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Αλλαγή προτεραιοτήτων 
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ 

Εδώ και δυόµισι χρόνια βλέπω, 
µε αγανάκτηση πρέπει 

να πω, να επαναλαµβάνεται 
το ίδιο ακριβών έργο: οι πολιτικοί 
και υπουργοί να κόβουν µισθούε 
και συντάξει µε σχετική ευκολία, 
αλλά να δίνουν λυσσαλέα µάχη για 
να µην προχωρήσουν οι λεγόµενε5 

διαρθρωτικέε αλλαγέε που θα 
µπορούσαν να φέρουν δουλειέε, 
ανάπτυξη και χαµηλότερεε τιuis. 

Οταν βλέπω τη λίστα µε τα 
λεγόµενα προαπαιτούµενα εντυπωσιάζοµαι 

από το γεγον03 ότι 
κανείε πολιτικ δεν τολµά να βγει 
και να υπερασπισθεί πολλά από 
αυτά, τα οποία θίγουν λίγουε και 
ωφελούν tous πολλούε. Πληροφορούµαι, 

µάλιστα, ncos όχι απλώε 
δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά δί- 

Τα διαρθρωτικά µέτρα 
θα πλήξουν κάποιους 
κλάδους. Θα 

ελαφρύνουν όµως 
τα δεσµά χιλιάδων 
άλλων ανθρώπων 
που παλεύουν σήµερα 
για την επιβίωση τους. 

νονται σκληρέε µάχεε από υπουργούε 
που δεν θέλουν να τα 

βάλουν µε συντεχνίεε, λόµπι και 
ισχυρά συµφέροντα. 

Τα αποκαλούµενα διαρθρωτικά 
προβλέπουν κατάργηση Tns υγια 

την επιβίωσή tous. Εχετε ακούσει 
εσείε κανέναν πολιτικό, ακόµη 

και tous κ. Στουρνάρα και 
Χατζηδάκη που τα προωθούσαν, 
πριν αναλάβουν τα υπουργεία 
tous µε θέρµη, να µιλάνε γι' αυτά; 

Αντιθέτωε, ακούτε συνεχώε 
στα κανάλια tous συνδικαλιστέεεκπροσώπου5 

του «επιχειρηµατικού» 
τοµέα, tous εκηροσώπουε 

του λόµπι των φαρµάκων και 
διαφόρου άλλοα να χύνουν δάκρυα 

για το τι περνάει ο ελληνιkos 
Xaos... Amis οι αλλαγέε, που 

είναι οι µόνεε που έχουν νόηµα αν 
θέλουµε να πάει µπροστά n χώρα, 

είναι απολύτωε ορφανέ3. 

To κακό είναι ncos και n τρόικα 
έχει χάσει την υποµονή τα και 

βλέπει ότι «διαρθρωτικό» στην 
Ελλάδα σηµαίνει για tous πολιτικού5 

«ασ' το γι' αύριο», «σιγά µην 
τα βάλω εγώ τώρα µε tous...» κ.λπ. 
Οπότε τι κάνει; Τραβάει ένα µολύβι 

και λέει «κόψτε εδώ, κόψτε 
εκεί και αφήστε τα διαρθρωτικά 
για µια άλλη φορά». 

Evas φίλθ3 που παρακολουθεί 
από κοντά τη διαπραγµάτευση 
κάθε Μνηµονίου, µου επισήµανε 
πόσο χρήσιµο θα ήταν να αλλάξουν 

οι προτεραιότητεε και τα 
TpoiKas και τα κυβέρνησα. Τα 
προαπαιτούµενα έχουν µια συγκεκριµένη 

αρίθµηση, το No 2 µέτρο 
είναι π.χ. n περικοπή των συντάξεων 

και το No 46 το να επιτρέπεται 
n πώληση βρεφικού 

γάλακτο5 και στα σούπερ µάρκετ 
και όχι µόνο στα φαρµακεία, γεYovos 

που θα µείωνε θεαµατικά 

ισχυρά συµφέροντα. 
Τα αποκαλούµενα διαρθρωτικά 
προβλέπουν κατάργηση Tns υποχρεωτικήε 

ετήσιαε συνδροµήε 
των επιχειρήσεων και ελεύθερων 

επαγγελµατιών στα επιµελητήρια, 
ενέργειεε για το άνοιγµα 

23 κλειστών επαγγελµάτων, ένταξη 
στον ΕΟΠΥΥ κάποιων ευγενών 
Ταµείων, ένα τέρµα στη 

σχέση γιατρού - φαρµακευτικήε 
εταιρείαε µέσω Tns συνταγογράφησα 

δραστικήε ouoias και όχι 
συγκεκριµένα µάρκαε φαρµάκου, 
την ολοκλήρωση του συστήµατοε 
ελέγχου των καυσίµων, την κατάργηση 

Tns υηοχρεωτικήε παράστασα 
δικηγόρων σε συµβόλαια 

και πρακτικά ανωνύµων εταιρειών 
και, και, και... 

Προφανώε τα µέτρα αυτά θα 
πλήξουν κάποιουε κλάδουε. Θα 
δώσουν όµωε ανάσα και θα ελαφρύνουν 

τα δεσµά χιλιάδων άλλων 
ανθρώπων που παλεύουν σήµερα 

γάλακτο5 και στα σούπερ µάρκετ 
και όχι µόνο στα φαρµακεία, γεYovos 

που θα µείωνε θεαµατικά 
την τιµή του. Μακάρι να έµπαινε 

αυτό το µέτρο eos No 2, n απελευθέρωση 
διαφόρων κρίσιµων 

αγορών προϊόντων No 1 και να έδιναν 
µάχη γι' amis tis αλλαγέε 

οι πολιτικοί µα3. 

Αν δεν το κάνουν και τώρα, θα 
έχει χαθεί µια πολύ µεγάλη ευκαιρία 

να αλλάξει ο τόποε, να απελευθερωθεί 
ο Ελληνα5 που θέλει 

να παράγει έργο και n περίφηµη 
ενίσχυση του ανταγωνισµού 

θα έχει να κάνει µόνο µε τα χαµηλότερα 
µεροκάµατα και iocos tis 

αλλαγέε στο φορολογικό σύστηµα. 
Αν πάλι το έκαναν και έδιναν 

ανοιχτά τη µάχη µε tis συντεχνίεε 
και τα αδιαφανή λόµπι, θα κέρδιζαν 

λίγου5 πόντου µε τον κόσµο 
που υποφέρει και απελπίζεται. 
Αυτή τη µάχη noios θα βρει 

το κουράγιο να τη δώσει; 
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