ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΊΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΉΝ!
Ο Ναός της Δημοκρατίας, εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για το
μέλλον ολοκλήρου της χώρας και του Λαού της, εκεί όπου κάθε
Νομοθέτηση είναι σεβαστή και οι ληφθείσες αποφάσεις είναι αμάχητες,
επιτρέπεται να ψηφίζονται παρανομίες, παρατυπίες, αντισυνταγματικές
αποφάσεις με σκοπόν την κάλυψην «οικείων κακών;;
Δεν επιτρέπεται, αλλά δυστυχώς συμβαίνει και μάλιστα σε έκτασην, από
τις εκάστοτε Κυβερνήσεις.
Κατά την συζήτησην στην Βουλήν της 29 Μαρτίου για την Δικαιοσύνην
και την Διαφθοράν, ήλθαν στην επιφάνειαν ή μάλλον έγινε σωρευτική
αναφορά μερικών, ΜΌΝΟΝ 13 ΠΑΡΑΝΌΜΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ οι οποίες
ελήφθησαν με την λεοντήν του Νόμου. Σκοπός αυτών ήταν να καλύψουν
παρανομίες διοικητικών ή τραπεζικών υπαλλήλων για πράξεις στις οποίες
προέβησαν και δεν είχαν ουδέν όφελος προς το Δημόσιον, αλλ' αντιθέτως
το εζημίωσαν, ή να επέμβουν εμμέσως στο έργον της Δικαιοσύνης.
Πράξεις που επεσκίασαν σκάνδαλα ώστε να μη αποκαλυφθούν πλήρως
και να μη αποδοθούν οι ευθύνες στους ενόχους. Γενικώς μεροληπτικές και
ευνοιοκρατικές νομοθετήσεις προς οικείους, φίλους ή προστάτες των
Κομμάτων και άλλα όμοια.
Τις αναφορές αυτών έφερεν στην μνήμην του Ελληνικού ακροατηρίου ο
Πρωθυπουργός, για να πλήξει τις προηγούμενες κυβερνήσεως ότι
παρενέβαιναν στο έργον της Δικαιοσύνης ή κάλυπταν και εξέτρεφαν την
διαφθοράν.
Κατά τον χρόνων λήψεως ορισμένων από τις αναφερθείσες παρανομίες,
μέλος του κοινοβουλίου και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως
ήταν και ο Πρωθυπουργός ο οποίος έκαμε τις «αποκαλύψεις» και το
εθεώρησεν επιτυχίαν και πλήγμα κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Δεν
είναι όμως έτσι.
Οι αποφάσεις ελήφθησαν από την Βουλήν των Ελλήνων, μέλος της
οποίας ήτο και ο αποκαλύψας Πρωθυπουργός. Επομένως οι κατηγορίες
βαρύνουν και τον ίδιον, ο οποίος ουσιαστικώς εκόμισεν «γλαύκαν εις
Αθήνας», δοθέντος ότι «Η ΒΟΥΛΉ ΕΨΉΦΙΣΕΝ» και όχι το Κόμμα!!
Κατά την ενιαυσίαν άνοδόν του στο αξίωμα και τις ενέργειες του
«κυβερνάν» δεν προέβη σε καμίαν λήψην αποφάσεως ώστε να αρθούν
αυτές οι παράνομες αποφάσεις σε βάρος του Δημοσίου και του πολίτη ο
οποίος πάσχει αγρίως από αγρίαν υπερφορολόγησην όταν λαμβάνονται
Νομοθετήσεις που μειώνουν τα Δημόσια έσοδα.
Στην Αθηναϊκήν Δημοκρατίαν ο εισηγούμενος Νόμον, αν απέβαινεν σε
βάρος του Κράτους επλήρωνεν εις το ακέραιον την ζημίαν δια δημεύσεως
της περιουσίας του ή εκτελέσεων Δημοσίων έργων αμισθεί.
Στην σημερινήν Δημοκρατίαν της Ελλάδος, υπάρχουν όμοιες
προστατευτικές διατάξεις;;; Φυσικά ΟΧΙ, γιατί μάλλον δεν θέλομεν να
βαδίσομεν στα ίχνη της λαμπράς Αθηναϊκής Δημοκρατίας την οποίαν
μιμούνται και ευλαβούνται οι απανταχού της Γης επιθυμούντες υγιή
Δημοσίαν Διοίκησην.
ΜΙΧΑΉΛ ΣΤΡΑΤΟΥΔΆΚΗΣ

