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ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Τελικά, ο Κ. Καραμανλής, μπροστά στα αδιέξοδα
της πολιτικής του και υπό την πίεση ξένων κέντρων
και των εντοπίων μεσαζόντων τους, αναγκάστηκε
να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, δηλ. να παραδώσει
τη διακυβέρνηση της χώρας 2 χρόνια πριν από τη
λήξη της θητείας του.
Η ζημιά στην οικονομία ως δικαιολογία
Επικαλέστηκε τη ζημιά στην οικονομία από μια
ενδεχόμενη παρατεταμένη προεκλογική περίοδο 6
μηνών και ζήτησε να τον ξαναψηφίσει ο λαός, για
να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση με την
«ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων». Ονομάζει
«μεταρρυθμίσεις» την ανάλγητη οικονομική και
κοινωνική πολιτική που υπαγορεύεται από τις
Βρυξέλες, που αφαιρεί εισόδημα (άρα και
αγοραστική δύναμη) από το λαό και γιγαντώνει τα
κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών. Αλλά αυτές οι
«μεταρρυθμίσεις» και η γενικότερη πρόσδεση στο
άρμα της Ε.Ε. και (μέσω αυτής) στις διαδικασίες
της παγκοσμιοποίησης είναι που προκάλεσαν τη
ζημιά στην οικονομία και η ολοκλήρωσή τους θα
(συνέχεια στη σελ. 2)

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.Κ.Ε.
Στις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα
6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τακτική Σύνοδος
του ΑΣΚΕ. Η Σύνοδος θα εκτιμήσει την πολιτική
κατάσταση, όπως διαμορφώνεται στην προεκλογική
περίοδο, και όλα τα πιθανά μετεκλογικά σενάρια,
θα συζητήσει τον απολογισμό της Εκτελεστικής
Επιτροπής και θα θέσει τους στόχους του κόμματος
για το επόμενο εξάμηνο. Τα άρθρα αυτού του φύλου
της «Ε» να θεωρηθούν εισηγήσεις προς τη Σύνοδο.
Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ Α.Σ.Κ.Ε.
Στις 24 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8
μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας, όπως
κάθε χρόνο, η συνεστίαση το ΑΣΚΕ, με πολλή
συζήτηση, ωραίο κρασί και καλούς μεζέδες,
μουσική και χορό.

ΤΟ ΑΣΚΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Το ΑΣΚΕ, με την παρακάτω ανακοίνωσή του της
15/9/09, εξηγεί για ποιο λόγο δε συμμετέχει στις
εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου και καλεί τους
ψηφοφόρους του να προσέλθουν στην κάλπη και
να δώσουν θετική ψήφο.
«Όπως είναι γνωστό, το ΑΣΚΕ δεν παίρνει ούτε 1
ευρώ από την κρατική χρηματοδότηση. Οι
οικονομικοί του πόροι προέρχονται αποκλειστικά
από τα μέλη και τους φίλους του, αφού ούτε έχουμε,
ούτε επιθυμούμε να έχουμε την παραμικρή
οικονομική ενίσχυση από οικονομικά ισχυρούς ή
ξένα κέντρα ή αδιαφανείς πηγές, όπως άλλα
κόμματα.
(συνέχεια στη σελ. 3)
ΝΔ & ΠΑΣΟΚ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα «έργα» της κυβέρνησης της Ν.Δ.
Στο κύριο άρθρο αναφερόμαστε στις δικαιολογίες
περί οικονομίας που προέβαλε ο Καραμανλής για
την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Η Ν.Δ. και
ο Καραμανλής
εφάρμοσαν πλήρως τη
νεοφιλελεύθερη οικονομική και κοινωνική πολιτική
που υπαγορεύουν οι Βρυξέλες, δηλ. συνέχισε με
συνέπεια την πολιτική Σημίτη.
Α) Ξεπούλησε πλήθος δημόσιων επιχειρήσεων
(ΟΤΕ, Ολυμπιακή, λιμάνια, τράπεζες κ.λπ.), όσες
δεν πρόλαβε ο πρώτος διδάξας Σημίτης.
Β) «Μεταρρύθμισε», όπως είχαν προδιαγράψει οι
προ ηγούμενο ι (Γιαννίτσης, Σπράο ς), το
ασφαλιστικό, με συνέπεια τα ασφαλιστικά ταμεία
να βρίσκονται υπό κατάρρευση, αφού
λεηλατήθηκαν τα απο θεματικά τους με τα
«δομημένα» ομόλογα του Υπουργείου Οικονομίας.
Γ) Μείωσε ακόμη περισσότερο τη φορολογία όλων
των επιχειρήσεων, άρα και των πλουσιότερων, και
αύξησε τη φορο λογία των ασθενέστερων
οικονομικά πολιτών, όπως π.χ. με την κατάργηση
του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και την
επιβολή σε όλους του ΕΤΑΚ.
(συνέχεια στη σελ. 4)

σελ. 2
(συνέχεια από τη σελ. 1)
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
οδηγήσει στην επιδείνωση της κρίσης και όχι στην
προώθησε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, με
υπέρβασή της. Η ζημιά από την ενδεχόμενη
θετικά αποτελέσματα την απελευθέρωση του
παρατεταμένη προεκλογική περίοδο δε θα ήταν
κυπριακού ελληνισμού κατά το δημοψήφισμα για
στην οικονομία, αλλά στους τραπεζίτες και λοιπούς
το σχέδιο Ανάν, τη συμφωνία Μπουργκάςμεγαλοεπιχειρηματίες (τους οποίους η κατεστημένη
Αλεξανδρούπολης και γενικότερα τα ανοίγματα
ορολογία αποκαλεί «οικονομία»), που απαιτούν την
προς τη Ρωσία και το βέτο στο Βουκουρέστι για τα
«ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων», κάτι που δεν
Σκόπια.
μπορεί να κάνει σε προεκλογική περίοδο καμιά
Αυτές τις παρεκκλίσεις ποτέ δεν του συγχώρεσαν
κυβέρνηση, γιατί θα καταποντιστεί (βλ. ειδικό
οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι ουραγοί τους (που,
άρθρο).
άλλωστε, τον αποδέχτηκαν ως αναγκαίο κακό το
Ανικανότητα και αναποφασιστικότητα
2004), γι’ αυτό ο Κ. Καραμανλής είχε ανελέητο
Αλλά κι αν τα πράγματα ήσαν ακριβώς όπως τα
πόλεμο από τα ΜΜΕ των μεσαζόντων τους και
παρουσίασε ο Κ. Καραμανλής, δεν μπήκε στον κόπο
σφοδρή εσωκομματική αντιπολίτευση. Στο βαθμό,
να εξηγήσει πειστικά γιατί δεν έκανε διπλές εκλογές
μάλιστα, που έχανε λαϊκή υποστήριξη έδινε σαφή
τον Ιούνιο, οπότε και τη χώρα (και την οικονομία)
δείγματα υποχώρησης και στα εθνικά θέματα, όπως
δε θα ταλαιπωρούσε με συνεχείς εκλογές και ο ίδιος
στη σύνοδο του ΟΑΣΕ στην Κέρκυρα και στον
και το κόμμα του θα έχαναν αξιοπρεπώς με μικρή
υπερτονισμό της χρησιμότητας των αγωγών
διαφορά (μικρότερη, ασφαλώς, του 3,5% των
αμερικανικών συμφερόντων.
ευρωεκλογών) και θα μπορούσαν να επανέλθουν
Το ζήτημα της διαφθοράς, εγγενές στοιχείο του
σύντομα στην εξουσία. Ό,τι επικαλέστηκε τώρα
συστήματος εξάρτησης της πατρίδας μας, επηρέασε
ίσχυε και τον Ιούνιο και επιπλέον δεν ήταν δύσκολο
κι αυτό σημαντικά τις πολιτικές εξελίξεις. Ο
να προβλέψει ούτε τις φωτιές του καλοκαιριού, ούτε
Καραμανλής (αναποφάσιστος πάντα) ανέχθηκε την
την ενίσχυση της κοινωνικής δυσαρέσκειας, ούτε
ακραία και προκλητική συμπεριφορά κορυφαίων
την επαύξηση των φαινομένων αποσύνθεσης στο
συνεργατών του και πήρε μέτρα μόνον όταν είχαν
κόμμα του. Αν όμως εξηγούσε, θα έπρεπε να
ήδη οργιάσει τα ΜΜΕ και του είχαν προξενήσει
ομολογήσει ότι για άλλη μια φορά απεδείχθη
ανεπανόρθωτη ζημιά (ενώ για αντίστοιχα σκάνδαλα
ανίκανος να πάρει μια δύσκολη απόφαση, ότι για
του ΠΑΣΟΚ σιωπούσαν και σιωπούν). Το κακό για
άλλη μια φορά επέδειξε αναβλητικότητα και
τη Ν.Δ. ολοκληρώνεται με την κραυγαλέα
διόγκωσε το πρόβλημα.
ανικανότητά της να πατάξει την εγκληματικότητα
Τώρα φαίνεται ότι θα χάσει με ακόμη μεγαλύτερη
και να επιτρέψει στους Έλληνες πολίτες να ζουν με
διαφορά, που ίσως σημάνει και το τέλος της
ασφάλεια, ιδίως σε περιοχές με υπέρμετρη
πολιτικής του σταδιοδρομίας. Κάποιοι, μάλιστα,
παρουσία ξένων.
διερωτώνται μήπως πράγματι αυτή είναι η βαθύτερη
Μετά τις εκλογές τι;
επιθυμία του (ισχυρίζονται ότι και στην αρχηγία της
Με όλ’ αυτά και με ανύπαρκτη την αντιπολίτευση,
Ν.Δ.-υποψήφιος πρωθυπουργός βρέθηκε χωρίς να
ο Κ. Καραμανλής φαίνεται ότι θα κατορθώσει το
το πολυσυνειδητοποιήσει).
ακατόρθωτο, όπως έγραψε εύστοχα ο Γ. Τριάντης:
Οι πιέσεις των ξένων
να τρέξει μόνος του και να βγει δεύτερος! Τρία είναι
Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα
τα μετεκλογικά σενάρια που συζητούνται.
φύλλα της «Ε», ο Κ. Καραμανλής εκπροσωπεί τα
Το πρώτο είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση
συμφέροντα μιας όχι μεγάλης μερίδας του ξένου
ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει ότι και σ’
παράγοντα και των εντοπίων μεσαζόντων της, γι’
αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσει
αυτό δεν παρεκκλίνει καθόλου από τις κατευθύνσεις
συνεταίρους από το ΣΥΝ και τους Πράσινους,
της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
καθώς και τεχνοκράτες, τους τελευταίους προφανώς
Τράπεζας, που οδήγησαν τον ελληνικό λαό σε
σε ρόλο υς που θα προκαλέσουν τη λαϊκή
δυσπραγία έως απόγνωση και αφαίρεσαν από την
αγανάκτηση. Η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει την
κυβέρνησή του και τον ίδιο το κρίσιμο ποσοστό της
οικονομική και κοινωνική πο λιτική που
λαϊκής υποστήριξης.
υπαγορεύουν οι Βρυξέλες και στα εθνικά θέματα
Στην εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα
θα είναι πειθήνιο όργανο των Αμερικανών. Η
κινήθηκε στα πλαίσια του «ανήκομεν εις την
κυβέρνηση αυτή θα φθαρεί ταχύτερα και από τις
Δύσιν», αλλά ανέθεσε το χειρισμό τους σε
κυβερνήσεις Καραμανλή, γι’ αυτό ο πρόεδρος του
έμπειρους και σοβαρούς πολιτικούς, όπως ο Π.
ΠΑΣΟΚ (δηλ. όσοι αποφασίζουν αντ’ αυτού)
Μολυβιάτης και ο Κ. Παπούλιας, τον οποίο μάλιστα
→

φρόντισε να μειώσει στο ελάχιστο τη συμμετοχή
σημιτικών και λοιπών υπόπτων στη νέα
κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε να μη χάσει τον
έλεγχο του κόμματος. Όσο για τα στελέχη που
διέθεταν κάτι θετικό (κάποια προσωπική
εντιμό τητα, κάποιο πατριωτισμό ή κάπο ια
κοινωνική ευαισθησία) έχουν εκκαθαριστεί πλήρως
προ καιρού απ’ όλα τα ηγετικά κλιμάκια του
ΠΑΣΟΚ την εποχή που Σημίτης, Γιωργάκης και
λοιποί εκσυγχρονιστές ανέλαβαν τον έλεγχο του
κόμματος.
Το δεύτερο σενάριο προβλέπει μη αυτοδυναμία
ΠΑΣΟΚ και μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που
θα στηρίζεται σε ψήφους συνεταίρων. Αυτό το
σενάριο φαίνεται ότι απομακρύνεται, γι’ αυτό οι
Πράσινοι δεν έχουν την προκλητική προώθηση από
τα ΜΜΕ που είχαν στις ευρωεκλογές και μάλλον
μένουν εκτός Βουλής, στο δε ΣΥΡΙΖΑ δεν
«επιβάλλεται η τάξις». Σε περίπτωση μη

σελ. 3
αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή προβάλλει σαν
πιθανότερη εξέλιξη η νέα προσφυγή στις κάλπες.
Το τρίτο σενάριο είναι του μεγάλου συνασπισμού
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, κατά τα πρότυπα της Γερμανίας, με
περιθωριοποιημένο τον Καραμανλή και ίσως και
το Γιωργάκη, σενάριο που συναντά μεγάλες
αντιδράσεις στο εσωτερικό των δύο κομμάτων,
αλλά αποτελεί τη μεγάλη επιθυμία των ξένων, των
μεγαλοεπιχειρηματιών και των καναλαρχών, αφού
εξασφαλίζει ευρύτατη κοινοβουλευτική συναίνεση
για τις «μεταρρυθμίσεις» τους και ανοίγει το δρόμο
για αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού σε μια
βάση ελεγχόμενη ακόμη περισσότερο απ’ αυτούς.
Τέτοια μεγάλα ανοίγματα, όμως, εμπεριέχουν το
ρίσκο να χάσουν τον έλεγχο του παιχνιδιού.
Σε κάθε περίπτωση το μέλλον της χώρας
προβλέπεται ζοφερό. Απαιτείται επαγρύπνηση, για
να αποφευχθούν τα χειρότερα και ν’ ανοίξει κάποια
στιγμή ο δρόμος για μια καλύτερη πορεία.

ΤΟ ΑΣΚΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(συνέχεια από τη σελ. 1)

Έτσι, η προσφυγή και πάλι στις κάλπες σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα απαιτεί οικονομικούς
πόρους που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του
ΑΣΚΕ. Γι’ αυτό το ΑΣΚΕ δεν μπορεί να συμμετάσχει
στις εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου, όπως θα το
επιθυμούσαμε, με σκοπό να προβάλουμε πιο
αποτελεσματικά τις θέσεις και τις προτάσεις μας.
Έχουμε επίγνωση ότι αυτή μας η απόφαση
δημιουργεί πρόβλημα στους πολίτες που ήθελαν να
μας στηρίξουν και με την ψήφο τους και τώρα δε θα
μπορούν να εκφραστούν και εκλογικά, αλλά
δυστυχώς δε γίνεται διαφορετικά. Φυσικά, μέσα στις
δραστηριότητες του ΑΣΚΕ την περίοδο αυτή
περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση χρημάτων για
να συμμετάσχουμε στις αμέσως επόμενες εκλογές,
που φαίνεται ότι δε θ’ αργήσουν.
Σύμφωνα με την πάγια θέση του, το ΑΣΚΕ καλεί
τους ψηφοφόρους του να μην επιλέξουν την αποχή,
το λευκό ή το άκυρο, που απαξιώνουν τους
δημοκρατικούς θεσμούς και δημιουργούν
προϋποθέσεις ευνοϊκές για την αναμόρφωση του
πολιτικού σκηνικού σε ακόμη χειρότερη βάση από
τη σημερινή. Καλεί τους ψηφοφόρους του να
ψηφίσει ο καθένας θετικά, το κόμμα εκείνο που
θεωρεί ότι οι θέσεις του είναι πιο κοντά στις θέσεις
του ΑΣΚΕ.»
Η ανακοίνωση αυτή είναι αρκετή για τους
παλαιότερους φίλους του ΑΣΚΕ, που κατανοούν
ποια στάση καλούνται να τηρήσουν. Για τους
νεώτερους φίλους, που ζητούν πιο συγκεκριμένη
κατεύθυνση, διευκρινίζουμε ότι τέτοια κατεύθυνση

δεν μπορεί να δοθεί, ότι με όσα λέμε δεν υπονοούμε
ένα μόνο κόμμα, γιατί άλλα κόμματα είναι πιο κοντά
στις θέσεις του ΑΣΚΕ στα κοινωνικά ζητήματα και
στο ζήτημα της Ε.Ε., άλλα πιο κοντά στα εθνικά
θέματα, άλλα σε ζητήματα δημοκρατίας και
πολιτισμού.
Προτρέπουμε, μάλιστα, τον κάθε φίλο να μη
δημοσιοποιήσει την προσωπική του ψήφο (ούτε τα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα γνωρίζουν
μεταξύ τους τι ψήφισε ο καθένας), ώστε να μην
εμφανιστεί το ΑΣΚΕ με διάφορους αποκλίνοντες
προ σανατολισμούς ή συγγενές με κάπο ιο
συγκεκριμένο κόμμα, οπότε θα χρεωνόμασταν και
τα αρνητικά του κόμματος αυτού.
Η αντίθεσή μας στην αποχή, το λευκό και το
άκυρο σημαίνει, πέραν των όσων αναφέρει η
ανακοίνωση, ότι δεν ισοπεδώνουμε όλα τα κόμματα,
παρότι η θετική μας ψήφος δίνεται «με μισή
καρδιά», αφού με όλα τα κόμματα που πιθανόν να
ψηφίσουν τα μέλη και οι φίλοι μας έχουμε τεράστιες
ιδεολογικές διαφορές.
Το ΑΣΚΕ συνεχίζει όλες τις υπό λοιπες
δραστηριότητές του (βλ. άλλες στήλες) και καλεί
μέλη και φίλους, στο μέτρο του δυνατού ο καθένας,
να συνεχίσουν την οικονομική τους συμβολή, ώστε,
πέραν των παγίων εξόδων μας, να εξοφληθεί το
μικρό χρέος που μας έχει απομείνει από τις
ευρωεκλογές και να αρχίσει η συγκέντρωση
χρημάτων για τις αμέσως επόμενες εκλογές. Ο
καθένας καλείται να δηλώσει το ποσό με το οποίο
θα συμβάλει σ’ αυτή μας την προσπάθεια.

σελ. 4
ΝΔ & ΠΑΣΟΚ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (συνέχεια από τη σελ. 1)
Δ) Νομιμοποίησε τη φοροδιαφυγή των
που μας επιβάλλει η Ε.Ε., και το βιοτικό επίπεδο
χρυσοκάνθαρων, μεταξύ των οποίων και ο
των πολλών υποβαθμιζόταν συνεχώς.
Βουλγαράκης, με τις υπεράκτιες εταιρείες και άλλες
Ι) Το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα ξέφυγαν
δαιδαλώδεις διαδικασίες απόκρυψης του πλούτου,
από κάθε έλεγχο, αφού έχει αποδιαρθρωθεί ό,τι
στις οποίες πρωτοστατούν οι τράπεζες.
είναι παραγωγικό στη χώρα μας. Επιδοτούν τις ξένες
Ε) Όχι μόνο άφησε τις τράπεζες ασύδοτες, δηλ. να
αυτοκινητοβιομηχανίες κι αυτές των κλιματιστικών
είναι υπεράνω του νόμου και να εκμεταλλεύονται
με τις ευλογίες των Βρυξελών, ενώ τις επιδοτήσεις
ληστρικά την κοινωνία, αλλά και τις
της ελληνικής παραγωγής μας τις απαγορεύει η
χρηματοδότησε, για να αυξήσουν εν μέσω κρίσης
Κομισιόν, όπως π.χ. τις ενισχύσεις των αγροτών.
τα κέρδη τους .
Η ΝΔ στήριξε τα κέρδη των ολίγων εις βάρος των
ΣΤ) Άφησε ανεξέλεγκτους τους εργοδότες να
πολλών, αφαιρώντας από τους πολλούς αγοραστική
παρανομούν. Με πρόσχημα την κρίση, μειώνουν
δύναμη, κι έτσι συνέτεινε στην επιδείνωση της
μονομερώς και αυθαιρέτως μισθούς και λοιπές
οικονομικής κρίσης. Τώρα ο πρωθυπουργός ζητά
αμοιβές, απολύουν και, με επικεφαλής τους
από τον ελληνικό λαό να εφαρμόσει εις βάρος του
τραπεζίτες, επιχειρούν να καταργήσουν τις
ακόμη σκληρότερη πολιτική, δηλ. ταχύτερη
συλλογικές συμβάσεις και να επιβάλουν ατομικές,
αναδιανομή υπέρ των ολίγων, πράγμα που θα
για να πληρώνουν μισθούς πείνας και να έχουν
επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση.
υποχείριο τον εργαζόμενο, χωρίς ωράρια, ασφάλιση
Οι υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ
και προστασία, με μόνιμη την απειλή της απόλυσης,
Το ΠΑΣΟΚ δια του αρχηγού του εξάγγειλε στη
σύμφωνα με το πρότυπο του προγράμματος STAGE
ΔΕΘ οικονομικά μέτρα, που τα ανέσυρε από τα
της Ε.Ε. (εποχικός, μισθός 400 ευρώ, χωρίς
διαφημιστικά τρικ του 1981 του πατέρα του και που
ένσημα). Τώρα ζητά την ψήφο του ελληνικού λαού,
μόνο αφελείς πιστεύουν ότι θα τα εφαρμόσει και
για να το νομιμοποιήσει κι αυτό. Την ιδέα την είχε
μάλιστα σε 100 μέρες. Αυτά τα περί αναδιανομής
«εμπνευσθεί» για τους νέους ο αρχηγός του
υπέρ των μικρομεσαίων, περί διατήρησης των
ΠΑΣΟΚ από το 2004 προεκλογικά στο Λαύριο.
υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων άνω του 7%
Ζ) Άφησε, όπως και το ΠΑΣΟΚ, ανενόχλητους τους
επί χρόνια ή περί επιβολής περιορισμών στις
επιχειρηματίες, πέραν της νόμιμης φοροδιαφυγής,
τράπεζες και άλλα «επαναστατικά», πέραν του
να φοροδιαφεύγουν και να εισφοροδιαφεύγουν.
υψηλού κόστους, που φυσικά μόνο από πρόσθετο
Μάλιστα, όπως και επί ΠΑΣΟΚ, τους επιβράβευε
δανεισμό θα μπορούσε να καλυφθεί, θα
εξαγγέλλοντας κατά καιρούς ευνοϊκές ρυθμίσεις για
συναντούσαν την απαγόρευση της Κομισιόν, η
τα χρέη, τις οποίες αγνοούσαν. Όταν, τελευταία, οι
οποία δε μας επιτρέπει δημόσιες χρηματοδοτήσεις,
φορολογικές αρχές άρχισαν να κάνουν στοιχειώδεις
ούτε να θίξουμε τις ιερές της αγελάδες, τις τράπεζες.
ελέγχους, διαπίστωσαν ότι οι συνεπείς επιχειρήσεις
Αν δεν κάνουμε λάθος, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ
είναι ελάχιστες. Τώρα ο Καραμανλής ζητά την
δεν είπε ότι θα αποχωρήσει από την Ε.Ε., άρα
ψήφο του ελληνικού λαού, για να «πατάξει» τη
γνωρίζει ότι τίποτα από όσα λέει δε θα κάνει.
φοροδιαφυγή!
Στόχος αυτής της παραπλάνησης είναι η άγρα
Η) Με πρόσχημα την κρίση, το 2009 πάγωσε τους
αναποφάσιστων ψηφοφόρων και μόνο. Ως και
μισθούς και τις συντάξεις σε 670.000 δημοσίους
σύνταξη στις νοικοκυρές υποσχέθηκε ο αθεόφοβος!
υπαλλήλους και συνταξιούχους, δηλ. αφαιρεί από
Τα οικονομικά μέτρα που τελικά θα εφαρμόσει
αυτούς περί το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα επέβαλλε
το ΠΑΣΟΚ, αν εκλεγεί κυβέρνηση, δε θα διαφέρουν
και έκτακτη εισφορά (σωστά) σ’ όσους δηλώνουν
στην ουσία τους από αυτά της Ν.Δ. Άλλωστε έχει
ετήσιο εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Τράπεζες
δώσει για δεκαετίες δείγματα γραφής και υποταγής
και επιχειρήσεις έμειναν εκτός αυτής της
στην Ε.Ε. Τοποτηρητής των ξένων και αρχιτέκτονας
υποχρέωσης για να μην «πληγεί» η
της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του θα
«επιχειρηματικότητα» εν μέσω κρίσης, δηλ. να μην
ήθελαν να είναι ο τραπεζίτης Λουκάς Παπαδήμος,
πληρώνουν αυτοί που με τα υπερκέρδη τους
ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας,
προκάλεσαν και επιτείνουν την κρίση. Τώρα ζητά
πουλέν του Σημίτη. Αρκούνται όμως και στο
να συνεχίσει το πάγωμα για άλλα 2 χρόνια.
νεοφιλελεύθερο οικονομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ
Θ) Δεν αντιδρούσε όταν οι τιμές των τροφίμων
από τραπεζίτες και άλλα στελέχη του οικονομικού
και των καυσίμων αυξάνονταν ραγδαία, στα πλαίσια
κατεστημένου (Στουρνάρας, Χαρδουβέλης,
του «ελεύθερου» και «ανόθευτου» ανταγωνισμού
Ράπανος, Πολεμαρχάκης κ.λ.π.). Δεν αποκλείεται
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να εμφανιστούν ως κομήτες και κάποιοι άλλοι,
υπάλληλοι των υπό αμερικανικό έλεγχο διεθνών
οργανισμών.
Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πριν από την ομιλία του
αρχηγού τους στη ΔΕΘ, ανάλογα με το χώρο και
τους παριστάμενους, διατύπωναν διαφορετικές
θέσεις, π.χ. ένας κατηγόρησε τη ΝΔ επειδή μείωσε
τη φορολογία των επιχειρήσεων, ενώ άλλος
ισχυρίσθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να την
αυξήσει. Ακούστηκαν ακό μη και ανέξο δοι
λεονταρισμοί κατά των τραπεζών, τους οποίους

επανέλαβε και ο αρχηγός τους. Όλ’ αυτά σημαίνουν
βέβαια ότι δεν έχουν πρόγραμμα ευρέως γνωστό
στα μέλη. Αυτό είναι υπόθεση ενός στενού
επιτελείου, που δασκαλεύει τον αρχηγό τους, ο
οποίος αρέσκεται και στην εισαγόμενη, εν πολλοίς,
«πράσινη» ανάπτυξη ως το ελιξίριο της χώρας.
Κανείς δεν πρέπει να τρέφει αυταπάτες. Οι πολίτες
έχουμε δει πολλές φορές το ίδιο έργο και τις
συνέπειές του εις βάρος μας. Είναι στο χέρι μας να
πιστέψουμε ότι η Ελλάδα και ο καθένας από εμάς
μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη μοίρα.

Η «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΩΦΕΛΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ;
Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό από
τους Οικολόγους Πράσινους και από το ΠΑΣΟΚ
για την «πράσινη ανάπτυξη» και ιδιαίτερα τώρα
στην προεκλογική περίοδο. Δεν αναφέρουν, φυσικά,
ότι οι δυτικοευρωπαϊκές, κυρίως, επιχειρήσεις και
βιομηχανίες είναι εκείνες που πιέζουν για την
προώθηση των λεγόμενων πράσινων τεχνολογιών,
τις οποίες θεωρούν ως διέξοδο από την κρίση των
οικονομιών του δυτικού κόσμου. Η Ελλάδα όχι
μόνο δεν πρόκειται να έχει καμιά ανάπτυξη απ’
αυτά, αλλά θα προσθέσει νέα δάνεια, για να εισάγει
τα «πράσινα» προϊόντα.
Ως «πράσινη ανάπτυξη» θεωρούν την
αντικατάσταση παλιών οικιακών συσκευών,
αυτοκινήτων και άλλων βιομηχανικών αγαθών
οικιακής χρήσης που παράγουν άλλες χώρες με
άλλα, νέας τεχνολογίας, που είναι πιο φιλικά,
υποτίθεται, προς το περιβάλλον. Βέβαια, θα πρέπει
να αναρωτηθούμε αν αυτά είναι πράγματι
«οικολογικά». Θυμίζουμε την απόσυρση των
αυτοκινήτων του 1990 επί Μάνου και την
αντικατάστασή τους με νέα, τότε, καταλυτικά, που
επιβαρύνουν σήμερα πολύ περισσότερο το
περιβάλλον με καρκινογόνους υδρογονάνθρακες
από όσο τα παλιά. Κάποτε ένα πλυντήριο π.χ.
εξυπηρετούσε μια οικογένεια για 25-30 χρόνια.
Τώρα θεωρείται πιο «οικολογικό» να
αντικαθίσταται κάθε 10 χρόνια από ένα μοντέλο πιο
«φιλικό». Κανείς δεν αναρωτήθηκε για την
οικονομική αιμορραγία της χώρας με πρόσθετο
δανεισμό και τον τεράστιο όγκο σκουπιδιών, που
έτσι τετραπλασιάστηκαν.
Το καλοκαίρι επιδοτήθηκε η απόσυρση
παλιών κλιματιστικών και η αγορά νέων, πιο
«οικολο γικών». Ακόμα και η ανακύκλωση
συσκευών και μηχανημάτων έχει ένα όριο στο τι
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί.
Μειώνει αλλά δεν εξαλείφει το πρόβλημα των
σκουπιδιών. Επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι για

κάθε μηχάνημα που παράγεται απαιτείται μία
ποσότητα ενέργειας και εκλύεται μια ποσότητα
ρύπων. Είναι γνωστό ότι η ταυτόχρονη χρήση των
κλιματιστικών ανεβάζει τη μέση θερμοκρασία
περιβάλλοντος κατά 2 περίπου βαθμούς. Τι το
οικολο γικό έχο υν ως σύλληψη ο ι χιλιάδες
αποσυρμένοι τόνοι παλιών κλιματιστικών και η
παραγωγή αντίστοιχων νέων;
Τώρα προωθούν νέα απόσυρση οχημάτων,
για να ευνοηθούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, στο
όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος, και να
εισπράξει το δημόσιο αυξημένα «πράσινα» τέλη
κυκλοφορίας.
Λύσεις υπάρχουν
Δεν θα ήταν πιο απλό π.χ να επιδοτηθούν οι
πράσινες ταράτσες, που μάλιστα με συγκριτικά
πολύ λιγότερο κόστος μπορούν να αποτελέσουν
σημαντική λύση για σύγχρονες πόλεις. Σε μια πόλη
όπως η Αθήνα ό χι μόνο θα κατέβαζε τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος (κατά 2 βαθμούς και
σε μαζική έκταση ίσως και περισσότερο) και θα
λειτουργούσε σαν φυσικό μονωτικό υλικό χειμώνα
– καλο καίρι (20% λιγότερη κατανάλωση
πετρελαίου και βελτίωση της ψύξης κατά 30%),
αλλά θα συνέβαλλε και στην ανανέωση του αέρα
και τη μείωση του νέφους. Όμως μια τέτοια λύση
θα άφηνε χρήματα σε τοπικά φυτώρια και όχι στις
ξένες βιομηχανίες.
Λύσεις για μια πραγματικά πράσινη ανάπτυξη
που να ωφελεί τη χώρα, την οικονομία και την
κοινωνία υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς
απ’ αυτούς που την προβάλλουν δεν την εννοεί προς
όφελος της χώρας. Απαιτείται μια τελείως
διαφορετική λογική διαχείρισης του περιβάλλοντος,
στα πλαίσια μιας γενικότερης πολιτικής, που το
ΑΣΚΕ οφείλει να διατυπώσει. Όσα προβάλλουν
σήμερα ως «πράσινη ανάπτυξη» είναι απλά
προώθηση πωλήσεων, για την υπέρβαση της
κρίσης του καπιταλισμού.
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ΖΟΦΕΡΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το εσπευσμένο «κλείσιμο» των εθνικών μας
των Σκοπιανών! (βλ. ΑΣΚΕ-5, σελ. 72-73) Με τα
θεμάτων με επώδυνο για τον ελληνισμό τρόπο είναι
δεδομένα αυτά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η νέα
ο κύριος λόγος της ταχείας προώθησης του ΠΑΣΟΚ
ελληνική κυβέρνηση να υποχωρήσει από τη
και των συνεταίρων του στην εξουσία. Ο πρόεδρος
σημερινή γραμμή και να δεχθεί π.χ. τη διπλή
του ΠΑΣΟΚ σε όλη του τη θητεία ως υπουργός
ονομασία ή να ανεχθεί την αναγνώριση
εξωτερικών ακολούθησε πιστά όλες τις εντολές της
«μακεδονικής» εθνικότητας και «μακεδονικής»
αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.
γλώσσας.
Στο κυπριακό όχι απλώς υποστήριξε το
Μόλις κλείσουν το κυπριακό και το σκοπιανό, οι
κατάπτυστο σχέδιο Ανάν, αλλά ταυτίστηκε με τους
Αμερικανοί θα υπαγορεύσουν στο
Αγγλοαμερικανούς και τους αξιωματούχους της
Γ. Παπανδρέου να κλείσει και τις «εκκρεμότητες»
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απειλές, ώστε ο
του Αιγαίου. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση Σημίτηκυπριακός ελληνισμός να μην το καταψηφίσει.
Γιωργάκη ήταν έτοιμη για συμφωνία-πακέτο για το
Τώρα, 1 μήνα πριν τις εκλογές, πήγε σαν ένοχος
Αιγαίο, σύμφωνα με τα συμφέροντα ΗΠΑ και
στην Κύπρο για το μνημόσυνο του Γ. Κρανιδιώτη
Τουρκίας, την οποία δίστασε να παρουσιάσει πριν
και έφυγε σαν ένοχος. Καμιά συνέντευξη στα ΜΜΕ,
τις εκλογές του 2004. Και μετά το Αιγαίο σκοπεύουν
συναντήθηκε μόνο κρυφά με όσους απεργάζονται
να βάλουν στο χέρι και την ελληνική Θράκη, όπου
το νέο σχέδιο τύπου Ανάν.
ήδη αλωνίζει το τουρκικό προξενείο. Ο Γ.
Με την προθυμία που δείχνει ο Χριστόφιας και
Παπανδρέου έχει δηλώσει ότι δεν έχει αντίρρηση
την αναμενόμενη επίσης πρόθυμη νέα κυβέρνηση
να μετονομαστεί η μουσουλμανική (όπως την
της Ελλάδας οι Αγγλοαμερικανοί πιστεύουν βάσιμα
ονομάζει η Συνθήκη της Λοζάνης) μειονότητα της
ότι μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουν συμφωνήσει οι
Ελλάδας σε τουρκική(!), ότι δεν είναι δογματικός
Χριστόφιας-Ταλάτ (συναντώνται πλέον 2 φορές τη
με τα σύνορα(!!), ότι δεν έχει αντίρρηση να λέγονται
βδομάδα αντί της μιας). Η αίσθηση που υπάρχει
τα στενά «τουρκικά»(!), ότι δεν μπορούμε για
στην Κύπρο είναι ότι οι συνομιλίες έχουν
μερικές βραχονησίδες να χαλάμε τις σχέσεις μας
προχωρήσει πολύ περισσότερο απ’ ό σο
με την Τουρκία και πολλά άλλα, για τα οποία οι
ανακοινώνεται, ότι το νέο τσιράκι των Αμερικανών
Τούρκοι τον ευγνωμονούν.
που τοποθετήθηκε στη θέση του Γ.Γ. του ΟΗΕ θα
Αν για όλα τα παραπάνω η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
επισκεφθεί την Κύπρο, για να επισημοποιήσει τη
κρύβει τις προθέσεις της, σε ένα ζήτημα ήταν
συμφωνία, και ότι θα επιχειρήσουν να αποφύγουν
αποκαλυπτική: τη συμμό ρφωση προς τις
νέο δημοψήφισμα, περνώντας το νέο σχέδιο μόνο
αμερικανικές υποδείξεις για κλείσιμο όλων των
από τη Βουλή. Ας ελπίσουμε ότι για άλλη μια φορά
ανοιγμάτων προ ς τη Ρωσία, που έκαναν
τα σχέδιά τους θα αποτύχουν.
προηγούμενες κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο
Στο σκοπιανό ο άθλιος Μ. Νίμιτς, τον οποίο
και της Ν.Δ. Ήδη δήλωσε ότι θα ζητήσει
εξακολουθούμε να ανεχόμαστε ως μεσολαβητή, έχει
επανεξέταση της συμφωνίας για τον αγωγό
καταθέσει τις νέες προτάσεις του, που πάλι δε
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, που στην πράξη
δόθηκαν στη δημοσιότητα. Θυμίζουμε ότι ο Γ.
σημαίνει πάγωμα μιας συμφωνίας πολύ χρήσιμης
Παπανδρέου, ως υπουργός εξωτερικών
για τη χώρα μας εθνικά, γεωστρατηγικά, ενεργειακά
επισκέφθηκε το Μοναστήρι και, αντί να συναντήσει
και οικονομικά. Η δικαιολογία είναι η προστασία
εκπροσώπους της ελληνικής μειονότητας,
του περιβάλλοντος, που φυσικά δε στέκει, αφού
συνάντησε την οργάνωση των Σκοπιανών που θέλει
πρόκειται για αγωγό μεταφοράς και όχι για
να «απελευθερώσει» τη «Μακεδονία του Αιγαίου»
βιομηχανική εγκατάσταση που μπορεί να ρυπαίνει
από τους Έλληνες (!!) και ότι χρηματοδοτούσε το
με τα απόβλητά της. Φυσικά, κατά τον κ. Γ.
Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων, που σκοπό
Παπανδρέου, οι αγωγοί αμερικανοτουρκικών
έχει την αναγνώριση της «σλαβόφωνης
συμφερό ντων δε δημιουργούν κανένα
μειονότητας» στην Ελλάδα, της οποίας το ελληνικό
περιβαλλοντικό πρόβλημα
κράτος στερεί τα δικαιώματα!! Αλλά και οι
Από τις 5 Οκτωβρίου τα εθνικά μας θέματα
υποψήφιοι συνεταίροι του δεν πάνε πίσω. Ο Αλ.
μπαίνουν σε επικίνδυνη τροχιά. Κάθε Έλληνας
Τσίπρας, ως γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΝ
πολίτης που αγαπά τον τόπο του, κάθε πατριωτικός
ισχυριζόταν ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα των
φορέας πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν, ώστε η
Σκοπιανών να χρησιμοποιούν το όνο μα
υποτέλεια των κυβερνώντων να μη μας οδηγήσει
«Μακεδονία», ο δε Μ. Τρεμόπουλος υπήρξε
άλλη μια φορά σε ανεπανόρθωτη ζημιά.
τρόφιμος του Σόρος, του κυριότερου χρηματοδότη

σελ. 7
ΤΟ ΑΣΚΕ-5 ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ
Στις 28 Αυγούστου το ΑΣΚΕ παρουσίασε στην
Ικαρία την τελευταία του έκδοση με θέμα τη
Μακεδονία. Η εκδήλωση κρίνεται επιτυχής τόσο
από την άποψη του αριθμού των παρευρεθέντων
όσο και από την άποψη του επιπέδου της συζήτησης
που ακολούθησε.
Εκτός από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Νίκο Καργόπουλο και Σήφη Στενό, για το βιβλίο
μίλησε και ο Πρόεδρος της Χριστιανικής
Δημοκρατίας Μανώλης Μηλιαράκης, ο οποίος
παρέμεινε λίγες μέρες στο νησί, φιλοξενούμενος
του ΑΣΚΕ, και, με την παρουσία του, όχι μόνο
συνέβαλε στην επιτυχία της εκδήλωσης, αλλά είχε
και τη δυνατότητα να μιλήσει με τους κατοίκους,
να κάνει γνωστές τις θέσεις του φορέα του και να
προσφέρει πλούσιο υλικό. Τον ευχαριστούμε και
από τη θέση αυτή.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ Α.Σ.Κ.Ε.
Στις 7 Σεπτεμβρίου η τ. βουλευτής Βίκυ Αράπη
και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΑΣΚΕ Ν. Καργόπουλος ήσαν φιλοξενούμενοι της
τακτικής ωριαίας εκπομπής του Χρ. Πηγαδίτη στο
High TV.
Επίσης στις 16/9 παραχωρήθηκε συνέντευξη στο
ραδιοφωνικό σταθμό της Σαντορίνης.
Έχουμε τόσο πλούτο;
10 στους 11 ξένους παίκτες έχουν πολλές
ομάδες, κυρίως ποδοσφαιρικές, στη σύνθεσή τους.
Για να ψυχαγωγούμαστε, λοιπόν, «πολιτιστικά»,
εισάγουμε και διασκεδαστές από το εξωτερικό και
τους πληρώνουμε, φυσικά, με δανεικά. Έτσι
λειτουργεί και ο «πολιτισμός» στη χώρα μας.
Τι έχουν να δουν τα μάτια τους
Όλο ι το γνωρίζο υν, εκτό ς από το υς
εθελοτυφλούντες (με το αζημίωτο...) του ΠΑΣΟΚ,
τι θα επακολουθήσει με (πιθανό) πρωθυπουργό το
Γιωργάκη. Όταν, όμως, θα δουν πως κυβερνιούνται
από Μάργκαρετ (Νικολάκη), Ρόντος και Βαλιανάτο,
θα είναι πολύ αργά γι’ αυτούς και δυστυχώς, και
για όλους τους υπολοίπους. Ας ελπίσουμε πως, όταν
θα ξεσηκωθούν ακόμη, και οι πέτρες, το κακό δε
θα είναι ανεπανόρθωτο...
Η Ε.Ε. και η ...φιλία των λαών
Μέχρι να μπουν στην Ε.Ε. οι Σλάβοι και η
ουγγρική μειονότητα της επαρχίας Κομάρνο της
Σλοβακίας ζούσαν ειρηνικά. Μόλις μπήκαν οι δύο
χώρες στην Ε.Ε., έχουν αρχίσει σοβαρές αντιθέσεις.
Πολλοί στην Ουγγαρία προτείνουν για το Κομόρνο
μοντέλο παρόμοιο του Κοσσυφοπεδίου.
Αυτή είναι η φιλία των λαών !

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ
Ο τέως πρέσβης της Κύπρου στην Ουάσινγκτον
Άντρος Νικολαΐδης έγραψε ότι η Αθήνα το 2008
έκανε στις ΗΠΑ 8 επαφές «λόμπινγκ» με κόστος
27.000 δολάρια, η Άγκυρα 1601 επαφές με κόστος
2.000.000 δολάρια και τα Σκόπια 121 επαφές με
κόστος 150.000 δολάρια.
Το Παρόν 13/9/09
«Ό,τι και να ήταν από γεννησημιού της η Αριστερά,
…, ένα δεν ήταν: γελοία. Σήμερα, με βασική ευθύνη
του Αλαβάνου και του Τσίπρα, το μέρος αυτό της
Αριστεράς … κατάντησε ρεζίλι των σκυλιών. Αλλά
“δεν έφταιγαν αυτοί, τόσοι ήταν”, που θα ’λεγε ο
Μαν. Αναγνωστάκης.»
Γιάννης Τριάντης στην Ελευθεροτυπία 8/9/09
Ο Στάθης Σ. γράφει ότι ο Γιωργάκης στη ΔΕΘ
υπερέβη εαυτόν στην ικανότητα άλλα να τον
ρωτούν και άλλα αντ’ άλλων ν’ απαντά. Και
συνεχίζει: «Το μόνο θέμα στο οποίον ο Γιωργάκης
ήταν σαφής και ακλόνητος ήταν το θέμα του αγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης. Επέμεινε ότι η
συμφωνία τυγχάνει «λεόντειος» (υπέρ της Ρωσίας)
κι ότι δε δίδεται η δέουσα προσοχή στο περιβάλλον,
με αποτέλεσμα να απειλείται η βιοποικιλότητα στην
περιοχή, εφ’ όσον εκεί υπό τας συνθήκας αυτής της
Συνθήκης δε δύνανται να φύονται Αμερικανοί.»
Ελευθεροτυπία 14/9/09
«Με πλησίασε σε δημόσιο χώρο κι έδειξε τέτοια
αρχοντιά, που άλλοι μνησίκακοι δεν τη δείχνουν»,
είπε ο Γ. Καρατζαφέρης για τον Γ. Παπανδρέου,
τον οποίο μέχρι στιγμής έχει παραλείψει να
καταγγείλει για την πρόθεσή του να παγώσει την
κατασκευή
του
αγωγού
ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολης, του οποίου η μεγάλη σημασία
για την Ελλάδα είναι προφανής.
Ο λογοτέχνης Νάνος Βαλαωρίτης αποχώρησε
από τους Οικολόγους-Πράσινους, καταγγέλλοντας
ότι ο ευρωβουλευτής τους Μιχ. Τρεμόπουλος έχει
πάρει υποτροφία από το Ίδρυμα Σόρος!! Ερωτήσεις:
1) Πότε το έμαθε; 2) Είναι μόνο ο Τρεμόπουλος;
Να πώς κερδίζουν οι τράπεζες
Με το «πακέτο» των 28 δισ. ευρώ που
πήραν οι τράπεζες από το δημόσιο, που το
δανείζεται από αυτές, για να το χορηγήσουν,
υποτίθεται, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντί να
τις ενισχύουν, αγοράζουν ομόλογα του δημοσίου
με επιτόκιο 5%. Για να καλύψουν τις ανάγκες τους
σε ρευστό, δανείζονται με εγγύηση τα ομόλογα από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μόλις 1%.
Δηλαδή έχουν άμεσο κέρδος 4% και γι’ αυτό
εμφανίζουν υψηλά κέρδη εν μέσω κρίσης. Κέρδη,
που τα πληρώνουν οι φτωχότεροι.

σελ. 8
ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΖΟΝ
Με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987
αποφασίστηκε η λήψη κάποιων ημίμετρων για την
απαγόρευση ουσιών που καταστρέφουν το όζον της
στρατόσφαιρας, το οποίο όζον προστατεύει την
υγεία ανθρώπων και ζώων και τη φυτική παραγωγή.
Το Πρωτόκολλο υπογράφηκε, όπως έχουμε
ξαναγράψει στην «Ε», με μεγάλη καθυστέρηση, υπό
την πίεση εταιρειών, κυρίως της αμερικανικής Ντι
Ποντ, που παρήγαν τις ουσίες αυτές.
Κι όμως, αυτά τα καθυστερημένα ημίμετρα
αρχίζουν να αποδίδουν. Η έκταση της τρύπας του
όζοντος σταθεροποιήθηκε, δείχνει τα πρώτα
σημάδια μείωσης και υπολο γίζεται ότι θα
μηδενιστεί γύρω στο 2075.
Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν ότι, αν η
ανθρωπότητα πάρει έγκαιρα και τολμηρά μέτρα, αν
πάψουν οι ιδιώτες-επιχειρηματίες να κερδοσκοπούν
σε βάρος του περιβάλλοντος, αν η παραγωγική
διαδικασία περάσει στο έλεγχο των κοινωνιών,
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και τα
άλλα μεγάλα προβλήματα, με πρώτο το φαινόμενο
του θερμοκηπίου, και να κάνουμε όλοι τη ζωή μας
καλύτερη και πιο φυσιολογική.
Επιτέλους! Το Ισραήλ στο εδώλιο
Ορύονται σε Ε.Ε. και ΗΠΑ για τα πυρηνικά
προγράμματα του Ιράν και της Βόρειας Κορέας. Και
θα είχαν δίκιο, αν όμως καταργούσαν πρώτα τα δικά
τους(!), ή, τέλος πάντων, αν εμπόδιζαν τα ίδια στο
Ισραήλ, αιχμή του δόρατός τους στη Μ. Ανατολή.
Όταν, πριν από 40 περιπου χρόνια, το Ισραήλ
ξεκινούσε το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπήρξαν
κάποιες αντιδράσεις (π.χ. Νίξον). Αφ’ ότου όμως
τα εβραϊκά λόμπι κυριάρχησαν σε Ευρώπη και,
κυρίως, ΗΠΑ, βροντερή σιωπή επιβλήθηκε παντού
και όποιος τολμούσε κάτι να ψιθυρίσει στολιζόταν
με το στίγμα του αντισημιτισμού! Τώρα αρχίζουν
τα δύσκολα!
Οι μουσουλμανικές χώρες (άλλες
αποφασιστικές και άλλες ... με το στανιό) πέτυχαν
να πάρουν απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας
Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) για επιθεώρηση των
πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ισραήλ και την
προσχώρησή του στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Των
Πυρηνικών Όπλων. 47 ψήφοι υπέρ (μαζί Ρωσία και
Κίνα), 45 κατά (μαζί ΗΠΑ και Ευρώπη, φυσικά...)
και 16 λευκά. (Αγνοείται η θέση της Ελλάδας!)
Το Ισραήλ (και οι προστάτες το υ)
αιφνιδιάστηκε. Δηλώνει, βέβαια, ότι «δε θα
συνεργαστεί σε κανένα θέμα σχετικό με την
απόφαση αυτή», αλλά... Να δούμε τώρα τι θα
κάνουν ο ΟΗΕ και ο ...Ομπάμα

ΑΓΡΙΕΥΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
Για λόγους που επανειλημμένα έχει αναφέρει σε
αναλύσεις του το ΑΣΚΕ, οι ιδιώτες-επιχειρηματίες,
όχι μόνο στην Ελλάδα, αισθάνονται ότι μπορούν
ανεμπόδιστα να γιγαντώνουν τα κέρδη τους με κάθε
αθέμιτο τρόπο, ένας από τους οποίους είναι η
εξοντωτική εκμετάλλευση των εργαζομένων τους.
Οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται στις περισσότερες
επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές, υπό την απειλή της
απόλυσης και της ανεργίας, να δουλεύουν χωρίς
ωράριο, σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με
συνεχές άγχος και με συνεχείς προσβολές της
αξιοπρέπειάς τους. Οι υπηρεσίες των αρμόδιων
υπουργείων για την προστασία των εργαζομένων
συνήθως απουσιάζουν και τα συνδικάτα (και με δική
τους ευθύνη) έχουν αποδυναμωθεί.
Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιακών
συνθηκών είναι τραγικά. Ο χρόνος που διαθέτει ο
εργαζόμενος για την οικογένειά του και ο ελεύθερος
χρόνος του έχουν περιοριστεί ασφυκτικά. Πολύ
συχνά οδηγείται στην απελπισία. Στη γαλλική
εταιρεία FRANCE TELECOM, που απασχολεί
100.000 εργαζομένους, από το Φεβρουάριο του
2009 μέχρι σήμερα έχουν οδηγηθεί στην αυτοκτονία
23 στελέχη!
Θέση του ΑΣΚΕ είναι ότι μπορούμε να ζήσουμε
ανθρώπινα μόνον αν η παραγωγή και τα προϊόντα
της περάσουν στον έλεγχο της κοινωνίας. Αυτή η
κοινωνικοποίηση, όμως, δεν είναι αρκετή. Οι
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συνείδηση της
κοινωνικής τους αποστολής και να δίνουν, στον
τομέα που εργάζεται ο καθένας, τον καλύτερό τους
εαυτό. Διαφορετικά, δικαιώνουν το καπιταλιστικό
σύστημα και του επιτρέπουν να πάρει ακόμη και
την άγρια μορφή που εμφανίζει σήμερα. Οι
εξελίξεις στην Αν. Ευρώπη ας είναι διδακτικές για
όλους.
Αφχανιστάν και Δημοκρατία
Αμηχανία στην Ε.Ε., αιδήμων σιωπή στις
ΗΠΑ και «έξω καρδιά» στο ΝΑΤΟ για το όργιο
νοθείας στις «εκλογές» για Πρόεδρο στο
Αφχανιστάν! Η υποκρισία της διεθνο ύς
«δημοκρατικής» κοινότητας στο απόγειό της.
Κανένας, φυσικά, δεν αμφέβαλλε ποτέ για το πώς
«βλέπουν» τη Δημοκρατία οι δυτικοί κήρυκές της
«Πορτοκαλί επαναστάσεις» όπου θέλουν να
εγκαταστήσουν τις μαριονέτες τους στην εξουσία
(Ουκρανία, Γεωργία), απροκάλυπτη κατάργηση
εκλογικών αποτελεσμάτων όπο υ δεν το υς
συμφέρουν τα αποτελέσματα (Παλαιστίνη,
Αλγερία) και «δημοκρατική» οργή για τις χώρες που
δεν επιτρέπουν τη δράση των ΜΚΟ για να τις
διαλύσουν.

