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Νέος εκτροχιασμός με … αντιφασιστική πορεία



Νίκος Γεωργούλης

21
Έχουν κάθε δικαίωμα συλλογικότητες του νησιού να δρουν κατά
πως κρίνουν. Αυτή την ώρα θεωρούν ότι μείζον ζήτημα για τον
τόπο είναι η αναμέτρηση του με κάποια φασιστικά και ακραία
σταγονίδια. Προβλέψιμο, ωστόσο, το τι θα πετύχουν.
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Την προσεχή Πέμπτη στις 19.00 θα μαζευτούν καμιά 300
διαμαρτυρόμενοι «απέναντι στο σκοτάδι του φασισμού». Θα
δηλώσουν την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και θα
επαναφέρουν στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης ερωτήματα του
τύπου «ποιος προκάλεσε πρώτος», «γιατί δεν συλλαμβάνονται οι
ένοχοι».

Ερωτήματα με σημασία, δεν αμφιβάλλω, μόνο που
επιβεβαιώνουμε τη ρήση «των οικιών ημών εμπιπραμένων, ημείς
άδομεν». Πιστεύουν, αλήθεια, οι συλλογικότητες που προσκαλούν
στη διαδήλωση της Πέμπτης ότι η Χίος έχει σήμερα την
πολυτέλεια να ανοίξει και πάλι τον φαύλο κύκλο μιας συζήτησης,
η οποία οδηγεί στη διατήρηση των ενδονησιωτικών μας
συγκρούσεων, όταν διαπιστωμένα ο εχθρός βρίσκεται εκτός των
τειχών;

Η κυβέρνηση για πρώτη φορά βρίσκεται τόσο στριμωγμένη για
τους χειρισμούς της στις επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης στα
νησιά. Κι εμείς, αντί να εντείνουμε τη φωνή μας, να
διεκδικήσουμε το πλαίσιο που από κοινού διαφαίνεται ότι
διαμορφώνεται, αντί δηλαδή να προτάξουμε το συμφέρον το
νησιού, απόλυτα ταυτισμένο σήμερα με τις καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης των προσφύγων, επιμένουμε να λύσουμε εδώ και τώρα
τις διαφορές μας με τα ακροδεξιά κατάλοιπα.

Χοντρό λάθος τακτικής, επαναφέρουμε και πάλι στο προσκήνιο
όσους σκέπτονται και δρουν με ακραίο τρόπο.

Η μόνη διαφορά είναι ότι η συγκέντρωση της Πέμπτης έχει και
στόχο. Με τη μορφή πορείας θα καταλήξει στα γραφεία των
εμπλεκόμενων φορέων. Των κυβερνητικών εκφραστών και της
Αστυνομικής Διεύθυνσης. Στο μεν πρώτο σταθμό θα έχει
ενδιαφέρον η αντίδραση της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ όταν
απέναντι της θα βρεθούν, διαμαρτυρόμενοι, πολίτες που έβαλαν
πλάτη για να αναρριχηθεί στην εξουσία, πρώην σύντροφοι. Η
Αστυνομία όμως; Δεν αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής ότι τα
αστυνομικά στελέχη δρουν με πολιτικές εντολές; Τι θα πετύχει η
προς τα εκεί πορεία;

 

 


