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Αθήνα, 6 ∆εκεµβρίου 2013 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ 
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΕΙΠΙΑ 

 
Κύριες και Κύριοι Βουλευτές, 
 
Το Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου καλείστε να ψηφίσετε τον Εθνικό Προϋπολογισµό του έτους 2014, ο οποίος 
για τέταρτη συνεχή χρονιά είναι αποκλειστικό “απότοκο” των επαχθών δεσµεύσεων ακραίας και 
µονοδιάστατης λιτότητας που έχει αναλάβει η χώρα µας στο πλαίσιο των ∆ανειακών Συµβάσεων. 
 
Έναν Προϋπολογισµό που εµπεριέχει µια σειρά υφεσιακών, “φοροµπηχτικών” και κοινωνικά άδικων 
µέτρων µε µοναδικό στόχο την επίτευξη πρωτογενούς δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος. 
 
Το “ζητούµενο” του δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος σαφώς και πρέπει να αποτελεί πρωταρχική 
κυβερνητική επιδίωξη, σε καµία περίπτωση όµως ο “σκοπός δεν αγιάζει τα µέσα”…  
 
Το ∆ηµοσιονοµικό Πλεόνασµα δεν µπορεί να “χτίζεται” πάνω: 
 

• στην εκτόξευση του κοινωνικού ελλείµµατος και της ανεργίας, 
• στη εισοδηµατική εξόντωση και (υπερ)φορολόγηση των “συνήθως υπόπτων” µισθωτών-

συνταξιούχων, 
• στην οριστική “πτώχευση” της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας,  
• στην κατάρρευση της πραγµατικής οικονοµίας και την ασφυξία ρευστότητας στην αγορά, 
• στη διάλυση του παραγωγικού ιστού. 

 
Αντίθετα επιβάλλεται να προέρχεται από: 
 

• την ανάπτυξη, την αύξηση των επενδύσεων (ιδιωτικών και δηµόσιων) και του όγκου 
παραγωγικής δραστηριότητας,  

• τη µεγέθυνση του ΑΕΠ και την εξωστρέφεια της εθνικής οικονοµίας, 
• τη δηµιουργία νέων θέσεων πλήρους και σταθερής απασχόλησης, 
• την ενδυνάµωση της εγχώριας ζήτησης και ιδιωτικής κατανάλωσης, 
• την ενίσχυση των κοινωνικών µεταβιβάσεων για την ανακούφιση -µε όρους αναδιανοµής του 

εισοδήµατος- των οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων.   
 
∆υστυχώς, η αποδοχή της επιλογής ή της “επιβολής” της Εσωτερικής Υποτίµησης ως “λύσης” για τη 
δηµοσιονοµική προσαρµογή αποδεικνύεται εκ του αποτελέσµατος καταστροφική για την οικονοµία και 
ισοπεδωτική για την κοινωνία που βιώνει µια πρωτόγνωρη δοκιµασία. 
 
Το “φάρµακο” που προκρίθηκε ήταν χειρότερο από την “ασθένεια” και η “θεραπεία”, αντί να επαναφέρει 
την Πατρίδα µας στις “ράγιες” της ανάκαµψης, τη βυθίζει σε ένα διαρκές και πολυεπίπεδο “κώµα”.  
 
Κατά αυτόν τον τρόπο, η συστηµική κρίση του Ευρωπαϊκού και ∆ιεθνούς Χρηµατοπιστωτικού 
Συστήµατος µετεξελίσσεται στην Ελλάδα -µε “καταλύτη” τα Μνηµόνια- σε µια σφοδρή 
κοινωνικοοικονοµική κρίση που αγγίζει πλέον τα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. 
 
 
Η νηφάλια προσέγγιση των σχετικών στατιστικών στοιχείων στο σύνολο τους, καθώς και η αποτίµηση 
της διαµορφούµενης πραγµατικότητας συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι η χώρα µας µετατράπηκε σε ένα 
“εργαστήρι ανάλγητου πειραµατισµού” µε την εφαρµογή ενός “Προγράµµατος” πρωτοφανούς 
σκληρότητας που εδράζεται στη λογική της “τιµωρίας” και της ολιστικής υποβάθµισης. 
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Ενώ, λοιπόν, οι ακολουθούµενες πολιτικές προβάλλονται ως “µονόδροµος” για την αναγκαία παραµονή 
της χώρας στο στενό πυρήνα της ΕΕ και της Ευρωζώνης, οι δυσµενείς επιπτώσεις τους είτε µας 
αποµακρύνουν ανεπιστρεπτί από την προοπτική της ευρωπαϊκής σύγκλισης, είτε µας αποκλείουν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και Κεκτηµένο εγκαθιδρύοντας “τριτοκοσµικά πρότυπα”. 
 
Η πορεία των µακροοικονοµικών και κοινωνικών δεικτών φανερώνει ξεκάθαρα την διαλυτική διεύρυνση 
του “χάσµατος” ανάµεσα στις ζωτικές κοινωνικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των τροϊκανών µε την 
κλιµακούµενη κατάργηση κάθε έννοιας κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής όταν η αντιαναπτυξιακή 
απόκλιση µεταξύ χρηµατιστικής και πραγµατικής οικονοµίας διογκώνεται επικίνδυνα. 
 
Η ύφεση από το 2010 έως σήµερα ξεπερνά σωρευτικά το 25% ως ποσοστό του Α.Ε.Π., την ώρα που τα 
µέτρα περικοπών ανέρχονται σε περίπου 50 δις €. Η µείωση των εισοδηµάτων για τους εργαζόµενους 
στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας υπερβαίνει το 40% γεγονός που επιφέρει ισχυρότατο 
πλήγµα στην εσωτερική κατανάλωση (-30%/2009-2013) έχοντας σαν αναπόδραστη συνέπεια τον 
“πολλαπλασιασµό” των λουκέτων των µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και την αντίστοιχη απώλεια 
εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.  
 
Οι φόροι σχεδόν τετραπλασιάζονται, η µικρή ιδιοκτησία κυριολεκτικά “ποινικοποιείται” και οι “έκτακτες 
εισφορές” παγιώνονται ως νέοι φόροι δηµιουργώντας ένα δυσβάσταχτο φορτίο στις “πλάτες” των 
µισθωτών και των συνταξιούχων, στα διαχρονικά µόνιµα και νόµιµα φορολογικά υποζύγια. 
 
Το “µίγµα” πολιτικής που βασίζεται στον “εκρηκτικό” συνδυασµό των µισθολογικών περικοπών και των 
φοροεπιδροµών οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης εντείνοντας -αντί να επιλύει- τα οικονοµικά και 
κοινωνικά αδιέξοδα. 
 
Η δογµατική εµµονή στη δραστική συµπίεση του εργασιακού κόστους µε όχηµα την αδιέξοδη ταύτιση 
της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας µε την ανταγωνιστικότητα τιµής έχει εξαιρετικά 
επώδυνες προεκτάσεις τόσο στην υπονόµευση της επάρκειας και βιωσιµότητας των Ασφαλιστικών 
Ταµεία –αφού η γενικευµένη ανεργία και οι µειωµένοι µισθοί συνεπάγονται σηµαντικά µειωµένες 
εισφορές άρα και εισροές πόρων για το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης-, όσο και στην υποχώρηση των 
κρατικών εσόδων από το ΦΠΑ ως απόρροια της ραγδαίας πτώσης της αγοραστικής δύναµης (-37,2% 
/2009-2013). 
 
Αυτές τις απώλειες κρατικών εσόδων από τους φόρους, η Κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει µε την 
κατάργηση αφορολογήτων ορίων και µε τα άδικα -όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Υπουργός 
Οικονοµικών- ΤΕΚΜΗΡΙΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ σε µια χρονική στιγµή που η φορολογική αντοχή και συνείδηση 
των πολιτών έχει φτάσει στο µη παρέκει. 
 
Παράλληλα, η επιλογή απόλυσης 150.000 εργαζοµένων του στενού και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, 
χωρίς να έχει προηγηθεί µελέτη διάγνωσης αναγκών και πολύ περισσότερο αξιολόγηση δοµών και 
προσωπικού, µε οριζόντιο και µοναδικό κριτήριο τη ρατσιστική αντίληψη εκδίωξης υπάλληλων 
Υποχρεωτικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης -συνοδευόµενη µάλιστα από την ταυτόχρονη 
ανακοίνωση προσλήψεων- συνιστά µια διεστραµµένη αντίληψη, η οποία κινείται στα όρια του 
παραλογισµού. 
 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, 
 
Τρεισήµισι χρόνια µετά την προσφυγή της Ελλάδας στο Μεικτό Μηχανισµό Στήριξης και την υπαγωγή της 
στο καθεστώς των Μνηµονίων, η ∆ηµοσιονοµική Εξυγίανση αναζητήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από την 
αφαίµαξη των µισθωτών και των συνταξιούχων. 
 
Είναι ενδεικτικό ότι µόνο οι εργαζόµενοι έχουν “εισφέρει” 37 δις € χωρίς να συνυπολογισθούν οι έµµεσες 
απώλειες από την υφαρπαγή της περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταµείων (δηλαδή οι εισφορές τους) µε 
το “κούρεµα” των Οµολόγων που ανήλθε στα 14 δις €!!! 
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Τα ποσά είναι ιλιγγιώδη και πιστοποιούν τη µεγαλύτερη ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ πλούτου σε βάρος των οικονοµικά 
ασθενέστερων, όταν οι “έχοντες” και οι “κατέχοντες” συνεχίζουν να απολαµβάνουν την ιδιότυπη ασυλία 
τους εκµεταλλευόµενοι την ανεπάρκεια -άλλοτε δοµική και άλλοτε “ύποπτη”- των ελεγκτικών 
µηχανισµών. 
 
Πώς µπορεί κάποιος να συναινεί σε νέους φόρους στους συνεπείς φορολογουµένους, περικοπές στο 
Ασφαλιστικό και µαζικές απολύσεις στο στενό και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα όταν γνωρίζει ότι: 
 

• Mόνο 34 από τις 10.000 off shore εταιρείες έχουν ελεγχθεί και τους υπεβλήθησαν πρόστιµα 40 
εκ.€!!! Εάν ελεγχθούν και οι 10.000, πιστεύει κάποιος ότι δεν θα συγκεντρώσει το ∆ηµόσιο 10 δις 
€; 

• “Αγνοείται” η τύχη των 54.000 εµβασµάτων από το 2009 έως το 2011 που χρησιµοποιήθηκαν για 
την εκροή χρήµατος από τη χώρα; Η εκτίµηση είναι ότι από τον έλεγχο αυτών θα εισπραχθεί ένα 
ποσό περί τα 6 δις €!!! 

• Oι ανείσπρακτοι φόροι ξεπέρασαν τα 61 δις € και οι ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές τα 9 δις 
€!!! 

• H λίστα Λαγκάρντ “παραµένει” στα “στικάκια” µε µόνο 2 ελέγχους από τους 1950 “παροικούντες”. 
• Οι παχυλές επιδοτήσεις και τα “θαλασσοδάνεια” που πήραν ασυνείδητοι επιχειρηµατίες έχουν 

“µεταναστεύσει” σε φορολογικούς παραδείσους ή “επενδύθηκαν” στην πολυτελή τους διαβίωση. 
• Καλούµαστε να στηρίξουµε την ανακεφαλαιοποίηση των Ιδιωτικών Τραπεζών που  µοίραζαν 

αφειδώς δάνεια και πιστωτικές κάρτες µε υψηλότατα επιτόκια εφευρίσκοντας µάλιστα νέους 
ποµπώδεις καταναλωτικούς τίτλους (π.χ. διακοποδάνεια) δίχως να αξιολογούν τα εισοδήµατα των 
δανειοληπτών. 

 
Τα ερωτήµατα από τους ανθρώπους του µόχθου είναι πολλά και αµείλικτα: 
 

• Γιατί  πρέπει εµείς να συνεχίσουµε να πληρώνουµε τη “βουλιµία” των διεθνών Τοκογλύφων, των 
Τραπεζιτών και των ανθελλήνων Βιοµηχάνων; 

• Γιατί οι Τράπεζες παρά τα 233 δις € αρνούνται αφενός να  διαδραµατίσουν τον αναπτυξιακό τους 
ρόλο χρηµατοδοτώντας την πραγµατική οικονοµία και αφετέρου να επιτελέσουν ανταποδοτικά το 
κοινωνικό τους καθήκον ανακουφίζοντας τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά που δανείστηκαν –ως επί 
το πλείστον- µε άλλους όρους και σε άλλους καιρούς; 

• Γιατί η Τρόικα σε κάθε επίσκεψή της απαιτεί την περαιτέρω απορρύθµιση των εργασιακών 
σχέσεων του Ιδιωτικού Τοµέα, όταν όλοι γνωρίζουµε ότι αυτό δε συµβάλλει ούτε µε 1 € στην 
αποµείωση του δηµοσίου χρέους; 

• Γιατί οι κοινωνικές δαπάνες περικόπτονται την τελευταία τετραετία αθροιστικά κατά 27% όταν ο 
κοινωνικός ιστός θρυµµατίζεται; 

• Γιατί το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων συρρικνώνεται; 
• Πώς είναι δυνατόν να παραχωρούνται η ∆ηµόσια Υγεία, η ∆ωρεάν Παιδεία και η φύλαξη 

δηµοσιών κτιρίων σε ιδιωτικές εταιρείες; 
• Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να “ξιφουλκούν” για την κατάργηση των δήθεν κρατικών µονοπωλίων 

ενώ “συνηγορούν” στη δηµιουργία Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ στρεβλώνοντας τον ανταγωνισµό; 
• Πώς είναι δυνατόν να ιδιωτικοποιούνται τα κέρδη και να κοινωνικοποιούνται οι ζηµιές; 
• Πόσο συµβατή είναι µε το εθνικό συµφέρον η εκχώρηση σηµαντικών κερδοφόρων 

δραστηριοτήτων σε ιδιώτες, ιδιαίτερα σε µια περίοδο εξαιρετικά χαµηλών αποτιµήσεων; 
 
 
Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι µια ιδιαίτερη χώρα τόσο από γεωπολιτική πλευρά, όσο και εξαιτίας της 
µορφολογίας του εδάφους της. 
 
Υπάρχουν πολίτες που κατοικούν στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία, στους ορεινούς όγκους και τα βουνά, 
καθώς και σε δεκάδες συµπλέγµατα νησιών. Αυτοί οι άνθρωποι -οι ακρίτες µας- είναι οι φύλακες των 
βόρειων και ανατολικών µας συνόρων, “φυλάνε Θερµοπύλες” δίνοντας ηχηρή απάντηση σε όσους 
αµφισβητούν την εδαφική µας κυριαρχία. 
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Η περιφερειακή συνοχή του Τόπου µας επιβάλλεται να καταστεί σε απόλυτη προτεραιότητα, είναι 
αδιανόητο, λοιπόν, να αντιµετωπίζεται µε “λογιστικούς αλγόριθµους” ή να εγκαταλείπεται στις 
ανεξέλεγκτες διακυµάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης. 
 

• Ποιός µπορεί να ισχυριστεί ότι σ’ αυτά τα µέρη δεν χρειάζεται έντονη κοινωνική µέριµνα και 
παρουσία της πολιτείας; 

• Ποιός είναι εκείνος που δεν θα προβλέψει θέσεις Ιατρών, Νοσοκόµων, ∆ασκάλων-Καθηγητών, 
αλλά και την ύπαρξη Σωµάτων Ασφαλείας;  

• Ποιός θα αφήσει απροστάτευτα τα θαλάσσια σύνορα µας στο έλεος των “λαθρεµπόρων ψυχών” 
καταργώντας µονάδες του Λιµενικού Σώµατος; 

• Ποιός θα προσυπογράψει προτάσεις µη φύλαξης των συνόρων µας αναλαµβάνοντας την 
συνευθύνη σε µια ενδεχόµενη απειλή καταπάτησης των ελληνικών εδαφών; 

 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΟΧΙ ΑΛΛΟ … “ΚΑΡΒΟΥΝΟ” 
 
Μαύρισε η Ελλάδα, µαύρισαν οι Ελληνικές οικογένειες, µαύρισαν οι ζωές των Ελλήνων πολιτών που 
ανεβαίνουν έναν ατέρµονο “Γολγοθά” από τις εκβιαστικά επιβαλλόµενες πολιτικές της Τρόικας και των 
∆ανειστών µας. 
 
Ο ελληνικός λαός “σταυρώνεται” καθηµερινά αγωνιώντας να εξασφαλίσει βασικά αγαθά και στοιχειώδεις 
υπηρεσίες πρώτης ανάγκης για την επιβίωσή του.  
 
Στην Ελλάδα των Μνηµονίων: 
 

• 3 στους 10 Έλληνες ζουν υπό το φάσµα της φτώχειας, που µόνο µεταξύ των ετών 2011 και 2012 
αυξήθηκε κατά 43,1%. 

• Το βιοτικό µας επίπεδο έχει υποχωρήσει κατά περίπου 50% σηµειώνοντας µια κατακρήµνιση 
δίχως ιστορικό προηγούµενο για ευρωπαϊκή χώρα σε ειρηνική περίοδο.  

• Η ανεργία ξεπερνά το 27%, µε το 90% των ανέργων (µακροχρόνια άνεργοι και νεοεισερχόµενοι) 
να µην λαµβάνουν ούτε καν το πενιχρό επίδοµα ανεργίας. 

• Η νεολαία µας –το πιο δυναµικό και ελπιδοφόρο κοµµάτι- του ανθρωπίνου δυναµικού της χώρας 
καταδικάζεται στη µετανάστευση και την εργασιακή περιπλάνηση. 

• Η “γενιά των 245”€ θεωρείται προνοµιούχα και φορολογείται… 
• Περίπου 1 εκατοµµύριο εργαζόµενοι στον Ιδιωτικό Τοµέα παραµένουν απλήρωτοι για χρονικό 

διάστηµα από 5 έως και 18 µήνες και 1 στους 4 εργαζόµενους της χώρας αµείβεται µε µισθό κάτω 
απ’ το όριο της φτώχειας ( φτωχοί εργαζόµενοι). 

• 450 χιλιάδες νοικοκυριά αναγκάζονται να τα βγάλουν πέρα χωρίς κανένα εισόδηµα. 
• Η µαύρη εργασία ξεπέρασε το 40%. 
• Σχεδόν 1 εκατοµµύριο συµπολίτες µας στερούνται υγειονοµικής περίθαλψης και κάλυψης. 
• Το 30% των δανείων είναι “κόκκινα”, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασµοί απειλούν να 

υφαρπάξουν τους κόπους µια ζωής έναντι “πινακίου φακής”. 
• Η τριτοκοσµική κατάσταση της ενεργειακής φτώχειας απλώνεται πάνω από κάθε ελληνικό σπίτι 

και 350 χιλιάδες οικογένειες στερούνται ηλεκτρικού ρεύµατος. 
• 250 χιλιάδες παιδιά υποσιτίζονται. 
• Τα συσσίτια πολλαπλασιάζονται και οι “ουρές” τους γεµίζουν µε νοικοκυραίους του χθες. 
• Οι άστεγοι αυξάνονται δραµατικά. 
• Οι κοινωνικές, οικονοµικές και εκπαιδευτικές ανισότητες διευρύνονται… 
• Θρηνούµε θύµατα από αυτοκτονίες, ακόµη και από αναθυµιάσεις…  
• Η µεσαία τάξη καταστρέφεται, οι “πολλοί” έχουν ελάχιστα και οι “ελάχιστοι” πολλά… 

 
Το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασµα πρέπει να “παράγει” κοινωνική ευηµερία και όχι να “αναπαράγει” 
κοινωνική δυστυχία. 
 
Η δηµοσιονοµική προσαρµογή δεν είναι εφικτή ούτε µπορεί να ταυτίζεται µε την ακραία λιτότητα. 
 
Οικονοµία και κοινωνία είναι έννοιες αλληλένδετες, “συγκοινωνούντα δοχεία”… 
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Οι απαραίτητες διαθρωτικές αλλαγές δεν σηµαίνουν “ανθρωποφαγία”, οι µεταρρυθµίσεις δεν 
προϋποθέτουν το ξεπούληµα του Εθνικού µας Πλούτου, ούτε τη απαξίωση των κρατικών επιχειρήσεων 
και βιοµηχανιών. 
 
Ο Προϋπολογισµός αποτελεί τον “οδικό χάρτη” για το επόµενο έτος…οφείλει, λοιπόν, πέρα από τον 
εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης να περιλαµβάνει ισοδύναµα µέτρα ανάπτυξης και σταδιακής 
αποκατάστασης της κοινωνικής ισορροπίας. 
 
Το κοινωνικό κράτος είναι οικονοµικός σταθεροποιητής και όχι “ανελαστική δαπάνη”… 
Η κοινωνία δεν αντέχει, η συνοχή της καταρρέει…η φωνή της είναι πλέον κραυγή απόγνωσης που 
επιβάλλεται να εισακουστεί… 
 
Το “λάθος” που όλοι οµολογούν αλλά κανείς δεν διορθώνει τείνει πια να γίνει ολέθριο. 
 
 
Σ’ αυτό το κοινωνικό ολοκαύτωµα κανείς δεν µπορεί και δεν δικαιούται να µένει απαθής, 
πολλών δε µάλλον εσείς που είστε οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. 
 
 
 
 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ∆ΑΚΕ Ι.Τ. 


