«Κανένας δεν δικαιούται να απαιτεί από τους άλλους όταν δεν τους παρέχει τη
δυνατότητα της ζωής»!
Τα σοφά αυτά λόγια έχουν σήμερα ξεχωριστή βαρύτητα αλλά και επικαιρότητα.
Ταυτόχρονα όμως στέλνουν κι ένα ηχηρό μήνυμα σ’ αυτούς που διαχειρίζονται τη
ζωή μας, σ’ αυτούς που αναθέσαμε (εφόσον μας τα ζήτησαν υποσχόμενοι) την
προστασία της αξιοπρέπειας του Ελληνικού έθνους, την εξασφάλιση της
ακεραιότητας της πατρίδας μας κι ενός καλύτερου μέλλοντος για το Λαό και τη
χώρα. Κι ενώ οι αιματηρές θυσίες των πολιτών συνεχίζονται σχεδόν 2,5 χρόνια, οι
κυβερνήσεις (της αυτής χρονικής περιόδου) δείχνουν – με τη συμπεριφορά τους –
πλήρη αναλγησία, εφόσον δεν μπορούν λογικά να εξηγηθούν αποφάσεις,
συμπεριφορές και πράξεις.
Ενώ οι πολίτες υπόκεινται διαρκή λεηλασία η κυβέρνηση:
1. Προσέλαβε Αμερικανό νομικό για το PSI (διάβαζε «κούρεμα») με αμοιβή
6.000.000 ευρώ! όχι να υπερασπιστεί την αποδοχή (από τους κατόχους των
Ελληνικών ομολόγων) του Ελληνικού δικαίου, αλλά την εφαρμογή του Αγγλικού
δικαίου! (αλήθεια μήπως είμαστε σε παράκρουση;).
2. Τέσσερα αεροπλάνα της πρώην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ AIRBUS
τα οποία αγοράστηκαν στην τιμή των 472.000.000 ευρώ πωλήθηκαν πρόσφατα μόνο
31.000.000 ευρώ! Γιατί άραγε τόση καθυστέρηση στην εκποίησή τους;
Απαξιώθηκαν τόσο πολύ; Γιατί; Περίμεναν μήπως την οικονομική κρίση για την
εκποίησή τους;
3. Δημιουργήθηκαν, από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2011, 41
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Νομικά Πρόσωπα και Αυτοτελείς Υπηρεσίες,
καθώς και 27 νέες Γενικές Διευθύνσεις και κρατικές δομές στις οποίες διορίστηκαν
1.300. Προφανώς, παχυλά αμειβόμενοι, οι οποίοι στοίχισαν το ποσό των 32.000.000
ευρώ.
4. Διορίστηκε άγνωστος αριθμός Ειδικών Συμβούλων από τον απελθόντα και
νυν Πρωθυπουργό και άγνωστο το κόστος τους για να οδηγηθούμε στην πλήρη
χρεοκοπία ως χώρα και στην απόλυτη διάλυση της Ελληνικής Κοινωνίας εφόσον
βρέθηκε στην τόσο δεινή αυτή θέση να μετρά 1.000.000 ανέργους και χιλιάδες
επιχειρήσεις κλειστές! Οι νεοάστεγοι κοιμούνται στους δρόμους και οι πεινασμένοι
σιτίζονται στα συσσίτια της Εκκλησίας και των Δήμων!
5. Το έλλειμμα του 2011 έφτασε τα 21,6 δις ευρώ! ή το 9,9% του κρατικού
προϋπολογισμού, ενώ η «τρύπα» των εσόδων στο κρατικό ταμείο, διαμορφώθηκε στο
ύψος του 1,3 δις ευρώ σε σχέση με το στόχο του μεσοπρόθεσμου. Σε σύγκριση όμως
με τον αρχικό στόχο του Μνημονίου η «τρύπα» στα έσοδα είναι πολύ μεγαλύτερη
εφόσον φτάνει στο ύψος των 5,6 δις ευρώ!
6. Γιατί όμως το ΕΚΑΣ που χρωστά το ΙΚΑ σε 37.018 συνταξιούχους θα
πληρωθεί σε 5 δόσεις; Πρόκειται για αναδρομικά ποσά της τελευταίας διετίας που
οφείλονται σε συνταξιούχους του ΙΚΑ με ετήσιο ατομικό εισόδημα από 7.715 ευρώ
έως 9.200 ευρώ! Τα οφειλόμενα ποσά είναι από 500 έως 2.000 ευρώ και θα
καταβληθούν τμηματικά σε 5 δόσεις, μέχρι τον Ιούνιο; Συνταξιούχους των 600 ευρώ

έως 750 ευρώ μηνιαίως, τους στερούν – ουσιαστικά – το δικαίωμα της ζωής όταν η
Πολιτεία δεν εκπληρώνει θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της! Επομένως η ίδια – πολύ
περισσότερο – δεν νομιμοποιείται να επιβάλει νέους φόρους, χαράτσια, τέλη, ειδικές
εισφορές, τακτικές και έκτακτες. Πιθανόν να οδηγείται ακόμη και στην κατάργηση
του ΕΚΑΣ!
7. Ενώ όμως η εικόνα της Ελληνικής Κοινωνίας είναι απελπιστική, τα
κόμματα εισέπραξαν από τις τράπεζες δάνεια ύψους 230.000.000 ευρώ! Το ποσό
αυτό προφανώς στερήθηκαν επαγγελματίες και βιοτέχνες οι οποίοι είχαν ανάγκη
κάποιας ρευστότητας την οποία όμως δεν παρείχαν οι τράπεζες εφόσον
δανειοδοτούσαν τα κόμματα! Με ποια όμως κριτήρια; Διότι το ποσό αυτό είναι
υπερβολικά μεγάλο εφόσον εγγίζει (σε δραχμές) το ποσό των 8.000.0000.000!! Πως
θα αποπληρωθούν αυτά τα δάνεια; Μήπως διαγραφούν κι αυτά με καμιά νομοθετική
ρύθμιση; Πληροφορούμεθα όμως ότι επελήφθη σχετικώς ο κ. εισαγγελέας.
Οι βλαπτικές για τον πολίτη – στα 2,5 αυτά χρόνια – κυβερνητικές πράξεις,
παραλείψεις, πλημμέλειες και σπατάλες είναι άπειρες. Γι’ αυτό και στερούν το
δικαίωμα της ζωής από τους πολίτες οι οποίοι δικαιούνται πλέον να μην
ανταποκρίνονται στις διαρκείς απαιτήσεις, να απορρίπτουν τις απειλές και τους
εκβιασμούς και να αντιστέκονται. Διότι κανένας δεν δικαιούνται να απαιτεί από
τους άλλους όταν δεν τους παρέχει τη δυνατότητα της ζωής.

