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Δημόσια να γίνει η διαπραγμάτευση κυβέρνησης - τρόικας 
 
Παρά τη θριαμβολογία της κυβέρνησης για το πρωτογενές πλεόνασμα «ακορντεόν», 
οι δόσεις πάλι καθυστερούν. Ο καθένας ερμηνεύει όπως τον συμφέρει την 
καθυστέρηση. Οι φιλοκυβερνητικοί επιτίθενται στην τρόικα γιατί δεν αναγνωρίζει τα 
«μεγάλα επιτεύγματα». Αυτοί που ελπίζουν στον ξένο «από μηχανής θεό» βλέπουν 
την τρόικα να σκληραίνει επιτέλους τη στάση της, ζητώντας πλέον πραγματικές 
μεταρρυθμίσεις πριν εγκρίνει χρηματοδότηση, αντιλαμβανόμενη ότι το 
πολυδιαφημισμένο λογιστικό πλεόνασμα δεν είναι ούτε χρήσιμο, ούτε διατηρήσιμο, 
αν δεν συνυπάρχει με προϋποθέσεις παραγωγής και οικονομικής δραστηριότητας. 
 
Το κωμικοτραγικό είναι ότι στον δημόσιο λόγο τους, ντόπιοι και ξένοι, όλοι επί της 
αρχής συμφωνούν με τις μεταρρυθμίσεις. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. 
Μόλις η συζήτηση πάει στο πρακτέο, τραβούν χειρόφρενα. Έτσι τα Depon θα 
συνεχίζουν να πωλούνται μόνο από φαρμακεία, το φρέσκο παστεριωμένο γάλα θα 
συνεχίσει να διαρκεί μόνο 5 ημέρες ανεξαρτήτως μεθόδου παστερίωσης, η εφορία θα 
συνεχίσει να πνίγει κάθε οικονομική δραστηριότητα και η κυβέρνηση θα συνεχίσει να 
θυμίζει σε κάθε επίδοξο επενδυτή ότι η υπηρεσία μιας στάσης για την 
επιχειρηματικότητα συστεγάζεται με το Πρωθυπουργικό γραφείο στο Μαξίμου. 
 
Η «Δημιουργία, ξανά!» καλεί κυβέρνηση και τρόικα να ανοίξουν επιτέλους τα χαρτιά 
τους και να μιλήσουν πλέον δημόσια. Η επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης έχει προ 
πολλού εξαντλήσει την Ελληνική κοινωνία και οικονομία. Επί πολλά χρόνια υπό το 
πρόσχημα του αντίκτυπου στις αγορές ανεχθήκαμε τη διαπραγμάτευση πίσω από 
κλειστές πόρτες. «Καταναλώσαμε» αμέτρητα ψέματα ως προς το τι ζητάει η μια 
πλευρά και τι η άλλη. Οι αγορές έχουν παγιώσει την πεποίθησή τους περί 
αναξιοπιστίας της χώρας προ πολλού. Συζητήσεις για την οικονομία πίσω από 
κλειστές πόρτες δεν μπορούν να γίνονται πλέον ανεκτές, ούτε δευτερόλεπτο. Και οι 
δυο πλευρές καλούνται να δημοσιοποιήσουν το σχέδιό τους για τη χώρα. Τι ζητάει ο 
ένας και τι άλλος; Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές και με ποιο σκεπτικό; Πώς θα 
υπάρξει ξανά παραγωγή, πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, πώς θα 
χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις και πώς η Ελλάδα θα ξαναγίνει βιώσιμη; 
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Η «Δημιουργία, ξανά!» έχει καταθέσει ρεαλιστικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης: 
 
1. Σταθερή και χαμηλή φορολογία 15% (flat tax) για τουλάχιστον 10 χρόνια και μόνο 

σε εισοδήματα, όχι σε περιουσιακά στοιχεία. 
 
2. Απλή και σαφής νομοθεσία. 

 
3. Κατάργηση του Κώδικα Φορολογικών Απεικονίσεων (πρώην ΚΒΣ). 

 
4. Ίδρυση επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου. 

 
5. Αντικατάσταση των αδειοδοτήσεων με υπεύθυνη δήλωση του επαγγελματία σε 

συνδυασμό με δρακόντειες ποινές σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. 
 

6. Πληροφορική σε κάθε επαφή πολίτη και επιχειρήσεων με το κράτος. 
 

7. Όχι επιχορηγήσεις σε χρήμα σε επιχειρήσεις αλλά αναπτυξιακές φοροαπαλλαγές 
και παροχές σε είδος με αντικειμενικά κριτήρια και διαφάνεια. 

 
8. Άμεση πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση κρατικών επιχειρήσεων και περιουσιακών 

στοιχείων με αμιγώς αναπτυξιακά κριτήρια υπό διαφανείς και νόμιμες 
διαδικασίες. 

 
9. Άμεση κατάργηση κρατικών φορέων με μηδενικό ή δευτερεύουσας σημασίας 

αντικείμενο ή με επικάλυψη αρμοδιοτήτων 
 

10. Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων, ειδικών τελών και ειδικών φόρων. 
 

11. Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων 
 

12. Λογοδοσία – απόδοση λογαριασμού για κάθε ευρώ που εισπράττει και ξοδεύει το 
Δημόσιο 
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