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Νέο γύρο λεηλασίας σηματοδοτεί ο προϋπολογισμός του 2014 όσο και αν η 

κυβέρνηση ΝΔ/ΠΑΣΟΚ και ΕΕ/ΔΝΤ μέσω των παπαγάλων στα ΜΜΕ προσπαθούν να 

μας πείσουν για το αντίθετο. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού και η έκθεση για το 

Δημόσιο χρέος της σχετικής επιτροπής της Βουλής περιγράφουν με ανατριχιαστικές 

λεπτομέρειες το πώς θα συνεχιστεί το στύψιμο της εργαζόμενης πλειοψηφίας για της 

διατήρηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.  

 

Φόροι πάνω, κοινωνικό κράτος κάτω! 
Για άλλη μια χρονιά χωρίς ντροπή παραδέχονται πως θα μας φορολογήσουν 

περισσότερο (+2,5 δις άμεσοι φόροι!!). Εδώ έρχονται οι φοροεπιδρομές στα χωράφια των 

παππούδων μας σε καταράχια και φαράγγια, εδώ κολλάει η μονιμοποίηση του χαρατσιού 

μέσω ΔΕΗ με άλλο όνομα. Απειλούν κιόλας με κατασχέσεις των χωραφιών και σπιτιών όσων  

δε θα μπορούν να πληρώσουν τους φόρους! Είναι χαρακτηριστικό πως υπολογίζουν πλέον να 

μας τα πάρουν με άμεσο τρόπο και όχι μέσω ΦΠΑ ή άλλων ειδικών φόρων κατανάλωσης 

καθώς παραδέχονται πως η κάθε είδους κατανάλωση έχει πιάσει πάτο (-6,3% το 2013).   

Ταυτόχρονα συνεχίζεται το ξεθεμελίωμα του κοινωνικού κράτους: -2,5δις σε ασφάλιση 

και περίθαλψη, -0,5 δις σε λειτουργικές δαπάνες. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει λιγότερα 

νοσοκομεία, πιο κρύα σχολεία, οικονομικό αδιέξοδο για τα ταμεία στις φαρμακευτικές δαπάνες. 

Για αυτό από τώρα ετοιμάζουν νέο ασφαλιστικό, για αυτό βάζουν το εισιτήριο στα νοσοκομεία 

στα 25ευρώ και καθιερώνουν κόστος σε βάρος του ασφαλισμένου 1 ευρώ ανά συνταγή την 

ίδια στιγμή που μειώνουν τις εργοδοτικές εισφορές στα ταμεία.  Επιδιώκουν να μεταφέρουν 

σταδιακά όλο το κόστος περίθαλψης στις πλάτες του λαού για να διατηρηθεί η κερδοφορία των 

εργοδοτών.  

 

Μια κοινωνία ρημαγμένη….υποθηκευμένη μέχρι το 2057!!          

Όλα αυτά στη συνέχεια του «εθνικού στόχου να μειωθεί το δημόσιο χρέος και να  

επιτευχθεί σταθερό δημοσιονομικό πλεόνασμα». Έτσι διατείνονται Στουρνάρας και λοιποί τόσο 

στα τηλεπαράθυρα όσο και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Στο δρόμο αυτό 4 χρόνια 



τώρα η ανεργία έφτασε στο 27,9% (και 60% για τους νέους)! και το 34,1% του πληθυσμού ζει 

κάτω από το όριο φτώχειας (που υπολογίζεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 476ευρώ!! ανά 

νοικοκυριό). Δηλαδή το 1/3 της χώρας ζει με λιγότερα από τόσα! Χωρίς ντροπή θεωρούν τις 

οικογένειες με 600 ευρώ πχ το μήνα ως προνομοιούχες! Και  άντε  να κάνουμε υπομονή και θα 

δούμε φως στο τούνελ….Λίγο μακριά όμως….το 2057.  Όπως φαίνεται από το σχετικό πίνακα 

το σημερινό δημόσιο χρέος θα αποπληρώνεται μέχρι το 2057 με τα σημερινά δεδομένα. Στο 

μεταξύ όμως παρά  τη λεηλασία της κοινωνίας το χρέος αυξήθηκε: 301δις – 124% του ΑΕΠ το 

2009, 2013: χρέος 321δις – 175% του ΑΕΠ.  Ακόμα χειρότερα βρίσκεται πλέον υπό καθεστώς 

αγγλικού δίκαιου που ευνοεί το δανειστή.  

 

Κυβέρνηση, ΕΕ/ΔΝΤ ΜΜΕ λένε ξεδιάντροπα ψέματα:   
 Τα ψέματα αυτά αποκαλύπτονται από τα στοιχεία που μόνοι τους παραθέτουν 

στο προσχέδιο προϋπολογισμού και στη μελέτη της βουλής για το χρέος:  

Α) Υποτίθεται πως στύβουν τις ζωές μας για να ρίξουν το χρέος στο 120% του ΑΕΠ 

(εκεί που ήταν!!!) το 2022!. Αυτό είναι αισιόδοξο υποθετικό σενάριο. Όπως διαπιστώνει η 

επιτροπή προϋπολογισμού της βουλής για να γίνει αυτό χρειάζεται πρωτογενές πλεόνασμα 

5,9% κάθε χρόνο, καμιά άλλη μείωση του ΑΕΠ και καμιά άλλη αύξηση  του χρέους.  Αλλά 

παραδέχεται πως χρειάζεται νέος δανεισμός για να καλυφθεί η αποπληρωμή κεφαλαίων του 

χρέους (26,9 δις! μόνο το 2014 – δηλαδή νέο χρέος!!)  ενώ και τα έξοδα τόκων θα συνεχίσουν 

να αυξάνονται αποκλείοντας δημοσιονομικό πλεόνασμα!  Μετά την πρόσκαιρη μείωσή τους 

φέτος λόγω του κουρέματος του χρέους το 2011 (που κούρεψε τα αποθεματικά των ταμείων!) 

ξαναπαίρνουν την ανηφόρα. Χαρακτηριστικά ούτε εκτίμηση δεν κάνουν για το πόσοι θα ναι οι 

τόκοι το 2017 καθώς αγνοούν φυσικά τους όρους και τα επιτόκια του νέου μνημονίου και της 

δανειακής σύμβασης που έχουν στα σκαριά. Ο σχετικός πίνακας της επιτροπής 

προϋπολογισμού της βουλής που είναι αποκαλυπτικός:  

 

Β) Η ύπαρξη των ελλειμμάτων είναι πολιτική επιλογή του αστισμού. Στην 

πραγματικότητα έλλειμμα υπάρχει μόνο λόγω των τοκοχρεολυσίων. Δηλαδή τα δάνεια 

απλά πληρώνουν πολλαπλά φουσκωμένα και στο πολλαπλάσιο παλιά δάνεια. Ο 

ελληνικός λαός έχει πληρώσει τα 4 τελευταία  χρόνια 178δις ζεστό χρήμα στις τράπεζες, άνω 

των 150δις σε τοκοχρεολύσια δανείων, άνω των 5δις σε διάφορες επιχορηγήσεις άλλων 

εταιριών με αναπτυξιακούς νόμους.  Όλα αυτά με νέα δάνεια (αυτά των δανειακών συμβάσεων 

των μνημονίων) που οι τόκοι τους δημιουργούν έλλειμμα κάθε χρόνο και συνολικά αύξηση του 

χρέους:. Χαρακτηριστικά:  

 

 



(πίνακας κεφ2 σελ.21 προσχεδίου προϋπολογισμού) 

 

Όπως φαίνεται καθαρά από τον παραπάνω πίνακα οι πρωτογενείς δαπάνες 

(μισθοί, συντάξεις, περίθαλψη, λειτουργικά έξοδα) πάντα καλύπτονταν από τα καθαρά 

έσοδα.  Δηλαδή πλεόνασμα πάντα υπάρχει αλλά μετατρέπεται σε έλλειμμα λόγω της ύπαρξης 

τόκων, εξοπλιστικών προγραμμάτων και καταπτώσεων εγγυήσεων για χρέη ιδιωτών 

(χαρακτηριστική η περίπτωση της Proton Bank του μεγαλοαπατεώνα Λαυρεντιάδη όπου το 

δημόσιο κάλυψε τις καταθέσεις των πολιτών που «εξαφανίστηκαν».  Με δύο λόγια ο πλούτος 

που παράγουμε μας φτάνει για να ζούμε αλλά δανειζόμαστε για να πληρώνουμε και να 

χρηματοδοτούμε τους τοκογλύφους, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους εμπόρους 

όπλων. Να σημειωθεί στο μεταξύ πως τα έσοδα είναι τρομακτικά μειωμένα καθώς 

εφοπλιστικό, τραπεζικό και λοιπό κεφάλαιο απολαμβάνει τεράστιες φοροαπαλλαγές.  

Γ) Η τάχα σκληρή διαπραγμάτευση με την τρόικα: Το παραμύθι είναι πια γνωστό 

και έχει παιχτεί έως τώρα τρις: Διαπραγμάτευση σημαίνει υποταγή, νέο μνημόνιο, νέα 

δανειακή σύμβαση με αγγλικό δίκαιο, νέα υποθήκευση της ζωής μας και νέο αναπόφευκτο 

κύκλο μέτρων για να σωθεί δήθεν η χώρα. Κυβέρνηση και τρόικα συμφωνούν πως υπάρχει 

δημοσιονομικό κενό 10δις και νέα μέτρα χρειάζονται. Αν κάπου διαφωνούν αυτό είναι σε 

μικρολεπτομέρειες  Ακόμα και η ανάπτυξη που τάζουν (κάθε χρόνο για τον….μεθεπόμενο 

όπου ξαναβλέπουν «φως στο τούνελ αν ευνοήσει η διεθνής συγκυρία»!!!) έχει όνομα κατά τη 

διεθνή οικονομική ορολογία: no job recovery 

Δηλαδή ανάπτυξη χωρίς εργασία με την ανεργία και τη φτώχεια να αποκτούν 

μόνιμα χαρακτηριστικά ενώ την ίδια στιγμή θα διατηρούνται ή θα αυξάνονται τα 

επίπεδα κέρδους. Χαρακτηριστικά στη χώρα μας παρά την βίαιη φτωχοποίηση οι 500 

μεγαλύτερες εταιρίες σημείωσαν αύξηση των κερδών τους. Είναι μια ανάπτυξη για την 

κερδοφορία των λίγων που περιφρονεί τις λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα. Είναι μια ανάπτυξη 

όπου συμπιέζονται τα εργατικά δικαιώματα για να χρηματοδοτούνται τα επιχειρηματικά 

συμφέροντα με ζεστό χρήμα, με φοροαπαλλαγές, με νέες μείωσεις μισθών και 

ασφαλιστικών απολαβών.  Σε κάθε περίπτωση το λογαριασμό τον πληρώνει ο λαός.  



Ποιοι τη ζωή μας, ποιοι την κυνηγούν; 
 Κυβέρνηση ΝΔ/ΠΑΣΟΚ (και εκάστοτε συνοδοιπόροι), ΕΕ, ΔΝΤ, εργοδοσία, κεφάλαιο, 

ΜΜΕ επιδιώκουν με την πολιτική τους την επιβολή μιας νέας πραγματικότητας για το 

ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης:  

Επιδιώκουν ένα κράτος που τα κοινωνικά αγαθά (υγεία, παιδεία, ενέργεια, 

ασφάλιση) δεν είναι καν δεδομένα. Στην Ελλάδα των Ειδικών Οικονομικών ζωνών, της 

υπερεκμετάλλευσης, της ανεργίας και της παρατεταμένης ύφεσης, της καταστροφής της 

εργασίας, οι δημόσιες δομές και τα κοινωνικά αγαθά θα συρρικνώνονται, θα υποβαθμίζονται, 

θα καταστρέφονται και θα ιδιωτικοποιούνται. 

 Επιδιώκουν εργαζόμενους και εκπαιδευτικούς σε μόνιμο καθεστώς 

κινητικότητας, φοβισμένους και υποταγμένους,  άνεργους, φτηνά και ανασφάλιστα 

απασχολήσιμους..  Με δικαιώματα υπό αίρεση, σε μόνιμη μετακίνηση και εργασιακή 

περιπλάνηση, από μόνιμος σε μειωμένου ωραρίου, σε ωρομίσθιο, σε ανασφάλιστο 

«ωφελούμενο» των 425 ευρώ, σε διαθέσιμο και σε απολυμένο.  

Επιδιώκουν μια κοινωνία που θα έχει αποδεχτεί και συμβιβαστεί με τη φτώχεια 

την εποχή που πολλαπλασιάζεται ο παραγόμενος πλούτος και που οι εργαζόμενοι θα 

διαγκωνίζονται για το μεροκάματο με νόμους κοινωνικής ζούγκλας. 

Επιδιώκουν τη διατήρηση και νέα άνθιση της κερδοφορίας των τραπεζιτών, 

εφοπλιστών και λοιπών μεγαλοεργοδοτών.  

Επιδιώκουν να επιβάλλουν ως τη μόνη δυνατή αλήθεια αυτή της ΕΕ, των 

μνημονίων, της λιτότητας, των καπιταλιστικών μηχανισμών παραγωγής κέρδους και 

εκμετάλλευσης και κατηγορώντας ως εξτρεμισμό κάθε άλλη πρόταση οργάνωσης της 

κοινωνίας.  

 Επιδιώκουν ένα σχολείο της αγοράς που θα προετοιμάζει τους μαθητές να 

αποτελέσουν το νέο φτηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Ένα σχολείο που θα πληρώνουν οι 

γονείς, με αποσπασματικά αθροίσματα δεξιοτήτων αντί για πλήρη μόρφωση και θεώρηση του 

κόσμου.     

 

Τέρμα στη λεηλασία! 
Σε χειρότερες εποχές από τη δική μας, υπήρξαν μαχητικοί αγώνες που υποχρέωσαν τις 

εξουσίες να πάρουν πίσω μέτρα κι άλλοι που κατέχτησαν δικαιώματα. Δεν ήταν απλοί 

αγώνες. Είχαν θυσίες και κόπους, οργάνωση και σχέδιο, στόχο και αποφασιστικότητα, 

κινδύνους και ρίσκα από τους εργάτες. Όμως έτσι, κερδίζεται η ζωή! 

Σήμερα, πρέπει να απονομιμοποιήσουμε τα κυβερνητικά μέτρα στη συνείδηση του λαού, 

να δημιουργήσουμε συνθήκες κυβερνητικής αστάθειας, μαχητικό ρεύμα ικανό να υποχρεώσει 

την κυβέρνηση σε αναδίπλωση, ώστε να μην μπορεί να ασκεί απρόσκοπτα την πολιτική της 

και να παίρνει αντεργατικά μέτρα στην εκπαίδευση και την κοινωνία.   

Σήμερα με τους αγώνες μας ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου όπως αυτή εκφράζεται 

με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, το χρέος και την αποπληρωμή του, την ΕΕ και το 

ΔΝΤ, να επιδράσουμε καταλυτικά στις πολιτικές εξελίξεις. Να ανατρέψουμε κυβέρνηση-ΕΕ-

ΔΝΤ και κάθε επίδοξο διαχειριστή της ίδιας πολιτικής  

 

Τα στοιχεία και οι πίνακες αντλήθηκαν από:  
α) Προσχέδιο προϋπολογισμού : http://www.kerdos.gr/media/1130354/PROSXEDIO_2014.pdf  

β) Έκθεση της βουλής για το χρέος : http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=533935  

http://www.kerdos.gr/media/1130354/PROSXEDIO_2014.pdf
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=533935

