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Έχουµε και λέµε: «Άγριο 
έγκληµα µε θύµα έναν 27χρο-
νο αλλοδαπό, πακιστανικής 
καταγωγής, σηµειώθηκε στις 
17.1.2013 στην οδό Τριών 
Ιεραρχών, στα Πετράλωνα... 
Αστυνοµικοί λίγο αργότερα 
εντόπισαν και συνέλαβαν τους 
νεαρούς στο Σύνταγµα... Σε 
έρευνες που διενεργήθηκαν 
στα σπίτια βρέθηκαν, µεταξύ 
άλλων, και κατασχέθηκαν: 
Τρία στιλέτα τύπου πεταλού-
δα, ένας σουγιάς, µία µαύρη 
λεπίδα µε ειδική λαβή, ένα 
αεροβόλο πιστόλι, µία σιδε-
ρογροθιά, πολλά µεταλλικά 
σφαιρίδια, δύο σφαίρες πο-
λεµικού τυφεκίου, δύο ξύλι-
να ρόπαλα και µία σφεντόνα. 
Στην οικία επίσης του 25χρο-
νου βρέθηκαν πενήντα προε-

κλογικά φυλλάδια της Χρυσής 
Αυγής...».

Στο σπίτι εκείνου που οµο-
λόγησε τη στυγερή δολοφονία 
στο Κερατσίνι, εκτός από όπλο 
ηλεκτρικής εκκένωσης και 
ένα πτυσσόµενο κλοµπ βρέ-
θηκε και πάλι έντυπο υλικό 
της Χρυσής Αυγής. Ο ίδιος 
εκτός από τη δολοφονία, οµο-
λόγησε και την ένταξή του στο 
ναζιστικό αυτό µόρφωµα.

Τα δύο αυτά συµβάντα 
-ανάµεσα σε δεκάδες άλλα, 
µε θύµατα κυρίως µετανά-
στες- δεν αποδεικνύουν νο-
µικώς ότι η Χρυσή Αυγή είναι 
«εγκληµατική οργάνωση», 
σύµφωνα µε το άρθρο 187 
του Ποινικού Κώδικα. Είναι, 
όµως, σοβαρότατες ενδεί-
ξεις ότι σε (κάποιες; όλες;) τις 

οργανώσεις της λειτουργούν 
τροµοκρατικές ή παραστρατι-
ωτικές οµάδες και συνεπώς 
-όπως ορθά επισηµαίνει η 
«∆ράση»- πρέπει να αντιµε-
τωπιστούν µε τον νόµο περί 
οργανωµένου εγκλήµατος. 

Στο κάτω κάτω της γραφής, 
εκείνοι που επιτέθηκαν κατά 
του άτυχου Παύλου Φύσσα, 
δεν περνούσαν τυχαία από τον 
τόπο της δολοφονίας. 

Ολα δείχνουν ότι υπάρχει 
κάποιο σύστηµα κινητο-
ποίησης των τραµπούκων 
για τη διενέργεια τέτοιων 
πράξεων. Το είδαµε και 
πριν µια εβδοµάδα µε την 

επίθεση κατά των αφισο-
κολλητών του ΚΚΕ, το δι-
απιστώσαµε και µετά το 
προχθεσινό τραγικό συµ-
βάν. Υπάρχουν οργανωµέ-
νες συµµορίες που δολο-
φονούν.

Οι διωκτικές και δικαστι-
κές αρχές λοιπόν έχουν διττό 
έργο. Όχι µόνο να βρουν και 
να καταλογίσουν ευθύνες 
στους υπόλοιπους της οµάδας 
κρούσης, οι οποίοι µετείχαν 
στην επίθεση, αλλά να ανακα-
λύψουν και το εµφανές νήµα 
της οργάνωσης τέτοιων χτυ-
πηµάτων. Να βρουν σχέσεις, 
κώδικες επαφής, οργανωτικά 

σχήµατα, πολιτικές διασυνδέ-
σεις κ.λπ. Πιθανότατα, ένας 
απλός έλεγχος στο κινητό του 
κατηγορούµενου, µπορεί να 
δείξει πολλά: ποιος τον κάλε-
σε για συµπλοκή; Πώς; Ποιοι 
άλλοι εκλήθησαν στα όπλα; 
Έχουν κάποια σχέση αυτοί 
µε τα προβεβληµένα στελέχη 
της Χρυσής Αυγής; Υπάρχουν 
σχέσεις µε «Συνδέσµους 
Οπαδών» (ήτοι οµάδες χου-
λιγκάνων) συγκεκριµένων 
οµάδων; Ποιων, και πώς 
ακριβώς λειτουργεί αυτή η 
διασύνδεση;

Η ∆ηµοκρατία δεν µπο-
ρεί να ολιγωρήσει απέναντι 
στα κρούσµατα της βίας που 
πληθαίνουν. Πρέπει να ξερι-
ζώσει το απόστηµα κι αυτό 
δεν θα γίνει θέτοντας απλώς 

εκτός νόµου τη Χρυσή Αυγή. 
∆εν είναι µόνο το ζήτηµα ότι 
θα µεταµορφωθεί σε κάποιο 
άλλο ναζιστικό µόρφωµα, 
όπως έγινε µε τους ισλαµιστές 
στην Τουρκία. Το πρόβληµα 
είναι ότι η «τεχνογνωσία δρά-
σης» αυτών των οµάδων θα 
συνεχίσει να υπάρχει και θα 
εφαρµοστεί από οργανώσεις 
µε άλλο περιτύλιγµα, το οποίο 
µπορεί να µην είναι καν πολι-
τικό.

∆εν ξέρουµε αν υπάρχει 
ανάγκη για νέα νοµοθεσία 
όπως εξήγγειλε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολί-
τη κ. Νίκος ∆ένδιας. Μπο-
ρεί αν εφαρµοστεί ο νόµος 
2928/2001 (αποκαλούµενος 
κάποτε «τροµονόµος») να 
βγάλει πολλά στη φόρα.

Του Πάσχου Μανδραβέλη Να ξεριζωθεί το απόστηµα της βίας 

Κράτος φιλανθρωπίας, 
αντί για κοινωνικό κράτος

ΟΥΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ! 

Το κύµα, που θα τους πνίξει

Ακόµη και χθες ο Σαµαράς και ο Βενιζέλος 
επανέλαβαν ότι δεν θα ληφθούν νέα, και µάλιστα 
οριζόντια, µέτρα. Ποιον νοµίζουν ότι κοροϊδεύ-
ουν; Όπως προκύπτει και από την ντιρεκτίβα του 
ΟΟΣΑ, η κυβέρνηση έχει δεσµευθεί να εφαρµό-
σει µέτρα που διαλύουν τον στενό πυρήνα του 
κοινωνικού κράτους. 

Και ετοιµάζεται να προχωρήσει σε νέο συντα-
ξιοδοτικό επικαλούµενη την κατάρρευση των 
ασφαλιστικών ταµείων, για την οποία ευθύνεται 
η ίδια µε την πολιτική ύφεσης που ακολουθεί και 
µε το άγριο κούρεµα των αποθεµατικών των τα-
µείων.

Ο πυρήνας του µεταπολεµικού ευρωπαϊκού 
κράτους πρόνοιας (που υιοθετήθηκε µε καθυ-
στέρηση στην Ελλάδα τη δεκαετία του ‘80) είναι 
η διασφάλιση σε όλους τους εργαζόµενους, ανε-
ξαρτήτως εισοδήµατος, των δικαιωµάτων στην 
Υγεία, την περίθαλψη, την κοινωνική πρόνοια, 
καθώς και την προστασία από την ανεργία. Σε 
όλους ανεξαιρέτως, γιατί τα κοινωνικά δικαιώ-
µατα δεν είναι ούτε προνόµιο των ευπόρων ούτε 
αντικείµενο φιλανθρωπίας προς τους εξαθλι-
ωµένους πολίτες, δηλαδή παραχώρηση. Είναι 
δικαίωµα, που η άσκησή του απορρέει από την 
αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης µε στόχο την 
κοινωνική συνοχή και δεν ευτελίζεται από επι-
δοµατικές λογικές που αφορούν επιλεκτικά κοι-
νωνικές κατηγορίες αντιµέτωπες µε την έσχατη 
εξαθλίωση.

Το κοινωνικό κράτος, όπως και το κράτος ∆ι-
καίου, είχε συνδεθεί µε την εποχή της «χρυσής 
ανάπτυξης» της οικονοµίας στον µεταπολεµικό 
καπιταλιστικό κόσµο. Επίσης, είχε αποτελέσει τη 
δυτική απάντηση στο καθεστώς κοινωνικών δι-
ασφαλίσεων που παρείχε, τουλάχιστον µέχρι τη 

δεκαετία του ‘70, το καθεστώς του υπαρκτού σο-
σιαλισµού. Τώρα, που επιλέγεται πολιτική ακραί-
ας λιτότητας και ύφεσης, υπονοµεύεται η υλική 
βάση χρηµατοδότησης του κράτους πρόνοιας και 
µετατρέπεται σε µηχανισµό κοινωνικής ελεη-
µοσύνης. Σε εποχές που ο νεοφιλελευθερισµός 
διεκδικεί ρόλο µοναδικής οργανώτριας ιδέας της 
παγκόσµιας οικονοµίας, εγκαταλείπονται κατα-
κτήσεις που έθεταν περιορισµούς στην αγορά.

Σύµφωνα µε την αντίληψη του κράτους-φιλό-
πτωχου, επίδοµα ανεργίας θα πάρουν µόνο οι 
εξαθλιωµένοι, οι συντάξεις αναπηρίας θα δίδο-
νται µε εισοδηµατικά κριτήρια, τα ασφαλιστικά 
ταµεία θα ενοποιηθούν προς τα κάτω µε εκµη-
δενισµό των συντάξιµων αποδοχών. Κι όλα αυτά 
συµβαίνουν ενώ υπερφορολογούνται άγρια οι 
ασθενέστεροι οικονοµικά πολίτες και εφαρµόζο-
νται οριζόντια φορολογικά µέτρα, όπως είναι το 
χαράτσι, ακόµη και στα χέρσα κτήµατα.

Είναι τόσο µακριά από την κοινωνία η κυβέρ-
νηση; ∆εν βλέπει ότι τα µέτρα διάλυσης των ει-
σοδηµάτων και εκδίωξης των εργαζοµένων από 
τις δουλειές τους προκαλούν νέο κύµα κοινωνι-
κών κινητοποιήσεων; Πιστεύει ότι οι πολίτες εί-
ναι διατεθειµένοι να απολέσουν την ιδιότητα του 
πολίτη, που στηρίζεται στην αρχή της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, και να µετατραπούν σε ουρές στα 
κοινωνικά φιλόπτωχα; Αν εφαρµοστούν όλα 
αυτά τα µέτρα, είναι προφανές ότι σε 6 χρόνια δεν 
θα γυρίσουµε εκεί όπου ήµαστε πριν την κρίση, 
αλλά εκεί απ’ όπου ξεκινήσαµε µετά τον πόλεµο.

Η σηµερινή απεργία, µε αιχµή την υπεράσπιση 
της εργασίας και των δηµόσιων αγαθών, αποκτά 
δραµατική επικαιρότητα υπό το φως της συντα-
γής του ΟΟΣΑ και των µυστικών δεσµεύσεων της 
κυβέρνησης. 

Υπό συνεχή διωγµό έχει τεθεί η µικρή 
ακίνητη ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Παρά 
τις υποσχέσεις του οικονοµικού επιτελεί-
ου για δικαιότερη κατανοµή των βαρών, 
η κυβέρνηση, χωρίς καµία αναστολή, 
ετοιµάζει τη µετονοµασία του χαρατσιού 
σε ενιαίο φόρο. Και µάλιστα µε προσαυ-
ξήσεις και επιβαρύνσεις που πλήττουν 
όχι τους έχοντες και κατέχοντες, αλλά το 
φτωχό και µέσο ελληνικό νοικοκυριό! 

Το κατόρθωµα αυτό είναι αποτέλεσµα 
της συνδιαλλαγής της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου Οικονοµικών µε την τρόι-
κα. Οι δανειστές απαίτησαν και πέτυχαν να 
αναθεωρηθεί προς τα πάνω ο στόχος των 
εσόδων, καθώς υπολογίζουν ότι πολλοί 
δεν θα καταφέρουν να τον πληρώσουν. 

Επί της ουσίας πρόκειται για µία διαρκή 
και υπέρογκη, σε σχέση µε όσους έχουν 
µεγάλη ακίνητη ιδιοκτησία, οικονοµική 
επιβάρυνση της µέσης ελληνικής οικογέ-
νειας. Ενα σπίτι στην πόλη αγορασµένο µε 
δάνειο, ένα σπιτάκι, το πατρικό, στο χωριό 
κι ένα χωράφι, κληρονοµιά από τον παπ-
πού, θα κοστίζουν, σε ετήσια βάση, πανά-
κριβα πλέον στους ιδιοκτήτες τους. 

Εδώ πλήττεται κυρίως η µεγάλη πλει-
ονότητα του ελληνικού λαού. Η ελαφρά 
µείωση του φόρου στα µικρά και µεσαία 
αστικά ακίνητα ισοφαρίζεται και ξεπερνιέ-
ται από τη φορολόγηση, για πρώτη φορά, 
όλων των οικοπέδων εκτός σχεδίου και 
των αγροτεµαχίων. 

Η µετεξέλιξη του χαρατσιού σε ενιαίο 
φόρο ακινήτων αποτελεί διαιώνιση και 
επέκταση ενός ισοπεδωτικού και ανελα-
στικού κεφαλικού φόρου, που επί τρία 
χρόνια έχει γίνει βραχνάς για όλες τις 
ελληνικές οικογένειες. Είχε, µάλιστα, θε-
σπισθεί ως προσωρινός και έκτακτος, για 

να µην κριθεί αντισυνταγµατικός από το 
Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Τσακισµένοι από την ανεργία, την 
απληρωσιά και τις µειωµένες αποδοχές, 
οι Ελληνες πολίτες τα φέρνουν πλέον 
πολύ δύσκολα βόλτα και δυσκολεύονται 
αφάνταστα να ανταποκριθούν στις «υπο-
χρεώσεις» τους. Οι περισσότεροι όχι γιατί 
δεν θέλουν, αλλά απλά γιατί πλέον δεν 
µπορούν. 

Ο ενιαίος φόρος, έτσι όπως επιβάλλε-
ται, είναι ένα νέο, επώδυνο µέτρο. Εξίσου 
άδικο και ληστρικό µε τα προηγούµενα. 
∆εν πρόκειται για απλή µετονοµασία, µια 
ισοδύναµη επέκταση του σηµερινού χα-
ρατσιού. Αποτελεί προσαυξηµένη, µε νέα 
βάρη για τους πολλούς, εκδοχή του. 

Αντί να φορολογήσουν αυστηρά το 
µαύρο, αδήλωτο πλούτο που ξεπλύθηκε 
σε πολυτελή ακίνητα, κυβέρνηση και τρό-
ικα «κουρεύουν» ό,τι έχει αποµείνει από 
την κουτσουρεµένη σε αξία περιουσία 
του ελληνικού λαού. Μονιµοποιώντας επί 
τα χείρω το χαράτσι, παραβιάζουν κάθε 
έννοια δικαιοσύνης και νοµιµότητας. Και 
γεννούν έτσι το κύµα, που θα τους πνίξει. 

Η διπλωµατική γλώσσα του προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µετά τη χθεσινή 
συνάντησή του µε τον έλληνα Πρωθυπουρ-
γό  δεν ξεγελά κανέναν: οι δανειστές έχουν 
αρχίσει νέο κύκλο πιέσεων προς την Ελλά-
δα, µε τελικό στόχο ένα νέο δάνειο µέσω της 
υπογραφής νέου Μνηµονίου που θα συν-

δυάζεται µε τη λήψη νέων δηµοσιονοµικών 
µέτρων. Για όποιον ζει σε αυτή τη χώρα είναι 
προφανές ότι κάτι τέτοιο είναι πέρα από κάθε 
συζήτηση: η κυβέρνηση δεν αντέχει να ανα-
κοινώσει νέα µέτρα, η Βουλή δεν αντέχει να 
τα ψηφίσει και – το σηµαντικότερο – η ελλη-
νική κοινωνία δεν αντέχει να τα υποστεί. Η 

κυβέρνηση οφείλει να ενηµερώσει πλήρως 
τους δανειστές για την πολιτική ατµόσφαιρα 
στη χώρα και να ξεκαθαρίσει τη θέση της: το 
2014 πρέπει να είναι η χρονιά της επιστρο-
φής στην ανάπτυξη. Οποιαδήποτε νέα υφεσι-
ακά µέτρα θα λειτουργήσουν σαν το άναµµα 
φιτιλιού σε πυριτιδαποθήκη! 




