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ΑΠΟ ΤΟ "ΝΕΚΡΟΚΡΕΒΑΤΟ", ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ...
του Γιωργου Νουτσου

... ο Γιανναρας, ορθα αναζητα και θετει σαν κυρια αιτια της θανατερης ολιγωριας των
Ελληνων, απεναντι σε οσα απεργαζονται στην πλατη τους, την ανυπαρξια Ελπιδας
Τα
ραχοποιοι οι Γαλλοι, με αφορμη τις επερχομενες αλλαγες στα Εργασιακα, γιατι, απλα,
ακομα, μπορουν και ελπιζουν πως με τις κινητοποιησεις τους, μπορουν να πεισουν για
στροφη στις επερχομενες πολιτικες, που αμεσα τους αφορουν !
Στη χωρα μας, ακινησια νεκρικη, παραλυση απολυτη, ακαμψια υποδειγματικη, παραιτηση και
αυτοκτονικη σιγη. Ολα τα παραπανω δεν προβαλουν τον ανυπαρκτο ηρωικο, θερμοκεφαλο
και πομπωδη ψυχισμο μας, αλλα την αριστοτεχνικα και εντεχνα τρωμμενη ματια στο
μελλον..! Δεν υπαρχει τιποτα που να λαμπυριζει καπου μακρια. Τιποτα που να αφηνει μια
χαραμαδα για καλυτερες μερες. Τιποτα που να υποσχεται επιστροφη σε μερες ευημεριας
και προοδου. Τα παντα, εχουν περιβληθει τον μανδυα του νομοτελειακου, του
προδιαγεγραμμενου, της μιας και μονο οδευσης, απο την οποια παρεκλιση δεν μπορει να
υπαρξει !
Κι ολα αυτα δεν εγιναν τυχαια ! Εγιναν, ακριβως για να επιτευχθει αυτο που μολις
περιεγραψα. Ο Εθνικος, ο προσωπικος και ψυχικος ευνουχισμος, του κατα κοινη μεχρι
προτινος παραδοχη, ως πιο απειθαρχου, αψυχολογητου και μη προβλεψιμου λαου του
κοσμου !!!
Οπως ολα δειχνουν, τα καταφεραν μια χαρα...Μεχρι την ωρα αυτη τουλαχιστον...Γιατι
παραβλεπουν μια βασικη παραδοχη...Πως η εξαθλειωση, η οργη και η απογνωση που τα
συνοδευουν, αποτελουν την θρυαλιδα για ανεξελγκτες εκρηξεις, αλογες και συνηθως
αιματηρες...!
Ευχομαι κ ελπιζω να μη φτασουμε εκει...Ομως, καπου πρεπει να παμε. Πρεπει να βγουμε
απο την αδρανεια και τον εφησυχασμο του απολυτου τιποτα ! Οσο δεν νιωθουν καυτη την
ανασα μας, τιποτα καλυτερο και περισσοτερο δεν προκειται να μας δωσουν..! Πρεπει να
μας φοβηθουν...! Κι ισως το ξεκινημα της Τεταρτης στο Συνταγμα, ειναι μια καλη ευκαιρια
κατι επιτέλους ν αλλαξει..........!!!
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Θαμαστε εκει.......!!!
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