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Δε θα σχολιάσω την ασυνέπεια των προεκλογικών δηλώσεων με τα όσα σήμερα συμβαίνουν
των πολιτικών αρχηγών της τρικομματικής κυβέρνησης ούτε τις θεατρικές σπαραξικάρδιες
κραυγές τους για τη σκληρότητα των δήθεν αναγκαίων μέτρων. Οι μνήμες είναι νωπές και ο
λαός μπορεί να κρίνει. Άλλωστε, πρόκειται για μια συνήθη πρακτική του πολιτικού μας
συστήματος. Θα επικεντρώσω όμως το σχολιασμό μου σε δύο μόνο σημεία, λόγω
στενότητας χώρου, των μέτρων που έχουν δημοσιευθεί στον τύπο.

Και πρώτα –πρώτα , σύμφωνα με τα δημοσιεύματα οι περικοπές θα είναι 2% για συντάξεις
από 1.000 έως 1.500 ευρώ, 5% από 1501 έως 2000 και 10% για συντάξεις πάνω από 2.000
ευρώ.

Εκ πρώτης όψεως¨ φαίνονται δίκαιες οι περικοπές αυτές, αφού δεν είναι οριζόντιες και δεν
θίγουν τις χαμηλές κάτω από τα 1.000 ευρώ συντάξεις. Στην πραγματικότητα όμως
πρόκειται για επικοινωνιακό τέχνασμα και εξαπάτηση της κοινής γνώμης, αφού οι
περικοπές γίνονται στο άθροισμα των ακαθάριστων (μεικτών) των κύριων και επικουρικών
συντάξεων. Έτσι, για παράδειγμα , εάν οι καθαρές αποδοχές ενός συνταξιούχου είναι 700
ευρώ από την κύρια σύνταξη και 180 από επικουρικές, τότε οι ακαθάριστες (μεικτές)
αποδοχές του υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ και επομένως περικόπτονται και στην κατηγορία
αυτή ανήκει το 69% των συνταξιούχων.

Έπειτα, εάν υποθέσουμε ότι οι συνολικές ακαθ. αποδοχές ενός συνταξιούχου είναι 2.000
ευρώ και ενός άλλου είναι 2.001 ευρώ, στον πρώτο συνταξιούχο θα περικοπούν 100 ευρώ
(2.000 χ 5%) ενώ στον δεύτερο 200,10 ευρώ (2.001χ10%). Συνεπώς , οι αποδοχές , μετά την
περικοπή , του πρώτου συνταξιούχου θα είναι 1.900 ευρώ , ενώ του δεύτερου 1.800,90 ευρώ.
Είναι αυτό δικαιοσύνη!!! Δίκαιο θα ήταν οι περικοπές να γίνουν κλιμακωτά και όχι από το
πρώτο ευρώ. Δηλαδή για τα 2001 ευρώ η περικοπή να ανέλθει σε (500 χ 2% ,500 χ 5% & 1
χ10%) 35,10 αντί 200,10 ευρώ.

Η μεγαλύτερη όμως αδικία έγκειται στο ότι καλούνται να πληρώσουν για πέμπτη φορά τα
συνήθη υποζύγια, δηλαδή οι μικροί και οι μικρομεσαίοι συνταξιούχοι και όχι η πλουτοκρατία.

Κι αναρωτιέμαι για μια ακόμη φορά : γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει το ν. 3888/2010 ,
σύμφωνα με τον οποίο η αυξημένη περιουσία- κινητή και ακίνητη - που δε δικαιολογείται
από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, φορολογείται με 45% συν τις
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προσαυξήσεις, οπότε το ποσοστό φορολόγησης μπορεί να φθάσει και στο 65% και κατά
συνέπεια η Πολιτεία να εισπράξει πολλαπλάσια από τα 11,6 δισεκ.

Γιατί , λοιπόν, η Κυβέρνηση έδωσε το δικαίωμα στην κ. Μέρκελ να μας λυπάται, επειδή πάλι
θα την πληρώσουν οι αδύνατοι και όχι οι έχοντες και κατέχοντες, οι οποίοι ως τώρα έχουν
μείνει άθικτοι και συνεχίζουν να συσσωρεύουν και να εξάγουν τον πλούτο τους;

Άραγε, είναι ανίκανη να συλλάβει τη σκανδαλώδη και κατάφωρη φοροδιαφυγή ή δεν έχει
την πολιτική βούληση να εφαρμόσει το νόμο , γιατί – όπως λέγεται- θα θιχτούν οι ίδιοι και
οι ευνοούμενοί τους; Ας μας απαντήσουν επιτέλους. Και αν είναι ανίκανοι, ας παραιτηθούν,
γιατί είναι επικίνδυνοι. Αν δεν έχουν την πολιτική βούληση, ας είναι , έστω και για μια φορά
, ειλικρινείς.
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