ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ 4.000 ΕΥΡΩ!
Με την υπόθεση Νοµικής-Υπατίας είχαµε γράψει στην «Ε» ότι ο όλος χειρισµός από πλευράς
κατοχικής κυβέρνησης δεν ήταν αποτέλεσµα λαθών και της πανθοµολογούµενης ανικανότητας των
µελών της, αλλά µέρος ενός καλά επεξεργασµένου (από άλλα κέντρα) σχεδίου. Στόχος σε πρώτη
φάση η εισβολή και παραµονή στη χώρα µας εκατοµµυρίων παρανόµων µεταναστών, η αποβολή
όλων των Ελλήνων από µεγάλες περιοχές της Αθήνας (π.χ. από την Πατησίων και κάτω) και αλλού
και η αλλοτρίωση του ελληνικού πληθυσµού. Σε δεύτερη φάση η δηµιουργία µιας
αλληλοσπαρασσόµενης «πολυπολιτισµικής» κοινωνίας κατά τα πρότυπα άλλων προτεκτοράτων τους
(Αλβανία, Σκόπια, Κόσοβο). Στη Νοµική-Υπατία η κατοχική κυβέρνηση, οι «µη κυβερνητικοί»
αλληλέγγυοι και οι 300 παράνοµοι απλώς εκτελούσαν εντολές, µε το αζηµίωτο.
Το περιοδικό «Επίκαιρα» στο 87ο τεύχος του αποκάλυψε συγκεκριµένα έγγραφα που τεκµηριώνουν
τις παραπάνω εκτιµήσεις µας. Με την από 15/12/10 κοινή υπουργική απόφαση ΡαγκούσηΠαπουτσή, ο Γ.Γ. ∆ηµόσιας Τάξης Γρ. Τασούλας προσέλαβε ως µεταφραστές 27 αραβόφωνους
αλλοδαπούς και άλλους 54 ως κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για µετάφραση εγγράφωνδιερµηνεία και ψυχολογική στήριξη των παράνοµων εισερχοµένων, µε συµβάσεις 2,5 µηνών (13/430/6) και µηνιαίο µισθό 4.000 ευρώ, σε περίοδο άγριας λιτότητας!!
Επειδή είναι προφανές ότι όλοι αυτοί δε θα κάνουν τίποτα, το συµπέρασµα είναι ότι η κατοχική
κυβέρνηση βρήκε άλλον έναν τρόπο για να πληρώσει µε χρήµατα του ελληνικού λαού τα
«συνεταιράκια στη δουλειά». Άλλωστε µεταφραστές δε χρειάζονταν, γιατί ήδη υπάρχουν στη λίστα
των πραγµατογνωµόνων της Εισαγγελίας. Το πρόγραµµα (συγχρηµατοδοτούµενο από Ε.Ε. και
κρατικό προϋπολογισµό) επέτρεπε να προσληφθούν τα ίδια άτοµα µε το ίδιο συνολικά κόστος για 6
µήνες, που θα περιόριζε τη µηνιαία αµοιβή του καθενός σε 1600 ευρώ, όµως οι κατοχικοί φρόντισαν
να δώσουν µισθούς ίδιους µε αυτούς που δίνουν στα άλλα όρνεα των ∆ΕΚΟ. Οι 27+54 αυτοί
αλλοδαποί πληρώθηκαν ήδη το 65% της αµοιβής τους µέχρι το τέλος Μαΐου και το υπόλοιπο 35% θα
το πληρωθούν µε τη λήξη του έργου (30/6), όταν το ελληνικό δηµόσιο θέλει µήνες ή χρόνια για να
πληρώσει τους Έλληνες ωροµίσθιους καθηγητές, γιατρούς, φαρµακοποιούς, εργολάβους κ.λπ. για τις
υπηρεσίες τους.
Τέλος, ποια ψυχολογική υποστήριξη φρόντισε η κατοχική κυβέρνηση να προσφέρει στα
εκατοµµύρια των Ελλήνων που εξαθλίωσε, τους πολλούς που οδήγησε στην κατάθλιψη και κάποιους
µέχρι την αυτοκτονία;

