
 
 

Φίλες και φίλοι,  
Είμαστε σήμερα εδώ, εργαζόμενοι, άνεργοι, επιστήμονες, πολύτεκνοι , 

συνταξιούχοι, μισθωτοί μικροεπαγγελματίες και όλοι μαζί ως καταναλωτές, για να 
πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στην συνεχιζόμενη και με κάθε μέσο αφαίμαξη και των 
τελευταίων  χρημάτων από τις τσέπες μας.  

Είμαστε εδώ,  ανοιχτά και χωρίς καμία διαστρεβλωτική ματιά να πούμε ανοιχτά, 
ότι δεν πάει άλλο.  

Η εφαρμογή του δόγματος του ΣΟΚ, που λέει ότι από τα αλλεπάλληλα 
αντιλαϊκά μέτρα ο λαός δεν μπορεί να αντιδράσει γιατί ζαλίζεται και δεν ξέρει που 
, και πως να αντισταθεί, μέχρι σήμερα, εν μέρει, έχει πετύχει.  

Πολλοί είναι αυτοί που λένε , ωραία ΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ και μετά θα πάμε σαν 
«πρόβατα επί σφαγή», στην Εφορία; 

Επίσης λένε γιατί στην  πλατεία; 
Φίλες και φίλοι,  
εδώ στην πλατεία, στην γειτονία, στο καφενείο, στην παρέα, στο χώρο δουλειάς 

και στο χώρο της ανεργίας, μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά και στα ίσια.  
Όχι αλλοιωμένα, όπως επιχειρείτε καθημερινά από τα υποταγμένα Μ.Μ.Ε. σε ότι 

γίνεται να το ωραιοποιούν  και να παρουσιάζουν καθημερινά το κρέας ψάρι, και 
ότι όλα γίνονται …δήθεν για το καλό μας.! 
Εδώ, μέσα από διάλογο, από θέσεις και αντιπαραθέσεις, θα πρέπει πραγματικά 

να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας , γιατί αυτό που συναποφασίσαμε όλοι οι 
φορείς που στηρίζουν αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας και θα αναλύσουμε, για 

να γίνει κατανοητό από  όλους, ότι δεν είναι ούτε πολυδαίδαλο, ούτε δυσνόητο, 
ούτε παράλογο και ανεδαφικό.  
Είναι η φωνή του συνταξιούχου, του εργάτη, του ανέργου του τρίτεκνου, του 

πολύτεκνου, του μισθωτού, του έντιμου επαγγελματία που υφίσταται σήμερα το 
φορολογικό τσουνάμι. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. Άνεργος έγγαμος με ένα παιδί χωρίς εισόδημα και με σπίτι 80τ.μ. και 

αυτοκίνητο 1400κιβ. Πληρώνει φόρο τεκμηρίων 1.209,01 ευρώ.! 
Με την πρότασή μας φόρος 0.! 

2. Συνταξιούχος με εισόδημα από συντάξεις 15.000 € και εισόδημα από 

ενοίκιο ενός αγρού ποσό 50 ευρώ, πληρώνει φόρο 2.088,03 €!! 
Με την πρότασή μας φόρος 1740.! 

     3. Μισθωτός έγγαμος με δύο παιδιά και εισόδημα ο σύζυγος 18.000€ και  
          η σύζυγος 15.000€ πληρώνουν φόρο 3.090,00 €! 

Με την πρότασή μας φόρος 1740.! 

Ο ίδιος μισθωτός αν έχει ο καθένας και από 150 € το χρόνο εισόδημα από 
ενοίκια τότε ο φόρος θα είναι 4.723,61 €!!  

Με την πρότασή μας φόρος 1799,85.! 
     4. Τρίτεκνος Υπάλληλος με εισόδημα από μισθό  21.000 € και εισόδημα  
          από ενοίκια 2.300 € το χρόνο, πληρώνει φόρο 4.458,00 €. 

     Με την πρότασή μας φόρος 0.! 
 

Τα φετινά εκκαθαριστικά της εφορίας δεν είναι από χαρτί, είναι από μολύβι, 
είναι βόλια κατά του λαού και όχι τόσο επιφανειακά αλλά με πολλές εμφανείς και 
αφανείς προεκτάσεις. 

Τα στοιχεία τους, που δημοσιεύονται, μας φωνάζουν δυνατά ότι η αδικία και η 
βάναυση επίθεση κατά των μικρών εισοδηματικά φορολογουμένων, είναι τέτοια, 

που δεν το βάζει ανθρώπινος νους.  
 
 

 
 

 



Έχουμε και λέμε : 
Το έτος,    Δηλώσεις,            φορ/τέο εισ.,    φόρος δηλ.  
2007        5.536.217              92,646  δις        2,520 δις 

2008        5.535.763              96,389              2,124   - 15,70% 
2009        5.572.354              98,411              1,827    -13,96% 

2010        5.448.693              99,812              1,124    -38,48%  
 
Έως τώρα, το 2011   1.937.343 δηλώσεις   33,268 φορ. εισόδημα    

και   1,422 φόρος     δηλαδή αύξηση   +  26% 
Πρόβλεψη  για όλο το χρόνο φόρος 5,5 δις  αύξηση φόρου + 386%!!! 

 
Για το  2009   
Στα Δηλωθέντα Εισοδήματα το 70,18%  

                           ήταν από μισθωτούς και  συνταξιούχους 
Και ο Φόρος ήταν  55,54%      -//-                     -//- 

  
Φορολογούμενοι με εισόδημα  μέχρι 22.000 ευρώ, είναι 1.685.885, μόνο με τα 
700 ευρώ της μείωσης του αφορολογήτου έχουν επιβάρυνση  μέχρι του ποσού 

του 1.180.119.500 € όσα πήραν από όλους πέρυσι..!!!! 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΡΕΛΟΙ.; 

Ποιοι λοιπόν πληρώνουν το μάρμαρο.; 
Οι εκατομμυριούχοι του μόχθου και του καθημερινού αγώνα.! 

Έτσι όπως πάνε, είναι σίγουρο ότι πολύ σύντομα η μεγάλη πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού θα κληθεί να υπερασπιστεί ότι της έχει απομείνει. 
Όχι μόνο τη δουλειά και το πενιχρό μεροκάματο με το οποίο παλεύει να 

επιβιώσει, αλλά και την ιδιοκτησία που έτυχε να διαθέτει.  
Εκτός από την απόλυση και την ανεργία, ήδη ο εφιάλτης της αναγκαστικής 

κατάσχεσης ακόμη και του πιο μικρότερου περιουσιακού στοιχείου έχει γίνει ο 
φόβος για  τη μέση ελληνική οικογένεια, αφού για χρέη άνω των τριών χιλιάδων 
ευρώ θα γίνεται κατάσχεση σε ότι βρουν.!  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (eurostat) σχεδόν το 70% των νοικοκυριών 
στην Ελλάδα έφτασε να δαπανά περί το 40% των μηνιαίων οικογενειακών του 

εξόδων σε τραπεζικές υποθήκες και δάνεια, ενώ ένα ακόμη 35% πηγαίνει στην 
εφορία.  
Μπορεί να τα βγάλει πέρα κανείς υπό αυτές τις συνθήκες; Όχι.  

Όμως αυτό δεν πειράζει, γιατί η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει μια νέα 
ευρύτερης κλίμακας φοροεπιδρομή με στόχο, όπως πάντα, την «πάταξη της 

φοροδιαφυγής».  
Ο λόγος είναι απλός.  
Θέλουν να βάλουν χέρι, στην μικρή και μεσαία ιδιωτική περιουσία. 

Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό;  
Θα φροντίσουν με την φορολογία και τις τράπεζες να ξεκληρίσουν την μικρή και 

μεσαία ιδιοκτησία στο όνομα της φοροδιαφυγής και της καταπολέμησης της 
αυθαιρεσίας.  
Η μικρή και μεσαία ιδιοκτησία ισοδυναμεί με «φιλετάκια» για αυτούς! 

Με την τρόικα να ζητά άμεσα την ανάκληση της αναστολής κατασχέσεων, η 
οποία λήγει στο τέλος του έτους.! ή έστω την μη περαιτέρω ανανέωσή της, αλλά 

και με τις τράπεζες να δηλώνουν έτοιμες να διαχειριστούν τις χιλιάδες 
κατασχέσεις ακινήτων ανά μήνα, τα πράγματα είναι πια ξεκάθαρα. 
Μπορεί, ο μέσος Έλληνας, να έχει αποδεχτεί ως αναπόφευκτη την ανεργία του 

ίδιου και των παιδιών του, να θεωρεί ότι μπορεί να ζήσει με τα μεροκάματα 
εξαθλίωσης για δουλειές χωρίς μέλλον, να μην τον νοιάζει και πολύ ο 

αναγκαστικός ξενιτεμός των παιδιών του στα σκλαβοπάζαρα του εξωτερικού, 
αλλά τώρα καλείται πια να υπερασπιστεί το ίδιο το σπίτι του, το χωράφι και το 
πατρικό του στο χωριό, τις ίδιες τις ρίζες του σ' αυτόν τον τόπο όπου κάθε 

προσφερόμενος κάμπος, οροπέδιο, βουνοκορφή και ακτογραμμή πρόκειται να 
παραδοθεί σε αετονύχηδες για εκμετάλλευση με πρόσχημα την «ανάπτυξη».  



Υπάρχει ζωή, αν τα χάσουμε όλα αυτά; 
«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στα τέλος θα δεις να σου απομένουν 
Μια ελιά, 

Ένα αμπέλι, 
Κι ένα καράβι. 

Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις».  
Λέει ο  Νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης.  
Αυτοί όμως, θέλουν να μην μπορούμε να την ξαναφτιάξουμε την χώρα μας, γιατί 

θέλουν να μας πάρουν και την ελιά, στο χωριό και το ίδιο το χωριό μας.!  
Περιμένουν πότε και το τελευταίο ευρώ των ελληνικών νοικοκυριών θα 

εξαντληθεί, πότε ο μέσος Έλληνας θα αναφωνήσει «τετέλεσται» σαν τον Χριστό 
πάνω στον σταυρό και τότε θα αρχίσει το μεγάλο πλιάτσικο.  
Μέχρι τότε ετοιμάζουν τον μηχανισμό, σφίγγουν τις βίδες της μέγγενης που 

ονομάζεται εφορία, λιτότητα, ανεργία οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες στην 
εξαθλίωση μήνα το μήνα, εθίζουν το θύμα τους στην μόνιμη παρουσία 

αποικιακών «συμβούλων» ώστε να συνηθίζει στην ιδέα ότι η χώρα είναι 
ευρωπαϊκό προτεκτοράτο και επομένως δεν μπορεί να γίνει τίποτε χωρίς να το 
θελήσουν οι επικυρίαρχοι «δανειστές» μας και παρατηρούν τις αντιδράσεις μας.!  

 
Ας το δούμε  πιο πρακτικά.!  

Πόσοι  έχουμε την δυνατότητα να πληρώσουν φέτος την εφορία;  
Με τα επίσημα στοιχεία πάνω από το 40% των φορολογουμένων δεν έχει την 

δυνατότητα να τακτοποιήσει τις οφειλές του στην εφορία.  
Η πραγματικότητα είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ ψηλότερο, γιατί με την 
ανεργία, τις τραγικές μειώσεις του εισοδήματος στην πλειοψηφία των 

νοικοκυριών και την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας έχει παρουσιαστεί κι 
ένα νέο είδος νεόπτωχου, αυτού που μπορεί να διαθέτει ακίνητη περιουσία, αλλά 

αδυνατεί να εξασφαλίσει την καθημερινή του επιβίωση.  
Δεν σας απασχόλησε ποτέ το ερώτημα γιατί συνεχίζουν να επιβάλλουν 
φορολογικά μέτρα, όταν ξέρουν ότι ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό αδυνατεί να 

ανταποκριθεί;  
Θα μου πείτε ότι υπάρχει και η… διευκόλυνση.  

Τι να την κάνουμε αυτή.  
Μπαίνει το ερώτημα το «εγκεφαλικό» το θέλετε μετρητής ή με δόσεις, όπως 
έλεγε πρόσφατα μια γελοιογραφία.!  

Λύνει το πρόβλημα η «εξυπηρέτηση» …με δόσεις;  
μήπως τότε θα βρεθούν από το άνεργο τα χρήματα;  

ή από τον συνταξιούχο που δεν περνάει με αυτά που παίρνει το ένα 15ενθήμερο; 
'Έως πότε;  
Τι θα γίνει όταν τον επόμενο χρόνο πολλαπλασιαστή η οφειλή χάρις στις νέες 

φορολογικές απαιτήσεις;  
Και όποιος νομίζει ότι θα γλυτώσει, ή ότι κάπου εδώ θα σταματήσει αυτό το βιολί, 

είναι γιατί δεν έχει αντιληφθεί τι σημαίνει «πρωτογενές πλεόνασμα» στον κρατικό 
προϋπολογισμό σε συνθήκες τέτοιας ύφεσης και τέτοιας δημόσιας υπερχρέωσης. 
Όσο κυνηγάνε οι κυβερνώντες το «πρωτογενές πλεόνασμα» σ' αυτές τις 

συνθήκες, τόσο μεγαλύτερους φόρους και εκποιήσεις θα ζητάνε και δεν θα είναι 
αρκετοί ποτέ.! 

 
Μέχρι στιγμής η χώρα έχει υποστεί αθροιστική μείωση του ΑΕΠ της κατά 20%. 
Μόνο από τη μείωση αυτή του ΑΕΠ τη μείωση της τιμής βασικών περιουσιακών 

στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, μετοχές) το κόστος ξεπερνά κατά πολύ το μισό 
τρίς ευρώ.  

Αυτό είναι μεγαλύτερο από το 200% του Ελληνικού ΑΕΠ.  
Το οικονομικό κόστος του σεισμού και του τσουνάμι στην Ιαπωνία το 2011 
ήταν της τάξης του 4% του ΑΕΠ της χώρα αυτής.!  

Καταλαβαίνεται τι οικονομικό και φορολογικό τσουνάμι έχουμε υποστεί και 
περιμένουμε ακόμη.!  



Η Ελλάδα σήμερα λόγω των μνημονίων και της ύφεσης: 
 Βρίσκεται στην 4η θέση στον κόσμο στην ανεργία. 
 Χάνει θέσεις εργασίας με το μεγαλύτερο ρυθμό διεθνώς. 

 Σημειώνει τη 2η μεγαλύτερη πτώση στην αγορά κατοικίας. 
 Έχει υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση μισθών και συντάξεων διεθνώς. 

 Παρουσιάζει το μεγαλύτερο ρυθμό στο κλείσιμο επιχειρήσεων 
 Καταλαμβάνει την 1η θέση στο ρυθμό αύξησης των δεικτών κοινωνικού κι 

οικονομικού πόνου. 

 Σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση στο δείκτη απαισιοδοξίας. 
 Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αθροιστική πτώση στις τιμές των περιουσιακών 

στοιχείων ως ποσοστό στο ΑΕΠ. 
 Έχει υποστεί τη μεγαλύτερη αύξηση σε έμμεσους φόρους. 

Η αγοραστική δύναμη των πολιτών-καταναλωτών έχει μειωθεί τουλάχιστον 

κατά 50%. 
Ένας μισθωτός των 1.000 ευρώ το μήνα χρειαζόταν περίπου το 30% του μισθού 

του για να αγοράσει 1.000 λίτρα πετρέλαιο το 2000.  
Το 2011 χρειαζόταν το 100% του μισθού του για να αγοράσει πάλι 1.000 λίτρα 
πετρέλαιο.  

Ενώ φέτος με την εξίσωση με το πετρέλαιο κίνησης θα θέλει το 140% του μισθού 
του…!!! 

Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. 
Η ανεργία πάει προς το 25% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτους αριθμούς 

στο 1.500.000 άτομα.!  
Οι οικονομικές συνέπιες μιας τέτοιας εξέλιξης είναι τεράστιες.  
Η ανάγκη καταβολής επιδομάτων ανεργίας, η μείωση της αγοραστικής δύναμης , 

η μείωση στα έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές, η απογείωση των 
ιδιωτικών πτωχεύσεων, η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων , η αδυναμία 

κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών, πληρωμής φόρων και τελών είναι μερικές από 
αυτές.  
Αν τα δύο πρώτα χρόνια του δεύτερου μνημονίου προκαλέσουν αντίστοιχη 

βλάβη με αυτήν των δύο πρώτων ετών του πρώτου μνημονίου , τότε το 
καλοκαίρι του 2014 η χώρα μας θα μετρά 2,4 εκατομμύρια ανέργους και το 

κόστος από την μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων θα έχει ξεπεράσει 
το 1 τρις ευρώ.  
Σε αυτή την περίπτωση θα μιλάμε για οικονομική γενοκτονία των Ελλήνων. 

Είναι τυχαίο ότι στις πρώτες 10 χώρες με την μεγαλύτερη αισιοδοξία για το 
μέλλον είναι από την Ασία και την Αφρική ενώ στις χώρες με την μεγαλύτερη 

απαισιοδοξία  για το μέλλον, 8 στις 10 είναι Ευρωπαϊκές.! 
Σήμερα χρειάζεται ένας Σόλωνας όπως το 592 π.χ. να επιβάλλει θεσμικούς, 
δίκαιους και φιλολαϊκούς νόμους να επιβάλλει την ισότητα οικονομική και 

πολιτική.  
Σήμερα όσο ποτέ χρειάζεται σεισάχθεια δηλαδή παραγραφή των χρεών προς τις 

τράπεζες και προς το δημόσιο αυτών που πραγματικά δεν μπορούν λόγω των 
συνθηκών να ανταπεξέλθουν.  
Απαγόρευσε, τότε, το δανεισμό με υποθήκευση του σώματος του χρεώστη και 

απελευθέρωσε αυτούς που είχαν γίνει δούλοι από τα χρέη.!  
Μα αυτό δεν πάνε να κάνουν και τώρα.; Να υποθηκεύσουν το μέλλον των 

παιδιών μας και των ιδίων.;  
Σε όλα αυτά τι μπορεί να κάνει ο μέσος Έλληνας,  
εμείς εδώ και οι άλλοι που κάθονται ακόμα στο καναπέ, αλλά δεν ξέρουν ότι και 

αυτός δεν είναι δικός τους, μπροστά στο άμεσο ενδεχόμενο να τα χάσει όλα;  
Μπορεί, μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό, σαν αναπόφευκτο ; 

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη λύση:  
Να ασκήσει ο κάθε πολίτης το δικαίωμά του στην αντίσταση, που αποτελεί μια 
από τις πιο θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας στην πράξη. 

Από πού ξεκινά και που τελειώνει το δικαίωμα στην αντίσταση ενός πολίτη, ιδίως 
όταν απειλείται η ίδια η ζωή του από την αυθαιρεσία του κράτους; 



Όταν αυτοκτονεί από απελπισία, από την εφαρμοζόμενη πάνω του ανάλγητης 
πολιτικής; 
Με άλλα λόγια, το δικαίωμα της αντίστασης, ή αλλιώς - όπως το αναφέρει ο 

Θεόδωρος  Φλογαίτης , ένας από τους επιφανέστερους συνταγματολόγους της 
Ελλάδας,:- η «ελευθερία της αντιστάσεως», είναι αναφαίρετο από κάθε 

μεμονωμένο πολίτη, ή ομάδα πολιτών.  
Πότε ασκείται;  
Όταν ο πολίτης νιώθει απειλή για την ζωή του από μια κυβέρνηση που αυθαίρετα 

νομοθετεί και εισπράττει φόρους, ασκεί καταστολή και ποινικοποιεί την 
διαμαρτυρία, ή την αδυναμία συμμόρφωσης με την αυθαιρεσία των 

κυβερνώντων. 
 Όποιος απαρνηθεί το δικαίωμα αυτό, χάνει την ιδιότητα του πολίτη και 
μετατρέπεται, σε δούλο. 

Δεν είναι μακριά  η ώρα που ο καθένας από εμάς, ο κάθε νοικοκύρης αυτού του 
τόπου θα κληθεί να απαντήσει.  

Θα επιτρέψει στον φοροεισπράκτορα (και δεν εννοούμε τον υπάλληλο) και στο 
τραπεζίτη να του στερήσουν τα λιγοστά του υπάρχοντα και έτσι να του 
στερήσουν το δικαίωμα στη ζωή, ή όχι;  

Οι ίδιες οι συνθήκες επιβάλουν να πούμε ένα μεγάλο όχι.!!!  
Είναι θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας, είναι το τελευταίο καταφύγιο της 

δημοκρατίας:  
η άσκηση του δικαιώματος της αντίστασης.  

Ένα δικαίωμα που ασκείται πιο αποτελεσματικά όταν ασκείται συλλογικά. 
Μόνο το λαό μπορεί να φοβηθούν.  
Έχουμε την δύναμη και την θέληση μέσα από τους κοινωνικούς φορείς, την 

ΕΠΚΑ-ΣΤΕ, το Εργατικό Κέντρο, τους επιστημονικούς φορείς, τις συλλογικότητες 
του Νομού, να δημιουργήσουμε δίκτυα υποστήριξης και αλληλεγγύης σε 

κάθε γειτονιά,  
είναι η πρόταση  του κινήματος αντίστασης. 
Θα πρέπει να γίνει η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων δράσης ανά γειτονιά 

ενάντια στις εφορίες και τις τράπεζες.  
Κανένας δεν πρέπει να χάσει το σπίτι του, ή να οδηγηθεί στην απόγνωση και την 

απελπισία, επειδή χρωστάει.  
Δεν αυτοκτονούμε, δεν τους κάνουμε την χάρη, αλλά παλεύουμε όλοι μαζί και 
διεκδικούμε.! 

Το χρέος πρέπει να μεταφερθεί στην κυβέρνηση και στους τραπεζίτες με κάθε 
πρόσφορο μέσο και τρόπο. 

Εδώ και τώρα απαλλαγή από τον βρόχο της φορολογικής άδικης επιδρομής.  
Δεν αντέχει ο λαός. 
Γι΄αυτό Προτείνουμε: 

 
Μετά από τα αλλεπάλληλα φορολογικά  «χτυπήματα»  

Μετά από την αποστολή επιπλέον, μιας σειράς εκκαθαριστικών για το ΕΤΑΚ του 
2009 το ΦΑΠ 2010,2011& … έρχεται και του 2012, 
Μετά από το «χαράτσι» της ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ) που δεν πληρώθηκε και θα βεβαιωθεί 

στις εφορίες αλλά και για το 2012 το οποίο … αναμένεται, 
Μετά την  συνεχιζόμενη ασφυκτική πίεση των τραπεζών και των εισπρακτικών 

εταιρειών στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, 
Μετά από όλα αυτά ,  
εμείς οι Συλλογικοί φορείς των καταναλωτικών, των εργαζομένων των 

επιστημόνων και των κοινωνικών κινημάτων, που γνωρίζουμε πως 
εξανεμίζεται το εισόδημά μας, με τις συνεχείς ανατιμήσεις των ειδών στα Σούπερ 

Μάρκετ, τις αλόγιστες υπερχρεώσεις σε κάθε είδους λογαριασμό (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ασφάλειες, κινητή τηλεφωνία, πιστωτικές κάρτες), εμείς που ζούμε καθημερινά 
το δράμα των υπερχρεωμένων δανειοληπτών, των  συνταξιούχων που δεν τους  

φτάνει η πενιχρή τους σύνταξη ούτε για το μισό μήνα, των πολυτέκνων και των 



ανθρώπων που κυριολεκτικά βρίσκονται σε απόγνωση, και των νέων που ζουν 
την αγωνία  της ανεργίας.  
Εμείς όλοι, μετά από ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων και σε βάθος 

κατανόηση των αδιεξόδων που βρίσκονται πολλά νοικοκυριά, καταθέτουμε 
σήμερα ανοιχτά, τις ρεαλιστικές προτάσεις μας, οι οποίες είναι αυτονόητο, πως 

επιδέχονται επιπλέον συμπλήρωση ή διόρθωση, από πολίτες και φορείς στους 
οποίους απευθύνεται, ώστε όλοι μαζί, οργανωμένα και αγωνιστικά να δώσουμε να 
καταλάβουν οι κυβερνόντες, εντός και εκτός Ελλάδας, ότι είμαστε αποφασισμένοι 

να υπερασπιστούμε και να απαιτήσουμε την εφαρμογή τους, ως μια δίκαιη λύση, 
που στόχο έχει πλέον, την επιβίωση των πολιτών και την ανοικοδόμηση της 

κοινωνικής συνοχής, η οποία έχει πλέον διαρραγεί. 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Προτείνουμε την επαναφορά δύο φορολογικών κλιμάκων.  
Μία των μισθωτών και συνταξιούχων και μία όλων των άλλων 
φορολογουμένων. 

Μέχρι να γίνει αυτό ζητάμε την:  
ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  της φορολογικής κλίμακας του Οικ.έτους 

2011(χρήσης 2010) και για τα εισοδήματα του Οικ. Έτους 2012 (χρήσης 
2011) με έκδοση Νέου εκκαθαριστικού.!  

           
Επίσης, το αφορολόγητο γι΄ατόν που έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν, να 
ξαναπάει όπως ήταν στα 23.500 € από το σημερινό των 12.000 ευρώ!!! Αυτό που 

ονομάσθηκε, ως το  αφορολόγητο της σφαγής των πολυτέκνων, μιας και η 
επιπλέον φορολογική επιβάρυνσή τους είναι μέχρι 3295 €.! 

 
Άμεση κατάργηση της προκαταβολής του 55% για τα επόμενα έτη, στους 
μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν και εισοδήματα από άλλη πηγή, όταν 

αυτά, τα εισοδήματα, δεν υπερβαίνουν το ποσό από μισθωτές υπηρεσίες. 
  

Δεν νοείται ο σημερινός άνεργος να πληρώσει φόρους τεκμηρίων για τον 
προηγούμενο χρόνο,  όταν ο ίδιος σήμερα έχει έντονο βιοποριστικό πρόβλημα.! 
Ζητάμε άμεσα την απαλλαγή από τα τεκμήρια, της πρώτης κατοικίας έως 120 

τ.μ. καθώς και του ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου της οικογένειας έως 1600 κιβ. 
Ζητάμε να προστατευθεί από ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο (εκτός του 

ΦΠΑ και Φ.Μ.Υ ) τουλάχιστον, η πρώτη κατοικία, όπως νομοθετικά 
προστατεύεται και με το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά!  
Δεν θα πρέπει να θιγεί από το ίδιο το Δημόσιο, ο πυρήνας των δικαιωμάτων του 

πολίτη Συνταγματικά κατοχυρωμένος, που είναι η ιδιοκτησία.  
Δεν ζητάμε  ΡΥΘΜΙΣΗ των υπέρογκων φόρων σε περισσότερες δόσεις, αλλά 

την  ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ με δικαιοσύνη και στο πλαίσιο της 
Συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας.  
 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ  ΦΠΑ  

Ο Φ.Π.Α. είναι ο έμμεσος φόρος των καταναλωτών, οι καταναλωτές τον  
πληρώνουν και το κράτος δεν τον εισπράττει πάντα. 
Άμεσα κίνητρα για συλλογή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους 

πολίτες- καταναλωτές, για υπηρεσίες που παρέχονται από  ελευθέρους  
επαγγελματίες και επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών. 

Άμεση εφαρμογή των αυστηρών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 
76 του Ν. 3842/2010, οι οποίες έχουν ατονήσει ή μάλλον έχουν 
ξεχαστεί, για αυτούς που κλέβουν το Φ.Π.Α. μη εκδίδοντας κατά την 

πώληση το νόμιμο παραστατικό.!                               



«προβλέπει, για διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα, την αναστολή λειτουργίας 
του καταστήματος…και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του 
επιτηδευματία» 

     Μείωση του ΦΠΑ στα ντόπια  αγροτικά προϊόντα και   καταναλωτικά 
αγαθά, ώστε να είναι ανταγωνιστικά και να  βοηθηθεί  έτσι η εγχώρια 

παραγωγή! 
Δεν τελειώνουμε εδώ την διαμαρτυρία μας  
Συνεχίζουμε με κάθε τρόπο.!  

Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και έτοιμοι… 
Έρχονται μπόρες και πρέπει να΄μαστε όλοι μαζί.!!  

 
Ευχαριστώ 
  


