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Το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης άρχισε να γίνεται «θεσμός» και τρόπος για να
«λύνονται» τα προβλήματα από απεργίες διαρκείας που επηρεάζουν το δημόσιο συμφέρον.

Από την εφαρμογή της πολιτικής επιστράτευσης όλοι βρίσκουν διέξοδο από την εμπλοκή
της απεργίας.

Στα λιμάνια οι συνδικαλιστές κέρδισαν κατ' αρχήν τα 5 σημεία που ζητούσαν και άμεσες
λύσεις, δεν πήραν βέβαια το μήνυμα να γυρίσουν όλα πίσω στο 2009. Δεν ήταν δυνατόν να
γίνει. Έτσι η πολιτική επιστράτευση οδηγεί τα σωματεία πίσω στη δουλειά αλλά με «ψηλά»
το κεφάλι μιας και επιστρατεύονται.

Η κυβέρνηση δείχνει αποφασιστικότητα και ανοίγει τα λιμάνια.

Η αντιπολίτευση μπορεί να φωνάζει για απαράδεκτη εφαρμογή ενός χουντικού νόμου.

Οι αγρότες της Κρήτης ανακουφισμένοι που μπορούν να διακινήσουν τα προϊόντα τους και
γενικότερα οι κάτοικοι των νησιών που είχαν αποκλειστεί.

Με αυτή τη λογική όλοι βγήκαν «κερδισμένοι» από αυτή την αντιπαράθεση.
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Είναι όμως τρόπος αυτός να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα; Όχι γιατί δεν μας
ενδιαφέρουν τα κομματικά οφέλη κανενός, ούτε ποιος κατάφερε τι για το κόμμα του.

Δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος που λύνονται οι απεργίες, αλλά εάν λύνονται προβλήματα.
Μήπως όμως όλα αυτά θα μπορούν να λυθούν και χωρίς καθόλου απεργίες;

Εάν η κυβέρνηση δεν έδειχνε διάθεση συζήτησης, καταλαβαίνω, η απεργία να γίνει μεγάλης
διάρκειας. Όταν όμως τα αιτήματα που τίθενται με τρόπο αδιέξοδο για να συνεχίζεται μια
απεργία τότε η λύση της επιστράτευσης προκαλείται για να διατηρηθούν οι εντυπώσεις.

Στους αγρότες της χώρας θα δοθούν μόλις 65.000.000 ευρώ, ελάχιστο ποσό για τις ανάγκες
τους.

Η επιστροφή του ΦΠΑ, η μείωση της τιμής του πετρελαίου, τα όρια συνταξιοδότησης είναι
ζητήματα που πρέπει να δοθούν πραγματικές λύσεις για τους αγρότες που παραμένουν
παρατεταγμένοι.

Οι αγρότες δεν μπορούν να πιέσουν όπως οι λιμενεργάτες εκτός εάν κλείσουν τις εθνικές
οδούς. Πριν όμως οδηγηθούν σ' αυτή τη λύση και σε κάποια άλλη, η κυβέρνηση θα πρέπει να
ξεκαθαρίσει τι θα κάνει άμεσα.

Με την ίδια ευκολία που ψήφιζε νόμους για το μνημόνιο να οδηγηθεί σε λύσεις για τα
προβλήματα διαβίωσης όλων μας.

Εκτός, εάν σκέφτεται να εκδώσει μια γενική πολιτική επιστράτευση και βέβαια θα ήταν
προτιμότερο να υπήρχε σχέδιο για την έξοδο από την κρίση μέσω της ανάπτυξης το οποίο
θα καλούσε να υπηρετήσουμε όλοι, και γι' αυτό δε χρειάζεται καμία πολιτική επιστράτευση.
Η κυβέρνηση θα έβρισκε πάρα πολλούς εθελοντές.
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