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ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Όταν διατυπώνεις εγγράφως ένα αίτημα προς οιονδήποτε φορέα ή νομικό πρόσωπο ,
είθισται κατά κανόνα να κρατάς ένα αντίγραφο με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.
Και αυτό γιατί πολλά χαρτιά χάνονται ή μπαίνουν σε τεχνητή αναμονή είτε λόγω των
αργών ρυθμών και της αδιαφορίας των υπηρεσιών είτε γιατί δεν ΄΄ λαδώθηκε ΄΄ ο μηχανισμός.
Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένα υπερυπουργείο απευθύνει ένα
πλήρως αιτιολογημένο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
( παράταση του ΕΣΠΑ ) , κι αυτό το αίτημα καθ’ ομολογία του κ. Σταθάκη , απορρίπτεται χωρίς
τεκμηρίωση και χωρίς κατεπείγουσα αλληλογραφία .
Και βέβαια ο κ. Σταθάκης πείσθηκε και δεν ζήτησε προφανώς , λόγω φόρτου εργασίας ,
την συγκεκριμένη απόφαση και πήγε στην Βουλή και είπε στον επερωτώντα κ. Β. Κεγκέρογλου
ότι οι Ευρωπαίοι απάντησαν αρνητικά σε νέα παράταση του ΕΣΠΑ.
Δηλαδή ο Γ.Γ. ΕΣΠΑ κ. Αλ. Χαρίτσης κρέμασε κυριολεκτικά τον προϊστάμενό του και
την Ελλάδα ολόκληρη , γιατί επιλεγής στη θέση του Γ.Γ. , κάλυψε την θέση αυτή ως δωράκι
των υπηρεσιών του στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι αξιοκρατικά και με ευθύνη της θέσης που υπηρετεί ,
ώστε να υποστεί και όλες τις συνέπειες της απιστίας κατά το ισχύον για τους πολίτες ή τους
επίορκους δημοσίους υπαλλήλους αστικό δίκαιο.
Και βγήκε λοιπόν ο υπουργός του και δήλωσε μεγαλοφώνως στην Βουλή των Ελλήνων
ότι το αίτημα απορρίφθηκε και έριξε το βάρος της ευθύνης στον αναποτελεσματικό
προγραμματισμό των προηγούμενων χρόνων και την μεγάλη υπερδέσμευση, αλλά και στην
συνεχή αποδυνάμωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων λόγω των περιοριστικών
πολιτικών ( αναγκαστικά ) των προηγούμενων κυβερνήσεων .
Όλα καλά κ. Σταθάκη , δεν έχουμε λόγο ν’ αμφισβητήσουμε τα λεγόμενά Σας , ότι αυτά
συνέβησαν , όμως η Ελλάδα κρεμάστηκε , οι διασωθείσες μικρομεσαίες κατασκευαστικές
επιχειρήσεις αφανίζονται , τα έργα μείνανε στη μέση και μέλει ν’ απενταχθούν , η τοπική
αυτοδιοίκηση θα πληρώσει τα σπασμένα χωρίς να έχει και η Ελλάδα στην υποανάπτυξη με
κολοβά έργα να φιλοξενούν κουκουβάγιες .( Οι απεντάξεις κατά Χαρίτση είναι της τάξης
των 1,4 δις € ) .
Αλλά και οι τοίχοι σήμερα έχουν αυτιά και το ΄μαθαν και οι Ευρωπαίοι
( που παρακολουθούν και τις συνεδριάσεις της Βουλής των Ελλήνων) και εξανέστησαν αλλά
δεν απόρησαν , και δήλωσαν απλά ότι τέτοιο αίτημα , για παράταση δηλαδή του ΕΣΠΑ , δεν
έχει υποβληθεί.
Και επειδή τα τελευταία χρόνια ακόμα και για πράγματα που βγάζουν μάτι , οι
πολιτικοί κ. Σταθάκη συνηθίζουν να λένε ΄΄ δεν είναι αυτό που βλέπετε ΄΄ κάντε μια υπέρβαση .
Δώστε στη δημοσιότητα την αλληλογραφία του θέματος με τους αριθμούς πρωτοκόλλου , ώστε
ν’ αποδοθούν ευθύνες και να επαληθευθεί και η ρήση του Ευαγγελίου : ΄΄ Αποδότε ουν τα
του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ ΄΄.

