
	  
1	  

Έρχεται τσουνάµι µέτρων-απολύσεων 
(αλλά ευτυχώς δεν θα λέγονται «Μνηµόνιο»!) 

 
Παρότι το ζήτηµα της ναζιστικής εγκληµατικότητας µονοπώλησε προσωρινά 

το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης, η οικονοµική πραγµατικότητα παραµένει 
αδυσώπητη για την πλειοψηφία όσων κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Τα µέτωπα που 
έχει να αντιµετωπίσει η κυβέρνηση είναι πολλά, και γι’ αυτό το µόνο που προσπαθεί 
να πετύχει είναι να µην συµπέσουν όλα τα µέτρα που έρχονται ταυτόχρονα.  

Στη µέθοδο των «καθυστερήσεων» πρωτοστατεί ο Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος 
παρότι είναι ένθερµος οπαδός των απολύσεων και της διάλυσης όλων των 
υπολειµµάτων του κοινωνικού κράτους, κατανοεί ότι το κόστος των µέτρων για την 
ετοιµόρροπη κυβέρνηση θα είναι πολύ µεγάλο. Έτσι µετά τη διάλυση των 
πανεπιστηµίων που επιχειρεί ο υπουργός και η κυβέρνησή του, καθώς θέτουν σε 
διαθεσιµότητα περί το 40% των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστηµίων την ώρα 
που αυτά είχαν απολέσει περί το 50% των αντίστοιχων θέσεων τα τελευταία χρόνια 
(!), θα αναγκαστεί να περιµένει έως το τέλος Δεκεµβρίου για το επόµενο κύµα 
διαθεσιµότητας. Στο ενδιάµεσο πιθανόν να δηλώνει ότι διαπραγµατεύεται µε την 
τρόικα µια παράταση δύο ολόκληρων µηνών (!). 

Αλλά δεν είναι µόνο η διάλυση των δηµόσιων υπηρεσιών. Παρότι η ελληνική 
κυβέρνηση δεν ενηµερώνει για τίποτα από όσα διαµείβονται στις συζητήσεις µε την 
τρόικα, και ο κ. Στουρνάρας «αυτονοµείται» δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει 
χρηµατοδοτικό κενό», ταυτόχρονα διαρρέονται «έµµεσα» µια σειρά από µέτρα που 
έρχονται. Η µέθοδος µε την οποία ανακοινώνονται µε πλάγιο τρόπο τα επερχόµενα 
µέτρα στην επικαιρότητα είναι η εξής: Οι διαρροές δεν αφορούν τα µέτρα καθαυτά 
αλλά τις αιτίες που αναγκαστικά θα τα προκαλέσουν. Η πραγµατικότητα 
αντιστρέφεται, καθώς οι αιτίες όχι µόνο αποσυνδέονται από τη µνηµονιακή πολιτική, 
αλλά θεωρείται ότι προέρχονται από τη µη-εφαρµογή της µνηµονιακής πολιτικής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επερχόµενη κρίση των ασφαλιστικών 
ταµείων. Η κυβέρνηση παριστάνει ότι η κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων δεν 
οφείλεται στην πολιτική της που έχει προκαλέσει την ανεργία, την αδυναµία της 
πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούµενων να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις (ο ΟΑΕΕ υπολογίζεται ότι θα έχει έλλειµµα 800 εκατοµµυρίων µέσα 
στο 2014), και τη διαφυγή εσόδων από τη µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από 
κερδοφόρες επιχειρήσεις. Αντί να προσπαθήσει να βρει µια βιώσιµη λύση, µειώνει 
ακόµη περισσότερο τις εργοδοτικές εισφορές (!) και παρουσιάζει ως φυσική 
αναγκαιότητα την περικοπή 1-1,5 δισεκατοµµυρίου επιπλέον από τις δαπάνες υγείας, 
συντάξεων και εφάπαξ! 

Άλλο παράδειγµα είναι η υστέρηση των εσόδων. Παρά το γεγονός ότι το 
κράτος έχει εξαπλασιάσει τα (υπολογιζόµενα) έσοδά του από φόρους ακίνητης 
περιουσίας µέσα σε 3 χρόνια (!), ετοιµάζεται νέα αύξηση της φορολογίας σε µικρή 
και µεσαία ακίνητη περιουσία, η οποία θα συνδυάζεται µε ελάφρυνση της 
φορολόγησης των µεγάλων περιουσιών. Επίσης, µόνο κλαυσίγελο προκαλεί το 
εύρηµα της παραχώρησης ακινήτων στο δηµόσιο για εξόφληση χρεών χωρίς να 
επιστρέφεται η όποια υπερβάλλουσα αξία. Ταυτόχρονα υπολογίζεται αύξηση των 
φορολογικών εσόδων περί το 1,5 δισεκατοµµύριο, το οποίο όµως δεν θα προέλθει 
από τα κέρδη και τα πολύ ψηλά εισοδήµατα, αλλά και πάλι από τους µισθωτούς, τους 
συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Αν προσθέσουµε άλλο 1 δις περίπου 
περικοπών που συζητείται για τους τοµείς παιδείας και άµυνας, ολοκληρώνουµε την 
εικόνα της υποβάθµισης του ελληνικού κοινωνικού κράτους σε τριτοκοσµικά 
επίπεδα.  
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Αλλά, προς θεού! Δεν πρέπει να λέµε ότι έρχονται νέα µέτρα. Μη χαλάµε και 
την εικόνα της χώρας µας... 


