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Είναι απίστευτο πήγαν στον υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρα πρόταση
συνεργάτες του, να χτίσουν νέες φυλακές αποκλειστικά για όσους καταδικάζονται για
φορολογικές παραβάσεις.

Στο υπουργείο στο υπουργείο φαίνεται να προβλέπουν ότι θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλος
αριθμός από φορολογούμενους που δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους και
λόγω της στενότητας των χώρων στις υπάρχουσες φυλακές δεν θα μπορούν να στέλνουν
χιλιάδες στις φυλακές .Ποίοι είναι αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες που σκέφτηκαν την
πρόταση να κτιστούν νέες φορολογικές φυλακές για να τις γεμίσουν .Παρακαλούμε τον
υπουργό μαζί με τους φοροφυγάδες να δώσει και τα δικά τους ονόματα στην δημοσιότητα
για να τους επιβραβεύσουμε ανάλογα.

Όλοι αυτοί στα υπουργείο που ζουν στον δικό τους μικροσκόπιο και δεν έχουν αναλάβει
ποτέ την ευθύνη να βγάλουν από την αγορά έστω ένα ευρώ, ούτε ποτέ να έχουν την
υποχρέωση να πληρώσουν εργαζόμενους, εισφορές, ΦΠΑ και όλους τους άλλους φόρους,
και έρχονται να προτείνουν πρακτικές που γίνονταν στον μεσαίωνα ή με τα χαράτσια την
εποχή τους τουρκοκρατίας. Θα εισαγόμουν στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να
φτιάξει ειδικά τμήματα στις φυλακές για όσους κρατικούς λειτουργούς σκέφτονται και
εισηγούνται ανάλογες ανοησίες μήπως και καθαρίσει κάπως το μυαλό τους και καταλάβουν
για ποιους προτείνουν ειδικές φυλακές.

Κάθε μήνα θα πληρώνομε χαράτσια για το ίδιο ακίνητο για να πληρωθούν οι δόσεις του ΦΠΑ
του 2010-2011 και τον ΦΑΠ του 2012 και οι για χρόνια λοβιτούρες, ανοησίες , ανικανότητες
τέτοιων κρατικών λειτουργών

Όμως δεν είναι μόνο αυτές οι υποχρεώσεις των φόρων που έχουν πέσει στην πλάτη των
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Ελλήνων και έχουν αφαιμάξει εντελώς την αγορά. Είναι ακόμη πάρα πολλές και θα κάνουν
το 2013 να μείνει στην ιστορία ως χρονιά της μεγάλης φοροληστείας.

Το οικονομικό κλίμα έχει διαμορφωθεί σε μια νέα κατάσταση ομίχλης και βάλτου, χωρίς να
υπάρχει πουθενά σανίδα σωτηρίας.

Αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας δεν θα πάει για μεγάλο διάστημα. Τα
αυξημένα ποσοστά της Ν.Δ. δεν θα κρατήσουν για πολύ καθώς θα διαψεύδονται μία – μία οι
όποιες προσδοκίες για καλυτέρευσης της οικονομίας.

Ότι γίνεται μέχρι σήμερα οδηγεί σε συρρίκνωση στην οικονομία και σε τεράστια
προβλήματα που έχουν συνέπεια την αδυναμία να πληρωθούν φόροι και υποχρεώσεις.

Η ανοησία με το φόρο στο πετρέλαιο παρόλα όσα έχουν συμβεί στο περιβάλλον, στη
θέρμανση στα σπίτια, στην αύξηση της κατανάλωσης του ρεύματος, στην εξαγωγή ευρώ για
την αγορά air condition και άλλων συσκευών θέρμανσης, με τη μείωση των φόρων, με τις
απολύσεις λόγω αναδουλειάς στις εταιρίες που προμήθευαν πετρέλαιο. Μετά από τόσα και
τόσα, όχι μόνο δεν παίρνουν πίσω το φόρο αλλά προσπαθούν και να δικαιολογήσουν τα
αποτελέσματα.

Παρόλα αυτά σκέφτονται να φτιάξουν και ειδικές φυλακές για τους φοροφυγάδες. Μάλλον
πρέπει να φτιάξουν ειδικές μεγαλουπόλεις γιατί αυτοί που δεν θα μπορούν να πληρώσουν
θα είναι σχεδόν το σύνολο των πολιτών της χώρας.
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