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 ;

