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ΝΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΑ
Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η απληστία είναι χαρακτηριστικό του
καπιταλιστικού συστήματος. Σε μεγάλες περιόδους,
όμως, επικρατεί η (καπιταλιστική) λογική,
ακολουθείται μια πολιτική που δεν εξαθλιώνει
τους λαούς τουλάχιστον των μητροπολιτικών
χωρών, ίσως και του αμέσως κατωτέρου επιπέδου
της πυραμίδας, τουλάχιστον τη μεγάλη πλειονότητα
αυτών, και αποκαθίσταται μια ισορροπία ανάμεσα
στα συμφέροντα των ισχυρών. Έτσι το σύστημα
αντιμετωπίζει ευκολότερα τις πάσης φύσεως
αντιθέσεις του και παίρνει παράταση ζωής.
Μια τέτοια περίοδος ήταν από τη λήξη του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου το 1945 (στις ΗΠΑ 10 χρόνια
νωρίτερα) μέχρι περίπου το 1980, οπότε αρχίζει
να επικρατεί ο νεοφιλελευθερισμός, ο οποίος σε
10 χρόνια κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο, οπότε και
μπαίνουμε σ’ αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε
περίοδο της παγκοσμιοποίησης.
Παγκοσμιοποίηση και εξαθλίωση των λαών
Από τότε το κεφάλαιο αρχίζει σταδιακά να

ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Μια από τις πρώτες απαιτήσεις που ανέκαθεν επιβάλλουν οι ξένοι τοκογλύφοι σε χώρες που δανείζουν είναι να ξεπουλήσουν σ’ αυτούς τη δημόσια
περιουσία τους (ακίνητα, δημόσιες επιχειρήσεις,
μεταλλεία, ενεργειακούς πόρους κ.λπ.) σε εξευτελιστικές τιμές, αφού με τα «προγράμματά» τους της
ακραίας φτώχειας οι αξίες πέφτουν ραγδαία. Η εκχώρηση δημόσιας περιουσίας συνιστά εγκληματική
πράξη, επειδή αφαιρούνται από τον ελληνικό λαό
τα παραγωγικά μέσα που θα χρειασθεί για να επιβιώσει και ν’ αναπτυχθεί, όταν αποφασίσει ν’ απελευθερωθεί από τα δεσμά της νέας κατοχής. Όσοι
συμπράττουν σ’ αυτό το έγκλημα είναι ένοχοι και
οι πράξεις τους δε θα δεσμεύουν τη χώρα.
Το ΤΑΙΠΕΔ
Στη χώρα μας επέβαλαν την ίδρυση του διαβόητου Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής(!) Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ως μνημονιακή υποχρέωση. Αυτό ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 2011 (N.

(συνέχεια στη σελ. 2)

Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
Ασυλία υπουργών και φοροφυγάδων
Η ποινική προστασία των εγκλημάτων όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν έχει κατοχυρωθεί συνταγματικά (άρθρο 86 του Συντάγματος, αναθεώρηση
2001) και νομοθετικά με το νόμο 3126 του 2003.
Εμπνευστής της ασυλίας αυτής είναι ο Ευ. Βενιζέλος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι «η αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 έγινε με βασικό στόχο την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης
υπουργών». Σε ομιλία του δε (16/5/2009) υποστήριξε: «Δεν υπάρχει κανένα κράτος στον κόσμο θεσμικά συγκροτημένο και ώριμο που να μην αναθέτει τη λήψη της καθοριστικής απόφασης στο κοινοβούλιό του ...». Όποια πέτρα του συστήματος κι
αν σηκώσεις, θα βρεις το Βενιζέλο.
Είναι σ’ όλους γνωστή η φοροδιαφυγή, ιδιαί-

Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ
Πιθανόν να μη χρειάζεται, πλέον, να αφιερώνεται χώρος και χρόνος για τους συνεχώς ανανεούμενους φορολογικούς νόμους, αφού οι στόχοι τους
είναι γνωστοί, οι εκάστοτε ρυθμίσεις τους διαρκώς
βαρύτερες για τους πληττόμενους και οι φαινομενικοί παραλογισμοί τους όλο και πιο πρόδηλοι. Και
μάλιστα, όταν είχε προαναγγελθεί ότι, επιτέλους,
θα καταρτιζόταν φορολογική νομοθεσία για διαρκή χρήση, εύληπτη και ... δίκαιη. Άλλα όμως επιτάσσει η τρόικα, που φυσικά ανταποκρίνονται και
στις μύχιες επιθυμίες των εγχώριων εκτελεστών
των σχεδίων της.
Η «διαρκής χρήση του» θα περιοριστεί σε 2-3
μήνες, με τις διορθωτικές διατάξεις του να επιβάλλουν συνεχώς νέες «ρυθμίσεις». Το «εύληπτο» του
περιεχομένου του ισοδυναμεί με δαιδαλώδεις και
ακαταλαβίστικες επιθέσεις στην κοινή λογική. Όσο
για το «δίκαιη», αφ’ ενός όσοι έχουν τέκνα θα πλη-

(συνέχεια στη σελ. 4)

(συνέχεια στη σελ. 6)

(συνέχεια στη σελ. 5)

σελ. 2
(συνέχεια από τη σελ. 1)
ΝΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΑ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
επιδιώκει κέρδη όχι τόσο από την παραγωγή
κομματικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος
και πώληση προϊόντων, αλλά κυρίως με το
επί 30 χρόνια συνέβαλε στον έλεγχο της κοινωνίας
χρηματιστήριο και την τοκογλυφία. Έτσι κυρίαρχο
(αντικαθιστώντας στο ρόλο αυτό το κράτος της
ρόλο αναλαμβάνει το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο,
δεξιάς), με αντάλλαγμα τα προνόμια που είχαν
ενώ το βιομηχανικό και το εμπορικό υποχωρούν.
τα μέλη του μέσα σ’ αυτήν (ρουσφέτια κ.λπ.),
Έτσι μπήκαμε στο φαύλο κύκλο της μείωσης της
χρεώθηκε δικαίως την αντιλαϊκή πολιτική των
παραγωγής (στις μητροπόλεις), μείωσης μισθών
κυβερνήσεων και αφέθηκε να συρρικνωθεί,
και συντάξεων, λουκέτων, αύξησης της ανεργίας,
χωρίς να αντικατασταθεί (στην κλίμακα αυτή)
διάλυσης της κοινωνικής πρόνοιας κ.λπ.
από κάποιον άλλο. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς
Στα πρώτα χρόνια της παγκοσμιοποίησης
μετακομίζουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ως οι νέοι
προβλήθηκε η θεωρία των 2/3, που υποστήριζε
εκλεκτοί του συστήματος, βαυκαλιζόμενοι ότι θ’
ότι το 1/3 της κοινωνίας πρέπει να εξαθλιωθεί, για
ανακτήσουν τη θέση του προνομιούχου.
να ζουν καλά τα υπόλοιπα 2/3. Τώρα οι αριθμοί
Τελευταία κάνουν ένα ακόμη βήμα: εξαλείφουν
αυτοί δεν ακούγονται. Αφού (νομίζουν ότι) έπεισαν
τους Έλληνες εμπορομεσίτες επιχειρηματίες,
ότι κάποιοι πρέπει να πεινούν (η μειοψηφία, για
μέσω των οποίων έκαναν δουλειές στην Ελλάδα.
να νομίζουν όλοι ότι θα είναι στην πλειοψηφία
Αφού έκλεισαν σχεδόν όλες τις παραγωγικές
των 2/3), τώρα αποκαλύπτουν ότι αυτοί που
μονάδες, τώρα καταργούν και τα εμπορικά δίκτυα
πρέπει να πεινούν είναι τα 9/10, ενώ το 1/10 θα
των τέως ελληνικών επιχειρήσεων, ανοίγοντας οι
πλουτίζει συνεχώς. Αν οι λαοί τους το επιτρέψουν
ίδιοι πολυκαταστήματα, που πουλούν τα προϊόντα
οι καλύτερες μέρες που υπόσχονται δε θα έρθουν
που παράγουν στις χώρες τους ή σε τρίτες
ποτέ!
χώρες (Πράκτικερ, Λιντλ, Λερόι, ΙΚΕΑ κ.λπ.).
ΗΠΑ-Ε.Ε.-Ελλάδα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση
Αυτή η πολιτική προκάλεσε τεράστια κρίση
των καναλαρχών, οι οποίοι έχουν άλλες ως κύριες
στον καπιταλιστικό κόσμο. Στις ΗΠΑ πήρε τέτοιες
δραστηριότητες και τα κανάλια τα χρησιμοποιούν
διαστάσεις που τρομοκράτησε τα περισσότερα
ως μέσα πίεσης. Οι κύριοι αυτοί, αφού προσέφεραν
κέντρα δύναμης, τα οποία είδαν μπροστά τους
ανεκτίμητη βοήθεια στην τρόικα και στους
το φάσμα της κατάρρευσης ολόκληρου του
εντόπιους εντολοδόχους για την επιβολή των
συστήματος και προσπάθησαν να επιβάλουν
μνημονίων, τώρα βλέπουν ότι τους σπρώχνουν
αλλαγή γραμμής, προωθώντας τον Ομπάμα στην
στο περιθώριο, ότι οι χρυσοφόρες δουλειές με το
εξουσία. Τα αποτελέσματα, όμως, είναι πενιχρά.
Δημόσιο περιορίζονται. Η ιστορία με τη λίστα
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Γερμανία
Λαγκάρντ (βλ. άλλο άρθρο) έχει στόχο να τους
αποφασίζει, η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού
βγάλει από τη μέση. Κάποιοι άρχισαν ήδη να
εφαρμόζεται απαρέγκλιτα, σκορπώντας την
εμφανίζονται αντιμνημονιακοί και αντισυστημικοί!
εξαθλίωση στους λαούς, κυρίως του Νότου. Στην
Το πολιτικό σύστημα
Ελλάδα επεφύλαξαν ιδιαίτερη μεταχείριση. Αφ’
Τα πολιτικά κόμματα που κυριαρχούν σήμερα στην
ενός είμαστε η πρώτη χώρα, εν είδει πειραματόζωου,
πατρίδα μας, άλλα λιγότερο κι άλλα περισσότερο,
όπου εφαρμόζονται απάνθρωπα μέτρα, αφ’ ετέρου
είναι ενσωματωμένα στο σύστημα. Το σύστημα
τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται με τη μεγαλύτερη
ελέγχει ακόμη και τις περισσότερες μικρές
σκληρότητα. Οι Γερμανοί δεν επιδιώκουν μόνο
πολιτικές ομάδες, τις οποίες χρησιμοποιεί σε
ν’ αρπάξουν όλο τον πλούτο μας, θέλουν και να
βρώμικες δουλειές, για τις οποίες δε θέλει να
μας διαλύσουν, για να μας εκδικηθούν για την
εκθέσει τα κόμματα εξουσίας.
ταπείνωση που υπέστησαν από τον ελληνικό λαό
Ο Α. Σαμαράς από την αρχή της πολιτικής του
κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ρεβάνς!
σταδιοδρομίας εκινείτο στην αμερικανική σφαίρα
Καταργούν τους διαμεσολαβητές
επιρροής, κρατώντας γενικά μια πατριωτική στάση
Ανιστόρητοι και εκτός πραγματικότητας οι
στα εθνικά θέματα. Στα θετικά του καταχωρίζονται
σύγχρονοι κατακτητές μας, που εκφράζονται με την
α) η ρήξη του με το Μητσοτάκη το 1993 και η
τρόικα, νομίζουν ότι είναι τόσο ισχυροί, ώστε να
ίδρυση της Πολιτικής Άνοιξης και β) η αντίθεσή
μην έχουν πλέον ανάγκη από όσους μεσολαβούσαν
του επί 1,5 χρόνο (Μάιος 2010-Οκτώβριος 2011) με
μεταξύ αυτών και των λαών. Θεωρούν ότι δε
την πολιτική των μνημονίων. Από τη στιγμή, όμως,
χρειάζονται πολιτικούς. Ο πολιτικός Ανδρέας
που στήριξε την κυβέρνηση Παπαδήμου άρχισε η
Παπανδρέου αντικαταστάθηκε από το λογιστή
μεταστροφή του και σήμερα, ως πρωθυπουργός, αφ’
Σημίτη κι αυτός από το μικρόνοα Γιωργάκη! Ο
ενός έγινε μνημονιακός, αφ’ ετέρου έχει προσδεθεί
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στο γερμανικό άρμα. Στα εθνικά θέματα θέλει
να δείξει ότι δεν ακολουθεί τη μειοδοτική έως
προδοτική πολιτική του Γιωργάκη, χωρίς όμως να
έχει ακόμη δείξει κάτι χειροπιαστό. Δε γνωρίζουμε
πού οφείλεται αυτή η μεταστροφή. Ίσως κορόιδευε
κι αυτός, όπως τόσοι άλλοι. Ίσως, στα πλαίσια
μιας μικρής Γιάλτας, οι Αμερικανοί συμφώνησαν
να παραχωρήσουν στους Γερμανούς τον πρώτο
λόγο για την Ελλάδα, οπότε ο Σαμαράς (αφού δεν
υπερβαίνει τα όρια του συστήματος) δεν είχε άλλη
επιλογή. Οι προθέσεις δεν έχουν τόση σημασία ούτε
για τον κόσμο που υποφέρει ούτε για την πατρίδα
που κινδυνεύει, σημασία έχει το αποτέλεσμα, που
είναι καταστροφικό.
Τα άλλα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης, το
ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ, έχουν μπει σε μια φάση
έντονων εσωτερικών αντιθέσεων, που απειλούν
ακόμη και την επιβίωσή τους, πληρώνοντας
το τίμημα της μνημονιακής τους πολιτικής. Το
σίγουρο είναι ότι πολιτική δε θ’ αλλάξουν, όπως
θα επιβεβαιωθεί και στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ..
Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει επικρατήσει πλήρως η
(προσδεδεμένη στην πολιτική Ομπάμα) ηγετική
ομάδα περί τον Αλ. Τσίπρα, αφού αυτή α) κρατάει
το ταμείο και μοιράζει στις «συνιστώσες» και β)
θα μοιράσει τα αξιώματα, σε ενδεχόμενη ανάληψη
της διακυβέρνησης. Οι αντισυστημικές δυνάμεις
στο εσωτερικό του ΣΥΝ δεν διατυπώνουν μια
ρεαλιστική πρόταση εξόδου από την κρίση και,
το χειρότερο, συμμαχούν ή προτείνουν συμμαχία
με δυνάμεις καθαρά συστημικές, που υποδύονται
τις επαναστατικές. Αυτά προβλέπουμε ότι θα
επιβεβαιωθούν και στο επικείμενο Συνέδριο.
Τελευταία η ηγετική ομάδα προβαίνει σε όλο
και συχνότερες διαβεβαιώσεις προς τους ξένους
επικυρίαρχους ότι δε θα θίξει τις δομές του
συστήματος («η θέση για έξοδο από το ευρώ
είναι και θα παραμείνει μειοψηφική») και ότι
θα ισορροπήσει τα ξένα συμφέροντα και δε θα
εξυπηρετήσει μόνο την πολιτική του δολαρίου
(επίσκεψη στη Γερμανία). Σοβαρό πρόβλημα για
την αύξηση της εκλογικής του δύναμης αποτελεί
το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του εκλογικού
σώματος δεν πρόκειται ποτέ να τον αποδεχθεί,
λόγω της στάσης του σε διάφορα θέματα (εθνικά,
λαθρομετανάστες κ.λπ.).
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως είχαμε προβλέψει
στο προηγούμενο φύλλο, με την ασάφεια θέσεων
και γραμμής σε βασικά θέματα, αντιμετώπισαν την
πρώτη σοβαρή κρίση. Το πρόβλημα επιδεινώνεται,
αφού, στη συνέχεια, από τη μια επιδιώκουν
κυβερνητική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, από
την άλλη συνυπογράφουν με τη Χρυσή Αυγή την

σελ. 3
πρόταση παραπομπής του Γιωργάκη (που, έτσι,
λειτουργεί υπέρ του). Όσοι απεχώρησαν απέδειξαν
με τη συμπεριφορά τους πόσο αναξιόπιστοι είναι.
Το ΚΚΕ βρίσκεται στο δικό του κόσμο, άρα
δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο κατοχικό
καθεστώς, αν δεν το εξυπηρετεί κιόλας, αφού
εγκλωβίζει δυνάμεις που θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν απελευθερωτικά. Το Συνέδριο δεν
αισιοδοξούμε ότι θα βελτιώσει τα πράγματα.
Με όλ’ αυτά η Χρυσή Αυγή είναι φυσικό να
ανεβάζει τα ποσοστά της και είναι άγνωστο πόσο
σημαντικό ρόλο της επιφυλάσσουν. Το σίγουρο,
πάντως, είναι ότι μπορούν να την εξαφανίσουν σε
μια μέρα, αρκεί τα ΜΜΕ να προβάλουν όσα κατά
καιρούς έχουν γράψει στα έντυπά της (εξύμνηση
Χίτλερ, υποστήριξη παγανισμού κ.λπ.) και ν’
αποκαλύψουν το ποιόν των ηγετικών της στελεχών.
Γιατί ο ρατσισμός και ο νεοναζισμός δεν έχουν
πέραση στην Ελλάδα και τα υψηλά ποσοστά
της Χρυσής Αυγής εκφράζουν (με εγκληματικά
λανθασμένο τρόπο) την αντίθεση των ψηφοφόρων
της σε όσους μας κυβέρνησαν μέχρι τώρα κι όχι
την υποστήριξη προς τις πραγματικές θέσεις της,
τις οποίες εν πολλοίς δε γνωρίζουν.
Τελευταία επιλέγεται η πολιτική της έντασης με
μια ακραία ρητορική τόσο από πλευράς κυβέρνησης
όσο και από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το σκηνικό συμπληρώνεται με καταλήψεις,
γκαζάκια, πυροβολισμούς στα κεντρικά γραφεία
της Ν.Δ. και την έκρηξη στο Mall. Ίσως νομίζουν
ότι έτσι θα τρομοκρατήσουν τον κόσμο και
δε θα εξεγερθεί. Πιθανότατα πρόκειται για
πραγματικές αντιθέσεις σχετικές με τις επικείμενες
ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως του φυσικού αερίου.
Σύντομα θα φανεί.
Για μια πολιτική απελευθέρωσης
Με όσα προαναφέραμε προκύπτει η εκτίμησή
μας ότι σήμερα το παγκόσμιο καπιταλιστικό
σύστημα, παρότι εξουδετέρωσε τα Κομμουνιστικά
Κόμματα (κυρίως λόγω της δικής τους αποτυχίας)
και τα συνδικαλιστικά κινήματα, είναι ασταθές
και η μονοκρατορία των ΗΠΑ έχει παρέλθει
ανεπιστρεπτί. Νέοι πόλοι δύναμης αναδύονται,
μια Νέα Αριστερά, λιγότερο ή περισσότερο
ριζοσπαστική, έχει προβάλει κυρίως στη Λατινική
Αμερική, τεράστια αυθόρμητα μαζικά κινήματα
αναπτύσσονται στις μητροπολιτικές χώρες και
αμφισβήτηση εκφράζεται σε όλο των πλανήτη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι ενσωμάτωσε πλήρως
τη Σοσιαλδημοκρατία, στην οποία προσχώρησαν
και πολλά τέως Κ.Κ., είναι ακόμη πιο ασταθής
και δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθεί, όπως
προβλέπουν οι Συνθήκες. Αντιθέτως, ενισχύονται

→

στο εσωτερικό της οι διασπαστικές τάσεις, οι
οποίες θα οδηγήσουν μάλλον γρήγορα στην πλήρη
διάλυσή της.
Ακόμη πιο ασταθές είναι το καθεστώς της
εξάρτησης στην Ελλάδα, που έχει πάρει τη μορφή
της απροσχημάτιστης κατοχής, κάτι που αρνούνται
να παραδεχθούν όλα τα πολιτικά κόμματα πλην
των Αν.Ελ. Για την απελευθέρωση από αυτό δεν
αρκεί η όξυνση των αντιθέσεών του και η προφανής
χρεοκοπία του, δηλ. η ωρίμανση των αντικειμενικών
συνθηκών. Απαιτούνται μια πειστική πρόταση
απελευθέρωσης και η ανάπτυξη ενός μεγάλου
Κινήματος που θα την υλοποιήσει. Τα κυρίαρχα
σήμερα πολιτικά κόμματα είναι και θα παραμείνουν
αντιδραστικά, αλλά δεν παραβλέπουμε ότι και
μέσα σ’ αυτά υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν
να συμβάλουν σε προοδευτικές εξελίξεις. Τα
συνδικάτα, όπως σήμερα ελέγχονται και δρουν,
δεν μπορούν να πρωτοστατήσουν σ’ ένα Κίνημα
Απελευθέρωσης. Με ποιο τρόπο θα εκφραστεί μια
γενικευμένη εξέγερση του λαού και ποιος θα είναι
ο ρόλος και ποια η μορφή των συνδικάτων δεν
μπορούμε να το γνωρίζουμε.
Από την άλλη, όμως, βλέπουμε να αναπτύσσονται
νέα κινήματα αλληλεγγύης και σημαντικές
πρωτοβουλίες στις γειτονιές, αξιόλογες προσπάθειες
στο χώρο του πολιτισμού, διαφόρων ειδών
συνεταιρισμοί, με πιο ενδιαφέροντες όσους έχουν
στόχο παραγωγικές διαδικασίες στην ύπαιθρο κ.λπ.
Φυσικά, τέτοιου είδους αυθόρμητες διεργασίες
έχουν πάντα κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δεν
αρκούν για ν’ απελευθερωθεί ο τόπος μας, όπως
αποδείχτηκε π.χ. με το κίνημα των αγανακτισμένων
το καλοκαίρι του 2011, το οποίο έδιωξε το
Γιωργάκη, αλλά δεν ακύρωσε την πολιτική των
μνημονίων. Είναι πολύτιμες και αναγκαίες, όχι μόνο
γιατί προσφέρουν κάποια ανακούφιση σε κόσμο
που υποφέρει, αλλά και γιατί μέσα απ’ αυτές οι
πολίτες υπερβαίνουν το σύστημα, συνειδητοποιούν
τη δύναμή τους και αλλάζουν τους κοινωνικούς
συσχετισμούς.
Το ΑΣΚΕ στη φάση αυτή έχει ως βασική
του υποχρέωση να προβάλει μια πρόταση
απελευθέρωσης, ένα πολιτικό πρόγραμμα, που
τόσο έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και που τόσο
χάνεται μέσα στην καθημερινή πολυλογία και τον
αποπροσανατολισμό των ΜΜΕ. Υποχρέωσή μας,
επίσης, είναι να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε
θετική προσπάθεια εκδηλώνεται, σεβόμενοι, όπως
πάντα, την αυτονομία κάθε χώρου. Ανάγκη, τέλος,
είναι να ενδυναμωθεί το ΑΣΚΕ και να προωθήσει
συνεργασίες για ν’ ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά
στις δύο προηγούμενες υποχρεώσεις.

σελ. 4
Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
(συνέχεια από τη σελ. 1)

τερα των μεγάλων επιχειρηματιών. Αυτοί με τα
ΜΜΕ τους και τις «εισφορές» τους, όπως ασφαλώς και οι γερμανικές εταιρείες, προωθούν τους
«πρόθυμους», πολιτικούς, κόμματα, δημοσιογράφους και «διανοούμενους». Γι’ αυτό άλλωστε όλοι
αυτοί μετέχουν σαν «γλάστρες» στις τηλεοράσεις
τους και τους προστατεύουν. Παρά τις εξαγγελίες
τους για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αφήνουν το «μαύρο» χρήμα να διαφεύγει στο εξωτερικό, ελέω Ε.Ε. και ευρώ, ακόμη και με εμβάσματα μέσω ελληνικών τραπεζών, χωρίς έλεγχο δήλωσης εισοδημάτων, με συνέπεια να υπάρχουν θηριώδεις καταθέσεις στο εξωτερικό ύψους εκατοντάδων
δισ. Αυτό στις εποχές της επίπλαστης, με δανεικά,
ευμάρειας περνούσε απαρατήρητο. Τώρα, όμως,
με την καταλήστευση των πιο αδύνατων κοινωνικών στρωμάτων, όχι. Παρ’ όλ’ αυτά παρέγραψαν
σκανδαλωδώς (με γερμανική εντολή προφανώς)
τις δωροδοκίες και τις υπερκοστολογήσεις της Ζίμενς, που ζημίωσε το δημόσιο με πάνω από 2 δισ.,
σύμφωνα με το πόρισμα εξεταστικής επιτροπής
της Βουλής. Ταυτόχρονα συγκάλυψαν εδώ όλους
αυτούς που πήραν μίζες, τα ονόματα των οποίων
βρίσκονται στα συρτάρια της Γερμανίας για ευνόητους λόγους. Κι αυτοί που ομολόγησαν τις μίζες,
Τσουκάτος και Μαντέλης, δεν έπαθαν το παραμικρό, όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ, που πήρε ασμένως τις «χορηγίες».
Καμένη η λίστα
Όταν το Σεπτέμβρη του 2012 διέρρευσε ως προϊόν υποκλοπής, προφανώς από ξένους, η λίστα Λαγκάρντ, δηλ. οι καταθέσεις έως το 2007 σε μια μόνο
ελβετική τράπεζα, και μπλέχτηκαν άμεσα δύο πρώην υπουργοί Οικονομικών, η πολιτική και δημοσιογραφική εξουσία λειτούργησαν προστατευτικά για
τον αδιατάρακτο βίο των μνημονιακών.
Η δημοσίευση της ύπαρξης και των ονομάτων
της λίστας την «έκαψε», επειδή ως προϊόν υποκλοπής κανένας απ’ αυτούς δεν πρόκειται να παραδεχθεί ότι έχει καταθέσεις σ’ αυτή την τράπεζα,
η οποία, άλλωστε φρόντισε από το 2008 να ενημερώσει τους πελάτες της ότι οι λογαριασμοί τους δεν
είναι ασφαλείς, για να τους δώσει χρόνο να μεταφέρουν τα χρήματα αλλού.
Η πολιτική εξουσία έδωσε βορά στην αρένα ένα
«καμένο χαρτί». Η συζήτηση και η διαδικασία στη
Βουλή μόνο αισθήματα οργής προκάλεσαν. Προστατεύτηκαν ΓΑΠ και Βενιζέλος, ένοχοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού, για να έχουν το θράσος να μας κουνούν ακόμη το δάχτυλο. Ας μην εφησυχάζουν, όμως…

σελ. 5
ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (συνέχεια από τη σελ. 1)
3986/2011 με κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου). Όποιο
ευτήριο. Όλες οι ιδιωτικές τράπεζες θα τσεπώσουν
περιουσιακό στοιχείο μεταφερθεί στο Ταμείο πωτην ανακεφαλαιοποίηση με δάνεια που πληρώνει
λείται, «αξιοποιείται» ή ρευστοποιείται. Δεν επιο ελληνικός λαός, όχι όμως και οι δημόσιες (ΑΤΕ,
τρέπεται η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων
Τ.Τ.), για να έχουν πρόσχημα να τις ξεπουλήσουν.
στο Δημόσιο. Οι ξένοι δεν επιτρέπουν καμιά αποΣυναφές με την Αγροτική είναι και το ξεπούληκρατικοποίηση εκτός ΤΑΙΠΕΔ.
μα των θυγατρικών της, δηλ. της γαλακτοβιομηΤο ΤΑΙΠΕΔ διοικείται από έξι(!) τραπεζικά και
χανίας «Δωδώνη» και της Ελληνικής Βιομηχανίας
επιχειρηματικά στελέχη και δυο «παρατηρητές»,
Ζάχαρης (ΕΒΖ). Θυμίζουμε ότι η ΕΟΚ-ΕΕ κατέέναν από την Ευρωζώνη και έναν από την Ευρωπαστρεψε, εκτός των άλλων, την ελληνική παραγωϊκή Επιτροπή, που αυτοί ουσιαστικά διοικούν. Μια
γή γάλακτος και ζάχαρης με τις περιβόητες ποσο«παρατηρητής», που διόρισε η Κομισιόν, ήταν και
στώσεις, δηλ. με τα ανώτατα όρια παραγωγής. Αν
η Σλοβάκα Άννα Μπουμπενίκοβα, μπλεγμένη σε οιγινόταν υπέρβαση, η Κομισιόν επέβαλλε πρόστικονομικά σκάνδαλα στη χώρα της. Τάξις και ηθική.
μο. Μάλιστα, για τη ζάχαρη κατά το 2006 επιδοΥπάρχει όμως και «Συμβούλιο Εμπειρογνωμότούσε τα ζαχαρουργεία, για ν’ αλλάξουν παραγωνων», που αποτελείται από επτά «σοφούς», για να
γή από ζάχαρη σε βιοαιθανόλη.
υπάρχει και το «επιστημονικό» άλλοθι του εγκλήΘυμίζουμε, επίσης, ότι ο Βενιζέλος υποχρέωσε
ματος. Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ διορίζει τέσσερις και η
τον ελληνικό λαό να πληρώσει 1,7 δισ. εν μέσω
τρόικα τρεις. Το Συμβούλιο «γνωμοδοτεί» για κάθε
μνημονίων, για να «σώσει» την Proton Bank του
αποκρατικοποίηση ό,τι επιθυμεί η τρόικα.
απατεώνα Λαυρεντιάδη.
Στο Ταμείο αυτό έχουν εκχωρηθεί ακίνητα, μετοΤα μεταλλεία Κασσάνδρας
χές εταιρειών και δικαιώματα του Δημοσίου, όπως
Άλλο μεγάλο έγκλημα-σκάνδαλο είναι η εκχώμετοχές ΔΕΚΟ και τραπεζών, λιμάνια, αεροδρόμια,
ρηση των μεταλλείων χρυσού της Χαλκιδικής στον
ψηφιακές συχνότητες, λαχεία, ΟΠΑΠ κ.λπ. Θέλουν
όμιλο Μπόμπολα. Στις 12 Δεκεμβρίου 2003 το Δηοι άθλιοι να πουλήσουν δημόσια κτίρια, όπως αυτά
μόσιο αγόρασε τα μεταλλεία Κασσάνδρας από την
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, των υπουρεταιρία TVX Hellas (θυγατρική της πολυεθνικής
γείων Υγείας, Πολιτισμού και Παιδείας, του υπουρKinross) έναντι 11 εκατ. Την ίδια ημέρα το ελληγείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, της Γ.Γ. Μέσων
νικό δημόσιο μεταπώλησε τα μεταλλεία μαζί με 70
Ενημέρωσης, του Αρχηγείου Αστυνομίας, και μετά
άλλα περιουσιακά στοιχεία στην εταιρία Ελληνινα τα νοικιάσουν από τους νέους ιδιοκτήτες!!
κός Χρυσός, του ομίλου Μπόμπολα. Για όλ’ αυτά
Το IBC
το δημόσιο εισέπραξε 11 εκατ., δηλ. όσα πλήρωσε
Το πρώτο κατόρθωμα-σκάνδαλο του ΤΑΙΠΕΔ
μόνο για τα μεταλλεία!! Τη σύμβαση υπέγραψε ο
είναι η επαναπαραχώρηση του Ολυμπιακού Διεγνωστός και μη εξαιρετέος κ. Πάχτας (του οποίου
θνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) στον όμιεκλογική περιφέρεια είναι η Χαλκιδική). Η πώληλο Λάτση (Lamda). Το 2007 ο όμιλος Λάτση νοίση έγινε εν κρυπτώ και απευθείας, χωρίς δημόσιο
κιασε ένα μέρος του IBC (132.200 τ.μ.). Η σύμβαδιαγωνισμό, ενώ η εταιρεία του Μπόμπολα απαλση είχε ισχύ για 40 χρόνια και το Δημόσιο θα εισέλάχθηκε από τους φόρους μεταβίβασης και άλλα
πραττε 350 εκατ. ευρώ. Μετά από 15ετία προβλεέξοδα! Έξι μήνες αργότερα η αγοραία αξία των μεπόταν αύξηση του τιμήματος. Το ΤΑΙΠΕΔ ξαναπαταλλείων ήταν 408 εκατ.! Το 2007 ο όμιλος Μπόραχώρησε στον όμιλο Λάτση ολόκληρο το Ολυμπιμπολα πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της συμμεακό Ακίνητο IBC (153.800 τ.μ.) αντί 81 εκατομμύτοχής του έναντι 132 εκ. σε πολυεθνική (Εuropean
ριων για 90(!!) χρόνια. Το κτίριο δηλ. παραχωρήGoldﬁlds), η οποία το ξαναπούλησε στην Eldorado
θηκε έναντι 5,8 ευρώ ανά τ.μ., ενώ μέχρι πρόσφαGold (πολυεθνική εταιρεία με έδρα τον Καναδά και
τα εκμισθωνόταν έναντι 60,5 ευρώ ανά τ.μ.
με κύριους επενδυτές κερδοσκοπικά κεφάλαια και
Η ΑΤΕ και το Τ.Τ.
τράπεζες, όπως η JP Morgan και η Goldman Sachs).
Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας είναι διΑπό τα 15,8 δισ. της εκτιμώμενης αξίας μεταλλεύαχρονικό έγκλημα. Από τα πρόσφατα είναι η χαματος το δημόσιο δε θα πάρει ούτε 1 ευρώ!!
ριστική παραχώρηση νύχτα της «καλής» ΑγροτιΗ χώρα μας για την απ’ ευθείας πώληση στο Μπόκής Τράπεζας με 17 δισ. καταθέσεις στην Πειραιμπολα παραπέμπεται από την Κομισιόν στο ευρωώς έναντι, όπως ανακοίνωσαν οι συνεργοί Στουρπαϊκό δικαστήριο και ο ελληνικός λαός θα κληθεί
νάρας-Προβόπουλος, 90 εκ.!! Την «κακή» τράπενα πληρώσει με τα πρόστιμα για μια ακόμη φορά
ζα, δηλ. τα χρέη, τη φόρτωσαν σ’ αυτούς που πλητους νταβατζήδες και τους πολιτικούς υπηρέτες
ρώνουν ακόμη φόρους και χαράτσια. Το ίδιο κόλτους, που Κύριος οίδε πόσο πλουσιοπάροχα αμεί→
πο θέλουν να κάνουν και με το Ταχυδρομικό Ταμι-

σελ. 6
φθηκαν για τις «υπηρεσίες» τους σ’ αυτό το εγκληματικό σκάνδαλο.
Το σκάνδαλο δεν είναι μόνο οικονομικό. Η τεράστια οικολογική καταστροφή που προκαλεί η εξόρυξη χρυσού (καταστροφή δάσους, λίμνες τοξικών υγρών κ.λπ.) έχει κινητοποιήσει τους κατοίκους της Χαλκιδικής, που με εντυπωσιακές πορείες, συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντιδρούν στα σχέδια αυτά. Τα καθεστωτικά ΜΜΕ φυσικά τις έχουν
θάψει. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε.
Οι νταβατζήδες ανησυχούν
Τα συνεχή δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης (Σπίγκελ, Στερν κ.λπ.) και του
διεθνούς πρακτορείου Ρόιτερ κατά των πλούσιων
διαπλεκόμενων για διαφθορά, δηλ. για προνομιακές σχέσεις με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, εξαγωγή
κεφαλαίων, καταθέσεις σε ξένες τράπεζες και φοροδιαφυγή (οι περισσότεροι δηλώνουν εισοδήματα χαμηλοσυνταξιούχου!) τους έχουν ανησυχήσει
Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ
ρώνουν τα ίδια με τους άτεκνους ίσων εισοδημάτων, αφ’ ετέρου διαγράφηκαν από τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης τα πολύμετρα κότερα, διότι είπαν θα φύγουν από την Ελλάδα για Τουρκία και θα
χαθούν... πολλαπλάσια κέρδη!
Χρειάζεται όμως μια εξήγηση για την απροκάλυπτη νέα φορολογική επιδρομή και αποκάλυψη των πραγματικών στόχων της, ώστε να καθορίσουν ευκολότερα και το ύψος και την ένταση των
ούτως ή άλλως αντιδράσεων που θα επιφέρουν τα
καινούρια μπιλιέτα της εφορίας.
Η καινούρια φορολογική επέλαση, πρώτα
πρώτα, δεν υπηρετεί με κανένα τρόπο τη δημοσιονομική εξυγίανση ούτε απλώς την αύξηση των εσόδων του κράτους για κάλυψη των, υποτίθεται, αναγκών του. Αν επιδιωκόταν κάτι τέτοιο, θα έπρεπε
ήδη να έχει βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση, ενώ αντίθετα συνεχώς επιδεινούται και, με τους
συνεχώς νέους φόρους, όλο και λιγότερα χρήματα
αποκομίζονται! Αν επιδιωκόταν η αύξηση των εσόδων, αυτά θα είχαν πολλαπλασιαστεί τα τρία τελευταία χρόνια με τη φορολόγηση του «λευκού» και
μαύρου χρήματος των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων καταθέσεων στο εξωτερικό (και στο εσωτερικό!), πέρα από τις κατασχέσεις των όσων ήδη αποδεδειγμένα λαθροθηρούσαν στο κράτος και τις τσέπες μας. Αν επιδιωκόταν η εξάλειψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, θα είχε, τουλάχιστον, περιοριστεί η συνεχιζόμενη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος στους άχρηστους οργανισμούς με
τις αργομισθίες των χιλιάδων κομματικών στελε-

σφόδρα. Φυσικά οι Γερμανοί, πρωταθλητές της διαφθοράς, είναι οι τελευταίοι που θα έπρεπε να μιλούν για διαφθορά.
Η εγκατάσταση επιτρόπων της Ε.Ε. στις ελληνικές τράπεζες, που θα ελέγχουν τα δάνεια προς τις εν
πολλοίς χρεοκοπημένες επιχειρήσεις των νταβατζήδων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ τους, που συντηρούνται
με δανεικά, τους φοβίζει ότι οι Γερμανοί δεν τους
θέλουν πλέον ούτε για μεσάζοντες. Κι αυτό παρά
την ένθερμη υποστήριξή τους σε κάθε γερμανικό
μνημονιακό παραλογισμό. Φοβούνται ότι οι Γερμανοί θέλουν τις επιχειρήσεις τους μόνο για λογαριασμό τους. Δυστυχώς η άρχουσα τάξη της χώρας
έχει στο DNA της την εξάρτηση και την εξυπηρέτηση των ξένων και δε φαίνεται ότι θ’ αντιδράσει
στην εξαφάνισή της, όπως ακριβώς και η προηγούμενη γενιά της, που αφανίστηκε με την ένταξη στην
ΕΟΚ. Τα «νέα τζάκια» μπορεί να είναι γερμανικά,
αν ο ελληνικός λαός δεν αποτινάξει τη νέα κατοχή.
(συνέχεια από τη σελ. 1)

χών τους ή στις εκατοντάδες άχρηστες και, κυρίως, εχθρικές(!) ΜΚΟ κ.λπ., κ.λπ.
Είναι πλέον γνωστό σε πολλούς (ελπίζουμε να
το εμπεδώσουν σιγά-σιγά όλοι) ότι το μόνο, ουσιαστικά, που ενδιαφέρει τους δυνάστες μας και τα
εδώ όργανά τους είναι να μετατρέψουν τους πολλούς των Ελλήνων σε πένητες και στην πράξη να
δημεύσουν τα όσα περιουσιακά στοιχεία ενδεχομένως διαθέτουν ακόμη, (ιδιαίτερα ενδιαφέρονται
για αγροτικές και αστικές μικροϊδιοκτησίες), ώστε
να μετατρέψουν την κοινωνία στο όνειρό τους, το
πριν από χρόνια ομολογημένο μάλιστα, σε κοινωνία δηλαδή του 1/10 (τότε έλεγαν των 2/3, ώστε οι
περισσότεροι να ελπίζουν ότι θα εξασφάλιζαν θέση
σ’ αυτό…). Δε μπορούσαν να επιτύχουν κάτι τέτοιο
μόνο με απολύσεις και ανεργία ούτε μόνο με μειώσεις μισθών και συντάξεων. Έπρεπε λοιπόν να
συμπληρώσουν την επίθεση με φόρους επί φόρων,
ώστε να εκποιηθούν και τα όσα υπάρχοντα κι έτσι
να μειωθούν και οι μισθοί, για να έλθουν, όταν και
εάν έλθουν, οι ξένες επενδύσεις και να πλημμυρίσουμε από ξένους, κυρίως Γερμανούς, αγοραστές.
Δε θα περιορισθούν μόνο στην Ελλάδα. Εδώ
όμως έχουν τους προθυμότερους υποτακτικούς,
λόγω της μακροχρόνιας εξάρτησης και γι’ αυτό
μας επέλεξαν επίσημα ως πειραματόζωο, παρακολουθώντας τις αντιδράσεις μας. Ο κατ’ εξοχήν
εντεταλμένος τους, άλλωστε, Στουρνάρας δήλωσε
πρόσφατα, όταν τον ρώτησαν, αν φοβάται κοινωνική έκρηξη: «δε φοβάμαι, γιατί οι Έλληνες έχουν
υπομονή»!! Σύντομα, πολύ σύντομα θα διαψευσθεί όμως…

σελ. 7
«ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ»
«Σας διαβεβαιώνω ότι οι παγωνιές και το κρύο του
επιχειρήσεις, ανάλογα με την ηλικία, τις δεξιότητες,
χειμώνα, οι βροχές και η μεγάλη υγρασία, ο ήλιος
την έφεση και την όρεξη του καθενός.
και η τρομερή ζέστη του καλοκαιριού, οι αρρώστιες
Ταυτόχρονα, να ζητηθεί από τις επιχειρήσεις αν θα
του εξανθηματικού τύφου και της χολέρας, οι κακουτους ενδιέφεραν κάποιοι εργάτες ή υπάλληλοι για 3
χίες και η ασιτία θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα που
μήνες χωρίς επιβάρυνση (για τις επιχειρήσεις κ.λπ.).
λογαριάζετε εσείς με το δικό σας σχέδιο, δηλαδή να
Γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι καταχρεωτους ξεκαθαρίσετε με σφαγές.
μένες και δεν μπορούν να πληρώσουν! Απ´ την άλλη
Με το σύστημα που σας προτείνω ο θάνατός τους
πλευρά, είναι σημαντικό οι άνεργοι με την εθελοντιείναι βέβαιος. Αλλά πριν πεθάνουν θα σας προσφέκή εργασία να ξετριφτούν, να μπούνε σε κάποια δράρουν τις πολύτιμες για το έθνος υπηρεσίες τους (σ.σ
ση, έστω και ταπεινή. Να έρθουν σε επαφή με τους
υποχρέωναν τους χριστιανούς Πόντιους στα τάγαυριανούς εργοδότες...
ματα εργασίας καθημερινά επί 12ωρο να σπάζουν
Ακόμα και οι τελειόφοιτοι του Γυμνασίου και οι
πέτρες και να κατασκευάζουν δρόμους, να κοιμούΠρωτοετείς και Δευτεροετείς των ΑΕΙκ.λπ. να εργάνται στην ύπαιθρο και να λιμοκτονούν). Επιπλέον,
ζονται το καλοκαίρι 5 βδομάδες σε αντίστοιχες εροι γυναίκες τους δε θα γεννούν, κι έτσι θα λυθεί το
γασίες για να αποκτήσουν κάποια στοιχειώδη εργαδημογραφικό σας πρόβλημα, ενώ η μισητή κι άτισιακή εμπειρία.»
μη αυτή ράτσα θα ξεκληριστεί και θα χαθεί για πάΟ κ. Δούκας, πριν διατυπώσει δημόσια αυτές τις
ντα σε μια γενιά κι εσείς θ’ αποκτήσετε μια συμπαγή
προτάσεις, όφειλε πρώτα να δηλώσει δημόσια τα
τουρκική ομοιογένεια, που θα δώσει στο έθνος σας
τεράστια ποσά που προσπόρισε από τις επιχειρήνέα δύναμη. Και μην ξεχνάτε βέβαια τις περιουσίες
σεις όπου εργάσθηκε και από την πολιτική του κακαι τα κτήματα που θ’ αφήσουν οι «Γιουνάν» μετά
ριέρα και να πει πόσα από αυτά είναι διατεθειμέτο χαμό τους, που θα περάσουν στο Δημόσιο, δηλανος να προσφέρει στην πατρίδα του. Ο κύριος αυδή σε σας όλους...»
τός, με τη σιγουριά της άνετης ζωής του, δεν έχει
Όττο Λίμαν φον Σάντερς - Γερμανός συνταγματο ηθικό δικαίωμα να κουνά το δάχτυλο σε ανθρώτάρχης επικεφαλής της γερμανικής στρατιωτικής
πους που αυτός και οι όμοιοί του οδήγησαν στην
αποστολής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το
ανεργία και στην εξαθλίωση.
1913 έως το 1918.
Ο Στάλιν ωχριά μπροστά στο σταχανοβισμό των
Από το βιβλίο του Φραγκούλη Φράγκου «Ποια
νεοφιλελεύθερων. Δε διευκρινίζει επίσης ο κ. ΠέΤουρκία; Ποιοι Τούρκοι;»
τρος αν οι άνεργοι που θα τους επιβάλλεται η «εθεΠόσο διαφέρει αυτή η γερμανική συνταγή από
λοντική» εργασία θα διαμένουν σε στρατόπεδα συαυτή που εφαρμόζεται σήμερα. Μήπως ότι δεν
γκέντρωσης με έμβλημα το Arbeit macht Frei. Ή
έχουμε ακόμη τάγματα εργασίας, Οθωμανούς και
αν θα πρέπει ν’ απολυθούν όλοι οι Έλληνες που
Νεότουρκους. Κι όμως...
εργάζονται, ώστε όλοι ως άνεργοι, σύμφωνα με το
Το σχεδιάζουν
«ελληνικό New Deal» (θα τρίζουν τα κόκαλα του
Ο Πέτρος Δούκας, παροπλισμένος πλέον, πρώην
Ρούζβελτ και του Κέινς), να συμμετάσχουν στην
τραπεζίτης και υφυπουργός, γνωστός και για το Βα«Ελλάδα της δημιουργίας», όπου το καθεστώς της
τοπέδιο και για απόκρυψη καταθέσεων στο εξωτεδουλείας φαντάζει ανθρώπινο. Τους δούλους, τουρικό, εξέφρασε τις μύχιες επιδιώξεις ξένων καταλάχιστον, τους τάιζαν, για να μπορούν να υπηρεκτητών και εργοδοτών διατυπώνοντας το «Μανιτούν τους αφεντάδες τους. Οι Γερμανοί, οι τραπεφέστο Προτάσεων για ένα ελληνικό New Deal,
ζίτες και οι εγχώριοι υποτακτικοί τους δε θέλουν
για την έξοδο από την Κρίση και την Ελλάδα της
να δίνουν ούτε φαγητό, μόνο απλήρωτη δουλειά,
Δημιουργίας!”»
πείνα, εξευτελισμό, εξανδραποδισμό, με στόχο τον
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΔΩαφανισμό. Δε θα το πετύχουν.
ΡΕΑΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) // ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ :
Τα επικοινωνιακά κόλπα
Όλοι οι άνεργοι να κληθούν να δουλέψουν όπου
Είναι τοις πάσι γνωστά τα επικοινωνιακά
τους χρειάζεται η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση
κόλπα που χρησιμοποιούν όταν κόβουν μισθούς,
και ο Ιδιωτικός Τομέας. Από το να μαζεύουν ελιές
συντάξεις, επιδόματα και αυξάνουν τα χαράτσια:
(χιλιάδες τόνοι παραμένουν αμάζευτες) ή άλλα αγροβγάζουν στον αέρα δεκάδες λίστες με φοροφυγάδες
τικά προϊόντα, να καθαρίσουν τις παραλίες ή δρόπου «ελέγχουν». Σχεδόν όλοι αυτοί τελικά μένουν
μους, να φυτέψουν δένδρα, να κάνουν βοηθητικές
ατιμώρητοι, μεταξύ τους και μεγαλοεπιχειρηματίες
εργασίες σε τεχνικά έργα , σε μαγαζιά, συνεργεία,
που δηλώνου εισοδήματα χαμηλοσυνταξιούχου!

ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κινητικότητα παρατηρείται την περίοδο αυτή
σε όλα τα εθνικά μας θέματα. Ίσως κάποιοι
γείτονες, με τους υπερατλαντικούς και τους
ευρωπαίους προστάτες τους θεωρούν ότι η Ελλάδα
θα φανεί ακόμη πιο υποχωρητική, λόγω της
οικονομικής της αδυναμίας. Κάποιες κινήσεις του
Α. Σαμαρά δείχνουν ότι δε θέλει ν’ ακολουθήσει
την προδοτική πολιτική του Γιωργάκη. Κύκλοι του
πρωθυπουργικού γραφείου διαρρέουν προς τους
δημοσιογράφους ότι είναι δυσαρεστημένος με την
απραξία του υπουργού του των Εξωτερικών Δ.
Αβραμόπουλου. Ας αποφασίσει αν είναι αυτός ο
πρωθυπουργός!
Στο Σκοπιανό επαναδραστηριοποιείται ο Νίμιτς
και εμφανίζεται για πολλοστή φορά αισιόδοξος ότι
είμαστε κοντά σε συμφωνία. Στα Σκόπια, όμως, ο
πρωθυπουργός Γκρουέφσκι βρίσκεται σε πόλεμο
τόσο με τη σλαβική αντιπολίτευση (Τσερβενκόφσκι)
όσο και με την αλβανική μειονότητα.
Ο επίτροπος της Ε.Ε. Φούλε λειτουργεί πάντα
ανθελληνικά και σ’ αυτή τη φάση προσπαθεί να
ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τους
Σκοπιανούς, χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία για
το όνομα, όπως προβλέπουν οι αποφάσεις.

σελ. 8
Κατά την επίσκεψη Νίμιτς στο ελληνικό υπουργείο
Εξωτερικών παρέστη και ο πρωθυπουργός
Α. Σαμαράς, ενέργεια που προδίδει έλλειψη
εμπιστοσύνης προς το Δ. Αβραμόπουλο.
Η Αλβανία έχει περάσει πλέον από τις άτυπες στις
επίσημες προκλήσεις. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση
ισχυρίζονται ότι η περιοχή μέχρι την Πρέβεζα είναι
«Τσαμουριά» και πρέπει να περιληφθεί στη Μεγάλη
Αλβανία που οραματίζονται.
Είναι προφανές ότι στην Αλβανία έχει πέσει
πολύ τουρκικό χρήμα και υπάρχει συντονισμός
των δύο χωρών με στόχο την εδαφική ακεραιότητα
της Ελλάδας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ακύρωση
από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας της
Συμφωνίας Ελλάδας-Αλβανίας για την ΑΟΖ.
Σε περίπτωση που η Αλβανία οξύνει ακόμη
περισσότερο την κατάσταση δεν ξέρουμε ποια
στάση θα κρατήσουν οι Αλβανοί που διαμένουν στην
Ελλάδα. Βέβαια, η επιδείνωση των οικονομικών
της Ελλάδας έχει οδηγήσει στον επαναπατρισμό
πολλούς απ’ αυτούς, κυρίως όμως οικογένειες που
ήρθαν να βγάλουν το μεροκάματό τους κι όχι τα
παρασιτικά και εγκληματικά στοιχεία.
Ακολουθούν πιο εκτενείς αναφορές στη Θράκη
και στην Κύπρο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
οι Τούρκοι να τους «σώσουν»; Περιττό να τονίσουμε
Ενώ η Ελλάδα αποδυναμώνεται με την ένταξή
ότι οι Τούρκοι αγοραστές έχουν δεσμευτεί ότι θα
της στην Ε.Ε. και την επιβολή των μνημονίων, η
κρατήσουν όλο το υπάρχον προσωπικό και θα
γειτονική Τουρκία αναπτύσσεται. Ο πολύς κόσμος
διπλασιάσουν τον κύκλο εργασιών. Αναμενόμενο
ζει στη φτώχεια (το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι
είναι ότι οι νέες προσλήψεις θα γίνουν με άτομα
περίπου το μισό της Ελλάδας), αλλά το κράτος
πειθήνια στο τουρκικό προξενείο.
διαθέτει πόρους και ασκεί πολιτική σε όλα τα
Επίσης η εταιρεία χρυσού Ελντοράντο, που
επίπεδα. Εκτός από την ενίσχυση των Ενόπλων
εξαγόρασε την Πασίφικ Φρόντιερ στον Έβρο
Δυνάμεων με σύγχρονα οπλικά συστήματα, που δεν
(και τα μεταλλεία της Κασσάνδρας) έχει πολύ
μπορεί να παρακολουθήσει η Ελλάδα, η Τουρκία
σημαντικά συμφέροντα στην Τουρκία και ενεργεί
υλοποιεί ένα πρόγραμμα οικονομικής διείσδυσης
ως σύμβουλος σε θέματα χρυσού του Τούρκου
στην Ελλάδα, κυρίως στις περιοχές που συνορεύουν
πρωθυπουργού.
μ’ αυτήν, όπου επιδιώκει αλλαγή του καθεστώτος.
Άλλη σημαντική τουρκική επένδυση είναι η
Αφού ξεκίνησε με την αγορά λιμανιών
δραστηριοποίηση στην Ελλάδα της τουρκικής
(Μυτιλήνη, Φλοίσβος, Καλαμάτα κ.ά.), την
κρατικής τράπεζας Ζιραάτ, που από το 2009
εξαγορά επιχειρήσεων, όπως η ιστορική βιομηχανία
έχει ανοίξει γραφεία στην Αθήνα, την Ξάνθη, την
χαρτιού ΜΕΛ στη Θεσσαλονίκη, εστιάζει το
Κομοτηνή και τη Ρόδο. Ο Τούρκος πρεσβευτής
ενδιαφέρον της στη Θράκη, όπου επιδιώκει, μεταξύ
στην Αθήνα έκανε πρόταση για παροχή δανείων
άλλων, την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου
σε αγρότες και επιχειρηματίες ύψους 50
της χρεοκοπημένης καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ,
εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση, τη στιγμή
η οποία υπήρξε η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία
που οι ελληνικές τράπεζες έχουν κόψει τα δάνεια!
της χώρας μας, με μερίδιο 20% στην αγορά και
Με τα δάνεια θα υποθηκεύεται ελληνική γη
πρωτοπόρα τεχνογνωσία. Πώς θα αισθανθούν
υπέρ της τουρκικής τράπεζας, ως συνέχεια της
άραγε οι εκατοντάδες εργαζόμενοι της ΣΕΚΑΠ, που
μυστικής χρηματοδότησης από το τουρκικό κράτος
η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων τους πετάει
μουσουλμάνων της Θράκης για εξαγορά γης και
στο δρόμο, καθώς και οι αγρότες της περιοχής που
περιουσιών χριστιανών.
προμήθευαν με καπνά τη βιομηχανία, όταν έρθουν

→

σελ. 9
από το τουρκικό προξενείο, παρά τη διαφωνία των
Αν στα παραπάνω προστεθούν ότι το τουρκικό
κυβερνητικών του εταίρων της ΔΗΜΑΡ. Η τοπική
προξενείο της Κομοτηνής αλωνίζει εδώ και
ΕΛΜΕ και η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούν επίσης
χρόνια ανενόχλητο σ’ όλη την ελληνική Θράκη,
στη δραστηριότητα του προξενείου, αντιθέτως ο
ότι θεσμικοί παράγοντες της Πολιτείας (από
τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καραγιουσούφ
πολιτικούς μέχρι τους μητροπολίτες Ξάνθης
ζητάει συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από Ελλάδα
και Διδυμοτείχου) υποκλίνονται σ’ αυτό, ότι
και Τουρκία!
παράγοντες του υπουργείου Παιδείας, σαν την κ.
Τέλος, σημαντικό είναι ότι διορίστηκε νέος
Δραγώνα, αγωνίζονται για τον εκτουρκισμό της
διευθυντής στην Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων
μειονότητας, μάλλον πρέπει ν’ ανησυχούμε για το
του υπουργείου Εξωτερικών στην Ξάνθη, σε θέση
τι μας ξημερώνει.
που παρέμενε για μεγάλο διάστημα κενή. Ας
Ευτυχώς, είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που
ελπίσουμε ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το ελληνικό
ανησυχούμε! Παραδείγματα: 32 βουλευτές της
κράτος θα κάνει σαφές σε όλους ότι προστατεύει
Ν.Δ. ζήτησαν την απομάκρυνση του Τούρκου
ολόκληρη την επικράτεια που του ανήκει και θα
προξένου στην Κομοτηνή Σενέρ. Ο υπουργός
περιορίσει την προκλητική παρέμβαση της Άγκυρας
Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος αντέδρασε στον
σ’ αυτή η περιοχή.
έλεγχο της εκπαίδευσης των μουσουλμανοπαίδων
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Θα μας επιτραπεί να υπενθυμίσουμε ότι το
ο καπιταλισμός, λες και έθιξαν ή αμφισβήτησαν
2004 όλοι σχεδόν πανηγύριζαν για την ένταξη της
οι «κομμουνιστές» που επί 5 χρόνια κυβερνούν
Κύπρου στην Ε.Ε., η οποία, μεταξύ άλλων, δήθεν θα
την Κύπρο, έστω κατ’ ελάχιστο, το καπιταλιστικό
μας έφερνε σε πλεονεκτική θέση στο εθνικό θέμα.
σύστημα και την ένταξη στην Ε.Ε., η οποία αποτελεί
Στη συγχορδία ήσαν τόσο οι μειοδότες ανανικοί
την ανώτερη μορφή του. Αντιθέτως, ο Χριστόφιας
όσο και οι πατριώτες αντιανανικοί, μεταξύ τους
διόρισε δύο τραπεζίτες ως υπουργούς Οικονομικών
και ο αείμνηστος Τάσσος. Κάποιοι άλλοι, στην
και ο ίδιος έχει καταγγελθεί για παρεμβάσεις
καλύτερη περίπτωση, σιωπούσαν. Μόνο το ΑΣΚΕ
σε δημόσιους λειτουργούς υπέρ συγκεκριμένων
και κάποιοι μεμονωμένοι φίλοι της Κύπρου, όπως
επιχειρηματικών συμφερόντων! Η θλιβερή εικόνα
ο τ. πρεσβευτής της Ελλάδας στην Κύπρο Θ.
συμπληρώνεται με τις κωλοτούμπες κάποιων σαν
Στοφορόπουλος, προειδοποιούσαμε ότι όχι μόνο
τον Μ. Κάρογιαν, πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ο οποίος,
δε θα είναι πλεονέκτημα η ένταξη για το εθνικό
ενώ ήταν σύμμαχος του ΑΚΕΛ, στο βωμό των
θέμα, ότι δε θα έχουμε καμιά συμπαράσταση από
προσωπικών του φιλοδοξιών, υποστηρίζει για τις
την Ε.Ε., αλλά, αντιθέτως, η ένταξη θα καταστρέψει
προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου τον ανανικό
την ανθηρή οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Ν. Αναστασιάδη, ο οποίος προβλέπεται ότι θα
η οποία οικονομία από μεγάλο πλεονέκτημα θα
εκλεγεί πανηγυρικά.
μετατραπεί σε σοβαρό μειονέκτημα.
Δε μας ταιριάζει καθόλου να κάνουμε υποδείξεις,
Σ’ αυτά τα 9 χρόνια η Ε.Ε. υποστήριξε όλα
αλλά, αν οι πατριωτικές δυνάμεις του κυπριακού
τα φιλοτουρκικά σχέδια των κ.κ. Χάνι, Ντε
ελληνισμού, και υπάρχουν πολλές, δε συσπειρωθούν
Σότο, Ντάουνερ και σία και σήμερα η Κυπριακή
σε μια γραμμή απελευθέρωσης, το μέλλον
Δημοκρατία έχει χρεοκοπήσει οικονομικά, με το
προβλέπεται ζοφερό. Ο εθνικοαπελευθερωτικός
δημόσιο χρέος να είναι εκτός ελέγχου και την
αγώνας της ΕΟΚΑ και το υπερήφανο ΟΧΙ στο
ανεργία να καλπάζει. Η Κύπρος είναι δεμένη
σχέδιο Ανάν είναι πολύ κοντά για να ξεχαστούν.
χειροπόδαρα στα μνημόνια της τρόικας, όπως και
Αυτά προς το παρόν.
η Ελλάδα, έτοιμη (φοβόμαστε) να τα δώσει όλα.
Όλοι νόμιμοι;
Η υποτέλεια του πολιτικού συστήματος είναι τέτοια,
Οι
περισσότεροι
παράνομοι ξένοι έχουν
ώστε ακόμη και σήμερα αρνείται να παραδεχθεί ότι
προμηθευτεί το «δελτίο αιτήσαντος ασύλου»,
η ένταξη της Κύπρου (και της Ελλάδας) στην Ε.Ε.
το οποίο επιδεικνύουν ως έγγραφο νόμιμης
είναι ο κύριος λόγος της οικονομικής κατάρρευσης
παραμονής. Κι αν η αίτηση απορριφθεί, κανείς δεν
και ότι χωρίς απελευθέρωση από αυτήν ανάκαμψη
τους ζητεί να το επιστρέψουν.
δε θα υπάρξει. Για την αντιπολίτευση υπεύθυνη
Η εκπομπή του Χρ. Πηγαδίτη
είναι μόνο η κυβέρνηση Χριστόφια, λες και οι
Ενημερώνουμε
τους αναγνώστες μας ότι
ίδιοι είχαν προβάλει καμιά σοβαρή διαφωνία
μετατέθηκε η ώρα μετάδοσης της εκπομπής του
στην οικονομική και κοινωνική πολιτική, η οποία,
Χρήστου Πηγαδίτη κάθε Δευτέρα στο High TV και
άλλωστε, υπαγορεύεται από τις Βρυξέλες. Για το
αρχίζει στις 9.30μ.μ. ή λίγα λεπτά αργότερα.
Χριστόφια και το ΑΚΕΛ φταίνε οι … τράπεζες και

σελ. 10
ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Τις μέρες αυτές έφυγαν για το τελευταίο τους
ταξίδι δύο πολύ αγαπημένοι μας άνθρωποι.
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στη Φίλια της
Καρδίτσας αποχαιρετήσαμε το ιδρυτικό μέλος
του ΑΣΚΕ Ηλία Κεφαλά, 62 ετών. Ο Ηλίας ήταν
σε όλη του τη ζωή συνεπής στις αρχές του και
αγωνιστής. Κι αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί
οι σειρήνες της εξουσίας πολύ εύκολα παρέσυραν
τους περισσοτέρους. Έστησαν ολόκληρο μηχανισμό
εξαγοράς συνειδήσεων. Κάποιοι, μάλιστα, είχαν
αναγάγει σε μέθοδο διεκδίκησης αξιωμάτων την
έκφραση συμπάθειας προς το ΑΣΚΕ, ακόμη και
την πρόσκαιρη συμπόρευση με το ΑΣΚΕ. Πολύ
σύντομα τους χάναμε και μαθαίναμε ότι κάπου
διορίστηκαν. Αλλά ο Ηλίας βράχος!
Το ίδιο συνεπής ήταν και απέναντι στην
κοινωνική του τάξη. Σ’ όλες τις μεγάλες αγροτικές
κινητοποιήσεις ήταν πρωταγωνιστής, στο ισχυρότερο
μπλόκο, της Βιοκαρπέτ, όπου συγκεντρώνονταν οι
Καρδιτσιώτες. Πάντα σε αντίθεση τόσο με τους
κυβερνητικούς αγροτοπατέρες όσο και με όσους
συμβιβάζονταν, αρκούμενοι στην αποκόμιση
κομματικών ωφελημάτων.
Την ανθρώπινη ευαισθησία του έδειξε και κατά
τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία.
Ήταν ενεργό μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης,
παρών στη Μπάνια Λούκα, ακόμη και κατά τη
διάρκεια βομβαρδισμών.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου αποχαιρετήσαμε
Ο «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Εύηχος ο «Ξένιος Δίας», αλλά καθόλου
αποτελεσματικός μέχρι στιγμής. Βασικός λόγος
το Δουβλίνο-2, αλλά όχι μόνο αυτός. Από τα
εκατομμύρια των ξένων που μπήκαν παράνομα
στη χώρα μας (και δε μιλάμε για τους πολιτικούς
πρόσφυγες, στους οποίους οφείλουμε αμέριστη
συμπαράσταση) έγινε έλεγχος σε μερικές χιλιάδες,
από τους οποίους κρατήθηκαν ως παράνομοι
στους «χώρους φιλοξενίας» κάποιες εκατοντάδες.
Αλλά κι από αυτούς που κρατούνται ελάχιστοι
επαναπατρίζονται. Εν τω μεταξύ οι μουσουλμάνοι
από την Ασία και την Αφρική συνεχίζουν να
εισρέουν, με τη μεσολάβηση του τουρκικού
κράτους. Κάποιοι απ’ αυτούς, αποθρασυμένοι από
την κάλυψη των «αλληλέγγυων», χρησιμοποιούν
πανεπιστημιακούς και άλλους χώρους ως αποθήκες
του παράνομου εμπορίου τους ή άλλων παράνομων
δραστηριοτήτων.
Όλ’ αυτά, βεβαίως, δε νομιμοποιούν την άσκηση
βίας εκ μέρους κάποιων αστυνομικών οργάνων, ούτε
τις επιθέσεις των χρυσαυγιτών κατά μικρεμπόρων
που πρέπει να τιμωρούνται, όπως επιβάλλει ο

το φίλο μας, αγωνιστή της Αντιδικτατορικής
Αντίστασης Θανάση Μαυροβουνιώτη, 68 ετών.
Ο Θανάσης, νεαρός υπαξιωματικός του Πολεμικού
Ναυτικού, οργανώθηκε από τους πρώτους μήνες
της δικτατορίας μαζί 14 άλλους συναδέλφους του
στη Δημοκρατική Άμυνα. Συνελήφθη 7 φορές. Την
πρώτη στις 13/12/67, στο φιάσκο του κινήματος του
βασιλιά, οπότε ήρθε σε ρήξη με τον κυβερνήτη του
πλοίου του, του οποίου πήρε τον έλεγχο. Στις 8/2/68
συλλαμβάνεται για τη συμμετοχή στην οργάνωση
και υποβάλλεται σε φρικτά βασανιστήρια στο πλοίο
«ΕΛΛΗ». Από τότε ήταν ανάπηρος. Με δυσκολία
περπατούσε. Εν τούτοις τον βασάνισαν και κατά
τις επόμενες συλλήψεις.
Αντιστασιακός και αγωνιστής παρέμεινε σε όλη
του τη ζωή, παρότι η υγεία του ανά πάσα στιγμή
κινδύνευε να επιδεινωθεί δραματικά. Όταν το
ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 1981, όχι
μόνο δεν εξαργύρωσε τους αγώνες του, αλλά
απέστρεψε με αηδία το πρόσωπό του και από τη
νέα διεφθαρμένη εξουσία, στάση που τον ζημίωσε
επαγγελματικά.
Το 1983, 9 χρόνια μετά την πτώση της χούντας,
το Πολεμικό Ναυτικό τον ονόμασε πλωτάρχη σε
πολεμική διαθεσιμότητα. Το 2010 τιμήθηκε και
από το Δήμο Πειραιά.
Θα τους θυμόμαστε και τους δύο, για να αντλούμε
δύναμη από τη στάση ζωής τους, γιατί έχουμε ένα
νέο και δύσκολο αγώνα μπροστά μας.
δικαιακός μας κώδικας. Ιδιαίτερα παραδειγματική
πρέπει να είναι η τιμωρία όσων «υπερπατριωτών»
αφαιρούν ανθρώπινες ζωές, όπως του Πακιστανού
ποδηλάτη.
Την περίοδο αυτή η κυβέρνηση προχωρεί και σε
«ανακαταλήψεις» εγκαταλελειμμένων δημοσίων
κτιρίων, που είχαν καταληφθεί από ομάδες
«αντιεξουσιαστών». Φυσικά, δεν μπορεί κανείς
να κατηγορήσει την κυβέρνηση γιατί αφαιρεί από
κάποιους κάτι που παράνομα κατέχουν, αλλά το
ερώτημα είναι γιατί αυτά τα κτίρια παραμένουν
τόσα χρόνια αναξιοποίητα, όταν οι άστεγοι που
κοιμούνται στα πεζοδρόμια πολλαπλασιάζονται κι
όταν το δημόσιο ενοικιάζει κτίρια, για να στεγάσει
υπηρεσίες του; Μήπως σκοπεύει τώρα να τα
χρησιμοποιήσει για κοινωφελείς σκοπούς; Ή μήπως
θα τα πουλήσει, για να δώσει κι αυτά τα χρήματα
στους ξένους τοκογλύφους; Ή θα τα εγκαταλείψει
και πάλι;
Γιατί τώρα όλ’ αυτά; Η απάντηση στο ερώτημα
καθώς και πιο αναλυτικά για όσα προαναφέραμε
στην ιστοσελίδα του ΑΣΚΕ στα «Επίκαιρα
Κείμενα».

