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απόψεις
Η ξαφνική ανακάλυψη της κόπρου του Αυγεία
Οι φάκελοι των ατόμων που λάμβαναν παράνομα προνοιακά επιδόματα θα σταλούν στον εισαγγελέα και οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με πειθαρχικές
ή ποινικές κυρώσεις, ενώ θα απαιτηθούν και αποζημιώσεις, όπως διαβεβαίωσε για
μια ακόμη φορά η πολιτική ηγεσία. Παράλληλα, σταματά η χορήγηση επιδομάτων σε
όσους δεν έχουν απογραφεί. Όπως αναφέρεται στα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας της απογραφής των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, το οποίο ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, έδειξε ότι
απογράφηκαν 36.294 λιγότεροι δικαιούχοι από πέρυσι. Επιπρόσθετα, στον εισαγγελέα
έχει σταλεί και το πόρισμα της ΕΔΕ για την αδικαιολόγητη λήψη αγροτικών αποζημιώσεων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, όπως αναφέρει η εφημερίδα το «Έθνος». Φαίνεται ότι χιλιάδες αγρότες έπαιρναν αποζημιώσεις για ανύπαρκτες ζημιές, παρουσιάζοντας αόριστα ακαρπία και μειωμένη παραγωγή. Το ύψος των αποζημιώσεων
έφτανε σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τις έπαιρναν παράλληλα πολλά μέλη των ίδιων οικογενειών.
Καθώς περνούν οι δύσκολες αυτές ημέρες, κατά τις οποίες καταρρέει το κράτος
πρόνοιας καθώς και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, αρχίζουν να αναφύονται σκανδαλώδεις περιπτώσεις διασπάθισης του δημοσίου χρήματος. Το ρεπορτάζ
των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν προφταίνει να παρακολουθήσει τις πολυπληθείς περιπτώσεις. Περιπτώσεις, τόσο εξόφθαλμες που οδηγούν σε σειρά σκέψεων.
Πώς η ιεραρχική δομή των κρατικών υπηρεσιών δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει τις δεκάδες έως εκατοντάδες περιπτώσεις επιδομάτων τοκετού σε υπερήλικες
ή άτεκνες γυναίκες, ακόμη και σε άνδρες; Πώς δεν ήταν δυνατόν να διαπιστώνεται
η ικανότητα όλων αυτών των δηλωθέντων τυφλών να βλέπουν; Πού άραγε βρίσκονταν όλα αυτά τα καλλιεργούμενα χωράφια, τα οποία λόγω έκτακτων γεγονότων και
δυσμενών καιρικών συνθηκών, λες και βρίσκεται η χώρα σε αρκτικό κύκλο, δεν παρήγαγαν προϊόν και επιδοτήθηκαν επί σειρά ετών; Πώς ξαφνικά συνειδητοποίησε
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης ότι υπήρχαν δύο κατηγορίες φακέλων
για επιδότηση; Αυτοί που με κάποιο μαγικό τρόπο διεκπεραιώνονταν άμεσα και αυΤόμος 66
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τοί οι οποίοι εκκρεμούσαν επί σειρά ετών και τελικά το σχετικό αίτημα απορρίπτετο. Πώς κατέστη δυνατόν μόλις χθες να αναγγελθεί η συνεργασία του ΣΔΟΕ με τον
Γενικό Επιθεωρητή της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να ελέγξουν τα «πόθεν έσχες»
δημοσίων υπαλλήλων;
Είναι προφανές ότι η σήψη στον δημόσιο τομέα τον έχει οδηγήσει εδώ και καιρό στην παρακμή του. Είναι ακόμη προφανές ότι η σήψη, όπου υπήρχε, εξυπηρετούσε το πελατειακό σύστημα εξουσίας. Και το εξυπηρετούσε σε όλα τα κλιμάκια της
κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Από τους φτωχότερους έως τους πλουσιότερους. Το
δημόσιο βόλευε όλα τα παιδιά του που δεν δικαιούντο να βολευτούν: επιδοματάκι –
επιδοματάκι, συνταξούλα – συνταξούλα, επιδοτησούλα – επιδοτησούλα και η κλοπή του πλούτου όλων όσοι κόπιαζαν τίμια για τον εαυτό τους και για τον τόπο έλαβε διαστάσεις καταιγίδας. Και η καταιγίδα έπνιξε το κράτος και πλέον κινδυνεύει η
υπόσταση τόσο του τόπου όσο και των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτόν και τον
αγαπούν.
Στην καταιγίδα αυτή άρχισαν να ακούγονται φωνές για την διαφθορά και την παρακμή. Ξαφνικά, διασταυρώθηκαν και εντοπίσθηκαν περιπτώσεις σκανδαλώδους συμπεριφοράς δημόσιων υπαλλήλων. Το ερώτημα που παραμένει να αιωρείται είναι
αν οι διαρροές και οι ξαφνικές «αποκαλύψεις» της κόπρου του Αυγεία είναι συμπτωματικές. Αν είναι κατευθυνόμενες, ώστε να εκτονώσουν την αγανάκτηση όλων
όσοι καλούνται για μία φορά ακόμη να επωμισθούν το βάρος της προσπάθειας ανόρθωσης της χώρας. Αν συνιστούν εκκαθαρίσεις ενός πολιτικού συστήματος που προσπαθεί να διασώσει εαυτόν.
Ή, αν τέλος έφτασε επιτέλους η ώρα της μεγάλης αναδιάταξης της δομής της κρατικής εξουσίας. Ώστε, έστω και την ύστατη στιγμή της μεγάλης βύθισης, να προσπαθήσουμε με όσες δημιουργικές δυνάμεις έχουν απομείνει να ανασυγκροτήσουμε μια νέα κρατική υπόσταση. Να προσπαθήσουμε, χωρίς μεγάλα λόγια και βαρύγδουπους βερμπαλισμούς, να πετύχουμε το λογικά αυτονόητο. Να καταφέρουμε, δηλαδή, το κράτος να δουλεύει και να προσφέρει σε όλους και καθέναν πολίτη του χωριστά ό,τι αυτός δικαιούται υπό συνθήκες πλήρους ισονομίας.
Διατηρώντας την αισιοδοξία μας ότι συμβαίνει το τελευταίο, παρακολουθούμε με
μεγάλη προσοχή τα τεκταινόμενα.
Ασπασία Μάλλιου

Για την πληρέστερη, εγκυρότερη και πιο επίκαιρη
ενημέρωσή σας εγγραφείτε συνδρομητές στο Δ.Φ.N.
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