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Πριν ένα μήνα οι λέξη μεταρρυθμίσεις ήταν συνώνυμο του μνημονίου, τις καταστροφής της
χώρας, και εχθρός του κράτους των δημοσίου.

Η κυβέρνηση πλέον χρησιμοποιεί τη λέξη μεταρρυθμίσεις για να δείξει την ευρωπαϊκή
προοπτική της χώρας αλλά σε άλλη κατεύθυνση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Η
φορολογία, η διαφθορά ( που άραγε; στο δημόσιο;)και την αποτελεσματικότητα στον
δημόσιο τομέα είναι οι τομείς σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θα εφαρμοστεί
το μεταρρυθμιστικό έργο.

Αυτές είναι όλες οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα; H παιδεία δεν χρειάζεται
μεταρρύθμιση , η λειτουργία της αγοράς και των κλειστών επαγγελμάτων όλα εντάξει, η
υγεία μετά από τις προσλήψεις στο αναγκαίο προσωπικό όλα μια χαρά;

Συνεχώς ξεχνάμε πως ζούμε πλέον σε μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία και σε μια
πραγματικότητα που η λειτουργεία της χώρας γενικότερα μοιάζει απαρχαιωμένη παρόλες
τις « μεταρρύθμισες» των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Τώρα όμως προέχουν άλλα ζητήματα όπως το eurogroup της 11 Φεβρουαρίου όπου θα μας
πουν για πολλοστή φορά με τον ποιο σαφή τρόπο τι εννοούν οι ευρωπαίοι μεταρρυθμίσεις
όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Εκεί θα αποφασιστεί εκ νέου εάν η ΕΚΤ θα επιτρέψει την συνέχιση της χρηματοδότησης
μέσω του ELA η θα σταματήσει γιατί η Ελλάδα δεν θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στο
εγκεκριμένο πρόγραμμα

1/2

Οι μεταρρυθμίσεις και τα τελεσίγραφα
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Δευτέρα, 09 Φεβρουάριος 2015 10:02 -

Η απάντηση της Ελλάδας είναι γνωστή και εκφρασμένη σε όλους τους τόνους ότι ο
Έλληνας υπουργός Οικονομικών δεν θα συμφωνήσει σε καμία συμφωνία που να σχετίζεται
με το μνημόνιο στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας.

Τι θα πράξουν τελικά οι εταίροι μας δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω εάν θα λάβουν υπόψιν τους
την ψήφο και την θέληση του Ελληνικού λαού και ένα θα θελήσουν να ξεκινήσεις μια νέα
συζήτηση για την λιτότητα και τα χρέη των κρατών με αφορμή τις εκλογές στην Ελλάδα.

ΟΙ συμπαραστάτες μέχρι τώρα μας έδωσαν συμβουλές για εκπλήρωση την υποχρεώσεων.

Οι «εχθροί» μας έστειλαν τελεσίγραφα :Να αιτηθούμε παράταση του υπάρχοντος
μνημονίου, και να παρουσιάσουμε σε επόμενο eurogroup τις θέσεις και τις προτάσεις της
χώρας . Το πρόγραμμα- γέφυρα απορρίφθηκε από τον κ Νταισελμπλούμ.

Η κυβέρνηση πρέπει να δείξει ότι έχει σχέδιο για την αναμενόμενη «πίεση» όπως την
χαρακτηρίζει.

Η πρόταση για εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης είναι ακόμη στο τραπέζι από τα κόμματα
της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση πρέπει να το σκεφθεί πριν βρεθεί σε οριακά σημεία και
δεν έχει δυνατότητες ελιγμών.
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