Από την ''αριστερά του τίποτα''...

Της Λόλας Χρυσούλη (κάτοικος Σκουριών)

Αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, προσπάθησα να δω από την δική σας ματιά τα γεγονότα των
Σκουριών την Κυριακή στις 4 Απριλίου. Είπα να μπω για λίγο στην θέση σας...τι θα έκανα
εγώ. Άδικος κόπος, δεν κατάφερα να παραμείνω στην ζεστή καρέκλα ούτε λεπτό.
Σκέφτηκα να πάω από την άλλη πλευρά, να ακυρώσω ότι συναίσθημα έχω μέσα μου και να
δω το θέμα με τη ματιά ενός σκληρού ''τεχνοκράτη'' και εκεί τα ίδια σκατά.

Τελικά βρήκα την οπτική γωνία που κάτι άρχισε να μοιάζει με την εικόνα που είδατε και
εσείς. Ήταν τα δελτία ειδήσεων του ΣΚΑΙ του MEGA του ΑΝΤ1...εδώ ακριβώς έχουμε
πρόβλημα. Γιατί αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ οι κάτοικοι της Χαλκιδικής εκείνη την μέρα
είχαν άλλη οπτική γωνία από την κάμερα του MEGA. Δεν υπήρχε μοντάζ ούτε κονσόλα
ήχου να επιλέξει τι θα δουν και τι θα ακούσουν. Αυτό που βλέπανε ήταν σκηνές βίας εις
βάρος τους από ένα μισθοφορικό στρατό, ή συγνώμη δύο μισθοφορικούς στρατούς, με
κοινό αφεντικό την ELDORADO GOLD. Αυτό που θα ήταν καλύτερο να κάνετε θα ήταν πριν
να δηλώσετε αριθμούς ''υπαλλήλων'' και κατοίκων, πριν μιλήσετε για ''μεταφερόμενους
κουκουλοφόρους'' να δείτε και με την άλλη ματιά...εκείνη της αριστεράς. Που δεν
προδικάζει και δεν καταδικάζει χωρίς να ψάξει τα γεγονότα. Οξύμωρο βέβαια γιατί στον
κλάδο της εγκληματολογίας όλοι λένε ότι είστε από τους καλύτερους. Ούτε αυτή την ματιά
δεν χρησιμοποιήσατε εκείνη την μέρα. Το ερώτημά σας ''να άφηνε η αστυνομία να εξελιχθεί
η κατάσταση σε εμφύλιο;'' έχει απάντηση, αν δεν ήθελε να αφήσει να εξελιχθεί η
κατάσταση σε εμφύλιο είχε 12 διμοιρίες που θα μπορούσαν να σταματήσουν την
αντισυγκέντρωση. Αλλά φτάσαμε και στο σημείο που θα συμφωνήσουμε αγαπητέ κύριε
Υπουργέ. ''Την ευθύνη για τις Σκουριές την έχει η πολιτεία''. Με μία διαφορά, σε αυτή την
πολιτεία μετέχετε και ο ίδιος. Σωστή η πίεση στον Π.Λαφαζάνη αλλά δεν μεταβιβάζεις την
ευθύνη που σου αναλογεί.
Χαιρετίσματα λοιπόν στην ''εξουσία'' σας ....εγώ κρατάω την ουσία και ονειρεύομαι!
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