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«εκφασισμό» της κοινωνίας



Παντελής Φύκαρης
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Πρωί Μ. Τρίτης, χτυπάει το τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη της
γραμμής ένας συνάδελφός μου εκτός Χίου μου λέει: «Τα χάλια μας
τα είδες;». Ρωτώντας να μάθω τι εννοεί, μου απαντά με τη φράση:
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«Τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή και πάει ολοταχώς για δεύτερο στο
Βόρειο Αιγαίο».

Ακολούθησε ένας ολιγόλεπτος διάλογος με απόλυτα κοινά
συμπεράσματα, κάτι που με έκανε να αντιληφθώ ότι η επικράτηση
της ακροδεξιάς ρητορικής δεν είναι μόνο θέμα της Χίου, της
Λέσβου και της Σάμου. Έχει ονοματεπώνυμο. Έχει υπεύθυνους.
Έχει τη βούλα όσων έστειλαν και συνεχίζουν να στέλνουν στην
αγκαλιά της Χρυσής Αυγής όσους μέχρι πριν μερικά χρόνια την
αποκήρυσσαν, παρακολουθώντας τα «μπουμπούκια» της σε
διάφορα κατορθώματα στα μεγάλα αστικά κέντρα με
αποκορύφωμα τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Ποιος άραγε δεν φταίει; Μήπως δεν φταίει η Δημοτική Αρχή με τη
διπλή γλώσσα που άλλα έλεγε μέσα και άλλα έξω; Μήπως δεν
φταίνε όσοι έβαλαν πλάτη στον Μουζάλα μέχρι τέλους,
καθιστώντας δακτυλοδεικτούμενους τους ίδιους τους, τους
δημότες που διαμαρτύρονταν για την ανεξέλεγκτη κατάσταση; Οι
ίδιοι δεν ήταν που αρνούταν πεισματικά να προσφύγουν εναντίον
του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής και το έκαναν μόνο όταν η
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου γέμισε ασφυκτικά;

Ποιος δεν έφταιξε; Μήπως είναι άμοιρη ευθυνών η Αστυνομία;
Ποιος ξεχνά τις καταδρομικές επιχειρήσεις στο Χαλκειός
αξημέρωτα; Δεν ήταν η ίδια η Αστυνομία που έκανε τον Χαλκούση
να αισθάνεται ότι δεν ορίζει ο ίδιος τη μοίρα του τόπου του; Δεν
ήταν η Αστυνομία που έστηνε σειρές με ΜΑΤ μπροστά σε
ηλικιωμένος και γυναικόπαιδα;

Ποιος δεν έφταιξε; Μήπως δεν έφταιξε η Εισαγγελία; Μήπως
έδωσε τη δέουσα σημασία στις εκκλήσεις των κατοίκων της
Σούδας αρχικά και του Χαλκειούς μετέπειτα; Η Εισαγγελία δεν
ήταν αυτή που δυναμίτισε την ατμόσφαιρα διατάσσοντας
προσαγωγές στο Χαλκειός την ώρα που ηλικιωμένοι και όχι μόνο
προσπαθούσαν να εμποδίσουν την επέκταση του Hotspot;

Μήπως δεν έχει ευθύνη το Λιμενικό που αφήνει ομάδες και
Μ.Κ.Ο. να παίζουν «παιχνιδάκια» στις ακτές; Και αν δεν είναι έτσι
τότε ας εξηγήσει κάποιος πως άνθρωποι από όλη την Ευρώπη που
είναι ενταγμένοι σε αυτές τις ομάδες βρίσκονται στα σημεία
αφίξεων σχεδόν 99% πριν το Λιμεναρχείο.
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Και τέλος ποιος δεν φταίει; Μήπως δεν φταίει η Κυβέρνηση και ο
ΣΥΡΙΖΑ; Ρητορικό βέβαια το ερώτημα. Γιατί είναι προφανές, ακόμα
και σε παιδί επιπέδου δημοτικού, ότι όταν επιχειρείς να
προστατεύσεις πρόσφυγες και μετανάστες πριν να λύσεις τα
προβλήματα των κατοίκων του νησιού που επωμίζονται αυτό το
δυσανάλογο βάρος, τότε θα έχεις αποτελέσματα αντίστοιχα όσων
περιγράφει η έρευνα.

Και αφού τώρα ο καθένας δηλώσει άμοιρος ευθυνών, ελάτε να
κλάψουμε όλοι μαζί για τον εκφασισμό της κοινωνίας… Καλή
Ανάσταση…!

Υ.Γ.: Για να μην ακούσω τίποτα περίεργα, η άνοδος της Χρυσής
Αυγής στο Βόρειο Αιγαίο είναι απόρροια του μεταναστευτικού.
Γιατί μη μου πει κανείς ότι έχει προγραμματικό λόγο σε φλέγοντα
ζητήματα της ελληνικής πραγματικότητας.

Μεταναστευτικό

2 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Αιγέας Νοβορδεράς
Α, για δες... Δηλαδή είχαν δίκιο όσοι φώναζαν τότε που ήρθαν τα
πρωτοπαλίκαρα-μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής προ διμήνου;
Και είχε άδικο το άλλο φυντάνι του πολίτη, ο νικος ο γεωργούλης
ντε, που έλεγε «τους κάνετε διαφήμιση», δεν θα τους έπαιρνε κανείς
χαμπάρι τους χρυσαυγίτες;  
 
Και μήπως φταίει κι ο πολίτης, που με τη συνεχή κινδυνολογία του
και τη μονόπλευρη παρουσίαση των ειδήσεων για το προσφυγικό,
εντείνει τον εκφασισμό της κοινωνίας;
Μου αρέσει! · Απάντηση · 13 εβδομάδες

Παντελής Φύκαρης
Πες μου κάτι. Τα τρολ παίρνετε δώρο Πάσχα; Δηλαδή το
πληρωμένο σχόλιο από 0,56 ευρώ διπλασιάζεται την
περίοδο των εορτών;

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 · 13 εβδομάδες

Antonis Hatzis
Ο ΕΚΚΟΥΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΕΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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