
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
  
Τι θέλει να πετύχει η κυβέρνηση με τον  προϋπολογισμό του 2017; 
  
Τρεις στόχους θέτει ο κ. Τσακαλώτος στην επιστολή κατάθεσής του. 
  
Πρώτον, διαφύλαξη της δημοσιονομικής ισορροπίας. 
 
Αυτό δεν επιτυγχάνεται με τους φόρους σας. Αν αποπληρώσετε τα 
ληξιπρόθεσμα, θα το πετύχετε για λίγους μήνες μόνο. 
  
Δεύτερον,  δίκαιο επιμερισμό του κόστους προσαρμογής αλλά και του 
οφέλους της ανάκαμψης. 
 
ΚΑΜΙΑ δικαιοσύνη σε ΚΑΜΙΑ από τις 360 σελίδες του προϋπολογισμού σας. 
  
Που είναι η δικαιοσύνη για τους ελεύθερους επαγγελματίες ; 
Στην  αύξηση των εισφορών τους στο 38%; 
  
Που είναι η δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους με μπλοκάκια; 
Στο ότι θα κληθούν να πληρώσουν ολόκληρη την εισφορά του 27% μόνοι τους; 
  
Που είναι η δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα; 
Στις συνεχείς μειώσεις μισθών την  ώρα που αυξάνετε το μισθολογικό κόστος 
στο Δημόσιο κατά €320 εκ.; 
  
Που είναι η δικαιοσύνη για τους  φορολογούμενους; 
Στην υπερφορολόγηση ενώ  βλέπουν τους μισθούς στις ΔΕΚΟ να αυξάνονται 
κατά 16% το 2017; 
  
Που είναι η δικαιοσύνη για τους αγρότες; 
Στα €188εκ. αυξημένες εισφορές 18 μηνών σε διάστημα μόλις ενός έτους και 
στη νέα αύξηση στον ΕΦΚ καυσίμων; 
  
Που είναι η δικαιοσύνη για τον Έλληνα παραγωγό; 
Στα €62εκ. επιβαρύνσεις της μικρο-ζυθοποιίας που θα αφήσουν το σύνολο της 
αγοράς στους μεγάλους ομίλους; 
  
Που είναι η δικαιοσύνη για τους νέους; 



Στο ότι το 27% των μαθητών της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης  αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο της φτώχειας; 
  
Που είναι η δικαιοσύνη για τους ανέργους; 
Στο ότι το 45% αυτών διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας; 
  
Που είναι η δικαιοσύνη για τους μικρομεσαίους και το μέσο ελληνικό 
νοικοκυριό; 
Στο ότι καλούνται να πληρώσουν και άλλες αυξήσεις στον ΦΠΑ, ύψους €437 
εκ., και άλλες αυξήσεις στα καύσιμα €422 εκ. και άλλες αυξήσεις σε φόρους 
φυσικών προσώπων €1,1δις; 
  
Που είναι η δικαιοσύνη για τους νέους επιστήμονες της χώρας; 
Στο ότι πάνω από 1 εκ. άνθρωποι ζουν με το φάντασμα της ανεργίας και αυτοί 
ξενιτεύονται  για να δουν προκοπή; 
  
Τρίτον,  διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. 
Τι κριτική να κάνει άραγε κανείς σε αυτό τον στόχο; 
  
Η χώρα χρειάζεται 6% ανάπτυξη για τα επόμενα δέκα χρόνια για να επιστρέψει 
στην ομαλότητα.  
 
Και εσείς μας μιλάτε για ένα μη διατηρήσιμο 2,7%, θα έπρεπε να βάζατε 2% αν 
ήσασταν ειλικρινείς. 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
  
Στη ΔΕΘ ο Π/Θ δεσμεύθηκε για 7 πράγματα.  
  
Να κλείσει σύντομα η αξιολόγηση. ΨΕΜΑ 
Πηγαίνουμε  για Ιανουάριο και βλέπουμε.  
 
Να αποφύγουμε τα εργασιακά. ΨΕΜΑ 
Συμφωνήσατε για όριο 30% ή παραπάνω στις ομαδικές απολύσεις των μεγάλων 
επιχειρήσεων.  
  
Να πάμε στο 2,5% πλεόνασμα το 2019 και 2% το 2020.ΨΕΜΑ 
Μένουμε στο 3,5% μέχρι νεωτέρας. Μέχρι το 2025 ή και το 2030. 
  



Να επεκτείνετε τις απαλλαγές για να ελαφρύνετε τους οικονομικά αδύναμους. 
ΨΕΜΑ 
Καταργείτε απαλλαγές.  
 
Να ολοκληρωθεί σύντομα το Ελληνικό. ΨΕΜΑ 
Το μεταφέρατε για τον Δεκέμβριο του 2017, πρακτικά για το 2018.  
   
Να θεσμοθετήσετε ακατάσχετο λογαριασμό για κάρτες. ΨΕΜΑ 
  
Να παγώσετε τις οφειλές μέχρι 31/12/16 προς τον ΟΑΕΕ.ΨΕΜΑ 
  
Να  βγούμε από το μνημόνιο. ΨΕΜΑ 
Επεκτείνατε επ’ άπειρον τα μέτρα, και δεν πήρατε και χρήματα. 4,2 δις μας 
λέγατε, αλλά ο κ. Χουλιαράκης αποκάλυψε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο πως 
είναι 4,5 δις.  
 
Ο δικός σας προϋπολογισμός ξεσκεπάζει τα ψέματα του κ. Τσίπρα. 
  
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
  
Ο προϋπολογισμός σας δε βγαίνει. Όχι στα νούμερα απαραιτήτως. 
Κάποια θα βγουν, κάποια δε θα βγουν, για κάποια θα κοροϊδέψετε όπως την 
ανεργία με τους νέους σταζιέρ σας – 35.000 άτομα – ή αφαιρώντας αντί να 
ολοκληρώνετε έργα από το ΕΣΠΑ για να δείχνετε απορροφητικότητα. 
  
Δε βγαίνει γιατί δε φέρνει ευημερία στο λαό. 
  
Δε βγαίνει γιατί στηρίζεται σε αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις. 
  
Δε βγαίνει γιατί τα παιδιά μέχρι 17 ετών αντιμετωπίζουν κατά 32,6% τον 
κίνδυνο της φτώχειας. Έχετε αυξήσει κάθε δείκτη φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού. 
  
Δε βγαίνει γιατί βάζετε προσκόμματα στην επένδυση στο Κατάρ με αποτέλεσμα 
ελληνικές εταιρίες εκεί να είναι απλήρωτες. 
  
Δε βγαίνει γιατί ακυρώσατε επενδύσεις όπως της Socar στη ΔΕΣΦΑ, ακυρώσατε 
σε μια νύχτα τη δυνατότητα επένδυσης στα υδροπλάνα με νόμο του κ. Σπίρτζη, 
γιατί δεν υλοποιείτε τα συμφωνημένα πλάνα εξυγίανσης των προβληματικών 



όπως τα ΕΑΣ και τα οδηγείτε σε απαξίωση, γιατί κανείς επενδυτής δε σας 
πιστεύει και δεν πρόκειται να σας πιστέψει. 
  
Δε βγαίνει  γιατί είναι λανθασμένη η συνταγή του μνημονίου. 
 
Γιατί και η Ευρώπη και το ΔΝΤ επιλέγουν τις εύκολες λύσεις. Επιλέγουν ό,τι 
μπορούν να ελέγξουν ευκολότερα και ασφαλέστερα: περικοπές και λιτότητα 
αντί επίμονες και επίπονες αλλαγές. Επιφανειακές μεταρρυθμίσεις που 
αποδιοργανώνουν την παραγωγική μας βάση. 
 
Η χώρα όμως χρειάζεται χτίσιμο από την αρχή του δημοσίου. Χτίσιμο από την 
αρχή του κοινωνικού κράτους. Χτίσιμο από την αρχή της οικονομίας. 
  
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης, 
  
Συμβιβαστήκατε με τα εγχώρια συμφέροντα και τους δανειστές και 
καταστρέφετε τη χώρα. Η αγάπη όμως για την καρέκλα και οι διορισμοί φίλων 
και συγγενών δε σας επιτρέπουν να φύγετε και να κάνετε εκλογές. 
  
Οι έξω το βλέπουν και απαιτούν όλο και περισσότερα μέτρα. Σας βλέπουν να 
λέτε «φέρε ό,τι να ‘ναι», να λέτε «συμφωνία πάση θυσία». 
  
Η χώρα όμως χρειάζεται Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. 
  
Χρειάζεται αναδιοργάνωση του δημοσίου από μηδενική βάση. Με την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο κέντρο των αλλαγών. 
  
Με ειδική ομάδα Produce in Greece για την επίλυση των προβλημάτων των 
επιχειρήσεων που είναι ήδη στη χώρα μας και θέλουν να εξάγουν ή να 
υποκαταστήσουν εισαγωγές. 
  
Με ειδικές αποσβέσεις για τις επενδύσεις αλλά και για το μισθολογικό κόστος 
για να στηρίξουμε επενδύσεις και εργαζόμενους. 
 
Με άμεση επίλυση των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων μέσω μιας bad 
bank. 
  
Με στροφή των όποιων πλεονασμάτων στις δημόσιες επενδύσεις. 
  
Με εξορθολογισμό προμηθειών και δαπανών. 



  
Με εθνικό σχέδιο πάταξης της διαφθοράς. 
 
Δεν είστε ικανοί  να κάνετε τίποτα από αυτά. 
 
Ο κ. Τσακαλώτος πήγε στο Eurogroup με ένα τσουβάλι γεμάτο από τις θυσίες 
και την αφαίμαξη του ελληνικού λαού και γύρισε με ένα άδειο σακίδιο. 
 
Πανηγυρίζετε κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης για αυτά που θα γίνουν το 
2060. 
Εσείς που αποκαλούσατε τους πολιτικούς σας αντιπάλους Μερκελιστές και 
γερμανοτσολιάδες.  
 
Μπορείτε φέρετε πίσω τους νέους που έφυγαν; ΟΧΙ 
 
Μπορείτε να δημιουργήσετε δουλειές; ΟΧΙ 
 
Μπορείτε να κάνετε τη χώρα να προκόψει; ΟΧΙ 
  
Δε  θα δούμε έξοδο από την  κρίση όσο κυβερνάτε αλλά ΠΡΟΣΕΞΤΕ μη ζήσουμε 
εθνική, οικονομική ή κοινωνική τραγωδία. 
 
Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε πια. 
  
 
 
 
 


