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 Ο λαός ξέρει καλά τι σημαίνουν Μητσοτάκης-νεοφιλελεύθεροι: 

μαζικές απολύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και κατάργηση 

δικαιωμάτων εργαζομένων (βλέπετε και πρόσφατο tweet Γιάννη 

Βρούτση για τη β’ αξιολόγηση), διάλυση Κοινωνικού Κράτους και 

υποκατάστασή του από ιδιώτες. Εύλογο το ερώτημα που τίθεται 

λοιπόν: Θα ψηφίσει ο λαός τέτοιους πολιτικοκοινωνικούς κανιβάλους; 
 Tweet Mail To 
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Του Γιάννη Μοίρα 

Σήμερα το πρωί στο Real FM, στην εκπομπή του Γιώργου Στραβελάκη, η 

ιδεολογική εκφραστής και ανώτατο στέλεχος του κόμματος «Δράση», το οποίο 

τελευταία συνενώθηκε με τη Νέα Δημοκρατία, Μιράντα Ξαφά ζήτησε το 

κράτος να εισπράττει από ελάχιστες έως καθόλου ασφαλιστικές εισφορές, να 

δίνει μία χαμηλή σύνταξη και αν θέλει κάποιος κάτι περισσότερο, να πηγαίνει 

να ασφαλίζεται στον Ιδιωτικό Τομέα. 
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Φυσικά δεν περιμέναμε την κ. Ξαφά για να βεβαιωθούμε για τη 

νεοφιλελεύθερη ταυτότητα της ΝΔ. Αυτά πάνω-κάτω είχε πει και ο ίδιος ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη του κιόλας παρουσία ως επικεφαλής της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Προ Ημερησίας Διάταξης Συζήτηση στη 

Βουλή σε επίπεδο αρχηγών στις 26 Ιανουαρίου 2016. Ο κ. Μητσοτάκης, το 

κόμμα του και μεταγραφές τύπου Ξαφά- «Δράση» θέλουν την υποβάθμιση 

του Κοινωνικού Κράτους σε υποτυπώδεις μορφές λειτουργίας και τη 

μεταβίβαση ενός σημαντικού μέρους του σε ότι αφορά Ασφαλιστικό-

Συνταξιοδοτικό, Παιδεία-Υγεία σε ιδιώτες επιχειρηματίες και μάλιστα, M όχι 

μικρούς ή μεσαίους στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά σε οργανωμένα 

τραστ ξένα και εσωτερικά. Ο νεοφιλελευθερισμός που πρεσβεύουν 

Μητσοτάκης, ΝΔ, «Δράση» και Ξαφά προάγει την ιδέα ότι οι άνεργοι, οι 

ανασφάλιστοι, οι φτωχοί και οι μικρομεσαίοι θα πηγαίνουν σε άθλια σχολεία, 

άθλια νοσοκομεία, ή θα μένουν αμόρφωτοι και ασφαλιστικά-νοσοκομειακά 

ακάλυπτοι, όπως συμβαίνει στις κοινωνίες και στις χώρες που έχουν ως 

πρότυπά τους. Θα παίρνουν μισθούς και συντάξεις χαρτζιλίκι, ή θα μένουν 

άποροι και απένταροι. 

Σε ότι αφορά ασφάλειες και συντάξεις, οι νεοφιλεύθεροι του κ. Μητσοτάκη και 

ο ίδιος ξεχνούν ότι αποτελεί ισχυρό κομμάτι του ευρωπαϊκού κοινωνικού 

κεκτημένου να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ακόμη και ο άνεργος να 

λαμβάνουν από το κράτος μία σύνταξη ανθρώπινη, εντός των πλαισίων της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σε ότι αφορά δε τη ΝΔ καθώς και το ΠΑΣΟΚ, θα 

πρέπει να είναι μαζεμένοι όταν μιλούν για Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό καθώς 

ρήμαξαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων σε τρία κύματα (μετοχές-

φούσκες, δομημένα ομόλογα, PSI), εκτίναξαν την ανεργία ακόμη και στο 28% 

και επιδείνωσαν με τις αντικοινωνικές πολιτικές τους και το δημογραφικό. Σε 

ότι αφορά δε τους ιδιώτες παρόχους σύνταξης και ασφάλισης, εκείνο που 

αποφεύγουν να μας πουν είναι τα μεγάλα κανόνια που έχουν κατά καιρούς 

βαρέσει τάχα ευυπόληπτες και αξιόπιστες εταιρείες και όμιλοι. 
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