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ÍÉÊÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÉÄÉÁ ÊÁÉ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÕÑÕÔÅÑÏ ÁÍÔÉÖÁÓÉÓÔÉÊÏ ÁÃÙÍÁ
ÔÏ ÅÊËÏÃÉÊÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ
ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ
Ç

OAKKE ÷áéñåôßæåé ôïõò 2860 øçöïöüñïõò ðïõ áíôéóôÜ
èçêáí óôï íáæéóôéêü êáé öáéï-”êüêêéíï” Üíåìï ðïõ öõóÜåé ðÜíù áðü ôç ÷þñá êáé ôçí øÞöéóáí êáèþò êáé åêåßíïõò
ðïõ èÝëçóáí áëëÜ äåí ìðüñåóáí íá ôçí øçößóïõí êõñßùò
ëüãù êáëðïíïèåõôéêþí ðñáêôéêþí.

Ôï áðïôÝëåóìá áõôü åßíáé ìéá ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ãéá ôçí ÏÁÊÊÅ ðïõ Ý÷åé
êáôÜ ôç ãíþìç ìáò óôñáôçãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ.
Ôï ëÝìå áõôü ãéáôß ïé øÞöïé ôçò ÏÁÊÊÅ Ý÷ïõí ìéá áíïäéêÞ ðïñåßá ìåôáîý ôïõ Ïêôþâñç ôïõ 2009 (âïõëåõôéêÝò 1665 øÞöïé), ôïõ ÌÜç ôïõ 2012
(âïõëåõôéêÝò 2565 øÞöïé) êáé ôïõ öåôéíïý ÌÜç (åõñùåêëïãÝò 2860 øÞöïé).
Äåí âÜæïõìå óáí âÜóç ôçò óýãêñéóçò ôéò åõñùåêëïãÝò ôïõ Éïýíç ôïõ 2009,
üðïõ åß÷áìå ðÜñåé ÷ïíôñéêÜ ôïõò ßäéïõò
øÞöïõò ìå óÞìåñá, ãéáôß áðü ôüôå Ý÷ïõí óõìâåß äýï áíôéêåéìåíéêÝò ðïëéôéêÝò áíáôñïðÝò ôñïìáêôéêÞò óçìáóßáò óå âÜñïò ôçò ãñáììÞò ôçò ÏÁÊÊÅ:
Ç ìßá, êáé ç ðéï âáóéêÞ åßíáé üôé óå
áõôü ôï äéÜóôçìá Üñ÷éæå íá ìåéþíåôáé
ãïñãÜ ôï ðïëéôéêü ñåýìá ðïõ õðåñÜóðéæå ôçí ÅÅ êáé ôçí åõñùðáúêÞ ðïñåßá ôçò ÷þñáò êáé åß÷å ùò ôüôå óõíôñéðôéêÞ õðåñï÷Þ áðÝíáíôé óôï áíôéåõñùðáúêü êáé öéëïñþóéêï ñåýìá,
äçëáäÞ áðÝíáíôé óå áõôü ðïõ ç ÏÁÊÊÅ ïíüìáæå öáéï-”êüêêéíï”. Áõôü óÞ-

ìáéíå üôé óå åðßðåäï êïéíÞò ãíþìçò ç
öéëïåõñùðáúêÞ ãñáììÞ ôçò ÏÁÊÊÅ
êéíéüôáí áðü ôá ìÝóá ôïõ 2009 óå Ýíá
áñíçôéêü Ýäáöïò. ÂÝâáéá óáí áñéóôåñÜ
ç ÏÁÊÊÅ êéíéüôáí ðÜíôá óå Ýíá áêüìá ðéï áñíçôéêü ðåñéâÜëëïí ãéáôß üëç
ó÷åäüí ç ëåãüìåíç áñéóôåñÜ Þôáí åî
áñ÷Þò áíôéåõñùðáúêÞ êáé öéëïñùóéêÞ. ÌåôÜ áðü ôï 2010 ôï ñåýìá ìÝóá
óôéò ìÜæåò ðïõ å÷èñåõüôáí ôçí Åõñþðç áõîáíüôáí üóï ðéï ðïëý áõîáíüôáí
ç ïéêïíïìéêÞ äõóôõ÷ßá ôïõ ðëçèõóìïý
ôçí ïðïßá õðÝãñáöáí ïé ìïíïðùëéóôÝò
çãÝôåò ôçò ÅÅ ðñïò ìåãÜëç ôÝñøç ôùí
ñùóüäïõëùí óáìðïôáñéóôþí. ¸ôóé ôåëéêÜ ôï öéëïÅÅ ðïëéôéêü ñåýìá ìÝóá
óôéò ìÜæåò Ýìåéíå óôçí ïõóßá ôïõ åíôåëþò ìåéïøçöéêü êáé ïé ñùóüäïõëïé
öáéï-”êüêêéíïé” Ýãéíáí óáöÞò ðëåéïøçößá óôéò ôåëåõôáßåò åõñùðáúêÝò
åêëïãÝò. Ôçí ßäéá þñá áõôÞ ç ðëåéïøçößá õðåñÜóðéæå ìå èÝñìç ôçí åéóâïëÞ ôùí ñþóùí íáæß óôçí Ïõêñáíßá
êáé ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò. Ç
ðñáêôéêÞ óõíÝðåéá áõôÞò ôçò áíáôñïðÞò Þôáí üôé ôï öáéï-”êüêêéíï” ìÝôù-

ðï ðÞñå ôçí åîïõóßá óå áñêåôÝò ðåñéðôþóåéò óôï â´ ãýñï ôùí äçìïôéêþí åêëïãþí, üðïõ óõ÷íÜ åêëÝ÷ôçêå äÞìáñ÷ïò ôçò øåõôïáñéóôåñÜò õðïóôçñéãìÝíïò áðü ôïõò öáéïýò, éäéáßôåñá áðü ôç
“×ñ. ÁõãÞ”. Ç ðéï ìïéñáßá ãéá ôç ÷þñá åêäÞëùóç áõôÞò ôçò áðïêáëõðôéêÞò óõììá÷ßáò öáéþí êáé “êüêêéíùí”
åßíáé ç êáôÜëçøç ôçò åîïõóßáò áðü ôç
óïóéáëíáæßóôñéá, óõñéæáßá Äïýñïõ
óôçí ÐåñéöÝñåéá ôçò ÁôôéêÞò.
Ç äåýôåñç áíáôñïðÞ ðïõ åßíáé ãåíéêÜ ìéêñüôåñçò óçìáóßáò áëëÜ åßíáé áêüìá ðéï óçìáíôéêÞ ãéá ôçí êïììïõíéóôéêÞ ÏÁÊÊÅ åßíáé üôé óôïõò êüëðïõò ôïõ öáéï-”êüêêéíïõ” áíôéåõñùðáúêïý êáé ñùóüäïõëïõ öáóéóôéêïý ìåôþðïõ áõôïß ðïõ ðáßñíïõí óôáäéáêÜ
ôçí ðïëéôéêï-éäåïëïãéêÞ çãåìïíßá åßíáé ïé êÜèå ëïãÞò öáéïß ìå ðñþôïõò ìÜëéóôá ôïõò íáæéóôÝò, åíþ ïé “êüêêéíïé”
äéáñêþò áäõíáôßæïõí ó÷åôéêÜ ìå áõôïýò óå åðßðåäï ðïëéôéêÞò åðéññïÞò (áí
êáé ïé “êüêêéíïé” êåñäßæïõí óå êñáôéêÞ åîïõóßá, üðùò Ýäåéîáí ïé äçìïôéêÝò
åêëïãÝò).
Áõôü ïöåßëåôáé óôï üôé ïé ñþóïé óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò îÝñïõí üôé äåí ìðïñïýí íá êõâåñíÞóïõí ôçí ÅëëÜäá óáí
áðïéêéáêÞ ÷þñá ÷ùñßò íá ôçò áóêÞóïõí ùìÞ âßá, äçëáäÞ ÷ùñßò íá êÜíïõí

Ôï öáéï”êüêêéíï” ìÝôùðï äõíáìþíåé
óôçí áõôïäéïßêçóç.
ÁôôéêÞ-ÐåéñáéÜò óôá ÷Ýñéá ôùí óïóéáëöáóéóôþí öéëïíáæß

Ô

ï öáéï”êüêêéíï” ìÝôùðï åíßó÷õóå ôéò èÝóåéò ôïõ óôéò äçìïôéêÝò êáé ðå
ñéöåñåéáêÝò åêëïãÝò, êõñßùò ìå ôçí åêëïãÞ Äïýñïõ óôçí ðåñéöÝñåéá
ÁôôéêÞò, ôçí åðéêñÜôçóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óå Êåñáôóßíé, ÐÝñáìá, êáé ôçí åðéêñÜôçóç óôïí ÐåéñáéÜ ôïõ óõíäõáóìïý ôùí ÌáñéíÜêç - Ìþñáëç, ðïõ åß÷áí ôç
äñáóôÞñéá õðïóôÞñéîç ôçò Äïýñïõ. Óôá áðïôåëÝóìáôá áõôÜ âïÞèçóáí óå ìåãÜëï âáèìü ïé íáæéóôÝò ôçò “×ñ. ÁõãÞò” ôïõò ïðïßïõò ï ÓÕÑÉÆÁ êÜëåóå óå
ìÝôùðï óôïí â´ ãýñï.
ÐÜíôùò ôüóï óå åðßðåäï ðåñéöåñåéþí üôé ïé åêëïãÝò óôçí áõôïäéïßêçóç èá áüóï êáé óå åðßðåäï äÞìùí, ï ÓÕÑÉÆÁ äåí ðïôåëïýóáí ðñüêñéìá ôùí åèíéêþí. Ï óõðÝôõ÷å íá âãåé ðáíåëëáäéêÜ ðñþôï êüì- íôïíéóôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò áõôïäéïßêçóçò
ìá, ðáñÜ ôï èüñõâï ðïõ åß÷å îåóçêþóåé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ó÷ïëéÜæåé óôçí ÁõãÞ üôé äåí

Ýãéíå ç “ñéæéêÞ áëëáãÞ” ôïõ áõôïäéïéêçôéêïý ÷Üñôç, áëëÜ üôé áõôÜ ôá áðïôåëÝóìáôá Þôáí ìßá “èåôéêÞ åîÝëéîç”.
Ç ÍÄ êáé ôï ÐÁÓÏÊ äéáôÞñçóáí óå
ãåíéêÝò ãñáììÝò ôéò äõíÜìåéò ôïõò. Ç ÍÄ
ðÞñå 7 ðåñéöÝñåéåò, ôï ÐÁÓÏÊ äéáôÞñçóå 2 áðü ôéò 4 ðïõ åß÷å, Ý÷áóå áõôÞ ôçò
ÁôôéêÞò êáé ôïõ Íüôéïõ Áéãáßïõ üðïõ
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 4

ôåëéêÜ Ýíá öáóéóôéêü óôñáôéùôéêü êáé
áóôõíïìéêü ðñáîéêüðçìá ìå ôá ôóéñÜêéá ôïõò ðáñáâéÜæïíôáò êáé êÜðïéåò
øåõôïáñéóôåñÝò öüñìåò äéáêõâÝñíçóçò.
Ãé áõôü ôï ðñáîéêüðçìá êáé ãé’ áõôÞ
ôçí ùìÞ âßá ÷ñåéÜæïíôáé óå çãåôéêü
ñüëï ôïõò íåï-ôáãìáôáóöáëßôåò ôçò
“×ñ. ÁõãÞò” êáé ãé áõôü ôï óêïðü óõíôïíßæïíôáé ãéá íá ôïõò ðñïóôáôåýïõí
üëïé ïé ñùóüäïõëïé ìÝóá óôï öáéï”êüêêéíï” ìÝôùðï áëëÜ êáé ìÝóá óôá
èåùñïýìåíá öéëïåõñùðáúêÜ êüììáôá,
üðïõ óõíÞèùò ç âÜóç åßíáé öéëïåõñùðáúêÞ, áí êáé üëï ëéãüôåñï.
ÐáñÜ ëïéðüí áõôÞ ôç äéðëÞ ôÜóç íá
äõíáìþíåé óõíïëéêÜ ôï öáéï-”êüêêéíï” ìÝôùðï êáé íá áðïäõíáìþíïíôáé,
ðÜíôá ó÷åôéêÜ ìå ôïõò öáéïýò, ïé “êüêêéíïé” ìÝóá óå áõôü ôï ìÝôùðï, ç ðñáãìáôéêÜ ìüíç êüêêéíç ÏÁÊÊÅ áýîçóå
ôïõò øÞöïõò ôçò, ìÜëéóôá áêüìá ðåñéóóüôåñï áýîçóå ôçí ðïëéôéêÞ áðÞ÷çóç êáé ôï êýñïò ôçò. Áõôü öáßíåôáé
ðéï êáèáñÜ óå ó÷Ýóç ìå ôéò åêëïãÝò ôïõ
ÌÜç ôïõ 2012 ðïõ áðç÷ïýóáí ôéò ðñáãìáôéêÝò ðñïôéìÞóåéò ôùí øçöïöüñùí
ãéáôß äåí Þôáí åêëïãÝò ðïëéôéêïý êáôáíáãêáóìïý üðùò åêåßíåò ôïõ Éïýíç
ôïõ 2012, üðïõ ìðÞêå óôï ëáü ôï äßóõíÝ÷åéá óôç óåë. 2

ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
• Áíáó÷çìáôéóìüò åêêáèÜñéóçò ôùí
áíôéðÜëùí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ó.6

• Â´ Ãýñïò ôùí Áõôïäéïéêçôéêþí
Åêëïãþí: Ìáýñï óôïõò
öáéï”êüêêéíïõò”, ó.6

• ÊáæÜêçò - ÅÐÁÌ, ó.7
• ¼÷é óôçí õöáñðáãÞ ôçò çãåóßáò

ôçò ÅÅ áðü ôïí õðçñÝôç ôçò ñþóéêçò
äéðëùìáôßáò ÃéïõíêÝñ, ó.9

• Ç Ðáëáéóôßíç áðïêôÜ öéëïíáæéóôéêÞ
êõâÝñíçóç, ó.10

• Ç åêëïãÞ äéðñüóùðïõ ñùóüäïõëïõ
ÐïñïóÝíêï óçìáôïäïôåß íÝá öÜóç
óôç ñþóéêç åðÝìâáóç óôçí Ïõêñáíßá,
ó.11

• Ï ðüëåìïò ôùí èñçóêåõôéêþí
óå÷ôþí äéáìåëßæåé ôï ÉñÜê, ó.12
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ÍÉÊÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÉÄÉÁ ÊÁÉ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÕÑÕÔÅÑÏ
ÁÍÔÉÖÁÓÉÓÔÉÊÏ ÁÃÙÍÁ
ÔÏ ÅÊËÏÃÉÊÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ
ëçììá áí èá õðÞñ÷å êõâÝñíçóç Þ áêõâåñíçóßá. (Ôá øåõôïáñéóôåñÜ êüììáôá ðëçí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óõãêñßíïõí
ôïõò ôùñéíïýò øÞöïõò ôïõò ìå åêåßíïõò ôïõ Éïýíç ôïõ 2012, ðïõ Þôáí
ðïëý ÷áìçëÜ áêñéâþò ãéá íá äåßîïõí áýîçóç). Ç ÏÁÊÊÅ ëïéðüí áíÝâçêå óå øÞöïõò êáôÜ 11% ó÷åôéêÜ
ìå ôï ÌÜç ôïõ 2012, åíþ Ýðåóáí ôá
øåõôïáñéóôåñÜ êüììáôá, ôï øåõôïÊÊÅ êáôÜ 28%, ï ÓÕÑÉÆÁ -óå óýãêñéóç ìå ôïí Éïýíç ôïõ 2012- êáôÜ
1%, ï ÁÍÔÁÑÓÕÁ êáôÜ 45%, ôï
ÌËÊÊÅ (äéáññÞêôåò) êáôÜ 18% (åäþ áíáãêáóôéêÜ óõãêñßíïõìå ìå ôçí
ôåëåõôáßá öïñÜ üðïõ ôï ÌËÊÊÅ åß÷å åðßóçò êáôåâåß ìüíï ôïõ, ðïõ Þôáí óôéò åõñùåêëïãÝò ôïõ 2009), ôï
ÅÅÊ êáôÜ 25%, ôï ÁÓÊÅ êáôá 35%.
Ôï ÅÐÁÌ ôïõ ÊáæÜêç áíÝâçêå áëëÜ áõôü áíÞêåé âáóéêÜ óôï åèíïöáóéóôéêü öéëï÷ñõóáõãßôéêï êáé ü÷é
óôï áñéóôåñü ñåýìá. Ìüíï ç ÏÊÄÅ
áíÝâçêå, ðéóôåýïõìå ÷Üñç óôçí åñãáôßóôéêç äçìáãùãßá ôçò ðÜíù óôç
ãåíéêÞ, öáéï-”êüêêéíç”, ìéêñïáóôéêÞ áíôé-êáðéôáëéóôéêÞ ðëáôöüñìá
(ðÝñá áðü ôï üôé êáôÝâçêå óå ðåñéóóüôåñåò ðåñéöÝñåéåò).
Ôçí áýîçóç ôïõ ðïëéôéêïý êýñïõò
ôçò ÏÁÊÊÅ ôç âëÝðïõìå óôçí üëï
êáé ðéï ìåãÜëç åêöñáóìÝíç åêôßìçóç ôùí äçìïêñáôéêþí êáé ôùí áñéóôåñþí áíèñþðùí, åéäéêÜ óôï äéáäßêôõï, áëëÜ êáé óôéò ðñïóùðéêÝò åðáöÝò ìáò. ÁëëÜ áêüìá ðéï ðïëý
ôç âëÝðïõìå óôç ëýóóá ôùí öáéï”êüêêéíùí” åíáíôßïí ìáò. ÁõôÞ äåí
åìöáíßæåôáé ìüíï óôï äéáäßêôõï, üðïõ ï ïñãáíùìÝíïò ÷ëåõáóìüò ôçò
ðåñéüäïõ üðïõ äåí Þôáí åýêïëá åðáëçèåýóéìç óôçí ðñÜîç ç ãñáììÞ ôçò
ÏÁÊÊÅ, Ý÷åé áíôéêáôáóôáèåß ôþñá
áðü ï÷åôïýò ëÜóðçò, áëëÜ êáé óôïí
ôñüðï ìå ôïí ïðïßï óôá åêëïãéêÜ
ôìÞìáôá äéÝðñáôôáí íïèåßá üôáí áíáëÜâáéíáí íá ìïéñÜæïõí ðáêÝôá ìå
üëá ôá êüììáôá óôá ïðïßá “îÝ÷íáãáí” íá âÜëïõí ôï øçöïäÝëôéï ôçò
ÏÁÊÊÅ. ¸÷ïõìå Þäç óçìåéþóåé áñêåôÜ ôÝôïéá ðåñéóôáôéêÜ áðü óôåíïýò
ìáò ößëïõò øçöïöüñïõò, óôïõ ÆùãñÜöïõ, óôïí ÐåéñáéÜ, óôç ËåéâáäéÜ,
ðïõ êáôÞããåéëáí ôçí Ýëëåéøç, áíáæÞôçóáí ôï øçöïäÝëôéï ôçò ÏÁÊÊÅ êáé øÞöéóáí. Ìðïñåß êáíåßò íá
öáíôáóôåß ðüóïé äåí áðïêÜëõøáí
ôçí êïììáôéêÞ ôïõò ðñïôßìçóç êáé
äåí øÞöéóáí.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá áõôü ôï äßðïëï åêôßìçóçò-ìßóïõò, Ý÷åé äõíáìþóåé êáé óå üãêï êáé óå Ýíôáóç
áðü ôçí þñá ðïõ ç Ñùóßá áðïäåß÷ôçêå ÷éôëåñéêÞ ìå ôçí ðñïóÜñôçóç
ôçò Êñéìáßáò áëëÜ êáé ìå ôïõò ýìíïõò ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò ôçò
“×ñ. ÁõãÞò” óå áõôÞí, äçëáäÞ áðü
ôçí þñá ðïõ ï “áíýðáñêôïò” ùò ôüôå å÷èñüò óçêþèçêå ôåñáôþäçò êáé
áðåéëçôéêüò ìðñïóôÜ óå üëç ôç äçìïêñáôéêÞ áíèñùðüôçôá.

Áí ìåëåôÞóåé åðßóçò êáíåßò ðéï ëåðôïìåñåéáêÜ ôï åêëïãéêü áðïôÝëåóìá
èá äéáðéóôþóåé êáé êÜôé Üëëï, áêüìá
ðéï åëðéäïöüñï áðü ôç ìéêñÞ ó÷åôéêÞ
áýîçóç ôùí øÞöùí ìáò : üôé äõíáìþíåé ç áðÞ÷çóç ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò ðåñéï÷Ýò üðïõ æåé ç âéïìç÷áíéêÞ åñãáôéêÞ ôÜîç êáé üðïõ ç áíåñãßá Ý÷åé åêôéíá÷èåß. Ðåñéï÷Ýò ôÝôïéáò áýîçóçò üðïõ
ôá ðïóïóôÜ ôçò ÏÁÊÊÅ áíÝâçêáí ðÜíù áðü 50% Ýùò êáé 300%, åßíáé ï ÄÞìïò Á÷áñíþí (300%), ÌÜíäñáò (265%),
Áóðñïðýñãïõ (55%), ÖõëÞò (100%) óôçí
ÁôôéêÞ, Êïñäåëéïý (140%), Óßíäïõ
(200%), ËáãêáäÜ (130%) óôç Èåóóáëïíßêç, Âüëïõ (120%), ÊáâÜëáò (75%),
Ëïõôñáêßïõ (90%) -üðïõ ðñéí åíÜìéóé
÷ñüíï Ýêëåéóå ôï åñãïóôÜóéï ôçò ¹âç- êáé áëëïý, åíþ Ýìåéíáí óôáèåñÜ ðïëý øçëÜ êáé áíÝâçêáí êáé ëßãï ïé øÞöïé óôç Â´ ÐåéñáéÜ êáé óôï ÄÞìï ÁñéóôïôÝëç (ïñõ÷åßï ÷ñõóïý). Áíôßèåôá
óôéò ðåñéï÷Ýò êáèáñÞò êáôïéêßáò, åéäéêÜ óôéò áóôéêÝò, ïé øÞöïé ìáò Þôáí êáé
Ýìåéíáí ðïëý ÷áìçëÜ. ÁõôÞ ç ôáîéêÞ
äéáöïñïðïßçóç óôïõò øÞöïõò, ðïõ ðïôÝ ðñéí äåí åß÷å åêäçëùèåß ôüóï Ýíôïíá, ïöåßëåôáé óôï üôé áñ÷ßæåé íá ãßíåôáé êáôáíïçôÞ ç ãñáììÞ ìáò ãéá ôï
óáìðïôÜæ áðü ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç óôï
êáèáñÜ ðïëéôéêü êáé ü÷é ìüíï óôï óõíäéêáëéóôéêü åðßðåäï, üðùò üôáí êÜðïôå ðëçóéÜæáìå ôïõò åñãÜôåò óôá âïìâáñäéóìÝíá áðü ôïõò óáìðïôáñéóôÝò
åñãïóôÜóéá. Åðßóçò Ý÷ïõìå ëüãïõò íá
ðéóôåýïõìå üôé ç åñãáôéêÞ ôÜîç åîïñãßæåôáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï áðü ôéò
óõíèÞêåò ãáëÝñáò ðïõ åðéêñáôïýí óôá
áíáôïëéêÜ åñãïôÜîéá êáé óôá ìéêñï-
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ÌÁÇÓ 2014

ìÜãáæá, êáé ïé ïðïßåò ïöåßëïíôáé ëéãüôåñï óôï ÷ôýðçìá ôùí åñãáóéáêþí
äéêáéùìÜôùí áðü ôïõò äáíåéóôÝò êáé
ôá ìíçìüíéá ôïõò êáé ðåñéóóüôåñï
óôçí åóêåììÝíç, ðñïóôáôåõôéêÞ áíï÷Þ ôùí åñãáôïðáôåñßóôéêùí ñùóüäïõëùí óõììïñéþí ôùí äéáöüñùí ÐÁÌÅ
êáé ÃÓÅÅ óå áõôÝò ôéò óõíèÞêåò ãáëÝñáò. Ç âáóéêÞ áéôßá ôçò áýîçóçò ôçò
äýíáìçò ôçò ÏÁÊÊÅ Ý÷åé íá êÜíåé êõñßùò ìå ôï êÜëåóìá ôçò óôçí åñãáôéêÞ ôÜîç íá ðïëåìÞóåé ôï âéïìç÷áíéêü
óáìðïôÜæ êáé ôïõò øåõôïáñéóôåñïýò
óáìðïôáñéóôÝò áíáðôýóóïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôçí ðÜëç ôçò ãéá ôïí åñãáôéêü
Ýëåã÷ï êáé êõñßùò ãéá ôï åðßäïìá áíåñãßáò ãéá üëïõò ôïõò áíÝñãïõò.
¼ôáí ìéëÜìå ãéá íßêç ãéá ôçí ÏÁÊÊÅ êáé ôïí áíôéöáóéóôéêü áãþíá äåí åííïïýìå áóöáëþò üôé ïé 2860 øÞöïé ôçò
ÏÁÊÊÅ áíáôñÝðïõí óÞìåñá ôçí åðÝëáóç ôïõ öáéï-”êüêêéíïõ”ìåôþðïõ. Åííïïýìå üôé óÞìåñá ìüíï ôï äõíÜìùìá ôçò
ÏÁÊÊÅ ìðïñåß íá äçìéïõñãÞóåé ôéò
óõíèÞêåò áõôÞò ôçò áíáôñïðÞò êáé íá
ïäçãÞóåé óå ìßá ôÝôïéá áíáôñïðÞ.
ÄçëáäÞ äåí ìáò ÷áñïðïéåß ôï üôé ïé
öáéï-”êüêêéíïé” äåí ðÞñáí ôüóïõò øÞöïõò þóôå íá åðéâÜëïõí åêëïãÝò êáé äéêÞ ôïõò êõâÝñíçóç áíáôñÝðïíôáò ôï
“öéëïåõñùðáéêü” Üèñïéóìá ÍÄ-ÐÁÓÏÊ-ÐïôÜìé-ÄÇÌÁÑ-öéëåëåýèåñùí.
¸÷ïõìå åðáíåéëçììÝíá áíáëýóåé ðùò ïé
ñùóüöéëåò çãåóßåò ôùí êïììÜôùí åîïõóßáò ðïõ åìöáíßæïíôáé óáí åõñùðáúêÜ,
åöáñìüæïõí ìÝôñá ðåßíáò ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò Åõñþðçò, êñýâïíôáò êáé äõíáìþíïíôáò ôïõò öáéï-”êüêêéíïõò” ðïõ åßíáé åðéêåöáëÞò ôïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ êáé ðñùôáèëçôÝò ôçò ñùóïäïõëßáò.
ÓÞìåñá ëåéôïõñãåß Ýíá óýóôçìá ôÝôïéï
þóôå íá åßíáé óôçí åîïõóßá ïé äÞèåí öéëïåõñùðáßïé, êáé áðü ôçí Üëëç ïé öáéï”êüêêéíïé” íá åßíáé ôüóï äõíáôïß üóï
÷ñåéÜæåôáé ãéá íá áðåéëïýí êáé íá åêâéÜæïõí ôçí Åõñþðç ãéá íá äéáãñÜöåé üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñá ÷ñÝç óôçí
ÅëëÜäá, ãéá íá áéìïññáãåß ïéêïíïìéêÜ
êáé íá äéáóðéÝôáé ðïëéôéêÜ ëüãù ôçò ðáñáôåôáìÝíçò ÷ñåùêïðßáò êáé êñßóçò ôïõ
åëëçíéêïý êñÜôïõò. Ïé öáéï-”êüêêéíïé”
ðáßæïõí ïõóéáóôéêÜ ôï ñüëï ôïõ ìðáìðïýëá ãéá ôçí Åõñþðç êáé Ýôóé åíéó÷ýïõí äéáðñáãìáôåõôéêÜ ôçí êõâÝñíçóç
ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ, äçëáäÞ äåí èÝëïõí
íá áíáëÜâïõí êåíôñéêÞ åîïõóßá óå áõôÞ ôç öÜóç ôïõëÜ÷éóôïí. Áí ôç èÝëáíå
ïé ðåñéóóüôåñïé ìéêñïß “êüêêéíïé” èá åíþíïíôáí ãýñù áðü ôïí ÓÕÑÉÆÁ êáé ïé
ìéêñïöáéïß ãýñù áðü ôïõò íáæß êáé ôï
ËÁÏÓ.
Ìå áõôü ôï åõñùðáéïöáíÝò óýóôçìá
äéáêõâÝñíçóçò, ïé çãåóßåò ôùí êõâåñíçôéêþí êïììÜôùí ìáæß ìå ôï öáéï-”êüêêéíï” ìÝôùðï, öÝñíïõí ðéï åýêïëá óôç
÷þñá êáé óôçí ÅÅ óáí íÝá áöåíôéêÜ ôïõò
ñþóïõò áðïéêéïêñÜôåò êáé ôïõò êéíÝæïõò
äïõëïêôÞôåò óõììÜ÷ïõò ôïõò.
Ìüíï ç ÏÁÊÊÅ êáôáããÝëëåé áõôü ôï
ýðïõëï óýóôçìá äéáêõâÝñíçóçò ðïõ öÝñíåé ôçí ðåßíá, ôçí åîáèëßùóç êáé ôçí
õðïäïýëùóç, êáé êõñßùò ôïí ïñãáíùôÞ
ôïõ, ôï ñþóéêï óïóéáëéìðåñéáëéóìü. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé óå áõôÝò ôéò åêëïãÝò äåí óçêþèçêå êáìéÜ Üëëç öùíÞ, áðü êáíÝíá Üëëï êüììá, éäéáßôåñá
áðü áõôÜ ðïõ áõôïðñïóäéïñßæïíôáé óáí
öéëï-åõñùðáúêÜ, ãéá íá êáôáããåßëåé ôçí

éóôïñéêÞò óçìáóßáò íåï÷éôëåñéêÞ åéóâïëÞ ôïõ Ðïýôéí óôçí Ïõêñáíßá êáé ôçí
ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò.
Äõóôõ÷þò óÞìåñá óå êïììáôéêü åðßðåäï ìüíï ç ÏÁÊÊÅ Ý÷åé ôç ãñáììÞ
ôçò äéåîüäïõ áðü ôçí êñßóç, ôçò áíôßóôáóçò óôá íÝá áöåíôéêÜ êáé ôçò äçìïêñáôéêÞò ðÜëçò åíÜíôéá óôï öáóéóìü,
éäéáßôåñá åíÜíôéá óôïõò íáæéóôÝò êáíéâÜëïõò. Ìå áõôÜ ôá óõíèÞìáôá êáôåâÞêáìå óå áõôÝò ôéò åêëïãÝò êáé áõôÜ
åðéâñáâåýôçêáí ìå ôéò 2860 øÞöïõò ðïõ
÷áéñåôßæïõìå óá íßêç.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôï áðïôÝëåóìá
áõôþí ôùí åêëïãþí ãéá ôçí ÏÁÊÊÅ

Óåëßäá 3

áíôáíáêëÜ ôéò íÝåò åõíïúêÝò óõíèÞêåò
ðïõ äéáìïñöþíïíôáé ãéá íá äïèåß áíïé÷ôÜ êáé ðéï ïñãáíùìÝíá ç ïéêïíïìéêÞ
êáé ðïëéôéêÞ ðÜëç ôùí åñãáæüìåíùí ìáæþí áëëÜ êáé ôçò ðëåéïøçößáò ôïõ Ýèíïõò åíÜíôéá óôïí åðåëáýíïíôá ñùóüäïõëï öáéï-”êüêêéíï” öáóéóìü êáé óôç
óáìðïôáñéóôéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ. ÃñÜøáìå óôçí áñ÷Þ üôé áõôü åäþ ôï áðïôÝëåóìá åßíáé óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò. Åííïïýóáìå üôé áí Þôáí ìéêñüôåñï ðÜëé èá
Þôáí ôéìçôéêü ãéáôß èá Ýäåé÷íå üôé ìüíç
ç ÏÁÊÊÅ ôüëìçóå êáé áíôéóôÜèçêå óå
Ýíáí ðåëþñéï åðåëáýíïíôá å÷èñü ðñÜãìá ðïõ èá Þôáí íßêç çèéêÞ êáé éäåïëï-

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪΟΣ
2014

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΪΟΣ
2012

ãéêÞ. ¼ìùò ìå ôï üôé Ýóôù êáé ëßãï áíÝâçêå óå øÞöïõò êáé óå ìåñéêÝò ðåñéï÷Ýò
áíÝâçêå ðïëý, äåß÷íåé üôé õðÜñ÷åé óôï áðïôÝëåóìá êáé ðïëéôéêÞ íßêç ìå ðñáêôéêÝò óõíÝðåéåò, äçëáäÞ äåß÷íåé üôé õðÜñ÷åé
êáéñüò íá óõóðåéñþóïõìå êáé Üëëåò äõíÜìåéò åíÜíôéá óôï ôÝñáò, íá áíáðôýîïõìå ôçí ÏÁÊÊÅ êáé åöáñìüæïíôáò ôçí
ðïëéôéêÞ ôïõ áíôéñþóéêïõ ðáôñéùôéêïý
êáé äçìïêñáôéêïý ìåôþðïõ óôéò óõíèÞêåò ôçò ìéóïäçìïêñáôßáò üóï ç ÷þñá èá
ìÝíåé óôçí ÅÅ, íá ôï åìðïäßóïõìå áðü ôï
íá êáôáóðáñÜîåé ôç ÷þñá.
(Ôï ðéï ðÜíù Üñèñï äçìïóéåýôçêå óôçí
éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 29 ÌáÀïõ 2014)

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
2009

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΪΟΣ
2009

ΚΟΜΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΨΗΦΟΙ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥΑ

0,72

41131

1,19

75416

0,43

21988

0,36

24687

Μ-Λ ΚΚΕ (ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ)

0,19

10786

0,25
(με ΚΚΕ(μλ)

16010

0,26

13138

0,08
(το ΚΚΕμλ
0,15%)

5219
(το ΚΚΕμλ
10480)

ΕΕΚ

0,08

4511

0,10

6074

0,12

6042

0,07

4537

ΑΣΚΕ

0,06

3637

--

--

0,11

5618

--

--

ΟΚΔΕ

0,05

3052

0,03

1783
(27 περιφ)

--

--

--

--

ΣΧΕΔΙΟ Β (Αλαβάνος)

0,20

11332

--

--

--

--

--

--

ΟΑΚΚΕ

0,05

2860

0,04

2565

0,05

2797

0,02

1665

ØÇÖÉÓÔÅ
ÔÇÍ
wÏÁÊÊÅ
ðïõ ðñïåéäïðïéïýóå ãéá ôçí ðåßíá êáé ôï öáóéóìü
ÐÑÏÅÊËÏÃÉÊÇ ÁÖÉÓÓÁ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ

êáé ðÜëåõå êáé ðáëåýåé êüíôñá óôï ñåýìá

Η ΟΑΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που προειδοποιούσε από το 2002 κόντρα στους δημαγωγούς κυβερνήσεων και
αντιπολιτεύσεων για την επερχόμενη χρεωκοπία της χώρας, και πάλευε ενάντια στη βασική αιτία της που ήταν το
συστηματικό σαμποτάζ της παραγωγής, ιδιαίτερα της βιομηχανίας, της τεχνικής εκπαίδευσης και της έρευνας, και της
σύγχρονης γεωργίας.
Το σαμποτάζ γίνεται και γινόταν με δήθεν αντικαπιταλιστικά, περιβαλλοντικά, αρχαιολογικά, προσχήματα, και με τη γραφειοκρατική
διαφθορά από τις κυβερνήσεις των Α. και Γ. Παπανδρέου, Σημίτη, Καραμανλή ανηψιού και Σαμαρά. “Πρωτοπόροι” στο σαμποτάζ ήταν
η ψευτοαριστερά των ψευτοΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι οι εξαγωγές έγιναν ελάχιστες, οι εισαγωγές πελώριες και η χώρα ζούσε συσσωρεύοντας
δανεικά. Το σαμποτάζ γίνεται με μεγαλύτερη ένταση τώρα πάνω στην κρίση, γι αυτό οι εξαγωγές δεν ανεβαίνουν οπότε το χρέος αυξάνεται.
Η πιο βασική μέθοδος σαμποτάζ σήμερα που σκοτώνει τη βαριά βιομηχανία είναι η αύξηση των τιμών της ενέργειας με κύρια πηγή το
πανάκριβο φυσικό αέριο που πουλάει η Ρωσία στην Ελλάδα. Η απάντηση στο βιομηχανικό σαμποτάζ είναι το αίτημα: επίδομα ανεργίας
σε όλους τους ανέργους, που σημαίνει: όσοι προκαλούν την ανεργία να πληρώσουν γι αυτό.

Η ΟΑΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που αποκάλυπτε κόντρα στο γενικό ρεύμα την κρυμμένη αλήθεια ότι την πείνα και
το φασισμό τη φέρνει στη χώρα η νεοναζιστική Ρωσία του Πούτιν και οι κινέζοι σύμμαχοί της.
Σήμερα, οι ρωσόφιλοι και στην κυβέρνηση, και ιδίως στην αντιπολίτευση κατηγορούν τη Γερμανία ότι προκάλεσε τη χρεωκοπία τάχα
για να αγοράσει φτηνά την Ελλάδα. Όμως κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν από κοινού εδώ και χρόνια πα-ραδώσει τομείς κλειδιά της
οικονομίας σε ρώσικους και κινέζικους κρατικούς κολοσσούς (Γκάζπρομ, ΚΟΣΚΟ) καθώς και σε μια ρωσόδουλη νέα κρατική ολιγαρχία (Κόκκαλης, Μπόμπολας, Μυτιληναίος, Κοπελούζος, Γερμανός κλπ). Η Γερμανία έχει τις ευθύνες της για το δυνάμωμα της εξαθλίωσης
του λαού, όμως, είναι οι κρατικο-ολιγάρχες της Ρωσίας και της συμμάχου της Κίνας, που αγοράζουν τζάμπα πανάκριβη τουριστική γη,
λιμάνια, σιδηροδρόμους, βιομηχανίες, τράπεζες, ακόμα και τον ΟΠΑΠ για να ελέγξουν τους οπαδικούς στρατούς.

Η ΟΑΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έβλεπε το ναζισμό να επελαύνει και ζητούσε από το ’90 να βγει εκτός νόμου η
δολοφονική συμμορία της “Χρ. Αυγής” καταγγέλλοντας τις ηγεσίες όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων σαν
προστάτες της.
Η ΟΑΚΚΕ αποκάλυψε ότι το αφεντικό της “Χ.Α” και των ναζί παντού στον κόσμο είναι η Ρωσία, και αυτή είναι η εξήγηση για την
προστασία της “Χ.Α” από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Αυτή η συμμορία παριστάνει το πατριωτικό κόμμα ενώ είναι το πιο
ξενόδουλο. Μόνο αυτό κάλεσε το ρώσικο στρατό να εγκατασταθεί στην Ελλάδα! Η νεοχιτλερική Ρωσία χρειάζεται τη “Χρυσή Αυγή” για να
μπορεί με αυτήν να επιβάλει την κτηνώδη δικτατορία της μόλις ο λαός αντιληφθεί ποιος στ αλήθεια ρήμαξε τη χώρα του και την έκανε
αποικία. Να μην μπερδεύεται κανένας δημοκράτης ότι η Ρωσία κόβει σε φέτες την Ουκρανία από αντιναζισμό. Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι ναζιστές από τους αποσχιστές της Ουκρανίας, όσο για τους υπαρκτούς ναζιστές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας και αυτοί είναι
αντιευρωπαίοι προβοκάτορες στην υπηρεσία της ΚαΓκεΜΠε.

- Ï×É ÓÔÏ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ - ÅÐÉÄÏÌÁ ÁÍÅÑÃÉÁÓ ÃÉÁ ÏËÏÕÓ
ÔÏÕÓ ÁÍÅÑÃÏÕÓ
êáé, ðáñÜëëçëá: ü÷é óôá åñãáóéáêÜ ãêÝôï ôýðïõ ÊÏÓÊÏ, ðëÞñç ðïëéôéêÜ äéêáéþìáôá óôïõò åãêáôåóôçìÝíïõò ìåôáíÜóôåò, ü÷é óôçí ðñïâïêáôüñéêç ðïëéôéêÞ ôùí “áíïé÷ôþí óõíüñùí” óå óõíèÞêåò
ðåëþñéáò áíåñãßáò.

- ÅÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ ÔÙÑÁ Ç ÍÁÆÉÓÔÉÊÇ ÄÏËÏÖÏÍÉÊÇ “×ÑÕÓÇ ÁÕÃÇ”
- ÍÁ ÌÇ ÃÉÍÅÉ Ç ÅËËÁÄÁ ÁÐÏÉÊÉÁ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ ÔÏÕ ÐÏÕÔÉÍ
- Ï×É ÓÔÇ ÑÙÓÉÊÇ ÍÅÏ×ÉÔËÅÑÉÊÇ ÅÉÓÂÏËÇ ÓÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ
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Ôï öáéï”êüêêéíï” ìÝôùðï äõíáìþíåé
óôçí áõôïäéïßêçóç.
ÁôôéêÞ-ÐåéñáéÜò óôá ÷Ýñéá ôùí óïóéáëöáóéóôþí öéëïíáæß
óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 1

åêëÝ÷ôçêå õðïøÞöéïò áðü ôç ÍÄ. Óôéò
õðüëïéðåò ôÝóóåñéò ðåñéöÝñåéåò, ï ÓÕÑÉÆÁ Ýêëåîå äýï åðßóçìïõò õðïøçößïõò
óôçí ÁôôéêÞ êáé óôá Éüíéá ÍçóéÜ, êáé Ýíáí õðïôéèÝìåíï áíåîÜñôçôï ôïí áíôéóçìßôç êáé öéëï÷ñõóáõãßôç Êáñõðßäç óôç
ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá. Óôç ìåãáëýôåñç ðåñéöÝñåéá ôçò Âüñåéáò ÅëëÜäáò, óôçí ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá, åêëÝ÷ôçêå óáí “áíôÜñôçò” ôçò ÍÄ, ï Ôæéôæéêþóôáò ðïõ åßíáé öéëï÷ñõóáõãßôçò, êáé èáõìáóôÞò ôïõ
Ôóßðñá.
Ïé íáæéóôÝò ôçò “×ñ. ÁõãÞò” üðùò êáé
ï ÓÕÑÉÆÁ óçìåßùóáí ôá ðéï èåáìáôéêÜ
ðïóïóôÜ ôïõò óôçí ÁôôéêÞ åíþ ðáíåëëáäéêÜ åß÷áí ìÝôñéá áðïôåëÝóìáôá, åêëÝãïíôáò Ýíá Ýùò äýï ðåñéöåñåéáêïýò óõìâïýëïõò óôéò õðüëïéðåò ðåñéöÝñåéåò ðïõ
êáôÝâçêáí (äçëáäÞ óå üëåò åêôüò áðü áõôÞ ôïõ Âüñåéïõ Áéãáßïõ). Ôï ðáíåëëáäéêü ðïóïóôü ôïõò óôéò ðåñéöåñåéáêÝò Þôáí ÷áìçëüôåñï áðü áõôü ôùí åõñùåêëïãþí (8,21%). Óôéò äçìïôéêÝò ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ôïõò Þôáí óôçí ÁèÞíá üðïõ
ðÞñáí 4 óõìâïýëïõò, åíþ óôç Èåóóáëïíßêç êáé óôï Ðáëáéü ÖÜëçñï ðÞñáí 2
óõìâïýëïõò åíþ óôïõ õðüëïéðïõò Ýîé äÞìïõò ðïõ êáôÝâçêáí ðÞñáí áðü Ýíá óýìâïõëï (ÐåéñáéÜ, ÓðÜôùí - ÁñôÝìéäïò, ÊçöéóéÜò, ÃëõöÜäáò, Áëßìïõ, êáé Ìåóïëïããßïõ). ¼ìùò, åéäéêÜ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ
ÐåéñáéÜ, äåí êáôÝâçêáí óå êáßñéïõò äÞìïõò óôéò äçìïôéêÝò åêëïãÝò åíþ åß÷áí
äýíáìç ãéáôß ðñïôßìçóáí íá äþóïõí ôéò
øÞöïõò ôïõò óôï Ìþñáëç êáé óå Óõñéæáßïõò õðïøÞöéïõò äÞìáñ÷ïõò, üðùò äåß÷íïõí üëá ôá óôïé÷åßá. ÄçëáäÞ á) ï õðïøÞöéüò ôçò ×.Á óôïí ÐåéñáéÜ ï Êïýæçëïò, ðÞñå ôïõò ìéóïýò øÞöïõò áðü áõôïýò ðïõ ðÞñå óôï äÞìï ï Ðáíáãéþôáñïò
ãéá ôçí ðåñéöÝñåéá, êáé â) äåí êáôÝâçêáí êáèüëïõ óôï ÐÝñáìá, äçëáäÞ óôçí
ÅðéóêåõáóôéêÞ Æþíç, ðïõ ôçí åðïöèáëìéÜ ç ÊÏÓÊÏ, üðïõ óôéò ðåñéöåñåéáêÝò
óçìåßùóáí ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôÜ ôïõò
ðáíåëëáäéêÜ, êáé üðïõ ôåëéêÜ åêëÝ÷ôçêå ìå åëÜ÷éóôç äéáöïñÜ õðïøÞöéïò ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ. Ç äïëïöïíéêÞ óõììïñßá Ý÷åé
ðïëéôéêü áöåíôéêü ôïí Ðïýôéí, êáé ôï ýøéóôï óå áõôÝò ôéò åêëïãÝò ãéá ôá óõìöÝñïíôá ôïõ áöåíôéêïý ôçò êáé ôïõ ñùóïêéíÝæéêïõ Üîïíá Þôáí íá áíïßîåé ï äñüìïò ãéá íá êáôáâñï÷èßóåé ïëüêëçñï ôï
ëéìÜíé ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ç Cosco.
Ôï øåõôïÊÊÅ ðÞãå êáëÜ óå øÞöïõò
ìå ìÝóï ðáíåëëáäéêü ðïóïóôü 8,8%, ÷ùñßò
üìùò áíôßêñéóìá óå åêëïãÞ ðåñéöåñåéáñ÷þí êáé äçìÜñ÷ùí ãéáôß áõôÞ äïõëåéÜ ôçí
Ý÷åé áöÞóåé óå Üëëïõò ñùóüäïõëïõò ëéãüôåñï “åðáíáóôÜôåò”.
ÁíåîÜñôçôá üìùò áðü ôá ðïóïóôÜ, ôï
öáéï”êüêêéíï” ìÝôùðï ðñïþèçóå ôéò èÝóåéò ôïõ óå ðïëý êñßóéìåò áðü êÜèå Üðïøç ðåñéï÷Ýò.
Ç ðïëéôéêÞ óçìáóßá ôçò ÁôôéêÞò åßíáé
öáíåñÞ áöïý ðñüêåéôáé ãéá ôï ðïëéôéêü,
ïéêïíïìéêü êáé éäéáßôåñá âéïìç÷áíéêü êÝíôñï ôçò ÷þñáò. Ç èÝóç ôïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç óôá ÷Ýñéá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ôïõ äßíåé ôç
äõíáôüôçôá íá äþóåé áêüìá ìåãáëýôåñá
÷ôõðÞìáôá, óå óõíäõáóìü êáé ìå ôçí åðéêñÜôçóç Ìþñáëç-ÌáñéíÜêç óôïí Ðåé-

ñáéÜ êáé ôçí åêëïãÞ Óõñéæáßùí äçìÜñ÷ùí
óå Êåñáôóßíé-Äñáðåôóþíá-ÐÝñáìá, áëëÜ
êáé ôïõ öéëïóõñéæáßïõ Éùáêåéìßäç óå
ÊïêêéíéÜ, ÑÝíôç. Óôçí ÁôôéêÞ ï ÓÕÑÉÆÁ åíßó÷õóå ôç äýíáìÞ ôïõ êáé óôïõò
äÞìïõò, êáé ðÞñå åêôüò áðü ôïõò ÄÞìïõò
ôçò ÍÝáò Éùíßáò, êáé ôçò ÖéëáäÝëöåéáò×áëêçäüíáò ðïõ åß÷å Þäç, ôïõò äÞìïõò
ÊáéóáñéáíÞò, ÁéãÜëåù, ÆùãñÜöïõ, Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, ×áëáíäñßïõ, Âýñùíá.
Ôá Éüíéá ÍçóéÜ åßíáé ìßá ðåñéï÷Þ ðïõ
Ý÷åé áðëþóåé ôá ÷Ýñéá ôçò ôá ôåëåõôáßá
÷ñüíéá ç Ñùóßá, ìå ôç äéïñãÜíùóç ôçò ëåãüìåíçò “Ñþóéêçò ÅâäïìÜäáò” êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò öÝñíåé óôï Éüíéï ôï
áðïâáôéêü ðëïßï ôïõ ñþóéêïõ óôüëïõ ôçò
Ìáýñçò ÈÜëáóóáò “Êáßóáñ Êïõíßêïö”,
êáèþò êáé ìå áãïñÝò îåíïäï÷åéáêþí ìïíÜäùí êáé áêéíÞôùí. Óôçí ßäéá ðåñéï÷Þ
ï ÓÕÑÉÆÁ ðÞñå ôïõò äÞìïõò ËåõêÜäáò
êáé ÊÝñêõñáò, ôïõ âáóéêïý íçóéïý üðïõ
äéïñãáíþíåôáé ç “Ñþóéêç ÅâäïìÜäá”.
ÓõíäéïñãáíùôÞò ôçò “Ñþóéêçò ÅâäïìÜäáò” åßíáé ï ÄÞìïò ôçò ÐÜôñáò üðïõ ãéá
ðñþôç öïñÜ Ýêëåîå äÞìáñ÷ï ôï øåõôïÊÊÅ.
ÁëëÜ ðéï êñßóéìç áêüìá åßíáé ç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá üðïõ âñßóêïíôáé ôá ëéãíéôùñõ÷åßá, ôá åñãïóôÜóéá ðáñáãùãÞò ôçò
ÄÅÇ êáé áðü üðïõ èá ðåñÜóåé ï áãùãüò
ìåôáöïñÜò áæÝñéêïõ áåñßïõ, ï TAP, (åöüóïí ãßíåé, ãéáôß ìÝ÷ñé óôéãìÞò êáèõóôåñåß ìå åõèýíç ôçò åëëçíéêÞò ðëåõñÜò.
Áõôü ôï áíôéêåßìåíï åß÷å ç ðñüóöáôç åðßóêåøç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ÁæåñìðáúôæÜí
Áëßãåö óôçí ÅëëÜäá). Ï ÓáìáñÜò áíÝëáâå íá ôïí êáèçóõ÷Üóåé, ÷ùñßò êáìßá
ïõóéáóôéêÞ äÝóìåõóç. ¸÷ïõìå îáíáãñÜøåé üôé ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü êáèåóôþò
ðïõ Ý÷åé áíáëÜâåé ôï ñüëï ôïõ ðëáóéÝ ôùí
ñþóéêùí óõìöåñüíôùí, èá êÜíåé üôé ìðïñåß ãéá íá óáìðïôÜñåé ôïí ÔÁÑ. Ôïí ÔÁÑ
ìå ôï áæÝñéêï áÝñéï ôïí äÝ÷ôçêå ç ÅëëÜäá óáí äÝëåáñ ðñïò ôç Äýóç, åéäéêÜ ðñïò
ôç Ãåñìáíßá, ãéá íá äå÷ôåß áõôÞ íá èáíáôùèåß ï ìüíïò áãùãüò ðïõ èá ðáñÝêáìðôå
ôç Ñùóßá, ï Íáìðïýêï . ÐñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ï áðåñ÷üìåíïò ðåñéöåñåéáñ÷Þò ÄáêÞò ðïõ Ý÷áóå áðü åß÷å ôïðïèåôçèåß óôï ðåñéöåñåéáêü óõìâïýëéï õðÝñ
ôïõ ÔÁÑ ãéá íá ìåéùèåß ç áêñéâÞ ôéìÞ
ôïõ ñþóéêï öõóéêïý áåñßïõ êáé íá åîáëåéöèïýí ïé áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò óôç
âéïìç÷áíßá êáé óôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá
ëüãù ôçò åîÜñôçóçò áðü “ðåñéïñéóìÝíïõò
ðñïìçèåõôÝò” üðùò äåéëÜ Ýëåãå ãéá ôçí
ÃêÜæðñïì (http://www.kozan.gr/post/
135880). Ï ÄáêÞò Ý÷áóå áðü ôïí áíôéóçìßôç, öéëï÷ñõóáõãßôç Êáñõðßäç ðïõ åðéëÝ÷ôçêå áñ÷éêÜ áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ óáí õðïøÞöéïò, êáé êáôÝâçêå ôåëéêÜ áíåîÜñôçôïò ìåôÜ ôçí õðáíá÷þñçóç ðïõ Ýêáíå
ï ÓÕÑÉÆÁ êÜôù áðü ôçí ðßåóç äéáìáñôõñéþí ãéá ôïí áíôéóçìéôéóìü êáé ôï öéëï÷ñõóáõãéôéóìü ôïõ. Óôçí ðñÜîç õðïóôçñß÷èçêå áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò
êáé åêåß ïöåßëåôáé ç åêëïãÞ ôïõ. Ï ðéï
íåõñáëãéêüò ëïéðüí äÞìïò áõôÞò ôçò ðåñéöÝñåéáò, áõôüò ôçò ÊïæÜíçò åðßóçò ðÝñáóå óôá ÷Ýñéá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ.
Óôçí ðéï ìåãÜëç ðåñéöÝñåéá ôçò Âüñåéáò
ÅëëÜäáò, áõôÞ ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, åêëÝ÷ôçêå ï ãíùóôüò ãéá ôï öéëï÷ñõóáõãéôéóìü ôïõ Ôæéôæéêþóôáò ôçò ÍÄ,
ðïõ êáôÝâçêå óáí áíåîÜñôçôïò áðÝíáíôé

óôïí Éùáííßäç ï ïðïßïò Þôáí ç åðßóçìç
õðïøçöéüôçôá ôçò ÍÄ. Óôçí ðñÜîç öÜíçêå áðü ôç ìåãÜëç äéáöïñÜ øÞöùí áíÜìåóá óå Ôæéôæéêþóôá êáé Éùáííßäç, üôé ç ÍÄ õðïóôÞñéîå ôïí Ôæéôæéêþóôá.
Ðñéí ôï â´ ãýñï ï Ôæéôæéêþóôáò ìßëçóå
óôï ñáäéïóôáèìü ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, “óôï
Êüêêéíï” êáé åßðå ôá åîÞò ãéá ôçí åìöÜíéóç ôïõ Ôóßðñá óôï íôéìðÝúô ôùí õðïøçößùí ãéá ôçí ðñïåäñßá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò: “Íá óáò ðù ôçí áëÞèåéá ìïõ Üñåóå ðïëý ôï üôé ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò Ýöåñå óå åîáéñåôéêÜ äýóêïëç èÝóç
ìå ôéò åñùôÞóåéò ôïõ ôïõò áíèñþðïõò ðïõ
Ý÷ïõí öÝñåé üëá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óå
ðïëý äýóêïëç èÝóç ôïõò ¸ëëçíåò”
(http://www.protothema.gr/ekloges-2014/
arthro/380515/). ¸ôóé åêëÝ÷ôçêå óôï â´
ãýñï ìå 71% (!) ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ôïõ
Ôæéôæéêþóôá åêëÝ÷ôçêå ç Â. Ðáôïõëßäïõ,
ðïõ åß÷å åìöáíéóôåß óå åêðïìðÞ ôïõ
Kontra ìáæß ìå ôïí ÊáóéäéÜñç, êáé õðïóôÞñéîå ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ äçìïóéïãñÜöïõ ôçò åêðïìðÞò üôé ïé äéþîåéò êáôÜ
ôçò “×Á” åßíáé áóôÞñéêôåò êáé åðéêßíäõíåò ãéáôß óôñÝöïíôáé åíÜíôéá óå Ýíá “íüìéìá åêëåãìÝíï êüììá”.
Ç Üíåôç åêëïãÞ ôïõ ÌðïõôÜñç óôç
Èåóóáëïíßêç äåí áðïôåëåß óå êáìßá ðåñßðôùóç áíôßâáñï óôçí åêëïãÞ Ôæéôæéêþóôá, ãéáôß ï ðñþôïò óôÞñéîå áðü ôçí
áñ÷Þ ôçí õðïøçöéüôçôá Ôæéôæéêþóôá, ôçí
ßäéá óôéãìÞ ðïõ ôüóï ï Éùáííßäçò, üóï
êáé ï Ìðüëáñçò õðïøÞöéïò ôïõ ÐÁÓÏÊ
ôïí êáôÜããåéëáí ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ôïõ ìå
ôç “×ñõóÞ ÁõãÞ”. Äåýôåñï, ãéáôß ðñüóöáôá ï “ðñïïäåõôéêüò” ÌðïõôÜñçò õðüãñáøå óõìöùíßá 50 åê äïëëáñßùí ìå
ôç ìåãáëýôåñç êñáôéêÞ åôáéñåßá ôñïößìùí êáé ðïôþí óôçí Êßíá, êáé üëá äåß÷íïõí üôé èá õðïóôçñßîåé ôï ðÝñáóìá ôïõ
ÏËÈ (Ïñãáíéóìïý ËéìÝíïò Èåóóáëïíßêçò) óå ñùóïêéíÝæéêá óõìöÝñïíôá (http:/
/www.businessnews.gr/article/4971/).
Ç âñþìéêç ãñáììÞ ÂåíéæÝëïõÓáìáñÜ õðÝñ ÓÕÑÉÆÁ
Ç ãñáììÞ ÂåíéæÝëïõ - ÓáìáñÜ íá ìçí
êÜíïõí óõìöùíßá ãéá êïéíÞ êÜèïäï óå
ïðïéáäÞðïôå ðåñéï÷Þ êáé íá ìç äþóïõí
åðßóçìåò õðïøçöéüôçôåò, åß÷å óáí áðïôÝëåóìá óå ÁôôéêÞ êáé ÐåéñáéÜ ôçí Üìåóç óôÞñéîç áðü óôåëÝ÷ç ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé
ôçò ÍÄ ôùí õðïøçöéïôÞôùí Äïýñïõ êáé
Ìþñáëç êáôÜ ôïõ Óãïõñïý ðïõ êáôÝâçêå óáí áíåîÜñôçôïò êáé ôïõ Ìé÷áëïëéÜêïõ ðïõ åß÷å åðßóçò ìüíï áíåðßóçìç óôÞñéîç ôçò ÍÄ. ×áñáêôçñéóôéêÞ åßíáé ç ó÷åôéêÞ áíáöïñÜ óå Üñèñï ôùí ÍÝùí ìå ôßôëï “Ðïéïò óêüôùóå ôï ÃéÜííç Óãïõñü”,
üôé ï Áíôþíçò ËéíôæÝñçò, ôçò Íïìáñ÷éáêÞò ÅðéôñïðÞò ÐáÓïÊ Â’ ÐåéñáéÜ (áäåëöüò ôïõ ðñþçí âïõëåõôÞ ÄçìÞôñç
ËéíôæÝñç), “Ýäùóå êáèáñÞ ãñáììÞ óôïõò
ðáóüêïõò íá øçößóïõí Äïýñïõ!”.
ÃåíéêÜ ç ãñáììÞ ôçò ëåãüìåíçò “÷áëáñÞò” Þ “êáôÜ óõíåßäçóç” øÞöïõ, ðñé-

ìïäüôçóå üóï ôßðïôá Üëëï ôï ÓÕÑÉÆÁ,
ðïõ áðü ðÝñóé ôï êáëïêáßñé ðñïðáãÜíäéæå ôçí øÞöï óôéò åêëïãÝò óáí øÞöï áíáôñïðÞò, ðñüêñéìá ôùí åèíéêþí åêëïãþí. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé óå ðïëëïýò áðü ôïõò äÞìïõò ðïõ ðÞñå ï ÓÕÑÉÆÁ, ç ÍÄ êáé ôï ÐÁÓÏÊ êáôÝâçêáí äéáóðáóìÝíïé ìå äýï êáé ôñåéò õðïøçößïõò,
åíþ óôïí â´ ãýñï Ýíá ìåãÜëï ôìÞìá ôùí
øÞöùí ôïõò ðÞãáéíå óôïí Óõñéæáßï.
Ôï åíäå÷üìåíï ôçò êïéíÞò êáèüäïõ
ÐÁÓÏÊ-ÍÄ, áëëÜ êáé ôçò óôÞñéîçò êïììáôéêþí õðïøçößùí, áðÝêëåéóå áðü íùñßò ôï ÐÁÓÏÊ. Ï ÁíäñïõëÜêçò, ùò
ãñáììáôÝáò ôçò ÊåíôñéêÞò ÐïëéôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ, Ýîé ìÞíåò ðñéí ôéò
åêëïãÝò (!) äÞëùóå üôé: “Ôï ÐÁÓÏÊ äåí
èá äþóåé ÷ñßóìáôá, êåíôñéêÜ äåí èá Ýñèåé
óå êáìßá óõìöùíßá ìå ôçí Í.Ä ,åßôå ìå
ïðïéïäÞðïôå Üëëï êüììá åßíáé åêôüò ôïõ
éäåïëïãéêïý ôïõ ðëáéóßïõ”, (cityvoice.gr/
index.php/politiki/16673-andr, 1/11/2013).
Áðü êïíôÜ ï ÓáìáñÜò óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ
óôï Mega, åßðå “Äåí êáôåâáßíïõìå ìáæß
ìå ôï ÐÁÓÏÊ. Åßìáóôå Üëëï êüììá”, êáé
äéåõêñßíéóå üôé äåí õðÜñ÷åé ïýôå êáìßá
ðåñßðôùóç ãéá ó÷Ýäéï êïéíþí êáèüäùí.
Ï ãñáììáôÝáò ôçò ÐïëéôéêÞò ÅðéôñïðÞò
ôçò ÍÄ Ðáðáìéìßêïò äÞëùóå åðßóçò üôé
“ç ÍÄ äåí èá ìðåé óå êáìßá ðåñßðôùóç
óôç ëïãéêÞ íá äþóåé “÷ñßóìáôá” êáé íá
áíáêïéíþóåé åðßóçìåò óôçñßîåéò” (www.ktipos.gr, 25/01/2014). Ôá êáèÜñìáôá áõôÜ
äéïéêïýí áðü êïéíïý ôçí ÅëëÜäá êåíôñéêÜ áëëÜ êÜíïõí ðùò äåí ãíùñßæïíôáé ôïðéêÜ ãéá íá äßíïõí ôçí ôïðéêÞ åîïõóßá
óôïí ÓÕÑÉÆÁ. Ç áéôßá áõôÞò ôçò öáéíïìåíéêÜ áíôéöáôéêÞò óôÜóçò åßíáé áðëÞ. Ïé
ÂåíéæÝëïò-ÓáìáñÜò, üðùò êáé ï ßäéïò ï
ÓÕÑÉÆÁ èåëïõí ç êåíôñéêÞ ðïëéôéêÞ åîïõóßá íá åßíáé óôá ÷Ýñéá ôùí “öéëïåõñùðáßùí” ÍÄ -ÐÁÓÏÊ þóôå ç ÅÅ íá
äßíåé óôï ñùóüäïõëï åëëçíéêü êáèåóôþò
ëåöôÜ êáé ðïëéôéêÞ óôÞñéîç, åíþ ï Ôóßðñáò èá êÜíåé ôïí ìðáìðïýëá. Áí ï Ôóßðñáò Ýñèåé óôçí êõâÝñíçóç, ïýôå èá ðåßèåé óáí öéëïåõñùðáßïò ïýôå èá õðÜñ÷åé
Ýíáò ðåéóôéêüò ìðáìðïýëáò, åêôüò áðü
ôçí äéåèíþò áðïêñïõóôéêÞ ×Á.
Ôáõôü÷ñïíá, ïé ÂåíéæÝëïò-ÓáìáñÜò
öñüíôéóáí íá óéùðÞóïõí ãýñù áðü ôï æÞôçìá ôçò óõììåôï÷Þò ôùí íáæéóôþí óôéò
åêëïãÝò, êáé ôïõò Üöçóáí óôï áðõñüâëçôï óå êÜèå åðßðåäï êåíôñéêü êáé ôïðéêü,
ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ áðü ôá êáíÜëéá ðñïâÜëëïíôáí óêçíÝò áðü ôéò ôïðéêÝò óõãêåíôñþóåéò ôçò “×Á” ìå íáæéóôÝò õðïøÞöéïõò ðïõ êñáýãáæáí Ýîáëëïé êáôÜ
ôùí äéþîåùí ôùí “áãùíéóôþí”. ÌÜëéóôá,
ü÷é ìüíï Üöçóáí áêÜëõðôïõò üóïõò õðïøçößïõò ôïõò êáôÜããåéëáí óõíåñãáóßåò óõíäõáóìþí ìå íáæéóôÝò, áëëÜ åíßó÷õóáí ìå êÜèå ôñüðï áõôïýò áêñéâþò ôïõò
óõíäõáóìïýò (êáôáããåëßá Ìé÷áëïëéÜêïõ
ãéá öéëï÷ñõóáõãéôéóìü ôïõ Ìþñáëç óôïí
ÐåéñáéÜ, êáôáããåëßåò Éùáííßäç - Ìðüëáñç ãéá öéëï÷ñõóáõãéôéóìü ôïõ Ôæéôæéêþóôá óôç Èåóóáëïíßêç).
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Ï ÓÕÑÉÆÁ êÜëåóå ôç íáæéóôéêÞ óõììïñßá óå ðïëéôéêü ìÝôùðï
óôïí â´ ãýñï ôùí áõôïäéïéêçôéêþí åêëïãþí
Ο ΣΥΡΙΖΑ που προχώρησε σε ανοιχτή πολιτική συμμαχία με τη ναζιστική συμμορία, καλώντας στο β΄ γύρο
σε υποστήριξη των υποψηφίων του
από τη “ΧΑ”. Το ψευτοΚΚΕ έκανε πλάτες στον ΣΥΡΙΖΑ αφού δεν κατάγγειλε
αυτό το κατάπτυστο κάλεσμα.
Την ώρα που ο Σγουρός δήλωνε στο
Mega: “Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν.
Ειλικρινά σας μιλάω, δεν με ενδιαφέρουν,
όποιο και αν είναι το κόστος. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου να είναι δημοκρατική”,
oι Π. Σκουρλέτης και Γ. Σακκελαρίδης δήλωναν ότι είναι “ευπρόσδεκτες” οι ψήφοι
από τη “Χρ. Αυγή” γιατί “δεν είναι νεοναζί
το 16% των Αθηναίων που ψήφισαν τον Κασιδιάρη”!!!
Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Καλύβης μιλώντας στον ΒΗΜΑ FM σχολίασε για τις δηλώσεις Σγουρού ότι “δεν θέλει ψήφο από τη Χρυσή Αυγή”: “Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Δεν
θέλουμε ψήφο από τον κόσμο; Από το λαό προφανώς την ψήφο θέλουμε. Θέλουμε
η ψήφος του κόσμου να πάει στην Αριστερά, ώστε να δοθεί επιτέλους λύση στο πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα της χώρας (.) Δεν απαλλάσσουμε από τις ευθύνες, που αναμφισβήτητα έχουν οι πολίτες,
ψηφίζοντας τη ΧΑ, ούτε όμως μπορούμε
να ταυτίζουμε τον απλό ψηφοφόρο με τους
ναζιστές που είναι στην ηγεσία της. Ούτε
μπορούμε, επίσης, να χαρίσουμε αυτό τον
απλό κόσμο στο φασισμό, βάζοντάς τον
σε καραντίνα. Συνεπώς, η ανάγκη να εγκαταλείψουν οι ψηφοφόροι τη ΧΑ -όσοι
δεν είναι φασίστες- είναι κάτι που πρέπει
να διεκδικηθεί”. Έτσι ο ψηφοφόρος της
“ΧΑ” έγινε ξαφνικά, απλός λαός και κόσμος που έχει ένα μικρό κουσούρι που
θα το διορθώσει ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ. Το
κουσούρι όμως δεν θα φύγει γιατί ο “απλός λαός της ΧΑ” έχει εκλέξει στον πρώτο γύρο στα διάφορα αυτοδιοικητικά συμβούλια, συμβούλους ναζιστές, που θα είναι εκεί και θα αγαπάνε τον ΣΥΡΙΖΑ που
δέχεται τους ψήφους τους στο β΄ γύρο
(γιατί η ΧΑ δεν βγήκε από την αρχή να
καλέσει τους ψηφοφόρους της να μην ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ στο β΄ γύρο παρά μόνο
λίγο πριν τη μέρα της ψηφοφορίας).
Σε όλη την Ευρώπη στους δεύτερους γύρους τα δημοκρατικά κόμματα δήλωναν
πάντα ότι δεν θέλανε τη στήριξη των φασιστών ακόμα και λάιτ φασιστών σαν τη Λεπέν. Ένα δημοκρατικό κόμμα, ένα μόνο
έχει να πει στον ψηφοφόρο της “ΧΑ”, δηλ.
να μην κάνει το έγκλημα να την ψηφίζει.
Αυτό είναι ένα μήνυμα που αφορά τον α΄
γύρο, δεν αφορά τον β΄ γύρο γιατί στον β΄
γύρο δεν υπάρχουν υποψήφιοι της “ΧΑ”.
Και αν είναι λαός ο ψηφοφόρος της “ΧΑ”
όταν η Δούρου απευθυνόταν στο λαό να
την ψηφίσει θα την καταλάβαινε μια χαρά
και αυτός, δεν χρειαζόταν ιδιαίτερο κάλεσμα.
Όταν στον β΄ γύρο απευθύνεσαι στον
ψηφοφόρο της “ΧΑ” ζητώντας την ψήφο
του, είναι φανερό ότι απευθύνεσαι τελικά
για μέτωπο στην ηγεσία της “ΧΑ”, ακριβώς γιατί αναγνωρίζεις σα σύμμαχο τον
ψηφοφόρο με τη συγκεκριμένη πολιτική
του ταυτότητα. Γι’ αυτό στον β΄ γύρο όλα
τα καλέσματα έχουν την έννοια του μετώπου των πολιτικών δυνάμεων.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ξέπλυμα, μεγαλύτερη νομιμοποίηση των ναζιστών, και
καλύτερο επιχείρημα για τους ψηφοφόρους της “ΧΑ” να παραμείνουν ψηφοφόροι
της “ΧΑ” από αυτό το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει στον ψηφοφόρο της
“ΧΑ” ότι η εκλογική δύναμη που δίνει με
την ψήφο του στους ναζιστές δολοφόνους,
δεν είναι μία ψήφος που ντροπιάζει τη χώρα και τον ίδιο, και σκοτώνει τη δημοκρατία, αλλά ότι με αυτή θα σώσει τη ζωή
του, αφού αποτελεί τη βάση πολιτικών μετώπων με την αξιωματική αντιπολίτευση
για να λυθεί “το πολιτικό και οικονομικό
πρόβλημα της χώρας”. Εάν όλες οι ηγεσίες των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών κομμάτων δεν ήταν φιλοχρυσαυγίτικες, θα έ-

πρεπε να καταγγείλουν τον ΣΥΡΙΖΑ, να
καλέσουν να καταποντιστεί στο β΄ γύρο,
και να τον κάνουν κατάπτυστο σε όλη την
Ευρώπη.
Μετά από αυτή την πρόταση συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ προς τη “ΧΑ”, ο υποψήφιος με το συνδυασμό του Κασιδιάρη, Χ.
Γουδής, δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή
προς τον Γ. Σακκελαρίδη με την κάλυψη
της “Χρ. Αυγής”, όπου δήλωνε ότι οι “εθνικιστές” δεν πρέπει να ψηφίσουν Καμίνη,
που δεν αγαπάει την πατρίδα του όπως
την αγαπάει ο Γ. Σακκελαρίδης (!), και ότι
ο κομμουνισμός και ο φασισμός μπορούν
να παρουσιάσουν συγκλίσεις απέναντι
στον καπιταλισμό παιδί του οποίου είναι
η δημοκρατία. Αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι: “Στον εμφύλιο αυτόν ιδεολογικό πόλεμο, ο μόνος κερδισμένος είναι ο πραγματικός εχθρός: το παγκόσμιο περιπλανώμενο σύστημα των διεθνών τοκογλύφων
και καταχραστών της εξουσίας, την οποία
κατέχουν εν ονόματι μιας πλασματικής, εικονικής και ψευδεπίγραφης Δημοκρατίας”.(http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/
xontrainei-to-paixnidi-me-ti-xa-dilonei-otistirizei-sakellaridi-stin-athina-proti-foranazi-aristera-leei-i-nd)
Δηλαδή ο Γουδής γράφει στον Σακκελαρίδη και στον ΣΥΡΙΖΑ ότι τους ενώνει ο
κοινός εχθρός τους που δεν είναι άλλος
από τον αιώνιο Εβραίο, και σε αυτή τη
βάση καλεί τους χρυσαυγίτες να ψηφίσουν
ΣΥΡΙΖΑ.
Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Γ. Σακκελαρίδης κατάγγειλαν τον Γουδή, και το περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Χαρακτήρισαν απλά τον Γουδή “γραφικό”, κι αυτό
μόνο όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σ.
Κεδίκογλου (μοιραίος κι αυτός για τις πλασιέδικες σχέσεις του με τους ρώσους “επενδυτές” στη δημευμένη από το κράτος,
μέσω της υπερφορολόγησης, γη) τους ξεφώνισε μιλώντας για συμμαχία με τους νεοναζί. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε
το κάλεσμα σε αντισημιτικό αντιδημοκρατικό ψηφοφορικό μέτωπο.
Κι επειδή η σούπα δεν δένει χωρίς τη
Ρωσία, δημοσιεύτηκε στο φιλοχρυσαυγίτικο “defencenet” άρθρο με την υπογραφή του Παπαδημούλη, το οποίο προλογίζει η ιστοσελίδα με έναν ύμνο στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο άρθρο ο Παπαδημούλης εξηγεί στο
φιλοχρυσαυγίτικο κοινό του defencent
πως πρέπει να υποστηριχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι αντίθετος στην ψυχροπολεμική πολιτική της Ευρώπης ενάντια στη Ρωσία στο
ζήτημα της Ουκρανίας! Ο Παπαδημούλης
ύστερα από το θόρυβο που ξεσηκώθηκε
από τη ΝΔ, δήλωσε ότι δεν γνώριζε για το
άρθρο και ότι αυτό ήταν πρωτοβουλία συνεργάτη του!!! Όμως το άρθρο παραμένει
αναρτημένο στο “defencenet” με την υπογραφή του.
‘Οσο ο ΣΥΡΙΖΑ οργίαζε σε φιλοχρυσαυγιτισμό, τόσο πιο μεγάλη ήταν η σιωπή
των Σαμαρά-Βενιζέλου αλλά και του ψευτοΚΚΕ. Γιατί αυτό ήταν ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα και δεν ήταν για να περιοριστεί σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μάλλον ήταν περισσότερο ενθουσιώδης αντι-ΣΥΡΙΖΑ από όσο
θα ήθελε ο Σαμαράς, και προφανώς αυτό
του κόστισε τη θέση του στον τελευταίο
ανασχηματισμό.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής,
(01/06/2014): “Ένα πρώην μέλος της Χ.Α.,
που ακόμα κρατάει στενή επαφή με αρκετούς από τους παλιούς του “συντρόφους”,
μίλησε στην “Κ” ανώνυμα για τις εκλογικές “τάσεις” του πυρήνα των “οργανωμένων” ψηφοφόρων στην Αθήνα. Οπως μας
λέει, παρ’ όλο που δεν υπήρχε μια
συγκεκριμένη κομματική γραμμή και για
τις δύο κάλπες, για όλη τη χώρα, στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, η γραμμή
που τουλάχιστον οι “δικοί” του ακολούθησαν ήταν ψήφος στον Σακελλαρίδη. Και αυτό γιατί ο Καμίνης θεωρείται “εχθρός” της
Χ.Α. από την ημέρα που τους απαγόρευσε τα συσσίτια στο Σύνταγμα” (Καθημερι-

νή, 01/06/2014).
Σε ότι αφορά την ψήφο της “Χρ. Αυγής”
στη Δούρου σύμφωνα με το Έθνος το
54,5% των ψηφοφόρων της “ΧΑ” πήγε στη
Δούρου και το 45,5% πήγε στο Σγουρό.
Το δρόμο για αυτή τη συμμαχία είχε ανοίξει η υποψηφιότητα του αντισημίτη και
φιλοχρυσαυγίτη Καρυπίδη που εκλέχτηκε δήθεν ως “ανεξάρτητος” αλλά στην
πραγματικότητα με την υποστήριξη του
ΣΥΡΙΖΑ. Ο Καρυπίδης είχε εκδηλώσει ανοιχτά τη συμπάθεια του για τη “Χρυσή
Αυγή” όταν ως δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού FLASH πήρε μία εξαιρετικά “φιλική” συνέντευξη στον Κασιδιάρη
το Νοέμβρη του 2013, μετά τη δολοφονία
του Π. Φύσσα και τις συλλήψεις των χρυσαυγιτών, ενώ είχε σχολιάσει σε ανάρτησή του στο ίντερνετ ότι αυτές έγιναν από
τη “δημιοκρατία”. Σε άλλες αναρτήσεις
του υποστήριζε ότι οι Εβραίοι βρίσκονται
πίσω από τη δημιουργία του νέου κρατικού καναλιού ΝΕΡΙΤ, γιατί το ΝΕΡΙΤ είναι
.εβραϊκή λέξη που σημαίνει “κερί”, το οποίο δεν είναι οποιοδήποτε κερί, αλλά το κερί που ανάβουν οι Εβραίοι στην “ανθελληνική” θρησκευτική γιορτή τους Χάνουκα.
Η επίσημη απόσυρση του από τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε μόνο κάτω από την πολιτική
κατακραυγή αυτής της υποψηφιότητας και
τις διαμαρτυρίες των Εβραϊκών οργανώσεων σε διεθνές επίπεδο, ενώ ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ έμεινε μέχρι το τέλος σταθερός στην
υποστήριξή του. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ για
να τον διευκολύνει κατέβασε επισήμως έναν άχρωμο υποψήφιο, τον σκηνοθέτη
Μουμουλίδη. Έτσι, ο Καρυπίδης έφτασε
στον β΄ γύρο με αντίπαλο τον υποψήφιο
της ΝΔ, και εκλέχτηκε με ποσοστό 59%!
Δεν είναι μόνο αντισημιτισμός που έφεραν
τον Καρυπίδη και τον ΣΥΡΙΖΑ κοντά. Συνεργάτης του Καρυπίδη ο στρατηγός εν
αποστρατεία, Νίκος Καρατουλιώτης που
καμαρώνει για τα ταξίδια του στην Κούβα
ως μέλος του ελληνοκουβανικού συνδέσμου.
Η υποψηφιότητα Δούρου πήγε χέρι-χερι με την υποψηφιότητα Μώραλη-Μαρινάκη στον Πειραιά. Όλα δείχνουν ότι δούλεψαν ο ένας για τον άλλο πάντα σε συνεργασία και σε αυτή την περίπτωση με τους
ναζιστές της “ΧΑ”.
Δούρου και Μαρινάκης χέρι-χέρι
στον Πειραιά.
Μία εβδομάδα πριν τον α΄ γύρο των δημοτικών ήρθε στη δημοσιότητα η είδηση
για γεύμα Μαρινάκη-Δούρου στον Πειραιά
μετά από συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η είδηση αυτή όχι μόνο δεν διαψεύστηκε, αλλά δύο μέρες αργότερα, παραδέχθηκαν
τη συνάντηση και οι δύο πλευρές, λέγοντας ότι ήταν “τυχαία”, κράτησε “τρία έως
τέσσερα λεπτά”. Ήταν τόσο τυχαία που
έγινε στο μαγαζί που είναι “το στέκι του
Μαρινάκη” (!) όπως είπε συνεργάτης του
στα Νέα (www.iefimerida.gr/news/154422,
12/05/2014). Η συνεργασία Δούρου -Μαρινάκη στον Πειραιά επιβεβαιώθηκε από
τα αποτελέσματα του β΄ γύρου και φανέρωσε πόσο κάλπικο ήταν το “ούτε-ούτε”
του Δρίτσα..
Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Φουντουλάκης, πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής των ΑμεΑ, δήλωσε στο “sport24”,”ο Πειραιάς σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να έχει έναν δήμαρχο μνημονιακό. Πρέπει να καταψηφιστεί ο εκπρόσωπος του μνημονίου και στη
συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Μιχαλολιάκος (...) Στον Πειραιά, όπως με έχουν ενημερώσει οι σύλλογοι και οι εκπρόσωποι των ΑμεΑ, έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον Μώραλη”...
Για ψήφο στο Μώραλη στον β΄ γύρο μίλησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Αθανασίου: “Πηγαίνουμε στην κάλπη, δεν
ψηφίζουμε άκυρο (...) ψηφίζουμε αντιμνημονιακά, ψηφίζουμε εναντίον των εκλεκτών
του Μαξίμου”.
Από την άλλη η Δούρου πήρε ποσοστό
50,53% στον Δήμο Πειραιά (έναντι 49,47

του Σγουρού), ενώ στην περιφερειακή ενότητα Πειραιά πήρε 56% (έναντι 24,71%
του αντιπάλου της). Σύμφωνα με άρθρο
των Νέων σχετικά με την ήττα Σγουρού μετά
το γεύμα Δούρου- Μαρινάκη, ακολούθησε γεύμα της Φ. Γεννηματά, Γ. Μανιάτη,
Δ. Καύδη και Φίλιππου Σαχινίδη με το Μώραλη. Όλοι αυτοί δήλωσαν τη στήριξή τους
στο Μώραλη ενώ ήξεραν ότι θα ρίξει γραμμή για ψήφο στη Δούρου στο β΄ γύρο. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ στήριξε το Μώραλη στον
Πειραιά ενάντια στο Σγουρό και υπέρ της
Δούρου.
Κρίσιμος ήταν ο ρόλος της “ΧΑ” για την
εκλογή Μώραλη, αφού δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η διαφορά μεταξύ του ποσοστού που πήρε ο Παναγιώταρος στον
Πειραιά στις περιφερειακές που ήταν το
διπλάσιο από αυτό που πήρε ο υποψήφιος της “ΧΑ” Κούζηλος στις δημοτικές.
Είναι γνωστές οι καλές σχέσεις Cosco
Μαρινάκη, και είναι σαφές τι ρόλο θα παίξει στον Πειραιά, όπως και τι ρόλο θα παίξουν οι ναζιστές που τον στήριξαν. Για το
ξεκάρφωμα, αλλά και για να ποδηγετήσει τους εργαζόμενους του ΟΛΠ, η πρώτη
πράξη του Μώραλη ήταν μία επιστολή στο
Σαμαρά στην οποία έγραφε ότι το λιμάνι
δεν πρέπει να πουληθεί και η πλειοψηφία των μετοχών πρέπει να μείνουν στο δημόσιο. Όμως από πίσω του ο Μαρινάκης
“διευκρίνιζε” ότι η σωστή μέθοδος αξιοποίησης του λιμανιού είναι όχι η πώληση, αλλά η παραχώρηση δηλαδή ακριβώς αυτή
η μορφή με την οποία έχει δοθεί η προβλήτα ΙΙ στην Cosco, δηλαδή με μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό έχει δύο πλεονεκτήματα, το ένα είναι ότι η Cosco παίρνει
τελικά το λιμάνι τζάμπα, και η δεύτερη ότι
καθησυχάζονται οι ευρωπαίοι ότι δεν πρόκειται για μια μόνιμη κατάληψη του λιμανιού από την Κίνα.
Οι ναζιστές φαίνεται ότι βοήθησαν καθοριστικά υπέρ της εκλογής του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, Λαγουδάκη στο Πέραμα. Στις περιφερειακές η “Χρ. Αυγή” είχε
το μεγαλύτερο ποσοστό της πανελλαδικά στο Πέραμα. Στο δήμο αυτό, υπήρχαν
δύο υποψήφιοι προερχόμενοι από τη ΝΔ,
ο Λαγουδάκος, πρώην δήμαρχος με τη ΝΔ,
που κατέβηκε ως ανεξάρτητος και η Βοϊδονικόλα με τη στήριξη της ΝΔ. Το παράξενο με τη Βοϊδονικόλα είναι ότι ενώ δεν
μπορούσε να κλείσει ψηφοδέλτιο, ξαφνικά βρέθηκε τρίτη σε ψήφους, επειδή την
στήριξαν οι ναζιστές του Περάματος. Η Βοϊδονικόλα στο β΄ γύρο στήριξε ανοιχτά τον
Συριζαίο Λαγουδάκη. Από την αρχή στήριξαν το Λαγουδάκη οι ΑΝΕΛ και το ΕΠΑΜ.
Στο Κερατσίνι, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ δεν έδωσαν “χρίσμα”, ούτε κατέβασαν κάποιο δυνατό υποψήφιο, ικανό να νικήσει τη φθορά του απερχόμενου δημάρχου Τζανή για
τον οποίο ήταν γνωστό ότι είχε απομονωθεί μέσα στο συνδυασμό του και είχε χάσει σημαντικό τμήμα της εκλογικής του βάσης. Έτσι, ο πρωτοεμφανιζόμενος σε δημοτικές εκλογές στην περιοχή Βρεττάκος
πήρε οριακή πρωτιά στον α΄ γύρο κα ένα
συντριπτικό 62,36% στο δεύτερο.
Στο Δήμο Νίκαιας εκλέχτηκε ξανά πανηγυρικά από τον α΄ γύορ με 62,25% ο
Ιωακειμίδης, που στηρίζεται από τμήμα
του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ και είναι γνωστό σοσιαλφασιστικό στέλεχος
στην περιοχή.
Η επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά,
με τον Τσίπρα να πηγαινοέρχεται στη ρώσικη πρεσβεία, και τους ναζιστές να τον
ακολουθούν κατά πόδας στις επισκέψεις
του στη Μόσχα, σημαίνει την παράδοση
του λιμανιού στους φασίστες δουλοκτήτες
της Κίνας, και στους ρώσους αποικιοκράτες. Η καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό είναι
το κόκκινο χαλί που έστρωσαν σύσσωμα
τα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις όταν ο κινέζος
πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Cosco στον Πειραιά, μίας
Cosco που έχει μετατρέψει τους χώρους
δουλειάς στην προβλήτα ΙΙ σε εργασιακή
γαλέρα.
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Áíáó÷çìáôéóìüò åêêáèÜñéóçò ôùí
áíôéðÜëùí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ãéá ôï
äõíÜìùìá ôïõ óáìðïôÜæ êáé ôçò
ðñïâïêÜôóéáò
Ïé ÓáìáñÜò-ÂåíéæÝëïò Ýêáíáí êõâåñíçôéêü áíáó÷çìáôéóìü áìÝóùò ìåôÜ ôéò åõñùåêëïãÝò. Ôá ðïëéôéêÜ ôïõò
åðéôåëåßá ðáñïõóßáóáí óáí áéôßá áõôïý ôïõ áíáó÷çìáôéóìïý ôçí åðéêñÜôçóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ. Ìå ôï ðñüó÷çìá
ôçò Þôôáò ôçò ÍÄ, ï ÓáìáñÜò êáñáôüìçóå üëá ó÷åäüí ôá óôåëÝ÷ç ðïõ åß÷áí Ýñèåé óå áíïé÷ôÞ óýãêñïõóç ìå ôï
ÓÕÑÉÆÁ ôçí ðñïçãïýìåíç ðåñßïäï,
áëëÜ êáé óôåëÝ÷ç áíáðôõîéáêÜ üðùò
ï ×áôæçäÜêçò. Óôç èÝóç ôïõò Ýöåñå
êõñßùò õðïõñãïýò ðïõ èÝëïõí ðñïóÝããéóç ìå ÓÕÑÉÆÁ ìå ôéò áíôßóôïé÷åò
ðáñá÷ùñÞóåéò, áëëÜ êáé ðåðåéñáìÝíá
óôåëÝ÷ç ôïõ óïóéáëöáóéóìïý üðùò ï
ËïâÝñäïò ðïõ óôÝëíïõí ôï ìÞíõìá
óôçí Åõñþðç ôçò “áíôßóôáóçò” óôçí
ôñüéêá ôçí ðåñßïäï áêñéâþò ðïõ îåêéíÜåé ç óõæÞôçóç ãéá ôçí åëÜöñõíóç
ôïõ ÷ñÝïõò.
Óôá äýï óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò õðïõñãåßá,
äçëáäÞ óôï Åîùôåñéêþí êáé óôï ¢ìõíáò
ðáñÝìåéíáí Üèéêôïé ïé ÂåíéæÝëïò êáé Áâñáìüðïõëïò.
Ç áðïðïìðÞ ôïõ ×áôæçäÜêç
óçìáßíåé äõíÜìùìá ôïõ óáìðïôÜæ
Ç ðñïâïêáôüñéêç ðïëéôéêÞ ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ óôçñßæåôáé óôçí ðïëéôéêÞ ôïõ óáìðïôÜæ. Ãéá áõôü ôï óêïðü Ýäéùîáí áðü ôçí
êõâÝñíçóç ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò ×áôæçäÜêç Ýíá ìüëéò ìÞíá áöïý áõôüò ðáñïõóßáóå óôï Eurogroup äåêáåôÝò ó÷Ýäéï áíÜðôõîçò êáé æÞôçóå ÷ñçìáôïäüôçóç ãé’ áõôü, êáé ëßãåò ìÝñåò áöïý ðáñïõóßáóå ðñüãñáììá Ýíôáîçò óôéò äéáäéêáóßåò fasttrack
ìßáò óåéñÜò åíåñãåéáêþí åðåíäýóåùí (http:/
/ w w w . e t h n o s . g r /
article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63996328,
23/4/2014, http://www.mindev.gov.gr/
?p=15418, 2/6/2014). Ìåôáîý Üëëùí åß÷å õðïóôçñßîåé êáé ôçí åðÝíäõóç ÷ñõóïý óôéò
ÓêïõñéÝò (http://www.aftodioikisi.gr/
ipourgeia/xatzidakis-apasxolisi-anaptixi-metin-ependisi-xrisou-se-skouries, 2/4/2013).
Ç áðïäõíÜìùóç ôïõ ×áôæçäÜêç åß÷å îåêéíÞóåé ìå ôïí ðñïçãïýìåíï áíáó÷çìáôéóìü ìå ôïí ïðïßï ï ÓáìáñÜò Ýäùóå ôéò ìéóÝò áñìïäéüôçôåò ôïõ õðïõñãåßïõ ôïõ óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ëéìáíéþí óôï ×ñõóï÷ïÀäç ðïõ Ýìåéíå Üèéêôïò óå áõôü ôïí
áíáó÷çìáôéóìü. Ôï ßäéï Ýìåéíå óôç èÝóç ôïõ
ï óáìðïôáñéóôÞò ÌáíéÜôçò, ðñþçí õöõðïõñãüò ôçò óõíáóðéóìéáßáò Ìðéñìðßëç,
ðïõ Ýãéíå õðïõñãüò ÅíÝñãåéáò óôïí ðñïçãïýìåíï áíáó÷çìáôéóìü.
¸ôóé, ï ÓáìáñÜò äéêáßùóå ôç âßáéç åðßèåóç êáôÜ ôïõ ×áôæçäÜêç ôïí ÄåêÝìâñç
ôïõ 2010, ðïõ Ýãéíå ìå ôçí ðïëéôéêÞ êÜëõøç ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÌÅ üôáí ðåñðáôïýóå ðåæüò óôçí Ðáíåðéóôçìßïõ åíþ åîåëéóóüôáí
ç ðïñåßá ÃÓÅÅ-ÁÄÅÄÕ êáôÜ ôùí ìÝôñùí
ãéá ôá åñãáóéáêÜ (http://www.oakke.gr/
na463/hatz463.htm). Ï ßäéïò ï ×áôæçäÜêçò
óå äçëþóåéò ôïõ åß÷å ðåé üôé óõã÷ùñåß ôïõò
äñÜóôåò. Ìå áõôÞ ôïõ ôç óôÜóç äéåõêüëõíå áðëÜ ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ åêêáèÜñéóç, üðùò Ý÷ïõí êÜíåé ðïëëïß áóôïß ðñéí áð´ áõôüí ðïõ ðïôÝ äåí èÝëçóáí íá óõãêñïõóôïýí ìå ôïí óïóéáëöáóéóìü.
Óôç èÝóç ôïõ ìåôáêéíÞèçêå åõ÷áñßóôùò
ï ÄÝíäéáò, ôïí ïðïßï áðïìÜêñõíå ï Óáìá-

ñÜò áðü ôï õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò.
Ôï üôé ï ÓáìáñÜò áðïìÜêñõíå áðü ôï õðïõñãåßï áõôü ôïí õðïõñãü ðïõ áíÝëáâå
ôç äßùîç ôùí ÷ñõóáõãéôþí, Ýóôù êáé ìå
ôïõò óõãêåêñéìÝíïõò üñïõò ôçò ðñïâïêÜôóéáò ðïõ Ýóôçóå ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò ðïõ ðñïóôáôåýåé ôïõò íáæéóôÝò,
åßíáé ìßá óõìâïëéêÞ ðïëéôéêÜ êßíçóç. Ç
áðïìÜêñõíóç ôïõ ÄÝíäéá óçìáßíåé üôé ç
óõíÝ÷éóç áõôïý ôçò äßùîçò äåí Ý÷åé ðëÝïí ôçí Ýãêñéóç ôçò êõâÝñíçóçò. Óôç èÝóç ôïõ ÄÝíäéá äéïñßóôçêå ï Êéêßëéáò, ï
ïðïßïò üôáí ñùôÞèçêå áí èá óõíå÷ßóåé
ôçí ßäéá ðïëéôéêÞ ãéá ôç “×ñ. ÁõãÞ”, áðÝöõãå íá áðáíôÞóåé óôçí ïõóßá, êáé åßðå üôé èá åöáñìüóåé ôï íüìï, áðÝíáíôé
óôïí ïðïßï åßíáé üëïé ßäéïé.
Ï ÓáìáñÜò åêêáèáñßæåé üóïõò
åíï÷ëïýí ôï ÓÕÑÉÆÁ
Ðéï ÷áñáêôçñéóôéêÞ ðåñßðôùóç õðïõñãïý ðïõ áðïðÝìöèçêå ìåôÜ áðü ìßá ðáñáôåôáìÝíç óýãêñïõóç ìå ôï ÓÕÑÉÆÁ Þôáí áõôÞ ôïõ ¢äùíé ÃåùñãéÜäç ðïõ Ý÷áóå ôç èÝóç ôïõ õðïõñãïý, êáé äÝ÷èçêå
åõ÷áñßóôùò ôç èÝóç ôïõ êïéíïâïõëåõôéêïý åêðñïóþðïõ ðïõ ôïõ ðñüóöåñå ï ÓáìáñÜò ãéá íá ôïí êáèçóõ÷Üóåé. Ôá ìÝôñá
ðïõ ðñïþèçóå ï ÃåùñãéÜäçò óôï õðïõñãåßï Õãåßáò êáô’ åíôïëÞ ÓáìáñÜ ÷ôýðçóáí ôç öáñìáêïâéïìç÷áíßá. Ùóôüóï, ï ÃåùñãéÜäçò åß÷å ôçí ôÜóç íá åìöáíßæåôáé
óå óõæçôÞóåéò êáé ôçëåïðôéêÜ ðáñÜèõñá
êáé íá êáôáããÝëëåé ôïõò óõñéæáßïõò ãéá
ôç äéêéÜ ôïõò ãñáöåéïêñáôéêÞ êáôáóôñïöéêÞ ãñáììÞ óå êÜèå êëÜäï, êÜôé ðïõ åíï÷ëïýóå ðïëý ôï ÓÕÑÉÆÁ. Ï ÓáìáñÜò
öñüíôéóå íá äéáññåýóåé üôé ï ÃåùñãéÜäçò
áðïðÝìöèçêå áêñéâþò ãéá áõôÝò ôéò êüíôñåò. Ç íÝá õöõðïõñãüò õãåßáò ìÜëéóôá
Ðáðáêþóôá îåêáèÜñéóå åíôåëþò ôï ôïðßï. Åßðå üôé “èá óõíåñãáóôåß ìå ãéáôñïýò
êáé öáñìáêïðïéïýò, ÷ùñßò óõíôå÷íéáêïýò
üñïõò, ìå üñïõò êáëÞò äéÜèåóçò”, åííïþíôáò üôé ï ðñþçí õðïõñãüò õãåßáò ôïõò
áíôéìåôþðéóå ìå êáêÞ äéÜèåóç.
Áðü ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí åêäéþ÷èçêå ï öéëïåõñùðáßïò êáé áíôé-ÓÕÑÉÆÁÉÏÓ Ìé÷åëÜêçò ìå üëï ôï åðéôåëåßï
ôïõ. Ï Ìé÷åëÜêçò ðëÞñùóå êáé ôï üôé åß÷å êáôçãïñÞóåé ôï ÓÕÑÉÆÁ ãéá öéëï÷ñõóáõãéôéóìü üôáí äåí øÞöéóå ôçí ðñüôáóç áíáóôïëÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò
“×Á”.
Ôç èÝóç ôïõ êõâåñíçôéêïý åêðñïóþðïõ Ý÷áóå ï ößëïò ôçò Ñùóßáò, Êåäßêïãëïõ, êáé áõôü ïöåßëåôáé ðéèáíüôáôá óôï
üôé óå üëç ôç äéÜñêåéá ôùí åêëïãþí ôçò
áõôïäéïßêçóçò Ýêáíå ðïëý Ýíôïíç åðßèåóç óôï ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôéò óõììá÷ßåò ìå
ôïõò íáæéóôÝò. Áõôü äåß÷íåé üôé äåí öôÜíåé êáíåßò óå áõôÞ ôç ÷þñá íá åßíáé ößëïò ôçò Ñùóßáò, áëëÜ íá åßíáé ñùóüäïõëïò, äçëáäÞ íá ìç ÷ôõðÜåé ôá äýï ðéï
îåôóßðùôá öéëïñþóéêá êüììáôá, ôï ÓÕÑÉÆÁ êáé ôç “×. ÁõãÞ”.
Ï Áñâáíéôüðïõëïò Ýöõãå áðü ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, üðïõ åãêáôáóôÜèçêå ï ðáëéüò êíßôçò êáé ðÜíôá öéëïóõíáóðéóìáßïò ËïâÝñäïò. Ðáñüëï ðïõ ç ðïëéôéêÞ óôÜóç ôïõ Áñâáíéôüðïõëïõ ìÝ÷ñé
óÞìåñá äéåõêüëõíå ôïõò óïóéáëöáóßóôåò,
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 8
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Â´ ÃÕÑÏÓ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÔÉÊÙÍ ÅÊËÏÃÙÍ:
ÌÁÕÑÏ ÓÔÏÕÓ ÖÁÉÏ-”ÊÏÊÊÉÍÏÕÓ”
ÅÉÄÉÊÁ ÓÔÏÍ ÐÅÉÑÁÉÁ ÌÁÕÑÏ ÓÔÏ ÌÙÑÁËÇ
(Äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 23 ÌáÀïõ 2014)
Ο πρώτος γύρος των δημοτικών και
περιφερειακών εκλογών σημαδεύτηκε από δύο αντικρουόμενες μεταξύ
τους τάσεις. Η πρώτη ήταν η αποτυχία των φαιο-”κόκκινων”, παρά το ότι γενικά ανέβασαν τις δυνάμεις τους,
να πετύχουν έναν πολιτικό θρίαμβο
απέναντι στην κλασσική κάπως φιλοευρωπαϊκή, μη φαιο-”κόκκινη” αστική τάξη.
Κι αυτό παρ’ όλη την αβάντα που έδωσαν οι ρωσόδουλες ηγεσίες Σαμαρά-Βενιζέλου (π.χ. στήριξη δύο υποψηφιοτήτων)
αλλά και Γ. Παπανδρέου (που υποστηρίζει ΔΗΜΑΡ) στις πολιτικές δυνάμεις της
φαιο-”κόκκινης” αντίδρασης.
Όμως είναι ο δεύτερος γύρος που θα κρίνει το αποτέλεσμα καθώς εκεί οι φαιο-”κόκκινοι” θα δυναμώσουν εξαιτίας του διακομματικού αντι-ευρωπαϊκού μετώπου που
τους πριμοδοτεί. Η ΟΑΚΚΕ κράτησε τη
γραμμή του λευκού/αποχής στον πρώτο
γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στο
δεύτερο γύρο και εκεί όπου διεκδικεί την
εξουσία φανερά φαιο-”κόκκινος” υποψήφιος κατ’ αρχήν της “Χρυσής Αυγής” και
μετά του ΣΥΡΙΖΑ (που είναι πια ανοιχτός
σύμμαχος των ναζί), αλλά και υποψήφιος
του ψευτοΚΚΕ, και των ΑΝΕΛ καλεί τα
μέλη και τους φίλους της να τον καταψηφίσουν ενισχύοντας τον υποψήφιο που
βρίσκεται απέναντί τους (εκτός αν είναι κανένα γνωστό φασιστόμουτρο). Αυτό δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν έχουν πολιτική
εμπιστοσύνη σε αυτόν τον αντίθετο υποψήφιο, γιατί όλοι τους σε γενικές γραμμές
ακολουθούν στον ένα ή στον άλλο βαθμό
ένα φιλοφασιστικό κεντρικό πολιτικό καθεστώς. Μάλιστα αν αυτός ο αντίθετος υποψήφιος βαρύνεται με αντιδημοκρατική
συμπεριφορά δεν τον ψηφίζουμε. Όπου δεν
ψηφίζουμε κανέναν από τους δύο υποψήφιους ψηφίζουμε, όπως πάντα όταν δεν
κατεβαίνει η ΟΑΚΚΕ, άκυρο όπου παίρνουμε ένα λευκό ψηφοδέλτιο και γράφουμε πάνω του ΟΑΚΚΕ με σφυροδρέπανο.
Αυτό επιτάσσει η στρατηγική του αντιφασιστικού μετώπου, η γραμμή που μπορεί
να καθυστερήσει ή και να αποτρέψει τη
φαιοκόκκινη δικτατορία που ετοιμάζουν οι
ρώσοι σοσιαλιμπεριαλιστές για να μετατρέψουν τη χώρα σε ναζιστική αποικία
τους. Αν οι φαιο-”κόκκινοι” βγουν ενισχυμένοι στο δεύτερο γύρο, τότε το πρώτο κακό είναι ότι αυτοί σε κάθε γειτονιά θα στήσουν το παρακράτος τους. Ειδικά ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει διπλό παρακράτος γιατί θα
δυναμώσουν και οι ναζήδες. Το δεύτερο
κακό είναι ότι με ενισχυμένους τους φαιο”κόκκινους” στο β΄ γύρο η κυβέρνηση θα
έχει ένα επιπλέον επιχείρημα για να συνεχίσει το καταστροφικό της παιχνίδι με το
ελληνικό χρέος για τη διάσπαση της Ευρώπης, θα μπορεί να διεξάγει το παραγωγικό σαμποτάζ χωρίς την παραμικρή
αντίσταση, ειδικά με ρωσόφιλους περιφερειάρχες ενώ θα μπορεί ευκολότερα να
ξεπουλήσει ό,τι έχει μείνει απούλητο στα
ρωσο-κινεζικά αρπαχτικά με τις ευλογίες
των Τσίπρα-Κασιδιάρη.
Ο δεύτερος γύρος στον Πειραιά
Μια ιδιαίτερη αλλά και πάρα πολύ σημαντική περίπτωση, περίπτωση πανελλαδικού ενδιαφέροντας σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι η περίπτωση Μώραλη-Μιχαλολιάκου στο β΄ γύρο. Εδώ στη
μία πλευρά είναι ενας καλυμμένος φαιο”κόκκινος” ο άνθρωπος του Κόκκαλη, της
ΚΟΣΚΟ και των ναζί στον Πειραιά, Μώραλης, και στην άλλη ο παλαιοδεξιός και
με τραμπούκικο απώτερο παρελθόν Μιχαλολιάκος.
Εδώ υπάρχει πραγματικό δίλημμα και
πρέπει να απαντήσουμε με ψυχρό πολιτικό τρόπο και με γνώμονα τα τωρινά ζωτι-

κά συμφέροντα του λαού του Πειραιά και
της χώρας γενικά.
Το μπλοκ Μώραλη έχει πίσω του το βασικό όγκο του χρυσαυγιτισμού στον Πειραιά που σήμερα οργανώνει νεολαία μέσα από τη Θύρα 7 με τις ευχές του Κόκκαλη και του διαδόχου του Μαρινάκη. Επίσης και κυρίως, ο Μώραλης έχει πίσω
του την ΚΟΣΚΟ και το κομμάτι εκείνο του
εφοπλιστικού κεφάλαιου που είναι δεμένο με τα κινέζικα συμφέροντα. Το πιο καίριο και πιο ζωτικό ζήτημα αυτή τη στιγμή
για τον Πειραιά και για το λεκανοπέδιο
και την Ελλάδα ευρύτερα είναι αν θα πάρει τον ΟΛΠ η ΚΟΣΚΟ δηλαδή το ρωσοκινεζικό νεοαποικιακό μέτωπο, ή αν δεν
θα τον πάρει.
Ο Μιχαλολιάκος έχει σταθεί θετικά και
στα δύο αυτά ζητήματα. Στο ζήτημα της
“Χρυσής Αυγής” έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια ότι δεν θέλει στον β΄ γύρο υποστήριξη της ΧΑ. Ο Μώραλης δεν έκανε την
ίδια δήλωση, παρά μόνο δύο μέρες πριν
τις εκλογές, και μόνο κάτω από την τεράστια πίεση που δέχθηκε, όπως άλλωστε
και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τον
Μιχαλολιάκο ότι δημαγωγεί όψιμα με τον
αντι-χρυσαυγιτισμό του για να ξεπλυθεί
σαν παλιός ακροδεξιός. Όμως ο Μιχαλολιάκος συγκρούεται εδώ και δύο χρόνια
με τη ΧΑ και έχει απαγορεύσει, όπως και
ο Καμίνης, το ρατσιστικό μοίρασμα τροφίμων από αυτήν. Το ακροδεξιό παρελθόν
του Μιχαλολιάκου ιδιαίτερα οι δεσμοί του
με το πιο δεξιό μανιάτικο στοιχείο έχει το
δικό του πολιτικό βάρος, όπως και κάποιες πρόσφατες ομοφοβικές του δηλώσεις, και η δημοκρατική επιφυλακή δεν
πρέπει ποτέ να χαλαρώσει απέναντί του
αλλά τουλάχιστον στα 4 χρόνια της δημαρχίας του δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα αντιδημοκρατίας από το Δήμο ιδιαίτερα σε ότι αφορούσε το πιο βασικό
για μας, την ελεύθερη διακίνηση ιδεών στην
πόλη μέσα και από την αφισσοκόλληση.
Εκεί χτυπάνε οι χρυσαυγίτες κανίβαλοι
που τραυμάτισαν έναν σύντροφό μας σε
ώρα αφισοκόλλησης το 2012 και οι σοσιαλφασίστες που με μανία σκεπάζουν τις
αφίσσες μας.
Όμως το αποκαλυπτικό σημείο που βρίσκεται και στο βάθος της κόντρας Μώραλη- Μιχαλολιάκου είναι ότι ο Μιχαλολιάκος είναι αντίθετος στο πέρασμα όλου του
ΟΛΠ στην ΚΟΣΚΟ, για το οποίο οι ρωσοκινέζοι πιέζουν αφόρητα την κυβέρνηση και
τον εφοπλιστικό κόσμο του Πειραιά, που
ακόμα αντιστέκεται στο να χάσει τον έλεγχο της ισχυρότερης παγκόσμιας βάσης του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μιχαλολιάκος πήρε θέση υπέρ του συνδικάτου της ΟΜΥΛΕ (των λιμενεργατών),
που στην ηγεσία του είναι ο συνδικαλιστής
του ΠΑΣΟΚ Γεωργακόπουλος, η οποία
δεν θέλει, και σωστά, να γίνει όλος ο ΟΛΠ εργασιακή γαλέρα. ΚΟΣΚΟ ιδιοκτήτρια
του ΟΛΠ με Μώραλη, δηλαδή με Κόκκαλη-Μαρινάκη δήμαρχο, σημαίνει βαθύ σκοτάδι, δηλαδή διαφθορά, και ναζι-μαφιόζικη βία στη μεγαλύτερη πύλη της χώρας
προς τον έξω κόσμο και ιστορικό κέντρο
της βιομηχανικής εργατικής τάξης.
Τα παραπάνω στοιχεία και το αντίστοιχο σκεπτικό μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στο δεύτερο γύρο πρέπει να ψηφίσουμε Μιχαλολιάκο στον Πειραιά, όπως
απέναντι στη σοσιαλφασίστρια Δούρου
στην περιφέρεια, και στον φιλοναζί (μιας
και ζητάει στο β΄ γύρο την ψήφο των οπαδών της ΧΑ) Σακελλαρίδη στο δήμο της
Αθήνας, πρέπει να ψηφίζουμε Σγουρό και
Καμίνη αντίστοιχα.
Κύριος εχθρός σε αυτές τις αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές είναι το ρωσόδουλο φαιο-”κόκκινο” παρακράτος που
ετοιμάζει παντού και πυρετωδώς τη νεοχιτλερική δικτατορία του.
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ÊáæÜêçò - ÅÐÁÌ: ËáÝ, ìáêñéÜ áðü ôçí ðéï ìáýñç
áíôßäñáóç ìåôÜ ôïõò íáæéóôÝò
(Äçìïóéåýôçêå óôç ÍÝá ÁíáôïëÞ, óôéò 13/5/2014)
Η χρεοκοπία της χώρας, στην οποία οδήγησε με σύστημα η καταστροφή της από
τους σαμποταριστές της βιομηχανίας και γενικά των παραγωγικών δυνάμεων από το
1981 και δώθε, έβγαλε από τα έγκατα της
γης πολλή κρυμμένη μπόχα, ειδικά σε επίπεδο ιδεολογίας. Η δήθεν “αριστερή - αντιιμπεριαλιστική” Ελλάδα των κνιτών και των
χειρότερων πασόκων αποδείχτηκε το μοναδικό στον πλανήτη πολιτικό έκτρωμα
που αυτοκαταστράφηκε οικονομικά και γιγάντωσε πάνω κει μια ναζιστική δολοφονική συμμορία.
Αποδείχτηκε λοιπόν από πολλές πλευρές ότι
ο ελληνικός καθεστωτικός “αντιιμπεριαλισμός” - αντιδυτικισμός ήταν και είναι από
τα δεξιά κι όχι από την πλευρά της προόδου όπως παλιότερα, το ίδιο απαράλλαχτα
και ο κνίτικος και παπανδρεϊκός “αντικαπιταλισμός”, που χρησίμευε και χρησιμεύει μονάχα για καταστροφή και υπονόμευση της
υλικής ζωής του λαού κι όχι για τη σωτηρία
του, τάχα, “από τη Δεξιά και το ιδιωτικό κεφάλαιο”.
Στα απόνερα όμως αυτών των πολιτικών
ρευμάτων που διάλυσαν τη χώρα από τα μέσα, δηλητηριάζοντας τόσο την δημοκρατία όσο και την Αριστερά, το καθεστώς έχει έτοιμα
νέα σχήματα τα οποία φιλοδοξούνε να ηγηθούνε δήθεν του λαού στον αγώνα για επιβίωση, δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία, με
τα ίδια ιδεολογικά “υλικά” με τα οποία τον κατέστρεψαν. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο
Δημήτρης Καζάκης με το Ενιαίο Παλλαϊκό
Μέτωπο (ΕΠΑΜ) του. Αν ασχολούμαστε ειδικά μαζί του, δεν είναι για τον σημερινό μεγάλο
όγκο που αντιπροσωπεύει, αλλά για το καίριο πολιτικό ρόλο τον οποίο φιλοδοξεί να παίξει: εκείνον της γέφυρας ψευτοαριστεράς - εθνικοφασιστικής και παραπέρα ναζιστικής
δεξιάς.
Και “Σπίθα” και ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ο Καζάκης έκανε την εμφάνισή του σε καθεστωτικά μέσα, κυρίως στο διαδίκτυο, ως
“έγκυρος οικονομολόγος” από το πουθενά το
2010, παρέα με την προβοκατόρικη κήρυξη
της χρεοκοπίας από τον Γ. Παπανδρέου. Εμφανίστηκε ως μέγας θεωρητικός και γρήγορα, με μια γραμμή “εξόδου από το ευρώ και
επιστροφής στη δραχμή”, έγινε πρώτα συνδαιτυμόνας στα αντιμνημονιακά τραπέζια
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανά την Ελλάδα.
Ο “αστέρας” αυτός, το ίδιο εκείνο καλοκαίρι του 2010, είχε εμφανιστεί και ως ιδρυτικό
μέλος της εθνορατσιστικής κίνησης “Σπίθα” του Μίκη Θεοδωράκη, από την οποία
όμως αποχώρησε σχεδόν αμέσως, καταγγέλλοντας “αμερικανικό δάκτυλο και μητσοτακικές επιρροές”. Κι όλα αυτά σε ένα σχήμα που
κήρυσσε τον παγκόσμιο ρατσιστικό αντιαμερικανικό αγώνα, απορρίπτοντας όχι τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, αλλά τη “φθοροποιό
επιρροή των αμερικανικών αξιών στην ανθρωπότητα”, που σημαίνει ουσιαστικά τις αστοδημοκρατικές κατακτήσεις του ίδιου του αμερικανικού λαού μέσα από τους δικούς του
εθνικοαπελευθερωτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Η πραγματικότητα είναι ότι ο γερο-αντισημίτης Θεοδωράκης, όσο φαιο-”κόκκινος” κι αν έχει καταστεί ιδεολογικά, δεν εθα
μπορούσε να φτιάξει ένα αμιγώς ρωσόδουλο,
χαφιέδικο όχημα εξουσίας. Αυτό λοιπόν το
ανέλαβε ένας αμιγής κνίτης, δηλαδή ένα τέκνο
του πρακτορείου της ρώσικης υπερδύναμης
στην Ελλάδα, ο Καζάκης.
Πιο κνίτης από τους κνίτες
Λίγοι γνώριζαν και σχετικά λίγοι - ακόμη γνωρίζουν ότι ο “μέγας θεωρητικός” ήταν
μέλος - στέλεχος του ψευτοΚΚΕ μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του 2000. Φυσικά δεν
υπάρχει πουθενά καταγγελία του Καζάκη ή
ανοιχτή σύγκρουσή του με το ψευτοΚΚΕ, που
να δικαιολογεί την αποχώρησή του από τις

γραμμές του κόμματος αυτού. Όλες οι βρωμοδουλειές του εισοδισμού άλλωστε γίνονται
στο σκοτάδι. Όλοι οι φιλόδοξοι και κάπως
ικανοί μικροαστοί κνίτες αποκολλώνται από
το μηχανισμό του Περισσού, συνήθως σα διαφωνούντες “ανανεωτές” ή και σαν “υπεραριστεροί”, καμιά φορά και εντελώς σιωπηρά αλά
Καζάκης και στη συνέχεια χώνονται στα κλασσικά αστικά κόμματα, στον Τύπο, στο κράτος για να συνεχίσουν την δουλειά για τα πολιτικοϊδεολογικά αφεντικά τους στη Μόσχα (π.χ.
Ανδρουλάκης, Δαμανάκη, Παύλος Τσίμας, Δελαστίκ, Πέτρος Παπακωνσταντίνου, Θεοδωρικάκος, Δημήτρης Λιάτσος κλπ.).
Ο Καζάκης εμφανίζεται μέσα στη δεκαετία
του 2000 με κάποια άρθρα στην “Εργατική
Πολιτική”, εφημερίδα αποχωρησάντων από
το ΝΑΡ και στους προσυνεδριακούς διαλόγους του ψευτοΚΚΕ, με τελευταίο άρθρο το
2009, στο “18ο” συνέδριο. Εκεί κάνει μια φρενιασμένη επίθεση στον Στάλιν (ενάντια στη δήθεν “σταλινική” στροφή του Περισσού), υπερασπιζόμενος ως σοσιαλιστική τη μπρεζνιεφική - αμιγώς σοσιαλφασιστική περίοδο της
Σοβιετικής Ένωσης και χτυπώντας τον μαοϊσμό.
Καθεστωτικός “έγκριτος
οικονομολόγος”
Όλα αυτά δεν εμποδίζουν καθόλου τον “μέγα θεωρητικό”, στις συνεντεύξεις που του
παίρνουν συνεχώς περιφερειακά, διαδικτυακά και άλλα μέσα όταν γίνεται γνωστός το
2010, να εμφανίζεται σαν “οικονομολόγος με
πολύχρονη δουλειά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως σύμβουλος επιχειρήσεων”, χωρίς να δίνει ποτέ περαιτέρω λεπτομέρειες, για
να πιάνει πελατεία και στο - καθόλου κνίτικο πλατύτερο κοινό στο οποίο θέλει να απευθυνθεί ως “εθνοσωτήρας”. Την ένταξή του στο
ψευτοΚΚΕ στο παρελθόν δεν την κρύβει,
αλλά την υποβαθμίζει εντέχνως, γιατί τον
καθιστά ύποπτο στους εθνικοφασίστες και
εθνικιστές αντικομμουνιστές, καθώς και σε από θετική πλευρά - αντικνίτες ανθρώπους.
Μολονότι ο Καζάκης βγαίνει τότε ως υπερασπιστής της δραχμής, δεν κάνει το ζήτημα
της εξόδου από το ευρώ κεντρικό άξονα της
πολιτικής του δουλειάς, όπως θα έκανε αν
ήταν απλώς ένας τριτοκοσμικός σωβινιστής
της αυτοδύναμης εθνικής ανάπτυξης. Αντιθέτως, όλα του τα σφυριά βαράνε σύμφωνα με
την κοινή γραμμή κνιτοσυριζαίων, εθνικοφασιστών και ναζήδων για “δυτική ιμπεριαλιστική κατοχή στην Ελλάδα των μνημονίων”, απλώς ο Καζάκης τραβάει αυτή τη γραμμή στην
άκρη της, ικανοποιώντας εξίσου κλασσικούς
φασίστες και κνίτες και αφαιρώντας τον πολύ
ταξικίστικο “αντικαπιταλισμό” και κάθε - έστω στα λόγια - αριστερή διεθνιστική θέση
στα λεγόμενα “εθνικά θέματα”.
Η “πάνω πλατεία” και ο Φύρερ
Επόμενος σταθμός του Καζάκη είναι οι “Αγανακτισμένοι”, όπου γίνεται ο αγαπημένος
“θεωρητικός” και ομιλητής της “πάνω πλατείας” με τους εθνορατσιστές και τους κρυφοναζήδες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατεβάζει προς
το τέλος να μιλήσει και στους “επαναστάτες”
της “κάτω πλατείας”. Παράλληλα, μαζί με έναν
δημοσιογράφο ο οποίος δηλώνει “δεξιός και
αντιμνημονιακός”, τον Μάνο Κακλαμάνο, του
παραχωρείται δίωρη ζώνη στο ραδιόφωνο
“9” από την οποία αφιονίζει καθημερινά το
λαό με τις καθεστωτικές ψευτιές του σοσιαλφασισμού για την κρίση και τις αιτίες της. Κάπου εκεί στήνει και το “Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο”.
Το 2012, πιθανότατα επειδή δεν εμπιστεύεται πολύ ως πατημένο ρωσόδουλο τον εθνικοφασίστα Καμμένο, αλλά και για μην κόψει
κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ, χαλάει την κοινή κάθοδο ΕΠΑΜ - ΑΝΕΛ και κατεβαίνει στις εκλογές με τον εθνικιστή Παπαθεμελή στο σχήμα
ΟΧΙ, αποφεύγοντας εμφατικά να κάνει σοβα-

ρή προεκλογική εκστρατεία. Ήταν φανερό σε
εκείνες τις εκλογές ήθελε να περάσει σχεδόν
αόρατος, ώστε να παραμείνει αλώβητος για
το μέλλον.
Από τότε και μετά, οργανώνει με μεγάλη
προσοχή και με προσωπικές του ομιλίες το
μικρό κομματικό στρατό του ανά την Ελλάδα
με μια λογική “Φύρερ”. Το ΕΠΑΜ είναι ο ίδιος
και η “μάζα” που εκστασιασμένη παρακολουθεί τις ομιλίες του “μέγα οικονομολόγου”, χωρίς μεσαία στελέχωση και όργανα με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Πρόκειται για μια μάζα κάποιων απογοητευμένων παλιών κνιτών,
των πιο καθυστερημένων πολιτικά πρώην οπαδών του “λαϊκού ΠΑΣΟΚ”, καθώς και πρώην μελών του φασιστικού ΛΑΟΣ και περιθωριακών κινήσεων της σωβινιστικής και
ρωσόφιλης άκρας Δεξιάς.
Πολλοί μάλιστα απ’ αυτούς τους ανθρώπους παρουσιάζουν τα κείμενα του “Αρχηγού” ως τα μόνα αμόλυντα από τη δυτικοφιλελεύθερη “κατοχική” πανούκλα, ενώ υιοθετούν κάθε είδους δεισιδαιμονία και μεταφυσική περί ψεκασμών. Πρόκειται για πολιτικές
συνειδήσεις που πλάθονται σε εκτρωματική
κατεύθυνση, την πιο μαύρη μετά την αμιγώς
ναζιστική - χρυσαυγίτικη.
Το φαιο-”κόκκινο” προξενιό
Ο “μέγας οικονομολόγος” αυτό το φαιο”κόκκινο” πάντρεμα όχι μόνο το πατρονάρει,
αλλά και το επιχρυσώνει ιδεολογικά. Έχει για
σύμβολό του επίτηδες τα χρώματα της ελληνικής σημαίας και δεν ενοχλεί καθόλου, σε
ιδεολογικό επίπεδο, την πανούκλα της μετεμφυλιακής συντήρησης. Στους δεξιούς και
στους κεντρώους σωβινιστές δίνει τη φόρμα,
το μπλε χρώμα και τις “πατριωτικές” - σωβινιστικές κορώνες, στους ψευτοαριστερούς
πουλάει ΕΑΜ και λαοκρατία, κι έτσι τους έχει
όλους ευχαριστημένους. Ο “οικονομολόγος”
μας λειτουργεί χοντρικά σαν προξενήτρα, μα
ο γάμος που ετοιμάζει μεταξύ ψευτοαριστερών και κλασσικών φασιστών, με γέφυρα τον
ίδιο, θα είναι πραγματική τραγωδία για την
Ελλάδα, το λαό της, κάθε δημοκράτη.
Ο εχθρός για τον Καζάκη δεν βρίσκεται μέσα στη χώρα, αλλά στην Ουάσιγκτον και το
Βερολίνο, όπως επαναλαμβάνει συνέχεια, οπότε πρακτικά ο “ηγέτης” αυτός “ενοποιεί” το
έθνος, δεξιούς και ψευτοαριστερούς, ενάντια
στη Δύση και σε ελάχιστες “μαριονέτες” της
που τάχα μας κυβερνούν. Δεδομένου όμως
ότι ο Σαμαράς ήταν μαζί του στην πάνω πλατεία των “Αγανακτισμένων” σαν τότε αντιμνημονιακός και το “λαϊκό” παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ
και η αντιδραστική αντιδυτική ιδεολογία του
αποτελούν βάση του ΕΠΑΜ, μπορούμε να συναγάγουμε ότι στον “εθνικό κορμό” της “δημοκρατίας” του Καζάκη οι μόνοι που δε θα
χωρούν είναι όσοι δημοκράτες διαφωνούν
ότι κύριος εχθρός του λαού μας είναι η Ευρώπη και γενικά η Δύση και μια χούφτα
αστοφιλελεύθεροι δεμένοι με την τελευταία, αν
κι αυτοί στο τέλος δεν υποταχτούν (βλ. πρόσφατο μορατόριουμ της Μπακογιάννη με τη
Ρωσία μετά από συνάντηση με τον Λαβρόφ).
Ταγματαλήτες συνεργάτες των ναζί στην Κατοχή, εμφυλιακοί φονιάδες της άκρας Δεξιάς,
κεντρώοι σωβινιστές επεκτατιστές και ψευτοαριστεροί προδότες του λαού και του πραγματικού σοσιαλισμού, όλοι και οι πολιτικοί
επίγονοί τους χωράνε αντάμα στη “δημοκρατία - λαοκρατία” του Καζάκη, αρκεί να εχθρεύονται τη Δύση και - δια της ατόπου - να βλέπουν το μέλλον της χώρας δεμένο με εκείνο
της Ρωσίας και της συμμάχου της, Κίνας.
Φιλοχρυσαυγίτικη γραμμή με
“αντιμνημονιακό” προκάλυμμα
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε αντίθεση π.χ.
με τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ που σε γενικές γραμμές έχει αντιρατσιστικές διαθέσεις, ο κνίτης
Καζάκης έχει αφήσει να ρέει άφθονο το ρατσιστικό δηλητήριο μέσα στις κατά τόπους

οργανώσεις του. Στα πλαίσια της συγκρότησης του φαιο-”κόκκινου” μετώπου, πρώτα
στο εσωτερικό του ΕΠΑΜ, ο “Φύρερ” Καζάκης έχει ενσταλάξει το φιλοναζισμό - φιλοχρυσαυγιτισμό, με δύο μεθόδους: η μία είναι η
ταύτιση του ναζισμού με τη σύγχρονη Γερμανία και γενικά με το φιλελεύθερο ιμπεριαλισμό
της Δύσης, πράγμα που ποτέ δεν έκανε το
επαναστατικό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, ακόμα και επί μακαρθισμού στις ΗΠΑ και πολέμου της Κορέας.
Η δεύτερη είναι η σύγκριση των εγκλημάτων της Χρυσής Αυγής με τα “εγκλήματα του
μνημονίου”, κυρίως με τις αυτοκτονίες απελπισμένων από την ανέχεια ανθρώπων, η οποία, σύμφωνα με διάφορους ανατριχιαστικούς ΕΠΑΜίτες, αποβαίνει υπέρ της Χρυσής
Αυγής. Όποιος, κατά τα παραπαίδια του
Καζάκη, ασχολείται με τους ναζήδες δολοφόνους, που όχι τυχαία είναι εξίσου ρωσόφιλοι
και αντιδυτικοί με τον “μέγα οικονομολόγο”,
βγάζει “λάδι” τους φιλελεύθερους και μνημονιακούς, άρα είναι “υποτακτικός” των “κατοχικών” δυτικών δυνάμεων. Το γεγονός ότι οι
αυτοκτονημένοι της χρεοκοπίας είναι στην
κύρια πλευρά θύματα του σοσιαλφασισμού,
που γκρέμισε τη χώρα με μέλος του - σαν ψευτοΚΚΕ τότε - και τον “μέγα οικονομολόγο”, οι
αναίσχυντοι αυτοί έμπορες της ανθρώπινης
δυστυχίας το κάνουν απλώς γαργάρα.
Μάλλον ο Καζάκης σαν κνίτης τις δεκαετίες
του ’80 και του ’90 “δεν έβλεπε” την απόλυτη
και σχετική αποβιομηχάνιση στην οποία πρωτοστατούσε το κόμμα του, την κατασπατάληση των επιδοτήσεων που διέφθειρε την αγροτιά, την απουσία και εμπόδισμα επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στον τουρισμό, στις
νέες τεχνολογίες, στη μεταλλουργία και στη χημική βιομηχανία, το όλο και ελλειμματικότερο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
Είναι φανερό: όταν ο σοσιαλφασισμός - ναζισμός καταλάβει την εξουσία χωρίς να έχει
ανάγκη να συγκυβερνά και με τμήματα της
κλασσικής αστικής τάξης, ναζήδες χρυσαυγίτες και ΕΠΑΜίτες θα κυνηγάνε μαζί δημοκράτες, αριστερούς και πραγματικούς κομμουνιστές ως “εβραιοκαπιταλιστές” και πράκτορες της Δύσης.
Κι επειδή ο αντισημιτισμός, το απαραίτητο
συστατικό της ιδεολογικής “τούρτας” κάθε
φασίστα, φαιού ή ψευτοκόκκινου, δε θα μπορούσε να λείπει από το μίγμα, ο Καζάκης φροντίζει σε άρθρο του υπέρ του Πούτιν για την
Κριμαία να μας “θυμίσει” ότι “σιωνισμός και
ναζισμός βαδίζουν χέρι - χέρι”, επαναλαμβάνοντας το ιστορικό ψέμα ότι οι ηγεσίες των
εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη παρέδωσαν τους Εβραίους στο Χίτλερ συνειδητά και
με σχέδιο. Η βρώμικη αυτή γραμμή, την οποία εκπόνησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο σοσιαλφασισμός στην Σοβιετική Ένωση, καταλήγει ουσιαστικά στη θεωρία ότι οι
σιωνιστές πολιτικοί ηγέτες του παγκόσμιου
εβραϊσμού ήθελαν το Ολοκαύτωμα για να
μπορέσουν έπειτα να ιδρύσουν το κράτος του
Ισραήλ επικαλούμενοι τους νεκρούς Εβραίους.
Η “εθνική ενότητα” του ΕΠΑΜ και η
πατριωτική - λαϊκή ενότητα της ΟΑΚΚΕ
Ο Καζάκης όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ζυμώνει, όπως είπαμε, το σπάσιμο των τειχών
Δεξιάς - Αριστεράς, στη βάση μιας “ενότητας
του λαού και του έθνους ενάντια στους δοσίλογους και προσκυνημένους στη Δύση”. Θα
μπορούσε να ρωτήσει κανείς αφελώς: μα και
η ΟΑΚΚΕ δεν ζητά την ενότητα του λαού ενάντια στο ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό και
στους πράκτορές του, τους σαμποταριστές
και καταστροφείς της χώρας μας; Μήπως τελικά η μόνη διαφορά είναι στον εχθρό;
Η ΟΑΚΚΕ πράγματι έχει σταθεί μαχητικά
ενάντια στο διχασμό του λαού, τόσο από τη
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νέα Δεξιά των ρωσόδουλων στις ηγεσίες ψευτοΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ όσο και από την αραχνιασμένη παλιά Δεξιά, που τη δεκαετία του ’80
απειλούσαν να κάνουν την Ελλάδα Λίβανο για
τις δύο υπερδυνάμεις που υπηρετούσαν κι
έριχναν τους απλούς ανθρώπους του λαού
στις δουλειές και στις γειτονιές σε άδικο μεταξύ τους μίσος για άνομους σκοπούς. Εμείς
ωστόσο πάντα καλούσαμε σε ενότητα σε
πατριωτική και παραπέρα δημοκρατική βάση, στη βάση αρχών που θα πήγαιναν τη
χώρα και το λαό μας μπροστά, προς ένα
μέλλον ανεξαρτησίας, εθνικής λευτεριάς και
προκοπής, ειρήνης, οικονομικής και πολιτιστικής προόδου κι ανάπτυξης.
Η “ενότητα” του Καζάκη είναι ενότητα στη
χειρότερη δυνατή βάση: είναι η ενότητα του
χειρότερου, πιο ξενόδουλου φασίστα και αντιδραστικού παλιού δεξιού, του πιο διεφθαρμένου και παρασιτικού κεντρώου και πασόκου, του χειρότερου ψευτοαριστερού που
πρόδωσε το παλιό ΚΚΕ και την επανάσταση,
αλλά και την ΕΑΜική και καλή ΕΔΑΐτικη παράδοση. Είναι το εκτρωματικό μέτωπο του
Αλέξανδρου Ντούγκιν, γεωπολιτικού θεωρητικού του Αδόλφου Πούτιν, για την ένωση
των παλιών μαύρων φασιστών και των αντεστραμμένων “κομμουνιστών” ενάντια
στην “εβραιοφιλελεύθερη” Δύση, τελικά ενάντια σε ό,τι δημοκρατικό έδωσε ο Διαφωτισμός από τη Γαλλική Επανάσταση και δώθε
(βλ. το σχετικό βιβλίο - εγχειρίδιο του Ντούγκιν “Η Τέταρτη Πολιτική Θεωρία”).
Με δυο λόγια, εμείς ζητάμε ενότητα του λαού για να πετάξει από πάνω του τη σκουριά
με την οποία τον έχει λούσει η διεφθαρμένη
και μέχρι μυελού οστών ξενόδουλη αστική
του τάξη και ο ιμπεριαλισμός και να προχωρήσει μπροστά, ενώ ο Καζάκης ζητάει “ενότητα” για να φουλάρει τις μηχανές πίσω ολοταχώς για το μεσαίωνα και τη βαρβαρότητα του
ρώσικου στρατώνα, που θα φέρει ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Η κάλπικη δραχμή του Καζάκη είναι
ρούβλι
Και το δίλημμά του “ευρώ ή εθνικό νόμισμα” άλλωστε, είναι και κάλπικο και βρώμικο
όπως το θέτει. Γιατί εντοπίζει το θέμα σε ένα
ζήτημα νομισματικής πολιτικής το οποίο, οσοδήποτε σημαντικό κι αν είναι, δεν αγγίζει
τον πυρήνα της ελληνικής χρεοκοπίας. Η Ελλάδα δεν καταστράφηκε επειδή δε μπορούσε να υποτιμάει το ευρώ και άρα να κάνει
ανταγωνιστικότερες τις εξαγωγές της, αλλά
γιατί τα χρήματα και οι διευκολύνσεις που
έλαβε ως αντιστάθμισμα γι’ αυτή την απώλεια εθνικής κυριαρχίας στο νομισματικό τα
έριξε στο τρύπιο πιθάρι της σαπίλας και της
σπατάλης κι όχι στην διεύρυνση, πλάτεμα και
εκσυγχρονισμό της παραγωγής.
Καραβιές λεφτά κοινοτικών πόρων και δανεισμού κατασπατάλησαν οι εντελώς “ρώσοι”,
άρα κρυφοσύντροφοι του Καζάκη, Σημίτης
και Καραμανλής ο ανιψιός για να θρέφουν
τους στρατούς τους και να ταΐζουν στο λαό
μια ψευτοευμάρεια πριν τον οδηγήσουν στο
γκρεμό και του καταστρέψουν τη ζωή. Και
μάλιστα μιλάμε για δανεισμό με προνομιακούς
όρους και χαμηλότατα επιτόκια, ακριβώς λόγω της συμμετοχής στο ενιαίο νόμισμα. Το
σαμποτάζ, την αποεπένδυση και το βάλτωμα
και στους τρεις κλάδους της παραγωγής δε
τα έφτιαξε το ευρώ και η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό, αλλά το ρωσόδουλο πολιτικό
μπλοκ των σαμποταριστών του οποίου εξέχων μέλος και στέλεχος ήταν και παραμένει ο
“μεγάλος οικονομολόγος”.
Δεν θα καταπιαστούμε δω με την οικονομική πλατφόρμα του Καζάκη, που θα απαιτούσε χωριστό άρθρο, μιας και αποτελεί τον πυρήνα της οικονομικής ανάλυσης του σοσιαλφασισμού, και μάλιστα του πιο “μετωπικού”
που είναι φτιαγμένος για τις πλατιές μάζες (οι
πιο στενές και ντούρες “αντικαπιταλιστικές”
αναλύσεις ψευτοΚΚΕ - ΑΝΤΑΡΣΥΑ πλασάρο-

νται σε πιο στενούς “κινηματικούς” κύκλους).
Κείνο που αποκαλύπτει πάντως τον “μέγα
οικονομολόγο” σαν απατεώνα με πατέντα, είναι ότι ενώ κάνει τη δραχμή σημαία του, δεν
καταγγέλλει σαν πουλημένους και εχθρούς
του “αγώνα κατά των μνημονίων” τους ηγέτες ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ψευτοΚΚΕ, ναζιστών
της “Χρυσής Αυγής” που ούτε ν’ ακούσουν
δε θέλουν για έξοδο από το ευρώ. Καλά, ο
Σαμαράς, ο Βενιζέλος κι ο Κουβέλης είναι τάχα “πουλημένοι” στη Δύση, άρα δεν μπορούν
παρά να θέλουν πάση θυσία παραμονή στο
ευρώ. Οι ηγέτες των ρευμάτων με τα οποία ο
Καζάκης κάνει μέτωπα και από τα οποία αντλεί απογοητευμένους πελάτες και θύματα,
γιατί επιμένουν με λύσσα στην παραμονή στο
ευρώ, παρά το μίσος τους για την Ευρώπη; Η
απάντηση που δίνει ο απερίγραπτος αυτός
“θεωρητικός” είναι ότι το κάνουν γιατί κι αυτοί είναι “πιασμένοι” από τη Δύση και την Ουάσιγκτον, ειδικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο,
και πάλι δεν τους καταγγέλλει ως εχθρούς του
λαού ή συμμάχους των “μνημονιακών”, αλλά
συμμετέχει άλλοτε ως κομπάρσος, άλλοτε ως
πρωταγωνιστής στα κινήματά τους.
Στην ουσία βέβαια ο Καζάκης δεν είναι κανένα κορόιδο. Δε θέλει ούτε κείνος, όπως και
όλοι οι άλλοι, επίσης λακέδες της Ρωσίας σε
κυβέρνηση και αντιπολίτευση, να βγει η Ελλάδα, έστω προσωρινά όπως προτείνει η ΟΑΚΚΕ, από την Ευρωζώνη μένοντας ωστόσο
για λόγους πολιτικής δημοκρατίας στην ΕΕ.
Γιατί τότε θα συμβεί εκείνο που έχουμε προβλέψει.
Ο λαός έκθαμβος θα δει όλα αυτά τα επαρμένα (με τις πλάτες του Πούτιν) παγώνια σαν
αυτό που πραγματικά είναι: ψεύτες, έμπορες
ψευτοπατριωτικής και ψευτοαριστερής ηρωίνης, υπονομευτές της ζωής των εργαζομένων
και της χώρας. Γιατί τότε δε θα υπάρχουν
ηλίθιοι οικονομιστές μονοπωλιστές τύπου
Γερμανίας να παίρνουν στην πλάτη τους με
τα μνημόνια την πείνα και τη δυστυχία και θα
πρέπει ο Τσίπρας, ο Κουτσούμπας ο κάθε
Καζάκης, και οι άλλοι μαθητευόμενοι μάγοι
του σοσιαλφασισμού να απαντήσουν στο λαό
πού εξαφανίστηκαν τα εργοστάσια και οι μηχανές, τα σύγχρονα γεωργικά εργαλεία, οι μεγάλες σύγχρονες τουριστικές μονάδες, όταν
εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς δουλειά θα ζητάν απεγνωσμένα να τις δουλέψουν για να φάνε ψωμί, οι ίδιοι και τα παιδιά τους.
Η κάλπικη δραχμή του Καζάκη είναι στην
πραγματικότητα κατοχικό μάρκο του ’41,
δηλαδή με σημερινούς όρους πουτινικό ρούβλι.
Ούτε πατριωτισμός ούτε λαοκρατία,
απλώς ό,τι συμφέρει τη Ρωσία
Μήπως όμως αδικούμε τον Καζάκη; Μήπως
τελικά είναι απλώς ένας πατριώτης που θέλει
την πατρίδα του ανεξάρτητη από ξένους δυνάστες και κάνει απλώς μερικά “λαθάκια”;
Θα μπορούσε, αν δεν “ξεχνούσε” να μιλήσει για το καπέλο 30% στην τιμή του φυσικού αερίου που πλήρωνε η Ελλάδα στη ρώσικη κρατική Gazprom για το φυσικό αέριο
σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και συνεχίζει να πληρώνει, μειωμένο στο μισό (15%).
Θα μπορούσε, αν έβγαζε μια μιλιά για το
γκέτο της κινέζικης Κόσκο στο λιμάνι του
Πειραιά, όπου οι εργάτες μιλάνε για συνθήκες
που δεν επικρατούσαν στα εργοστάσια ούτε
στη χούντα του άλλου “εθνοσωτήρα” Παπαδόπουλου.
Θα μπορούσε, αν δεν μιλούσε συνεχώς
για στροφή προς τη Ρωσία που θα ήταν θετική αλλά δεν την κάνουν οι “δυτικόδουλοι”
πολιτικοί μας, χωρίς ποτέ να κατακρίνει τη
Μόσχα, αφήνοντας “ανοιχτό” το τι ανταλλάγματα θα έδινε η Ελλάδα στους Ρώσους για
μια οικονομική “διευκόλυνση” άγνωστου μεγέθους (την οποία η Ρωσία έχει αρνηθεί στην
Ελλάδα από το 2010, όταν με εντολή Μεντβέντεφ ο Παπανδρέου έχωσε στην Ελλάδα το
ΔΝΤ).
Θα μπορούσε, αν είχε σταθεί πολέμιος του

σαμποτάζ των παραγωγικών επενδύσεων και
της παραγωγής και ζητούσε βιομηχανία και
εξαγωγές για να βγουν η χώρα κι ο λαός μας
πιο δυνατοί μέσα από την χρεοκοπία και να
μπορεί μεθαύριο η εργατική τάξη κι ο λαός
να διεκδικήσουν αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου στην αρχή και επαναστατική απαλλοτρίωσή του στη συνέχεια.
Θα μπορούσε, αν στο ουκρανικό δεν έκανε ανοιχτές πλάτες στη Ρωσία, μιλώντας
καρμπόν με το ψευτοΚΚΕ μόνο για “ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ - ΕΕ στην Ουκρανία,
για να περικυκλώσουν τη Ρωσία”, καλύπτοντας ανοιχτά τη χιτλερική προσάρτηση εδαφών ξένης χώρας από τον Πούτιν, μαζί με το

Λαφαζάνη και το Δελαστίκ.
Θα μπορούσε, αν ήταν ασυμβίβαστος εχθρός των χειρότερων εθνοπροδοτών, των
μαύρων σκυλιών του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού στην Ελλάδα, των δολοφόνων της
Χρυσής Αυγής αντί να τους χαϊδεύει ή να λέει
το ψέμα ότι τάχα “δουλεύουν για τη Μέρκελ
και το μνημόνιο”.
Τίποτα όμως από τα παραπάνω δεν κάνει ο
Καζάκης και το ΕΠΑΜ του. Στην πλατφόρμα
του, που είναι βρώμικα επαμφοτερίζουσα, δεν
υπάρχει ούτε πατριωτισμός ούτε πραγματική λαοκρατία, υπάρχει απλώς ό,τι συμφέρει τη Ρωσία. Καθόλου παράδοξο για ένα αθεράπευτο στέλεχος του ψευτοΚΚΕ.
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öáßíåôáé üôé åß÷å êÜðïéåò åðéìÝñïõò áíôéóôÜóåéò ðïõ ôïõò äõóáñÝóôçóáí. Ãé’ áõôü ï ËïâÝñäïò áìÝóùò öñüíôéóå íá áðïêáôáóôÞóåé ôç ó÷Ýóç ôïõ áêõñþíïíôáò óõìâïëéêÝò áðïöÜóåéò ôïõ Áñâáíéôüðïõëïõ
ðïõ äåí Üñåóáí óå ÓÕÑÉÆÁ êáé øåõôïÊÊÅ, äçëáäÞ óôçí ÏËÌÅ ôçò ãñáììÞò ôçò
äçìïóéï-õðáëëçëéêÞò ëïýöáò, üðùò ç åðéìÞêõíóç ôïõ ó÷ïëéêïý Ýôïõò êáé ç êáôÜñãçóç ôùí áñãéþí ôùí ôñéþí Éåñáñ÷þí
êáé ôïõ Áã. ÉùÜííç ìåôÜ ôá ×ñéóôïýãåííá.
Óôá ßäéá ðëáßóéá, ç áðïðïìðÞ ôïõ ãåíéêïý ãñáììáôÝá åóüäùí Èåï÷Üñç ðñéí áðü
ôïí áíáó÷çìáôéóìü Þôáí Ýíá ìÞíõìá óôçí
ôñüéêá üôé ç êõâÝñíçóç ïöåßëåé íá ëÜâåé
õðüøç ôçò ôï ìÞíõìá ðïõ Ýóôåéëå ï ëáüò
óôéò åõñùåêëïãÝò, êáé íá êÜíåé ðáñá÷ùñÞóåéò óôï “áíôéìíçìïíéáêü ìÝôùðï”. Óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá ç êõâÝñíçóç äåí èá êÜíåé
ôßðïôá ðïõ èá åëáöñýíåé ôï ëáü. ÁðëÜ èá
æçôÞóåé êïýñåìá, üðùò èÝëåé ðÜíù áð üëïõò ï ÓÕÑÉÆÁ, ãéá íá öÝñåé óå äýóêïëç
èÝóç ôçí Åõñùæþíç, åíþ èá óõíå÷ßóåé íá
“êïõñåýåé” ôï ëáü. Êáé áõôü ãéáôß êïýñåìá
üóï èá óõíå÷ßæåôáé ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ äåí Ý÷åé áðïëýôùò êáíÝíá íüçìá. Ôï
üôé èá óõíå÷ßóåé ôï óáìðïôÜæ ôï áðÝäåéîå
üðùò åßðáìå ìå ôï îùðÝôáãìá ôïõ ×áôæçäÜêç, áëëÜ êáé ìå ôá ðñï÷èåóéíÜ êáôÜðôõóôá ðñüóôéìá ôùí 40 äéò Åõñþ ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý óå âÜñïò ôùí ðéï óýã÷ñïíùí ðôçíïôñïöéêþí âéïìç÷áíéþí.
ÊáôÜ ôá Üëëá ïé áëëáãÝò óôï ïéêïíïìéêü åðéôåëåßï äåí åß÷áí êáíÝíá éäéáßôåñï
åíäéáöÝñïí. Ï ÓôïõñíÜñáò ìåôáêüìéóå óôçí
ÔñÜðåæá ÅëëÜäáò ãéá íá äþóåé ôéò ôñÜðåæåò óôïõò ñùóïêéíÝæïõò, êáé ï ×áñäïýâåëçò ðïõ áíÝëáâå èá óõíå÷ßóåé óôçí ßäéá ðïñåßá, äçëáäÞ íá êÜíåé ìå åõñùðáúêü ðñïóùðåßï áíôéåõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ, èá åãêñßíåé êÜèå ðïëéôéêÞ áðüöáóç ðïõ óáìðïôÜñåé ôéò åðåíäýóåéò, íá äõíáìþíåé ôçí ðåßíá
üóï äéáðñáãìáôåýåôáé ãéá üëï êáé ìåãáëýôåñç äéáãñáöÞ ÷ñÝïõò, êáé íá ðñïùèåß êáôåîï÷Þí ôéò “åðåíäýóåéò” ôùí ñùóïêéíÝæùí, äçëáäÞ ôçí áðïéêéïêñáôéêÞ åãêáôÜóôáóç óôç ÷þñá ôùí Ñþóùí éìðåñéáëéóôþí
êáé ôùí êéíÝæùí óõììÜ÷ùí ôïõò.
Åß÷áìå ãñÜøåé óå Üñèñï ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò, ãéá ôïí ðñïçãïýìåíï áíáó÷çìáôéóìü üôé ç íÝá êõâÝñíçóç Þôáí ðéï äïõëéêÞ
ãéá ôá íÝá áöåíôéêÜ, êáé ìå ðñüèõìïõò
“íôïìáôïöÜãïõò”, äçëáäÞ áíáëþóéìïõò öéëïåõñùðáßïõò óôá õðïõñãåßá ðïõ êáëïýíôáé íá åöáñìüóïõí ôá ëåãüìåíá ìíçìïíéáêÜ ìÝôñá (http://www.oakke.gr/esoterikipolitiki/item/218-). Åß÷áìå áíáöÝñåé óõãêå-

êñéìÝíá üôé: “ïé åëÜ÷éóôïé ó÷åôéêÜ öéëï-áíáðôõîéáêïß ôùí äõï êõâåñíçôéêþí êïììÜôùí, öéëåëåýèåñïé Þ åèíéêéóôÝò ðÞñáí ôá
õðïõñãåßá “íôïìáôïöáãßáò”, äçëáäÞ èá
ôñþíå íôïìÜôåò áðü ôïõò äéáäçëùôÝò êáé
ãåíéêüôåñá áðü ôçí êïéíÞ ãíþìç. ¸ôóé äßðëá óå ôýðïõò óáí ôïí õðïõñãü ìåßùóçò
óõíôÜîåùí Âñïýôóç, õðïõñãüò ÄéïéêçôéêÞò
Ìåôáññýèìéóçò áíÝëáâå ï Êõñ. ÌçôóïôÜêçò, ðïõ óçìáßíåé üôé åðéöïñôßæåôáé íá áðïëýóåé ôéò ìåñéêÝò ÷éëéÜäåò õðáëëÞëïõò
ðïõ äåí áðÝëõóå ï ÄÇÌÁÑßôçò ÌáíéôÜêçò. Ìáæß ôïõ óôï âÜñáèñï èá ðÜñåé êáé
ôçí õöõðïõñãü ôïõ Åýç ×ñéóôïöéëïðïýëïõ ðïõ åßíáé áíôé-ÓÕÑÉÆÁ óôÝëå÷ïò ôïõ
ÐÁÓÏÊ. Õðïõñãüò Õãåßáò, ðïõ óçìáßíåé
åðéöïñôéóìÝíïò íá åîáèëéþóåé ôïõò áóöáëéóìÝíïõò ôïõ ÅÏÐÕÕ êáé íá åñåéðþóåé
ôá íïóïêïìåßá, ôïðïèåôÞèçêå áðü ôïí ÓáìáñÜ ï Áä. ÃåùñãéÜäçò”.
Ôï Üñèñï áõôü åðéâåâáéþèçêå ðëÞñùò.
ÐñÜãìáôé ôüóï ï ÃåùñãéÜäçò ðïõ áðïðÝìöèçêå üóï êáé ïé Ê. ÌçôóïôÜêçò êáé Âñïýôóçò ðïõ Ýìåéíáí ðñïóùñéíÜ åßíáé ðïëéôéêïß ðïõ Ý÷ïõí “êáåß” ðïëéôéêÜ óôá õðïõñãåßá ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé.
Åß÷áìå ãñÜøåé åðßóçò óôï ðéï ðÜíù Üñèñï ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò ãéá ôçí áíÜëçøç
ôçò èÝóçò ôïõ õöõðïõñãïý Äçìüóéáò Ôçëåüñáóçò áðü ôïí Ðáíô. ÊáøÞ: “ÔÝëïò áðïöáóéóìÝíïò íá ãåõôåß üëï ôï áßó÷ïò êáé
ôç äéåèíÞ êáôáêñáõãÞ ãéá ôï öáóéóôéêü
êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ åßíáé êáé ï Ðáíô. ÊáøÞò. Åäþ Ý÷ïõìå ôçí áðüäåéîç ôïõ åëååéíïý, âáèéÜ áíôéäçìïêñáôéêïý áëëÜ êáé åíôåëþò ðïëéôéêÜ ôõöëïý ÷áñáêôÞñá ôçò åëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò. Ãéáôß ï ÊáøÞò åßíáé Üíèñùðïò ôïõ ÓõãêñïôÞìáôïò ËáìðñÜêç, ïðüôå ç ôïðïèÝôçóÞ ôïõ óôç óõãêåêñéìÝíç èÝóç óçìáßíåé üôé ôï Óõãêñüôçìá ü÷é
ìüíï åðéêñïôåß ôç öáóéóôéêÞ ößìùóç-áðüëõóç ôùí äçìïóéïãñÜöùí ôçò ÅÑÔ áëëÜ
üôé áíáëáìâÜíåé íá êÜíåé ôçí ðñþôç âñùìïäïõëåéÜ, äçëáäÞ ôéò ðñþôåò áðïëýóåéò
êáé äéïéêçôéêÝò áëëáãÝò ôçò “áíáäéÜñèñùóçò”. ¸ôóé äéåõêïëýíåé áöÜíôáóôá ôïõò
ñùóüäïõëïõò ðïõ èá êÜíïõí áñãüôåñá ôçí
ðéï ÷ïíôñÞ äïõëåéÜ ôïõ åêöáóéóìïý”.
ÔåëéêÜ, áöïý ïëïêëÞñùóå ôç âñùìïäïõëåéÜ ãéá ôïõò öáéï- “êüêêéíïõò”, ïé ÓáìáñÜò êáé ÂåíéæÝëïò êáôÜñãçóáí ôç èÝóç ôïõ
õöõðïõñãïý Äçìüóéáò Ôçëåüñáóçò, êáé ìáæß ôçò êáé ôïí Ð. ÊáøÞ.
Áõôü ôï êõâåñíçôéêü ó÷Þìá åßíáé
÷åéñüôåñï áðü ôï ðñïçãïýìåíï, üðùò èá
åßíáé êáé êÜèå åðüìåíï üóï äõíáìþíåé ôï
öáéï “êüêêéíï” êáé ìåãáëþíåé áíôßóôïé÷á
ç åîÜñôçóç ôçò ÷þñáò áðü ôï ñùóïêéíÝæéêï
Üîïíá.
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Ï×É ÓÔÇÍ ÕÖÁÑÐÁÃÇ ÔÇÓ ÇÃÅÓÉÁÓ ÔÇÓ ÅÅ ÁÐÏ ÔÏÍ
ÕÐÇÑÅÔÇ ÔÇÓ ÑÙÓÉÊÇÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÁÓ ÃÉÏÕÍÊÅÑ
(Äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 6 Éïõíßïõ 2014)

Ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí éóôïñßá ôçò ÅíùìÝíçò Åõñþðçò ç åêëïãÞ ôçò ðñïåäñßáò ôçò Êïìéóéüí - ôïõ åêôåëåóôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò ¸íùóçò - åßíáé
ôï åðßêåíôñï ìéáò ôüóï ðïëý ïîõìÝíçò ðïëéôéêÞò áíôéðáñÜèåóçò.
Ç ÅÅ Ý÷åé ÷ùñéóôåß óå äýï óôñáôüðåäá:
áðü ôç ìéá ìåñéÜ åêåßíïé ðïõ èÝëïõí ôïí
ðñþôï ëüãï óôçí åêëïãÞ ôïõ ðñïÝäñïõ íá
Ý÷åé ôï óõìâïýëéï ôùí õðïõñãþí, üðùò
óõìâáßíåé ìÝ÷ñé óÞìåñá, êé áðü ôçí Üëëç
üóïé èÝëïõí ôï åõñùêïéíïâïýëéï íá Ý÷åé
ôçí ðñùôïêáèåäñßá åðéêáëïýìåíïé ôç óõíèÞêç ôçò Ëéóóáâüíáò ðïõ ïñßæåé üôé èá ðñÝðåé íá ëçöèåß õðüøç ôï üðïéï áðïôÝëåóìá
ôùí åõñùåêëïãþí. Áõôïß ïé ôåëåõôáßïé åðéèõìïýí ôçí áíÜëçøç ôçò ðñïåäñßáò ôçò
Êïìéóéüí áðü ôïí õðïøÞöéï ôïõ ðñþôïõ óå
øÞöïõò Åõñùðáúêïý Ëáúêïý Êüììáôïò
(ÅËÊ) êáé ðñþçí ðñüåäñï ôïõ Eurogroup
Æáí-Êëùíô ÃéïõíêÝñ.
¼ìùò ç ìåãáëýôåñç óôÞñéîç óôçí õðïøçöéüôçôá ÃéïõíêÝñ Ýñ÷åôáé ü÷é ôüóï ìÝóá áðü ôçí Åõñþðç áëëÜ áðÝîù. ÓõãêåêñéìÝíá
ï ñþóïò ðñüåäñïò Ðïýôéí áíáãíþñéóå ôçí
“êáèáñÞ äçìïêñáôéêÞ åíôïëÞ” ðïõ õðïôßèåôáé üôé Ý÷åé ëÜâåé ï ðñþçí ëïõîåìâïõñãéáíüò ðñüåäñïò êáé ìÜëéóôá, ãéá íá ôïíßóåé ôçí ðñïôßìçóÞ ôïõ áðåßëçóå íá ôïðïèåôÞóåé óôñáôåýìáôá óôá óýíïñá ôçò Ëåôïíßáò ãéá íá ôïí õðïóôçñßîïõí (âë.
FinancialTimes, 4/6). Áðü êïíôÜ ï Ôóßðñáò,
ðïõ åßíáé åðßóçò õðïøÞöéïò ãéá ôçí ðñïåäñßá óáí åðéêåöáëÞò ôçò “åõñùðáúêÞò áñéóôåñÜò” êáé ðïõ öõóéêÜ äå èá ìðïñïýóå êáèüëïõ íá äéáöïñïðïéçèåß áðü ôï áöåíôéêü
ôïõ, êáëåß ôéò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ôïõ åõñùêïéíïâïõëßïõ íá êáôáøçößóïõí ïðïéïíäÞðïôå Üëëï õðïäåéêíõüìåíï õðïøÞöéï
ðëçí ôïõ ÃéïõíêÝñ (ÊáèçìåñéíÞ, 4/6). Ôçí
ßäéá óôéãìÞ ìáæéêÜ åðåéóüäéá óõìâáßíïõí
óå äéÜöïñåò åõñùðáúêÝò ðüëåéò ðñïò õðïóôÞñéîç ôïõ “ðñïÝäñïõ ôïõ ëáïý” üðùò îáöíéêÜ áðïêáëïýí ôïí Üãíùóôï óôï 99% ôùí
åõñùðáúêþí ëáþí åõñù-ãñáöåéïêñÜôç. ¸îù áð’ ôçí Ýäñá ôïõ åõñùêïéíïâïõëßïõ Ý÷ïõí óôçèåß óêçíÝò êáé ïäïöñÜãìáôá åíþ
ïé óõãêåíôñùìÝíïé, ðïõ êéíçôïðïéÞèçêáí
ìå ôéò ãíùóôÝò óêïôåéíÝò êáãêåìðßôéêåò ìåèüäïõò ôùí ìÝóùí êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò
(ôýðïõ Ôá÷ñßñ), öïñïýí ãêñßæåò êïñäÝëåò
êáé öùíÜæïõí óõíèÞìáôá. Ïé ßäéïé ïíïìÜæïõí ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõò “ãêñßæá åðáíÜóôáóç”.
Ç áëÞèåéá åßíáé üôé èá ìáò îÝíéæå ìßá ôüóï ìåãÜëç êéíçôïðïßçóç ãéá Ýíá åí åíåñãåßá óôÝëå÷ïò ôçò åõñùðáúêÞò äéðëùìáôßáò åÜí äå ãíùñßæáìå ôá åãêëÞìáôá ðïõ Ý÷åé äéáðñÜîåé áõôü ôï óôÝëå÷ïò óå âÜñïò
ôçò åõñùðáúêÞò äçìïêñáôéêÞò åíüôçôáò êáé
õðÝñ ôùí óõìöåñüíôùí ôïõ ñùóïêéíåæéêïý
íåïíáæéóôéêïý Üîïíá, éäéáßôåñá óáí åðéêåöáëÞò ôïõ Eurogroup áðü ôï îÝóðáóìá ôçò
åëëçíéêÞò êñßóçò ÷ñÝïõò êáé äþèå. Ï ÃéïõíêÝñ ðáñáìÝíåé Ýíèåñìïò õðåñáóðéóôÞò ôùí
ðéï óôåíþí åõñù-ñùóéêþí ó÷Ýóåùí. Ãéá ôï
ëüãï áõôü õðÞñîå áðü ôïõò ðñþôïõò ðïõ
õðïóôÞñéîáí öáíáôéêÜ ôçí êåíôñéêÞ äéáêñáôéêÞ äéá÷åßñéóç ôïõ ÷ñÝïõò ôùí åõñùðáúêþí êñáôþí ìÝóá áðü ôçí Ýêäïóç åõñùïìïëüãùí, ðïõ óçìáßíåé ðñáêôéêÜ óÞìåñá ôïí õðåñäáíåéóìü ôçò ÅÅ áðü ôéò áíáäõüìåíåò ïéêïíïìéêÝò äõíÜìåéò ôùí
BRICS(Ñùóßá, Êßíá êáé óýììá÷ïß ôïõò). Åßíáé åðßóçò Ýíáò áðü ôïõò âáóéêïýò õðïóôçñé÷ôÝò ôçò áèñüáò äáíåéïäüôçóçò ôïõ åõñùðáúêïý íüôïõ, êõñßùò ôçò ÅëëÜäáò, ìéáò

ôÜóçò ðïõ åîáéôßáò ôçò åëëçíéêÞò ÷ñåïêïðßáò Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ìåãÜëåò áíáôáñÜîåéò
óôçí Åõñþðç öÝñíïíôáò óå áíôáãùíéóìü
ôéò ÷þñåò ôïõ âïññÜ ìå åêåßíåò ôïõ íüôïõ,
äõíáìéôßæïíôáò äçë. ôçí åõñùðáúêÞ åíüôçôá ðñïò üöåëïò ôçò ðÜíïðëçò óôñáôéùôéêÜ êáé åíåñãåéáêÜ ñùóéêÞò õðåñäýíáìçò.
Ç ïõóßá ôçò ðïëéôéêÞò öõóéïãíùìßáò
ÃéïõíêÝñ, êé áõôü ðïõ ðåñéóóüôåñï áîéïðïéåß ôï Êñåìëßíï ãéá íá ðëÞîåé ôçí åõñùðáúêÞ åíüôçôá áð’ ôá ìÝóá, åßíáé ç õéïèÝôçóç áðü ìÝñïõò ôïõ óå ðïëëÜ æçôÞìáôá
ìéáò åõñùðáúêÞò ïìïóðïíäéáêÞò öüñìáò
ãéá íá íôýóåé ì’ áõôÞí ôï ðéï âáèéÜ áíôéäñáóôéêü áíôéåõñùðáúêü ðïëéôéêü ôçò ðåñéå÷üìåíï. Ï ßäéïò êáëýðôåôáé ðßóù áðü
ôï ðÝðëï ôïõ öåíôåñáëéóìïý ãéá íá ìðïñÝóåé íá óõóðåéñþóåé ãýñù ôïõ ôïõò ôáëáíôåõüìåíïõò åõñùðáúóôÝò (áõôïýò êõñßùò
èÝëåé ãéá õðïóôçñéêôÝò) ðïõ âëÝðïõí ìå
æùçñÞ áíçóõ÷ßá ôç ãñÞãïñç Üíïäï ôçò åõñù-óêåðôéêéóôéêÞò ôÜóçò ìÝóá óôçí ÅÅ.
Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé áðü ôïõò ðñþôïõò áñ÷çãïýò êñáôþí ðïõ áíôéôÜ÷èçêáí óôçí õðïøçöéüôçôá áõôÞ Þôáí êáé ï áíôéåõñùðáßïò ÏñìðÜí. Áõôüò ï ñùóüöéëïò áðïêñïõóôéêüò öéëïíáæéóôÞò ðéóôåýïõìå üôé
áíôéôÜ÷èçêå ðñïâïêáôüñéêá óôçí õðïøçöéüôçôá áõôÞ, äçëáäÞ ãéá íá ôçí åõíïÞóåé. ¼óï ãéá ôï åðé÷åßñçìá ðåñß “äçìïêñáôéêÞò åíôïëÞò”, áõôü ðñïûðïèÝôåé ôçí ïìïóðïíäéïðïßçóç ôçò Åõñþðçò, ðïõ èá óÞìáéíå üôé ç ðñáãìáôéêÞ åîïõóßá èá ðñÝðåé
íá ðåñÜóåé áðü ôéò åðéìÝñïõò åèíéêÝò êõâåñíÞóåéò êáé ôá åèíéêÜ êïéíïâïýëéá óôï
åõñùêïéíïâïýëéï ôï ïðïßï üìùò èá ðñÝðåé
íá åêëÝîåé ìéá êïéíÞ ãéá üëá ôá êñÜôç åõñùðáúêÞ êõâÝñíçóç. ÁëëÜ ìéá ôÝôïéá ïìïóðïíäéïðïßçóç ïé ðñþôïé ðïõ äåí ôç èÝëïõí åßíáé áõôïß ðïõ Ý÷ïõí øçößóåé “ü÷é”
óôá äçìïøçößóìáôá ãéá ðéï åíùôéêÜ åõñùóõíôÜãìáôá, ìå ðñþôïõò ðñþôïõò ôïõò
ñùóüäïõëïõò ôýðïõ Ôóßðñá. Ç ðñáãìáôéêÞ óôçí ïõóßá ðïëéôéêÞ áäõíáìßá äçëáäÞ
ç ìç áíôéðñïóùðåõôéêüôçôá éäéáßôåñá ôïõ
åõñùêïéíïâïõëßïõ öáíåñþèçêå ðåñßôñáíá
óôç äçìïóêüðçóç ðïõ Ýãéíå óôç Ãåñìáíßá
êáé ðïõ Ýäåéîå üôé ìüíï ôï 7% ôùí ãåñìáíþí øçöïöüñùí ãíþñéæå üôé ï ÃéïõíêÝñ
Þôáí ï õðïøÞöéïò ôïõ ÅËÊ (FT, 2/6).
Ï ðüëåìïò ðïõ Ý÷åé îåóðÜóåé áíÜìåóá óå
óõìâïýëéï õðïõñãþí êáé åõñùêïéíïâïýëéï ðñïïéùíßæåé ìßá ßóùò êáé ìáêñü÷ñïíç
ðåñßïäï Ýíôáóçò êáôÜ ôçí ïðïßá ï åéóïäéóôÞò èá éó÷õñïðïéåßôáé ðïëéôéêÜ ðáßñíïíôáò ìå ôï ìÝñïò ôïõ äõíÜìåéò ðïõ åßíáé Þ
åìöáíßæïíôáé óáí åõñùðáúêÝò. ¹äç ç üëï
êáé ðéï öéëïðïõôéíéêéÜ ÌÝñêåë Ý÷åé ôá÷èåß áíïé÷ôÜ óôï ðëåõñü ôïõ, ôï ßäéï êáé ï
õðïøÞöéïò ôùí åõñùðáßùí óïóéáëéóôþí
Óïõëôò. Åðßóçò ï ãÜëëïò ðñüåäñïò ÏëÜíô,
ðïõ âéÜæåôáé íá ðáñáäþóåé óôç Ñùóßá äýï
õðåñóýã÷ñïíá åëéêïðôåñïöüñá, áíôáìåßâïíôáò ôïí Ðïýôéí ãéá ôçí åéóâïëÞ óôçí
Ïõêñáíßá åêôéìÜôáé, óýìöùíá ìå ãÜëëïõò
áîéùìáôïý÷ïõò, üôé èá ìðïñïýóå íá ðåéóôåß íá óôçñßîåé ôçí õðïøçöéüôçôá ÃéïõíêÝñ ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöåõ÷èåß ìßá ÷ñüíéá óôáóéìüôçôá ãýñù áð’ áõôü ôï æÞôçìá
(28/5). Ç ôñáãùäßá ãéá ôçí ÅÅ åßíáé üôé ç
ìüíç ÷þñá ðïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá åíáíôéþíåôáé
óèåíáñÜ óôçí ðñïåäñßá ÃéïõíêÝñ åßíáé ç
Áããëßá ôïõ åðßóçò ñùóüöéëïõ êáé äéáóðáóôÞ ôçò ÅÅ ÊÜìåñïí. Áõôüò óå ðñþôç åõêáéñßá èá ðïõëÞóåé ôçí åõñùóêåðôéêéóôéêÞ áããëéêÞ êïéíÞ ãíþìç ðïõ Ý÷åé èõìþóåé ðïëý êáé óùóôÜ ãéá ôçí ðñùôïöáíÞ èñá-

óýôçôá ôïõ øåõôï-öåíôåñáëéóôÞ ÃéïõíêÝñ íá
åðéâÜëåé ìå ôï æüñé ôçí ðñïåäñßá ôïõ óôçí
Êïìéóéüí, åíþ áõôÞ ùò ôþñá áðïöáóéæüôáí
óõíáéíåôéêÜ áðü ôï áíþôáôï üñãáíï ôçò ÅÅ
ðïõ åßíáé ôï Óõìâïýëéï ôùí çãåôþí ôùí ÷ùñþí ìåëþí ôçò ÅÅ.
×ïíôñüðåôóïé áíôéäçìïêñÜôåò, âïõëéìéêïß
ïéêïíïìéêÜ êáé ôõöëïß ðïëéôéêÜ ïé ìïíïðùëéóôÝò ôçò ÅÅ áöÞíïõí ôéò ôý÷åò ôçò Åõñþðçò óôá ÷Ýñéá ôùí ðñáêôüñùí ôçò íåïôóáñéêÞò Ñùóßáò. Áí ôåëéêÜ ï ÃéïõíêÝñ ðÜñåé ôçí
ðñïåäñßá ôçò Êïìéóéüí, èÝóç ðïõ ùò ôþñá
êáôåß÷å ï üóï ìðïñïýóå ðéï áíåîÜñôçôïò á-

ðÝíáíôé óôç Ìüó÷á, áëëÜ üëï êáé ðéï áðïìïíùìÝíïò êáé áìÞ÷áíïò Ìðáñüæï, áõôü èá
åßíáé ìéá êáôáóôñïöÞ ìåãáëýôåñïõ âåëçíåêïýò áðü üóï ç áðüó÷éóç êáé ï ìéóïäéáìåëéóìüò ôçò Êñéìáßáò. Ï ðáëéÜíèñùðïò áõôüò ìáæß ìå ôýðïõò óáí ôçí ¢óôïí, ôïí ¼ëé Ñåí, êáé ôïí ÍôÜéóåëìðëïõì, êáé ôïõëÜ÷éóôïí óé÷áìåñïýò õöåóéáêïýò çãÝôåò óáí
ôçí ÌÝñêåë, ôïí ÏëÜíô, ôïí ÊÜìåñïí êáé
ôïí ÑÝíôæé ìðïñåß íá ìåôáôñÝøåé ôçí çãåóßá ôçò ÅÅ óå Ýíá ñþóéêï åñãáëåßï äéåßóäõóçò êáé äéÜëõóçò.

Η πρώτη διεθνής καταγγελία ότι η Ρωσία
με πράκτορές της στις περιβαλλοντικές
οργανώσεις κάνει σαμποτάζ στην
παραγωγή ενέργειας στη Δύση
Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Τραϊάν Μπασέσκου καταγγέλλει τη Μόσχα ότι χρηματοδοτεί ομάδες περιβαλλοντολόγων στα πλαίσια του σχεδίου της για την ακύρωση της
εξόρυξης του σχιστολιθικού αερίου* της χώρας του. Είναι η πρώτη στον κόσμο επίσημη
καταγγελία από μια κυβέρνηση ότι η Ρωσία
σαμποτάρει παραγωγικές επενδύσεις και μάλιστα επενδύσεις που εξασφαλίζουν σε μια
χώρα ενεργειακή ανεξαρτησία. Μια τέτοια καταγγελία επιβεβαιώνει με τον πιο παταγώδη
τρόπο τις αναλύσεις της ΟΑΚΚΕ εδώ και πάνω από 25 χρόνια ότι η Ρωσία μέσω πρακτόρων της, που είναι μεταμφιεσμένοι συνήθως σε υπερασπιστές του περιβάλλοντος, ασκεί παραγωγικό σαμποτάζ στην Ελλάδα και
ενεργειακό σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη.
Συγκεκριμένα το πρακτορείο Ρόιτερ στο κείμενό του στις 19/6/2014 γράφει: “Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Τραϊάν Μπασέσκου, είπε ότι η Ρωσία έπαιζε ένα ρόλο στην προσπάθεια να εμποδίσει την ανάπτυξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη Chevron, κοντά στο χωριό Pungesti. Οι υπέρμαχοι του
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, επίσης,
δήλωσαν πως η Ρωσία προσπαθεί να διαμορφώσει την κοινή γνώμη με την εκλογή
ιερέων της Ορθόδοξης εκκλησίας σε κινήματα διαμαρτυρίας στα οποία ηγήθηκαν. Οι
περιβαλλοντολόγοι απορρίπτουν τις κατηγορίες και κατηγορούν τη Ρουμανική αστυνομία ότι ενεργεί ως ιδιωτική δύναμη ασφαλείας για τη Chevron”.
Η Chevron έχει αναλάβει τις μελέτες της
εξόρυξης στη Ρουμανία όπως και σε άλλες
χώρες της ΕΕ. Το έχουμε ζήσει στην Ελλάδα
τόσες φορές. Όταν οι ρωσόδουλοι σαμποτέρ καταγγέλονται σαν τέτοιοι συκοφαντούν
εκείνους που τους καταγγέλλουν ότι είναι πράκτορες του συγκεκριμένου παραγωγικού κεφάλαιου. Ως τώρα τα κατάφερναν. Τώρα θα
αρχίσει να αποκαλύπτεται ότι αυτοί είναι πράκτορες του ρώσικου πολεμικού κρατικοφασιστικού μονοπώλιου.
Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο του Ρόιτερ ο
γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Ράσμουσεν
υιοθέτησε την καταγγελία του ρουμάνου
πρωθυπουργού μιλώντας σε συγκέντρωση
διπλωματικών στελεχών λέγοντας ότι: “Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες έχουν κρυφά χρηματοδοτήσει και εργάζονται μαζί με ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές ομάδες για την εκστρατεία κατά του “fracking” (εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου στην ΕΕ) που έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο”.
Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την ομιλία
του ο Ράσμουσεν είπε μεταξύ των άλλων: “Έχω γνωρίσει συμμάχους που μπορούν να
αναφέρουν ότι η Ρωσία, ως μέρος των εξελιγμένων λειτουργιών της στην πληροφόρηση και στην παραπληροφόρηση, έχει και την
ενεργή απασχόληση με τις λεγόμενες μη
κυβερνητικές οργανώσεις - περιβαλλοντικές
οργανώσεις που εργάζονται εναντίον του σχιστολιθικού φυσικού αερίου - για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή εξάρτηση από το εισαγό-

μενο ρωσικό φυσικό αέριο” (Ρόιτερ).
Η καταγγελία της Ρωσίας από τον γενικό
γραμματέα του ΝΑΤΟ για παραγωγικό σαμποτάζ είναι σημαντικό ζήτημα γιατί ο Ράσμουσεν
ήταν ως τώρα, και συνεχίζει να είναι ένας άθλιος υφεσιακός προς τη Ρωσία και το έδειξε
με τη στάση του για την Κριμαία που είναι όπως και των άλλων Ομπάμα, Μέρκελ, Ολάντ
και ΣΙΑ. Τέτοιες όμως δηλώσεις τώρα δείχνουν
ότι οι αντιθέσεις στους κόλπους της ΕΕ αλλά
και των ΗΠΑ οξύνονται με την αποκάλυψη της
επιθετικότητας της Ρωσίας. Δηλαδή φαίνεται
ότι δεν είναι πια αδιάφορο σε όλους τους παχύδερμους μονοπωλιστές στη Δύση το ότι ο
Ολάντ έχει απαγορεύσει με νόμο την εξόρυξη
του σχιστολιθικού αερίου, ούτε ότι η Μέρκελ,
που εδώ και καιρό οργιάζει σε εκδηλώσεις
φιλορωσισμού, έχει απαγορεύσει την παραγωγή του αερίου στην πράξη επιβάλλοντας την
άρνηση των τοπικών αρχών στο να δίνουν άδειες μελέτης. Από την άλλη μεριά και η προεδρία Ομπάμα, αν και δεν έχει τη δύναμη να
απαγορεύσει το σχιστολιθικό αέριο στις ΗΠΑ,
κάνει ότι μπορεί για να χτυπήσει την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα στις ΗΠΑ ώστε να
μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλεόνασμα
του αμερικάνικου σχιστολιθικού αερίου για
την τροφοδοσία της Ευρώπης. Το ότι η αμερικάνικη προεδρία δεν έδωσε έμφαση στις
καταγγελίες Ράσμουσεν δείχνει πιθανές αντιθέσεις και στο εσωτερικό της αμερικάνικης
υπερδύναμης για το ζήτημα αυτό.
*Το σχιστολιθικό αέριο βρίσκεται σε τεράστιες ποσότητες σε πολλές χώρες όπως και στην ΕΕ και
ανεξάρτητα από την ύπαρξη πετρελαίου. Με πίεση νερού άμμου και με χημικά σπάνε τα εσωτερικά πετρώματα και απελευθερώνουν τις εγκλεισμένες φυσαλίδες φυσικού αερίου. Οι χώρες που
έχουν απαγορεύσει στην πράξη την εξόρυξη του
σχιστολιθικού αερίου είναι η Γαλλία του Ολάντ, η
Γερμανία της Μέρκελ και η Βουλγαρία. Σε ότι αφορά το σχιστολιθικό αέριο της Θράκης ούτε λόγος
από τους ρωσόδουλους. Εδώ φυλάνε τις τεράστιες
και πιο εύκολα αξιοποιήσιμες ποσότητες του φυσικού αερίου και πετρελαίου που βρίσκονται στη
θάλασσα για να τις παραδώσουν στα αφεντικά
τους, και θα επιτρέψουν το σχιστολιθικό αέριο;.
Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι στην ΕΕ υπάρχουν 470 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια εκμεταλλεύσιμου σχιστολιθικού αερίου όταν η ζήτηση στην ΕΕ είναι 18
τρισ. κυβικά πόδια ετησίως.
Η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου στην ΕΕ μειώνει
την εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία σε ένα τεράστιο
ποσοστό και ρίχνει τις τιμές παγκοσμίως. Από το
Capital βλέπουμε ότι μόνο στον “κεντρικό γεωλογικό σχιστολιθικό σχηματισμό των ΗΠΑ, το Barnett
Shale στο Tέξας. Σήμερα αντλούνται εκεί περίπου
150 εκατομμύρια μ3 φυσικού αερίου ημερησίως,
κάτι δηλαδή σαν 54,000,000,000μ3 το χρόνο...δηλαδή ένα αντίστοιχο του 11% περίπου της ετήσιας
Ευρωπαϊκής ζήτησης”. Τα σχιστολιθικά κοιτάσματα της Πολωνίας που επικοινωνούν με τα κοιτάσματα της δυτικής Ουκρανίας μπορούν να καλύψουν το 11% της ετήσιας κατανάλωσης της ΕΕ.
Στην Αγγλία εκτιμώνται πολλά τρις κυβικά μέτρα
σχιστολιθικού αερίου αλλά και σε όλη την ΕΕ-28
(Στοιχεία από το capital).
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Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΑΠΟΚΤΑ ΦΙΛΟΝΑΖΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΩΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ-ΛΙΜΠΕΡΜΑΝ
ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας ανάμεσα σε Φατάχ και Χαμάς
ήταν η ταφόπλακα που έβαλε ο διπρόσωπος παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς στους πολύχρονους εθνοανεξαρτησιακούς αγώνες του παλαιστινιακού λαού. Παρά τους θερμούς
πανηγυρισμούς, η έστω επιφανειακή
συμφιλίωση του παλαιστινιακού ρεύματος για εθνική ανεξαρτησία που εκφράζει το κόμμα της Φατάχ με την ανοιχτά ισλαμοναζιστική ρωσόδουλη
συμμορία Χαμάς δεν μπορεί παρά να
απομονώσει την παλαιστινιακή υπόθεση από την παγκόσμια δημοκρατική και αντιφασιστική κοινή γνώμη. Κι
αυτό κυρίως γιατί ενώ σε κυβερνητικό παλαιστινιακό επίπεδο το Ισραήλ
αναγνωρίζεται σαν ανεξάρτητο κράτος
και καταδικάζεται η βία σε βάρος του,
η ίδια η αντισημιτική γενοκτονική συμμορία της Χαμάς αρνείται φυσικά να
“εγχειρίσει” το ιδεολογικό της προφίλ
και να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές. Πρόκειται για βαρύτατη ευθεία
προσβολή στα θύματα των επιθέσεων του ισλαμοφασισμού, στους ισραηλινούς αμάχους αλλά και τους παλαιστίνιους πολίτες που έχουν βασανιστεί, ακρωτηριαστεί και εκτελεστεί από τα αιμοδιψή κτήνη των Μεσάαλ-Χανίγιε μετά το πραξικόπημά τους στη
Γάζα στα 2007.
Όμως ο Αμπάς, σαν έμπειρος πολιτικός
στην υπηρεσία της ρωσικής υπερδύναμης,
ξέρει να συνθέτει ετερόκλητα ιδεολογικά
ρεύματα στη βάση του πουτινικού νεοναζιστικού δόγματος του ευρασιατισμού που
εξυπηρετεί τα στρατηγικά ηγεμονικά σχέδια της σημερινής Ρωσίας. Σύμφωνα μ’ αυτό, κύριος εχθρός για την ανθρωπότητα είναι σήμερα ο δυτικός φιλελευθερισμός, και
βαθύτερα οι Εβραίοι που υποτίθεται ότι
ελέγχουν το παγκόσμιο χρηματιστικό κεφάλαιο. Το εβραϊκό (σιωνιστικό) κράτος
χρησιμεύει στους ρώσους εμπνευστές της
παραπάνω θεωρίας σαν μία αρνητική ιδεολογική σημαία που θα συσπείρωνε γύρω τους τα έθνη και τους λαούς του πλανήτη στη μεγάλη επέλαση που ετοιμάζουν
για την κατάχτηση της πλούσιας Δύσης
(κι αυτό ανεξάρτητα από τα πραγματικά
εγκλήματα που έχει διαπράξει το ισραηλινό κράτος στους γείτονές του ιδιαίτερα
κατά τις δεκαετίες ’60-’70). Έτσι εξηγείται
γιατί τα ψευτοαριστερά παλαιστινιακά
κόμματα PFLP και DFLP όχι μόνο δεν καταδίκασαν τη συμφωνία Χαμάς-Φατάχ αλλά εξέφρασαν και τη δυσαρέσκειά τους
για το ότι δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν
στις διαπραγματεύσεις.
Αυτό σημαίνει όμως επίσης πως η σύγκληση Φατάχ-Χαμάς, αντί να εκδημοκρατίσει τους ναζί, τους προσφέρει για πρώτη
φορά την ιδεολογική ηγεμονία σε όλη την
Παλαιστίνη βάζοντάς τους όμως κάτω από τον πολιτικό έλεγχο του ρωσόδουλου
προέδρου Αμπάς. Το υπονόησε ο ίδιος ο
πρώην “πρωθυπουργός” της Χαμάς όταν
είπε πως με τη νέα κυβέρνηση η ένοπλη
πτέρυγα του κινήματός του θα μετατραπεί σε εθνικό παλαιστινιακό στρατό (βλ.
El Pais, 2/6). Η ισχυροποίηση των ναζί αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε εσωτερική πολιτική κρίση. Ήδη οι 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονταν για την “κυβέρνηση” της Χαμάς στη Γάζα και απολύθηκαν μέσα σε μία νύχτα ήρθαν σε σύγκρουση με τους 70.000 συναδέλφους τους που

συνέχιζαν να πληρώνονται από την Παλαιστινιακή Αρχή χωρίς όμως να έχουν
αντικείμενο εργασίας, αφού δεν αναγνωρίζονταν από τη Χαμάς, και κατέκλυσαν
τις τράπεζες προσπαθώντας να τους εμποδίσουν να πληρωθούν. Προκειμένου
να εξομαλυνθεί η κατάσταση, το Κατάρ,
η πολύτιμη αυτή σύμμαχος της Ρωσίας
στον αραβικό κόσμο, προσφέρθηκε να
βοηθήσει τη νέα κυβέρνηση να καταβάλει τους μισθούς των υπαλλήλων, ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονταν για τις φασιστικές αρχές της Χαμάς (βλ. New York
Times, 5/6).
Ένα άλλο, πιο άμεσο αποτέλεσμα της
παλαιστινιακής ψευτο-συμφιλίωσης ήταν
η εξαγρίωση του ισραηλινού σοβινισμού
που εκφράζεται κυρίως μέσα από την
κυβερνητική συνεργασία του επεκτατιστή-ισραηλινού σοβινιστή Νετανιάχου με
τον ρωσόδουλο προβοκάτορα Λίμπερμαν. Ο σχηματισμός της παλαιστινιακής
κυβέρνησης, πέρα από τη διακοπή των
ειρηνευτικών συνομιλιών που προξένησε,
έδωσε το πρόσχημα στην σημερινή υπεραντιδραστική επεκτατική κυβέρνηση του
Ισραήλ για να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων εποικισμών
- αρχικά τουλάχιστο 1.500 οικιστικών μονάδων - στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Με την παραπάνω όμως ταχτική των δήθεν “αντιποίνων” που
χρησιμοποιεί τελευταία όλο και περισσότερο η κυβέρνηση του Ισραήλ όχι μόνο δεν καταφέρνει να απομονώσει τη Χαμάς και τον Αμπάς στην παγκόσμια κοινή γνώμη, αλλά τους ενισχύει στο έπακρο. Πολύ πιθανότερο είναι να πετύχει
τη συσπείρωση του παλαιστινιακού λαού γύρω από τη νέα του κυβέρνηση, και
ουσιαστικά την γενοκτόνα Χαμάς, που
μάλιστα ετοιμάζεται να προσφύγει στα
διεθνή όργανα στα οποία συμμετέχει για
να τιμωρήσει το Ισραήλ.
Η απομόνωση του Ισραήλ, ακόμα και
από τον αμερικανικό παραδοσιακό του
σύμμαχο, είναι εν μέρει το επακόλουθο
της προβοκατόρικης επιθετικής πολιτικής
Λίμπερμαν-Νετανιάχου. Αυτήν την πολιτική απομόνωση την προωθεί συνειδητά
ο ρωσόδουλος προβοκάτορας Ομπάμα,
που πατάει πάνω στον υφεσιασμό της
αμερικάνικης μονοπωλιακής αστικής τάξης για να αναγνωρίσει χωρίς επιφύλαξη τη νέα φιλοναζιστική κυβέρνηση Φατάχ-Χαμάς ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει να τη χρηματοδοτεί και να συνεργάζεται μαζί της όπως έκανε και με τις
προηγούμενες. Ρωσία, Κίνα και ΕΕ εννοείται ότι στηρίζουν απ’ την πλευρά τους
την ψευτο- συμφιλίωση η οποία ίσως δεν
είναι τυχαίο ότι κατάφερε να επιτευχθεί
μετά το περσινό ρωσοκίνητο πραξικόπημα του Σίσι στη γειτονική Αίγυπτο.
Η σκανδαλώδης στήριξη που προσφέρουν όχι μόνο οι ανατολικοί αλλά και οι
δυτικοί ιμπεριαλισμοί στο έκτρωμα που
θέλει να ονομάζεται κυβέρνηση της Παλαιστίνης είναι ενδεικτική της μεγάλης
παρακμής στην οποία βρίσκεται ο δυτικού τύπου ιμπεριαλισμός αλλά και της
τεράστιας αλλαγής ισχύος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Αν. Μεσογείου προς όφελος
του παγκόσμιου νεοναζιστικού άξονα
Ρωσίας-Κίνας.
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Η αποκάλυψη: Ναζιστής ο πουτινικός
εγκάθετος, ηγέτης της φιλορώσικης
“δημοκρατίας” του Ντονέτσκ
στην Ουκρανία
Το σύνολο της ελληνικής ψευτοαριστεράς έχει σταθεί με αυταπάρνηση
στο πλευρό του αφεντικού της, Πούτιν, στο διαμελισμό της Ουκρανίας. Όταν πιέζονται, κνίτες και συριζαίοι δικαιολογούν τη στάση τους με τη συμμετοχή ανοιχτών φιλοναζιστών και
ναζιστών σε καίριες κρατικές θέσεις
στη νέα εξουσία του Κιέβου. Αυτή τη
συμμετοχή την έχουμε ανοιχτά καταγγείλει πριν ακόμα από την ανατροπή του ρώσου χαφιέ Γιανουκόβιτς (τότε καταγγέλλαμε τη συμμετοχή των
ναζήδων με καίριο ρόλο στο κίνημα
της Μεϊντάν και τη συμμετοχή του ναζιστικού Σβόμποντα με ηγεμονική θέση στο μέτωπο της αντιπολίτευσης).
Ωστόσο, η πραγματικότητα ήρθε και πάλι να δείξει πού βρίσκεται ο πραγματικός,
ο συμπυκνωμένος ναζισμός στην Ουκρανία και ο κύριος εχθρός του λαού της: δεν
θα μπορούσε παρά να βρίσκεται στο πλευρό του νέου Χίτλερ με τις 20.000 πυρηνικές κεφαλές στη Μόσχα.
Στην αυτοανακηρυχθείσα “Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ”, σε μία εκ των δύο ανατολικότερων επαρχιών της Ουκρανίας, οι οποίες κατοικούνται κατά πλειοψηφία από Ρώσους και ρωσόφωνους Ουκρανούς, “λαϊκός κυβερνήτης” (πρακτικά
πρωθυπουργός) τοποθετήθηκε κάποιος Πάβελ Γκουμπάρεφ. Ο τύπος αυτός είναι ένας ξετσίπωτος ναζιστής, ίδιος
και χειρότερος με τα χιτλερικά κατακάθια
του Σβόμποντα και του Δεξιού Τομέα στα
δυτικά, ο οποίος ήταν μέλος του ανοιχτά
χιτλερικού - εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος “Ρωσική Εθνική Ενότητα” του Αλεξάντερ Μπαρκάσοφ, που ιδρύθηκε στη
Μόσχα το 1990. Το κόμμα αυτό είχε οργανώσεις, εκτός της Ρωσίας, σε Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία και Ουκρανία (προφανώς εντός των ρωσικών μειονοτήτων). Η
γραμμή του ήταν γραμμή πανσλαβικής πανρωσικής ενότητας και διακήρυσσε την
απέλαση όλων των Εβραίων, αλλά και όλων των υπόλοιπων μη εθνικά Ρώσων από
τη Ρωσία. Ήταν επίσης ο επίσημος προστάτης των Ρώσων στρατιωτών που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην Τσετσενία, καλώντας να μην δικαστούν ούτε για
τα μάτια. Ανήκε μάλιστα μέχρι το 1999
στην Παγκόσμια Ένωση Εθνικοσοσιαλιστών!
Ο ναζιστής Γκουμπάρεφ εδώ και μερικά
χρόνια συμμετέχει σε ένα “κομμουνιστικό”
(!!!) κόμμα ονόματι “Προοδευτικό Σοσιαλιστικό Κόμμα” στην Ουκρανία, το οποίο δηλώνει ανοιχτά ευρασιατικό, πανσλαβιστικό και φιλορωσικό. Ηγέτιδά του,
από το 1996, είναι η Νατάλια Βιτρένκο.
Στις 17 Απριλίου φιλορώσοι αποσχιστές,
με τη βοήθεια στρατιωτικών συμβούλων από τη Ρωσία, κατέλαβαν τον πύργο τηλεοπτικών μεταδόσεων της περιφέρειας του
Ντονέτσκ. Αμέσως κατάργησαν τη μετάδοση ουκρανικών τηλεοπτικών δικτύων και
τα αντικατέστησαν με ρωσικά. Στις 20 Απριλίου, ανήμερα των γενεθλίων του Χίτλερ,
οι φιλορώσοι λακέδες του Κρεμλίνου
κόμπαζαν για τη “νίκη” τους με αντισημιτική φρασεολογία. “Εδώ, από το Σλοβιάνσκ, δίνουμε ένα πνευματικό χτύπημα
στο επίπεδο της ενημέρωσης στη βιβλική μήτρα, στις μεταδόσεις των σιωνιστικών ζόμπι”.
Στη συνέχεια, οι ρωσοναζήδες μετέδωσαν διάλεξη του ηγέτη του Κόμματος της
Ρωσικής Πνευματικής Ενότητας Κονσταντίν
Πετρόφ, τον οποίο το Εβραϊκό Κογκρέσο
Ευρώπης - Ασίας χαρακτηρίζει ηγέτη μιας
“αντισημιτικής νεοπαγανιστικής εθνικο-

μπολσεβικικής σέχτας”.
Στην περιοχή μοιράστηκαν φυλλάδια τα
οποία καλούσαν τους Εβραίους της περιφέρειας του Ντονέτσκ να περάσουν
από τις νέες “αρχές” για καταγραφή,
η οποία θα τους κόστιζε και 50 δολάρια
ΗΠΑ το κεφάλι! Η κίνηση διαψεύστηκε από τις φιλορωσικές - φιλοναζιστικές αποσχιστικές αρχές ως “προβοκάτσια”, ωστόσο ο “πρόεδρος” της “δημοκρατίας” Ντένις
Πουσίλιν παραδέχθηκε ότι τα ανατριχιαστικά αντισημιτικά φυλλάδια μοιράστηκαν
από άντρες του, χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους.
Σύμφωνα με την “Ένωση κατά της Δυσφήμησης”, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δεν έχει
ξεκαθαριστεί ακόμη εάν τα φυλλάδια
μοιράστηκαν με ευθύνη των “επίσημων” αποσχιστικών αρχών, κάποιας ομάδας στο
εσωτερικό τους χωρίς κεντρική καθοδήγηση ή από κάποια τρίτη πηγή.
Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι η δήθεν
“αντιναζιστική εξέγερση” της ανατολικής
Ουκρανίας είναι θερμοκήπιο χιτλερικών ιδεών και δράσης γκρεμίζει σα χάρτινο πύργο τα παραμύθια του Κρεμλίνου, αλλά και
των άθλιων υποτακτικών του, δικηγόρων
και προστατών της Χρυσής Αυγής στις ηγεσίες ψευτοΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και συντροφιάς.
Σύμφωνα εξάλλου με τον αρχιραββίνο της
πόλης του Ντονέτσκ, Πίντσας Βισέτζκι, ο
γραμματέας Τύπου της τοπικής “δημοκρατίας”, την οποία οι ναζήδες έχουν το
θράσος να αποκαλούν και “λαϊκή”, Αλεξάντερ Κριάκοφ, είναι “ο πιο γνωστός
αντισημίτης της περιοχής”.
Μέλη της “Λαϊκής Πολιτοφυλακής του
Ντονμπάς” κατηγορούνται επίσης με στοιχεία από τοπικές εφημερίδες (“Τα Νέα του
Ντονμπάς”) ότι επιδίδονται σε συστηματική βία κατά των Ρομά, δέρνοντας ακόμη και τα γυναικόπαιδα και ληστεύοντάς τους συστηματικά στην περιοχή του
Σλοβιάνσκ.
Ο δε “λαϊκός δήμαρχος” του Σλοβιάνσκ
Βιάτσεσλαβ Πονομάρεφ έχει εξαπολύσει κυνήγι ενάντια στη χρήση της ουκρανικής γλώσσας, καλώντας τους μαχητές του να επεμβαίνουν όπου την ακούνε να μιλιέται από κατοίκους.
Μόνο τέτοια κτήνη θα μπορούσαν να στηρίζουν από κοινού οι μαχαιροβγάλτες του
Κασιδιάρη, ο Τσίπρας, ο Κουτσούμπας και
ο Καμμένος στα φανερά, και οι Σαμαράς Βενιζέλος - Κουβέλης με την τάχα “ουδέτερη” γραμμή τους στα κρυφά.
Στην ουσία, οι ναζήδες των Σβόμποντα
- Δεξιού Τομέα στη δυτική Ουκρανία έπαιξαν το παιχνίδι του παγκόσμιου αφεντικού κάθε ναζισμού Πούτιν: έδωσαν το
έναυσμα και τη δικαιολογία για την εγκαθίδρυση ενός ανοιχτά φιλοναζιστικού
καθεστώτος ουσιαστικής ρωσικής κατοχής στα ανατολικά της χώρας. Άλλωστε η πολιτική αιχμή της στρατηγικης
τους δηλαδή ο κύριος εχθρός τους είναι η
δυτικού τύπου αστοδημοκρατία, ο φιλελευθερισμός και θεωρούν την Ευρώπη εχθρό
όσο και τη Ρωσία, ενώ στο πολιτικό παιχνίδι εξουσίας μπήκαν με αρχηγό τον ναζιστή Παρουμπί, άνθρωπο της προβοκατόρισας και αγαπημένης του Πούτιν Τιμοσένκο. Αν αυτά όλα συνδυαστούν με το ότι
δεν έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν την
εισβολή και κατοχή της Κριμαίας από τη
Ρωσία και δεν κατήγγειλαν την κυβέρνηση του Κίεβου για την ενδοτική και προδοτική στάση της στο ίδιο ζήτημα θα ήταν
πολύ παράδοξο αν δεν αποτελούν και οι
ίδιοι κανονικό χαφιέδικο απόσπασμα της
ρώσικης υπερδύναμης, για να χωρίσει την
Ουκρανία στα δύο, να καταπιεί τη μισή
και να ναζιστικοποιήσει και την υπόλοιπη.
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ÑÙÓÉÊÇ ÅÐÅÌÂÁÓÇ ÓÔÇÍ ÏÕÊÑÁÍÉÁ
Ç

áíÜäåéîç ôïõ êñáôéêï-ïëéãÜñ÷ç Ð. ÐïñïóÝíêï óôçí ïõêñáíéêÞ ðñïå
äñßá åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò ðïëýìçíçò åðÝìâáóçò êáé ôïõ äéáìåëéóìïý
ôçò ÷þñáò áðü ôïõò íÝïõò ÷ßôëåñ ôïõ Êñåìëßíïõ. Ï ÐïñïóÝíêï - ðáéäß ôïõ
óïóéáëöáóéóôéêïý êáèåóôþôïò, ößëïò ôïõ áñ÷éìáöéüæïõ ðñïìçèåõôÞ ñùóéêïý áåñßïõ ÖéñôÜò êáé ðñþçí õðïõñãüò óôçí ñùóüöéëç êõâÝñíçóç ÁæÜñïö
ôçò ðñïåäñßáò Ãéáíïõêüâéôò - åìöáíßóôçêå ìå ôç âïÞèåéá ôïõ Êñåìëßíïõ
óáí õðÝñìá÷ïò ôçò åèíéêÞò ïìïøõ÷ßáò (õðåñêïììáôéêüò, åäáöéêÞ åíüôçôá,
áíôéäéáöèïñÜ, ìåôáññõèìßóåéò, öéëïäõôéêÞ ðïñåßá êáé äéáðñáãìáôåýóåéò ìå
ôç Ìüó÷á) ìðñïóôÜ óôï ëáü ü÷é ìüíï ôçò äõôéêÞò áëëÜ êáé ôçò áíáôïëéêÞò
Ïõêñáíßáò êé Ýôóé êáôÜöåñå ìßá óõíôñéðôéêÞ íßêç Ýíáíôé ôùí õðïëïßðùí.
Ðñïçãïýìåíá, åß÷å ëÜâåé ìßá ìåãÜëç þèçóç êáé áðü ôïí Â. Êëßôóêï ðïõ
åêäÞëùóå ôç óôÞñéîç óôçí õðïøçöéüôçôÜ ôïõ.
Ï íéêçôÞò ôùí åêëïãþí ÷ñùóôÜåé ôç íïðëïé áõôïß åßíáé åêðáéäåõìÝíïé, êáöÞìç ôïõ êýñéá óôçí áíÜìéîç ðïõ åß÷å ëÜ åîïðëéóìÝíïé êáé êáèïäçãçìÝíïé
óôá ãåãïíüôá ôçò ÌáúíôÜí, ðïõ ðñïå- áðü ôç Ìüó÷á. ¼ðùò åîïìïëïãåßôáé
ôïßìáóáí ôç ñùóéêÞ åéóâïëÞ êáé ôçí ï ÓôáíéóëÜâ ÊïõôóåñÝíêï, êÜôïéêïò
ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò. Ìå ôá ÌÌÅ ÍôïíÝôóê êáé öõóéïèåñáðåõôÞò, óôïõò
ðïõ äéÝèåôå ìåôáîý Üëëùí ï êñáôéêï- New York Times (27/5): “Áõôü äåßïëéãÜñ÷çò, âïÞèçóå óôï íá äõíáìþóïõí ÷íåé üôé áõôüò ï ðüëåìïò äåí åßíáé êáóôï åóùôåñéêü ôçò ÌáúíôÜí ïé ðñïâï- èáñüò. Åßíáé ðëáóìáôéêÜ äçìéïõñãçêáôüñéêåò íáæéöáóéóôéêÝò óõììïñßåò ìÝíïò. Áí áõôÞ åßíáé ìßá åîÝãåñóç ôçò
ôïõ êüììáôïò “Óâüìðïíôá” êáé ôïõ ËáúêÞò Äçìïêñáôßáò ôïõ ÍôïíÝôóê
“Äåîéïý ÔïìÝá”. ÁõôÝò ïé äõíÜìåéò ëåé- ôüôå ôé èÝëïõí åäþ ïé îÝíïé;”
ôïýñãçóáí ùò öüâçôñï ãéá ôï ëáü ôçò
Ïé ßäéïé ïé åðéêåöáëåßò ôçò “åîÝãåñáíáôïëéêÞò Ïõêñáíßáò åíèáññýíïíôÜò
ôïí íá åßíáé áäéÜöïñïò Þ êáé óå ìéêñü óçò” ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôç Ñùóßá. Ï áðïóïóôü íá ôá÷èåß óôï ðëåõñü ôùí ñþ- íáêçñõãìÝíïò “ðñùèõðïõñãüò” ôïõ
óùí åéóâïëÝùí. ¼ìùò ôï åêëïãéêü á- ÍôïíÝôóê, ÁëåîÜíôåñ ÌðïñïíôÜé, ãéá
ðïôÝëåóìá Þñèå íá êáôáññßøåé ôïõò é- ðáñÜäåéãìá áíÞêå óå Ýíáí êýêëï ñþó÷õñéóìïýò ôùí ñþóùí ðïõ Ýêáíáí ëü- óùí öáóéóôþí, ðáíóëáâéóôþí ðïõ Ýãï ãéá íáæéóôéêïðïßçóç ôçò Ïõêñáíß- âãáæáí ôçí åöçìåñßäá “ÆÜöôñá”. “Óå
áò. ÓõãêåêñéìÝíá, ïé áíïé÷ôÜ íáæéöá- ìéá óõíÝíôåõîç” ãñÜöïõí ïé ÍÕÔ (óôï
óßóôåò õðïøÞöéïé, ðïõ ôüóï ðïëý ðñï- ßäéï), “ï ê. ÌðïñïíôÜé åßðå üôé áõôüò
âÜëëïíôáí áðü ôá ñþóéêá ÌÌÅ êáé ìå- êáé ï ê. Óôñåëêüö, ï ñþóïò äéïéêçôÞò
ñéêïß áðü áõôïýò üðùò ï âñþìéêïò Ðá- ôïõ ÓëáâéÜíóê, åß÷áí ðÜåé ìáæß óôçí
ñïõìðß êáôåß÷áí êáßñéåò èÝóåéò ðïëéôé- Õðåñäíåéóôåñßá, ìéá áðïó÷åéóèåßóá
êÞò åîïõóßáò Ýëáâáí Ýíá ðåíé÷ñü ðï- ðåñéï÷Þ óôç Ìïëäáâßá, ãéá íá õðåóïóôü ôçò ðñïôßìçóçò ôùí ïõêñáíþí ñáóðéóôïýí ôá äéêáéþìáôá ôùí Ñþøçöïöüñùí. Ï Ôéáíéìðüê ôïõ öéëïíá- óùí ôç äåêáåôßá ôïõ ’90. Êáôïíüìáæéóôéêïý “Óâüìðïíôá” Ýëáâå ìüëéò ôï óå ôéò ðüëåéò óôç Ñùóßá áðü üðïõ Ý1,16% åíþ ï ÃéÜñïò ôïõ “Äåîéïý ÔïìÝá” ÷ïõí Ýñèåé åèåëïíôÝò, ðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ Íïâïóéìðßñóê, ôïõ Âëáäéâïôï åêðëçêôéêü ðïóïóôü ôïõ… 0,7%!
Ï ïõêñáíéêüò ëáüò óôáäéáêÜ óõíåé- óôüê êáé ôçò Ôóßôá. Åßðå üôé ðéóôåýåé
äçôïðïéåß ìÝóá áðü ôçí åìðåéñßá ôïõ óôçí éäÝá ôçò ÌåãÜëçò Ñùóßáò êáé
ðüóï óôçìÝíï åßíáé ôï ðïëéôéêü ðáé÷íßäé üôé åß÷å Ýñèåé óôçí Ïõêñáíßá ãéá íá
ðïõ Ý÷åé öÝñåé óå “áíôéðáñÜèåóç” ôïõò ôçí õëïðïéÞóåé”.
Áõôüò ï ôñüðïò “Ýììåóçò” åðÝìâáíáæß ðñïâïêÜôïñåò ôçò ÌáúíôÜí ìå
ôïõò ñùóüäïõëïõò áõôïíïìéóôÝò ôïõ óçò åðéôñÝðåé óôï Êñåìëßíï íá éó÷õÍôïíÝôóê êáé ôïõ ËïõãêÜíóê. Éäéáß- ñéóôåß üôé ôï ßäéï äåí Ý÷åé êáìßá áíÜôåñá ï ëáüò ôçò áíáôïëéêÞò Ïõêñáíß- ìéîç áöïý äå óôÝëíåé Üëëá ôáêôéêÜ
áò Ý÷åé ðëÝïí áñ÷ßóåé íá óõíåéäçôïðïéåß óôñáôåýìáôá óôçí Ïõêñáíßá, êáé üôé
üôé áõôïß ðïõ çãÞèçêáí ìéáò ñùóüöé- ïé ßäéïé ïé ïõêñáíïß åîåãÝñèçêáí êáé
ëçò äéáìåëéóôéêÞò åîÝãåñóçò óôï üíï- æçôïýí áõôïíïìßá êáé ñùóéêÞ ðñïìÜ ôïõ êáé åíÜíôéá óôéò áñ÷Ýò ôïõ ÊéÝ- óôáóßá. Ôïõ åðéôñÝðåé áêüìá íá áóêåß
âïõ óôçí ðñáãìáôéêüôçôá äåí ôïí åê- ðßåóç óôï Êßåâï ãéá íá ôï áíáãêÜóåé
ðñïóùðïýí. Åêåß Ý÷ïõí áõîçèåß ïé á- íá ïõäåôåñïðïéçèåß ðïëéôéêÜ êáé íá
ðáãùãÝò (ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé 8 ðá- ðáñá÷ùñÞóåé åõñåßåò åîïõóßåò óôéò ðåñáôçñçôþí ôïõ ÏÁÓÅ), ïé åîáöáíßóåéò ñéöÝñåéåò. ¸ôóé èá ìðïñÝóåé íá åðéêáé ïé èáíáôéêÝò áðåéëÝò óå âÜñïò õðï- âÜëåé åðéðëÝïí üñïõò ðïõ ðñáêôéêÜ èá
óôçñéêôþí ôçò ïõêñáíéêÞò áíåîáñôç- óçìáßíïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéóßáò êáé åäáöéêÞò áêåñáéüôçôáò. Ï öü- ôéêÞ óõãêõñéáñ÷ßá ôçò ÷þñáò ìå ôçí
âïò, ôï ÷Üïò, ôï ðëéÜôóéêï óå êáôá- ÅÅ ðïõ èá ïäçãÞóåé óôçí ðåñáéôÝñù
óôÞìáôá åßíáé óõ÷íü öáéíüìåíï. ÏëïÝ- áíÜìéîÞ ôïõ óôá åõñùðáúêÜ ðñÜãìáíá êáé ðåñéóóüôåñï êáôáêëýæïõí ôéò ôá.
äýï “áõôüíïìåò ëáúêÝò äçìïêñáôßåò” Ï ÐïñïóÝíêï, óôá ÷íÜñéá ôïõ ðñùöáíôÜóìáôá Ýíïðëïé áðü ôç Ñùóßá, âåôåñÜíïé ôçò åéóâïëÞò óôï ÁöãáíéóôÜí, èõðïõñãïý ôïõ Ãéáôóåíéïýê, âéÜóôçôóåôóÝíïé öáóßóôåò ôïõ åãêÜèåôïõ ôçò êå íá öáíåñþóåé ôç öéëéêÞ ôïõ ðñïÌüó÷áò Êáíôßñïö êáé Üëëïé “ìá÷çôÝò” äéÜèåóç áðÝíáíôé óôïõò üñïõò ðïõ åßêïõâáëçìÝíïé áðü ôçí êáôå÷üìåíç Ãå- ÷å èÝóåé ôï Êñåìëßíï. Åíþ áñ÷éêÜ åìùñãßá êáé Üëëåò ÷þñåò ôçò ðñþçí öáíßóôçêå óêëçñüò ðïëÝìéïò ôùí áÅÓÓÄ ðïõ Þñèáí ãéá íá “âïçèÞóïõí” ðïó÷éóôþí, óôç óõíÝ÷åéá ìáëÜêùóå
ôïõò öéëïñþóïõò áäåëöïýò ôïõò. Ïé Ý- åðéäéþêïíôáò “åéñçíéêÞ ëýóç”, ðáý-

óç ôùí å÷èñïðñáîéþí êáé óõíïìéëßåò ìå
ôïí Ðïýôéí - ðñÜãìá ðïõ Ýêáíå áðåõèåßáò ðåôõ÷áßíïíôáò ìßá ðñþôç áðïóôïëÞ ñþóïõ áðåóôáëìÝíïõ óôï Êßåâï
ãéá äéáðñáãìáôåýóåéò áíôß íá ôïí áíôéìåôùðßóåé óôñáôéùôéêÜ óôï ÍôïíìðÜò êáé ìå ìßá äéåèíÞ êáìðÜíéá êáôáããåëßáò êáé áðïìüíùóçò ôïõ åðéèåôéóôÞ. Ï íÝïò ðñüåäñïò õðïó÷Ýèçêå óôï
êïéíïâïýëéï üôé èá áðïêÝíôñùíå ôéò
êñáôéêÝò åîïõóßåò, áí êáé áðÝêëåéóå ôï
ïìïóðïíäéáêü ìïíôÝëï (El Pais, 7/6). ¼óï ãéá ôçí Ýíôáîç ôçò ÷þñáò óôï ÍÁÔÏ ï ßäéïò Ý÷åé áðïêëåßóåé ðñïêáôáâïëéêÜ Ýíá ôÝôïéï åíäå÷üìåíï. ¼ëá áõôÜ
äåß÷íïõí ðùò ïé óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò
ôïõ Êñåìëßíïõ åíèáññýíïõí ó’ áõôÞ ôç
öÜóç ìßá ýöåóç ôçò Ýíôáóçò âãÜæïíôáò
áðü ôï ìáíßêé ôï ÷áñôß ÐïñïóÝíêï ãéá
íá ôïí åìöáíßóïõí óáí ìåôñéïðáèÞ óõíåñãáæüìåíï ìå ôç Ñùóßá êáé óáí ôÝôïéï óùôÞñá ôçò ÷þñáò ôïõ.
¸íá ðñþôï óçìÜäé öáéíïìåíéêÞò åîïìÜëõíóçò Þôáí ç áíáêïßíùóç ôçò
Ìüó÷áò üôé äå èá äéáêüøåé ôçí ðñïìÞèåéá öõóéêïý áåñßïõ óôï Êßåâï ðáñÜ ôéò
áðåéëÝò ðïõ åß÷å äéáôõðþóåé ãéá ôï áíôßèåôï óå ðåñßðôùóç ðïõ ç ïõêñáíéêÞ ðëåõñÜ áäõíáôïýóå íá êáôáâÜëåé
÷ñùóôïýìåíåò äüóåéò. Öáßíåôáé ðùò ìå
ôçí Üíïäï ôïõ ÐïñïóÝíêï óôçí ðñïåäñßá ïé ñþóïé ÷ßôëåñ âÜæïõí ìðñïò ôï
ó÷Ýäéï ãéá ôçí Üìåóç ðïëéôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ äéåßóäõóÞ ôïõò óôçí ÅÅ. ¸íá
áðü ôá ðñþôá ðñÜãìáôá ðïõ Ýêáíå ï
íÝïò ïõêñáíüò ðñüåäñïò Þôáí íá åðéóçìÜíåé üôé ðÞñå åíôïëÞ áðü ôïõò øçöïöüñïõò ãéá íá ðåôý÷åé “ôç óýíäåóç
ìå ôçí ÅÅ, ìßá âáèåéÜ êáé åõñåßá æþíç
åëåýèåñïõ åìðïñßïõ êáé Ýíá êáèåóôþò
÷ùñßò âßæá ìå ôçí ÅÅ”. Áöïý ëïéðüí
Ý÷ïõí Þäç îåêéíÞóåé ïé äéáðñáãìáôåý-

óåéò ìå ôïí Ðïýôéí êáé ç Ìüó÷á Ý÷åé
éó÷õñÜ óõìöÝñïíôá óôçí Ïõêñáíßá, ç
áðüöáóç ãéá ïéêïíïìéêÞ óýíäåóç ìå
ôçí Åõñþðç åßíáé áíáìåíüìåíï üôé èá
áðïôåëÝóåé êé áõôü áíôéêåßìåíï ôçò ñùóï-ïõêñáíéêÞò äéáðñáãìÜôåõóçò. Áõôü ðñÝðåé íá åßíáé ôï íüçìá ôçò äÞëùóçò Ðïýôéí üôé “Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ èá
õðïãñáöåß ç óõíèÞêç êáé èá ôåèåß óå
éó÷ý, èá ëÜâïõìå ìÝôñá ãéá íá äéáóöáëßóïõìå ôç (ñùóéêÞ) ïéêïíïìßá” (Russia
Today, 6/6).
Ìå ôïõò ðñÜêôïñÝò ôçò óôçí çãåóßá
ôçò Ïõêñáíßáò êáé ìå ìßá Äýóç ðïõ
åßíáé áðñüèõìç ëüãù êïéíþí óõìöåñüíôùí íá ôïõò åìðïäßóåé, ïé ñþóïé
óïóéáë-íáæß ìåèïäåýïõí ôçí åðÝëáóÞ
ôïõò óôçí Åõñþðç, ðñÜãìá ðïõ èá ñßîåé ôïõò ëáïýò ôçò óå ìßá ðñùôïöáíÞ
âáñâáñüôçôá. Óôá ÷íÜñéá ôùí ðïëéôéêþí ôïõò ðñïãüíùí ÔóÜìðåñëáéí êáé
ÍôáëáíôéÝ ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôÝò Ý÷ïõí äå÷ôåß ïñéóôéêÜ ôçí ðñïóÜñôçóç
ôçò Êñéìáßáò êáé ðñïôéìïýí íá óõíáíôéïýíôáé ìå ôï ìåãáëýôåñï å÷èñü ôùí
ëáþí ôïõ ðëáíÞôç ôïí íÝï ×ßôëåñ Ðïýôéí óôéò áíôéíáæéóôéêÝò åðåôåßïõò äßíïíôÜò ôïõ ôçí õðüó÷åóç üôé “èá îáíá÷ôéóôåß Ýíá ìÝñïò ôçò åìðéóôïóýíçò
ôïõò” áðÝíáíôß ôïõ, üðùò Ýêáíå ðñüóöáôá ï óé÷áìåñüò ÏìðÜìá.
ÅíÜíôéá ó’ áõôÞ ôç ãñáììÞ ôïõ êáôåõíáóìïý ðïõ áêïëïõèïýí ïé äõôéêïß
ìïíïðùëéóôÝò, ç ãñáììÞ ôïõ åíéáßïõ áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ êáôÜ ôùí íÝùí ÷ßôëåñ ìðïñåß íá áíáêüøåé ôçí ðñïÝëáóÞ ôïõò óôçí Ïõêñáíßá êáé íá áðïôñÝøåé ôïí ðáãêüóìéï ðüëåìï ðïõ
ðëçóéÜæåé áðïêáëýðôïíôáò óôá ìÜôéá
ôçò áíèñùðüôçôáò üëï ôï åýñïò ôçò ýðïõëçò, óýíèåôçò ñùóéêÞò åðéèåôéêÞò
ðïëéôéêÞò.
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ÊáôÜñ, ðïõ êé áõôü óå Ýíá âáèìü õðïóôçñßæåé ôïõò óïõíßôåò óôç Óõñßá, ãéá íá ìçí
Ìå Üëëá ëüãéá ç êñßóç óôï ÉñÜê óõíå- ôïõò áöÞóåé óôá ÷Ýñéá áðïêëåéóôéêÜ ôçò
ôÝëåóå óôï íá âãåé ôï ÉñÜí áðü ôç äéðëù- Ó. Áñáâßáò Ý÷åé óôñáöåß êáé áõôü åíÜíôéá
ìáôéêÞ ôïõ áðïìüíùóç, êõñßùò áðü ôç Äý- óôç Ó. Áñáâßá êáèþò õðïóôçñßæåé ôïõò áóç, êáé íá Ýñèåé óå ðïëý äõó÷åñÞ èÝóç ç äåëöïýò ìïõóïõëìÜíïõò ðïõ ç Ó. Áñáâßá èåùñåß ùò ôï ìåãáëýôåñï å÷èñü ôçò êáé
áíôßðáëüò ôïõ, ÓáïõäéêÞ Áñáâßá.
ãé áõôü õðïóôçñßæåé ôçí öéëïñþóéêç öáÁõôü ðïõ ðÜíôá öïâüôáí ç ÓáïõäéêÞ óéóôéêÞ äéêôáôïñßá Óßóé ôçò Áéãýðôïõ.
Áñáâßá Þôáí ç åîÜðëùóç ôçò éñáíéêÞò ðï- Óôçí ïõóßá ç Ó. Áñáâßá ìáæß ìå ôá öéëéêÜ
ëéôéêÞò åðéññïÞò óôçí ðåñéï÷Þ. Ïé åîåëß- ôçò ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá åßíáé Üó÷çìá áðïîåéò óå Óõñßá, ÉñÜê êáé áëëïý èá ìðïñïý- ìïíùìÝíç. Áí êÜðïéá óôéãìÞ ç Áßãõðôïò
óáí ðñÜãìáôé íá äçìéïõñãÞóïõí Ýíá ìå- óõììá÷Þóåé ìå ôï ÉñÜí åíÜíôéá óôç Ó. Áóáíáôïëéêü “óééôéêü ôüîï” õðü ôçí ðïëé- ñáâßá ï Êüëðïò ôùí ðåôñåëáßùí èá ðåñÜôéêÞ çãåóßá ôçò éóëáìïöáóéóôéêÞò Ôå÷å- óåé óôá ÷Ýñéá ôïõ íåïíáæéóôéêïý Üîïíá,
ñÜíçò êáé óôï âÜèïò ôçò ðïõôéíéêÞò Ñù- ðñÜãìá ôñáãéêü ãéá ôçí Åõñþðç êáé ôçí
óßáò, ðïõ ðáñéóôÜíåé ôïí ößëï êáé ôçò Ó. Éáðùíßá. Êáé äõóôõ÷þò, üðùò ãßíåôáé ðÜÁñáâßáò ðáßæïíôáò ôï ãíùóôü êåíôñßóôé- íôïôå ìå ôïõò ðåñßôå÷íïõò ó÷åäéáóìïýò
êï ðáé÷íßäé ôç. Ç óõíåñãáóßá ìå ôçí Áë ôçò ñùóéêÞò óïóéáë-éìðåñéáëéóôéêÞò äéÍïýóñá óôç Óõñßá êáé ç ÷ñçìáôïäüôçóç ðëùìáôßáò êáé ôùí óõììÜ÷ùí ôçò, ïé ìáôïõ ISIS áðü ïñéóìÝíïõò ðëïýóéïõò Óá- æéêÝò óöáãÝò áìÜ÷ùí, ïé äéáìåëéóìïß åïõäÜñáâåò êáé áíåîÜñôçôá óáïõäáñáâéêÜ èíéêþí êñáôþí, ç áðïêôÞíùóç, ï ôñüìïò
éäñýìáôá Ýäùóå ôçí åõêáéñßá óôïí Ìáëß- êáé ï üëåèñïò ðïõ ðñïêáëïýí üëá áõôÜ
èåùñïýíôáé áðü ôïõò äõôéΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣëáïýò
ΟΑΚΚΕ
êé íá êáôçãïñÞóåé ôïΗ
ÑéÜíô
ãéá õðüèáë- óôïõò
êïýò
÷ïíôñüðåôóïõò
éìðåñéáëéóôÝò ðáñÜøç ôçò ôñïìïêñáôßáò
êáé ãéá ãåíïêôïíßá e-mail: info@oakke.gr
http:// www.oakke.gr,
óå âÜñïò ôïõ ëáïý ôïõ. Ôï öéëïñþóéêï ðëåõñåò áðþëåéåò.
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Ç

óöïäñÞ åðÝëáóç ôïõ ôæé÷áíôéêïý óïõíéôéêïý óôñáôïý ôïõ
“Éóëáìéêïý ÊñÜôïõò óôï ÉñÜê êáé ôç Óõñßá” (ISIS) ðñïò ôçí éñá
êéíÞ ðñùôåýïõóá üîõíå ðáñáðÝñá ôéò Þäç áíôáãùíéóôéêÝò ó÷Ýóåéò áíÜìåóá óôéò äýï óçìáíôéêüôåñåò èñçóêåõôéêÝò éóëáìéêÝò êïéíüôçôåò ôïõ ÉñÜê, ôçí ðëåéïøçöéêÞ óééôéêÞ êáé ôç ìåéïøçöéêÞ óïõíéôéêÞ (êáé äåõôåñåõüíôùò áíÜìåóá óôçí áñáâéêÞ êáé ôçí êïõñäéêÞ åèíüôçôá). Óôï âÜèïò åßíáé êýñéá ïé äéðëùìáôéêïß êáé ðïëéôéêï-óôñáôéùôéêïß ÷åéñéóìïß ôïõ ðáãêüóìéïõ íåï÷éôëåñéêïý Üîïíá Ñùóßáò-Êßíáò, óôïí ïðïßï óõììåôÝ÷åé óôñáôçãéêÜ ôï ÉñÜí êáé ìå ôïí ïðïßï
ðñüèõìá óõíåñãÜæåôáé ðñïò ôï ðáñüí ç áìåñéêáíéêÞ äéðëùìáôßá, ðïõ
üîõíáí áõôÝò ôéò áíôéèÝóåéò ìå óôü÷ï íá áëëÜîïõí ïé ãåùðïëéôéêÝò
“éóïññïðßåò” óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ.

Óôï åóùôåñéêü ôïõ ÉñÜê ï íåïíáæéóôéêüò Üîïíáò - ôï ðáãêüóìéï áõôü êÝíôñï
êÜèå öáóéóìïý óôéò ìÝñåò ìáò - ðáñåìâáßíåé ìå äýï âáóéêÜ åñãáëåßá ðïõ óõíäÝïíôáé ìåôáîý ôïõò äéáëåêôéêÜ óå ìéá áäéá÷þñéóôç åíüôçôá: ôï Ýíá åßíáé ç ðñïâïêáôüñéêç âßá ôçò óïõíßôéêçò áë-ÊÜéíôá, ðïõ
ïõóéáóôéêÜ ç ISIS åßíáé íåüôåñï ôìÞìá
ôçò, ç ïðïßá óôñÝöåôáé êõñßùò åíÜíôéá óôï
óééôéêü óôïé÷åßï ãéá íá ðñïêáëÝóåé óééôéêÜ áíôßðïéíá óå âÜñïò ôïõ óïõíßôéêïõ
óôïé÷åßïõ. Ôï Üëëï åñãáëåßï åßíáé ç êáëõììÝíç öáóéóôéêÞ åîïõóßá ôçò êõâÝñíçóçò Ìáëßêé, ðïõ ðáñáìÝíåé ðïëýôéìïò óýììá÷ïò ôçò Ôå÷åñÜíçò êáé õðÝñìá÷ïò óôåíüôåñùí óôñáôéùôéêþí êáé åíåñãåéáêþí
ó÷Ýóåùí ìå ôç Ìüó÷á. Ç êõâÝñíçóç Ìáëßêé ìå ðñüó÷çìá ôç âßá ôùí ôæé÷áíôéóôþí
åöáñìüæåé ìßá ðïëéôéêÞ Üãñéáò ðåñéèùñéïðïßçóçò êáé ðïãêñüì óå âÜñïò ôïõ óïõíéôéêïý ðëçèõóìïý (äéþîåéò ðïëéôéêþí åêðñïóþðùí, öõëáêßóåéò ÷ùñßò äßêç êáé åêôåëÝóåéò áíôéöñïíïýíôùí, ïéêïíïìéêÞ õðïâÜèìéóç ôùí óïõíéôéêþí ðåñéï÷þí êëð)
ï ïðïßïò ðëçèõóìüò åß÷å éóôïñéêÜ ôïí ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï óôç äçìéïõñãßá êáé óôç
äéáôÞñçóç ôçò åíüôçôáò ôïõ éñáêéíïý êñÜôïõò.
Êáé ôá äýï áõôÜ åñãáëåßá ôïõ ñùóïêéíåæéêïý Üîïíá èá Þôáí óÞìåñá áíåíåñãÜ
åÜí ç çëßèéá éìðåñéáëéóôéêÞ óôñáôéùôéêÞ
åðÝìâáóç ôïõ Ôæ Ìðïõò, ðñïâïêáñéóìÝíç áðü ôïí Ôæ. ÔÝíåô áñ÷çãü ôçò CIA êáé
Üíèñùðï ôïõ ñùóüöéëïõ Êëßíôïí óôá
2003, äåí åß÷å äéþîåé áðü ôçí åîïõóßá åñÞìçí ôïõ éñáêéíïý ëáïý ôïí ôñéôïêïóìéêü äéêôÜôïñá ÓáíôÜì ×ïõóåÀí ðñïò üöåëïò ôåëéêÜ ôçò Ñùóßáò êáé ôïõ ÉñÜí, üðùò
áðü ôüôå ðñïåéäïðïéïýóáìå.
Ç áëëçëåðßäñáóç ôùí äýï áõôþí ðïëýôéìùí åñãáëåßùí ïäçãåß ìå ìáèçìáôéêÞ áêñßâåéá óôï äéáìåëéóìü ôïõ ÉñÜê. ¸ôóé
óÞìåñá, ðáñÜ ôçí êáôáðßåóç ðïõ áóêåß ç
ISIS óôïí ðëçèõóìü ôçò åðéêñÜôåéáò ðïõ
åëÝã÷åé åðéâÜëëïíôáò ðÜíù ôïõò ôïí éóëáìéêü íüìï, ëßãïé åßíáé ïé óïõíßôåò åêåßíïé ðïõ èá ðñïôéìïýóáí íá áíôéóôáèïýí
ó’ áõôÞ ôç íáæéóôéêïý ôýðïõ åîïõóßá óå
óõììá÷ßá ìå ôçí ðïëý êáôáðéåóôéêÞ ãé’
áõôïýò êõâÝñíçóç ôçò ÂáãäÜôçò. ¢ëëùóôå åßíáé ï ßäéïò ï Ìáëßêé ðïõ ôïñðßëéóå
ôéò äéáêïéíïôéêÝò äéáðñáãìáôåýóåéò áðïññßðôïíôáò ôç äçìéïõñãßá åíüò óïõíéôéêïý óôñáôïý, ôïõ ìüíïõ ßóùò óÞìåñá ðïõ
èá ìðïñïýóå íá óõóðåéñþóåé ôïõò óïõíßôåò ôçò ÷þñáò åíÜíôéá óôçí éóëáìïöáóéóôéêÞ åðÝëáóç, üðùò ðñéí ëßãá ÷ñüíéá åß÷å ãßíåé ìå ôéò ïìÜäåò åðáãñýðíçóçò, ôéò
ïðïßåò äéÝëõóå êáé ôéìþñçóå ï Ìáëßêé ìå
ôçí Ýãêñéóç ôïõ ÏìðÜìá. Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ìðñïóôÜ óôçí Üôáêôç õðï÷þñçóç ôùí
ôáêôéêþí éñáêéíþí óôñáôéùôéêþí äõíÜìåùí, ðïõ ðñïöáíþò ï ßäéïò ìå ôçí óêáíäáëþäç áäñÜíåéÜ ôïõ äéåõêüëõíå, ï é-

ñáêéíüò ðñùèõðïõñãüò êáôÝöõãå óôç âïÞèåéá ôùí äéáöüñùí óééôéêþí ðïëéôïöõëáêþí ðïõ óôçñßæïíôáé áðü ôï êáèåóôþò
ôïõ ãåéôïíéêïý óééôéêïý ÉñÜí êé Ý÷ïõí
äéåéóäýóåé ìÝóá óôéò êñáôéêÝò äõíÜìåéò áóöáëåßáò. ÁõôÝò ðñïâáßíïõí óå ìåãÜëåò
ùìüôçôåò üðùò Þôáí ð.÷. ç åêôÝëåóç ôùí
44 óïõíéôþí êñáôïõìÝíùí óôç Ìðáêïýìðá ðÜíù óôçí Ýöïäï ðïõ Ýêáíå ôï ISIS
ãéá íá êáôáëÜâåé ôï áóôõíïìéêü ôìÞìá.
Óôï êÜëåóìá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ãéá åèåëïíôéêÞ óôñÜôåõóç ðñþôç áíôáðïêñßèçêå ç
ðïëéôïöõëáêÞ ôïõ éóëáìïöáóßóôá éñáíüöéëïõ óéßôç êëçñéêïý Óáíôñ ðïõ ìÝ÷ñé ðñüóöáôá åìöáíéæüôáí óáí ðïëÝìéïò ôïõ êüììáôïò ôïõ Ìáëßêé. Óôï ìåôáîý ïé Êïýñäïé
åèíéêéóôÝò ôïõ Ìðáñæáíß, Üèëéá êáé êïíôüèùñá öåñüìåíïé, üðùò êÜèå åèíéêéóôÞò,
Üäñáîáí ôçí äÞèåí åõêáéñßá ðïõ ðáñïõóéÜóôçêå êáé êáôÝëáâáí ôï Êéñêïýê ðñáãìáôïðïéþíôáò ì’ áõôü ôïí ôñüðï Ýíá âáóéêü ìÝñïò áðü ôï äéáìåëéóôéêü ôïõ ÉñÜê
áíôéäñáóôéêü üíåéñü ôïõò ãéá ìéá äéåõñõìÝíç êïõñäéêÞ åðéêñÜôåéá, óå óýìðëåõóç
áõôÞ ôç öïñÜ ìå ôï ùò ÷èåò å÷èñéêü ôïõò
êáèåóôþò ôçò ÂáãäÜôçò. ËÝìå áíôéäñáóôéêü áõôü ôï üíåéñï ãéáôß åóùôåñéêÜ Ýíá
êïõñäéêü êñÜôïò óÞìåñá åßíáé äõíáôü ìå
åèíïêÜèáñóç ôùí Üëëùí åèíïôÞôùí ðïõ
æïõí óôï éñáêéíü ÊïõñäéóôÜí êáé äéåèíþò
åßíáé äõíáôü ìüíï ìå áíôßóôïé÷ç åèíïêÜèáñóç êáé äéáìåëéóìü ôçò Ôïõñêßáò êáé
ôçò Óõñßáò ïðüôå êáé ìå ôçí åðéäéáéôçôéêÞ, äçëáäÞ ìå ôçí êáôáóôñïöéêÞ åðÝìâáóç ôçò Ñùóßáò.
Ãßíåôáé ðëÝïí öáíåñü üôé ï ßäéïò ï ðñùèõðïõñãüò ôïõ ÉñÜê åðéèõìåß ôï äéáìåëéóìü ôïõ êñÜôïõò ôïõ õðÝñ ôñßôùí, áöïý
ìå üóá Ý÷åé êÜíåé óðñþ÷íåé ôïõò óïõíßôåò óôçí áõôïêôïíéêÞ åíüôçôá ìå ôçí ISIS,
ïðüôå óôï ëåðßäé ôùí óééôþí, êáé ôáõôü÷ñïíá óðÜåé ôçí ùò ôþñá åíüôçôá óïõíéôþí êáé êïýñäùí óôÝëíïíôáò ôïõò ôåëåõôáßïõò íá êõíçãÜíå ôç ÷ßìáéñá ôïõ ìåãÜëïõ ÊïõñäéóôÜí. ¸ôóé, ï Üìåóá åõíïçìÝíïò èá åßíáé ïé óéßôåò öáóßóôåò ôïõ ÉñÜê
êáé êõñßùò ôï ãåéôïíéêü êáèåóôþò ôùí óééôþí éñáíþí ìïõëÜäùí ðïõ ôïõò ðñïóôáôåýåé êáé ôï ïðïßï Ý÷åé ôçí ïëïÝíá ìåãáëýôåñç äéðëùìáôéêÞ óôÞñéîç áðü ôç Ñùóßá
êáé áðü ôïí öéëïñþóï ðñïâïêÜôïñá ÏìðÜìá*, üðùò èá äïýìå ðáñáêÜôù. ¼ìùò ãéá
íá ðåôý÷åé áõôü ôï ó÷Ýäéï èá ðñÝðåé ç ISIS
íá ðÜñåé ìå ôï ìÝñïò ôçò ôïí áñáâéêü óïõíéôéóìü ðïõ ùò ôþñá Ý÷åé óáí êýñéï å÷èñü
ôïõ ôï öéëï-éñáíéêü áëáïõßôéêï (ïé áëáïõßôåò åßíáé ìéá èñçóêåõôéêÞ óÝ÷ôá óõããåíéêÞ ìå ôïõò óéßôåò) êáèåóôþò ¢óáíô
óôç Óõñßá êáé Ý÷åé ðïëý öéëéêÝò ó÷Ýóåéò
ìå ôçí óïõíßôéêç êáé ðïëý å÷èñéêÞ ðñïò
ôïí ¢óáíô êáé ôçí Áë ÊÜéíôá ÓáïõäéêÞ
Áñáâßá. Ç ISIS Ý÷åé óôéãìáôéóôåß óôç Óõñßá ãéáôß äåí êÜíåé áíôßóôáóç óôïí ¢óáíô, áëëÜ ôá âÜæåé ìå ôéò Üëëåò éóëáìéêÝò
óïõíßôéêåò ïñãáíþóåéò ðïõ Ý÷ïõí ôçí óôÞ-

ñéîç ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò. ÔÝëïò ïé éñáêéíïß óïõíßôåò, ôç óôÞñéîç ôùí ïðïßùí
ðÜíù áð üëá èÝëåé ç ISIS, Ý÷ïõí ðïëý ìßóïò óôçí Áë ÊÜéíôá ãéáôß Ýíáò Üíèñùðüò
ôçò ï ÆáñêÜïõé, åß÷å çãçèåß ðñéí áðü ìåñéêÜ ÷ñüíéá ìéáò åêóôñáôåßáò ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò éóëáìéêïý ÷áëéöÜôïõ óôç
Ìåóïðïôáìßáò, äçëáäÞ ôçí åðéâïëÞ ôçò
öáóéóôéêÞò åîïõóßáò ôçò Áë ÊÜéíôá. Óôï
ôÝëïò áõôÞ ç åêóôñáôåßá êáôÝëçîå íá åîïíôþíåé ôïõò éñáêéíïýò óïõíßôåò ðïõ ôçò
áíôéóôÝêïíôáí, êáé áõôïß èýìùóáí ôüóï
ðïëý þóôå Ýêáíáí ôáêôéêÞ óõììá÷ßá ìå
ôéò áìåñéêÜíéêåò êáôï÷éêÝò äõíÜìåéò ãéá
íá ôóáêßóïõí ôç óõììïñßá ôïõ ÆáñêÜïõéÁë ÊÜéíôá. ÔÝëïò ç ISIS Ýðñåðå íá öñïíôßóåé íá ìçí áíçóõ÷Þóåé ðïëý ôéò ÇÐÁ
þóôå íá ìçí õðï÷ñåùèåß ï ðñïâïêÜôïñáò
ÏìðÜìá íá ÷ôõðÞóåé ôçí ISIS ðñüùñá êáé
áðïöáóéóôéêÜ
Ãéá íá ôá ðåôý÷åé üëá áõôÜ ç ISIS åß÷å
öñïíôßóåé ðñïçãïýìåíá íá Ýñèåé óå öáéíïìåíéêÞ ðïëéôéêÞ ñÞîç ìå ôçí ïìðñÝëá
ôçò Áë-ÊÜéíôá ðïõ ôï óõíôçñïýóå ùò ôþñá, åíþ êõñßùò åß÷å öñïíôßóåé ãé áõôÞ ôç
öáéíïìåíéêÞ ñÞîç êáé ï äéÜäï÷ïò ôïõ
Ìðéí ËÜíôåí, áñ÷çãüò ôçò Áë ÊÜéíôá
Áë-ÆáïõÜ÷ñé, åêðáéäåõìÝíïò áðü ôçí
KGB óôï ÍôáãêåóôÜí. Áõôü ôï õðïêåßìåíï äåí Ý÷åé êÜíåé ðïôÝ êÜôé ðïõ äåí
Ý÷åé äéåõêïëýíåé ìå ðñïâïêáôüñéêï ôñüðï ôá ñþóéêá ó÷Ýäéá. ×Üñç óå áõôÞí ôçí
îáöíéêÞ êáé üøéìç áðïêÞñõîç áðü ôçí Áë
ÊÜéíôá êáôÜöåñå ôï ISIS íá óõóðåéñþóåé
Ýíá ôìÞìá ôïõ äéáëõìÝíïõ éñáêéíïý óôñáôïý ìáæß ìå ðñþçí ìðááèéóôÝò êáé íá ìðåé
óôç Ìïóïýëç óáí åðéêåöáëÞò áõôïý åíüò óïõíéôéêïý ìåôþðïõ. Ç óõãêáôïßêçóç ìå ôïõò ìðááèéêïýò, ðÝñá áðü êÜðïéåò
ôñéâÝò, âïÞèçóå ðáñáðÝñá ôïõò éóëáìïöáóßóôåò íá áðïêôÞóïõí Ýíá êÜðïéï Ýñåéóìá ìÝóá óôéò óïõíéôéêÝò ðåñéï÷Ýò. ¸ôóé
ç ôïðïèÝôçóç åíüò ðñþçí áðüóôñáôïõ éñáêéíïý áîéùìáôéêïý óáí êõâåñíÞôç ôçò
Ìïóïýëçò êáé ç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò óå
20ùñç âÜóç êáé ü÷é ãéá 2-3 þñåò ôç ìÝñá,
üðùò ßó÷õå åðß êáèåóôþôïò Ìáëßêé, ÷áéñåôßóôçêáí áðü ôïí íôüðéï ðëçèõóìü óáí
ìÝôñá áíáêïõöéóôéêÜ (âë. áë-ÁêìðÜñ, 16/
6).
Ôï ÖëåâÜñç ëïéðüí ôïõ 2014 ç Áë-ÊÜéíôá äéÝêïøå êáé åðßóçìá êÜèå äåóìü ôçò
ìå ôçí ISIS, ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óå Óõñßá êáé ÉñÜê Ý÷ïíôáò åðéêåöáëÞ ôçò Ýíáí
ôýðï ïíüìáôé ÌðáãêíôÜíôé. Áíôß áõôïý
ôï ðáãêüóìéï äßêôõï ôæé÷áíôéóôþí ðñïôßìçóå íá óôçñßîåé ôï ðéï êáëÜ ðëáóáñéóìÝíï éóëáìéêü “ÌÝôùðï áë-Íïýóñá”,
ðïõ ðïëåìÜ ôï êáèåóôþò ¢óáíô ìáæß ìå
Üëëåò äõíÜìåéò ôçò óõñéáêÞò áíôéðïëßôåõóçò åìöáíéæüìåíï óáí ðéï ðëáôý êáé ìåôñéïðáèÝò áëëÜ êáé ëéãüôåñï Ýôïéìï ãéá
åîïõóßá áðü ôï ISIS. Ï âáóéêüò ëüãïò ðïõ
ðñïâëÞèçêå ãéá íá äéêáéïëïãÞóåé ôç ñÞîç ISIS-Íïýóñá Þôáí ç Üñíçóç ôçò äåýôåñçò íá áðïññïöçèåß áðü ôï ðñþôï. Óýìöùíá ìå ôçí Áë ÁêìðÜñ ôçò 4/2: “Óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá, üëåò ïé åíäåßîåéò ïäçãïýí
óôï óõìðÝñáóìá üôé ï çãÝôçò ôïõ Ìåôþðïõ áë-Íïýóñá, Áìðïý Ìï÷Üìåíô áëÃêïëÜíé, óôáóßáóå åíÜíôéá óôïí ÌðáãêíôÜíôé, ôïí Üíèñùðï ðïõ åß÷å áñ÷éêÜ
óôåßëåé ôïí ÃêïëÜíé óôç Óõñßá. ÁõôÞ äåí
åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ç áë-ÊÜéíôá áðï-

êçñýóóåé ôï ISIS, áëëÜ áõôü ôá åðåéóüäéï
äåß÷íåé ôï âÜèïò ôçò äéáöùíßáò ôïõò. Ôï
ÍïÝìâñç ôïõ 2013, ï ÁúìÜí áë-Æáïõá÷ßñé, ç ðéï äéáêåêñéìÝíç ìïñöÞ óôï ðáãêüóìéï êßíçìá ôçò ôæé÷Üíô, áðáßôçóå ôç
äéÜëõóç ôçò ISIS, êáé áíáêÞñõîå ôï áíôßðáëï ôçò ISIS ÌÝôùðï áë-Íïýóñá óáí ôï
åðßóçìï ðáñáêëÜäé ôçò áë-ÊÜéíôá óôç Óõñßá. (ó.ó. Áõôü âÝâáéá äåí ôïí åìðüäéóå ôï
ÌÜç íá áðáãïñÝøåé óôï Íïýóñá íá åðéôßèåôáé óôï ISIS). Ëßãï áñãüôåñá, ôï ÌÝôùðï
áë-Íïýóñá ðÞñå ìÝñïò óå êÜðïéåò ìÜ÷åò
ìáæß ìå ôï õðïóôçñéæüìåíï áðü ôç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá Éóëáìéêü ÌÝôùðï åíÜíôéá
óôçí ISIS”.
Ôï üôé ç Áë -ÊÜéíôá áíáêÞñõîå ôçí Áë
Íïýóñá óáí ôïí áëçèéíü åêðñüóùðü ôçò
óôç Óõñßá Ý÷åé äéðëÞ ðñïâïêáôüñéêç ëåéôïõñãßá êáèþò ü÷é ìüíï áðïåíï÷ïðïéåß
óôá ìÜôéá ôùí óïõíéôþí åèíéêéóôþí ôçí
ISIS áëëÜ åíï÷ïðïéåß ôç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá óôá ìÜôéá êáé ôùí óïõíéôþí êáé êõñßùò ôùí Äõôéêþí. Ç Ó. Áñáâßá ðñéí áðü
ëßãïõò ìÞíåò áíáêÞñõîå ôçí öéëï-¢óáíô
êáé öéëï-Áë ÊÜéíôá ISIS óáí êýñéï åóùôåñéêü å÷èñü ôïõ Éóëáìéêïý Ìåôþðïõ ðïõ
ç ßäéá ßäñõóå êáé ðïõ Ýãéíå ç êýñéá áíôé¢óáíô Ýíïðëç äýíáìç óôç Óýñéá. Ìüëéò
üìùò ó÷çìáôßóôçêå áõôü ôï ìÝôùðï ç ÁëÍïýóñá áíôß íá ðáñáôá÷èåß åíÜíôéá óôçí
ÓáïõäéêÞ Áñáâßá, ðÞãå êïíôÜ óôï Éóëáìéêü ÌÝôùðï êáé óôç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá,
ðáßæïíôáò ùóôüóï Ýíá äéöïñïýìåíï, êåíôñßóôéêï ðáé÷íßäé ìå ôçí ISIS . H ÓáïõäéêÞ Áñáâßá áíôß íá ÷ôõðÞóåé êáé ôçí ÁëÍïýóñá èåþñçóå êáëü íá óõíåñãáóôåß ìáæß ôçò åíÜíôéá óôçí ISIS. Óýíôïìá èá ðëçñþóåé áõôüí ôïí ïðïñôïõíéóìü êáôçãïñïýìåíç ãéá óõíåñãáóßá ìå ôçí Áë-ÊÜéíôá, ðïõ óçìáßíåé üôé èá äßíåé óôçí çãåóßá ÏìðÜìá Ýíá áêüìá ðñüó÷çìá íá ôçí
ðáñáìåñßæåé õðÝñ ôïõ ÉñÜí.
Õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ ÏìðÜìá óôéò ÇÐÁ - ôïõ äåýôåñïõ ìåôÜ ôïí Êëßíôïí ñùóüöéëïõ ðñïÝäñïõ ìéáò õðåñäýíáìçò óå
ðôþóç ðïõ åßíáé ïëïÝíá êáé ðéï õöåóéáêÞ
áðÝíáíôé óôïõò ñþóïõò áíôáãùíéóôÝò ôçò
- êáé ôïõ Ñïõ÷áíß óôï ÉñÜí ïé äýï ÷þñåò
Ý÷ïõí áíáèåñìÜíåé ôéò äéðëùìáôéêÝò ôïõò
ó÷Ýóåéò (éäéáßôåñá ìå áöïñìÞ ôï èÝìá ôïõ
éñáíéêïý ðõñçíéêïý ðñïãñÜììáôïò) ðåôõ÷áßíïíôáò ôçí ðñþôç ìåôÜ áðü 34 ÷ñüíéá
åðßóçìç ìåôáîý ôïõò óõìöùíßá. ÓÞìåñá,
êáé ïé äýï ÷þñåò óõíäñÜìïõí óôñáôéùôéêÜ ôïí Ìáëßêé ðñïêåéìÝíïõ íá êåñäßóåé
ôïí ðüëåìï ìå ôï ISIS. Ôï ìåí ÉñÜí Ý÷åé
áðïóôåßëåé ìïíÜäåò ôùí “öñïõñþí ôçò åðáíÜóôáóçò” ìáæß ìå ôñßá ôÜãìáôá ôçò åðßëåêôçò äýíáìçò Êïõíôò ãéá íá áíáëÜâïõí åðé÷åéñÞóåéò êáôÜ ôùí áíôáñôþí. Ïé
äå ÇÐÁ áðïöÜóéóáí íá óôåßëïõí óôñáôéùôéêïýò óõìâïýëïõò åíþ Þäç ðáñÝ÷ïõí
áíáãíùñéóôéêÞ õðïóôÞñéîç óôçí êõâÝñíçóç ôçò ÂáãäÜôçò. Ç óõíåñãáóßá ôùí äýï
êñáôþí óôï ÉñÜê äå ìðïñåß ðáñÜ íá åðçñåÜóåé ôç ó÷Ýóç ôïõò ðÜíù óå Üëëá ðáãêüóìéá æçôÞìáôá êáé ðåñéöåñåéáêÝò êñßóåéò. Ç áðåéëÞ ôùí ôæé÷áíéóôþí Ýäùóå åðßóçò ôçí åõêáéñßá óôï öéëïñþóï ÊÜìåñïí íá ðñïáíáããåßëåé ôçí áíáèÝñìáíóç
ôùí âñåôáíï-éñáíéêþí äéðëùìáôéêþí ó÷Ýóåùí îåêéíþíôáò áð’ ôçí åðáíáëåéôïõñãßá ôçò âñåôáíéêÞò ðñåóâåßáò óôçí Ôå÷åñÜíç.
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