Ποιος είναι ο γνησιότερος
εκφραστής του ΣΥΡΙΖΑ !
Ας πούμε και κάποια πράγματα μεταξύ σοβαρού και
αστείου να ελαφρύνουμε κάπως και το κλίμα των
«μαύρων σύννεφων» που έχει μαζευτεί πάνω από
τον Ελληνικό ουρανό…
To Τζέισον-Αντιγόνη το γνωρίζετε ; Αρκετοί
φαντάζομαι πως ναι ! Είναι κάποιος που δηλώνει
ουδέτερου φύλου ή άφυλλος !! (γι’αυτό
αυτοαποκαλείται με ουδέτερο άρθρο…) και
κυκλοφορεί με φουστάνια, ντεκολτέ, φορέματα κλπ
!
Συχνά μάλιστα μιλάει και σε Μ.Μ.Ε. που
φιλοξενούν με…δέος
τα λεγόμενά του…
Η παραπάνω φωτογραφία είναι-και δεν κάνουμε
καθόλου πλάκα-από τα θεωρεία της Βουλής κατά τη
χθεσινή συζήτηση για το νομοσχέδιο για την
αναδοχή και την τεκνοθεσία (και από ομόφυλα
ζευγάρια) ! Ναι λοιπόν, η Ελληνική βουλή λοιπόν
είχε την υψίστη τιμή να φιλοξενήσει αυτήν την
προσωπικότητα που έβγαλε ο τόπος μας ! Θα έλεγα
μάλιστα πως έπρεπε να του δώσουν και το λόγο
για να ακούσουμε Τζέισον-Αντιγόνη και το λόγο
του στο έδρανο. Και φυσικά μην παραλείψουμε να
του δώσουμε και αυτού να υιοθετήσει ένα παιδί
για να μη μας λένε ομοφοβικούς καθυστερημένους
!
Βεβαίως υπάρχει και το σοβαρό της υπόθεσης που
είναι κατά πρώτον, το πως διάολο πήρε άδεια να
μπει στη βουλή αυτό το άτομο με μια τόσο
απρεπή-αντικοινωνική εμφάνιση ; Θα μου πείτε
τώρα δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης στην Ελλάδα
; Ναι αλλά στο σπίτι σου, άντε και στο δρόμο

και όχι μέσα στη Βουλή όπου πρέπει να τηρούνται
κανόνες ευπρέπειας…
Αλλά πέρα από αυτό, προσωπικότητες αδικημένες
από τη φύση σαν το Τζέισον-Αντιγόνη- και
πιθανόν άλλοι κλώνοι του και διάφοροι
αλληλέγγυοι- θα έλεγα ότι είναι από τους πιο
γνήσιους εκφραστές της κυβέρνηση της πρώτη φορά
αριστερά ! Αλλά τι κοινά στοιχεία έχουν άραγε
και πως εκφράζεται αυτή η ταύτιση ;
Όπως
το
Τζέισον-Αντιγόνη
πάσχει
στην
πραγματικότητα από διαταραχή φύλλου, (και
πιθανών διαταραχή προσωπικότητας) έτσι περίπου
και τα ακροαριστερά κόμματα είναι νεφελώδη
δημιουργήματα με ασαφή πολιτική ταυτότητα,
ανερμάτιστοι και αναποφάσιστοι για το τι
πραγματικά θέλουν να κάνουν όταν παίρνουν την
εξουσία !
Ανέφικτα και ανορθολογικά
ιδεολογήματα που πάντα καταλήγουν στο αντίθετο
από αυτό το ιδεατό που πρεσβεύουν…γνωστό και
χιλιοπαιγμένο το έργο…
Θα έλεγα μάλιστα ότι όλοι αυτοί οι απανταχού
αριστεροί ηγέτες αξίζουν και μιας ψυχανάλυσης
για το τι πραγματικά πιστεύουν μέσα τους, γιατί
καταφεύγουν τόσο εύκολα στο ψέμα και στον
αυταρχισμό και για το πως οι υπερ-ρομαντικές
ιδέες της νιότης τους καταλήγουν στο να
παράγουν Τσίπρες !
Επιπλέον όπως ακριβώς το Τζέισον-Αντιγόνη
προσπαθεί να ιδεολογικοποιήσει το πρόβλημά του
και να πείσει τον εαυτό του και τους άλλους ότι
είναι νορμάλ (και ότι και καλά το πρόβλημα το
έχουν οι άλλοι που δεν τον δέχονται ως νορμάλ),
έτσι και οι αριστεροί είναι ικανοί με την
προπαγάνδα τους να σε πείσουν για τα πάντα και

να ιδεολογικοποιήσουν και τις χειρότερες
αθλιότητες που διαπράττουν, βγάζοντας τες
σωστές και τους υπόλοιπους λάθος ! Άλλά είναι
λογικό αφού τόσα χρόνια θητεία στην KGB είναι
μανούλα στο να κάνουν προπαγανδιστικά το άσπρο
μαύρο…
Να το πάμε και παρακάτω ; O ίδιος ο Τσίπρας
έχει μια προφανή σύγχυση πολιτικής ταυτότητας,
ξεκινώντας ως παιδί ευκατάστατου χουντοεργολάβου που κατέληξε σε καταλήψεις και τελικά
στο…ένδοξο ΚΚΕ ! Αφού έφτασε- όπως έφτασε- να
γίνει πρωθυπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβερνά με
ακροδεξιούς σοβινιστές (ΑΝ.ΕΛ.) και όχι μόνο
αυτό, αλλά κρατάει ακόμα εντός νόμου και την
εγκληματική
Χρυσή Αυγή και ουσιαστικά η
κυβέρνησή του ήταν αυτή που έβγαλε από τη
φυλακή τους ηγέτες της (ακόμα και τον ίδιο το
δολοφόνο Ρουπακιά) ! Αλλά είπαμε τα πάντα για
την…ιδέα μας και την εξουσία, δεδομένου ότι η
πολιτική για τους κομμουνιστές είναι «παιχνίδι
μηδενικού αθροίσματος» (κατά Στάλιν), δηλαδή
χωρίς αναστολές !
Κατά τ’άλλα σήμερα πέρασαν έναν απαράδεκτο νόμο
για αναδοχή παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια
και βρήκαν μάλιστα στήριξη και από τους ΑΝ.ΕΛ.
(πλην λίγων εξαιρέσεων), αλλά και κάποιων
Ταλιμπάν της πολιτικής ορθότητας από άλλα
κόμματα όπως ο Βενιζέλος και η Μπακογιάννη,
αλλά και σεσημασμένους φιλοσυριζαίους όπως η
Γεννηματά και ο Θεοδωράκης !
Και το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο κυρίως για
τρεις λόγους. Κατά πρώτον διότι στοιχειώδη
ψυχολογία να ξέρεις, για να μεγαλώσει ένα
νορμάλ ένα μικρό παιδάκι χρειάζεται οπωσδήποτε
μητέρα. Όσο περισσότερο την έχει κοντά του,

τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες του να βγει
ισορροπημένο ψυχικά. Αντίθετα όσο περισσότερο
του λείπει τόσο πιθανότερο είναι να παρουσιάσει
κάποια στιγμή ψυχολογικά προβλήματα ή
αποκλίνουσες συμπεριφορές.
Μπορεί λοιπόν κανείς να μας πείσει πως είναι
δυνατόν να μεγαλώσουν δύο άντρες μόνοι τους πχ.
ένα μωρό και αυτό να βγει ισορροπημένο (αν
υποθέσουμε ότι με δύο γυναίκες είναι κάπως πιο
νορμάλ) ; Άραγε ποια η επιστημονική κατάρτιση ή
ενημέρωση όσων βουλευτών ψήφισαν κάτι τόσο
αμφιλεγόμενο ; Ψιλά γράμματα θα μου πείτε τώρα…
Δεύτερον, οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις πρέπει
να γίνονται όταν είναι σχετικά έτοιμη η
κοινωνία
να
τις
δεχθεί,
διαφορετικά
προκαλούνται αντιδράσεις και συσπειρώνεται
κόσμος και στο αντίθετο άκρο. Εν προκειμένω τη
δεδομένη στιγμή η ομοφοβική Ελλάδα προφανώς δεν
είναι έτοιμη να δεχθεί κάτι τέτοιο και μπορεί
είτε να συσπειρωθεί, ως αντίδραση, κόσμος στον
κοινωνικό σκοταδισμό και την άκρα δεξιά, είτε
φυσικά να γίνουν μικρά παιδιά πειραματόζωα και
δακτυλοδεικτούμενα.
Τρίτον στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται καν μια
σειρά προτεραιότητας υπέρ των ετερόφυλων
ζευγαριών στην αναδοχή. Με λίγα λόγια μπαίνει
στο ίδιο τσουβάλι το φυσιολογικό οικογενειακό
περιβάλλον που χρειάζεται ένα παιδί (πατέρας
και μάνα) με το ομοφυλοφιλικά ζευγάρι. Το λέμε
αυτό διότι την ίδια στιγμή που η Ελληνική
γραφειοκρατία εμποδίζει μια πλειάδα από
ετερόφυλα ζευγάρια να πάρουν παιδιά, η
κυβέρνηση θεωρεί καλό να αρχίσει να δίνει σε
ομοφυλόφιλους…

Που μπορεί να καταλήξει αυτό; Στο να γίνει ότι
γίνεται ήδη και σε άλλες δυτικές χώρες, δηλαδή
είτε να δίνονται πιο εύκολα παιδιά στα ομόφυλα
ζευγάρια για να μην χαρακτηριστούν οι αρμόδιοι
ως ομοφοβικοί που κάνουν διακρίσεις, είτε οι
ομοφυλόφιλοι που απορρίπτονται για γονείς να
μηνύουν μαζικά τους αρμόδιους ! Αυτά θέλουμε
μήπως και εδώ ;;
Τη δεδομένη στιγμή οι ομοφυλόφιλοι θα έπρεπε
κατά τη γνώμη μας να περιοριστούν στο δίκαιο
σύμφωνο σύμφωνο συμβίωσης που πέτυχαν ή και να
διεκδικήσουν και τον γάμο και όχι να πάρουν και
αναδοχή ή τεκνοθεσία.
Τι θα μπορούσε να γίνει (αλλά και αυτό σε
μερικά χρόνια από τώρα) ; Να μπορούν να
παίρνουν παιδιά μόνο ζευγάρια ομοφυλόφιλων
γυναικών (και όχι αντρών και το εξηγούμε το
γιατί), αλλά να προηγούνται πάντα στην
αξιολόγηση τα ετερόφυλα ζευγάρια, όπως ακριβώς
προηγείται σε αυτό μια πλήρης οικογένεια έναντι
μιας μονογονεϊκής οικογένειας.
Τώρα για τη φασίζουσα συμπεριφορά Τσίπρα που
έσπευσε να χαρακτηρίσει σκοταδιστές και
ακροδεξιούς τους διαφωνούντες σε ‘ενα τόσο
ευαίσθητο ζήτημα (αλλά μόνο της ΝΔ. και δεν
έβγαλε κουβέντα για ΑΝ.ΕΛ. και άλλους…), τι να
πει κανείς ; Μήπως δεν τον ξέρουμε ;
Δυστυχώς όμως δεν είναι ο μόνος, αφού και
πολλοί άλλοι υποστηρικτές του νόμου (και
φιλελεύθεροι και άλλοι) και γενικά του gay
κινήματος, φέρονται αλαζονικά, αφοριστικά και
χωρίς κουλτούρα διαλόγου προς όλους τους
διαφωνούντες. Βλέπετε καμιά φορά στο όνομα της
προόδου, της δημοκρατίας και της πολιτικής

ορθότητας, συμβαίνει να συναντούμε
αυταρχικές συμπεριφορές…

εξίσου

