Νομοσχέδια για την ανάπτυξη πρέπει να ακούσουμε.
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Δευτέρα, 02 Μάρτιος 2015 09:27 -

Δημιουργική ασάφεια σε μια συμφωνία που υπογράφουν 19 υπουργοί οικονομικών είναι
απίθανο να υπάρχει. Εκτός εάν εμείς βλέπουμε ασάφειες εκεί που οι άλλοι βλέπουν
συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Όπως και αν είναι, εάν έχεις συμφωνήσει για ένα κείμενο που βολεύει όλους και ιδιαίτερα
εσένα που το συνέταξες δεν έχεις λόγο να το υποσκάπτεις για κατανάλωση εσωτερικών
κομματικών ισορροπιών, μιλώντας για ηθελημένες και συμφωνημένες ασάφειες και μάλιστα
πριν ολοκληρωθεί η ψήφιση της συμφωνίας από τα κοινοβούλια όλων των χωρών του ευρώ.
Ούτε λες ότι θα βρούμε ένα ΦΠΑ ως πρόσχημα για να δείξουμε ότι η συμφωνία
ολοκληρώνεται ομαλά. Κουτόφραγκοι αποδειχθήκαμε ως λαός αρκετές φορές.

Τα νομοσχέδια που θα ακολουθήσουν θα δείξουν πόσο ασαφής είναι η συμφωνία, ποσό θα
συμμετέχουν στην σχηματοποίηση τους οι θεσμοί και πόσες φορές θα αλλάξουν με τις
υποδείξεις των θεσμών μέχρι να πάνε στην Ελληνική βουλή για ψήφιση.

Τα πρώτα νομοσχέδια αφορούν την φοροδιαφυγή που όλοι επιθυμούμε να παταχθεί άμεσα
και σκληρά, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που είναι απαραίτητη, την
προστασία της α' κατοικίας, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, και την επαναλειτουργία της ΕΡΤ
με επαναπρόσληψη των απολυμένων και με αύξηση του λογαριασμού του ρεύματος από την
αύξηση του ειδικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ για να πληρωθούν οι μισθοί και η νέα λειτουργία
της.

Οι προσλήψεις στη ΕΡΤ δεν θα επηρεάσουν τα δημοσιονομικά έξοδα αλλά θα επηρεάσουν
την τσέπη μας. Είναι προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης και θα την υλοποίηση.

1/2

Νομοσχέδια για την ανάπτυξη πρέπει να ακούσουμε.
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Δευτέρα, 02 Μάρτιος 2015 09:27 -

Οι καταγγελίες για το πελατειακό κράτος που θα παταχθεί με κάθε τρόπο προφανώς δεν
ισχύουν για την περίπτωση των χιλιάδων προσλήψεων στην ΕΡΤ που θα έχουν και έναν
αυξημένο λόγο στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

Οι δεκάδες χιλιάδες άνεργοι νέοι δημοσιογράφοι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων
δεν έχουν θέσει στην κρατική ΕΡΤ οι θέσεις είναι κατειλημμένες από τις προεκλογικές
δεσμεύσεις για αποκατάσταση της «αδικίας».

Τα νομοσχέδια πρέπει να τρέξουν άμεσα για αρχίσει η χώρα να λειτουργεί με ποιο σταθερό
τρόπο.

Επίσης να αρχίσουν να εμφανίζονται και σχέδια για την ανάπτυξη και το νέο παραγωγικό
μοντέλο της χώρας. Οι ηχηρές ανακοινώσεις των υπουργών τις πρώτες μέρες πρέπει να
αρχίσουν και πάλι να ακούγονται έστω μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας αλλά να αρχίσουν
να ακούγονται με κάποιο τρόπο.

Η ελεύθερη οικονομία που είναι το δάσος κάθε μέρα πεθαίνει και η κυβέρνηση βλέπει το
δέντρο.
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