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Η Ξαφά λέει φωναχτά όσα 

ψιθυρίζει η ΝΔ 
 «Λάθος της κυβέρνησης να μην κοπούν οι υπάρχουσες συντάξεις» – «Ο λαός απέρριψε 
την πολιτική αναδιανομής του εισοδήματος». 

«Οι παροχές που προσέφερε η κυβέρνηση βασίζονται αποκλειστικά σε μία μικροπολιτική 
σκοπιμότητα και δεν εντάσσονται σε καμία αναπτυξιακή στρατηγική. Ο προϋπολογισμός 
δεν σηκώνει αυτές τις παροχές. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πετύχουμε το στόχο για 
πρωτογενές πλεόνασμα και να μοιράζουμε παροχές δεξιά και αριστερά. Αυτά τα δύο 
είναι ασυμβίβαστα», δήλωσε την Τετάρτη 29/5 η σύμβουλος επενδύσεων και πρώην 
στέλεχος του ΔΝΤ, αλλά και άτυπη σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μιράντα Ξαφά. 

Η κ. Ξαφά υποστήριξε (με το γνωστό κυνισμό που τη διακρίνει) ότι «οι μισθοί δεν 
αυξάνονται με κυβερνητικές αποφάσεις, αυξάνονται αν η οικονομία μπορεί να προσφέρει 
υψηλότερους μισθούς. Ήταν λάθος της κυβέρνησης να μην κοπούν οι υπάρχουσες 
συντάξεις. Είμαστε η μόνη χώρα της Ε.Ε που συνεχίζει να ξοδεύει το 17% του ΑΕΠ της 
σε συντάξεις». 

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τη στιγμή που υπάρχουν κραυγαλέες 
ελλείψεις στα νοσοκομεία, στην αστυνομία και την πυροσβεστική, στην παιδεία. Το 1/5 
των συνταξιούχων είναι κάτω των 65 ετών και εισπράττουν το 25% της συνολικής 
δαπάνης των συντάξεων. Εκεί θα πέσει κυρίως ο πέλεκυς αν μειωθεί η προσωπική 
διαφορά. Όσο δεν δημιουργείται πλούτος μέσα στη χώρα, τόσο η οικονομία αδυνατεί να 
σηκώσει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις», πρόσθεσε. 



Η αναφορά της αυτή εντάσσεται στην «καταιγίδα» ειλικρίνειας που διακρίνει τις τελευταίες 
ώρες το πολιτικό προσωπικό του νεοφιλελευθερισμού: Ο Γ. Στουρνάρας είπε ότι η 
κοινωνική ασφάλιση αλλά και η Δημόσια Υγεία κοστίζουν ακριβά στους πλούσιους και 
επομένως οι αδύναμοι θα χρειαστεί να αφεθούν στην τύχη τους. Ο Γ. Βρούτσης 
επισήμανε ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις (την οποία η Ν.Δ. έχει ψηφίσει) είναι 
καταστροφική για την οικονομία και νοθεύει τον ανταγωνισμό υπέρ των ασθενέστερων. 

Ερωτηθείσα για το συγκεκριμένο μέτρο (των 120 δόσεων), η κ. Ξαφά υποστήριξε, 
συνεχίζοντας τη σκέψη της ΝΔ, ότι «αν κάθε τρεις και λίγο δίνουμε και από μία τέτοια 
ρύθμιση, σταματάει ο κόσμος να πληρώνει περιμένοντας την επόμενη. Αν αυτό γίνεται 
κάθε χρόνο, οι δόσεις θα συσσωρεύονται και μετά από τρία χρόνια πάλι οι ίδιοι 
άνθρωποι δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Πρέπει άμεσα να μειωθεί η φορολογία». 

Η ίδια είχε προλάβει να μας αναλύσει το συμπέρασμα της ΝΔ (αφού επικαλέστηκε tweet 
του Αδ. Γεωργιάδη) για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών: ο ελληνικός λαός «απέρριψε 
την ταξική πολιτική της αναδιανομής εισοδήματος που οδηγεί στην μιζέρια για όλους». 
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Θα το χωνέψουν αργά ή γρήγορα ότι ο Ελληνικός λαός απέρριψε την ταξική 
πολιτική της αναδιανομής εισοδήματος που οδηγεί στην μιζέρια για όλους. 
 

Άδωνις Γεωργιάδης 
✔@AdonisGeorgiadi 

Η κορυφαία ατάκα της βραδιάς από την Τασία: "για να ξέρουμε αν χάσαμε πρέπει να 
δούμε τί έγινε στις λαϊκές συνοικίες" και "δεν χάσαμε. Δεν ήταν ήττα το σημερινό απλώς ο 
λαός ακόμη δεν χωνέψε τα μέτρα μας κλπ".... Δεν παίζονται οι άνθρωποι 

 

 
Είναι, όπως τονίζαμε και χθες, σαν να μην μπορούν να κρυφτούν λίγο μετά τις εκλογές. 
Διότι, παρά το γεγονός ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα στελέχη του 
μετριοπάθεια, για να μην τρομάξουν οι πολίτες και να μην αποκαλυφθεί το πραγματικό 
(και ακραία αντικοινωνικό) σχέδιο της ΝΔ, όλο και περισσότερες πτυχές του σχεδίου 
αυτού «ξεφεύγουν» από κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή 
«προσωπικότητες» στενά συνδεδεμένες με το χώρο που σωστά έχει καταγραφεί ως 
«ακραίο κέντρο». 

Δεν πρόκειται, άλλωστε για θέσεις που εμφανίζονται σήμερα: είναι η πάγια 
νεοφιλελεύθερη άποψη (όπως την πλάσαρε τα τελευταία χρόνια κυρίως το ΔΝΤ) η οποία 
υποστηρίζει ότι συρρικνώνοντας μισθούς, συντάξεις, συρρικνώνοντας το εισόδημα για τη 
μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δημιουργούνται, υποτίθεται, προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη ή για την περαιτέρω τόνωση της οικονομίας. Αυτή η θέση όχι απλώς είναι 
ολέθρια κοινωνικά αλλά διαψεύστηκε παταγωδώς και ως προς το οικονομικό της σκέλος, 
διότι όταν αυτά έγιναν πράξη την περίοδο 2010-2014, με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, 
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ταυτόχρονα η ανεργία εκτινασσόταν στο 28% και οι επιχειρήσεις έβαζαν λουκέτο κατά 
χιλιάδες. 

Άρα, αναφέρονται σε μία πολιτική η οποία, εκτός από κοινωνικά ολέθρια, είναι και, 
αποδεδειγμένα, πλέον, οικονομικά παντελώς αναποτελεσματική. 

Θυμίζουμε ότι, με αφορμή τις χθεσινές αναφορές Στουρνάρα, το Μέγαρο Μαξίμου 
σχολίασε μεταξύ άλλων: 

«Ο κ.Μητσοτάκης και ο κ. Στουρνάρας ετοιμάζονται να ακυρώσουν όλα τα θετικά μέτρα, 
να περικόψουν και άλλο τις συντάξεις αλλά και να συρρικνώσουν δραματικά το κοινωνικό 
κράτος. 

Οι πολίτες που σε λίγες εβδομάδες θα αποφασίσουν οριστικά, μπορούν να πάρουν 
σήμερα μια πρώτη γεύση για τη κοινωνική ισοπέδωση που θα προκαλέσει η επαναφορά 
στις σκληρές ταξικές πολιτικές του κ. Μητσοτάκη και των συνοδοιπόρων του». 

 


