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ν — -ω χα χέλη χης δεκαετίας του '90, η τότε κυβέρνηση δημιούργησε μια επιτροπή «σοφών» για 
xjjk να προετοιμάσει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Η επιτροπή αυτή έγινε γνωστή κυρίως για τις 
/  προτάσεις της στο ασφαλιστικό, οι οποίες κατέληξαν στο νομοσχέδιο Γιαννίτση. Η συνέχεια 

*·,< »fciKiiíB είναι γνωστή. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση μετατράπηκε στην τελική μάχη κατά την οποία 
οι δυνάμεις της ακινησίας πέτυχαν τη ματαίωση ολόκληρης της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της χώ
ρας. Ο καθηγητής Σπράος, ο οποίος κατά τραγική ειρωνεία ήταν μια φυσιογνωμία του αντιστασιακού 
και προοδευτικού κινήματος, κατηγορήθηκε ως ένας ακόμα εκπρόσωπος του ανάλγητου νεοφιλελευ
θερισμού, των ξένων επικυρίαρχων, και δε συμμαζεύεται. Υπολογίζεται ότι 70 δις έχει στοιχίσει από τότε 
στο σύνολο του χρέους η ματαίωση εκείνης της μεταρρύθμισης. Στα επόμενα «χαμένα χρόνια», χάθηκαν 
άλλα 130 δις στο Δημόσιο. Σε μια δεκαετία διπλασιάστηκαν οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις, προ
στέθηκαν 130.000 επιπλέον δημόσιοι υπάλληλοι, την ίδια εποχή που ο κρατικός τομέας σε όλες τις χώ
ρες μειωνόταν καθώς η πληροφορική αντικαθιστούσε τη γραφειοκρατία. Στην Ελλάδα, οι πρωτογενείς 
δαπάνες του δημοσίου διπλασιάστηκαν. Η συνέχεια ήταν προδιαγεγραμμένη.
Το κείμενο της επιτροπής Σπράου κατέληγε λέγοντας πως οι όποιες μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται όταν 
πρέπει, όσο περνάει ο καιρός θα είναι πολύ περισσότερο δύσκολες και επώδυνες. Αυτό ακριβώς ζούμε 
τα τελευταία 2 χρόνια. Το πολιτικό σύστημα προσπαθεί συνεχώς να κερδίσει χρόνο, να αναβάλει τις αλ
λαγές, να εξαπατήσει την ευρωπαϊκή κοινότητα, να συμβιβαστεί μετά  διάφορα οργανωμένα συμφέρο
ντα, να διατηρήσει το πελατειακό κράτος. Οι προνομιούχες ομάδες δεν φαίνονται διατεθειμένες να χά
σουν το παραμικρό προνόμιο, αντιδρούν σε κάθε αλλαγή, οπουδήποτε. Με αποτέλεσμα οι «νίκες» τους 
της κάθε περιόδου, να προετοιμάζουν την ακόμα πιο οδυνηρή πραγματικότητα των επόμενων μηνών.

Το χρεοκοπημένο σύστημα προσπαθεί συνεχώς να φορτώσει το λογαριασμό στο πιο παραγωγικό 
τμήμα της οικονομίας, το οποίο έχει οδηγήσει σε απόγνωση. Για να διατηρήσει τα προνόμια, επιβάλλει 
οριζόντια μέτρα. Για να διατηρήσει τη φοροδιαφυγή, επιβάλλει νέους φόρους σε όλο τον πληθυσμό. 
Αφού δεν εισπράττει το φόρο ακίνητης περιουσίας και το ΕΤΑΚ από το 2009, βάζει νέους φόρους σε 
όλα τα ακίνητα. Όλες οι καθυστερήσεις οδηγούν σε ένα ακόμα χειρότερο επόμενο επίπεδο. Αυτοί που 
οδήγπσαντην κοινωνία σε αγώνες διατήρησης της προηγούμενης πλαστής ευδαιμονίας, είναι οι υπεύ
θυνοι για τα επόμενα χειρότερα δεινά. Σπαταλήσαμε δυο χρόνια για να συζητάμε αν θα μειωθεί η έξτρα 
αμοιβή των καθηγητών όταν διορθώνουν κόλλες, τους 16 μισθούς, τους 18 μισθούς, τα επιδόματα 
έγκαιρης προσέλευσης, τις μετατάξεις στις συγκοινωνίες, τις επιδοτήσεις των σωματείων, τις αναδρο
μικές αυξήσεις, τα αφορολόγητα, τις πρόωρες συντάξεις.Ήταν αναπόφευκτο. Αφού «αντιστάθηκαν» 
σε όλα, έφτασε η ώρα για τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Αύριο δεν θα υπάρχουν λεφτά ούτε 
για τους μισθούς τους.

Αντί να πάρουν τον προϋπολογισμό και από την πρώτη μέρα να κόβουν κωδικό, κωδικό, προσπα
θούσαν δυο χρόνια να φορολογήσουν την υπόλοιπη κοινωνία για να μείνει άθικτο το μαγαζάκι τους. 
Δυο χρόνια τώρα, 700 μέρες, δεν υπάρχει μια μέρα που να μη μάθουμε άλλη μια είδηση σπατάλης και 
λεηΛασίας του δημόσιου χρήματος. 9.000 νεκροί που παίρνουν σύνταξη, 50.000 μαϊμού αναπηρικές συ
ντάξεις, στη Ζάκυνθο όλοι είναι τυφλοί, στη Λειβαδιά έχουν άσθμα, στην Κόρινθο είναι ανάπηροι. 700 χι
λιάδες άνθρωποι παίρνουν κάποιο επίδομα ή προνόμιο αναπηρίας, βιομηχανία παραγωγής πολυτέκνων 
και αναπήρων. Τα λεφτά της Εργατικής Εστίας πάνε στα συνδικαλιστικά σωματεία, 177 εκατομμύρια. 
2.000 παπάδες χωρίς οργανικές θέσεις, μισθοδοτούνται μυστηριωδώς. Διπλασιάστηκαν οι κλινικές στα 
νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια, για να γίνουν όλοι διευθυντές. Οργανισμοί των 11 ατόμων με ενοίκιο 
600 χιλιάδες. Ειδήσεις σκόρπιες που τις μαθαίνουμε, ξεχνιούνται, θα αντιμετωπιστούν κάποτε, ο υφυ
πουργός Εσωτερικών στέλνει «αυστηρή εντολή» στους δήμους να μάθει τους μισθούς των εργαζομέ
νων στις δημοτικές επιχειρήσεις γιατί άκουσε ότι είναι υπέρογκοι. Δεν ξέρουν τους μισθούς, δεν ξέρουν 
ποιοι παίρνουν επιδόματα και πόσα, δεν ξέρουν ούτε καν τον αριθμό των εργαζομένων στο κράτος. Θα 
γίνει κάποτε απογραφή, ενιαίο μισθολόγιο, ενιαία αρχή πληρωμών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 
απογραφή αποθηκών. Κάποτε, στο μέλλον. Ακόμα και σήμερα, συνεχίζουν. 25 εκατομμύρια υπέγραψε 
ο αρμόδιος υπουργός προς τους συνεταιρισμούς για να «συμπληρώσουν» αιτήσεις αγροτών που θα λά
βουν κοινοτικές επιδοτήσεις. 15 εκατομμύρια σε ΜΚΟ και συνδικαλιστικά σωματεία για να «προμηθεύ
σουν» το κράτος με νέους συμβασιούχους ολιγόμηνης εργασίας. Το κομματικό κράτος μοιράζει χρήμα 
στο κομματικό κράτος, την ώρα που η χώρα χρεοκοπεί.

Το πολιτικό σύστημα αποδεικνύεται κάθε μέρα ανίκανο να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η κυβέρ
νηση δεν προχωράει και η αντιπολίτευση δεν την αφήνει να προχωρήσει. Η Αριστερά έχει μετατραπεί 
σε εκπρόσωπο της χρεοκοπίας. Η ευρωπαϊκή κοινότητα έχει μεγάλες ευθύνες επίσης.Έβαλε ποσοτικούς 
στόχους υπολογίζοντας ότι η υλοποίησή τους θα οδηγούσε στις μεταρρυθμίσεις και στη σύγκλιση με τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα.Έκαναν λάθος, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει ζήτημα χρέους αλλά χρεοκοπημένου 
συστήματος. Θα 'ταν καλύτερο, δυο χρόνια τώρα, αντί για όλους αυτούς τους στόχους, τα νούμερα και τα 
μέτρα, να είχαν κάνει ένα μόνο πράγμα: Να καταργήσουν όλους τους φορολογικούς νόμους και να μας δώ
σουν έναν απλό, σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά κριτήρια, να διαλύσουν όλεςτις εφορίες και τα τελωνεία και 
να στήσουν απ' την αρχή ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Καλύτερα αποτελέσματα Θα είχαν.
Ευθύνες, όμως, έχει και η κοινωνία. Επεφύλαξε για τον εαυτό της το ρόλο του σοβαρά ασθενούς που δεν 
θέλει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και ζητάει να εξαπατηθεί με εύκολες λύσεις. Δεν χρωστάμε, 
δεν πουλάμε, δεν πληρώνουμε. Μεταξύ της ευρωπαϊκής λύσης και των ντόπιων δημαγωγών, προτίμησε 
να ακούει τους δεύτερους. Αντί να πιέζει για να αλλάξει το αναχρονιστικό σύστημα, εγκλωβίστηκε στην 
προπαγάνδα της χρεοκοπίας, η χώρα πτωχεύει και η κοινωνία ασχολείται με τον τρόπο εκλογής πρυτά- 
νεων και το άνοιγμα των φαρμακείων τα Σάββατα.
Δυο χρόνια μετά, δεν φαίνονται δυνάμεις ικανές να αλλάξουν την κατάσταση. Οδηγούμαστε μαθηματι
κά προς το μοιραίο. Μερικές φορές και από την κρίση, πιο αποκαλυπτική είναι η διαχείριση της κρίσης. 
Δεν μας φταίει η οικονομική κρίση για την κατάστασή μας. Απ' όλες τις χώρες που αντιμετώπισαν προ
βλήματα, μόνο εμείς είμαστε σ' αυτή την τραγική κατάσταση. Μας φταίει που δεν μπορέσαμε να αντι- 
δράσουμε, να διαλύσουμε τις ψευδαισθήσεις, να αντιμετωπίσουμε τον αδιέξοδο, αυτάρεσκο παιδισμό 
μας. Αν δεν συμβεί κανένα θαύμα, η ώρα του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» είναι πιο κοντά. 0

ΤΟ  Ε Ξ ϋΦ Τ Δ Λ Ο  Μ Α Σ
Α υ τ ή  τ η ν  ε β δ ο μ ά δ α  
το σ χ ε δ ιά ζ ε ι ο Τ ά σ ο ς  
Β ρ ε τ τ ό ς .  Ε ίν α ι έ ν α ς  
από τους πιο γνω στούς 
φ ω τ ο γ ρ ά φ ο υ ς . Έ χ ε ι  
συνεργαστεί σχεδόν με 
όλα τα ελλη νικ ά  π εριο
δικά και πλήθος ξένων, 
έχει φ ιλοτεχνήσει εξώ 
φ υλλα δίσκων, ενώ  φω 
τ ο γ ρ α φ ικ ό  υ λ ικ ό  από 

\ τη  σ υ ν ερ γ α σ ία  του με 
τον Δ ιονύση Φ ω τόπου- 
λο  έ χ ε ι  π α ρ ο υ σ ια σ τε ί 
στο λεύ κω μ α  «Α π οκα 
λ ύ ψ ε ις »  (εκ δ . Α δ ά μ ), 
καθώς και ατο λεύκω μα 
«Κ άτι το ω ραίο» (εκδ. 
Α ντί). Τ ο  2008 κ υ κ λ ο 
φ ό ρ η σ ε  το  λ ε ύ κ ω μ α  
« M ake-U p »  (εκδ. Κ α- 
σ τα ν ιώ τη ς).Έ χει σ υ μ - 
μετάσχει σε π ολλές εκ
θέσεις στην Ελλάδα και 
στα εξωτερικό.

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας 
καλλιτέχνης αναλαμβάνει να 
σχεδιάσει το εξώφυλλο τής 
A.V. Στο τέλος της χρονιάς 
όλα τα εικαστικά εξώφυλλα 
θα συγκεντρωθούν για να 
εκτεθούν στο Μουσείο
Μπενάκη, όπ ου  και Θα είστε 
όλοι καλεσμένοι.
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η διασκευή ή απόδοση του ηεριεχο 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ι 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκι
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