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Τα χαρακτηριστικά και της
νέας ασταθούς κατοχικής κυβέρνησης
ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ, ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ, ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ
Από το 2010, οπότε επιβλήθηκαν τα μνημόνια
και επισημοποιήθηκε η νέα κατοχή, οι κυβερνήσεις
θεωρούν ως μοναδικό καθήκον τους να υλοποιούν
τις εντολές των ξένων δανειστών-δυναστών
προστατών τους. Κάτω από το βάρος της λαϊκής
οργής καταρρέουν σε σύντομο χρονικό διάστημα,
βουτηγμένες μέσα στα ψέματα και τα ερείπια που
συσσωρεύουν. Την τύχη αυτή προβλέπεται ότι θα
έχει και η σημερινή.
Η πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή υπαγορεύτηκε
από τους ξένους, για να επιταχυνθούν οι
«μεταρρυθμίσεις», δηλ. το ξεπούλημα όλου του
δημόσιου πλούτου και η μετατροπή των Ελλήνων
πολιτών σε φτηνό, χωρίς απαιτήσεις εργατικό
δυναμικό και σε ανέργους-επαίτες. Αδίστακτοι είναι
αυτοί που ανέλαβαν τα υπουργεία τα αρμόδια για
τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και τη διάλυση
των δημόσιων νοσοκομείων.
Το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ
Οι δανειστές και η τρόικά τους ζητούν πλέον να
απομακρυνθούν από τη διοίκηση του ΤΧΣ (Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) και του ΤΑΙΠΕΔ
(Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Ελληνικού Δημοσίου) – τι παραπλανητικά
ονόματα(!) – οι Έλληνες υποτακτικοί τους και να
(συνέχεια στη σελ. 2)

ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ
Η συγκυβέρνηση ΝΔ –ΠΑΣΟΚ, πιστή
στους εντολείς της, θυσιάζει στον Μολώχ των
μνημονίων την Παιδεία, ως τον αδύναμο κρίκο
των αντιδράσεων, άρα εύκολο θύμα. Η κατάργηση
της φύλαξης των σχολείων και η αποδόμηση της
τεχνικής εκπαίδευσης είναι ένα ακόμη βήμα.
Η ανεπαρκής, αλλά τουλάχιστον εν μέρει
υπαρκτή, φύλαξη των σχολικών κτηρίων έδινε τη
δυνατότητα στους νέους, δεδομένης της έλλειψης
χώρων άθλησης και αναψυχής, να αξιοποιούν τον
ελεύθερο χρόνο τους στα προαύλια των σχολείων
(συνέχεια στη σελ. 2)

ΟΙ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», ΤΑ ΑΒΓΑ,
ΟΙ «ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ» ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΚΑΤΟΧΗ
Η συνεχής διάλυση του δημοσίου και ο αφελληνισμός του, όπως υπαγορεύουν οι ξένες δυνάμεις
κατοχής και εφαρμόζει δουλικά η κυβέρνηση των
γραικύλων, βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις. «Για να
γίνει ομελέτα σπάμε αβγά» και «δεν μπορείς να κάνεις μεταρρυθμίσεις, χωρίς να ξεβολευτούν οι βολεμένοι», διαλαλεί κάθε τόσο ο θλιβερός Σαμαράς,
για να δικαιολογήσει την κατεδάφιση του δημοσίου και την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Έχει
φαίνεται αδυναμία στις ομελέτες και στους «βολεμένους», δηλ. στους κακοπληρωμένους καθηγητές
των σχολείων, στους σχολικούς φύλακες, στους δημοτικούς αστυνομικούς, στους υγειονομικούς και
Κύριος οίδεν ποιους άλλους δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους θα του ζητήσουν να θυσιάσει
στο Μολώχ της τρόικας. Αδιαφορεί για την κοινωνία και τη χώρα, με την αγαστή βοήθεια των μεγαλοδημοσιογράφων και των καναλιών των νταβατζήδων, που θέλουν να μας πείσουν ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να σφαγιάζονται, χωρίς να αντιδρούν.
Ενώ για τους δυστυχείς φοροφυγάδες με offshore,
(συνέχεια στη σελ. 3)

ΝΕΟΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ
Δημοσιεύθηκε το νομοσχέδιο για τον κώδικα της
φορολογίας εισοδήματος, που περιλαμβάνεται στο
πολυνομοσχέδιο, και σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες φέρεται να έχει συνταχθεί από ξένους
τροϊκανούς συμβούλους στα αγγλικά και μεταφραστεί στα ελληνικά. Φαίνεται πλέον ότι ούτε νομοσχέδια δε μας επιτρέπει η ξένη κατοχή να συντάσσουμε. Άλλωστε στο Υπουργείο Οικονομικών προΐσταται ο «Έλληνας» εκπρόσωπος της τρόικας στην
κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό δείγμα εξευτελισμού και δουλοπρέπειας να περιμένουν υπουργοί
στον προθάλαμο του Υπουργείου Οικονομικών να
συναντηθούν με τους τροϊκανούς υπαλλήλους και
το Στουρνάρα!
Με το νομοσχέδιο προστίθενται νέοι φόροι στους
(συνέχεια στη σελ. 4)

σελ. 2
ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ, ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ, ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ
(συνέχεια από τη σελ. 1)
αναλάβουν οι ίδιοι, αποβάλλοντας κάθε πρόσχημα
Τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ έπιασαν ήδη δουλειά.
περί ελληνικής εθνικής κυριαρχίας.
Μας «πληροφορούν» ότι οι Αμερικανοί και οι
Το ΤΧΣ ελέγχει το 90% του τραπεζικού
Δυτικοευρωπαίοι σύμμαχοί τους πιέζουν τον
συστήματος και, μέσω αυτού, το σύνολο της
Γκρούεφσκι ν’ αποδεχθεί την πρόταση Νίμιτς,
πραγματικής οικονομίας. Το ΤΑΙΠΕΔ πουλάει
λες και χρειάζεται πίεση ο Γκρούεφσκι για ν’
δημόσιους οργανισμούς. Εάν αναλάβουν οι ξένοι
αποδεχθεί μια πρόταση που εξυπηρετεί πλήρως
τις διοικήσεις, θα πουλάνε την ελληνική δημόσια
τα σχέδια των Σκοπιανών και των προστατών
περιουσία στον εαυτό τους!!
τους και είναι η χειρότερη για την Ελλάδα!
Ενδεικτικό είναι το σχέδιο για τη Eurobank και το
Αν η πρόταση ήταν, έστω, «Άνω Μακεδονία»
Τ.Τ. (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), που οι μέχρι τώρα
ή «Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας», θα
διοικήσεις δεν προώθησαν, γιατί φοβούνται ότι θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι η Μακεδονία είναι
βρεθούν στη φυλακή! Η Eurobank πήρε 4,5 δισ.
μια γεωγραφική περιοχή, χωρισμένη σε Άνω και
ευρώ από τους Έλληνες φορολογούμενους για την
Κάτω, χωρίς εθνοτικούς προσδιορισμούς. Το «Άνω
ανακεφαλαιοποίησή της και άλλα 5,5 δισ. παίρνει
Δημοκρατία της Μακεδονίας», όμως, σημαίνει
το Τ.Τ. Τώρα σχεδιάζεται να αγοράσει η Eurobank
ότι υπάρχει ένα κράτος-έθνος, η Δημοκρατία της
το Τ.Τ. (και την Proton Bank) και το Σεπτέμβριο
Μακεδονίας, χωρισμένο προσωρινά σε Άνω και
να πουληθεί η Eurobank (με υγιή χαρτοφυλάκια
Κάτω, με αυτονόητο αίτημα την ένωσή τους. Εδώ
καταθέσεων 11 δισ. ευρώ) αντί 0,5 δισ. ευρώ! Σε
καταντήσαμε από τη στιγμή που εγκαταλείψαμε τη
ποιον θα πουληθεί, άραγε;
θέση «ούτε Μακεδονία ούτε παράγωγο», ώρα να
Η «ανάπτυξη», η ανεργία και τα νέα μέτρα
επανέλθουμε σ’ αυτή.
Θεωρώντας ότι απευθύνονται σε ανθρώπους
Η υποτέλεια της ελληνικής κυβέρνησης ενισχύει
που ζουν σε άλλο πλανήτη, θριαμβολογούν ότι η
την επιθετικότητα της Τουρκίας στη Θράκη, στο
οικονομία πάει καλά, ότι τα δύσκολα πέρασαν, ότι
Αιγαίο και την Κύπρο. Πολύ περισσότερο όταν
έρχεται η ανάπτυξη, που θα χτυπήσει την ανεργία,
συνεργάζεται με τις τουρκικές υπηρεσίες για τη
ότι τα μέτρα αυτά (με το πολυνομοσχέδιο) θα είναι
σύλληψη και έκδοση Τούρκων δημοκρατών. Η
τα τελευταία. Παραλείπουν να πουν ότι «τελευταία»
σοβαρή κρίση που περνά η Τουρκία, κρίση που
ήσαν όλα τα προηγούμενα μέτρα που εξάγγειλαν
αναμένεται να διαρκέσει και να οξυνθεί, δεν πρέπει
οι προηγούμενοι κατοχικοί. Σίγουρα «τελευταία»
να μας δημιουργεί εφησυχασμό. Η επιθετικότητα
θα βαφτίσουν και τα μέτρα που θα εξαγγείλουν
της Τουρκίας λίγο επηρεάζεται από το αν στην
Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, αφού το πρόγραμμα δε
εξουσία βρίσκονται οι ισλαμιστές ή οι κεμαλικοί,
βγαίνει, με νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων,
αν η Τουρκία βρίσκεται σε κρίση ή όχι. Το βασικό
περικοπές κοινωνικών παροχών και αύξηση της
είναι η Ελλάδα να διαθέτει αποτρεπτική ικανότητα
φορολογίας. Και θα φταίμε πάλι εμείς γι’ αυτό! Ενώ
και συμμαχίες που θα αποθαρρύνουν τον αναιδή
αυτοί θα μας (ξανα)σώσουν!
γείτονα.
Πώς θα μας (ξανα)σώσουν; Όχι, φυσικά, κάνοντας
Πολιτικές εξελίξεις
σωστά το λογαριασμό, ούτε πληρώνοντας οι
Όσο ξεπουλάει τον τόπο και διαλύει την κοινωνία
Γερμανοί όσα μας χρωστάνε από την προηγούμενη
η κυβέρνηση Σαμαρά εξοργίζει τον ελληνικό
γερμανική κατοχή. Θα μας δώσουν νέο δάνειο,
λαό, αλλά ανταμείβεται με τη στήριξη που της
και μάλιστα λίγο λίγο εκβιαστικά, για να είμαστε
παρέχουν οι ξένοι προστάτες της. Τελευταίο έπαθλο
πάντα χρεωμένοι και να μην αναπτύξουμε ποτέ την
η πολυπόθητη ημερομηνία συνάντησης με τον
παραγωγή μας, για να μη σταθούμε ποτέ στα πόδια
Ομπάμα (φανταζόμαστε το Σαμαρά να χαμογελά
μας. Αυτά συζήτησε ο Σόιμπλε με την ορντινάτσα
στους φακούς όπως ο Γιωργάκης), αποτέλεσμα
του, το Στουρνάρα, κατά την επίσκεψή του στην
της εκδίωξης των Ρώσων από τη ΔΕΠΑ και της
Αθήνα.
συμφωνίας για τον ΤΑΡ, συγχρόνως ένα μήνυμα
Ο Βενιζέλος και τα εθνικά θέματα
προς το μέχρι τώρα «χαϊδεμένο παιδί», τον
Ο αντιπρόεδρος θα επιχειρεί να υποκαθιστά
Ερντογάν, που «καβάλησε το καλάμι». Ελπίζουμε
τον πρωθυπουργό επί παντός του επιστητού,
στην Ουάσινγκτον να μην «πουληθούν» όλα τα
επιδεινώνοντας τα προβλήματα συνοχής της
εθνικά μας θέματα.
κυβέρνησης. Βάσιμοι είναι οι φόβοι ότι ο Βενιζέλος
Παρά την έξωθεν στήριξη, θα είναι τόση η
και ως υπ. εξ. ετοιμάζεται ν’ αποδεχθεί την
σκληρότητα των μέτρων από Σεπτέμβρη, που
απαράδεκτη πρόταση Νίμιτς για το κράτος των
κι αυτή η κατοχική κυβέρνηση δύσκολα θα
Σκοπίων (Άνω Δημοκρατία της Μακεδονίας).
μακροημερεύσει. Άλλωστε η οσμή των σκανδάλων

→

σελ. 3
είναι εμφανής, ιδιαίτερα από το δεύτερο κυβερνητικό
εταίρο (καταγγελία Ντράγκι για πλαστά στοιχεία
από Γιωργάκη, καταγγελίες για τον αδελφό Αντρίκο
κ.λπ.). Θα προσπαθήσουν, βέβαια, να κρατήσουν
κι αυτή την κυβέρνηση όσο μπορούν περισσότερο
(όπως και τις προηγούμενες), αλλά μέχρι πότε
μπορούν;
Εκλογές δε θέλουν, γιατί η επόμενη Βουλή θα
είναι ακόμη πιο ανυπάκουη. Τον Τσίπρα δε φαίνεται
να τον προκρίνουν σ’ αυτή τη φάση, γιατί έχουν
επενδύσει πολλά σ’ αυτόν και δεν τους συμφέρει
να τον κάψουν σε λίγους μήνες. Άλλωστε το
εγχείρημα μπορεί να πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες
καταστάσεις. Πιθανότατα να εμφανίσουν

κανέναν ουρανοκατέβατο, π.χ. Μαρκεζίνης, ίσως
αναγκαστούν να προχωρήσουν σε εκλογές, οι
οποίες θα επιτείνουν την πολιτική αστάθεια. Ίσως
δεν είναι άσχετη η πολιτική αναβάθμιση του Star
από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, με τις γνωστές
διασυνδέσεις πέραν του Ατλαντικού. Σε μια τέτοια
εξέλιξη θα ήταν σημαντική μια παρουσία του
ΑΣΚΕ στις εκλογές, ώστε να προβληθεί η γραμμή
της Εθνικής και Κοινωνικής Απελευθέρωσης.
Με δεδομένη την οικονομική δυσκολία όλων
των μελών και των φίλων, άλλων περισσότερο
κι άλλων λιγότερο, η συμμετοχή του ΑΣΚΕ θα
καταστεί δυνατή μόνον αν διευρυνθεί ο κύκλος των
υποστηρικτών του.

ΟΙ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», ΤΑ ΑΒΓΑ, ΟΙ «ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ» ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΚΑΤΟΧΗ (συνέχεια από σελ. 1)
μεγαλοκαταθέτες εξωτερικού μαζί με χρυσοκάνθαΗ «Νέα Ελλάδα», που λέει ότι οραματίζεται ο
ρους «συμβούλους», όπως αυτούς του Στουρνάρα
θλιβερός Σαμαράς, είναι ένα προτεκτοράτο, κυρίμε 300.000 ετήσια αμοιβή, τα τεκμήρια πολυτελείως της Γερμανίας, με τη βιτρίνα της Ε.Ε., χωρίς
ας, όπως σκάφη, αεροπλάνα, πισίνες, πολυτελή αυΣύνταγμα, με δικούς τους νόμους και μ’ ένα λαό
τοκίνητα, αποτελούν μεγίστη αδικία.
εξευτελισμένο και εξανδραποδισμένο.
Τα προβλήματα του δημοσίου διαχρονικά οφείΗ μοίρα αυτή δε μας αξίζει κι όσο παραμένουλονται στα ρουσφέτια, στους αθρόους διορισμούς
με αδρανείς σ’ αυτήν την κατοχή τα δεσμά μας θα
«ημετέρων», στην αναξιοκρατία και στην αίσθηση
πολλαπλασιάζονται, αν και δύσκολα τα πράγματα
ιδιοκτησίας του, που έχουν όσοι κυβέρνησαν και
θα παραμείνουν πλέον ήρεμα.
κυβερνούν, δηλ. το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ. Αυτοί λεηΟι άνθρωποι του Σημίτη
λάτησαν το δημόσιο με τις μίζες για έργα και προΑν
μερικοί
απορούν πώς είναι δυνατόν οι
μήθειες και χαριστικές πράξεις στους νταβατζήκατοχικοί υπουργοί, με ακραία περίπτωση τον
δες, ενώ εξαχρείωσαν «ημέτερους» υπαλλήλους,
υπουργό Οικονομικών Στουρνάρα, του στενού
συμμέτοχους στη λεηλασία και στη διαφθορά. Σε
περιβάλλοντος του Σημίτη, να συμπεριφέρονται
πολλούς τομείς κατέστησαν το δημόσιο αναποτεμε τέτοιο μίσος εναντίον της Ελλάδας και των
λεσματικό, μ’ ένα πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίΕλλήνων και να εκτελούν τόσο πρόθυμα τις εντολές
σιο, τη λεγόμενη γραφειοκρατία, με την οποία διτης τρόικας, που καταστρέφουν τη χώρα μας, η
αχέουν την ευθύνη και ταλαιπωρούν τους πολίτες.
παρακάτω μαρτυρία θα τους λύσει την απορία.
Υπάρχουν όμως πολλοί τομείς του δημοσίου που
Ο Κωστής Γκορτζής, σημαιοφόρος του «ΒΕΛΟΥΣ»,
λειτουργούν, έστω και στοιχειωδώς, και είναι αποστο βιβλίο του για τον κυβερνήτη του, γράφει για
λύτως απαραίτητοι για την ύπαρξη μιας κοινωνίας
την επίσκεψή τους στο σπίτι Έλληνα καθηγητή
και μιας χώρας, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Ασφάστο Λονδίνο:
λιση, ο πολιτισμός, η δημόσια τάξη, η Τ.Α., το ηλεΌταν τον ρωτήσαμε αν τα παιδιά του έχουν πάει
κτρικό, το νερό, οι συγκοινωνίες, κ.λπ.
στην
Ελλάδα κι αν μιλούν ελληνικά, μας είπε: «Δεν
Αντί μια κυβέρνηση να εκκαθαρίσει το δημόσιο
είστε καλά! Ούτε λέξη! Ούτε πρόκειται να μάθουν
από τις παθογένειες αυτές, το διαλύει, πουλώντας
ποτέ, γιατί αυτό το κράτος πρέπει να εκλείψει από
τις κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις σε ξένους,
προσώπου γης». Ο καθηγητής Σπράος. Αυτός που,
ετοιμάζεται να δώσει τον ΕΟΠΥΥ στους Γερμαπολύ αργότερα, επί κυβερνήσεως Σημίτη ανέλαβε
νούς, κλείνει την ΕΡΤ και απολύει τυφλά χιλιάδες
να σώσει οικονομικά το «κράτος που έπρεπε να
δημόσιους υπαλλήλους, χωρίς καμία λογική, έτσι,
εκλείψει».
επειδή το απαιτούν οι ξένοι. Τα υπουργεία διοικούΕμείς θυμίζουμε ότι ο Σπράος είχε εκφράσει
νται από εσμούς τροϊκανών γκαουλάιτερ, που πληδημοσίως τη δυσφορία του για το γεγονός
ρώνει ο ελληνικός λαός, με επικεφαλής τους Φούότι οι Έλληνες ζουν πολύ και επιβαρύνουν τα
χτελ και Ράιχενμπαχ. Οδηγούν έτσι στον απόλυτο
ασφαλιστικά ταμεία! Θα προτιμούσε τα χρήματα
εξευτελισμό τη δικομματική κυβέρνηση του θλιβετων συντάξεων να τα έδινε στους ξένους δυνάστες.
ρού Σαμαρά, που, δυστυχώς, μόνο με τις κατοχικές
Άξιος συνεχιστής του έργου του ο Στουρνάρας!
κυβερνήσεις 1941-44 μπορεί πλέον να συγκριθεί.

σελ. 4
ΝΕΟΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ
πιο αδύνατους, που τα εισοδήματά τους έχουν συρρικνωθεί και έχουν ήδη υπερφορολογηθεί. Οι μεγάλοι φοροφυγάδες μένουν στο απυρόβλητο, όπως
πάντα. Κατά τ’ άλλα ο μονίμως ψευδόμενος και αυτοδιαψευδόμενος πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι δε
θα επιβληθούν νέα μέτρα.
Ειδικότερα το νομοσχέδιο, ανεξάρτητα αν τελικά
ψηφισθεί ως έχει ή όχι, προβλέπει μεταξύ άλλων:
-Αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους μέσω της κατάργησης
της έκπτωσης 1,5%. Ο υπουργός οικονομικών θα
προσδιορίζει τη μηνιαία παρακράτηση κατά το δοκούν. Η επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων
θα γίνεται ... κάποτε.
-Αυξάνεται από 20% στο 25% ο συντελεστής φορολογίας των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης στο
κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως
150.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι συντελεστές παραμένουν ως έχουν. Δηλ. φορολογεί ξανά ήδη φορολογημένα εισοδήματα μισθωτών.
-Αυξάνεται από 55% στο 80% η προκαταβολή φόρου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες.
Για να κλείσουν μια ώρα αρχύτερα όσες δεν έχουν
κλείσει ήδη.
-Οι μισθωτοί που αμείβονται με «μπλοκάκι» θα φορολογούνται με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι των μισθωτών. Θα φορολογούνται ως μισθωτοί στην περίπτωση που οι ετήσιες
επαγγελματικές δαπάνες τους (περιλαμβάνονται και
οι ασφαλιστικές εισφορές) υπερβαίνουν τις 9.250
ευρώ. Έτσι όσοι μισθωτοί με «μπλοκάκι» πληρώνουν υψηλές ασφαλιστικές εισφορές (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) θα πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο. Αρπάζουν
από παντού.
-Κάθε παροχή σε είδος που δίνεται σε εργαζόμενο
και υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα και φορολογείται μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα. Δηλ. αν μια επιχείρηση μοιράσει στους
εργαζόμενους αρνιά και τσουρέκια το Πάσχα, γαλοπούλες και κουραμπιέδες τα Χριστούγεννα, αυτά
θα φορολογούνται.
-Φορολογούν το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του
ανέργου υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ. Δηλ.
μειώνουν έτσι το επίδομα ανεργίας, ώστε μετά να
ζητήσει η τρόικα την πλήρη κατάργησή του.
Έχουν ήδη περικόψει από 400.000 δικαιούχους
το επίδομα τέκνων και πολυτέκνων, θεωρώντας ως
εισόδημα το συνολικό και όχι το φορολογητέο, για
να μην κάνουν οι Έλληνες παιδιά, μήπως και εξαφανισθεί αυτός ο «ατίθασος» λαός.

(συνέχεια από τη σελ. 1)

Ο σκοπός των μέτρων που επιβάλλουν οι κατοχικοί με το νομοσχέδιο αυτό, όπως και τα άλλα χαράτσια στην περιουσία, την κατανάλωση (καύσιμα,
ΦΠΑ κ.λπ.) που ισχύουν ή σχεδιάζονται, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών, όπως στο ηλεκτρικό, τη διάλυση της Υγείας, της Παιδείας και της
Πρόνοιας, είναι η εξαθλίωση και ο εξευτελισμός του
ελληνικού λαού, για να μην αντιδρά, η απαξίωση
της περιουσίας του και η εκποίησή της σε εξευτελιστικές τιμές. Στόχος ο γεωπολιτικός έλεγχος της
χώρας και η αρπαγή του ενεργειακού μας πλούτου,
αν δεν τους σταματήσουμε.
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΡΤ
Όταν επίκειται το ξεπούλημα ή η διάλυση ενός
φορέα, κατακλύζονται τα δελτία «ειδήσεων» με
αποκαλύψεις για όλα τα κακά που συμβαίνουν
σ’ αυτόν. Παραλείπουν να πουν ότι τα κακά
τα δημιούργησαν οι ίδιοι που προσπαθούν να
ξεπουλήσουν το φορέα, δηλαδή η κατοχική
κυβέρνηση, η οποία εκτελεί τις εντολές της τρόικας.
Ακολουθεί η απόφαση, που όχι μόνο δε θεραπεύει
τις αδυναμίες, αλλά σκοτώνει το φορέα, ώστε να
δικαιολογηθεί το ξεπούλημα.
Κλασικό παράδειγμα η ΕΡΤ, που προκάλεσε και
την κυβερνητική αλλαγή. Τα δύο μεγάλα κόμματα
του αλήστου μνήμης δικομματισμού, κυρίως το
ΠΑΣΟΚ, διόρισαν, κατά κανόνα ρουσφετολογικά,
πλεονάζον και πλουσιοπάροχα αμειβόμενο
προσωπικό, το οποίο συναγωνιζόταν τα ιδιωτικά
ΜΜΕ σε συστημική προπαγάνδα, ακόμη και για το
«μονόδρομο» των μνημονίων. Τώρα οι κατοχικοί
αποφάσισαν να την κλείσουν, κατ’ εφαρμογήν
των μνημονίων. Έτσι παραδίδουν και την κρατική
τηλεόραση, όποτε ξαναλειτουργήσει, στον έλεγχο
των καναλαρχών, μέσω της DIGEA.
Ορθώς, λοιπόν, ο κόσμος συμπαραστάθηκε
στους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, θεωρώντας ότι
μ’ αυτό τον τρόπο κυρίως εκφράζει την αντίθεσή
του στη μνημονιακή πολιτική των κατοχικών. Δεν
πρέπει, όμως, να λησμονεί τις τεράστιες ευθύνες
και των ίδιων των εργαζομένων της ΕΡΤ και την
αδιαφορία που επέδειξαν όταν απολύονταν κατά
εκατοντάδες άλλοι συνάδελφοί τους στα ιδιωτικά
ΜΜΕ (Ελευθεροτυπία, Alter κ.λπ.) ή όταν άλλοι
συνάδελφοί τους έχουν να πληρωθούν για πολλούς
μήνες τον ελάχιστο (σε σύγκριση με αυτόν που
παίρνουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ) μισθό τους.
Και ας μην αποκλείουμε ότι πολλοί, ιδιαίτερα οι
πλέον ευνοημένοι από αυτους που ζητούν τώρα τη
συμπαράστασή μας πολύ σύντομα θα «πουλήσουν»
το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΡΤ, εξασφαλίζοντας
την προσωπική τους παραμονή.

σελ. 5
ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ
(συνέχεια από τη σελ. 1)
και απέτρεπε καταστροφές στα έτσι κι αλλιώς
ειδικοτήτων φυσικά δεν αναπληρώνεται από τα
εγκαταλελειμμένα από πλευράς επισκευών κτήρια.
ΙΕΚ, αφού ένας μαθητής πρέπει να τελειώσει το
Δυστυχώς οι φύλακες θεωρήθηκαν περιττοί.
λύκειο. Δηλαδή, για να γίνει κάποιος κομμωτής,
Περιττές επίσης θεωρήθηκαν σχεδόν οι μισές
πρέπει να έχει τελειώσει το λύκειο και μετά να
ειδικότητες από τις 110 που υπάρχουν στα ΕΠΑΛφοιτήσει σε ΙΕΚ!
ΕΠΑΣ της τεχνικής εκπαίδευσης, οι οποίες
Όμως έρχονται κι άλλες απολύσεις κι άλλα
καταργούνται. πετώντας κυριολεκτικά στο δρόμο
μέτρα. Μετά την κατάργηση σχολείων, την
καθηγητές και μαθητές. Και φυσικά κατάργησε
αύξηση του ωραρίου των καθηγητών και την
ειδικότητες στις οποίες ως επί το πλείστον
αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, σχεδιάζεται
ειδικεύεται η «υγιής επιχειρηματικότητα στο χώρο
το καινούργιο λύκειο, που ούτε αυτοί που το
της Παιδείας», που περιμένει με ανοιχτές αγκάλες
προωθούν δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποια θα
να υποδεχθεί τους μαθητές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.
είναι η μορφή και η λειτουργία του. Όλα στο πόδι
Στόχος του υπουργείου είναι ο εξαναγκασμός των
χωρίς προγραμματισμό, χωρίς έρευνα και μελέτες,
εκπαιδευομένων να ακολουθήσουν την ιδιωτική
χωρίς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και της
εκπαίδευση. Ο υπουργός Παιδείας πρόσφατα
κοινωνίας. Πολύ σύντομα η συγκυβέρνηση της
παραβρέθηκε σε εγκαίνια ιδιωτικού ΙΕΚ κι έπλεξε
συμφοράς θα υλοποιήσει το επόμενο βήμα της
το εγκώμιο του ιδιοκτήτη του για την προσφορά
απόλυσης των «πλεοναζόντων» εκπαιδευτικών και
του στην εκπαίδευση. Προφανώς, μπέρδεψε την
την αντικατάστασή τους με ωρομίσθιους, ώστε και
προσφορά στην τσέπη του με την προσφορά στην
πιο φτηνοί να είναι και όμηροί της. Δυστυχώς για
εκπαίδευση. Για τους καθηγητές των τριών κι
τον ελληνικό λαό η παιδεία και η εκπαίδευση των
εξήντα και τη δική τους προσφορά, παρά τις τόσες
νέων,
είναι κατ’ αυτούς πολυτέλεια και μάλιστα
αντιξοότητες, δε βρήκε ποτέ να πει μια κουβέντα.
επικίνδυνη.
Το κενό που δημιουργεί η κατάργηση των
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ «ΚΑΡΕΚΛΑΣ»
«Αποχώρησε» από την κυβέρνηση, ή την «αποχώρησαν» έξυπνα..., η ΔΗΜΑΡ με πρόσχημα την,
όντως αντιδημοκρατική, επίθεση κατά της Δημόσιας Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας. Πολύ γρήγορα,
όμως, επεκράτησαν στο κόμμα Κουβέλη-Ρεπούση
δεύτερες σκέψεις, αυτές της νομής της Εξουσίας,
που πρώτη ανοικτά διακήρυξε η Δαμανάκη (με τη
γνωστή «κουλτούρα εξουσίας»), όχι βέβαια για
να προωθήσουν ιδέες και εφαρμογές τους (που είναι άλλωστε ο πραγματικός στόχος της πολιτικής),
αλλά απλώς να εξασφαλίσουν θέσεις, «καρέκλες»,
«μέλι».
Έτσι, η ΔΗΜΑΡ, λίγες μέρες μετά την «απόδρασή» της, αποφάσισε στις 2 Ιουλίου ότι πρέπει
να παραμείνουν στις κυβερνητικές θέσεις(!) τους
τα στελέχη της που τις είχαν καταλάβει (περίπου
100...) όσο συγκυβερνούσαν, με τη γνωστή αναλογία 4:2:1, διότι «είχαν επιλεγεί αξιοκρατικά»!! Μάλιστα, για να προστεθεί μια κωμική νότα, ένας απ’
αυτούς, πρόεδρος σε μεγάλο κρατικό οργανισμό,
έσπευσε από παρεξήγηση(!) να παραιτηθεί μόλις
αποχώρησε από την κυβέρνηση ο Κουβέλης, και
την άλλη μέρα η ΔΗΜΑΡ τον έστειλε πίσω(!), για
να δηλώσει ότι το... μετάνοιωσε και να ζητήσει από
τα έκπληκτα μέλη του Δ.Σ. να την επανακαταλάβει, διότι είχε επιλεγεί... αξιοκρατικά!
Εννοείται ότι τα παραπάνω δεν περιορίζονται μόνο
στον κόσμο της ΔΗΜΑΡ. Χαρακτηρίζουν πλήρως

όλο το δυναμικό του ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο μέρος της Ν.Δ., σύμπασα την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ περί τον Τσίπρα και άλλους, πλην του ΚΚΕ.
Αυτό είναι το δέλεαρ που χρησιμοποιούσαν πάντοτε οι «προστάτες» μας, η (δοτή) εξουσία και το
χρήμα, ώστε να επιλέγουν το προσωπικό τους στη
χώρα μας, και όχι μόνο στο πεδίο της πολιτικής,
ανάμεσα σε όσους ονειρεύονται να γίνουν «πρόεδροι», έστω και σε τοπικό επίπεδο, όπως το περιγράφει σαρκαστικά πριν από 100 τόσα χρόνια ο
Μπέρναρντ Σω.
Η αμερικανική πρεσβεία
Πρωτοστάτησε η αμερικανική πρεσβεία στη
διοργάνωση και διαφήμιση του Athens Pride 2013.
Τα e-mail που έστελνε, μεταξύ άλλων, έγραφαν:
«Αισθανθείτε ελεύθεροι να συμμετέχετε και να
υποστηρίξετε αυτή την εκδήλωση, που αρχίζει στις
7μ.μ. από την πλατεία Κλαυθμώνος, …Συνάδελφοι
… θα ήθελαν να δείξουν την υποστήριξη της
εν Αθήναις διπλωματικής κοινότητας προς την
κοινότητα LGDT (λεσβίες, γκέι, μπαϊσέξουαλ και
τραβεστί) … Η πρεσβεία των ΗΠΑ διεξήγαγε έναν
ιδιωτικό διαγωνισμό λογοτύπου και το λογότυπο
που νίκησε θα τυπωθεί επάνω σε μπλουζάκια».
Μπλουζάκια μοίραζε η πρεσβεία δωρεάν! Το
σύνθημα, στα φυλλάδια: «Η Αθήνα είναι δική μας».
Ο αμερικανοτραφής δήμαρχος κ. Καμίνης έκανε την
εναρκτήρια ομιλία. Τα σχόλια περιττεύουν.

σελ. 6
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και η μετατροπή του
σε ενιαίο κόμμα επισφράγισαν την επικράτηση
μιας ηγετικής ομάδας περί τον Αλ. Τσίπρα
ευθυγραμμισμένης με την πολιτική του Μπαράκ
Ομπάμα και του Δημοκρατικού Κόμματος των
ΗΠΑ. Η γραμμή αυτή μπορεί σήμερα, που το κόμμα
είναι στην αντιπολίτευση, να συγκαλύπτεται εν μέρει
πίσω από ασάφειες, γενικότητες και συνθήματα.
Εν μέρει, όμως, αποκαλύπτεται κυρίως με όσα
προσπαθεί να αποσιωπήσει. Ολόκληρη η εισήγηση
του Τσίπρα στο συνέδριο δεν είχε 1 λέξη ούτε για
τα εθνικά θέματα, ούτε για τους αγωγούς ενέργειας,
ούτε για το ζήτημα των λαθρομεταναστών, ούτε
για το βασικό ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας, τη
συμμετοχή της χώρας μας στην Ε.Ε. Ο ΣΥΡΙΖΑ
στη σημερινή του φάση θυμίζει, σε χειρότερη
έκδοση, το ΠΑΣΟΚ κατά τη μετάβασή του από την
αντιπολίτευση στην κυβέρνηση το 1981. Κάποιες
κεντρικές ομιλίες είναι σαν να γράφτηκαν από το
ίδιο χέρι. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κληθεί να κυβερνήσει,
η ηγετική ομάδα θα περιέλθει σύντομα σε δεινή
θέση, γιατί θα υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις και
από την κοινωνία και από τα συνδικάτα και από το
ίδιο το κόμμα.
Η μετάλλαξη δε συντελείται μόνο στη σημερινή
φάση, αλλά ξεκινά από τότε που διαμορφώθηκε ο
χώρος της ανανεωτικής τότε, σήμερα ριζοσπαστικής
αριστεράς, με τη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968. Εάν
ο βασικός λόγος διαμόρφωσης του χώρου ήταν
η αντίθεση στον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα
των κοινωνιών του «υπαρκτού σοσιαλισμού»,
άρα και των Κ.Κ., άρα και του δικού μας, θα
έπρεπε, κατά τ’ άλλα, να μείνει σταθερός στις
αρχές του και, απαλλαγμένος από το άγος του
σταλινισμού, να αγωνιστεί πιο αποτελεσματικά
κατά της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αντ’ αυτού
άρχισε να ενσωματώνεται σταδιακά σ’ αυτήν.
Συγκεκριμένα:
Α) Χάνει τον αντισυστημικό-επαναστατικό
του χαρακτήρα. Παράδειγμα: Σύσσωμη η
προδικτατορική αριστερά (και όχι μόνον η αριστερά)
είχε σαφέστατα αντιταχθεί με τεκμηριωμένες
θέσεις στην ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ (βλ.
ομιλίες Ηλ. Ηλιού στη Βουλή κ.λπ.). Μετά τη
μεταπολίτευση προεξάρχει (μαζί με τη Ν.Δ.) στην
ένταξη και παραμονή στην ΕΟΚ/Ε.Ε., που αποτελεί
τον τρόπο ένταξής μας στη Νέα Τάξη. Ο επικεφαλής
Αλ. Τσίπρας χαρακτηρίζει το γερμανικό ευρώ ως
«εθνικό μας νόμισμα»! Μήπως σήμερα η Ε.Ε. είναι
πιο ανθρώπινη από την τότε ΕΟΚ;
Β) Χάνει τον πατριωτικό του χαρακτήρα. Η αριστερά
μεγαλούργησε στον τόπο μας όταν πρωτοστάτησε

στην Εθνική Αντίσταση 1940-45. Στη δεκαετία
του ’50 πρωτοστάτησε (κι όχι μόνη της) στην
υποστήριξη του αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο,
αντίθετα με το ΑΚΕΛ. Σήμερα υποστηρίζει όλα τα
σχέδια κατά του ελληνισμού, από το σχέδιο Ανάν
για την Κύπρο μέχρι τις σύνθετες ονομασίες για
το κράτος των Σκοπίων. Ξεχνά ότι ο πατριωτισμός
είναι προϋπόθεση του διεθνισμού. Παραβλέπει
ότι η παρουσία ξένων στην Ελλάδα πήρε τέτοιες
διαστάσεις, ώστε από πρόβλημα της παραδοσιακής
ελληνικής φιλοξενίας έχει μετατραπεί σε πρόβλημα
δημογραφικής αλλοίωσης και ασφάλειας της χώρας
και των πολιτών της.
Γ) Χάνει το δημοκρατικό του χαρακτήρα.
Παράδειγμα: Το 1992 όχι μόνο υπερψήφισε την
πρωτοφανούς αντιδημοκρατικότητας Συνθήκη
του Μάαστριχτ, με την οποία ενταχθήκαμε στην
Ε.Ε. (μετεξέλιξη της ΕΟΚ), αλλά δεν είχε τη
δημοκρατική ευαισθησία να ζητήσει έναν ανοιχτό
δημόσιο διάλογο, που θα κορυφωνόταν με τη
διεξαγωγή δημοψηφίσματος, όπως έγινε σε πολλές
άλλες χώρες. Ούτε τώρα ζητεί να ερωτηθεί ο λαός
για την παραμονή μας, παρά τα δεινά που μας
έφεραν το ευρώ και η Ε.Ε. Ούτε διαμαρτύρεται που
επί δεκαετίες το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας
είναι εντολές της Ε.Ε., που παίρνουν τη μορφή
προεδρικών διαταγμάτων, που δεν περνάνε καν
από τη Βουλή.
Με τα δεδομένα αυτά δεν είναι τυχαίο που:
Α) Κατά δεκάδες γνωστά στελέχη του ΣΥΝ
μετακόμισαν στο σημιτιτκό ΠΑΣΟΚ.
Β) Η ΔΗΜΑΡ, τμήμα του ΣΥΝ μέχρι το 2011,
λειτούργησε ως το αριστερό άλλοθι της κατοχικής
κυβέρνησης.
Γ) Όλοι οι επικεφαλής, πλην του Γ. Μπανιά,
πέρασαν στο αντίπαλο στρατόπεδο. Η Μ. Δαμανάκη
έγινε επίτροπος της Ε.Ε., διορισμένη από το
Γιωργάκη. Ο Φ. Κουβέλης τροϊκανός. Ο Λ. Κύρκος
υποστήριζε την κυβερνητική συνεργασία του ΣΥΝ
με το σημιτικό και το γιωργακικό ΠΑΣΟΚ. Ο Ν.
Κωνσταντόπουλος υποστηρικτής του σχεδίου Ανάν
και «προσωπική επιλογή του κ. Βαρδινογιάννη»
για πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Ο κατάλογος θα
συμπληρωθεί.
Η μετάλλαξη του χώρου και η επικράτηση της
ηγετικής ομάδας περί τον Αλ. Τσίπρα υποβοηθείται
σήμερα από την προσχώρηση στελεχών του
ΠΑΣΟΚ, που ανέχθηκαν όλα τα αίσχη του Σημίτη
και του Γιωργάκη, ακόμη και τα μνημόνια, και
μετακόμισαν στο ΣΥΡΙΖΑ μόνον όταν είδαν ότι το
ΠΑΣΟΚ πέφτει στις δημοσκοπήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ
ανεβαίνει!
Γνωρίζουμε ότι σε όλη αυτή τη μετάλλαξη →

σελ. 7
υπήρξαν και υπάρχουν σφοδρότατες αντιδράσεις
από αγωνιστές που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. η
θέση υπέρ του σχεδίου Ανάν επεκράτησε οριακά
και μετά σκληρή μάχη.
Ο «ΘΡΙΑΜΒΟΣ» ΤΟΥ ΤΑΡ
Θριαμβολογεί ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς
ότι, με τη συμφωνία για τον αγωγό ΤΑΡ και την
πώληση της ΔΕΠΑ στους Αζέρους, η Ελλάδα
μετατρέπεται σε ενεργειακό παίκτη. Παραλείπει να
πει ότι ο αγωγός θα κατασκευαστεί με τον τρόπο
που συμφέρει τους δυτικούς προστάτες του, ενώ
η Ελλάδα δε θα εισπράττει ούτε διόδια από τη
χρήση του εδάφους της και θα πληρώνει το αέριο
πολύ ακριβότερα από τις άλλες βαλκανικές χώρες.
«Επιλέξαμε τον ΤΑΡ, επειδή η Ελλάδα και η Ιταλία
αγοράζουν αέριο σε πολύ υψηλές τιμές», δήλωσε
κυνικά ο Αλ Κουκ, στέλεχος της ΒΡ, που βρίσκεται
πίσω από τους Αζέρους.
Παραλείπει ο πρωθυπουργός να πει ότι για τη
ΔΕΠΑ οι Ρώσοι έδιναν τριπλάσια χρήματα και
διαθέτουν επάρκεια αερίου, ενώ το αζέρικο δε θα
επαρκεί.
Θριαμβολογούν ότι ο ΤΑΡ θα χτυπήσει την
ανεργία, με τις 2.000 θέσεις εργασίας που θα
δημιουργηθούν άμεσα και άλλες 8.000 στο
μέλλον. Όταν αυτά λέγονται στην Ελλάδα, όπου
2.000 άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους κάθε
μέρα, φτάνοντας τον αριθμό των ανέργων στους
1.500.000, είναι πραγματικά να αγανακτεί κανείς!
Και ποιος ξέρει πόσοι από αυτούς τους 2.000 θα
είναι Έλληνες, με δεδομένο ότι δημιουργούνται
Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ), όπου θα
μπορούν να χρησιμοποιούνται Αλβανοί, Σκοπιανοί
και Βούλγαροι, ακόμη και λαθρομετανάστες, που
βρίσκονται στους ειδικούς χώρους κράτησης!
Αν και ασύμφορη η συμφωνία για τον ΤΑΡ, θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την ελληνική
κυβέρνηση ως όπλο για να εξαναγκαστεί η
Αλβανία να κυρώσει τη συνθήκη που υπέγραψε
με την Ελλάδα για τον καθορισμό της ΑΟΖ. Πολύ
φοβόμαστε ότι δε θα το πράξει, ίσως μάλιστα έχει
δεσμευτεί γι’ αυτό με κάποιο άρθρο της συμφωνίας.
Γιατί δε δίνουν στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο
της συμφωνίας, μαζί με τα παραρτήματα, που
οπωσδήποτε υπάρχουν; Αντιθέτως, η κατασκευή
του ΤΑΡ θα ενισχύσει την παρουσία των Δυτικών
στη Β. Ελλάδα, άρα και τη δυνατότητά τους να
δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας στην πατρίδα
μας. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός ανταμείφθηκε
με την πρόσκληση από τον Ομπάμα.
Και η αξιωματική αντιπολίτευση; «Επί της
αρχής είναι μια θετική εξέλιξη», δήλωσε για

Αυτοί οι αγωνιστές θα μπορούσαν υπό
προϋποθέσεις να λειτουργήσουν απελευθερωτικά,
όμως αυτές τις προϋποθέσεις, τουλάχιστον σήμερα,
δεν τις βλέπουμε.
τον ΤΑΡ ο Γ. Σταθάκης, υπεύθυνος του ΣΥΡΙΖΑ
(«Επενδυτής» 6-7/7/13). Όταν η κυβέρνηση
Καραμανλή αποφάσισε την κατασκευή του
αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, ο ΣΥΡΙΖΑ
προέβαλε ανησυχίες για την καταστροφή του
περιβάλλοντος. Η ΚΟΕ, συνιστώσα της γραμμής
Τσίπρα, χαρακτήρισε εκείνο τον αγωγό «έργο
του ιμπεριαλισμού»! Ανησυχούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για
έναν αγωγό 127 χιλιομέτρων, ενώ για τον ΤΑΡ,
που θα διασχίζει ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα σε
μήκος 550 χιλιομέτρων, δεν υπάρχει ανησυχία!
Ούτε βλέπει κανείς πουθενά ιμπεριαλιστές! Αφού
συμφωνούν οι Αμερικανοί!
Θριαμβολογεί, ακόμη, ο πρωθυπουργός ότι
η Ελλάδα σε λίγα χρόνια θα είναι παραγωγός
πετρελαίου και φυσικού αερίου, άρα θα πλουτίσουμε.
Παραλείπει να πει ότι οι κατοχικοί με τα μνημόνια
έχουν υποθηκεύσει όλο τον εθνικό μας πλούτο, και
πρώτ’ απ’ όλα τον ενεργειακό. Θέλουν την Ελλάδα
να παράγει, δηλ. να ξοδεύει το φυσικό της πλούτο,
χωρίς να εισπράττει ούτε 1 ευρώ, ενώ θα πλουτίζουν
Αμερικανοί, Γερμανοί και λοιποί δανειστές.
Οι οικονομικοί δολοφόνοι
Ο οικονομολόγος Τζον Πέρκινς, στο βιβλίο του
«Εξομολογήσεις ενός οικονομικού δολοφόνου»,
εξηγεί πώς δρουν αυτοί οι άνθρωποι: Πρώτα
εντοπίζουν μια χώρα με σημαντικά κοιτάσματα
φυσικών πόρων. Εκμεταλλευόμενοι τα
μακροοικονομικά προβλήματα αυτής της χώρας
κανονίζουν ένα κολοσσιαίο δάνειο. Τα χρήματα αυτά
ποτέ δεν πηγαίνουν πραγματικά στη χώρα καθαυτή,
αλλά σε ατλαντικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν
στην εν λόγω χώρα να κατασκευάσουν μεγάλα
έργα, και σε λίγες πλούσιες οικογένειες αυτής
της χώρας, που αποτελούν τους εγχώριους
επιχειρηματικούς εταίρους τους. Κάποια στιγμή η
χώρα αδυνατεί να αποπληρώσει το δάνειο, οπότε
οι «δολοφόνοι» επιστρέφουν και υποχρεώνουν τη
χώρα να παραδώσει τους φυσικούς πόρους της και
να ευθυγραμμιστεί με τους ατλαντιστές σε όλα τα
μεγάλα διεθνή ζητήματα. Οι πολιτικοί της χώρας
χειραγωγούνται ή με εκβιασμούς σχετικούς με την
προσωπική τους ζωή ή με απειλές κατά της ζωής
τους ή με δωροδοκίες ή με πλύση εγκεφάλου κατά
τη διάρκεια σπουδών ή ειδικών εκπαιδεύσεων σε
αμερικανικά προγράμματα.
Κάθε ομοιότητα με την Ελλάδα συμπτωματική…

σελ. 8
Ανακοίνωση του ΑΣΚΕ 18/7/2013
Για τα μέτρα ασφαλείας του Σόιμπλε
Το συγκλονιστικό με αυτή την κατοχική κυβέρνηση
δεν είναι ότι έχει παραδώσει «γην και ύδωρ», ότι
έχει προκλητικά σφαγιάσει τόσους εργαζόμενους,
ότι πασχίζει με κάθε τρόπο να αφανίσει κάθε έννοια
κράτους και πρόνοιας και να τα χαρίσει όλα στις
τράπεζες και στους δανειστές-τοκογλύφους, αλλά
ότι δε νιώθει την παραμικρή ανάγκη να τηρήσει
ούτε καν τα προσχήματα.
Έτσι, πολύ απλά ο ερχομός τους Σόιμπλε
συνοδεύεται από την απόφαση του Γενικού
Διευθυντή Αττικής, που απαγορεύει τις συναθροίσεις
άνω των 3 ατόμων σε μεγάλα τμήματα της πόλης.

Μη τυχόν και δυσανασχετήσει ο αφέντης! Δεν
σκέφτηκαν καν οι κυβερνητικοί φωστήρες μιαν
άλλη διατύπωση, έτσι για τους τύπους, για να
μην ανατριχιάσει ο κόσμος με τις αυτονόητες και
τυπικές πλέον ταυτίσεις με την περίοδο της χούντας.
Μάλλον φαντάστηκαν ότι δε θυμόμαστε ή απλώς
δεν τους απασχολεί και αν θυμόμαστε…
Κάποια στιγμή σ’ αυτή τη χώρα θα πρέπει
να γίνει κατανοητό ότι οι οδηγίες, αποφάσεις,
εντολές, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κ.λπ.
του οποιουδήποτε γελοίου ηγετίσκου ή θλιβερού
υπαλληλάκου των ξένων αποικιοκρατών δεν είναι
πάνω από το Σύνταγμα της χώρας.

Οι «Οίκοι Αξιολόγησης»
Ο «οίκος αξιολόγησης» Standard and Poor’s
καταδικάστηκε από το ομοσπονδιακό δικαστήριο
της Καλιφόρνιας να πληρώσει σε όσους τον
πίστεψαν κι έχασαν τις περιουσίες τους στα
ομόλογα με τις φούσκες των στεγαστικών δανείων
το 2008 στις ΗΠΑ το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων
δολαρίων.
Τι ισχυρίστηκαν οι κύριοι του «οίκου», ως
ελαφρυντικό της θέσης τους; «Οι έξυπνοι επενδυτές
έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι διαβεβαιώσεις περί
εγκυρότητας των αξιολογήσεων που κάνουν όλοι οι
οίκοι είναι απλώς μάρκετινγκ και οι αξιολογήσεις
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ελευθερία λόγου
και όχι ως οικονομικές καταστάσεις.»!! («Παρόν»
14/7/13)
Σε συνεννόηση με τους «οίκους» αυτούς
Γιωργάκης, Βενιζέλος και Σία έσυραν την Ελλάδα
στην καταστροφή κι αυτοί συργιανίζουν και
προάγονται…
Η Ε.Ε. και η ανεργία των νέων
Αφού με την πολιτική της η Ε.Ε. στις χώρες μέλη
της έχει πετάξει στην ανεργία 26 εκατομμύρια νέους
κάτω των 25 ετών και ο αριθμός τους μεγαλώνει
συνέχεια (στη Γερμανία ο αριθμός των ανέργων
μειώνεται!), διοργάνωσε σύνοδο στο τέλος Ιουνίου
με τίτλο «Εγγύηση για τη νεολαία»! Η απόφαση των
πονόψυχων των Βρυξελών, που από τον περασμένο
Δεκέμβρη διαφημίζουν το «ενδιαφέρον» τους, ήταν
να διαθέσουν 6 δισ. ευρώ στους άνεργους τη διετία
2014-15, δηλ. 500 ευρώ το χρόνο για τον κάθε
άνεργο νέο!
Αυτό που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν είναι ότι
οι νέοι δε χρειάζονται ελεημοσύνη, αλλά δουλειά,
και μάλιστα δουλειά που να έχει σχέση με τις
σπουδές που έχει κάνει ο καθένας. Και εξοργίζονται
όταν τους κοροϊδεύουν, μιλώντας τους για …
«εγγύηση»!

Η Ε.Ε. και το ψευδοκράτος
Η Ε.Ε., που υποτίθεται ότι κόπτεται για τη
διεθνή νομιμότητα, ήταν αυτή που υποστήριξε με
κάθε τρόπο το επαίσχυντο σχέδιο Ανάν για την
Κύπρο, παρότι παραβίαζε όχι μόνο το Διεθνές
Δίκαιο, αλλά και το δικό της. Στην ίδια λογική
διοργανώνει σήμερα αποστολές από την Κύπρο
προς τις Βρυξέλες για προπαγανδιστικούς λόγους,
τις οποίες χρηματοδοτεί η ίδια (με τα λεφτά των
λαών, βεβαίως!), για τις οποίες χρησιμοποιεί
τόσο το αεροδρόμιο της Λάρνακας όσο και το
αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου. Το γεγονός
ότι το αεροδρόμιο της Τύμπου είναι παράνομο,
όπως και ολόκληρο το ψευδοκράτος, δεν αποτελεί,
φαίνεται, πρόβλημα!
Πρώτοι στη φτώχεια,
παγκόσμιο ρεκόρ στην ανεργία
Τα κατάφεραν οι γραικύλοι που μας κυβερνούν
εφαρμόζοντας τα μέτρα που εντέλλεται η ξένη
κατοχή (Ε.Ε και Δ.Ν.Τ.) να καταστήσουν τους
Ελληνες τους πιο φτωχούς ανάμεσα σ’ όλες τις
χώρες της Ε.Ε. Με ποσοστό φτώχειας 20,9%,
δηλ.ένας στους πέντε έχει εισόδημα κάτω από
το 60% του μέσου εισοδήματος στη χώρα μας,
η Ελλάδα προηγείται χωρών όπως η Βουλγαρία
και η Ρουμανία που λίγο καιρό πριν κατείχαν τα
πρωτεία. Αν μάλιστα ως εισόδημα υπολογισθεί
το μέσο εισόδημα της Ε.Ε το ποσοστό φτώχειας
ξεπερνά το 40%.
Η χώρα μας έχει το θλιβερό προνόμιο της να έχει
παγκοσμίως το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας με
27,4% μπροστά από την Ν. Αφρική (25,2%) και τη
Νιγηρία (23,9%). Μάλιστα η μακροχρόνια ανεργία
φτάνει το 14%.
Το σχέδιο των ξένων είναι να καταστήσει ανέργους
όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, τώρα
με τις απολύσεις στο δημόσιο, για να διευρύνει τη
φτώχεια με στόχο την πλήρη υποταγή μας .

