
Μηα ε δηέμνδνο: Τελ θξίζε λα πιεξώζεη ην κεγάιν 
θεθάιαην! 

 

Σν αληηιατθφ πξφζσπν ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ απνθαιχπηεηαη κέξα κε ηελ εκέξα, φιν θαη 
πεξηζζφηεξν. Ζ θπβέξλεζε, αμηνπνηψληαο ηελ αλνηρηή ζηήξημε ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ησλ 
θεξεθψλσλ ηνπο ζηα ΜΜΔ, αιιά θαη ηελ απξνθάιππηε ζπλαίλεζε ηεο εγεζίαο ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΛΑΟ θαη ηελ 
απνπξνζαλαηνιηζηηθή θαη «βνιηθή» «πξνγξακκαηηθή αληηπνιίηεπζε» ηνπ ΤΡΗΕΑ, μεδηπιψλεη κηα ρσξίο 
πξνεγνχκελν εθζηξαηεία ηδενινγηθήο ηξνκνθξάηεζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη ζπγρξφλσο ζπγθάιπςεο ηεο 
αληηιατθήο νπζίαο ηεο πνιηηηθήο ηεο. 

 

Η θξίζε θαη ε αλάπηπμε έρνπλ ηνπο ίδηνπο θεξδηζκέλνπο θαη ρακέλνπο! 
 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηα έθηαθηα κέηξα, ηηο εθθιήζεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ησλ άιισλ 
παξαγφλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο (πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνγξαθηθψλ) γηα «εζληθή νκνςπρία», 
δηεμάγεηαη ζην έδαθνο ηεο φμπλζεο ηεο θξίζεο ηνπ. Καη εδψ πξέπεη θαλείο λα επηζεκάλεη δπν βαζηθέο 
πιεπξέο. 

Πξψηνλ, ζηελ θξίζε θηάζακε αθνινπζώληαο ηνλ ίδην δξόκν αλάπηπμεο πνπ πξνηείλεηαη ζήκεξα σο 
«κνλόδξνκνο» γηα ηελ έμνδν από απηήλ. Δδψ θαη ζρεδφλ είθνζη ρξφληα δνχκε ηελ πεξηθνπή ηνπ ιαηθνχ 
εηζνδήκαηνο, ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ. Κη φια απηά κε ηελ 
επίθιεζε ηεο αλάγθεο λα ζηεξηρζεί ε θεξδνθνξία ησλ κνλνπσιίσλ, γηα λα γίλνπλ ηάρα επελδχζεηο, λέεο 
ζέζεηο εξγαζίαο, αλάπηπμε θαη, ηειηθά, λα έξζνπλ «θαιχηεξεο κέξεο». ην φλνκα απηνχ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 
κχζνπ, δφζεθαλ παθησινί δηζεθαηνκκπξίσλ ζην θεθάιαην κε πξνθιεηηθέο θνξναπαιιαγέο, επηδνηήζεηο, 
αλαπηπμηαθνχο λφκνπο. Σν απνηέιεζκα; Μπζηθά θέξδε γηα ηα κνλνπψιηα, θηψρεηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη, 
ζην ηέινο, ε θξίζε. Αηηία γη απηφ δελ είλαη ε θεξδνζθνπία ησλ golden boys, αιιά ην φηη ν θαπηηαιηζηηθφο 
δξφκνο αλάπηπμεο έθηαζε ζηα φξηά ηνπ. Απφ ηε κηα ε ππεξζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ζπξξίθλσζε ηα πνζνζηά 
θέξδνπο θαη πξέπεη πιένλ λα βξεζνχλ λέα πεδία πςειφηεξεο απνδνηηθφηεηαο (θαηαξρήλ γηαηί ζην βάζνο 
ππάξρεη θαη ν πφιεκνο...), εμ νπ θαη ην παξακχζη ηεο «πξάζηλεο νηθνλνκίαο». Απφ ηελ άιιε, ε ππεξπαξαγσγή 
(σο απνηέιεζκα ηεο ππεξζπζψξξεπζεο) πξνζθξνχεη ζηε ζπκπίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 
εξγαδφκελσλ θαη ζηε βχζηζε ηεο θαηαλάισζεο. Γελ είλαη, ινηπόλ, ε θξίζε θάπνην αλεμήγεην θαηλόκελν 
πνπ, ηάρα, καο θαηέιαβε εμ απήλεο. Δίλαη γλήζην ηέθλν ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, αλαγθαίν 
επαθόινπζό ηεο, φπσο έγηλε ην 1929 θαη ην 1973... 

Ζ αζηηθή ηάμε απέλαληη ζηελ θξίζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθνχ ηεο δξφκνπ αλάπηπμεο, επηρεηξεί ζήκεξα λα ηε 
κεηαηξέςεη απφ βξαρλά ζε αηκνκεραλή «δηεμφδνπ», ζπλερίδνληαο θαη εληείλνληαο ηελ ίδηα πνιηηηθή πνπ 
νδήγεζε ζε απηήλ θαη εθβηάδνληαο ηε «ζπλαίλεζε» κε ηελ θξίζε σο άιινζη. πλαίλεζε ζηελ αθφκα 
κεγαιχηεξε ζσξάθηζε ησλ θεξδψλ, ζε λέεο θνξναπαιιαγέο ζην θεθάιαην, ζε λέα ζπξξίθλσζε ηνπ ιατθνχ 
εηζνδήκαηνο, ζηελ ηζνπέδσζε φπνηνπ εξγαηηθνχ δηθαηψκαηνο ζηε δνπιεηά, ζηελ αζθάιηζε, ζηελ πγεία θιπ. 
έρεη κείλεη φξζην. Αλ ε «έμνδνο» από ηελ θξίζε επηρεηξείηαη κέζα από ηνλ ίδην δξόκν πνπ ζπζώξξεπζε 
ακύζεην πινύην ζε κηα ρνύθηα θνηλσληθά παξάζηηα, βπζίδνληαο ζηε θηώρεηα εθαηνκκύξηα 
εξγαδνκέλσλ πνπ παξήγαγαλ ηνλ πινύην απηό, πόζν ζξάζνο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη αζηνί θαη νη 
πνιηηηθνί ηνπο ππεξέηεο γηα λα δεηνύλ «νκνςπρία» από ηα ζύκαηα απηήο ηεο ιεειαζίαο, γηα λα 
ζπλερηζηεί απηόο ν θαύινο θύθινο; 

Γεχηεξνλ, επηθαινχληαη ηε δηαθζνξά, ηε θνξνδηαθπγή, ηα ειιείκκαηα, ην ζπάηαιν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ 
θξάηνο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (ηεο ΝΓ ή ηνπ ΠΑΟΚ, αλάινγα κε ην πνηνο κηιάεη) πνπ έρνπκε. Ψέκα! Τελ 
ίδηα ΑΚΡΙΒΩΣ πνιηηηθή αθνινπζνύλ θαη ζε όιε ηελ ππόινηπε ΔΔ, πνπ ηα θξάηε ΓΔΝ είλαη «ζπάηαια» 
(αληίζεηα είλαη πνιχ «θεηδσιά» απέλαληη ζηνπο ιανχο), ΓΔΝ είλαη «αλαπνηειεζκαηηθά» (ζηελ πξνψζεζε ηεο 
πνιηηηθήο πνπ έρνπλ αλάγθε ηα κνλνπψιηα), ΓΔΝ είλαη «θνκκαηηθά» (γηαηί απινχζηαηα νη ζνζηαιδεκνθξάηεο 
θαη νη «λενθηιειεχζεξνη» θπβεξλνχλ ρέξη-ρέξη ή ελαιιάμ ζηελ ίδηα ξφηα), φπσο βέβαηα καο ιέλε νη ίδηνη. Γηαηί, 
ινηπφλ θη εθεί ιηηφηεηα, απνιχζεηο, ζπξξίθλσζε δηθαησκάησλ θαη θαηαθηήζεσλ; Γελ είλαη άξαγε θαλεξφ φηη ε 
πνιηηηθή απηή δελ είλαη «ηνπηθή ηδηνκνξθία», νύηε πξνηόλ «θαθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο επαξάηνπ 



αληίπαινπ», αιιά αλάγθε ηνπ θεθαιαίνπ λα απαληήζεη ζηελ θξίζε από ηε ζθνπηά ησλ δηθώλ ηνπ 
ζπκθεξόλησλ;  

 

Τα ςέκαηα έρνπλ «θνληά πνδάξηα»... 
 
Ζ θπβέξλεζε θάλεη ιφγν, ππνθξηηηθά, γηα ηελ αλάγθε λα πιεξψζνπλ νη «έρνληεο» θαη θακψλεηαη πσο 

«αγαλαθηεί» κε ηηο πξνθιεηηθέο απνδνρέο θάπνησλ δεκνζίσλ ζηειερψλ ή golden boys. ΛΔΔΗ ΨΔΜΑΣΑ! Οη 
ειάρηζηνη πςειά ακνηβφκελνη ησλ 30000€ ην κήλα είλαη απιά ην πξφζρεκα γηα λα παγψζνπλ νη κηζζνί ησλ 
1500 θαη ησλ 2000€, ελψ νη αθφκα ρακειφηεξνη ζα θηλεζνχλ ζηα φξηα ηεο «ειεεκνζχλεο» θάησ απφ έλα επξψ 
ηε κέξα(!). Σα θξνθνδείιηα δάθξπα γηα ηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ησλ επηδνκάησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 
(αο ζεκεησζεί εδψ φηη ηα επηδφκαηα ησλ κεραληθψλ ΓΤ δε θνξνινγνχληαη απηνηειψο αιιά θαλνληθά ζηελ 
θιίκαθα) κνπζθεχνπλ ηα «θνηλσληθά επαίζζεηα» κάγνπια ησλ θνλδπινθφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίνη 
σζηφζν απνζησπνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ ηακείσλ. Σνπο πήξε ν πφλνο γηα ηνπο ηεθκαξηνχο ζπληειεζηέο, αιιά φρη θαη γηα ηε 
λφκηκε εηζθνξνδηαθπγή ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο κε ΓΠΤ. Καη βέβαηα, ε αληίιεςε πεξί «δηθαηνζχλεο» ηεο 
θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ θηάλεη ζην απνθνξχθσκά ηεο κε ην πεηζφθνκκα ηνπ αθνξνιφγεηνπ, δηακέζνπ ηνπ 
αλεθδφηνπ ησλ απνδείμεσλ... 

Οη ππεξέηεο ησλ κνλνπσιίσλ παζρίδνπλ λα καο πείζνπλ φηη ακνηβέο ησλ 1500 θαη ησλ 2000€ είλαη 
πςειέο, ηε ζηηγκή πνπ νη κεγάινη φκηινη ζεζαπξίδνπλ. Μφλν θέηνο, ρξνληά θξίζεο ππνηίζεηαη, ηα ιεηηνπξγηθά 
θέξδε ησλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ έθηαζαλ ζην αζηξνλνκηθφ πνζφ ησλ 11.8 δηο €, γηα ην 
9κελν Γελάξε-επηέκβξε, φηαλ γηα φιν ην 2010 νη θνηλσληθέο δαπάλεο δελ μεπεξλνχλ ηα 4 δηο €. Σν 73.7% 
ησλ θεξδψλ απηψλ αθνξά 15 κφλν ΑΔ(!!). Απφ ηηο 273 εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, νη 165 εκθαλίδνληαη 
θεξδνθφξεο θαη νη 55, κάιηζηα, λα απμάλνπλ ηα θέξδε ζε ζρέζε κε ην 2008(!). Αθφκα θαη αλ αθαηξεζεί ε δεκηά 
ησλ 107 δεκηνγφλσλ, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε θηάλνπλ ηα 8,5 δηο €, έλαληη 8,8 δηο πέξπζη. Καη βέβαηα, απηή ε 
ακειεηέα πζηέξεζε ηνπ 2.5% ζηελ θεξδνθνξία ήηαλ αξθεηή γηα λα αλνίμνπλ νη θξνπλνί ησλ θξαηηθψλ παθέησλ 
«ελίζρπζεο» κέζα απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, ην ΔΠΑ θιπ. Αιιά θαη ζηα θαζαξά θέξδε ε εηθφλα δελ 
αιιάδεη: 6 δηο € θέηνο, έλαληη 6,7 δηο ην 2008. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, ηέινο, φηη ηα ζσξεπηηθά ιεηηνπξγηθά θέξδε 
ησλ εηζεγκέλσλ, ηελ 5εηία 2004-2008, μεπέξαζαλ ηα 54 δηο €, φηαλ ηελ ίδηα πεξίνδν νη ζσξεπηηθέο θνηλσληθέο 
δαπάλεο δελ μεπέξαζαλ ηα 48.5 δηο. Σα ζηνηρεία κηινχλ απφ κφλα ηνπο. 

Παλεγπξίδεη, δήζελ, ε θπβέξλεζε φηη ζα βάιεη ηα κεξίζκαηα ζηελ θνξνινγία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
«γηα λα πιεξψζνπλ απηνί πνπ θεξδίδνπλ». ΛΔΔΗ ΨΔΜΜΑΣΑ! Ο θαζέλαο γλσξίδεη φηη ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ 
πνπ δηαλέκεηαη σο κεξίζκαηα είλαη ειάρηζην κπξνζηά ζην ζχλνιν ησλ θεξδψλ: πξψηνλ, δηφηη ην ζπληξηπηηθφ 
θιάζκα ηεο θεξδνθνξίαο αθνξά εηζεγκέλεο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δελ αλήθνπλ ζε θπζηθά 
πξφζσπα. δεχηεξνλ, δηφηη ππάξρνπλ άπεηξα πεξηζψξηα «δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο» ψζηε ηα θέξδε πξν θφξσλ 
λα «καγεηξεχνληαη» θαηά ην δνθνχλ (π.ρ. ην παηρλίδη ησλ ηξαπεδψλ κε ηα «επηζθαιή δάλεηα») θαη ηξίηνλ, δηφηη 
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα θέξδε κεηά θφξσλ κεηαθέξνληαη ζηε λέα ρξήζε (θαη εηδηθά αλ κηιάκε γηα 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο) γηα πξνθαλείο ιφγνπο: αχμεζε ξεπζηφηεηαο, βειηίσζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 
θιπ. Ζ δηαλνκή ζε κεξίζκαηα αθνξά θπξίσο ηνπο κηθξνεπελδπηέο θαη φρη αζθαιψο ηνπο κεγάινπο 
θεξδηζκέλνπο. Ζ θαιχηεξε απφδεημε γη απηφ, είλαη ν ίδηνο ν πξνππνινγηζκφο πνπ, γηα ην 2010, πξνβιέπεη 
κείσζε θαηά 7,2% ησλ εζφδσλ απφ άκεζε θνξνινγία λνκηθψλ πξνζψπσλ (κεηά απφ ηε κείσζε θαηά 9,8% ην 
2009 έλαληη ηνπ 2008 θαη παξά ην ζπλερηδφκελν «ζαθάξη» θεξδψλ πνπ πξναλαθέξακε). Σα ζηνηρεία, αθφκα 
θαη ηεο κειέηεο ηνπ ΣΔΔ ζην ζέκα απηφ δε κπνξνχλ λα θξχςνπλ ηελ εηθφλα: γηα άιιε κηα θνξά, ζα θιεζνχλ λα 
πιεξψζνπλ νη εξγαδφκελνη, νη θησρνί θαη κεζαίνη αγξφηεο, απηαπαζρνινχκελνη, κηθξνεπαγγεικαηίεο. Απηφ, 
ηα παπαγαιάθηα ηνπ ΔΒ θαη ηεο θπβέξλεζεο ην ιέλε «θνηλσληθή δηθαηνζχλε». Οπαί πκίλ... 

 

Να γίλνπλ «νη αλάγθεο καο, ηζηνξία»... 
 
Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνξξίςνπλ ην εθβηαζηηθφ ηδενιφγεκα φηη, ηάρα, «ην θεθάιαην ζα πάξεη ηα 

θέξδε θαη ζα θχγεη αλ δεη φηη ζα θνξνινγεζεί». Σα ζηνηρεία ηεο Eurostat ιέλε φηη κεηαμχ 2004 θαη 2007 ν 
πξαγκαηηθφο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ ΑΔ ζηελ ΔΔ ησλ 25 απμήζεθε κεζνζηαζκηθά απφ ην 23 ζην 30% 
(κε ρψξεο φπσο ε Γαλία πνπ αγγίδεη ή θαη μεπεξλά ην 50%) ρσξίο λα ζπκβεί θακηά καδηθή «θπγή θεθαιαίσλ», 
ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζηελ Διιάδα κεησλφηαλ απφ ην 20 ζην 18,6% θαη δε ζεκεηψζεθε θακηά ζεακαηηθή εηζξνή. 



Σα παξακχζηα απηά έρνπλ κφλν έλα ζθνπφ: λα ζπγθαιχςνπλ ηε κεγάιε αιήζεηα, φηη εξγάηεο ρσξίο 
θεθαιαηνθξάηεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ, ην αληίζεην φκσο φρη.  

Δίλαη ε ψξα πνπ ην ιατθφ θίλεκα, νη εξγαδφκελνη, νη απηαπαζρνινχκελνη, νη κηθξνκεζαίνη πξέπεη λα 
απαηηήζνπλ ηψξα λα θνξνινγεζνχλ ηα θέξδε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ κε 45%. Σν αθνξνιφγεην λα απμεζεί 
ζηα 20000 € γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη 40000€ γηα ην δεπγάξη (κε πξνζαχμεζε 5000 € γηα θάζε παηδί), λα 
ηηκαξηζκνπνηείηαη απηφκαηα ε θιίκαθα, λα ζεζπηζηνχλ ρακεινί ζπληειεζηέο ζηα πξψηα θιηκάθηα. Να 
θαηαξγεζνχλ φινη νη έκκεζνη θφξνη ζηα είδε πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο θαη λα αληηζηξαθεί ε ζρέζε 
άκεζεο – έκκεζεο θνξνινγίαο γεληθά. Να θαηαξγεζνχλ φιεο νη ραξηζηηθέο θνξναπαιιαγέο θαη ηα πξνλφκηα 
ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ. Να θαηαξγεζνχλ φιεο νη κνξθέο ηεο λφκηκεο εηζθνξνδηαθπγήο ηνπ θεθαιαίνπ, 
κέζσ ηεο θαηεδάθηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (κπινθάθη, stage, επηδφηεζε εηζθνξψλ θιπ.). Να θνπεί ν 
παθησιφο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, κέζα απφ ην ζχλνιν ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Αιήζεηα, νη ζπκβάζεηο 
παξαρψξεζεο ηχπνπ Ρίνπ, πάησλ, Αηηηθήο Οδνχ ηη άιιν ήηαλ αλ φρη ελέζεηο δεζηνχ θξαηηθνχ ρξήκαηνο ζηα 
θνλζφξηζηνπκ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ νκίισλ, κε ην ιαφ λα είλαη ν δηπιά θαη ηξηπιά ρακέλνο;  

Αληί λα ππνθχςεη ζηνλ εθβηαζκφ, ην εξγαηηθφ θαη ιατθφ θίλεκα νθείιεη λα δηεθδηθήζεη, ηειηθά, φρη κφλν ην 
ζηνηρεηψδεο, λα κελ πιεξψζεη δειαδή ν ιαφο ηελ θξίζε, αιιά – ζε ηειεπηαία αλάιπζε – ην βαζηθφ: λα 
πάξνπλ ηνλ πινχην ζηα ρέξηα ηνπο, απηνί πνπ ηνλ παξάγνπλ. Ζ θιηκάθσζε ηνπ αγψλα, κεηά ηελ κεγάιε 
επηηπρία ηεο απεξγίαο ηεο 17 Γεθέκβξε πνπ πξνθήξπμαλ ηα ζπλδηθάηα πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ, είλαη 
κνλφδξνκνο. ηηο 10 Φιεβάξε, ε θσλή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζα αθνπζηεί θαη πάιη ερεξή, απ’άθξνπ ζε άθξν, 
ζ’φιε ηελ Διιάδα... 
 

Γξεγόξεο Γξεγνξηάδεο 
ΧΜ, Μέινο ΓΔ ηνπ ΤΔΔ 

Γεκνζηνϋπαιιειηθή Δλόηεηα Μεραληθώλ 


