Να το φτάσουν ως το τέλος
Συντάχθηκε απο τον/την αλεξανδρος θεμελησ
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2013 17:29 -

Στα σίδερα λοιπόν ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής αλλά και αστυνομικοί, οικονομικοί
σύμβουλοι κι άλλα καλά εθνικιστικά παιδιά.

Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η δολοφονία του Παύλου Φύσσα τελικά δεν θα πάει χαμένη,
όπως έχουν πάει άλλες κι άλλες.

Αρκεί φυσικά η Δημοκρατία και οι πολιτικοί που την υπηρετούν να μην σταματήσουν εδώ
αλλά να εξαρθρώσουν μια και καλή την Οργάνωση αυτή.

Θα μου πείτε γιατί πήραν την απόφαση τώρα;

Δεν ήξεραν τι είναι η Χρυσή Αυγή;

Φυσικά και ήξεραν, αλλά όσο δεν ήταν στη βουλή και περιοριζόταν σε χαμηλά ποσοστά
τους βόλευε. Σε άλλες περιπτώσεις (είστε όλοι βίντεο και φωτογραφίες) μέχρι που
συνεργαζόταν το Κράτος με το παρακράτος.

Αυτό που ανέθρεψαν όμως μεγάλωσε ξαφνικά και ξέφυγε από τη διαχείρισή τους.

Και κάπως θα έπρεπε να το μαζέψουν.
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Ας ελπίσουμε ότι θα το μαζέψουν μια και καλή για να ξεμπερδεύουμε με αυτή τη, φασιστική,
ιστορία.

Κοντή μνήμη

Η άνοδος της Χρυσής Αυγής πάντως μας αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι οι Έλληνες
δεν ξεχνούν πολύ γρήγορα και ξεγελιούνται εύκολα.

Γιατί όντως τα προβλήματα στην Αθήνα κυρίως από την αθρόα έλευση μεταναστών είναι
τεράστια και τα τρία χρόνια οικονομικής ύφεσης έχουν χτυπήσει αλύπητα το μεγαλύτερο
μέρος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά όταν υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι η απάντηση σε
όλα αυτά είναι οι ναζιστές ε τότε συγνώμη αλλά κάπου σαν κοινωνία δεν πάμε καλά.

Δεν ξέρω αν είναι έλλειψη παιδείας ή αν όντως η μνήμη του ελληνικού λαού είναι τόσο
κοντή αλλά μου είναι αδιανόητο να πιστέψω πως κάποιοι είχαν έστω και την παραμικρή
ελπίδα πως ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η βία και μια ομάδα ναζί είναι ικανή να τους λύσει
όλα τους τα προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση και επειδή δεν ήταν λίγοι εκείνοι που το πίστεψαν καλό θα είναι τα
κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου να κοιτάξουν τι δεν κάνουν καλά και οδηγούν
τον κόσμο σε αδιέξοδες επιλογές τύπου Χρυσής Αυγής, για να μην βρούμε ξανά μπροστά
μας το ίδιο έργο.

Περί εκλογών

Το πώς ορισμένοι μέσα σε αυτές τις εξελίξεις σκέφτονται ότι θα ήταν καλό για τη χώρα να
οδηγηθούμε σε εκλογές ομολογώ ότι δεν το κατανοώ. Εκτός κι αν δεν σκέφτονται ότι θα
είναι καλό για τη χώρα αλλά για τα κόμματά τους ή ακόμα και τους ίδιους προσωπικά.
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Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί συντηρείται και από τα Μέσα αυτό το σενάριο.

Αν κάποιος νομίζει ότι όλα αυτά που συνέβησαν είναι για λαϊκή κατανάλωση και έχουν
πολιτικό ή κομματικό υπόβαθρο ας εξετάσει καλύτερα το αποτέλεσμα παρά τα αίτια της
δράσης.

Εκεί, στο αποτέλεσμα δηλαδή, χωράει αντιπολίτευση και πολιτική αντιπαράθεση.
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