Κανείς άμοιρος ευθυνών για
τον ξυλοδαρμό Μπουτάρη !
Ο πρόσφατος ξυλοδαρμός Μπουτάρη δεν είναι
τίποτε άλλο μια αναμενόμενη συνέχεια και
εξέλιξη ενός ιδιότυπου εν Ελλάδι εκφασισμού της
δημόσιας και πολιτικής ζωής, μέσα στην κρίση,
για τον οποίο εκφασισμό οποία έχουμε ξαναγράψει
πολλές φορές…
Επιπλέον μας δείχνει διάλυση του κοινωνικού
ιστού και κουλτούρα βίας από κομμάτι του λαού
μας. Και πως αλλιώς να δικαιολογήσουμε που
δεκαοχτάχρονοι και εικοσάχρονοι, αντί να είναι
σε καμιά παραλία ή με καμιά κοπέλα, δέρνουν
δημάρχους για «εθνικούς λόγους» ; Και πως
μπορεί σε αυτή τη συγκεκριμένη
κοινωνία να
δημιουργούνται άνθρωποι που χτυπούν αλύπητα
έναν 75χρονο με κίνδυνο να τον αφήσουν στον
τόπο ; Αυτοί λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο από
τους
εν
Ελλάδι
«τζιχαντιστές»
της
εθνικοφροσύνης !
Και μπορεί οι πάντες πολιτικοί, κόμματα και
δημοσιογράφοι-πλην των ανοιχτών φασιστών που
επιχαίρουν- να βγήκαν και να καταδίκασαν όμως
ελάχιστοι από αυτούς είναι πραγματικά άμοιροι
ευθυνών για να μην πούμε πως είναι και ηθικοί
αυτουργοί !
Κατά πρώτον όλοι αυτοί έχουν τεράστια ευθύνη
για τη γιγάντωση του εθνικισμού, του σοβινισμού
και της πατριδοκαπηλείας στην Ελλάδα της
κρίσης. Τη γιγάντωση αυτών των ιδεών και
αντιλήψεων
ο
καθένας,
στοιχειωδώς
καλλιεργημένος μπορεί να τη διακρίνει και σε

μεγάλο βαθμό είναι καθοδηγούμενη.
Γενικά αυτό που έχει επικρατήσει τα τελευταία
χρόνια είναι μια εθνολαϊκίστικη κουλτούρα που
χαρακτηρίζεται από ελάχιστη έως μηδενική ανοχή
στην αντίθετη άποψη και στο «μη εθνικά ορθό»
που συχνά φτάνει σε ιδιότυπο bulling προς τους
αντιφρονούντες. Άλλωστε με τον εθνικισμό κλπ.
δεν έχουν διστάσει τα τελευταία χρόνια να
παίζουν ακόμα και αριστερά κόμματα και φυσικά
και οι συγκυβερνώντες της “πρώτη φορά
αριστερά”, ΑΝ.ΕΛ…
Και επειδή είδαμε, για μια ακόμη φορά, να ξεσπά
διαμάχη κυβέρνησης-Ν.Δ. για το θέμα του
ξυλοδαρμού του Θεσσαλονικιού δημάρχου, θα
τονίσουμε πως και τα τρία αυτά κόμματα μόνο
άμοιρα ευθυνών που δεν είναι για αποκρουστικά
φαινόμενα όπως αυτό!
Κατά πρώτον ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ (αλλά φυσικά και
οι ακροδεξιοί “σύντροφοί” του ΑΝ.ΕΛ.) έχει
τεράστια ευθύνη για τα γεγονότα Μπουτάρη και ας
παριστάνει τώρα τον τιμητή. Είναι ένα κατεξοχήν
κόμμα που πόνταρε στο λαϊκισμό κάθε είδους,
στον αντικοινοβουλευτικό λόγο, στα γιαουρτώματα
και στους ξυλοδαρμούς για να γιγαντωθεί και ένα
κόμμα που αποδεδειγμένα θεωρεί πως υπάρχει
ανεκτή και μη ανεκτή βία, ανάλογα ποιος την
ασκεί.
Αυτό το τελευταίο έχει αποδειχθεί από την
επιλεκτική καταδίκη ή μη καταδίκη βιαιοπραγιών,
ανάλογα με το ποιος είναι αυτός που
βιαιοπραγεί. Θα ξεχάσουμε μήπως που, ως
αντιπολίτευση, οι μπαχαλάκηδες κάθε είδους
ξεμύτιζαν συνήθως από τις πορείες του ΣΥΡΙΖΑ ;
Θα ξεχάσουμε τα γεγονότα του 2008 με τον

Γρηγορόπουλοκαι ποιος υποκινούσε τη βία ; Και
όσο κι’αν οι Τσιπροκαμμένοι θέλουν πλέον να τα
ξεχάσουμε ή και να τα αποποιηθούν αυτά, οι
μνήμες είναι ακόμα πρόσφατες…
Αλλά και η Νέα Δημοκρατία, παρότι παριστάνει
τον εγγυητή του νόμου και της τάξης, και αυτή
δεν είναι άμοιρη ευθυνών ! Και δεν είναι διότι
κατά πρώτον έχει κυλήσει σε ιδεολογήματα τύπου
πατρίς-θρησκεία-οικογένεια, παίζει με τον
Ελληνικό εθνικισμό και τον καλλιεργεί και
πρεσβεύει επίσης την μη ανοχή στο μη «εθνικά
ορθό» (θυμηθείτε το διακομματικό bulling στον
Φίλη και τις διαδηλώσεις για μια αντίθετη άποψη
στα περί γενοκτονίας Ποντίων)
Ακόμα χειρότερα η Νέα Δημοκρατία συντάχθηκε με
τα πρόσφατα εθνικολαϊκίστικα συλλαλητήρια
μίσους για το Μακεδονικό, αν και γνώριζε πως
ουσιαστικά τα διοργανώνουν φασίστες που
απειλούσαν και απειλούν ακόμα και με θάνατο
τους “προδότες της Μακεδονίας”. Και εκεί πολλά
στελέχη της δεν είχαν κανένα πρόβλημα να
συνυπάρξουν με χρυσαυγήτες και ένα σωρό άλλους
ακραίους και χυδαίους ανθρώπους. Να μην ξεχνάμε
άλλωστε ότι φυντάνια όπως ο σιχαμερός φασίστας
Παναγιώτης Ψωμιάδης, και άλλοι που επιχαίρουν
για τον ξυλοδαρμό Μπουτάρη, είναι δικά της
τέκνα που συχνά δεν τα αποποιείται κιόλας…
Τέλος άμοιρες ευθυνών δεν είναι και αυτές οι
Ποντιακές οργανώσεις-και ας παριστάνουν τις
αθώες-μέσα στις οποίες είναι γνωστό ότι
φωλιάζουν πολλοί ακροδεξιοί και φασίστες. Αυτό
θυμίζω ότι το είδαμε παλιότερα και με τον
ξυλοδαρμό Κουμουτσάκου της Ν.Δ. σε διαδήλωση
κατά του Φίλη για το θέμα της γενοκτονίας
Ποντίων και των δηλώσεων του.

Τέλος τι να περιμένει κανείς στη χώρα όπου το
λεγόμενο δημοκρατικό τόξο δεν έχει βγάλει εκτός
νόμου τη Χρυσή Αυγή παρότι αυτή έχει
χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση από τη
δικαιοσύνη και έχει βγάλει και τους δολοφόνους
από τη φυλακή ; Και πως να χαρακτηρίσουμε όλους
αυτούς που πλέον σχεδόν αποδέχονται τη Χρυσή
Αυγή ως καθώς πρέπει κόμμα ;
Ας μη γελιόμαστε, με όλες αυτές τις καταστάσεις
και όλον αυτόν τον αντιδημοκρατικό Ελληνικό
βόθρο, τέτοιες καταστάσεις όπως ο ξυλοδαρμός
Μπουτάρη (και άλλες χειρότερες που πιθανόν να
ακολουθήσουν) είναι απολύτως αναμενόμενες.

