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Ειιάδα, ωο πξνο ηηο δειώζεηο ηωλ βνπιεπηώλ ηεο
ΝΔ ζηε Φζηώηηδα γηα ηα λέα κέηξα ηεο
Κπβέξλεζεο ηελ 2/10/2012.
Νέεο απνιύζεηο, λέα θνξνινγία θαη ραξάηζηα, λέεο
κεηώζεηο κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ, απνζάζξσζε ησλ
θνηλσληθώλ δνκώλ ηνπ θξάηνπο, λέα αύμεζε ησλ
νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο, μεπνύιεκα έσο ράξηζκα
θεξδνθόξσλ νξγαληζκώλ θαη πεξηνπζίαο ηνπ
δεκνζίνπ, λέα ύθεζε θαη ππαλάπηπμε, είλαη ην
πιαίζην ησλ λέσλ κέηξσλ, ζέινπλ δελ ζέινπλ, νη αμηόηηκνη βνπιεπηέο ηεο
Κπβέξλεζεο ζηε Φζηώηηδα, είηε κε «κηθξέο ζηαγόλεο» είηε «κε κηα κεγάιε δόζε».
Τν παξαδέρνληαη θαη νη ίδηνη ηόζν κε ηε δήισζε θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο εξώηεζεο
γηα ην πνίνη θαη πνηα πνζά έβγαιαλ ζην εμσηεξηθό, ιέγνληαο :
«…Αλ ηα ζθιεξά θαη άδηθα κέηξα πνπ εηνηκάδνληαη, δελ έξζνπλ καδί κε
απνδείμεηο όηη ζα πιεξώζνπλ νη θιέθηεο, νη θνξνθιέπηεο θαη όινη όζνη ζπκκεηείραλ
ζην party παξαθκήο ηεο ρώξαο καο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε θνηλωλία ζα
αληηδξάζεη γηαηί θαη νη αλνρέο ηηο θαη νη αληνρέο ηεο ηειείωζαλ. Απηό έπξεπε λα
ην γλσξίδεη θαη ν Υπνπξγόο θαη ε Κπβέξλεζε. Τέξκα ζηελ απνηπρεκέλε ζπληαγή
ησλ πεξηθνπώλ θαη ηεο άγξηαο θνξνινγίαο. Δίλαη νηθνλνκηθά αλαπνηειεζκαηηθά,
θνηλσληθά άδηθα θαη πξνθιεηηθά απηά ηα κέηξα θαη ε θνηλσλία ζα αληηδξάζεη κε
άζρεκν ίζσο ηξόπν θαη ηόηε ζα’ λαη αξγά…» ή κε δειώζεηο όηη «…ε ρώξα δηαλύεη
δύζθνιεο ζηηγκέο …»
Πνίνλ θνξντδεύνπλ, ιέγνληαο «…λα δνύκε πνηα είλαη ηα κέηξα...», «…δελ έρνπκε
νινθιεξσκέλε εηθόλα …», «... είλαη δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο…», βνπιεπηέο
άιινπ θόκκαηνο είλαη; Γελ γλσξίδνπλ πνηα πνιηηηθή αθνινπζεί ν αξρεγόο ηνπο;
Πξνζπαζνύλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ αξλεηηθή θξηηηθή θαη ην θύκα αληηδξάζεσλ πνπ
ζα έξζεη, κε κία ιίζηα νλνκάησλ, πνπ όπσο δείρλεη αλακθίβνια ζα ηηκσξεζνύλ, κε ηα
όζα λέα δεηλά εηνηκάδνληαη γηα ηα λνηθνθπξηά ; πξνζδνθνύλ ζηελ εύλνηα ησλ
ςεθνθόξσλ κήπσο θαη δηαζσζεί ε ζέζε ηνπο ;
Η κέξα ηεο θξίζεο είλαη πην θνληά από ηηο εθινγέο, είλαη ζηελ ςεθνθνξία ηεο
Βνπιήο. Δθεί λα δείμνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπο θαη ηε ζνβαξόηεηα ηνπο.
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