ΤΟ ΑΣΚΕ ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΗΣ
Βρισκόµαστε, για την ώρα τουλάχιστο, µπροστά σε ένα περίεργο (επιεικώς) δηµοψήφισµα, που αµέσως
αυτοαναιρέθηκε µε τη δήλωση ότι είναι µέρος της διαπραγµάτευσης! Ταυτόχρονα είναι ήδη αντικείµενο
αντίθετων προσεγγίσεων, ακόµη και για τα «ερωτήµατα» και τη µορφή του και, το χειρότερο, αντικείµενο
οξύτατων ενδοκυβερνητικών(!) αντεγκλήσεων, ενδεικτικών των αντιθέσεων που έπρεπε, αν υπήρχε στοιχειώδης
σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να εκδηλωθούν πολύ ενωρίτερα, ώστε τώρα να µη χαµογελούν χαιρέκακα οι
εχθροί της Ελλάδας και του Ελληνισµού στο εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας µας. Οµως το δηµοψήφισµα
αυτό, έµµεσα έστω, θέτει εκ των πραγµάτων επι τάπητος το κορυφαίο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας, αυτό
της Ε.Ε. και του ευρώ της, και δίνει την ευκαιρία να ακουστεί, επίσηµα(!), το µεγάλο ΟΧΙ στην υποδούλωση
της χώρας και της κοινωνίας µας.

Από τις εκλογές έως το δηµοψήφισµα
Το αποτέλεσµα των εκλογών της 25/1/2015 δηµιούργησε στον ελληνικό λαό τη µεγάλη ελπίδα, σύµφωνα
µε τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θ’αναστραφεί η καταστροφική πορεία της χώρας και της
κοινωνίας που επιβλήθηκε µε τα µνηµόνια της γερµανοκρατούµενης Ε.Ε., παρά το ότι υποστήριζε ότι αυτό θα το
πετύχει µέσα στην Ε.Ε. και το ευρώ!
Το δυστύχηµα ήταν ότι η χώρα µας έγινε από το 2010 όχι µόνο πειραµατόζωο αλλά και πεδίο
σύγκρουσης ΗΠΑ-Γερµανίας, µέσω των εγχώριων πολιτικών εκπροσώπων τους. Σύγκρουση που αφορά
τυπικά την υπεροχή του δολαρίου έναντι του ευρώ, αλλά στην ουσία τη γεωπολιτική πρωτοκαθεδρία. Το πλαίσιο
της σύγκρουσης αυτής είναι η διατήρηση της ευρωζώνης, στην οποία κυριαρχεί η Γερµανία, γι’ αυτό, άλλωστε,
στη χώρα µας βλέπουµε πολιτικούς αµερικανικής επιρροής, όπως ο Γιωργάκης κι ο Σαµαράς, να µετατρέπονται
σε πιστούς υπηρέτες των γερµανικών µνηµονίων. Το ίδιο έργο παίχτηκε και µε την κυβέρνηση Τσίπρα, που
ισχυριζόταν ότι µέσα στην Ε.Ε και το ευρώ «θ’αλλάξει την Ευρώπη» µε «συµµαχίες του Νότου» και άλλα
ουτοπικά φληναφήµατα και οδηγήθηκε στον ίδιο λάκκο των ευρωπαίων «εταίρων».
Προσπαθούσε ο κ. Τσίπρας να µας πείσει ότι οι «εταίροι» θα κάνουν µια «έντιµη συµφωνία», επειδή
θα πεισθούν από τα λογικά του επιχειρήµατα(!), θα σεβασθούν(!), την εκλογική ετυµηγορία του ελληνικού λαού
και θα φοβηθούν την έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη! Ετσι µε τον εκφραστή της αµερικάνικης πολιτικής κ.
Βαρουφάκη υπέγραψε τη λεόντειο συµφωνία της 25/2/2015, µε την οποία η χώρα όφειλε να πληρώνει στο
ακέραιο τα χρέη στους δανειστές, χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτά τα όρνεα και να µη νοµοθετεί, αν δεν
πάρει την άδειά τους!!

Η «διαπραγµάτευση»
Ετσι η κυβέρνηση οδήγησε τη χώρα εν µέσω εκβιασµών και τελεσιγράφων, αναµενόµενων άλλωστε, από
αυτόν τον εσµό «θεσµών» και «εταίρων» σε µια ατέρµονα διαπραγµάτευση, αφού στέγνωσε τα αποθεµατικά
δηµόσιων φορέων και ασφαλιστικών ταµείων για να πληρώνει τα όρνεα και προτείνοντας η ίδια µε τις 47
σελίδες της µια φοροκαταιγίδα µέτρων 8 δις, που θα προκαλούσε νέα λιτότητα χωρίς, φυσικά, καµµιά προοπτική
ανάπτυξης, µια και είναι πασιφανές ότι η χώρα µας εντός της Ε.Ε. και του ευρώ της είναι καταδικασµένη σε
παραγωγική και κοινωνική καταστροφή. Πέρασε σχεδόν απαρατήρητο το γεγονός ότι ο κ. Βαρουφάκης πρότεινε
να ενσωµατωθεί στην «συµφωνία», εκτός της «ανεξάρτητης αρχής» είσπραξης φόρων, και το «ανεξάρτητο»
∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο, που σε περίπτωση απόκλισης του κρατικού προυπολογισµού θα κόβει οριζόντια τις
κρατικές δαπάνες, ακόµη και µισθούς και συντάξεις(!). Εκχωρούσαµε ουσιαστικά απευθείας στους «εταίρους»
την εξουσία να ελέγχουν θεσµικά πλήρως την ελληνική οικονοµία. Τέτοια κατάντια... Οµως ούτε αυτά έπεισαν τη
Γερµανία να συναινέσει στη διαφοροποίηση της σκληρής λιτότητας, για να µη διαταραχθούν οι πολιτικές
δυνάµεις που υπηρετούν τη γερµανική γραµµή που έχουν επιβάλει σ’όλη την ευρωζώνη.
Πάντως διεκπεραίωσαν ήδη το πρώτο µέρος του έργου που τους ανέθεσαν, να δηµιουργήσουν προβλήµατα
στη συνοχή της Ε.Ε. και να διευρύνουν τους φόβους για τη γερµανοποίησή της κ.λπ., µε τη χώρα µας να πληρώνει
τα επίχειρα, βέβαια. Για το δεύτερο µέρος, την επίθεση κατά της Ελλαδας και του Ελληνισµού, πρόλαβαν µόλις
να ξεκινήσουν...

Το δηµοψήφισµα
Τελικά και αφού ακόµη και οι Αµερικανοί ζήτησαν από την κυβέρνηση να «σοβαρευτεί» και να
συµφωνήσει µε τους «εταίρους» της στις επώδυνες «µεταρρυθµίσεις» που αυτοί ζητούσαν από την Ελλάδα, ο κ.
Τσίπρας αποφάσισε να προκηρύξει δηµοψήφισµα, όχι, φυσικά, για την έξοδο από την Ε.Ε. και το ευρώ, αλλά για
µια «πιο έντιµη συµφωνία»!!!
Αν η κυβέρνηση δε συµφωνήσει πριν από το δηµοψήφισµα, οπότε αυτό δε θα γινόταν, είναι πολύ πιθανό η
απόφαση αυτή να είναι προοίµιο πρόωρης αποχώρησης της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αφού πλέον οι ξένοι
υποστηρικτές του τον «άδειασαν» και οι «εταίροι» δεν πρόκειται να του παραχωρήσουν κάποιο «εύπεπτο»
µνηµόνιο που θα µπορούσε να το περάσει κοινοβουλευτικά. Αλλωστε οι συνθήκες µε τις οποίες διεξάγεται το
δηµοψήφισµα, µε τις κλειστές τράπεζες, τη µηντιακή τροµοκρατία και τα εκβιαστικά διλήµµατα στην ελληνική
κοινωνία, µε τις απροκάλυπτες επεµβάσεις στα εσωτερικά παραγόντων της Ε.Ε. υπέρ του ΝΑΙ, τη νεκρανάσταση
των δυνάµεων της συγκυβέρνησης Ν∆–ΠΑΣΟΚ, τους νεόκοπους ακροευρωπαϊστές του κ. Σταύρου και τα άκυρα
του ΚΚΕ (όπου απουσιάζει κάθε αναφορά στο ευρώ), δεν είναι θετικές για µια νηφάλια προσέγγιση στο
δηµοψήφισµα. Αλλά και το ΟΧΙ να επικρατήσει µε βάση τις κυβερνητικές προτάσεις, οι «εταίροι», δηλ. οι
Γερµανοί, δεν πρόκειται ν’ αλλάξουν πολιτική και να συµφωνήσουν σε µια πιο «αξιοπρεπή» λύση. Οπότε το
σηµερινό «αδιέξοδο» θα πάρει µικρή, ευχόµαστε, χρονική παράταση µε επιδείνωση της ήδη δραµατικής, για τους
πολλούς, κοινωνικής αναταραχής.

Τι και ποιοι ευθύνονται
Για τους αίτιους και τις αιτίες της σηµερινής κατάστασης άµεσες και έµµεσες αναφορές έγιναν παραπάνω.
Πέρα από την κύρια αιτία των δεινών που υφίσταται η χώρα και η κοινωνία µας, δηλ. την καταστροφική ένταξή
µας στην ΕΟΚ-Ε.Ε. και το ευρώ της, για τα οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω, δεν είναι τώρα η καταλληλη
στιγµή, στην κορύφωση της κρίσης και µπροστά σε ενδεχόµενες, αυθόρµητες ή καθοδηγούµενες, εκρήξεις να
γίνει λεπτοµερής ανάπτυξη.
Για την πραγµατική, όµως, σηµασία και τους σκοπούς της ΕΟΚ-Ε.Ε. θα αρκούσε η παρακάτω δήλωση ενός
εκ των εµπνευστών της, του Hans-Olaf Henkel Προέδρου, τότε, των Γερµανών Βιοµηχάνων.
«Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΘΕΟΥ»
«Η Ευρώπη (εννοεί την Ε.Ε.) είναι σήµερα πολύτιµη, επειδή πειθαναγκάζει σε ιδιωτικοποιήσεις και
φιλελευθεροποίηση, που καµµιά εθνική κυβέρνηση δε θα ήταν σε θέση ούτε καν να ονειρευτεί. ∆ιότι οι
κυβερνήσεις, ακόµη και δεξιότερες από αυτήν του κ. Kohl, διατηρούν ευαισθησίες, έστω και για
ψηφοθηρικούς λόγους ...
Η αγορά των τηλεπικοινωνιών, των αεροµεταφορών, της ενέργειας δε θα µπορούσε ποτέ να
ιδιωτικοποιηθεί στο βαθµό που συµβαίνει σήµερα, εάν οι αποφάσεις δεν είχαν ληφθεί στις Βρυξέλες ...
Η Ευρώπη είναι σήµερα πραγµατική ευλογία Θεού ...
Κύρια ευεργετική συνέπεια του ευρώ είναι ότι εγκαθιστά επ’ άπειρον λιτότητα εισοδηµάτων των
εργαζοµένων στην Ευρώπη και αποκλείει επίσης κάθε έννοια πληθωρισµού, δηµόσιου ελλείµµατος και
δανεισµού. Καµµιά εθνική κυβέρνηση δε θα µπορούσε να επιτύχει αυτό το αποτέλεσµα......» ), Le Monde,
31/5/1999
Για το τι θα σήµαινε η είσοδος µας στην ΟΝΕ και το ευρώ θα αρκούσε, επίσης, η Ανακοίνωση του
Α.Σ.Κ.Ε. στις 28/12/2001. Και το Α.Σ.Κ.Ε., φυσικά, δε διαθέτει το µονοπώλιο της γνώσης και της πρόγνωσης...
«Η

κατάργηση του εθνικού νοµίσµατος και η καθιέρωση του ΕΥΡΩ αφαιρεί και τυπικά το δικαίωµα στη χώρα µας
να έχει εθνική οικονοµία προς όφελος του ελληνικού λαού. Θα αποφασίζει η ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)
και το διευθυντήριο της Κοινότητας.
Οι συνέπειες θα γίνουν σύντοµα ορατές. Συρρίκνωση της εναποµείνασας ελληνικής παραγωγής, αύξηση τιµών,
ελλειµµάτων, δηµόσιου χρέους, δανεισµού, φορολογίας και ανεργίας καθώς και µείωση πραγµατικών µισθών και
κοινωνικών δαπανών.
Η διαφαινόµενη πλέον, λόγω ΟΝΕ, δυσκολία πληρωµής των υποχρεώσεων του δηµοσίου µας φέρνει πιο κόντα
στην τύχη της Αργεντινής.» Ανακοίνωση του ΑΣΚΕ της 28/12/2001

Είναι, λοιπόν, φανερό γιατί το Α.Σ.Κ.Ε. παραµένει αταλάντευτα συνεπές στη θέση του για την
ΕΟΚ-Ε.Ε. και το ευρώ της και γιατί σε κάθε άµεση ή έµµεση ευκαιρία θα δηλώνει το ΟΧΙ σ’ αυτά, µε
ταυτόχρονη πρόταση για την ΕΘΝΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της χώρας µας.

