ΟΥΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΣΩΤΗΡΙΑ
Αφού µε την ένταξη στην ΕΟΚ το 1981 και στην ΟΝΕ το 2001 συρρίκνωσαν την ελληνική
παραγωγή, µε συνέπεια δανεισµούς, χρέη, λιτότητα κ.λπ., αφού µας έφεραν στο σηµερινό χάλι, οι
ξένοι προστάτες-εκµεταλλευτές-τοκογλύφοι και οι εντόπιοι εθελόδουλοι (τους οποίους, αλίµονο,
ψηφίζουµε!) παριστάνουν τώρα τους σωτήρες µας µε τα µνηµόνια και τα µεσοπρόθεσµα, τα
οποία µεγαλώνουν το χρέος και µας δένουν από τραχήλου στους αδίστακτους νεοαποικιοκράτες.
Τελευταίο επεισόδιο οι «διευκολύνσεις» που µας προσέφεραν οι «εταίροι» µας µε τις αποφάσεις
των Βρυξελών στις 21/7/11, οι οποίες αποβλέπουν µόνο και µόνο στη στήριξη των ανθρώπων
τους που «κυβερνούν» την Ελλάδα, µε την κατάλληλη προβολή τους από τα ΜΜΕ.
Επιδείνωση της κατάστασης για την Ελλάδα
Πανηγυρίζουν οι κατοχικοί και τα ελεεινά ΜΜΕ, επειδή στις αποφάσεις περιλαµβάνονται
κούρεµα του χρέους κατά 21%, επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής, µείωση κάποιων
επιτοκίων και νέο δάνειο 65 δισ. Το πιθανότερο, όµως, είναι ότι αυτές οι αποφάσεις δε θα
υλοποιηθούν, γιατί προϋποθέτουν τη συγκατάθεση των ιδιωτών, την ψήφισή τους από τα
κοινοβούλια των άλλων χωρών (που πολλές έχουν τα δικά προβλήµατα) κ.λπ. Εδώ µε δυσκολία
φαίνεται ότι θα πάρουµε το Σεπτέµβριο την 6η δόση του αρχικού δανείου!
Αλλά κι αν υποθέσουµε ότι τα εµπόδια αυτά θα ξεπεραστούν, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι
µέχρι την υλοποίηση των αποφάσεων θα εξακολουθεί να υπάρχει το ευρώ, αφού στη Γερµανία
και σε άλλες βόρειες χώρες ενισχύεται µέσα στους κύκλους των τραπεζιτών και
µεγαλοεπιχειρηµατιών η κοντόφθαλµη άποψη ότι το ευρώ τους έδωσε όσα είχε να τους δώσει και
τώρα τους είναι ζηµιογόνο. Φυσικά, αν διαλυθεί η ευρωζώνη, ακυρώνονται και οι αποφάσεις της
21ης/7.
Αλλά κι αν παραβλέψουµε όλα τα παραπάνω, η αλήθεια είναι ότι και πάλι καµιά βοήθεια δε
µας προσφέρουν οι ξένοι, γιατί οι λογαριασµοί δεν είναι σωστοί, αφού δεν υπολογίζουν την
τεράστια ζηµιά που υφίσταται τόσα χρόνια η Ελλάδα (και τα υπερκέρδη που έχουν οι βόρειοι)
από το έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών (αφού µας απαγορεύουν να προστατεύουµε τα
προϊόντα µας και αναγκαστικά αγοράζουµε τα δικά τους). Τις άλλες ζηµιές που προαναφέραµε
τις έχουµε εξηγήσει αναλυτικά στο ΑΣΚΕ-4. Επίσης δεν υπολογίζουν τα χρέη της Γερµανίας
προς την Ελλάδα από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Εποµένως δεν τους χρωστάµε τίποτα,
αντιθέτως αυτοί µας χρωστάνε και µάλιστα υπέρογκα ποσά!
Αλλά κι αν υποθέσουµε ότι οι λογαριασµοί είναι σωστοί, και πάλι οι αποφάσεις δεν αποτελούν
βοήθεια, γιατί αυτά που έπρεπε να τους πληρώσουµε µε βάση το µνηµόνιο έτσι κι αλλιώς δεν
είχαµε να τα πληρώσουµε, κι αυτό ήταν γνωστό εκ των προτέρων σε όλους. Από πέρσι όλοι
έλεγαν ότι το µνηµόνιο δε βγαίνει, άρα ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος. Έτσι µε τις
«εκπτώσεις» οι «εταίροι» µας αρπάζουν όσα µπορούν κι επιπλέον χειροτέρεψαν τα πράγµατα για
την Ελλάδα για δύο λόγους:
1) Επιµήκυναν το καθεστώς κατοχής για άλλα 40 χρόνια. Οι κατοχικοί υπέγραψαν ότι δεν είναι
πλέον κυβέρνηση, αλλά υπάλληλοι 3ης κατηγορίας, αφού τίθενται υπό τας διαταγάς του
Γερµανού γκαουλάιτερ Χορστ Ράιχενµπαχ, του οποίου προϊστάµενος είναι ο Όλι Ρεν!
Επανήλθαµε στα 1941-44!

2) Προσπαθούν να κλέψουν τη δηµόσια περιουσία µε τις αποκρατικοποιήσεις, πληρώνοντας το
1/5 έως 1/10 της αξίας της, µετατρέποντας κοινωνικά αγαθά σε αντικείµενα κερδοσκοπίας. Η
∆ΕΗ, π.χ., παρά τις ρουσφετολογικές προσλήψεις υπεραρίθµων «ηµετέρων», παρά τις µίζες και
τις σπατάλες, έφερε τον ηλεκτρισµό και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας, παρείχε το 5ο
φθηνότερο ρεύµα στην Ε.Ε. και άφηνε κέρδος στο κράτος. Τώρα πουλιέται, χωρίς να τίθενται
καν όροι στους αγοραστές. Τα χρήµατα που θα πάρει το κράτος από την πώληση τα εισέπραττε
σε 5 χρόνια µόνο από τα µερίσµατα ως µέτοχος της εταιρείας! Ο κερδοφόρος ΟΤΕ πέρασε ήδη
στον πλήρη έλεγχο των Γερµανών της Deutsche Telecom (40%), ενώ στο ελληνικό κράτος
απέµεινε µόνο 10%.
Σχέδιο σωτηρίας;
Ονοµάζουν τις αποφάσεις τους «σχέδιο σωτηρίας της Ελλάδας», αυτές όµως όχι µόνο δε µας
σώζουν, αλλά δε µας επιτρέπουν να σωθούµε ούτε µόνοι µας ούτε µε τη βοήθεια τρίτων, π.χ.
Κίνας, Ρωσίας. Ο οµογενής βουλευτής της ρωσικής ∆ούµας και ισχυρός παράγοντας του
καθεστώτος Ιβάν Σαββίδης ήταν αυτός στον οποίο απευθύνθηκε ο Γιωργάκης για να του κλείσει
συνάντηση µε τον Πούτιν, η οποία πράγµατι έγινε το Φεβρουάριο 2010. Ο Σαββίδης
αποκαλύπτει στην «Ελευθεροτυπία» της 14/7/11 ότι ο Πούτιν ήταν έτοιµος να δώσει 25 δισ.
ευρώ µε χαµηλό επιτόκιο, ως πρώτη δόση βοήθειας προς την Ελλάδα, που θα αποπληρωνόταν εν
µέρει µε αγροτικά προϊόντα! Φυσικά, δε θα υπήρχε κανένας όρος σαν κι αυτούς που επιβάλλουν
τα µνηµόνια της τρόικας, π.χ. περικοπές µισθών και συντάξεων, απολύσεις, περικοπές
κοινωνικών δαπανών. Ο Σαββίδης προειδοποίησε το Γιωργάκη για τις διαθέσεις του Πούτιν. Ο
Γιωργάκης, όµως, αντί να ζητήσει δάνειο, άρχισε να αναλύει στον Πούτιν τα οικολογικά
προβλήµατα της Ελλάδας! Ο Πούτιν αγανάκτησε και σε 20 λεπτά διέκοψε τη συζήτηση. Η
εκτίµηση του Σαββίδη είναι ότι οι Αµερικανοί, το ∆ΝΤ και η Ε.Ε. ήσαν αντίθετοι στη χορήγηση
ρωσικού δανείου και ότι ο Γιωργάκης ήθελε τη συνάντηση µε τον Πούτιν µόνο για
επικοινωνιακούς λόγους. Όλ’ αυτά τη στιγµή που οι ρωσοτουρκικές σχέσεις αναπτύσσονται
σηµαντικά!
Ήδη 1 χρόνο µετά την εφαρµογή του µνηµονίου όλοι αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση της
Ελλάδας επιδεινώθηκε κι όλοι προβλέπουν περαιτέρω επιδείνωση. Οι προβλέψεις, µάλιστα,
γίνονται όλο και πιο δυσοίωνες. Ενώ πέρσι, π.χ., προέβλεπαν ότι το 2012 το χρέος θα ανέβαινε
στο 149% του ΑΕΠ, τώρα προβλέπουν ότι θα φτάσει στο 172%. Μας δουλεύουν, δηλ.,
απροκάλυπτα.
Πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής για να µην καταλαβαίνει ότι το βιολί θα παίζει αδιάκοπα
στον ίδιο σκοπό, αν τους το επιτρέψουµε, δηλ. θα επιβάλλονται µέτρα, τα οποία µετά λίγο θα
κρίνονται ανεπαρκή, ώστε να ακολουθούνται από άλλα σκληρότερα µέτρα!
Τα παραµύθια για ανάπτυξη
Για να χρυσώσουν το χάπι διαχέουν ότι µετά τα σκληρά µέτρα θα επέλθει ανάπτυξη, µίλησαν
µάλιστα για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ, όρος που φρονίµως δεν περιελήφθη στο κείµενο των
Βρυξελών. Ενώ, όµως, τα µέτρα αφαίµαξης του ελληνικού λαού είναι πολύ συγκεκριµένα και
εφαρµόζονται αµείλικτα, τα περί ανάπτυξης είναι λόγια πτερόεντα, γενικά και αφηρηµένα. Ας
µην έχουµε αυταπάτες. Στα σχέδιά τους δεν περιλαµβάνεται η ανάπτυξη της Ελλάδας, γιατί
δεν τη θέλουν, αντιθέτως επιδιώκουν την καθυπόταξη και διάλυσή µας µέσω της εξαθλίωσής
µας.

Λένε ότι πουλάνε τη δηµόσια περιουσία για να ξεχρεώσουµε. Αλλά όσο πιο πολύ πουλάνε τόσο
πιο πολύ χρεωνόµαστε! Κάποια στιγµή, λοιπόν, θα διαπιστώσουµε ότι µε το «σχέδιο σωτηρίας»
θα βρεθούµε πιο φτωχοί και πιο χρεωµένοι, µε το µισό πληθυσµό άνεργο να λιµοκτονεί (ήδη
έχουµε τη 2η υψηλότερη ανεργία στην ευρωζώνη µε 16% και στους νέους 38%), µε το κράτος
χωρίς περιουσία, άρα ανήµπορο να βοηθήσει µια χώρα πνιγµένη από χρέη και από εκατοµµύρια
πεινασµένων λαθροµεταναστών. Η ανατροπή των κατοχικών και η ακύρωση των µνηµονίων και
των περαιτέρω σχεδίων τους πρέπει να γίνουν το ταχύτερο.
Προκλητική χλιδή των ολίγων µέσα στην απέραντη φτώχεια των πολλών
Ενώ η φτώχεια και η απελπισία πνίγουν όλο και ευρύτερες οµάδες της ελληνικής κοινωνίας,
ΟΛΟΙ οι άνθρωποι της οικογένειας, που µας πιπιλίζουν καθηµερινά ότι πρέπει να µειωθούν οι
συντάξεις των 500 ευρώ, ζουν µέσα στη χλιδή.
Ο αδελφός Νίκος κάνει µπίζνες δισεκατοµµυρίων µε τους εµίρηδες και, για να τους
ευχαριστήσει, διοργανώνει βασιλικό πάρτι στον Αστέρα, µε τα χρήµατα που αρπάζουν από εµάς.
Ο αδελφός Αντρίκος δεν αρκείται στις µπίζνες µε την «πράσινη ανάπτυξη», αλλά τζογάρει στη
χρεοκοπία της Ελλάδας ως στέλεχος της Unigestion, που ασχολείται µε συµβόλαια ασφάλισης
από τον κίνδυνο χρεοκοπίας χωρών µελών της ευρωζώνης!! Η mother καλύπτει τα έξοδα των
γηρατειών της µε τα χρήµατα που µας παίρνει για τη ΜΚΟ της. Χρήµατα για τις ΜΚΟ τους
παίρνουν και άλλοι εκλεκτοί (∆αµανάκη, Βαλλιανάτος, ∆ηµητράς, Τρεµόπουλος, Μπουτάρης,
Βούγιας, Χρυσόγελος κ.λπ.). Η Τ. Μπιρµπίλη, αφού την πληρώναµε ως υπουργό, λόγω του
προσόντος της να γυµνάζεται στο ίδιο γυµναστήριο µε το Γιωργάκη (ή έχει κι άλλη σχέση µε την
οικογένεια;), την έστειλαν εκπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, µε δωρεάν σπίτι 500 τετρ. µ.
στο καλύτερο σηµείο του Παρισιού, µε δωρεάν αυτοκίνητο, οδηγό και µάγειρα, πληρωµένα όλα
από το ελληνικό κράτος και µε επιπλέον µισθό, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο τύπο,
300.000 ευρώ το χρόνο, αφορολόγητα! Ο γενικός διευθυντής του αεροδροµίου Γ. Παράσχης
παίρνει το χρόνο 650.000 ευρώ, διπλάσια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ(!!), επειδή έχει το προσόν
να είναι στέλεχος του συγκροτήµατος Λαµπράκη! Ο Μυτιληναίος, ο νέος εθνικός
κατασκευαστής, εκλεκτός του Βενιζέλου των Μπακατσέλων, ετοιµάζεται να κακοποιήσει το
περιβάλλον στο όνοµα της πράσινης ανάπτυξης!
Αυτά τα παραδείγµατα αρκούν. Προσθέτουµε µόνο τα πάρτι των δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ
µε τις αποκρατικοποιήσεις των 50 δισ. ευρώ και την επαναγορά οµολόγων αξίας 135 δισ. Η
γαλλική τράπεζα BNP-Paribas, η γερµανική Deutsche Bank και η βρετανική HSBC ορίστηκαν
ανάδοχοι για την επαναγορά, µε εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες!
Η πρόκληση γίνεται ακόµη µεγαλύτερη, γιατί όλοι αυτοί οι άθλιοι παρουσιάζονται και ως
αρχάγγελοι της κάθαρσης, ανακαλύπτοντας και κόβοντας µισθούς 4.000 ευρώ σε χρεωµένους
δήµους κ.λπ. Επειδή αντιλαµβάνονται ότι είναι µιας χρήσης, δεν ενδιαφέρονται για την
επανεκλογή τους και δε µοιράζουν πλέον τα «ψιλά» στους µέχρι τώρα ψηφοφόρους τους, οι
οποίοι είναι οι πιο ακραίοι των «αγανακτισµένων» και «τους παίρνουν µε τις πέτρες».
Η απελευθέρωση και η πρόοδος της Ελλάδας
Αυτοί που σχεδιάζουν την υποταγή και διάλυση της ελληνικής κοινωνίας µέσω της
οικονοµικής της εξαθλίωσης ασφαλώς και δε γνωρίζουν την ελληνική ιστορία και κρίνουν εξ
ιδίων τα αλλότρια. Προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο µε την προώθηση του πολυπράγµονος
Βενιζέλου στη θέση του αντιπροέδρου, άτυπου πρωθυπουργού. Ο ανασχηµατισµός σηµατοδοτεί

µια αύξηση της γερµανικής επιρροής στη χώρα µας σε βάρος της αµερικανικής, µια που,
άλλωστε, οι ΗΠΑ δε βρίσκονται παγκόσµια στα καλύτερά τους. Βιάζονται να προλάβουν ν’
αρπάξουν όλη τη δηµόσια περιουσία. Βιάζονται να προλάβουν να κλείσουν µειοδοτικές
συµφωνίες για το Αιγαίο (όπου ήδη οι Τούρκοι κάνουν πάρτι, χωρίς να µας ενηµερώνει κανείς),
την Κύπρο (σε συνεργασία µε τον επίσης µειοδότη Χριστόφια), µε τα Σκόπια. Η ελληνική Θράκη
είναι ξέφραγο αµπέλι για τους Τούρκους αξιωµατούχους. Απίστευτη είναι η άρνηση των
κατοχικών να ανακηρύξουν την ΑΟΖ της Ελλάδας, όπως κάνουν όλες οι χώρες, άρνηση µε
ανυπολόγιστους κινδύνους. Τα εθνικά θέµατα είναι ίσως ο σοβαρότερος λόγος για τον οποίο οι
κατοχικοί πρέπει ν’ ανατραπούν το ταχύτερο.
Ελπίζουµε ότι η αγανάκτηση του ελληνικού λαού θα εκφραστεί ηχηρότερα και πιο
αποτελεσµατικά από το Σεπτέµβριο. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις προτάσεις του και το
ΑΣΚΕ κάνει τις δικές του (βλ. προκήρυξη, άρθρα στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, επίκαιρα κείµενα στην
ιστοσελίδα κ.λπ.).
Κλείνουµε το κείµενο αυτό µε το εξής: Στη ρευστή κατάσταση που βρισκόµαστε ας θυµηθούµε
όλοι ποια στάση τηρούσε ο καθένας απέναντι στους «εταίρους» µας της Ε.Ε. τόσα χρόνια που
µας έσκαβαν το λάκκο, ακόµη και τώρα που οι «εταίροι» είναι πλέον απροκάλυπτα δύναµη
κατοχής. Και ας σηµειώσουµε ιδιαίτερα τη στάση κάποιων «πονηρών», που επί 30 χρόνια «τα
έπαιρναν» για να δικαιολογούν την ένταξη και παραµονή µας στην ΕΟΚ/Ε.Ε. και τώρα, που το
µαγαζί πάει για διάλυση, θα µας παρουσιάσουν περισπούδαστες αναλύσεις, µε τις οποίες θα µας
εξηγούν ότι η συµµετοχή µας στην Ε.Ε. µας έβλαψε!!

