«Οι αυξήσεις μισθών, και οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Κ. Μητσοτάκη»
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 16:42

Την απουσία διαλόγου και την προβληματική διαδικασία της συζήτησης του Κρατικού
Προϋπολογισμού μέσω παράλληλων μονολόγων, επισήμανε στην παρέμβαση του στην
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων Αλεξιάδης. Ο
βουλευτής ζήτησε τη συμβολή όλων και κάλεσε το Προεδρείο να αναλάβει πρωτοβουλία για
την αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής, ώστε οι συζητήσεις να αποκτήσουν νόημα με την
έννοια της δυνατότητας παρέμβασης και μεταβολής στοιχείων του προϋπολογισμού, το
οποίο με την ακολουθούμενη διαδικασία είναι αδύνατον.
Η απουσία διαλόγου,
όπως επεσήμανε ο Τρ. Αλεξιάδης, έρχεται και συμπληρώνει την απουσία απαντήσεων εκ
μέρους της κυβέρνησης στα πολλά και συνεχή ερωτήματα που τίθενται εκ μέρους του
ΣΥΡΙΖΑ στις Επιτροπές ή στην Ολομέλεια, αλλά ακόμη και στα ερωτήματα που τίθενται
κατά καιρούς από την ίδια την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Χαρακτηριστικά
ανέφερε την έλλειψη απάντησης για το ποιος επιχείρησε την πρόσφατη λαθροχειρία με την
αφαίρεση διάταξης για τους προστατευόμενους μάρτυρες σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονομικών και τη βιαστική επαναφορά της μετά την αποκάλυψη της
σκανδαλώδους ενέργειας.

Η έλλειψη απαντήσεων, προσφιλής κυβερνητική τακτική για την αποφυγή αποκάλυψης
των τερατωδών προεκλογικών ψεμάτων και της μη εφαρμογής ανέξοδων υποσχέσεων, θα
βρει την εφαρμογή της και στο νέο ερώτημα που απηύθυνε ο Τρ. Αλεξιάδης προς τον
Υπουργείο Οικονομικών. Υπενθυμίζοντας την προεκλογική υπόσχεση της ΝΔ περί αύξησης
του κατώτατου μισθού σε ποσοστό διπλάσιο από το ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ, ο
Βουλευτής ρώτησε «Τώρα, λοιπόν, που προβλέπετε ανάπτυξη του ΑΕΠ 7,5%, θα
προβλέψετε αύξηση του κατώτερου μισθού στο 15%;»

Το θέμα της σύνταξης του προϋπολογισμού από πρόσωπα, των οποίων οι προβλέψεις
έχουν κατά το παρελθόν αποτύχει παταγωδώς, έψεξε στη συνέχεια της παρέμβασής του ο
Τρ. Αλεξιάδης. Υπενθύμισε ότι στα κυβερνητικά έδρανα, συντάκτες του φετινού
προϋπολογισμού είναι τα ίδια ακριβώς στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών που μέσα από
τα αφηγήματα περί αποδόσεων στο χρηματιστήριο, «ισχυρής» Ελλάδας, αναγκαίων
«μεταρρυθμίσεων», «ανάπτυξης» μέσω Ολυμπιακών Αγώνων κλπ. οδήγησαν τη χώρα στην
οικονομική καταστροφή το 2010 και συνεχίζοντας την αδιέξοδη πολιτική τους έφτασαν
τέλη του 2014 να παραδώσουν μια χώρα με άδεια ταμεία, ενώ παράλληλα προέβλεπαν πως
"σε λίγο δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις". Η αξιοπιστία του καθενός
έγκειται στις επιτυχείς προβλέψεις του παρελθόντος.
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Το προπαγανδιστικό κυβερνητικό αφήγημα περί «ανάπτυξης και επενδύσεων», καταρρέει
από την ίδια την πραγματικότητα. Η δυσμενής εξέλιξη με το κλείσιμο του εργοστασίου της
Pitsos στην Ελλάδα και η καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων
Μετάλλου «ότι ενώ είχε προβλεφθεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό για τη Siemens η
δημιουργία νέου εργοστασίου αξίας 60 εκατομμυρίων και 700 θέσεων εργασίας, όχι μόνο
δεν έγινε τίποτα, αλλά επαναφέρετε την Siemens στους δημόσιους διαγωνισμούς»
αποτυπώνουν τη ζοφερή αλήθεια για τις επενδύσεις στη χώρα, η κυβέρνηση της οποίας ενώ
προεκλογικά μιλούσε για σταθερότητα φορολογικού συστήματος με σκοπό την προσέλκυση
επενδύσεων, σε 15 μόλις μήνες, έχει φέρει 27 νομοσχέδια και 176 άρθρα, όπως κατήγγειλε
ο Τρ. Αλεξιάδης, καταθέτοντας στα πρακτικά σχετικό πίνακα.(*)

Κλείνοντας ο βουλευτής αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε σωρεία χαριστικών διατάξεων
νομοσχεδίων, μέσω των οποίων η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι «λεφτά υπάρχουν» ευνοώντας
φιλικά μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, πράγμα που δεν συμβαίνει για τους «μη
έχοντες και μη κατέχοντες»

https://www.youtube.com/watch?v=4YoRV04LRaw&feature=youtu.be
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