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Σκληρήκριτική στη κυβέρνηση την οποία κατηγόρησε ότι εφαρμόζει πολιτική φορολογικής
λαίλαπας σε βάρος των κοινωνικά αδύναμων ομάδων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης, κατά τη
συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020.
"Αυτόπου παραδώσατε εσείς στη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άδεια ταμεία, μειωμένο κατά 25% το
εισόδημα των πολιτών, πάνω από ένα εκατομμύριο πολιτών να ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας και ανεργία να κυμαίνεται στο 28%, καμία σχέση δεν έχει με αυτό που εμείς σας
παραδώσαμε", τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Φλαμπουράρης και πρόσθεσε:
"Εμείς, με συνεχή δουλειά και μέσα σε δύσκολη περίοδο, καταφέραμε να στήσουμε τη χώρα στα
πόδια της και να μείνει όρθια". Και ο κ. Φλαμπουράρης συνέχισε:
"Είμαισίγουρος ότι οι Έλληνες πολίτες, που δίνουν μάχη για μια αξιοπρεπή ζωή, νιώθουν μέρα με
τη μέρα τις επιπτώσεις των ανάλγητων μέτρων σας και διαψεύδονται οι προσδοκίες τους. Η δική
μας κυβέρνηση οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίων, κατέκτησε την αξιοπιστία των διεθνών αγορών
και άφησε πίσω της πλεόνασμα. Αντίθετα, ο κ. Μητσοτάκης, αντί να συνεχίσει τη προσπάθεια
αυτή, μεταχρονολόγησε για μετά το 2021 τη μείωση του πλεονάσματος και δείχνοντας υπακοή και
ταύτιση με τις απόψεις του ΔΝΤ, άφησε να παραμείνει στο 3,5%. Η ΝΔ με τη πολιτική της επέλεξε
να εφαρμόσει δύο κακουργήματα. Παγίωση των μνημονίων με συνέχιση της λιτότητας και ολική
επαναφορά της κουλτούρας που οδήγησε στη χρεοκοπία την Ελλάδα".
Οκ. Φλαμπουράρης υποστήριξε ακόμα ότι, "η κυβέρνηση ψήφισε 3 μεροληπτικούς νόμους υπέρ
των λίγων ενώ δεν έχει στόχευση για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
με την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας".
"Ηοικονομική πολιτική σας απέχει πολύ από τους στόχους τους δικούς μας για βιώσιμη και δίκαιη
ανάπτυξη", είπε, ενώ έκανε λόγο για παντελή απουσία αναπτυξιακών μέτρων.
"Τοπρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που είναι εργαλείο προσέλκυσης επενδυτών, είναι
καθηλωμένο, ο ρυθμός ανάπτυξης στο 2,8% αμφισβητείτε διεθνώς, τα έσοδα θα μειωθούν κατά

600 εκατ. ευρώ, δεν προβλέπονται ουσιαστικά μέτρα τόσο για τα δάνεια των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων με κίνδυνο να κλείσουν χιλιάδες από αυτές, όσο και για την προστασία της πρώτης
κατοικίας με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες να κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Αυτή είναι
η σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική σας", τόνισε ο κ. Φλαμπουράρης.
Μίλησεεπίσης για "κραυγαλέα μέτρα υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων, την ίδια ώρα που καμία
στήριξη δεν δίνεται στο 90% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
"Παράτις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, πιστοί στη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία σας και στο ΔΝΤ,
διαμορφώνετε ένα εφιαλτικό περιβάλλον που οδηγεί στη συρρίκνωση των εισοδημάτων και των
κοινωνικών παροχών και εξαφανίζουν τις ελπίδες της συντριπτικής πλειοψηφία των πολιτών,
συνταξιούχων, εργαζομένων, αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων", υπογράμμισε ο κ.
Φλαμπουράρης και κατέληξε:
"Εμείςοι Αριστεροί, πασχίζουμε για την προστασία όλων αυτών των κοινωνικών ομάδων και
πρωτοστατούμε στο μέτωπο αντίστασης από τη λαίλαπα της αντιλαϊκής και καταστροφικής σας
πολιτικής".
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