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Ποιο σχολείο είναι ανοιχτό;
Αυτό θα ρωτάμε τις επόμενες ημέρες στη λάρισα αν συνεχίσουν
να κλείνουν με τους ίδιους ρυθμούς.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι αν κλείσουν λόγω γρίπης δεν θα
κλείσουν με τις «παραδοσιακές» λόγω εορτών, καταλήψεις των
τελευταίων χρόνων!
Η γρίπη έφαγε τους καταληψίες!

Άργησαν να χτυπήσουν οι σειρήνες στη λάρισα για κάποια
λεπτά, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα μπέρδεμα. Όσοι πάντως
δεν έχανε διαβάσει την προειδοποίηση της Γενικής γραμματείας
πολιτικής Προστασίας, ένοιωσαν κάπως!

Απέχουν πολύ , από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της
κυβέρνησης, οι ανακοινώσεις για πάγωμα των μισθών, έλεγε στο
Δημοτικό ραδιόφωνο της λάρισας, ο αντιπρόεδρος της ΑΔεΔΥ,
Κώστας Παπαντωνίου. συμπλήρωσε μάλιστα ότι αναδιανομή
εισοδήματος δεν μπορεί να γίνει με τέτοιες μεθόδους.
Και έχει σημασία να σημειώσουμε ότι ο Κ. Παπαντωνίου, είναι
στέλεχος του ΠΑσΟΚ. Άρα οι συνδικαλιστές πήρανε τα όπλα τους!

Και ο λαρισαίος στην καταγωγή Χρήστος Παπουτσής έδωσε τη
χαριστική βολή, σε όσους διέδωσαν το πάγωμα του μισθού των
2000 (μικτά). Αν ο κοινοβουλευτικός σου εκπρόσωπος έχει αυτή
τη θέση… Υπήρξαν πάντως παγωμάρα στο ΠΑσΟΚ με τη
δημοσιοποίησης της θέσης Παπουτσή, αν και στο τέλος μάλλον
οι εξελίξεις τον δικαίωσαν!

Αλλά δεν ήτανε η μόνη ενδοκυβερνητική κόντρα!
Την κάρφωσε την ΥΠεΧΩΔε, Τίνα Μπιρμπίλη ο Βαγγέλης
Αργύρης!
Αντιδράσεις βουλευτών του ΠΑσΟΚ προκάλεσαν οι ρυθμίσεις
της κυβέρνησης για τον ορισμό του τι είναι δάσος. Οι
αντιδράσεις εκδηλώθηκαν σε συνεδρίαση του
Κοινοβουλευτικού Τομέα εργασίας (ΚΤε) Περιβάλλοντος του
κόμματος παρουσία της υπουργού Περιβάλλοντος, ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
Οι βουλευτές σημείωσαν ότι με το άρθρο 8 επαναφέρεται η
αποκλειστική αρμοδιότητα του δασάρχη να καθορίζει ως η
μοναδική αρχή για το τι είναι δάσος, κάτι που η υπουργός
διέψευσε.
Ο κ. ευ. Αργύρης έφερε ως παράδειγμα τη λεωφόρο συγγρού,
όπου το διάζωμα της λεωφόρου είναι κάτω από τρία στρέμματα
και σε αυτό υπάρχουν φοίνικες σε ποσοστό άνω του 15%,
ρωτώντας την υπουργό αν αυτή η λεωφόρος είναι... δάσος.

Πάλι στο προσκήνιο ο Χατζηγάκης:
ελέγκτρια-κτηνίατρος στο τελωνείο των Κήπων Έβρου
συνελήφθη προχθές να δωροδοκείται με προσημειωμένα
χαρτονομίσματα για να επιτρέψει τη διέλευση φορτίου
αλιευμάτων. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι ενώ είχαν
κινηθεί μετά από εΔε οι διαδικασίες τον ιανουάριο του 2009 για
να μετακινηθεί η εν λόγω κτηνίατρος, η μετακίνηση δεν έγινε
επειδή δεν υπέγραψε ο τότε υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης κ.
σωτήρης Χατζηγάκης

σύμφωνα με μαρτυρίες επιχειρηματιών, η συλληφθείσα
κτηνίατρος ακολουθούσε συγκεκριμένη εκβιαστική τακτική εδώ
και τουλάχιστον πέντε χρόνια, απαιτώντας «γρηγορόσημο» από
50 έως 500 ευρώ ανάλογα με το εμπόρευμα.

Όποιος δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις της, σύμφωνα
πάντα με τις καταγγελίες, εξαιτίας διάφορων προφάσεων που
έβρισκε η κτηνίατρος, έβλεπε το φορτίο του με τα αλιεύματα να
καθυστερεί χαρακτηριστικά στον έλεγχο, ακόμα και να σαπίζει
στα φορτηγά.

– γραφικά ΓρΑφει
Ο ΒΑσιλΗσ ρΑΟΥλΗσ
ra64.wordpress.com

Κάνε Θεέ μου ένα θαύμα!

Αρκούνε οι καλές προθέσεις;
Δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι οι προθέσεις της Κυβέρνη-
σης είναι αγαθές!

Θέλει να συμμαζέψει την κακή δημοσιονομική κατάστα-
ση αλλά και να υλοποιήσει τις προεκλογικές της εξαγγε-
λίες.

Θέλει να συμμορφώσει τα κακώς κείμενα του παραδο-
σιακού ελληνικού κράτους αλλά και να βοηθήσει τις κοι-
νωνικές εκείνες ομάδες που πλήττονται περισσότερο από
την κρίση.

Θέλειναδρομολογήσειλύσειςσταδιαρθρωτικάπροβλή-
ματα της ελληνικής οικονομίας αλλά και να αντιμετωπίσει
θετικά τη λαϊκή προσμονή για κάπως καλύτερες ημέρες.

Θέλει να απαντήσει με θετικό τρόπο στις πιέσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και σε εκείνες των μελών,
φίλων και ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, που ζητούν αλλαγή
πολιτικής κατεύθυνσης.

Η αλήθεια είναι ότι αυτού του τύπου οι ισορροπίες είναι
ιδιαίτερα δύσκολες και πολλές φορές οδηγούν σε αποτε-
λέσματα που κανείς δεν περιμένει.

Υπάρχουν δύο βασικοί σύμμαχοι της κυβέρνησης σε
αυτή την προσπάθεια:

Ο πρώτος σύμμαχος της :

Τα πολιτικά αποτελέσματα της προηγούμενης Κυβέρνη-
σης.

Θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να υπάρξουν στο
μέλλον χειρότερα αποτελέσματα από αυτά που κατέγρα-
ψε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι
είναι εντελώς απίθανο ένα τέτοιο σενάριο. Άρα η σημερι-
νή Κυβέρνηση μπορεί να καταγράψει πολύ καλύτερες
επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα ακολουθώντας μια στοιχειω-
δώς αποτελεσματική πολιτική.

Ο δεύτερος σύμμαχός της:

Οι χαμηλές προσδοκίες του κόσμου.

Μπορεί στη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πολλοί να είδανε
την τελευταία ελπίδα να αλλάξει πορεία η χώρα, αλλά
κανένας, φαντάζομαι, δεν περιμένει να μετατραπεί ξαφνι-
κά η χώρα μας σε έναν οικονομικό παράδεισο!

Και στις εκλογές του 1981 και το 1985 και το 1993 αλλά και
το2004οικυβερνήσειςπουεπιλέχθηκαναπότολαό,δημι-
ούργησαν μεγάλες προσδοκίες σε μεγάλες κατηγορίες
του πληθυσμού της χώρας.

Η τελευταία προεκλογική περίοδος, χαμήλωσε τις
προσδοκίες και τα θέλω πολλών, προσγειώνοντας τους
πάντες στη σκληρή πραγματικότητα.

Η Κυβέρνηση απολαμβάνει υψηλά ποσοστά εμπιστοσύ-
νης, η αντιπολίτευση ζει τα δικά της δομικά προβλήματα,
που είναι άγνωστο που θα την οδηγήσουν και αυτό δίνει
ένα ακόμα πλεονέκτημα στο ΠΑΣΟΚ να κινηθεί άνετα
στην υλοποίηση των πολιτικών του.

Το αποτέλεσμα των οποίων, θα κρίνει και το πολιτικό μέλ-
λον της Κυβέρνησης, αλλά και του κόμματος, που μπορεί
να παρακολουθεί «ζαλισμένο» τις εξελίξεις, αλλά αργά ή
γρήγορα θα συμμετάσχει πιο ενεργά στο πολιτικό παιχνί-
δι της διακυβέρνησης.

Αν η κυβέρνηση μπορεί σε κάθε τη επιλογή να απο-
δεικνύειτησυνέπειατωνπράξεώντηςμετιςπροεκλο-
γικές της δεσμεύσεις τότε θα έχει πάντοτε τον πρώτο
λόγο.

Αν όχι , η φθορά της θα είναι μεγάλη και σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα!

Όσο και να παρακαλάτε … από τον ουρανό δεν πέφτουνε λεφτά
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