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Το Φορολογικό Ζήτημα στην Ελλάδα 

 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,  

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι μέλη και φίλοι της Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας. 

 

Προοίμιο 

 

Τα Γεγονότα 

Ο κ Θάνος Τσίρος από τη Ναυτεμπορική αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια πέντε βασικά 
φορολογικά νομοθετήματα έχουν τροποποιηθεί με 106 διαφορετικούς νόμους, κάτι που 
επηρέασε 394 διαφορετικά άρθρα και 912 διαφορετικές παράγραφοι. Οι αλλαγές έρχονται 
με συχνότητα ακόμη και μία ανά 90 ημέρες, γεγονός που καταδεικνύει πόσο ασταθές είναι 
το φορολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα και αφορούν και το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι 
μετά την τελευταία συμφωνία με τους δανειστές έχουν ψηφιστεί και διατάξεις με μελλοντι-
κή ημερομηνία εφαρμογής όπως είναι η μείωση του αφορολόγητου για τους μισθωτούς, 
τους συνταξιούχους και τους αγρότες. 

 

Η Αιτία  

Νοέμβρης 2017. Ανακοινώνεται ο Δείκτης Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Είναι αυτός που 
εξετάζει το τι κάνουμε για την πρόληψη της φτώχειας, εάν έχουμε ίσα δικαιώματα στην 
εκπαίδευση, εάν παρέχουμε εύκολη και αξιοκρατική πρόσβαση στην αγορά εργασίας με 
κοινωνική συνοχή και απουσία διακρίσεων, ποιο είναι το επίπεδο προσφοράς στον τομέα 
της υγείας και ποιο το επίπεδο απόδοσης της δικαιοσύνης. 

Θέλετε να μάθετε τι θέση πήραμε από τις 28 χώρες της Ευρώπης; Την τελευταία. 

Ποια βρήκε πρώτη; Η Δανία, μία χώρα με σχεδόν ίδιο πληθυσμό με εμάς και την ίδια 
υψηλή φορολογία.  

Και γιατί εμείς τελευταίοι; 

Αιτία αυτής της κατάντιας, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η οικονομική κρίση και τα 
μνημόνια που μεγέθυναν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, επιδεινώνοντας τα 
υπάρχοντα κοινωνικά προβλήματα. 

 

Η Αλήθεια για το ποιος φταίει 

• Από την Ελλάδα.  

Μάιος 2010 – Δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου 

Φταίνε οι τράπεζες οι οποίες αντιδρούν στο «κούρεμα» και οι τραπεζίτες οι οποίοι 
επιμένουν να θέλουν να ρίξουν τα βάρη στους πολίτες. Θυμηθείτε τι ήταν ο επόμενος 
Πρωθυπουργός, Τραπεζίτης για να μην γίνει καμιά στραβή.  

Φταίνε και οι αποτυχημένοι και πτωχυμένοι επιχειρηματίες, οι οποίοι στηρίζουν τα 
αιτήματα των τραπεζιτών, για να μπορέσουν οι τράπεζες να συνεχίσουν να λειτουργούν 
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με τον ίδιο τρόπο, για να μπορούν οι ίδιοι να συνεχίσουν να παίρνουν θαλασσοδάνεια. 
Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει στο εξωτερικό τα χρήματά τους, θέλουν τη χρεοκοπία 
της χώρας και την επιστροφή στη δραχμή, ώστε να μπορούν, επαναφέροντας τα ευρώ 
που έβγαλαν στο εξωτερικό, να μπορέσουν να αγοράσουν φθηνά την Ελλάδα. 

 Φταίνε οι ορέξεις επιχειρηματιών που θέλουν κυβέρνηση της δικής τους επιλογής. 
Πρόκειται για ετερόκλητες δυνάμεις για να υπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, 
αγνοώντας τις δραματικές συνέπειες για τους πολίτες. 

 

• Από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρόσφατη συνέντευξη του κου Ντάιζεμπλουμ στον κ. 
Χουντή. 

«Κε Νταιζεμπλουμ, επιμένετε ότι τα προγράμματα λειτούργησαν ως μέτρα αλληλεγγύης 
και στήριξης της Ελλάδας ή θα παραδεχθείτε, όπως έκανε ο κ. Όλι Ρεν, ο προηγούμενος 
Επίτροπος όταν έφευγε, ότι αυτά τα προγράμματα ήταν για να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές 
τράπεζες και το ευρώ;» 

«Κε Χουντή, στο πρώτο στάδιο της κρίσης, στις χώρες μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
ήταν οι τράπεζες. Είχαμε τραπεζική κρίση, δημοσιονομική κρίση, και χρησιμοποιήσαμε 
πολλά από τα χρήματα του φορολογούμενου, με λάθος τρόπο κατά την γνώμη μου, για 
να σώσουμε τις τράπεζες. Ο κόσμος σωστά επέκρινε τα πρώτα χρόνια του ελληνικού 
προγράμματος λέγοντας πως όλα έγιναν για τις τράπεζες. Έχουν κάποιο δίκαιο. Και αυτό 
ισχύει για όλες μας τις χώρες. Οι τράπεζες παντού στην Ευρώπη σώθηκαν σε βάρος των 
φορολογούμενων». 

 

Οι λόγοι της καταστροφής 

O Άλμπερτ Αϊνστάιν έχει πει ότι τον κόσμο τον κινούν τρεις δυνάμεις. Οι δύο πρώτες 
δυνάμεις έχουν να κάνουν με την αγελαία συμπεριφορά των αγορών. Την δύναμη της 
απληστίας για όλο και πιο πολλά κέρδη και την δύναμη του φόβου από μια πιθανή 
κατάρρευση της αγοράς. Η Τρίτη δύναμη αφορά την ανοησία των πολιτών αλλά και των 
πολιτικών.  

Ο πρώην διοικητής της FED Άλαν Γκρίσμπαν είχε ονομάσει την νοσηρή κατάσταση των 
αρχών του 21ου αιώνα ως μια «παράλογη ευφορία», μια φούσκα που το 2008 έσκασε 
στην παγκόσμια οικονομία κι άφησε στις τράπεζες την καυτή πατάτα των τοξικών 
ομολόγων λόγω κυρίως της απληστίας αλλά και της υφιστάμενης δημιουργικής λογιστικής 
των μεγάλων εταιριών όπως η Λίμαν Μπράδερς. Για την Ελλάδα αυτό έγινε το 2009 λόγω 
της αποκάλυψης των πειραγμένων στατιστικών στοιχείων για τα μεγέθη της ελληνικής 
οικονομίας και το δημόσιο χρέος. 

Το κακό στην Ελλάδα ξεκινάει εκ των έσω το 2002, με την αλλαγή νομίσματος από 
δραχμή σε Ευρώ. Ότι δραχμές είχαμε τις μετατρέψαμε στις τράπεζες σε Ευρώ προς 
340,75 δρχ το ένα Ευρώ. Στην καθημερινότητα όμως δεν έγινε έτσι. Θυμάστε τι έγινε και 
ουσιαστικά αντικαταστήσαμε το 1 Ευρώ με το 100δραχμο. Υπήρξε μια ανατίμηση της 
αξίας των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων, της τάξεως του 300% !! Ότι πουλάγαμε το 
2000 και 2001 προς 100 δραχμές, μετά το 2002 και μέχρι το 2004 το πουλάγαμε 1 ευρώ, 
δηλαδή 340 δραχμές. Δεν μας ένοιαζε τι μας έπαιρναν από την τσέπη μας αλλά τι 
παίρναμε εμείς από την τσέπη των διπλανών μας. Ανοησία θα μου πείτε. Ακριβώς. 
Ανοησία των πολιτών, το πρώτο κομμάτι της Τρίτης δύναμης που κινεί τον κόσμο. 
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Εισαγωγή  

Η σημερινή ημέρα κυρίες και κύριοι, διαφέρει από τις προηγούμενες συναντήσεις 
δημιουργικού διαλόγου, ο οποίος εφαρμόζεται με ξέχωρη επιτυχία στην Κιβωτό Ολιστικής 
Παιδείας. Σήμερα είναι η ημέρα που θα παρουσιαστεί δημόσια το αποτέλεσμα των 
συναντήσεων για το Φορολογικό Ζήτημα. Μια συζήτηση που ξεκίνησε με αφορμή τις 
ανησυχίες και σκέψεις του πρώην Υπουργού κου Αριστείδη Τσιπλάκου, ο οποίος αντί να 
κάθεται και να απολαμβάνει τη πετυχημένη ζωή και την όμορφη οικογένεια του, παραμέ-
νει στις επάλξεις υποδειγματικά ενεργός πολίτης. 

Ένα είναι το γεγονός. Χάθηκε το Μέτρο. Αποτέλεσμα; Η δημιουργία δυσαρμονίας στο 
Κοινωνικό Περιβάλλον με επακόλουθο την χωρίς προηγούμενο απαξίωση της ανθρώπι-
νης ύπαρξης. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να αντιληφθείς την κατάθλιψη και το 
άγχος που όλοι μας έχουμε. Πρόκειται για μια τοξική κατάσταση εις βάρος της ανθρώπι-
νης ζωής. Σημαινόμενο της υφιστάμενης φορολογικής λαίλαπας είναι η μείωση της 
φοροδιαφυγής και η δημιουργία κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης των αδυνάτων. 
Σημαίνον όμως, η υποβάθμιση της μεσαίας τάξης και η υφαρπαγή του κύριου πλούτου 
της Ελλάδος, δηλαδή της μικρομεσαίας ιδιωτικής - αστικής ιδιοκτησίας. 

 

Προτάσεις και Σχόλια 

Στο σχέδιο που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κιβωτού, μπορείτε να διαβάσε-
τε το σύνολο των προτάσεων και τον σχολιασμό αυτών στην βάση του δημιουργικού 
διαλόγου που προηγήθηκε.  

Εδώ θα μιλήσουμε και θα αναλύσουμε τα δομικά προβλήματα που έχει το Φορολογικό 
Ζήτημα στην Ελλάδα, όχι μόνο στο σήμερα, αλλά από την αρχή της ύπαρξης του 
Ελληνικού κράτους. Θα μου πείτε και γιατί δεν το αλλάζουν; Η απάντηση είναι απλή. Γιατί 
εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί πολιτικά και κομματικά τους συμμετέχοντες στη δημόσια 
διοίκηση. Όπως θα μας έλεγε μάλιστα ένας κλασικός πολιτικός τόσο του χθες όσο και του 
σήμερα, «εάν χτίσω το γιοφύρι που τους υποσχέθηκα στην περιφέρεια μου, δεν θα με 
ξαναβγάλουν βουλευτή, κι ως εκ τούτου, καλό είναι να τους δίνω υποσχέσεις και να 
συντηρώ την ελπίδα τους και την πεποίθηση ότι μόνο με εμένα θα πετύχουν τα όποια 
δημόσια ή και ιδιωτικά θέλω τους».  

ΕΛΠΙΔΑ λοιπόν μαζί με μια σχέση ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ, ένθεν και ένθεν. Μια ανθρώπινη 
ακτίνα ελπίδας και μια αφανής κοινωνική δοσοληψία, στην βάση του ότι μπορεί κάποιος 
χωρίς κόπο και εργασία να ικανοποιήσει τα όνειρα και τις ημέτερες προσδοκίες. Τον 
ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός του, οι επιθυμίες του και το θετικό περιβάλλον που έχει πετύχει, 
αδιαφορώντας για τον συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο που ζει. Επιδιώκει πάση 
θυσία αύξηση πλούτου, λες και θα ζήσει αιώνες, ενώ παράλληλα καταναλώνει ή καλύτερα 
σπαταλά χρήμα και χρόνο σε τέτοιο βαθμό, λες και δεν θα υπάρχει αύριο.  

Σχετικά με τα σχόλια των πολιτικών από το 2008 μέχρι και σήμερα όλοι λίγο πολλοί 
ζητούν τα ίδια πράγματα. Το κακό είναι ότι τα ζητούν όταν δεν είναι στην εξουσία και τα 
ξεχνούν όταν την αναλαμβάνουν. 

Κλειστά επαγγέλματα, μεσάζοντες, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, γραφειοκρατία, σπατάλη 
δημόσιου χρήματος, ενίσχυση των επενδύσεων, ανάσα στην οικοδομή, ενίσχυση της 
ρευστότητας, αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών των τραπεζών, αλήθεια στον Λαό 
αλλά και Λαϊκισμός, ισχυρές Κυβερνήσεις κόντρα στους κανόνες των πολιτικών χορηγών, 
απληστία, έλλειψη ελευθερίας, ανισότητα, καρτέλ, μονοπώλια, αστάθεια των αγορών.  
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2009 – 2017. Πόσα από αυτά που είπαν έγιναν; Ελάχιστα. Εάν με ρωτήσετε το γιατί, σας 
λέω κάτι που όλοι γνωρίζουμε. Για το πολιτικό κόστος και την εκλογική τους προσωπική 
και κομματική επιβίωση. Θα μου πείτε ανοησία. Πολύ σωστά. Ανοησία των πολιτικών, το 
δεύτερο κομμάτι της 3ης δύναμης που κινεί τον κόσμο. 

Τον Φεβρουάριο του 2012 η γαλλική εφημερίδα Le Monde φιλοξενεί συνέντευξη του 
πανεπιστημιακού καθηγητή Ζαν Μαρκ Ντανιέλ, ο οποίος εκτιμά τη γαλλογερμανική 
πρόταση για το ειδικό ταμείο. «Η πρόταση βασίζεται σε μια νοσηρή λογική» και αποτελεί 
ένα «εργαλείο τιμωρίας» της Ελλάδας. Ένας Γάλλος, πιθανά Καθολικός, ξεμπροστιάζει 
την Γερμανική Προτεσταντική Ηθική. 

«Σε πολιτικό επίπεδο η αξιοπιστία αυτού του μέτρου είναι εύθραυστη καθώς συνιστά 
ξεκάθαρη απώλεια κυριαρχίας για την Ελλάδα. Σε οικονομικό επίπεδο η ιδέα συνίσταται 
στην αφαίρεση της εξουσίας επί των δημοσιονομικών από τη χώρα και πέρασμα στη 
δικαιοδοσία ενός ευρωπαϊκού οργάνου.»  

Θυμηθείτε τον πρόλογο της Προέδρου της Βουλής κας Άννας Ψαρούδα Μπενάκη στις 8 
Φεβρουαρίου 2005 προς τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ Παπούλια όπου 
του γνωρίζει ότι «Με την ευρωπαϊκή ενοποίηση .. τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της 
εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας 
στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν 
μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από 
αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως, η δημοκρατία θα 
συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνη-
σης.» 

Κι όλα αυτά ο Ελληνικός λαός τα «δέχτηκε» για το καλό του και ψήφισε και ξαναψήφισε, 
γιατί κάθε φορά τον απειλούσαν με καταστροφή ή του έταζαν «λαγούς με πετραχήλια» 

2010 – Γιώργος Παπανδρέου Οι συμπολίτες μας θα υποστούν μεγάλες θυσίες, αλλά o 
εναλλακτικός δρόμος θα είναι η καταστροφή. 

2012 - Ευάγγελος Βενιζέλος. Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αποφάσεις δύσκολες και 
σε αποφάσεις ακόμα πιο δύσκολες, ανάμεσα σε θυσίες και σε ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. 
Δεν είναι καιρός για παιχνίδι δημαγωγίας.  

2014 – Σεπτέμβριος ΔΕΘ – Αλέξης Τσίπρας . Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 
ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θέσπιση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας με 
αφορολόγητο όρο τις 500.000 ευρώ, επιστροφή του δώρου Χριστουγέννων στους 
συνταξιούχους κάτω των 700 ευρώ μικτών αποδοχών, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 
751 ευρώ, αύξηση του επιδόματος ανεργίας, κατά περίπτωση εξέταση και διαγραφή 
κόκκινων δανείων, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους, 
ώστε να γίνει βιώσιμο έτσι όπως έγινε για τη Γερμανία το 1953 κ.ά. 

Το τι τελικά έγινε τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι όλοι τα θυμόμαστε πολύ καλά. Ενώ πάμε 
σχετικά καλά, είμαστε έτοιμη για την Τρίτη αξιολόγηση, τα σπάει ο Σαμαράς με τον κ 
Σόιμπλε, γίνονται εκλογές κι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Ακολουθούν 6 μήνες 
Πολιτικός τσαμπουκάς με ασφυκτική πίεση των δανειστών, κλειστές τράπεζες και Capital 
controls, ένα δημοψήφισμα με το ΟΧΙ να γίνεται ΝΑΙ σε όλα, και ουσιαστική εγκατάλειψη 
των Ελλήνων στην ζητιανιά, τη φιλανθρωπία των ιδρυμάτων, στα συσσίτια, στο ψάξιμο 
των κάδων σκουπιδιών και στα πεζοδρόμια της μοναξιάς και της εγκατάλειψης. 

Σήμερα όμως κυρίες και κύριοι είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για Φορολογικό ζήτημα, αν 
και όπως παρατηρήσατε όλα τα πιο πάνω είχαν και έχουν ως βασικό μοχλό πίεσης και 
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αρμέγματος του αίματος των Ελλήνων και γενικά ως μέσο χειραγώγησης των πολιτών, 
την Φορολογία. 

Ο φόρος καθίσταται εργαλείο επέμβασης στην οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών 
ως παρεμβατισμός. Ουσιαστικά παρατηρούμε ότι με το σημερινό καθεστώς φορολογίας, 
καταστρατηγούνται και οι τέσσερις αναφερόμενοι παρακάτω βασικοί κανόνες του Adam 
Smith περί φόρων: 

• Κανόνας της δικαιοσύνης. Ζητείται η κατ’ αναλογία των δυνάμεων των πολιτών 
συνεισφορά τους σε φόρους.  

• Κανόνας της βεβαιότητας. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να έχει ξεκαθαρίσει εκ των 
προτέρων τα περί φορολογίας και ως προς την επιβολή και ως προς την είσπραξη 
των φόρων, να μην είναι αυθαίρετο προς τον πολίτη και ούτε να δημιουργεί φορολογι-
κές εκπλήξεις στον επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει στο συγκεκριμένο κράτος.  

• Κανόνας της καταλληλότητας. Η είσπραξη των φόρων θα πρέπει να γίνεται σε χρόνο 
και τρόπο σύμφωνα με τις δυνατότητες του φορολογούμενου και όχι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του κράτους (φοροδοτική ικανότητα). 

• Κανόνας της οικονομικότητας. Προσδιορίζει τον τρόπο της φορολογίας. Είναι η 
φορολογική επιβάρυνση του κάθε φορολογούμενου, σε σχέση με το εισόδημά του. 
Αυτή θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη. 

Άντε τώρα εγώ με όλα τα ανωτέρω να σας μιλήσω για Φορολογική συνείδηση. Δυστυχώς 
όμως, μόνο όταν φτάσουμε να έχουμε (και οι δύο, κράτος και φορολογούμενοι) Φορολο-
γική Συνείδηση, θα μπορέσουμε να λύσουμε και το Φορολογικό Ζήτημα. 

Αλλά ας δούμε τι μπορεί να είναι αυτή η περιβόητη Φορολογική Συνείδηση. 

Να θυμίσω ότι συνείδηση είναι η έμφυτη ιδιότητα του ανθρώπου, με βάση την οποία 
ενεργεί και εφαρμόζει τους κατά την άποψή του ηθικούς κανόνες, έχοντας ξεκάθαρη 
γνώση και αίσθηση για το τι είναι καλό και αγαθό και το τι είναι κακό. 

Στην ουσία η φορολογική συνείδηση είναι μία μορφή κοινωνικής απόκρισης, η οποία 
ανάγεται στην πρόληψη μελλοντικών κοινωνικών προβλημάτων. Το πρόβλημα σε αυτό το 
σημείο είναι ότι η πολιτεία θεωρεί την κοινωνική ευθύνη ως καταστατική υποχρέωση κι 
εκεί τελειώνει το παιχνίδι που λέμε. Χάνεται η μαγεία της προσφοράς και γενικά της 
κοινωνικής απόκρισης αφήνοντας ενεργή την διαχρονική αντιπαλότητα φορολογουμένων 
και φοροεισπρακτόρων.  

Σχετικά με την φορολογία, αυτή αποτελεί μια προσπάθεια απόκτησης πόρων εκ μέρους 
της πολιτείας, τους οποίους θα διαθέσει για την εξυπηρέτηση των σκοπών του κράτους, 
σκοπούς διάφορους από αυτούς που ζητούν οι πολίτες. Πρώτο λοιπόν αρνητικό σημείο 
είναι ότι η φορολογία υπάρχει για τις ανάγκες του κράτους και όχι για τις ανάγκες των 
πολιτών που συγκροτούν το κράτος. Είναι κάτι που ο λαός το έχει αντιληφθεί δυσπιστεί 
και εναντιώνεται. Γνωρίζει ότι τα χρήματα που δίνει ή του παίρνουν, δεν είναι για τον λαό 
και την κοινωνία, αλλά για κάποιους άλλους, ξένους προς αυτούς. 

Κοινός τόπος αναφοράς στη φορολογία είναι ο «φόρος». Πρόκειται για χρηματική παροχή 
η οποία επιβάλλεται αναγκαστικά από το κράτος για την κάλυψη των δημοσίων δαπανών. 
Επιβάλλεται άμεσα σε βάρος ιδιωτών, φυσικών προσώπων και σε μη δημόσια νομικά 
πρόσωπα, καθώς και έμμεσα, στους καταναλωτές μέσω επιβάρυνσης επί της τελικής 
τιμής των αγαθών, χωρίς καμία δέσμευση για ανάλογη αντιπαροχή εκ μέρους του 
κράτους, αλλά σίγουρα με μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. 

Μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος λογικός άνθρωπος θα έδινε τα χρήματά του με αυτές 
τις προϋποθέσεις και ποιος θα είχε φορολογική συνείδηση με τέτοια δεδομένα;  
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Ποιανού η συνείδηση και η ηθική θα του έλεγε ότι αυτή η κίνηση είναι καλή και αγαθή; 

Ποιανού η συνείδηση θα του έλεγε ψέματα ότι η παροχή αυτή είναι κοινωνική απόκριση 
και όχι την αλήθεια, ότι δηλαδή η παροχή αυτή είναι κοινωνική κοροϊδία ή ακόμη και 
κοινωνική ληστεία; 

Σύμφωνα με την κλασική δημόσια οικονομία, ο φόρος πρέπει να είναι αποδοτικός. Να 
παρέχει στο κράτος το μέγιστο των εσόδων αλλά και το κράτος να κατανέμει τις δημόσιες 
δαπάνες που προέρχονται από τους φόρους με όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο. 
Μεγιστοποίηση εσόδων και δίκαιο σημαίνει όμως και αλήθεια˙ να γνωρίζει δηλαδή ο 
παρέχων πού πήγαν τα λεφτά του και με ποιο τρόπο θα τα ξαναπάρει πίσω με τη μορφή 
αγαθών και υπηρεσιών. 

Όσον αφορά τώρα τις μεθόδους εκτίμησης της φορολογητέας ύλης, η εκάστοτε φορολογι-
κή αρχή θεωρεί ως βάση των διαδικασιών της και αρχή κάθε ελέγχου, τη βάσιμη υποψία 
για ύπαρξη μιας «κατά σύστημα προσπάθειας φοροδιαφυγής όλων των φορολογουμέ-
νων». Πρόκειται για κοντόφθαλμη λογική, καθώς αυτή η αρχή είναι αποτέλεσμα της 
αδικίας, της αυθαιρεσίας, της αβεβαιότητας και της αντιοικονομικότητας της ίδιας της 
φορολογικής αρχής επί των φορολογουμένων, ιδίως δε επί των ασθενέστερων. Με λίγα 
λόγια έχουμε σκόπιμη ή/και άσκοπη έλλειψη φορολογικής συνείδησης, την οποία 
προσπαθεί το κράτος να «καλύψει», είτε μέσω της έμμεσης φορολογίας, είτε μέσω της 
επιβολής απειλών και αναγκαστικών μέτρων, δηλαδή πάλι μέσω της αυθαιρεσίας και της 
ανελευθερίας.  

Στην πράξη και ανεξάρτητα θεωριών, όταν η πολιτεία θέτει τον φόρο ως «δράση», τότε 
και η αναμενόμενη αντίδραση θα είναι η προσπάθεια «φοροδιαφυγής».  

Φοροδιαφυγή έχουμε όταν εκείνος που θα έπρεπε να πληρώσει τον φόρο δεν τον 
πληρώνει, με αποτέλεσμα ο φόρος να μην καταλήγει στο κράτος. Σημαντικό στοιχείο είναι 
η διαφορά μεταξύ φοροδιαφυγής και φορολογικής απάτης. 

 

Συμπεράσματα 

Από την αναφορά μας σε θέματα Πολιτικής αντιμετώπισης της Φορολογίας και Φοροδια-
φυγής προκύπτει ότι: 

Η υφιστάμενη υπέρμετρος φορολόγηση, από όπου κι αν προέρχεται, έχει ως αποτέλεσμα 
την ενθάρρυνση για παράνομη συνδιαλλαγή, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, συνοδευ-
όμενη από προσπάθειες διαφυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό, αποθησαύριση στο σπίτι 
και στις θυρίδες και γενικά μια έλλογη τάση προς την ανομία, όχι επί σκοπώ, όσο ως 
αντίσταση στην επικρατούσα φορολογική λαίλαπα και κρατική αναλγησία.  

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η δημιουργία μιας απαξιωτική συμπεριφοράς της 
κοινωνίας απέναντι στο κράτος, θεωρώντας το από συμπαραστάτη, δυνάστη και τιμωρό 
ενάντια στις όποιες προσπάθειες της για προκοπή, ευημερία, πολλές φορές δε ενάντια 
ακόμη και στην υφιστάμενη Δημοκρατία και Ελευθερία. 

Κάθε πρόταση για την Φορολογία δεν θα μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν έχει ως 
ακρογωνιαίο λίθο τον παράγοντα «Άνθρωπο» και «Ανθρώπινη νόηση». Όλα τα άλλα 
όπως χρήμα, κέρδος, ζημία, αποδείξεις κλπ αποτελούν παράγωγα αυτών των δύο 
θέσεων.  

Η πρόταση θα πρέπει εκ των πραγμάτων να μην είναι μόνο μια τεχνοκρατική πρόταση η 
όποια θα μπορεί εύκολα και κατά το δοκούν των εκάστοτε πολιτικών να αλλάζει. Θα 
πρέπει να είναι μια πρόταση ριζικής αλλαγής της δομής του κράτους και των πιστεύω της 
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κοινωνίας για αυτό. Χρήσιμος οδηγός αποτελεί τα οριζόμενα από την επιστήμη της 
διοίκησης και δη από τη «διοίκηση αλλαγών». Με βάση αυτό το γεγονός η όποια πρότα-
ση θα πρέπει να είναι αρεστή και αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία και παράλληλα να 
εξυπηρετεί τους «παλαιούς» παίχτες της κοινωνίας, ένθεν και ένθεν, αυτούς που οι νέοι 
ονομάζουν κατεστημένο.  

Ας μην παραβλέψουμε ότι το κράτος, ασχέτως πολιτικής ηγεσίας, λειτουργεί εκ των έσω, 
με υψηλό βαθμό προστασίας του «κελύφους» που το περιβάλλει και προστατεύει την 
όποια μορφή λειτουργίας του. Η σκέψη όλων μας ότι το κράτος δεν λειτουργεί και είναι 
αποδιοργανωμένο, ότι είναι άναρχο και δεν γνωρίζει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά, αποτελεί 
την δομική μορφή οργάνωσης του, αυτήν που επί έτη και έτη οι λειτουργοί του έχτισαν 
τόσο για αυτούς όσο και τις επερχόμενες γενιές των υπηρετούντων το δημόσιο. Ως εκ 
τούτου και για να μιλήσουμε και στρατιωτικά, μία κατά μέτωπο επίθεση μόνο απώλειες θα 
προσκαλούσε και κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μόνο μια «εσωτερική μόλυνση» του 
συστήματος μπορεί να το αλλάξει, μόνο η διασπορά ενός «κοινωνικού ιού» θα μπορέσει 
να το διαπεράσει, να το αλλοιώσει και να το αναγκάσει να αλλάξει. 

 

Πόρισμα - Πρόταση 

Κοινός παρανομαστής των περισσοτέρων προτάσεων είναι η προσπάθεια για χτίσιμο 
στους πολίτες ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. 

Όλοι μας έχουμε αποδεχτεί ότι αυτό που πρώτα από όλα λείπει από τους πολίτες είναι η 
Φορολογική Συνείδηση την οποία θέλουμε να αναπτύξουμε ως αυτοσυνειδησία και όχι ως 
πολιτική υποχρέωση.  

Αυτή χτίζεται όχι με την μέθοδο του «ΣΟΚ» αλλά με την ύπαρξη ενός μείγματος ενεργειών 
παραδειγματικής συμπεριφοράς και διαύγειας συναλλαγών των κρατούντων την δημόσια 
διοίκηση σε κάθε βαθμό αυτής σε συνδυασμό με την ύπαρξη αυστηρών κανόνων 
εφαρμογής της φορολογίας.  

Με πολύ απλά λόγια « Όπως εσύ, ως φορολογούμενος πολίτης, απαιτείς να γνωρίζεις 
επακριβώς που πηγαίνουν οι φόροι σου, έτσι κι εγώ ως κράτος στην κοινωνία του οποίου 
πολιτικά ανήκεις, απαιτώ την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σου έτσι όπως ορίζονται 
από την εκάστοτε νομοθεσία». ΔΟΥΝΑΙ και ΛΑΒΕΙΝ. 

Η πρόταση είναι απλή στη βάση της υφιστάμενης ηλεκτρονικής και άυλης οικονομικής και 
τραπεζικής πολιτικής. Κοινωνικά, θα πρέπει όλοι οι αιρετοί δημόσιοι λειτουργοί να δείξουν 
στον λαό ότι είναι «καθαροί», να δείξουν στον λαό ότι «όπως συμπεριφερόμαστε εμείς, 
θα πρέπει να συμπεριφερθείτε κι εσείς». 

Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην πρώτη και βασική έννοια της Ηγεσίας, όπου ο Ηγέτης 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και αιτία δημιουργίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών 
της ομάδος - κοινωνίας. Η πρόταση μας λοιπόν αποτελεί μια Δομική πρόταση δημιουργί-
ας Φορολογικής Συνείδησης των πολιτών. Με βάση αυτή την σκέψη αλλά και τις αρχές 
που διέπουν την Ανδραγωγική ως Αξία και Αρετή προτείνουμε: 

 «Όλοι όσοι σήμερα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έχουν υποχρέωση να 
καταθέτουν δήλωση Πόθεν Έσχες, θα συναλλάσσονται αποκλειστικά και μόνο με 
ηλεκτρονικό χρήμα. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές τους, καθώς και η αύξηση ή 
μείωση της περιουσίας τους, θα μπορεί να καθίσταται γνωστή σε κάθε ενδιαφερό-
μενο φορολογούμενο πολίτη».  

«Το αδίκημα της φοροδιαφυγής να καταστεί ιδιώνυμο, έτσι ώστε να θεσπισθούν 
εξοντωτικές ποινές για όποιον αποκρύπτει οποιοδήποτε εισόδημα.» 
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Συμπληρωματικά της πρότασης και σχετικά με τον κίνδυνο για δημιουργία «Τραπεζικής 
Δικτατορίας», προτείνουμε την πλήρη αποδοχή της συνυπευθυνότητας Τράπεζας και 
Πελάτη, για τις όλες τις τραπεζικές συναλλαγές και τα επενδυτικά παιχνίδια. Παράλληλα 
όμως με αυτή την παραδοχή χρειάζεται και αλλαγή του ενοχικού δικαίου, στη βάση που 
θα μπορεί κι ο «αδύναμος συναλλασσόμενος», με την βοήθεια του συνηγόρου του 
πολίτη, να συναλλάσσεται «επί ίσοις όροις». Είναι συμπληρωματικές ενέργειες της 
πρότασης για να αλλάξει το υφιστάμενο status quo, προς το συμφέρον της κοινωνίας. 

 

Επίλογος 

Η πρόταση στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτό που αναζητούν από όλους εμάς, εμείς ως 
φορολογούμενοι πολίτες το ζητάμε να το κάνουν οι Κυβερνώντες πρώτοι σε όλα τα 
επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.  

Αυτό εάν το δούμε σύμφωνα με την Ανδραγωγία, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες έτσι ώστε 
ο κάθε ενήλικας φορολογούμενος πολίτης να μην νιώθει το φόρο ως εξαναγκασμό αλλά 
ως κοινωνική απόκριση. Εργαλείο η δυνατότητα αυτοεκπαίδευσης που γίνεται στην βάση 
των Αρχών της Άμεσης Δημοκρατίας καθώς και με ενεργή συμμετοχή του πολίτη τόσο 
στον σχεδιασμό όσο και στην αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος. Η όποια 
εμπειρία του μπορεί και γίνει κύρια πηγή μάθησης. Η εκμάθηση στην αναζήτηση της 
πληροφορίας μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο στην προσωπική του ζωή όσο 
και την ζωή του στον εργασιακό τομέα. Σκοπός του όλου θέματος είναι να υπάρξει 
αυτογνωσία του λόγου που θα ασχοληθεί ο κάθε φορολογούμενος πολίτης, κάτι που θα 
πρέπει να το μάθει και τελικά να το εκτελέσει. Τέλος είναι η προτροπή εκ μέρους της 
πολιτείας για θέσπιση νέων κινήτρων για μάθηση και εφαρμογή, κάτι το πρωτοποριακό 
που μπορεί να φέρει πραγματικά θεαματικά αποτελέσματα και μάλιστα με ταχείς ρυθ-
μούς. Τέτοια κίνητρα είναι η αυτοεκτίμηση ως ενεργός πολίτης, η αυτοπεποίθηση ότι δεν 
τον κλέβουν, η επιθυμία να ζήσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, η αυταανάπτυξη χάριν στο 
πλεόνασμα από την τελική μείωση της φορολογίας, η περιέργεια για το τι θα κάνουν οι 
άλλοι αλλά και η τελική αναγνώριση της προσπάθειας από το κοινωνικό περιβάλλον. 

Με το αναφερόμενο μείγμα προτάσεων πολύ σύντομα το επιτελείο του ΥΠΟΙΚ θα μπορεί 
να εισηγηθεί μείωση των φορολογικών συντελεστών και επαναφορά της κοινωνικής 
πολιτικής 

Το να μειώσουμε συντελεστές, να αλλάξουμε και διευρύνουμε φορολογικά κλιμάκια, να 
μειώσουμε το ΦΠΑ, να δημιουργήσουμε αυστηρή οικονομική αστυνομία, να βάλουμε 
φυλακή τους φοροφυγάδες κλπ μπορεί να δημιουργήσει μια προσωρινή αλλαγή, η οποία 
όμως αργά ή γρήγορα θα επανέλθει στο αρχικό στάδιο. 

Ας ακολουθήσουμε το ρητό ότι «η αρχή το ήμισυ του παντός» και ας τολμήσουμε να τους 
πείσουμε να αποδεχτούν πρόταση από την οποία μπορεί να πετύχουμε Φορολογική 
Συνείδηση, μια πρόταση για την οποία δύσκολα μπορεί να υπάρξει νομότυπη άρνηση εκ 
μέρους της Διοίκησης και των Κυβερνώντων. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν πρόκειται 
να χάσουμε απολύτως τίποτε. 

Αυτό που θέλουμε να σημειωθεί είναι ότι δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο. Υπάρχει ένας 
διαρκής δημιουργικός διάλογος και μια προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο. 
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