Eurovision: Η Κύπρος εκφράζει
ανεκτικότητα,
η
Ελλάδα
σοβινισμό !
Η Eurovision 2018, που ξεκινά αύριο με τα προκριματικά, έχει
πάψει εδώ και μερικά χρόνια να θέλγει το Ελληνικό κοινό και
ιδιαίτερα από την εποχή που την ΕΡΤ ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις
επιλογές που κάνει. Φέτος όμως θα έλεγα όμως ότι ο
διαγωνισμός παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον, όχι τόσο από
μουσικής πλευράς, αλλά από κοινωνικής ή και πολιτικής !
Τι εννοώ ; η πολύ γνωστή μας Ελληνοαλβανίδα τραγουδίστρια
Ελένη Φουρέιρα (Εντέλα Φουρεράι) δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα
όπου κάνει καριέρα, αλλά την Κύπρο και μάλιστα η Ελλάδα
(ΕΡΤ), απ’ότι ακούγεται, της έχει κόψει αρκετές χρονιές το
δρόμο για τη Eurovision όπου ήθελε από πιο παλιά να
συμμετάσχει (το ίδιο και φέτος). Πολύ πιθανό δηλαδή αυτός ο
αποκλεισμός να έχει να κάνει με διάκριση λόγω της καταγωγής
της !
Αλλά από την άλλη η Κύπρος αποδέχθηκε ευχαρίστως τη
συμμετοχή της Φουρέιρα και μάλιστα με απευθείας ανάθεση,
αλλά τα άσχημα και ανησυχητικά για την εικόνα της χώρας μας
είναι άλλα…
Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει τελικά η Γιάννα Τερζή (κόρη
Πασχάλη Τερζή) αλλά αυτό προέκυψε με τρόπο από ύποπτο
σκανδαλώδη, διότι ουσιαστικά οι άλλες τρεις συμμετοχές
προκριματικών ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση
χάρη της Τερζή και του αμφιλεγόμενου τραγουδιού της !
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Γιατί συνέβη αυτό
τραγούδι ; Βάσει
εμβατήριο ή εθνικό
που παρουσιάζεται
τρόπο, να τονώσει
κατανάλωση !

και τι ακριβώς πρεσβεύει το Ελληνικό
κυρίως στοίχων, μοιάζει με κάτι σαν
ύμνο χώρας (και μόνο σε Ελληνική γλώσσα)
ως ethnic και προσπαθεί, κατά κάποιον
το φρόνημα των Ελλήνων για εσωτερική

Άποψή μας είναι λοιπόν ότι η Ελλάδα της οικονομικής και
πνευματικής κρίσης-που έχει κάνει μια φανερή στροφή στο
εθνικισμό, στο σοβινισμό και στην πατριδολαγνεία- είναι εδώ
και μάλιστα εξάγει τον εξτρεμισμό της ακόμα και μέσω
Eurovision ! Και μάλιστα δεν μπορούμε να πιστέψουμε κάτι
διαφορετικό απ’το ότι αυτή ήταν μια κεντρική πολιτική
επιλογή, γι’αυτό και έγινε με τόσο σκανδαλώδη τρόπο από την
ΕΡΤ !
Μπορεί βέβαια κάποιος να έχει και αντίθετη άποψη (ίσως οι
περισσότεροι Έλληνες) και να μας πει πως πρόκειται για απλό
πατριωτισμό και αυτοπροβολή και πως δεν βρίσκει τίποτε κακό
σε αυτό. Κατά πρώτον, αν δούμε τους στοίχους, δεν πρόκειται
δεν πρόκειται για απλό πατριωτισμό, αλλά για σοβινιστικά
μηνύματα…
Πχ. το «για’σένα θα πέθαινα και τη ζωή μου θα στην έδινα»
δείχνει χώρα «στρατόκαβλων» έτοιμων να πάνε σε πόλεμο και
προφανώς είναι κάτι που δεν έχει θέση σε έναν τέτοιο

διαγωνισμό ! Το «γιατί θέλεις να μ’αλλάξεις και το μπλε μου
να ξεβάψεις» μας παραπέμπει περισσότερο σε δεξιο-αριστερές
θεωρίες κατά της παγκοσμιοποίησης που υποτίθεται πως θέλει,
μέσω κάποιων σκοτεινών κέντρων, να αλλοιώσει τον πολιτισμό
μας (θυμηθείτε και την υποτιθέμενη δήλωση Κίσινγκερ που δεν
έγινε ποτέ) !
Το «τέλος και αρχή όλα είσαι εσύ» μου ταιριάζει περισσότερο
με το φασιστικό-ναζιστικό «η πατρίδα πάνω απ’όλα» ! Τέλος το
«αν μιλήσεις στα βουνά μου, θα σε ακούσει η μοναξιά μου» που
μοιάζει περισσότερο με ένα εθνικό μας κόμπλεξ πως «εμείς η
Ελλαδίτσα είμαστε μια ζωή μόνοι κατατρεγμένοι και χωρίς
συμμάχους»…
Θα μου πεις τώρα-και ίσως εύλογα- τόσο ακριβή ανάλυση για
ένα τραγούδι Eurovision ; Και όμως τόση ανάλυση, διότι το
αντιδημοκρατικής φύσης πολιτικό καθεστώς της Ελλάδας (και
ειδικά αυτή η φαιοκόκκινη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.) δεν
αφήνει το παραμικρό στην τύχη που να μην εκμεταλλευτεί και
ειδικά ότι έχει να κάνει με τη διεθνή εικόνα της χώρας. Τώρα
πως στο μυαλό τους θα ωφεληθούμε από μια τέτοια συμμετοχή
είναι “άλλου παπά ευαγγέλιο”…
Αλλά ακόμα και αν όλα αυτά είναι υπερβολικά και έχουμε εμείς
το άδικο, τι νόημα έχει να στείλουμε εκεί ένα τραγούδι
τελείως εκτός πνεύματος Eurovision όπου εξυμνούμε, κατά
κάποιον τρόπο τη χώρα μας, και τονώνουμε τον πατριωτισμό και
το εθνικό μας φρόνημα ; Ποιον άραγε ενδιαφέρει στην Ευρώπη
να ακούσει ένα τέτοιο κομμάτι ;
Το χειρότερο όλων είναι όμως άλλο. Η Ελένη Φουρέιρα έβγαλε
και ποστάρισε μια φωτογραφία όπου ήταν μαζί με τον εκπρόσωπο
της Αλβανίας όπου και σχημάτισαν μαζί το γνωστό Αλβανικό
σήμα με τον αετό. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν αμέσως κύκλοι της
άκρας δεξιάς-και όχι μόνο- που ξεσήκωσαν το θέμα, με
αποτέλεσμα να ακολουθήσει κάτι σαν ρατσιστικό μπούλινγκ κατά
της Φουρέιρα και το θέμα να παίξει ακόμα και στις ειδήσεις
(δες ΑΝΤ1 με Χατζηνικολάου) !

Οι περισσότεροι μάλιστα-για να στηρίξουν με επιχείρημα τη
μισαλλοδοξία τους- παπαγάλιζαν το γνωστό ψέμα πως αετός
συμβολίζει Αλβανικό αλυτρωτισμό και τη μεγάλη Αλβανία. Στην
πραγματικότητα λοιπόν ο αετός δεν είναι τίποτα παραπάνω από
τη σημαία και το εθνικό σύμβολο της Αλβανίας.
Και ποιο το κακό δηλαδή η Φουρέιρα και η κάθε
αγαπάει, μαζί με την Ελλάδα, και την Αλβανία ;
δεν απαιτούμε από τους Έλληνες του εξωτερικού να
την Ελλάδα και μήπως δεν χλευάζουμε όσους την
δεν την αγαπούν ;

Φουρέιρα να
Μήπως εμείς
αγαπάνε και
ξεχνούν και

Ευτυχώς δηλαδή που το ΡΙΚ, αλλά και οι περισσότεροι Κύπριοι
(πλην κάποιων ακροδεξιών) στήριξαν την τραγουδίστρια και τη
συμμετοχή τους, διότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν άσχημες
καταστάσεις που θα ντρόπιαζαν διεθνώς και την Ελλάδα και την
Κύπρο…
Εμείς λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, στηρίζουμε την
Κυπριακή συμμετοχή (που έχει κατακόρυφη άνοδο στα στοιχήματα
και είναι τέταρτη) που δείχνει σε αυτό μεγαλύτερη
ανεκτικότητα και μετριοπάθεια και αποποιούμεθα την Ελληνική,
όχι από εμπάθεια προς κανέναν, αλλά για τα άσχημα και τα
ύποπτα που κουβαλάει επάνω της !

