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Πριν από λίγες μέρες, συμμετέχοντας σε τηλεοπτική συζήτηση μεγάλου καναλιού, 

άκουσα τοπικό δημοσιογράφο από νησί να αφήνει ξεκάθαρη αιχμή περί 
πληθυσμιακής «αλλοίωσης» αναφερόμενος σε στοιχεία γεννήσεων μόνιμων 
κατοίκων και προσφύγων. Το κλίμα της ημέρας και ο ειρμός της συζήτησης στο 
στούντιο δεν μου επέτρεψαν να απαντήσω.  

Έκανα λάθος. Ο λόγος αυτός, που μισεί ανθρώπους και τους θεωρεί κίνδυνο, όχι 
για κάτι που έκαναν αλλά γι’ αυτό που είναι, είναι ένας λόγος διχαστικός, ένας 
λόγος μισανθρωπικός, ένας λόγος ρατσιστικός και ακροδεξιός και δεν υπάρχει 
καμία ακατάλληλη στιγμή να σταθείς απέναντί του.  

Από σήμερα, ο λόγος αυτός είναι και κυβερνητικός λόγος. Τα ακροδεξιά 
φληναφήματα περί αλλοίωσης δεν ακούστηκαν από κάποιον περιθωριακό γραφιά, 
κάποια ανερμάτιστη «ντουντούκα» του διαδικτύου, αλλά από κορυφαίο υπουργό 
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.  

Αποδεικνύοντας, φυσικά, ότι η ρητορική περί «Ελλήνων Όρμπαν», περί 
«Ακροδεξιάς της Κανονικότητας» και ό,τι άλλο έχουμε πει και υποστηρίξει όλο 
αυτόν τον καιρό και φάνηκε ίσως σε κάποιους «ακραίο», είναι η πραγματικότητα.  



   
 

Ο Υπουργός της Ελληνικής Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρος του 
Κυβερνώντος Κόμματος, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν δίστασε μάλιστα να ξεστομίσει 
το μισανθρωπικό του παραλήρημα την ώρα της μετάδοσης της τραγικής είδησης 
του ναυαγίου στους Παξούς, ξεπερνώντας κάθε ρεκόρ απανθρωπιάς.  

Όπως μέχρι τώρα ήμασταν, έτσι είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε απέναντι 
σε κάθε μορφής ρατσιστικό λόγο, πολύ περισσότερο από κυβερνητικά χείλη.  

Μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, 
προκειμένου να μην αφήσουμε τον Μητσοτάκη και την Ορμπανική 
Ακροδεξιά του να κάνουν την Ελλάδα των Αγώνων και της Δημοκρατίας, 

Ουγγαρία του Νότου.  

Ο φασισμός, ο ρατσισμός, η μισανθρωπιά τους ΔΕΝ θα περάσουν.  

 

 


	Η ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

