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Το θέμα είναι πως μετά το προσφυγικό θα βγεις ...
στις αγορές



Νίκος Γεωργούλης
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Προμετωπίδα του διχασμού της τοπικής κοινωνίας τις τελευταίες
μέρες είναι το δίπολο λαϊκισμός – ρεαλισμός. Με την ουσιαστική
διαφορά πως και σ’ αυτό έχουν πλήρως παραχαραχτεί οι ρόλοι.
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Ρεαλιστής, κατά το σύνολο των εκπροσώπων μας, είναι αυτός ο
οποίος αναζητεί εν αγωνιωδώς τρόπο το προσφυγικό να
παραμεριστεί σήμερα από τη μεγάλη αυλή μας, το κέντρο της
πρωτεύουσας. Εν προκειμένω εκείνοι...

Και λαϊκιστής όποιος, αντιθέτως, βλέπει κάπως πιο βαθιά, με
ορίζοντα μέλλοντος, και εκφράζει τη βάσιμη υποψία πως, αν ο
τόπος δε συνδυάσει την πρόσκαιρη επίλυση του προσφυγικού με
τη διαμόρφωση της ταυτότητας του, οι συνέπειες θα επηρεάσουν
τις επόμενες γενιές. Η τάση αυτή εκφράζεται πρωτίστως από
πολίτες, δεν το κρύβουμε και από τον «π».

Ουσιαστικά αντιστρατεύονται τα δεδομένα επί των οποίων
ιστορικά στηρίζονται οι δυο έννοιες. Στην παρούσα φάση ο
λαϊκιστής στοχεύει σε πολιτικές μέλλοντος, ο ρεαλιστής απαντά
στο εφήμερο του πράγματος. Πλήρης παρανόηση.

Αδειάζοντας το κέντρο της πρωτεύουσας από τους μετανάστες
άμεσα κερδισμένοι είναι το ίδιο το κέντρο, πιθανά η επιστροφή σε
μια κάποια κανονικότητα και φυσικά οι σημερινοί διαχειριστές
της εξουσίας. Έχουν πραγματοποιήσει το εφήμερο καθήκον τους.
Ποιος ηττάται; Η πιθανότητα η κυβέρνηση και η Ευρώπη να σου
σηκώσουν τηλέφωνο την ώρα που θα τους ζητήσεις κάτι,
δεδομένου ότι η προσφυγική διέλευση, νομίζω αυτό είναι
πεντακάθαρο, από τη Χίο δεν θα εξαφανιστεί δια μαγείας.

Με την διαφορετικού τύπου διαπραγμάτευση που προτείνουν
πολίτες και «π» οι επιπτώσεις εμφανής παρουσίας του
προσφυγικού στην αυλή μας θα είναι για κάποιο διάστημα ακόμα
ορατές. Θα κυκλοφορούν δυο – τρεις μήνες ανάμεσα μας
πρόσφυγες με προορισμό χώρες του ευρωπαϊκού βορρά. Με
αυξημένο το κλίμα ανασφάλειας και πειραγμένη την ψυχολογία
του Χιώτη. Μια άλλου τύπου διαπραγμάτευση, ωστόσο, ενδέχεται
– ασφαλώς δεν είναι σίγουρο – να πείσει την Ευρώπη ότι στους
υπολογισμούς της για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης
σκόρπισε λεφτά στις κυβερνήσεις, στους ίδιους τους πρόσφυγες,
στις αγαπημένες της Μ.Κ.Ο. και άφησε απ’ έξω τις περιοχές που
πληρώνουν το μάρμαρο της διέλευσης των χιλιάδων
απελπισμένων. Λάθος της, το οποίο οφείλει τάχιστα να διορθώσει,
χωρίς ανυπέρβλητα για την ίδια κόστη.

Η διαπραγμάτευση αυτή ενδέχεται λοιπόν, να συμβάλλει
καθοριστικά στην απαίτηση η Χίος να μην ... βγει στις αγορές, για
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να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του συρμού, καθημαγμένη και με
κοινωνικά ερείπια από τη γεωγραφική της υποχρέωση να
παραστήσει τη γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά
πανέτοιμη, έχοντας αποκομίσει τα αναλογούντα οφέλη από την εκ
μέρους της τήρηση του σημερινού ρόλου της.

Για να επανεξεταστεί τώρα ο διαχωρισμός λαϊκιστή και
ρεαλιστή... 

3 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Vasilis Atsalis
Αυτη την διπλοματια Νικολα ποιος θα τη θεση στο τραπεζι?
Ονειροπολος εισαι Νικολα μου,ομως που ξερεις καμμια φορα
γινοντε και θαυματα!
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 χρόνο

Μιχάλης Αναγνώστου
Από πού πηγάζει η βεβαιότητά σου κύριε Γεωργούλη πως ο
προβληματισμός της κοινωνίας θα διαρκέση μόνο 2-3 μήνες? Πώς
είσαι τόσο βέβαιος πως όλος αυτός ο όχλος που διαρκώς αυξάνεται
θα οδηγηθή στην Ευρώπη που ήδη έχει δημιουργήση φράχτες για
να τον αποφύγη? Θεωρείς ότι και μόνο η βούληση των
λαθρομεταναστών είναι ικανή να μεταπείση τους Ευρωπαίους? Ή
μήπως θεωρείς πως άν δεχθούμε το νησί μας να μετατραπή σε μία
αποθήκη εργατικών χεριών απο όπου οι Ευρωπαίοι θα αντλούν τις
ποσότητες που εκείνοι θέλουν τότε θα μας μεταχειρισθούν οι
Ευρωπαίοι διαφορετικά? 
Άν αντιλαμβάνομαι σωστά τό νόημα του σχολίου σου, θεωρείς ότι η
άποψη που ονομάζεις λαϊκισμό είναι η ορθότερη! Δηλαδή να
προσαρμοσθούμε κ. Γεωργούλη και για τον αναμενόμενο
εξισλαμισμό? Πιστεύεις αλήθεια πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι
υπάρχει περίπτωση να ενταχθούν στην κοινωνία μας όπως είναι η
Μουζάλειος άποψη που βέβαια έχει τους λόγους της να είναι αυτή? 
Μ.Αναγνώστου

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 · 1 χρόνο

Steve Stamatis

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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