Ράκος η Ιωάννα Μπέλλα, λύνει
τη σιωπή της !
Λύνει τη σιωπή της η Ιωάννα Μπέλλα, μετά τις ατυχείς της
δηλώσεις στην εκπομπή του Αρναούτογλου, και αποφάσισε να
μιλήσει στο «Ευτυχείτε» της Κατερίνας Καινούργιου.
Να θυμίσουμε ότι το πανέμορφο μοντέλο και φετινή star Ελλάς,
βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη
Αρναούτογλου και είπε μεταξύ άλλων: «Ξύλο.. Εντάξει… Έχω
φάει ένα χαστούκι. Και ποια γυναίκα δεν έχει φάει ένα
χαστούκι πάνω στον τσακωμό; Στον έντονο τσακωμό, έτσι; Ποια
γυναίκα δεν έχει φάει; Όποια γυναίκα πει ότι δεν έχει φάει ή
ότι δεν έχει κάνει πλαστική, λέει ψέματα».
Στη συνέχεια απολογήθηκε με γραπτή δήλωσή της, ωστόσο οι
αντιδράσεις εναντίον συνεχίστηκαν και, σε κάποιες
περιπτώσεις, πήραν και τη μορφή ανοίκειων και απρεπών
επιθέσεων γι’αυτό και αποφάσισε να μιλήσει δημόσια από την
Ταϋλάνδη όπου βρίσκεται (για τα καλλιστεία miss universe).
Ακούστε λοιπόν τι ακριβώς είπε…
Εμείς θα προσθέσουμε ότι πράγματι ήταν ατυχείς οι δηλώσεις
της Ιωάννας Μπέλλα, διότι για τη βία κατά γυναικών δεν
μπορεί να μιλάμε με τέτοια ελαφρότητα, και ορθώς υπήρξαν
αντιδράσεις. Από την άλλη όμως και το δημόσιο bulling και οι
απρεπείς επιθέσεις σε έναν νέο άνθρωπο είναι επίσης μια
μορφή βίας και αυτό θα πρέπει να το ξέρει και η κυρία Σκορδά
(η οποία είχε μετατρέψει κάποτε τηλεοπτικά το Αίγιο Αχαϊας
σε…Αίγιο πέλαγος !!) και η κυρία Γερμανού και όσοι άλλοι
έβγαλαν απωθημένα απέναντι στη Μπέλλα (πιθανώς για να
αισθανθούν οι ίδιοι πιο σπουδαίοι και καλλιεργημένοι).
Ιδιαίτερα θα έπρεπε να το ξέρει ο κύριος Ουγγαρέζος ο οποίος
ήταν ο πιο μαχητικός επικριτής της star Ελλάς, σε βαθμό που
απορείς αν έχει τίποτα προηγούμενα μαζί της ! Να του

θυμίσουμε δε ότι είναι ο ίδιος που κάλεσε σε εκπομπή του-και
μάλιστα την παγκόσμια ημέρα κατά του μπούλινγκ- τον
σεσημασμένο ρατσιστή Γιώργο Γεωργίου (που “φημίζεται” για
τις συχνές επιθέσεις του κατά μαύρων και ομοφυλόφιλων) και
υπεραμύνεται ακόμα και σήμερα της επιλογής του…
Αλίμονο λοιπόν, αν με τέτοια…φοβερή παιδεία και καλλιέργεια
που έχει ο κύριος Ουγγαρέζος δεν αντιδρούσε στις δηλώσεις
της Μπέλλα, αφού άλλωστε η Ελληνική κοινωνία έχει μεγάλη
ανάγκη τα “φώτα” του και την υψηλή…διανόηση και κουλτούρα
που εκφράζει !!

