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Οκ. Τσίπρας κάλεσε τις προάλλες τους τραπεζίτες και τους ζήτησε λίγο πολύ να δώσουν
προτεραιότητα στους πλειστηριασμούς "ηχηρών" μεγαλοοφειλετών, για να καταλαγιάσει η μαζική
ανησυχία που έχει προκληθεί και η οποία... κοστίζει πολιτικά...
Κατανοητόςο πανικός στο Μαξίμου, γιατί προκύπτει και δημοσκοπικά η δυσαρέσκεια της
κοινωνίας. Μόνο που κάπου δείχνει να τα έχει μπερδέψει ο πρωθυπουργός. Γιατί μπορεί μεν οι
τράπεζες να εκποιούν δάνεια και να έχουν ξεκινήσει ορισμένους πλειστηριασμούς, ωστόσο η
πλευρά που έχει μαζικά πλήξει την κοινωνία δεν είναι οι τράπεζες. Είναι το ίδιο το Δημόσιο. Μέσω
της υπερφορολόγησης και του κυνηγητού από την εφορία. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά.
Τηνώρα που ο πρωθυπουργός έδινε το σόου μέσα από τις... νουθεσίες προς τους τραπεζίτες, η
εφορία έχει τσακίσει τον κόσμο στην κατάσχεση… Σε πάνω από 1 εκατομμύριο οφειλέτες έχουν
κατασχεθεί λογαριασμοί ή και ακίνητα. Τους παίρνουν τα λεφτά μέσα από τους λογαριασμούς
εφαρμόζοντας μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία. Και έρχονται
κατασχέσεις για επιπλέον 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτόν
τον μποναμά επιφυλάσσει εκτός από τα κοινωνικά μερίσματα η κυβέρνηση προς τους πολίτες.
Βλέπετε, η φοροδοτική δυνατότητα έχει ήδη εξαντληθεί. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ περισσότεροι
από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται στο… κόκκινο όσον αφορά τις σχέσεις τους με την
εφορία. Για κάθε είδους οφειλές. Έχουν στύψει την κοινωνία, της έχουν βγάλει το λάδι και πλέον
θα πάρουν και την τελευταία ικμάδα, το τελευταίο σεντ... Μπορεί η κυβέρνηση να περηφανεύεται
για τα υπερπλεονάσματα, όμως αυτά έχουν προκύψει με αίμα... Δεν πάει άλλο.
Καισα να μην έφτανε αυτό, τώρα έρχονται και οι πλειστηριασμοί. Όχι από τις τράπεζες. Από την
εφορία. Διαπιστώνουν οι αρμόδιες αρχές ότι έχουν μείνει πίσω και στο πλαίσιο της αναζήτησης
κάθε δυνατού πόρου, ετοιμάζονται οι εκποιήσεις. Για 1.000 πλειστηριασμούς μέσα στο 2018
κάνουν λόγο τα ρεπορτάζ. Προκειμένου να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η εισπραξιμότητα,
προκειμένου να πιαστούν οι στόχοι και να έρθουν τα νέα πλεονάσματα… Το γεγονός ότι μόνο τον
Οκτώβριο οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ, καθώς, από 9,2 δισ.
ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο, διαμορφώθηκαν στα 10,4 δισ. Ευρώ, δεν λέει βέβαια τίποτα σε
κανέναν…

Κοινωνίαχρεωμένων και οφειλετών! Αυτό χαρακτηρίζει τη χώρα, αυτή είναι η κατάσταση για
περισσότερους από έναν στους δύο Έλληνες. Και σε αυτό δεν συνυπολογίζεται το ιδιωτικό χρέος.
Τα φέσια και οι οφειλές. Εκεί πλέον υπάρχει χάος. Έθνος μπαταχτσήδων... Αυτή η τεράστια
ανοιχτή πληγή δεν μπορεί να κλείσει ούτε με ελεημοσύνες τύπου κοινωνικού μερίσματος, ούτε με
τρυκ μερικής ημιαπασχόλησης των 300 - 400 ευρώ για να βελτιώνονται οι δείκτες. Καταντά
κουραστικό να το λέει κανείς, αλλά μόνο με την ανάπτυξη και την παραγωγή πλούτου μπορεί
κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ελπίδα εξόδου από το μακρύ τούνελ. Όσο όμως η λέξη αυτή
παραμένει δαιμονοποιημένη…
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