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Και μέσα στον προπαγανδιστικό χαμό που έκαναν τα συστημικά μέσα, ενάντια στην
επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Βόρειο Αιγαίο, πέρασε απαρατήρητη η εκδήλωση φιέστα
της ΝΔ για το Δημόσιο.

Ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα, μάθαμε πως κατά την αλήστου μνήμης θητεία του
αρχηγού της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, στο αρμόδιο Υπουργείο κατανόησε «ότι ο τρόπος να
διοικήσει κάποιος ένα Υπουργείο, δεν είναι να φέρνει στρατιές συμβούλων και να
επιχειρήσει να παρακάμψει τη δημόσια διοίκηση» την ίδια εποχή βέβαια που είχε
συγκροτήσει το γραφείο του με 25(!) μετακλητούς συμβούλους.

Από την νοσταλγική αναπόληση της θητείας του στο τότε Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, ξέχασε επίσης να μας πει για τους χιλιάδες απολυμένους εκπαιδευτικούς,
καθαρίστριες, σχολικούς φύλακες, διοικητικούς στα Πανεπιστήμια και στα ασφαλιστικά
ταμεία. Δεν θυμήθηκε το διαστροφικής έμπνευσης πειθαρχικό δίκαιο, που έστειλε χιλιάδες
εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα (με τον μισό μισθό για μήνες) για πειθαρχικές παραβάσεις
που θύμιζαν το νόμο περί τεντιμποϊσμού.

Αλλά αυτά ανήκουν στο ενοχλητικό παρελθόν, τώρα μας διαβεβαίωσε για «πολλοστή φορά»
πως δεν θα γίνουν απολύσεις στο Δημόσιο, τόσο πειστικός είναι που χρειάζεται η συνεχής
επανάληψη της διαβεβαίωσής του.

Δεν θα γίνουν απολύσεις, μεν, άλλα μόνο ο «πυρήνας των δημόσιων υπηρεσιών θα
εξακολουθεί να παρέχεται πάντα από δημόσιους υπαλλήλους» γιατί όλο το υπόλοιπο
Δημόσιο, θα παραχωρηθεί στους ιδιώτες μέσω outsourcing. Και τι θα κάνει αυτός ο
«πυρήνας» πέραν του να εκτελεί χρέη «τροχονόμου» ιδιωτικών συμφερόντων ληστρικού
τύπου. Και πόσους/ες εργαζόμενους/ες χωράει αυτός ο «πυρήνας» που απλά θα υπογράφει
τα εντάλματα πληρωμής, με χρήματα των φορολογουμένων, στην γνωστή κρατικοδίαιτη
επιχειρηματικότητα που βιάζεται να γυρίσει στις παλιές συνήθειες.

Μας είπε επίσης πως το Δημόσιο που οραματίζεται δεν χρειάζεται τους υπαλλήλους που
δεν έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο (το 24% των εργαζομένων στο Δημόσιο) και τις 9
χιλιάδες προσλήψεις στους ΟΤΑ που ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα. Αλλά και οι
υψηλών προσόντων υπάλληλοι δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι γιατί “ είναι αδιανόητο
να πλεονάζουν γιατροί”. Κάπου εδώ θα μπορούσε να μας διαβεβαιώσει για άλλη μια φορά
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πως δεν θα κάνει απολύσεις.

¨Όσο για τις προσλήψεις, από 1 πρόσληψη για κάθε 3 αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις) που
είναι τώρα, θα το πάει στο 1 προς 5, όσο για τις αυξήσεις μισθών…θα κερδίσουμε από την
μείωση των φόρων που θα κάνει… στα υψηλά εισοδήματα.

Α μη ξεχάσω… ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως είναι ενάντια στους διορισμούς
συγγενών!

του Γιώργου Πετρόπουλου
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