Η κοινωνία διχάζεται
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Παρασκευή, 17 Απρίλιος 2015 11:55 -

Η συγκέντρωση των χιλιάδων μεταλλωρύχων στην Αθήνα και η επιχειρούμενη
αντισυγκέντρωση θα είναι ένα νέο φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας που οδηγείται σε
οικονομικό διχασμό.

Η κυβέρνηση με την στασιμότητα που ενεργεί στα πολύ μεγάλα ζητήματα που είναι η
οικονομία και η σπουδή που δείχνει σε νομοσχέδια όπως αυτά που οδηγούν σε έξοδο από
τις φυλακές του Σάββα Ξηρού και ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος των μεταναστών
που εισέρχονται παράνομα στην χώρα , θα βγάλει πολύ σύντομα την κοινωνία στους
δρόμους και απέναντί τους υποστηριχτές της κυβέρνησης.

Η υποστήριξη της κυβέρνησης από το μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος αρχίζει να
μπαίνει σε νέα φάση. Προεκλογικά όσο πιο πολύ φώναζε η κυβέρνηση για το σκίσιμο των
μνημονίων τόσο αύξανε τα ποσοστά της . Αυτό συνεχίστηκε και τους δύο πρώτους μήνες
όμως πλέον η κοινωνία αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι με απειλές και με φωνές δεν έρχεται
συμφωνία με τους εταίρους και η κυβέρνηση πρέπει να τους δείξει ότι έχει κυβερνητικό
σχέδιο και όχι προεκλογικές ευχές.

Το να κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από το ασφαλιστικό και άλλα ζητήματα και να λέει ότι
δεν θα εφαρμόσουμε την πολιτική Σαμαρά δεν οδηγεί τη χώρα σε διαπραγμάτευση ύστερα
από τόσους μήνες αλλά στην έξοδο από το ευρώ.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι με νόμιμα το ευρώ και την συμμέτοχή μας στην ευρωζώνη δεν
μπορεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει γιατί βρίσκεται σε εντελώς άλλο σκεπτικό από
την σύγχρονη Ευρώπη. Ο κρατισμός θεωρείται μοντέλο που έχει θαφτεί για την
αναπτυγμένη Ευρώπη και δεν υπάρχει πιθανότητα να επιτρέψει σε κανένα κράτος με
νόμισμα το ισχυρό ευρώ.
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Να θυμίσουμε ότι εάν συμβεί η έξοδος το πρώτα θύματα θα είναι αυτά που πίσω τους
κρύβεται η κυβέρνηση δηλαδή οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου.

Οι άνθρωποι της αγοράς που παράγουν και τον πλούτο για να πληρώνει η κυβέρνηση τους
μισθούς, τις συντάξεις και τα δάνεια δεν αντέχουν άλλο να περιμένουν να ισορροπήσουνε
τα εσωτερικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, για να υπάρξει συμφωνία.

Πολύ σύντομα η στάση πληρωμών προς το δημόσιο και τα ταμεία θα γίνει ο κανόνας και ας
απειλούνται με φυλακίσεις και κατασχέσεις οι επιχειρήσεις.

Ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα της απεργίας το δικαίωμα αυτό το
έχουν μόνο οι εργαζόμενοι. Ούτε μπορεί να συμφωνήσει ότι για ένα μήνα δεν θα καταβάλλει
το ΦΠΑ , τις οφειλές προς τα ταμεία και τους άλλους φόρους για καταλάβει η κυβέρνηση
ότι υπάρχει και ό ιδιωτικός τομέας στην χώρα και είναι αυτός που παράγει τον πλούτο.

Η σύγκρουση του πελατειακού κράτους και της ελεύθερης αγοράς έρχεται ως αποτέλεσμα
των διχαστικών πολιτικών της κυβέρνησης.
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