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Την τυφλή και την ανάλγητη μα όμορφη γυναίκα
Αν θέλεις την αφήνεις ειδάλλως δίπλα της στέκα 

Αυτές τις  ημέρες ζούμε μία παράλογη κατάσταση.  Καθημερινά μετράμε θύματα 
από την μία και από την άλλη μεριά του μετώπου. Δεν είναι μόνο το μέτωπο με τους 
μετανάστες η μοναδική αιτία των γεγονότων(άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης σωστής 
μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης)αλλά και η γραμμή πού έδωσε στην ΕΛ.ΑΣ. η 
πράσινη κυβέρνηση σε ότι αφορά στις διαδηλώσεις ενάντια στην αντεργατική της στάση. 
Από πότε η αιτία της κρίσης μας είναι οι μετανάστες; Για τι δεν νοιώθουμε τόσο μίσος 
ενάντια  στα  ευρωπαϊκά  και  αμερικάνικα  ΄΄φιλαράκια  ΄΄  που  μας  προδώσαν  και 
εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική κρίση για να βγάλουν κέρδη; Φταίει ο μετανάστης ότι 
δεν  βγαίνει  ο  λογαριασμός;  Σχετίζεται  άμεσα  με  την  λάθος  τροπή  του  μνημονίου; 
Ευθύνεται  ο  πακιστανός  για  τους  παχούς  λογαριασμούς  των  βουλευτών  μας  στις 
ελληνικές και ξένες τράπεζες; Φταίει για τα μεγάλα χρέη και την έλλειψη προοπτικής της 
ελληνικής οικονομίας; Όλοι ξέρουμε ότι πολλοί έλληνες έχουν πλουτίσει στις πλάτες των 
φτωχών μεταναστών που είναι  οι  σλάβοι  της  σύγχρονης  κοινωνίας  μας.  Η κυβέρνηση 
κάνει το παιχνίδι που ξέρει καλύτερα .Διαιωνίζει την νοοτροπία του εκφοβισμού και της 
καθήλωσης  του  λαού  στην  θέση  του  πρόβατου  που  δέχεται  βουβά  να  οδηγηθεί  στο 
σφαγείο. Σπέρνει διχόνοια ανάμεσα στους έλληνες και τους μετανάστες. Στρέφει τον έναν 
εργαζόμενο  ενάντια  στον  άλλον.  Δήθεν  μερικοί  είναι  προνομιούχοι  και  οι  άλλοι  είναι 
πάριες Η μεγάλη βαρβαρότητα στους δρόμους είναι δική της συνταγή; Όταν θα κλειστούν 
στα σπίτια τους οι φοβισμένοι έλληνες θα έρθει η κυβέρνηση να τους σώσει ,από την 
κρίση στην οποία αυτή τους έβαλε; Μήπως οι οδηγίες που έδωσε ,η κυβέρνηση ,στην 
ΕΛ.ΑΣ ήταν :

• Σαπίστε τους στο ξύλο! 
• Σπάστε τους τα κεφάλια, τα ξεροκέφαλα, για να μην ξανά τολμήσουνε να βγούνε 

στους δρόμους. 
• Να τους τρομάξετε για τα καλά .Να μην σκεφτούνε να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. 

Οι δρόμοι της Αθήνας γέμισαν αίματα. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και η 
ασυνεννοησία βαθαίνει. Οι ακραίες αντιδράσεις πληθαίνουν και οι χαμένοι κλαίνε στο 
προσκέφαλο των αγαπημένων τους. Αλήθεια που οφείλεται η αυξημένη αγριότητα των 
ειδικών δυνάμεων; Για τι ξεχνάνε ότι δέρνουν τον γείτονα τους; Το φιλαράκο με το οποίο 
μοιράζονται ένα ποτήρι κρασί στην ταβέρνα της γειτονιάς για να κατέβουν τα φαρμάκια. 
Οι  αστυνομικοί  υπάλληλοι  δεν  είναι  εργαζόμενοι  που  αδικούνται  και  δουλεύουν  σε 
απαράδεκτες συνθήκες; Όταν αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν, στα σπίτια τους, και βγάζουν 
την στολή τους τι απαντάνε στα παιδιά τους που τους ερωτάνε για τι είναι γεμάτη αίματα; 
Τι δικαιολογία προβάλουν στο καθρέφτη όταν βλέπου την φάτσα τους; Τι λένε στον εαυτό 
τους όταν μέσα στην νύχτα του μιλάνε; Γεια σου μάγκα ή γεια σου βασανιστή δολοφόνε; 


