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Πρόλογος
Μια πρωτοφανή κρίση βιώσαμε τα τελευταία 5 χρόνια στην πατρίδα
μας, μετά την εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής που επέλεξαν
να περάσουν ως βρόγχο στο λαιμό της, οι πολιτικοί δημιουργοί της
ίδιας αυτής κρίσης.
Μια πολιτική που άφησε τους τοκογλύφους των διεθνών αγορών,
τους κερδοσκόπους του χρήματος και τους τροικανούς υπαλλήλους,
να υποκαταστήσουν την εθνική αυτοδιαχείριση και να
εγκαθιδρύσουν
μια
στυγνή
αντιλαϊκή
ισοπεδωτική
και
φτωχοποιητική πολιτική κυρίως για τους πλέον φτωχούς και
αδύνατους της κοινωνίας μας.
Στα πέντε αυτά «πέτρινα» χρόνια, που το ΜΝΗΜΟΝΙΟ της νέας αυτής
κατοχής ισοπέδωσε
την πατρίδα μας, προσπαθήσαμε να
κρατήσουμε το αγωνιστικό πνεύμα, την κριτική μας διάθεση στον
τυφώνα που σάρωσε τη ζωή μας.
Πέρα από ιδεολογικές παρακαταθήκες και τοποθετήσεις, να
αναδείξουμε την νέα αυτή ζοφερή κατάσταση που στόχευσε τη ζωή
μας, την υποθήκευσε και κυρίως αφαίρεσε κάθε προοπτική
ελπίδας για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
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Η παρούσα έκδοση είναι μια σειρά από κείμενα που έγραψα στο
διάστημα 2010-2015, όπου ο «μνημονικός πόλεμος» εξελίχθηκε
στην πατρίδα μας, που δημοσιευτήκαν σε διάφορα ηλεκτρονικά και
έντυπα μέσα.
Μια μικρή αναδρομή στο χρονικό της κρίσης που έβαλε φωτιά στην
πατρίδας μας και έκαψε την καθημερινότητά μας.
Μια πυροσβεστική συνδικαλιστική ματιά και ανάλυση – παρέμβαση
για τους εμπρηστές των δικαιωμάτων και πολλές φορές της ίδιας
της ζωής και της ελπίδας μας.
Κείμενα και λέξεις που αποτύπωναν την συλλογική αγωνία και την
οργή μας για την κυριαρχία της λογιστικής και της αριθμολαγνίας
έναντι της πολιτικής για τους πολίτες και του ανθρωπισμού για
τους ανθρώπους.
Φεβρουάριος 2015
Γιάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ένωσης Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος

Το σκίτσο στο εξώφυλλο είναι του Αντιστράτηγου Π.Σ. ε.α. Σπύρου
Μουρατίδη
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9-9-2010

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ

Η μετά μνημονίου εποχή στη χώρας μας οδηγεί σε μια σοβαρότατη, πέρα από
οικονομική και κοινωνική κρίση, με κινδύνους κοινωνικής συνοχής ειδικά αν
παραταθεί η πολιτική της άγριας λιτότητας.Ο κίνδυνος αυτός μεγεθύνεται
ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η ανεργία γιγαντώνεται, μαζί με την παράλληλη
έξαρση της ανασφάλιστης και ελαστικής μορφής εργασίας, καθώς και την
αύξηση των κρουσμάτων μη καταβολής δεδουλευμένων.Τα παραπάνω
συνοδεύονται από μία θύελλα αντεργατικών μέτρων η οποία κάνει τους ολίγους
πλούσιους πλουσιότερους και τους υπόλοιπους φτωχότερους.Οι δικαιολογίες
γιά τα άδεια ταμεία δεν πείθουν πλέον κανένα.
Η απάντηση είναι γνωστή στο λαό, ποιός δημιούργησε την κρίση και ποιός
φταίει για το δημοσιονομικό έλλειμμα.
Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τους πολιτικούς διαχειριστές των τελευταίων
χρόνων.
Οι ίδιοι αποτυχημένοι διαχειριστές σήμερα καταδικάζουν στην εξαθλίωση τους
εργαζόμενους και τις φαμελιές τους, την ίδια ώρα που οι τραπεζίτες αυξάνουν τα
κέρδη τους.
Είναι καθήκον γιά τη ζωή και τα παιδιά μας που καταδικάζονται σε ανεργία,
ελαστική εργασία, περιορισμένη μόρφωση, ελλειπή κοινωνική ασφάλιση.
Πρέπει δυστυχώς να ξαναπαλέψουμε γιά να διασφαλίσουμε την αμοιβή της
εργασίας μας και την υπεραξία του ιδρώτα μας σε κοινωνικές παροχές
Οι εργαζόμενοι της πατρίδας μας πρέπει μαζικά να ισχυροποιήσουν το εργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα ώστε να μπορέσει να ανασχέσει την επίθεση στο
εισόδημα και τα δικαιώματα. Μόνος δρόμος των εργαζομένων η σύγκρουση με
την πολιτική που συσσωρεύει πλούτο στους πλουσιότερους και δημιουργεί την
τεράστια τάξη των νεόφτωχων και εξαθλιωμένων πολιτών.

ΣΕΛΙΔΑ 3

17-9-2010
Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΦΤΩΧΩΝ ΕΦΘΑΣΕ

Οι διαχειριστές της κρίσης, που οι ίδιοι δημιούργησαν, ξεδιπλώνουν το πλέον
αντιλαϊκό του πρόσωπο με μια ξεδιάντροπή επίθεση ιδιαίτερα απέναντι στους
ένστολους εργαζόμενους της χώρας.
Ξεκίνησε το κουτσούρεμα του 12% στα επιδόματά μας. Λίγες μέρες αργότερα
προστέθηκε άλλο ένα 8 %. Ακολούθησε η σφαγή των δώρων πάσχα,
καλοκαιριού και Χριστουγέννων.
Σε μας τους Πυροσβέστες επιφυλάχτηκε ενδιαμέσως ειδικότερη μεταχείριση.
Τέθηκε στο βωμό της κατακτητικής τρόικας το επίδομα δασών, το εκλογικό και
αίφνης εξαπολύεται η απειλή της περικοπής πενθήμερων και νυχτερινών.
Παράλληλα διασπείρεται η φημολογία γιά το ονομαζόμενο "ενιαίο μισθολόγιο
των δημοσίων" που προγραμματίζει νέες περικοπές.
Η πρόθεση είναι δεδομένη, η μετατροπή μας σε εξαθλιωμένους παρίες στα
πλαίσια της νέας τάξης πραγμάτων που ανατέλλει στη ταλαιπωρημένη χώρα
μας.
Η γενιά των νεόφτωχων έφθασε.
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5-10-2012

ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ

Γιά δεύτερη φορά το σχέδιο των διαχειριστών της κρίσης, που οι ίδιοι
δημιούργησαν, προετοιμάζει νέο κτύπημα στους συνήθεις ύποπτους, τους
εργαζομένους στο δημόσιο.
Το σχέδιο περιλαμβάνει τη συνήθη στοχοποίηση και κατασυκοφάντηση των
δημοσίων υπαλλήλων, από παπαγαλάκια που προετοιμάζουν το κτύπημα.
Η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια τακτική δεν συνομιλεί, δεν ανοίγει τα χαρτά της,
διαρρέει και τελικά αιφνιδιαστικά θα νομοθετήσει.
Η νέα "σφαγή" έχει όνομα: «νέο μισθολόγιο».
Ήδη σε μια επικοινωνιακή κίνηση οι εκπρόσωποι της τρό ι κας στη χώρα μας
ξεκίνησαν δήθεν το διάλογο «για ένα νέο μισθολόγιο»
Πιστοί στην παλιά συνταγή του "κοινωνικού αυτοματισμού" η κυβέρνηση έδωσε
τα πρώτα της στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία «αυξήθηκαν» οι μισθοί από το
2001 έως το 2009 κατά 80%,ενώ εμφάνισε επιλεκτικά και σκόπιμα, υψηλές
αμοιβές σε ορισμένα Υπουργεία (που μια μικρή κατηγορία έχουν υψηλά
επιδόματα).
Επίσης ειδίκευσε τη στοχοποίησή της για το 80% του συνολικού μισθολογικού
κόστους στο προσωπικό από τα Υπουργεία: Παιδείας, Υγείας, Εθνικής Άμυνας
και Προστασίας του Πολίτη.
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Τέλος εμφανίζει την Ελλάδα να έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στους
μισθούς σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η μπροσούρα της καταδίκης, λοιπόν κατασκευάστηκε.
Τα κυβερνητικά στοιχεία δυστυχώς δεν λένε όλη την αλήθεια:
1. Πως μπορεί να αυξηθήκαν οι μισθοί μας κατά 80%, όταν η συμμετοχή των
μισθών στις πρωτογενείς δαπάνες από το 38,6% το 2001 – σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία – ανέρχεται στο 31,4% το 2009 και στο 30,5% το
2010. Το
διάστημα 2001-2010 οι μισθοί παραμένουν σταθεροί ως
ποσοστό του ΑΕΠ : 6,9 – 7% και ο ρυθμός αύξησης έχει μεταβληθεί στο
-10,5% με βάση τις κυβερνητικές εκτιμήσεις και με όρους πραγματικού
εισοδήματος στο -25%.
2. Η συμμετοχή των 4 Υπουργείων (Παιδείας, Υγείας, Εθνικής Άμυνας και
Προστασίας του Πολίτη)φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή
στο μισθολογικό κόστος, μιας και αποτελούν τα πλέον πολυάνθρωπο
δυναμικό του δημοσίου τομέα. Γεγονός εντελώς φυσιολογικό, μιας και οι
τομείς ασφάλεια-εκπαίδευση-υγεία- άμυνα, αποτελούν τα κύρια δημόσια
αγαθά που έχει αναλάβει να προστατεύει η Πολιτεία.
3. Η εμφάνιση της χώρας μας να έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση
στους μισθούς σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποκρύπτει ότι
η ονομαστική απόκλιση στις μέσες αποδοχές από τις άλλες χώρες της
Ευρωζώνης είναι στο 48% (με υψηλό πληθωρισμό στη χώρα μας).
Άλλωστε και τα στοιχεία που εξάγουν τη δήθεν αυτή πρωτιά, όπως ομολογεί η
ίδια η κυβέρνηση, βασίζονται σε πηγές με διαφορετικό ορισμό του Δημόσιου
Τομέα, ανά χώρα.
Η πολιτική που κάνει στάχτη τη ζωή μας συνεχίζεται.
Νέα αύξηση στους έμμεσους φόρους, το ΦΠΑ, ετοιμασία για αύξηση των
τιμολογίων των ΔΕΚΟ, ακρίβεια, δυσβάσταχτο κόστος ζωής, μείωση του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
Η μετατροπή των εργαζομένων στη μεγάλη τάξη των "νεόφτωχων" εξελίσσεται
με πλήρη υπακοή και ευλάβεια στη "μνημονιακή πολιτική"
Οι άνθρωποι του μόχθου, οι πολίτες αυτής της χώρας που διαθέτουν την
εργατική τους δύναμη για να ζήσουν, πρέπει να συγκροτήσουν την μεγάλη
δύναμη που θα ανακόψει την πορεία προς τον μεσαίωνα.
Το μόνο που έχουμε να χάσουμε είναι η αλυσίδα μας από την εξαθλίωση και την
υποταγή στους αδυσώπητους, απάνθρωπους και βάρβαρους όρους των
δανειστών, και των εκμεταλλευτών της υπεραξίας της εργασίας μας.
Τα αριθμητικά στοιχεία είναι της ΑΔΕΔΥ
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ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΣ ΤΟΥΣ “ΆΣΧΕΤΟΥΣ, ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΔΑΕΙΣ”
ΠΟΥ ΕΝ ΧΟΡΩ ΣΠΕΥΣΑΜΕ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Αξιότιμου κ. Αντιπροέδρου ότι «ο πιο
αντιπαραγωγικός κλάδος του ελληνικού λαού είναι οι στρατιωτικοί και τα Σώματα
Ασφαλείας», δεκάδες ένστολοι εργαζόμενοι των παραπάνω κλάδων, εξέφρασαν
τη δίκαιη οργή και αγανάκτησή τους για την απροκάλυπτη απαξιωτική αυτή
επίθεση. Μεταξύ αυτών και η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος
όπου και χαρακτηριστικά ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή της: « Η κοινωνία
των πολιτών, γνωρίζει καλά το έργο μας, γνωρίζει καλά πως δεν μπορεί να
υπάρξει παραγωγική διαδικασία-ανάπτυξη και ευημερία χωρίς ασφάλεια-τάξη
και πολιτική προστασία. Ως ένστολοι εργαζόμενοι καθημερινά παράγουμε το
αίσθημα ασφάλειας στη χώρα μας, με τον καλύτερο τρόπο, παρά τα μύρια
προβλήματα που μας ταλανίζουν.»Μετά από όλο αυτό το θόρυβο αναμέναμε
τουλάχιστον μια έκφραση ουσιαστικής διόρθωσης από τον κ.Πάγκαλο, μετά και
από τις «πυροσβεστικές δηλώσεις» του κ.Βενιζέλου. Αντί αυτού
δημοσιοποιήθηκε από τον κ.Πάγκαλο απαντητική επιστολή του προς τον Επίτιμο
Αρχηγό
Γενικού
Επιτελείου
Ναυτικού,
τον
Νάυαρχο
Νίκο
Παππά.(http://antiproedros.gov.gr/2010/11/10/1097)
Στην επιστολή χαρακτηρίζει όσους ασκήσαμε κριτική στις δηλώσεις του «
άσχετους, υστερόβουλους και αδαείς».
Στη συνέχεια προχωρεί σε μάθημα πολιτικής οικονομίας περί του όρου
«παραγωγικότητας» λέγοντας ότι: «Στοιχειώδης κανόνας της οικονομικής
επιστήμης είναι ότι παραγωγικοί είναι όσοι ασχολούνται με την αγροτική
παραγωγή και τη μεταποίηση. Οι υπόλοιποι συμμετέχουν στη διανομή του
προϊόντος. Δεν είναι ούτε άχρηστοι ούτε αντιπαραγωγικοί. Νομικοί, που είναι και
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το επάγγελμα μου, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, ιερείς, απλώς δημιουργούν τις
προϋποθέσεις της παραγωγής σε μια οργανωμένη κοινωνία και αμείβονται για
αυτό.»
Και ο κ. Αντιπρόεδρος καταλήγει ότι «κατεξοχήν οι στρατιωτικοί έχουν και λόγο
να αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για το ρόλο τους στην ελληνική ιστορία, αν
πολέμησαν τους εχθρούς του έθνους».
Ως αδαείς και άσχετοι, βλέπουμε με έκπληξη ότι ο Αξιότιμος κ. Αντιπρόεδρος
βασίζει την άποψή του περί παραγωγικών εργαζομένων, στη θεωρία του A.
Smith (1723-1790) ότι «Οι υπηρεσίες, γενικά, δεν είναι παραγωγικές.»
Ως αδαείς και άσχετοι να αναφέρουμε και μερικές μεταγενέστερες θεωρίες όπως
των:
J.B Say (1767-1832) «Οι υπηρεσίες παράγουν χρήσιμα αγαθά, κατά συνέπεια
έχουν ανταλλακτική αξία.»
H. Storch (1766-1825) « Οι υπηρεσίες είναι παραγωγικές. Πρέπει να
ξεχωρίζουμε την εργασία για την παραγωγή της υπηρεσίας και το αποτέλεσμα
της ίδιας εργασίας. Αυτό που εξαγοράζεται στις υπηρεσίες δεν είναι το
αποτέλεσμα της εργασίας αλλά η δια η εργασία. Συχνά χρειάζεται η συνεργασία
μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή της υπηρεσίας.»
F. Bastiat (1801-1850) « Η θεωρία της αξίας των αγαθών δεν είναι παρά μόνο
μια ειδική περίπτωση της αντίστοιχης των υπηρεσιών.»
C. Colson (1853-1939) : «Κάθε δραστηριότητα είναι υπηρεσία. Οι υπηρεσίες
βρίσκονται μέσα σε κάθε παραγωγή εφόσον η εργασία είναι μια υπηρεσία.»
D. Bell (1973): «Η μεταβιομηχανική κοινωνία είναι μια κοινωνία υπηρεσιών.»
Τέλος ο κ. Αντιπρόεδρος, παρότι μίλησε για τους στρατιωτικούς, δυστυχώς δεν
αισθάνθηκε την ανάγκη να πει έστω και μία κουβέντα για το έργο των Ελλήνων
Πυροσβεστών τους οποίους και συμπερίλαβε στους μη παραγωγικούς αυτής της
χώρας, ως Σώμα Ασφάλειας.
Δεν πειράζει. Εμείς πάντως νιώθουμε υπερήφανοι για το έργο μας, να
παράγουμε το αίσθημα ασφάλειας στην χώρα προστατεύοντας πολλές φορές
και με την ίδια μας τη ζωή, την ζωή και το βιός των πολιτών αυτής της χώρας και
τον εθνικό φυσικό πλούτο και μας αρκεί ότι στις μετρήσεις κοινής γνώμης τα
τελευταία χρόνια βρισκόμαστε πρώτοι στην εκτίμηση του ελληνικού λαού.
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29-12-2010

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Και έτσι σιγά σιγά φθάσαμε στο τέλος του 2010. Πρώτη χρονιά αυτής της
δύσκολης περιόδου που εισήλθε η πολυδοκιμασμένη τούτη χώρα μας.
Μετά από τόσα χρόνια "κοινής εστίασης και φαγοποτίου" σύμφωνα με τον
αξιότιμο αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως, και αφού διαπιστώθηκε από
τα "ελληνικά στατιστικά" ότι "λεφτά δεν υπήρχαν" κατέφθασε η Έξωθεν Βοήθεια
των επιτηρητών της ΤΡΟ Ι ΚΑΣ φέρνοντας ως οι νέοι Τρεις Μάγοι το δώρο της
σωτηρίας της χώρας.
Δοκιμασμένο σχέδιο, με βασικό πυρήνα τη θυσία των οικονομικά ασθενέστερων
στο βωμό της δημοσιονομικής τακτοποίησης.
Και το σχέδιο τέθηκε σε άμεση και ευλαβικά τηρούμενη εφαρμογή από τους
εγχώριους διαχειριστές της κρίσης, γιά την οποία συνάμα είναι και οι δημιουργοί
της.
Ξεκινήσαμε από το ψαλίδισμα των επιδομάτων, προχωρήσαμε στην άγρια
περικοπή του 13 και 14ου μισθού, προχωρήσαμε στην ασφαλιστική και
συνταξιοδοτική κατεδάφιση, συνεχίζουμε στην προσπάθεια καταστολής βασικών
εργασιακών δικαιωμάτων.
Το σκηνικό διανθίζεται από την άγρια ανηφορική ανατίμηση των τιμών των
βασικών αγαθών επιβίωσης, ενώ το κλίμα χαρακτηρίζεται από το κύμα
γενικευμένης ανεργίας, χρεών και εξαθλίωσης που αρχίζει να γενικεύεται στη
χώρα.Η τάξη των νεόφτωχων μεγεθύνεται τείνοντας να γίνει πλειοψηφία στην
ελληνική κοινωνία.
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Οι γιορτινές μέρες, έδωσαν τη θέση τους στην κατήφεια και την ψυχολογική
πίεση της δεινής αυτής νέας κατάστασης. Οι μετακαλλικρατικές πόλεις μας
αντικατοπτρίζουν αυθεντικά την παγωμένη οικονοκοινωνική κατάσταση της
χώρας μας.
Το 2011 που έρχεται δείχνει εξίσου τρομακτικά παγωμένο.
Βέβαια οι Έλληνες πολίτες τούτου του τόπου έχουν δείξει μια εξαιρετική αντοχή
σε δύσκολες πράγματι καταστάσεις.
Στη διάβα του ιστορικού χρόνου αναγέννησαν τη χώρα μέσα από δεσμά, στάχτες
και ερείπια.
Ισως αυτό να είναι και η ελπίδα μας για να πορευτούμε στο νέο αυτό ξημέρωμα
του χρόνου.
Ας το ευχηθούμε πιστεύοντας το.Καλή Χρονιά
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13-1-2011
ΠΕΡΙ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Στην δύσκολη εποχή του μνημονίου και των επαχθών επιταγών των δανειστών
της μικρής μας χώρας, αναζητούμε στιβαρές σκέψεις από το θησαυροφυλάκιο
των μεγάλων πνευματικών παρακαταθηκών της Ορθοδοξίας μας.
Λίγες μέρες μετά, την Πρωτοχρονιά επίκαιρο είναι να εντρυφήσουμε στα λόγια
του Μεγ.Βασιλείου (ΙΔ΄ Ψαλμ. και περί τοκιζόντων, 2 ΕΠΕ 5, 78-80).
«Να μη δεχτείς ποτέ δανειστή, που σε πολιορκεί. Να μην ανεχθείς ποτέ να σε
αναζητούν, για να βρουν τα ίχνη σου και να σε συλλάβουν σαν άλλο θήραμα (οι
τοκογλύφοι).
Το δάνειο είναι η αρχή του ψεύδους
είναι αφορμή αχαριστίας, αγνωμοσύνης και επιορκίας.
Άλλα λέει εκείνος που δανείζεται και άλλα εκείνος που δανείζει…
Είσαι φτωχός τώρα, αλλά ελεύθερος.
Όταν δανειστείς, όχι μόνο δεν θα πλουτίσεις, αλλά θα χάσεις και την
ελευθερία σου…
Η φτώχεια δεν φέρνει καμιά ντροπή.
Γιατί λοιπόν να προσθέτουμε στον εαυτό μας τη ντροπή του δανείου;
Κανείς δεν θεραπεύει τα τραύματά του με άλλο τραύμα, ούτε θεραπεύει το ένα
κακό με άλλο κακό, ούτε επανορθώνει τη φτώχεια με τόκους.
Είσαι πλούσιος; Μη δανείζεσαι. Είσαι φτωχός; Μη δανείζεσαι».
Στα παραπάνω να προσθέσουμε και μερικές σταγόνες ελληνικής κλασικής
σοφίας:
Του Μενάνδρου "Τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί" και του Πλουτάρχου
"Το δανείζεσθε της εσχάτης αφροσύνης και μαλακίας εστ
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23-1-2011

"ΙNDIGNEZ-VOUS!"«ΑΓΑΝΑΚΤΉΣΤΕ!» ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Oραματίζομαι μια κοινωνία για την οποία θα είμαστε και πάλι υπερήφανοι, όπου
δεν θα θίγονται οι συντάξεις, οι κατακτήσεις της κοινωνικής ασφάλισης, και όπου
τα ΜΜΕ θα είναι στην υπηρεσία των αδυνάτων».
«Η νεολαία σήμερα θα πρέπει να εξεγερθεί κατά της συνενοχής ανάμεσα στους
πολιτικούς και στις οικονομικές δυνάμεις και να υπερασπιστεί τα δημοκρατικά
δικαιώματα που κατακτήσαμε με τόσο σκληρούς αγώνες επί δύο αιώνες».
«Εχουν το θράσος να ισχυρίζονται ότι το κράτος δεν έχει πλέον χρήματα για να
στηρίζει τους πολίτες του. Αλλά πώς γίνεται να μην έχουμε χρήματα... όταν η
παραγωγή του πλούτου έχει αυξηθεί τερατωδώς μετά την απελευθέρωση (σ.σ.
της Γαλλίας), σε μια εποχή που ολόκληρη η Ευρώπη είχε καταστραφεί από τον
πόλεμο; Η μόνη εξήγηση είναι ότι η δύναμη του χρήματος... δεν ήταν ποτέ τόσο
μεγάλη ή τόσο αυθάδης ή τόσο εγωιστική και ότι οι υπηρέτες του βρίσκονται στα
πιο υψηλά κλιμάκια της πολιτικής εξουσίας».
Τα παραπάνω αποσπάσματα είναι παρμένα από ένα μικρό βιβλιαράκι 32
σελίδων, που αυτή τη στιγμή είναι πρώτο στη λίστα των μπεστ σέλερ βιβλίων
στη Γαλλία.
Συγγραφέας του «Ιndignez-vous!» («Αγανακτήστε!») είναι ένας 93χρονος
συνταξιούχος διπλωμάτης,πρώην αντιστασιακός, ο οποίος με το βιβλίο
πρόσκληση ζητεί από τους Γάλλους, και απ΄ όλους τους άλλους, να εξεγερθούν
και να υπερασπιστούν δυναμικά τις «κοινωνικές αξίες της σύγχρονης
δημοκρατίας», να απορρίψουν την «εγωιστική» δύναμη του χρήματος, να πουν
«όχι» στην παντοδυναμία των αγορών και να αγανακτήσουν,για να αλλάξει
επιτέλους η κοινωνία.
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Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις της εκδότριας του βιβλίου, πρώην
δημοσιογράφου του «Μonde», Σιλβί Κροσμάν, στην εφημερίδα Βήμα της
9/1/2011:
"Δεν το περιμέναμε με τίποτε.Έχουμε συνηθίσει σε ένα τιράζ λίγων εκατοντάδων
και τώρα ξαφνικά πουλάμε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα.Μόλις βάλαμε
μπροστά τη δεύτερη έκδοση,άλλες 200.000 βιβλία. Εκ των υστέρων μπορώ να
καταλάβω γιατί ένα τέτοιο βιβλιαράκι έγινε μπεστ σέλερ. Ο Στεφάν κατάφερε, με
πολύ λίγα λόγια, να δώσει φωνή στην αγανάκτηση της γαλλικής κοινωνίας, σε
αυτή την εποχή της κοινωνικής ανισότητας, της τυραννίας των αγορών, των
μπόνους των τραπεζιτών και του τέλους του κράτους πρόνοιας, όπως το ξέραμε
μετά τον πόλεμο.Βλέπω το βιβλίο ως μια νέα, επικαιροποιημένη, εκδοχή της
έκκλησης για αντίσταση που απηύθυνε ο Ντε Γκωλ στην ιστορική ομιλία του από
το Λονδίνο, τον Ιούνιο του 1940.»
(Πηγή:http://www.tovima.gr/default.asppid=2&amp;amp;ct=32&amp;amp;artid=
376896&amp;amp;dt=09/01/2011#ixzz1BrbDqUcR)
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6-2-2011
Η ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ

Ενώ ακόμα εδώ στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση γιά
τις περικοπές στον προϋπολογισμό, στους κωδικούς των αποδοχών αρχίζουν οι
διαρροές για το πολυσυζητημένο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου.
Μετά από μια πετυχημένη εκστρατεία κατασυκοφάντησης των "κοπριτών και
αντιπαραγωγικών του δημοσίου" έρχεται ο τροικανός οδοστρωτήρας των
αποδοχών μας.
Σύμφωνα με αυτά που κυκλοφορούν ένα από τα επικρατέστερα σενάρια που
επεξεργάζεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με την εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ"
περιλαμβάνει:
Εξίσωση των μισθών υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική
κατηγορία και έχουν την ίδια προϋπηρεσία, ανακατανέμοντας τα ποσά που
καταβάλλονται σήμερα με «κούρεμα» στις αποδοχές των υψηλόμισθων και
παροχή αυξήσεων στους μισθούς των χαμηλόμισθων υπαλλήλων.
Την περικοπή, ακόμα και την κατάργηση κάποιων από τα 40 γενικά και 12 ειδικά
επιδόματα (πλασματικές υπερωρίες, συμμετοχή σε επιτροπές κτλ), τα οποία θα
συμπεριληφθούν σε ένα κοινό επίδομα που θα ξεκινά από τα 140 ευρώ για τους
υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και θα αυξάνεται ανάλογα με το
κλιμάκιο.
Τη διατήρηση των εισαγωγικών μισθών (υποχρεωτικής εκπαίδευσης 711 ευρώ,
δευτεροβάθμιας 830, τεχνικής εκπαίδευσης 938 και πανεπιστημιακής 984 ευρώ
- στοιχεία 2009), με τη διαμόρφωση επτά εισαγωγικών κλιμακίων.
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Την ύπαρξη μόνο τεσσάρων επιδομάτων: του οικογενειακού, του επιδόματος
θέσης, του πριμ παραγωγικότητας και του επιδόματος ειδικών συνθηκών
εργασίας.
Η διαβάθμιση των θέσεων εργασίας και η αξιολόγηση που θα εισαχθούν στο νέο
μισθολόγιο θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής
αμοιβής, αφού θα καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη του υπαλλήλου
και την καταβολή των επιδομάτων θέσης, παραγωγικότητας και ειδικών
συνθηκών εργασίας.
Το Ενιαίο Μισθολόγιο θα εφαρμοστεί στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και
δεν θα υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση για τους παλαιούς και τους
νεοεισερχόμενους.
Με το νέο μισθολόγιο θα αποκατασταθούν μισθολογικές ανισότητες ακόμα και
μεταξύ υπαλλήλων με τα ίδια προσόντα που έχει δημιουργήσει η επιδοματική
πολιτική η οποία ασκήθηκε στο παρελθόν.
Σύμφωνα με το παραπάνω σενάριο:
Μέχρι και 40% από το εισόδημά τους θα χάσουν οι περίπου 30.000 υπάλληλοι
που λαμβάνουν επιδόματα που κυμαίνονται από 600 έως 1.500 ευρώ μηνιαίως.
Ένα άλλο σενάριο που επίσης κυκλοφορεί, σύμφωνα με την εφημερίδα
"Ελευθεροτυπία", είναι η εφαρμογή του γερμανικού προτύπου μισθοδοσίας στο
δημόσιο.
- Η εξέλιξη και οι μισθοί των υπαλλήλων συναρτώνται με την απόδοση κατόπιν
αξιολόγησης.
- Τα κλιμάκια είναι έξι και η ανέλιξη σε καθένα έχει διαφορετικό χρόνο ωρίμανσης.
- Για τους υπαλλήλους στα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις, το
δικαστικό σώμα και το διπλωματικό, ισχύουν ειδικά μισθολόγια.
- Ειδικά επιδόματα προβλέπονται μόνον για τις ανώτατες βαθμίδες της διοίκησης
και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (εφορίες, τελωνεία, ανεξάρτητες αρχές).
Στη διαδικασία αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου υπάρχουν έξι κατηγορίες
κριτηρίων, με διαφορετική βαρύτητα.
1. Η απόδοση στην εργασία.
2. Η συμπεριφορά.
3. Η αμεσότητα στην επεξεργασία και εκτέλεση των αποφάσεων.
4. Οι επικοινωνιακές δυνατότητες.
5. Η δημιουργία προτύπου, εάν δηλαδή είναι αποδεκτός από τους συναδέλφους
του και την ιεραρχία.
6. Η εν γένει συμπεριφορά του προς την υπηρεσία και τους πολίτες.
Η αξιολόγηση γίνεται από τη διεύθυνση κάθε υπηρεσίας και, στην περίπτωση
που αξιολογηθεί αρνητικά, ο υπάλληλος μένει στάσιμος στην ιεραρχική και τη
μισθολογική εξέλιξη. Για τους επιμελείς αντιθέτως προβλέπεται ταχύτερη εξέλιξη.
Οι ώρες εργασίας είναι 38,5 την εβδομάδα, ωστόσο το Δημόσιο μπορεί να
ζητήσει επιπλέον 5 ώρες χωρίς αμοιβή.
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Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης, και αυτή
δεν αμείβεται αλλά δίνεται ως αντάλλαγμα ρεπό. Για κάθε υπηρεσία
προβλέπονται μετρήσιμοι στόχοι και όταν υπερκαλύπτονται δίνεται εφάπαξ
μπόνους αναλόγως του μισθολογικού κλιμακίου κάθε υπαλλήλου.
Με αυτό το μοντέλο εκτιμάται ότι η μείωση της μισθολογικής δαπάνης είναι από
5 έως και 10%. Η μισθολογική σχέση από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο
κλιμάκιο κάθε κατηγορίας είναι περίπου 1 προς 4. Επίσης υπάρχουν ειδικές
προβλέψεις για το ύψος του επιδόματος αδείας, που αρχίζει από το 80% του
μισθού για τα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια και υποχωρεί στο 60% στα
υψηλότερα.
Η ειδοποιός διαφορά είναι στο ύψος των μισθών, ονομαστικών και πραγματικών.
Στο γερμανικό μισθολόγιο έχουν ενσωματωθεί τα επιδόματα που υπήρχαν προ
του 1997 και ο εισαγωγικός μισθός (1.290 ευρώ) είναι σχεδόν διπλάσιος από
τον εισαγωγικό μισθό στο ελληνικό Δημόσιο (711 ευρώ για την κατηγορία
υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
Το περιθώριο που είχε τεθεί αρχικά για την κατάρτιση και ψήφιση του
μισθολογίου λήγει τον Ιούνιο, ωστόσο υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα: Η
δαπάνη μισθοδοσίας τον πρώτο μήνα του 2011 κινήθηκε στα περυσινά επίπεδα,
ενώ και στις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των μισθολογικών
στοιχείων διαπιστώνονται καθυστερήσεις και προβλήματα.
Από τα σενάρια που εξετάζονται το επικρατέστερο είναι να ενσωματωθεί ένα
επίδομα εξομάλυνσης ύψους 140 ευρώ και ο εισαγωγικός μισθός να
διαμορφωθεί τότε για κάθε κατηγορία ως εξής: 856 ευρώ για την κατηγορία
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 975 ευρώ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 1.080
ευρώ για την τεχνολογική και 1.130 για την κατηγορία πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης. Τα κλιμάκια στο ισχύον μισθολόγιο είναι 18 για κάθε κατηγορία και
η εξέλιξη αυτόματη. Υπάρχει και άλλη μία σημαντική διαφορά, που αφορά την
ασφαλιστική συμμετοχή. Στη Γερμανία οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν εισφορές,
ενώ αντιθέτως στην Ελλάδα αυτές είναι αρκετά υψηλές.
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23-2-2011
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Με μαζικότητα,παλμό και αγωνιστικό φρόνημα, γέμισαν τους δρόμους της
Αθήνας, οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Ολοι οι άνθρωποι του μόχθου, που βλέπουν το μικρό εισόδημά τους
ναλεηλατείται από την μνημονιακή πολιτική και τους ντόπιους διαχειριστές της.
Οι εργαζόμενοι σήμερα, στείλαν το δικό τους μήνυμα, της αγανάκτησης και
οργής για την σχεδιαζόμενη εξαθλίωση, την ολική επαναφορά στον εργασιακό
μεσαίωναπου τους ετοιμάζουν για να ξεπληρώσουν τα χρέη που
δημιουργήθηκαν από τους διαχειριστές της σημερινής κρίσης.
Το σύστημα της μνημονιακής διαχείρισης, θέλει βέβαια τους πολίτες εν υπνώσει.
Προσπαθεί να αλώσει τα εργασιακά κεκτημένα, λασπολογεί και στοχοποιεί το
συνδικαλιστικό κίνημα.
Θέλει τους πολίτες στο σπίτι τους, δέσμιους της πλαστής εικόνας του δίπολο
τηλεόραση-καναπέ. Οι δρόμοι της Αθήνας σήμερα ζεσταθήκανε από την
παρουσία των εργαζομένων που δεν βολεύονται, που ξέρουν ότι δεν τα "φάγαν
μαζί".
Η οσμή της πάλης ενάντια στην αδικία, αρχίζει να εξαπλώνεται...
Ευτυχώς το λουλούδι της ελπίδας μας για ένα καλύτερο αύριο ανθίζει και πάλι.
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26-2-2011
Η ΤΡΟΙΚΑΝΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΞΑΝΑΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς διαχειριστές της κρίσης, το 2011, εκτός από τα
γνωστά μέτρα των 8.159 εκατ. ευρώ, ενδεχομένως οι «πιθανοί κίνδυνοι» να
απαιτήσουν πρόσθετα μέτρα 0,75% του ΑΕΠ, προκειμένου το έλλειμμα να πέσει
στο 7,4% από 9,4% ή 9,5% το 2010.
Δεδομένου ότι για φέτος το ΑΕΠ υπολογίζεται στα 233 δισ. ευρώ (εφ' όσον η
ύφεση περιοριστεί στο 3%), τότε θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα 1,75 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός διευκρίνισε πως αφορούν «διαρθρωτικού χαρακτήρα» μέτρα
διαψεύδοντας το ενδεχόμενο αυξήσεων σε φόρους.
Να σημειωθεί ότι το Γ' Μνημόνιο έκανε λόγο για μέτρα 9.265 εκατ. ευρώ (5.204
εκατ. το 2012 και 4.061 εκατ. το 2013).
Το 2015, μετά το Μνημόνιο και μετά το Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το έλλειμμα
πρέπει να μειωθεί στο 1% ή στα 3 δισ. ευρώ. Η δέσμευση αυτή σηματοδοτεί και
νέα μέτρα που κυμαίνονται από 4,7 δισ. έως 8,3 δισ. ευρώ αναλόγως αν θα
απαιτηθούν ισόποσα ή μεγαλύτερου ύψους.
Το διά ταύτα είναι ότι από φέτος, πλέον των γνωστών μέτρων 8,2 δισ. ευρώ και
μέχρι το 2015, απαιτούνται μέτρα συνολικού ύψους 25,05 δισ. με 28,73 δισ.
ευρώ.Το Δημοσιονομικό Πλαίσιο αναμένεται να έχει ψηφιστεί από τη Βουλή
μέχρι τα μέσα Μαΐου.
Δυστυχώς η πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη και αποτυχημένη.
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Είναι νωπή ακόμα η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, τον Μάιο του 2010,
σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό "Σκάι" που έλεγε: "Θεωρώ ότι θα
κριθούμε όλοι μας από την υλοποίηση αυτού του πακέτου. Και εγώ πρώτος... Αν
χρειαστεί να πάρουμε μέτρα, θα σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει, γιατί δεν έχω
καταφέρει να συγκρατήσω τις δαπάνες, να αυξήσω τα έσοδα και να
δρομολογήσω μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές".
Δυστυχώς η ακολουθούμενη πολιτική, δεν κατάφερε να φέρει τους παραπάνω
στόχους και φέρνει το το Υπουργείο Οικονομικών να προαναγγέλλει νέα
ληστρικά μέτρα, για τους μη προνομιούχους.
Δυστυχώς οι δανειστές και οι εγχώριοι συνεργάτες τους, έπεσαν έξω στους
μνημονιακούς υπολογισμούς τους, και ετοιμάζονται να πλήξουν εκ νέου τα
μικρομεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα.
Η μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε γενιά νεοφτώχων και
εξαθλιωμένων πλησιάζει.
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10-3-2011
ΕΜΕΙΣ «ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΟΠΡΙΤΕΣ» ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Μια από τις κορυφαίες πολιτικές πρακτικές των μνημονιακών διαχειριστών της
κρίσης αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ο δοκιμασμένος κοινωνικός
αυτοματισμός, όπου στρέφεται η μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη,
υπερφωτίζονται τα δήθεν προνόμια της και δίνεται ως βορά η αναγκαιότητα της
περικοπής τους στα πλαίσια μιας ισοπεδωτικής λογικής προς τα κάτω.
Η λογική «να ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα» φαντάζει ως μνημονιακή οδηγία
σε αυτή την πολιτική της μετατροπής των Νεοελλήνων σε Νεόφτωχους.
Στα πλαίσια αυτά ανέτειλε και η γνωστή πρωτοβουλία για το ενιαίο μισθολόγιο
των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Των γνωστών «κοπριττών» , αντιπαραγωγικών και εξαιρετικά προνομιούχων,
που ως γνωστόν είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την σημερινή κρίση.
Μιας και αυτοί διαχειρίστηκαν, νομοθέτησαν, θεσμοθέτησαν, χάραξαν πολιτικές
και οικονομικές τακτικές, διοίκησαν ταμεία κ.λ.π.
Έτσι μετά την μεγάλη απογραφή των αναμενόμενων εκατομμυρίων δημοσίων
υπαλλήλων, που δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε και την απόλυτη ησυχία που
ακολούθησε, άνοιξε η μελέτη των «φοβερών αποδοχών» τους.
Η μελέτη που εκπονήθηκε για το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο
Οικονομικών ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο και αφορά τις μισθολογικές εξελίξεις
στο δημόσιο.
Τα στοιχεία της μελέτης δυστυχώς δεν επιβεβαίωσαν τη θεωρία των χλιδάτων
δημοσίων υπαλλήλων.
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Χαρακτηριστικό είναι ότι στα γενικά στοιχεία, το 50% του συνόλου των δημ.
Υπαλλήλων δεν ξεπερνά τα 1639 ευρώ, ενώ μόνο το 10% περνά τα 2418 ευρώ.
Τα πλέον όμως σημαντικά στοιχεία δίνονται για τους αντιπαραγωγικούς
ενστόλους.
Στην βαθμολογική κλίμακα των ενστόλων, οι αμοιβές υπολείπονται των αμοιβών
των υπαλλήλων που ανήκουν στη χαμηλή μισθολογική κλίμακα της κεντρικής
διοίκησης. Ένας υπάλληλος Π.Ε.(κλιμακίου 18) έχει 104 ευρώ παραπάνω ως
μέση συνολική μηνιαία αμοιβή από τον εισαγωγικό βαθμό (Ανθ/γο) των
Αξιωματικών.
Ο αξιωματικός είναι ο φτωχός συγγενής όλων των υφισταμένων μισθολογίων.
Συγκρίνοντας με το γενικό μισθολόγιο, βλέπουμε ότι εισαγωγικός μισθός ενός
Τ.Ε. δημ. Υπαλλήλου είναι 938 ευρώ, ο εισαγωγικός μισθός ενός Π.Ε. δημ.
Υπαλλήλου είναι 984 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος του Αξ/κου 899 ευρώ.
Η σύγκριση είναι εξίσου απογοητευτική και στα ειδικά μισθολόγια, εξετάζοντας
του εισαγωγικούς βαθμούς κα τους αντίστοιχους βασικούς μισθούς:
Πρωτοδίκης 2067 ευρώ
Επιμελητής Β΄ΕΣΥ 1468 Ευρώ
Λέκτορας 1183 ευρώ
Ιατροδικαστής 1176 ευρώ
Μουσικός 963
Ανθ/γός 899 ευρώ
Σε όλα αυτά βέβαια δεν έχει υπολογιστεί η υποχρέωση άφθονης απλήρωτης
εργασίας που προσφέρουν οι ένστολοι, το κόστος των συνεχών μεταθέσεων και
οι υπόλοιπες εγγενείς ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος Ε.Δ. και των Σ.Α…
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17-4-2011

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ

69 χρόνια πριν, στις 14 Μάρτη η δημοσιονομική συνδιάσκεψη της Ρώμης
επιβάλλει στη χώρα μας το κατοχικό δάνειο, σύμφωνα με το οποίο κάθε μήνα θα
έπρεπε να καταβάλει σε Γερμανία και Ιταλία 1,5 δις. δραχμές κάθε μήνα και
μάλιστα άτοκα. Η αφαίμαξη θα αυξηθεί λίγους μήνες μετά, στις 2-12-1942, όπου
το χαράτσι θα αυξηθεί στα 8 δις. δρχ. κατά μήνα.
Το αναγκαστικό δάνειο που άρπαξαν οι κατοχικές δυνάμεις, υπολογίζεται μόνο
προς την Γερμανία σε 400 εκατ. μετακατοχικά μάρκα.
Χαρακτηριστική
είναι
η
εύστοχη
παρατήρηση
του
Τάσου
Μ.Ηλιαδάκη,μαθηματικού, μέλους της ελληνικής επιτροπής για τη διεθνή
συνδιάσκεψη για το χρυσό των Ναζί στο Λονδίνο, το 1997:
"για την επανόρθωση της κατοχικής ζημιάς, η Ελλάδα θα χρειαζόταν 33 φορές
το εθνικό εισόδημα του 1946. Αυτό το μετακατοχικά, αναγκαστικά, η Ελλάδα θα
το αναζητούσε στον εξωτερικό δανεισμό."
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30-4-2011
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2011 . Η ΏΡΑ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ.

Η σημερινή κοινωνική τάξη πραγμάτων βασίζεται στη ληστεία των μη-ιδιοκτητών
από μέρους των ιδιοκτητών, οι καπιταλιστές εξαγοράζουν το μόχθο των φτωχών
προσφέροντας μισθούς που αρκούν μονάχα για την επιβίωση, απορροφώντας
ολόκληρη την υπεραξία…
Μ’ αυτό τον τρόπο, ενώ οι φτωχοί στερούνται ολοένα και περισσότερο τις
δυνατότητες εξέλιξης, οι πλούσιοι θησαυρίζουν ληστεύοντας ολοένα και
περισσότερο…
Το παραπάνω απόσπασμα είναι από κείμενο από την «πλατφόρμα της
Διεθνούς» Εφημερίδα του Σικάγου 1886.
Ήταν τότε που την σημαδιακή εκείνη πρωτομαγιά στο Σικάγο, οι εργαζόμενοι
διαδήλωσαν και ζητούσαν:
«Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση και οχτώ ώρες ύπνο».
Με αποτέλεσμα, οχτώ απ’ τους διαδηλωτές, να καταδικαστούν, απ’ την
κατεστημένη «Δικαιοσύνη», σε θάνατο.
Από τότε θα χυθεί πολύ αίμα στην διαρκή μάχη των εργαζομένων με του
ιδιοκτήτες και τους κάθε λογής καταχραστές της υπεραξίας της εργασίας τους.
Το εργατικό κίνημα έδωσε σκληρές μάχες για να καταφέρει να περιορίσει τη
μιζέρια, την εξαθλίωση και την απόλυτη περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης.

ΣΕΛΙΔΑ 23

Αναμετρήθηκε με τα εξουσιαστικά συστήματα, είτε ήταν ιδιώτες – ιδιοκτήτες των
μέσων παραγωγής, είτε ήταν κράτη εκφραστές της ολιγαρχίας.
Πέρασε την μυλόπετρα των αλλαγών των παραγωγικών σχέσεων, των μεγάλων
πολιτικών αλλαγών και μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να επιτύχει να κερδίσει ο
απλός εργαζόμενος μια σειρά από δικαιώματα, που .
Δικαιώματα που ανέβασαν το μέσο βιοτικό επίπεδο των σύγχρονων κοινωνιών,
εισάγανε την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, του κράτους πρόνοιας.
Στην χώρα μας, η εργατική πάλη, έχει μακρά πορεία, σε αγώνες , θυσίες και
αίμα.
Το συνδικαλιστικό κίνημα, αφύπνισε τις πολιτικές διεργασίες και έφερε τον
εργαζόμενο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κράτους- πρόνοιας.
Δυστυχώς η πολιτική της διακυβέρνησης της τελευταίας 30ετίας, οδήγησε τη
χώρα σε μια σφοδρή οικονομική κρίση και οι δημιουργοί της κρίσης άνοιξαν αυτή
τη φορά την πόρτα διάπλατα, στους αδηφάγους μεγαλοδανειστές, την Ε.Ε., το
Δ.Ν.Τ. που επέλασαν κατακτητικά να ροκανίσουν τα πάντα στο διάβα τους.
Σήμερα η Πρωτομαγιά βρίσκει τον μη προνομιούχο Έλληνα Εργαζόμενο,
αντιμέτωπο με την τεράστια ανεργία,που προσεγγίζει το 20%, την
αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους, την συρρίκνωση της κοινωνικής
ασφάλισης.
Η δημόσια περιουσία βγαίνει στο σφυρί, τα εργασιακά δικαιώματα,
αντικαθίστανται από τις συνθήκες της γαλέρας.
Οι Έλληνες γοργά βιώνουν την ανέχεια, μετατρεπόμενοι σε Νεόφτωχους.
Οι θυσίες των «ανθρώπων του μόχθου» συσσωρεύουν κέρδη στους
κερδοσκόπους, στους χρηματοπωλητές και στους τζογαδόρους των αγορών.
Πάντα στην κατοχή, οι μόνοι που πλούτιζαν ήταν οι μαυραγορίτες.
Και η επόμενη επίθεση ετοιμάζεται με το λεγόμενο « Σύμφωνο
Ανταγωνιστικότητας,
το
μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα
δημοσιονομικής
προσαρμογής 2012 – 2015» με νέες περικοπές στα κοινωνικά δικαιώματα, την
αύξηση στην έμμεση φορολογία, το ΦΠΑ, τις νέες μειώσεις στους μισθούς και
τις συντάξεις.
Οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, αναπόσπαστο κομμάτι της
φτωχής εργατικής τάξης, βιώνουν στο πετσί τους την τροικανή επίθεση.
Το ήδη πενιχρό εισόδημά τους περικόπηκε, η ένδεια διατρέχει πλέον την
καθημερινότητα της εργασίας τους. Με σχεδόν «καθιερωμένη» την απλήρωτη
και εκβιαζόμενη υπερεργασία βλέπουν σήμερα να απεργάζονται νέα μέτρα για
ακόμα «στενότερο κουστούμι».
Ο φετινός προϋπολογισμός δείχνει το δρόμο, με μειώσεις ακόμα και στα ποσά
που προβλέπονται για τις βασικές αποδοχές, με την μη πρόβλεψη ποσού για το
δασικό επίδομα, με κουτσουρεμένα τα εκτός έδρας και τα έξοδα μεταθέσεων, με
δραματικές μειώσεις στα απαραίτητα για να λειτουργήσει αξιόμαχα το Π.Σ.
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Παράλληλα δρομολογείται συρρίκνωση Υπηρεσιών, έγινε νόμος η ύπαρξη
συναδέλφων «περιορισμένων δικαιωμάτων» και η τροχιά προς τον «Λόχο
Πυροσβεστών» του περασμένου αιώνα ξεκίνησε.
Στο δραματική αυτή οπισθοπορεία δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς.
Η αγωνιστική κληρονομιά των Πυροσβεστών μας οπλίζει με δύναμη.
Οι συνάδελφοι απεργοί πείνας το ’30, οι απολυμένοι και διωγμένοι συνάδελφοι
του κινήματος της Πυροσβεστική Σχολής το ’80, οι μαχητικές διαμαρτυρίες του
της τελευταίας δεκαετίας με αποκορύφωμα τη σύγκρουση με την αστυνομική βία
και καταστολή στην πλατεία Συντάγματος, δείχνουν το δρόμο.
Ο εφησυχασμός και η απάθεια θα είναι η επιτάχυνση της ολικής επαναφοράς
στον μεσαίωνα.
Ο μαζικός και συνεχής αγώνας μαζί με το σύνολο του εργαζόμενου λαού είναι η
μόνη απάντηση στους νέους κατακτητές της χώρας μας.
«Αν πιστεύετε ότι με το να μας κρεμάσετε θα εξουδετερώσετε το κίνημα των
εργαζομένων, το κίνημα από το οποίο εκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα που
σέρνονται στην φτώχεια και στην μιζέρια, περιμένουν την λύτρωση τους – αν
αυτή είναι η γνώμη σας – τότε κρεμάστε μας!
Εδώ θα ποδοπατήσετε μία μικρή σπίθα εκεί όμως και πιο πέρα και απέναντι και
γύρω μας παντού θα ξεπεταχτούν οι φλόγες.
Η φωτιά είναι υπόγεια και δεν θα μπορέσετε να την σβήσετε». «Αυτές είναι οι
ιδέες μου. Αποτελούν κομμάτι του εαυτού μου. Δεν μπορώ να τις αποχωριστώ
αλλά και αν μπορούσα δεν θα το έκανα.
Αν πιστεύεται ότι μπορείτε να συντρίψετε τις ιδέες αυτές που μέρα με τη μέρα
κερδίζουν περισσότερο έδαφος, αν πιστεύετε ότι θα τις συντρίψετε οδηγώντας
μας στην κρεμάλα, αν προτιμάτε για μια ακόμη φορά να επιβάλετε την ποινή του
θανάτου σε εκείνους που τόλμησαν να πουν την αλήθεια, τότε είμαι έτοιμος: με
θάρρος και με περηφάνια θα πληρώσω το υψηλό αυτό αντίτιμο.
Φωνάξτε τον δήμιό σας.
Η αλήθεια σταυρώθηκε με τον Σωκράτη, τον Χριστό, τον Τζιορντάνο Μπρούνο,
τον Χους ή τον Γαλιλαίο είναι πάντα ζωντανή.
Εμείς είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τους ανθρώπους εκείνους». (…)
Αυτά έλεγε ο Άλμπερτ Πάρσονς συνδικαλιστής, από τους πρωταγωνιστές των
κινητοποιήσεων των γεγονότων του Σικάγο της ματωμένης Πρωτομαγιάς του
1886 στο Σικάγο, κατά την απολογία του στο δικαστήριο του Ιλινόις.
Ας μας οδηγήσουν αυτήν τη δύσκολη Πρωτομαγιά του 2011.
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14-6-2011

ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΦΤΩΧΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

Και ενώ οι μνημονιακές επιταγές των δανειστών-δυναστών της χώρας,
στεγνώνουν και οδηγούν την χώρα μας σε μια πρωτοφανή δυστυχία, εισήλθε
τάχιστα και ένα νέο σκληρό χτύπημα για να επιταχύνει την πορεία της προς την
φτώχεια, την ανέχεια και την οπισθοδρόμηση προς τη δεκαετία του 40-50.
Ο νέος πέλεκυς με το ευφάνταστο τίτλο "Μεσόπροθεσμο πλαίσιο
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015." στις σελίδες του υπό ψήφιση
νομοθετικού του κειμένου περιγράφει το τσουνάμι της οριζόντιας, άδικης και
αδιέξοδης συνταγής άγριας φτωχοποίησης του ελληνικού λαού.
Οι βασικοί πυλώνες της νέας αυτής επιδρομής βασίζονται:
1. Στην άμεση εφαρμογή μέτρων λιτότητας ύψους 28,3 δισ. ευρώ.
2. Στην πώληση σε ιδιώτες όλων των συμμετοχών του Δημοσίου στις ΔΕΚΟ και
στις τράπεζες και ακινήτων του Δημοσίου με στόχο να αντλήσει 50 δισ. ευρώ.
3. Στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της οικονομίας που για την πενταετία
προσδιορίζεται σε 97 δισ. ευρώ με δανεισμό από τους εταίρους και το ΔΝΤ.
Με πέντε νομοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή από την ερχόμενη εβδομάδα
ως και το τέλος Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση και
στην εφαρμογή των μέτρων.
1 Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί ο εκτελεστικός νόμος για την αύξηση της
φορολογίας στα εισοδήματα.
2 Τον Ιούλιο θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου
ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο.
3 Τον Αύγουστο θα κατατεθεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο«σκούπα» για τις
μειώσεις των επικουρικών συντάξεων.
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4 Τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει νέο φορολογικό νομοσχέδιο για την απλοποίηση
του ισχύοντος.
5 Σε σύντομο χρόνο θα υπάρξει ένα σχέδιο νόμου για συγχωνεύσεις και
καταργήσεις φορέων του Δημοσίου.
Στην εξειδίκευση των μέτρων, το μεγάλο τσεκούρι πέφτει στο αγαπημένο θέμα
του κ.Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,τους Δημοσίους υπαλλήλους.
Η λίστα του "Σίντλερ" περιλαμβάνει:
1. Μείωση μισθολογικής δαπάνης στο Δημόσιο κατά 2,2 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα:
- Μείωση μισθών του μόνιμου προσωπικού με κατάργηση των υπερωριών,
περαιτέρω μείωση πρόσθετων αμοιβών.
- Κάλυψη των αναγκών με την αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες
την εβδομάδα.
- Απολύσεις συμβασιούχων. Μείωση του αριθμού κατά 50% το 2011 και κατά
10% κάθε επόμενο έτος.
- Πενταετές «πάγωμα» προσλήψεων με ελάχιστες εξαιρέσεις. Μία πρό σληψη
για κάθε 10 αποχωρήσεις από το Δημόσιο.
2. Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ με στόχο εξοικονόμηση 1,3 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα:
- Μείωση προσωπικού και μισθών.
- Αύξηση εισιτηρίων για την αύξηση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων.
- Αύξηση τιμολογίων για την αύξηση των εσόδων δημόσιων επιχειρήσεων και
Οργανισμών.
3. Καταργήσεις / συγχωνεύσεις φορέων για εξοικονόμηση 770 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα:
- Μετατάξεις και απολύσεις προσωπικού έπειτα από κατάργηση και συγχώνευση
φορέων.
- Η μείωση των επιχορηγήσεων οδηγεί σε συρρίκνωση δραστηριοτήτων και σε
απολύσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.
4. Μείωση αμυντικών δαπανών για εξοικονόμηση 1,2 δισ. ευρώ.
5. Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ για εξοικονόμηση 504 εκατ. ευρώ - Μείωση
της δαπάνης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, δηλαδή «μαχαίρι» στις επενδύσεις
και «χειρόφρενο» στα δημόσια έργα.
6. Μειώσεις λειτουργικών δαπανών κατά 584 εκατ. ευρώ
7. Περικοπές σε δήμους- περιφέρειες ύψους 1,35 δισ.ευρώ.
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Η δεύτερη λίστα του "Σίντλερ" περιλαμβάνει Μαχαίρι σε συντάξεις, επιδόματα.
Ειδικότερα:
1. Αλλαγές στον χρόνο επιδότησης της ανεργίας των εποχικώς
απασχολουμένων που εργάζονται μερικούς μήνες τον χρόνο και τους
υπόλοιπους επιδοτούνται. Τίθενται εισοδηματικοί περιορισμοί για τους
δικαιούχους επιδομάτων, όπως το ΕΚΑΣ, αλλά και των παροχών των
Οργανισμών Εργατική Κατοικία και Εργατική Εστία.
2. Διασταύρωση και έλεγχος των στοιχείων των συνταξιοδοτικών παροχών και
επιδομάτων. Η μείωση της δαπάνης φθάνει τα 841 εκατ. ευρώ. Θα ελεγχθούν
όλες οι παροχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις που δίδονται
σε μη δικαιούχους.
3. Μείωση του εφάπαξ βοηθήματος, το οποίο θα αντιστοιχεί στις εισφορές που
καταβάλλονται. Η αρχή θα γίνει από το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων,
καθώς και των υπαλλήλων της ΔΕΗ. Η μείωση ενδέχεται να φθάσει το 10%, ενώ
θα αφορά και όσους έχουν υποβάλει την αίτηση και καθυστερεί η απόδοση του
εφάπαξ λόγω έλλειψης χρημάτων. Αλλαγές θα υπάρξουν στον υπολο γισμό του
εφάπαξ σε όσα Ταμεία αντιμετωπίζουν αναλογιστικό έλλειμμα.
4. Μείωση των επικουρικών συντάξεων. Εξοικονόμηση 860 εκατ. ευρώ. Από το
2012 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, ειδικά στα
Ταμεία που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Ταυτοχρόνως αναμένεται να
αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για την επικούρηση.
5. Μείωση κατά 6% της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (ναυτικοί).
Εξοικονόμηση 100 εκατ. ευρώ.
6. Αυστηρός έλεγχος και περιορισμός αναπηρικών συντάξεων. Εξοικονόμηση
625 εκατ. ευρώ. Σταδιακά θα γίνει επανέλεγχος σε όλες τις αναπηρικές
συντάξεις. Σήμερα οι αναπηρικές αντιπροσωπεύουν το 13,8% του συνόλου των
συντάξεων και στόχος είναι να φθάσουν το 10% το 2015 και το 8% το 2020.
7. Μείωση της δαπάνης για τις συντάξεις του ΟΓΑ με την επιβολή αυστηρών
κριτηρίων για τους αλλοδαπούς που διαμένουν εκτός της χώρας. Εξοικονόμηση
210 εκατ. ευρώ.
8. Εξορθολογισμός και αξιολόγηση κοινωνικών προγραμμάτων. Εξοικονόμηση
760 εκατ. ευρώ.
Με τα νέα μέτρα επιβάλλεται ειδική αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης (ΛΑΦΚΑ) σε
όλες τις συντάξεις.
Αυξάνεται- πιθανότατα από 1ης Σεπτεμβρίου- η ειδική εισφορά που ήδη
καταβάλλουν οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη άνω των 1.700 ευρώ. Σήμερα οι
συνταξιούχοι με υψηλότερη των 1.700 ευρώ σύνταξη καταβάλλουν εισφορά από
4% ως 10%. Με τη νέα ρύθμιση η εισφορά κλιμακώνεται από 6% ως 14%.
Επίσης επιβάλλεται ειδική εισφορά στους συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60
ετών. Η εισφορά- κατά μέσο όρο- θα φθάσει το 8% και θα αφορά όσους
συνταξιοδοτήθηκαν κάνοντας χρήση προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Δεν θα
θιγούν οι συντάξεις μητέρων ανηλίκων, αποστράτων, καθώς και όσοι
συνταξιοδοτήθηκαν υποχρεωτικά με νόμο.
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Καθιερώνεται ΛΑΦΚΑ στις επικουρικές συντάξεις. Θα αφορά τις επικουρικές άνω
των 300 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες η εισφορά θα κυμαίνεται από 3% ως
10%, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.
Αυξάνεται η εισφορά υπέρ των ανέργων (ΟΑΕΔ) στον ιδιωτικό τομέα και
επιβάλλεται για πρώτη φορά σε δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους σε
ΔΕΚΟ- τράπεζες, ακόμη και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Σήμερα η εισφορά (εργοδότη και εργαζομένου) είναι 4% και θα διαμορφωθεί στο
5%. Καθιερώνεται εισφορά αλληλεγγύης υπέρ των ανέργων και στους
δημοσίους υπαλλήλους, όπως και στους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα.
Με τα χρήματα αυτά θα στηρίζονται τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
Τα επιπλέον έσοδα από τα μέτρα αυτά φθάνουν τα 790 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη
εισφορά επιβάλλεται και στους ελεύθερους επαγγελματίες, από την οποία
προσδοκώνται έσοδα 100 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει ως το τέλος
του 2015 να μειώσει την ανασφάλιστη εργασία από το 25% στο 16% και να
αντιμετωπίσει την εισφοροδιαφυγή. Με τον τρόπο αυτόν εκτιμά ότι θα αυξήσει
την εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων κατά 1,320 δισ. ευρώ.
Πέρα από τα παραπάνω όμως και το σύνολο των εισοδημάτων θα τεθούν στην
προκρούστια κλίνη. Ειδικότερα:
Με μόνιμο φόρο από 1% ως 3% σε όλα τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ
αντικαθίσταται η μείωση του αφορολόγητου ορίου μετά την αντίδραση πολλών
υπουργών και βουλευτών όσον αφορά τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος.
Ο φόρος θα επιβληθεί στα εισοδήματα του 2010 που δηλώνονται εφέτος και θα
συνδυαστεί με την αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης και την επιβολή έκτακτης
εισφοράς σε ιδιοκτήτες ακινήτων, αυτοκινήτων και σε όσους έχουν σκάφη
αναψυχής ή πισίνες.
Τα φοροεισπρακτικά μέτρα-«σοκ» για 8.500.000 φορολογουμένους που
αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο κάνοντας αποδεκτή την εισήγηση του
υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου θα επιβαρύνουν τους πολίτες
τουλάχιστον κατά 6 δισ. ευρώ την πενταετία 2011-2015. Το πιο σκληρό μέτρο
από όλα είναι η επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης για μία πενταετία σε όλα τα
εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.
Η έκτακτη εισφορά θα αποτελείται από τρεις συντελεστές, 1%, 2% και 3%, που
θα επιβαρύνουν τα χαμηλά (ως 20.000 ευρώ), τα μεσαία (από 20.000 ευρώ ως
40.000 ευρώ) και τα υψηλά εισοδήματα (άνω των 40.000 ευρώ), αντίστοιχα.
Μόνο από αυτό το μέτρο το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει 1,8
δισ. ευρώ τη διετία 2011-2012.
Επίσης, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η εισφορά αυτή θα επιβάλλεται στο φορολογητέο
εισόδημα, δηλαδή στο δηλωθέν ή σε αυτό που προκύπτει από τα τεκμήρια. Κατά
συνέπεια, μπορεί κάποιος να δηλώνει χαμηλά εισοδήματα, αλλά λόγω των
περιουσιακών του στοιχείων να κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο και έκτακτη
εισφορά.
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Επίσης, περισσότερα από 900 εκατ. ευρώ θα εισπράξει το Δημόσιο από την
αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης και τη μείωση των φοροαπαλλαγών, ενώ 1,2
δισ. ευρώ πρόσθετους φόρους θα επιβάλει το κράτος στους ιδιοκτήτες ακινήτων
καθώς μειώνει το αφορολόγητο στις 200.000 ευρώ από 400.000 ευρώ που είναι
σήμερα.
Το πακέτο των 6 δισ. ευρώ πρόσθετων φόρων συμπληρώνεται και από την
αύξηση του ΦΠΑ στο 23% από 13% στην εστίαση από τον Σεπτέμβριο του 2011
(πρόσθετη φορολογία 1 δισ. ευρώ), την αλλαγή στη φορολογία των καπνικών
προϊόντων(πρόσθετοι φόροι 300 εκατ. ευρώ), την επιβολή ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο φυσικό αέριο (πρόσθετοι φόροι 565 εκατ. ευρώ), την αύξηση
των τελών κυκλοφορίας κατά 10% (πρόσθετοι φόροι 100 εκατ. ευρώ), την
έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, σε μεγάλης αξίας ακίνητα, σε
σκάφη αναψυχής και σε πισίνες (πρόσθετοι φόροι 100 εκατ. ευρώ), καθώς και
τη φορολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών (πρόσθετοι φόροι 100 εκατ.
ευρώ).
Τέλος τετραπλό χτύπημα, έρχεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθότι έρχονται
έκτακτη εισφορά, νέο ΤΑΠ, μείωση του αφορολογήτου, αύξηση αντικειμενικών
δαπανών.
Πάντως μετά από τα παραπάνω, η Κυβέρνηση διατηρεί το χιούμορ της, έστω
και μαύρο, μίας και στην προμετωπίδα του σχέδιου νόμου του
"Μεσοπρόθεσμου", αναγράφει: " Η Ελλάδα αλλάζει. Το εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης γιά την Ελλάδα της δημιουργίας."
Και μετά ήρθαν τα χιόνια...
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ΜΟΝΟ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων πολιτών στις κινητοποιήσειςδιαμαρτυρίες της 15/6/2011, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, έδειξε ότι μόνο η
αγωνιστική διάθεση των πολιτών, η ενεργή συμμετοχή τους και η μαζικοποίησης
του εργατικού κινήματος, μπορεί να θέσει φραγμό στην βαθιά αντιλαϊκή πολιτική
της κυβέρνησης των διαχειριστών της κρίσης και των εκτελεστών του επαχθούς
μνημονίου.
Οι δανειστές μας και οι λογής - λογής κερδοσκόποι-καιροσκόποι είχαν στήσει
τρελό χορό, βλέποντας την "ευκολία" που τα αντιλαϊκά μέτρα επιβάλλονται στη
χώρα.
Μέτρα πρωτοφανή, που οδηγούν τη χώρα στην φτώχεια, την ανέχεια, τη μιζέρια
και την θυσία χωρίς ελπίδα.
Η ενεργοποίηση του λαού μας, προφανώς έθεσε πλέον και ένα βαθύτερο
πολιτικό ζήτημα, που ώρα με την ώρα μετατρέπεται σε πολιτική κρίση.
Στην Ελληνική Δημοκρατία, βασικός πυλώνας, είναι η βούληση του Κυρίαρχου
Ελληνικού Λαού και προφανώς αυτό λησμονήθηκε από τους Διαχειριστές της
Κρίσης.
Σήμερα, πλέον τίποτα δεν είναι ίδιο με χθες.
Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να συνεχίσει σταθερά τη μαχητική του στάση,
κρατώντας τους εργαζομένους, σε αγωνιστική επαγρύπνηση.
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Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από ανάρτηση της Β. Αλεξανδροπούλου,
στο http://www.mediart.gr/vasiliki-alexandropoulou/529-vikialeksandropoulou :
«Ευτυχώς, η δική μου μνήμη και πολλών εκατομμυρίων ακόμα είναι πολύ δυνατή
για να μην ξεχάσουμε ποτέ, ότι τους Έλληνες δεν τους σκιάζει φοβέρα καμιά. Οι
Έλληνες, όταν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε θαύματα, μπορούμε να
κοιτάξουμε τον γαλάζιο ουρανό και να μην αφήσουμε σύννεφο να περάσει.
Μπορούμε να τρίψουμε στη μούρη μερικών την ψήφο που τους δώσαμε και την
ατίμασαν.
Μπορούμε, μπορούμε...και μπορούμε να μάθουμε στις γενιές που ακολουθούν
τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Και ναι, μπορεί να ακουστεί γραφικό, αλλά έχουμε
ψυχή. Κι αυτή δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς...
Ας πολεμήσουμε! Άλλωστε, ποτέ δεν μας χαρίστηκε τίποτα...
Είμαστε μια ευλογημένη χώρα, αλλά εξίσου καταραμένη να διοικούμαστε από
την πλεονεξία και την ανικανότητα!
Εμείς αποφασίζουμε...και αυτή τη φορά δεν θα σταματήσουμε!
Δεν θα υποθηκεύσουμε τίποτα...και μαζί μας ξεκίνησαν κι άλλοι!
Είναι καιρός να μάθουν, αυτοί που είναι στην εξουσία, ότι είναι ανίσχυροι
μπροστά στην θέληση και στην οργή ενός αδικημένου λαού! Μπράβο σε όλους!»
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EΤΣΙ ΑΠΑΝΤΑΓΑΝΕ ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΔΟΥΛΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Σε αυτή τη μικρή χώρα, που δέχτηκε κατά καιρούς λογής-λογής δυνάστες,
αναπτύχθηκε ένα πηγαίο αδούλωτο φρόνημα, που έγινε το απαραίτητο εφόδιο,
στις στιγμές της εθνικής ανάτασης και εγρήγορσης, για να σηκωθεί ο γίγαντας
Λαός και να ξετινάξει τους ζυγούς του.
Από τους πλέον όμως αυθεντικούς αγωνιστές του 21 ήταν ο Γ.Καραϊσκάκης.
Βουνίσιος,αδούλωτος, παλικάρι ανήμερο, "ο γιος της καλογριάς",εξέφραζε με
τραχιά λαλιά την οργή του, κρατώντας υψηλό το φρόνημα των συντρόφων του
μαχητών.
Έλεγε το 1823, απευθυνόμενος στον απεσταλμένο του αρχηγού του τουρκικού
στρατεύματος των Τρικάλων Σιλιχτάρ Μπόδα:
«Έλα, σκατότουρκε... έλα Εβραίε, απεσταλμένε από τους γύφτους έλα ν'
ακούσεις τα κερατά σας, -γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Τι
θαρεύσετε κερατάδες... Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε "από ημάς" συνθήκην με
"έναν" κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον
Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα!» Πηγή:
http://iansta.blogspot.com
Την ίδια του ορμή και το γνήσιο του ξέσπασμα διατήρησε και όταν ξεκίνησε να
στήνεται η πολιτική ζωή του πλέον απελευθερωμένου νέου ελληνικού έθνους, με
τα γνωστά "ελληνικά εσωτερικά προβλήματα"
Χαρακτηριστικό είναι το ξέσπασμα του Στρατηγού για τον Μαυροκορδάτο και
τους άλλους πολιτικούς, που το καταγράφει ο Κασομούλης:
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«Ποια Κυβέρνησις, καπιτάν Νότη; Το τζιογλάνι του Ρεΐζ εφέντη, ο τεσσερομάτης;
Εγώ και άλλοι δεν τον γνωρίζομεν! Ή σύναξεν δέκα ανόητους, και τον
υπέγραψαν δια τας ιδιοτέλειας των; Ιδού ποιοί τον υπέγραψαν. Πρώτον εσύ,
οπού όλα τα πράματα θέλεις να έρχονται με το ζουρνά. Ο Σκαλτσάς, όπου δεν
είναι άλλο παρά καμπάνα μπαγκ-μπαγκ. Ο Μακρής ο μακρολαίμης, ο
κρεμασμένος, οπού μόνον το κεφάλι ηξεύρει να ταράζει, ο Μήτζιος
Κοντογιάννης, η πουτάνα, όπου αν ήτον γυναίκα δεν εχόρταινεν με 80.000 φορές
την ώραν, ο ξυνόγαλο-Γιώργος Τζιόγκας οπού στραβώνει τα χείλια με το
τζιμπούκι και δεν ηξεύρει τι του γίνεται, και ο αδελφός μου ο Στορνάρης, ο
ψεύτης. Δεν τον υπέγραψεν ο πούτζος μου, και να ιδώ την εκστρατείαν σας!
Πηγή:http://sarantakos.wordpress.com
Πάντως το πλέον ιστορικό και χαρακτηριστικό του ήταν το παρακάτω:
«Ιδού οι Έλληνες! Αυτοί σας χέζουν και τώρα και πάντα».
Διαχρονικό σε κάθε περίπτωση
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1-7-2011
MΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΌ, Η ΔΙΠΛΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΟΥ
ΦΤΩΧΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.
Μετά την έλευση του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ και των νέων τροκανών δυναστών στη χώρα
μας, ξεκίνησε το ξεδίπλωμα του σχεδίου για την πλήρη εξαθλίωση των «μη
προνομιούχων» πολιτών και την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Μια πολιτική αδιέξοδη, χωρίς ελπίδα, καταφανώς άδικη που κάνει τους φτωχούς
εξαθλιωμένους και τους κερδοσκόπους των αγορών πλουσιότερους.
Μετά τις άγριες περικοπές του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 1 και 2, οι θυσίες που
επιβλήθηκαν, κρίθηκαν άκαρπες, και έτσι σήμερα οι Διαχειριστές της κρίσης
προχώρησαν σε νέες περικοπές.
Με το «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ» ξεσπάει μια νέα καταιγίδα στους «ανθρώπους του
μόχθου»
-Αντί για έκπτωση ολόκληρου του ποσού από το εισόδημα, από την 1.1.2011 θα
εκπίπτει μόνο το 20% των ιατρικών εξόδων και τόκων από στεγαστικά δάνεια
της πρώτης κατοικίας.
-Περιορίζεται η έκπτωσης από τον φόρο στο 20%. Αν εισόδημα που δηλώνει ο
φορολογούμενος υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, τότε για το τμήμα του εισοδήματος
που υπερβαίνει το ποσό αυτό, η έκπτωση μειώνεται στο 10% .
-Μειώνεται το αφορολόγητο όριο από τις 12.000 στις 8.000 ευρώ για τα
εισοδήματα που αποκτούν από φέτος οι φορολογούμενοι ηλικίας 30 έως 65 ετών
και η φορολογούνται με συντελεστή 10% του κλιμακίου εισοδήματος από τις
8.000 έως τις 12.000 ευρώ.
- Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα για εισοδήματα
άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές φορολογίας από 1% έως 5%.
- Καταργείται η έκπτωση φόρου με αποδείξεις
- Αυξάνεται το ποσό των αποδείξεων στο 25% του εισοδήματος για το «χτίσιμο»
του αφορολογήτου.
- Αυξάνονται τα τεκμήρια διαβίωσης (Ακίνητα , σκάφη , Πισίνες κλπ)
- Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε ιδιωτικά Ι.Χ. άνω των 1.929 κυβικών
εκατοστών, σε σκάφη αναψυχής, δεξαμενές κολύμβησης κτλ.
- Καθιερώνεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ ή 500 ανάλογα την
περιοχή.
- Επιβάλλεται φόρος ακίνητης περιουσίας για ατομική περιουσία άνω των
200.000 ευρώ με πρώτο φορολογικό συντελεστή για αξία από 200.000 ευρώ
έως 300.000 ευρώ 2 τοις χιλίοις.
-Αυξάνεται ο ΦΠΑ και τα τέλη κυκλοφορίας.
-Από την 1/1/2012 θα επιβληθεί ανώτατο όριο 300 ευρώ στην έκπτωση φόρου
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εισοδήματος που παρέχεται με βάση την αξία των αποδείξεων την οποία
συγκεντρώνει ο φορολογούμενος πάνω από το ποσό αξίας που απαιτείται για
την κατοχύρωση του αφορολογήτου.
-Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30-39
λεπτά το λίτρο ώστε να εξισωθεί με τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης,σταδιακά
μέχρι το 2014
- Θεσμοθετείται το ελαστικό δεκάωρο χωρίς υπερωριακή αμοιβή για το χρόνο
απασχόλησης που υπερβαίνει το οκτάωρο (με αντάλλαγμα την υπόσχεση για
ρεπό).
- Θεσμοθετείται η δυνατότητα απασχόλησης νεοεισερχόμενων στην αγορά
εργασίας νέων κάτω των 25 χρονών με μισθό αισθητά κατώτερο (έως και 20%)
από ότι ορίζουν οι αντίστοιχες κλαδικές συμβάσεις ή ακόμα και η Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση.
- Ανοίγει ο δρόμος για ραγδαία αύξηση των επιχειρησιακών και ατομικών
συμβάσεων αφού θεσπίζεται η δυνατότητα περάσματος σε τέτοιες συμβάσεις
όχι πλέον με συναπόφαση των σωματείων αλλά με τη συναίνεση "Ενώσεων
Προσώπων" (ως ένωση προσώπων θεσπίζεται μια "συλλογικότητα" που
εκπροσωπεί το 25% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω
των 20 εργαζομένων).
- Θεσπίζεται ειδική εισφορά σε συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.700 ευρώ ή σε
συνταξιούχους που είναι μικρότεροι των 60 ετών. Η εισφορά κλιμακώνεται από
6%.
- Θεσπίζεται ειδική εισφορά στις επικουρικές συντάξεις που ξεπερνούν τα 300
ευρώ και η οποία θα κλιμακώνεται από 3%.
- Θεσπίζεται κράτηση 1% υπέρ ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα (0,50 ο
εργαζόμενος και 0,50 ο εργοδότης ) ενώ στο δημόσιο η κράτηση αυτή θα φτάνει
ακόμα και στο 3% και θα καταβάλλεται εξολοκλήρου από τον εργαζόμενο.
- Από 1η Αυγούστου οι δικαιούχοι των ταμείων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
υποχρεούνται σε κράτηση δέκα ευρώ μηνιαίως υπέρ ανεργίας.
- Αυξάνεται η εισφορά των αγροτών για τις συντάξεις ΟΓΑ.
- Περικόπτεται κατά 10% το εφάπαξ όλων των δημοσίων υπαλλήλων που έκαναν
αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1.1.2010, ενώ οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι της
ΔΕΗ χάνουν πλέον από το εφάπαξ 15%.
-Στο δημόσιο περιορίζονται οι προσλήψεις των υπαλλήλων στην αναλογία 1
προς 5 ως προς τις αποχωρήσεις, ενώ για το 2011 η αναλογία αυξάνει στο 1
προς 10. Περιορίζονται επίσης κατά 50% οι δυνατότητες απασχόλησης
συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχων έργου.
-Περιορίζονται οι δυνατότητες πληρωμής υπερωριών αφού τίθεται ως όριο οι 20
ώρες μηνιαίως ανά δημόσιο υπάλληλο.
-Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας.
Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών
αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των
μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των
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υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
και των Ν.Π.Ι.Δ..
- Καθιερώνεται ειδική εισφορά, πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου
Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό
ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και
αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
-Εισάγονται νέα κριτήρια για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας
Την καταιγίδα του
«ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ»

«μεσοπρόθεσμου»

συνόδευσε

και

η

θύελλα

του

Νομοθέτημα που συνοδεύει και εξειδικεύει την πολιτική εξαθλίωσης του λαού
μας και το ξεπούλημα της χώρας μας.:
-Αναστέλλονται οι ωριμάνσεις από 1/7/2011 μέχρι την θέσπιση του ενιαίου
μισθολογίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σχετικό νομοσχέδιο.
- Θα ισχύσουν και για το αγροτικό πετρέλαιο ότι αλλαγές θα ισχύσουν για το
πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
- Μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση στο ΝΑΤ κατά 50 εκατ. ευρώ για το 2011
και κατά 100 εκατ. ευρώ το 2012.
- Αναπροσαρμόζονται από 1/7/2011 και εφεξής οι συντάξεις του Ταμείου του
ΝΑΤ, ώστε να προκύπτει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός.
- Ορίζεται το Δημόσιο ως διεκπεραιωτής των δανειακών συμβάσεων του Ταμείου
για τις αποκρατικοποιήσεις και προτείνεται η αλλαγή του κανονισμού της Βουλής
ώστε να επιτρέπεται να ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος στο Ταμείο.
Ειδικότερα η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας γίνεται ως εξής:
Δημιουργείται το "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου", μια
εταιρία, που δεν ελέγχεται από το Δημόσιο και στην οποία θα περάσουν
αμετάκλητα και οριστικά, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους.
Ειδικά για την ακίνητη περιουσία, προβλέπεται πως μπορεί ακόμη και να
τροποποιηθούν οι όροι δόμησης και τα χωροταξικά σχέδια σε μία περιοχή,
προκειμένου το ακίνητο να γίνει ελκυστικό προς πώληση ή οποιαδήποτε άλλη
επένδυση (βλέπετε Ελληνικό κλπ), κάτι το οποίο θα κατεδαφίσει στην πράξη,
όποιους περιοριστικούς όρους σε αιγιαλούς, δασικές εκτάσεις και
προστατευόμενες περιοχές.Οι τροποποιήσεις, θα γίνονται με ένα απλό
προεδρικό διάταγμα. Ειδική ρήτρα προβλέπει πως ότι περάσει στο ταμείο αυτό,
δεν μπορεί να επιστραφεί στον προηγούμενο ιδιοκτήτη (Δημόσιο), είτε πρόκειται
για ακίνητη περιουσία, είτε για μετοχές σε νομικά πρόσωπα (τράπεζες, ΔΕΚΟ
κλπ). Μετά την υπαγωγή τους στον έλεγχο του ταμείου, οι δημόσιες επιχειρήσεις
παύουν να λειτουργούν με τους υπάρχοντες κανονισμούς προσωπικού και
καταστατικά που είχαν μέχρι τότε και το ταμείο θα μπορεί να προχωρήσει σε
αναδιάρθρωση, με απολύσεις προσωπικού και αναμόρφωση λειτουργίας, με το
σκεπτικό ότι έτσι οι δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, αερολιμένες και
λιμένες) θα καταστούν ελκυστικότερες προς πώληση σε ιδιώτες. Ειδικά για την
ακίνητη περιουσία, προβλέπεται η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμενικών
ή άλλων εγκαταστάσεων και χρήσης του αιγιαλού, για 50 χρόνια!
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21-9-2011
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ - ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

Η καταιγίδα των νέων μέτρων, που επιβάλλει η Κυβέρνηση πλήττουν πλέον το
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αλλά κυρίως τους άνθρωπους του "μόχθου",
βυθίζοντας στην ύφεση την οικονομία, δείχνοντας την αποτυχία της οικονομικής
πολιτικής που εφαρμόστηκε ως σήμερα και την ανικανότητα της, να διαχειριστεί
την κρίση.
Η οργή πλέον είναι το συναίσθημα που κυριαρχεί τον Έλληνα Πολίτη, που
βυθισμένος πλέον στη φτώχεια ακούει και τις τελευταίες αποκαλύψεις γιά το
«μαγείρεμα» του ελλείμματος του 2009, από στελέχη της ανεξάρτητης αρχής της
ΕΛΣΤΑΤ,επιλεγμένους βέβαια από την κυβέρνηση.
Η ιδέα μόνο και μόνο ότι εγκλωβιστίκαμε στο Μνημόνιο επειδή "φούσκωσε" το
έλλειμμα φαντάζει πράγματι εφιαλτικό, καθώς φαίνεται ότι μάλλον η Κυβέρνηση
πρέπει να εξηγήσει στον ταλαίπωρο ελληνικό λαό, για τη στάση της το τελευταίο
τρίμηνο του 2009 και ειδικότερα
- γιατί αδράνησε να πάρει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα απέτρεπε τα
χειρότερα, και θα έδινε αναπτυξιακή ανάσα που χρειαζόταν η χώρα,
-γιατί αμέλησε, να δανειστεί από τις αγορές, όταν ήταν ακόμη δυνατός αυτός ο
δανεισμός και τα spreads την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την εξουσία ήταν
στις 130 μονάδες.
-γιατί ο κ. Παπακωνσταντίνου έσπευσε ήδη από τις 19-20 Οκτωβρίου 2009, δύο
μόλις εβδομάδες μετά τις εκλογές, να ανακοινώσει στα ευρωπαϊκά όργανα το
διπλασιασμό του ελλείμματος;
-γιατί ο πρωθυπουργός και ο υπουργός των Οικονομικών με κάθε ευκαιρία
αμαύρωναν την εικόνα της χώρας και της οικονομίας στο εξωτερικό,
-γιατί πάγωσε ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός του δημοσίου καθώς το
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τελευταίο τρίμηνο 2009 πραγματοποιήθηκε το 63,4% της συνολικής υστέρησης
δημοσίων εσόδων για ολόκληρο το δωδεκάμηνο; Η υστέρηση των εσόδων –
από 3,2% το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου εκτινάχθηκε στο 13,3% το
τελευταίο τρίμηνο.
-γιατί μετέθεσε πληρωμές του 2010 στο 2009 -με πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα τις πληρωμές των χρεών στα νοσοκομεία- και εισπράξεις του 2009
στο 2010;
- γιατί δαπάνησε, το τελευταίο τρίμηνο του 2009, μισό δισ. ευρώ για την πρώτη
δόση του επιδόματος αλληλεγγύης;
Πέρα από αυτά που σαφώς θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, θα πρέπει να
ερευνηθούν οι ευθύνες πολιτικές και οικονομικές
Το σήμερα πάντως δείχνει την ξεκάθαρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής.
Το έκτο χαράτσι στα ακίνητα μέσα σε ενάμιση χρόνο, δεν μπαίνει για να χτυπήσει
τη φοροδιαφυγή, αλλά επειδή δεν μπορούν να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή.
Αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο καθ ότι ο κυβερνητικός υπολογισμός απέτυχε
παταγωδώς.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ υπολόγιζε ότι το έλλειμμα για το ’11 θα μειωθεί κατά
4% περίπου, το πρώτο οκτάμηνο αυξήθηκε κατά 22%!
Ενώ έβαλε φόρους και υπολόγιζε να πάρει περισσότερα έσοδα κατά 8,5%., το
πρώτο οκτάμηνο εισέπραξε λιγότερα κατά 5,3%.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση επικοινωνιακά, καλλιεργεί τον
κοινωνικό αυτοματισμό, βάζοντας στο στόχαστρο, πότε τη μία κοινωνική ομάδα
πότε την άλλη.
Παλιά συνταγή, που όμως πλέον δεν παίζει. Η οργή των πολιτικών που σιγά
σιγά φουντώνει θα συμπαρασύρει τους διαχειριστές της κρίσης που είναι
συνάμα και δημιουργοί της.
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8-10-2011

Η ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ

Η επίθεση στο εισόδημα των "ανθρώπων του μόχθου" δυστυχώς δεν έχει τέλος.
Οι δανειστές μας, το κεφάλαιο και οι διαχειριστές της κρίσης, που και οι ίδιοι
δημιούργησαν κάθε μέρα που περνά, εκτελούν κατά γράμμα, το σχέδιο πλήρης
φτωχοποίησης του ελληνικού λαού.
Μια πολιτική που ερημοποιεί τη χώρα, οδηγεί στη πιό βαθιά κρίση, χωρίς ελπίδα
χωρίς προοπτική εξόδου από μιά κρίση που την πληρώνουν όπως πάντα οι "μη
προνομιούχοι".
Αυτή τη φορά το νέο νομοσχέδιο - εκτελεστήριο ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, φέρει νέα
φοροκαταιγίδα με επιβαρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους από 100 έως
και 900 ευρώ τον μήνα.
Θύματα "οι γνωστοί προνομιούχοι" με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Εκτελεστικό εργαλείο αυτή τη φορά η μείωση του αφορολόγητου ορίου
στα 5.000 ευρώ σε συνδυασμό με τον περιορισμό των κλιμακίων.
Η εκτέλεση αυτή αφορά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2011 που παρότι
θα δηλωθούν στην Εφορία το επόμενο έτος, η νέα αυξημένη παρακράτηση θα
αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2012.
Η εκτέλεση είναι όπως συνηθίζεται πλέον οριζόντια, καθότι αφορά 2,5
εκατομμύρια φορολογούμενους, οι οποίοι μέχρι φέτος - με το αφορολόγητο των
12.000 ευρώ - δεν πλήρωναν φόρο και θα πληρώσουν,ενώ 5,4 εκατομμύρια
φορολογούμενοι οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 5.000 ευρώ θα
έχουν επιβάρυνση από 100 έως και 900 ευρώ τον χρόνο.
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Η μεγαλύτερη επιβάρυνση των 900 ευρώ εντοπίζεται σε όσους έχουν
εισοδήματα 32.000 ευρώ.
Χαρακτηριστικό της νέας αυτής βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής αποτελεί το
παράδειγμα:
Φορολογούμενος με εισόδημα 13.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν
εκπτώσεις από αποδείξεις ή φοροαπαλλαγές, όφειλε φέτος φόρο μόλις 180
ευρώ.
Για το ίδιο εισόδημα το 2012 θα κληθεί να πληρώσει 880 ευρώ - 700 ευρώ
περισσότερα.
Η εκτέλεση θα γίνει μάλιστα και περισσότερο βασανιστική καθότι στο παραπάνω
πακέτο θα προστεθεί και ένα νέο μαχαίρι στις φοροαπαλλαγές με το ποσοστό
έκπτωσης φόρου να περιορίζεται στο μισό, από 20% που ίσχυε κατά τη
φορολόγηση των εισοδημάτων του 2010 σε 10%, ενώ έξτρα φόρος προκύπτει
για όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια με την καθιέρωση συμπληρωματικού
φόρου με συντελεστές από 1,5% έως και 3%.
Επίσης πλέον οι εκπτώσεις είναι μόνο από τον φόρο και όχι από το εισόδημα.
Σε σχέση με πέρυσι περιορίζονται στο μισό (καθώς το καλοκαίρι ψηφίστηκαν
νέες αλλαγές με την καθιέρωση διαφορετικών συντελεστών ανάλογα με το
εισόδημα, οι οποίες όμως τώρα υπερκαλύπτονται) και αντί για 20% εκπίπτει από
τον φόρο το 10%:
των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης,
των μισθωμάτων που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του
φορολογούμενου και της οικογένειάς του,
των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αγορά πρώτης
κατοικίας, των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για
αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων,
των ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και
ασθένειας,
της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο,
των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, ΟΤΑ κ.λπ.,
της αξίας των δωριζόμενων ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων,
των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα
σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης
και χορηγούν υποτροφίες κ.λπ., καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω
χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς,
των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου,
των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.
Τον καλύτερο επίλογο-επικήδειο γιά τα παραπάνω τον δίνει η Έλενα Ακρίτα στα
"ΝΕΑ" της 8-10-2011:
"Τελευταία, τελώ εν νοητική εφεδρεία. Κοινώς, δεν καταλαβαίνω τίποτα: Τα δύο
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τελευταία χρόνια παρουσιάζω σοβαρά συμπτώματα αδυναμίας κατανόησης της
όλης κατάστασης. Ενδέχεται ανέκαθεν να ήμουν ηλίθια και να μη μου το λέγανε
για να μη με πικράνουνε.
Παίζει κι αυτό.
Διότι ο βλαξ πιστεύει αυτό που του λένε.
Γι' αυτό πίστεψα τον Καραμανλή όταν με φλόμωσε στο ψέμα λέγοντάς μου ότι
έχουμε μια «θωρακισμένη οικονομία». Πίστεψα τον Παπανδρέου όταν μου είπε
«λεφτά υπάρχουν».
Πίστεψα τον Παπακωνσταντίνου που με διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα που έπαιρνε
τότε θα ήταν τα τελευταία. Πιστεύω, γενικώς. Και πληρώνω. Γενικώς. Και
ειδικώς. Ειδικές εισφορές, κατά προτίμηση."
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16-10-2011
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέρα με τη μέρα το σχέδιο για την πλήρη εξαθλίωση των "μη προνομιούχων "
αυτής της χώρας ξετυλίγεται.
Οι δανειστές, οι κατακτητές και τα όργανά τους και οι διαχειριστές-δημιουργοί της
κρίσης,
ρουφούν το αίμα μας και δεν θα χορτάσουν όταν δουν το περήφανο λαό μας
ρακένδυτο και εξαθλιωμένο και δεν δουν τη χώρα μας ερημοποιημένη.
Η κυβέρνηση που έφερε το επαχθές μνημόνιο και την απόλυτη πορεία προς τη
φτωχοποίησή της ζωής μας, έκλεισε τα δύο χρόνια στο τιμόνι της χώρας.
Δυστυχώς στο επίσημο έντυπο που εξέδωσε για τον απολογισμό του έργου της
δεν αναγράφονται τα παρακάτω.
Δυστυχώς όμως γράφτηκαν στην καθημερινότητά μας, την οποία στοιχειώνουν,
υποθηκεύοντας το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
Πάγωμα μισθών και συντάξεων, περικοπές επιδομάτων 10% , περικοπές
υπερωριών και οδοιπορικών.Αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα
τσιγάρα και τα αλκοολούχα ποτά.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
Μείωση κατά 30% στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο επίδομα αδείας,
μείωση 12% σε όλα τα επιδόματα του Δημοσίου,μείωση 7% στις συνολικές
αποδοχές των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ),
αύξηση του ΦΠΑ στο 10% από 9%, στο 21% από 19% και στο 5% από 4,5%,
αύξηση κατά 15% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη καθώς και στα
τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά, επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωση.
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ΜΑΪΟΣ 2010
Καταργούνται ο 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο και αντικαθίστανται από
επίδομα 1.000 ευρώ για όλους όσοι έχουν μηνιαίες αποδοχές μέχρι 3.000 ευρώ.
Για υψηλότερες αποδοχές καταργούνται πλήρως οι δύο μισθοί.Αντικαθίστανται
η 13η και 14η σύνταξη με επίδομα 800 ευρώ για συντάξεις μέχρι 2.500 ευρώ.
Περικόπτονται κατά 8% τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων και κατά 3% οι
αποδοχές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ οι οποίοι δεν λαμβάνουν
επιδόματα.Αυξάνονται οι συντελεστές ΦΠΑ στο 11% από 10% και στο 23% από
21%. Αυξάνονται κατά 10% οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα,
τσιγάρα και ποτά.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Μειώσεις αποδοχών και προσωπικού στις ΔΕΚΟ και μη ανανέωση συμβάσεων
εργαζομένων στο Δημόσιο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου.
Περικοπές στα οικογενειακά και τα προνοιακά επιδόματα με τη θέσπιση
εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγησή τους. Περικοπές στις επιχορηγήσεις
για ασφάλιση, περίθαλψη, συγκοινωνίες.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Περικοπές στη μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου μέσω της κατάργησης
επιδομάτων, της αύξησης των ωρών εργασίας, του παγώματος της ωρίμανσης,
της απόλυσης του 50% των συμβασιούχων και της καθιέρωσης του κανόνα μία
πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση υπαλλήλου.
Επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα με συντελεστές 1%-4%, τέλους
επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις ύψους
300-500 ευρώ και τέλους 5% στα τεκμήρια διαβίωσης.
Μείωση από την 1η Ιουλίου στο μισό του κίνητρου απόδοσης των δημοσίων
υπαλλήλων και επιβολή αναδρομικά από την 1-1-2011 εισφοράς 3% επί των
ακαθάριστων αποδοχών.
Καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημοσίων οργανισμών και φορέων και
περικοπές στις αποδοχές του προσωπικού.
Επιβολή ειδικών εισφορών στις κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και
μείωση των κοινωνικών παροχών και των επιδομάτων.
Μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8.000 ευρώ από 12.000 ευρώ για τους
φορολογούμενους ηλικίας 30-65 ετών. Κατάργηση του φορομπόνους 10% για
τις αποδείξεις.
Αύξηση μέχρι και 100% των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα,
σκάφη αναψυχής και άλλα.
Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 23% από 13% για την εστίαση και τα
αναψυκτικά.

ΣΕΛΙΔΑ 44

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
Το εφιαλτικό φθινόπωρο ξεκινάει με την καθιέρωση ενός νέου γενικευμένου
τέλους επί των ακινήτων.
Ακολουθεί και βρίσκεται υπό ψήφιση μιά δέσμη ¨εκτελεστικών ¨ μέτρων που
προβλέπει:
• δραστικές περικοπές μέχρι και 40% στους μισθούς του Δημοσίου μέσω
του νέου μισθολογίου
• εργασιακή εφεδρεία για 30.000 εργαζομένους του Δημοσίου μέχρι το
τέλος του έτους
• νέες μειώσεις των συντάξεων με την επιβολή ειδικών εισφορών από 20%
μέχρι και 40%, ανάλογα με την ηλικία και το ύψος της σύνταξης.
• μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ από τα 8.000 ευρώ, το
οποίο σε συνδυασμό με τις μεγάλες αυξήσεις στα τεκμήρια ουσιαστικά
καταργείται
• Περιορισμός εως και κατάργηση των φοροαπαλλαγών και μάλιστα
αναδρομικά από την 1-1-2011.
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ...
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23-10-2011
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ
ΚΑΙ ΣΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΤΟ ΛΑΜΠΑΔΙΑΣΜΑ ΝΑ ΠΥΚΝΩΝΕΙ Ο ΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ

19 και 20 Οκτωβρίου, η καρδιά της πρωτεύουσας, άρχισε να χτυπά πάλι
φυσιολογικά, όπως της "πρέπει" της μάνας της "δημοκρατίας".
Του πολιτεύματος που μαθε στους πολίτες της γης, τι σημαίνει αντιπροσώπευση,
αλλά και συμμετοχή, αλλά και ενεργός πολίτης. Το τελευταίο διήμερο, οι
εργαζόμενοι, οι "μη προνομιούχοι", κατά χιλιάδες, συνειδητοποίησαν την ουσία
της κοινωνικής τους θέσης, μέσα στην εργατική τάξη αυτής της χώρας, ένιωσαν
την αδικία που συντελείται το τελευταίο διάστημα εις βάρος τους και
προσχώρησαν στο ριζοσπαστικό ρεύμα, των αγωνιζόμενων πολιτών που από
την αρχή της κρίσης, μένουν σταθερά προσανατολισμένοι στην αντιμνημονιακή
πολιτική.
Η μαζικότητα επαναβεβαίωσε για άλλη μιά φορά ότι ο λαός πέρα από την ψήφο
του έχει και άλλες δυνατότητες έκφρασης και πολιτικής παρουσίας στην
Ελληνική Δημοκρατία. Η μαζική λαϊκή συμμετοχή στα κοινά, η ενδυνάμωση των
σωματείων και η μαζικότητα των αγώνων αποτελούν το ενεργό δημοψήφισμα
που στέλνει άμεσα και καίρια μηνύματα στους αδυσώπητους διαχειριστές της
κρίσης, στου τροικανούς δυνάστες και στους στυγνούς δανειστές και
κερδοσκόπους. Το ποτάμι των οργισμένων πολιτών αρχίζει να παρασύρει την
αδιέξοδη και αντιλαϊκή πολιτική που καταδικάζει τον λαό σε εξαθλίωση και
ξεπουλά την χώρα.
Η εξουσία, από την πλευρά της πέρασε πάλι στην άλλη όχθη. Με κλειστά τα
αυτιά της, επένδυσε την αποδοχή των επιλογών της, στους σιδηρόφρακτους
φράκτες, την γνωστή κρατική βία της καταστολής. Συνεπίκουροι οι γνωστοί
άνθρωποι χωρίς πρόσωπο, οι κουκουλοφόροι-μασκοφόροι, άγνωστης ή και
γνωστής κατ΄ άλλους, προσέλευσης που τούτη τη φορά εκτός από
προβοκατόρικα, δράσαν και δολοφονικά. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε η Λιάνα
Καννέλη "Η προβοκάτσια θέλει μοχθηρό ιδιοκτήτη επικοινωνιακού χωρόχρονου.
Σε όλες τις εποχές. Κι αποκτά ταχύτητα καθώς σέρνεται στις αποστάσεις της
άγνοιας και της απελπισίας των καιρών. Και προτρέχει του θανάτου." Του
θανάτου που θέρισε, μαζί με τους δεκάδες τραυματισμένους διαδηλωτές, τη ζωή
του Δημήτρη. του αγωνιστή συνδικαλιστή οικοδόμου από τον Βύρωνα. Η οσμή
των χημικών και του θανάτου στην πλατεία Συντάγματος παραπέμπει στον
θρήνο μιας χώρας, περήφανης χώρας, που βλέπει τη άλογη διαχείριση του
παρόντος της και προβλέπει την σκοτεινή υποθήκευση του μέλλοντος της. Θα
αφήσουμε άραγε αυτό το μέλλον μας στην καλή διάθεση των κομμωτών της
Τρόικας, περιμένοντας την κουρά των χρεών μας και την εποπτεία - κηδεμονία
μας, από τους ειδικούς των δανειστών μας.. Η θα ρθουμε της πολύπλευρης
εθνικής μας κρίσης, πίνοντας το αθάνατο κρασί ενός νέου "21" και
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προτάσσοντας ένα νέο μεγαλειώδη ΟΧΙ. Πόσο μας σουβλίζουν τα λόγια ενός
σημαντικού συμπολίτη μας, του Γεώρ. Αλέξανδρου Μαγκάκη που έφυγε
πρόσφατα από κοντά μας, : «Σαλπάρω ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτό που
αφήνω πίσω μου σίγουρα δεν είναι πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος τόπος
με ανθρώπους άλλης φυλής. Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά τους;».
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29-10-2011
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Σε τούτη τη μικρή χώρα, στην εσχατιά της Ευρώπης, υπάρχει κρυμμένος ένας
πολύτιμος θησαυρός: Το χώμα της είναι ποτισμένο από το αίμα των κατοίκων
της, αιώνες τώρα.
Αυτή η μικρή χώρα αποτελούσε εδώ και αιώνες σημείο επιβουλής λογής-λογής
γειτονικών και όχι μόνο αρπακτικών που θέλαν τούτο εδώ το μικρό τόπο και τους
λιγοστούς κατοίκους της.
Τούτη η χώρα, η μικρή χώρα, είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολιτισμόστάση ζωής που φάνταζε περαιτέρω στα απολυταρχικά γυρίσματα της ιστορίας.
Οι πιό φτωχοί κάτοικοι αυτής της χώρας οι "Έλληνες", άνθρωποι του μόχθου,
καθημερινοί άνθρωποι, μόλις νιώθαν την βαρβαρότητα να πλησιάζει και τους
λογής - λογής κατακτητές να επελαύνουν, μετατρέπονταν σε μαχητές της
λευτεριάς. Χωρίς αριθμητικούς υπολογισμούς και γεωστρατηγικές αναλύσεις
μετατρέπονταν σε ποτάμι ορμής, παρασέρναν τους "διαχειριστές της ντόπιας
εξουσίας", κινητοποιούσαν τις πατριωτικές δυνάμεις και ξεκινούσαν την
αντίσταση μέχρι εσχάτων.
Οι γνωστοί "Έλληνες" οι φασαριόζοι, κοινωνικοί, καλοπερασάκηδες, γλεντζέδες
στη φτώχεια τους, οι με πολιτικά πάθη, οι... με τόσα- όσα μύρια τους στολίζαν
και στολίζουν ακόμα τα σοβαρά σαλόνια της Ευρώπης, σηκώναν το εθνικό
φλάμπουρο
και
με
χαμόγελο,
ρίχνονταν
στην
μάχη.
Αμέτρητες ζωές Ελλήνων λιπάναν την Λευτεριά αυτού του μικρού τόπου.
Και κάναν αυτό το αίσθημα να ναι εμφυτευμένο στον γενετικό κώδικα αυτών των
Πολιτών τούτης της μικρής και φτωχής χώρας.
Τούτη εδώ η μικρή χώρα ταξίδεψε πολύ στην δίνη του ιστορικού χρόνου. Οι
φτωχοί της κάτοικοι διαμόρφωσαν μια ιδιαίτερη πολιτική εθνική ταυτότητα.
Δημιούργησαν μιά κληρονομιά με προστιθέμενη, ανά το χρόνο, αξία.
Πολλά μνημόνια προσπάθησαν να της επιβάλλουν γιά να ακυρώσουν τον
Ελληνικό τρόπο σκέψης και να εξαφανίσουν το Ελληνικό φρόνημα.
Ανά τους αιώνες πάντα οι επίδοξοι κατακτητές στήναν και μιά δράκα ΕΦΙΑΛΤΩΝ
μέσα σε τούτη τη χώρα που προσπαθούσαν να διαχειριστούν δήθεν τη "κρίση",
να σώσουν με την μετριοπάθεια, την τεχνογνωσία και την καλή συμπεριφορά
την ομαλή πορεία του τόπου.

ΣΕΛΙΔΑ 48

Πολιτική που είχε πάντα τα ίδια στοιχεία: εξαθλίωση γιά τους πολλούς,
υποθήκευση και ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, μαυραγορίτες
κερδοσκόπους και εγκατάσταση επιτρόπων-τοποπαρατηρητών στο γκούβερνο.
Δυστυχώς γιά όλους αυτούς, ο φτωχός αλλά περήφανος λαός τους έπαιρνε
γρήγορα χαμπάρι και πάντα κάποια ΠΑΙΔΙΑ σήκωναν ΑΜΥΝΑ.
Η λαική οργή και η ώριμη πατριωτική συνείδηση όπλιζε τον φτωχό τούτο λαό και
μετά πό θυσίες -αίμα και καταστροφή ερχόταν η ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
2011. Οκτώβριος, 28, η Ελλάδα πάλι βρίσκεται με τον κατακτητή και τους
συνεργάτες του, να απειλούν την Εθνική Υπόσταση και αξιοπρέπεια του
Έλληνα.
Ευτυχώς ο φτωχός αυτός γίγαντας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ξυπνά. Το αδούλωτο
πατριωτικό του φρόνημα φουντώνει.
Το ΟΧΙ και σήμερα αποτελεί όπως και τόσες άλλες φορές στην Ελληνική Ιστορία,
το ΝΑΙ για να συνεχίσει να γράφεται.
ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ
ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
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6-11-2011
ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΟΝΟ ΠΩΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗ ΝΥΧΤΑ..

Τώρα πλέον είμαστε όλοι εμείς, οι "μη προνομιούχοι" αυτής της χώρας, πιό
ευτυχισμένοι και πιο γαλήνιοι.Ο πρωθυπουργός μας και η κυβέρνηση, πήρε
ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, ώστε την επόμενη μέρα να ξεκινήσει
διαδικασία να βρεθεί άλλος πρωθυπουργός, ο οποίος θα σχηματίσει άλλη
κυβέρνηση, ευρύτατης αποδοχής, που να υπογράψει το ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ με
τους διεθνείς κηδεμόνες μας.
Από τη νέα αυτή εμπνευσμένη πολιτική πρωτοβουλία, όλοι μας πλέον είναι
αλήθεια ότι είμαστε ενθουσιασμένοι και αναπαυμένοι, είδαμε ότι κατά το "λεφτά
υπάρχουν", ότι "πολιτικές υπάρχουν".
'Ετσι από αύριο πλέον όλοι εμείς οι Νεοέλληνες με καινούργιο όραμα και
πολιτικά "πλουσιότεροι" θα ατενίσουμε τις υποχρεώσεις και τις επιταγές του
μνημονίου και της τρόικας υπό το φως των νέων αυτών εμπνευσμένων
κυβερνητικών πρωτοβουλιών.
Ετσι με άλλο πια ενδιαφέρον θα διαχειριστούμε το χιλιοκουτσουρεμένο μηνιάτικό
μας, θα προσπαθήσουμε να βρούμε χρήματα να πληρώσουμε :
τη δεύτερη δόση στην εφορία (αλληλεγγύη)
την πρώτη δόση του χαρατσιού για το σπίτι μας, μέσω της ΔΕΗ
τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας για τα Ι.Χ.
τις χειμερινές υποχρεώσεις, χωρίς δεκατοτρίτο πλέον μισθό
Πλέον οι άνεργοι, οι προσυνταξιοδοτικά έφεδροι, οι με φτωχοποιημένες
αποδοχές, τυχεροί, πλέον εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα παλέψουν
χαρούμενα και πολιτικά ωριμότεροι να επιζήσουν στην ταλαίπωρη τούτη χώρα.
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16-11-2011

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ

Ήταν εκείνες τις ημέρες του Νοέμβρη του 73 στο κέντρο τούτης της μικρής
χώρας, που η ιστορία της είναι γεμάτη από τυράννους, αλλά και εραστές της
ελευθερίας, από σφετεριστές της λαϊκής έκφρασης αλλά και από φλογερούς
αγωνιστές της λαοκρατίας.
Ήταν εκείνες οι ημέρες του Νοέμβρη του 73, που τα πιο ζωντανά κομμάτια της
νεολαίας τούτου του λαού, τέθηκαν στην πρωτοπορία ενός μαζικού
ξεσπάσματος που μετουσίωνε εκείνη την στιγμή τη βούληση να μπει ένα τέρμα
στην επτάχρονη πολιτειακή εκτροπή που πλήγωνε τα σωθικά της μήτρας που
γέννησε τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως πολίτευμα στον πλανήτη.
Η κατάληψη του Πολυτεχνείου, η λαϊκή συσπείρωση γύρω από αυτό και η
μετατροπή σε δυναμική αντιχουντική εξέγερση, επίδρασε καταλυτικά στην
πτώση της δικτατορίας και στην εκδίωξη των πραξικοπηματιών, ενώ παράλληλα
άνοιξε το δρόμο γιά το άνοιγμα μιας νέας πολιτειακής και πολιτικής σελίδας στη
χώρα με τη μορφή μιας σύγχρονης "μεταπολιτευτικής δημοκρατίας".
Από τότε η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αποτελεί ένα σύμβολουπόμνηση, της αστείρευτης δυνατότητας των πολιτών να απαντούν μαζικά και
δυναμικά όταν το πολίτευμα εκτρέπεται από τη δημοκρατική νομιμότητα και όταν
οι πολιτικοί άρχοντες χάνουν την λαϊκή αποδοχή.
Σήμερα η υπόμνηση της επετείου του Πολυτεχνείου, αποτελεί ισχυρό
αφυπνιστικό παράγοντα πολιτικής δράσης στα σύγχρονα πέτρινα μνημονικά
χρόνια που βιώνουμε.
Οι δημοκρατικές κατακτήσεις τεσσάρων σχεδόν δεκαετιών βρίσκονται εν
κινδύνω.
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Η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλει πλέον οι κυβερνητικές πολιτικές να
αποφασίζονται από το Δ.Ν.Τ. τις τράπεζες και την ευρωπαϊκή
μεγαλοκαπιταλιστική τάξη. Πολιτικές που μέρα με τη μέρα φτωχοποιούν τους
Έλληνες Πολίτες, ξεπουλούν το δημόσιο πλούτο αλλά το κυριότερο αφαιμάζουν
πλέον και τις πολιτικές ελευθερίες, νοθεύοντας ακόμα και την λαϊκή ετυμηγορία
της επιλογής κυβερνήσεως και πρωθυπουργού.
Σήμερα τούτες τις μέρες του Νοέμβρη του 2011, οι πολίτες τούτης της μικρής και
περήφανης χώρας βρίσκονται υπό τον ζυγό των αδηφάγων δανειστών, των
δημιουργών της κρίσης και των ευρωϋποτελών διαχειριστών της. Τα νέα "τανκ"
είναι οι απειλές για την πτώχευση, την δήθεν έξοδο από την ευροζώνη, την
δήθεν επιστροφή στη δραχμή.
Η μνημονιακή πολιτική δένει χειροπόδαρα τους Έλληνες πολίτες, μετατρέπει την
πολιτική σε εκτελεστικό όργανο των τροϊκανών και την Ελλάδα μας στο
πειραματόζωο - καρπαζοεισπράκτορα των οικονομικών Διευθυντηρίων των
απάνθρωπων αγορών.
Μόνη απάντηση του λαού μας αποτελεί η ώριμη συνειδητοποιημένη και μαζική
πολιτική αντίδραση σε ότι επιβουλεύεται τα βασικά χαρακτηριστικά του κράτους
μας: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ

"Το μέλλον δε θα ρθεί
από μονάχο του έτσι νετο-σκετο
αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς.
Πόλεμος δεν είναι μόνο όπως θαρρείς εσύ
να λες ναι - ναι στα μέτωπα με βολές πολυβόλου
της φαμίλιας του σπιτικού η επίθεση
για μας μικρότερη απειλή δεν είναι.
Γιάννης Ρίτσος
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3-1-2012
2012 ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΟΦΤΩΧΩΝ

Δε μπορώ πατρίδα, να σε βλέπω τοιούτως και των σκοτωμένων τα παιδιά
και οι γριγές να διακονεύουν και τις νιές να τις βιάζουν διά κομμάτι ψωμί
εις τιμή τους οι απατεώνες της πατρίδος.
(3-9-1843 Από τη διαθήκη του Στρατηγού Μακρυγιάννη)
169 χρόνια μετά η πατρίδα τούτη που με αίμα και θυσίες κέρδισε την
ανεξαρτησία της, ζει πάλι μια αδυσώπητη δέσμευση, αυτή τη φορά από τους
δανειστές, τις αγορές, το απάνθρωπο κεφάλαιο, και τα αφεντικά της ΝΕΑΣ
ΤΑΞΗΣ
και
τους
ντόπιους
υποτακτικούς
της.
Η νέα χρονιά φανερώνει την βαθιά ύφεση που σκεπάζει τη χώρα και τη
σταδιακή, αλλά σταθερή εξαθλίωση που βιώνουμε σε αυτήν εδώ την εσχατιά της
Ευρώπης. Η σκληρή πραγματικότητα αποτυπώνεται με εφιαλτικό τρόπο στην
έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης του 2010 που συνέταξε η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Σύμφωνα με την έρευνα το χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 7.178
ευρώ ανά άτομο, ενώ για οικογένεια με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά
ηλικίας κάτω των 14 ετών, ανέρχεται σε 15.073 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω υπολογίζεται ότι το 20,1% πληθυσμού της χώρας
απειλείται από τη φτώχεια. Συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι 868.597 νοικοκυριά
με περί τα 2.204.800 μέλη, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.
Αυτός ο κίνδυνος φτώχειας είναι υψηλότερος για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών
(παιδική φτώχεια) και ανέρχεται στο 23%, ενώ για άτομα ηλικίας άνω των 65
ετών υπολογίζεται σε ποσοστό 21,3% .Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι οι
μετρήσεις για την ανεργία και μερική απασχόληση:
Ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή
εργάζεται με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 544.800 άτομα, ενώ στο
προηγούμενο έτος, ανερχόταν σε 488.200 άτομα.
Στον πληθυσμό που απειλείται από τη φτώχεια , την πρώτη θέση
καταλαμβάνουν οι άνεργες γυναίκες (40%), τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με
τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί (33,4%),τα νοικοκυριά με έναν ενήλικα,
ηλικίας 65 ετών και άνω (30,1%), τα νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους ενήλικες
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με εξαρτώμενα παιδιά (29,3%), τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ
(27,7%), τα παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (23%)
Από τη μελέτη των δεικτών για τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού της
χώρας προκύπτει ότι η στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών (δυσκολία
ικανοποίησης βασικών αναγκών, ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης, επιβάρυνση
από τις δαπάνες στέγασης, αδυναμία αποπληρωμής δανείων ή αγορών µε
δόσεις, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών, δυσκολία
αντιμετώπισης των συνήθων αναγκών, ποιότητα ζωής) ν αφορά και το φτωχό,
αλλά και μέρος του µη φτωχού πληθυσμού.
Το 22,7% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι στερείται διατροφής, που
περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ηµέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης
θρεπτικής αξίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του µη φτωχού πληθυσμού
εκτιμάται στο 4,2%.
Το 63,3% του φτωχού πληθυσμού και το 19,3% του µη φτωχού έχουν
οικονομική δυσκολία να αντιμετωπίσουν έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες,
αξίας περίπου 540 ευρώ.
Περιβαλλοντικά προβλήματα από παρακείμενη βιομηχανία ή κυκλοφορία
αυτοκινήτων αντιμετωπίζει το 25% του συνολικού πληθυσμού, ενώ ποσοστό
19,1% του ίδιου πληθυσμού αναφέρει ως πρόβλημα τους βανδαλισμούς και την
εγκληματικότητα στην περιοχή του.
Το 27,8% του µη φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι επιβαρύνεται πάρα πολύ από
τις συνολικές δαπάνες στέγασης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το φτωχό
πληθυσμό εκτιμάται στο 50,6%.
Το 12,4% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ στην
αποπληρωμή δανείων ή δόσεων για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.
Το 37,9% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει δυσκολία στην πληρωμή πάγιων
λογαριασμών, όπως του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυσικού αερίου,
κ.λ.π.
Το 47,3% του φτωχού πληθυσμού αναφέρει μεγάλη δυσκολία στην
αντιμετώπιση των συνήθων αναγκών του µε το συνολικό µμηνιαίο ή εβδομαδιαίο
εισόδημά του.
Το ελάχιστο καθαρό μηνιαίο εισόδημα για την αντιμετώπιση των αναγκών των
νοικοκυριών της χώρας, κατά δήλωσή τους, ανέρχεται σε 2.464 ευρώ. Τα φτωχά
νοικοκυριά χρειάζονται 2.000 ευρώ, ενώ τα µη φτωχά νοικοκυριά 2.580 ευρώ.
Το 19,5% του φτωχού πληθυσμού, το 5,6% του µη φτωχού πληθυσμού και το
8,4% του συνολικού πληθυσμού, δεν διέθεταν ένα τουλάχιστον ΙΧ επιβατηγό
αυτοκίνητο, ενώ το 1,1% των φτωχών νοικοκυριών, το 6,1% των µη φτωχών και
το 9,1% του συνόλου των νοικοκυριών, δεν διέθεταν προσωπικό ηλεκτρονικό
υπολογιστή, αν και τα χρειάζονταν, λόγω έλλειψης οικονομικής δυνατότητας.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα πρώτα εμφανή της πολιτικής του μνημονίου και
της λογικής της άγριας οριζόντιας περικοπής του εισοδήματος των μη
προνομιούχων αυτής της χώρας.
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Τα μέτρα διαδέχονται το ένα το άλλο και δυστυχώς δεν πρόκειται να
σταματήσουν. Αυτή η πολιτική είναι βαθιά αντιλαϊκή και αντεθνική. Καίει τη ζωή
μας, ξεπουλά το εθνικό μας βιός, οδηγεί τη χώρα στην μιζέρια, στην εξαθλίωση.
Τούτη τη χρονιά οι Έλληνες πρέπει να συναισθανθούν την μοίρα που τους
προετοιμάζουν οι ύαινες των αγορών και οι διαχειριστές της κρίσης που οι ίδιοι
δημιούργησαν.
«Όσοι λοιπόν αισθάνονται ότι έχουν την ηθική δύναμιν και το νουν τον αναγκαίο
διά να οδηγήσουν τον λαόν εις τον δρόμον της ηθικής εξυψώσεως, εις τον
δρόμον της ηθικής εξυψώσεως, εις τον δρόμον της σωτηρίας του. Αυτή η
Επανάστασις ημπορεί μόνον να εξασφαλίσει το μέλλον της Δημοκρατίας. Αυτή
και μόνον η λαική επανάστασις εις τας ψυχάς και την θέλησιν του λαού ημπορεί
να εξασφαλίσει την υπόστασιν της Ελλάδος.» (Αλεξ.Παπαναστασίου)
Τα

στοιχεία

προέρχονται

από

την

ιστοσελίδα

http://www.statistics.gr

ΣΕΛΙΔΑ 55

15- 1- 2012
Η ομολογία της στυγνής εκτέλεσης του λαού μας.

Πρώτες μέρες του 2012 και η χώρα μας βρίσκεται στην πιο δεινή θέση στην
νεότερη ιστορία της. Η φτώχεια, η εξαθλίωση και το κυριότερο η εθνική
απογοήτευση σαρώνουν τη χώρα. Οι πολίτες της χώρας βιώνουν μια σκληρή
και βάρβαρη επίθεση στην καθημερινότητά τους, βλέποντας την Ελλάδα να
στενάζει κάτω από τη μπότα των νέων κατακτητών της, οικονομικών αυτή τη
φορά.
Μέσα σε αυτό τον ορυμαγδό της μνημονικής επίθεσης που πλήττει κυρίως τους
μη προνομιούχους το ζητούμενο είναι να δούμε μια μικρή αχτίδα φωτός εκεί στο
τέλος του μακρινού και κατασκότεινου τούνελ της κρίσης. Το οποίο και τέλος του
δεν διαφαίνεται.
Και ενώ αναζητείται η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης του εθνικού εγκλήματος
για τους δημιουργούς της κρίσης, για τους κακούς διαχειριστές της, ήρθε η ομιλία
του κορυφαίου πολιτικού παράγοντα της πολιτικής διαχείρισης της σημερινής
κατάστασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις 14-1-2012 στο Εθνικό Συμβούλιο
του κόμματός του.
Στην ομιλία επιβεβαιώθηκε η τραγική κατάσταση της χώρας, αλλά και η έλλειψη
ελπίδας που μπορεί να προκύψει από τους δημιουργούς της κρίσης που έχουν
και την ιδιότητα του διαχειριστή της.

Είπε ο κ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ:
"Έχει διαφύγει τον κίνδυνο η Ελλάδα; Όχι, αλλά μέχρι σήμερα τον έχει
αποφύγει"
Επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτική του μνημονίου απλά δοκιμάζεται. Μια πολιτική
που περιέκοψε οριζόντια τα εισοδήματα των πολιτών, πλήττοντας βάναυσα
κυρίως τους ασθενέστερους Πολιτική επιλογή για την οποία δεν μετανοεί βέβαια
μιας και σημειώνει:
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"Όλα αυτά, τα έζησα από πρώτο χέρι. Και ούτε λυπάμαι, ούτε μετανιώνω,
αλλά είμαι περήφανος που έδωσα μια τόσο δύσκολη μάχη για την Ελλάδα,
σε όλα τα μέτωπα."
Αυτό που όμως όντως ομολογείται με κυνισμό, είναι η ομολογία:
"Εγώ και λάθη έκανα, και έμαθα από αυτά. Και όποια ηγεσία αναλάβει
αύριο τη χώρα, αυτά πρέπει να τα γνωρίζει".
Μόνο που τα λάθη αυτά ρήμαξαν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών και βύθισαν την
χώρα στην πιο βαθιά ύφεση. Και βέβαια τα ουσιαστικά λάθη ο κ. Πρόεδρος δεν
τα αποδέχεται μιας και επαναλαμβάνει τη γνωστή και πλέον προκλητική ρήση:
"Ξέραμε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά εμείς δεν υποσχεθήκαμε να
μοιράσουμε λεφτά, όπως κάποιοι μας συκοφαντούν, διαστρεβλώνοντας
με χυδαίο τρόπο τη φράση μου, «λεφτά υπάρχουν»"
Πέρα όμως από τα παραπάνω αυτό που πρακτικά είναι το ανησυχητικότερο
είναι η παραδοχή του κορυφαίου διαχειριστή της εθνικής κρίσης ότι:
"Όχι,
το
μνημόνιο
δεν
έλυσε
τα
προβλήματά
μας"
Και πέρα από αυτό η πρόβλεψη ότι η χώρα θα χαρακτηριστεί στο μέλλον από
την ΑΝΕΡΓΊΑ - ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΕΝΙΤΕΜΟ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΜΑΣ, χαρακτηριστικά της
χώρας πριν 50 χρόνια.
"Η ανεργία, όπως συμβαίνει με κάθε παρόμοια οικονομική κρίση, θα
διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για καιρό ακόμα...Στο δρόμο της αλλαγής
του παραγωγικού μας μοντέλου, πολλοί συμπολίτες μας θα αναγκαστούν
να αλλάξουν δουλειές, πράγμα όχι εύκολο...Πολλοί νέοι μας θα σκεφθούν
να φύγουν στο εξωτερικό, για να βρουν έναν τόπο που θα τους δίνει το
δικαίωμα να ελπίζουν, ότι μπορούν με τις δικές τους δυνάμεις να
δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή."
Παρά πάντως τα παραπάνω, ο κ. Πρόεδρος είχε μια αισιόδοξη ενόραση για το
μέλλον:
"Οι μέρες που έρχονται μπορεί να είναι πολύ καλύτερες από αυτές που
ζήσαμε"
Αυτό που δεν ξεκαθαρίζεται είναι αν θα συμβεί στην παρούσα ζωή, ή στην
υπερβατική και αναμενόμενη της δευτέρας παρουσίας.
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21- 1- 2012
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ; ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η φωτογραφία είναι από συμπολίτες μας που κοιμούνται στο ύπαιθρο, υπό
πολικές συνθήκες στο κέντρο της Αθήνας, το σωτήριο έτος Μνημονίου 2012.
«Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας», ανέφερε ο κ. Παπαδήμος,
προσθέτοντας ότι η χώρα έχει θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους τόσο όσον
αφορά στη μείωση του ελλείμματος όσο και στην αποκατάσταση της
ανταγωνιστικότητάς της. «Θεωρώ όμως ότι έχει γίνει πρόοδος προς την σωστή
κατεύθυνση. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι η πρόοδος αυτή θα συνεχιστεί κατά τη
διάρκεια
της
χρονιάς»,
τόνισε
μεταξύ
των
άλλων
ο
πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο
αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
Δεν ξέρω αν οι συμπολίτες μας στη παραπάνω φωτογραφία, είχαν τη
δυνατότητα να άκουσαν και να είδαν τις δηλώσεις του, για να πάρουν κουράγιο.
Η έστω για να γελάσουν λίγο να απαλύνουν τον πόνο από την τραγωδία της
καθημερινότητας.
Οι μειοψηφίες τάγματα ξυπόλυτα...
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ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΜΑΣ

Το σχέδιο των δανειστών και των υποτακτικών τους προχωρά, για την
ισοπέδωση του βιοτικού επιπέδου του λαού μας και της υποθήκευσης και
απόλυτης κηδεμονίας της χώρας μας.

Το μαρτύριο της κινέζικης σταγόνας, συνεχίζεται με τους νέους δυνάστες μας,
να έρχονται κάθε τρίμηνο στην «ελληνική επαρχία» και να απευθύνουν τα
διαγγέλματα τους στον «κατακτημένο λαό» τους.
Εν είδη παλαιοδιαθηκικού Θεού άφησαν τις νέες δέκα εντολές τους στους
ντόπιους διαχειριστές της κρίσης και αναμένουν την νέα θυσία του νεοελληνικού
τέκνου.
.
Στο έγγραφο των νέων εκτελέσεων στο λαό μας μεταξύ των άλλων
περιλαμβάνονται:
Διαταγή για υιοθεσία νέας νομοθεσίας επί των επικουρικών συντάξεων, που θα
περιλαμβάνει νέο σύστημα συνεισφορών και μειώσεις στα οφέλη τους.
Διαταγή για τον έλεγχο στις προσλήψεις (σύμφωνα με το πλάνο των
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προσλήψεων και τον κανόνα 1 προς 5), με έλεγχο και στους εισαχθέντες στην
αστυνομία και στις στρατιωτικές σχολές.
Διαταγή για την εφαρμογή ενός προγράμματος μειώσεως δημοσίων υπαλλήλων
για τον στόχο των 150.000 μέχρι το 2015. Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ένα
χρονοδιάγραμμα το οποίο θα εμπεριέχει τον ορισμό της δομής της κυβερνήσεων
και τον ορισμό των εργασιακών πλάνων για τον κάθε τομέα, ο οποίος θα επιτύχει
τον προσυμφωνημένο στόχο (μέσω απολύσεων και εφεδρειών).
Διαταγή για τη θέσπιση στόχων για τα φαρμακευτικά έξοδα και τη
συνταγολόγηση γενικών φαρμάκων: 50% του πλήθους των φαρμάκων που θα
δοθούν με συνταγές ιατρών και για τα οποία θα γίνει επιστροφή χρημάτων θα
είναι ‘γενικά’.
Διαταγή για συνεχές κριτήριο σε φοροαπαλλαγές
Διαταγή για τη συζήτηση για δράσεις οι οποίες θα ενδυναμώσουν τη διαχείριση
της συλλογής της κοινωνικής ασφάλισης
Διαταγή για εφαρμογή νομοθεσίας για την ελαστικότητα των μισθών
Διαταγή για τη μείωση κοινωνικών εισφορών τουλάχιστον κατά 5% μέσω της
μείωσης των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης
Διαταγή για τη θέσπιση νομοθεσίας για την περαιτέρω απελευθέρωση των
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών
Επίσης στο έγγραφο περιλαμβάνονται διαταγές για όλο το πλέγμα διοίκησηςοικονομίας-φορολογίας κ.λ.π.
Πριν καλά- καλά μελετηθεί η νέα τροικανή διαταγή, ήλθε και το αυθεντικό
γερμανικό εκτελεστήριο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times η Ανγκελα
Μέρκελ έστειλε σε όλα τα κράτημέλη της Ε.Ε. έγγραφο το οποίο ζητείται ο
διορισμός επιτρόπου (κομισάριου) για την εκτέλεση του ελληνικού
Προϋπολογισμού, επικαλούμενη την ανάγκη «αυστηρής διοίκησης και
συστήματος ελέγχου». Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα του εγγράφου:
«Ενώπιον της απογοητευτικής μέχρι σήμερα προσαρμογής της, η Ελλάδα
πρέπει να δεχτεί μια εκχώρηση της δημοσιονομικής της κυριαρχίας σε ένα
ευρωπαϊκό κλιμάκιο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα» .
Τέλος το έγγραφο σημειώνει «εάν μία από τις δόσεις δεν εκταμιευθεί, η Ελλάδα
δεν θα μπορεί να απειλεί τους δανειστές της με χρεοκοπία, αλλά αντιθέτως θα
είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές δαπανών ως τη μόνη
δυνατή αντίδραση σε μία ενδεχόμενη μη εκταμίευση».
Μια από τις καλύτερες απαντήσεις στο παραπάνω νεοκατοχικό παραλήρημα
είναι η απάντηση του ΚΚΕ που αναφέρει:
«Η απάντηση που πρέπει να δώσει η εργατική τάξη στους τροϊκανούς είναι μία:
στα τσακίδια και μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας τα κόμματα που
συνδιαλέγεστε και τον ΣΕΒ που υπηρετείτε, το νέο σφαγείο που μας στήνετε
όλοι μαζί, δεν θα τo δεχτούμε είτε υπογράψουν είτε όχι οι αρχηγοί των κομμάτων
της πλουτοκρατίας και η ΓΣΕΕ, που τα συναποφασίζετε».
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Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 2
Η Χρεωκοπία της ζωής μας – Η κατεδάφιση της χώρας μας

Το είχαμε διατρανώσει σε όλα τα επίπεδα ότι η εφαρμογή αυτής της
εγκληματικής πολιτικής του μνημονίου από τους δημιουργούς της κρίσης, θα
οδηγούσε σε αδιέξοδο, όπου τα μέτρα θα διαδέχονταν το ένα το άλλο χωρίς
ελπίδα και αποτέλεσμα. Και δυστυχώς, επετεύχθη. Οι υπηρέτες των δανειστών,
του κεφαλαίου και των κερδοσκόπων, τα λυκόρνια των αγορών, υπέγραψαν την
εκτέλεση του Λαού μας. Αύριο οι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ θα επιχειρήσουν
να ρίξουν τη χαριστική βολή στο εκτελεσμένο κουφάρι της Πατρίδας μας, με το
ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2:

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΔΩ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ;
Δρομολογείται νέα Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση. Ως αρχικά μέτρα, για τη
δημιουργία εξοικονομήσεων ύψους €300 εκατομμυρίων το 2012 ορίζονται: ένα
σχέδιο νόμου για περικοπών στις επικουρικές συντάξεις, ανατροπές στα
συνταξιοδοτικά ταμεία με υψηλές μέσες συντάξεις που λαμβάνουν υψηλές
επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό, ενώ έως τα τέλη Ιουνίου, θα
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θεσπιστούν μεταρρυθμίσεις για να εξαλείψουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα
ελλείμματα στα ταμεία εφάπαξ.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ
Τίθεται στόχος για μείωση 150.000 υπαλλήλων του δημοσίου για την περίοδο
2011 – 2015.Ειδικότερα, προβλέπεται αυστηρή εφαρμογή της υφιστάμενης
αναλογίας 1:5 προσλήψεις – αποχωρήσεις καθώς και του προγράμματος της
πρόωρης συνταξιοδότησης και της μείωσης της απασχόλησης συμβασιούχων,
τοποθέτηση στην εργασιακή εφεδρεία επαρκών υπεράριθμων δημοσίων
υπαλλήλων έως το τέλος 2012 ώστε να πετύχει 15.000 υποχρεωτικές
αποχωρήσεις.
Συνεχίζεται το κλείσιμο, η συγχώνευση και η συρρίκνωση φορέων της γενικής
κυβέρνησης. Μειώνεται η ετήσια είσοδο σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές
και δημόσιες ακαδημίες σε ένα επίπεδο που είναι σύμφωνο με τα σχέδια
προσλήψεων.

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΣΑ
Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012, θα μεταρρυθμιστούν τα ειδικά μισθολόγια του
δημοσίου και το ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ σε συμφωνία με τις αρχές της
μεταρρύθμισης που ξεκίνησε το 2011, δηλ το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου. Η
περικοπή θα είναι τόση ώστε να εξοικονομηθεί 0,2 τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια
βάση. Η σφαγή απότι φαίνεται θα περιλαμβάνει και ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ καθότι προβλέπεται ότι
θα αναθεωρηθεί «επίσης το νέο σύστημα προαγωγών για να διασφαλίσουμε ότι
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υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι κατά της αύξησης του μισθολογικού κόστους
μέσω των προαγωγών.»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ
Το νέο μνημόνιο στοχεύει και στην φυσική μας εξόντωση μιας και ο κύριος
στόχος ειδικά για το 2012, είναι η μείωση στις φαρμακευτικές δαπάνες και ειδικά
για εξω-νοσοκομειακά φάρμακα από το 1,9% στο 1,3% τοις εκατό του ΑΕΠ.
Χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η υποχρεωτικής συνταγογράφησης με
βάση την ενεργό ουσία, με την προτίμηση ανωνύμων φαρμάκων, Επίσης η
δαπάνη για το φάρμακο για την περίοδο 2012 – 2015 δεν θα ξεπερνά τα όρια
του προϋπολογισμού. ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΧΑΠΙΑ –ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΕΝ
ΤΟΠΟ ΧΛΟΕΡΟ. Τέλος συγχωνεύονται όλα τα ταμεία υγείας με το ΕΟΠΥΥ.
ΚΑΛΑ ΣΑΡΑΝΤΑ……
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Αλλάζουν οι φορολογικές κλίμακες και εξαλείφονται οι φοροαπαλλαγές.
Προωθείται σχέδιο για κατασχέσεις αντί για ρυθμίσεις χρεών. Αναλαμβάνει να
εφαρμόσει πλήρως τον φορολογικό κώδικα και να εγκαταλείψει κάθε
φορολογική αμνηστία. Δεν θα εφαρμόσει ή δεν θα παρατείνει όποιες αμνηστίες
ή προγράμματα κινήτρων υπάρχουν για την είσπραξη φόρων και εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Καταργείται η παράταση των χρόνων πληρωμής
φορολογικών χρεών και ληξιπρόθεσμων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
καθώς και η αναστολή της ποινικής δίωξης.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
Κεντρικός στόχος είναι η μείωση του ανά μονάδα κόστους εργασίας κατά
περίπου 15%
Όλες οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν μια μέγιστη διάρκεια 3 ετών,
ενώ οι συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν ήδη για 24 μήνες ή περισσότερο
θα λήξουν μέχρι και 1 έτος από την ψήφιση του Μνημονίου. Η περίοδος χάριτος
μετά την λήξη της σύμβασης μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη μιας νέας συλλογικής
σύμβασης μετά από προσπάθειες τριών μηνών, η αμοιβή θα επανέλθει στον
βασικό μισθό συν τα παρακάτω γενικά επιδόματα (αρχαιότητας σε υπηρεσία,
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τέκνου, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας). Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να
αντικατασταθεί από όρους που καθορίζονται σε μια νέα συλλογική συμφωνία ή
σε νέα ή ατομική σύμβαση.
Καταργείται η ‘μονιμότητα’ σε όλες τις παραδοσιακές συμβάσεις σε όλες τις
εταιρείες (πχ ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ). Παγώνει η ‘ωρίμανση’ που προβλέπεται
από τον νόμο και/ή τις συλλογικές συμβάσεις (που αναφέρεται σε όλες τις
αυτόματες αυξήσεις μισθών με βάση το χρόνο) μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω
από 10%. Επίσης τίθεται απαγόρευση της μονομερούς προσφυγής σε διαιτησία,
επιτρέποντας αιτήσεις για διαιτησία μόνο εάν συναινούν και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Δεν θα επιτρέπεται οι διαιτητές να εισάγουν κάποια
διάταξη για μπόνους, επιδόματα ή άλλες αποζημιώσεις, και ως εκ τούτου
μπορούν να αποφαίνονται μόνο για τον βασικό μισθό και θα πρέπει επίσης να
λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα, μαζί με τα
νομικά.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
Μειώνεται ο κατώτατος μισθός που καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική
σύμβαση κατά 22% σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της
οικογενειακής κατάστασης και των ημερήσιων / μηνιαίων μισθών, παγώνει ο
κατώτατος μισθός, με επιπλέον μείωση 10 % του κατώτατου μισθού για τους
νέους, η οποία θα ισχύει γενικά και χωρίς περιοριστικούς όρους (για τα άτομα
κάτω των 25).
Επιδιώκεται η μείωση της «ψαλίδας» του κατώτατου μισθού, σε σχέση με τους
ανταγωνιστές μας (σσ: όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο) δηλαδή την
Πορτογαλία, την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έως τέλος Σεπτεμβρίου,
θα μειωθούν οι συντάξεις και θα αλλάξει η βάση για τη συνεισφορά εισφορών.

Η ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ
Εάν δεν αποδώσουν όλα αυτά τα μέτρα, η κυβέρνηση δεσμεύεται να λάβει και
άλλα, με πρόσθετες μειώσεις στους μισθούς του δημόσιου τομέα και στις
κοινωνικές δαπάνες καθώς και στις αμυντικές δαπάνες. Παρομοίως, στη
περίπτωση μιας διαρκούς υπέρ απόδοσης η οποία θεωρηθεί μόνιμη, θα τεθούν
αυστηρότεροι στόχοι για το έλλειμμα αλλά μπορεί επίσης να γίνει και μια μείωση
στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
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Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει

2012 Η Ελλάδα του Μνημονίου 2, της νεακατοχικοτροικανής επέλασης.
Η πατρίδα μας που έχει παραδοθεί στα όρνια των στυγνών δανειστών, των
αδυσώπητων αγορών, και περιδινείται στην βαθύτερη κρίση και ύφεση, έχοντας
αναθέσει
τη
διαχείριση
της
στους
δημιουργούς
της.
Η Ελλάδα που ερημώνεται από άκρη σε άκρη αναδεικνύοντας καθημερινά
μικρές τραγωδίες που συγκλονίζουν συθέμελα τον κοινωνικό ιστό της πατρίδας
μας.
Ποτάμι
που
φουσκώνει
σιγά
σιγά
η
οργή
του
λαού.
Το νιώσαμε την Κυριακή στις 12 Φλεβάρη, όταν χιλιάδες πολίτες που ίσως δεν
είχαν ξαναβγεί στο δρόμο πλημμύρισαν το κέντρο της Πρωτεύουσας,
φωνάζοντας, καταθέτοντας την οργή τους, παρά την αφειδή ρίψη δακρυγόνων
από τις δυνάμεις καταστολής.
Νιώθω την απογοήτευση και την θλίψη, κυκλοφορώντας στην αγαπημένη μου
πόλη, βλέποντας τους εκατοντάδες άστεγους να κοιμούνται στην πλατεία
Ομονοίας,
στις
εσοχές
όλων
των
κεντρικών
δρόμων
της.
Νιώθω την δυστυχία και την κατάντια της περήφανης πατρίδας μας, περνώντας
από την πλατεία Κουμουνδούρου, τα μεσημέρια, όπου τεράστιες ουρές
συνανθρώπων μας, ξεροσταλιάζουν στην ουρά για ένα πιάτο φαγητό.
Νιώθω την σαρωτική επέλαση των μνημονιακών κατακτητών, βλέποντας τα
χιλιάδες κλειστά και ερειπωμένα μαγαζιά σε όλους τους δρόμους της Αθήνας.
Νιώθω την μελαγχολία και την απογοήτευση των Νεοελλήνων σε όλες τις
κουβέντες μας, όπου το χαμόγελο εκλείπει, τα χείλη είναι σφιγμένα και το βλέμμα
σκυθρωπό.
Νιώθω το απίστευτο αδιέξοδο όλων των ανθρώπων που βλέπουν την αδιέξοδη
πολιτική της αντιλαϊκής σφαγής να ανατρέπει όλη η ζωή τους.
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Ένιωσα την οργισμένη απογοήτευση κοιτάζοντας τα μάτια της συμπολίτισσάς
μας, που επί ώρες ήταν κρεμασμένη στο παγωμένο κενό, έξω από το μπαλκόνι
της
δουλειάς
της,
που
η
Τρόικα
αποφάσισε
να
κλείσει.
Ένιωσα πόνο και οργή ακούγοντας το πόνο του πατέρα του τετράμηνου
βρέφους, που νοσηλευόταν επί 2,5 μήνες στην εντατική του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου, καθώς δεν μπορούσε να καλυφθεί το κόστος της μετάβασης του
στο Λονδίνο για την αναγκαία επέμβαση για την σωτηρία της ζωής του. Και
ένιωσα πόσο Έλληνας ήταν , όταν δήλωσε ότι δεν δέχεται οικονομική βοήθεια
από συμπολίτες του, γιατί περιμένει από τον Υγειονομικό Φορέα που πληρώνει
να κάνει το καθήκον του , δίνοντας στο παιδί του αυτό που δικαιούται.
Νιώθω ότι η πλειονότητα των συμπολιτών αυτής της μικρής χώρας, που
βλέπουμε τους εταίρους μας στην Ε.Ε. να τη χλευάζουν, να την υβρίζουν και να
τη λοιδορούν.
Νιώθω την οργή των συμπολιτών μας που βλέπουν ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ.
Νιώθω, όπως και πολλοί πλέον συμπολίτες μας , σε όλη την Ευρώπη, των
λαών, ότι αχνοεμφανίζονται νέες υλικές συνθήκες και παραγωγικές δυνάμεις
που θα ρίξουν στον ιστορικό κάλαθο τις σημερινές μαζί με τους εξουσιαστέςδυνάστες τους.
Αγανακτούμε, οργιζόμαστε, στιγμιαία λυγίζουμε, μα δεν θα γονατίσουμε. Θα
αντιμετωπίσουμε ενεργητικά την Ιστορία, θα τη δεχτούμε όπως είναι. Και όταν η
Ιστορία επιτρέπει στον εαυτό της ασυνήθιστα και βρώμικα εγκλήματα, όπως
έλεγε ο Λεβ Νταβίντοβιτς Μπρονστάιν, την πολεμούμε με τις γροθιές μας.
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5- 3- 2012
Τούτος ο λαός είναι περήφανος. Αντιστάθηκε σε όλες τις κατοχές.

Αυτή η παγωμένη μέρα αποτυπώνει με το καλύτερο τρόπο την παγωνιά-την
ερημοποίηση και την δυστυχία που καλύπτει όλη τη χώρα.
Η αδιέξοδη πολιτική των διαχειριστών της κρίσης, που αυτοί δημιούργησαν,
φέρνει το ένα Μνημόνιο μετά το άλλο, φέρνει στο κεφάλι μας, το ένα χαράτσι
μετά το άλλο.
Το τσεκούρωμα εναντίον του φτωχοκάματου των ένστολων δεν είχε κανένα
έλεος.
Παρειές του Δημοσίου - πριν το Μνημόνιο - δεχτήκαμε ανηλεή επίθεση στη
συνέχεια.
Το μαρτύριο της σταγόνας:
Επίδομα, επίδομα, 13ος - 14ος μισθός-αποζημίωσης για υπερεργασίαεκλογικό.
Ακολούθησε το πάγωμα ωριμάνσεων και τώρα ο ΠΕΛΕΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ.
Ετοιμάζει την πρέσα ώστε να κατρακυλήσουμε στο βάραθρο της πραγματικής
εξαθλίωσης.
Οι υπηρέτες του Μνημονίου, οι μαέστροι των συναυλιών του Μεγάρου δεν μας
έχουν στην ατζέντα της προτεραιότητας τους.
Είμαστε γι αυτούς απλά το ανάχωμα για την ογκούμενη λαϊκή οργή.
Όμως πλέον δεν τσιμπάμε.
Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης αυτής της χώρας.
Είμαστε η τροφή στα όρνια των αγορών, των στυγνών δανειστών και των ξένων
και ντόπιων εκτελεστών του μνημονίου.
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Δεν θα περάσει.
Τούτος ο λαός είναι περήφανος.
Αντιστάθηκε σε όλες τις κατοχές.
Θα το κάνει, θα το κάνουμε και σε τούτη.
Ο γέρος του Μοριά που μας κοιτά μας δείχνει το δρόμο.
Ομιλία στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ένστολων της 28-2-2012 στην
πλατεία Κολοκοτρώνη
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4- 4- 2012

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Μέρα με τη μέρα οι διαχειριστές της κρίσης που οι ίδιοι δημιούργησαν, οι
αντιπρόσωποι των κερδοσκόπων δανειστών και τοκογλύφων και οι νέοι
τροικανοί κατακτητές της χώρας μας, ξεδιπλώνουν το σχέδιο για την υποθήκη
της
ζωή
μας
και
της
ελπίδας
μας
για
το
αύριο.
Οι μνημονιακή λαίλαπα που σαρώνει την καθημερινότητά μας, οδηγεί στην
απόγνωση και την απόλυτη εξαθλίωση τους μη προνομιούχους της πατρίδας
μας.
Δεν έχουν τέλος τα "προσωπικά δράματα" που καλούνται να ζήσουν οι
συμπολίτες μας.
Ζωή με το κομμάτι δηλαδή, αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών των
"μνημονιακών εκτελεστών" ντόπιων και ξένων.
Μια τέτοια δραματική ιστορία ξετυλίχτηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της
Αθηναϊκής πρωτεύουσας, όπου ένας συμπολίτης μας, στην πλατεία
Συντάγματος, έδωσε τέλος στη ζωή του, βιώνοντας το δυσβάσταχτο
οικονομικό αδιέξοδο.
Συγκλονιστική είναι η επιστολή που άφησε ο συμπολίτης μας, απευθύνοντας
ένα ανελέητο κατηγορώ στους εκτελεστές της ζωής μας.

ΣΕΛΙΔΑ 69

Δυστυχώς οι πολιτικοί εμπνευστές και υποστηρικτές του μνημονίου, όχι μόνο δε
σώπασαν μπροστά στο απίστευτο δράμα, που οι ίδιοι ευθύνονται, αλλά
προχώρησαν
και
σε
προκλητικές
δηλώσεις:
"
Χαρακτηριστικότερη του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Κορινθίας Πάνου Μπεγλίτη στον
τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ:
"Μπορώ να σας πω πάρα πολλές περιπτώσεις και από το Νομό μου, την
Κορινθία. Εγώ στέκομαι σε αυτό το ανθρώπινο. Το τραγικό. Και αυτό πρέπει να
μας προβληματίσει όλους. Το αν είχε χρέη ή δεν είχε χρέη, αν τα έφαγαν τα
παιδιά του, αν τα έφαγε ο ίδιος με το οτιδήποτε άλλο, σεβασμός σε αυτές τις
περιπτώσεις.(…)"
Δυστυχώς οι μνημονικοί θιασώτες είναι σκληροί και δεν τους αγγίζει το δράμα
του λαού.
Χαρακτηριστικά για το τραγικό θάνατο του 77χρονου συνανθρώπου μας, ο
ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας δήλωσε:
"Εγώ σαν ψυχίατρος δε την ονομάζω αυτοκτονία. Αφήνω σε εσάς να βάλετε τον
τίτλο, έχει όμως τελείως διαφορετική ονομασία. Υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί
πίσω από την πράξη του 77χρονου. Δεν ήταν ο άνθρωπος που έπεσε σε
βαρύτατη κατάθλιψη, ήταν ένας άνθρωπος που είχε τιμή, υπόληψη και δεν είχε
να γίνει βάρος. Βάρος σε ποιον; Στο παιδί του. Ένας άνθρωπος που αποφάσισε
να πέσει και να βάλει τέλος στη ζωή του με αυτό τον τρόπο μπας και γίνει
παράδειγμα και συνετιστούν κάποιοι που αυτή τη στιγμή μας κυβερνούν".
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11 4 2012
ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

Η εβδομάδα των Παθών του περήφανου λαού μας, ξεκίνησε τούτη τη φορά από
την έλευση των τροικανών κατακτητών, των τοποτηρητών του κεφαλαίου και
των κερδοσκόπων των αγορών που εγκαθίδρυσαν την τυραννία της εξουσίας
των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ.
Μέσα σε αυτά τα δύο τελευταία δραματικά χρόνια, ζούμε μια βαθιά κοινωνική
πολιτική και οικονομική κρίση που συγκλονίζει συθέμελα τον ιστό της πατρίδας
μας.
Για πρώτη φορά η κυρίαρχη πολιτική τάξη φαίνεται να έχει απενδυθεί τόσο πολύ
της λαϊκής στήριξης, ενός λαού που φαίνεται οργισμένος, θυμωμένος και τόσο
έτοιμος να κάνει αυτή τη φορά τη δική του ΑΛΛΑΓΗ.
Το άδικο και αντιλαϊκό Μνημόνιο προκάλεσε στην πατρίδα μας ισοπεδωτικά
δεινά, φτώχεια και εξαθλίωση.
Πόνεσε ακόμα περισσότερο τους μη προνομιούχους, και οδήγησε στην
ριζοσπαστικοποίηση ακόμα και τους πλέον "συντηρητικούς" συμπολίτες μας.
Τα τροικανά κελεύσματα εκτόξευσαν την ανεργία, εξάπλωσαν τη φτώχεια,
οδήγησαν στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, ενέτειναν τον αυταρχισμό,
φέρνουν την εκποίηση της εθνικής περιουσίας, αδυνατούν την υπονόμευση των
δημοκρατικών θεσμών.
Η πολιτική του μαύρου μέτωπο οδηγεί σε δεκάδες αυτοκτονίες, σε θλίψη,
μετανάστευση, περιθώριο.
Τα πάθος του λαού μας βρίσκεται στην κορύφωση, στον σταυρό.
Οι δεσμώτες και οι σταυρωτές του, περιμένουν ακόμα να διαμοιράσουν και τα
τελευταία ιμάτια του.
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Όμως στην κορύφωση του πάθους, έρχεται η περίσκεψη και στη συνέχεια η
συνειδητή απόφαση για τη λύτρωση.
Το μαύρο μέτωπο των μνημονιακών διαχειριστών, χθες Μ. Τετάρτη, ημέρα της
"Κασσιανής" προκήρυξαν εθνικές εκλογές.
Τώρα έρχεται η σειρά μας, με την ιδιότητα μας ως πολίτες, κυρίαρχος λαός να
ασκήσουμε το δικαίωμά μας, να αλλάξουμε την προγραμματισμένη πορεία των
εκτελεστών μας.
Να αναστήσουμε την ελπίδα μας και να σπάσουμε τα δεσμά που μας φόρεσαν
Πάντα μετά την Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση.
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17-8-2013
Το εισιτήριο για την κόλαση

Το λεωφορείο που ετοίμασε η τροικανή διαχειριστική αρχή στην φτωχή μας
πατρίδα, οδηγεί στην κόλαση. Η νέα γενιά μας σε αυτό το λεωφορείο του τρόμου
επιβιβάζεται χωρίς εισιτήριο.
Οι ελεγκτές του μνημονίου, των μερκελιστών και των κερδοσκόπων των
αγορών, παίρνουν το αντίτιμο με τις ζωές μας, τα όνειρά μας, τις ελπίδες μας.
Η διαδρομή στον μνημονιακό τρόμο, περνά πάνω από την δυστυχία και την
οδύνη του λαού μας.
Αυτό το εισιτήριο είναι τελικά, πολύ ακριβό...
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29-8-2013
Ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Ν.Διαμαντής για τον "Σόιμπλε"

Τις τελευταίες μέρες, κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα, η είδηση ότι ο μνημονιακός
τοποτηρητής της χώρας μας, ο Γερμανός Υπουργός Β. Σόιμπλε είναι επίτιμος
Δημότης
του
Δήμου
Μακρακώμης,
εδώ
και
22
χρόνια.
Ο λόγος της τότε τιμητικής διάκρισης του, ήταν η παραχώρηση ενός
μεταχειρισμένου πυροσβεστικού οχήματος, προκειμένου να ιδρυθεί τότε
"Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός" στην πόλη, σταθμός που δεν ιδρύθηκε,
μιας και η Πολιτεία ίδρυσε και λειτουργεί μέχρι σήμερα Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Μετά από τόσα χρόνια , οι μερκελιστές υπό τον κ. Σόιμπλε και τους υπολοίπους
τροικανούς σωτήρες μας, επέλασαν στην πατρίδα μας, υφαρπάζοντας το
υστέρημά μας μέσω των μνημονίων, πληρώνοντας με αυτό τον τρόπο βαριά και
με τόκο και τη συγκεκριμένη "μεταχειρισμένη δωρεά".
Ο επίτιμος Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Ν. Διαμαντής, με την ιδιότητά του ως
Γραμματέας του Δήμου Μακρακώμης, άμεσα, στο τακτικό συμβούλιο της 28-82013, προ ημερησίας διάταξης, ζήτησε από το Δήμαρχο της πόλης, στο επόμενο
δημοτικό συμβούλιο, να ενημερώσει το σώμα, για τα πραγματικά δεδομένα
αυτής της υπόθεσης, και αν πράγματι η είδηση είναι αληθινή, να ανακληθεί από
τον Δήμο Μακρακώμης η ιδιότητα του επίτιμου δημότη από τον "δημοφιλή" στη
χώρα μας Γερμανό πολιτικό.
Στην πατρίδα μας, στην Ρούμελη, λέγαμε ότι δεν ανεχόμαστε το "σφάξε με πασά
μου να αγιάσω" και οι παππούδες μας το κάναν πράξη χύνοντας και το αίμα
τους στα περήφανα βουνά μας....
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31-8-2013
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΓΕΡΑΚΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

Η τρομακτική αντινομία της ανθρώπινης φύσης, που βρίσκει την κορυφαία και
αποκρουστική της μορφή στις "πολεμικές επιχειρήσεις", βρίσκεται για άλλη μια
φορά στο προσκήνιο της ανθρώπινης κοινότητας.
Μια ανθρωπότητα που παρά την κορυφαία τεχνολογική και πολιτιστική της
εξέλιξη, δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να απαλείψει την έννοια του "πολέμου"
από τη συλλογικής της παρουσία.
Σωτήρες και υποψήφιοι σωζόμενοι λαοί, αιτίες και αφορμές άφθονες από τους
ιέρακες και τα αφεντικά τους.
Ο προβολέας φυσικά και δεν θα φτάσει στις ανθρώπινες σάρκες που ταΐσουν
τις φονικές μηχανές και δεν θα καταγράψουν ποτέ το δάκρυ από τις ψυχές που
θα θρηνήσουν γιά την απώλεια των "παράπλευρων".
Και βέβαια πάντα το "παίγνιο του αληθινού-δολοφονικού πολέμου, θέλει τους
θεωρητικούς του, αυτούς που βουτούν την πένα τους στο αίμα που χύθηκε,
χύνεται και θα χυθεί, σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης ντροπής.
Να ένα τέτοιο φρικιαστικό κείμενο που στάζει αίμα και τρόμο προερχόμενο από
ένα αυθεντικό Αμερικάνο ιέρακα πρώην στέλεχος της κυβέρνησης Νίξον, από
συνέντευξή του στην "THE DAILY SQUIB" στις 27/11/2011:
" Ο επικείμενος πόλεμος θα είναι σκληρός και ο νικητής μόλις ένας, εμείς
(Η.Π.Α.).
Η Ε.Ε γνωρίζει καλά τι έρχεται και βιάζεται να δημιουργήσει ένα σχηματισμό
τύπου υπερ-κράτους που θα τις δώσει ευκαιρίες αλλά κυρίως θα εγγυηθεί την
επιβίωσή της...
...Αν είστε ένας απλός άνθρωπος το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να
προετοιμαστείτε για πόλεμο και να μετακομίσετε στην επαρχία ζώντας σε
φάρμα. Καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας και όπλα για να αντιμετωπίσετε τις ορδές
ΣΕΛΙΔΑ 75

των πεινασμένων. Αν ανήκετε στην ελίτ τότε θα υπάρχουν για εσάς ειδικά
καταφύγια, ωστόσο και σε αυτά θα υπάρχει κίνδυνος...
..Από τις στάχτες του πολέμου θα οικοδομηθεί μια νέα κοινωνία, μία
υπερδύναμη και μία παγκόσμια κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ έχουν όλα όσα χρειάζονται
ώστε να είναι αυτή η μοναδική υπερδύναμη».
Ιδιαίτερα φρικιαστική αποτελεί η αποστροφή στην συνέντευξή του όπου λέει
"ελέγχοντας το πετρέλαιο, ελέγχεις τα έθνη, ελέγχοντας το φαγητό,ελέγχεις το
λαό"..
Οι λαοί θα αφήσουν τον γηραιό ιέρακα να επαληθευτεί....
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4-9-2013
Στρατηγοί του φτωχοκάματου

Είναι πραγματικά άδικο, στο τέλος άλλης μιας σκληρής αντιπυρικής περιόδου,
να καλλιεργείται, κυρίως από ανώνυμους ιστολογιακούς σχολιαστές, κλίμα για
την δήθεν «ρηγματική σχέση» μεταξύ στελεχών της ηγεσίας.
Άδικο, πράγματι για την «πραγματικά δεινή επαγγελματική θέση» των
συναδέλφων ανώτατων αξιωματικών.
Γιατί πέρα από το «φαίνεσθαι» της υψηλής θέσης τους και των λαμπερών
«αδαμάντινων»
διακριτικών τους, υπάρχει
μια εκ διαμέτρου αντίθετη
«εργασιακή πραγματικότητα».
Κατ αρχήν να τονίσουμε ότι σχεδόν στο σύνολο των συναδέλφων, ανωτάτων,
που έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα προ του 2010, απώλεσαν
δια παντός ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό από το δικαιούμενο εφάπαξ, από
το Δημόσιο, μετά τις τεράστιες μνημονιακές περικοπές και επίσης μια «γενναία»
μείωση από το πυροσβεστικό «εφάπαξ», λόγω των μειώσεων του βασικού
μισθού.
Επίσης αναφορικά με το πρώτο εφάπαξ, σαφώς και η απώλεια θα συνεχιστεί,
ειδικά μετά το 2014 με την εφαρμογή του γνωστού μαθηματικού τρόπου
υπολογισμού.
Η δεύτερη απώλειά τους, είναι οι τεράστιες περικοπές στο μισθό, που «λόγω»
του κλίματος της εποχής, δέχθηκαν τις μεγαλύτερες ονομαστικές μειώσεις ,
συμπιεζόμενος δραματικά προς τα κάτω.
Σε αυτό λοιπόν το δυσμενές περιβάλλον, η εδώ και χρόνια φιλοσοφία των
γαλονιών επί των πεύκων, ήρθε να ενισχυθεί με την γνωστή «ευθυνοανάθεση
πας ανωτέρου» και με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζεται κανονικά η καταδίκη της
“24 ώρες το 24ωρο υπηρεσία τους”, άνευ αδειών και αναπαύσεων.
Στα ίδια πλαίσια, συνεχίζεται ειδικά το θέρος, η «εθελοντική» παροχή
υπηρεσίας τους πολλές φορές σε καθήκοντα 5-6 βαθμών πιο κάτω, με την
μετατροπή του σε επέμβαση πρώτου χρόνου, ταυτοχρόνως πολλές φορές με
την πρώτη πυροσβεστική έξοδο, ενώ δεν είναι σπάνια η εκτέλεση καθηκόντων
ανώτατου – αυλοφόρου, ενώ είναι συνήθη πλέον η εκτέλεση καθηκόντων
περιπολάρχη.
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Παράλληλα συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, πλέον η καθημερινή διαχείριση από
τους συναδέλφους της ηγεσίας του χαοτικού και δαιδαλώδους διοικητικού
Γολγοθά της πυροσβεστικής ζωής, απόρροια εγκληματικών επιλογών διάφορων
πολιτικών μαέστρων, που είτε από αδιαφορία είτε από σκοπιμότητα
συσσώρευσαν σειρά προβλημάτων στο Π.Σ. Και βέβαια η εμπλοκή σε αυτή την
καθημερινότητα δεν είναι αναίμακτη, μιας και οι ευθύνες συνήθως αναζητούνται
από αυτόν που απομένει στο κάδρο μόνος του μετά την «πολιτική παραγραφή».
Και οι συνάδελφοι της ηγεσίας, διανύουν αυτή τη διαδρομή, πολεμική
πράγματι, χωρίς την στήριξη ούτε μιας από τις διευκολύνσεις των υπολοίπων
ένστολων,(υπηρεσιακές οικίες σε δυσπρόσιτες μεταθέσεις, λέσχες αξιωματικών,
Κ.Α.Υ., παιδικές κατασκηνώσεις κ.α.)
Για τα παραπάνω άραγε αξίζει κάποιος να διαγκωνίζεται, όπως θέλουν κάποιοι
να παρουσιάζεται.
Από τις τάξεις του Π.Σ. μάλλον όχι.
Προσωπικά, με την στενή συντεχνιακή και οικονομική έννοια, επειδή οι
συνάδελφοι είναι και μέλη του Σωματείου, συνδικαλιστικά, θα έλεγα ότι όσοι
είχαν θεμελιωμένα δικαιώματα, κατείχαν το μέγιστο χρονοεπίδομα και ήταν ήδη
σε ανώτατο βαθμό το 2010, θα έπρεπε τώρα να είχαν αφυπηρετήσει.
Επαγγελματικά και βιωματικά, βέβαια και εγώ και όλοι μας της πυροσβεστικής
φαμίλιας, κατανοούμε ότι η παραμονή στο Π.Σ. μετά από δεκαετίες ευδόκιμης
υπηρεσίας, είναι κομμάτι της ίδιας της ζωής του συναδέλφου, που ο παραπάνω
στυγνός υπολογισμός, δύσκολα επηρεάζει για να αποφασιστεί τουλάχιστον
οικειοθελώς η έξοδος από το Σώμα.
Για όλα αυτά τα παραπάνω είναι «άδικο» να χρεώνονται και από πάνω τα «περί
εριδών κ.λ.π.»
Άλλωστε αυτή η εικόνα ήταν πάντα κρυφίως ή και φανερώς η επιδίωξη των
πολιτικών ηγεσιών του χώρου.
Με το αναχρονιστικό καθεστώς των κρίσεων και προαγωγών, με το χωρίς
κανόνες σύστημα μεταθέσεων, για ανωτέρους και ανώτατους, με το δαιδαλώδες
διοικητικό σύστημα, συντηρούν τη δική τους «ελέω» ισχύ.
Παράλληλα η πρόσφατη ιστορία έδειξε ξεκάθαρα ότι εύκολα μετατρέπουν τα
στελέχη μας σε εξιλαστήρια θύματα, φορτώνοντάς τους τις ευθύνες για την δικές
τους πολιτικές επιλογές.
Για λίγα ευρώ και ατελείωτους κινδύνους και ευθύνες ουδείς διαγκωνίζεται.
Είναι σαν το «χαριτωμένο πρόσφατο» που δόθηκε η δυνατότητα στους
επίτιμους αρχηγούς να αιτηθούν και να τους απονεμηθεί ο τιμητικός και άμισθος
βαθμός του «στρατηγού», την ώρα που η σύνταξή τους από τις περικοπές
έφθανε αυτή του «στρατιώτη»
Ξυπνάμε σιγά σιγά
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17-9-13
Η σκληρή αποκρουστική καθημερινότητα που μας πληγώνει

Στην Ελλάδα του μνημονίου, της επιταχυνόμενης εξαθλίωσης, του κοινωνικού
αυτοματισμού. Στην πατρίδα μας, που μέρα με τη μέρα τη βλέπουμε να γίνεται
αφόρητα θλιβερή με τις μικρές τραγωδίες να συνθέτουν την εικόνα της Ελλάδας
που πληγώνει και πληγώνεται.
Οι σκηνές της καθημερινότητας μιας χώρας υπό τροικανή κατοχή, που πέρα
από την οικονομική υποδούλωσή της, της αφαιρείται λίγο λίγο ότι την έκανε
περήφανη, τον ανθρωπισμό της, το μεγαλείο της ψυχής των κατοίκων της.
Το στιγμιαίο κλικ του φακού, πλέον φυλακίζει όλο και περισσότερο σκηνές ξένες,
απίστευτα σκληρές και σοκαριστικές.
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Στην πρώτη φώτο, ένα νήπιο, που προφανώς και θα έπρεπε να είναι εκεί που
ναι τα παιδιά της ηλικίας του, εκτίει "ποινή επαιτείας " στο κέντρο της
πρωτεύουσας και δέχεται σύμφωνα με τον φωτογράφο, 'λάκτισμα" από την
συμπολίτισσα μας.
Στη δεύτερη φώτο, ένας συμπολίτης μας, σχολικός φύλακας, μέχρι χθες,
φροντιστής των δικών μας παιδιών, σε κάποιο ελληνικό σχολειό, κάνει το
αυτονόητο, να διαμαρτυρηθεί για τον ξαφνικό θάνατο της εργασίας του.
Και επειδή οι διαμαρτυρίες δεν είναι κομψές για το κλίμα των δανειστών μας,
δέχεται την
"άμεση έλξη"
από το εντεταλμένο αστυνομικό όργανο.
Μεταξύ λακτίσματος και έλξης , η Ελλάδα που υποφέρει, η Ελλάδα που
υπομένει, και όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει.....
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30-9-2013

ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ Η ΤΡΟΙΚΑΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ

Και μέσα στην σκόνη που σηκώθηκε από το αυτονόητο, δηλ. της αναμέτρησης
της δημοκρατίας και της νομιμότητας με τον σφετερισμό της κα την
εγκληματικότητα, συνεχίζεται με ασύλληπτο τρόπο η φτωχοποίηση του λαού
μας από την διεθνή οργάνωση των δανειστών-κερδοσκόπων-τοκογλύφων.
Σύμφωνα με τα επίσημα τριμηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις ακαθάριστες
αμοιβές (μισθούς, ημερομίσθια, επιμίσθια, έκτακτες αμοιβές κι αμοιβές χωρίς
καταβολή εργασίας) το β' τρίμηνο του 2013 σημειώθηκε μία αύξηση 2,8% έναντι
του α' τριμήνου, παραμένοντας όμως ο δείκτης μισθών 23% χαμηλότερος από
τα κορυφαία ιστορικά επίπεδα του α' τριμήνου του 2010.
Επίσης το β' τρίμηνο οι μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν σε ετήσια βάση 7,5%,
δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης (Ε.Ε. 27), όπου κατά
μέσον όρο αυξήθηκαν 1%.
Ο επόμενος στόχος πλέον της Τρόικας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που
πρέπει να εφαρμοστεί στα ταμεία από το 2014.
Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, όπου θα υπάρχει «μαύρη τρύπα», θα κόβονται
αυτομάτως επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η μαύρη τρύπα συνίσταται από ένα έλλειμμα στα ταμεία
κύριας ασφάλισης και στον ΕΟΠΥΥ, γύρω στα 2 δισ. ευρώ, συν περίπου 200
εκατ. ευρώ από το έλλειμμα στα επικουρικά ταμεία., ενώ στο «κόκκινο» είναι και
το Ταμείο Πρόνοιας (εφάπαξ) του Δημοσίου.
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Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το πρόβλημα θα μεγιστοποιηθεί το 2014,
καθώς η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και η υποχώρηση των εσόδων
θα οδηγήσει σε «μαύρη τρύπα» 1,8 δισεκατομμυρίου.
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από την ανάλυση από την οικονομική διαδικτυακή πύλη Vox, η οποία έχει συσταθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Ερευνών Οικονομικής Πολιτικής:
"Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δραματική και πλέον η ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους είναι η μόνη λύση" επισημαίνει σε ανάλυσή της η ε σκοπό να
βγει η χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο...οι πολιτικοί της Ε.Ε. είχαν εφεύρει
«μοναδικές και εξαιρετικές λύσεις» για την αντιμετώπιση της κρίσης στην
Ελλάδα, τις οποίες μάλιστα έσπευδαν να εφαρμόσουν και σε άλλες χώρες με
οικονομικά προβλήματα, προσθέτοντας όμως πως τα προγράμματα λιτότητας
και ανάπτυξης που επέβαλαν στην Ελλάδα δεν έχουν αποδώσει...Δεν χρειάζεται
να είναι κανείς ιδιοφυΐα στα μαθηματικά για να παρατηρήσει ότι η οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας έχει επιδεινωθεί δραματικά από τότε που οι δανειστές
της επέβαλαν προγράμματα εξυγίανσης... η οικονομική κατάσταση της χώρας
είναι "φρικτή" γιατί το ΑΕΠ της χώρας έχει μειωθεί δραματικά και συνεχίζει να
μειώνεται κατά 30% τα τελευταία έξι χρόνια της κρίσης το ποσοστό ανεργίας στη
χώρα ανέρχεται στο 27 %, ενώ στους νέους αγγίζει το 57%.
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21/10/2013
Η κόλαση (του μνημονίου) δεν έχει τέλος

Και εκεί που παραλίγο να αρχίζουμε "ράβουμε τσέπες" για να βολέψουμε τις
πρόσθετες παροχές από το "πρωτογενές πλεόνασμα" ήρθαν τα μαύρα μαντάτα
και όχι από εχθρούς της πατρίδας, της ανάπτυξης και του σωτήριου μνημονίου.
Η περιγραφή της μαύρης και άραχνης κατάστασης ήρθε από το στόμα του
Υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα, ο οποίος στο Βήμα της Κυριακής (20-102013) δήλωσε:
«Ως τον Ιούνιο θα είναι κόλαση. Θα παιχθούν και θα κριθούν όλα με τους
δανειστές μας»
Ο κ. Στουρνάρας συμπλήρωσε ότι για να καλυφθεί το κενό «δεν πρόκειται να
υπάρξουν άλλα οριζόντια μέτρα, αλλά μόνο στοχευμένα μέτρα». Το κενό αυτό
η τρόικα το προσδιορίζει για το 2014 στα 2,5 δισ. ευρώ.
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Αυτά τα νέα μέτρα πράγματι θα είναι "στοχευμένα" με στόχους όλους
εμάς.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η λίστα της "μνημονιακής κολάσεως"
θα έχει στο μενού της:
- Αύξηση της φορολογίας εισοδήματος κατά 820 εκατ. ευρώ λόγω κατάργησης
των φοροαπαλλαγών.
- Αύξηση της φορολογίας καπνού, τσιγάρων και ποτών - του επονομαζόμενου
και «φόρου της αμαρτίας» - ώστε να εξασφαλισθούν επιπλέον 190 εκατ. ευρώ
που θα διατεθούν υπέρ του ΕΟΠΥΥ.
- Νέος ενιαίος φόρος ακινήτων.
-Ενοποίηση των εισφορών σε όλα τα Ταμεία και μείωση των εργοδοτικών κατά
3,9 μονάδες.
-Κλείσιμο ή αναδιάρθρωση οργανισμών δημοσίου και "αποχώρηση 12.000
υπαλλήλων.
-Μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου και αύξηση της συμμετοχής των
ασφαλισμένων στα φάρμακα.
Πέρα από την κόλαση του 2014, το 2015 θα έπεται συνέπεια καθώς η χώρα
καλείται να διπλασιάσει το πρωτογενές πλεόνασμα (από 2,8 δισ. ευρώ το 2014
σε 5,6 δισ. ευρώ).
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12/10/2013

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΠΑΧΘΟΥΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Ενώ η ταλαίπωρη χώρα μας
διανύει τον τρίτο χρόνο της μνημονιακής
«σωτηρίας», εν μέσω μιας σκληρής καθημερινότητας φτώχειας και ύφεσης, οι
«επίσημοι αριθμοί» δίνουν ακόμα περισσότερο γκρίζο στο «προσδόκιμο» της
εξόδου από αυτήν την απίστευτη κρίση.
Και επειδή οι κατηγορούντες το μνημόνιο τείνουν πλέον να χαρακτηρίζονται ως
«άκρα» θα αρκεστώ σε μερικά απλά στοιχεία από την τελευταία έκθεση της
6/9/2013, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για «τις συνθήκες διαβίωσης στην
Ελλάδα»
Από τα στοιχεία ενδιαφέρον έχει η σύγκριση από το 2009, έτος προς της
τροικανής έλευσης μέχρι και σήμερα, όπου ξεδιπλώνεται η «επιτυχημένη
συνταγή του μνημονίου»
Η πρώτη επίδραση φαίνεται στην ίδια την ουσία της ζωής: Μείωση γεννήσεων
με ταυτόχρονη αύξηση θανάτων:
Η μείωση των γεννήσεων
2009 117,933
2010 114,766
2011 106,428
2012 100,371
Η αύξηση των θανάτων
2009 108,316
2010 109,084
2011 111,099
2012 116,670
Αναφορικά με τις οικογενειακές σχέσεις, είναι χαρακτηριστική η πτώση των
πραγματοποιθεισών γάμων
2009 59,212
2010 56,338
2011 55,099
2012 49,710
Η «ορθότητα» της οικονομικής πολιτικής κυρίως φαίνεται στον τομέα της
εργασίας- ανεργίας, με χαρακτηριστικό αύξηση της ανεργίας και μείωση των
απασχολούμενων:
Απασχολούμενοι
2009 4,508.700
2010 4,388.600
2011 4,090.700
2012 3,763.000
2013 3,595.900 ( α ΄ τρίμηνο)
Άνεργοι
2009 471.100
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2010 628.700
2011 876.900
2012 1,203.800
2013 1,355.200 (α ΄ τρίμηνο)
Ποσοστό ανεργίας
2009 9.5
2010 12.5
2011 17.7
2012 24.2
2013 27.4 (α ΄ τρίμηνο)
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι ότι για το 2012 η χώρα μας έρχεται δεύτερη μετά
την Ισπανία στα ποσοστά ανεργίας στο σύνολο των χωρών και εντός και εκτός
ευρωζώνης.
To ταξίδι της επιτυχίας αργεί ακόμα να ξεκινήσει....
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26-11-2013
To νέο και η δύναμη της αλλαγής

Ο ταλαιπωρημένος λαός μας, από την επιδρομή των αγυρτών των αγορών, και
τα πειράματα των υπαλλήλων της τρόικας, στην πατρίδα μας, τα τελευταία
χρόνια, άλλαξε την οπτική του πλέον τόσο γιά την ουσία της πολιτικής, όσο και
για τις κοινωνικές διεργασίες γενικότερα.
Η οριζόντια φτώχεια και ανέχεια που σάρωσε κυρίως την μικρομεσαία τάξη,
μέσα σε ελάχιστο καιρό, έδειξε πόσο πλαστή ήταν η οικονομική ευμάρεια, αλλά
και πόσο πλαστή είναι η ίδια η ταξιθέτηση σε αυτή την τάξη, αφού στην ουσία η
μόνη διαστρωμάτωση που "επιτρέπεται" είναι οι κατέχοντες και οι μη.
Ξαφνικά ξεφούσκωσε η χαρά της μικρής μας ιδιοκτησίας, που βασιζόταν στο
πανάκριβο δάνειο, και εξαθλιώθηκε η καθημερινότητά μας, από το άγριο
τσεκούρωμα του μικρομεσαίου επιδοματικού μας μισθού.
Η κατάσταση βέβαια γίνεται ακόμα πιο τραγική, από την προσθήκη στον
οικογενειακό μας περίγυρο, ανέργων, απολυμένων, κινητοποιημένων, κ.λ.π.
Η μικρομεσαία τάξη ένιωσε ξαφνικά την ντροπή να χρωστάει, να εξαθλιώνεται
και όλοι μας ζούμε το δράμα, να βλέπουμε δίπλα μας, απέναντι μας,
"νοικοκυραίους φαμελίτες" να αυτοχειριάζονται αρνούμενοι το δράμα τους.
Αυτή η νέα μεταμνημονιακή ελληνική δημοκρατία, ανέδειξε την ανικανότητα
διαχείρισης του δράματος από την συνήθη πολιτική πραγματικότητα.
Η φωτιά του μνημονίου σαρώνει μαζί της δομές, πολιτικές, που γνωρίζαμε και
πολλοί από εμάς υποστηρίξαμε.
Σήμερα βλέπουμε με σαρκασμό και ίσως ματανόηση, πως διαχωριστικές
πολιτικές γραμμές του χθες είναι άδεια πουκάμισα σήμερα. Πως η πολιτική
τοποθέτηση του χθες, φαντάζει ανέκδοτο του σήμερα.
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Γιατί σήμερα τίποτα δεν ξημέρωσε ίδιο στην πολιτική και στην κοινωνία μας.
Σήμερα ξημέρωσε με το λαό μας να ναι στην ίδια πλευρά, αυτή της επιβίωσης,
της συνοχής και της συντροφικότητας για να αντέξουμε τη βαρβαρότητα και την
αγυρτεία των τοκογλύφων και των αδηφάγων αγορών.
Το νέο συστατικό της κοινωνίας που ξημερώνει, είναι η συναίσθηση ότι ο κόσμος
της εργασίας, οι μη προνομιούχοι αυτού του τόπου, δεν αποδέχονται παλιές
ψευδεπίγραφες ταμπέλες και χωριστικά αυλάκια.
Το νέο είναι αυτό που ξημερώνει μέσα στην μνημονική σκοτεινιά, είναι η νέα
μεταπολίτευση που ανατέλλει και παρασέρνει στο διάβα της ξεπερασμένα και
ψευδεπίγραφα πολιτικά θέσφατα.
Τα δυσβάσταχτα μνημόνια της τρόικας, χωρίς να το προβλέψουν και ένα νέο
μνημόνιο του περήφανου λαού μας με τον ιστορικό του προορισμό, να αλλάξει
την πολιτική του δομή και την κοινωνική φυσιογνωμία του.
Σε αυτή την κομβική στιγμή της κρίσης, αρχίζει να γεννιέται το καινούριο στην
κοινωνία μας και αυτό το μνημόνιο ο περήφανος και κυρίαρχος λαός μας θα το
υλοποιήσει.
Πάντα ο βαρύς χειμώνας, ακολουθείται από την άνοιξη...
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31-12-2013
Η νέα χαραυγή της ζωής μας

Στο απόγειο μιας μεγάλης πλέον ιστορικής διαδρομής, η μικρή ανθρωπότητα
μας
ετοιμάζεται
να
αλλάξει
άλλη
μια
χρονική
σελίδα.
Με τον πολιτισμό μας να βρίσκεται στο ναδίρ της τεχνολογικής εξέλιξης, την
επιστήμη να έχει περάσει σε μυθικά επιτεύγματα, την βιομηχανία να παράγει
απίστευτο πλούτο.
Την ίδια ώρα, χιλιάδες ψυχές παθαίνουν από πείνα, λιμοκτονούν και
υδροκτονούν, χιλιάδες ψυχές πεθαίνουν χωρίς πρόσβαση σε παροχή υγείας,
ενώ η ανισοκατανομή του πλούτου σκορπά φτώχεια, δυστυχία και εξαθλίωση
σε όλες τις μεριές του πλανήτη.
Άλλη μια χρονιά που δεν τα καταφέραμε, που δεν μπορέσαμε να
εξανθρωπίσουμε την ανθρωπότητα μας.
Άλλη μια χρονιά που δείξαμε το αμιγώς σαρκοβόρο της φυλής μας.
Που το ακαδημαϊκό πνεύμα της συλλογικής μας έκφρασης δεν μπόρεσε να
εκφράσει τα απλούστερα διανοήματα του ουμανισμού, της αλληλεγγύης, της
ειρήνης, της δικαιοσύνης.
Η χρονιά που γίνεται πλέον ιστορικός χρόνος, στοιχειώθηκε από τη φρίκη του
πολέμου, των συγκρούσεων, των καταστροφών.
Δεν τα καταφέραμε.
Ελπίζουμε ακόμα όμως, μαζί με την πρωινή ανατολή της 1-1-2014 να
αδράξουμε την ευκαιρία, και να αναδείξουμε πρωταγωνιστή της ανθρωπότητας
τον Άνθρωπο- Εμάς.
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Η Ευρώπη που δεν ονειρευτήκαμε.
Εν όψη της ανάληψης της ελληνικής προεδρίας

Σαφώς και η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, έκανε πολλά βήματα σε
πολλούς τομείς της κοινωνικής δράσης των μελών – κρατών.
Αυτό που βέβαια, δεν καταφέρθηκε μέχρι σήμερα είναι η σύγκλιση της ποιότητας
ζωής των ευρωπαίων πολιτών, η μείωση του χάσματος ανάμεσα σε πλούσιες
χώρες και πτωχές, και βέβαια η οικονομική σύγκλιση των μελών – χωρών.
Αν ειδικευτούμε στο επίπεδο των αμοιβών για την εργασία, η κοινότητα ένιψε
τας χείρας της και άφησε τις χώρες – μέλη της να κανονίζουν τα μισθολογικά του
οίκου της.
Αν μιλήσουμε για τον κατώτατο μισθό εκεί είναι που φαίνεται η αποτυχία της
ευρωπαϊκής οικογένειας να παρέμβει στο θεσμό που ουσιαστικά αποτελεί την
ασπίδα επιβίωσης του φτωχότερου κομματιού του πληθυσμού.
Αν κάνουμε μια μικρή επιδερμική ανάγνωση των στοιχείων της Eurostat, του Α΄
εξάμηνου του 2013 απλά βλέπουμε την χώρα μας να βρίσκεται στην 11η
θέση σε σύνολο 23 χωρών. Μετά τις μνημονιακές επιταγές ο κατώτατος μισθός
στη χώρα μας έπεσε κάτω από τα 600 ευρώ, λίγο πάνω από την Πορτογαλία
και αρκετά κάτω από αυτόν της Πορτογαλίας.
Τώρα αν παρατηρήσουμε το εύρος της απόκλισης παρατηρούμε ότι η
διακύμανση είναι τεράστια, από την Βουλγαρία που έχει 159 €/μήνα, και το
Λουξεμβούργο με 1.874€/μήνα.
Η μη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτόν τον τομέα ολοκληρώνεται από το
γεγονός ότι σε 7 από τα 28 Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ορίζεται
καν κατώτατος μισθός, ο οποίος σε αυτές τις χώρες καθορίζεται με συλλογικές
συμφωνίες.
Το επόμενο σημαντικό στοιχείο είναι τι μπορείς να κάνεις με τον μισθό αυτό,
δηλαδή την αγοραστική δύναμη που έχει. Εδώ τα στοιχεία της Eurostat
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δείχνουν ότι ο ελληνικός κατώτατος μισθός από πλευράς αγοραστικής δύναμης,
κατατάσσεται, στην 11η θέση σε σύνολο 23 χωρών. Το τελευταίο στοιχείο
καταρρίπτει την μνημονιακή σκέψη ότι τα χαμηλά μεροκάματα ανεβάζουν την
παραγωγικότητα, αφού πάλι η Eurostat δείχνει ότι
η
υψηλότερη
παραγωγικότητα εμφανίζεται σε χώρες, όπου οι κατώτατοι μισθοί είναι
υψηλότεροι.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Βουλγαρία η παραγωγικότητα είναι ανά εργατοώρα
4,8€, στην Ελλάδα 20€, ο μέσος όρος των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 32,2€, στη Γαλλία σε 45,4€, στο Βέλγιο σε 45,7€, στο Λουξεμβούργο
58,2€.
Και βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την αδυναμία της Ε.Ε. να
προστατέψει τα μέλη της από την βαθιά οικονομική κρίση, αφήνοντας το
ΤΡΟΙΚΑΝΟ ΜΟΡΦΩΜΑ, να εξελιχθεί σε υπερκυβερνήτη και δυνάστη των
αδυνατοτέρων
μελών
–
χωρών
όπως
τη
χώρα
μας.
Δυστυχώς η πορεία μέχρι στιγμής δεν δικαίωσε τους οραματιστές της
Ευρωπαϊκής Πατρίδας με τους Ευρωπαίους Πολίτες της.
Η δύναμη των κερδοσκόπων των αγορών, των
διαχειριστών και των τοκογλύφων έχει υπερισχύσει……

αριθμολάγνων
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ΟΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Την ώρα που η συζήτηση για το "χρέος" της πατρίδας μας και τις υποχρεώσεις
μας στην αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων του, μονοπωλούν την
πολιτική, χρειάζεται να κάνουμε μια μικρή περιήγηση στα κλασικά χριστιανικά
κείμενα, για να δούμε μια άλλη πλευρά της οικονομίας, που ταυτίζεται στις μέρες
μας από την τρομοκρατία των αριθμών, του χρήματος και των αδυσώπητων
οικονομικών μεγεθών.
Χαρακτηριστικά γράφει η Καθηγήτρια Brenda Ihssen στό Λουθηρανικό
Πανεπιστήμιο της Τακόμα:
"Η παγκόσμια φτώχεια είναι τόση πού τό θέμα τής τοκογλυφίας είναι σημαντικό
γιά όσους στοχάζονται γιά τίς σύγχρονες οικονομικές καταστροφές τίς οποίες
επιφέρουν άδικες πρακτικές δανεισμού. Ο καπιταλισμός έχει υποτάξει για πάρα
πολύ καιρό την ανθρώπινη υγεία καί αξιοπρέπεια σέ οικονομικούς σκοπούς. Ως
θέμα η τοκογλυφία δεν προκαλεί συζητήσεις, αλλά η φτώχεια προκαλεί. Θα
πρέπει να προβληματιζόμαστε βαθιά για το κακό πού επιφέρει ο τόκος τών
δανείων σέ άτομα, σέ οικογένειες, σέ κοινότητες, σέ χώρες και – αν οι θεολόγοι
μας έχουν δίκαιο– ακόμη και στη σωτηρία τού καθενός μας" (1)
Η ριζοσπαστική και ανθρωποκεντρική χριστιανική θρησκεία, μέσα από τα
βασικά της λατρευτικά - δογματικά κείμενα διδάσκει την απανθρωπιά του
δανεισμού με τόκο.
Από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης δίνεται η οδηγία προς τους πιστούς "ότι
δεν θα πρέπει να δώσεις στον αδελφόν σου δάνειο χρημάτων με τόκο, ούτε θα
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ζητήσεις τόκο για τα τρόφιμα ή για οτιδήποτε άλλο πράγμα που δάνεισες σ’
αυτόν."(2)
Στην Καινή Διαθήκη, η διδαχή αυτή εξελίσσεται σε προτροπή σε
κοινοκτημοσύνη: "και όσοι είχαν πιστέψει ήσαν ομόφρονες και ομόψυχοι και
κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήσαν εις
αυτούς όλα κοινά). " (3)
Την ουσιαστική όμως άρνηση της Ορθοδοξίας στην τοκογλυφία αναδεικνύουν
με τις διδαχές του οι Μεγάλοι Πατέρες.
Ο Άγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός διδάσκει ότι ο τόκος μολύνει τη γη και ότι
είναι άξιοι κατάκρισης "οι «σιτοκάπηλοι» και γενικά όσοι έμποροι καραδοκούν
για οικονομικά δύσκολες εποχές, ώστε να αισχροκερδίσουν." (4)
Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεάς διδάσκει ότι "ο νόμος απαγορεύει να δανείζεις τον
αδελφό και δεν είναι δίκαιο να βάζεις τόκους" Με την έννοια αδελφός, δεν νοείται
μόνο ο βιολογικός αδερφός, αλλά και οι άνθρωποι της ίδιας φυλής και της ίδιας
γνώμης.(5)
Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης δίδασκε ότι " η επινόηση της τολογλυφίας
προσομοιάζει με τη ληστεία μετά φόνου και χαρακτηριστικά έλεγε: " Τόκος όνομα
της ληστείας γίνεται. Ω πονηράς συζυγίας, ην η φύσις μεν ουκ εγνώρισεν, η δε
των φιλοχρηματούντων νόσος εν τοις αψύχοις εκαινοτόμησεν!"(6)
Ο Μέγας Βασίλειος με τη σειρά του, στρέφονταν εναντίον των τοκογλύφων
λέγοντάς τους:
«Εκατοστολόγοι και δεκατοστολόγοι λέγονται μερικοί, φρικτά και να ακούγονται
ονόματα, μηνιαίοι απαιτητητές, σαν τους επιληπτικούς κατά τις περιόδους της
Σελήνης επιτίθενται στους φτωχούς, για την πονηρή δόση τους» (7)
Οι σύγχρονοι τοκογλύφοι - κερδοσκόποι των αγορών δηλητηριάζουν την ζωή
μας, η πώληση του ανταλλακτικού μέσου, του χρήματος, τείνει αν μετατρέψει τη
ζωή μας σε απλό οικονομικό μέσο, υποθήκη των νομισματικών μονάδων.
Η βροντερή φωνή του Μεγάλου Βασιλείου εξακοντίζεται δια μέσου των αιώνων
για να αφυπνίσει και να συνετίσει την τοκολαγνεία των ιέρακων των διεθνών
αγορών:
"σκίσε, άνθρωπε, το άδικο γραμμάτιο, ώστε να λυθεί η αμαρτία. Εξάλειψε
την ομολογία των βαρύτατων τόκων"
1.«Τά κηρύγματα τού Βασιλείου καί τού Γρηγορίου (Νύσσης) γιά την
τοκογλυφία».
2. ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ ΚΓ΄ 23.
3.Πράξεις Αποστόλων, 4, 32.
4.Λόγος ιστ’, 18,19.
5. Στρωματείς, 2, 18.
6. Κατά τοκιζόντων, 3
7. PG 95, 1372B
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