Θλιβερά
αλαζονεία
τηλεόραση

φαινόμενα
σε show biz

και
και

Χωρίς πολλά λόγια ας σχολιάσουμε μερικά
ζητήματα και
περιστατικά που αφορούν την
τηλεόραση και τη show biz που μας έχουν κάνει
τη χειρότερη εντύπωση.
Ένα είδος τηλεόρασης που πρέπει να υπάρχει μόνο στην Ελλάδα
και στην Τουρκία είναι τα πάνελ που στήνονται σε πρωινές και
μεσημεριανές εκπομπές-όπου σχεδόν πάντα συμμετέχει και ένας
ομοφυλόφιλος- και είτε λένε κακίες, είτε κουτσομπολεύουν ο
ένας τον άλλον.
Σε αυτά τα πλαίσια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον ALPHA έκανε
προ ημερών κάποια απαράδεκτα ειρωνικά σχόλια κατά της
Ιωάννας Μαλέσκου του ΣΚΑΪ τα οποία παρουσίασε ως στιλιστική
κριτική.
Στην πραγματικότητα αυτά τα σχόλια ήταν επίδειξη σεμνοτυφίας
( από ένα μοντέλο που φαίνεται πως είναι του…κατηχητικού )
και υποτιμητικά για τη γυναικεία υπόσταση της Μαλέσκου (πχ.
«Αν είναι κούκλα να μπει σε βιτρίνα»), παρά στιλιστικά.
Δικαίως η Μαλέσκου θίχτηκε και αντέδρασε και η Παπαγεωργίου
όχι μόνο δεν απολογήθηκε παρά επέμεινε στην τοποθέτησή της,
λέγοντας πως δεν ζητάει συγνώμη μάλιστα πως είναι αυτή το
θύμα !
Από εκεί και πέρα βέβαια ο καθένας μπορεί να καταλάβει και
τον χαρακτήρα και την αλαζονεία που έχει η κυρία Ηλιάνα
Παπαγεωργίου…

Πάμε τώρα στο “my style rocks” και σε μια παίκτρια-που
αποχώρησε οικειοθελώς πρόσφατα-ονόματι Σοφιάνα Σπίνουλα και
ηλικίας μόλις 22 ετών που είναι ένα χαρακτηριστικότατο
θλιβερό φαινόμενο της εποχής.
H συγκεκριμένη δηλώνει λεσβία ενώ το πιθανότερο είναι πως
δεν είναι (διότι συνήθως οι λεσβίες δεν έχουν ούτε
θηλυκότητα, ούτε σεξαπίλ, ούτε φωτογραφίζονται αποκαλυπτικά)
μάλλον για να το πουλήσει ως image και να δειχτεί ή και για
να κάνει δημόσιες σχέσεις με το gay λόμπι στην τηλεόραση και
στον καλλιτεχνικό χώρο !
Μια ματιά δε αν ρίξετε στο προφίλ της στο Instagram θα
φρίξετε… Πέρα από τα διάφορα ακραία που πρεσβεύει, όπως τα
φαντάζεται τουλάχιστον στο φτωχό μυαλό της (φεμινισμός.
ΛΟΑΤΚισμός κλπ.), είναι σαν να βλέπετε το προφίλ καμίας
μεγάλης star της Ελληνικής showbiz, ενώ και η συμπεριφορά
της σε όποιον τολμήσει να πει καμία αντίθετη άποψη είναι από
αλαζονική έως πολύ χυδαία !
Πέραν λοιπόν του ότι η Ελληνική showbiz είναι ένα ξέφραγο
αμπέλι όπου μπορεί ο οποιοσδήποτε και η οποιαδήποτε να χωθεί
μέσα και να προβάλλεται, βλέπουμε πολλές φορές κυριολεκτικά
το τίποτα να διακατέχεται από αλαζονεία και να νομίζει ότι
είναι κάτι το σπουδαίο !

Από τη μια δεν είναι κάτι κακό κορίτσια χωρίς ιδιαίτερα
μορφωτικά και επαγγελματικά προσόντα να εκμεταλλεύονται όπως
μπορούν προσόντα όπως η εμφάνισή τους για να κάνουν κάτι στη
ζωή τους.
Το κακό όμως είναι όταν μένεις μόνο στην εξωτερική εμφάνιση
και δεν καλλιεργείς στοιχειωδώς τον εσωτερικό σου κόσμο και
φυσικά αυτό φέρνει και την αλαζονεία και την αμετροέπεια.
Και αν βέβαια κάποια στιγμή
σβήσουν τα φώτα της
δημοσιότητας για ορισμένες από αυτές, εκεί έρχονται συχνά οι
καταθλίψεις ή οι ουσίες για να αναπληρώσουν το κενό…

