ΞΥΠΝΗΣΕ … ΑΡΓΑ

Γράφει ο Δρ. Κώστας Πατέρας, D.Ed., M.Ed., Ph.D.

Σχεδόν εννέα μήνες πέρασαν, από τότε που η «ρήτρα» της ντροπής των
Ολιγαρχών της ενέργειας στραγγαλίζει τον...

οικογενειακό προϋπολογισμό και οδηγεί τους πολίτες σε αδιέξοδο.
Όλοι φώναξαν για την αδικία και για την απάνθρωπη ληστεία της κοινωνίας αλλά η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν απούσα.
Προσπαθούσε να ξεπεράσει την τραγική κατάσταση στο θέμα της Ενέργειας ενώ
ταυτόχρονα κατέβαλλε προσπάθειες ώστε να πείσει τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες ότι το Ενεργειακό πρέπει να λυθεί συλλογικά μέσω της Ε.Ε.
Την ίδια περίοδο δώδεκα χώρες της Ε.Ε. είχαν πάρει μέτρα για να βοηθήσουν τους
πολίτες, με δική τους πρωτοβουλία.
Μεταξύ αυτών και η Γερμανία.
Έτσι, μείωσαν τον ΦΠΑ, τον φόρο ειδικής κατανάλωσης, έδωσαν επιδόματα και
χρήματα για τα νοικοκυριά όλα και όχι μόνον για τις «ευάλωτες ομάδες».
Η Γερμανία πριμοδότησε με 300 ευρώ μηνιαίως τους πολίτες.
Τώρα που ο κόμπος έφτασε στο χτένι και η Αντιπολίτευση πρότεινε μέτρα για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής αισχροκέρδειας τώρα κατάλαβε ο Μητσοτάκης το
μέγεθος του προβλήματος και το πολιτικό κόστος.
ΞΥΠΝΗΣΕ, όμως, ΑΡΓΑ.
Έτσι τόνισε στις δηλώσεις για την κρίση, ότι «είμαι αποφασισμένος να διορθώσω
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τις αδικίες του χθες», λες και κυβερνά άλλος την Ελλάδα εδώ και τρία χρόνια.
Έκανε θολές ανακοινώσεις, χωρίς να ζητήσει ούτε μία συγγνώμην, για την μεγάλη
ληστεία της κοινωνίας.
Πάντως, τα μέτρα δείχνουν ένα επικοινωνιακό σόου και η προσπάθεια του
Πρωθυπουργού να πείσει την κοινωνία, ότι βάζει τέλος στις υπέρογκους
λογαριασμούς, απέτυχε παταγωδώς.
Απέτυχε, γιατί οι λογαριασμοί εξακολουθούν να έρχονται με μορφή καταιγίδας και
οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν τους Ολιγάρχες της ενέργειας.
Πέραν τούτου, η κοινωνία δεν εμπιστεύεται τον Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργό και οι
δημοσκοπήσεις είναι αρνητικές για την πολιτική του πορεία, δεδομένου ότι η
«ρήτρα» στην ενέργεια είναι παράνομη.
Ο Λαός περίμενε ν' ακούσει απλά και κατανοητά πράγματα, όπως ότι η βενζίνη και
το πετρέλαιο κίνησης θα επανέλθουν στα παλαιά επίπεδα τιμών.
Επίσης οι πολίτες ήθελαν ν' ακούσουν πως όλα τα χρήματα της «ΛΗΣΤΕΙΑΣ» θα
γυρίσουν στην οικογενειακή τσέπη.
Δυστυχώς, στα νοικοκυριά και στην εμποροβιομηχανία θα επιστραφεί μέρος μόνον
των πρόσθετων επιβαρύνσεων.
Το μόνο που κατάφερε ο Μητσοτάκης στο διάγγελμά του ήταν να φανερώσει
στους πολίτες τα δικά του μεγάλα λάθη. Και γι' αυτό δέχθηκε σκληρή κριτική απ'
όλη την Αντιπολίτευση.
Πολύ δε αργά ... ξύπνησε και η ανύπαρκτη Επιτροπή Ανταγωνισμού για να κάνει
ελέγχους.
Δυστυχώς, έχουμε πολιτική ηγεσία ανίκανη να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα και
το μόνο που την ενδιαφέρει είναι οι επόμενες εκλογές, η «καρέκλα» και το χρήμα.
Το θράσος και το ψέμα του Μαξίμου δεν έχει ούτε Αρχή ούτε Τέλος.
Αντί να πατάξουν την αισχροκέρδεια των Ολιγαρχών και να τους στείλουν στην
Δικαιοσύνη, αυτοί επιδοτούν την «Ληστεία» με χρήματα του Λαού.
Η ατάκα του Άδωνη Γεωργιάδη ότι «η ρήτρα αναπροσαρμογής προστατεύει της
εταιρείας» τα λέγει ΟΛΑ.
Και μέσα σ' αυτή την τραγική κατάσταση, βλέπουμε πως η Ελλάδα είναι τελευταία
χώρα στην Ε.Ε. στο θέμα της Ελευθερίας του Τύπου, ότι ο υιός Μητσοτάκη
βολεύτηκε ως διαπιστευμένος Κοινοβουλευτικός βοηθός στις Βρυξέλλες και ότι η
Ε.Ε. θέλει την τρικομματική Κυβέρνηση στην Ελλάδα, προκειμένου να βάλει την
Τουρκία ως συνδιαχειριστή στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Απλά, αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα πρέπει να της δώσουν και την χαριστική
βολή, αρκεί να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα κυρίως της Γερμανίας.
Πόσο δίκαιο είχε ο Σοφοκλής (496 π.Χ.- 406 π.Χ.), στο έργο του «Αντιγόνη» που
έγραφε το «πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει» ... !
Οι Δυναστείες, με οποιαδήποτε μορφή, είναι Αντιλαϊκές και Καταστροφικές.
Αυτό, πρέπει επιτέλους, να το χωνέψει ο Λαός.
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