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ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΜΜΔΝΟ(Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Οη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο
ζπλερίδνληαο ηελ εζληθή παξάδνζε λα ζηεξίδνπκε ηελ θπβέξλεζε απηή, γηα ηελ νπνία έρνπκε
δώζεη πνιιέο κάρεο, αιιά θαη ζηε κνλαδηθή πξνζπάζεηα θαη επθαηξία πνπ έρνπκε λα κελ
ρξενθνπήζεη ε ρώξα νύηε αύξην νύηε κεζαύξην, όπσο ην θάλακε θαη ηνλ Αύγνπζην, ζα
ςεθίζνπκε ην λνκνζρέδην επί ηεο αξρήο, ην νπνίν επηδέρεηαη πάξα πνιιέο αιιαγέο,
βειηηώζεηο αιιά ηόζν ν θ. Αιεμηάδεο όζν θαη νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθώλ είλαη εμαηξεηηθά
έκπεηξνη, έρνπκε εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία, αθνύλε, δηόηη ελεκεξώλνληαη από ηελ αγνξά όπσο
θαη εκείο θαη λνκίδσ όηη ζα βξνύλε ηνλ ηξόπν γηα λα είκαζηε θνηλσληθά δίθαηνη θαη επαίζζεηνη,
δηόηη ππάξρνπλ θαη θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ θαη ζεκείσζεο, αιιά θαη δηόξζσζεο.
Ζ θνηλή νηθνλνκηθή ινγηθή ιέεη ην εμήο απιό. Δάλ δελ ζα θαηαθέξεη έλα θνξνινγηθό
ζύζηεκα, ην έμνδν ηνπ ελόο λα ην θάλεη έζνδν ηνπ άιινπ θαη ην αληίζηξνθν, ηόζν απιά, εάλ
ην δηθό κνπ έμνδν δελ είλαη έζνδν θάπνηνπ άιινπ θαη λα ην δηθαηνινγεί ηόζν απιά ν έλαο γηα
ηνλ άιιν, δελ ζα ιπζεί πνηέ θαλέλα πξόβιεκα. Όζν θάλνπκε πνιύπινθνπο θνξνινγηθνύο
θώδηθεο, πεξίπινθνπο λόκνπο, πάληα ζα ππάξρνπλ ηξόπνη θάπνηνο λα θνξνδηαθύγεη θαη από
ηε ζηηγκή πνπ ν πνιίηεο, είηε είλαη θπζηθό πξόζσπν, είηε είλαη λνκηθό πξόζσπν αηζζαλζεί,
όηη είλαη ζαλ ην δών ζηε δνύγθια, ην νπνίν ην θπλεγάεη θάπνην θξάηνο λα ην πεηύρεη ζε κηα
γσλία λα ηνπ δώζεη κηα ζην θεθάιη ζαλ ειεύζεξνο ζθνπεπηήο, ζα αξρίζεη λα θξύβεηαη, ζα
θάλεη αληαξηνπόιεκν θαη θπζηθά δελ ζα έρνπκε θνξνινγηθά έζνδα νύηε θνξνινγεηέα ύιε,
δηόηη έηζη ιεηηνπξγεί ε νηθνλνκία. Πάληνηε θάπνηνο θπλεγάεη θάπνηνλ, γηα λα έρεη έλα
θνξνινγηθό έζνδν.
Πξέπεη ην θξάηνο λα είλαη ζύκκαρνο κε ηνλ θνξνινγνύκελν θαη όρη ερζξόο ηνπ, πόζν
κάιινλ θπλεγόο ηνπ. Υξεηάδνληαη θνξνινγηθά θίλεηξα θαη ην θνξνινγηθό θίλεηξν είλαη έλα
θνξνινγηθό όθεινο. Μηιάσ γηα θνξνινγηθά, δηόηη ην πξόβιεκα ηεο Διιάδαο εδώ θαη ζαξάληα
ρξόληα από ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά, είλαη θαζαξά εηζπξαθηηθό. Γειαδή, δελ θαηαθέξλεη λα
εηζπξάμεη απηά πνπ πξέπεη, δηόηη πάξα πνιινί θιάδνη ή ζπλνκνζπνλδίεο ή δηάθνξνη
νξγαληζκνί, δηεθδηθνύλ ηα δηθά ηνπο δηθαηώκαηα εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ ζπλαλζξώπσλ
ηνπο, νύηε θαλ ηελ ίδηα ηνπο ηελ νηθνγέλεηα δελ ζθέθηνληαη θαη θπζηθά έλα θξάηνο ην νπνίν
αύμεζε πάξα πνιύ ηα έμνδα ηνπ αιόγηζηα, βαζηδόκελν ζην θζελό θαη ελίνηε αθξηβό δαλεηζκό,
γηα λα θαιύςεη ηα ειιείκκαηα ηνπ ή νηηδήπνηε άιιν έμνδν ήζειε λα θάλεη θαζαξά γηα
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πνιηηηθνύο θαη κηθξνπνιηηηθνύο ιόγνπο πξνζιήςεσλ ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ. Όηαλ γηα πέληε
ρξόληα δελ θαηάθεξε λα εηζπξάμεη θαηά κέζν όξν 13 ή 12 δηζ. έζνδα - δελ ηα θαηάθεξε από
ην 2009 κέρξη ην 2013 – ε, θάπνηνο θηαίεη. Απηά όκσο πνπ δηέθπγαλ, έξρνληαη νη θπβεξλήζεηο
ηεο Ν.Γ. θαη ε θπβέξλεζε ηνπ θ. Σζίπξα θαη ηνπ θ. Πάλνπ Κακκέλνπ, ησλ ΑΝ.ΔΛ. θαη ηνπ
ΤΡΗΕΑ λα δηνξζώζνπλ όια απηά ηα ιάζε δειαδή κηα θνξνινγεηέα ύιε πνπ έρεη θύγεη 37
δηζ., πξέπεη θάπνηνο λα ηε καδέςεη θαη όια απηά κε έλαλ ζθνπό, ην λα κελ ρξεηαζηεί λα
δαλεηζηνύκε ηίπνηα παξαπάλσ από ηηο αλαγθαίεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο πνπ έρνπκε γηα λα
κελ ρξενθνπήζνπκε.
Θα ην μαλαπώ γηα όζνπο δελ ην μέξεηε, όηη ζήκεξα πιεξώζακε 450 εθαηνκκύξηα ζην
ΓΝΣ θαη δελ ην αλέθεξε θαλέλαο. Δίκαζηε εδώ πέξα δύν ώξεο θαη θαλέλαο δελ είπε, πνύ
βξήθαηε ηα ιεθηά. Βξήθακε ηα ιεθηά θαη πιεξώζακε 450 εθαηνκκύξηα ζην ΓΝΣ. Έρνπλ
αθόκε 298,5, 560 θαη 335 σο ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ, ζύλνιν ελάκηζη δηζ. κόλν γηα ην ΓΝΣ. Σελ
Παξαζθεπή πιεξώλνληαη παξάγσγα, ηελ άιιε βδνκάδα ιήγνπλ νκόινγα ηνπ ΟΔ ησλ
ζηδεξνδξόκσλ, ηα νπνία ήηαλ από ην ΠΑ.Ο.Κ.. Γελ ιέσ πνηνο θηαίεη πνπ πήξε εθείλα ηα
νκόινγα, αιιά ιήγνπλ. Θέισ λα πσ, όηη βξηζθόκαζηε ζην ειιεληθό θνηλνβνύιην θαη πξέπεη
λα ιέκε θάπνηεο αιήζεηεο, γηαηί ν θόζκνο καο παξαθνινπζεί. Σν είπα θαη ζηελ εηζήγεζή κνπ
πξηλ κηα εβδνκάδα όηη ε αληηπνιίηεπζε πέξα από - ζα κνπ ζπγρσξέζεηε ηελ έθθξαζε ρσξίο
λα ζέισ λα πξνζβάισ θαλέλαλ – ην ζόνπ πνπ γίλεηαη, έηζη ην θαηαιαβαίλσ ζαλ λένο
πνιηηηθόο, ην λα έρνπκε κηα αληηπνιίηεπζε λα ιέκε κηα εμππλάδα ηεο γαιαξίαο γηα λα
γειάζνπκε, πξαθηηθά όκσο εάλ δελ εηζθέξνπλ θαη ζπλεηζθέξνπλ δεκηνπξγηθά κε ζηόρν ην λα
ζώζνπκε ηελ νηθνλνκία, δειαδή λα καο πνπλ δελ είλαη θαιό απηό ην κέηξν, λα θέξνπκε έλα
άιιν. Μελ ην ιέκε ηζνδύλακν, δηόηη πνιηηηθά ην παίξλνπλ νη θαθνί ή νη θαινί δεκνζηνγξάθνη
θαη καο βάδνπλ ζε κηα γσλία θαη καο ιέλε όηη είκαζηε όινη κλεκνληαθνί.
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(πλέρεηα νκηιίαο, θ. Γεκήηξε Κακκέλνπ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ ΑΝ.ΔΛ.)
Σελ επόκελε εκέξα όπνηνο δελ ςεθίζεη απηά ηα κέηξα, ζα πσ έλα παξάδεηγκα εδώ,
εγώ ππνζεηηθά ιέσ, όηη παξαηηνύκαη, θεύγνπλ νη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο από ηελ Κπβέξλεζε, ε
Κπβέξλεζε αύξην πέθηεη θαη έρνπκε εθινγέο. Σόηε έρνπκε αλαθεθαιαηνπνίεζε ζε δεθαπέληε
κέξεο, έρνπκε λα δνύκε ηη ζα θάλνπκε κε ην ρξένο θαη έρνπκε ππνρξεώζεηο ηνπ θξάηνπο, νη
νπνίεο ιήγνπλ θάζε εβδνκάδα, όπσο είπα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν, ηα παξάγσγα θαη
νκόινγα, αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηα νπνία ζα ηα πιεξώζνπκε
ρξενθνπεκέλνη άηαθηα θαη πεγαίλνληαο ζε δξαρκή. Άξα, εάλ εγώ θαη όινη πνύκε όηη δελ καο
αξέζνπλ απηά ηα κέηξα, πνπ όλησο έρνπλε πξνβιήκαηα, ε ελαιιαθηηθή πνηα είλαη;
Να κελ έρνπκε ιεθηά γηα ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν ηελ άιιε εβδνκάδα ηα νπνία
πξέπεη λα δώζνπκε ηελ άιιε εβδνκάδα 560 εθαη. θαη λα ρξενθνπήζνπκε. Καη κεηά ηη; Άξα,
δελ πξέπεη όινη λα ζθεθηνύκε ιίγν πην δεκηνπξγηθά θαη λα δώζνπκε πξνηάζεηο ζε απηή ηελ
Κπβέξλεζε θαη λα βνεζήζνπκε, δηόηη λαη κελ ζώζακε εάλ ζέιεηε από ρξενθνπία ηε ρώξα όινη
καδί, νη 255 ηνλ Αύγνπζην, αιιά ηώξα, εηιηθξηλά δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί δελ ςεθίδεη θαλέλαο ή
δελ δίλεη πξνηάζεηο δεκηνπξγηθέο γηα λα πάκε έλα βήκα παξαθάησ. Σν έλα βήκα παξαθάησ
πνπ ζα πεξίκελα λα ήηαλ έλα κπξάβν ζηελ Κπβέξλεζε, ε νπνία ηα 54 δηζ. Δπξώ πνπ είραλ
ηα επόκελα ηξία ρξόληα θαηάθεξε θαη ηα θνύξεςε 80%, αληί λα πιεξώζνπκε ηα 54
δηζεθαηνκκύξηα επξώ ζε ηξία ρξόληα, πιεξώλνπκε 54 δηο ππνρξεώζεηο κλεκνληαθέο ζε 32,5
ρξόληα θαη αληί γηα 4,25%, κε 1% επηηόθην.
Απηό δελ είλαη θαιό γηα ηελ Διιεληθή θνηλσλία; Γηαηί δελ ην ρεηξνθξνηεί θαη ε
Αληηπνιίηεπζε; Καη γηαηί ην ιέσ; Γηόηη όια απηά είλαη έκκεζα έζνδα γηα ην θξάηνο, είλαη
ιηγόηεξα έμνδα εμππεξέηεζεο ρξένπο γηα λα κπνξέζνπκε λα πάκε ζηελ αλάπηπμε. Γηα λα
πάκε παξαθάησ θαη λα πνύκε ην πώο ζα ιεηηνπξγήζεη απηό ην θξάηνο, ζα πξέπεη λα έξζεη
αλάπηπμε, αιιά απηό είλαη κηα πάξα πνιύ σξαία θηινινγία, ζε απηό δελ βνεζνύλ θαη λα κε
ζπγρσξέζνπλ θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, όηαλ από ην πξσί κέρξη ην βξάδπ καο
θνπλάλε ην λνκνζρέδην θαη εθείλνη θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Δκείο σο πνιηηηθνί, πνπ καο έρεη
ςεθίδεη ν ιαόο γηα λα δνπιέςνπκε γηα απηόλ θαη λα είκαζηε ρξήζηκνη, πξέπεη λα «ηζηκπάκε»
ζηνλ νπνηνδήπνηε καο ιέεη ην ηη ζα θάλνπκε κε απηό ην κέηξν;
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Δδώ δελ «ηζηκπάκε» θαη κεηαμύ καο θαη κε ζπγρσξείηε γηα ηελ έθθξαζε, είλαη
δπλαηόλ απηή ηε ζηηγκή λα μέξνπκε όηη ρσξίο λα γίλνληαη ζπλαιιαγέο, δειαδή, λα ππάξρεη
αγνξά θαη δήηεζε, θάπνηνο λα δεηάεη θάηη ζηελ αγνξά λα αγνξάζεη, κα κηα ππεξεζία, κα έλα
πξντόλ, εάλ δελ ππάξρεη πηζησηηθή επέθηαζε όπσο ιέκε, δειαδή, εάλ ε ηξάπεδα δελ δώζεη
έλα δάλεην, δελ ππάξρεη αλάπηπμε; Απηά είλαη βαζηθά. Γηα λα ππάξρεη όκσο αλάπηπμε
ρξεηάδεηαη λα γπξίζνπλ νη θαηαζέζεηο θαη ηα ιέσ απιά ηα πξάγκαηα, γηα λα γπξίζνπλ νη
θαηαζέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ θύγεη πάλσ από 118 δηζ. επξώ ηα ηειεπηαία έμη ρξόληα από ηηο
ηξάπεδεο, ζα πξέπεη ν θόζκνο λα πηζηέςεη όιν ην πνιηηηθό ζύζηεκα, όινπο εκάο θαη ηνπο
300, όηη είκαζηε πνιύ ζνβαξή, δνπιεύνπκε γηα έλα θαιύηεξν αύξην θαη δελ θάλνπκε πνιηηηθή
πιάθα.
Θα πηζηέςεη θαη λα γπξίζεη ηελ θαηάζεζε πίζσ έηζη ώζηε ε ηξάπεδα λα κε ρξεηάδεηαη,
ζα ζαο ην πσ πνιύ απιά, ηελ αλάγθε ηνπ επξώ ζπζηήκαηνο, γηαηί όηαλ δελ έρεη θαηαζέζεη
κέζα ε ηξάπεδα, ε νπνία πνπιάεη ιεθηά, δελ πνπιάεη πνηήξηα, απηή είλαη ε δνπιεηά ηεο,
αλαγθάδεηαη λα δαλεηζηεί από ηνλ θ. Νηξάγθη, ηνλ ELA ή όπσο ζέιεηε πέζηε ηνλ. Σν άλνηγκα
κεηαμύ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ έρεη πάεη 100 δηο, 230 κε 120 δηο νη θαηαζέζεηο. Ση
ζεκαίλεη απηό; Πξέπεη ην θελό λα θαιπθζεί κε δάλεην θαη εμάξηεζε από ηελ Δπξώπε, είλαη
ηόζν απιό λα ην θαηαιάβνπκε, αιιά πνιηηηθά πσο δίλεηαη ε ιύζε; Πξέπεη λα δνπιέςνπκε
καδί γηα λα πηζηέςεη ν θόζκνο όηη θάηη ζα γίλεη. Δάλ ν θόζκνο βιέπεη όηη δελ ζα γίλεη ηίπνηα,
δελ ζα γπξίζεη ηα ιεθηά ηνπο ζηηο ηξάπεδεο. Καη νη ηξάπεδεο ηη ζα θάλνπλ; Θα ρξεηαζηνύλε
πάιη ιεθηά, πάιη λα δαλεηζηνύλ αθξηβά από ηνλ ELA κε 1,5% αληί γηα 0,05% θαη ζα
ζπλερίζνπκε πάληνηε λα εμαξηηόκαζηε θαη λα καο δεηνύλ θάπνηνη κέηξα θαη δελ ζα
κπνξέζνπκε πνηέ λα βγνύκε από απηόλ ηνλ θύθιν.
Απηό ην δεκόζην, ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή, έρσ θαηαζέζεη εξώηεζε θαη ζηελ
πξνεγνύκελε πεξίνδν, γηα παξάδεηγκα, λα θιείζεη ηνπο Οξγαληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ
ζθξαγίδεο. Δθαηνληάδεο νξγαληζκνί ζε όια ηα Τπνπξγεία, άκεζα θαη έκκεζα εκπιεθόκελνη
ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, είλαη δπλαηόλ λα έρνπκε θαη λα πιεξώλνπκε ζθξαγίδεο; Να
επηρνξεγνύληαη ζθξαγίδεο; Σν 2015 ελώ νη ζπλάλζξσπνί καο έρνπλε πξόβιεκα θαη
αλαγθαδόκαζηε γηα λα δηαρεηξηζηνύκε απηό ην πξόβιεκα έζησ θαη κεζνπξόζεζκα θαη απηό
γηα δέθα κήλεο, λα θέξνπκε εάλ ζέιεηε δύζθνια κέηξα θαη ζπγρξόλσο ην Γεκόζην λα
πιεξώλεη νξγαληζκόο ζθξαγίδα;
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Δίλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ θέηνο ην ρεηκώλα, θ. Τπνπξγέ, δηαλνκέο πεηξειαίνπ θαη όια
ηα βπηία λα κελ έρνπλ PΟΜs; Να ην επηβάινπκε; Γειαδή, δελ θαηαιαβαίλσ, δειαδή πόζν
απιό κπνξώ λα ην θάλσ πην απιό; Θα πάεη ην βπηίν λα δώζεη πεηξέιαην ζε νπνηνλδήπνηε
Έιιελα έρεη ιεθηά λα βάιεη, είλαη δπλαηόλ λα πιεξώλεηο κε ηα καύξα; Έρνπκε θαη Capital
Control, βάιιεηαη παληνύ PΟΜs, εδώ έρνπλ γίλεη επίζεο εγθιήκαηα ηα ηειεπηαία πέληε
ρξόληα. Να μεθηλήζσ κε έξεπλα πνπ έρσ θάλεη γηα ηα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο γηα ην
πόζα δηζεθαηνκκύξηα έρνπλ βγεη έμσ; Έλαο εάλ θαζίζεη, όια ηα ειεθηξνληθά απνηππώκαηα,
ζε έλα κήλα ην αξγόηεξν, εγώ κε δύν αλζξώπνπο κπνξώ λα βξσ ηα ειεθηξνληθά
απνηππώκαηα όισλ ησλ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ ζηείιεη ηα ιεθηά ηνπο έμσ, νη νπνίνη σο επί ην
πιείζηνλ είλαη κε Έιιελεο, λα ην πσ πην επγεληθά. Όια απηά ηα ρξήκαηα δελ κπνξνύκε λα ηα
βξνύκε;
Έξρνληαη ηα ελερπξνδαλεηζηήξηα, κηιάκε κέζα ζην λνκνζρέδην γηα πξνιεπηηθά κέηξα
εζόδσλ από ζπξίδεο θαη ινηπά ηηκαιθή. Πνηνο ζα θξίλεη εάλ ν πίλαθαο ηνπ ηάδε Έιιελα ή
αιινδαπνύ δσγξάθνπ θάλεη ζήκεξα 2 εθαη. επξώ, όηαλ απηόο αγνξάζηεθε επί έθξεμε ηνπ
ρξεκαηηζηεξίνπ ην 1999 κε ην 2000, ηνπ θίιηαηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη δίλαλε ν θαζέλαο 5 εθαη. θαη
10 γηα λα έρεη δεμίσζε ζην ζπίηη θαη λα δείρλεη ηνλ πίλαθα ηνπ.
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ήκεξα απηόο ν πίλαθαο κπνξεί λα έρεη έλα επξώ, κπνξεί λα έρεη πέληε. Πνηνο ζα ην
θξίλεη πξνιεπηηθά εάλ ην πάξσ. Γηαηί όκσο εγώ δελ θάλσ ην άιιν;
Να πάσ θαη λα βξσ ηα ελερπξνδαλεηζηήξηα πνπ έρνπλ καδέςεη ηνλ ρξπζό ηνπ
Έιιελα πνιίηε, ηνπ εξγαδόκελνπ, λα κελ πσ θαη άιια πην θξηθηαζηηθά πξάγκαηα ηα νπνία
γλσξίδσ. Ο νπνίνο ρξπζόο καδεύηεθε, πιεξώζεθε κε καύξα κεηξεηά, θαη έθπγε ν ρξπζόο
εθηόο Διιάδνο από ην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο». Γελ έθπγε από ην ζπίηη κνπ. Έθπγε επίζεκα
κε αεξνπιάλν θνξησηηθή θαη πήγε ζηελ Γεξκαλία. Απηά δελ κπνξνύκε λα ηα βξνύκε; Μηιάκε
γηα δεθάδεο εθαηνκκύξηα, ίζσο έλα δύν δηο, ηα νπνία είλαη θνξνινγεηέα ύιε θαη καο έρεη
δηαθύγεη. Καη απηά ηα βξίζθνπκε κε έλαλ απιό θνξνινγηθό έιεγρν ηζηνξηθό πεληαεηίαο ζηα
ελερπξνδαλεηζηήξηα. Σόζν απιά.
Δίλαη λα κπνπλ όινη θπιαθή; Να κπνπλ όινη θπιαθή. Όπνηνο πήξε ρξπζό Έιιελα
πνιίηε θαη ηνλ έζηεηιε έμσ παξάλνκα λα κπεη θπιαθή. Αιιά ε θπιαθή δελ ζώδεη ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία. Μαο ζώδεη λα θέξνπκε ηα ιεθηά πίζσ. Πξέπεη λα θέξνπκε ηα ιεθηά πίζσ θαη λα
νξγαλσζεί ην θξάηνο.
Απηή ηε ζηηγκή, ζηελ Διιάδα θαη δελ ζρνιηάδσ πνιύ γηαηί ζα ζρνιηάζνπκε θαη αύξην
ην Ννκνζρέδην θαηά άξζξν, ππάξρεη ηεξάζηηα θνξνδηαθπγή ζηνλ ηδόγν. Οη κειέηεο πνπ είρα,
πξηλ λα γίλσ Βνπιεπηήο, αιιά θαη απηέο πνπ γλσξίδσ κέρξη ζήκεξα, κνπ δίλνπλ λνύκεξα
από έλα έσο ηξηάκηζη δηζεθαηνκκύξηα επξώ ην ρξόλν, ηνπ ειεθηξνληθνύ θαη όρη κόλν ηδόγνπ.
Σα παξαδείγκαηα ηα μέξνπκε όινη. Σν έρνπκε δήζεη όινη ζηε γεηηνληά καο. Δίλαη πάξα
πνιύ απιό. Μία κειέηε ππάξρεη, είλαη είθνζη πέληε ζειίδεο. Μπνξνύκε λα ηηο θάλνπκε
πελήληα επηά γηα λα πνύκε όηη θάλακε θαη πεξηζζόηεξε δνπιεηά, δελ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε.
Ο ηδόγνο όκσο είλαη θάηη ην νπνίν ζηεγλώλεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Κάζε νηθνλνκία
ζε ύθεζε θαηαθεύγεη ζηνλ ηδόγν θαη ζε άιια κε επαγή αζιήκαηα. Αιιά εκείο ζαλ ειιεληθό
Γεκόζην πξέπεη λα πξνζηαηεύζνπκε εθεί ηνλ πνιίηε, αιιά λα πηάζνπκε θαη ηελ θνξνινγεηέα
ύιε. Γηόηη, όηαλ γηα παξάδεηγκα, έλα δειηίν ηνπ ΟΠΑΠ δελ έρεη όλνκα επάλσ θαη ην γπξλάκε
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γύξσ γύξσ θαη δελ μέξεη ν Πξνπαηδήο πνηνο είλαη ν θάηνρνο πνπ ζα ηνπ δώζεη ηα θέξδε από
ην ΠΡΟΠΟ ή ην ΣΕΟΚΔΡ, είλαη ηόζν απιό λα ιπζεί απηό.
Έλα απιό Ννκνζέηεκα, λα είλαη νλνκαζηηθό από έλα πνζό θαη επάλσ ηα θέξδε από
ηνλ ΟΠΑΠ. Λέσ γηα ηνλ λόκηκν ηδόγν ηνπ ΟΠΑΠ. Ο παξάλνκνο θύξηε Τπνπξγέ, έρσ ηα
πάληα, είλαη πάξα πνιύ απιό λα ηνλ πηάζνπκε. Καη είλαη πάλσ από δπόκηζε δηο απηά πνπ
βγαίλνπλ έμσ θαη παίδνληαη καύξα. Διιήλσλ θαη μέλσλ κέζα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Κιείλνληαο θαη δελ ζα πάξσ άιιν ηνλ ρξόλν ζαο, είλαη ζεκαληηθό ζηελ θνξνινγηθή
δηθαηνζύλε, όπσο είπα θαη ζηελ αξρή ηεο εηζήγεζήο κνπ, λα είκαζηε θίινη κε ηνλ πνιίηε.
Δπεηδή πξνέξρνκαη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ζα πσ θαη θιείλσ. Βάδνπκε, απηνπξγνί
ζπλεξγνί, ζηελ θνξνδηαθπγή κέιε Γ.., Πξόεδξνη, ινγηζηέο, όινη. ηηο νκόξξπζκεο θ.ιπ..
Να πσ ην εμήο: Δπεηδή έξρνκαη από Δηαηξεία θαη από Δηαηξείεο πάξα πνιιέο.
Αλαγθάζηεθα ζηε δσή κνπ θαη λα απνιύζσ θαη θόζκν, δπζηπρώο, δηόηη κνπ ρξώζηαγαλ
πειάηεο. Δίλαη δπλαηόλ, λα έρνπλ όινη επζύλε ζε κηα εηαηξεία θαη ην ιέσ θαη ζηνλ Μάθε πνπ
έρεη θάλεη θαη εκπνξηθό, λα ρξσζηάεη θαη λα ηνπο βάδνπκε θπιαθή όηαλ ηνπ ρξσζηάεη ην
Γεκόζην ή έλαο άιινο;
Πσο ζα βάισ θπιαθή θάπνηνλ ν νπνίνο δελ κπνξεί λα εηζπξάμεη; Έρεη έλα κάηζν
επηηαγέο. Έρεη ρξσζηνύκελα από ην Γεκόζην, από νπνηνλδήπνηε, δελ έρεη λα θάλεη. Πσο
είλαη δπλαηόλ λα είλαη απηνπξγόο ή ζπλαπηνπξγόο ν Λνγηζηήο ή ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ή ν
Πξόεδξνο ή ν Γηαρεηξηζηήο κηαο Δηαηξείαο; Σν ιέσ απηό γηαηί ε αλάπηπμε δελ έξρεηαη
βάδνληαο θπιαθή απηνύο ηνπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη έληηκα θαηά βάζε.
Δίλαη όινη αζώνη θαη΄ αξράο, γηαηί δίλνπλ δνπιεηέο. Όηαλ ζνπ ρξσζηνύλ ζηελ Δηαηξεία
έρεηο δύν ιύζεηο. Ή ηελ θιείλεηο θαη εάλ βξεηο ιεθηά γηα απνδεκηώζεηο, έρεη θαιώο. Δάλ δελ
βξεηο ιεθηά γηα απνδεκηώζεηο παο θαη εζύ θπιαθή. ε πάλε γηα ην ΗΚΑ, ζε πάλε γηα ηα
εξγαηηθά, ζε πάλε ζαλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν πνπ έρσ δηαηειέζεη ηα ηειεπηαία δεθαπέληε
ρξόληα.
Δδώ ιέσ ην εμήο: Γελ πξέπεη λα θάλνπκε ζπκςεθηζκνύο; Γειαδή ηη πην απιό; νπ
ρξσζηάσ, κνπ ρξσζηάο, κέζνο όξνο, θιείζακε, πάκε παξαθάησ.
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Γηόηη ην λα βάισ θπιαθή δέθα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα θαη δέθα ινγηζηέο, ην κόλν πνπ
ζα θάλσ είλαη λα θάλσ δπζηπρείο νηθνγέλεηεο.
Καη ιέσ πάιη, ζηαηηζηηθά δελ ζα θηαίλε, δελ είλαη δηθηά ηνπο επζύλε, δελ ηα έθαγαλ ηα
ιεθηά. Γελ κηιώ γηα ηνπο απαηεώλεο πνπ είλαη εύθνιν λα εμαθξηβσζεί πνηνο από δόιν ή από
ζπλήζεηα ή κε ζθνπό εμαπαηά ην Γεκόζην, κε απνδίδνληαο θόξνπο ΗΚΑ ή νηηδήπνηε άιιν.
Αιιά απηνί νη νπνίνη έρνπλ ρξέε ή ηνπο ρξσζηά ην Γεκόζην ή ηνπο ρξσζηά έλαο άιινο από
ηελ αγνξά ιόγσ ηεο ύθεζεο, δελ είλαη δπλαηόλ λα ηνπο βάινπκε όινπο θπιαθή.
ην ηέινο πνηνο ζα δνπιεύεη λα θάλεη ζπλαιιαγή γηα λα αλέβεη ν παξνλνκαζηήο ηνπ
θιάζκαηνο ρξένπο πξνο ΑΔΠ γηα λα θηηάμνπκε ηελ αλάπηπμε πνπ ζέινπκε; Πξέπεη λα
είκαζηε θηιηθνί, ινγηθνί θαη λα βιέπνπκε θαη ηη θάλνπλ θαη νη ρώξεο δίπια καο. Ζ Ηηαιία, ε
Πνξηνγαιία,

ε

Ηζπαλία.

Γελ

πάσ

ζηελ

Διβεηία.

Να

είκαζηε

επηρεηξεκαηηθόηεηα. Γελ είλαη όινη έλνρνη.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ ΑN.ΔΛ.)
Δάλ μεθηλήζνπκε κεηά από 62 δηο επξώ πνπ έραζε ην ΑΔΠ ζε πέληε ρξόληα θαη 58,1
δηο επξώ κέηξα πνπ πήξαλ νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο πξηλ από εκάο θαη θηηάμνπκε ηώξα
«κλεκόζπλα», πνηνο έθηαηγε θαη ηη έθαλε, αιιά ε θαηάζηαζε είλαη απηή, όπνπ νη επηρεηξήζεηο
θιείλνπλ, δελ παξνπζηάδνπλ θέξδε, άξα δελ έρνπκε θνξνινγεηέα ύιε λα θνξνινγήζνπκε
νύηε ην 25% νύηε ην 29% νύηε ην 15% θαη 10% εθνξία λα ηνπ πσ ηνπ ρξόλνπ, ε εηαηξία δελ
ζα έρεη θέξδε.
Κιείλσ ιέγνληαο όηη ην ηειεπηαίν πνπ ζα πξέπεη επίζεο, λα δνύκε άκεζα, ην νπνίν
ζεσξώ πξνζσπηθά άδηθν, είλαη ην δήηεκα ησλ ελνηθίσλ θαη ηεο θνξνινγίαο θαη ηεο
εθρώξεζεο πξνο ην δεκόζην ησλ αλείζπξαθησλ ελνηθίσλ, γηα εκέλα πξνζσπηθά απηό είλαη
παληειώο άδηθν, δελ βνεζά ζε ηίπνηα θαη θαλέλαλ, δηόηη ζηελ ηειηθή δελ εθηεινύληαη θαη νη
εμώζεηο θαη θαιό ζα ήηαλ θαη θνηλσληθά λα είκαζηε επαίζζεηνη, είλαη δύζθνιεο επνρέο. Δίρα
θαη εγώ καγαδί θαη κείσζα θαηά 80% ην ελνίθην γηα λα βνεζήζσ, θπζηθά έθαγα «θέζη», δελ
πεηξάδεη, δελ έρεη λα θάλεη, αιιά πξέπεη λα βνεζήζνπκε παξά λα βάινπκε θπιαθή θόζκν ή
λα βάινπκε απηόλ πνπ πιεξώλεη ΔΝΦΗΑ, λα πιεξώλεη αλείζπξαθην ελνίθην ελώ ην δεκόζην
κπνξεί κε βεβαησκέλν ρξένο λα ην βεβαηώζεη ζηνλ ελνηθηαζηή θαη ν ελνηθηαζηήο λα
ππνρξεσζεί, εθόζνλ, πιένλ ζα ρξσζηάεη ζην θξάηνο θαη όρη ζε εκέλα σο θπζηθό πξόζσπν,
πνπ μέξεη όηη δελ ζα έρσ νύηε ρξόλν νύηε ρξήκαηα λα ηξέρσ ζηα δηθαζηήξηα γηα λα ηνπ θάλσ
έμσζε, λα αλαγθαζηεί λα πιεξώζεη ή λα ξπζκίζεη ηελ νθεηιή ηνπ. αο επραξηζηώ.
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