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Η άνοιξη αρχίζει δυσοίωνα. Και για την Ελλάδα. 

Τα γεγονότα στην Ουκρανία και οι επαπειλούμενες 

εξελίξεις προοιωνίζουν κινδύνους γενικότερους, 

αλλά και ειδικότερα για τη χώρα μας, όταν μάλιστα, 

κακή τη τύχη, αντιπροσωπεύεται στο εξωτερικό 

από τον ανόητα και επικίνδυνα φλύαρο Βενιζέλο.

Αν η διαφαινόμενη απόπειρα των ΗΠΑ, με 

προπομπό τη γερμανοκρατούμενη Ε.Ε. (που 

προσπαθεί τώρα να αναδιπλωθεί), να ελέγξει 

πλήρως τη νότια, ρωσόφωνη και ρωσόφιλη, 

Ουκρανία δυτικά της Κριμαίας (όπου αποκλείεται 

οποιαδήποτε υποχώρηση της Ρωσίας), με δεδομένο 

ότι οι Ρώσοι αμύνονται πατρίων, ουσιαστικά, 

εδαφών, είναι σοβαρή και αποφασισμένη, τότε 

τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Αν μάλιστα 

συνδεθούν με τη, μέχρι τώρα τουλάχιστον, 

αμερικάνικη «ήττα» στη Συρία, την περίεργη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τους φίλους του ΑΣΚΕ

που είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν, έστω και 

στο ελάχιστο, στον προεκλογικό αγώνα, όπου εκεί-

νοι θα επιλέγουν

Την Κυριακή, 23 Μαρτίου στις 6:00μμ θα γίνει 

η πρώτη, τυπικά, προεκλογική συγκέντρωση, στα 

γραφεία μας. Θα αναλυθεί η πολιτική κατάσταση, 

θα εξηγηθεί η προεκλογική προκήρυξη και θα ακο-

λουθήσει συζήτηση και δηλώσεις συμμετοχής στον 

προεκλογικό αγώνα.

Η χώρα μας τελεί υπό οιονεί κατοχή. Τα δύο 

τρίτα των κατοχικών δυνάμεων είναι τα όργανα της 

Ε.Ε.,  που σκοπό έχουν να διαιωνίσουν την υποδού-

λωσή μας στο γερμανικό άρμα με την  πιο απάν-

θρωπη και  σκληρή πολιτική  που γνώρισε μετα-

πολεμικά η χώρα μας. Πολιτική που υπηρετούν 

πρόθυμα, έμμεσα ή άμεσα, οι εγχώριοι θιασώ-

τες της Ε.Ε. 

  Οι συνέπειες της συμμετοχής της πατρίδας 

μας στην Ε.Ε. και στο ευρώ της είναι καταστροφι-

κές. Πλήρης διάλυση της παραγωγής, της οικονο-

μίας και της κοινωνίας μας και αποδυνάμωση  της 

Δημοκρατίας μας. Επιπλέον μέσα στην  Ε.Ε. δεν  

επιτρέπεται καμιά προοδευτική αλλαγή και όσοι την 

υπόσχονται στα πλαίσια της Ε.Ε. εξαπατούν τους 

λαούς τους. Θέλει να μας ξεκόψει από τις πολιτι-

στικές μας ρίζες και στηρίζει κάθε επιβουλή κατά 

του ελληνισμού, όπως ή  υποστήριξη στο επαίσχυ-

ντο σχέδιο Ανάν για την Κύπρο και στο νέο που 

εξυφαίνεται. Μας υποχρεώνει να γίνει η χώρα μας 

αποθήκη εκατομμυρίων μεταναστών που μπαίνουν 

παράνομα και γενικά μας αντιμετωπίζει ως προτε-

κτοράτο της.

ΤΟ ΑΣΚΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Γι' αυτό η αποχώρηση της Ελλάδας από την 

Ε.Ε.  και το ευρώ της  είναι το πρώτο βήμα για την 

απελευθέρωση της χώρας μας και ο πρώτος όρος 

για την επιβίωση και την πρόοδό της. 

Το ΑΣΚΕ συμμετέχε ι ,  παρά τις οικονομι-

κές δυσκολίες,  στ ις  ευρωεκλογές  της  25ης 

Μαΐου , με κύριο σκοπό να εξηγήσει και να εκ-

φράσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, την ανά-

γκη  να υποστηριχθεί  μια πρόταση Εθνικής και 

Κοινωνικής Απελευθέρωσης, με την απελευθέρω-

ση από τη γερμανική Ε.Ε. και το γερμανικό ευρώ 

και από κάθε λεόντειο οργανισμό, ώστε να ανοί-

ξει ο δρόμος για ελεύθερες πολιτικές προτάσεις. Η 

δική μας περιλαμβάνει τον έλεγχο της παραγωγής 

και των προϊόντων της από την κοινωνία, τη διεύ-

ρυνση και εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών, 

την προάσπιση του πολιτισμού μας, την προάσπι-

ση της εθνικής μας ακεραιότητας και τον επανα-

πατρισμό όσων ξένων μπήκαν παράνομα στη χώρα 

μας και καλεί τους πολίτες που συμμερίζονται τις 

απόψεις του να το στηρίξουν στην προεκλογική 

του προσπάθεια.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

βιασύνη για «λύση» στο Κυπριακό, τις εξελίξεις 

στην Τουρκία, τις ταραχές στο Κόσοβο και Βοσνία 

και, κυρίως, το πετρέλαιο, αέριο και τους αγωγούς 

στην περιοχή, τότε οι αντίκτυποι στη χώρα θα 
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ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (συνέχεια από τη σελ. 1)

γίνονται εντονότεροι. (Αυτά γράφονται στις 4 

του Μάρτη και, όταν αρχίσει να ξεκαθαρίζει η 

κατάσταση, θα επιχειρηθεί εκτενέστερη ανάλυση 

στην ιστοσελίδα του ΑΣΚΕ)

Τίποτα δεν πάει καλά και στο 

εσωτερικό
Στο εσωτερικό η κατάσταση πηγαίνει από 

το κακό στο χειρότερο, και μάλιστα παραμονές 

των εκλογών του Μαΐου, και μια περίεργη και 

παραλυτική απάθεια κυριαρχεί παντού, προμήνυμα 

καταιγίδας…

Η σαδιστική συμπεριφορά της τρόικας 

παίρνει χαρακτήρα ιλαροτραγωδίας, εν όψει 

και της ολοκλήρωσης (όπως ισχυρίζονται) του 

καταστροφικού «έργου» της στη χώρα μας. 

Προετοιμάζει το έδαφος για (ενδεχόμενη) κάθοδο 

γερμανικών, κυρίως, επιχειρήσεων, με μείωση 

των εργοδοτικών εισφορών. Προωθεί… το 

γάλα των βορείων, καταργεί την προστασία 

των επαγγελματικών μισθώσεων, απαιτεί 

πλήρη απελευθέρωση επαγγελμάτων, πώληση 

φαρμάκων στα εμπορικά καταστήματα, που ήδη 

πολλαπλασιάζονται με γερμανικό χρώμα, κ.λπ 

κ.λπ. Ταυτόχρονα απορρίπτει ό,τι προτείνεται από 

την «Ελληνική» πλευρά, αρνείται το «πρωτογενές 

πλεόνασμα» και απαιτεί συνεχώς περισσότερα 

οδηγώντας την κυβέρνηση σε απόγνωση στο 

άκουσμα του νέου «ευέλικτου μνημονίου», 

ενώ ο Σαμαράς περίμενε κάποιο «δώρο» για 

προεκλογική κατανάλωση. Και ουσιαστικά χωρίς 

καμιά αντίδραση.

Σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού 

«έργου» επικρατεί διάλυση και χάος, αφού 

απουσιάζει κάθε κεντρικός σχεδιασμός για 

συνολική ελληνική πολιτική και ελληνικούς 

στόχους, με τους περισσότερους υπουργούς να 

συναγωνίζονται στο στίβο της ανοησίας και του 

κυνισμού. Πουθενά «φως στο τούνελ», με τραγικό 

αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των αυτοκτονιών 

και την εκδήλωση επιθυμίας της πλειονότητας 

(56% κατέγραψαν πρόσφατες δημοσκοπήσεις) των 

Ελλήνων να μεταναστεύσουν! Ένα μόνο θετικό 

δείγμα σημειώθηκε πρόσφατα. Η αντίδραση της 

κυβέρνησης, μέσω της δήλωσης του Προέδρου 

της Δημοκρατίας, για το περιεχόμενο και τις 

προσδοκίες της έναρξης των διαπραγματεύσεων, 

που ουσιαστικά τις υπονόμευσε, ευτυχώς!

Κινούμενη άμμος, ακόμη, 

το προεκλογικό τοπίο

Για πρώτη φορά σε προεκλογική περίοδο κανένα 

κόμμα (εκτός του πολύ «ήσυχου» τελευταία ΚΚΕ) 

δεν έχει ξεκάθαρη θέση και εικόνα προεκλογική και 

συνεχώς ξεπετάγονται νέα κόμματα και πολιτικοί 

σχηματισμοί, με διαρκείς μεταλλαγές, λες και 

κάθε πρεσβεία, κάθε επενδυτικό fund (π.χ Morgan 

and Stanley…), κάθε επιχείρηση, συγκρότημα 

και κανάλι να «προσφέρει» από ένα κόμμα, για 

μελλοντική …συνιστώσα ευρύτερων σχηματισμών. 

Φαίνεται σαν οι σχεδιαστές του πολιτικού σκηνικού 

μας να αφήνουν σχετική ελευθερία στα εντόπια 

κέντρα και επιφυλάσσονται για τις εθνικές εκλογές.

Στο χώρο της ακροδεξιάς  επικρατεί 

αμηχανία και αναμονή, παρά τις κραυγές… 

αποφασιστικότητας. Αν, τελικά, δεν επιτραπεί στη 

«Χρυσή Αυγή» να λάβει μέρος στις ευρωεκλογές, 

πέρα από το προφανώς πολιτικό λάθος, θα 

δημιουργηθούν νομικές περιπλοκές και, σίγουρα, 

κακό προηγούμενο, με απρόβλεπτες μελλοντικές 

προεκτάσεις. Είναι, όντως, το απεχθέστερο κόμμα 

της ελληνικής ιστορίας, δημιούργημα όμως, πέραν 

των σκοτεινών πηγών και στόχων δημιουργίας του, 

των πολιτικών, πράξεων και παραλείψεων όλων των 

άλλων κομμάτων.- 

Η κεντροδεξιά φαίνεται κάπως να αντέχει.

Η Ν.Δ., που δεν έχει υποστεί (ακόμη;) την 

πανωλεθρία του ΠΑΣΟΚ, κινείται επιθετικά στις 

αυτοδιοικητικές εκλογές και ευελπιστεί, παρά 

τις γκάφες και αδυναμίες, λόγω των εσωτερικών 

διενέξεων, διαφορών και πολλαπλών επιρροών 

και κυρίως των κυβερνητικών πολιτικών της, 

ότι θα έχει σχετική επιτυχία. Αντίθετα στις 

ευρωεκλογές η άμυνά της, παρά τον αιφνιδιασμό 

της για τη σταυροδότηση στα ευρωψηφοδέλτια με 

τις πολλαπλές, αλλά αμφίβολες και αντιφατικές 

στοχεύσεις της, δε θα είναι …επιτυχής και, αν 

αληθεύει, η απαίτηση του Κ. Καραμανλή για νίκη 

έστω με μία ψήφο(!), αναμένονται μετεκλογικά 

πολλά προβλήματα για τον Α. Σαμαρά...

Οι ΑΝ.ΕΛ  δεν πρέπει  να αναμένουν 

επιτυχίες, (όχι όμως και καταποντισμό), λόγω 

των αμφιλεγόμενων προοπτικών συνεργασίας 

με το ΣΥΡΙΖΑ, που τους δίχασαν και της όχι 

χαρισματικής ηγεσίας του.

Στη λεγόμενη κεντροαριστερά, ΠΑΣΟΚ, 

διάφορες κινήσεις, ΔΗΜΑΡ, τα πράγματα δεν 

πάνε καλά, ως άλλωστε αναμενόταν. Οι πολλές 

παρεμβάσεις και οι διαφορετικές στοχεύσεις που 

αφθονούν στο χώρο, και τα πολλά «ορφανά», που 

τρέχουν όπου υπάρχει πόρτα ανοιχτή, π.χ. του Φ. 

Κουβέλη, μόνο σύγχυση δημιοργούν και, φυσικά, 

η ανάμειξη απεχθών, πλέον, προσώπων, όπως 

Γ. Παπανδρέου και Κ. Σημίτη, μόνο διαλυτικά 

φαινόμενα δημιουργούν. Εδώ μάλιστα παίζεται και 

η κωμωδία της ανοικτής καθόδου στις εκλογές του 
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συνεργατικού «MEGA», με τον απίθανο «σωτήρα» 

Στ. Θεοδωράκη, θλιβερό δείγμα του επιπέδου 

πολιτικής εκπροσώπησης, δηλ. της κατάντιας της.

-Οσο για την πληθώρα καινοφανών σχημάτων, 

αρχηγικών ή συνεταιριστικών, το μόνο ενδιαφέρον 

που προκαλούν είναι το ποια πρεσβεία, ποιο ξένο 

fund ή ποιοι επιχειρηματίες κρύβονται πίσω τους…

Καλύτερες οι προοπτικές για την Αριστερά

Παρά τα έντονα εσωτερικά προβλήματα και 

την πολυγλωσσία του ο ΣΥΡΙΖΑ, γενικά μπορεί να 

ελπίζει σε καλά εκλογικά αποτελέσματα, λιγότερο 

στις αυτοδιοικητικές εκλογές και περισσότερο 

στις ευρωεκλογές. Ανάλογες προοπτικές και στο 

προσεκτικά ήπιο, πρόσφατα, ΚΚΕ, που ενδέχεται να 

αυξήσει τα ποσοστά, μέχρι και διπλασιασμού, λόγω 

και του ότι η εικόνα κάποιων θέσεων και δηλώσεων 

της τέως γραμματέας του έχει εξασθενίσει…

Εννοείται ότι, αν οι εκλογές γίνουν τριπλές 

(συνεχώς μειώνονται οι πιθανότητες), τα παραπάνω 

δεν ισχύουν πλήρως.

Και το Α.Σ.Κ.Ε.;

Με τη γενική παρατήρηση ότι σε ευρωεκλογές 

το βασικό ζήτημα, θέμα, θα έπρεπε να είναι η φύση 

της Ε.Ε. και του ΕΥΡΩ της και, τώρα, η γερμανική 

κατοχή που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Το ΑΣΚΕ 

θα πάρει μέρος στις ευρωεκλογές για τους λόγους 

που αναλύονται στην προεκλογική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

μας και στην ανακοίνωση της συμμετοχής μας.

 Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις του  Γενάρη 

2014 ήλθε στο φως ένα εκπληκτικό στοιχείο, που 

οι γνωστές πηγές πληροφόρησης και σχολιασμού 

«αγνόησαν» επιδεικτικά:

Το  56% των ερωτώμενων δηλώνει ότι 

επιθυμεί να εγκαταλείψει τη χώρα προς αναζήτηση 

καλύτερης τύχης!! Ο μισός, τουλάχιστον, 

πληθυσμός (όχι όμως και τα εκατομμύρια των 

μεταναστών και λαθρομεταναστών) θέλει να 

φύγει από τη χώρα και κανείς, σχεδόν, από τους 

λεγόμενους ταγούς δε φαίνεται να συγκινείται, (αν 

δεν ενθουσιάζονται κιόλας, ιδιαίτερα κάποιοι που 

αυτοτιτλοφορούνται …αριστεροί… όπως και οι 

ξένοι πάτρονές τους.

Το θλιβερό και ανησυχητικό αυτό φαινόμενο 

δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, ούτε μη αναμενόμενο 

και μη κατανοητό. Η μεγάλη πλειονότητα των 

Ελλήνων πολιτών δείχνει να έχει χάσει κάθε ελπίδα 

και κάθε διάθεση ν’ αγωνιστεί, να προσπαθήσει, 

τουλάχιστο, για ν’ αλλάξει τα κακώς κείμενα, 

καταστάσεις και πρόσωπα, υπεύθυνα για τη 

«μοίρα» που επιφυλάσσεται για τους πολλούς, 

σχεδόν για όλους μας.

Πώς να μην αγανακτούμε όμως, όταν όλα 

γκρεμίζονται γύρω μας, συστηματικά και 

συντονισμένα; 

Πώς να μην απογοητεύονται, όταν βλέπουν 

ή τους κάνουν να βλέπουν ότι τίποτε δεν μπορεί 

να γίνει;

Πώς να μην απελπίζονται, όταν σε πρώτη ματιά 

έστω, δε βλέπουν πουθενά φως ή ελπίδα;

Ετσι προκρίνουν συνεχώς και περισσότεροι τη φυγή 

από τη χώρα μας, μια που «στη Δραπετσώνα πια 

δεν έχουμε ζωή»(!), και ευτυχώς, δεν αποδέχονται 

σαν λύση την αυτοκτονία, τις δολοφονίες και 

την ανεξέλεγκτη βία, που μόνο τους λίγους , τους 

αίτιους, θα ευνοήσουν, τελικά!

Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ να μας οδηγήσει σε ΑΓΩΝΑ και όχι σε ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ και ΦΥΓΗ

Είναι όμως λύση μια τέτοια απόφαση;

  Όχι, βέβαια. Δεν είναι ούτε καν πρόχειρη, 

προσωρινή λύση. 

  Αλλωστε, όλοι σχεδόν καταλαβαίνουμε ότι 

αυτό, τη φυγή μας, περιμένουν ανυπόμονα οι 

εκτελεστές, ιδιαίτερα αυτοί που ευελπιστούν να 

αντικαταστήσουν τους τωρινούς…, των σχεδίων των 

αφεντικών τους, για να εγκαταστήσουν ευκολότερα 

τους αντικαταστάτες μας, τα εκατομμύρια των 

λαθρομεταναστών, που πρόθυμα θα επιτελέσουν 

το έργο που επιθυμούν αυτοί που τους έφεραν ή 

ευνόησαν τον ερχομό τους με αυτά που έκαναν 

στους τόπους τους…

   Και δε χρειάζεται να αναφερθούμε για το ποια 

τύχη περιμένει τους ξενιτεμένους και τα παιδιά τους 

σε χώρες κορεσμένες, πέρα από τι θα σημαίνει η 

φυγή γι’αυτούς που θα μείνουν.

Καιρός, λοιπόν για 

την πραγματική λύση

   Η λύση για τη χώρα μας, την κοινωνία μας, την 

Ελλάδα θα έλθει εδώ, αν πρόκειται ποτέ να έλθει, 

εδώ θα δοθεί ο αγώνας γι’αυτήν, με βάση τα δικά 

μας προβλήματα, την ιδιοσυστασία μας και τους 

δικούς μας τρόπους και τα «όπλα» μας. Μακάρι να 

μας βοηθήσουν και άλλοι λαοί και να βοηθήσουμε 

και μεις το δικό τους αγώνα, τον παραπλήσιο. Όμως 

κάθε λαός οργανωμένος με τους δικούς του θεσμούς 

στο πλαίσιο του κράτους και, ευρύτερα, του 

έθνους, πρέπει ο ίδιος να αρχίσει την, ενδεχομένως 

δύσκολη, ακόμη και επώδυνη, πορεία του και όχι 

να περιμένει από τους άλλους…

   Το πώς, με ποιο περιεχόμενο και με ποιο 

απώτερο στόχο, για μας, το ΑΣΚΕ, περιγράφονται 

στα κείμενά μας, στην «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», στις 

«προκηρύξεις», στην ιστοσελίδα μας και στην μέχρι 

τώρα πορεία και συμποσούνται στον «ΑΓΩΝΑ για 

ΕΘΝΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ».-
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    Οταν ο Χρήστος Λαμπράκης, ο άνθρωπος που  

κυβερνούσε από το παρασκήνιο με το εκδοτικό 

του συγκρότημα, το ΔΟΛ στο οποίο υπάγεται και 

το ΜΕΓΚΑ, αποφάσισε να ικανοποιήσει τη μεγα-

λομανία του, δηλ. να κτίσει ένα Μέγαρο με χρήμα-

τα του ελληνικού λαού, όπου οι εστέτ μεγαλοαστοί 

θα απολαμβάνουν πολιτιστικές παραγωγές υψηλής 

ποιότητας, κανείς δεν τόλμησε να του αντισταθεί.  

Έκτισε μια φαραωνική κατασκευή, σύμβολο ισχύ-

ος και αλαζονίας μέσα στο πάρκο Τεχνών του Δή-

μου Αθηναίων, παρά τις αποφάσεις του ΣΤΕ, δικα-

στηρίων κ.λ.π., που εγκαινιάστηκε το 1991.  Όλα 

αυτά στοίχισαν τεράστια ποσά τα οποία εγγυόταν 

το κράτος. Πήρε τρία δάνεια συνολικού ύψους 245 

εκ. ευρώ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και 

ετήσιες επιχορηγήσεις όπως πρόσφατα 12 εκ. το 

2009 (έτος θανάτου του Λαμπράκη), 5 εκ. το 2010, 

3 εκ. το 2011, 1,7 εκ. το 2012. Αν ζούσε ακόμη ο 

Λαμπράκης οι επιχορηγήσεις θα ήταν μεγαλύτερες.

 Οπως γράφει ο Μάνος Στεφανίδης στο «Ποντί-

κι» (14 Μαρτίου 2012)  «Υπήρξαν φορές που το 

Μέγαρο απορροφούσε από το 1/3 ώς τα 2/3 (sic) του 

προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΤ αφήνοντας έτσι χω-

ρίς πόρους π.χ. τεράστια ανασκαφικά προγράμματα 

σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη ώς τον Έβρο, ανα-

στηλώσεις ή ανεγέρσεις μουσείων, τη Λυρική Σκη-

νή, τις κρατικές ορχήστρες, τις κρατικές σκηνές, το 

ΕΚΕΒΙ κ.λπ. Η φεουδαλική λογική του Λαμπρά-

κη δεν ήταν απλώς το Μέγαρο αντί όλων των άλ-

λων. Ήταν το Μέγαρο εναντίον όλων των άλλων. 

Πράγμα τρομαχτικό για έναν τόπο που μόλις επι-

χειρούσε να χτίσει μια συνεπή πολιτιστική πολιτι-

κή. Όπως π.χ. συνέβη επί υπουργίας Μπένου. Απλά 

πώς ήταν δυνατό να υπάρξει αντίλογος στη μονο-

κρατορία Λαμπράκη όταν λ.χ. ακόμα και η Μελίνα 

φοβόταν τον τότε υφυπουργό της Θάνο Μικρούτσι-

κο επειδή τον υποστήριζε ο ΔΟΛ και τον προάλει-

φε για υπουργό; Όπερ βέβαια και εγένετο. Κι έπει-

τα, με τη σειρά του, ο Μικρούτσικος ανέβασε όπε-

ρα στο Μέγαρο, την «Ελένη» αν ενθυμείσθε, σε λι-

μπρέτο Χρήστου Λαμπράκη»

Δανεικά κι αγύριστα

Απο το 2011 το πρώτο δάνειο του Μεγάρου των 95 

εκ.(Εθνική)  με τους  τόκους το φόρτωσαν σκαν-

δαλωδώς στον ελληνικό λαό με το νόμο 3943/2011 

του Παπακωνσταντίνου. Τώρα θέλουν να πληρώσει 

και τα υπόλοιπα 229 εκ. κόβοντας, προφανώς, από 

τη δημοσια Υγεία, την Παιδεία, τις εναπομείνασες 

κοινωνικές παροχές. Ήδη τα 94 εκ. τα κόβουν φέ-

τος από την κρατική επιχορήγηση των ΟΤΑ. 

  Φυσικά κανένας έλεγχος δεν έγινε για το που  

πήγαν οι χορηγίες πολλών εκατ. ευρώ, για τα 

αφορολόγητα τους  και τις εκπτώσεις, για τα δά-

νεια (εγγυήσεις, καλύψεις, τοκοχρεολύσια κ.ά.).

Όμως ο Λαμπράκης δεν αρκέστηκε μόνο στην κατα-

σκευή του Μεγάρου. Ήθελε με το  Μέγαρο να κυ-

ριαρχήσει στο χώρο του πολιτισμού μέσω του ελέγ-

χου καλλιτεχνών, που έπρεπε να δηλώνουν υποταγή 

για να παρουσιάσουν έργα τους στο Μέγαρό του. 

Οπως επίσης  μέσω της διεισδυσης στο χώρο των 

εκπαιδευτικών εκδόσεων με το ΔΟΛ. Θυμίζουμε ότι 

η γνωστή και μη εξαιρετέα κ. Διαμαντοπούλου το 

2011 κατήργησε, κατ’ εντολή της τρόικας, τον Ορ-

γανισμό Εκδοσεων Διδακτικών Βιβλίων που ιδρύ-

θηκε το 1964, ο οποίος τύπωσε και μοίρασε δωρε-

άν εκατομμύρια σχολικά βιβλία  ανοίγοντας το δρό-

μο για ν’αγοράζουν πλέον οι γονείς τα σχολικά βι-

βλία των παιδιών τους. Το όνειρο του Λαμπράκη.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

  Οπως έγραψε η «Ελευθεροτυπία» (17/02/2014) 

από το 2008 το Μέγαρο Μουσικής ζητά ενοίκιο 

(10.000 μηνιαίως) για την παραχώρηση μιας αίθου-

σας, προκειμένου η Κρατική Ορχήστρα να κάνει τις 

δοκιμές της. Και μη φανταστείτε καμιά ευάερη, ευ-

ήλια αίθουσα. Οι διοικήσεις του Μεγάρου επέλε-

ξαν μια αίθουσα υπόγεια (έκτασης 340 τ.μ.) χωρίς 

παράθυρα (!), τυφλή. Γι' αυτό το χώρο το Μέγαρο 

απαιτεί να λάβει 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο».  

Και «...επειδή η ΚΟΑ δεν δύναται να πληρώσει το 

υψηλό ενοίκιο για τις πρόβες της, το Μέγαρο παρα-

κρατεί εδώ και δύο χρόνια τα έσοδα από τα εισιτή-

ρια των συναυλιών της, με αποτέλεσμα να χρωστάει 

όχι η ΚΟΑ στο Μέγαρο, αλλά το Μέγαρο στην ΚΟΑ 

400.000 ευρώ από τα εισιτήρια. Στις εκκλήσεις της 

Ορχήστρας, το Μέγαρο ακολουθεί τη γνωστή τακτι-

κή του. Δεν απαντά». 

Το Μέγαρο είναι ένα ακόμη  διαρκές έγκλημα  μιας 

ολιγαρχίας που ζει από τη λεηλασία της χώρας  και 

του ελληνικού λαού  με τις μίζες , τα θαλασσοδά-

νεια, τις ΜΚΟ, το φαγοπότι των υπερκοστολογημέ-

νων έργων  και γενικά από την κλοπή των χρημά-

των των εργαζομένων και του πλούτου της χώρας.

ΜΕΓΑΡΟ : Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑ ΜΙΑΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ

 ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ

Οι Γερμανοί διεισδύουν, πλέον, παντού

-Εγκαινιάστηκε, πρόσφατα, στην Κρήτη Ελ-

ληνογερμανική Σχολή Τουρισμού και μάλιστα, με 

απαίτηση των κατακτητών, το πρόγραμμά της κα-

ταρτίστηκε με βάση τα γερμανικά πρότυπα !

Δε γνωρίζουμε αν χορηγήθηκε κάποια άδεια από 

τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ή, το πιθανότερο, όχι. 

Πάντως οι Γερμανοί μόνοι τους όρισαν ότι τα «πτυ-

χία» της θα έχουν ισχύ μόνο στην Γερμανία και την 

Ελλάδα, κάτι που συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία.

Νέος, λοιπόν, μνηστήρας για την Κρήτη, μετά 

τις ΗΠΑ και το Ισραήλ...     



σελ. 5

Η  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Μέσα στα πλαίσια των επιθέσεων της ΕΕ, της 

τρόικας και της κυβέρνησης στον ελληνικό λαό, 

εντάσσεται και η υποβάθμιση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και παιδείας στην ελληνική νεολαία. 

Από το καλοκαίρι τα σχολεία είναι αφύλακτα, 

αφού οι φύλακες απολύθηκαν, πολλές απαραίτητες 

ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης καταργήθηκαν 

και απολύθηκαν οι αντίστοιχοι καθηγητές. Τα 

κονδύλια για τη λειτουργία των σχολείων δεν 

επαρκούν  ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες. Οι 

επισκευές και διορθωτικές κατασκευές έγιναν 

πολυτέλεια και τα αποτελέσματα είναι ήδη σε 

πολλές περιπτώσεις εμφανή.

Η «αξιολόγηση»

Οι εκπαιδευτικοί, που συνήθως λοιδορούνται 

και θεωρούνται υπεύθυνοι κάθε κακοδαιμονίας,  

επιχειρείται να φιμωθούν, να υποταχτούν ώστε να 

μην αντιδρούν και να εκφοβισθούν με απολύσεις 

και διαθεσιμότητα. Μετά την αύξηση των 

ωρών διδασκαλίας, την αύξηση των μαθητών 

ανά τμήμα, τις καταργήσεις σχολείων και τις 

υποχρεωτικές μετακινήσεις, τη μισθολογική τους 

καταβαράθρωση, πρέπει να σκύψουν τα κεφάλια, 

αποδεχόμενοι μια «αξιολόγηση», που δεν έχει 

στόχο τη βελτίωσή τους με συνέπεια την καλύτερη 

απόδοση και αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, 

αλλά τον εκφοβισμό τους, την αμοιβαία καχυποψία, 

αφού στρέφει  τον έναν  εναντίον του άλλου και  

το «γλύψιμο» στους προϊσταμένους. Ήδη από 

1/1/2014 ισχύει ο νόμος για την αξιολόγηση, 

οποίος δεν έχει εφαρμοστεί αλλά επικρέμαται ως 

δαμόκλειος σπάθη. Όχι πως η αξιολόγηση είναι 

απορριπτέα, αντίθετα θα είχε καλά αποτελέσματα, 

αν αποσκοπούσε στην μετεκπαίδευση των 

καθηγητών και δασκάλων, στην ενημέρωσή τους 

στις νέες διδακτικές μεθόδους, στην βοήθεια από 

ειδικούς για εξειδικευμένα προβλήματα και ειδικές 

περιπτώσεις, στην αναβάθμιση της υλικοτεχνικής 

υποδομής των εργαστηρίων και των αιθουσών 

διδασκαλίας. Οι σύμβουλοι όμως είναι σχεδόν 

ανύπαρκτοι,  οι οδηγίες για τη διδασκαλία και τη 

διδακτέα ύλη καταφτάνουν στα σχολεία στο μέσο 

της χρονιάς, οι αλλαγές για το νέο λύκειο και το 

νέο σύστημα εξετάσεων εφαρμόζονται εν μέρει και 

κανείς δε γνωρίζει τι τελικά θα συμβεί. Πλήρης η 

αδιαφορία των διοικητικών υπευθύνων.

 Ο Υπουργός Παιδείας έστειλε εγκυκλίους –με 

πομπώδεις εκφράσεις και γενικόλογες αοριστολογίες 

-,  για την εφαρμογή της  «αυτοαξιολόγησης των 

σχολικών μονάδων» με στόχο δήθεν τη βελτίωσή 

τους, ως το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών. Τα κριτήρια και οι τρόποι 

αξιολόγησης είναι κωμικοτραγικοί. Πώς κάθε ένα 

μεμονωμένο σχολείο θέτει οράματα!! Καθορίζει 

«βασικές επιδιώξεις των στόχων  και των αξιών που 

διέπουν τη σχολική ζωή» και πολλές άλλες τέτοιες 

αερολογίες και φληναφήματα, που αποδεικνύουν 

ότι δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, δεν 

υπάρχει γνώση της σχολικής πραγματικότητας από 

τους «οραματιστές» συμβούλους του υπουργού και 

οι επιδιώξεις κρύβονται κάτω από μια ομιχλώδη 

επιφάνεια, επικίνδυνες για μια επερχόμενη 

υποβάθμιση και απαξία της εκπαίδευσης. Τέτοια 

είναι η ανοησία που κατέχει τους καρεκλοκένταυρους  

του Υπουργείου Παιδείας, που παραλίγο  θα είχαν 

καθιερώσει «λευκές διακοπές» στις αρχές Μαρτίου, 

μαϊμουδίζοντας τις διακοπές αυτής της εποχής, 

των βορείων ευρωπαϊκών χωρών για να κάνουν οι 

μαθητές σκι!! Όμως τα πράγματα ξεφεύγουν από 

την αστειότητα, όταν οι συνέπειες κοστίζουν και 

εδώ το κόστος δεν είναι οικονομικό. Αφορά στο 

μέλλον του ελληνικού λαού, τη νεολαία.

Περί Υπουργού Υγείας

Είναι γνωστό ότι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης 

Γεωργιάδης είναι καλός φιλόλογος, πολύ καλός 

πωλητής βιβλίων και πάρα πολύ καλός υπηρέτης 

των ευρωπαϊκών συμφερόντων και όχι μόνο. Η 

επιλογή του για τη θέση αυτή δεν ήταν καθόλου 

τυχαία. Οι τηλεοπτικοί υστερισμοί του και η 

υπερπροβολή του από τα συστημικά ΜΜΕ και 

τους δημοσιογράφους τους προκαλούν οργή 

και αγανάκτηση. Εχει συμβάλει στη σημερινή 

απαράδεκτη κατάσταση στο χώρο της υγείας, που 

την είχαμε, δυστυχώς, προβλέψει. Όλοι,  λιγότερο ή 

περισσότερο,  έχουμε ανάγκη υπηρεσιών υγείας  και 

ο καθένας βιώνει, μερικές φορές με τραγικό τρόπο, 

την κατάντια τους. Τραγικός είναι και ο αυταρχικός 

τρόπος του Υπουργού, ο οποίος συμπεριφέρεται 

σε επιστήμονες γιατρούς, που έχουν ασπρίσει τα 

μαλλιά τους προσφέροντας στην κοινωνία, σαν να 

απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού. Σε λίγο όμως 

θα έχει την ευκαιρία ο ελληνικός λαός να εκφράσει 

την αντίδρασή του και να τον τιμωρήσει, αυτόν και 

τους άλλους δυνάστες. 
Ο κύριος Γκάουκ εξεφτελίζει και επίσημα 

τους «Έλληνες» πολιτικούς

Οι Γερμανοί μας έστειλαν τον Πρόεδρό τους πι-

στεύοντας ότι μας κολακεύουν! Το ίδιο επιχείρη-

σαν και πέρυσι με την επίσκεψη της πολύ «αγα-

πητής» στους Έλληνες Frau Merkel, με τη γνω-

στή υποδοχή...

Ο Herr Γκάουκ ως δώρο, αντί για «καθρεφτάκια 

και χάντρες», μας αναγνώρισε «ηθικό χρέος» της 

Γερμανίας αντί για το κατοχικό δάνειο και τις λοι-

πές αποζημιώσεις, για τις αγριότητες και τις κατα-

στροφές που διέπραξαν στη χώρα μας. Και οι  Έλ-

ληνες πολιτικοί υποκλίθηκαν μπροστά του...



σελ. 6

Το «πλεόνασμα» υπολογίζεται, καθ’ υπόδειξη 

της τρόικας, σε ταμειακή βάση, δηλ. οι συναλλα-

γές καταγράφονται μόνον όταν λαμβάνονται ή κα-

ταβάλλονται μετρητά, αντί να υπολογίζονται σε δε-

δουλευμένη βάση,  όπου π.χ. η αξία μιας προμήθει-

ας του δημοσίου  καταγράφεται αμέσως στα έξο-

δα, ακόμη και αν η πληρωμή πρόκειται να πραγ-

ματοποιηθεί το επόμενο έτος. Έτσι όσο το δημό-

σιο καθυστερεί να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές  του, τόσο μεγαλύτερο «πλεόνασμα» φαί-

νεται. Αυτό θέλει η Γερμανία ώστε να αποστραγ-

γίσει κάθε ίχνος ρευστότητας για να μην ανακάμ-

ψει ποτέ η Ελλάδα. Να παραμείνει αυτή η τεράστια 

ανεργία, να μην βρίσκουν οι νέοι μια αξιοπρεπή 

δουλειά, οι επιχειρήσεις να κλείνουν ή να φεύγουν, 

ζωτικές δημόσιες λειτουργίες να διαλύονται. Κατά 

την κ. Λαγκάρντ είναι το πρώτο πλεόνασμα μετά 

το 1943 (!!!). Δηλ. οι Γερμανοί τότε με τον προκά-

τοχο της Μέρκελ, αφού ξεπάστρεψαν πάνω από το 

10% των Ελλήνων,πολλοί πέθαναν από την πείνα, 

άρπαξαν ό,τι παρήγαγε η χώρα, καταστρέψανε τις 

υποδομές παίρνοντας  και δανεικά από πάνω, που 

τώρα δε θέλουν να τα πληρώσουν, μας έκαναν να 

έχουμε «πρωτογενές πλεόνασμα». Οπως γράφει η 

«Δημοκρατία» 26/2/2014 (δες  στα δημοσιευματα 

στην ιστοσελίδα μας «το πλεόνασμα του 1943» και 

στην 7η σελίδα αυτής της «Ε»)  «Τοιουτοτρόπως, η 

προσφιλεστάτη κυρία Λαγκάρντ δικαιούται να μι-

λάει για πανηγύρια αλλά και για το «μεγάλο ταξί-

δι» -στον αγύριστο- και τις θυσίες που έκαναν πά-

μπολλοι Ελληνες.»

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών 

(11-2-2014) αναφέρει για  το Δεκέμβρη του 2013 

πρωτογενές πλεόνασμα 811 εκ. και ληξιπρόθεσμες 

οφειλές 4,7 δις. Συνεπώς αυτό το πλεόνασμα εί-

ναι ένα πλασματικό μέγεθος. Το χειρότερο όμως 

είναι ότι ακόμη και αυτό είναι αποτέλεσμα της πιο 

άγριας καταλήστευσης των αδύνατων και, μεσαίων 

στρωμάτων, εργαζόμενων, συνταξιούχων, επαγγελ-

ματιών, που φτωχοποιούνται ραγδαία και που όμοια 

της απαντάται  μόνο στην Τουρκοκρατία. Περιορί-

ζει στο ελάχιστο την αγοραστική δύναμη και την 

εσωτερική αγορά σε συνδυασμό με τις υψηλές τι-

μές αγαθών, ενέργειας και υπηρεσιών. Η περιβό-

ητη ανταγωνιστικότητα, για την οποία κόπτονται 

οι νεοφιλελεύθεροι,  δεν αφορά τις ελληνικές επι-

χειρήσεις, που βλέπουν τη βιομηχανική παραγωγή 

και τις εξαγωγές τους να μειώνονται και λόγω του 

σκληρού ευρώ, του νομίσματος του κατακτητή, που 

οι κατοχικοί το αντιμετωπίζουν σαν ιερή αγελάδα. 

Και τα λουκέτα πολλαπλασιάζονται.

Το χρέος και το «πρωτογενές πλεόνασμα»

«ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ» ΤΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Στις 27 Νοεμβρίου 2012 το eurogroup , για να 

περισώσει το ευρώ που, τότε, κλυδωνιζόταν, μετα-

ξύ άλλων αποφάσισε, για την Ελλάδα, ότι  «θα λη-

φθούν μέτρα για την αποτελεσματική μείωση του 

δημοσίου χρέους», όταν επιτευχθεί πρωτογενές 

πλεόνασμα, «υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα 

συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τους 

στόχους του προγράμματος προσαρμογής». Με την 

ίδια απόφαση «Οι εταίροι στην Ευρωζώνη δεσμεύ-

τηκαν για μείωση του χρέους στο 124% του ΑΕΠ 

έως το 2020, πράγμα που σημαίνει θα βρίσκεται σε 

επίπεδο μικρότερο του 110% το 2022».  Προυπό-

θεση γι’αυτό είναι να υπάρχει, τουλάχιστον,  4,5% 

πρωτογενές πλεόνασμα από το 2016. 

Το χρέος της χώρας υπερβαίνει τα 325 δις όταν 

το ΑΕΠ δεν υπερβαίνει τα 183 δις. Με τα δεδομέ-

να αυτά, και ότι χωρίς εσωτερική ζήτηση, αύξηση 

της ελληνικής παραγωγής, χρηματοδότηση, αύξη-

ση εισοδημάτων και δημοσίων εσόδων, αυτά τα με-

γέθη πρωτογενούς πλεονάσματος 4,5%  είναι  αδύ-

νατον μέσα στην ΕΕ, στο ευρώ και στα μνημόνια 

να πραγματοποιηθούν, ακόμη κι’ αν φορολογήσουν  

και τον αέρα που αναπνέουμε . Πάντως στην από-

φαση αυτή στηρίζονται οι κατοχικοί για να διατυ-

μπανίζουν ότι η χώρα έχει εκπληρώσει τις υποχρε-

ώσεις της και εκλιπαρεί για τη μείωση του χρέους 

ή τουλάχιστον μια έμπρακτη δήλωση  στήριξης από 

τους εταίρους-όρνεα, που διαρκώς τη μεταθέτουν 

γι’ αργότερα. Περίμεναν να τελειώσουν οι γερμα-

νικές εκλογές, μετά  να σχηματισθεί η νέα γερμα-

νική κυβέρνηση, μετά να γίνουν οι ευρωεκλογές  

και τώρα μιλάν για μετά το καλοκαίρι, αφού απο-

δεχθούν την υποταγή στις  πιο απίθανες και παρά-

λογες απαιτήσεις τους, δηλ. σε νέα μνημόνια, με 

τον εκβιασμό ότι πρέπει εντός του  2014 να πληρω-

θούν ομόλογα 25 δις, που κατέχουν η ΕΚΤ, το ΔΝΤ, 

κεντρικές τράπεζες και κερδοσκοπικά κεφάλαια..     

Τα προεκλογικά ψεμματα

Στο φύλλο 152 της «Ενημέρωσης» (Σεπτεμ-

βρης 2013)  αναφερθήκαμε στο μύθο του πρωτο-

γενούς πλοενάσματος, που διατυμπανίζει από τότε 

η κατοχική κυβέρνηση  για να μας παραπλανά ότι 

τα μνημόνια τελειώνουν. Το «πλεόνασμα» χρησί-

μευσε στον προεκλογικό αγώνα της Μέρκελ για 

να δικαιολογήσει την απάνθρώπη πολιτική της για 

την Ελλάδα και να προαναγγείλει ότι θα συνεχίσει 

την ίδια πολιτική, που οδηγεί σε νέα μνημόνια με  

νέα δάνεια, έτσι ώστε να μας έχει αγκιστρωμένους 

και υπόδουλους εσαεί στο γερμανικό άρμα. Χρη-

σιμεύει και στην κατοχική κυβέρνηση ως επιχείρη-

μα για τις επερχόμενες εκλογες του Μαΐου (αυτοδι-

οικητικές και ευρωεκλογές τουλάχιστον)  Το 70% 
→
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(που προβλέπεται στην απόφαση του eurogroup της 

27ης Νοεμβριου 2012) υπόσχονται  ότι θα το μοιρά-

σουν για  δώρο του Πάσχα σε χαμηλοσυνταξιού-

χους και ένστολους. Παραμύθια της Χαλιμάς, που 

θα τελειώσουν με το πέρας των εκλογών, αφού θα 

τα πάρουν όλα οι δανειστές. 

Και η πραγματικότητα

Τι δώρο ονειρεύονται άραγε οι συνταξιούχοι, 

όταν με γερμανική απαίτηση οι κατοχικοί μειώνουν 

κατά 3,9% τις εργοδοτικές εισφορές προσθέτοντας 

άλλα 700 εκ. έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία και 

αυτό συνεπάγεται  νέες μειώσεις συντάξεων, νέα 

δημοσιονομικά ελλείμματα για να χαρίσουν στους 

εργοδότες κι’ άλλα 700 εκ. το χρόνο. Τι δώρο ετοι-

μάζουν «διαρρέοντας» για δανεισμό του δημοσίου 

από τα εναπομείναντα και πολλαπλά λεηλατημένα 

αποθεματικά των ταμείων. Ή τι δώρο περιμένουν οι 

εργαζόμενοι με την επικείμενη απελευθέρωση  των 

ομαδικών απολύσεων. Σημαίνει κι’ άλλη εξαθλίω-

ση,  νέα ελλείμματα, νέος δανεισμός,  νέα μνημό-

νια, διαιώνιση της κατοχής.

Οι θλιβεροί διαρκώς ψευδόμενοι και αυτόδια-

ψευδόμενοι κατοχικοί συναρχηγοί δηλώνουν ότι δε 

θα υπάρξουν άλλες περικοπές μισθών και συντάξε-

ων ή νέα μέτρα. Ενώ η κοινωνία και η χώρα  υπο-

φέρουν, οι αριθμοί τους ευημερούν. «Ανάκαμψη» 

, «ανάπτυξη», «οι θυσίες πιάνουν τόπο» και άλλα 

καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς.  Μιλούν για άλλη 

χώρα  και άλλο λαό. Πιστεύουν  ότι έτσι και με την 

τρομοκρατία για το ευρώ-φετίχ  θα πετύχουν στις 

εκλογές. Μωραίνει Κύριος...    

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Το πλεόνασμα του 1943

«Ολοι πανηγυρίζουμε το πρωτογενές πλεό-

νασμα της Ελλάδας, το πρώτο, αν δεν κάνω 

λάθος, από το 1943» είπε η διευθύντρια του 

ΔΝΤ σε συνέντευξή της σε τηλεοπτικό σταθ-

μό της Αυστραλίας. Επίσης, είπε ότι ήταν ένα 

«μεγάλο ταξίδι με πολλές θυσίες εκ μέρους 

των Ελλήνων», αλλά τα σκληρά μέτρα ήταν 

«απαραίτητα για να εξυγιανθεί η ελληνική οι-

κονομία».

Χμμμ. Το πρώτο πρωτογενές πλεόνασμα από 

το 1943; Ποιος καταφερτζής ηγέτης μερίμνη-

σε ούτως ώστε η πατρίδα μας να αποκτήσει 

πρωτογενές πλεόνασμα πριν από 71 χρόνια; 

Για να ξεφυλλίσουμε ένα ιστορικό ημερολό-

γιο. Τσούκου τσούκου, φλάπα-φλούπα οι σε-

λίδες και... φτάσαμε! 1943. Είχαμε κυβέρνη-

ση Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου (έως τον 

Απρίλιο) κι από κει και έπειτα είχαμε Ιωάννη 

Ράλλη. Ομως, για να βγει πρωτογενές πλεό-

νασμα το 1943, έγινε πολλή δουλειά το 1942. 

Οπερ μεθερμηνευόμενον Γεώργιος Τσολάκο-

γλου. Παρά ταύτα, διάχυτη είναι η υποψία ότι 

οι Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλος και Ράλ-

λης δεν είχαν και τόσο διευρυμένες εξουσί-

ες. Ισως επειδή δεν ψηφίζονταν από πολλούς 

αλλά μόνον από έναν. Τον προκάτοχο της Αν-

γκελα Μέρκελ στην καγκελαρία του Ράιχ. Το 

όνομα δε αυτού, Αδόλφος Χίτλερ. Ο υστε-

ρικός μπαρμπούλης με το κολοβό μουστάκι 

τούς διόριζε.

 Ελλειμμα πληθυσμού

Ηταν αναπόφευκτο τότε να αποκτήσουμε 

πρωτογενές πλεόνασμα. Τα Ες Ες και η Βέρ-

μαχτ έκαναν εξαιρετική δουλειά για το πρω-

τογενές έλλειμμα πληθυσμού. Αν μειώσεις 

τον «λαουτζίκο» (όπως λέει ο Πρετεντέρης 

τους φτωχούς), είναι θέμα χρόνου να βελτιω-

θούν τα νούμερά σου. Αν, μάλιστα, μπορέσεις 

να βάλεις και τα βρέφη, τα παιδιά, τους αρ-

ρώστους αλλά και τους νεκρούς (απαράδεκτο 

να λουφάρουν αυτοί) να δουλεύουν για λογα-

ριασμό του κράτους της Γερμανίας, η Ελλάς 

απογειώνεται!

Τοιουτοτρόπως, η προσφιλεστάτη κυρία Λα-

γκάρντ δικαιούται να μιλάει για πανηγύρια 

αλλά και για το «μεγάλο ταξίδι» -στον αγύ-

ριστο- και τις θυσίες που έκαναν πάμπολλοι 

Ελληνες.

Να, βρε, ψύχραιμες φωνές, τις οποίες πρέ-

πει να ακούμε μετά μεγίστης προσοχής εμείς, 

ο λαουτζίκος, για να πάμε μπροστά... Να κά-

νουμε σκληρές θυσίες, να δοξάζουμε το 2013 

και το 1943, να ευλογούμε τη Μέρκελ, τον 

Αδόλφο, τα στελέχη των Ες Ες, τους υπαλ-

λήλους της τρόικας και να πανηγυρίζουμε τα 

πλεονάσματα στα νούμερα και τα ελλείμματα 

στους ανθρώπους.

Π. Λιάκος Εφημερίδα «Δημοκρατία» 26/2/2014
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Με ηγέτη τον Αναστασιάδη μεθοδεύεται 

«λύση» στο Κυπριακό με την παράνομη 

διχοτόμηση, την παράνομη κατοχή από τα 

τουρκικά στρατεύματα και τις πολλές, τουρκικές, 

και όχι μόνο, παρανομίες. Με τον Αναστασιάδη, 

που κατήγγειλε στην Ευρώπη ότι το μεγαλειώδες 

76% κατά του σχεδίου Ανάν το 2004, ήταν 

αποτέλεσμα προπαγάνδας(!). Τον Αναστασιάδη, 

ο οποίος δεν κρύβει τη σταθερή προσήλωσή του 

στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης πάση θυσία, προς 

αποφυγή, δήθεν, της οριστικής διχοτόμησης. Τον 

Αναστασιάδη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στις 

εκλογές του 2013, τη δυσαρέσκεια της κοινής 

γνώμης  για το ΑΚΕΛ και τον Πρόεδρο Χριστόφια 

και αναρριχήθηκε στο Προεδρικό αξίωμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον Αναστασιάδη, 

που, τώρα, επιδίδει διαπιστευτήρια ξενοδουλείας 

και υποτέλειας στους Ευρωπαίους και στους 

Αμερικανούς, οι οποίοι βιάζονται να εξασφαλίσουν 

τα συμφέροντά τους και τα συμφέροντα της 

Τουρκίας. Aγωνιά για τις ενεργειακές ανάγκες 

της Τουρκίας (συνέντευξη στην Καθημερινή  

23/2/14) και προτείνει, παρά τις περί του αντιθέτου 

προηγούμενες διαβεβαιώσεις, τη μεταφορά του 

αερίου της κυπριακής και ισραηλινής  ΑΟΖ μέσω 

Τουρκίας ως φθηνότερη λύση!!

Οι ΗΠΑ και το «ευρωπαϊκό κεκτημένο»

Οι Αμερικανοί και προσωπικά ο Ομπάμα έχουν 

ως στόχο να εξομαλύνουν τις σχέσεις Τουρκίας – 

Ισραήλ και γι΄ αυτό  έχουν τάξει στους Τούρκους 

μερίδιο από την εκμετάλλευση των αποθεμάτων  

των υδρογονανθράκων της κυπριακής ΑΟΖ. 

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζόζεφ Μπάιντεν 

διεμήνυσε  ξεκάθαρα στον Πρόεδρο της Κύπρου ότι  

δεν πρόκειται να επαναληφθούν οι … αθλιότητες 

του 2004. Τότε που η ΕΕ πίεζε τον Τάσσο, με 

τον απαράδεκτο επίτροπο Φερχόιγκεν να απειλεί 

τους ελληνοκύπριους με βαριές συνέπειες αν δεν 

αποδεχτούν το σχέδιο Ανάν. Τώρα αποστέλλει 

τον Βαν Νούφελ ως παρατηρητή στις συνομιλίες 

μεταξύ των δύο μερών, ώστε να «συμβουλεύει» 

τον ΟΗΕ αν οι προτάσεις που κατατίθενται είναι 

σύμφωνες με το «ευρωπαϊκό κεκτημένο»! Αλλά 

πώς το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» αποδέχεται τα 

τετελεσμένα και την τουρκική κατοχή; Πώς ο ΟΗΕ 

λησμονεί τα ψηφίσματά του;

Το κοινό ανακοινωθέν

Πριν λίγες ημέρες ο Αναστασιάδης και ο 

Ερόγλου, συνεχιστής της σκληρής πολιτικής 

Ντεκτάς, εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν, το οποίο 

αναφέρεται στο καθεστώς διζωνικής-δικοινοτικής 

ομοσπονδίας, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια 

διεθνή προσωπικότητα, όμως  ο διάβολος κρύβεται 

στις λεπτομέρειες. Ο Αναστασιάδης επιμένει πως 

η όλη προσπάθεια πρέπει να κριθεί στο τέλος από 

την τελική συμφωνία. Τότε όμως, όταν όλα θα έχουν 

συμφωνηθεί , ο κυπριακός λαός θα βρίσκεται πάλι 

μπροστά σε νέα εκβιαστικά διλήμματα, αν βέβαια 

ισχύσει η πρόνοια για δημοψήφισμα έγκρισης της 

όποιας συμφωνίας. Τα δύο ομόσπονδα κράτη θα 

έχουν ή όχι επιμέρους κυριαρχικά δικαιώματα; Θα 

εναλλάσσονται ή όχι οι πρόεδροι της Κυπριακής 

Δημοκρατίας επί ίσοις όροις; Θα θεωρούνται ή όχι 

πολιτικά ισοδύναμες οι δύο εθνοτικές συνιστώσες, 

εξομοιώνοντας το 18% των τουρκοκυπρίων με 

το 82% των ελληνοκυπρίων; Τι θα γίνει με τους 

τούρκους εποίκους; Τι θα γίνει με το έδαφος των 

αγγλικών βάσεων; Θα αρθεί ή όχι η κηδεμονία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από τις τρείς εγγυήτριες 

δυνάμεις; Θα αποσυρθούν ή όχι και πότε τα 

τουρκικά στρατεύματα κατοχής; Θα επιστρέψουν 

οι κύπριοι πρόσφυγες στα σπίτια και τις περιουσίες 

τους; Θα δοθεί επιτέλους μια απάντηση   για τους 

αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής του 1974; 

Οι τούρκοι αξιωματούχοι και ο ίδιος ο Ερντογάν 

δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν ούτε 

σπιθαμή γης στους ελληνοκύπριους. Απαιτούν 

τα πάντα με τη στήριξη των Αμερικανών και της 

ΕΕ. Ελπίζουν πως με την οικονομική κρίση στην 

Ελλάδα και Κύπρο και τις δουλοπρεπείς ηγεσίες 

των δύο χωρών, θα προωθήσουν τις επιδιώξεις τους.

 Ευτυχώς ο Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόσφατα 

εκλεγμένος πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ακολουθώντας 

την οικογενειακή παράδοση, απέρριψε το κοινό 

ανακοινωθέν ως τουρκοβαρές και αποχώρησε από 

τον κυβερνητικό συνασπισμό. Την ίδια αρνητική 

στάση στο κοινό αυτό ανακοινωθέν τηρούν και 

πολλοί άλλοι στην Κύπρο, όπως π.χ. ο Γ. Λιλλήκας. 

Πολύ θετική κίνηση αποτελεί (ευχάριστη 

έκπληξη!) και η δήλωση του Προέδρου της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, που εκφράζει την Ελληνική 

Κυβέρνηση, για το κοινό αυτό ανακοινωθέν: «Δε 

βλέπω ο δρόμος αυτός να ανοίγει, παρ’όλο 

ότι ελπίζουμε όλοι κάτι να γίνει, αλλά δεν 

μπορεί να είμαστε εκείνοι που θα δεχθούμε 

τις απαιτήσεις της Άγκυρας ουσιαστικά». Η 

πρόσφατη καταψήφιση του πρώτου σχεδίου 

ξεπουλήματος από την Κυπριακή Βουλή της 

κυπριακής δημόσιας περιουσίας με συνέπεια την 

παραίτηση του Υπουργικού Συμβουλίου, παρά τις 

απειλές των δανειστών και της ΕΕ, δίνει ελπίδες 

στο κυπριακό λαό. 

Οι καιροί είναι δύσκολοι και τα κοράκια 

παραμονεύουν. Μόνο εθνική ομοψυχία και 

επαγρύπνηση μπορούν να εγγυηθούν για το 

μέλλον.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


