκειται να κάνει,
απάντησε πως σκοπεύει να φύγει αλλά περιμένει λίγο…Τι
περιμένει και δεν το κάνει ; Μάλλον τι θα τον νουθετήσει η
παραγωγή να κάνει, καθώς το ειδύλλιο τους φαίνεται να

κρίνεται προς το παρών απαραίτητο για την τηλεθέαση !
Αυτά συμβαίνουν λοιπόν, βάση λογικής, γιατί καλά τα νούμερα
τηλεθέασης, αλλά να μην νομίζουν οι κύριοι του ΣΚΑΪ και οι
Ατσούν μίντια ότι τρώμε και κουτόχορτο !

Η Ειρήνη Καζαριάν μιλάει για
το ροζ βίντεο
Πριν από μερικές μέρες η Ειρήνη Καζαριάν ενεπλάκη άθελά της
σε ένα πορνοβίντεο που κάποιος άγνωστος ανέβασε στο
διαδίκτυο-και με το όνομά της-το οποίο έκανε το γύρο του
Διαδικτύου, με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλος. Η ίδια
τοποθετήθηκε για πρώτη φορά λέγοντας πως δεν είναι εκείνη
στο ροζ βίντεο.
H Αρμένισα καλλονή και νικήτρια του πρόσφατου “next top
model” βρέθηκε χθες σε μια λαμπερή επίδειξη μόδας με νυφικά
στο Ζάππειο και με αυτή την ευκαιρία ρωτήθηκε επί του
θέματος και δήλωσε τα εξής.
«Το έχω πάρει πολύ ήρεμα. Ξύπνησα ένα πρωί και είδα αυτό το
δημοσίευμα. Εννοείται πώς δεν είμαι εγώ, είναι ψευδές όλο
αυτό. Πήρα τηλέφωνο τους δικηγόρους μου και έχω κινηθεί ήδη
νομικά. Πήγα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά δεν θα
κάνω μήνυση ακόμα. Έχουμε βρει το άτομο που το έχει
δημοσιεύσει. Στενοχωρήθηκα στην αρχή, διότι ένας άνθρωπος
έκανε κάτι τέτοιο σε μια κοπέλα 21 ετών. Ήθελε να με ρίξει,
αλλά δεν θα το καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα
της εκπομπής Happy Day.
Δείτε και το παρακάτω βίντεο με τις δηλώσεις…Εμείς θα
συμπληρώσουμε πάντως ότι το βίντεο έπεσε αμέσως στην

αντίληψη και της αισχρής φυλλάδας “Μακελείο” του..γνωστού
Στέφανου Χίου ο οποίος έσπευσε να γράψει πως πρόκειται για
την ίδια την Καζαριάν (κάτι για το οποίο δεν μπορεί να είναι
κανείς βέβαιος, παρά την ομοιότητα που όντως υπάρχει) και
εντελώς αυθαίρετα και συκοφαντικά πως η Καζαριάν κάνει εκεί
σεξ με μέλος της κριτικής επιτροπής προκειμένου να πάρει τη
νίκη στο next top model !!

Η Καινούργιου, οι Κορεάτες
και η τρέλα της εποχής μας !
Προ ημερών συνέβη ένα ακόμα επεισόδιο που μας δείχνει που
έχει φτάσει η τρέλα της πολιτικής ορθότητας διεθνώς και στο
οποίο εμπλέκεται άθελά της και η δική μας Κατερίνα
Καινούργιου !
Συγκεκριμένα λοιπόν σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην πρωινή
εκπομπή της Ελληνίδας παρουσιάστριας παίχτηκε ένα βίντεο που
παρουσίαζε μια λίστα με άντρες που ψηφίστηκαν (και καλά) ως
οι πιο ωραίοι του πλανήτη και το οποίο μπορείτε να δείτε
παρακάτω…
https://www.youtube.com/watch?v=rqnI1JqtUJ8
Απόλυτα λογικό για εμάς να ξενίσει την Καινούργιου και το
πάνελ της το ότι ανάμεσα σε αυτούς παρουσιάστηκαν δύο
θηλυπρεπής Κορεάτες τραγουδιστές (του συγκροτήματος BTS) που
μάλιστα ο ένας από αυτούς ήταν βαμμένος με κραγιόν και μέικαπ και με βαμμένα μαλλιά, σε σημείο που να μην τον
ξεχωρίζεις από γυναίκα ! Έτσι εύλογα αναρωτήθηκαν αν ο τύπος
είναι άντρας ή γυναίκα.

Και λέμε απόλυτα λογικό γιατί τις γυναίκες τις γοητεύει ο
καλός εννοούμενος ανδρισμός και η αρρενωπότητα στο αντίθετο
φύλο και όχι τα ανδρογύναικα και οι ερμαφρόδιτοι, οπότε
λογικό η κάθε Καινούργιου να μην τους θεωρεί γοητευτικούς
κάτι τέτοιους…

Το θέμα ωστόσο ξεκίνησε να παίρνει διαστάσεις όταν κάποιος
ρουφιάνος από την Ελλάδα ανέβασε το επίμαχο βίντεο στο
youtube μεταφρασμένο στα Αγγλικά, όπως και τους λογαριασμούς
της Καινούργιου στα social, με αποτέλεσμα να τα δουν αυτά
και στην πατρίδα του συγκροτήματος, την Κορέα και σε όλο τον
κόσμο…
Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει ένας φανατισμένος πολυεθνικός
όχλος από fans του συγκροτήματος, ΛΟΑΤΚΙ και άλλους
αλληλέγγυους που κανιβάλιζαν, έβριζαν και απειλούσαν επί
ένα τριήμερο την Καινούργιου, αλλά και το κανάλι OPEN !
Μάλιστα κάποιο fan club τους απαίτησε από το Ελληνικό κράτος
να μηνυθεί η Καινούργιου με τον αντιρατσιστικό νόμο (Αν το
έμαθε κανένας Δημητράς μπορεί να γίνει και αυτό…) !
Η Καινούργιου τελικά ζήτησε συγγνώμη για να σταματήσει το
ιδιότυπο μπούλινγκ, όμως το περιστατικό αυτό δεν είναι κάτι
μεμονωμένο που πρέπει να το πάρουμε στην πλάκα. Και αυτό το
λέμε διότι και αυτό μας δείχνει σε ποιο ακραίο επίπεδο έχει
φτάσει διεθνώς η τρέλα της πολιτικής ορθότητας !
Δηλαδή σε σημείο να φιμώνει, να απειλεί και να τραμπουκίζει

όποιον τολμάει να εκστομίσει οτιδήποτε δεν είναι αρεστό σε
μια ελίτ η οποία και θεωρεί ότι προσβάλλονται έτσι ομάδες
ανθρώπων και αυτοαναγορεύεται σε προστάτης του. Έτσι σε αυτή
τη λογική η ελευθερία λόγου και έκφραση και άποψης πάει
περίπατο και ποινικοποιείται ακόμα και το χιούμορ.
Ιδιαίτερα το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ και οι ακτιβιστές του έχουν
εξελιχθεί διεθνώς (στην Ελλάδα όχι τόσο) σε τραμπούκους που
μηνύουν, υβρίζουν, απειλούν όποιον έχει και την παραμικρή
αντίρρηση και αντίθετη άποψη με το αφήγημα τους και τις
θεωρίες τους οι οποίες συχνά είναι και ακραίες και
αντιεπιστημονικές.
Όμως όλη αυτή την political correct παράνοια που συντηρούν
οι ελίτ, τη βλέπουν και τη νιώθουν οι λαοί του δυτικού
κόσμου και γι’αυτό-μεταξύ άλλων- εκφράζουν με λάθος τρόπο
την αντίθεσή του ψηφίζοντας ακροδεξιά κόμματα τα οποία
ανεβαίνουν σε πολλές χώρες.
Επιστρέφοντας όμως στο θέμα της Καινούργιου θα πούμε ότι με
αυτό το περιστατικό βρήκαν την ευκαιρία να τη χτυπήσουν
ανέντιμα και κάποιοι εντός Ελλάδας που δεν τη συμπαθούν όπως
η απαράδεκτη Ναταλία Γερμανού και ο Φουρθιώτης επειδή
προφανέστατα εκδιώχθηκε από το Open…
Από την άλλη βεβαίως και η ίδια η Καινούργιου δεν είναι
άμοιρη ευθυνών, διότι έχει κανιβαλίσει και αυτή ανθρώπους με
το απαράδεκτο φετινό πάνελ της. Θυμίζω χαρακτηριστικά την
Ιωάννα Τούνη, την Ιωάννα Μπέλλα και τον δικηγόρο
Καρατσιώλη…Να όμως που έσπασε ο διάολος το πόδι του και τώρα
βρήκε και αυτή το μπελά της ! Έτσι δεν είναι Κατερίνα μου ;

Τα πάνω κάτω στο Power of
Love 2! Είχαν τελικά σχέση
πριν μπουν στο παιχνίδι ;
Τα πάνω κάτω στο Power of Love! Είχαν τελικά
σχέση οι Κρητικοί πριν μπουν στο παιχνίδι; – Η
απάντησή τους και η νέα όμορφη παίκτρια !

Νωρίς, νωρίς φαίνεται να βγήκαν τα μαχαίρια στο “Power of
love” 2, καθώς πολλοί
παίκτες έχουν αντιληφθεί πως οιαμφότεροι Κρητικοί-Γιάννης Κοπιδάκης και η Αργυρώ
Τσιοράνου, όχι μόνο γνωρίζονταν και πριν το παιχνίδια, αλλά
φαίνεται να έχουν ήδη και σχέση !
Ο εκρηκτικός Πόντιος μποξέρ Παύλος Παπαδόπουλος λέει έξαλλος
στον Γιάννη: «Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά σου. Όταν τα
ψέματα είναι από αρσενικό, είναι 10 φορές χειρότερα από ότι
από μια γυναίκα. Μη μου ξαναμιλήσεις». Ο Γιάννης Γεωργίου
(Ίον) του λέει σε έντονο ύφος: «Ή παριστάνεις τον ηλίθιο ή
είμαι εγώ ηλίθιος»! Από την άλλη ο Γιάννης Κοπιδάκης απαντά
στους συμπαίκτες του: «Όποιος θέλει να μου φέρει αποδείξεις
όταν μου μιλάει…»!
Η

Μαρία

Μπακοδήμου

από

την

πλευρά

της

ζητά,

ως

παρουσιάστρια, να μάθει την αλήθεια: «Θέλω να μου πεις την
αλήθεια. Τον Γιάννη τον ήξερες; Είχες σχέση έξω από το σπίτι
του Power Of Love»;
Η Αργυρώ απαντά: «Εγώ την αλήθεια θα την πω! Εδώ τώρα θα τα
ρίξω όλα στο τραπέζι! Εγώ είμαι δίκαιη κι εμένα δεν θα με
κατηγορήσει κάποιος και δεν θα του την πω.»
Δείτε το σχετικό τρέιλερ από το ριάλιτι…

Ποια είναι η «φίρμα»
«Power of love» 2 ;

του

Από τη μέχρι στιγμής έρευνά μας δεν βλέπουμε να
υπάρχουν παίκτες ή παίκτριες του-για πολλούς
αμφιλεγόμενου τηλεριάλιτι «power of love» του
οποίου παρακολουθούμε τη δεύτερη έκδοσή του-που
να είναι ήδη στο χώρο της show biz, εκτός από
μία παίκτρια !
Αυτή είναι η Σαλονικιά καλλονή Μαργαρίτα Νερτζή
ή αλλιώς «DJ Nergi». Πως ακριβώς εμπλέκεται στη
showbiz η συμπαθής παίκτρια ;
Εκτός του ότι είναι γνωστή DJ στην πόλη της, η
νεαρή Θεσσαλονικιά δεν εμφανίζεται πρώτη φορά
στον φακό καθώς έχει λίγα δικά της τραγούδια,
συμμετοχές σε βίντεο κλιπ αλλά και συνεργασίες
με μουσικούς και ραδιοφωνικούς παραγωγούς της
Θεσσαλονίκης.

Ένας από αυτούς είναι μάλιστα και ο
παρουσιαστής της «Ράδιο Αρβύλας» και γνωστός
μουσικός
παραγωγός
της
πόλης
Στάθης
Παναγιωτόπουλος, με τον οποίο η Nergie έχει
συνεργαστεί στο παρελθόν (φωτό παραπάνω) !
Παρακάτω μπορείτε να τη δείτε σε βίντεο-κλιπ σε
δύο τραγούδια της, αλλά και σε μερικές
φωτογραφίες.

Power of love: Αυτοί είναι οι
νέοι παίκτες (video)
Λίγες ημέρες έμειναν από την πρεμιέρα του
καθόλα επιτυχημένου Power of love, στη δεύτερή
του έκδοση, το οποίο ετοιμάζεται να μας βάλει
στο σπίτι της αγάπης το βράδυ της Πρωτοχρονιάς
!
Το Τουρκικής προέλευσης ριάλιτι αγάπης
κυκλοφόρησε μάλιστα και ένα τρέιλερ το πρώτο
τρέιλερ και μας δίνει μία γεύση από τους νέους
παίκτες και παίκτριες που μπαίνουν στο σπίτι
και ψάχνουν τον έρωτα (υποτίθεται…).

Επτά κορίτσια και επτά αγόρια βρέθηκαν λοιπόν
στο ίδιο σαλόνι και ήδη οι πρώτες γνωριμίες
έχουν ξεκινήσει. Δείτε το βιντεάκι στο σύνδεσμο
παρακάτω…

https://www.instagram.com/p/Br79vP1IDql/

Η βιομηχανία της βίζιτας στην
Ελλάδα και οι επώνυμες του
επαγγέλματος !
Συνήθως η Ελληνική αστυνομία, όταν αποφασίζει να ασχοληθεί
με την πορνεία, κυνηγάει τους traffickers και τους μαφιόζους
μαστροπούς και πολύ λιγότερο της απλές ιερόδουλες και
βίζιτες που απασχολούνται στη βιομηχανία του σεξ.
Να όμως που έκατσε μια στραβή και προχθές συνελήφθη για
πορνεία το γνωστό μοντέλο Ν.Π. εκ Θεσσαλονίκης (επάνω
φωτογραφία) που μάλιστα έχει κάνει και ένα πέρασμα από
πρόσφατο ριάλιτι αγάπης…Το όνομά της δεν θα το πούμε παρότι
το γνωρίζουμε γιατί δεν είμαστε δημοσιογραφικοί κανίβαλοι,
όπως κάποιες εφημερίδες που έβγαλαν και φωτογραφίες της, για
να την διαπομπεύσουμε !
Το γιατί και πως
αποφασίζει μια επώνυμη ή ημιεπώνυμη
μοντέλα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, τραγουδίστρια ή οτιδήποτε
άλλο να εκδίδεται σε ακριβές βίζιτες ή μεσαίες είναι μια
μεγάλη ιστορία. Κυνήγι εύκολου πλουτισμού, είσοδος στον
«καλό κόσμο» της showbiz, συμπληρωματικό «χαρτζιλίκι» ή και
απλή ανάγκη αξιοπρεπούς επιβίωσης όταν υπάρχουν ελάχιστες
δουλειές και χρήματα.

Μη κοινωνικά αποδεκτό «χόμπι» η πορνεία κάθε είδους, αλλά
καραμπινάτο κοινωνικό φαινόμενο σε κάθε εποχή και κάθε
κοινωνία, κάτι σαν νομοτέλεια. Οπότε και οποιαδήποτε
προσπάθεια εξαφάνισής της είναι εξ’ορισμού μάταιη και κυνήγι
μαγισσών, σαν να προσπαθείς να σταματήσεις τη βροχή !
Για τον λόγο αυτό πρέπει να σταματήσουν επιτέλους-και στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό- αυτές οι ηλίθιες συλλήψεις και
διαπομπεύσεις απλών ιερόδουλων και call-girls που δεν κάνουν
κακό σε κανέναν με τις πράξεις, παρά μόνο πιθανότατα στον
εαυτό τους, και η αστυνομία να επικεντρώνεται όπου υπάρχουν
υποψίες εξαναγκασμού (trafficking) ή συσχέτιση με το
έγκλημα.
Θα μου πείτε τώρα πως υπάρχει και νόμιμη πορνεία στην Ελλάδα
,αν και υπό αυστηρούς περιορισμού;. Ναι αλλά μόνο για
νόμιμους οίκους ανοχής και ενώ τα call-girls και τα ανάλογα
γραφεία παραμένουν τυπικά και ενίοτε ουσιαστικά παράνομα.
Για ποιον λόγο λοιπόν το κράτος δεν νομιμοποιεί και αυτό το
είδος πορνείας, το στέλνει στην παρανομία και χάνει και
φόρους ; Εξάλλου δεν είναι καμία κοπέλα του χώρου
υποχρεωμένη να μπει σε έναν οίκο ανοχής και να έχει 20 με 30
πελάτες την ημέρα και μάλιστα συχνά αμφιλεγόμενους ή και
εξαθλιωμένους. Βλέπετε οι βίζιτες είναι ένα πιο light και
κυριλέ είδος για αυτές τις κοπέλες ,σε αντίθεση με τα
μπορντέλα…

Στο κάτω, κάτω η ελευθερία του ανθρώπου σταματάει εκεί που
παραβιάζεται η ελευθερία των άλλων και οι ιερόδουλες δεν
κάνουν κάτι τέτοιο, αφού δεν βλάπτουν και δεν ξεγελούν
κανέναν. Το μη κοινωνικά αποδεκτό δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι πρέπει να είναι και παράνομο.
Επιπλέον ποιος ορίζει τι είναι ηθικό και τι ανήθικο στην
προσωπική μας ζωή, εφόσον αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό
υποκειμενικό, και όταν δεν βλάπτεις ή δεν ξεγελάς
συνανθρώπους σου ; Κάτι που μπορούμε εμείς να θεωρούμε ηθικό
μπορεί για την αντίληψη και την κοσμοθεωρία κάποιων άλλων
να είναι ανήθικο όπως και το αντίστροφο. Εξάλλου είναι
γνωστό πως το ηθικό και το ανήθικο στα ήθη διαφέρει και από
τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή.
Ας έρθουμε όμως στο ζουμί της υπόθεσης, λέγοντας ότι η Ν.Π
που συνελήφθη (και είναι ομολογουμένως μια εντυπωσιακή
γυναίκα) είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου της Ελληνικής
βιζιτοβιομηχανίας !
Μέσα στην οικονομική κρίσης τα πρακτορεία call-girls και
escorting ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια (με ένα ψάξιμιο στο
ίντερνετ μπορεί να τα βρει ο καθένας) και οι Ελληνίδες και
ξένες εκδιδόμενες πολλαπλασιάζονται με σταθερό ρυθμό !
Ανώνυμες και επώνυμες βίζιτες αναζητούν το χρηματικό κέρδος
μέσω του σεξ και προφανώς μερικές από αυτές και τη
σεξουαλική ικανοποίηση μέσω του αφροδισιακού αισθήματος της
«αμαρτίας» και ειδικότερα του «αμαρτωλού» αισθήματος της
«κοινής» γυναίκας !
Εξάλλου η μεγάλη ανάπτυξη αυτού του σεξουαλικού «σπορ» σε
έναν τόπο απαιτεί και στοιχειώδη σεξουαλική απελευθέρωση και
χαλάρωση των όποιων αυστηρών ηθών. Είναι λοιπόν συχνό
φαινόμενο η κοινωνική αντίδραση σε μια άσχημη κοινωνική
κατάσταση (εν προκειμένω οικονομική κρίση) ή σε ένα
αυταρχικό καθεστώς μέσω του σεξ και της σεξουαλικής
απελευθέρωσης, οπότε και έτσι ευνοήθηκε περαιτέρω και η

ανάπτυξη της βίζιτας στην Ελλα΄δα !
Κυριολεκτικά λοιπόν με ένα καλό ψάξιμο στο ίντερνετ-όπως
κάναμε εμείς- μπορεί κανείς να διαπιστώσει τις διαστάσεις
που έχει πάρει η βίζιτα στην Ελλάδα και να ανακαλύψεις ακόμα
και ονόματα ! Ας δούμε μερικά..
Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι απασχολούνται-μεταξύ άλλων- σε αυτόν
τον χώρο οι πρώην εστεμμένες Playmates Ε.ΚΥ. και Ν.ΘΑ. και
άλλη μια αγνώστων στοιχείων, το πρώην μοντέλο Α.ΑΝ. που
παλιότερα είχε μπλέξει και σε υπόθεση ναρκωτικών και μερικά
ακόμα μοντέλα.
Βρίσκουμε ακόμα την ελάχιστα επώνυμη τραγουδίστρια Α.ΤΕ., το
μοντέλο χορεύτρια Α.ΓΙ. και ακόμα δύο παρουσιάστριες, τρεις
αθλήτριες (δύο πρώην μια ενεργή) !, μια D.J. και φυσικά
αρκετές πορνοστάρ της sirina, όπως η Ρόζα Λολίτα και η Μ.ΑΛ.
Τέλος πριν λίγα χρόνια είχε…διαπρέψει στο χώρο και το
εκκεντρικό μοντέλο Π.ΚΩ., όπως και το πολύ γνωστό μοντέλο
και τραγουδίστρια Ο.ΦΑ. και πολύ παλιότερα (90’s) η πολύ
γνωστή παρουσιάστρια Π.ΧΑ. που πλέον έχει αποσυρθεί από την
τηλεόραση…
Πληροφοριακά το μεγαλύτερο κεφάλι στην σωματεμπορία της
βίζιτας θεωρείται ο εκκεντρικός ομοφυλόφιλος Σ.ΡΕ., ενώ
υπάρχουν και άλλοι μανατζαραίοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και
κάποιοι ακόμα τοπικοί και ελευθέρας βοσκής.
Αυξάνεστε και πληθύνετε είχε πει ο Χριστός, αλλά δεν νομίζω
να συμπεριλάμβανε και τις βίζιτες στη γνωστή ρήση του !!

Βρείτε μας και στο youtube !
Εδώ και λίγες ημέρες εγκαινιάζουμε μια νέα ενότητα που είναι
ένα κανάλι των “αιρετικών” στο youtube “ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ TV” που
μπορείτε
να
βρείτε
εδώ: https://www.youtube.com/channel/UCR07-FhhvZX1JDBB90TV_
GA?view_as=subscriber
Σε αυτήν την ενότητα, που θα εξυπηρετήσει μια πιο άμεση
επαφή μας με τον κόσμο, θα μπορείτε να βλέπετε την άποψη των
“αιρετικών” για μια σειρά από θέματα που απασχολούν την
επικαιρότητα, είτε σοβαρά, είτε πιο ελαφριά , με
αντισυμβατικότητα και συχνά με χιούμορ, και χωρίς να μασάμε
τα λόγια μας. Θα υπάρχουν επίσης και αλλά βιντεάκια από άλλα
θέματα τα οποία εμπεριέχει το site μας ,όπως λαογραφικά και
αθλητικά)
Την επικοινωνία αυτή αναθέσαμε σε αρμόδιο συντάκτη του site
μας που θα εμφανίζεται στα video και εσείς βεβαίως θα
μπορείτε να σχολιάζετε ελεύθερα, είτε θετικά είτε αρνητικά
(πάντα στα όρια της ευπρέπειας φυσικά) να μας βάζετε τα like
ή τα dislike σας.
Από τη συντακτική ομάδα των “αιρετικών” σας ευχαριστούμε !

