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Ο υπουργός Εξωτερικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών δήλω-
σε έτοιμος να βοηθήσει την 
Ελλάδα να επιστρέψει στην 
ανάπτυξη και να προσελκύσει 
επενδύσεις. Το ίδιο είχαν δη-
λώσει προ καιρού ο πρόεδρος 
Ολάντ, ο Μπιλ Κλίντον και 
πολλοί άλλοι. Δεν θα μπορέ-
σουν, όμως, να βοηθήσουν 
σε αυτήν την κατεύθυνση αν 

δεν βοηθήσουμε εμείς τους 
εαυτούς μας. Κανείς δεν θα 
επενδύσει σε μία χώρα που 
έχει υπουργούς οι οποίοι τορ-
πιλίζουν ανοικτά επενδύσεις 
που βρίσκονται ήδη σε εξέλι-
ξη ή είναι έτοιμες προς υλο-
ποίηση. Η Ελλάδα έχει ούτως 
ή άλλως τεράστια δομικά προ-
βλήματα σε αυτόν τον τομέα. 
Οταν όμως προσθέσει κανείς 

σε αυτά την ασχετοσύνη και 
την ιδεοληψία πολιτικών και 
κρατικών αξιωματούχων, η 
κατάσταση γίνεται αφόρητη. 
Για να αλλάξει το κλίμα χρει-
άζεται ένα ξεκάθαρο σήμα 
από την πλευρά του ίδιου του 
πρωθυπουργού και όλων των 
αρμοδίων υπουργών. Χρόνος 
δεν υπάρχει.

Χρειάζεται ξεκάθαρο σήμα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στο εδώλιο και οι δανειστές;
Συντονισμένα πυρά δέχεται η ανακεφαλαιοποί-
ηση των τραπεζών από τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κάνουν 
λόγο για σκάνδαλο μεγάλου βεληνεκούς που είχε 
ως αποτέλεσμα τον αφελληνισμό των τραπεζών 
και την επέλαση των αρπακτικών κεφαλαίων του 
εξωτερικού. Αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να 
ζητήσουν τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής προ-
κειμένου να μελετηθεί σε βάθος η υπόθεση και 
να αποδοθούν ευθύνες. Πιο προχωρημένος απ’ 
όλους, αφού προεξόφλησε την κατάληξη της ιστο-
ρίας και την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης , ο Πα-
ναγιώτης Λαφαζάνης της Λαϊκής Ενότητας, που 
μίλησε ανοιχτά για ποινικές ευθύνες των Τσίπρα, 
Δραγασάκη, Τσακαλώτου και Σταθάκη.
Μερικές εύλογες απορίες:
Έχει γίνει και άλλη κεφαλαιοποίηση των τραπε-
ζών επί κυβερνήσεως Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ. Αυτή ήταν 
άψογη, δεν χάθηκαν χρήματα, δεν φορτώθηκε το 
δημόσιο χρέος; Αυτή η ανακεφαλαιοποίηση πρέ-
πει να ερευνηθεί, παρέα με το PSI που λεηλάτησε 
τα ασφαλιστικά ταμεία και τους μικρούς ομολογι-
ούχους;
Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν τη συμ-
φωνία του Αυγούστου -το τρίτο μνημόνιο για να 
μην ξεχνιόμαστε- που προέβλεπε την ανακεφα-
λαιοποίηση. Μήπως έχουν ευθύνη γι αυτό που 
συντελέστηκε; Αν πρόκειται για έγκλημα με φυσι-
κούς αυτουργούς τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝ.ΕΛΛ., 
η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ είναι οι ηθικοί αυτουργοί. 
Σε ορισμένα εγκλήματα η ποινή για τους ηθικούς 
αυτουργούς είναι πιο βαριά αν είναι υπότροποι. 
Τα συγκεκριμένα κόμματα σίγουρα έχουν υπο-
τροπιάσει.
Γιατί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αφήνουν έξω 
από την κριτική τους και δεν χρεώνουν δόλο ή 
ασύγγνωστη επιπολαιότητα -κάτι που κάνουν για 
την κυβέρνηση- στους πιστωτές; Οι εταίροι ενέ-
κριναν την ανακεφαλαιοποίηση, την χαρακτήρι-
σαν επιτυχημένη, κι αν υπάρχουν υποψίες για δι-
άπραξη σοβαρών αδικημάτων αφορά και αυτούς. 
Θα τους καλέσουν να δώσουν εξηγήσεις ενδεχο-
μένως και για να απολογηθούν ή θα σφυρίξουν 
κλέφτικα γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να 
πλήξουν την κυβέρνηση, όχι όμως και τους συμ-
μάχους-αφεντικά τους;

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Φανταστείτε μια χώρα που θα μπορούσε να αυ-
ξήσει τα έσοδά της έως και 36 δισ. ευρώ τον 
χρόνο, δηλαδή έως και 20% του ΑΕΠ, χω-
ρίς να επιβάλλει νέους φόρους στους πολίτες 
της. Μην βιαστείτε να πείτε ότι δεν υπάρχει. Η 
χώρα με αυτή την τεράστια πλουτοπαραγωγική 
πηγή είναι η Ελλάδα. Και ο... «μαύρος χρυσός» 
της δεν είναι τίποτε άλλο από τη φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα και με τις πρόσφατες μελέτες η φορο-
διαφυγή στερεί από τον προϋπολογισμό έσο-
δα από 10 έως και 36 δισ. ευρώ τον χρόνο. Η 
τεράστια αυτή παθογένεια της σύγχρονης Ελ-
λάδας είναι δεδομένο ότι πρέπει να σταματή-
σει, όχι μόνο γιατί στερεί έσοδα, αλλά κυρίως 
γιατί είναι μια από τις ισχυρότερες δομές κοι-
νωνικής αδικίας στη χώρα μας. Αυτός που δεν 
μπορεί να ξεφύγει από τον νόμο πληρώνει τους 
φόρους του, ενώ αυτός που συνήθως «έχει και 
κατέχει» φοροδιαφεύγει.
Το περιουσιολόγιο που βάζει σε εφαρμογή η 
κυβέρνηση σε συνδυασμό με την ενοποίηση 
του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και 
μια σειρά από νόμους που ψηφίστηκαν και 
αφορούν την άμεση σύνδεση των τραπεζικών 
λογαριασμών με την εφορία, μπορεί να σπάσει 
το άβατο της φοροδιαφυγής.
Καταθέσεις, θυρίδες και όλα όσα έχουμε φα-
νερά ή κρυφά στο σπίτι μας θα πρέπει να δη-
λωθούν για να... σωθούν. Αλλιώς δημεύονται. 
Έφτασε λοιπόν η ώρα της αλήθειας για όλους.
Καταρχήν η κυβέρνηση, αλλά και όλο το πο-

λιτικό σύστημα εν γένει, πρέπει να αποδείξει 
εμπράκτως ότι θα το εφαρμόσει και θα διοχε-
τεύσει τα επιπλέον αυτά έσοδα από τη φοροδι-
αφυγή στο κομμάτι της κοινωνίας που το έχει 
ανάγκη. Όπως όμως είναι φυσικό με το άκου-
σμα της λέξης περιουσιολόγιο βγήκε στο προ-
σκήνιο «Ο εφιάλτης στον δρόμο με... τις λίρες 
της γιαγιάς».
Με έντεχνο και άκρως προπαγανδιστικό τρόπο 
οι «λίρες της γιαγιάς» έγιναν η τεράστια σημαία 
για να μπορέσουν να κρυφτούν από πίσω όλοι 
αυτοί που τόσα χρόνια καλλιεργούν την ευμά-
ρειά τους στην πλάτη των κορόιδων. Είναι αυ-
τοί που δεν κρύβουν τις λίρες της γιαγιάς τους 
αλλά τα διαμάντια, τους πανάκριβους πίνακες 
και τα εκατομμύρια μετρητά παραχωμένα σε 
πολυδαίδαλες τραπεζικές διαδρομές, χρημα-
τοκιβώτια και θυρίδες. Οι μόνοι λοιπόν που 
έχουν να φοβηθούν είναι αυτοί που διατυμπά-
νιζαν τον πλούτο τους στην κοινωνία και όχι 
στην εφορία.
Ο απλός πολίτης θα αισθανθεί ευφορία όταν 
όλοι αυτοί που γυρίζουν πίσω από το πάρτι 
της φοροδιαφυγής περάσουν από το γκισέ της 
εφορίας. Τελικά υπάρχει Ελλάδα χωρίς φορο-
διαφυγή; Στο βασικό αυτό ερώτημα η απάντηση 
είναι μία: «Ακόμη κι αν δεν υπάρχει, πρέπει να 
την... εφεύρουμε».

Η ΑΥΓΗ

Ο εφιάλτης στον δρόμο με... τις λίρες

Δολοφόνοι
Σχετικά με τους πρόσφυγες, την Ειδομένη, 
την Ευρώπη και όλα τα παρόμοια! Το θρά-
σος των συμμάχων μας καταντάει εντελώς  
για τα σκουπίδια. Αφού το ίδιο βράδυ που 
έλεγαν όσα έλεγαν δεκαττέσσερα αθώα 
πλάσματα έπεφταν νεκρά από σφαίρες 
δύο παρανοικών Αμερικανών. Και αφού  
καμιά εικοσαριά, το ίδιο  αθώοι,  βρέθη-
καν να ταλαντεύονται μεταξύ  ζωής και  
θανάτου!
Είναι  γνωστό σε όλους. Και το λένε  τα  
στοιχεία. Οτι ετησίως στις ΗΠΑ δολοφο-
νούνται δέκα χιλιάδες πολίτες από πυρο-
βόλα όπλα. Αριθμός υπέρτερος από κάθε 
βαρβαρότητα μουσουλμάνων κανιβάλων! 
Είναι επίσης γνωστό σε όλους. Και το λένε 
τα  στοιχεία. Οτι ομάδες  παρανοικών και 
βαρεμένων, από την πληξάρα τους, και μά-
λιστα εφηβικής, σχολικής  ηλικίας, μπου-
κάρουν στα σχολεία τους και αδειάζουν το 

περιεχόμενο  των όπλων  τους πάνω στα 
κορμιά συμμαθητών και δασκάλων!
Είναι επίσης  γνωστό σε  όλους. Και το   
βεβαιώνουν τα στοιχεία. Οτι  στις ανα-
πτυγμένες  χώρες  της Βόρειας Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένης της «δασκάλου» 
Γερμανίας, λαμβάνουν χώρα και μάλιστα 
κατ επανάληψη, διάφορα περιστατικά  
απίστευτης διαφθοράς, απίστευτων δολο-
φονιών και πρωτοφανούς παιδεραστίας. 
Οπως Αυστρία, όπως Βέλγιο, όπως  Νορ-
βηγία, όπως Σουηδία!
Είναι επίσης γνωστό σε όλους. Και  το βε-
βαιώνουν ονόματα και κόμματα. Οτι  σε 
πολλές αναπτυγμένες  χώρες  της Βόρειας 
Ευρώπης, ο νεο-ναζισμός, ο ακραίος και 
ασυγκράτητος ρατσισμός και ο καθημερι-
νός  φασισμός,  αποτελούν τα  ορντέρβ  
στα  γεμάτα και χορταστικά «πιάτα» της 
σύγχρονης ευρωπαικής δημοκρατίας!

Είναι επίσης γνωστό ότι οι κυβερνητι-
κές αρχές του κρατιδίου του FYROM τα 
κάνουν, όσα κάνουν, προκειμένου να ει-
σπράξουν μερικά δισεκατομμύρια από το 
ταμείο των Βρυξελών! Είναι επίσης  γνω-
στό από την πρόσφατη ιστορία, ότι οι  σύμ-
μαχοί μας της ευρωζώνης, χρησιμοποίη-
σαν και αξιοποίησαν την Ψωροκώσταινα 
ως σκουπιδοτενεκέ ανθρώπιων ερειπίων. 
Πάρτε τους εσείς  γιατί εμείς είμαστε υπέρ 
της καθαρότητας της φυλής! Και τέλος εί-
ναι  επίσης γνωστό. Οτι  αυτοί  βομβάρδι-
σαν. Οτι αυτοί τα σπίτια και τις περιουσίες 
γκρέμισαν. Οτι αυτοί καθεστώτα δικτατο-
ρικά  αποσταθεροποίησαν. Και ότι αυτοί  
τα στρατά του ISIS επιχορήγησαν!
Ελεος. Οποιος εξ αυτών τολμήσει να ανοί-
ξει το  στόμα του και  να εκτοξεύσει μύ-
δρους η κομψά περιφρονητικά σχόλια για 
την Ελλάδα, αξίζει τα χειρότερα!

Γιατί απ αυτούς προέρχονται οι  διαταραγ-
μένοι, οι παρανοικοί, οι παιδεραστές, οι  
κακοφορμισμένοι, οι  σάπιοι και χαλασμέ-
νοι. Γιατί  αυτοί  έχουν περιθωριοποιήσει 
εκατομμύρια δικούς τους πολίτες τριτοκο-
σμικής καταγωγής. Γιατί οι Αμερικανοί 
εξακολουθούν να επιτρέπουν την ελεύθε-
ρη διακίνηση και πώληση όπλων. Γιατί 
απ’ αυτούς οι δικοί τους τρομοκράτες. Γιατί 
απ’ αυτούς οι κατά συρροή δολοφόνοι!
Αγαπητέ αναγνώστη. Πολλά  άσχημα κά-
ναμε. Πολλά. Πολλές απάτες διαπράξαμε. 
Πολλές. Ομως πρωταθλητές σε όλα αυτά 
τα σπορ που περιέγραψα πιο πάνω είναι 
τα αφεντικά μας, οι σύμμαχοί μας. Εμείς 
μπροστά τους, είμαστε  αρνιά και πρόβατα!
Οπως έλεγαν και οι λαικοί σοφοί «στο σπί-
τι του κρεμασμένου δεν μιλάνε  για σχοι-
νί»!

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 

Τάσος Παππάς


