Εσύ ποια πλευρά θα πάρεις;
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Εσύ που διαβάζεις αυτό το άρθρο αναρωτήθηκες ποτέ ποια πλευρά θα
πάρεις; Όχι στο συζυγικό κρεβάτι και ούτε όταν παίζεις τάβλι αλλά στην ζωή
σου. Στην πολιτική και κοινωνική σου ζωή. Πρόσεχε όμως πάρα πολύ και
μετά κάνε το βήμα σου. Με ποιόν θα είσαι και αναγκαστικά ενάντια σε ποιους
θα βρεθείς ! Η θέση σου θα σε στιγματίσει και θα σου καθορήσει την ζωή.
Σήμερα είδα μία κίνηση μεγάλης , που σπάνια θα δεις στην πολιτική ζωή
αυτού του τόπου. Η επίσκεψη του κυρίου Παπαδήμου να συμπαρασταθεί και
να συμπάσχει ,με τους άπορους, στο γεύμα αγάπης του Δήμου Αθηναίων. Τι
πήγε να κάνει εκεί; Να δείξει κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη; Άλλαξε και
ευχές επειδή ήταν σίγουρος ότι δεν θα προκαλέσει την οργή του κόσμου
!Ήθελε να δει από κοντά την μείωση έως και την απουσία της κοινωνικής
πολιτικής της κυβέρνησης του; Τους άκουσε ή πήγε να προσφέρει κάλυψη
στον δήμαρχο που μέχρι τώρα μας έχει απογοητεύσει τόσο πολύ; Ο λαός δεν
θέλει ελεημοσύνη αλλά δικαιούται κοινωνική πρόνοια.
Ποιοι είναι οι
πραγματικοί φταίχτες της κατάντιας και της αύξησης του αριθμού των
άπορων; Και αν από έναν τεχνοκράτη δεν περιμένω και πολλά πράγματα δεν
μπορώ να μην πικραθώ με την στάση του προέδρου της Δημοκρατίας. Το
αινιγματικό χαμόγελο του κυρίου Παπούλια και οι δηλώσεις περί
σκοπιμοτήτων των ΜΜΕ σχετικά με τους χειρισμούς του πρωθυπουργού δεν
πρόσφερε στην ουσία καμία κάλυψη. Επιβεβαίωσε, για πολλοστή φορά ,το
εντελώς διακοσμητικό ρόλο που παίζει η Προεδρεία της Δημοκρατίας στα
πολιτικά και οικονομικά γεγονότα του τόπου μας . Το 2012 θα είναι πολύ
δύσκολη χρονιά για τους πολίτες αυτού του τόπου .Το νοικοκύρεμα που
πρέπει να γίνει στα οικονομικά και τις σπατάλες έπρεπε να είχε γίνει εδώ και
πολλά χρόνια αλλά ποιός κρύβεται πίσω από την ελλειμματικό ελεγκτικό
μηχανισμό; Καλώς ελέγχτηκαν οι “μαϊμού συντάξεις και επιδόματα αλλά πού
είναι η παραδειγματική τιμωρία των επιτήδειων; Η κρίση βαθαίνει και η
ανεργία ανέρχεται στα χαρτιά στο 17%αλλά στην πραγματικότητα πάνω του
25% και στους νέους παραπάνω από 34%.
Με ποιόν είσαστε κύριε πρόεδρε; Ποια πλευρά του κρεβατιού θα πάρετε;
Ο ελληνικός λαός έχει καθηλωθεί στο κρεβάτι του Προκρούστη και έχει
λυγήσει από τους φόρους και τα χαράτσια .Τον ακρωτηριάζουν χωρίς γενική
αναισθησία. Ποιους απειλείται;. Την στήριξη του ΠΑΣΟΚ την είχατε και την
έχετε εδώ και πολλά χρόνια αλλά μην ξεχνάτε ότι εσείς εκπροσωπείται όλο
τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση έχει δυσκολίες αλλά περισσότερες έχει ο
λαός. Οφείλατε να πείτε περισσότερα και όχι να μας προτρέψετε να
σκύψουμε κεφάλι στις θυσίες και να στηρίξουμε τα αντιλαϊκά μέτρα !

