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Τό «Δόγμα» τῶν ἰδιωτικοποιήσεων καί ἡ πορεία στό χάος
ἄρθρο τοῦ Προέδρου μας κ. Μιχαήλ Ἠλιάδη

Φθaνουν πλeον τα ψεμματα και οι εκβιασμοι με τα χρηματα που ερχονται και “σωζουν” τη χωρα! 

σταματηστε την εΞαθλιωση 
του ελληνικου λαου!

Ἀπό τα 32δις εὐρώ τῆς ἑπόμενης δόσης τοῦ Ὀκτωβρίου, τά 24δις θά πᾶνε στίς τράπεζες. Ἀπό τά ὑπόλοιπα 7,3 δις τά 4,6 δις εὐρώ προ-
ορίζονται γιά πληρωμή τοκοχρεολυσίων καί τά 2,7 δις εὐρώ πρέπει νά καλύψουν ληξιπρόθεσμες ὀφειλές τοῦ δημοσίου 1,3 δις εὐρώ, 

ἀποπληρωμές ἐντόκων 2 δις εὐρώ καί μόλις 600 ἑκατ. θά καταλήξουν στόν κρατικό προϋπολογισμό γιά χρηματοδότηση ἐλλείμματος. 
Μᾶς ἐκβιάζουν δηλαδή γιά νά μᾶς δανείσουν ὥστε νά πληρώσουμε τίς ζημιές τῶν τραπεζῶν καί τούς διεθνεῖς τοκογλύφους!

Ἕλληνα στοχάσου ὄτι μεθοδεύεται στήν οὐσία ἡ πνευματική καί ὑλική ὑποδούλωση τῆς Πατρίδος μας.
Ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπό τό πολιτικό κατεστημένο τῶν διεφθαρμένων ἐντολοδόχων ἄς εἶναι τό πρῶτο μας μέλημα. 

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ παγκόσμια οἰκονομία σήμερα βασίζεται 
στόν Νεοφιλελευθερισμό, βασικό δόγμα τοῦ ὁποίου εἶναι 

ἡ ἐλάχιστη κρατική παρέμβαση, συνεπῶς ἡ προώθηση τῶν 
ἰδιωτικοποιήσεων.

Κοινωνικό ὀφέλος προκύπτει  ἀπό τίς ἰδιωτικοποιήσεις, μόνο 
ὅταν οἱ Δημόσιες καί Δημοτικές ἐπιχειρήσεις δέν λειτουργοῦν 
οὔτε διοικοῦνται μέ τόν σωστό τρόπο. Καί τό κοινωνικό ὄφελος 
αὐτό πρέπει νά ἐννοηθεῖ μόνο ὡς περιορισμός τῆς κρατικῆς ζημιᾶς 
καί ὄχι ὡς πηγή ἐσόδων.

Στήν Ἑλλάδα εἶναι λανθασμένος ὁ τρόπος διοίκησης καί λει-
τουργίας αὐτῶν τῶν ἐπιχειρήσεων καί αὐτό ὀφείλεται σέ πολύ-
μορφες στρεβλώσεις οἱ ὁποῖες ἔχουν βασικές αἰτίες τήν κομ-
ματοκρατία καί τόν «ἀρρωστημένο» συνδικαλισμό. Ἡ πρώτη, 
δημιουργεῖ μεταξύ ἄλλων, ἀναξιοκρατία, διαφθορά, κακοδια-
χείριση καί ἀτιμωρησία. Ὁ δεύτερος σύρεται συνήθως, στό ἅρμα 
στενῶν κομματικῶν ἀλλά καί συντεχνιακῶν συμφερόντων καί 
προσωπικῶν φιλοδοξιῶν. Οἱ δέ ἐκπρόσωποί του, σέ πάμπολ-
λες περιπτώσεις, λειτουργοῦν ὡς «κράτος ἐν κράτει», ἔχοντας 
ἀποκτήσει μία κακῶς ἐννοουμένη ἰδιοκτησιακή ἀντίληψη γιά 
τήν ἐπιχείρηση.

Τό γεγονός τῆς μή εὔρυθμης λειτουργίας τῶν Δημόσιων 
καί Δημοτικῶν ἐπιχειρήσεων καί  ἰδιαιτέρως ἡ ἀνάγκη, αὐτήν 
τήν περίοδο, νά συμμαζευτεῖ τό οἰκονομικό τους, «ξεχαρβάλω-
μα» καί νά γίνουν αὐτές ἀποδοτικές, ἀναπόφευκτα ὁδηγεῖ τόν 
ἁπλό πολίτη σέ σκέψεις γιά τήν ἰδιωτικοποίησή τους. Σκέψεις 
πού ἐνισχύονται, γιά εὐνόητους λόγους, ἀπό τήν ἐσκεμμένη 

ἐπιχειρηματολογία πολιτικῶν προσώπων, ἀλλά καί ἄλλων τάχα 
εἰδικῶν των ΜΜΕ.

Εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητες ἄμεσες παρεμβάσεις, διοικητικές καί 
νομοθετικές, ὥστε νά ἐπέλθει ἐξορθολογισμός στήν λειτουργία 
τους, ἀπεξάρτηση ἀπό τήν κομματοκρατία καί τόν καταστρεπτικό 
συνδικαλισμό. Αὐτά καί ὅσα ἀκόμη ἀπαιτοῦνται, εἶναι προφανές, 
ὅτι δέν μπορεῖ νά τά ἐπιτύχει τό ἀνίκανο καί διεφθαρμένο πολι-
τικό σύστημα τῆς Χώρας, πού στηρίζεται στή διαπλοκή καί εἶναι 
αὐτό πού δημιούργησε καί ἀνέχθηκε τίς ἀνωτέρω στρεβλώσεις. 
Μονάχα ὑγιεῖς πολιτικές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἑδράζουν τίς ἀρχές 
τους σέ αἰώνιες καί ἀναλλοίωτες ἀξίες –ὅπως ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»– 
καί ἀδιαφοροῦν γιά τό ὅποιο πολιτικό κόστος, μπροστά στό 
ὄφελος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, μποροῦν νά δρομολογήσουν 
εὐεργετικές ἐξελίξεις.

Ἀπεναντίας, τό ὑπάρχον πολιτικό κατεστημένο καί ἰδιαιτέρως 
ὁ κυβερνητικός σχηματισμός, ἀγκυλωμένος στίς ἰδεοληψίες του, 
ἀλλά καί πειθαρχῶντας στίς ἐντολές τῆς Τρόικας, ἑτοιμάζεται νά 
ἰδιωτικοποιήσει ἕνα πλῆθος Δημοσίων ἐπιχειρήσεων, μέ στόχο 
τή μείωση τοῦ Δημοσίου χρέους. Προβάλλει δέ σάν μονόδρομο 
τήν ἐπιλογή αὐτή μέσω τῶν ΜΜΕ. 

Ὅμως οἱ ἰδιωτικοποιήσεις σέ περίοδο ὕφεσης, ὅπου ἔχει κα-
ταρρεύσει ἡ ἀξία τῶν ἐπιχειρήσεων, εἶναι ἀσύμφορη. Ἐπίσης, ἡ 
ἰδιωτικοποίηση μιᾶς κερδοφόρου ἐπιχειρήσεως σέ ξένους φορεῖς, 
ἀποφέρει ἕνα τίμημα στό Δημόσιο –ἰδιαίτερα χαμηλό σήμερα– τό 
στερεῖ ὅμως ἀπό τά κέρδη τῶν ἑπομένων ἐτῶν. Δηλαδή ἔχουμε 
ἁπλᾶ προσωρινή μείωση τοῦ Δημοσίου χρέους. Μιά ἀπεγνωσμένη 

(Συνέχεια στήν σελ. �)

Τί ἀπέδειξαν οἱ ἐκλογές 
τῆς 17ης Ἰουνίου

Τό ἀποτέλεσμα τῶν Ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου 2012 ἀπέδειξε 
τόν βαρύτατο ψυχικό τραυματισμό τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς, 

ἀφοῦ ἄφησε νά τήν χειραγωγήσουν στήν Εὐρωπαϊκή ὑποτέλεια, 
προκειμένου νά συνεχίσει ἀνενόχλητα τόν πνευματικό της 
ὕπνο.

Ἡ ἀπίστευτη τρομοκρατία τῶν Κοτζαμπάσηδων τῆς Πολιτικῆς, 
συνεπικουρούμενη ἀπό τίς προτροπές Ἱεραρχῶν, πού προέκριναν 
τήν παραμονή στό εὐρώ ἀπό τήν παραμονή μας στήν Πατρώα 
εὐσέβεια καί ἀξιοπρέπεια, συνετέλεσαν στό νά ὑπερισχύσει καί 
πάλι τό Πολιτικό Κόμμα πού εὐθύνεται καίρια γιά τήν καπηλεία 
τῆς Πίστεώς μας καί τήν πολύπλευρη ἐξαθλίωση τῆς Πατρίδος 
μας.

Ἡ Παράταξή μας, παρά τόν ἀδυσώπητο πόλεμο μέ ἀπίστευτες 
συκοφαντίες, πού δέχθηκε –ἰδίως τόν τελευταῖο μήνα– ἀπό χριστεπώνυμες ἱστοσελίδες καί Κλη-
ρικούς(!), εἶχε τίς λιγότερες ἀπώλειες σέ ψήφους ἀπό ὅλα τά ἐκτός Βουλῆς Κόμματα. Ὡστόσο, 
εἶναι ἐνδεικτικό του ἐναντίον μας ἀνεξερεύνητου πάθους ὁρισμένων ἐκκλησιαστικῶν κύκλων 
–δηλαδή ψευδαδέλφων- πού δημοσιογραφοῦν στήν Ἀμερική –ἀπροκάλυπτοι καί ἀργυρώνητοι 
ὑπάλληλοι τῆς Νέας Δεξιᾶς– οἱ ὁποῖοι διέδωσαν ἀπό τήν ἱστοσελίδα τους τήν ἐνσυνείδητη συ-
κοφαντία ὅτι ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔλαβε μέρος στίς ἐκλογές τοῦ Ἰουνίου ἐπιδιώκουσα νά ἐπιτύχει τό 
ἐκλογικό ποσοστό 0,50% γιά νά λάβει Κρατική Ἐπιδότηση, ἐνῶ γνώριζαν, σάν δημοσιογράφοι, 
ὅτι ἡ Κρατική Ἐπιδότηση δίδεται μόνο σέ Κόμματα μέ ποσοστό ἄνω τοῦ 1,5%!

Παρά τήν πικρή διαπίστωσή μας ὅτι ἡ ὀργανωμένη θρησκευτικότητα τοῦ Τόπου μας ἔχει βα-
θειές ρίζες στήν Πολιτική διαπλοκή τῆς τελευταίας 40ετιας καί ἔχει ἐγκαταλείψει τήν οὐσιαστική 
Πνευματική διαπαιδαγώγηση τοῦ λαοῦ μας, ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά συνεχίσει νά ἐπιτελεῖ 
τό χρέος της πρός τό μαρτυρικό Γένος μας, σέ συνεργασία μέ τούς ἱεραποστολικούς καί ἁγνούς 
Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μας καί τούς ἀνιδιοτελεῖς ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ μας.

Θέλω νά εὐχαριστήσω ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν σέ αὐτόν τόν 
σκληρό ἀλλά ἔντιμο ἀγώνα, μέ τεράστιες προσωπικές θυσίες. 

Δέν μᾶς ἔχει γνωρίσει ἀκόμη ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Αὐτό θά τό διαπιστώσει ὁ καθένας σας ἄν θέσει 
τό ἐρώτημα γιά τήν ὕπαρξη τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στόν περίγυρό του. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἐνταθεῖ ὁ 
ἀγώνας μας μέ τόν πολλαπλασιασμό τῶν συνεργατῶν μας σέ κάθε ἐνορία ὥστε νά γίνουμε γνω-
στοί σέ κάθε Ἑλληνικό σπίτι. Εἶναι, βέβαια, ἄνισος ὁ ἀγώνας μας, ἀφοῦ ὅλα τα Κόμματα «μπαί-
νουν» σέ ὅλα τα σπίτια τῆς Ἑλλάδος «ἐν ριπή ὀφθαλμοῦ» μέ τήν τηλεόραση, ἐνῶ ἐμεῖς πρέπει νά 
ἐνημερώσουμε τούς συμπατριῶτες μας, πόρτα-πόρτα. Αὐτό, ὅμως, ἔκανε καί ἡ Φιλική Ἑταιρεία. 
Γι’ αὐτό εἶχε ὑπομονή καί ἑτοίμαζε τόν ἀγώνα ἐπί 50 χρόνια! 

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δέν βιάζεται, γιατί δέν ἐπεδίωξε, οὔτε ἐπιδιώκει νά γίνει μιά πολιτική φω-
τοβολίδα τοῦ Τόπου μας, ἀλλά φιλοδοξεῖ νά συντελέσει, μέ τήν ὑπομονή τῶν συνεργατῶν της, 
στό νά διατηρηθεῖ ἄσβεστος στήν ψυχή τοῦ  Ἕλληνα ὁ πόθος ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ 
ΠΙΣΩ ἀπό ὅλους ἐκείνους πού, ἀπό κομμάτι τοῦ Παραδείσου, κατήντησαν τήν Ἑλλάδα ἕνα «φό-
μπιζοῦ» τῆς Εὐρώπης!

Μιχαήλ Ε. Ἠλιάδης
Πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

προσπάθεια σάν τοῦ ἀνθρώπου πού ξεπουλάει τά πολύτιμα τι-
μαλφή του γιά νά ἀντιμετωπίσει ἔξοδα λίγων ἡμερῶν!  Εἶναί, 
λοιπόν, εὐνόητο, πώς ὅταν σταματοῦν νά εἰσρέουν τά κέρδη τῶν 
ἐπιχειρήσεων αὐτῶν στό Δημόσιο Ταμεῖο, αὐξάνεται τό ἔλλειμμα 
καί ἡ αὔξηση αὐτή τοῦ ἐλλείμματος ὁδηγεῖ σέ νέα χρέη! 

Ἐπίσης, πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήσει τόσο ὁ κοινωνικός, ὅσο 
καί ὁ στρατηγικός χαρακτήρας κάποιων ἐπιχειρήσεων.
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Ἡ πρόσφατη νομοθέτηση τῆς ὑποχρεωτικῆς συνταγογρά-
φησης δραστικῆς οὐσίας ἀντί συγκεκριμένων ἐπώνυμων 

σκευασμάτων ἔχει φέρει τό θέμα τῶν γενοσήμων φαρμάκων 
στό προσκήνιο προκαλῶντας ἔντονες ἀντιπαραθέσεις μεταξύ 
τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί τῶν ἰατρικῶν καί φαρμακευτικῶν 
συλλόγων. Τί ἀκριβῶς ὅμως εἶναι τά γενόσημα γιά τά ὁποῖα 
τόσος λόγος γίνεται; 

Τά γενόσημα εἶναι φάρμακα τά ὁποῖα περιέχουν τό ἴδιο δρα-
στικό συστατικό καί στήν ἴδια ποσότητα μέ τό πρωτότυπο φαρ-
μακευτικό προϊόν το ὁποῖο ἀποτελεῖ τό προϊόν ἀναφορᾶς. Τά 
φαρμακευτικά αὐτά σκευάσματα θά πρέπει νά ἐπιδεικνύουν τή 
λεγόμενη βιοϊσοδυναμία, πού σημαίνει ὅτι δροῦν στόν ἀνθρώπινο 
ὀργανισμό μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο ὅπως τό προϊόν ἀναφορᾶς, 
δηλαδή κατ’ ἐπέκταση μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν στή θέση 
τοῦ πρωτότυπου φαρμάκου. Τά γενόσημα κυκλοφοροῦν μόλις 
λήξει τό δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας ἑνός πρωτότυπου φαρμάκου.

Ἐξετάζοντας περαιτέρω τό θέμα προκύπτουν μιά σειρά ἀπό 
εὔλογα ἐρωτήματα. Ἀπό ποιούς παράγονται; Πῶς διασφαλίζεται 
ἡ ἀσφάλεια τῶν ἀσθενῶν πού τά λαμβάνουν; Καί τέλος ποιό τό 
ὄφελος τῆς στροφῆς μας πρός αὐτά; 

Τό πρῶτο θέμα στό ὁποῖο πρέπει νά ἀναφερθοῦμε εἶναι τό θέμα 
τῆς ἀσφάλειας. Στήν ἐρώτηση ἄν καί κατά πόσον τά γενόσημα 
εἶναι ἀσφαλῆ ἡ ἀπάντηση εἶναι ναί. Τά γενόσημα ὑπόκεινται 
στίς ἴδιες εὐρωπαϊκές διαδικασίες μέ τά πρωτότυπα προϊόντα. Ἡ 
ἀδειοδότησή τους πραγματοποιεῖται σύμφωνα μέ τή νομοθεσία 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἀπό τόν Εὐρωπαϊκό Ὀργανισμό φαρ-
μάκων (EMA) καί στήν Ἑλλάδα ἀπό τόν ΕΟΦ. Προκειμένου ἕνα 
γενόσημο νά λάβει ἄδεια ἐμπορικῆς κυκλοφορίας θά πρέπει νά 
ἐπιδεικνύει βιοϊσοδυναμία μέ τό πρωτότυπο προϊόν, δηλαδή νά 
δρᾶ μέ τόν ἴδιο τρόπο στόν ὀργανισμό τοῦ ἀσθενοῦς. Ο ΕΜΑ καί 
ὁ ΕΟΦ ἀξιολογοῦν τήν ἰσοδυναμία καί στηριζόμενοι στό φάκελο 
τοῦ πρωτοτύπου φαρμάκου, καθώς καί στά ἀποτελέσματα τῆς 
μελέτης βιοϊσοδυναμίας, ἐξάγουν συμπεράσματα σχετικά μέ τήν 
ἀσφάλεια καί τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ γενοσήμου φαρμά-
κου. Οἱ μελέτες βιοϊσοδυναμίας γίνονται ἀπό ἐξειδικευμένους 
φορεῖς οἱ ὁποῖοι ἔχουν τίς ἀπαιτούμενες διεθνεῖς πιστοποιήσεις 
ποιοτικῆς διασφάλισης. Μποροῦμε, λοιπόν, νά συμπεράνουμε ὅτι 
ὅταν ἕνας φαρμακοπαραγωγός ζητήσει ἄδεια γιά ἕνα γενόσημο 
θά πρέπει νά πληρεῖ τίς ἴδιες αὐστηρές προδιαγραφές μέ αὐτές 
πού ἀπαιτοῦνται γιά τά πρωτότυπα φάρμακα. Ἐπιπλέον ὁ ΕΟΦ 
διενεργεῖ τακτικές καί αἰφνίδιες ἐπιθεωρήσεις σέ ἐργοστάσια 
παραγωγῆς καί σέ χώρους διακίνησης καθώς καί μετεγκριτικούς 
ἐργαστηριακούς ἐλέγχους δειγμάτων φαρμάκων εἴτε ἀπό τακτι-
κές προγραμματισμένες δειγματοληψίες, εἴτε ἀπό καταγγελίες 
ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ, ἀσθενῶν, νοσοκομείων, εἴτε μέσω τοῦ 
Δικτύου τῶν Ἐπισήμων Ἐργαστηρίων Ἐλέγχου Φαρμάκων.

Τό πλεονέκτημα τῶν γενοσήμων φαρμάκων εἶναι ὅτι εἶναι 

φτηνότερα ἀπό τά πρωτότυπα φάρμακα. Αὐτό συμβαίνει γιατί οἱ 
παραγωγοί τῶν γενοσήμων ἀφ’ ἑνός δέν ἐπιβαρύνονται μέ κόστη 
πνευματικῆς ἰδιοκτησίας καί ἀφ’ ἑτέρου δέν ἔχουν ἐπιβαρυνθεῖ μέ 
τά ἔξοδα τῶν ἐρευνῶν καί κλινικῶν δοκιμῶν πού ἀπαιτοῦνται ἀπό 
τίς φαρμακοβιομηχανίες γιά τήν ἀνάπτυξη πρωτοτύπων φαρμά-
κων, οὔτε μέ τά ἔξοδα διαφημιστικῶν ἐκστρατειῶν τά ὁποῖα εἶναι 
ἀπαραίτητα γιά τήν προώθησή τους. Ἡ χαμηλή τους τιμή δίνει 
τή δυνατότητα σέ ἄτομα τά ὁποῖα ἀδυνατοῦν νά ἀγοράσουν τό 
πρωτότυπο φάρμακο, νά λάβουν τελικά θεραπεία. Βελτιώνεται 
δηλαδή ἡ ποιότητα ζωῆς ἀνθρώπων μέ περιορισμένες οἰκονομικές 
δυνατότητες. Τό σημαντικότερο ὅμως εἶναι ὅτι μέ τή χρήση τῶν 
γενοσήμων, τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας μπορεῖ νά ἐξοικονομήσει 
σημαντικά κεφάλαια, δεδομένης τῆς αὐστηρῆς δημοσιονομικῆς 
πολιτικῆς πού ἔχει ἐπιβάλλει ἡ Τρόικα στή Χώρα μας. 

Ἡ ὑποχρεωτική συνταγογράφηση δραστικῆς οὐσίας καί ὄχι 
ἐπωνύμου φαρμάκου οὐσιαστικά ἀποσκοπεῖ στήν αὔξηση τοῦ 
ποσοστοῦ χρήσης τῶν γενοσήμων φαρμάκων στή Χώρα μας, τά 
ὁποῖα αὐτή τήν στιγμή δέν ξεπερνᾶ τό 18% τῆς ἀγορᾶς μέ στόχο 
νά φτάσει τό 30% μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους καί τελικό στόχο τό 
50%, τό ὁποῖο εἶναι καί ὁ Εὐρωπαϊκός μέσος ὅρος. 

Αὐτό εἶναι ἕνα λογικό μέτρο, δεδομένου ὅτι σύμφωνα μέ 
ἐπίσημες στατιστικές (Ἀναφορά τῆς IMS HEALTH), τό 2008 ἡ 
Ἑλλάδα ἦταν ἡ 4η χώρα παγκοσμίως στή συνολική δαπάνη γιά 
τήν ὑγεία ἡ ὁποία ἀνῆλθε περίπου στό 12.5% τοῦ ΑΕΠ. Ὡστόσο 
θά θέλαμε νά τονίσουμε ὅτι ἡ ἐφαρμογή τοῦ μέτρου αὐτοῦ εἶναι 
βιώσιμη μόνο σέ περίπτωση πού τό κράτος, μέσω τῶν μηχανισμῶν 
του, καταφέρει νά διασφαλίσει τήν ποιότητα καί τήν βιοϊσοδυ-
ναμία τῶν κυκλοφορούντων φαρμακευτικῶν σκευασμάτων. Κάτι 
τέτοιο φρονοῦμε ὅτι μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μόνο μέ τήν ἄμεση 
σύσταση ἑνός Ἐθνικοῦ Κέντρου ἀναφορᾶς γιά τήν ἐκπόνηση 
μελετῶν βιοϊσοδυναμίας στή Χώρα μας. 

 Ἐπιπλέον θά θέλαμε νά ἐπισημάνουμε ὁρισμένα εὐαίσθητα 
σημεῖα: Σύμφωνα μέ τήν προαναφερθεῖσα ἐπίσημη ἀναφορά τῆς 
IMS HEALTH, τά πλήρη ὀφέλη τῶν γενοσήμων εἶναι δυνατόν 
νά ἀποκτηθοῦν μόνο ἂν δοθεῖ ἔμφαση στήν αὔξηση τοῦ ὄγκου 
κατανάλωσης αὐτῆς τῆς κατηγορίας φαρμάκων καί ὄχι στήν 
περαιτέρω μείωση τῆς ἤδη χαμηλῆς τιμῆς τους. Συνεχίζοντας 
ἡ ἀναφορά τονίζει ὅτι μειώνοντας τήν τιμή τῶν γενοσήμων σέ 
χῶρες χαμηλῆς κατανάλωσης, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, τίθεται σέ κίνδυνο 
αὐτή καθ’ αὐτή ἡ βιωσιμότητα τοῦ κλάδου, ἀφοῦ τά χαμηλά ἔσοδα 
ἀπό τήν πώληση τῶν γενοσήμων θά ἀδυνατοῦν νά συντηρήσουν 
τήν στοιχειώδη ὑποδομή (κόστος ἐγγραφῶν, σύστημα φαρμα-
κοεπαγρύπνησης καί λοιπές νομικές ἀπαιτήσεις) πού ἀπαιτεῖται 
προκειμένου τά γενόσημα νά μποροῦν νά διατίθενται στή Χώρα 
μας. Βάσει τῶν παραπάνω στοιχείων διαφωνοῦμε μέ τήν πολιτική 
μείωσης τιμῶν στά γενόσημα πού ἐπιβάλει ἡ Τρόικα διότι ὁ ἐν 
λόγω τομέας θά γίνει μή βιώσιμος, γεγονός πού μεσοπρόθεσμα 

θά προκαλέσει αὔξηση τοῦ φαρμακευτικοῦ κόστους. Τέλος ὅσον 
ἀφορᾶ στό θέμα αὐτό θά πρέπει νά θυμίσουμε στή κυβέρνηση ὅτι 
στήν πολιτική μείωσης τῶν φαρμάκων δέν θά πρέπει νά περιλαμ-
βάνονται μόνο τα Ἑλληνικά ἐπώνυμα γενόσημα καί νά μένουν 
ἀλώβητα τά εἰσαγόμενα πρωτότυπα φάρμακα ἐξυπηρετώντας ἔτσι 
καί γιά ἀκόμα μιά φορά τά συμφέροντα τῶν ξένων κολοσσιαίων 
φαρμακοβιομηχανιῶν. 

Ἐπίσης θά θέλαμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ πολιτεία ὀφείλει 
νά δημιουργήσει ἐπιπλέον ἐλεγκτικούς μηχανισμούς οἱ ὁποῖοι 
θά μποροῦν ἐγκαίρως νά ἐντοπίσουν περιπτώσεις ἰατρῶν (εἴτε 
γιατί ἔτσι θά αἰσθάνονται «ἀσφαλέστεροι» ἔναντι τῶν ἀσθενῶν 
τους, εἴτε γιά νά μήν χάσουν τό ἄνομο «μερίδιό» τους ἀπό τήν 
πελατειακή τους σχέση μέ τίς φαρμακευτικές, εἴτε καί γιά τά δύο) 
οἱ ὁποῖοι θά ἀρχίσουν νά συνταγογραφοῦν ἀπό κάθε θεραπευ-
τική κατηγορία φαρμάκων μόνο τά νεώτερα (καί εὑρισκόμενα 
ἐντός «πατέντας») φάρμακα, φάρμακα δηλαδή γιά τά ὁποῖα δέν 
ὑπάρχουν οὐσιωδῶς ὅμοια ἤ γενόσημα, καί πού εἶναι πολλαπλασί-
ως ἀκριβότερα, ἐκτοξεύοντας ἔτσι τό κόστος τῆς φαρμακευτικῆς 
δαπάνης. 

 Τέλος θά θέλαμε νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι οἱ τρέχουσες ἐξελίξεις 
μέ τά γενόσημα ἀποτελοῦν μιά σπουδαῖα εὐκαιρία γιά τό κράτος 
νά ἐνισχύσει τόν ἐγχώριο φαρμακοβιομηχανικό τομέα καί ὄχι νά 
τόν ὁδηγεῖ σέ μαρασμό σύμφωνα μέ τίς πρόσφατες δηλώσεις 
τῆς Π.Ε.Φ. Ἡ ἐνίσχυση αὐτή μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μέ δια-
φόρους τρόπους, ὅπως φορολογικές ἐλαφρύνσεις, ἐπιδοτήσεις 
καί ἄλλα κίνητρα, προκειμένου οἱ Ἑλληνικές φαρμακοβιομηχα-
νίες νά ἐπιδοθοῦν σέ μαζική παραγωγή γενοσήμων μέ πολλαπλά 
ὀφέλη γιά τή Χώρα μας. Τό σπουδαιότερο ὀφελος εἶναι ὅτι ἡ 
Χώρα μας θά γίνει πιό αὐτάρκης στά φάρμακα πού χρειαζόμαστε 
ὅλοι σέ καθημερινή βάση, μιά αὐτάρκεια ἡ ὁποία θά ἔρθει σέ μιά 
φάση τῆς ἱστορίας μας ὅπου καθημερινά ἀπειλούμαστε ὅτι θά 
«ἐκδιωχθοῦμε» ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή  Ἕνωση καί ἀπό τό Εὐρώ. 
Ἐπιπλέον εἶναι γνωστό ὅτι ἡ οἰκονομία πραγματικά ἀνακάμπτει 
μόνο ὅταν δοθεῖ ἔμφαση στόν παραγωγικό τομέα ὁ ὁποῖος ἔχει 
σημαντική προστιθέμενη ἀξία ὅπως δημιουργία θέσεων ἐργασίας, 
προσέλκυσης ἐπενδύσεων καί ἐξαγωγές. 

Τό θέμα τῶν γενοσήμων, ἀλλά καί πολλά ἄλλα θέματα μέσα 
στήν κρίση πού ζοῦμε σήμερα, ἀποτελοῦν γιά τήν Ἑλλάδα, γιά 
ὅλους ἐμᾶς, μιά εὐκαιρία γιά ἀλλαγή πρός κάτι καλύτερο. Ἡ Πο-
λιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά εἶναι παροῦσα καί διαρκῶς 
θά προσπαθεῖ νά ἐκμεταλλευτεῖ κάθε εὐκαιρία ὤστε ἀπό αὐτή 
τήν κρίση νά βγεῖ ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ. Μιά Ἑλλάδα νέα καί 
ὑγιής, μιά Ἑλλάδα πού θά ἔχει ἀποβάλει ὅλα τα βαρίδια καί τίς 
“κακές συνήθειες” τοῦ παρελθόντος.

Κώστας Βουγᾶς
Μοριακός Βιολόγος – Μέλος τῆς Κ.Ε. τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τά «γενόσημα» φάρμακα;

Ἡ ἐπιμονή λοιπόν τῆς κυβέρνησης στίς ἰδιωτικοποιήσεις κερδοφόρων ἐπιχειρήσεων, δέν 
ὀφείλεται στήν ἐπιδίωξη καλυτέρου Ἐθνικοῦ συμφέροντος ἀλλά στήν πίεση πού ἀσκοῦν οἱ δα-
νειστές στούς ἡμέτερους ἐντολοδόχους, ἀφοῦ αὐτή εἶναι ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς Νεο-
φιλελεύθερης οἰκονομικῆς πολιτικῆς, τῆς ὁποίας οἱ ἰδιωτικοποιήσεις ἀποτελοῦν «πιστεύω» καί 
δόγμα. Σχεδιάζεται ἡ πώληση τῶν ὑποδομῶν γιά ἀποπληρωμή χρέους, θυσιάζεται δηλαδή μέρος 
τῆς μελλοντικῆς παραγωγικῆς βάσης τῆς Χώρας γιά νά πληρωθοῦν οἱ τόκοι στούς “εὐεργέτες” 
μας! Ὁδηγούμεθα, τελικά, ἔτσι, στήν ἐκχώρηση Ἐθνικοῦ πλούτου, μέ καταστρεπτικές συνέπειες 
γιά τό μέλλον τῆς Χώρας γιά νά ἀποκομίσουν τεράστια ὀφέλη οἱ ἰδιῶτες ἐπενδυτές. 

Ἡ ἀπερίγραπτη δυσλειτουργία τῶν Δημόσιων καί Δημοτικῶν ἐπιχειρήσεων δέν εἶναι συστατικό 
στοιχεῖο τοῦ δημόσιου χαρακτήρα τους, ὅπως δείχνει ἡ διεθνής ἐμπειρία. Εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς 
ποικιλότροπης διαφθορᾶς τοῦ ἤθους τῆς πολιτικῆς διακυβέρνησης τῆς Πατρίδος μας καί αὐτό εἶναι 
πού χρειάζεται «ὁλική» ἐπαναφορά μέσω ἄλλων προσώπων καί πολιτικῶν στή Δημόσια ζωή.

Θά ἤθελα νά επιμείνω λίγο στό θέμα τῆς ἰδιωτικοποιήσεως τοῦ νεροῦ. Σύμφωνα μέ τήν ὁδηγία 
πλαίσιο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (2000/60), ἡ ὕδρευση συνιστᾶ ὑπηρεσία κοινῆς ὠφελείας 
καί τό νερό δέν ἀποτελεῖ ἐμπορικό προϊόν, ἀλλά κληρονομιά πού πρέπει νά προστατεύεται. 

Στήν δεκαετία τοῦ 1990, ἡ οἰκονομική κρίση σέ χῶρες τῆς πρώην Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἀλλά 
καί τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ὑπῆρξε μιά πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιά ἄσκηση πίεσης ἀπό τήν 
πλευρά τῶν δανειστῶν, μέ στόχο τήν πώληση κρατικῆς περιουσίας. Πολλές φορές ὁ δανεισμός 
τῶν χωρῶν, ἔχει ὡς ἀντάλλαγμα τήν ἰδιωτικοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν καί τῶν 
φυσικῶν πόρων τους, μεταξύ των ὁποίων καί τό νερό.

Ποιά ὅμως εἶναι τά ἀποτελέσματα ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς ἰδιωτικοποίησης τοῦ νεροῦ σέ Εὐρώπη 
καί Λατινική Ἀμερική: Σημαντική αὔξηση τῆς τιμῆς τοῦ νεροῦ, καθώς καί ἐλλιπής συντήρηση τῶν 
ὑποδομῶν καί ἀνύπαρκτες ἐπενδύσεις στήν κατασκευή καί ἐπέκταση τῶν δικτύων. Εἶναι πολλοί 
οἱ κίνδυνοι γιά τή Δημόσια Ὑγεία, πού προέκυψαν μετά τήν ἰδιωτικοποίηση τοῦ νεροῦ, σέ χῶρες 
ὄχι μόνο της Ἀφρικῆς, τῆς Ἀσίας καί τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ἀλλά καί τῆς Εὐρώπης. Ἀποτέλεσμα 
τῶν ἀνωτέρω, εἶναι νά ἔχει παγιωθεῖ σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἡ τάση τῆς ἐπιστροφῆς τῶν δικτύων 
ὕδρευσης καί ἀποχέτευσης στόν ἔλεγχο τοῦ Δημοσίου ἢ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης.

Αὐτό πού ὁδήγησε στήν τάση αὐτή δέν εἶναι μονάχα τά ἀνωτέρω φαινόμενα, οὔτε ἁπλᾶ ἡ 
λογική ὅτι ἕνα δημόσιο ἀγαθό το διαχειρίζεται μία Δημόσια ἤ Δημοτική Ἀρχή, ἀλλά τό ἐπιπλέον 
γεγονός, ὅτι μιά τέτοια διαχείριση, συμφέρει τούς πολίτες γιά κοινωνικούς, γιά περιβαλλοντικούς, 
ἀλλά καί γιά καθαρά οἰκονομικούς λόγους. 

Ἡ ἀξιολόγηση αὐτή, μιᾶς δηλαδή ἀποδοτικῆς ἐπένδυσης, ἦταν αὐτή πού ὁδήγησε τόν Δῆμο 
τοῦ Παρισιοῦ νά ἀναλάβει καί πάλι τό δίκτυο ὕδρευσης, τό ὁποῖο εἶχε ἰδιωτικοποιηθεῖ ἀπό τό 
1985. Τό οἰκονομικό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ μείωση τῶν τιμολογίων καί ἡ ἐξοικονόμηση 35 ἐκ. € τό 
χρόνο, χωρίς καθόλου νά παραγνωρίζεται ἡ ἐφαρμοζόμενη πολιτική τῆς προστασίας τῶν ὑδάτινων 
πόρων καί τῆς ἀντίστοιχης εὐαισθητοποίησης τῶν πολιτῶν. Τό παράδειγμα τοῦ Παρισιοῦ ἔχουν 
ἀκολουθήσει πάνω ἀπό 40 πόλεις μόνο στή Γαλλία!

Στή Χώρα μας, παρά τήν ριζικά ἀντίθετη τάση, πού παγκοσμίως παρατηρεῖται, προγραμματί-
ζεται ἡ πώληση τῆς ΕΥΔΑΠ καί τῆς ΕΥΑΘ, οἱ ὁποῖες εἶναι καί οἱ δύο κερδοφόρες ἐπιχειρήσεις. Τό 
Δημόσιο κατέχει τό 61% τῆς πρώτης καί τό 74% τῆς δεύτερης. Στή Θεσσαλονίκη τόν Αὔγουστο 
τοῦ 2011 ἱδρύθηκε ἀπό πολίτες ἡ «κίνηση 136» μέ στόχο νά πάρει τό 40% καί τή διαχείριση τῆς 
ΕΥΑΘ μέ σκοπό τόν κοινωνικό ἔλεγχο καί τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. 

Ὁ Ἑλληνικός λαός πρέπει νά ἀγρυπνεῖ καί νά ἀγωνισθεῖ γιά νά περισώσει, ὄχι τά ὅποια ὑλικά 

ἀγαθά του ἔμαθαν νά βλέπει σάν ἀναγκαῖα, ἀλλά αὐτά πού πράγματι τοῦ ἀνήκουν. Κι αὐτά εἶναι 
τόσο ὁ πνευματικός πλοῦτος τῆς Ρωμιοσύνης, ὅσο καί ὁ φυσικός πλοῦτος τῆς Χώρας μας, οἱ 
ὑποδομές της καί τά ἀπαραίτητα ὑλικά ἀγαθά γιά μιά ζωή μέ ἀξιοπρέπεια. 

Τίς πνευματικές του Παραδόσεις πρέπει ὁ λαός μας νά τίς περισώσει καί νά τίς καλλιεργήσει, 
γιατί εἶναι αὐτές πού τοῦ διδάσκουν τό ἀπαράμιλλο Ὀρθόδοξο ἦθος, τήν ἀλληλεγγύη, τή λιτό-
τητα καί τήν ὀλιγάρκεια, σέ ἀντίθεση μέ τόν ἀτομισμό, τόν καταναλωτισμό καί τήν ἀπληστία, 
τά “ἰδανικά”, δηλαδή, τῆς “πολιτισμένης” Δύσης πού ἔχουν “εἰσβάλλει” ἐδῶ καί χρόνια στήν 
Πατρίδα μας.

Ἡ ἐφαρμογή τῶν δογμάτων τοῦ Νεοφιλελευθερισμοῦ ἀπό τούς «Ἕλληνες» πολιτικούς ὁδηγεῖ 
στήν οἰκονομική ἐξάρτηση τῆς Χώρας, στήν ἀπώλεια τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας καί στήν ἐξαθλίωση 
τῶν  Ἑλλήνων, ἀφοῦ, σύν τοῖς ἄλλοις, δίνει προτεραιότητα στήν ἀμοιβή τῶν ξένων δανειστῶν.

Ἡ ἐφαρμογή αὐτῶν τῶν δογμάτων σηματοδότησε καί τίς πρόσφατες ἐξελίξεις στήν Ἀγροτική 
Τράπεζα. Εἶναι προφανές ὅτι ὑπῆρξαν ἀδιαφανεῖς μεθοδεύσεις γιά νά ὁδηγηθοῦμε στήν «λύση» 
πού δόθηκε. «Λύση» πού πιθανόν νά ἀποτελέσει μοχλό ἀποδόμησης τῆς ἀγροτικῆς μας οἰκονομίας. 
Συγχρόνως, εἶναι ἡ ἀρχή τῶν συγχωνεύσεων στόν τραπεζικό κλάδο, μέ στόχο τή δημιουργία πολύ 
λίγων ἰσχυρῶν τραπεζικῶν ὁμίλων. Οἱ ὅμιλοι αὐτοί, παρότι ἀμιγῶς ἰδιωτικές ἑταιρεῖες, θά ἔχουν 
σωσίβιο τόν Ἑλληνικό λαό γιά νά πληρώνει τίς ζημιές τους. Δημιουργεῖται ἔτσι μονοπωλιακός 
ἀνταγωνισμός στόν τραπεζικό χῶρο, πού θά λειτουργήσει εἰς βάρος τῶν πολιτῶν, ἐνῶ προμηνύει 
χιλιάδες ἀπολύσεις ἐργαζομένων.

Στή δεινή οἰκονομική θέση πού βρίσκεται ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀπαραίτητο νά γίνει κατανοητό ἀπό 
τόν Ἑλληνικό λαό, ὅτι βρισκόμαστε σέ μία παράλογα λανθασμένη πορεία, γιατί εἶναι μαθηματικῶς 
ἀδύνατο νά πληρωθεῖ τό συσσωρευμένο χρέος.

Ἡ σημερινή κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νά καταλάβει ὅτι ἐφαρμόζοντας τίς ὁδηγίες τῶν δανειστῶν, 
θυσιάζει ἄκριτα τόν Ἑλληνικό λαό, τίς ἐλπίδες καί τά ὄνειρά του. Ἕλληνες καί ξένοι οἰκονομολόγοι 
καί ἀναλυτές, κυρίως μακριά ἀπό τά φῶτα τῆς δημοσιότητας, τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπάτησης, 
τονίζουν τήν ἀναγκαιότητα μιᾶς ἄλλης πολιτικῆς: ἡ Χώρα πρέπει οἰκειοθελῶς νά ἐξέλθει ἀπό τήν 
Εὐρωζώνη, μετά ἀπό διαπραγματεύσεις μέ τόν τρόπο πού ἔχει ἀναλυτικά περιγράψει ἡ «ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ», νά ἐπιστρέψει στό Ἐθνικό νόμισμα, νά ἀκολουθήσει ἐξωτερική ὑποτίμηση καί νά ἐπιδιώξει 
ριζικές διαρθρωτικές ἀλλαγές καί μεταρρυθμίσεις στή δομή τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας. «Ἡ κίνηση 
αὐτή ἴσως εἶναι ἐπώδυνη γιά τήν Ἑλλάδα βραχυπρόθεσμα, ἀλλά εἶναι ἀπίθανο ὅτι τά κόστη αὐτά 
θά εἶναι συγκριτικά μεγαλύτερα μέ τά πολλά χρόνια βαθιᾶς ὕφεσης, στασιμότητας, καί μεγάλης 
ἀνεργίας πού προσφέρουν οἱ Εὐρωπαϊκές Ἀρχές...» ἔγραφαν ἀπό τίς 5-10-2010 οἱ New York Times, 
καί δυστυχῶς ἐπαληθεύονται μέ τραγικές συνέπειες γιά τούς Ἕλληνες.

Ἡ κυβέρνηση πρέπει, παρά τίς ἰδεολογικές της ἀγκυλώσεις, παρά τίς ὅποιες πιέσεις τῶν «ἑταίρων» 
μας καί παρά τό γεγονός ὅτι ἔχει «δαιμονοποιήσει» αὐτό τό σενάριο, νά ἐπεξεργαστεῖ ἄμεσα ἕνα 
τέτοιο σχέδιο οἰκειοθελούς ἐξόδου ἀπό τήν Εὐρωζώνη. Ἡ προετοιμασία καί ὁ προσεκτικός σχε-
διασμός ἑνός τέτοιου ἐνδεχόμενου, πρᾶγμα ἀναπόφευκτο γιά νά διατηρηθεῖ ἡ φυσιογνωμία μιᾶς 
ἀνεξάρτητης Ἑλλάδος, θά ὁδηγήσει σέ ἐλαχιστοποίηση τῶν ἀρνητικῶν συνεπειῶν.

Ἀπεναντίας ἡ ἄρνηση νά «δοῦν» καί νά προετοιμάσουν τή Χώρα γιά ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο 
–μιά πραγματικότητα δηλαδή πού πιθανότατα καί ἀναπόφευκτα ἔρχεται ἂν δέν ὑπάρξουν ἄμεσες 
ἀνατροπές στή λειτουργία τῆς Εὐρωζώνης– αὐξάνουν τίς τεράστιες εὐθύνες τούς ἀπέναντι στόν 
Ἑλληνικό λαό, γιά τό χάος πού θά ἐπακολουθήσει.

Μιχαήλ Ε. Ἠλιάδης, Πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Τό «Δόγμα» τῶν ἰδιωτικοποιήσεων καί ἡ πορεία στό χάος (Συνέχεια τῆς σελ. �)
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Ὁ ἀγώνας μας ἀπαιτεῖ ἄμεσα ὑλική ἐνίσχυση!

Φθινοπωρινές Δράσεις τῆς Παράταξης

Συνέδριο τῆς Παρατάξεώς μας τό Φθινόπωρο!
Ἡ Παράταξή μας προετοιμάζεται γιά τό μεγάλο Συνέδριο πού θά πραγματοποιηθεῖ τό Φθινόπωρο, μέ πλούσια καί ἐνδιαφέρουσα 
θεματολογία. Τά θέματα πού ἤδη ἔχουν συμπεριληφθεῖ στίς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου εἶναι:

α) Πολιτική αὐτοσυνειδησία τῆς Παράταξης β) Ἡ Ρωμιοσύνη σέ σχέση μέ τήν σύγχρονη ἐποχή γ) Διάδοση τῆς Παρά-
ταξης δ) Περιφερειακή Ἀνάπτυξη ε) Οἰκονομική Ἀνεξαρτησία.

Ἡ θεματολογία  θά ὁριστικοποιηθεῖ στά μέσα Σεπτεμβρίου, ἐνῶ ἀκόμη εἶναι ἀνοικτή δημόσια διαβούλευση προκειμένου 
τά μέλη καί οἱ φίλοι τῆς Παράταξης νά καταθέσουν τίς δικές τους προτάσεις γιά τά θέματα, στά ὁποῖα θεωροῦν ὅτι πρέπει νά 
δοθεῖ προτεραιότητα.

Θέλουμε νά βγεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπό τήν κρίση;

Ὅλοι στό Mνημόσυνο πού θά τελέσει ἡ Παράταξή μας 
γιά τήν ἐπέτειο τῆς δολοφονίας τοῦ  Ἰωάννου Καποδίστρια 

τήν Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012, 10:00 π.μ. στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων 
Ἀθηνῶν (Ὁδός Ἀσκληπιοῦ, πλησίον ὁδοῦ Ἀκαδημίας).

Καθημερινά βγαίνουν στό φῶς τῆς δημοσιότητας οἱ διάφορες 
«πληγές» τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας, οἱ ὁποῖες εὐθύνονται 

γιά τήν ἀκατάσχετη οἰκονομική αἱμορραγία τῆς Πατρίδος μας: 
ἀναπηρικές συντάξεις «μαϊμού» πού ἐγκρίνονταν σέ ὑγιέστατους 
πολίτες, συντάξεις πού εἰσέπρατταν γιά χρόνια κληρονόμοι θανό-
ντων δικαιούχων, φοροφυγάδες καί «φοροκλέφτες» τούς ὁποίους 
ὅλοι ξέρουμε ἀλλά κανείς δέν τούς καταγγέλλει...

Όλοι ζητοῦμε τήν ἔξοδο τῆς Πατρίδας μας ἀπό τήν κρίση ἀλλά 
κανείς δέν ἀποφασίζει νά κάνει τό πρῶτο βῆμα. Ὅλοι καταδικά-
ζουμε τή σημερινή νοοτροπία πού ἔχει ἐπικρατήσει στήν κοινωνία 
μας, ὅταν συζητᾶμε μεταξύ μας ἀλλά κανείς δέν ἀποφασίζει νά 
τήν ἀποτινάξει ἀπό τήν Χώρα μας. Θέλουμε νά ἀλλάξει τελικά 
ἡ κατάσταση ἤ ὄχι;

Κάποιοι εἶπαν ὅτι στίς πρόσφατες ἐκλογές ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
δέν ἔπεισε ἀρκετά γιά τό πρόγραμμά της καί γιά τίς προθέσεις 
της. Δηλαδή ποιός ἔπεισε τόν λαό; Τό ΠΑΣΟΚ, ἡ ΝΔ, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, 
ὅλα αὐτά τά κόμματα πού ἀποτελοῦσαν τήν προηγούμενη Βουλή 
καί ψήφιζαν τά μνημόνια καί τά δυσβάστακτα γιά τό λαό μέτρα;  
Ἔπεισαν ὅλοι αὐτοί πού ὑπόσχονται τόσα χρόνια καί ποτέ δέν 
πραγματοποιοῦν;

Το θέμα δέν εἶναι ὅτι ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δέν ἔπεισε. Τό πρό-
βλημα εἶναι ὅτι ΚΑΝΕΙΣ στήν Ἑλλάδα δέν θέλει νά λυθοῦν τά 
προβλήματα! ΔΕΝ ὑπάρχει βούληση νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα. Οὔτε 
ἀπό αὐτόν τόν ἴδιο το λαό ὅπως φαίνεται! Διότι δέν ἔχει καμμία 
λογική ἡ συμπεριφορά πού ἔδειξε ὁ λαός καί σ’ αὐτές τίς ἐκλογές, 
νά πιστέψει ὅτι ὁ κ. Σαμαράς θά ἐπαναδιαπραγματευόταν τίς 
συμφωνίες πού ἔκλεισε ἡ κυβέρνηση τοῦ ΠΑΣΟΚ, συνεπικου-
ρούμενος μάλιστα ἀπό τό ἴδιο το ΠΑΣΟΚ!! Ἄν τό ΠΑΣΟΚ ἤθελε 
εὐνοϊκότερη μεταχείριση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν Εὐρώπη, θά τήν 
ἀπαιτοῦσε ἐξ ἀρχῆς, ὅπως ἔκανε ἡ Ἱσπανία. Δέν θά ἔμπλεκε σέ 
ἕνα καταστροφικό κυκαιώνα συμφωνιῶν καί κόντρα διαπραγ-
ματεύσεων, γιά νά ἐπιστρέψει λίγους μῆνες μετά νά ὑπόσχεται 
ἐπαναδιαπραγμάτευση! Ποιός νοήμων πολίτης αὐτοῦ του Κρά-
τους πίστεψε ὅτι εἴτε τό ΠΑΣΟΚ εἴτε ἡ ΝΔ εἴτε ἡ Ἀριστερά θά 
ἔλυναν τό «Γόρδιο δεσμό» τῆς Ἑλλάδος; Κι ὅμως! Ὁ λαός ἔπεσε 
γιά ἄλλη μιά φορά στήν καλοστημένη παγίδα πού τοῦ ἔστησαν 
οἱ ἐπιτήδειοι πολιτικοί μας καί τούς πίστεψε, διαπιστώνοντας ἐκ 
τῶν ὑστέρων μέ ἀπογοήτευση ὅτι: «Πάλι ψέματα μᾶς εἶπαν»!

Κατηγοροῦμε καί καταδικάζουμε καθημερινά τους πολιτι-
κούς. Καί καλά κάνουμε! Ὅμως ὅλοι ἔχουμε μερίδιο εὐθύνης. 
Ἴσως ὁ λαός νά ἔχει τό μεγαλύτερο μερίδιο! Διότι ὁ λαός ἔδωσε 
τήν ἐξουσία στούς πολιτικούς. Ὁ λαός πού ἀποδέχθηκε μέ χαρά 
τή νέα νοοτροπία πού τοῦ ἐπέβαλλαν οἱ ἐπιτήδειοι πολιτικοί 
του παρελθόντος, οἱ ὁποῖοι σήμερα, ἐν πολλοῖς, τιμῶνται σάν 
ἐθνομάρτυρες! 

Ὁ λαός ἔχει μεγάλο μερίδιο εὐθύνης γιά τήν κατάσταση τῆς 
Πατρίδος μας. Εὐθύνεται γιατί δέχθηκε νά ἀλλοιωθεῖ τό ἦθος 
του καί ἡ ἱστορία του καί νά διαμορφωθεῖ ἡ λεγόμενη «Νέα Τάξη 
Πραγμάτων».

Φοροδιαφυγή: Τό ἄλλοθι τῶν φορολογουμένων 
γιά τίς ἐγκληματικές ἐλλείψεις τοῦ Κράτους.

Μέ ἔκπληξη διαβάσαμε στίς πρόσφατες εἰδήσεις γιά τήν 
ὀργισμένη ἀντίδραση τῶν κατοίκων τῆς  Ὕδρας ὅταν κλιμά-
κιο τοῦ ΣΔΟΕ μετέβη στό νησί καί μετά ἀπό ἔρευνες συνέλα-
βε ἐπιχειρηματία τοῦ νησιοῦ στόν ὁποῖο καταλόγισε σωρεία 
φορολογικῶν παραβάσεων. Κάτοικοι ἐπετέθησαν ἐναντίον τοῦ 
κλιμακίου τοῦ ΣΔΟΕ καί ἐναντίον τοῦ πληρώματος τοῦ ἱπτάμενου 
δελφινιοῦ πού τούς μετέφερε στό νησί! Ὑπερβολικά πράγματα 
πού ἐνισχύουν μέ ἐπιχειρήματα τούς Εὐρωπαίους πού ἀφορμή 
ψάχνουν νά ὑποβιβάζουν καί νά διασύρουν τή χώρα μας.

Δέν παραβλέπουμε τό γεγονός ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις σήμερα 
βιώνουν πολύ ἔντονά τα ἀποτελέσματα τῆς οἰκονομικῆς κρί-
σης. Πολλές ἤδη ἔχουν βάλει λουκέτο κι ὅσες εἶναι ἐνεργές 
προσπαθοῦν νά ἀνταποκριθοῦν στίς διαρκῶς αὐξανόμενες 
ὑποχρεώσεις τους. Ἰδίως οἱ ἐπιχειρήσεις πού δραστηριοποιοῦνται 
στόν τομέα ἐστίασης ἔχουν ὑποστεῖ μεγάλη ζημία ἀπό τήν ἔνταξη 
τῶν ὑπηρεσιῶν τους στόν ὑψηλό συντελεστή ΦΠΑ, γεγονός 
πού ἐπιβάρυνε καί τίς ἐπιχειρήσεις, (λόγω τῆς διαφορᾶς τοῦ 
συντελεστῆ τῶν ἐσόδων τους ἀπό αὐτόν τῶν ἐξόδων) ἀλλά καί 
τούς πολίτες οἱ ὁποῖοι λόγω αὔξησης τοῦ κόστους ἔχουν περιορί-
σει αἰσθητά τέτοιου εἴδους δαπάνες. Αὐτό ὅμως δέν δικαιολογεῖ 
τήν ἄρνηση συμμόρφωσης καί τή μή ἐφαρμογή τῶν νόμων.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἕνα ἄδικο φορολογικό σύστημα, ὅπως 
ἔχει διαμορφωθεῖ τό Ἑλληνικό φορολογικό σύστημα, ὅπου 
φορολογοῦνται μέχρι 40% καί 45% οἱ μισθωτοί καί οἱ συνταξιοῦχοι 
ἐνῶ τά μέλη τῶν ΔΣ τῶν ΑΕ φορολογοῦνται αὐτοτελῶς μέ 35% 
καί ἐξάντληση τῆς φορολογικῆς τους ὑποχρέωσης, ὠθεῖ τούς 
φορολογούμενους στήν ἀπελπισία. Ὅταν δέν ἐκπίπτει ἀπό τό 
φόρο καμμία οὐσιαστικά πραγματική δαπάνη πού καταβάλει 
μιά Ἑλληνική οἰκογένεια, ἀλλά ἀντίθετα ἐφαρμόζεται (μή πραγ-
ματικός) προσδιορισμός τοῦ εἰσοδήματος μέ βάση ὁρισμένες 
ἀντικειμενικές δαπάνες, περιμένει τό Κράτος νά καλλιεργήσει 
τήν φορολογική συνείδηση τῶν φορολογουμένων;  Ὅταν θά 
ἐπιτευχθεῖ ὁ ἐξορθολογισμός τοῦ φορολογικοῦ συστήματος, τότε 
θά μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά θετικά βήματα πρός τόν περιορισμό 
τῆς φοροδιαφυγῆς.

Ἡ φοροδιαφυγή ἔχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στήν Ἑλλάδα, 
ζημιώνοντας πολύ τα δημόσια ἔσοδα. Εἶναι γεγονός αὐτό. Σέ 
ἄλλες Εὐρωπαϊκές Χῶρες οἱ φορολογούμενοι εἶναι πολύ πιό 

εἰλικρινεῖς. Γιατί, πέρα ἀπό τήν κουλτούρα καί τή νοοτροπία τῶν 
πολιτῶν, τό φορολογικό σύστημα δέν εἶναι τόσο περίπλοκο ὅσο 
εἶναι στήν Ἑλλάδα. Πολλές διαδικασίες γίνονται κεντροποιημένα 
ὥστε δέν ὑπάρχουν πολλά περιθώρια νά κρύψουν τά ἔσοδά τους 
ἤ τίς συναλλαγές τους. Ἀντίθετα, στή χώρα μας, ὄχι μόνο δέν 
λειτουργεῖ σωστά το σύστημα, ἀλλά τό διοικητικό κόστος πού 
συνεπάγεται γιά τίς ἐπιχειρήσεις ἡ συμμόρφωση μέ τόν κώδικα 
φορολογικῶν στοιχείων εἶναι πολύ αὐξημένο, μέ ἀποτέλεσμα 
νά προτιμοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις νά καταβάλουν τά πρόστιμα πού 
ἐπιφέρουν οἱ παραβάσεις ἀπό τό νά συμμορφωθοῦν μέ τό σύ-
στημα! Αὐτό βέβαια, δέν θά ἔπρεπε νά ἀποτελεῖ δικαιολογία 
ὥστε νά μήν εἴμαστε ὅλοι συνεπεῖς στίς ὑποχρεώσεις μας. Γιατί 
ἡ ὑπευθυνότητα καί τό φιλότιμο ἦταν ἀνέκαθεν στοιχεῖο τοῦ 
χαρακτήρα τοῦ  Ἔθνους μας. Ἦταν στοιχεῖο πού χαρακτήριζε τόν 
Ἕλληνα. Ἀντί λοιπόν νά παρανομοῦμε ἐπειδή ἔχουμε τήν δυνα-
τότητα θά πρέπει νά συμβάλουμε, Κράτος καί πολίτες, ὥστε νά 
ὀργανωθεῖ ἐπιτέλους αὐτή ἡ Δημόσια Διοίκηση καί νά ἀρχίσει 
νά λειτουργεῖ καί πάλι ὁ κρατικός μηχανισμός.

Ἀδυναμία Ἐλέγχων:  
Ἡ παραλυσία τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ

Ἕνας τεράστιος καί δυσκίνητος κρατικός μηχανισμός, χω-
ρίς ὀργάνωση καί χωρίς ὑποδομές ὄχι μόνο δέν συμβάλει στήν 
ἀνάπτυξη τῆς Χώρας μᾶς ἀλλά ἀποτελεῖ ζημία.

Καί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει τεχνικά τήν δυνατότητα 
νά πραγματοποιεῖ τούς ἀπαιτούμενους ἐλέγχους τόσο στήν Δημό-
σια Διοίκηση ὅσο καί στόν ἰδιωτικό τομέα. Διαθέτει ἰκανοποιητική 
τεχνογνωσία καί (ἔστω καί τυπικά) διαθέτει ὑπηρεσίες καί ὁμάδες 
πού θά μποροῦσαν νά παράγουν σημαντικό ἔργο στόν τομέα τῶν 
ἐλέγχων. Ὅμως, ἀκολουθώντας τήν γενική πολιτική πρακτική, 
φαίνεται ὅτι δέν δουλεύει τίποτε γιατί πολύ ἁπλά, δέν συμφέρει 
πολλούς νά δουλεύουν σωστά οἱ μηχανισμοί.

Τό Κράτος εἶναι ἀπρόθυμο νά ἐλέγξει τούς ἐπικεφαλῆς 
νευραλγικῶν θέσεων στή Δημόσια Διοίκηση, ἐπιδιώκει στοχευ-
μένους ἐλέγχους σέ συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμέ-
νων καί ἐθελοτυφλεῖ μπροστά στίς πραγματικές ἀτασθαλίες καί 
φοροδιαφυγές διότι, στίς περισσότερες περιπτώσεις, ἐμπλέκεται 
σέ αὐτές. 

Γιά νά ἔχει ἀποτέλεσμα ὁ ἔλεγχος δέν ἀρκεῖ νά θέτει τό 
Κράτος στόχους καί νά προσπαθεῖ νά τούς ἐπιτύχει. Χρειάζε-
ται πρῶτα νά «καθαρίσει» ὁ μηχανισμός τῶν ἐλέγχων, νά ἀνα-
πτυχθοῦν τά συστήματα πληροφόρησης, νά καταρτιστοῦν 
ἐπαρκῶς οἱ ἐλεγκτές μέ τά πρότυπά του ἐλέγχου καί βέβαια 
νά διασφαλιστεῖ ἡ ἀκεραιότητα τόσο τῶν ἐλέγχων ὅσο καί τῶν 
ἰδίων των ἐλεγκτῶν. 

Ρουσφέτια καί ἀδιαφανεῖς διορισμοί: Κομματικές 
πρακτικές πού ἐξασφαλίζουν πολιτική δύναμη
Ὁ διορισμός τῆς κόρης τοῦ κ. Πολύδωρα στό γραφεῖο του, 

ἐνῶ ἔμεινε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς μόνο μία μέρα, εἶναι ἕνα ἀπό 
τά πλεῖστα ὅσα παραδείγματα διορισμῶν στό Δημόσιο συγγενῶν, 
φίλων καί «ἡμετέρων», μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει φθάσει νά ἀσφυκτιᾶ 

ἀπό ὑπαλλήλους ἐνῶ παράλληλα ὑπάρχουν ἀντικειμενικές 
ἐλλείψεις σέ πάρα πολλούς τομεῖς του. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; 
Πολύ ἁπλά: μεγάλο μέρος τῶν ὑπαλλήλων ἔχουν διοριστεῖ χωρίς 
ἐξέταση τῶν προσόντων τους, χωρίς σχέδιο ἀπορρόφησής τους 
στούς Δημόσιους Ὀργανισμούς, χωρίς, σέ πολλές περιπτώσεις, οἱ 
ὑπάλληλοι αὐτοί νά κάνουν οὐσιαστική ἐργασία, ἐνῶ ἄλλοι τομεῖς 
παρουσιάζουν τεράστιες ἐλλείψεις οἱ ὁποῖες δέν καλύπτονται 
γιατί... τό Δημόσιο λόγω κρίσης δέν κάνει διορισμούς! 

Βολεύτηκε λοιπόν μεγάλη μερίδα τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία ἦταν 
στρατευμένη στά κομματικά γρανάζια τοῦ πολιτικοῦ συστήματος 
καί γι’ αὐτό ἡ πλειοψηφία δέν ἀφήνει τό σύστημα νά ἀλλάξει. 
Προτιμᾶ νά βλέπει τήν Πατρίδα μας νά καταστρέφεται καί νά 
διασύρεται στό ἐξωτερικό παρά νά ἀφήσει τά «δικαιώματα» πού 
ἔχει κατοχυρώσει τόσα χρόνια ὑπηρετώντας αὐτό τό σύστημα. 

Ἦρθε ἡ ὥρα ὅμως νά ἀποδείξει ὁ Ἑλληνικός λαός ὅτι αὐτοί οἱ 
«βολεμένοι» δέν εἶναι πιά πλειοψηφία! Ἄλλαξαν τά πράγματα! 
Σήμερα ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ δέν ἐκφράζεται ἀπό τό 
ἰσχῦον πολιτικό σύστημα καί τό μόνο πού μένει εἶναι νά ἑνωθεῖ 
αὐτή ἡ σκορπισμένη πλειοψηφία κάτω ἀπό μιά Παράταξη, ἡ ὁποία 
ἀντικειμενικά καί ἀνιδιοτελῶς ἀγωνίζεται γιά τήν Πατρίδα μας. 
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀγωνίζεται καί θά συνεχίσει νά ἀγωνίζεται 
μέ ὅλες της τίς δυνάμεις! Γιατί εἶναι ἡ δική μας Πατρίδα καί τήν 
θέλουμε πίσω! 

Πολυνομία καί ἀλληλοαναιρέσεις διατάξεων 
ὁδηγοῦν τελικά στήν ἀπαξίωση τῆς Δικαιοσύνης

Ἡ πολυνομία ἔχει περιπλέξει πάρα πολύ τήν ἀπονομή τῆς Δι-
καιοσύνης, συχνά δέ παρατηρεῖται ἀντίφαση καί ἀλληλοαναίρεση 
τῶν διατάξεων. Οἱ νομοθέτες νομοθετοῦν καί παράλληλα ψηφί-
ζουν ἐπί μέρους διατάξεις μέ τίς ὁποῖες ἀναιροῦν ἐν μέρει (ἤ ἐν 
συνόλω) τούς νόμους αὐτούς γιά νά «διευκολύνουν» ὁρισμένες 
περιπτώσεις καί νά ἀνοίξουν μερικούς δρόμους παρερμηνειῶν 
καί παραφράσεων. 

Νομοθετοῦν καί παράλληλα νομιμοποιοῦν τήν νόμιμη παρανο-
μία! Αὐτό εἶναι τό Κράτος Δικαίου πού διαμόρφωσαν οἱ πολιτικές 
πρακτικές των τελευταίων τριάντα τουλάχιστον χρόνων. 

Ἡ πολυνομία καί τό μπέρδεμα τοῦ νομικοῦ πλαισίου ὅμως, 
ἔχουν ὁδηγήσει τελικά στήν ἀδιαφορία γιά τούς νόμους καί 
τήν ἀπαξίωση τῆς Δικαιοσύνης. Ὁ Ἑλληνικός λαός συνειδητά 
παρανομεῖ, συνειδητά ἀπαξιώνει τήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη διότι 
τελικά ἐπικρατεῖ στή Χώρα μᾶς ὁ νόμος τοῦ «κουμπάρου»: εἶσαι 
«κουμπάρος» μέ κάποιον ὑψηλά ἱστάμενο; Ὅ,τι καί νά κάνεις δέ σέ 
ἀγγίζει κανείς! Ἀλλιῶς ὑπάρχει καί ὁ «νόμος τῆς καθαριότητος»: 
Δῶσε κάτι παραπάνω καί θά τή βγάλεις καθαρή!!

Τώρα φαίνεται νά ξεκινάει ἡ Κυβέρνηση σχέδιο χαρτογράφη-
σης τῆς Ἑλληνικῆς πολυνομίας, μέ τήν συνδρομή τοῦ ΟΟΣΑ καί 
Γάλλων εἰδικῶν. Χωρίς πολιτική βούληση ὅμως κι αὐτή ἡ προσπά-
θεια θά μείνει γιά χρόνια στά χαρτιά καί στίς ἐξαγγελίες...

Μαρίνα Διαμαντῆ
Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σέ κάθε πλατεία
Τά Σαββατοκύριακα τοῦ Σεπτεμβρίου ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά βρίσκεται σέ πολλές πλατεῖες τῶν Ἀθηνῶν.  Ἤδη καταρτίζεται 

τό πρόγραμμα, τό ὁποῖο σύντομα θά ἀναρτηθεῖ στήν ἱστοσελίδα τῆς Παράταξης: www.koinwnia.com.
Στελέχη τῆς Παράταξης θά βρίσκονται σέ κεντρικά σημεῖα τῆς πόλης μέ ἐνημερωτικό ὑλικό, πρόθυμα νά ἐνημερώνουν τούς 

πολίτες ἀναφορικά μέ τήν πορεία τῆς  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ἀπαντώντας σέ ὅλες τίς ἐρωτήσεις.

Ἀναζητῆστε τό κοντινότερο σημεῖο ἐνημέρωσής σας πού θά ἀναρτηθεῖ στήν ἱστοσελίδα μας.
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Ὁ Ἑλληνικός λαός παρακολούθησε πρόσφατα ἐμβρόντητος τά 
ἐπεισόδια πού ἔγιναν στήν  Ὕδρα, μέ ἀφορμή τούς ἐλέγχους 

τῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας σέ παραλιακή ταβέρνα τοῦ νησιοῦ. 
Οἱ ἔνστολοι ὑπάλληλοι τῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας διαπίστω-
σαν ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τῆς συγκεκριμένης ταβέρνας δέν ἐξέδιδαν 
ἀποδείξεις, ὅπως ὑποχρεοῦνται ἀπό τόν νόμο. Σύμφωνα μέ πλη-
ροφορίες μάλιστα, δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού διαπιστώθηκε τό 
ἴδιο ἀδίκημα στήν ταβέρνα αὐτή. Οἱ ὑπάλληλοι τῆς Οἰκονομικῆς 
Ἀστυνομίας συνέλαβαν τόν ὑπεύθυνο τοῦ καταστήματος, ὅπως 
εἶχαν ὑποχρέωση, προκειμένου νά μεταφερθεῖ στήν Εἰσαγγελία 
τοῦ Πειραιᾶ γιά τά περαιτέρω.

Αὐτή ἡ ἐνέργεια ἔγινε ἡ ἀφορμή νά ξεσηκωθοῦν ἀρκετοί 
ἐπαγγελματίες τοῦ νησιοῦ καί ἀντιδρῶντας στίς νόμιμες ἐνέργειες 
τῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας, προσπάθησαν νά τίς ἐμποδίσουν 
ὑπερασπίζοντας τόν παρανομοῦντα συντοπίτη τους.

Οἱ ἀντιδράσεις καί τά ἐπεισόδια πού ἀκολούθησαν ἦταν 
πρωτοφανῆ. Ἐμποδίστηκε ὁ ἀπόπλους τοῦ πλοίου, μέ τό ὁποῖο 
θά μεταφερόταν ὁ ὑπεύθυνός τῆς ταβέρνας, προπηλακίστηκαν 
οἱ ἀστυνομικοί, ἀποκλείστηκε τό ἀστυνομικό τμῆμα τῆς Ὕδρας, 
διέκοψαν σέ αὐτό τήν παροχή ρεύματος καί ὕδατος, ἔριξαν κρο-
τίδες κλπ. Μόνο μετά ἀπό ἐπέμβαση τῶν ΜΑΤ, πού ἦλθαν ἀπό 
τήν Ἀθήνα ἀποκαταστάθηκε ἡ τάξη, ἐνῶ τά νέα κυκλοφόρησαν 
ἄμεσα τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί σέ ὅλο τόν κόσμο ἀπό τά 
εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα, πού ψάχνουν εὐκαιρία νά διασύ-
ρουν τήν χώρα μας.

Τά ἐπεισόδια στήν Ὕδρα μᾶς δίνουν τήν εὐκαιρία νά ἐμβαθύ-
νουμε λίγο στήν ψυχολογία καί τήν νοοτροπία πού ἔχει δημιου-
ργηθεῖ στούς  Ἕλληνες ἐπαγγελματίες ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τόν 
Ἑλληνικό λαό, τίς τελευταῖες δεκαετίες.

Καί γιά νά μήν ποῦν κάποιοι ὅτι γενικεύουμε ἕνα μεμονωμέ-
νο περιστατικό ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικά τά ἀποτελέσματα 
ἀντίστοιχων ἐλέγχων τῆς Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας σέ πολλές 
τουριστικές περιοχές: Οἱ ἔλεγχοι αὐτοί λοιπόν ἔδειξαν μέσο ὄρο 
παραβατικότητας 55,7% (αὐξημένο σέ σχέση μέ πέρυσι), μέ κά-
ποια πολύ τουριστικά νησιά νά ξεπερνοῦν τό 80% καί νά φθά-
νουν τό 100%.

Ἡ περίπτωση τῆς  Ὕδρας λοιπόν δέν εἶναι μεμονωμένο περι-

στατικό, ὅσον ἀφορᾶ τήν παραβατικότητα ἀλλά κάνει ἐντύπωση 
ἡ ὀργανωμένη ἀντίδραση μέρους τῶν κατοίκων στήν ἐπιβολή τοῦ 
νόμου. Φαίνεται ὅτι ἡ ὑπεράσπιση τοῦ «δικαιώματος στήν παρα-
νομία» δέν ἀφορᾶ μόνο τόν συγκεκριμένο ἐπιχειρηματία ἀλλά 
καί πολλούς ἄλλους ἐπιχειρηματίες καί παράγοντες τοῦ νησιοῦ. 
Μέ ἀφορμή τά ἐπεισόδια αὐτά ἀποκαλύφθηκαν ἐπίσης ἀρκετές 
περιπτώσεις τοπικῶν ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρανομήσει 
καί εἴτε ἔχουν καταδικαστεῖ εἴτε ἐκκρεμοῦν δίκες ἐναντίον τους. 
Παρ’ ὅλα αὐτά δέν ἔχουν ὑποστεῖ καμία συνέπεια οὔτε ἔχουν 
ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν θέση τους.

Μποροῦμε νά φθάσουμε ἀβίαστα στό συμπέρασμα ὅτι ἡ πα-
ρανομία στήν δήλωση καί ἀπόδοση τῶν φόρων στήν Ἑλλάδα 
εἶναι βαθιά ριζωμένη συνήθεια σέ πολλούς ἐπιχειρηματίες καί 
ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες.

Ἀπό πού πηγάζει ὅμως αὐτή ἡ συνήθεια; Πολλοί θά ποῦν ὅτι 
δέν ἐπαρκοῦν οἱ ἔλεγχοι καί ὅτι ἡ ὀργάνωση τῶν ὑπηρεσιῶν εἶναι 
πλημμελής ἄρα ἀναποτελεσματική. Ἄλλοι θά ποῦν ὅτι τά δια-
πλεκόμενα συμφέροντα ἐμποδίζουν τούς οὐσιαστικούς ἐλέγχους 
καί τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Τέλος ὁρισμένοι θά μιλήσουν 
γιά «φορολογική συνείδηση» πού πρέπει νά ἀναπτυχθεῖ στούς 
πολίτες.

Ὅλα τά παραπάνω εἶναι σωστά. Αὐτές ὅμως εἶναι οἱ ρίζες τοῦ 
κακοῦ; Ἄν ὀργανώσουμε καλά τίς ὑπηρεσίες καί τίς ἐξοπλίσουμε 
μέ ὅλα τά σύγχρονα ἐργαλεῖα θά φέρουν σημαντικό καί μόνιμο 
ἀποτέλεσμα; Ἄν ἡ τηλεόραση ἐκπέμπει ἔξυπνες διαφημιστικές 
προβολές πού θά τονίζουν τά ὀφέλη τῆς συμμόρφωσης μέ τήν 
φορολογική νομοθεσία, τότε θά δημιουργηθεῖ ἡ ζητούμενη «φο-
ρολογική συνείδηση» στούς πολίτες;

Νομίζω ὅτι κανείς λογικός Ἕλληνας, μέ τήν ἐμπειρία τόσων 
ἐτῶν πού βιώνουμε τήν καθημερινότητα αὐτῆς τῆς ἀσυδοσίας, 
δέν θά ἰσχυριστεῖ ὅτι τά παραπάνω μέτρα μποροῦν νά ἐπιφέρουν 
καλό καί μόνιμο ἀποτέλεσμα.

Ὅσοι μιλοῦν γιά «φορολογική συνείδηση» συνήθως ξεχνοῦν 
τήν ἀληθινή συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου, πού μᾶς ἐλέγχει γιά κάθε 
ἄνομη πράξη, πολύ πέρα καί πολύ πιό βαθιά ἀπό τήν ἀποφυγή 
τῆς νόμιμης φορολόγησης. Ξεχνοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἑνιαία 
προσωπικότητα καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποκτήσει «φορολο-

γική συνείδηση» ἐνῶ εἶναι ἀσυνείδητος σέ ἄλλες ἐκφάνσεις καί 
ἐνέργειες τῆς ζωῆς του.

Ἡ λύση λοιπόν δέν βρίσκεται στό νά ψάχνουμε νά βροῦμε 
πῶς θά ἀναπτύξουμε «φορολογική συνείδηση» στούς πολίτες 
ἀλλά στό πῶς θά βοηθήσουμε στήν γενικότερη ἠθική ἀνάταση 
τοῦ  Ἔθνους μας.

Δυστυχῶς, μετά ἀπό δεκαετίες διαφθορᾶς, στίς ὁποῖες πρωτο-
στατοῦσαν οἱ ἐκλεγμένοι ἄρχοντες τοῦ τόπου, χρειάζεται πολύς 
χρόνος καί πολύ ἐργασία σέ βάθος, ἕως ὅτου δοῦμε τά πρῶτα 
ἀποτελέσματα. Ἡ ἐργασία πού πρέπει νά γίνει ξεκινᾶ ἀπό τήν 
παιδεία τῶν Ἑλλήνων, στά σχολεῖα καί τίς οἰκογένειες, μιά παι-
δεία πού νά στηρίζεται στίς παραδοσιακές ἀξίες τῶν  Ἑλλήνων 
καί τῆς ρωμιοσύνης.

Τότε ἡ «φορολογική συνείδηση» δέν θά εἶναι κἄν θέμα πρός 
συζήτηση. Τά προβλήματα αὐτά θά λυθοῦν αὐτόματα ἀπό πολίτες 
πού ζοῦν συνειδητά μέ ὑπευθυνότητα ἀπέναντι στούς ἑαυτούς 
τους καί τούς συνανθρώπους τους.

Πῶς ὅμως θά ξεκινήσει μιά τέτοια προσπάθεια ἠθικῆς ἀνάτασης 
καί ἀφύπνισης τῶν συνειδήσεων; Τό σημερινό περιβάλλον καί οἱ 
ἐκλεγμένοι ἄρχοντες πού τό δημιουργοῦν, ὁδηγοῦν στήν ἀντίθετη 
κατεύθυνση. Καί ποιός ἐπιλέγει αὐτούς τούς ἄρχοντες; Μά ὁ 
«κυρίαρχος» ἑλληνικός λαός.

Τό τελικό ἐρώτημα πού τίθεται λοιπόν καί στό ὁποῖο πρέπει 
νά ἀπαντήσει κάθε πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας εἶναι: Θέλουμε νά 
ἀλλάξει ἡ κατάσταση τῆς χώρας καί νά ἀποκτήσουμε ἕνα κράτος 
δικαίου, τό ὁποῖο –ἀπαλλαγμένο ἀπό τήν διαφθορά– νά φροντίζει 
γιά τήν πρόοδο τῶν πολιτῶν του, μέ τήν ἐνεργό συμμετοχή κάθε 
πολίτη, στό μέτρο τῶν δυνάμεών του, σέ αὐτή τήν ἀλλαγή;

Ἄν ἡ ἀπάντηση εἶναι ναί, τότε πρέπει νά ἀπαλλαγοῦμε τό συ-
ντομότερο δυνατόν ἀπό τό διεφθαρμένο καθεστώς τῶν πολιτικῶν 
πού μᾶς κυβερνοῦν τίς τελευταῖες δεκαετίες καί νά ἐπιλέξουμε 
τούς πολιτικούς αὐτούς πού εἶναι διατεθειμένοι νά θυσιάσουν τά 
πάντα γιά ὄφελος τῆς Πατρίδας μας καί ὄχι γιά τά προσωπικά 
τους ὀφέλη.

Νικόλαος Ζῶτος

Μελετῶντας τήν ἱστορία τοῦ  Ἔθνους μας, ἀπό συστάσεως 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, βλέπουμε ὅτι ἡ Πατρίδα μας εἶχε 

λίγο ὡς πολύ τά ἴδια προβλήματα. Τά ἴδια θέματα ἀπασχολοῦσαν 
καί τόν πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, τόν Ἰ. Καποδίστρια, μέ 
αὐτά πού ἀπασχολοῦν σήμερα τήν Κυβέρνηση. 

Ἀπόδειξη ἀποτελεῖ καί ἡ ἐπιστολή πού παραθέτουμε κατωτέρω, 
τοῦ μαρτυρικοῦ Κυβερνήτου μας, τό Φεβρουάριο τοῦ 1831, μέ 
τήν ὁποία ὁ Καποδίστριας γιά νά μήν ἐπιβάλει νέους φόρους στό 
λαό, εἰσηγεῖται στή Γερουσία νά ἐγκρίνει τήν ἔκδοση 3.000.000 
φοινίκων (τότε ἐθνικό νόμισμα), προκειμένου νά μπορέσει τό 
Ἑλληνικό Κράτος νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀνάγκες του, ἕως ὅτου 
ἔλθει τό ἀναμενόμενο δάνειο ἀπό τούς συμμάχους. 

Δέν εἶναι λοιπόν ἡ πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς Πατρίδος μας πού βρέθηκε σέ αὐτήν τήν δει-
νή οἰκονομική κατάσταση. Τά ἴδια προβλήματα ἔπρεπε νά ἀντιμετωπιστοῦν ἀπό συστάσεως τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Κράτους. Αὐτό πού δέν εἶναι ἴδιο, ὅμως, εἶναι τό ἦθος καί τό ποιόν τῶν κυβερνώντων 
καί τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται, ἀλλά σέ κάθε της κύκλο φαίνεται ὅτι οἱ  Ἕλληνες 
χάσαμε καί ἐξακολουθοῦμε νά χάνουμε, ὅλο καί περισσότερα ἀπό ἐκεῖνα τά θετικά στοιχεῖα πού 
μᾶς βοήθησαν ἀνά τούς αἰῶνες ὄχι μόνο νά ἐπιβιώσουμε ἀλλά νά προοδεύσουμε σάν  Ἔθνος καί 
νά ἀποτελέσουμε πηγή γνώσεως γιά τήν Εὐρώπη καί τόν ὑπόλοιπο κόσμο.

Μελετῶντας τήν ἐπίκαιρη αὐτή ἐπιστολή, ἀλλά καί ἄλλες πού διέσωσε ὡς πολύτιμη παρακατα-
θήκη ἕνας ἀπό τούς γραμματεῖς τοῦ Καποδίστρια, διδασκόμαστε ἀπό τήν ταπείνωση τοῦ σπουδαίου 
αὐτοῦ Πολιτικοῦ, τό ἦθος καί τό ὕφος του, τό σεβασμό του πρός τό λαό καί τούς Ἄρχοντες ἀλλά 
καί ἀπό τήν εὐθυκρισία του καί τήν πολιτική καί διπλωματική στρατηγική του.

Πρός τήν Γερουσίαν.
Ναυπλίῳ, 17 φεβρουαρίου 1831
Πολλάκις σᾶς ὡμιλήσαμεν, κύριοι, εἰς τάς μερικωτέρας ἡμῶν ἐντεύξεις περί τῶν 

χρηματικῶν πόρων τῆς Πολιτείας, καί τήν προσοχήν σας ἐπεκαλέσαμεν ἐπί τήν ἔλλειψιν 
τήν προκύπτουσαν εἴτε ἐκ τῆς βραδείας πληρωμῆς τῶν ὀφειλομένων παρά τῶν ἐνοικιαστῶν 
καί τῶν φορολογουμένων, εἴτε ἐκ τῆς ἀναβολῆς τῶν περί δανείου ἤ χρηματικῆς συνδρομῆς 
ἀποφάσεων τῶν συμμάχων Αὐλῶν διά τά πρό ὀλίγου συμβάντα εἰς διάφορα τῆς Εὐρώπης 
μέρη.

Ἡμεῖς μέν ἐκ παντός τρόπου ἠγωνίσθημεν παρά τῆς ἐλευθεριότητος τῶν Δυνάμεων, μέχρι 
τῆς διαπράξεως  τοῦ Δανείου, χρηματικά τινα βοηθήματα· ἀλλά βλέπομεν καί μεγάλας 
δυσκολίας ἀντιπιπτούσας πρός τήν ταχεῖαν πλήρωσιν τῶν ἡμετέρων αἰτημάτων.

Τούτων οὕτως ἐχόντων, τήν μέν ἐπί τῶν οἰκονομικῶν ἐπιτροπήν προσεκαλέσαμεν νά 
μᾶς παραστήσῃ τόν προϋπολογισμόν τοῦ ἔτους τοῦ ἀρχίζοντος τόν ἐρχόμενον Μάρτιον, 
μετεδώκαμεν δέ εἰς αὐτήν καί τάς ἰδίας ἡμῶν περί τῶν προνοητέων πρός συμπλήρωσιν τοῦ 
ἐλλείποντος μέχρις ὅτου δυνηθῶμεν νά ῥυθμίσωμεν τελείως τά τῶν πόρων ἡμῶν ἤ διά δανείου 
ἤ κάμνοντες χρῆσιν τῆς δημοσίου περιουσίας, ἅμα γενομένων δεξιωτέρων τῶν περιστάσεων.

Διευθυνάσης λοιπόν πρός ἡμᾶς τῆς ἐπί τῶν οἰκονομικῶν ἐπιτροπῆς τάς ὧδε συναπτομένας 
ἐμφανίσεις ὑπό τά στοιχεῖα Α καί Β, τήν μέν, περιέχουσαν τόν προϋπολογισμόν τοῦ ἔτους, 
τήν δέ, σχέδιον ψηφίσματος περί ἐκδόσεως 3.000.000 Φοινίκων εἰς χαρτονομίσματα πρός 
συμπλήρωσιν τοῦ ἐλλείποντος, σᾶς προσκαλοῦμεν, κύριοι, νά θεωρήσετε ἀμφοτέρας, καί νά 
γνωμοδοτήσετε περί τοῦ σχεδίου.

Ὁ κ. Παπαδόπουλος, μέλος τῆς ἐπί τῶν οἰκονομικῶν ἐπιτροπῆς, θέλει λαλήσῃ ἀπό 
μέρους αὐτῆς, καί δώσῃ εἰς τήν γερουσίαν ὅσας διασαφήσεις αὕτη ἐπιθυμήσῃ, καί θέλει 
ὑποστηρίξῃ τό συζητούμενον.

Ἐνταῦθα δέν σᾶς ἀναπτύσσομεν ὅσα ὠφελήματα τό ἔθνος δύναται νά ὠφεληθῇ ἐκ τοῦ 
συστήματος καθ’ ὅ προτιθέμεθα νά συμπληρώσωμεν τό ἐλλεῖπον· σᾶς λέγομεν μόνον ὅτι, 
ἐπειδή τά ὠφελήματα εἶναι μεγάλα, καί ἡ κυβέρνησις ὀφείλει νά φροντίσῃ νά τά ἐξασφαλίσῃ 
ἀνενδεῶς, προφυλάττουσα ἐκ παντός τρόπου τό ἔθνος ἀπό τάς ὀλεθρίας ἀκολουθίας τῆς 
ἐνδεχομένης ἀπιστώσεως τοῦ χαρτονομίσματος καί τῶν ἐξ αὐτῆς καπηλευμάτων.

Ὅλα τά εἰς εύνομίαν προβεβηκότα ἔθνη, ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῶν συνιστώντων τήν δη-
μοσίαν πίστιν ἀντλοῦσι τάς γεωργικάς, ἐμπορικάς, βιομηχανικάς, καί ναυτιλιακάς ἐπιβολάς. 
Αἱ χορηγίαι, ἤ τά κεφάλαια, εἰσί τό πρώτιστον ἐλατήριον πάσης ἀναπτύξεως καί πάσης 
τελειοποιήσεως τῆς ὑλικῆς τῶν ἐθνῶν εὐπορίας, ἅμα δέ καί τῆς ἠθικῆς καί διανοητικῆς, 
τῶν ἐνυπαρχουσῶν εἰς αὐτά.

Ἡ  Ἑλλάς ἔχει μέν πλουσίως τάς εὐπορίας ταύτας στερεῖται δέ κεφαλαίων· καί μόνον 
ἐκ τῆς πίστεως δύναται νά τά πορισθῆ. Ἀλλ’ ἡ πίστις δέν κατασκευάζεται κατά μόνην 
τήν θέλησιν, οὔτε ἀμέσως, πολλά δέ προηγούμενα πρέπει νά τήν συστήσωσιν, ὁποῖα κατά 
δυστυχίαν λείπουσιν εἰς τό Ἑλληνικό ἔθνος.

Διά τούτους τούς λόγους καί ἡμεῖς ἐπεθυμούσαμεν νά ἀναβάλωμεν ἀκόμη ἐπίτινα ἔτη τήν 
ἔκδοσιν τοῦ χαρτονομίσματος· μή εὐρίσκοντες ὅμως ἄλλον τρόπον πρός ἀναπλήρωσιν τοῦ 
ἐλλείποντος τῆς ἡμετέρας οἰκονομίας, ἀποφασίσαμεν νά σᾶς τήν προβάλωμεν σήμερον.

Τό χαρτονόμισμα τοῦτο ἡ κυβέρνησις θέλει μεταχειρισθῆ μόνον ἐφ’ ὅσον δέν δύναται νά 
πράξη ἄλλως, καί θέλει τό ἀποσύρῃ ἐκ τῆς κυκλοφορίας ἅμα λαβοῦσα ἐξωτερικά βοηθή-
ματα ἤ ἅμα γενομένου τοῦ δανείου.

Ἄλλως τε δοκίμιον, κάμνομεν. Ἄν ἐπιτύχῃ ὡς ἐκ τῶν προφυλάξεων τάς ὁποίας φρο-
ντίζομεν νά λάβωμεν, τότε λύεται αἰσιώτατα τό περί τῆς οἰκονομικῆς ἡμῶν καταστάσεως 
μέγα ζήτημα.

Τοῦτο ἄν κατορθώσωμεν, τότε καί ἡ ἐξόφλησις τῶν χρεῶν μας καί τά δάνεια θέλουν 
γείνῃ, ὄχι διά τῆς πίστεως ἤν ζητοῦμεν παρά τῆς γενναιότητος τῶν συμμάχων Αὐλῶν, 
ἀλλά διά τῆς ἐθνικῆς.

Πρός τήν τοιαύτην ἄρα κατόρθωσιν ὀφείλομεν νά συναγωνισθῶμεν πάντες, ὑμεῖς μέν, 
κύριοι, πεποιθότες εἰς τήν συντονίαν τῆς Κυβερνήσεως, ἡ δέ Κυβέρνησις, εἰς τήν ὑμετέραν 
πρόθυμον σύμπραξιν.

Ὁ Κυβερνήτης, Ἰωάννης Καποδίστριας

«Φορολογική συνείδηση» ἤ ἁπλᾶ συνείδηση;

Ὁ Καποδίστριας ἔσωσε τήν Πατρίδα μας χωρίς φόρους
Μιά ἐπίκαιρη ἐπιστολή του

Ἀπρίλιος - Σεπτέμβριος 2012
www.koinwnia.com�


