
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ: 

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας... 

 

Σήμερα είσαι αναμφισβήτητα ο μόνος που μπορεί να κυβερνήσει αυτή τη χώρα...Ο 

μονόφθαλμος μεταξύ των τυφλών...Ένδεια ηγετών γαρ στις μέρες μας... 

 

Ομολογώ, όμως, ότι πλέον δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθείς να κάνεις. Περίμενα από 

έναν φιλελεύθερο οικονομολόγο όπως εσύ, να μειώσεις τους φόρους, να διευρύνεις τη 

φορολογική βάση, να μεταρρυθμίσεις τους φοροειπρακτικούς μηχανισμούς και να 

καταπολεμήσεις τη φοροδιαφυγή. Αντ' αυτών, εσύ αυξάνεις τους φόρους σε αυτούς που 

δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα, επιβάλεις ή διατηρείς ακατανόητους νέους φόρους, 

όπως η εισφορά αλληλεγγύης και "αλλάζεις τα φώτα" στην σπονδυλική στήλη της 

Ελληνικής κοινωνίας που είναι οι κάτοχοι μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας, οι νοικοκύρηδες, 

οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες, αυτοί που είχαν δύο δεκάρες 

αποταμιεύσεων τις οποίες τώρα αναγκάζονται να σπαταλήσουν προκειμένου να 

πληρώσουν τους αβάσταχτους φόρους στα ακίνητα που με κόπο απέκτησαν. Αντίθετα 

αφήνεις ανέλεγκτες τις υποθέσεις δεκάδων χιλιάδων offshore, εκείνων των μεγάλων 

καρχαριών που παράνομα έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, των διεφθαρμένων 

δημοσίων λειτουργών και όλων όσων έφεραν την Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού. Με την 

ακατανόητη αυτή πολιτική σου θλίβομαι κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί βλέπω ότι σπρώχνεις 

τους πολίτες στην επικίνδυνη αγκαλιά των ποικίλων λαϊκιστών κάθε απόχρωσης αλλά και 

στην αγκαλιά των ψυχοπαθών της Χρυσής Αυγής.  

 

Είναι προφανές ότι οι τρομακτικοί και άδικοι φόροι, σε συνδυασμό με την μεγάλη έλλειψη 

ρευστότητας, οδηγούν την όποια αγορά έχει απομείνει σε οριστικό αδιέξοδο μέσα στους 

προσεχείς μήνες. Πολλοί το καταλαβαίνουν. 

Ο υπουργός σου επί των Οικονομικών κύριος Στουρνάρας όμως και τα παλικάρια του 

υπουργείου Οικονομικών καθώς και οι στενοί σου σύμβουλοι συνεχίζουν να εθελοτυφλούν 

αγαπητέ Πρόεδρε της Κυβερνήσεως. Τα νέα μέτρα θα ληφθούν όχι γιατί θα το πει η τρόϊκα, 

αλλά επειδή η κυβέρνησή σου δεν μπορεί να ρίξει φρέσκο χρήμα στην αγορά. Η ασφυξία 

είναι φευ βέβαιη. 

 

Ο κ. Στουρνάρας μου θυμίζει την...Μαρία Αντουανέτα. Στους μικρομεσαίους που δεν έχουν 

ψωμί να φάνε υπόσχεται παντεσπάνι όταν ολοκληρωθεί το...success story... Και δείχνει να 

αγνοεί ότι η αιτία της Γαλλικής Επανάστασης ήταν η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, 

δηλαδή των μικρομεσαίων ιδιοκτητών, επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ οι 

ισχυροί, οι αριστοκράτες και ο κλήρος, δηλαδή στο σήμερα οι offshore, οι μεγαλοκαρχαρίες 

που έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και τα λαμόγια του Δημοσίου, δεν πλήρωναν μία 

και εξαιρούντο των φορολογικών ελέγχων. Χρειάζεται να υπενθυμίσεις κύριε 

Πρωθυπουργέ στον κ. Στουρνάρα, που δεν θέλει να διδαχθεί από την ιστορία, ποια ήταν η 

τύχη της Μαρίας Αντουανέτας: Η γκιλοτίνα ! 

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη συνεχίζει το χαβά του ! Τώρα κατέθεσε, μαθαίνω, τροπολογία στη 

Βουλή για να αποκατασταθούν οι συντάξεις των άγαμων θυγατέρων. Ε ρε γλέντια! Ο 



Αλέξης ανακάλυψε το δένδρο που παράγει χρήμα και όταν έρθει στην εξουσία θα φάμε με 

χρυσά κουτάλια! Θα αποκαταστήσει μισθούς και συντάξεις και μάλιστα θα τις αυξήσει 

κιόλας. Θα προσλάβει όλους τους ανέργους στο Δημόσιο και θα επαναφέρει στο διπλάσιο 

όλα τα επιδόματα τύπου "έγκαιρης προσέλευσης". Θα δώσει δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα όχι 

μόνο στα 300 χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά όπως έλεγε μέχρι τώρα, αλλά και σε όσους έχουν 

εισόδημα κάτω των 299 χιλιάδων ευρώ ετησίως! Όλοι θα αποκτήσουν I phone κι I pad!... 

Και ο κοινωνικός τουρισμός θα επεκταθεί σε όλα τα νοικοκυριά. Και επειδή διακοπές στην 

Ελλάδα είναι banal, θα μας στέλνει μόνο σε προορισμούς όπως Μαλδίβες, Μπαχάμες και 

Μπαλί. Και φυσικά θα επαναδιαπραγματευτεί με τους Γερμανούς, ώστε όλοι οι Έλληνες να 

αποκτήσουν δωρεάν Mercedes ή Porsche. Γεια σου Αλέξη γενναιόδωρε και κιμπάρη ! 

 

Αγαπητέ κύριε Αντώνη Σαμαρά...Ανήκω σε εκείνους τους λίγους Έλληνες που πιστέψαμε ότι 

έστω και με τον προσβλητικό τρόπο του μνημονίου, θα μας επιβάλοντο οι απαραίτητες 

μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο πολιτικό σύστημα, στους θεσμούς, στο Δημόσιο, 

στην κοινωνία, ώστε να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δυστυχώς 

διαψευστήκαμε οικτρά. Η εφαρμογή του μνημονίου από τις κυβερνήσεις, μεταξύ των 

οποίων και η δική σου, έφερε μόνο φτώχεια και δυστυχία στους Έλληνες. Αλλά το πολιτικό 

σύστημα, υπό την πίεση των οργανωμένων συμφερόντων, των συντεχνιών, των 

συνδικαλιστών, αντέδρασε και κατάφερε να διατηρήσει κατεστημένες νοοτροπίες και 

συμπεριφορές, που μας έφεραν στα σημερινά χάλια και να αποφύγει την αλλαγή, όλες 

σχεδόν τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα προσέφεραν ελπίδα και προοπτική στη 

χώρα. Γι αυτό και είμαι πολύ απογοητευμένος. Δυστυχώς φαίνεται πως δεν είμαστε στο 

τέλος της δοκιμασίας μας, στο τέλος της "Ελληνικής τραγωδίας", αλλά μόνο στην αρχή της. 

Και πολύ φοβούμαι ότι ο από μηχανής Θεός δεν θα εμφανιστεί αυτή τη φορά... 

 

Αγαπητέ Πρωθυπουργέ... 

Επειδή πιστεύω ότι είσαι έντιμος άνθρωπος και νοιάζεσαι για την Πατρίδα και καθώς δεν 

βλέπω εναλλακτική λύση για την ηγεσία της χώρας, τουλάχιστον στην παρούσα φάση-και 

τούτο παρά το γεγονός ότι διαφωνώ σε πολλά σημεία με την παράταξή σου- ,εν τούτοις ως 

πολίτης που ανησυχεί έντονα, σε προτρέπω να αλλάξεις άμεσα την πολιτική σου πλεύση. 

Το καράβι μπατάρει επικίνδυνα και κινδυνεύουμε πλέον με την μεγαλύτερη τραγωδία της 

μεταπολεμικής μας ιστορίας, παρόμοια με την Μικρασιατική Καταστροφή, ως προς τις 

επιπτώσεις της για το Έθνος, το λαό και την ιστορία μας... 

 

Γιώργος Τσόλας 

Παιδίατρος 


