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Νίκος Γεωργούλης
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Πόσο αποκομμένη είναι η πραγματικότητα της νησιωτικής χώρας
από τη ματιά των αθηναϊκών Μέσων Ενημέρωσης… Διάβαζα χθες
πρωτοσέλιδους τίτλους. «Στήριξη στους ήρωες του προσφυγικού»,
είδε, στο βασικό του μάλιστα θέμα, το «έθνος» στον οριστικό
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ενταφιασμό του νησιωτικού ΦΠΑ. «Παραμένει μειωμένος ο ΦΠΑ
σε πέντε νησιά», πανηγυρίζει η «Αυγή», που κάνει λόγο για
συμφωνία με τους θεσμούς. «Απόφαση – ανάσα» χαρακτηρίζει τη
λύση η «δημοκρατία» κι άλλα τέτοια ευτράπελα, για να μην σας
χαλάσω τη διάθεση με τις αναφορές του διαδικτύου.

Πιστή στο δόγμα της, μοιράζω προεκλογικά (;) χαρτζιλίκια για να
ράψω προσωρινά στόματα, η κυβέρνηση αντικαθιστά τη
βασικότερη νησιωτική κατάκτηση με ένα ασαφές κοινωνικό
μέρισμα, διάρκειας, προφανώς, ενός έτους, και αόριστες
υποσχέσεις εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου, την ώρα
που δυσκολεύεται να βρει τη λύση να εκδίδονται εισιτήρια στις
αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών. Έχει πάντως τον τρόπο της να
σερβίρει την καταστροφή ως σενάριο ευεργεσίας! Τους χρωστάμε
και χάρη, αν πιστέψουμε το «έθνος», την «Αυγή», τη «δημοκρατία»,
τον Τσακαλώτο, το Τζανακόπουλο και το Σαντορινιό.

Η αγύρτικη στάση της κυβέρνησης δεν βρήκε αντιστάσεις. Θα
βγάλει μια ανακοίνωση ο δήμαρχος της Χίου, άλλη μια ο δήμαρχος
της Κω, άντε και η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Σιγά τα ωά…
Δεν τρομάζει από κάτι τέτοια το τέρας της κεντρικής εξουσίας,
έχει στο χέρι του όλες τις δυνάμεις μετατροπής του μαύρου σε
άσπρο, οπότε λίγο θα θέλει να πιστέψουμε κι εμείς ότι πράγματι
μας έκανε χάρη το κυβερνητικό επιτελείο, επειδή έκανε λάστιχο
για 6 ακόμα μήνες τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές
στα 5 νησιά που σηκώνουν το κύριο βάρος της προσφυγικής
κρίσης. Κι αφήνει έωλα και αναπάντητα ερωτήματα:

δηλαδή οι Οινούσσες δεν σηκώνουν φορτίο στο προσφυγικό;
υπάρχει κανείς στους θεσμούς, την Ε.Ε. ή τη χώρα μας που θα
μπορεί να αιτιολογήσει την κατάργηση του μέτρου σε 6 μήνες; Δεν
θα υφίστανται ανάλογοι λόγοι διατήρησης του;

Δυστυχώς τα νησιά βιώνουν τις συνέπειες της γεωγραφικής τους
απομόνωσης και της μικρής τους αριθμητικής κλίμακας.
Σφαγιάζονται και παρακολουθούν το ελλαδικό σύστημα να τα
περιπαίζει κιόλας.

Έχουν το μερδικό της ευθύνης τους. Αδυνατούν να συντονιστούν,
να υποχρεώσουν κάθε εξουσία να τα σεβαστεί και εκτός
καλοκαιρινής περιόδου. Επέτρεψαν στους συλλογικούς φορείς
εκπροσώπησης τους να ατονήσουν και να μην τα εκφράζουν.
Βιώνουν τώρα τις συνέπειες… 
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2 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Antonis Hatzis
ΠΕΣ ΤΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ! ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΚΕΣ
ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΟΧΟΣ ! ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΓΟΥΔΙ !

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 27 εβδομάδες

George Rabo Nikitas
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΗΘΜΙΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ?!?!?! 
"ΕΑΝ" ΗΜΑΣΤΑΝ ΕΝΝΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Κ ΨΙΦΙΖΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΙΩΣΗΜΩΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΒΛΕΜΑΜΕ ΑΝ
ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΚΡΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ... ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ! 
 
ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΩ Ο Μ.....Σ (ΑΦΕΛΗΣ) !!!! 
ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΤΟΟΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΥΛΑ Κ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ" ΤΗ
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΑΣ ... 
 
ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ, Ο,ΤΙ Κ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟΙ
ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΔΩ Κ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ
ΜΑΣ .... ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ! 
 
ΟΤΑΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΓΡΟΘΙΑ ΜΑΤΩΝΑΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΕΧΕ ΑΡΚΕΤΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΟ ΤΗ ΦΟΡΑ

Παλιότερα
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