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Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Καλιγούλας, επιδιώκοντας να βελτιώσει τα
οικονομικά της αυτοκρατορίας επινόησε την ακόλουθη μέθοδο αύξησης των εσόδων.
Εγκατάστησε μια τριήρη μόνιμα στον Τίβερη και εκεί εξέδιδε τις γυναίκες των
συγκλητικών, συγκεντρώνοντας έτσι σημαντικά ποσά. Δεν υπονοούμε βέβαια ότι
κάτι ανάλογο θα πρέπει να γίνει και σήμερα, κάτω από τις τόσο δύσκολες στιγμές που
περνά ο τόπος. Ο τόσο διεστραμμένος όμως Ρωμαίος αυτοκράτορας με την πράξη του
αυτή έδειξε ότι δε θα έφερναν χρήματα στα ταμεία της αυτοκρατορίας οι γυναίκες
των πληβείων (φτωχών) ή οι φτωχοί, αλλά οι κυρίες των συγκλητικών (πλουσίων) και
μάλιστα αυτών δηλαδή των πλουσίων γραφειοκρατών –άχρηστων εν πολλοίς- που
δεν αποτελούν μέρος της παραγωγικής μηχανής!. Είχε σαφή άποψη λοιπόν για την
δίκαια κατανομή των οικονομικών βαρών.
Οι νέες ρυθμίσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο ή για τα εργασιακά και
συνταξιοδοτικά σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες που
θεωρούνται ευαίσθητες. Ενδεικτικά αναφερόμαστε στους χαμηλοσυνταξιούχους, στις
συντάξεις χηρείας ή στις ‘ορφανές ανύπαντρες κορασίδες’ όπως χαρακτηριστικά τις
αποκάλεσαν κάποιοι, οι οποίες χάνουν το δικαίωμα σύνταξης λόγω του θανόντα
πατέρα τους, κ.ά.
Ως προς τη τελευταία ομάδα -που δεν είναι η μόνη που αδικείται αλλά είναι
αντιπροσωπευτική- δίνεται η αίσθηση ότι ο νόμος τιμωρεί ένα μικρό σύνολο
γυναικών -15 χιλιάδων περίπου- μιας αρκετά μεγάλης ηλικίας, που δεν είχαν την τύχη
να παντρευτούν είτε να εργαστούν φροντίζοντας τους γονιούς τους. Το σύνολο αυτό
ανήκει σε μια από τις ομάδες των σύγχρονων ‘πληβείων’ της χώρας. Εδώ το κράτος,

όπως και στους χαμηλοσυνταξιούχους, θα μπορούσε να δείξει την περισσή του
ευαισθησία.
Τα χρήματα που θα χάσει η κυβέρνηση αίροντας επιλεκτικά αποφάσεις σε
βάρος συγκεκριμένων φτωχών κοινωνικών ομάδων, μπορεί να τα αντισταθμίσει από
εισφορές παρανομούντων ‘συγκλητικών’, όπου εκεί όλως τυχαίως αλληθωρίζει.
Αναλυτικότερα, ενδεικτικά σημειώνεται η ακόλουθη μέθοδος αύξησης των
εσόδων: Ας επιβάλει η κυβέρνηση βαριά πρόστιμα

στους ‘συγκλητικούς’ που

έκτισαν βίλες και σπίτια σε καμένες δασικές εκτάσεις κατά παράβαση του
συντάγματος της χώρας.
Ας επιβάλει επίσης βαριά πρόστιμα σε άλλους ‘συγκλητικούς’, που έχουν
φράξει τις ακτές εμποδίζοντας την πρόσβαση στην θάλασσα των ‘πληβείων’.
Και ας βρει τέλος άλλα μέτρα σε βάρος παρομοίων ομάδων, τα οποία
ικανοποιούν εκτός των άλλων και το περί δικαίου αίσθημα, γεμίζοντας τα ταμεία της
χώρας με χρήματα παράνομων ‘συγκλητικών’ και όχι των φτωχών άτυχων εν πολλοίς
‘πληβείων’.

