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Τρ. Αλεξιάδης: Δεν δίνουν λύσεις σε απλά προβλήματα, παράεπιδεινώνουν τη
θέση των εργαζομένων
Το πρόσφατο έγκλημα στα Γλυκά Νερά που έχει
συγκλονίσει την κοινή γνώμη, η δολοφονία επιχειρηματία στη Ζάκυνθο αλλά και επεισόδια
στο κέντρο της Αθήνας αποδεικνύουν επί δυο χρόνια τώρα τα προεκλογικά ψέματα της ΝΔ
περί επιβολής «νόμου και τάξης» σε μια …εβδομάδα από την ανάληψη της κυβέρνησης,
τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του BLUESKY, ο βουλευτής Β’ Πειραιά και αν.
τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρ. Αλεξιάδης.
Ο βουλευτής μίλησε για χαρακτηριστική ανικανότητα της κυβέρνησης στη διαχείριση
προβλημάτων όλων των μεγεθών, αναφέροντας ως παράδειγμα την Αναφορά που κατέθεσε
στη Βουλή μέσω της οποίας οι αστυνομικοί υπάλληλοι ζητούν το αυτονόητο, τη μεταφορά
της αδείας του 2020, που δεν έχουν λάβει λόγω των συνθηκών της πανδημίας. «Δεν
μπορούν να λύσουν αυτά τα απλά ζητήματα της Αστυνομίας, πόσο μάλλον τη στελέχωση
των Αστυνομικών Τμημάτων και την έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Χρειάζεται
ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας, γιατί έχουμε μεγάλα ποσοστά εγκληματικότητας με
αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, αυτής που μιλούσε περί εγκληματικότητας και
παραβατικότητας εκεί όπου υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο, αλλά στη Νέα Σμύρνη που δεν
υπήρχε, με συγκεκριμένη πολιτική και υπηρεσιακή ευθύνη, είδαμε τι έγινε…»

Ο βουλευτής επανάφερε την πρόταση για φορολογική ελάφρυνση του προσωπικού του
Δημοσίου που βρίσκεται στις πρώτες γραμμές του πολέμου κατά της πανδημίας, ζητώντας
από την κυβέρνηση την ενίσχυση των νοσοκομειακών, των αστυνομικών, των εκπαιδευτικών
κ.λπ. «Απλόχερα η ΝΔ φέρνει ευνοϊκές διατάξεις που ευνοούν τα μεγάλα και τα πολύ
μεγάλα εισοδήματα, δίνει φορολογικές ελαφρύνσεις σε έχοντες και κατέχοντες, ας
ελαφρύνει φορολογικά με μια διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κατά
ένα έστω ευρώ, τους νοσοκομειακούς, τους ένστολους, τους καθηγητές κ.λπ.»

Στη συνέχεια της εκπομπής φάνηκε πως την ώρα που Υπουργοί δεν δίνουν αυτές τις
απλές λύσεις και δεν απαντούν στα ερωτήματα, δημοσιογράφοι έχουν αναλάβει τον ρόλο
της συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών, τον ρόλο της αντιπολίτευσης στον ΣΥΡΙΖΑ,
όπως και να μην ακούγονται οι απόψεις που ενοχλούν.

Κλείνοντας ο Τρ. Αλεξιάδης αναφέρθηκε στον εργασιακό μεσαίωνα που ζούμε, στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα η νέα γενιά και στο
αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που επιδεινώνει τη θέση και τα δικαιώματα των
εργαζομένων. Μίλησε για την ισχυρή δυναμική της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και
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δήλωσε για την επερχόμενη σύγκρουση για το εργασιακό πως «είναι η μητέρα των μαχών,
εμείς θεωρούμε ότι θα είναι επιτυχής αυτή η μάχη που θα δώσουμε, και δεν θα τη δώσουμε
σαν ΣΥΡΙΖΑ, θα τη δώσουμε με όλη την κοινωνία και θα την κερδίσουμε».

Δείτε το video :

https://youtu.be/bKqChwRAYA4
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