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Ενώ το υπουργείο Οικονομικών ανθυπομειδιά μετά την ανακοίνωση ότι ο προϋπολογισμός
του 2012 έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα 434 εκ. οι αγρότες είναι παρατεταγμένοι
δίπλα στις εθνικές οδούς και τα λιμάνια δε λειτουργούν εδώ και πέντε μέρες.

Τα αιτήματα πολλά και ουσιώδη που όμως δεν έχουν απαντηθεί από την κυβέρνηση. «Δεν
έχουμε να δώσουμε» είναι η απάντηση. Όμως τα περισσότερα ζητήματα δεν είναι θέματα
επιδοτήσεων, αλλά οφειλών προς τους αγρότες και μεταρρυθμίσεις που δε γίνονται.

Η εξωστρέφεια της χώρας στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αγροτική παραγωγή.
Πολλά δισ. ευρώ προέρχονται από εξαγωγές. Αλλά η επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγές μέχρι
πρότινος δε γίνονταν και τώρα εφαρμόζεται με το σταγονόμετρο.

Η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη και πρώτα τα οικονομικά υπουργεία εμποδίζουν την
ανάπτυξη.

Άρχισε να γίνεται λόγος για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Αφού πρώτα κατέστρεψαν τον
κλάδο έκλεισαν μαγαζιά και έβγαλαν χιλιάδες στην ανεργία και με τεράστια μείωση των
εσόδων του κράτους. Τώρα η τρόικα το σκέφτεται να επιστρέψει τη μείωση του ΦΠΑ, και η
κυβέρνηση ετοιμάζεται να πανηγυρίσει ότι «οι θυσίες πιάνουν τόπο» και «είμαστε χαρούμε
που ήρθαν στα λόγια μας».

Με άλλες ανακοινώσεις παρακαλάνε να υποβάλλουν δηλώσεις οι δικαιούχοι επιδόματος
πετρελαίου. Τώρα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι για να πάρουν πετρέλαιο και την
επιστροφή οι οικογένειες πρέπει να έχουν χρήματα για να αγοράσουν πετρέλαιο και αυτά
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δεν υπάρχουν.

Ετοιμάζονται για το φόρο στα ακίνητα, στο υπουργείο έχουν προϋπολογίσει 3,5 δισ. από
αυτή τη φορολογία. Αφού καταστρέψουν τελείως την οικοδομή και όλα τα επαγγέλματα
γύρω από αυτή θα έρθουν του χρόνου και θα πουν: «Ωπ! Λάθος. Δεν έπρεπε να βάλουμε
τόσους φόρους».

Η κυβέρνηση προσπαθεί να αγοράσει χρόνο για να μπορέσει να αντιμετωπίσεις τις
αντιδράσεις από την τεράστια οικονομική πίεση που έχουν υποστεί οι πολίτες.

Όμως δεν θα μπορέσει να το πετύχει ζητώντας υπομονή. Υπομονή ζητάς όταν συμπάσχεις
με κάποιον, όχι όταν τον μαστιγώνεις.

Τουλάχιστον ας βρουν άλλο επικοινωνιακό τρόπο και όχι την ανοησία ότι «καταλαβαίνουμε
αλλά δε γίνεται αλλιώς».

Το αλλιώς όμως μπορεί να το δείξουν οι πολίτες σε εκλογές που δεν θα αργήσουν εάν
συνεχίζει η κυβέρνηση να θεωρεί τους πολίτες πρόβατα.
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