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Βλέπω μπροστά μου, εδώ στην οθόνη του υπολογιστή, την είδηση της ημέρας. Μια επί
πλέον πυρηνική βόμβα μεγατόνων, η οποία τοποθετείται στα θεμέλια της οικογένειας
και της κοινωνίας από πολύ νωρίς. Από την βρεφονηπιακή ηλικία.
Πρόκειται για το παιδικό παιχνίδι «Μικρό μου πόνυ». Συγκεκριμένα, η εταιρεία που
διαχειρίζεται ανά τον κόσμο την προώθηση των δραστηριοτήτων σχετικά με αυτό,
αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και λεσβιακούς χαρακτήρες. Θα ξεκινήσει από τη
συγκεκριμένη σειρά κινουμένων σχεδίων. Ποιος εγγυάται πως δεν θα ακολουθήσουν
και στα παιδικά παιχνίδια, που ανυποψίαστοι τα βάζουμε μέσα στα σπίτια μας; Γι`
αυτό:
Προσοχή, λοιπόν! Όχι μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και σε κάθε παιχνίδι
που πρόκειται να βάλει ο γονέας μέσα στο σπίτι του. Κάθε παιχνίδι που μπαίνει στο
σπίτι, πρέπει να ελέγχεται από τους γονείς. Οι φίλοι και οι συγγενείς φέρνουν τα
δώρα από αγάπη και εκτίμηση, αλλά οι γονείς θα αποφασίσουν ποιο θα μείνει να
χρησιμοποιηθεί. Διότι μπορεί να αποβεί αιτία πνευματικού θανάτου. Επιμένετε στα
παραδοσιακά, κατά το δυνατόν, κινητικά, ομαδικά ανοιχτού χώρου παιχνίδια. Όταν,
εκ των πραγμάτων, είστε μέσα στο σπίτι και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις
σήμερα. Και, για να μην κουράζω περισσότερο, να παίζουν οι γονείς και να
ασχολούνται με τα παιδιά. Ο ευλογημένος κόπος ποτέ δεν πάει χαμένος! Στον
κατάλληλο χρόνο θα δώσει ο Θεός το αποτέλεσμα.
Και πάλι προσοχή! Δίχως φόβο και ολιγοψυχία!Για τον Θεό μετράει η προαίρεση
του γονέα και η αγωνία του για την προστασία των παιδιών του. Κίνδυνοι
υπάρχουν έξω παντού, αλλά η αγάπη του Θεού δεν λησμονεί ποτέ την
αγωνία των γονιών. Αυτή, ούτως ή άλλως σε κάθε στιγμή της ζωής μας
«θεραπεύει τα ασθενή και αναπληρώνει τα ελλείποντα»!
Διαβάστε την είδηση και τα γελοία επιχειρήματα για την λήψη της απόφασης από τα
στελέχη της εταιρείας:
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ
Στην παιδική σειρά «Μικρό μου πόνυ» θα εμφανιστούν λεσβιακοί χαρακτήρες.
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«Μικρό μου Πόνυ»: Για πρώτη φορά θα εμφανιστούν λεσβιακοί χαρακτήρες.
Μέρος της παιδικής σειράς «Μικρό μου πόνυ: Η φιλία είναι μαγική» θα είναι για
πρώτη φορά στην ιστορία της λεσβιακοί χαρακτήρες.
Μέσα από ένα ζευγάρι θηλυκά πόνυ, οι δημιουργοί της δημοφιλούς σειράς
κινουμένων σχεδίων «My Little Pony: Friendship Is Magic» θέλησαν να δείξουν πως
αυτό που ορίζει μια οικογένεια είναι αγάπη. Στο επεισόδιο με τίτλο «The Last
Crusade» εμφανίζονται οι Aunt Holiday και Auntie Lofty, ένα λεσβιακό ζευγάρι που
θα φροντίζει τον χαρακτήρα Scootaloo.
«Πιστεύω είναι φανταστικό που μπορούμε να δείξουμε ότι αυτό που πραγματικά
ορίζει μια οικογένεια είναι η αγάπη - αυτό για μένα είναι ο πυρήνας από το "Μικρό
μου Πόνυ"», ανέφερε η συνδημιουργός της σειράς, Νικόλ Ντούμπουκ. «Η Νικόλ και
εγώ σκεφτήκαμε πως αυτή ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία να εισάγουμε ένα
ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρι στη σειρά, ρωτήσαμε την Hasbro και το ενέκρινε», δήλωσε ο
σεναριογράφος και παραγωγός Μίκαελ Βόγκελ, προσθέτοντας: «Ηταν κάτι που όλοι
θέλαμε να κάνουμε, να φέρουμε αυτό το ζευγάρι στην τελευταία σεζόν και να τους
κάνουμε "επισήμως" μέρος του κόσμου του "Μικρού μου πόνυ"».
Από την πλευρά του ο συμπαραγωγός Τζος Χάμπερ επισημάνει: «Το "Μικρό μου
Πόνυ" ανέκαθεν αφορούσε την φιλία και την αποδοχή ανθρώπων (ή πόνυ) που είναι
διαφορετικά από εσένα. Οπότε νιώσαμε πως αυτό ήταν πολύ σημαντικό να γίνει». Το
επεισόδιο έχει ήδη προβληθεί στην Ευρώπη και το σαββατοκύριακο θα προβληθεί και
στις ΗΠΑ.
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Δάσκαλος
Κιλκίς, 14-6-2019

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

