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προσκυνημένη στο κοινό σχέδιο κυβέρνησης – Ε.Ε. – Τουρκίας
σχεδόν τελεσιδικεί.

Τι μας έλεγαν μέχρι σήμερα. Το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. γίνεται για το καλό
μας, για την αποσυμφόρηση μας. Ποια παραδείγματα μας
ζητούσαν να ενστερνιστούμε; Της Λέσβου και της Κω. Εκεί, μας
έλεγαν, άνοιξαν τα μάτια τους, άκουσαν το ρεαλισμό και τη λογική
και έλυσαν όλα τα τους τα προβλήματα. Εγώ έχω μνήμη ασθενή ή
έτσι ακριβώς είναι;

Κι ήρθαν πια τα γεγονότα. Στη Λέσβο η Μόρια καίγεται, σε εποχή
με ισχυρούς βοριάδες ανάβουν φωτιές εξέγερσης που απειλούν
να κάψουν τη Λέσβο, γιατί την παγκόσμια εικόνα της ακριβώς
στην καρδιά του καλοκαιριού την τσουρούφλισαν, και στην Κω το
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ., αντί να την αποφορτίζει, δεδομένων των μηδενικών
της ροών, την ... φορτίζει. Είναι η δεύτερη φορά που της στέλνουν
μετανάστες από άλλα μέρη της χώρας γιατί ακριβώς διαθέτει
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ..

Η λάθος βάση των δεδομένων της «Εθνικής Χίου» θα έπρεπε να
συγκαλέσει εκτάκτως τους κ.κ. Ανδρ. Μιχαηλίδη, Ν. Μηταράκη,
Στ. Κάρμαντζη και Μ. Βουρνού και να τους επιβάλλει αναθεώρηση
της «ρεαλιστικής» στρατηγικής τους. Αν είπαμε και μια κουβέντα
παραπάνω πάνω στο φόβο και τον πανικό μας, ας θεωρηθεί ως μη
γενόμενη. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς, το λάθος το δικαιούμαστε.

Τι έκαναν λοιπόν εκείνοι; Συνεδρίασαν με πρωτοβουλία τους
εκτάκτως για να αποφασίσουν ότι πρέπει να παρακαλέσουν το
κυβερνητικό δίδυμο Τόσκα – Μουζάλα να μην μας ξεχνούν και να
μας φτιάξουν το συντομότερο ένα ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ., πάντοτε για το
καλό μας! Στην καρακοσμάρα τους, όπως απλούστερα λέει ο λαός.

Εδώ τίθεται πια αντιληπτικό ζήτημα για το σύνολο της
εκπροσώπησης του νησιού. Πλήρους αδυναμίας ενσωμάτωσης
των πραγματικών δεδομένων, ευελιξίας στο πραγματικό
περιβάλλον και προσαρμογής. Το σύνολο των θεσμικών
εκπροσώπων κόλλησε την ασθένεια της δημοτικής αρχής, να
θέλει να αυτεπιβεβαιωθεί η αρχική λαθεμένη της εκτίμηση.

Κι επειδή πάλι θα αναμασήσουν το κλασικό τροπάρι «τι προτείνετε
εσείς:», η κοινωνία του νησιού εύκολα θα τους υποδείξει το δρόμο
που τους υποδεικνύει εδώ και καιρό. Θα επιβάλλουν τη συνολική
διαπραγμάτευση με κυβέρνηση και Ε.Ε.. Τα ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. φαίνεται
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πια καθαρά ότι τον μόνο που εξυπηρετούν είναι το σχεδιασμό της
Αστυνομίας, για να μην έχει  την ανάγκη πολλών μεταγωγών.
Θέλουν νέα, τέτοιου είδος δομή, με τη συναίνεση μας; Θα
μιλήσουμε πια καθαρά για το προσφυγικό, την εμβέλεια του, τις
επιπτώσεις του στα νησιά, στη ζωή μας. Αν δεν είναι έτοιμη αυτή
η κυβέρνηση ή η Ε.Ε. θα ωριμάσουν. Τις περιμένουμε με ανοιχτές
αγκάλες... Εθελόδουλες συμπεριφορές στη Χίο πάντως δεν θα
βρουν κι ας συνθηκολόγησε η «Εθνική Χίου»... Κι αν δεν μπορεί η
«Εθνική Χίου» να επιβάλλει τη σωστή διαπραγμάτευση κι εκεί θα
κάνουμε υπομονή. Η σύνθεση της δεν έχει απεριόριστα ψωμιά... 

3 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Yiannis Yiannakis
Γι αυτούς μόνο η καρέκλα τους μετράει
Μου αρέσει! · Απάντηση · 49 εβδομάδες

Thodoros Chaviaras
Ίσως, λέω ίσως το συμπέρασμα του Νίκου στο παραπάνω άρθρο
θα μπορούσε να έρθει πολυ πιο γρήγορα και η έμμεση
προειδοποίηση να ήταν. Κύριοι , βρίσκεςτε μακριά απο το
συλλογικό αίτημα των πολιτών της Χιου, οι οποίοι περιμένουν
σαφείς τοποθετήςεις για τα κίνητρα Της ακατανόητης εμμονής σας.  
 
Τι είναι όμως αυτο που κάνει τρεις αντιπάλους στην πολιτικη να
συμφωνούν με κάτι που συνενενώνει αναλογικά, τεράστιο αριθμό
πολιτών; Τι γνωρίζουν και το αποκρύπτουν; Τι δεν γνωρίζουν κι
αδιαφορούν γι αυτο;  
 
Κάποιο ίσως πουν ότι οι "4" αποτυπώνουν την κρίση που σοβεί
στην κοινωνία κατάσταση που μας βολεύ... Δείτε περισσότερα

Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 · 49 εβδομάδες

Vasilis Atsalis
Στο νησι μας Νικο,που συμβαινουν πραγματα τα οποια δεν
συμβαινουν ουτε στην Ελλαδα ειναι αδυνατο να παρεις απαντησεις
οι οποιες να εχουν εστω και μακρυνη συγγενεια με τη λογικη.Εισαι
φιλε στο νησι που στις 12 το μεσημερι συνεδριαζει μια επιτροπη (επ
αμοιβη φυσικα) και αποφασιζει οτι ειναι ειναι 12 τα μεσανυχτα και

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

https://www.facebook.com/yiannis.yiannakis.5
https://www.facebook.com/thodoros.chaviaras
https://www.facebook.com/vasilis.vasilis.3766
https://www.facebook.com/yiannis.yiannakis.5
http://www.politischios.gr/parembaseis/proeka-meta-manias-san-na-mi-mesolabise-tipota?fb_comment_id=1651613101579208_1651865244887327
https://www.facebook.com/thodoros.chaviaras
http://www.politischios.gr/parembaseis/proeka-meta-manias-san-na-mi-mesolabise-tipota?fb_comment_id=1651613101579208_1651930758214109
https://www.facebook.com/vasilis.vasilis.3766
https://www.facebook.com/egany.chios/

