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του Παναγιώτη Ιατρόπουλου
Μπορεί οι κυβερνητικοί να δηλώνουν ότι ‘’ όλα
βαίνουν ομαλά’’ όμως μια ανησυχία πλανιέται και πάνω από πολλούς στη Ν.Δ. Δε μπορεί
επί έναν χρόνο να γίνεται ‘’παιχνίδι’’ με δύο ζητήματα ,τα οποία μάλιστα έχουν κριθεί και
πολιτικά και πραγματικά.
Η
υπόθεση στο Μάτι φορτώθηκε πολιτικά αναλόγως, ενώ αυτή της ΝΟVARTIS για τους
Έλληνες πολίτες μάλλον κλίνει ,αφού δεν εντοπίζονται υπεύθυνοι για την αύξηση κατά
100% της δαπάνης φαρμάκων το επίμαχο διάστημα. Δηλαδή οι Έλληνες ανάμεσα στο 2005
και 2009 κατανάλωναν περισσότερα φάρμακα από την Ισπανία παρ΄ ότι είναι τέσσαρες
φορές λιγότεροι. Μήτε γάτος μήτε ζημιά. Η δικαιοσύνη τώρα που να ψάχνει γάτους… Εδώ
δε μπορεί να δει πλοία που έρχονται κατά πάνω της, οικοδίαιτα τετράποδα θα κυνηγάει…
Στο Μάτι όμως η εκμετάλλευση είναι χονδροειδής. Πέρα από τη τραγωδία των ανθρώπων
που δε περιγράφεται, η συνεχής προσπάθεια για τη διατήρηση της στην επικαιρότητα, δεν
θεωρείται ευφυής επικοινωνιακά πρακτική. Υπενθυμίζω πως το καλοκαίρι του 2007 στις
φωτιές της Ηλείας και της Εύβοιας κάηκαν 84 άνθρωποι, 1500 σπίτια,268.834 εκτάρια γης,
4.5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και 60.οοο ζώα. Δε θυμάμαι τότε τα μοντέλα του καθηγητή
Συνολάκη – ακραίο δείγμα επιστημονικού εκφυλισμού- να λειτούργησαν αλλά ούτε και
φέτος στις φωτιές της Κορινθίας. Την αλήθεια για το δράμα στο Μάτι η κυβέρνηση δεν έχει
λόγο να τη πει γιατί χρειάζεται τον ΣΥΡΙΖΑ σε ομηρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται στωικά (?) τη
κριτική και μένει η κα Γεροβασίλη η εικόνα της οποίας στη τηλεόραση λύπησε. Δηλαδή
πως περίμενε η Όλγα να τελειώσει η… εκδρομή της στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης?
Ποιους περίμενε να συναντήσει εκεί? Δεν είχε ακούσει για τον κομματικό υπόκοσμο που
χρησιμοποιεί τη κρατική μηχανή εξαγοράζοντας την εύνοια της πολιτικής αρχής για λόγους
προσωπικών φιλοδοξιών? Θεωρώ ότι κάτι είχε ακούσει.. αλλά δεν έφτανε..
Για ποιο λόγο λοιπόν η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ – όλα δικά της είναι- κρατούν
τη συμφορά στο Μάτι σαδιστικά ψηλά? Αν σκέπτονται εκλογές για να κάψουν την απλή
αναλογική δεν είναι σπουδαίο ,στη κατάσταση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ αν και το ψαλίδι θα
το υποστούν, ύστερα από τη λαθροχειρία των αναδρομικών των συνταξιούχων. Στα
Ελληνοτουρκικά πάλι τι εμποδίζει τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει εκεί που θέλει.
Συζητά μυστικά με τους γείτονες, πάνω από έναν μήνα όπως… κάρφωσαν οι τούρκοι, υπό
την εποπτεία της Μέρκελ και σύμφωνα με αρκετές γερμανικές εφημερίδες, οι Έλληνες δεν
θα πρέπει να τα θεωρούν όλα δικά τους.. Αυτό είναι το πνεύμα περίπου. Στη δε πρεμούρα
των παπαγάλων της Αθήνας να αναδείξουν την ΑΟΖ σαν μοναδικό θέμα ήρθε καπάκι ο πιο
σημαντικός μετά τον Ερντογάν ( Καλίν) λέγοντας πως αμφισβήτηση σημαίνει απλά
συνεκμετάλλευση. Το σκηνικό της διαχείρισης μοιάζει να στήνεται απόντων των πολιτών οι
οποίοι θα κληθούν από τα κανάλια υποθέτω να.. αναλάβουν καθήκοντα. Κάτι δε πάει καλά.

Η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ ησυχάζει.. Ετοιμάζει συνέδριο και όταν η Αριστερά
συνεδριάζεται, δε καπνίζει φούρνος.. Βαρύγδουπες δηλώσεις σαν της Δούρου.. Ο Τσίπρας
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είναι παγκόσμιος αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα αρχηγικό.. είχαν να γίνουν από την εποχή
της DOLORES IMPAROURI.. και άλλα μη χειρότερα. Ο κόσμος δεν κάνει μπάνια, περιμένει
το φθινόπωρο και μετά όλους ο χειμώνας. Η μελαγχολία λένε, είναι η προκαταβολή της
απελπισίας και το παρών μια αντανάκλαση του μέλλοντος μας που κουβαλάει αναγκαστικά
και τις ελπίδες μας..

iatpan@hotmail.com
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