Κύριε Πρωθυπουργέ…

Κύριε Πρωθυπουργέ, όταν στηρίζετε τη σιγουριά και την αισιοδοξία σας σε υποθέσεις, ευχές και
αμφισβητούμενα γεγονότα, τότε ο λόγος σας όχι μόνο δεν πείθει, αλλά μπορεί εύλογα να θεωρηθεί
ύποπτος και αποπροσανατολιστικός, και πιο ειδικά, αντιπερισπασμός μπροστά στην απογοήτευση και την
οργή των φορολογούμενων πολιτών. Το πλεόνασμα είναι ζητούμενο και όχι βεβαιότητα, εφόσον η τελική
του επίτευξη, πέρα από λογιστικές αλχημείες, πατά κυρίως πάνω στην οικονομική αφαίμαξη και την
ψυχολογική υπέρβαση των μικρομεσαίων στρωμάτων – στην υπομονή και την καρτερικότητά τους…
Προϋποθέτει την κοινωνική συναίνεση, διότι η όποια αναταραχή και πολιτική αστάθεια μέχρι το τέλος
του χρόνου, μπορεί να εκτροχιάσει ακόμη και ένα καλά «μαγειρεμένο» αποτέλεσμα, που το χρειάζεστε
τόσο οι εγχώριοι(διάσωση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), όσο και οι ξένοι(γόητρο τρόικα) πολιτικοοικονομικοί αποτυχιστές.
Αλλά παρότι προσπαθήσατε, στην ομιλία σας στη ΔΕΘ, να κρύψετε τον κυνισμό σας για το οικονομικό
μαρτύριο των αναξιοπαθούντων, τα ίδια σας τα λόγια σας πρόδωσαν. Παραδεχτήκατε ότι μετά από
τρισήμισυ χρόνια οριζόντιας υπερφορόλογησης και περικοπών ακόμη «οδηγούμαστε σε φορολογία
απλή και δίκαιη με διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά
προς τα κει πάμε».
Και παρά μια τέτοια σοβαρή παραδοχή αποτυχίας στο πιο καίριο ζήτημα για την εξυγίανση των εσόδων
του κράτους, καλείτε τους ήδη ξεζουμισμένους πολίτες να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους, που δεν
θα τους αναλογούσαν αν η φορολογική βάση είχε πράγματι διευρυνθεί. Και δεν σταματάτε εδώ. Πηγαίνετε
ένα βήμα παραπέρα και ο κυνισμός γίνεται κοροϊδία. «Όμως είναι μόνο για φέτος. Να τελειώνουμε!
Από την επόμενη χρονιά, θα πληρώνουν όλοι πολύ πιο λογικά ποσά». Δηλαδή τα 2,1 δισ. ευρώ
περισσότερων άμεσων φόρων, που υπολογίζει το ΔΝΤ για το 2014, οι ίδιοι φορολογούμενοι δεν θα τα
πληρώσουν – που ήδη δεν έχουν για να πληρώσουν τους φόρους του 2013; Ή μήπως – για να απαντήσουμε
ανάλογα στο θράσος και τον εμπαιγμό σας – το κράτος θα έχει πρόσθετα έσοδα από τη φοροδιαφυγή στις
λίστες τύπου Λαγκάρντ, σαν μια πρώτη πραγματική κίνηση διεύρυνσης της φορολογικής βάσης;
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε αναλάβει μαζί με τον Αντιπρόεδρό σας, το έργο της καταστροφής
της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα. Και μέχρις στιγμής τα πάτε αρκετά καλά. Κάθε επιτυχία σας αφορά
αυτό το «καθήκον» και κανένα άλλο που να έχει σχέση με την ανάκαμψη και την πρόοδο της χώρας.
Έχετε απομονωθεί τελείως από την κοινωνία και πλέον σας χειροκροτούν μόνο τα σκληρά κομματικά σας
ακροατήρια, που και αυτά το κάνουν ακριβώς επειδή είτε απολαμβάνουν είτε προσδοκούν τα προνόμια,
που υποτίθεται ότι σαν αρχηγοί κομμάτων θα καταργούσατε για την εξυγίανση της διοίκησης του
κράτους. Ακόμη και το ακροατήριό σας στη ΔΕΘ έδειχνε θλιβερά σκληροπυρηνικό, όπως άλλωστε και
κείνο του κ. Βενιζέλου στο πρόσφατο διήμερο συμπόσιο του ΠΑΣΟΚ.
Τι έχετε άραγε και οι δύο να μας πείτε για την μάχη σας κατά της διαφθοράς στον τομέα της

διαπλοκής με τα ΜΜΕ και τις τράπεζες, τον τελευταίο χρόνο; Για τα θαλασσοδάνεια που ακόμη
χορηγούνται και για τα δικά σας κομματικά δανεικά κι αγύριστα; Τι έχετε να μας πείτε για την
αξιοκρατία στους διορισμούς και για κείνους τους «πριβέ», που τα κόμματά σας συνεχίζουν να κάνουν;
Τι έχετε να μας πείτε για τις καινοτομίες που προωθήσατε από πέρυσι; Για τα αναπτυξιακά σχέδια
που επεξεργαστήκατε και χρηματοδοτήσατε και για τα πρώτα τους αποτελέσματα; Τι έχετε να μας
πείτε για τις 50,000 θέσεις εργασίας που αντί να τις δημιουργήσετε με δυνατότητες προοπτικής
στον αφανιζόμενο ιδιωτικό τομέα, στην ουσία τις αναλώσατε, αμετανόητοι, για μικροκομματικούς και
προεκλογικούς σκοπούς;
Στην πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έχετε να μας πείτε τίποτε ουσιαστικό και
δημιουργικό για ό,τι μας αφορά ή καθορίζει τις ζωές των παιδιών μας. Είστε και οι δύο
πολιτικά κωφάλαλοι και κοινωνικά τυφλοί. Και είναι μια καταδίκη για την χώρα όσοι και όσο
ανεχόμαστε την υποκρισία σας, έστω και μέσα από μια αλλόκοτη ψυχολογία ανοχής.
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