Με εντολή Μαρινάκη εκτός Νέας
Δημοκρατίας η Λατινοπούλου !
Στ’αλήθεια, πιστεύει κανένας αυτές τις μπούρδες που λέγονται
ότι η Νέα Δημοκρατία έπαυσε από το κόμμα (μέσω διαρροής και
όχι κανονικής ανακοίνωσης) την εκ Θεσσαλονίκης πολιτευτή
Αφροδίτη Λατινοπούλου γιατί την έπιασαν οι πολιτικά ορθές
ευαισθησίες της ή γιατί θέλει λέει να διαχωριστεί από τη
σκληρή δεξιά τύπου Βελόπουλου, Μπογδάνου, Τζήμερου κλπ. ;
Μήπως υπήρξε ποτέ καμία αντίδραση από τη Ν.Δ. για τις
αντιμεταναστευτικές θέσεις που εκφράζει κατά καιρούς η κυρία
Λατινοπούλου ή τελικά αυτό το κόμμα είναι πολιτικά ορθό μόνο
για τους ΛΟΑΤΚΙ,τις παχουλές και τις γυναίκες με….ενωμένα
φρύδια ;
Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ
Ένα κεφάλαιο είναι βέβαια η υστερική πολιτική ορθότητα που
μας ήρθε με καθυστέρηση, και εξ’Αμερικής, και στην Ελλάδα
και ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια θα λέγαμε ότι ήμασταν το
ακριβώς αντίθετο (του όλα χύμα και με ελάχιστη ευαισθησία
απέναντι στον ρατσιστικό και μισαλλόδοξο λόγο).
Στην πραγματικότητα η πολιτική ορθότητα έχει εξελιχθεί
διεθνώς σε ένα εργαλείο επιρροής ή κυριαρχίας μιας αριστερής
υποκουλτούρας που μπαίνει από την πίσω πόρτα ως πρόοδος και
ελευθερία και πάνω απ’όλα σε αυταρχικό καθεστώς με ελάχιστη
ανοχή προς την αντίθετη άποψη !
Πχ. μιλάμε για κάποιες ιδέες σε κοινωνικά ζητήματα που
εκφράζουν κυρίως τους αναρχοάπλυτους, του τύπου ότι είσαι
καλός ή καλή ακόμα και αν δεν ξυρίζεσαι, δεν πλένεσαι ή
είσαι παχύσαρκη κλπ. και πρέπει να σε χειροκροτήσουμε !
Αυτή την υστερική πολιτική ορθότητα την καλλιεργούν πλέον
και στην Ελλάδα μειοψηφίες με μεγάλη όμως πρόσβαση στα ΜΜΕ

(και ειδικά στα τηλεοπτικά κανάλια) και με μεγάλη επιρροή
στα social media (εδώ κυρίως Συριζαίοι και άλλοι αριστεροί).
Και ποιος θα μας έλεγε πριν λίγα χρόνια ότι θα θεωρείται
πρόοδος για τις γυναίκες να μην ξυρίζονται και να μην
πλένονται ή να είναι παχύσαρκες ; Και όμως αυτές οι
μειοψηφίες μπορούν και τα επιβάλουν αυτά διότι έχουν
πρόσβαση στις αστικές τάξεις των δυτικών των κρατών στις
οποίες έχουν διεισδύσει…
Η πλάκα είναι ότι συνήθως όλο αυτό το παρουσιάζουν και ως
φεμινισμό και αναρωτιέται κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, αν οι
γυναίκες αγωνίζονταν τόσα χρόνια για να χάσουν το κάλος και
την καλαισθησία τους και γενικά τη διαφορετικότητά τους ως
φύλο !
Αλλά ας πούμε μια άλλη “πικρή”
μη πολιτικά ορθή
αλήθεια…Μπορεί να είσαι καλή παρουσιάστρια ή και καλός
άνθρωπος, αλλά ωραία γυναίκα δεν είσαι κυρία Μπάρκα μου,
ούτε και ένα πρότυπο προς μίμηση για λόγους αισθητικής και
υγείας! Τι να κάνουμε που δεν είναι όλοι για όλα ;
Τα ίδια και χειρότερα για μια αντιαισθητική κυρία, με
ενωμένα φρύδια αλά Κωνσταντίνος Καραμνλής, που την
προσέλαβαν για κριτή στο καινούργιο next top model για να
προβάλουν λέει τη διαφορετικότητα στην ομορφιά !!
Μεγάλη ανοησία επίσης και το μότο τους ότι η ομορφιά είναι
υποκειμενική διότι η πραγματικότητα είναι ότι ομορφιά είναι
κυρίως αντικειμενική και λιγότερο υποκειμενική.
Υποκειμενική μπορεί να είναι πχ. όταν έχεις να διαλέξεις
ανάμεσα σε καλλονές Στικούδη και Αραβανή ή σε Μακρυπούλια
και Μαλέσκου. Υπάρχει όμως και το αντικειμενικά όμορφο και
άσχημο και μέτριο όσο και αν κάποιοι κύκλοι έχουν βαλθεί να
μας πείσουν για το αντίθετο.
Δηλαδή ποιος άντρας θα διάλεγε τη Μπάρκα ή την άλλη με τα
ενωμένα φρύδια αντί για μια καλλονή σαν αυτές που αναφέρουμε

παραπάνω ; Και αν υπήρχε κανένας τέτοιος θα είναι στην
καλύτερη περίπτωση ακραία ιδιόρρυθμος και στη χειρότερη
ψυχανώμαλος !
Για να επανέλθουμε όμως στα της Λατινοπούλου, από την πρώτη
στιγμή το μυαλό μας πήγε στο γεγονός ότι η κυρία Μπάρκα
δουλεύει στο Mega του γνωστού ολιγάρχη Μαρινάκη που φυσικά
όλοι γνωρίζουμε τις σχέσεις του με τη Νέα Δημοκρατία και την
οικογένεια Μητσοτάκη.
Έφτασαν μάλιστα ακόμα και στις ειδήσεις του Mega να κάνουν
αναφορά στο θέμα και να μας ενημερώσουν για την…τιμωρία της
Λατινοπούλου που τόλμησε να μιλήσει για υπάλληλο του Mega….
Αλλά η υποψία μας έγινε σχεδόν βεβαιότητα όταν μόλις σήμερα
η ίδια η Λατινοπούλου μίλησε με ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης
και δήλωσε μεταξύ άλλων:
“Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να
είμαι εκτός ψηφοδελτίων γιατί δεν υπήρχε σαφής διευκρίνηση
του λόγου.
Μπορεί να ήταν μια πίεση. Όλοι γνωρίζουμε πού εργάζεται η
Δανάη Μπάρκα, γνωρίζουμε τους γονείς της και ποιος είναι ο
επιχειρηματίας που τη στηρίζει. Συνεπώς μπορεί να ήταν τόσο
μεγάλη η πίεση και να υπέκυψαν.
Βέβαια εικασίες κάνω γιατί δεν υπήρχε κάποια ρητή απάντηση
και στοιχειοθέτηση του λόγου. Δεν το αποκλείω λοιπόν να
υπήρξε μια τεράστια πίεση από την πλευρά του Ομίλου “.
https://www.zougla.gr/greece/article/latinopoulou-giati-na-z
itiso-signomi-apo-ti-mparka—me-exi-goitefsi-paxisarkosandras

