Βαρεμένος: Ποιος θα σώσει τη μεσαία τάξη από τον «σωτήρα» της Κ. Μητσοτάκη;
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Αποσπάσματα από την ομιλία του τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιώργου Βαρεμένου στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2020

Ποιος θα σώσει τη μεσαία τάξη από το «σωτήρα» της Κ. Μητσοτάκη; Καμιά ελάφρυνση στα
εισοδήματα 17-50 χιλ. ευρώ και επιβάρυνση μέσω της αύξησης των ασφαλιστικών
εισφορών.
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Εξουδετέρωση της εξαγγελθείσης από το ΣΥΡΙΖΑ μείωσης του ΕΝΦΙΑ, μέσω της αύξησης
των αντικειμενικών αξιών. Πέρσι ο κ. Μητσοτάκης σιγοντάριζε τις αθλιότητες για τις
Πρέσπες και σήμερα ο κ. Δένδιας, ζήτησε από τη Βόρεια Μακεδονία, την πλήρη
συμμόρφωση με τη Συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι η Ν.Δ. γυρίζει την πλάτη στην
πατριδοκαπηλία! Μετά απ’ αυτό, υπάρχει κάποιος στην αίθουσα που νιώθει ντροπή και
θέλει να ζητήσει συγνώμη, για λογαριασμό μιας παράταξης που μεταπολιτευτικά
προσπάθησε να απαγκιστρωθεί από τις σκοτεινές πτυχές.
Ο κ. Μητσοτάκης απ’ αυτό το Βήμα, είπε πριν λίγες μέρες ότι το προσωπικό του ήθος δεν
του επιτρέπει να αναμιγνύει τα εθνικά θέματα στην πολιτική αντιπαράθεση. Σοβαρά; Τι
είναι το ήθος; Κάτι ελαστικό, που το προσαρμόζεις αντίστοιχα στις ανάγκες της συγκυρίας
ή της ψηφοθηρίας;

Μιλάτε για επενδύσεις και στον τομέα των Υποδομών και Μεταφορών. Το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, μειώθηκε στο εθνικό του σκέλος κατά 46%! Έτσι θα προκαλέσετε
και θα μοχλεύσετε επενδύσεις;
Θα πρότεινα τον κ. Καραμανλή για βραβείο Νόμπελ και στα Οικονομικά, μιας και
συμπεριέλαβε στις επενδύσεις και τις δαπάνες για μισθοδοσία! Δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν πλήρωνε τους εργαζόμενους και άρα η τότε κυβέρνηση δεν έκανε
επενδύσεις;
Αυτό που αξίζει στην κυβέρνηση είναι το Χρυσό Βατόμουρο για την εξαπάτηση!
Κατακρημνίζεται η τιμή της ελιάς Καλαμών και προκαλείται τεράστιο πρόβλημα και δεν
ασχολείται κανείς σας.
Αντί αυτού ανασύρετε το φαραωνικό όραμα της Εκτροπής του Αχελώου, ενώ υπάρχουν
«καταδικαστικές» αποφάσεις από Ευρώπη και ελληνικά δικαστήρια. Ποιος σας το
παρήγγειλε αυτό; Για την ελιά πιστεύετε ότι δεν θα το μάθει κανείς; Μπορεί να μην το
μάθουν οι άλλοι, αλλά θα το νιώσουν αυτοί που το ζουν και θα σκεφθούν για να
αποφασίσουν διαφορετικά απ’ ότι στις τελευταίες εκλογές.
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