Η "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ" ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΥΣΑ
Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 00:00

Η πρόεδρος της «Ηλιαχτίδας» Ντόρα Κασιμέρη για ακόμη μια φορά, βρέθηκε στις
Βρυξέλλες, στη Γενική Συνέλευση του Πανευρωπαϊκού Forum Eurochild ως τακτικό μέλος
του, που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως 24 Ιουνίου 2011...
Είναι μεγάλη επιτυχία και
ιδιαίτερη τιμή για την «Ηλιαχτίδα» να είναι μέλος αυτού του Πανευρωπαϊκού Forum και να
καλείται σε κάθε εκδήλωσή του με έξοδα του Eurochild.
Κάθε φορά η πρόεδρος καμαρώνει για την χώρα της, και ας βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτό το
απογοητευτικό και δυσοίωνο πολιτικό κλίμα. Αυτή τη φορά όμως, ένιωσε τόσο μειονεκτικά
που νόμισε για μια στιγμή ότι προέρχεται από μια χώρα του Τρίτου κόσμου.
Την 24η Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα του συμβουλίου, υπήρχε ένα πάνελ με κεντρικό
ομιλητή το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Marcel Haag και εκπροσώπους
πολλών χωρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μεγάλη απογοήτευση της προέδρου ήταν
ότι ενώ το πάνελ είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν πολύ
σημαντικά και ενημερωτικά (οικονομία, περιβάλλον κλπ) δυστυχώς για μια ακόμα φορά η
Ελλάδα απουσίαζε προκλητικά.
Στο πάνελ υπήρχαν εκπρόσωποι πολλών χωρών και ως συνήθως, η Ελλάδα Απούσα . Και
αναρωτήθηκε η πρόεδρος, αυτούς που μας εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
πληρώνονται αδρά για ποιο λόγο τους έχουμε; Για τουρισμό; Και δεν είναι η πρώτη φορά
που η πρόεδρος βρίσκεται σε τέτοια Forum και η ελληνική αντιπροσωπεία απουσιάζει
μεγαλοπρεπώς.
Τον προηγούμενο μήνα, απεσταλμένη του Πανευρωπαϊκού Forum Eurochild, ως ομιλήτρια σε
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Το μεταναστευτικό στη χώρα μας», ήρθε
πάλι αντιμέτωπη με την ίδια κατάσταση. Εκπρόσωπος της Ελλάδος δεν υπήρχε πουθενά
και όταν τόλμησε να ρωτήσει σχετικά με τον Έλληνα εκπρόσωπο απλώς την ειρωνεύτηκαν.
Ας Αναλάβουμε επιτέλους τις ευθύνες μας έναντι της χώρας μας. Ας Πάρουμε τις τύχες
στα χέρια μας και ας μην εθελοτυφλούμε περιμένοντας ένα καλύτερο αύριο από τους
πολιτικούς μας που μας εμπαίζουν συνεχώς και ο μόνος διακαής πόθος τους είναι πώς να
πλουτίσουν εις βάρος μας.
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