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Επιτέλους σταματήστε να παριστάνετε τους
τυφλούς



Παντελής Φύκαρης

Φωτογραφία του πολιτικού επιστήμονα Bezhad Yaghmaian από τον περιβάλλοντα χώρο
του hotspot στις 2/7/2018.
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Όταν πριν 2-3 χρόνια μερικοί ανεγκέφαλοι επιχειρούσαν να
πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, πρώτοι μέσα από τον «π» είχαμε
υπογραμμίσει την ανάγκη ψυχραιμίας και σεβασμού του ρόλου
της Εισαγγελίας και της Αστυνομίας και ευτυχώς
επαληθευθήκαμε αφού οι ακραίες φωνές και πρακτικές
απομονώθηκαν πλήρως και δεν γίναμε… ζούγκλα. Και ήμαστε
περήφανοι σαν μέσο που μέσα από τα ρεπορτάζ μας συμβάλαμε σε
όλο αυτό.

Πάει όμως, καιρός τώρα που ολοένα και περισσότερο, σκέφτομαι
και άλλο τόσο γράφω, πόσο τραγικό είναι η τοπική κοινωνία να
αντιλαμβάνεται ότι έχει να κάνει με αρχές με ώτα όχι απλά
κλειστά αλλά στο όριο της κώφωσης πλέον.

Μπορεί να ακούγεται κάπως προκλητικό προς τα πρόσωπα εκείνα
που κάθονται στις «ηλεκτρικές καρέκλες» όμως πιστέψτε με,
άλλο τόσο προκλητικό είναι το γεγονός ότι ενώ φωνάζει μία
ολόκληρη κοινωνία, ενώ σέρνονται κάτοικοι στις αρχές κανείς να
μη δίνει σημασία.

Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες πάνε από τη στιγμή οι ίδιες αρχές
έπειτα από πιέσεις των κατοίκων των Καμποχώρων προχώρησαν
στην καταγραφή του αριθμού των προσφύγων και των
μεταναστών που διαμένουν στη ΒΙ.ΑΛ..

Αν υποθέσουμε ότι η διαδικασία κύλισε ομαλά- αυτό δεν το
ξέρουμε γιατί ως γνωστόν η παρουσία δημοσιογράφων είναι
κόκκινο πανί για την Αστυνομία- τότε θα πρέπει να αποδεχθούμε
και το αποτέλεσμα της καταμέτρησης που ήταν κοντά στα 1.400
άτομα.

Πέρασε ο καιρός, ήρθε ο Υπουργός Δ. Βίτσας, παρέλασαν και
κάμποσοι Γενικοί Γραμματείς και κυβερνητικά στελέχη και
υποσχέθηκαν αποσυμφόρηση. Μη θέλοντας να αμφισβητήσω
κανέναν, προτρέπω να αποδεχθούμε ότι η πραγματική πρόθεση
του Δ. Βίτσα ήταν αυτή.

Τι έγινε όμως στην πράξη; Από τους 1.400 φθάσαμε στις 2 Ιουλίου
στους 1.830 στη ΒΙ.ΑΛ. και στους 2.054 σε όλο το νησί σύμφωνα με
τα στοιχεία του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου
Συνόρων.

http://mindigital.gr/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-refugee-crisis/2442-apotyposi-tis-ethnikis-eikonas-katastasis-gia-to-prosfygiko-metanasteftiko-zitima-tin-2-7-2018
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Είδαν και απόειδαν οι κάτοικοι και ξεκίνησαν να καταθέτουν
μηνυτήριες αναφορές στην Εισαγγελία, που στη συνέχεια κι ενώ
δεν είχε γίνει κάποια κίνηση μετατράπηκαν σε μηνυτήριες
αναφορές κατά της διοικήτριας του hotspot, που τελικά μάθαμε
ότι δεν ήταν ακόμα διοικήτρια οπότε όλα καλά.

Είναι όμως όλα καλά; Αδυνατώ να πιστέψω ότι μία Εισαγγελία
που δεν φημίζεται ότι είναι κλεισμένη στο καβούκι της, δεν έχει
αντιληφθεί τι γίνεται στη ΒΙ.ΑΛ.. Αδυνατώ να πιστέψω ότι μία
Εισαγγελία που ξέρει να κάνει πολύ καλό ρεπορτάζ, δεν διαβάζει,
δεν ακούει, δεν βλέπει.

Μήπως δεν ισχύουν τα στοιχεία μίας επίσημης αρχής όπως είναι
το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο; Γιατί αν τα αμφισβητούμε να το
πούμε ευθέως και να τους στείλουμε σπιτάκια τους.

Μήπως οι νέες σκηνές που στήνονται στον περιβάλλοντα χώρο
της ΒΙ.ΑΛ., στήνονται από το βίτσιο προσφύγων και μεταναστών
που θέλουν να λιαστούν κατά την Τασία; Ή μήπως επειδή είναι
πλεονάζοντες σαν αριθμός;

Μήπως οι εικόνες που κατακλύζουν καθημερινά τα social media
αμφισβητούνται και αυτές;

Μήπως τελικά η πραγματικότητα δεν εγκιβωτίζεται πλέον και μας
ξεπερνά κατά πολύ;

Λοιπόν κύριοι, καλές οι φωτογραφικές εκθέσεις, καλά και τα
ταξίδια στην Αθήνα αλλά εδώ έχουμε μία πραγματικότητα και μία
απόφαση, προσωρινή έστω, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ή θα
σταματήσουμε να παίζουμε με την υπομονή και την ανοχή του
κόσμου ή θα πρέπει να βρείτε κάποια σοβαρή δικαιολογία
απέναντι σε όποιον αύριο – μεθαύριο σας αμφισβητήσει ευθέως.

Υ.Γ: Ο κόσμος αποζητά την εμπιστοσύνη προς το δομημένο
κράτος. Μην του τη στερείτε γιατί θα το πληρώσουμε ακριβά
κάποια στιγμή… Χαίρετε... 
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1 σχόλιο Ταξινόμηση κατά: 

Γιώργης Καλλέργης
Όταν οι Υπάλληλοι του Ελληνικού Κράτους γίνονται κομματικοί
υπάλληλοι, καταλαβαίνεις ότι ψάχνουν την προαγωγή ή την καλή
μετάθεση. Αδιαφορούν για την κοινωνία, αδιαφορούν για τη φωνή
της συνείδησης (αν υπάρχει). Καληνύχτα Ελλάδα, δεν θα φτιάξεις
ποτέ !

Μου αρέσει! · Απάντηση · 12 · 1 ημέρα

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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