
Ἓν οἶδα ὅτι ουδὲν οἶδα  ή αλλιώς οι  αρεστοί της εξουσίας 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

  Λίστα με τους μεγάλο οφειλέτες του δημοσίου έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή, 22 
Ιανουαρίου 2012, το υπουργείο Οικονομικών. Η λίστα  δημοσιεύθηκε στο internet  με τα 
ονόματα 4.151 οφειλετών του Δημοσίου, βάσει των στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 25 
Νοεμβρίου του 2011. Συνολικά, οι οφειλές που περιλαμβάνονται στη λίστα φτάνουν τα 
14.877.807.564 ευρώ. Η λίστα περιλαμβάνει οφειλέτες που χρωστούν ο πρώτος 
952.087.781,55 ευρώ έως 172.291,59 ευρώ ο τελευταίος. 

    Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί, με κομμένη την ανάσα ,τις εξελίξεις της υπόθεσης με τους 
τοκογλύφους και τους νονούς της μαφίας στην συμπρωτεύουσα. 54 άτομα που πιάσανε  στα ανοικτά 
και διπλάσιοι που βρίσκονται στην σκιά των γεγονότων και θα αποκαλυφθούν αν θα συνεχιστεί η 
έρευνα. Αν στην Θεσσαλονίκη με 790.824 κατοίκους (2011) αποκαλύφθηκαν βρώμικα κυκλώματα με 
54 μέλη σκεφτείτε πόσοι θα είναι στην Αθήνα των 4.000.000;Εικόνες με αστυνομικούς που τρέχουνε 
κρατώντας ,στα στιβαρά τους χέρια ,τους παραβάτες και τους παρανομούντες θυμίζουν 
χολιγουντιανή ταινία .Νοιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ,του νόμου, κάνουν την δουλειά τους με ζήλο 
και αποτελεσματικότητα.  
   Τα τελευταία γεγονότα εγείρουν πολλά ερωτηματικά στο μυαλό του κάθε σκεπτόμενο πολίτη αυτής 
της χώρας. Η λίστα με τους οφειλέτες του Δημοσίου βγήκε στην δημοσιότητα την Κυριακή. Ο κάθε 
πικραμένος νομοταγής έλληνας ένοιωσε προδομένος και πολύ μα πάρα πολύ μ….! Qui prodest ? 
Βόλευε  πολιτικά; Μήπως έγινε για να αποσπάσουνε την προσοχή από τις καινούργιες περικοπές  των 
εισοδημάτων μας; Για να μην προσέξουμε  τους λάθος χειρισμούς και την εσπευσμένη αναχώρηση 
του κυρίου Νταλάρα από την Αθήνα; Για τι σε μέρα αργίας ; Δεν προλαβαίνανε στις καθημερινές ή τα 
ΜΜΕ θέλανε ,με την είδηση μέσα στο Σαββατοκύριακο , να αυξήσουν την κίνηση τους ; Και άντε 
είδαμε τους φρουρούς να τραβάνε  τους κυρίους και τις κυρίες με τα ΄΄ βραχιόλια ΄΄ στα κρατητήρια  
με τους οφειλέτες του δημοσίου τι θα γίνει; Θα φτάσουνε ποτέ στις φυλακές; Θα κατασχεθούν οι 
περιουσίες τους; ή θα τους δούμε χαμογελαστούς στις κοσμικές σελίδες των περιοδικών  σαν να μην 
τρέχει τίποτα ; 
   Πού ζούσανε και εργαζόταν αυτοί οι 4.151 ; Ήταν αρεστοί σε κάποιους; Ποιος έβαλε πλάτες  στο να 
μην τιμωρηθούν ; Ἓν οἶδα ὅτι ουδὲν οἶδα .Ένα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα είπε ο Σωκράτης  
(Πλάτωνας, Απολογία Σωκράτη); Το ίδιο θα ισχυριστούν και οι υπάλληλοι και οι διευθυντές της 
εφορίας; Για τι αργήσανε τόσο πολύ να βρούνε το πτώμα; Πως λειτούργησαν οι υπηρεσίες της 
εφορίας όταν είδαν να συσσωρεύονται τόσα εκατομμύρια χρέη; Που πηγαίνανε οι φορολογικές 
δηλώσεις  των 4.151 φορολογούμενων ;Μουγκαμάρα έπεσε ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που 
άφησαν κάποιους να ζήσουν χλιδάτη ζωή  και εμάς μας αλλάξανε τα πετρέλαια για πολύ μικρότερα 
χρέη; Κάνουν κατάσχεση για 1000 ευρώ και εδώ κανένας δεν ξέρει για το φόνο; Ποιος ευθύνεται για 
την καθυστέρηση  και κυρίως για την συγκέντρωση των τεραστίων οφειλών προς το Δημόσιο; 
Εθελοτυφλούσανε η ακολουθούσαν οδηγίες από πιο ψηλά ;Ποιος κυβερνητικός ,όταν ενημερώθηκε 
για το πρόβλημα το αποσιωπούσε; Που πήγε ο ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών; 
Ποιος δεν  έκανε σωστά την δουλειά του; Ποιος λύγησε και λαδώθηκε για να κλείσει τα μάτια του 
στην παρανομία; Για τι σιωπούσε τόσα χρόνια;  Το καθεστώς της ατιμωρησίας ,των αρεστών, θα 
συνεχιστεί  ακόμα σε μία χώρα που χρωστάει τόσο πολύ ; 


