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×ÑÅÉÁÆÅÔÁÉ ÁÐÅÑÃÉÁ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÁ ÂÑÙÌÉÊÁ
ÌÅÔÑÁ, ÁËËÁ Ï×É Ç ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÇ ÁÐÅÑÃÉÁ
ÐÏÕ ÕÐÏÊÑÉÔÉÊÁ ÐÑÏÔÅÉÍÅÉ Ç ÏËÌÅ ÃÉÁ ÍÁ ÄÙÓÅÉ
ÍÉÊÇ ÓÔÇÍ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ
Ï áëçèéíüò öáóéóìüò, ï êáëïäïõëåìÝíïò öáóéóìüò, óôçí áñ÷Þ öáßíåôáé
óáí áðåëåõèÝñùóç.
Ï ðïëýò êüóìïò, éäéáßôåñá ïé ìáèçôÝò ðïõ äßíïõí åîåôÜóåéò êáé ïé ãïíåßò
ôïõò, åßäáí ìå áíáêïýöéóç ôïí «áðïöáóéóôéêü» êáé «ðïëéôéêÜ èáññáëÝï» ðñùèõðïõñãü íá êÜíåé ìéá áêüìá åðéóôñÜôåõóç áðåñãþí «õðÝñ ôïõ ëáïý» -ìåôÜ áðü ìéá óåéñÜ Üëëåò áíÜëïãåò åðéóôñáôåýóåéò ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò
óôçí êïéíÞ ùöÝëåéá- êáé íá õðï÷ñåþíåé ôïõò êáèçãçôÝò íá êÜíïõí èÝëïíôáò êáé ìç ðáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò. Áêüìá ðéï ðïëëïß åßíáé áõôïß ðïõ åõ÷áñéóôÞèçêáí åðåéäÞ áõôÞ ôç öïñÜ, áð’ ü,ôé öáßíåôáé, äå èá ôçò ðåñÜóåé ôçò
áíôéðáèçôéêÞò ÏËÌÅ.

Äåí õðÜñ÷åé ôßðïôá ðéï åýêïëï ðïëéôéêÜ, äçëáäÞ ôßðïôá ðéï äçìïöéëÝò,
áðü ôï íá ôóáêßæåé óÞìåñá ìéá ðïëéôéêÞ åîïõóßá ìéá áðåñãßá ôçò äçìïóéïûðáëëçëßáò óå ìéá ÄÅÊÏ Þ óå Ýíáí
êëÜäï ôïõ óôåíüôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá. Áõôü óõìâáßíåé åðåéäÞ áõôÝò ôéò áðåñãßåò ôéò êáèïäçãïýóå åðß äåêáåôßåò êáôÜ êáíüíá ï óïóéáëöáóéóìüò ìÝóù ôùí óõíäéêáëéóôþí åãêáèÝôùí ôïõ
ìå åéäéêü ôñüðï êáé ãéá âñþìéêïõò óêïðïýò.
Áõôüò ï öáóéóìüò Ýêáíå áðåñãßåò ü÷é ìüíï ÷ùñßò íá Ý÷åé ðåßóåé ôï ëáü ãéá
ôç óêïðéìüôçôÜ ôïõò, áëëÜ ÷ñçóéìïðïéïýóå ôï ëáü óáí üìçñï ãéá íá åðéâÜëåé åéäéêÜ ðñïíüìéá êáé íá åîáãïñÜ-

óåé ôá ðéï ôåìðÝëéêá, ôá ðéï äéåöèáñìÝíá êáé ôá ðéï ðáñáóéôéêÜ ôìÞìáôá
áõôÞò ôçò õðáëëçëßáò óå âÜñïò ôçò õðüëïéðçò êïéíùíßáò, áëëÜ êáé ôçò ðáñáãùãéêÞò áíÜðôõîçò ôçò ÷þñáò. Ôþñá áõôüò ï öáóéóìüò Ý÷åé åãêáôáóôáèåß ãéá ôá êáëÜ óôçí åîïõóßá, ïðüôå
äå ÷ñåéÜæåôáé ïýôå ôá ðïëëÜ ðáñÜóéôá,
áëëÜ ïýôå ôç ìåãÜëç õðáëëçëéêÞ
ìÜæá ðïõ ðñïóðáèåß íá êÜíåé ôç äïõëåéÜ ôçò ìÝóá óå áíôßîïåò óõíèÞêåò,
êé Ýôóé ôç óõíôñßâåé, üðùò Þäç óõíôñßâåé üëï ôï ëáü óáìðïôÜñïíôáò ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò, áãïñÜæïíôáò ôæÜìðá üóåò Ýìåéíáí êáé óõíôñßâïíôáò üóïõò áóôïýò ôïõ óôÝêïíôáé åìðüäéï. Ï
ðïëýò êüóìïò üìùò äåí ôá âëÝðåé áõôÜ
áêüìç êáé íïìßæåé üôé Þñèå ç þñá ôçò

äéêáéïóýíçò áðÝíáíôé óôçí ðáñáóéôéêÞ õðáëëçëßá ìå ôéìùñü ôïí áñ÷éóáìðïôáñéóôÞ êáé ñùóüäïõëï ÓáìáñÜ.
¸ôóé ôþñá, ìå ôá ìÝôñá ðïõ óôçí ïõóßá ðñáîéêïðçìáôéêÜ øÞöéóå êáé êõñßùò ìå ôçí åðéóôñÜôåõóç ðïõ áðïöÜóéóå, ç êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ èÝëåé íá óõíôñßøåé ôïõò êáèçãçôÝò ü÷é ãéá ôá êáêÜ ôïõò, áëëÜ ãéá ôá êáëÜ ôïõò· ü÷é
ãéáôß áõôïß åßíáé åíÜíôéá óôï ëáü, áëëÜ ãéáôß åßíáé ôìÞìá ôïõ, ü÷é ãéá ôï
öáóéóìü ôçò çãåóßáò ôïõò, áëëÜ ãéá
ôïí áõèüñìçôï äçìïêñáôéóìü ôçò âÜóçò ôïõò· ü÷é åíÜíôéá óôéò ðñáîéêïðçìáôéêÝò øåõôïáðåñãßåò ïìçñßáò ôïõ
ëáïý ðïõ êÞñõóóáí üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ïé çãåóßåò ôïõò, áëëÜ ãé’ áõôÝò ôéò
äßêáéåò êáé óêëçñÝò ðïõ ßóùò áýñéï êçñýîïõí êüíôñá óôá óçìåñéíÜ êüììáôá. Óôü÷ïò äçëáäÞ ôïõ ìÝôñïõ ôçò áýîçóçò ôùí ùñþí äéäáóêáëßáò äåí åßíáé
íá ÷ôõðçèåß ï õðáñêôüò ðáñáóéôéóìüò
êáé ç ëïýöá óôïí êëÜäï, áëëÜ íá áðïëõèïýí ÷éëéÜäåò éêáíïß åêðáéäåõôéêïß (ïé áíáðëçñùôÝò) ðïõ èá ìðïñïý-
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ÃÉÁÔÉ ÃÊÑÅÌÉÓÁÍÅ ÔÇÍ ÁÅÊ
Ìå ùìÝò öáóéóôéêÝò ìåèüäïõò Ýãéíå ï õðïâéâáóìüò ôçò

ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
• ÐñùôïìáãéÜ 2013, ó.2
• Áíôéñáôóéóôéêüò íüìïò, ó.3
• ÌáíùëÜäá: Ç äéáêïììáôéêÞ ìðü÷á
âãáßíåé óôï öùò, ó.4

• Ï áñ÷éóáìðïôáñéóôÞò ÓáìáñÜò óôçí

Ô

ï ôåëåõôáßï êáé ðéï äñáìáôéêü åðåéóüäéï óôï éóôïñéêü ôçò âßáò êáé ôçò
äéáöèïñÜò ôïõ åëëçíéêïý ðïäïóöáßñïõ Þôáí ï ìåèïäåõìÝíïò õðïâéâá
óìüò ôçò ÁÅÊ óôç â´ åèíéêÞ, ç åîáíáãêáóìÝíç ðôþ÷åõóÞ ôçò êáé ôåëéêÜ
ôï ðÝñáóìÜ ôçò óôç ã´ åèíéêÞ. Ôï êáèåóôþò åöÜñìïóå ìßá óåéñÜ ìåèïäåýóåéò
öáóéóôéêïý ôýðïõ, þóôå íá êáôáëÞîåé êáé ç ôåëåõôáßá áðü ôéò ôÝóóåñéò ðáíåëëáäéêÞò ïðáäéêÞò åìâÝëåéáò óôá ÷Ýñéá åíüò öéëïáíáôïëéêïý ïëéãÜñ÷ç. ÅíäéÜìåóïò
áõôÞò ôçò ðáñÜäïóçò åßíáé ï áíÝêáèåí óêïôåéíüò Ìåëéóóáíßäçò. Áõôüò åßíáé óÞìåñá áíïé÷ôüò óõíåôáßñïò ôïõ ñþóïõ ïëéãÜñ÷ç ÍÝóéò, ðïõ ïõóéáóôéêÜ åëÝã÷åé
ôïí îáöíéêÜ õðåñãéãáíôùìÝíï üìéëï ôçò Ðåéñáéþò (ÁãñïôéêÞ, ÃåíéêÞ, êáôáóôÞìáôá êõðñéáêþí ôñáðåæþí).
Με τις ευλογίες σύσσωμου του καθεστώτος προορίζεται έτσι για καταρχήν
ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ένας μέτοχος της
κοινοπραξίας που πήρε κοψοχρονιά
τον ΟΠΑΠ (!) χωρίς κανείς να προβά-

óáí íá áîéïðïéçèïýí ðáñáãùãéêÜ ãéá
ôçí åíßó÷õóç åíüò Üëëïõ, ðïëý ÷ñÞóéìïõ êïéíùíéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ, äéäáêôéêïý Ýñãïõ. ÔÝôïéï Ýñãï åßíáé, ãéá ðáñÜäåéãìá, ôá áðïãåõìáôéíÜ öñïíôéóôÞñéá åíéó÷õôéêÞò äéäáóêáëßáò, óùôÞñéá
ãéá ôï öôù÷ü êïììÜôé ôùí ìáèçôþí
êáé áðáñáßôçôá ãéá ôï ÷ôýðçìá ôïõ üëï êáé ðéï âáèéïý ôáîéêïý-ìïñöùôéêïý
ñÞãìáôïò ìÝóá óôéò ôÜîåéò, üðùò êáé ç
Ýìöáóç óôç äéäáóêáëßá ìÝóá áðü ôïí
ðåéñáìáôéóìü. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá
áõôÞ ç êõâÝñíçóç äå èÝëåé ðåñéóôïëÞ
êñáôéêþí åîüäùí ìå áðïëýóåéò ïýôå êáí
ãéá íá óùèïýí êåöÜëáéá ãéá ôçí ðáñáãùãÞ, áëëÜ ãéá íá ÷ôõðçèåß ðáñáðÝñá ç ðáñáãùãÞ, êáé êõñßùò èÝëåé åëåõèåñßá óôéò áðïëýóåéò, áêüìá êáé óôéò
ðéï áõèáßñåôåò, ãéá íá ôñïìïêñáôçèåß
êáé íá õðïäïõëùèåß ï óõãêåêñéìÝíïò
êëÜäïò, üëç ç õðáëëçëßá êáé üëïò ï
õðüëïéðïò ëáüò óå íÝá, ðïëý ðéï öáóéóôéêÜ êáé áêüìá ðéï äéåöèáñìÝíá áíáôïëéêÜ áöåíôéêÜ, êáé íá õðïóôïýí á-

λει θέμα ασυμβίβαστου. Αυτή την εύνοια
τη δείχνει το διακομματικό καθεστώς στο
Μελισσανίδη, γιατί αυτός διευκόλυνε το ρώσο ολιγάρχη Νέσις, συνεργάτη του Πούτιν,
και τον άνθρωπό του τσέχο Σμετς, να απο-
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κτήσουν τον έλεγχο του ΟΠΑΠ μέσα από
την κοινοπραξία στην οποία εμφανίστηκε να
συμμετέχει και ο ίδιος με μειοψηφικό ποσοστό. Είναι εξίσου εντυπωσιακό πως την
εποχή του υποτιθέμενου πολέμου ενάντια
στη διαφθορά, κανείς δεν ασχολήθηκε με
το ότι ο νέος μέτοχος του ΟΠΑΠ είναι υπόδικος για λαθρεμπορία καυσίμων!!!
Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για το ότι
το πέρασμα της ΑΕΚ στο Μελισσανίδη πάει
χέρι χέρι με την εξαγορά του ΟΠΑΠ για να
δοθεί ο έλεγχος του ποδοσφαίρου στους
ανθρώπους του Πούτιν είναι το εξής: Ο Μελισσανίδης συζητούσε με το Σμετς το θέμα

óõíÝ÷åéá óôç óåë. 6

Êßíá: Ôï áèüñõâï îåðïýëçìá, ó.5

• ÂïìâéóôéêÝò åðéèÝóåéò óôç Âïóôþíç,
ó.8

• Ïé âñþìéêåò ßíôñéãêåò ôçò ÏËÌÅ
åíÜíôéá óôïõò êáèçãçôÝò, ó.10

• Ôï âñþìéêï äéðëü ðáé÷íßäé ôçò
ÏËÌÅ ìå ôçí øÞöéóç ôçò áðåñãßáò
öÜíôáóìá, ó.11

• ÐñïêÞñõîç áðïëïãéóìïý êáé ðÜëçò
áðü ôïí ÅÑÃÁÓ óôç Æþíç, ó.12

• Óõñßá: ×åæìðïëÜ÷, óïõíßôåò

éóëáìïöáóßóôåò êáé ÅñíôïãÜí
áíïßãïõí ôï äñüìï ãéá äõôéêÞ
éìðåñéáëéóôéêÞ åðÝìâáóç, ó.13

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 2

ÁÐÑÉËÇÓ 2013

ÐÑÙÔÏÌÁÃÉÁ 2013

ÓÔÁ ×ÅÑÉÁ ÔÇÓ ÅÑÃÁÔÉÊÇÓ ÔÁÎÇÓ Ç ÕÐÁÑÎÇ ÔÇÓ
ÊÁÈÙÓ ÊÁÉ Ç ÅÐÉÂÉÙÓÇ ÔÏÕ ËÁÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ×ÙÑÁÓ

Á

õôü ðïõ æïýìå óáí ëáüò äåí åßíáé ôßðïôá ìðñïóôÜ óå áõôü ðïõ Ýñ÷å
ôáé, äçëáäÞ óå áõôü ðïõ ìáò åôïéìÜæïõí ïé çãåóßåò ôùí 6 êïììÜôùí êáé ôçò íáæéóôéêÞò äïëïöïíéêÞò óõììïñßáò (ðïõ áõôÝò ïé 6 çãåóßåò
Ý÷ïõí åãêáôáóôÞóåé óôç ÂïõëÞ).
Ôï åéäéêü åëëçíéêü ðñüâëçìá äåí åßíáé
üôé âõèßæåôáé áóôáìÜôçôá ôï åéóüäçìá ôùí
ìéóèùôþí êáé ôùí óõíôáîéïý÷ùí êáé üôé
äõíáìþíåé ç áíåñãßá. ÁõôÜ óõìâáßíïõí
óå êÜèå êõêëéêÞ êáðéôáëéóôéêÞ êñßóç êáé
ôÝôïéåò êñßóåéò Ý÷ïõìå ôþñá óå üëåò ôéò
÷þñåò ôïõ åõñùðáúêïý Íüôïõ åêôüò áðü
ôçí ÅëëÜäá. ÁõôÝò ïé êñßóåéò öÝñíïõí
áíåßðùôï ðüíï êáé åñåßðéá, åñåßðéá áíèñþðéíá êáé åñåßðéá ðáñáãùãéêÜ. ¼ìùò óôï
ôÝëïò êÜèå ôÝôïéïõ êáôáóôñïöéêïý êýêëïõ Ýñ÷åôáé áðü êáèáñÜ ïéêïíïìéêÞ Üðïøç Ýíáò êýêëïò ó÷åôéêÞò áíüñèùóçò ôçò
ðáñáãùãÞò êáé ôïõ åðßðåäïõ äéáâßùóçò
ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôçò öôù÷ïëïãéÜò.
Óôçí ÅëëÜäá äåí Ý÷ïõìå ìéá ôÝôïéá êáðéôáëéóôéêÞ êñßóç, äçëáäÞ ìéá êñßóç ðïõ
íá ïöåßëåôáé ÷ïíôñéêÜ óôï üôé ðÜñá ðïëëÜ ðñÜãìáôá ðáñÜãïíôáé ðïõ ç êïéíùíßá
êÜôù áðü ôï äïóìÝíï óýóôçìá ðáñáãùãÞò äåí ìðïñåß íá êáôáíáëþóåé.
Óôçí ÅëëÜäá åß÷áìå ãéá ÷ñüíéá ôï ðñüâëçìá üôé ðïëý ëßãá ðñÜãìáôá ðáñáãÜãáìå ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá óå ó÷Ýóç ìå áõôÜ
ðïõ êáôáíáëþíáìå ïðüôå ðôù÷åýóáìå.
Ôþñá ðáñÜãïõìå óáí ÷þñá ôüóá ëßãá ðñÜãìáôá ðïõ óå ëßãï ïýôå áõôÜ ôá ëßãá ðïõ
êáôáíáëþíïõìå äåí èá ìðïñïýìå íá êáôáíáëþíïõìå.
ÁõôÜ ïöåßëïíôáé óôï üôé åß÷áìå ìéá óõóôçìáôéêÞ êáôáóôñïöÞ ôùí ìÝóùí ðáñáãùãÞò, åéäéêÜ ôçò âéïìç÷áíßáò, ðïõ Üñ÷éóå ÷ïíôñéêÜ ðñéí 30 ÷ñüíéá áðü çãåôéêÜ
ôìÞìáôá ôùí êõâåñíÞóåùí êáé áðü ôéò
øåõôïáñéóôåñÝò áíôéðïëéôåýóåéò. ÁõôÝò ïé
äõíÜìåéò Ýêáíáí äïõëåéÜ óáìðïôÜæ ìÝóá
áðü ôç íïìïèåôéêÞ êáé åêôåëåóôéêÞ åîïõóßá, ìÝóá áðü ôïõò äÞìïõò, áðü ôá äéêáóôÞñéá, áðü ôá óõíäéêÜôá êáé áðü ìéá óåéñÜ äÞèåí ðåñéâáëëïíôéêÜ êéíÞìáôá. ÐÜíôá ôï éäåïëïãéêü-ðïëéôéêü ðåñéêÜëõììá ôçò êáôáóôñïöÞò Þôáí ï áíôéêáðéôáëéóìüò. ÄçëáäÞ üôé ç âéïìç÷áíßá êáé ãåíéêÜ ç óýã÷ñïíç ðáñáãùãÞ ðñÝðåé íá ðåèÜíïõí åðåéäÞ ðñïêáëïýí ôçí áíÜðôõîç
ôïõ êåöáëáßïõ ôï ïðïßï, åðéäéþêïíôáò ôï
êÝñäïò óêïôþíåé ôç öýóç êáé ôïõò áíèñþðïõò. Áíôß íá áðáéôÞóïõí äçëáäÞ ìÝôñá
áíôéññýðáíóçò, êáé åöüóïí ðïôÝ ïé óõãêåêñéìÝíïé «áíôéêáðéôáëéóôÝò» äåí âÜæáíå, ïýôå ìðïñïýóáí óå áõôÞí ôçí ðåñßïäï íá âÜëïõí, Üìåóï æÞôçìá ëáúêÞò
áíôéêáðéôáëéóôéêÞò åîïõóßáò, óáìðïôÜñáíå ôéò åðåíäýóåéò êáé êëåßíáíå åñãïóôÜóéá Þ åñãïôÜîéá ìåãÜëùí õðïäïìþí.
ÁõôÞí ôçí êáôáóôñïöÞ ïé ßäéåò äõíÜìåéò ôçí óõíå÷ßæïõí êáé ôþñá ðÜíù óôçí
êñßóç êáé ôçí âáèáßíïõí áóôáìÜôçôá êáé
ìáíéáóìÝíá ìå ñõèìïýò ðïëåìéêÞò éóïðÝäùóçò ìå ôï ðñïêÜëõììá ôþñá ôçò äéÜóùóçò áðü ôç ÷ñåùêïðßá ðïõ ïé ßäéåò ðñïêáëÝóáíå. Ãéá ðáñÜäåéãìá ìå ðñüó÷çìá üôé
ðñÝðåé íá ìáæåõôïýí öüñïé ïé óáìðïôáñéóôÝò áõîÜíïõí ðïëý ôçí ôéìÞ ôïõ ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò, åíþ ôçí ßäéá þñá áõîÜíïõí áóýëëçðôá ôçí ôéìÞ ôçò ÄÅÇ åéäéêÜ ãéá ôç âéïìç÷áíßá (2 Ýùò 3 öïñÝò øç-

ëüôåñá áðü ôçí ôéìÞ üëçò ôçò õðüëïéðçò
Åõñþðçò), êáé êñáôÜíå øçëÜ ôçí ôéìÞ ôïõ
ñþóéêïõ öõóéêïý áåñßïõ (2 öïñÝò øçëüôåñá áðü ôçí õðüëïéðç Åõñþðç). Ôáõôü÷ñïíá áõîÜíïõí ôüóï ðïëý ôïõò öüñïõò
óôá óðßôéá êáé óôç ãç þóôå óôáìáôÜíå
åíôåëþò êÜèå ïéêïäïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá
ìå áðïôÝëåóìá íá óôåñåßôáé êáôáíáëùôþí
ç êáñäéÜ ôçò åëëçíéêÞò âéïìç÷áíßáò, âáñéÜò êáé åëáöñéÜò, éäéáßôåñá ôçò âáñéÜò ðïõ
Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôçí ïéêïäïìÞ. ÅéäéêÜ ïé
çëåêôñïâüñåò âéïìç÷áíßåò Ý÷ïõí ôüóï
øçëÜ êüóôç ðïõ äåí ìðïñïýí ïýôå óôï
åîùôåñéêü íá åîáãÜãïõí. Ôï ðéï ôõðéêü
ðáñÜäåéãìá ùìïý âéïìç÷áíéêïý óáìðïôÜæ
óå þñá êñßóçò åßíáé ç õðïíüìåõóç ôçò
åîüñõîçò êáé ìåôáëëïõñãßáò ÷ñõóïý ìå ôç
äéïéêçôéêÞ åê ôùí Üíù ìáôáßùóÞ ôçò óôç
ÈñÜêç êáé ìå ôç öáóéóôéêÞ âßá óôç ×áëêéäéêÞ.
Ìå áõôü ôï áäéÜêïðï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ óõí ôá áëëåðÜëëçëá öïñïëïãéêÜ
ãéïõñïýóéá êÜèå ìÝñá ðïõ ðåñíÜåé Ýíá
åñãïóôÜóéï êëåßíåé êáé ôåëåõôáßá åôïéìÜæïíôáé íá êëåßóïõí ôá åñãïóôÜóéá ôçò âáñéÜò âéïìç÷áíßáò, âáóéêÜ ç ÷áëõâïõñãßá,
êáé ôá ôóéìÝíôá.
ÁõôÞ ç âéïìç÷áíéêÞ êáôáóôñïöÞ äåí
áðáó÷ïëåß êáèüëïõ ôá 6 êüììáôá, êáé ôç
íáæéóôéêÞ óõììïñßá ôïõò. ÌéëÜíå äéáñêþò
êáé ìüíï ãéá ôç ìåßùóç ôùí åéóïäçìÜôùí
êñýâïíôáò ôï ðéï âáóéêü üôé áõôÞ ç ìåßùóç åßíáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï áðïôÝëåóìá ôçò ìåéùìÝíçò ðáñáãùãÞò, êáé éäéáßôåñá ôçò ôñïìáêôéêÞò áðïåðÝíäõóçò ôùí
ôåëåõôáßùí ÷ñüíùí. ÄçëáäÞ êñýâïõí üôé
Ýñ÷åôáé ðïëý ìåãáëýôåñç ìåßùóç ôùí ìéóèþí êáé ôùí óõíôÜîåùí êáé ìåãáëýôåñç
áýîçóç ôçò áíåñãßáò, áí ï ëáüò äåí áíôéäñÜóåé ãéáôß êáôáóôñÝöïíôáé ôá ìÝóá ðáñáãùãÞò êáé áíáðáñáãùãÞò ôçò åñãáôéêÞò äýíáìçò.
Óôçí ÅëëÜäá äçëáäÞ äåí Ý÷ïõìå áðëÜ
ìéá ðáñïäéêÞ åîáèëßùóç ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò, áëëÜ Ý÷ïõìå ìéá ìáêñü÷ñïíç, ìéá
éóôïñéêïý ôýðïõ ÊÁÔÁÑÃÇÓÇ, ìéá
ÅÎÁÖÁÍÉÓÇ åíüò ðåëþñéïõ êáé áíåðôõãìÝíïõ, óõ÷íÜ ôå÷íéêÜ êáôáñôéóìÝíïõ
ìÝñïõò ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò, ðïõ ôï ìåãáëýôåñï êïììÜôé ðÜåé óôçí áíåñãßá Þ ôç
ìéóïáíåñãßá êáé ôçí åîïíôùôéêÞ êáé óôåßñá ìéêñÞ ðáñáãùãÞ êáé ôï ìéêñüôåñï êáé
ðéï åéäéêåõìÝíï, ðÜåé óôç ìåôáíÜóôåõóç.
Æïýìå ìéá åñãáôéêÞ, ìéá ôáîéêÞ ãåíïêôïíßá ðïõ åßíáé óõíÝðåéá ìéáò âéïìç÷áíéêÞò ðáñáãùãéêÞò êáôáóôñïöÞò. Óôçí
ÅëëÜäá äåí ðñÝðåé íá ìéëÜìå áðëÜ ãéá
êéíåæïðïéÞóç ãéáôß ïé êéíÝæïé åñãÜôåò
Ý÷ïõí ôïõëÜ÷éóôïí óôç äéÜèåóÞ ôïõò
Üöèïíá ìÝóá ðáñáãùãÞò ãéá íá äïõëåýïõí, êáé ôï æÞôçìá ãé áõôïýò åßíáé íá áðïôéíÜîïõí ôéò êôçíþäåéò ó÷Ýóåéò ðáñáãùãÞò êáé âáóéêÜ ôéò ìéóïäïõëïêôçôéêÝò
ó÷Ýóåéò äéáíïìÞò. Óôçí ÅëëÜäá ðñÝðåé íá
ìéëÜìå ãéá óïìáëïðïßçóç êáé ãéá áöãáíïðïßçóç, äçëáäÞ ãéá ðüëåìï êáé ôñéôïêïóìïðïßçóç ôçò ÷þñáò, íá ìéëÜìå äçëá-
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äÞ ãéá ðñùôïöáíÞ éóôïñéêÞ ïðéóèïäñüìçóç.
Âåâáßùò Ýíá ôÝôïéï éóôïñéêü ðëÞãìá
äåí äßíåôáé áðü ôá ßäéá ôá åëáôôþìáôá
åíüò ëáïý êáé åíüò Ýèíïõò, ïýôå êáí áðü
ôá åëáôôþìáôá ôçò ðñÜãìáôé Üèëéáò
Üñ÷ïõóáò ôÜîçò ôïõ. Äåí äßíåôáé ïýôå áðü
ìåñéêÜ ìåóáßá êáé ìåãÜëá ëáìüãéá, ïýôå
áðü ôïí êñáôéóìü, ïýôå áðü ôç äéåöèáñìÝíç ãñáöåéïêñáôßá, üðùò ëÝíå ïé íôüðéïé êáé åõñùðáßïé áóôï-öéëåëåýèåñïé. ÁõôÜ üëá õðÞñ÷áí êáé ðñïçãïýìåíá, ìÜëéóôá ðñéí ëßãåò äåêáåôßåò ç ßäéá áõôÞ ãñáöåéïêñáôéêÞ êáé ðïëý äéåöèáñìÝíç ÷þñá
áýîáéíå ôçí ðáñáãùãÞ ôçò ìå ñõèìïýò êéíÝæéêïõò êáé Ýìðáéíå ðñþôç óôçí ïìÜäá
ôùí âéïìç÷áíéêþí ÷ùñþí ôïõ åõñùðáúêïý íüôïõ. ÔÝôïéá ðëÞãìáôá éóôïñéêïý
ðïëåìéêïý âÜñïõò äßíïíôáé áðü ðïëåìéêÜ êáèåóôþôá ìå äéåèíÞ éìðåñéáëéóôéêÞ
åìâÝëåéá. Ìüíï ìéá ðïëý ìåãÜëç äýíáìç
Þ Ýíá ìÝôùðï ìåãÜëùí äõíÜìåùí ìðïñåß
íá ïñãáíþóåé ôá åëáôôþìáôá êáé ôéò áäõíáìßåò åíüò ìéêñïý Ýèíïõò áîéïðïéþíôáò
êáé êáôåõèýíïíôáò êáôÜëëçëá ôéò åóùôåñéêÝò êáé äéåèíåßò óõãêõñßåò õðÝñ áõôÞò ôçò êáôáóôñïöÞò.
Ìéá ôÝôïéá äýíáìç äåí åßíáé ç ÅíùìÝíç Åõñþðç ðïõ äåí Ý÷åé ôï óôïé÷åéþäç
óõãêåíôñùôéóìü êáé ôç óôïé÷åéþäç êïéíÞ óôñáôçãéêÞ ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôç äéåîáãùãÞ åíüò ôÝôïéïõ ðáñáôåôáìÝíïõ ðïëÝìïõ õðïíüìåõóçò êáé Üëùóçò ìéáò ÷þñáò, ïýôå ìðïñåß íá åßíáé ìéá Ãåñìáíßá ðïõ
áðü ìüíç ôçò åßíáé áðëÜ Ýíáò äéðëùìáôéêüò êáé óôñáôéùôéêüò íÜíïò ìÝóá óå ìéá
Åõñþðç ðïõ åßíáé üëï êáé ðéï å÷èñéêÞ ðïëéôéêÜ áðÝíáíôß ôçò. ¢ëëùóôå ôá ãåãïíüôá äéáøåýäïõí üôé áõôÞ åðùöåëåßôáé
áðü ôçí åëëçíéêÞ ôñáãùäßá, üðùò åðéìÝíïõí ïé öáéïß êáé «êüêêéíïé» óáìðïôáñéóôÝò. Ï ìüíïò ðáñÜãïíôáò äéåèíïýò åìâÝëåéáò ðïõ Ý÷åé ôçí åíåñãåéáêÞ, ôç ãåùóôñáôçãéêÞ êáé êõñßùò ôç äéðëùìáôéêÞ
ìç÷áíÞ, ôçí éóôïñéêÞ åìðåéñßá êáé ôïí ðïëéôéêü óõãêåíôñùôéóìü ãéá íá åöáñìüóåé
ìéá ôÝôïéá ìáêñü÷ñïíç ðïëéôéêÞ êáôáóôñïöÞò êáé Üëùóçò åßíáé ç ñþóéêç óïóéáëéìðåñéáëéóôéêÞ õðåñäýíáìç.Áõôü áðïäåéêíýåôáé áðü ôï ðïéïò áãïñÜæåé óÞìåñá
ôç ÷þñá, Þ áëëéþò áðü ôï ðïéïò åðùöåëåßôáé áðü ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò.
Äåí áãïñÜæåé ôç ÷þñá ôæÜìðá ç Ãåñìáíßá, ïýôå êáí ç «öéëéêÞ» ìáò Ãáëëßá. ÁõôÝò ðïõëÜíå ôéò ôñÜðåæåò êáé ôá áåñïäñüìéá ôïõò êáé ïýôå ìéá ìåãÜëçò êëßìáêáò
åðÝíäõóç äåí ìðïñïýí íá êÜíïõí (äåò ðùò
ôá 6 êüììáôá ìðëüêáñáí ôá ãåñìáíéêÜ
öùôïâïëôáúêÜ óôçí ÊñÞôç). Áõôüò ðïõ
áãïñÜæåé êáé ìÜëéóôá ðÜìöèçíá êáé ïõóéáóôéêÜ ÷ùñßò äéáãùíéóìïýò åßíáé ç Ñùóßá êáé ìåôÜ ïé óýììá÷ïß ôçò. ÁõôÞ ìå
Ýíáí ðïõôéíéêü ïëéãÜñ÷ç, ôïí ÍÝóéò, áãüñáóå óå ìéá áíýðïðôç óôéãìÞ åíôåëþò
áèüñõâá, (ðïõ óçìáßíåé ìå äéáêïììáôéêÞ
áíï÷Þ), ôï êñßóéìï ó÷åôéêÜ ìåãáëýôåñï
ðáêÝôï ôùí ðïëý äéáóðáñìÝíùí ìåôï÷þí
ôçò Ðåéñáéþò (10%). Áðü ôüôå, ìÝóù ôçò
Ðåéñáéþò, ç Ñùóßá áãïñÜæåé üðïéá ôñÜðåæá õðÜñ÷åé êáé äåí õðÜñ÷åé ìå ðñþôç ôç
óôñáôçãéêÞ ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò áãñïôéÜò

ÁÔÅ. ÌÝóù ôçò ÁÔÅ ðÞñå ôçí áãñïôïêôçíïôñïöéêÞ Äùäþíç ìå óéêÝ äéáãùíéóìü ðÜëé Ýíáò ñþóïò êñáôéêïïëéãÜñ÷çò,
ï ÓÝêôóåñ. Åðßóçò, Ýíáò ôóÝ÷ïò ìÝôï÷ïò
ôçò Ðåéñáéþò, Üíèñùðïò ôïõ ÍÝóéò, áãïñÜæåé ôïí ÏÐÁÐ ãéá íá åëÝãîåé êáé ôïí
ôæüãï êáé ôïí áèëçôéóìü. ¹äç Ýíáò Üëëïò
ñþóïò, Üíèñùðïò ôïõ Ðïýôéí (ï Óáââßäçò) áãüñáóå ôïí ÐÁÏÊ êáé ôçí áãñïôïóõíåôáéñéóôéêÞ ÓÅÊÁÐ, åíþ åßíáé ïé
ñþóïé êáé ïé óõììá÷ïß ôçò Ñùóßáò, äçëáäÞ ïé åìßñçäåò ôïõ ÊáôÜñ êáé ïé êñáôéêïïëéãÜñ÷åò ôçò Êßíáò, áãïñÜæïõí áóôáìÜôçôá ÷Üñç óôçí õðåñöïñïëüãçóç ôùí
íôüðéùí ìåóáßùí éäéïêôçôþí Þ åôïéìÜæïíôáé íá áãïñÜóïõí ôçí ðéï ðïëýôéìç ôïõñéóôéêÞ ãç êáé êõñßùò ôá ïéêïíïìéêÜ ãÜããëéá, óõãêïéíùíéáêÜ (ëéìÜíéá, áåñïäñüìéá, óéäçñïäñüìïõò) êáé åíåñãåéáêÜ (ÄÅÐÁ, ÄÅÓÖÁ) ôçò ÷þñáò.
ÁõôÞ ç êáôáëÞóôåõóç íôüðéïõ ðëïýôïõ áðü ìéá îÝíç ÷þñá äåí Ýðåóå áðü ôïí
ïõñáíü. ÐñïåôïéìÜóôçêå ãéá äåêáåôßåò
ìÝóá áðü ìéá äéðëÞ äéáäéêáóßá óôçí ïðïßá óõììåôåß÷áí üëåò ïé êõâåñíÞóåéò êáé
üëåò ïé øåõôïáñéóôåñÝò áíôéðïëéôåýóåéò.
Áðü ôç ìéá, üðùò áíáöÝñáìå, ðñïåôïéìÜóôçêå ìÝóá áðü ôçí êáôáóôñïöÞ Þ ôçí
õðïíüìåõóç êÜèå ìåãÜëçò íôüðéáò Þ äõôéêÞò, êñáôéêÞò Þ éäéùôéêÞò ðáñáãùãéêÞò
åðÝíäõóçò, êáé áðü ôçí Üëëç ðñïåôïéìÜóôçêå ìÝóù ôïõ ðåñÜóìáôïò åíüò ìÝñïõò
ôïõ êåöÜëáéïõ óå ìéá íÝá ñùóüäïõëç áëëÜ íôüðéá óôç ìïñöÞ ïëéãáñ÷ßá, ôçí êñáôéêï-ïëéãáñ÷ßá ôùí Êüêêáëç, Ìðüìðïëá,
Êïðåëïýæïõ, Ìõôéëçíáßïõ, Âãåíüðïõëïõ.
ÁõôÞ ç äéðëÞ äéáäéêáóßá ðåñéëÜìâáíå áðü ôç ìéá ôç öõóéêÞ Þ çèéêÞ-ðïëéôéêÞ åîüíôùóç ôùí íôüðéùí âéïìç÷áíéêþí áóôþí êáé ôùí ðïëéôéêþí åêðñïóþðùí
ôïõò ìå åðéëåêôéêÝò åêêáèáñßóåéò êáé äïëïöïíßåò êáé áðü ôçí Üëëç ôçí õðåñðÜ÷õíóç ôùí áíáôïëéêþí êñáôéêïïëéãáñ
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 9
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Áíôéñáôóéóôéêüò íüìïò: Ôï øåõôïÊÊÅ áíïé÷ôÜ
êáé ïé óáìáñéêïß ýðïõëá
óôï óôñáôüðåäï ôùí íáæéóôþí ôçò “×ñõóÞò ÁõãÞò”

Ó

å üóïõò Ý÷ïõí ðáñáêïëïõèÞóåé ôçí éäåïëïãéêïðïëéôéêÞ ðïñåßá
ôïõ øåõôïÊÊÅ ôçí ôåëåõôáßá 20åôßá, áëëÜ êáé ôéò ó÷åôéêÝò áíáëýóåéò ôçò ÏÁÊÊÅ ãéá ôçí ðïëéôéêÞ öýóç áõôïý ôïõ ðïëéôéêïý ðñá÷ôïñåßïõ ôçò Ìüó÷áò, ç äÞèåí «õðåñáñéóôåñÞ», óôçí ïõóßá áêñïäåîéÜ, èÝóç ôçí ïðïßá Ýëáâå êáôÜ ôïõ íüìïõ ðåñß ñáôóéóìïý, îåíïöïâßáò
êáé öáóéóôéêþí óõìðåñéöïñþí äåí ðñÝðåé íá ðñïêÜëåóå Ýêðëçîç.
Ï ó÷åôéêüò íüìïò ôïõ õðïõñãåßïõ
Äéêáéïóýíçò, óôï ïðïßï çãåßôáé ï Üíèñùðïò ôùí ÄÇÌÁÑ – ÓÕÑÉÆÁ Ñïõðáêéþôçò, êéíåßôáé ãéá Üëëç ìéá öïñÜ
óôç ëïãéêÞ ôçò «ôéìùñßáò ôçò ðñÜîçò»
êáé äå âÜæåé ïýôå êáôÜ äéÜíïéá ôï
ìüíï ÆÇÔÇÌÁ ÁÑ×ÇÓ ãéá ôç äçìïêñáôßá: åêôüò íüìïõ êáé äéÜëõóç ãéá êÜèå áíïé÷ôÜ íáæéóôéêÞ –
÷éôëåñéêÞ óõììïñßá, ìå ðñþôç åêåßíç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò, êáèþò êáé
äñáêüíôåéåò ðïéíÝò êáé óôÝñçóç ðïëéôéêþí äéêáéùìÜôùí ãéá ôá óôåëÝ÷ç
ôçò.
Ï íüìïò Ñïõðáêéþôç, Þ êáëýôåñá ç
áüñáôç ðñüôáóç íüìïõ, áðïôåëåß êáèáñÜ ðñïúüí ðßåóçò áðü ðëåõñÜò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí åâñáúêþí êïéíïôÞôùí óå Åõñþðç êáé ÁìåñéêÞ, áðÝíáíôé óôï åëëçíéêü êôçíþäåò êáé öéëï÷ñõóáõãßôéêï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò êáé ðñïïñßæåôáé óôï íá ñßîåé óôÜ÷ôç óôá ìÜôéá
ôùí ðáñáðÜíù.
×áñáêôçñéóôéêÞ ôùí áõôáðáôþí áêüìá êáé ôùí õðïøÞöéùí ìåëëïíôéêþí
èõìÜôùí ôùí íáæéóôþí ãéá ôï «åéäéêü
âÜñïò» áõôïý ôïõ íüìïõ åßíáé ç ôïðïèÝôçóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ Êåíôñéêïý Éóñáçëéôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅëëÜäáò,
ÄáõÀä ÓáëôéÝë, óôï Ðáãêüóìéï Åâñáúêü ÊïãêñÝóï, üðïõ óçìåßùóå ïýôå ëßãï ïýôå ðïëý üôé ç êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ
ôïí Ý÷åé… äéáâåâáéþóåé üôé ìå ôï íüìï
áõôüí ç ×ñõóÞ ÁõãÞ èá ðÝóåé óôá ðïóïóôÜ ôá ïðïßá åß÷å ðñéí ôï 2010.
Ðñüêåéôáé ãéá öÜñóá.
Ðñéí áëÝêôùñ ëáëåßóáé ôñåéò, ç
óáìáñéêÞ áêñïäåîéÜ ôùí ÌðáëôÜêïõ - ÓôáìÜôç áðÝóõñå áêüìç êé
áõôü ôï ëåéøü êáé êïõôóïõñåìÝíï
íïìïó÷Ýäéï ãéá «åðåîåñãáóßá», äçëáäÞ ôï ðáñÝðåìøå óôéò êáëÝíäåò,
ìå ôç óïóéáëöáóéóôéêÞò Ýìðíåõóçò èåùñßá (áõôü Ýëåãáí ðÜíôïôå ôá
øåõôïÊÊÅ êáé ÓÕÍ) üôé «óôï÷ïðïéåß
êáé èá çñùïðïéÞóåé ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ».
Ï ÌðáëôÜêïò ùò äéêçãüñïò åß÷å áíáëÜâåé óôá ôÝëç ôïõ 2011 ôçí õðåñÜóðéóç ôïõ öáóßóôá áñ÷çãïý ôïõ 4ïõ Ýôïõò ôçò Ó÷ïëÞò Åõåëðßäùí ÖáñáíôÜôïõ, ï ïðïßïò áíÞìåñá ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ Ýâáëå ôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ íá ôñáãïõäÜíå ýìíïõò óôïí öáóéóìü ôçò ÷ïýíôáò. Ï äå Ä. ÓôáìÜôçò áðïôåëïýóå
ðñùôïðáëßêáñï ôïõ áêñïäåîéïý «ìáêåäïíïìÜ÷ïõ» ÓáìáñÜ ôï 1993 óôç óõãêñüôçóç ôçò öáéï-«êüêêéíçò» ÐÏËÁÍ, óôçí ïðïßá åß÷áí ìáæåõôåß êÜèå
åßäïõò ñåôÜëéá ôïõ ÷ïõíôïöáóéóìïý,
ñáôóéóôÝò, êôçíþäåéò óùâéíéóôÝò, öéëïíáæéóôÝò êëð. Ôüôå ÐÁÓÏÊ, ÓÕÍ êáé
øåõôïÊÊÅ ðáñïõóßáæáí ôïí óõñöåôü
áõôü ãéá «êåíôñþï» êáé åí ðÜóç ðåñé-

ðôþóåé «ðñïïäåõôéêüôåñï» áðü ôç ìéóïäçìïêñáôéêÞ ÍÄ ôïõ ÌçôóïôÜêç,
ôçí ïðïßá ï óõñöåôüò áõôüò áíÝôñåøå
ðñáîéêïðçìáôéêÜ…
Ïé êíßôåò ðëáóôïãñÜöïé ôçò éóôïñßáò ôïõ ðñïïäåõôéêïý êéíÞìáôïò êñéôéêÜñïõí ôï íïìïó÷Ýäéï áðü áêüìç ðéï äåîéÝò èÝóåéò áðü
ôïõò áêñïäåîéïýò ÐÏËÁÍßôåò ôçò
íÝáò ÍÄ. Ïé óáìáñéêïß õðïäýïíôáé
êáìéÜ öïñÜ ôïõò áíôé÷ñõóáõãßôåò êáé
êÜíïõí üôé áðëþò áíáæçôïýí ôçí êáôÜëëçëç ìÝèïäï ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõò, ôçí ßäéá þñá âÝâáéá ðïõ ç öõëëÜäá ôïõò «Äçìïêñáôßá» èùðåýåé ôç
×ñõóÞ ÁõãÞ, áíôéìåôùðßæïíôÜò ôçí
óáí ôìÞìá ôçò «åõñýôåñçò ÄåîéÜò» êáé
êáëýðôïíôÜò ôçí óáí «êáèùóðñÝðåé
êüììá».
Ôï øåõôïÊÊÅ Ýñ÷åôáé ïõóéáóôéêÜ íá
äçëþóåé åõèáñóþò üôé áõôïß ðïõ åéóçãïýíôáé ôï íüìï, äçëáäÞ óôï âÜèïò ç
ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ðïõ ðßåóå ãéá ôç
óýíôáîÞ ôïõ, åßíáé ÷åéñüôåñïé áðü ôç
×ñõóÞ ÁõãÞ, ìå ôçí ïðïßá íéþèåé êÜðïéïõ åêôñùìáôéêïý åßäïõò áëëçëåããýç, êáèþò ðéóôåýåé üôé ïé íüìïé ðïõ
ôçí áöïñïýí ìðïñåß óôç óõíÝ÷åéá íá
óôñáöïýí åíáíôßïí ôïõ êáé åíáíôßïí
ôïõ ëáúêïý êéíÞìáôïò!!
Ìå ôï åðé÷åßñçìá ôçò êïéíÞò áðïäï÷Þò áðü öéëåëåýèåñïõò êáé öáóßóôåò
ôçò êáðéôáëéóôéêÞò ïéêïíïìßáò, ï Ðåñéóóüò ÷áñáêôçñßæåé êÜèå áíôéöáóéóôéêÞ áóôéêïäçìïêñáôéêÞ ðñáêôéêÞ êáé
êßíçóç ùò «õðïêñéôéêÞ êáé åðéêßíäõíç», ãéáôß ôåëéêþò ôçò óôü÷ïò åßíáé ðÜíôá ï êïììïõíéóìüò! Êáé êïììïõíéóìü
öõóéêÜ áõôïß ïé ëáêÝäåò ôïõ óïóéáëéìðåñéáëéóôéêïý Êñåìëßíïõ áðü ôï 1956
êáé äþèå åííïïýí ôïí äéêü ôïõò áêñïäåîéü, ñùóüäïõëï óïóéáëöáóéóìü.
Äåí Ý÷åé ßóùò íüçìá íá åðáíáëÜâïõìå üôé áõôÞ ç áëëçëåããýç ôùí óïóéáëöáóéóôþí ðñïò ôïõò êëáóóéêïýò öáéïýò
íáæéóôÝò Ý÷åé óôç âÜóç ôçò ôçí êïéíÞ
ñùóïäïõëßá áõôþí ôùí äýï åêôñùìáôéêþí ìïñöþí ôçò óýã÷ñïíçò áíôßäñáóçò.
Áîßæåé ùóôüóï ìéá êïõâÝíôá ãéá ôç
óõíå÷Þ åðßêëçóç áðü ðëåõñÜò øåõôïÊÊÅ ôùí «íÝùí éäåïëïãéêþí åðåîåñãáóéþí ôïõ» ãéá ôï æÞôçìá ôïõ áíôéöáóéóìïý: ôï ðñáêôïñåßï áõôü, ìå åðéêåöáëÞò ôçò áíáèåþñçóçò êáé «èåùñçôéêü ôïõ» ôï ìÝëïò ôçò ÊåíôñéêÞò ôïõ
ÅðéôñïðÞò, ÌáÀëç, Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé
Ýíá õðåñáíôéäñáóôéêü óïóéáëöáóéóôéêü õâñßäéï ìðñåæíéåöéóìïý
êáé ôñïôóêéóìïý, ìå ôï ïðïßï åîçãåß
ïëÜêåñç ôçí éóôïñßá ôïõ ðáëéïý åðáíáóôáôéêïý ÊÊÅ, åéäéêÜ ôç ìåãÜëç äåêáåôßá ôïõ ’40, ôçí ïðïßá üìùò óõíå÷ßæåé íá íÝìåôáé êáé íá ôñõãÜåé, ðáñïõ-
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óéáæüìåíï ìå ôá ñïý÷á ôïõ áëçèéíïý
ÊÊÅ, ôïõ êüììáôïò ðïõ äïëïöüíçóå
óôá 1956!
Ç íÝá èåùñßá óõíïøßæåôáé óôçí åîÞò áðëÞ êáé äÞèåí õðåñôáîéêÞ êáé
«íôïýñá åðáíáóôáôéêÞ» áíôßëçøç:
äåí õðÜñ÷åé êáìßá Üëëç áíôßèåóç
ðáãêüóìéá, ðÝñá áðü åêåßíç áíÜìåóá óôçí åñãáóßá êáé ôï êåöÜëáéï, Þ áëëéþôéêá óôïí êïììïõíéóìü êáé ôïí êáðéôáëéóìü! ÊÜèå
ðïëéôéêÞ ãñáììÞ ç ïðïßá ëáìâÜíåé õð’
üøç ôçò Üëëåò áíôéèÝóåéò, üðùò åêåßíåò áíÜìåóá óôïí éìðåñéáëéóìü êáé
óôïõò ëáïýò, ôá Ýèíç êáé ôá ìç éìðåñéáëéóôéêÜ êñÜôç, Þ åêåßíåò ìåôáîý
ôùí éìðåñéáëéóôþí (åíäïúìðåñéáëéóôéêÝò áíôéèÝóåéò), åßíáé åî ïñéóìïý «äåîéÜ ïðïñôïõíéóôéêÞ»!
Ìå áõôÞ ôç ãñáììÞ ôï øåõôïÊÊÅ Ý÷åé áðïññßøåé ùò «äåîéÜ» ïëÜêåñç ôçí éóôïñßá ôïõ åðáíáóôáôéêïý ÊÊÅ êáé öõóéêÜ êÜèå
Ýííïéá áíôéöáóéóôéêïý, äçìïêñáôéêïý Þ áíôééìðåñéáëéóôéêïý ìåôþðïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá õðåñäåîéÜ,
ôáãìáôáëÞôéêç ãñáììÞ ç ïðïßá åôïéìÜæåé ôçí ðáñÜäïóç ôçò ÷þñáò óôïõò
íÝïõò ôóÜñïõò óôï üíïìá ôïõ «áíôéêáðéôáëéóìïý», åíþ Ý÷åé áðïäåé÷ôåß
ðüóï áíïé÷ôÜ îåðëÝíåé ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ ùò «Üëëï Ýíá êüììá ôïõ êåöÜëáéïõ», êáôÜ ôïõ ïðïßïõ êáìßá åéäéêÞ
ðÜëç äåí ÷ñåéÜæåôáé!
Ãéá ôïõò ðñáãìáôéêïýò êïììïõíéóôÝò, ï áíôéöáóéóìüò åßíáé ôï
ìßíéìïõì ðñüãñáììá ôçò óïóéáëéóôéêÞò åðáíÜóôáóçò. Åßíáé ç ìÝèïäïò åêåßíç ìå ôçí ïðïßá ïé êïììïõíéóôÝò, åêìåôáëëåõüìåíïé ôçí êôçíùäßá ôçò ðéï áíôéäñáóôéêÞò áðüöõóçò
ôçò êáðéôáëéóôéêÞò êáé éìðåñéáëéóôéêÞò áíôßäñáóçò, ðïõ åßíáé ôï êñáôéêïöáóéóôéêü ìïíïðþëéï, ðáßñíïõí ôçí
çãåóßá ôçò äçìïêñáôéêÞò êáé ðáôñéùôéêÞò ðëåéïøçößáò ôïõ Ýèíïõò êáé
ôçí ïäçãïýí óôç óõíôñéâÞ ôïõ öáóéóìïý, ðåßèïíôÜò ôçí êáè’ ïäüí ãéá ôçí
áíÜãêç ìéáò áíþôåñçò, êïéíùíéêÞò
äçìïêñáôßáò, ðïõ ôåëéêÜ åßíáé ç óïóéáëéóôéêÞ, ìå çãåìüíá ôï ðñïëåôáñéÜôï.
Ìå äõï ëüãéá ïé êïììïõíéóôÝò,
ìÝóá áðü ôï ìïíïðÜôé ôçò äçìïêñáôßáò êáé ôïõ áíôéöáóéóìïý,
êáé ôóáêßæïõí ôïõò öáóéóìïýò êáé,
áðü óôñáôçãéêÞ Üðïøç, öÝñíïõí
ðéï êïíôÜ ôçí åðáíÜóôáóç, õøþíïíôáò ôçí óõíåßäçóç ôùí ìáæþí
ùò ôçí êáôáíüçóç ôçò áíÜãêçò
ôçò óïóéáëéóôéêÞò áíôééìðåñéáëéóôéêÞò åðáíÜóôáóçò, ðÜíôá ìÝóá
áðü ôçí ßäéá ôçí ðåßñá ôïõò.
Áíôßèåôá, ãéá ôïõò óïóéáëöáóßóôåò
ôïõ øåõôïÊÊÅ êáé ãåíéêüôåñá ãéá
ôïõò ôñïôóêéóôÝò, ôá äçìïêñáôéêÜ êáé
áíôéöáóéóôéêÜ ìÝôùðá åßíáé èáíÜóéìïò êßíäõíïò ãéá ôéò ìÜæåò, êáèþò
«êáëëéåñãïýí áõôáðÜôåò õðïôáãÞò
óôçí áóôéêÞ äçìïêñáôßá êáé óôïõò
öéëåëåýèåñïõò», ïðüôå êáèõóôåñïýí Þ
êáé ìáôáéþíïõí ôçí «ëáúêÞ áíôéêá-

ðéôáëéóôéêÞ óõíåéäçôïðïßçóç» êáé åîÝãåñóç.
¸ôóé, ìå âÜóç ôï êíßôéêï ó÷Þìá, ïé ìåí
«áñéóôåñïß» óïóéáëöáóßóôåò êíßôåò (áëëÜ êáé óõñéæáßïé) äåí äßíïõí êáìéÜ åéäéêÞ ìÜ÷ç êáôÜ ôùí êáíßâáëùí ñáôóéóôþí äïëïöüíùí êáé åãêëçìáôéþí, êáèþò áõôïß èá íéêçèïýí áðü ôç «ãåíéêÞ
áíôéêáðéôáëéóôéêÞ êáé áíôéíåïöéëåëåýèåñç ðÜëç», åíþ üðïéïò áíáëÜâåé
ðñùôïâïõëßåò äçìïêñáôéêÞò áíôéöáóéóôéêÞò óõóðåßñùóçò êáôÜ ôïõ íáæéóìïý
«áðïðñïóáíáôïëßæåé ôéò ìÜæåò» êáé «äßíåé óõã÷ùñï÷Üñôé óôïõò ìíçìïíéáêïýò
öéëåëåýèåñïõò êáé óôçí ÅÅ ôùí ìïíïðùëßùí». Ðñüêåéôáé ãéá ãñáììÞ ç ïðïßá
äå ìðïñåß ðáñÜ íá öÝñíåé ÷áìüãåëï óôï
Ìé÷áëïëéÜêï êáé óôïí ÊáóéäéÜñç. Ìå
ôÝôïéïõò «åðáíáóôÜôåò êïììïõíéóôÝò», ç ×ñõóÞ ÁõãÞ ìðïñåß íá
ìá÷áéñþíåé, íá âáóáíßæåé êáé íá áíáðôýóóåôáé ðïëéôéêÜ ÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôïí áéþíá ôïí Üðáíôá, áöïý åßôå Ýôóé åßôå áëëéþò êáíÝíáò äå èá âñåèåß íá ôçí åìðïäßóåé! Êáé ðïéïò íá ôï êÜíåé; Áöïý øåõôïÊÊÅ êáé ×ñõóÞ ÁõãÞ Ý÷ïõí êïéíü åñãïäüôç, ôçí êñáôéêïöáóéóôéêÞ ìïíïðùëéáêÞ áóôéêÞ ôÜîç ôïõ Êñåìëßíïõ, ìå
áñ÷çãü ôïí Áäüëöï Ðïýôéí, ôïí ïðïßï
õìíïýí åðßóçò êáé ïé Ôóßðñáò – ÊáììÝíïò, ôï «áäåëöü» ÁÊÅË ôçí Êýðñï, áëëÜ êáé ïé ÓáìáñÜò - Êåäßêïãëïõ!
Ïé êíßôåò, ãíùóôïß áíôéóçìßôåò
êáé öáóßóôåò, öïâïýíôáé åðßóçò óå ìåãÜëï âáèìü ôçí áðïêÜëõøÞ ôïõò, êáèþò Ý÷ïõí ðïëëÜêéò ð.÷. áñíçèåß ôï
ìÝãåèïò êáé ôç óçìáóßá ôçò ãåíïêôïíßáò ôçò ÓñåìðñÝíéôóá áðü ôïõò
ößëïõò ôïõò, ôïõò óÝñâïõò öáóßóôåò, åíþ åß÷áí óôçñßîåé ôïí ãåñïáíôéóçìßôç ÈåïäùñÜêç, üôáí ç Áõóôñßá ôïõ áðáãüñåõóå ðñéí áðü
äõüìéóç ÷ñüíéá íá ðáñïõóéÜóåé ôï
ÌÜïõô÷áïõæåí óôç ÂéÝííç, åîáéôßáò ôùí öáóéóôéêþí äçëþóåþí ôïõ
ãéá ôïõò Åâñáßïõò, êáèþò åß÷å áíïé÷ôÜ äçëþóåé ü÷é ìïíÜ÷á áíôéóéùíéóôÞò, áëëÜ êáé áíôéóçìßôçò!
ÐñÜãìáôé, äçëáäÞ, ïé êíßôåò êéíäõíåýïõí áðü Ýíá óôïé÷åéùäþò áóôïäçìïêñáôéêü íïìïèÝôçìá ôï ïðïßï èá ÷ôõðÜåé
ìåôáîý Üëëùí ôá íáæéóôéêïý ôýðïõ éäåïëïãÞìáôá ôïõ øåõôïÊÊÅ, ôï ïðïßï
ôá Ý÷åé äáíåéóôåß áðü ôïõò óïõóëïöéêïýò íåï÷éôëåñéêïýò ôïõ «Ê»ÊÑÏ ôïõ
ÆéïõãêÜíïö.
Ôï âáóéêü, ùóôüóï, åßíáé üôé ç çãåóßá ôïõ Ðåñéóóïý, ðëÜèåé ôçí ïðáäéêÞ ôçò ìÜæá óôç èÝóç üôé ï åõñùåíùóéáêüò öéëåëåýèåñïò, ¸ëëçíáò Þ îÝíïò, åßíáé êõñéüôåñïò å÷èñüò
êáé óå ãåíéêÝò ãñáììÝò âñßóêåôáé
äåîéüôåñá áðü ôï öáóßóôá Þ êáé ôï
íáæéóôÞ ÷ñõóáõãßôç, ï ïðïßïò ôï ðïëý íá ëåéôïõñãåß ùò «ðñÜêôïñáò» Þ «áâáíôáäüñïò» ôïõ ðñþôïõ, áí êáé âñßæåé
áðü ôï ðñùß ùò ôï âñÜäõ ôçí ÅÅ, ôïõò
öéëåëåýèåñïõò êáé ôá ìíçìüíéá.
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ÌáíùëÜäá: Ç äéáêïììáôéêÞ ìðü÷á âãáßíåé óôï öùò
Äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 19/4/2013

Ç

ñáôóéóôéêÞ ìðü÷á âãáßíåé óôï öùò. Ç ìüíç ÷þñá óôïí êüóìï ìå
áíïé÷ôü íáæéóôéêü êüììá ñáôóéóôþí- ìá÷áéñïâãáëôþí óôï êïéíïâïýëéï ôçò, ç ìüíç ÷þñá ðïõ ôï áíþôáôï äéêáóôÞñéï ôçò õðïóôçñßæåé üôé åßíáé íüìéìï íá æçôÜåé êáíåßò ôçí åîüíôùóç ôùí åâñáßùí
åöüóïí áõôïß “óõíùìïôïýí ãéá ôçí ðáãêüóìéá êõñéáñ÷ßá” (óêåðôéêü
ãéá ôçí áèþùóç ôïõ íáæéóôéêïý ãåíïêôïíéêïý êçñýãìáôïò ôïõ Ê.
Ðëåýñç), ç ìüíç ÷þñá ðïõ áðïèÝùóå äéáêïììáôéêÜ êáé ìå ôüóï åíèïõóéáóìü ãåíïêôüíïõò ìåôÜ ôïí â´ ðáãêüóìéï ðüëåìï (ôïõò óÝñâïõò
ôóÝôíéê åíÜíôéá óôï âïóíéáêü ëáü), ç ìüíç ÷þñá ðïõ èÝëåé íá áëëÜîåé ìå ôï æüñé ôï üíïìá ìéáò Üëëçò ÷þñáò ðïõ ôï áíáãíùñßæåé üëïò ï
ðëáíÞôçò êáé âÝâáéá ôï Ý÷åé åðéëÝîåé åäþ êáé Ýíáí áéþíá ï ëáüò ôçò,
áõôÞ ç ÷þñá äåí èá ìðïñïýóå íá ìçí Ý÷åé ðñáêôéêÜ íüìéìç ôçí ðéï
Üãñéá, ôçí ðéï îåäéÜíôñïðç, ôçí ðéï óõóôçìáôéêÞ êáé èåóìïðïéçìÝíç
ëçóôåßá ôùí ðéï åõÜëùôùí ìéóèùôþí ôçò.
ÁõôÞ ç êôçíùäßá, ðïõ áðëÜ êïñõöþèçêå ìå ôï ìáæéêü áéìáôçñü áíèñùðïêõíçãçôü ôùí èõìÜôùí ôçò ëçóôåßáò, äåí åöáñìïæüôáí óôá êñõöÜ, áëëÜ
ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá üëçò ôçò êáèþò
ðñÝðåé êïéíùíßáò êáé üëùí ôùí áñ÷þí
ôçò óõãêåêñéìÝíçò åðáñ÷éáêÞò ðüëçò
êáé ìÜëéóôá ãéá äåêáåôßåò. ÔåëéêÜ ìÜëéóôá ãéíüôáí ìå ôçí Ýãêñéóç üëçò ôçò
Üñ÷ïõóáò ôÜîçò ôçò ÷þñáò áöïý üëåò
ïé êïììáôéêÝò çãåóßåò êáé üëá ôá äçìïóéïãñáöéêÜ åðéôåëåßá îÝñáíå üôé áõôÜ ôá üñãéá ãßíïíôáé äéáñêþò ó’ áõôÞ
ôçí ðåñéï÷Þ áëëÜ êáé óå üëá ôá åñãáóéáêÜ ìåôáíáóôåõôéêÜ êïëáóôÞñéá ôçò
õðáßèñïõ.
¼ëç áõôÞ ç ìðü÷á åßíáé áíåîÜñôçôç
áðü ôçí êñßóç, áðüäåéîç üôé ðñïçãÞèçêå ôçò êñßóçò. Ãéá ôçí áêñßâåéá åßíáé ôï óÜðéï íÝï êáèåóôùôéêü äéáêïììáôéêü ðëÝãìá åêåßíï ðïõ Ýöåñå ôçí
êñßóç ç ïðïßá ìå ôç óåéñÜ ôçò áðëÜ
áðï÷áëßíùóå ôá öáéíüìåíá. Åßíáé áõôü ôï ðëÝãìá ðïõ åðß äåêáåôßåò êáôÝóôñåöå ôéò ìç÷áíÝò ãéá íá ôéò áíôéêáôáóôÞóåé ìå áóôáìÜôçôåò íÝåò öïõñíéÝò åéóáãüìåíçò, åíôåëþò áíï÷ýñùôçò
öôçíÞò åñãáôéêÞò äýíáìçò, åßíáé áõôü
ðïõ äáíåéæüôáí Þ Ýðáéñíå åðéäïôÞóåéò
áðü ôçí Åõñþðç ü÷é ãéá íá ÷ôßæåé ðáñáãùãéêü êåöÜëáéï áëëÜ ãéá íá äùñïäïêåß ìéá åêôåôáìÝíç ìéêñïìåóáßá
áêñßäá êáé ëßãåò õðåñöõóéêÝò áíáôïëéêïý ôýðïõ ïëéãáñ÷éêÝò âäÝëëåò, êáé
ìÝóù áõôþí íá äéåéóäýåé áíåíü÷ëçôï
êáé íá êõñéáñ÷åß óôç êñáôéêÞ ìç÷áíÞ.
ÔåëéêÜ åßíáé áõôü ðïõ êÞñõîå ðñïâïêáôüñéêá Ýíá ãéãáíôéáßï êáíüíé ìå ôñüðï üìùò ðïõ íá åíï÷ïðïéåß ôïõò äáíåéóôÝò, ãéá íá ðáñáäþóåé ôåëéêÜ ôæÜìðá ôç ÷þñá óôá íÝá ñþóéêá íåïáðïéêéáêÜ áöåíôéêÜ ôïõ êáé óôïõò êéíÝæïõò
óõììÜ÷ïõò ôïõò.
Ôï áéìáôçñü ìáæéêü áíèñùðïêõíçãçôü óôçí Çëåßá ëïéðüí, áíôßèåôá áðü
üóá ëÝåé ï åêðñüóùðïò ôçò êõâÝñíçóçò ôùí íåï-äïõëïêôçôþí, äåí åßíáé
êáèüëïõ «îÝíï ðñïò ôá Þèç ôùí ÅëëÞíùí», áëëÜ åßíáé åíôåëþò ôáéñéáóôü ìå
áõôü, áí ùò ¸ëëçíåò óå áõôÞ ôç öñÜóç ëïãáñéáóôïýí ïé ðïëéôéêïß êáé ïéêïíïìéêïß åêðñüóùðïé áõôïý ôïõ êáèåóôþôïò óå äéáêïììáôéêü åðßðåäï.
ÖôÜíåé íá äéáâÜóåé êáíåßò ôéò áíáêïéíþóåéò ôùí õðïôéèÝìåíùí öéëåñãáôéêþí êïììÜôùí, äçëáäÞ ôïõ øåõôïÊÊÅ êáé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ãéá íá êáôáëÜâåé ðüóï âñþìéêï åßíáé üëï áõôü ôï íÝï êñáôéêü äéáêïììáôéêü êáèåóôþò êáé
ðüóï áíï÷ýñùôïé åßíáé ãåíéêÜ ïé åñãáæüìåíïé, íôüðéïé êáé ìåôáíÜóôåò, áðÝ-

íáíôß ôïõ.
Ôï øåõôïÊÊÅ ëïéðüí, üðùò ðÜíôá, îåäéÜíôñïðá äçëþíåé üôé ãé áõôÞí ôçí
êáôÜóôáóç öôáßåé ï êáðéôáëéóìüò ãåíéêÜ. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï, äçëáäÞ åîéóþíïíôáò ôïõò åëâåôïýò êáé ôïõò íïñâçãïýò åñãÜôåò ìå ôïõò åñãÜôåò-èçñÜìáôá ôçò ÌáíùëÜäáò, ôï “åñãáôéêü”
êüììá ôùí íåï-äïõëïêôçôþí áèùþíåé
ôá åéäéêÜ íåïáðïéêéáêÜ ôïõò êÜôåñãá
óôçí ÅëëÜäá êáé áíïßãåé ôï äñüìï óôç
ãåíéêåõìÝíç ðéá åãêáôÜóôáóÞ ôïõò. Ãé
áõôü ðñïóôáôåýåé ôçí ðáñÜíïìç ãáëÝñá ôçò ÊÏÓÊÏ, üðïõ Ý÷åé áðáãïñåõôåß êáé ôõðéêÜ ôï äéêáßùìá ôïõ óõíäéêáëßæåóèáé (!) êáé ðïôÝ äåí êëåßíåé
ôçí ðýëç ôçò, åíþ óõóôçìáôéêÜ êáé óõ÷íÜ êüíôñá óôç èÝëçóç êáé ôùí ßäéùí
ôùí åñãáôþí, êëåßíåé ôéò ðýëåò üëùí
ôùí åñãïóôáóßùí ðïõ äïõëåýïõí ìå íüìéìïõò êáé ðÜíôùò áóýãêñéôá êáëýôåñïõò åñãáóéáêïýò üñïõò.
¼óï ãéá ôïí ÓÕÑÉÆÁ êáé ôá ôóéñÜêéá ôïõ, áõôïß áíôéìåôùðßæïõí áêüìá
ðéï åãêëçìáôéêÜ ôï ðïãêñüì ôçò ÌáíùëÜäáò. ÄçëáäÞ áðü ôç ìéá èåùñïýí,
ùò óõíÞèùò, üôé áõôü ôï ðïãêñüì åßíáé Ýêöñáóç ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ ìíçìïíßïõ ðïõ ôç ÷ñåþíïõí êýñéá óôçí Åõñþðç, åíþ ç ðïëéôéêÞ ôïõ ìíçìïíßïõ
åßíáé óôçí ïõóßá ôçò áðïôÝëåóìá êáé
ôáõôü÷ñïíá ìÝñïò ôçò áíáôïëéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ óáìðïôáñßóìáôïò ôçò ðáñáãùãÞò ðïõ áðëÜ Ý÷åé åîáóöáëßóåé
êáé ôç óöñáãßäá ôùí åõñùðáßùí ìïíïðùëéóôþí. Áðü ôçí Üëëç, êáé ôï ÷åéñüôåñï, æçôÜíå ðñïâïêáôüñéêÜ óáí áðÜíôçóç óôï ðïãêñüì ôç íïìéìïðïßçóç üëùí ôùí ìåôáíáóôþí, äçëáäÞ æçôÜíå, ôþñá ðÜíù óôç èáíÜóéìç áíåñãßá ôçò ìéóÞò åñãáôéêÞò ôÜîçò ôçò ÷þñáò, ðïõ åßíáé åßôå íôüðéá åßôå Þäç åãêáôåóôçìÝíç ìåôáíáóôåõôéêÞ, ôçí åéóáãùãÞ êáé íÝùí óôñáôéþí áêüìá ðéï
öôçíÞò åñãáôéêÞò äýíáìçò. ÄçëáäÞ
èÝëïõí íá éêáíïðïéÞóïõí ôï âáóéêü áßôçìá ôùí íåï-äïõëïêôçôþí ðïõ åßíáé
íá ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýí íÝåò
öïõñíéÝò ìåôáíáóôþí ãéá íá áíôéêáèéóôïýí åêåßíåò ðïõ ìüëéò îåæïýìéóáí
êáé ëÞóôåøáí. ÊÜíïõí äçëáäÞ ðùò äåí
îÝñïõí üôé ôï ðïãêñüì óôç ÌáíùëÜäá
îåêßíçóå üôáí ïé íåï- äïõëïêôÞôåò ÷ñçóéìïðïßçóáí óáí áðåñãïóðáóôéêü ìç÷áíéóìü ìéá íÝá öïõñíéÜ Üíåñãùí ìåôáíáóôþí ãéá íá äéþîïõí êáé ìÜëéóôá
íá áöÞóïõí áðëÞñùôç ôçí ðáëéüôåñç
ðïõ ðñüóöáôá åêìåôáëëåýôçêáí. ¸ôóé
áõôïý ôïõ åßäïõò ç øåõôïáñéóôåñÜ äßíåé Ýäáöïò óôïí êáíéâáëéêü ñáôóéóìü
êáé ÷ñõóáõãéôéóìü óôá ðëáßóéá ôïõ åîÞò êáôáìåñéóìïý ñüëùí: Ï ÓÕÑÉÆÁ,
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(êáé äåõôåñåõüíôùò ôï øåõôïÊÊÅ) áíáëáìâÜíåé íá êñáôÜåé áíïé÷ôÜ ôá óýíïñá, äçëáäÞ íá åîáóöáëßæåé ôçí åéóáãùãÞ ôçò íÝáò öôçíÞò åñãáôéêÞò
óÜñêáò, ðïõ èá åêôïðßæåé ôç íôüðéá êáé
ôçí åãêáôåóôçìÝíç ìåôáíáóôåõôéêÞ áðü êÜèå ÷þñï äïõëåéÜò, åíþ ïé íáæÞäåò
èá óôñáôïëïãïýí ðïëéôéêÜ ôç íôüðéá
Üíåñãç ìÜæá óôï íá æçôÜ óôÝñçóç ôïõ
äéêáéþìáôïò óôç äïõëåéÜ êáé ôùí ðáëéüôåñùí ìåôáíáóôþí, êáé Ýôóé áíôéêåéìåíéêÜ íá õðåñáóðßæåé êÜèå ëçóôåßá
ìéóèþí ðïõ ðñáãìáôïðïéïýí ïé äïõëïêôÞôåò.
Íá ãéáôß ïé øåõôïáñéóôåñïß êáé ïé íáæé-êáíßâáëïé, åéäéêÜ ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ç
«×ñ. ÁõãÞ» óõíáíôéïýíôáé óôç ÂïõëÞ
ìå êïõìðÜñï ôïõò ÁÍÅË, êáé íá ãéáôß
ôüóï ðïëý åíþíïíôáé ìÝóá óôéò ðñïáíáêñéôéêÝò êáé ìÝóá óå üëç ôçí ðïëéôéêÞ óêçíÞ ìå ôïí êïéíü ôïõò áãþíá
åíÜíôéá óôç äçìïêñáôéêÞ áêüìá Åõñþðç êáé õðÝñ ôçò ðáñÜäïóçò ôïõ
ðëïýôïõ ôçò ÷þñáò óôï ñùóïêéíåæéêü
Üîïíá. Óôçí ïõóßá åíþíïíôáé óôïí éäéáßôåñï êïéíü «áíôéêáðéôáëéóìü» ôïõò
ðïõ åßíáé Ýíáò ìïíüðëåõñïò áíôéäõôéêüò áíôéêáðéôáëéóìüò, ü÷é õðÝñ ôçò
óïóéáëéóôéêÞò åðáíÜóôáóçò, áëëÜ õðÝñ ôçò åðéóôñïöÞò óôïí áðïéêéáêïý
ôýðïõ êáðéôáëéóìü êáé óôï ÷éôëåñéêïý,
äïõëï÷ôçôéêïý ôýðïõ êñáôéêïìïíïðùëéáêü éìðåñéáëéóìü.

ÓõìðÝñáóìá: Äåí õðÜñ÷åé óùôçñßá ãéá
ôï ëáü áí äåí äõíáìþóåé ç åðáíáóôáôéêÞ ðñùôïðïñßá ðïõ èá óõãêñïõóôåß
ìå üëï ôï íÝï êáèåóôþò, éäéáßôåñá ìå
ôçí áíôåñãáôéêÞ øåõôïáñéóôåñÜ, óå üëç ôç ãñáììÞ, þóôå íá ìðïñÝóåé íá
ïñãáíþóåé êáé íá ìáæéêïðïéÞóåé ôéò áõèüñìçôåò áíôéóôÜóåéò ôïõ ëáïý, áñ÷ßæïíôáò áðü åêåßíåò ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò, íôüðéáò êáé îÝíçò ðïõ áõôÞ ç øåõôïáñéóôåñÜ õðïíïìåýåé, áðïðñïóáíáôïëßæåé êáé ôåëéêÜ äéáëýåé. ÁõôÝò ïé áíôéóôÜóåéò Þäç åêäçëþíïíôáé óå ìéêñÞ
áêüìá êáé óêüñðéá êëßìáêá åíÜíôéá
óôéò ôÝóóåñéò âáóéêÝò åêäçëþóåéò ôçò
ðïëéôéêÞò ôïõ å÷èñïý: åíÜíôéá óôç íáæéóôéêïý ôýðïõ âßá ôïõ, åíÜíôéá óôçí
ïéêïíïìéêÞ êáôáëÞóôåõóç ôïõ ëáïý, åíÜíôéá óôï ðáñáãùãéêü ôïõ óáìðïôÜæ,
êáé åíÜíôéá óôçí äéáñðáãÞ ôùí ïéêïíïìéêþí ðüñùí ôçò ÷þñáò. Ôï ðïãêñüì
ôçò ÌáíùëÜäáò åßíáé áðü áõôÞí ôçí
Üðïøç Þäç ìéá ìåãÜëç ðïëéôéêÞ Þôôá
ôïõ êáèåóôþôïò ôùí íåï- äïõëïêôçôþí åðåéäÞ áðÝôõ÷å íá áíôéìåôùðßóåé
ìå Üëëï, ðéï äüëéï êáé ðéï «ðïëéôéêü»
ôñüðï ôçí áõèüñìçôç áíôßóôáóç ôùí
áðëÞñùôùí åñãáôþí ôçò öñÜïõëáò. ¸ôóé âãÞêå ãéá ìéá áêüìá öïñÜ ç ìðü÷á
ôïõ óå üëïí ôïí ðëáíÞôç.

Áíôéñáôóéóôéêüò íüìïò: Ôï øåõôïÊÊÅ
áíïé÷ôÜ êáé ïé óáìáñéêïß ýðïõëá óôï
óôñáôüðåäï ôùí íáæéóôþí ôçò “×ñõóÞò
ÁõãÞò”
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 3

Äåí åßíáé ôõ÷áßï ðïõ ðÜíôá ðñïóðáèïýí, üðùò êáé ï ÓÕÑÉÆÁ, íá åîéóþóïõí ôïí ÄÝíäéá Þ ôç ÍÄ óáí üëï ìå
ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ, áêñéâþò ãéá íá ìáëáêþíïõí êáé ëåéáßíïõí ôçí áé÷ìÞ
ôïõò ðñïò ôïõò íáæÞäåò. Ãéáôß áí ðñáãìáôéêÜ èåùñïýóáí ôç ÍÄ Þ ôï ÄÝíäéá
íáæéóôÝò, èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí óçêþóåé
ôïí êüóìï óôï ðüäé, íá Ý÷ïõí âãåé óôï
êëáñß Þ íá Ý÷ïõí óõëëçöèåß áðü ôï
«íáæéóôéêü êáèåóôþò», ìéáò êáé ïé ßäéïé åßíáé «áíôéêáðéôáëéóôÝò åðáíáóôÜôåò» êáé «áíôßðáëïé ôïõ êáèåóôþôïò». Äåí åßíáé üìùò áõôüò ï óôü÷ïò
ôïõò. Ç åîßóùóç ÄÝíäéá – ÍÄ ìå ôç
×ñõóÞ ÁõãÞ ãßíåôáé áêñéâþò ãéá
íá îåðëÝíåôáé êáé íá ó÷åôéêïðïéåßôáé ç åíôåëþò åéäéêÞ óå ðáãêüóìéï åðßðåäï êáé åãêëçìáôéêÞ
öýóç ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò.
Ïé áñéóôåñïß êáé åõñýôåñá ïé äçìïêñÜôåò ðñÝðåé íá êáôáããåßëïõí óá ëåéøü êáé õðïêñéôéêü ôï íïìïó÷Ýäéï ôçò
ÄÇÌÁÑ, ðïõ äå ÷ôõðÜåé ïýôå êáôÜ
äéÜíïéá óôç ñßæá ôïõ ôï íáæéóôéêü óõììïñéôéóìü êáé åðß ôçò ïõóßáò áöÞíåé áôéìþñçôç ôç íáæéóôéêÞ ðïëéôéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ ðñïðáãÜíäá, åðéôñÝðïíôáò
óôïõò íáæéóôÝò íá îåãëéóôñïýí óá ÷Ý-

ëéá.
Ôï êýñéï, ðñÝðåé íá êáôáããåßëïõí Ýíá êáèåóôþò üðïõ ï öáóéóôéêïý êáé íáæéóôéêïý ãåíï÷ôïíéêïý ôýðïõ áíôéäõôéêéóìüò êáé áíôéäéáöùôéóìüò áðïôåëïýí
êïéíÞ óõíéóôáìÝíç ôùí ÷åéñüôåñùí
ðëåõñþí üëùí ôùí êáèåóôùôéêþí
êïììÜôùí, êõñßùò ìÜëéóôá ôùí «áíôéìíçìïíéáêþí» ðïõ êáìþíïíôáé ôïõò
ìåãÜëïõò ößëïõò ôïõ ëáïý êáé ôùí öôù÷þí êáé ôïõò ðáôñéþôåò, åíþ ïé çãåóßåò ôïõò åßíáé ñùóüäïõëåò öáóéóôéêÝò.
ÐñÝðåé ôáõôü÷ñïíá íá áðïêáëýøïõí
ôçí áêñïäåîéÜ êëßêá ÓáìáñÜ, ôçí ïðïßá ôçí öüñåóå êáðÝëï óôç ÍÄ üëï
ôï õðüëïéðï êáèåóôþò ôï 2009, ç ïðïßá
êÜíåé ðëÜôåò óôïõò íáæÞäåò.
Ìá ðÜíù áð’ üëá, ðñÝðåé íá áðïêáëýøïõí óôï ëáü ôçí îå÷ùñéóôÜ öéëïíáæéóôéêÞ öýóç ôïõ øåõôïêïììïõíéóôéêïý
êüììáôïò ìå Ýäñá ôïí Ðåñéóóü, êáé íá
áðïóðÜóïõí ìÝóá áðü ôçí ôáêôéêÞ ôïõ
åíéáßïõ ìåôþðïõ êáé ôßìéá óôïé÷åßá ôá
ïðïßá õðÜñ÷ïõí êõñßùò óôçí øçöïöïñéêÞ âÜóç áõôïý ôïõ êüììáôïò, ðïõ ôüóï ìåãÜëá åãêëÞìáôá Ý÷åé êÜíåé óå âÜñïò áõôïý ôïõ ëáïý, äéáóôñÝöïíôáò êÜèå Ýííïéá ãíÞóéáò ëáúêÞò ðÜëçò êáé áñéóôåñïý, äçëáäÞ åñãáôéêïý êáé óïóéáëéóôéêïý êáé ü÷é ìéêñïáóôéêïý êáé óïóéáëéìðåñéáëéóôéêïý áíôéêáðéôáëéóìïý.
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Ï ÁÑ×ÉÓÁÌÐÏÔÁÑÉÓÔÇÓ ÓÁÌÁÑÁÓ ÓÔÇÍ ÊÉÍÁ:
ÔÏ ÁÈÏÑÕÂÏ ÎÅÐÏÕËÇÌÁ

Ó

ôá ìÝóá ÌÜç áíáìÝíåôáé íá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ôáîßäé ôïõ Óá
ìáñÜ óôï Ðåêßíï ãéá ôç óýíáøç óçìáíôéêþí óõìöùíéþí ìå ôïõò
ÊéíÝæïõò. Ç çìåñïìçíßá Ý÷åé Þäç öéîáñéóôåß êáé, üðùò ãñÜöåé ç åöçìåñßäá ÊåöÜëáéï óôéò 27/4, ç óçìåéïëïãßá ôçò Ýãêåéôáé óôï üôé «ï
¸ëëçíáò ðñùèõðïõñãüò èá åßíáé áðü ôïõò ðñþôïõò Åõñùðáßïõò
çãÝôåò ðïõ èá óõíáíôçèïýí ìå ôç íÝá çãåóßá ôïõ ÊÊÊ (ìå ðñüåäñï
ôïí Óé Ôæéíðßíãê êáé ðñùèõðïõñãü ôïí Ëé ÊåêéÜíãê), ðïõ áíáäåß÷èçêå áðü ôï óõíÝäñéï ôïõ ðåñáóìÝíïõ Íïåìâñßïõ». ¼ðùò áðïêáëýðôåé
ôï äçìïóßåõìá: «Ï ÓáìáñÜò ðïíôÜñåé ðïëëÜ ó’ áõôÞí ôçí åðßóêåøç,
ðïõ èá Ý÷åé áìéãþò åðåíäõôéêü ÷áñáêôÞñá. «Äåí ðñüêåéôáé ãéá ìéáäõï óõìöùíßåò óõíçèéóìÝíïõ âåëçíåêïýò, áëëÜ ãéá «õðïãñáöÝò» ðïõ,
ðÝñáí ôïõ ïéêïíïìéêïý ïöÝëïõò, èá áíáäåßîïõí ôïí ñüëï ôçò ÷þñáò
ùò êüìâïõ óôçí ðåñéï÷Þ», ëÝíå áñìüäéïé ãéá ôï èÝìá óõíåñãÜôåò ôïõ.

Ôé åííïïýí; Ôçí áíÜäåéîç ôçò ÅëëÜäáò ùò êýñéáò ðýëçò åéóüäïõ ôçò Êßíáò («êáé ü÷é ìéáò ðýëçò») óôçí Åõñþðç êáé ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò Ìåóïãåßïõ, ìåôÜ êáé ôç èåôéêÞ åìðåéñßá
áðü ôç äñáóôçñéïðïßçóç ôçò COSCO
óôïí ÐåéñáéÜ «ðïõ ëåéôïýñãçóå ùò
ðåßñáìá».
Ùò åê ôïýôïõ, áðü ôéò ðïëýìçíåò óõæçôÞóåéò ðñïÝêõøå üôé ôï åíäéáöÝñïí
ôïõ Ðåêßíïõ åóôéÜæåôáé «óå ü,ôé Ý÷åé
ó÷Ýóç ìå ôéò ìåôáöïñÝò» - Þôïé, ëéìÜíéá, áåñïäñüìéá, óéäçñüäñïìïé». Óå üôé
áöïñÜ ôá áåñïäñüìéá, Ý÷ïõí Þäç îåêéíÞóåé óõæçôÞóåéò ìå ôçí êõâÝñíçóç ôùí
ìåãáëýôåñùí êéíåæéêþí åôáéñéþí äéá÷åßñéóçò áåñïëéìÝíá, ôçò «Shenzhen
Airport» êáé ôçò «Friedmann Pacific
Investment Holdings», ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ðïóïóôïý ôïõ äçìïóßïõ óôï
«Åë. ÂåíéæÝëïò», åíþ ó÷åôéêü åíäéáöÝñïí Ý÷åé åêäçëþóåé êáé ï üìéëïò
«Fosun» ðïõ äéáôçñåß ðïóïóôü 15%
óôçí FF Group êáé åíäéáöÝñåôáé åðßóçò ãéá áêßíçôá, ôïõñéóôéêÝò åðåíäýóåéò (âë. ÁóôÝñá ÂïõëéáãìÝíçò), áêüìá êáé ôçí åêìåôÜëëåõóç åôáéñéþí äéá÷åßñéóçò õðïäïìþí.
Áí óå üëá áõôÜ ðñïóèÝóïõìå ôéò ôçëåðéêïéíùíßåò, ôçí áãïñÜ ìåôï÷éêïý
êåöáëáßïõ ôñáðåæþí ðïõ óõìâáßíåé
ìðñïò óôá ìÜôéá ìáò, áëëÜ êáé ôçí
åíÝñãåéá, ôï ìïíïðþëéï ôçò ïðïßáò åðïöèáëìéïýí Üìåóá ïé çãåìüíåò óôçí
ÅëëÜäá êáé óýììá÷ïé ôùí êéíÝæùí ëçóôþí óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò ôçò Ìüó÷áò,
ôüôå âëÝðïõìå ôá âáóéêÜ ãÜããëéá ôçò
áóèåíéêÞò åèíéêÞò ìáò ïéêïíïìßáò –
÷ôõðçìÝíçò áðü ôï ÷ñüíéï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ – íá ðáñá÷ùñïýíôáé áèüñõâá óôïõò ëçóôÝò ôçò ÁíáôïëÞò ôçí
þñá ðïõ üëá ôá âëÝììáôá åßíáé óôñáììÝíá óôç Äýóç. ÖõóéêÜ, Ýíá ôÝôïéï îåðïýëçìá óå ôüóï éó÷õñÝò êáé ôáõôü-

÷ñïíá ôüóï öáóéóôéêÝò
÷þñåò äåí
ìðïñåß
ðáñÜ íá
ãßíåé ìå
ô ï õ ò
÷ åéñü ôå ñïõò ïéêïíïìéêïýò
üñïõò ãéá
ôç ÷þñá
ìáò, ðïõ
áëëÜæåé
Þðåéñï ìÝñá ôç ìÝñá, êáé óçìåéþíåé Ýíá
ìåãÜëï ðéóùãýñéóìá óôéò ðáñáãùãéêÝò ó÷Ýóåéò üðùò Ý÷åé äåßîåé ç ðåßñá áðü
ôçí åãêáôÜóôáóç ôçò êéíåæéêÞò êñáôéêÞò ÊÏÓÊÏ óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ
ðïõ ìÝóá óôéò óõíèÞêåò ôçò áíåñãßáò
Ý÷åé ìåôáôñÝøåé ôïõò åñãáæïìÝíïõò åêåß
óå íåï-äïõëïðÜñïéêïõò.
Ïé éèýíïíôåò ôçò ðïëéôéêÞò åîïõóßáò

ðáñáäÝ÷ïíôáé ðëÝïí ðùò ç áñ÷éêÞ ðáñá÷þñçóç ôçò ðñïâëÞôáò ÉÉ ôïõ ëéìáíéïý ôïõ ÐåéñáéÜ óôçí êéíåæéêÞ ÊÏÓÊÏ äåí Þôáí ìéá ìåìïíùìÝíç åíÝñãåéá áëëÜ Ýíá âÞìá ãéá ôçí êõñéáñ÷ßá
ôçò Êßíáò óôï âáóéêüôåñï ëéìÜíé ôçò
÷þñáò êáé ôç ìåôáôñïðÞ ôïõ óå êýñéá
ðýëç ëáèñåìðïñéêÞò åéóüäïõ ôçò óôçí
Åõñþðç. ¸ôóé óÞìåñá ç ÊÏÓÊÏ âÜæåé óôï óôü÷áóôñü ôçò ôçí áãïñÜ ïëüêëçñïõ ôïõ ÏËÐ. Óýìöùíá ìå ôçí
ßäéá ðçãÞ: «Ï êéíåæéêüò operator Ý÷åé
æçôÞóåé ôï ðñÜóéíï öùò ãéá ôçí åîáãïñÜ ðëåéïøçöéêïý ðïóïóôïý ôïõ
ÏËÐ êáé ãéá åðåíäýóåéò óôïí óôáèìü
åìðïñåõìáôïêéâùôßùí É (ôïí Ýíáí áðü
ôïõò ôñåéò ðïõ äåí åëÝã÷åé Þäç) óôïõò
íÝïõò ðñïâëÞôåò ãéá êñïõáæéåñüðëïéá,
óôï car terminal êáé óôç íáõðçãïåðéóêåõÞ. ÓõãêåêñéìÝíá, ïé ó÷åôéêÝò
ðëçñïöïñßåò áíáöÝñïõí ðùò Ý÷åé ìðåé
óôï ôñáðÝæé êáé äÝóìåõóç ôçò COSCO
ãéá óõìâÜóåéò íáõðçãïåðéóêåõÞò ôïõëÜ÷éóôïí Ýîé ðïíôïðüñùí ðëïßùí ôçò
åôçóßùò óôç íáõðçãïåðéóêåõáóôéêÞ
æþíç ôïõ ÏËÐ».
¼ìùò ç åðéëïãÞ áõôÞ áðü ðëåõñÜò
êõâÝñíçóçò êáé êïììáôéêþí çãåóéþí
ïäçãåß ôçí ÅëëÜäá óå óôåíüôåñç
ðñüóäåóç óôï Üñìá ôïõ íåï÷éôëåñéêïý
Üîïíá Ñùóßáò-Êßíáò êáé óå óôñáôçãéêÞ óýãêñïõóç ìå ôçí Åõñþðç, ÷Üñç âÝâáéá êáé óôçí éìðåñéáëéóôéêÜ
ïéêïíïìßóôéêç ðïëéôéêÞ ôýöëá ôçò
ôåëåõôáßáò. «ÊõâåñíçôéêÜ óôåëÝ÷ç
ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí åëëçíïêéíåæéêÞ óõíåñãáóßá áíáöÝñïõí üôé ïé ÊéíÝæïé Ý÷ïõí êÜíåé ìéá óõíåéäçôÞ ãåù-

ðïëéôéêÞ åðéëïãÞ íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí
ôïí ÐåéñáéÜ, «ðïõ âñßóêåôáé ðïëý êïíôÜ óôï ÓïõÝæ», ãéá íá ìåôáöÝñïõí
ãñçãïñüôåñá êáé öèçíüôåñá ôá ðñïúüíôá ôïõò óôçí Åõñþðç – êáé ü÷é ìüíï
óôçí ÁíáôïëéêÞ. Ùò åê ôïýôïõ, èåùñïýí óßãïõñç ìéá «ðïëåìéêÞ» áðü åõñùðáúêÝò ÷þñåò ðïõ ðëÞôôïíôáé áðü
áõôÞí ôçí åðéëïãÞ – ãéá ðáñÜäåéãìá,
óçìåéþíïõí üôé «ï ÐåéñáéÜò êáèßóôáôáé áíôáãùíéóôÞò ôïõ Ñüôåñíôáì».
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôá ðáñáðÜíù
áðïôåëïýí åðé÷åéñçìáôïëïãßá ôçò Êßíáò ãéá ôéò ðéÝóåéò ðïõ èá äå÷ôåß áðü
ôçí ÅÅ åíÜíôéá óå ìéá Üíåõ üñùí ðáñá÷þñçóç óå áõôÞí ôïõ ëéìáíéïý ôïõ
ÐåéñáéÜ. ËÝìå Üíåõ üñùí ãéáôß ìéá ìïíïðùëéáêÞ ðáñá÷þñçóç åíüò ìåãÜëïõ
ëéìáíéïý ôçò ÅÅ óå ìéá åìðïñéêÞ õðåñäýíáìç ðïõ ñß÷íåé ôá êüóôç ëåéôïõñãßáò ôçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò üðïõ ìðïñåß åîåõôåëéóôéêïýò üñïõò åñãáóßáò,
ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ìÝèïäåò ëáèñåìðïñßáò, üðùò áðÝäåéîå ç ðåñßðôùóç ôïõ ëéìáíéïý ôçò ÍÜðïëçò, ðïõ êëÝâåé ðíåõìáôéêÞ éäéïêôçóßá êáé ÷ñçóéìïðïéåß
ìÝèïäåò çëåêôñïíéêÞò âéïìç÷áíéêÞò
êáôáóêïðßáò ðñáãìáôéêÜ áíôáãùíßæåôáé ìå Üíéóïõò üñïõò ôï åõñùðáúêü
åìðüñéï êáé ôçí ðáñáãùãÞ.
Áõôüò åßíáé ï ëüãïò ðïõ «õðï÷ñåþíåé
ôçí êõâÝñíçóç íá ðñï÷ùñåß óå ðïëý ðñïóåêôéêÜ âÞìáôá êáé íá ìç óðåýäåé óå
áíáêïéíþóåéò «ðñéí ðÝóïõí ïé õðïãñáöÝò»… (óôï ßäéï). Óýíôïìá êáé ç ÷þñá
ìáò êáé ç ÅÅ èá îõðíÞóïõí áðü ôï ëÞèáñãï êáé èá âñåèïýí äåìÝíïé ÷åéñïðüäáñá áðü ôá íÝá áäßóôáêôá áöåíôéêÜ.

Ï ÉÓËÁÌÏÖÁÓÉÓÌÏÓ ÓÕÍÁÍÔÁ ÔÏ
ÁÑ×ÁÉÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÍÅÕÌÁ
Ç äéåêäßêçóç ôùí ïëõìðéáêþí áãþíùí ôïõ 2024 áðü ôï ÊáôÜñ åßíáé
Ýíá æÞôçìá áíÜìåóá óå Üëëá, óôï
ïðïßï åêäçëþíåôáé ç üøéìç óýóöéîç ôùí åëëçíï-êáôáñéáíþí ó÷Ýóåùí. ¼ðïéïò Ý÷åé ðáñáêïëïõèÞóåé ôçí
ðïñåßá ôùí äéðëùìáôéêþí åðáöþí
áíÜìåóá óôéò äýï ÷þñåò êáôáëáâáßíåé üôé ç ÅëëÜäá äå èá ìðïñïýóå íá
ëåßðåé áðü ôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ ðåñéöåñåéáêïý áõôïý ôñáìðïýêïõ íá
áðïêôÞóåé ðåñéóóüôåñç áßãëç êáé
ðñïâïëÞ.
Ãéá íá õðïóôçñßîïõí ëïéðüí ôç äéåèíÞ ïëõìðéáêÞ êáìðÜíéá ôïõ ÊáôÜñ,
ïé åëëçíéêÝò áñ÷Ýò åß÷áí óôåßëåé óôç
Íôü÷á ïñéóìÝíá áñ÷áéïåëëçíéêÜ áãÜëìáôá êáé Üëëá áñ÷áéïëïãéêÜ áíôéêåßìåíá ìå óêïðü ôçí ÝêèåóÞ
ôïõò. ¼ìùò ïé áñ÷Ýò ôïõ åìéñÜôïõ
áðáãüñåõóáí ôçí Ýêèåóç ôùí áãáëìÜôùí ìç ìðïñþíôáò íá óõìâéâÜóïõí ôçí áéóèçôéêÞ ôïõò áíôßëçøç
ìå ôç ãõìíÞ èÝá ôùí áíôñéêþí ìïñöþí. «Ôá áãÜëìáôá åðåóôñÜöçóáí
óôçí ÅëëÜäá, êáèþò ïé äéïñãáíù-
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ôÝò óôï ÊáôÜñ Þèåëáí íá êñýøïõí ôï
öýëï ôùí áãáëìÜôùí ìå ìáýñá õöÜóìáôá», åðéâåâáßùóå óôï ãáëëéêü åéäçóåïãñáöéêü ðñáêôïñåßï ìéá ðçãÞ
ðïõ ðñüóêåéôáé óôï åëëçíéêü õðïõñãåßï
ðïëéôéóìïý» (Ìïíô, 26/4). ¼ðùò ãñÜöåé êáé ç Ëéìðåñáóéüí, 2/4, ïé åðéóêÝðôåò ôçò Ýêèåóçò Ýêðëçêôïé áíáêÜëõøáí êïììÜôéá êïëëçôéêÞò ôáéíßáò óôï
ðÜôùìá ðïõ Ýäåé÷íå «áðëÜ ôï ìÝñïò ðïõ
èá Ýðñåðå íá ôïðïèåôçèïýí ôá áãÜëìáôá» êáé ìéá ðéíáêßäá óôçí åßóïäï
«ãéá íá ðñïåéäïðïéåß ôïõò åðéóêÝðôåò

ðïõ èá ìðïñïýóáí íá óïêáñéóôïýí áðü ôçí ðáñïõóßá ôùí ãõìíþí …ôá
ïðïßá åß÷áí åîáöáíéóôåß áðü ôçí áßèïõóá»!
ÅðéóôñïöÞ óôï Ìåóáßùíá! Åêåß ìáò
ïäçãïýí ïé çãåóßåò ôùí 6 êïììÜôùí
êáé ç äïëïöïíéêÞ óõììïñßá üôáí óõíå÷ßæïõí íá âáèáßíïõí ôç óõíåñãáóßá
ôïõò êáé íá ðáñïõóéÜæïõí óáí «åõêáéñßá» áíÜóáò ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá ôéò óêáíäáëþäåéò óõìöùíßåò ðïõ
åôïéìÜæïõí ìå ôïõò éóëáìïöáóßóôåò ôïõ
ÊáôÜñ.
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ÃÉÁÔÉ ÃÊÑÅÌÉÓÁÍÅ ÔÇÍ ÁÅÊ
Ìå ùìÝò öáóéóôéêÝò ìåèüäïõò Ýãéíå ï õðïâéâáóìüò ôçò
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της ΑΕΚ ταυτόχρονα με το θέμα της εξαγοράς του ΟΠΑΠ!!! Σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα “Goal” αναφέρει “πως στο περιθώριο
των συζητήσεων που είχε ο Δημήτρης Μελισσανίδης με τον Γίρι Σμετς για το θέμα
της εξαγοράς του ΟΠΑΠ από την κοινοπραξία τους, ο “τίγρης” έθεσε και θέμα… ΑΕΚ
στο τραπέζι! Χαρακτηριστικά αναφέρεται
πως στενός συνεργάτης του Μελισσανίδη
υποστήριξε ότι… “Μία ώρα κουβέντα για τα
σχέδιά του για την ομάδα και για το γήπεδό
του έκανε! Λέξη για τον ΟΠΑΠ”
(www.onsports.gr). O Σμετς έχει πολλές
δουλειές με το Νέσις, και οι δυο τους πάνε
πακέτο. Όπου εμφανίζεται ο Σμετς ακολουθεί ο Νέσις. Τα ίδια έγιναν και στην Τράπεζα Πειραιώς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που
κανείς δεν ήξερε πριν στην Ελλάδα δεν πήδηξαν τυχαία από τις τράπεζες στον αθλητισμό. Ούτε είναι τυχαίο ότι ο Κόκκαλης, ο
για χρόνια πρόεδρος του Ολυμπιακού, ήταν
ένας άνθρωπος της Στάζι, και πριν λίγα χρόνια έδωσε τη βασική εταιρεία του, την Ιντρακόμ, στη ρώσικη Σιστέμα, ενώ είναι επίσης
για χρόνια και με σκανδαλώδη τρόπο ο “εθνικός” προμηθευτής του λογισμικού του ΟΠΑΠ και όχι μόνο.
Πως σπρώξανε την ΑΕΚ στο
γκρεμό και από εκεί στον
Μελισσανίδη
Στο τελευταίο πρωτάθλημα η ΑΕΚ κατρακύλησε στις τελευταίες βαθμολογικές θέσεις ύστερα από μία σειρά κακές διαιτησίες (δες ανακοίνωση παλαιμάχων της ΑΕΚ
κατά της διαιτησίας της 11/12/2012 που καταγγέλλουν ότι “είναι πλέον πασιφανές ότι
τα συμφέροντα αυτών που κινούν τα νήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν θέλουν την
ΑΕΚ στη Super League. Γι’ αυτό λειτουργούν ενάντια στις τίμιες προσπάθειες που
κάνει η ομάδα για την παραμονή και σωτηρία της, εκμεταλλευόμενοι τη διοικητική και
οικονομική της αδυναμία”- http://
www.inews.gr/158/aek-palaimachoi-katadiaitisias.htm).
Σε αυτό το σημείο την έφερε το ανατολικό πολιτικό, οπότε και ποδοσφαιρικό, καθεστώς και μετά φρόντισε να τη σπρώξει
με όλη του τη δύναμη για να πέσει στο γκρεμό.
Έτσι η προβοκατόρικη εισβολή κάποιων
οπαδών στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το
τέλος ενός κρίσιμου παιχνιδιού, οδήγησε την
ΕΠΟ στην επιβολή της πιο αυστηρής ποινής που προβλέπεται για μια ομάδα, δηλ.
του μηδενισμού της. Σύμφωνα με το νομικό
σύμβουλο της ΑΕΚ, η απόφαση αυτή στηρίζεται αποκλειστικά στο φύλλο αγώνα του διαιτητή που διέκοψε οριστικά
και αδικαιολόγητα το παιχνίδι, ενώ αγνοήθηκαν εντελώς οι αναφορές της αστυνομίας και της διοίκησης του ΟΑΚΑ σύμφωνα με τις οποίες η εισβολή των
οπαδών αντιμετωπίστηκε και οι φθορές που
προκάλεσαν στο στάδιο δεν ήταν τέτοιες
που να μην επιτρέπουν τη συνέχιση του αγώνα. Τα ίδια επιχειρήματα απορρίφθηκαν
και με την έφεση της ΑΕΚ. Η ΕΠΟ, που
έχει αποδείξει πως κάνει όλους τους κανονισμούς λάστιχο πχ αν είναι να ευνοήσει κατά καιρούς τον Ολυμπιακό, πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση γιατί είχε πλήρη διακομματική έγκριση. Θυμίζουμε ότι όταν ο Ολυμπιακός είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη πριν
από τον αγώνα με τον Πανιώνιο, συγκλήθηκε σύσκεψη στον Πειραιά με τη συμμετοχή
του τότε δημάρχου Αγραπίδη, βουλευτών,
πολιτικών και κοινωνικών φορέων, κι έβγαλαν ψήφισμα υπέρ του Ολυμπιακού πριν
από την κρίσιμη συνεδρίαση του Εφετείου,
στο οποίο έκανε προσφυγή ο Κόκκαλης.
Άμεσο αποτέλεσμα αυτού του ψηφίσματος
ήταν καταρχήν η απόφαση του Εφετείου

για επιστροφή των βαθμών. Αντίθετα, καμία πολιτική υποστήριξη σε επίσημο επίπεδο δεν είχε η ΑΕΚ, όταν είχε να αντιμετωπίσει την πιο ολοκληρωτική καταστροφή στην ιστορία της και στην ιστορία οποιασδήποτε πανελλαδικής οπαδικής εμβέλειας
ομάδας, με μεγάλες συνέπειες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Εκ των υστέρων και υποκριτικά βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ όχι για να καταγγείλει την
ΕΠΟ αλλά τις προηγούμενες διοικήσεις
της ΑΕΚ. Δηλαδή, να δώσει ένα χεράκι στο
Μελισσανίδη να μπει πιο γρήγορα στην ομάδα.
Μετά τον υποβιβασμό της με ανακοίνωσή
της η ΑΕΚ κατάγγειλε το διεφθαρμένο σύστημα που την υποβίβασε: “Το διεφθαρμένο “σύστημα” υπέδειξε στη 1.12!! την
ΑΕΚ ένοχη. Προμελετημένο το έγκλημα
με φυσικούς αυτουργούς καταρχήν τον
Τριτσώνη και την επιτροπή των κ.κ. Χαρίλαου Κλουκίνα, Στέφανου Στεφανόπουλου, Γιώργου Στεφανάκη και ηθικούς αυτουργούς τους διοικούντες του
“συστήματος” της σήψης. Στο παρελθόν
έχουμε δει πολλά σε βάρος μας. Μεταξύ άλλων, αφαίρεση πρωταθλήματος με αλλαγή
νόμου (1988), ενώ είναι νωπές ακόμη οι μνήμες μας όταν η ΑΕΚ έχασε σε κάποιες δικαστικές αίθουσες (2008) τον τίτλο του πρωταθλήματος που κέρδισε πανάξια μέσα στο
γήπεδο. Σήμερα το πειθαρχικό όργανο της
Σούπερ Λίγκας αποφάσισε να της αφαιρέσει, πάλι στα χαρτιά, το δικαίωμα να παλέψει για τη σωτηρία της. Η ΑΕΚ δεν παραδίδει τα όπλα γιατί έχει μάθει να αγωνίζεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους
μέχρι τέλους. Αρχής γενομένης από την
Κυριακή στο Περιστέρι και στη συνέχεια
την ερχόμενη εβδομάδα στο Εφετείο όπου πιστεύουμε επιτέλους να δικαιωθούμε.
ΥΓ1: Η ΑΕΚ δεν παρακάλεσε ούτε χρησιμοποίησε ποτέ πλάτες Υπουργών για να
πετύχει “στόχους”.
ΥΓ2: Για να μην ξεχνιόμαστε. Υπεύθυνη
για τον ορισμό του κάθε Τριτσώνη στο πιο
...συναρπαστικό πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων, ιδιαίτερα των τελευταίων αγωνιστικών, είναι η ΚΕΔ του κ. Καραμελίδη.
ΥΓ3: Ξέρουμε ότι οι φίλαθλοι της ομάδας
μας δεν θα ξεχάσουν τη σημερινή νύχτα.
Τους καλούμε να αρχίσουν να βλέπουν την
ομάδα μας σε αυτό το ...καθαρό πρωτάθλημα μόνο από το γήπεδο και να αφήσουν
τους αποκωδικοποιητές της NOVA στους
κάδους ανακύκλωσης”.
Παρά τη διάθεση αντίστασης στην αδικία, μέσα στην ομοβροντία περί “σωτήρα” Μελισσανίδη, και μετά τη μεθοδική αφαίρεση
κάθε άλλης δυνατής εναλλακτικής λύσης,
οι μέτοχοι και η διοίκηση της ΑΕΚ αποφάσισαν την καταστροφική λύση του “δρόμου
Μελισσανίδη”. Τι σημαίνει αυτό; Ο Μελισσανίδης έρχεται με ένα ακριβό τίμημα, δηλ.
την πτώχευση και τον υποβιβασμό της ΑΕΚ στην γ΄ εθνική. Αυτά τα θέλει ο Μελισσανίδης όχι μόνο και όχι τόσο για να μη
δώσει ούτε ευρώ για τα χρέη της ΑΕΚ που
με την πτώχευση θα διαγραφούν, αλλά κυρίως για να πετύχει την υπερ-ταπείνωση της ομάδας και τελικά μέσα από αυτή να ενοχοποιήσει και να εκκαθαρίσει
όλο τον παλιό στελεχικό της κόσμο σε
όλα τα επίπεδα (μετοχικό, οργανωμένο οπαδικό, αθλητικό, δημοσιογραφικό κλπ) και αυτό πιστεύουμε με κάθε
τρόπο και με κάθε βία, δηλαδή ακόμα
και με φυλακίσεις και με άγριους τραμπουκισμούς. Αυτός τώρα ο εγκάθετος
εκκαθαριστής βαπτίζεται από όλους “σωτήρας”. Το μεγάλο ζήτημα για αυτόν και
γενικά για τους ρώσους υποψήφιους
πάτρωνες της ΑΕΚ είναι να πάρουν την
ηγεσία της οργανωμένης εξέδρας.
Η κύρια προσφορά του Μελισσανίδη υποτίθεται ότι θα είναι το γήπεδο, (όπως αυτή
ήταν η υπόσχεση των ανατολικών Βγενό-
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πουλου και μετά του Αλαφούζου για να πάρουν τον ΠΑΟ από το ντόπιο και φιλοδυτικό μεγαλοαστό Βαρδινογιάννη). Το γήπεδο της ΑΕΚ γκρεμίστηκε το 2003 μετά τους
σεισμούς του 1999, με υπόσχεση του Σημίτη ότι η κατασκευή του θα ενταχθεί στα
Ολυμπιακά έργα. Όπως είναι γνωστό αντί
για το γήπεδο της ΑΕΚ, η τότε κυβέρνηση
έβαλε στο πλάνο των ολυμπιακών έργων
το Καραϊσκάκη, που ύστερα δόθηκε τζάμπα στον Κόκκαλη. Αλλά και στη συνέχεια
συστηματικά μπλόκαρε την κατασκευή του
με προσφυγή στο ΣτΕ μίας επιτροπής κατοίκων. Επικεφαλής της εκστρατείας τότε
κατά της κατασκευής του γηπέδου ήταν το
ψευτοΚΚΕ, ενώ δεν άργησε να ακολουθήσει και ο ΣΥΝ. Το ρωσόφιλο Ε΄ τμήμα του
ΣτΕ απαγόρευσε την κατασκευή του γηπέδου, όπως και αυτό του Παναθηναϊκού,
όταν τον είχε ο Βαρδινογιάννης. Αυτό το
γήπεδο υπόσχεται τώρα ο Μελισσανίδης στην ΑΕΚ με τα φτερά των ίδιων
δυνάμεων που τόσα χρόνια το είχαν
μπλοκάρει μέχρι να εμφανιστεί ο δικός
τους άνθρωπος να το αναλάβει! Τα ίδια
περίπου σχεδιάζονται με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που φαίνεται τώρα ότι θα ξεκινήσει χωρίς το δυτικόφιλο εργολάβο Βωβό, αφού η ομάδα πέρασε στα χέρια του
φιλοκινέζου Αλαφούζου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνέντευξη τύπου κατά της
διπλής ανάπλασης και της κατασκευής του
νέου γηπέδου του ΠΑΟ (17/12/2008), ο Αλαβάνος μιλώντας με την ιδιότητα του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι “από μικρό παιδί η συμπάθεια μου είναι με την ΑΕΚ παρότι η αλήθεια είναι ότι θαύμαζα και ζήλευα τότε τον
Παναθηναϊκό” (http://www.syn.gr/gr/
keimeno.php?id=12798). Αυτή την αναφορά την έκανε ο Αλαβάνος μην τυχόν και χάσουν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ την επαφή
με την οργανωμένη οπαδική μάζα της ΑΕΚ.
Χρειάστηκε όμως κάτι παραπάνω από την
υπόσχεση του γηπέδου για να χριστεί “σωτήρας” ο Μελισσανίδης. Χρειάστηκε να αποκλειστεί κάθε οικονομική σανίδα σωτηρίας για την ΑΕΚ και κυρίως η απόλυτη
ποδοσφαιρική ταπείνωσή της.
Τον τελευταίο χρόνο η ΑΕΚ προσπαθούσε να ενισχύσει τη ρευστότητά της με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και προσέλκυση κάποιου στρατηγικού επενδυτή. Αλλά αυτή η προσπάθεια απέτυχε λόγω της
καθυστέρησης του κράτους να προωθήσει
τροποποίηση για τη ρύθμιση των οφειλών
των ποδοσφαιρικών ΑΕ προς το δημόσιο
που τελικά ματαιώθηκε με ευθύνη της
κυβέρνησης!!! Έτσι απομακρύνθηκαν ο
εφοπλιστής Δ. Βιντιάδης μαζί με έναν άγγλο επενδυτή που είχαν ενδιαφερθεί να βάλουν χρήματα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Μετά τον υποβιβασμό, η διοίκηση της ΑΕΚ για να ανατρέψει την απόφαση του υποβιβασμού, υπέβαλε αίτημα στην ΕΠΟ για
να προχωρήσει σε αποβολή του Άρη αντί
της ΑΕΚ, με το επιχείρημα ότι ο Άρης κρατήθηκε στην α΄ εθνική (super league) ενώ
είχε καταθέσει αίτηση υπαγωγής εξυγίανσης στο δικαστήριο πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, που είναι λόγος υποβιβασμού.
Αν γινόταν δεκτή η προσφυγή, η ΑΕΚ θα
παρέμενε στην α΄ κατηγορία και θα υποβαθμιζόταν αντί γι’ αυτήν ο Άρης. Όμως η
ΕΠΟ δεν περίμενε να συζητηθεί η προσφυγή της ΑΕΚ. Προχώρησε ταχύτατα στην επικύρωση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, αχρηστεύοντας έτσι την προσφυγή
της ΑΕΚ κατά του Άρη !!! Στη συνέχεια ο
Μελισσανίδης απέσυρε την προσφυγή.
Μια δεύτερη εναλλακτική λύση ήταν η
πρόταση για αναδιάρθρωση της Super
League, δηλαδή η διεύρυνση του αριθμού
των ομάδων που μπορούν να συμμετέχουν
σε αυτή, ώστε να μην υποβιβαστεί η ΑΕΚ.

Αυτή η πρόταση έπρεπε πρώτα απ’ όλα
να στηριχθεί από την ΕΠΟ δηλαδή από το
κράτος. Το κράτος θα έπρεπε να ενδιαφερθεί για να αποφευχθεί η πτώχευση της ΠΑΕ, αφού σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ δεν
θα πληρώσει ευρώ από τις υποχρεώσεις
της προς Εφορία, ΙΚΑ, δημόσιους οργανισμούς. Αλλά κράτος και ΕΠΟ φρόντισαν
γρήγορα να κλείσουν αυτή την πόρτα. Η
ΕΠΟ ισχυρίστηκε ότι θα έπρεπε να αλλάξει τον κανονισμό, που ξαφνικά έγινε ευαγγέλιο και καμία κυβέρνηση, και κανένα κόμμα δεν στήριξαν αυτή την πρόταση. Εκχώρησαν δηλαδή με μεγάλη άνεση τα κρατικά έσοδα υπέρ του Μελισσανίδη!!!
Γιατί το ρωσόδουλο καθεστώς
έβαλε τόσο πολύ στο στόχαστρο την
ΑΕΚ
Η καθεστωτική επιχείρηση εξόντωσης της
ΑΕΚ, πέρα από την ποδοσφαιρική της σημασία και πολύ περισσότερο από όσο αυτή, έχει τεράστια πολιτική σημασία.
Ο βασικότερος λόγος είναι ότι η ΑΕΚ έχει ισχυρούς δεσμούς και σε διοικητικό αλλά και σε οπαδικό επίπεδο με το Πατριαρχείο της Κωσταντινούπολης. Αυτό σήμερα
με πατριάρχη το Βαρθολομαίο είναι ο μόνος ελληνικός θεσμικός παράγοντας που
τόσο σθεναρά και μάλιστα με αρκετή για
την εποχή πολιτική οξυδέρκεια αντιστέκεται στο ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό. Τώρα
που η Ρωσία αγοράζει τα πάντα στην Ελλάδα και παίρνει απευθείας τον δικέφαλο
του Βορρά για να περικυκλώσει και τελικά
να αλώσει το φιλοπατριαρχικό Άγιο Όρος
δεν μπορεί να επιτρέψει ο ιστορικά κατεξοχήν δικέφαλος, ο δικέφαλος του Νότου να
συνδέεται με το Πατριαρχείο.
Όπως γράφαμε στο φύλλο 436 της Νέας
Ανατολής (http://www.oakke.gr/na437/
varthol436_7.htm)
“Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης
είναι ένας αρκετά σημαντικός γεωπολιτικός
μπελάς για το Κρεμλίνο όχι μόνο σαν ένα
εκκλησιαστικό καταφύγιο για κάθε κυνηγημένη από το Κρεμλίνο ορθόδοξη εθνική εκκλησία της πρώην ΕΣΣΔ, αλλά και από την
άποψη της πολιτικής εξάρτησης της Ελλάδας στο ρώσικο άρμα. Γιατί ναι μεν ο ελληνικός εθνικισμός έχει μάθει με τα πολύχρονα εντατικά προπαγανδιστικά κρατικά μαθήματα και τις προβοκάτσιες των ρωσόδουλων να αγαπάει τη Μόσχα σαν υποτιθέμενη φίλη της Κύπρου και σαν αντίβαρο των
ΗΠΑ, αλλά δύσκολα θα βαδίσει με τη Μόσχα ενάντια στο Φανάρι όπως θέλουν οι ρωσόδουλοι. Πραγματικά αν δεν ήταν πατενταρισμένοι πράκτορες του Κρεμλίνου οι “πατριώτες” Παπανδρέου, Καραμανλής, Καρατζαφέρης και Παπαρήγα θα είχαν αντιδράσει έντονα που η Ρωσία αμφισβητεί τον οικουμενικό χαρακτήρα του Πατριαρχείου, δηλαδή τον ηγετικό εκκλησιαστικό του χαρακτήρα στον ορθόδοξο κόσμο. Ιδιαίτερα θα
θύμωναν που ένα ξένο κράτος απειλεί ένα
θεσμό που οι ίδιοι θεωρούν πολύ βασικό
στον ελληνικό πολιτισμό και μάλιστα την ώρα που πελώρια πλήθη μαζεύονται στην
πρωτεύουσα μιας μεγάλης χώρας όπως είναι η Ουκρανία για να ζητήσουν από αυτό
το θεσμό να γίνει ο θρησκευτικός τους ηγέτης. Για μας τους κομμουνιστές οι εθνικοί
πολιτισμοί υπάρχουν μόνο στη μορφή, ενώ
στο περιεχόμενο τους είναι πάνω απ όλα
ταξικοί. Έτσι καμιά θρησκεία δεν είναι για
μας κομμάτι του προλεταριακού πολιτισμού
για τον οποίο παλεύουμε και καμιά εκκλησία δεν αναγνωρίζουμε σαν κατάλληλο πνευματικό ηγέτη ενός έθνους. Όμως επειδή δεν
μας αρέσει καθόλου να επιβάλλονται πολιτισμοί με τη βία στα έθνη και στις μάζες θεωρούμε εξαιρετικά βρώμικη και ανησυχητική την τάση των χειρότερων στοιχείων της
ελληνικής αστικής τάξης να συντάσσονται
με το φασιστικό “πολιτισμό” της ρώσικης ορθόδοξης εκκλησίας ενάντια σε εκείνον του
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Φαναριού που τουλάχιστον σήμερα κινείται
μέσα στο αστοδημοκρατικό και γι αυτό ανεξίθρησκο πολιτιστικό ρεύμα της σημερινής
Ενωμένης Ευρώπης. Αλλά το πρόβλημα είναι μόνο δευτερευόντως πολιτιστικό. Κυρίως είναι πολιτικό. Πρόκειται για το ότι έχουμε εδώ μια ρώσικη εκκλησία που έχει
στόχο να δημιουργήσει μια παγκόσμια
φαιοκκόκινη πολιτική ορθοδοξία με την υποταγή όλων των εκκλησιών του κόσμου
στη γνωστή, τσαρικής έμπνευσης “Τρίτη
Ρώμη” που είναι η Μόσχα”.
Η αντίσταση του Πατριαρχείου της Κωσταντινούπολης στην υποδουλωτική εκστρατεία της νεοχιτλερικής Ρωσίας του Πούτιν, οφείλεται από τη μια στην ωμότητα αυτής της εκστρατείας που υποχρέωσε το Πατριαρχείο να αναζητήσει πραγματικές στρατηγικές συμμαχίες με την ΕΕ αντίθετα με
τις ελληνικές κυβερνήσεις που υπό την πίεση των εθνοσοβινιστών αναζητούσαν πραγματική συμμαχία με τη Ρωσία ενάντια στην
Τουρκία. Από την άλλη το Πατριαρχείο μετά τις αλλεπάλληλες ήττες του ελληνικού
σοβινισμού και κυρίως τις καταστροφές της
ελληνικής ομογένειας στην Τουρκία το 1922
και το 1956-59 εγκατέλειψε την μεγαλοϊδεάτικη πολιτική του “κύριος εχθρός η Τουρκία”, που οι ελληνικές κυβερνήσεις την εγκατέλειψαν μόνο τελευταία όταν στην Τουρκία πήραν την εξουσία οι φιλορώσοι ισλαμιστές. Η γενικά και αδιατάρακτα από ένα
σημείο και πέρα φιλοδυτική πολιτική του
Φαναριού, που πάντως για μια μεγάλη περίοδο έντασης της επαναστατικής ταξικής
πάλης στην Ελλάδα ήταν φιλοδυτική από
υπερ-αντιδραστικό αντικομμουνισμό, το
έδεσε με ένα μεγάλο κομμάτι του ελλαδικού βιομηχανικού και εφοπλιστικού κεφάλαιου καθώς και με το ηγετικό κομμάτι της
γενικά συντηρητικής αμερικάνικης αλλά και
της αυστραλιανής ελληνικής ομογένειας.
Η ΑΕΚ ιδρύθηκε το 1924 από έλληνες
της Κωνσταντινούπολης και υποστηρίχθηκε θερμά από τους μικρασιάτες πρόσφυγες. Σαν τέτοια είχε από πάντα αντιφατικούς δεσμούς από τη μια με τη εθνοσοβινιστική αρρώστια των “χαμένων πατρίδων” και
από την άλλη με τις δημοκρατικές αριστερές τάσεις της προσφυγικής βάσης. Η δεύτερη επιροή χαρακτηρίζει ιδιαίτερα μετά τη
χούντα το κυρίαρχο πνεύμα της εξέδρας της
που δεν επιτρέπει ανοιχτούς φασίστες στις
διοικήσεις της, όπως έδειξε το πολύ σημαντικό ζήτημα Κατίδη.
Τον Οκτώβρη του 2004 ο Νικολαΐδης επικεφαλής τότε της ΑΕΚ μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας επισκέφθηκαν
τον Βαρθολομαίο, για την επέτειο των 80
χρόνων από την ίδρυση της (www.in.gr). Ταυτόχρονα διοργάνωσε ένα φιλικό παιχνίδι με
τη Γαλατά Σαράι και από κοινού έκαναν
δεξίωση για να τιμήσουν τον Βαρθολομαίο.
Ο Βαρθολομαίος δήλωσε στη συνάντηση
με το Δ.Σ. ότι “η ΑΕΚ είναι ιδέα”, ότι οι “ιδέες δεν πεθαίνουν” και ότι πρόκειται για ένα
“λαμπρό σωματείο” και δείγμα της “πρωτοπορίας” των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Η δήλωση αυτή αναπαράγεται σε
μπλογκ και ιστοσελίδες της ΑΕΚ και μετά
τον υποβιβασμό, που δείχνει πόσο ήταν ισχυρή στη βάση της ΑΕΚ η σημασία της
υποστήριξης της ομάδας από το Πατριαρχείο.
Επίσκεψη στο Βαρθολομαίο έκαναν και
πιο πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2011, οι
άνθρωποι της διοίκησης της ΑΕΚ μετά την
αποχώρηση του Νικολαΐδη, οι Αδαμίδης Κασνακίδης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Βαρθολομαίος δήλωσε τη στήριξή
του στην ΑΕΚ και τόνισε τη στήριξή του στην
ανέγερση γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια,
δίνοντας τους την υπόσχεση ότι θα παραβρεθεί στα εγκαίνια (www.onsports.gr).
Το διακομματικό φιλοναζιστικό καθεστώς
πρέπει να ανησύχησε ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι οργανωμένοι στην Ορίτζιναλ οπαδοί της ΑΕΚ, τα έβαλαν ανοιχτά-πολιτικά με το πιο δουλικά και ανοιχτά ρώσικο
από όλα τα ρωσόδουλα κόμματα, τη “Χρυσή Αυγή”. Ήταν αυτοί που ζήτησαν πρώτοι

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
από όλους να διωχθεί από την ομάδα ο
Κατίδης, ο ποδοσφαιριστής που χαιρέτισε
ναζιστικά μέσα στο γήπεδο. Στην ανακοίνωση τους ανέφεραν χαρακτηριστικά: “Το
να χαιρετάς φασιστικά... ΡΕ ΤΙΠΟΤΕΝΙΕ
ΞΕΥΤΙΛΑ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!
Τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας, της
ίδιας μας της ιστορίας... της προσφυγιάς
και των αντιφασιστικών μας αξιών! Είσαι λίγος και σαν παίχτης και σαν άνθρωπος τελικά! Πλέον είσαι ανεπιθύμητος και καταζητούμενος ανάμεσά μας! Τα δάκρυά σου
δεν μας πείθουν... οι δικαιολογίες σου το
ίδιο! Οι γερμανοτσολιάδες, οι νενέκοι και οι
προσκυνημένοι, όσοι δηλαδή πριν από εσένα χαιρετούσαν με τον ίδιο τρόπο , είχαν
και αυτοί δικαιολογίες. Η ιστορία δεν τους
ξεχνά! ΕΜΕΙΣ , Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΕΚ , ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ”
(http://www.skai.gr/news/sports/article/
226576/original-se-katidi-stin-aek-denhorane-fasistaria-eisai-anepithumitos/
#ixzz2TCjGGxRI) Αυτά είναι σπουδαία πολιτικά λόγια σε ποδοσφαιρική διάλεκτο, λόγια αποκλεισμού των ναζιστών σε μια χώρα, τη μόνη στον κόσμο, που όλα τα κόμματα δέχονται ευχαρίστως να συναγελάζονται με τους ναζιστές στη Βουλή.
Στο Περιστέρι οι Ορίτζιναλ ανάρτησαν πανό κατά της εγκατάστασης γραφείων των
ναζιστών κοντά στα γραφεία της ομάδας.
Το πανό έγραφε “σιγά να μη σας αφήσουμε”. Επίσης, έκαναν πορεία διαμαρτυρίας
για μία προγραμματισμένη ομιλία του βουλευτή των ναζιστών Χρ. Παππά στην περιοχή.
Αυτή τη στάση της Ορίτζιναλ την επιδοκίμαζε και τη στήριζε η διοίκηση της ΑΕΚ
αλλά χαρακτηριστικά κανένα πολιτικό
κόμμα. Στην επίσημη ιστοσελίδα της η ΑΕΚ παρουσιάζει στο πιο κεντρικό σημείο
σποτ ΑΕΚ & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ (http://www.aekfc.gr/).
Μετά τον υποβιβασμό της ΑΕΚ όμως α-

ποχώρησε ο πρόεδρος της Ορίτζιναλ μιλώντας για κατρακύλα της ΑΕΚ που κινδυνεύει να παρασύρει και την Ορίτζιναλ. Ίσως υποχρεώθηκε σε παραίτηση από το
νέο καθεστώς. Ένα τμήμα της Ορίτζιναλ φαίνεται ότι υποστηρίζει τώρα τον εμφανιζόμενο ως “σωτήρα” Μελισσανίδη, χωρίς ασφαλώς να έχει συνείδηση στην πλειοψηφία του
ότι έτσι ανοίγει την πόρτα στους διεφθαρμένους εγκάθετους του πουτινικού καθεστώτος που πυροβόλησαν και ταπείνωσαν
την ΑΕΚ για να πάρουν στα χέρια τους τον
έλεγχο της. Αν αυτοί δεν ήταν τέτοιοι δεν
θα έστρεφαν τα κύρια πυρά τους στις παλιές διοικήσεις αλλά στους βασικούς εκτελεστές του μακρόχρονου και μεθοδευμένου
υποβιβασμού σε επίπεδο διαιτησίας, αθλητικής δικαιοσύνης, ΕΠΟ, πολιτικού κόσμου
κλπ.
Γιατί ενδιαφέρει τη δημοκρατία να
μην περάσει η ΑΕΚ στα χέρια των
ανθρώπων του Πούτιν και τι
ποδόσφαιρο θέλουμε
Ο χρόνος που επιλέχτηκε για να γίνει ο
υποβιβασμός της ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου
τυχαίος. Στο κέντρο της βίας και της ανωμαλίας στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια βρισκόταν ο Ολυμπιακός του σταζίτη
και ρωσοφτιαγμένου Κόκκαλη. Μέσα από
τη σκανδαλώδη εύνοια της διαιτησίας στον
Ολυμπιακό, το σαμποτάρισμα της κατασκευής του γηπέδου του από τον ΣΥΝ και
με αντιδραστικά κινήματα της εξέδρας, ξωπετάχτηκε από τον Παναθηναϊκό το ντόπιο
κεφάλαιο του Βαρδινογιάννη, ήρθε στην ηγεσία του αρχικά ο ανατολικός κρατικοολιγάρχης Βγενόπουλος, και τωρα ο φιλοκινέζος Αλαφούζος αφού πέρασε από την
προεδρία του και ο Κωνσταντόπουλος του
ΣΥΝ !!! Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή με φάλτσα σφυρίγματα της διαιτησίας, κατάλληλες αποφάσεις της ΕΠΟ, κατάλληλες “αυθόρμητες” μικροεξεγέρσεις της εξέδρας και
κυρίως μέσω της οικονομικής ασφυξίας και
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του κυνηγητού του Μπατατούδη πέρασε ο
ΠΑΟΚ στον άνθρωπο του Πούτιν, Ιβάν Σαββίδη. Τελευταία στην τετράδα των άπαρτων
μεγάλων ομάδων και χειρότερη από όλες
για τους ρώσους, λόγω των φιλικών σχέσεων της με το Πατριαρχείο και του συνειδητού αντιχρυσαυγιτισμού της είχε μείνει η ΑΕΚ.
Όπως έχουμε γράψει πολλές φορές, η
ηγεμονία των ανθρώπων του φασισμού στις
μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες σημαίνει
και τη διαμόρφωση της αντίστοιχης συνείδησης στους οπαδούς της, δηλαδή του κυνηγιού της εύκολης στημένης νίκης, της απόλυτης κυριαρχίας της βίας (δες πρόσφατη εισβολή σε σπίτι Δώνη), και τελικά της
χρησιμοποίησης των οπαδών υπέρ των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων του
αφεντικού. Αυτή θα είναι και η εξέλιξη στην
ΑΕΚ, εάν οι οπαδοί της και ο κόσμος της
δεν αντιδράσει στα καθεστωτικά σχέδια. Είναι παράδειγμα από αυτή την άποψη η κατάντια του Ολυμπιακού που έφτασε στον
πάτο της σαπίλας της στημένης διαιτησίας
στον τελικό του κυπέλλου με τον Αστέρα
Τρίπολης, και η θλιβερή εικόνα μιας ομάδας που πανηγύριζε σε άδειες εξέδρες. Οι
έντιμοι οπαδοί του Ολυμπιακού γύρισαν τις
πλάτες τους στην ίδια την ομάδα τους γιατί
κατάλαβαν τον εξευτελισμό της, και έγραψαν σε μπλογκ και ιστοσελίδες ότι τέτοια
κύπελλα δεν τα θέλουν. Είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό δείγμα αντίστασης ενός κόσμου που για χρόνια δηλητηρίαζε ο Κόκκαλης με την απόλυτη κυριαρχία σε πρωτάθλημα και κύπελλα που εξασφαλιζόταν
μέσω της γνωστής “παράγκας” και με τις
πλάτες του καθεστώτος.
Γι’ αυτό όσοι αγαπάνε τον αθλητισμό και
την ΑΕΚ, πρέπει να παλέψουν με νύχια και
δόντια για να μην περάσει και αυτή στα χέρια φασιστικών δυνάμεων που προσφέρουν
ψεύτικες νίκες, και κυρίως να μη χάσει τον
αντιφασιστικό προσανατολισμό της.

Νέα «ρώσικα» ήθη στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη –
Τραμπούκικη εισβολή στο σπίτι του προπονητή Δώνη
Φαίνεται ότι η «νέα εποχή» στο ελληνικό
ποδόσφαιρο, η οποία είναι δεμένη «νύχικρέας» με τις γενικότερες εξελίξεις στη χώρα μας, ήρθε μια ώρα αρχύτερα στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στο «νέο» ΠΑΟΚ
του ρώσου πουτινικού ολιγάρχη Ιβάν Σαββίδη.
Ξημερώματα Πρωτομαγιάς, και μετά τον
αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από τον τελικό
του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Αστέρα
Τρίπολης, άγνωστοι εισβάλλουν στην οικία του προπονητή της θεσσαλονικιώτικης ομάδας, Γιώργου Δώνη, προσπαθώντας να τον… πείσουν να παραιτηθεί «με
το καλό», απειλώντας τον ότι αλλιώς… υπάρχει και το άγριο.
Η ρώσικη πλέον -ιδιοκτησιακά- ΠΑΕ
ΠΑΟΚ αρνήθηκε φυσικά κάθε σχέση με
την εισβολή, ωστόσο αρνήθηκε κάθε κάλυψη και στήριξη στον Δώνη και στη συνέχεια τον απέλυσε «με υπαιτιότητά
του», προσπαθώντας να γλιτώσει την οποιαδήποτε καταβολή των νομίμως οφειλομένων σε προπονητή ο οποίος απολύεται με ευθύνη του εργοδότη του.
Ο γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής και
προπονητής δήλωσε μάλιστα ότι εντός της
χρονιάς είχε δεχθεί τρεις φορές αλλαγή των
όρων του συμβολαίου του προς όφελος
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Δεν μπορούμε να αποδείξουμε αστυνομικά τον άμεσο εντολέα των τραμπούκων
που εισβάλανε στο σπίτι του Δώνη. Όμως
είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι «εντελώς
αυθόρμητα» οπαδοί του ΠΑΟΚ θυμήθηκαν στις 3 το ξημέρωμα να κάνουν «επίσκεψη» στο σπίτι του προπονητή της ομάδας τους, έστω και μετά από ήττα και
αποκλεισμό, για να του υπαγορέψουν τους
όρους με τους οποίους θα φύγει από την
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ομάδα (παραίτηση, απόλυση, αποζημίωση
κλπ.). Ήδη, ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα για την εισβολή, αλλά τέτοιες έρευνες στην Ελλάδα των πρακτόρων του Πούτιν είναι καταδικασμένες όσο δεν εγείρεται από κάποια πολιτική πλευρά, έστω από ποδοσφαιρική, ζήτημα τουλάχιστον ηθικών ευθυνών της διοίκησης της ομάδας για το κλίμα
που δημιουργήθηκε ενάντια στον προπονητή.
Φαίνεται ότι ο άμεσος συνομιλητής των Σαμαρά – Κεδίκογλου, τους οποίους μάλιστα
καλεί, όπως λέγεται, απευθείας στο τηλέφωνο
για κάθε ζήτημα που τον απασχολεί, Σαββίδης, έφερε μαζί του από την πουτινική Ρωσία
και τα «τοπικά ήθη» επίλυσης των διαφορών
μεταξύ των ανθρώπων ή μάλλον μεταξύ της
κρατικοφασιστικής αστικής τάξης νέου τύπου του Κρεμλίνου και των αντιπάλων της,
κλασσικών αστών ή και λαϊκών ανθρώπων.
Η ΟΑΚΚΕ είχε προειδοποιήσει τι σημαίνει ένας βουλευτής του κόμματος του Πούτιν και ρώσος οικονομικός ολιγάρχης στο
κέντρο της Βόρειας Ελλάδας. Ήδη ο Σαββίδης, που ποτέ δεν έκρυψε ότι η επένδυση
στον ΠΑΟΚ συνδέεται με την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, σουλατσέρνει συνεχώς στο
Άγιο Όρος, το οποίο ο Πούτιν θέλει πια να
αποκόψει πλήρως από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να το μετατρέψει σε όχημα ελέγχου από πλευράς του της παγκόσμιας χριστιανικής Ορθοδοξίας.
Οι αγιορείτες έλαβαν κιόλας θέση δίπλα στο
ΣΥΡΙΖΑ, τη «Χρυσή Αυγή», το ψευτοΚΚΕ, τους
ΑΝΕΛ του Καμμένου και όλο τον υπόλοιπο
μεσαίωνα κατά του καναδικού μεταλλείου
χρυσού στις Σκουριές. Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση θα πει: όσο το μεταλλείο είναι να γίνει με στοιχειωδώς ανθρώπινους, φιλοπεριβαλλοντικούς όρους που ισχύουν σε μη α-

ποικιακές και αστοδημοκρατικές από ντόπιους ή δυτικούς αστούς, το «κίνημα του
λαού», στο οποίο όλως τυχαίως ηγούνται οι
υποταχτικοί της Ρωσίας ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ,
θα καίει, θα σπάει και θα τσακίζει.
Όταν ο Σαββίδης, οι Ρώσοι γενικότερα ή
και οι Κινέζοι και Καταριανοί, φίλοι των πρώτων, βάλλουν για τα καλά πόδι ελέγχου στη
χώρα, τότε το μεταλλείο θα γίνει με όρους αποικιοκρατίας, αλλά τότε όποιος τολμάει να
υψώσει φωνή θα καταλήγει στα κρατητήρια,
όπου θα τις τρώει από τους ταγματαλήτες
του Πούτιν, τους «έλληνες» λακέδες του που
σήμερα ηγούνται των διαδηλώσεων «για το
περιβάλλον».
Μπροστά στην επερχόμενη ρώσικη λαίλαπα Σαββίδη, τα έκτροπα και η μπόχα του
σταζίτη ρωσοφτιαγμένου Κόκκαλη επί μια
15ετία στον Ολυμπιακό θα μοιάζουν πταίσματα. Οι πατριώτες και δημοκράτες στη Βόρεια Ελλάδα, ανάμεσά τους και οι οπαδοί του
ΠΑΟΚ, δεν πρέπει, όπως έχουμε ξανατονίσει,
να αφήσουν τον κανιβαλισμό της νίκης «με
κάθε μέσον» ή της «εκδίκησης απέναντι στο
κράτος της Αθήνας» να πάρει κεφάλι στη Θεσσαλονίκη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η πόλη της
Θεσσαλονίκης και βαθύτερα όλη η Ελλάδα
θα το πληρώσει με πολύ πόνο, στο δρόμο για
την πλήρη αποικιοποίηση τους από τη Ρωσία, που θα σημάνει εξευτελισμό και ταπείνωση για ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
Έτσι κι αλλιώς, πάντως, η απέχθεια που θα
προκαλέσουν οι πρακτικές του ρώσικου μονοπώλιου, που μόλις τώρα αρχίζουν να αχνοφαίνονται και μέσα στη χώρα μας, θα γεννήσουν και την αυθόρμητη αντίσταση, η οποία,
όταν γονιμοποιηθεί από τη γραμμή του αντιρώσικου δημοκρατικού και πατριωτικού μετώπου, θα γίνει συνειδητή.

Óåëßäá 8

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÁÐÑÉËÇÓ 2013

Äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 16/4/2013

ÂÏÌÂÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÈÅÓÅÉÓ ÓÔÇ ÂÏÓÔÙÍÇ: ÏËÁ ÄÅÉ×ÍÏÕÍ
ÍÅÁ ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁ ÕÐÅÑ ÔÏÕ ÁÎÏÍÁ

Ï

é âïìâéóôéêÝò åðéèÝóåéò óôï ìáñáèþíéï ôçò Âïóôþíçò ôùí ÇÐÁ
åßíáé ìßá åðßèåóç ãåíïêôïíéêÞò ëïãéêÞò, äçëáäÞ åîüíôùóçò ôïõ
Üìá÷ïõ ðëçèõóìïý óáí åîßóïõ õðåýèõíïõ ãéá ôéò ðñÜîåéò ôùí êõâåñíÞóåùí.
¸÷ïõìå êÜèå ëüãï íá õðïèÝóïõìå üôé
êáé ç åðßèåóç áõôÞ åßíáé ðñïâïêáôüñéêç, äçëáäÞ åðéäéþêåé íá ðñïêáëÝóåé Þ
íá äéåõêïëýíåé íÝá âáèéÜ åðåìâáôéêÜ
ðëÞãìáôá ôïõ áìåñéêÜíéêïõ éìðåñéáëéóìïý åíÜíôéá óå ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò ÷þñåò ôïõ ôñßôïõ êüóìïõ þóôå íá óðñù÷ôïýí êáé áõôÝò óôï ñùóïêéíåæéêü óôñáôüðåäï. Èõìßæïõìå üôé ç åêôßìçóç ôçò
ÏÁÊÊÅ ôï 2001 üôé ôï ÷ôýðçìá ôçò 11/9
Þôáí ìéá ðñïâïêÜôóéá õðÝñ ôçò ðïõôéíéêÞò Ñùóßáò åðéâåâáéþèçêå ðáôáãùäþò.
ÐñÜãìáôé åßíáé ç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí êáé
ìüíç áõôÞ ðïõ âãÞêå êåñäéóìÝíç áðü ôï
áðáíôçôéêü ðëÞãìá ôùí ÇÐÁ ôüôå, áöïý áõôü åß÷å óáí áðïôÝëåóìá ôï ôóÜêéóìá ôùí óôñáôçãéêÜ áíôéñþóùí ôáëéìðÜí (ðïõ ìÜëéóôá êáôçãïñïýóáí ôïí
Êëßíôïí óáí öéëï-ñþóï) êáé ôçí Üíïäï
ôçò öéëïñþóéêçò çãåóßáò ÊáñæÜé óôçí

åîïõóßá ôïõ ÁöãáíéóôÜí*.
Ôï üôé óôçí åîïõóßá ôùí ÇÐÁ âñßóêåôáé ôþñá ü÷é ìüíï Ýíáò öéëïñþóïò ðñüåäñïò áëëÜ ãéá ðñþôç öïñÜ êáé ìéá ôñéÜäá áíèñþðùí ôïõ óôçí çãåóßá ôáõôü÷ñïíá ôïõ óôñáôïý, ôçò äéðëùìáôßáò êáé
ôçò ÓÉÁ êÜíåé ôï üðïéï íÝï äÞèåí áðáíôçôéêü ðëÞãìá ôùí ÇÐÁ ðïëý ðéï åýêïëï. Ôï êÜíåé ôüóï åýêïëï þóôå íá ìçí
÷ñåéÜæåôáé áõôÞ ôç öïñÜ ìéá äïëïöïíßá
áìåñéêáíþí áìÜ÷ùí ôüóï ìáæéêÞ üóï
áõôÞ ôçò 11/9. Ìéá ôÝôïéá èá åîÝèåôå áíåðáíüñèùôá ôïí ÏìðÜìá ðïõ åêëÝ÷ôçêå ðñüåäñïò éó÷õñéæüìåíïò üôé åîÜñèñùóå ôïí õðïôéèÝìåíï áñ÷çãü ôçò äéåèíïýò
áíôéáìåñéêÜíéêçò ôñïìïêñáôßáò.
Ùò ôþñá ðÜíôùò åßíáé åíäåéêôéêÞ ç Üìåóç áíôßäñáóç ôïõ Ðïýôéí ðïõ üðùò êáé

óôéò 11/9 ìßëçóå áóôñáðéáßá êáé ðñþôïò
áðü üëïõò ôïõò îÝíïõò çãÝôåò êáé êÜëåóå üðùò êáé ôüôå ôéò ÇÐÁ óå äéåèíÝò áíôéôñïìïêñáôéêü ìÝôùðï ëÝãïíôáò üôé «ï
áãþíáò åíáíôßïí ôçò ôñïìïêñáôßáò áðáéôåß ôïí åíåñãü óõíôïíéóìü ôùí ðñïóðáèåéþí üëçò ôçò äéåèíïýò êïéíüôçôáò».
Óõíôïíéóìüò óçìáßíåé üôé ç ÇÐÁ èá
êïõíÞóïõí ôçí åëéÜ êáé ç Ñùóßá èá ìáæÝøåé ôïí êáñðü. ÌÜëéóôá áõôÞ ôç öïñÜ
ðñüóèåóå üôé ç Ñùóßá «åßíáé Ýôïéìç íá
ðñïóöÝñåé ôç âïÞèåéá ôçò» óôéò áñ÷Ýò
ôùí ÇÐÁ ãéá ôçí Ýñåõíá ôùí âïìâéóôéêþí åðéèÝóåùí óôï ìáñáèþíéï ôçò Âïóôþíçò. ÁõôÜ ôá êÜíåé ï Ðïýôéí ãéáôß
îÝñåé üôé ãéá ðñþôç öïñÜ Ý÷ïõí ôéò ðéï
êåíôñéêÝò èÝóåéò åîïõóßáò óôéò ÇÐÁ ñùóüöéëïé.
Ïé âïìâéóôéêÝò åðéèÝóåéò ôçò Âïóôþíçò ðñïóôßèåíôáé óôçí óåéñÜ ôùí ðñïêáôáñêôéêþí åðåéóïäßùí ôïõ ðáãêüóìéïõ ðïëÝìïõ ðïõ åôïéìÜæåé ï ñùóïêéíÝæéêïò íåïíáæéóôéêüò Üîïíáò. Ç ðÜëç

åíáíôßïí ôùí óïóéáëöáóéóôþí ôñïìïêñáôþí ôïõ Üîïíá áõôïý äåí ìðïñåß íá
äïèåß óÞìåñá áðü ôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò, éäßùò áðü ôïõò åðåìâáôéóôÝò ôñáìðïýêïõò ôùí ÇÐÁ ðïõ óõììá÷ïýí
óôñáôçãéêÜ ìå ôï Üîïíá êáôÜ ôïõ ôñßôïõ êüóìïõ öÝñíïíôáò óôçí åîïõóßá ðáíôïý ôïõò éóëáìïíáæÞäåò, áíôß íá áöÞóïõí ôïí ôñßôï êüóìï íá ôïõò ðïëåìÞóåé üðùò åêåßíïò íïìßæåé. Ç áíá÷áßôéóç
ôùí íÝùí ×ßôëåñ åßíáé óÞìåñá õðüèåóç
ôçò áíôé-éìðåñéáëéóôéêÞò ðÜëçò ôùí ëáþí êáé ôùí êñáôþí ôïõ ôñßôïõ êüóìïõ.
* ÑÙÓÉÁ ÓÔÇÍ ÊÁÑÄÉÁ ÔÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÎÏÕÓÉÁÓ ÓÔÏ ÁÖÃÁÍÉÓÔÁÍ-Ðáôáãþäçò åðéâåâáßùóç ôùí áíáëýóåùí êáé ðñïâëÝøåùí ôçò ÏÁÊÊÅ
ìåôÜ ôçí ðñïâïêÜôóéá ôùí äßäõìùí ðýñãùí -(http://www.oakke.gr/ na550/
afganistan450.htm)

ÅÐÉÂÅÂÁÉÙÓÇ ÔÙÍ ÁÑ×ÉÊÙÍ ÅÊÔÉÌÇÓÅÙÍ ÌÁÓ ÃÉÁ ÔÏ
ÌÁÊÅËÅÉÏ ÔÇÓ ÂÏÓÔÏÍÇÓ

Ð

ïëý óýíôïìá ïé åîåëßîåéò åðéâåâáßùóáí ôéò áñ÷éêÝò åêôéìÞóåéò ìáò
ãéá ôï ìáêåëåéü ôçò Âïóôüíçò, üôé äçëáäÞ åðñüêåéôï ãéá ìéá áêüìá ìåãÜëç ðñïâïêÜôóéá ôïõ ñùóéêïý óïóéáëéìðåñéáëéóìïý ðïõ óôü÷ï
åß÷å íá åíäõíáìþóåé ôçí áìåñéêáíï-ñùóéêÞ óõíåñãáóßá óå ü,ôé áöïñÜ
ôçí åðéèåôéêÞ ðïëéôéêÞ áðÝíáíôé óôïí Ôñßôï êüóìï ìå ðñüó÷çìá ôçí
éóëáìïöáóéóôéêÞ ôñïìïêñáôßá, ðßóù áðü ôçí ïðïßá âñßóêåôáé ïõóéáóôéêÜ ç ÊáÃêåÌðå (óÞìåñá FSB).
Óýíôïìá Ýãéíå ãíùóôü üôé ïé ðñùôåñãÜôåò ôçò äïëïöïíéêÞò åðßèåóçò Þôáí
ôóåôóåíéêÞò êáôáãùãÞò êáé åß÷áí éäéáßôåñïõò äåóìïýò ìå ôï ÍôáãêåóôÜí.
Áõôü áêñéâþò ôï ÍôáãêåóôÜí, ðïõ áíôéóôÝêåôáé óèåíáñÜ óôçí áðüëõôç êõñéáñ÷ßá ôçò Ñùóßáò åßíáé ï âáóéêüò
óôü÷ïò ôçò ðïõôéíéêÞò ðïëéôéêÞò õðïäïýëùóçò ôïõ ÊáõêÜóïõ ìåôÜ ôç ãåíïêôïíéêÞ êáôï÷Þ ôçò çñùéêÞò Ôóåôóåíßáò. Ï åðéêåöáëÞò ôùí äýï âïìâéóôþí ÔáìåñëÜí ÔóáñíÜåö Þôáí ìéá êéíïýìåíç ðñïâïêÜôóéá. Ç FSB ôïí ðáñáêïëïõèïýóå óôåíÜ êáé åß÷å æçôÞóåé áðü ôéò ÇÐÁ ôï 2011 ðëçñïöïñßåò (ëåò
êáé äåí ìðïñïýóå íá îÝñåé ç ßäéá) ãýñù
áðü ôï Üôïìü ôïõ, èåùñþíôáò ôïí ïðáäü ôïõ áêñáßïõ éóëáìéóìïý êáé ýðïðôï ãéá Ýíôáîç óå ðáñÜíïìç éóëáìéóôéêÞ ïìÜäá óôï ÍôáãêåóôÜí.
Ôï FBI åîÝôáóå ôçí ðåñßðôùóç ôïõ - üðùò êáé ôïõò óõããåíåßò ôïõ - áëëÜ äå
âñÞêå ôüôå êÜôé áîéüìåìðôï þóôå íá
äþóåé êÜðïéåò ðñüóèåôåò ó÷åôéêÝò ðëçñïöïñßåò óôçí FSB êáé üôáí åêåßíïò ãýñéóå óôéò ÇÐÁ óôáìÜôçóå ôçí ðáñáêïëïýèçóç (ÔÜéìò ÍÝáò Õüñêçò, 20/4).
Ç Ñùóßá ìåôÜ ôç äïëïöïíéêÞ åðßèåóç
âãÞêå íá ðåé üôé åß÷å ðñïåéäïðïéÞóåé ôéò
ÇÐÁ ãéá ôïí êßíäõíï áðü ôïõò ÔóáñíÜåö, áëëÜ üôé ïé ÇÐÁ åðçñåáóìÝíåò
áðü ôïí áíôéñùóéóìü ôïõò ãéá ôïí Êáýêáóï êáé ãéá ôçí áíôéäçìïêñáôßá ìÝ-

óá óôçí ßäéá ôç Ñùóßá äåí Þèåëáí
óõíåñãáóßá. ¼ìùò ç ßäéá ç äéá÷åßñéóç ôçò õðüèåóçò áðü ôçí KGB áðïêáëýðôåé ôéò âñþìéêåò ðñïèÝóåéò
ôçò. Ãéáôß áðü ôç ìéá ðñïåéäïðïéÞèçêáí ðïëý áüñéóôá ïé ÇÐÁ ãéá
ôïí êßíäõíï ðïõ áíôéðñïóþðåõáí
ïé ìåëëïíôéêïß âïìâéóôÝò áëëÜ ôá
âáóéêÜ åíï÷ïðïéçôéêÜ óôïé÷åßá
êáôÜ ôïõ ÔóáñíÜåö äüèçêáí
óôï FBI ìüíï êáôüðéí åïñôÞò! ÄçëáäÞ êáé ç FSB âãÞêå Üøïãç óôéò
ðñïâëÝøåéò êáé óôéò ðñïåéäïðïéÞóåéò ôçò, êáé ç Ýêñçîç Ýãéíå þóôå
íá áðïäåé÷ôåß üôé ìüíï ç óõíåñãáóßá ôïõ FBI ìå ôçí FSB ìðïñåß íá
óþíåé æùÝò áìåñéêáíþí ðïëéôþí.
ÄçëáäÞ ðáñÜ ôéò åêêëÞóåéò ôùí
Áìåñéêáíþí ãéá ðåñéóóüôåñåò
ðëçñïöïñßåò, ïé ñùóéêÝò áñ÷Ýò áñíïýíôáí íá äþóïõí ôçí ðáñáìéêñÞ
ðëçñïöïñßá ðïõ íá åðéâåâáéþíåé
ôçí áñ÷éêÞ ôïõò ðñïåéäïðïßçóç. ¼ðùò
áðïêáëýðôïõí
ïé Íew Õork Ôimes, ôçò 6 ôïõ ÌÜç: «Óýìöùíá ìå ðïëëÝò áíáöïñÝò,
ïé ñùóéêÝò áñ÷Ýò ðáñáêïëïõèïýóáí óôåíÜ ôïí ê. ÔóáñíÜåö üôáí
ðÝñáóå Ýîé ìÞíåò óôï ÍôáãêåóôÜí,
êáé ãíþñéæáí üôé åß÷å åðé÷åéñÞóåé
íá óõíáíôçèåß ìå åíüðëïõò, áëëÜ
üôáí åðÝóôñåøå óôéò ÇíùìÝíåò
Ðïëéôåßåò, ïé Ñþóïé äåí Ýóôåéëáí
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êáìéÜ íÝá ðñïåéäïðïßçóç óôïõò áìåñéêáíïýò óõíåñãÜôåò ôïõò».
Ç äïëïöïíéêÞ åðßèåóç Ýãéíå áìÝóùò
áöüôïõ üëá ôá âáóéêÜ áîéþìáôá ôùí
ÇÐÁ: Ðñïåäñßá (ÏìðÜìá), õðçñåóßåò
áóöáëåßáò (ÌðñÝííáí), óôñáôüò (×Ýéãêåë) êáé Õðïõñãåßï åÅîùôåñéêþí
(ÊÝññõ) ðÝñáóáí óå ñùóüöéëïõò ãéá
ðñþôç öïñÜ óôçí ìåôá-øõ÷ñïðïëåìéêÞ éóôïñßá ôùí ÇÐÁ. ¸ôóé ìåôÜ ôï
ìáôïêýëéóìá ôçò Âïóôþíçò êáíåßò äåí
õðÞñîå ðëÝïí óôçí çãåóßá ôùí ÇÐÁ
íá áíôéóôáèåß óôéò áëëåðÜëëçëåò ñùóéêÝò åêêëÞóåéò ãéá óõíåñãáóßá ôùí
ìõóôéêþí õðçñåóéþí ôùí äýï ÷ùñþí
êáé óôéò åêêëÞóåéò ãéá íá ðÜøïõí íá
êáôçãïñïýí ôïí Ðïýôéí ãéá ôçí åêìåôÜëëåõóç ðïõ áõôüò êÜíåé óôç ÷þñá
ôïõ ôçò áíôéôñïìïêñáôéêÞò óçìáßáò.
Óýìöùíá ìå ôï Ãáëëéêü Ðñáêôïñåßï
ÅéäÞóåùí, 20/4, ï åêäüôçò ôïõ ðåñéïäéêïý ôçò Ìüó÷áò ÅèíéêÞ ¢ìõíá, Éãêüñ
ÊáñáôóÝíêï, åßðå óôï åéäçóåïãñáöéêü
ðñáêôïñåßï ÑÉÁ Íüâïóôé, áìÝóùò ìåôÜ ôçí åðßèåóç: «ËáìâÜíïíôáò õðüøç
ôéò ñßæåò ôçò ôñïìïêñáôßáò óôç Âïóôüíç, ïé ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò èá ðñÝðåé
íá äåßîïõí åíäéáöÝñïí óôçí áíôáëëáãÞ ðëçñïöïñéþí áíÜìåóá óôéò äýï õðçñåóßåò ðëçñïöïñéþí». Åðßóçò ï óõíäåäåìÝíïò ìå ôï Êñåìëßíï óõíôáãìáôïëüãïò ÁëåîÝé Ðïõóêüö ôçò ÅðéôñïðÞò äéåèíþí õðïèÝóåùí ôïõ ñþóéêïõ
êïéíïâïõëßïõ åßðå óôç ñùóéêÞ ñáäéïöùíéêÞ åéäçóåïãñáöéêÞ õðçñåóßá: «ç
óïêáñéóôéêÞ åðßèåóç èá ìðïñïýóå åðßóçò íá óôáìáôÞóåé ôéò åðéêñßóåéò ôçò
ÏõÜóéãêôïí ãéá ôéò åíÝñãåéåò ôïõ Ðïý-

ôéí óôï Âüñåéï Êáýêáóï áðü ôçí Üíïäü ôïõ óôçí åîïõóßá óôá 1999. (.) «Åßðáìå óôïõò Áìåñéêáíïýò - ôé êÜíåôå
åêåß (ìå ôï íá åðéêñßíåôå ôïí Ðïýôéí);
Õðïóôçñßæåôå ôïõò óðüñïõò ôçò ôñïìïêñáôßáò, êáé ïé Áìåñéêáíïß äåí Þèåëáí íá áêïýóïõí», «Ôþñá áõôü èá Þôáí
Ýíá óõí». ¢ëëïé ðáñáôçñçôÝò õðïóôÞñéîáí üôé ç Ñùóßá âñßóêåôáé ôþñá
ìðñïóôÜ áðü ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò
óôçí ðáñáêïëïýèçóç ôïõ ßíôåñíåô ëüãù ôùí åëáóôéêüôåñùí íüìùí ôïõ áðïññÞôïõ».
Óýìöùíá ðÜëé ìå ôï Ãáëëéêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí:

«Ïé åðéöáíåßò áíáëõôÝò áóöÜëåéáò
ÁíôñÝé ÓïëíôÜôïö êáé Éñßíá ÌðïñïãêÜí Ýãñáøáí óôçí çëåêôñïíéêÞ çìåñçóßá ÃéåæåíôíéÝâíéé ÆïõñíÜë üôé ç ðáíßó÷õñç ÏìïóðïíäéáêÞ Õðçñåóßá Áóöáëåßáò ôçò Ñùóßáò ðáñáêïëïõèåß
óôåíÜ ôá êïéíùíéêÜ ìÝóá áðü ôï 2010
- äýï ÷ñüíéá ðáñáðÜíù áðü ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò.
Ðñüóèåóáí «üôé äåí õðÞñîå ðïôÝ êáìßá óôåíÞ óõíåñãáóßá» áíÜìåóá óôéò äýï
õðçñåóßåò ðëçñïöïñéþí åêôüò áðü ìßá
êïéíÞ åðé÷åßñçóç ðïõ äéåîÞ÷èç üôáí ïé
äýï ðëåõñÝò óõìöþíçóáí íá åñãáóôïýí
ìáæß ãéá ôçí áóöÜëåéá óôá 2004.
«Öáßíåôáé üôé ïé õðçñåóßåò ðëçñïöïñéþí ôùí ÇÐÁ èá ðñÝðåé åðåéãüíôùò
íá áíáèåùñÞóïõí ôï åðßðåäï óõíåñãáóßáò ôïõò ìå ôéò ñùóéêÝò õðçñåóßåò áóõíÝ÷åéá óôç óåë. 9
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÷þí-âäåëëþí ìå áðåõèåßáò óêáíäáëùäþò ðáñÜíïìåò áíáèÝóåéò. Ôþñá áðëÜ áðü
ôïõò íôüðéïõò ñùóüäïõëïõò êñáôéêï-ïëéãÜñ÷åò ðåñíÜìå óôç ìåôáöïñÜ ðëïýôïõ
óôïõò ßäéïõò ôïõò ñþóïõò êáé ôïõò êéíÝæïõò êñáôéêï-ïëéãÜñ÷åò. Ìðáßíïõìå äçëáäÞ óôçí ôõðéêÞ õðïäïýëùóç-áðïéêéïðïßçóç ôçò ÷þñáò. Ãé áõôü ôþñá êáé ôï
óáìðïôÜæ ðÜåé óôçí Üêñç ôïõ êáé ôï îåðïýëçìá óôï íåïíáæéóôéêü Üîïíá Ñùóßáò-Êßíáò ðÜåé óôçí Üêñç ôïõ. ¸ôóé Ý÷ïõìå äýï êáôáóôñïöÝò ôáõôü÷ñïíá ãéá ôçí
åñãáôéêÞ ôÜîç: Ç ìßá, ç óáöþò ìåãáëýôåñç åßíáé üôé ïé åñãÜôåò åîïíôþíïíôáé
óôñáôçãéêÜ óáí ôÜîç ìå ôï ãêñÝìéóìá ôùí
åñãïóôáóßùí. Ç Üëëç åßíáé üôé ïé åñãÜôåò
ðïõ ìÝíïõí óôçí ðáñáãùãÞ åßíáé êáôáäéêáóìÝíïé íá ìåßíïõí óáí ìéóèùôïß óêëÜâïé óôá êÜôåñãá ôùí ñùóïêéíÝæùí ïëéãáñ÷þí êáé óáí ìåñïêáìáôéÜñçäåò ÷ùñßò
êáìéÜ ïõóéáóôéêÞ óõíäéêáëéóôéêÞ ïñãÜíùóç óôá ìéêñïìÜãáæá ðïõ ïé ñùóïêéíÝæïé èá åðéôñÝøïõí íá õðÜñ÷ïõí ãéáôß åýêïëá ìðïñïýí ðïëéôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ
(ìÝóù ôùí ôñáðåæþí) íá ôá åëÝã÷ïõí.
ÁõôÞ ç õðïäïýëùóç ìïéÜæåé ìå ôçí êéíåæïðïßçóç áëëÜ åßíáé ðïëý ÷åéñüôåñç ãéáôß
ôá íÝá áöåíôéêÜ äåí èá åðéôñÝøïõí ðïôÝ
ôçí áíÜðôõîç ìåãÜëçò âéïìç÷áíßáò óôçí
ÅëëÜäá, ïýôå êáí ñùóïêéíÝæéêçò, ãéáôß
ôñÝìïõí ôçí ôáîéêÞ ïðüôå êáé ôçí åèíéêÞ
ïñãÜíùóç åíüò ðïëõÜñéèìïõ åëëçíéêïý
ðñïëåôáñéÜôïõ. Ãé áõôü ç õðïäïýëùóç ôùí
åñãáæïìÝíùí (êáé ôùí êñáôéêþí õðáëëÞëùí, ðïõ èá ìðïñïýí íá áðïëýïíôáé ãéá
íá ìåßíïõí óôï äçìüóéï ìüíï ïé õðïôáãìÝíïé óôá íÝá áöåíôéêÜ), èá ðçãáßíåé ìáæß
ìå ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ äçëáäÞ èá ðçãáßíåé ìáæß ìå ôçí ðåëþñéá áýîçóç ôçò áíåñãßáò þóðïõ äåí èá õðÜñ÷åé êáíÝíá Üëëï ìåãÜëï íôüðéï åñãïóôÜóéï ãéá íá êëåßóåé. Êáé åííïåßôáé üôé üóï ðéï ðïëý ç áíåñãßá èá ìåãáëþíåé ôüóï ðéï åýêïëï èá
ãßíåôáé ãéá ôá íÝá áöåíôéêÜ, ìåãÜëá êáé
ìéêñÜ, áíáôïëéêÜ Þ äõôéêÜ êáé íôüðéá, íá
õðïäïõëþóïõí ôïõò åñãáæüìåíïõò.
Íá ãéáôß ðñÝðåé ç åñãáôéêÞ ôÜîç ðÜíù
óå áõôÞí åäþ ôçí ðñùôïìáãéÜ íá óõëëÜâåé üôé ç èÝóç êáé ôá êáèÞêïíôá ôçò åßíáé
åíüò Üëëïõò åßäïõò. Ôþñá ðñÝðåé íá ôåëåéþíåé ìå ôï óõíäéêáëéóìü ôùí ÃÓÅÅ êáé
ÐÁÌÅ. Áõôïß óôçí ìåãÜëç ðëåéïøçößá
ôïõò, éäéáßôåñá áõôïß ôùí øåõôïÊÊÅ êáé
ÓÕÑÉÆÁ, åßíáé êáé èá åßíáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï õðÜëëçëïé êáé åðéóôÜôåò ôùí
êñáôéêï-ïëéãáñ÷þí. Ôá åñãïôÜîéá ôçò ÊÏÓÊÏ äåß÷íïõí ðïõ ôï ðÜíå áõôïß ïé ðïõëçìÝíïé. Åðßóçò, ôþñá ðÜíù óôç êáôáóôñïöÞ êáé óôï êëåßóéìï ôùí âáñéþí âéïìç÷áíéþí äåí äåß÷íïõí óáí âáóéêü å÷èñü
ôï êñÜôïò ðïõ ôéò êëåßíåé ìå ôïõò öüñïõò,
ôç ÄÅÇ, ôç ÄÅÐÁ êëð, áëëÜ ôéò ßäéåò
ôéò åôáéñåßåò. Áêüìá êáé ôçí ìéóèïëïãéêÞ
âßá ðïõ áóêïýí ïé äõôéêïß äáíåéóôÝò ìå
ôçí ôñüéêÜ ôïõò, ðéóôåýïíôáò üôé ìå ôçí
ìåßùóç ôïõ ìåñïêÜìáôïõ èá êÜíïõí áíôáãùíéóôéêÞ ìéá âéïìç÷áíßá ðïõ âïìâáñäßæåôáé áðü ôïõò øåõôï-åõñùðáßïõò ðïõ êõâåñíÜíå ôç ÷þñá, äåí áðáíôÜíå ïé ÃÓÅÅÐÁÌÅ ìå ðñáãìáôéêïýò áãþíåò áëëÜ ìå

øåõôï24ùñåò. Óôü÷ïò ôïõ åßíáé íá ìÝíåé
ç ÅëëÜäá óôçí ÅÅ ãéá íá äéáëýåé ç Ñùóßá ôçí ÅÅ, áëëÜ ï åëëçíéêüò ëáüò íá ìéóåß ôçí ÅÅ êáé ü÷é ôç Ñùóßá Þ ôçí Êßíá.
Áõôü ðïõ ðñÝðåé ëïéðüí íá êÜíïõí ïé
óõíåéäçôïß åñãÜôåò, üðùò åðáíáëáìâÜíåé
äéáñêþò ç ÏÁÊÊÅ åßíáé íá ïñãáíþíïíôáé óå êÜèå ÷þñï äïõëåéÜò, íá áðïêáëýðôïõí ôï óáìðïôÜæ êáé íá ÷ôõðÜíå ôïõò
óáìðïôÝñ ìå áãþíá åíÜíôéá óôï êñÜôïò,
ôçí êõâÝñíçóç êáé ôçí ñùóüäïõëç áíôéðïëßôåõóç,. Ôá óõíäéêÜôá ðñÝðåé íá ìåëåôÜíå ôçí êáôÜóôáóç ìéáò åðé÷åßñçóçò
êáé íá áðáéôïýí áðü ôïí åñãïäüôç íá ôïõò
äßíåé âáóéêÜ ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá ôçò êáé
íá åëÝã÷ïõí áí áõôÞ åßíáé üíôùò óå êñßóç Þ áí åêìåôáëëåýåôáé ôçí áíåñãßá ãéá
íá êÜíåé êÜôåñãï ôï ÷þñï äïõëåéÜò. ÁõôÞ åßíáé ìéá ìïñöÞ åñãáôéêïý åëÝã÷ïõ.
Äåí ðñÝðåé ïé åñãÜôåò íá äå÷ôïýí íá ðëçñþíïõí åêåßíïé ôï âéïìç÷áíéêü óáìðïôÜæ

üðùò èÝëïõí ïé óõìâéâáóìÝíåò åñãïäïóßåò
ãéá íá ìç óõãêñïýïíôáé ìå ôï êñÜôïò, áëëÜ ïýôå ðñÝðåé üðùò èÝëïõí ïé ÃÓÅÅ êáé
ôï ÐÁÌÅ íá êÜíïõí êýñéï å÷èñü ôçí åñãïäïóßá üôáí ïé óáìðïôáñéóôÝò ìÝóù ÄÅÇ, ÄÅÓÖÁ öüñùí, ãñáöåéïêñáôéêÞò õðïíüìåõóçò êëð êëåßíïõí ôéò åôáéñåßåò
êáé äåí áöÞíïõí ôïõò åñãÜôåò íá êáôáããåßëïõí üëïõò áõôïýò ðïõ êÜíïõí áõôü
ôï óáìðïôÜæ êáé íá ðáëÝøïõí ãéá ôçí åðéâßùóç ôùí åñãïóôáóßùí.
Ç åñãáôéêÞ ôÜîç åßíáé ç þñá íá ðÜñåé
ôéò éóôïñéêÝò ôçò åõèýíåò. ÁõôÞ êýñéá ìðïñåß íá êñáôÞóåé ôç âéïìç÷áíßá êáé áí ìðïñÝóåé íá ôï ðåôý÷åé, äåí èá õðÜñ÷åé êáìéÜ
áóôéêÞ ôÜîç êáé êáíÝíáò éìðåñéáëéóìüò
ðïõ íá ìðïñåß íá îáíáñßîåé áõôÞ ôç ìåãÜëç åðáíáóôáôéêÞ ôÜîç ðïõ Ýâãáëå ôï
ÊÊÅ, ôï ÅÁÌ êáé ôï ÄÓÅ ðïôÝ îáíÜ óôï
ðïëéôéêü ðåñéèþñéï.

¸ôóé ç åñãáôéêÞ ôÜîç èá âÜëåé õðïèÞêåò ãéá ôçí åðáíáóôáôéêÞ åîïõóßá ôçò êáèþò ç óôÜóç ôçò áõôÞ èá Ýñèåé óå ÷ôõðçôÞ
áíôßèåóç ìå ôçí áíéêáíüôçôá êáé ôïí ðáñáóéôéêü ÷áñáêôÞñá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò ðïõ
åðÝôñåøå óå ìéá ÷ïýöôá ðñáêôüñùí íá ðéóùãõñßóåé éóôïñéêÜ ôçí õëéêÞ áíÜðôõîç
ôçò ÷þñáò êáé íá ñßîåé ôï ëáü óå Ýíáí
ðáñáôåôáìÝíï åöéÜëôç. Åðßóçò Ýôóé èá
åßíáé óå èÝóç íá ðáëÝøåé ôþñá äá ãéá ôá
åñãáôéêÜ äéêáéþìáôá óå üëá ôá åñãïóôÜóéá êáé åðé÷åéñÞóåéò üðïõ ôá áöåíôéêÜ ìáæéêÜ ðéá åêìåôáëëåýïíôáé ôçí áíåñãßá ðïõ
ðñïêáëïýí ïé óáìðïôáñéóôÝò ãéá íá ôá êÜíïõí ðëÞñç êÜôåñãá áðïëýïíôáò üóïõò
èÝëïõí, üðùò èÝëïõí êáé üðïôå èÝëïõí
ðñïóëáìâÜíïíôáò ìéóèùôïýò óêëÜâïõò
÷ùñßò êáíÝíá äéêáßùìá ïýôå óôï ÷ñüíï
åñãáóßáò, ïýôå óôéò óõíèÞêåò åñãáóßáò, ïýôå óôçí áìïéâÞ.
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óöáëåßáò», Ýãñáøáí ïé ÓïëíôÜôïö
êáé ÌðïñïãêÜí».
ÅðïìÝíùò ç äïëïöïíéêÞ åðßèåóç ôçò
Âïóôüíçò äéåõêüëõíå üóï ôßðïôá Üëëï
ôç öáóéóôéêÞ ðñïâïêáôüñéêç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá óôï íá ãßíåé áðáñáßôçôç ãéá
ôéò áìåñéêáíéêÝò ìõóôéêÝò õðçñåóßåò
óôá ìÜôéá ôçò áìåñéêÜíéêçò êïéíÞò
ãíþìçò. ¸ôóé ç FSB èá ìðïñåß íá «áíôáëëÜóóåé ìå ôéò ÇÐÁ åõáßóèçôåò
ðëçñïöïñßåò» ðïõ óçìáßíåé üôé èá ìðïñåß íá õðïäåéêíýåé üðïéïí èÝëåé óáí
«ôñïìïêñÜôç» êáé íá ÷ôõðÜ åõêïëüôåñá ôïõò äéêïýò ôçò å÷èñïýò êéíçôïðïéþíôáò ãé’ áõôü ôï ïðëéóìÝíï ÷Ýñé
ôùí ÇÐÁ. Áõôü åðéóöñáãßóôçêå ìå ìéá
ôçëåöùíéêÞ óõíïìéëßá ìåôáîý Ðïýôéí
êáé ÏìðÜìá óôéò 19/4 óôçí ïðïßá, üðùò áíáêïßíùóå ôï Êñåìëßíï, ïé äýï
çãÝôåò åîÝöñáóáí «ôçí ïéêïäüìçóç åíüò óôåíïý óõíôïíéóìïý áíÜìåóá óôéò
ñùóéêÝò êáé ôéò áìåñéêáíéêÝò õðçñåóßåò ðëçñïöïñéþí óôïí áãþíá åíÜíôéá
óôçí ðáãêüóìéá ôñïìïêñáôßá» (ÍÕÔ,
20/4). Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ç åðßèåóç
Ýãéíå ëßãåò ìüíï ìÝñåò áöüôïõ ïé áìåñéêáíéêÝò áñ÷Ýò áðáãüñåõóáí óå êáìéÜ åéêïóáñéÜ ñþóïõò áîéùìáôïý÷ïõò
ôçí åßóïäï óôç ÷þñá êáé ðÜãùóáí ôéò
êáôáèÝóåéò ôïõò åêåß ùò õðüðôïõò ãéá
ôç ìåôá÷åßñéóç ôïõ äéêçãüñïõ, õðåñáóðéóôÞ ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí,
ÓåñãêÝé Ìáãêíßôóêé (6/5), ðïõ îõëïêïðÞèçêå ìÝ÷ñé èáíÜôïõ óôç öõëáêÞ.
Ðñüêåéôáé ãéá ôï íüìï Ìáãêíßôóêé ðïõ
ðÝñáóå ç ÏõÜóéãêôïí óôá ôÝëç ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÷ñüíïõ ãéá íá áêïëïõèÞóåé
ç áðÜíôçóç ôçò Ìüó÷áò ìå ôçí áðá-
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ãüñåõóç õéïèåóéþí óå áìåñéêáíïýò ðïëßôåò.
ÌÝ÷ñé ôéò áñ÷Ýò ÌÜç ëïéðüí ïé äýï
çãÝôåò åß÷áí óõíïìéëÞóåé Þäç äýï öïñÝò óå Üñéóôï êëßìá êáé óå ìéá Ýíäåéîç
ôïõ íÝïõ áõôïý êëßìáôïò ïé ñùóéêÝò õðçñåóßåò Ýäùóáí óôéò áìåñéêáíéêÝò ôçí
áðïêñõðôïãñÜöçóç ìéáò óõíïìéëßáò
ôïõ âïìâéóôÞ ðïõ áðïêÜëõðôå ôéò éäåïëïãéêÝò-ðïëéôéêÝò ôïõ áíôéëÞøåéò.
ÐÝñá áðü ôç óôñáôçãéêÞ óõíåñãáóßá ôùí äýï ìç÷áíéóìþí áóöáëåßáò,
ðïõ óçìáßíåé üôé ç CIA èá áêïëïõèåß ôéò
ðñïâïêÜôóéåò ôçò ÊáÃêåÌðå, ï Üìåóïò óôü÷ïò ôçò Ìüó÷áò ðïõ åîõðçñåôåßôáé áðü ôçí âïìâéóôéêÞ åðßèåóç óôç
Âïóôüíç åßíáé ç óõììåôï÷Þ ôùí ÇÐÁ
óôçí åðßèåóç ðïõ êëéìáêþíåé ç Ñùóßá åíÜíôéá óôï âüñåéï Êáýêáóï, éäéáßôåñá åíÜíôéá óôï ÍôáãêåóôÜí, ìå
ðñüó÷çìá ôçí åîïõäåôÝñùóç ôïõ éóëáìéêïý áíôÜñôéêïõ. Áõôü ôï Ýóôçóå ç
ÊáÃêåÌðå ãéá íá ðñïâïêÜñåé êáé íá
óêïôþóåé ôï ðñáãìáôéêü åèíï-áíåîáñôçóéáêü êßíçìá ôçò Ôóåôóåíßáò êáé åîáêïëïõèåß íá åßíáé äéáâñùìÝíï áðü
áõôÞí. ºóùò ï áéöíßäéïò êáé ìõóôçñéþäçò èÜíáôïò ôïõ åîüñéóôïõ Ìð. Ìðåñåæüöóêé, ößëïõ êáé óõíåñãÜôç ôïõ
ËéôâéíÝíêï, óôï Ëïíäßíï ëßãåò âäïìÜäåò ðñïçãïýìåíá, åíüò áíèñþðïõ ðïõ
åß÷å áðïêáëýøåé ôïí ðñïâïêáôüñéêï
ñüëï ôïõ éóëáìïöáóéóìïý (Ïõíôïýãêïö-ÌðáóÜãåö) õðÝñ ôïõ Êñåìëßíïõ
ôéò ðáñáìïíÝò ôçò äåýôåñçò ñùóéêÞò åéóâïëÞò óôçí Ôóåôóåíßá, íá ìçí åßíáé
Üó÷åôïò ìå ôçí õðüèåóç. Óçìåéþíïõìå
üôé ï Ýëåã÷ïò ôïõ Âüñåéïõ ÊáõêÜóïõ,

éäéáßôåñá ôïõ ÍôáãêåóôÜí, ðïõ óõíïñåýåé ìå ôç Ãåùñãßá êáé âñÝ÷åôáé áðü
ôçí Êáóðßá, åßíáé Ýíá áíáãêáßï âÞìá
ãéá ôïí Ýëåã÷ï, ìÝóá áðü áëëåðÜëëçëåò ðñïâïêÜôóéåò, ôçò Ãåùñãßáò, ôçò
÷þñáò êëåéäß ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí õäñïãïíáíèñÜêùí ôçò Áóßáò ðïõ êáôåõèýíïíôáé ðñïò ôçí Åõñþðç êáé ãéá ôïí
Ýëåã÷ï üëçò ôçò êåíôñéêÞò Áóßáò.
Ï êáèçãçôÞò ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ôçò
ÏõÜóéãêôïí, ÑáôÝë, óçìåéþíåé ðÜíôùò
üôé ðáñüëï ðïõ ïé ðåñéóóüôåñïé ìá÷çôÝò óôï ÍôáãêåóôÜí èåùñïýí ôéò ÇÐÁ å÷èñéêÞ äýíáìç, áõôÝò «äå èá ìðïñïýóå íá åßíáé ï âáóéêüò ôïõò óôü÷ïò». «Äåí åßíáé ðéèáíü üôé èá ðáñåß÷áí åêðáßäåõóç ãéá ìéá åðßèåóç óôéò
ÇÐÁ» (28/4). ¢ëëùóôå ïé éóëáìéóôÝò
Ìïõôæá÷åíôßí ôïõ ÅìéñÜôïõ ôïõ ÊáõêÜóïõ Ý÷ïõí áñíçèåß åðßóçìá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôçí åðßèåóç ôïíßæïíôáò
üôé äåí ôñÝöïõí å÷èñéêÜ áéóèÞìáôá ãéá
ôéò ÇÐÁ áëëÜ ãéá ôç Ñùóßá. Ìüíï ç
Ñùóßá åß÷å áíôéêåéìåíéêü óõìöÝñïí áðü áõôÞí ôçí åðßèåóç êáé ìüíï ößëïé
ôçò éóëáìïíáæÞäåò, ãåíïêôüíïé, ôýðïõ
Áë ÊÜéíôá Þôáí óå èÝóç ôå÷íéêÜ êáé
éäåïëïãéêÜ íá ôçí êáèïäçãÞóïõí. Óýìöùíá ìå ôïõò ÍÕÔ ôçò 28 Áðñßëç ï
áíôéðñüóùðïò ÌÜéêë Ìáê Êïë, ôåîáíüò ñåðïõìðëéêÜíïò êáé ðñüåäñïò ôçò
ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ÁóöÜëåéáò ôùí ÇÐÁ, åßðå óôï
“Fox News Sunday” üôé «ôï åðßðåäï ðïëõðëïêüôçôáò» ôùí áõôïó÷Ýäéùí åìðñçóôéêþí âïìâþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí óôï ìáñáèþíéï «ìå ïäçãåß óôï
íá ðéóôåýù üôé õðÞñîå åêðáéäåõôÞò» (ÍÕÔ, 28/4).
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×ÑÅÉÁÆÅÔÁÉ ÁÐÅÑÃÉÁ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÁ ÂÑÙÌÉÊÁ
ÌÅÔÑÁ, ÁËËÁ Ï×É Ç ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÇ ÁÐÅÑÃÉÁ
ÐÏÕ ÕÐÏÊÑÉÔÉÊÁ ÐÑÏÔÅÉÍÅÉ Ç ÏËÌÅ ÃÉÁ ÍÁ ÄÙÓÅÉ ÍÉÊÇ ÓÔÇÍ
ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

÷ñåßáóôåò áðïëýóåéò êáé áôÝëåéùôåò
ìåéþóåéò ìéóèþí ïé õðÜëëçëïé ôïõ áõñéáíïý åíôåëþò õðïôåëïýò êñÜôïõò. Áõôü ðïõ èÝëïõí ôá íÝá ñùóïêéíÝæéêá áöåíôéêÜ åßíáé ìåñéêÝò ÷éëéÜäåò åãêÜèåôïé íåïôáãìáôáóöáëßôåò óõíäéêáëéóôÝò
ìå ëåéôïõñãßá åðéóôÜôç êáé ÷áöéÝ (øåõôïáñéóôåñïß, óïóéáëóïâéíéóôÝò êáé íáæß), ðïõ èá åðéôçñïýí Ýíá Äçìüóéï ìåñéêþí äåêÜäùí ÷éëéÜäùí öïâéóìÝíùí
äïõëïðÜñïéêùí.
ÁõôÞ ôç öïñÜ äçëáäÞ, áí ïé êáèçãçôÝò åß÷áí ðñïåôïéìÜóåé ôï ëáü êáé ôïí
åß÷áí ìáæß ôïõò êáé ü÷é åíáíôßïí ôïõò,
èá Ýðñåðå êáé èá ìðïñïýóáí íá êÜíïõí
áðåñãßá, áêüìá êáé ìÝóá óôéò åîåôÜóåéò. ¼ìùò ÷Üñç óôçí çãåóßá ôïõò, ðïõ
ìåèüäåøå ìßá åðßôçäåò üøéìç êáé êáèüëïõ ðåéóôéêÞ áíôßäñáóÞ ôçò (2 ìÞíåò áöüôïõ ôá ìÝôñá ìðÞêáí óôï ôå-

ëåõôáßï ìíçìüíéï), êáé êõñßùò ÷Üñç óôï
ãíùóôü óôï ëáü âñþìéêï ðáñåëèüí ôçò
ôùí áðåñãéþí ïìçñßáò, ìéá áðåñãßá óÞìåñá óôéò åîåôÜóåéò äåí åßíáé äõíáôÞ,
ãéáôß êáé åßíáé áðïìïíùìÝíç áðü ôï
ëáü, áëëÜ êáé ãéáôß üëï ôï êáèåóôþò
Ý÷åé áíáëÜâåé íá ôç óõíôñßøåé ìå ôç âßá.
Âßá åßíáé êáé ç ßäéá ç åðéóôñÜôåõóç êáé
ç áðüöáóç ôïõ ÓôÅ íá óôçñßîåé áõôÞ
ôçí åðéóôñÜôåõóç· âßá, áëëÜ ôáõôü÷ñïíá êáé ðñïäïóßá, åßíáé êáé ç áðüöáóç
ôçò ÁÄÅÄÕ, ðïõ ðÜíôá óôÞñéæå üëåò
ôéò á÷ñåßáóôåò áðåñãßåò, íá ìç óôçñßîåé áõôÞ ôç öïñÜ ôç ìüíç áðåñãßá ðïõ
èá ìðïñïýóå íá åßíáé áðáñáßôçôç. ÁëëÜ, ÷þñéá áðü ôçí ÁÄÅÄÕ, óôç âßá
êáé óôçí ðñïäïóßá óõììåôÝ÷åé êáé ï äéðñüóùðïò ÓÕÑÉÆÁ, ðïõ äåí õðïóôçñßæåé, áëëÜ êáé äåí êáôáøçößæåé ôçí áðåñãßá óôéò åîåôÜóåéò. Óôçí ïõóßá ç ÏËÌÅ ðñïôåßíåé ðñïâïêáôüñéêá ìéá áðåñãßá ðïõ ç ßäéá îÝñåé üôé åßíáé áäýíáôç. Ïé êáèçãçôÝò øçößæïõí óôéò ÅË-

ÌÅ õðÝñ ôçò áðåñãßáò, üðùò ôïõò ðñïôåßíåé ç ÏËÌÅ, ÷ùñßò áõôÞ ç ÏËÌÅ
íá ôïõò êáëåß ôáõôü÷ñïíá íá óêßóïõí
ôá ÷áñôéÜ ôçò åðéóôñÜôåõóçò. ºóá-ßóá, äçëþíåé üôé äåí ìðïñåß íá áíôéóôáèåß óôçí åðéóôñÜôåõóç, äçëáäÞ ïõóéáóôéêÜ ðñïôåßíåé ìç áðåñãßá. ÄçëáäÞ ç
óÜðéá äéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôçò ÏËÌÅ, èÝëåé áðü ôç ìéá ïé êáèçãçôÝò íá
øçößóïõí óôéò ÅËÌÅ ôçí áðåñãßá ãéá
íá áðïäåßîåé üôé äéáèÝôåé ôç óôÞñéîç
ôçò âÜóçò, áðü ôçí Üëëç èÝëåé íá áðïäåßîåé üôé áõôÞ ç âÜóç åßíáé áíÞìðïñç
íá áíôéóôáèåß óôçí êõâÝñíçóç ïðüôå
ôá ìÝôñá èá ðåñÜóïõí. ÁëëÜ ç áíçìðïñéÜ äåí åßíáé ôçò âÜóçò, åßíáé ìéáò
çãåóßáò ðïõ áðïìüíùóå ãéá ÷ñüíéá
óôïí ëáü ôï óõãêåêñéìÝíï êëÜäï êáé
ôåëéêÜ ôïí ðáñÝäùóå ôçí êáôÜëëçëç
óôéãìÞ ìå ìéá áðåñãßá åíôåëþò ìéóçôÞ, óôçí áíåìðüäéóôç âßá ôïõ êáèåóôþôïò.
Ãéá ôïõò ðáñáðÜíù ëüãïõò ç ãñáììÞ

ðïõ ðñüôåéíå ç ÏÁÊÊÅ óôéò óõíåëåýóåéò
ôùí ÅËÌÅ åßíáé: ÊáôáøÞöéóç ôçò ðñïâïêáôüñéêçò êáé áäýíáôçò, êÜôù áðü ôéò
äïóìÝíåò óõíèÞêåò, áðåñãßáò ðÜíù óôéò
åîåôÜóåéò êáé ðñïåôïéìáóßá ãéá áãþíåò
-êáé áðåñãéáêïýò- áðü ôï ÓåðôÝìâñç, áöïý ðñïçãïýìåíá ïé ìáèçôÝò, ïé ãïíåßò
êáé åõñýôåñá ï ëáüò èá Ý÷ïõí åíçìåñùèåß áðü ôïõò êáèçãçôÝò êáé èá Ý÷ïõí ðåéóèåß üôé ôá ìÝôñá ðïõ øÞöéóå ç êõâÝñíçóç äåí åßíáé ãéá íá ÷ôõðçèåß ï õðáñêôüò ðáñáóéôéóìüò óôïí êëÜäï, áëëÜ ãéá
íá õðïäïõëùèåß ï êëÜäïò êáé ï õðüëïéðïò ëáüò óå íÝá öáóéóôéêÜ êáé áêüìá ðéï
äéåöèáñìÝíá áöåíôéêÜ êáé íá õðïóôïýí
á÷ñåßáóôåò áðïëýóåéò êáé áôÝëåéùôåò
ìåéþóåéò ìéóèþí. Ç èÝóç áõôÞ ôçò ÏÁÊÊÅ óçìáßíåé: êÜôù ç öáóéóôéêÞ êõâåñíçôéêÞ ãñáììÞ ôçò åðéâïëÞò íÝùí Üäéêùí ìÝôñùí ìå öáóéóôéêÝò ìÝèïäåò, êÜôù
ç êñõöïöáóéóôéêÞ ãñáììÞ ôçò çãåóßáò
ôçò ÏËÌÅ, ðïõ ëåéôïõñãåß õðÝñ ôçò ðñïâïêÜñïíôáò êÜèå äßêáéç áíôßóôáóç.

Ôï ðéï ðÜíù êåßìåíï äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 15/5/2013

Ïé âñþìéêåò ßíôñéãêåò ôçò ÏËÌÅ åíÜíôéá óôïõò êáèçãçôÝò
Στο τέλος του Φλεβάρη ψηφίστηκε
από τη Βουλή η επικαιροποίηση του
“Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016” στο οποίο περιλαμβάνονταν (μεταξύ άλλων)
και η εξής διάταξη για την παιδεία:
Μείωση αναπληρωτών καθηγητών μέσω αύξησης ωραρίου διδασκαλίας.
Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι πολλοί καθηγητές θα γίνονταν υπεράριθμοι, δηλαδή δεν θα δούλευαν τις ώρες που
θα έπρεπε να δουλέψουν στο σχολείο, με κίνδυνο ή να φύγουν από τα σχολεία στα οποία δούλευαν και να πάνε
σε ένα άλλο σχολείο που χρειαζόταν
καθηγητής ή να δουλέψουν μερικές ώρες σε αυτό το σχολείο και για μερικές ώρες σε ένα άλλο σχολείο για να
συμπληρώσουν το ωράριό τους. Με
νόμο που είχε ψηφιστεί με υπουργό
παιδείας τη Διαμαντοπούλου υπήρχε
ήδη η δυνατότητα μετακίνησης εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιφέρειας. Αυτά δεν
ήταν κακά. Το κακό ήταν ότι μέσω
αυτής της διάταξης η κυβέρνηση ήθελε να κάνει μη απαραίτητους και τελικά να απολύσει τους πιο εύκολους
να απολυθούν καθηγητές που ήταν οι
αρκετές χιλιάδες αναπληρωτών. Πρόκειται για καθηγητές οι οποίοι δουλεύουν πολλά χρόνια στο σχολείο και
που έχουν οικοδομήσει τη ζωή τους
με βάση αυτή τη δουλειά.
Από το Φλεβάρη μέχρι σήμερα και αφού ο κίνδυνος των απολύσεων ήταν άμεσος προφανής η ΟΛΜΕ δεν μιλούσε. Και
παρόλο που στο μεσοδιάστημα από τότε
μέχρι σήμερα μεσολάβησαν οι εκλογές για
το συνέδριο της και πραγματοποιήθηκαν
γενικές συνελεύσεις-οι οποίες φυσικά όπως όλες οι προηγούμενες ήταν άμαζες-η
ΟΛΜΕ δεν έβαλε, όπως έπρεπε, σα βασικό και κύριο αίτημα πάλης του κινήμα-

τος των καθηγητών την κατάργηση αυτής
της επίμαχης διάταξης που οδηγούσε στην
ανεργία χιλιάδες αναπληρωτές. Η ΟΛΜΕ
αν πραγματικά εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των εργαζομένων στο κρατικό σχολείο θα έπρεπε να είχε λιώσει τα παπούτσια της γυρίζοντας τα σχολεία της χώρας
και ενημερώνοντας και ξεσηκώνοντας τους
καθηγητές. Κυρίως θα έπρεπε να κάνει το
πιο απλό, να ξεσηκώσει τους αναπληρωτές σαν την εμπροσθοφυλακή του αγώνα
αφού αυτοί ήδη ολοφάνερα θα είχαν τις
συνέπειες αυτού του νόμου.
Αφού λοιπόν η ΟΛΜΕ δεν μιλούσε και
εφόσον δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μια
πραγματικά προοδευτική αριστερή τάση
στους καθηγητές για να βάλει αυτά τα ζητήματα και να τραβήξει μπροστά το κίνημα και εφόσον οι καθηγητές εξαιτίας της
για χρόνια αντιδραστικής πολιτικής της ΟΛΜΕ είναι απομονωμένοι από το λαό και
τους μαθητές-τους οποίους η ΟΛΜΕ τους
θέλει πάντα χειροκροτητές των υποτιθέμενων αγώνων της- στο τέλος του Απρίλη το
υπουργείο Παιδείας περνά Προεδρικό διάταγμα με το οποίο όσοι κρίνονται υπεράριθμοι στα σχολεία θα έχουν υποχρεωτικές μεταθέσεις. Σε πρώτη φάση θα μετατίθενται σε επίπεδο περιφέρειας και στη
συνέχεια αν δεν τοποθετηθούν σε κάποιο
σχολείο σε πανελλαδικό επίπεδο, δηλαδή σε σχολείο που θα βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Με δεδομένη την αύξηση των ωρών διδασκαλίας προκύπτει ένας ικανός αριθμός υπεράριθμων
κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι
πολλοί καθηγητές θα υποχρεωθούν να φύγουν από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους και να μετακομίσουν σε μια μακρινή περιοχή από τον τόπο κατοικίας
τους. Γιατί οι καθηγητές στα αστικά κέντρα είναι συνήθως μεγάλης ηλικίας με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Η ζωή
πολλών ανθρώπων θα διαλυθεί. Πρόκει-
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ται για ένα απάνθρωπο μέτρο.
Η ΟΛΜΕ διοργανώνει τότε πρόχειρα μια
συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή
των Βαΐων στην οποία συμμετείχαν λιγότερο από 100 άτομα. Ήταν μια πλήρης αποτυχία. Είναι φανερό ότι η ΟΛΜΕ είναι
μια ανυπόληπτη συνδικαλιστική οργάνωση η οποία αντιπροσωπεύει μόνο τα στελέχη της. Τότε και κάτω από την πίεση
της βάσης των καθηγητών και επειδή προφανώς κάτι έπρεπε να πει συνεδριάζει στις
10 του Μάη και προτείνει ένα πρόγραμμα
δράσης μαζί με ένα ατελείωτο κουβά-όπως συνηθίζει-αιτημάτων. Προτείνει δε, περιφρονώντας γονείς και μαθητές ιδιαίτερα
αυτήν την ευαίσθητη περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων, απεργία την πρώτη μέρα των πανελλαδικών στις 17 Μάη και άλλη μια συνεχόμενη 5νθήμερη για την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη μέρα ο Σαμαράς και ο υπουργός παιδείας
σαν απάντηση δήθεν σε αυτόν τον εκβιασμό της ΟΛΜΕ αναγγέλλει επιστράτευση
των καθηγητών με την αιτιολογία της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων. Μάλιστα
το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
στο οποίο έπρεπε να δημοσιευτεί η σχετική απόφαση τυπώνεται το απόγευμα του
Σαββάτου. Στη συνέχεια άνοιξαν στα ΜΜΕ
οι ασκοί του Αιόλου για τους καθηγητές
περνώντας τους από λεπτομερή ακτινογραφία. Εκεί γενικά διαμορφώνεται ένα
κλίμα ενάντια σε καθηγητές που τεμπελιάζουν και που εκβιάζουν την κοινωνία με απεργία πάνω στις εξετάσεις. Οι καθηγητές βρίσκονται απομονωμένοι κοινωνικά και
μειωμένοι ηθικά με τη δαμόκλεια σπάθη
της απόλυσης πάνω από τα κεφάλια τους
εξ αιτίας του νόμου 4093/12 και 4057/12
για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο αλλά και της
άμεσης απειλής της απόλυσης των αναπληρωτών και των υπεράριθμων. Έτσι κατεβαίνουν αρκετά μαζικά στις γενικές συνελεύσεις την Τρίτη 14 Μάη.

Εκεί οι καθηγητές μη έχοντας άλλη εναλλακτική προοδευτική λύση υπερψηφίζουν τις προτάσεις της ΟΛΜΕ. Είναι τραγελαφικό! Όντας επιστρατευμένοι από την
Τετάρτη 15 Μάη ψηφίζουν μια απεργία που
είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να κάνουν.
Σε πόση απόγνωση μπορεί να βρίσκεται
κανείς για να ψηφίσει κάτι που τον απομονώνει ακόμη πιο πολύ από την κοινωνία, πράγμα που το είδε ολοφάνερα τις προηγούμενες μέρες, και που δεν πρόκειται
να πραγματοποιήσει.
Έτσι λοιπόν φανερώνεται μια ολόκληρη
συμπαιγνία. Το τρικομματικό καθεστώς
που κυβερνά καταφέρνει ένα τρομακτικό
χτύπημα ενάντια σε κάθε μελλοντική απεργία κηρύσσοντας επιστράτευση μόνο και
μόνο με την αναγγελία μιας απεργίας και
η ΟΛΜΕ διασώζεται αφού η αποτυχημένη απεργία της έχει ήδη την δικαιολογία
της επιστράτευσης, αφού μια ανυπακοή
σε αυτήν σημαίνει άμεση απόλυση του καθηγητή. Η επιστράτευση ανακοινώνεται
πριν ακόμη αποφασιστεί η απεργία δίνοντας μαζικότητα στις γενικές συνελεύσεις
που είχε ήδη εξαγγείλει η ΟΛΜΕ. Θα περίμενε κανείς ότι οι σούπερ “επαναστάτες”
της ΟΛΜΕ θα έβαζαν δεδομένης της επιστράτευσης σαν πρώτο το δημοκρατικό αίτημα της ανάκλησης της επιστράτευσης και
σαν δεύτερο των κατάργησης των νόμων
των απολύσεων και των υποχρεωτικών μεταθέσεων. Αλλά τα κόμματα που αντιπροσωπεύονται στην ΟΛΜΕ θέλουν πειθήνιους
καθηγητές για λογαριασμό του αφεντικού
τους. Έτσι δεν αμφισβήτησαν την επιστράτευση και πρότειναν την απεργία στις εξετάσεις που δεν πρόκειται να γίνει.
Είναι φανερό ότι οι καθηγητές βρίσκονται μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης και ο
λαός μας μπαίνει σε ένα μακρύ και σκοτεινό τούνελ φασισμού.
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Ôï âñþìéêï äéðëü ðáé÷íßäé ôçò ÏËÌÅ ìå ôçí øÞöéóç ôçò
áðåñãßáò öÜíôáóìá
Το πιο χαρακτηριστικό, και ταυτόχρονα αποκαλυπτικό, για την ταχτική των
κάθε λογής συνδικαλιστάδων οποιασδήποτε πολιτικής προέλευσης -ξεκινώντας από τη ΔΑΚΕ και καταλήγοντας στην εξωκοινοβουλευτική ψευτοαριστερά παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους- είναι η στάση τους στις γενικές
συνελεύσεις των τοπικών ΕΛΜΕ, που έγιναν την Τρίτη 14 του Μάη και ενώ οι
περισσότεροι καθηγητές είχαν ήδη παραλάβει τα έγγραφα της επίταξής τους.
Την ώρα δηλαδή που η επιστράτευση είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται.
Την ώρα εκείνη η ηγεσία της ΟΛΜΕ, από τη στιγμή που η πρότασή της για απεργία στις εξετάσεις είχε ψηφιστεί από
το ΔΣ της πριν από την επιστράτευση, είχε δύο λύσεις: ή να αψηφήσει την επιστράτευση και να επιμείνει στην πρότασή της
προς τις γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ
για απεργία μέσα στις πανελλαδικές, οπότε θα ερχόταν σε μετωπική σύγκρουση
με την κυβέρνηση έστω και με κίνδυνο να
απολυθούν όσοι καθηγητές θα συμμετείχαν σε μια τέτοια απεργία, ή να βγει ανοιχτά στους καθηγητές και σε όλο το λαό
και να δηλώσει ότι θα ήθελε μεν να πραγματοποιηθεί η απεργία αυτή, αλλά μπρο-

στά στη δοσμένη κατάσταση δε θέλει να
αναλάβει την ευθύνη ότι ίσως απολυθούν
τελικά κάποιοι καθηγητές.
Η ηγεσία δηλαδή της ΟΛΜΕ έπρεπε ή
μπροστά να πάει να κάνει ή πίσω.
Ξέρετε, φίλοι αναγνώστες, τι τελικά έκαναν αυτοί οι ξεδιάντροποι;
Πρότειναν στις γενικές συνελεύσεις
των καθηγητών να υπερψηφίσουν το
πρόγραμμα δράσης που πρότεινε το
ΔΣ της ΟΛΜΕ (αυτό δηλαδή που πρότεινε απεργία μέσα στις εξετάσεις), αλλά την απεργία να μην την κάνουν! Δηλαδή ψηφίζουν για μια απεργία φά-

ντασμα!
Καλά διαβάσατε: να ψηφίσουν μεν υπέρ
της απεργίας, αλλά να μην την πραγματοποιήσουν, αφού είναι επιστρατευμένοι!
Τότε, γιατί να την ψηφίσουν, αφού δεν έχουν σκοπό να την πραγματοποιήσουν, θα
ρωτούσε ένας καλόπιστος άνθρωπος. Για
να δείξουμε την αντίθεσή μας στην κυβέρνηση, λένε οι ξεδιάντροποι.
Μα κάθε απεργία έχει ένα κόστος γι’ αυτόν που την κάνει, είτε οικονομικό είτε πολιτικό είτε και τα δύο μαζί. Ε, λοιπόν, οι
επικεφαλής της ΟΛΜΕ κατάφεραν να έχουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο
χορτάτο. Και με τον αστυφύλαξ και με το
χωροφύλαξ. Αν λοιπόν κάποιος καθηγητής τους άκουγε και υπερψήφιζε την πρότασή τους, και θα έδειχνε (υποκριτικά
βέβαια) ότι είναι αγωνιστής, αφού ψηφίζει
την απεργία εν μέσω επιστράτευσης, και
δε θα έχανε τίποτε (εκτός βέβαια από την
ψυχή του), αφού τελικά δε θα την έκανε
την απεργία.

Αυτή η πρόταση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους καθηγητές, ιδιαίτερα σ?
αυτούς που δεν ήθελαν να υποστούν έναν
τόσο εξόφθαλμο εξευτελισμό. Έτσι άλλοι
καταψήφισαν την εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ, άλλοι ψήφισαν λευκό και άλλοι, αηδιασμένοι από το όλο σκηνικό, έφυγαν από τη συνέλευση καταγγέλλοντας τη διαδικασία.
Τελικά η πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε
μεν, αλλά με μικρή πλειοψηφία, ενώ και ο
συνολικός αριθμός των παρόντων καθηγητών στις γενικές συνελεύσεις δεν ήταν ο
αναμενόμενος σε σύγκριση με τη σοβαρότητα της στιγμής. Αναφέρουμε ενδεικτικά
ότι στη συνέλευση της ΣΤ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας,
από τους χίλιους και καθηγητές που δουλεύουν στα σχολεία της περιοχής, παρευρέθηκαν μόνο οι 140, και από αυτούς μόνο οι 75 υπερψήφισαν την πρόταση της
ΟΛΜΕ. Για τέτοιες πλειοψηφίες μιλάμε…

ÏÉ ÅÐÉÓÔÑÁÔÅÕÓÅÉÓ
ÊÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÐÏÕ ÅÔÏÉÌÁÆÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏ ÄÇÌÏÓÉÏ
ÏÉ ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÅÓ ÊÁÔÏ×ÉÊÅÓ ÄÕÍÁÌÅÉÓ
Áíáäçìïóéåýïõìå äýï áðïóðÜóìáôá áðü Ýíá óçìáíôéêü Üñèñï öÜóçò ðïõ
åß÷áìå ãñÜøåé üôáí ï ÓáìáñÜò Ýêáíå ôçí åðéóôñÜôåõóç åíÜíôéá óôïõò
åñãáæüìåíïõò óôï ìåôñü. Áõôü ôï Üñèñï éó÷ýåé áôüöéï áí åêåß ðïõ ãßíåôáé
ëüãïò ãéá ôéò áðåñãßåò ôùí ÄÅÊÏ áíáöåñèåß ç áðåñãßá ôùí êáèçãçôþí.
¼ðùò ôá ìéóèïëïãéêÜ ìÝôñá êáé ç áíôßóôïé÷ç åðéóôñÜôåõóç ôùí áðåñãþí
ôïõ ìåôñü, Ýôóé êáé ôá ìÝôñá ðïõ åìöáíßæïíôáé ôþñá óáí ìÝôñá åîïñèïëïãéóìïý ôçò êñáôéêÞò åêðáßäåõóçò êáèþò êáé ç áíôßóôïé÷ç åðéóôñÜôåõóç

ôùí áðåñãþí êáèçãçôþí, áðïôåëïýí ìÝñïò ôçò óôñáôçãéêÞò ôçò áðüëõôçò
áðïéêéïðïßçóçò ôïõ êñÜôïõò, ðïõ óçìáßíåé üôé áõôü èá ãßíåé ðéï õðïôåëÝò
êáé ðéï äéåöèáñìÝíï áðü ðïôÝ Üëëïôå, ïé õðçñåóßåò ôïõ óôïõò ðïëßôåò ðéï
ëßãåò êáé ðéï êáêÝò áðü ðïôÝ, êáé ïé õðÜëëçëïé ôïõ äïõëïðÜñïéêïé ôùí
íÝùí áíáôïëéêþí áöåíôÜäùí êáé ìå áõôÞí êáé ìüíï ìå áõôÞí ôçí Ýííïéá
ðéï öôçíü (http://www.oakke.gr/na484/kourema484.htm):

“Åß÷áìå ðïëëÝò öïñÝò ðñïåéäïðïéÞóåé
ôïõò åñãáæüìåíïõò ôùí ÄÅÊÏ, üðùò
êáé ôïõò áíáñ÷éêïýò ðïõ ðéóôåýáíå
áõôÜ ðïõ ëÝãáíå, üôé ç üðïéá åîïõóßá
ôïõò Þ ç üðïéá áóôõíïìéêÞ áôéìùñçóßá
ôïõò áíôßóôïé÷á Þôáí åê÷ùñçìÝíç áðü
ôï êñÜôïò êáé üôé, üðïôå èåëÞóåé ôï
êáèåóôþò, èá ôïõò óõíôñßøåé ìïíïìéÜò
åðåéäÞ Ý÷ïõí ôüóï ðïëý áðïìïíùèåß áðü
ôï ëáü. ÓÞìåñá ïé áðåñãßåò ôùí ÄÅÊÏ
áñ÷ßæïõí êáé óõíôñßâïíôáé ü÷é ìüíï ãéá
ôçí ôáêôéêÞ áíÜãêç ôùí ñùóüäïõëùí
íá êáèçóõ÷Üóïõí ôïõò äáíåéóôÝò, áëëÜ
ãéáôß áðü ôþñá êáé ðÝñá äå èá ôïõò
÷ñåéÜæïíôáé üóï ðáëéÜ. Êáé íá ãéáôß:
Ùò ðñüóöáôá ï êñáôéêüò ìç÷áíéóìüò
ãåíéêÜ êáé ïé ÄÅÊÏ åéäéêüôåñá åëÝã÷ïíôáí êõñßùò áðü ôéò äõôéêÝò êáé åèíïóïâéíéóôéêÝò ìåñßäåò ôçò áóôéêÞò ôÜîçò.
Óôçí ðåñßïäï áõôÞ ç êÜèå áðåñãßá ôùí
ÄÅÊÏ óôñåöüôáí åíÜíôéá óôï êñÜôïòåñãïäüôç êáé áðïóðïýóå áðü áõôü -áëëÜ
êáé ìÝóù áõôïý áðü üëï ôïí ðëçèõóìüôá ìÝóá óõíôÞñçóçò ôçò åýðïñçò êáé,
êáôÜ Ýíá ìÝñïò, êñáôéêïäßáéôçò ãñáöåéïêñáôßáò ðïõ ôçí êÞñõóóå. ÁõôÞ ç
ãñáöåéïêñáôßá óõãêñïôïýóå Ýíáí
ðïëéôéêü êáé óõíäéêáëéóôéêü óôñáôü ðïõ
÷ñçóßìåõóå óôïõò ñùóüäïõëïõò, ãéáôß
ìðïñïýóå áêüìá êáé íá ñß÷íåé å÷èñéêÝò
ôïõò êõâåñíÞóåéò, áëëÜ ôïõò ÷ñçóßìåõå
êáé óôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ, ãéáôß

õðåñóéâçñéêïý, ïé óõíäéêáëéóôÝò ôïõ ßóá
ðïõ Ýâãáëáí ìéá ìéêñÞ 24ùñç áðåñãéáêÞ
öùíïýëá ìÝóá óå üëåò ôéò ôåëåõôáßåò
ðïëõÞìåñåò êáé ìåôÜ óéþðçóáí ÷ùñßò
êáíåßò íá ìÜèåé ôé áêñéâþò Ýãéíå ìå
áõôÞí ôçí áðåñãßá ôïõò.

óðáôáëïýóå ãéá ôéò áìïéâÝò Þ ãéá ôç
ëïýöá ôïõ êáé Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôïõ
ðáñáãùãéêïý êåöáëáßïõ ôùí ÄÅÊÏ.
¼ìùò ôþñá ïé ñùóüäïõëïé êõñéáñ÷ïýí
ðïëéôéêÜ óôçí êïñõöÞ ôïõ êñÜôïõò, áí
êáé ü÷é óôç óôåëå÷éêÞ ôïõ âÜóç, êáé
èÝëïõí íá ðáñáäþóïõí ôéò ÄÅÊÏ óôá
íÝá áöåíôéêÜ, åíþ èÝëïõí íá ìåéþóïõí
ôá Ýîïäá ëåéôïõñãßáò áõôïý ôïõ üëï êáé
ðåñéóóüôåñï êñÜôïõò-áðïéêßáò áõôþí
ôùí áöåíôéêþí. Ãé? áõôü ôñåëáßíïíôáé
ìå ôá ìÝôñá ðåßíáò ôçò ôñüéêáò óå âÜñïò
üëçò, áêüìá êáé ôçò áíþôåñçò, êñáôéêÞò
õðáëëçëßáò. ÂëÝðïõìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ
ðùò óôçí ðåñßðôùóç ôçò COSCO ôá íÝá
áöåíôéêÜ åîáöÜíéóáí óå ìéá ìÝñá êÜèå
ìéóèïëïãéêÞ “êáôÜêôçóç” ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò ÄÅÊÏ ðïõ ëÝãåôáé ÏËÐ,
áðïäåéêíýïíôáò üôé ïé “êáôáêôÞóåéò”
áõôïý ôïõ åßäïõò Þôáí ðáñá÷ùñÞóåéò
ôïõ êáèåóôþôïò. Åßíáé åíôåëþò ÷áñáêôçñéóôéêü ôï ðüóï åýêïëá ïé äïõëïêôÞôåò ôçò COSCO äéþîáíå üëïõò ôïõò
óõíäéêáëéóìÝíïõò öïñôïåêöïñôùôÝò,
åßôå áõôïýò ôçò åñãáôéêÞò áñéóôïêñáôßáò
åßôå ôïõò ðéï ÷áìçëüìéóèïõò, áðü ôá
ðüäéá ôïõò êáé ôþñá Ý÷ïõí óôç ãáëÝñá
ôïõò åñãáæüìåíïõò äß÷ùò äéêáéþìáôá
êáé äß÷ùò óõíäéêÜôá, ïýôå “ôáîéêÜ”
ïýôå “ñåöïñìéóôéêÜ”. Íá ãéáôß óôïí
ÏÓÅ, ðïõ ôá áöåíôéêÜ áð? ü,ôé äéáññÝïõí ôïí ðñïïñßæïõí ãéá ðñïÝêôáóç ôïõ
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…Åêåßíï üìùò ôï ðïéïôéêü ðïõ óõíÝâç
ôþñá åßíáé üôé ïé øåõôïáñéóôåñÝò ðïëéôéêÝò êáé óõíäéêáëéóôéêÝò çãåóßåò áðïäåß÷ôçêáí ãéá ðñþôç öïñÜ ôüóï ùìÜ óôç
âÜóç ôïõò, ðïõ ðñáãìáôéêÜ ðåéíÜåé êáé
ãéá ðñþôç öïñÜ ÷ñåéÜæåôáé ôüóï ðïëý
ìéá ðñáãìáôéêÞ ôáîéêÞ êáèïäÞãçóç, üôé
åßíáé óöçêïöùëéÝò êïììáôéêþí åãêáèÝôùí ðïõ ëõìáßíïíôáé ôá óõíäéêÜôá ðñïò
üöåëïò ôùí êïììÜôùí ôïõò êáé ôïõ
åáõôïý ôïõò. Áí ïé áðåñãßåò óôï Ìåôñü
êáé óôï ëéìÜíé Ýóðáóáí ôüóï åýêïëá,
þóôå ïé åñãáôïðáôÝñåò íá ìç ÷ñåéáóôïýí
íá óõãêñïõóôïýí ìå ôçí áóôõíïìßá ïýôå
êáí ãéá ôá ìÜôéá ôçò âÜóçò ôïõò, åßíáé
ãéáôß åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá áõôÞ ç âÜóç
äåí ôïõò áêïëïõèåß ìå ôç èÝëçóÞ ôçò.
Áõôü óõìâáßíåé éäéáßôåñá óôï ëéìÜíé,
üðïõ ôï ùò ÷èåò áöåíôéêü ôïõ, áõôü
äçëáäÞ ðïõ áðïöÜóéæå ãéá ôïí áðüðëïõ
ôùí ðëïßùí êáé ãéá ôçí áðïâßâáóç ôùí
ôïõñéóôþí, ôï øåõôïÊÊÅ, äåí åß÷å åäþ
êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá áíèñþðïõò áíÜìåóá
óôá ðëçñþìáôá ôçò áêôïðëïÀáò ãéá íá
êÜôóïõí óôïõò êáôáðÝëôåò êáé Ýöåñíå

êíßôåò áðü ôç Æþíç êáé áð? üëç ôçí
ÁôôéêÞ. Óôçí ïõóßá èÝëáíå íá åìðïäßóïõí ôïõò íáõôåñãÜôåò, ðïõ óôç ìåãÜëç
ôïõò ðëåéïøçößá äå óõììåôåß÷áí óôçí
“áðåñãßá”, íá êéíÞóïõí ôá ðëïßá....
...Ç óùóôÞ èÝóç åßíáé ç åîÞò: ðáëåýïõìå
åíÜíôéá óôá ìÝôñá ðåßíáò ðáëåýïíôáò
ôáõôü÷ñïíá åíÜíôéá óôï ïéêïíïìéêü
óáìðïôÜæ êáé óôïõò óáìðïôÝñ. ×ùñßò ôï
Ýíá, ôï Üëëï ìüíï ôïõ åßíáé åßôå óôåßñï
Þ êáé áíôéäñáóôéêü. ÁëëÜ Ýíá åßíáé
óßãïõñï: üôé êáé ãéá ôá äýï áõôÜ óõíèÞìáôá ÷ñåéÜæåôáé Ýíá íÝï åñãáôéêü
êßíçìá, êßíçìá ôùí íÝùí êáôáñáìÝíùí
êáé áíÝñãùí êáé óôïí êñáôéêü êáé óôïí
éäéùôéêü ôïìÝá åíÜíôéá óôçí åñãáóéáêÞ
êüëáóç ðïõ Þäç õðÞñ÷å, áëëÜ Þñèå íá
åãêáèéäñõèåß åðßóçìá ìáæß ìå ôá íÝá
áðïéêéáêÜ áöåíôéêÜ. Ôï íÝï áõôü
åñãáôéêü êßíçìá ðñÝðåé íá åßíáé ü÷é
ìüíï äçìïêñáôéêü, áëëÜ êáé åðáíáóôáôéêü, þóôå íá ìðïñåß íá ôóáêßóåé ôï
óïóéáëöáóéóìü êáé ðÜíù áð? üëá ôïõò
íáæÞäåò.
Ôï ôÝëïò ôùí ðïõëçìÝíùí óõíäéêáëéóôéêþí çãåóéþí ôçò øåõôïáñéóôåñÜò
åßíáé ç áñ÷Þ ôçò óùôçñßáò ôçò åëëçíéêÞò
åñãáôéêÞò ôÜîçò. Áõôü åßíáé ôï êáëü
ìÝóá óôï êáêü ðïõ æïýìå. Êáé áõôÞ
åßíáé ç êýñéá ðëåõñÜ ôùí åîåëßîåùí”.
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ÐñïêÞñõîç áðïëïãéóìïý êáé ðÜëçò áðü ôïí ÅÑÃÁÓ óôç Æþíç
Äçìïóéåýïõìå ðáñáêÜôù ôçí ðñïêÞñõîç ðïõ ìïßñáóáí, ðñéí áðü ìåñéêÝò âäïìÜäåò ôá ìÝëç ôïõ ÅÑÃÁÓ óå óõíáäÝëöïõò ôïõò óôçí ðýëç ôçò
Æþíçò êáé óôá êáöåíåßá ôïõ ÐåñÜìáôïò. Ç ðáñÝìâáóç ôïõ ÅÑÃÁÓ åß÷å
ðïëý èåôéêÞ áðÞ÷çóç óôïõò Üíåñãïõò ôçò Æþíçò ðïõ Ý÷ïõí áðåëðéóôåß
âëÝðïíôáò åäþ êáé ôñßá ÷ñüíéá ôç Æþíç Üäåéá áðü êáñÜâéá.
Ç ðñïêÞñõîç áõôÞ äåí áðïôåëåß ìüíï ìéá áêüìá áðïêÜëõøç ôïõ êáßñéïõ ñüëïõ ôïõ øåõôïÊÊÅ óôç äéÜëõóç ôçò Æþíçò ãéá ôçí ðáñÜäïóÞ
ôçò óôçí Êßíá áëëÜ áðïôåëåß êáé Ýíáí áðïëïãéóìü ôùí ôåëåõôáßùí
÷ñüíùí äñÜóçò ôïõ ÅÑÃÁÓ áëëÜ êáé ôïõ ìåãÜëïõ êéíÞìáôïò ôçò “ÁõôïïñãÜíùóçò”. Ç ÐñïêÞñõîç åîçãåß ðùò áõôüí ôïí áãþíá ôïí ÷ôýðçóå
áðü ôá Ýîù êáé áðü ôá ìÝóá ôï ìåãÜëï áöåíôéêü ôçò Æþíçò, ôï øåõôïÊÊÅ ìå ôç âßá êáé ôç óõêïöáíôßá êáé ðùò áðü ôá ìÝóá ôïí ÷ôýðçóáí ìå

ÅÑÃÁÓ

Ï×É ÓÔÏÍ ÔÁÖÏ ÌÅ ÔÏ ÐÁÌÅ.
Ï×É ÓÔÇ ÓÊËÁÂÉÁ ÌÅ ÔÇÍ ÊÏÓÊÏ
ÍÁ ÆÙÍÔÁÍÅØÏÕÌÅ ÔÇÍ «ÁÕÔÏÏÑÃÁÍÙÓÇ»
ÍÁ ÖÅÑÏÕÌÅ ÐÉÓÙ ÔÁ ÊÁÑÁÂÉÁ

Έ

χουν περάσει 3 μήνες από τότε που τελείωσαν οι εκλογές του Συνδικά
του Μετάλλου και στη Ζώνη επικρατεί η σιωπή του τάφου. Η διοίκηση
του ΠΑΜΕ αφού κατάφερε να εξοντώσει κάθε αντιπολίτευση με ψέματα, τραμπουκισμούς και με τις φασιστικές διαγραφές των μελών του ΕΡΓΑΣ, τώρα
μπορεί να θριαμβολογεί ότι πέτυχε το στόχο της που ήταν να καταντήσει τους
μεταλλεργάτες, μαστόρους ικανούς και περιζήτητους ανά τον κόσμο, σε σκιά
του εαυτού τους που στενάζουν στην ανεργία, την πείνα και την απόγνωση.
Ακόμα και τα απλά μέλη του ΠΑΜΕ η διοίκηση τα έριξε στην ανεργία.

ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΚΟ
Νομίζουν ότι νίκησαν τον ΕΡΓΑΣ που ήταν η μόνη οργανωμένη αληθινή τους αντιπολίτευση. Έτσι τώρα κάνουν κάποιες ασήμαντες κινητοποιήσεις μόνο για μικροελεημοσύνες από το κράτος, αλλά και αυτό το κάνουν για τα μάτια. Στην ουσία αφήνουν τους εργάτες να πεθαίνουν ήσυχαήσυχα. Το μόνο που κάνουν με πάθος είναι κάθε δύο χρόνια εκλογές στο δικό τους
σωματείο -φάντασμα για να μαζεύουν έδρες για να παίρνει το κόμμα τους και οι
ίδιοι θέσεις στην Ομοσπονδία Μετάλλου,
στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, στη ΓΣΕΕ
κλπ. Ο βαθύς όμως και ανομολόγητος στόχος τους είναι να παραδώσουν τη Ζώνη
στους κινέζους. Το ίδιο θέλουν να κάνουν
και οι άλλες κρατικές κομματικές παρατάξεις. Είδαμε πως όλες τους παραδώσανε
ευχαρίστως την προβλήτα 2 στην Κίνα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και χειρότερο κάτεργο της Ελλάδας, όπου όλα τα εργατικά δικαιώματα έχουν καταπατηθεί και
πρώτο απ όλα το δικαίωμα του συνδικαλισμού. Γι αυτό το κάτεργο δεν μιλάει και
δεν οργανώνει καμιά διαμαρτυρία και απεργία ούτε το ΠΑΜΕ, ούτε η ΓΣΕΕ, ούτε
ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΠΑΣΚΕ, ούτε η ΔΑΚΕ,
ούτε βέβαια οι ναζί χρυσαυγίτες, οι πιο
ανοιχτοί φίλοι της Ρωσίας και γι αυτό φίλοι και της συμμάχου της Κίνας. Είναι φανερό ότι όλοι αυτοί είναι με την ΚΟΣΚΟ
αφού κάθε τόσο βγαίνει η είδηση στις εφημερίδες ότι η ΚΟΣΚΟ θα πάρει τον ΟΛΠ, οπότε και τη Ζώνη, και αυτοί κάνουν
σαν να μην τρέχει τίποτα.
Για να δώσει τη Ζώνη στην ΚΟΣΚΟ η διοίκηση του Συνδικάτου μετάλλου έκανε ότι
μπορούσε για να μην πατάει καράβι στο
Πέραμα, αφού έκανε απεργία ...για αυξήσεις ακόμα και το 2010 την ώρα που το
μεροκάματο είχε καταστραφεί παντού στη
χώρα και στη Ζώνη ήταν και είναι όλοι άνεργοι. Είναι πρώτη φορά στην παγκόσμια
ιστορία που άνεργοι κάνουν απεργία για
αυξήσεις. Αυτό χώρια από το αγαπημένο
τους σπορ, που ήταν να κατακρατούν ή
να απειλούν τους πελάτες της Ζώνης με
την κατακράτηση των πλοίων τους.
Η ΛΑΣΠΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣ
Επειδή τους έχουμε ξεσκεπάσει εκατό

üðëï ôçí ðñïâïêÜôóéá ôá ôóéñÜêéá ôçò êëáóóéêÞò ìéêñïìåóáßáò åñãïäïóßáò, ðïõ óôçí êïñõöÞ ôçò óõíåñãÜæåôáé ìå ôï øåõôïÊÊÅ.
Ïé åñãÜôåò áñ÷ßæïõí íá âãÜæïõí ôá óõìðåñÜóìáôÜ ôïõò áðü ôçí ðÜëç
ðïõ Ýäùóå üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ï ÅÑÃÁÓ ìÝóá óôç Æþíç êáé ôç âëÝðïõí
íá äéêáéþíåôáé ìÝóá áðü ôçí êáôáóôñïöÞ ðïõ Ýöåñáí óôç Æþíç ïé
óïóéáëöáóßóôåò, åíþ öáíåñüò óáí õðåñåêìåôáëëåõôéêüò Ý÷åé áñ÷ßóåé íá
ãßíåôáé êáé ï ñüëïò ôçò ÊÏÓÊÏ óôï ëéìÜíé. Ãé áõôü ï ÅÑÃÁÓ îáíáñß÷íåé ðéï Ýíôïíá ôç ãñáììÞ óôïõò áíÝñãïõò åñãÜôåò ôçò Æþíçò íá
óõóðåéñùèïýí óôçí “ÁõôïïñãÜíùóç” êáé íá öôéÜîïõí ôï äéêü ôïõò
Óùìáôåßï Æþíçò ðïõ èá ôåëåéþóåé ìå ôï óáìðïôÜæ, èá îáíáöÝñåé ôá
ðëïßá óôï ëéìÜíé êáé èá åîáóöáëßóåé óýã÷ñïíåò áíèñþðéíåò êáé ü÷é
êéíÝæéêåò óõíèÞêåò äïõëåéÜò êáé ðëçñùìÞò.

φορές και επειδή τώρα αποδεικνύεται
καθαρά ότι είχαμε δίκιο που λέγαμε για
χρόνια ότι είναι σαμποταριστές, η διοίκηση έβγαλε πάνω στις εκλογές μια προκήρυξη που έριξε λάσπη στον ΕΡΓΑΣ. Βέβαια από τη μια λένε ότι εξουδετέρωσαν
τον ΕΡΓΑΣ, από την άλλη συνεχίζουν να
τον χτυπάνε γιατί τον βλέπουν στον ύπνο
τους. Και αυτό γιατί κανείς δεν πιστεύει
τις λάσπες τους. Όλοι ξέρουν ποιος είναι
ο ΕΡΓΑΣ και όλοι ξέρουν ποιοι είναι αυτοί
οι ίδιοι. Το θράσος τους είναι απύθμενο,
να κατηγορούνε εμάς για πούλημα αυτοί
που πουλήσανε τόσες φορές τον Κλάδο,
μέχρι οχτάωρο πήγανε να περάσουνε το
’95 με τον Καλογερίδη και θα το πετύχαιναν αν δεν έβρισκαν μπροστά τους μια εξέγερση των εργαζομένων εναντίον τους με
επικεφαλής τον ΕΡΓΑΣ. Αποκαλούν εμάς
εργοδοτικούς όταν όλοι ξέρουν ποιος ήταν
ο χειρότερος ρουφιάνος της εργοδοσίας όλα τα χρόνια: ήταν τα μέλη της Διοίκησης
που κυριαρχούσαν στο Συνδικάτο και πολλοί ήταν εργοδηγοί, και προσλάμβαναν και
διώχνανε όποιον ήθελαν. Αυτήν την επίθεση εναντίον μας την κάνουν για να σκοτώσουν την ελπίδα και η ελπίδα στο Πέραμα
ονομάζεται ΕΡΓΑΣ και «Αυτοοργάνωση».
Μάλιστα τώρα αποδεικνύεται πόσο δίκιο
είχαμε που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε
το Σωματείο Ζώνης. Απλά πιάνονται από
τη μεγάλη προβοκάτσια που έκανε ο παλιός δικός τους, ο Σερεβέτας μαζί με έναν
αποστάτη και προδότη της «Αυτοοργάνωσης», τον Κανάκη που πήγε με την εργοδοσία και τελικά έπαιξε το παιχνίδι του
ΠΑΜΕ. Θυμίζουμε τα γεγονότα και πόσο
σκληρή πάλη έδωσε ο ΕΡΓΑΣ να εμποδίσει την προβοκάτσια των Κανάκη- Σερεβέτα.
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΖΩΝΗ
Πριν από 3 χρόνια, πολλοί συνάδελφοι
μαζί με τον ΕΡΓΑΣ δημιούργησαν ένα κίνημα εργατικής δημοκρατίας, την «Αυτοοργάνωση των εργατών της Ζώνης» με ένα
στόχο: Να συσπειρωθούμε όλοι οι εργαζόμενοι για να φτιάξουμε Σωματείο Ζώνης,
ώστε να αποφασίζουμε εμείς ποια Διοίκηση θα εκλέγουμε και όχι οι φερτοί ψηφοφόροι του ΠΑΜΕ, οι άσχετοι με τη Ζώνη.
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Μόλις φτιάξαμε την «Αυτοοργάνωση» που
δούλευε πράγματι με δημοκρατικό τρόπο
καλέσαμε τον κλάδο να γίνει αυτή πλειοψηφία στη Ζώνη, δηλαδή να μαζέψει υπογραφές, και αφού γίνει πλειοψηφία να ιδρύσει ένα σωματείο Ζώνης. Καλέσαμε και
τη Διοίκηση του Συνδικάτου Ζώνης και το
ΠΑΜΕ να πάμε όλοι μαζί σε αυτή τη δημοκρατική και αναγκαία συνδικαλιστική
αλλαγή, όπως έχουν όλοι οι χώροι δουλειάς.
Η «Αυτοοργάνωση» μάζεψε πολλές εκατοντάδες υπογραφές αλλά το ΠΑΜΕ έκανε δυο πράγματα ταυτόχρονα: πρώτο
έριξε με μανία τη λάσπη ότι θέλαμε δυο
σωματεία στη Ζώνη και δεύτερο άρχισε τη
βία, κατ’ αρχήν με απειλές, ότι όποιος υπογράψει με την «Αυτοοργάνωση» θα μπει
σε δυσμένεια για τη δουλειά και τελικά
άρχισε τους ωμούς τραμπουκισμούς και
ξυλοδαρμούς ενάντια στους συναδέλφους
της «Αυτοοργάνωσης».
Έτσι οι υπογραφές άρχισαν να μαζεύονται πιο δύσκολα. Όμως μαζεύονταν. Εκείνη την ώρα μια ομάδα συναδέλφων στην
«Αυτοοργάνωση» με επικεφαλής τον Κανάκη άρχισαν να ζητάνε να κατατεθούν οι
υπογραφές στο Πρωτοδικείο και να ιδρυθεί αμέσως συνδικάτο Ζώνης, γιατί έλεγαν
ότι ο κόσμος δεν έρχεται να υπογράψει,
γιατί δεν πιστεύει ότι η «Αυτοοργάνωση»
είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει το
Σωματείο Ζώνης. Ο ΕΡΓΑΣ διαφωνούσε έντονα και επίμονα με αυτή τη θέση και είχε την πλειοψηφία της «Αυτοοργάνωσης»
μαζί του. Όμως έμεινε κάποια στιγμή μειοψηφία γιατί πολλοί συνάδελφοι πίστεψαν
τον Κανάκη ότι αν κατατεθεί το καταστατικό στο Πρωτοδικείο τότε θα γραφτούν όλοι οι συνάδελφοι. Τότε για να μείνει ενωμένη η «Αυτοοργάνωση» ο ΕΡΓΑΣ ζήτησε
και πέτυχε ένα πράγμα από τους υπόλοιπους συναδέλφους του Συντονιστικού της
«Αυτοοργάνωσης» που ήθελαν κατάθεση
του καταστατικού: Ότι ποτέ δεν θα πρέπει αυτό το καταστατικό να ενεργοποιηθεί και να εκλεγεί Διοίκηση Σωματείου
Ζώνης αν δεν μπει προηγούμενα σε αυτό η πλειοψηφία της Ζώνης. Γιατί, έλεγε
ο ΕΡΓΑΣ, αν υπάρχουν δύο συνδικάτα, τότε οι εργάτες θα είναι οι μισοί με τους τραμπούκους εκμεταλλευτές του ΠΑΜΕ, που
ήταν η μεγαλύτερη, νέου τύπου κομματική εργοδοσία, και οι άλλοι μισοί θα γίνουν όργανα της κλασσικής εργοδοσίας
των εργολάβων που θα ελέγχει το νέο Συνδικάτο Ζώνης. Όλοι οι συνάδελφοι της Αυτοοργάνωσης το δέχτηκαν αυτό και η «Αυτοοργάνωση» έβγαλε επανειλημμένες προκηρύξεις που τόνιζε αυτό το πράγμα: Ποτέ δυο Σωματεία. Μάλιστα η «Αυτοοργάνωση» είπε ότι όσο δεν υπάρχει το

Σωματείο Ζώνης το μόνο Σωματείο
που έχουμε θα είναι το υπάρχον Συνδικάτο Μετάλλου.
Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ
«ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΡΕΒΕΤΑ
Μόλις το Πρωτοδικείο ενέκρινε το καταστατικό, πράγματι η «Αυτοοργάνωση» με
ομόφωνες αποφάσεις δεν το ενεργοποίησε. Όμως μετά από κάποιο χρόνο και ενώ
η «Αυτοοργάνωση» απευθυνόταν στους
συνάδελφους υπομονετικά και άρχισε να
μαζεύει και άλλες υπογραφές, το ΠΑΜΕ
έκανε αιματηρή επίθεση στην «Αυτοοργάνωση» που μοίραζε στην Πύλη προκηρύξεις. Η «Αυτοοργάνωση» κατήγγειλε σε
όλο τον Πειραιά αυτή τη βία. Λίγο μετά ο
Κανάκης άρχισε ξανά να ζητάει να ενεργοποιηθεί το καταστατικό ποδοπατώντας
όπως συνήθιζε τις προηγούμενες αποφάσεις του Συντονιστικού. Τότε, λες και δουλεύανε συνεννοημένα, η διοίκηση του Συνδικάτου Μετάλλου, διέγραψε από το Συνδικάτο τα μέλη του ΕΡΓΑΣ και άλλους συναδέλφους της «Αυτοοργάνωσης» σαν φιλοεργοδοτικούς χωρίς απόφαση Γενικής
Συνέλευσης και χωρίς απολογία. Ταυτόχρονα ο Κανάκης άρχισε τις ύπουλες επιθέσεις στο συνάδελφο Δ. Γουρνά και πέτυχε να καταψηφιστεί ο συνάδελφος και
να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από το Συντονιστικό, αλλά όχι από την «Αυτοοργάνωση». Ο ΕΡΓΑΣ κατήγγειλε αυτή την αισχρή διασπαστική στάση του Κανάκη και
έμεινε στο Συντονιστικό με τα υπόλοιπα
μέλη του για ένα διάστημα κάνοντας ότι
μπορούσε για να μην ενεργοποιηθεί το Σωματείο, αφού η Αυτοοργάνωση δεν ήταν
πλειοψηφία. Πράγματι τα μέλη του ΕΡΓΑΣ κατάφεραν να σταματήσουν την ομάδα του Κανάκη και η «Αυτοοργάνωση» έβγαλε μια ακόμα προκήρυξη που επέμενε ότι χωρίς πλειοψηφία δεν υπάρχει Σωματείο Ζώνης.
Στο σημείο αυτό όμως μπήκε στο Συντονιστικό ο Σερεβέτας που παράστησε ξαφνικά τον θερμό οπαδό της «Αυτοοργάνωσης», ενώ ως τότε ήταν φανατικός εχθρός
κάθε ιδέας για να φτιαχτεί Σωματείο Ζώνης. Αυτός λειτούργησε σαν καθαρός προβοκάτορας και μαζί με τον Κανάκη και με
ελάχιστους άλλους, που με την παθητικότητα τους είχαν απομαζικοποιήσει την
«Αυτοοργάνωση», προχώρησαν σε εκλογές, πράγμα στο οποίο έσπρωχνε επίσης
την ομάδα Κανάκη-Σερεβέτα και η εργοδοσία.
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Óõñßá: ×åæìðïëÜ÷, óïõíßôåò éóëáìïöáóßóôåò êáé ÅñíôïãÜí
áíïßãïõí ôï äñüìï ãéá äõôéêÞ éìðåñéáëéóôéêÞ åðÝìâáóç.
Ìüíç ùöåëçìÝíç ç Ñùóßá

Ó

ôç Óõñßá áðïêáëýðôåôáé ìÝñá ìå ôç ìÝñá üëç ç âñùìéÜ ôïõ éìðåñéá
ëéóôéêïý êüóìïõ, ü÷é ìïíÜ÷á ôïõ öáóéóôéêïý áíáôïëéêïý, áëëÜ êáé
ôïõ öéëåëåýèåñïõ äõôéêïý.
¸íá êëáóóéêÜ áíôéäõôéêü, åèíéêéóôéêü êáé ãåíéêÜ éäéáßôåñá ñùóüöéëï êáèåóôþò, åêåßíï ôùí ¢óáíô, ôï ïðïßï üìùò äåí äÝ÷èçêå íá ãßíåé Üâïõëï ðéüíé
óôá ÷Ýñéá ôçò Ìüó÷áò, äÝ÷åôáé ôá ðõñÜ ôïõ éóëáìïöáóéóìïý ôçò “ÁñáâéêÞò
¢íïéîçò” ìå êýñéï ÷ñçìáôïäüôç ôïõò éóëáìïöáóßóôåò óå üëç ôçí ðïëéôéêÞ
ãñáììÞ- åìßñçäåò ôïõ ÊáôÜñ, áëëÜ êáé
ôùí åðåìâáôéóôþí ôùí ÇÐÁ (Äçìïêñáôéêþí êáé ÑåðïõìðëéêÜíùí), ôçò
Áããëßáò, ôçò Ãáëëßáò, êáèþò êáé ôçò
äõôéêüöéëçò (áí êáé ðñïâïêáñéóìÝíçò
óôçí óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç) ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò. ÂÝâáéá áõôïß ðïõ óå êÜèå ðåñßðôùóç êñáôïýí ðßóù áðü ôçí
êïõßíôá ôá ãêÝìéá ôùí óõñéáêþí åîåëßîåùí, ðáßæïíôáò êáé ìå ôá äýï áíôéìá÷üìåíá óõñéáêÜ óôñáôüðåäá, åßíáé ïé
ñþóïé óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò.
Óôçí áñ÷Þ, ïé äõôéêüöéëïé öéëåëåýèåñïé êáé ðïëëïß ðáñáðëáíçìÝíïé äçìïêñÜôåò åíôüò ôçò Óõñßáò õðÝðåóáí óôï
âáñý ëÜèïò íá óõììá÷Þóïõí ìå ôïí éóëáìïöáóéóìü êáôÜ ìéáò ðñÜãìáôé äéêôáôïñéêÞò êáé óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò
áêüìç êáé êôçíþäïõò åîïõóßáò ¢óáíô.
Ç ÌïõóïõëìáíéêÞ Áäåëöüôçôá,
êáôÜ ôï áîåðÝñáóôï ìïíôÝëï ðïõ
åöáñìüóôçêå óå Ôõíçóßá, Áßãõðôï
êáé Ëéâýç, Ýðáéæå ôï óõíäåôéêü
êñßêï ìåôáîý öéëåëåýèåñùí êáé áêñáßùí éóëáìïöáóéóôþí ìåóáéùíéóôþí. ÓéãÜ óéãÜ, êáé ìå ôïõò ðüñïõò
ôïõ éóëáìïöáóéóôéêïý ÊáôÜñ, ïé äçìïêñÜôåò êáé ïé öéëåëåýèåñïé ðÝñáóáí óå
äåýôåñï ðëÜíï êáé ðëÝïí ç Ýíïðëç áíôéðïëßôåõóç óôïí êïóìéêü åèíéêéóôÞ
¢óáíô áðïôåëåßôáé ó÷åäüí åî ïëïêëÞñïõ áðü öïíôáìåíôáëéóôÝò éóëáìïíáæÞäåò ôýðïõ Áë ÊÜéíôá, åíþ áñ÷çãüò ôïõ Åèíéêïý Óõíáóðéóìïý ôçò Áíôéðïëßôåõóçò óôï åîùôåñéêü áíÝëáâå
ðñüóöáôá Ýíáò óýñéïò «óõíáóðéóìáßïò», ðñþçí óïâéåôüöéëïò «ìáñîéóôÞò –
ëåíéíéóôÞò» êáé íõí «óïóéáëäçìïêñÜôçò» (Ôæïñôæ ÓÜìðñá), óôÝëå÷ïò ôïõ
«Óõñéáêïý Äçìïêñáôéêïý Êüììáôïò
ôïõ Ëáïý».
Ôç óôéãìÞ ëïéðüí ðïõ, åéäéêÜ ìÝóá
óôçí áìåñéêáíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç áêïýãïíôáé óôåíôüñåéåò öùíÝò ãéá ôïí êßíäõíï óôï ðñïåäñéêü ìÝãáñï ôçò Äáìáóêïý óôç èÝóç ôïõ áðëþò áíôéäõôéêïý
¢óáíô íá âñåèïýí áëêáúíôéáíïß åèíïåêêáèáñéóôÝò, ç äõôéêÞ öéëïñþóéêç
ôñéðëÝôá ÊÜìåñïí – ÏìðÜìá – ÏëÜíô îåóðáèþíåé Ýôïéìç ãéá êÜèå
åßäïõò âñùìéÜ êáé åðÝìâáóç óôï åóùôåñéêü ìéáò áíåîÜñôçôçò ÷þñáò,
äÞèåí óôï üíïìá ôçò «ðñïóôáóßáò ôùí
áìÜ÷ùí».
Êé áõôü, ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ðñéí áðü Ýíá ìÞíá, ìéá áðü ôéò âáóéêÝò óõíéóôþóåò ôïõ Ýíïðëïõ áíôÜñôéêïõ ôçò Óõñßáò, ôï ÌÝôùðï Áë Íïýóñá, äÞëùóå

äçìüóéá ðßóôç êáé õðïôáãÞ óôïí áñ÷çãü ôçò Áë ÊÜéíôá, ÁúìÜí Áë ÆáïõÜ÷ñé, äéáäü÷ïõ ôïõ Ìðéí ËÜíôåí êáé
åêðáéäåõìÝíïõ áðü ôïõò Ñþóïõò óôïí
Êáýêáóï ôï 1997-1998, êáôÜ ôç ìáñôõñßá ôïõ ÁëåîÜíôåñ ËéôâéíÝíêï.
Ç áíôßóôáóç ôüóï ôïõ êáèåóôþôïò ¢óáíô êáé ôïõ óõñéáêïý ëáïý, êõñßùò
ôùí ìåéïøçöéêþí ìç óïõíéôéêþí ïìÜäùí ôïõ ðëçèõóìïý (áëáïõéôþí, ÷ñéóôéáíþí êëð), áëëÜ êáé ç áðïìÜêñõíóç ðïëëþí äçìïêñáôþí áðü ôï ìÝôùðï
ôçò áíôéðïëßôåõóçò åíôüò êé åêôüò Óõñßáò, ìå êáôáããåëßåò êáôÜ ôçò
ÌïõóïõëìáíéêÞò Áäåëöüôçôáò, öáßíåôáé üôé Ý÷ïõí êÜíåé Ýîáëëïõò ôïõò ñùóüöéëïõò ðñïâïêÜôïñåò ðïõ êõâåñíïýí
óÞìåñá ÁìåñéêÞ êáé Áããëßá, áëëÜ êáé
ôïí ðÜíôá Ýôïéìï ãéá äéåèíåßò åðåìâÜóåéò ðïõ áíôéêåéìåíéêÜ åîõðçñåôïýí ôç
Ñùóßá, ÏëÜíô.
Ìå ôçí áñùãÞ ôïõ óôñáôçãéêïý óõììÜ÷ïõ ôïõ Ðïýôéí, éóëáìïöáóßóôá ÅñíôïãÜí, ðïõ åßíáé ï ðáãêüóìéïò ðñùôïðüñïò óå áíôé¢óáíô ëýóóá, Ý÷ïõí
áñ÷ßóåé Þäç íá óôÞíïõí ôç íÝá ðñïâïêÜôóéá ðåñß ÷ñÞóçò ÷çìéêþí üðëùí áðü ôï óõñéáêü êáèåóôþò, ãåãïíüò ðïõ
áõèáßñåôá ï ÏìðÜìá Ý÷åé èÝóåé ùò
«êüêêéíç ãñáììÞ», ðÝñá áðü ôçí ïðïßá
ç Äýóç èá «áíáëÜâåé äñÜóç». Ùóôüóï,
åðåéäÞ áõôÞ äåí öÜíçêå íá ðåßèåé éäéáßôåñá ôçí ðáãêüóìéá êïéíÞ ãíþìç êáé
ìÜëéóôá êéíäýíåøå íá ãåëïéïðïéÞóåé
ôïõò ðñïâïêÜôïñåò, ìåôÜ ôéò äçëþóåéò
ôçò ÊÜñëá Íôåë Ðüíôå üôé ìÜëëïí ïé
áíôÜñôåò êáé ü÷é ï ¢óáíô Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéÞóåé ÷çìéêÜ, ìðÞêå ìðñïóôÜ ç íÝá,
áêüìç ðéï îåóêïëéóìÝíç ðñïâïêÜôóéá.
Ç Ýêñçîç óôç íïôéïáíáôïëéêÞ
Ôïõñêßá êáé ï ñüëïò ôïõ
ÅñíôïãÜí
ÎáöíéêÜ, ôçí ÊõñéáêÞ 12 ôïõ ÌÜç,
óôçí ôïõñêéêÞ ðüëç Ñåú÷áíëß ôçò íïôéïáíáôïëéêÞò Ôïõñêßáò, óçìåéþèçêå
äéðëÞ âïìâéóôéêÞ åðßèåóç, ç ïðïßá êüóôéóå ôç æùÞ óå 43 áíèñþðïõò, åíþ ïé
ôñáõìáôßåò îåðåñÜóáíå ôïõò 100. Ç ðüëç áðïôåëåß óïõíéôéêü èýëáêá ìÝóá óå
ìéá ðåñéï÷Þ ôçò Ôïõñêßáò üðïõ æïõí êáôÜ ðëåéïøçößá áëáïõÀôåò, äçëáäÞ ïìüèñçóêïé ôçò ïéêïãÝíåéáò ¢óáíô êáé
ôùí âáóéêþí áîéùìáôïý÷ùí ôïõ óõñéáêïý êáèåóôþôïò. Åðßóçò, óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ Ý÷ïõí âñåé êáôáöýãéï êáé ÷éëéÜäåò óýñïé Üìá÷ïé ðñüóöõãåò, ðïõ Ý÷ïõí åãêáôáëåßøåé ôéò åóôßåò ôïõò åíôüò ôçò Óõñßáò.
ÃñÞãïñá ãñÞãïñá êáé ÷ùñßò êáìéÜ Üìåóç –áðôÞ áðüäåéîç, ôá ðñùôïðáëßêáñá ôïõ éóëáìïöáóßóôá
ÅñíôïãÜí, ÁñÝíôò êáé Íôáâïýôïãëïõ, âãÞêáí íá êáôçãïñÞóïõí
äçìüóéá êáé áíïé÷ôÜ ôéò óõñéáêÝò
ìõóôéêÝò õðçñåóßåò êáé ôï óõñéáêü êáèåóôþò óáí õðåýèõíïõò ãéá

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ôçí åðßèåóç, äéáôõðþíïíôáò ìÜëéóôá
ìå èñÜóïò êáé áðåéëÝò ãéá «áðÜíôçóç»
êáôÜ ôçò Óõñßáò. ÌÜëéóôá, ïé ôïýñêïé
éóëáìïöáóßóôåò, ðïõ áõôïðëáóÜñïíôáé
óáí ìåôñéïðáèÝò ðïëéôéêü ñåýìá, áíôßóôïé÷ï ôçò åõñùðáúêÞò ÷ñéóôéáíïäçìïêñáôßáò, êáëïýí îåôóßðùôá ôï äõôéêü
éìðåñéáëéóìü óå åðÝìâáóç êáôÜ ôïõ óõñéáêïý êáèåóôþôïò, óôï ðëåõñü ôçò Áë
ÊÜéíôá, áðïäåéêíýïíôáò ðüóï êÜëðéêïò
êáé öéëïúìðåñéáëéóôéêüò (êáé ôåëéêÜ öéëïñþóéêïò) åßíáé áêüìç êé áõôüò ï ìåóáéùíéêüò éäåïëïãéêüò áíôéäõôéêéóìüò
ôïõò, ðïõ äåí Ý÷åé ìÝóá ôïõ êáíÝíá
ðíåýìá êáèõóôåñçìÝíçò Ýóôù ôñéôïêïóìéêÞò áíåîáñôçóßáò áðÝíáíôé óôïí éìðåñéáëéóìü ôýðïõ ÔáëéìðÜí óôï ÁöãáíéóôÜí.
¼ðïéïò Ý÷åé ôçí ðáñáìéêñÞ éäÝá áðü
äéåèíÞ ðïëéôéêÞ êáé äéáèÝôåé êïéíÞ ëïãéêÞ, êáôáëáâáßíåé üôé Ýíá êáèåóôþò
ôï ïðïßï ðéÝæåôáé áðü üëåò ôéò ðëåõñÝò
åîùôåñéêÜ, åíþ êéíäõíåýåé êáé óôï åóùôåñéêü ôïõ áðü ôï áäñÜ ÷ñçìáôïäïôïýìåíï éóëáìïöáóéóôéêü Ýíïðëï
ìðëïê, äå èá ðñáãìáôïðïéïýóå ðïôÝ åðßèåóç êáôÜ áìÜ÷ùí ìÝóá óôï Ýäáöïò
ôïõ âáóéêüôåñïõ ðåñéöåñåéáêïý å÷èñïý
ôïõ, ï ïðïßïò «ôõ÷áßíåé» íá åßíáé ìÝëïò
ôïõ ÍÁÔÏ êáé íá ìðïñåß õðü óõíèÞêåò íá ðñïêáëÝóåé ãåíéêåõìÝíç éìðåñéáëéóôéêÞ åðÝìâáóç êáôÜ ôçò Óõñßáò
óôï üíïìá ôçò «âïñåéïáôëáíôéêÞò
áëëçëåããýçò».
Ç Óõñßá áñíÞèçêå ìåôÜ âäåëõãìßáò
ôçí êáôçãïñßá êáé ìÝóù êõâåñíçôéêþí
ôçò áîéùìáôïý÷ùí êáôÞããåéëå, êáé óùóôÜ, ðñïâïêÜôóéá áðü ðëåõñÜò ÅñíôïãÜí.
Ï ößëïò ôçò ×áìÜò êáé ðñüäñïìïò ôçò
ÁñáâéêÞò ¢íïéîçò, ðïõ öéëïäïîåß íá
ãßíåé ôï 2014 ðñüåäñïò – äé÷ôÜôïñáò ôçò
Ôïõñêßáò, ðåñéÝðëåîå ôá ðñÜãìáôá, ìå
ìéá äÞëùóÞ ôïõ, óôçí ïðïßá åíÝðëåîå
«ðéèáíÜ» óôï æÞôçìá ôçò Ýêñçîçò äõíÜìåéò ïé ïðïßåò áíôéôßèåíôáé óôçí åêå÷åéñßá Ôïõñêßáò – êïõñäéêïý PKK. Åßíáé óßãïõñï üôé ç óõãêåêñéìÝíç óõìöùíßá èá ãßíåé åöáëôÞñéï íÝùí åêêáèáñßóåùí êåìáëéêþí, êïóìéêþí åèíéêéóôþí áðü ôï ÅñíôïãÜí óôï üíïìá ôïõ
«éóëáìéêïý äéåèíéóìïý» ðïõ åíþíåé ôïõò
ôïýñêïõò éóëáìïöáóßóôåò ìå ôïõò êïýñäïõò óïóéáëöáóßóôåò ôïõ ÏôóáëÜí. Ùóôüóï, ìÝ÷ñé ôç óôéãìÞ ðïõ ãñÜöïíôáé
ôïýôåò ïé ãñáììÝò, ç õðüèåóç öáßíåôáé
óôçìÝíç êáèáñÜ ãéá íá äéêáéïëïãÞóåé
ôçí áíÜëçøç éìðåñéáëéóôéêÞò äñÜóçò
êáôÜ ôçò Óõñßáò Þ Ýóôù ôçí Ýíáñîç ôçò
ðñïåôïéìáóßáò ôçò.
Ï âñþìéêïò ñüëïò ôçò éóëáìïöáóéóôéêÞò ×åæìðïëÜ÷ ùò «óõììÜ÷ïõ» ôïõ ¢óáíô
Ìå ôÝôïéïõò êáëïýò áíôé-¢óáíô ößëïõò, ï Ðïýôéí êáé áðü ðßóù ôïõ ïé äéðëùìáôéêÜ ðéï áäýíáìïé ÊéíÝæïé ðáßæïõí ôï åîÞò ðáé÷íßäé: åìöáíßæïíôáé ùò
ìåóïâÝæïé, êáé åëáöñþò ðéï öéëéêïß ðñïò
ôï óôñáôüðåäï ¢óáíô, ôï ïðïßï üìùò

óõ÷íÜ åðéðëÞôôïõí êáé ôï êáëïýí óå
óõíáëëáãÞ êáé óõìöùíßá ìå ôïõò éóëáìïíáæÞäåò. ÐáñÜëëçëá, êáé ðáñÜ ôá üóá ëÝåé áêüìç êáé ôï ßäéï ôï êáèåóôþò
¢óáíô, ðïõ çëéèßùò åîõìíåß ôç óôÜóç
ôçò Ñùóßáò, ïé ñþóïé óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò êáèüëïõ äåí ïìíýïõí óôçí «ìç åðÝìâáóç óôá åóùôåñéêÜ ôçò Óõñßáò».
Áíôßèåôá, ðáæáñåýïõí êáé óõæçôÜíå óõíå÷þò ìå ÁìåñéêÜíïõò, ÅããëÝæïõò,
ÃÜëëïõò êëð. ãéá ìåëëïíôéêÝò ëýóåéò
óôç Óõñßá ìå ôçí åìðëïêÞ êáé ôùí äýï
óôñáôïðÝäùí, óôéò ïðïßåò öõóéêÜ êáé
êïéôÜí íá Ý÷ïõí (êáé èá Ý÷ïõí, áí ðåôý÷ïõí) ôï ðÜíù ÷Ýñé.
Ï áíïé÷ôüò éóëáìïöáóéóìüò ôùí «åîåãåñìÝíùí», ïäÞãçóå åî áíôáíáêëÜóåùò ôï êïóìéêü êáèåóôþò ¢óáíô íá
Ýñèåé óå óýãêñïõóç ìå Ýíá ìåãÜëï ôìÞìá ôçò éóëáìïöáóéóôéêÞò ãåíïêôïíéêïý ôýðïõ ôñïìïêñáôßáò ìå ôçí ïðïßá
ðáëéüôåñá åß÷å Üñéóôåò ó÷Ýóåéò (âëÝðå
ôéò ó÷Ýóåéò ôïõ ìå ôç ×áìÜò, ðïõ ôåëéêÜ ôïí ðïýëçóå).
Ôï æÞôçìá ãéá ôïõò éóëáìïöáóßóôåò
êáé ôïõò ñþóïõò êñõöïýò ðÜôñùíÝò ôïõò
ãéíüôáí áêüìç ðéï óýíèåôï áðü ôçí óùóôÞ ìÝ÷ñé ðñéí ëßãï êáéñü- ó÷åäüí
öéëï¢óáíô óôÜóç ôïõ ÉóñáÞë, ç ïðïßá
ìðëüêáñå ôïõò ÏìðÜìá – ÊÜìåñïí óôï
áíôé¢óáíô êñåóÝíôï ôïõò.
¸ðñåðå ëïéðüí íá åöåõñåèåß Ýíáò
ìðáìðïýëáò, õðïôßèåôáé ÷åéñüôåñïò ôùí áëêáúíôéáíþí ãåíïêôüíùí
ðïõ áðïôåëïýí óÞìåñá ôï óôñáôéùôéêÜ éó÷õñüôåñï ìÝñïò ôùí áíôáñôþí. Áõôüò ï ìðáìðïýëáò èá Ýðñåðå íá åßíáé áíïéêôÜ «óýììá÷ïò»
ôïõ ¢óáíô þóôå íá äþóåé ôçí åõêáéñßá óôïí äõôéêü éìðåñéáëéóìü áíïéêôÜ êáé óôï óïóéáëéìðåñéáëéóìü ýðïõëá íá åðÝìâïõí óôçí åíäïóõñéáêÞ äéáìÜ÷ç.
Áõôü ôï ñüëï áíÝëáâå íá ôïí
ðáßîåé ç áðü ðáëéÜ óõñéüöéëç, éñáíüöéëç áëëÜ ôåëéêÜ ñùóüäïõëç
óôçí çãåóßá ôçò éóëáìïíáæéóôéêÞ
óõììïñßá ôçò ëéâáíéêÞò ×åæìðïëÜ÷.
Ç ×åæìðïëÜ÷ áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ óõñéáêïý åìöýëéïõ åß÷å êñáôÞóåé «÷áìçëïýò ôüíïõò», áí êáé, ëüãù óééôéóìïý,
äÞëùíå ðÜíôá áëëçëÝããõá ìå ôïí ¢óáíô êáôÜ ôùí óïõíéôþí éóëáìïöáóéóôþí ôçò áíôéðïëßôåõóçò. Ç óõììïñßá áõôÞ, ëïéðüí, ðïõ ôçí åíþíåé
ìå ôïõò óïõíßôåò öáóßóôåò ï ãåíïêôïíéêüò áíôéóçìéôéóìüò, îáöíéêÜ
êáé ðÜíù ðïõ ïé ðñïâïêÜôïñåò óôéò äõôéêÝò êáãêåëáñßåò åß÷áí óôñéìù÷ôåß áðü ôï áíôé-Áë ÊÜéíôá êÜëåóìá ôïõ ¢óáíô, ôï ïðïßï ôïõò áðïêÜëõðôå ùò õðïêñéôÝò êáé åðåìâáóßåò, âãÞêå íá
«óôçñßîåé áíïé÷ôÜ», äçëáäÞ íá
ðñïâïêÜñåé èáíÜóéìá ôï óõñéáêü
êáèåóôþò, ìå äýï ôñüðïõò: ìå ôçí áíïé÷ôÞ ôçò åðÝìâáóç óôéò ìÜ÷åò åíÜíôéá óôïõò óýñïõò áíôÜñôåò êïíôÜ óôá
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ëéâáíï-óõñéáêÜ óýíïñá, åíôüò ôçò Óõñßáò, êáé ìå ôç äÞëùóç üôé ðåñéìÝíåé
áðü ôïí ¢óáíô «åîåëéãìÝíá üðëá», ìå
ôá ïðïßá èá «áëëÜîåé ôçí éóïññïðßá
ôùí äõíÜìåùí óôçí ðåñéï÷Þ», ìå åìöáíÞ óôü÷ï ôçò ôï ÉóñáÞë. ÌÝ÷ñé ôþñá ï
¢óáíô äåí Ý÷åé áñíçèåß áõôÞí ôçí äéðëùìáôéêÜ äçëçôçñéþäç âïÞèåéá,
ðñÜãìá ðïõ ô’ùñá ôïí êÜíåé óôü÷ï ôùí
äõôéêþí åðåìâáôéóôþí.
Ï ÏìðÜìá Üäñáîå áìÝóùò ôçí åõêáéñßá êáé, áðü ôçí ÉåñïõóáëÞì, üðïõ ìéëïýóå ìå ôï ÍåôáíéÜ÷ïõ, Ýâáëå óôï óôü÷áóôñï ôç ×åæìðïëÜ÷,
äçëþíïíôáò üôé ï ¢óáíô ðñÝðåé íá
÷ôõðçèåß ãéáôß åîïðëßæåé ôçí ôåëåõôáßá, Üñá èÝôåé óå êßíäõíï ôï
ÉóñáÞë. Êé üëá áõôÜ, ôç óôéãìÞ ðïõ ç
éóñáçëéíÞ áóôéêÞ ôÜîç, ç ïðïßá êÜôé
Ýäåé÷íå íá Ý÷åé ìõñéóôåß, êñáôïýóå óáöÞ ïõäåôåñüôçôá, Ýùò êáé öéëéêÞ óôÜóç ðñïò ôïí ¢óáíô, áêñéâþò ãéáôß îÝñåé ôé óé÷áìåñÜ êáèÜñìáôá åßíáé ïé ôæé÷áíôéóôÝò ðïõ åôïéìÜæïíôáé íá ôïí áíôéêáôáóôÞóïõí.
Ôï ÉóñáÞë, ðñïöáíþò åðçñåáóìÝíï áðü ôçí ãñáììÞ ÏìðÜìá óôï åîùôåñéêü
êáé áðü ôïí ñùóüöéëï óïâéíïöáóßóôá
ðñïâïêÜôïñá Ëßìðåñìáí êáé ôï áêñïäåîéü ôïõ áóêÝñé ôïõ ÃéóñáÝë ÌðåúôÝíïõ óôï åóùôåñéêü,, Ýðåóå óôç ëïýìðá
êáé âïìâÜñäéóå öïñôßá üðëùí ôá ïðïßá ï ¢óáíô ðñïüñéæå ãéá ôç ×åæìðïëÜ÷,
ðáñáâéÜæïíôáò ôçí åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá
ôçò Óõñßáò ôñåéò óõíïëéêÜ öïñÝò ôïõò
ôåëåõôáßïõò ìÞíåò.
Åßíáé öõóéêÜ óßãïõñï üôé ïé Ñþóïé, ïé
ïðïßïé êñáôïýí ãåñÜ ôáìðïýñéá ÊÁÉ
ìÝóá óôï êáèåóôþò ¢óáíô, èá ëÝíå
óôïõò óýñïõò åðéôåëåßò üôé óôï âÜèïò
ïé ôæé÷áíéóôÝò öáóßóôåò ôçò áíôéðïëßôåõóçò åßíáé «ðñÜ÷ôïñåò ôïõ ÉóñáÞë».
Ùò ôÝôïéïõò äÞèåí ÷ôõðÜåé ôïõò óïõíßôåò áíôÜñôåò êáé ï ÍáóñÜëá ôçò ×åæìðïëÜ÷, ðïõ óôçñßæåé äÞèåí ôïí ¢óáíô
ãéá íá ìçí ðÝóåé ç Óõñßá óôá ÷Ýñéá «ôçò
ÁìåñéêÞò êáé ôïõ ÉóñáÞë».
Ç ñþóéêç ôáêôéêÞ óêïýðá –
öáñÜóé, ôï ÉñÜí êáé ç
áíôééìðåñéáëéóôéêÞ èÝóç
Ðñüêåéôáé ãéá ìéá áðßóôåõôá ëåðôÞ
ôåëåéïðïßçóç ôçò ôá÷ôéêÞò «óêïýðá –
öáñÜóé» ôïõ ñþóéêïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý: ç Äýóç, ìå åðéêåöáëÞò ôçò çãÝôåò ðïõ åßíáé õöåóéáêïß ðñïò ôç
Ìüó÷á Þ êáé ëáêÝäåò ôçò, èá ñßîåé
ôï èáíáôçöüñï ÷ôýðçìá óôïí ¢óáíô, öÝñíïíôáò óôçí åîïõóßá ôïõò éóëáìïöáóßóôåò åãêëçìáôßåò óõíïäåõüìåíïõò áðü êáíÜ äõï öéëåëåýèåñïõò ãéá ìüóôñá êáé áñ÷çãü
Ýíáí êíßôç. Áðü ôçí Üëëç, ç ñùóüäïõëç ×åæìðïëÜ÷ êáé ü,ôé ôï ñùóüäïõëï õðÜñ÷åé ìÝóá óôï êáèåóôþò ¢óáíô
èá êñáôÞóïõí Ýíá öåïõäÜêé åîïõóßáò
ìÝóá óôç íÝá óõñéáêÞ «åèíéêÞ åíüôçôá», åíþ ïé åèíéêéóôÝò áóáíôéêïß, ðïõ
èá ðéóôåýïõí, üðùò èá ôïõò ëåí êáé ïé
Ñþóïé, üôé ôïõò Ýöáãáí êáôÜ âÜóç «ïé
ÁìåñéêÜíïé êáé ïé Åâñáßïé» (üðùò ðé-

óôåýïõí êáé ïé êáíôáöéêïß óÞìåñá
óôç Ëéâýç), äå èá ìðïñïýí íá åßíáé ôßðïôå Üëëï áðü ôïõëÜ÷éóôï ñùóüöéëïé.
Ôçí ßäéá þñá, ï Á÷ìáíôéíåôæÜíô ôïõ
ÉñÜí, ï ïðïßïò äÞèåí «óôçñßæåé áðüëõôá» ôç Óõñßá, óõíáíôéÝôáé êáé ÷áúäåýåé ãëïéùäþò ôïõò äýï ðéï îåôóßðùôïõò å÷èñïýò ôïõ ¢óáíô, ôïõò éóëáìïöáóßóôåò Ìüñóé ôçò Áéãýðôïõ êáé
ÅñíôïãÜí ôçò Ôïõñêßáò êáé æçôÜåé
óõììåôï÷Þ óôç äéåèíÞ äéÜóêåøç ôçí
ïðïßá åôïéìÜæïõí ÁìåñéêÞ êáé Ñùóßá
ãéá ôï óõñéáêü. Ëåéôïõñãåß äçëáäÞ
óáí õðïúìðåñéáëéóôÞò, êé ü÷é óáí ôñéôïêïóìéêÞ áëëçëåããýç óôïí ¢óáíô,
áöïý äåí áðáéôåß, üðùò åßíáé ç åèíéêïáíåîáñôçóéáêÞ èÝóç, íá áöåèåß ï
óõñéáêüò ëáüò åëåýèåñïò íá êáíïíßóåé ôá ôçò ÷þñáò ôïõ.
Óôï ÉñÜí, öõóéêÜ, õðÜñ÷åé êáé ìÜëéóôá ðñïò ôï ðáñüí êõñéáñ÷åß ç ðñáãìáôéêÜ öéëïóõñéáêÞ ãñáììÞ áðü ó÷åôéêÜ ôñéôïêïóìéêÞ ðëåõñÜ, ôçí ïðïßá
åêðñïóùðåß ï óïâéíéóôÞò áñ÷çãüò ôïõ
ìïõëÜäùí ÊáìåíåÀ. Ï ¢óáíô Ý÷åé êÜèå
äéêáßùìá íá äÝ÷åôáé ôçí åíßó÷õóç ôïõ
ÉñÜí óå üðëá Þ êáýóéìá, ôç óôéãìÞ
ðïõ ç áíôéðïëßôåõóç ìðïõêþíåôáé ìå
ôá ðåôñïäïëÜñéá ôïõ ÊáôÜñ êáé ôçò
ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò, åíþ ç çãåóßá ôçò
êÜèåôáé óôá áíáðáõôéêÜ ìáîéëÜñéá
ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò êáé ôïõ ÊáÀñïõ.
Ùóôüóï, üóï äåí õðÜñ÷åé áíïé÷ôÞ
åîùôåñéêÞ åðßèåóç êáôÜ ôçò Óõñßáò, ç äçìïêñáôéêÞ êáé áíôééìðåñéáëéóôéêÞ èÝóç åßíáé íá áöåèåß
ï ëáüò ôçò Óõñßáò íá êáíïíßóåé
÷ùñßò åîùôåñéêÝò åðåìâÜóåéò ôï
ìÝëëïí ôïõ. ÊáìéÜ äïõëåéÜ äåí Ý÷ïõí
óôç Óõñßá ïýôå êáé ïé öáóßóôåò ôçò
×åæìðïëÜ÷, ïýôå ïé Öñïõñïß ôçò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ ÉñÜí, ãéáôß áðü ôç öýóç ôïõò ðåñéóóüôåñï ðñïâïêÜñïõí ðáñÜ âïçèïýí ôçí ðÜëç ãéá ôçí åèíéêÞ
áíåîáñôçóßá ôçò Óõñßáò. Óßãïõñá, üìùò, êáìéÜ äïõëåéÜ äåí Ý÷ïõí åêåß ïé
ìðüìðåò ôïõ ÉóñáÞë, ôïõ ÏìðÜìá êáé
ôïõ ÊÜìåñïí, ïýôå ïé ôæé÷áíôéóôÝò áðü ôç Ëéâýç, ôçí Áëãåñßá êáé ôçí
Ðáëáéóôßíç.
Ï ¢óáíô Ý÷åé Þäç êåñäßóåé ìéá óçìáíôéêÞ äéðëùìáôéêÞ ìÜ÷ç ìüíï êáé
ìüíï ìå ôï íá ìçí ðáñáäßíåôáé óôçí
áíôéðïëßôåõóç, üðùò èá Þèåëå ç Ñùóßá, áðïêáëýðôïíôáò ôïõò áíôéðÜëïõò
ôïõ óáí îåóêïëéóìÝíïõò éóëáìïöáóßóôåò. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï äéþ÷íïíôáé
ïé äçìïêñÜôåò áðü ôï óôñáôüðåäï ôçò
áíôéðïëßôåõóçò êáé óå ôïðéêü êáé óå
äéåèíÝò åðßðåäï.
Áêüìç êáé áí ôåëéêÜ, êÜôù áðü ôá
óõíôïíéóìÝíá ÷ôõðÞìáôá Äýóçò,
ÉóñáÞë êáé ôùí äÞèåí «óõììÜ÷ùí»
ôïõ Ñùóßáò, ×åæìðïëÜ÷, Á÷ìáíôéíåôæÜíô êáé óßá, ï ¢óáíô ðÝóåé, ï óõñéáêüò ëáüò Ý÷åé Þäç êáôáãÜãåé áíôéêåéìåíéêÜ ìéá ðïëéôéêÞ íßêç åíÜíôéá
óôïí éìðåñéáëéóìü êáé ôïí óïóéáëéìðåñéáëéóìü, óôç ìÜ÷ç ãéá ôçí áíåîáñôçóßá êáé ôçí åëåõèåñßá ôïõ.
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ÐñïêÞñõîç áðïëïãéóìïý êáé ðÜëçò
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Τότε με προκήρυξή τους στη Ζώνη αμέσως τα μέλη του ΕΡΓΑΣ μέσα στην «Αυτοοργάνωση» κατήγγειλαν αυτές τις εκλογές σαν κίνηση διάσπασης και υπέρ της
εργοδοσίας και υπέρ του ΠΑΜΕ. Αυτές οι
εκλογές αποδείχτηκαν μια παρωδία αλλά έδωσαν στο σωματείο του ΠΑΜΕ της
βίας και της νοθείας το δικαίωμα να εμφανιστεί σαν προστάτης των εργατών και να
δικαιολογήσει τον τραμπουκισμό της. Το
αποτέλεσμα ήταν αφού κάνανε την παλιοδουλειά αυτή υπέρ του ΠΑΜΕ και υπέρ
της εργοδοσίας ο Κανάκης με το Σερεβέτα εξαφανίστηκαν από το Πέραμα.
ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΟΥΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΟΙ
ΝΑΖΙΣΤΕΣ
Τώρα νομίζουν στον Περισσό ότι πέτυχε
το σχέδιό τους η Ζώνη να ρημάξει ώστε να
την πάρουν οι Κινέζοι. Εμείς δεν πρέπει να
δεχτούμε αυτή τη μοίρα που μας επιφυλάσσουν. Η Ζώνη μπορεί να σωθεί και από την ανεργία και από τη σκλαβιά και να
μείνει στα χέρια του ως τώρα ελληνικού
ΟΛΠ, αρκεί εμείς να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Μπορούμε να ξαναζωντανέψουμε την «Αυτοοργάνωση» και να την κάνουμε πολύ μεγάλη.
Πολύ πιο μεγάλη πάντως από το ΠΑΜΕ
που έχει τώρα μαζί του μόνο τους λίγους
εγκάθετους και όσους φοβούνται να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους. Αρκεί
να έρθουν στην αρχή λίγοι συνάδελφοι, μετά θα βρούμε και τους άλλους που είναι
απογοητευμένοι. Θα τους βρούμε και θα
τους φέρουμε μαζί μας. Και αν αρχίσουμε
να δυναμώνουμε θα έρθουν όλοι μαζί μας.
Θα γίνουμε εκείνο το μεγάλο ρεύμα που
είναι σύμφωνο με την καρδιά μας και με το
μυαλό μας και όχι να μένουμε άβουλοι σα
δούλοι του ΠΑΜΕ σήμερα και της ΚΟΣΚΟ
αύριο ή να ελπίζουμε στην εργοδοσία που
τελικά έπαιξε άθλιο ρόλο σε βάρος της
«Αυτοοργάνωσης».
Συνάδελφοι, μην περιμένετε από άλλες
δυνάμεις που φαντάζουν τάχα δυνατότερες από εσάς του ίδιους. Μην περιμένετε
από την κυβέρνηση των Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη. Δείξανε τι ψεύτες είναι. Υποσχέθηκαν τα καλύτερα και φέρανε τα
χειρότερα και θα φέρουν ακόμα χειρότερα, γιατί κάνουν σαμποτάζ στη βιομηχανία. Μην περιμένετε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός έκανε τόσα χρόνια πλάτες στο ΚΚΕ
και στο ΠΑΜΕ με τους Καραγιαννάκηδες,
Λιακόπουλους και Σια. Αυτοί μας θάψανε. Μεγαλύτεροι σαμποταριστές της Βιομηχανίας στην Ελλάδα από το ΣΥΡΙΖΑ και
το λεγόμενο ΚΚΕ δεν υπάρχει. Δέστε τι
κάνουν τώρα δα στο χρυσό στη Χαλκιδική.
Και βέβαια μην περιμένετε από τη ναζιστική «Χρυσή Αυγή». Εκτός που είναι μεγάλη και αιώνια ξεφτίλα να θέλουν εργάτες να σωθούν από ναζιστές, αυτοί κάνουν
τον πατριώτη αλλά ποιος πατριώτης θα
ζητούσε να έρθει ο ρώσικος στρατός να
εγκατασταθεί στην Ελλάδα όπως ζητάνε
με πάθος αυτοί; Δεν είναι τυχαίο ότι και
αυτοί σαμποτάρουν τώρα το χρυσό, όπως
σαμπόταραν λίγο πριν και τη Χαλυβουργία, όπως σαμποτάρανε και την εκτροπή
του Αχελώου και όλα τα μεγάλα παραγωγικά έργα. Και ποιος άνθρωπος που
αγαπάει τη Ζώνη θα έριχνε την ευθύνη της
καταστροφής της στους μετανάστες; Στ
αλήθεια πιστεύετε ότι καταστραφήκαμε
στη Ζώνη από τους μετανάστες; Το κακό
που έκαναν οι κυβερνήσεις και η ψευτοα-

ριστερά που άφησαν επίτηδες ανοιχτά τα
σύνορα σε καραβιές μετανάστες είναι ότι
τους ρίξανε στην αγορά εργασίας για τζάμπα εκμετάλλευση οπότε σπάσανε τα μεροκάματα σε μαύρα και κανονικά, οπότε
δυναμώσανε το ρατσισμό. Πρέπει λοιπόν
να λέμε όχι στα ανοιχτά σύνορα που τα
ήθελε ιδιαίτερα η ψευτοαριστερά, αλλά
στην πράξη τα ήθελαν και τα άλλα κόμματα. Τα ανοιχτά σύνορα ειδικά τώρα με
την πελώρια ανεργία είναι έγκλημα όχι μόνο για τους έλληνες εργάτες αλλά και για
τους εγκατεστημένους παλιούς μετανάστες. Αλλά εδώ στη Ζώνη χάρη στον ΕΡΓΑΣ δεν αφήσαμε να σπάσουν τα μεροκάματα λόγω μεταναστών. Άλλωστε οι συνάδελφοι μας μετανάστες της Ζώνης μας
φταίξανε που φύγαν τα πλοία από τη Ζώνη; Μερικοί συνάδελφοι λένε: «όχι δεν φταίγανε οι μετανάστες, αλλά τώρα πρέπει να
φύγουν από τη χώρα μαζί με τα παιδιά
τους για να δουλέψουμε εμείς αφού οι δουλειές είναι λίγες». Το θέμα είναι ποιος έφταιξε και λιγόστεψαν οι δουλειές και το
πως θα γίνουν πολλές. Γιατί αν κοιτάμε
ποιος θα πάρει τις όλο και πιο λίγες
δουλειές που απομένουν στο τέλος, μετά
τους μετανάστες, θα αρχίσουμε να τρώμε
ο ένας τον άλλο. Θα λέμε πχ να δουλεύουν μόνο οι καλοί μαστόροι. Μετά θα λέμε
να δουλεύουν μόνο αυτοί που έχουν παιδιά και τελικά μόνο αυτοί που είναι χρυσαυγίτες «πατριώτες» και ρατσιστές.
Στο βάθος τον μόνο που βοηθάνε όλοι οι
παραπάνω, κυβέρνηση και αντιπολίτευση,
είναι τα ρώσικα συμφέροντα. Κοιτάξτε
ποιος αγοράζει τώρα τζάμπα την Ελλάδα. Δεν αγοράζει τις βασικές επιχειρήσεις
της καμιά Γερμανία και καμιά Τρόικα. Αυτοί υπογράφουν την πείνα του λαού αλλά
δεν αγοράζουν. Τη χώρα την αγοράζει τζάμπα η Ρωσία, (Πειραιώς, ΑΤΕ, Δωδώνη,
ετοιμάζεται να πάρει τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ και αγοράζει φτηνά μεγάλης αξίας
γη σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι δυτικές τράπεζες φεύγουν), την αγοράζουν φτηνά και
οι σύμμαχοί της Ρωσίας, η Κίνα και το Κατάρ. Ωραίο μέλλον θα έχουμε όταν οι κινέζοι και οι ρώσοι φασίστες και τα τσιράκια
τους θα μας έχουν για κλωτσιές.
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΝΑΜΟΝΗ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ. ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ
ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ
Η λύση είναι μία: Όχι άλλη αναμονή
στη Ζώνη. Όχι να περιμένουμε να σωθούμε από τους υποτίθεται δυνατούς. Πιστέψτε στις δυνάμεις σας και σε κανένα ΠΑΜΕ, κανέναν ΣΥΡΙΖΑ, καμιά εργοδοσία,
καμιά κυβέρνηση και καμιά Τρόικα. Αυτοί
όλοι σήμερα είναι για κακό. Πάρτε τη Ζώνη στα χέρια σας. Η επισκευή πλοίων είναι μια εξαγωγική βιομηχανία. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα και τα καράβια έχουν
προπέλες και έρχονται και φεύγουν. Έτσι
και καταφέρουμε να δουλέψουμε θα παίρνουμε το μεροκάματό μας. Άμα τη ζωντανέψουμε τη Ζώνη και τη φυλάξουμε θα ζήσουμε. Μην περιμένετε άλλο. Μην αφήνετε τα παιδιά σας να πεθάνουν. Με μια γερή «Αυτοοργάνωση» θα έχουμε σύντομα,
αν το θέλουμε, ένα Σωματείο Ζώνης αφού
το καταστατικό υπάρχει. Όλα μπορούν να
γίνουν καλλίτερα αρκεί να θέλουμε. Και
θα γίνουμε πολλοί αρχίζοντας από λίγους
ξανά αλλά αποφασισμένους. Και τους
σκάρτους τους ξέρουμε. Μετά οι λίγοι θα
γίνουν περισσότεροι και αν αυτό συμβεί
θα είναι χιονοστιβάδα. Και μια χιονοστιβάδα δεν τη σταματάει καμιά κυβέρνηση.
Πέραμα,13 Μάρτη 2013
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ëïãÞ ôçò Êüêêéíçò Óçìáßáò íá äçëþóåé åõèáñóþò êáé áíïé÷ôÜ üôé ôá
êëáóóéêÜ áóôéêÜ êüììáôá åßíáé ìéêñüôåñïò å÷èñüò ôïõ ëáïý áðü ôïõò
øåõôïóïóéáëéóôÝò êáé øåõôïêïììïõíéóôÝò êñáôéêïöáóßóôåò êáé
íá óõíôá÷èåß óå åíéáßï ìÝôùðï ìáæß ôïõò, ÷ùñßò íá êÜíåé åêðôþóåéò óôçí
ðñïâïëÞ ôùí ëáúêïäçìïêñáôéêþí, óïóéáëéóôéêþí ðïëéôéêþí ôçò óôü÷ùí êáé
äçëþíïíôáò îåêÜèáñá ôç ìáñîéóôéêÞ
– ëåíéíéóôéêÞ ôçò ðïëéôéêïúäåïëïãéêÞ
öõóéïãíùìßá, äåß÷íïõí üôé âñßóêåôáé ü÷é ìüíï óôï äçìïêñáôéêü, áëëÜ êáé óôï
áñéóôåñü óôñáôüðåäï.
Ìå ôï åðßðåäï ôçò õðïêåéìåíéêÞò ìáò
ãíþóçò, ÷éëéÜäåò ÷éëéüìåôñá ìáêñéÜ áðü ôç ÂåíåæïõÝëá, äå ìðïñïýìå íá ãíùñßæïõìå åÜí ç Êüêêéíç Óçìáßá äéáðñÜôôåé êÜðïéï ëÜèïò äåîéïý ÷áñáêôÞñá ìå
ôçí ïñãáíéêÞ ÝíôáîÞ ôçò óôï ìðëïê ôçò
áíôéðïëßôåõóçò Þ åÜí èá ìðïñïýóå íá
äéáôçñÞóåé ìéá ìåãáëýôåñç áõôïíïìßá, óõììåôÝ÷ïíôáò ùò åîùôåñéêüò óýììá÷ïò óôéò äéåñãáóßåò ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Åíüôçôáò.
Ùóôüóï, ïé èÝóåéò ôçò ïñãÜíùóçò
ãéá ÷ôßóéìï ôïõ äçìïêñáôéêïý êéíÞìáôïò áðü ôç âÜóç, ìå ëáúêÝò åðéôñïðÝò áíÜ ãåéôïíéÜ, ÷þñï äïõëåéÜò,
ðáíåðéóôÞìéï êáé ó÷ïëåéü, ãñáöåßï êáé
åñãïóôÜóéï, ç ìßíéìïõì ãñáììÞ ôçò ãéá
äçìïêñáôéêÞ êõâÝñíçóç ìå ôçí ðñüôáóç ãéá êõâÝñíçóç «ÅèíéêÞò Åíüôçôáò»,
ìå ôáõôü÷ñïíá óôñáôçãéêü óôü÷ï
ôç ËáúêÞ Äçìïêñáôßá ìå óïóéáëéóôéêü ðåñéå÷üìåíï, äåß÷íïõí ìéá
óðÜíéá ãéá ôç ìáýñç åðï÷Þ ôçò ðáãêüóìéáò ñåâéæéïíéóôéêÞò êáé óïóéáëöáóéóôéêÞò áðï÷áëßíùóçò
éäåïëïãéêÞ ùñéìüôçôá.
Åßíáé ßóùò ç ðñþôç öïñÜ, ìåôÜ ôçí
êáðéôáëéóôéêÞ ðáëéíüñèùóç óôçí Êßíá ôï 1978, ðïõ ìÝóá óå óõãêñïôçìÝíï
áíôéóïóéáëöáóéóôéêü óôñáôüðåäï åìöáíßæåôáé ìéá äýíáìç ìå áñéóôåñÜ êáé
ìÜëéóôá åðáíáóôáôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ (óôéò äéáêçñýîåéò ôçò) ãéá íá áðïêáëýøåé ôçí áðÜôç ôïõ óïóéáëöáóéóìïý, ðïõ ðëáóÜñåôáé ãéá «ëáúêÞ êáé
óïóéáëéóôéêÞ» åîïõóßá, åíþ åßíáé ï ÷åéñüôåñïò êáðéôáëéóìüò êáé öáóéóìüò.
Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ç óõììåôï÷Þ ôçò
Êüêêéíçò Óçìáßáò Ý÷åé óõìâÜëåé óôï íá
áðïöåýãïíôáé áðü ôïõò åêðñïóþðïõò
ôùí óïóéáëäçìïêñáôéêþí êáé öéëåëåýèåñùí êïììÜôùí ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Åíüôçôáò åðßìïíåò éóôïñéêÝò áíôéêïììïõíéóôéêÝò áíáöïñÝò, ìå ôïõò óõíáãùíéóôÝò ðïëëÝò öïñÝò íá Ý÷ïõí åðéóçìÜíåé üôé ï ôóáâéóìüò äå èá íéêçèåß ìå ôïí
áñá÷íéáóìÝíï áíôéêïììïõíéóìü, áëëÜ
ìå Ýíá äçìïêñáôéêü, ðáôñéùôéêü êáé
ðñïïäåõôéêü ðñüãñáììá ðïõ èá ôïí áðïêáëýøåé óáí å÷èñü ôùí ìáæþí.
ÓçìáíôéêÞ åßíáé ç óõìâïëÞ ôçò Êüêêéíçò Óçìáßáò êáé óôç äéáìüñöùóç ôïõ
ìßíéìïõì ðñïãñÜììáôïò äéáêõâÝñíçóçò
ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Åíüôçôáò, üðïõ äßíåôáé éäéáßôåñç âÜóç, ðÝñá áðü ôçí éóüìåôñç áíÜðôõîç ôçò ïéêïíïìßáò êáé
ôï óôáìÜôçìá ôçò ìïíïìåñïýò åîÜñôçóçò áðü ôï ðåôñÝëáéï, óôéò êïéíùíéêÝò

ðáñï÷Ýò êáé óôï êñÜôïò ðñüíïéáò, ðÜíù óôá ïðïßá ðÜíôá óðåêïõëÜñåé ï óïóéáëöáóéóìüò, åíþ åðß ôçò ïõóßáò ôá
äéáëýåé êáé ôá õðïíïìåýåé ìáêñïðñüèåóìá ï ßäéïò, ìå ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ êáé ôïí ðáñáóéôéóìü ôïõ, áöïý
ðñþôá ðåôÜîåé ìåñéêÜ øß÷ïõëá åîáãïñÜò óôéò ìÜæåò.
Ç åîÝëéîç ôçò ôáîéêÞò ðÜëçò óôç
ÂåíåæïõÝëá
ÅðåéäÞ êáíÝíáò, üóï åðéäÝîéïò ìðáãáìðüíôçò Þ ôóáñëáôÜíïò êé áí åßíáé, äå
ìðïñåß íá êïñïúäåýåé ðïëý êüóìï ãéá
ðïëý êáéñü, öáßíåôáé ðùò ôï âéïëïãéêü
ôÝëïò ôïõ ðáôñéÜñ÷ç ôïõ óïóéáëöáóéóìïý óôç ÂåíåæïõÝëá, ÔóÜâåò, äçìéïýñãçóå áóôÜèåéá óôï êáèåóôþò ôçò øåõôéÜò êáé ôçò áðÜôçò.
Ï Ìáäïýñï äå öáßíåôáé íá äéáèÝôåé
ôçí «áêôéíïâïëßá» íá êñáôÞóåé óõóðåéñùìÝíï ìå ôçí ßäéá åõêïëßá ïëüêëçñï
ôï óïóéáëöáóéóôéêü ìðëïê, êáé êáôáöåýãåé óôçí ùìÞ, áðñïó÷çìÜôéóôç öáóéóôéêÞ âßá. ¹äç, ç Êüêêéíç Óçìáßá
êáôçãïñåß ôï êáèåóôþò ãéá «åèíéêïóïóéáëéóôéêÜ» ìÝôñá êáôáóôïëÞò, ðáñïìïéÜæïíôÜò ôï ìå ôï ÷éôëåñéêü êáèåóôþò
óôá 1933.
Óõí ôïéò Üëëïéò, ïé ðñïíïìéáêÝò
ó÷Ýóåéò ôïõ êáèåóôþôïò ìå ôéò äýï
ðéï öáóéóôéêÝò êáé åðå÷ôáôéêÝò éìðåñéáëéóôéêÝò ÷þñåò ôïõ ðëáíÞôç, ôç Ñùóßá êáé ôçí Êßíá, óôéò ïðïßåò åê÷ùñåß áðïéêéïêñáôéêÜ ðñïíüìéá, áëëÜ êáé ìå ôïí ðëáóéÝ ôïõò,
ôç óïóéáëöáóéóôéêÞ Êïýâá, ç ïðïßá Ý÷åé êáôáóôåß êñÜôïò åí êñÜôåé ìÝóá óôç ÂåíåæïõÝëá, Ý÷ïõí ãßíåé åìöáíåßò.
Ðïëëïß âåíåæïõåëÜíïé äçìïêñÜôåò áíáñùôéïýíôáé ðþò Ýíá êáèåóôþò ðïõ ôá
Ýâáëå ìå ôéò ÇÐÁ ùò äÞèåí ðáôñéùôéêü êáé áíôééìðåñéáëéóôéêü, äßíåé óå êé-

íÝæéêåò ðåôñåëáúêÝò åôáéñåßåò ôç äõíáôüôçôá íá äïõëåýïõí ìå áðïéêéïêñáôéêü õðåñêÝñäïò ðïõ äåí åß÷å ðïôÝ êáìéÜ
áìåñéêáíéêÞ åôáéñåßá óôç ÷þñá, áêüìç êáé óå åðï÷Ýò áðüëõôçò êõñéáñ÷ßáò
ôïõ áìåñéêÜíéêïý éìðåñéáëéóìïý óôç
ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ.
Ï Êáðñßëåò åß÷å õðïó÷åèåß íá êüøåé ôç äùñåÜí âïÞèåéá óôïõò óïóéáëöáóßóôåò ôçò ÁâÜíáò êáé íá
åðáíåîåôÜóåé üëåò ôéò óõìöùíßåò
ôçò ÂåíåæïõÝëáò ìå ôç Ñùóßá êáé
ôçí Êßíá ìå ôçí áíÜëçøç ôùí êáèçêüíôùí ôçò êõâÝñíçóÞò ôïõ, êé
áõôü èá áðïôåëïýóå èáíÜóéìï êßíäõíï
ãéá ôïõò ñþóïõò óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò,
ôç óôéãìÞ ðïõ Ý÷ïõí ðåôý÷åé ìéá ó÷åäüí áðüëõôç êõñéáñ÷ßá öéëéêþí ðñïò
åêåßíïõò äõíÜìåùí óå üëç ôçí ðÜëáé
ðïôÝ ðßóù áõëÞ ôïõ áìåñéêÜíéêïõ éìðåñéáëéóìïý, ôç ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ.
Ôï êáèåóôþò ÔóÜâåò – Ìáäïýñï äåí
ðáôÜåé óôéò åóùôåñéêÝò áíÜãêåò ôçò
êïéíùíßáò ôçò ÂåíåæïõÝëáò, üðùò ðáôïýóáí ôñéôïêïóìéêÜ åèíïáíåîáñôçóéáêÜ êáèåóôþôá, áêüìá êáé áíôéäñáóôéêÜ êáé öéëïóïóéáëöáóéóôéêÜ ãéá ìåãÜëåò ðåñéüäïõò, üðùò åêåßíá ôïõ ÊáíôÜöé êáé ôïõ ¢óáíô, Þ ôï êÜðïôå ðñïïäåõôéêü êáèåóôþò ÊÜóôñï ôçò Êïýâáò.
Ðñüêåéôáé ãéá êáèåóôþò ôçò íÝáò åðï÷Þò, ôçò åðï÷Þò ôçò åðÝëáóçò ôïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý ãéá
ôçí êáôÜêôçóç íÝùí èÝóåùí óôçí
ðáãêüóìéá óêáêéÝñá, óôá ðëáßóéá
ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôïõ íÝïõ ðáãêüóìéïõ ðïëÝìïõ ìå ðñþôï åìöáíÞ óôü÷ï
ôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò, áëëÜ ôåëéêü ôïõò ëáïýò, ôá Ýèíç êáé ôá êñÜôç
ôïõ Äåýôåñïõ êáé Ôñßôïõ Êüóìïõ. Åßíáé êáèåóôþò óõãêáëõììÝíçò êáôï÷Þò ôçò ÂåíåæïõÝëáò áðü ôï óïóéáëéìðåñéáëéóìü, êáé ãé’ áõôü åíáíôßïí ôïõ ðñÝðåé íá åíùèåß êáé Þäç åíþíåôáé üëï ôï ðáôñéùôéêü êáé äçìï-

êñáôéêü êïììÜôé ôïõ âåíåæïõåëÜíéêïõ
Ýèíïõò.
Ç óõíÝ÷åéá ôùí ðáñáäüóåùí ôçò áíôéáðïéêéïêñáôéêÞò ðÜëçò ôïõ ëáïý ôçò
ÂåíåæïõÝëáò êáé ôïõ áíôéáìåñéêáíéêïý
áãþíá ôùí äåêáåôéþí ìåôÜ ôï Â’ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï âñßóêåôáé óÞìåñá
óôçí ðÜëç ãéá íá áðïöåõ÷èåß ç áíïé÷ôÞ äé÷ôáôïñßá ôùí óïóéáëöáóéóôþí
êáé ç ðëÞñçò õðïôáãÞ ôçò ÷þñáò óôïí
¢îïíá ôùí öáóéóôéêþí éìðåñéáëéóôéêþí ôåñÜôùí. Ôï ãåãïíüò üôé ôüóï ç
ÄçìïêñáôéêÞ Åíüôçôá, üóï êáé ç Êüêêéíç Óçìáßá óáí ìéá ìéêñÞ áêüìç óõíéóôþóá ôçò, äå óçêþíïõí ôåß÷ç áëëÜ
êáëïýí óå åíéáßï ìÝôùðï êáé êüóìï ðïõ
ðßóôåøå óôïí ÔóÜâåò, äéá÷ùñßæïíôáò
çãåóßá êáé âÜóç, äåß÷íåé üôé åßíáé æùíôáíÞ ç åëðßäá íá áðïöýãåé ç ÂåíåæïõÝëá ôçí áíïé÷ôÞ óïóéáëöáóéóôéêÞ
äéêôáôïñßá.
Áõôü ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ôþñá åßíáé
ç åðáíáóôáôéêÞ ðñùôïðïñßá ôçò
÷þñáò íá îåêáèáñßóåé ü÷é ìüíï ôçí
åèíéêÞ áëëÜ êáé ôç äéåèíÞ öýóç
ôïõ óïóéáëöáóéóìïý êáé ôïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý. ×ùñßò ôÝôïéá
äéåèíÞ ãñáììÞ îåêáèáñßóìáôïò, ü÷é ìüíï äåí õðÜñ÷åé ðñïïðôéêÞ ìáêñïðñüèåóìçò íßêçò êáôÜ ôùí ñùóüäïõëùí êñáôéêïöáóéóôþí, áëëÜ êáé äåí õðÜñ÷åé ðåñßðôùóç ç ÄçìïêñáôéêÞ Åíüôçôá íá
óôåñéþóåé êáé íá ðåñéöñïõñçèåß áðÝíáíôé óôéò ðñïâïêÜôóéåò Þ êáé óôç âßá ôïõ
êáóôñéêïý ôýðïõ öáóßóôá Ìáäïýñï.
Ôï ðñïëåôáñéÜôï ðñÝðåé ôáõôü÷ñïíá
íá ðáëÝøåé ãéá íá ðÜñåé áðü ôç äçìïêñáôéêÞ áóôéêÞ ôÜîç ôçí çãåìïíßá óôï
ðëáôý áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï ãéá äçìïêñáôßá, áíåîáñôçóßá, ëåõôåñéÜ, áíÜðôõîç, þóôå ïé ðáñáðÜíù óôü÷ïé íá ãßíïõí óõíèÞìáôá êáé ðñÜîç áðü ôá êÜôù, ìå ðõñÞíá ôç ëáúêÞ áõôåíÝñãåéá êáé
ðñùôïâïõëßá.

Ï ÌÏÑÁËÅÓ ÄÉÅÈÍÏÐÏÉÅÉ ÔÉÓ ÂÏËÉÂÉÁÍÏ-×ÉËÉÁÍÅÓ
ÅÄÁÖÉÊÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ

Ì

ßá ðïëý áãáðçìÝíç ìÝèïäïò
åðÝìâáóçò ôïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý óôïí Ôñßôï êüóìï åßíáé ç äéåèíïðïßçóç ôùí åðéìÝñïõò äéáêñáôéêþí
äéáöïñþí. Äéåèíïðïßçóç óçìáßíåé üôé
ç ðñùôïâïõëßá ãéá ôçí «åðßëõóç» ôçò
üðïéáò äéáöïñÜò ðåñíÜåé óôéò éó÷õñÝò äéðëùìáôéêÜ éìðåñéáëéóôéêÝò ÷þñåò, ðïõ
èá ìðïñïýí íá èÝôïõí ôïõò üñïõò ôïõò
óôéò ìéêñüôåñåò Üìåóá åìðëåêüìåíåò
êáé íá ôéò åêâéÜæïõí. Ðñüêåéôáé êõñßùò
ãéá ôá ðÝíôå ìüíéìá ìÝëç ôïõ óõìâïõëßïõ áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ óôï ïðïßï êáèïñéóôéêü ñüëï ðáßæåé ç óõììá÷ßá Ñùóßáò-Êßíáò. Ôç ìÝèïäï áõôÞ åöáñìüæåé
ôþñá ç ñùóüäïõëç çãåóßá ôçò Âïëéâßáò ãéá íá ëýóåé ôéò äéáöïñÝò ôçò ìå ôçí
áíåîÜñôçôç ×éëÞ.
Ðñüêåéôáé óôçí ïõóßá ãéá ìéá äéåêäßêçóç ìéáò Ýêôáóçò 120.000 ÷ëì2 ðïõ åß÷å ÷Üóåé ç Âïëéâßá óôïí ðüëåìï ôïõ
1879-83 ìå ôç ×éëÞ. Ç äéáöïñÜ åß÷å åðéëõèåß åäþ êáé ðïëý êáéñü êáèþò óôá
1904 ïé äýï ÷þñåò åß÷áí õðïãñÜøåé
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óýìöùíï åéñÞíçò êáé öéëßáò. ¼ìùò ï
ðñïçãïýìåíïò ðñüåäñïò ôçò Âïëéâßáò,
ÌÝóá, êáé êõñßùò ï óïóéáëöáóßóôáò
ÌïñÜëåò, ðïõ åßíáé êáé óôåíüò óýììá÷ïò ôïõ õðïôåëïýò óôç Ñùóßá êáèåóôþôïò ôçò ÂåíåæïõÝëáò, ðñïóðÜèçóáí íá áíáâéþóïõí ôç íåêñÞ äéáìÜ÷ç.
ÅéäéêÜ ï äåýôåñïò êÜíåé ôá ðÜíôá ãéá
íá ôç äéåèíïðïéÞóåé: Áñ÷éêÜ ìÝóá áðü
ôá üñãáíá ôïõ Ïñãáíéóìïý Áìåñéêáíéêþí Êñáôþí êáé ôþñá ðáñáðÝìðïíôÜò ôç óôï ÄéåèíÝò ÄéêáóôÞñéï ôçò
×Üãçò. Ì’ áõôü ôï äåýôåñï ôñüðï ï ÌïñÜëåò ìðëüêáñå ïñéóôéêÜ êÜèå äñüìï
öéëéêÞò äéáðñáãìÜôåõóçò ìå ôç ×éëÞ
ãéá Ýíá æÞôçìá ðïõ áöïñÜ êýñéá êáé
âáóéêÜ ôéò äýï ÷þñåò Üìåóá êáé åéäéêÜ,
áíïßãïíôáò ôï äñüìï óôéò äéðëùìáôéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò åðåìâÜóåéò ôùí
õðåñäõíÜìåùí, åéäéêÜ åêåßíçò ðïõ èÝëïíôáò âßáéç áíáäéáíïìÞ ôïõ ðëáíÞôç
åðéäéþêåé ðáíôïý áëëáãÞ óõíüñùí êáé
ðüëåìï. ÐáñïõóéÜæïíôáò ôï áßôçìÜ ôïõ
ï äçìáãùãüò ðñüåäñïò ôçò Âïëéâßáò äÞ-

ëùóå óá ãíÞóéïò éäåïëïãéêüò áðüãïíïò ôïõ ×ßôëåñ üôé «ìå ôç äýíáìç êáé
ôç æÝóç ôçò ëáúêÞò åíüôçôáò, èá áîéþóïõìå áðü ôïí êüóìï ôï äéêáßùìÜ ìáò
óå ìßá êõñßáñ÷ç ðñüóâáóç óôç èÜëáóóá» (El Pais, 24/4). Áõôü èá åß÷å íüçìá
ìüíï áí ç ×éëÞ Ýêëåéíå ôïõò åìðïñéêïýò äñüìïõò ôçò Âïëéâßáò ðñïò ôá ëéìÜíéá ôçò ×éëÞò. ÁëëÜ áõôü äåí óõìâáßíåé. Åßíáé óáí ç Âïõëãáñßá êáé ç
Óåñâßá íá âÜæïõí æÞôçìá óÞìåñá óôçí
ÅëëÜäá åäáöéêÞò äéåîüäïõ ðñïò ôï Áéãáßï, áíáðïëþíôáò ðáëéïýò ÷Üñôåò êáé
äéáêñáôéêÝò óõìöùíßåò ôùí åðï÷þí ôïõ
ó÷çìáôéóìïý ôùí åèíéêþí êñáôþí.
Ðßóù áðü ôçí áíáêßíçóç ôçò åäáöéêÞò äéÝíåîçò Âïëéâßáò-×éëÞò êñýâïíôáé
ðÜíù áð’ üëá ïé Üíïìåò åíåñãåéáêÝò êáé
ãåíéêüôåñåò ðïëéôéêÝò åðéäéþîåéò ôùí
áñðáêôéêþí ôïõ ñùóï-êéíåæéêïý Üîïíá, ï ïðïßïò öáßíåôáé ðùò åíï÷ëåßôáé
áðü ôç ÷Üñáîç åíüò áãùãïý áåñßïõ ðïõ
èá ðåñíÜ ìÝóá áðü ôï Ýäáöïò ôçò ×éëÞò.
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ÂåíåæïõÝëá: Ç ÄçìïêñáôéêÞ Åíüôçôá, ç
Êüêêéíç Óçìáßá êáé ç ðÜëç åíÜíôéá óôï
óïóéáëöáóßóôá Ìáäïýñï
Á

ðü ðïëëÝò áðüøåéò, ç óçìåñéíÞ ÂåíåæïõÝëá åßíáé Ýíá ðáãêüóìéï
åñãáóôÞñé, áí êáé óå ìéêñüôåñï âáèìü áðü üóï ç ÅëëÜäá, ãéá ôï
óïóéáëéìðåñéáëéóìü. ÄçëáäÞ ãéá ôéò ýðïõëåò, ðñáêôüñéêåò êáé
âñþìéêåò ìÝèïäåò ìå ôéò ïðïßåò ï ðñþôïò äÝíåé óôï Üñìá ôïõ ÷þñåò êáé ëáïýò, ç ÅëëÜäá áðïôåëåß óßãïõñá ôçí ðéï ôõðéêÞ, ðéï áîåðÝñáóôç êáé éóôïñéêÜ ðéï «ðñùôïðüñá» ðåñßðôùóç. Óôç ÂåíåæïõÝëá, ùóôüóï, ïé ðáôñéþôåò êáé äçìïêñÜôåò Ý÷ïõí êáôáöÝñåé áðü
ðïëëÝò áðüøåéò ìå ôçí ðïëý Ýíôïíç êáé ìáæéêÞ äçìïêñáôéêÞ áíôßóôáóÞ ôïõò íá êÜíïõí äéáêñéôÜ ôá üñéá áíÜìåóá óôá äýï óôñáôüðåäá ôçò ðïëéôéêÞò æùÞò.

Ìðïñåß äçëáäÞ áðü ôç ìßá ðëåõñÜ íá
âñßóêåôáé ôï óïóéáëöáóéóôéêü, êñáôéêïöáóéóôéêü äÞèåí «áíôééìðåñéáëéóôéêü» ìðëïê ðïõ Ý÷ôéóå åðß 15 ÷ñüíéá ï
áñ÷éðñÜêôïñáò ôïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý óôç ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ, ï óôñáôïëïãçìÝíïò áðü ôïí ÖéíôÝë ÊÜóôñï
Ïýãï ÔóÜâåò, áëëÜ áðÝíáíôß ôïõ ôüóï
ï ëáüò ôçò ÷þñáò, üóï êáé ïé åèíéêïß
áóôïß ôçò Ý÷ïõí õøþóåé êé åêåßíïé Ýíá
éó÷õñü åíùìÝíï ìÝôùðü åíÜíôéá óôï óïóéáëöáóéóìü.
ÌåôÜ ôï èÜíáôï ôïõ ÔóÜâåò, óôç ÂåíåæïõÝëá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí íÝåò ðñïåäñéêÝò åêëïãÝò, óôéò 14 ôïõ Áðñßëç. ÕðïøÞöéïé Þôáí, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ
ìðëïê ÔóÜâåò ï ðáñáêïéìþìåíüò ôïõ
êáé ëáâþí ôï «äá÷ôõëßäé» ôçò äéáäï÷Þò, Íßêïëáò Ìáäïýñï, êé áðü ôçí
ðëåõñÜ ôïõ óõíáóðéóìïý ôçò äçìïêñáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò ï Åíñßêå Êáðñßëåò Ñáíôüíóêé, ìÝëïò ôïõ ìéêñïý êåíôñïäåîéïý êüììáôïò «Ðñþôá ç Äéêáéïóýíç» êáé êõâåñíÞôçò ôçò åðáñ÷ßáò ÌéñÜíôá.
Ï Ìáäïýñï, ðáñÜ ôá ðåñß ôïõ áíôéèÝôïõ ëåãüìåíá áðü ôçí ðáãêüóìéá
ðñïðáãáíäéóôéêÞ ìç÷áíÞ ôïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý, ðïõ ðáñïõóéÜæåé ôï êáèåóôþò ÔóÜâåò ãéá âáóßëåéï äéêáéïóýíçò êáé åõçìåñßáò ôïõ ëáïý, êÝñäéóå
ôéò åêëïãÝò ìå äéáöïñÜ ìüëéò
200.000 øÞöùí óå óýíïëï
15.000.000 øçöéóÜíôùí, ìå ôçí áíôéðïëßôåõóç íá êáôáããÝëëåé åêôåôáìÝíåò ðáñáâéÜóåéò ôéò åêëïãéêÞò íïìïèåóßáò, åêâéáóìïýò, ôñáìðïõêéóìïýò, ãåíéêÜ üëåò ôéò ìåèüäïõò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß êÜèå öáóéóìüò ãéá ôçí Üíïäï Þ êáé ôç äéáôÞñçóÞ ôïõ óôçí åîïõóßá.
ÌåôÜ ôéò åêëïãÝò, ï Ìáäïýñï, ðñéí áêüìá õðÜñîåé áðüöáóç ãéá ôçí «åíèñüíéóÞ» ôïõ áðü ôçí Áíþôáôç ÅêëïãéêÞ
ÅðéôñïðÞ, íôýèçêå ôá ñïý÷á ôïõ ÔóÜâåò êáé ïñêßóôçêå Ðñüåäñïò, áðáãïñåýïíôáò äéáäçëþóåéò ôçò áíôéðïëßôåõóçò,
åíþ ôáõôü÷ñïíá îáìïëïýóå ôïõò ôñáìðïýêïõò ôïõ ãéá êÜèå åßäïõò ðñïâïêÜôóéåò, ðïëëÝò áðü ôéò ïðïßåò, áí äåí
êáôáããÝëëïíôáí, èá ôéò ÷ñÝùíå óôïõò
äçìïêñÜôåò.
Ï Êáðñßëåò, ôïí ïðïßï ôá ðÜíù áðü
50 êüììáôá êáé ïñãáíþóåéò ôá ïðïßá
óõíáðïôåëïýí ôç ÄçìïêñáôéêÞ Åíüôçôá (16 áðü áõôÜ åßíáé ðáíåèíéêÜ êüììáôá) áíáãíùñßæïõí ùò çãÝôç ôçò ðÜëçò
åíÜíôéá óôïí Ìáäïýñï, êÜëåóå ôï
äçìïêñáôéêü ëáü íá ìçí åêôñáðåß óå
âßá ç ïðïßá åýêïëá èá ìðïñïýóå íá
åêôñáðåß áðü ôïõò ðñïâïêÜôïñåò ôïõ
êáèåóôþôïò. ÊÜëåóå üìùò, åðßóçò, êáé
óå åéñçíéêÞ, ìáêñÜ óå ÷ñüíï, ðÜëç å-

íÜíôéá óôï «íüèï» ðñüåäñï êáé ôçí åîïõóßá ôïõ.
Ç áðÜíôçóç ôùí ôñáìðïýêùí ôïõ
ñùóüäïõëïõ óïóéáëöáóéóìïý Þñèå ëßãåò çìÝñåò áñãüôåñá óôçí ÅèíïóõíÝëåõóç, üðïõ êáé áðáãüñåøáí óôçí
áíôéðïëßôåõóç, ç ïðïßá óôéò ôåëåõôáßåò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò åß÷å ðÜñåé ôçí
ðëåéïøçößá ôùí øÞöùí -êáé ìïíÜ÷á
ëüãù åêëïãéêïý óõóôÞìáôïò åßíáé
ìåéïøçöéêÞ óôï êïéíïâïýëéï- íá ëÜâåé
ôï ëüãï ìå åêðñïóþðïõò ôçò, åÜí äåí
áíáãíþñéæå ôç «íïìéìüôçôá» ôçò íßêçò
Ìáäïýñï.
¼ôáí ïé âïõëåõôÝò ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Åíüôçôáò äéáìáñôõñÞèçêáí,
ïé óïóéáëöáóßóôåò åðéôÝèçêáí åíáíôßïí ôïõò ìå ãñïèéÝò êáé
ðïëëïýò ôïõò Üöçóáí áéìüöõñôïõò. Ïé ôñáìðïýêïé Ýöôáóáí íá ðåôÜîïõí ÷Üìù áêüìç êáé ãõíáßêåò –
âïõëåõôßíåò ôçò áíôéðïëßôåõóçò, áðïäåéêíýïíôáò êáé áðü ìéá Üëëç ðëåõñÜ
ôç èñáóõäåéëßá êáé ôçí áðïêôÞíùóÞ
ôïõò.
Ç ðïëéôéêÞ êáé ôáîéêÞ öýóç ôçò
äçìïêñáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò
Ôçí áíôéðïëßôåõóç ôç óõíáðïôåëïýíå, üðùò åßðáìå êáé íùñßôåñá, äåêÜäåò
ïñãáíþóåéò êáé êüììáôá. Ôá ðåñéóóüôåñá åî áõôþí åßíáé óïóéáëäçìïêñáôéêïý êáé êåíôñþïõ ðñïóáíáôïëéóìïý, åíþ ëßãá, ìåôáîý áõôþí êáé åêåßíï ôïõ
Êáðñßëåò Ñáíôüíóêé, ðñïÝñ÷ïíôáé áðü
ôï ÷þñï ôçò öéëåëåýèåñçò êåíôñïäåîéÜò. Óôï ìðëïê ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Åíüôçôáò áíÞêåé ïñãáíéêÜ êáé ç ìéêñÞ
Êüêêéíç Óçìáßá, éóôïñéêÞ ïñãÜíùóç
ìáñîéóôéêïý – ëåíéíéóôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý, ç ïðïßá ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï
áíôéñåâéæéïíéóôéêü êßíçìá ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’70.
Ôï ðñþôï ëÜèïò, ëïéðüí, ôùí óõíÞèùí áíôéðïëéôåýóåùí óôï óïóéáëöáóéóìü, äçëáäÞ ç óõíåñãáóßá ìå ôá êáôáêÜèéá ôçò ðáëéÜò öéëïáìåñéêáíéêÞò
öáóéóôéêÞò áíôßäñáóçò Ý÷åé óôçí ðåñßðôùóç ôçò ÂåíåæïõÝëáò, áð’ üôé ôïõëÜ÷éóôïí ãíùñßæïõìå, áðïöåõ÷èåß. Êé
áõôü ðéóôåýïõìå üôé ìïíÜ÷á êáôÜ Ýíá
ìÝñïò Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôá ðñÜãìáôé øçëÜ äçìïêñáôéêÜ áíôáíáêëáóôéêÜ ôçò
ÄçìïêñáôéêÞò Åíüôçôáò.
Ôï ðéèáíüôåñï åßíáé üôé óôï óõãêåêñéìÝíï ãåãïíüò Ý÷åé óõíôåëÝóåé êõñßùò ç åèíéêïóïóéáëéóôéêÞ, áêñïäåîéÜ
ëáúêéóôéêÞ öýóç ôïõ êáèåóôþôïò ÔóÜâåò, ç ïðïßá, óå ìéá ÷þñá ìå ìéëéôáñéóôéêÝò êáé ãñáöåéïêñáôéêÝò ðáñáäüóåéò
(üðùò óõìâáßíåé óå ïëüêëçñç ôç ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ), ðéèáíüôáôá Ý÷åé ïäç-
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ãÞóåé üëï ôïí ðáëéü öáóéóôéêü óõñöåôü íá Ý÷åé ðåñÜóåé óôéò ãñáììÝò ôïõ ñùóüäïõëïõ ôóáâéêïý êáèåóôþôïò.
Åäþ êáé 15 ÷ñüíéá, ï ÔóÜâåò Ýóôçíå äßêôõá ÷áöéÝäùí, ôñáìðïýêùí,
ñïõöéÜíùí, ðáñáóßôùí êÜèå åßäïõò
(ðáñáðëÞóéá áõôþí ðïõ äéáôçñïýóå ï
ìïíáñ÷ïöáóéóìüò óôç ìåôåìöõëéáêÞ
ÅëëÜäá, áëëÜ ðéï åêôåôáìÝíá êáé
«óïóéáëéóôéêÜ»), ôá ïðïßá ôá ðëÞñùíå
áðü ôç ëçóôåßá ôçí ïðïßá Ýêáíå ðáãêïóìßùò ìå ôï ðåôñÝëáéï, åêìåôáëëåõüìåíïò êáé ôá ðáé÷íßäéá ôùí Ñþóùí
ìå ôéò ôéìÝò ôùí õäñïãïíáíèñÜêùí. Äå
ìðïñåß ç «áöñüêñåìá» áõôþí ôùí
êáèáñìÜôùí íá ìçí ðñïÝñ÷åôáé óå
ìåãÜëï âáèìü áðü ôçí ðáëéÜ öéëïáìåñéêÜíéêç áíôßäñáóç ôçò ÷þñáò.
ÁõôÞ åßíáé ç ðéèáíüôåñç åîÞãçóç ôçò
áðïõóßáò ü÷é áðëÜ êëáóóéêþí áêñïäåîéþí, áëëÜ áêüìç êáé óêëçñÜ óõíôçñçôéêþí êïììÜôùí ôçò êëáóóéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò óôï ìðëïê ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Åíüôçôáò.
Áðü ôáîéêÞ Üðïøç, ç ÄçìïêñáôéêÞ
Åíüôçôá åêöñÜæåé ôï ìÝôùðï åñãáôéêÞò ôÜîçò, ìåãÜëïõ ôìÞìáôïò ôçò ìéêñïáóôéêÞò öôù÷ïëïãéÜò (áãñïôéêÞò –
âéïôå÷íéêÞò) ðïõ óôñáããßæåôáé êáé áöáéìÜæåôáé öïñïëïãéêÜ ãéá íá ðëçñþíåé ôï êñÜôïò ôùí ÔóÜâåò – Ìáäïýñï
þóôå åêåßíï íá ÷ñçìáôïäïôåß ôéò óõììïñßåò ôïõ, êáèþò ôùí ðéï ðáñáãùãéêþí êáé ëéãüôåñï êïìðñáäüñéêùí ôìçìÜôùí ôçò ìåóáßáò êáé ìåãÜëçò áóôéêÞò ôÜîçò ôçò ÷þñáò.
Ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ ôïõ
ÔóÜâåò, ìå ôç ìïíïìåñÞ åîÜñôçóç ôçò
÷þñáò ôïõ áðü ôï ðåôñÝëáéï êáé ôï ðáñÜëëçëï ÷ôýðçìá ôïõ ðáñáãùãéêïý
êåöÜëáéïõ, ðïõ ðáñÞãáãå óå ìåãÜëï
âáèìü êáôáíáëùôéêÜ åßäç ãéá ôçí åóùôåñéêÞ áãïñÜ, äçìéïýñãçóå ôçí áíÜãêç áýîçóçò ôùí åéóáãùãþí ãéá íá
êáëýðôïíôáé ïé áíÜãêåò ôùí ëáúêþí
óôñùìÜôùí, áëëÜ êáé ôçò íÝáò, êñáôéêïöáóéóôéêÞò ìðïëéìðïõñæïõáæßáò, ôçò
áóôéêÞò ôÜîçò íÝïõ ôýðïõ ôïõ óïóéáëöáóéóìïý. ¸ôóé, äçìéïõñãÞèçêå ìéá
íÝá êÜóôá êñáôéêïäßáéôùí áóôþí
– åéóáãùãÝùí – êïìðñáäüñùí, ïé
ïðïßïé èçóáýñéóáí êáé áðïôåëïýí
âáóéêÜ óôçñßãìáôá ôïõ øåõôïóïóéáëéóôéêïý êáèåóôþôïò ÔóÜâåò –
Ìáäïýñï. Ìå ôç âïÞèåéá áõôþí, ï
ÔóÜâåò êáôÜöåñå åðß ÷ñüíéá íá îåäïíôéÜæåé ôçí íôüðéá êáé ôçí ìç öáóéóôéêÞ äõôéêüöéëç áóôéêÞ ôÜîç, ðñïóðáèþíôáò ôáõôü÷ñïíá íá ôçí áðïäõíáìþíåé êáé ðïëéôéêÜ.
Ç Êüêêéíç Óçìáßá êáé ï ñüëïò
ôçò ìÝóá óôç ÄçìïêñáôéêÞ
Åíüôçôá
Ç ðéï áñéóôåñÞ êáé ðñïùèçìÝíç äýíáìç ìÝóá óôç äçìïêñáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç åßíáé ôï «Êüììá Êüêêéíç Óçìáßá», ôï ïðïßï õðÜñ÷åé ùò íüìéìï ðïëéôéêü êüììá áðü ôï 1993-1994, ùóôüóï óáí
Ýíïðëç ïñãÜíùóç õößóôáôáé áðü ôá
1970.

Ç Êüêêéíç Óçìáßá áðïôåëåß äéÜóðáóç ôïõ ÊéíÞìáôïò ÅðáíáóôáôéêÞò ÁñéóôåñÜò (MIR) ðñéí áðü 43 ÷ñüíéá. Ôï MIR Þôáí Ýíá êëáóóéêü ãêåâáñéêü ëáôéíïáìåñéêÜíéêï êßíçìá, äéÜóðáóç ôïõ óïóéáëäçìïêñáôéêÞò «ÄçìïêñáôéêÞò ÄñÜóçò» (ç ïðïßá
óÞìåñá óõììåôÝ÷åé êé áõôÞ óôç ÄçìïêñáôéêÞ Åíüôçôá). ÕðÞñ÷å Üëëùóôå
êáé óôç ×éëÞ êáé óå Üëëåò ÷þñåò ôçò
çðåßñïõ.
Ôá óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò Êüêêéíçò
Óçìáßáò áðïóðÜóôçêáí áðü ôï MIR áðü áíôéñåâéæéïíéóôéêÝò, öéëïìáïúóôéêÝò
ìáñîéóôéêÝò – ëåíéíéóôéêÝò èÝóåéò êáé
åß÷áí ïñãáíþóåé áíôáñôéêÜ ôìÞìáôá
êáôÜ ôïõ ôüôå áìåñéêáíüäïõëïõ êáèåóôþôïò ôçò ÂåíåæïõÝëáò. ÌåôÜ ôï 1978,
åß÷áí áêïëïõèÞóåé ãéá êÜðïéá ÷ñüíéá
ôç ãñáììÞ ôïõ Êüììáôïò Åñãáóßáò
Áëâáíßáò ôïõ Å. ×üôæá. Ìéá áðü ôéò
ðñþôåò áðïóôïëÝò ôïõ Ïýãï ÔóÜâåò
óáí óôñáôéùôéêïý ôïõ ôüôå êáèåóôþôïò Þôáí åíÜíôéá óôï áñéóôåñü áíôÜñôéêï ôçò Êüêêéíçò Óçìáßáò.
Ç óõãêåêñéìÝíç ïñãÜíùóç óõììåôåß÷å ìÝ÷ñé êáé ôï 2005 óôç ÄéåèíÞ ÓõíäéÜóêåøç Ìáñîéóôéêþí Ëåíéíéóôéêþí
ÊïììÜôùí êáé Ïñãáíþóåùí (Åíüôçôá
êáé ÐÜëç), óôçí ïðïßá óõììåôÝ÷ïõí êáé
ïé «äéêïß ìáò» Áíáóõíôáîßåò 18-55.
Ïé ìéêñïáóôïß ößëïé ôïõ óïóéáëöáóéóìïý ðïõ çãïýíôáé óå áõôÞí ôçí êáñéêáôïýñá ÷ïôæéêÞò äéåèíïýò äéÝãñáøáí
áðü ôï äõíáìéêü ôïõò ôçí Êüêêéíç Óçìáßá êáé õéïèÝôçóáí óôç èÝóç Ýíá íåüôåõêôï «Ìáñîéóôéêü Ëåíéíéóôéêü Êïììïõíéóôéêü Êüììá ÂåíåæïõÝëáò», ôï ïðïßï öõóéêÜ «óôçñßæåé êñéôéêÜ» ôï «áíôééìðåñéáëéóôéêü» óïóéáëöáóéóôéêü
êáèåóôþò êáé ÷áñáêôçñßæåé «áìåñéêáíüäïõëç» ôçí áíôéðïëßôåõóç.
Ç ãñáììÞ ôçò ïñãÜíùóçò, ôïõëÜ÷éóôïí óå åðßðåäï åóùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò ÂåíåæïõÝëáò, åßíáé ìéá
áðïêÜëõøç ôçò äåîéÜò, øåõôïáñéóôåñÞò êáé øåõôïóïóéáëéóôéêÞò,
ôåëéêÜ äåóðïôéêÞò, áõôáñ÷éêÞò, ìéëéôáñéóôéêÞò êáé öáóéóôéêÞò öýóçò ôïõ êáèåóôþôïò ÔóÜâåò – Ìáäïýñï.
Ó’ áõôÞí êáôáããÝëëåôáé ç ðáñáãùãéêÞ áðïáíÜðôõîç, ç äéáöèïñÜ, ï áõôáñ÷éóìüò, ç âñþìéêç äéáóôñïöÞ êáé áíáðïäïãýñéóìá ôùí üñùí áðü ôï êáèåóôþò, åíþ ÷ôõðéüíôáé ìå óáöÞíåéá ïé
íåïáðïéêéïêñáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôçò
Êßíáò êáé ôçò Ñùóßáò óôç ÷þñá.
Ç äõóêïëßá ãéá ôçí Êüêêéíç Óçìáßá, ðéèáíüôáôá ëüãù ìéáò ÷ïôæéêÞò éäåïëïãéêÞò êëçñïíïìéÜò, åßíáé íá óõëëÜâåé ôïí ðáãêüóìéï ñüëï ôïõ ñùóï-êéíåæéêïý ¢îïíá ùò äéáêñéôïý ðüëïõ ôïõ
ðáãêüóìéïõ éìðåñéáëéóìïý, ï ïðïßïò åßíáé óôçí êýñéá ðëåõñÜ áíôßðáëïò êáé
ü÷é óõíåñãÜôçò ôùí Áìåñéêáíþí êáé
ôçò õðüëïéðçò Äýóçò óôçí éìðåñéáëéóôéêÞ êáôáëÞóôåõóç ôùí ìç ìïíïðùëéáêþí ÷ùñþí.
Ùóôüóï, êáé ìüíï ç èáññáëÝá åðéóõíÝ÷åéá óôç óåë. 15

