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Του Μανόλη Καψή
Μπορείνα μη διαθέτει υπουργείο, μπορεί να μη μετέχει στο υπουργικό συμβούλιο και στις
συσκέψεις στο Μαξίμου, αλλά αποδεικνύεται πολλαπλώς χρήσιμη. Με τις παρεμβάσεις της. Και ας
της εξασφαλίζουν την οργή του δεξιού, αντιμνημονιακού, υπερπατριωτικού,
συνωμοσιολογικού Τύπου... Η Ντόρα Μπακογιάννη θυμίζει στους ψηφοφόρους -και κυρίως σε
όλους εκείνους που ψήφισαν Κυριάκο χωρίς να ανήκουν στη δεξιά πολυκατοικία-, ειδικά σε
αυτήν τη φάση που τα "φάλτσα εκ δεξιών" πολλαπλασιάζονται, πως η ΝΔ του Μητσοτάκη
τοποθετείται στο κέντρο. Εκεί όπου κερδίζονται οι εκλογές, εκεί όπου πιστοποιείται η πολιτική
ηγεμονία. Από εκεί που θέλει να την εκθρονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ -με τη βοήθεια και ορισμένων γαλάζιων,
είναι η αλήθεια...- κάνοντας λόγο για ακροδεξιά στροφή, για ρατσιστικό λόγο και ξενοφοβική
υστερία.
Ήτανστην ομιλία του πρωθυπουργού για το μεταναστευτικό (3/10), που η κυρία Μπακογιάννη
εκδηλώθηκε με τρόπο "ενθουσιώδη". Τονίζοντας -με τη δήλωσή της ότι "σήμερα όλοι κατάλαβαν
ότι η χώρα έχει φιλελεύθερο πρωθυπουργό"- αυτά τα σημεία στην ομιλία του πρωθυπουργού, που
από τα ΜΜΕ πέρασαν, αναπόφευκτα ίσως, σε δεύτερη μοίρα.
Εκείόπου οι περισσότεροι είδαν μόνο μια νέα πολιτική "πυγμής" στο μεταναστευτικό -απαραίτητη
σίγουρα, δεδομένων των συνθηκών και των αριθμών-, εκεί που σχεδόν όλοι επισήμαναν μόνο το
σχέδιο για την επιστροφή στην Τουρκία ή στις χώρες καταγωγής τους των παρανόμως
εισελθόντων - απαραίτητο και αυτό, δεδομένων των συνθηκών και των αριθμών-, εκεί που η
μίζερη κριτική του ΣΥΡΙΖΑ είδε το φάντασμα του Όρμπαν να πλανάται πάνω από την Ελλάδα... η
κυρία Μπακογιάννη είδε και μας επισήμανε την άλλη όψη της ομιλίας του πρωθυπουργού.
Εκείπου ο κ. Μητσοτάκης είπε "ότι οι πρόσφυγες μπορούν και πρέπει να μπολιάσουν μια
οικονομία η οποία γερνάει και χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με

κανόνες και διαδικασίες. Έτσι φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε και για το πώς οι πρόσφυγες
μπορούν να απορροφηθούν στη χώρα μας, για το πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να
ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες". Ή ακόμα καλύτερα, όταν συνέχισε λέγοντας, "πρέπει να
πάνε τα παιδιά των προσφύγων σε ελληνικά σχολεία και αν λοιπόν είναι άριστοι μαθητές να
σηκώσουν και την ελληνική σημαία. Μακριά από μας η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Είμαι
υπερήφανος όταν πηγαίνω σε παρελάσεις και βλέπω την κοινωνία μας να μετατρέπεται σιγά σιγά
σε πολυπολιτισμική. Δεν αμφισβητείται η εθνική μας ακεραιότητα με αυτό τον τρόπο". Ναι, η χώρα
έχει φιλελεύθερο πρωθυπουργό και όχι μια καρικατούρα του Όρμπαν, που φαντάζεται ο κ.
Τσίπρας.
Τοδεύτερο "χτύπημα" της Ντόρας Μπακογιάννη έγινε με αφορμή την παρέλαση των 10
"καλλιτεχνιζόντων" κοριτσιών σε στιλ Μόντι Πάιθον, στην επέτειο του ΟΧΙ. Το θέαμα προφανώς
ενόχλησε και χαρακτηρίστηκε κακόγουστο, λάθος, μιμητισμός και σαχλαμάρα (ναι, όλα αυτά είναι
σωστά), αλλά σίγουρα δεν άφηνε περιθώρια για συλλήψεις, προσαγωγές, αυτόφωρα, δικαστήρια,
παραδειγματικές τιμωρίες και λοιπά ακραία. Όλα αυτά που θα έδιναν αφορμή στον ΣΥΡΙΖΑ να
επαναλάβει τη ρητορική του για την ακροδεξιά ΝΔ, που θέλει να επιστρέψει τη χώρα στη δεκαετία
του '50. Όπως έγινε με τον "Joker".
Όπωςεπίσης δεν άφηναν περιθώρια και για δηλώσεις περί "γελοίων υποκειμένων", αναπήρων και
άλλα φοβερά που ακούστηκαν. Όλα αυτά για 10 κορίτσια που έκαναν μια σαχλή περφόρμανς σε
μια παρέλαση.
Ψύχραιμηκαι ανεκτική η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ότι "όλες αυτές οι αντιδράσεις για το ζήτημα
της παρέλασης είναι υπερβολικές και δη του Δημάρχου, επιεικώς, μη κατανοητές. Τα κορίτσια
αυτά θέλουν διάλογο, όχι ακραίους χαρακτηρισμούς". Προσθέτοντας ότι δεν συμφωνεί να
καταργηθούν οι παρελάσεις, γιατί "δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα για τις μικρές κοινωνίες, και όχι
μόνο, να βλέπεις νέους και περήφανα παιδιά να παρελαύνουν και να μαθαίνουν να σέβονται τα
σύμβολα της χώρας".
Ναι, έχουμε, ευτυχώς, φιλελεύθερη κυβέρνηση.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

