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Ελεύθερο βήµα 

Του Θέµη ΠατσιλίΒα 
Φυσιοθεραπευτή 

Οι µπαχαλάκηδες 
Πλήρης ασυδοσία και φοροδιαφυγή επικρατεί στην 

αγορά, αφού κανένας µηχανισµός ελέγχου δεν λειτουργεί. 
Και έχουν δίκιο οι ασύδοτοι και σι φοροφυγάδες, αφού 

το οικονοµικό επιτελείο, φορολογεί το εισόδηµα από το 
πρώτο ευρώ µε 35% συντελεστή και επί πλέον, 60% επί του 
φόρου. 

Π.x. εισόδηµα ελεύθερου επαγγελµατία 20.000, µε καθαρό 
κέρδος 16.000, θα πληρώσει φόρο 16.000x35=5600 

ευρώ, συν 60% επί του φόρου 3,360=8.960. Του µένουν 
καθαρά 7.040 ευρώ τον χρόνο. Αν υπολογίσεις το αλληλεγγύης, 

το επιτηδεύµατος και κάνα κλείσιµο 5ετίας 1.500 
ευρώ, θα µείνουν καθαρά 6.600 ήτοι 500 ευρώ τον µήνα. 
Ποιος ηλίθιος βρε στουρνάρια κυβερνητικοί, θα είναι συνεπής 

στη φορολογία του; Ποιος νόµιµα θα κρατήσει το 
γραφείο του; 

Οι γιατροί, όπως τους κάνατε, ούτε συµβάλλονται ούτε 
κόβουν αποδείξεις. ∆ιότι ο άρρωστος τους έχει ανάγκη. 

Οι τεχνίτες οικοδοµών και οι µικροεπισκευαστές παίρνουν 
τα εικοαόρικα και πενηντάρικα και τους λες και ευχαριστώ 

[χωρίς απόδειξη), χώρια που δεν πληρώνουν 
εισφορές σε ταµεία. 
Οι φυσικοθεραπευτές και άλλα παραπλήσια επαγγέλµατα, 

οι κοµµώτριες, οι αισθητικοί και πολλοί άλλοι, έκλεισαν τα 
«µαγαζιά τους» και δουλεύουν κατ' οίκον στη µαύρη. 
Οι µετανάστριες, µε τα «ειδικά» προσόντα στις «σπουδές» 

κάνουν θραύση κατ' οίκον. 
Τα κινέζικα µαγαζιά, µε τις χαµηλές τιµές των προϊόντων 

τους, τελείωσαν τους εµπόρους [δεν γνωρίζω αν πληρώνουν 
φόρους και εισφορές). 

Οι πολυεθνικές αλυσίδες, δεν πληρώνουν εισφορές λόγω 
των ελαστικών νόµων που ψηφίσατε και λόγω φόβου των 
εργαζοµένων. Μήπως πληρώνουν αναλογικούς φόρους 
και χαράτσια/Οχι βέβαια. 
Οι µετανάστες (νόµιµοι και λαθραίοι), ούτε φόρους, ούτε 

εισφορές πληρώνουν, επιβαρύνουν δε το υγειονοµικό σύστηµα 
και άλλες υπηρεσίες, το δε συνάλλαγµα λάθρα, το 

στέλνουν στην πατρίδα τους. 
Τα καρτέλ των µεσαζόντων πενταπλασιάζουν την τιµή του 

παραγωγού και πάει n κλοπή σύννεφο. 
Την λίστα, µε εµάς που σας χουγιάζουµε, την Βάλατε στο 

διαδίκτυο, τις λίστες των κανακάρηδων σας, τις προστατεύετε. 

Τους ένστολους, τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονοµικούς, 
τους κάνατε νεόπτωχους, για να πληρώσουν τα 

Y κα των δικών σας επιλογών 
Αλλά όπως τα κάνατε µπαχαλάκηδες, ετοιµαστείτε προς 

αναχώρηση. 

Υ.Γ. Μαθαίνω πως n εσ. Τρόικα, µετά από κράξιµο, αποφάσισε 
το 35, να το κάνει 28%. Κάνετε ιον λογαριασµό 

εσείς (7.120 φόρο για 16.000 εισόδηµα). 

Οι µπαχαλάκηδες 
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