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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΦΑΛΙΚΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ – ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΝΩ
ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΪΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Με περίσσιο θράσος η κοινοβουλευτική χούντα συνεχίζει την ανελέητη επίθεση που έχει εξαπολύσει σε βάρος των
λαϊκών στρωμάτων. Παίρνοντας θάρρος από τις υποτονικές αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την
επίσκεψη του αρχηγού της, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΔΕΘ, προχωρά στην επιβολή κεφαλικού φόρου σε
κάθε σπίτι και διαμέρισμα, ανεξαρτήτως αν αποτελεί πρώτη κατοικία ή όχι και ανεξάρτητα από την αξία του, ενώ
στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη επιβάλλει ότι μόνο ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω από ένα
σημαντικό όριο (π.χ. 300.000 Ευρώ) θα έπρεπε να φορολογηθεί με ένα προοδευτικά κλιμακούμενο φόρο ακίνητης
περιουσίας, ώστε να φορολογηθούν οι πλούσιοι που κυρίως ωφελήθηκαν από το Χρέος και οι μεγαλοϊδιοκτήτες
καπιταλιστές κηφήνες που απομυζούν τους εργαζόμενους. Και σα να μην έφτανε αυτό, επιλέγει την προκαταβολική
είσπραξη αυτού του φόρου μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία,
προκειμένου να εκβιάσει με απειλή διακοπής τους ρεύματος όσους σκεφτούν να μην τον πληρώσουν! Επιπλέον όλο
το προηγούμενο διάστημα η Χούντα έχει εξοπλίσει και εκσυγχρονίσει το νομικό της οπλοστάσιο και απειλεί με
κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και φυλακίσεις !!!
Η Περιεκτική Δημοκρατία καλεί τον Ελληνικό λαό να αντιδράσει σε αυτή τη νέα ληστρική φοροεπιδρομή της
χούντας, προβαίνοντας σε μαζική άρνηση πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ στους οποίους θα εμπεριέχεται ο
νέος φόρος. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει ατομικά (για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω) αλλά μόνο
συλλογικά και οργανωμένα, ώστε να μην μπορεί η Χούντα να θυματοποιήσει τους αντιστεκόμενους. Ένας τρόπος θα
ήταν η συγκέντρωση των εντολών πληρωμής από συλλογικά όργανα (π.χ. από επιτροπές ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΙΚΟ ΦΟΡΟ που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε κάθε γειτονιά, κάθε χωριό, κάθε εργοστάσιο, κάθε
γραφείο κ.λπ.) οι οποίες θα συγκέντρωναν όλους τους λογαριασμούς και θα τους παρέδιδαν απλήρωτους στην ΔΕΗ,
μαζί με μια κοινή δήλωση που θα υπογραφόταν από όλους η οποία θα εξηγούσε γιατί αρνούνται να πληρώσουν τον
φόρο που επιβάλλει μια κυβέρνηση που δεν έχει τη παραμικρή νομιμοποίηση για τα κτηνώδη μέτρα που επιβάλλει.
Αν αυτό γινόταν μαζικά σε όλη την Ελλάδα η Χούντα θα ήταν ανίσχυρη να κάνει το παραμικρό και οι εργαζόμενοι
στη ΔΕΗ που αντιμετωπίζουν το ξεπούλημά της και τη μελλοντική τους απόλυση θα έκαναν και αυτοί το καθήκον
τους για να συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο στη πράξη αυτή.
Η συσπείρωση των λαϊκών στρωμάτων γύρω από ένα Μέτωπο που θα ενώνει τις αντισυστημικές δυνάμεις, με στόχο
την ανατροπή των πιο άγριων αντιλαϊκών μέτρων που έχει δει ποτέ η χώρα, μέσα από την άμεση έξοδο από την ΕΕ
και την Ευρωζώνη, τη στάση πληρωμών μέσα από τη διαγράφη του Χρέους και την ακύρωση των συνθηκών που
υπέγραψε η Χούντα με την τρόικα, την κοινωνικοποίηση των τραπεζών, καθώς και την αναγκαστική απαλλοτρίωση
χωρίς αποζημίωση του κοινωνικού πλούτου που ιδιωτικοποιείται αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, ειδάλλως
σύντομα η κατάσταση μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη.
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