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Παναγιώτα ∆ριτσέλη

Αυτό που στην Ελλά-
δα συνηθίζουµε να λέµε 
«Μνηµόνιο», είναι ίσως η 
µεγαλύτερη διακρατική πα-
ρέµβαση για να αποφύγει 
µια χώρα τη χρεοκοπία. Οι 
φορολογούµενοι κάποιων 
χωρών δανείζουν µε το ζόρι 
(δίχως καν να ερωτηθούν) 
ένα κράτος που είναι αφε-
ρέγγυο. 

Το τελευταίο πιστοποι-
είται από το γεγονός ότι οι 
ίδιοι οι φορολογούµενοι ως 
µονάδες επ’ ουδενί δεν θα 
έµπαιναν στον κίνδυνο να 
το δανείσουν διά των κα-
ταθέσεών τους ή διά των 
ασφαλιστικών τους Ταµεί-
ων. Πώς προκύπτει λοιπόν 
αυτό που διαλαλεί διά των 
κοινωνικών δικτύων ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. ∆ηµή-

τρης Παπαδηµούλης, ότι «Η 
Ν.∆. (είναι) µε τη Μέρκελ, 
τον νεοφιλελευθερισµό και 
το Μνηµόνιο» (21.9.2013).

Κι εντάξει! Η Ν.∆. µπορεί 
να είναι και µε τη Μέρκελ 
και µε το Μνηµόνιο. Με 
τον νεοφιλελευθερισµό, 
όµως, τι σχέση έχει; Στην 
οικονοµία της αγοράς, όταν 
κάποιος οργανισµός χρεο-
κοπεί κατεβάζει ρολά και... 
γαία πυρί µειχθήτω. 

Οι πολικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της χρεοκοπίας 
µιας χώρας δεν απασχο-
λούν, γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ 
τον βαφτίζει «ανάλγητο». 
Στον νεοφιλελευθερισµό 
κανείς δεν υποχρεώνεται 
να πληρώσει διά των φό-
ρων του τις λανθασµένες 
επιλογές άλλων. Γι’ αυτό και 

πολλοί Αµερικανοί νεοφι-
λελεύθεροι αρρωσταίνουν 
όποτε ακούν για τα ελληνι-
κά προγράµµατα διάσωσης. 
Θεωρούν σκάνδαλο ότι οι 
δικοί τους φορολογούµενοι 

υποχρεώνονται να πληρώ-
σουν εισφορά στο ∆ΝΤ, το 
οποίο µε τη σειρά του δα-
νειοδοτεί µια χώρα σαν την 
Ελλάδα, που έκανε κακές 
επιλογές.

Ενα άλλο πράγµα που χα-
ρακτηρίζει το πρόγραµµα 
σταθεροποίησης της ελλη-
νικής οικονοµίας είναι ότι 
προβλέπει πολλά αντινεο-
φιλελεύθερα µέτρα, όπως η 
αύξηση της φορολογίας σε 

ό,τι κινείται κι ό,τι ακίνητο 
υπάρχει. Βασική αρχή του 
νεοφιλελευθερισµού είναι η 
ελαχιστοποίηση της φορο-
λογίας και η περικοπή των 
δηµοσίων δαπανών. Βεβαί-

ως, τα ελληνικά προγράµ-
µατα προβλέπουν και µεί-
ωση των δαπανών, όπως 
για παράδειγµα το κλείσιµο 
ζηµιογόνων και σκανδαλο-
γόνων κρατικών αµυντικών 
βιοµηχανιών. Αλλά αυτό 
δεν είναι κατ’ ανάγκη νεοφι-
λελεύθερο• είναι απόρροια 
της κοινής λογικής. Μην 
ξεχνάµε ότι η κυβερνώσα 
Ν.∆. (η οποία σύµφωνα µε 
τον κ. Παπαδηµούλη είναι 

υπέρ του νεοφιλελευθερι-
σµού) δίνει διαρκείς µάχες 
µην τυχόν και πειραχτεί η 
ιερή αγελάδα του ∆ηµοσίου.

Το θέµα µε την Αριστερά 
είναι ότι για µια ακόµη φορά 
ξοδεύει τις λέξεις χωρίς 
έρµα και προοπτική. ∆η-
λαδή κάποια στιγµή µπορεί 
να έχουµε νεοφιλελεύθερη 
πολιτική και δεν θα ξέρου-
µε πώς θα την ονοµατίσου-
µε. Θα βρεθούµε στη θέση 
εκείνου του βοσκού που 
φώναζε «νεοφιλελευθερι-
σµός στα πρόβατα» και δεν 
τον πίστευε κανένας.

Οι λέξεις είναι εξαιρετι-
κά πολύτιµο πράγµα για να 
συντάσσονται επιχειρήµα-
τα αντί για να αναλώνονται 
ως µικροπολιτικά πυροτε-
χνήµατα. Χρησιµεύουν για 

να εξηγούν τον κόσµο και 
όχι να παραπλανούν τους 
πολίτες. Επιπλέον: σίγουρα 
θα υπάρχουν πολλοί πρώην 
οπαδοί της Ν.∆. που µετα-
κινήθηκαν στη Χρυσή Αυγή 
και δεν νιώθουν άσχηµα 
όταν κάποιος τους αποκα-
λέσει «φασίστες». Το έχουν 
συνηθίσει: φασίστες τους 
ονόµαζε η σταλινική αριστε-
ρά όταν ήταν στη ∆εξιά, φα-
σίστες τους λέει και τώρα. 
Γιατί να στεναχωρηθούν; 
Εχουν συνηθίσει αυτόν τον 
βαρύ χαρακτηρισµό. Ορ-
θώς λοιπόν τραγουδούσε 
ο Κώστας Χατζής: «Πρέπει 
να µάθεις και να σέβεσαι τις 
λέξεις (...) αν τις προδώσεις 
ξαφνικά / οι λέξεις γίνονται 
καρφιά / οι λέξεις γίνονται 
καρφιά και σε τρυπάνε»...

Του Πάσχου Μανδραβέλη Νεοφιλελευθερισµός στα πρόβατα 

Κυβερνητικό «όχι» στα µέτρα 
και άλλες ιστορίες...

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ!

Στην επικοινωνιακή επικαιρότητα της προη-
γούµενης εβδοµάδας είδαµε να παρελαύνουν στα 
τηλεοπτικά πάνελ σχεδόν όλοι οι παράγοντες της 
δικοµµατικής κυβέρνησης, µε καινούρια αυτή τη 
φορά σηµαία, το «όχι στα νέα µέτρα». Μετά από 
την ξαφνική «επιφοίτηση» για την εγκληµατική 
δράση του νεοναζιστικού µορφώµατος, η κυβέρ-
νηση και τα συστηµικά ΜΜΕ ανακάλυψαν και την 
αντιµνηµονιακή πάλη! Κατακλύστηκαν τα τηλεο-
πτικά studio από «κυβερνητικούς επαναστάτες», 
οι οποίοι είπαν «όχι στα µέτρα», µετά είπαν όχι 
στα «οριζόντια» µέτρα, µετά ναι στα «στοχευµέ-
να» µέτρα, για να πουν τελικά «ναι στα µέτρα».

Την ίδια στιγµή, λοιπόν, που όλοι αυτοί έλεγαν 
«όχι στα µέτρα», η κυβέρνηση δεν σταµάτησε να 
περνά µέτρα. Το πρώτο ήταν το σχέδιο για τον 
νέο φόρο στα ακίνητα, ανακοινώνοντας θριαµ-
βευτικά ότι µε τον φόρο αυτόν «καταργείται» το 
χαράτσι. Φορολογώντας τα σπίτια, τα καταστήµα-
τα, τα οικόπεδα, τα αγροτεµάχια, τις αποθήκες, τα 
ποιµνιοστάσια, τα βουνά και τα λαγκάδια, η κυ-
βέρνηση σκοπεύει να εισπράξει 3,5 δισ., ενώ η 
τρόικα δηλώνει «ευχαριστηµένη» ακόµα και µε 
«µόλις» 2,7. Με νέους συντελεστές - «φωτιά» η 
κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στους ιδιοκτήτες 
κάθε λογής ακίνητης περιουσίας, µε τις ευλογίες 
της τριµερούς εποπτείας, η οποία αδηµονεί να δει 
τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας να «τρέχουν».

Την ώρα επίσης που όλοι αλληλοσυγχαίρονταν 
για τα «πρωτογενή» πλεονάσµατα, µαθαίναµε ότι 
η κυβέρνηση σκοπεύει να τα επιτύχει µε σφοδρή 
αύξηση των έµµεσων και άµεσων φόρων και 
µε δραστική περικοπή των κοινωνικών δαπα-
νών. Κατά την εξέλιξη της επικοινωνιακής αυ-
τής «φάρσας» η κυβέρνηση προχώρησε και σε 
12.000 διαθεσιµότητες, ενώ αντέδρασε µε «ιδιαί-
τερη σφοδρότητα» όταν η τρόικα της ανακοίνωσε 
ότι οι απολύσεις από την ΕΡΤ και όσες ακολου-
θήσουν δεν «προσµετρούνται» και άρα παράλλη-
λα θα πρέπει, µέσα στο επόµενο δίµηνο, να κάνει 
και 4.000 απολύσεις «έξτρα».

Το εσωτερικό «όχι» στα µέτρα συνοδεύτηκε 
και από ικεσίες «κορυφής» στους Ευρωπαίους 
«εταίρους», οι οποίοι περιπαικτικά ανακοίνωναν 
ότι η τρόικα θα µείνει στη χώρα για τουλάχιστον 
50 χρόνια ακόµη. Την ίδια στιγµή, η «Οµάδα ∆ρά-

σης για την Ελλάδα», η γνωστή Task Force, κα-
θιστούσε σαφές ότι, για το επόµενο έτος, στόχος 
είναι η δηµιουργία «ενός µόνιµου µηχανισµού 
κινητικότητας» στο ∆ηµόσιο και η υλοποίηση 
των στόχων των απολύσεων. Η Task Force ανα-
κοίνωσε µάλιστα δηµόσια και το αίτηµά της προς 
την κυβέρνηση, ζητώντας προσλήψεις «ειδικών» 
για να στελεχώσουν «καλύτερα» το Κυβερνητικό 
Συµβούλιο Μεταρρύθµισης και να επισπεύσουν 
τις διαδικασίες των απολύσεων.

∆εν θα πρέπει να παραληφθεί επίσης το γεγο-
νός ότι την προηγούµενη εβδοµάδα, κυβέρνηση, 
«εταίροι» και ΤΑΙΠΕ∆, πούλησαν και 28 κτήρια 
στην Eurobank Properties S.A. Ανάµεσα σε αυτά 
είναι το σύµπλεγµα κτηρίων του υπουργείου 
Παιδείας, το αντίστοιχο του υπουργείου Υγείας, 
του υπουργείου ∆ικαιοσύνης και της Αστυνο-
µικής ∆ιεύθυνσης Αθηνών. Το υπουργείο Οι-
κονοµικών πρόσφερε µάλιστα και εικοσαετές 
συµβόλαιο εκµίσθωσης στον αγοραστή, το οποίο 
θα κοστίσει πάνω από τα διπλά της τιµής που ξε-
πουλήθηκαν τα υπουργεία! Τα χρήµατα δε που 
θα δοθούν από την Eurobank Properties, θα 
κατατεθούν κατευθείαν στον ειδικό λογαριασµό 
των «εταίρων» µας στο Λουξεµβούργο, χωρίς να 
µπει στο δηµόσιο ταµείο ούτε ένα ευρώ.

Είναι κατανοητό ότι, πέραν του τηλεοπτικού 
εµπαιγµού και της «φασαρίας» στα τηλεοπτικά 
καθίσµατα, το «όχι στα µέτρα» που ψελλίζει η κυ-
βέρνηση δεν έχει απολύτως καµία άλλη ουσία. 
Στην άφιξη της τρόικας όλοι οι υπουργοί θα είναι 
έτοιµοι για την «επιθεώρηση», ενώ θα σπεύσουν 
να καθαρογράψουν πρόθυµα το νέο «τελεσίγρα-
φο» των απεσταλµένων της διεθνούς εποπτείας. 
«Σιωπηλοί, θλιµµένοι, µε καλούς τρόπους, θα δι-
ασκεδάζουν όλοι στην κηδεία»...

Σοβαρά ερωτήµατα για πτυχές του 
Ενιαίου Φόρου Ακινήτων θέτουν οι ίδιοι 
οι πολίτες κατά τη δηµόσια διαβούλευ-
ση . Ερωτήµατα που έχουν να κάνουν 
τόσο µε τη φορολογική δικαιοσύνη όσο 
και µε την εισπραξιµότητά του.  Είναι η 
πρώτη φορά που επιχειρείται η γενική 
φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας 
και εποµένως είναι λογικό να µην 
έχουν ληφθεί υπόψη πολλές «ιδιαί-
τερες περιπτώσεις»: για παράδειγµα, 
είναι δίκαιο να πληρώσει φόρο ένας 

ιδιοκτήτης για ένα ακίνητό του, το 
οποίο έχει δεσµευθεί από το ∆ηµόσιο 
και άρα δεν το κατέχει στην πράξη; 

Ή είναι εφικτό να πληρώνει ένας 
συνταξιούχος το σύνολο του ετήσιου 
εισοδήµατός του στην Εφορία, επειδή 
έτυχε να κληρονοµήσει ένα σπίτι σε 
ακριβή περιοχή; Τα παραπάνω είναι 
σταγόνα στον ωκεανό των προβληµά-
των που δηµιουργούνται: οι αρµόδιοι 
οφείλουν να κάνουν ουσιαστική δια-
βούλευση και να δώσουν λύσεις! 

Ναι στη διαθεσιµότητα, αλλά µε «αξι-
ολόγηση και σχεδιασµό», λέει στην 
ουσία η ∆ΗΜΑΡ, µε αφορµή τις επικεί-
µενες διαθεσιµότητες που έχουν ανα-
κοινωθεί για τους διοικητικούς υπαλ-
λήλους των πανεπιστηµίων. 

Οµως, η ∆ΗΜΑΡ δε σταµατάει 
εκεί. Επαναλαµβάνει τις θέσεις της 
υπέρ της κινητικότητας και καλεί 
τους εργαζόµενους στα πανεπιστή-
µια που απεργούν για 8η βδοµάδα, 
να πάψουν να αγωνίζονται, διεκδι-

κώντας το δίκιο τους και το δικαίω-
µά τους στη δουλειά και... να ανοί-
ξουν τα πανεπιστήµια. 

Ολα αυτά τα θέτει υποκριτικά στο 
όνοµα του «οφέλους των φοιτητών, 
των οικογενειών τους και του ίδιου του 
πανεπιστηµίου», αποσιωπώντας ότι ο 
αγώνας των διοικητικών υπαλλήλων 
είναι αγώνας για την υπεράσπιση του 
δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα των 
πανεπιστηµίων και γι’ αυτό συσπειρώ-
νει στο πλευρό του χιλιάδες φοιτητές.

Ναι στις απολύσεις, 
αλλά µε ... σχεδιασµό




