
 
 
 

 Γ. Χατζηθεοδοσίου: Κανείς δεν ικανοποιήθηκε 

πραγματικά από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού 

 

 

Άρθρο του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά 

 

Την ελπίδα για λήψη κάποιων μέτρων ανακούφισης των πολιτών, ακολούθησε 

η απογοήτευση. Αυτό ήταν το πρώτο συναίσθημα, μετά τη λήξη της ομιλίας 

του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. 

 

 Δεν είναι υπερβολικό να αναφέρω ότι την ίδια απογοήτευση αισθάνθηκαν 

ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παραβρέθηκαν στον χώρο και 

άκουσαν τον κ. Σαμαρά.  

 

Είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι ο επιχειρηματικός και επιμελητηριακός 

κόσμος δεν ανέμενε χαριστικές πράξεις αλλά ένα πρακτικά εφαρμόσιμο 

πρόγραμμα ανάπτυξης της οικονομίας, με συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης 

για τους πολίτες που έχουν πληγεί βαρύτατα από την εφαρμογή της πιο 

σκληρής φορολογικής πολιτικής που έχει δει η χώρα στη νεότερη ιστορία της.  

 

 Η αβίαστη παρατήρηση και του πιο καλοπροαίρετου ακροατή της ομιλίας 

του Πρωθυπουργού, είναι ότι η επίλυση πολλών και σοβαρών προβλημάτων 

που ταλανίζουν την οικονομία, πλήττουν την επιχειρηματικότητα και 

επιδεινώνουν την κατάσταση, μετατέθηκε για το μέλλον.   

  

 

Με αγωνία περιμέναμε να ακούσουμε προτάσεις και λύσεις σε θέματα που 

“καίνε” και που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τα αγνοήσουμε. 

Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε.  

 

 Δε νομίζω ότι μπορεί κάποιος να είναι ικανοποιημένος από τη μείωση του 

ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μιλάμε 

ουσιαστικά για μείωση 10-12 λεπτών του ευρώ. Ούτε ανακουφίστηκε κανείς 

από τις υποσχέσεις που ακούστηκαν για ρυθμίσεις του εντελώς άδικου 

ΕΝΦΙΑ που επιβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σίγουρα είναι κάποια 

βήματα βελτίωσης αλλά δεν αρκούν αυτά. Προς τιμήν του ο κ. Σαμαράς 



παραδέχθηκε τα λάθη που έγιναν με τον υπολογισμού της φορολόγησης των 

ακινήτων, όμως απλώς υποσχέθηκε ελάφρυνση για τα ξενοίκιαστα μη 

ηλεκτροδοτούμενα. Επίσης δεν υπήρξε συγκεκριμένη αναφορά για αύξηση 

του αριθμού των δόσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, κάτι που περίμενε και περιμένει όλος ο 

επιχειρηματικός κόσμος της χώρας. Ο κ. Σαμαράς μίλησε  για μειώσεις των 

φόρων των υψηλών εισοδημάτων αλλά δεν μίλησε για τη στέρηση κάθε 

αφορολόγητου από τους μικρομεσαίους με ισχνά εισοδήματα. Μίλησε ακόμη 

για μείωση του φόρου επιχειρηματικών κερδών στο 15% από 26% αλλά είναι 

άγνωστο αν αυτό θα αφορά και τις εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους και 

ελεύθερους επαγγελματίες που φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με 26%. 

 

 Από τα θετικά των εξαγγελιών, κρατάμε τη διαβεβαίωση ότι «η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα καλύψει όλες τις ζημιές από το ρωσικό εμπάργκο στα αγροτικά μας 

προϊόντα», κάτι που σίγουρα θα ανακουφίσει σημαντικό αριθμό παραγωγών 

και εμπόρων. 

 

 Είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει καλά ότι οι εξαγγελίες του δεν 

μπορεί να άφησαν ικανοποιημένο το μεγαλύτερο και παραγωγικότερο 

κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει, πιθανώς γιατί δεν του το 

μεταφέρουν οι συνεργάτες του, είναι ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για 

περαιτέρω χάσιμο χρόνου. Η κοινωνία έχει φτάσει στα όρια των αντοχών της, 

ενώ οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες δίνουν καθημερινά αγώνα 

επιβίωσης.  

  

Η κυβερνητική θέση «κάνουμε μεταρρυθμίσεις, συλλέγουμε φόρους, 

περιορίζουμε τις δαπάνες και πάμε προς την ανάκαμψη», δεν αρκεί αν δεν 

συνοδεύεται με συντονισμένες δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, 

ελάφρυνσης από τη βαρύτατη φορολόγηση, ενίσχυσης της ρευστότητας, 

ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν και τη ραχοκοκκαλιά 

της ελληνικής οικονομίας.  

  

Και βέβαια δεν ωφελεί καθόλου αυτή η στείρα πολιτική αντιπαράθεση που 

βλέπουμε να διεξάγεται τα χρόνια της ύφεσης.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την εθνική προσπάθεια ανάκαμψης είναι η 

αλλαγή στάσης της κυβέρνησης, η οποία πρέπει πρώτα να διαβουλεύεται με 

την κοινωνία, τους φορείς της παραγωγής και της αγοράς και μετά με κάθε 

τρόικα και δανειστή. Δυστυχώς, όταν λείπει ο διάλογος, λείπει και η σωστή 

πολιτική.  Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και κυρίως πράξεις. 

 



Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτά που ζητάμε από τον κ. Πρωθυπουργό 

δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Τίποτα 

όμως δεν είναι εύκολο, αν δεν το παλέψεις, αν δεν το ξεκινήσεις. Γι αυτό, με 

την πρόταση διαλόγου για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επανεκκίνησης και 

ανάπτυξης, θέσαμε και τον εαυτό μας σε θέση ανάληψης ευθύνης.  

  

Έως τώρα ακούμε δυστυχώς πολιτικό λεξιλόγιο από το παρελθόν, με 

επιθέσεις κατά «συντεχνιών» σε όσους δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις της 

κυβέρνησης και της τρόικας, οι οποίες, αποδεδειγμένα πλέον, φέρουν άπειρα 

στίγματα λαθών, διεθνώς επιβεβαιωμένα. Έτσι όμως, όχι πρόγραμμα 

επανεκκίνηση και ανάπτυξης δεν κτίζεται αλλά διασπάται και η ελάχιστη 

αναγκαία  κοινωνική συνοχή.  

  

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, μέχρι η όποια κυβέρνηση κατανοήσει 

ότι η χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης που θα αξιοποιεί 

όλες τις υπαρκτές παραγωγικές δυνάμεις, μέσα στις οποίες αποφασιστικό 

ρόλο παίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

 

 


