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∆ιακινούνται πολλές ει-
κασίες για την αναπάντε-
χη κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να 
καταθέσει πρόταση δυσπι-
στίας κατά της κυβέρνη-
σης. Κάποιοι το βάφτισαν 
«Πυροτέχνηµα», άλλοι 
«Γκάφα», άλλη «Μπλόφα». 
Μόνο ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος δεν κατάλαβε 
τίποτε και χαρακτήρισε 
µια καθ’ όλα νόµιµη κοι-
νοβουλευτική διαδικασία 
«µαχαιριά στη χώρα».

Με δεδοµένο ότι η πρό-
ταση µοµφής δεν θα καρ-
ποφορήσει, ακούγονται 
µύρια όσα για τις προθέ-
σεις του κ. Αλέξη Τσίπρα. 
Κάποιες από αυτές αγγί-
ζουν τη συνωµοσιολογία, 
ότι τάχα ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέ-
ποντας τα αδιέξοδα της 
κυβέρνησης στις διαπραγ-
µατεύσεις µε την τρόικα, 

θέλει να την δεσµεύσει µε 
νωπή ψήφο εµπιστοσύνης 
για έξι ακόµη µήνες. Ετσι 
η κυβέρνηση θα πάρει τα 
σκληρά µέτρα και το χα-
στούκι στις ευρωεκλογές 
θα είναι µεγαλύτερο.

Αυτή η θεωρία πιθανώς 
να ενισχύεται και από το 
κύριο άρθρο της εφηµερί-
δας του κόµµατος «Αυγή» 
που την Παρασκευή έγρα-
φε: «Η ψηφοφορία, την 
Κυριακή το βράδυ, ακόµη 
κι αν σφραγιστεί από την 
εκβιαστική ψήφο των βου-
λευτών του µνηµονιακού 
µπλοκ, σηµατοδοτεί την 
αφετηρία για την πορεία 
της δηµοκρατικής ανα-
τροπής, που θα αποκτήσει 
αδιαµφισβήτητη θεσµική 
αποκρυστάλλωση µε την 
ψήφο στις (όποιες) κάλ-
πες του Ιουνίου, απ’ όπου 

θα αναδειχθούν οι νέοι 
δηµοκρατικοί και προ-
οδευτικοί συσχετισµοί» 
(«Τίτλοι τέλους για την κυ-
βέρνηση» 8.11.2013).

Στη δίκη προθέσεων 
προστίθεται ένα ακόµη 
στοιχείο: η πρόταση µοµ-
φής έγινε την ίδια µέρα 
που η κυβέρνηση αποφά-
σισε να εκκενώσει το ρα-

διοµέγαρο της ΕΡΤ από 
τους πρώην εργαζόµενους 
της εταιρείας. Η ηγετική 
οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ έµοια-
ζε έτοιµη από καιρό. Πε-
ρίµενε την κίνηση της 
κυβέρνησης για να προ-
χωρήσει στην πρόταση, 
ίσως για να κεφαλαιοποι-
ήσει την αντίδραση των 

πολιτών τον Ιούνιο, αλλά 
χωρίς όµως να υπολογίζει 
τη φθίνουσα πορεία της 
δυσαρέσκειας σχετικά µε 
τον κυβερνητικό χειρισµό.

Ανεξαρτήτως όµως των 
προθέσεων υπάρχουν και 
τα πραγµατικά αποτελέ-
σµατα της κίνησης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Είναι η ανακούφιση 
στην κυβέρνηση, διότι 

όπως είπε ο κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης «µέσα από 
την ψήφο θα αναβαθµι-
στεί η κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία προκειµένου 
να αντιµετωπίσει τις προ-
κλήσεις της χώρας». Με 
επίθεση όµως καταλα-
γιάζουν και τα πνεύµατα 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Εστω για 

λίγο. Μην ξεχνάµε ότι η 
πρόταση µοµφής δεν έρ-
χεται µόνο µετά την ΕΡΤ, 
αλλά και µετά τη λογική 
οµιλία που έκανε ο κ. Τσί-
πρας στο Οστιν του Τέξας. 
Πολλοί στο τσούρµο των 
συνιστωσών έχουν αλ-
λεργία στη λογική και θε-
ωρούν έγκληµα -ή ακόµη 
χειρότερα: «δεξιά απόκλι-
ση»- κάθε εκλογίκευση του 
κόµµατος.

Συνεπώς η κυβέρνηση 
παίρνει µια ανάσα από 
την «µπαταριά στον γάµο 
του Καραγκιόζη», αλλά µε-
γαλύτερη ανάσα παίρνει 
και η ηγετική οµάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ που στριµώχνεται 
όλο και περισσότερο µε-
ταξύ της πραγµατικότητας 
και του διάχυτου παρα-
λογισµού του κόµµατος. 
Προφανώς υπάρχουν κι 

εκεί κάποιοι που κατανο-
ούν ότι µε τα επαναστατι-
κά τα λόγια τα µεγάλα, όχι 
µόνο θα βρεθούν σε αδι-
έξοδο αν κληθούν να κυ-
βερνήσουν (θα ’ναι αυτοί 
που θα προκαλέσουν το 
«ατύχηµα» και θα αναγκα-
στούν να φύγουν µε ελικό-
πτερο), αλλά δεν µπορούν 
να προσελκύσουν άλλους 
εκλογείς, πουλώντας τους 
«αγανάκτηση». Το κόλλη-
µα στις δηµοσκοπήσεις 
αυτό πιστοποιεί.

Το µόνο πρόβληµα εί-
ναι ότι κι αυτή η ανάσα θα 
είναι βραχείας διάρκειας. 
Η πραγµατικότητα πάντα 
εκδικείται και τα πολιτικά 
αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
σβήνουν µε πυροτεχνή-
µατα, όπως οι προτάσεις 
µοµφής. Σύντοµα θα τα 
ξαναβρεί µπροστά του...

Του Πάσχου ΜανδραβέληΜοµφή, ανάσα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ
Υπέρ των πλουσίων, εις βάρος των φτωχών

Μετά από «κυοφορία» πολλών µηνών, ο 
υπουργός Οικονοµικών έδωσε για διαβού-
λευση το νοµοσχέδιο µε το οποίο καθιερώνε-
ται ο «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων» (ΕΝΦΑ). Το 
νοµοσχέδιο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων 
από βουλευτές τόσο των αστικών όσο και 
των αγροτικών περιφερειών. Οι τελευταίοι, 
µάλιστα, απείλησαν ότι δεν θα ψηφίσουν το 
νοµοσχέδιο, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει 
η κατάθεσή του στη Βουλή για ψήφιση, προ-
κειµένου να γίνουν κάποιες αλλαγές για να 
ψηφιστεί.

Ένας πραγµατικός Φόρος Ακίνητης Περι-
ουσίας (ΦΑΠ) ήταν εκείνος τον οποίο είχα την 
τιµή ως υπουργός Οικονοµικών να εισηγηθώ 
στη Βουλή και ο οποίος ψηφίστηκε τους πρώ-
τους µήνες του 1982

Παρ’ όλο που η φορολόγηση των αγροτε-
µαχίων σε µια χώρα, στην οποία κυριαρχεί 
η µικρή και κατακερµατισµένη ιδιοκτησία 
και η οποία σε πολλές περιπτώσεις αποδίδει 
ελάχιστα (και σε ορισµένες καθόλου) έσοδα, 
αποτελεί, πράγµατι, ένα από τα σοβαρά µειο-
νεκτήµατα αυτού του νοµοσχεδίου. ∆εν είναι, 
όµως, το σοβαρότερο.

Το σοβαρότερο πρόβληµα του νοµοσχεδίου 
αυτού είναι ότι συγχωνεύει τον Φόρο Ακίνητης 
Περιουσίας (που αφορά την αξία του συνόλου 
των ακινήτων του κάθε φορολογούµενου και 
τη φορολόγησή τους µε βάση µια προοδευ-
τική κλίµακα, αλλά µε συντελεστές που δεν 
αποδίδουν σηµαντικά έσοδα), και το χαράτσι 
(που επιβάλλεται σε όλα τα ηλεκτροδοτούµενα 
από τη ∆ΕΗ ακίνητα και εισπράττεται µε τους 
λογαριασµούς του ρεύµατος).

Από τη συγχώνευση, όµως, αυτή δεν προ-
κύπτει ένας προοδευτικός και κοινωνικά δί-
καιος φόρος, αλλά, αντίθετα, ένας φόρος που 
διευρύνει τις αδικίες που είχε το χαράτσι, δε-
δοµένου ότι φορολογεί µε διάφορους συντε-
λεστές το κάθε ένα ακίνητο χωριστά, γεγονός 
το οποίο σηµαίνει ότι φόρο θα πληρώσει, π.χ., 
ακόµη και ο φορολογούµενος που:
• Η µόνη ακίνητη περιουσία του είναι ένα 
διαµέρισµα ακόµα και 50 τ.µ. σε περιοχή 
που ισχύουν χαµηλές αντικειµενικές αξίες, 

στο οποίο διαµένει.
• ∆ιαµένει σε ενοικιαζόµενο διαµέρισµα και η 
µόνη ακίνητη περιουσία του είναι ένα οικόπε-
δο ή ένα αγροτεµάχιο που δεν καλλιεργείται.
• Είναι έγγαµος και πολύτεκνος µε 4 παιδιά 
αν το εισόδηµά του ξεπερνά τις 12.000 ευρώ 
και κατέχει µόνο ένα διαµέρισµα 100 τ.µ. στο 
οποίο διαµένει η οικογένειά του.

Είναι σαφές ότι ο ΕΝΦΑ από τη µια µεριά 
είναι εις βάρος των φτωχών και ιδιαίτερα των 
οικογενειών µε παιδιά και χαµηλά εισοδήµα-
τα και περισσότερο των τρίτεκνων και πολύ-
τεκνων που διαθέτουν µόνο ένα ακίνητο στο 
οποίο διαµένουν, και από την άλλη είναι υπέρ 
των πλουσίων, δεδοµένου ότι δεν αθροίζεται 
η αξία όλων των ακινήτων που διαθέτουν 
και δεν φορολογείται η αξία αυτή µε βάση µια 
προοδευτική κλίµακα, αφού αφαιρεθεί ένα 
αφορολόγητο ποσό, ανάλογα µε την οικογε-
νειακή κατάσταση του φορολογούµενου.

Ένας πραγµατικός Φόρος Ακίνητης Περι-
ουσίας (ΦΑΠ) ήταν εκείνος τον οποίο είχα την 
τιµή ως υπουργός Οικονοµικών να εισηγη-
θώ στη Βουλή και ο οποίος ψηφίστηκε τους 
πρώτους µήνες του 1982. Και ενώ είχε αρχί-
σει να εφαρµόζεται και είχαν ήδη υποβληθεί 
1.000.000 δηλώσεις, ο πρωθυπουργός, που 
τον είχε εγκρίνει πριν εισαχθεί στη Βουλή, 
υποκύπτοντας στις πιέσεις και τα συµφέροντα 
των πλουσίων (όπως έκανε και τα επόµενα 
χρόνια), τον κατάργησε ουσιαστικά, γεγονός 
που µε οδήγησε τον Ιούνιο του 1982 στην άµε-
ση και αµετάκλητη παραίτησή µου.

Σε αντιπαραβολή µε τον κατ’ ευφηµισµό 
«Ενιαίο Φόρο Ακίνητων», είναι πιστεύω, χρή-
σιµο να παραθέσω τα βασικά σηµεία του ΦΑΠ 
του 1982, οι διατάξεις του οποίου περιλαµβά-
νονται στον Νόµο 1249/82 που δηµοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 49Α/82. Σηµειώνω εδώ ότι µε τον 
ίδιο νόµο καθιερώθηκαν και οι αντικειµενι-
κές αξίες των ακινήτων και έπαυσαν οριστικά 
οι παράνοµες συναλλαγές που γίνονταν στις 
εφορίες.

Παραλείποντας τις λεπτοµέρειες (για τις 
οποίες παραπέµπω στον Ν. 1249/82) και µετα-
τρέποντας τα ποσά που ήταν τότε σε δραχµές 

σε ευρώ µε την ισοτιµία 1 ευρώ=340,75 δραχ-
µές, ο νόµος αυτός προέβλεπε:

Αφορολόγητο ποσό: για τα φυσικά πρόσω-
πα 25 εκατ. δρχ. (73.000 ευρώ) και για τα νοµι-
κά πρόσωπα 30 εκατ. δρχ. (88.000 ευρώ). Στην 
περίπτωση συζύγων που είχαν και οι δύο ακί-
νητη περιουσία, το αφορολόγητο ποσό για τον 
σύζυγο που είχε τη µεγαλύτερη σε αξία περι-
ουσία ήταν 25 εκατ. δρχ. (73.000 ευρώ) και για 
τον άλλο σύζυγο 10 εκατ. δρχ. (29.000 ευρώ). 
Οι σύζυγοι, δηλαδή, φορολογούνταν χωριστά. 
Στο υπόλοιπο που απέµενε, µετά την αφαίρε-
ση του αφορολογήτου ποσού από τη συνολική 
αξία των ακινήτων του φορολογουµένου, επι-
βαλλόταν φόρος:
• Για το νοµικά πρόσωπα µε πάγιο συντε-
λεστή 1,5%.
• Για τα φυσικά πρόσωπα µε συντελεστές: 
0,5% για τις πρώτες 29.000 ευρώ, 1,0% για τις 
επόµενες 29.000 ευρώ, 1,5%, για τις επόµενες 
29.000 ευρώ και 2% το παραπάνω ποσό.

Αυτά, όµως, ίσχυαν µε τις αντικειµενικές 
αξίες ακινήτων του 1982. Οι αξίες αυτές ανα-
προσαρµόστηκαν έκτοτε, αλλά σήµερα, µε 
βάση από τη µια µεριά τη νέκρωση της οικο-
δοµής και των χιλιάδων απούλητων νεόδ-
µητων διαµερισµάτων και από την άλλη των 
χιλιάδων ξενοίκιαστων διαµερισµάτων, η 
πτώση των τιµών επιβάλλει την ανάλογη προ-
σαρµογή των αντικειµενικών αξιών που ισχύ-
ουν σήµερα στις περιοχές εκείνες στις οποίες 
οι τιµές των ακινήτων έχουν µειωθεί σηµαντι-
κά και είναι χαµηλότερες εκείνων της αγοράς.

Αν εφαρµοζόταν σήµερα ο ΦΑΠ του νό-
µου 1249, όπως ψηφίστηκε το 1982 (δηλαδή 
χωρίς αναπροσαρµογές των αφορολογή-
των), οι φορολογούµενοι µε χαµηλής ση-
µερινής αντικειµενικής αξίας ακίνητα που 
τώρα θα κληθούν πληρώσουν τον ΕΝΦΑ, 
µε τον Ν. 1249 είτε δεν θα πλήρωναν φόρο 
είτε θα πλήρωναν πολύ χαµηλότερο φόρο. 
Αντίθετα, εκείνοι µε ακίνητα µεγάλης αξίας 
θα πλήρωναν υψηλότερο φόρο. Θα ήταν, 
δηλαδή, ένας πραγµατικά κοινωνικά δίκαιος 
φόρος, σε αντίθεση µε τον προκλητικά κοι-
νωνικά άδικο ΕΝΦΑ.

Η πρόταση δυσπιστίας είναι µια κοινοβουλευτική δυνα-
τότητα που έχει η αξιωµατική αντιπολίτευση, για τρεις µέ-
ρες, να κάνει µια συνολική επίθεση στην κυβέρνηση. Να 
σηµατοδοτήσει την καθολική άρνησή της στην κυβερνητι-
κή πολιτική, να αναπτύξει τις δικές της θέσεις για τη διακυ-
βέρνηση της χώρας, να κεφαλαιοποιήσει αν είναι δυνατόν 
τα όποια κέρδη έναντι της κυβέρνησης έχει µέχρι εκείνη 
τη στιγµή µέσα από την καθηµερινή αντιπαράθεση. Ταυτό-
χρονα δίνει τη δυνατότητα και στα άλλα κόµµατα να πάρουν 
θέση για την εφαρµοζόµενη κυβερνητική πολιτική.

Υπό αυτή την έννοια δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία το γιατί 
ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την πρόταση. Αυτό που έχει σηµασία 
είναι τι θα προκύψει από τη συζήτηση, ώστε οι πολίτες να 
έχουν πλέον στην πορεία προς τις ευρωεκλογές του Μαΐ-
ου (και µε ανοιχτό το ενδεχόµενο να γίνουν ταυτόχρονα και 
εθνικές εκλογές) µια καθαρή εικόνα για τους στόχους και 
τις επιδιώξεις κάθε κόµµατος ή κάθε οµάδας βουλευτών. 
Εν προκειµένω:

- Να σχηµατίσουν εικόνα και άποψη για το αν ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχει υλοποιήσιµη εναλλακτική πρόταση για την έξοδο 
της χώρας από την κρίση ή καλλιεργεί αυταπάτες -όπως 
έγραψε προ ηµερών ένα στέλεχός του-, όταν λέει µέσω του 
προέδρου του σε ξένα ακροατήρια πως θα καταγγείλει ως 
κυβέρνηση το Μνηµόνιο αλλά ταυτόχρονα θα παραµείνει η 
χώρα στην Ευρωζώνη για να διαπραγµατευθεί µε τους δα-
νειστές από το µηδέν. Ή ακόµα να απαντήσει για το πού θα 
βρει τα λεφτά να εφαρµόσει όσα υπόσχεται, όπως απόρησε 
προ ηµερών ο Μανώλης Γλέζος.

- Να ξεκαθαρίσει, π.χ., η ∆ΗΜΑΡ αν εξακολουθεί να 
είναι στο «ναι µεν αλλά» ή αν τάσσεται οριστικά και αµετά-
κλητα κατά της κυβέρνησης και της µνηµονιακής πολιτικής 
(δυστυχώς όχι µόνο παραµένει στο «ναι µεν αλλά», αλλά το 
«παρών» που θα δηλώσει απόψε αποδεικνύεται πιο... ∆Η-
ΜΑΡ από ποτέ).

- Να πάρουν θέση οι εµφανιζόµενοι ως διαφωνούντες 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για το αν θα συνεχίσουν να είναι 
προσδεµένοι στο µικρό πλέον άρµα του Βενιζέλου και όλοι 
µαζί να αποτελούν µια συνιστώσα του Αντώνη Σαµαρά ή αν 
θα κάνουν τη µεγάλη ρήξη, διασώζοντας ό,τι µπορούν από 
το άλλοτε µεγάλο ΠΑΣΟΚ του λαού και του µη προνοµιού-
χου Ελληνα.

Στην πραγµατικότητα καµία κυβέρνηση δεν έπεσε και 
δεν θα πέσει µε µια πρόταση µοµφής. Στη δηµοκρατία οι 
κυβερνήσεις πέφτουν στις εκλογές, αλλά η πτώση τους 
χτίζεται κάθε µέρα µε τους κοινωνικούς αγώνες, µε την 
αντίσταση στην κυβερνητική πολτική, µε την επεξεργασία 
και διατύπωση µια άλλης πολιτικής πρότασης, που θα εξυ-
πηρετεί τα λαϊκά συµφέροντα.

∆ρεττάκης Μανόλης, τέως αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Μοµφές και ψέµατα


