ΦΟΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Φρικιούν οι Ελληνες µε το νέο χαράτσι στα ακίνητα, ένα φόρο άδικο και τιµωρητικό,
πολύ µεγαλύτερο και από το διαβόητο χαράτσι της ∆ΕΗ. ∆ε φορολογεί εισοδήµατα,
αλλά όλη την ακίνητη περιουσία, ακόµη και µη ηλεκτροδοτούµενα, ακόµη και
κτήµατα χέρσα πάνω σε βράχια στις εσχατιές της χώρας, που τα αρπακτικά της
τρόικας φορολογούν σαν οικόπεδα στο Ψυχικό µε φορολογητέα αξία εκατοµµυρίων
ευρώ και φόρο δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Το νέο χαράτσι προστίθεται στον
παραφουσκωµένο φόρο εισοδήµατος, για να γονατίσουν και να αποδιοργανώσουν
την ελληνική κοινωνία και κατ’ επέκταση την κρατική και εθνική υπόσταση. Γραµµή
που έχουν επιβάλλει οι Γερµανοί και εφαρµόζουν οι εγχώριοι υποτακτικοί τους, που
παριστάνουν και τους πατριώτες. Οι κοροϊδίες των συναρχηγών για µειώσεις φόρων
ή για το τέλος των µνηµονίων δεν πείθουν πλέον τα συνεχώς καταληστευόµενα
µικρά και µεσαία στρώµατα που οι κατοχικοί επιδιώκουν να φτωχοποιήσουν ραγδαία
προς όφελος των δανειστών και των ολίγων εγχώριων µεγαλοεπιχειρηµατιώνµεγαλοεργολάβων-µεγαλοκαναλαρχών που στηρίζουν τα µνηµόνια και ό,τι
εντέλλονται οι Γερµανοί, που θέλουν να µας έχουν δεµένους µε συνεχή µνηµόνια,
όπως µας διαµηνύουν οι υπάλληλοί τους, σαν το µη εξαιρετέο «φίλο µας» κ.
Γιούνγκερ.
Στο φύλλο 153, Νοεμβριος 2013, με αφορμή, τότε την επικείμενη ψήφιση του
ΕΝΦΙΑ, στο άρθρο της «Ε» «Την αρπαγή της ακίνητης περιουσιας μας επιδιώκουν
οι Γερμανοί» μεταξύ άλλων γράφαμε :
«Οι Γερµανοί, σύµφωνα µε έκθεση της BUNDESBANK, που δηµοσιοποιήθηκε την
άνοιξη του 2013, θεωρούν ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι πολύ υψηλό στην
Ισπανία (83%), στην Ιταλία (70%) και στην Ελλάδα, όπου από την πρώτη στιγµή τους
έκανε µεγάλη εντύπωση το υψηλό ποσοστό ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, µε
ιδιοκατοίκηση 84,6%, όταν µόνο το 44,2% των Γερµανών διαθέτουν ιδιόκτητη
κατοικία. ∆εν τους έκανε εντύπωση, όµως, και δεν το κατέγραψαν ότι, αντιθέτως προς
τους Γερµανούς και ιδίως αυτούς που συνέταξαν την έκθεση, οι Έλληνες ζουν στην
ανέχεια και την ανασφάλεια και ότι το ιδιόκτητο σπίτι, καρπός πολύχρονης εργασίας,
είναι µια παρηγοριά στην κατάσταση που βρίσκονται. ∆εν κατανοούν, επίσης, τη
συναισθηµατική σχέση που µπορεί να έχει ο Έλληνας µε το σπίτι του και το χωράφι του,
ιδίως εάν έχει περιέλθει σ’ αυτόν από γενιά σε γενιά.
Προφανής στόχος τους είναι να ελέγξουν και να πάρουν στην κατοχή τους ένα µεγάλο
αριθµό ακινήτων στη Νότια Ευρώπη. Στην Ελλάδα θέλουν να πλήξουν ταυτόχρονα και
την πρωτογενή παραγωγή, όση τουλάχιστον απέµεινε από τις πολιτικές καταστροφής
της, που επιβάλλει η Ε.Ε., µε τη συνδροµή των εγχώριων υποτακτικών τους, αφού ήδη
έχουν βάλει χέρι στη δηµόσια περιουσία µε το διαβόητο ΤΑΙΠΕ∆.»
Οι αγανάκτηση, η οργή και η απόγνωση και το γεγονός ότι πάρα πολλοί αδυνατούν
πλέον να πληρώσουν αυτούς τους υπέρογκους και παράλογους φόρους
προοιωνίζονται αδιέξοδα για τους κατοχικούς. Αν προοιωνίζονται και πολιτικές
εξελίξεις µένει να το δούµε.

