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Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους τελευταίους μήνες ο 
Ελληνικός Λαός πήρε ένα καλό μάθημα δήθεν αξιοπιστίας, δήθεν εκσυγχρονισμού, δήθεν 
ευθύτητας, δήθεν νέου ήθους και ύφους. Και το μάθημα αυτό το έδωσε η Κυβέρνηση του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ο κ. Σημίτης. 
 
Το μάθημα αυτό που εξελίσσεται πλέον σε δράμα για τους 'Ελληνες και την εθνική 
οικονομία δόθηκε σε δύο πράξεις, την προεκλογική και την μετεκλογική. 
 
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ) 
 
Προεκλογικά είχαμε πλειοδοσία σε διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να επιβληθούν νέοι 
φόροι, ότι δε θα υπάρξουν οποιαδήποτε μέτρα που θα μειώνουν το εισόδημα των 
εργαζομένων και των μικροεισοδηματιών. 
 
Μετεκλογικά δυστυχώς γίναμε μάρτυρες και θύματα μιας άνευ προηγουμένου φορολογικής 
λαίλαπας που πλήττει χωρίς εξαιρέσεις όλα τα εισοδηματικά στρώματα της ελληνικής 
κοινωνίας. Και είναι πρώτη φορά στην ιστορία του Τόπου που με ένα νομοσχέδιο που 
συζητείται σε αριθμό συνεδριάσεων δυσανάλογο της σημασίας και του μεγέθους του, 
επιβάλλονται πρόσθετα φορολογικά βάρη ή περικόπτονται κοινωνικές παροχές ύψους 1 
τρισεκατομμυρίου δραχμών μετά μάλιστα τις επίσημες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι 
δεν πρόκειται να επιβληθούν μέτρα λιτότητος. Τελικώς, φαίνεται πως θα πληρώσει ο 
Ελληνικός Λαός πολύ ακριβά το μάθημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ήδη το μάθημα αυτό του 
γίνεται πάθημα. 
 
'Ελεγε προεκλογικά ο Πρωθυπουργός στις 8 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή 'Εκθεση 
Θεσσαλονίκης: "Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα νέων μέτρων. Δε θα υπάρξουν νέα μέτρα 
στις 23 Σεπτεμβρίου 1996". 'Ελεγε ο κ. Σημίτης στο Ζάππειο λίγες ημέρες αργότερα 
στις 11 Σεπτεμβρίου: "Δεν πρόκειται να υπάρξουν νέοι φόροι. Το έχουμε πει και το 
επαναλαμβάνω. Η οικονομία ακολουθεί ανοδική πορεία και δεν υπάρχει πρόβλημα νέων 
μέτρων". 
 
Το ίδιο άλλωστε συνέβη και με τους αγρότες, οι οποίοι έχουν εμπαιχθεί συστηματικά 
τον τελευταίο καιρό. 
 
Κατάφερε ήδη η Κυβέρνηση μέσα σε λίγες εβδομάδες από την εκλογική της νίκη να 
προκαλέσει τις εντονότερες και μακροβιότερες μεταπολεμικά αντιδράσεις και δυναμικές 
κινητοποιήσεις όλων σχεδόν των κοινωνικών ομάδων, από εκείνες των αγροτών και των 
ναυτικών ως εκείνες των διπλωματών και των καθηγητών. Και τώρα εμφανίζεται 
αμετακίνητη επικαλούμενη την πρόσφατη λαϊκή εντολή παραβλέποντας, όμως, ηθελημένα 
το γεγονός ότι η λαϊκή εντολή δόθηκε για τελείως διαφορετική πολιτική από εκείνη 
που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μια πολιτική σκληρή, άδικη, 
αδιέξοδη, ανάλγητη, αντιαναπτυξιακή, μια αδιέξοδη πολιτική σκληρής λιτότητας. 
 
Ο κ. Παπαντωνίου είχε δηλώσει στο "ΕΘΝΟΣ" στις 25 Νοεμβρίου ότι κανείς νέος φόρος 
δεν επεβλήθηκε σε μη έχοντες και μη κατέχοντες στα ευρέα λαϊκά στρώματα. Θα ήμουν 
ευτυχής αν ο κύριος Υπουργός έστω στην Ολομέλεια -δεν το έκανε στην Επιτροπή- 
μπορούσε να μας αναφέρει έστω και μια κοινωνική ομάδα ή έστω και έναν 'Ελληνα 
πολίτη που να μη θίγεται από τα μέτρα της Κυβέρνησης. 
 
Φαίνεται, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι πολίτες που ψήφιζαν 
ευρίσκοντο υπό το κράτος μιας γενικής ευφορίας. Τώρα ζουν μέσα σ' ένα Κράτος της 
Εφορίας, που φορολογεί γενικώς τους πάντες! 
 



Το σύνολο των φόρων αυξάνεται κατά 15%. Ειδικότερα οι άμεσοι φόροι αυξάνονται κατά 
17% και οι έμμεσοι κατά 13,4%. Ο φόρος εισοδήματος αυξάνεται κατά 20,9% την ώρα που 
οι μισθοί και οι συντάξεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση. Οι φόροι της περιουσίας 
αυξάνονται κατά 45,7%. Αποβλέπετε να εισπράξετε πράγματι από τα φορολογικά έσοδα, 
τα πρόσθετα, 1 τρισεκατομμύριο δραχμές και από τα μη φορολογικά έσοδα 175 
δισεκατομμύρια δραχμές. 'Ετσι επιβαρύνεται κάθε 'Ελληνας πολίτης με πρόσθετο ποσό 
117.000 δραχμών ετησίως από τα πρόσθετα φορολογικά και μη φορολογικά σας μέτρα και 
κάθε τετραμελής οικογένεια με ποσό 450.000 δραχμών μέσα στο χρόνο που διανύουμε. 
 
Στη Χώρα μας τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονται 
σημαντικά από το 1993, από 34,4% στο 37,4% όταν άλλες χώρες μειώνουν σημαντικά τα 
έσοδα αυτά, παρόλο ότι επιδιώκουν και επιτυγχάνουν τους ίδιους στόχους, τους 
στόχους του Μάαστριχτ. Αναφέρομαι ενδεικτικά στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στην 
Ισπανία. Πάντως ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ομολόγησε ότι αυτός ο προϋπολογισμός 
θα είναι ο σκληρότερος της τελευταίας δεκαπενταετίας. 
Το νομοσχέδιό σας, κύριοι της Κυβέρνησης, και η πολιτική σας εντάσσεται στην 
πολιτική επιλογή σας για λιτότητα, χωρίς προοπτική ανάπτυξης. 'Αλλωστε, έχετε 
τεράστια προβλήματα, λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ πρόβλεψης και εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το 1996. 
 
Η υστέρηση των πραγματοποιήσεων του προϋπολογισμού είναι μεγάλη. Τα έσοδα του 
τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζουν υστέρηση κατά περίπου 250 δισεκατομμύρια 
δραχμές. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού υπερέβησαν τις προβλέψεις σας κατά 
180 δισεκατομμύρια δραχμές και έτσι η συνολική υπέρβαση του ελλείμματος ανέρχεται 
στα 430 δισεκατομμύρια δραχμές περίπου, που αποτελεί το 1,4% του ΑΕΠ και αυτό παρά 
το γεγονός ότι περικόπτετε ποσά από τις δημόσιες επενδύσεις, για να εμφανίσετε 
μικρότερο το έλλειμμα. Κι εδώ πράγματι εμπαίζετε τον Ελληνικό Λαό για μία ακόμα 
φορά. Προσπαθώντας να εμφανίσετε περιορισμένες τις αποκλίσεις από το Πρόγραμμα 
Σύγκλισης, προχωρείτε στην αύξηση των εσόδων και όχι στη μείωση των καταναλωτικών 
δαπανών του Κράτους. Και βέβαια αναφέρεσθε συνεχώς στο Μάαστριχτ και στους στόχους 
του, ενώ αποφεύγετε συστηματικά να πείτε την αλήθεια, ότι δηλαδή το πρόγραμμα 
σύγκλισης και τα συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του είναι 
αποκλειστικά δικής σας επιλογής. 
 
Με την υπερφορολόγηση οδηγείτε την οικονομία σε ύφεση. Περιορίζετε βέβαια τα 
δημόσια ελλείμματα, αλλά ταυτόχρονα μειώνετε την ιδιωτική αποταμίευση. 'Ετσι ο 
στόχος σας για αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,3% καθίσταται και εξ αυτού του λόγου για το 
1997 ανέφικτος. 
 
Η σύνδεση των μισθολογικών αυξήσεων και των αυξήσεων στις συντάξεις από τον 
προσδοκώμενο πληθωρισμό και οι αποκλίσεις από τις προβλέψεις σας για τον πληθωρισμό 
επηρεάζουν αρνητικά την αγοραστική δύναμη και το βιοτικό επίπεδο των μισθωτών και 
των συνταξιούχων του Δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 
 
Ειδικά για το δημόσιο χρέος, αυτό έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο για να κυμανθεί 
το 1997, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις προβλέψεις του Υπουργείου των 
Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος, γύρω στα 43,8 τρισεκατομμύρια δραχμές που 
αποτελεί το 134% του ΑΕΠ, ενώ ήταν 23,4 δισεκατομμύρια το 1993, τόσο το παραλάβατε. 
Αυτή η εξέλιξη σημαίνει μεγαλύτερη επιβάρυνση κάθε 'Ελληνα πολίτη που ήδη κατά μέσο 
όρο είναι χρεωμένος με ποσό 4.400.000 δραχμών, ενώ αντίστοιχα κάθε τετραμελής 
οικογένεια είναι χρεωμένη με το ποσό των 17,5 εκατ. δραχμών. 
 
Το νομοσχέδιό σας είναι ψευδεπίγραφο, γιατί ο τίτλος του αναφέρεται στην εύηχη 
πολιτική της κατάργησης των φοροαπαλλαγών -πράγματι- ενώ περιλαμβάνει και επιβάλλει 
μία σειρά από νέους φόρους και αυξάνει τους υπάρχοντες. Διατηρεί τα λεγόμενα 
αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης και δεν αναπροσαρμόζει για πέμπτη συνεχή χρονιά 
τη φορολογική κλίμακα. 
 
Το νομοσχέδιό σας διακατέχεται από εισπρακτική και ταμειακή λογική, γι' αυτό και 



αντιδρά στις περισσότερες από τις ρυθμίσεις σας η Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ομόφωνη η 
πρότασή της για την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Αλλά και για όσα συνεφώνησε, 
ζήτησε να αντικατασταθεί η κατάργηση των φοροαπαλλαγών από την αναπλήρωση του 
χαμένου εισοδήματος, που κάποτε δεν είχε δοθεί ακριβώς γιατί δόθηκαν οι 
φοροαπαλλαγές. 
 
Καταργείτε μία σειρά από απαλλαγές και εκπτώσεις στη φορολογία εισοδήματος, που 
θεσπίστηκαν με κοινωνικά, αναπτυξιακά, δημογραφικά και εθνικά κριτήρια. Ενεργείτε 
πραγματικά με τρόπο ισοπεδωτικό και άδικο. Θα μπορούσε να συμφωνήσει κανείς στην 
αρχή της κατάργησης των φοροαπαλλαγών, εάν υπήρχε η αντικατάσταση του χαμένου 
εισοδήματος, όπως σας είπα, και εάν η κατάργηση αυτών των φοροαπαλλαγών οδηγούσε σε 
εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος, καθώς και στην απλοποίησή του. Εδώ 
δυστυχώς δεν βλέπουμε μία τέτοια προοπτική. Θεωρείτε όλους εκείνους, που 
εδικαιούντο τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις ως προνομιούχους, υποβαθμίζοντας τη 
μεγάλη σημασία τους για ορισμένες από τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις λόγω του 
χαρακτήρα τους. 'Οταν σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις αυτά τα προνόμια δόθηκαν 
αντί αυξήσεως των αποδοχών, όπως σας είπα ή είναι σύμφοιτες με τις ανάγκες άσκησης 
του επαγγέλματος ή λειτουργήματός τους. Υπάρχουν περιπτώσεις, που οι ρυθμίσεις που 
ίσχυαν, οδηγούσαν σε πάταξη της φοροδιαφυγής, όπως η έκδοση των παραστατικών για 
νοσηλεία, για ιατρικές υπηρεσίες και για υπηρεσίες δικηγορικές. Τώρα ενδεχομένως να 
αποθαρρύνεται αυτή η προσπάθεια. 
 
Ιδιαιτέρως θέλω να τονίσω την αντίθεσή μας -και θα κάνουμε λόγο και στην κατ'άρθρο 
συζήτηση αναλυτικότερα- στην κατάργηση ορισμένων από τις φοροαπαλλαγές και θα σας 
τις περιγράψω τελείως ενδεικτικά: Η μεταφορά καθώς και η μείωση των εξόδων ιατρικής 
και νοσοκομειακής περίθαλψης. Η κατάργηση των ειδικών επιδομάτων επικίνδυνης 
εργασίας, το πτητικό, το καταδυτικό επίδομα κ.λπ., καθώς και το στεγαστικό επίδομα 
του στρατιωτικού προσωπικού, ειδικότερα τώρα που περνάμε μια κρίσιμη εθνικά 
περίοδο. 
 
Η κατάργηση του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή που αφορά δημοσίους υπαλλήλους 
και διπλωμάτες. Νομίζω πως θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η απαλλαγή για εθνικούς 
λόγους. 'Οπως επίσης η κατάργηση της απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για αγορά 
ακινήτου από τους ομογενείς για την εισαγωγή του αυτοκινήτου και της οικοσκευής για 
λόγους εθνικούς, αλλά και για λόγους προσέλκυσης και κινήτρων μετεγκατάστασης, 
επιστροφής στη χώρα των ομογενών, τους οποίους σε κάθε ευκαιρία τους επικαλούμαστε 
στα πλαίσια του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού ή όταν διατρέχουμε ένα σημαντικό 
κίνδυνο και ζητάμε τη συμπαράστασή τους. Αντίστοιχες απαλλαγές περικόπτονται και 
για τους 'Ελληνες ναυτικούς. 
 
Επίσης είμαστε αντίθετοι με τη φορολόγηση των δωρεών, ακριβώς γιατί δημιουργείται 
ένα αντικίνητρο. Η γραφειοκρατεία η οποία επιβάλλεται δημιουργεί αντικίνητρο για 
τις δωρεές και τους δωρητάς. 
 
Βελτιώθηκε βέβαια κάπως αυτή η ρύθμιση, αλλά πιστεύω ότι είναι παράλογο να 
επιβάλεται παρακράτηση του φόρου, ενώ θα μπορούσε να επιβληθεί είτε με το 
εκκαθαριστικό είτε να επιβληθεί ένα μικρότερο ποσοστό, ενδεχομένως στον δωροδόχο 
που θα είχε και τη δυνατότητα να καταβάλει αυτό το φόρο και για να περιστείλετε και 
την καταστρατήγηση της διάταξης. 
 
Είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση της έκπτωσης για τις ομαδικές ασφάλειες ζωής και 
ζητάμε να το ξανασκεφθείτε και να προσαρμόσετε το ποσοστό και το ποσό. Επίσης το 
ίδιο ισχύει και για την υπερβολική αύξηση των τεκμηρίων για τις δαπάνες διαβίωσης. 
 
Βεβαίως, περιορίζετε και τις απαλλαγές του ακαθαρίστου τεκμαρτού εισοδήματος από 
ιδιοκατοίκηση και φορολογείτε κατά τρόπο άδικο την υπεραξία από την πώληση των 
μετοχών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. 
 



Επίσης άδικος και αντιαναπτυξιακός είναι ο φόρος ακίνητης περιουσίας, γιατί είναι 
υψηλό το κόστος βεβαίωσης και είσπραξης, γιατί δεν απέδωσε στο παρελθόν, γιατί 
φορολογεί του πάντες, γιατί φορολογεί την απρόσοδη περιουσία ακόμη και τα κοινωφελή 
ιδρύματα. Αναπροσαρμόζετε μόνο το αφορολόγητο. Δεν καταργήσατε τη φορολογία της 
ακίνητης περιουσίας για τα ιδρύματα . 
 
Επίσης είναι απαράδεκτη η διάταξη που επιβάλλει τη φορολογία στο εισόδημα από 
ακίνητα, στις ιερές μονές, στις ιερές μητροπόλεις και σ'αυτά τα ιδρύματα, διότι δεν 
μπορούν σε καμιά περίπτωση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το μειώσατε στο 
10%. Θεωρώ ότι πρέπει να ξανασκεφθείτε αυτήν τη διάταξη και να το καταργήσετε 
τελείως, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Ούτε υποκρύπτεται καμιά καταστρατήγηση εδώ, νομίζω. 
Δεν έχετε τέτοιο λόγο. 
 
Σημασία έχει -αρνητική βέβαια- η διατήρηση της φορολογικής κλίμακας χωρίς 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή για πέμπτη συνεχή χρονιά. Αυξάνετε έτσι υπέρμετρα τη 
φορολογική επιβάρυνση κατα τον κρυφό αυτό τρόπο που πλήττει όλες ανεξαίρετα τις 
εισοδηματικές τάξεις του πληθυσμού. Σε μια περίοδο σκληρής λιτότητας και παρά τις 
κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις σας, όλων των στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
με πρώτες τις δεσμεύσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού, επιβάλλονται πραγματικά νέοι 
φόροι. 
 
Διερωτάται δε κανείς τι θα συνέβαινε εάν δεν είχαν προϋπάρξει αυτές οι 
κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις, ποια φορολογική λαίλαπα θα μας ανέμενε. Προφανώς, 
υπάρχει και χειρότερη. 
 
Διατηρείτε τα λεγόμενα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, που είναι πραγματικά 
ισοπεδωτικά. Είναι άδικα, είναι ανορθολογικά, είναι αντιοικονομικά, είναι 
αντιπαραγωγικά και αντισυνταγματικά και κρίθηκαν ήδη αντισυνταγματικά. Τα κριτήρια 
αυτά στραγγαλίζουν τα εισόδηματα των ελευθέρων επαγγελματιών και τα επεκτείνετε 
αδίκως και στους ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν τα προαιρετικά φορολογικά 
βιβλία Γ' κατηγορίας. Το μέτρο αυτό είναι σαφώς αντιφατικό. 
 
Γενικότερα προσπαθείτε αρχικά να ωραιοποιήσετε την κατάσταση με παραπλανητική 
απεικόνιση διαφόρων μεγεθών της οικονομίας και εν συνεχεία αναζητείτε πρόσθετα 
έσοδα, επιρρίπτοντας στις πλάτες όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων το βάρος από τα 
αποτελέσματα της αποτυχημένης οικονομικής σας πολιτικής. 
 
Αυξάνεται πραγματικά η φορολογική επιβάρυνση όλων εκείνων που έχουν επιβαρυνθεί 
υπέρμετρα και μάλιστα διαρκώς τα τελευταία χρόνια, εκείνων που υποβάλλονται σε 
θυσίες με την παγία πολιτική σας της λιτότητας, όπως έγινε πρόσφατα με το ν.2443 
και δε φαίνεται να υπάρχει κανένα θετικό αντίκρισμα από αυτήν τη θυσία. 
 
Αυτή η εισπρακτική σας τακτική εξουθενώνει τα μικρομεσαία εισοδήματα και αφαιρεία 
από την οικονομία πολύτιμους εισοδηματικούς πόρους για την αποταμίευση. Πόρους που 
θα διοχετεύονταν σε παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ τώρα διοχετεύονται σε μη 
παραγωγικές δραστηριότητες. 
 
'Ηδη μέσα στο 1996 έκλεισαν εβδομήντα πέντε χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές 
επιχειρήσεις, ενώ οι ακάλυπτες επιταγές και οι διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές, 
έχουν πολλαπλασιασθεί. Την ίδια στιγμή που επιβάλλετε τα μέτρα, προχωρείτε σε δύο 
αντιφατικές ενέργειες. Απο τη μία ανακοινώνετε πρόωρα για να αποκομίσετε πολιτικά 
οφέλη λίστα με πεντακόσιους φοροφυγάδες, μερικοί από τους οποίους είχαν ρυθμίσει 
έγκαιρα τις φορολογικές τους υποθέσεις και υπονομεύσατε με τον τρόπο αυτό την ίδια 
την προσπάθειά σας, την ίδια την προσπάθεια της Κυβέρνησης, αλλά και των δημοσίων 
υπηρεσιών, ώστε να διαπομπεύσετε, όπως θα έπρεπε να το κάνετε, τους πραγματικούς 
φοροφυγάδες. 
 
Ζητάτε από τους φορολογούμενους να είναι ειλικρινείς. Εσείς είσθε πρώτα ειλικρινείς 
άραγε; 'Η διακυβεύετε την όποια σοβαρότητα με το να αποκαθιστάτε εκ των υστέρων 



ορισμένους εκ των περιλαμβανομένων στη λίστα λόγω λαθών σας. 'Αραγε, λόγω 
προχειροτητος ή σκοπίμως; Ποιος θα πιστεύει, κύριοι συνάδελφοι, πλεον τις λίστες 
σας, ώστε να αποθαρρύνεται το εθνικό σπορ της φοροδιαφυγής; Την ίδια στιγμή που 
καταδιώκετε τους φοροφυγάδες, έρχεσθε και ρυθμίζετε ευνοϊκά εκκρεμείς φορολογικές 
υποθέσεις και χαρίζετε πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους, σε μια σειρά 
από υποχρέους. Και βέβαια ρυθμίζετε κατά τρόπο πρωτόγνωρο και θέματα κατακράτησης 
ΦΠΑ ουσιαστικά ενισχύοντας τους φοροκλέφτες. 'Ετσι αμβλύνετε τη φορολογική 
συνείδηση με την ανταμοιβή των ανειλικρινών και την τιμωρία των ειλικρινών 
φορολογουμένων, δίνοντας ουσιαστικά κίνητρο στους πολίτες να μην είναι ειλικρινείς 
με τη λογική που τους διδάσκετε "μη δηλώνετε, πάντα κάποιος Υπουργός θα βρεθεί να 
δώσει άφεση αμαρτιών και να επιβαρυνθείτε με πολύ λιγότερους φόρους". 
 
Αυτό συμβαίνει, κύριοι συνάδελφοι. Οι όποιες φορολογικές μεταρρυθμίσεις δε γίνονται 
από σωστή βάση, αλλά διατηρούν την ίδια φορολογική αδικία και πάντως τα φορολογικά 
έσοδα δε διατίθενται κατά τρόπο φορολογικά ορθολογικό, αλλά διατίθενται σε μη 
παραγωγικούς σκοπούς.'Αλλωστε το σκέλος των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν 
καταρτίζεται με ορθολογικό τρόπο, ίσως και από μηδενική βάση. Δεν αξιολογούνται 
δηλαδή σωστά οι δαπάνες με κριτήριο αν είναι πράγματι ανελαστικές ή όχι, αλλά 
βαπτίζονται όλες ανελαστικές και προβλέπονται στον προϋπολογισμό ώστε να καλύψουν 
τη σπάταλη διαχείρισή σας. 
 
Πολλές φορές οι σπατάλες είναι και σκανδαλώδεις και οι ρυθμίσεις είναι και 
αμαρτωλές, όπως οι σκανδαλώδεις ρυθμίσεις των χρεών ύψους 2,6 τρισ. δραχμών που 
έγιναν πρόσφατα και αποτέλεσαν μάλιστα το πρώτο ουσιαστικό κυβερνητικό σας μέτρο. 
Αναφέρομαι στα λαθραία σκάφη, αναφέρομαι στην Ολυμπιακή με τα 800 δισ., στην ΕΤΒΑ 
με τα 800 δισ. στην ΑΤΕ με τα 665 δισ. στην Κτηματική Τράπεζα 46 δισ. Ελληνικά 
Ναυπηγεία 136 δισ. και άλλα. Ανέχεσθε τη διεύρυνση της φοροδιαφυγής και έχετε 
ολιγωρήσει στη βελτίωση της λειτουργίας των φοροεισπρακτικών και φοροελεγκτικών 
μηχανισμών. Είναι γνωστή η καθυστέρηση, όπως έχει ομολογηθεί άλλωστε, της προόδου 
του συστήματος "ΤΑΧΙΣ" για τη μηχανογράφηση των ΔΟΥ. 
 
Η φορολόγηση των εντόκων γραμματίων και των ομολόγων του Δημοσίου, καθώς και η 
ταχεία πτώση των επιτοκίων των καταθέσεων, προκαλούν περαιτέρω δραστική μείωση της 
απόδοσης των αποταμιεύσεων που θα κυμαίνεται πλέον στο 10%,δηλαδή μόλις δύο με 
δυόμισι μονάδες πάνω απο τον πληθωρισμό. Η αποκλιση μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και 
δανεισμού, ξεπερνά τις δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες, όταν σε άλλες προηγμένες χώρες 
δεν ξεπερνά τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες. 
 
Λέγατε προεκλογικά ότι δε θα επιβάλετε νέους φόρους και έρχεσθε τώρα να επιβάλετε, 
αφενός αύξηση των υφιστάμενων και αφετέρου, νέες φορολογίες και δηλώνετε ότι θα 
επιβαρυνθούν μόνο οι έχοντες και οι κατέχοντες. Ποτέ όμως δεν προσδιορίσατε ποιοι 
είναι αυτοί οι έχοντες και οι κατέχοντες και μέχρι ποίου σημείου θα επεκτείνετε τη 
φορολογική σας λαίλαπα. Χρησιμοποιείτε μία γνωστή σας τακτική να κατονομάζετε 
αυθαίρετα με επικριτική μάλιστα διάθεση, θεωρώντας δηλαδή αμαρτία το να εχει 
κάποιος κάτι, κάποιους ως έχοντες και κατέχοντες και επικεντρώνετε σ' αυτούς δήθεν 
όλο το βάρος της φορομπηχτικής σας πολιτικής, ώστε να δημιουργήσετε την ψευδαίσθηση 
στους πολίτες ότι αυτοί πληρώνουν και όχι οι μη έχοντες και μη κατέχοντες. 
 
'Αλλωστε, παλαιότερα ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εφήρμοζε την ίδια 
τακτική με αντίστροφο τρόπο: Αναφερόταν στους μη προνομιούχους και χρησιμοποιούσε 
την ίδια ρίζα του ρήματος "έχω", για να πετύχει τον ίδιο στόχο με τον ίδιο σατανικό 
τρόπο. 
 
Με την πολιτική σας επιβάλλετε νέες φορολογίες όπως εκείνες -και δεν το 
αμφισβητείτε- για την ακίνητη περιουσία, παρά το ότι υπάρχουν είκοσι επτά άλλοι 
φόροι, την υπεραξία των μη εισαχθέντων στο Χρηματιστήριο μετοχών, τους τόκους των 
εντόκων γραμματίων με των ομολόγων του Δημοσίου, που όλα αυτά θα επιβαρύνουν 
υπέρμετρα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, λόγω μετακίνησής τους. Θύματα θα είναι 
οι μισθωτοί, οι ενοικιαστές, οι μικροί αποταμιευτές, οι μικροί επιχειρηματίες και 



όσοι αποκτούν κατοικία με δάνεια. Αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις θα έχουμε με τη 
ραγδαία αύξηση των τελών κυκλοφορίας, των αυτοκινήτων και των δικύκλων, το φόρο στα 
τσιγάρα και των τεκμηρίων διαβίωσης καθώς και των αντικειμενικών αξιών των 
ακινήτων. 
 
Τέλος, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην πολιτική σας για την κατάργηση 
ορισμένων κοινωνικών επιδομάτων -αυτό δυστυχώς εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής 
κοινωνικής αναλγησίας- και αναφέρομαι στην περικοπή του επιδόματος στις πολύτεκνες 
μητέρες, στις επιχορηγήσεις προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις δαπάνες 
λειτουργίες τους καθώς και στην περιστολή των επιχορηγήσεων προς το Ι.Κ.Α.. 
 
Η καταστροφική διάσταση της περικοπής του εισοδήματος της πολύτεκνης μητέρας 
συνδέεται με την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού μας, όταν στη 
γειτονική μας χώρα, που μας δημιουργεί άλλωστε και κίνδυνο, επιτυγχάνεται ραγδαίος 
ρυθμός αύξησης των γεννήσεων και όταν έχουν αποδείξει οι στατιστικές ότι τα μέτρα 
αυτά όταν ίσχυσαν, ευτυχώς ενεθάρρυναν την αύξηση των γεννήσεων ακόμη και των 
πολυτέκνων οικογενειών. 
 
Γι' αυτούς τους λόγους και για όσους θα εκθέσουμε στη δευτερολογία μας αλλά και 
στην κατ' άρθρο συζήτηση η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο 
και ζητά από την Κυβέρνηση όσο είναι ακόμα καιρός να τροποποιήσει έστω προς το 
ευνοϊκότερο ορισμένες από τις διατάξεις στις οποίες αναφέρθηκα. Ευχαριστώ. 
 
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

 


