Οι μεταφραστές, οι άθικτοι και οι
μάρτυρες…
Όσοι Έλληνες κατόρθωσαν μέχρι σήμερα
να πληρώνουν, έστω μέρος από τους
«ασύμμετρους», παράλογους και
αντισυνταγματικούς φόρους που τους
φορτώθηκαν, χρεώνονται στο ακέραιο και
την τελευταία πιο ανεπαίσθητη μορφή
σταθεροποίησης, όπως αυτή που
καταγράφεται στα τελευταία εβδομαδιαία
δελτία της Alpha Bank και η οποία θα
μπορούσε να συμβεί στον τελματώδη πάτο,
όπου η χώρα παλεύει να αποσπαστεί τους
τελευταίους μήνες…
Και αυτοί οι φορολογούμενοι πολίτες το έπραξαν παρότι εκείνοι που τους
επέβαλλαν την αδικία εξακολούθησαν να απολαμβάνουν μισθολογικά και
φορολογικά προνόμια∙ παρότι συνέχισαν να χαρίζονται στα άθικτα κανάλια της
διαπλοκής∙ παρότι συνέχισαν να αντιστέκονται στην εξυγίανση των θυλάκων της
διαφθοράς και της αναξιοκρατίας στο δημόσιο∙ παρότι άφησαν πάλι τις λίστες
του μεγάλου πλούτου να αραχνιάζουν και τους λαθρέμπορους καυσίμων να
οργιάζουν.
Και σήμερα αυτή η θρασύτατη πολιτική εξουσία έρχεται να πανηγυρίσει για αυτό
που οι πολίτες καταναγκαστικά και μαρτυρικά, αλλά και εν δυνάμει προσωρινά
έφεραν σε πέρας: ένα πλεόνασμα-φούσκα, προϊόν μιας προαναγγελθείσας
υπερφορολόγησης διαρκείας μέχρι και το 2018, όπως αναλυτικά έχουμε
παρουσιάσει σε ανάρτησή μας για το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής(ΜΠΔΣ) 2015-2018, που υπερψηφίστηκε από την συγκυβέρνηση τον
περασμένο Μάϊο.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το ψηφισμένο ΜΠΔΣ, για να εκπληρωθούν οι υπεράνθρωποι
στόχοι των πλεονασμάτων μέχρι το 2018, θα πρέπει μέχρι τότε να καταβάλλουμε
σωρευτικά 9,7 δις επιπλέον άμεσους φόρους σε σχέση με το ύψος των ήδη υψηλών

φόρων που καταβάλλαμε με δυσκολία το 2013∙ ενδεικτικά για φέτος οι άμεσοι
φόροι έχουν υπολογιστεί 22,5 δις έναντι 20 δις του 2013, δηλαδή 2,5 δις
παραπάνω(αύξηση 12,5%)(Πίνακας).

Πίνακας. Στοιχεία από το ΜΠΔΣ 2015-2018 για την άμεση φορολογία.

Από το βασικό πλαίσιο των
δημοσιονομικών μεσοπρόθεσμων
στόχων και προβλέψεων για την
περίοδο 2014-2018(Πίνακας 2.3, σελ
17), * Εκτίμηση, ** Πρόβλεψη (για
την επεξεργασία: Γναθολόγιο)

Το από που θα προκύψει η διαφορά ήταν επίσης υπολογισμένο: κυρίως από τον
χώρο της ελεύθερης μικρομεσαίας δραστηριότητας με την κατάργηση
αφορολογήτου και φοροαπαλλαγών και το 26%+55% προκαταβολή κλπ. Ηταν όλα
λοιπόν γνωστά. Αλλά οι βουλευτές που τα ψήφιζαν, τώρα τα απαρνιούνται και
ζητούν ελαφρύνσεις, ενώ οι δημοσιογράφοι που τα γνώριζαν, τώρα δηλώνουν
προβληματισμένοι με την έκταση της ληστείας.
Αν η γνώση και η αλήθεια είναι δύναμη, πολύ περισσότερο, η ημιμάθεια και οι
πολλές μικρές δόσεις παραμορφωμένης αλήθειας είναι ανίκητες υπερδυνάμεις.
Αλλά σε ένα σώμα που διάτρητο αιμορραγεί δεν έχει νόημα η αιμοδοσία αν
ταυτόχρονα δεν θεραπεύονται τα τραυματισμένα αγγεία και, το πιο βασικό, αν

εγκέφαλος και καρδιά δεν μπορούν να επανέλθουν.
Και όμως! Το σάπιο σώμα της εξουσίας έχει την εξωφρενική αξίωση, οι
φορολογούμενοι, που σήμερα πασχίζουν να πληρώσουν με ό,τι έχουν και δεν έχουν,
να εξακολουθήσουν στωικά και μαρτυρικά να πληρώνουν ίσαμε τουλάχιστον το
΄18, μέχρις ενός σεντ, όλον τον λογαριασμό του επί δεκαετίες καταληστευμένου
Ελληνικού κράτους από κομματικές και κρατικοδίαιτες μαφίες.
Στην χώρα μας αυτά τα χρόνια της μεγάλης κρίσης, δεν παράγεται πολιτική,
ούτε «ζυμώνονται» νέες ιδεολογίες κι εναλλακτικά μοντέλα. Ο μεταφρασμένος
ΕΝΦΙΑ είναι μια θλιβερή απόδειξη του εκφυλισμού πολιτικών ανδρών και γυναικών
σε άβουλους και αναξιόπιστους μεταφραστές ξένων κειμένων. Ωστόσο η
πραγματικότητα συνεχίζει να γεμίζει τα πολιτικά κενά, αλλά κυρίως με
νοσταλγίες ολοκληρωτισμών και πρακτικές μισανθρωπισμού.
Οι όποιοι επίδοξοι εναλλακτικοί της εξουσίας πρέπει να μας εξηγήσουν πώς θα
καταφέρουν τους «άθικτους» της διαπλοκής να πληρώσουν και εκείνοι∙ πώς θα
εκσυγχρονίσουν έναν δημόσιο τομέα που το 60% δεν μπορεί να γράψει ένα κείμενο
στον υπολογιστή∙ πώς το φορολογικό σύστημα θα αποκτήσει βιώσιμους και
ανταγωνιστικούς συντελεστές∙ πώς με ένα λιτό, κατανοητό, βραχυχρόνιο και
φιλόδοξο πρόγραμμα η προβλεπόμενη νέα 4ετής υπερφορολόγηση των πολιτώνμαρτύρων θα αποτραπεί∙ πώς το όποιο πλεόνασμα θα είναι πράγματι σημάδι
δημοκρατικής ανάπτυξης και όχι, όπως σήμερα, αυταρχικού κρατισμού και
τυραννίας της κοινωνίας…
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