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Ï ÈÏÄÙÑÇÓ
ÈÁ ÆÅÉ ÃÉÁ ÐÁÍÔÁ
ÓÔÉÓ ÊÁÑÄÉÅÓ
ÌÁÓ

Πέθανε τη Δευτέρα 5 Αυγούστου το
πρωί από ανακοπή καρδιάς ο
αγαπημένος μας σύντροφος Θόδωρος
Παγωμένος ιδρυτικό μέλος της ΟΑΚΚΕ.
Ο Θοδωρής ήταν συνταξιούχος εργάτης ανελκυστής στο Πέραμα. Πάλεψε
πάντα για τη δημοκρατία, την αριστερά
και πάνω απ όλα για τον επαναστατικό
κομμουνισμό και για την ΟΑΚΚΕ ως την
τελευταία του πνοή. Ήταν υπόδειγμα
λαϊκού αγωνιστή, ένας σπάνιος άνθρωπος σε πολιτική-ιδεολογική συνέπεια
και σε ήθος. Η αγάπη του για τους
ανθρώπους του λαού, η ανθρωπιά του,
η σπάνια αυτοθυσία του που συνδυάζονταν με το φυσικό θάρρος, την ευθύτητα
και τη σεμνότητα τον έκαναν ξεχωριστά
αγαπητό σε όλους τους γύρω του. Θα
μας λείψει πολύ σαν σύντροφος και σαν
φίλος αλλά τα μαθήματα ζωής που
έδωσε θα μένουν για όλους μας και για
πάντα ζωντανά καθώς και η υπέροχη
μορφή του.
Η ΚΕ της ΟΑΚΚΕ εκφράζει τα θερμά
της συλλυπητήρια στην οικογένεια του
Θοδωρή.
Η κηδεία του θα γίνει αύριο το πρωί,
Τρίτη 6 Αυγούστου στις 11 το πρωί στο
Τρίτο Νεκροταφείο στη Νίκαια.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013

Ôï ôåëåõôáßï áíôßï
óôï óýíôñïöï
Èüäùñï ÐáãùìÝíï
Έγινε στις 6/8 στο Γ΄ νεκροταφείο της
Νίκαιας η κηδεία του σ. Θόδωρου Παγωμένου. Συνόδεψε τη σωρό του πλήθος φίλων και συντρόφων του και συναδέλφων
του εργατών της Ζώνης. Ήταν όλοι μέσα
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ÔÏ ÐÑÙÔÏÃÅÍÅÓ ÐËÅÏÍÁÓÌÁ
ÅÉÍÁÉ ÌÉÁ ÁÐÁÔÇ ÅÑÃÁËÅÉÏ ÃÉÁ ÔÏ
ÓÁÌÐÏÔÁÑÉÓÌÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÁÓ
ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ
¼óï äåí èá õðÜñ÷åé ìéá ðñáãìáôéêÞ ëáúêÞ ìáæéêÞ áíôßóôáóç ãéá íá áíçóõ÷Þóåé
óô’ áëÞèåéá ôç âñþìéêç êõâÝñíçóç êáé ôçí áêüìá ðéï âñþìéêç áíôéðïëßôåõóç üëç
ç åóùôåñéêÞ åëëçíéêÞ ðïëéôéêÞ óêçíÞ èá õðçñåôåß óáí ìéá èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç
Ýíáí âáóéêü óôü÷ï: ôçí áðïóÜèñùóç ôçò Åõñùæþíçò êáé åéäéêÜ ôçí áðïäõíÜìùóç
ôçò Ãåñìáíßáò ãéá ëïãáñéáóìü ôçò Ñùóßáò. Áõôüò ï ãåíéêüò óôü÷ïò åîõðçñåôåßôáé
óÞìåñá áðü Ýíá íÝï êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. Ç óõæÞôçóç ãéá ôï ðñùôïãåíÝò Ýëëåéììá, ç áðáßôçóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá åêëïãÝò, êÜðïéåò áøéìá÷ßåò ìå ôçí
ôñüéêá óå ïñéóìÝíá ìÝôùðá üðùò ïé áðïêñáôéêïðïéÞóåéò, ïé áðïëýóåéò, ç áðåëåõèÝñùóç ôùí ðëåéóôçñéáóìþí êëð , üëá áõôÜ ãßíïíôáé ãéá íá åðéôåõ÷èåß áõôü ôï
êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. Áõôüò ï óôü÷ïò äåí Ý÷åé êáìéÜ áðïëýôùò ó÷Ýóç ìå
ôçí åëÜöñõíóç ôïõ ëáïý êáé ôçò ÷þñáò êáé áðïêôÜ äéåèíÞ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ìå ôçí
áíÜìåéîç ôïõ ÄÍÔ.

Ãéá ôï äéåèíÝò ïéêïíïìéêü-ðïëéôéêü ðáé÷íßäé ðïõ ðáßæåôáé ðÜíù óôï âáóáíéóìÝíï êïñìß
ôçò ÷þñáò ìáò Ý÷ïõìå ãñÜøåé ðïëëÝò öïñÝò áñ÷ßæïíôáò áðü ôï ìåãÜëï Üñèñï ôçò ÍÁ ôïõ 2010
“ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÁÓ ìå ôç
âïÞèåéá ôïõ äéáêïììáôéêïý óõíôïíéóôéêïý êïñõöÞò êáôáóôñÝöåé óõíåéäçôÜ ôç ÷þñá ôïõ êáé
äéáóðÜåé ôçí ÅÅ” (http://www.oakke.gr/na455/
provok455.htm) üôáí ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ êáè?
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ÄÉÊÇ ÔÓÏ×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÕ:
ÄÉÊÇ ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ ÑÙÓÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ
Áðïêáëýðôåôáé ï äéáêïììáôéêüò öáóéóìüò êáé ç õðïôáãÞ óå áõôüí ôçò
åëëçíéêÞò äéêáéïóýíçò
Ç ðïéíéêÞ äßùîç êáé ç äéêáóôéêÞ äéáäéêáóßá êáôÜ ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ ãéá
ðáèçôéêÞ äùñïäïêßá êáé îÝðëõìá ìáýñïõ ÷ñÞìáôïò, åßíáé ìßá äéáêïììáôéêÞ åðé÷åßñçóç ðïëéôéêÞò åêêáèÜñéóçò ðïõ âáóßæåôáé óôï íáæéóôéêü óýíèçìá “ÈÜíáôïò óôïõò
ðïëéôéêïýò” ðïõ “êáôáêëÝøáíå ôï ëáü, ðëïõôßóáíå, öÜãáíå üëá ôá ëåöôÜ êáé
öÝñáíå ôþñá ôçí ðåßíá”. Ç äßêç áõôÞ äåí áöïñÜ óôçí ïõóßá ôçò ôçí åýñåóç ôùí
áðïäåêôþí ìéæþí Þ ôç äéáëåýêáíóç ôùí óêáíäáëùäþí óõìâÜóåùí ðïõ óõíäÝïíôáé
ìå áõôÝò, ãéáôß ôï ñùóüäïõëï êáèåóôþò öñüíôéóå íá êïõêïõëþóåé êÜèå ó÷åôéêÞ
áðïêÜëõøç, éäéáßôåñá óå üôé áöïñÜ ôçí õðüèåóç ôùí ñþóéêùí TOR M1. Ðñüêåéôáé
ãéá ìßá äéáäéêáóßá ðïõ áêïëïõèåß ôéò áíôßóôïé÷åò äßêåò ôïõ ðïõôéíéêïý êáèåóôþôïò, üðïõ ïé ðïëéôéêïß áíôßðáëïé ôïõ Ðïýôéí, âñßóêïíôáé ðÜíôá óôç öõëáêÞ ìÝóá
áðü åðéëåêôéêÜ Þ áíýðáñêôá óêÜíäáëá ìå ôçí êáôçãïñßá ôçò äéáöèïñÜò.
Óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç ïé ìáèçôÝò îåðÝñáóáí ôï äÜóêáëï, áöïý óýñáíå óôç
öõëáêÞ ü÷é ìüíï ôïí ßäéï áëëÜ êáé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ, åíþ öüñôùóáí ìå êáôçãïñßåò áêüìá êáé ôçí ðñþçí ãõíáßêá ôïõ êáé üðïéïí åß÷å ôçí áôõ÷ßá íá Ý÷åé óõíáëëáãÞ ìáæß ôïõ áöïý åî ïñéóìïý áõôÞ èåùñÞèçêå âñþìéêç. ÓõíïëéêÜ 19 åßíáé ïé
êáôçãïñïýìåíïé óôç äßêç, áíÜìåóá ôïõò ëïãéóôÝò, äéêçãüñïé, áêüìá êáé ï Í.
ÊáñáôæÜò, éäéïêôÞôçò ôïõ âéâëéïðùëåßïõ “Éáíüò”, åðåéäÞ ðïýëçóå ìåôï÷Ýò óå ìßá
áðü ôéò åôáéñåßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï êáôçãïñçôÞñéï óáí åôáéñåßåò óõìöåñüíôùí
Ôóï÷áôæüðïõëïõ!
Ï Ôóï÷áôæüðïõëïò äåí öáßíåôáé êáèüëïõ
íá åßíáé ëåõêÞ ðåñéóôåñÜ. ¢ëëùóôå ï ßäéïò
åßíáé ðïëéôéêÜ óôÝëå÷ïò ðïõ óôÞñéîå êáé çãÞèçêå, ðÜíôá êÜôù áðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ
ðáôñéÜñ÷ç ôçò äéáöèïñÜò Á. ÐáðáíäñÝïõ, ôïõ
äéåöèáñìÝíïõ êñáôéêïêáðéôáëéóôéêïý ôïìÝá
ôçò ðáóïêéêÞò ïéêïíïìßáò. Åðßóçò ç êáôáíÜëùóç óôçí áôïìéêÞ ôïõ æùÞ äåß÷íåé ÷ñÞìá
ðïõ äåí ìðïñïýóå íá êåñäçèåß ìüíï áðü ôéò
íüìéìåò áìïéâÝò ôïõ. ÁëëÜ ç óçìåñéíÞ ôïõ
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äßùîç äåí ãßíåôáé ãéá ôçí üðïéá äéáöèïñÜ ôïõ.
Ï Ôóï÷áôæüðïõëïò ôéìùñåßôáé áðü ôïõò äéåöèáñìÝíïõò ðñÜêôïñåò ôçò ñþóéêçò õðåñäýíáìçò, åðåéäÞ Þèåëå ôçí áíÜðôõîç.
Óôç äßêç ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ ôï êáèåóôþò
ôùí óáìðïôáñéóôþí êáé ñùóüäïõëùí ðïõ Ýöåñå óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôçí ðåßíá óôï ëáü Ýâáëå áðëÜ óôï óôü÷áóôñï Ýíáí âáóéêü ðïëéôéêü ôïõ áíôßðáëï, ãéá áõôü êáé ç äßùîç ôïõ îåêßíçóå ýóôåñá áðü ïìüöùíç ðáñáðïìðÞ ôçò ðñï-

áíáêñéôéêÞò ôçò ÂïõëÞò ðïõ æÞôçóå ôï ßäéï ôïõ
ôï êüììá, ôï ÐÁÓÏÊ ìå çãåóßá Ã. ÐáðáíäñÝïõ. Ï Ôóï÷áôæüðïõëïò äéþêåôáé óáí åêðñüóùðïò ôçò êñáôéêïêáðéôáëéóôéêÞò ôÜóçò ôïõ ÐÁÓÏÊ ç ïðïßá óôï ðïëéôéêü åðßðåäï áíôéóôåêüôáí ãéá ìéá ïëüêëçñç ðåñßïäï (ðñéí õðïêýøåé
ôåëéêÜ, áêüìá åí ìÝñåé, êáé ï ßäéïò ï Ôóï÷áôæüðïõëïò) óôçí áðïññüöçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ áðü
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ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
• ÐñáãìáôéêÞ áíôßóôáóç óôéò
öáóéóôéêÝò áðïëýóåéò óôï äçìüóéï,
ó. 4
• Ðñþôá ç åóùôåñéêÞ ðÜëç óôçí
ÏËÌÅ, ó.6
• Óõñßá: ÐñïâïêÜôóéá óôçí
ðñïâïêÜôóéá, ó.8

• Ó÷åôéêÜ ìå ôïí Üäéêï èÜíáôï ôïõ
19÷ñïíïõ íåïëáßïá, ó.13

• Åìðåéñßåò åíüò åñãáæïìÝíïõ óôá
ÅÁÓ, ó.12

• Ïé óáìðïôáñéóôÝò êáôáóôñÝöïõí êáé
ôç âéïìç÷áíßá ôùí öùôïâïëôáúêþí ,
ó.10
• Áßãõðôïò, ó.16

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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ÄÉÊÇ ÔÓÏ×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÕ: ÄÉÊÇ ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ ÑÙÓÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ
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ôï ñùóüäïõëï ìÝôùðï øåõôïÊÊÅ-ÓÕÍ. ÁõôÞí
ôçí ôÜóç, ÏÁÊÊÅ ôçí Ý÷åé ïíïìÜóåé åäþ êáé
ðïëëÜ ÷ñüíéá áõôïäõíáìéêÞ ôÜóç. Äåí åßíáé
ôõ÷áßï üôé ôçí þñá ðïõ ï Ôóï÷áôæüðïõëïò öïñôþíåôáé ìå Ýíáí üãêï óõ÷íÜ áíáðüäåéêôùí êáôçãïñéþí, ïäçãïýíôáé óå êëåßóéìï ïé áìõíôéêÝò âéïìç÷áíßåò ôçò ÷þñáò, ëüãù ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ óáìðïôÜæ êáé ôçò Ýëëåéøçò ðáñáããåëéþí ðïõ áêïëïõèïýí ïé êáôÞãïñïß ôïõ. ÁõôÝò
ôéò âéïìç÷áíßåò ôñïöïäïôïýóå êõñßùò ï Ôóï÷áôæüðïõëïò óáí õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ìÝóá áðü ìéá óåéñÜ åîïðëéóôéêÜ ðñïãñÜììáôá êáé
êñáôéêÝò ðáñáããåëßåò áðü Üëëåò ÷þñåò.
¼ðùò áíáöÝñåé ï óõãêáôçãïñïýìåíïò ôïõ
Ôóï÷áôæüðïõëïõ êáé ðñþçí ãåíéêüò äéåõèõíôÞò åîïðëéóìþí Ã. Óìðþêïò, ôçí ðåñßïäï 19962000 õëïðïéÞèçêå ôï ìåãáëýôåñï ðåíôáåôÝò åîïðëéóôéêü ðñüãñáììá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò ¢ìõíáò óôï ïðïßï óçìáíôéêü ìåñßäéï ðÞñáí ïé åã÷þñéåò áìõíôéêÝò âéïìç÷áíßåò. Óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôéò 30 Ìáñôßïõ 2011 ëÝåé ó÷åôéêÜ: “ÕðÞñ÷å ôüôå ç áíÜãêç íá óôçñé÷èåß ç åã÷þñéá áìõíôéêÞ âéïìç÷áíßá, ôá íáõðçãåßá, ç
ÐÕÑÊÁË, ç ÅËÂÏ, ç ÅÂÏ êáé üëïé áõôïß åß÷áí Ýíá ìåñßäéï êïíôÜ óôï 4%. Ï óôü÷ïò Þôáí
íá õðåñâåß ôï 15% êáé íá öôÜóåé êÜðïéåò öïñÝò
êáé óôï 40%. ¼÷é üëá Ýîù, Þôáí ç ðïëéôéêÞ êáé
ç íïìïèåóßá ôïõ ÕÅÈÁ ôüôå ü÷é ìüíï åðÝôñåðå
ôçí áðåõèåßáò áíÜèåóç óôéò êñáôéêÝò áìõíôéêÝò âéïìç÷áíßåò, áëëÜ ôï åíåèÜññõíå êéüëáò”.
(http://www.iefimerida.gr/node/
51727#ixzz2eHGfeR6q). Óýìöùíá ìå ôçí áðïôßìçóç ðïõ Ýêáíå ï ßäéïò ï Ôóï÷áôæüðïõëïò ôï
30-40% ôïõ ðñïãñÜììáôïò 1996-2000 õëïðïéÞèçêå áðü åëëçíéêÝò âéïìç÷áíßåò. ÔåëéêÜ, ôï 2001
ï Óçìßôçò áíôéêáôÝóôçóå ôïí Ôóï÷áôæüðïõëï
óôï õðïõñãåßï åèíéêÞò Üìõíáò áðü ôïí Ðáðáíôùíßïõ åðåéäÞ ï äåýôåñïò Þôáí ôüôå áíôßèåôïò
ìå ôï ðñüãñáììá ðñïìÞèåéáò êáé óõìðáñáãùãÞò ôùí ìá÷çôéêþí áåñïóêáöþí ÃéïõñïöÜúôåñ
ðïõ õðïóôÞñéæå ï Ôóï÷áôæüðïõëïò. Åß÷å Þäç
äéáìïñöùèåß ôï ðëáßóéï ôïõ åîïðëéóôéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò ðåñéüäïõ 2001-2006 ìå ìðëüêï
ôïõ Óçìßôç ãéá ôá ÃéïõñïöÜúôåñ.
Ôï ðéï ÷áñáêôçñéóôéêü óôïé÷åßï ãéá ôï üôé
ðñüêåéôáé ãéá öáóéóôéêÞ äßêç ñþóéêïõ ôýðïõ
åßíáé üôé ôá óôïé÷åßá óå áõôÞ ôçí õðüèåóç åßíáé

êõñßùò ìáñôõñßåò êáôçãïñïýìåíùí êáé ðñïóùðéêÝò óçìåéþóåéò ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ, ðïõ
âñÞêå óôï óðßôé ôïõ ï ÓÄÏÅ.
Ïé ìßæåò êáé ïé “êáëÝò” óõìâÜóåéò Þ ðùò
ôï êáèåóôþò ðïõ åêôåëåß ôïí Ôóï÷áôæüðïõëï êáëýðôåé ôï äéåöèáñìÝíï óýóôçìá
Ï ÁíäñÝáò ÐáðáíäñÝïõ óáí áñ÷çãüò ôïõ ÐÁÓÏÊ öñüíôéóå íá åäñáéþóåé ôç äéáöèïñÜ óå
üëï ôï óýóôçìá ôïõ äçìïóßïõ êáé óå ìåãÜëç
êëßìáêá, êáé óå áõôü ôï óýóôçìá óõììåôåß÷å
êáé ç áõôïäõíáìéêÞ ôÜóç, êáé ôá óôåëÝ÷ç ôçò
üðùò ï Ôóï÷áôæüðïõëïò. ¼ëåò ïé ìÝ÷ñé óÞìåñá
êõâåñíÞóåéò ðñïóôÜôåøáí êáé áîéïðïßçóáí áõôü
ôï äéåöèáñìÝíï êñÜôïò ãéá íá õðïíïìåýóïõí
ôçí ðáñáãùãÞ êáé ôï ðïëéôéêü êýñïò ôçò êñáôéêïêáðéôáëéóôéêÞò ôÜóçò óôï ÐÁÓÏÊ Þ ôç ÍÄ.
ÐñùôáãùíéóôÝò óôçí ðñïóôáóßá ôçò õðáëëçëéêÞò éäéáßôåñá äéáöèïñÜò åßíáé ôá øåõôïáñéóôåñÜ êüììáôá ÓÕÑÉÆÁ êáé øåõôïÊÊÅ, ðïõ õðåñÜóðéæáí óôçí ïõóßá êÜèå öáêåëÜêé, óáí ìßá
äÞèåí öõóéêÞ áíôßäñáóç ôùí õðáëëÞëùí óôéò
÷áìçëÝò ôÜ÷á áìïéâÝò ôïõò. Ìå ôç ãíùóôÞ ìÝèïäï ôùí åðéëåêôéêþí óêáíäÜëùí ãéá êáéñü
ôþñá ïé ñùóüäïõëåò çãåóßåò ôùí äýï ìåãÜëùí
êïììÜôùí, ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ, ìå ôç âïÞèåéá ôùí
øåõôïÊÊÅ-ÓÕÍ åêêáèáñßæïõí üóïõò ôïõò áíôéóôÝêïíôáé óôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü áðü ôï
1989, Ýùò ôéò äßêåò ôïõ ðáñáäéêáóôéêïý êáé ôùí
ìçôñïðïëéôþí, êáé ôçí ïìüöùíç äéáêïììáôéêÞ
äßùîç ôïõ Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ðéï ðñüóöáôá.
ÌåôÜ áðü áõôÞ ôç ìáêñéÜ éóôïñßá öáóéóôéêþí
ðïëéôéêþí åêêáèáñßóåùí óôï üíïìá ôçò äéáöèïñÜò, üëïé ïé äéåöèáñìÝíïé èåóìïß ðáñáìÝíïõí åíôåëþò áëþâçôïé êáé åíéó÷ýïíôáé. Ïé åîõãéáíôéêÝò êáô üíïìá åðé÷åéñÞóåéò áõôïý ôïõ
ôýðïõ Ý÷ïõí ìåôáôñáðåß óôá ÷Ýñéá ôïõ êáèåóôþôïò óå Ýíá åñãáëåßï åêêáèáñßóåùí ôùí ëéãüôåñï äéåöèáñìÝíùí, êáôáóôñïöéêþí êáé óáìðïôáñéóôéêþí óôïé÷åßùí êáé ôåëéêÜ Ýíá åñãáëåßï ãéá ôï âÜèåìá ôçò äéáöèïñÜò êáé ôïí
åêöáóéóìü ôçò ÷þñáò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé
óôéò õðïèÝóåéò ãéá ôéò ïðïßåò êáôçãïñåßôáé ï
Ôóï÷áôæüðïõëïò, õðÜñ÷åé ìßá óôñáôéÜ áîéùìáôïý÷ùí êáé óôåëå÷þí ôïõ äçìïóßïõ ðïõ åíÝñãçóáí óá ìåóïëáâçôÝò êáé Þôáí áðïäÝêôåò ìéæþí. ÔÝôïéá óôïé÷åßá Ý÷ïõí ðñïêýøåé ôüóï áðü
Ýñåõíåò óôç Ãåñìáíßá ãéá ôç óýìâáóç ôùí õðïâñõ÷ßùí, üóï êõñßùò áðü ôá óôïé÷åßá ôçò ôåë-

ìáôùìÝíçò Ýñåõíáò ãéá ôïõò TOR M1. Áõôü ôï
ãåãïíüò ðáñáìÝíåé óôï óêïôÜäé áðü êÜèå ñåðïñôÜæ ôùí ÌÌÅ ðïõ ñß÷íåé ôïõò ðñïâïëåßò
óôï “áìáñôùëü” áêßíçôï ôçò Äéïíõóßïõ Áåñïðáãßôïõ.
Óçìåéþíåôáé ìÜëéóôá ôï åîÞò ðñùôïöáíÝò: Ìå
äéáêïììáôéêÞ ïìïöùíßá åðéäéþêåôáé ç åðéâïëÞ åîïíôùôéêþí ðïéíþí óôïí ßäéï êáé óôïõò
óõãêáôçãïñïýìåíïõò ôïõ, ãéá ôéò ìßæåò ðïõ äüèçêáí ãéá äýï óõãêåêñéìÝíåò óõìâÜóåéò
óôéò ïðïßåò ç ÂïõëÞ, Ý÷åé äþóåé ôçí ÝãêñéóÞ ôçò, áöïý êáìßá åîåôáóôéêÞ êáé êáìßá ðñïáíáêñéôéêÞ äåí Ýêñéíå üôé ç óýíáøç, ôï ðåñéå÷üìåíï Þ ç åêôÝëåóÞ ôïõò åßíáé åðéæÞìéá ãéá ôï äçìüóéï. ÄçëáäÞ üëïé áõôïß ïé Üíèñùðïé êáôáäéêÜæïíôáé ãéá
ìßæåò áðü óõìâÜóåéò ðïõ åßíáé õðïôßèåôáé
åíôåëþò íüìéìåò êáé óõìöåñôéêÝò ãéá ôï
êñÜôïò.
Óôçí ïõóßá ïé äéáêïììáôéêïß äéþêôåò èÝëïõí íá êáëýøïõí ôïí åáõôü ôïõò, ôï êáèåóôþò ôïõò, ôá îÝíá áöåíôéêÜ ôïõò.
ÓõãêåêñéìÝíá: Óå üôé áöïñÜ ôïõò TOR M1
õðüëïãï åíüò ðñáãìáôéêïý ôåñÜóôéïõ óêáíäÜëïõ åßíáé ôï ñþóéêï êñÜôïò ðïõ ðïýëçóå óôï
åëëçíéêü êñÜôïò Ü÷ñçóôá ïðëéêÜ óõóôÞìáôá ìå
ôåñÜóôéá æçìßá ãéá ôï äçìüóéï. ¼ìùò áðÝíáíôé
óôï ñþóéêï êñÜôïò åßíáé äïõëéêÝò üëåò ïé çãåóßåò ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí êáé
èÝëïõí íá ôï êáëýøïõí ðÜóç èõóßá. Óå üôé áöïñÜ êáé ôïõò TORM1 áëëÜ êáé ôá õðïâñý÷éá,
(üðïõ åìðëÝêåôáé ç ãåñìáíéêÞ Ferostaal), êáé
ïé äýï áõôÝò óõìâÜóåéò áðïöáóßóôçêáí ïìüöùíá áðü ôï ÊÕÓÅÁ, óôï ïðïßï óõììåôåß÷áí êáèåóôùôéêÜ ñùóüäïõëá óôåëÝ÷ç üðùò ï
Ã. ÐáðáíäñÝïõ, ï Ê. Ëáëéþôçò êáé ï Åõ. ÂåíéæÝëïò ðïõ ðÜíôá ìÝíïõí óôï áðõñüâëçôï. Èõìßæïõìå üôé ôçí ßäéá ðñïóôáóßá åß÷å ï ÂåíéæÝëïò êáé ìå ôç ëßóôá ËáãêÜñíô, üðïõ ï ßäéïò
äåí Ýðáèå ôßðïôá, ðáñüëï ðïõ Þôáí áõôüò ðïõ
åß÷å ôüóï êáéñü ôï óôéêÜêé ìå ôá ïíüìáôá, êáé
üëïé äÝ÷ôçêáí ôïí éó÷õñéóìü ôïõ üôé îÝ÷áóå
ðùò ôï åß÷å áõôüò! Êé åíþ áõôÞ ç ëßóôá ðáñÝìåéíå íåêñÞ óå ó÷Ýóç ìå ôï êõíÞãé ôçò öïñïäéáöõãÞò, üëïé ïìüöùíá Ýóôçóáí óôïí ôïß÷ï
ôïí ðéï Üó÷åôï ìå ôçí õðüèåóç Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, ðïõ êáôáäéêÜóôçêå ðïëéôéêÜ óáí áðüëõôïò ðñïóôÜôçò ôçò öïñïäéáöõãÞò, åðåéäÞ ðñï-

öáíþò êÜðïéïò ðñïâïêÜôïñáò ìå ðéï ýðïðôï
ôïí Äéþôç, Ýâãáëå áðü ôç ëßóôá ôïõò óõããåíåßò
ôïõ Ðáðáêùíóôáíôßíïõ.
Ôï üôé ç äßùîç üñãéï êáôÜ Ôóï÷áôæüðïõëïõ
åßíáé öáóéóôéêÞ êáé ç äßêç áðïôåëåß üñãéï
ðáñáíïìßáò áðïêáëýðôåôáé áðü ôï ðñùôïöáíÝò
íá áñíïýíôáé ïé áíáêñéôéêÝò êáé ïé äéêáóôéêÝò áñ÷Ýò íá êáëÝóïõí ôá ìÝëç ôïõ õðåýèõíïõ
ãéá ôéò óõìâÜóåéò ìáìïýè ÊÕÓÅÁ ðáñüëï
ðïõ ôï Ý÷åé åðáíåéëçììÝíá æçôÞóåé ç õðåñÜóðéóç Ôóï÷áôæüðïõëïõ. Åßíáé êïéíÞ ëïãéêÞ üôé üôáí ìßá áíÜèåóç ãéá ôçí ïðïßá
äßíïíôáé ìßæåò áðïöáóßæåôáé áðü óõëëïãéêü üñãáíï, äåí ìðïñåß íá Ýðáéîå âñþìéêï ñüëï ìüíï ï Ýíáò. ¢ëëùóôå ç êáôçãïñßá
áöïñÜ ìüíï Ýíá ìÝñïò áðü ôï ðïóü ðïõ Ý÷åé
óõíïëéêÜ õðïëïãéóèåß üôé äéáêéíÞèçêå ãéá ìßæåò. Ìüíï ãéá ôá TOR M1 äéáðéóôþèçêå üôé
äéáêéíÞèçêáí ôïõëÜ÷éóôïí 25 åê äïëëÜñéá óå
ìßæåò. Óýìöùíá ìå ôï ßäéï ôï êáôçãïñçôÞñéï
“äåí ðñïêýðôåé ç êáôÜëçîç ìåãÜëùí ðïóþí ôá ïðïßá ðñïöáíþò Ý÷ïõí óôç äéÜèåóÞ ôïõò ôá áíùôÝñù ðñüóùðá (óó äçëáäÞ
ïé êáôçãïñïýìåíïé) óå ôüðï êáé ìïñöÞ ðïõ
äåí åßíáé ãíùóôÞ”. Ðùò ìðïñåß Ýíá äéêáóôÞñéï íá êáôáëÞãåé óôï óõìðÝñáóìá üôé ôéò
ìßæåò ôéò ðÞñå ìüíï ï Ôóï÷áôæüðïõëïò êáé ïé
óõãêáôçãïñïýìåíïé ôïõ üôáí äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá áðïäåéêôéêü óôïé÷åßï; Ðùò ìðïñåß íá ìç
óõíå÷ßæåôáé ç äéêáóôéêÞ äéåñåýíçóç ãéá ôïí
ôåëéêü áðïäÝêôç üôáí äåí åßíáé ãíùóôüò ï ôüðïò êáé ç ìïñöÞ ìå ôçí ïðïßá Ý÷ïõí äéï÷åôåõèåß ôá ÷ñÞìáôá;
Ôï ÂÞìá óôéò 11/07/2013 äçìïóéåýåé ôçí åîÞò
áðïêáëõðôéêÞ ôïðïèÝôçóç áðü ôçí åéóáããåëÝá
ôçò äßêçò ãéá áõôü ôï æÞôçìá: “Äåí õðÜñ÷åé
èÝìá íïìéìüôçôáò óôéò óõìâÜóåéò, ôüóï ãéá ôá
õðïâñý÷éá, üóï êáé ãéá ôá TOR M1. Ôï ãåãïíüò
üôé ïé óõìâÜóåéò Þôáí êáëÝò, äåí óçìáßíåé, üôé
δεν μπορεί να εμφιλοχωρήσει δωροδοκία. “Åßíáé ëÜèïò éó÷õñéóìüò”, åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ç ôáêôéêÞ åéóáããåëÝáò. “Ìðïñåß ïé óõìâÜóåéò íá åßíáé êáêÝò êáé íá ìçí åìöéëï÷ùñåß äùñïäïêßá, ìðïñåß ïé óõìâÜóåéò íá
åßíáé êáëÝò êáé íá åìöéëï÷ùñåß”! Ï äåýôåñïò åéóáããåëÝáò åßðå ãéá ôçí êëÞóç ôïõ ÊÕÓÅÁ ðñïêáëþíôáò öáóéóôéêÜ ôïí êáôçãïñïý-
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στην πιο έντονη συγκίνηση, γιατί δύσκολα θα μπορούσε κανείς να συναντήσει
τόσο καλό και αγαπητό άνθρωπο.
Πριν την ταφή στο φέρετρό του τοποθετήθηκε η κόκκινη κορδέλα με την υπογραφή της ΟΑΚΚΕ από το στεφάνι της οργάνωσης, που έγραφε: «Στον υπέροχο άνθρωπο, στο σύντροφο μας Θοδωρή». Πάνω από τον τάφο διάβασε τον παρακάτω
επικήδειο ο γραμματέας της ΚΕ της ΟΑΚΚΕ σ. Ηλίας Ζαφειρόπουλος:
<<Δεν έχουν περάσει πολλές ώρες
που η μεγάλη καρδιά του Θοδωρή έχει
πάψει να χτυπάει και όσοι είμαστε εδώ
συγγενείς, φίλοι και σύντροφοι του
νιώθουμε ήδη έντονα το βαθύ κενό που
αφήνει.
Γιατί ο Θοδωρής ήταν πάνω απ όλα ένας βράχος όπου ο καθένας μπορούσε πάνω του να στηριχθεί. Δεν εγκατέλειπε ποτέ κανέναν από όσους ήταν γύρω του και,
δεν πρόδιδε ποτέ ούτε αγάπη, ούτε εμπιστοσύνη. Θυσιαζόταν για τους άλλους ακόμα και σε εποχές όπου οι πιο πολλοί
πάνε να σώσουν τον εαυτό τους. Συνδύαζε αρετές που φαίνονται σαν αντίθετες και
είναι πολύ δύσκολο να τις βρει κανείς στον
ίδιο άνθρωπο: Συνδύαζε δύναμη με απέραντη τρυφερότητα, συνδύαζε σταθερότη-

τα σε αρχές ζωής και βαθειά κατανόηση
για τις ανθρώπινες αδυναμίες. Περιφρονούσε τους κούφιους ισχυρούς και την εξουσία τους, αλλά έσκυβε μπροστά σε ένα μικρό παιδί. Έκανε αθόρυβα τα πιο σπουδαία πράγματα και δεν τον θυμάται κανείς
να καυχιέται για τίποτα.
Για μας στο κόμμα όπου πάλεψε ως την
τελευταία του πνοή, στην ΟΑΚΚΕ, ήταν
ένα σύμβολο, σύμβολο συνέπειας και ανθρωπιάς. Το πολιτικό και φυσικό θάρρος
του μας ενέπνεε, το ίδιο και η αστείρευτη
αισιοδοξία του και η πίστη του στην κοινή
υπόθεση. Δεν ήταν ούτε θεωρητικός ούτε
ρήτορας, αλλά έλεγε λίγα και σταράτα, ότι
έλεγε το έκανε πράξη και ότι έκανε το έλεγε και έμενε σταθερός στις εξωτερικές και
εσωτερικές θύελλες. Το πιο σπουδαίο στο
Θοδωρή ήταν ότι ενώ υπεράσπιζε με πάθος τις αντίθετες με το κυρίαρχο ρεύμα θέσεις που είχε το κόμμα μας, ταυτόχρονα
είχε την ικανότητα να ενώνεται με όλους
τους ανθρώπους του λαού ακόμα κι όταν
διαφωνούσαν με αυτά που έλεγε. Μοιραζόταν την καρδιά του, τα χέρια του, ακόμα
και το ψωμί του με αυτούς όντας πρώτος
στην πολιτική και συνδικαλιστική πάλη. Επίσης ενώ ήταν ξένος σε κάθε είδους μεταφυσική και πίστευε στην άπειρη ικανότητα της επιστημονικής γνώσης και στο
ότι οι ίδιοι άνθρωποι γράφουν την ιστορία
τους, δεν επέβαλε σε κανέναν με το ζόρι
την κοσμοαντίληψη του.
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Ήταν με λίγα λόγια ένας βαθύς και ασυμβίβαστος δημοκράτης και γι αυτό
πραγματικός κομμουνιστής και τίποτα δεν
τον εξέγειρε τόσο όσο ο επίσημος ψεύτικος κομμουνισμός και η επίσημη ψεύτικη
αριστερά. Το ψέμα γενικά τον αηδίαζε, ιδιαίτερα το ψέμα των εκμεταλλευτών. Και
αφιέρωσε τη ζωή του στο να το αντιπαλεύει για να φτιαχτεί με επαναστατικό τρόπο μια άλλη δίκαιη κοινωνία. Με αυτές τις
αντιλήψεις συμμετείχε στην αντιφασιστική
εξέγερση του λαού μας στο Πολυτεχνείο,
μετά στη μεταπολίτευση στην πάλη για τα
νεόκτιστα στο Πέραμα και ύστερα στους
αγώνες για το ψωμί και τους αγώνες για
την υπεράσπιση του βιομηχανικής εργατικής τάξης από τους σαμποτέρ της βιομηχανίας.
Γι αυτά όλα μας λείπει πολύ ο Θοδωρής.
Και νιώθουμε ποσό πολύ λείπει από τους
δικούς του ανθρώπους.
Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε σύντροφε και αγαπημένε μας φίλε ότι δεν θα είσαι πια δίπλα μας στις μεγάλες μάχες που
έρχονται. Αλλά μας παρηγορεί ότι θα μείνεις πάντα μέσα στην καρδιά και στο μυαλό μας. Θα μας μείνει η υπέροχη ζεστή
μορφή σου και πάνω απ όλα θα μας εμπνέουν τα μαθήματα ζωής που μας έχεις
δώσει.
Ας είναι για πάντα ελαφρύ αγαπημένε
μας Θοδωρή το χώμα που σε σκεπάζει>>.
Μετά την ομιλία οι παριστάμενοι σε κλί-

μα μεγάλης συγκίνησης αποχαιρέτησαν
το νεκρό με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας
να στέλνουν τα γράμματά
τους στη δ/νση Χαλκοκονδύλη 35,
Αθήνα, Τ.Κ. 10432
Για τις οικονομικές σας
ενισχύσεις χρησιμοποιήστε
το λογαριασμό μας
στην Εθνική Τράπεζα:
160/764962-29

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
Ìçíéáßá åöçìåñßäá
ÉäéïêôÞôçò:
ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÏÁÊÊÅ
Åêäüôçò óýìöùíá ìå ôï íüìï
ÅëÝíç Êùíóôáíôéíïðïýëïõ
(Êùäéêüò 2988)
ISSN 1791-6593
×áëêïêïíäýëç 35, 5ïò üñïöïò
Ô.Ê. 104 32 ÁèÞíá
Ôçë.- Öáî: 210-5232553
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 20 Åõñþ
Åîáìçíéáßá: 10 Åõñþ

ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2013

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 3

ÔÏ ÐÑÙÔÏÃÅÍÅÓ ÐËÅÏÍÁÓÌÁ ÅÉÍÁÉ ÌÉÁ
ÁÐÁÔÇ - ÅÑÃÁËÅÉÏ ÃÉÁ ÔÏ ÓÁÌÐÏÔÁÑÉÓÌÁ
ÔÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ
óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 1
õðüäåéîç ôïõ ÌåíôâÝíôåö Ý÷ùíå ü÷é ìüíï ôçí
ÅëëÜäá áëëÜ ôåëéêÜ üëç ôçí ÅÅ óôá íý÷éá ôïõ
ÄÍÔ, äçëáäÞ ôùí ÇÐÁ êáé ôïõ ñùóïêéíåæéêïý Üîïíá. Ôþñá áõôü ôï äéåèíåò ðáé÷íßäé ìåóù ôçò åëëçíéêÞò áêÞñõêôçò ÷ñåùêïðßáò Ý÷åé
åðáëçèåõôåß êáé êÜèå ìÝñá åðáëçèåýåôáé ðåñéóóüôåñï. ÄçëáäÞ üëï êáé ðåñéóóüôåñï ôï ÄÍÔ,
ïé ÇÐÁ êáé ïé ößëïé ôçò Ñùóßáò óôïõò Brics
áðáéôïýí áðü ôç Ãåñìáíßá êáé üëï ôïí åõñùðáúêü âïññÜ íá “êïõñÝøïõí”, äçëáäÞ íá ÷áñßóïõí íÝï êïììÜôé ÷ñÝïõò óôçí ÅëëÜäá. Óôï
óôü÷áóôñï åßíáé ðéá áíïé÷ôÜ ç êõâÝñíçóç ÌÝñêåë. ÁõôÞ äÝ÷åôáé áíïé÷ôÜ ðõñÜ áðü ôïí ÏìðÜìá êáé áðü ôï åóùôåñéêü ôçò, áðü ôçí çãåóßá ôïõ Óïóéáëäçìïêñáôéêïý êüììáôïò ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÓôÜéíìðñïõê ãéá ôï åëëçíéêü
æÞôçìá. Ôçí êáôçãïñïýí, üðùò êáé ïé Ýëëçíåò
ñùóüäïõëïé, öáóßóôåò êáé óïóéáëöáóßóôåò, üôé
åßíáé áõôÞ ðïõ ìå ôç ëéôüôçôá êáôÝóôñåøå ôçí
ÅëëÜäá, ç ïðïßá ãé áõôü ôï ëüãï äåí ìðïñåß íá
îïöëÞóåé ôá ÷ñÝç ôçò, ïðüôå ôåëéêÜ ç âüñåéá
Åõñþðç êáé âáóéêÜ ç Ãåñìáíßá ðñÝðåé íá ôçò
÷áñßóåé Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò áðü áõôÜ. Ï Ôóßðñáò
ëÝåé üôé ðñÝðåé íá ÷áñßóåé ôá ìéóÜ ôïõëÜ÷éóôïí.
¸÷ïõìå ðåé êáé åðéìÝíïõìå íá ôïíßæïõìå äéáñêþò üôé ç ÅëëÜäá äåí êáôáóôñÝöåôáé áðü ôïõò
äáíåéóôÝò êáé ôç Ãåñìáíßá åéäéêüôåñá, ïýôå êáí
áðü ôá êïñÜêéá ôçò ôñüéêáò ðïõ áóêïýí áíôéêåéìåíéêÜ ðñïâïêáôüñéêç êáé êáôáóôñïöéêÞ
ðïëéôéêÞ óôçí ÅëëÜäá. Ç ÅëëÜäá êáôáóôñÝöåôáé êáé ðåéíÜåé ðÜíù áð üëá áðü ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ ðïõ ìÝóá óôçí êñßóç óõíå÷ßæåé
êáé ïîýíåé ìå ïñãéþäç ôñüðï ç êõâÝñíçóç êáé
ç áíôéðïëßôåõóç ôùí ñþóùí ðñáêôüñùí ÓáìáñÜ êáé ÂåíéæÝëïõ êáé ôùí ðñáêôüñéêùí çãåóéþí ôùí ÓÕÑÉÆÁ, øåõôïÊÊÅ, ÁÍÅË, ÄÇÌÁÑ
êáé ôçò óõììïñßáò ôçò “×ñ. ÁõãÞò”. Áõôü ôï
óáìðïôÜæ áðëÜ ôï äéåõêïëýíåé ç ðïëéôéêÞ ôçò
õðåñ-ìåßùóçò ôùí ìéóèþí êáé ôçò õðåñöïëüãçóçò óôç âÜóç ôçò âëáêþäïõò ïéêïíïìßóôéêçò ðïëéôéêÞò ôçò Ãåñìáíßáò ôùí ÌÝñêåë-Óüéìðëå. Åßíáé üìùò ôï ßäéï ôï óõíåéäçôü óáìðïôÜæ ôçò ðáñáãùãÞò ðïõ ðñïêáëåß ôçí åëëçíéêÞ
Ýñðïõóá, áêáôÜó÷åôç êáé ðÜíôá áêÞñõ÷ôç ÷ñåùêïðßá.
Ç Ýñðïõóá, áêáôÜó÷åôç êáé ðÜíôá áêÞñõ÷ôç ÷ñåùêïðßá, ðñïúüí ðïëéôéêïý ó÷åäéáóìïý
¸÷ïõìå äçëáäÞ ìéá ÷ñåùêïðßá ðñïúüí ðïëéôéêïý ó÷åäéáóìïý. Ç øåõôïáñéóôåñÜ, ç ÁÍÅË
êáé ïé íáæß -áëëÜ ìå ôï äéêü ôçò ôñüðï êáé ç
êõâÝñíçóç- éó÷õñßæïíôáé üôé äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá åëëçíéêü óáìðïôÜæ ôçò ðáñáãùãÞò áëëÜ
õðÜñ÷åé ôï áíôéêåéìåíéêü ãåñìáíéêü Þ ôï ôñïúêáíü óáìðïôÜæ. ÄçëáäÞ åßíáé ç Ôñüéêá ðïõ
ìåéþíåé ôçí ðáñáãùãÞ ìå ôï íá êüâåé ôçí êáôáíÜëùóç ôïõ ðëçèõóìïý (êüâïíôáò ìéóèïýò óõíôÜîåéò) êáé ìå ôï íá áõîÜíåé ôç öïñïëïãßá.
Ìå ôç ìåßùóç ôçò ðáñáãùãÞò, ëÝíå, áõîÜíåôáé
ç áíåñãßá êáé ìå ôçí áýîçóç ôçò áíåñãßáò ìåéþíåôáé êé Üëëï ç êáôáíÜëùóç, ïðüôå ðáñáðÝñá
ç ðáñáãùãÞ ìÝ÷ñé ðïõ äåí èá ìåßíåé ôßðïôá üñèéï êáé üëá èá êëåßóïõí. ¸÷ïõìå ðåé ðïëëÝò
öïñÝò üôé áõôÞ åßíáé ìéá èåùñßá áðÜôç. Ðáíôïý
üðïõ ìéá ÷ñåùêïðßá ìåéþíåé ôçí ðáñáãùãÞ êáé
ðÝöôïõí ïé ìéóèïß Ýñ÷åôáé ìéá þñá ðïõ ìðáßíïõí íÝá äéåèíÞ êáé íôüðéá êåöÜëáéá ãéá íá
êÜíïõí åðåíäýóåéò ãéá íá åêìåôáëëåõôïýí ôïõò
÷áìçëïýò ìéóèïýò êáé íá êÜíïõí åîáãùãÝò. Óôçí
ÅëëÜäá üìùò äåí ãßíïíôáé åðåíäýóåéò, ìÜëéóôá
óôï â´ ôñßìçíï ôïõ 2013 ïé åðåíäýóåéò ðáãßùí
ðÝóáíå êáôÜ 11%, ïé âéïìç÷áíéêÝò åîáãùãÝò äåí
áõîÜíïíôáé ðáñÜ åëÜ÷éóôá êáé áõôü ìüíï ãéáôß
ìðÞêáí óå áõîáíüìåíç êßíçóç äýï äéõëéóôÞñéá
ðïõ åß÷áí öôéá÷ôåß ðñéí ôçí êñßóç. ¼ìùò ç
âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ ìåéþíåôáé äñáìáôéêÜ.
ÊáôÜ 8,1% ðôþóç åß÷áìå ìüíï óå Ýíáí ìÞíá, ôïí
Éïýëéï ôïõ 2013 óå ó÷Ýóç ìå ôïí Éïýëéï ôïõ
2012 ãéáôß êëåßíïõí ïé âéïìç÷áíßåò êáé êëåßíïõí ãéáôß êõâÝñíçóç êáé áíôéðïëßôåõóç êÜíïõí óáìðïôÜæ. Äåí öôáßåé üôé ìåéþèçêå ç åóùôåñéêÞ êáôáíÜëùóç ìá ãéá ðáñÜäåéãìá ðïõ
äåí ãßíïíôáé åîáãùãÝò áðü ôéò ÷áëõâïõñãßåò.

ÁõôÝò ðÝóáíå ðáñüëï ðïõ âõèßóôçêáí ôá ìåñïêÜìáôá ôùí åñãáæïìÝíùí, ïðüôå ïé ÷áëõâïõñãßåò õðïëåéôïõñãïýí êáé ðÜíå ãéá ëïõêÝôï ãéáôß ç êõâÝñíçóç áýîçóå óôá ýøç ôçí ôéìÞ
ôïõ ñåýìáôïò ìåãÜëçò ôÜóçò, 40% ðéï ðÜíù áðü ôçò õðüëïéðçò Åõñþðçò. Áýîçóå åðßóçò ôçí
ôéìÞ ôïõ ðåôñåëáßïõ ìå ôï öüñï ôïõ 30% êáé
Ýôóé Ýêëåéóå ôéò åðé÷åéñÞóåéò óáí ôç ÓÝëìáí
êáé áýîçóå ôï êüóôïò ãéá âéïìç÷áíßåò æõìáñéêþí êëð. ÔÝëïò Üöçóå ôïõò ñþóïõò íá óôåßëïõí óôá ýøç ôï êüóôïò öõóéêïý áåñßïõ (ðÜíù áðü 40% óå ó÷Ýóç ìå ôçí õðüëïéðç ÅÅ).
ÂÜëå êáé ðùò ôï ÕÐÅÊÁ äåí äßíåé Üäåéåò óôá
öùôïâïëôáúêÜ, ðùò ï ÓôïõñíÜñáò ìåéþíåé ôéò
áðïóâÝóåéò ôùí ðáãßùí ãéá íá áõîÜíåé ôç öïñïëïãßá, ðùò ìáôáéþíïõí ôá õäñïçëåêôñéêÜ
öñÜãìáôá, ðùò óáìðïôÜñïõí üëåò ôéò ìåãÜëåò
ôïõñéóôéêÝò åðåíäýóåéò, ðùò êÜíïõí ÷ßëéá Üëëá åßäç óáìðïôÜæ óôçí ðáñáãùãÞ ðïõ ôá ïíïìÜæïõí ãñáöåéïêñáôéêÜ åíþ åßíáé 100% êõâåñíçôéêÜ Þ ôçò áíôéðïëßôåõóçò, ðïõ áðïôåëåéþíåé ôá åôïéìüññïðá åñãïóôÜóéá ìå áðåñãßåò áêüìá êáé üôáí âõèßæïíôáé ïé äïõëåéÝò Þ
åìðïäßæåé ôéò ìåãÜëåò åðåíäýóåéò (×ñõóüò).
Áõôüò üëïò ï ó÷åäéáóìüò ôçò êáôáóôñïöÞò Ý÷åé ìüíï óáí Ýíáí Üìåóï êáé ðåñéïñéóìÝíï óôü÷ï ôï íá êÜíåé ôçí ÅëëÜäá
ìéá áðïéêéáêÞ ÷þñá óôá ÷Ýñéá ôçò Ñùóßáò, ðïõ áãïñÜæåé ü,ôé ÷ñåùêïðåß (êáé ü÷é
ôçò Ãåñìáíßáò ðïõ ôñþåé ôá ãéáïýñôéá ãéá
ôá ìÝôñá ðåßíáò ðïõ ìå ìíçìåéþäç âëáêåßá êáé ÷ïíôñïðåôóéÜ õðïãñÜöåé êáé áðáéôåß). ¼ìùò óáí óôñáôçãéêü óôü÷ï ôï
óáìðïôÜæ ôùí ñùóüäïõëùí Ý÷åé ôï íá áðïóáèñþóåé ïéêïíïìéêÜ êáé íá äéáóðÜóåé
ðïëéôéêÜ ôçí ÅÅ, åéäéêÜ ôïí ðõñÞíá ôçò
åõñùðáúêÞò åíïðïßçóçò ðïõ åßíáé ç Åõñùæþíç. Áõôüò ï óôü÷ïò éêáíïðïéåßôáé
ìüíï ìå ôçí Ýñðïõóá ÷ñåùêïðßá ôçò ÅëëÜäáò, äçëáäÞ ìüíï áí áõôÞ èá áéìïññáãåß
ðáñáìÝíïíôáò ôáõôü÷ñïíá ìÝóá óôçí Åõñùæþíç. Áí ç ÅëëÜäá ÷ñåùêïðïýóå óÞìåñá
áíïé÷ôÜ êáé êáèáñÜ êáé Ýâãáéíå áðü ôçí Åõñùæþíç, áõôÞ èá åðéâáñõíüôáí ìéá êé Ýîù ãé
áõôÜ ðïõ Ý÷åé äáíåßóåé óôçí ÅëëÜäá áëëÜ èá
óõíåñ÷üôáí áðü áõôü ôï ðëÞãìá. Ïé ñùóüöéëïé ëÝíå üôé áí ç ÅëëÜäá ÷ñåùêïðÞóåé èá ÷ñåùêïðÞóåé üëïò ï Íüôïò. ÁëëÜ áõôü ìðïñåß íá
ãéíüôáí ùò ðÝñõóé, üìùò ôþñá ïé Üëëåò ÷þñåò
ôïõ Íüôïõ áíåâÜæïõí ôéò åîáãùãÝò ôïõò, êáé
ôéò âéïìç÷áíéêÝò åðåíäýóåéò ôïõò êáé óå êÜðïéï âáèìü êáëõôåñåýïõí ôï ÁÅÐ ôïõò êáé
ìåéþíïõí ôçí áíåñãßá ôïõò. Ìüíï ç ÅëëÜäá
êáôñáêõëÜåé óôá ðÜíôá, áêñéâþò ëüãù óáìðïôÜæ. Áí ìüíï áõôÞ ÷ñåùêïðÞóåé ç ÷ñåùêïðßá
ôçò äåí èá ìåôáäïèåß ãéáôß üëïé îÝñïõí üôé áõôÞ åßíáé ìéá åéäéêÞ ðåñßðôùóç áðïôõ÷ßáò. Áõôü ðïõ áññùóôáßíåé êáé óêïôþíåé ôçí Åõñùæþíç êáé ãé áõôü âïëåýåé ôïõò å÷èñïýò ôçò
åßíáé ç ÅëëÜäá íá õðÜñ÷åé óáí Ýíá êáñêßíùìá ðÜíù óôï óþìá ôçò ðïõ èá áéìïññáãåß äéáñêþò ðñïóèÝôïíôáò íÝï ÷ñÝïò óôï ðáëéü üóï
áõôü êáé íá ÷áñßæåôáé ìå êïõñÝìáôá. Ãé áõôïýò ôïõò ëüãïõò ç ÅëëÜäá Ý÷åé ìüíï Ýíá äñüìï ãéá íá óùèåß êáé ç ÅÆ, ìüíï
Ýíá äñüìï íá ìçí áéìïññáãåß åðßóçò áóôáìÜôçôá: íá âãïõí ïé óáìðïôáñéóôÝò,
ðñÜêôïñåò êáé ðñïâïêÜôïñåò ðïõ êõâåñíïýí ôç ÷þñá ìáò áðü ôçí Åõñùæþíç ìåôÜ áðü äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí ÅÆ. Ç
ÅÆ ðñÝðåé íá åîáóöáëßóåé ìéá êáé Ýîù êáé
÷ùñßò åðéôÞñçóç, ìáêñïðñüèåóìåò ðéóôþóåéò áêüìá êáé åëáöñýíóåéò ôïõ ÷ñÝïõò
ãéá íá ìçí åßíáé ïäõíçñÞ ãéá ôïí åëëçíéêü ëáü ìéá ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäï áðü ôï
Åõñþ óôç äñá÷ìÞ. Ìüíï ìå ìéá Ýîïäï áðü ôï Åõñþ èá åßíáé ôï ðïëéôéêü ðñïóùðéêü ôçò ÷þñáò ìáò êáé ìüíï áõôü ðïõ èá
åßíáé õðåýèõíï ãéá ôçí Ýîïäï ôçò ÷þñáò
ìáò áðü ôçí êñßóç êáé äåí èá ìðïñåß íá
êñýâåôáé ðßóù áðü ôçí åðéôÞñçóç êáé ôçí
êçäåìïíßá ôùí ðéóôùôþí ãéá íá óáìðïôÜñåé ôçí ïéêïíïìßá êáé íá ñß÷íåé ôá âÜñç óôïõò ôåëåõôáßïõò.
Ç ðïëéôéêÞ äéáöïñÜ áíÜìåóá óôï “êïýñåìá” êáé óôï äÜíåéï.
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¹äç ïé äáíåéóôÝò Ý÷ïõí äáíåßóåé 240 äéò
êáé Ý÷ïõí ÷áñßóåé ÷ñÝç -äçëáäÞ “êïõñÝøåé”óõíïëéêÜ 140 äéò Åõñþ, ôá ìåãáëýôåñá ðïóÜ
óôçí éóôïñßá ôùí ðáãêüóìéùí äéáóþóåùí êáé
üìùò ç ÷þñá âõèßæåôáé áóõãêñÜôçôá, áêñéâþò
ãéáôß åìðïäßæåôáé íá ðáñÜãåé. Ç ÌÝñêåë
ðñüôåéíå áõôÜ ôá ëåöôÜ ôïõ ÷ñÝïõò ðïõ êïõñåýôçêáí íá ôá äþóïõí, äçëáäÞ íá ôá ÷Üóïõí
ïé éäéþôåò äáíåéóôÝò ðïõ åß÷áí áãïñÜóåé åëëçíéêÜ ïìüëïãá. Áõôü Ýãéíå (åßíáé ôï ëåãüìåíï
PSI). ¸ôóé ïé éäéþôåò ðéóôùôÝò, äçëáäÞ ïé äéÜöïñïé “ôïêïãëýöïé” üðùò ôïõò áðïêáëüõí ïé
íáæß êáé ï ÓÕÑÉÆÁ, ðïõ Ýêáíáí ôï ëÜèïò íá
äáíåßóïõí åêáôïíôÜäåò äéò ìå ðïëý ÷áìçëü
åðéôüêéï óå ìéá ÷þñá ðïõ óêüôùíå ôç âéïìç÷áíßá ôçò êáé ôéò ìåãÜëåò åðåíäýóåéò, Ý÷áóáí
ôï 70% ôùí ÷ñçìÜôùí ôïõò. Ôï áðïôÝëåóìá Þôáí üôé ç ÅÆ Ý÷áóå Ýíá ôåñÜóôéï ìÝñïò ôçò
ðéóôùôéêÞò áîéïðéóôßáò ôçò áðÝíáôé óôïõò äéåèíåßò ïìïëïãéïý÷ïõò ðñÜãìá ðïõ èá ôï ðëçñþóåé óôï ìÝëëïí üëç ç ÅÆ êáé ç ßäéá ç Ãåñìáíßá. Áõôü ôï ðïëéôéêÜíôéêï êïíôüöèáëìï ìÝôñï
ôï ðñüôåéíå ç ÌÝñêåë ãéá íá ìçí ðëçñþóåé ôï
ãåñìáíéêü êñÜôïò, äçëáäÞ íá ìçí ÷Üóïõí ïé
ãåñìáíïß öïñïëïãïýìåíïé áðü ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá ðïõ Ý÷åé ôï ãåñìáíéêü êñÜôïò óôá ÷Ýñéá ôïõ. Áí ôåëéêÜ ðëçñþóïõí ïé ãåñìáíïß öïñïëïãïýìåíïé ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò ç ÌÝñêåë èá ðÝóåé ãéáôß Ý÷åé äåóìåõôåß üôé äåí ðñüêåéôáé íá äþóåé ðïôÝ äùñåÜí ëåöôÜ ôùí ãåñìáíþí öïñïëïãïýìåíùí óôçí ÅëëÜäá êáé ãåíéêÜ óôïí åõñùðáúêü ÷ñåùìÝíï Íüôï. Ôïíßæïõìå üôé ùò ôþñá ç Ãåñìáíßá, ìáæß ìå ôéò Üëëåò äáíåßóôñéåò ÷þñåò, äßíåé äåêÜäåò äéò Åõñþ
óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ ôá äßíåé äáíåéêÜ êáé éó÷õñßæåôáé óôïõò ðïëßôåò ôçò, üôé èá ôá ðÜñåé ðßóù, äçëáäÞ üôé ç ÅëëÜäá èá ðÜøåé êÜðïéá óôéãìÞ íá ìðáßíåé ìÝóá êáé ìåôÜ èá áñ÷ßóåé íá îå÷ñåþíåé ôï ÷ñÝïò ôçò. ¼ìùò üëá ôá óôïé÷åßá
äåß÷íïõí üôé ç ÅëëÜäá ôùí óáìðïôáñéóôþí çãåôþí äåí èá ìðïñÝóåé íá îå÷ñåþóåé ôï ÷ñÝïò
ôçò, ïðüôå Ýíá íÝï êïììÜôé áõôïý ôïõ ÷ñÝïõò
èá ðñÝðåé ôåëéêÜ íá ÷áñéóôåß, äçëáäÞ íá “êïõñåõôåß”. Ç ÌÝñêåë éó÷õñßæåôáé üôé áõôü äåí èá
÷ñåéáóôåß ãéáôß ç ÅëëÜäá “ðÜåé êáëÜ”. Ç ãåñìáíéêÞ áíôéðïëßôåõóç ìå êýñéï åêðñüóùðï ôïí
ñùóüöéëï ÓôÜéíìðñïõê êáôçãïñåß ôç ÌÝñêåë
üôé ëÝåé øÝììáôá ãéá íá êåñäßóåé ôéò åêëïãÝò.
ÐñÜãìáôé ç ÌÝñêåë ëÝåé øÝììáôá ãéá íá êåñäßóåé ôéò åêëïãÝò. ÃåíéêÜ üôáí ëÝåé áõôÞ êáé ï
Óüéìðëå üôé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá ðÜåé êáëÜ
åßíáé Ýíá øÝììá ÷ñÞóéìï ãéá ôéò åêëïãÝò. Ãéá
íá ìçí áíáãêáóôåß íá ðåé áêüìá ðéï ÷ïíôñÜ
øÝììáôá êáé íá ìçí åêôåèåß áíåðáíüñèùôá
ìåôÜ ôéò åêëïãÝò, áðÝöõãå íá âÜëåé áõôü ôï
æÞôçìá óôéò åêëïãÝò. ¼ìùò ôï Ýêáíå ôåëéêÜ
êåíôñéêü ç áíôéðïëßôåõóç. Êáé Ýãéíå ôüóï êåíôñéêü êáé ç ÌÝñêåë öÜíçêå ôüóï áäýíáìç
ó? áõôü ôï æÞôçìá þóôå ôåëéêÜ ç åêëïãéêÞ ìÜ÷ç Ýãéíå áìößññïðç. ¼ôáí ëÝìå áìößññïðç äåí
åííïïýìå üôé ôï SPD (ôï óïóéáëäçìïêñáôéêü
êüììá) ìðïñåß íá íéêÞóåé óå ëßãåò ìÝñåò ôï
CDU (ôï ÷ñéóôéáíïäçìïêñáôéêü ) ôçò ÌÝñêåë
ðïõ åäù êáé êáéñü äçìïóêïðéêÜ õðåñÝ÷åé óõíôñéðôéêÜ. Åííïïýìå üôé ç óõììá÷ßá ôïõ CDU,
ôïõ CSU (ôùí ÷ñéóôéáíïêïéíùíéóôþí ôçò Âáõáñßáò) êáé ôùí Öéëåëåýèåñùí Äçìïêñáôþí ôïõ
ÑÝóëåñ, Ý÷åé ôþñá, ìåôÜ ôïõò äéáîéöéóìïýò óôï
åëëçíéêü æÞôçìá, ôéò ßäéåò ðñïèÝóåéò øÞöïõ ìå
ôï ìÝôùðï ôùí óïóéáëäçìïêñáôþí, ôùí ðñáóßíùí êáé ôçò “áñéóôåñÜò” ôùí óïóéáëöáóéóôþí
ôçò ÓôÜæé ðïõ áðü êïéíïý êáôçãïñïýí ôç ÌÝñêåë ãéá ôï æÞôçìá ôçò åëëçíéêÞò õðåñ÷ñÝùóçò.
ÄçëáäÞ íáé ìåí ç ÌÝñêåë èá Ýñèåé ðñþôç áëëÜ ßóùò äåí èá ìðïñÝóåé íá ó÷çìáôßóåé êõâÝñíçóç ÷ùñßò ôçí áíôéðïëßôåõóç, ÷ùñßò äçëáäÞ ôï SPD, ðïõ åßíáé éäéáßôåñá éó÷õñü óôçí
Üíù ÂïõëÞ, üðïõ áíôéðñïóùðåýïíôáé ôá ãåñìáíéêÜ êñáôßäéá.
Ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ ç ãåñìáíéêÞ áíôéðïëßôåõóç Ý÷åé âñåé ôï áäýíáìï óçìåßï ôçò êõâÝñíçóçò ÌÝñêåë êáé ôçí êáôçãïñåß, üôé êñýâåé
ôçí êáêÞ êáôÜóôáóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, ôï ÄÍÔ âãÞêå íá ðñïâëÝøåé üôé õðÞñ÷å
Ýíá ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü ðÜíù áðü 10 äéò Åõñþ ãéá ôç äéåôßá 2014-2015 åíþ êáé ï ÓôïõñíÜñáò ðñïò ìåãÜëç äõóöïñßá ôçò ãåñìáíéêÞò êõ-

âÝñíçóçò âãÞêå íá åðéâåâáéþóåé ôçí ðñüâëåøç
áõôÞ. ÔåëéêÜ ç ÌÝñêåë êáé ï Óüéìðëå áíáãêÜóôçêáí íá ðáñáäå÷ôïýí üôé õðÜñ÷åé ðñüâëçìá
ìå ôçí ÅëëÜäá, üôé ßóùò ÷ñåéáóôåß Ýíá íÝï ìéêñü ðáêÝôï âïÞèåéáò, áëëÜ üôé óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí èá ÷ñåéáóôåß êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò. ÐáêÝôï âïÞèåéáò óçìáßíåé Ýíá íÝï äÜíåéï óôçí
ÅëëÜäá, åíþ üðùò åßðáìå êïýñåìá åßíáé ôï ÷Üñéóìá åíüò êïììáôéïý áðü ôï ÷ñÝïò, áí êáé óå
÷ñÞìá ç äéáöïñÜ åßíáé ìéêñÞ. Ç ðïëéôéêÞ äéáöïñÜ áíÜìåóá ó’ áõôÜ ôá äýï, äÜíåéï êáé êïýñåìá, åßíáé ôåñÜóôéá. ÄÜíåéï óçìáßíåé ãéá ôç
Ãåñìáíßá üôé ìðïñåß íá ÷Üóåé ôá ëåöôÜ ôçò üðùò êáé ôá õðüëïéðá ðïõ Ý÷åé äáíåßóåé, áëëÜ èá
ôá ÷Üóåé óôï ìÝëëïí, åíþ êïýñåìá óçìáßíåé íá
ôá ÷Üóåé ôþñá, äçëáäÞ íá ðëçñþíïõí ôþñá ïé
ãåñìáíïß öïñïëïãïýìåíïé êáé íá ãßíåé ôþñá ç
ÌÝñêåë áíáîéüðéóôç. Áõôü óçìáßíåé åßôå üôé ÷Üíåé
ôç åîïõóßá óôéò åêëïãÝò Þ ôç ÷Üíåé ìåôÜ ôéò åêëïãÝò óôéò ïðïßåò åßíáé ðïëý ðéèáíü íá ðñïêýøåé ìéá åóùôåñéêÜ áíôáãùíéóôéêÞ êõâÝñíçóç CDU-SPD.
Ãéá íá ïîýíåé áõôïýò ôïõò åíäïáóôéêïýò áíôáãùíéóìïýò ôçò Ãåñìáíßáò êáé ðÜíù áð? üëá
ãéá íá óõíôñßøåé ôç öéëïåõñùðáúêÞ ãñáììÞ ÌÝñêåë-Óüéìðëå êáé íá öÝñåé óôçí åîïõóßá ôç öéëïñþóéêç ôïõ ÓôÜéíìðñïõê êáé ôùí Ðñáóßíùí,
óýóóùìï ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü óýóôçìá æçôÜåé
êïýñåìá, üðùò æçôÜåé êáé ôï ÄÍÔ ôùí ÏìðÜìá
êáé BRICS, üðùò ôåëéêÜ ôï æçôÜåé Ýììåóá êáé ôï
SPD. Ìüíï ðïõ ôï SPD ãéá íá ìçí ôá ÷áëÜóåé ìå
ôïõò ãåñìáíïýò øçöïöüñïõò ôï æçôÜåé ìå ôç ìïñöÞ åíüò íÝïõ ó÷åäßïõ ÌÜñóáë ãéá ôçí ÅëëÜäá,
ìå ôï ïðïßï äåí ðñïóäéïñßæåôáé ðïéÝò ÷þñåò êáé
ðùò èá âÜëïõí ôá ëåöôÜ ôçò äéÜóùóçò áëëÜ èá
ôá âÜëïõí ìå äéåèíÞ ìïñöÞ. Ìå ôç ìïñöÞ ÌÜñóáë æçôÜåé êÜèå ôüóï ôç âïÞèåéá êáé ï Ôóßðñáò,
÷þñéá ðïõ ôç æçôÜåé êáé ùò êïýñåìá ôçò ÅÆ.
Áõôüò ðáñéóôÜíåé ôïí “áñéóôåñü” áñ÷çãü üëïõ
ôïõ åõñùðáúêïý Íüôïõ êáé æçôÜåé ìéá ÄéåèíÞ
ÓõíäéÜóêåøç ãéá ôï ÷ñÝïò ôïõ Íüôïõ ãéá íá
÷þóåé óôá åóùôåñéêÜ ôçò ÅÆ ôç Ñùóßá êáé ôçí
Êßíá.
Ôï ðïëéôéêü íüçìá ôïõ “ðñùôïãåíïýò
ðëåïíÜóìáôïò”
Ãéá íá ðåôý÷ïõí ïé ÓáìáñÜò êáé ÂåíéæÝëïò ôï
êïýñåìá, Ý÷ïõí âÜëåé ìðñïóôÜ ôç ìç÷áíÞ ðïõ
óçìáßíåé “ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá”. ÐñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá óçìáßíåé üôé ç ÷þñá ìáò ðáýåé
íá äçìéïõñãåß íÝï äçìüóéï ÷ñÝïò. ÄçëáäÞ óçìáßíåé üôé ôï êñÜôïò åéóðñÜôôåé ðåñéóóüôåñá áðü üóá ðëçñþíåé, áí äåí ëïãáñéáóôïýí áõôÜ ðïõ
ðëçñþíåé êÜèå ÷ñüíï ãéá ôá ðáëéÜ ôïõ ÷ñùóôïýìåíá. Ôï åðé÷åßñçìá ôùí ÓáìáñÜ- ÂåíéæÝëïõ åßíáé ÷ïíôñéêÜ ôï åîÞò: “Áí êýñéïé Ãåñìáíïß, ôñïúêáíïß êáé ëïéðïß ðéóôùôÝò êáôáöÝñïõìå íá ìåéþóïõìå ôüóï ðïëý ôá êñáôéêÜ ÝîïäÜ
ìáò êáé íá áõîÞóïõìå ôüóï ðïëý ôéò äáðÜíåò
ìáò þóôå áõôü ôï êñÜôïò íá ìçí ðáñÜãåé Üëëï
Ýëëåéììá, äçëáäÞ áí äåí áéìïññáãïýìå êÜèå ÷ñüíï, åóåßò èá ðñÝðåé íá ìáò êüøåôå ôïí üãêï ôïõ
ðåëþñéïõ ÷ñÝïõò ìáò þóôå íá ìçí êüâïõìå Üëëï áðü ôçí áíÜðôõîÞ ìáò êáé áðü ôï øùìß ôïõ
ëáïý þóôå êáé åðåíäýóåéò íá ãßíïíôáé êáé åðáíáóôÜóåéò íá ìçí Ýñèïõí”.
Ãéá íá ãßíåé ðåéóôéêü áõôü ôï åðé÷åßñçìá ïéêïíïìïëïãéêÜ Ý÷åé âãåé åäþ êáé êáéñü ôï ÄÍÔ
êáé Ý÷åé ðåé ãéá âïÞèåéá óôï ÓáìáñÜ êáé ôïí
Ôóßðñá êáé ðñïò ìåãÜëç ïñãÞ ôçò Ãåñìáíßáò ôï
åîÞò: “Ôï óõóóùñåõìÝíï ÷ñÝïò ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ áêüìá êáé áí äåí ãåííçèåß
êáéíïýñãéï, äçëáäÞ áêüìá êáé áí õðÜñ÷åé ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá, äåí ìðïñåß ðéá íá îå÷ñåùèåß. Áõôü ãéáôß ôá åôÞóéá ôïêï÷ñåùëýóéá åßíáé
ôüóï øçëÜ ðïõ õðåñâáßíïõí ôéò äõíáôüôçôåò ôçò
ðáñáãùãÞò áëëÜ êáé ôéò áíôï÷Ýò ôïõ ëáïý, ïðüôå ìå áõôüí ôïí üëï êáé ðéï ìéêñü üãêï ðáñáãùãÞò íÝï ÷ñÝïò èá ðñïêýøåé, íÝá ýöåóç êáé
ìéá ìüíéìç ðïëéôéêÞ áóôÜèåéá, äçëáäÞ åîÝãåñóç,
öáóéóìüò êëð, ïðüôå êáé ç ÅëëÜäá èá ÷ñåùêïðÞóåé êáé ìåôÜ ï åõñùðáúêüò Íüôïò êáé ç ÅÆ èá
äéáëõèåß êáé ï ðëáíÞôçò èá ìðåé óå íÝá ðáãêüóìéá êñßóç. ¢ñá êüøôå ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò óôï
âáèìü ðïõ ç ÅëëÜäá ðñáãìáôïðïéþíôáò ìåôáñ-
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ÐñáãìáôéêÞ áíôßóôáóç óôéò öáóéóôéêÝò áðïëýóåéò óôï äçìüóéï
Ïé öéëåëåýèåñïé áíôåñãÜôåò åêôåëïýí ôïõò äçìüóéïõò
õðáëëÞëïõò êáé ôïõò ðáñáäßäïõí óôïõò øåõôïáñéóôåñïýò ëýêïõò
(Äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ -www.oakke.gr- óôéò 12/8/2013)

Ì

åôÜ ôçí ÅÑÔ ç êõâÝñíçóç äéÜëåîå ôñåéò íÝåò öïõñíéÝò ìåëëïèáíÜ
ôùí ãéá âéïðïñéóôéêÞ åêôÝëåóç, Þ áðåéëÞ åêôÝëåóçò, ðÜíù óôç ìå
ãáëýôåñç áíåñãßá ðïõ Ý÷åé æÞóåé áõôÞ ç ÷þñá : ç äçìïôéêÞ áóôõíïìßá, ôïõò öýëáêåò ôùí ó÷ïëåßùí êáé ïñéóìÝíåò åéäéêüôçôåò áðü ôïõò êáèçãçôÝò ôå÷íéêþí ëõêåßùí, åíþ Þäç åôïéìÜæåé êáé íÝåò öïõñíéÝò. ¼ðùò êáé ìå
ôçí ÅÑÔ, Ýôóé êáé åäþ ç ìåãáëýôåñç ôñáãùäßá åßíáé üôé ïé õðïôéèÝìåíïé
ðñïóôÜôåò ôùí õðáëëÞëùí, ôá êüììáôá ôçò øåõôïáñéóôåñÞò óïóéáëöáóéóôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò êáé ôá óõíäéêÜôá ôïõò åßíáé ïé âáóéêïß ùöåëçìÝíïé ôçò
äéáäéêáóßáò ôçò åêôÝëåóçò.
ÌÜëéóôá Ý÷ïõìå áðïäåßîåé üôé ïé êëÜ- ôçãïñçèïýí ïé íôüðéïé êáé ïé îÝíïé äáíåéäïé ðïõ åîïíôþíïíôáé åßíáé, ü÷é ôõ÷áßá, óôÝò öéëåëåýèåñïé. ÐñÝðåé íá êáôçãïñçáõôïß ðïõ Þèåëå ðÜíôá íá êáôáñãÞóåé ç èïýí, ãéá ôï üôé äåí êïýíçóáí ïýôå ôï
øåõôïáñéóôåñÜ óôá ðëáßóéá ôïõ ðáñáãù- äá÷ôõëÜêé ôïõò óôá êïíôÜ 4 ÷ñüíéá ôçò
ãéêïý ôçò óáìðïôÜæ (äåò ó÷åôéêü Üñèñï áêÞñõ÷ôçò ÷ñåùêïðßáò ãéá íá êÜíïõí ëéäçìïóéåõìÝíï óôçí éóôïóåëßäáhttp:// ãüôåñï äéåöèáñìÝíï êáé ðéï ðáñáãùãéêü
www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/230- áõôü ôï êñÜôïò êáé áðïöÜóéóáí ìüíï íá
êáé óôï ö. 489 ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò). Åðé- ôï ìéêñýíïõí ìÝóù áðïëýóåùí ðÜíù
ðëÝïí ç øåõôïáñéóôåñÜ Ý÷åé êáé Ýíáí Üë- óôçí åöéáëôéêÞ áíåñãßá, êáé ìÜëéóôá åéëï ðéï ìáêÜâñéï ñüëï, íá áîéïðïéÞóåé ðï- äéêÜ óôçí ðåñßðôùóç ôçò ÅÑÔ íá óõíáéëéôéêÜ ôïõò íåêñïýò, äçëáäÞ íá ôïõò ÷ñç- íÝóïõí óå ìéá ðñÜîç ðñùôïöáíïýò öáóéóéìïðïéÞóåé ãéá íá öÝñåé ôï öáóéóìü óôçí óôéêÞò ëïãïêñéóßáò ãéá íá ðåôý÷ïõí áõåîïõóßá, öáéü êáé «êüêêéíï» ìáæß.
ôÞ ôç ìåßùóç.
Èá áñ÷ßóïõìå ìå ôïõò êõâåñíçôéêïýò
åêôåëåóôÝò êáé ìÜëéóôá ìå ôïõò öéëåëåýèåñïõò ôýðïõ ÌçôóïôÜêç ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé íá äéåêðåñáéþóïõí ìå áßóèçóç éóôïñéêÞò áðïóôïëÞò áõôÞ ôç âñùìïäïõëåéÜ. ÂÝâáéá ôéò ôåëåõôáßåò ïñéæüíôéåò åêôåëÝóåéò äåí ôïëìÞóáíå íá ôéò õðåñáóðßóïõí åíôåëþò áíïé÷ôÜ, êáé ãé áõôü ôçí
åõèýíç ôïõò ôçí áíÜèåóáí óôïõò åðßóçò
ãåíéêÜ öéëåëåýèåñïõò äáíåéóôÝò. ËÝíå
äçëáäÞ üôé âÜæïõí óå äéáèåóéìüôçôá
15.000 áíèñþðïõò -ìå ðñïïðôéêÞ ãéá ðïëëïýò áðü áõôïýò ìéá áðüëõóç- ìå Ýíáí
ùìü, îáöíéêü ôñüðï ãéáôß «Ýôóé ìáò æÞôçóáí ïé äáíåéóôÝò». Ïé äáíåéóôÝò áíáëáìâÜíïõí åõ÷áñßóôùò áõôÞ ôçí ðïëéôéêÞ åõèýíç ãéáôß äåí ôïõò ðïëõíïéÜæåé ïýôå ç
äéáäéêáóßá ôùí áðïëýóåùí, ïýôå ôï ðïéïé
áêñéâþò êáé ãéáôß áðïëýïíôáé. Åêåßíï ðïõ
ôïõò íïéÜæåé åßíáé íá ÷ôõðçèåß ìå ìåñéêÝò
÷éëéÜäåò áíèñùðïèõóßåò áõôü ðïõ ïé Ýëëçíåò öéëåëåýèåñïé äéáôõìðáíßæïõí åäþ
êáé áñêåôÝò 10åôßåò óáí ôç âáóéêÞ áéôßá
ôçò êáêïäáéìïíßáò ôçò ÷þñáò êáé ôçò ßäéáò ôçò ÷ñåùêïðßáò ôçò: ôï ìåãÜëï, ìç
ðáñáãùãéêü êáé äéåöèáñìÝíï êñÜôïò ôçò
ðïõ ìÜëéóôá ðéóôåýïõí üôé Ý÷åé ïéêïäïìçèåß óáí ôÝôïéï åäþ êáé 200 ÷ñüíéá. Áõôïß äåí áíáñùôéïýíôáé ãéá ôï üôé ãéá ìåñéêÝò äåêáåôßåò ìåôÜ ôïí ðüëåìï ðáñÜ ôéò
éìðåñéáëéóôéêÝò åðåìâÜóåéò êáé ôéò äéêôáôïñßåò ç ÷þñá áíáðôõóóüôáí âéïìç÷áíéêÜ êáé ìÜëéóôá ìå ãïñãïýò ñõèìïýò, êáé
äåí ìðïñïýí íá êáôáëÜâïõí üôé ôï éäéáßôåñá ìåãÜëï, ìç ðáñáãùãéêü êáé äéåöèáñìÝíï êñÜôïò åßíáé Ýíá áðü ôá óõìðôþìáôá, êáé ìÜëéóôá ü÷é ôï ÷åéñüôåñï, ìéáò áñêåôÜ ðñüóöáôçò áññþóôéáò. ÁõôÞ ëÝãåôáé ìåèïäéêÞ åðßèåóç óôç óýã÷ñïíç êáé
ìåãÜëçò êëßìáêáò ðáñáãùãÞ áðü Ýíá êïììÜôé, ôï ðéï éó÷õñü ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò ôï êáèïäçãçìÝíï áðü ìéá íÝá éìðåñéáëéóôéêÞ õðåñäýíáìç, ôç ñþóéêç ðïõ
ãåíéêÜ ìå ìåãÜëç óõìðÜèåéá âëÝðïõí. ÁõôÞ ç áññþóôéá ÷ôýðçóå ìå éäéáßôåñç äýíáìç Ýíá êñÜôïò ðïõ ðñÜãìáôé éóôïñéêÜ
åß÷å êÜðïéá ôÝôïéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ áëëÜ
ðïôÝ óå ôÝôïéá ôåñáôþäç ðïéüôçôá êáé ðïóüôçôá.
ÁëëÜ äåí åßíáé ãé áõôÞ ôç èåùñçôéêÞ
ôïõò áíåðÜñêåéá ðïõ êõñßùò ðñÝðåé íá êá-

Äåí ìåéþíïõí ôï êñÜôïò ãéá íá
ìåéþóïõí ôá ÝîïäÜ ôïõ áëëÜ ãéá íá
íá åêöïâßóïõí ôïõò õðáëëÞëïõò
ÐñÝðåé íá ôïíßóïõìå üôé ï ëüãïò ðïõ
ìåéþíïõí ïé öéëåëåýèåñïé ôï êñÜôïò äåí
åßíáé íá ìåéþóïõí ôá Ýîïäá ôïõ, äçëáäÞ
ôï óõíïëéêü üãêï ôçò ìéóèïäïóßáò ôùí
êñáôéêþí õðáëëÞëùí. Áí ôï èÝëáíå áõôü
èá ìåéþíáíå ôïõò ìéóèïýò üëùí ôùí õðáëëÞëùí, üðùò ôï åß÷áíå êÜíåé ôüóåò
öïñÝò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. ×ïíôñéêÜ ï óõíïëéêüò üãêïò ôùí ìéóèþí ôùí õðáëëÞëùí ôá 4 ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ý÷åé ìåéùèåß
ðÜíù áðü 50%, áí óõìðåñéëçöèåß êáé ç áýîçóç ôçò öïñïëïãßáò óå ìéóèïýò êáé áêßíçôá. Ôþñá Ý÷ïõí ìåßíåé ðåñßðïõ 700.000
õðÜëëçëïé. Ôï íá áðïëõèïýí áêüìá 15.000
áðü áõôïýò óçìáßíåé ìåßùóç ôïõ óõíïëéêïý üãêïõ ìéóèþí êáôÜ 15000/
700000=2,15%. Áí ï ìéóèüò üëùí áõôþí
ìåéùíüôáí êáôÜ Ýíá áêüìç 2,15% äåí èá
÷ñåéáæüôáí íá ñé÷ôïýí óôçí ðáãùìÝíç èÜëáóóá ôçò áíåñãßáò Þ íá áðåéëçèïýí üôé
èá ñé÷ôïýí 15.000 Üíèñùðïé. Åìåßò áðü ôçí
ðëåõñÜ ìáò ôï Ý÷ïõìå ðåé êáé ôï îáíáëÝìå üôé äå ÷ñåéáæüôáí êáìéÜ ìåßùóç ìéóèþí
óôï äçìüóéï ôïìÝá ìå ôçí åîáßñåóç ôùí
ðïëý øçëþí ìéóèþí ôùí Ýîù áðü êÜèå ðáñáãùãéêÞ áíÜãêç êáé ôùí áðáôþí ôýðïõ
ðëáóìáôéêþí õðåñùñéþí. Åêåßíï ðïõ
÷ñåéáæüôáí Þôáí ôï ÷ôýðçìá ôçò äéáöèïñÜò êáé ôçò óðáôÜëçò êáèþò êáé ôçò êáèïäçãçìÝíçò áðü ôá ðÜíù á-åñãßáò êáé
ëïýöáò ìÝóá áðü ìéá äçìïêñáôéêÞ áîéïëüãçóç. ÁõôÜ ôá ìÝôñá ìáæß ìå ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò óáìðïôáñéóìÝíçò ðáñáãùãÞò êáé óôïí éäéùôéêü êáé óôï äçìüóéï
ôïìÝá èá ìðïñïýóáí íá åîáóöáëßóïõí
óôïõò äçìüóéïõò õðÜëëçëïõò ìéá êáëÞ ìéóèïäïóßá áêüìá êáé ìÝóá óôéò óõíèÞêåò
ôçò êñßóçò.
Áí äéáìáñôõñçèåß êáíåßò óôïõò öéëåëåýèåñïõò ãé áõôÝò ôéò áðïëýóåéò ðïõ éóïäõíáìïýí ìå åêôåëÝóåéò åêåßíïé èá ôïõ áðáíôÞóïõí ìå ôï åðé÷åßñçìá: ãéáôß íá åêôåëïýíôáé ïé åñãáæüìåíïé óôïí éäéùôéêü
ôïìÝá êáé íá ìçí åêôåëïýíôáé êáé óôï äçìüóéï; Ìá áêüìá êáé óôïí éäéùôéêü ôïìÝá ï åñãïäüôçò, üôáí ðÝöôïõí äñáìáôéêÜ
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êáé ãéá êáéñü ïé äïõëåéÝò ãéá áíôéêåéìåíéêïýò ëüãïõò, êÜíåé ðñþôá ðñüôáóç
óôïõò åñãáæüìåíïõò íá ìåéùèïýí ïé þñåò
åñãáóßáò êáé óõíáêüëïõèá ïé ìéóèïß. Ïé
åñãáæüìåíïé, üôáí äåí Ý÷ïõí áñ÷çãïýò
êíßôåò óáìðïôáñéóôÝò ðïõ èÝëïõí íá êëåßóïõí ôï åñãïóôÜóéï êáé øÜ÷íïõí ìéá áöïñìÞ ãéá áðåñãßá äéáñêåßáò êáé üôáí Ý÷ïõí åããõÞóåéò üôé ìéá íÝá ÷áìçëÞ áìïéâÞ äåí èá óõíå÷éóôåß áêüìá êáé áí áíåâïýí ïé äïõëåéÝò, óõíÞèùò áðïäÝ÷ïíôáé
áõôÞí ôçí ðñüôáóç. ÁëëÜ óôï äçìüóéï ôïìÝá äéþ÷íïíôáé óÞìåñá Üíèñùðïé áíåîÜñôçôá áðü ôï áí Ý÷ïõí Þ ü÷é ÷ñÞóéìç êïéíùíéêÜ äïõëåéÜ íá êÜíïõí.
Ôçí ðñüôáóç áõôÞ ôçò ìåßùóçò ôùí ìéóèþí üëùí ôùí õðáëëÞëùí ðñïêåéìÝíïõ
íá ìçí áðïëõèïýí ìåñéêÝò ÷éëéÜäåò áðü
áõôïýò äåí ôç äÝ÷ïíôáé óôçí ïõóßá ïé óçìåñéíïß áóôï-öéëåëåýèåñïé, íôüðéïé êáé îÝíïé, ãéáôß èåùñïýí üôé ç ëïýöá, ç áíéêáíüôçôá êáé ç äéáöèïñÜ ïöåßëïíôáé óôï âÜèïò óôç ìïíéìüôçôá, äçëáäÞ óôï üôé äåí
ëåéôïõñãåß ï öüâïò ôçò áðüëõóçò üðùò
óôïí éäéùôéêü ôïìÝá. Ãé áõôïýò áðü éäåïëïãéêÞ èÝóç ïé Üíèñùðïé äïõëåýïõí êõñßùò ìå ôç âßá ôçò üðïéáò åñãïäïóßáò. Êáé
ôïýôï ãéáôß ìðïñïýí íá óõëëÜâïõí óáí
äïõëåéÜ ôùí áðëþí ÷áìçëüâáèìùí åñãáæüìåíùí áõôÞí ðïõ åßíáé ìéóçôÞ åðåéäÞ
åßíáé ìïíüôïíç, êáé êáôáíáãêáóôéêÞ, êáé
ü÷é ôç äïõëåéÜ ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãéêü
åíäéáöÝñïí.
Ãé áõôü äåí ôïõò öôÜíåé ïýôå êáí ôï íá
áðïóýñïíôáé áðü ôçí åíåñãÞ äñÜóç ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé åèåëïíôéêÜ (ìå ôï 1 ðñüóëçøç ðñïò 10 áðïëýóåéò) ðáñüëï ðïõ êáé
Ýôóé ðÝöôåé ï óõíïëéêüò üãêïò ôùí ìéóèþí êáèþò ïé óõíôÜîåéò åßíáé ÷áìçëüôåñåò áðü ôïõò ìéóèïýò. Áõôïß èÝëïõí ôéò
áðïëýóåéò ãéá íá óõíåôßóïõí ôï ðëÞèïò
üëùí ôùí õðáëëÞëùí þóôå íá äïõëåýåé.
Ãé áõôü ôéò áðïëýóåéò äåí ôéò èåùñïýí
óáí ìÝèïäï ãéá ìåßùóç ôùí åîüäùí, áëëÜ
ôéò èåùñïýí äéáñèñùôéêÞ áëëáãÞ, äçëáäÞ
ôéò èÝëïõí êáôáñ÷Þí óáí ìéá äéáäéêáóßá
êáôÜ ôçí ïðïßá ïé åñãáæüìåíïé èá öïâïýíôáé ôçí áíþôåñç êñáôéêÞ åîïõóßá êáé éåñáñ÷ßá êáé Ýôóé èá äïõëåýïõí êáëýôåñá.
Åðßóçò ôç èÝëïõí äåõôåñåõüíôùò êáé óáí
ìéá äéáäéêáóßá êáôÜ ôçí ïðïßá ç ðïëéôéêÞ åîïõóßá êáé ôá êüììáôá åîïõóßáò èá
óõíåôéóôïýí ôÜ÷á êáèþò äåí èá ìðïñïýí
ðéá íá åîáãïñÜæïõí øÞöïõò ôïðïèåôþíôáò
êáé ðñïóôáôåýïíôáò ôïõò äéêïýò ôïõò áíèñþðïõò óôï äçìüóéï. Íïìßæïõí üôé Ýôóé
èá ÷ôõðçèåß áõôü ðïõ ïíïìÜæïõí ðåëáôåéáêü êñÜôïò. ÁëëÜ áõôü ü÷é ìüíï äåí
èá ÷ôõðçèåß ìå áõôüí ôïí ôñüðï áëëÜ èá
äõíáìþóåé ãéáôß ùò ôþñá ôï ðåëáôåéáêü
êñÜôïò åß÷å ôï äéêáßùìá ìüíï ôçò ðñüóëçøçò åíþ ôþñá èá Ý÷åé êáé ôï áêüìá
ðéï êñßóéìï äéêáßùìá ôçò áðüëõóçò. Ï ÁÓÅÐ ðïõ ðñïâÜëëåôáé óáí åðé÷åßñçìá óýíôïìá èá ãßíåé êáé áõôüò ìéá ðïëéôéêÜ åëåã÷üìåíç äéáäéêáóßá, êáèþò Þäç ìðáßíïõí óôç ìÝóç ðñïöïñéêÝò åîåôÜóåéò.
Ïé áðïëýóåéò åßíáé âßá
êñáôéêïöáóéóôéêïý áíáôïëéêïý
ôýðïõ
Ãé áõôü ïé îÝíïé êáé íôüðéïé öéëåëåýèå-

ñïé èÝëïõí áíèñùðïèõóßåò êáé óôïí éäéùôéêü êáé óôï äçìüóéï ôïìÝá. Áí üìùò
ìåëåôÞóåé êáíåßò ðåñéóóüôåñï ôï æÞôçìá
èá äéáðéóôþóåé üôé ç èÝóç üôé ç åñãáóßá
ðñÝðåé íá Ý÷åé áðüëõôá êáôáíáãêáóôéêü
÷áñáêôÞñá äåí åßíáé áõôÞ ôïõ ðéï óýã÷ñïíïõ êåöÜëáéïõ. Áõôü ôï êåöÜëáéï, åéäéêÜ óôéò âéïìç÷áíéêÜ áíåðôõãìÝíåò ÷þñåò êáé éäéáßôåñá ìåôÜ ôïí â´ ðáãêüóìéï
ðüëåìï, ðïõ óõíåðÞñå óå óïóéáëéóôéêÝò
êáé åèíéêï-äçìïêñáôéêÝò åðáíáóôÜóåéò ôç
ìéóÞ ãç, óõíåéäçôïðïßçóå üôé ïé Üìåóïé ðáñáãùãïß ãéá íá êÜíïõí ðéï óýíèåôåò åñãáóßåò êáé ãéá íá äïõëåýïõí ðéï áðïäïôéêÜ êáé ðïéïôéêÜ èÝëïõí åêôüò áðü ôïí
êáðéôáëéóôéêü êáôáíáãêáóìü êáé êÜðïéá
óôïé÷åéþäç êßíçôñá, õëéêÜ, áëëÜ êáé çèéêÜ. ¸ôóé áíáæÞôçóáí ãéá áñêåôÜ ÷ñüíéá
ìåôáîý 1950-1990 ìå ðéï ìåèïäéêü êáé ìå
ðéï åðéóôçìïíéêü ôñüðï ôÝôïéá êßíçôñá (ð÷
total quality management). ¼ìùò ç ôáêôéêÞ ôïõ âïýñäïõëá, ðïõ óå áñêåôü âáèìü
áíÝêïøå ôçí ðáñáãùãéêÞ ðñüïäï óôçí
êëáóóéêÞ âéïìç÷áíßá (åííïïýìå áõôÞí åêôüò ôçò ðëçñïöïñéêÞò), Ýãéíå îáíÜ áðïäïôéêÞ êáé ãé áõôü êõñßáñ÷ç ìåôÜ ôçí Þôôá
ôùí ðñþôùí åñãáôéêþí åîïõóéþí óôçí ÅÓÓÄ êáé éäéáßôåñá óôçí Êßíá. Åßíáé éäéáßôåñá ïé êéíÝæïé ðñïäüôåò ôïõ êïììïõíéóìïý êáé ðáëéíïñèùôÝò ôïõ êáðéôáëéóìïý
ðïõ ìåôÜ ôá 1990 ãýñéóáí ðßóù ôïí ôñï÷ü
ôçò éóôïñßáò êáèþò ìðüñåóáí íá áóêÞóïõí
ôüóï ðïëý êáôáíáãêáóìü óôç äïõëåéÜ ôùí
êéíÝæùí åñãáôþí êáé ìå ôüóï ÷áìçëÝò áðïëáâÝò óå ó÷Ýóç ìå ôéò óýã÷ñïíåò ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò ðïõ êéíïýóáí, þóôå
êÜíáíå îáíÜ óå ðáãêüóìéá êëßìáêá ðéï
óõìöåñôéêÞ ôçí ðéï ìïíüôïíç, âáñéÜ, åíôáôéêïðïéçìÝíç êáé áíèõãéåéíÞ äïõëåéÜ óå
ó÷Ýóç ìå åêåßíç ðïõ Ý÷åé êÜðùò ðéï áíèñþðéíá, ðéï äçìéïõñãéêÜ êáé ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ôçí êÜíáíå ôüóï áðïäïôéêÞ þóôå êáé ïé äõôéêïß êáðéôáëéóôÝò éäñýóáíå åôáéñßåò êÜôåñãá óôçí Êßíá êáé
óå Üëëåò öáóéóôéêÝò êáé åîáèëéùìÝíåò ÷þñåò ôïõ ôñßôïõ êüóìïõ êëåßíïíôáò ôéò äéêÝò ôïõò óôç Äýóç. Áõôü âÝâáéá ôï ðÝôõ÷áí ïé êéíÝæïé óïóéáëöáóßóôåò êõñßùò
óôïõò êëÜäïõò ôçò ðéï áðëÞò ÷åéñùíáêôéêÞò êáé ü÷é ôçò ðéï óýíèåôçò åñãáóßáò,
éäéáßôåñá ôçò ðíåõìáôéêÞò. Ãé áõôü ïé êéíÝæïé êáðéôáëéóôÝò êñáôéêïöáóéóôéêïý ôýðïõ åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé ãéá íá õðÜñ÷ïõí
ôå÷íïëïãéêÜ íá êëÝâïõí ðáñáãùãéêÜ ìõóôéêÜ (ðáôÝíôåò) áðü ôïõò äõôéêïýò áíôáãùíéóôÝò ôïõò. ÁõôÝò ïé ðáôÝíôåò ðáñÞ÷èçóáí ãåíéêÜ óôéò äõôéêÝò ÷þñåò áðü
ôïõò ðïëý ðéï áêñéâïðëçñùìÝíïõò êáé åéäéêåõìÝíïõò åñãáæüìåíïõò ðïõ ìðïñïýí
üìùò íá áðïäßäïõí ðáñáãùãéêÜ ìüíï óå
óõíèÞêåò ó÷åôéêÞò ðñïóùðéêÞò êáé ðïëéôéêÞò åëåõèåñßáò.
ÃåíéêÜ ìåôáöÝñïíôáò ôéò åðåíäýóåéò
ôïõò óôçí Êßíá, ïé äõôéêïß êáðéôáëéóôÝò
áõîÜíïõí ôç ìéóèïëïãéêÞ ðßåóç óôï áìåñéêÜíéêï êáé åõñùðáúêü ðñïëåôáñéÜôï êáé
ñß÷íïõí êáé åêåß ôïõò ìéóèïýò, êáé ìåéþíïõí ôá åñãáôéêÜ äéêáéþìáôá, åíþ ìå ôçí
ðåëþñéá êáé áðüôïìç ðôþóç ôçò æÞôçóçò
Üñ÷éóáí ôá ïéêïíïìéêÜ êñá÷ óôç Äýóç,
üðùò áõôü ôïõ 2008. ÅéäéêÜ ç áìåñéêÜíéêç áóôéêÞ ôÜîç Ý÷åé ÷ôõðÞóåé âÜíáõóá ôá
åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôá êáé Ý÷åé åîáèëéþóåé, üóï êáìéÜ Üëëç óôç Äýóç ôçí áíåéäß-

ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2013

êåõôç åñãáôéêÞ ôçò ôÜîç. ÁõôÞ ç êáôñáêýëá ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß ìüíï ìå
üîõíóç ôçò ôáîéêÞò ðÜëçò óôéò äõôéêÝò
÷þñåò êáé ôáîéêÞ áëëçëåããýç óôïõò åñãÜôåò ôçò Êßíáò, áëëÜ ïé øåõôïêïììïõíéóôÝò êáé ïé óïóéáëäçìïêñÜôåò åñãáôïðáôÝñåò óôéò ÷þñåò áõôÝò æçôÜíå íá ðëçñþíåé ôï êñÜôïò ôïõò åñãÜôåò ìÝóá áðü
ôï êñáôéêü Ýëëåéììá, äçëáäÞ ìå äáíåéêÜ
áðü Üëëïõò êáðéôáëéóôÝò êáé äåí êáèïäçãïýí áðåñãßåò ìÝóá óôç ÷þñåò ôïõò ïýôå, ôï ÷åéñüôåñï, âïçèÜíå ôï äçìïêñáôéêü êáé ôáîéêü êßíçìá óôçí Êßíá!!! ¸ôóé
ïé äõôéêïß êáðéôáëéóôÝò åðåíäýïõí åäþ
êáé 20 ÷ñüíéá óôçí Êßíá êáé ü÷é óôéò ÷þñåò ôïõò üðïõ õðÜñ÷ïõí êáôÜ êáíüíá ðïëëáðëÜóéá øçëüôåñïé ìéóèïß êáé åñãáôéêÜ
äéêáéþìáôá áðü üôé óôçí Êßíá.
ÊáíÝíá ëïéðüí äõôéêü, êõñßùò áìåñéêÜíï áëëÜ êáé åõñùðáßï áóôü äåí ôï íïéÜæåé ðïõ ç ÅëëÜäá ìðïñåß íá ãßíåé Ýíá áðÝñáíôï êéíÝæéêï êÜôåñãï êáé ìÜëéóôá
êõñéïëåêôéêÜ. ºóá-ßóá ôñåëáßíïíôáé áí
áõôü óõìâåß êáé ôï åðéäéþêïõí. Áõôü ìÜëéóôá ôï ïíïìÜæïõí áíáäéÜñèñùóç óôá åñãáóéáêÜ. Ïé Ýëëçíåò öéëåëåýèåñïé êáé áõôïß ôçò êõâÝñíçóçò, êáé áõôïß ôçò «ÄñÜóçò» éäéáßôåñá, åßíáé ôïýôçò åäþ ôçò êáôçãïñßáò êáé ìÜëéóôá åßíáé ïé ÷åéñüôåñïé
áõôÞò ôçò êáôçãïñßáò. Ãéáôß ïé äõôéêïß üìïéïß ôïõò ôïõëÜ÷éóôïí ìåôáöÝñïõí óôïí
ôñßôï êüóìï ôï ïñãéþäåò ðÜèïò ôïõò ãéá
õðåñêÝñäç áðü ôçí õðåñåêìåôÜëëåõóç ôçò
åñãáóßáò, üðùò áêñéâþò ïé äõôéêïß ðáéäåñáóôÝò ðïõ ðÜíå óå ôñéôïêïóìéêÝò ÷þñåò ãéá íá éêáíïðïéÞóïõí ôï ôåñáôþäåò
ðÜèïò ôïõò. ¼ìùò, ïé Ýëëçíåò öéëåëåýèåñïé ÷åéñïêñïôïýí ìå óõãêßíçóç ðïõ äåí
êñýâåôáé ôçí ðñùôïöáíÞ ãéá åõñùðáúêÞ
÷þñá ãáëÝñá ðïõ óôÞóáíå ïé êéíÝæïé öáóßóôåò äïõëïêôÞôåò óôïí ÐåéñáéÜ êáé ìÝóù ôçò ïðïßáò áðïóðïýí áõôïß êáé ìüíï
ðåëþñéá õðåñêÝñäç. ¸ôóé Ý÷ïõí ãßíåé êáé
Üìéóèïé õðçñÝôåò áêüìá áõôþí ôùí öáóéóôþí ãéá íá éêáíïðïéÞóïõí ôïí ðüèï ôïõò
ãéá ìéá õðüäïõëç åñãáôéêÞ ôÜîç.
Áõôü ìÜëéóôá åßíáé êáé ãåëïßï ôçí þñá
ðïõ ìéá óåéñÜ Ýëëçíåò éäéþôåò êåöáëáéïý÷ïé, óõíÞèùò ðïëéôéêÜ öéëåëåýèåñïé,
äéáâáßíïõí ôéò ðýëåò ôùí öõëáêþí åðåéäÞ ïé óáìðïôáñéóôÝò ôïõò Ý÷ïõí óêïôþóåé ðáñáãùãéêÜ Þ ìå ôçí õðåñöïñïëüãçóç Þ ôïõò êëåßíïõí ìÝóá ãéá ðïëéôéêïýò
ëüãïõò ìå êáôáäßêåò áìößâïëçò Þ êáé áíýðáñêôçò íïìéìüôçôáò (ð÷ Ðáðáãåùñãüðïõëïò).
Íá ãéáôß ïé öéëåëåýèåñïé äåí íïéÜæïíôáé
ðïõ ïé áðïëýóåéò óôï äçìüóéï äåí ãßíïíôáé ðáñÜ óå åëÜ÷éóôåò ðåñéðôþóåéò ìå
êñéôÞñéï ôçí ðÜëç åíÜíôéá óôçí áíáôïëéêïý ôýðïõ êñáôéêÞ äéáöèïñÜ. Èá ìðïñïýóáí äçëáäÞ ïé äÞìéïé ðïõ ôéò ðñáãìáôïðïéïýí íá Ý÷ïõí îåêéíÞóåé áðü ôéò áðïëýóåéò ôïõëÜ÷éóôïí ôùí ëåãüìåíùí åðßïñêùí, äçëáäÞ ôùí áðïäåéãìÝíá äéåöèáñìÝíùí. ÁõôÝò äåí ôéò îåêßíçóáí ü÷é ãéáôß
äåí ðñïëÜâáéíáí, Þ åðåéäÞ êÜðïéïò ÌáíéôÜêçò Þ êÜðïéá ðåéèáñ÷éêÜ ôïõò êáèõóôÝñçóáí. Áí Þèåëáí ï ÌáíéôÜêçò ôïõ
Óõíáóðéóìïý-ÄÇÌÁÑ èá åß÷å öýãåé
êëùôóçäüí êáé Ýíáò íÝïò íüìïò èá åß÷å
öôéá÷ôåß þóôå íá áðïëýåôáé áõôüò ðïõ Ý÷åé áðïäåé÷èåß äéêáóôéêÜ óáí äéåöèáñìÝíïò êáé áò ìåßíåé ìåôÜ íá áðïäåßîåé óôï
üðïéï ðåéèáñ÷éêü, üôé äåí ôïõ Üîéæå áõôÞ
ç Ýîïäïò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé äåí
ðÞñáí áêüìá ïýôå Ýíá ïõóéáóôéêü ìÝôñï
åíÜíôéá óôç äéáöèïñÜ, üðùò åßíáé ï
Ýëåã÷ïò ôùí ôñáðåæéêþí êáôáèÝóåùí üëùí ôùí õðáëëÞëùí ðïõ õðçñåôïýí óå
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ðüóôá äéáöèïñÜò (ð÷ åöïñßåò, ðïëåïäïìßåò, äáóáñ÷åßá, ãåùôå÷íéêÝò õðçñåóßåò, áñ÷áéïëïãßåò êëð) êáé ôùí óôåíþí óõããåíþí ôïõò. ÌÜëéóôá åéäéêÜ ç ïéêïíïìéêÞ
êñáôéêÞ äéáöèïñÜ óõíå÷ßóôçêå êáé êïñõöþèçêå êáé Ý÷åé ãßíåé ðéï áöüñçôç óÞìåñá óýìöùíá ìå ôéò åìðåéñßåò ôùí óõíáëëáóóïìÝíùí ìå ôï êñÜôïò, åðåéäÞ áêñéâþò ìåéþèçêáí ïé ïéêïíïìéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé ïé ßäéïé äéåöèáñìÝíïé õðÜëëçëïé Ý÷ïõí íá ìïéñáóôïýí ìéêñüôåñç ëåßá. Ôï üôé áõôÝò ïé áðïëýóåéò åßíáé áíáôïëéêïý êñáôéêïöáóéóôéêïý ôýðïõ, öáíåñþíåôáé óôçí ðåñßðôùóç ôçò ÅÑÔ, üðïõ
ôï ïõóéáóôéêü Þôáí ç ëïãïêñéóßá êáé ç
ößìùóç óå âÜñïò ôùí äçìïóéïãñÜöùí ôïõ
ðñïãñÜììáôïò êáé ôùí åéäÞóåùí áðü ôçí
êõâÝñíçóç êáé ç ïðïßá åß÷å åðé÷åéñçèåß
ðñïçãïýìåíá ìå Üëëá ìÝóá áëëÜ äåí ìðïñïýóå íá åðéôåõ÷èåß.
Êáé ãéá íá îÝñïõìå ðïõ èá ñß÷íïõìå ôá
êýñéá ðõñÜ ìáò: ç áíï÷Þ ôçò äéáöèïñÜò äåí åßíáé âáóéêÞ éäéüôçôá ôùí
öéëåëåýèåñùí, åßíáé ýøéóôç ðïëéôéêÞ áðáßôçóç ôùí óïóéáëöáóéóôþí. Áõôïß, ðïõ äéïéêïýí ôç ÷þñá
óáí ÓáìáñÜò, ÂåíéæÝëïò, ÓÕÑÉÆÁ êáé
øåõôïÊÊÅ, èÝëïõí ïðùóäÞðïôå ôï
êñÜôïò ôùí äéåöèáñìÝíùí êáé ôùí
ëïõöáäüñùí. Êáé ôï èÝëïõí åðåéäÞ áõôü èá åßíáé äéåöèáñìÝíï óáí åêåßíï ôçò
Ñùóßáò êáé ôçò Êßíáò. Êáé ìÜëéóôá ü÷é
ìüíï, áëëÜ êñÜôïò áðïéêéïêñáôïýìåíï áðü ôç Ñùóßá êáé ôçí Êßíá, äçëáäÞ ü÷é
áðëÜ äéåöèáñìÝíï, áëëÜ äéåöèáñìÝíï
óôçí õðçñåóßá áðïéêéïêñáôþí.
Åêêáèáñßóåéò ìå âñþìéêá êáé
ðñïó÷çìáôéêÜ êñéôÞñéá ãéá ôï íÝï
êñÜôïò ôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅËøåõôïÊÊÅ-×ñ. ÁõãÞò
ÄçëáäÞ êáé áõôÝò ïé áðïëýóåéò ðïõ Ý÷ïõí ðñïáíáããåëèåß êáé áõôÝò ðïõ Ýñ÷ïíôáé äåí Ý÷ïõí óáí óôü÷ï íá ôñïìïêñáôÞóïõí ôïõò äéåöèáñìÝíïõò êáé ôïõò ëïõöáäüñïõò áëëÜ íá ôñïìïêñáôÞóïõí üëïõò
ôïõò Üëëïõò õðáëëÞëïõò ðïõ óôçí ðëåéïøçößá ôïõò äåí åßíáé äéåöèáñìÝíïé, ïýôå
óõóôçìáôéêïß ëïõöáäüñïé. Ãé áõôü åìðüäéóå ï ÌáíéôÜêçò ôéò áðïëýóåéò ôùí
«åðéüñêùí» þóôå íá ãßíïõí ôåëéêÜ ïé áðïëýóåéò ðïõ åðéëÝ÷ôçêáí ìå êñéôÞñéá
ðïõ åîõðçñåôïýí ôïõò ÓÕÑÉÆÁ-øåõôïÊÊÅ (ÄçìïôéêÞ áóôõíïìßá, ÊáèçãçôÝò åéäéêþí ëõêåßùí, ÅÑÔ ðïõ åß÷å óå óçìáíôéêü âáèìü öéëï-åõñùðáúêÞ ðïëéôéêï-éäåïëïãéêÞ ãñáììÞ) êáé ôåëéêÜ ìå ôÝôïéï
ôñüðï, ðïõ íá öáßíåôáé åíôåëþò áõèáßñåôïò Ýôóé þóôå êáíåßò íá ìçí áéóèÜíåôáé
áóöáëÞò, äçëáäÞ ü÷é ìüíï ïé 15.000 Þ
25.000 ðïõ ìðáßíïõí óå äéáèåóéìüôçôá,
áëëÜ üëïé ïé 700.000 äçìüóéïé õðÜëëçëïé. Áí ðÜñïõìå õðüøç ìáò üôé êÜèå õðÜëëçëïò ôñÝöåé Üëëá 3, 4 Üôïìá ôçò ïéêïãÝíåéÜò ôïõ, ôüôå 2.500.000 Üôïìá èá
ôñÝìïõí áðü äù êáé ìðñïò üôé ç êÜèå ðïëéôéêÞ åîïõóßá èá ìðïñåß üðïôå èÝëåé êáé
ìå üðïéï ðñüó÷çìá èÝëåé íá êáôáóôñÝøåé
åíôåëþò ôç ìéóïêáôáóôñáììÝíç æùÞ ôïõò.
ÁõôÞ ç áõèáßñåôç êõñéáñ÷ßá ôçò ðïëéôéêÞò åîïõóßáò ðÜíù óôéò æùÝò ôïõ 1/4 ôïõ
ðëçèõóìïý ôçò ÷þñáò åßíáé Ýíáò áðü ôïõò
ðñïÜããåëïõò ôïõ ìåãÜëïõ öáóéóìïý ðïõ
Ýñ÷åôáé ìå ôçí üøç êáé ìå ôï ÷Ýñé ôùí
çëßèéùí êáé ìïéñáßùí öéëåëåýèåñùí áíôåñãáôþí.
Åäþ äçëáäÞ Ýñ÷åôáé ï ùìüò öáéï-«êüêêéíïò» öáóéóìüò, êõñßùò áõôüò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, áëëÜ êáé ôïõ øåõôïÊÊÅ êáé ôçò
ÁÍÅË êáé ôùí íáæß ôçò ×Á íá äéåêäé-
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êÞóåé ôïõò áðïëõìÝíïõò óáí óùôÞñáò ôÜ÷á Þ óáí åêäéêçôÞò êáôÜ ôçò õðïôéèÝìåíçò áóôéêÞò äçìïêñáôßáò ðïõ ôïõò óêïôþíåé. Äåí íïìßæïõìå üôé åßíáé ôõ÷áßï üôé ôñåéò âáóéêïß êëÜäïé äçìïóßùí õðáëëÞëùí ðïõ Ý÷ïõí åðéëåãåß ãéá áðïëýóåéò
áðü ôç ñùóüäïõëç êõâåñíçôéêÞ çãåóßá
ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ (ÅÑÔ, Äçìïôéêïß õðÜëëçëïé, ÊáèçãçôÝò) Ý÷ïõí óáí óõíäéêáëéóôéêïýò åêðñïóþðïõò ôïõò ôñåéò
ôõðéêÝò óïóéáëöáóéóôéêÝò ïìïóðïíäßåò:
ôéò ÐÏÓÐÅÑÔ, ÐÏÅ-ÏÔÁ êáé ÏËÌÅ.
Ïé ÓáìáñÜò-ÂåíéæÝëïò åðéôßèåíôáé äçëáäÞ ìåôùðéêÜ óôïõò õðáëëÞëïõò êáé áõôïß ôñÝ÷ïõí áëáöéáóìÝíïé íá óùèïýí êáé
ðÝöôïõí óôá íý÷éá ôùí óïóéáëöáóéóôþí.
Áõôïß èá åîáóöáëßóïõí ÐÑÙÔÏÍ þóôå
ïé Üìåóá áðåéëïýìåíïé ìå áðüëõóç, ïé
700.000 Ýììåóá áðåéëïýìåíïé êáé ôá 2,5
åêáôïììýñéá áãùíéïýíôåò óõããåíåßò ôïõò
íá ìðïõí ðïëéôéêÜ êÜôù áðü ôçí åðéññïÞ
ôùí ìåãÜëùí áöåíôéêþí ôïõò, äçëáäÞ
ôùí ñùóïêéíÝæùí ðïõ ùò óõíÞèùò êñýâïíôáé ðßóù áðü ôçí õðïôéèÝìåíá öéëïåõñùðáúêÞ êõâÝñíçóç êáé êõñßùò ôçí áíßêáíç íá êáôáëÜâåé ÅÅ, êáé ÄÅÕÔÅÑÏÍ êáé ôï êõñéüôåñï èá åîáóöáëßæïõí
þóôå ïé üðïéåò áðïëýóåéò, äéáèåóéìüôçôåò, íÝåò ðñïóëÞøåéò êëð íá óõíáðïöáóßæïíôáé ìå êñéôÞñéá êáé üñïõò ðïõ èá èÝôïõí ïé ïìïóðïíäßåò ðñïóôÜôåò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ÐÁÌÅ êëð. Áõôü ìáò ôï áðÝäåéîå ìåãáëüðñåðá ç ÅÑÔ üðïõ ïé ßäéïé ïé
áðïëõìÝíïé õðÜëëçëïé Ý÷ïõí ÷áèåß áðü
ôï ðáé÷íßäé ãéáôß äåí õðÜñ÷ïõí ìáæéêÝò
óõíåëåýóåéò óùìáôåßùí âÜóçò ðïõ íá äéáðñáãìáôåýïíôáé ìå ôçí êõâÝñíçóç, êáé Ýôóé ãßíïíôáé óõíïìéëçôÝò-äéáðñáãìáôåõôÝò ôçò êõâÝñíçóçò ïé ðñïäüôåò çãÝôåò
ôçò ÐÏÓÐÅÑÔ ðïõ Ýóõñáí ôïõò áðïëõìÝíïõò óôï ÓôÅ, êáé ìåôÜ ïíüìáóáí ôçí
áðüöáóç ôïõ ÓôÅ ðïõ åðéäïêßìáæå ôéò áðïëýóåéò íßêç ôùí åñãáæïìÝíùí.
Åäþ äåí ðñÝðåé íá ìáò ìðåñäåýåé ôï ãåãïíüò üôé ìðáßíïõí ôåëåõôáßá áðü ôçí êõâÝñíçóç êáé ôïí åêôåëåóôÞ ÌçôóïôÜêç
ìåôÜ ôá ðñþôá ïñéæüíôéá ðïãêñüì êÜðïéá
êñéôÞñéá ãéá ôéò áðïëýóåéò äÞèåí áíôéêåéìåíéêÜ, ìå ìüñéá êëð. ÁõôÜ ôá êñéôÞñéá
åßíáé áíôéêåéìåíéêÜ åê ôùí õóôÝñùí êáé
ãé áõôü åßíáé ðïëý áõèáßñåôá, äçëáäÞ ðïëéôéêÜ õðïêåéìåíéêÜ. ¼ôáí Ýíáò Üíèñùðïò äïõëåýåé 30 ÷ñüíéá óôï äçìüóéï êáé
Ýñ÷ïíôáé êáé ôïõ ëÝíå üôé ðñÝðåé íá áðïëõèåß ãéáôß ôïõ ëåßðåé ç åîÝôáóç ôïõ ÁÓÅÐ, êáé ôá ìÜóôåñ êáé ôá äéäáêôïñéêÜ,
äåí êÜíïõí ôßðïôá Üëëï áðü ôï íá ðïäïðáôïýí ôá ïõóéáóôéêÜ ôïõ ðñïóüíôá, äçëáäÞ ôéò ðñáêôéêÝò åðéäüóåéò ôïõ óôç äïõëåéÜ ôïõ, ôçí åíôéìüôçôá, ôç óõëëïãéêüôçôÜ ôïõ, ôç ãíþóç ôïõ áíôéêåéìÝíïõ, ôçí
ðåßñá ôïõ, ôï êýñïò, ôïõ åðéêáëïýìåíïé
ôï ðñïðáôïñéêü ôïõ áìÜñôçìá. Ìüíï äéåóôñáììÝíïé ãñáöåéïêñÜôåò êáé óáìðïôáñéóôÝò ôçò ðáñáãùãÞò èá ìðïñïýóáí íá
áîéïëïãïýí åñãáæüìåíïõò ãéá ôÝôïéá ôÝùò ôõðéêÜ ôïõò ðñïóüíôá, äçëáäÞ áõôÜ
ðïõ áíôéóôïé÷ïýóáí óôçí åðï÷Þ ðïõ ðñïóëÞöèçêáí, êáé ü÷é ãéá ôá æùíôáíÜ äéáðéóôùìÝíá ðñïóüíôá ôïõò ìåôÜ áðü ÷ñüíéá äïõëåéÜò êáé íá ôïõò áðïëýïõí üôáí
ôïõò ëåßðïõí ôá ðñþôá. ÄçëáäÞ áíôß ôá
êáèÜñìáôá áõôÜ íá ðñï÷ùñÞóïõí åðéôÝëïõò ìåôÜ áðü 5 ÷ñüíéá üðïõ äéáñêåß ç
êñßóç óå ìéá üóï ðéï áíôéêåéìåíéêÞ ãßíåôáé êáé ðéï äçìïêñáôéêÞ áîéïëüãçóç ôùí
åñãáæïìÝíùí âñßóêïõí åê ôùí õóôÝñùí
äéêáéïëïãßåò ãéá áðïëýóåéò. ÅäéêÜ åßíáé
åîïñãéóôéêïß üôáí åðéêáëïýíôáé ãéá ôçí
áðüëõóç ôï üôé ç ðñüóëçøç ôïõ õðáëëÞëïõ Ýãéíå ÷ùñßò ÁÓÅÐ. ÁõôÞ ç áíáäñï-
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ìéêÞ ôéìùñßá, êñýâåé áðü êÜôù ôçò ôçí
åêêáèÜñéóç üóùí õðáëëÞëùí ðñïóëÞöèçêáí áðü êõâåñíÞóåéò ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ôçò
ÍÄ áêüìá êáé üôáí áõôïß Ý÷ïõí ôéò ðéï
åîáéñåôéêÝò ðñáêôéêÝò åðéäüóåéò. ÁõôÞ åßíáé óôçí ïõóßá ðïëéôéêÞ åêêáèÜñéóç ôïõ
êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý ãéá íá áíïßîåé ï äñüìïò óôï íÝï êñÜôïò ôùí óïóéáëöáóéóôéêþí êïììÜôùí. Åðßóçò åßíáé ôåñÜóôéáò ðïëéôéêÞò óçìáóßáò êáé åîáéñåôéêÜ åðéêßíäõíï ôï êñéôÞñéï ðïõ âÜæåé ç êõâÝñíçóç
ãéá ôá áñíçôéêÜ ìüñéá êáé ôçí áðüëõóç
óôçí ïðïßá ïäçãïýí ðÜëé áíáäñïìéêÜ ôá
ïðïéáäÞðïôå ðåéèáñ÷éêÜ ðáñáðôþìáôá. Áöïý äåí ðñïóäéïñßæåôáé üôé áõôÜ áöïñïýí
äéáöèïñÜ êáé óõóôçìáôéêÝò êïðÜíåò, ôüôå áöïñïýí ðïéíÝò ðïõ Ý÷ïõí åðéâëçèåß
óå áíèñþðïõò ðïõ ýøùóáí ôï áíÜóôçìÜ
ôïõò óå êñáôéêÝò ìáößåò Þ ðëÞñùóáí ãéá
áìÝëåéåò Þ âñùìéÝò Üëëùí. Áðü äù êáé
ìðñïò ïé íÝåò êïììáôéêÝò äéïéêçôéêÝò áñ÷Ýò ôïõ íÝïõ öáóéóôéêïý êñÜôïõò ðïõ åôïéìÜæåôáé èá åðéóåßïõí ðåéèáñ÷éêÝò ðïéíÝò ãéá øýëëïõ ðÞäçìá ðïõ èá áíïßãïõí
ôï äñüìï óå áðïëýóåéò.
ÐñáãìáôéêÜ êéíÞìáôá êáôÜ ôùí
öáóéóôéêþí áðïëýóåùí ðïõ íá
êáôáêôïýí ôç óõìðÜèåéá ôïõ ëáïý,
êáé ü÷é ôá ðñïâïêáôüñéêá êáé «ãéá
ôá ìÜôéá» ôùí ÓÕÑÉÆÁ-øåõôïÊÊÅ
Áí äåí áíôéóôáèïýìå óå áõôÝò ôéò áðïëýóåéò êáé óêåöôïýìå üðùò ðïëýò êüóìïò, äçëáäÞ üôé åßíáé êáëü ç áäéÜöïñç
áðÝíáíôé óôï ëáü êáé óõ÷íÜ åêìåôáëëåõôéêÞ êñáôéêÞ õðáëëçëßá íá ðëçñþóåé êáé
áõôÞ ìå áðïëýóåéò, èá åéóðñÜîïõìå óôï
ìÝëëïí ôçí ðéï å÷èñéêÞ êáé ôçí ðéï åêìåôáëëåõôéêÞ êáé äéåöèáñìÝíç õðáëëçëßá
ðïõ Ý÷ïõìå æÞóåé ùò ôþñá. Äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá îå÷íÜìå üôé ç ìïíéìüôçôá ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí Þôáí ìéá äçìïêñáôéêÞ áðÜíôçóç ôïõ 19ïõ áéþíá óôï íåïåëëçíéêü êñÜôïò ôùí êïììáôéêþí óõììïñéþí ðïõ ìåôÜ áðü êÜèå åêëïãéêÞ ìÜ÷ç
Ýäéù÷íáí ôïõò õðáëëÞëïõò ðïõ åß÷áí äéïñßóåé ôá ðñïçãïýìåíá êüììáôá êáé Ýôóé ç
äçìüóéá äéïßêçóç ãéíüôáí Ýíá ëÜöõñï áõôþí ôùí óõììïñéþí ðïõ êõíçãïýóáí ôïõò
ðïëßôåò ôùí áíôßèåôùí öñïíçìÜôùí. Óå
áõôü ôï êñÜôïò ôïõ 19ïõ áéþíá èÝëïõí
íá ìáò îáíáðÜíå ôá öáéï-«êüêêéíá» êüììáôá, áëëÜ óôçí ðéï óýã÷ñïíç, óôç ìåôåìöõëéáêÞ êáé ìÜëéóôá óôç íåïíáæéóôéêÞ-íåïáðïéêéáêÞ ìïñöÞ ôïõ. Ãé áõôü ðñÝðåé íá áíôéóôáèïýìå ðñáãìáôéêÜ óôéò áðïëýóåéò êáé ü÷é ìå ôéò îåðïõëçìáôéêÝò
24ùñåò áðåñãßåò êáé ìå Üëëåò ìïñöÝò ðÜëçò Üìáæåò Þ áíôéðáèçôéêÝò óôéò ìÜæåò (ð÷
ìðïýêåò óå õðïõñãåßá, óôåßñåò êáôáëÞøåéò ÷ùñßò ëáúêÝò ðñùôïâïõëßåò üðùò Ýãéíå ôåëéêÜ óôç ÅÑÔ) ðïõ ôéò äéáëÝãïõí
åðßôçäåò ïé øåõôïáñéóôåñïß «ößëïé» ôùí
áðïëõìÝíùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí áêñéâþò ãéáôß åßíáé ðñïâïêáñéóìÝíåò áðü ðáëéÜ. Åííïïýìå áðü ôüôå ðïõ ïé øåõôïáñéóôåñÝò óõíäéêáëéóôéêÝò çãåóßåò Ýóðñù÷íáí ôç äçìüóéá õðáëëçëßá óå êéíÞìáôá
«áîéïðñÝðåéáò», äçëáäÞ óå ïéêïíïìéêÝò
äéåêäéêÞóåéò ðÜíù áðü åêåßíåò ôùí óêëçñÜ åñãáæïìÝíùí ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá ðëçèõóìïý åíþ ôáõôü÷ñïíá äéáôçñïýóáí ãéá
ôç ìåãÜëç ìÜæá ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí ôï äéêáßùìá êáé óôç ëïýöá êáé óôç
äéáöèïñÜ.
ÅðåéäÞ áõôïß ïé áãþíåò äåí åîáóöÜëéæáí ôçí áõèüñìçôç óõìöùíßá ôïõ ëáïý
áêïëïõèïýóáí ìïñöÝò ðÜëçò ðïõ ïäçãïýóõíÝ÷åéá óôç óåë. 7
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Ðñþôá ç åóùôåñéêÞ ðÜëç óôçí ÏËÌÅ, ãéá íá åßíáé íéêçöüñá ç
ðÜëç åíÜíôéá óôéò áðïëýóåéò êáé åíÜíôéá óôï íÝï áíôéðáñáãùãéêü
êáé öáóéóôéêü ó÷ïëåßï ðïõ åôïéìÜæåé ç êõâÝñíçóç

H

êõâÝñíçóç óôá ìÝóá Éïýëç ðñï÷þñçóå óå êáôÜñãçóç ôùí
ìéóþí ôïìÝùí ôçò ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò äßíïíôÜò ôçò Ýíá áêüìç
ìåãÜëï ÷ôýðçìá ü÷é ìüíï óôçí åêðáßäåõóç áëëÜ êáé óôçí ßäéá ôçí
ðáñáãùãÞ ôçò ÷þñáò. Ôáõôü÷ñïíá Ýâáëå óå äéáèåóéìüôçôá ôïõò
êáèçãçôÝò ðïõ õðçñåôïýóáí óå áõôïýò ôïõò ôïìåßò áíïßãïíôáò ôï
äñüìï ãéá ôçí áðüëõóÞ ôïõò.
Ðñéí áðü áõôÞí ôçí êáôÜñãçóç ç çãåóßá ôçò ÏËÌÅ åß÷å êáôáñáêþóåé ôï çèéêü êáé êÜèå êýñïò ôïõ óõëëïãéêïý ïñãÜíïõ ôùí êáèçãçôþí. Èõìüìáóôå ôéò ãåíéêÝò óõíåëåýóåéò ôùí êáèçãçôþí ïé ïðïßåò Ýãéíáí ôéò åðüìåíåò ìÝñåò áðü ôçí
áðüöáóç ôçò êõâÝñíçóçò ãéá åðéóôñÜôåõóç êáé ðïõ Ý÷ïíôáò ìåôÜ áðü ÷ñüíéá õøçëÜ ðïóïóôÜ óõììåôï÷Þò áðïöÜóéóáí,
óýìöùíá ìå ôçí ðñüôáóç ôçò çãåóßáò ôçò
ÏËÌÅ, áðåñãßá ôçí ðñþôç ìÝñá ôùí ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí ðáñüëï ðïõ ôï
êëßìá óôçí êïéíùíßá Þôáí áñíçôéêü
ãéá ôïõò êáèçãçôÝò. Ôç åðüìåíç ôùí
óõíåëåýóåùí ç ÏËÌÅ ðñáîéêïðçìáôéêÜ
áðïöÜóéóå åíÜíôéá óôéò áðïöÜóåéò ôùí
ã.ó. íá ìçí ãßíåé ç áðåñãßá ðïõ ç ßäéá åß÷å
ðñïôåßíåé (!). ¸äùóå Ýôóé ìéá íßêç óôçí
êõâÝñíçóç åíÜíôéá óôïõò êáèçãçôÝò êáôáññáêþíïíôáò áêüìç ðéï ðïëý ôï Þäç
ðåóìÝíï çèéêü ôïõò. ¹äç íùñßôåñá ç êõâÝñíçóç åß÷å ïõóéáóôéêÜ áðïëýóåé ðåñßðïõ 10000 áíáðëçñùôÝò. Ç ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ ôåëåßùóå ìå áêüìç ìéá Þôôá ôùí êáèçãçôþí.
Ôï 16ï óõíÝäñéï ôçò ÏËÌÅ ðñáãìáôïðïéÞèçêå üôáí ôá ó÷ïëåßá åß÷áí Þäç êëåßóåé ãéá ôéò êáëïêáéñéíÝò äéáêïðÝò ðÝñá
êáé ìáêñéÜ áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé öõóéêÜ ïé üðïéåò áðïöÜóåéò ôïõ äåí åêöñÜæïõí ðáñÜ ìüíï ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
¸ôóé ç êõâÝñíçóç ìå ôïí áÝñá óôá ðáíéÜ ôçò ðïõ öýóçîå ç ÏËÌÅ, ðñï÷þñçóå
êáé êáôÜñãçóå ôïõò ìéóïýò êëÜäïõò ôçò
ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò êáé Ýâáëå óå äéáèåóéìüôçôá 2100 ðåñßðïõ êáèçãçôÝò ðïõ
äßäáóêáí óå áõôïýò. ¸äùóå Ýôóé Ýíá
óôñáôçãéêü ÷ôýðçìá óôçí ôå÷íéêÞ åêðáßäåõóç êáé óôïí ßäéï ôïí ðáñáãùãéêü éóôü
ôçò ÷þñáò . Âåâáßùò ôïí äñüìï êáé åäþ
ôïí Üíïéîå ç ÏËÌÅ ç ïðïßá åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá æçôïýóå ôçí êáôÜñãçóç ôçò ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò ðïõ åêöñÜæåôáé ìå ôï
óýíèçìá «12÷ñïíç õðï÷ñåùôéêÞ äçìüóéá
åêðáßäåõóç». ÌÝóá óôï êáëïêáßñé ç ÏËÌÅ äéïñãÜíùóå ìåñéêÝò óõãêåíôñþóåéò
äéáìáñôõñßáò åíÜíôéá óôéò äéáèåóéìüôçôåò
ôùí êáèçãçôþí ôçò ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò ðñïôÜóóïíôáò ôï óýíèçìá «ü÷é óôéò
áðïëýóåéò» êáé ü÷é üðùò èá Ýðñåðå ôï óùóôü óýíèçìá «ü÷é óôçí êáôÜñãçóç ôçò ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò» ðïõ óçìáßíåé áêñéâþò ü÷é óôï ÷ôýðçìá ôçò ðáñáãùãÞò. Áõôü ôï óùóôü óýíèçìá èá Ýíùíå ôïõò êáèçãçôÝò ìå ôï ëáü êáé ôïõò ãïíåßò, áöïý
êáé ïé ßäéïé ïé ãïíåßò åßíáé åðßóçò óå ìåãÜëï âáèìü Üíåñãïé áêñéâþò åîáéôßáò ôïõ
÷ôõðÞìáôïò ôçò ðáñáãùãÞò ôçò ÷þñáò. Ïé
óõãêåíôñþóåéò áõôÝò åß÷áí åëÜ÷éóôç óõììåôï÷Þ êáèçãçôþí. ¸ôóé ïé ÷éëéÜäåò ôùí
áíáðëçñùôþí âñßóêïíôáé Þäç óôïí ðáãùìÝíï ùêåáíü ôçò áíåñãßáò êáé ïé åõñéóêüìåíïé óå äéáèåóéìüôçôá êáèçãçôåò ôçò
ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò Þäç âñßóêïíôáé óôá
âñÜ÷éá ðÜíù áðü ôïí ðáãùìÝíï ùêåáíü
Ýôïéìïé íá ñé÷ôïýí ìÝóá. Ðùò èá ìðïñïýóå ç ÏËÌÅ íá õðåñáóðéóôåß ðåéóôéêÜ êáé

áðïôåëåóìáôéêÜ ôçí ôå÷íéêÞ åêðáßäåõóç
üôáí ç ßäéá ôçí ÷ôõðÜåé áíïé÷ôÜ åäþ êáé
÷ñüíéá; ÁõôÞ åßíáé ç åöáñìïãÞ óôçí åêðáßäåõóç ôïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ ðïõ
ìå ðñùôïóôÜôåò ôïõò ÓÕÑÉÆÁ-øåõôïÊÊÅ ðñáãìáôïðïéåßôáé ôá ôåëåõôáßá ôñéÜíôá ÷ñüíéá óôç ÷þñá êáé ðïõ ôçí Ý÷åé ïäçãÞóåé ìáæß ìå ôéò êõâåñíÞóåéò ÐÁÓÏÊ
Þ ÍÄ óôçí áðïâéïìç÷Üíéóç êáé ôç ÷ñåïêïðßá.
Ôþñá ïé êáèçãçôÝò, ðñþôïé áõôïß ôçò
ôå÷íéêçò åêðáßäåõóçò êáé ìåôÜ üëïé ïé
áëëïé, ðÜíå ãéá áðüëõóç, ãéá åîáèëßùóç
êáé ãéá ìåãÜëç êáôáðßåóç áðü ôï íÝï
öáéï-«êüêêéíï» öáóéóôéêü ðïëéôéêü êáèåóôþò. ÐñÝðåé íá ðïõí ëïéðüí «ü÷é óôçí
êáôÜñãçóç ôçò ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò êáé
óôéò áðïëýóåéò ôùí êáèçãçôùí ôçò» êáé
ìåôÜ «ü÷é óôéò áðïëýóåéò» ãåíéêÜ. ÁëëÜ
ãéá íá êÜíïõí áãþíá ãé áõôÜ êáé íá íéêÞóïõí ðñÝðåé íá ôïõò õðïóôçñßîïõí ïé
ãïíåßò êáé ïé ìáèçôÝò, äçëáäÞ íá óðÜóïõí
ôçí ðïëéôéêÞ áðïìüíùóç. Ãéá íá ôï ðåôý÷ïõí áõôü ðñÝðåé íá êÜíïõí áõôïêñéôéêÞ ðïõ óôçí ïõóßá óçìáßíåé íá áëëÜ-

îïõí ôçí áíôßëçøç ðïõ Ý÷ïõí ãéá ôç ó÷Ýóç ìå ôçí êïéíùíßá êáé óôçí ðñÜîç óçìáßíåé íá áðáëëá÷ôïýí áðü ôçí íïïôñïðßá ôçò ÏËÌÅ êáé ôçí ßäéá ôç óçìåñéíÞ
çãåóßá ôçò ÏËÌÅ. Áëëéþò íßêç äåí õðÜñ÷åé. Ðñþôá ëïéðüí ìéëÜìå óôïõò ãïíåßò
êáé ôïõò ìáèçôÝò êáé ôïõò ðåßèïõìå ãéáôß
ï áãþíáò åíÜíôéá óôéò áðïëýóåéò åßíáé äßêáéïò êáé ìåôÜ ðÜìå óå áðåñãßåò äéáñêåßáò êëð.
Áõôü óçìáßíåé êáôáñ÷Þí óýãêñïõóç óå
üëåò ôéò ÅËÌÅ êáé óå üëá ôá ó÷ïëåßá ìå
ôçí ãñáììÞ êáé ôçí çãåóßá ôçò ÏËÌÅ
êáé ç áíÜäåéîç íÝùí áíèñþðùí, íÝáò óõíäéêáëéóôéêÞò çãåóßáò ìÝóá áðü áõôÞí ôçí
óýãêñïõóç. ÁõôÞ ç ìáæéêÞ êñéôéêÞ óôçí
ùò ôþñá ÏËÌÅ åßíáé ç ïõóßá ôçò Üìõíáò óôçí ðïëéôéêÞ êáôÜñãçóçò ôçò ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò êáé åêöáóéóìïý ôùí
ó÷ïëåßùí. Ðñþôá äçëáäÞ ÷ñåéÜæåôáé Ýíá
åóùôåñéêü êßíçìá óôïõò êáèçãçôÝò ãéá
ôçí áëëáãÞ ôçò ÏËÌÅ, ðáñÜëëçëá ìå ôçí
êáôáããåëßá ôçò êõâåñíçôéêÞò ðïëéôéêÞò
êáé ìåôÜ Ýíá ìáêñý êáé ìáæéêü áðåñãéáêü êßíçìá åíÜíôéá óôçí êõâÝñíçóç.
Åßíáé ç çãåóßá ôçò ÏËÌÅ õðü ôçí éäåïëïãéêïðïëéôéêÞ çãåìïíßá ôùí øåõôïÊÊÅ - ÓÕÍ ðïõ Üöçóå ìå óýóôçìá ôá ó÷ïëåéá íá óáðßæïõí áñíïýìåíç ïðïéáäÞðïôå ìïñöÞò áîéïëüãçóç ü÷é ìüíï áðü ôï
õðïõñãåßï ðáéäåßáò áëëÜ êõñßùò áðü ôïõò

ãïíåßò êáé ôïõò ìáèçôÝò. ¸ôóé ïé ìáèçôÝò
ôçò ãåíéêÞò ðáéäåßáò ðëÞñùíáí óôá öñïíôéóôÞñéá ÷éëéÜäåò åõñþ ãéá íá óõìðëçñþóïõí ôéò ãíþóåéò ôïõò êáé íá ðåñÜóïõí
ôçí ðüñôá ôçò áíþôáôçò åêðáßäåõóçò êáé
ïé ìáèçôÝò ôçò ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò (ÅÐÁË êáé ÅÐÁÓ) áðïêôïýóáí Ýíá ÷áñôß
ðïõ ôõðéêÜ ôïõò êáôï÷ýñùíå åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá áëëÜ ïõóéáóôéêÜ Þôáí
áðëÜ Ýíá ÷áñôß ðïõ ðéóôïðïéïýóå åëÜ÷éóôåò ãíþóåéò ãéá ìéá èÝóç óôçí ðáñáãùãÞ. ÐáñáãùãÞ ðïõ åðßóçò óáìðüôáñáí ôá
êüììáôá ôçò ÏËÌÅ. ¸ôóé ïé ãïíåßò óôáäéáêÜ áðïìáêñýíèçêáí áðü ôá ó÷ïëåßá
ìç óõììåôÝ÷ïíôáò óôç æùÞ ôïõò ü÷é ìüíï
ãéáôß êáíåßò äåí æÞôçóå ôç ãíþìç ôïõò
áëëÜ êáé ãéáôß Ýíïéùèáí ôï ó÷ïëåßï êáé
ôïõò êáèçãçôÝò ôïõò îÝíïõò ðñïò áõôïýò,
ðëçñþíïíôáò ôáõôü÷ñïíá êáé ôç ìÜèçóç
ôùí ðáéäéþí ôïõò óôá öñïíôéóôÞñéá. Ç
ÏËÌÅ ðïôÝ äåí öñüíôéóå üëïé ïé ðáñÜãïíôåò ôïõ ó÷ïëåßïõ íá åíùèïýí, íá óõæçôÞóïõí êáé íá ðáëÝøïõí ãéá Ýíá Üëëï
äçìïêñáôéêü êáé ðáñáãùãéêü ó÷ïëåßï.
ÐïôÝ äåí Ýâáëáí ãéá óõæÞôçóç óôï ó÷ïëåßï-êáé öõóéêÜ ðïôÝ äåí ðÜëåøáí-íá áëëÜîåé ôï ðáðáãáëßóôéêï ìç ðåéñáìáôéêü
ìç ðñáêôéêü ðåñéå÷üìåíï ôùí óðïõäþí
êáé ôï áíôßóôïé÷ï áíáëõôéêü ðñüãñáììá,
óõíÝ÷åéá äßðëá

ÈåñìÞ õðïäï÷Þ ôçò ãñáììÞò ôçò áíôßóôáóçò
óôïí êáôáóôñïöéêü óõíäéêáëéóìü ôçò ÏËÌÅ
Ç ôïðïèÝôçóç ôïõ óõíôñüöïõ ìáò Èáí. Êïößíá óôçí ÃåíéêÞ
ÓõíÝëåõóç ôçò ÅËÌÅ ËÜñéóáò óôéò 25-7-2013
Στα πλαίσια των ψευτοκινητοποιήσεων που πραγματοποίησαν οι εγκάθετοι
της ηγεσίας της ΟΛΜΕ ενάντια τάχα στις απολύσεις στον εκπαιδευτικό
χώρο, αποσιωπώντας όσο μπορούσαν από το λαό ότι αυτές βασικά αφορούσαν στο χτύπημα-εξόντωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
(ΤΕΕ) δηλαδή των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΛ, έγινε και μια συνελευση την ΕΛΜΕ
Λάρισας στις 25 του Ιούλη.
Στη συνέλευση ήταν πάνω από 200 καθηγητές, συνθήκη δηλαδή αρκετά μαζική
σύμφωνα με τα συνηθισμένα μέτρα των τελευταίων χρόνων. Οι γενικές τοποθετήσεις
των στελεχών της ΕΛΜΕ ήταν στο γνωστό
κλίμα: «όλοι ενωμένοι με την ΟΛΜΕ μας
στον κοινό αγώνα ενάντια στις απολύσεις
που φέρνει η τρόικα και το μνημόνιο», και
ταυτόχρονα λίγα λόγια με ένα όψιμο
σύνθημα: «όχι στη διάλυση της τεχνική εκπαίδευσης». Αυτό το τελευταίο σύνθημα
το ρίξανε μόνο τώρα τελευταια για να μαντρώσουν τους μισοαπολυμένους, δηλαδή σε διαθεσιμότητα, καθηγητές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και να τους σύρουν πίσω από την ΟΛΜΕ, ενώ επί δεκαετίες η ΟΛΜΕ
με επικεφαλής του κνιτοσυνασπισμαίους
ςφωνάζει ενάντια στην τεχνική εκπαίδευση, και γενικά κάθε ειδική εκπαίδευση
γιατί θέλει ενιαίο 12 χρονο σχολείο. Το λόγο πήρε και ο σύντροφός μας Θανάσης
Κοφίνας, καθηγητής ΕΠΑΛ , που είπε τα
εξής:
«Συνάδελφοι θα αρχίσω την ομιλία μου
εντελώς διαφορετικά από τις προηγούμενες τοποθετήσεις. Οι εκπρόσωποι όλων
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των προηγούμενων παρατάξεων που αντιπροσωπεύουν την ΟΛΜΕ θα έπρεπε
να χειροκροτήσουν την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου για το έγκλημα που έκανε
σε βάρος της τεχνικής εκπαίδευσης καταργώντας ειδικότητες με άμεση συνέπεια
την απόλυση συναδέλφων. Είναι η διακομματική ΟΛΜΕ που όλα τα προηγούμενα
χρόνια πίεζε και ουσιαστικά καθοδηγούσε το Υπουργείο Παιδείας στην κατεύθυνση της πλήρους υποβάθμισης και ουσιαστικά της διάλυσης της ΤΕΕ.
Βρίσκομαι δύο χρόνια στο 1ο ΕΠΑΛΛ
Λάρισας και αυτό που βιώνω καθημερινά
είναι απερίγραπτο. Μόνο επαγγελματικό
λύκειο δεν είναι. Στην πραγματικότητα
πρόκειται για συνέχεια του σάπιου Γενικού Λυκείου με λίγη σάλτσα από κάποια
μαθήματα ειδικότητας στην Β’ και Γ’ τάξη.
Επειδή στην αίθουσα βρίσκονται αρκετοί
συνάδελφοι της ΤΕΕ (τεχνικη επαγγελματικη εκπαιδευση) ας μας πει κάποιος αν όλα αυτά χρόνια οι μαθητές μας έπαιρναν
πραγματικά εφόδια για την επαγγελματική τους πορεία. Κανένας δεν θα βρεθεί να
ισχυριστεί κάτι τέτοιο.
Συνάδελφοι η χώρα χρεοκόπησε το 2009

και αυτή η χρεοκοπία προετοιμάστηκε τα
τελευταία 30 χρόνια από το διακομματικό
καθεστώς σαμποτάροντας την βιομηχανική παραγωγή της χώρας με οικολογικά
προσχήματα, με προβοκατόρικες και φασιστικές απεργίες, και με εργαλείο το Συμβούλιο Επικρατείας και άλλες πολιτικές αποφάσεις κατέστρεψαν ολόκληρο τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Πως λοιπόν μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες να είναι δυνατόν
να αναπτυχθεί η ΤΕΕ;
Η διακομματική ΟΛΜΕ ήταν το εργαλείο
αυτής της πολιτικής επιλογής και στόχευε
στην πλήρη διάλυση της ΤΕΕ. Συνάδελφοι η ΟΛΜΕ ποτέ δεν θέλησε να ανοίξει
ένας διάλογος για την ποιότητα της εκπαίδευσης και να πάμε σε ένα συνέδριο όπου τελικά θα είχαμε μια τελικά απόφαση.
Αντίθετα οι παρατάξεις στην ΟΛΜΕ μέσα
από ανίερες συμμαχίες πρότειναν το δωδεκάχρονο σχολείο της παπαγαλίας και
της κούφιας θεωρητικολογίας έχοντας πάντοτε ως σύνθημα την ‘’μόρφωση” μέσα από αυτό το φασιστικό σχολείο.
Συνάδελφοι εμείς πρέπει να σηκώσουμε ψηλά την σημαία της ΤΕΕ, πρέπει να
αναδείξουμε το έγκλημα που συντελείται
χρόνια τώρα. Σας καλώ με το άνοιγμα των
σχολείων να ενημερώσουμε πρώτα από
όλα τους γονείς και τους μαθητές και αυτή
την πρωτοβουλία να την πάρουμε μέσα από τους συλλόγους κάθε σχολείου. Εκεί
είναι η πραγματική δύναμη μας, εκεί μαζί
με τους γονείς και τους μαθητές θα δια-
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Ðñþôá ç åóùôåñéêÞ ðÜëç óôçí ÏËÌÅ
êáé ðÜëåøáí ìå ëýóóá íá ìçí ðñïóáñìïóôåß ç ôå÷íéêÞ åêðáßäåõóç óôéò áíÜãêåò ôçò ðáñáãùãÞò üðùò åßíáé ï êïéíùíéêüò ôçò ñüëïò êáé ôåëéêÜ íá ìçí õðÜñîåé ç ôå÷íéêÞ åêðáßäåõóç. Áíôßèåôá ìå
øåõôïôáîéêÜ óõíèÞìáôá üðùò «ü÷é óôï
ó÷ïëåßï ôçò áãïñÜò» Þ «ü÷é óôïõò ôáîéêïýò öñáãìïýò óôç ìüñöùóç» åìðüäéóáí
êÜèå åêóõã÷ñïíéóìü ôçò åêðáßäåõóçò, êÜèå ðáñáãùãéêÞ ðñïóáñìïãÞ ðïõ åðé÷åéñïýóå ìåñéêÝò öïñÝò ç öéëåëåýèåñç áóôéêÞ
ôÜîç. Îýíïíôáò ôçí ãåíéêÜ ìéêñïáóôéêÞ
öýóç ôïõ êáèçãçôÞ ìéëïýí ðÜíôá ãéá ôçí
«áîéïðñÝðåéÜ ôïõ» ôçí ïðïßá äåí áðïôéìïýóáí áíÜëïãá ìå ôï êýñïò ôïõ óáí äéáöùôéóôÞ áëëÜ ìå ôçí áìïéâÞ ôïõ. ÌÜëéóôá áêüìá êáé óÞìåñá ðñïâÜëëïõí ôï åîùðñáãìáôéêü áßôçìá ôùí 1400 åõñþ
êáôþôáôï ìéóèü ôçí ßäéá þñá ðïõ ç ÷þñá
Ý÷åé ÷ñåïêïðÞóåé êáé ïé ìéóïß ãïíåßò ôùí
ìáèçôþí åßíáé óôçí áíåñãßá.
Åßíáé ðéá óÞìåñá ïëïöÜíåñï üôé ÷ñåéÜæåôáé ìéá Üëëç ðïëéôéêÞ óôïõò êáèçãçôÝò
ôçò ìÝóçò åêðáßäåõóçò ðïõ íá áíôéðáñáôßèåôáé óå üëç ôç ãñáììÞ ôçò ÏËÌÅ. Ìéá

ãñáììÞ ðïõ èá êáôáññßðôåé ü÷é ìüíï ôá
áíôéäñáóôéêÜ ôçò áéôÞìáôá áëëÜ êáé ôéò
áíôéäñáóôéêÝò ôçò ìïñöÝò ðÜëçò. ÁõôÝò
ðïõ áðïöáóßæïíôáé ìå ôñáãéêÜ Üìáæåò ãåíéêÝò óõíåëåýóåéò êáé ðïõ óõíÞèùò åêâéÜæïõí ôï ëáü êáé ôïõò ßäéïõò ôïõò êáèçãçôÝò.
Åßíáé âáóéêü æÞôçìá ç åéëéêñéíÞò êáé
âáèéÜ áõôïêñéôéêÞ ôùí êáèçãçôþí, êõñßùò ôùí óõíäéêáëéóôþí, áðÝíáíôé óå ãïíåßò êáé ìáèçôÝò êáé ôåëéêÜ óå üëç ôçí
êïéíùíßá ãéá ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôá ó÷ïëåßá êáé ãéá ôç äéêÞ ôïõò óôÜóç áðÝíáíôé óå áõôÞí.
Ðñþôï áßôçìá ðñåðåé íá åßíáé ç õðåñÜóðéóç ôçò ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò êáé ãåíéêÜ ôçò åêðáßäåõóçò ôïõ ðåéñáìáôéóìïý
êáé ôçò ðñÜîçò ìå ôçí áíÜðôõîÞ ôçò êáé
ôçí ðñïóáñìïãÞ ôçò óôéò óýã÷ñïíåò ðáñáãùãéêÝò áíÜãêåò. ÅðåéäÞ üìùò óôç ÷þñá óõíôåëåßôáé åäþ êáé ÷ñüíéá Ýíá ðåëþñéï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ, ïé êáèçãçôÝò
ìáæß ìå ôï ëáü ðñÝðåé íá õðåñáóðßóïõí
ôç ðáñáãùãÞ ìå üëåò ôïõò ôéò äõíÜìåéò
åíÜíôéá óôïõò óáìðïôáñéóôÝò. ÁõôÞ åßíáé

μορφώσουμε το πλαίσιο του αγώνα μας
για να ανατρέψουμε αυτή την τραγική κατάσταση που διαμόρφωσε το διακομματικό καθεστώς.
Σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
έξω από καταγγελτικούς λόγους, δημαγωγίες και λαϊκισμούς που είναι η σημαία της
ΟΛΜΕ. Δεν μπορεί αυτοί που διέλυσαν
την ΤΕΕ να έρχονται σήμερα με τόση υποκρισία να μιλάνε κατά των απολύσεων
και εντελώς δημαγωγικά και ψεύτικα να
ισχυρίζονται ότι είναι δίπλα στους συναδέλφους που απολύθηκαν.»

Η τοποθέτηση αυτή έγινε δεκτή με τα πιο
εκτεταμένα και έντονα χειροκροτήματα, τα
πιο θερμά από κάθε άλλη, όπως έχει γίνει και σε κάποιες άλλες συνελεύσεις ΕΛΜΕ όπου τοποθετούνται σύντροφοί μας.
Είναι και αυτό ένα ακόμα δείγμα από το
τι συμβαίνει στα μυαλά των καθηγητών
και στο πόσο είναι χρεωκοπημένη η ηγεσία της ΟΛΜΕ στα μάτια τους. Αυτή η αντίθεση με τον παλιό συνδιαλισμό υπάρχει και σε άλλους χωρους. Αυτό είναι ένα
από τα καλά, και νομίζουμε το πιο καλό
μέσα από την καταστροφή που ζει η χωρα μας.

Ç ôïðïèÝôçóç ôïõ óõíôñüöïõ ìáò
Ã. Ìðïõñßôç óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò
Â´ ÅËÌÅ Äõô.ÁôôéêÞò óôéò 5-9-2013
Η παρακάτω τοποθέτηση έγινε δεκτή με
έντονο προβληματισμό από τη γενική συνέλευση. Είχε προηγηθεί το Μάη μια άλλη τοποθέτηση που έβαζε το ζήτημα της
καλά οργανωμένης απεργίας το Σεπτέμβρη από τη μεριά της ΟΛΜΕ, αλλιώς θα
οδηγούμαστε σε ήττα. Η τοποθέτηση αυτή του Μάη επαληθεύτηκε από τα γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι σήμερα.
«Αγαπητοί συνάδελφοι μετά το στραπάτσο μας από την απεργία του Μάη όπου η
ΟΛΜΕ με την απαράδεκτη στάση της χάρισε μια νίκη στην κυβέρνηση, το υπουργείο προχωρά μέσα στο καλοκαίρι στο
χτύπημα της τεχνικής εκπαίδευσης καταργώντας τους μισούς τομείς της και ρίχνοντας στη διαθεσιμότητα τους συναδέλφους
που δούλευαν σε αυτούς. Το χτύπημα αυτό
είναι ένα χτύπημα ενάντια στην παραγωγή της χώρας και είναι ενταγμένο στο πολύχρονο παραγωγικό σαμποτάζ που
πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στη
χώρα μας ρίχνοντας στην ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Άρα το πρώτο αίτημα που πρέπει να έχουμε είναι η
υπεράσπιση της τεχνικής εκπαίδευσης,
που θα πει την επαναφορά των τομέων
και κατά συνέπεια την επιστροφή των συναδέλφων που είναι σε διαθεσιμότητα στις
θέσεις τους.
Είναι αυτονόητο ότι για να κερδηθεί ένας
αγώνας πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυ-

νατή συσπείρωση. Αλλά η πλειοψηφία των
συναδέλφων σήμερα δεν είναι εδώ. Και είναι επίσης γνωστό ότι η κατάσταση στο
εσωτερικό μας δεν είναι καλή. Ξέρουμε για
άλλους συλλόγους που έκαναν οι συνάδελφοι από το ΑΣΕΠ και για μια ανθρωποφαγία που έχει ξεκινήσει μέσα στους συλλόγους*. Από την άλλη δεν έχουμε την υποστήριξη της κοινωνίας και κύρια των γονέων και των μαθητών του σχολείου. Για να
ξεκινήσει ένας τόσο μεγάλος αγώνας όπως λέει η ΕΛΜΕ εδώ πρέπει στην αίθουσα να ήταν καμιά 800αριά καθηγητές
και επίσης εδώ καμιά 300αριά γονείς και
άλλοι τόσοι μαθητές. Ένα πελώριο μέτωπο δηλαδή. Αλλά για να έρθουν αυτοί εδώ
και να έχουμε πιθανότητες επιτυχίας πρέπει να πάμε στα σχολεία να μαζέψουμε
γονείς και μαθητές και να κάνουμε την αυτοκριτική μας για τους εκβιασμούς που κάναμε τόσα χρόνια πιάνοντάς τους από το
λαιμό πάνω στις εξετάσεις, για τις παθογένειες του σχολείου που είναι γνωστές
τόσο στην τεχνική εκπαίδευση όσο και στα
γενικά λύκεια, αν γίνεται μάθημα ή όχι, και
κυρίως να τους φέρουμε πίσω από τα φροντιστήρια ελαφρύνοντας τους γονείς. Μόνο
έτσι θα μπορέσουμε να νικήσουμε και μόνο τότε μπορούμε να απεργήσουμε.
Και κάτι τελευταίο επειδή πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνουν κάποια πράγματα που
μπαίνουν σαν αιτήματα πάλης, δηλαδή τι
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ç ðñþôç áðáñáßôçôç ðÜëç ðïõ èá ìðïñåß
íá ôïõò åíþóåé ìå ôï ëáü, ôïõò ãïíåßò
êáé ôïõò ìáèçôÝò.
Äåýôåñï áßôçìá ðñÝðåé íá åßíáé ç áðïäï÷Þ äçìïêñáôéêÞò áîéïëüãçóçò. Åßíáé
áíåðßôñåðôï óå óýã÷ñïíåò êïéíùíßåò íá
ìçí ãßíåôáé óôïé÷åéþäçò áîéïëüãçóç ôïõ
äéäáêôéêïý Ýñãïõ óå ìéá êáôåýèõíóç âåëôßùóÞò ôïõ. Êáé éäéáßôåñá ç áîéïëüãçóç
áðü ãïíåßò êáé êõñßùò áðü ôïõò ìáèçôÝò
ðïõ åßíáé êáé ç êýñéá äýíáìç ìÝóá óôï
ó÷ïëåßï. Ç áõôáñ÷éêÞ ðëåõñÜ ôçò áîéïëüãçóçò ðïõ åíõðÜñ÷åé óôï áóôéêü êáèåóôþò
èá ëõèåß ìå ôçí ôáîéêÞ ðÜëç áíÜìåóá
óôïõò ðáñÜãïíôåò ôïõ ó÷ïëåßïõ êáé ôçí
áóôéêÞ ôÜîç.
Ãéá íá ðñïùèçèïýí áõôÜ ôá äýï âáóéêÜ áéôÞìáôá ðñÝðåé óå êÜèå ó÷ïëåßï, óå êÜèå ÅËÌÅ íá óõãêñïôçèåß
áíôéðïëßôåõóç ðïõ íá áíôéðáëÝøåé
ôçí êáôáóôñïöéêÞ êõñéáñ÷ßá ôçò ÏËÌÅ êáé ôåëéêÜ íá ôçí áíáôñÝøåé êáé
óôçí ãñáììÞ êáé ïñãáíùôéêÜ. Ìüíï
ôüôå ïé êáèçãçôÝò êáé ç ìÝóç åêðáßäåõóç ìå ìéá Üëëç äçìïêñáôéêÞ ÏËÌÅ èá ìðïñÝóïõí íá óôáèïýí äßðëá
êáé ìáæß ìå ôï ëáü êáé ôïõò ìáèçôÝò.

σημαίνει το σύνθημα της ΟΛΜΕ** για
12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και ενιαίο λύκειο. Στο 8ο εκπαιδευτικό συνέδριο
της ΟΛΜΕ αναφέρεται: «Προτείνουμε την
ανάπτυξη πραγματικού ενιαίου λυκείου και
όχι την απλή μετονομασία των διαφόρων
τύπων λυκείου (ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΓΕΛ) σε Ενιαίο Λύκειο...γ) η παροχή γενικής μόρφωσης και επαγγελματικών δεξιοτήτων».
Επίσης στο 16ο συνέδριο της ΟΛΜΕ τον
περασμένο Ιούλη η τοποθέτηση των ΣΥΝΕΚ ήταν: «διεκδικούμε επίσης την άμεση ίδρυση ενός λυκείου της ΤΕΕ, που θα
ενσωματώνει όλες τις δομές εντός και
εκτός υπ. Παιδείας, με μεταλυκειακό έτος
ειδίκευσης για όλες τις ειδικότητες, με ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατοχυρωμένα
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων». Αυτό σημαίνει τρία χρόνια γενικό λύκειο και ένα χρόνο τεχνική εκπαίδευση. Ο
αντιδραστικός Αρβανιτόπουλος δεν έκανε
τίποτα περισσότερο από το να εφαρμόσει
την γραμμή της ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ άνοιξε
το δρόμο στην κατάργηση της τεχνικής εκπαίδευσης και αφού το υπουργείο τη σκότωσε τώρα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και
την κλαίνε σαν τεθλιμμένοι συγγενείς».
* Με αυτό εννοούμε ότι μετά την ανακοίνωση από το υπουργείο ότι όσοι καθηγητές κριθούν υπεράριθμοι θα μπουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, οι καθηγητές που
διορίστηκαν μέσα από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ έκαναν σύλλογο και ζητούσαν να εξαιρεθούν από μια πιθανή ένταξή τους
σε διαθεσιμότητα. Μετά δηλαδή την ήττα
του Μάη επικρατεί ένα πνεύμα στους συλλόγους ο καθένας να σώσει τον εαυτό του
και όχι να προχωρήσει το κίνημα μέσα από συλλογικές διαδικασίες
** Η θέση της ΟΛΜΕ όπως έχει διατυπωθεί στα διάφορα συνέδριά της είναι η
κατάργηση της τεχνικής εκπαίδευσης όπου μετά το γυμνάσιο έχουμε τρία χρόνια
επαγγελματικές ειδικότητες και η αντικατάσταση των σημερινών ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με
το γενικό λύκειο και μετά από αυτό να
υπάρχει ένα ή δύο χρόνια ειδίκευση για
την απόκτηση επαγγελματικής εκπαίδευσης.
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ÐñáãìáôéêÞ
áíôßóôáóç óôéò
öáóéóôéêÝò
áðïëýóåéò óôï
äçìüóéï
óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 5

óáí óå ðïëõÞìåñç áêüìá êáé ðïëýìçíç
ïìçñßá ôïõ ëáïý, éäßùò óôéò ÄÅÊÏ êáé
óôçí åêðáßäåõóç. Ôþñá, ðïõ åßíáé ç
ðñþôç öïñÜ ðïõ ôá óõíäéêÜôá ôïõ äçìïóßïõ ðñÝðåé íá õðåñáóðßóïõí ôïõò Üäéêá, ìáæéêÜ êáé öáóéóôéêÜ äéùãìÝíïõò
äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò, êáé ðïõ ðñÝðåé
íá ðÜíå óå ìáêñü÷ñïíïõò áðïöáóéóôéêïýò áãþíåò ðïõ íá ðåßèïõí ôï ëáü äåí
ôï êÜíïõí: Ìüíï ëÝíå «âïçèÞóôå ôï
ÓÕÑÉÆÁ íá Ýñèåé óôçí åîïõóßá», áëëÜ
÷ùñßò êáí íá äåóìåýïíôáé ãéá ôçí åðáíáðñüóëçøç ôùí áðïëõìÝíùí. Óôçí ïõóßá äåóìåýïíôáé ãéá ôï áíôßèåôï áöïý
ï Ôóßðñáò Ýöôáóå óôï óçìåßï íá ðåé üôé
üôáí Ýíá äÜóïò êáßãåôáé äåí ìðïñåß ôá
äÝíôñá íá îáíáöõôåõôïýí ìïíïìéÜò. Âåâáßùò åäþ äåí ðñüêåéôáé ãéá êÜøéìï áëëÜ ãéá îåñßæùìá êáé ôá îåñéæùìÝíá äÝíôñá îáíáöõôåýïíôáé áí äåí ðåèÜíïõí
óôï ìåôáîý. ÁëëÜ êáé ðùò èá ìðïñïýóáí áõôïß íá ðåßóïõí ôï ëáü íá õðïóôçñßîåé óÞìåñá ïðïéáäÞðïôå
äéáôÞñçóç äçìüóéïõ õðáëëÞëïõ óôç
èÝóç ôïõ Þ áêüìá ðåñéóóüôåñï åðáíáðñüóëçøç ôïõ üôáí åêåßíï
ðïõ èÝëåé íá áêïýóåé åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá ðñÜãìá: áõôïêñéôéêÞ ôç
äçìïóéï-õðáëëçëßáò ãéá ôç ëáèåìÝíç óôÜóç ôçò áðÝíáíôé óôï ëáü
üëåò áõôÝò ôéò äåêáåôßåò êáé áðáßôçóç ôçò ãéá äçìïêñáôéêÞ áîéïëüãçóç ôçò êáé ãéá äéáöÜíåéá êáé ãéá
ëáúêü Ýëåã÷ï óå üëåò ôéò ëåéôïõñãßåò ôçò. Áõôü óçìáßíåé ðÜíù áð üëá
áîéïëüãçóç êáé Ýëåã÷ïò áðü ôá êÜôù,
áðü ôï êïéíü, áðü ôïõò ðïëßôåò, óå üëá
ôá åðßðåäá. Óå üôé áöïñÜ ð÷ ôïõò åêðáéäåõôéêïýò, áîéïëüãçóç êáé Ýëåã÷ïò
áðü ôïõò ãïíåßò êáé ôïõò ìáèçôÝò, óå
üôé áöïñÜ ôï íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü
áðü ôïõò áóèåíåßò êáé ôïõò óõããåíåßò
ôïõò, óå üôé áöïñÜ ôéò åðéèåùñÞóåéò åñãáóßáò, ôéò åöïñßåò, ôéò ðïëåïäïìßåò, ôá
äáóáñ÷åßá êëð Ýëåã÷ïò áðü ôá åñãáôéêÜ êáé ôá åðáããåëìáôéêÜ óõíäéêÜôá, áðü äçìïêñáôéêÝò ðñùôïâïõëßåò ðïëéôþí. ÁõôÜ üëá âÝâáéá óçìáßíïõí ìéá
åðáíÜóôáóç óôéò óõíåéäÞóåéò áëëÜ ÷ùñßò áõôÞí äåí õðÜñ÷åé Üìõíá ïýôå ãéá
ôïõò õðü åêôÝëåóç äçìüóéïõò õðÜëëçëïõò ïýôå ãéá ôï ëáü.
ÁëëÜ ïé óõíåéäÞóåéò áëëÜæïõí åðáíáóôáôéêÜ üôáí ï å÷èñüò áñ÷ßæåé îáöíéêÜ íá îåðåñíÜåé ôá ðáëéÜ ôïõ üñéá,
êáé äåí åðéôñÝðåé óôï ëáü íá æåé üðùò
ðñéí. ÁõôÞ ç äéáäéêáóßá Ý÷åé îåêéíÞóåé
ìÝóá óôá êïóìïúóôïñéêÜ áí êáé áñíçôéêÜ ãåãïíüôá ðïõ æïýìå. Ï ëáüò ôþñá
Ý÷åé äýï äñüìïõò Þ íá áêïëïõèÞóåé ôïõò
öáéï-«êüêêéíïõò» öáóßóôåò íïìßæïíôáò
üôé áíôéóôÝêåôáé óôï ðáëéü Þ íá êáôáëÜâåé üôé áõôïß åßíáé ôï ðáëéü êáé íá
ðåñÜóåé óôçí ðñáãìáôéêÞ, óôç äçìïêñáôéêÞ áíôßóôáóç óå áõôïýò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ï ôåëéêüò äñüìïò ðïõ èá áêïëïõèÞóåé ìåôÜ áðü ôïõò ïðïéïõóäÞðïôå áñ÷éêïýò ðåéñáìáôéóìïýò êáé ôáëáíôåýóåéò ôïõ èá åßíáé ï äåýôåñïò.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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×ÁÑÇ ÓÔÁ ×ÇÌÉÊÁ ÊÁÉ ÓÔÁ ÌÅËÅÔÇÌÅÍÁ ÌÅÔÅÙÑÁ ÂÇÌÁÔÁ ÔÏÕ ÏÌÐÁÌÁ
Ï ÐÏÕÔÉÍ ÃÉÍÅÔÁÉ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÊÏÓ ÊËÅÉÄÏÊÑÁÔÏÑÁÓ ÓÔÏ ÌÅÓÁÍÁÔÏËÉÊÏ
Η φύση και τα αποτελέσματα της συνόδου των G20 στην
Αγία Πετρούπολη επιβεβαιώνουν σκανδαλωδώς την παρακάτω ανάλυση της ΟΑΚΚΕ που αναρτήθηκε στην ιστσελίδα μας
την 1ης του Σεπτέμβρη. Σε μια στιγμή δηλαδή όπου πουθενά
δεν γινόταν λόγος για κάτι τέτοιο, εκτιμούσαμε ότι τα χημικά
και το μετέωρο επαπειλούμενο χτύπημα του Ομπάμα στη
Συρία θα δυνάμωναν το διεθνή διπλωματικό ρόλο της Ρωσίας σε μια πρωτοφανή κλίμακα αρχίζοντας από τους G20 στην
Πετρούπολη.
Ο Πούτιν, θριαμβευτής, πέτυχε εκεί επί της ουσίας πλειοψηφία με τη θέση του ότι το όποιο χτύπημα επιτρέπεται,
αλλά μόνο με την έγκριση του ΟΗΕ, δηλαδή της ίδιας της
φασιστικής Ρωσίας και της ακολούθου της στο διπλωματικό
πεδίο επίσης φασιστικής Κίνας.
Αποδείχτηκε για πρώτη φορά πόσο αφοσιωμένος και μέχρι
αυτοθυσίας φίλος του Πούτιν, είναι ο Ομπάμα που οδήγησε
για πρώτη φορά τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, να φανεί τόσο
διπλωματικά ανίσχυρος και αμήχανος και να είναι αναγκασμένος να διαβουλεύεται με το ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό
για αποσπάσει την έγκριση του Κογκρέσου, αλλάζοντας κάθε
λίγο και λιγάκι θέσεις και αποφασεις για τα πάντα. Ασφαλώς
το ότι η αμερικανικη υπερδύναμη ταπεινώνεται την ώρα που
εξαγγέλει μια άδικη και προβοακτόρικη επίθεση είναι κατι
καλο. Το κακό είναι ότι από αυτό δεν κερδίζουν προς το παρόν καθόλοι οι ενδιαφερόμενοι λαοί, αλλά ο νέος Χίτλερ.
Οι άνθρωποι που καταγγέλουμε εδώ και καιρό σαν τουλάχιστον ρωσόφιλους, αν όχι ρωσόδουλους οι Ομπάμα, Κέρυ,
Χάγκελ, και η Χιλ. Κλίντον που δεν λείπει από καμια γιορτή
υπέρ του Κρεμλίνου συνεργάστηκαν αρμονικά και συντονισμένα για να μετατρέψουν σε λίγες μέρες και ώρες τον ως χθες
παραμελημένο από όλους πρωτομάστορα της ιμπεριαλιστικής προβοκάτσιας και του πολλαπλού εισοδισμού, Αδόλφο
Πούτιν, σε ρυθμιστή του μεσανατολικού, ίσως και παγκόσμιου
γεωπολιτικού παιχνιδιού μέσω ΟΗΕ και G20, έχοντας εξαρτήσει αντικειμενικά (και μέσω Χεζμπολάχ) τόσο το στρατόπεδο Άσαντ, όσο και (μέσω των ιδεολογικά αντιδυτικών Κατάρ τζιχαντιστών της Αλ Κάιντα) το στρατόπεδο της συριακής αντιπολίτευσης.
Η εντελώς ύποπτη ταυτόχρονη προσφυγή του Ομπάμα στο
Κογκρέσο και ακόμη νωρίτερα του στερημένου πλέον από
πολιτικό κύρος Κάμερον στη Βουλή των Κοινοτήτων φαίνεται
ότι είχαν τελικώς ένα στόχο: να δοθεί ο χρόνος που χρειαζόταν
ώστε να συνεδριάσει το G20 υπό τη γενική αρχηγία - επιστασία του Πούτιν σε ρωσικό έδαφος και από αυτήν να βγεί διπλωματικά πανίσχυρος και ρυθμιστής οποιουδήποτε δυτικού

επεμβατικού χτυπήματοςή απειλής χτυπήματος, στη Συρια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ομπάμα, ο πλέον εξυπηρετικός
προς τη Ρωσία ηγέτης των ΗΠΑ μαζί με τον Κλίντον, παρακάμπτοντας και το ζήτημα Σνόουντεν, το οποίο αποτέλεσε επίσης διπλωματική ταπείνωση για τις ΗΠΑ (άσχετα από την
πραγματική αθλιότητα των ηλεκτρονικών παρακολουθήσεών
τους), έστησε “στα όρθια” μια ολόκληρη 20λεπτη κουβέντασυνάντηση με τον Πούτιν για το συριακό, ενώπιον των άλλων
18 ηγετών, την οποία στη συνέχεια χαρακτήρισε “ειλικρινή και
παραγωγική”. Επίσης στη συνεχεια μπροστά τάχα στις κατάλληλα υποδαυλισμένες από τον ίδιο δυσκολίες του Ομπάμα να περάσει στο Κογκρέσο το μονομερές χτύπημα στον
Άσαντ, έκανε ο Κέρυ ένα “σχήμα λόγου” περί αναστολής του
χτυπήματος αν ο Άσαντ συναινούσε να παραδώσει τα χημικά
του και, ω του θάυματος, αμέσως ο Πούτιν έκανε το “σχήμα
λόγου” δικιά του πρόταση, που σαν από τηλεπάθεια την υιοθέτησαν μονομιάς ο Ομπάμα, ο Χάγκελ, η Κλίντον και ξαφνικά
βρέθηκαν όλοι, μαζί με τον Ασαντ, να δίνουν όλη την εξουσία
στις επιτροπές του ΟΗΕ για τα χημικά, δηλαδή στη Ρωσία,
που μόνη αυτή μπορεί να ελέγχει σήμερα τέτοια συναινετικά
όργανα του ΟΗΕ, όπως είναι άλλωστε και οι διάφοροι Μπαν
Κι Μούν, Μπραχίμι και Σία. Κυρίως όμως μόνο η ρώσικη διπλωματία μπορεί να βρίσκεται στο έδαφος της Συρίας και να
ψάχνει για χημικά, είτε έχοντας προσβάσεις στο καθεστώς
Ασαντ, είτε ταυτόχρονα στην συριακή αντιπολίτευση μέσω τζιχαντιστών και Κατάρ, ενώ οι ΗΠΑ, μισητές από τις αραβικές
και μουσουλανικές μάζες, θα σκοτώνουν είτε θα απειλούν από αέρος,. Το πιο πρωτοφανές πάντως και πιο σημαντικό
είναι ότι ο Πούτιν θα μπορεί να μπει απ ευθείας στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι των ΗΠΑ ενθαρύνοντας, αποθαρρύνοντας τη μια ή την άλλη φράξια των ρεπουμπικανων ή των δημοκρατικών με τις αλλεπάλληλες προτάσεις και τους εκβιασμούς που θα κατεβάζει σε σχέση με την στρατιωτική και
διπλωμτική εμπλοκή των ΗΠΑ.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν τελικά θα δοθεί τελικά ένα
αμερικανικό χτύπημα “ρώσικου τύπου” που θα αποδυναμώνει στρατιωτικά το καθεστώς Άσαντ, αλλά και θα εκθέτει και
θα χειραγωγεί την αντιπολίτευση. Το σίγουρο είναι ότι διαρκώς και ο μεν και οι δε θα εκβιάζονται από τη Ρωσία. Ο ένας
μέσα από τον έλεγχο των χημικών του, ό άλλος η συριακή
αντιπολίτευση, ιδιαίτερα η ατίθαση απέναντι σε Ρωσία και
ΗΠΑ Σαουδική Αραβία, πάλι μέσω κάθε υποψίας της Ρωσίας
για ύπαρξη χημικών, που η ίδια θα μπορεί να τοποθετεί μεσω
των πρακτόρων της σε όποιον θέλει να ενοχοποιήσει. Ήδη η
Ρωσία διαδίδει ότι μορεί να υπάρξει χημικό προβοκατόρικο

χτύπημα από τη συριακή αντιπολίτευση στο Ισραήλ που θα
χρεωθεί στον Άσαντ. Δηλαδή η αραβοισραηλινή διένεξη, η πιο
κεντρική στον κόσμο και πιο περίπλοκη από κάθε άλλη μπορεί
να μπει στο κέντρο της ρώσικης διαιτησίας και του δικού της
κυνηγιού μαγισσών χάρη σε λίγα μπετόνια αέριο.
Στο παρακάτω άρθρο δίνουμε κεντρική σημασία στη σύγκληση της “Γενεύης 2” σαν του ευρύτερου στόχου του κοινού διπλωματικού παιχνιδιού Πούτιν-Ομπάμα μέσα σπό την
συριακή κρίση. Τη σημασία της την τόνισε ξανά προχθές η
επικεφαλής συμβουλος Εθνικης Ασφαλείας της προεδρίας
Ομπάμα Ράις την ώρα της αποδοχής της πρότασης Πούτιν
για τα χημικά. Πράγματι τίποτα δεν εμποδίζει οι συζητήσεις
και οι εκβιασμοί μέσω ΟΗΕ για τα χημικά να γίνουν ο βασικός
μοχλός που θα επιταχύνει την διαδικασία διεθνοποίησης του
Συριακού εμφυλίου, δηλαδή της “Γενεύης 2”.
Το σίγουρο είναι ότι από εδώ και εμπρός θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί σε ότι αφορά τους τοπικούς μεσανατολικούς και τους παγκόσμιους συχετισμούς. Το νεοχιτλερικό μέτωπο Ρωσίας-Κίνας θα ενισχυθεί και οι συνθήκες για
μια πελώρια πετρελαική κρίση και μετά για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλμεμο θα ενισχυθούν όσο ποτέ. Τις πιο σημαντικές
αντιστάσεις πάντως απεναντι σε αυτόν τον άξονα αυτήν την
εποχή θα πρέπει να τις περιμένουμε όχι από τους δυτικούς
ιμπεριαλιστες-επεμβασίες, αλλά από τις χώρες και τους λαούς της περιοχής και όλου του τρίτου κόσμου, που βλέπουν
πιο μακρυά γιατί δεν τυφλώνονται από τον οικονομισμό τον
σύμφυτο με το πανίσχυρο χρηματιστικό κεφάλαιο των δυτικών και την παράλληλη αδιαφορία τους για τους λαούς. Το
κακό με τους τριτοκοσμικούς αστούς είναι ότι αρκετοί από
αυτούς, αντι να στηρίζονται στις δυνάμεις τους και τις ενωμένες δυνάμεις του τρίτου κόσμου ζητάνε σωτήριες επεμβάσεις
από τους δυτικούς ιμπεριαλιστές. Η παρούσα κρίση και οι
γελοίες ταλαντεύσεις των τελευταίων σε αυτή θα γκρεμίσει, νομίζουμε, αρκετές αυταπάτες.
Το βασικό ωστόσο δεν είναι το αν και πότε θα φαγωθεί ο
Άσαντ και οι όποιες εθνοανεξαρτησιακές τάσεις εντός της συριακής αντιπολίτευσης και θα φτιαχτεί η νέα ρώσικη στην
ουσία και βαθιά διχασμένη νέα Συρία. Το βασικό είναι αν αυτή
η άλωση της Συρίας θα επιτευχθεί μέσα από μια Γενεύη 2,
δηλαδή από μια Διεθνή Συνδιασκεψη στην οποία η ρώσικη
διπλωματία θα κινεί τα νήματα για την παρόξυνση και τον
έλεγχο όλων των αντιθέσεων σε όλο τον ενεργειακά και στρατηγικά καίριο για όλη τη γη αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο.

Óõñßá: ÐñïâïêÜôóéá óôçí ðñïâïêÜôóéá
Ôá ÷çìéêÜ êáé ç åðáðåéëïýìåíç åðßèåóç ôùí ÇÐÁ óôç Óõñßá öÝñíïõí ðéï
êïíôÜ ôçí «Ãåíåýç 2». Áí áõôÞ ðñáãìáôïðïéçèåß, ç Ñùóßá èá ãßíåé
ñõèìéóôÞò êáé ðõñïäüôçò ôùí âáóéêþí áíôéèÝóåùí óå üëï ôïí êüóìï

Ô

ï öñéêôü ÷ôýðçìá ìå ÷çìéêÜ üðëá Ýîù áðü ôç Äáìáóêü, ðïõ
êüóôéóå ôç æùÞ åêáôïíôÜäùí áìÜ÷ùí Þôáí Ýíáò ðïéïôéêüò êñßêïò óôçí áëõóßäá ôïõ áíôéäñáóôéêïý êáé áôÝëåéùôïõ åìöýëéïõ óôç
Óõñßá êáé ðñïïéùíßæåé áêüìá ìåãáëýôåñç âáñâáñüôçôá óå áõôüí.

Ïé êáôïðéíÝò åîåëßîåéò åßíáé áêüìá ðéï
ðñùôüãíùñåò. ÄçëáäÞ ôï üôé ïé äõôéêÝò äõíÜìåéò ðñïáíáããÝëïõí Ýíá ôñáìðïýêéêï
ðëÞãìá óôç Óõñßá áëëÜ ôáõôü÷ñïíá ôï áöÞíïõí áéùñïýìåíï, ìå õðáíá÷ùñÞóåéò ÷ùñþí óáí ôçí Ì. Âñåôáíßá, áíáâáëëüìåíï,
«ðåñéïñéóìÝíï» êáé ÷ùñßò óáöÞ ðïëéôéêü
óôü÷ï, ôï üôé äåí áðïäåéêíýïõí ìå óáöÞíåéá ôçí ðçãÞ ôïõ ÷ôõðÞìáôïò, ôï üôé ôï
åðß ôüðïõ üñãáíï ôïõ ÏÇÅ, ðïõ äéåñåõíÜ
ôï ÷çìéêü ÷ôýðçìá åðßóçò äåí áíáæçôÜ ôçí
ðçãÞ ôïõ ÷ôõðÞìáôïò, üëá áõôÜ äåß÷íïõí
üôé êÜðïéï âñþìéêï äéðëùìáôéêü ðáé÷íßäé
ðáßæåôáé óôéò ðëÜôåò ôùí ëáþí. Ç ðéï ðåéóôéêÞ åîÞãçóç ðïõ ìðïñïýìå íá äþóïõìå
ùò ôþñá ãéá üëá áõôÜ åßíáé üôé áðïôåëïýí
ìéá áëõóßäá ðñïâïêÜôóéáò ðïõ ðïõ Ý÷åé óáí
êýñéï óôü÷ï ôçí éìðåñéáëéóôéêÞ «äéåèíïðïßçóç» ôïõ óõñéáêïý, äçëáäÞ ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôçò äéáñêþò áíáâáëüìåíçò ÄéåèíÞ
ÓõíäéÜóêåøç ãéá ôç Óõñßá, Ýôóé üðùò ôçí
Ý÷åé ðñïôåßíåé êáé ôçí ðáëåýåé ç ñþóéêç õðåñäýíáìç êáé ôçí Ý÷åé êáôá áñ÷Þí áðïäå÷ôåß ç áìåñéêÜíéêç. ÁõôÞí ôçí åêôßìçóç ìáò
ôçí åíéó÷ýåé êáé ôï ãåãïíüò üôé ï ÏìðÜìá

áíáâÜëåé üóï ìðïñåß ôï ðñïáíáããåëìÝíï
÷ôýðçìá ôïõ óôçí Óõñßá þóôå íá ðñïçãçèåß
ç óõíÜíôçóç ôïõ ìå ôïí Ðïýôéí êáé ôïõò
Üëëïõò çãÝôåò óôá ðëáßóéá ôçò óõíÜíôçóçò
ôùí G20 óôç Ñùóßá. Áõôü óçìáßíåé üôé ôá
üðïéá ÷ôõðÞìáôá óôç Óõñßá, åöüóïí äïèïýí
ôåëéêÜ, èá äïèïýí ìÝóá óôá ðëáßóéá êáé ìå
ôïõò üñïõò åíüò ðïëý åõñýôåñïõ, åíüò ðáãêüóìéïõ äéðëùìáôéêïý ðáé÷íéäéïý. ÂÝâáéá
óôï âÜèïò áõôÝò ïé õðáíá÷ùñÞóåéò ôùí ÏìðÜìá-ÊÜìåñïí êáé ç äéðëùìáôéêÞ áðïìüíùóç ôïõ ðñþôïõ äåß÷íïõí ìéá íÝá ðåñßïäï
ðôþóçò ôïõ áìåñéêÜíéêïõ éìðåñáëéóìïý éäéáßôñá óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ðïõ åßíáé áíôéóôñüöùò áíÜëïãçò ôçò óôñáôçãéêÞò åêôüîåõóç ôçò äéðëùìáôéêÞò éó÷ýïò ôïõ ñþóéêïõ ùò ÷èåò «øüöéïõ êïñéïý» ìåôÜ ôéò
äéÜöïñåò áñáâéêÝò äÞèåí «áíïßîåéò».
Áñ÷éêÜ, èåùñÞóáìå üôé ï êýñéïò óôü÷ïò
ôçò åðßèåóçò ìå ôá ÷çìéêÜ Þôáí, üðùò ãßíåôáé óõíÞèùò ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò, íá
ðñïêëçèåß Ýíá äõôéêü ÷ôýðçìá óôï êáèåóôþò ¢óáíô ðïõ èá ôï óðñþîåé áðüëõôá
óôçí áãêáëéÜ ôçò Ñùóßáò, äçëáäÞ ìéá êëé-
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ìÜêùóç ôçò êáãêåìðßôéêçò ôáêôéêÞò: «äõôéêÞ óêïýðá - ñþóéêï öáñÜóé». ÁõôÞ ç äéÜóôáóç éó÷ýåé áëëÜ öáßíåôáé üôé ï êåíôñéêüò óôü÷ïò ôçò ðñïâïêÜôóéáò ìå ôá ÷çìéêÜ
êáé ìåôÜ ôçò åîáããåëßáò åíüò äõôéêïý åðßóçò ðñïâïêáôüñéêïõ óôñáôéùôéêïý ÷ôõðÞìáôïò óôç Óõñßá îåðåñíÜåé êáôÜ ðïëý ôï
ßäéï ôï óõñéáêü æÞôçìá. Öáßíåôáé äçëáäÞ
ðùò ôá ÷çìéêÜ êáôÜ áìÜ÷ùí ðïõ åßíáé óêüðéìá áóáöïýò ðñïÝëåõóçò ìÝóá óôç óõñéáêÞ æïýãêëá êáé ç åéäéêÞ åðßóçò ÷ùñßò óáöåßò ðïëéôéêïýò óôü÷ïõò åðáðåéëïýìåíç
«÷åéñïõñãéêÞ» äõôéêÞ óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç, åßíáé üëá äïõëåéÜ ðñïðáñáóêåõÞò ãéá
ôï îåìðëïêÜñéóìá ôçò Äéåèíïýò ÄéÜóêåøçò ãéá ôç Óõñßá. Êáé åäþ ç óêïýðá åßíáé
åðßóçò äõôéêÞ êáé ôï öáñÜóé åßíáé ñþóéêï.
Ç äéáöïñÜ åßíáé üôé áõôÞ ôç öïñÜ ôï öáñÜóé åßíáé ðåëþñéï.
Ç ðåëþñéá áñíçôéêÞ óçìáóßá ìéáò
«ðåôõ÷çìÝíçò» Äéåèíïýò
ÓõíäéÜóêåøçò ãéá ôç Óõñßá
ÁõôÞ ç ÓõíäéÜóêåøç, åíþ áðïôåëåß öáéíïìåíéêÜ Ýíá ñùóïáìåñéêáíéêü ó÷Ýäéï «åðßëõóçò» ôïõ óõñéáêïý ìå ôç óõììåôï÷Þ üëùí ôùí ðåñéöåñåéáêþí êáé üëùí ôùí ðáëéüôåñùí, óÞìåñá îåðåóìÝíùí, éìðåñéáëéóôé-

êþí äõíÜìåùí, ïõóéáóôéêÜ çãåìïíåýåôáé áðü ôç Ñùóßá. Äåí åßíáé ôõ÷áßï ðïõ üëç ôçí
þñá ç ôåëåõôáßá áíáöÝñåôáé óå áõôÞ ôç ÄéåèíÞ ÓõíäéÜóêåøç êáé ãé’ áõôÞí ðáëåýåé ìå
äéáñêåßò äéáêñáôéêÝò åðáöÝò, åíþ ïé ÇÐÁ
áêïëïõèïýí ÷ùñßò íá ðáßñíïõí êáìéÜ ðñùôïâïõëßá. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí óõíÝ÷éóç óå
íÝåò ðïëý åõíïúêüôåñåò óõíèÞêåò ôçò ðáëéÜò êáëÞò ôá÷ôéêÞò ôçò ìðñåæíéåöéêÞò Ìüó÷áò, ðïõ ðÜíôá êõíçãïýóå, áëëÜ ÷ùñßò åðéôõ÷ßá, ìéá ÄéåèíÞ ÄéÜóêåøç ãéá ôï Ìåóáíáôïëéêü ãéá íá ÷þóåé êÜðïéá óôéãìÞ ôá
÷Ýñéá ôçò óå êÜèå ðáãêüóìéá áíôßèåóç ìå
ôç ãñáììÞ: «ôá äéêÜ ìïõ äéêÜ ìïõ, ôá äéêÜ
óáò äéáðñáãìáôåýóéìá». ¸íá äéáñêÝò äéåèíÝò üñãáíï åðÝìâáóçò ðÝôõ÷å íá ôï äçìéïõñãÞóåé ç Ñùóßá óáí ÅÓÓÄ ìáæß ìå ôéò
ÇÐÁ ìüíï ôï 1975 ìå ôç ÄÁÓÅ (ÄéÜóêåøç ãéá ôçí ÁóöÜëåéá êáé ôç Óõíåñãáóßá
óôçí Åõñþðç) óôï Åëóßíêé, áëëÜ óå áõôü
äåí åß÷å ôïõò êáôÜëëçëïõò óõó÷åôéóìïýò
ãéá íá ðáßîåé Ýíáí çãåìïíéêü ñüëï, áí êáé
áõôü ôï üñãáíï ôçí âïÞèçóå êáé áêüìá ôçí
âïçèÜåé óôïí êáèçóõ÷áóìü ôçò Äýóçò êáé
óôçí óõãêÜëõøç ôçò åêóôñáôåßáò ôçò åíÜíôéá óôéò ÷þñåò ôçò ðñþçí ÅÓÓÄ, éäéáßôåñá
åíÜíôéá óå åêåßíåò ôïõ ÊáõêÜóïõ.
¼ìùò ìéá «ðåôõã÷çìÝíç» ÄéåèíÞò ÄéÜóêåøç ãéá ôï Óõñéáêü óÞìåñá èá óçìáßíåé
äéðëùìáôéêü èñéÜìâï ôçò óïóéáëéìðåñáéëé-
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óôéêÞò Ñùóßáò. Ãéáôß áõôÞ ôç óôéãìÞ áðü ôï
ÐáêéóôÜí ìÝ÷ñé ôï Ìáñüêï ï éóëáìéêüò êüóìïò öëÝãåôáé êáé êáôáîåóêßæåôáé áðü ôéò
êõñßùò åîùôåñéêÜ ðõñïäïôïýìåíåò áíôéèÝóåéò êïóìéêþí - éóëáìéóôþí, êáé óïõíéôþí
- óééôþí, ï õðïäáõëéóìÝíïò áðü ôçí ñþóéêç õðåñäýíáìç áíôéäõôéêéóìüò êáëðÜæåé,
óôçí åîïõóßá Ý÷ïõí áíåâåß ïé ðéï öéëï-áíáôïëéêåò äõíÜìåéò ìÝóá áðü ôéò äéÜöïñåò
«áíïßîåéò», åíþ óôéò äõôéêÝò êáãêåëáñßåò
êáé åéäéêÜ óôéò ÇÐÁ ôïõ ÏìðÜìá êõñéáñ÷åß ìéá õðåñ-õöåóéáêÞ Þ êáé êáèáñÜ öéëéêÞ
áðÝíáíôé óôç Ñùóßá ãñáììÞ. Áí ëïéðüí
ðñáãìáôïðïéçèåß ìéá ÄéåèíÞò ÓõíäéÜóêåøç ãéá ôï óõñéáêü ìå ôçí åðéäéáéôçóßá ôçò
Ìüó÷áò áõôÞ èá åðÝìâåé êáèïñéóôéêÜ óôï
óýíïëï ôùí ðáãêüóìéùí óôñáôçãéêþí áíôéèÝóåùí. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ç ðéï êåíôñéêÞ ðïëéôéêïäéðëùìáôéêÜ ìåôáîý áõôþí
ôùí áíôéèÝóåùí åßíáé ç éóñáçëéíï-ðáëáéóôéíéáêÞ, ðïõ ðåñíÜåé éäéáßôåñá ìÝóá áðü ôç
Óõñßá êáé ôïí åîáñôçìÝíï áðü áõôÞí Ëßâáíï. ÅÊÅÉ âñßóêåôáé êáôÜ ôç ãíþìç ìáò ï
ðõñÞíáò üëïõ ôïõ æçôÞìáôïò êáé áõôü äéáêõâåýåôáé óÞìåñá óôçí õðüèåóç «óõíå÷éæüìåíï åìöýëéï áéìáôïêýëéóìá ôïõ óõñéáêïý ëáïý - ÷çìéêÜ - äõôéêÞ óôñáôéùôéêÞ
åðÝìâáóç ðïõ ãßíåôáé êáé îåãßíåôáé».
ÁõôÞ ç ÄéåèíÞò ÄéÜóêåøç ãéá ôç Óõñßá
îåêßíçóå ôçí ðñþôç öÜóç ôçò óôç Ãåíåýç
ôïí Éïýíç ôïõ 2012. ÁõôÞ ç öÜóç ïíïìÜóôçêå Ãåíåýç 1. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Þôáí
ìÝôñéá ãéá ôç Ñùóßá ãéáôß äåí óõììåôåß÷áí
äýï ðåñéöåñåéáêïß ðáñÜãïíôåò ìåãÝèïõò óôç
äéáäéêáóßá. Ï Ýíáò Þôáí ôï ÉñÜí êé ï Üëëïò
ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá.
Ôï öéëïóõñéáêü ÉñÜí ôï ðñüôåéíå ç Ñùóßá, áëëÜ êáô’ áñ÷Þí Ýâáæáí âÝôï ïé ÇÐÁ,
åíþ óôçí ïõóßá êáé ôï ßäéï ôï ÉñÜí ôçò åèíïóïâéíéóôéêÞò ãñáììÞò ÊáìåíåÀ äåí Þèåëå ôç ÓõíäéÜóêåøç åðåéäÞ áðïôåëïýóå Üìåóç åðÝìâáóç ôùí ìåãÜëùí äõíÜìåùí óôá
åóùôåñéêÜ ôçò Óõñßáò êáé êáô åðÝêôáóç ôçò
ÌÝóçò ÁíáôïëÞò ãéá ôçí ïðïßá ôï ÉñÜí ôñÝöåé çãåìïíéêÝò âëÝøåéò.
¼ìùò ï ðéï êáßñéïò áðþí áðü ôç ÓõíäéÜóêåøç Þôáí êáé óõíå÷ßæåé íá åßíáé ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá. Ç äéêéÜ ôçò óõììåôï÷Þ åßíáé
áðïöáóéóôéêÞ ãéáôß ç ðïëéôéêÞ ôçò åðéññïÞ
óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ áëëÜ éäéáßôåñá óôéò äõíÜìåéò ôçò óõñéáêÞò áíôéðïëßôåõóçò ãßíåôáé üëï êáé ðéï ìåãÜëç Éäéáßôåñá ôåëåõôáßá ìå ôçí åêëïãÞ ôïõ èåùñïýìåíïõ ùò
Ýìðéóôïý ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò ÓÜìðñá
óôçí çãåóßá ôçò Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò
óõñéáêÞò áíôéðïëßôåõóçò, ç åðéññïÞ ôçò
îåðåñíÜåé ðïëéôéêÜ êáôÜ ðïëý ôçí åðéññïÞ ôïõ ñùóüöéëïõ ÊáôÜñ áí êáé õðïëåßðåôáé êáôá ðïëý ôçò óôñáôéùôéêÞò ôïõ. Ç
ÓáïõäéêÞ Áñáâßá áñíåßôáé åðßìïíá ðáñÜ
ôéò ðéÝóåéò ôçò Ñùóßáò êáé ôù ÇÐÁ íá
óõììåôÜó÷åé óôç ÓõíäéÜóêåøç ãéáôß âÜæåé óáí üñï ôçí ìç óõììåôï÷Þ ôïõ ¢óáíô
óôçí ìåôáâáôéêÞ êõâÝñíçóç ðïõ èá ó÷çìáôéóôåß áðü üëåò ôéò ôÜóåéò ãéá íá ïäçãÞóåé ôç ÷þñá óå åêëïãÝò. ¼ìùò ôçí óõììåôï÷Þ ôïõ ¢óáíô ôçí èÝëåé ç Ñùóßá óå
áõôÞ ôç öÜóç áí êáé ìüíï ãéá íá ìçí ÷Üóåé ôç äéåéóäõôéêüôçôÜ ôçò óôï áóáíôéêü
óôñáôüðåäï þóôå ôåëéêÜ íá ðåôý÷åé ôçí
õðïäïýëùóç áõôïý ôïõ óôñáôïðÝäïõ óôá
ó÷ÝäéÜ ôçò. ¢ëëùóôå ðñüóöáôá ç Ñùóßá
äÞëùóå ìÝóù ôïõ Ëáâñüö üôé äåí èåùñåß
ößëï ôçò ôïí ¢óáíô êáé üôé óôéò äéáäéêáóßåò ôçò ÓõíäéÜóêåøçò äåí èá óõììåôÝ÷åé ï ßäéïò ï ¢óáíô áëëÜ êÜðïéïé õðïõñãïß ôïõ, õðïíïþíôáò âáèéÝò áíôéèÝóåéò óôï
áóáíôéêü óôñáôüðåäï.
ÌåôÜ áðü ôçí áðïôõ÷ßá ôçò «Ãåíåýçò
1» ç Ñùóßá êÜíåé ôá ðÜíôá ãéá íá óõãêá-
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ëÝóåé ìéá «Ãåíåýç 2», áëëÜ äéáñêþò áðïôõã÷Üíåé êáé äéáñêþò áõôÞ áíáâÜëëåôáé
ëüãù ôçò áíôßóôáóçò ôùí Üìåóá åíäéáöåñïìÝíùí, êáé ìÜëéóôá ü÷é ìüíï ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò êáé ôïõ ÉñÜí, áëëÜ áêüìá
êáé ôïõ ¢óáíô ðïõ äÝ÷åôáé óôá ëüãéá ôç
ÓõíäéÜóêåøç, áëëÜ êÜèå ôüóï ìÝóù ôïõ
óýñïõ õðïõñãïý Åîùôåñéêþí ÌïõáëÝì áìöéóâçôåß ôç ÷ñçóéìüôçôÜ ôçò. Ï ¢óáíô îÝñåé üôé óå áõôÞí äåí èá åßíáé óõíäáéôõìüíáò áëëÜ Ýäåóìá êáé ïé åëðßäåò ôïõ üôé
ìðïñåß íá ôçí áðïöýãåé áíáðôåñþèçêáí
ôåëåõôáßá áðü êÜðïéåò íßêåò ðïõ ðÝôõ÷å
ìå Ýíá öñé÷ôü áíôÜëëáãìá, íá åîáñôçèåß
óôñáôéùôéêÜ áðü Ýíáí îÝíï êñáôéêü, öáóéóôéêü, åðéèåôéêü óôñáôü, ôçí ×åæìðïëÜ÷.
Óôçí ïõóßá ðñüêåéôáé ãéá ðïëéôéêÞ áõôïêôïíßá ôïõ êáèåóôþôïò ¢óáíô êáé ãéá Ýãêëçìá åíÜíôéá óôç óõñéáêÞ áíåîáñôçóßá
êáèþò ç ðáñïõóßá ôçò ×åæìðïëÜ÷ öÝñíåé
ìÝóá óôïí óõñéáêü åìöýëéï ãéá ðñþôç öïñÜ åðßóçìá ìéá îÝíç êñáôéêÞ äýíáìç (åðåéäÞ ç ôåëåõôáßá êáôÝ÷åé éó÷õñü ìÝñïò
ôçò êñáôéêÞò åîïõóßáò óôï Ëßâáíï) êáé
ìÜëéóôá öáóéóôéêÞ êáé áíôéóçìéôéêÞ-ãåíïêôïíéêÞ. ÁõôÞ ç ðáñïõóßá âïëåýåé üëïí ôïí éìðåñéáëéóìü êáé êÜèå Üëëç êñáôéêÞ äýíáìç íá ÷ùèåß, «íüìéìá» ðéá, óôéò
åóùôåñéêÝò õðïèÝóåéò ôçò Óõñßáò, åíþ áíÜâåé ôáõôü÷ñïíá êáé ìåãÜëç åóùôåñéêÞ
öùôéÜ óôï Ëßâáíï.
Ãéáôß ç åðßèåóç Ý÷åé ôç ìïñöÞ:
«äßíïõìå Ýíá ìÜèçìá áëëÜ äåí
áíáôñÝðïõìå ôïí ¢óáíô» Þ áëëéþò
ãéáôß ïé åðåìâáôéóôÝò ìéëÜíå ãéá
«ðïëéôéêÞ ëýóç» åíþ ÷ôõðÜíå
óôñáôéùôéêÜ.
Ôï üôé ç ó÷åäéáæüìåíç åðßèåóç ÇÐÁÃáëëßáò óôç Óõñßá Ý÷åé óáí êåíôñéêü óôü÷ï ôçò íá äéåõêïëýíåé áõôÞí ôçí õðïôéèÝìåíç åéñçíåõôéêÞ äéáäéêáóßá áðïäåéêíýåôáé áðü ôï üôé ãéá ðñþôç öïñÜ ðñéí áðü
ìéá äõôéêÞ óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç åíÜíôéá
óå ìéá ÷þñá ôïõ Ôñßôïõ Êüóìïõ, óôï óôüìá ôùí åðåìâáóéþí, ìå ðñþôï ôï ãÜëëï
ðñüåäñï ÏëÜíô, Ýêáíå ôçí åìöÜíéóÞ ôçò
ôüóï Ýíôïíá ç öñÜóç «ðïëéôéêÞ ëýóç». Ôçí
ßäéá öñÜóç ÷ñçóéìïðïßçóå êáé ôï ãåñìáíéêü õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí êáé ï áíïé÷ôÜ ñùóüöéëïò áñ÷çãüò ôùí ãåñìáíþí óïóéáëäçìïêñáôþí ÓôÜéíìðñïõê. ÐïëéôéêÞ
ëýóç óçìáßíåé óÞìåñá Ýíá ðñÜãìá: ðåôõ÷çìÝíç óýãêëéóç ôçò «Ãåíåýçò 2». ÁëëÜ
êáé ç üíôùò áêáôáíüçôç ãéá ôïõò ðïëëïýò ìåóïâÝæéêç óôñáôçãéêÞ ôïõ ÏìðÜìá
«èá ÷ôõðÞóù áëëÜ ü÷é óôñáôçãéêÜ - èá äþóù áðëþò Ýíá ìÜèçìá ãéá ôá ÷çìéêÜ - äå
èÝëù üìùò áíáôñïðÞ ôïõ ¢óáíô», ðïõ õðïäåßêíõå ìéá óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç ÷ùñßò êáèüëïõ îåêÜèáñï óôñáôéùôéêü Þ ðïëéôéêü óôü÷ï (!), õðçñåôåß áêñéâþò ôï óêïðü ôçò Äéåèíïýò ÓõíäéÜóêåøçò. Ãéáôß áí
ìéá åðáðåéëïýìåíç åðßèåóç óôç Óõñßá Þôáí ùìÞ êáé Ýíôïíç ôýðïõ ÉñÜê Þ Ýóôù
Ëéâýçò, äçëáäÞ áí åß÷å óáí åëÜ÷éóôï óôü÷ï íá ñßîåé ôïí ¢óáíô, ôüôå áõôÞ ç åðßèåóç èá óÞìáéíå áðüëõôç ñÞîç ôùí ÇÐÁ
ü÷é ìüíï ìå ôïí ¢óáíô áëëÜ êáé Ýíá áñêåôÜ ìáêñü÷ñïíï ðÜãùìá ôùí ó÷Ýóåùí
ôïõò ìå ôç Ñùóßá, äçëáäÞ ìáôáßùóç ôçò
Äéåèíïýò ÓõíäéÜóêåøçò. Áí ðÜëé äåí õðÞñ÷å êáèüëïõ Ýíá ÷ôýðçìá óôïí ¢óáíô
áðü ôéò ÇÐÁ, üðùò ãßíåôáé ùò ôþñá, éäéáßôåñá ìåôÜ áðü ìéá ÷ñÞóç ÷çìéêþí ðïõ
ïé ÇÐÁ êáôáëïãßæïõí óôïí ¢óáíô, ôüôå
ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá èá ìðïñïýóå íá áíáëÜâåé áõôÞ ôçí ðëÞñç ðñùôïâïõëßá íá çãçèåß ôïõ áíôÜñôéêïõ óôç Óõñßá êáé âåâáßùò óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç äåí åß÷å
êáèüëïõ ëüãï íá ðáñáêáèßóåé ðïôÝ óå ìéá
ÄéåèíÞ ÓõíäéÜóêåøç üðïõ ôï êïõìÜíôï
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èá ôï åß÷å ç Ñùóßá. Ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá
æçôÜåé åðßìïíá áðü ôéò ÇÐÁ íá äþóïõí
âáñéÜ ïðëá óôï êïììÜôé ôïõ áíôÜñôéêïõ
ðïõ äåí åßíáé óôá ÷Ýñéá ôùí ôæé÷áíôéóôþí,
êáé ü÷é áåñïðïñéêÜ ÷ôõðÞìáôá áðü ôçí
Äýóç, ðïõ åîïñãßæïõí ôïõò ëáïýò êáé äõíáìþíïõí ôïõò áíôéäõôéêïýò ôæé÷áíôéóôÝò
óôï Ýäáöïò.
Ìéá «ðåñéïñéóìÝíïõ ôýðïõ» óôñáôéùôéêÞ åðßèåóç ÏìðÜìá-ÏëÜíô èá öÝñåé óå ðïëý äýóêïëç èÝóç äéðëùìáôéêÜ ôçí ÓáïõäéêÞ Áñáâßá, ïõóéáóôéêÜ èá ôçí áðïìïíþóåé âãÜæïíôáò óôçí åðéöÜíåéá ôéò áíôéöÜóåéò ôçò ðåñéöåñåéáêÞò ðïëéôéêÞò ôçò.
Ãéáôß áõôÞ, áí èá ÷áéñåôÞóåé ôçí åðßèåóç,
ç ïðïßá èá óêïôþóåé êáé ðïëëïýò áìÜ÷ïõò,
èá åéóðñÜîåé ìéá ðëáôåéÜ åíóôéêôþäç êáôáäßêç áðü ôéò ìïõóïõëìáíéêÝò ìÜæåò, áëëÜ ÷ùñßò íá ðÝóåé ï ¢óáíô, äçëáäÞ ÷ùñßò
ôïõëÜ÷éóôïí íá áíåâåß óôçí åîïõóßá ç óõñéáêÞ áíôéðïëßôåõóç. Áí ðÜëé äåí õðïóôçñßîåé ôçí åðßèåóç, èá öáíåß üôé ðñïäßäåé
ôçí óõñéáêÞ áíôéðïëßôåõóç êáé ïé ôæé÷áíôéóôÝò èá ðÜñïõí ðïëéôéêÜ ôï ðÜíù ÷Ýñé
óå áõôÞí. Ôï ßäéï äßëçììá Ý÷åé êáé ï ÅñíôïãÜí, ðïõ ðÜíôùò êáôÜëáâå üôé êÜôé
âñþìéêï Ý÷åé ç ôáêôéêÞ ÏìðÜìá, ëÝãïíôáò
ìå äõï ëüãéá üôé Þ ôï ÷ôýðçìá óôïí ¢óáíô èá Þôáí óõíôñéðôéêü Þ äåí èá Ýðñåðå
íá îåêéíÞóåé. ÐñÜãìáôé Þäç ïé ñùóüöéëïé
ãêéïõëåíéóôÝò êáé ï ýðïðôá öéëïãêéïõëåíéêüò áñ÷çãüò ôçò êåìáëéêÞò áíôéðïëßôåõóçò, ÊéëéôóíôÜñïãëïõ, åßíáé êáôÜ
ôïõ ÷ôõðÞìáôïò, ü÷é âÝâáéá áðü äçìïêñáôéêÞ áíôééìðåñéáëéóôéêÞ ðëåõñÜ, áëëÜ áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò Ñùóßáò, êáé Þäç êáôçãïñïýí ôïí ÅñíôïãÜí ãéá öéëïäõôéêéóìü.
Óôçí ïõóßá, ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá ðëçñþíåé
ôï ìåãÜëï äéðëùìáôéêü ëÜèïò ôçò íá õðïóôçñßîåé ôçí äéêôáôïñßá ôïõ Óßóé óôçí
Áßãõðôï, êáèþò êáé ï Óßóé âãÞêå áðü áíôéäõôéêÞ óêïðéÜ ìå ïñìÞ åíÜíôéá óôçí
áìåñéêáíï-ãáëëéêÞ åðßèåóç. ¸ôóé ïé Áäåëöïß ÌïõóïõëìÜíïé, ðïõ Þôáí ìå ôçí
óõñéáêÞ áíôéðïëßôåõóç ðíÝïõí ôá ìÝíåá
êáôÜ ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò êáé åßíáé êáé
áõôïß åíôåëþò áìÞ÷áíïé óôï óõñéáêü, êáèþò äåí èÝëïõí íá èåùñçèïýí ùò öéëïäõôéêïß üðùò ôïõò êáôçãïñåß ï öáóßóôáò Óßóé, áëëÜ ïýôå íá îåêüøïõí áðü ôïõò Áäåëöïýò ÌïõóïõëìÜíïõò ôçò óõñéáêÞò áíôéðïëßôåõóçò.
ÁíÜëïãç áíÜãêç íá ðáßîåé Ýíá äéöïñïýìåíï ðáé÷íßäé óôï óõñéáêü ãéá ôï êáëü
ôçò ÓõíäéÜóêåøçò Ý÷åé êáé ï óôåíüò óýììá÷ïò ôïõ ÏìðÜìá óôçí Åõñþðç êáé åðßóçò ùò ôï êüêêáëï ñùóüöéëïò ÊÜìåñïí.
Áõôüò äÞëùóå öáíáôéêÜ óõììåôï÷Þ óôçí
åðßèåóç óôç Óõñßá óôï ðëåõñü ôùí ÇÐÁ,
áëëÜ ðñáêôéêÜ ôçí ìáôáßùóå ìå ôïõò ÷åéñéóìïýò ôïõ, ðñþôïí ãéáôß êáôÝâáóå ôçí
áðüöáóç ãéá åðßèåóç óôï âñåôáíéêü êïéíïâïýëéï, ðñÜãìá ðïõ äåí üöåéëå íá êÜíåé êáé äåí Ýêáíå êáíåßò ðñïêÜôï÷üò ôïõ
óôéò áíôßóôïé÷åò âñþìéêåò áíôéôñéôïêïóìéêÝò åðéèÝóåéò êáé äåýôåñï ãéáôß åßðå üôé
äåí Þôáí óßãïõñïò üôé ôá ÷çìéêÜ ôá Ýñéîå
ï ¢óáíô! ÁëëÜ ðïéá êïéíÞ ãíþìç, ðïõ Þôáí Þäç áñíçôéêÞ óå Ýíáí ðüëåìï ðïõ èýìéæå ôï öéÜóêï ôïõ ÉñÜê, èá õðïóôÞñéæå
Ýíá ÷ôýðçìá óå Ýíáí áìößâïëï å÷èñü; ¸ôóé ç ðñüôáóç ÊÜìåñïí äåí ðÝñáóå. Ï ÊÜìåñïí åííïåßôáé üôé åêôÝèçêå ðïëéôéêÜ,
ó÷åäüí ãåëïéïðïéÞèçêå, áëëÜ êñÜôçóå ôçí
ðïëýôéìç èÝóç ôïõ óáí åíäéÜìåóïò ìåôáîý Ñùóßáò êáé ÇÐÁ, ìåôáîý ¢óáíô êáé
áíôéðïëßôåõóçò êáé ìåôáîý ÉñÜí êáé ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò, óå ü,ôé áöïñÜ ôç ÄéåèíÞ ÓõíäéÜóêåøç. (Íá óçìåéùèåß ðÜíôùò
üôé ôá óôïé÷åßá ðïõ âåâáßùíáí üôé ôç åðßèåóç ôçí Ýêáíå ç êõâåñíçôéêÞ ðëåõñÜ ôá
Ýóôåéëå ï Ïìðáìá óôïí ÊÜìåñïí ôçí åðü-
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ìåíç ìÝñá ìåôÜ ôçí êáôáøÞöéóç ôçò ðñüôáóÞò ôïõ áðü ôçí ÂïõëÞ ôùí ÊïéíïôÞôùí. ÍÕÔ 31/8). ÁõôÞ ç «åíäéáìåóüôçôá»
ôïõ ÊÜìåñïí åßíáé ëåéôïõñãéêÞ, ó÷åäüí
èåóìéêÞ êáé áðïöáóéóôéêÞ ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôçò ÓõíäéÜóêåøçò. Ãéáôß åßíáé
óôï Ëïíäßíï õðü ôïí ÊÜìåñïí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ó÷åôéêÜ ðñüóöáôá ìéá êñßóéìç óõíåäñßáóç åíüò Üëëïõ ïñãÜíïõ, ðñïåôïéìáóôéêïý ôçò ÓõíäéÜóêåøçò, ðïõ ôï
õðïóôçñßæåé åðßóçò, áëëÜ áèüñõâá ç ñþóéêç äéðëùìáôßá, áëëÜ ôï ïðïßï äåí èÝëåé
óþíåé êáé êáëÜ ðôþóç ôïõ ¢óáíô óáí ðñïûðüèåóç ãéá ôï ó÷çìáôéóìü ôçò ìåôáâáôéêÞò êõâÝñíçóçò. Ðñüêåéôáé ãéá ôï «Öüñïõì ôùí Ößëùí ôçò Óõñßáò». Ãéá íá ðñïåäñåýåé óå áõôü ôï óçìáíôéêü üñãáíï äéðëùìáôéêþí ìáãåéñåìÜôùí, ï ÊÜìåñïí ìÝíåé óôñáôéùôéêÜ Ýîù áðü ôï ÷ôýðçìá óôç
Óõñßá áëëÜ ðïëéôéêÜ ìÝóá óå áõôü.
¼ìùò ðáñ’ üëç áõôÞ ôç óé÷áìåñÞ èïëïýñá, Ýðñåðå êÜðïéïò íá ìåßíåé óôï ðëåõñü
ôïõ ÏìðÜìá ÷ùñßò ç õðåñäýíáìç íá äïêéìÜóåé ãéá ðñþôç öïñÜ ìéá ôüóï èëéâåñÞ
áðïìüíùóç. Áëëéþò ï ÏìðÜìá èá êéíäýíåõå ðïëý áðü ôçí ñåðïõìðëéêáíéêÞ áíôéðïëßôåõóç ðïõ äåí åßíáé äéáôåèåéìÝíç
íá äå÷ôåß áäéáìáñôýñçôá áõôÞ ôç óêïôåéíÞ ôáêôéêÞ êáé áõôÞí ôçí áìåñéêÜíéêç åîåõôåëéóôéêÞ áðïìüíùóç. ¸ìåéíå ëïéðüí
äßðëá óôïí ÏìðÜìá ìå áõôïèõóßá, äçëáäÞ
êüíôñá óôçí ãáëëéêÞ êïéíÞ ãíþìç ï ÏëÜíô, ï ïðïßïò ùò ôþñá óå üëá ôá èÝìáôá,
åõñùðáúêÜ êáé ðáãêüóìéá, ðáßñíåé èÝóåéò
ðïõ åîõðçñåôïýí ôç ñþóéêç äéðëùìáôßá.
¹ôáí ãéá ðñþôç öïñÜ ÷Üñç óôïí ÏëÜíô
ðïõ ç Ãáëëßá ìðáßíåé óå Ýíá ôüóï Üäéêï
åðåìâáôéêü éìðåñéáëéóôéêü ìÝôùðï ðïëÝìïõ ðßóù áðü ôéò ÇÐÁ.
ÊåñäéóìÝíïò áðü ôá ÷çìéêÜ êáé ôçí
åðßèåóç ÏìðÜìá-ÏëÜíô ï
áñ÷éðñïâïêÜôïñáò Ðïýôéí
ÂÝâáéá áõôÞ ç ðñùôïöáíþò ìåóïâÝæéêç
êáé ðïëéôéêÜ áóôÞñé÷ôç áðüöáóç ãéá ÷ôýðçìá óôç Óõñßá Üíïéîå ôïí áóêü ôïõ Áéüëïõ óå ÇÐÁ, ÌåãÜëç Âñåôáíßá êáé Ãáëëßá. Ïé áìåñéêÜíïé ÑåðïõìðëéêÜíïé, ìå åðéêåöáëÞò ôïí ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ôùí
Áíôéðñïóþðùí, Ôæïí ÌðÝíåñ, áëëÜ êáé ï
Ìáê ÊÝçí ÷ôýðçóáí áíïé÷ôÜ ôç ãñáììÞ
ÏìðÜìá óáí ôõ÷ïäéù÷ôéêÞ ùò ðñïò ôçí
Ýëëåéøç óôü÷ùí êáé óáí åíéó÷õôéêÞ ôùí
ôæé÷áíôéóôþí áíôéðÜëùí ôïõ ¢óáíô. Óå üôé áöïñÜ ôçí Áããëßá êáé åéäéêÜ ôç Ãáëëßá, ç êïéíÞ ãíþìç êéíÞèçêå ðëåéïøçöéêÜ
åíÜíôéá óôïõò äýï åëååéíïýò ðñïâïêÜôïñåò çãÝôåò ôçò. Áõôü ìáêñïðñüèåóìá èá
ðåñéïñßóåé ôçí ðïëéôéêÞ êáé äéðëùìáôéêÞ
æçìéÜ ðïõ èá ìðïñåß íá êÜíïõí áõôÜ ôá
äýï õðïêåßìåíá, åéäéêÜ óôçí ÅÅ, áëëÜ óå
áõôÞ ôç öÜóç ï êåñäéóìÝíïò åßíáé ï ðáíåõôõ÷Þò ìåôÜ áðü áõôÞí ôçí áíÜðçñç êáé
áõôïêôïíéêÞ äõôéêÞ áðüöáóç Ðïýôéí. Áõôüò ëïéðüí ìðïñåß ìå Üíåóç íá åðé÷åéñçìáôïëïãåß üôé ï ¢óáíô äåí åß÷å ëüãïõò
íá ñßîåé ôá ÷çìéêÜ óå ìéá óôéãìÞ ðïõ êÝñäéæå èÝóåéò óôñáôéùôéêÜ, üôé äåí Ý÷åé áðïäåé÷ôåß üôé áõôüò ôá Ýñéîå êáé üôé óå êÜèå
ðåñßðôùóç äåí åßíáé åðé÷åßñçìá ãéá ôéò ÇÐÁ íá ÷ñçóéìïðïéïýí óáí áðüäåéîç ðñïúüíôá õðïêëïðþí óõíïìéëéþí ìåôáîý óýñùí áîéùìáôïý÷ùí ðïõ üìùò äåí ôá êïéíïðïéïýí óôïí õðüëïéðï êüóìï, üôé äåí Ý÷åé áðïöáíèåß áêüìá ãéá üëá áõôÜ ôï üñãáíï ôïõ ÏÇÅ ðïõ áíÝëáâå ôçí Ýñåõíá ãá ôá
÷çìéêÜ, üôé äåí Ý÷åé õðÜñîåé áðüöáóç áðü
ôï Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ ãéá åðßèåóç óôç Óõñßá êáé üôé ç åðßèåóç áõôÞ äåí
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 11
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ΟΙ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
Π

ριν δύο χρόνια τέτοια εποχή ο Παπανδρέου ο Γ΄ εξάγγειλε στην Κοζάνη
(!) το τέλος του φτηνού ελληνικού λιγνίτη σαν εθνικού καύσιμου και
ανάγγελνε τη μετάβαση στην νέα υποτίθεται εποχή των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας(ΑΠΕ). Στην ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος της ΔΕΗ διατυμπάνιζε ότι η κυβέρνηση αναζητά στρατηγικό εταίρο για μακροπρόθεσμη συνεργασία στις ΑΠΕ(Νέα Ανατολή αφ.464).
Λίγο νωρίτερα είχε ήδη ακυρωθεί η
σύμβαση με την δυτική SunEdison για
την κατασκευή φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
πάρκου στην Κοζάνη ύψους 600 εκ. ευρώ. Λίγο μετά η τότε υπουργός ΠΕΚΑ
αρχισαμποταρίστρια Μπιρμπίλη επέβαλλε με νόμο για τις κατασκευές ύψος
Φ /Β κ άτ ω από τ α 2,5 μέ τρ α που
μπορούν να παράγουν οι κινέζικες βιομηχανίες Φ/Β σαμποτάροντας τις ελληνικές βιομηχανίες που παρήγαγαν συστήματα πάνω από 2,5 μέτρα. Το Φλεβάρη του 2012 η ΔΕΗ προσπάθησε να
υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον
Κοπελούζο, συνέταιρο μαζί με τη ρώσικη Gazprom που έχουν εξαρτήσει τη
χώρα από το ρώσικο φυσικό αέριο, για
την παραχώρηση από τη ΔΕΗ της μονοπωλιακής της θέσης για την κατασκευή
οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Τελικά στις 8-9 εγκρίθηκε αυτή η συμφωνία7 από το δ.σ της ΔΕΗ. Στο σχήμα
αυ τό που ον ομάστ ηκε «ΔΕΗ Sol ar
Solutions» θα συμμετέχει η ΔΕΗ με 49%
και η Damco Energy. Η Damco Energy
είναι εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου
στην οποία συμμετέχει και η Gazprom8.
Η προώθηση των Φ/Β στη χώρα προετοιμάστηκε και υποστηρίζεται με την
καταστροφή των λιγνιτικών εργοστασίων και με τον αποκλεισμό κάθε μεγάλης ντόπιας και δυτικής επένδυσης στις
ΑΠΕ. Στόχος τους να γίνουν επενδύσεις
μόνο σε κινέζικες ανεμογεννήτριες και
φωτοβολταϊκά όταν ο πολιτικός συσχετισμός δυνάμεων τους το επιτρέψει (Νέα
Ανατολή αφ.475). Η ακύρωση των έτοιμων τότε αιολικών θαλάσσιων πάρκων
από την Μπιρμπίλη ήταν μέρος του ίδιου
σχεδίου. Ένα χρόνο αργότερα το project
Helios, που ήταν μια συνολική επένδυση ευρωπαϊκών κεφαλαίων 20 δις ευρώ
για την παραγωγή 10 γιγαβάτ ενέργειας
μέχρι το 2020 και θα απόφερε κρατικά
και δημοτικά έσοδα 80-100 δις τα επόμενα 25 χρόνια και από τα οποία το δημόσιο μπορούσε να προεισπράξει τα
μελλοντικά του έσοδα και να μειώσει το
χρέος του κατά 20-30 δις και με 210.000
θέσεις εργασίας, ουσιαστικά παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες. «Πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας “Πρώτο Θέμα” επιβεβαιώνει την υποψία όλων: ότι ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ.
Ευάγγελος Λιβιεράτος, δεν έχει υψηλά
στην ατζέντα του το Project Helios. ..
Παράλληλα ο νέος υπουργός δεν επιθυμεί τη σύνδεση του ονόματός του με τις
συγκεκριμένες εταιρείες. Όπως και να
έχει το Πρόγραμμα Ήλιος φαίνεται ότι
δεν βρίσκεται ψηλά -αν όχι καθόλου- στην
ατζέντα του υπουργείου. Δεν είναι τυχαίο
ότι στην προ ημερών ομιλία του σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Σταύρος Καλαφάτης έθεσε τις ενεργειακές προτεραιότητες της ηγεσίας
του ΥΠΕΚΑ δίχως να κάνει αναφορά στο
Project Helios»6 .
Έτσι λοιπόν η «πράσινη ανάπτυξη»
του Παπανδρέου και της Μπιρμπίλη δεν
ήταν παρά ένα πρόσχημα για να μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από τον φτηνό λιγνίτη και να αυξηθεί η
τιμή του ρεύματος της ΔΕΗ επειδή τα
φωτοβολταικά επιδοτούντο αρχικά με

πολύ ψηλά ποσά από τη ΔΕΗ, αλλά και
γιατί το ρώσικο φυσικό αέριο ήταν πανάκριβο. Αυτή η διπλή υποκατάσταση
του λιγνίτη από φυσικό αέριο και φωτοβολταικά αποδείχτηκε μια πρώτης γραμμής μέθοδος για να αυξηθεί τόσο πολύ
το κόστος του βιομηχανικού ρεύματος ώστε μια σειρά από ενεργοβόρες βιομηχανίες , σε συνδυασμό με την μείωση της
εσωτερικής ζήτησης και την έλλειψη χρηατοδότησης λόγω κρίσης, να βρεθούν
στα πρόθυρα της χρεωκοπιας ή και να
χρεωκοπήσουν.
Τα αναλυτικά στοιχεία που έδωσε ο
ΑΔΜΗΕ με το μηνιαίο δελτίο του Ιουλίου, δείχνουν ότι το 7ηνο του 2013: Η
συμμετοχή των λιγνιτικών μονάδων στην
εγχώρια παραγωγή ήταν σταθερά κάτω
από το 50%, ενώ τον Μάρτιο και τον
Απρίλιο βρισκόταν στο 39%· Οι ΑΠΕ
συμμετείχαν με ποσοστά 13-19% και τον
Ιούλιο με 16%· Οι μονάδες φυσικού αερίου με ποσοστά 19-28% και τον Ιούλιο
με 28%. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο
συντελεστής χρησιμοποίησης των συμβατικών μονάδων, που ανήκουν όλες στη
ΔΕΗ, και κυρίως αυτών που καλύπτουν
φορτία βάσης (λιγνιτικές μονάδες) έχει
μειωθεί δραστικά. Ο μέσος όρος για όλες τις λιγνιτικές μονάδες τον Ιούλιο ήταν 60%. Ωστόσο πολλές μονάδες λειτουργούν και κάτω από το ποσοστό αυτό, με αποκορύφωμα τη Μελίτη 1 που
λειτούργησε με 47%. Η εικόνα είναι χειρότερη στις μονάδες συνδυασμένου κύκλου της ΔΕΗ, οι οποίες λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στα σημερινά δεδομένα λειτουργίας του συστήματος (μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ), λειτουργούν με συντελεστές χρησιμοποίησης
μετ αξ ύ
25
και
37%.
( http://
www.energyonline.gr/?p=22600#).
Όμως οι σαμποταριστές δεν σταματάνε στην καταστροφή του φτηνού λιγνίτη
σαν κύριου καύσιμου για τη ΔΕΗ πάνω
στη κρίση. Καταστρέφουν στη συνέχεια
και όσες ελληνικές επενδύσεις έγιναν σε
Φ/Βολταικά. Και τούτο γιατί αυτωνών το
κόστος παραγωγής αμέσως μετά την εγκατάστασση είναι ψηλό ώστε να αποσβεστούν τα ακριβά τους πάγια αλλά
μετά αρχίζει να πέφτει επειδή άπαξ και
εγκασταθούν γενικά οι ΑΠΕ δεν θέλουν
πολλά λεφτά για να συντηρηθούν.
Στην αρχή για να βάλει τις ΑΠΕ στο
παιχνίδι, ώστε να διώξει το λιγνίτη και
να ακριβύνει το ρεύμα, η κυβέρνηση
προέβει σε μια αχαλίνωτη πλειοδοσία
αδειών φωτοβολταικών με ισχυρή επιδότηση της τιμής του ρεύματος που θα πουλούσαν οι κάτοχοι φωτοβολταικών στη
ΔΕΗ. Καλλιεργώντας προσδοκίες μεγάλου κέρδους έστρεψε μαζικά τις επενδύσεις στα Φ/Β, υπογράφοντας συμβόλαια με εγγυημένες τιμές ανά ΚWH
(κιλοβατώρα) αρκετά πάνω από αυτές
που επικρατούν στην αγορά και υπερβάλλοντας τους στόχους για εγκατεστημένη ισχύ που η ίδια έθεσε. Έτσι σήμερα για εθνικό στόχο 2,200 MW το 2020,
το κράτος έχει χορηγήσει σε άδειες, όρους σύνδεσης και συμβάσεις ΛΑΓΗΕ
(Λογαριασμός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) περί τα 7,500 MW (τα περισσότερα μέχρι σήμερα ανέκκλητα) επιπλέον των 1,125 MW που λειτουργούν ήδη.
Η πληρωμή των παραγωγών της ηλε-
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κτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) γίνεται μέσα
από ένα τραπεζικό λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ στην προσυμφωνημένη στα συμβόλαια τιμή. Δηλαδή ο ΛΑΓΗΕ πουλά στη
ΔΕΗ την ηλεκτρική ενέργεια (ΗΕ) από
τις ΑΠΕ και εισπράττει από αυτήν το
αντίστοιχο τίμημα και στη συνέχεια πληρώνει τους παραγωγούς ΑΠΕ. Όμως η
ΔΕΗ πληρώνει στο ΛΑΓΗΕ την KWh
στην λεγόμενη οριακή τιμή του συστήματος (ΟΤΣ)1 η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη από την συμφωνηθείσα τιμή με
την οποία πρέπει να πληρώνονται οι ΑΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται
ένα έλλειμμα στο λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ το οποίο φυσικά συνέχεια μεγαλώνει, αφού πάντα η ΟΤΣ είναι μικρότερη από την τιμή των συμβολαίων. Μάλιστα το περασμένο καλοκαίρι ο ΛΑΓΗΕ
σταμάτησε να πληρώνει για έξι περίπου
μήνες τους παραγωγούς ΑΠΕ λόγου του
μεγάλου αυτού συσσωρευμένου ελλείμματος. Για τη χρηματοδότηση και τη
μείωση του αυτού του ελλείμματος προστέθηκε στους λογαριασμούς καταναλωτών της ΔΕΗ το τέλος υπέρ ΑΠΕ γνωστό σαν ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή να πληρώνουν αυτό το έλλειμμα οι καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόβλημα μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν εισήλθαν μαζικά οι ΑΠΕ στο σύστημα της ΗΕ
γιατί έτσι έπεσε δραματικά η ΟΤΣ μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. Από 62,3 ευρώ/
ΜWh μέση τιμή το 2012, έπεσε τον περασμένο Μάρτη στα 10ευρώ/ΜWh, μεγαλώνοντας σε δυσθεώρητα ύψη το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. Όμως και το ΕΤΜΕΑΡ δεν αποδίδεται εξ ολοκλήρου στους
παραγωγούς ΑΠΕ όπως νομίζουν οι καταναλωτές και βλέπουν στους λογαριασμούς τους. Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος(ΚΕΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών (ΕΒΕΑ) Μίχαλος σε επιστολή
του στις 28-8 προς τον πρωθυπουργό
Σαμαρά«3. Το ΥΠΕΚΑ σιωπά - ακόμη
και σήμερα - για την παράνομη και καταχρηστική επιδότηση των ορυκτών καυσίμων μέσω του ΕΤΜΕΑΡ. Σύμφωνα με
την μελέτη του ΙΟΒΕ, αλλά και πρόσφατα δημοσιεύματα, αποδεικνύεται ότι από το λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ μόλις το 40%
πηγαίνει στις πληρωμές παραγωγών ΑΠΕ, ενώ το υπόλοιπο 60% καταλήγει με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο να επιδοτεί τα
ορυκτά καύσιμα και κυρίως το ακριβό φυσικό αέριο»2. Όπως καταγγέλλει και ο
Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β: «Συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο Ιανουάριος 2009 – Απρίλιος
2013, ο Έλληνας καταναλωτής πλήρωσε συνολικά 705 εκατ. ευρώ υπό τον
ψευδεπίγραφο τίτλο «Τέλος Α.Π.Ε». ή
«Τέλος Μείωσης Εκπομπών». Από το
ποσό αυτό, μόνο το 40% ή 282 εκατ.
ευρώ αξιοποιήθηκε πράγματι υπέρ των
Α.Π.Ε. ενώ τα υπόλοιπα 423 εκατ. Ευρώ επιδότησαν την προμήθεια του ρεύματος»3. Η κυβέρνηση για να επιδοτήσει την παραγωγή Ηλ. Ενέργειας από
φυσικό αέριο και έτσι να αυξήσει από
τη μία την κατανάλωσή του και τα κέρδη των ρώσων παρόχων φυσικού αερίου, και από την άλλη τα κέρδη των κατόχων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων από φυσικό αέριο που είναι στην πλειοψηφία τους κομπραδόροι-κρατικοκαπιταλιστες υπέρ της Ρωσίας (Κοπελούζους, Μυτιληναίους κλο), θέσπισε τον λεγόμενο Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους με την αιτιολογία ότι έτσι

θα θεράπευε στρεβλώσεις στις αποζημιώσεις των παραγωγών ΗΕ. Αλλά όπως
παραδέχεται και η ίδια η ΔΕΗ «Η αλήθεια είναι ότι ο «Μηχανισμός Ανάκτησης
Μεταβλητού Κόστους» που αρχικά καθιερώθηκε ως ρύθμιση προσωρινού χαρακτήρα, διασφαλίζει ένα προστατευμένο οικονομικά περιβάλλον στους τρίτους
ηλεκτροπαραγωγούς καθώς επιτρέπει
την αποζημίωση τους σε τιμές υψηλότερες από αυτές που διαμορφώνονται στην
ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Οριακή Τιμή Συστήματος). Διασφαλίζει ότι οι μονάδες τους μπορούν να λειτουργούν ανεξαρτήτως της ζήτησης απολαμβάνοντας εγγυημένη αμοιβή ανεξαρτήτως
της πορείας της αγοράς και του κόστους
καυσίμου καθώς ο μηχανισμός καλύπτει
τα έξοδα τους +10%»5.
Δε φτάνει δηλαδή που αγοράζουμε το
ρώσικο φυσικό αέριο 35% ακριβότερα
από ότι η υπόλοιπη Ευρώπη, επιδοτούμε και από πάνω την κατανάλωσή του
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από τους ανθρώπους της Ρωσίας. Έτσι
πέρα από το σαμποτάζ στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, με τη μείωση
της χρησιμοποίησης του λιγνίτη αυξάνεται παραπέρα τη ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας, ενώ η εισαγωγή του
φυσικού αερίου αυξάνει ακόμη παραπέρα το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, έλλειμμα το οποίο
είναι το βασικό αίτιο της χρεωκοπίας της
χώρα μας.
Για να αντιμετωπιστεί δήθεν η στρεβλή
αυτή κατάσταση το ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) προχωρά στο τέλος του περασμένου έτους στη θέσπιση μιας καταστροφικής οριζόντιας φορολογικής συνεισφοράς εκ μέρους των παραγωγών ΑΠΕ επί
του τζίρου τους με το νόμο 4093/2012.
Δηλαδή ενώ αρχικά οι σαμποταριστές
χρησιμοποίησαν τα φωτοβολταικά για
να αυξήσουν την τιμή του ρεύματος και
να σαμποτάρουν την βιομηχανία, και την
ίδια τη ΔΕΗ, μετά χτύπησαν και τα φωτοβολταικά και μάλιστα τα τσάκισαν. Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από φ/
Β: «Η εισφορά όπως οριζόντια και εξοντωτικά ετέθη στα επαγγελματικά Φωτο/Β και μάλιστα επί του τζίρου (25 –
30%)!!!!!! χωρίς στοιχειώδη παραμετροποίηση, δημιουργεί παγκόσμια πρώτη
για τελικούς φορολογικούς συντελεστές πλησίον ή και υπεράνω του
100% επί των προ φόρων καθαρών
αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα πολλά από τα μικρομεσαία
Φ/Β πάρκα πλέον επωμίζονται συνολικό συντελεστή φορολόγησης 168% επί
των προ φόρων καθαρών αποτελεσμάτων τους δηλαδή «δήμευση» τους
με καθαρές ζημιές, ενώ ακόμη και τα
μεγαλύτερα κινούνται … με τελικό φορολογικό συντελεστή 85%»4.
Όμως οι σαμποταριστές είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν τίποτα όρθιο.
Έτσι προχώρησαν ακόμη παραπέρα
στην κατεύθυνηση της οικονομικής καταστροφής των παραγωγών ΑΠΕ. Σύμφωνα με διαρροές στον τύπο που αναφέρονται και στην παραπάνω επιστολή του
προέδρου του ΚΕΕΕ και ΕΒΕΑ «με τις
μέχρι τώρα πληροφορίες, η μείωση στις
συμβασιοποιημένες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεκινάει από 10%
στις τεχνολογίες πλην των φωτοβολταϊκών και 15% στα φωτοβολταϊκά, αλλά
θα φτάνει και το 60% σε κάποιες κατηγορίες. Μεσοσταθμικά υπολογίζεται περίóõíÝ÷åéá äßðëá
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Ý÷åé êáí ôç óôÞñéîç ôçò äõôéêÞò êïéíÞò ãíþìçò. Ìå ëßãá ëüãéá ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá, ôï
ðáãêüóìéï êÝíôñï ôïõ íåïíáæéóìïý, ðáñéóôÜíåé ÷Üñç óôïõò ôïõëÜ÷éóôïí áíôéêåéìåíéêïýò ðñïâïêÜôïñåò ÏìðÜìá - ÏëÜíô ôï
êÝíôñï ôçò ëïãéêÞò êáé ôçò åéñÞíçò åðß Ãçò,
êåñäßæïíôáò Ýíá áðñïóäüêçôï êýñïò ôçí
þñá ôçò áõîáíüìåíçò áðïêôÞíùóÞò ôïõ.
ÂÝâáéá ï Ðïýôéí ìðïñåß íá ðáßæåé áõôü ôï
ñüëï ãéáôß äåí õðÜñ÷åé áêüìá ìéá öùíÞ ìå
äéåèíÞ åìâÝëåéá ðïõ íá ôïõ áíôéôåßíåé üôé ç
Ñùóßá Ý÷åé ðáßîåé ôï ðéï âñþìéêï ñüëï óôïí
óõñéáêü åìöýëéï åíèáññýíïíôáò êáé ôéò äõï
ðëåõñÝò ôïõ ìÝóù ôïõ öéëéêïý ôçò ÊáôÜñ
áðü ôç ìéá ìåñéÜ êáé ôïõ öéëéêïý ôçò ÉñÜí
êáé ôçò ×åæìðïëëÜ÷ áðü ôçí Üëëç, üôé ï
¢óáíô ðñÜãìáôé äåí åß÷å ëüãïõò íá ñßîåé
÷çìéêÜ, üìùò åß÷å ëüãïõò íá ôï êÜíåé Ýíáò
öéëïñþóïò ðñïâïêÜôïñáò óôï óôñáôüðåäü
ôïõ (üðùò âÝâáéá êáé óôï áíôßèåôï óôñáôüðåäï), êáé üôé óôç ÷ñÞóç èáíáôçöüñùí ÷çìéêþí êáôÜ áìÜ÷ùí äéáêñßèçêå ï ßäéïò ï
Ðïýôéí üôáí ôá ÷ñçóéìïðïßçóå êáôÜ ôùí
ñþóùí ðïëéôþí óôï èÝáôñï ôçò Ìüó÷áò. Åðßóçò üôé ôï üñãáíï ðïõ áíÝëáâå ôéò Ýñåõíåò Ý÷åé áñ÷çãü ôïí Ìðñá÷ßìé, Ýíáí Üíèñùðï
ðïõ üðùò êÜèå êïéíÞò áðïäï÷Þò ðñüóùðï
ôïõ ÏÇÅ åßíáé ôçò áðüëõôçò Ýãêñéóçò ôçò
Ìüó÷áò êáé üôé ùò åê ôïýôïõ êÜèå áðüöáóç áõôïý ôïõ ïñãÜíïõ åßíáé åíôåëþò äéáâëçôÞ. Ãéá ôçí áêñßâåéá êÜèå áðüöáóç áõôïý ôïõ ïñãÜíïõ èá âïçèÜåé êÜèå öïñÜ ôç
Ñùóßá íá êáôåõèýíåé üðïõ èÝëåé ôá ÷ôõðÞìáôá óôï äéðëùìáôéêü ìÝôùðï. Óå üôé áöïñÜ ôç íïìéìüôçôá ðïõ äÞèåí äßíåé ôï Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ áõôÞ åßíáé ìéá
áðÜôç ðïõ áíáìáóïýí åäþ êáé ÷ñüíéá ïé
öáóßóôåò êáé óïóéáëöáóßóôåò óå üëï ôïí
êüóìï. Ôï Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò åßíáé ïõóéáóôéêÜ óôá ÷Ýñéá ôùí äýï õðåñäõíÜìåùí
êáé ôïõ ñùóï-êéíåæéêïý öáóéóôéêïý âÝôï,

ïðüôå êáìéÜ ôïõ áðüöáóç äåí íïìéìïðïéåß
Ýôóé êé áëëéþò ïðïéáäÞðïôå óôñáôéùôéêÞ
åðÝìâáóç éìðåñéáëéóôþí óôá åóùôåñéêÜ
ìéáò ôñßôçò ÷þñáò.
ÔÝëïò äåí åðéôñÝðåôáé íá äïèåß êáìéÜ Üäåéá ãéá åîùôåñéêÞ åðÝìâáóç ãéá íá óôáìáôÞóåé ìéá ãåíïêôïíßá, åêôüò áí áõôÞ Ý÷åé ôüóï ìåãÜëç Ýêôáóç, åßíáé ôüóï óõóôçìáôéêÞ êáé ï äñÜóôçò ôçò ôüóï áäéáìöéóâÞôçôïò þóôå óýóóùìç ç ðáãêüóìéá
êïéíÞ ãíþìç èá åß÷å îåóçêùèåß ðñéí áðü
êÜèå õðåñäýíáìç ãéá íá ôçí áðïôñÝøåé.
ÁëëÜ êáé ôüôå áõôïß ðïõ èá åß÷áí ôï äéêáßùìá íá ôçí óôáìáôÞóïõí óôñáôéùôéêÜ
èá Þôáí ìüíï ìç éìðåñéáëéóôéêÝò ãåéôïíéêÝò ÷þñåò êáé ëáïß. ÔÝôïéïõ åßäïõò åßíáé
êÜðïéåò áðü ôéò ðïëý ëßãåò óôñáôéùôéêÝò
ðáñåìâÜóåéò ðïõ åêôåëïýí áöñéêáíéêÝò
÷þñåò óôç âÜóç ðñïûðáñ÷ïõóþí óõìöùíéþí óõëëïãéêþí äéáêñáôéêþí ïñãÜíùí
ôçò çðåßñïõ áõôÞò, üðùò åßíáé ï Ïñãáíéóìüò ÁöñéêáíéêÞò Åíüôçôáò (áí êáé ôåëåõôáßá êáé áõôüò õðïíïìåýåôáé áðü ôéò
õðåñäõíÜìåéò êýñéá ìÝóù ôçò öéëïñþóéêçò
çãåóßáò ôçò Íüôéáò ÁöñéêÞò).
Ç Ñùóßá åííïåßôáé äåí õðÞñ÷å ðåñßðôùóç íá äå÷ôåß ðïôÝ ïðïéáäÞðïôå ðåñéöåñåéáêÞ ëýóç óôï óõñéáêü êáé, üðùò åêôéìÞóáìå ðñüóöáôá áíáëýïíôáò ôçí Ôáîßì, áõôüò
Þôáí êáé ï ëüãïò ðïõ ñáâäßóôçêáí ôüóï
óêëçñÜ ïé ÅñíôïãÜí êáé Ìüñóé, êõñßùò ï
äåýôåñïò. Èõìßæïõìå üôé ïé åèíéêïúóëáìéóôÝò êáé ãåíéêÜ áíôéäõôéêïß Ìüñóé êáé ÅñíôïãÜí, åß÷áí ðñïóðáèÞóåé ðñéí áðü ìéóü
÷ñüíï íá äþóïõí áðü êïéíïý ìéá ðåñéöåñåéáêÞ ëýóç ãéá ôï óõñéáêü ìå ìéá ôåôñáìåñÞ óõíåííüçóç Ôïõñêßáò - Áéãýðôïõ ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò - ÉñÜí. ÁõôÝò ïé ðåñéöåñåéáêÝò êïéíÝò ðñïóðÜèåéåò äåí Ý÷ïõí
ó÷Ýóç ìå ôéò Äéåèíåßò ÓõíäéáóêÝøåéò - ðáãßäåò ðïõ óôÞíåé ç ñùóéêÞ äéðëùìáôßá ìáæß ìå Üëëåò éìðåñéáëéóôéêÝò äõíÜìåéò êáé
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που 45%»2. Η κυβέρνηση προχωρά στην
εκ των υστέρων μείωση των τιμών πώλησης των ΑΠΕ προς τη ΔΕΗ αντίθετα
με τις συμβάσεις που η ίδια έχει υπογράψει! Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι παραγωγοί ΗΕ από ΑΠΕ στην ουσία χρεοκοπούν και καταστρέφονται. Όπως επισημαίνεται στην ίδια επιστολή «εάν και εφόσον υλοποιηθούν στο ελάχιστο τα
μέτρα που έχει ανακοινώσει ως βάση για
διάλογο ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, κ. Α. Παπαγεωργίου, αφού με μαθηματική ακρίβεια τις οδηγεί στο κλείσιμο και τη καταστροφή ή στον αφελληνισμό τους». Η
συντριπτική πλειοψηφία των συμβάσεων έχουν εκχωρηθεί σε Τράπεζες έναντι
δανεισμού με την σύμφωνη γνώμη του
ΛΑΓΗΕ. Δηλαδή οι παραγωγοί ΑΠΕ δανείστηκαν από τις τράπεζες για να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους και οι
δόσεις των δανείων θα αποπληρώνονταν
από τα έσοδά τους από την πώληση της
ΗΕ με βάση τα συμβόλαια που είχαν υπογράψει με το κράτος. Ούτε θα τους
πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι η κυβέρνηση των δεν θα τιμούσε για άλλη
μια φορά την υπογραφή της. Είχε ήδη
προηγηθεί το κουρέλιασμα της σύμβασης της ελληνικής Βουλής με την καναδική TVX για τα μεταλλεία Χαλκιδικής
και το επίσης κουρέλιασμα της σύμβασης για το εμπορικό κέντρο του Βωβού

στο Βοτανικό. Στην περίπτωση αυτή των
Φ/Β δεν υπήρξε ψευτοΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ
αλλά υπάρχει το πανίσχυρο πολιτικό
μέτωπο που είναι δουλικό στο ρωσοκινέζικο άξονα που αγοράζει όλο και περισσότερο πάνω στην κρίση και επωφελούμενο από αυτήν τη χώρα για ένα κομμάτι ψωμί. Οι ρωσοκινέζικες σοσιαλιμπεριαλιστικές ύαινες είναι εδώ έτοιμες
να κατασπαράξουν το ματωμένο κορμί
της ελληνικής βιομηχανίας Φ/Β που σφαδάζει ήδη στο χώμα.
(1):
http://www.r ae.gr /si te/
ca teg or i e s_n ew/ el ec tr i ci t y/m a r ke t/
wholesale/price.csp
(2): http://www.uhc.gr/newsite/info/pdf/
2013/26.08.2013.pdf
(3): http://spiefnserron.gr/index.php/
draseis-syllogoy
(4): http://www.biomassenergy.gr/
articles/news/2663
(5):
http://www.dei .gr /
Default.aspx?id=66353&nt=18&lang=1
(6): http://www.econews.gr/2012/09/11/
programma-ilios-ypeka-atzenta/
(7): http://www.naftemporiki.gr/finance/
story/684669
(8): http://www.agora.mfa.gr/agora/
i m a g e s / d o c s /
rad1B612ANNUAL%20REPORT%202009.pdf
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ðïõ ðñÝðåé íá êáôáñãçèïýí ôþñá äá óáí
äéåèíÞ åñãáóôÞñéá ðïëÝìïõ êáé öáóéóìïý.
ÐáñÜëëçëá, ðñÝðåé íá êáôáäéêÜóïõìå ôçí
üëï êáé ìåãáëýôåñç êáôÜñãçóç ôçò ÃåíéêÞò óõíÝëåõóçò ôïõ ÏÇÅ áðü ôï Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò (ÓÁ) êáé ôåëéêÜ ôçí Üèëéá
õðïêáôÜóôáóç áêüìç êé áõôïý ôïõ ÓÁ áðü ôá ðÝíôå ìüíéìá ìÝëç ôïõ, äçëáäÞ áðü
ôéò äõï õðåñäõíÜìåéò, ôç öáóéóôéêÞ Êßíá
êáé ôïõò äõï ìðáôßñçäåò, ðáëéïýò êïóìïêñÜôïñåò áðïéêéïêñÜôåò êáé óÞìåñá èëéâåñïýò ìåóáßïõ âåëçíåêïýò Áããëï-ÃÜëëïõò
éìðåñéáëéóôÝò, ðïõ Ý÷ïõí âÜëåé óå ìåãÜëåò
ðåñéðÝôåéåò ìå ôïõò ôõ÷ïäéùêôéóìïýò ôïõò
êáé ôçí ßäéá ôçí ãåíéêÜ åéñçíüöéëç ÅÅ.
ÊáìéÜ ÄéåèíÞò ÓõíäéÜóêåøç êáé êáíÝíá Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò äåí ìðïñåß íá óþóåé ôç Óõñßá. Ëýóç áðü ôï
óõñéáêü ëáü ìå ìåóïëáâçôéêÝò åéñçíéêÝò ðáñåìâÜóåéò áðü ôéò ãåéôïíéêÝò
÷þñåò
Ïé ëáïß äåí ðñÝðåé íá äÝ÷ïíôáé ôïí âñþìéêï êáé óÞìåñá áðüëõôá åëåã÷üìåíï áðü
áíáôïëéêïýò êáé äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò ÏÇÅ, ðåñéóóüôåñï áðü ôïõò ðñþôïõò, ùò åðéäéáéôçôÞ ïðïéáóäÞðïôå åóùôåñéêÞò Þ êáé
äéáêñáôéêÞò óýãêñïõóçò óôïí ðëáíÞôç.
Ïñãáíéóìüò ÅíùìÝíùí Åèíþí óÞìåñá óçìáßíåé ôåëéêÜ êïéíüò ðáñïíïìáóôÞò Ñùóßáò êáé ÁìåñéêÞò, äçëáäÞ ôïõëÜ÷éóôï öéëéêÞ ðñïò ôç Ñùóßá êáé ôéò ðñïâïêÜôóéÝò ôçò
óôÜóç óå üëá ôá äéåèíÞ æçôÞìáôá. Åî ïõ
êáé ïé áîéùìáôïý÷ïé ôïõ ÏÇÅ åßíáé ïé ðëÝïí
äéáðñýóéïé êÞñõêåò ôçò «Ãåíåýçò 2», åíþ
êñÜôçóáí êåíôñéóôéêÞ èÝóç ãéá ôçí åðÝìâáóç, æçôþíôáò ïõóéáóôéêÜ íá Ý÷ïõí ïé ßäéïé (äçëáäÞ ç Ñùóßá) ôïí ôåëåõôáßï ëüãï

ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóÞ ôçò Þ ìç ìå âÜóç
ôá åíôåëþò óêïôåéíÜ «óôïé÷åßá ãéá ôá ÷çìéêÜ», ðïõ åßíáé åíôåëþò áäýíáôï ãéá ôïõò
ëáïýò íá ôá åëÝãîïõí ùò ðñïò ôçí áîéïðéóôßá ôïõò.
Ïé ëáïß ðñÝðåé íá áíôéóôáèïýí óôéò ñáäéïõñãßåò êáé ôéò âñùìéÝò ðïõ óêáñþíåé ôï
÷åéñüôåñï ôìÞìá ôçò ðáãêüóìéáò éìðåñéáëéóôéêÞò áíôßäñáóçò ðïõ Ý÷åé åðéêåöáëÞò ôï
ñþóéêï óïóéáëéìðåñéáëéóìü êáé ðïõ óçìáßíïõí êüëáöï ãéá ôçí åèíéêÞ áíåîáñôçóßá
êáé ôçí ðñïêïðÞ óôïí Äåýôåñï êáé óôïí
Ôñßôï Êüóìï. Ç ðåßñá ôïõò, Üëëùóôå, èá
ôïõò ïäçãÞóåé óôç âáèéÜ êáôáíüçóç ôùí
ðëáóôþí êáé õðïâïëéìéáßùí áíôéèÝóåùí êáé
óôçí áíáêÜëõøç ôùí ðñáãìáôéêþí êáé ïõóéáóôéêþí ìá÷þí ðïõ ðñÝðåé íá äþóïõí ãéá
íá öôÜóïõí óå Ýíá ðéï öùôåéíü ìÝëëïí.
Óå ü,ôé áöïñÜ ùóôüóï ôï ðñþôï ðëÜíï, äçëáäÞ ôçí ó÷åäéáæüìåíç óôñáôéùôéêÞ åðßèåóç óôç Óõñßá, ïé ößëïé ôçò åéñÞíçò êáé ôçò
äçìïêñáôßáò ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìéá èÝóç áñ÷Þò: ¼ðïéïé êé áí åßíáé ïé óôü÷ïé ôïõò ïé
éìðåñéáëéóôÝò äåí Ý÷ïõí êáíÝíá äéêáßùìá
íá ÷ôõðÜíå Ýíá áíåîÜñôçôï êñÜôïò ãéá íá
óþóïõí ôÜ÷á ôïí ðëçèõóìü ôïõ áðü ïðïéáäÞðïôå åóùôåñéêÞ óýãêñïõóç. Óå ôÝôïéåò ðåñéðôþóåéò êÜèå áðÜíôçóç ôçò âáëëüìåíçò
êõâÝñíçóçò êáôÜ óôñáôéùôéêþí óôü÷ùí ôùí
÷ùñþí ðïõ ôçí ÷ôõðÜíå åßíáé äßêáéç. Ç ëýóç óôçí ðåñßðôùóç ôçò Óõñßáò êáé óôéò óçìåñéíÝò ðáãêüóìéåò óõíèÞêåò ìðïñåß íá
Ýñèåé áðü ôïí ßäéï ôï óõñéáêü ëáü êáé ìå
âïÞèåéá áðü åéñçíéêÝò, äçëáäÞ ðïëéôéêÝò áíôé-éìðåñéáëéóôéêÝò ðáñåìâÜóåéò êáé ìåóïëáâÞóåéò ôùí ãåéôïíéêþí ÷ùñþí.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΝΟΟΥΝΤΕΝ:
Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΝΕΟΧΙΤΛΕΡΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΑΝ “ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ” ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
Το σκάνδαλο των μαζικών παρακολουθήσεων από μέρους των υπηρεσιών ασφαλείας των
ΗΠΑ στις επικοινωνίες όχι μόνο των πολιτών
τους αλλά και εκείνων άλλων κρατών συμπεριλαμβανομένων συμμάχων τους κρατών-μελών
του ΝΑΤΟ ανέδειξε την πραγματικά αντιδημοκρατική, αδίστακτη και αλαζονική φύση του
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Όμως η απόδοση ασύλου από το καθεστώς Πούτιν στον άνθρωπο που αποκάλυψε τις μαζικές παρακολουθήσεις είναι μια προσπάθεια να παρουσιαστεί σαν προστάτης των πολιτικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών ένα καθεστώς που στο
εσωτερικό εφαρμόζει μια βάρβαρη φασιστική
τρομοκρατία και στο εξωτερικό την πιο άγρια
επιθετική, ιμπεριαλιστική πολιτική.
Έτσι, στην πρωτοπορία της “υπεράσπισης”
του απορρήτου των ιδιωτικών συνδιαλέξεων φιλοδοξεί να περάσει ένα καθεστώς που ήδη φανερά παρακολουθεί όλες τις ιδιωτικές συνομιλίες των υπηκόων του. Με το σύστημα SORM,
το FSB (διάδοχος της KGB) μπορεί να συλλέγει
εκτός από πληροφορίες που αφορούν τηλεφωνικές συνομιλίες, και δεδομένα τραπεζικών
συναλλαγών, μηνύματα email και τη χρήση του
διαδικτύου, υποχρεώνοντας τους παρόχους
διαδικτυακών υπηρεσιών να εγκαθιστούν ειδική συσκευή στους σέρβερ τους με δικά τους
έξοδα. Τον Ιούλη του 2000 ο ρώσος υπουργός
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας εξέδωσε ένα διάταγμα που αφορούσε στην “εισαγωγή τεχνικών μέσων διασφάλισης της διερευνητικής δραστηριότητας (SORM) στην τηλεφωνική, σταθερή και ασύρματη επικοινωνία
και στις σελίδες ραδιοφωνικών δικτύων”
σημειώνοντας ότι πλέον η KGB δε χρειάζεται να
ενημερώνει τις επικοινωνιακές και ιντερνετικές
εταιρείες πριν από τη συλλογή των πληροφοριών (πηγή: Wikipedia/mass surveillance/
Russia). Για να μη μιλήσουμε για τα μπαράζ
κυβερνοεπιθέσεων που έρχονται κατά καιρούς
στο φως της δημοσιότητας κι έχουν σαν πηγή
τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Κίνα με σκοπό
τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων από δυτικές
εμπορικές επιχειρήσεις κ.ά. στόχους. Θυμίζου-

με ότι το ζήτημα της κινεζικής κρατικής ιντερνετικής κατασκοπίας βρισκόταν ακόμα στην
επικαιρότητα όταν ξέσπασαν οι αποκαλύψεις
Σνόουντεν.
Παρουσιάζεται επίσης σαν “υπερασπιστής”
των πολιτικών δικαιωμάτων ένα καθεστώς που
επιβάλλει απαγορεύσεις και περιορισμούς στην
ελεύθερη συγκέντρωση πολιτών με την επιβολή υπέρογκων προστίμων σε διαδηλωτές που
τάχα “καταλύουν τη δημόσια τάξη”, που διαλύει μη κυβερνητικές οργανώσεις με τον πολιτικό
εκβιασμό του στυλ “ή ομολογείς ότι είσαι ξένος
πράκτορας ή σε κλείνω”. Ένα καθεστώς που
συντηρεί και εκτρέφει ένα παρακράτος μαφιόζικο και νεοναζιστικό, εντεταλμένο να κάνει την
πιο βρώμικη δουλειά: επιθέσεις σε μετανάστες,
μειονότητες (εθνικές, θρησκευτικές, σεξουαλικές) ή δολοφονίες δημοκρατών, απαγωγές, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κ.ά. σοβαρά εγκλήματα. Κι αυτό το καθεστώς, που σκοτώνει απροκάλυπτα δημοσιογράφους ή ενοχλητικούς
γι’ αυτό ανθρώπους ακόμα και στο εξωτερικό,
προσπαθεί να περάσει σαν “υπερασπιστής” της
ασφάλειας του πολίτη!
Είναι γελοίο τέλος να περνιέται για φιλειρηνική
δύναμη η πιο επιθετική πυρηνική υπερδύναμη του καιρού μας που έχει σφάξει τη μικρή
Τσετσενία, έχει διαμελίσει χώρες σαν τη Γεωργία και τη Μολδαβία και έχει υποκινήσει μια σειρά επεμβάσεων ανά τον πλανήτη με στόχο την
περικύκλωση της Ευρώπης που θα της επιτρέψει να εξαπολύσει έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο.
Παράλληλα πάντως καθώς εντείνονται οι προετοιμασίες για ένα νέο μεγάλο πόλεμο, αδυνατίζει και πέφτει σε ανυποληψία η πολιτική που
προωθεί η αμερικανική ηγεσία Ομπάμα και έγκειται στην αμερικανο-ρωσική συνεργασία
στην ουσία υπό τη διπλωματική ηγεμονία της
δεύτερης για την καθυπόταξη του τρίτου κόσμου αλλά και της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα δηλαδή αυτή η συνεργασία και τακτικά
και στρατηγικά εξυπηρετεί συντριπτικά τα παγκόσμια ηγεμονικά σχέδια του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού.
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¸íáò ößëïò ìáò, áíáãíþóôçò ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò, åñãáæüìåíïò óôá ÅÁÓ
êáôÝãñáøå ãéá ìáò, óå Ýíá æùíôáíü êáé ðõêíü êåßìåíï ôïõ, ôç ìáêñü÷ñïíç
åìðåéñßá ôïõ áðü ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ÷ôõðÞèçêå áðü ôá ìÝóá êáé áðü ôá
Ýîù ôï åñãïóôÜóéï ôùí ÅÁÓ (Eëëçíéêþí Áìõíôéêþí ÓõóôçìÜôùí) ãéá íá
óôáìáôÞóåé ôåëéêÜ ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êáé íá öôÜóåé óÞìåñá íá åßíáé óôá
ðñüèõñá ôïõ êëåéóßìáôïò. ÁõôÝò ôéò ìÝñåò åßíáé Þäç óå åîÝëéîç ìéá åíäïêõâåñíçôéêÞ óýãêñïõóç, üðïõ ïé óáìðïôáñéóôÝò, ìå åêðñüóùðï ôïí ÓôïõñíÜñá, êñõììÝíïé ðßóù áðü ôçí ôñüéêá -ðïõ ôçò ðñïóÜðôïõí ü,ôé èÝëïõí äéáóôñåâëþíïíôáò ôçí áëëçëïãñáößá- ðñïóðáèïýí íá äéáëýóïõí ôá ÅÁÓ êáé
ìéá Üëëç ãñáììÞ, ìå åêðñüóùðï ôç ÃåííçìáôÜ ðïõ èÝëåé ôç äéÜóùóç êáé
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Ý÷åé ðñïôåßíåé Ýíá ó÷Ýäéï äéÜóùóçò ôï ïðïßï ïé åñãáæüìåíïé ãåíéêÜ áðïäÝ÷ïíôáé. ¼÷é ôõ÷áßá óôçí ôåëåõôáßá, êáé ìüíï óå áõôÞí, åðéôÝèçêáí ìÝëç ôïõ
ÐÁÌÅ ôïõ åñãïóôáóßïõ Ýîù áðü ôï Ìáîßìïõ êáé ôçí Ýâñéóáí êáé ôçí ðñïðçëÜêéóáí óôéò 10 ôïõ ÓåðôÝìâñç. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðÜíôùò êáé óôçí
ðåñßðôùóç ôùí ÅÁÓ, êáé ôçò ÅËÂÏ êáé ôçò ËÁÑÊÏ, ôï êõñßùò ðïëéôéêü
ðáé÷íßäé áöïñÜ ôçí äéåêäßêçóç ôïõ êáèåóôþôïò ãéá êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò êáé
ãé áõôü ôï ðáé÷íßäé ãßíïíôáé ôïõ êüóìïõ ïé ðñïóðïéÞóåéò ãéá óýãêñïõóç Þ
ü÷é ìå ôçí Ôñüéêá. Óå êÜèå ðÜíôùò ðåñßðôùóç îÝñïõìå ôé èÝëïõí êõâÝñíçóç
êáé áíôéðïëßôåõóç: êëåßóéìï êÜèå ìåãÜëçò âéïìç÷áíßáò åêôüò áí ðåñÜóåé
óå ñþóéêç Þ êéíÝæéêç éäéïêôçóßá.

Åìðåéñßåò åíüò åñãáæüìåíïõ óôá ÅÁÓ Þ ôï ÷ñïíéêü åíüò
ðñïáðïöáóéóìÝíïõ èáíÜôïõ
Η αγγελία σε μια εφημερίδα, με οδήγησε σε
μια ανερχόμενη εταιρεία εκείνη την εποχή. (1)
Το εργοστάσιο στο οποίο θα πήγαινα να
δουλέψω ήταν θυγατρική μιας μεγάλης
αμυντικής
βιομηχανίας.(2) Αργότερα
ενσωματώθηκε στη μητρική εταιρεία.
Όπως λέγανε οι παλιοί τότε το εργοστάσιο
αυτό ανήκε σε ιδιώτες (3) οι οποίοι δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια εγγυητική επιστολή τράπεζας για να υπογράψουν μια μεγάλη σύμβαση με άλλο κράτος που ήταν σε πόλεμο. (4) Έτσι η ιδιωτική εταιρεία μετά μια πετυχημένη πορεία στον κατασκευαστικό αλλά και
στον αμυντικό τομέα με πολλές δουλειές στο
ενεργητικό της, χρεοκόπησε τότε (5) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πληρώσει υπαλλήλους, προμηθευτές και τρίτους. Το εργοστασιακό σωματείο που το έλεγχε η τότε ΕΣΑΚ-Σ προκήρυξε επίσχεση εργασίας για την
κατοχύρωση των δεδουλευμένων, μέχρι που
μια μέρα ήρθε και το αγόρασε η κρατική εταιρεία. Τότε βγήκαν και οι εγγυητικές αλλά άνοιξαν και άλλες πόρτες. Όταν πήγα εκεί ήταν
πρόσφατα τα γεγονότα και πριν να περάσει το
10μηνο από την εξαγορά της εταιρείας το εργοστασιακό σωματείο ξεκινάει μια νέα απεργία. Αυτή τη φορά για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Δύο εβδομάδες έξω οι εργαζόμενοι απεργούσαν παίζοντας μπάλα “για
να σπάσουν τα νεύρα της εργοδοσίας”.
Όταν ο τότε πρωθυπουργός της χώρας αποφάσισε να “χαλάσει τα μπάνια του λαού” (6)
και να πάει σε εκλογές, τα πράγματα άλλαξαν
που λένε. Καθημερινά έρχονταν αρκετοί καινούργιοι εργαζόμενοι και ολοένα και πληθαίναμε. Στην πλειοψηφία τους ήταν τότε όλοι νέα παιδιά, αδημιούργητοι. Αρκετοί από αυτούς
ήταν και από την ίδια περιοχή, τις ίδιες γειτονιές! Ήταν κάτι γραφεία λέγανε τότε ευρέσεως
εργασίας. Κάθε περιοχή και γραφείο. Μάλιστα
σου δίνανε και ταυτότητα για να μη χάνεσαι.
Κι άλλοι είχαν λόγο και μεσολαβούσαν για μια
προσληψούλα. Λίγο ο τοπικός άρχοντας, λίγο
ο τραπεζίτης της περιοχής, λιγουλάκι ο παπάς της ενορίας, το εργατικό κέντρο. Βέβαια,
ένας συνδικαλιστής μάλιστα του εργατικού κέντρου είχε υποσχεθεί ότι θα το γεμίσει το μαγαζί με δικούς του για “να πάρω το σωματείο
από τους ΚΚΕδες”. Πολλοί εργαζόμενοι προέρχονταν και από τις τοπικές κοινωνίες, αν
και όπως έμαθα παλαιότερα ήταν αντίθετοι
με τη δημιουργία εργοστασίου της ιδιωτικής
εταιρείας στην περιοχή τους “για λόγους περιβαλλοντολογικούς” με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε σαμποταριστικές ενέργειες, όπως να
πηγαίνουν το βράδυ και να ρίχνουν κάτω την
περίφραξη.
Το εργοστάσιο ολοένα και μεγάλωνε. Είχανε
αρχίσει και τα έργα. Επέκταση εγκαταστάσεων. Νέες πτέρυγες. Εργολάβοι μπαίνανε και
βγαίνανε, μπουλντόζες, φορτηγά, γερανοί, σίδερα, μπετονιέρες. Δουλειά έξω, δουλειά και
μέσα. Η παραγωγή δούλευε καλά. Φτιάχνανε
πράγματα και οι παλαιότεροι δείχνανε με όρεξη τη δουλειά στους νεότερους. (Τώρα δεν γίνεται αυτό, γιατί υπάρχουν μόνο παλαιότεροι.
Νέοι έχουν να έρθουν κάτι χρόνια).
Με τον καιρό γινόμασταν όλο και πιο ξακουστοί. Ερχόντουσαν και μας έβλεπαν διάφοροι
πολιτευτές, βουλευτές της περιοχής κάτι περίεργοι δημοσιογράφοι φίλοι του γιου του
πρωθυπουργού. Η ωραία βουλευτίνα σύμβολο της γενιάς του Πολυτεχνείου με το κόκκινο LADA. Μάλιστα πολλοί έρχονταν και με
ελικόπτερα. Ώσπου μια μέρα να και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός (7) της χώρας. Ναι, ήρθε να
εγκαινιάσει τις καινούργιες πτέρυγες του εργοστασίου. Ήταν μια μέρα με “ιδιαίτερη λαμπρότητα” όπως έλεγε και ο σχολιαστής της
τότε κρατικής τηλεόρασης. Από το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν τοπικοί παράγοντες,

δήμαρχοι, τραπεζίτες, ο της αστυνομίας, ο της
πυροσβεστικής, ο του λιμενικού, παπάδες,
βουλευτές, πολιτευτές, αστέρια, κλάρες, δημοσιογράφοι. Μάλιστα είχαν φέρει με πουλμανάκια και κάποιους “αυθόρμητους πολίτες” από τη γύρω περιοχή. Πέρα όμως από
τις παράτες έδειχνε ότι είχε ξεκινήσει μια καλή
εποχή ανάπτυξης για την εταιρεία.
Μετά τα εγκαίνια συνέχισαν να έρχονται καινούργια μηχανήματα, το εργοστάσιο εκσυγχρονιζότανε. Πολύ καλές συνθήκες εργασίας
ακόμα και για σήμερα, οι ετήσιες συλλογικές
συμβάσεις εργασίας όλο και καλυτερεύανε.
Στην κορυφή της εταιρείας -στα πρώτα χρόνια- ήταν συγγενής κατοπινού υπουργού. Πολλοί λένε ότι από τότε έχει να φανεί ικανός άνθρωπος (8) στο τιμόνι της εταιρείας.
Τα χρόνια πέρναγαν, οι διοικήσεις αλλά και
οι διευθυντές άλλαζαν. Τα στελέχη το ένα διαδέχονταν το άλλο και τα οργανογράμματα έπαιρναν και έδιναν. Κάθε ανασχηματισμός και
αλλαγή και όλο και νέοι συνάδελφοι έρχονταν
μέχρι που μια μέρα σταμάτησαν οι προσλήψεις. Προφανώς γιατί δεν χώραγαν άλλοι.
Ε, από τότε (9) έχουν να γίνουν προσλήψεις
στο εργοστάσιο, με μια μικρή εξαίρεση πριν
10 χρόνια μέσω ΑΣΕΠ. Το γέμισαν το εργοστάσιο μέχρι που μια μέρα άλλαξε η κυβέρνηση.
Νέα κυβέρνηση και Νέα και στο όνομα. Αυτός ο νέος πρωθυπουργός (10) δεν αστειεύεται. Είναι ΝεοΦιλ. Για πότε διάβασε τα κατάστιχα της εταιρείας και αποφασίζει μονομιάς
“εξυγίανση της εταιρείας”. (11) Φώναξαν τα σωματεία στην κεντρική διοίκηση και τους ανακοίνωσαν τα μέτρα της εξυγίανσης. “Πρέπει
να γίνουν μετατάξεις προσωπικού προς άλλες
δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου η εταιρεία
να ξαλαφρώσει από τα βάρη. Αν δεν γίνουν μετατάξεις θα αναγκαστούμε να κάνουμε απολύσεις”. Τότε το συνδικάτο πήρε τη μεγάλη απόφαση με Γενικές Συνελεύσεις, “ή όλοι ή κανένας”. Είχαν πει όμως στους εργαζόμενους
που ήταν μέλη των εργοστασιακών σωματείων τη μισή αλήθεια.
Δηλαδή “Πρέπει να γίνουν απολύσεις για λόγους εξυγίανσης” και δεν είπαν ότι μπορούσαν να γίνουν και μετατάξεις αλλού. Βέβαια
αυτή την “ασήμαντη” λεπτομέρεια πού άλλαξε
όλο το νόημα και οδήγησε τα πράγματα στα
άκρα την έμαθαν οι εργαζόμενοι κάποια χρόνια αργότερα αλλά το φονικό είχε γίνει. Το σωματείο του εργοστασίου το έλεγχε τότε η ΠΑΣΚΕ. Το περίεργο είναι ότι και οι άλλες παρατάξεις που μετείχαν στο Δ.Σ του σωματείου
(ΕΣΑΚ-Σ και ΔΑΚΕ) δεν ήξεραν τίποτα. Δεν άκουσαν. Δεν είδαν.
Μετά από 55 ημερόνυχτα, κατάκοποι οι εργαζόμενοι σπάνε την κατάληψη του εργοστασίου και από την άλλη μέρα κιόλας τοιχοκολλούνται οι απολύσεις. Το 30% της δύναμης
απολύεται. 150 άτομα μένουν χωρίς δουλειά
ενώ θα μπορούσαν να μεταταχτούν σε μια δημόσια υπηρεσία. Απ’ όλο τον Όμιλο απολύθηκαν 500 άτομα. Εδώ οι ευθύνες των συνδικαλιστών είναι τεράστιες διότι με τη στάση που
κράτησαν και τις αποφάσεις που πήραν έκαναν διπλή ζημιά. Έβλαψαν όλους αυτούς που
απολύθηκαν διότι έχασαν το δικαίωμα να συνεχίσουν να εργάζονται αλλά και η παραγωγή
σαμποταρίστηκε για πάνω από δύο μήνες. Οι
ευθύνες της διοίκησης μεγαλύτερες. Οι απολύσεις έγιναν χωρίς καμία μελέτη. Το εργοστάσιο διαλύθηκε ενώ οι λόγοι της απόλυσης ήταν καθαρά με κομματικά κριτήρια αλλά και
με προσωπικά. Αυτοί που προστατεύτηκαν
με κάθε τρόπο και από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο και αν προέρχονταν ήταν οι “Καλαματιανοί”. Αυτό διότι ο πρόεδρος της εταιρείας τότε ήταν πολιτικός και πολιτευότανε
στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Καλαμάτα. Και
επειδή πάντα υπάρχει και ένας δαίμονας, έτυ-
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χε να απολυθούν και κάποιοι Καλαματιανοί
από λάθος. Ε, μόλις διαπιστώθηκε το λάθος
τις επόμενες μέρες επέστρεψαν. Επειδή το μέτρο περιελάμβανε και οικιοθελείς αποχωρήσεις με αποζημίωση παραιτήθηκαν και πολλοί από μόνοι τους. Το δε 7μελές ΔΣ του σωματείου αποχώρησε σχεδόν όλο από την εταιρεία οικιοθελώς. Αυτό δημιούργησε σκάνδαλο,
αλλά δεν βγήκε τίποτα. Τότε είχαν γίνει και κάποια απίστευτα πράγματα από την πλευρά της
διοίκησης της εταιρείας σε συνεργασία με τους
δεξιούς συνδικαλιστές. Όποιος ήθελε πήγαινε
και δήλωνε ότι “εμποδίστηκε να προσέλθει
στην εργασία του από τους συγκεντρωμένους
καταληψίες” και αμέσως κέρδιζε το μισθό του
μήνα. Τότε δοθήκανε πολλά λεφτά σε πολλούς
εργαζομένους ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα ανήκανε αρκεί να έκαναν την “δήλωση”. Στο εργοστάσιο μιας επαρχιακής πόλης, λέγανε ότι
τη μισθοδοσία την έκανε ένας περιπτεράς. Αργότερα που κυκλοφόρησαν οι λίστες με τα ονόματα γέλασε κάθε πικραμένος. Υπήρχαν μέσα άτομα “υπεράνω πάσης υποψίας”. Και μια
λεπτομέρεια. Στη γενική συνέλευση που προηγήθηκε της κατάληψης η απόφαση ήταν σχεδόν παμψηφεί (στα 450 άτομα μόνο 3 “όχι”
έπεσαν). Σύντομα όμως όλα ξεχάστηκαν.
Νέο αίμα στο συνδικάτο και αποφασίζει να
κηρύξει νέο ανένδοτο. Παρά τις απολύσεις,
στις εκλογές που γίνονται για την “ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων” οι έδρες κατανέμονται περίπου όπως και πριν. Μικρές οι
αποκλίσεις. Ο καιρός περνά και οι συνδικαλιστές της κυβερνητικής παράταξης προσπαθούν μάταια να επιβληθούν για να δείξουν ότι
μπήκαμε σε μια νέα εποχή στη μετά Σοσιαλ
εποχή.
Κάπως έτσι φτάνουμε σε κάποιο Οκτώβρη
(12) ο οποίος αποδεικνύεται κακός τους δαίμονας . Πίσω πάλι στο ίδιο σκηνικό και η επιστροφή των Σοσιάλ δίνει νέες ελπίδες. Φήμες
λένε ότι οι απολυθέντες θα επιστρέψουν. Τα
πηγαδάκια φουντώνουν. Πράγματι ένα ανοιξιάτικο πρωινό ο περίβολος του εργοστασίου
γεμίζει αυτοκίνητα και γίνεται συνωστισμός στο
γραφείο προσωπικού για νέες αιτήσεις. Η επιστροφή τους είναι γεγονός. Οι μόνοι απολυμένοι εργαζόμενοι που επέστρεψαν στην εταιρεία τους μετά τους απολυμένους στις Αστικές
Συγκοινωνίες. Αυτό το γεγονός έδωσε πολλούς
πόντους ύψος στον τότε πρόεδρο του εργοστασιακού σωματείου (του ήταν απαραίτητοι) με αποτέλεσμα να αποκτήσει μεγάλη δύναμη και να αυξήσει την επιρροή του. Δεν σταματούσε πουθενά. Τραίνο με σπασμένα φρένα παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του. Είχε
γίνει ακόλουθος και συγκεντρωσιάρχης κάποιου μεγαλοΣοσιάλ βουλευτή. Ήτανε “πρωτοκλασάτος” όπως έλεγε κομπάζοντας. Τρομερό δίδυμο με το συνεταιράκι του το γραμματέα. Όποτε θέλανε μαζί με τους δικούς τους
οργάνωναν απεργία ή στάση εργασίας, για
“ψύλλου πήδημα”. Είχε ματαιώσει και τη λειτουργία του εργοστασίου ακόμα “λόγω χιονόπτωσης”. Μεσολαβούσαν για να μοιράσουν επιδόματα, να βγει κάποιο δάνειο σε εργαζόμενο, ακόμα και μια θεσούλα να πάρει κάποιος
δικός τους, έστω και “μισή σαρδέλα” Όλα στην
υπηρεσία του εργαζομένου αρκεί να “μαζεύουμε κουκιά”. Στις συνελεύσεις ακτύπητοι, οι
πραιτοριανοί τους προστάτευαν όποτε χρειαζόταν.
Νέα κυβέρνηση νέα διοίκηση. Σύμβουλος
από το εξωτερικό. Καταξιωμένος όπως έλεγαν. Έκατσε όσο έκατσε αλλά έμπλεξε λένε με
κάτι σκάνδαλα. Τότε ο “πρωτοκλασάτος” τον
είχε “βάλει κάτω και τον πάταγε” που λέει κι’ ο
λαός. Μια και δυό τον βάλανε σε κελί και αρρώστησε. Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας
αλλά μετά από λίγο πέθανε ο φουκαράς. Αλλά
και ο νέος σύμβουλος που διαδέχθηκε τον

προηγούμενο έπεσε στην δυσμένεια του “πρωτοκλασάτου”. Του έβγαλε κάποια στιγμή μια
φωτογραφία με μια βίλλα και την έκανε περιοδεία στο εργοστάσιο. Κανείς δεν κατάλαβε
τι πραγματικά είχε συμβεί και πάει και αυτός.
Στο τέλος εκείνης της δεκαετίας βγαίνει άλλο
σκάνδαλο στην επιφάνεια. Αυτή τη φορά ήταν
ο ίδιος ο “πρωτοκλασάτος” και το συνεταιράκι του. Ένα ποσό που τους είχε διαθέσει η
εταιρεία λέγανε, για να το μοιράσουνε στους
εργαζόμενους σε μορφή επιδομάτων το βάλανε κατά λάθος στη τσέπη τους. Γίνανε κάτι
δικαστήρια που κράτησαν κάτι χρόνια και στο
τέλος ήρθαν σε συμβιβασμό με την εταιρεία
και τα επέστρεψαν λέει λίγα λίγα, με δόσεις δηλαδή.
Όλα αυτά τα χρόνια το εργοστάσιο παρήγαγε ασταμάτητα και η τεχνογνωσία που είχε
αποκτηθεί είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Η
καινούργια δεκαετία μπήκε με καλούς οιωνούς. Ήταν γούρικο το “μιλλένιουμ”. Οι συμβάσεις έργων έμπαιναν η μια πίσω από την
άλλη. Συνεργασίες με πολλά ξένα κράτη. Οι ξένοι συνεργάτες πηγαινοέρχονταν. Τα χρονοδιαγράμματα λέγανε ότι αυτή η δεκαετία θα ήταν
η καλύτερη. Όλα τα εργοστάσια δούλευαν. Η
αγορά έξω είχε “πάρει φωτιά”. Πρώτες ύλες,
εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι δούλευαν για την
εταιρεία. Ο αρμόδιος υπουργός έλεγαν, είχε
υπογράψει πολλές συμβάσεις για την εταιρεία, τόσες όσες δεν υπέγραψαν όλοι μαζί οι διάδοχοι του (13) στη θέση αυτή. Τώρα αυτός ο
υπουργός (14), και μόνο αυτός, δικάζεται για
μίζες. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια κάποιος
υπουργός που αργότερα έγινε και πρόεδρος
της βουλής (15), όταν πήγαιναν τα σωματεία
και του ζητούσαν να βάλει κάποια δουλειά μέσα στα εργοστάσια τους απαντούσε με το γνωστό ύφος του .”Τι σας νοιάζει; εσείς δεν πληρώνεστε?”
Και εκεί που όλα πήγαιναν καλά και είχαμε
αρχίσει να ανεβαίνουμε ανακοινώθηκε αυτό
που από καιρό τώρα ψιθυριζόταν. Έπρεπε
να ενοποιηθούνε με την άλλη αμυντική βιομηχανία του Λεκανοπεδίου. (16) Ήταν εντολή της
Ε.Ε είπαν τότε. Πολύ παλιά βιομηχανία ιστορική και μεγάλη, πάνω από έναν αιώνα σκέτη
γριά. Την είχαν παραμελήσει, έλεγαν και την
άφησαν να γεράσει και για να μην πεθάνει της
έδωσαν ζωή από την πνοή μιας νεότερης. Όπως ήταν φυσικό όταν μοιράζεις το ίδιο φαγητό σε περισσότερα στόματα αυτό λιγοστεύει και άμα δεν φροντίσεις να βρεις άλλο κάποια στιγμή θα τελειώσει και τότε θα πεινάσουν όλοι μαζί. Έ, αυτό έχει γίνει τώρα.
Τα περισσότερα εργοστάσια της μητρικής
εταιρείας αλλά και οι θυγατρικές έμειναν από
δουλειά. Επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό δεν έγιναν. Φαίνεται η πολιτική εξουσία πήρε την
απόφαση η ατμομηχανή της οικονομίας να
μείνει χωρίς κάρβουνο. Τέρμα η φάμπρικα.
Βέβαια έχουνε να πούνε ότι η “εταιρία είναι
ζημιογόνα και επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο”. Αν κάτι δεν πάει καλά το προσπαθείς, το βελτιώνεις δεν το καταστρέφεις. Κανείς όμως από τους αρμόδιους δεν μπήκε στο
κόπο να αλλάξει τις δομές αυτής της εταιρείας και να την κάνει πιο ευέλικτη. Να μειώσει
τη γραφειοκρατία και να μειώσει τις εξαρτήσεις από τη δυσκίνητη κρατική μηχανή. Να
μην χρειάζεται για παράδειγμα μια άδεια εισαγωγής τη μεσολάβηση του αρμόδιου υπουργείου που θα την εγκρίνει κάποτε. Η εκάστοτε
διοίκηση να μη διορίζεται από την κάθε κυβέρνηση, ούτε να εξαρτάται η θητεία της από
τη διάρκεια της θητείας του κάθε αρμόδιου
υπουργού. Οι διοικητές να είναι πραγματικοί
ικανοί managers και όχι ανίκανοι κομματικοί φίλοι τους.
Οι μετέπειτα διοικήσεις χωρίς να έχουν ουσιαστικό ρόλο, απλώς πέρασαν. Δεν είχαν σχέ-
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Στην πιο ακραία τους διατύπωση υπάρχουν δύο φαινομενικά αντίθετες καθεστωτικές
γραμμές για το ζήτημα του θανάτου του νεολαίου. Η μία είναι ότι ένας τζαμπατζής
επιβάτης σκοτώθηκε από ατυχία στην προσπάθειά του να αποφύγει να πληρώσει το
πρόστιμο. Σύμφωνα μεαυτή όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να πληρώνουν κάτω από
οποιεσδήποτε περιστάσεις το εισιτήριο τους. Αυτή είναι η θέση των φιλελεύθερων και
γενικά της συντήρησης. Η άλλη είναι ότι το εισιτήριο δεν πρέπει να πληρώνεται από
τους πολίτες γιατί οι μεταφορές είναι μια κρατική υποχρέωση. Αυτή είναι η θέση του
σοσιαλφασιστικού ψευτοαναρχισμού.
Αυτές οι δύο θέσεις αλληλοσυμπληρώνονται
γιατί η μια προκαλεί την ανάδειξη της άλλης. Η
σωστή γραμμή πρέπει κατά τη γνώμη μας να
αναζητηθεί μέσα στα συγκεκριμένα γεγονότα
και στην πραγματική κατάσταση της χώρας.
Καταρχήν πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που
συνέβη. Από όσα στοιχεία έχουμε, δηλαδή από την πρώτη δημοσιογραφική ανταπόκριση
αμέσως μετά το ατύχημα για τις εχθρικές γενικά αντιδράσεις των επιβατών προς τον ελεγκτή, από τις ζωντανές τηλεοπτικές μαρτυρίες δύο συνεπιβατών του νεαρού και τις δύο
πραγματογνωμοσύνες, αυτή στο τρόλεϊ και την
ιατροδικαστική, φαίνεται ότι ο ελεγκτής συμπεριφέρθηκε σκαιά και προσβλητικά στο νεαρό ο οποίος πράγματι δεν πλήρωσε εισιτήριο, ούτε έδωσε ταυτότητα ενώ αρνήθηκε να
ακολουθήσει τον ελεγκτή στο τμήμα. Όλα ωστόσο μαρτυράνε το κυριότερο: ότι ο ελεγκτής προσπάθησε να συλλάβει ουσιαστικά
τον επιβάτη και ότι χειροδίκησε εναντίον του.
Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το αναντίρρητο γεγονός ότι ο επιβάτης βρέθηκε με μώλωπες και
χωρίς τη φανέλα του νεκρός στο πεζοδρόμιο.
Επίσης, χαρακτηριστικό για το πόσο μένος
έδειξαν ελεγκτής και οδηγός είναι ότι δεν βγήκαν ούτε εκείνες τις ώρες ούτε και αργότερα
να κάνουν μια ζωντανή δήλωση συμπόνιας και
ανθρωπιάς προς τον νεκρό νεαρό, ένα παιδί
ουσιαστικά.
Το γεγονός ότι το κοινό έδειξε μια οργισμένη
διάθεση απέναντι στον ελεγκτή και στον οδηγό πριν ακόμα έχει στη διάθεσή του όλα τα
στοιχεία της υπόθεσης , το ότι πήρε στο κυνήγι ελεγκτές την επόμενη μέρα σε ένα συρμό
μετρό και σε ένα λεωφορείο, και το ότι ο ΟΑΣΑ
στα γρήγορα ανακάλεσε μια πρώτη ανακοίνωση του ενάντια στο θύμα και υπέρ του ελεγκτή δείχνει ότι ο κόσμος δεν είναι καθόλου
ευχαριστημένος με τη γενική συμπεριφορά των
ελεγκτών και σε ένα βαθμό και των οδηγών.

Αυτές όμως οι έντονες αντιδράσεις νομίζουμε ότι έδειξαν και κάτι ευρύτερο: ότι ο κόσμος είναι πολύ οργισμένος με την κρατική
και πολιτική εξουσία για τα όλο και πιο μεγάλα οικονομικά βάσανα, που αντιμετωπίζει και
που τον οδηγούν όλο και περισσότερο στην
απόγνωση.
Αυτός είναι ο λόγος που προκάλεσαν μεγάλες και έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο οι
ελεεινές τοποθετήσεις των φιλελεύθερων και
πολλών άλλων φίλων της τάξης ότι όλο το ζήτημα ήταν ότι ένας τζαμπατζής επιβάτης σκοτώθηκε από ατυχία στην προσπάθειά του να
αποφύγει να πληρώσει το πρόστιμο. Από την
άλλη οι αντιδράσεις του ευρύτερου επιβατικού κοινού, αλλά ιδιαίτερα των γονιών του θύματος έδειξαν ότι ο λαός δεν φέρθηκε έτσι με
το νεκρό Θανάση Καναούτη επειδή ακολουθεί την τζαμπατζίδικη λογική τύπου ΣΥΡΙΖΑψευτοαναρχισμού. Ίσα ίσα δεν ακολούθησε
και μάλιστα με επικεφαλής τους γονείς του
νεκρού παλικαριού καταδίκασε τις απόπειρες
του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει για μια ακόμα φορά πολιτικό κίνημα ρίχνοντας στο δρόμο τους «δεν
πληρώνω» του μαζί με τους καψιμο-σπασιματίες ψευτοαναρχικούς του για να εκμεταλλευτούν και να λεηλατήσουν πολιτικά τον
νεκρό.
Το ζήτημα είναι να βγάλουμε τα δικά μας
συμπεράσματα και το πως πρέπει να σταθούμε απέναντι στο αιματηρό αυτό επεισόδιο και γενικά απέναντι στις προκλήσεις αυτού του είδους που αντιμετωπίζει σήμερα ο
λαός μας.
Καταρχήν νομίζουμε ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι ελεγκτής και ο οδηγός σαν υπεύθυνοι
τουλάχιστον για βαριά αμέλεια για το θάνατο
του νεαρού. Οι ελεγκτές είναι εργαζόμενοι, αλλά ο κάθε δημόσιος υπάλληλος με οποιαδήποτε εξουσία στο ελληνικό κράτος και ειδικά ο κάθε ελέγχων, είναι και ένας πιθανότα-
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πτώσεις η δουλειά πήγαινε “φρεναριστά” όλη την εβδομάδα για να “βγει υπερωρία” το
Σάββατο που ήταν και καλοπληρωμένη. Το
σωματείο δεν επέτρεπε την αλλαγή πόστου
για “λόγους παραγωγικής διαδικασίας” ακόμα κι αν ήταν της ίδιας ειδικότητας. Πόσο μάλλον τη μετακίνηση σε άλλο εργοστάσιο του ίδιου νομού. Εκεί το σωματείο είχε
το πλήρες δικαίωμα να μην επιτρέψει στον
εργαζόμενο να μετακινηθεί αλλά και να τον
ανακαλέσει όποτε ήθελε αυτό.
Μέσω του συνδικάτου το μακρύ χέρι της
πολιτικής εξουσίας έφτανε μέχρι τους χώρους δουλειάς. Ήταν οι άλλοι στρατολόγοι
που προετοίμαζαν το έδαφος και την εκλογική πελατεία των επερχόμενων εκλογών.
Τέλος η διαπλεγμένη σχέση αυτών των
τριών πόλων δηλ. της πολιτικής εξουσίας,
της διοίκησης της εταιρείας και του συνδικάτου των εργαζομένων κατάφεραν ανεπούλωτο πλήγμα στο σώμα της τελευταίας βαριάς βιομηχανίας της χώρας.

διο, δεν είχαν στόχους, δεν είχαν όραμα για το
μέλλον μιας βιομηχανίας. Άφησαν τα εργοστάσια χωρίς νέες επενδύσεις, χωρίς νέο εξοπλισμό. Δεν υπήρξαν νέα προϊόντα να αναπτυχτούν με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια
τα εργοστάσια να καταλήξουν να είναι μόνο
φασονάδικα. Δεν επένδυσαν στον εργαζόμενο
όπως έπρεπε για να αποδώσει μετά αυτή η
επένδυση και να επιστραφεί πολλαπλά στη εταιρεία. Οι εργαζόμενοι αποχωρούσαν λόγω
συνταξιοδότησης και δεν φρόντισαν η εμπειρία που αποκτήθηκε με τα χρόνια και έγινε
τεχνογνωσία να περάσει σε νέους ανθρώπους.
Οι προσλήψεις νέου προσωπικού σταμάτησαν για χρόνια. Έτσι χάθηκε η συνέχεια της
γνώσης. Η έλλειψη αξιολόγησης του προσωπικού αλλά και η αναξιοκρατία είχαν σαν αποτέλεσμα να προωθούνται ακατάλληλοι άνθρωποι σε καίριες θέσεις.
Το συνδικάτο λειτούργησε εργολαβικά. Αναλάμβανε κάθε υπόθεση υπέρ του εργαζόμενου αρκεί αυτό να του απέδιδε ψήφους. Διαπαιδαγώγησε με το χειρότερο τρόπο τον εργαζόμενο με αποτέλεσμα να δημιουργήσει σε
πολλές περιπτώσεις κακομαθημένα παιδιά
που επιθυμούσαν επιδόματα και υπερωρίες
ασταμάτητα, ανεξάρτητα από την κατάσταση
της παραγωγής. Η κατάχρηση υπερωριών σε
πολλές περιπτώσεις απέβαινε καταστροφικά
για το παραγόμενο προϊόν. Σε πολλές περι-

1. 1984
2. Ε.Β.Ο
3. ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
4. Πρόκειται για το ΙΡΑΚ ( πόλεμος ΙΡΑΝ-ΙΡΑΚ)
5. 1983
6. Μια έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο Α. Παπανδρέου για
να προσδιορίσει το χρονικό
διάστημα των εκλογών του Ιουνίου
1985.
7. Αναφέρεται στον Α. Παπανδρέου
8. Αναφέρεται στον Αρσένη
9. 1989
10. Αναφέρεται στον Κ. Μητσοτάκη
11. Υπήρχαν πραγματικά εκατοντάδες υπεράριθμων και τα οικονομικά μεγέθη είχαν ξεφύγει επικίνδυνα, αλλά ήταν δυνατές οι μετατάξεις. (το γέμισμα των εργοστασίων με προσωπικό πολύ μεγαλύτερο από τις ανάγκες της παραγωγής, ήταν η πιο προσφιλής
μέθοδος σαμποτάζ του Α. Παπανδρέου για τις ΔΕΚΟ. Σημείωση
δικιά μας)
12. Εκλογές Οκτώβριος 1985, εκλογή Α. Παπανδρέου.
13. Αναφέρεται στους Παπαντωνίου, Σπηλιωτόπουλο, Μεϊμαράκη, Βενιζέλο, Μπεγλίτη, Αβραμόπουλο, Παναγιωτόπουλο.
14. Αναφέρεται στον Α. Τσοχατζόπουλο.
15. Αναφέρεται στον Β. Μεϊμαράκη.
16. 2004
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τος καταπιεστής του λαού, γιατί αυτό το κράτος από τη γέννα του τον 19ο αιώνα είναι ξένο
εν πολλοίς στο έθνος και εχθρικό στις μάζες
επειδή η άγρια εξουσία του πάνω στο λαό δεν
απαλύνθηκε από καμιά νικηφόρα δημοκρατική επανάσταση. Αυτή η δυνατότητα των υπαλλήλων έρχεται στην ουσία εκ των άνω: Για
παράδειγμα στις συγκοινωνίες αποκαλύφθηκε ότι η ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες, εταιρεία που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των λεωφορείων με τα τρόλεϊ) έχει δώσει
εντολή στους ελεγκτές να μην αφήνουν τους
επιβάτες χωρίς εισιτήριο ατιμώρητους, που
σημαίνει πρακτικά δίχως να τους υποχρεώσουν με κάθε τρόπο να δώσουν στοιχεία ή να
τους πάνε στο τμήμα. Επίσης έχει θεσπίσει
τους λεγόμενους εθελοντές, που σημαίνει υπαλλήλους που πληρώνονται με ποσοστά πάνω στα πρόστιμα που εισπράττει η εταιρία.
Αυτή η ιδιότητα τους κάνει από δημόσιους
υπαλλήλους κυνηγούς κεφαλών και είναι οδηγία για εξευτελισμό, τραμπουκισμό, ακόμα
και σύλληψη του παραβάτη. Εδώ μπαίνει το
ερώτημα τι πρέπει να γίνει με τους τζαμπατζήδες. Πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα
στους τζαμπατζήδες από πεποίθηση και σε
αυτούς που δεν έχουν πραγματικά να πληρώσουν. Οι τελευταίοι κάποτε ήταν σχετικά
λίγοι αλλά τώρα είναι μια πελώρια μάζα, που
συντρίβεται από την ανεργία και δεν είναι σωστό μαζί με όλα τα μαρτύρια να περνάει και το
μαρτύριο του εγκλεισμού της στο σπίτι. Η Ελλάδα του 2013 δεν μπορεί να ζει όπως πριν.
Η φτωχολογιά ειδικά είναι σε κατάσταση απόγνωσης. Οι άνεργοι και οι πολύ φτωχοί μισθωτοί και συνταξιούχοι πρέπει σήμερα να
έχουν στη διάθεσή τους πολύ φτηνή ή και
δωρεάν δυνατότητα μετακίνησης στις αστικές συγκοινωνίες. Όσο δεν την έχουν, είναι δίκιο να αρνούνται να πληρώσουν το όλο και
πιο ακριβό εισιτήριο.
Σε ότι αφοράει τους τζαμπατζήδες από πεποίθηση, τους ατομικιστές και εκμεταλλευτές του τύπου «δεν πληρώνω» που πιστεύουν ότι το κράτος, δηλαδή η υπόλοιπη κοινωνία τους χρωστάει τα πάντα, αυτοί πρέπει
να υποχρεώνονται να πληρώσουν. Αν γενικά
οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών δεν πληρώνουν τότε οι υπηρεσίες μεταφορών θα σβήσουν. Ακόμα και στο σοσιαλισμό πάλι η κοινωνία πληρώνει σαν σύνολο όταν και σε όσο
βαθμό είναι δωρεάν οι αστικές συγκοινωνίες,
αλλά τότε οι χρήστες είναι σχεδόν όλοι προλετάριοι που έχουν ουσιαστικά προπληρώσει
το εισιτήριο με κρατική αφαίρεση από το μισθό τους. Οι σαμποταριστές της ψευτοαριστεράς χρησιμοποιούσαν για χρόνια τους ατομικιστές τζαμπατζήδες για το παραγωγικό
σαμποτάζ τους στις συγκοινωνίες. Χρησιμοποιούσαν και αυτούς που δεν πλήρωναν όχι
από ατομικισμό αλλά γιατί πχ έβρισκαν πραγματικά πολύ ακριβό το εισιτήριο. Αλλά αυτός
δεν ήταν λόγος να μην πληρώνουν καθόλου
το εισιτήριο. Τώρα η ψευτοαριστερά κάνει λιγότερα κινήματα «δεν πληρώνω» όχι μόνο γιατί δεν πιάσανε αλλά γιατί τα ρωσοκινέζικα αφεντικά τους ετοιμάζονται να αγοράσουν όλα
τα δημόσια μέσα παραγωγής, οπότε και τις
συγκοινωνίες.
Αλλά ακόμα και στους πιο ατομικιστές τζαμπατζήδες δεν μπορεί κανείς ελεγκτής να επιτίθεται με τραμπουκισμούς, να τους συλλαμβάνει και να τους εξευτελίζει. Μάλιστα ειδικά
οι κυνηγοί κεφαλών με ποσοστά πρέπει να
καταργηθούν από σήμερα κιόλας. Υπάρχουν
συστήματα να χτυπιέται το εισιτήριο με μπάρα στην είσοδο του λεωφορείου δίπλα στον
οδηγό που κλείνει τη δίοδο σε όποιον δεν πληρώσει και υπάρχει πάντα η δυνατότητα του
οδηγού ή ελεγκτή να ειδοποιεί την αστυνομία
για να συλλάβει, όσο αυτό είναι δυνατό, εκείνον που αρνείται να πληρώσει πρόστιμο ή να
δώσει τα στοιχεία του.
Τελικά αυτά τα ζητήματα τα λύνει η οργανωμένη ταξική πάλη. Η τραγωδία με τη χώρα
μας σήμερα είναι ότι ο λαός, ιδιαίτερα ο φτωχός λαός, είναι εντελώς ανοργάνωτος . Τα συνδικάτα δεν είναι συνδικάτα των εργαζομένων

αλλά των συνδικαλιστικών συμμοριών που κυριαρχούν λίγο πολύ σε κάθε χώρο δουλειάς,
και πιο πολύ στα κλαδικά που την ηγεσία έχουν οι σοσιαλφασίστες του ΣΥΡΙΖΑ και του
ψευτοΚΚΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι ούτε το ψευτοΚΚΕ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν την τιμωρία
του ελεγκτή που έγινε έστω από βαριά αμέλεια
υπαίτιος για το θάνατο του νεαρού Θανάση
Καναούτη. Λέγεται ότι αυτό οφείλεται στο ότι ο
ελεγκτής ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ότι και να
ήταν, το συνδικάτο του ουσιαστικά τον κάλυψε και είναι γεγονός η ψευτοαριστερά έχει ισχυρές θέσεις σε αυτό το συνδικάτο. Γενικά
κανένα συνδικάτο του κρατικού τομέα δεν έβαλε ποτέ σαν κεντρικό το ζήτημα της προστασίας και εξυπηρέτησης του πολίτη από
τους υπαλλήλους. Γι αυτό τώρα που διώχνονται οι υπάλληλοι και ρίχνονται κτηνωδώς
στην ανεργία δεν υπάρχει λαϊκή υποστήριξη
σε αυτούς. Δηλαδή οι συνδικαλιστές του δημοσίου πάντα ζητούσαν περισσότερους μισθούς και λιγότερη δουλειά, ενώ τώρα αφήνουν τους υπαλλήλους να διώχνονται όχι για
να καλυτερέψει το κράτος αλλά για να ελέγχουν οι ίδιοι καλύτερα την τρομοκρατημένη
δημόσια υπαλληλία που θα απομείνει ή θα
προσληφθεί από δω και μπρος.
Όλα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουν από την
αρχή. Σε ότι αφορά τη συμπεριφορά του κράτους απέναντι στους πολίτες, είναι δουλειά των
τελευταίων να την αλλάξουν οργανωμένοι σαν
πελάτες –καταναλωτές των υπηρεσιών του δημοσίου. Αυτό ισχύει και για τους καταναλωτές
των υπηρεσιών μεταφοράς. Πραγματικά ανεξάρτητα από το κράτος μαζικά κινήματα καταναλωτών δεν υπάρχουν σήμερα. Αυτά πρέπει να δημιουργηθούν δίπλα σε νέα πραγματικά ή δημοκρατικά αναζωογονημένα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι με επικεφαλής τους γενικά πιο χαμηλόβαθμους και πιο δημοκράτες ανάμεσά
τους πρέπει να ενωθούν με τους πολίτες- καταναλωτές , δηλαδή να ενώσουν το κίνημα τους
για δημοκρατικά δικαιώματα, επιβίωση και
σωστές αμοιβές με το κίνημα για σεβασμό και
την εξυπηρέτηση των πολιτών-καταναλωτών.
Έτσι θα βγει το κοινό παλλαϊκό κίνημα άμυνας
στο φαιο-«κόκκινο» φασισμό και στην ανατολική κατοχή που απειλεί για τα καλά πια τη
χώρα μας. Αυτό πρέπει να γίνει παντού αρχίζοντας από τα σχολεία και τα νοσοκομεία όπου
το αντικείμενο της εργασίας των υπαλλήλων
είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και όπου εκπαιδευτές, μαθητές, γονείς και γιατροί, άρρωστοι και
συγγενείς των αρρώστων πρέπει να ενώνονται
στα πιο πλατιά και δεμένα μέτωπα πάλης ενάντια στις αντιδημοκρατικές νοοτροπίες και συνήθειες καθώς και στην αντιδραστική ξενόδουλη κομματοκρατία που κατά κανόνα διοικεί
το ελληνικό κράτος σε όλους τους πόρους του.
Γι αυτό μόνο ζημιά κάνει το να ακινητοποιεί
κανείς και να σπάει τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία. Έτσι απλά βοηθάει τους εκμεταλλευτές είτε
σαν αυταρχικό κράτος είτε σαν τζαμπατζήδες.
Το σωστό είναι οι επιβάτες με επικεφαλής βασικά του άνεργους και τους πιο φτωχούς να
ενώνονται και να υπερασπίζουν τα δικαιώματά τους. Και αυτό να το κάνουν μαζί με ότι
είναι καλύτερο και δημοκρατικότερο από το
κρατικό προσωπικό τους, και έτσι να διαπαιδαγωγείται σταδιακά η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του προσωπικού ώστε να συμπεριφέρεται με ευγένεια και κατανόηση στο κοινό. Κάπως έτσι βλέπουμε να έρχεται ο προλεταριακός πολιτισμός. Αυτός μόνο μπορεί να πολεμήσει το φασισμό σε μια χώρα σαν τη δικιά
μας, όπου ο αστικός πολιτισμός πρόκυψε από γέννα τόσο πολύ ανάπηρος ή και έλειψε
εντελώς. Έτσι η χώρα μας από ουραγός των
υπόλοιπων ευρωπαϊκών αστικών κρατών σήμερα σε επίπεδο δημοκρατίας και υλικής ανάπτυξης μπορεί μέσα από την τελευταία τραγωδία της, χάρη σε αυτήν και ενάντια σε αυτούς που την προκάλεσαν να μετατραπεί σε
μέρος της πρωτοπορίας τους.
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ÔÏ ÐÑÙÔÏÃÅÍÅÓ ÐËÅÏÍÁÓÌÁ ÅÉÍÁÉ
ÌÉÁ ÁÐÁÔÇ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 3
ñõèìßóåéò, êõñßùò åîáèëéþíïíôáò ôïõò ìéóèùôïýò, ðÜåé êáëëßôåñá êáé ðåôõ÷áßíåé ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá”.
Åðßóçò ôç óçìáóßá ôïõ ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò óáí äåßêôç ðïõ äåß÷íåé óõììüñöùóç
êáé åîõãßáíóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, êáé
ðïõ ãßíåôáé óáí ôÝôïéïò ðñüêñéìá ãéá ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç ôçò ÅëëÜäáò ôï Ý÷åé áðïäå÷ôåß
êáé ç Åõñùæþíç óå ðñüóöáôç áðüöáóÞ ôçò.
ÁëëÜ äåí åßíáé ìüíï áõôü ôï äéåèíïýò óôÞñéîçò “ïéêïíïìïëïãéêü åðé÷åßñçìá” ðïõ êñýâåôáé ðßóù áðü ôï íÝï éåñü åèíéêü óôü÷ï ðïõ ëÝãåôáé ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá. Êñýâåôáé ï åîÞò
ðïëéôéêüò åêâéáóìüò óôçí ÅÆ ðïõ ôïí ðñþôïåöçýñáí ïé “ïéêïíïìïëüãïé” ôïõ ÓÕÑÉÆÁ.
Óýìöùíá ìå áõôüí áí ç ÅëëÜäá ðåôý÷åé ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åîõðçñåôÞóåé ôï ÷ñÝïò ôçò, äçëáäÞ êçñýóóåé ÷ñåùêïðßá.
Áõôü åðåéäÞ ôÜ÷á ôï êñÜôïò äåí èá ÷ñåéÜæåôáé
íÝá äáíåéêÜ ãéá íá ðëçñþíåé ôïõò õðáëëÞëïõò
êáé ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò. Èá ôïõò ðëçñþíåé ìå
áõôÜ ðïõ èá åéóðñÜôôåé áðü ôï åóùôåñéêü ôïõ.
¢ñá ï êÜèå ÓáìáñÜò êáé ï êÜèå Ôóßðñáò åíùìÝíïé ðéá èá ìðïñïýí íá ðïõí óôçí ÅÆ êáé åéäéêÜ
óôç ÌÝñêåë: “Êïõñåõôåßôå ãéá ìéá áêüìá öïñÜ
ð÷ êáôÜ 50%, êëÝâïíôáò áõôÞ ôç öïñÜ ôïõò öïñïëïãïõìÝíïõò óáò, ðïõ ìáò äÜíåéóáí (ìáæß ìå
ôï ÄÍÔ) 240 äéò Åõñþ, ãéáôß áëëéþò âáñÜìå
êáíüíé êáé ôá ÷Üíåôå üëá êáé ðáßñíïõìå êáé
óôï ëáéìü ìáò üëç ôçí Åõñþðç êáé êÜíïõìå
êáé ôç ÌÝñêåë êéìÜ. ¼óï ãéá ìáò äåí ðáèáßíïõìå
ôßðïôá ãéáôß ðéá Ý÷ïõìå ëåöôÜ óáí êñÜôïò ãéá
íá ðëçñþíïõìå ôá ÝîïäÜ ìáò, äçëáäÞ ôïõò ìéóèïýò ôùí õðáëëÞëùí ìáò êáé ôéò óõíôÜîåéò ìáò.
Ìçí ìáò ìéëÜôå ëïéðüí ãéá íÝá âïÞèåéá, ãéá íÝï
äçëáäÞ äÜíåéï, ãéáôß áõôü óçìáßíåé íÝá áýîçóç
ôïõ óõíïëéêïý ÷ñÝïõò êáé íÝï ìíçìüíéï. ÁëëÜ
íÝï ìíçìüíéï óçìáßíåé íÝá ìÝôñá êáé íÝá ìÝôñá
óçìáßíïõí ðôþóç ôçò êõâÝñíçóçò, åêëïãÝò êáé
ôïí Ôóßðñá óôçí åîïõóßá”.
ÁõôÜ åßíáé åêåßíá ðïõ åí ìÝñåé åßðå êáé åí
ìÝñåé õðïíüçóå ï ÓáìáñÜò óôç Èåóóáëïíßêç.
Ï ÓáìáñÜò äåí åßðå äçëáäÞ êáèáñÜ üôé æçôÜåé
êïýñåìá ãéáôß áõôü èá óÞìáéíå ñÞîç ìå ôç ÌÝñêåë ðñéí ôéò åêëïãÝò êáé âÝâçëç óõììá÷ßá ìå
ôï SPD. Ãéáôß ìå ôç ÌÝñêåë o ÓáìáñÜò Ý÷åé
áðïöáóßóåé íá åßíáé óå åíüôçôá ãéá íá åîáóöáëßæåé ôçí õðïóôÞñéîç üëïõ ôïõ Åõñùðáúêïý Ëáúêïý Êüììáôïò. ¸ôóé åíþ ï ÓáìáñÜò ëÝåé üôé
èÝëåé áðëÜ âïÞèåéá, ìå ôï íá ëÝåé üôé äåí èÝëåé
ôáõôü÷ñïíá íÝá ìÝôñá, óçìáßíåé üôé äåí èÝëåé
âïÞèåéá óå äÜíåéï, üðùò ôï äéåõêñéíßæïõí ïé
ÌÝñêåë êáé Óüéìðëå, ãéáôß ôï íÝï äÜíåéï óçìáßíåé êáôÜ êáíüíá êÜðïéåò åããõÞóåéò áðü êÜðïéïí áíáîéüðéóôï äáíåéïëÞðôç, äçëáäÞ íÝá ìÝôñá, ìíçìüíéá êëð.
Ãéá üðïéïí äåí êáôÜëáâå óôçí Åõñþðç ôé óÞìáéíáí ôá ëüãéá ôïõ ÓáìáñÜ âãÞêå ëßãï ðñéí ï
Ôóßðñáò êáé âñõ÷Þèçêå æçôþíôáò åäþ êáé ôþñá åêëïãÝò, äçëáäÞ “áí æçôÞóåôå íÝá ìÝôñá áðü
ôï ÓáìáñÜ, äçëáäÞ áí äåí êÜíåôå êïýñåìá, Ýñ÷ïìáé åãþ”. Äéåõêñéíßæïõìå, ãéá íá ìçí íïìßæåé
êáíåßò üôé ï Ôóßðñáò åßíáé ëéïíôÜñé, üôé âñõ÷Üôáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá Ýíá ðïíôßêé, Ýíá
èñáóýôáôï êáé åðçñìÝíï ðïíôßêé ðïõ âñßóêåôáé ìðñïóôÜ óôï ìéêñüöùíï ðïõ ôïõ Ý÷åé óôÞóåé åäù êáé ÷ñüíéá ç õðåñäýíáìç ðïõ ôïí Ýêáíå áñ÷çãü ôçò áíôéðïëßôåõóçò.
Åäþ ï êáëüðéóôïò áíáãíþóôçò ìðïñåß ßóùò
íá ñùôÞóåé: Äåí åßíáé êÜôé êáëü ðïõ ï ÓáìáñÜò ðÝôõ÷å Ýóôù Ýíá ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá, êáé
äåí åßíáé óôï êÜôù êÜôù ÷ñÞóéìï íá ìáò ÷áñéóôåß ëßãï áðü ôï ðåëþñéï ÷ñÝïò ìáò ãéá íá áíáóÜíïõìå óáí ëáüò;
Åäþ õðÜñ÷åé ç åîÞò äéðëÞ áðÜôç. Ç ðñïáíáããåëëüìåíç ìåßùóç óôï ðñùôïãåíÝò Ýëëåéììá åßíáé ìéá ïéêïíïìéêÞ áðÜôç. Óå Ýíá êáíïíéêü êñÜôïò ôï ðñùôïãåíÝò Ýëëåéììá èá óÞìáéíå ðñáêôéêÜ üôé ôï êñÜôïò æåé êáôáíáëþíïíôáò ìüíï
Ýíá ìÝñïò áðü ôï íÝï ðñïúüí ðïõ ðáñÜãåé ç
êïéíùíßá ìÝóá óå êÜèå íÝá ÷ñïíéÜ. ÄçëáäÞ ôï
êñÜôïò ðëçñþíåé ãéá ìéá óåéñÜ õðï÷ñåþóåéò ôïõ
êáé öÝñíåé óôá ßóá ôá ÝîïäÜ ôïõ ìå ôá ÝóïäÜ
ôïõ ÷ùñßò íá ôñþåé áðü ôï õðÜñ÷ïí ðáñáãùãéêü êåöÜëáéï ôçò ÷þñáò. Áí ôï êñÜôïò öÝñíåé
óôá ßóá ôá ÝîïäÜ ôïõ ìå ôá ÝóïäÜ ôïõ ôñþãïíôáò áðü ôï ðáñáãùãéêü êåöÜëáéï ôçò ÷þñáò,
ôüôå ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ ç ÷þñá èá ðáñÜãåé
ëéãüôåñï íÝï ðñïúüí, ïðüôå ôá Ýóïäá ôïõ êñÜôïõò óôç íÝá ÷ñïíéÜ èá ìåéùèïýí, ãéáôß ç ðá-

ñáãùãÞ èá ìåéùèåß êáé ïé ðáñáãùãïß áíáãêáóôéêÜ èá ðëçñþóïõí ëéãüôåñïõò öüñïõò. Áí ãéá
ðáñÜäåéãìá Ý÷ïõìå ìéá êýñéá êôçíïôñïöéêÞ ïéêïíïìßá êáé óå ìéá ÷ñïíéÜ ïé êôçíïôñüöïé ãéá
íá âãÜëïõí ôïõò öüñïõò ôïõò, óöÜîïõí ôá ìéóÜ
ôïõò æþá, èá ìðïñåß ðéèáíÜ ôï êñÜôïò íá Ý÷åé
Ýíá ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá, üìùò ôçí åðüìåíç
÷ñïíéÜ ïé öüñïé ðïõ èá åéóðñá÷èïýí èá åßíáé
ëéãüôåñï áðü ìéóïß êáé ôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá èá ìåôáôñáðåß óå Ýíá áâõóóáëÝï ðñùôïãåíÝò Ýëëåéììá. Áõôü ðïõ êÜíåé ç åãêëçìáôéêÞ
êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ åßíáé üôé Ý÷åé âÜëåé ôç ÷þñá íá óöÜæåé ôï ðáñáãùãéêü ôçò êåöÜëáéï ãéá íá êáôáóêåõÜóåé åêåßíç Ýíá ðëáóìáôéêü ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá ìå ôï ïðïßï èá
åîáðáôÞóåé ôçí ÅÆ . Åßíáé ìéá áíÜëïãç áðÜôç
ìå åêåßíç ðïõ Ýêáíå ç êõâÝñíçóç Óçìßôç ãéá
íá âÜëåé ôçí ÅëëÜäá ìÝóá óôçí ÅÆ. Ìéá ÷áñáêôçñéóôéêÞ åêäÞëùóç ôçò áðÜôçò åßíáé üôé ç
êõâÝñíçóç áíáêïéíþíåé ðñùôïãåíÝò Ýëëåéììá
óôï ðñþôï åðôÜìçíï ôïõ 2013 óôï 1,5 äéò (÷ùñßò
åðéóôñïöÝò ôùí êåñäþí 1,5 äéò áðü ôá ïìüëïãá
ôçò ÅÊÔ) êáé ðñïûðïëïãßæåé üôé áõôü èá îåðåñÜóåé ôá 2,5 äéò ùò ôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ. ¼ìùò
ôçí ßäéá þñá ôï êñÜôïò ÷ñùóôÜåé óå éäéþôåò
êáé óå åðé÷åéñÞóåéò åðéóôñïöÝò öüñùí 6,5 äéò
êáé ôá äßíåé ðßóù óôéò ôåëåõôáßåò ìå ôï óôáãïíüìåôñï êáé ìÜëéóôá êÜôù áðü ôçí ðßåóç ôçò
ôñüéêáò. ÁõôÜ ôá ëåöôÜ ðïõ äåí åðéóôñÝöïíôáé
áöáéñïýíôáé áðü ôá ðéï æùôéêÜ ãéá ôçí ðáñáãùãÞ êåöÜëáéá, ôá êåöÜëáéá êßíçóçò ôçí þñá
ðïõ ç ôñáðåæéêÞ ðßóôç Ý÷åé ó÷åäüí åîáöáíéóôåß.
¹äç ôï ÅÓÐÁ áðïôõã÷Üíåé êáôÜ 60% ãéáôß ïé
åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò äåí ìðïñïýí íá âÜëïõí
ïýôå ôï ëßãï ðïóïóôü ðïõ ôïõò áíôéóôïé÷åß. ÃåíéêÜ ç ìç ðëçñùìÞ ôïõ ÷ñÝïõò ðïõ Ý÷åé ôï êñÜôïò óçìáßíåé êëåßóéìï åðé÷åéñÞóåùí, üðùò êëåßóéìï åðé÷åéñÞóåùí ãßíåôáé ìÝóù ôùí öüñùí ðïõ
ìáæåýïíôáé áðü ôï áêñéâü ðåôñÝëáéï, áðü ôï áêñéâü çëåêôñéêü, áðü ôçí õðåñöïñïëüãçóç ôùí
åðé÷åéñÞóåùí, áðü ôéò “ïéêïíïìßåò” ðïõ êÜíåé
ôÜ÷á ôï êñÜôïò ìå ôï íá áðïëýåé ðñïóùðéêü
áðü ôïí ïñãáíéóìü åîáãùãþí, áðü ôï ÉÃÌÅ. ÔÝôïéåò “êñáôéêÝò ïéêïíïìßåò” ðïõ óçìáßíïõí
ìåéþóåéò ôïõ ðáñáãùãéêïý êåöáëáßïõ åßíáé ïé
ìåéþóåéò ôùí êïíäõëßùí ôùí Äçìïóßùí åðåíäýóåùí, ðïõ éäßùò üôáí áöïñïýí ôç óõíôÞñçóç
õðïäïìþí êáé äéêôýùí óçìáßíïõí ùìÞ êáôáóôñïöÞ ðïëýôéìïõ ðáñáãùãéêïý êåöÜëáéïõ. ÁëëÜ ôÝôïéåò êáôáóôñïöéêÝò “ïéêïíïìßåò” ãßíïíôáé êáé ìå ôá ðåëþñéá ÷áñÜôóéá, üðïõ áõôïß
ðïõ ôá ðëçñþíïõí ìåéþíïõí êáôáèÝóåéò, äçëáäÞ êáôáóôñÝöïõí áðïôáìéåõìÝíï êåöÜëáéï ðïõ
Ýíá ìÝñïò ôïõ èá ðÞãáéíå óôçí ðáñáãùãÞ, Þ ìåéþíïõí ôçí áôïìéêÞ ôïõò êáôáíÜëùóç þóôå íá
êëåßíïõí ðÜëé åðé÷åéñÞóåéò áðü Ýëëåéøç ðùëÞóåùí, íá áðïëýïíôáé ïðüôå êé Üëëïé åñãáæüìåíïé, íá ìåéþíïíôáé ïé åéóöïñÝò ôïõò óôá ôáìåßá,
íá áõîÜíïíôáé ïé åðéäïôÞóåéò áðü ôá ôáìåßá áíåñãßáò ôïõò êáé ôï Ýëëåéììá ôùí ðñïçãïýìåíùí ðïõ èá ðëçñþíåôáé áðü ôï êñÜôïò. ¸ôóé èá
åôïéìÜæåôáé ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ áðü ðïëëÝò
ðëåõñÝò áýîçóç ôïõ ðñùôïãåíïýò åëëåßììáôïò.
ÔÝôïéï áõôïêôïíéêü “ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá”
åôïéìÜæåé ç óõììïñßá ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ-ÓôïõñíÜñá. ÔÝôïéï ðëåüíáóìá äåí öÝñíåé áíáêïýöéóç áëëÜ åðéâÜñõíóç ôïõ ÷ñÝïõò. Áêüìá êáé áí
ôï êáèåóôþò ôùí áðáôåþíùí Ýðåéèå ôçí ÅÆ üôé
Ý÷åé áëëÜîåé ÷áñáêôÞñá êáé ç ÅÆ êáé ôï ÄÍÔ
ôïõò ÷Üñéæå Ýíá êïììÜôé ôïõ ÷ñÝïõò, áêüìá êáé
ïëüêëçñï, áõôïß èá óõíÝ÷éæáí ôï óáìðïôÜæ ìå
äåêáðëÜóéá ïñìÞ. Ãéáôß êÜðïéá áðü áõôÜ ôá ôïêï÷ñåïëýóéá ðïõ èá ãëýôùíáí ïé óáìðïôáñéóôÝò èá ôá êÜíáíå åðéäüìáôá ãéá ôéò óôñáôéÝò
ôùí íÝùí áíÝñãùí ðïõ èá äçìéïõñãïýóáí, êÜðïéá Üëëá èá ôá äßíáíå ãéá ìðïýêùìá óôïõò
äéåöèáñìÝíïõò óôñáôïýò ôùí áêñßäùí ôïõò êáé
ôá ðéï ðïëëÜ èá ôá ðáñáäßíáíå óáí åðåíäõôéêÜ
êßíçôñá óôá ñùóïêéíÝæéêá áöåíôéêÜ ôïõò ãéá
íá áãïñÜóïõí üëç ôçí ÷þñá ôæÜìðá.
ÁõôÜ ôá äÜíåéá, áõôÜ ôá êïõñÝìáôá ðïõ ôá öÝñíïõí áðÜôåò äåí åßíáé êåöÜëáéá áíÜðôõîçò, ïýôå
êáí ÷ñÞìáôá ãéá ôçí ðñïóùñéíÞ åðéâßùóç ôïõ
ëáïý. Åßíáé ðåëþñéá öïñôßá ïðßïõ ðïõ èá Ýñèïõí óôá ÷Ýñéá ôùí íáñêåìðüñùí ðïõ êõâåñíÜíå ôç ÷þñá ìáò ãéá íá ôá åêìåôáëëåõôïýí ìå ôïí
ôñüðï ðïõ áõôïß èÝëïõí . ÁõôÞ ç ÷þñá äåí ðÜó÷åé áðü ìç äéáèÝóéìá êåöÜëáéá. ÁõôÜ Üëëùóôå
èá ÷ñåéáóôïýí ðåñéóóüôåñï ìåôÜ ôçí ëÞîç ôïõ
ðïëÝìïõ. Ðñïò ôï ðáñüí ç ÷þñá áíáôéíÜæåôáé
áðü óáìðïôÝñ ðïõ ðáñéóôÜíïõí ôïõò ößëïõò ôïõ
ëáïý. Áõôïýò ðñÝðåé íá áðïêáëýøïõìå êáé íá
óõíôñßøïõìå ðáßñíïíôáò óáí äçìïêñáôéêüò ëáüò êáé óáí ðáôñéþôåò ôç ÷þñá ìáò óôá ÷Ýñéá ìáò.
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ÁÉÓ×ÏÓ ÃÉÁ ÔÇ ÖÁÓÉÓÔÉÊÇÖÉËÏÍÁÆÉÓÔÉÊÇ ÄÉÊÁÓÔÉÊÇ
ÄÉÙÎÇ ÊÁÔÁ ÔÏÕ ÓÁÂÂÁ
ÌÉ×ÁÇË ÊÁÉ ÔÏÕ ÅÅÊ.
Ï ÁÍÔÉÓÇÌÉÔÉÓÌÏÓ ÏÑÃÉÁÆÅÉ ÓÔÇ
ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇ ÊÁÉ Ç ËÅÃÏÌÅÍÇ
“ÁÑÉÓÔÅÑÁ” ÔÏÍ ÊÁËÕÐÔÅÉ
Μία φασιστική ποινική δίωξη έφερε στο
εδώλιο του κατηγορούμενου τους Σάββα
Μιχαήλ του ΕΕΚ και Κ. Μουτζούρη, πρώην
πρύτανη του Πολυτεχνείου. Το κατηγορητήριο ήταν για “διέγερση σε βιαιοπραγίες”
και “διατάραξη της κοινής ειρήνης” και στηρίχθηκε σε μήνυση χρυσαυγιτών για μία
προκήρυξη του ΕΕΚ κατά της “ΧΑ”. Η δίκη
έγινε στις 3 Σεπτέμβρη και έληξε με αθωωτική απόφαση.
Είχε προηγηθεί το Δεκέμβρη του 2010 η
άσκηση ποινικής δίωξης και η δίκη τριών
μελών της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας, ύστερα από μήνυση του ναζιστή Κ. Πλεύρη
επειδή κατάγγειλαν τις αντισημιτικές και φιλοναζιστικές τοποθετήσεις των δικαστών
που τον αθώωσαν. Λίγους μήνες πριν, στα
τέλη Μάη, έγινε η δίκη των μελών του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου για όσα
είπαν σα μάρτυρες κατηγορίας στην ίδια
δίκη επίσης ύστερα από μήνυση του Κ.
Πλεύρη. Τον ίδιο χαρακτήρα είχε και η δίκη κατά του Ι. Φριζή το Σεπτέμβρη του
2011.
Πρόκειται για μία σειρά ποινικών διώξεων που ασκούνται στη βάση του αντισημιτικού σκεπτικού της απόφασης του Εφετείου που αθώωσε τον Κ. Πλεύρη και επικυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο, ότι οποιοσδήποτε καλεί σε εξόντωση των Εβραίων επικαλούμενος τις “συνωμοτικές τους μεθόδους” για παγκόσμια κυριαρχία είναι αθώος. Αυτό το σκεπτικό σημαίνει ότι οι Εβραίοι, και οι δημοκράτες που τους υπερασπίζονται απέναντι στο ναζισμό, είναι ένοχοι και
μπορούν να σέρνονται στο εδώλιο από τον
κάθε ναζιστή. Έτσι, όλες αυτές οι διώξεις
έχουν αναγνωριστεί σα νόμιμες από τις δικαστικές αρχές και φτάνουν να συζητιούνται στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό σημαίνει νομιμοποίηση της ναζιστικής τρομοκρατίας παρά το γεγονός ότι έχουν βγει
αθωωτικές αποφάσεις γιατί το διακομματικό καθεστώς που προστατεύει τους ναζιστές και τους φίλους τους στο δικαστικό
σώμα, δεν θέλει να εκτίθεται στην Ευρώπη
και σε διεθνές επίπεδο.
Η μήνυση των χρυσαυγιτών στρεφόταν
εναντίον ενός μεγάλου αριθμού κομμάτων,
μεταναστευτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων και αφορούσε μία κινητοποίηση τους κατά της “ΧΑ” το Μάη του 2009.
Ήταν όμως τρία χρόνια μετά την αθώωση
του Κ. Πλεύρη και λίγους μήνες μετά την
είσοδο των ναζιστών στη Βουλή που από
όλους αυτούς οι δικαστικές αρχές επέλεξαν να παραπέμψουν σε δίκη ένα μόνο κατηγορούμενο, τον Σάββα (Σαμπετάι) Μιχαήλ, που συμβαίνει να είναι εβραίος. Η κατηγορία αφορούσε κυρίως τη φράση της προκήρυξης του ΕΕΚ “Ο λαός δεν ξεχνά τους
φασίστες τους κρεμά” που θεωρήθηκε ότι
μπορεί να “διεγείρει σε βιαιοπραγίες”. Ότι ο
κύριος χαρακτήρας της δίωξης ήταν αντισημιτικός φάνηκε από το ότι αμέσως μόλις
κινήθηκε το ζήτημα στα ναζιστικά μπλογκ
κυκλοφόρησε το σύνθημα “Λιώστε το εβραϊκό σκουλήκι”. Ο Κ. Μουτζούρης ήταν κατηγορούμενος σα συνεργός του Σ. Μιχαήλ
επειδή η διακίνηση της προκήρυξης έγινε
στο Indymedia που χρησιμοποιεί τους σέρβερ του Πολυτεχνείου.
Τόσο η ΟΑΚΚΕ όσο και η Αντιναζιστική
Πρωτοβουλία έχουν καταγγείλει επανειλημμένα με ανακοινώσεις και αφίσες τις φιλοναζιστικές και αντισημιτικές θέσεις και πρακτικές ενός προφανώς κυρίαρχου τμήματος της δικαιοσύνης που με διακομματική
πολιτική κάλυψη νομιμοποιεί τους ναζιστές, τους δίνει ρόλο εισαγγελέα και τους

αναγορεύει σε εκπροσώπους “του νόμου και
της τάξης”. Καμία φασιστική δίωξη που ασκείται στη βάση της νομιμοποίησης του ναζισμού
δεν πρέπει να περάσει. Αυτή είναι μία δημοκρατική θέση αρχής και είναι ανεξάρτητη από τις
όποιες πολιτικές διαφορές μπορεί να υπάρχουν με τους κάθε φορά διωκόμενους από τους
ναζιστές.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η υποστήριξή
μας σε Σάββα Μιχαήλ και Μουτζούρη ενάντια
στη φασιστική δίωξη που τους ασκήθηκε είναι
ανεξάρτητη από τις εντελώς αντίθετες θέσεις
μας, σε μία σειρά θεμελιακά ζητήματα που αφορούν την αντιφασιστική πάλη με τη λεγόμενη
“αριστερά” βουλευτική και εξωκοινοβουλευτική, συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΚ αλλά και
του αναρχισμού του Indymedia.
Συγκεκριμένα αντιπαλεύουμε :
- Τη σύσσωμη και ολοκληρωτική αντίθεσή
τους στο δημοκρατικό αίτημα να βγουν “εκτός
νόμου” οι ναζιστές.
- Την υποστήριξη τους στη γενοκτονική νεοχιτλερική Χαμάς και στον αντισημιτισμό νέου
τύπου που κρύβεται πίσω από τη θέση για κατάργηση του κράτους του Ισραήλ. Ακριβώς επειδή τον αντισημιτισμό τον προωθεί η λεγόμενη αριστερά, απουσίασε σύσσωμη από τη δίκη κατα του Κ. Πλεύρη, και ταυτόχρονα στήριζε έμμεσα την αθώωσή του στο όνομα μίας στρεβλής ερμηνείας του “δικαιώματος της έκφρασης”. Αυτή η αθώωση οδήγησε στη συνέχεια
στη φασιστική δίωξη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας, και άνοιξε το δρόμο για τις υπόλοιπες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση των νέων του ΣΥΡΙΖΑ για τη δίκη του ΕΕΚ η
λέξη αντισημιτισμός δεν υπάρχει, τη στιγμή που
ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε σα βασικός υπερασπιστής των κατηγορούμενων στέλνοντας για μάρτυρες τον Κουράκη και την Κωνσταντοπούλου.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε επιμελώς να βάλει το ζήτημα αυτής της
τερατώδους δίκης σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και στα δελτία ειδήσεων. Ο ίδιος ο Σ. Μιχαήλ
στην απολογία του έβαλε σαν τρίτο ζήτημα της
δίκης τον αντισημιτισμό, εκτιμώντας σαν πιο
σημαντικό στόχο της δίωξης την απαγόρευση
“όλου του χώρου που αντιστέκεται στην κοινωνική οικονομική βαρβαρότητα”.
- Την υποστήριξη της προβοκατόρικης γραμμής των “ανοιχτών συνόρων” και της κατάργησης της συνθήκης “Δουβλίνο ΙΙ”. Η ΟΑΚΚΕ και
η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία υποστηρίζουν για
χρόνια τη θέση ότι η πιο βασική προϋπόθεση
για τη συντριβή των ναζί είναι η ουσιαστική ενότητα του ντόπιου με το μεταναστευτικό προλεταριάτο. Γι αυτό καταγγείλαμε την αντιδραστική
πολιτική των “ανοιχτών συνόρων” και το ότι επί
20 χρόνια, σιωπηρά ή ανοιχτά, δέχτηκαν την
πολιτική του σπασμένου μεροκάματου για τους
μετανάστες, η οποία και έβαλε τα θεμέλια της
εθνορατσιστικής διάσπασης ελλήνων και μεταναστών εργατών. Ιδιαίτερα σήμερα με τη ραγδαία καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, τη χρεοκοπία, την τρομακτική
ανεργία και την εξαθλίωση του λαού, αυτή η
πολιτική μαζικοποιεί όσο τίποτε άλλο τους ναζί, καθώς εμφανίζει τη ρατσιστική κτηνωδία
τους σα μέθοδο σωτηρίας της φτωχολογιάς.
- Τη διασπαστική θέση ότι η πάλη ενάντια
στο ναζισμό μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα από
την “αντιμνημονιακή” πάλη, που υπονομεύει και
αποπροσανατολίζει το αντιναζιστικό μέτωπο και
βασίζεται στην απάτη ότι οι ναζιστές της “ΧΑ”
είναι “μνημονιακή” δύναμη την ίδια στιγμή η “ΧΑ”
τοποθετείται διαρκώς και με ένταση ενάντια
στην τρόϊκα, στα μνημόνια, και στους “διεθνείς
τοκογλύφους”. Αυτό το κάνουν όλες αυτές οι
δυνάμεις για να κρύψουν την σύμπελυση τους
με τους ναζί όταν κάνουν κεντρικό πολιτικό το
ζήτημα του μνημονίου.
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÄÉÊÇ ÔÓÏ×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÕ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 2
ìåíï : “Äåí Ý÷ïõí íá åéóöÝñïõí ôßðïôå. Ôï äéêáóôÞñéï ðñÝðåé íá êñßíåé ìüíï ôçí åéóá÷èåßóá
êáôçãïñßá. Áí ôï ðáñáóõìðáèçôéêü (!!!) ôùí êáôçãïñïýìåíùí äåí Ý÷åé óõíçèßóåé íá áêïýåé ôçí
êáôçãïñßá , áò ôï óõíçèßóåé”.
ÁëëÜ êáëÝò óõìâÜóåéò ìå ìßæåò, êáé ìÜëéóôá õðÝñïãêåò, äåí åßíáé äõíáôüí íá õðÜñ÷ïõí. Åßôå ïé ìßæåò èá äßíïíôáé ãéáôß ç óõãêåêñéìÝíç ðñïìÞèåéá åßíáé Ü÷ñçóôç üðùò óôçí
ðåñßðôùóç ôùí TOR M1, åßôå ìå ôï êáðÝëï ôçò
ìßæáò ôï ôßìçìá ðïõ êáëåßôáé íá ðëçñþóåé ôï
êñÜôïò åßíáé ðïëý ðéï õøçëü áðü ôçí ðñáãìáôéêÞ áîßá ôçò óýìâáóçò, ïðüôå õðÜñ÷åé æçìßá
ãéá ôï êñÜôïò, üðùò Ýãéíå óôçí ðåñßðôùóç ôùí
õðïâñõ÷ßùí ðïõ êáôáóêåýáóå ç Ferostaal. Óçìåéþíïõìå üôé êáé áõôü ôï óêÜíäáëï ôùí ìéæþí ôçò Ferostaal ôï Ýöåñå óôï öùò ç ãåñìáíéêÞ ðëåõñÜ, Ý÷ïõí ãßíåé äßêåò óôç Ãåñìáíßá, êáé
óõíå÷ßæåôáé áêüìá åêåß ç äéåñåýíçóç ôçò õðüèåóçò. ¼ìùò ïé åëëçíéêÝò áñ÷Ýò ïýôå óõíåñãÜóôçêáí üðùò Ýðñåðå ìå ôéò ãåñìáíéêÝò äéêáóôéêÝò áñ÷Ýò, ïýôå êÜëåóáí óôç óõãêåêñéìÝíç
äßêç êÜðïéïí áðü ôïõò åñåõíçôÝò ðïõ óõíåñãÜóôçêáí ìå ôçí åéóáããåëßá ôïõ ÌïíÜ÷ïõ ãéá ôá
óôïé÷åßá ôçò äéêïãñáößáò. ÌÜëéóôá, Ý÷ïõí ðáñáôÞóåé ôá õðïâñý÷éá óôçí ôý÷ç ôïõò, êáé äåí
ôá ðáñáëáìâÜíïõí. Êùëõóéåñãïýí ãéá êáéñü ôþñá, åðéêáëïýìåíïé êÜðïéåò êáêïôå÷íßåò óå Ýíá
áðü áõôÜ, ôï ðåñßöçìï õðïâñý÷éï ðïõ ãÝñíåé,
óôï ïðïßï ç Ferostaal Ýêáíå åðéäéïñèùôéêÝò åñãáóßåò. ¸ôóé ãéá íá óõíôçñåßôáé ôå÷íçôÜ ìßá
ðïëéôéêï-ïéêïíïìéêÞ Ýíôáóç ìå ôç Ãåñìáíßá áöÞíåôáé íá óáðßæåé ìßá áêñéâïðëçñùìÝíç ðåñéïõóßá êáé üëï ôï óÜðéï ñùóüäïõëï ðïëéôéêü
óýóôçìá áðü ôïõò íáæß ùò ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôç
ÍÄ ôï âïõëþíåé.
Ôï ìåãÜëï äéáêïììáôéêü êïõêïýëùìá
ãéá ôïõò ñþóéêïõò TOR M1
Ôï ÷åéñüôåñï üìùò êïõêïýëùìá äåí Ýãéíå óôá
ãåñìáíéêÜ õðïâñý÷éá áëëÜ óôçí õðüèåóç ôùí
TORM1. Ïé TOR M1 ðïëëáðëÜóéáò áîßáò áðü ôá
õðïâñý÷éá ü÷é ìüíï äåí äïýëåõáí, áëëÜ êáé äåí
Þôáí óõìâáôïß ìå ôá ïðëéêÜ óõóôÞìáôá ôïõ
ÍÁÔÏ, ïðüôå Þôáí Ü÷ñçóôïé åîïðëéóôéêÜ ãéá
ôç ÷þñá. Ôç äéåñåýíçóç ôïõ óêáíäÜëïõ ôçí êßíçóå ç êõâÝñíçóç ôçò ÍÄ ôï 2004, êáé êõñßùò
ï ôüôå õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò Óðçëéùôüðïõëïò. Ç áãïñÜ áðü ôç Ñùóßá Ýãéíå áìÝóùò ìåôÜ
ôï åðåéóüäéï ôùí Éìßùí, ýóôåñá áðü ìßá ðïëý÷ñïíç äïõëåéÜ ôïõ Á. ÐáðáíäñÝïõ íá ðñïóáíáôïëßóåé ôïí åëëçíéêü óïâéíéóìü ðñïò ôç Ñùóßá.
Ôüôå, ï ÊáñáìáíëÞò Ýäåéîå óáí Ýíï÷ïõò ãéá ôçí
õðüèåóç ôïõò Ôóï÷áôæüðïõëï êáé Ðáðáíôùíßïõ. Óôçí ïõóßá Ýäéíå ÷Ýñé âïçèåßáò óôïí Ã. ÐáðáíäñÝïõ íá ÷ôõðÞóåé ôïõò ðïëéôéêïýò ôïõ áíôéðÜëïõò åíüøåé ôïõ óõíåäñßïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ.
ÁëëÜ ç åîåôáóôéêÞ ðïõ óôÞèçêå äåí Ýöôáóå ðïôÝ óôçí áðüäïóç ðïéíéêþí åõèõíþí ãéá íá ìç
èéãåß êáèüëïõ ç ñþóéêç ðëåõñÜ êáé åñåõíçèåß
ôï óêÜíäáëï óôçí ïõóßá ôïõ. ÂãÞêáí äéáöïñåôéêÜ ðïñßóìáôá áðü êÜèå êüììá êáé ôåëéêÜ ç
õðüèåóç åãêáôáëåßöèçêå üðùò Ýãéíå êáé óôçí

ðåñßðôùóç ôïõ óêáíäÜëïõ Éíôñáêüì - Siemens,
ãéá íá ðñïóôáôåõôåß ç Éíôñáêüì ôïõ áíáôïëéêïý ïëéãÜñ÷ç Êüêêáëç (http://www.oakke.gr/
na397-8/tor-m1%20397-8.htm). Ï ÊáñáìáíëÞò ìå
äéáêïììáôéêÞ êÜëõøç êáôÜëçîå íá åõ÷áñéóôåß
ôç ñþóéêç ðëåõñÜ ãéá ôá “ôÝëåéá” ïðëéêÜ óõóôÞìáôá ðïõ Ýäùóå óôç ÷þñá êáé îÝðëõíå ôçí
êáôáóêåõÜóôñéá Antey ãéá ôá 73 åê äïëëÜñéá
ðïõ ðëçñþèçêå ãéá áíôéóôáèìéóôéêÜ ðïõ ðïôÝ
äåí Ýêáíå. Óýìöùíá ìå ôéò ìÝ÷ñé óÞìåñá Ýñåõíåò áðü áõôü ôï ðïóü äéáôÝèçêå Ýíá ôìÞìá ãéá
ìßæåò ðïõ äüèçêáí óôï åóùôåñéêü. Ôï óêÜíäáëï
ôçò ìç åêôÝëåóçò ôùí áíôéóôáèìéóôéêþí êáé ôçò
äéáöõãÞò ôùí 73 åê äïëáñßùí óôï åîùôåñéêü
îÝóðáóå åðß êõâÝñíçóçò ÐÁÓÏÊ. Ç åëëçíéêÞ
ðëåõñÜ êïßôáîå íá ëýóåé ôï æÞôçìá, ÷ùñßò ðïëý
èüñõâï, êáé óå óõíåííüçóç ìå ôç Ñùóßá. Ôï ÕÐÅÈÁ áðåõèýíèçêå óôçí êáôáóêåõÜóôñéá Antey
ãéá íá æçôÞóåé åîçãÞóåéò êáé Üñ÷éóå äéåñåýíçóç
ôçò õðüèåóçò óôç Ñùóßá. Õðåýèõíïò ãéá ôéò Ýñåõíåò Þôáí ï íÝïò äéåõèõíôÞò ôçò Antey Éãêüñ
Êëßìïö. Áõôüò äåí åìöáíßóôçêå ðïôÝ óå Ýíá ñáíôåâïý ìå ôïí åêðñüóùðï ôïõ ÕÐÅÈÁ Ôñáõëü
óôéò 6 Éïýíç ôïõ 2003, ãéáôß äïëïöïíÞèçêå ôçí
ßäéá ìÝñá, üðùò êáé ï óôåíüò óõíåñãÜôçò ôïõ
ÓåñãêÝé Óßôêï.
Áðü ôï 2004 îåêßíçóå óôçí ÅëëÜäá äéêáóôéêÞ Ýñåõíá ãéá ôá ìç ðïëéôéêÜ ðñüóùðá ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí õðüèåóç ôùí TOR M1 (áîéùìáôéêïß êëð). Óýìöùíá ìå ôï ÂÞìá ç Ýñåõíá Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôçí Üóêçóç äéþîåùí åíáíôßïí 12 ðñïóþðùí êáé ìåôÜ ôåëìÜôùóå. Óôï
ìåôáîý êáìßá áðïæçìßùóç äåí Ý÷åé æçôçèåß ïýôå áðü ôçí åôáéñåßá, ïýôå áðü ôï ñþóéêï êñÜôïò.
Åíüøåé ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ ôùí åêëïãþí ôïõ ÌÜç ôïõ 2012, êáé ðñïöáíþò ìå ôçí
ðïëéôéêÞ êÜëõøç ôçò ÍÄ, ïé äéêáóôéêÝò áñ÷Ýò îáíáêßíçóáí ôï öÜêåëï ôçò äéêïãñáößáò ôùí TOR M1, ü÷é ãéá íá âñïõí ôïõò
öôáß÷ôåò ôçò áðÜôçò êáé ôï ýøïò ôçò êáé
íá æçôÞóïõí áðïæçìéþóåéò áðü ôï ñþóéêï
êñÜôïò, áëëÜ ãéá íá ðñïóèÝóïõí êáôçãïñßåò ãéá ìßæåò óôïí Ôóï÷áôæüðïõëï áðü áõôÞ ôçí õðüèåóç. Ï ìç ñùóüäïõëïò åêðñüóùðïò ôçò ÍÄ Ìé÷åëÜêçò åß÷å åðéôåèåß ðñïåêëïãéêÜ óôï ÂåíéæÝëï êáé ôïõ èýìéóå üôé ôï 2004
åß÷å õðåñáóðßóåé ôçí áèùüôçôá ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ (óôçí ïõóßá ôüôå õðåñáóðßóôçêå ôá ñþóéêá üðëá). Ìå ôçí áíáêßíçóç ôçò äéêïãñáößáò
áíáæçôÞèçêå ï åìðëåêüìåíïò óôçí õðüèåóç, ÂëÜóçò Êáìðïýñïãëïõ, ðñüåäñïò ôçò êõðñéáêÞò åôáéñåßáò ðïõ ãéá ëïãáñéáóìü ôçò Antey áíÝëáâå
ôá áíôéóôáèìéóôéêÜ (ÂÞìá, 11/07/2012). ÁëëÜ Ï
Êáìðïýñïãëïõ âñÝèçêå íåêñüò óôéò áñ÷Ýò
Ïêôþâñç ôïõ 2012 óå îåíïäï÷åßï ôçò Éíäïíçóßáò êÜôù áðü áäéåõêñßíéóôåò óõíèÞêåò. Ìå ôï èÜíáôü ôïõ áíåâáßíïõí óôïõò
ôñåéò ïé íåêñïß óôçí õðüèåóç ôïõ óêáíäÜëïõ ôùí TOR M1. Ôüóï êñßóéìï æÞôçìá öáßíåôáé üôé åßíáé ãéá ôç Ñùóßá íá ìåßíåé ãéá ðÜíôá óôï óêïôÜäé ôï óêÜíäáëï ôùíTOR M1 êáé
ïé åìðëåêüìåíïé óå áõôü.
ÅîáéñåôéêÜ áðïêáëõðôéêÞ åßíáé ìßá åðéóôïëÞ
ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò êõâÝñíçóçò ôçò Ñþóéêçò Ï-

ÁÉÓ×ÏÓ ÃÉÁ ÔÇ ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ ÖÉËÏÍÁÆÉÓÔÉÊÇ ÄÉÙÎÇ ÊÁÔÁ
ÓÁÂÂÁ ÌÉ×ÁÇË
Είμαστε της άποψης ότι σε αυτή τη δίκη οι
ναζιστές και κυρίως οι διακομματικοί προστάτες τους δεν πήραν την πολιτική απάντηση που
τους ταίριαζε. Νομίζουμε μάλιστα ότι το δικαστικό καθεστώς έκανε αυτήν την τερατώδη δίκη του “εβραίου” από τους ναζί κατ εντολή του
πολιτικού καθεστώτος για δύο λόγους: Ο ένας
για να δώσει νομική και δικαστική ισχύ στους
ναζιστές και μάλιστα στην αντισημιτική -χιτλερική τους διάσταση και ο άλλος για να εμφανίσει σαν αληθινούς επίσημους αντιπάλους των
ναζί τα κόμματα της ψεύτικης και στην ουσία
αντισημιτικής “αριστεράς” στα οποία ηγείται ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Η στάση των ναζιστών απέναντι σε αυτή τη
δίκη ήταν να εμφανιστούν όσο το δυνατόν λιγότερο έως καθόλου για να μην εκθέσουν διεθνώς
την κυβέρνηση και το διακομματικό καθεστώς
που τους προστατεύει και που μέχρι σήμερα
κρατάει στο ψυγείο ένα λειψό αντιρατσιστικό

νόμο για να μη βάλει κανένα εμπόδιο στους ναζιστές. Ταυτόχρονα έχει αποδεχτεί την κατάργηση του παλιού αντιρατσιστικού νόμου μέσα
από την αντισημιτική απόφαση για την αθώωση του Κ. Πλεύρη. Ούτε ο Παναγιώταρος, ούτε
η Θ. Σκορδέλη (υπόδικη υποψήφια βουλευτής
της Χ.Α.) πάτησαν το πόδι τους στη δίκη, ενώ
ήταν μηνυτές. Εμφανίστηκαν δύο μάρτυρες κατηγορίας, ο ένας είπε ότι διάβασε βιαστικά τη
μήνυση, και ο άλλος ο δικηγόρος των ναζιστών,
Ανδριόπουλος, είπε ότι η προκήρυξη του ΕΕΚ
τον έκανε να φοβάται για τη ζωή του.
Η ΟΑΚΚΕ και η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία
καλούν όλους τους δημοκράτες να καταγγείλουν τους ναζιστές τους και τους προστάτες
τους, στο κράτος, στη Βουλή και στη δικαιοσύνη, και να απαιτήσουν να βγουν “εκτός
νόμου” και να τιμωρηθούν για τη βία τους και
την προπαγάνδα του ρατσιστικού μίσους.
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ìïóðïíäßáò óôç Ìüó÷á Ãåõ. Ðñéìáêüâ ðïõ Ýóôåéëå ôçí 1/12/1998 ìå ôçí ïðïßá óõã÷áßñåé ôï
Óçìßôç ãéá ôçí åðéëïãÞ ôùí TOR M1 êáé ôïõ
ãíùóôïðïéåß üôé ç êáôáóêåõÜóôñéá Antey, äçëáäÞ ç åôáéñåßá ðïõ äéáêßíçóå ôï ìåãáëýôåñï
ìÝñïò ôùí ìéæþí óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá, åßíáé
åîïõóéïäïôçìÝíç ãéá íá åêôåëÝóåé ôç óýìâáóç
áðü ôç Ñþóéêç Ïìïóðïíäßá !!! (Capital, 29/05/
2013). ÁõôÞ ôçí åðéóôïëÞ ôç ÷ñçóéìïðïßçóå ï
Ôóï÷áôæüðïõëïò ãéá íá æçôÞóåé ãéá Üëëç ìéá
öïñÜ ôçí êëÞóç ôùí ìåëþí ôïõ ÊÕÓÅÁ óôç
äßêç. Ìßá ôÝôïéá åðéóôïëÞ óå ìßá ÷þñá ðïõ
äåí èá åß÷å áðïëýôùò äïõëéêÞ ðïëéôéêÞ
çãåóßá óôïí Ðïýôéí, èá åß÷å óçìÜíåé åêêùöáíôéêÜ êáìðáíÜêéá, áöïý áðü ìüíç ôçò
áñêåß ü÷é ìüíï ãéá ôç äéåñåýíçóç ôçò åìðëïêÞò ôïõ ôüôå ðñùèõðïõñãïý ðïõ äÝ÷ôçêå óõã÷áñçôÞñéá áðü ôïí ðùëçôÞ ãéá
ìßá åðéæÞìéá óýìâáóç, áëëÜ êáé ãéá ôçí
ðñïâïëÞ áðáéôÞóåùí áðïæçìßùóçò áðü ôï
ßäéï ôï ñþóéêï êñÜôïò ãéá ôç æçìßá ôïõ
äçìïóßïõ.
Ðùò ìåèïäåýôçêå ç ðïëéôéêï-äéêáóôéêÞ
åîüíôùóç Ôóï÷áôæüðïõëïõ
Ç äßùîç Ôóï÷áôæüðïõëïõ îåêßíçóå áðü äçìïóéåýìáôá ãéá ôçí áãïñÜ ôïõ áêéíÞôïõ ôçò
Äéïíõóßïõ Áåñïðáãßôïõ áðü ôç ãõíáßêá ôïõ
ôï 2009. Ôá äçìïóéåýìáôá åìöáíßóôçêáí ôï êáëïêáßñé ôïõ 2010, êáé áìÝóùò äéáôÜ÷èçêå åéóáããåëéêÞ Ýñåõíá. Ôáõôü÷ñïíá áíáóôÜëèçêå ç
êïììáôéêÞ éäéüôçôá ôïõ ùò ìÝëïõò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ðñéí ïëïêëçñùèåß ïðïéáäÞðïôå Ýñåõíá. Ðñüêåéôáé ãéá ôéò åðéèÝóåéò ðïõ ïñãáíþíåé
ôï êáèåóôþò üôáí óýóóùìï óôñÝöåôáé åíÜíôéá
óå Ýíá ðïëéôéêü ôïõ áíôßðáëï, ðïõ êýñéï óôü÷ï
Ý÷åé ôï óôéãìáôéóìü ôïõ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ
ùò Ýíï÷ïõ óôçí êïéíÞ ãíþìç, ôçí Üìåóç ðïëéôéêÞ ôïõ áðïìüíùóç, ôçí ôñïìïêñÜôçóç ôùí
ößëùí êáé ôùí ïðáäþí ôïõ, êáé ôç äéåõêüëõíóç ôçò åêêáèÜñéóçò ôïõ áðü ôçí çãåóßá ôïõ
êüììáôïò ãéá íá ðñïóôáôåõôåß õðïôßèåôáé ôï
êüììá áðü ôï “âñþìéêï” óôÝëå÷ïò ôïõ.
Óôç óõíÝ÷åéá áíÝëáâå ç åðéôñïðÞ ïéêïíïìéêþí ôçò âïõëÞò ðïõ åíôüðéóå áíáêñßâåéåò óôéò
äçëþóåéò ðüèåí Ýó÷åò ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ ó÷åôéêÜ ìå ôï óõãêåêñéìÝíï áêßíçôï êáé ôñáðåæéêÝò êáôáèÝóåéò. ÌåôÜ áðü áõôÝò ôéò êáôçãïñßåò
Ýãéíå êáé ç äéáãñáöÞ ôïõ áðü ôï ÐÁÓÏÊ. ÔåëéêÜ, ìå ðñüôáóç ôïõ ÐÁÓÏÊ óôç ÂïõëÞ óõóôÜèçêå ðñïáíáêñéôéêÞ åðéôñïðÞ êáôÜ ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ ãéá ìßæåò óôç óýìâáóç ôùí ãåñìáíéêþí õðïâñõ÷ßùí (êáé ü÷é ôùí ñþóéêùí
ÔÏR M1). Ç ÂïõëÞ áðïöÜóéóå ó÷åäüí ïìüöùíá ôçí ðáñáðïìðÞ ôïõ óå äßêç ãéá îÝðëõìá ÷ñÞìáôïò êáé äùñïäïêßá.
Ç óðïõäÞ ôïõ ßäéïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ åðß Ã. ÐáðáíäñÝïõ ôüôå íá äéáãñÜøåé ôïí Ôóï÷áôæüðïõëï
êáé íá áíáëÜâåé óáí êüììá ôçí ðñùôïâïõëßá
ãéá ôçí ðáñáðïìðÞ ôïõ, åßíáé Ýíá Üëëï óôïé÷åßï ôïõ êáèáñÜ ðïëéôéêïý ÷áñáêôÞñá ôçò äßùîçò. Ç çãåóßá ôïõ ÐÁÓÏÊ êéíÞèçêå ðïëý ðéï
ãñÞãïñá áðü ïðïéáäÞðïôå åéóáããåëéêÞ Þ Üëëç
áñ÷Þ óôçí åðéâïëÞ ðïéíþí êáôÜ ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ. Öáßíåôáé üôé ï Ôóï÷áôæüðïõëïò åß÷å áêüìá åðéññïÞ ìÝóá óôïõò êýêëïõò ôïõ ÐÁÓÏÊ, êáé áõôü öÜíçêå üôáí óôéò äéêáóôéêÝò
áßèïõóåò, ðáñÜ ôïí ïñõìáãäü, åìöáíßóôçêáí áêüìá êáé ôþñá óõìðáñáóôÜôåò ôïõ áðü ôï ÐÁÓÏÊ. Óå óôåëå÷éêü åðßðåäï üìùò, üóïé åìöáíßæïíôáí íá ìéëÞóïõí ãéá ôçí õðüèåóÞ ôïõ, Þôáí
ðñüèõìïé íá ñßîïõí ôçí ðÝôñá ôïõò åíáíôßïí
ôïõ, üðùò êáé ï Ôóï÷áôæüðïõëïò ðñéí áðü áõôïýò åß÷å ñßîåé ôçí ðÝôñá óå üóïõò ç çãåóßá
õðïäåßêíõå êÜèå öïñÜ ãéá åêêáèÜñéóç.
Ëßãåò ìÝñåò ðñéí ôéò åêëïãÝò ôïõ 2012, ìåôÜ
áðü Ýíá íÝï ìðáñÜæ äçìïóéåõìÜôùí, êáé åíþ ç
äéêáóôéêÞ äéáäéêáóßá âñéóêüôáí óå åîÝëéîç, åêäüèçêå Ýíôáëìá óýëëçøçò (!) åíáíôßïí ôïõ ãéá
îÝðëõìá ìáýñïõ ÷ñÞìáôïò. Ðñïöõëáêßóôçêáí
ôüóï ï ßäéïò, üóï êáé ç ãõíáßêá ôïõ êáé ç êüñç
ôïõ ìÝ÷ñé ôç äßêç. Ôá óôïé÷åßá êáôÜ ôçò ïéêïãÝíåéáò Þôáí üôé óýæõãïò êáé êüñç áðÝêôçóáí
áêßíçôá áðü åôáéñåßåò ðïõ óýìöùíá ìå ôï êáôçãïñçôÞñéï áíÞêáí óôï Ôóï÷áôæüðïõëï êáé
ôéò åß÷å ÷ñçóéìïðïéÞóåé ãéá íá áãïñÜóåé ôá óõãêåêñéìÝíá áêßíçôá ìå ôá ÷ñÞìáôá áðü ôéò ìßæåò.
Ôï ÌÜñôç ôïõ 2013 Ýãéíå ç äßêç ôïõ ãéá áíáêñéâåßò äçëþóåéò ðüèåí Ýó÷åò 2006-2009 óôçí
ïðïßá ôï äéêáóôÞñéï ôïí êáôáäßêáóå óå 8 ÷ñü-
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íéá ÷ùñßò áíáóôïëÞ, óå ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ 520.000
åõñþ, êáé áðïöÜóéóå ôç äÞìåõóç ôïõ áêéíÞôïõ
ôçò Äéïíõóßïõ Áñåïðáãßôïõ êáé óôÝñçóç ðïëéôéêþí äéêáéùìÜôùí ãéá ôÝóóåñá ÷ñüíéá (!) ÁõôÝò åßíáé áóýëëçðôåò êáé ðñùôïöáíåßò ðïéíÝò
ãéá äçëþóåéò ðüèåí Ýó÷åò.
ÔåëéêÜ, ãéá ôçí õðüèåóç ôùí ìéæþí, ðáñáðÝìöèçêå ìå âïýëåõìá óå äßêç ãéá êáêïõñãÞìáôá
óôç âÜóç åíüò êáôçãïñçôçñßïõ, üðïõ ôá âáóéêÜ
áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá Þôáí ïé ìáñôõñßåò åíüò
áíèñþðïõ, ôïõ óõãêáôçãïñïýìåíïõ åîáäÝëöïõ
ôïõ Íßêïõ ÆÞãñá, êáé êÜðïéåò ðñïóùðéêÝò óçìåéþóåéò ôïõ ðïõ åß÷áí êáôáó÷åèåß áðü ôï ÓÄÏÅ
(!) Óôïé÷åßá ðïõ íá áðïäåéêíýïõí üôé ðïóÜ ìéæþí êáôÝëçîáí óôïí ßäéï äåí ðáñïõóéÜóôçêáí.
Ôá óôïé÷åßá ãéá êÜðïéá ðïóÜ ðïõ äéáêéíÞèçêáí áðü ìßæåò Þôáí åìâÜóìáôá êáé êáôáèÝóåéò
óå åôáéñåßåò ðïõ åß÷áí óôçí éäéïêôçóßá ôïõò ôá
áêßíçôá, êÜðïéá áðü ôá ïðïßá áãüñáóå ï Ôóï÷áôæüðïõëïò, åíþ äýï áðü áõôÜ áãïñÜóôçêáí
áðü ôç óýæõãï êáé ôçí êüñç ôïõ. Óôéò åôáéñåßåò
áõôÝò åìöáíßæåôáé ï åîÜäåëöïò ôïõ Í. ÆÞãñáò,
áëëÜ ü÷é ï ßäéïò. Ï óýíäåóìïò ìåôáîý Ôóï÷áôæüðïõëïõ êáé åôáéñåéþí èåìåëéþíåôáé ìüíï ìå
ôç ìáñôõñßá ôïõ Í. ÆÞãñá.
ÐÝñá áðü ôá üóá áíáöÝñáìå ðéï ðÜíù ãéá ôá
êåíÜ ôïõ êáôçãïñçôçñßïõ åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç ðáñáôÞñçóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ äéêáóôçñßïõ ðñïò ôïí ðñïúóôÜìåíï ôïõ ÓÄÏÅ ðïõ êáôÝèåôå ãéá ôñßôç öïñÜ óôç äßêç: “Óå Ýíôïíï ýöïò,
ï ðñüåäñïò ôïõ äéêáóôçñßïõ ×ñ. ÊáôóéÜíçò åêôßìçóå üôé ôï ÓÄÏÅ äåí åðÝìåéíå þóôå íá åíôïðßóåé âáóéêïýò åìðëåêüìåíïõò ôçò õðüèåóçò, ìéëþíôáò ãéá “êåíÜ êáé óêéÝò” ãýñù áðü
ôï áíôßóôïé÷ï ðüñéóìá” (!!!) (Åëåõèåñïôõðßá, 20/
05/2013).
×áñáêôçñéóôéêü ãéá ôï êëßìá ôçò äßêçò åßíáé
üôé ï óõíÞãïñïò ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ Ðáãïõñüðïõëïò áðïâëÞèçêå áðü ôçí áßèïõóá ìå áóôõíïìéêÞ óõíïäåßá åðåéäÞ ôüëìçóå íá êÜíåé
ðáñáôÞñçóç óå Ýíá äéêáóôÞ ðïõ Ýêöñáóå ôç âåâáéüôçôá üôé ç êüñç ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ áãüñáóå ìå ìáýñï ÷ñÞìá ôï áêßíçôü ôçò, ëÝãïíôáò
üôé ôï äéêáóôÞñéï Ý÷åé êáôáëÞîåé óå áðüöáóç.
Ç äßêç ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ åßíáé ôï áðïêïñýöùìá ìßáò óåéñÜò öáóéóôéêþí äéþîåùí êáé
åêêáèáñßóåùí, ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ìÝóá óôá äýï
ìåãÜëá êüììáôá. Ç ÏÁÊÊÅ Ý÷åé êáôáããåßëåé
Þäç áðü ôï 1989, ôçí åðï÷Þ ôçò ðñþôçò êÜèáñóçò ôï öáóéóôéêü ÷áñáêôÞñá áõôþí ôùí åêêáèáñßóåùí ìÝóá áðü áíýðáñêôá Þ åðéëåêôéêÜ
óêÜíäáëá, ðïõ åäñáßùóáí áíôßóôïé÷á ôéò ñùóüäïõëåò çãåóßåò ìÝóá óå ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ êáé
åîüíôùóáí ôïõò áíôéðÜëïõò ôïõò. Óå üôé áöïñÜ
ôï ÐÁÓÏÊ ïé åðáíáëáìâáíüìåíåò åã÷åéñßóåéò
ôåëéêÜ Ýöåñáí ôç äéÜëõóç ôïõ ìÝóá óôï ÓÕÑÉÆÁ, ðïõ Þôáí ðÜíôá ôï ó÷Ýäéï ôïõ Ê. Ëáëéþôç.
¼ëá ôá ôóï÷áôæïðïõëéêÜ “áíôéìíçìïíéáêÜ” óôåëÝ÷ç Ý÷ïõí âñåé óÞìåñá óôÝãç óôï ÓÕÑÉÆÁ, ðïõ
ðÜíôá åìöáíéæüôáí öéëéêüò áðÝíáíôé óå üëïõò
ôïõò åêêáèáñéæüìåíïõò. Áõôïß ðïôÝ äåí åßäáí
ðïéïò êñÜôáãå ðñáãìáôéêÜ ôï ìá÷áßñé ðïõ ôïõò
óêüôùíå. Ôï ßäéï êáé ï Ôóï÷áôæüðïõëïò ôþñá
êáôÜããåéëå óôç äßêç ôç Ãåñìáíßá êáé ôá ìíçìüíéá, åííïþíôáò üôé Þôáí ï “ìíçìïíéáêüò” Ã.
ÐáðáíäñÝïõ ðïõ èÝëçóå íá ôïí åîïíôþóåé, êáé
ðáñáâëÝðïíôáò üôé üëïé øÞöéóáí êáé ðÜíù áð’
üëá ÷åéñïêñüôçóáí ôçí ðáñáðïìðÞ ôïõò.
Ôï ñùóüäïõëï êáèåóôþò êáôáðáôÜ ôþñá êÜèå
áóôïäçìïêñáôéêÞ íïìéìüôçôá, üðùò Ý÷åé äåßîåé
óå ìßá óåéñÜ áðü ðïéíéêÝò äéþîåéò, üðùò ôïõ
Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, Þ ôçí ðáíôåëþò áóôÞñéêôç
êáôáäßêç ôïõ Ðáðáãåùñãüðïõëïõ ðïõ ðáñáìÝíåé öõëáêéóìÝíïò ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ôá ÷ñÞìáôá ôçò õðåîáßñåóçò áðü ôï ôáìåßï ôïõ äÞìïõ
Èåóóáëïíßêçò âñÝèçêáí óôï ëïãáñéáóìü ìßáò
õðáëëÞëïõ. ÔÝôïéåò äßêåò ðïõ óôÞíïõí óôïí ôïß÷ï ðïëéôéêÜ äéùêüìåíïõò êáé êïõêïõëþíïõí
óêÜíäáëá, äåí Ý÷ïõí êáèüëïõ íá êÜíïõí ìå åîõãßáíóç êáé êáôáðïëÝìçóç ôçò äéáöèïñÜò, ðáñÜ ìüíï ìå ôïí åêöáóéóìü ôçò ÷þñáò êáé ôï
êýëéóìÜ ôçò óå ìåãáëýôåñç äéáöèïñÜ. Êáôáäßêåò ðïõ âáóßæïíôáé óå öáóéóôéêïý ôýðïõ äéáêïììáôéêÝò äéþîåéò, êáíÝíáò äçìïêñÜôçò äåí
ðñÝðåé íá ôéò õðïóôçñßæåé. Éäéáßôåñá áðü ôç
óôéãìÞ ðïõ ôï ßäéï áõôü äéêáóôéêü óýóôçìá êáé
ôï ßäéï êáèåóôþò, ðñïóôáôåýåé ìå êÜèå ìÝóï
ôïõò íáæéóôÝò, ôç âßá êáé ôá êçñýãìáôá ôïõ ñáôóéóôéêïý ìßóïõò, êáé ôïõò êÜíåé ðëÜôåò áóêþíôáò äéþîåéò óå üóïõò ôïõò åíï÷ëïýí.
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Áßãõðôïò: Áðü ôï öáóéóôéêü ðñáîéêüðçìá óôç öáóéóôéêÞ
óöáãÞ áðü ôï óôñáôü
ÊÜôù ï åìðñçóôÞò ôïõ åìöýëéïõ óöáãÝáò óôñáôçãüò Óßóé
(Äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ -www.oakke.gr- óôéò 17/8/2013)
Η σφαγή της Τετάρτης, 14ης του Αυγούστου, στην οποία προχώρησαν οι αιγυπτιακές
πραξικοπηματικές αρχές, αφήνοντας νεκρούς ήδη περισσότερους από 600 ανθρώπους,
ήρθε να σφραγίσει και να δώσει νέα ποιότητα στο άθλιο φασιστικό πραξικόπημα της 3ης
Ιουλίου κατά του προέδρου της Αιγύπτου, Μόρσι. Από το στρατιωτικό πραξικόπημα
περάσαμε στη φασιστική δικτατορία.
Οι ίδιοι άνθρωποι που στρουγγίστηκαν στις
Ταχρίρ παρέα με τους ισλαμοφασίστες για να
ρίξουν τον ειρηνόφιλο τριτοκοσμικό αστό
Μουμπάρακ το 2011 και άλλοι οι οποίοι ήταν
υπουργοί του Μόρσι και παρέμειναν υπουργοί μετά το πραξικόπημα (Αμπντέλ Φατάχ Αλ
Σίσι σαν υπουργός Άμυνας και αρχηγός του
γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων αρχιτέκτονας του πραξικοπήματος, Μοχάμεντ Ιμπραχίμ Μουσταφά σαν υπουργός Εσωτερικών, δηλαδή της αστυνομίας που τώρα
σκοτώνει) χτύπησαν τις ειρηνικές διαδηλώσεις
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και των
πλατιών συμμαχικών σχημάτων της, που κατάγγελλαν το πραξικόπημα.
Δυτικοί και κυρίως ανατολικοί
ιμπεριαλιστές ουσιαστικά με τους σφαγείς
Η πρωτοφανής βία, με την οποία ο Σίσι έπνιξε την δίκαιη σε αυτή τη φάση πολιτική
αντίσταση της Αδελφότητας και η οποία οδηγεί την Αίγυπτο πιθανά στο δρόμο ενός άθλιου
αντιδραστικού εμφύλιου τύπου Συρίας, δε θα
μπορούσε ποτέ να ξετυλιχτεί χωρίς την άμεση
ή έμμεση στήριξη ανατολικού και δυτικού ιμπεριαλισμού. Για την ακρίβεια, οι κύριοι υποστηρικτές του Σίσι είναι αυτή τη στιγμή οι
αρχιφασίστες ρωσοκινέζοι σοσιαλιμπεριαλιστές, οι οποίοι μέχρι στιγμής δε βγάζουν άχνα
καταδίκης των σφαγέων και καλούν υποκριτικά σε «συμφιλίωση» των δύο στρατοπέδων,
δηλαδή σφαγιαστών και σφαγιαζομένων, ενώ
από κοντά έρχονται οι διάφοροι δυτικοί ρωσόφιλοι και υφεσιακοί ηγετες Ομπάμα, Κάμερον, Ολάντ και σία.
Αυτοί οι τελευταίοι ψελλίζουν δυο λόγια κατά της φασιστικής βίας, ωστόσο αρνούνται να
ταχθούν με σαφήνεια στο πλευρό του Μόρσι
κατά των πραξικοπηματιών κι έτσι, σε τελική
ανάλυση, μην κόβοντας την οικονομική και
στρατιωτική βοήθεια, παρέχουν έμμεσα πράσινο φως στο Σίσι να συνεχίσει το ματοκύλισμα των υποστηρικτών της Αδελφότητας και
γενικά των αντιπάλων του πραξικοπήματος.
Μονάχα ο Ερντογάν έχει λάβει σαφή θέση
υπέρ της νομιμότητας της προεδρίας Μόρσι,
καταγγέλλει ανοιχτά τους πραξικοπηματίες για
σφαγείς και ζητάει σύγκληση του Συμβούλιου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να εισακούγεται ούτε από τους δυτικούς επεμβασίες, ούτε πολύ περισσότερο από τους «φίλους
των λαών» φασίστες σοσιαλιμπεριαλιστές Ρωσίας και Κίνας. Επίσης καθαρή θέση κατά της
πραξικοπηματικής ανατροπής της νόμιμης
κυβέρνησης Μόρσι έχει πάρει και η δημοκρατική τριτοκοσμική κυβέρνηση Οχούρου Κενυάτα της Κένυας.
Οι ανατολικοί σοσιαλιμπεριαλιστές, ειδικά
σαν Ρωσία, χωρίς να το πολυφωνάζουν, έχουν
λάβει σαφή θέση υπέρ του Σίσι, δεχόμενοι να
τον στηρίξουν οικονομικά, κάτι το οποίο προ
λίγων μηνών είχαν αρνηθεί στο Μόρσι, μολονότι ο τελευταίος κάθε άλλο παρά αντιρώσος
ήταν.
Γιατί όμως η Ρωσία, η οποία είναι ο τελικός
και βαθύς οργανωτής όλης της παγκόσμιας
αντίδρασης και καθυστέρησης, είναι σήμερα
με τους «κοσμικούς» και εν πάση περιπτώσει με το φαινομενικά λιγότερο στρατηγικά αντιδυτικό μέτωπό κι όχι με τους γενικά αντιδυτικούς και αντισημίτες της Αδελφότητας;
Όπως φάνηκε, τα καλυμμένα με μάζες στρατιωτικά πραξικοπήματα τα οποία ονομάστηκαν από την ηλίθια φιλελεύθερη δυτική διανόηση «Αραβική Άνοιξη», ξετυλίγονται σε δύο (ή
και περισσότερες αν χρειαστεί) φάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε λεπτές εγχειρίσεις που

πραγματοποιούν οι ρωσόφιλοι εισοδιστές που
έχουν ηγετικές θέσεις μέσα σε αυτά τα κινήματα:
Σε πρώτη φάση οι ρωσόφιλοι, έχοντας εξασφαλίσει πολιτική καθοδήγηση στο αντι-Μουμπάρακ μέτωπο μέσω ανθρώπων σαν τον Ελ
Μπαραντέι (που παριστάνει τον δυτικό φιλελεύθερο), σαν κάποιους τροτσκιστές σοσιαλφασίστες και σαν τον Αμρ Μουσά, ενώνονται
με τους δυτικόφιλους φιλελεύθερους και σοσιαλδημοκράτες, τους «νεονασερικούς» (αντιδυτικούς φιλοανατολικούς σωβινιστές που
είναι ισχυροί κυρίως στο στρατό) και με τους
Αδελφούς μουσουλμάνους για να συντρίψουν
την κλασσική τριτοκοσμική κρατικιστική αστική τάξη με επικεφαλής τον Μουμπάρακ.
Αυτή είχε πολύ γεράσει αλλά ήταν ό,τι πιο ειρηνόφιλο και αναπτυξιακό υπήρχε στον αραβικό κόσμο. (Θα ήταν θετική ιστορικά αυτή η ανατροπή μόνο αν την είχαν πραγματοποιήσει πραγματικά λαϊκά αντιιμπεριαλιστικά
κινήματα και ρεύματα. Αλλά αυτά σήμερα είναι πολύ αδύναμα για να παίξουν έναν τέτοιο
ρόλο επειδή πνίγονται παντού από τα φιλοσοσιαλιμπεριαλιστικά κινήματα).
Σε αυτό το νικηφόρο μέτωπο αποδείχτηκε
η συντριπτικά μεγαλύτερη μάζα δεν ήταν ούτε
οι φιλελεύθεροι που κάνανε τις δηλώσεις στο
CNN και στο BBC, ούτε οι περιθωριακοί τροτσκιστές κι άλλοι σοσιαλφασίστες (ας πούμε
οι ομόλογοι της δικής μας ΑΝΤΑΡΣΥΑ), ούτε
οι νεονασερικοί, αλλά οι ισλαμιστές. Οι τελευταίοι διεκδίκησαν και κατέλαβαν την εξουσία
με εκλογές.
Μετά την πτώση Μουμπάρακ είναι σε
εξέλιξη η δεύτερη φάση της ρώσικης
εγχείρισης.
Η δεύτερη φάση της ρώσικης, σοσιαλφασιστικής εγχείρισης, λοιπόν, αφοράει ένα νέο ξεκαθάρισμα, αυτή τη φορά στο εσωτερικό του
ισλαμοφασισμού με τη συντριβή ή την υποταγή στα ρώσικα σχέδια του μεγαλύτερου ρεύματος, αυτού των Αδελφών Μουσουλμάνων σε
συνεργασία με το δεύτερο μειοψηφικό ρεύμα, αυτό του κόμματος Νουρ. Οι αδελφοί
Μουσουλμάνοι εκπροσωπούν την χοντρικά
κάπως πιο εθνικιστική - αναπτυξιακή γραμμή η οποία εκφράζει σε επίπεδο βάσης μια
νέα μεσαία αστική και μικροαστική τάξη συχνά
μορφωμένη (μηχανικοί, γιατροί, κλπ). Αυτή ασπάστηκε τον ισλαμισμό κόντρα στην νέα κρατική μεγαλοαστική τάξη και στο δυτικό μονοπωλιακό κεφάλαιο. Η ιδεολογία της Αδελφότητας είναι γενικά αντιδραστική, αντιδυτική και
αντισημιτική αλλά διαπνέεται από όνειρα εθνικού ή και περιφερειακού μεγαλείου και αντικειμενικά η εξωτερική πολιτική της μπαίνει εμπόδιο όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στη Ρωσία, που θέλει υποταχτικούς κι όχι απλά φίλους
και συμμάχους στον Τρίτο Κόσμο. Τέτοια
γραμμή αποδείχτηκε ότι έχει ο Ερντογάν στην
Τουρκία (νεοοθωμανισμός), τέτοια έχει απ’ ό,τι
φαίνεται κι ο Μόρσι στην Αίγυπτο και άλλωστε
γι αυτό το λόγο Μόρσι Ερντογάν συμμάχησαν
στενά μεταξύ τους.
Από την άλλη, υπάρχουν οι πλέον αντιδραστικές δυνάμεις μέσα στους ισλαμιστές, οι οποίες θέλουν την υπεραντιδραστική εφαρμογή της Σαρία και την επιβολή της από τα δεξιά «αντιεθνικιστικής» ουτοπίας του ισλαμικού χαλιφάτου ακόμα και μέσω της Τζιχάντ.
Αυτή είναι η γραμμή των σαλαφιστών του κόμματος Νουρ και κάποιων στοιχείων μέσα στην
Μουσουλμανική Αδελφότητα στην Αίγυπτο, όπως προφανώς του προηγούμενου υπουργού εξωτερικών που κράτησε τη θέση
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του με το Σίσι. Το Νουρ στην Αίγυπτο έχει σαν
οπαδική βάση την πολύ φτωχή και πολιτικά
καθυστερημένη αγοροτιά, αλλά η ηγεσία του
είναι ό,τι το πιο μαύρο στην άρχουσα τάξη.
Στην Τουρκία σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η
γραμμή του Γκιουλέν που ηγετικό του στέλεχος είναι ο πρόεδρος Γκιουλ. Στην Τουρκία
αυτή η τάση για τακτικούς λόγους συμμαχίας
με τη Δύση εμφανίζεται τελευταία και με «μετριοπαθέστερο» κοσμικό πρόσωπο. Αλλά και
το Νουρ πέρασε στην τελευταία φάση με τους
πραξικοπηματίες: Η γραμμή του Νουρ και
των γκιουλενικών είναι πολύ πιο φιλική προς
τη Ρωσία, αφού εντάσσεται στη «διεθνιστική»
γεωπολιτική της αντιφιλελεύθερης - αντιδυτικής «Ευρασίας» των Ντούγκιν - Πούτιν και γι
αυτό πολύ πιο εύκολα οι ηγέτες της μπορεί να
είναι και πράκτορες της Ρωσίας.
Έτσι, λοιπόν, τώρα, τροτσκιστές, φιλελεύθεροι χαφιεδεμένοι από το ρώσο «μάστορα»
χαμαιλέοντα Μπαραντέι, «νεονασερικοί» στρατιωτικοί που πούλησαν ωμά το Μουμπάρακ
και μιλάνε τώρα όλη την ώρα «κατά της Δύσης», έχοντας από πίσω τους για κομπάρσους και τους παλιούς μουμπαρακικούς που
μισοπεθαμένοι νομίζουνε ότι παίρνουν εκδίκηση, εγχειρίζουν και πνίγουν στο αίμα την
Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία την περίοδο ακριβώς πριν από το πραξικόπημα και
κυρίως μετά από αυτό, έδειξε αρκετά ψηλό
πολιτικό επίπεδο και σεβάστηκε σε κάποιο
βαθμό το κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Λέμε σε
κάποιο βαθμό γιατί στην αναθεώρηση του Συντάγματος ακολούθησε μια τακτική σεχταριστική απέναντι στου κοσμικούς δημοκράτες
και τους εξόργισε και τους αποξένωσε ρίχνοντάς τους στα ματοβαμένα χέρα του Σίσι. Επίσης επέτρεψε σε μια σειρα ισλαμοφασιστικά
στοιχεία και πιθανούς προβοκάτορες να επιτεθούν στην κοπτική εκκλησία και στον χριστιανικό πληθυσμό.
Δεν είναι τυχαίο ότι χρειάστηκε μια κατά πάσα πιθανότητα τέτοια προβοκάτσια κλίμακας
με επιθέσεις κατά εκκλησιών των χριστιανών
κοπτών την Τετάρτη μέσα από τις διαδηλώσεις των οπαδών του Μόρσι, ώστε ο άθλιος
Ομπάμα να βγει και να εξισώσει το σφαγέα
Σίσι με την Αδελφότητα («οι μεν σφάζετε, οι δε
χτυπάτε εκκλησίες, σταματήστε και οι δύο»,
είπε ουσιαστικά) και να ζητήσει εκ νέου «συμφιλίωση», άρα έμμεσα να δικαιολογήσει τη
σφαγή των χιλιάδων πλέον διαδηλωτών.
Η δεύτερη εγχείριση, λοιπόν, θέλει να σκοτώσει μέσα στη Μουσουλμανική Αδελφότητα
ό,τι το κάπως δημοκρατικό και πιστό στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι μπορεί να υπήρχε ή να
γεννήθηκε αντικειμενικά μέσα από την προεδρία Μόρσι στις γραμμές της. Κυρίως σκοτώνει ό,τι το εθνικό - αναπτυξιακό - αντικειμενικά ενοχλητικό για τον ιμπεριαλισμό και κυρίως για το σοσιαλιμπεριαλισμό στοιχείο που
υπάρχει μέσα στους ισλαμιστές.
Άλλωστε, ο Μόρσι ήταν το πλέον «τεχνοκρατικό», διοικητικά ικανό στέλεχος της Αδελφότητας, που προσπαθούσε να ενισχύσει μέσα
της την πολιτική και οικονομική διακυβέρνηση με σύγχρονους όρους. Δική του ήταν και
η γραμμή για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας λίγο πριν από το πραξικόπημα, ώστε να
αποφευγόταν η αιματοχυσία, ενώ η τάση του
βρίσκεται πιθανότατα πίσω και από τη σωστή και δημοκρατική γραμμή των καθιστικών
ειρηνικών διαμαρτυριών που ακολουθούσε
ως τα τώρα η Αδελφότητα. Αυτή η γραμμή εκθέτει ως τώρα βαθιά τον Σίσι και την παρέα
του στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Ευρώπη
και στις ΗΠΑ πράγμα που φέρνει επίσης σε
δύσκολη θέση τη Ρωσία που ακόμα δεν μιλάει-παρά μόνο κούφια για ειρήνευση- παίρνοντας ουσιαστικά το μέρος των σφαγέων.
Από τη μια ο Σίσι και από την άλλη οι
Καρανταβί, Ζαουάχρι καλούν σε αιματηρό

εμφύλιο. Αν αυτό γίνει ο μόνος
ωφελημένος, όπως και στη Συρία, θα είναι
η Ρωσία
Μετά τη σφαγή από τον αντιδυτικό, προβοκάτορα και πολύ χρήσιμο για τα σχέδια του
σοσιαλιμπεριαλισμού Σίσι, και με δεδομένο ότι η ηλίθια και υφεσιακή προς τη Ρωσία Ευρώπη, παρέα με τον ρωσόφιλο Ομπάμα, δε
βγαίνει να στηρίξει καθαρά και ξάστερα τα θύματα της σφαγής, είναι πιθανό-κι αυτό θέλει
πάνω απ όλα η Ρωσία- ότι η βάση, αλλά και η
στελέχωση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας
θα κινηθεί κόντρα στην ως τώρα γραμμή της
ειρηνικής απάντησης στους σφαγείς και προς
το τζιχαντισμό, δηλαδή προς την ανοιχτή αντισημιτική και αντιδυτική τρομοκρατική βία. Ήδη σε αυτήν την κατελεύθυνση την κάλεσε
τόσο ο πνευματικός της καθοδηγητής, και
ανοιχτά - δηλωμένος φιλορώσος Καρανταβί,
όσο και ο αρχιρώσος αρχηγός της Αλ Κάιντα,
εκπαιδευμένος στον Καύκασο από την ΚαΓκεΜπε το 1997-1998, Αλ Ζαουάχρι.
Οι τελευταίοι, όπως και οι ισλαμοναζήδες
Σεκάμπ της Σομαλίας, ειρωνεύονται την Αδελφότητα που «έπαιξε δημοκρατικά» στην Αίγυπτο και την καλούν να επανέλθει στο δρόμο
του «ιερού πολέμου». Και ο φασίστας Σίσι,
χύνοντας άδικα αίμα, τους την στέλνει «στο
πιάτο»! Είναι λοιπόν να μη τον στηρίζει ο Πούτιν; Αν η Αδελφότητα νικημένη πολιτικά κινηθεί προς τον τζιχαντικό αντιδυτικισμό είναι πολύ πιθανό ότι ο Πούτιν θα βγει να την υποστηρίξει κι όλας, όπως κάνει συχνά με τα θύματά
του (Μιλόσεβιτς, Σαντάμ, Καντάφι κλπ).
Στην επόμενη, πιθανή τρίτη φάση της εγχείρισης, μετά από μια ενδεχόμενη μερική η γενική τερατοποίηση - τζιχαντοποίηση της Αδελφότητας, πιθανότατα θα την πληρώσουν οι
κοσμικοί αστοφιλελεύθεροι (θα κατηγορηθούν σίγουρα ως αμερικανοεβραίοι πράχτορες), που σήμερα δείχνοντας αντιδημοκρατικό πνεύμα ακολουθάν το Σίσι και τον προβοκάτορα Μπαραντέι, ο οποίος παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος της Αιγύπτου, καταδικάζοντας τάχα το αίμα, ενώ αυτός ήταν ο πρωτομάστορας του αρχικού πραξικοπήματος!
Προφανώς αυτός θέλει να παίξει τον ρόλο του
κεντριστή - γεφυροποιού αν η Αδελφότητα εκκαθαριστεί από τα πιο προοδευτικά της στοιχεία και εξελιχθεί αρνητικά υποτασσόμενη στη
ρώσικη στρατηγική.
Η ουσία είναι ότι και τα δύο αιγυπτιακά
στρατόπεδα, αυτή τη στιγμή, όπως είχαμε σημειώσει και στο άρθρο μας για το φασιστικό
πραξικόπημα της 3ης Ιουλίου, φτιάχνουν στη
βάση τους αντιδυτική και τελικά αντικειμενικά φιλοσοσιαλιμπεριαλιστική συνείδηση. Και
οι δύο αλληλοκατηγορούνται για πράχτορες
των ΗΠΑ και του Ισραήλ!
Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θρίαμβος της Ρωσίας σαν κέντρου της παγκόσμιας φασιστικής - ιμπεριαλιστικής αντίδρασης απ’ αυτόν.
Και αν για τους οπαδούς του Μόρσι κάτι
τέτοιο είναι λογικό, μιας και σφαγιάζονται με
την ανοχή της Δύσης, για τους οπαδούς του
Σίσι και των άθλιων φιλελεύθερων, που πήγαν
κι ενώθηκαν με το μεσαίωνα του σαλαφισμού
του Νουρ και με τον τροτσκισμό, ο από τα
δεξιά αντιαμερικανισμός τους είναι η απόδειξη της αντιδραστικής συνισταμένης του ρεύματός τους.
Γι’ αυτό και οι πανηγυρισμοί της Σαουδικής
Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας για την καταστολή και σφαγή, που τη βλέπουν σαν τάχα
επιστροφή του Μουμπάρακ και του φιλοδυτικισμού και «μάχη κατά της τρομοκρατίας»
θα αποδειχτούν τυφλωμάρα τεραστίου μεγέθους, όταν το υπεραντιδραστικό μέτωπο Σίσι
- Μπαραντέι - Νουρ βγάλει ολόκληρη την πλατφόρμα διακυβέρνησής του στο προσκήνιο,
ειδικά στα ζητήματα διεθνούς πολιτικής.

