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Άστα κάτω .... που τα πας!



Νίκος Κατσαράκης

9
Μήνες ολόκληρους είχε μπροστά της η Ν.Δ. να οργανωθεί έναντι
του πασιφανούς παιγνίου που έστηνε η κυβέρνηση πάνω στο 
προσφυγικό με μοναδικό στόχο - και έχει φανεί πολλαπλά -, τις
ευρωπαϊκές πιστώσεις για το ρουσφετολογικό της έργο, την
τοποθέτηση κάθε καρυδιάς καρύδι σε θέσεις εργασίας στις δομές
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και τέλος στην ικανοποίηση των αλτρουιστικών και αλληλέγγυων
ιδανικών, όπως τα υπερασπίστηκαν η κ. Τασία στην αρχή και ο
κυρ Γιάννης σήμερα.

Μήνες ολόκληρους για να ορθώσει λόγο πολιτικό και να
προσφέρει στις κουρασμένες νησιωτικές και όχι μόνο κοινωνίες
μια εναλλακτική επιλογή ή μια ελπίδα.

Ο τομεάρχης στο Μεταναστευτικό, Μιλτ. Βαρβιτσιώτης, κάνει
πολιτική... από το γραφείο του. Δεν εξηγείται αλλιώς η κάθε
δίμηνο περίπου ενασχόλησή του με το θέμα την ώρα που τα νησιά
βουλιάζουν και πάλι. Ούτε φάνηκε από τα μέρη μας, ούτε η Ν.Δ.
έστειλε κάποιον «υψηλά» ιστάμενο, απλά και μόνο για τα «μάτια
των Ιουδαίων». Ακολουθώντας πιστά την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να
αποφεύγει κάθε επαφή ιδίοις όμμασι με το ζήτημα, η Ν.Δ. 
συνεχίζει μία ανέξοδη και φυσικά αδιέξοδη ρητορική πάνω στο
θέμα, που δυστυχώς απλά απογοητεύει.

Υπάρχει βέβαια και μία άλλη εκδοχή.

Με ποιους συνομιλούν σε τοπικό επίπεδο στην Πειραιώς και τι
ακριβώς τους μεταφέρουν. Γιατί «παίζει» και το ενδεχόμενο να
παρουσιάζουμε τα πράγματα μέλι-γάλα για να μην χαλάσουμε
καρδούλες... θεωρώντας ότι η δουλειά γίνεται.

Η ευθύνη της ΝΟΔΕ είναι δεδομένη. Όσο πιο γρήγορα ξυπνήσει,
τόσο το καλύτερο. 
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