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Νίκος Γεωργούλης

32
Η αντίσταση του Χαλκειούς – και κατ’ επέκταση όλης της Χίου –
οφείλεται στους … χαλκέντερους Χαλκούσους, έστω αργά
αφυπνισθέντες, και στη μαεστρική καθοδήγηση τους από το
επιτελείο της Παγχιακής Επιτροπής Αγώνα. Η κυβερνητική
επιθυμία άλωσης της Χίου με κάθε διαθέσιμο μέσο, προσκρούει
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προς το παρόν στην ευφυή στρατηγική μιας ομάδας πολιτών με
πάθος υπεράσπισης της Χίου και με τεχνοκρατικά κόλπα
παρεμπόδισης εφαρμογής του νόμου  …  κατά το γράμμα ενός
άλλου νόμου .

Νομοτελειακά κάποια στιγμή οι εμπνεύσεις θα στερέψουν, το
κράτος, με την εξουσιαστική έννοια του όρου, θα … φορτώσει να
γίνεται ρόμπα από μια δράκα πολιτών και στο Χαλκειός θα
γραφτεί, ίσως και βίαια, ο επίλογος μιας περήφανης μάχης
πολιτών χωρίς την ουσιαστική στήριξη από κανέναν. Το ξέρουν κι
οι Χαλκούσοι, το ξέρουν κι οι της Παγχιακής, δεν τρέφουν
αυταπάτες.

Την ώρα εκείνη, όταν στη ΒΙΑΛ θα τοποθετείται το σύνολο των 50
οικίσκων, κάποιοι θα ξεκαρδίζονται απ’ τα γέλια, θα νομίζουν οι …
ελαφρόμυαλοι ότι κέρδισαν. Είναι όσοι στοχοποιούν τους
αντιστασιακούς της περιοχής. Τους Χαλκούσους, που δήθεν
χάνουν το δίκιο τους, και τα μέλη της Παγχιακής ως δήθεν
ανώνυμους σε μια κοινωνία μετρημένων στα δάχτυλα πολιτών.

Δεν διαισθάνονται οι ελαφρόμυαλοι ή δεν θέλουν τα παραδεχτούν
ότι πίσω έχει η αχλάδα την ουρά της δικαίωσης. Οι οικίσκοι θα
μπουν, απ’ το δρόμο του Σκαπινάκη, ισοπεδώνοντας αθλητικές
εγκαταστάσεις, με τη μεταφορά τους από ελικόπτερα, πάντως θα
μπουν. Η διαπόμπευση του κράτους πολύ κράτησε.

Το πρόβλημα για τους ελαφρόμυαλους θα προκύψει μόλις
διαπιστωθεί ότι οι 50 οικίσκοι δεν αρκούν, ξεχείλισαν, και μας
χρειάζονται, για αρχή, άλλοι 50 και πάει λέγοντας. Τότε οι
ελαφρόμυαλοι τί ακριβώς θα βρουν για να απολογηθούν στην
κοινωνία; Θα παλέψουν, λένε, για να επιταχυνθεί η διαδικασία
ασύλου. Μα το ακούμε δυο χρόνια τώρα και η μόνη πάλη που
διεξάγεται είναι εκείνη μεταξύ των γελοίων κυβερνητικών
συνιστωσών για να μη θιγεί η … αριστεροσύνη τους.

Με τη σημερινή κυβέρνηση εξέλιξη στο προσφυγικό προς όφελος
των νησιών δεν πρόκειται να υπάρξει. Οι άνθρωποι είναι τόσο
ρηχοί, που η αναλυτική τους ικανότητα φτάνει να ηρωοποιεί τον
Πολύδωρο και τον «πολίτη». Μ’ αυτούς θα ξεμπερδέψουμε στο
τέλος της θητείας τους. Οι ελαφρόμυαλοι δεν καταλαβαίνουν ότι
μαζί μ’ αυτούς πρέπει να ετοιμάζουν κι εκείνοι τις βαλίτσες
τους… 
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4 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Ευγενία Γάλλου
Αγαπητέ αρθρογράφε, μια διόρθωση (εντελώς καλοπροαίρετα) για
να βγαίνει νόημα απ' τον τίτλο του άρθρου σας ..."των
ελαφρόμυαλων βασταζόντων της εξουσίας".

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 · 23 εβδομάδες

Aggeliki Sarri
βαστάζος — ο ο χαμάλης, ο αχθοφόρος: Φωνάξαμε
βαστάζο για να κουβαλήσει τις βαλίτσες στο πλοίο … από
την αρχαία μετοχή ο βαστάζων.  
Υπάρχει και η δημοτική, αυτή μιλάμε. 
Για το περιεχόμενο φυσικά του άρθρου διαφωνώ πλήρως,
είναι η λογική του έχουμε ανίκανους , για να μη μιλήσουμε
για την ικανότητα εγκλωβισμού του κόσμου μέσω
συμφωνιών ΕΕ, κυβέρνησης, και πλήρους συμφωνίας της
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και άλλων προθύμων στο "Ευρώπη και ξερό
ψωμί". 
Ωστόσο να μην αδικούμε την ορθογραφία. .. 
Μάρκος Σκούφαλος
Μου αρέσει! · Απάντηση · 23 εβδομάδες

Ευγενία Γάλλου
Αγαπητή Aggeliki Sarri,  
ευπρόσδεκτη η διευκρίνιση! Σαφώς και μιλάμε την
δημοτική, βέβαια η λέξη αχθοφόρος δεν νομιζω πως είναι
της δημοτικής αλλά της ελληνιστικής κοινής..
Μου αρέσει! · Απάντηση · 23 εβδομάδες

Βουλα Βαφειαδακη
Το κακό ότι θα γίνει από μέσα δεν το καταλαβαίνουν οι ανεγκέφαλοι!
Ο πόλεμος τελείωσε! Δεν έρχονται πλέον πρόσφυγες! Ο σουλτάνος
μας στέλνει φανατικούς ισλαμιστές! Ήδη είναι περισσότεροι από
τους Χαλκουσους! Τι επιδιώκει η κυβέρνηση και ο Δήμος Χίου????

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 · 23 εβδομάδες

Βασίλης και Στέλλα Σπανολιού
Αγαπητοί του " Πολιτη", 
 
Επειδή δεν σας θεωρώ χαζούς, μετά και από το σημερινό σχόλιο
σας έχω βεβαιωθεί ότι τα κίνητρα σας είναι καθαρά κομματικά. 
Απλά, προσέξτε γιατι: 
α. Το τελείωμα του σχολίου σας συνιστά πολιτική απειλή κατά
παντός με ότι σημαίνει αυτό. 
β. Ψαρεύετε σε θολά νερά και προσέξτε μην πνιγείτε μέσα σ'αυτα.

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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