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Πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρεις… Το αίµα να χυθεί άφθονο… Να κοπεί ο
14ος µισθός, τα µειωθούν και άλλο τα επιδόµατα, να κοπούν τα δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα, διακοπών στις συντάξεις, να αυξηθούν και άλλο
τα όρια συνταξιοδότησης, να µειωθεί το προσωπικό, να καταργηθούν οι
συλλογικές συµβάσεις, να αυξηθεί ο ΦΠΑ… Και βέβαια όλα αυτά και
στον ιδιωτικό τοµέα γιατί εκτός από το δηµόσιο χρέος και το έλλειµµα
υπάρχει και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας…
Και επειδή η ελληνική κυβέρνηση (αυτή τάχα µου δεν θέλει και της τα
επιβάλουν) φαντάζει αδύναµη να τα επιβάλει στους εργαζόµενους
προστρέχουν σε βοήθεια της και η Κοµισιόν, η ΕΚΤ και φυσικά το παλιό
κλασσικό ευαγές ίδρυµα, το ∆ΝΤ. Αφού «έσωσε» λαούς και χώρες στα
πέρατα του κόσµου, καταβαραθρώνοντας στη µιζέρια δισεκατοµµύρια
ανθρώπους, πλουτίζοντας λίγες χιλιάδες, θα µας δώσει την
«τεχνογνωσία» του. Έτσι το λένε τώρα. Θαρρείς και δεν την κατέχουν τα
αρπακτικά την τεχνογνωσία λεηλασίας του λαϊκού εισοδήµατος…
Χαράς ευαγγέλια για την αστική τάξη της χώρας µας.
Επιστράτευσε τους πάντες: Κυβέρνηση, Ν∆, Λάος, ΕΕ, ΕΚΤ, ∆ΝΤ.
Να υποτάξει στα επίπεδα της εξαθλίωσης το σύνολο των εργαζοµένων
της χώρας. Μόνο ένας γενικευµένος ξεσηκωµός µε όλα τα µέσα θα
ανατρέψει τα εφιαλτικά σχέδια τους. Από τώρα! Όχι αύριο. Και για όλο
το επόµενο διάστηµα. Έτσι γράφεται η ιστορία.

Με βάση το άρθρο 126 της
συνθήκης της Λισαβόνας ( τι έχουν
υπογράψει οι γραικύλοι δεν
περιγράφεται…) µας λένε ότι η
κοµισιόν µπορεί να επιβάλει όλα
τα
απαραίτητα
µέτρα
που
αναφέρουµε
δίπλα.
Και
η
κυβέρνηση τι να κάνει θα πρέπει
να το δεχθεί. Να τιµήσει την
υπογραφή της Ελλάδας… Τι κι αν
άλλα έλεγε προεκλογικά. Τα
δεδοµένα άλλαξαν… ∆εν ήξερε τι
θα βρει. Τα έκρυψαν καλά οι
άλλοι… Τι και αν πήρε άλλη λαϊκή
εντολή που έστειλε τους άλλους
στο περιθώριο. Εµείς θα κάνουµε
αυτό που αυτοί έλεγαν. Και οι
αγορές, και το κεφάλαιο, και η ΕΕ,
βεβαίως βεβαίως… Ούτε περνάει
από το µυαλό τους ότι η
εκχώρηση
της
εθνικής
ανεξαρτησίας και η οικονοµική
χούντα δεν επιτρέπονται σε
κανένα. Ούτε καν ότι µπορούν να
παραιτηθούν και να προσφύγουν
στο λαό µε τα νέα δεδοµένα. Είναι
εχθροί του λαού. Όσο πιο γρήγορα
τους διώξει το κίνηµα τόσο το
καλύτερο!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΩΝ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ
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αντιταχθούν στην αντεργατική λαίλαπα και κυρίως τα
συνδικάτα- σε ανοικτό µέτωπο µε τον εργοδοτικό και
κυβερνητικό συνδικαλισµό- κάθε µορφής οργάνωσης
των εργαζοµένων αλλά και όσες εργατικές
συλλογικότητες θα συγκροτούνται προς µια τέτοια
κατεύθυνση. Σε όλα τα επίπεδα, µε όλα τα µέσα, πρέπει
να δοθεί µια συνολική µάχη µε βάση ένα τέτοιο
πρόγραµµα µε όποιο τρόπο και µορφή οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι θα κρίνουν πρόσφορο.
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ, ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ,
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
1) Αυξήσεις 30% σε όλους τους µισθούς και τις
συντάξεις. Κανένας µισθός κυβερνητικού-διοικητικού
στελέχους έξω από το µισθολόγιο των δηµοσίων
υπαλλήλων και κατάργηση όλων των προνοµίων.
2) Άµεση µείωση του εργάσιµου χρόνου στις 35 ώρες
µε προοπτική το 30ωρο.
3) Σύνταξη για όλους στα 60-55 και στα 30-25 χρόνια
δουλειάς.
4) Κατάργηση κάθε µορφής ελαστικής εργασίας. Ίσα
δικαιώµατα σε όλους τους εργαζοµένους και
απαλλοτρίωση των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν
µαύρη εργασία
5) Ελάχιστο όριο επιβίωσης (κοινωνικός µισθός) για
όλους.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα στο κλίµα των ηµερών που «οι αγορές θέλουν να
χυθεί αίµα γίνεται επιτακτικά αναγκαία η διεκδίκηση
ενός
εργατικού και λαϊκού προγράµµατος
αντιµετώπισης της κρίσης. Ο ρόλος της Ιφιγένειας για
να πνεύσει ούριος άνεµος στα πανιά της καπιταλιστικής
κερδοφορίας δεν µας πρέπει. Το εργατικό-λαϊκό κίνηµα
πρέπει να σηκώσει το ανάστηµα του στη βάση ενός
άµεσου προγράµµατος. Η διεκδίκηση του είναι
ρεαλιστική από την άποψη των αναγκών και
δυναµική από την άποψη των γενικευµένων
ανατροπών που θα επιβάλει στο κεφάλαιο. Ο κόσµος
της εργασίας τείνει να γίνει παθητικός καταναλωτής
της οικονοµικής τροµοκρατίας κεφαλαίου- ΕΕ κυβέρνησης. Πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για
ένα γενικό προσκλητήριο προς όλες τις πολιτικές και
συνδικαλιστικές δυνάµεις που έχουν την διάθεση να

6) Απαλλοτρίωση και εργατικός έλεγχος όλων των
τραπεζών χωρίς αποζηµίωση. Χαρίζονται όλα τα
στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας όλων των
εργαζοµένων και όλα τα χρέη από καταναλωτικά
δάνεια και πιστωτικές κάρτες όλων των φτωχών.
7) Απαλλοτρίωση και εργατικός έλεγχος όλων των
επιχειρήσεων
στρατηγικής
σηµασίας
χωρίς
αποζηµίωση µετόχων : ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
κλπ. Φτηνά τιµολόγια και υπηρεσίες σε όλους τους
εργαζόµενους. Απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής και
µοναστηριακής ακίνητης περιουσίας.
8) Η παραγωγή τροφίµων µπαίνει σε διατίµηση και η
βιοµηχανία τροφίµων µαζί µε τις φαρµακοβιοµηχανίες
και τον κλάδο της υγείας µπαίνει κάτω από εργατικόκοινωνικό έλεγχο.
ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
9) Αφορολόγητο όλων των εργαζοµένων µέχρι τις
20.000 και προοδευτική φορολόγηση µετά.
10) Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης
πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και αύξηση του ΦΠΑ στο
38% στα είδη πολυτελείας.

11) Καταργούνται όλες οι φοροαπαλλαγές του µεγάλου
κεφαλαίου. Φορολογία όλων των επιχειρήσεων
προοδευτική από 45%.
12) Η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων τιµωρείται µε το «Όταν πρέπει να δανειστείς περίπου 40 δισ. € από τις
αγορές τους επόµενους µήνες, οφείλεις να κάνεις
πέρασµα τους σε εργατικό έλεγχο χωρίς αποζηµίωση.

ΠΙΣΩ, ΓΟΡΙΛΛΕΣ

ΟΙ ΛΑΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΩΤΑ
13) Αύξηση 50% των πόρων προς τους τοµείς της
υγείας-ασφάλισης-παιδείας-κοινωνικών
παροχώνπολιτισµού. Προσφορά τους σε όλους τους
εργαζοµένους-ανέργους-συνταξιούχους
χωρίς
προϋποθέσεις
15)
Κατάργηση όλων των εξοπλιστικών
προγραµµάτων και επανασχεδιασµός τους µε βάση την
παλλαϊκή άµυνα. Αποεπαγγελµατισµός του στρατού
και γενικευµένη θητεία όλων, αντρών και γυναικών,
τριών µηνών.
16) Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και τις υποχρεώσεις
του.

∆ΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ- ∆ΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ
17) Στάση πληρωµών του δηµόσιου χρέους και
επαναδιαπραγµάτευση του µε επιτόκια αντίστοιχα της
ΕΚΤ.
18) ∆ανεισµός µε το βασικό επιτόκιο από την ΕΚΤ και
σε περίπτωση άρνησης της αποχώρησης από το Ευρώ.
Σε περίπτωση
άρνησης στήριξης της ελληνικής
οικονοµίας από την ΕΕ να γίνει δηµοψήφισµα
αποχώρησης από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση απαιτούµε
την κατάργηση του συµφώνου σταθερότητας και
επιδιώκουµε δηµοψήφισµα γι αυτό.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
19) Κατάργηση όλων των αντιδηµοκρατικών κατασταλτικών νόµων και νοµική κατοχύρωση
διευρυµένων εργατικών λαϊκών δικαιωµάτων.
20) ∆ιεύρυνση της εργατικής – λαϊκής παρέµβασης στη
δηµοκρατική λήψη των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα,
αναγνώριση στην πράξη και νοµικά των εργατικών και
λαϊκών οργάνων που θα την εξασφαλίζουν.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΠΑΚΤΣΗΣ

προσαρµογές. Οι διεθνείς αγορές έχουν τους κανόνες τους.
Οι κανόνες αυτοί πολλές φορές είναι κανόνες άγριοι…
∆υστυχώς, έτσι είναι τα πράγµατα.» Αυτά είπε ο υπουργός
Οικονοµίας, κ. Παπακωνσταντίνου, για να δικαιολογήσει
την αιφνίδια κυβερνητική απόφαση για αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης.
Ούτε λοιπόν βιωσιµότητα του ασφαλιστικού, ούτε
«νοικοκύρεµα», ούτε τίποτα. Μόνο κυνισµός. Αυξάνουµε τα
όρια συνταξιοδότησης γιατί έτσι γουστάρουν οι «αγορές».
Οι οποίες φυσικά δεν πρόκειται να χορτάσουν. Αµέσως µετά
θα ζητήσουν και άλλα. Και η κυβέρνηση διαµηνύει προς
κάθε κατεύθυνση ότι είναι διατεθειµένη να τα δώσει.
Εξ ίσου κυνικός είναι και ο κ. Προβόπουλος. «Οι πιστωτές
µας θεωρούν ότι πρέπει να κινηθούµε πολύ πιο γρήγορα,
πολύ πιο αποφασιστικά, µε πολύ µεγαλύτερη τόλµη κι αυτό
αντανακλάται στα spreads…», δήλωσε επισκεπτόµενος τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Και εµείς, άφωνοι στον καναπέ,
είδαµε πόσο αποφασισµένος, τολµηρός και γρήγορος µπορεί
να είναι µε τις ζωές των άλλων ένας άνθρωπος που βγάζει 4
εκ. € τον χρόνο, και µάλιστα αυτοτελώς φορολογούµενα.
Για την ακρίβεια 4.051.949, σύµφωνα µε στοιχεία που
κοινοποίησε ο Ν. Χουντής στον Ζαν Κλοντ Τρισέ.
Αν υπήρχε Θεός, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας έπρεπε να
πιάσει τον κ. Προβόπουλο από τον γιακά και να τον πετάξει
έξω, εκεί µπροστά στις κάµερες. Και να του πει να µην
ξαναπατήσει το πόδι του, αν δεν πληρώσει τουλάχιστον τα
60 εκ. € µε τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος έχει φεσώσει
το ΙΚΑ. Για να µην πούµε για τα 154 εκ. που χρωστάει η
Εθνική, τα 127 εκ. που χρωστάει η Αγροτική και πάει
λέγοντας, χρέη που δηµιουργήθηκαν µόνο τα πέντε
τελευταία χρόνια. Και ύστερα να βγει ο επικεφαλής του
τραπεζικού συστήµατος να µιλήσει, εκ µέρους των
ραντιέρηδων, για αποφασιστικές, θαρραλέες και τολµηρές
µεταρρυθµίσεις στο Ασφαλιστικό.
Τώρα που είπαµε τράπεζες… Τα λεφτά που πήραν από το
ελληνικό κράτος για να δανείσουν νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, τα ξαναδάνεισαν στο ελληνικό κράτος µε
επιτόκιο 5%. Και µε τα οµόλογα που πήραν, δανείστηκαν
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, µε επιτόκιο 1%. Τα κέρδη από
αυτή τη µπίζνα υπολογίζονται σε 1,6 δισ. €, ζεστό χρήµα
των Ελλήνων φορολογουµένων. Και από πάνω έρχονται
σήµερα και λένε ότι «οι δυσµενείς συνθήκες» τις
υποχρεώνουν να µειώσουν τη χορήγηση δανείων και να
αυξήσουν τα επιτόκια δανεισµού. Έχουν να υπερασπιστούν
και τις παράνοµες χρεώσεις από τη λαϊκιστική επίθεση. Α,
µην το ξεχνάµε. Όλες αυτές οι φάτσες έχουν τα σπίτια τους,
τα αυτοκίνητά τους και τα κότερά τους σε off shore
εταιρείες και ουσιαστικά δεν φορολογούνται.
Ύστερα έρχονται εκλεκτοί συνάδελφοι, όπως ο κ.
Πρετεντέρης, και µας αναλύουν γιατί είναι προφανές ότι
αυτή η κατάσταση απαιτεί πάγωµα µισθών. Και αύξηση του
ειδικού φόρου στα καύσιµα, που θα εκτινάξει τις τιµές µέσα
σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης και θα ανεβάσει σηµαντικά
τη ζήτηση για σκουπίδια στις λαϊκές. Αλλά, κυρίως, γιατί
χρειάζεται να προχωρήσουν οι «θαρραλέες
µεταρρυθµίσεις», που θα βγάζουν τον κόσµο στη σύνταξη
στα 67 του χρόνια και θα επιτρέπουν σε έναν υπάλληλο

super market να δουλεύει 20 ώρες, να πληρώνεται 8 και να
απολύεται χωρίς αποζηµίωση. Συµφωνεί από το διπλανό
παράθυρο ο κ. Καψής, έξαλλος µε το θράσος ορισµένων
ανθρώπων να θέλουν να ζουν από τη δουλειά τους, την ώρα
που τα δηµοσιονοµικά µας είναι άθλια, ειδικές κοινωνικές
κατηγορίες απολαµβάνουν εξοργιστικών προνοµίων, και οι
αγορές διψάνε για χρήµα.
Και το χρήµα αυτό το ψάχνουν σε ανθρώπους που ζουν µε
500 ή 700 ή έστω και 1.000 €. Εναλλακτικά σχέδια δεν
υπάρχουν. Θα βρεθούν όµως, αν αυτός ο κόσµος κατεβεί
στους δρόµους. Όχι µόνο για 100 € παραπάνω. Αλλά για να
µην υποτιµάται τόσο χυδαία η νοηµοσύνη και η αξιοπρέπειά
του.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ EE
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και η Κοµισιόν, στην κηδεµονία των οποίων υπήχθη
η Ελλάδα, αποτελούν δυνάµεις ενίσχυσης για την ελληνική
αστική τάξη στην κοινή τους πάλη για καθυπόταξη των
εργαζοµένων και νέα αναδιανοµή του κοινωνικού πλούτου
υπέρ των πλουσίων, µε αναπότρεπτο αποτέλεσµα την
υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου όλου του ελληνικού λαού.
Ο Γ. Παπανδρέου οδήγησε συνειδητά τη χώρα στο ζυγό της
ξένης οικονοµικής κατοχής για τον απλούστατο λόγο ότι
ήξερε πως µόνος του ήταν αδύνατον να επιβάλει τέτοια
µέτρα χωρίς να υποστεί µέγιστη πολιτική φθορά η
κυβέρνηση του και να απειληθεί µε ανατροπή.
Φέρνοντας όµως ως ενισχύσεις το ∆ΝΤ, την ΕΚΤ και την
Κοµισιόν αλλάζει το συσχετισµό δυνάµεων, εξασφαλίζοντας
χωρίς τον παραµικρό κόπο τη συµπαράταξη της Ν∆ και του
ΛΑΟΣ, συγκροτεί ένα πανίσχυρο µπλοκ των αστικών
δυνάµεων και του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου που απαιτεί
τεράστιες προσπάθειες εκ µέρους των εργαζοµένων και των
άλλων λαϊκών δυνάµεων για να αντιµετωπιστεί, πόσω
µάλλον να ηττηθεί. Η δήθεν δυσφορία του για την
κηδεµονία της χώρας, για το ότι «αφαιρείται ένα κοµµάτι της
κυριαρχίας µας» όπως είπε ο ίδιος, είναι εντελώς υποκριτική,
αφού ο ίδιος και µάλιστα µε δική του πρωτοβουλία οδήγησε
τη χώρα κάτω από την οικονοµική κατοχή της EE. Αυτός
έκανε µετεκλογικά και όχι προεκλογικά, όπως θα ήταν το
λογικό, τις «αποκαλύψεις» για το ύψος του χρέους, αυτός
άρχισε τις ιστορίες µε την οικονοµία που βρίσκεται στην
εντατική» και τα παρόµοια. Ας το δούµε ψυχρά. ∆εν
βλάπτεται καθόλου το ελληνικό κεφάλαιο από την ξένη
κατοχή, αν αυτή οδηγήσει σε µείωση µισθών στο ∆ηµόσιο ή
στην περικοπή του ∆ώρου Χριστουγέννων ή στη µείωση
των συντάξεων. Αντιθέτως, ωφελείται τα µέγιστα, αφού έτσι

θα διευκολυνθεί να περάσει εν ψυχρώ και στον ιδιωτικό
τοµέα τις µειώσεις µισθών, πράγµα που ήδη κάνει σε πολλές
περιπτώσεις Ενθυµούµενη τις ρίζες της από τους
µαυραγορίτες και τους δοσίλογους της ναζιστικής κατοχής,
η σύγχρονη ελληνική αστική τάξη είναι επίσης πρόθυµος
συνεργάτης και υποστηρικτής της νέας γερµανικής κατοχής
της χώρας που για την ώρα περιορίζεται εµφανώς στον
οικονοµικό τοµέα.
Πόσω µάλλον που ήδη µε την απόφαση της συνόδου
κορυφής της EE (που στην πραγµατικότητα είναι δήλωση
µόνο των 16 ηγετών της ευρωζώνης, καθώς ο... «κολλητός»
του Γ. Παπανδρέου, ο βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον
Μπράουν επέµεινε αµετακίνητα να µην αναµειχθούν οι
υπόλοιποι 11 ηγέτες της EE, επικουρούµενος από το δεξιό
σουηδό πρωθυπουργό) προαναγγέλλονται ήδη νέα µέτρα
εναντίον των Ελλήνων εργαζοµένων και των λαϊκών
στρωµάτων. «Υποστηρίζουµε πλήρως τις προσπάθειες της
ελληνικής κυβέρνησης και τη δέσµευση της να κάνει ό,τι
είναι απαραίτητο, περιλαµβανοµένων και πρόσθετων µέτρων,
για να διασφαλίσουν ότι θα επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι
που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και
Ανάπτυξης για το 2010 και τα επόµενα χρόνια» αναφέρουν
στην απόφαση τους οι ηγέτες της EE.
∆εν αρκούνται όµως µόνο σε αυτό. Χωρίς περιστροφές
ξεκαθαρίζουν ότι την απόφαση για τα νέα µέτρα δεν θα τα
πάρει η... σύγχρονη κυβέρνηση Τσολάκογλου, αλλά η
Κοµισιόν σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ! Η απόφαση είναι
σαφέστατη: «Η Κοµισιόν θα επιτηρεί στενά την εφαρµογή
των συστάσεων σε σύνδεση µε την ΕΚΤ και θα προτείνει
πρόσθετα µέτρα που απαιτούνται βασιζόµενη στην
πραγµατογνωµοσύνη του ∆ΝΤ» τονίζει. Αν συνυπολογίσει
κανείς ότι το ∆ΝΤ στην τελευταία έκθεση του για την
Ελλάδα πρότεινε µέτρα όπως π.χ. η αύξηση του ΦΠΑ, η
περικοπή του ύψους των συντάξεων, η κατάργηση του
∆ώρου Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόµατος αδείας για
τους συνταξιούχους κ.λπ., γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο
σκοτεινό είναι το µέλλον που µας περιµένει, αν τους
αφήσουµε ανενόχλητους να υλοποιήσουν τα σχέδια τους. Οι
δύο µήνες που έρχονται είναι πολύ κρίσιµοι. Η κυβέρνηση
Παπανδρέου πρέπει τον Απρίλιο και τον Μαιο να πληρώσει
τοκοχρεωλύσια ύψους άνω των 22 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
περισσότερα δηλαδή από όσα πρέπει να πληρώσει όλους
τους υπόλοιπους µήνες του χρόνου µαζί. Όλο το πολιτικό
και κερδοσκοπικό παιχνίδι δηλαδή θα παιχτεί µέχρι τα µέσα
Απριλίου, καθώς η κυβέρνηση πρέπει µέχρι τότε να έχει
δανειστεί σχεδόν όλο αυτό το ποσό. ∆εν είναι τυχαίο που οι
ηγέτες της EE όρισαν για τα µέσα Μαρτίου την πρώτη
αξιολόγηση της Ελλάδα υπό το νέο κατοχικό καθεστώς.
Εκεί θα πουν ότι τα µέχρι τώρα µέτρα λιτότητας δεν
φτάνουν και θα απαιτήσουν πρόσθετα, ακόµη σκληρότερα
µέτρα εκβιάζοντας την κυβέρνηση ότι αν δεν τα λάβει, δεν
θα τη δανειοδοτήσουν, µε στόχο η κυβέρνηση Παπανδρέου
να περάσει τον εκβιασµό στον ελληνικό λαό απειλώντας τον
ότι ή δέχεται τα νέα µέτρα ή η χώρα χρεοκοπεί.
Το δίληµµα για τους εργαζόµενους τίθεται ωµά: Είτε
ρίχνονται αποφασισµένοι σε αγώνα µέχρις εσχάτων µέχρι το
Πάσχα για να ζήσουν την Ανάσταση του κόσµου της
εργασίας και του λαού µας ή παρακολουθούν παθητικά τα
τεκταινόµενα και η χώρα µπαίνει σε µια ατελείωτη εργατική
Σταύρωση...
ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΕΛΑΣΤΙΚ

AΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ:
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ EΡΩΤΑ
Είναι πράγµατι απίστευτη η προσπάθεια ενοχοποίησης
της ηδονής στις ανθρώπινες κοινωνίες. Πρόκειται περι
µιας προσπάθειας χειραγώγησης και ελέγχου των
ανθρώπων. Ιδιαίτερα απ’ τα χριστιανικά χρόνια και
µετά, οι εξουσίες µε νύχια και µε δόντια θέλησαν να
αποστρέψουν το βλέµµα του ανθρώπου απ’ την ηδονή.
Γιατί το ήξεραν καλά, ότι η µέγιστη απόλαυση, η
µέγιστη ηδονή ενυπάρχει ήδη στο σώµα µας και το
βίωµα αυτής χωρίς φόβους και ενοχές δηµιουργεί
ευτυχισµένους, άρα ελεύθερους , άρα επικίνδυνους
ανθρώπους. Γι’ αυτό κατασκευάστηκε αυτή η πλαστή
ηθική των απαγορεύσεων, των ενοχών, της ηδονής υπό
προϋποθέσεις, ώστε να προσπαθούµε εµείς οι ίδιοι να
µαντρώνουµε τη φύση µας σε καλούπια και
φυλακές…κι έτσι ξεχάσαµε ότι τη µέγιστη ευτυχία
µπορούµε να τη δώσουµε µονάχα εµείς στον εαυτό µας.

νέος τραβούσε κι από ένα χαρτάκι και µε όποια κοπέλα τού
τύχαινε περνούσαν µαζί τις υπόλοιπες µέρες της γιορτής· κι
αν ενδεχοµένως ερωτεύονταν, αργότερα παντρεύονταν.
Από τη χαρά στην «ενοχή» και την «αµαρτία». Η
χριστιανική αντίληψη για τον έρωτα.

Το τι µεσολάβησε κι από αυτές τις γιορτές φτάσαµε στη
λατρεία του αγίου Βαλεντίνου είναι γνωστό. Ο
Χριστιανισµός κατάργησε µε άγριους τρόπους όλες τις
γέφυρες µε την κατά φύση ζωή. Τέχνες, επιστήµες, εορτές,
πολιτισµός, παραδόσεις κι έθιµα συρρικνώθηκαν κι
αλλοτριώθηκαν.
Αξίες
και
πρότυπα
πανάρχαια
περιφρονήθηκαν µε ανεπανόρθωτες επιπτώσεις. Η ρώµη
αντικαταστάθηκε από την ασθενικότητα, η υπερηφάνεια από
την ταπείνωση, η χαρά κι η ευτυχία για τη ζωή από τη λύπη
και τη µελαγχολία, ο ήρωας έγινε µάρτυρας, η έρευνα άλογη
πίστη. Οι ελεύθεροι άνθρωποι χρίστηκαν « δούλοι του
Θεού». Ο Χριστιανισµός «βάλθηκε να αρρωστήσει την
ανθρωπότητα αντιστρέφοντας την έννοια του καλού και του
κακού, του νοσηρού και του υγιούς, του αληθινού και του
ψεύτικου», όπως παρατηρεί ο Νίτσε. Εχθρότητα
καλλιεργήθηκε για το ανθρώπινο σώµα κι η θεά του έρωτα,
η η Αφροδίτη, διαποµπεύτηκε ως πόρνη και δαιµόνισσα. Η
Με αφορµή την 14
Φεβρουαρίου, τη γιορτή ερωτική πράξη από φυσιολογική λειτουργία και χαρά έγινε
των
ερωτευµένων, αµαρτία, θεωρήθηκε πηγή όλων των δεινών της
κάνοντας µιαν αναδροµή ανθρωπότητας, διασάλεψε την ψυχική ισορροπία του
ανθρώπου και τον γέµισε ενοχές, νευρώσεις κι άγχος.

στην αρχαιότητα και τους
ρωµαϊκούς χρόνους θα
Το ευαγγέλιο είναι σαφές: - «Και υπάρχουν ευνούχοι,
διαπιστώσουµε
µια αυτοί που ευνούχισαν τους εαυτούς τους για τη βασιλεία των
διαφορετική αντίληψη για ουρανών» («κατά Ματθαίον», 19, 12).
τον έρωτα.

- «Κάθε ένας που βλέπει γυναίκα και την επιθυµεί, ήδη
εµοίχευσε… εάν ο οφθαλµός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζη,
Η γιορτή του Έρωτα στην βγάλτον και πέτα τον… εάν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζη,
Ελλάδα και στη Ρώµη
κόψτο και πέτα το· διότι σε συµφέρει να χάσης ένα από τα
µέλη σου, προκειµένου να µη βληθή όλο το σώµα σου στην
Σ τα τέλη του µηνός γέενναν» («κατά Ματθαίον», 5, 27-30).
Γαµηλιώνος (που διαρκούσε από τα µέσα Ιανουαρίου έως τα
µέσα Φεβρουαρίου) γιορταζόταν στην αρχαία Αθήνα ο Ιερός Είναι απίστευτο το πόσες πολλές ηµέρες του έτους
Γάµος του ∆ία και της Ήρας. Από την γιορτή αυτή πήρε το απαγορεύεται να συνευρεθεί ερωτικά ένα καθ΄ όλα νόµιµο
όνοµά του ο µήνας, που για τους Αθηναίους ήταν ο κύριος ορθόδοξο ανδρόγυνο:
µήνας τέλεσης των γάµων τους, καθ΄ ότι θεωρούσαν, ότι
αυτή η µεταβατική εποχή –του τέλους του χειµώνα και της
- 50 ηµέρες πριν το Πάσχα.
αρχής της άνοιξης– προσφερόταν για την τέλεση του γάµου
και την επίτευξη της σύλληψης. Βρίσκονταν έτσι σε αρµονία
- 15 ηµέρες πριν τον ∆εκαπενταύγουστο.
µε τη φύση, που ετοιµαζόταν να ανθοφορήσει και να
καρποφορήσει· τα ανθισµένα φυτά και οι ερωτικές
- Μερικές ηµέρες πριν την εορτή των 12 Αποστόλων (δεν
περιπτύξεις των θεών ήταν για τους αρχαίους εκδηλώσεις
είναι σταθερή).
της ίδιας δύναµης, του Έρωτα.
- 40 ηµέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Σε µεταγενέστερες εποχές στην αρχαία Ρώµη συνέχισαν
να τιµούν τον Έρωτα, καθώς και την Ήρα, την οποία είχαν
- Τὶς παραµονές επισήµων αργιών (Φώτων, Σταυρού
µετονοµάσει σε Γιούνο (Juno). Την τιµούσαν στις 14
κ.τ.λ.).
Φεβρουαρίου ως βασίλισσα των ρωµαϊκών θεών και
θεαινών και προστάτιδα των γυναικών και του γάµου. Την
- Κάθε Τετάρτη (επειδή Τετάρτη συνελήφθη ο Ιησούς).
επόµενη ηµέρα –15 Φεβρουαρίου– άρχιζαν τα
Λουπερκάλια, γιορτές αφιερωµένες στη γονιµότητα και στον
- Κάθε Παρασκευή (επειδή Παρασκευή σταυρώθηκε).
έρωτα. Την πρώτη ηµέρα των εορτών οι νέες κοπέλες
έριχναν ένα χαρτάκι µε το όνοµά τους σε ένα δοχείο. Κάθε

- Εκτός της Τετάρτης και της Παρασκευής κάθε δεύτερη υπηρεσίες του και να γιορτάζει τη µνήµη του στις 14
Τρίτη, Πέµπτη και Σάββατο, όταν ο χριστιανός πρόκειται να Φεβρουαρίου.
µεταλάβει την Κυριακή. (Κάθε καλός χριστιανός
µεταλαµβάνει τουλάχιστον κάθε 15 ηµέρες.)
Στα τέλη του 5ου αιώνα µ.Χ. ο πάπας Γελάσιος,
προσπαθώντας να καταργήσει τα Λουπερκάλια, µετέφερε τη
Αν εκτός των παραπάνω ηµερών ληφθούν υπ΄ όψη και τα γιορτή µία µέρα πριν. Έτσι οι γιορτές του Έρωτα συνέπεσαν
έµµηνα της γυναίκας, τότε από τις 365 ηµέρες του χρόνου µε τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ο οποίος –ερήµην του–
αποµένουν διαθέσιµες για ερωτική συνεύρεση στο ζευγάρι έµεινε στη συνείδηση του κόσµου ως άγιος-προστάτης των
σχεδόν µόνον 100 ηµέρες, δηλαδή λιγώτερες από το ένα ερωτευµένων.
τρίτο.

Οι αρχαίοι θεοί απεικονίζονταν γεµάτοι ερωτικό σφρίγος.Οι
χριστιανοί άγιοι παρουσιάζονται εξαντληµένοι, βλοσυροί,
σκυθρωποί και ανέραστο
Η πλαστογράφηση µιάς γιορτής της φύσης σε
χριστιανική
Ο έρωτας όµως είναι πανίσχυρος. Ούτε οι θεοί δεν
µπορούν να του ξεφύγουν. Οι θεοκράτες µπορεί να έκαψαν
βιβλιοθήκες, να γκρέµισαν ναούς, να σκότωσαν
φιλοσόφους, να ισοπέδωσαν ολόκληρες πολιτείες, τον
Έρωτα όµως δεν µπόρεσαν να τον νικήσουν. Ο άνθρωπος
δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τον Έρωτα. Ο σύγχρονος
Ρωµιός επιθυµώντας διακαώς να συνεχίζει να τιµά και να
γιορτάζει τον Έρωτα, ξεκοµµένος όµως από τη φύση και
πελαγωµένος στη σχιζοφρένεια του ελληνοχριστιανισµού,
δέχθηκε ως άγιο του Έρωτα τον Βαλεντίνο, που προέρχεται
από τη ∆ύση και ουδόλως σχετίζεται µε τον Έρωτα. Τι
άνθρωπος όµως ήταν το άτοµο αυτό, που το έχρισαν
«προστάτη του Έρωτα»
Ο αυτοκράτορας Κλαύδιος ο Β΄ τον 3ο αιώνα µ.Χ.
αντιµετωπίζοντας προβλήµατα λειψανδρίας για την
επάνδρωση των λεγεώνων του και πιστεύοντας, ότι αιτία
ήταν το ότι οι νέοι άνδρες προτιµούσαν να µένουν στα
σπίτια τους µε τις γυναίκες τους, αντί να κατατάσσονται στο
ρωµαϊκό στρατό, έλαβε την απόφαση να ακυρώσει όλους
τους αρραβώνες και τους γάµους. Ο Βαλεντίνος, ο οποίος
είχε ήδη αποφύγει τη στράτευση, καθ΄ ότι είχε γίνει ιερέας,
αποφάσισε να βοηθάει τους Ρωµαίους εκείνους, που δια του
γάµου επιχειρούσαν να αποφύγουν την κατάταξή τους στο
στρατό· άρχισε να τελεί µυστικά γάµους. Ο Χριστιανισµός
είχε ήδη αρχίσει εξαπλούµενος να ροκανίζει τα θεµέλια της
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Βαλεντίνος –αγνώστου
καταγωγής– έπαιξε άριστα το ρόλο του. Κάποια στιγµή
όµως η αντικρατική του δράση έγινε αντιληπτή από τις
αρχές, οπότε, όπως ήταν φυσικό, τον συνέλαβαν, τον
κατεδίκασαν σε θάνατο και τον εκτέλεσαν. Η ∆υτική
Εκκλησία αποφάσισε να τον ανακηρύξει άγιο για τις

Αριστερά: Ο άγιος Βαλεντίνος. ∆εξιά στην επάνω σειρά: ο
Ακύλας και η Πρίσκιλλα
Εκκλησία της Ελλάδος: «Όχι Ρωµαίους, θέλουµε
Εβραίους!»
Από τότε που τα τελευταία χρόνια (επηρεασµένοι από
την κατά κάποιο τρόπο αναβίωση των εορτών του Έρωτα
στη ∆ύση έστω και για εµπορικούς λόγους) άρχισαν και οι
νεοέλληνες να ανταλλάσσουν ερωτικά δώρα στις 14
Φεβρουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία άρχισε τις
διαµαρτυρίες: «Μην λατρεύετε τον Βαλεντίνο, γιατί αυτός ο
άγιος είναι ξένος». Πόσοι όµως από τους αγίους που
λατρεύει η Εκκλησία είναι Έλληνες; Είναι Έλληνας ο
Αβραάµ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Λωτ, οι προφήτες; Είναι
Έλληνας ο Ιησούς και η µητέρα του, η Μαριάµ; Είναι
Έλληνες πρωτοκλασάτοι άγιοι της Ορθοδοξίας, όπως ο
Κωνσταντίνος, η Ελένη, ο Ιωάννης, ο Αντώνιος, ο Γεώργιος,
ο ∆ηµήτριος και τόσοι άλλοι; Ή µήπως ο άγιος της
υπερκατανάλωσης Santa Claus – κοινώς Άι Βασίλης, το
διαφωτιστικό αυτό εύρηµα της Κόκα Κόλα;
Ο πρώην αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος είχε προτείνει
να γιορτάζουµε στις 13 Φεβρουαρίου ως προστάτες των
ερωτευµένων τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα. Ο Ακύλας –
σκηνοποιός, κάτοικος Κορίνθου– ήταν ο Εβραίος εκείνος,
που µαζί µε τη γυναίκα του Πρίσκιλλα φιλοξένησαν τον
Παύλο, όταν έφτασε στην Κόρινθο. Αργότερα τον
ακολούθησαν στο ταξίδι του στην Έφεσο («Πράξεις», κεφ.
18 και «Α΄ πρὶς Κορινθίους», 16,19).
Όπως και να εορτάζεται οιοσδήποτε «προστάτης του
Έρωτα» πάντως, δυτικά η ανατολικά, στις 14 Φεβρουαρίου,
ή σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα του έτους, είναι γεγονός ότι ο
έρωτας είναι πηγή ευτυχίας, πηγή έµπνευσης και
δηµιουργίας …ένας από τους λόγους που αξίζει κανείς να
ζει, σε πείσµα όλων αυτών που θέλουν να µας
χειραγωγήσουν.
Mόρφω Οικονόµου

