.ΤΟ ΣΥΧΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.

ΤΗΣ

…..Γράφει ο Πάνος Καλουδάς.
…Το ότι η συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι στον πολίτη, είναι επιεικώς
απαράδεκτη, έως άθλια, αυτό είναι γνωστό. Δεν επισημαίνω κάτι καινούργιο.
Σε πολλές δε περιπτώσεις, η αθλιότητα ξεπερνάει πλέον κάθε ανοχή.
Δείτε τι γίνεται καθημερινά, έξω από τις τράπεζες Και από τους οργανισμούς
συναλλαγής με το κοινό. Όπου μέχρι να εξυπηρετηθούν οι εντός συναλλασσόμενοι
οι εκτός λιώνουν στο λιοπύρι και στην ορθοστασία.Λιώνουν στην περιφρόνηση και
την αδιαφορία Ουρές ολόκληρες Μεγάλοι άνθρωποι με προβλήματα, υγείας
αρκετοί, στέκονται όρθιοι,απ’ έξω. Μέχρι να έρθει η σειρά τους να περάσουν
μέσα.
Να περάσουν να πληρώσουν από το υστέρημά τους, το αδηφάγο αυτό κράτος.
Που τα μαζεύει για να θησαυρίζουν οι..διαχειριστές του. Και όχι για να
ανταποδώσει
τις εισπράξεις του σε έργα ανακούφισης
των πολιτών. Γιατί
εάν λειτουργούσε έτσι,
θα έπρεπε να υποχρεώσει τις τράπεζες, που μόνο στην περίοδο της δεκαετούς
κρίσης »φαγαν» για τις τάχα ανακεφαλαιοποιήσεις τους πάνωαπό 200 δις ευρώ.
Στερώντας τον λαό κι από τα πλέον στοιχειώδη.
Εάν λοιπόν διέθετε και την ελλάχιστη ευαισθησία, απέναντι σε αυτούς τους
πολίτες,
θα έπρεπε να υποχρεώσει τους τραπεζίτες να βάλουν κιόσκια, τέντες κι ότι άλλο
προστατευτικό έξω από τα καταστήματά τους Για να ανακουφίσει λίγο τους
αναμένοντες. Τον κόσμο αυτόν που με τόση καρτερικότητα στέκεται ώρες στο
λιοπύρι
για να τακτοποιήσει τις την όποια οικονομική του υποχρέωση. Ή θα τους
υποχρέωνε
να ανοίξουν κι άλλα υποκαταστήματα, όπου υπάρχει φόρτος. Ώστε να

ανακουφιστεί
λίγο το κοινό. Όμως δυστυχώς, βλέπουμε ένα κράτος απρόσωπο. Που μόνο την
καλή
του επικοινωνιακή εικόνα προσέχει.Την οποία κι έχει αναθέσει στα
καλοπληρωμένα
για τον σκοπό αυτό, Μέσα Ενημέρωσης Αδιαφορώντας πλήρως για την
καθημερινότητα του μέσου πολίτη Και τα δεινά που αυτός υφίσταται.
Πολύ φοβάμαι πως αυτή την αδιαφορία της η κυβέρνηση, απέναντι στο προκύψαν
με
την »πανδημία» της θέμα, την τραυματική αυτή συμπεριφορά απέναντι στους
πολίτες
θα την πληρώσει, πολύ νωρίτερα, από όσο νομίζει.

