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ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Θυσία στο βωμό των μισθών και των συντάξεων φαίνεται ότι οδηγείται και το υπολειπόμενο
ΕΣΠΑ, αφού το υπουργείο ανάπτυξης εν μια νυκτί αποφάσισε ότι είναι προτιμότερο να πληρώσει
μισθούς και συντάξεις από το να πληρωθούν δεδουλευμένα σε έργα ΕΣΠΑ.
Δηλαδή η νέα κυβέρνηση κατεχόμενη από το γνωστό σύνδρομο μισθών και συντάξεων,
ρίχνει στον καιάδα τις ανά την επικράτεια εργοληπτικές επιχειρήσεις και στα βήματα των
προηγούμενων αμετροπικών κυβερνήσεων, βλέπει ως εργαζόμενους μόνο αυτούς του δημοσίου
τομέα, δηλαδή τους υφιστάμενούς της, ξεχνώντας ως ήθιστε την τελευταία πενταετία να γίνεται, ότι
τα λεφτά του δημόσιου κορβανά και των ασφαλιστικών ταμείων, προέρχονται κύρια από τον
ιδιωτικό τομέα, από ανθρώπους που εργάζονται σκληρά κάτω από αντίξοες συνθήκες και οι οποίοι
δεν πληρώνονται προκαταβολικά αλλά πολλές φορές έναντι, μη λαμβάνοντας υπ΄ όψην ότι και
αυτοί έχουν οικογένειες, έχουν υποχρεώσεις και δικαιούνται κι αυτοί να κάνουν Πάσχα.
Πολίτες δεύτερης κατηγορίας λοιπόν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και με το μέτρο της
νέας ηγεσίας, θα κάνουν μαύρο Πάσχα με «αριστερή» κυβέρνηση και θα παρακολουθήσουν από
κάποια μισοσκότεινη γωνιά του περίβολου των εκκλησιών, τους ανθρώπους οι οποίοι «εμμέσως»
τους έκλεψαν τον ιδρώτα, ν’ ανταλλάσουν ευχές και εναγκαλιασμούς μεταξύ τους, ευχόμενοι υγεία
και καλύτερες ημέρες.
Και μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα θα μπει και η αγορά σε μια διαρκή
μεγάλη εβδομάδα, αφού τα δεδουλευμένα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, δηλαδή τα λεφτά των
προμηθευτών της αγοράς και των εργαζόμενων σ΄αυτές, θα γίνουν αρνάκια σουβλιστά, κοκορέτσια
και καλαματιανά για χαρτογιακάδες και συνταξιούχους. Κι εκείνοι που δουλεύουν καθημερινά,
τελικά δεν θα κατορθώσουν να ψήσουνε αρνί, γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν για όλους.
Τελικά αυτή η χώρα έχει και νοιάζεται μόνο για υπαλλήλους και συνταξιούχους;
Και ποιος θα φέρει τους επόμενους μισθούς και συντάξεις; Φυσικά όχι οι εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα, ο οποίος υφίσταται μετά την επιδρομή των τραπεζών την επιδρομή του ιδίου του
κράτους, αλλά οι δανειστές μας γιατί πλέον δεν θα υπάρχει κανείς για να παράγει.
Η αντίσταση λοιπόν της κυβέρνησης έναντι των δανειστών γίνεται η ίδια μπούμεραγκ, αφού
ο αυτοσκοπός της πληρωμής των μισθών και των συντάξεων από το ΕΣΠΑ, νεκρώνει και την
τελευταία επιχειρηματική ικμάδα του ελλαδικού χώρου, δίνοντας παράταση ζωής σε μισθωτούς και
συνταξιούχους από την μια μεριά και νεκρώνοντας από την άλλη, μέσω της οικονομικής ασφυξίας
όλους εκείνους που με νύχια και με δόντια κράτησαν μέχρι σήμερα ψηλά την σημαία της
απασχόλησης αντιστεκόμενοι σε μια βάρβαρη, κρατική, τραπεζική και ευρωπαϊκή πολιτική.
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