Αρκετά με τη δικτατορία των
ιδιαιτεροτήτων
και
των
ακροτήτων στα ΜΜΕ !
Δεν ξέρω αν έπεσε το μάτι σας ή το αυτί σας στην υπόθεση
μιας νεαρής πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας ονόματι Αφροδίτη
Λατινοπούλου και κάποιων δηλώσεων της, αλλά έχει ενδιαφέρον
να το σχολιάσουμε…
Από τη μία αν ρίξουμε μια ματιά στο προφίλ της θα δούμε ότι
δεν εκφράζει κάτι σημαντικό ως πολιτικός, παρά υπερδεξιές
και ενίοτε εθνικιστικές απόψεις. Δηλώνει βέβαια φιλοδυτική
και κατά των δικτατοριών, αλλά κατονομάζει μόνο Τουρκία και
Λευκορωσία, αλλά καθόλου τη Ρωσία. Αλλοίμονο, μη θυμώσουν
και ο Μητσοτάκης με τον Δένδια…
Από την άλλη ανέβασε λοιπόν προ ημερών ένα βίντεο, με αφορμή
μια ανάρτηση της κόρης της Καμάλα Χάρις στις ΗΠΑ όπου είναι
με αξύριστη μασχάλη και κατακρίνει αυτά τα ακραία
εμφανισιακά πρότυπα που προωθεί η πολιτική ορθότητα στο
δυτικό κόσμο.
Το πως δηλαδή αυτά τα πρότυπα των ιδιαιτεροτήτων
(παχύσαρκες, αξύριστες, θηλυπρεπείς άντρες κλπ.)
προβάλλονται ως life style και πρότυπο προς μίμηση και ακόμα
το πως η πολιτική ορθότητα προωθεί τα επικίνδυνα unisex ή
και ουδέτερου φύλου πρότυπα.
Εξέφρασε δηλαδή περίπου την κοινή λογική και αμέσως ξεκίνησε
ένας χαμός από αντιδράσεις στα ΜΜΕ και social media-κυρίως
βέβαια από Συριζαίους, λόγω της πολιτικής προέλευσης της
κυρίας Λατινοπούλου.

Στο παιχνίδι μπήκαν και κάτι θλιβερές πολιτικά ορθές
επώνυμες όπως Φαίη Σκορδά (που μάλιστα κάλεσε
τη
Λατινοπούλου στο πρωινό και τις επιτέθηκε αλαζονικά χωρίς να
την αφήνει να διατυπώσει καλά, καλά τις θέσεις της) Ελεονώρα
Μελέτη, Ελένη Φουρέιρα (γνωστή για τις αγαστές σχέσεις της
με το gay λόμπι που πάει να της στήσει και διεθνή καριέρα),
Μαίρη Συνατσάκη (μια από τα ίδια με το gay λόμπι) και ΆνναΜαρία Βέλλη, Έλλη Τρίγγου (γνωστή
αλληλέγγυα στον…Ζακ
Κωστόπουλο) κα.
Το θέμα μάλιστα έφτασε και στη Βουλή και στην επιτροπή
ισότητας (και πάλι με παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ) και στην
επιτροπή ισότητας φύλων με τη Νέα Δημοκρατία να μη στηρίζει
ούτε στοιχειωδώς την πολιτευτή της !
Ομολογώ με εξέπληξε ή με φόβισε και εμένα το μέγεθος των
αντιδράσεων, καθώς δείχνει πως η επικίνδυνη πολιτική
ορθότητα Αμερικάνικου τύπου έρχεται και στην Ελλάδα, έστω
και αν υπήρχε από πίσω και το πολιτικό κίνητρο, με τους
Συριζαίους και τα troll τους να πρωτοστατούν στις
αντιδράσεις, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που χρίζει πολλές
αράδες ανάλυσης…
Έχουμε ωστόσο να πούμε το εξής: Αρκετά με τη δικτατορία των
ιδιαιτεροτήτων και των αντικοινωνικών προτύπων στα ΜΜΕ και
ειδικά στην τηλεόραση ! Ούτε λίγο ούτε πολύ αποθεώνουν
οτιδήποτε ακραίο, προβληματικό και αντικοινωνικό πρότυπο και
βγάζουν λάθος όποιον τολμήσει να μιλήσει με βάση την κοινή
λογική !

Ας πάρουν χαμπάρι λοιπόν όλοι αυτοί ότι έχουν πάρει διαζύγιο
με την κοινή λογική και τον απλό κόσμο ο οποίος μπορεί και
να τους γυρίσει την πλάτη γιατί η Ελλάδα είμαι μια άλλη
κουλτούρα (με τα πολλά κακά και τα καλά της) που διαφέρει
πολύ ΗΠΑ, Καναδά, Σουηδία κλπ., όπου η ακραία πολιτική
ορθότητα μπορεί να επικρατήσει πιο εύκολα.
Και όσο για αυτές τις κυρίες διάσημες αλληλέγγυες που ψωφάνε
για ξεκατίνιασμα, τις προκαλούμε από εδώ και πέρα να
βγαίνουν στην tv ή στο πλατό της εκπομπής τους με 100 κιλά,
αξύριστες, άλουστες και άβαφτες και να δούμε τι καριέρα θα
κάνουν !
Αν δεν το κάνουν, καλύτερα να βουλώσουν το στόμα τους γιατί
δεν δικαιούνται να μιλούν (έχοντας κάνει μάλιστα και πέντε,
έξι πλαστικές η καθεμία)…
Όσο δε για την όψιμη φεμινιστριούλα κυρία Σκορδά, τι να πει
κανείς ; Μια αμόρφωτη είναι, που δεν ήξερε ούτε το Αιγαίο
πέλαγος, καβάλησε το καλάμι και έγινε τηλεδικαστής και
τιμητής των πάντων
Και αυτό βέβαια με τη συμπαράσταση του πρώην συζύγου της
Γιώργου Λιάγκα που κάποτε έκανε αναπαράσταση και χαβαλέ με
το πως ένας ανώμαλος θώπευε φοιτήτριες !

