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Για την Ήπειρο η εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ δια στόματος του βουλευτού κ Μαντά τα περιείχαν
όλα. Ότι έχει υποδεχθεί το σύνολο των κομμάτων τα τελευταία 25 χρόνια σχετικά με την
ανάπτυξη της Ηπείρου τα συμπερίλαβε στην ομιλία του ως εξαγγελίες για την Ήπειρο σε
περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση.

Πράγματι όλα σε κάποιο βαθμό πρέπει να γίνουν τίποτε δεν πρέπει να μείνει πίσω όπως
συνέβη μέχρι τώρα. Το μόνο που δεν είπε είναι το πώς θα γίνουν. Οι Γενικότητες για
ενισχύσεις για στήριξη από το ΕΣΠΑ και άλλες βοηθητικές εξαγγελίες τις έχουμε ακούσει
πολλές φορές. Τα αποτελέσματα σε αυτές τις εξαγγελίες είναι τα γνωστά που μέχρι τώρα
βιώνουμε.

Θέλουμε πραγματικά πολύ να γίνουν πράξει όλες οι εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για την Ήπειρο
αλλά πως μπορούμε να αναμένουμε για την επιτυχία τους όταν ακούγονται και πάλι τα ίδια
εργαλεία ως λύσεις που είτε εφαρμόστηκαν και απέτυχαν είτε έμειναν εξαγγελίες.

Το ανησυχητικό είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτε καινούργιο ,μια νέα ιδέα, μια αλλού τύπου
παρότρυνση ένα ποιο ριζοσπαστικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Όταν χρειάζεται να απαντήσουν οι πολιτικοί στο δια ταύτα χρησιμοποιούν αυτό που
γνωρίζουν καλύτερα από όλα γενικότητες και κλισέ δηλαδή καμία ευθύνη για όσα λένε.

Η κρίση όμως που ζούμε μας επιβάλλει ξεκάθαρους κανόνες φτώχεια και ανέχεια που δεν
ξεπερνιούνται με συσσίτια όπως κάνει η εκκλησία η με δωρεές από φιλανθρωπικά
σωματεία για να απαλύνεται για λίγο η ανέχεια.

1/2

Η κρίση δεν ξεπερνιέται με συσσίτια και δωρεές
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Τρίτη, 02 Δεκέμβριος 2014 10:02 -

Ο δρόμος για να μπορεί η χώρα να δανείζεται όταν θέλει και με τους όρους που θέλει είναι
πολύ μακρύς και δύσκολος. Τέτοιο δρόμο δεν μας έχουν υποδείξει οι πολιτικοί ούτε θα μας
τον υποδείξουν πριν τις εκλογές.

Αλλά και οι ψηφοφόροι έχοντας δίκαιο φωνάζουν ότι δεν θέλουμε άλλες δυσκολίες. Γι αυτό
και όλοι προτιμούν τις γενικολογίες και τα προεκλογικά ευχολόγια και οι πολιτικοί και
μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων.

Τα οικονομικά προβλήματα με την δομή της χώρα μας δεν λύνονται ούτε εύκολα ούτε
γρηγορά. Αυτό όμως δεν θέλει να το πει κανείς από όσους προσεταιρίζονται την εξουσία
για τι πρέπει πρώτα από όλα να αλλάξουν την δομή της χώρας που είναι συστατικό της
ύπαρξής τους.
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