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ΑΣΤΑΘΗΣ ΕΙΝΑΙ, ΠΛΕΟΝ,
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Σε προηγούμενα φύλλα μας έχουμε αναλύσει την
πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ.:
Στα εξωτερικά είναι μια συντηρητική πολιτική,
στα πλαίσια του «ανήκομεν εις την Δύσιν», που
όμως προσπαθεί να αξιοποιήσει κάποιες από τις
περιορισμένες δυνατότητές της υπέρ της Ελλάδας
(αγωγοί και γενικά σχέσεις με Ρωσία, ονομασία
Σκοπίων κ.λπ.). Τη βασική επεξεργασία αυτής της
πολιτικής ο κ. Καραμανλής φαίνεται ότι έχει άτυπα
εμπιστευτεί σε έμπειρους πολιτικο ύς και
διπλωμάτες, προερχόμενους τόσο από τη Ν.Δ. όσο
και από το ΠΑΣΟΚ (Παπούλιας, Μολυβιάτης κ.ά.),
την οποία ο ίδιος στηρίζει και την οποία επισήμως
ακολουθεί εκούσα-άκουσα η υπ. Εξ. Ντόρα
(υπογείως την υπονομεύει). Την πολιτική αυτή
υποστηρίζει η μεγάλη πλειοψηφία της Ν.Δ., το
ανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ (στο βαθμό που
ενδιαφέρεται) και εκούσες-άκουσες οι ηγεσίες
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ. Τα θετικά στοιχεία της
υποστηρίζει το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού.
Στα εσωτερικά είναι μια σκληρή αντιλαϊκή
πολιτική, σύμφωνη με την ιδεολογία της δεξιάς,
όπως ακριβώς υπαγορεύεται και από τις Βρυξέλες,
που φέρνει σε συνεχώς δυσμενέστερη θέση το
(συνέχεια στη σελ.2 )

ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Συμμόρφωση προς την Ε.Ε.
Η Ελλάδα έχει αναλάβει τη δέσμευση προς την
Κομισιόν να καταρτίσει προϋπολογισμό το 2010 με
μηδενικό έλλειμμα. Έτσι στο «Πρόγραμμα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης» προβλέπεται ότι
εφέτος το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 1,6%, το
2009 στο 0,8% και το 2010 θα είναι μηδέν. Φυσικά
αυτά είναι εκτός πραγματικότητας (το 2007 το
έλλειμμα με το αυξημένο ΑΕΠ έφθασε το 2,7%
παρά τα κρυφά χρέη των «ειδικών» λογαριασμών,
που δεν εμφανίζονται στον προϋπολογισμό), επειδή
τό τε το κράτος θα πρέπει κηρύξει πλήρες
χρεοστάσιο, δηλ. να μην πληρώνει τις υποχρεώσεις
του, όπως ήδη κάνει σε πολλές περιπτώσεις που
αφορούν τα πιο αδύνατα οικονομικά στρώματα: στα
ασφαλιστικά ταμεία, στα κοινωνικά προγράμματα,
στους ΟΤΑ, στα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.
έργα (εθνική συμμετοχή), με συνέπεια να μην
απορροφώνται τα ΚΠΣ και τα ΕΣΠΑ κ.λπ.
Το δημόσιο χρέος
Το κράτος δεν μπορεί ούτε να δανεισθεί για να
καλύψει τα ελλείμματα, αφού το χρέος έχει υπερβεί
κάθε όριο. Εφέτος το χρέος της κεντρικής
κυβέρνησης θα ανεβεί στα 250,2 δισ. ευρώ και η
(συνέχεια στη σελ. 4)

Η 11η Σεπτέμβρη 2001 αποτέλεσε την αρχή της
κορύφωσης της αμερικανικής κυριαρχίας και ο
Αύγουστος του 2008 το τέλος, απ’ όπου άρχισε η
κάθοδο ς, και τα πολλά ερωτήματα
και προ βλήματα, όχι μόνο για τις ΗΠΑ.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι έσπρωξε
την παραπαίουσα ηγεσία των ΗΠΑ να στείλουν τη
μαριονέτα τους της Γεωργίας να πέσει πάνω στους
ρωσικο ύς
τοίχο υς.
Δοκίμαζαν
την
αποφασιστικότητα της νέας Ρωσίας; Ήθελαν να
βοηθήσουν την καμπάνια του Μακκέιν; Ήταν ένα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η πολιτική της κυβέρνησης, που εξυπηρετεί
επιχειρηματικά συμφέροντα και σαφώς όχι την
εκπαίδευση στην Ελλάδα, σπρώχνει δεκάδες
χιλιάδων σπουδαστές σε ιδιωτικά κολέγια,
αμφίβολης
ποιότητας
και
μηδαμινής
αποτελεσματικότητας, αφού θα προσθέσουν τους
αποφοίτους τους στους ήδη υπάρχοντες άνεργους
νέους. Η απάτη είναι προφανής και ο επιδιωκόμενος
στόχος σαφής. Οικονομική αφαίμαξη της ελληνικής
οικογένειας στο βωμό της ελπίδας (φρούδας,
αλίμονο), προς όφελος νεόκοπων επιχειρηματιών
και ξένων επενδυτών.

(συνέχεια στη σελ. 7)

(συνέχεια στη σελ. 6)

ΚΑΥΚΑΣΟΣ: Το, δύσκολο, τέλος της
αμερικανικής μονοκρατορίας

σελ. 2
ΑΣΤΑΘΗΣ ΕΙΝΑΙ, ΠΛΕΟΝ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (συνέχεια από τη σελ. 1)
παντοιοτρόπως τον Καραμανλή. Ο κ. Τατούλης έχει
σύνολο σχεδόν της κοινωνίας (πάνω από το 20%,
αναδειχθεί από τα δελτία των 8 σε μέγα πολιτικό
με τα επίσημα στοιχεία, είναι κάτω από το όριο της
παράγοντα του τόπου! Τα σκάνδαλα της Ν.Δ.
φτώχειας). Ωφελούνται μόνο οι μεγάλες
γεμίζουν
ολόκληρες σελίδες κάθε μέρα στις
επιχειρήσεις. Οι αρχικές ψευδαισθήσεις, κυρίως των
εφημερίδες και γίνονται αντικείμενο πολύωρων
οπαδών της Ν.Δ., ότι η οικονομική κατάσταση θα
συζητήσεων στην τηλεόραση, ενώ για παρόμοια ή
σύντομα βελτιωθεί, μόλις θεραπευτούν οι συνέπειες
μεγαλύτερα σκάνδαλα επί Σημίτη (στα οποία
της πασοκικής διακυβέρνησης, διαλύονται, η οργή
πρωταγωνιστές
ήσαν
οι
ίδιοι
οι
της κο ινωνίας μεγαλώνει, η κυβέρνηση
«νταβατζήδες»)
ό
λοι
σιωπούσαν.
απομονώνεται από το λαό, πολλοί (στο καθημερινό
Αναζητείται εναλλακτική λύση
άγχος της επιβίωσης) αρχίζουν να παραβλέπουν τα
Το ερώτημα είναι ποιες εναλλακτικές λύσεις
λίγα θετικά στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής.
προ ωθούν Αμερικανοί και «νταβατζήδες».
Η εικόνα της κυβέρνησης επιδεινώνεται με την
1) Η αντικατάσταση του Καραμανλή με τη Ντόρα
κραυγαλέα διάσταση λόγων και έργων («σεμνότητα
στην
αρχηγία της Ν.Δ. και την πρωθυπουργία
και ταπεινότητα»), την αδυναμία του
προϋποθέτει εκλογική ήττα της Ν.Δ. και ενδιάμεσο
πρωθυπουργού να συντονίσει την κυβέρνηση και
πέρασμά της στην αντιπολίτευση. Επιπλέον, η
το κόμμα του και να επιβληθεί στους εξωθεσμικούς
δύναμη της Ντόρας μέσα στη Ν.Δ. έχει μειωθεί
παράγοντες (πρεσβείες, «νταβατζήδες» κ.λπ.) και
σημαντικά και δεν είναι πλέον καθόλου βέβαιο ότι
των υπουργών της γενιάς του να βρίσκονται σε
θα
είναι
αυτή
η
διάδοχο ς.
επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Γι’ αυτό
2) Μια συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ θα ήταν μια
τα θαλασσώνουν μπροστά σε κάθε απρόβεπτο.
καλή λύση γι’ αυτούς, ρίχτηκε δοκιμαστικά ως ιδέα
Ο Καραμανλής διασώζεται προς το παρόν, λόγω
με κάποιες δηλώσεις που προβλήθηκαν στον τύπο,
έλλειψης αντιπολίτευσης με πειστικές εναλλακτικές
αλλά αποδείχθηκε ότι συναντά ανυπέρβλητες
προτάσεις, αλλά φαίνεται να κατανοεί ότι το άστρο
δυσκολίες στο εσωτερικό των κομμάτων, με κίνδυνο
του άρχισε να δύει. Στη ΔΕΘ, παρά τη σκηνοθετική
να καταρρεύσει το πολιτικό σκηνικό που τόσο πολύ
επιμέλεια, δεν
μπό ρεσε να κρύψει
τους έχει εξυπηρετήσει μέχρι τώρα.
την αδυναμία και την ανασφάλειά το υ.
3) Μια κυβέρνηση τύπου Μπερλουσκόνι με
Οι Αμερικανοί …
Βγενόπουλους, Γιάννες κ.λπ. δε νομίζουμε ότι
Τη φθορά και (ει δυνατόν) την ανατροπή του
μπορεί να την αποδεχθεί ποτέ ο ελληνικός λαός και
Καραμανλή επιδιώκει συστηματικά η διοίκηση
σίγουρα δεν την αποδέχεται τώρα.
Μπους, για τους λόγους που προαναφέραμε, ακόμη
4) Απομένει η λύση της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚκαι με ασύμμετρα μέσα (πυρκαγιές κ.λπ.), όπως
ΣΥΝ (αυτοδυναμία ΠΑΣΟΚ δε διαφαίνεται στον
εξηγήσαμε αναλυτικά πέρσι κατά την προεκλογική
ορίζοντα), μια καλή λύση γι’ αυτούς, από την άποψη
περίοδο. Θα ήθελε να απαλλαγεί και από το
ότι
ο ΣΥΝ στα εθνικά θέματα ταυτίζεται με τη
Γιωργάκη, ο οποίος συνδέεται με το Δημοκρατικό
Ντόρα και θα παρασύρει τις όποιες αναστολές
Κόμμα των ΗΠΑ και εσχάτως εμφανίζει ελαφρώς
υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ για πλήρη ικανοποίηση των
φιλολαϊκό και πατριωτικό πρόσωπο. Ο Μπους, στο
αμερικανικών
επιθυμιών.
τέλος της θητείας του και αφού στις σοβαρότατες
Φαίνεται ότι σ’ αυτή τη φάση μάλλον αυτή τη
αποτυχίες του σε όλους τους τομείς πρόσθεσε και
λύση
προκρίνουν, γι’ αυτό τα ΜΜΕ οργίασαν όλο
το πρόσφατο κάζο του Καυκάσου, το πιο φρόνιμο
το προηγούμενο διάστημα με τις δημοσκοπήσεις
που θα μπορούσε να κάνει είναι να περιοριστεί στην
υπέρ του ΣΥΝ (τώρα τις συμμαζεύουν, για να μην
αυτοπροστασία του, ώστε να μην κατηγορηθεί για
εξευτελιστούν στις εκλογές), γι’ αυτό αποφάνθηκαν
εγκλήματα πολέμου μόλις αποχωρήσει από την
ότι ο Γιωργάκης ήταν πολύ καλός στη ΔΕΘ κ.λπ.
εξουσία. Αντ’ αυτού συνεχίζει την επιθετική του
γελοιότητες.
Αλλά κι αυτή η λύση δεν έχει μικρές
πολιτική σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, όπως
δυσκολίες. Αν παραβλέψουμε την κραυγάζουσα
φαίνεται και από τα αποκαλυπτήρια του Νίμιτς με
ανεπάρκεια του Γιωργάκη (εδώ ο Μπους κυβέρνησε
τις αναφορές του για «μακεδονικό έθνος» κ.λπ.
τις ΗΠΑ!) τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΝ
Πολύ φοβόμαστε ότι έτσι θα συνεχίσει ακόμη κι
εμφανίζονται ως υποστηρικτές μιας φιλολαϊκής
όταν
θα
λειτουργεί
ως
κοινωνικής πολιτικής, ενώ είναι βέβαιο ότι θα
υπηρεσιακό ς μέχρι τις 20 Ιανουαρίο υ.
συνεχίσουν (αν κυβερνήσουν) τη σημερινή
… και οι «νταβατζήδες»
αντιλαϊκή πολιτική που υπαγορεύεται από την Ε.Ε.
Οι επιθυμίες του Μπους είναι και επιθυμίες των
Ο ΣΥΝ διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι δεν πρόκειται
εν Ελλάδι «νταβατζήδων», που ροκανίζουν

σελ. 3
να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ (για να μην
καταποντιστεί εκλογικά), αλλά όταν συνεργαστεί
θα τον εγκαταλείψει μέρος των οπαδών του (οι
περισσότεροι, φοβούμαστε, θα βολευτούν με την
εξουσία και θα δικαιολογήσουν την απάτη). Έτσι
μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ θα χάσει πολύ
γρήγορα το εκλογικό της έρεισμα και, συνεπώς,
φαίνεται
εντελώς
προσωρινή.
Πώς αντιδρά ο Καραμανλής;
Αυτά βλέπει ο Καραμανλής και προσπαθεί να
κερδίσει χρόνο, περιμένοντας (όπως όλοι) την
ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού
έτους θεωρούμε σημαντικές κάποιες παρατηρήσεις
για τα σχο λικά βιβλία του Γυμνασίο υ:
Α) Οι μαθητές πληροφορούνται τόσο από το
εξώφυλλο όσο και από το πρώτο εσωτερικό φύλλο
κάθε βιβλίου ότι για το … «Επιχειρησιακό
Πρό γραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης»-ΕΠΕΑΕΚ (!!), άρα
και για τα σχολικά τους βιβλία, το 75% των
χρημάτων το προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και
μόνο το 25% προέρχεται από εθνικούς πόρους. Έτσι
τα παιδιά από αυτή τη μικρή ηλικία πρέπει να
αισθάνονται ευγνωμοσύνη προς την Ε.Ε., ίσως και
να σκέπτονται ότι χωρίς την Ε.Ε. τα βιβλία δε θα
υπήρχαν ή θα έπρεπε να τα πληρώνουν οι γονείς
τους.
Κανείς δεν τα ενημέρωσε ότι αυτό το 75% είναι
επίσης εθνικοί πόροι και μάλιστα μικρό μέρος
(1/3 έως 1/4) των χρημάτων που η Ε.Ε. αφαιμάσσει
από την Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο γεμίζει τις τσέπες
των Δυτικοευρωπαίων μεγαλοεπιχειρηματιών και
της
γραφειοκρατίας
των
Βρυξελών.
Β) Οι παλιότεροι μαθητές διάβαζαν στα σχολικά
βιβλία: «Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα μάθουμε…», «να
λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις», μόνο πληθυντικός
αριθμός. Αυτοί οι μαθητές αισθάνονταν μέρη ενός
συνόλου με κοινές πολιτιστικές παραδόσεις (που
όλοι μαζί έπρεπε να διατηρήσουν), κοινή πατρίδα
(που όλοι μαζί έπρεπε να υπερασπίζουν, γιατί η τύχη
της ήταν και τύχη του καθενός), κοινά προβλήματα
(που όλοι μαζί έπρεπε να λύνουν), κοινά οράματα
κ.λπ. Αυτοί οι μαθητές έδωσαν σκληρούς αγώνες
στη διάρκεια της καραμανλικής οκταετίας (195563) για το 15% για την παιδεία («προίκα στην
παιδεία και όχι στη Σοφία») και πέτυχαν από τότε
να απολαμβάνουν δωρεάν παιδείας (με όλα τα
προβλήματα και τις αδυναμίες της). Αυτοί οι
μαθητές συμμετείχαν στο ν αγώνα του

ανάδειξη του νέου προέδρου των ΗΠΑ και τα πρώτα
δείγματα γραφής του, έχοντας μέχρι τότε τη στήριξη
ισχυρών χωρών (Γερμανία, Γαλλία κ.λπ.), που
έχουν υπογράψει σημαντικότερες συμφωνίες με
τους Ρώσους. Υπάρχει και η πρόβλεψη ότι ο
Καραμανλής θα αντιδράσει δυναμικά στα σχέδια
ανατροπής του, με σαρωτικό ανασχηματισμό και
πιο φιλολαϊκή πολιτική ή πρόωρες εκλογές με
ανοίγματα προς τ’ αριστερά, ακόμη και το
Νοέμβριο. Μέχρι τώρα δε μας έχει πείσει ότι μπορεί
να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά ας μην αποκλείσουμε
τίποτα…
Πολυτεχνείου, που επέφερε το κρίσιμο χτύπημα
στη χούντα, που κατέρρευσε μετά 8 μήνες, και
σήμερα απολαμβάνουμε τα αγαθά της δημοκρατίας
(με όλα τα προβλήματα και τις αδυναμίες της).
Σήμερα η νέα μόδα, που ακολουθούν τα μισά
περίπου σχολικά βιβλία, είναι να απευθύνονται στα
παιδιά στον ενικό αριθμό: «Το βιβλίο απευθύνεται
σε σένα…», «χρέος του σχολείου είναι να σε
εφοδιάσει…», «εφάρμοσε τις γνώσεις σου…»,
«να λύσεις τις παρακάτω ασκήσεις».
Κάποιοι νέοι εκπαιδευτικοί, μάλιστα, μπήκαν στο
πνεύμα και απευθύνονται κι αυτοί στον ενικό
αριθμό ακόμη κι όταν παραδίδουν μάθημα στην
τάξη! Έτσι το παιδί αισθάνεται άτομο και όχι μέρος
συνόλου, που μόνο του πρέπει να λύσει τα
προβλήματά του, αδιαφορώντας (στην καλύτερη
περίπτωση) για την τύχη των συμμαθητών του.
Συμπληρωματικά με την επίδραση που έχουν ΜΜΕ,
ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινηματογραφικές ταινίες
και οι σύνδεσμοι των χούλιγκανς (υπόθεση
Φιλόπουλου) προσπαθούν να διαμορφώσουν νέους
μοναχικούς, επιθετικούς προς τους ομοίους τους (κι
όχι προς τους ξένους δυνάστες μας και τους
εκπροσώπους τους στην Ελλάδα), ακίνδυνους για
το σύστημα, όπως έχουμε εξηγήσει
στο ΑΣΚΕ-4 και σε άλλα κείμενά μας.
Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι, δυστυχώς,
αυτή η προ σπάθεια έχει φέρει κάπο ια
αποτελέσματα. Θα ανησυχούσαμε περισσότερο αν
δεν είμασταν πεισμένοι ότι οι ρίζες του κοινοτισμού,
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης είναι
βαθειά ριζωμένες στον ελληνικό λαό. Θα είμασταν
τόσο πιο αισιόδοξοι, όσο περισσότερη αντίδραση
βλέπαμε στα σχέδια αυτά (όπως η αντίδραση που
ανάγκασε το υπουργείο να αποσύρει το βιβλίο της
κ. Ρεπούση), ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς, κι
αν δε βλέπαμε τον κ. Στυλιανίδη να εισάγει
προκλητικά τα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της
εκπαίδευσης.

σελ. 4
(συνέχεια από τη σελ.1)
ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
-Έχει ήδη γίνει νόμος η επιβολή του ενιαίου τέλους
κυβέρνηση θα αναγκαστεί να δανειστεί 39,3 δισ.
των ακινήτων από 1-1-2008, αφού έσπευσαν να
ευρώ, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της, στις
καταργήσουν το φόρο μεγάλης ακίνητης
οποίες συμπεριλαμβάνεται και η έκτακτη εισφορά
περιουσίας, δηλ. επιβολή φόρου κατοχής.
προς την Ε.Ε. λόγω της αναθεώρησης του ΑΕΠ.
Τα μέτρα ευνοούν κεφάλαιο και φοροφυγάδες,
Από το 2004, οπότε και ανέλαβε τη διακυβέρνηση
Σε αντιστάθμισμα της ελάχιστης φορολόγησης
της χώρας η Νέα Δημοκρατία, η χώρα έχει χρεωθεί
μόνο με 10% των μετοχών και της αύξησης της
επί πλέον 50 δισ. ευρώ. Το δημόσιο χρέος που μας
προκαταβολής
φόρου των επιχειρήσεων, η
είχε φορτώσει το ΠΑΣΟΚ το 2004 ήταν 201,2 δισ.
κυβέρνηση τους παρέχει μείωση της φορολογίας
ευρώ και για εφέτος αναμένεται να διαμορφωθεί
των κερδών τους και χαριστική ρύθμιση των
στα 250,2 δισ. ευρώ.
οφειλών τους. Υπάρχουν περίπου 10.000
Τι έμενε λοιπόν ;
οφειλέτες, που χρωστούν πάνω από 200.000 ευρώ
Ποια είναι τα νέα φορολογικά μέτρα
ο καθένας. Έτσι μαζεύτηκαν, άλλωστε, και αυτά
Είναι φανερό ότι δεν ήταν δυνατή η
τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, που είναι
πραγματοποίηση του «στόχου» του δημοσιονομικού
περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ! Αντί δηλαδή
ελλείμματος στο 1,6% φέτος. Έτσι άρον-άρον και
να τους ελέγξει ή να βάλει φυλακή τους
υπό το κράτος πανικού αποφασίσθηκαν τα νέα
μεγαλοφοροφυγάδες, τους κάνει και
φορολογικά μέτρα, που στρέφονται κυρίως κατά
διευκολύνσεις, ευλογώντας τη φοροδιαφυγή.
των πολλών και ελάχιστα ή καθόλου κατά των
Όταν η Ν.Δ. ήταν αντιπο λίτευση, ο
λίγων, επειδή αυτή είναι η ιδεολογία της Ν.Δ., την
Αλογοσκούφης δήλωνε αντίθετος με ανάλογες
οποία, άλλωστε, δεν κρύβει.
«ρυθμίσεις» του ΠΑΣΟΚ και ζητούσε
Το νομοσχέδιο για τα οικονομικά μέτρα που
φορολογικούς ελέγχους. Τώρα ... ΠΑΣΟΚ!
ανακοίνωσε ο Αλογοσκούφης προβλέπει τα εξής:
Οι
μεγαλοφοροφυγάδες, λοιπόν, δεν πρόκειται
-Φορολόγηση των μερισμάτων και της υπεραξίας
να πληρώσουν, όπως πάντα, και θα παραμείνουν
από μετοχές κατά 10% με ισχύ από 1/1/2009.
ατιμώρητοι.
Διευκρίνησε μετά ότι θα συμψηφίζει τις ζημιές των
… πλήττουν όμως τους πολλούς
μετοχών, για να μην τους πέσει βαρύ.
-Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο
Αντίθετα, τα νέα μέτρα στρέφονται μέχρις
και προς τρίτους που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.
απανθρωπιάς εναντίον των πιο αδύνατων,
προβλέπονται έως 24 δόσεις με πλήρη απαλλαγή
ιδιαίτερα εναντίον των σύγχρονων σκλάβων, δηλ.
από προσαυξήσεις. Προθεσμία μέχρι τις 20
των οιονεί μισθωτών με τα μπλοκάκια, στους
Νοεμβρίου.
οποίους περιλαμβάνονται και οι ενοικιαζόμενοι.
-Η περαίωση φορολογικών υποθέσεων αφορά τις
Το πιο εξοργιστικό είναι ότι έτσι νομιμοποιούν
διαχειριστικές περιόδους έως την 31η Δεκεμβρίου
την παρανομία των εργοδοτών, την ανασφάλιστη
2006.
εργασία, αποδεχόμενοι την εισφοροδιαφυγή και
-Αυξάνεται η προ καταβολή φόρου των
τη ληστρική τους εκμετάλλευση, ώστε ν’
επιχειρήσεων στο 80% το 2009, από 65% που ισχύει
αυξάνουν υπέρμετρα τα κέρδη στο βωμό της
σήμερα
«επιχειρηματικότητας».
-Αύξηση κατά 20% των τελών κυκλοφορίας του
Στην Ελλάδα οι μισθοί και οι συντάξεις
2009 για όλα τα οχήματα πλην των ηλεκτροκίνητων.
υπερφορολογούνται, επειδή δεν μπορούν να
-Μείωση φορολογικών συντελεστών επί των
φοροδιαφύγουν και επειδή η μη τιμαριθμοποίηση
κερδών εταιριών φυσικών προσώπων κατά 1% ανά
της φορολογικής κλίμακας αυξάνει τους φόρους
έτος με ισχύ από το 2010, δηλ. από 25% σήμερα σε
τους πολύ περισσότερο από το εισόδημά τους, Τα
20 % το 2014.
ακίνητα και τα αυτοκίνητα επίσης
-Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για όλους
υπερφορολογούνται, επειδή επιβάλλονται επ’
τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αυτών πολλαπλοί τέλη και φόροι. Το νέο τέλος
επιτηδευματίες και τη φορολόγησή τους με 10%
ακινήτων, που τώρα καθορίζεται στο 1ο/οο επί της
για δηλωθέν εισόδημα μέχρι του ποσού των 10.500
αξίας τους και αργότερα προτίθενται να το
ευρώ. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των 30 με μπλοκ
αυξήσουν, συμβολίζει την πρόθεσή τους να
αποδείξεων. Αν είναι 31 δεν εξαιρούνται !
καταστήσουν τους μικροϊδιοκτήτες ακτήμονες.
Επί πλέον:
Τα τεκμήρια
-Επανέρχονται τα τεκμήρια που είχαν καταργηθεί
Τα τεκμήρια για κατοχή και αγο ρά
το 2002.
περιουσιακών στοιχείων καθώς και για δαπάνες

σελ. 5
διαβίωσης (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, πισίνες,
δίδακτρα, πιστωτικές κάρτες κ.λ.π.) γενικά είναι
σωστό μέτρο, όταν θέλουν οι κυβερνήσεις άμεση
φορολογική απόδοση, επειδή δεν μπορούν ή δε
θέλουν να χρησιμοπο ιήσουν ελεγκτικούς
μηχανισμούς. Όμως ο προσδιορισμός της ετήσιας
δαπάνης διαβίωσης με βάση τα τεκμήρια ενέχει
εν πολλοίς στοιχεία αυθαιρεσίας και αδικίας, π.χ.
κάποιος που έχει από κληρονομιά ή γονική
παροχή ένα μεγάλο σπίτι και κατοικεί σ’ αυτό
μπορεί να φορολογηθεί πολύ περισσότερο με
βάση το τεκμήριο από τα πραγματικά του
εισοδήματα, όπως και κάποιος ανόητος που έχει
μεγάλα ποσά αγορών με πιστωτικές κάρτες, ενώ
χρωστά στις τράπεζες μια περιουσία.
Το δικαιότερο σύστημα θα ήταν η επιβολή πόθεν
έσχες για την κατοχή, χρήση (leasing) και αγορά
περιουσιακών στοιχείων καθώς και των δαπανών
διαβίωσης και η σύγκρισή τους με τα δηλούμενα
εισοδήματα. Ανάπτυξη των ελεγκτικών
μηχανισμών και δημιουργία λίστας
φοροφυγάδων, που θα υπόκεινται σε συνεχείς
ελέγχο υς. Αποκλεισμός των τρόπων
καταστρατήγησης, όπως μεταβιβάσεις
περιουσιακών στοιχείων σε off shore ή άλλου
είδους εταιρείες, αλά Βουλγαράκη.
Με το σύστημα των τεκμηρίων οι διάφοροι
μεγαλόσχημοι θα φροντίσουν να βάλουν ό,τι
είναι τεκμήριο σε εταιρικά σχήματα. αλά
Βουλγαράκη, όπως άλλωστε έπραξαν και με τον
καταργηθέντα φό ρο μεγάλης ακίνητης
περιουσίας.
Τα μέτρα απόρροια της υποταγής στην ΕΕ
Ένα κράτος αυξάνει τα δημόσια έσοδά του όταν
τα εισοδήματα των πολιτών του αυξάνουν, δηλ.
όταν η χώρα είναι παραγωγική, έχει ανάπτυξη λόγω
της παραγωγής της και η κατανομή του πλούτου
και των φορολογικών βαρών είναι κοινωνικά δίκαιη.
Η χώρα μας, λόγω συμμετοχής στην ΕΟΚ-ΕΕ, έχει
προ πολλού πάψει να είναι παραγωγική. Η
«ανάπτυξη», δηλ. τα εισοδήματά μας, οφείλονται
στον υπερδανεισμό και όχι φυσικά στις κοινοτικές
χρηματοδοτήσεις. Για 1 ευρώ που παίρνουμε από
την Ε.Ε. έχουμε καθαρό έλλειμμα 7!! Σήμερα
στη χώρα μας τα εισοδήματα των πολλών
μειώνονται και των λίγων αυξάνονται. Η φορολογία
είναι κοινωνικά άδικη. Οι φόροι βαρύνουν σχεδόν
αποκλειστικά τους πολλούς, ενώ οι λίγοι
φοροδιαφεύγουν νόμιμα ή παράνομα. Η λογική του
μηδενισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος, που
επιβάλλει η Κομισιόν, λειτουργεί υπέρ των
μεγαλοεπιχειρηματιών, επειδή δίνει το πρόσχημα

για το ξεπούλημα σ’ αυτούς της δημόσιας
περιουσίας και την αναδιανομή των δημόσιων
πόρων προς όφελός τους. Το σκληρό ευρώ, που
θέλουν οι τραπεζίτες και οι χρηματιστές, με τις
συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων λειτουργεί υπέρ
της αύξησης των κερδών τους, απομυζώντας ακόμη
και τα μεσαία στρώματα, ενώ το δημό σιο
απαξιώνεται, ενισχύοντας έτσι το ιδεολόγημα της
Ε.Ε. κατά «του κρατισμού», που αναφωνούν συχνά
οι... Αλογοσκο ύφηδες. Τα αυξανόμενα
τοκοχρεωλύσια των δανείων, παλαιών και νέων,
ανοίγουν νέες τρύπες ελλειμμάτων και όσους
φόρους και να βάλουν οι τρύπες θα μεγαλώνουν.
Η κατάσταση αυτή θα αναστραφεί μόνον όταν
οι πολλοί, τα σημερινά υποζύγια, αποφασίσουν ν’
αντιδράσουν.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ
Ο προκλητικός πρωθυπουργός, ο
«αμερόληπτος» διαμεσολαβητής και η
γαλαντόμος θυγατέρα
Τους θερινούς μήνες η προκλητικότητα των
Σκοπιανών εντάθηκε, κυρίως από στόματος του
θρασύτατου Γκρούεφσκι. Εγέρθησαν μάλιστα και
επισήμως νέες, μύχιες μέχρι τώρα, αξιώσεις από
μέρους τους για αναγνώριση μακεδονικής
μειονότητας και γλώσσας στην Ελλάδα και για
επιστροφή των περιουσιών στους δήθεν
εκδιωχθέντες κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα
«Μακεδόνες» από την ελληνική Μακεδονία. Οι
αξιώσεις αυτές, διατυπωμένες υπό μορφή επίσημης
καταγγελτικής επιστολής από το Γκρούεφσκι προς
το Γ.Γ. το υ ΟΗΕ και προς τον Έλληνα
πρωθυπουργό, παραβιάζουν το γράμμα και το
πνεύμα της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και στερούνται
ηθικού και ιστορικού ερείσματος.
Η ελληνική κυβέρνηση
Ήταν, λοιπόν, μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
να αιτιολο γηθεί από ελληνικής πλευράς η
αναθεώρηση της πολιτικής περί σύνθετης
ονομασίας και για σκλήρυνση της στάσης της σε
όλα τα επίπεδα. Αντ’αυτού ο Καραμανλής προέβη
σε μια αμφιβόλου αποτελέσματος κίνηση να
απαντήσει στον Γκρούεφσκι και, το κυριότερο,
διατήρησε τη γραμμή της κυβέρνησης, δίνοντας
παράλληλα το πράσινο φως στην ανήσυχη για το
μέλλον των Σκοπίων Ντόρα να αποδεσμεύσει
κεφάλαια ύψους 50 εκ. ευρώ «ως ελληνική
αναπτυξιακή βοήθεια προς τα Σκόπια». Η ελληνική
στάση, όπως αναμενόταν, ενθάρρυνε την σκοπιανή
αδιαλλαξία και προκλητικότητα.
(συνέχεια στη σελ. 6)

σελ. 6
Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνέχεια από τη σελ. 1)
και των εντολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να
Αύξηση εγγραφών στα ΚΕΣ
υφαρπάσουν αναγνώριση και δικαιώματα, είτε με
Μέσα στο καλοκαίρι (01/08/2008), στα μουλωχτά
τη μεταρρύθμιση του Συντάγματος, είτε με
όπως συνηθίζεται, ψηφίστηκε ο νόμος για την
νομοσχέδια που ψηφίζονται εν μια νυκτί, είτε με
αναγνώριση των κολεγίων, με την μορφή των ΚΕΣ,
την απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων και
(Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών), ως τρίτο πόλο
ΤΕΙ της περιφέρειας.
στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι
Σπουδές χαμηλού επιπέδου στα ΚΕΣ
των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι γερμανικά, γαλλικά,
Έτσι καταγράφεται αλματώδης αύξηση των
αγγλικά, ιταλικά κ.λπ. πανεπιστήμια μετά βίας
εγγραφών στα ΚΕΣ, που σύμφωνα με τα στοιχεία
αναγνωρίζουν τα πτυχία ελληνικών δημόσιων
του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων για την
πανεπιστημίων και δύσκολα εγγράφουν φοιτητές
τελευταία τριετία ξεπέρασε το 40 %. Η μεθοδευμένη
από την Ελλάδα σε μεταπτυχιακά τους τμήματα,
προσπάθεια του υπουργείου έφερε τα αναμενόμενα
τη στιγμή που απαιτούν αναγνώριση από την
αποτελέσματα μετά την καθιέρωση της βάσης του
Ελλάδα των πτυχίων ιδιωτικών, αμφίβολης
10 και τις δηλώσεις του υπουργού υπέρ των ΚΕΣ.
ποιότητας,
δικών τους κολεγίων. Χαρακτηριστικά
Στον κατάλογο των φετινών εγγραφών
ης
ης
και για παράδειγμα, κρατικά βρετανικά
προστίθενται 1) όσοι πέτυχαν σε σχολές 2 ή 3
πανεπιστήμια
απαιτούν για την εγγραφή φοιτητών
επιλογής, 2) όσοι θέλουν να παραμείνουν για
σ’ αυτά από την Ελλάδα βαθμό απολυτηρίου 17
σπουδές στην Αθήνα, 3) όσοι ετοιμάζονται να
και άνω, τη στιγμή που για την εγγραφή σπουδαστή
φύγουν για σπουδές στο εξωτερικό, πιστεύοντας ότι
σε
συνεργαζόμενο με ιδιωτικά βρετανικά κολέγια
το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, στο οποίο ήθελαν να
ΚΕΣ δεν απαιτείται ούτε αυτή η βάση του 10.
σπουδάσουν, έφτασε ήδη στην Ελλάδα και 4) όσοι
Θέλουν όμως το πτυχίο του ΚΕΣ να είναι ισότιμο
δεν πέρασαν σε καμιά σχολή με τις πανελλαδικές
με το πτυχίο δικού μας κρατικού πανεπιστημίου!
εξετάσεις.
Αυτή είναι η νο οτροπία με την οποία μας
Δυστυχώς η κατάντια της Παιδείας και κυρίως η
αντιμετωπίζο υν και σ’ αυτόν τον τομέα οι
έλλειψη θέσεων εργασίας ωθεί τους νέους και τις
«συνεταίροι» μας της Ε.Ε., του φτωχού συγγενή. Ο
οικογένειές τους σε απέλπιδες προσπάθειες για τη
υπουργός
μας σπεύδει να συμμορφωθεί και να
μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση.
υπακούσει σ’ αυτούς, αλλά δείχνει στον ελληνικό
Όπως είναι πρόδηλο, όμως, ο στόχος της ιδιωτικής
λαό τον υπέρμετρο και υπερφίαλο εγωισμό του,
εκπαίδευσης και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι
διατυμπανίζοντας ψευδόμενος τα φαιδρά και
το κέρδος και μόνο το κέρδος. Έτσι δικαιολογείται
επαναλαμβανόμενα «φέτος για πρώτη φορά…».
η λυσσαλέα τους προσπάθεια, μέσω του εκάστοτε
Μακάρι
να είναι και για τελευταία.
Υπουργού Παιδείας - που σαφώς τους υπηρετεί –
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(συνέχεια από τη σελ. 5)

Ο Νίμιτς και ο ΟΗΕ
Το ανησυχητικότερο όμως είναι ότι έδωσε την
ευκαιρία στο διαμεσολαβητή Νίμιτς (τυπικά
εκπρόσωπο του ΟΗΕ, ουσιαστικά όργανο του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ) να δείξει ξανά τη μεροληψία του και
να παραβιάσει τον επίσημο ρόλο του, αποδεχόμενος
εμμέσως πλην σαφώς τις σκοπιανές αξιώσεις, στα
πλαίσια των νέων, απόρρητων, προτάσεων που
κατέθεσε για την ονομασία. Για τη στάση Νίμιτς
είχε προϊδεάσει άλλωστε και η αντίδραση του
αμερικανοκίνητου Γ.Γ. του ΟΗΕ στην επιστολή
Γκρούεφκι, δείχνοντας το κλίμα που διαμορφώνεται
σε αυτή τη διαπραγμάτευση για την Ελλάδα.
Και οι τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν πόσο
αναγκαία και ρεαλιστική είναι η ριζική αναθεώρηση
της ελληνικής πολιτικής στο ζήτημα αυτό, με βάση
τους άξονες που ήδη έχουμε περιγράψει στην «Ε».

Ο … «πατριωτικός» ΛΑΟΣ
Το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε: Ο κ.
Καρατζαφέρης είναι γέννημα-θρέμμα του
μητσοτακέικου, εστίας κάθε ανθελληνικής
προσπάθειας. Είχε μάλιστα δηλώσει ότι θα ψήφιζε
τον Επίτιμο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας!
Μη νομίζετε ότι τώρα, που μας παριστάνει τον
πατριώτη, σταμάτησε να βοηθάει την οικογένεια.
Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, βουλευτής του
ΛΑΟΣ, σε συνεννόηση με το (μητσοτακικό)
υφυπουργό Αθλητισμού Γ. Ιωαννίδη ξεσπάθωσε να
περάσει τροπολογία, που θα διευκόλυνε την
αναρρίχηση του συζύγου της Ντόρας κ. Ισίδωρου
Κούβελου στην προεδρία της Εθνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής, παρά τα ρεζιλίκια του κυρίου στο
Πεκίνο!
Να δούμε πότε θα ξυπνήσουν όσοι στηρίζουν το
ΛΑΟΣ ως εκφραστή των … εθνικών συμφερόντων!

σελ. 7

ΚΑΥΚΑΣΟΣ: Το, δύσκολο, τέλος της αμερικανικής μονοκρατορίας

(συνέχεια από τη σελ. 1)

απο νενοημένο βήμα των ανισόρροπων της
κυβέρνησης Μπους ή μήπως ένα καλοσχεδιασμένο
εγχείρημα εν όψει ευρύτερων μελλοντικών
χειρισμών στην περιοχή, που αναγκαστικά θα
δεσμεύο υν την επόμενη ηγεσία των ΗΠΑ;
Είναι νωρίς να απαντήσουμε σ’ αυτά τα
ερωτήματα, όμως τα άμεσα αποτελέσματα της
ρωσοαμερικανικής εμπλοκής είναι ήδη ορατά:
Α) Η Ρωσία έκανε μια εντυπωσιακή επανεμφάνιση
στην παγκόσμια σκηνή και μάλιστα τυπικά
αμυνόμενη και απόλυτα δικαιολογημένη, παρά τις
ανο ησίες των παπαγάλων της Δύσης.
Β) Οι ΗΠΑ εμφανίστηκαν αναξιόπιστες στους
νέους συμμάχους των και επιβεβαίωσαν τον
κυνισμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις μαριονέτες
τους, Μιλόσεβιτς, Σαντάμ, Σαακασβίλι (και
σύντομα
τους
Σκοπιανούς…).
Γ) Βενεζουέλα και Βολιβία (με τη στήριξη του
συνόλου σχεδόν της Νότιας Αμερικής) έδιωξαν τους
Αμερικανούς πρεσβευτές (!) και κάλεσαν ρωσικά
βομβαρδιστικά και ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο ως
προειδοποίηση!
Αυτά όμως αποτελούν τη μία όψη του νομίσματος.
Δεν είναι τόσο ανίσχυρες, φυσικά, οι ΗΠΑ, όπως
σε πρώτη ματιά φαίνονται με τα γεγονότα στον
Καύκασο. Και το χειρότερο, δεν πρόκειται να
μείνουν παθητικοί θεατές στις συντελούμενες

αλλαγές στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα. Θα
απειλήσουν (ήδη το κάνουν σε μας εδώ) και
ενδεχομένως θα χτυπήσουν αλλού (όπου διαθέτουν
ανόητα οργανέτα, που δε βλέπουν ούτε καν
μεσοπρόθεσμα) για αντιπερισπασμό και για γόητρο.
Άλλωστε ο ασκός που άνοιξε με την
«αναγνώριση» του Κοσόβου και τώρα της
Οσετίας και της Αμπχαζίας (περιπτώσεις πολιτικά
όμοιες, αλλά με σημαντικές ιστορικές διαφορές)
επιβάλλει προσο χή και περίσκεψη στο υς
μικρότερους και μικρούς παίκτες, όπου τουλάχιστο
δεν υπάρχει ισχυρό εσωτερικό μέτωπο και
κοινωνική
συνοχή.
Ειδικότερα για τη χώρα μας απαιτείται συνεχώς
εγρήγορση, όταν μάλιστα όλοι γνωρίζουν ότι οι
προβαλλόμενες ηγεσίες και τα ΜΜΕ μας έχουν
πάτρωνες ισχυρο ύς, που (ευτυχώς τώρα)
αλληλοϋποβλέπονται (…), και όταν δειλά δειλά
εμφανίζονται κρούσματα υπονόμευσης, ακόμη και
εκ των έσω, στο Βορρά, την Ανατολή και την Κύπρο.
Ελπίζουμε όλοι να είναι προσεκτικοί και
αποφασιστικοί, ώστε να αναγκάσουν και τις
προβαλλόμενες ηγεσίες να τηρούν τουλάχιστον τα
προσχήματα. Έτσι θα κερδηθεί ο χρόνος μέχρις
ότου
ο
λαό ς,
πληρο φορημένο ς,
να
αποφασίζει
και
να
ενεργεί…

ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Συνεχείς παραχωρήσεις
Άρχισαν το Σεπτέμβρη οι απευθείας συνομιλίες
Χριστόφια- Ταλάτ για την επίλυση του Κυπριακού.
Ενώ οι συνομιλίες υποτίθεται πως θα άρχιζαν μόνον
αν υπήρχε πρόοδος στις επιτροπές, εντούτοις αυτές
άρχισαν παρά τις ομολογημένες αγεφύρωτες
διαφορές σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που
επεξεργάστηκαν οι επιτροπές.
Αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα γύρω από το τι
ακριβώς επιδιώκει η ελληνική πλευρά κατερχόμενη
στις απευθείας διαπραγματεύσεις, από τη στιγμή
που επαναβεβαιώθηκαν οι απαράδεκτες τουρκικές
θέσεις καθώς και οι γνωστές τουρκικές πρακτικές
τορπιλισμού της διαδικασίας με δημόσιες δηλώσεις.
Η έναρξη των συνομιλιών υπό αυτές τις συνθήκες
συνιστά από μό νη της υποχώρηση χωρίς
αντίκρυσμα της ελληνικής πλευράς από πάγιες
θέσεις. Αν η νέα ελληνοκυπριακή ηγεσία υπό τον
πρόεδρο Χριστόφια ελπίζει ότι θα σύρει τους
Τουρκοκύπριους μακριά από το άρμα της Άγκυρας,
τότε φοβούμαστε ότι πλανάται. Αν θεωρεί ότι το
μέχρι τώρα αδιέξοδο οφειλόταν στο ότι η ελληνική
πλευρά, υπό τον τέως πρόεδρο, δεν αποδεχόταν
μεγάλο μέρος ή το σύνολο των τουρκικών

παραλογισμών, τότε αυτό προμηνύει δυσάρεστες
εξελίξεις.
Την ανησυχία μας ενισχύουν και τα εξής:
1) Ο Κύπριος υπουργός Παιδείας κ. Δημητρίου
δήλωσε ότι η πολιτική του «δεν ξεχνώ» είναι
αποτυχημένη και γι’ αυτό θ’ αλλάξει τα σχολικά
βιβλία της Ιστορίας (κατά τις απόψεις της κ.
Ρεπούση, φοβούμαστε).
2) Ο Πρόεδρος Χριστόφιας στις 8/9/08 δήλωσε στον
Ελληνικό Ραδιοσταθμό του Λονδίνου: «Μακάρι να
λύσουμε το Κυπριακό με την παραμονή μόνο
50.000 εποίκων». Αν ξεκινά μ’ αυτή τη δημόσια
δήλωση, πόσους (από τους 120.000 συνολικά) θα
δεχτεί μέχρι το τέλος της διαπραγμάτευσης;
3) Ο Άγγλος Ύπατος Αρμοστής ξημεροβραδιάζεται
στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας, ως νέος
Πιουριφόι.
Ελπίζουμε ότι ο κυπριακός ελληνισμό ς θα
αντιδράσει και αυτή τη φο ρά, όπως με το
μεγαλειώδες ΟΧΙ του στο σχέδιο Ανάν και δε θα
επιτρέψει στον πρόεδρο Χριστόφια να ολοκληρώσει
τις παραχωρήσεις που ίσως έχει κατά νου, όπως δεν
το επέτρεψε και στον πρόεδρο Κληρίδη.

σελ. 8
ΚΚΕ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
Στο ΚΚΕ έχει ξεκινήσει από το 1995 μια
συζήτηση για τα αίτια της κατάρρευσης των
καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού» της Αν.
Ευρώπης, της «αντεπανάστασης» (κατά το ΚΚΕ),
συζήτηση που πρόκειται να διευρυνθεί εν όψει του
Συνεδρίου.
Το ζήτημα είναι το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη
μας, για το ΚΚΕ, όχι ως παρελθοντολογία, αλλά
γιατί το ΚΚΕ οφείλει να διευκρινίσει στον ελληνικό
λαό αν η «λαϊκή εξουσία», για την οποία τον καλεί
να αγωνιστεί, θα είναι κατ’ εικόνα και ομοίωση
εκείνων των καθεστώτων ή κάτι άλλο πολύ
διαφορετικό. Επειδή ο ελληνικός λαός έχει πλέον
δική του άποψη για τον «υπαρκτό», λόγω της
παρουσίας των εκατοντάδων χιλιάδων οικονομικών
μεταναστών από την Αν. Ευρώπη και των σχετικών
συζητήσεων με αυτούς, και επειδή δεν πρόκειται
ποτέ να απο δεχθεί τέτοια καθεστώτα, τα
συμπεράσματα αυτών των συζητήσεων θα δείξουν
αν το ΚΚΕ θέλει να παραμείνει ένα κόμμα
διαμαρτυρίας, που θα εισπράττει από την κοινωνική
δυσαρέσκεια ή θέλει πράγματι να αγωνιστεί για μια
«λαϊκή
εξο υσία».
Η πρόβλεψη του ΑΣΚΕ είναι ότι το ΚΚΕ δεν
αντέχει μια σοβαρή ανάλυση του ζητήματος. Την
απαισιοδοξία μας ήρθε να ενισχύσει τετρασέλιδο
κείμενο στο «Ριζοσπάστη» της 7/9/08 για την
«αντεπανάσταση στην Τσεχοσλοβακία το 1968». Η
θέση για εκείνα τα τραγικά γεγονότα συνοψίζεται
στο εξής απόσπασμα: «Οι συνεπείς επαναστατικές
δυνάμεις του Κ.Κ. Τσεχοσλοβακίας, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της ανατροπής και
του εμφυλίου, ζήτησαν τη διεθνιστική βοήθεια των
σύμμαχων σοσιαλιστικών χωρών του Συμφώνου
της Βαρσοβίας, αποτρέποντας την αντεπανάσταση.»
Με αντιστροφή των όρων, ακόμη και η
φρασεολογία ξυπνά σε μας πολύ δυσάρεστες
αναμνήσεις. Επί της ουσίας και αν υποθέσουμε ότι
όλοι όσοι ξεσηκώθηκαν στην Πράγα το 1968 ήσαν
«αντεπαναστάτες», το κείμενο δε θεωρεί αναγκαίο
να απαντήσει στο εξής βασικό ερώτημα: Αν η
πλειοψηφία του λαο ύ προτιμούσε το υς
«αντεπαναστάτες», με ποιο δικαίωμα ο
οποιοσδήποτε αρνείται να τους παραδώσει την
εξουσία; [Σύγκριση: Όταν οι Σαντινίστας έχασαν
τις εκλογές στη Νικαράγουα, σεβάστηκαν τη
θέληση του λαού και παρέδωσαν την εξουσία.
Σήμερα, με την ψήφο του λαού, είναι πάλι στην
εξουσία. Αυτή η άλλη, η δημοκρατική, αντίληψη
της αριστεράς την έχει οδηγήσει στην εξουσία στο
σύνολο
σχεδόν
της
Λ. Αμερικής.]

Ως αίτια της «αντεπανάστασης» στην
Τσεχοσλοβακία, που προφανώς θα θεωρηθούν και
ως αίτια της ολικής κατάρρευσης του 1989-90,
αναφέρονται «αδυναμίες, λάθη και παρεκκλίσεις»,
δηλ. κάποια πταίσματα ανέτρεψαν τη μισή υφήλιο!
Η ανάλυση που ακολουθεί κινείται σ’ αυτό το
επίπεδο, γι’ αυτό δε χρειάζεται, νομίζουμε, να
επεκταθούμε. Ως αίτιο αναφέρεται ο,τιδήποτε άλλο
εκτός από την ουσία: Ότι μέσα στα καθεστώτα αυτά
ξεχώρισε μια μικρή κοινωνική ομάδα, η ηγεσία του
κόμματος και του κράτους, που εκμεταλλευόταν τη
μεγάλη πλειοψηφία, από την οποία είχε αφαιρέσει
κάθε δημοκρατικό δικαίωμα για συμμετοχή στην
άσκηση της εξουσίας.
Με όλα τα παραπάνω δεν παραβλέπουμε ότι οι
κοινωνίες αυτές είχαν και θετικά στοιχεία
(κοινωνική πρόνοια κ.λπ.), ούτε επιχαίρουμε που
οι χώρες αυτές στράφηκαν (όχι για πολύ, ελπίζουμε)
προς τη Δύση, ούτε δικαιολογούμε όσους τέως
αριστερούς χρησιμοποίησαν την κριτική τους για
να αλλάξουν στρατόπεδο. Θέλουμε μόνο να
υποστηρίξουμε τη θέση του ΑΣΚΕ ότι μια άλλη
πορεία για τη χώρα μας προϋποθέτει ως αδιαίρετο
σύνολο την εθνική ανεξαρτησία (αποχώρηση από
Ε.Ε. κ.λπ.), την προάσπιση της ακεραιότητας της
χώρας μας, τον έλεγχο της παραγωγής και των
προϊόντων της από την κοινωνία (σοσιαλιστικός
μετασχηματισμός), την εμβάθυνση και διεύρυνση
της δημοκρατίας, την προστασία και ανάπτυξη του
πολιτισμού μας. Όποιος αφαιρεί κάτι από τα
παραπάνω δεν μπορεί (ή δεν ενδιαφέρεται) να πείσει
ότι μια καλύτερη πορεία για τον τόπο μας είναι
εφικτή.
ΚΚΕ και Χατζηδάκης
Θετικό σημάδι η ωραία εκδήλωση-συναυλία που
διοργάνωσε το ΚΚΕ για το Μάνο Χατζηδάκη,
παρότι δε συνοδεύτηκε με την αυτονό ητη
αυτοκριτική για τα όσα του καταμαρτυρούσε στο
παρελθόν, ακόμη και για την αμφισβήτηση της
καλλιτεχνικής του αξίας.
«Θέλημα της Παναγίας», λένε οι θεομπαίχτες
Τα κατορθώματα της Μονής Βατοπεδίου, που
αποκαλύφθηκαν,απρόσεκτα, μέσα στη δίνη του
πολιτικού αγώνα για τέτοια (…) εξουσία, δεν είναι
παρά πολλοστημόριο όσων συμβαίνουν συνεχώς σε
κάθε τομέα του δημόσιου και διαπλεκόμενου
χώρου. Όμως η απάντηση του διαβόητου Εφραίμ
στην ερώτηση «γιατί ασχολείται μ’ αυτά η Μονή;»
ότι δηλ. «το θέλει η Παναγία»(!!), ξεπερνά κάθε όριο
αναισχυντίας και ανοχής στην καπηλεία της
θρησκευτικής, και κοινωνικής, χριστιανικής πίστης.

