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Ô

ï ìåãÜëï ðñáîéêüðçìá ôçò êõâÝñíçóçò Ôóßðñá ãéá ôç ößìùóç
ôùí êáíáëéþí îåêßíçóå áðü ôï óôáäéáêü óôñáããáëéóìü ôïõ ðéï
áíôéðïëéôåõôéêïý ôçò êáíáëéïý, ôïõ ÌÅÃÊÁ ìå ôç ìÝèïäï ôçò
äéáêïðÞò ôçò ôñáðåæéêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò êáé ôéò äéþîåéò êáôÜ ôïõ
âáóéêïý ìåôü÷ïõ ôïõ Øõ÷Üñç, êáé ðñï÷ùñÜåé ìå ôïí ðáñÜíïìï êáé
öáóéóôéêïý ôýðïõ äéáãùíéóìü ãéá ôéò 4 ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò åèíéêÞò
åìâÝëåéáò. Ðñïçãïýìåíá åíôåëþò ùìÜ êáé ðáñÜíïìá áðÝêëåéóå ôï
ÌÅÃÊÁ áðü ôï äéáãùíéóìü åðéêáëïýìåíç áíýðáñêôïõò “ôõðéêïýò”
ëüãïõò Ý÷ïíôáò óôï ðëåõñü ôçò óå áõôü ôï Ýãêëçìá êáôÜ ôçò äçìïêñáôßáò óýóóùìåò ôéò çãåóßåò ôùí õðüëïéðùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí.
Ôï ÌÅÃÊÁ õðÝâáëå êáíïíéêÜ öÜêåëï
Ç êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìïöùíßá ãéá
õðïøçöéüôçôáò ìáæß ìå ôá õðüëïéðá êáíÜôïí êõâåñíçôéêü áðïêëåéóìü ôïõ
ëéá êáé ôïõò áíåñ÷üìåíïõò áóôÝñåò ôïõ óïÌÅÃÊÁ áðü ôéò ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò
óéáëöáóéóìïý ðïõ äéåêäéêïýí ìåñßäéï óôçí
áðïôåëåß ðñïÜããåëï äéêôáôïñßáò
åíçìÝñùóç, ôïí ðñþçí âïõëåõôÞ ôçò ñþóéêïéíïâïõëåõôéêïý ôýðïõ

êçò Äïýìáò êáé Üíèñùðï ôïõ Ðïýôéí Óáâ- ôïõ Ôóßðñá, äéïñßóôçêå ìéá åíôåëþò áõèáßâßäç, ôï ìåãáëïåñãïëÜâï äçìüóéùí Ýñãùí ñåôç ÐåíôáìåëÞò ÅðéôñïðÞ ÄéåíÝñãåéáò ôïõ
Êáëïãñßôóá, ìå óôåíïýò äåóìïýò ìå øåõóõíÝ÷åéá óôç óåë. 4
ôïÊÊÅ êáé ÓÕÑÉÆÁ, êáé êïõìðÜñï ôïõ
ÊáììÝíïõ, êáé
ôïí õðüäéêï ãéá
Áößóá ôçò ÏÁÊÊÅ åíÜíôéá óôç óõììïñßá Ôóßðñá
êáêïõñãÞìáôá
ÌáñéíÜêç.
Ìå áðüöáóç
ôïõ
ãåíéêïý
ãñáììáôÝá ÅíçìÝñùóçò êáé Åðéêïéíùíßáò, äçëáäÞ ôïõ õðïõñãïý Í. ÐáððÜ,
äçëáäÞ ôïõ ßäéïõ
ÄéáâÜóôå ôçí áößóá óôç óåë. 3
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Á

ðü ôé åîáñôÜôáé ç ôéìÞ ôçò åñãáôéêÞò äýíáìçò; ÄçëáäÞ áðü ôé
åîáñôéïýíôáé ïé ìéóèïß êáé ôá ìåñïêÜìáôá; Óå ôåëéêÞ áíÜëõóç
åîáñôéïýíôáé áðü ôçí ðïóüôçôá ôçò êïéíùíéêÞò åñãáóßáò ðïõ
áðáéôåßôáé ãéá íá ðáñá÷èïýí ôá åìðïñåýìáôá ðïõ êáôáíáëþíåé ï åñãÜôçò
ãéá íá õðÜñîåé óáí ôÝôïéïò Þ áëëéþò ôá åìðïñåýìáôá ðïõ ôïõ åßíáé áíáãêáßá ãéá íá áíáðáñÜãåé ôï åìðüñåõìá ðïõ Ý÷åé óôá ÷Ýñéá ôïõ êáé ôï
ïðïßï ëÝãåôáé åñãáôéêÞ äýíáìç. Áõôü ôï åìðüñåõìá ôï êáôáíáëþíåé êÜèå
ìÝñá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá êáé ðñÝðåé íá ôï áíôéêáôáóôÞóåé ìå ôï
ìåñïêÜìáôï ðïõ èá ðÜñåé Þ ìå ôï ìçíéÜôéêï ìéóèü.

Ôï ðüóá åìðïñåýìáôá åßíáé áíáãêáßá óå Ýíáí åñãÜôç íá êáôáíáëþóåé ãéá
íá æÞóåé áõôü åßíáé êÜôé ðïõ åîáñôéÝôáé êáôÜ ìÝóï üñï êáé óå êÜðïéï âÜèïò
÷ñüíïõ áðü ôéò õëéêÝò êáé ðïëéôéóôéêÝò
óõíèÞêåò êÜèå ÷þñáò, áëëÜ êáé áðü
ôïõò ðïëéôéêïýò óõó÷åôéóìïýò äýíáìçò
áíÜìåóá óôçí áóôéêÞ ôÜîç êáé ôï ðñïëåôáñéÜôï óôç äïóìÝíç ÷þñá.
¼ìùò üðùò êÜèå åìðüñåõìá Ýôóé êáé

ç ôéìÞ ôïõ åìðïñåýìáôïò åñãáôéêÞ äýíáìç êéíåßôáé ðÜíù Þ êÜôù áðü áõôü
ôï ìÝóï üñï, ëßãï Þ êáé ðÜñá ðïëý áíÜëïãá ìå ôçí ðñïóöïñÜ êáé ôç æÞôçóç,
áíÜëïãá äçëáäÞ áí âñéóêüìáóôå óå
ìéá åðï÷Þ Üíèçóçò Þ êñßóçò ôçò ðáñáãùãÞò, ïðüôå ïé åñãïäüôåò ÷ñåéÜæïíôáé ðåñéóóüôåñá Þ ëéãüôåñá åñãáôéêÜ
÷Ýñéá.

ÃñÜöåé ï Ìáñî ó÷åôéêÜ: “ãßíåôáé ëïéðüí Ýíáò óõíáãùíéóìüò áíÜìåóá óôïõò
ðùëçôÝò, ðïõ êáôåâÜæåé ôçí ôéìÞ ôùí
åìðïñåõìÜôùí ðïõ ðñïóöÝñïõí. Ãßíåôáé ôÝëïò Ýíáò óõíáãùíéóìüò áíÜìåóá
óôïõò áãïñáóôÝò, ðïõ ìå ôç óåéñÜ ôïõ
áíåâÜæåé ôçí ôéìÞ ôùí åìðïñåõìÜôùí
ðïõ ðñïóöÝñïíôáé. Ãßíåôáé ôÝëïò, Ýíáò
óõíáãùíéóìüò áíÜìåóá óôïõò áãïñáóôÝò êáé ôïõò ðïõëçôÝò...ôï áðïôÝëåóìá áõôïý ôïõ óõíáãùíéóìïý áíÜìåóá óôïõò áãïñáóôÝò êáé ôïõò ðùëçôÝò
èá åîáñôçèåß áðü ôçí êáôÜóôáóç ðïõ
õðÜñ÷åé áíÜìåóá óôá äýï ìÝñç ôïõ óõíáãùíéóìïý ðïõ áíáöÝñèçêáí, äçëáäÞ áí åßíáé ðéï äõíáôüò ï óõíáãùíéóìüò ìÝóá óôï óôñáôü ôùí áãïñáóôþí
Þ ï óõíáãùíéóìüò ìÝóá óôï óôñáôü
ôùí ðùëçôþí. Ç âéïìç÷áíßá ïäçãåß

óôï ðåäßï ôçò ìÜ÷çò áíôéìÝôùðåò äýï
ìÜæåò óôñáôïý, ðïõ ç êÜèå ìéá áðü áõôÝò äéåîÜãåé ìå ôç óåéñÜ ôçò ìéá ìÜ÷ç
áíÜìåóá óôá äéêÜ ôçò ôìÞìáôá. Ôç íßêç åíÜíôéá óôïí áíôßðáëï ôçí êåñäßæåé ç ìÜæá ôïõ óôñáôïý, ðïõ óôéò ìïíÜäåò ôçò ãßíåôáé ôï ìéêñüôåñï áëëçëïöÜãùìá” (Ê. Ìáñî, ÌéóèùôÞ åñãáóßá
êáé êåöÜëáéï).
¼ðùò åýêïëá ìðïñïýìå íá êáôáëÜâïõìå ìå ôá õøçëÜ ðïóïóôÜ ôçò áíåñãßáò, ï óõíáãùíéóìüò áíÜìåóá
óôïõò åñãÜôåò (ôï óôñáôüðåäï ôùí ðùëçôþí åñãáôéêÞò äýíáìçò) åßíáé ôåñÜóôéïò êáé ìåãáëþíåé üóï ìåãáëýôåñç
åßíáé ç áíåñãßá. ¢ñá ôï Üìåóï áðïôÝëåóìá åßíáé ç ðôþóç ôçò ôéìÞò ôçò åñóõíÝ÷åéá óôç óåë. 2
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ãáôéêÞò äýíáìçò. ÄçëáäÞ ç ðôþóç
ôùí ìéóèþí êáé ôïõ ìåñïêÜìáôïõ. ÁõôÞ ç ðôþóç ðïõ óõíôåëåßôáé ïñìçôéêÜ
óå üëç ôç äéÜñêåéá ôçò êñßóçò, åíôÜèçêå óôçí ðåñßïäï ôçò êõâÝñíçóçò
ÓÕÑÉÆÁ óáí áðïôÝëåóìá ôçò ðéï ìåãÜëçò ðôþóçò ôçò ðáñáãùãÞò, ðïõ
ðñïêëÞèçêå áðü ôçí áðïèÝùóç ôïõ óáìðïôÜæ ôçò ðáñáãùãÞò áðü áõôÞí ôçí
êõâÝñíçóç. ÄçëáäÞ áíôßèåôá áðü áõôü ðïõ ëÝåé äéáñêþò ôï øåõôïÊÊÅ êáé
ðáðáãáëßæåé ç ìéêñïáóôéêÞ ôÜ÷á åðáíáóôáôéêÞ ïõñÜ ôïõ ç åëëçíéêÞ êñßóç
äåí åßíáé ìéá ïéêïíïìéêÞ êñßóç óôá
ðëáßóéá ôçò ðáãêüóìéáò êñßóçò êáé
åîáéôßáò ôçò. Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìéêÞ
êñßóç åßíáé ðåëþñéá êáé ìïíáäéêÞ óôïí
êüóìï ãéá ìç åìðüëåìç ÷þñá êáé ïöåßëåôáé óôç óõíåéäçôÞ êáôáóôñïöÞ
ôùí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí áðü ôçí
ðïëéôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ åðéäßùîç åíüò
êåöÜëáéïõ êáé åíüò éìðåñéáëéóôéêïý Üîïíá íá áðïéêéïðïéÞóåé ôç ÷þñá ìáò
êáé ìÝóù áõôÞò íá äéáóðÜóåé êáé íá
äéáëýóåé ôçí Åõñþðç. Ç åëëçíéêÞ êñßóç êáé ìüíï áõôÞ Ý÷åé ðïëéôéêÝò áéôßåò
êáé ðñïêáëåßôáé áðü ðïëéôéêïýò ðñïâïêÜôïñåò.
Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò ÊáèçìåñéíÞò ôçò 29-8, ôï ðïóïóôü ôùí åñãáæïìÝíùí ðïõ áìåßâïíôáé ìå áðïäï÷Ýò ÷áìçëüôåñåò áðü áõôÝò ôïõ áíåéäßêåõôïõ
åñãÜôç áõîÞèçêå áðü ôï 36%, ðïõ Þôáí óôï ôÝëïò ôïõ 2014, óôï 38%, åíþ
ôï ðïóïóôü áõôþí ðïõ áìåßâïíôáé ìå
ëéãüôåñá áðü 1.000 åõñþ Ýöèáóå óôï
58,8%. ÌÝóá óôï 2015 ï áñéèìüò ôùí áóöáëéóìÝíùí óôï ÉÊÁ öáßíåôáé íá Ý÷åé áõîçèåß êáôÜ 85.053 Üôïìá. Ç áýîçóç áõôÞ áðïäßäåôáé åßôå óôç äç-
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ìéïõñãßá èÝóåùí åñãáóßáò ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò, åßôå, óôçí áóöÜëéóç áíáóöÜëéóôùí åñãáôþí.
Ïé ìéêôÝò áðïäï÷Ýò, üìùò, ðïõ ðñïóöÝñïõí áõôÝò ïé êáéíïýñãéåò äïõëåéÝò
Ý÷ïõí ùò åîÞò:
o Ïé 15.087 èÝóåéò, Þ ðïóïóôü 17,74%,
ðñïóöÝñïõí áìïéâÝò Ýùò êáé 200 åõñþ
ôïí ìÞíá.
o Ïé 22.806 èÝóåéò, Þ ðïóïóôü 26,81%,
ðñïóöÝñïõí áìïéâÝò áðü 200 Ýùò 400
åõñþ.
o Ïé 37.317 èÝóåéò, Þ ðïóïóôü 43,87%,
åîáóöáëßæïõí áìïéâÝò áðü 400 Ýùò êáé
800 åõñþ.
o Ïé 8.424 èÝóåéò, äçëáäÞ ìüëéò ôï
9,9%, äßíïõí áðïäï÷Ýò áðü 800 Ýùò 1.000
åõñþ, åíþ
o ìüëéò 1.419 èÝóåéò, Þ ôï... 1,67% ôùí
íÝùí èÝóåùí åñãáóßáò, äßíïõí áìïéâÝò
Üíù ôùí 1.000 åõñþ.
¸ôóé ìå åíôåéíüìåíï ôï óáìðïôÜæ
óôçí ðáñáãùãÞ ïé ìéóèïß óôï ëåãüìåíï éäéùôéêü ôïìÝá ôçò ïéêïíïìßáò ôï
2015, åìöáíßæïõí ôçí åîÞò åéêüíá:
o Ïé áóöáëéóìÝíïé ìå áðïäï÷Ýò Ýùò
êáé 200 åõñþ Ýöèáóáí íá áíôéóôïé÷ïýí
ðëÝïí óôï 8,1% ôïõ óõíüëïõ (áðü 7,65%
ôï 2014) êáé áíÝñ÷ïíôáé ðëÝïí óôá
143.715 Üôïìá.
o Ïé 12 óôïõò 100 åéóðñÜôôïõí áðü 200
Ýùò 400 åõñþ, áíôéðñïóùðåýïõí ôï
11,9% ôïõ óõíüëïõ ôùí áóöáëéóìÝíùí
êáé åßíáé ðëÝïí 209.546 Üôïìá.
o 484.610 Üôïìá, äçëáäÞ ðåñßðïõ ôï
27,4% ôïõ óõíüëïõ ôùí áóöáëéóìÝíùí,
áìåßâïíôáé ìå ðïóÜ áðü 400 Ýùò 800
åõñþ.
o Ôï ðïóïóôü áõôþí ðïõ åîáêïëïõèïýí íá Ý÷ïõí áìïéâÞ Üíù ôùí 1.000
åõñþ ìåéþèçêå ôï 2015 óôï 41,2% (áðü
43,23% ôï 2014), óå 728.393 Üôïìá. Ïé
ìéóèïß áíáöÝñïíôáé ðÜíôá óå ìéêôïýò
ìéóèïýò ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí ôéò áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò ôïõ åñãáæïìÝíïõ, ôï
öüñï åéóïäÞìáôïò öõóéêþí ðñïóþðùí
êáé ôçí åéóöïñÜ áëëçëåããýçò.
Åßíáé ïëïöÜíåñï üôé áõôüò ðïõ
ùöåëåßôáé áðü áõôÜ ôá ìåñïêÜìáôá åßíáé ôï êåöÜëáéï. ÁëëÜ ü÷é êÜèå êåöÜëáéï. Ãéá ôçí áêñßâåéá ôï
ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ íôüðéïõ êáé
äõôéêïý êåöÜëáéïõ ðïõ âñßóêåôáé
óÞìåñá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá äåí ìðïñåß íá åðùöåëçèåß áðü
ôçí åîåõôåëéóôéêÜ ÷áìçëÞ ôéìÞ
ôçò åñãáôéêÞò äýíáìçò. Êáé ôïýôï
åßôå ãéáôß Ý÷åé óôáìáôÞóåé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ëüãù ôïõ ãåíéêåõìÝíïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ, åßôå
ãéáôß ç åñãáôéêÞ õðåñáîßá ðïõ èá
ìðïñïýóå íá áðïóðÜ ôï ßäéï áðü
ôçí õðåñåêìåôÜëëåõóç ôùí åñãáôþí áðïóðÜôáé áðü ôï êñÜôïò ôùí
óáìðïôÝñ, ìå ôç ìïñöÞ ôçò õðåñöïñïëüãçóçò êáé ìå ôç ìïñöÞ ôùí
áóöáëéóôéêþí õðåñåéóöïñþí ôïõ
Üìåóïõ åñãïäüôç. ÄçëáäÞ ðáñüëï
ðïõ ç áðüëõôç õðåñáîßá ìåãáëþíåé, äçëáäÞ ðáñüëï ðïõ ï ÷ñüíïò
ãéá ôïí ïðïßï äïõëåýåé ï åñãÜôçò
ãéá ôï áöåíôéêü ôïõ áõîÜíåôáé óå
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ó÷Ýóç ìå åêåßíïí ðïõ äïõëåýåé ãéá
íá âãÜëåé ôá ðñïò ôï æåéí, üðùò åðßóçò áõîÜíåôáé êáé ç Ýíôáóç ôçò
åñãáóßáò ôïõ, ôï ðïóïóôü ôçò õðåñáîßáò, ç ó÷åôéêÞ õðåñáîßá, áëëÜ êáé ç áðüëõôç ìåéþíåôáé åðåéäÞ áõîÜíïíôáé ôá êüóôç ôçò ðáñáãùãÞò: Áõôü ãßíåôáé á) ìå ôçí õëéêÞ êáé çèéêÞ á÷ñÞóôåõóç ôùí
ðáãßùí ðïõ êáé ëüãù ìåßùóçò ôçò
æÞôçóçò êáé ëüãù ïñãáíùìÝíçò
ôñáðåæéêÞò êáôáóôñïöÞò ïðüôå
êáé ðéóôùôéêÞò áóöõîßáò äåí áîéïðïéïýíôáé áõôÜ Þ äåí áíôéêáèßóôáíôáé, â) ìå ôçí åóêåììÝíç áýîçóç ôçò ôéìÞò ôçò åíÝñãåéáò üðùò
ëüãù ôïõ áêñéâïý ãéá ôá ñþóéêá
áöåíôéêÜ áÝñéïõ, åßôå ëüãù ôçò åóêåììÝíçò ðñïôßìçóçò óôéò ðáíÜêñéâåò áíáíåþóéìåò êáé ôï óáìðïôÜñéóìá ôïõ öôçíïý ëéãíßôç.
ÊÜôù áðü áõôÝò ôéò óõíèÞêåò äåí
åßíáé äõíáôÞ ç óõóóþñåõóç íÝïõ
ðáñáãùãéêïý êåöÜëáéïõ, áëëÜ
óôçí êýñéá ðëåõñÜ õðÜñ÷åé ìüíï
êáôáóôñïöÞ ôïõ. ¸ôóé äåí åßíáé
äõíáôü íá õðÜñîåé áõîçìÝíç æÞôçóç åñãáôéêþí ÷åñéþí, ïðüôå èá
ìðïñåß íá ìåéùèåß êáé ï ðåëþñéïò
áíôáãùíéóìüò ìåôáîý ôùí åñãáôþí. Áõôü óçìáßíåé üôé ïé ìéóèïß
ü÷é ìüíï äåí èá áõîÜíïíôáé, áëëÜ
èá ðÝöôïõí äéáñêþò.
ÌÝóá óå áõôÝò ôéò óõíèÞêåò ôï
ìüíï êåöÜëáéï ðïõ ìðïñåß íá åðùöåëçèåß áðü ôá öôçíÜ åñãáôéêÜ
ìåñïêÜìáôá åßíáé êõñßùò ôï êåöÜëáéï ðïõ Ý÷åé äéáìïñöþóåé áõôÝò
ôéò óõíèÞêåò, äçëáäÞ ôï ñùóïêéíÝæéêï êáé ïé êïìðñáäüñïé ôïõ, êõ-

êéíÝæéêï êåöÜëáéï. Ãé áõôü üëïé ïé
áñíçôéêïß ðáñÜãïíôåò ìðïñïýí íá
áñèïýí. Ãéá ôçí ÊÏÓÊÏ ð÷ éó÷ýåé
åéäéêü öïñïëïãéêü êáèåóôþò, åñãáóéáêü êáèåóôþò, ó÷åäüí ôæÜìðá
áãïñÜ ôùí ðáãßùí, ïõóéáóôéêÞ áðáëëáãÞ áðü ðïëåïäïìéêïýò óáìðïôáñéóôéêïýò üñïõò êëð. ÁíÜëïãá éó÷ýïõí ãéá ôï Ìõôéëçíáßï
áðü ôçí Üðïøç ôçò óêáíäáëùäþò
÷áìçëÞò åíÝñãåéáò áíÜëïãá êáé
ãéá ôïí Óáââßäç ðïõ áðïêôÜåé ó÷åäüí ôæÜìðá ôá êôéñéáêÜ êáé ïéêïðåäéêÜ ðÜãéá ôçò åðßôçäåò ìÝóù
ÅÍÖÉÁ õðåñöïñïëïãçìÝíçò ìÝ÷ñé
äÞìåõóçò êáé ÷ñåùêïðçìÝíçò íôüðéáò áóôéêÞò ôÜîçò. Äßðëá óå áõôü ôï ìåãÜëï, ïõóéáóôéêÜ êñáôéêïìïíïðùëéáêü éìðåñéáëéóôéêü
êåöÜëáéï êáé õðü ôç óêÝðç ôïõ Þäç ëåéôïõñãåß êáé óôï ìÝëëïí èá
ëåéôïõñãåß áíåíü÷ëçôï ôï ìéêñïìåóáßï êåöÜëáéï ìéáò ìáýñçò, Ýùò
åãêëçìáôéêÞò ïéêïíïìßáò, ðïõ èá
ëåéôïõñãåß óå åíüôçôá ìå ìéá üëï
êáé ðéï äéåöèáñìÝíç êáèåóôùôéêÞ
êïìðñáäüñéêç ãñáöåéïêñáôßá êáé
ãé áõôü ïýôå èá öïñïëïãåßôáé, ïýôå èá äßíåé åéóöïñÝò, ïýôå èá åëÝã÷åôáé åñãáóéáêÜ, áëëÜ èá ìáõñáãïñéôßæåé óå âÜñïò üëïõ ôïõ âáóáíéóìÝíïõ Ýèíïõò êáé ðéï ðïëý ôçò
öôù÷ïëïãéÜò.
Ç ðïëéôéêÞ ëïéðüí ôïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ åßíáé ìéá áêñáßá
ôáîéêÞ ðïëéôéêÞ õðÝñ åíüò åßäïõò
êåöÜëáéïõ êáé åíüò åßäïõò éìðåñéáëéóìïý.
¼ðùò ðñïêýðôåé ìå âÜóç óôïé÷åßá
ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ôï 2008
óôçí ÅëëÜäá ëåéôïõñãïýóáí 858.682 ìé-

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σύνολο αγοράς
Ετήσια μεταβολή ε
Δείκτης
πί τοις %

2015

2016

Ετος βάσης 2010=100

Μάϊος

-3,8

100,65

Ιούνιος

-12,6

100,07

Ιούλιος

-15,2

98,85

Αύγουστος

-18,2

82,38

Σεπτέμβριος

-14,6

88,67

Οκτώβριος

-19,2

90,64

Νοέβριος

-10,1

85,37

Δεκέβριος

-1,3

89,15

Ιανουάριος

-14,2

64,84

Φεβρουάριος

-14,4

72,44

Μάρτιος

-11,6

85,18

Απρίλιος

-14,3

86,18

Μάϊος

-13,4

87,17

Μεταβολή του δείκτη
Στη βιομηχανία
κύκλου εργασιών
εσωτερικής αγοράς
Μάϊος 2016/Μάϊος 2015
-10,3%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

ñßùò ôï çãåìïíéêü ðïëéôéêÜ ñùóï-

Στη βιομηχανία
εξωτερικής αγοράς
-17,2%

Καθημερινή

óõíÝ÷åéá äßðëá
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 3

ÁÖÉÓÁ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÇ ÓÕÌÌÏÑÉÁ ÔÓÉÐÑÁ
Η αφίσα της ΟΑΚΚΕ με τίτλο “Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ
ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝΕΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ” διαδόθηκε
στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
με πολλές αναρτήσεις και ιδιαίτερα θετικά σχόλια,
περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Είναι
εντυπωσιακό ότι πολλά προέρχονται από
ανθρώπους που διευκρινίζουν ότι παρόλο που δεν
συμφωνούν σε όλα με την ΟΑΚΚΕ, διαπιστώνουν
πως η ανάλυσή της πέφτει μέσα σε όλα εδώ και
πολύ καιρό, και πως τους είναι δύσκολο να
διαφωνήσουν με τα λογικά επιχειρήματα που την
τεκμηριώνουν.
Αυτό αποδεικνύει πόσο περίτρανα επαληθεύεται
σήμερα η γραμμή της ΟΑΚΚΕ αφού είναι η μόνη
που μπορεί να εξηγήσει τη σημερινή κατάσταση,
αλλά και να εκφράσει την οργή των δημοκρατών
για την τρομακτική σιωπή που σκεπάζει το
φασισμό.

óõíÝ÷åéá áðü äßðëá

êñïìåóáßåò êáé ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò. Ôï 2015 ç êáôáìÝôñçóç Ýäåéîå íá õðÜñ÷ïõí 613.968 åðé÷åéñÞóåéò.
ÄçëáäÞ Ýêëåéóáí 244.714, ç ìßá óôéò ôñåéò åðé÷åéñÞóåéò ìÝóá óå áõôü ôï äéÜóôçìá(www.capital.gr, 13-8).
Ç êáôáóôñïöÞ ôïõ âéïìç÷áíéêïý êåöáëáßïõ üìùò
öÝñíåé êáé ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò. ¼ðùò Ý÷ïõìå îáíáãñÜøåé êáé ôï áíáöÝñïõìå êáé óå
Üëëï Ýíá Üñèñï áõôïý ôïõ öýëëïõ ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò ï áñéèìüò ôùí âéïìç÷áíéêþí åñãáôþí áðü
ôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ 2007 ìÝ÷ñé êáé ôï ðñþôï
ôñßìçíï ôïõ 2015 ìåéþèçêå êáôÜ 41,7% ðïõ óçìáßíåé üôé ÷Üèçêáí 233.600 èÝóåéò åñãáóßáò.
Óôçí éóôïóåëßäá www.inr.gr ðïõ åßíáé åéäéêÞ
ãéá ôç âéïìç÷áíßá, ðáñáôßèåíôáé ôá åîÞò óôïé÷åßá (http://www.inr.gr/?p=a997):
- 2007: 560.800 Üôïìá
- 2008: 547.300 Üôïìá
- 2009: 536.400 Üôïìá
- 2010: 483.700 Üôïìá
- 2011: 435.200 Üôïìá
- 2012: 367.800 Üôïìá
- 2013: 329.300 Üôïìá
- 2014: 315.300 Üôïìá
- 2015: 327.200 Üôïìá
Ç âéïìç÷áíßá åßíáé ç êáñäéÜ ôçò ðáñáãùãÞò êáé
üôáí óå áõôÞ ÷Üíåôáé ìéá èÝóç åñãáóßáò ìáæß ôçò
êïõâáëÜåé óôçí áðþëåéá ôïõëÜ÷éóôïí êáé Üëëåò ôñåßò
óå Üëëïõò ôïìåßò ôçò ïéêïíïìßáò.
Áõôü ôï óáìðïôÜæ óôçí ðáñáãùãÞ óõíå÷ßæåôáé êáé
ôþñá ôï 2016 áóôáìÜôçôá ðñÜãìá ðïõ áðïôõðþíåôáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôï äåßêôç ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí
óôç âéïìç÷áíßá óôïí ðéï ðÜíù ðßíáêá áðü ôçí ÊáèçìåñéíÞ ôçò 21-7-2016.
Åðßóçò ôïí Éïýíç ôïõ 2016 Ý÷ïõìå ðôþóç 9,4%.
¸ôóé, ëïéðüí, ï ìÝóïò ãåíéêüò äåßêôçò ôïõ äùäåêáìÞíïõ Éïõíßïõ 2015 - ÌáÀïõ 2016, óå óýãêñéóç ìå ôïí ßäéï äåßêôç ôïõ äùäåêáìÞíïõ Éïõíßïõ 2014 - ÌáÀïõ 2015, ðáñïõóßáóå ìåßùóç êáôÜ 13,4%, Ýíáíôé ìåßùóçò 1,7% ðïõ óçìåéþèçêå
áðü ôç óýãêñéóç ôùí áíôßóôïé÷ùí ðñïçãïýìåíùí äùäåêáìÞíùí. Åßíáé Ýíá ÷áñáêôçñéóôéêü óôïé÷åßï ôùí åðéðôþóåùí ôïõ ìåãÜëïõ ôñáðåæéêïý óáìðïôÜæ ìå ðñüó÷çìá ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ÂáñïõöÜêç ìå ôïõò äáíåéóôÝò, óáìðïôÜæ ðïõ êáôÝëçîå óôá
ìïéñáßá êáé óôñáããáëéóôéêÜ ôçò ðáñáãùãÞò capital
controls.
ÔñáãéêÜ åßíáé åðßóçò êáé ôá óôïé÷åßá áðü ôï ëïãáñéáóìü ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí öÝôïò ìå ôéò óõíïëé-

Ç ÓÕÌÌÏÑÉÁ ÔÓÉÐÑÁ
ÓÔÇÍÅÉ ÖÁÓÉÓÔÉÊÏ ÊÑÁÔÏÓ

¼÷é ìüíï ãéá ôïí åáõôü ôçò áëëÜ ãéá êÜèå ìåëëïíôéêÞ êõâÝñíçóç ðïõ èá
óõíå÷ßóåé ôçí ðïëéôéêÞ ôçò ìåôáôñïðÞò ôçò ÷þñáò ìáò óå ìéá äéðëùìáôéêÞ
êáé ïéêïíïìéêÞ áðïéêßá ðåßíáò ôïõ íåï÷éôëåñéêïý Üîïíá Ñùóßáò-Êßíáò êáôÜ
ôï ðñüôõðï ÔóÜâåò áëëÜ ìå åõñùðáúêü ðåñéêÜëõììá.
Αυτή η αποικιοποίηση κρύβεται από το λαό μας με το καθεστωτικό
επιχείρημα ότι είναι οι ευρωπαίοι που με τα μνημόνια χρεοκόπησαν τη
χώρα για να την αγοράσουν τζάμπα. Όμως α) αυτός που αγοράζει τζάμπα μέσα στην κρίση τα πιο καλά κομμάτια της χώρας δεν είναι οι
ευρωπαίοι αλλά οι ρωσοκινέζοι καπιταλιστές και οι έλληνες ή και
δυτικοί φίλοι τους: Λιμάνι Πειραιά, ΟΠΑΠ, βιομηχανίες τροφίμων (Δωδώνη από Ρωσία) και καπνού (ΣΕΚΑΠ-Σαββίδης) ξενοδοχεία και φιλέτα
γης (Σαββίδης, Ριμπολόβλεφ που έχει επιβάλλει αποικιακά χωρικά ύδατα στο Σκορπιό), κλπ. Ακόμα και εκεί που φαίνεται ότι αγοράζουν οι
δυτικοί η δουλειά γίνεται σε μοιρασιά με τη Ρωσία (ο ΟΣΕ χαρίστηκε
κυριολεκτικά στους ιταλικούς σιδηροδρόμους αφού πρώτα αυτοί έκαναν συμφωνία μοιρασιάς με τους ρώσικους σιδηροδρόμους, ενώ τα 14
αεροδρόμια δόθηκαν σε μια γερμανική εταιρία που κάνει χοντρές δουλειές στη Ρωσία και τη διεύθυνση τους θα την έχει ο άνθρωπος της
Ρωσίας Κοπελούζος). Όποια φιλοδυτική εταιρία πήρε δουλειά υποδομών από τον Τσίπρα αυτή ματαιώθηκε ή είναι υπό ματαίωση (αζέρικη
SOCAR). β) το πελώριο χρέος, οπότε και η χρεωκοπία ήρθαν πριν

από τα μνημόνια. Αυτό το χρέος δεν οφειλόταν στις συνηθισμένες κλεψιές
των καπιταλιστών και των πολιτικών ή στη γενική κρίση του καπιταλισμού
όπως λένε οι ακροδεξιοί και οι ψευτοαριστεροί αντίστοιχα, αλλά στη συντριβή των εξαγωγών που οφειλόταν στο επί δεκαετίες πολιτικό σαμποτάρισμα της βιομηχανικής παραγωγής, ιδιαίτερα της εξαγωγικής και του τουρισμού, από τους καλυμμένα ρωσόφιλους πρωθυπουργούς Α. Παπανδρέου, Σημίτη, Καραμανλή και κυρίως τα κόμματα ψευτοΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό το σαμποτάζ συνεχίστηκε και μετά τα μνημόνια από τις κυβερνήσεις
Γ. Παπανδρέου και Σαμαρά και έγινε οργιώδες με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
(δημιουργία τραπεζικού πανικού με όπλο την προβοκατόρικη παράταση
των δήθεν διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, και έτσι εξαφάνιση των
καταθέσεων, χρεωκοπία και αφελληνισμός των τραπεζών, πιστωτική ασφυξία όλων σχεδόν των επιχειρήσεων, ματαίωση ή διαρκής αναβολή όλων
των στρατηγικών επενδύσεων όπως η εκτροπή Αχελώου, το Ελληνικό, τα
Αφάντου, πανάκριβη ενέργεια, εξοντωτική υπερφορολόγηση ιδιαίτερα των
μικρομεσαίων). Γι αυτό το χρέος θα μεγαλώνει όσο και να κόβονται οι
μισθοί και οι συντάξεις και όσο και να αυξάνονται οι φόροι.

Η μέθοδος φασιστικοποίησης του κράτους που ακολουθεί η συμμορία Τσίπρα είναι τέτοια που να μην τη φέρνει
σε ανοιχτή σύγκρουση με την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, έτσι ώστε η χώρα, σύμφωνα με τα βαθύτερα συμφέροντα
του ρώσικου κρατικομονοπωλιακού φασιστικού κεφάλαιου, να μένει μέσα στην ΕΕ για να τη διασπά. Το βασικό
σε αυτή τη στρατηγική είναι να μην χρησιμοποιείται σε αυτή τη φάση ωμή στρατιωτική βία, αλλά βία με κοινοβουλευτικό και συνταγματικό μανδύα. Τα κλειδιά σε αυτή τη στρατηγική σύμφωνα με τη συνταγή Πούτιν είναι:
1ο Ο πλήρης έλεγχος της δικαστικής εξουσίας. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει από παλιά με τον έλεγχο της ηγεσίας του
ΣτΕ από το ΣΥΡΙΖΑ και το ψευτοΚΚΕ όμως τώρα κλιμακώνεται ραγδαία με την τοποθέτηση της Θάνου στην ηγεσία του Άρειου Πάγου στην
οποία η κυβέρνηση έδωσε υπερεξουσίες για να εξαπολύει πειθαρχικές διώξεις στους δικαστές που αντιστέκονται στις πολιτικές επιθυμίες
της συμμορίας Τσίπρα.
2ο Ο ουσιαστικός έλεγχος της τηλεόρασης με την αντισυνταγματική ουσιαστική κατάργηση του ΕΣΡ, με τη φασιστική απόφαση να
υπάρχουν μόνο 4 κανάλια και με το ωμό κλείσιμο (αρχικά με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας κατά Ψυχάρη και στη συνέχεια με γενική
τραπεζική ασφυξία) του πιο αντιπολιτευτικού στο ΣΥΡΙΖΑ καναλιού, του ΜΕΓΚΑ ενώ ετοιμάζεται και το κλείσιμο του ΣΚΑΙ. Την ίδια ώρα έχουν
εγκριθεί σαν υποψήφιοι ιδιοκτήτες των καναλιών ο εργολάβος Καλογρίτσας με δεσμούς με το ψευτοΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, ο Σαββίδης
(άνθρωπος του Πούτιν), ακόμα και ο κατηγορούμενος για εγκληματικές πράξεις αρχιτραμπούκος σύμμαχος των χρυσαυγιτών Μαρινάκης.
3ο Ο πλήρης έλεγχος των φορολογικών μηχανισμών του κράτους ώστε αυτοί, σε συνεργασία με τους δικαστικούς μηχανισμούς, να εξαπολύονται επιλεκτικά ενάντια σε μη ευθυγραμμισμένους ακόμα με το ρωσοκινέζικο μέτωπο κεφαλαιοκράτες.
4ο Η πολιτική και δικαστική προστασία των φασιστικών συμμοριών με δεξιό ή “αριστερό” πρόσωπο που μπορούν να
ασκούν βία σε αντίπαλους του νέου καθεστώτος χωρίς το επίσημο κράτος και οι κυβερνήσεις του να ενοχοποιούνται γι αυτήν: Ειδικά στη
φανατικά πουτινική ναζιστική εγκληματική συμμορία της “Χρυσής Αυγής” έχει ανατεθεί και ο ρόλος της γενικής φασιστικοποίησης της
αστυνομίας.
5ο Ο γοργός έλεγχος του στρατού ώστε να μην τολμήσει αργότερα κανένα μαζικό πολιτικό κίνημα να αμφισβητήσει τη βία του νέου
καθεστώτος και ιδιαίτερα μετά την πείνα που ήδη αυτό έχει επιβάλει στο λαό προκειμένου να τσακίσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις
μικρές και μεγάλες που δεν ελέγχουν τα ρωσοκινέζικα αφεντικά. Να γιατί ο ακροδεξιός ρωσόφιλος Καμμένος, που πραγματοποιεί
εκτεταμένες εκκαθαρίσεις στο στρατό, είναι τόσο απαραίτητος στον Τσίπρα.

Όλες οι κοινοβουλευτικές ηγεσίες στηρίζουν με τον τρόπο τους το διαρκές, ακήρυκτο, πολυμέτωπο και σε
αργή κίνηση φασιστικό πραξικόπημα Τσίπρα.
Σε αυτό η συμμορία Τσίπρα έχει μαζί της όχι μόνο, όπως είναι φυσικό, τους
φανατικά πουτινικούς ναζιστές της ΧΑ, που πρωτοστάτησαν ιδιαίτερα στην
εκστρατεία για το κλείσιμο του ΜΕΓΚΑ, αλλά και τη ρωσόδουλη ηγεσία του
ψευτοΚΚΕ (που σέρνει πια πίσω της όλο τον υπεραντιδραστικό μικροαστικό
φιλορωσισμό των ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μ-λ, τροτσκιστών κλπ).
Η ψευτοαριστερά αυτή προσφέρει στη συμμορία Τσίπρα την τεράστια υπηρεσία να αφοπλίζει πολιτικο-ιδεολογικά τους κατ εξοχήν παράγοντες αντίστασης στην επερχόμενη φασιστική δικτατορία και στην
πείνα: τον εργαζόμενο λαό και την αριστερά. Η θεωρία που προωθούν
είναι ότι τάχα δεν νοιάζει τους μαρξιστές αν ένας φασισμός σκοτώνει την αστική
δημοκρατία, όσο την εξουσία σε αυτή τη χώρα την έχει η αστική τάξη. Αυτό
φαίνεται σαν αριστερισμός ή έστω σαν κλασσικός τροτσκισμός όμως στην ουσία
είναι υπηρεσία στον πιο φασιστικό αστισμό και ιμπεριαλισμό που διεκδικεί την
πολιτική και οικονομική εξουσία και είναι σε απόλυτη ρήξη με τη μαρξιστική
λενινιστική αντίληψη αρχής για την αναγκαιότητα σκληρής πάλης για τον πολιτικό δημοκρατισμό και μέσα στον καπιταλισμό. Αυτή η αντίληψη οδήγησε στα
αντιφασιστικά μέτωπα της Τρίτης Διεθνούς που αποδείχτηκαν και δίαυλοι για τις

μεταπολεμικές λαϊκές επαναστάσεις. Να γιατί η ψευτοαριστερά δεν έκανε ποτέ
θέμα την καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας από την ΚΟΣΚΟ στον Πειραιά
ενώ οδηγεί κάθε δίκαιη αμυντική διεκδίκηση εργαζομένων κάθε ντόπιας ή δυτικής
επιχείρησης μέχρι το κλείσιμό της (Χαλυβουργία Ασπροπύργου, Σόφτεξ, Ηλεκτρονική Αθηνών, κλπ) ρίχνοντας τους εργαζόμενους στην κόλαση της ανεργίας.
Με ανάλογο τρόπο ακινητοποιούν οι ηγεσίες της κλασσικής δεξιάς και
του κέντρου την έτσι κι αλλιώς ιστορικά υποτακτική στον ιμπεριαλισμό
και στο κράτος του εμποροβιομηχανική ελληνική αστική τάξη, αλλά και
τους δημοκρατικούς ανθρώπους που ακολουθούν αυτά τα κόμματα. Η αχρειότητα των ηγετικών ομάδων Μητσοτάκη, Γεννηματά, Θεοδωράκη, Λεβέντη
έγκειται στο ότι αφήνουν ουσιαστικά στο απυρόβλητο το διαρκές, πολυμέτωπο
φασιστικό πραξικόπημα της συμμορίας Τσίπρα κατηγορώντας την παραπλανητικά για “αριστερές ιδεοληψίες”, “ανικανότητα”, “παλαιοκομματισμό” και “κομματικό
ρεβανσισμό”. Είναι φυσικό να προδίδουν έτσι την κομματική βάση τους αφού όλοι
τους, ενώ παριστάνουν τους φιλοευρωπαίους, υπερασπίζουν από πάνω ως κάτω όλη τη φιλοπουτινική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα και όλη την
αποικιακή διείσδυση του ρωσοκινεζικού κεφάλαιου στη χώρα μας.

Γι αυτούς τους λόγους χρειάζεται σήμερα επειγόντως ένα πλατύ δημοκρατικό μέτωπο το οποίο με κορμό τους
φτωχούς εργαζόμενους και ανέργους θα αναχαιτίσει την προετοιμαζόμενη φασιστική δικτατορία νέου τύπου
επιχειρώντας κατ αρχήν να ανατρέψει τον κύριο οργανωτή της, τον πρωταγωνιστή του παραγωγικού σαμποτάζ, τον κύριο υπεύθυνο της επερχόμενης πελώριας ανεργίας και της πιο κτηνώδους εκμετάλλευσης των μισθωτών: τη βρώμικη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Αθήνα 25/8/2016
Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 35,Τηλ-Φαξ: 210-5232553, www.oakke.gr
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ÏñãÜíùóç ãéá ôçí Áíáóõãêñüôçóç ôïõ ÊÊÅ

êÝò åîáãùãÝò íá óçìåéþíïõí
ðôþóç 11% åôçóßùò ôïí Éïýíéï
êáé 16,1% åôçóßùò óôï â’ ôñßìçíï. Ïé åîáãùãÝò áãáèþí
ìåéþèçêáí 5,4% êáé ïé åîáãùãÝò õðçñåóéþí åðßóçò ìåéþèçêáí êáôÜ 14,6% ôïí Éïýíéï åôçóßùò. Åêôüò ôùí åîáãùãþí
õðçñåóéþí (ðïõ áíôéðñïóùðåýïõí ôï 53% ôùí óõíïëéêþí
åîáãùãþí), ïé åéóðñÜîåéò áðü
ôáîéäéùôéêÝò õðçñåóßåò (27%
ôùí óõíïëéêþí åîáãùãþí, ïöåßëïíôáé óå ìåãÜëï âáèìü
óôïí ôïõñéóìü) ìåéþèçêáí êáôÜ 5,4% åôçóßùò ôïí Éïýíéï êáé
7,3% åôçóßùò óôï â’ ôñßìçíï

(http://industrealist.gr, 23-8).
ÁõôÞ ç ðôþóç åß÷å óáí áðïôÝëåóìá ôçí áíôßóôïé÷ç
ðôþóç óôï ÁÅÐ ôçò ÷þñáò.
¸ôóé “ÊáôÜ 0,9% ìåéþèçêå ôï
ÁÅÐ ôçò ÷þñáò ôï â´ ôñßìçíï
åöÝôïò óå åôÞóéá âÜóç, ìå ôçí
ÅËÓÔÁÔ íá áíáèåùñåß åðß ôá
÷åßñù ôçí áñ÷éêÞ åêôßìçóÞ
ôçò ãéá ýöåóç ôçò ôÜîçò ôïõ
0,7%. Åðßóçò, ç ÅËÓÔÁÔ áíáèåþñçóå - åðß ôá ÷åßñù- óå
ýöåóç 1% ôçí ðïñåßá ôïõ ÁÅÐ
ãéá ôï á´ ôñßìçíï óå åôÞóéá âÜóç, áðü ýöåóç 0,8% êáôÜ ôçí
ðñþôç åêôßìçóç” (ÊáèçìåñéíÞ, 29-8).

Íá ãéáôß üóï óôçí åîïõóßá
èá âñßóêïíôáé ïé óáìðïôáñéóôÝò ðïõ äéáëýïõí ôçí ðáñáãùãÞ êáé îåðïõëïýí ôç ÷þñá
ïé ìéóèïß êáé ôá ìåñïêÜìáôá
êáé ôï ÁÅÐ ôçò ÷þñáò èá ðÝöôïõí óå åëåýèåñç ðôþóç. Íá
ãéáôß ç ðñþôç äïõëåéÜ ôùí åñãáôþí, ôï ðñþôï âéïðïñéóôéêü êáé ôáîéêü ôïõò êáèÞêïí åßíáé ç ðôþóç áðü ôçí êõâÝñíçóç ôïõ êåíôñéêïý, óêëçñïý
ðõñÞíá ôïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ, ôçò öáóéóôéêÞò îåíüäïõëçò óõììïñßáò Ôóßðñá.
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ÔÏ ÐÉÏ ÌÅÃÁËÏ ÂÇÌÁ ÃÉÁ ÔÇ ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁ
ÅÉÍÁÉ ÅÄÙ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

Äéáãùíéóìïý, áíôß ãéá ôï áñìüäéï ãéá ôÝôïéåò äïõëåéÝò Åèíéêü Óõìâïýëéï Ñáäéïôçëåüñáóçò, ç ïðïßá åîÝôáóå ôïõò öáêÝëïõò ôùí õðïøçößùí. Ç åðéôñïðÞ áðÝêëåéóå ìüíï ôï ÌÅÃÊÁ, ãéá åíôåëþò ðñïó÷çìáôéêïýò ëüãïõò üðùò ôï üôé äåí ðñïóêïìßóôçêáí ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõ
ÄÏË ãéá ôï 1987 (!!!) ãéá íá äéêáéïëïãçèåß
ç óõììåôï÷Þ ôïõ óôï êåöÜëáéï ôçò åôáéñåßáò ðïõ óõóôÜèçêå äýï ÷ñüíéá áñãüôåñá,
Þ üôé äåí êáôáôÝèçêáí ôá ïíïìáôåðþíõìá
öõóéêþí ìåôü÷ùí ðïõ åßíáé äéåèíåßò ôñáðåæéêïß êïëïóóïß üðùò ç HSBC Þ ç
Goldman Sachs Þ üôé äåí ðñïóêïìßóôçêå
áóöáëéóôéêÞ åíçìåñüôçôá áðü ôá ôáìåßá
ôùí äçìïóéïãñÜöùí ãéá åôáéñåßåò ìåôü÷ïõò
ðïõ äåí áðáó÷ïëïýí äçìïóéïãñÜöïõò (!) üðùò áíáöÝñåé óôçí áíáêïßíùóç ôïõ ôï ÌÅÃÊÁ (http://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27369&subid=
2&pubid=36235143). Ðñïçãïýìåíá åß÷áí åðéóçìÜíåé óáí Ýëëåéøç ôçí áðïõóßá öïñïëïãéêÞò åíçìåñüôçôáò ôïõ êáíáëéïý êáé
ôùí ìåôü÷ùí ôïõ, êÜôé ðïõ äéÝøåõóå ï ÊáøÞò êáôáããÝëëïíôáò “ôç óõóôçìáôéêÞ
ðñïóðÜèåéá êõâåñíçôéêþí êýêëùí íá âÜëïõí ëïõêÝôï óôï Mega”.
Áíôßèåôá ç ÅðéôñïðÞ, êáôÜðéå Ýíá ðñïöáíÝò êþëõìá ôçò óõììåôï÷Þò ôçò åôáéñåßáò ôïõ Óáââßäç, óýìöùíá ìå êáôáããåëßá ôïõ STAR ôï ïðïßï êáôÝèåóå êáé áßôçóç áóöáëéóôéêþí ìÝôñùí ãéá ôïí áðïêëåéóìü ôçò. ÓõãêåêñéìÝíá åßíáé üñïò ôïõ äéáãùíéóìïý ï åôáéñéêüò óêïðüò ôçò õðïøÞöéáò åôáéñåßáò íá ìçí åßíáé åõñýôåñïò ôïõ
áíôéêåéìÝíïõ ôùí ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò êáé íá ìçí ðåñéëáìâÜíåé Üëëåò åìðïñéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Ç åôáéñåßá ôïõ
Óáââßäç Ý÷åé áíôéêåßìåíï ìåôáîý Üëëùí
“ÁãïñÝò, ðùëÞóåéò, åíïéêéÜóåéò áãáèþí êéíçôÞò êáé áêßíçôçò ðåñéïõóßáò, åìðïñßá âåíæßíçò, çëåêôñéóìïý” ðïõ ðñïöáíþò ó÷åôßæåôáé áðïëýôùò ìå ôá ÌÌÅ êáôÜ ôçí åðéôñïðÞ ôïõ õðïõñãåßïõ!!! (http://newpost.gr/
entertainment/media/554538/klimakwnetaio-polemos-gia-tis-adeies-asfalistika-metrakatethese-o-bardinogiannhs-kata-kalogritsakai-sabbidh). Åííïåßôáé üôé ç ÅðéôñïðÞ ôïõ
Ôóßðñá äåí äéáíïÞèçêå íá æçôÞóåé áðü ôïí
åãêÜèåôï ôïõ Ðïýôéí íá äéêáéïëïãÞóåé ðïõ
âñÞêå ôá êåöÜëáéá ôïõ ìå ôá ïðïßá èÝëåé
íá áãïñÜóåé êáíÜëé Þ áõôÜ ìå ôá ïðïßá Ý÷åé Þäç áãïñÜóåé ôç ìéóÞ Âüñåéá ÅëëÜäá.
Ôï ôñïìåñü óêÜíäáëï ôïõ áðïêëåéóìïý
ôïõ ÌÅÃÊÁ ðÝñáóå ÷ùñßò êáìßá äéáìáñôõñßá áðü ôçí áíôéðïëßôåõóç, ÷ùñßò äçëþóåéò êáôáããåëßáò óôåëå÷þí ôçò ÍÄ, ôïõ
ÐÁÓÏÊ, ôïõ “Ðïôáìéïý” óôéò ôçëåïðôéêÝò ïèüíåò, ÷ùñßò ïýôå êáí ìßá áíáêïßíùóç êáôáäßêçò. ¢öçóáí ìüíï ôïõ ôï äéåõèõíôÞ ôïõ êáíáëéïý ÊáøÞ óôçí êáôáããåëßá ôïõ ãéá ó÷Ýäéï êëåéóßìáôïò áðü ôçí êõâÝñíçóç ðïõ åß÷å ðñïáíáããåëèåß, êáé óýóóùìïé áêïëïýèçóáí ôçí êõâåñíçôéêÞ äçìáãùãßá üôé ôï ÌÅÃÊÁ ôï Ýêëåéóáí ïé ìÝôï÷ïß ôïõ. Áõôü ôï õðïôéèÝìåíï áñ÷éäéáðëåêüìåíï êáíÜëé äåí âñÞêå ïýôå Ýíáí ðïëéôéêü õðïóôçñéêôÞ. Ãé’ áõôü êáé óùóôÜ ï
äéåõèõíôÞò ôïõ Ì. ÊáøÞò êáôÜããåéëå ü÷é
ìüíï ôçí êõâÝñíçóç ãéá ôïí áðïêëåéóìü
ôïõ êáíáëéïý áðü ôï äéáãùíéóìü áëëÜ êáé
ôçí êáèïëéêÞ óéùðÞ óõíäéêáëéóôéêþí åíþóåùí êáé êïììÜôùí ôçò áíôéðïëßôåõóçò
(http://www.sdna.gr/monimes-stiles/media/
article/227029/mega-polemos-sfodriepithesi-toy-manoli-kapsi-enantion-toynikoy). Åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ âãáßíåé ìßá
ôüóï áíïé÷ôÞ êáôáããåëßá óå áõôü ôï åðßðåäï åíÜíôéá óå Ýíá ðïëéôéêü óýóôçìá ðïõ
ëåéôïõñãåß ðéá óá öáóéóôéêü êáèåóôþò, êáé
åßíáé öõóéêü áõôÞ ç êáôáããåëßá íá ðñïÝñ-

÷åôáé áðü ôï èýìá ôïõ ðéï áêñáßïõ åãêëÞìáôïò áõôïý ôïõ êáèåóôþôïò. Ãéá íá ìçí
ìðïñåß íá ôá ëÝåé ï ÊáøÞò áõôÜ ìÝóá
áðü ôï ÌÅÃÊÁ, Ý÷åé öñïíôßóåé ç êõâåñíçôéêÞ ÅÓÇÅÁ íá óôáìáôÞóåé ôï
äåëôßï åéäÞóåùí ìå áëëåðÜëëçëåò
óôÜóåéò åñãáóßáò ãéá ôç ìç êáôáâïëÞ
äåäïõëåõìÝíùí ôçí þñá ðïõ ôï êáíÜëé
ïäçãåßôáé óå êëåßóéìï ìå ðïëéôéêÞ áðüöáóç.
Óå ñüëï ôïõ ðéï ìåãÜëïõ óõììÜ÷ïõ ôçò
êõâÝñíçóçò êáé ìÜëéóôá ìÝóá óôï ßäéï ï
ÌÅÃÊÁ âñÝèçêå ï êáèåóôùôéêüò åñãïëÜâïò Ìðüìðïëáò. Ï Öþôçò Ìðüìðïëáò åìöáíßóôçêå äçëáäÞ óå åðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò
ãéá ôá äÜíåéá ôùí ÌÌÅ ãéá íá êáôáããåßëåé ôïí ÊáøÞ (!) üôé Ýâãáëå ôçí áíáêïßíùóç ìüíïò ôïõ, êáé üôé äåí åõèýíåôáé ç
êõâÝñíçóç, áëëÜ üëïé ïé õðüëïéðïé ìÝôï÷ïé (åêôüò áðü ôïí üìéëï Ìðüìðïëá) ãéá ôéò åîåëßîåéò óôï ÌÅÃÊÁ!!!
(http://www.avgi.gr/article/10842/7333636/tora-oi-trapezes-mas-zetoun-engyeseis-giadaneia-). ¸ôóé ï ìüíïò ðñáãìáôéêÜ êáé áðïëýôùò äéáðëåêïìÝíïò ìå ôçí ðïëéôéêÞ
åîïõóßá, ï äéá÷ñïíéêÜ áíÝëåãêôïò êáé áóýäïôïò åèíéêüò åñãïëÜâïò äçìïóßùí Ýñãùí Ìðüìðïëáò, åîáéôßáò ôïõ ïðïßïõ, êõñßùò, ãéá ÷ñüíéá Ýðåöôå óôï ÌÅÃÊÁ ç êáôçãïñßá ôçò äéáðëïêÞò, Þôáí ìå ôï ìÝñïò
åêåßíùí ðïõ Ýêëåéíáí ôï êáíÜëé, áðïäåéêíýïíôáò üôé áõôü äåí Ýêëåéíå ëüãù
åêóôñáôåßáò åíÜíôéá óôç äéáðëïêÞ
áëëÜ Ýêëåéíå áðü ôç äéáðëïêÞ. ¼÷é ôõ÷áßá ôçí þñá ðïõ áðïäåß÷ôçêå üôé áõôüò
Þôáí ï ðéï ìåãÜëïò å÷èñüò ôïõ öéìùìÝíïõ
êáíáëéïý Ýìåéíå êáé áõôüò êáé ç êõâÝñíçóç óôï ðëÞñåò ðïëéôéêü áðõñüâëçôï áöïý
üëá ôá êüììáôá åß÷áí ðñïçãïýìåíá áðïöáóßóåé ïìüöùíá íá ðåñÜóïõí áðü êüóêéíï
ôá ðüèåí Ýó÷åò ôïõ Øõ÷Üñç ãéá íá ôïõ áóêçèåß äßùîç áêñéâþò ôçí þñá ðïõ Ýäéíå
ôçí ðéï Ýíôïíç ðïëéôéêÞ óýãêñïõóç ôïõ ìå
ôïí Ôóßðñá.
Ç ößìùóç ôïõ ÌÅÃÊÁ åßíáé Ýíá ïìáäéêü Ýãêëçìá ôïõ óõíüëïõ ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí. Ðñüêåéôáé ãéá ôï ëáìðñüôåñï äåßãìá ôçò íÝáò êïéíïâïõëåõôéêïý-ðïõôéíéêïý ôýðïõ äéêôáôïñßáò ðïõ
óôü÷ïò ôçò åßíáé íá ìåôáôñÝøåé ôç ÷þñá óå
áðïéêßá ôçò íåï÷éôëåñéêÞò Ñùóßáò ôïõ
Ðïýôéí êáé ôçò óõììÜ÷ïõ ôçò Êßíáò ìÝíïíôáò üóï ãßíåôáé ðåñéóóüôåñï ìÝóá óôçí ÅÅ
ãéá íá ôç äéáóðÜåé. Óõíáßíåóáí üëïé áõôïß
íá êëåßóåé ôï ÌÅÃÊÁ ü÷é ãéá ïðïéïäÞðïôå áðü ôá êáèåóôùôéêÜ êáêÜ ôïõ (ð÷ ãéá
ôçí åíèïõóéþäç óõììåôï÷Þ ôïõ óôçí Üäéêç “åèíéêÞ” ãñáììÞ ôïõ óå üëá ôá åóùôåñéêÜ êáé åîùôåñéêÜ æçôÞìáôá, ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óôéò åðéëåêôéêÝò åêêáèáñßóåéò
ôùí ìç ñùóüöéëùí áóôþí êáé óôï âéïìç÷áíéêü óáìðïôÜæ, ãéá ôá äéáóðáóôéêÜ ôïõ
ëáïý êáé õðÝñ ôçò Ñùóßáò ðáðáíäñåúêÜ áíôéäåîéÜ ìÝôùðá ôïõ 80-90 êëð) áëëÜ ãéá
ôá êáëÜ ôïõ, äçëáäÞ ãéá ôïí Ýíôïíï öéëïåõñùðáúóìü ôïõ áêüìá êáé ðÜíù óôçí ðåëþñéá êñßóç ðïõ ðñïêÜëåóáí ïé óáìðïôáñéóôÝò, êáé êõñßùò ãéá ôá ó÷åäüí ìïíáäéêÜ
÷ôõðÞìáôá ðïõ äüèçêáí áðü ôçí áóôéêÞ ôÜîç óôçí êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôïõò ïõóéáóôéêïýò äåóìïýò ôçò ìå ôá áíáôïëéêÜ
öáóéóôéêÜ êáèåóôþôá, ãéá ôçí êáôáããåëßá
ôïõ ßäéïõ ôïõ ðïõôéíéêïý öáóéóôéêïý êñÜôïõò êáé ãéá ôçí Ýíôïíç åíáíôßùóÞ ôïõ
óôïõò íáæÞäåò ôçò “×ñ. ÁõãÞò” ãéá ôçí ïðïßá áõôïß äéáìáñôõñÞèçêáí ïõñþíôáò
ìðñïóôÜ óôéò êÜìåñåò óôá ãñáöåßá ôïõ.
Ãéá ôïõò ëüãïõò áõôïýò ðÝñá áðü êÜðïéïõò ëåïíôáñéóìïýò ôçò ÍÄ ðïõ åðéêåíôñþíïíôáé óå Ýíá ìåëëïíôéêü êáé áâÝâáéï
÷ñïíéêü óçìåßï ðôþóçò ôçò êõâÝñíçóçò
ÓÕÑÉÆÁ êáé áíÜëçøçò ôçò åîïõóßáò áðü
ôçí ßäéá ïðüôå êáé õðïôßèåôáé üôé èá áëëÜ-
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îåé ôï êáèåóôþò ôùí êáíáëéþí, êáé êÜðïéåò
õðïôïíéêÝò äçëþóåéò ôïõ ìüíïõ áóôéêïý
çãåôéêïý óôåëÝ÷ïõò ðïõ üíôùò âÜæåé æÞôçìá óõíôáãìáôéêÞò åêôñïðÞò óôç ÷þñá,
ôïõ ÂåíéæÝëïõ, ç áíôéðïëßôåõóç áöÞíåé ôçí
êõâÝñíçóç ïõóéáóôéêÜ áíåíü÷ëçôç íá ðñï÷ùñÜåé óôï ðñáîéêüðçìá ôïõ äéáãùíéóìïý
ôùí 4 ôçëåïðôéêþí áäåéþí. Ç ðéï êáôÜðôõóôç åßíáé ç ôïðïèÝôçóç ôïõ ÈåïäùñÜêç üôé ç õðüèåóç ðÜåé áðü “äéáðëïêÞ óå
äéáðëïêÞ êáé áðü åñãïëÜâï óå åñãïëÜâï”.
ÁõôÞ åßíáé ìßá Üëëç äéáôýðùóç ôçò ãåíéêÞò âñþìéêçò èÝóçò ôïõ øåõôïÊÊÅ üôé üëç ç õðüèåóç, üðùò êÜèå åðßèåóç ôïõ öáóéóìïý üðùò êáé êÜèå ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ, áöïñïýí Ýíá íÝï ìïßñáóìá ôçò ðßôáò
ôçò ðïëéôéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò åîïõóßáò,
ïðüôå êáé ç üðïéá öáãùìÜñá, ðïõ åßíáé ôÜ÷á áðïêëåéóôéêÜ áíÜìåóá óå ÍÄ êáé ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôï áí èá ðÜñïõí ôçëåüñáóç ïé
åðé÷åéñçìáôßåò ôïõ åíüò Þ ôïõ Üëëïõ, äåí
ðñÝðåé íá áðáó÷ïëåß ôï ëáü. Ãéá ôï øåõôïÊÊÅ äåí õðÜñ÷åé öáóéóìüò åðåéäÞ óáí
ñùóüäïõëï èÝëåé ôï öáóéóìü, ïðüôå äåí èÝëåé êáìßá óõíåéäçôïðïßçóç êáé êáìéÜ êéíçôïðïßçóç ôïõ ëáïý áðÝíáíôé óôç öáóéóôéêÞ åðßèåóç ãéá ôç ößìùóç ôùí êáíáëéþí.
Áíôßèåôá, ðáëåýåé ìå üëåò ôïõ ôéò äõíÜìåéò ãéá íá ðåôý÷åé áõôÞ ç åðßèåóç þóôå ï
ëáüò íá åíçìåñþíåôáé ðéá ìüíï áðü êõâåñíçôéêÜ êáíÜëéá Þ áðü êáíÜëéá öåñÝöùíá ôçò êõâÝñíçóçò êáé íá ìáèáßíåé ìüíï
ôçí êõâåñíçôéêÞ Üðïøç, ôåëéêÜ ìüíï ôç
óôñáôçãéêÜ áëëÜ êáé ôáêôéêÜ ñþóéêç èÝóç
óå üëá ôá æçôÞìáôá. Ìå ôçí ôñïôóêéóôéêÞò
ðñïÝëåõóçò áëëÜ óÞìåñá óáöþò éìðåñéáëéóôéêÞ èåùñßá ôïõ “üëïé ïé áóôïß ßäéïé åßíáé”, äçëáäÞ ßäéïé êáé ïé öáóßóôåò êáé ïé
áíôéöáóßóôåò, ßäéïé ïé éìðåñéáëéóôÝò êáé áõôïß ðïõ ÷ôõðéïýíôáé áðü ôïí éìðåñéáëéóìü,
ßäéïé ïé ÷éôëåñéêïß áðïéêéïêñÜôåò êáé üóïé
áóôïß èÝëïõí ìéá åëåýèåñç åóùôåñéêÞ êáé
äéåèíÞ áãïñÜ, èá åßíáé åíôåëþò åýêïëï óôïí
Ôóßðñá êáé ôïí Êïõôóïýìðá íá êëåßíïõí
ôá åñãïóôÜóéá, íá ðáñáäßíïõí üóåò óôñáôçãéêÝò õðïäïìÝò ôçò ÷þñáò äåí äéáëýïõí
óå Ñùóßá êáé Êßíá, íá åãêáèéóôïýí ôéò äéêÝò ôïõò ëçóôñéêÝò óõììïñßåò óôï êñÜôïò,
óôá óõíäéêÜôá êáé óôï ðáñáêñÜôïò, íá âõèßæïõí Ýôóé ôï ëáü óôï ìáñôýñéï ôçò áíåñãßáò, ôçò öôþ÷åéáò êáé ôçò åîáèëßùóçò êáé
åðéðëÝïí íá ôïí óýñïõí Ýñìáéï óå Ýíá ðüëåìï ôùí íÝùí áöåíôéêþí êáôÜ ôçò Åõñþðçò ðïõ õðïôßèåôáé üôé öôáßåé ãéá üëá ôá
äåéíÜ ôïõ. Ãéáôß îÝñïõí ïé îåóêïëéóìÝíïé
óïóéáëöáóßóôåò ôïõ øåõôïÊÊÅ êáèþò êáé
áõôïß ôçò êïììáôéêÞò ïñãÜíùóçò ôïõ øåõôïÊÊÅ ðïõ åßíáé åðéöïñôéóìÝíç ìå ôç
äéåßóäõóç óôï êñÜôïò êáé óôçí ÅÅ ðïõ ëÝãåôáé ÓÕÑÉÆÁ, üôé üðïéï êáíÜëé äåí åßíáé
åíôåëþò äéêü ôïõò èá äåß÷íåé ëßãï ðïëý
ìéá ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ èá ôïõò åêèÝôåé
êáé èá ôïõò áðïêáëýðôåé óôéò ìÜæåò êáèçìåñéíÜ. Ãé áõôü áí ìðïñïýóáí íá ñßîïõí ìáýñï ôþñá óå üëá ôá êáíÜëéá èá ôï Ýêáíáí
åõ÷áñßóôùò. Åß÷áìå áðáíôÞóåé äéåîïäéêÜ óå
áõôÞ ôç èÝóç ôïõ øåõôïÊÊÅ óôï Üñèñï ìå
ôßôëï : “Ï äéùãìüò ôùí äçìïóéïãñÜöùí: ÁëÜíèáóôï óçìÜäé åðåñ÷üìåíçò öáóéóôéêÞò
äéêôáôïñßáò” (http://www.oakke.gr/
esoteriki-politiki/item/653-).
Ç Üëëç åðßóçò ñùóüäïõëç ðïëéôéêÞ äýíáìç ðïõ åõ÷áñéóôéÝôáé åîßóïõ áðü ôï ìáýñï åßíáé ïé íáæéóôÝò ôçò “×ñ. ÁõãÞò” ðïõ
Ý÷ïõí áðü ðáëéÜ åîáðïëýóåé åðßèåóç åíáíôßïí ôùí êáíáëéþí ðïõ ôÜ÷á ôïõò óõêïöáíôïýí êáé äåí ôïõò ðñïâÜëïõí.
Ðñïò ôï ðáñüí ç êõâÝñíçóç åßíáé Þäç Ýíá âÞìá ðñéí ôï ìáýñï óôï ÌÅÃÊÁ, åíþ
ôï åðüìåíï óôç óåéñÜ åßíáé ôï ÓÊÁÉ. ¹äç
ðñéí ôç äéåíÝñãåéá äéáãùíéóìïý ç êõâÝñíçóç Ýäùóå Ýíá ÷ôýðçìá óå áõôü ôï äåýôåñï êáôÜ óåéñÜ áíôéðïëéôåõüìåíï êáíÜëé

ðïõ èÝëåé íá öéìþóåé, áêïëïõèþíôáò ôç óõíôáãÞ ðïõ åöÜñìïóå êáé óôï ÌÅÃÊÁ. Ìå
åéóáããåëéêÞ ðáñáããåëßá äåóìåýôçêå ç ðåñéïõóßá ôïõ éäéïêôÞôç ôïõ ÓÊÁÚ, Ã. Áëáöïýæïõ ìå ôï áéôéïëïãéêü üôé óå Ýëåã÷ï
ðïõ äéåíåñãÞèçêå äåí äéêáéïëïãÞèçêå ç
ðñïÝëåõóç ðïóïý ýøïõò 50 åêáôïììõñßùí
åõñþ.
Ìå áäéáöáíÞ, ðáñÜíïìç êáé öáóéóôéêÞ äéáäéêáóßá ðñï÷ùñÜåé ï
äéáãùíéóìüò ôùí ôçëåïðôéêþí
áäåéþí
Ï äéáãùíéóìüò ãéá ôéò ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò
åßíáé ðñáîéêïðçìáôéêüò Þäç áðü ôçí ðñïêÞñõîÞ ôïõ áöïý
Á) ÁöïñÜ ìüíï 4 ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò ôç
óôéãìÞ ðïõ ïé øçöéáêÝò óõ÷íüôçôåò ìðïñïýí íá óçêþóïõí ôïõëÜ÷éóôïí ôåôñáðëÜóéï áñéèìü êáíáëéþí åèíéêÞò åìâÝëåéáò
óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôïõ Ì. ÌðëÝôóá åñåõíçôÞ ÐëçñïöïñéêÞò óôï ðéï öçìéóìÝíï
óôçí ôå÷íïëïãßá ðáíåðéóôÞìéï ôïõ êüóìïõ,
ôï ÌÉÔ (http://www.tanea.gr/news/greece/
ar ti cle / 5 35 9 29 4/ m i x al hs - mp let s a s panelladika-mporoyn-na-ekpemppsoynews-16-kanalia-ypshlhs-eykrineias/) ï ïðïßïò
êáôÝññéøå ôçí áóôÞñéêôç ìåëÝôç ìßáò Ó÷ïëÞò ôçò Öëùñåíôßáò ôçí ïðïßá ÷ñçóéìïðïßçóå ï ÐáððÜò, êáé
Â) ÄéåîÜãåôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôï õðïõñãåßï ôýðïõ êáôáñãþíôáò ðáñÜíïìá êáé
áíôéóõíôáãìáôéêÜ ôï áñìüäéï óýìöùíá ìå
ôï Óýíôáãìá Åèíéêü Óõìâïýëéï Ñáäéïôçëåüñáóçò, áëëÜ êáé áðïêëåßïíôáò ôç óõììåôï÷Þ ïðïéáóäÞðïôå áíåîÜñôçôçò êáé ìç
åëåã÷üìåíçò áðü ôçí êõâÝñíçóç áñ÷Þò ç
ïðïßá èá ìðïñïýóå íá äþóåé êÜðïéá åëÜ÷éóôç åããýçóç äéáöÜíåéáò êáé äçìïêñáôéêüôçôáò áðÝíáíôé óôçí êõâåñíçôéêÞ áõèáéñåóßá.
Ç êõâåñíçôéêÞ áõèáéñåóßá êáé ðáñáíïìßá åêäçëþèçêå óå üëï ôçò ôï ìåãáëåßï
óôçí ïñãÜíùóç ôçò äéáäéêáóßáò äéåíÝñãåéáò
ôïõ äéáãùíéóìïý ðïõ ôáéñéÜæåé áðüëõôá óå
ìßá äéêôáôïñßá óôñáôéùôéêïý ôýðïõ: êëßìá
ðïëéôéêÞò ôñïìïêñáôßáò ôùí êáíáëáñ÷þí,
áóôõíïìïêñáôßá ìå åðßôáîç ôïõ êôéñßïõ ôçò
ãåíéêÞò ãñáììáôåßáò ôýðïõ êáé öýëáîç ôùí
õðïøçößùí áðü ìßá äýíáìç 80-100 áóôõíïìéêþí, ðñïóùñéíü åãêëåéóìü ôùí äéáãùíéæüìåíùí óôïõò ïðïßïõò äåí åðéôñÝðåôáé
íá âãïõí áðü ôï êôßñéï ðñéí ïëïêëçñùèåß
ï äéáãùíéóìüò ðïõ èá êñáôÞóåé ôïõëÜ÷éóôïí äýï ìÝñåò, ðëÞñç áðáãüñåõóç åðéêïéíùíßáò ôïõò ìå ôïí Ýîù êüóìï, êáôáêñÜôçóç êéíçôþí êáé åãêáôÜóôáóç ìç÷áíéóìïý áðåíåñãïðïßçóçò ôïõò, íõ÷ôåñéíÞ
êáôÜêëéóç óå êñåâÜôéá åêóôñáôåßáò ðïõ
óõìâïëéêÜ ðáñá÷þñçóå ï óôñáôüò ôïõ ÊáììÝíïõ, êëåéóôÝò ðüñôåò óå ïðïéïíäÞðïôå
ôñßôï ãéá ëüãïõò ôÜ÷á äéáöÜíåéáò, åíþ èá
õðÜñ÷åé ðëÞñçò Ýëåã÷ïò ìå ôç äéáñêÞ êáôáãñáöÞ êÜèå êßíçóçò ôùí õðïøçößùí áðü êñáôéêÝò êÜìåñåò!!! (http://www.thetoc.gr/
politiki/article/ta-ntesou-tou-diagwnismougia-tis-nees-tileoptikes-adeies).
Ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ ðïõ êÜíåé üôé êüðôåôáé ãéá ôç äéáöÜíåéá äåí Ý÷åé åöáñìüóåé óå êáíÝíá Üëëï äéáãùíéóìü ôÝôïéá ìÝôñá. ¸äùóå ôï óôñáôçãéêü ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ óôï öáóéóôéêü êéíÝæéêï ìïíïðþëéï óå
Ýíá äéÜôñçôï äéáãùíéóìü üðïõ ïé üñïé Üëëáæáí óôçí ðïñåßá áöïý ï áñìüäéïò õðïõñãüò ôïõò äéáðñáãìáôåõüôáí ìå Ýíáí áðü
ôïõò õðïøçößïõò. Åßíáé öáíåñü üôé ç óõãêåêñéìÝíç äéáäéêáóßá äåí Ý÷åé íá êÜíåé
ìå ôç äéáöÜíåéá áëëÜ ìå ôïí áðïêëåéóôéêü
êáé áõèáßñåôï Ýëåã÷ï ôçò äéáäéêáóßáò áðü
ôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü. Áõôü áðïêáëýðôåôáé áðü ôçí ðáñáâßáóç ìßáò âáóéêÞò óõíèÞêçò äéáöÜíåéáò ôïõ äéáãùíéóìïý. Ðñü-
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êåéôáé ãéá ôïí ôñüðï áíÜèåóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõ ëïãéóìéêïý ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôçí çëåêôñïíéêÞ õðïâïëÞ ôùí ðñïóöïñþí ðïõ èá Ý÷ïõí åëÜ÷éóôç ôéìÞ åêêßíçóçò ôá 3.000.000 åõñþ. Ç áíÜèåóç ôïõ
ëïãéóìéêïý Ýãéíå ïõóéáóôéêÜ áðåõèåßáò óôç
Singular Logic ÷ùñßò íá äéáèÝôåé ôçí áðáéôïýìåíç ôå÷íïãíùóßá ìå áðïôÝëåóìá íá
÷ñåéáóôåß ç åìðëïêÞ ùò õðåñãïëÜâïõ ìßáò
èõãáôñéêÞò ôçò Eurobank. Ôï ëïãéóìéêü Ýðñåðå íá ðÜñåé äéåèíÞ ðéóôïðïßçóç ãéá ôç
ëåéôïõñãéêüôçôá ôïõ óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôïõ äéáãùíéóìïý, êÜôé ðïõ äåí Ýãéíå.
Ï ÷åéñéóìüò ôïõ óõóôÞìáôïò èá ãßíåôáé ðßóù áðü êëåéóôÝò ãéá ôïõò õðïøçößïõò ðüñôåò áðü õðáëëÞëïõò ôçò ãåíéêÞò ãñáììáôåßáò ôýðïõ!
Êé åíþ õðïôßèåôáé üôé ç äéáäéêáóßá èá åßíáé çëåêôñïíéêÞ, ïé ôåëéêÝò ðñïóöïñÝò èá
ãßíïõí ìå óöñáãéóìÝíïõò öáêÝëïõò ðïõ èá
õðïâÜëïõí ïé ôñåéò ðïõ èá äþóïõí çëåêôñïíéêÜ óôïí ðñþôï ãýñï ôï øçëüôåñï ôßìçìá ðÜíù áðü ôá 3.000.000 åõñþ. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ðåñßðëïêï ìéêôü óýóôçìá ðïõ
åããõÜôáé ôç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ áäéáöÜíåéá.
ÁõôÜ åðéóÞìáíáí óôç ãñáììáôåßá ôýðïõ ïé
éäéùôéêïß ôçëåïðôéêïß óôáèìïß ðïõ áóöáëþò äåí ôïõò Ýëáâå êáíåßò êáèüëïõ õðüøç. Ôéò ßäéåò åíóôÜóåéò äéáôýðùóáí êáé ìå
ðñïóöõãÝò ôïõò óôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò áðü ôï ïðïßï æÞôçóáí ìå ðñïóùñéíÞ äéáôáãÞ ôïõ íá ðáãþóåé ôç äéáäéêáóßá. Ôï êñáôéêü ÓôÅ ðïõ åßíáé éäéáßôåñá ó÷ïëáóôéêü üôáí ðñüêåéôáé íá áêõñþóåé åðåíäýóåéò, áðÝññéøå ôï áßôçìá êáé üñéóå äéáäéêáóßá óõæÞôçóçò ôùí ðñïóöõãþí ìåôÜ
ôçí çìåñïìçíßá äéåíÝñãåéáò ôïõ äéáãùíéóìïý!
Áõôü ôï üñãéï ðñáîéêïðçìáôéóìïý Ý÷åé
äýï üøåéò: ç ìßá åßíáé ç åðßäåéîç éó÷ýïò ôïõ
êáèåóôþôïò ðïõ ìå ôçí áóôõíïìßá ôïõ, ìå
ôçí åðéäåéêôéêÞ, Ýóôù ðåñéöåñåéáêÞ, åìðëïêÞ ôïõ óôñáôïý, ìå ôá óôñáâÜ ìÜôéá ôçò
äéêáéïóýíçò êáé ìå ôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü ðïõ åëÝã÷åé èá ïñßóåé ðïéïé ìðïñïýí
êáé ðïéïé äåí ìðïñïýí íá ìéëÜíå óôï ðáíåëëÞíéï áðü ôéò ôçëåïðôéêÝò ïèüíåò êáé ç
äåýôåñç åßíáé üôé ìüíï ìå ìßá ôÝôïéá äéáäéêáóßá óôçí ïðïßá èá Ý÷åé ôïí áðïêëåéóôéêü Ýëåã÷ï áõôü ôï êáèåóôþò èá ìðïñåß åýêïëá íá åîáóöáëßóåé ôïõëÜ÷éóôïí óå êÜðïéïí áðü ôïõò åõíïïýìåíïõò ôïõ ôçëåïðôéêÞ Üäåéá, êáé íá öéìþóåé üóïõò åßíáé
ðéï åðéêßíäõíïé ãéá áõôü. Ãéáôß óå ìßá äéáäéêáóßá ðïõ äåí Ý÷åé Ýëåã÷ï áðü ïðïéïíäÞðïôå áíåîÜñôçôï öïñÝá, ïðïéïóäÞðïôå
êñáôéêüò õðÜëëçëïò ìðïñåß íá óõíäéáëëáãåß ìÝóá óôï öñïõñïýìåíï áðü ôçí êñáôéêÞ áóôõíïìßá êôßñéï ìå ïðïéïíäÞðïôå áñåóôü óôçí êõâÝñíçóç õðïøÞöéï Þ íá êÜíåé
ïðïéáäÞðïôå ëáèñï÷åéñßá õðÝñ ôïõ. Ðïéïò
èá áðïêáëýøåé ôç óõíäéáëëáãÞ Þ ôç ëáèñï÷åéñßá üôáí üëá èá ãßíïíôáé åí êñõðôþ
êáé ÷ùñßò êáìßá åðáöÞ ìå ôïí Ýîù êüóìï;
Ï êñáôéêüò õðÜëëçëïò ðïõ ÷åéñßæåôáé ôçí
êñáôéêÞ êÜìåñá;
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé åðéëÝ÷ôçêå ôï
êôßñéï ôçò ãåíéêÞò ãñáììáôåßáò ôýðïõ êáé
åíçìÝñùóçò ãéá Ýíá äéáãùíéóìü ìå ôÝôïéïõò
ðåñéïñéóìïýò óå õðïøçößïõò ðïõ Ý÷åé ðñïâëåöèåß íá äéáñêÝóåé ôïõëÜ÷éóôïí äýï ìÝñåò, åíþ èá ìðïñïýóå Üíåôá íá êëåéóôåß êÜðïéïò üñïöïò îåíïäï÷åßïõ ìå ìßá áßèïõóá
ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ óõóôÞìáôïò.
×ñåéáæüôáí Ýíá êñáôéêü êôßñéï ìå ôçí êáôÜëëçëç äéáññýèìéóç êáé ôçí ðáñïõóßá ìüíï êñáôéêþí õðáëëÞëùí.
ÐñïçãÞèçêå Ýíá êëßìá ðïëéôéêÞò ôñïìïêñáôßáò ðïõ êáëëéåñãÞèçêå áìÝóùò ðñéí ôï
äéáãùíéóìü üôáí üëïé ïé éäéïêôÞôåò êáíáëéþí âñÝèçêáí íá áíáêñßíïíôáé óôç ÂïõëÞ ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ïìü-
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öùíç êïéíïâïõëåõôéêÞ áðüöáóç ãéá ôá äÜíåéá ðïõ ðÞñáí Þ äåí ðÞñáí ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõò. ¸ôóé äéêáßùóáí çèéêÜ êáé ðïëéôéêÜ ôüóï ôç äçìáãùãßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá
äéáðëåêüìåíïõò ìå ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá,
üóï êáé ôï êñáôéêü åðé÷åßñçìá ãéá ôç äéêáéïëüãçóç ôïõ áñéèìïý ôùí 4 áäåéþí üôé
ìüíï 4 êáíÜëéá ìðïñïýí íá åßíáé âéþóéìá
ìå äåäïìÝíç ôçí êñßóç óôçí áãïñÜ êáé ôç
ìåßùóç ôùí äéáöçìßóåùí. Áí ßó÷õå áõôü
äåí ÷ñåéáæüôáí íá ìï÷èÞóåé ôüóï ç êõâÝñíçóç êáé íá êéíçôïðïéåß ïëüêëçñï ôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü. Ìðïñïýóå íá ôá áöÞóåé
íá ÷ñåùêïðÞóïõí áðü ìüíá ôïõò.
Ç ìåãáëýôåñç üìùò êáôñáêýëá ôïõ êïéíïâïõëåõôéêïý óõóôÞìáôïò Þôáí üôáí üëá
ôá êüììáôá óôç äéÜñêåéá áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò Üöçóáí ôïí õðüäéêï íáæéóôÞ ÊáóéäéÜñç íá áíáêñßíåé ðñïêëçôéêÜ êáé ìå áðåéëÝò ôïõò éäéïêôÞôåò ôùí êáíáëéþí.

áãáóôÜ ìå ìßá äïëïöïíéêÞ óõììïñßá, ôüóï
ðïëý ìÜëéóôá þóôå íá ôçò áíáãíùñßæïõí
ôï äéêáßùìá íá åëÝã÷åé ôç ëåéôïõñãßá ôùí
êáíáëéþí. Áóöáëþò áñãÜ èõìÞèçêå ï õðü
Üìåóç Þ ìåóïðñüèåóìç ðïëéôéêÞ åêôÝëåóç
ÊïíôïìçíÜò üôé áí Ýäåé÷íáí ôé Ýëåãå ç ×Á,
áõôÞ èá åß÷å êáåß êáé ìáæß ôçò ôá 6 êüììáôá ðïõ ôç óôçñßæïõí. Ãéáôß ôüôå ðïõ ìðïñïýóáí ôá êáíÜëéá, äåí èÝëçóáí íá Ýñèïõí
óå óýãêñïõóç ìå ôïõò ðïëéôéêïýò ðñïóôÜôåò ôçò, ôþñá ðïõ ôï èÝëïõí, ïé ðéï Ýíèåñìïé áðü ôïõò ðñïóôÜôåò ôçò âñßóêïíôáé
óôçí åîïõóßá êáé êñáôÜíå óôá ÷Ýñéá ôïõò
ôéò ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò.

Ôçí þñá ôçò ìÝãéóôçò “äçìïêñáôéêÞò ìåôáññýèìéóçò” ï íáæéóìüò
áðï÷áëéíþíåôáé

Åíþ ç êõâÝñíçóç êáé ôï êïéíïâïõëåõôéêü êáèåóôþò ðïõ ôç óôçñßæåé Ý÷ïõí åðéäïèåß ìå ôéò åðéìÝñïõò óõãêñïýóåéò êáé äéáöùíßåò ôïõò óå áõôÞ ôç ìÜ÷ç ôÜ÷á êáôÜ
ôçò äéáðëïêÞò ôùí êáíáëáñ÷þí, ìÝíïõí
óôï áðõñüâëçôï ïé ôñåéò íÝïé õðïøÞöéïé áðüêôçóçò ôçëåïðôéêÞò Üäåéáò ðïõ õðïôßèåôáé Ýñ÷ïíôáé íá áëëÜîïõí ôï ôçëåïðôéêü
ôïðßï.
¹ôáí ï ÓêÜú êáé ï ÁíôÝííá ðïõ áðïêÜëõøáí Ýóôù êáé êáèõóôåñçìÝíá üôé ï Óáââßäçò åßíáé Ýíáò Üíèñùðïò ôïõ Ðïýôéí, êáé
ôïí êáôÜããåéëáí ãéá ôïí áäéáöáíÞ ôñüðï
ìå ôïí ïðïßï Ýöôéáîå ôçí ðåñéïõóßá ôïõ óôç
Ñùóßá. Ôþñá ôïõò áðåéëåß ìå ìçíýóåéò.
Ï äåýôåñïò ðïõ öéëïäïîåß íá ãßíåé äéáìïñöùôÞò ôçò ðïëéôéêÞò óêÝøçò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý Ý÷åé óôåíïýò äåóìïýò ìå øåõôïÊÊÅ êáé ÓÕÑÉÆÁ. Åðß êõâÝñíçóçò
ÓÕÑÉÆÁ Ý÷åé ðÜñåé åñãïëáâßåò äçìïóßùí
Ýñãùí, åíþ ëßãåò ìÝñåò ìüíï ðñéí ôï äéáãùíéóìü ôïõ äüèçêå óõìðëçñùìáôéêÞ åñãïëáâßá 13 åêáôïììõñßùí åõñþ ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êáé áíáâÜèìéóç ôïõ ïäéêïý Üîïíá
ÊáëëïíÞò-Óéãñßïõ óôï íçóß ôçò ËÝóâïõ. ¼ôáí ñùôÞèçêå ï õðïõñãüò õðïäïìþí óôç
ÂïõëÞ ãéá áõôÞ ôç óýìâáóç ç áðÜíôçóç Þôáí üôé “äå äýíáôáé íá ðáñáêïëïõèåß ôï
Ýñãï ôùí åêáôïíôÜäùí åðéôñïðþí ðïõ åñãÜæïíôáé óôï õðïõñãåßï êáé ôçí çìåñÞóéá
äéÜôáîÞ ôïõò” (www.skai.gr, 3/8/2016). Ëåò
êáé êÜèå ìÝñá äßíïíôáé åñãïëáâßåò 13 åê.
Åõñþ óå ìéá ÷þñá üðïõ ïé óéäçñüäñïìïé
ðïõëéïýíôáé ãéá 45 åêáôïììýñéá Åõñþ. Ôïí
Êáëïãñßôóá Ý÷åé êáôáããåßëåé ï ßäéïò ï
ÊáììÝíïò åíäå÷üìåíá ãéáôß èÝëåé íá îåðëõèåß áðü ôçí êáôçãïñßá üôé áõôüò ôïí
êáëýðôåé óå üëá áõôÜ.
ÁëëÜ ï Êáëïãñßôóáò äåí Ýöôáóå íá ðáßñíåé ôõ÷áßá åñãïëáâßåò áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ. Åßíáé Ýíáò ðïëý Ýìðéóôïò Üíèñùðïò ôïõ ñùóüäïõëïõ êáèåóôþôïò áðü ôá ðáëéÜ. ¹ôáí
óôÝëå÷ïò ôïõ øåõôïÊÊÅ ðïõ åß÷å ôçí áðüëõôç åìðéóôïóýíç ôïõ ÖëùñÜêç. Óõììåôåß÷å óá ìÝôï÷ïò óôçí åöçìåñßäá “Ðñþôç”,
ðïõ êõêëïöüñçóå áðü ôï 1986 ìÝ÷ñé ôï 1990.
Óýìöùíá ìå ôï ñåðïñôÜæ ôïõ ÅëåõèÝñïõ
Ôýðïõ (http://www.eleftherostypos.gr/
ellada/ 19630 - xri stos -k alogri tsas -oergolavos-tis-aristeras-pou-thelei-na-gineikanalarxis/), ç åöçìåñßäá áðïôÝëåóå ôç ãÝöõñá ôïõ øåõôïÊÊÅ ãéá íá öôéá÷ôåß ï Óõíáóðéóìüò. Óýìöùíá ìå ôï “Ðñþôï ÈÝìá”
ï óôü÷ïò ôïõ Êáëïãñßôóá åßíáé íá óôÞóåé
Ýíá “áñéóôåñü êáíÜëé” ãéá ôçí ïñãÜíùóç
êáé ôç óôåëÝ÷ùóç ôïõ ïðïßïõ Ý÷åé åðéóôñáôåõôåß ï äéåõèõíôÞò ôïõ ñáäéïöùíéêïý óôáèìïý “Óôï Êüêêéíï”, Êþóôáò Áñâáíßôçò.
Ï ôñßôïò óôç óåéñÜ áðü ôïõò íåïåìöáíéæüìåíïõò åßíáé ï Üíèñùðïò ôïõ Êüêêáëç, ÌáñéíÜêçò, ãíùóôüò ãéá ôïõò õðü êáèåóôùôé-

ÌÝóá óôç óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò
ÂïõëÞò ãéá ôá äÜíåéá ôùí ÌÌÅ ï íáæéóôÞò õðüäéêïò ãéá ôçí åãêëçìáôéêÞ äñÜóç
ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò áöÝèçêå áóýäïôïò íá ðáßîåé ôï ñüëï ôïõ êáôÞãïñïõ ôïõ
ÊïíôïìçíÜ êáé ôïõ ôéìçôÞ ôçò äéáöÜíåéáò
êáé ôçò åíôéìüôçôáò ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò. Ï ÊïíôïìçíÜò ìðüñåóå êáé áðÜíôçóå óôéò ðñïêëÞóåéò ôïõ íáæéóôÞ êáé Þôáí ï
ìüíïò óôçí áßèïõóá ðïõ ôï Ýêáíå. Åßíáé
÷áñáêôçñéóôéêÜ ôá ó÷åôéêÜ áðïóðÜóìáôá
(http://www.sport-fm.gr/article/epeisodiokasidiari-kodomina-stin-eksetastikiepitropi-ti-les-bre-karagkiozi-blaka-video/
3190038):
<<ÊáóéäéÜñçò Çëßáò: Ðïéïò åßíáé éäéïêôÞôçò óõ÷íüôçôáò ðïõ åêðÝìðåé Alpha;
ÊïíôïìçíÜò ÄçìÞôñçò: Óáò åßðá üôé ôïí
óôáèìü ôïí Ý÷ù ìåôáâéâÜóåé óôçí êüñç ìïõ
(…)
Êáó. Ç.: Ôï Óýíôáãìá ëÝåé üôé ïé óõ÷íüôçôåò åßíáé äçìüóéï áãáèü êáé ïé óõ÷íüôçôåò áíÞêïõí óôï ëáü… ìçí ìïõ êïõíÜôå
ôï ÷Ýñé…
Ê.Ä.: Åóý ìïõ ÷ôõðÜò ôï ÷Ýñé êáé öùíÜæåéò, åãþ åäþ äåí åßìáé êáôçãïñïýìåíïò….
Êáó. Ç.: Ìðïñþ íá öùíÜîù ðéï äõíáôÜ,
åðáíáöÝñåôå ôïí Üíèñùðï… (…….)
Ê. Ä.: ÅÜí äåßîïõìå áõôÜ ðïõ ëÝåé ç ×Á
êáÞêáôå…
Êáó. Ç.: Ãéáôß ôé åßóôå åóåßò êáé êñßíåôå
ôçí ×ñõóÞ ÁõãÞ; Êñéôéêüò êéíçìáôïãñÜöïõ Þ ï Óðßëìðåñãê; (…….)
Êáó. Ç.: Äåí èá ìå êñßíåôå åóåßò êýñéå
ìÜñôõò
Ê.Ä.: Èá óáò êñßíù, åóåßò ðùò êñßíåôå;
Êáó. Ç.: Ìçí öùíÜæåôå, õðÜñ÷åé êßíäõíïò åìöñÜãìáôïò (……)
Êáó. Ç.: ÐñïóÝ÷ôå, ìáò ëÝôå üôé äåí Ý÷åôå ëïãáñéáóìü óôçí Åëâåôßá óôçí HSBC
Ê.Ä.: Óáò áðÜíôçóá Ý÷ù ÷áñôß áðü ôçí
åéóáããåëåßá ôçò Åëâåôßáò, êáôüðéí äéêáóôéêÞò óõíäñïìÞò ðïõ ëÝåé üôé äåí Ý÷ù êáíÝíá ëïãáñéáóìü óôçí Åëâåôßá.
Êáó. Ç.: Ç Interamerican, äåí åß÷å ëïãáñéáóìü Ýóôù ìçäåíéêü, åßóáé øåýôçò
Ê.Ä.: Áêïýóôå êýñéå “Ôßðïôá”…. Ãéáôß åßóôå Ýíá ìçäÝí…
Êáó. Ç.: Ôé ëåò âñå êáñáãêéüæç, âëÜêá
óÝâïìáé ôçí çëéêßá êáé äåí óçêþíïìáé... >>.
¸ôóé âñÝèçêå ï ÊáóéäéÜñçò íá êÜíåé ïéêïíïìéêü Ýëåã÷ï ìå áðåéëÝò ãéá îõëïäáñìü óå Ýíáí éäéïêôÞôç êáíáëéïý ãéáôß ðñïöáíþò ïé áñ÷çãïß äïëïöïíéêþí óõììïñéþí
ìðïñïýí íá åßíáé èåóìéêïß åããõçôÝò óôï
êñÜôïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé óôçí åëëçíéêÞ
âïõëÞ üðïõ ôá 6 êüììáôá óõíåñãÜæïíôáé
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¸íáò åðéôåëÜñ÷çò ôïõ Ðïýôéí,
Ýíáò ìåãáëïåñãüëáâïò äçìïóßùí
Ýñãùí, êáé Ýíáò õðüäéêïò ãéá êáêïõñãÞìáôá åðé÷åéñçìáôßáò óôç
ìÜ÷ç êáôÜ ôçò äéáðëïêÞò!!!

Óåëßäá 5

êÞ êÜëõøç ôñáìðïõêéóìïýò ôïõ óôï ðïäüóöáéñï êáé Þäç õðüäéêïò ãéá ôá åîÞò ðÝíôå
êáêïõñãÞìáôá: 1) Ýíôáîç êáé äéåýèõíóç óå
åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç, 2) çèéêÞ áõôïõñãßá óå áðüðåéñá åêâßáóçò ìå áðåéëÞ âëÜâçò äñáóôçñéüôçôáò ðïõ áóêåß ï åîáíáãêáæüìåíïò áðü õðáßôéï ðïõ äéáðñÜôôåé ôÝôïéåò ðñÜîåéò áðü óõíÞèåéá, êáô’ åðÜããåëìá êáé êáô’ åîáêïëïýèçóç, 3) çèéêÞ áõôïõñãßá óå Ýêñçîç áðü ôçí ïðïßá ìðïñïýóå íá
ðñïêýøåé êßíäõíïò ãéá Üíèñùðï, 4) çèéêÞ
áõôïõñãßá óå êáôÜ óõíáõôïõñãßá êáé êáô’
åîáêïëïýèçóç äùñïäïêßá-äùñïëçøßá ãéá
áëëïßùóç áðïôåëÝóìáôïò áãþíá ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óå óôïé÷çìáôéêÝò äéïñãáíþóåéò,
áðü ôçí ïðïßá åðéôåý÷èçêå ï óêïðüò ðïõ
åðéäßùêå ï äñÜóôçò êáé 5) áðÜôç êáôÜ
óõíáõôïõñãßá êáé êáô’ åîáêïëïýèçóç.
Êé üìùò ï ôýðïò áõôüò Ýãéíå äåêôüò óôéò
14 Éïýëç áðü ôçí ðñüåäñï êáé ôçí åéóáããåëÝá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, ðïõ ðáñÝëáâáí áõôïðñïóþðùò ðåéèáñ÷éêÞ áíáöïñÜ êáôÜ äýï äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí ðïõ ÷åéñßæïíôáé
ôéò õðïèÝóåéò ôïõ êáé ôüëìçóáí íá ôïõ áóêÞóïõí äßùîç! ¸íá ìÞíá ðñéí, óôá ìÝóá
Éïýíç, ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ ÌáñéíÜêç åß÷å
êéíçôïðïéçèåß áóôõíïìßá êáé åéóáããåëßá
ðïõ Ýêáíáí ìßá ðñùôïöáíÞ ìåôáìåóïíý÷ôéá
åéóâïëÞ óôï êôßñéï ôïõ ôçëåïðôéêïý óôáèìïý ÓêÜé ÷ùñßò Ýíôáëìá óýëëçøçò ãéá íá
óõëëÜâïõí “ðñïëçðôéêÜ” ôï äçìïóéïãñÜöï ôçò åêðïìðÞò “Äßêç ôçò ÄåõôÝñáò” Ê.
ÈùìáÀäç, þóôå íá ìçí ðáé÷ôåß ñåðïñôÜæ ãéá
ôï ÌáñéíÜêç, åðåéäÞ ï ôåëåõôáßïò åß÷å êÜíåé ìÞíõóç óôï äçìïóéïãñÜöï ãéá ôá ñåðïñôÜæ ôïõ! (http://www.kathimerini.gr/
8 63 618 / arti cle/ epi k a i rot hta/ ella d a/
prolhptikh-efodos-eisaggelea-ston-skai). Íá,
ðùò èá ëåéôïõñãÞóåé ôï íÝï ôçëåïðôéêü ôïðßï ðïõ èá Ý÷åé åêêáèáñéóôåß áðü ôïõò “äéáðëåêüìåíïõò” åðß ÓÕÑÉÆÁ.
Ç Üèëéá óôÜóç ôùí ëåãüìåíùí
öéëïåõñùðáúêþí êïììÜôùí êáé ïé
ðëÜôåò ôçò Êïìéóéüí óôï êáèåóôþò
Ôóßðñá
Ãéá üëá áõôÜ ôá óêÜíäáëá ïé çãåóßåò ôùí
êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí êÜíïõí ðëÜôåò óôï ÓÕÑÉÆÁ. Óå áíôßèåóç ìå ôéò ðñáêôéêÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ üôáí Þôáí áíôéðïëßôåõóç áðÝ÷ïõí áðü ïðïéáäÞðïôå êáìðÜíéá
äçìüóéáò êáôáããåëßáò, áðü äéêáóôéêÝò ðñïóöõãÝò, ìçíýóåéò, áéôÞìáôá ãéá óýóôáóç åîåôáóôéêþí êáé ðñïáíáêñéôéêþí åðéôñïðþí,
êáé áðü äçëþóåéò ðïëéôéêÞò êáôáäßêçò ôçò
êõâåñíçôéêÞò ðïëéôéêÞò óôçí ÅõñùðáúêÞ
¸íùóç.
ÁðïôÝëåóìá áõôÞò ôçò êáèïëéêÞò äéáêïììáôéêÞò óôÜóçò óôÞñéîçò ôïõ Ôóßðñá Þôáí ç áíáäßðëùóç ôçò áñìüäéáò åðéôñïðÞò
ôçò Êïìéóéüí óôéò åíóôÜóåéò ôçò ãéá ôç äéáäéêáóßá áðüäïóçò ôùí ôçëåïðôéêþí áäåéþí. Äåí ìðïñïýìå íá ìçí õðïèÝóïõìå
üôé èá Ý÷åé âÜëåé ôï ÷åñÜêé ôïõ óå áõôü êáé
ï áöïóéùìÝíïò õðåñáóðéóôÞò ôïõ Ðïýôéí
ÃéïõíêÝñ. Ç Êïìéóéüí åß÷å îåêéíÞóåé äéáäéêáóßá Ýñåõíáò ðáñÜâáóçò ôïõ êïéíïôéêïý
äéêáßïõ êáôÜ ôçò ÅëëÜäáò ãéá ôçí õðüèåóç ôçò áäåéïäüôçóçò ôùí êáíáëéþí ìå åðéóôïëÞ ôçò ðñïò ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç
óôçí ïðïßá ôçí êáôçãïñïýóå üôé åðé÷åéñåß
ôç ÷åéñáãþãçóç ôçò áíåîÜñôçôçò áñ÷Þò ðïõ
ñõèìßæåé ôçí ôçëåïðôéêÞ áãïñÜ, êÜôé ðïõ
áíôéâáßíåé åõèÝùò óôá êïéíïôéêÜ äåäïìÝíá êáé ãéá óõãêÝíôñùóç åîïõóéþí êáé
êáíïíéóôéêþí áñìïäéïôÞôùí óôá ÷Ýñéá êõâåñíçôéêþí óôåëå÷þí áíôß ôùí áíåîÜñôçôùí áñ÷þí ðïõ ðñïâëÝðåé ôï Óýíôáãìá. Ôþñá üìùò ðïõ Þñèå ç þñá íá ëçöèåß ìßá áðü
óõíÝ÷åéá óôç óåë.8
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ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2016

Ôï âáóáíéóôéêü ëéþóéìï ôïõ ðÜãéïõ êåöÜëáéïõ ôçò ÷þñáò
Ôï êñõììÝíï áðïôýðùìá ôïõ áñãïý èáíÜôïõ ôçò

Ό

πως φαίνεται στην παρακάτω παράσταση με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Ακαθάρι
στος Σχηματισμός Κεφαλαίου (ΑΣΚ = νέες επενδύσεις συν αποσβέσεις) μειώνεται
καταστροφικά μετά το 2007. Ο ΑΣΚ περιλαμβάνει κάθε παραγωγική επένδυση, ιδιωτική ή δημόσια καθώς και τις μη παραγωγικές επενδύσεις, όπως τις κατοικίες.

Το 2009 ο ΑΣΚ παρουσιάζει μια τεράστια μείωση κατά 15,576 δις Ευρώ από
το 2007 για να φτάσει το 2010 να είναι
μόλις 0,621 δις Ευρώ πάνω από τις αποσβέσεις των παγίων, Δηλαδή οι νέες επενδύσεις είναι ελάχιστα παραπάνω από τη
φθορά του κεφάλαιου. Η αποεπένδυση
αυτή οφείλεται στο επί δεκαετίες κυβερνητικό και διακομματικό σαμποτάρισμα
της οικονομίας από τους συγκαλυμμένους
ρωσόφιλους Α. Παπανδρέου, Σημίτη, Καραμανλή και κυρίως από τα ανοιχτά φιλορώσικα κόμματα ψευτοΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό το σαμποτάρισμα συνεχίστηκε με
πολύ πιο μεγάλη ένταση μετά τα μνημόνια από τις κυβερνήσεις Γ. Παπανδρέου
και Σαμαρά και έγινε οργιώδες με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (δημιουργία τραπεζικού
πανικού με όπλο την προβοκατόρικη παράταση των δήθεν διαπραγματεύσεων με
τους δανειστές και τέλος με το δημοψήφισμα, και έ-τσι εξαφάνιση των καταθέσεων, χρεωκοπία και αφελληνισμός των τραπεζών, πιστωτική ασφυξία όλων σχεδόν
των επιχειρήσεων, ματαίωση ή διαρκής αναβολή όλων των στρατηγικών επενδύσεων όπως η εκτροπή Αχελώου, το Ελληνικό, η Αφάντου, η πανάκριβη ενέργεια, η
εξοντωτική υπερ-φορολόγηση ιδιαίτερα
των μικρομεσαίων). Γι αυτό και το χρέος
θα μεγαλώνει όσο και να κόβονται οι
μισθοί και οι συντάξεις και όσο και να αυξάνονται οι φόροι.
Από το 2011 και μετά το συσσωρευμένο και εντεινόμενο στην περίοδο της
χρεοκοπίας σαμποτάρισμα της οικονομίας, φέρνει ένα νέο εξαιρετικά καταστροφικό ποιοτικό άλμα. Οι νέες επενδύσεις γίνονται πολύ μικρότερες από
τις αποσβέσεις στο σύνολο της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο φθαρμένο και απαξιωμένο τεχνολογικά κεφάλαιο βγαίνει κάθε χρόνο από την παραγωγή από αυτό που
επενδύεται. Η οικονομία τρώει τις σάρκες της σε βαθμό καταστροφικό. Η
τράπεζα Πειραιώς στην μελέτη της “Ανάπτυξη & Επενδύσεις: Προσδοκίες
και Πραγματικότητα” εκτιμά ότι χωρίς
αλλαγή των συνθηκών το φάγωμα
των παγίων, με μεγαλύτερο ρυθμό από τις επενδύσεις θα συνεχιστεί μέχρι και το 2020 (!!!). Το φάγωμα των κεφαλαίων είναι σαν σε μια κύρια κτηνοτροφική οικονομία και σε μια χρονιά οι κτηνοτρόφοι για να βγάλουν τους τρομερούς φόρους τους, να σφάξουν τα μισά τους ζώα.
Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά η
αξία που θα παραχτεί θα είναι λιγότερη
από τη μισή, το ίδιο θα είναι μισοί και μάλιστα ακόμα πιο κάτω και οι φόροι που
θα εισπραχθούν, οπότε κάθε πρωτογενές
πλεόνασμα της χρονιάς της μεγάλης
σφαγής θα μετατραπεί σε ένα αβυσσαλέο πρωτογενές έλλειμμα τα επόμενα
χρόνια, ιδιαίτερα αν τα ζώα θα συνεχίσουν
να σφάζονται με αυτούς τους ρυθμούς.
Τα πάγια όλης της οικονομίας εκτός από το φάγωμά τους, μειώνονται από χρόνο σε χρόνο με το κλείσιμο των επιχειρήσεων καθώς με τη γενική πτώση της κατανάλωσης που φέρνει το σαμποτάζ, αλλά μειώνονται αλματωδώς-και με την αναγκαστική μείωση ή και την ολοκληρωτική
έλλειψη της συντήρησης. Αυτό είναι φανερό από την εικόνα της εγκατάλειψης και
της καχεξίας των δημόσιων υποδομών, ιδιαίτερα των δρόμων στις πόλεις, από τα
ασυντήρητα κτίρια, από την καταθλιπτική
παλαιότητα του εξοπλισμού, από τις εικόνες των δρόμων με τα κλειστά μαγαζιά
και τις ασυντήρητες κατοικίες οικοδομές
και υποδομές. Η εικόνα αυτή είναι α-

ποτέλεσμα της μείωσης κατά 65,61 %
του ΑΣΚ από το 2007 μέχρι το 2014.
Αυτό το νούμερο είναι υπερδιπλάσιο από
τον διεθνώς πιο γνωστό δείκτη καταστροφής της χώρας μας, τη μείωση του ΑΕΠ
κατά 25% στα χρόνια της κρίσης και δείχνει όχι τόσο το τώρα όσο το αύριο της
χώρας, αν αυτή μείνει στα χέρια των κομπραδόρων σαμποταριστών. Η επίμονη
πανύψηλη ανεργία και ιδιαίτερα η διαρκής μέση πτώση των μισθών είναι αποτέλεσμα της αυξανόμενης καταστροφής του
παραγωγικού κεφάλαιου. Η βιομηχανική
εργατική τάξη υφίσταται στην ουσία μια
ταξική γενοκτονία με τον υποδιπλασιασμό
σχεδόν του αριθμού των μελών της μέσα
σε 7 χρόνια λόγω της διάλυσης του βιο-

μηχανικού ιστού της χώρας. Το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων έχει πέσει συνολικά με την πτώση των μισθών που την
προσφέρει αντικειμενικά μεν η έλλειψη ζήτησης εργατικών χεριών, υποκειμενικά δε
η μαύρη εργασία που προσφέρουν οι σαμποταριστές στο μικρό κεφάλαιο αντιρροπίζοντας έτσι ένα μέρος των κερδών που
χάνει συνολικά το κεφαλαιο από την απαξίωση αλλά και την κατάργηση των παγίων του. Στην ουσία η εγκατάσταση νέου
πάγιου κεφάλαιου απαγορεύεται από
τους σαμποταριστές με την ωμή εξωοικονομική απαγόρευση των επενδύσεων (περιβαλλοντικά, αρχαιολογικά, κα προσχήματα) με την πανύψηλη φορολογία και κυρίως με την κατάργηση στην πράξη της
τραπεζικής πίστης. Έτσι εμποδίζεται με
σύστημα και με πρόγραμμα και όχι από
ασχετοσύνη κάθε ανάκαμψη της οικονομίας. Οι μόνες “επενδύσεις” που επιτρέπονται είναι αυτές του ρώσικου και του
κινέζικου κράτους που γίνονται μόνο για
το έλεγχο των στρατηγικών δικτύων της χώρας, συγκοινωνιακών, ενεργειακών, λιμενικών και έχουν σα στόχο να μετατρέψουν
τη χώρα σε μια αποικία του νεοχιτλερικού άξονα.
Για τις επιχειρήσεις που δεν σταματάνε
τη λειτουργία τους, τα δισεκατομμύρια των
αποσβέσεων που δεν αντικαθιστούν τα
φθαρμένα πάγια, το κάνουν για να τροφοδοτήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και
κυρίως για να πληρώσουν τους φόρους.
Το αποτέλεσμα είναι πάνω από τις μισές
επιχειρήσεις να μην εξυπηρετούν τα δάνειά τους και σχεδόν όλες να είναι υπό
χρεωκοπία.
Οι κυβερνήσεις των σαμποταριστών
για να δυναμώσουν το σαμποτάζ δεν
πληρώνουν τα δισεκατομμύρια χρέη
τους στον ιδιωτικό τομέα, και όποτε
το κάνουν είναι επειδή το απαιτούν από αυτούς οι δανειστές. Επίσης έτσι
κρύβουν και τα ελλείμματα τους, όπως κρύβουν και τα πελώρια αυξα-
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νόμενα χρέη τους στο ασφαλιστικό με
το να μη δίνουν νέες συντάξεις. Τελικά
εισπράττουν καταστροφικά για την παραγωγή έσοδα και τρώνε τα πάγια της
οικονομίας, για να εμφανίζουν μειωμένα τα πρωτογενή ελλείμματα ή να εμφανίζουν ψεύτικα πρωτογενή πλεονάσματα. Χρησιμοποιούν αυτές τις απάτες, ως πολιτικό όπλο στις τάχα διαπραγματεύσεις τους με τους δανειστές
για να εμφανίζονται ότι αυτοί μεν συμμορφώνονται όσο μπορούν, αλλά ότι
η χώρα δεν γίνεται καλά γιατί οι ευρωπαίοι δανειστές είναι σκληροί και άκαρδοι. Και οι δανειστές τους αφήνουν να
παίζουν αυτό το βρώμικο παιχνίδι γιατί οι ρωσόφιλοι ηγέτες μέσα στην ΕΕ
έχουν κάνει θέμα αρχής τον καταστροφικό μύθο ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει οπωσδήποτε μέσα στην ΕΕ αλλιώς
θα διαλυθεί.

παραδίνανε σαν επενδυτικά κίνητρα στα
ρωσοκινέζικα αφεντικά τους για να αγοράσουν όλη την χώρα τζάμπα. Αυτά τα δάνεια
και αυτά τα κουρέματα που τα φέρνουν απάτες δεν είναι κεφάλαια ανάπτυξης, ούτε
καν χρήματα για την προσωρινή επιβίωση
του λαού. Είναι πελώρια φορτία οπίου που
θα έρθουν στα χέρια των ναρκεμπόρων που
κυβερνάνε τη χώρα μας για να τα εκμεταλλευτούν με τον τρόπο που αυτοί θέλουν.
Αυτή η χώρα δεν πάσχει από μη διαθέσιμα
κεφάλαια. Αυτά άλλωστε θα χρειαστούν περισσότερο μετά την λήξη του πολέμου. Προς
το παρόν η χώρα ανατινάζεται από σαμποτέρ που παριστάνουν τους φίλους του λαού. Αυτούς πρέπει να αποκαλύψουμε και
να συντρίψουμε παίρνοντας σαν δημοκρατικός λαός και σαν πατριώτες τη χώρα μας
στα χέρια μας.”
Τα ελλείμματα της παραγωγής από την
καταστροφή των κεφαλαίων θα εμφανίζο-
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νται στο πολλαπλάσιο στο μέλλον αφού το
ΑΕΠ παρακολουθεί στενά τις μεταβολές
των ακαθάριστων επενδύσεων παγίων. Αυτό φαίνεται στην επόμενη εικόνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αληθινή ευθύνη και η χοντροπετσία των ευρωπαίων κρατικομονοπωλιστών δανειστών έγγυται ότι επιτρέπουν στις ελληνικές κυβερνήσεις να
παίζουν αυτό το βρώμικο παιχνίδι, δηλαδή να εμφανίζουν στον ελληνικό λαό ότι οι δανειστές είναι οι υπαίτιοι της
δυστυχίας του απαιτώντας άδικα μέτρα
και αυτοί να επιμένουν να επιβάλουν
αυτά τα μέτρα ενώ οφείλουν να πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη μια χώρα που οι κυβερνήσεις της είναι απατεώνες και δίχως μπέσα προβοκάτορες.
Όταν ο Σαμαράς συζητούσε με τους δανειστές επισείοντας ένα τέτοιο πρωτογενές
πλεόνασμα από τις σάρκες του παραγωγικού κεφάλαιου, δηλαδή ένα πλεόνασμααπάτη το 2014, η πηγή του πλεονάσματος
δεν ενδιέφερε καθόλου τους γουρουνόπετσους δανειστές αρκεί που κρατούσαν την
Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη νομίζοντας
ότι έτσι θα την προστάτευαν από μια χώρα
που σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της στην
ουσία θέλει να διαλύσει την Ευρωζώνη. Επίσης δέχτηκαν για χάρη του “αριστερού”
ανανήψαντα Τσίπρα σαν πλεόνασμα το
έλλειμμα του 2015.
Στο άρθρο μας στις 11 /9/ 2013 “Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι μια απάτη εργαλείο για το σαμποτάρισμα της Ελλάδας και της Ευρωζώνης” λέγαμε σχετικά: “Ακόμα και αν το καθεστώς των απατεώνων έπειθε την ΕΖ ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα και η ΕΖ και το ΔΝΤ τους χάριζε
ένα κομμάτι του χρέους, ακόμα και ολόκληρο, αυτοί θα συνέχιζαν το σαμποτάζ με δεκαπλάσια ορμή. Γιατί κάποια από αυτά τα
τοκοχρεολύσια που θα γλύτωναν οι σαμποταριστές θα τα κάνανε επιδόματα για τις
στρατιές των νέων ανέργων που θα δημιουργούσαν, κάποια άλλα θα τα δίνανε για
μπούκωμα στους διεφθαρμένους στρατούς
των ακρίδων τους και τα πιο πολλά θα τα

Το παραγωγικό σαμποτάζ των
λίγων τελευταίων μηνών
Το παραγωγικό σαμποτάζ το ξεσκεπάζουμε και το καταγγέλλουμε συστηματικά
σαν ΟΑΚΚΕ από το 1990. Εδώ καταγράφουμε ότι στο τέλος του περασμένου Ιούνη
μια μελέτη της Εθνικής τράπεζας διαπιστώνει ότι λείπουν 5,5 δις επενδύσεων μόνο στον
τουρισμό (αυτό το έλλειμμα ισούται με το
3,4% του ΑΕΠ του 2015) για την εξυπηρέτηση της ζήτησης από το 2017 όταν δεκάδες δις τουριστικών επενδύσεων έχουν ακυρωθεί, επί δεκαετίες και δεκάδες δις επενδύσεων βρίσκονται για χρόνια στα συρτάρια. Ένα τελευταίο χτύπημα της κυβέρνησης επίσης στον τουρισμό, αφορά τον χαρακτηρισμό σαν περιοχών Natura 15,9 εκατομμυρίων στρεμμάτων (χερσαίων και υδάτινων) σε όλη τη χώρα κυρίως στην νησιωτική. Στις περιοχές natura επιτρέπονται
μόνο ορισμένου είδους επενδύσεις αλλά με
την προϋπόθεση ότι υπακούουν στο διαχειριστικό σχέδιο των επιστημονικών φορέων που τις έχουν περιγράψει. Φορείς όμως
που να τις διαχειρίζονται δεν υπάρχουν γιατί
οι σαμποταριστές δεν θέλουν σκόπιμα να
υπάρχουν. Επομένως στις περιοχές natura
δεν επιτρέπεται πρακτικά καμιά επένδυση
και οι περιοχές εγκαταλείπονται στις τυφλές δυνάμεις της φύσης με αποτέλεσμα
να μην έχουν καμιά αξία χρήσης.
Έκλεισαν την Ηλεκτρονική με μεγάλη χαρά της Αυγής που εκφράζεται στο άρθρο
της “Η Ηλεκτρονική βγήκε από την πρίζα”
γιατί της στέρησαν τα κεφάλαια με πρόσχημα τα capital controls. Πριν μερικές ημέρες ακόμα η ΦΑΓΕ ανακοίνωσε επένδυση 100 εκατ στο Λουξεμβούργο. Όπως και
όλες οι μεγάλες βιομηχανίες π.χ Τιτάν, Βιο-
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χάλκο κλπ μετακομίζει και αυτή στο εξωτερικό. Πριν λίγες ημέρες ξεπούλησε η κυβέρνηση την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς και
έμμεσα και στους Ρώσους καθώς και το
εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο σε
σχήμα που ελέγχεται από την Cosco. Σε
όλους αυτού τους διαγωνισμούς υπάρχει
ουσιαστικά μόνο ένας υποψήφιος, το αφεντικό τους. Πριν μερικές ημέρες οι κινέζοι
πέρασαν στη δεύτερη φάση του παράνομου διαγωνισμού για το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ της εσκεμμένα σαμποταρισμένης και
γι αυτό υποτιμημένης ΔΕΗ συμμετέχοντας
με δική τους εταιρεία αλλά και με την ιταλική ηλεκτρική ΤΕRΝΑ (δεν έχει σχέση με
την ελληνική ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ) στην οποία έχουν ένα ποσοστό. Στις αρχές αυτού του
μήνα, του Αυγούστου, η κυβέρνηση
υπέγραψε την διατήρηση του καθεστώτος
των καταστροφικών τιμών για τη ΔΕΗ ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που πληρώνει
2 δις για 8,5 TWh παραγωγής όταν η
τιμή τους από λιγνιτικά εργοστάσια είναι υποπολλαπλάσια. Αλλά και τα λιγνιτικά εργοστάσια τα έχουν “αναβάλλει” για χρόνια που σημαίνει ακριβότερη ενέργεια για τη βιομηχανία και την
οικιακή κατανάλωση. Βασική στρατηγική των σαμποταριστών είναι η ακριβή ενέργεια για να τσακίζουν κάθε βιομηχανία και πιο αποτελεσματικά όλες τις
βιομηχανίες έντασης ενέργειας όπως,
χαλυβουργία, γυαλί, χαρτοβιομηχανία, τσιμεντοβιομηχανία, μεταλλουργία
κλπ. Ακόμα και ο δικός τους Μυτιληναίος για να ξεκαρφωθεί σαν καθεστωτικός
εκπρόσωπος της βαριάς βιομηχανίας συντάχτηκε πριν μερικές ημέρες με την ΕΕ και κατήγγειλε τον κίνδυνο για την

ντόπια και την ευρωπαϊκή βιομηχανία
αλουμινίου από τον παράνομο ανταγωνισμό των κινέζων που πουλούν σε
τιμές κάτω του κόστους. Κι όμως οι ηγεσίες των τάχα φιλοευρωπαϊκών κομμάτων
σιωπούν.
Η μείωση των παγίων της
βιομηχανίας
Στο δελτίο του στις 4/2/2016 ο ΣΕΒ εκτιμά για τις αποσβέσεις κεφαλαίου στη βιομηχανία που δεν αντικαταστάθηκαν το 2014
ότι: “Ευρώ 1,1 δισ. εντοπίζονται στη βιομηχανία (πλην πετρελαιοειδών) και μάλιστα το
42% του ποσού αυτού στα δίκτυα (ενέργεια, νερό). Αυτό σημαίνει ότι, στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών και τα δίκτυα, απαιτούνται Ευρώ 1 δισ. περίπου επενδύσεις τον χρόνο, μόνο και μόνο για να συντηρείται (η υπογράμμιση δική μας) ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός.” Για την εκτίμηση της αξίας του κεφαλαίου που δεν αντικαταστάθηκε το 2014 στη βιομηχανία το συγκρίνουμε με τις αποσβέσεις του ίδιου έτους των μεγαλύτερων 4.167 επιχειρήσεων
της μεταποίησης που ήταν 1,4 δις (ICAP Η
Ελλάδα σε αριθμούς 2016). Από την ίδια
μελέτη το κεφάλαιο αυτό των 1,1 δις
είναι το 1/6 περίπου των αποσβέσεων
των 22.394 μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας κάθε κλάδου εκτός των
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χρηματοπιστωτικών
που
ήταν
6.561.696 ευρώ.
Η καταστροφή του βιομηχανικού κεφαλαίου όμως φέρνει και την καταστροφή της
εργατικής τάξης. Από την σελίδα
www.inr.gr που είναι ειδική για τη βιομηχανία βλέπουμε ότι ο αριθμός των
βιομηχανικών εργατών από το πρώτο
τρίμηνο του 2007 μέχρι και το πρώτο
τρίμηνο του 2015 μειώθηκε κατά 41,7%
που σημαίνει ότι χάθηκαν 233.600 θέσεις εργασίας.
- 2007: 560.800 άτομα
- 2008: 547.300 άτομα
- 2009: 536.400 άτομα
- 2010: 483.700 άτομα
- 2011: 435.200 άτομα
- 2012: 367.800 άτομα
- 2013: 329.300 άτομα
- 2014: 315.300 άτομα
- 2015: 327.200 άτομα
“Ο εργάτης καταστρέφεται αν δεν τον απασχολεί το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο καταστρέφεται όταν δεν εκμεταλλεύεται την εργατική δύναμη και για να την εκμεταλλεύεται πρέπει να την αγοράζει. Όσο πιο γρήγορα αυξάνει το κεφάλαιο που είναι προορισμένο για την παραγωγή, το παραγωγικό κεφάλαιο, όσο πιο ανθηρή είναι επομένως η βιομηχανία, όσο πιο πολύ πλουτίζει
η αστική τάξη, όσο πιο καλά πάνε οι δουλειές, τόσο πιο πολλούς εργάτες χρειάζεται
ο καπιταλιστής, τόσο πιο ακρι-βά πουλιέται
ο εργάτης. Απαραίτητος όρος για μια υποφερτή κατάσταση του εργάτη είναι λοιπόν η
όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αύξηση του
κεφάλαιου” (Μαρξ, Μισθωτή εργασία και
κεφάλαιο)
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Ο Μαρξ βέβαια ξεκαθαρίζει αμέσως παρακάτω ότι αυτή η αύξηση του κεφάλαιου
είναι ταυτό-χρονα και η ενίσχυση της σχετικής του θέσης απέναντι στον εργάτη, όμως
αυτή η αντίφαση δεν λύνεται υπέρ του εργάτη με το να μειώσει αυτός την ανάπτυξη
του κεφάλαιου, γιατί αυτό σημαίνει την καταστροφή του, αλλά με το να ιδιοποιηθεί
εκείνος σαν τάξη τις παραγωγικές δυ-νάμεις που αυτό το κεφάλαιο κατέχει.
Η μείωση των παγίων σε όλη την
οικονομία
Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το κεφάλαιο των αποσβέσεων που
δεν αντικαταστάθηκε σε όλη την οικονομία
ιδιωτική και κρατική το 2011 συμπεριλαμβανομένων και των κατοικιών, ήταν 5,666
δισεκατ. το 2012, 12,547 δισεκατ. το 2013,
13,893 δισεκατ. το 2014, 10,851 δισεκατ.
Σύνολο περίπου 43 δις ευρώ. Με ένα μέσο
όρο αποσβέσεων 35 δις το χρόνο στο διάστημα 2011-2014 και με ακαθάριστες επενδύσεις το 2015 17,307 δισεκατ. (περίπου
17,5) στο σύνολο της οικονομίας (ΕΛΣΤΑΤ)
το αποσυρμένο κεφάλαιο που δεν αντικαταστάθηκε το 2015 μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα είναι κοντά στα 35-17,5 = 17,5
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δις. Επομένως στην πενταετία 2011 2015 απαξιώθηκε κεφάλαιο αξίας 43+
περίπου 17,5 = περίπου 60,5 δις το οποίο δεν αντικαταστάθηκε. Αυτό κατά
μέσο όρο είναι 12,1 δις το χρόνο. Οι
ακαθάριστες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2011-2015 ήταν 115,473 δις (ΕΛΣΤΑΤ) ή κατά μέσο
όρο 23,09 δις το χρόνο. Επομένως για
κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε στην
οικονομία αυτό το διάστημα καταναλώθηκε κεφάλαιο που δεν αντικαταστάθηκε 12,1/23,09 = 0,52 ευρώ. Για να διατηρούσε επομένως η οικονομία το κεφάλαιό της κρατικό και ιδιωτικό κάθε
μορφής θα έπρεπε να επενδύονταν το
διάστημα αυτό (με σταθερούς όρους)
αντί για ένα ευρώ 1,52 ευρώ. Ανάλογες
είναι και οι εκτιμήσεις για το μέλλον. Το ακαθάριστο συνολικό απόθεμα κεφαλαίου της
χώρας μειώνεται έτσι κάθε χρόνο κατά το
ποσό των αποσβέσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν. Στην μελέτη της τράπεζας
Πειραιώς αναφέρεται ότι το συνολικό κεφάλαιο της οικονομίας στο τέλος του 2015 θα
είναι στα 815 δις ευρώ.
Για να δείξουμε το βάθος της οικονομικής
καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι σαμποταριστές δίνουμε το αντίστοιχο απόσπασμα από το καθαρά τεχνικό- λογιστικό σενάριο που προτείνει η μελέτη της τράπεζας
Πειραιώς για αύξηση των ντόπιων επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα το 2016 μόνο κατά
1,2 δις ευρώ. “Το βασικό συμπέρασμα
που προκύπτει είναι ότι εάν επιδιώκουμε να πετύχουμε μια αύξηση των μη-οικιστικών επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα κατά 10% (δηλαδή κατά Ευρώ 1,2
δισεκ., κοντά στο μέσο όρο της περιό-

δου 1997-2008) απαιτείται: Αύξηση της
καθαρής ροής χρηματοδότησης κατά
Ευρώ 7,7δισεκ. Αύξηση της υπερβάλλουσας ζήτησης (κατανάλωση & εξαγωγές) κατά Ευρώ 8,1 δισεκ. Μείωση του
πραγματικού επιτοκίου κατά 1,8%. Αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά Ευρώ 2,0 δισεκ. Μείωση του δείκτη μεταβλητότητας του επιχειρηματικού κλίματος κατά 4,3 μονάδες.”
Όσο περισσότερο καταστρέφουν τη
χώρα οι συμμορίες Παπανδρέου,
Σαμαρά και Τσίπρα τόσο καλύτερα
δημοσιονομικά αποτελέσματα-απάτη
εμφανίζουν
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που χρησιμοποιούμε για τα έτη 2011-2014 αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα το εξωτερικό
χρέος που δημιουργείται κάθε έτος (κρατικό και ιδιωτικό). Στον πίνακα παρουσιάζονται οι ψεύτικες μειωμένες ετήσιες δανειακές ανάγκες όλης της οικονομίας που εμφάνιζαν οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Σαμαρά. Πρόκειται για μια απάτη που συνεχίζει σε μεγαλύτερη κλίμακα η ανοιχτά ρωσόφιλη, για την ακρίβεια ρωσόδουλη σημερινή κυβέρνηση. Για το 2015 δεν έχουμε στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, όμως το πραγματικό έλλειμμα της οικονομίας θα είναι πιθα-
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νά πολύ μεγαλύτερο ΕΔΩ ΝΑ ΔΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Στην πρώτη σειρά και σε εκατομμύρια είναι η εθνική αποταμίευση πριν πληρωθούν οι αποσβέσεις και οι νέες επενδύσεις.
Αυτό το χρήμα προκύπτει από το ΑΕΠ, που
είναι η αξία της πολιτικής οικονομίας που
παράχτηκε σε ένα έτος, συν το ισοζύγιο
των ροών χρήματος με το εξωτερικό, αξίες
που δεν περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ μείον τη
συνολική ετήσια κατανάλωση ιδιωτών και
κράτους.
Στην αποταμίευση αυτή τώρα θα προστεθούν και τα κεφάλαια από το θετικό ισοζύγιο των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων που είναι ουσιαστικά χρήματα της ΕΕ που δίνονται για επενδύσεις και όχι για την στήριξη
των εισοδημάτων που δίνονται επίσης από
την ΕΕ και περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών ως τρέχουσες μεταβιβάσεις. Το σύνολο των κεφαλαίων επομένως που διέθετε η οικονομία κάθε έτος
για να πληρώσει τον ΑΣΚ, τις νέες επενδύσεις και τις αποσβέσεις, είναι στη γραμμή
του αποτελέσματος της άθροισης αποταμίευσης και ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων. Η απάτη των κυβερνητικών συμμοριών με την ενεργητική συμμετοχή και συγκάλυψη όλων των κομμάτων είναι το ότι
αφαιρούν τον Ακαθάριστο Σχηματισμό Κεφαλαίου από το διαθέσιμο χρήμα στη γραμμή ΣΥΝΟΛΟ και βγάζουν το έλλειμμα της
οικονομίας και τις ετήσιες ανάγκες δανεισμού της πολύ μικρότερες από τις πραγματικές. Και αυτό γιατί οι αποσβέσεις είναι
μεγαλύτερες από τις επενδύσεις ΑΣΚ. Σαν
παράδειγμα τo 2014: Με τα 19548 εκατ
που διέθετε η οικονομία έπρεπε να πληρωθούν ο ΑΣΚ που ήταν 21707 εκατ και
που πληρώθηκε αλλά έπρεπε να πληρωθούν και οι αποσβέσεις που δεν πληρώθηκαν και που είναι για το 2014
32.558- 21707 =10.851 εκατ. Επομένως το πραγματικό έλλειμμα της οικονομίας και οι δανειακές της ανάγκες το 2014 δεν είναι -2159 εκατ που
έβγαλε η συμμορία Σαμαρά - Βενιζέλου αλλά -13010 εκατ δηλαδή έξι φορές μεγαλύτερες. Με το φάγωμα των
παγίων που το κρύβει το διακομματικό καθεστώς από το λαό, εμφάνισαν σε πέντε χρόνια νέο δανεισμό
23.224 δις ενώ με τη πληρωμή των
αποσβέσεων είναι 66,181 δις.
Η αδιάκοπη μείωση των παγίων στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο κράτος,
λόγω της μη συντήρησής και ανανέωσής
τους ή η καθαρή καταστροφή τους λόγω
του κλεισίματος των επιχειρήσεων, καθώς
και οι ασήμαντες νέες επενδύσεις, το απόλυτα δηλαδή καταστροφικό για την οικονομία μικρό μέγεθος του Ακαθάριστου Σχηματισμού Κεφαλαίου, δεν είναι αποτέλεσμα
της παγκόσμιας καπιταλιστικής σημερινής
κρίσης που καταστρέφει κάποια κεφάλαια
και τα πάγιά τους και που οφείλεται στην
υπερπαραγωγή και στην αδυναμία κατανάλωσης λόγω χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Αυτά τα λένε το ψευτοΚΚΕ και η
άτυπη κομματική του οργάνωση εισοδισμού
μέσα στο κράτος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτοί που είναι επικεφαλής του παραγωγικού σαμποτάζ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας επί δεκαετίες. Η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική οικονομία
καταρρέει κάτω από το βάρος του παραγωγικού της κενού, του τεράστιου εμπορικού της ελλείμματος που προκαλείται από
αυτό το κενό, τον ατέλειωτο αυξανόμενο εξωτερικό δανεισμό που προκαλείται από
αυτό το έλλειμμα, η ατέλειωτη μείωση της
κατανάλωσης του πληθυσμού που είναι κατ
αρχήν συνέπεια της μείωσης της παραγωγής, αλλά μοιραία και όρος για τη συνέχιση του εξωτερικού δανεισμού μέχρι τη στιγμή που αυτός ο φαύλος κύκλος θα τελειώσει με μια ασύλληπτη εξαθλίωση και υποδούλωση του λαού, είτε με μια επανάσταση.
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ÃÉÁÔÉ ÔÏ BREXIT ÅI×Å ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇ ÁÎÉÁ ÃÉÁ
ÔÏÕÓ ÍÅÏ×ÉÔËÅÑÉÊÏÕÓ ÔÏÕ ÊÑÅÌËÉÍÏÕ
Ç ðåñéóóüôåñç óõæÞôçóç ãýñù áðü
ôï ìåãÜëï æÞôçìá ðïõ åßíáé ç Ýîïäïò
ôçò Âñåôáíßáò áðü ôçí ÅÅ Ýãéíå óôçí
ßäéá ôç ÷þñá ðñéí ôï äçìïøÞöéóìá êáé
ãßíåôáé áêüìá óôï æÞôçìá ôçò ïéêïíïìßáò. Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá üôé ç Ýîïäïò åßíáé êÜôé êáêü ãéá ôçí ïéêïíïìßá
êáé ôçò Âñåôáíßáò êáé ôçò õðüëïéðçò
Åõñþðçò. Ãéá ôïõò ìáñîéóôÝò ôï ðÝóéìï ôùí ïéêïíïìéêþí óõíüñùí êáé ç åíïðïßçóç ôùí êñáôþí ðïõ ãßíåôáé ìå
åèåëïíôéêü äçìïêñáôéêü ôñüðï, äçëáäÞ äåí ãßíåôáé ìå ðïëéôéêÞ âßá ïðüôå
êáé ìå ïéêïíïìéêÞ êáôáðßåóç, äßíåé ìéá
ôåñÜóôéá þèçóç óôçí áíÜðôõîç ôùí
ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí ãéá üëç ôç íÝá
äéåõñõìÝíç êïéíÞ áãïñÜ. Åðßóçò ôáõôü÷ñïíá áõôÞ ç åíïðïßçóç ðñïùèåß ôçí
ôáîéêÞ ðÜëç êáé áíïßãåé ôï äñüìï óôçí
åðáíÜóôáóç êáèþò ìåéþíåé ôïõò åèíéêïýò áíôáãùíéóìïýò ðïõ äéáóðïýí ôï
ðñïëåôáñéÜôï. Éäéáßôåñá ï ËÝíéí Ý÷åé
äþóåé Ýìöáóç óôï ðüóï ðñïïäåõôéêÞ éóôïñéêÜ åßíáé ìéá ôÝôïéá äéáäéêáóßá åíïðïßçóçò êáðéôáëéóôéêþí êñáôþí.
Äåò ãé áõôü éäéáßôåñá ôçí ìðñïóïýñá
ôïõ «ÊñéôéêÜ Óçìåéþìáôá ðÜíù óôï åèíéêü æÞôçìá» üðïõ äçëþíåé îåêÜèáñá üôé ôï ðñïëåôáñéÜôï «õðïóôçñßæåé
ôçí ðéï ðëÝñéá åëåõèåñßá ôçò êáðéôáëéóôéêÞò êõêëïöïñßáò êáé ÷áéñåôßæåé
êÜèå áöïìïßùóç ôùí åèíþí åêôüò áðü
åêåßíçí ðïõ ãßíåôáé ìå ôç âßá Þ óôçñßæåôáé óå ðñïíüìéá».
Åßíáé áðü áõôÞ ôçí Üðïøç ëïéðüí åíôåëþò öõóéêü ðïõ åðéêåöáëÞò ôïõ
Brexit âñÝèçêå üëç ç âñåôáíéêÞ áíôßäñáóç êáé éäéáßôåñá êÜèå öáóéóìüò êáé
óïóéáëöáóéóìüò óôçí Åõñþðç êáé äåí
÷ñåéÜæåôáé íá ðïýìå áõôÞ ôç óôéãìÞ ðéï
ðïëëÜ ðÜíù ó áõôü.
Åêåßíï üìùò ðïõ Ý÷åé ãßíåé ðïëý ëéãüôåñï áíôéëçðôü óôïí êüóìï åßíáé ðüóï ðïëý åõíïçìÝíïò áðü áõôÞí ôç äéáäéêáóßá áðïåíïðïßçóçò ôçò Åõñþðçò
åßíáé ï ñþóéêïò óïóéáëéìðåñéáëéóìüò,
êáé ìÜëéóôá ü÷é ôüóï áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ áðïäõíÜìùóç ôïõ êýñéïõ å÷èñïý
ôïõ ðïõ åßíáé ç ÅÅ, áëëÜ áðü ôçí Üðïøç ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ êáé áêüìá ðåñéóóüôåñï áðü ôçí Üðïøç ôçò áìõíôéêÞò ôïõ äéÜóðáóçò êáé áðïäõíÜìùóçò.
Ôï ÷åéñüôåñï äçëáäÞ ðïõ Ý÷åé
óõìâåß ìå ôçí Ýîïäï ôçò Âñåôáíßáò åßíáé ï óôñáôéùôéêüò êáé ðïëéôéêüò áðïêåöáëéóìüò ôçò ÅÅ óå üôé áöïñÜ ôçí áíôßóôáóç ôçò óôçí
ñþóéêç íåï÷éôëåñéêïý ôýðïõ åðéèåôéêüôçôá. Ãé áõôü ôï ëüãï êõñßùò
öáãþèçêå ï ñþóéêïò êñáôéêüò ðñïðáãáíäéóôéêüò ìç÷áíéóìüò íá õðïóôçñßæåé ôï Brexit, ãé áõôü ïé áñ÷çãïß ôïõ
ÖÜñáôæ êáé Ôæüíóïí åßíáé áíïé÷ôÜ ñùóüöéëïé êáé êéíåæüöéëïé, êáé ãé áõôü oé
ôñïôóêéóôÝò ðñÜêôïñÝò ôïõ, ðïõ åßíáé
áõôïß ðïõ ëõóóáëÝá åðéäéþêïõí ôïí ðõñçíéêü áöïðëéóìü ôçò Âñåôáíßáò ìå åðéêåöáëÞò ôïõò ôïí óïóéáëöáóßóôá
Êüñìðõí, óáìðïôÜñáíå ôçí êáìðÜíéá
ôçò ðáñáìïíÞò óôçí ÅÅ.
Ôþñá ìüíï ãßíåôáé ðëáôéÜ ãíùóôü üôé ï ðéï åðßìïíïò äõíáìéêüò ðáñÜãïíôáò åðéâïëÞò êõñþóåùí ãéá ôç ñþóé-

êç åðßèåóç, êáôï÷Þ êáé ðñïóÜñôçóç
ìÝñïõò ôçò áíåîÜñôçôçò êáé êõñßáñ÷çò
Ïõêñáíßáò óôïõò êüëðïõò ôçò ÅÅ êáé
ôïõ ÍÁÔÏ ðïõ ôïõò åðÝâáëáí Þôáí ç
Ì. Âñåôáíßá. ÂÝâáéá ç Ðïëùíßá êáé ïé
âáëôéêÝò ÷þñåò Åóèïíßá, Ëåôïíßá, Ëéèïõáíßá åß÷áí ìåãáëýôåñç óõíÝðåéá êáé
ðÜèïò áðü êÜèå Üëëç ÷þñá ôçò ÅÅ óôï
íá óôÝêïíôáé äßðëá óôçí Ïõêñáíßá êáé
åíÜíôéá óôç ñþóéêç åðßèåóç, üìùò áõôÝò äåí ìðïñïýí íá óõãêñéèïýí ïýôå óôï
åëÜ÷éóôï ìå ôç óôñáôéùôéêÞ êáé äéðëùìáôéêÞ åðéññïÞ ôçò Âñåôáíßáò óôá åõñùðáúêÜ ðñÜãìáôá áðü ôçí Üðïøç üôé áõôÞ Þôáí ùò ÷èåò ðïõ Þôáí ðñþôç
óå áìõíôéêÞ óôñáôçãéêÞ ðõñçíéêÞ éó÷ý ÷þñá ôçò ÅÅ êáé ç ìüíç äýíáìç
ìáæß ìå ôç Ãáëëßá ìå äéêáßùìá âÝôï
óôïí ÏÇÅ, äßðëá óôéò äýï õðåñäõíÜìåéò êáé óôçí ìåëëïíôéêÜ õðïøÞöéá ãéá
ôñßôç õðåñäýíáìç Êßíá.
Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ðåñßìåíå ðñþôá
áõôüí ôïí áðïêåöáëéóìü ç ñùóüöéëç
çãåôéêÞ ôñéÜäá ôçò ÅÅ, ç ôñéÜäá ÌÝñêåë, ÏëÜíô, ÑÝôæé ìáæß ìå ôá ôóéñÜêéá
ôçò ãéá íá äéáêçñýîåé áìÝóùò áðåõèåßáò êáé ùìÜ Þ ìÝóù ôùí õðïõñãþí ôçò
åîùôåñéêþí (ÓôáúíìÜãéåñ áíôß ãéá ôçí
ßäéá ôçí éóïññïðßóôñéá, äéðñüóùðç
ÌÝñêåë) üôé ïé êõñþóåéò êáôÜ ôçò Ñùóßáò ðñÝðåé íá åðáíåîåôáóôïýí êáé
ôáõôü÷ñïíá üôé áðü äù êáé ìðñïò ç ìåãáëýôåñç Ýìöáóç óáí ìÝèïäïò åõñùðáéêÞò åíïðïßçóçò ðñÝðåé íá åßíáé ç
åõñùðáéêÞ Üìõíá. ÌÜëéóôá ç ñùóüöéëç «õðïõñãüò åîùôåñéêþí ôçò ÅÅ»
Ìïãêåñßíé åß÷å Ýôïéìï óôï óõñôÜñé êáé
Ýâãáëå áìÝóùò ìéá ðñüôáóç ãéá ôç äçìéïõñãßá åõñùðáúêïý óôñáôïý ðïõ ðñéí
Ýíá ÷ñüíï ôçí åß÷å ðñïôåßíåé ï ðïõôéíéêüò ÃéïõíêÝñ ìå ìåãÜëç Ýìöáóç.
Åõñùðáúêüò óôñáôüò óçìáßíåé üôé ç
åõñùðáúêÞ Üìõíá áðÝíáíôé óôç ìüíç
ìåãÜëç õðáñêôÞ áðåéëÞ, ðïõ åßíáé óÞìåñá ç íåï÷éôëåñéêÞ ñþóéêç, äåí ðñÝðåé íá óôçñßæåôáé óôïí õðü áìåñéêÜíéêç êõñéáñ÷ßá ÍÁÔÏ, áëëÜ óôéò ßäéåò
ôéò ÷þñåò ðïõ èá õðïóôçñßîïõí ôç äéêéÜ ôïõò åäáöéêÞ áêåñáéüôçôá êáé åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá äß÷ùò íá ìåóïëáâïýí
ôá ðáñáæáñÝìáôá êáé ôá ðïõëÞìáôá
ôùí õðåñäõíÜìåùí. ÁõôÞ åßíáé ìéá åîáéñåôéêÞ éäÝá ðïõ Ý÷åé ðñïâëçèåß áðü
ôïõò ðéï èåñìïýò êáé áëçèéíïýò åõñùðáéóôÝò, ðïõ èÝëïõí ôçí ïìïóðïíäéïðïßçóç. Áõôïß ôï æçôïýí áõôü áðü ðåðïßèçóç êáé ü÷é ãéá íá äéáóðÜóïõí ôçí
ÅÅ üðùò èÝëïõí ïé ÃéïõíêÝñ, ïé Ôóßðñåò, ïé ÑÝíôæé. Ôþñá ïé ëáïß èÝëïõí
ðéï ðïëý ôçí åèíéêÞ êïéíùíéêÞ ðñïóôáóßá, ïðüôå ðñïôéìïýí ôç äéáêõâåñíçôéêÞ ëýóç ôùí áíôéèÝóåùí êáé ü÷é ôçí
øåõôï-ïìïóðïíäéáêÞ ìÝóù ôçò éó÷õñïðïßçóçò ôçò Êïìéóéüí, ðïõ èÝëïõí ïé
ñùóüöéëïé.
¼ìùò áõôÞ ç ðñüôáóç ãéá åõñùðáúêü óôñáôü óáí áðÜíôçóç óôï Brexit
êáôåâáßíåé åðßôçäåò áðü ôá ðÜíù óôçí
ðéï áêáôÜëëçëç óôéãìÞ, áðü ôïõò ðéï
áêáôÜëëçëïõò áíèñþðïõò êáé êÜôù áðü ôéò ðéï áêáôÜëëçëåò óõíèÞêåò êáé.
Åßíáé áíÝêäïôï íá ðñïôåßíåôáé åõñùðáéêüò óôñáôüò áðü ôïõò ðéï êáôåõíá-
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óôéêïýò- ãéá íá ìçí ðïýìå ôïõò ðéï öéëéêïýò- áðÝíáíôé óôïí áëçèéíü å÷èñü
ôçò Åõñþðçò çãÝôåò, ç ðñüôáóç íá ãßíåôáé ôç óôéãìÞ ðïõ Ý÷åé îåêïðåß áðü
ôçí ÅÅ ç ó÷åôéêÜ ðéï óôáèåñÞ êáé ç
ðéï éó÷õñÞ áðÝíáíôé óå áõôüí ôïí å÷èñü åõñùðáúêÞ äýíáìç ðïõ åßíáé ç
Âñåôáíßá, êáé êõñßùò íá ðñïôåßíåôáé
äß÷ùò íá ëåßðåé ç âáóéêÞ ðñïûðüèåóç
ìéáò óôñáôéùôéêÞò åíüôçôáò ðïõ åßíáé
ç ðïëéôéêÞ óõìöùíßá óôï ðïéïò åßíáé ï
å÷èñüò ðïõ áõôüò ï óôñáôüò ðñÝðåé íá
áíôéìåôùðßóåé óôçí ÜìõíÜ ôïõ. Åßíáé
÷áñáêôçñéóôéêü üôé óôï êïýöéï, áüñéóôï êáé áôÝëåéùôï êåßìåíï ôùí 56 óåëßäùí ìåãÝèïõò Á4 ôçò Ìïãêåñßíé ðïõ
åðéãñÜöåôáé âáñýãäïõðá «Ìéá ðáãêüóìéá óôñáôçãéêÞ ãéá ôçí åîùôåñéêÞ êáé
ôçí ðïëéôéêÞ áóöÜëåéáò ôçò ÅÅ», õðÜñ÷åé ìüíï ìéá Þðéá áíáöïñÜ óå Ýíá
óçìåßï ãéá ôçí ñþóéêç áðåéëÞ ëüãù
Ïõêñáíßáò êáé üëï ôï Üëëï ìéëÜåé ãéá
ãåíéêïýò åîùôåñéêïýò êéíäýíïõò ìå Ýìöáóç óôçí ôñïìïêñáôßá. Áõôü óôçí
ðñÜîç óçìáßíåé åîùôåñéêÝò åðåìâÜóåéò
ðïëéôéêïóôñáôéùôéêÞò öýóçò óôïí
ôñßôï êüóìï ðïõ ðñÝðåé ôÜ÷á íá âïçèçèåß Ýôóé ãéá íá ìçí Ý÷åé ôñïìïêñáôßá, êáé ðÜíù áð üëá óçìáßíåé óõììá÷ßá ìå ôç Ñùóßá.
Ôï ðüóï õðïêñéôéêü êáé ðüóï ýðïðôï
åßíáé áõôü ôï êÜëåóìá ãéá äçìéïõñãßá
åõñùðáúêïý óôñáôïý áðïäåéêíýåôáé áðü ôï üôé ïé ôñåéò âáóéêïß çãÝôåò ðïõ
ôï ðñïôåßíïõí áíÞêïõí óå äýï áíôßèåôá óõììá÷éêÜ ìÝôùðá ðïõ ãéá ðñþôç
öïñÜ óôÞíïíôáé óôçí Åõñþðç áêñéâþò ìåôÜ ôï Brexit. Ôï Ýíá åßíáé ôï ðéï
åðéèåôéêü ìÝôùðï ãéá ôçí áóõìöùíßá
êáé ôç äéÜóðáóç ôçò ÅÅ, ç óõììá÷ßá
ôùí õðïôéèÝìåíùí öôù÷þí ÷ùñþí ôïõ
Íüôïõ ðïõ Ý÷åé ïéêïäåóðüôç ôï ðéï áíïé÷ôü ôóéñÜêé ôçò Ñùóßáò óôçí ÅÅ, ôïí
Ôóßðñá (ôçò êáé åî áéôßáò ôïõ ðñáãìáôéêÜ öôù÷Þò ÅëëÜäáò) êáé âáóéêïýò çãÝôåò ôïõ ôïõò ÏëÜíô êáé ÑÝíôæé ôçò
ðëïýóéáò Ãáëëßáò êáé Éôáëßáò. Áõôü
ôï ìÝôùðï óôÞíåôáé ãéá íá ðïëåìÞóåé
ôïí ðëïýóéï ÂïññÜ ôçò ÅÅ ðïõ Ý÷åé óáí
áñ÷çãü, óýìöùíá ìå ôïõò äéáóðáóôÝò,
ôïí ìåãÜëï å÷èñü ôùí öôù÷þí ôçò ÅÅ
ôçí Ãåñìáíßá, ðïõ ç çãÝôçò ôçò, ç ðñþçí óôáæßôéóá ÌÝñêåë, áãêáëéÜæåé èåñìÜ ôïõò äéáóðáóôÝò ÏëÜíô êáé Ñåíôæé
ôçí þñá ðïõ îåêéíÜíå ôïí ðüëåìï ôïõò
ìå ôç óýíáîÞ ôïõò óôçí ÁèÞíá óôéò 9
ôï ÓåðôÝìâñç. Ç ìÝèïäïò ôïõ ðïëÝìïõ
ôùí «öôù÷þí» ðïõ ðñïôåßíåé ôï ìÝôùðï ôïõ Íüôïõ, åßíáé íá ôïõ äßíåé äáíåéêÜ ôï ìÝôùðï ôïõ ÂïññÜ ãéá íá ìðïñåß
íá áíáðôõ÷èåß êáé ãéá íá ìðïñåß íá áíáêïõößóåé ôïõò ðëçèõóìïýò ôïõ.
Åäþ Ýñ÷åôáé áõôüìáôá ç åñþôçóç:
Ãéáôß áõôÞ ç ôñéêÝöáëç áñ÷çãßá ôùí
äýï óôñáôïðÝäùí ôçò åõñùðáúêÞò äéÜóðáóçò ðñïâÜëåé ôþñá äá åíùìÝíç
îáöíéêÜ ôçí áðáßôçóç ãéá Ýíáí åõñùðáéêü óôñáôü, äçëáäÞ ôï êáôåîï÷Þí
óýìâïëï ìéáò åõñùðáéêÞò åíüôçôáò;
Åßíáé áðëü. Ï åõñùðáúêüò óôñáôüò ôùí
äéáóðáóôþí ðïõ åßíáé óÞìåñá ðïëéôéêÜ áäýíáôïí íá ó÷çìáôéóôåß áðÝíáíôé

óôç Ñùóßá, ðñéí íéêçèïýí ðïëéôéêÜ ïé
ñùóüöéëïé, åßíáé ìüíï Ýíá ðñüó÷çìá
ôùí ôåëåõôáßùí ãéá ôç äéÜëõóç ôïõ ìüíïõ óôñáôïý óôçí Åõñþðç, ðïõ Ýóôù
êáé óôñáôéùôéêÜ áäýíáìïò êáé ðïëéôéêÜ -ïðüôå êáé åðé÷åéñçóéáêÜ áíáîéüðéóôïò- ìðïñåß íá áíôéìåôùðßóåé êáé
ìüíï ãéá ëßãï ìéá ïñãáíùìÝíç êáé ìáæéêÞ ñþóéêç åðßèåóç, ôïõ íáôïúêïý.
Áõôü ãéáôß üëåò ïé åõñùðáúêÝò ÷þñåò
åßíáé óôñáôéùôéêÜ åîáéñåôéêÜ áäýíáìåò ç êÜèå ìéá îå÷ùñéóôÜ áðÝíáíôé
óôçí ðïõôéíéêÞ Ñùóßá ðïõ Ý÷åé åîïðëéóôåß ôá÷ýôáôá, åíþ áõôÝò Ý÷ïõí ôá÷ýôáôá ìéóï-áöïðëéóôåß óôá ÷ñüíéá ôïõ
êáèçóõ÷áóìïý ôïõò áðü ôéò çãåóßåò
Ãêñïìðáôóüö- ÃÝëôóéí, áëëÜ êáé ôïõ
Ðïýôéí ùò ôçí åðßèåóç ôïõ óôçí Êñéìáßá. Ôï ÍÁÔÏ, ðïõ óôÞèçêå áñ÷éêÜ
óáí Ýíá åñãáëåßï éìðåñéáëéóôéêÞò çãåìïíßáò ôùí ÇÐÁ óôçí Åõñþðç êáé
åðßèåóçò åíÜíôéá óôçí óôáëéíéêÞ ÅÓÓÄ, åßíáé óÞìåñá óôçí åðï÷Þ ôïõ ñþóéêïõ íåï÷éôëåñéóìïý, ìüíï ìéá ëýóç
áíÜãêçò ãéá ôçí áêüìá óôñáôéùôéêÜ
íáíþäç Åõñþðç.
ÂÝâáéá ôï ÍÁÔÏ äåí åßíáé êáé äåí
ðñÝðåé íá åßíáé óôñáôçãéêÞ ëýóç ãéá
ôçí Åõñþðç. Áõôü ãéáôß ôçò ëåßðåé ü÷é ìüíï ç áíáãêáßá åõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ åíüôçôá ðßóù ôïõ áëëÜ êõñßùò åðåéäÞ âñßóêåôáé êÜôù áðü ôçí ðïëéôéêïóôñáôéùôéêÞ çãåìïíßá ôçò áìåñéêÜíéêçò õðåñäýíáìçò. ÁõôÞ ü÷é ìüíï ÷ñçóéìïðïéåß ôï ÍÁÔÏ óáí åñãáëåßï âñþìéêçò éìðåñéáëéóôéêÞò åðÝìâáóçò óôïí
Ôñßôï êüóìï, ïðüôå áðïìïíþíåé ðïëéôéêÜ ôçí ÅÅ áðü áõôüí, áëëÜ áõôü ôï
êÜíåé óôï ðëåõñü ôçò Ñùóßáò, ïðüôå
ðñáãìáôéêÜ åßíáé ìéá äýíáìç ðïõ åßíáé ðïëý ðéèáíü, áëëÜ ü÷é óßãïõñï, üôé
ôåëéêÜ èá ðïõëÞóåé ôçí áíôïëéêÞ Åõñþðç óå ðåñßðôùóç ñþóéêçò åéóâïëÞò
óôá áíáôïëéêÜ óýíïñÜ ôçò.
ËÝìå üôé äåí åßíáé óßãïõñï üôé ïé ÇÐÁ èá ðïõëÞóïõí ôçí Åõñþðç ðáñüëï ðïõ îÝñïõìå êáëÜ üôé ü÷é ìüíï ï áíïé÷ôÜ ñùóüöéëïò ðñïâïêÜôïñáò
Ôñáìð, áëëÜ êáé ç Êëßíôïí ðïõ ç åêëïãÞ ôçò âïçèéÝôáé áðü ôïí ðñïâïêÜôïñá, åßíáé ñùóüöéëç, üðùò êáé ç
ðïëéôéêÞ ôïõ Üíôñá ôçò, üðùò êáé áõôÞ ôïõ ÏìðÜìá. Áõôü ïöåßëåôáé óôï
âÜèïò óôïí õöåóéáóìü ôçò óå óôñáôçãéêÞ ðôþóç áìåñéêÜíéêçò õðåñäýíáìçò
áðÝíáíôé óôïí áíåñ÷üìåíï ñùóïêéíåæéêü öáóéóôéêü Üîïíá. ¼ìùò ç áìåñéêÜíéêç áóôéêÞ ôÜîç äåí åßíáé åíéáßá
óôçí óôñáôçãéêÞ ôçò üðùò åßíáé ç ñþóéêç êáé ç êéíÝæéêç, êáé äåí èá åßíáé
åýêïëï óôïõò ñùóüöéëïõò êáé óôïõò áêñáßïõò õöåóéáêïýò ìÝóá ôçò íá ðáñáôá÷èïýí áíïé÷ôÜ ìå ôç Ñùóßá üôáí
áõôÞ åðéôåèåß óôçí Åõñþðç. Áõôü ü÷é
âÝâáéá áðü ïðïéáäÞðïôå áãÜðç ôïõò
ãéá ôïõò åõñùðáúêïýò ëáïýò áëëÜ ãéáôß
îÝñïõí üôé ï óôñáôçãéêüò óôü÷ïò ôùí
ñþóùí êáé êéíÝæùí Åõñáóéáôéóôþí åßíáé ìåôÜ ôçí êáôÜëçøç ôçò Åõñþðçò
ç ðïëéôéêïïéêïíïìéêÞ ðåñéêýêëùóç
êáé ôåëéêÜ ìéá óõíäõáóìÝíç åðßèåóç
óôéò ÇÐÁ áðü ôïõò äýï ùêåáíïýò ðïõ
ôçí ðñïóôáôåýïõí óôïõò äýï ùò ôþñá
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ðáãêüóìéïõò ðïëÝìïõò.
Ãé áõôïýò ôïõò ëüãïõò ïé ñùóüöéëïé èÝëïõí ôþñá ìéá ðëÞñç ñÞîç ÅÅ- ÇÐÁ,
ÍÁÔÏ. ÐñïìÞíõìÜ ôçò åßíáé ç üîõíóç
óôéò ó÷Ýóåéò ÇÐÁ-ÅÅ óå áõôÞ ôç öÜóç
ìå ïéêïíïìéêÜ ðñïó÷Þìáôá (êáôÜñãçóç
ôïõ ÔÔÉP, êáé öïñïëïãéêüò ðüëåìïò ôçò
Êïìéóéüí, äçëáäÞ ôïõ ÃéïõíêÝñ, ìå ôá áìåñéêÜíéêá ìïíïðþëéá ôçò øçëÞò ôå÷íïëïãßáò). Óå áõôÜ ôá ðïëéôéêÜ ðëáßóéá ç
óùóôÞ óôñáôçãéêÞ åðéäßùîç ãéá ôç äçìéïõñãßá åõñùðáéêïý óôñáôïý èá ìåôáôñáðåß áðü ôïõò êñõöïýò áíôéåõñùðáúóôÝò
ðïõ Ý÷ïõí ðÜñåé ôçí çãåóßá áõôÞò ôçò
ðñïóðÜèåéáò óå ìéá ôáêôéêÞ äéåëêõíóôßäá ôçò ÅÅ ìå ôï ÍÁÔÏ ãéá ôéò éåñáñ÷Þóåéò, ãéá ôéò åðé÷åéñçóéáêÝò áñìïäéüôçôåò
êáé, êõñßùò ãéá ôïõò ðïëéôéêïýò üñïõò åìðëïêÞò ôùí äýï óýììá÷ùí óôñáôþí, ðïõ
êÜôù áðü Üëëåò ðåñéóôÜóåéò èá ìðïñïýóáí íá óõíåñãáóôïýí õðü ôçí ðïëéôéêÞ
çãåóßá ôïõ åõñùðáúêïý óôñáôïý óå Ýíá
åõñùðáúêü èÝáôñï ðïëÝìïõ.
Êáôáëáâáßíåé êáíåßò ôþñá ãéáôß ç áðïõóßá ôçò Ýíôïíá íáôïéêÞò Âñåôáíßáò áðü ôçí ÅÅ, áëëÜæåé ôïõò óõó÷åôéóìïýò ìÝóá óôï ÍÁÔÏ õðÝñ ôùí ñùóüöéëùí äçëáäÞ ôùí áíôéåõñùðáéêþí óôçí ðñáãìáôéêüôçôá äõíÜìåùí. ÂÝâáéá áõôÞ ç óôñïöÞ äéåõêïëýíåôáé áðü ôï ãåãïíüò ç Âñåôáíßá Þôáí íáôïéêÞ äýíáìç ìå ôçí áíôëá-

íôéêÞ, äçëáäÞ óôñáôçãéêÜ öéëïáìåñéêÜíéêç, Ýííïéá ðïõ åßíáé Ýíá áðü ôá äçëçôçñéþäç êáôÜëïéðá ôçò áõôïêñáôïñéêÞò
ôçò áõôáðÜôçò. Áõôü ôçí Ýêáíå íá ìç èÝëåé áðü èÝóç áñ÷Þò ôï ó÷çìáôéóìü åõñùðáúêïý óôñáôïý, ðñÜãìá ðïõ äßíåé ôþñá
ôç äõíáôüôçôá óôï ìðëïê ôùí äéáóðáóôþí ôçò ÅÅ íá ôçí áðïìïíþóïõí áêüìá êáé íá ôçò êçñýîïõí ðïëéôéêü ðüëåìï
óôï æÞôçìá ôïõ åõñùðáéêïý óôñáôïý êáé
ôùí ó÷Ýóåùí ìå ôï ÍÁÔÏ. Âåâáßùò áõôÞ ôç äïõëåéÜ ïé ößëïé ôïõ Ðïýôéí èá ôçí
êÜíïõí ìå ôñüðï ðïõ äåí èá ôïõò öÝñåé óå
ñÞîç ìå ôï ÍÁÔÏ, ìå ôéò ÇÐÁ, êáé ìå
ôéò ÷þñåò ôçò áíáôïëéêÞò Åõñþðçò åíôüò
ôçò ÅÅ áëëÜ ìå ôç ãíùóôÞ äéðñüóùðç
ôáêôéêÞ. ¢ëëùóôå ôï êåßìåíï ôçò Ìïãêåñßíé öñïíôßæåé íá ìéëÜåé êÜèå ôüóï ãéá
ôçí áíÜãêç óõíåñãáóßáò ôïõ Åõñùóôñáôïý ìå ôï ÍÁÔÏ. Ôï üôé ôï ó÷Ýäéï ôçò
Ñùóßáò åßíáé ç ñÞîç ÅÅ-Âñåôáíßáò öáßíåôáé üôé ôüóï ïé ñùóüöéëïé óôçí Áããëßá üóï êáé óôçí ÅÅ äåí èÝëïõí íá êëåßóåé
ãñÞãïñá ç óõìöùíßá ôïõ áðï÷ùñéóìïý,
áëëÜ áõôÞ íá ôñáâÞîåé åð Üðåéñïí ìÝ÷ñé
ðëÞñïõò óáðßóìáôïò êáé áìïéâáßáò Ý÷èñáò.
Íá ëïéðüí ãéáôß Ýðñåðå íá ãßíåé ôï êÜèå ôé áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí áíèñþðùí ôïõ
Ðïýôéí ãéá íá ðåôá÷ôåß ç Áããëßá Ýîù áðü ôçí Åõñþðç. Ôþñá öáßíåôáé ðüóï áñ-

íçôéêü Þôáí ãéá ôï ìÝëëïí ôçò çðåßñïõ
ìáò êáé ôçò åéñÞíçò, ôï ãåãïíüò üôé ç ðñïâïêáôüñéêç óõììïñßá Ôóßðñá Üíïéîå ôá
óýíïñá óôï Áéãáßï äß÷ùò êáììéÜ ðñïçãïýìåíç óõæÞôçóç êáé êáìéÜ Ýãêñéóç ôçò
ÅÅ êáé äéï÷Ýôåõóå óå áõôÞí ìå ôç âïÞèåéá ôçò Üëëçò ðñïâïêáôüñéóáò ÌÝñêåë,
ðïõ ïõóéáóôéêÜ êÜëåóå óôç Ãåñìáíßá ôïõò
èáëáóóïðíéãìÝíïõò êáé âáóáíéóìÝíïõò
óýñïõò ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò áíôé íá
âïçèçèïýí êáé ïéêïíïìéêÜ êáé óå üðëá
óôçí Ôïõñêßá. Áñ÷éêÜ êáé ìå ìéá óåéñÜ
Üñèñá ìáò åß÷áìå åîçãÞóåé áõôÞí ôç
óýíèåôç ðñïâïêÜôóéá ìå ôçí ðñüèåóç ôçò
ñþóéêçò äéðëùìáôßáò íá äõíáìþóåé ôï
ñáôóéóôéêü ïðüôå êáé ôï ñùóüöéëï ñåýìá
óôçí Åõñþðç êáé ìÜëéóôá óôç Ãåñìáíßá. Áóöáëþò áõôüò Þôáí ï ðéï ãåíéêüò
óêïðüò êáé åðéôåý÷èçêå. ÓÞìåñá üìùò áðïäåéêíýåôáé üôé ï êýñéïò åéäéêüò óêïðüò
Þôáí ç ðåëþñéá þèçóç óôçí êáìðÜíéá
ôïõ Brexit.
Äåí õðÜñ÷åé óÞìåñá óïâáñüò áíáëõôÞò
áõôÞò ôçò ìåãÜëçò åõñùðáúêÞò Þôôáò ðïõ
íá ìçí áíáãíùñßæåé üôé ôï êýñéï åðé÷åßñçìá ôçò êáìðÜíéáò ôçò åîüäïõ Þôáí áðü ôçí áñ÷Þ ôï üôé óõììåôï÷Þ óôçí ÅÅ
óçìáßíåé åéóáãùãÞ ìåôáíáóôþí êáé ðñïóöýãùí áðü áõôÞí ðïõ ìå ôá öôçíÜ ôïõò
ìåñïêÜìáôá èá ôñþíå ôéò äïõëåéÝò êáé ôï
øùìß êáé èá ÷åéñïôåñåýïõí ôçí Þäç êáêÞ
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ðåñßèáëøç ôùí Üããëùí åñãáôþí. Áõôü
åßíáé Ýíá ãåëïßï ïéêïíïìéêÜ åðé÷åßñçìá
óå ìéá ÷þñá ðïõ ç áðþëåéá ôùí øçëþí
ìéóèþí ôùí åñãáôþí åðß äåêáåôßåò Þôáí
êýñéá áðïôÝëåóìá ôçò áðïâéïìç÷ÜíéóÞò
ôçò åî áéôßáò ôçò ðåëþñéáò ìåôáöïñÜò êåöÜëáéïõ ðñïò ôçí öôçíÞ Êßíá êáé ìåôÜ
ðñïò ôïí õðüëïéðï åîáèëéùìÝíï áóéáôéêü
ôñßôï êüóìï.
¼ìùò áõôü ôï åðé÷åßñçìá Ýðéáóå, üðùò
ðéÜíåé ðáíôïý üðïõ ïé åñãÜôåò äåí Ý÷ïõí
äéêü ôïõò ðïëéôéêü êüììá êáé äéêÜ ôïõò
óõíäéêÜôá. Êáé ôçí þñá ðïõ Þôáí öáíåñü ðüóï Ýðéáíå áõôü ôï óýíèçìá Þñèáí
ïé Öëáñáíôæ êáé Ôæüíóïí íá âÜëïõí óå
ðñþôï ðëÜíï ôïõò ðñüóöõãåò ôçò Óõñßáò
ðïõ Þôáí óõíùóôéóìÝíïé óôï Êáëáß êáé
ìðñïóôÜ óôá óõñìáôïðëÝãìáôá ìðñïóôÜ
óå üëç ôçí Åõñþðç êáé Ýôóé ç ìåôáóôñïöÞ ôçò áããëéêÞò öôù÷ïëïãéÜò Ýãéíå äñáìáôéêÞ.
Ìå áõôü ôïí ôñüðï ç õðåñäýíáìç ðïõ
ðáñÜãåé ôïõò ðñüóöõãåò ôçò Óõñßáò ìå
ôçí ãåíïêôïíßá ôïõ óõñéáêïý ðëçèõóìïý
áðü ôïí ðñïóôáôåõüìåíï ôçò ¢óáíô êáé
ôç ßäéá, ôïõò ìåôÝôñåøå óå üðëï ãéá ôçí
ìåëëïíôéêÞ ãåíïêôïíßá êáé ðñïóöõãïðïßçóç ôùí åõñùðáúêþí ëáþí ðïõ
óÞìåñá ôüóï åëååéíÜ ðñïäßäïíôáé áðü
ôïõò õöåóéáêïýò ìïíïðùëéóôÝò Þ êáé ðñÜêôïñåò çãÝôåò ôïõò.
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öáóç ãéá ôï áí õðÜñ÷åé æÞôçìá ðáñÜâáóçò
áðü ôï ãåãïíüò üôé ç êõâÝñíçóç ðñï÷ùñÜåé óôï äéáãùíéóìü, êáé ìå äåäïìÝíç ôç óôÞñéîç ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí çãåóéþí ôçò
÷þñáò óôïí Ôóßðñá, ïé ößëïé ôïõ óôçí Åõñþðç êéíçôïðïéÞèçêáí þóôå íá ãßíåé ìßá
èåáìáôéêÞ áíáäßðëùóç ôçò Êïìéóéüí ðïõ
ôþñá “ôåôñáãùíßæåé ôïí êýêëï” óýìöùíá
ìå ôï ÷áñáêôçñéóôéêü ôßôëï ñåðïñôÜæ ôçò
éíôåñíåôéêÞò ðýëçò iefimerida. ÓõãêåêñéìÝíá, åêðñüóùðïò ôçò Êïìéóéüí äÞëùóå üôé ôá æçôÞìáôá ðïõ èÝôåé äåí Ý÷ïõí êáìßá
ó÷Ýóç ìå ôïí åí åîåëßîåé äéáãùíéóìü áäåéïäüôçóçò ôùí éäéùôéêþí êáíáëéþí óôçí ÅëëÜäá êáé îåêáèÜñéóå üôé ç áäåéïäüôçóç ôùí
éäéùôéêþí êáíáëéþí åßíáé èÝìá ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò, ôï ïðïßï äåí áðáó÷ïëåß
ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ!!! (http://
www.iefimerida.gr/news/276102/
tetragonizei-ton-kyklo-i-komision-alloadeies-allo-egklisi-elladas-gia-adeies).
Ç õðüèåóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò éäéùôéêÞò ôçëåüñáóçò óôçí ÅëëÜäá Þôáí áðü ôçí
áñ÷Þ Ýíá äåßãìá ôçò ëåéøÞò äçìïêñáôßáò
óôç ÷þñá ìåôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç. Áðü ôï
êáíÜëé ôïõ óôñáôïý, ðåñÜóáìå óôá êñáôéêÜ êáíÜëéá ðïõ Þôáí ïé ìüíïé ôçëåïðôéêïß
óôáèìïß ìÝ÷ñé ôï 1989 ïðüôå êáé ðÞñå ôçí
ðñþôç Üäåéá ôï ÌÅÃÊÁ áðü ôç óõãêõâÝñíçóç ÍÄ-ÓÕÑÉÆÁ êáé ìüíï êÜôù áðü ôçí
Ýíôïíç ðßåóç ãéá áõôü ôï æÞôçìá ôçò Åõñþðçò. Ôüôå ï ÓÕÑÉÆÁ óõíáßíåóå óôçí éäéùôéêÞ ôçëåüñáóç ãéáôß Þôáí Ýíáò ôñüðïò
ãéá íá êåñäßóåé ôçëåïðôéêÞ ðñïâïëÞ ðïõ
äåí åß÷å êáé ðïõ äåí ìðïñïýóå íá Ý÷åé ìÝóù ôùí åëåã÷üìåíùí áðü ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ
êñáôéêþí êáíáëéþí. Óå üëç ôçí åðüìåíç
ðåñßïäï ôùí Óçìßôç, ÊáñáìáíëÞ, Ã. ÐáðáíäñÝïõ, ÓáìáñÜ, êáé óõãêõâåñíÞóåùí, óýóóùìï ôï êáèåóôþò áñíÞèçêå íá äþóåé ïñéóôéêÝò Üäåéåò óôá êáíÜëéá êáé ìáôáßùóå
êÜèå äéáãùíéóìü ðïõ îåêßíçóå, áêñéâþò

ãéáôß Þèåëå ôá ÌÌÅ íá åßíáé åîáñôçìÝíá
áðü ôéò åêÜóôïôå êõâåñíÞóåéò êáé ôéò êïéíïâïõëåõôéêÝò çãåóßåò. Ç ðñþôç áðüðåéñá
êñáôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí êáíáëéþí ìÝóá áðü
ôç èÝóðéóç íüìïõ ãéá ïñéóôéêÝò Üäåéåò Ýãéíå åðß êõâÝñíçóçò ôïõ áíçøéïý ÊáñáìáíëÞ ìå ôïí ðåñßöçìï íüìï ôïõ “âáóéêïý ìåôü÷ïõ” ãéá ôïí áðïêëåéóìü ôùí åñãïëÜâùí ôïõ äçìïóßïõ áðü ôçí éäéïêôçóßá êáíáëéþí. Åß÷áìå ãñÜøåé ôüôå, üôé “ôï óýíèçìá ôùí øåõôïÊÊÅ êáé ÓÕÍ : “ü÷é ôá
ÌÌÅ óôá ÷Ýñéá ôïõ éäéùôéêïý êåöÜëáéïõ”
óçìáßíåé áíáãêáóôéêÜ ÌÌÅ óôá ÷Ýñéá ôïõ
êñÜôïõò Þ áêüìá êáé ôùí êñáôéêþí ïëéãáñ÷þí” (http://www.oakke.gr/na399/
vasmetoh399.htm). Ï íüìïò áõôüò áêõñþèçêå áðü ôçí áíôßäñáóç ôçò ÅõñùðáúêÞò
¸íùóçò.
Åßíáé ìüíï ôï 2016 üðïõ Ý÷åé áíáëÜâåé
ðéá ôçí åîïõóßá ôï ðéï ðñïùèçìÝíï óïóéáëöáóéóôéêü êüììá, üðïõ ç íôüðéá áóôéêÞ ôÜîç åßíáé ìéóïôóáêéóìÝíç ïéêïíïìéêÜ áðü
ôïõò óáìðïôáñéóôÝò, ðïëéôéêÜ äéáóðáóìÝíç êáé áäýíáìç êáé óå Ýíá üëï êáé ðéï ìåãÜëï âáèìü õðïôáãìÝíç óôá åðåëáýíïíôá
ñùóïêéíÝæéêá óõìöÝñïíôá, üðïõ ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò çãåóßåò åßíáé ôüóï äïõëéêÝò
óôïí Ðïýôéí, üðïõ ïé íáæéóôÝò Ý÷ïõí ìðåé
óôç ÂïõëÞ, üðïõ ïé åñãáæüìåíïé åßíáé áíïñãÜíùôïé êáé áðïäåêáôéóìÝíïé áðü óõíäéêÜôá Þ âñßóêïíôáé óôá íý÷éá ôïõ óïóéáëöáóéóìïý, üðïõ ôï óáìðïôÜæ Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé óõíèÞêåò áíåñãßáò, öôþ÷åéáò êáé åîáèëßùóçò ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå ðïëåìéêÝò
ðåñéüäïõò, êáé üðïõ ç êáôáäéáâñùìÝíç áðü ðñÜêôïñåò õöåóéáêÞ Åõñþðç âñßóêåôáé
óôç ÷åéñüôåñç óôéãìÞ ôçò áðÝíáíôé óôçí åðßèåóç ôïõ ñùóïêéíåæéêïý Üîïíá, ðïõ ôï
äéáêïììáôéêü óýóôçìá åîïõóßáò áðïöÜóéóå íá äïèïýí ïñéóôéêÝò ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò
óôç ÷þñá. Ôþñá åßíáé åîáóöáëéóìÝíåò ïé
óõíèÞêåò ðïõ èá åðéôñÝøïõí ôïí êáôï÷õñùìÝíï ìå áíôéóõíôáãìáôéêü íüìï Ýëåã÷ï
ôùí êáíáëéþí áðü ôï óïóéáëöáóéóôéêü ñù-
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óüäïõëï êñÜôïò, äçëáäÞ ôç ëïãïêñéóßá, ôç
ößìùóç êáé ôéò äéþîåéò óýìöùíá ìå ôéò óõíôáãÝò ôïõ Ðïýôéí.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ðüóï äéáóðáóìÝíïé
åßíáé áêüìá êáé áõôÞ ôçí þñá ïé éäéïêôÞôåò ôùí êáíáëéþí ðïõ äåí êáôÜöåñáí íá
óõãêñïôÞóïõí ìßá êïéíÞ êáìðÜíéá êáôÜ
ôçò êõâÝñíçóçò ôçò ðéï ùìÞò êáé îåäéÜíôñïðçò õðåñäéáðëïêÞò, ôçí þñá ðïõ êáôçãïñïýíôáé áðü áõôÞí óáí ðõëþíåò ôçò
äéáðëïêÞò, áí êáé îåêßíçóáí áñ÷éêÜ ìå ìéá
êáìðÜíéá åíÜíôéá óôï üñãéï ôùí 4 êáíáëéþí îåìÝíïíôáò ùóôüóï áðü ôçí áíáãêáßá
êïììáôéêÞ õðïóôÞñéîç. ¸ôóé ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò áñêÝóôçêå íá ðñïâÜëåé ï êáèÝíáò
ôç äéêéÜ ôïõ ìïíüôïíç éóôïñßá ãéá ôï ðüóï
íüìéìïò åßíáé êáé ðüóá ÷ñÞìáôá Ý÷åé êáôáâÜëåé óôï êñÜôïò, åíþ üëïé ôïõò ìáæß áöÞóáíå ìüíï ôïõ êáé êñåìÜóáíå ôï ÌÅÃÊÁ.
Åßíáé Üëëï ôüóï ÷áñáêôçñéóôéêü ðùò ïé ÷éëéÜäåò åñãáæüìåíïé ôùí êáíáëéþí ðïõ áðåéëïýíôáé ùìÜ áðü ôçí êõâÝñíçóç ìå áíåñãßá êáé ìÜëéóôá êáé éäéáßôåñá ôïõ ÌÅÃÊÁ ðïõ óôñáããáëßóôçêå, ðáñáìÝíïõí áäñáíåßò íá ðáñáêïëïõèïýí ôéò åîåëßîåéò êáé
áöÞíïõí ôçí êõâåñíçôéêÞ ÅÓÇÅÁ áóýäïôç íá ÷åéñáãùãåß ïðïéáäÞðïôå êßíçóÞ
ôïõò êáé íá ôïõò ïäçãåß ìáæéêÜ óôï ÷áìü.
Óôï âÜèïò éäéáßôåñá ïé äçìïóéïãñÜöïé áëëÜ êáé ïé ôå÷íéêïß ôùí êáíáëéþí Ý÷ïõí áêéíçôïðïéçèåß áðü ôçí êáèåóôùôéêÞ ðëÝïí
éäåïëïãßá ðïõ åìöýóçóå ï óïóéáëöáóéóìüò
óôéò ìÜæåò êáé óôïõò ßäéïõò óýìöùíá ìå
ôçí ïðïßá ôá ÌÌÅ óáí áóôéêÜ ëÝíå ìüíï
øÝììáôá êáé ðÜíôá øÝììáôá, êáèþò õðçñåôïýí üëá ìáæß åíéáßá êáé áäéáßñåôá ôï êåöÜëáéï êáé ìÜëéóôá ôï ðéï äéåöèáñìÝíï
êïììÜôé ôïõ êåöÜëáéïõ ðïõ áãïñÜæåé ãéá
ëïãáñéáóìü ôïõ ôïõò ðéï äéåöèáñìÝíïõò ðïëéôéêïýò ðïõ áóêïýí ôç äéêôáôïñßá ôïõò
ìÝóù ôùí êáíáëéþí. ¸ôóé äåí ðåéñÜæåé íá
êëåßóïõí üëá ìáæß ìå ôï ÷áæïêïýôé ôïõò.
Óå åðï÷Ýò ìáæéêïý åðáíáóôáôéêïý êéíÞìáôïò áõôü èá åß÷å êÜðïéï íüçìá áñêåß íá

åß÷å áðïäåé÷ôåß üôé äåí åðéôñåðüôáí óôïõò
åðáíáóôÜôåò íá Ý÷ïõí äéêÜ ôïõò ÌÌÅ Þ
íá ìéëÜíå ìÝóá áðü ôá õðÜñ÷ïíôá ÌÌÅ.
ÁëëÜ üôáí åðåëáýíåé ï öáóéóìüò êáé áõôÞí ôçí áíôéÌÌÅ åêóôñáôåßá ôçí Ý÷ïõí
êáèïäçãÞóåé ôá øåõôïÊÊÅ êáé ÓÕÍ-ÓÕÑÉÆÁ ðïõ ìéëïýóáí áóôáìÜôçôá ïëçìåñßò
êáé ïëï÷ñïíßò óôá ÌÌÅ êáé óôéò ôçëåïñÜóåéò óå üëá ôá ôñáðÝæéá êáé óå üëåò ôéò åéäÞóåéò, áõôÞ ç öáéíïìåíéêÜ éóïðåäùôéêÞ
êáé áñéóôåñßóôéêç èåùñßá óçìáßíåé Ýíá
ðñÜãìá: ðÝñáóìá üëçò ôçò ðïëéôéêÞò êáé éäåïëïãéêÞò ðñïðáãÜíäáò óå Ýíá êáé ìüíï
êïììÜôé ôçò áóôéêÞò ôÜîçò êáé ôïõ éìðåñéáëéóìïý, êáé ìÜëéóôá ôï ðéï öáóéóôéêü,
ðïõ óçìáßíåé áíïé÷ôÞ ôñïìïêñáôéêÞ äéêôáôïñßá áõôïý ôïõ êïììáôéïý. Ãé áõôü ç
ÏÁÊÊÅ ðñïåéäïðïéïýóå åäþ êáé äåêáåôßåò
ôï ëáü ôé Ýêñõâå ç áíôéÌÌÅ åêóôñáôåßá
ôçò øåõôïáñéóôåñÜò êáèþò êáé ôï óýíèçìá
ôïõ êáèåóôùôéêïý áíáñ÷éóìïý: “ñïõöéÜíïé
äçìïóéïãñÜöïé”. Ôþñá èá ìÜèåé ï ëáüò ôé
óçìáßíïõí üëá áõôÜ êáé ãéáôß ðÜíôá ôï êïììïõíéóôéêü êßíçìá õðåñÜóðéæå ôá áóôïäçìïêñáôéêÜ äéêáéþìáôá êáé éäéáßôåñá ôçí åëåõèåñßá ôïõ ôýðïõ óôïí êáðéôáëéóìü.
Åííïåßôáé üôé ç åðÝëáóç ôïõ öáóéóìïý
äåí èá óôáìáôÞóåé óôá êáíÜëéá. ÓåéñÜ Ý÷åé
ôï ñáäéüöùíï, ôï ßíôåñíåô êáé ôåëéêÜ ï Ýíôõðïò ôýðïò. Ôþñá êÜíåé ìßá áéöíéäéáóôéêÞ åðßèåóç ãéá íá åìðïäßóåé ïðïéåóäÞðïôå
áíôéäñÜóåéò, áëëÜ áõôÞ ðñïêáëåß áíôßóôïé÷á áöõðíßóåéò, êáé Ýíá ôñáíôá÷ôü ôÝôïéï
ðáñÜäåéãìá åßíáé ç äéáñêÞò êáôáããåëßá áðü ôï óôñáããáëéæüìåíï ÌÅÃÊÁ êáé ôçò
êõâÝñíçóçò êáé ôçò áíôéðïëßôåõóçò. Áõôü
ôï åëååéíü ìÝôùðï óõíåíï÷Þò Ýäåéîå ôï áëçèéíü ãëïéþäåò ðñüóùðï ôïõ óôç äéÜñêåéá
ôçò åðßóêåøçò ôïõ áñ÷éóöáãÝá Ðïýôéí óôç
÷þñá ìáò.
Óå áõôÞ ôç äéáäéêáóßá ôçò äçìïêñáôéêÞò
áöýðíéóçò êáé ïñãÜíùóçò, ç ðïëéôéêÞ ãñáììÞ êáé ðñÜîç ôçò ÏÁÊÊÅ èá ðáßîïõí Ýíáí
êáßñéï ñüëï.
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Ç ÃÅÌÁÔÇ ÐÑÁÊÔÏÑÅÓ ÕÖÅÓÉÁÊÇ ÄÕÓÇ ×ÔÕÐÁ
ÐÑÙÔÏÐÏÑÁ ÔÏÕÓ Å×ÈÑÏÕÓ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ
ÓÔÏÍ ÔÑÉÔÏ ÊÏÓÌÏ
Λίγοι διεθνείς παρατηρητές σχολίασαν την ελεεινά φιλοπραξικοπηματική στάση της μο- “αντιρώσικη - ρωσόφοβη” Δύση; Οι δυνάμεις
νοπωλιακής Δύσης απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν, κατά τη διάρκεια και μετά την αυτές ήταν η Τουρκία σαν κράτος, ειδικά την
αποτυχία της απόπειρας εγκαθίδρυσης στρατιωτικής διχτατορίας στη χώρα αυτή.
περίοδο μετά τη δίκαιη κατάρριψη του
ρωσικού αεροπλάνου πάνω από την
Για όποιον βλέπει την αλήθεια σε μια τόσο που τουλάχιστον δεν συνέβαινε με τους τουρκοσυριακή μεθόριο, το Νοέμβριο του
συγχυσμένη δύσκολη εποχή, ήταν πραγματικά κλασσικούς Τσάμπερλεν και Νταλαντιέ.
2015 και ο Εθνικός Συνασπισμός των
εξοργιστικό το γεγονός ότι οι κεφαλές της
Συριακών
Επαναστατικών
και
Το κοινό μέτωπο Ρωσίας - Δύσης κατά Αντιπολιτευτικών Δυνάμεων, δηλαδή το
διπλωματίας των δυτικών ιμπεριαλιστικών
της τριτοκοσμικής εθνικής ανεξαρτησίας
χωρών προσπέρασαν την απόπειρα
πολιτικό μέτωπο της συριακής αντιπολίτευσης.
ματοκυλίσματος του τουρκικού λαού σαν να
Η μεν Τουρκία, ακόμη και πριν το
Από τα τέλη του 2010 και το ξέσπασμα των πραξικόπημα, δέχθηκε τις πιο χυδαίες και
μην έγινε ποτέ και έριξαν όλο τους το βάρος
στη δήθεν “άδικη και υπερβολική” απάντηση απανωτών πραξικοπημάτων - που πήραν ταπεινωτικές δυτικές νουθεσίες να μη χαλάει
του Ερντογάν κατά του σκοτεινού, εξωτερικά τη μορφή λαϊκών εξεγέρσεων - τη ρωσοδυτική σύμπραξη στη Συρία, επειδή
ισλαμοφασιστικού δικτύου του Φετουλάχ αρχικά στην Τυνησία, που έγινε η αρχή του αυτή η σύμπραξη γίνεται τάχα ενάντια στον
ντόμινο για Αίγυπτο - Λιβύη - Υεμένη - Συρία και “κύριο εχθρό” όλης της ανθρωπότητας, που
Γκιουλέν.
Πρωταθλητές στην αντιΕρντογάν εκστρατεία για εξελίξεις σε Λίβανο, Τουρκία, Μπαχρέιν κλπ., είναι το προβοκατόρικο και στρατηγικά
δεν ήταν τόσο οι κλασσικοί φιλελεύθεροι, που βλέπουμε παντού το ίδιο σενάριο, με μικρές ασήμαντο Ισλαμικό Κράτος.
δεν καταλαβαίνουν την τύφλα τους σε ό,τι παραλλαγές: η Δύση συμβάλει πρωτοπόρα και
Δέχτηκε δε από το δυτικό ιμπεριαλιστικό
αφορά την αντίθεση ιμπεριαλιστικές χώρες - αυτοκτονικά στην πτώση, ακόμη και στη Τύπο τις πιο βρωμερές και ψεύτικες
Τρίτος Κόσμος (στο βάθος επειδή είναι διαπόμπευση και στην ωμή δολοφονία ηγετών κατηγόριες για συνεργασία της με τους
ιδεολογικοί εκφραστές του δυτικού χωρών του Τρίτου Κόσμου που για πολλά τζιχαντιστές, επειδή δε δεχόταν την κοινή θέση
ιμπεριαλισμού), όσο τα πλέον εμφατικά χρόνια υπήρξαν σύμμαχοί της (το ίδιο είχε γίνει Ρωσίας - ΗΠΑ, ότι ο μόνος αξιόπιστος
“ρωσάκια” μέσα στις δυτικές καγκελαρίες και λίγα χρόνια πριν και με τον Σαντάμ Χουσεΐν του σύμμαχος της “αντιτρομοκρατικής” συμμαχίας
υπουργεία Εξωτερικών: Γιούνκερ, Μέρκελ, Ιράκ), σε συμμαχία με τα ισλαμιστικά των δύο υπερδυνάμεων είναι το συριακό PKK,
Σταϊνμάγερ, Ολάντ, Μογκερίνι, Τζόνσον, φυσικά αντιδυτικά ρεύματα, τους ντόπιους αφελείς ονόματι PYD (Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης).
Ομπάμα - Κέρι, το κρυφοφασιστικό αστοφιλελεύθερους και κάθε είδους κνιτοειδές Κατά τη λογική των κονδυλοφόρων του
διακομματικό καθεστώς της Αυστρίας, όλοι - τροτσκοειδές. Τους Μπεν Άλι, Μουμπάρακ, Ομπάμα, της Μέρκελ, του Ολάντ, των Κάμερον
αυτοί έδωσαν τα ρέστα τους για να κόψουν Καντάφι τους “σκότωσαν” πολιτικά (τον - Μέι και του Ρέντσι, ο Ερντογάν ήταν
κάθε επαφή της Τουρκίας με τη Δύση και να Καντάφι και κυριολεκτικά) από κοινού Ρωσία κρυφοσύμμαχος του Ισλαμικού Κράτους,
προσφέρουν τον Ερντογάν ως έδεσμα στο και Δύση.
επειδή αναδείκνυε τη γελοιότητα της δυτικής
Στη συνέχεια, επειδή μέσα στο ισλαμιστικό θέσης να θεωρεί το PKK τρομοκράτη εντός
πιάτο του Πούτιν.
Μάλιστα οι απερίγραπτοι αυτοί υποκριτές ρεύμα, που μοιραία παίρνει αμέσως μετά την των συνόρων της Τουρκίας και ως “δημοκράτη
είχαν το θράσος να ντύνουν όλη την εξουσία, ως το πιο μαζικό στη βάση, υπάρχουν αντιτρομοκράτη σύμμαχο” με το που
αντιΕρντογάν εκστρατεία με την ταύτιση και ισλαμοεθνικές - ανεξαρτησιακές περνούσε τα σύνορα της Συρίας και
Ερντογάν - Πούτιν, ως τάχα ταυτόσημα τριτοκοσμικές δυνάμεις, πέρα από τους μετονομαζόταν σε PYD.
αυταρχικών ηγετών. “Ξεχνούσαν” ωστόσο να ισλαμοναζήδες, η Δύση ενώνεται με τα
Ίδια ακριβώς ήταν η στάση των ρωσόδουλων
μας ενημερώσουν γιατί, αφού ο Πούτιν είναι υπολείμματα των παλιών κοσμικών και ρωσόφιλων προβοκατόρων ηγετών της
τόσο τέρας (και πράγματι είναι), οι ίδιοι είναι οι καθεστώτων, που η ίδια βοήθησε στην Δύσης έναντι της συριακής αντιπολίτευσης: την
πλέον διαπρύσιοι κήρυκες της άρσης των ανατροπή τους, και στηρίζει νέα “κοσμικά” ώρα που η ναζιστική Ρωσία, μαζί με το επίσης
κυρώσεων εναντίον του για την εισβολή και πραξικοπήματα κατά των ισλαμιστών, που είναι φασιστικό Ιράν και τη γενοκτονική κυβέρνηση
κατοχή τμημάτων της Ουκρανίας. Οι ακριβοί όμως στην πραγματικότητα τώρα πια Άσαντ πλήττανε πρώτα και κύρια το συριακό
στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι “κοσμικές” φιλορώσικες και αντιδυτικές πατριωτικό αντάρτικο και όχι τους
ρωσοπράκτορες, αλλά και οι κλασσικοί δικτατορίες, τύπου Άσαντ. Η Ρωσία, που σε ρωσόδουλους ισλαμοναζήδες του Ισλαμικού
υφεσιακοί ιμπεριαλιστές της Δύσης είναι όλα αυτά δεν φαίνεται εμφανώς πουθενά, αλλά Κράτους, οι δυτικοί ιμπεριαλιστές ικέτευαν
έτοιμοι να συγχωρέσουν το αίσχος της κατοχής που έχει οργανώσει όλο το σενάριο παίζοντας γλοιωδώς τη Ρωσία για κοινές αντιISIS
και του διαμελισμού εδάφους μιας αλάνθαστα πάνω στο αντανακλαστικό στρατιωτικές επιχειρήσεις και έκλειναν τα μάτια
ευρωπαϊκής χώρας, της Ουκρανίας, που ο αντιδυτικό αίσθημα των μαζών, μαζεύει όλο το στο βομβαρδισμό νοσοκομείων, αγορών,
λαός της ήθελε με πάθος να ενωθεί με τη “χαρτί” και πλέον ελέγχει και την Αίγυπτο, μέσω παιδιών, αμάχων, από την αεροπορία και το
δημοκρατική Ευρώπη, αλλά όχι την απόλυση του “κοσμικού” φασίστα Σίσι, τη Λιβύη, μέσω πυροβολικό των Πούτιν - Ρουχανί - Άσαντ στις
μερικών χιλιάδων λακέδων ενός σκοτεινού του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, τη Συρία, μέσω περιοχές που ελέγχουν οι Σύροι πατριώτες. Το
ισλαμοφασιστικού δικτύου στην Τουρκία, που Άσαντ (που είναι ο μόνος κοσμικός διχτάτορας Χαλέπι θα είχε μετατραπεί σε νέα Γκουέρνικα
στο κάτω κάτω ο ίδιος ο Ερντογάν είχε που δεν έπεσε, ως μέρος του σιιτικού Άξονα για τους αμάχους των περιοχών που ελέγχει η
διευκολύνει να εισέλθουν στο τούρκικο κράτος στη Μέση Ανατολή με κέντρο το Ιράν), την συριακή αντιπολίτευση αν δεν ήταν μέσα σε
(και σήμερα κάνει αντικειμενικά την έμπρακτη Υεμένη, μέσω των φιλοϊρανών Χούδι και το αυτή μαζί με τη δημοκρατική αντίσταση και οι
αυτοκριτική του, κηρύσσοντάς τους τον Λίβανο - σε μεγάλο βαθμό - μέσω της ισλαμοναζήδες της Αλ Κάιντα (Μέτωπο Αλ
Χεζμπολάχ, ενώ το φασιστικό, επεκτατικό Ιράν Νούσρα που πρόσφατα άλλαξε όνομα σε
πόλεμο).
Αν το ζήτημα εξηγούνταν μονάχα από τη και η υποτακτική στο τελευταίο κυβέρνηση του “Μέτωπο Φατέχ Αλ Σαμ”) που είναι χρήσιμοι
σχεδόν πλήρη κυριαρχία πρακτόρων και φίλων Ιράκ είναι στενοί σύμμαχοι της Μόσχας.
στη Ρωσία σαν προβοκάτορες συκοφάντες
Αν σκεφτεί κανείς ότι το Κατάρ είναι από καιρό όλης της αντι-Άσαντ αντιπολίτευσης. Και όμως
της Ρωσίας στις περισσότερες ηγεσίες των
βασικών πολιτικών σχηματισμών των ΗΠΑ και διασπαστικός παράγοντας μέσα στο μέτωπο ο Κέρι δηλώνει χαμογελαστός (22/8) ότι τα
των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων μέσα στην των σουνιτικών μοναρχιών του Κόλπου υπέρ βρήκαν με το Λαβρόφ και σε λίγες ημέρες οι
Ε.Ε. (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, του Ιράν και έμμεσα - αλλά ουσιαστικά - υπέρ δύο υπερδυνάμεις θα συντονίσουν τη δράση
Ιταλία), το ζήτημα θα ήταν απλό: δεν θα χε της Ρωσίας, ότι το Μπαχρέιν, με τη σιιτική τους ενάντια στο ISIS!
κανείς παρά να τους αποκαλύψει με πλειοψηφία των κατοίκων του να κοιτάζει προς
Τέτοιο πούλημα στους Ρώσους, τέτοια
αστυνομικά στοιχεία και να απελευθερώσει το Ιράν, αναζητά συμμαχίες στη Μόσχα λόγω εμετική αθώωση του Άσαντ και του Ιράν, με το
τους λαούς και τις αστικές τους τάξεις από της εγκατάλειψής του από τον Ομπάμα και ότι οποίο οι Ομπάμα - Κάμερον - Ολάντ - Μέρκελ
το Ομάν είναι από χρόνια φίλος και βαστάζος έκαναν ανακωχή και συμφωνία, τέτοια
αυτά τα καθάρματα.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα είναι του Ιράν μέσα στο σουνιτικό μέτωπο, απαράγραπτη κτηνωδία ενάντια στον
βαθύτερο: οι Κλίντον - Τραμπ, οι Μέρκελ - καταλαβαίνει κανείς πόση μοναξιά περιμένει αντιασαντικό συριακό λαό, που είναι
Γκάμπριελ, οι Ολάντ - Λεπέν, οι Ρέντσι - Σαλβίνι τους ουαχαμπίτες μοναρχικούς της πλειοψηφία σήμερα και μέσα στη Συρία και
- Γκρίλο, οι Κάμερον - Κόρμπιν - Τζόνσον - Σαουδικής Αραβίας, τη μόνη, μαζί με την στη συριακή προσφυγιά, δεν πρέπει να έχει
Φάρατζ, αλλά και η υποτακτικότητα και Ιορδανία και την Τουρκία δύναμη, που ματαγίνει στη μεταπολεμική τουλάχιστον
νεόκοπη ρωσοφιλία κλασσικών δυτικών αστών αντιστέκεται κάπως στα ρωσικά σχέδια για μια ιστορία.
όπως οι Σαρκοζί - Μπερλουσκόνι - Μέι είναι φασιστική, φαινομενικά ηγεμονευόμενη από το
σύμπτωμα και ακραίες ίσως εκδηλώσεις μιας Ιράν αλλά ουσιαστικά από τη Ρωσία Μέση
Ο Ερντογάν στη Μόσχα και οι “δυτικοί”
βαθύτερης αρρώστιας: του ιστορικού Ανατολή.
αρχιυποκριτές
σαπίσματος του ιμπεριαλιστικού μονοπωλίου
Το ανοιχτό πούλημα της πατριωτικής
της Δύσης, που γεννοβολάει ασταμάτητα νέους
Η επίσκεψη του Ερντογάν στη Μόσχα ήταν
συριακής αντιπολίτευσης δένεται με το
Τσάμπερλεν και Νταλαντιέ και μάλιστα στο
μια πελώρια, ίσως στρατηγική, νίκη για τη
πούλημα της Τουρκίας
τετράγωνο, τόσο πουλημένος και τόσο
ρώσικη διπλωματία και τους χαφιέδες και
ευεπίφορους στον κλασσικό, μιλιταριστικό
φίλους της στη Δύση. Η δουλειά ήταν καλά
Ποιες είναι όμως οι δύο τριτοκοσμικές στημένη σε περίπτωση που πετύχαινε το
φασισμό του ανατολικού ιμπεριαλιστικού
μονοπώλιου τύπου Ρωσίας και Κίνας, που δυνάμεις οι οποίες έβαλαν στο στόχαστρό τους γκιουλενικό πραξικόπημα, αλλά ακόμη και εάν
κάποιοι από αυτούς διαβαίνουν εύκολα τον ανοιχτά τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια και τι αυτό έσπαγε τελικά τα μούτρα του, όπως και
Ρουβίκωνα του πράκτορα ή έστω του αντιμετώπιση είχαν από την υποτίθεται έγινε.
αφοσιωμένου φίλου των νέων Χίτλερ, πράγμα (σύμφωνα με κάθε κνίτη, συριζαίο ή ναζιστή)
Ο Πούτιν είχε στείλει στην Άγκυρα τον
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Ντούγκιν λίγες μέρες πριν το πραξικόπημα να
δασκαλέψει τους ερντογανικούς ότι οι
γκιουλενιστές, τάχα υποταχτικοί στις ΗΠΑ,
είχαν ρίξει το ρώσικο αεροπλάνο για να
χαλάσουν τις ρωσοτουρκικές σχέσεις και
ετοίμαζαν πραξικοπηματική κίνηση. Έτσι, όταν
το ρωσοκίνητο πραξικόπημα ξέσπασε στ’
αλήθεια, οι ερντογανικοί, αλλά και ο ίδιος ο
Ερντογάν, έπεσαν εντελώς στη λούμπα του
Πούτιν: είδαν το στρατιωτικό κίνημα σαν μια
δυτικοκίνητη ή έστω δυτικοϋποστηριζόμενη
κίνηση, οπότε, μετά τη αποτροπή του, η πιο
φυσική κίνηση ήταν η επίσκεψη στον “φίλο”
Βλαδίμηρο. Για να μην τους αδικούμε το να
θεωρήσουν τον Γκιουλέν δυτικόφιλο δεν ήταν
δύσκολο πράγμα, από την ώρα που η
ρωσόφιλη προεδρία Ομπάμα είχε δεχτεί να
παραμείνει αυτός στις ΗΠΑ, παρά τις αντίθετες
υπηρεσιακές εισηγήσεις.
Ο Ερντογάν δεν είδε ή μάλλον δεν θέλησε να
δει την έμμεση αλλά ξεκάθαρη υποστήριξη της
Ρωσίας στο αποτυχημένο πραξικόπημα. Και
με τη δήλωση Λαβρόφ για αποφυγή
αιματοχυσίας, την ώρα που τα τανκς έβγαιναν
σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα (αποφυγή
αιματοχυσίας θα πει ερντογανικοί παραδοθείτε
στους πραξικοπηματίες) και με το πρόγραμμα
του αγγλόφωνου ρωσικού κρατικού δικτύου
Russia Today (RT), που την πρώτη ώρα του
πραξικοπήματος ζύμωνε τη γραμμή “ο
κοσμικός κεμαλικός στρατός έριξε τον
Ερντογάν λόγω της ισλαμιστικής τυχοδιωκτικής
πολιτικής του”. Πώς όμως να τη δει, όταν η
Ρωσία, έστω και με μια μέρα καθυστέρηση,
βγήκε να τον στηρίξει τάχα ενάντια στους
“δυτικοκίνητους”,
ρωσόδουλους
γκιουλενιστές, ενώ η Δύση, από την επομένη
του πραξικοπήματος κιόλας, το μόνο για το
οποίο νοιαζόταν ήταν τα “ανθρώπινα
δικαιώματα” των πραξικοπηματιών; Ποιος
ηγέτης, αν δεν ήταν προωθημένος
αντισοσιαλφασίστας και μάλιστα επαναστάτης,
θα μπορούσε να συλλάβει την τόσο βαθιά
αντιφατική πραγματικότητα της τακτικής του
ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού; Πόσο μάλλον
που μέρος αυτής της τακτικής ήταν το ότι την
ώρα που η επίσημη ρώσικη διπλωματική
μηχανή έπαιρνε όπως είπαμε το μέρος των
πραξικοπηματιών ο ίδιος ο Πούτιν κατ ιδίαν,
δηλαδή κρυφά από τη διεθνή κοινή γνώμη και
κυρίως
από
τους
ίδιους
τους
πραξικοπηματίες, έπαιρνε τον Ερντογάν
τηλέφωνο να του πει ότι τον στηρίζει; Ποιος θα
του ζητούσε μετά λογαριασμό γι αυτό αν έπεφτε
ο Ερντογάν; Ο πιστός του Γκιουλέν; Άλλωστε
κάτι ανάλογο διπρόσωπο δεν έκανε η Ρωσία
και με τον Μιλόσεβιτς και με τον Σαντάμ και με
τον Καντάφι;
Ταυτόχρονα η Ρωσία, έχοντας πλασάρει μέσα
στο κεμαλικό ρεύμα των στρατιωτικών από
καιρό το δικό της, ευρασιατικό ρεύμα των
“αριστερών” κεμαλιστών, με επικεφαλής τον
πρώην μαοϊστή και νυν χαφιέ της Ρωσίας και
κολλητό του Ντούγκιν, Ντογού Περιντσέκ,
σπρώχνει τον Ερντογάν να “καθαρίζει”, μαζί με
τους γκιουλενικούς, και πολλούς κλασσικούς
δυτικόφιλους στρατιωτικούς, ώστε να αδειάζει
χώρος στην ιεραρχία για τους νέους, ανοιχτά
(και όχι καλυμμένα, όπως οι γκιουλενικοί)
φίλους της Μόσχας στον τούρκικο στρατό.
Μπορεί ο Ερντογάν να μην έδωσε τα πάντα
στη Μόσχα, κρατώντας μια μίνιμουμ γραμμή
υποστήριξής του προς τη σουνιτική συριακή
αντιπολίτευση, όμως αφενός αποδέχτηκε τον
Άσαντ ως μέρος της λύσης του συριακού, και
αφετέρου, πράγμα που είναι και το χειρότερο,
αναγνώρισε τον κομβικό ρόλο της Μόσχας για
οποιαδήποτε “λύση” στη Συρία. Οι δολοφόνοι
του
συριακού
λαού
Ρώσοι
σοσιαλιμπεριαλιστές φυσικά μόνο σε λύση φρανκενστάιν εξανδραποδισμού των Σύρων
μπορούν να συμβάλουν, ό,τι κι αν λέει από
απελπιστική ανάγκη, που προσθέτει πολιτική
τυφλωμάρα στους αστούς, ο Ερντογάν.
Ωστόσο το μεγαλύτερο δώρο που πήρε η
πουτινική Ρωσία από τον Ερντογάν μετά το
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πραξικόπημα ήταν ότι ο τελευταίος
αποδέχτηκε τη λειτουργική ενοποίηση του ως
τώρα ανεξάρτητου Tουρκικού Αγωγού
φυσικού αερίου (Turkish Stream) με τον Αγωγό
του Νότιου Διαδρόμου SGC (South Gas
Corridor, o οποίος στο κομμάτι του που
περνάει από την Τουρκία λέγεται ΤΑΝΑP-Trans
Anatolian Pipeline και στο κομμάτι του που
περνάει από την Ελλάδα λέγεται ΤΑP-Trans
Andriatica Pipeline). Δηλαδή, ενώ ο SGC
χρηματοδοτείται από την ΕΕ με σκοπό να
περάσει το αέριο του Αζερμπαϊτζάν και αύριο
του Τουρκμενιστάν από την Κασπία στην
Ευρώπη, παρακάμπτοντας τη Ρωσία του
αρχιεκβιαστή Πούτιν, ο Τurkish Stream έρχεται
στην Ευρώπη από την ίδια τη Ρωσία
ανταγωνιζόμενος τον SGC. Σύμφωνα όμως με
δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της
Τουρκίας Τσαβούσογλου, όταν ο αγωγός από
τη Ρωσία θα έχει περισσότερο αέριο από όσο
χρειάζεται η Τουρκία, αυτό θα διοχετεύεται
μέσα από τον ΤΑΝΑΡ, δηλαδή από τον SGC
προς την Ευρώπη. Αν μάλιστα η παροχή του
Τurkish Stream φτάσει στο μισό της τελικής
δυνατότητας της, δηλαδή στα 32
δισεκατομμύρια κ.μ. αερίου το χρόνο, τότε ο
SGC, που θα έχει πολύ μικρότερη παροχή (9
δισ. κ.μ.) δεν θα φέρνει ούτε κυβικό αερίου
προς την ΕΕ. Αυτό το ενδεχόμενο όμως δεν
έφερε ούτε μια στάλα ιδρώτα στ’ αυτιά των
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που ξέρουν να
μισούν τον Ερντογάν μόνο όταν κάνει κάτι καλό,
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δηλαδή κάτι που ενοχλεί τον Πούτιν.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν μέσα από τι
οδύνες έχει να πορευτεί κάθε ρεύμα
τριτοκοσμικής ανεξαρτησίας, όπως το
ισλαμοσυντηρητικό - ισλαμοεθνικιστικό ρεύμα
του Ερντογάν, όταν αποφασίζει να κάνει
πολιτική αντίστασης στη ρώσικη υπερδύναμη.
Η δυτική σκούπα γίνεται συντριπτική και πετά
το θύμα της, αποκαμωμένο, με ορμή μέσα στο
ρώσικο φαράσι.
Το ακόμη πιο εξοργιστικό είναι ότι, μετά την
επίσκεψη Ερντογάν στη Ρωσία, ξαφνικά οι
ξεσκολισμένοι ρωσόδουλοι Μέρκελ - Σταϊνμάγερ
και Σία άρχισαν να “καταλαβαίνουν” τον Τούρκο
πρόεδρο, να θυμούνται ότι “όντως οι
πραξικοπηματίες έκαναν εγκλήματα”, να
χαμηλώνουν τους τόνους και τελικά να
στηρίζουν την πρώτη είσοδο της Τουρκίας στο
συριακό έδαφος. Την ίδια στάση ακολούθησαν
χοντρικά και οι ΗΠΑ του Ομπάμα.
Το μέλλον στα χέρια των λαών του
Τρίτου Κόσμου
Αυτά όλα δεν σημαίνουν ότι οι τριτοκοσμικές
αντιστάσεις είναι άνευ ουσίας και σημασίας.
Δείχνουν απλώς ότι αυτές, έτσι κι αλλιώς
σημαντικότατες σαν παρακαταθήκες,
χρειάζονται
μια
επαναστατική
αντιιμπεριαλιστική πρωτοπορία, και βασικά
μια μαρξιστική, που θα έχει τη θεωρία, που θα
εξηγεί και θα καθοδηγεί, ευρισκόμενη κάθε

φορά ένα βήμα μπροστά πίσω από την τακτική
του εχθρού, της συμπυκνωμένης
καπιταλιστικής - ιμπεριαλιστικής αντίδρασης
που σήμερα κυριαρχεί στον πλανήτη και που
τα χειρότερα χαρακτηριστικά της
συμπυκνώνονται στον Άξονα Ρωσίας - Κίνας Ιράν.
Δουλειά αυτών των πρωτοποριών δεν είναι
βέβαια, ούτε μπορούν άλλωστε να το κάνουν,
να καθοδηγούν τον κάθε Ερντογάν ή τον κάθε
αντικειμενικά αντισοσιαλιμπεριαλιστή
Σαουδάραβα μονάρχη στην αντιρωσική
αντιφασιστική αντίσταση, αλλά η ανάδειξη στο
προσκήνιο των λαών και των εθνών του Τρίτου
Κόσμου, που πρέπει με θεωρητικό όπλο τους
το μαρξισμό-λενινισμό-μαοϊσμό να ξαναβρούν
την ενότητα και το σφρίγος του ενάντια στον
ιμπεριαλισμό, ιδιαίτερα ενάντια στις
υπερδυνάμεις και κύρια ενάντια στο
νεοχιτλερικό άξονα.
Ο τελευταίος, με αρχηγό τη στενή χιτλερική
ηγετική ομάδα του Κρεμλίνου είναι που,
χρησιμοποιώντας αντεστραμμένο τον
επαναστατικό μαρξισμό, δηλαδή - στο
ιδεολογικό επίπεδο - το σοσιαλφασιστικό
ρεβιζιονισμό, σκοτώνει ή μάλλον διαστρέφει
κάθε φυντάνι πατριωτικής, δημοκρατικής αντιιμπεριαλιστικής, αριστερής ή και
επαναστατικής αντίστασης, μετατρέποντάς το
στο αντίθετό του.
Ένα κίνημα ενότητας στον Τρίτο Κόσμο, στο
πνεύμα εκείνης στην οποία ηγήθηκε το 1955
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η Λαϊκή Κίνα των Μάο Τσε Τουνγκ και Τσου Εν
Λάι (Διάσκεψη της Μπαντούνγκ), αλλά ακόμη
και το λιγότερο ριζοσπαστικό Κίνημα των
Αδεσμεύτων αργότερα, με αιχμή ενάντια στις
επεμβάσεις και τις κτηνωδίες των
σοσιαλιμπεριαλιστών και γενικά ενάντια στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στα εσωτερικά των
χωρών του μη ιμπεριαλιστικού κόσμου,
μπορεί να δώσει ώθηση και δύναμη σε κάθε
χωριστά παρμένη χώρα να αντιστέκεται στις
σιχαμερές μανούβρες και τις γλιτσερές ενότητες
ανατολικών φασιστών και δυτικών
φιλελεύθερων ιμπεριαλιστών, που ενώνονται και
συντρίβουν κάθε προσπάθεια για ανεξάρτητη
εθνική πολιτική των μη ιμπεριαλιστικών χωρών,
όπως έγινε πρόσφατα στην περίπτωση της
Τουρκίας.
Μολονότι οι αντιστάσεις των αστικών τάξεων
του Τρίτου Κόσμου είναι πολύτιμες στον αγώνα
ενάντια στους νέους Χίτλερ, σε αυτόν τον αγώνα
η φυσική θέση του οδηγητή ανήκει στα νέα
λαϊκά κινήματα ενός κόσμου που σήμερα,
οικονομικά - παραγωγικά και πολιτιστικά, είναι
παρασάγγες μπροστά σε σχέση με το 1955 ή
το 1961. Αυτά τα κινήματα θα έχουν τη
διεθνιστική οπτική να μην αφήσουν τις
εθνικιστικές έριδες μέσα στον Τρίτο Κόσμο
(που τις ξανάβει στην κύρια πλευρά ο
σοσιαλιμπεριαλισμός) να διαλύουν την ενότητά
του προς όφελος των χειρότερων και πιο
πεινασμένων για σφαίρες επιρροής
ιμπεριαλιστών.

ÑÙÓÏÊÉÍÅÆÉÊÁ ÍÁÕÔÉÊÁ ÃÕÌÍÁÓÉÁ: Ï ÍÅÏ×ÉÔËÅÑÉÊÏÓ
ÁÎÏÍÁÓ ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÆÅÉ ÔÏ ÍÅÏ ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÐÏËÅÌÏ
Μετά το χαστούκι που έφαγε από το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης όσον αφορά τη διένεξή της με τις Φιλιππίνες για τους πόρους της Νότιας
Σινικής Θάλασσας, το κινεζικό υπουργείο άμυνας προανήγγειλε τη διεξαγωγή
κοινών ναυτικών ασκήσεων με τη Ρωσία στη θάλασσα αυτή μέσα στο Σεπτέμβρη που μας έρχεται. Ο ρωσοκινεζικός άξονας του φασισμού και του πολέμου
συγκροτείται με γοργούς ρυθμούς. Οι κοινές ναυτικές ασκήσεις των δύο κρατών γίνονται ολοένα και πιο συχνές ενώ τον Ιούνη οι δύο ηγέτες, Πούτιν και
Χσι Τζινπίνγκ, υπέγραψαν κοινή διακήρυξη για την «ενίσχυση της παγκόσμιας
στρατηγικής σταθερότητας» επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία τους για αρκετά
ζητήματα (Τάιμς της Νέας Υόρκης, 29/7).
Οι νέοι χίτλερ βιάζονται να εξαπολύσουν
τον πόλεμο για την κατάκτηση της παγκόσμιας ηγεμονίας. Γι’ αυτό εντείνουν τις
προκλήσεις τους ανά τον πλανήτη (διαμελισμός της Γεωργίας και μετά της Ουκρανίας από τη Ρωσία, επέμβαση και γενοκτονία στη Συρία, διαρκές κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τα τσιράκια της στη
Νικαράγουα, κινεζικές προκλήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα κτλ). Όσον αφορά τις
τελευταίες, η απόφαση του δικαστηρίου
(ΔΔΔ) έδωσε ένα γερό χτύπημα στην προσπάθεια των κινέζων σοσιαλφασιστών να
αλλάξουν το στάτους κβο στη θαλάσσια
αυτή περιοχή.
Καταρχάς αυτή η απόφαση κατέρριψε τον
ισχυρισμό της αναγνώρισης «ιστορικών» ή
«παραδοσιακών» δικαιωμάτων που δε συνδέονται άμεσα με αναγνωρισμένη κυριαρχία πάνω σε ανάλογο τύπο ξηράς. Οι κινέζοι σοσιαλιμπεριαλιστές επικαλούνται γι’
αυτή την αναγνώριση ένα χάρτη του ’47 που
περιέκλειε σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα με μια γραμμή από παύλες.
Επί καθεστώτος Κουόμιντανγκ ο χάρτης περιείχε 11 παύλες ενώ στη συνέχεια με πρόταση του πρωθυπουργού της τότε Λαϊκής
Κίνας Τσου Ενλάι οι παύλες μειώθηκαν στις
9 (πρόσφατα οι σοσιαλφασίστες πρόσθεσαν μία ακόμα παύλα ανατολικά της Ταιβάν στην Ανατολική Σινική Θάλασσα).
Όμως αυτές οι παύλες δεν αφορούσαν
έλεγχο στη θάλασσα αλλά μόνο στο έδαφος των βραχονησίδων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκταση. Σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο
της θάλασσας του 1982 (UNCLOS), αναγνωρισμένη κυριότητα ενός κατοικημένου νη-

σιού περιλαμβάνει 12 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων αλλά και 200 ναυτικά μίλια αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) και
δικαιώματα επί οποιασδήποτε συνδεόμενης με αυτήν υφαλοκρηπίδας (που είναι αντικείμενο οποιονδήποτε επικαλυπτόμενων
δικαιωμάτων άλλων κρατών). Αντίθετα, αναγνωρισμένη κυριότητα επί ενός ακατοίκητου βράχου ή μόνιμα προεξέχοντα ύφαλου περιλαμβάνει μονάχα 12 ν.μ. χωρικών
υδάτων αλλά όχι έλεγχο σε μια ΑΟΖ. Αν
κοιτάξει λοιπόν κανείς το χάρτη θα δει ότι
η γραμμή των 9 παυλών περιλαμβάνει πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτή που αντιστοιχεί στα δικαιώματα κυριαρχίας του Πεκίνου πάνω στα νησιά Χσίσα (Παρασέλ),
Νάνσα (Σπράτλι) και άλλα νησιά της περιοχής καθώς και εκμετάλλευσης της γύρω υφαλοκρηπίδας. Συνεπώς η γραμμή
αυτή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο για να επισημάνει την ύπαρξη
νησιών στη Νότια Σινική Θάλασσα που
ανήκουν στην Κίνα, όχι για να θεμελιώσει επιπλέον θαλάσσιες διεκδικήσεις
των κινέζων σοσιαλιμπεριαλιστών. Αυτό που κάνει η Κίνα είναι ότι μετατρέπει τις
βραχονησίδες και τους υφάλους σε νησιά
και χτίζει ναυτικές και αεροπορικές βάσεις
σε αυτά μπαζώνοντας τεράστιες εκτάσεις
ακόμα και εξαφανίζοντας ακόμα και κοραλλιογενείς που προστατεύονται διεθνώς.
«Η απόφαση του ΔΔΔ καταρρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς της Κίνας για απεριόριστο δικαίωμα καταδίωξης και αντιμετώπισης οποιασδήποτε στενής παρακολούθησης της μαζικής της δραστηριότητας
αξιοποίησης και κατασκευής στρατιωτικών
αεροδιαδρόμων, πλατφορμών εφοδιασμού,
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εγκαταστάσεων επικοινωνιών, και σε ορισμένες περιπτώσεις εναποθήκευσης όπλων. Τέτοια κατασκευή έχει συμβεί σε επτά προηγούμενα ακατοίκητες τοποθεσίες
στα Σπράτλι» (Project Syndicate, 12/7), με
στόχο την ανατροπή του νομικού στάτους
κβο αλλά και την προετοιμασία του πολέμου για την κατάχτηση του Ειρηνικού.
«Σύμφωνα με την UNCLOS, τα κράτη
μπορούν να κατασκευάζουν τεχνητά νησιά
και εγκαταστάσεις μέσα στη δική τους αποκλειστική οικονομική ζώνη αλλά και στα
διεθνή ύδατα (όμως μόνο για ειρηνικούς
σκοπούς). Σε καμιά περίπτωση δε μπορεί
αυτό να έχει το νομικό αποτέλεσμα της μετατροπής ενός προηγούμενα υποβρύχιου
ύφαλου σε «βράχο» (που θα μπορούσε να
επιτρέψει τη διεκδίκηση 12 μιλίων χωρικών
υδάτων), ή ενός ακατοίκητου βράχου σε
«νησί» (που θα μπορούσε να επιτρέψει ακόμα και 200 μίλια ΑΟΖ). Η υπόθεση των
Φιλιππινών επιβεβαίωσε αυτές τις βασικές
αρχές.
Κάνοντάς το αυτό, το ΔΔΔ ξεκαθάρισε επίσης ότι η Κίνα δεν έχει κανένα απολύτως
δικαίωμα – τουλάχιστο στην περίπτωση του
προηγούμενα υποβρύχιου Mischief Reef –
να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευαστική δραστηριότητα, καθώς το έδαφος που
διεκδικεί βρίσκεται εντός της ΑΟΖ των Φιλιππινών».
Το Πεκίνο απέρριψε την ετυμηγορία του
διεθνούς δικαστηρίου. Επειδή όμως αυτή
η απόφαση απομόνωσε πολιτικά τους αρχιφασίστες της Κίνας , αυτοί κατέφυγαν στα
μεγάλα αδέρφια τους, τους νεοναζί του
Κρεμλίνου και από κοινού χρησιμοποίησαν
την απειλή άσκησης ωμής βίας ενάντια σε
όλες τις χώρες του κόσμου που στηρίζουν
το διεθνές δικαστήριο και πιο πολύ ενάντια στις γειτονικές χώρες της Κίνας για να
ληστέψουν τις θάλασσες που τα περιβάλουν. Αυτό είναι το νόημα των κοινών ναυτικών γυμνασίων Ρωσίας Κίνας μετά την απόφαση της Χάγης. Αυτή η θρασύτητα των
δύο νεοχτλερικών χωρών, το να ποδοπατούν δηλαδή ωμά και προκλητικά από κοινού το διεθνές δίκαιο, θα ήταν αδύνατη χωρίς την αισχρή «στάση Μονάχου» για μια

ακόμα φορά των δυτικών ιμπεριαλιστικών
χωρών με πρωτεργάτη τις ΗΠΑ μετά την απόφαση της Χάγης. Η στάση της Ουάσιγκτον να πάρει σβάρνα τα ενδιαφερόμενα
κράτη που αναθάρρησαν και να απαιτήσει
απ’ αυτά αυτοσυγκράτηση, και όχι δυνάμωμα του κοινού αγώνα ενάντια στους νεοχιτλερικούς επεκτατιστές, επιτρέπει στον
άξονα να συνεχίσει ανεμπόδιστος τις προκλήσεις. Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, τα μηνύματα που στάλθηκαν από
την Ουάσιγκτον στις κυβερνήσεις της περιοχής ήταν «ένα κάλεσμα για ηρεμία, όχι
μια προσπάθεια να συσπειρωθεί η περιοχή ενάντια στην Κίνα, κάτι που θα μπορούσε
να παρερμηνευτεί σαν οι ΗΠΑ να ηγούνται
μια συμμαχία για τη συγκράτηση της Κίνας»
(Asia Times, 14/7). Μάλιστα ο Ομπάμα έστειλε στο Πεκίνο, αμέσως μετά την απόφαση της Χάγης στις 25 του Ιούλη, την βοηθό του Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Σούζαν Ράις να μιλήσει στους ανώτατους διπλωμάτες και στρατιωτικούς της Κίνας και
στον ίδιο τον Ξι για να τους καθησυχάσει
ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν από τους συμμάχους στην περιοχή να προβούν σε «δραστηριότητες που αυξάνουν τις εντάσεις και
θα μπορούσαν να αυξήσουν τους κινδύνους
ενός κακού υπολογισμού» (yahoo news)
που σημαίνει ότι θα τους εμποδίσουν να
εφαρμόσουν την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου και να υποταχτούν στον σωματώδη τραμπούκο βιαστή τους γιατί αλλιώς
αυτός μπορεί να θυμώσει και να έχουμε
πόλεμο. Εννοείται ότι έτσι ακριβώς θα έχουμε έναν μεγάλο πόλεμο ενώ θα τον αποφεύγαμε αν ο τραμπούκος έπαιρνε ένα
καλό μάθημα τώρα από όλους μαζί τους
γείτονές του.
Όμως έτσι κι αλλιώς κανείς κατευναστής
ιμπεριαλιστής δεν μπορεί να αποτρέψει την
αποκάλυψη στους λαούς του Τρίτου κόσμου και όλου του πλανήτη την αδίστακτη
και ληστρική φύση των ρωσοκινέζων οργανωτών ενός νέου παγκόσμιου πολέμου που
αν γίνει σίγουρα θα είναι ο τάφος τους και
δεν αποκλείεται ο τάφος όλου του ιμπεριαλισμού.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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Ç ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ ÐÑÏÐÁÃÁÍÄÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ
ÃÊÅÌÐÅËÓ ÔÏÕ ÊÑÅÌËÉÍÏÕ:
ÅÍÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÉÊÏ ÏÐËÏ ÅÐÉÈÅÓÇÓ
Óôá ÷íÜñéá ôùí ãåñìáíþí ïìïúäåáôþí ôïõò ôïõ ’30 ïé ñþóïé íÝïé ÷ßôëåñ
÷ñçóéìïðïéïýí óáí üðëï êõñéáñ÷ßáò ôï
ìÝóï ôçò ðëÞñïõò áíôéóôñïöÞò ôçò
ðñáãìáôéêüôçôáò, ôï ïðïßï Ý÷ïõí áíáãÜãåé óå ìéá ïñãáíùìÝíç åðé÷åßñçóç
äéåèíïýò åìâÝëåéáò. ÓõìâáôéêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò, üðùò åßíáé ôï ðñáêôïñåßï
åéäÞóåùí Sputnik Þ ôï ôçëåïðôéêü êáíÜëé Russia Today, áëëÜ êáé êáëõììÝíá ìÝóá üðùò Ýíáò ïëüêëçñïò óôñáôüò trolls ôïõ äéáäéêôýïõ åßíáé öïñåßò
ìåôÜäïóçò ôçò öáóéóôéêÞò ðñïðáãÜíäáò ôïõ Êñåìëßíïõ ðïõ óôï÷åýåé óôï
äéáóõñìü, ôï áäõíÜôéóìá êáé ôåëéêÜ
ôçí áðïäéïñãÜíùóç ôïõ áíôéðÜëïõ.
Ðñüêåéôáé ãéá åããåíÝò óõóôáôéêü ôïõ
óôñáôéùôéêïý äüãìáôïò ôïõ Êñåìëßíïõ, êáé ìÜëéóôá ïñéóìÝíïé ñþóïé áíþôåñïé óôñáôéùôéêïß ôï ÷áñáêôçñßæïõí
óáí “áðïöáóéóôéêü ðïëåìéêü ìÝôùðï”!
Áðüëõôá åíáñìïíéóìÝíç ìå ôá
óôñáôçãéêÜ ó÷Ýäéá åðßèåóçò ôïõ ñùóéêïý óïóéáëéìðåñéáëéóìïý, ç ðñïðáãÜíäá áõôÞ óôñÝöåôáé êýñéá åíÜíôéá
óôçí Åõñþðç (áëëÜ êáé ôéò ÇÐÁ) êáé
êáôáöÝñåôáé áð’ ôï ðñùß ìÝ÷ñé ôï âñÜäõ
åíÜíôéá óôïí áóôéêü äçìïêñáôéóìü êáé
ôïí ïéêïíïìéêü öéëåëåõèåñéóìü áðü ôá
äåîéÜ, ãéá íá åíéó÷ýóåé ôéò öáéï-”êüêêéíåò” öáóéóôéêÝò äõíÜìåéò êáé íá ðñïêáëÝóåé ñÞãìá óôçí Üìõíá ôùí åõñùðáúêþí êñáôþí. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé
ëßãï-ðïëý üëá ôá öáéï-”êüêêéíá” êüììáôá óôçí Åõñþðç Ý÷ïõí óôåíïýò äåóìïýò ìå ôç Ìüó÷á (âë. ð.÷. ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ êüììáôïò ôçò ËåðÝí ìå äÜíåéï 11,7 åê. äïëáñßùí). Ç Åõñþðç ðáñïõóéÜæåôáé åäþ åíôåëþò áíßêáíç íá
áíôéìåôùðßóåé ôéò êñßóåéò ìå ôéò ïðïßåò Ýñ÷åôáé áíôéìÝôùðç êáé Ýôïéìç íá
êáôáññåýóåé åíþ ïé áîéùìáôïý÷ïé ôçò
ðïõ ðéóôåýïõí üôé õðÜñ÷åé ñþóéêç áðåéëÞ åìöáíßæïíôáé óáí áíäñåßêåëá
ôùí ÇÐÁ.
Êáé ðñÜãìáôé ï ðñïðáãáíäéóôéêüò
ðüëåìïò ôùí íÝùí ÷ßôëåñ åßíáé Ýíá áðïôåëåóìáôéêü üðëï åðßèåóçò.
Óôï ïõêñáíéêü Ý÷åé âïçèÞóåé óôï íá
áìâëõíèïýí ïé áíôéäñÜóåéò áðü ôç ñùóéêÞ åéóâïëÞ óôçí Êñéìáßá ìå ôï øÝìá ðåñß Ýíïðëçò ëáúêÞò åîÝãåñóçò
åêåß. ÖõóéêÜ áñãüôåñá ï Ðïýôéí áíáãêÜóôçêå íá ðáñáäå÷ôåß üôé ôá “ðñÜóéíá áíèñùðÜêéá” ÷ùñßò äéáêñéôéêÜ
ðïõ êáôÝëáâáí ôç ÷åñóüíçóï äåí Þôáí
ðáñÜ ìÝëç ôùí ñùóéêþí åéäéêþí äõíÜìåùí. Ìå ðáñüìïéï ôñüðï ëåéôïýñãçóå ç ðñïðáãÜíäá ðïõ áðÝäéäå ôçí
åõèýíç ãéá ôçí êáôÜññéøç ôïõ ìáëáéóéáíïý áåñïóêÜöïõò óôç CIA Þ óôçí
ïõêñáíéêÞ ðïëåìéêÞ áåñïðïñßá êáé ü÷é óôéò ñùóéêÝò êáôï÷éêÝò äõíÜìåéò.
Óôç Ãåñìáíßá, áíÜëïãá äçìïóéåýìáôá ðïõ Ýêáíáí ëüãï ãéá ôï âéáóìü åíüò 13÷ñïíïõ êïñéôóéïý ñùóéêÞò êáôáãùãÞò áðü ìåôáíÜóôåò óõíÝâáëáí
óôçí ðáñáðÝñá Üíïäï ôïõ ñáôóéóìïý
êáé ôçò îåíïöïâßáò. Ç ãåñìáíéêÞ áóôõíïìßá êáôÝññéøå ôïõò éó÷õñéóìïýò ðåñß âéáóìïý üìùò áõôü äåí åìðüäéóå ôï
ñþóï ÕÐÅÎ Ó. Ëáâñüö áð’ ôï íá óõíå÷ßóåé íá åðéðëÞôôåé ôï Âåñïëßíï.
Ôï Brexit ÷ñùóôÜåé ðïëëÜ óôç ñùóéêÞ ÷éôëåñéêÞ ðñïðáãÜíäá áöïý, óýì-

öùíá ìå áíáëõôÝò, áããëüöùíá ñùóéêÜ ìÝóá óôç Âñåôáíßá ðÞñáí îåêÜèáñá èÝóç õðÝñ ôçò åîüäïõ ôçò ÷þñáò áðü ôçí ÅÅ óôç äéÜñêåéá ôïõ äçìïøçößóìáôïò.
Ç áíÜäåéîç ôïõ Ôñáìð óôéò ÇÐÁ óáí
õðïøÞöéïõ ôïõ êüììáôüò ôïõ ãéá ôçí
ðñïåäñßá âïçèÞèçêå êáé áðü ôç äñáóôÞñéá õðïóôÞñéîç ðïõ Ýëáâå áðü ôç
ìå äéåèíÝò áêñïáôÞñéï ðïëõðñüóùðç
ñþóéêç ðñïðáãÜíäá, ðïõ ìå êÝíôñï ôçò
ôï RUSSIA TODAY ôïí ðáñïõóéÜæåé
óáí áäéêçìÝíï áðü ôï óýóôçìá.
Ôåëåõôáßá, ç Óïõçäßá Ý÷åé âïìâáñäéóôåß áðü ôç öáóéóôéêÞ ðñïðáãÜíäá ôçò
Ìüó÷áò óå ìéá óôéãìÞ ðïõ ï äçìüóéïò
äéÜëïãïò ãéá ôï åÜí ç ÷þñá èá óõíåñãáóôåß ìå ôï ÍÁÔÏ Þ ü÷é ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ñùóéêÞò óôñáôéùôéêÞò áðåéëÞò åßíáé Þäç óå åîÝëéîç. ÔÝôïéá äçìïóéåýìáôá éó÷õñßæïíôáé üôé:
“Áí ç Óïõçäßá, Ýíá ìç-ìÝëïò ôïõ ÍÁÔÏ, õðÝãñáöå ôç óõìöùíßá, ç óõììá÷ßá èá áðïèÞêåõå ìõóôéêÜ ðõñçíéêÜ üðëá óå óïõçäéêü Ýäáöïò. ôï ÍÁÔÏ èá
ìðïñïýóå íá åðéôåèåß óôç Ñùóßá áðü
ôç Óïõçäßá ÷ùñßò ôçí Ýãêñéóç ôçò êõâÝñíçóçò. ïé óôñáôéþôåò ôïõ ÍÁÔÏ, áðáëëáãìÝíïé áðü äéþîåéò, èá ìðïñïýóáí íá âéÜæïõí ÓïõçäÝæåò ÷ùñßò ôï öüâï
åãêëçìáôéêþí êáôçãïñéþí”. ÁíÜìåóá
óôá ìÝóá ðïõ ÷ñçóéìïðïßçóå ç ñùóéêÞ ðñïðáãáíäéóôéêÞ ìç÷áíÞ Þôáí êáé
ç äçìïóéïðïßçóç ìéáò ðëáóôÞò åðéóôïëÞò ðïõ öÝñåé ôçí õðïãñáöÞ ôïõ óïõçäïý õðïõñãïý Üìõíáò ÐÝôåñ ×ïýëêâéóô, ìå ôçí ïðïßá õðïôßèåôáé áõôüò åíèÜññõíå ìßá óïõçäéêÞ åôáéñßá íá ðïõëÞóåé ðõñïâüëá üðëá óôçí Ïõêñáíßá,
êÜôé ðïõ óôç ÷þñá ôïõ èá Þôáí ðáñÜíïìï.
Ôï åíèáññõíôéêü åßíáé üôé ïé äçìïêñáôéêïß ëáïß ôçò Óêáíäéíáâßáò äåí áðïäÝ÷ïíôáé åýêïëá ôçí ðñïðáãÜíäá
ôùí íÝùí ôóÜñùí êé áõôü öáßíåôáé áðü ôï êëåßóéìï ôùí åéäçóåïãñáöéêþí
óåëßäùí ôïõ äéêôýïõ Sputnik óôéò
óêáíäéíáâéêÝò ãëþóóåò ìÝóá óå ëéãüôåñï áðü Ýíá ÷ñüíï ëåéôïõñãßáò ëüãù
÷áìçëÞò áíáãíùóéìüôçôáò. Áíôßèåôá,
óôçí Ôóå÷ßá, üðïõ ç ðáëéÜ ñùóüäïõëç
ìåãáëïáóôéêÞ ôÜîç íÝïõ ôýðïõ óõíÝ÷éóå íá åßíáé ïéêïíïìéêÜ êáé ðïëéôéêÜ
êõñßáñ÷ç óôç ÷þñá, ìåôáìïñöïýìåíç
áñ÷éêÜ óå äõôéêüöéëç, ï ðñïðáãáíäéóôéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò Ìüó÷áò Ý÷åé óçìåéþóåé ðïëý ìåãáëýôåñç åðéôõ÷ßá.
Ìéá äçìïóêüðçóç áõôü ôï êáëïêáßñé ôçò European Values, åíüò åðéóôçìïíéêïý åðéôåëåßïõ óôçí ÐñÜãá, âñÞêå üôé ìüíï ôï 32% ôùí ÔóÝ÷ùí âëÝðåé
ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç èåôéêÜ ôçí þñá ðïõ áõôÞ ç ÷þñá ìåôÜ ôçí ðôþóç
ôïõ ôåß÷ïõò Þôáí áðü ôéò ðéï öéëïåõñùðáúêÝò. “Ôá äåäïìÝíá äåß÷íïõí ðüóï ç êïéíÞ ãíþìç ìåôáâÜëëåôáé åîáéôßáò ôçò ðáñáðëçñïöüñçóçò óå áõôÜ
ôá ìÝóá”, åßðå ï ÃéÜêïõìð ÃéÜíôá, ï
õðïäéåõèõíôÞò ôïõ åðéôåëåßïõ ãéá äçìüóéåò êáé ðïëéôéêÝò õðïèÝóåéò. “Ðñïóðáèïýí íá ìïéÜæïõí ìå Ýíá óõíçèéóìÝíï ìÝóï åíçìÝñùóçò áêüìá êáé áí
Ý÷ïõí ìéá êñõöÞ áôæÝíôá” (óôï ßäéï).
Ç åðé÷åßñçóç äéÜäïóçò ôçò öáóéóôé-
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Ο Πούτιν το 2013 στο τηλεοπτικό δίκτυο Russia Today. Στο κέντρο η
αρχισυντάκτρια του καναλιού η Μαργαρίτα Σιμονιάν.

êÞò ðñïðáãÜíäáò áðü ôïõò ñþóïõò óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò áíÜãåôáé Þäç áðü
ôçí åðï÷Þ ÌðñÝæíéåö. ÕðÞñ÷å ôüôå ôï
ðñüãñáììá “åíåñãÜ ìÝôñá” ðïõ óôü÷åõå óôï ðÝñáóìá áíôéäõôéêÞò ðñïðáãÜíäáò óôï äõôéêü êïéíü ìÝóù ôïõ
öéëéêÜ ðñïóêåßìåíïõ óôçí ÅÓÓÄ éíäéêïý ôýðïõ. ÊÜðùò Ýôóé äéáäüèçêå ç öÞìç üôé ç CIA âñßóêåôáé ðßóù áðü ôçí
åìöÜíéóç êáé äéÜäïóç ôïõ éïý ôïõ AIDS,
ìßá éóôïñßá ðïõ áêüìá êáé óÞìåñá âñßóêåé ðïëëïýò õðïóôçñéêôÝò.
Óýìöùíá ìå ôï óïõçäü äçìïóéïãñÜöï êáé íïìéêü ¢íôåñò Ëßíôìðåñãê, ç
ðïñåßá ôçò ðëçñïöïñßáò ëåéôïõñãåß êÜðùò Ýôóé: “ÎåêéíÜåé êÜðïõ áðü ôç Ñùóßá, óôá ñùóéêÜ óÜéô êñáôéêþí ìÝóùí
åíçìÝñùóçò, Þ óå äéáöïñåôéêÝò éóôïóåëßäåò Þ êÜðïõ ìÝóá óå ôÝôïéïõ åßäïõò
ðëáßóéï”. “Óôç óõíÝ÷åéá, ôï ðëáóôü
íôïêïõìÝíôï ãßíåôáé ç ðçãÞ ìéáò åßäçóçò ðïõ äéáíÝìåôáé óå áêñïáñéóôåñÝò (Óçìåßùóç äéêéÜ ìáò: ïé áóôïß ðÜíôá
ðéóôåýïõí üôé ïé óïóéáëöáóßóôåò åßíáé
áêñïáñéóôåñïß) Þ áêñïäåîéÝò éóôïóåëßäåò”, åßðå. “Áõôïß ðïõ âáóßæïíôáé óå
ôÝôïéåò óåëßäåò ãéá åéäÞóåéò ðáñáðÝìðïõí óôçí åßäçóç, êáé ôç äéáäßäïõí.
Êáíåßò äåí îÝñåé áðü ðïý ðñïÝñ÷ïíôáé,
áëëÜ êáôáëÞãïõí íá åßíáé æÞôçìáêëåéäß óå ìéá áðüöáóç ðïëéôéêÞò áóöÜëåéáò. Ðáñüôé ôï áíôéêåßìåíï ìðïñåß íá
äéáöÝñåé, ï óôü÷ïò åßíáé ßäéïò, éó÷õñßæåôáé ï ê. Ëßíôìðåñãê êáé Üëëïé. Áõôü
ðïõ êÜíïõí ïé Ñþóïé åßíáé íá ÷ôßæïõí
áöçãÞìáôá. äå ÷ôßæïõí ãåãïíüôá, åßðå. “Ôï õðïâüóêïí áöÞãçìá åßíáé,
‘Ìçí åìðéóôåýåóáé êáíÝíáí’” (ÔÜéìò
ôçò ÍÝáò Õüñêçò, 28/8).
Óå üôé áöïñÜ ôï ôåëåõôáßï ç áëÞèåéá
åßíáé üôé ïé Ñþóïé êáëýôåñá áêüìá áðü áöçãÞìáôá óôÞíïõí ãåãïíüôá êáé
ìÜëéóôá ðåëþñéáò êëßìáêáò ðïõ åßíáé
ïé ãíùóôÝò óôïõò áíáãíþóôåò ìáò ðñïâïêÜôóéåò.
Ãéá ôï ðïëåìéêü ÷éôëåñéêü ìïíïðþëéï ôá ðÜíôá ðñÝðåé íá ìðïõí óôçí õðçñåóßá ôïõ êáôáêôçôéêïý ðïëÝìïõ,
ðüóï ìÜëëïí ç ðñïðáãÜíäá ðïõ ãéá íá
ìðïñÝóåé íá åîõðçñåôÞóåé Ýíá ôüóï áíÞèéêï óêïðü èá ðñÝðåé õðï÷ñåùôéêÜ
íá íôõèåß ìå ôá ÷åéñüôåñá øÝìáôá. ÊáôÜ ôï óôñáôçãü Â. Ãêåñáóßìïö, åðé-

êåöáëÞò ôïõ ãåíéêïý åðéôåëåßïõ ôùí
ñùóéêþí åíüðëùí äõíÜìåùí: “Ï ñüëïò
ôùí ìç óôñáôéùôéêþí ìÝóùí åðßôåõîçò ðïëéôéêþí êáé óôñáôçãéêþí óôü÷ùí Ý÷åé áõîçèåß, êáé, óå áñêåôÝò ðåñéðôþóåéò, Ý÷åé îåðåñÜóåé ôç äýíáìç ôùí
üðëùí óôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôçò”
(óôï ßäéï).
Ôçí éäåïëïãßá ôùí öáóéóôþí ðñïðáãáíäéóôþí ôçò íåï÷éôëåñéêÞò Ñùóßáò
ôç óõìðõêíþíåé ùóôüóï ìå äõï ëüãéá
ï ðéï äéÜóçìïò ðáñïõóéáóôÞò åéäÞóåùí óôá êáíÜëéá ôçò êáé äéåõèõíôÞò ôïõ
Óðïýôíéê, ï Íôìßôñé ÊéóÝëéåö, ðïõ äÞëùóå ðñüóöáôá áðåõèõíüìåíïò óôïõò
äõôéêïýò äçìïóéïãñÜöïõò: “Áí åìåßò
êÜíïõìå ðñïðáãÜíäá ôüôå íá êÜíåôå
êáé åóåßò ðñïðáãÜíäá”. Áõôü óçìáßíåé: “áí ðéóôåýåôå üôé åìåßò ëÝìå øÝììáôá, ôüôå ðÝóôå êáé åóåßò øÝììáôá”.
¼ìùò øÝììáôá óå Ýíáí ëáü ìðïñïýí
áôéìþñçôá íá ëÝíå ìüíï êñáôéêïß
äçìïóéïãñÜöïé óå Ýíáí áëõóïäåìÝíï
ëáü åíüò öáóéóôéêïý êñÜôïõò, êáé ü÷é
ïé åêáôü öñÜîéåò ôùí äõôéêþí áóôéêþí
ôÜîåùí óå Ýíáí ëáü ðïõ Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí ôï äéêáßùìá íá áêïýåé ôá Üöèïíá áíôéêñïõüìåíá ÌÌÅ áõôþí ôùí
öñáîéþí ðïõ åßíáé áäýíáôï, ôïõëÜ÷éóôïí óå êáéñü åéñÞíçò íá åíïðïéçèïýí
ãéá íá ðïõí óôï ëáü ìéá ïëïêëçñùôéêÜ åöåõñåìÝíç éóôïñßá, üðùò ìðïñïýí
ïé åíôåëþò åíïðïéçìÝíïé óôá æçôÞìáôá ôïõ å÷èñïý ñþóïé êñáôéêïìïíïðùëéóôÝò ðïõ åðéðëÝïí Þäç âñßóêïíôáé åäþ êáé 40 ÷ñüíéá óå êáôÜóôáóç áêÞñõêôïõ ðüëåìï åîüíôùóçò ìå ôç Äýóç, åéäéêÜ ìå ôçí ÅÅ. Ìüíï Ýíáò ôÝôïéïò ìç÷áíéóìüò ìðïñåß íá êÜíåé êáëÜ áõôü ðïõ äéáôõìðáíßæåé ìå êáìÜñé
ï ÊéóÝëéåö üôáí ëÝåé: “ÓÞìåñá êïóôßæåé ðïëý ðåñéóóüôåñï íá óêïôþóåéò Ýíáí óôñáôéþôç ôïõ å÷èñïý ðáñÜ óôïí
Äåýôåñï ðáãêüóìéï ðüëåìï óôïí Ðñþôï ðáãêüóìéï, Þ óôï Ìåóáßùíá, åíþ ç
äïõëåéÜ ôçò ðåéèïýò åßíáé ðïëý öôçíüôåñç ôþñá. Áí ìðïñåßò íá ðåßóåéò Ýíá
Üôïìï äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ôï óêïôþóåéò”.
Êáé áí ìðïñïýóå íá ôï ðåé ïëüêëçñï
èá Ýëåãå: “êáé ìÜëéóôá ìðïñåßò íá ôïí
êÜíåéò öïíéÜ ðïõ èá ðïëåìÞóåé óôï
óôñáôü óïõ”.
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