Ήταν τελικά τόσο εύκολο;
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Πέμπτη, 29 Ιανουάριος 2015 09:57 -

Χρειάστηκε τελικά μόλις μια μέρα οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης να ανατρέψουν όλα
όσα χρειάστηκαν 5 χρόνια κόπους, διαβουλεύσεις ατελείωτες , απειλές, διαδηλώσεις, τρείς
κυβερνήσεις και 1.500.000 άνεργους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι καθαρίστριες στο υπουργείο οικονομικών θα επαναπροσληφθούν άμεσα γιατί ο νέος
υπουργός κ Βαρουφάκης θα βρει τα χρήματα για τους μισθούς τους αφού θα κάνει οικονομία
στα λειτουργικά έξοδα του υπουργείου του και αφού θα απολύσει τους συμβούλους που δεν
τους χρειάζεται, μάλλον λόγω της υπερεπάρκειάς του.

Άμεσα θα προσληφθούν όλοι όσοι «αντισυνταγματικά» όπως συνηθίζεται να λέγεται από
τους υπουργούς απολύθηκαν λόγω τρόικας. Τον ακριβή αριθμό θα τον μάθουμε σε λίγες
μέρες κάτι μεταξύ των 12000- 20000 ατόμων.

Σε κάθε υπουργείο στόχος των υπουργών είναι να επαναφέρουν την κατάσταση πριν το
2009.

Ακούσαμε τα πάντα για το δημόσιο τομέα που άρχισε να μεγαλώνει αλλά τίποτε για τον
ιδιωτικό τομέα και για το 1.500.000 ανέργους υπαλλήλους και επιχειρηματίες που λόγω της
λιτότητας και των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων έμειναν χωρίς κανένα
εισόδημα.

Ακούσαμε για την επαναφορά των 751 ευρώ κατώτατο μισθό και τις διατάξεις που
προστατεύουν μόνο τους εργαζομένους, αλλά πως θα πληρωθεί το 40% επιπλέον
εργασιακό κόστος από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει πρόταση.
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Εάν η ελάφρυνση των χρεών των επιχειρήσεων στο δημόσιο τα ταμεία και τις τράπεζες
συνδυαστεί με το κόστος της αύξησης των μισθών θα μπορούσε να συμβεί η εφαρμογή του
μισθού των 751 ευρώ χωρίς νέες απολύσεις και κλείσιμο μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων, διαφορετικά θα είναι ένας ακόμη νόμος που σκοτώνει ότι απόμεινε από την
επιχειρηματικότητα της χώρας.

Ήταν τελικά τόσο εύκολο να απαλλαγεί η χώρα από την τρόικα και τις «μεταρρυθμίσεις».

Υπάρχει τέτοια στροφή του κλίματος στην Ευρώπη που την έβλεπε μόνο ο νέος
πρωθυπουργός και δεν μπορούσαν να δουν οι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για να κάνουν τα ίδια
που θα ήθελαν πάρα πολύ να εφαρμόσουν διατηρώντας και την εξουσία τους.

Εάν όντως η Ευρώπη άλλαξε και δεν το πήραν χαμπάρι και μας ταλαιπωρούσαν 5 χρόνια
πρέπει να τους δοθεί επίσημα ειδικό παράσημο βλακείας. Εάν το βλέπαν αλλά υπηρετούσαν
την κ Μέρκελ όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είναι πραγματικά προδότες.

Μήπως όμως υπάρχει άγνοια κίνδυνου στην κυβέρνηση για όσα σπεύδουν να ανακοινώσουν;

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ Βαρουφάκη οι καθαρίστριες του υπουργείου οικονομικών θα
παίρνουν μισθό μεγαλύτερο από τους οικονομολόγους που εργάζονται στην ιδιωτική
οικονομία, όπως το 2009;
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