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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Ντ. Μπακογιάννη στο Επιμελητήριο, παρουσία του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. Κ. Μίχαλου 

Η Πιερία ευχαρίστησε την Ντόρα 

Προσφυγικό: Οι στενόμυαλες εθνικές ατζέντες πρέπει να μείνουν στο περιθώριο. 

 
Στο κατάμεστο Επιμελητήριο Πιερίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, εκδήλωση με θέμα την προσφυγική κρίση στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη, με ομιλήτρια τη συντονίστρια του τομέα Εξωτερικών 
και Άμυνας και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ντόρα 
Μπακογιάννη.  
 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών βραβεύτηκε από τον 
Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου, για την 
απαλλαγή του καθεστώτος βίζας για τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, με την 
οποία απόφασή της σήμερα, χιλιάδες επισκέπτες από τη Σερβία και τα Σκόπια 
κατακλύζουν την Πιερία, την Κεντρική Μακεδονία αλλά και ολόκληρη τη χώρα, 
τονώνοντας σημαντικά την τουριστική αγορά.  
 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και 
πρώην Υπουργός κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο Βουλευτής Πιερίας, κ. Κώστας 
Κουκοδήμος, η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου, ο Δήμαρχος 
Κατερίνης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Σάββας Χιονίδης, ο 
Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού κ. Βαγγέλης Λαγδάρης, οι πρόεδροι των 
Επιμελητηρίων Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς, οι πρώην βουλευτές κ. Γιώργος 
Κωνσταντόπουλος, κ. Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, κ. Αντώνης Καρπούζας, κ. 
Νίκος Κάκκαλος και κ. Θεόδωρος Μήτρας, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του 
Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου, κ. Γεωργάκος και κ. Γεωργιάδης, ο Β’ 
Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Θεοτόκης, 
εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών σωματείων, παραγωγικών 



φορέων, περιφερειακοί, δημοτικοί σύμβουλοι, επιμελητηριακοί σύμβουλοι και 
πολιτευτές.  
 
 
Εισαγωγικά, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, 
είπε:  
 
Όλοι εμείς εδώ σ’ αυτήν την αίθουσα έχουμε έναν κοινό παρονομαστή που λέγεται 
“Πιερία”. Όλοι μοχθούμε για τον τόπο μας. Ο κάθε ένας από το μετερίζι του. Ο κάθε 
ένας από το σπίτι του. Από τη δουλειά του. Από την επιχείρησή του. Από το χωράφι 
του. Μπροστά στα μεγάλα που μας ενώνουν, δεν κοιτάξαμε ποτέ τα μικρά που μας 
χωρίζουν. 
 
Εποχές χωρίς προβλήματα δεν υπήρξαν ποτέ στην πραγματικότητα. Εποχές χωρίς 
λύσεις δυστυχώς πολλές. Εποχές όμως με λιμνάζοντα θέματα, αντιξοότητες, 
δυσκολίες, γραφειοκρατία και παλαιολιθικές αντιλήψεις που μόνο πίσω μας 
κρατούσαν, υπήρχαν διαχρονικά. 
 
Εποχές που η Πιερία βοηθήθηκε ελάχιστες. Μεμονωμένες. Ότι κέρδισε η Πιερία, το 
κέρδισε με το σπαθί της. Με πολύ κόπο. Με μεγάλους τοίχους μπροστά της.  
 
Συμμάχους η Πιερία στη σύγχρονη ιστορία της δεν είχε πολλούς. Και για αυτό 
είμαστε σήμερα εδώ. Για να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπό σας την καθοριστική 
βοήθεια και την ύψιστης σημασίας για την οικονομία του νομού μας 
αποφασιστικότητά σας, για την οποία θα μιλήσουμε στο τέλος. 
 
Κυρία Μπακογιάννη χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και 
σήμερα βρίσκεστε στο νομό μας και στο Επιμελητήριο Πιερίας, τον πυρήνα της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή μας.  
 
Δράττομαι της ευκαιρίας της σημερινής παρουσίας σας, προκειμένου να σας δώσω 
ορισμένα στοιχεία για την Πιερική οικονομία και τις προοπτικές της, ώστε να 
συνθέσετε μια πληρέστερη εικόνα για την επιχειρηματικότητα στο Ελληνικό και 
διεθνές περιβάλλον, για την οποία θα μας μιλήσετε έτσι κι αλλιώς στην πορεία. 
 
Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στο οικονομικό 
προφίλ του νομού Πιερίας, στις επιβεβλημένες αλλαγές στα δομικά 
χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, όπως και στο ρόλο της Πιερίας και της 
Μακεδονίας την επόμενη μέρα.  
 
Χαρακτηριστικά είπε:  

 
Η Πιερία αναπτύχθηκε ραγδαία τουριστικά τη δεκαετία του 80 από τους επισκέπτες 
που έφταναν εδώ μέσω του οδικού άξονα δέκα, που συνδέει την Ελλάδα με τις 
χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Η Παραλία της Κατερίνης και ολόκληρη η 



ακτογραμμή της Πιερίας έγινε ο αγαπημένος προορισμός ολόκληρης της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας.  
Ο πόλεμος στα βόρεια σύνορά μας επηρέασε δραστικά την οικονομία του τόπου 
μας. Κληθήκαμε να προσανατολιστούμε σε νέες τουριστικές αγορές, σε ένα 
άγνωστο – τότε – τοπίο. 
 
Οι δυσχέρειες για τους Σέρβους να επισκεφθούν την Πιερία ήταν τεράστιες, οι 
διαδικασίες δαπανηρές και με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση. Όλοι 
καταλαβαίνουμε την τροχοπέδη που αποτελούσε η βίζα, τόσο για τους επισκέπτες, 
όσο και για την οικονομία μας. Θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι μας, πως η βίζα 
κόστιζε 35€ το άτομο. Για μια πενταμελή οικογένεια δηλαδή, απαιτούνταν 175€. Τα 
οποία σήμερα είναι συνάλλαγμα που προστίθεται στην τοπική και εθνική μας 
οικονομία.  
 
Η κατάργηση της βίζας δεν έγινε αυτόματα. Ούτε ήταν αυτονόητο. Αν δεν υπήρχε η 
Ντόρα Μπακογιάννη, η βίζα θα υπήρχε μέχρι σήμερα.  
 

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηχριστοδούλου σκιαγράφησε το χρονικό των ενεργειών του 
Επιμελητηρίου Πιερίας, που κατέληξαν στην απόφαση της κ. Μπακογιάννη για 
την απαλλαγή του καθεστώτος βίζας για τη Σερβία και τα Σκόπια, ικανοποιώντας 
ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου.  

 
Τότε και συγκεκριμένα το 2007, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Πιερίας και με 
την στήριξη όλων των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, τα οποία θέλω να ευχαριστήσω 
σήμερα από εδώ για την εμπιστοσύνη τους, απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών.  
 
Σταθήκαμε τυχεροί, γιατί απευθυνθήκαμε σε μια πολιτικό που δεν χρειάστηκε 
περισσότερα από 10 λεπτά για να καταλάβει ότι το θέμα ήταν καθοριστικής 
σημασίας για την οικονομία του τόπου μας. Προς έκπληξη όλων όσοι πίστευαν ότι 
δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μειωθεί το κόστος της βίζας και αντιμετώπιζαν με 
χλεύη την προσπάθειά μας για την κατάργησή της, απευθυνθήκαμε στην Υπουργό 
Εξωτερικών, η οποία δεσμεύτηκε ότι σε 60 μέρες θα μας έχει απαντήσει.   
 
Την πεντηκοστή ένατη (59) μέρα δέχθηκα τηλεφώνημα από το Υπουργείο 
Εξωτερικών. Επισκέφθηκα την Υπουργό στο γραφείο της όπου μου ανακοίνωσε πως 
το θέμα έκλεισε. Ήταν για εμάς μια σημαντική μέρα. Τόσο εγώ, όσο και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου, είπαμε «χαλάλι» τις ώρες και την ενέργεια που 
επενδύουμε για τον Επιμελητηριακό θεσμό. 
 

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηχριστοδούλου, ζήτησε από τον Πρόεδρο της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, να βραβεύσουν τιμητικά 
και να παραδώσουν από κοινού το συμβολικό δώρο, σε ένδειξη αναγνώρισης της 



προσφοράς της κ. Ντόρας Μπακογιάννη στην οικονομία του νομού και ολόκληρης 
της χώρας. 
 
Χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου είπε: 
 
Κυρία Υπουργέ, το καράβι μας, η Ελλάδα, βρίσκεται σε φουρτούνα. Χρειάζεται 
υπεύθυνα, στιβαρά χέρια και τιμονιέρη. Γι’ αυτό σήμερα το παραδίδουμε σε εσάς.  

Και επειδή μας έχετε αποδείξει στο παρελθόν ότι όταν παίρνετε μια υπόθεση στα 
χέρια σας την φέρνετε εις πέρας, σας παρακαλούμε να συνεχίσετε αυτό ακριβώς 
που κάνετε διαχρονικά. Να μάχεστε για τις ιδέες σας, τα ιδανικά σας και τις αξίες 
σας. Εμείς θα είμαστε αρωγοί σας, σε κάθε σας ενέργεια. Στη βόρεια Ελλάδα δεν 
ξεχνάμε όσους μας απλώνουν το χέρι.  Σας ευχαριστώ εκ μέρους της 
επιχειρηματικότητας της Πιερίας. Σας ευχαριστώ προσωπικά εκ μέσης καρδίας. Σας 
ευχαριστούμε όλοι μας. 

 
Ακολούθησε ομιλία της κ. Ντόρας Μπακογιάννη, με τίτλο “Ελλάδα και Ευρώπη σε 
κρίση” η οποία είχε ως εξής:  
 
Φίλες και φίλοι, 
Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση που βρίσκομαι εδώ, στην Κατερίνη, στη 
φιλόξενη πιερική γη.  
Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλία Χατζηχριστοδούλου και τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη μεγάλη τιμή που μου επεφύλαξαν απόψε. 
Όταν αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην απαλλαγή του καθεστώτος βίζας για τις 
γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, ορισμένοι αντέδρασαν παρακινούμενοι από δήθεν 
πατριωτικά συναισθήματα. Τελικά η επιλογή μας δικαιώθηκε. Σήμερα, χιλιάδες 
επισκέπτες από τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ κατακλύζουν την Κεντρική 
Μακεδονία και τονώνουν σημαντικά την τουριστική αγορά της περιοχής.  
Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική βράβευση. Ξέρετε, είναι μεγάλη η 
ικανοποίηση για έναν πολιτικό, όταν μία επιλογή έχει τόσο θετικά αποτελέσματα για 
μια ολόκληρη περιοχή.  
Φίλες και φίλοι, 
Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά κρίσιμες, τόσο για την Ελλάδα όσο και για ολόκληρη 
την Ευρώπη. Η Ένωσή μας αντιμετωπίζει τη χειρότερη κρίση στα 60 περίπου χρόνια 
της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει μια κρίση υπαρξιακή. Κλονίζονται οι θεμέλιοι λίθοι 
της συγκρότησής της: η ελευθερία διακίνησης των ατόμων, ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αλληλεγγύη.  
Οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι από την παράλληλη όξυνση των δύο επιμέρους κρίσεων: 
της οικονομικής και της προσφυγικής. Στην αρχή, η ευρωζώνη βρέθηκε 
απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα μελών της. Έχασε 
πολύτιμο χρόνο. Παραμέρισε το στόχο για την ουσιαστική οικονομική ενοποίηση 
που θα αποτελούσε ισχυρή ασπίδα προστασίας του ευρώ. Για παράδειγμα, ακόμα 
και σήμερα απουσιάζει ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, γεγονός που 
οδηγεί σε μαζικές εκροές κεφαλαίων, όχι μόνο από τις πιο αδύναμες χώρες της 
ευρωζώνης. 



Επιπρόσθετα, η προσφυγική κρίση ήρθε να επιδεινώσει το κλίμα εντός της 
Ευρώπης. Καθημερινά διασχίζουν χιλιάδες άνθρωποι το Αιγαίο. Οι πρωτοφανείς 
χειρισμοί της κυβέρνησης οδήγησαν στον εγκλωβισμό 60.000 προσφύγων και 
μεταναστών στην Ελλάδα, ενώ ακόμη 4 εκατομμύρια περιμένουν σε Τουρκία, 
Λίβανο και Ιορδανία. 
Οι αυξημένες ροές θέτουν σε δοκιμασία την ίδια την υπόσταση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ενώ στην αρχή συμφωνήθηκε το πρόγραμμα αναλογικής μετεγκατάστασης 
160.000 ανθρώπων, αρκετές χώρες αποφάσισαν μονομερώς να μην το 
ακολουθήσουν. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι είχαν μετεγκατασταθεί μέσα σε 4 μήνες 
από την απόφαση για τους 160.000; Λιγότεροι από χίλιοι! Αυτή είναι η Ευρώπη της 
συνεργασίας και της αλληλεγγύης; Αυτή είναι η Ευρώπη της ομοφωνίας; 
Τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Η Αυστρία συνεννοήθηκε με τα κράτη των 
Δυτικών Βαλκανίων να κλείσουν τα σύνορα με την Ελλάδα. Οι χώρες του Βίζεγκραντ 
δηλώνουν ότι θέλουν να δεχθούν μόνο χριστιανούς πρόσφυγες, επιδεικνύοντας 
έναν απαράδεκτα επιλεκτικό ανθρωπισμό. Η Πολωνία των 40 εκατομμυρίων 
κατοίκων αρνείται να φιλοξενήσει 7.000 πρόσφυγες. Η δε Ουγγαρία του Όρμπαν 
χτίζει φράκτες με ηλεκτροφόρα καλώδια και ξυράφια. Με λίγα λόγια, τα νεότερα 
κράτη μέλη ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους και θυμούνται μόνο τα δικαιώματά τους. 
Η ανικανότητα της Ευρώπης να διαχειριστεί το πρόβλημα φάνηκε περισσότερο, 
όταν ήρθε η ώρα να συνεννοηθεί με την Τουρκία. Χωρίς να διαθέτει ένα ενιαίο 
ευρωπαϊκό σχέδιο, απευθύνθηκε ως ικέτης στην Άγκυρα, ζητώντας τη συνδρομή της 
με ακριβά ανταλλάγματα. Αδύναμη να κινηθεί συλλογικά στην αντιμετώπιση του 
προσφυγικού, φέρθηκε ως επαίτης στον Ερντογάν. Υπέγραψε μια συμφωνία 
δύσκολα εφαρμόσιμη, που εξαρτάται από τον εθελοντισμό των χωρών μελών και 
όχι από τις συλλογικές αποφάσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Η δε κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει βαρύτατη ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη 
χώρα. Αρχικά, επί ένα χρόνο, οι υπουργοί της έστελναν προς πάσα κατεύθυνση το 
λανθασμένο μήνυμα ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά και ότι η Ελλάδα ήταν ιδανικός 
χώρος τράνζιτ για να περάσει κανείς εύκολα στην Κεντρική Ευρώπη. Στη συνέχεια, 
παρακολουθούσαν σαν απλοί θεατές τις άλλες χώρες να κλείνουν τα σύνορα με την 
Ελλάδα. Χωρίς σχέδιο και στόχευση, η κυβέρνηση ανήμπορη βρέθηκε προ 
τετελεσμένων. Και τώρα προσπαθεί να βρει τρόπους να εφαρμοστεί η συμφωνία με 
την Τουρκία και να γίνονται οι επαναπροωθήσεις. Αλλά και εκεί έχουμε πρόβλημα. 
Τη Δευτέρα εστάλησαν πίσω 202 μετανάστες, αλλά εισήλθαν στη χώρα 
περισσότεροι από 300. 
Κυρίες και κύριοι, 
Στην Ευρώπη ήρθαν σαν κερασάκι στην τούρτα οι αποτρόπαιες τρομοκρατικές 
επιθέσεις. Τα χτυπήματα των τζιχαντιστών στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες οδηγούν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέα περιχαράκωση. Ο πανικός κερδίζει έδαφος και μαζί 
του κερδίζουν οι ακραίες λογικές του τύπου «όλοι οι μουσουλμάνοι είναι 
τρομοκράτες». Ναι, πρέπει να θωρακιστούμε απέναντι στους στυγνούς δολοφόνους 
του «Ισλαμικού Κράτους», όχι όμως σε βάρος των ευρωπαϊκών αξιών και των 
δικαιωμάτων των πολιτών μας. Διότι αυτός είναι ο πραγματικός στόχος των 
τρομοκρατών: να πανικοβάλουν τους λαούς της Ευρώπης και να φέρουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και πιο κοντά στη διάλυση. 
Οι πολιτικές ρατσιστικού χαρακτήρα και κυρίως οι πολιτικές που απέχουν από τις 
ομόφωνες αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής αποσταθεροποιούν την ίδια την 



Ένωση. Πλήττουν ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών και, φυσικά, 
δημιουργούν εύφορο έδαφος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Στην ουσία, η Συνθήκη 
Σένγκεν, το δεύτερο μεγαλύτερο επίτευγμά μας μετά το ευρώ, οδηγείται σε 
ανατροπή.  
Στη σύγχρονη εποχή, ο αυτό-αποκλεισμός δεν είναι επιλογή. Η Ευρώπη οφείλει να 
δράσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Το οφείλει στους πολίτες της. Το οφείλει στις 
επόμενες γενιές. Πρέπει πάση θυσία να στηρίξει την πολιτική που έχει χαράξει:  
Αποτελεσματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. 
Ελεύθερη διακίνηση ατόμων. 
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 
Σύστημα δίκαιης κατανομής των προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη. 
Κι εδώ επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι το κόστος της κατάρρευσης της Σένγκεν θα 
είναι τεράστιο για όλους. Μελέτες κατέδειξαν ότι σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το 
ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα χάσει μέχρι και 700 δισεκατομμύρια ως το 2025. Το δε 
μεταφορικό κόστος των εισαγωγικών και εξαγωγικών εμπορευμάτων θα αυξηθεί 
έως και 3%, ποσό που θα επιβαρυνθούν οι απλοί καταναλωτές.   
Κυρίες και κύριοι, 
Η Ελλάδα σηκώνει δυσανάλογα μεγάλο βάρος στην προσφυγική κρίση. Σαφώς η 
κυβέρνηση απεδείχθη ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Υποτίμησαν 
εξ αρχής την προσφυγική κρίση και έστελναν επί μήνες το λανθασμένο μήνυμα ότι η 
χώρα είναι ανοιχτή. Έκλεισαν την Αμυγδαλέζα και επέτρεψαν να δημιουργηθούν οι 
καταυλισμοί της ντροπής σε Ειδομένη και Πειραιά, όπου χιλιάδες άνθρωποι 
στοιβάζονται υπό άθλιες συνθήκες. Άφησαν τους πρόσφυγες να πιστεύουν ότι η 
Ελλάδα είναι χώρα τράνζιτ προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Τυχαία πέρασαν 
από την Ελλάδα 900.000 άνθρωποι;  
Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να φυλάξει μόνη της 
16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, όπως η Ελλάδα, από αυτό το πρωτοφανές κύμα 
μεταναστών.  
Οι αντοχές της πατρίδας μας δοκιμάζονται. Ο συνδυασμός προσφυγικής και 
οικονομικής κρίσης δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα.  
Το εγχώριο οικονομικό κλίμα παραμένει αρνητικό. Τα capitalcontrols ζουν και 
βασιλεύουν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δίνουν μια άνιση μάχη με τους φόρους.  
Παλεύουν σε δύο μέτωπα: 
Στο μεν εσωτερικό, έχουν να αντιμετωπίσουν το χαμηλό τζίρο.  
Στο δε εξωτερικό, έχουν να αντιμετωπίσουν τους χαμηλότερους φορολογικούς 
συντελεστές στις βαλκανικές χώρες.  
Γι’ αυτό και 60.000 ελληνικές επιχειρήσεις μετακόμισαν τον τελευταίο χρόνο στη 
Βουλγαρία. Ενώ η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα φτάνει στο 52% 
των εσόδων, το αντίστοιχο ποσοστό στη Βουλγαρία είναι 27 και στα Σκόπια μόλις 
14%!  
Οι δε φορολογικοί συντελεστές αποκλίνουν εξίσου: 29% στη χώρα μας, 10% σε 
Βουλγαρία και Σκόπια.  
Παρόμοια η κατάσταση και στο πεδίο των εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες 
φτάνουν το 25% στην Ελλάδα, το 18% στη Βουλγαρία και το απόλυτο μηδέν στα 
Σκόπια. 
Οι επιχειρήσεις μας χάνουν κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η χαριστική βολή 
έρχεται με τα μεταφορικά κόστη, τα οποία – σύμφωνα με τα στοιχεία του 



Επιμελητηρίου των Αθηνών – είναι μέχρι και 700% υψηλότερα σε σχέση με τα 
αντίστοιχα στις βαλκανικές χώρες. 
Ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση: 4 στις 10 επιχειρήσεις 
επιθυμούν να φύγουν από την Ελλάδα, ενώ 9000 επιχειρήσεις είναι ήδη έτοιμες να 
μετακομίσουν το προσεχές διάστημα, λόγω υπερφορολόγησης και έλλειψης 
κεφαλαίων. 
Στο μεταξύ, η οικονομική ασφυξία επιτείνεται από το ύψος των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου. Τον Ιανουάριο του 2016, έφτασαν τα 5,5 δισεκατομμύρια, 
αυξημένες κατά 55% από το τέλος του 2014. Το τρίτο Μνημόνιο προέβλεπε 
αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους τους τον περασμένο Αύγουστο. Η κυβέρνηση 
δεν τήρησε το χρονοδιάγραμμα και, φυσικά, δεν διαθέτει κανένα σχέδιο για την 
αποπληρωμή τους. Ακολουθεί τη λογική του «βλέποντας και κάνοντας», αφήνοντας 
ιδιώτες και επιχειρήσεις να μαραζώνουν. 
Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη αναδρομή στα βασικά οικονομικά 
αποτελέσματα της κυβέρνησης μετά από ένα χρόνο στην εξουσία: 
Εξαιτίας της αστάθειας και της αποεπένδυσης, η αξία της ακίνητης περιουσίας των 
Ελλήνων μειώθηκε κατά 15%, ήτοι 31 δισεκατομμύρια. 
Για τον ίδιο λόγο, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις είδαν την 
αξία τους να μειώνεται κατά 19 δισεκατομμύρια και οι μη εισηγμένες κατά 10 
δισεκατομμύρια ευρώ. 
Όσο για τις ελληνικές καταθέσεις, μειώθηκαν κατά 35 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Φίλες και φίλοι, 
Το κακό δεν σταματά εδώ. Η χώρα παραμένει όμηρος της αυξανόμενης φορολογικής 
επιδρομής, καθώς η κυβέρνηση αλλάζει τους φορολογικούς συντελεστές κατά το 
δοκούν, αδιαφορώντας για την πραγματική οικονομία. Αρνείται να προχωρήσει σε 
μεταρρυθμίσεις και ετοιμάζεται να επιβάλει νέα μέτρα, επιπλέον των μέτρων των 
5,7 δισεκατομμυρίων που η ίδια συμφώνησε. Μόλις προχθές μάθαμε για νέα 
φοροκαταιγίδα ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων. Σχεδιάζουν να αυξήσουν τους 
έμμεσους φόρους στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα τσιγάρα, να αυξήσουν τα 
τέλη κινητής τηλεφωνίας και διάφορα άλλα. Ταυτόχρονα, αδυνατούννα περικόψουν 
300 εκατομμύρια δαπάνες.  
Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης. Νέοι φόροι σε επιχειρήσεις και φυσικά 
πρόσωπα και εχθρικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Ας θυμηθούμε τις παλινωδίες 
με τις επενδύσεις του Ελληνικού Χρυσού στη Χαλκιδική. 
Η κυβέρνηση Τσίπρα όμηρος του ίδιου της του λαϊκισμού, μεγαλώνει με κάθε 
ευκαιρία το κράτος. Προσλαμβάνει στρατιές μετακλητών συμβούλων και προσπαθεί 
να οικοδομήσει κομματικό κράτος, με τακτικές των περασμένων δεκαετιών που μας 
έφεραν ως εδώ. Μιλούν για διαπλοκή και διαφθορά χωρίς να έχουν φέρει στη 
Βουλή κανένα σχετικό νομοσχέδιο. Έχουν να επιδείξουν μηδαμινά αποτελέσματα 
στην είσπραξη φόρων.  Για παράδειγμα, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται η καθολική 
χρήση πλαστικού χρήματος για την είσπραξη του ΦΠΑ; Η ανικανότητα των 
κυβερνώντων οδηγεί σε νέα φορολογική αφαίμαξη των μισθωτών, των 
επαγγελματιών και των συνταξιούχων.  
Ταυτόχρονα, εμπαίζουν τους πολίτες με το θέμα του χρέους. Τις προάλλες, ο κ. 
Τσίπρας, απευθυνόμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι το 
χρέος είναι μη βιώσιμο. Την ίδια μέρα, ο υπουργός κ. Σταθάκης δηλώνει από τη 
Γερμανία ότι το χρέος είναι βιώσιμο μέχρι το 2022. Μετά, είπε, θα χρειαστούμε νέο 



γύρο συζητήσεων για τη διευθέτηση του προβλήματος. Όλα αυτά αποδεικνύουν ένα 
πράγμα: ότι δεν διαθέτουν ίχνος στρατηγικής και σχεδιασμού. Η έλλειψη 
συντονισμού και η ανικανότητά τους είναι μνημειώδεις. Επιτέλους, αν δεν μπορούν 
να διαχειριστούν την κατάσταση, ας παραιτηθούν.  
Κυρίες και κύριοι, 
Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Προέχει η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 
οικονομικού προγράμματος. Η πεντάμηνη καθυστέρηση έχει ήδη εκτροχιάσει την 
υλοποίησή του. Είναι βέβαιο ότι, αν δεν επέλθει συμφωνία ως τις αρχές Μαΐου, οι 
εταίροι θα διακόψουν τις συζητήσεις εν όψει του βρετανικού δημοψηφίσματος για 
το BREXIT, τον Ιούνιο. Και τότε, η οικονομική ασφυξία θα είναι πολύ χειρότερη.  
Στο μεταξύ, οι μεταρρυθμίσεις σταμάτησαν ξαφνικά τον Ιανουάριο του 2015, όταν 
ξεκίνησε η περίφημη διαπραγμάτευση των κυρίων Τσίπρα και Βαρουφάκη. Η 
σημερινή καθυστέρηση σπρώχνει τη χώρα ξανά στο χείλος του γκρεμού. Αν δεν 
συμμαζευθεί η κατάσταση, η χρεοκοπία και η καταστροφή θα αποτελούν τη ζοφερή 
πραγματικότητα, χωρίς επιστροφή αυτή τη φορά.  
Για παράδειγμα, πώς θα αναπτυχθεί η Βόρεια Ελλάδα, όταν κάθε λίγο η κυβέρνηση 
επιτρέπει στους πρόσφυγες να αποκλείουν τη σιδηροδρομική γραμμή στην 
Ειδομένη και τις εθνικές οδούς;  
Ποια ξένη εταιρία θα αποτολμήσει να μεταφέρει τα προϊόντα της με ελληνικά τρένα;  
Ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα υπό αυτές τις συνθήκες;  
Ποιος θα ανοίξει επιχείρηση στην Ελλάδα, όταν οι φόροι και το ασφαλιστικό κόστος 
ξεπερνούν το 60% των εσόδων;  
Ποιος θα μείνει εδώ, όταν στη γειτονική Βουλγαρία ο φορολογικός συντελεστής 
είναι μόλις 10%; 
Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αναρωτήθηκε τι θα 
συνέβαινε, αν η χώρα είχε βγει από την ευρωζώνη και έπρεπε να αντιμετωπίσει 
μόνη της την προσφυγική κρίση. Ευτυχώς το κατάλαβε και ο ίδιος. Διότι εμείς εδώ 
και καιρό κρούαμε τον κώδωνα το κινδύνου και φωνάζαμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να βρεθεί εκτός του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο θα το πλήρωναν ακριβά οι πιο αδύναμοι Έλληνες. 
Κυρίες και κύριοι, 
Η κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει κρίσιμη. Όπως είπε και ο Πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας, η παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία κοστίζει περισσότερο από 
την απομάκρυνσή της. Η χώρα δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς. Δεν έχει την 
πολυτέλεια να χάσει περισσότερο χρόνο.  
Ταυτόχρονα, η κατάσταση στην Ευρώπη παραμένει περίπλοκη. Με την προσφυγική 
κρίση, η ευρωπαϊκή συνοχή και αλληλεγγύη έχουν δεχθεί σοβαρά πλήγματα. 
Σήμερα, είμαστε αντιμέτωποι με δύο επιλογές: είτε θα προχωρήσουμε σε 
περισσότερη Ευρώπη και σε εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ιδέας είτε θα διαλύσουμε 
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας αλλά 
και την εμπιστοσύνη μας προς την ίδια την Ευρώπη.  
Τώρα είναι η ώρα της ηγεσίας και της συνεργασίας.  
Η μεν Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο κοινό όραμα, μια ξεκάθαρη κοινή στρατηγική. Οι 
στενόμυαλες εθνικές ατζέντες πρέπει να μείνουν στο περιθώριο. Προέχει η 
αλληλεγγύη και η συνοχή. 



Η δε Ελλάδα χρειάζεται άμεσα αλλαγή κυβέρνησης. Χρειάζεται μια κυβέρνηση 
αξιόπιστη που δεν θα ενδίδει στο λαϊκισμό και την παροχολογία. Μια κυβέρνηση με 
σαφή σχεδιασμό και ξεκάθαρη στόχευση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να 
οδηγήσει με ασφάλεια τη χώρα προς τα εμπρός. 
Σας ευχαριστώ. 
  
  
 
 
 
 


