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Ðùò ÍÄ-ÐÁÓÏÊ-ÐïôÜìé ÐïõëÞóáí ôï Óýíôáãìá
êáé ôïõò ÄéêáóôÝò óôïõò Ðñáîéêïðçìáôßåò ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ êáé óôïõò Ìáöéüæïõò ÕðåñèåìáôéóôÝò

Ä

åí èá ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé ðéï åëååéíÞ áóôéêÞ ôÜîç áðü ôçí
åëëçíéêÞ. ¸íá ôìÞìá ôçò áó7 ôéêÞò ôÜîçò, åêåßíï ðïõ ôçí
åêðñïóùðïýóå äéêáóôéêÜ êáé ðïõ ðïôÝ äåí öçìßóôçêå ãéá ôçí
áíåîáñôçóßá ãíþìçò êáé ôçí ðáëëçêáñéÜ ôïõ, îåóçêþèçêå ìå üëá ôá
óõíäéêáëéóôéêÜ üñãáíÜ ôïõ åíÜíôéá óôéò ôñïìïêñáôéêÝò åêêáèáñßóåéò êáé óôïõò çèéêïýò êáé ïéêïíïìéêïýò åêâéáóìïýò ðïõ Üóêçóå åðß
ìÞíåò åíáíôßïí ôïõ ç öáóéóôéêÞ êõâÝñíçóç Ôóßðñá êáé ôåëéêÜ ôüëìçóå ìÝóá áðü ôï ðéï åðßëåêôï áðüóðáóìÜ ôïõ, ôï ÓÔÅ, íá êáôáñãÞóåé
ôïí íüìï ÐáððÜ ôçò ößìùóçò ôïõ ôýðïõ äßíïíôáò Ýíá ìïíáäéêü
ñÜðéóìá óôçí êõâÝñíçóç áõôÞ.

Êé üìùò ëßãá 24ùñá ìåôÜ óýóóùìïé ïé
ðïëéôéêïß åêðñüóùðïé ôçò ßäéáò ôÜîçò êáé
ìÜëéóôá ïé õðïôéèÝìåíïé ðéï äçìïêñáôéêïß
ôçò åêðñüóùðïé, ðïýëçóáí ôïõò äéêáóôÝò
êáé óõíôÜ÷èçêáí ìå ôïõò ðñáîéêïðçìáôßåò á÷ñçóôåýïíôáò óôçí ðñÜîç ôçí áðüöáóç ôùí ðñþôùí íá êáôáñãÞóïõí ôïí íüìï
ÐáððÜ.
Ðüóï áíáîéïðñåðåßò áðïäåß÷ôçêáí éäéáßôåñá áõôïß ôïõ ÐÁÓÏÊ, ôïõ Ðïôáìéïý êáé
ôçò ÍÄ, ðïõ ðáñéóôÜíïõíå ôïõò åõñùðáßïõò äçìïêñÜôåò. Êáé äåí ìéëÜìå ìüíï ãéá

ôïõò öéëïóõñéæáßïõò çãÝôåò ôïõò ÃåííçìáôÜ, ÈåïäùñÜêç êáé ÌçôóïôÜêç áëëÜ
êáé ãéá ôá èåùñïýìåíá áíôéóõñéæÝéêá öéëïåõñùðáúêÜ óôåëÝ÷ç áõôþí ôùí êïììÜôùí ðïõ õðïôÜ÷ôçêáí óôïõò áñ÷çãïýò ôïõò
êáé Üñ÷éóáí íá äßíïõí ïíüìáôá ãéá ôï ÅÓÑ
÷ùñßò íá Ý÷åé êáôáñãçèåß ï íüìïò êáé Ýôóé
åðÝôñåøáí óôïí ÐáððÜ íá ôïõò ìáëþíåé
ãéá ôïõò äéóôáãìïýò ôïõò êáé ôåëéêÜ íá
ôïõò åðéäïêéìÜæåé ãéá ôçí ðñïäïóßá ôïõò
ëÝãïíôáò üôé Ýãéíáí ðéï “õðåýèõíïé” êáé
ðéï “åõÝëéêôïé”.

ÐñáãìáôéêÜ åßíáé åêðëçêôéêü ôï ðüóï
ãñÞãïñá åðÝôñåøáí óå áõôü ôï áëáæïíéêü
êáé èñáóý äßäõìï Ôóßðñá -ÐáððÜ, ðïõ ëßãåò þñåò ðñéí åß÷å öÜåé áðü ôïõò äéêáóôÝò
ôïõ ÓÔÅ ìéá ðñùôïöáíÞ óôá ðïëéôéêÜ ÷ñïíéêÜ óöáëéÜñá, êáé ìÜëéóôá ôüóï èïñõâþäç ðïõ áêïýóôçêå óå üëç ôçí Åõñþðç, íá
îáíáóçêùèåß üñèéï êáé ìå ôï ãíùóôü ôïõ
èñÜóïò íá êáìáñþíåé üôé õðï÷ñÝùóå ôçí
áíôéðïëßôåõóç íá åãêñßíåé Ýíá íÝï ÅÓÑ
÷ùñßò íá Ý÷åé áíáôñáðåß ï öáóéóôéêüò
íüìïò ôïõ. Áõôü óçìáßíåé üôé ìðïñåß íá
ðñïêýøåé Ýíá íÝï ÅÓÑ ðïõ èá åßíáé ôüóï
âñþìéêï üóï êáé ï ßäéïò ï ÓÕÑÉÆÁ.
Ôï ÷åéñüôåñï åßíáé ðüóï ðñïâïêáôüñéêá öÝñèçêáí áðÝíáíôé óôïõò äéêáóôÝò ôïõ
ÓÔÅ, êáèþò áöïý ôïõò åíèáññýíáíå íá áíôéóôáèïýí óôçí áíôéóõíôáãìáôéêüôçôá ôïõ
íüìïõ ôþñá, êáé áõôïß êÜíáíå ôç ìåãÜëç
êßíçóç ôçò æùÞò ôïõò, ôïõò ðñïäßäïõí êáé

ôïõò åãêáôáëåßðïõí óôçí åêäßêçóç ôçò
âñþìéêçò óõììïñßáò. Ãéáôß ôï óðïõäáßï
êáé ôßìéï ðïõ êÜíáíå ïé 14 ôçò ðëåéïøçößáò ôïõ ÓÔÅ, ôï ïðïßï óáí óþìá áêïëïõèïýóå ôçí êáôáóôñïöéêÞ ãñáììÞ ÓÕÑÉÆÁ-øåõôïÊÊÅ åíÜíôéá óôéò åðåíäýóåéò, Þôáí üôé äåí óõìâéâÜóôçêáí ìå ôçí
äÞèåí åíäéÜìåóç öéëïêõâåñíçôéêÞ ðñüôáóç ôùí 11 óõíáäÝëöùí ôïõò. ÁõôÞ ç ðñüôáóç Þôáí íá áíáâëçèåß ãéá Ýíá ìÞíá ç
áðüöáóç þóôå íá ïñéóôåß Ýíá íÝï ÅÓÑ ðïõ
èá åöáñìüóåé ïõóéáóôéêÜ Ýíáí ôñïðïðïéçìÝíï íüìï ÐáððÜ, ðïõ ôåëéêÜ èá åãêñßíåé ôï ÓÔÅ. ¼ìùò ïé 14 áðïöÜóéóáí íá
ðñï÷ùñÞóïõí óôï äçìïêñáôéêü äñüìï êáé
íá ãêñåìßóïõí óõíèÝìåëá ôïí ðñáîéêïðçìáôéêü íüìï, áëëÜ êáé íá áøçöÞóïõí,
ìáæß ìå ôç ìåãÜëç ðëåéïøçößá ôùí äéêáóôþí üëùí ôùí êëÜäùí, ôéò åêêáèáñßóåéò,
ôéò áðåéëÝò êáé ôïõò ìéóèïëïãéêïýò åêóõíÝ÷åéá óôç óåë.7
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Ô

åëéêÜ ï öéëïðïõôéíéêüò öáóßóôáò Ôñáìð ðÞñå ôçí ðñïåäñßá ôùí
ÇÐÁ åî åöüäïõ, üðùò åî åöüäïõ ïé ïìüëïãïé ôïõ öéëïðïõôéíéêïß
öáóßóôåò åß÷áí ëßãï ðñéí ðåôÜîåé ôç Âñåôáíßá Ýîù áðü ôçí Åõñþðç. Êáé
óôéò äýï ðåñéðôþóåéò ïé äõôéêÝò ðïëéôéêÝò çãåóßåò áéöíéäéÜóôçêáí.
Óôçí ðåñßðôùóç ôçò Âñåôáíßáò ôï ñþóéêï üöåëïò Þôáí Üìåóï êáé åíôõðùóéáêü:
Ç ÅíùìÝíç Åõñþðç áðïêåöáëéæüôáí áìõíôéêÜ êáé áêñùôçñéáæüôáí ïéêïíïìéêÜ
ìÝíïíôáò äéáóðáóìÝíç üóï ðïôÝ êáé ìéóïÜïðëç üóï ðïôÝ íá áíôéìåôùðßæåé ôç ñþóéêç åðßèåóç êáé ðåñéêýêëùóç áëëÜ êáé
ôéò áìåñéêÜíéêåò ïéêïíïìéêÝò ðéÝóåéò.
Ôï ðåëþñéï üöåëïò ôçò ðïõôéíéêÞò Ñùóßáò áðü ôç íßêç ôïõ Ôñáìð ìðïñåß êáíåßò
íá ôï äéáðéóôþóåé áìÝóùò áí êáé ç ÝêôáóÞ ôïõ åßíáé áêüìá áíõðïëüãéóôç. Ôï íá
ãßíåôáé ðñüåäñïò ôçò áìåñéêÜíéêçò õðåñäýíáìçò Ýíáò èáõìáóôÞò ôïõ Ðïýôéí, ôüóï
îåäéÜíôñïðá äåìÝíïò ðïëéôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ ìå óôåëÝ÷ç ôçò ñþóéêçò õðåñäýíáìçò, êáé ôüóï áíïé÷ôüò õðïóôçñéêôÞò ôçò
áðïóýíèåóçò ôïõ ÍÁÔÏ, óçìáßíåé íá Ý÷åé
ï Ðïýôéí ôï åëåýèåñï íá âáäßóåé ìå ðïë-

ëáðëÜóéï èñÜóïò óå üëá ôá ðïëåìéêÜ ìÝôùðá ðïõ Ý÷åé áíïßîåé ìÝóá êáé ãýñù áðü
ôçí ìéóïÜïðëç Åõñþðç. Åííïåßôáé üôé üôáí ìéëÜìå ãéá Ôñáìð äåí ìéëÜìå ìüíï
ãéá Ýíáí óõãêåêñéìÝíï ìåãáëïêáðéôáëéóôÞ. ÐÝñá áðü ôï üôé åßíáé áðïäåéãìÝíá
óôåíÝò ïé ðïëý óôåíÝò ó÷Ýóåéò ôïõ ìå ôï
Êñåìëßíï (÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ùò ÷èåò ðéï
óôåíüò ôïõ óýìâïõëïò ÌÜíáöïñô áðïêáëýöèçêå üôé Þôáí êáé óôåíüò óõíåñãÜôçò
ôïõ Ãéáííïýêïâéôò, äçëáäÞ ôïõ åãêÜèåôïõ
ïõêñáíïý ðñùèõðïõñãïý ôïõ Ðïýôéí, ïðüôå ï Ôñáìð áíáãêÜóôçêå ãéá ðñïåêëïãéêïýò ëüãïõò íá ôïí áðïìáêñýíåé) äåí èá
ìðïñïýóå ðïôÝ íá áíåâåß óôçí ðñïåäñßá
÷ùñßò íá Ý÷åé ìáæß ôïõ êáé ôéò ðéï åðéèåôéêÝò êáé ðáñáóéôéêÝò ìåñßäåò ôïõ áìåñéêÜíéêïõ ìïíïðùëéáêïý êåöÜëáéïõ, åêåßíåò
ðïõ èÝëïõí íá óõíåñãáóôïýí ìå ôç Ñùóßá

êáé Üëëåò äõíÜìåéò ôïõ íåïíáæéóôéêïý Üîïíá ãéá ôçí áðü êïéíïý êõñéáñ÷ßá ôïõò
óôïí õðüëïéðï êüóìï. Ãéá ðáñÜäåéãìá äåí
èá ìðïñïýóå íá áíåâåß óôçí áìåñéêÜíéêç
Ðñïåäñßá Ýíáò ôñáìðïýêïò, ñáôóéóôÞò êáé
ôáðåéíùôÞò ãõíáéêþí êáé êõñßùò Ýíáò ößëïò ôïõ ÷áóÜðç Ðïýôéí áí ç çãåóßá Êëßíôïí-ÏìðÜìá-ÓÜíôåñò ôïí áíôéìåôþðéæå óå
üëç ôïõ ôçí ðïëéôéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ ãñáììÞ, éäéáßôåñá óôïí öéëïðïõôéíéóìü ôïõ êáé
äåí ÷áíüôáí óå êïýöéåò êñéôéêÝò ãéá ðñïóùðéêÝò êáé “øõ÷ïëïãéêÝò áäõíáìßåò” ôïõ,
áíÜñìïóôåò “ãéá Ýíáí õðåýèõíï Ðñüåäñï”
üðùò åðáíáëÜìâáíáí äéáñêþò ïé Êëßíôïí
êáé ÏìðÜìá. Áðïäåß÷ôçêå ðüóï Üóöáéñá
Þôáí áõôÜ ôá ðõñÜ ãéá íá ôáëáíôåýóïõí
ìéá ðåëþñéá èõìùìÝíç ìÜæá ëáïý ðïõ õðïóôÞñéîå ôïí öáóßóôá.
Ùóôüóï áõôÝò ïé äõíÜìåéò ôïõ áìåñéêÜíéêïõ ìïíïðþëéïõ ðïõ ðáßñíïõí ôþñá ìáæß ìå ôïí Ôñáìð ôçí åîïõóßá, ýðïõëá Þ
öáíåñÜ, åßíáé ìåéïøçöéêÝò äõíÜìåéò, ãéáôß
ç ãåíéêÞ ôÜóç êáé ôá áíôéêåéìåíéêÜ ãåíéêüôåñá óõìöÝñïíôá ôïõ áìåñéêÜíéêïõ êñÜ-

ôïõò âñßóêïíôáé óÞìåñá óôçí áðü êïéíïý
ìå ôç ìéóïÜïðëç Åõñþðç áëëÜ êáé ôéò ðéï
ðïëëÝò ÷þñåò ôïõ ôñßôïõ êüóìïõ, ðñïâïëÞ
êÜðïéáò ìéêñÞò Þ ìåãÜëçò áíôßóôáóçò
óôçí åêäçëùìÝíç ìå ðÜôáãï åðéèåôéêüôçôá ôïõ ñùóïêéíåæéêïý ðïëåìéêïý Üîïíá êáé
ü÷é óôç óôåíÞ óõíåñãáóßá ìáæß ôïõ. Ãé áõôü áêñéâþò ôï ëüãï ï Ôñáìð, óáí öéëïñþóïò, äåí èá ìðïñïýóå íá Ýñèåé óôçí åîïõóßá ÷ùñßò ôçí åõêáéñéáêÞ áëëÜ äñáóôÞñéá óõììá÷ßá ôïõ ìå ôçí áìåñéêÜíéêç, êõñßùò ôç ëåõêÞ öôù÷ïëïãéÜ, ðïõ ôéò ìÝèïäåò ôçò ðïëéôéêÞò êáé éäåïëïãéêÞò ôçò
ðñïóÝããéóçò êáé åêìåôÜëëåõóçò ãéá âñþìéêïõò óêïðïýò åíÜíôéá óôá áëçèéíÜ óõìöÝñïíôá ôçò êáíåßò äåí ôçí îÝñåé êáëýôåñá óôïí êüóìï áðü üóï ç ñþóéêç êñáôéêïìïíïðùëéáêÞ áóôéêÞ ôÜîç íÝïõ ôýðïõ.
Ãéáôß åßíáé áõôÞ áêñéâþò ç ôÜîç ðïõ
êáôÜöåñå ìå áðáñÜìéëëç äéðñïóùðßá
íá áðïóðÜóåé áðü ôá ìÝóá ôçí åîïõóßá
áðü ôï óïâéåôéêü ðñïëåôáñéÜôï êáé íá ìåóõíÝ÷åéá óôç óåë. 12
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Σ

ε μια πρωτοφανή, συκοφαντική και πάνω απ’ όλα προβοκατόρικη επίθεσή του
ενάντια στην ΟΑΚΚΕ, ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, ηγετικό στέλεχος του
ΠΑΜΕ και του ψευτοΚΚΕ στη δίκη των ναζιστών της Χρυσής Αυγής, Σωτήρης Πουλικόγιαννης, κατέθεσε ότι η ΟΑΚΚΕ, “προάγει ακροδεξιές θέσεις και στο Ικόνιο (Πέραμα) συνάντησε τον Λαγό” δηλαδή συνάντησε το πιο εξέχον εγκληματικό στέλεχος της
ναζιστικής συμμορίας στον Πειραιά.
Προηγούμενα είχε καταθέσει για την Αυτοψει εξ αρχής το επιχείρημα της ΧΑ, ότι το “όοργάνωση, που ήταν ένα πλατύ κίνημα των
πως χτυπήσατε εσείς την Αυτοοργάνωση το
εργατών της Ζώνης που εκδηλώθηκε το 2009
2010 έτσι και εμείς χτυπήσαμε εσάς το 2013”,
με τη συμμετοχή 500 εργατών ενάντια στο διλέγοντας ότι η πρώτη δεν ήταν μια σύγκρουση
κτατορικό συνδικαλιστικό καθεστώς του ΠΑΜΕ,
με δολοφονικά χαρακτηριστικά και δεν είχε πίότι “την είχε βοηθήσει ο Λαγός στο Ικόνιο” και
σω της μια δολοφονική και ρατσιστική κοσμοότι “είναι το σωματείο των εργολάβων με τη
θεωρία εξόντωσης, αλλά αφορούσε μια σύΧΑ”. Δηλαδή ότι τάχα η Αυτοοργάνωση απογκρουση εντός του συνδικαλιστικού και πολιτιτέλεσε τη βάση για την εγκατάσταση του ρακού κινήματος της Ζώνης και του Πειραιά. Άλτσιστικού σωματείου της ΧΑ στη Ζώνη 5 χρόλωστε γι αυτό ακριβώς το λόγο τα μέλη της Αυνια μετά. Αυτό το κίνημα το είχε υποστηρίξει
τοοργάνωσης που είχαν υποστεί τότε τη βία
σθεναρά η ΟΑΚΚΕ με τη συνδικαλιστική της
του ΠΑΜΕ δεν πήγαν να καταγγείλουν την επίπαράταξη στη Ζώνη, τον ΕΡΓΑΣ. (Δες σχετιθεση στις κρατικές αρχές, αλλά στο λαό με ακά: αποσπάσματα πρακτικών δίκης
φισοκόλληση και στο διαδίκτυο. Και αυτό το
www.facebook.com/Goldendawnwatch στις
δήλωσε ρητά τότε σε ανακοίνωσή της η Αυτο14/11, 10/11 και 8/11, υλικά για το ιστορικό της
οργάνωση
(http://
Αυτοοργάνωσης στο ιστολόγιο της “http://
autoorganosizonisperama.blogspot.gr/2011/
autoorganosizonisperama.blogspot.gr” καθώς
01/blog-post_3870.html)διαψεύδοντας ρεπορκαι σχετικά άρθρα της ΟΑΚΚΕ -www.oakke.gr/
τάζ του Βήματος ότι τα θύματα της επίθεσης
na453_4/zoni453_4.htm, www.oakke.gr/
είχαν κάνει καταγγελία στο Λιμενικό.
na456/zoni456.htm, www.oakke.gr/na456/
apantisivima456.htm). Πρόκειται για πραγμαΑλλά ο Πουλικόγιαννης δεν αρκέστηκε καν
τικό όργιο προβοκάτσιας και φασιστικής αντιστο να διαψεύσει την επίθεση λέγοντας ότι δεν
στροφής της αλήθειας.
βρήκε καταγγελία γι αυτήν στο βιβλίο συμβάντων του Λιμενικού (προφανώς δεν θα έβριΕπειδή θεωρεί ότι η πιο απάνθρωπη έκφρασκε), αλλά ξεστόμισε στην κατάθεσή του την
ση της κτηνωδίας των εκμεταλλευτών και κατρομερή συκοφαντία ότι η Αυτοοργάνωση ήταπιεστών της ανθρωπότητας είναι ως τα σήταν δημιούργημα της ΧΑ μαζί με τους εργοδότες
μερα ο ναζισμός, η ΟΑΚΚΕ υπερασπίζει από
και ότι αποτέλεσε τη βάση για να στηθεί η ΧΑ
θέση αρχής τα όποια θύματα της βίας του. Αυστη Ζώνη. Η αλήθεια όπως θα δούμε παρατό, ακόμα και αν θεωρεί ότι η πολιτική δράση
κάτω ήταν ακριβώς η αντίθετη: Η Αυτοοργάαυτών των θυμάτων γίνεται στα πλαίσια πολινωση ήταν το μεγαλύτερο ανάχωμα στην είτικών γραμμών και ηγεσιών εχθρικών προς το
σοδο της ΧΑ στη Ζώνη.
λαό. Γι αυτό η ΟΑΚΚΕ είχε δηλώσει από την
πρώτη στιγμή τη συμπαράστασή της στα μέλη
Και για να μην υπάρχει αμφιβολία για που
του ΠΑΜΕ της Επισκευαστικής Ζώνης που δέτο πήγαινε ο Πουλικόγιαννης, λίγες μέρες μετά
χτηκαν αιματηρή επίθεση από τους ναζήδες
(14/11), πρόσθεσε καταθέτοντας, και μάλιστα
φονιάδες της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα το
εν ψυχρώ, προφανώς μετά από υπόδειξη της
2013. Αυτό το έκανε παρόλη τη μακρόχρονη
ηγεσίας του, τον ασύλληπτο γκεμπελισμό, ότι
και σκληρή πάλη που η συνδικαλιστική παράη ίδια η ΟΑΚΚΕ συνάντησε τον εγκληματία ναταξη της ΟΑΚΚΕ στη Ζώνη, ο ΕΡΓΑΣ, έχει δώζιστή Λαγόυπονοώντας στα πλαίσια των σχέσει ενάντια στη βαθειά αντεργατική, και τρασεών της με την Αυτοοργάνωση. Αυτά θέλουν
μπούκικη πολιτική της ηγεσίας του ΠΑΜΕ στη
αβυσσαλέο μίσος και άπειρη δολιότητα για να
Ζώνη και παρά την άρνηση της ΕΣΑΚ της Ζώτα σκαρφιστεί κανείς, αλλά κρύβουν και τους
νης να καταδικάσει την επίσης αιματηρή επίεφιάλτες που έζησε η ηγεσία του ψευτοΚΚΕ
θεση από τη ΧΑ που είχαν δεχτεί δύο σύντροτο 2010 από το μεγάλο ξεσηκωμό των ερφοι της ΟΑΚΚΕ που κολλούσαν αφίσες στον
γατών της Ζώνης ενάντια στη δικτατορία του
Πειραιά το 1997. Η λογική αυτής της στάσης
ΠΑΜΕ στη Ζώνη με τον ΕΡΓΑΣ στην πρώτη
μας είναι ότι η βάση του ψευτοΚΚΕ είναι ακόγραμμή του.
μα, στην κύρια πλευρά της τμήμα του λαού αΘα μπορούσαμε να περιμένουμε μια τέτοια
ντίθετα με τα ηγετικά του στελέχη, ενώ τα μέλη
επίθεση από την ηγεσία του Περισσού, την οτων ναζιστικών τραμπούκικων συμμοριών είποία η ΟΑΚΚΕ κατηγορεί εδώ και χρόνια γιατί
ναι βίαιοι ρατσιστές, δηλαδή εχθροί του λαού,
υπερασπίζεται με πάθος τη νομιμότητα των ναόπως και οι ηγέτες τους.
ζί και γιατί συνυπάρχει αρμονικά μαζί τους στη
Όμως η ηγεσία του ψευτοΚΚΕ, όχι μόνο αΒουλή, επειδή οι θέσεις τους έχουν στρατηγιπέδειξε πως το μόνο πράγμα που δεν την ενκή σύμπτωση στα πιο βασικά διεθνή ζητήμαδιαφέρει είναι η αντιναζιστική ενότητα στη βάτα (μαχητικός αντιευρωπαϊσμός και αντιδυτιση του λαού, αλλά διάλεξε το βήμα της δίκης
κισμός, ανοιχτός ή καλυμμένος φιλορωσισμός,
των ναζιστών για να εξαπολύσει ενάντια στην
φιλία με τους Σέρβους γενοκτόνους, υπεράΟΑΚΚΕ τη βρωμερή κατηγορία ότι συνεργάσπιση της προσάρτησης της Κριμαίας και του
ζεται μαζί τους! Στην ουσία αυτή η κατηγορία
διαμελισμού της Γεωργίας από τη Ρωσία, υεξυπηρετεί ιδιαίτερα τη ναζιστική συμμορία, γιατί
περάσπιση του γενοκτόνου Ασαντ). Θα μποεπιχειρεί να ακυρώσει την οργάνωση που δίρούσαμε δηλαδή να περιμένουμε από ένα τένει σ’ αυτήν τα πιο βαθιά πολιτικά χτυπήματα.
τοιο κόμμα ότι θα τολμούσε να αποκαλέσει με
Γιατί είναι η ΟΑΚΚΕ που μαζί με την Αντιναζιθράσος την ΟΑΚΚΕ ακροδεξιά οργάνωση, αστική Πρωτοβουλία αποκάλυψε πρώτη στο
ντιστρέφοντας την τεκμηριωμένη κατηγορία
λαό ότι η ΧΑ δεν ήταν ένα ακροδεξιό ή έστω
που απευθύνει ανοιχτά σε αυτό η ΟΑΚΚΕ εένα απλά φασιστικό κόμμα, αλλά ναζιστικό,
δώ και δεκαετίες ότι είναι σοσιαλ-φασιστικό,
και επίσης εκτίμησε σωστά το μεγάλο κίνδυνο
δηλαδή κομμουνιστικό στη μορφή αλλά φασιπου αυτή εκπροσωπούσε όταν όλοι έλεγαν όστικό στο περιεχόμενο της ιδεολογίας και της
τι ήταν κάτι το περιθωριακό. Κυρίως η ΟΑΚΚΕ
δράσης του.
ήταν το μόνο κόμμα που έβαλε και βάζει σαν
Όμως η κατηγορία τους ότι η ΟΑΚΚΕ έχει
ελάχιστη απαίτηση πολιτικού δημοκρατισμού
συναντηθεί με έναν εγκληματία αρχιτραμπούκαι σαν προϋπόθεση κάθε πραγματικής δικακο ναζιστή, είναι κάτι που ξεπερνάει κατά ποστικής δίωξης των ναζί το να τεθεί εκτός νόλύ τη συνήθεια αυτής της ηγεσίας να κατηγομου το κόμμα-συμμορία τους. Ακόμα ήταν αυρεί για ασφαλίτες όσους την αποκαλύπτουν
τή που στήριξε την Αντιναζιστική Πρωτοβουλία
από την πλευρά της αριστεράς. Εδώ μιλάμε
στη δίκη του αρχιναζί Πλεύρη η οποία αποκάγια τους πιο αδίστακτους προβοκάτορες.
λυψε πόσο προστατεύεται ο ναζισμός και ο αντισημιτισμός από σύσσωμο το πολιτικό σύστηΑυτή την προβοκάτσια το ψευτοΚΚΕ την ορμα και τη Δικαιοσύνη. Τέλος είναι αυτή που καγανώνει όχι μόνο για να πλήξει την ΟΑΚΚΕ,
τεβάζει από τη συμμορία τη μάσκα του πατριωπου είναι το πιο επίμονο αγκάθι στο τσίγκινο
τικού κόμματος και το δείχνει όπως είναι, μια
στέμμα της ηγεμονίας του πάνω σε όλη την καδράκα πρακτόρων της νεοχιτλερικής Ρωσίας,
θεστωτική “αριστερά”, αλλά για να ρίξει στην
δηλαδή μια δράκα νεοταγματασφαλιτών.
ΟΑΚΚΕ και στο αυθόρμητο κίνημα της ΑυτοΤο λιγότερο που θα περίμενε λοιπόν ένας δηοργάνωσης, που εδώ και 5 χρόνια δεν υπάρμοκράτης να κάνει το ΠΑΜΕ ήταν να απορρί-
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χει, τη δικιά του αποκλειστική ευθύνη για το ότι
στο πρώτο λιμάνι της χώρας σε έναν εργατικό
χώρο με πελώρια συμβολική σημασία, όπως
είναι η Επισκευαστική Ζώνη του Περάματος,
απέναντι από τα γραφεία του δικού του Συνδικάτου, στήθηκαν το 2015 τα γραφεία του πρώτου ανοιχτά ρατσιστικού εργατικού συνδικάτου
της χώρας. Πως μπορεί να ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο η μικρή οργανωτικά ΟΑΚΚΕ για το γεγονός ότι τώρα στην Πύλη της
Ζώνης, λίγα μέτρα από το γραφείο του Συνδικάτου της Ζώνης, εκείνου που δεν άφηνε την
Αυτοοργάνωση με τη βία να μοιράσει τις προκηρύξεις της, μοιράζει τώρα προκηρύξεις εντελώς ανενόχλητο μπροστά στο εντελώς απαθές βλέμμα του ΠΑΜΕ το σωματείο των “ελλήνων εργατών”, το σωματείο των ναζί;
Αυτό το πανευρωπαϊκού επιπέδου έγκλημα
έχει συντελεστεί κυρίως γιατί το μεγαλύτερο σε
οργανωμένη δύναμη κόμμα της χώρας, και μάλιστα το υποτιθέμενα εργατικό, δεν κούνησε
και δεν κουνάει καν το δαχτυλάκι του για να
συσπειρώσει όλη τη δημοκρατική και εργατική Ελλάδα σε έναν παρατεταμένο, παλλαϊκό
και μαχητικό αγώνα για να το ματαιώσει. Και
βέβαια δεν υπάρχει τίποτα τόσο γελοίο όσο το
να κατηγορεί την ΟΑΚΚΕ για τον εκναζισμό της
Ζώνης, όταν ο αρχηγός της εμβληματικής απεργίας του ψευτοΚΚΕ στη Χαλυβουργία του
Ασπροπύργου ο Σιφωνιός, χειροκροτούσε τον
Κασιδιάρη που επικεφαλής ενός λόχου χρυσαυγιτών δήλωνε στους απεργούς τη συμπαράστασή του στην απεργία.
Και ενώ το κομματικό ΠΑΜΕ της Ζώνης ποδοπατά με τόσους τρόπους την αντιφασιστική
παράδοση του εργατικού κινήματος, η γεμάτη
τόσες τάσεις και ρεύματα αυθόρμητη Αυτοοργάνωση που το ΠΑΜΕ τόσο βρώμικα την κατηγορεί για όργανο της ΧΑ ήταν ακριβώς το αντίθετο: Ήταν αυτή που με επικεφαλής τον ΕΡΓΑΣ έδιωξε με τις κλωτσιές και με αντιφασιστικά συνθήματα τους χρυσαυγίτες που είχαν τότε επικεφαλής τους τον Παναγιώταρο όταν επιχείρησαν να μπουν σαν τάχα συμπαραστάτες
στη μεγάλη συγκέντρωση της Αυτοοργάνωσης
στο Ικόνιο στις 17/2/2010, στην πραγματικότητα για να την προβοκάρουν. (Προφανώς αυτή
ήταν η “βοήθεια” του Λαγού στην Αυτοοργάνωση στο Ικόνιο για την οποία κατέθεσε στη
δίκη ο Πουλικόγιαννης). Δες το ρεπορτάζ της
Νέας Ανατολής(http://www.oakke.gr/na453_4/
zoni453_4.htm).
Και η Αυτοοργάνωση δεν έμεινε εκεί: Για να
αποτρέψει κάθε είδους εθνοφασίστες, ρατσιστές και ναζιστές να παίξουν κάποτε οποιοδήποτε ρόλο μέσα στο σωματείο που ήθελε
να ιδρύσει, αποφάσισε μετά από πρόταση του
ΕΡΓΑΣ το καταστατικό του Σωματείου που υπέβαλε στο Πρωτοδικείο να είναι ρητά αντιρατσιστικό και διεθνιστικό. Έτσι, στους σκοπούς
του σωματείου περιλαμβάνονταν τα εξής:
<<4. Να καλλιεργεί ένα ταξικό - συναδελφικό και διεθνιστικό πνεύμα στους εργαζόμενους, ώστε να αισθάνονται κομμάτι του συνόλου της εργατικής τάξης και να κατανοούν
έτσι ότι τα εργατικά συμφέροντα βρίσκονται
σε αντίθεση με τα συμφέροντα και τις επιλογές των εργοδοτών. (…)
(...) 7. Να προάγει το αίσθημα της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας, του ασυμβίβαστου που ταιριάζει στον κόσμο της δουλειάς,
στους εργαζόμενους που παράγουν με το
μυαλό και τα χέρια τους τον πλούτο της κοινωνίας.
8. Να αγωνίζεται μαζί με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα ενάντια στην ξενοφοβία, το ρατσισμό, το σοβινισμό, το φασισμό και τον πόλεμο.
9. Να προβάλλει το όραμα και να παλεύει
για έναν άλλο κόσμο, χωρίς εκμετάλλευση,
καταπίεση, διακρίσεις, πολέμους και αδικία, για
μια άλλη κοινωνία, της αφθονίας, της ισότητας
και της ελευθερίας>>.
Όμως ενώ η Αυτοοργάνωση έδινε τότε τέτοιες
μάχες αποκλεισμού και καταδίκης του ναζισμού
από ένα αυθόρμητο κίνημα, το ΠΑΜΕ έβαζε στα
κομματικά περιφρουρημένα ψηφοδέλτιά του
σαν υποψήφιο για το ΔΣ τον τότε φιλοχρυσαυγίτη Τάσο Μιχάλαρο (http://www.avgi.gr/article/
4768083/5148470/g-alebizopoulos-e-naupegoepiskeue-den-einai-chamene-ypothese ),
που λίγο μετά έγινε το πρωτοπαλλήκαρο των
ναζί στα τάγματα εφόδου και είναι τώρα υπόδι-

κος για την εμπλοκή του στη δολοφονία του Φύσσα.
Η ηγεσία του ψευτοΚΚΕ δεν θα μπορέσει ποτέ να εξηγήσει γιατί δεν έκανε την αιματηρή επίθεση των κανιβάλων ναζί στα μέλη του στο
Πέραμα αιτία κήρυξης παλλαϊκού πολιτικού
πολέμου εναντίον τους για να μην ιδρύσουν το
ρατσιστικό τους σωματείο, αλλά τη χρησιμοποίησε σαν άλλοθι αντιναζιστικής συνέπειας
για να επιτρέψει στο δικαστήριο και μετά στους
ναζήδες να ανοίξουν επίσημα τα γραφεία τους
και να τα κρατήσουν. Γιατί πραγματικά πέρα
από το πολιτικό ζήτημα, υπάρχει τίποτα πιο αντίθετο με το Σύνταγμα και με την εργατική νομοθεσία από ένα σωματείο που είναι μόνο για
έλληνες, ένα σωματείο δηλαδή που δηλώνει
στην επικεφαλίδα του ότι αποκλείει τους μετανάστες, δηλαδή ένα σωματείο καθαρά ρατσιστικό και καθαρά διασπαστικό για την εργατική τάξη; Ποιο πρωτοδικείο, ποιο Εφετείο, ποιος
Άρειος Πάγος θα τολμούσαν να αντέξουν ένα
πανελλήνιο και γιατί όχι πανευρωπαϊκό δημοκρατικό κίνημα ενάντια στην έγκριση ενός ρατσιστικού σωματείου και ποια δράκα ναζήδων
θα μπορούσε να ανοίξει τα γραφεία της και να
τα λειτουργήσει; Κι όμως το μόνο που έκανε το
ψευτοΚΚΕ ήταν όλη-όλη μια διαδήλωση αφού
άνοιξαν τα γραφεία του ναζιστικού σωματείου
στη Ζώνη για να ρίξει στάχτη στα μάτια των
μελών του και όλων των αντιφασιστών της χώρας.
Τελικά η συκοφαντική επίθεση του ψευτοΚΚΕ στην ΟΑΚΚΕ και στην Αυτοοργάνωση θα
αναδείξει την κρυμμένη αλήθεια για το ιστορικό του έγκλημα στη Ζώνη. Δηλαδή ότι η Αυτοοργάνωση όχι μόνο δεν ήταν το εφαλτήριο των
ναζιστών, αλλά ήταν το μεγαλύτερο και ταυτόχρονα το τελευταίο ανάχωμα ενάντια στην εγκατάστασή τους σε αυτήν. Και ήταν ανάχωμα όχι μόνο λόγω της καταστατικά κατοχυρωμένης σύγκρουσής της με το φασισμό, αλλά
γιατί οι εργάτες της Ζώνης είχαν μισήσει το ΠΑΜΕ για τη δικτατορική και οικονομικά ιδιοτελή
του εξουσία, καθώς και για το παραγωγικό σαμποτάρισμα της Ζώνης με ψευτοταξικά προσχήματα με το οποίο αυτό έδιωχνε τα καράβια
(http://www.oakke.gr/na453_4/
zoni453_4.htm). Αυτός ο τελευταίος ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο είχαν οδηγηθεί στην
ανεργία και στην εξαθλίωση όλοι σχεδόν οι εργάτες, εκτός από τα μέλη του ΠΑΜΕ που η ηγεσία τους τους εξασφάλιζε μόνιμα δουλειά μέ-
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Ç ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË ÊÑÁÔÁÅÉ ÓÅ ÏÌÇÑÉÁ ÐÑÏÓÖÕÃÅÓ
ÊÁÉ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÓ ÃÉÁ ÍÁ ÍÁ ÄÉÁÓÐÁÓÅÉ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ ÊÁÉ ÍÁ
ÄÕÍÁÌÙÓÅÉ ÔÏÕÓ ÍÁÆÉ

¼

ëï ôïí êáíéâáëéóìü ôçò äåß÷íåé óÞìåñá ç êõâÝñíçóç óôï ðñïóöõãéêü
üôáí êñáôÜåé óôçí ïìçñåßá, óôçí ðåßíá, êáé óôçí åîáèëßùóç ÷éëéÜäåò
ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò, óáí åñãáëåßá ãéá ôç äéÜóðáóç êáé ôïí åêöáóéóìü ôçò Åõñþðçò åíþ äåí äéóôÜæåé íá ôïõò ñß÷íåé âïñÜ óôá íáæéóôéêÜ óêõëéÜ ðïõ äõíáìþíïõí ïëïÝíá ìÝóá óôï íôüðéï ðëçèõóìü éäéáßôåñá ôï íçóéùôéêü. Ôï åëëçíéêü êñÜôïò áñíåßôáé íá áðïóõìöïñÞóåé ôá íçóéÜ, êÜôé ðïõ
åýêïëá èá ìðïñïýóå íá ãßíåé áí åöÜñìïæå ôç óõìöùíßá ôïõ ÌÜñôç ìåôáîý
ÅÅ êáé Ôïõñêßáò ãéá åðáíáðñïþèçóç ôùí ìåôáíáóôþí. Êé üìùò óôçí ðñÜîç
ôçí Ý÷åé êáôáñãÞóåé ìå ôï åöåõñçìÝíï ðñüó÷çìá üôé ç Ôïõñêßá äåí åßíáé
“áóöáëÞò Ôñßôç ÷þñá”.
Ðñüêåéôáé ãéá ôç óõíÝ÷éóç ìå Üëëåò ìåèüäïõò
ôçò ðïëéôéêÞò ðïõ îåêßíçóå ï ÓÕÑÉÆÁ üôáí Üíïéîå ôá èáëÜóóéá óýíïñá ãéá ôçí åßóïäï ôùí
ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí êáé ôá âüñåéá ÷åñóáßá ãéá ôçí Ýîïäü ôïõò ðñïò ôçí Åõñþðç, êáé
ðñïóêÜëåóå Ýíá ìáæéêü ñåýìá ðñïóöýãùí êáé
ìåôáíáóôþí ÷ùñßò êáìßá ðñïçãïýìåíç óõíåííüçóç ìå êáíÝíá êñÜôïò ìÝóá óôçí ÅÅ. Ôáõôü-

÷ñïíá, äåí åîáóöÜëéóå êáìßá õðïäïìÞ êáé êáìßá áóöÜëåéá óôï åóùôåñéêü ãéá ôçí õðïäï÷Þ
êáé ôçí ðáñáìïíÞ áõôþí ôùí âáóáíéóìÝíùí áíèñþðùí ãéá ôïõò ïðïßïõò ç ôüôå õðïõñãüò ìåôáíÜóôåõóçò ×ñéóôïäïõëïðïýëïõ äÞëùíå êõíéêÜ
üôé Þñèáí ãéá íá “ëéÜæïíôáé óôçí Ïìüíïéá”. Óôü÷ïò áõôÞò ôçò ðïëéôéêÞò Þôáí íá áíïßîåé ç Åõñþðç ôá óýíïñá ôçò ãéá ìåãÜëåò ìÜæåò ìåôáíá-

óôþí êáé ðñïóöýãùí ôüóåò ðïõ äåí Þôáí ðïëéôéêÜ Ýôïéìç íá áíôÝîåé, äçëáäÞ ôüóåò üóåò ÷ñåéáæüôáí ãéá íá öïõíôþóïõí ïé ñáôóéóôÝò êáé ïé íáæéóôÝò ðáíôïý, ðïõ ü÷é ôõ÷áßá åßíáé üëïé ößëïé
ôïõ íÝïõ áöåíôéêïý ôçò ÷þñáò, ôçò ðïõôéíéêÞò
Ñùóßáò. Ç óõìöùíßá ÅÅ-Ôïõñêßáò áíá÷áßôéóå
áõôü ôï êýìá ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí êáé
ãé’ áõôü óÞìåñá ç êõâÝñíçóç êÜíåé üôé ìðïñåß
ãéá íá ôç óáìðïôÜñåé.
Ôçí ßäéá þñá ôüóï ç êõâÝñíçóç üóï êáé óýóóùìï ôï ðïëéôéêü óýóôçìá, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí üëùí ôùí äÞèåí ößëùí ôùí ìåôáíáóôþí,
óõìðáñáôÜóóïíôáé îåäéÜíôñïðá ìå ôïí ðéï ìáæéêü ðáñáãùãü ðñïóöýãùí, ðïõ áõôÞ ôç óôéãìÞ
äéáðñÜôôåé ôåñáóôßùí äéáóôÜóåùí óöáãÞ êáé åîüíôùóç Üìá÷ïõ ðëçèõóìïý óôç Óõñßá, ôï ñþóéêï óïóéáëéìðåñéáëéóìü.

Ç óõìöùíßá ÅÅ-Ôïõñêßáò êáé ç ðáñáâßáóç ôçò áðü ôçí ÅëëÜäá
Ç óõìöùíßá ðïõ Ýãéíå ìåôáîý ÅÅ êáé Ôïõñêßáò ôï ÌÜñôç áõôïý ôïõ ÷ñüíïõ ãéá ôçí áíáêïðÞ
ôùí ðñïóöõãéêþí êáé ìåôáíáóôåõôéêþí ñïþí
óôçí Åõñþðç, ðñüâëåðå ôçí åðéóôñïöÞ üóùí èá
Ýöèáíáí ðáñÜôõðá áðü ôçí Ôïõñêßá óôçí ÅëëÜäá ìåôÜ ôçí Ýíáñîç åöáñìïãÞò ôçò äçëáäÞ
ìåôÜ ôéò 20 ÌÜñôç. ÓõãêåêñéìÝíá, ç åðéóôñïöÞ
ðñïâëåðüôáí ãéá üóïõò äåí ãßíïíôáí äåêôÝò ïé
áéôÞóåéò áóýëïõ êáé ãéá üóïõò äåí õðÝâáëáí êáèüëïõ áßôçóç áóýëïõ, äçëáäÞ ãéá üëïõò ôïõò
ïéêïíïìéêïýò ìåôáíÜóôåò. Áíôßóôïé÷á ç Ôïõñêßá èá ìðïñïýóå åðßóçò íá óôåßëåé Ýùò 72.000
åãêáôåóôçìÝíïõò óå áõôÞí ðñüóöõãåò óôéò õðüëïéðåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò, ïé ïðïßïé èá ãßíï-
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Ôçí þñá ôçò åðßóêåøçò Ëáâñüö:
Ðïñåßá óôï Óýíôáãìá Óýñùí Äçìïêñáôþí êáôÜ ôïõ ¢óáíô
êáé ôùí Ñþóùí ÓöáãÝùí Ðñïóôáôþí ôïõ
Δημοσιεύτηκε στο www.oakke.gr, στις 2/11/2016

Ô

çí ÔåôÜñôç 2/11 çìÝñá åðßóêåøçò óôçí ÁèÞíá ôïõ Ñþóïõ õðïõñãïý
Åîùôåñéêþí Ëáâñüö Ýãéíå äéáäÞëùóç äéáìáñôõñßáò óôï Óýíôáãìá êáôÜ
ôçò âáñâáñüôçôáò ôïõ êáèåóôþôïò ¢óáíô êáé ôùí ñþóéêùí âïìâáñäéóìþí
óôç Óõñßá, ðïõ äéïñãáíþèçêå áðü ìéá ëáúêÞ åðéôñïðÞ Óýñéùí ðïõ æïõí óôçí
ÅëëÜäá.
Óå áõôÞ ôç äéáäÞëùóç áðü åêáôü
äçìïóßåõóå öùôïãñáößåò áðü ôçí ðïñåßá
ðåñßðïõ Üôïìá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé
ìðñïóôÜ óôç ÂïõëÞ, êÜðïéåò áðü ôéò
Óýñéïé ðñüóöõãåò, ÷áñáêôçñßóôçêå áðü
ïðïßåò áíáäçìïóéåýïõìå.
ôçí Ýíôïíç ïñãÞ ôùí óõãêåíôñùìÝíùí
Ç áñêåôÜ ìáæéêÞ áõôÞ åêäÞëùóç áõôÞ
êáôÜ ôçò ñþóéêçò åðÝìâáóçò êáé êáôÜ
äéáìáñôõñßáò Ýóðáóå ôç óéùðÞ ðïõ Ý÷åé
ôùí ìáæéêþí óöáãþí áìÜ÷ùí óôç Óõñßá,
ãßíåé êáèåóôþò óôç ÷þñá üôáí ôçí
óõììåôåß÷áí êáé óýíôñïöïé ôçò ÏÁÊÊÅ.
åðéóêÝðôåôáé ï Ðïýôéí êáé ç
Ïé äéáäçëùôÝò åß÷áí óôçí êåöáëÞ ôçò
åãêëçìáôéêÞ êïõóôùäßá ôïõ. ÐÜíôùò
ðïñåßáò Ýíá ìåãÜëï ðáíü ìå óýíèçìá
üôáí ç ðéï ñùóüäïõëç åëëçíéêÞ
ãñáììÝíï óôá åëëçíéêÜ “Ï×É ÓÔÏÍ
êõâÝñíçóç üëùí ôùí åðï÷þí õðïäÝ÷åôáé
ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÏ ÉÌÐÅÑÉÁËÉÓÌÏ,
ôïí õðïõñãü åîùôåñéêþí ôçò ÷þñáò Ï×É ÓÔÏ ÑÙÓÉÊÏ ÉÌÐÅÑÉÁËÉÓÌÏ”,
áöåíôéêïý ìå áíïé÷ôÞ áãêáëéÜ êáé ìå
êáé áìÝóùò áðü ðßóù Ýíá ðáíü óôçí
åîáããåëßåò óôñáôçãéêþí óõììá÷éþí êáé
áñáâéêÞ ãëþóóá ìå ôï óýíèçìá “ÊÜôù ï
ôçí ßäéá þñá êáßãåôáé Ýîù áðü ôçí
Ðïýôéí ðïõ óöÜæåé ôïõò ëáïýò ôçò
åëëçíéêÞ ÂïõëÞ ç åéêüíá ôïõ ÔóÜñïõÓõñßáò êáé ôçò Ðáëáéóôßíçò”. Óôçí
×ßôëåñ áðü ôá èýìáôÜ ôïõ ç öéÝóôá Ý÷åé
ðïñåßá îå÷þñéæáí äýï ðëáêÜô ôïõ Ðïýôéí ÷áëÜóåé. Êé áõôü ãéáôß óôçí
ìå ÷éôëåñéêü ìïõóôÜêé êáé óå üëç ôç
ðñáãìáôéêüôçôá ïé Óýñéïé áíôéöáóßóôåò
äéÜñêåéá ôçò öùíÜ÷ôçêáí
áðïêëåéóôéêÜ óõíèÞìáôá
êáôÜ ôïõ ¢óáíô, ôïõ
Ðïýôéí êáé ôïõ Ëáâñüö
êáé ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç
ôçò Óõñßáò. Óçêþèçêáí
åðßóçò óçìáßåò ôçò
óõñéáêÞò
åèíïäçìïêñáôéêÞò
áíôßóôáóçò, ôçò
Ðáëáéóôßíçò êáé ëßãåò
óçìáßåò ôïõ áíáñ÷éóìïý.
¼ôáí ç ðïñåßá Ýöôáóå
ìðñïóôÜ óôç ÂïõëÞ ïé
óõãêåíôñùìÝíïé Ýóêéóáí êáé Ýêáøáí ôï
êáé ðáôñéþôåò ðïõ äéáäçëþíïõí ìáæß êáé
Ýíá ðëáêÜô ìå ôç öùôïãñáößá ôïõ
ïé Ýëëçíåò ößëïé ôïõò ìðïñåß íá
Ðïýôéí, ôï ïðïßï ðÝôáîáí óôç óõíÝ÷åéá
áðïôåëïýí áêüìá ìéá ìåéïøçößá óå áõôÞ
óôï ðåæïäñüìéï êáé ôï ðÜôçóáí ìå ïñãÞ.
ôç ÷þñá áëëÜ åêöñÜæïõí ôçí ðáãêüóìéá
Åß÷áí ó÷çìáôßóåé üëïé Ýíá êýêëï êáé
äõóáñÝóêåéá êáé ïñãÞ ãéá ôéò óöáãÝò ðïõ
÷åéñïêñüôçóáí ìå ôçí ðßóôç üôé ç
ðñáãìáôïðïéåß ç íåï÷éôëåñéêÞ
áíôßóôáóç ôïõ óõñéáêïý ëáïý èá ìðïñÝóåé õðåñäýíáìç óôï åããýò åîùôåñéêü ôçò.
íá ôóáêßóåé ôïí ôïðéêü êáé ôï äéåèíÞ
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ôï áðüóðáóìá
äõíÜóôç ðïõ Ý÷åé áéìáôïêõëßóåé ôç ÷þñá.
ôçò áíáêïßíùóçò ðïõ ìïßñáóáí ïé Óýñéïé:
“Åßìáóôå åäþ ãéá íá äçëþïïõìå ôçí
Åííïåßôáé üôé áõôÞ ç äéáäÞëùóç äåí
áãáíÜêôçóÞ ìáò êáé ôïí áðïôñïðéáóìü
õðÞñîå óôá åëëçíéêÜ ôçëåïðôéêÜ ÌÌÅ.
Ï óõíÞèçò áðïêëåéóìüò Ýóðáóå ùóôüóï
ìáò ãéá ôéò åãêëçìáôéêÝò ðñÜîåéò ôïõ
äïëïöüíïõ Ðïýôéí óôç Óõñßá ãåíéêÜ êáé
áðü ôçí çëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá Lifoðïõ
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óôï ×áëÝðé åéäéêÜ. Ïé åãêëçìáôéêïß
âïìâáñäéóìïß ôùí Ñþóùí ìÝóá óå Ýíá
÷ñüíï ïäÞãçóáí óå èÜíáôï ðÜíù áðü
9000 áèþùí ðïëéôþí, ìåôáîý ôùí ïðïßùí
Þôáí ãõíáéêüðáéäá. Ï Ðïýôéí äåí
âïìâáñäßæåé ôçí ôñïìïêñáôéêÞ ïñãÜíùóç
ÉÓÉÓ áëëÜ ôïõò ðñáãìáôéêïýò áíôÜñôåò
ðïõ ðïëåìÜíå ãéá ôç Äçìïêñáôßá êáé ôçí
Åëåõèåñßá êáôÜ ôïõ
äéêôÜôïñá ¢óáíô. Ï
äéêôÜôïñáò ðÜíôá
óôçñßæåé ôï äéêôÜôïñá”.
Ç ÏÁÊÊÅ óôÝêåôáé
áëëçëÝããõá óôçí
çñùéêÞ ðÜëç ôïõ
óõñéáêïý ëáïý ãéá íá
óþóåé ôç ÷þñá ôïõ áðü
ôá íý÷éá ôïõ
öáóéóôéêïý êáèåóôþôïò
¢óáíô êáé ôçò íåï÷éôëåñéêÞò ðïõôéíéêÞò
Ñùóßáò, êáé ìå ôïõò
óõìðáôñéþôåò ôïõò êáé ôïõò ðïëýðáèïõò
ðñüóöõãåò ðïõ ôüëìçóáí íá õøþóïõí
ìßá ïñãéóìÝíç êñáõãÞ äéáìáñôõñßáò ìÝóá
óôçí ðéï ñùóüöéëç ÷þñá ôçò Åõñþðçò.
ÁðëÜ åêåßíï ðïõ ðñÝðåé íá ðñïóå÷ôåß êáé
ôï ïðïßï ðÜíôá ôïíßæåé ç ÏÁÊÊÅ åßíáé
üôé ï ìåãáëýôåñïò êßíäõíïò ãéá ôá
ìåãÜëá áíôéöáóéóôéêÜ êáé
áíôééìðåñéáëéóôéêÜ êéíÞìáôá êáôÜ ôïõ

íåï÷éëåñéêïý Üîïíá, üðùò êáé ãéá áõôÜ ôçò
Óõñßáò êáé ôçò Ïõêñáíßáò åßíáé ïé
öáóßóôåò ðñïâïêÜôïñåò ðïõ ôï Êñåìëßíï
åãêáèéóôÜ ìÝóá ôïõò êáé ðïõ
êéíäõíåýïõí íá áðïìïíþóïõí áõôÜ ôá
êéíÞìáôá áðü ôïõò äçìïêñáôéêïýò ëáïýò
ôïõ ðëáíÞôç. ÌéëÜìå ãéá ôïí äåîéü ôïìÝá
óôçí Ïõêñáíßá êáé ôçí Áë Íïýóñá óôçí

Óõñßá. Ï åîùôåñéêüò áíôéêáôï÷éêüò
áãþíáò äåí ìðïñåß ðáñÜ íá Ý÷åé ðÜíôá
êáé ìéá åóùôåñéêÞ äéÜóôáóç, ðïõ åßíáé
óõíÞèùò êáé ç ðéï äýóêïëç. ¼ëá
ìáèáßíïíôáé áðü ôïõò ëáïýò óôïõò
ðáñáôåôáìÝíïõò áãþíåò ôïõò ìÝóá áðü
ôïí ðüíï êáé ôéò óôåíá÷þñéåò, áëëÜ Ýôóé
óôï ôÝëïò ðÜíôá ïé ìåãÜëïé öáóéóìïß
óõíôñßâïíôáé.
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Ç ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË ÊÑÁÔÁÅÉ ÓÅ ÏÌÇÑÉÁ ÐÑÏÓÖÕÃÅÓ ÊÁÉ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÓ
ÃÉÁ ÍÁ ÍÁ ÄÉÁÓÐÁÓÅÉ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ ÊÁÉ ÍÁ ÄÕÍÁÌÙÓÅÉ ÔÏÕÓ ÍÁÆÉ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 3
íôáí äåêôïß õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí èá
åß÷áí ðñïóðáèÞóåé ðñïçãïýìåíá íá ìðïõí ðáñÜôõðá óôçí ÅÅ. Ðñüêåéôáé ãéá áñéèìïýò ðïõ
õðåñêáëýðôïõí áêüìá êáé ôï óýíïëï ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý êáé ðñïóöõãéêïý ðëçèõóìïý ðïõ
âñßóêåôáé óôá íçóéÜ, ðåñßðïõ 16000 óõíïëéêÜ
óÞìåñá.
Áðü ôçí Üëëç ï áñéèìüò ôùí ðñïóöýãùí ðïõ
èá Ýöåõãáí áðü ôçí Ôïõñêßá üðùò ðñïâëÝðåé ç
óõìöùíßá áðïôåëåß óôáãüíá óôïí ùêåáíü ãéá
ôï óýíïëï ôùí 3 åêáô ðñïóöýãùí ðïõ öéëïîåíåß. Ãéá ôçí Ôïõñêßá ôï üöåëïò ôçò óõìöùíßáò
Þôáí ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ÅÅ ãéá ôïõò ðñüóöõãåò áëëÜ êõñßùò ç ðñïþèçóç ôçò Ýíôáîçò ôçò
÷þñáò óôçí Åõñþðç ìÝóá áðü ôçí åðáíÝíáñîç
ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí êáé ôçí Üñóç ôçò âßæáò
ãéá ôïõò Ôïýñêïõò ðïëßôåò ðïõ èÝëïõí íá åðéóêåöèïýí ôéò åõñùðáúêÝò ÷þñåò.
Ï ôåñÜóôéïò áõôüò áñéèìüò ðñïóöýãùí ðïõ öéëïîåíåß ç ãåéôïíéêÞ ÷þñá êÜíåé áêüìá ðéï ãåëïßï ôï åðé÷åßñçìá ôçò ÅëëÜäáò üôé ç Ôïõñêßá
äåí åßíáé áóöáëÞò ÷þñá. Ôá ÷ñüíéá ðïõ ç Ôïõñêßá öéëïîåíåß üëï áõôü ôïí ðëçèõóìü, äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá ìáæéêü êßíçìá äéáìáñôõñßáò êáé åîÝãåñóçò ðñïóöýãùí ãéá ôéò Üèëéåò óõíèÞêåò æùÞò ôïõò, êáìßá ìáæéêÞ êáôáããåëßá êáé äéáäÞëùóç êáôïßêùí êáôÜ ôùí ðñïóöýãùí, êáíÝíá
êßíçìá ãïíéþí íá ìçí ðáôÞóïõí ïé ðñüóöõãåò
óôá ó÷ïëåßá ôùí ðáéäéþí ôïõò, êáé êõñßùò êáìßá íáæéóôéêÞ óõììïñßá ðïõ áöïý Ýãéíå ôñßôï êïéíïâïõëåõôéêü êüììá ðÞãå íá ñßîåé ìïëüôïö óôïõò
ðñüóöõãåò êáé íá ïñãáíþóåé äéáäçëþóåéò åíáíôßïí ôïõò. Ç ìüíç áñêåôÜ áíáóöáëÞò ÷þñá ãéá
ôïõò ðñüóöõãåò óôçí ðåñéï÷Þ åßíáé ç ÅëëÜäá.
Ðïéåò Þôáí ïé õðï÷ñåþóåéò ôçò ÅëëÜäáò
ìå âÜóç áõôÞ ôç óõìöùíßá;
Ç ÅëëÜäá Ýðñåðå íá ïñãáíþóåé, áîéïðïéþíôáò
ôá ó÷åôéêÜ êïéíïôéêÜ êïíäýëéá, êÝíôñá õðïäï÷Þò êáé êáôáãñáöÞò óôá ðÝíôå íçóéÜ ðñïóÝããéóçò ×ßï, ÌõôéëÞíç, ÓÜìï, Êù, ËÝñï, ôá ðåñßöçìá hot spots. Óå áõôÜ ôá êÝíôñá Ýðñåðå íá ãßíåé
ç êáôáãñáöÞ üóùí Ýöèáíáí ÷ùñßò ÷áñôéÜ, íá ðáñáëáìâÜíïíôáé ïé áéôÞóåéò áóýëïõ êáé íá ïñãáíþíåôáé ç åðáíáðñïþèçóç óôçí Ôïõñêßá ãéá üóïõò äåí Ýêáíáí áßôçóç êáé ãéá üóïõò ïé áéôÞóåéò áðïññßðôïíôáí. Åðßóçò, áíÝëáâå ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò ãñÞãïñçò åîÝôáóçò ôùí áéôÞóåùí
áóýëïõ þóôå íá ãßíïíôáé ãñÞãïñá ïé åðáíáðñïùèÞóåéò ãéá üóïõò äåí äéêáéïýíôáí Üóõëï êáé
íá äéíüôáí ç äõíáôüôçôá óôïõò õðüëïéðïõò ðïõ
èá Ýðáéñíáí Üóõëï íá öýãïõí Üìåóá áðü ôá hot
spots åßôå ãéá ôçí åíäï÷þñá, åßôå ôï ðéèáíüôåñï
ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç åõñùðáúêÞ ÷þñá. Áõôü
Þôáí ôï ôåëéêü ðåñéå÷üìåíï ôçò óõìöùíßáò ðïõ
ôçñïýóå ôéò áðáéôÞóåéò ôïõ äéåèíïýò íïìéêïý
ðëáéóßïõ ãéá ôï Üóõëï. Ðñïâëåðüôáí ìÜëéóôá
åíßó÷õóç óå ðñïóùðéêü ãéá ôçí åîÝôáóç ôùí áéôÞóåùí áóýëïõ áðü ôéò Üëëåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò êáé óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ Õðçñåóßá ÕðïóôÞñéîçò Áóýëïõ (EASO). Ðñïûðüèåóç
åöáñìïãÞò ôçò óõìöùíßáò Þôáí óýìöùíá ìå ôïõò
äéåèíåßò êáíüíåò áóýëïõ, ç ÷þñá ðñïïñéóìïý äçëáäÞ ç Ôïõñêßá, íá èåùñåßôáé “áóöáëÞò ôñßôç
÷þñá” (http://www.naftemporiki.gr/story/
1082531/sumfonia-ee-tourkias-erotiseis-kaiapantiseis).
Ôé Ýêáíå ç ÅëëÜäá;
Ôï ðñþôï ðïõ Ýêáíå ç ÅëëÜäá, ÷ùñßò íá êÜíåé
ôßðïôá áðü ôá õðüëïéðá, Þôáí íá êáôáñãÞóåé
óôçí ðñÜîç ôçí ßäéá ôç óõìöùíßá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åîÝôáóçò ôùí áéôÞóåùí áóýëïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, ïé áéôÞóåéò ðïõ áðïññßðôïíôáí ãßíïíôáí
óôç óõíÝ÷åéá äåêôÝò áðü ôéò äåõôåñïâÜèìéåò åðéôñïðÝò, ãéá ôï ìüíï ëüãï üôé óýìöùíá ìå ôçí
êñßóç ôùí åðéôñïðþí áõôþí ç Ôïõñêßá äåí èåùñïýíôáí “áóöáëÞò ôñßôç ÷þñá”. ÄçëáäÞ, áí
Ýíáò ïéêïíïìéêüò ìåôáíÜóôçò õðÝâáëå áßôçóç áóýëïõ ç ïðïßá äåí ãéíüôáí äåêôÞ åðåéäÞ äåí óõãêÝíôñùíå ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá íá ÷áñáêôçñéóôåß ðñüóöõãáò, áõôüò ðåôý÷áéíå óôï äåýôåñï
âáèìü íá ðÜñåé Üóõëï ãéáôß áëëéþò èá åðÝóôñåöå óôçí Ôïõñêßá ç ïðïßá ÷áñáêôçñéæüôáí “ìç
áóöáëÞò ôñßôç ÷þñá”. ÁõôÝò ïé áðïöÜóåéò êáôáñãïýóáí óôçí ðñÜîç ôç óõìöùíßá, êáé åß÷áí

êñáôéêÞ êÜëõøç áöïý ïýôå ï áñìüäéïò áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò ÌïõæÜëáò, ïýôå êáíÝíá Üëëï
êõâåñíçôéêü óôÝëå÷ïò äåí åðé÷åßñçóå ìå êáíÝíá ôñüðï íá õðïóôçñßîåé ôç óõìöùíßá êáé íá
áíôéêñïýóåé ôï óêåðôéêü ôùí åðéôñïðþí. ¹ áëëéþò ïé åðéôñïðÝò Þôáí ìéëçìÝíåò áðü ôçí êõâÝñíçóç êá ôá Üëëá êüììáôá íá êÜíïõí áõôü
ðïõ Ýêáíáí.
ÌÜëéóôá, ç ðñþôç êõâåñíçôéêÞ áíôßäñáóç Þôáí íá óôåßëåé ï ÌïõæÜëáò åñþôçìá óôçí Êïìéóéüí ìÝóù ôïõ Åðéôñüðïõ ãéá ôç ÌåôáíÜóôåõóç
Áâñáìüðïõëïõ áí ìðïñåß ç Ôïõñêßá íá èåùñçèåß áóöáëÞò ôñßôç ÷þñá, áìöéóâçôþíôáò ï ßäéïò
ãéá ðñþôç öïñÜ ôç óõìöùíßá óå åðßóçìï åðßðåäï. Ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ åðéâåâáßùóå üôé ç
Ôïõñêßá èåùñåßôáé áêüìá áóöáëÞò ìå ôá äåäïìÝíá ðïõ äçìéïõñãïýí “ôï ôïõñêéêü íïìéêü ðëáßóéï ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéåèíïýò ðñïóôáóßáò êáé ïé
äéáâåâáéþóåéò áðü ôçí ôïõñêéêÞ ðëåõñÜ ãéá ôç
ìåôá÷åßñéóç ôùí Óýñùí áëëÜ êáé ôùí ìç Óýñùí
ðïëéôþí ðïõ åðéóôñÝöïíôáé áðü ôçí ÅëëÜäá
óôçí Ôïõñêßá” (http://www.naftemporiki.gr/story/1133987/komision-asfalis-triti-xora-i-tourkia).
Ôï áðïôÝëåóìá Þôáí íá ìç ãßíïíôáé ïõóéáóôéêÜ åðáíáðñïùèÞóåéò, áöïý ç ðëåéïøçößá üóùí Ýöôáíáí óôá íçóéÜ Ýêáíáí áßôçóç ãéá Üóõëï Óýìöùíá ìå ñåðïñôÜæ ôçò ãåñìáíéêÞò åöçìåñßäáò Welt, 31/10/2016, áðü ôï ÌÜñôç ðïõ
ôÝèçêå óå éó÷ý ç óõìöùíßá óå ìüëéò Ýîé (!) õðïèÝóåéò Óýñùí áðïöáóßóôçêå üôé ç Ôïõñêßá áðïôåëåß áóöáëÞ ôñßôç ÷þñá. Ôï èÝìá ôçò êáèõóôÝñçóçò ôùí åðáíáðñïùèÞóåùí ôÝèçêå êáé áðü ôïí öéëéêÜ ðñïóêåßìåíï óôçí êõâÝñíçóç ðñüåäñï ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ Ì Óïõëôò
óå óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å óôéò 19/10 óôéò ÂñõîÝëëåò ìå ôï ÌïõæÜëá, óôçí ïðïßá ï ôåëåõôáßïò áðïäÝ÷ôçêå üôé õðÜñ÷åé åõèýíç êáé ôçò åëëçíéêÞò ðëåõñÜò, áëëÜ áðÝäùóå êõñßùò ôçí êáèõóôÝñçóç óôçí Ýëëåéøç õðáëëÞëùí ãéá ôçí åîÝôáóç áéôÞóåùí áóýëïõ êáé óôçí åëëéðÞ óõíäñïìÞ áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ÅÅ. Áõôü ôï åðé÷åßñçìá
ôï êáôáññßðôåé ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ÕðïóôÞñéîçò ãéá ôï ¢óõëï ç ïðïßá áðïäßäåé óôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç åõèýíåò ãéá áñãÞ êáôáãñáöÞ
ôùí áéôïýíôùí Üóõëï, ü÷é ìüíï ìåôÜ, áëëÜ êáé
ðñéí ôç óõìöùíßá. ÓõãêåêñéìÝíá, óýìöùíá ìå
ôçí ÅðéôñïðÞ (EASO) ç åëëçíéêÞ ðëåõñÜ êáèõóôåñåß óôçí ßäéá ôçí êáôáãñáöÞ üóùí èÝëïõí
íá õðïâÜëïõí áéôÞóåéò ãéá Üóõëï, êáé Ý÷åé áðáîéþóåé ôçí õðïóôÞñéîç ðïõ äÝ÷åôáé áðü ôçí ÅðéôñïðÞ. ÁõôÞ ðåñéïñßæåôáé óå ìßá äéáäéêáóßá
ðïõ Ý÷åé åðéëÝîåé ç ÅëëÜäá íá åöáñìüæåé êáé ïíïìÜæåôáé ðñï-åããñáöÞ, ìßá ðñïåôïéìáóßá ôçò
êáôáãñáöÞò. Åíþ ç ðñï-åããñáöÞ ðñï÷ùñÜåé ìå
ãñÞãïñïõò ñõèìïýò ç êáôáãñáöÞ êáèõóôåñåß. Ç
EASO ìÜëéóôá äçëþíåé üôé Ý÷åé Ýôïéìïõò ðüñïõò
êáé ðåñéìÝíåé áðü ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç íá
êáëÝóåé ôïí ïñãáíéóìü íá âïçèÞóåé ìå ôçí êáôá÷þñéóç! (http://www.euractiv.gr/section/i-eyropi-kai-o-kosmos/news/kathysterisis-stin-ellada-diapistoni-i-evropaiki-ypiresia-ypostirixisgia-to-asylo/).
ÁëëÜ ãéáôß ç ÅÅ íá óõíå÷ßóåé íá åíéó÷ýåé ìå
åìðåéñïãíþìïíåò ôçí ÅëëÜäá üôáí êÜèå êñéôÞñéï áðïíïìÞò Þ ìç áðïíïìÞò áóýëïõ ìå âÜóç ôç
äéåèíÞ êáé êïéíïôéêÞ íïìïèåóßá äåí ëáìâÜíåôáé
õðüøç ìå ôçí åðé÷åéñçìáôïëïãßá üôé ç Ôïõñêßá
äåí åßíáé “áóöáëÞò ôñßôç ÷þñá”; Ôé íüçìá Ý÷åé
ï åìðåéñïãíþìïíáò óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç ðïõ ìÜëéóôá êáëåßôáé íá âïçèÞóåé óå ÷þñïõò ðïõ Ý÷åé åãêëùâéóìÝíïõò ôï åëëçíéêü êñÜôïò ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò ïé ïðïßïé ÷þñïé,
óýìöùíá ìå üëá ôá óôïé÷åßá ìüíï êáôÜëëçëá
äéáìïñöùìÝíïé äåí åßíáé ãéá ôç óôïé÷åéùäþò áîéïðñåðÞ äéáâßùóç áíèñþðùí;
Ôï áðïôÝëåóìá áõôÞò ôçò êõâåñíçôéêÞò ðñáêôéêÞò äåí åßíáé ìüíï üôé äåí áðïóõìöïñïýíôáé
ôá íçóéÜ, üôé êáèõóôåñïýí ïé åîåôÜóåéò áéôÞóåùí áóýëïõ ôùí ðñáãìáôéêþí ðñïóöýãùí ðïõ áíáãêÜæïíôáé íá æïõí óôéò Üèëéåò óõíèÞêåò ôùí
êÝíôñùí, áëëÜ êáé üôé îåêßíçóå îáíÜ íá äõíáìþíåé ôï ñåýìá ôùí áößîåùí óôá åëëçíéêÜ íçóéÜ, áöïý åß÷å ðáãþóåé áìÝóùò ìåôÜ ôç óõìöùíßá ÅÅ-Ôïõñêßáò. Óýìöùíá ìå ôïí Óåëßí ÃåíÝë,
ôïýñêï ðñÝóâç óôçí ÅÅ, ç ÅëëÜäá äåí óôÝëíåé
ðáñÜ ðïëëïýò ðñüóöõãåò ðßóù, åíþ ï ßäéïò êáôáããÝëëåé üôé áõôÞ ç óôÜóç Ý÷åé áõîÞóåé ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ôéò ðñïóöõãéêÝò ñïÝò óôá íçóéÜ ðïõ åß÷áí áíá÷áéôéóôåß óå åíôõðùóéáêü âáèìü ìå ôçí Ýíáñîç ôçò óõìöùíßáò áöïý áíáèÜññçóáí ïé äéáêéíçôÝò-äïõëÝìðïñïé ðïõ åêìåôáë-
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ëåýïíôáé ôéò åëðßäåò ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí üôé èá ìðïñÝóïõí íá ðåñÜóïõí ìÝóù ôçò
ÅëëÜäáò óå Üëëåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò
(www.thetoc.gr, 28/9/2016).
ÌÝ÷ñé êáé ç ßäéá ç ößëç ôïõ Ôóßðñá ÌÝñêåë
áíáãêÜóôçêå íá ôïí êáôçãïñÞóåé ãéá “êùëõóéåñãßá ùò ðñïò ôçí åðáíáðñïþèçóç óôçí Ôïõñêßá åêåßíùí ðïõ ïé áéôÞóåéò ôïõò áðïññßðôïíôáé”
óôç ìßíé óýíïäï êïñõöÞò äÝêá åõñùðáßùí çãåôþí ãéá ôï ìåôáíáóôåõôéêü óôç ÂéÝííç óôï ôÝëïò ÓåðôÝìâñç óýìöùíá ìå ñåðïñôÜæ ôùí Financial Times.
ÁëëÜ äåí èá õðÞñ÷å ðåñßðôùóç ôï åëëçíéêü
êñÜôïò íá êáôáðáôÜåé ôüóï ùìÜ êáé áðñïêÜëõðôá åõñùðáúêÝò óõìöùíßåò, êïéíïôéêÜ ðëáßóéá
êáé äéåèíåßò íüìïõò ãéá ôï Üóõëï áí óôçí Åõñþðç äåí áëþíéæáí ïé ößëïé ôïõ Ðïýôéí, áí åðéêåöáëÞò ôçò Êïìéóéüí äåí Þôáí Ýíáò ÃéïõíêÝñ, áí
óôç Ãåñìáíßá äåí Þôáí êáãêåëÜñéïò ìßá ðñþçí
Óôáæßôéóóá, áí óôç Ãáëëßá êáé ôçí Éôáëßá äåí
åß÷áí ôçí åîïõóßá ïé ößëïé óõíáñ÷çãïß ôïõ Åõñùðáéêïý Íüôïõ ÏëÜíô, êáé ÑÝíôæé, áí üëïé áõôïß äåí åß÷áí âÜëåé åðßôñïðï ìåôáíáóôåõôéêÞò
ðïëéôéêÞò Ýíáí Áâñáìüðïõëï. ÌÜëéóôá, åßíáé
áõôü ôï ßäéï öéëïñþóéêï ñåýìá ìÝóá óôçí Åõñþðç ðïõ äõíÜìùóå ôç ãñáììÞ üôé ç Ôïõñêßá äåí
åßíáé áóöáëÞò ôñßôç ÷þñá ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá, êáôçãïñþíôáò ôïí ÅñíôïãÜí ãéá ôá ìÝôñá
ðïõ ðÞñå åíÜíôéá óôïõò ðñáîéêïðçìáôßåò, áëëÜ
ðïôÝ ïõóéáóôéêÜ ôïõò ßäéïõò ôïõò ðñáîéêïðçìáôßåò, êáé âÜæïíôáò íÝá åìðüäéá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò óõìöùíßáò ìå ôï ðÜãùìá ôùí åíôáîéáêþí äéáðñáãìáôåýóåùí. ¸ôóé, Üëëïé áðü ðñüèåóç êáé Üëëïé áðü ôýöëá, óðñþîáíå ìå ìáíßá
óôçí áãêáëéÜ ôïõ Ðïýôéí ôïí ÅñíôïãÜí, ï ïðïßïò óÞìåñá äéåõêïëýíåé ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü êáèåóôþò, üôáí ïîýíåé ôéò ó÷Ýóåéò ìå ôçí ÅëëÜäá,
äßíïíôáò ôçò Üëëï Ýíá åðé÷åßñçìá ãéá ôç ìç åöáñìïãÞ ôçò óõìöùíßáò.
ÊÜôù áðü áõôÝò ôéò óõíèÞêåò ìðïñåß ôþñá èñáóýôáôá Ýíá êñÜôïò ðïõ äåí ðáñÝ÷åé áëçèéíÞ áóöÜëåéá óå ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò íá âãáßíåé íá êáôçãïñåß îåôóßðùôá Üëëïõò ãéá “ìç áóöáëåßò ÷þñåò” ÷ùñßò íá êïéôÜåé óôï åóùôåñéêü
ôïõ. Ãéáôß ðïéá áóöÜëåéá ìðïñåß íá ðáñÝ÷åé óå
ïðïéïíäÞðïôå ðñüóöõãá êáé ïðïéïíäÞðïôå ìåôáíÜóôç Ýíá êñÜôïò ðïõ ç êñáôéêÞ ôïõ ôçëåüñáóç
ìåôáäßäåé ôá ñáôóéóôéêÜ êçñýãìáôá ôïõ áñ÷çãïý ôïõ íáæéóôéêïý êüììáôïò óå üëï ôïí ðëçèõóìü ôçò ÷þñáò ; (áíáìåôÜäïóç óõãêÝíôñùóçò ×Á
óôéò Èåñìïðýëåò óôéò 4/9, áíáìåôÜäïóç ïëüêëçñçò ôçò ïìéëßáò ôïõ Ìé÷áëïëéÜêïõ óôç ÂïõëÞ
üðïõ áíÝëáâå ôçí åõèýíç ãéá ôéò ñáôóéóôéêÝò åðéèÝóåéò óôç Óïýäá ôçò ×ßïõ). Áõôü Ýðñåðå íá
âÜæïõí óáí ðñþôï èÝìá üëïé ïé õðïôéèÝìåíïé ößëïé ôùí ìåôáíáóôþí êáé ðñïóöýãùí ðïõ îåðëÝíïõí ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç êáé óõìðáñáôÜóóïíôáé ìáæß ôçò óôç âñþìéêç ðïëéôéêÞ ôçò.
Ãéáôß áí ç åëëçíéêÞ ðëåõñÜ Þèåëå íá ðñïóôáôåýóåé ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò áðü ìßá ìç áóöáëÞ ôñßôç ÷þñá, èá Ýðñåðå íá åß÷å åìðïäßóåé
ôç óõìöùíßá áðü ôçí áñ÷Þ êáé íá áíáæçôÞóåé
Üëëïõò ôñüðïõò äéá÷åßñéóçò ôïõ ðñïóöõãéêïý óå
óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅÅ êáé ü÷é íá ôïõò êñáôÜåé
üìçñïõò ìßáò óõìöùíßáò ðïõ äÝ÷åôáé óôá ÷áñôéÜ áëëÜ äåí åöáñìüæåé óôçí ðñÜîç, ôçí ßäéá
óôéãìÞ ðïõ áöÞíåé áóýäïôïõò ôïõò íáæéóôÝò íá
ôïõò åðéôßèåíôáé êáé íá êáëëéåñãïýí ôï ñáôóéóôéêü ìßóïò óôï íôüðéï ðëçèõóìü.
¼ìùò ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç äåêÜñá äåí äßíåé
ãéá ôçí ôý÷ç ôùí ðñïóöýãùí êáé ôùí ìåôáíáóôþí áöïý Ý÷åé öñïíôßóåé íá êáôáñãÞóåé êÜèå
óõíèÞêç áîéïðñåðïýò áíèñþðéíçò êáé áóöáëïýò
äéáâßùóçò óôá êáô’ åõöçìéóìü êÝíôñá êáôáãñáöÞò õðïäï÷Þò êáé öéëïîåíßáò, ìÝ÷ñé ðïõ ðñüóöáôá
óçìåéþèçêå ï ôñáãéêüò èÜíáôïò åíüò ðáéäéïý Ýîé
åôþí êáé ôçò ãéáãéÜò ôïõ áðü Ýêñçîç öéÜëçò õãñáåñßïõ óå óêçíÞ óôç Ìüñéá ôçò ËÝóâïõ, ìå
ôïí Êõñßôóç, õðåýèõíï Óõíôïíéóôéêïý ãéá ôï
Ðñïóöõãéêü, êáé ôïí ßäéï ôï ÌïõæÜëá íá äçëþíïõí êõíéêÜ üôé áõôü èá ìðïñïýóå íá åß÷å óõìâåß óå ïðïéïäÞðïôå óðßôé. Ôá óðßôéá üìùò äåí
êáßãïíôáé ôüóï åýêïëá üóï ïé óêçíÝò.
Ðùò ç êõâÝñíçóç ìåôÝôñåøå ôá hot
spots óå óôñáôüðåäá óõãêÝíôñùóçò êáé
åãêáôÝóôçóå ôï íáæéóôéêü óôßöïò “ðñïóôÜôç” ôïõ íôüðéïõ ðëçèõóìïý
Ôá êÝíôñá õðïäï÷Þò êáé êáôáãñáöÞò Ý÷ïõí ìåôáôñáðåß óÞìåñá óå êïëáóôÞñéá üðïõ ïé ïéêï-

ãÝíåéåò äåí Ý÷ïõí êáìßá áóöÜëåéá êáé êéíäõíåýïõí êáèçìåñéíÜ åßôå áðü ôéò ðïëëÝò âßáéåò
óõãêñïýóåéò ðïõ îåóðïýí ìÝóá óå áõôÜ áöïý
ëåéôïõñãïýí óá ÷ùíåõôÞñé ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí áðü äéÜöïñåò ÷þñåò, åßôå áðü ôéò åðéèÝóåéò ôùí ôñáìðïýêéêùí íáæéóôéêþí ïìÜäùí ôéò ïðïßåò êáëýðôåé ç áóôõíïìßá üðùò Ýãéíå ðñüóöáôá óôç ×ßï, åßôå áðü ôéò ßäéåò ôéò
Üèëéåò óõíèÞêåò äéáâßùóçò üðùò áðïäåß÷ôçêå
áðü ôï ôñáãéêü áôý÷çìá óôç Ìüñéá ôçò ËÝóâïõ.
ÁõôÜ ôá êÝíôñá ðñïïñßæïíôáé ãéá óýíôïìç äéáìïíÞ ìåôáíáóôþí êáé ðñïóöýãùí êáé ü÷é ãéá ôçí
çìéìüíéìç äéáìïíÞ óôçí ïðïßá ôïõò Ý÷åé êáôáäéêÜóåé ç êõâÝñíçóç åðåéäÞ ç ßäéá êáèõóôåñåß
êáé åóêåììÝíá ôçí åîÝôáóç ôùí áéôÞóåùí ôïõò
êáé ôç ìåôåãêáôÜóôáóç êáé åðáíáðñïþèçóÞ
ôïõò.
Ôï åëëçíéêü êñÜôïò èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé ôéò
êáëýôåñåò óõíèÞêåò äéáâßùóçò ãéá áõôïýò ôïõò
áíèñþðïõò áí áîéïðïéïýóå ôá êïíäýëéá ðïõ äéÝèåóå ç ÅÅ ãéá ôñïöÞ, ðåñßèáëøç êáé áóöÜëåéá
áíôß íá ôïõò Ý÷åé áêüìá ìÝóá óå óêçíÝò ôçò ¾ðáôçò Áñìïóôåßáò ôïõ ÏÇÅ, åêôåèåéìÝíïõò êáôá÷åßìùíï óôï êñýï êáé óôç âñï÷Þ, ÷ùñßò êáí
íá ôïõò åîáóöáëßæåé ôï êáèçìåñéíü öáãçôü. Ç
ÅëëÜäá Ý÷åé ðÜñåé Ýêôáêôç âïÞèåéá 345 åê åõñþ
áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2015, êáé Ý÷åé óôç äéÜèåóÞ ôçò
ôáêôéêÞ åðéäüôçóç ìéóïý äéò, 509.000.000 Åõñþ,
ãéá ôçí ðåñßïäï 2014-2020 áðü ôá ïðïßá Ý÷ïõí
ãßíåé ðñïðëçñùìÝò 70 åêáôïììõñßùí åõñþ. ÁëëÜ óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò ç ÅëëÜäá ìÝ÷ñé êáé ôï ÖëåâÜñç ôïõ
2016 äåí åß÷å õðïâÜëåé êáìßá äáðÜíç ãéá ðëçñùìÞ! (http://www.proinoslogos.gr/epikairotita/
42-koinonia/37055-). Ç åóêåììÝíç Üñíçóç ôïõ
åëëçíéêïý êñÜôïõò íá äçìéïõñãÞóåé êáôÜëëçëåò õðïäïìÝò óôá íçóéÜ êáé óôïõò äÞìïõò õðïäï÷Þò óå üëç ôçí ÅëëÜäá ðïõ åõèýíåôáé ãéá ôéò
Üèëéåò óõíèÞêåò äéáâßùóçò ìåôáíáóôþí êáé ðñïóöýãùí, Ý÷åé áõîÞóåé áíôßóôïé÷á ôç äõóáñÝóêåéá
ôïõ ðëçèõóìïý ôçí ïðïßá áîéïðïéïýí êáôÜëëçëá ïé êÜèå ëïãÞò åèíïóïâéíéóôÝò ìÝóá óôïõò ôïðéêïýò öïñåßò üóï êáé ïé íáæéóôÝò ôçò “×ñ.
ÁõãÞò” üðùò öÜíçêå ðñüóöáôá ìå ôçí Ýíáñîç
ôçò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò, üôáí ôá ðáéäéÜ ôùí ìåôáíáóôþí êáé ðñïóöýãùí îåêßíçóáí ìáèÞìáôá
óôá åëëçíéêÜ ó÷ïëåßá.
Ìå ôç óôÞñéîç üëùí ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí, ç êõâÝñíçóç åðé÷åéñåß
ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôç äéÜóðáóç êáé ôïí
åêöáóéóìü ôçò Åõñþðçò.
Ç ïìïëïãßá ôçò åóêåììÝíçò âÜñâáñçò ìåôá÷åßñéóçò ìåôáíáóôþí êáé ðñïóöýãùí áðü ôï êñÜôïò âñßóêåôáé óôïí êõíéóìü ìå ôïí ïðïßï ï ÌïõæÜëáò äÞëùóå ãéá ôïõò ôñáãéêïýò èáíÜôïõò óôç
Ìüñéá ôçò ËÝóâïõ üôé Þôáí Ýíá áðëü áôý÷çìá
ðïõ èá ìðïñïýóå íá óõìâåß ïðïõäÞðïôå. ÁõôÞ ç
äÞëùóç ðïõ äåí îåóÞêùóå èýåëëá áíôéäñÜóåùí, óÞìáéíå üôé ç æùÞ ôùí ðñïóöýãùí êáé ôùí
ìåôáíáóôþí äåí Ý÷åé êáìßá áîßá ãéá ôçí êõâÝñíçóç.
Óôçí ßäéá ïìéëßá ï ÌïõæÜëáò åîÞãçóå ðùò áêñéâþò âëÝðåé áõôïýò ôïõò áíèñþðïõò ç êõâÝñíçóç, äçëáäÞ óáí åñãáëåßá ãéá íá ðåôý÷åé óôéò
“ôñåéò ìÜ÷åò ôçò óå äéðëùìáôéêü åðßðåäï”: “ãéá
ôç ìåôáöïñÜ ìåôáíáóôþí áðü ôá íçóéÜ óôçí åíäï÷þñá, ôçí áëëáãÞ ôçò ÓõíèÞêçò ôïõ Äïõâëßíïõ êáé ôï áßôçìá ãéá äçìéïõñãßá åíéáßïõ åõñùðáúêïý ìç÷áíéóìïý åðéóôñïöþí ôùí ìåôáíáóôþí
óôéò ÷þñåò ðñïÝëåõóÞò ôïõò” ( http://
www.kathimerini.gr/885514/article/epikairothta/
politikh/moyzalas-gia-moria-tyxaio-gegonospoy-8a-mporoyse-na-symvei-opoydhpote).
Ãéá íá ðåôý÷ïõí áõôïß ïé óôü÷ïé ðñÝðåé ç êáôÜóôáóç óôá íçóéÜ íá ãßíåé áöüñçôç. ¸ôóé, ìüíï èá ìðïñÝóåé ÷ùñßò íá äéáìáñôõñçèåß ç Åõñþðç, íá ðåôý÷åé ç êõâÝñíçóç áõôü ðïõ äåí ôçò
åðéôñÝðåé ç óõìöùíßá ÅÅ-Ôïõñêßáò, äçëáäÞ ìßá
ìáæéêÞ ìåôáöïñÜ óôçí åíäï÷þñá. Áí áõôü óõìâåß èá êáôáññåýóåé üëïò ï ìç÷áíéóìüò åöáñìïãÞò ôçò óõìöùíßáò, áöïý èá åßíáé äýóêïëç Ýùò
áäýíáôç ç êáôáãñáöÞ ãéá ðñþôç öïñÜ üðïéùí
Ý÷ïõí öôÜóåé ìåôÜ ôéò 20 ÌÜñôç, êáé èá äõóêïëÝøåé áêüìá ðåñéóóüôåñï ç åðéóôñïöÞ ôïõò.
Ï äåýôåñïò óôü÷ïò ðïõ áêïëïõèåß ôïí ðñþôï
åßíáé íá áëëÜîåé ç óõíèÞêç ôïõ Äïõâëßíïõ, ôï
ðÜãéï áßôçìá ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò êáé üëùí ôùí êïììÜôùí óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò
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íáæéóôéêÞò óõììïñßáò, þóôå íá ìçí Ý÷åé ôçí
åõèýíç ç ÅëëÜäá ãéá ôç äéá÷åßñéóç ìåôáíáóôþí
êáé ðñïóöýãùí óá ÷þñá ðñþôçò õðïäï÷Þò, áëëÜ íá ìðïñïýí íá ìåôáêéíçèïýí áõôïß åëåýèåñá óôéò õðüëïéðåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò êáé íá
åîåôÜæåôáé åêåß ç õðüèåóÞ ôïõò, ïðüôå ç ÅëëÜäá èá ìåôáôñáðåß óå äßáõëï ìáæéêþí ðñïóöõãéêþí êáé ìåôáíáóôåõôéêþí ñåõìÜôùí óå üëç
ôçí Åõñþðç.
Ï ôñßôïò óôü÷ïò åßíáé íá áíáðôõ÷èåß Ýíáò åíéáßïò åõñùðáúêüò ìç÷áíéóìüò åðéóôñïöþí ôùí
ìåôáíáóôþí óôéò ÷þñåò ðñïÝëåõóÞò ôïõò, ïðüôå
óôá êïéíïâïýëéá êáé óôéò êõâåñíÞóåéò üëçò ôçò
Åõñþðçò èá áíáäåé÷èïýí ïé öéëïðïõôéíéêïß ñáôóéóôÝò ôýðïõ ËåðÝí êáé ïé íáæéóôÝò ôýðïõ “×ñõóÞò ÁõãÞò” áöïý áõôïß ìüíï èá ìðïñïýí íá åããõçèïýí ìáæéêÝò åðéóôñïöÝò óôïõò ðïëßôåò ôùí
åõñùðáúêþí ÷ùñþí óå ìßá Åõñþðç ðïõ åßíáé ÷ôõðçìÝíç ïéêïíïìéêÜ êáé áðü ôçí ýöåóç êáé áðü
ôçí áíåñãßá.
Ìå ôïõò óôü÷ïõò áõôïýò óõìðáñáôÜóóïíôáé
óýóóùìá ôá êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá áðü ôï
ÐïôÜìé ìÝ÷ñé ôï øåõôïÊÊÅ. Ðñüêåéôáé ãéá ìßá
áðïôýðùóç ôçò ðïëéôéêÞò ôùí “áíïé÷ôþí óõíüñùí” ðïõ õðïóôçñßæïõí üëïé ïé õðïôéèÝìåíïé ößëïé ôùí ìåôáíáóôþí.
Åß÷áìå ãñÜøåé óôï Üñèñï ìáò ãéá ôï ìåôáíáóôåõôéêü óôéò 11/8/2015: “Ìå áõôÞ ôçò ôçí ðïëéôéêÞ ç ÅëëÜäá Ý÷åé ïîýíåé óå ðñùôïöáíÞ âáèìü
ôï ìåôáíáóôåõôéêü ðñüâëçìá óôçí Åõñþðç ìåôáôñÝðïíôáò ôï óå æÞôçìá ðïëý ìåãáëýôåñïõ ìåãÝèïõò áðü ôçí åëëçíéêÞ ÷ñåùêïðßá, ãéá ôçí áêñßâåéá óýìöùíá ìå ôéò ôåëåõôáßåò äçìïóêïðÞóåéò ôï Ý÷åé ìåôáôñÝøåé óå ðñþôï ðñüâëçìá ãéá
üëïõò ôïõò åõñùðáúêïýò ëáïýò. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá Ý÷åé ðñïêáëÝóåé Ýíá íÝï ãýñï ðïëéôéêÞò
äéÜóðáóçò óå åõñùðáúêü åðßðåäï ëüãù ôçò áðáßôçóçò íá áíïßîïõí ôá óýíïñá ôïõò õðï÷ñåùôéêÜ üëåò ïé ÷þñåò ãéá íá “ìïéñáóôïýí” ôïõò ìåôáíÜóôåò ðïõ ìðáßíïõí óôçí ÅëëÜäá.
ÁõôÞ ç øåõôïáñéóôåñÜ ðïõ õðïêñßíåôáé ôç öéëï-ìåôáíáóôåõôéêÞ åßíáé ï êáëýôåñïò óýììá÷ïò
ôùí äïõëåìðüñùí äéáêéíçôþí áëëÜ êáé ôùí ñáôóéóôþí üëçò ôçò Åõñþðçò. Óôçí ïõóßá ëåéôïõñãåß óáí õðåñ-äïõëÝìðïñáò. Ç ðñáãìáôéêÞ áñéóôåñÜ õðïóôÞñéæå ðÜíôá ôï äéêáßùìá ôçò ìåôáíÜóôåõóçò óôç âÜóç ôçò ôáîéêÞò åíüôçôáò ôïõ
äéåèíïýò ðñïëåôáñéÜôïõ, êáèþò êáé ôçò áëëçëåðßäñáóçò ôùí îå÷ùñéóôþí éóôïñéêþí åìðåéñéþí ôïõ ëáïý êÜèå ÷þñáò. ÐÜíôá õðÞñ÷å üìùò
ãéá ôïõò ðñáãìáôéêïýò êïììïõíéóôÝò ï üñïò ôçò
áðáãüñåõóçò ôïõ óðáóßìáôïò ôïõ ìåñïêÜìáôïõ
áðü ôïõò ìåôáíÜóôåò, êáé ôïõ óåâáóìïý ôùí ôáîéêþí êáôáêôÞóåùí êáé äéåêäéêÞóåùí ôçò ÷þñáò õðïäï÷Þò. ÐÜíù óå áõôü ôï óçìåßï ðÜëçò
óôÞèçêå áñ÷éêÜ êáé ç Ðñþôç ÄéåèíÞò. Áõôü ôïí
üñï ôïí Ý÷ïõí êáôáðáôÞóåé êáôåîï÷Þí ïé óïóéáëöáóßóôåò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ðïõ åßíáé õðÝñìá÷ïé ôçò
ìáýñçò åñãáóßáò êáé ôïõ óðáóßìáôïò ôïõ ìåñïêÜìáôïõ áðü ôïõò ìåôáíÜóôåò óå üëïõò ôïõò
êëÜäïõò, ðñáêôéêÞ ðïõ ïäçãåß óôçí åèíïñáôóéóôéêÞ äéÜóðáóç êáé óôçí áíÜðôõîç êáé éó÷õñïðïßçóç ôùí íáæéóôéêþí óõììïñéþí, üðùò Ýãéíå
óôçí ÅëëÜäá ìå ôç “×ñ. ÁõãÞ”. Ç ðñïâïêáôüñéêç ðïëéôéêÞ ôùí “åíôåëþò áíïé÷ôþí óõíüñùí”
Ý÷åé äõíáìþóåé óÞìåñá ôç öùíÞ êÜèå åèíïñáôóéóôÞ ðïõ æçôÜåé êëåéóôÜ óýíïñá áðü èÝóç áñ÷Þò óôïõò ìåôáíÜóôåò êáé ðñüóöõãåò óôï üíïìá
ôçò äéáöýëáîçò ôïõ åèíéêïý ðïëéôéóìïý Þ êáé ôçò
öõëåôéêÞò êáèáñüôçôáò ôçò ÷þñáò ôïõ. Ôá óýíïñá ðñÝðåé íá åßíáé åëåã÷üìåíá ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ìåôáíÜóôåõóç áíÜëïãá ìå ôéò ïéêïíïìéêÝò
óõíèÞêåò ðïõ åðéêñáôïýí óôç ÷þñá êáé ôéò èÝóåéò åñãáóßáò ðïõ õðÜñ÷ïõí, êáé áíïé÷ôÜ ìüíï
ãéá ôïõò ðñüóöõãåò. Áí Þèåëå ï ÓÕÑÉÆÁ íá åßíáé ößëïò ôùí ìåôáíáóôþí ðñþôá áð üëá èá ðñïùèïýóå ôçí áíÜðôõîç óôï åóùôåñéêü êáé èá åîáóöÜëéæå èÝóåéò åñãáóßåò ãéá Ýëëçíåò êáé ìåôáíÜóôåò. Ôáõôü÷ñïíá èá åß÷å ôéò ðéï èåñìÝò ðïëéôéêÝò ó÷Ýóåéò ìå ôçí Åõñþðç êáé ü÷é ìå üëïõò
ôïõò áíáôïëéêïýò öáóéóìïýò êáé ôï ñùóïêéíåæéêü Üîïíá -ðïõ êõñßùò ðñïêáëïýí ðñïóöõãéêÜ
ñåýìáôá, áí ìåëåôÞóåé êáíåßò üëá ôá ðïëåìéêÜ
ìÝôùðá ðáãêüóìéá êõñßùò ôá åìöýëéá, ïýôå ìå
ôïõò åðåìâáôéóôÝò çãåìïíéóôÝò ôùí ÇÐÁ” (http:/
/www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/552-).
Áõôü ìáò ôï Üñèñï åðéâåâáéþíåôáé óÞìåñá
ðïõ ç ðñïâïêÜôóéá Ý÷åé öôÜóåé óôï áðïêïñýöùìÜ ôçò ìå ôï åíåñãü óáìðïôÜñéóìá ôçò óõìöùíßáò Ôïõñêßáò - ÅÅ áðü ôçí êõâÝñíçóç.
Ç ÏÁÊÊÅ Ý÷åé õðïóôçñßîåé áðü ôçí ðñþôç
óôéãìÞ üôé ç ðñáãìáôéêÞ áëëçëåããýç óôïõò ðñüóöõãåò êáé óôïõò ìåôáíÜóôåò åßíáé ç åíßó÷õóç
ôçò ðÜëçò ôïõò åíÜíôéá óôéò éìðåñéáëéóôéêÝò åðåìâÜóåéò êáé óôïõò öáóéóìïýò óôéò ÷þñåò ôïõò.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
Êõñßùò óå üôé áöïñÜ ôç Óõñßá åß÷áìå êáôáããåßëåé ôç óôÜóç Åõñþðçò êáé ÇÐÁ íá ìç âïçèïýí óôçí ðñÜîç êáé ìå üðëá ôïí Åëåýèåñï Äçìïêñáôéêü Óôñáôü ôçò Óõñßáò ðïõ äßíåé ìßá çñùéêÞ ìÜ÷ç óôï ×áëÝðé áðÝíáíôé óôïõò óöáãåßò ¢óáíô êáé óôïí Ðïýôéí, áðïìïíùìÝíïé êáé
÷ôõðçìÝíïé áðü ôçí ðñïâïêáôüñéêç õðïíüìåõóç ôïõ áãþíá ôïõò áðü ôï åñãáëåßï ôùí ñþóéêùí óõìöåñüíôùí óôçí ðåñéï÷Þ, ôçí Áë-Íïýóñá. Ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ ôï ×áëÝðé éóïðåäþíåôáé ç õðïôéèÝìåíç ößëç ôùí ðñïóöýãùí ÅëëÜäá õðïäÝ÷èçêå ìå áíïé÷ôÞ áãêáëéÜ êáé ÷ùñßò
ïýôå ìßá äéáìáñôõñßá óôï äñüìï áðü üëïõò ôïõò

åîùêïéíïâïõëåõôéêïýò äÞèåí ößëïõò ôùí ðñïóöýãùí ôïí Õðïõñãü Åîùôåñéêþí ôïõ óöáãÝá
Ðïýôéí, ôï Ëáâñüö. Óôïõò ðñïóöõãéêïýò ðëçèõóìïýò ðïõ öôÜíïõí óôçí Åõñþðç áðü ôïí ðüëåìï ôçò Óõñßáò ðñÝðåé íá áíáãíùñßæåôáé ôï
äéêáßùìá áóýëïõ ðïõ Ý÷åé êáôáñãÞóåé óÞìåñá
ç ÅëëÜäá, áöïý Ý÷åé áíáêçñýîåé óå ðñüóöõãåò
üëïõò üóïõò “áðåéëïýíôáé” ìå åðáíáðñïþèçóç
óôçí Ôïõñêßá.
Óå üôé áöïñÜ ôï ìåôáíáóôåõôéêü ç ÏÁÊÊÅ
Ý÷åé õðïóôçñßîåé ðëÞñç äéêáéþìáôá óôïõò ðáëéïýò ìåôáíÜóôåò, ÷ïñÞãçóç áóýëïõ óå üëïõò
üóïõò ôï äéêáéïýíôáé, áðïôåëåóìáôéêÞ öýëáîç
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ôùí óõíüñùí, ãéá ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ öñïíôßäá üóùí íÝùí ìåôáíáóôþí êáôá-öèÜíïõí,
êáé ôçí ðëÞñç áðïæçìßùóç ôïõò ãéá íá åðéóôñÝøïõí óôéò ÷þñåò ôïõ ðñïïñé-óìïý ôïõò åöüóïí äåí ìðïñïýí íá âñïõí äïõëåéÜ ìå ßóï
ìåñïêÜìáôï áöïý åßíáé áðü êõâåñíçôéêÞ åõèýíç ðïõ åãêëùâßóôçêáí óôç ÷þñá.
Åííïåßôáé üôé êáìßá áóöÜëåéá äåí ìðïñåß íá
õðÜñ÷åé ãéá ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò óôç ÷þñá áí äåí âãïõí åêôüò íüìïõ ïé íáæéóôÝò ôçò
“×ñõóÞò ÁõãÞò”.
ÁõôÞ åßíáé ç áðÜíôçóç óôçí êõâÝñíçóç ôùí
ñùóüäïõëùí öéëïíáæéóôþí ðñïâïêáôüñùí.

ÁÕÔÏÏÑÃÁÍÙÓÇ – øåõôïÊÊÅ – íáæß
Óôï ðëáßóéo ôçò äßêçò ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò»
êáé åíþ åîåôÜæïíôáí ùò ìÜñôõñåò óõíäéêáëéóôÝò ôïõ øåõôïÊÊÅ – ÐÁÌÅ ôçò
ÍáõðçãïåðéóêåõáóôéêÞò Æþíçò ôïõ
ÐåñÜìáôïò, Ýíáò äéêçãüñïò ôùí íáæß
åðé÷åßñçóå âñþìéêá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ðáëáéüôåñåò êáôáããåëßåò ôçò ÏÁÊÊÅ ãéá êíßôéêç âßá êáôÜ åñãáôþí,
þóôå íá áëáöñþóåé ôç èÝóç ôùí íáæéóôþí äïëïöüíùí ðåëáôþí ôïõ, ìå
ôç èåùñßá «áöïý êáé ïé êíßôåò Ýäåñíáí Üëëïõò, ãéáôß êáôçãïñåßôå ìüíï
ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ ãéá ôç âßá ôçò;».
Ïé åîåôáæüìåíïé ìÜñôõñåò ôïõ øåõôïÊÊÅ,
áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò, áöïý ðñþôá éó÷õñßóôçêáí üôé ç óõíäéêáëéóôéêÞ äñáóôçñéüôçôá
ôçò ÏÁÊÊÅ óôç Æþíç Üíïéîå êáôÜ êÜðïéï
ôñüðï ôïí äñüìï ðïõ ïäÞãçóå óôç äçìéïõñãßá ñáôóéóôéêïý – íáæéóôéêïý óùìáôåßïõ «ìüíï
ãéá ¸ëëçíåò», ôï ïðïßï ëåéôïõñãåß óÞìåñá
óôç Æþíç õðü ôçí êôçíþäç áíï÷Þ ôùí êíéôþí, Ýöôáóáí (áöïý ðÞñáí ãñáììÞ áðü ôïí
Ðåñéóóü) íá ÷áñáêôçñßóïõí ôçí ÏÁÊÊÅ «ïñãÜíùóç ðïõ ðñïÜãåé áêñïäåîéÝò èÝóåéò» êáé
íá êÜíïõí ëüãï áêüìç êáé ãéá óõíÜíôçóÞ ôçò
ÏÁÊÊÅ ìå ôïí áñ÷éíáæéóôÞ ôïõ ÐåéñáéÜ Ëáãü óôï Éêüíéï.
Ç ÏÁÊÊÅ áðÜíôçóå Üìåóá óôï óïóéáëöáóéóôéêü ï÷åôü ôïõ øåõôïÊÊÅ ìå åêôåôáìÝíç
êáôáããåëßá – áíáêïßíùóÞ ôçò, üðïõ îåóêåðÜæåé Ýíá ðñïò Ýíá ôá êíßôéêá êáôáóêåõÜóìáôá êáé áíáäåéêíýåé ôïí öéëïíáæéóôéêü ÷áñáêôÞñá ôïõ Ðåñéóóïý (http://bit.ly/
2fNOWoX).
¸÷åé üìùò ìéá óçìáóßá íá áíáöåñèïýìå –
Ýóôù ü÷é üóï äéåîïäéêÜ èá èÝëáìå – óôï éóôïñéêü ôçò ìÜ÷çò ãéá Ýíá óùìáôåßï ôçò
ðñáãìáôéêÞò äçìïêñáôßáò, ôáîéêÞò áíåîáñôçóßáò êáé áíôéöáóéóôéêÞò äéåèíéóôéêÞò åíüôçôáò ÅëëÞíùí êáé ìåôáíáóôþí åñãáôþí óôç
Æþíç êáé ðþò Þôáí ôï øåõôïÊÊÅ, ðïõ
óêïôþíïíôáò ìå ôçí êÜèå ëïãÞò Üìåóç Þ Ýììåóç âßá ôïõ áõôÞ ôçí ðñïóðÜèåéá, Üíïéîå
ôïí äñüìï ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç ôùí íáæéóôþí óôï ÐÝñáìá.
Ç ÁõôïïñãÜíùóç, ç ðÜëç ìå ôï
øåõôïÊÊÅ êáé ï áñ÷åéáêüò áíôéöáóéóìüò
Ç ÁõôïïñãÜíùóç ôùí Åñãáôþí ôçò Æþíçò
Þôáí ôï áðïôÝëåóìá æõìþóåùí êáé óõæçôÞóåùí ðïëëþí ÷ñüíùí ìÝóá óôç Æþíç ôïõ
ÐåñÜìáôïò, ðïõ êñáôÞóáíå ó÷åäüí 10 ÷ñüíéá ðñéí ôç óõãêñüôçóÞ ôçò.
Óôï óõíäéêÜôï õðÞñ÷å áóöõêôéêÞ óõíäéêáëéóôéêÞ çãåìïíßá - äéêôáôïñßá ôïõ øåõôïÊÊÅ, ç ïðïßá åîáóöáëéæüôáí ìå Ýììåóç íïèåßá, áöïý ôï ÓõíäéêÜôï ÌåôÜëëïõ ÐåéñáéÜ
Þôáí ôüôå êëáäéêü óùìáôåßï ôçò ÁôôéêÞò, (åíþ óÞìåñá Ý÷åé ãßíåé üëçò ôçò ÅëëÜäáò!!!)
êáé ü÷é óùìáôåßï Æþíçò, ìå áðïôÝëåóìá ïé
êíßôåò íá ÷ñçóéìïðïéïýí ìéá ôåñÜóôéá äåîáìåíÞ ÷éëéÜäùí ìåëþí áðü Üëëïõò åñãáóéáêïýò ÷þñïõò, êáé ìÜëéóôá ÷ùñßò ïé õðüëïéðåò óõíäéêáëéóôéêÝò ðáñáôÜîåéò íá Ý÷ïõí óôç
äéÜèåóÞ ôïõò ôïí Ýëåã÷ï ôùí ìçôñþùí. ¸ôóé êáôÜöåñíáí ôåëéêÜ, êïõâáëþíôáò üóïõò
øçöïöüñïõò ÷ñåéÜæïíôáí êÜèå öïñÜ, íá Ý÷ïõí ðÜíôá ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá.
Ôï óêçíéêü óõìðëçñùíüôáí áðü óõ÷íïýò
ôñáìðïõêéóìïýò, âüëåìá çìÝôåñùí ðïõ Ýâñéóêáí ìåñïêÜìáôï áíÜëïãá ìå ôï ðüóï
êïíôÜ óôç äéïßêçóç ôïõ êíßôéêïõ óùìáôåßïõ
âñßóêïíôáí, êáèþò êáé ëõóóáóìÝíï óáìðïôÜæ óôçí áíÜðôõîç ôçò Æþíçò, ôï ïðïßï Ý-
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ðáéñíå ôç ìïñöÞ ôùí Ýîù áðü êÜèå ðñáãìáôéêÞ äéÜèåóç ôùí åñãáôþí åðéâåâëçìÝíùí
«áðåñãéþí», ðïõ Þôáí ïõóéáóôéêÜ çìåñÞóéåò
Þ ðïëõÞìåñåò «êáôï÷Ýò» ôïõ øåõôïÊÊÅ –
ÐÁÌÅ óôç Æþíç óôç äéÜñêåéá ôùí ïðïßùí
áõôü êáôáêñáôïýóå ôá ðëïßá ðïõ åðéóêåõÜæïíôáí åêåß êé Ýôóé íá äéþ÷íåé êÜèå ðéèáíü
ìåëëïíôéêü ðåëÜôç, ï ïðïßïò Ýöåõãå ôñÝ÷ïíôáò óôçí ðñïïðôéêÞ íá ðÜåé ôï ðëïßï
ôïõ ãéá öôéÜîéìï êáé íá âñåèåß üìçñïò, êáôáóôñåöüìåíïò ïéêïíïìéêÜ. ¹ôáí óáí íá áðåñãïýí ïé åñãÜôåò åíüò óõíåñãåßïõ áõôïêéíÞôùí êáé íá ìçí ìðïñïýí ïé ðåëÜôåò íá
ðÜñïõí ôá áõôïêßíçôá ôïõò ãéá ðïëëÝò âäïìÜäåò.
¼óï ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç – ÷ñåïêïðßá ôçò
÷þñáò ðëçóßáæå êáé ôá ìåñïêÜìáôá ëéãüóôåõáí, ç ïñãÞ ðïëëþí åñãáæïìÝíùí, áêüìç êáé áíèñþðùí ðïõ øÞöéæáí óõíäéêáëéóôéêÜ ôçí ðáñÜôáîç ôïõ øåõôïÊÊÅ äõíÜìùíå,
ãéáôß ç äéïßêçóç ôïõ ÓõíäéêÜôïõ ÌåôÜëëïõ
ÐåéñáéÜ áðïêáëõðôüôáí üëï êáé ðåñéóóüôåñá ùò ïëéãáñ÷éêïý – êëåéóôïý ôýðïõ óõíäéêáëéóôéêÞ óõììïñßá êáé êáôáóôñïöÝáò, Ý÷áíå äçëáäÞ ôçí «áßãëç» ôçò ùò Ýóôù ìéá
«óõíåðÞò», Ýóôù êÜðùò «äïãìáôéêÞ» áëëÜ
åí ðÜóç ðåñéðôþóåé «öéëåñãáôéêÞ» äýíáìç.
Ç ýðáñîç ôïõ ÅÑÃÁÓ, óõíäéêáëéóôéêÞò ðáñÜôáîçò ôçò ÏÁÊÊÅ óôç Æþíç áðü ôç äåêáåôßá ôïõ ’80, ùò äýíáìçò åñãáôéêÞò äçìïêñáôßáò, áíôéåñãïäïôéêÞò áëëÜ êáé áíôéóïóéáëöáóéóôéêÞò ðÜëçò, åß÷å ãïíéìïðïéÞóåé ìå
ôá ÷ñüíéá åñãáôéêÝò óõíåéäÞóåéò óôï íá ìðïñïýí íá âëÝðïõí ôïõò êíßôåò ü÷é ùò áñéóôåñÜ
ðïõ Ýóôù êÜíåé ëÜèç, áëëÜ ùò ìéá áíôåñãáôéêÞ äýíáìç ìÝóá óôï åñãáôéêü êßíçìá.
Ëßãï ëïéðüí ðñéí óêÜóåé ç êñßóç êáé ôï ðñþôï ìíçìüíéï êé åíþ Þäç ç Æþíç ðÝèáéíå ðáñáãùãéêÜ, þóôå íá åßíáé Ýôïéìïé íá ðáñáäïèåß óôá áöåíôéêÜ ôùí êíéôþí, ôïõò ÊéíÝæïõò
öáóßóôåò êñáôéêïýò êáðéôáëéóôÝò ðïõ ðáñéóôÜíïõí ôïõò «êïììïõíéóôÝò», ôï áíôéÐÁÌÅ ñåýìá ãéá åñãáôéêÞ äçìïêñáôßá, óùôçñßá êáé áíÜðôõîç ôçò Æþíçò Ýóðáóå ãéá ðñþôç öïñÜ ôá óôåíÜ üñéá ðñïïäåõôéêþí ìåéïøçöéþí êáé áðÝêôçóå ìáæéêüôçôá.
Ôï éóôïñéêü áõôÞò ôçò óõãêéíçôéêÞò ðñïóðÜèåéáò ôùí åñãáôþí ôçò Æþíçò, åìâëçìáôéêïý ôìÞìáôïò ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò ôçò
÷þñáò, íá ÷åéñáöåôçèïýí êáé íá ðÜñïõí ôç
æùÞ ôïõò óôá ÷Ýñéá ôïõò ôç óôéãìÞ ôçò ìåãáëýôåñçò êáôáóôñïöÞò êáé ôçò ÷þñáò êáé Æþíçò Ý÷åé ðåñéãñáöåß – áí êáé ü÷é üóï äéåîïäéêÜ èá èÝëáìå êé åìåßò ïé ßäéïé – óå Üñèñá
ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò áðü ôï öèéíüðùñï ôïõ
2009, üôáí êáé ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ðñþôç
óýóêåøç ãéá ôçí ßäñõóç ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò
êáé óôç óõíÝ÷åéá ìáæéêÝò óõíåëåýóåéò 300
êáé 400 áôüìùí áíôßóôïé÷á.
ÅíäåéêôéêÜ, áíáöÝñïõìå ôá Üñèñá «ÌåãÜëåò ÓôéãìÝò óôç ÍáõðçãïåðéóêåõáóôéêÞ Æþíç ôïõ ÐåñÜìáôïò» (http://www.oakke.gr/
na447/perama447.htm) êáé «Ç ÇñùéêÞ ÌÜ÷ç ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò ôçò Æþíçò Óõíå÷ßæåôáé – Ï Óïóéáëöáóéóìüò Äåí Èá ÐåñÜóåé
(http://www.oakke.gr/na449/zoni449.htm),
ðïõ áöïñïýí ôá ðñþôá âÞìáôá ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò êáé ôï üñãéï õðïíüìåõóÞò ôçò
áðü ôï øåõôïÊÊÅ, ôïí ÓÕÑÉÆÁ, ôï ÐÁÓÏÊ
êáé ôç ÍÄ, êáèþò êé áðü Ýíá ìåãÜëï ôìÞìá
ôçò åñãïäïóßáò ôï ïðïßï Þôáí ïñãéóìÝíï ãéá
ôïí éó÷õñü ñüëï ðïõ åß÷å ï ôáîéêüò ÅÑÃÁÓ
ìÝóá óôçí ÁõôïïñãÜíùóç.
Êüìâïò ùóôüóï óôçí ðïñåßá ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò Þôáí ç áíïé÷ôÞ óõãêÝíôñùóÞ ôçò
óôï Éêüíéï óôéò 17 ôïõ ÖëåâÜñç ôïõ 2010.

Ðñüêåéôáé ãéá éóôïñéêÞ óõãêÝíôñùóç ãéá ôï
óýã÷ñïíï åñãáôéêü êßíçìá ôçò ÷þñáò, êõñßùò ãéá ôïí ëüãï üôé Ýäùóå áíïé÷ôü ÷áóôïýêé óôïõò íáæéóôÝò – ñáôóéóôÝò ôçò ×ñõóÞò
ÁõãÞò, ïé ïðïßïé ðñïóðÜèçóáí ìå ôï æüñé
íá åðéâÜëïõí åêåß ôçí ðáñïõóßá êáé ôç äÞèåí
«öéëßá» ôïõò. Ïé áíôéöáóßóôåò åñãÜôåò ôïõò
åß÷áí êáôáããåßëåé ðñéí áêüìç äéåîá÷èåß ç óõãêÝíôñùóç, ôïõò åß÷áí ðåôÜîåé óôá ìïýôñá
ôç âñþìéêç «áëëçëåããýç» ôïõò êáé ôïõò åß÷áí áðáãïñåýóåé íá åìöáíéóôïýí. ÁëëÜ üôáí áõôïß åìöáíßóôçêáí, ìå åðéêåöáëÞò ôïí
Ðáíáãéþôáñï, ôïõò áðþèçóå ìå ìáæéêÞ êéíçôïðïßçóç ôùí óõãêåíôñùìÝíùí.
ÁíÝöåñå ôüôå ôï ñåðïñôÜæ ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò (http://www.oakke.gr/na453_4/
zoni453_4.htm ):

Ç ðÜëç åíÜíôéá óôïõò íáæß ðñïâïêÜôïñåò êáé ôï öéÜóêï ôïõò
Ç ðñïâïêÜôóéá ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò Üñ÷éóå
ìå ôçí áíÜñôçóç óôçí éóôïóåëßäá ôçò ôïðéêÞò ïñãÜíùóçò ôïõ ÐåéñáéÜ ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò ôçò áößóáò ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò -ç ïðïßá êáëïýóå óôç óõãêÝíôñùóç ôçò 17/2- ìå ôáõôü÷ñïíç ñçôÞ õðïóôÞñéîç ôïõ áãþíá ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò êáôÜ ôïõ «êïììïõíéóôéêïý ÐÁÌÅ». ÁõôÞ ç áíÜñôçóç Ýãéíå óôéò 13/2 äçëáäÞ 2 ìÝñåò áöüôïõ êïëëÞèçêå ç áößóá
ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò óôïí ÐåéñáéÜ. Ç áíáñôçìÝíç áðü ôïõò íáæéóôÝò áößóá Þôáí ç öùôïãñáößá ìéáò ãíÞóéáò áößóáò ðïõ åß÷å îåêïëëçèåß áðü Ýíáí ôïß÷ï. Ôï Óõíôïíéóôéêü
ðëçñïöïñÞèçêå óõìðôùìáôéêÜ ôçí ýðáñîç
ôçò áíÜñôçóçò óôéò 15/3 ôï âñÜäõ ãéáôß ç
ðïëõóý÷íáóôç êåíôñéêÞ éóôïóåëßäá ôçò ×ñ.
ÁõãÞò äåí ôçí åß÷å áíáñôÞóåé ðñïöáíþò ãéá
íá ìåßíåé ç «óõìðáñÜóôáóç» êñõöÞ ùò ôï
ôÝëïò êáé ôï Óõíôïíéóôéêü íá âñåèåß ðñï åêðëÞîåùò ôç ìÝñá ôçò óõãêÝíôñùóçò ìðñïóôÜ óå ìéá ìáæéêÞ ðáñïõóßá íáæéóôþí.
Ôï Óõíôïíéóôéêü ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò Ýêñéíå üôé åðñüêåéôï üíôùò ãéá ìåãÜëç ðñïâïêÜôóéá. Êáé ìüíï ôï ÐÁÌÅ ìðïñåß íá ùöåëçèåß áðü áõôÞí ôçí ðñïâïêÜôóéá ãéáôß âñßóêåôáé óå ìåãÜëç áðïìüíùóç óôç Æþíç áõôÞ ôç óôéãìÞ. (…) ÐïôÝ ôï ÐÁÌÅ óôç Æþíç êáé ôï øåõôïÊÊÅ ãåíéêÜ äåí Ý÷ïõí
åíï÷ëÞóåé ðïëéôéêÜ áõôïýò ôïõò êáíßâáëïõò. Ôï ìüíï ðïõ Ý÷åé êÜíåé ôï øåõôïÊÊÅ åßíáé íá äçëþíåé óå êÜèå ðåñßðôùóç
üôé åßíáé áíôßèåôï óôï íá âãåé åêôüò íüìïõ
áõôÞ ç íáæéóôéêÞ óõììïñßá. ÁõôÞ ç áìïéâáßá ìç å÷èñéêÞ óôÜóç åîçãåßôáé áðü
Ýíá ðñÜãìá, üôé ìå åîáßñåóç ôç äéáöïñåôéêÞ óôÜóç ôïõò áðÝíáíôé óôïõò
ìåôáíÜóôåò, Ý÷ïõí ôçí ßäéá äéåèíÞ
ãñáììÞ, äçëáäÞ åßíáé åíáíôßïí ôçò ÅÅ
êáé õðÝñ ôçò áíôéäõôéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ
íåïíáæéóôéêïý Üîïíá Ñùóßáò- Êßíáò.
Áíôßèåôá üëïé îÝñïõí ôç ìåôùðéêÞ êáé áíåéñÞíåõôç ðÜëç ôçò ÏÁÊÊÅ ìå ôç ×ñõóÞ
ÁõãÞ óå üëá ôá åðßðåäá êáé éäßùò ãéá íá âãåé
áõôÞ åêôüò íüìïõ. Óôçí ÁõôïïñãÜíùóç ï
ÅÑÃÁÓ (ç óõíäéêáëéóôéêÞ ðáñÜôáîç ôçò ÏÁÊÊÅ) åßíáé ìéá ìéêñÞ ìåéïøçößá ìÝóá óå Ýíá ìåãÜëï êßíçìá áíåîÜñôçôùí áðü ðïëéôéêÝò ðáñáôÜîåéò åñãáôþí áëëÜ üëïé îÝñïõí
ôï êýñïò ðïõ Ý÷åé åêåß, ü÷é ìüíï ãéá ôï çèéêü áíÜóôçìá ôïõ áëëÜ êáé ãéáôß åäþ êáé ÷ñüíéá ï ÅÑÃÁÓ ðñéí áðü êÜèå Üëëï åñãÜôç
Ýâáëå æÞôçìá äçìéïõñãßáò óùìáôåßïõ Æþíçò.
Ðùò ëïéðüí Þñèå îáöíéêÜ óôïõò ÷ñõóáõãßôåò ç Ýìðíåõóç íá ãßíïõí ôüóï èåñìïß õðï-

óõíÝ÷åéá óôç óåë. 6

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 6

ÁÕÔÏÏÑÃÁÍÙÓÇ – øåõôïÊÊÅ – íáæß
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 5
óôçñé÷ôÝò åíüò åñãáôéêïý êéíÞìáôïò ìüíï êáé
ìüíï åðåéäÞ áõôü ôá âÜæåé ìå ôï «êïììïõíéóôéêü ÐÁÌÅ» ôçí þñá ðïõ õðÜñ÷ïõí ìÝóá
óôçí ÁõôïïñãÜíùóç ïé åíôåëþò å÷èñéêïß
ôïõò ðñáãìáôéêïß êïììïõíéóôÝò ôïõ ÅÑÃÁÓ;
ÁõôÜ åîçãïýíôáé ìüíï áðü ìéá ðñïâïêÜôóéá.
Íá ãéáôß ôï óõíôïíéóôéêü óõíåäñßáóå Ýêôáêôá óôéò 16/3 êáé ðÞñå ïìüöùíá ôçí áðüöáóç íá êáôáããåßëåé óáí
ðñïâïêáôüñéêç ôçí áíáêïßíùóç ôçò
×ñõóÞò ÁõãÞò êáé íá åêäþóåé ôç ãíùóôÞ ðéá óå üëïõò êáôáããåëßá ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ ñáôóéóôéêÞ
êáé «Üêñùò áíåðéèýìçôç» óå êÜèå áãþíá ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò.
Ðáñüëç áõôÞí ôçí ðÜíù áðü óáöÞ êáôáäßêç êáé áðïäïêéìáóßá ïé ÷ñõóáõãßôåò Þñèáí
ìå 15 Üôïìá êáé åðéêåöáëÞò ôïõò ôïí ìá÷áéñïâãÜëôç õðáñ÷çãü ôçò ×.Á Ðáíáãéþôáñï
Ýîù áðü ôï ÷þñï ôçò óõãêÝíôñùóçò ìéóÞ
þñá ðñéí áõôÞ îåêéíÞóåé ãéá íá óõììåôÝ÷ïõí
óå áõôÞ. Ðñïöáíþò åðåäßùêáí íá ôñáâÞîïõí
êÜðïéá öùôïãñáößá ôçò óõãêÝíôñùóçò ìå
êÜðïéåò öÜôóåò ôïõò ìÝóá óå áõôÞí ãéá íá
ôçí ëåñþóïõí. ÊïíôÜ óôï ÷þñï Þñèáí 5 Üôïìá êáé ïé õðüëïéðïé Ýìåéíáí ìáêñýôåñá.
Ó÷åäüí üëïé Þôáí ìå ìáýñá êáðåëÜêéá, ìáýñá ñïý÷á êáé ìáýñåò öõóéïãíùìßåò áëëÜ ÷ùñßò (öáíåñÞ) óôñáôéùôéêÞ åîÜñôçóç. Ôá ìÝëç ôïõ Óõíôïíéóôéêïý ôïõò Ýäùóáí ôçí áíáêïßíùóç êáé ôïõò êÜëåóáí íá öýãïõí. Áõôïß
áðïìáêñýíèçêáí ëßãï êáé Üñ÷éóáí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôá êéíçôÜ ôïõò ðñïöáíþò ìå ôïõò
åíôïëåßò ôïõò. Óå ëßãï åìöáíßóôçêáí êáé åßðáí óôï Óõíôïíéóôéêü üôé åäþ Ýñ÷ïíôáé ü÷é
óáí ×. ÁõãÞ áëëÜ åðåéäÞ ôïõò êÜëåóå óôç
óõãêÝíôñùóç ï ößëïò ôïõò áíôéäÞìáñ÷ïò ôïõ
ÐåñÜìáôïò ÐáíôåëåÜêïò (Ï ñüëïò áõôïý
ôïõ ÐáíôåëåÜêïõ ìÝíåé íá äéåñåõíçèåß). Ïé
åñãÜôåò ôïõò áðÜíôçóáí üôé äåí ôïõò åíäéáöÝñåé êáíÝíáò ÐáíôåëåÜêïò áëëÜ ç áðüöáóç ôçò ÓõíôïíéóôéêÞò êáé ôïõò êÜëåóáí
ãéá ìéá áêüìá öïñÜ íá öýãïõí êáé üôé åí
ðÜóåé ðåñéðôþóåé äåí èá ìðåé êáíåßò ìÝóá.
Ïé ×ñõóáõãßôåò êÜèéóáí óå áðüóôáóç 50 ìÝôñùí áðü ôçí ðýëç ôïõ ãçðÝäïõ. Óôçí ðýëç
ôïõ óôáäßïõ Ýìåéíå ìéá ìéêñÞ ðåñéöñïýñçóç
áðü ôçí ÁõôïïñãÜíùóç êáé ç åêäÞëùóç Üñ÷éóå ìå ôï ðñïåäñåßï ôçò óõãêÝíôñùóçò íá
êáôáããÝëëåé ôçí íáæéóôéêÞ × Á êáé íá äéáâÜæåé ôçí áðüöáóç ôïõ Óõíôïíéóôéêïý.
Óå ëßãç þñá êÜðïéïò áðü ôïõò ÷ñõóáõãßôåò ìå Üëëç åìöÜíéóç: áëïãïïõñÜ, áîýñéóôïò, áíïé÷ôüôåñá ñïý÷á, ôñýðùóå óáí äÞèåí Üó÷åôïò óôçí áßèïõóá. Ç äåýôåñç óåéñÜ
üìùò ôçò ðåñéöñïýñçóçò ôïí ôóßìðçóå ðïõ
ðñïóðáèïýóå íá ìáãíçôïöùíÞóåé ôéò ïìéëßåò, ôïí ðÞñå ðáñáìÜó÷áëá êáé ôïí Ýâãáëå
óôï ëåöôü Ýîù áðü ôïí ÷þñï ôïõ ãçðÝäïõ.
Ôçí ßäéá åêåßíç óôéãìÞ Ýíáò Üëëïò íáæéóôÞò
ðñïóðáèïýóå íá ìðåé áðü ìéá Üëëç äéðëáíÞ åßóïäï. ¸íáò ðåñéöñïõñçôÞò ôïõ Ýöñáîå ôïí äñüìï êáé ôïõ åßðå : Äåí
ðåñíÜò öáóßóôá. Êáé äåí ðÝñáóå. Ôüôå Þñèáí êáé ïé Üëëïé ÷ñõóáõãßôåò êáé
êáíÜ äõï Üñ÷éóáí Üñ÷éóáí íá êÜíïõí
êÜðïéï èüñõâï êáé íá äéáìáñôýñïíôáé
ãéá ôïõò «êáêïýò ôñüðïõò» ôçò ðåñéöñïýñçóçò. Ìå ôï ðïõ Üêïõóáí ôéò
öùíÝò âãÞêáí óôï ëåöôü Ýîù áðü ôçí
áßèïõóá åêáôü Üôïìá êáé ìåñéêïß Üñ÷éóáí íá öùíÜæïõí: «Ýîù öáóéóôÝò,
Ýîù íáæéóôÝò» åíþ áñêåôïß åñãÜôåò
ðïõ ùò ðñéí äåí Þèåëáí âßáéá åðåéóüäéá Þôáí Ýôïéìïé íá ôïõò ïñìÞóïõí
ãéáôß êáôÜëáâáí üôé Þèåëáí íá ÷áëÜóïõí ôç óõãêÝíôñùóç. Ôüôå åðÝìâçêå
ìéá ìéêñÞ áóôõíïìéêÞ äýíáìç ðïõ Þôáí åêåß
ãéá íá ðñïóôáôÝøåé ôïõò ×ñõóáõãßôåò. Ëßãï ìåôÜ áõôïß Ýöõãáí ãéá ôá êáëÜ êáé ç
óõãêÝíôñùóç óõíå÷ßóôçêå êáíïíéêÜ.
(…)Ôçí Üëëç ìÝñá êÜðïéá ìÝëç ôïõ
ÐÁÌÅ öÜíçêáí êáëÜ åíçìåñùìÝíá
ãéá ôçí ðñïâïêÜôóéá ôçò ×Á êáé ðñïóðÜèçóáí íá ðïõí üôé ç ÁõôïïñãÜíùóç åßíáé ìå ôç ×Á. Ïé êáèïäçãçôÝò
ôïõò äåí ôïõò åß÷áí ðåé üìùò ïýôå

ãéá ôçí êáôáããåëßá ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò, ïýôå ãéá ôï îùðÝôáãìá ôùí ÷ñõóáõãéôþí áðü ôçí óõãêÝíôñùóç. ¼ôáí Ýìáèáí ôé Ýãéíå ôï âïýëùóáí.
Óôçí ßäéá áíÜñôçóç ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò
äçìïóéåõüôáí êáé ç áíáêïßíùóç ôïõ óõíôïíéóôéêïý ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò, ìå ôçí ïðïßá
êáôáããåëëüôáí ç ðñïâïêÜôóéá ôùí íáæéóôþí.

ÅÊÔÁÊÔÇ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÏÕ
ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÉÊÏÕ ÔÇÓ
ÁõôïïñãÜíùóçò ôùí åñãáôþí ôçò
ÅðéóêåõáóôéêÞò Æþíçò
Ïìüöùíç áðüöáóç-êáôáããåëßá ôïõ Óõíôïíéóôéêïý ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò ôùí åñãáôþí ôçò ÅðéóêåõáóôéêÞò Æþíçò åíÜíôéá óôçí
ðñïâïêÜôóéá ðïõ åðå÷åßñçóáí ïé íáæéóôÝò
ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò ëßãï ðñéí ôçí óõãêÝíôñùóç ôçò 17/2 óôï ÐÝñáìá.
Ôï êåßìåíï ôçò áðüöáóçò Ý÷åé ùò åîÞò:
ÁÍÁÊÏ ÉÍÙÓÇ
ÐëçñïöïñçèÞêáìå üôé ç ôïðéêÞ ïñãÜíùóç ôïõ ÐåéñáéÜ ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò» áíÜñôçóå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ôçí áíáêïßíùóçáößóá ìå ôçí ïðïßá êáëïýìå óôç óõãêÝíôñùóç ìáò ôçò 17 ôïõ ÖëåâÜñç óôï ÐÝñáìá êáé
äçëþíåé ðùò õðïóôçñßæåé ôïí áãþíá ìáò
êáôÜ ôïõ «êïììïõíéóôéêïý ÐÁÌÅ».
Ç áõôïïñãÜíùóç ÷áñáêôçñßæåé ðñïâïêáôüñéêç áõôÞí ôçí áíáêïßíùóç êáé èåùñåß üôé Ý÷åé óáí óôü÷ï íá åìöáíßóåé ôïõò åñãÜôåò ôçò Æþíçò óáí óýììá÷ïõò ìéáò ñáôóéóôéêÞò ïñãÜíùóçò êáé óáí áíôéêïììïõíéóôÝò.
Ïé åñãÜôåò ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò äßíïõí ðÜëç ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõò ðïõ óçìáßíåé ðÜëç ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò Æþíçò êáé üëçò
ôçò ÷þñáò êáé ðÜëç ãéá ôçí åíüôçôá üëùí
ôùí åñãáôþí êáé ãéá ôç óõíäéêáëéóôéêÞ äçìïêñáôßá óôï ÷þñï äïõëåéÜ ìáò. Óå áõôüí
ôïí ôáîéêü, äçìïêñáôéêü êáé ðáôñéùôéêü ìáò
áãþíá èÝëïõìå óáí óõìðáñáóôÜôåò ìáò üëïõò ôïõò áíèñþðïõò ðïõ üðùò êáé åìåßò
ïé ßäéïé Ý÷ïõí äéáöïñåôéêÝò ðïëéôéêÝò êáé
éäåïëïãéêÝò áðüøåéò ïðüôå áíÜìåóÜ ôïõò
êáé êïììïõíéóôÝò . Ïé ìüíïé ðïõ äåí ìðïñïýí íá ÷ùñÝóïõí óå Ýíá ôÝôïéï áãþíá åßíáé ïé ñáôóéóôÝò ôçò ×ñõóÞò
ÁõãÞò ðïõ ìüíï äéáóðïýí ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç êáé áðå÷èÜíïíôáé ôç äçìïêñáôßá.
Äçëþíïõìå ðùò äåí èÝëïõìå ôçí
óôÞñéîÞ ôïõò êáé èåùñïýìå Üêñùò áíåðéèýìçôç ôçí ðáñïõóßá ôùí ñáôóéóôþí ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò óôéò üðïéåò
åêäçëþóåéò ôïõ áãþíá ìáò.
Ç ôñáìðïýêéêç åðßèåóç – óôáèìüò
ôïõ Áðñßëç ôïõ 2010
Áöïý ïé óïóéáëöáóßóôåò ôïõ øåõôïÊÊÅ
– ÐÁÌÅ åß÷áí öÜåé ôá ìïýôñá ôïõò ìå ôç
÷ñõóáõãßôéêç ðñïâïêÜôóéá ðïõ ç ÁõôïïñãÜíùóç ôïõò ôç ãýñéóå ìðïýìåñáíê, äåß÷íïíôáò øçëÜ áíôéöáóéóôéêÜ áíôáíáêëáóôéêÜ,
ïé åñãÜôåò áíáèÜññçóáí áêüìç ðåñéóóüôåñï êáé ðýêíùíáí ôéò ãñáììÝò ôçò.
Ïé êíßôåò, áðü ôçí Üëëç óêýëéáæáí êáé áðåéëïýóáí êÜèå ìÝñá êáé ðåñéóóüôåñï, äåß÷íïíôáò áíïé÷ôÜ ôï åðß ôçò ïõóßáò áêñïäåîéü ôïõò ðñüóùðï, áðåéëþíôáò åñãÜôåò üôé åÜí õðïãñÜøïõí ãéá óùìáôåßï Æþíçò äåí
èá îáíáðéÜóïõí äïõëåéÜ, åêìåôáëëåõüìåíïé ôçí Þäç ôüôå âáñéÜ áíåñãßá åêáôïíôÜäùí åñãáôþí.
Óôéò 30 Áðñéëßïõ ôïõ 2010, äýï êáé êÜôé
ìÞíåò ìåôÜ ôçí éóôïñéêÞ óõãêÝíôñùóç óôï
Éêüíéï, 20 åñãÜôåò – ìÝëç ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò åß÷áí îåêéíÞóåé áðü ôï îçìÝñùìá íá
ìïéñÜæïõí ðñïêÞñõîç óôçí ðýëç ôçò Æþíçò óôï ÐÝñáìá, ìå ôçí ïðïßá îåóêÝðáæáí
ôéò óõêïöáíôßåò, ôïõò ôñáìðïõêéóìïýò êáé
ôïõò áíôåñãáôéêïýò åêâéáóìïýò ôïõ øåõôïÊÊÅ – ÐÁÌÅ. Êáëïýóáí ôïõò åñãÜôåò íá
ðõêíþóïõí ôéò ãñáììÝò ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò êáé íá äþóïõí ôçí ôåëéêÞ þèçóç ãéá ôç
äçìéïõñãßá ôïõ åñãáôéêïý äçìïêñáôéêïý –
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ôáîéêïý óùìáôåßïõ Æþíçò, ðïõ èá Ýêöñáæå ôçí ðëåéïøçößá ôùí åñãáæüìåíùí êáé
èá ôÝëåéùíå ìéá êé Ýîù ôçí áíôåñãáôéêÞ,
ôñáìðïýêéêç óõíäéêáëéóôéêÞ äé÷ôáôïñßá ôùí
êíéôþí.
Ôüôå, ìáêñéÜ áðü ôá öþôá ôçò êáèåóôùôéêÞò äçìïóéïãñáöéêÞò äçìïóéüôçôáò, ìå
ôçí ïðïßá ïé êíßôåò Ý÷ïõí áãáóôÝò ó÷Ýóåéò
üóï êáé áí ðáñéóôÜíïõí ôï «åðáíáóôáôéêü» êüììá, ìéá äñÜêá 50 ôñáìðïýêùí ôïõ
øåõôïÊÊÅ åðéôÝèçêå ìå ÷õäáßåò âñéóéÝò êáé
ìïñöÞ íáæéóôéêïý ôÜãìáôïò åöüäïõ óôá ìÝëç ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò ðïõ ìïßñáæáí ôçí
ðñïêÞñõîç, ìáôþíïíôáò äýï åî áõôþí êáé
óôÝëíïíôáò ôïí Ýíá óôï íïóïêïìåßï ìå
ôñáýìá óôï êåöÜëé.
Ç áößóá – êáôáããåëßá ôïõ öáóéóôéêïý
ôñáìðïõêéóìïý ôïõ øåõôïÊÊÅ, ôçí ïðïßá
ç ÁõôïïñãÜíùóç êüëëçóå óå üëï ôïí ÐåéñáéÜ êáé Ýêáíå áßóèçóç, áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ:
«ÖáóéóôéêÞ, áðñüêëçôç åðßèåóç äÝ÷ôçêáí
ôï ðñùß ôçò ÐáñáóêåõÞò 30/4 ìÝëç ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò ôùí Åñãáôþí ôçò ÅðéóêåõáóôéêÞò Æþíçò ÐåñÜìáôïò áðü ïìÜäá ôñáìðïýêùí ôçò äéïßêçóçò ôïõ ÓõíäéêÜôïõ ÌåôÜëëïõ (ÐÁÌÅ). Ç ÁõôïïñãÜíùóç Þôáí
óôçí ðýëç ôçò Æþíçò áðü ôéò 5:30
ôï ðñùß êáé ìïßñáæå ðñïêÞñõîç ðïõ
áðáíôïýóå óå óõêïöáíôßåò ôçò äéïßêçóçò ôïõ óõíäéêÜôïõ åíáíôßïí ôçò.
ÊáôÜ ôéò 6 ðì åìöáíßóôçêáí 5 Üôïìá áðü
ôç äéïßêçóç êáé áðáßôçóáí íá öýãïõí áðü
åêåß ãéáôß èá ìïßñáæáí ïé ßäéïé ðñïêÞñõîç
ôïõ óõíäéêÜôïõ. ÁõôÞ Þôáí ìéá ðñùôïöáíÞò áðáßôçóç. ÐÜíôá üôáí êÜðïéïò åñ÷üôáí äåýôåñïò ãéá íá ìïéñÜóåé ðñïêÞñõîç
óôçí ðýëç ðÞãáéíå ìðñïóôÜ Þ ðßóù áðü
ôïí Üëëï ðïõ Þäç ìïßñáæå.
Ïé åñãÜôåò ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò áðÜíôçóáí üôé äåí èá õðÝêõðôáí óå áõôÞí ôçí ðáñÜëïãç áðáßôçóç ðïõ åß÷å ìüíï Ýíá íüçìá
êáé Ýíá óôü÷ï, ôçí ôáðåßíùóç êáé ôçí õðïôáãÞ ôïõò. ÌåôÜ áðü ëßãç þñá ç äéïßêçóç ìÜæåøå ôá ìÝëç ðïõ Ý÷åé ôï
ÐÁÌÅ óôç Æþíç (êáìßá 50áñéá) êáé
åðéôÝèçêå óôïõò 20 åñãÜôåò ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò ìå óôõë ÷éôëåñéêïý ôÜãìáôïò åöüäïõ äçëáäÞ ìå ãñïíèïêïðÞìáôá ðïõ óõíïäåýïíôáí áðü õóôåñéêÝò êñáõãÝò êáé âñéóéÝò. Äýï ìÝëç
ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò ôñáõìáôßóôçêáí
åíþ Ýíá áðü áõôÜ ìåôáöÝñèçêå óôï
íïóïêïìåßï ìå áéìïññáãßá áðü ôá
ôñáýìáôá óôï êåöÜëé.
ÁõôÞ ç öáóéóôéêÞ åðßèåóç èá ìåôáôñáðåß
óå ìðïýìåñáãê ãéáôß ïé åñãÜôåò ôçò Æþíçò
Ý÷ïõí êïõñáóôåß êáé óé÷áèåß áõôÞ ôç óõììïñßá ðïõ äåêáåôßåò ôþñá êáôáäõíáóôåýåé
êáé êáôáóôñÝöåé ôç æùÞ ôïõò ìå ôï íá êÜíåé åêâéáóìïýò óôç äïõëåéÜ, ìå ôï íá ôïõò
áöÞíåé Üíåñãïõò äéþ÷íïíôáò ôá êáñÜâéá êáé
ìå ôï íá áóêåß íïèåßá êáé âßá óôéò åêëïãÝò…
…Ç áíôßóôáóç óå áõôÞ ôçí ôñïìïêñáôßá
äåí åßíáé ìüíï Ýíá ôåñÜóôéï æÞôçìá óôïé÷åéþäïõò óõíäéêáëéóôéêÞò äçìïêñáôßáò óôç
÷þñá ìáò åßíáé êáé Ýíá æÞôçìá åðéâßùóçò
ôùí åñãáæïìÝíùí óôéò óõíèÞêåò ôçò ìåãÜëçò áíåñãßáò êáé ôùí íÝùí ìÝôñùí ðåßíáò
ðïõ öÝñíåé ç ÷ñåùêïðßá ôçò ÷þñáò. Ãéá
íá æÞóåé ç åñãáôéêÞ ôÜîç ðñÝðåé áðü ôç ìéá
íá áíôéóôáèåß óôá íÝá ìÝôñá ðåßíáò êáé õðï÷ñåùôéêÞò áíåñãßáò êáé áðü ôçí Üëëç íá
ðáëÝøåé ãéá íá õðÜñ÷åé âéïìç÷áíéêÞ áíÜðôõîç êáé íá óôáìáôÞóåé ôï óáìðïôÜæ óå
âéïìç÷áíéêÝò êáé óå ãåíéêüôåñåò åðåíäýóåéò
ìå äéÜöïñá øåõôïïéêïëïãéêÜ, øåõôïôáîéêÜ êáé ãñáöåéïêñáôéêÜ ðñïó÷Þìáôá. Ç ðéï
ìåãÜëç áéôßá ôçò ÷ñåùêïðßáò ôçò ÷þñáò
ìáò ðéóôåýïõìå åßíáé ç áðïâéïìç÷Üíéóç. ×ùñßò âéïìç÷áíßá äåí õðÜñ÷åé ïýôå åñãáôéêÞ
ôÜîç, ïýôå ôáîéêÞ ðÜëç, ïýôå ìåëëïíôéêÞ
êïéíùíßá éóüôçôáò ðáñÜ ìüíï ìéá ìüíéìç
âáñâáñüôçôá êáé êáíéâáëéóìüò» (http://
www.oakke.gr/na456/zoni456.htm).
ÁõôÞ ôçí ôñáìðïýêéêç, öáóéóôéêÞ åíÝñãåéá ôï øåõôïÊÊÅ, äéÜ óôüìáôïò ôïõ ôïðéêïý ôïõ áñ÷éøåýôç ôñáìðïýêïõ Ðïõëéêüãéáííç ôçí áñíÞèçêå, áöïý åßðå üôé äåí Ý-
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ãéíå ðïôÝ. ÁðÝäåéîå Ýôóé ðüóï Ýíï÷ï åßíáé
êáé ðüóï áäõíáôåß íá ôçí õðåñáóðéóôåß
ìðñïóôÜ óôï ëáü, áêñéâþò ãéáôß åêðñïóùðåß ôï Üäéêï êé ü÷é ôï åñãáôéêü äßêéï. Ì’
áõôÞ ôïõ ôçí Üñíçóç, îåöôéëßæåôáé äå êáé
ôï õðïêñéôéêü åðé÷åßñçìá ôùí êíéôþí üôé ç
ÁõôïïñãÜíùóç Þôáí «ðñüäñïìïò» ôùí íáæß ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò», áöïý ó’ áõôÞ ôçí
ðåñßðôùóç ïé êíßôåò äåí èá åß÷áí êáíÝíá
ëüãï íá ìç äçëþóïõí óôåíôüñåéá ôç öùíÞ
üôé Ýäåéñáí íáæéóôÝò Þ öéëïíáæéóôÝò.
Ôï åðé÷åßñçìá ôïõ Ðïõëéêüãéáííç Þôáí üôé
áðüäåéîç ðùò äåí õðÞñîå îýëï êáé âßá åßíáé üôé äåí õðÜñ÷åé áíÜëïãç êáôáããåëßá ôçò
ÁõôïïñãÜíùóçò êáôÜ ôïõ ÐÁÌÅ óôï âéâëßï óõìâÜíôùí ôïõ Ëéìåíéêïý. ¼ìùò êé åäþ ï
êíßôçò ðñïâïêÜôïñáò êÜíåé ðùò îå÷íÜ üôé
ç ÁõôïïñãÜíùóç åß÷å åêäþóåé ìåôáîý Üëëùí êáé êáôáããåëßá êáôÜ åíüò ñåðïñôÜæ
ôïõ ÂÞìáôïò, óôï ïðïßï ãéíüôáí ëüãïò ãéá
áðüðåéñá êáôáããåëßáò ôïõ ðåñéóôáôéêïý
óôï Ëéìåíéêü. ÁíÝöåñå ôüôå ç ÁõôïïñãÜíùóç: Óôï «ÂÞìá» ôçò ÔåôÜñôçò 5/5 äçìïóéåýôçêå Ýíá ãåìÜôï öñéêôÜ øÝìáôá ðñïâïêáôüñéêï Üñèñï êáôÜ ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò
ðïõ ôçí åìöáíßæåé óáí Ýíá äéáóðáóôéêü áíôéóýíäåóìï ôçò åñãïäïóßáò , ðïõ ôÜ÷á êÜëåóå ôï ëéìåíéêü ãéá âïÞèåéá åíáíôßïí ôïõ
ÐÁÌÅ, åíþ ï áñèñïãñÜöïò êáëåß ôçí áóôõíïìßá íá åðÝìâåé õðÝñ ôçò ÁõôïïñãÜíùóçò. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ðñïâïêÜôóéá õðÝñ ôïõ ÐÁÌÅ êáé ôçò öéëéêÞò ôïõ åñãïäïóßáò óôç Æþíç. Ç ÁõôïïñãÜíùóç ü÷é ìüíï äåí æÞôçóå ðïôÝ ôçí åðÝìâáóç ïðïéïõäÞðïôå ëéìåíéêïý, ü÷é ìüíï äåí
èÝëåé ôçí åðÝìâáóç êáìéÜò áóôõíïìßáò, áëëÜ äßíåé ìéá ðÜëç ìå ðïëéôéêÜ ìÝóá ðïõ ðåñíÜåé ìÝóá áðü ôçí
åíüôçôá üëïõ ôïõ êëÜäïõ ãéá Ýíá êáé
ìüíï Ýíá ôáîéêü êáé äçìïêñáôéêü óùìáôåßï. Ãé’ áõôü ç ÁõôïïñãÜíùóç Ý÷åé êåñäßóåé ôçí êáñäéÜ ôçò Æþíçò.
Ãé’ áõôü ïé ðñïâïêÜôïñåò äåí èá ðåñÜóï õí
(http://
autoorganosizonisperama.blogspot.gr/2011/
01/blog-post_3870.html).
Ç áëÞèåéá åßíáé ðÜíôá åðáíáóôáôéêÞ, Ýëåãå ï ãñáììáôÝáò ôïõ åðáíáóôáôéêïý, ôñéôïäéåèíéóôéêïý ÊÊ Éôáëßáò Áíôüíéï ÃêñÜìóé, äåóìþôçò êáé ôåëéêÜ èýìá ôïõ ìïõóïëéíéêïý öáóéóìïý. Êñýâïíôáò êáé äéáóôñåâëþíïíôáò ôçí áëÞèåéá ìå ôïí ðéï ùìü ôñüðï,
üðùò áêñéâþò äßäáóêáí ïé ðéï íáæéóôÝò êáé
öáóßóôåò áíôéêïììïõíéóôÝò èåùñçôéêïß, ìå
ðñþôï ôïí ÃêÝìðåëò, ïé êíßôåò áðëþò áðïäåéêíýïõí ðüóï âáèéÜ, Üêñá äåîéÜ óôÝêïíôáé óôï éóôïñéêü ïäüöñáãìá áíÜìåóá
óôçí ðñüïäï êáé óôç óõíôÞñçóç, óôç äçìïêñáôßá êáé óôï öáóéóìü, óôçí åðáíÜóôáóç
êáé óôçí áíôåðáíÜóôáóç.
Ôï áíôéöáóéóôéêü êáôáóôáôéêü ôïõ ÓõíäéêÜôïõ Æþíçò
Ï ÅÑÃÁÓ, óõììåôÝ÷ïíôáò óôçí ÁõôïïñãÜíùóç, Ýäéíå ôç ìÜ÷ç ãéá ìéá èÝóç ôçí ïðïßá èåùñïýóå áñ÷åéáêÞ áðü ôáîéêÞ Üðïøç: ç åíåñãïðïßçóç ôïõ ÓõíäéêÜôïõ Æþíçò
èá ãéíüôáí ìüíï åöüóïí áõôü èá åß÷å ôç
óôÞñéîç ôçò ðëåéïøçößáò ôùí åñãáôþí. ÐÏÔÅ ÄÕÏ ÓÙÌÁÔÅÉÁ ÓÔÏÍ ÉÄÉÏ ×ÙÑÏ, ãéáôß êÜôé ôÝôïéï óçìáßíåé ïõóéáóôéêÜ êáíÝíá
óõíäéêÜôï êáé èá ðáñÝäéäå ôïõò åñãÜôåò
âïñÜ óôçí åñãïäïóßá. Áí áõôü ãéíüôáí ôçí
åõèýíç èá ôçí åß÷å ôï óõíäéêÜôï ôçò
ìåéïøçößáò.
Ùóôüóï, ìÝóá óôçí ÁõôïïñãÜíùóç åêöñáæüôáí Ýíôïíá ç Üðïøç üôé ÷ùñßò ßäñõóç óùìáôåßïõ, ïé åñãÜôåò äåí èá óõóðåéñþíïíôáí êáé ðïôÝ äå èá óõãêñïôïýóáí
ðëåéïøçößá, ðáñáìÝíïíôáò óôç óôñïýãêá
ôïõ øåõôïÊÊÅ – ÐÁÌÅ.
¸ôóé, êáé ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé íáé ìåí
ôï Óùìáôåßï èá äçìéïõñãïýíôáí óáí íïìéêü ðñüóùðï áëëÜ èá åíåñãïðïéïýíôáí ìüíï åöüóïí Þôáí ðñáãìáôéêüò åêöñáóôÞò
ôçò ðëåéïøçößáò, êáôáôÝèçêå óôï Ðñùôïäéêåßï ôï êáôáóôáôéêü ôïõ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ ÅÑÃÁÔÏÛÐÁËËÇËÙÍ ÍÁÕÐÇÃÏÅÐÉÓÊÅÕÁÓÔÉÊÙÍ ÆÙÍÙÍ.
Óå áõôü áíáöÝñåôáé îåêÜèáñá:
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Ðùò ÍÄ-ÐÁÓÏÊ-ÐïôÜìé ÐïõëÞóáí ôï Óýíôáãìá êáé ôïõò ÄéêáóôÝò óôïõò
Ðñáîéêïðçìáôßåò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé óôïõò Ìáöéüæïõò ÕðåñèåìáôéóôÝò
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

âéáóìïýò ôçò êõâÝñíçóçò. Êáé åíþ ïé äéêáóôÝò êÜíáíå ôçí êõâåñíçôéêÞ óõììïñßá íá ðáñáìéëÜåé ëõóóáóìÝíç êáé íá åîáðïëýåé âñéóéÝò êáé êáôÜñåò åíáíôßïí
ôïõò áðïêáëýðôïíôáò Ýôóé óôï ëáü ïëüðëåõñá ôçí öáóéóôéêÞ öýóç ôçò, ïé õðïôéèÝìåíïé ðïëéôéêïß åêöñáóôÝò ôçò äçìïêñáôéêÞò íïìéìüôçôáò ìå ðñþôïõò ôïõò
ÃåííçìáôÜ êáé ÈåïäùñÜêç êáé ìå ôï ÌçôóïôÜêç íá áêïëïõèåß ðéï óõãêñáôçìÝíá
åî áéôßáò ôùí åóùêïììáôéêþí ôïõ áíôéóôÜóåùí, óõìðáñáôÜ÷èçêáí ìå ôç ìåéïøçößá ôùí 11 ôïõ ÓÔÅ êáé Üñ÷éóáí ãéá íá
ñß÷íïõí ïíüìáôá óôï ôñáðÝæé ãéá ôçí Üìåóç åêëïãÞ íÝïõ ÅÓÑ ÷ùñßò ï íüìïò ÐáðÜ
íá Ý÷åé êáôáñãçèåß , áëëÜ áðëÜ íá Ý÷åé
áíáóôáëåß, äçëáäÞ íá Ý÷ïõí ìðåé óå äéáðñáãìÜôåõóç ìåñéêÜ óçìåßá ôïõ, ÷ùñßò íá
Ý÷åé áíáôñáðåß ç ëïãéêÞ ôïõ. ¹äç ôï ðïëéôéêü ðïýëçìá ôùí äéêáóôþí ôïõò ðáñÝäùóå óôç ìÞíç ôçò êõâåñíçôéêÞò óõììïñßáò ðïõ ôïõò Ýêïøå üëåò ôéò áðïëáâÝò ðïõ
ôïõò åß÷å õðïó÷åèåß ãéá íá ôïõò åîáãïñÜóåé þóôå íá âãÜëïõí èåôéêÞ áðüöáóç (÷èåóéíÞ êáôáããåëßá Èåï÷Üñç óôï http://
www.protothema.gr/politics/article/624895/
theoharis-sto-keno-i-prospatheia-tis-kuvernisis-na-exagorasei-tin-psifo-ton-dikaston/).
Ç óýìðëåõóç ôùí íáæéóôþí êáé ôùí
øåõôïêïììïõíéóôþí ìå ôçí êõâÝñíçóç.
Óôçí ïõóßá ïé øåõôïäçìïêñÜôåò ðïõ ôþñá ðñïäßíïõí ôïõò äéêáóôÝò Ý÷ïõí öåñèåß
÷åéñüôåñá êáé áðü ôïõò öáóßóôåò, äçëáäÞ
ôïõò íáæÞäåò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò êáé ôïõò
óïóéáëöáóßóôåò ôïõ øåõôïÊÊÅ ðïõ ï êáèÝíáò ìå ôïí ôñüðï ôïõ Þôáí áðü ôçí áñ÷Þ
ìå ôçí êõâÝñíçóç.
Ïé ìåí íáæÞäåò, Þôáí ìå ôçí êõâÝñíçóç
áíïé÷ôÜ êáé îÜóôåñá áöïý áõôïß êáôáããÝëëïõí ìå ðÜèïò üëá ôá êáíÜëéá, éäéáßôåñá ôá ðéï áíôé÷ñõóáõãßôéêá êáíÜëéá ðïõ
ç êõâÝñíçóç Ýêëåéóå, ôï ÌÅÃÊÁ (óôï ïðïßï èõìüìáóôå üôé áõôÞ ç óõììïñßá ïõñïýóå Ýîù áðü ôá ãñáöåßá ôïõ) êáé ôï ÁËÖÁ.
¼ìùò ôï øåõôïÊÊÅ, åíþ åßíáé ðÜãéá ìå
ôá ðñáîéêïðçìáôéêÜ üñãéá êáé ôéò óõíôáãìáôéêÝò ðáñáíïìßåò ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ, áõôü ôï êÜíåé êáëõììÝíá ìå ôï íá
åìöáíßæåôáé óáí ïõäÝôåñï. ÄçëáäÞ ðñïôÜóóåé ìüíéìá ôï åðé÷åßñçìá, üôé ç åðßêëçóç ôçò áóôéêÞò äçìïêñáôßáò áðü ôçí
áíôéðïëßôåõóç åíÜíôéá óôá üðïéá ìÝôñá
ôçò êõâÝñíçóçò èßãïõí ôçí åëåõèåñßá ôçò
Ýêöñáóçò, åßíáé áðëÜ ôï ðåñéôýëéãìá ôçò
öáãùìÜñáò ìåôáîý äéáöïñåôéêþí ìåñßäùí
ôïõ êåöÜëáéïõ, ðñÜãìá ðïõ ôÜ÷á äåí åíäéáöÝñåé ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç. ÄçëáäÞ äåí
åíäéáöÝñïõí ôï øåõôïÊÊÅ ôÝôïéá ðñÜãìáôá üðùò ôï ðïéïò èá Ý÷åé ôá êáíÜëéá,
ðïéïò èá Ý÷åé ôá ëéìÜíéá, ðïéïò èá åëÝã÷åé
ôçí åíÝñãåéá ôçò ÷þñáò, êáé êõñßùò äåí ôï
åíäéáöÝñåé ìå ðïéï ôñüðï èá ãßíåôáé áõôÞ
ç åðéëïãÞ ôïõ áóôïý Þ éìðåñéáëéóôÞ éäéïêôÞôç, äçëáäÞ áí áõôü èá ãßíåôáé ìå ôçí
ùìÞ âßá Þ ìÝóá óôï áóôéêïäçìïêñáôéêü
ðëáßóéï, äçëáäÞ ìÝóá êáé áðü ôïí ìßíéìïõì Ýëåã÷ï êáé Ýãêñéóç ôçò êïéíÞò ãíþìçò. ÁõôÞ ç áäéáöïñßá ãéá ôïí áóôéêü äçìïêñáôéóìü èåùñçôéêÜ êáé éóôïñéêÜ åßíáé
ìéá êáôÜöùñá áíôéìáñîéóôéêÞ êáé áíôéëåíéíéóôéêÞ èÝóç, ìéá èÝóç áíôåñãáôéêÞ ãéáôß
èÝëåé ôéò åêìåôáëëåõüìåíåò ôÜîåéò óôïí êáðéôáëéóìü íá åßíáé áäéÜöïñåò ãéá ôá æç-

ôÞìáôá ôïõ ðïëéôéêïý äçìïêñáôéóìïý, ïðüôå êáé ôïõ áóôéêïý äçìïêñáôéóìïý, ìå
ôï ðñüó÷çìá üôé áõôÝò ïé ôÜîåéò ðñÝðåé
íá åíäéáöÝñïíôáé êýñéá ãéá ôá Üìåóá õëéêÜ ôïõò ôáîéêÜ óõìöÝñïíôá. ¼ìùò ç ðÜëç ãéá ôïí ðéï ðñïùèçìÝíï äçìïêñáôéóìü
êáé ìÝóá óôïí êáðéôáëéóìü, åßíáé áõôÞ áêñéâþò ðïõ ðñïåôïéìÜæåé ôéò åñãáæüìåíåò
ìÜæåò ãéá ôçí äéêéÜ ôïõò åðáíáóôáôéêÞ,
äçëáäÞ ðñïùèçìÝíá äçìïêñáôéêÞ ðïëéôéêÞ åîïõóßá.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá áõôÞ ç öáéíïìåíéêÜ “åñãáôßóôéêç-ïéêïíïìßóôéêç” èÝóç
ðïõ ðáñéóôÜíåé ôçí áíáñ÷éêÞ, éóïäõíáìåß
óôçí åðï÷Þ ôùí éìðåñéáëéóôéêþí öáóéóìþí
ìå óõíåéäçôÞ ôáîéêÞ óõììá÷ßá ìå ôéò ðéï
öáóéóôéêÝò ìåñßäåò ôçò áóôéêÞò ôÜîçò, ìéáò
êáé åßíáé áõôÝò áêñéâþò ðïõ óõíôñßâïõí
ìå ôçí ùìÞ âßá, äçëáäÞ åíÜíôéá óå êÜèå
áóôïäçìïêñáôéêü ðïëéôéêü ðëáßóéï êáé ôåëéêÜ êáôáâñï÷èßæïõí ôéò áíôßðáëåò ôïõò
ëéãüôåñï Þ êáé êáèüëïõ öáóéóôéêÝò ìåñßäåò ôçò áóôéêÞò ôÜîçò. Ãéá ðáñÜäåéãìá ç
óõãêåêñéìÝíç áäåéïäüôçóç ôùí ôçëåïðôéêþí êáíáëéþí èá ìðïñïýóå íá èåùñçèåß
êáôá÷ñçóôéêÜ óáí óýãêñïõóç êåöáëáßùí
ìÝóá óôá áóôéêÜ äçìïêñáôéêÜ ðëáßóéá áí
ôï ðïëý åðéôñÝðïíôáí íá Ý÷ïõí ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá ï áñ÷çãüò ôïõ ãçðåäéêïý ÷ïõëéãêáíéóìïý äéùêüìåíïò ãéá âáñéÜ êáêïõñãÞìáôá ÌáñéíÜêç êáé ï åêðñüóùðïò óôçí
ÅëëÜäá ôïõ ìáæéêïý óöáãÝá Ðïýôéí ÉâÜí
Óáââßäçò, äßðëá óôá õðÜñ÷ïíôá êáíÜëéá
ÌÅÃÊÁ, ÁËÖÁ, ÓÔÁÑ êáé ÅØÉËÏÍ.
ÁëëÜ ôï íá ðáßñíïõí êáíÜëéá ïé äýï
ðñþôïé åðåéäÞ ìå ùìÞ ðïëéôéêÞ âßá,
äçëáäÞ ìå ùìÞ ðáñáâßáóç ôçò áóôéêÞò óõíôáãìáôéêÞò íïìéìüôçôáò,
êëåßíïõí êáíÜëéá ðïõ ëåéôïõñãïýí áðü äåêáåôßåò , ôüôå Ý÷ïõìå öáóéóôéêÞ
ößìùóç ôùí äåýôåñùí õðÝñ ôùí ðñþôùí. ¼ôáí äçëáäÞ ç áíáäéáíïìÞ-áíáäéÜôáîç ôïõ êåöÜëáéïõ ãéá ôçí ïðïßá ìéëÜåé ôï øåõôïÊÊÅ óçìáßíåé ïñéóôéêÞ ößìùóç êÜèå áóôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò áðü ìéá êõñßáñ÷ç ìåñßäá
ôçò áóôéêÞò ôÜîçò êáé ôïõ éìðåñéáëéóìïý (Þäç ìåôÜ ôçí ðïëéôéêÞ õðïôáãÞ ôïõ ÁÍÔÅÍÍÁ ðñïåôïéìÜæåôáé
ìå ïéêïíïìéêÜ êáé äéêáóôéêÜ ìÝóá ç
ößìùóç ôïõ ìüíïõ áíôéðïëéôåõôéêïý
åõñùðáéüöéëïõ ÓÊÁÉ), ôüôå èá Ýñèåé
áõôüìáôá êáé ç þñá ôçò ößìùóçò êÜèå
ëáúêÞò áíôéðïëßôåõóçò, ðïõ Ýôóé êé áëëéþò óÞìåñá åßíáé ðñáêôéêÜ åíôåëþò
ðåñéïñéóìÝíç. Ãé áõôü ìáò íïéÜæåé êáé
ìáò êáßåé óáí ìáñîéóôÝò êáé óáí åñãáôéêÞ ôÜîç ç ößìùóç ôùí êáíáëéþí,
Þ ôïõ áóôéêïý ôýðïõ, Þ ç êáôÜñãçóç
ôïõ “óáôáíéêïý áìåñéêÜíéêïõ” ßíôåñíåô êëð. Ãéáôß îÝñïõìå ðùò ìéá áóôéêÞ öáóéóôéêÞ äéêôáôïñßá ÷ôõðÜåé ôçí
åñãáôéêÞ ôÜîç êáé ôçí ðñïåôïéìáóßá
ôçò åðáíÜóôáóçò Üðåéñåò öïñÝò ðåñéóóüôåñï áðü üóï ìéá áóôéêÞ äçìïêñáôéêÞ äéêôáôïñßá ãéá áõôü êáé åßíáé ç öôù÷ïëïãéÜ ðïõ äßíåé óõíÞèùò
ôçí ðéï óêëçñÞ áíôéöáóéóôéêÞ ðÜëç.
(Äåò êåßìåíá ôçò ÏÁÊÊÅ ãéá ôïí áóôéêü
äçìïêñáôéóìü www.oakke.gr/esoterikipolitiki/item/653- Ï Äéùãìüò ôùí ÄçìïóéïãñÜöùí: ÁëÜíèáóôï ÓçìÜäé Åðåñ÷üìåíçò
ÖáóéóôéêÞò
Äéêôáôïñßáò,
www.oakke.gr/sabotaz-crisis/óáìðïôáæ—
ñùóïêéíåæéêç-äéåéóäõóç/item/719-Åñãáæüìåíïé Áíôéóôáèåßôå óôç Óõììïñßá ôùí ÓáìðïôÝñ ðïõ ÊõâåñíÜåé ôç ×þñá-Ôï Ôñïìåñü ôçò ÓáìðïôÜæ ôçò ÐáñáãùãÞò Ñß÷íåé óôáÔÜñôáñá Ìéóèïýò êáé ÌåñïêÜìáôá).
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ÁðïäåêôÜ óôçí ðñÜîç áðü ôçí
áíôéðïëßôåõóç ôá ìáöéüæéêá åðé÷åéñÞìáôá ôçò êõâÝñíçóçò
ÁëëÜ, üðùò äåí êïõñáæüìáóôå íá åðáíáëáìâÜíïõìå, åßíáé öõóéêü íá ðïäïðáôïýí ôçí áðüöáóç ôùí äéêáóôþí ïé áíïé÷ôïß íáæÞäåò êáé ïé áíïé÷ôïß óïóéáëöáóßóôåò êÜíïíôáò áðï÷Þ ç øçößæïíôáò ðáñüí
áíôßóôïé÷á. Ôï áëçèéíü óêÜíäáëï åßíáé üôé øçößæïõí õðÝñ ôçò êõâÝñíçóçò êüíôñá
óôçí äçìïêñáôéêÞ äéêáóôéêÞ áðüöáóç ôï
Ðáóüê êáé ôï ÐïôÜìé êáé üôé áìÝóùò äßðëá ôïõò øçößæåé “ðáñüí” áíôß ãéá “ü÷é”
êáé ç ÍÄ , êáé óôç óõíÝ÷åéá äßíåé ïíüìáôá ðñïÝäñùí ôïõ ÅÓÑ êáé ôüôå Ýììåóá öáßíåôáé íá åêäçëþíïíôáé êÜðïéåò áíôéóôÜóåéò ìÝóá óôçí ôåëåõôáßá, áëëÜ áêüìá êáìßá áíïé÷ôÜ äåí êáôáããÝëëåé ôï ðïýëçìá.
Ãé áõôü ìéëÜìå ãéá åëååéíÞ áóôéêÞ ôÜîç.
Ôï ÷åéñüôåñï åßíáé üôé ãéá íá êáëõöôïýí
üëïé áõôïß ãéá ôçí ðñïäïóßá ôïõò ðéÜóôçêáí áðü ôá åðé÷åéñÞìáôá ôçò êõâÝñíçóçò
ìå ðéï ãåëïßï åêåßíï ðïõ ëÝåé üôé ç áðüöáóç ôïõ ÓÔÅ ìðïñåß íá áñãïýóå íá êáèáñïãñáöåß ïðüôå èá Ýìåíå ÷ùñßò ãñÞãïñç
ñýèìéóç ôï ôçëåïðôéêü ôïðßï, ëåò êáé äåí
ìðïñïýóå áõôü ôï ôïðßï íá ðåñéìÝíåé ëßãåò âäïìÜäåò Þ êáé ìÞíåò ýóôåñá áðü 17
÷ñüíéá Ýëëåéøçò ñýèìéóçò.
¼ìùò ôï ðéï âñþìéêï åðé÷åßñçìá ôçò êõâÝñíçóçò, ðïõ ðñáêôéêÜ äåí óõíÜíôçóå áíôéäñÜóåéò áðü ôçí áíôéðïëßôåõóç, Þôáí ôï
üôé áí ï íüìïò ÐáððÜ áêõñùíüôáí åðßóçìá êáé äåí áíáóôåëëüôáí ïé õðåñèåìáôéóôÝò èá æçôïýóáí ðßóù ôá ëåöôÜ ðïõ Ýäùóáí, åíäå÷üìåíá êáé êÜðïéåò áðïæçìéþóåéò,
åíþ ìå ôçí áíáóôïëÞ äåí èá ìðïñïýóáí
ôÜ÷á íá ôá æçôÞóïõí ðßóù.
Ç áíïé÷ôÞ Þ Ýììåóç áðïäï÷Þ áõôïý ôïõ
åðé÷åéñÞìáôïò åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ôçò
ìåãÜëçò êáôÜðôùóçò ôçò áóôéêÞò ôÜîçò
êáé ôïõ êïéíïâïõëåõôéóìïý ôçò. ÄçëáäÞ
ìéá óåéñÜ êüììáôá óõæçôïýóáí îåäéÜíôñïðá óôç ÂïõëÞ êáé ôåëéêÜ óõìöþíçóáí
ìðñïóôÜ óôïí åëëçíéêü ëáü üôé äåí Ýðñåðå íá åöáñìüóïõí ìéá ðåëþñéáò óçìáóßáò
äéêáóôéêÞ áðüöáóç, áëëÜ íá ðáñáíïìÞóïõí ãéá íá ìç äþóïõí ôÜ÷á ðßóù óôïõò
õðåñèåìáôéóôÝò ôá 80 åê Åõñþ ðïõ ðáñÜíïìá åéóÝðñáîáí áðü áõôïýò ãéá 3 ÷ñüíéá
Üäåéáò ëåéôïõñãßáò. Âåâáßùò ï ðüíïò ôïõò
äåí åßíáé íá ìç äþóïõí ðßóù ôá ëåöôÜ áõôÜ ãéá íá ôá ðÜñïõí ôÜ÷á ïé öôù÷ïß. Áõôü
äåí óôÝêåé ïýôå ðñáêôéêÜ ïéêïíïìéêÜ, ïýôå êõñßùò áðü ôçí Üðïøç ôçò ðïëéôéêÞò
äçìïêñáôßáò.
ÄçëáäÞ áí äå÷ôïýìå üôé ïé öôù÷ïß åßíáé
ôï 1/3 ôùí íïéêïêõñéþí, üðùò ëÝíå ïé óôáôéóôéêÝò, ðïõ óçìáßíåé ãýñù óôï 1,5 åêáôïììýñéï íïéêïêõñéÜ, ôüôå ç ìïéñáóéÜ 80
åê. Åõñþ óôï êÜèå Ýíá áðü áõôÜ áíôéóôïé÷åß ðåñßðïõ óå 53 Åõñþ óôá 3 ÷ñüíéá, äçëáäÞ 16 Åõñþ ôï ÷ñüíï Þ ëéãüôåñï áðü åíÜìéóç Åõñþ ôï ìÞíá! Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ïé ðñáîéêïðçìáôßåò äåí èÝëïõí íá äþóïõí ðßóù ôá ëåöôÜ óôïõò 2 öéëéêïýò ôïõò
õðåñèåìáôéóôÝò Óáââßäç êáé ÌáñéíÜêç áêñéâþò ãéá íá äéáôçñïýí áõôïß ïé ôåëåõôáßïé ôï äéêáßùìá íá ðñïóâÜëïõí êÜèå íÝá
äéáäéêáóßá ãéá ôéò Üäåéåò ðïõ äåí ôïõò óõìöÝñåé, äçëáäÞ ðïõ äåí êëåßíåé üóá ìðïñåß
ðåñéóóüôåñá áðü ôá õðÜñ÷ïíôá êáíÜëéá. ÁëëÜ ðÝñá áðü áõôÜ. ÃåíéêÜ õðÜñ÷åé ðéï áéó÷ñü åðé÷åßñçìá áðü ôï üôé ðñÝðåé íá ðëç-

ñþíïíôáé ðåëþñéá ðïóÜ áðü ôïõò éäéïêôÞôåò êáíáëéþí óôï êñÜôïò ãéá íá äßíåé áõôü
ðïëëÜ ëåöôÜ óôïõò öôù÷ïýò; Áõôü óçìáßíåé Ýíá ðñÜãìá: üôé ðñÝðåé íá äùñïäïêïýíôáé áðü ôïõò ðéï ðëïýóéïõò êáíáëÜñ÷åò
ïé öôù÷ïß ãéá íá áíÝ÷ïíôáé Þ áêüìá êáé íá
õðïóôçñßæïõí ôç ößìùóç ôùí êáíáëéþí åêåßíùí ôùí éäéïêôçôþí ðïõ äåí äéáèÝôïõí
ðïëëÜ ÷ñÞìáôá. ÁõôÞ åßíáé ç ãíùóôÞ ðéá
ìÝèïäïò ôçò ìåñéêÞò åîáãïñÜò êÜðïéùí
öôù÷þí áðü öáóßóôåò äéêôÜôïñåò, áðü ìåãáëåìðüñïõò íáñêùôéêþí êáé áðü êÜèå ëïãÞò ìáößåò ãéá íá äå÷ôïýí íá âáóáíßæåôáé
êáé íá êáôáðéÝæåôáé Ýíá ïëüêëçñï Ýèíïò.
Ãé áõôü ï ðëåéïäïôéêüò äéáãùíéóìüò óôï
üíïìá ôçò åõçìåñßáò ôïõ ëáïý, êáé ìÜëéóôá óå óõó÷åôéóìü ìå áðïêëåéóìü õðáñ÷üíôùí êáíáëéþí, ðñÝðåé íá áðïññßðôåôáé áðü èÝóç áñ÷Þò. ¢ëëùóôå Ý÷åé áðïäåé÷ôåß
üôé ôï ðïóü ôùí 60 åê Åõñþ ðïõ ïöåßëåé
íá äþóåé êÜèå õðåñèåìáôéóôÞò óôïí Üêõñï
äéáãùíéóìü ìÝóá óå 10 ÷ñüíéá äåí ìðïñåß
íá áðïóâåóôåß óôá 10 ÷ñüíéá ðïõ êñáôÜåé
êÜèå Üäåéá, ðïõ óçìáßíåé üôé üðïéïò ðÞñå
êáíÜëéá ðñÝðåé ìå áõôÜ ôá ðïóÜ íá ìðáßíåé
ìÝóá óáí åðé÷åéñçìáôßáò. Áõôü åßíáé óå ìåôùðéêÞ óýãêñïõóç ìå ôç ëïãéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò üôé ðñÝðåé íá õðÜñ÷ïõí ìüíï 4
êáíÜëéá ãéá íá õðÜñ÷åé ïéêïíïìéêÞ áõôïäõíáìßá ôùí êáíáëéþí ìÝóá áðü ôá ëåöôÜ
ôùí äéáöçìßóåùí. ¢ñá áíôß ãéá ïéêïíïìéêÞ êáé õðïôßèåôáé ðïëéôéêÞ áõôïäõíáìßá
ôùí êáíáëéþí ç ëïãéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò
Ôóßðñá Þôáí ç ðéï ùìÞ êáé ìÜëéóôá ç ðéï
ìïíïðùëéáêÞ åêìåôÜëëåõóç ôçò åíçìÝñùóçò áðü ôá ðéï “ðá÷éÜ ðïñôïöüëéá” óýìöùíá ìå ôçí Ýêöñáóç ôïõ ÐáððÜ. Ãéáôß êåöÜëáéá ðïõ ðëçñþíïõí üóï-üóá ãéá íá Ý÷ïõí êáíÜëéá äåí ôï êÜíïõí ãéá íá êåñäßæïõí óáí êáðéôáëéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò èåÜìáôïò êáé åíçìÝñùóçò, áëëÜ áíôßèåôá íá
æçìéþíïíôáé óáí åðé÷åéñÞóåéò ãéá íá êåñäßæïõí ðïëéôéêÜ, êáé ìüíï óå ôåëéêÞ áíÜëõóç êáé ïéêïíïìéêÜ, áðü ôï ìïíïðþëéü ôïõò
óôçí ðïëéôéêÞ åíçìÝñùóç.
Ç ëïãéêÞ ëïéðüí ôçò öáóéóôéêÞò óõììïñßáò Ôóßðñá åßíáé: üëá ôá êáíÜëéá óôéò ðéï
ìåãÜëåò ìáößåò êáé óôïõò ÷åéñüôåñïõò éìðåñéáëéóìïýò. Ãé áõôïýò ôïõò ëüãïõò ôï
ðñþôï áßôçìá ìéáò äçìïêñáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò ìåôÜ ôçí áðüöáóç ôïõ ÓÔÅ èá Þôáí ç áêýñùóç ôïõ äéáãùíéóìïý íá óõíïäåýåôáé êáèáñÜ êáé îÜóôåñá áðü ôçí Üìåóç
åðéóôñïöÞ ôùí ÷ñçìÜôùí óôïõò êáíáëÜñ÷åò õðåñèåìáôéóôÝò, åßôå áõôïß åßíáé ìáöéüæïé êåöáëáéïêñÜôåò åßôå åßíáé èýìáôá ôùí
ìáöéüæùí ðïõ ôïõò õðï÷ñÝùóáí ìå ôá ðá÷éÜ ôïõò ðïñôïöüëéá íá áíåâÜóïõí ôï äéêü ôïõò ôßìçìá óå ýøç áõôïêôïíéêÜ, ç áëëéþò óå ýøç ðïõ ôïõò õðï÷ñåþíïõí íá ãßíïõí êé áõôïß ìÝëç ôçò éìðåñéáëéóôéêÞò öáóéóôéêÞò ìáößáò ðïõ êõâåñíÜåé ôç ÷þñá ç
íá óôáìáôÞóïõí íá Ý÷ïõí êáíÜëéá. Áõôü
óçìáßíåé üôé èá õðÜñ÷åé óôç ÷þñá ìüíï ç
áëÞèåéá Ðïýôéí, ç áëÞèåéá ôùí êñáôéêþí
ïëéãáñ÷þí, ç áëÞèåéá ôùí ãñáöåéïêñáôéêþí åêâéáóôéêþí óõììïñéþí, ç áëÞèåéá åíüò óôñáôïý éäéùôþí ìéêñþí êáé ìåãÜëùí
ðáñáóßôùí õðåñåêìåôáëëåõôþí ôïõ ðñïëåôáñéÜôïõ, ç áëÞèåéá ôùí óôñáôþí ôïõ öáéï”êüêêéíïõ” äéáêïììáôéêïý ìåôþðïõ.
Áò ëåßðåé ôï âýóóéíï.
Ôï ðéï ðÜíù Üñèñï
äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá
ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 3/11/2016
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ANAÓ×ÇÌÁÔÉÓÌÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÉÔÁ×ÕÍÓÇ ÔÇÓ ÖÁÓÉÓÔÉÊÇÓ ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁÓ
ÄÞèåí “Üíïéãìá” óôïõò äáíåéóôÝò ãéá ôç äéÜóðáóç ôçò ÅÅ, âÜèåìá ôïõ óáìðïôÜæ, ôçò
áíåñãßáò, êáé ôçò áðïéêéïðïßçóçò ôçò ÷þñáò
(Äçìïóéåýôçêå óôï www.oakke.gr óôéò 6/11/2016)

Ï

êõâåñíçôéêüò áíáó÷çìáôéóìüò èÝëåé êáôÜ ôç ãíþìç ìáò íá êÜíåé äýï
ðñÜãìáôá: ôï ðñþôï êáé êýñéï åßíáé íá öÝñåé ðéï êïíôÜ ôç óïóéáëöáóéóôéêÞ äéêôáôïñßá óôç ÷þñá, äçëáäÞ íá óõíå÷ßóåé ìå âßá, åîáãïñÝò êáé
åêâéáóìïýò êáé íá ðåôý÷åé ôïí áðüëõôï Ýëåã÷ï ôçò ôçëåïðôéêÞò åíçìÝñùóçò
(êáé óå Ýíá âáèìü ôçò äéáäéêôõáêÞò), êáé ðáñÜëëçëá ôçí áðüëõôç Üëùóç
êáé ðïäçãÝôçóç ôçò äéêáéïóýíçò.

Ôï äåýôåñï ðñÜãìá ðïõ èÝëåé íá êÜíåé
ç óõììïñßá Ôóßðñá ìå ôïí áíáó÷çìáôéóìü åßíáé íá äõíáìþóåé ôçí ðïëéôéêÞ
äéÜóðáóç ôçò Åõñþðçò êáé ðéï åéäéêÜ ôçí
áðïìüíùóç ôçò ðïëéôéêo-ïéêïíïìéêÞò
ãñáììÞò ôïõ áíôéðïõôéíéêïý Óüéìðëå, ìå
ôï íá èÝóåé óôç Ãåñìáíßá, óå óõììá÷ßá
ìå ôéò ÇÐÁ êáé ôïí åõñùðáúêü íüôï, ðéï
ðåéóôéêÜ êáé ðéï ðéåóôéêÜ áðü ðïôÝ ôï
æÞôçìá ôçò ìåßùóçò ôïõ ÷ñÝïõò ðñéí ôéò
ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò.
Áíáó÷çìáôéóìüò ãéá ôï ãïñãüôåñï
åêöáóéóìü ôïõ êñÜôïõò
Ãéá íá ðåôý÷åé ôïí ðñþôï êáé êýñéï áðü ôïõò äýï ðáñáðÜíù óôü÷ïõò ç êõâÝñíçóç Ôóßðñá êÜíåé Ýíáí áíáó÷çìáôéóìü
ðïõ äõíáìþíåé ôïí åêöáóéóìü ôïõ êñÜôïõò ìå åñãáëåßï ôá ðéï êñßóéìá óå áõôÞ
ôç öÜóç õðïõñãåßá:
Ôï Ýíá åßíáé ôï õðïõñãåßï ØçöéáêÞò
ÐïëéôéêÞò, Ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ÅíçìÝñùóçò ðïõ óõóôÜèçêå ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò
ãñáììÞò ôùí êáíáëéþí, êáé ìåóïðñüèåóìá -áð üôé äåß÷íåé ï ôßôëïò ôïõ- ãéá ôç
ößìùóç ôïõ çëåêôñïíéêïý ôýðïõ, ãéáôß
åëåýèåñïò ôýðïò óôï ßíôåñíåô óå óõíäõáóìü ìå ìéá åëåýèåñç ñáäéïöùíßá êÜíåé
ôåëåßùò áäýíáìç êáé åíôåëþò ðñïêëçôéêÞ ãéá ôïí ðëçèõóìü ôç ößìùóç ôùí
êáíáëéþí. Óå áõôü ôï õðïõñãåßï ç óõììïñßá Ôóßðñá Ý÷åé ôïðïèåôÞóåé ôïí êáëýôåñü ôçò, ôï èñáóýôåñï êáé ðéï áäßóôáêôï öáóßóôá ôçò, ôï ÷áóÜðç ÐáððÜ.
ÁëëÜ ðùò íá öéìþóåé êáíåßò ôá êáíÜëéá, ôï äéáäéêôõáêü êáé ñáäéïöùíéêü
ôýðï áí äåí Ý÷åé ðñþôá öéìþóåé ôïõò äéêáóôÝò üðùò áðÝäåéîå ç áðïôõ÷ßá ôïõ
ÐáððÜ ìå ôï ÓôÅ; Ãéá íá “ôáêôïðïéÞóåé” ëïéðüí êáô áñ÷Þí ôï ÓôÅ êáé óôç
óõíÝ÷åéá íá åêêáèáñßóåé ôïõò îåóçêùìÝíïõò åíÜíôéá óôçí êõâÝñíçóç äéêáóôÝò
êáé ôéò äéêáóôéêÝò ôïõò åíþóåéò, (ðïõ äåßîáíå áíÝëðéóôï ÷áñáêôÞñá êáé ôüëìç,
ìéáò êáé óôá ðïëéôéêÜ æçôÞìáôá áõôïß
óõíÞèùò õðïôÜóóïíôáí óôçí ðïëéôéêÞ
åîïõóßá), ç óõììïñßá ôïðïèÝôçóå óáí õðïõñãü Äéêáéïóýíçò óôç èÝóç ôïõ Ðáñáóêåõüðïõëïõ ôïí ùò ôþñá õöõðïõñãü
Áèëçôéóìïý ÊïíôïíÞ. Ï ðñïôåëåõôáßïò
åêäéþ÷ôçêå áðü ôçí êõâÝñíçóç ëüãù ôçò
áíåðáñêïýò åðßäïóçò ôïõ óôï êñßóéìï Ýñãï ðïõ åß÷å íá äéåêðåñáéþóåé, äçëáäÞ íá
êáôáñãÞóåé ôç ó÷åôéêÞ áíåîáñôçóßá ôçò
äéêáóôéêÞò åîïõóßáò. Åßíáé áëÞèåéá üôé
ï Ðáñáóêåõüðïõëïò Ýêáíå ìåñéêÝò êáßñéåò âñþìéêåò åêêáèáñßóåéò (ð÷ ÔóáôÜíç, ÍôïãéÜêïõ) ìå ôç âïÞèåéá ôùí áäßóôáêôùí Ðáðáããåëüðïõëïõ êáé ôçò
óõíäéêáëßóôñéáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÈÜíïõ.
¼ìùò ï Ðáñáóêåõüðïõëïò äåí Þôáí êáôÜëëçëïò ãéá íá ÷ýóåé ðïëý áßìá êáé öÜíçêå åîüöèáëìá áäýíáìïò êáé áìÞ÷áíïò äßðëá óôïõò äýï ðñïçãïýìåíïõò, ðéèáíÜ ãéáôß êùëõüôáí áðü ôï ðáñåëèüí

ôïõ áêáäçìáúêïý ðïéíéêïëüãïõ ðïõ äýóêïëá èá Üíôå÷å íá êõêëïöïñåß óôïõò
íôüðéïõò êáé äéåèíåßò äéêáóôéêïýò êýêëïõò ìÝóá óå ìßá ãåíéêåõìÝíç ãéïý÷á.
ÁõôÜ ôá êùëýìáôá äåí ôá Ý÷åé Ýíáò
ÊïíôïíÞò, ï ïðïßïò áíÝëáâå Üíåôá íá
äéáðñÜîåé Ýíá üñãéï ðáñáíïìßáò ãéá íá
áðïêåöáëßóåé êáé íá åëÝãîåé ãéá ëïãáñéáóìü ôçò êõâÝñíçóçò ôç äéïßêçóç ôçò
ÅÐÏ äÞèåí óôï üíïìá ôçò ðÜôáîçò ôçò
ðïäïóöáéñéêÞò äéáöèïñÜò, åíþ ï ßäéïò
äéáôçñïýóå ôéò êáëýôåñåò ó÷Ýóåéò ìå ôïí
áñ÷éåñÝá ôçò ÌáñéíÜêç, êáèþò êáé ìå
ôïõò äýï Üëëïõò ìåãÜëïõò áñ÷çãïýò ôùí
÷ïõëéãêáíéêþí óôñáôþí ðïõ ôñïìïêñáôïýí äéáéôçóßåò êáé áäýíáìåò ïðáäéêÜ ïìÜäåò, Ìåëéóóáíßäç êáé Óáââßäç. Óôçí
ïõóßá ç áðïóôïëÞ ôïõ Þôáí íá êáôáñãÞóåé ãéá ëïãáñéáóìü ôùí ìåãÜëùí ðïäïóöáéñéêþí áöåíôéêþí ü÷é ìüíï ôç äéïßêçóç ôçò ÅÐÏ áëëÜ óõíïëéêÜ ôï áõôïäéïßêçôï ôïõ ðïäïóöáßñïõ, äçëáäÞ ôéò
äéáäéêáóßåò åëÝã÷ïõ êáé åêëïãÞò ôçò
äéïßêçóçò áðü ôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí
åíþóåùí ôùí ðïäïóöáéñéêþí óùìáôåßùí. Óôü÷ïò ôïõ Þôáí íá èÝóåé ôï ðïäüóöáéñï, áõôü ôï êåöáëáéþäåò ãéá êÜèå
öáóéóìü ðáñáêñáôéêü åîÜñôçìá ôçò ðïëéôéêÞò åîïõóßáò õðü ðëÞñç êõâåñíçôéêü Ýëåã÷ï. Ãé’ áõôü ôï óêïðü ìÜëéóôá ï
ÊïíôïíÞò äåí äßóôáóå íá Ýñèåé óå óýãêñïõóç ìå ôç äéåèíÞ ÖÉÖÁ, êáé ôåëéêÜ
ðÝôõ÷å íá ðñïêáëÝóåé ôï äéïñéóìü ðñïóùñéíÞò äéïßêçóçò óôçí ÅÐÏ. ¸íáò õðïõñãüò ðïõ îÝñåé íá äéá÷åéñßæåôáé ìå åðéôõ÷ßá ôç âßá, êáé ôéò äéêáóôéêÝò êáé
äéáéôçôéêÝò áñ÷Ýò óôï ðïäïóöáéñéêü ðáñáêñÜôïò öáßíåôáé ðïëý êáôÜëëçëïò ãéá
ôïí Ýëåã÷ï ôçò ðïëý ðéï ÷áìçëþí ôüíùí
áîéüôéìçò äéêáóôéêÞò õðáëëçëßáò, ìå ôç
âïÞèåéá âÝâáéá ôùí äéïñéóìÝíùí áðü ôçí
êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË, äçëáäÞ åãêáèÝôùí ðñïÝäñùí ôùí áíùôÜôùí äéêáóôçñßùí, êáé ôùí åëåã÷üìåíùí áðü
áõôïýòðåéèáñ÷éêþí.
¸÷åé åðßóçò óçìáóßá ðïõ Ýíá íÝï óïóéáë-öáóéóôéêü äßäõìï, áõôü ôùí
ÓêïõñëÝôç- Ãåñïâáóßëç áíÝëáâå äñÜóç óôï ðïëý êáßñéï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí ðïõ åëÝã÷åé ôéò ðñïóëÞøåéò êáé üëç
ôç ëåéôïõñãßá ôçò êáèáñÜ êñáôéêÞò äéïßêçóçò. Ôï ðéï áíçóõ÷çôéêü åßíáé üôé Þäç ç êõâÝñíçóç Ý÷åé åêöñÜóåé ôç äéÜèåóç íá åëÝãîåé áíôéóõíôáãìáôéêÜ êáé ôçí
áõôïäéïßêçóç ìå ôï äéïñéóìü ãåíéêþí
ãñáììáôÝùí áðü ôçí êõâÝñíçóç óôïõò
ÄÞìïõò.
ÁíÜëïãá ìáýñá óçìÜäéá óçêþèçêáí
ðÜíù áðü ôçí åêðáßäåõóç áðü üðïõ ï
Ößëçò åîïóôñáêßóôçêå, ü÷é ãéá ôï áëáæïíéêü êáé ôñáìðïýêéêï ôïõ óôõë, ðïõ
åßíáé êïéíü ãéá üëïõò ôïõò äéøáóìÝíïõò
ãéá åîïõóßá êõâåñíçôéêïýò óõñéæáßïõò
áëëÜ ãéá ôï ìüíï êáëü ôïõ, üôé ðñïóðÜèçóå íá ðåñéïñßóåé ôçí åêêëçóéáóôéêÞ
åîïõóßá óôï êñÜôïò. Êáé ôï Ýêáíå óå ìéá
óôéãìÞ ðïõ ç üëï êáé ðéï ìáýñç åêêëç-
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óéáóôéêÞ çãåóßá ìå åðéêåöáëÞò ôïí ñùóüäïõëï Éåñþíõìï èÝëåé íá êÜíåé ôçí ïñèïäïîßá êõñßáñ÷ç ìÝóá óôï êñÜôïò ãéáôß áõôÞ áðïôåëåß ôï ðëáôýôåñï êáé áðü
ðïëëÝò áðüøåéò âáèýôåñï åñãáëåßï äéåßóäõóçò êáé êõñéáñ÷ßáò ôïõ ñþóéêïõ ïñèüäïîïõ êñÜôïõò ìÝóá óôï åëëçíéêü
êñÜôïò.
Ãéá íá ãßíåé áõôü åíôåëþò óáöÝò óôïõò
ðÜíôåò ïé Éåñþíõìïò êáé Ôóßðñáò äåí áñêÝóôçêáí óôï íá äéþîïõí ôïí Ößëç áðü
ôï õðïõñãåßï áëëÜ Ý÷ùóáí ìÝóá óå áõôü óå èÝóç õöõðïõñãïý ôï åëëçíïñèüäïîï öáóéóôéêü ðáãþíé ôùí ÁÍÅË ðïõ
ëÝãåôáé ÆïõñÜñéò. Ðñüêåéôáé ãéá ôïí Üíèñùðï ðïõ ìåôÝöåñå óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ
óáí áíÝêäïôï ôï üôé ïé ÷ñõóáõãßôåò âïõëåõôÝò Ýðñåðå íá åß÷áí ðåñéêõêëþóåé êÜðïéá óôéãìÞ ôç Ñåðïýóç óôç ÂïõëÞ ãéá
íá êáôáëÜâåé ôé óçìáßíåé “óõíùóôéóìüò”. Áõôüò ï Üíèñùðïò Ýãéíå õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ. Öõóéêü
áðü ìéá “áñéóôåñÜ” ðïõ ðñüôåéíå ãéá èåìáôïöýëáêá ôçò ñáäéïôçëåïðôéêÞò åëåõèåñßáò ôïõ ëüãïõ ôï èáõìáóôÞ ôïõ
áñíçôÞ ôïõ Ïëïêáõôþìáôïò ºñâéãê êáé
ößëï ôçò “×ñõóÞò ÁõãÞò” Ðïëýäùñá.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé åíéó÷ýèçêáí
ïé ÁÍÅË óôçí êõâÝñíçóç, åíþ áðïìáêñýíèçêáí ó÷åäüí üëïé -ðëçí ôïõ ÷åéñüôåñïõ áðü áõôïýò ÊïõñïõìðëÞ- ïé ðñïåñ÷üìåíïé áðü ôï ÐÁÓÏÊ.
ÁëëÜ ôï ðéï ÷áñáêôçñéóôéêü óôïé÷åßï
ôùí öáóéóôéêþí ðñïèÝóåùí ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ åßíáé ç ðáñáìïíÞ óôï
êõâåñíçôéêü ó÷Þìá ôïõ õöõðïõñãïý Õãåßáò ÐïëÜêç, ôïõ áíèñþðïõ ðïõ èá Ýèáâå ôïõò äçìïóéïãñÜöïõò óôá ôñßá ìÝôñá ãéá íá ìçí áìöéóâçôïýí ôçí êõâÝñíçóç, ôïõ ðéï áíïé÷ôïý ôñáìðïýêïõ áðÝíáíôé óå üëïõò ôïõò áíôéöñïíïýíôåò
óôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ, ï ïðïßïò Ý÷åé óõìðåñéöåñèåß ìå ôï ìåãáëýôåñï èñÜóïò, ÷õäáéüôçôá êáé ðåñéöñüíçóç óôïõò
ðïëßôåò ðïõ êáôáâáóáíßæïíôáé ìÝóá óôá
äéáëõìÝíá íïóïêïìåßá êáé áñãïðåèáßíïõí ðåñéìÝíïíôáò ìßá åã÷åßñçóç, ìßá åîÝôáóç, ìßá ÷çìåéïèåñáðåßá.
Áíáó÷çìáôéóìüò ãéá ôç äéÜóðáóç
ôçò Åõñþðçò, ãéá ôï ðáñáãùãéêü
óáìðïôÜæ, ãéá ôçí åîáèëßùóç ôïõ
ëáïý, ãéá ôï ìßóïò óôçí Åõñþðç
êáé ãéá ôçí áðïéêéïðïßçóç ôçò
÷þñáò áðü ôïõò ñùóïêéíÝæïõò
Ç ñáãäáßá öáóéóôéêïðïßçóç ðïõ óçìáßíåé ôï íÝï ó÷Þìá ðíßãçêå ìÝóá óôïí
áðüç÷ï ôùí ìéêñüôåñçò óçìáóßáò áíáôñïðþí ðïõ Ýãéíáí óôá ðáñáãùãéêÜ õðïõñãåßá. ÁõôÝò ìïíïðþëçóáí ôéò áíáêïéíþóåéò ôùí êïììÜôùí ìå ôç ëåãüìåíç öéëïåõñùðáúêÞ áíôéðïëßôåõóç íá ìéëÜåé ãéá áíáêýêëùóç êáé áðïôõ÷çìÝíï
ó÷Þìá ðïõ äåí èá öÝñåé êáìßá áëëáãÞ,
êáé ôï “ñéæïóðáóôéêü” øåõôïÊÊÅ íá ìéëÜåé ãéá ðéï äïõëéêü ó÷Þìá óôïõò äáíåéóôÝò. ÁõôÝò ïé åêôéìÞóåéò ü÷é ìüíï áðïðñïóáíáôïëßæïõí ôï ëáü áðü ôï êõñéáñ÷éêü óôïí áíáó÷çìáôéóìü æÞôçìá ôçò
ðïëéôéêÞò äçìïêñáôßáò, áëëÜ áðïðñïóáíáôïëßæïõí êáé óôï ßäéï ôï ïéêïíïìéêü æÞôçìá.

Ï áíáó÷çìáôéóìüò óôá ïéêïíïìéêÜ õðïõñãåßá Ý÷åé êé áõôüò ðïëéôéêÞ óôü÷åõóç, áëëÜ áõôÞ åßíáé óôçí êýñéá ðëåõñÜ
ôçò óôï åîùôåñéêü åðßðåäï êáé ü÷é ôüóï
óôï åóùôåñéêü. Ç ðïëéôéêÞ óôü÷åõóç
åßíáé ç ðßåóç óôçí ÅÅ íá äåóìåõôåß ðñéí
ôéò ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò íá ìåéþóåé ìå óõãêåêñéìÝíï ôñüðï ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò. Ìéá
ôÝôïéá áðüöáóç ðñéí ôéò ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò ôïõ öèéíïðþñïõ ôïõ 2017 óçìáßíåé ðïëéôéêÞ Ýêèåóç ôïõ Óüéìðëå óôç
ãåñìáíéêÞ ÂïõëÞ êáé ðëÞãìá âáñý ßóùò
êáé ðôþóç ãéá ôïí ßäéï êáé ôï êüììá ôïõ
óôéò åêëïãÝò ôïõ 2017, ìéáò êáé áõôüò
äéáâåâáßùíå ôç ÂïõëÞ üôé äåí ÷ñåéÜæåôáé êáìéÜ ìåßùóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò,
äçëáäÞ áíÜãêç íá ðëçñþóïõí êé Üëëá
ëåöôÜ ïé ãåñìáíïß öïñïëïãïýìåíïé. Ìéá
ðôþóç ôïõ Óüéìðëå Þ ôïõ óõíáóðéóìïý
CDU-CSU óôïí ïðïßï áíÞêåé, óçìáßíåé
ðôþóç ôïõ ôåëåõôáßïõ ìåãÜëïõ åõñùðáúêïý áíá÷þìáôïò óôç óôñáôéùôéêÞ
êáé äéðëùìáôéêÞ ðñïÝëáóç ôïõ ñþóéêïõ
óïóéáë-éìðåñéáëéóìïý óôçí Åõñþðç, êáèþò êáé äõíÜìùìá ôùí ïéêïíïìéêþí öõãüêåíôñùí ôÜóåùí óôçí Þäç áãùíéïýóá ÅÅ. Ãé áõôü ôï ëüãï ç ÅëëÜäá èÝëåé
ìéá äÝóìåõóç áðü ôþñá áðü ôçí ÅÅ
üôé èá ôçò ìåéùèåß ôï ÷ñÝïò êáé äåí áðáéôåß íá ìåéùèåß áðü óÞìåñá ôï ÷ñÝïò.
Êé áõôü ãéáôß èÝëåé ðïëéôéêÞ Ýêèåóç
ôçò Ãåñìáíßáò ôþñá êáé ü÷é ìåßùóç
ôþñá ôùí ÷ñçìÜôùí ðïõ ç ÅëëÜäá èá
ðëçñþíåé óôçí ÅÅ. Óôçí ïõóßá ç êõâÝñíçóç Ôóßðñá èÝëåé êýñéá äéÜóðáóç ôçò
Åõñþðçò êáé äåõôåñåõüíôùò ïéêïíïìéêÞ,
ïðüôå êáé ðïëéôéêÞ áíáêïýöéóç ãéá ôçí
ßäéá. Áí ç êõâÝñíçóç Þèåëå ïéêïíïìéêÞ
áíáêïýöéóç ãéá ôï ëáü êáé ìåßùóç ôïõ
÷ñÝïõò èá ôá åß÷å ðåôý÷åé ìå ôï íá ðÜñåé
ìÝôñá áðåëåõèÝñùóçò ôùí íôüðéùí êáé
ôùí îÝíùí åðåíäýóåùí ðïõ óÞìåñá ìå
÷ßëéá ðñïó÷Þìáôá êáé ìåèüäïõò åìðïäßæåé (õðåñöïñïëüãçóç, äéïéêçôéêÜ êáé ðåñéâáëëïíôéêÜ åìðüäéá, ôñïìïêñÜôçóç
ôùí áãïñþí ìå ôá êÜðéôáë êïíôñüë êëð).
Ãéá íá èÝóåé üìùò ôï æÞôçìá ôçò ìåßùóçò ôïõ ÷ñÝïõò ó÷åôéêÜ ðåéóôéêÜ ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ðñïôéìÜåé íá óõììïñöùèåß ìå ôá äçìïóéïíïìéêÜ íïýìåñá ôùí
äáíåéóôþí ü÷é ìå ôçí áýîçóç ôçò ðáñáãùãÞò, áëëÜ ìå ôñüðï ðïõ íá ÷ôõðÜåé
ôçí ðáñáãùãÞ (õðåñöïñïëüãçóç, ìåßùóç ôçò äáíåéïäüôçóçò, ìåßùóç ôçò êáôáíÜëùóçò ôùí ìáæþí) êáé íá åîáèëéþíåé ðáñáðÝñá ôéò ìÜæåò äçëáäÞ ðÜëé ìå
ôçí áýîçóç ôùí öüñùí, ôç ìåßùóç ôùí
óõíôÜîåùí êáé ôç ìåßùóç ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí ëüãù ôçò áíôéêáôÜóôáóçò ôùí øçëþí ìéóèþí ìå ôïõò ôåëåßùò Üèëéïõò ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôçí ðåëþñéá áíåñãßá. ÔÝëïò ãéá íá ãßíåé ðéåóôéêÞ óôç Ãåñìáíßá ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ðñÝðåé íá êÜíåé êáé ôéò éäéùôéêïðïéÞóåéò ãéá ôéò ïðïßåò ðáèéÜæïíôáé ïé äáíåéóôÝò ðïõ ðéóôåýïõí üôé ç êýñéá áéôßá
ôçò åëëçíéêÞò êáêïäáéìïíßáò åßíáé ï
êñáôéóìüò êáé ü÷é ôï ðïëõìÝôùðï êáé ðïëýðëåõñï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ, ôïõ ïðïßïõ ç êñáôéêÞ õðáëëçëéêÞ áåñãßá êáé
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 15
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Πολυτεχνείο 2016- Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΠΕΛΑΥΝΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ
Äçìïóéåýôçêå óôï www.oakke.gr óôéò 17/11/ 2016

Σ

τη σημερινή επέτειο των 43 χρόνων της αντιφασιστικής εξέγερσης του
Πολυτεχνείου αναδημοσιεύουμε κείμενο αφίσας της OAKKE που κυκλοφόρησε και κολλήθηκε τον περσινό Νοέμβρη. Η καταγγελία μας για προετοιμασία νέας μεγαλύτερης δικτατορίας στη χώρα και η ανάλυση μας για το
πως φθάσαμε ως εδώ είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ.
Ένα χρόνο μετά, οι ραγδαίες εξελίξεις ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις διαπιστώσεις που
κάναμε το 2015: Έτσι: 1) ο σοσιαλφασισμός
προχώρησε γρήγορα στη φασιστικοποίηση
του κράτους με την επίθεση στα κανάλια και
στη Δικαιοσύνη, 2) Ο σοσιαλιμπεριαλισμος
έχει προωθήσει τις θέσεις του παγκόσμια
και αποδεικνύει το κανιβαλικό του πρόσωπο στη Συρία, 3) η εκλογή του ανοιχτά φιλοπουτινικου φασίστα Τραμπ, επιδεινώνει ραγδαία τους διεθνείς συσχετισμούς υπέρ των
νέων χίτλερ και φέρνει πιο κοντά τον παγκόσμιο πόλεμο.
Στο μεταξύ σύσσωμο το πολιτικό σύστημα διαπρέπει όλο και περισσότερο σε δουλικότητα στο ρωσικό αφεντικό. Είναι χαρακτηριστικό πως το ψευτοΚΚΕ και λοιπές “κινηματικές” δυνάμεις εξάντλησαν την επαναστατικότητα τους σε κινητοποιήσεις κατά του
“μακελάρη” Ομπάμα, του ητημμένου των αμερικανικών εκλογών, μένοντας επιδεικτικά
ακίνητοι όταν πριν λίγες μέρες έφτανε στη χώρα ο υπουργος εξωτερικών του πραγματικού μαζικού μακελάρη του άμαχου συριακού πληθυσμού Πούτιν.
Η 43η επέτειος του Πολυτεχνείου βρίσκει
τους ναζιστες ενισχυμένους με ανοιχτό το
δρόμο της αθώωσης των βασικών στελεχών της ναζιστικής συμμορίας σε μια δική
παρωδία, ενώ έχουν αποφυλακιστεί όλοι
συμπεριλαμβανομένου του δολοφόνου του
Π. Φυσσά Ρουπακιά, με κυβερνητική κάλυψη και την ανοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Οι εγκληματίες ναζήδες, αυτοί οι πιο δουλικοί υπηρέτες του Πούτιν που
θέλουν ρωσικό στρατό στα σύνορα απολαμβάνουν μετά τα αποτρόπαια εγκλήματα τους
τη μεγαλύτερη εύνοια από το πολιτικό σύστημα.
Σήμερα γίνεται ακόμα περισσότερο αναγκαίο να υψωθεί το αληθινό Πολυτεχνείο απέναντι στο κατασκευασμένο από τους ρωσόφιλους ψευτοαριστερούς και ψευτοαναρχικούς φασίστες ψεύτικο Πολυτεχνείο της
προβοκάτσιας, της φωτιάς και του τραμπουκισμού. Η υπεράσπιση του ιστορικού, αντιφασιστικού, φιλειρηνικού Πολυτεχνείου είναι
μια βασική προϋπόθεση για να συγκροτηθεί ένα αντιφασιστικό αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο αντίστασης στην όλο και πιο γοργά επερχόμενη δικτατορία, στην όλο και μεγαλύτερη εξαθλίωση του λαού που βυθίζεται
στην ανεργία και χτυπιέται απο το τσακισμα
των μισθών και των συντάξεων όσο μεγαλώνει η καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων απο αυτούς που θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε ρωσοκινέζικη αποικία. Το
μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το μίσος του λαού το κατευθύνουν οι φαιο-”κόκκινοι” προβοκάτορες και φασίστες σαμποταριστές σε
μια Ευρώπη που στα χέρια των χοντρόπετσων μονοπωλιστών της και δίχως μια οργανωμένη Αριστερά δεν μπορεί σήμερα να
υπερασπίσει τον εαυτό της. Αλλά δεν θα αργήσει η ώρα που το νεοναζιστικό μέτωπο
Πούτιν-Σι-Τραμπ θα δημιουργήσει το δημοκρατικό και αντιιμπεριαλιστικό του αντίποδα
στην Ευρώπη και παντού αλλού. Θα περάσουμε από ωδύνες αλλά αυτό είναι το τίμημα του τοκετού της νέας μεγάλης αντίστασης
των λαών και του καινούργιου κόσμου που
έρχεται. Αυτή θα αποκαλύψει το βαθύτερο
ιδεολογικό εχθρό των λαών: το ψεύτικο κόκκινο που παντού εμφανίζει σαν αντιιμπερια-

λιστική και αντικαθεστωτική αντίσταση το παλιό γνωστό βρώμικο μαύρο και έτσι παντού
εμποδίζει τη δημοκρατική αντίσταση.
<<Όχι στη νέα δικτατορία που ετοιμάζουν ναζί και ψευτοαριστερά
Να υψώσουμε το αληθινό Πολυτεχνείο ενάντια στο ψεύτικο
42 χρόνια μετά τη μεγάλη δημοκρατική εξέγερση του Πολυτεχνείου, που τσάκισε ιδεολογικά το φασισμό των συνταγματαρχών
και έφερε την πρώτη μεγάλη περίοδο αστικής δημοκρατίας που έζησε η χώρα μας, ένας νέος ακόμα πιο μεγάλος φασισμός
τροχίζει τα εργαλεία της κρατικής και παρακρατικής βίας μιας νέας ακόμα πιο
μεγάλης δικτατορίας.
Η ιδεολογική και πολιτική πηγή της νέας
δικτατορίας είναι αυτό που υπήρξε ο εσωτερικός εχθρός της τότε σε μεγάλο βαθμό
αυθόρμητης εξέγερσης του ελληνικού λαού:
το ψευτοΚΚΕ. Αυτό έκανε το πάντα για να
εμποδίσει την κατάληψη του Πολυτεχνείου
στις 14 του Νοέμβρη και αφού απέτυχε
μπήκε μέσα σε αυτήν προσπαθώντας από
τότε ως σήμερα να μετατρέψει τη δικαιολογημένη αντίθεση του ελληνικού λαού στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό σε ανοχή ή και αγάπη στο ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό. Αυτό δεν ήταν τυχαίο: Το ψευτοΚΚΕ γεννήθηκε
από την πραξικοπηματική καθαίρεση της ηγεσίας Ζαχαριάδη και την οργανωτική διάλυση του αληθινού ΚΚΕ το 1958 από τους
ρώσους σοσιαλιμπεριαλιστές και τους έλληνες εγκαθέτούς τους. Μάλιστα η ηγεσία
Φλωράκη 3 μήνες πριν από την εξέγερση
του Πολυτεχνείου είχε συνεργήσει πολιτικά
στην δολοφονία του ηγέτη του αληθινού ΚΚΕ
Ν. Ζαχαριάδη από την ηγεσία Μπρέζνιεφ ώστε να μην μπορεί ένα πραγματικό κομμουνιστικό κίνη-μα να αντιπαρατεθεί μετά τη διαφαινόμενη πτώση της χούντας στο προδοτικό ψεύτικο ΚΚΕ.
Στη μεταπολίτευση και αφού πρώτα το ψευτοΚΚΕ συμμάχησε με την αστική τάξη επιτέθηκε με τη βία και τη δημαγωγία ενάντια
στην επαναστατική αριστερά του Πολυτεχνείου, έπνιξε το μεγάλο αντιφασιστικό κίνημα
της εκκαθάρισης των χουντι-κών από το κράτος, την λεγόμενη αποχουντοποίηση, έσπασε με τη βοήθεια της ΝΔ, του αντιπολιτευτικού ΠΑΣΟΚ και της εργοδοσίας τα πρώτα
ριζοσπαστικά απεργιακά εργατικά κινήματα
(πχ Νάσιοναλ Καν, ΙΤΤ) και διέλυσε όσο
μπορούσε τα εργο-στασιακά σωματεία στήνοντας σε βασικούς κλάδους, τα ελεγχόμενα από το ίδιο, κλαδικά σωματεία. Ταυτόχρονα το ψευτοΚΚΕ αφαιρούσε από τις επετείους του Πο-λυτεχνείου το βασικό στη
χουντική βία που ήταν η επέλαση του στρατού ενάντια στο λαό και την ίδια την εξέγερση. Αυτό γιατί από τότε το ψευτοΚΚΕ ήθελε
να κάνει εισοδισμό μέσα στο αστικό κράτος
δηλαδή κυρίως στο στρατό και στην αστυνομία.
Τελικά αφού απέσπασε την εμπιστοσύνη
της αστικής τάξης, μετά την παλινόρθωση
του καπιταλισμού και στην Κίνα στα 1980
που έδωσε ένα συντριπτικό πλήγμα στα μαοϊκά κινήματα, και αφού ήρθε στην εξουσία
το ΠΑΣΟΚ του ρωσόδουλου Α. Παπανδρέου και με τις πλάτες του, το ψευτοΚΚΕ έκανε μια δήθεν “αριστερή στροφή”, δηλαδή στράφηκε ανοιχτά ενάντια στα ντόπια
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και δυτικόφιλα τμήματα της αστικής τάξης,
όχι για να ανατρέψει την αστική τάξη σαν τέτοια, αλλά για να φέρει στην εξουσία μια νέα
ρωσόφιλη κρατική ολιγαρχία: όπως τους
Κόκκαλη, Μπόμπολα, Γερμανό, Κοπελούζο και τελικά το ίδιο το ρώσικο και το σύμμαχό του κινέζικο κεφάλαιο (Γκάζπρομ, ΚΟΣΚΟ, ΟΠΑΠ, Σαββίδης, Ριμπολόβλεφ). Αυτό στο οικονομικό επίπεδο σήμαινε σαμποτάζ στις παραγωγικές δυνάμεις που οι
ρωσόδουλοι δεν ελέγχανε και στο πολιτικό
επίπεδο σήμαινε τη σταδιακή άνοδο του φασισμού στην εξουσία.
Αυτή δηλαδή η “αριστερή” στροφή στη μορφή σήμαινε το δυνάμωμα της δεξιάς κίνησης στο περιεχόμενο. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους κόλπους του “αριστερού” ψευτοΚΚΕ βγήκαν με φιλικά διαζύγια δύο ρεύματα
για να κάνουν καταμερισμό ρόλων: το ένα
ήταν ο Συνασπισμός-ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο το
ΝΑΡ -Ανταρσυα. Το πρώτο, ανέλαβε να μπει
στο κράτος και να το “κνιτοποιήσει” δηλαδή
να κάνει ισχυρότερο το παραγωγικό σαμποτάζ, εντονότερη τη ρωσοκινεζική νεοαποικιακή διείσδυση και κυρίως να το φασιστικοποιήσει με: τον απόλυτο έλεγχο όλων των ανεξάρτητων αρχών, τον πλήρη έλεγχο της δικαστικής εξουσίας, τον έλεγχο της αστυνομίας (δες τώρα την εκκαθάριση υπεύθυνου
εσωτερικών υποθέσεων), τις βαθιές εκκαθαρίσεις στο στρατό και την αυξανόμενη δύναμη των ναζιστών σε αυτόν, και πάνω απ’
όλα το κλείσιμο ή τον έλεγχο των τηλεοπτικών καναλιών κατά τα πρότυπα του Πούτιν.
Το δεύτερο απόσπασμα, ανέλαβε να μπει
στο επαναστατικό κίνημα και να το “κνιτοποιήσει” δηλαδή να το κάνει σαμποταριστικό, τραμπούκικο και ρωσόφιλο, δηλαδή
σοσιαλφασιστικό.
Όμως
Δεν είναι αριστερά και καθόλου στο
πνεύμα του Πολυτεχνείου να χτυπάς
σαν κύριο εχθρό την αστική δημοκρατία όταν παγκόσμια και ειδικά στη χώρα σου
ανεβαίνει ο φασισμός που επίσης έχει σαν
κύριο εχθρό του την αστική δημοκρατία. Δεν
είναι δηλαδή αριστερά να παλεύεις για να είναι νόμιμοι οι ναζί δολοφόνοι και να μοιράζεσαι μαζί τους την ίδια επιλεκτική δήθεν αντικαπιταλιστική δημαγωγία, τον ίδιο πολιτιστικού τύπου αντιδυτικισμό, τον ίδιο αντισημιτικού τύπου αντισιωνισμό και πάνω απ’ όλα την ίδια φιλία στη φασιστική Ρωσία. Η ιδεολογική άνοδος του ναζισμού είχε όχι μόνο τη θερμή έγκριση της φασιστικής δεξιάς
και ακροδεξιάς αλλά και την ιδεολογική προδοσία της ψευτοαριστεράς.
Δεν είναι αριστερό και στο πνεύμα του
Πολυτεχνείου να καταστρέφεις τις παραγωγικές δυνάμεις για να νικήσεις τάχα
την αστική τάξη. Αριστερό είναι να ανα-τρέπεις την αστική τάξη για να αναπτύξεις παραπέρα τις παραγωγικές δυνάμεις που αυτή όλο και περισσότερο δεσμεύει. Αυτός
είναι όρος όχι μόνο για να κάνεις με την επανάσταση τις παραγωγικές δυνάμεις κτήμα
του λαού, όχι μόνο όρος για να υπάρχει το
υποκείμενο της επανάστασης, το βιομηχανικό προλεταριάτο, αλλά και όρος για να μην
πεινάει αυτή τη στιγμή ο λαός.
Δεν είναι αριστερά να θεωρείς το μνημόνιο σαν συνέπεια της πολιτικής των
δανειστών, αλλά την επέμβαση των δανειστών σαν αποτέλεσμα της υπερχρέωσης της χώρας και αυτήν σαν αποτέλεσμα του μακρόχρονου παραγωγικού
σαμποτάζ που η κυβέρνηση Τσίπρα κλείνοντας τις τράπεζες εκτίναξε στα ύψη, μαζί

και το χρέος.
Δεν είναι αριστερά να δημοσιοϋπαλληλοποιείς, δηλαδή να κρατικοποιείς το
προλεταριάτο αντί να το στρέφεις ενάντια στο κράτος σαν το συμπυκνωμένο
ταξικό εχθρό του.
Δεν είναι στο πνεύμα του Πολυτεχνείου να μιλάς για εθνική ανεξαρτησία και
την ίδια ώρα να υποστηρίζεις μαζί με
τους ναζιστές και κάθε ευρωπαίο φασίστα την εισβολή και διαμελισμό και κατοχή της Ουκρανίας από την πουτινική Ρωσία. Ούτε βέβαια είναι αριστερό το να διαδηλώνεις με τους αγανακτισμένους ε-νάντια στη
δημοκρατική Ευρώπη δίπλα στη Χρυσή
Αυγή.
Δεν είναι στο πνεύμα του Πολυτεχνείου και αριστερό το να θεωρείς σαν πολιτικούς κρατούμενους τους ψευτοαναρχικούς Πυρήνες της φωτιάς, τους ανοιχτούς αυτούς υπερασπιστές του αρχιναζιστή
Καλέντζη (ο οποίος επίσης ανοιχτά τους υμνεί), τους προστατευόμενους του κράτους
του Σύριζα, τους πιο ορκισμένους εχθρούς
του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού και των
ίδιων των πλατιών λαϊκών μαζών τις οποίες
θεωρούν αλλοτριωμένες προφανώς γιατί
αυτές προτιμούν τον αστοδημοκρατισμό από το φασισμό αλλά και επειδή θέλουν να
γευτούν όλα τα τεχνικά επιτεύγματα του σύγχρονου πολιτισμού.
Ο λόγος για τον οποίο το καθεστώς Σύριζα προστατεύει πολιτικά τους ναζί και τους
ψευτοαναρχικούς φίλους του Καλέντζη είναι
απλός: οι ναζιστές, και ένα είδος δήθεν αναρχισμού μοιράζονται σήμερα και ανοιχτά
το ίδιο μίσος για μια βιομηχανική τεχνολογικά ανεπτυγμένη και κυρίως δημοκρατική Ελλάδα. Αυτό θέλει και ο νεο-ναζιστικός άξονας Ρωσίας - Κίνας. Θέλει δηλαδή μια
Ελλάδα ρημαγμένη υπό την φασιστική
του κυριαρχία για να την έχει αποικία από όπου θα περνάνε τα ενεργειακά και
επικοινωνιακά του δίκτυα και τόσο πεινασμένη και ταπεινωμέ-νη με τόσο μίσος ενάντια στην Ευρώπη, ώστε να την
πάρει μαζί του στον κοινό αντιευρωπαϊκό τους πόλεμο. Σ’ αυτή τη φάση ιδιαίτερα επειδή θέλουν η Ελλάδα να είναι
μέσα στην ΕΕ, θέλουν την ωμή φασιστική βία να μην την ασκεί το ίδιο το κράτος ανοιχτά, αλλά το ναζιστικό και το
ψευτοαναρχικό παρακράτος.
Να γιατί οι σοσιαλφασίστες της ηγεσίας του ψευτοΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, και του
ψευτοαριστερού ριζοσπαστισμού θέλουν εδώ και δεκαετίες να ανατρέψουν
το πνεύμα του Πολυτεχνείου και να μετατρέψουν και το ίδιο στο αντίθετό του.
Να το μετατρέψουν δηλαδή από κάστρο
δημοκρατίας σε άντρο αντιδημοκρατίας, τραμπουκισμού και καταστροφικής
προβοκάτσιας ώστε τελικά να το κάνουν αδιάφορο ή και μισητό στο λαό την
ίδια ώρα που οι ανοιχτοί και οι κρυφοί
εχθροί του Πολυτεχνείου ενώνονται σαν
κράτος και παρακράτος πίσω από τις
πλάτες του λαού.
Οι αριστεροί και δημοκρατικοί άνθρωποι πρέπει να κάνουν το αντίθετο: Πρέπει διαρκώς να ζωντανεύουν το αληθινό, μεγάλο, παλλαϊκό, πανδημοκρατικό
Πολυτεχνείο του 1973, να το υψώνουν
ενάντια στα ψεύτικα Πολυτεχνεία του
φασισμού και του σοσιαλφασισμό και
πάνω απ όλα να εμποδίσουν μια νέα
φασιστική δικτατορία που ήδη χτυπάει
την πόρτα της χώρας μας.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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Σ

ε περίπου τρεις μήνες από τώρα «όπως εκτιμούν παράγοντες της
οικονομίας της χώρας 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
που έχουν «κόκκινα» χρέη πάνω από 65 δισ. ευρώ και οφειλές προς το
Δημόσιο θα κληθούν είτε να πληρώσουν ή να βάλουν λουκέτο»
(www.dealnews.gr, 31-10). Αυτό θα συμβεί εξαιτίας του νέου νόμου για τον
εξωδικαστικό συμβιβασμό που ψήφισε η κυβέρνηση των σαμποταριστών.

Συγκεκριμένα από το 2017 και για τα επόμενα δύο χρόνια θα υπάρξει ένας διαχωρισμός
ανάμεσα σε εταιρίες που μπορούν να γίνουν
βιώσιμες και σε εκείνες που ζουν με δάνεια που
τους παρέχουν οι τράπεζες. Oι επιλογές που
δίνει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός στις εταιρείες είναι τρεις: «αναδιάρθρωση οφειλών και
αργότερα «κούρεμα» ενός μέρους αυτών, μετοχοποίηση δανείων ειδάλλως εκκαθάριση και
λουκέτο» (στο ίδιο). Αυτό σημαίνει πως «περίπου 100.000 επιχειρήσεις- τόσες εκτιμώνται από το υπουργείο Oικονομικών- θα βρεθούν αντιμέτωπες με την πιο σκληρή πραγματικότητα
του να «τραβηχτεί η πρίζα» της τεχνητής αναπνοής που βρίσκονται δια παντός» (στο ίδιο).
Όμως ακόμη και γιαυτές που θα περάσουν τα
τεστ δεν είναι σίγουρο ότι θα τους δοθούν κεφάλαια για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Kαι
αυτό διότι και αν ακόμη οι ιδιοκτήτες τους διαπραγματευτούν με όλους τους πιστωτές τους,
υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να μη βρεθεί
λύση, εφόσον κρίνει ο πιστωτής ότι είναι καλύτερα γιαυτόν να πουληθεί η εταιρεία και να λάβει αποζημίωση.
Όμως από την παραπάνω ρύθμιση, που θα
σώσει μερικές επιχειρήσεις από το κλείσιμο, εξαιρούνται όσες έχουν τζίρο κάτω από 50.000
ευρώ, δηλαδή ένα τεράστιο μέρος τους το οποίο απασχολεί και ένα δυσανάλογο μεγάλο μέρος μισθωτής εργασίας αλλά και αυταπασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα «σύμφωνα με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος που συμμετέχει στη
διαπραγμάτευση, στο μηχανισμό δεν θα μπορούν να υπαχθούν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά θα υπάγονται όλα τα άλλα νομικά πρόσωπα που φέρουν «εμπορική ιδιότητα» με την προϋπόθεση ότι ο ετήσιος τζίρος
τους θα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ»
(www.euro2day.gr, 20-11).
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει επιφέρει αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα ειδικά στο
άρθρο 99. Το εν λόγω άρθρο προστάτευε προσωρινά μια εταιρεία από τα αναγκαστικά μέτρα
των πιστωτών της, δίνοντάς της την ευκαιρία να
εκπονήσει ένα πλάνο εξυγίανσης για να μην βάλει λουκέτο. Οι αλλαγές αυτές έχουν «οδηγήσει στα “κάγκελα” μερίδα επιχειρηματιών, συμβούλων και νομικών οι οποίοι υποστηρίζουν
ότι μέσω των αλλαγών στο άρθρο 99 επί της
ουσίας ανοίγει ο δρόμος για τον ξαφνικό θάνατο χιλιάδων επιχειρήσεων και όχι για την εξυγίανση τους» (www.capital.gr, 20-10). Αυτό
σημαίνει ότι χάνουν κάθε ελπίδας επιβίωσης
διότι «μένουν εκτός του μηχανισμού περί τους
300.000 ελεύθερους επαγγελματίες» σύμφωνα
με την Καθημερινή της 20-11.
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω: «οι “Θεσμοί”
πάνε ένα βήμα παραπέρα το αίτημα των τραπεζών για άμεση αποπομπή των μη συνεργάσιμων διοικήσεων από τις υπό αναδιάρθρωση επιχειρήσεις, συναρτώντας άμεσα τον μέτοχο – ιδιοκτήτη με τον χρηματοδότη της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούν ότι οι σημερινές διοικήσεις υπερχρεωμένων επιχειρήσεων πρέπει να εξαφανιστούν από το “κάδρο”
άπαξ και δεν είναι σε θέση να συνεισφέρουν
οικονομικά για τη διάσωση της επιχείρησης,
χωρίς να τίθεται καν θέμα συνεργασίας τους
με την τράπεζα. Η συγκεκριμένη θέση των
“Θεσμών” ξεπερνά το ζητούμενο των τραπεζών που είναι να αποπέμπονται δια νόμου οι
μη συνεργάσιμοι ιδιοκτήτες υπερχρεωμένων
επιχειρήσεων και θέτει επί τάπητος το ενδεχόμενο πλήρους αλλαγής της μέχρι σήμερα
γνωστής επιχειρηματικής “ανθρωπογεωγραφίας”» (www.capital.gr, 18-11).
Όμως πέντε μέρες αργότερα, «στη συμπλήρωση του πλαισίου κινήτρων για το μετασχηματισμό επιχειρήσεων ... προχωρά το υπουργείο Οικονομικών». Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση «προβλέπεται
απαλλαγή από τις φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013» (στο ίδιο).
Αυτό σημαίνει ότι έτσι, με δεδομένο ότι πολλές
επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, απλά θα αλλάξουν ιδιοκτήτη. Με δεδομένο ακόμη ότι στη χώ-

ρα μας, όπως μπορεί κανείς να δει πολύ εύκολα τα τελευταία χρόνια αγοράζουν οι ρωσοκινέζοι ή οι σύμμαχοί τους, μέσα στους οποίους είναι τα ραντιέρικα υπερκερδοσκοπικά κεφάλαια
των ΗΠΑ του Τραμπ. Νέα πρωτοφανέρωτα δεσμά αποικιακού τύπου χαλκεύονται για τους εργάτες και το λαό μας.
Η κυβέρνηση των ρωσόδουλων κάνει ότι δήθεν αντιστέκεται στους Θεσμούς για την τύχη
όλων αυτών των επιχειρήσεων, μόνο και μόνο
για να δείξει ότι για την καταστροφή τους φταίει
αποκλειστικά η πολιτική των δανειστών και ιδιαίτερα ο Σόιμπλε και η Γερμανία, ενώ είναι η
ίδια κυρίως, αλλά και οι προκάτοχοί της Σαμαράς, Παπανδρέου, Καραμανλής, που συναγωνίστηκαν στο τσάκισμα της παραγωγής με τον
πρωταθλητή Σύριζα να είναι πρωταθλητής επειδή διέλυσε τις τράπεζες και απογείωσε φόρους
και ασφαλιστικές εισφορές (στο ίδιο, 23-11).
Τα παραπάνω σημαίνουν, ότι πολύ γρήγορα
θα καταστραφεί ένα σημαντικό μέρος του πάγιου κεφάλαιου στη χώρας, όχι μόνο του μεγάλου αλλά και του μικρού, καταστρέφοντας τη
χώρα και οδηγώντας χιλιάδες εργαζόμενους
στην ανεργία. Αυτό χώρια από τα νεοαποικιοκρατικά δεσμά που νομίζουμε ότι θα είναι πρωτοφανή για την νεώτερη Ελλάδα. Αυτή η ζοφερή κατάσταση είναι το αποτέλεσμα χρόνιου παραγωγικού σαμποτάζ που κατέστρεψε την παραγωγή, αύξησε την ανεργία, μείωσε την κατανάλωση και αυτό μεγάλωσε ακόμη παραπέρα
την κρίση. Αυτή η πολιτική, εκτός από το τόσο
οδυνηρό για το λαό μας παρόν καταστρέφει την
υλική βάση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας που
η εργατική τάξη θα θελήσει να χτίσει μέσα και
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό μεσαίωνα που ξεπροβάλλει ορμητικά. Οι ρωσόδουλοι σαμποταριστές δεν καταστρέφουν μόνο το σήμερα της
εργατικής τάξης, αλλά καταστρέφουν, όσο μπορούν και το μέλλον της.
Όσο για την ντόπια βιομηχανική, και εμποροτραπεζική αστική τάξη, που βάλλεται σήμερα
θανάσιμα από τον ανατολικό ιμπεριαλισμό, δεν
μπορεί να οργανωθεί και να αντισταθεί σε αυτήν την πολιτική γιατί όση κρατική εξουσία είχε
στην ιστορία της πάντα της την παραχωρούσαν οι κάθε φορά κυρίαρχες μεγάλες δυνάμεις με τον όρο της πολιτικής υπακοής στο ελληνικό κράτος τους. Ποτέ δηλαδή δεν έγινε εθνική ηγετική τάξη και ποτέ δεν πήρε την εξουσία με επανάσταση. Γι αυτό βλέπει κανείς τέτοιες τοποθετήσεις από τους δημοσιολόγους της:
«για να επιβιώσουν οι εταιρίες που θα μπορούσαν να έχουν προοπτικές, πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην αγορά και να «αποχωρήσουν» όσες λειτουργούν με ζημία, πιέζοντας
προς τα κάτω συνολικά την οικονομία και την
επιχειρηματικότητα, λένε θεσμικοί φορείς. Tο
κλείσιμο κάποιων ομίλων, σύμφωνα με τους ίδιους, θα απελευθερώσει πόρους που χρειάζονται για να σταθούν όρθιες οι υπόλοιπες»(στο
ίδιο). Δηλαδή ήρεμα και με τάξη πάνε στο θάνατο
που τους έχουν υποσχεθεί οι κρατικοί θεσμοί
μιας και “λειτουργούν με ζημιά” λες και η ζημιά
δεν είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη της κρατικής,
της πολιτικής εξουσίας, που τους πήρε στο λαιμό της σε όλα τα επίπεδα.
Γι αυτό η εθνική ανεξαρτησία σε αυτή τη χώρα είναι κυρίως δουλειά του ελληνικού προλεταριάτου που σήμερα σαν μάζα δεν αντιδρά γιατί
ο κύριος εχθρός της είναι ντυμένος “‘κόκκινος”
εργάτης ή γαλάζιος “πατριώτης”, δηλαδή σαν
ρεβιζιονιστής σοσιαλφασίστας κνίτης ή σαν ναζί χρυσαυγίτης. Αυτό θα σταματήσει μόνο όταν
αυτές οι δύο βασικές συμμορίες θα αποκαλυφθούν σαν έκφραση του κύριου εξωτερικού εχθρού, του ρωσοκινεζικού πολεμικού άξονα
που σήμερα εμφανίζεται σαν ο φίλος των φτωχών ενάντια στην Ευρώπη που τάχα τους πείνασε.
Αυτή την αποκάλυψη θα την φέρουν τα γεγονότα, δηλαδή η ίδια η κίνηση του κύριου εχθρού,
αλλά η επαναστατική διανόηση και οι προωθημένοι πολιτικά εργάτες που μπορούν να δουν
πιο γρήγορα αυτήν την κίνηση πρέπει να συσπειρωθούν από τώρα και να διαφωτίσουν όλο
το λαό και όλες τις καταπιεζόμενες από τους
νεοχιτλερικούς τάξεις γι αυτό που έρχεται ώστε
η μεγάλη μάχη να γίνει από πολύ καλές θέσεις
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και όχι μέσα σε ένα παραλυτικό κομφούζιο. Γι του λαού η ενίσχυση της ΟΑΚΚΕ είναι το πιο
αυτή τη μεγάλη μάχη, μάχη ζωής και θανάτου επιτακτικό ζήτημα.

Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Οι σαμποταριστές της οικονομικής ζωής της
χώρας απαξιώνουν κάθε βασικό κλάδο της παραγωγής και στη συνέχεια τον ξεπουλούν στους
ρωσοκινέζους ή τους συμμάχους τους. Όπως
έκαναν με τους σιδηροδρόμους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
και με το “δεν πληρώνω” στη ΔΕΗ χάρη στο οποίο η ΔΕΗ έχει μπει μέσα αρκετά δισ ώστε να
αγοράσουν οι κινέζου πολύ φτηνά το 24% του
ΑΔΜΗΕ, έτσι και στις αστικές συγκοινωνίες της
Αθήνας ετοιμάζουν κάτι ανάλογο.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) θυγατρικής του ΟΑΣΑ, για την περυσινή χρονιά «οι
καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 78,2 εκατ. ευρώ
από 36,4 εκατ. ευρώ το 2014. Οι λειτουργικές
ζημίες διαμορφώθηκαν σε 32,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,75 εκατ. ευρώ το 2014, με τον κύκλο
εργασιών να περιορίζεται σε 103,8 εκατ. ευρώ
από 129,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά» (www.capital.gr, 25-10) . Την ίδια στιγμή,
η απουσία ενός οιοδήποτε στρατηγικού σχεδίου για τις αστικές συγκοινωνίες, η απουσία
ελέχγου της πληρωμής εισιτηρίων και οι καταστροφές εξοπλισμού απαξιώνουν καθημερινά
τις αστικές συγκοινωνίες. Το αντιδραστικό κίνημα «Δεν πληρώνω» που προστάτευε και συνεχίζει να προστατεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλη η εξωκοινοβουλευτική ψευτοαριστερά και ομάδες αναρχικών, θριαμβεύει εδώ. Η εισιτηριοδιαφυγή αποτελεί πιά μια μόνιμη κατάσταση. Ο περιορισμός των ελέγχων λόγω των συστηματικών επιθέσεων σε ελεγκτές και ακυρωτικά μηχανήματα από τον κυβερνητικό αναρχισμό είναι η βασική αιτία που έχει εκτινάξει τις λειτουργικές ζημιές μιας και ο κόσμος δεν πληρώνει σε μεγάλο βαθμό για εισιτήρια.
Από τον περασμένο Ιούλιο ο ΟΑΣΑ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αντικατάστασης του χάρτινου εισιτηρίου με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όμως
«Ύστερα από τους δεκάδες βανδαλισμούς που
δέχθηκαν ακυρωτικά μηχανήματα του μετρό
και των λεωφορείων, τις επιθέσεις κατά ελεγκτών και την ολοσχερή καταστροφή οχημάτων των ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) ήρθε η
σειρά του νέου εξοπλισμού. Οι πρώτες φθορές ακυρωτικών μηχανημάτων του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου έλαβαν χώρα πριν
ακόμη τοποθετηθεί το σύνολο του εξοπλισμού
στα οχήματα των ΟΣΥ» (www.kathimerini.gr,
4-11). Αλλά οι σαμποτέρ, που νομίζουν ότι είναι
επαναστάτες, ενώ δουλεύουν για αυτούς που
θα αγοράσουν τις συγκοινωνίες τζάμπα, και οι
οποίοι αφού τις αγοράσουν δεν θα αφήσουν
κανέναν κυβερνητικό αναρχικό να σπάσει ούτε ένα μηχάνημα, δεν καταστρέφουν μόνο τα
μηχανήματα. Με την κρατική εξουσία που διαθέτουν συμπεριφέρονται εξαιρετικά βίαια και

απέναντι στους υφιστάμενους τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με την Καθημερινή «εργαζόμενοι στις ΟΣΥ εξηγούν ότι η ασφάλεια εργαζομένων και στόλου μπορεί να τεθεί ανά πάσα στιγμή υπό αμφισβήτηση. Ακόμη και οι τεχνικοί
της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο
του ηλεκτρονικού εισιτηρίου προχωρούν στην
τοποθέτηση των μηχανημάτων «μετά φόβου
Θεού». Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε περίπου 2.000 λεωφορεία και τρόλεϊ των ΟΣΥ
(εκ των οποίων τα 500 είναι εκτός λειτουργίας)
γίνεται με άκρα μυστικότητα από τους τεχνικούς, οι οποίοι έχουν πάψει, όπως εξηγούν
εργαζόμενοι στις ΟΣΥ, να μεταβαίνουν και με
οχήματα της εταιρείας για να μην φαίνεται ότι
πρόκειται να γίνει τοποθέτηση εξοπλισμού.
«Μεταβαίνουν στα αμαξοστάσια για να τοποθετήσουν τα μηχανήματα με τα δικά τους Ι.Χ.,
στα οποία φορτώνουν τον εξοπλισμό, αντί να
χρησιμοποιούν τα εταιρικά οχήματα», περιγράφει ο κ. Ραυτόπουλος (σσ: είναι ο πρόεδρος ων τεχνικών των ΟΣΥ» (στο ίδιο).
Και για να μην υπάρξει καμιά παρανόηση και
αμφιβολία από κανέναν για την διάλυση των συγκοινωνιών, στις αρχές του Νοέμβρη η κυβέρνηση δια του σαμποταριστή υπουργού Σπίρτζη
(πρώην πασόκου «κολλητού» του αρχισαμποταριστή Λαλιώτη) προώθησε Προεδρικό Διάταγμα για την κατάργηση του αυτοτελούς υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον υποβιβασμό του σε Γενική Γραμματεία. Όπως
καταγγέλλει ο «Σύλλογος Υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών»: «επέρχεται η πλήρης διάλυση του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ελλάδα θα είναι το μοναδικό κράτος μέλος της
E.E όπου οι Μεταφορές θα αποτελούν μια “κολοβή” Γενική Γραμματεία! Μάλιστα, σημειώνουν, ότι αυτό δρομολογείται, τη στιγμή που η
χώρα βρίσκεται στην 25η θέση -μεταξύ των
28 κρατών της EE- στις Μεταφορές και στην
22η θέση όσον αφορά την Οδική Ασφάλεια, με
τους περισσότερους νεκρούς στο δρόμο! Όπως εξηγούν οι εργαζόμενοι, επιχειρείται να
δημιουργηθεί ένα αμιγές υπουργείο Υποδομών
με την προσκόλληση του τομέα των Δικτύων
σε αυτό, σε αντίθεση με ότι γίνεται στην πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης, όπου οι Μεταφορές συνενώνονται παντού με τα Δίκτυα»
(www.tanea.gr, 3-11).
Οι σαμποταριστές του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να προελαύνουν προς την άλωση του κράτους για να
το θέσουν στην υπηρεσία του ρωσοκινέζικου άξονα, αλλά η προέλασή τους αυτή δεν θα είναι
χωρίς αντιστάσεις, και κυρίως χωρίς να εκτίθενται στο λαό που με αυτήν την κυβέρνηση
παίρνει εντατικά πολιτικά μαθήματα .

ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το χτύπημα της παραγωγής από τους σαμποταριστές είχε άμεση επίπτωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας (ιδιαίτερα στο
εμπορικό ισοζύγιο) κάνοντάς το αρνητικό, με αποτέλεσμα η χώρα να αναγκάζεται να δανείζεται για να μπορεί να ζει. Γιαυτό για να σταματήσει ο δανεισμός των χωρών που έμπαιναν
σε μνημόνια, οι χώρες αυτές έπαιρναν μέτρα
για τη βελτίωσή του. Από τη μια περιορίζοντας
τις εισαγωγές αλλά-πρώτα και κύρια- αυξάνοντας τις εξαγωγές. Αυτό βέβαια συμβαίνουν σε
«κανονικές» καπιταλιστικές χώρες, στις οποίες
οι κυβερνήσεις τους δεν ήταν τυφλά τσιράκια
κάποιου ιμπεριαλισμού και ιδιαίτερα του πιο επιθετικού, του ρώσικου που είναι ενωμένος σήμερα με τον κινέζικο στον γνωστό πολεμικό τους
άξονα. Δηλαδή οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν είχαν σαν μέλημά τους το ρήμαγμα της
χώρας τους και μετά το ξεπούλημά της, όπως
γίνεται τα χρόνια της κρίσης στη χώρα μας.
Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτού του ευγενικού σκοπού, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, χτυπά
συνέχεια τις εξαγωγές έτσι ώστε το ισοζύγιο να
είναι πάντα αρνητικό. Ένας από τους πολλούς
τρόπους με τους οποίους το κάνει αυτό είναι με

την πολιτική της να μην ανεξαρτητοποιήσει το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. «Παράπλευρες
και σοβαρές απώλειες στον τομέα των εξαγωγών, της παροχής υπηρεσιών στην υγεία,
αλλά και τον τουρισμό φέρνει το τελεσίγραφο
των ευρωπαϊκών υπηρεσιών προς την ελληνική κυβέρνηση με το οποίο ζητείται η πλήρης
ανεξαρτητοποίηση, λειτουργικά και οικονομικά, του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Σε
αντίθετη περίπτωση, αναστέλλεται η λειτουργία του ΕΣΥΔ, το εθνικό σύστημα διαπίστευσης καταρρέει και καταργείται η διεθνής αναγνώριση των κάθε λογής εργαστηρίων, από
τον ΕΟΦ και το Γενικό Χημείο του Κράτους
έως τα εργαστήρια των υπουργείων Γεωργίας και Υγείας, των νοσοκομείων, των πανεπιστημίων και των ιδιωτών. Άμεση συνέπεια της
κατάργησης στην πιστοποίηση αυτών εργαστηρίων είναι το μπλόκο που θα επέλθει στις
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, αφού δεν θα
μπορούν να έχουν αξιόπιστα πιστοποιητικά για
την υπολειματικότητα φυτοφαρμάκων, ενώ,
στον τουρισμό για παράδειγμα, δεν θα υπάρ-
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΙΩΤΟ ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, την περίοδο του 2014 έγιναν 27.365 έλεγχοι για λαθρεμπόριο καυσίμων την στιγμή που
το 2015 έγιναν μόλις 8.859 έλεγχοι! Αν οι αριθμοί αυτοί μεταφραστούν σε χρήμα τότε είναι να
απορεί κανείς με το μέγεθος της καταστροφής.
Το 2014, οι 27.365 έλεγχοι απέφεραν στα δημόσια ταμεία έσοδα της τάξεως των 18 εκ. ευρώ την ώρα που οι μόλις 8.859 έλεγχοι που έκανε η Κυβέρνηση το 2015 απέφεραν 13 εκ.
ευρώ. Χάθηκαν δηλαδή περί τα 5 εκατομμύρια
από τους ελλείπεις ελέγχους και δυστυχώς η
κατάσταση αντί να βελτιώνεται υποτροπιάζει
καθώς σύμφωνα με την ίδια μελέτη το Α’ Εξάμηνο του 2016 έχουν διενεργηθεί μόλις 1.702
έλεγχοι που απέφεραν 2 εκ ευρώ! «Αξίζει εδώ
να υπογραμμιστεί, ότι σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΕΠΕ, ήδη από το Καλοκαίρι του 2015
το 99% των πρατηρίων είχε τοποθετήσει σύστημα εισροών – εκροών και εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο τίποτα δεν λειτουργεί»

H

ρωσόδουλη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ συνεχίζει ακάθεκτη την πο
λιτική της καταστροφής της χώρας, του ξεπουλήματός της και της
πρόσδεσής της στο άρμα του ρώσικου και του κινέζικου σοσιαλιμπεριαλισμού.
(www.capital.gr, 30-10). Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) εάν συνεχιστεί η κατάσταση
της μη πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων,
θα χάνονται από 250 έως και 300 εκ. ευρώ σε
χρονιάτικη βάση.
Τεράστια ποσά για μια τόσο φτωχοποιημένη
χώρα!
Αλλά το κράτος δεν χάνει μόνο έσοδα από
τους ελέγχους. Χάνει και από τους φόρους κληρονομιάς. Σύμφωνα με στοιχεία από τα Ειρηνοδικεία της χώρας «το τελευταίο διάστημα έχουν υποβληθεί πάνω από 15.000 αιτήσεις
προκειμένου να αποποιηθούν ακίνητα μικρής
και μεγάλης αξίας που κληρονομούν από τους
γονείς και τους συγγενείς τους, επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
προς το κράτος, δηλαδή την εφορία τον ΕΝΦΙΑ κλπ» (www.capital.gr, 11-11). Χαρακτηριστικό της δραματικής κατάστασης στην οποία

Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Στις αρχές του μήνα η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πούλησε το 24% ενός τμήματος της ΔΕΗ,
του ΑΔΜΗΕ, στην Κίνα. Πρόκειται για μια ακόμα περίπτωση ιδιωτικοποίησης που είναι στην
πραγματικότητα κινέζικη κρατικοποίηση ενός
στρατηγικής σημασίας κρατικού ελληνικού περιουσιακού στοιχείου. Μετά το λιμάνι που Πειραιά, και τον λιγνιτικό σταθμό της ΔΕΗ στη Φλώρινα που θα τον φτιάξει και θα ελέγχει η Κίνα
τώρα πωλείται κατά ένα μέρος του και ο Διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι οι κινέζοι φασίστες βάζουν τώρα το πόδι τους στον ΑΔΜΗΕ για να τον
ελέγξουν, μόνοι τους ή σε συνεργασία με τη Ρωσία σε μια επόμενη φάση. Ήδη εδώ και μερικά
χρόνια ένα πελώριο τμήμα της παραγωγής της
χώρας έχει εξαρτηθεί από το ρώσικο φυσικό
αέριο. Ο λιγνίτης που η Ελλάδα διαθέτει σε τεράστιες ποσότητες ήταν το ασφαλές ανάχωμα
σε κάθε ρώσικο εκβιασμό με το φυσικό αέριο.
Όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τον παραδίδει τώρα στον πιο στενό σύμμαχο του αφεντικού της. Σε λίγο ο Πούτιν και ο Ξι θα μπορούν,
όποτε ξυπνήσει η χώρα μας και δει τις αλυσίδες που τις πέρασαν αυτοί οι δύο φασίστες
στον ύπνο της, να την βυθίσουν στο σκοτάδι
και να παγώσουν την παραγωγή της κατεβάζοντας δύο διακόπτες.
Πριν δύο περίπου χρόνια γράφαμε στο φύλλο 498 της Νέας Ανατολής και στο άρθρο «ΔΕΗ: ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΡΩΣΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-Μόνο ένα
δημοκρατικό κίνημα του λαού και ένα νέο κίνημα εργαζομένων μπορούν να την εμποδίσουν»: «Στη βάση της πολιτικής ανάλυσης και
των πρόσφατων εμπειριών στα ζητήματα της
εκχώρησης εθνικού πλούτου και σε συνδυασμό με το ότι οι δυνατές φωνές που βγάζει ο
χει αξιόπιστη κατάταξη των ξενοδοχειακών μονάδων στις κατηγορίες τους διεθνώς. Και βέβαια, η έλλειψη φορέα πιστοποίησης και ελέγχου θέτει εν αμφιβόλω την ασφάλεια των εργαστηρίων στον τομέα της υγείας. Και βέβαια
με σειρά τους όλοι οι πιστοποιημένοι από το
ΕΣΥΔ φορείς και εργαστήρια θα πρέπει να αναζητήσουν διεθνή πιστοποίηση από φορέα
άλλης ευρωπαϊκής χώρας,αναλαμβάνοντας όμως για δεύτερη φορά το κόστος αυτής της διαδικασίας» (www.protothema.gr, 25-11).
Το να σαμποτάρει μια κυβέρνηση τη διαπίστευση σε μια χώρα που το χρέος της είναι
άμεσα συναρτημένο με το αρνητικό της εμπορικό ισοζύγιο ισοδυναμεί με να κόβει κάποιος τον
ορό σε έναν ασθενή που πάσχει από αφυδάτωση. Κι όμως αυτοί οι εγκληματίες που κυβερνάνε τη χώρα το κάνουν και όχι μόνο το κάνουν αλλά ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα της χώρας είναι το ότι οι δανειστές δεν τους μειώνουν
το χρέος. Δηλαδή αυτοί που παράγουν καθημερινά και σε πελώρια κλίμακα νέο χρέος με το
ολόπλευρό τους χτύπημα στην παραγωγή, ισχυρίζονται ότι φταίει για τις δυσκολίες της χώρας το παλιό χρέος την ώρα που η εξυπηρέτησή του παρά τη χρεωκοπία έχει γίνει πολύ φτη-

Τσίπρας δεν αντιστοιχούν στα καχεκτικά κινήματα που διοργανώνει η ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ, εκτιμάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σαν σκοπό να ματαιώσει το πούλημα της «μικρής ΔΕΗ». Κάνει
κάποια κινήματα και κάποιες διακοπές ρεύματος ίσα που να είναι αρκετά για να την αγοράσει εξευτελιστικά η Ρωσία, η Κίνα ή η ρωσόδουλη κρατική ολιγαρχία διώχνοντας κάθε πιθανό δυτικό αγοραστή». Αυτή η ανάλυσή μας
επιβεβαιώνεται σήμερα. Δυστυχώς όμως αυτός ο εχθρός δεν φαίνεται ακόμα γιατί έχει φροντίσει με τους αφοσιωμένους του πράκτορες να
δείχνει σαν υπεύθυνο της αυξανόμενης πείνας
του λαού, όχι τους πράκτορές του που σαμποτάρουν ασταμάτητα την παραγωγή της χώρας,
αλλά αυτούς που τη δανείζουν για να καλύπτει
τα νέα της ελλείμματα με τον όρο να μειώνει την
κατανάλωσή της στο ύψος της όλο και πιο
μειωμένης παραγωγής της. Οι δανειστές αναλαμβάνουν ευχαρίστως το ρόλο του κακού για
να κερδίσουν χρόνο νομίζοντας ότι έτσι θα σώσουν μια Ευρώπη των μονοπωλιστών που καταρρέει μέρα με τη μέρα γιατί δεν από τα κοντόθωρα συμφέροντά τους δεν θέλουν να συγκρουστούν με τους μεγάλους φασισμούς που
επελαύνουν μέσα και, κυρίως, έξω της. Όποιος
όμως στ αλήθεια θέλει να δει ποιος βρίσκεται
πίσω από την καταστροφή της χώρας πρέπει
να αναζητήσει αυτόν που επωφελείται από αυτή την καταστροφή. Και επωφελείται αυτός που
αγοράζει πάμφθηνα τις μεγάλες υποδομές της
και που επιπλέον ξέρει ότι το πολιτικό καθεστώς
δεν θα τον χτυπήσει στη συνέχεια. Και αγοράζουν οι ρωσοκινέζοι και όχι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δανείζουν, οι Γερμανοί υπογράφουν την
πείνα, οι Ρωσοκινέζοι αγοράζουν και κάνουν
και τους σωτήρες από πάνω. Αυτό σημαίνει ανερχόμενες μεγάλες δυνάμεις και υπερδυνάμεις.
νή όπως το χρέος άλλων κανονικών χωρών,
τουλάχιστον μέχρι το 2020. Την μείωση του χρέους από τώρα δεν την θέλουν οι σαμποταριστές
για να ανακουφίσουν τη χώρα αλλά για να διασπάσουν την Ευρώπη στρέφοντας τον ευρωπαϊκό νότο ενάντια ενάντια στην βόρεια και ανατολική Ευρώπη. Αν αυτή τη στιγμή χαριζόταν
όλο το χρέος στην Ελλάδα, την άλλη ώρα θα
είμασταν πάλι χρεωμένοι λόγω του παραγωγικού σαμποτάζ, που μεταφράζεται αυτόματα σε
εμπορικό έλλειμμα και έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.
Σημειώνουμε εδώ ότι όταν μιλάμε για σαμποταριστές δεν πρέπει να εννοούμε μόνο τους συριζαίους αλλά και την αντιπολίτευση που αρνείται να επικεντρώσει την κριτική της σε αυτό το
σαμποτάζ, ή ακόμα και να το αναφέρει. Τη σχέση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σήμερα
μπορεί να την δει με την εξής εικόνα: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι οι σαμποτέρ που βάζουν τα εκρηκτικά και η αντιπολίτευση είναι η
υπόλοιπη συμμορία που κρατάει τσίλιες και γενικά ετοιμάζει την άμυνα αν ξυπνήσει ο λαός ή
ακόμα και οι δανειστές και πάρουν τους σαμποτέρ στο κυνήγι.
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βρίσκονται οι πολίτες της χώρας μας είναι πως
δυο στις τρεις κληρονομιές είναι με παθητικό,
όπως προκύπτει από εκτιμήσεις συμβολαιογράφων, γεγονός που προκαλεί τεράστια οικονομικά βάρη σε όσους κληρονόμους αποφασίζουν
να κάνουν αποδοχή της κληρονομιάς τους. Την
ίδια στιγμή ο μέσος χρόνος αναμονής για τις επιστροφές ΦΠΑ από το κράτος στους υπόχρεους πλησιάζει το ένα έτος, ενώ το συνολικό ποσό που εκκρεμεί προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ,
στερώντας από ελεύθερους επαγγελματίες και
επιχειρήσεις σημαντικά κεφάλαια κίνησης, ή

που τους είναι αναγκαία για να ανταποκριθούν
εμπρόθεσμα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων, μέχρι χθες το αιτούμενο ποσό απλήρωτων αιτήσεων που εκκρεμούν ακόμη στις εφορίες όλης της χώρας ήταν 933,3 εκατ. ευρώ,
από τα οποία μάλιστα τα 818,5 εκατ. ευρώ αφορούν αιτήσεις 5.492 επιχειρήσεων και επαγγελματιών. «Αναμονή που μπορεί μάλιστα να ξεπεράσει πλέον, όπως πιστοποιούν τα στοιχεία
της ΓΓΔΕ, ακόμη και τα 5 χρόνια»
(www.toxrima.gr, 11-11).
Αυτά τα στοιχεία δείχνουν το απύθμενο μίσος
για τη χώρα που πληρώνει συνέχεια αβάσταχτους φόρους εξ αιτίας της πολιτικής των ρωσόδουλων που κυβερνούν τη χώρα.

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ
Τα υδατοδρόμια είναι δομές χωρίς τα έξοδα
που έχει ένας χερσαίος διάδρομος προσγείωσης ή οι ανάγκες για την εξυπηρέτηση χιλιάδων επιβατών. Όλες οι χώρες στις οποίες ο θαλάσσιος και νησιωτικός τουρισμός είναι σημαντικός, έχουν αναπτυγμένα δίκτυα υδατοδρομίων. Στη χώρα του παραγωγικού σαμποτάζ όμως τα υδατοδρόμια δεν είναι μέσα στα σχέδια
των σαμποταριστών όπως φαίνεται. Πιο συγκεκριμένα: «Το αργότερο, έως και τον Απρίλιο,
οι εταιρείες που διατίθενται να λανσάρουν τις
μεταφορές με αμφίβια αεροσκάφη από το καλοκαίρι του 2017 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σειρά πολυάριθμων και σύνθετων ζητημάτων (παραχώρηση λειτουργίας και έναντι ποιου τιμήματος, τιμολογιακή, εμπορική πολιτική, διαφημιστική καμπάνια, προσλήψεις
κτλ). Ο χρόνος, λοιπόν, δεν επαρκεί, όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς...δεδομένου ότι η αγορά περιμένει ακόμη το νομοσχέδιο του
υπουργού Χρ.Σπίρτζη» (www.capital.gr, 4-11).
Ενώ ο νόμος Ν.4146/13 προβλέπει ανώτατο
χρονικό όριο 65 ημερών για την αξιολόγηση ενός φακέλου, ήρθε τώρα η νομοθετική πρωτοβουλία Σπίρτζη και κάθε αδειοδότηση βρίσκεται στον αέρα, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την κατάργηση του υπουργείου Μεταφορών . Το νομοσχέδιο αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
υδατοδρομίων. Σήμερα το κόστος για την υλοποίηση της υποδομής μπορεί να αναληφθεί είτε από ένα δημόσιο φορέα ανάπτυξης, είτε από ιδιώτες στην ιδιοκτησία των οποίων θα βρίσκεται το υδατοδρόμιο.

Μετά τη ψήφιση όμως του νομοσχεδίου Σπίρτζη, τα υδατοδρόμια θα είναι μόνο δημόσια (“η
άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο
στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών έχει το Δημόσιο”). Αυτό όμως το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οδηγεί σε χρεωκοπία την Hellenic Seaplanes (τη μία από τις
δύο εταιρείες που ενδιαφέρονται), που έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στη δημιουργία ιδιωτικών υδατοδρομίων. Μάλιστα, σύμφωνα με το
νομοσχέδιο, όσες άδειες ιδιωτών βρίσκονται σε
εκκρεμότητα, περιέρχονται στο λιμενικό ταμείο
ή το Δήμο, δηλαδή κρατικοποιούνται! (στο ίδιο).
Η Νέα Δημοκρατία που είναι και αυτή σαμποταριστική αλλά δεν πιάνει τον αρχισαμποταριστή
Σύριζα χρειάστηκε 20 μήνες (με αφετηρία το
2013 οπότε δημοσιεύθηκε ο Ν.4146) για μία άδεια υδατοδρόμιου στην Κέρκυρα, ενώ για την
αδειοδότηση ενός δεύτερου στους Παξούς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ (με αφετηρία την 25η
Ιανουαρίου 2015) χρειάστηκε περίπου 18 μήνες. Απαιτήθηκαν, δηλαδή, συνολικά τρία χρόνια και δύο μήνες για να αδειοδοτηθούν δύο υδατοδρόμια τα οποία βρίσκονται στον ίδιο Νομό
(Κέρκυρας). Την ίδια στιγμή, έχουν εγκριθεί 11
άδειες περιβαλλοντικών μελετών για υδατοδρόμια ενώ η Κροατία σε δύο χρόνια αδειοδότησε
11 υδατοδρόμια.
Είναι ολοφάνερο ότι υδροπλάνα δεν πρόκειται να δουν τα ελληνικά πελάγη.

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΛΟΓΩ
ΒΑΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μισθωτών Περιπτέρων καθώς και της Πανελλήνιας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακατέργαστου Καπνού η επιβολή φόρου στα είδη καπνού
οδηγεί στο κλείσιμο των περιπτέρων δημιουργώντας νέες στρατιές ανέργων και περίπου
60000 οικογένειες που απασχολούνται στην καπνική αλυσίδα στη φτωχοποίηση και την απόγνωση. «Οι 8 απανωτές αυξήσεις σε έμμεσους

φόρους και ΦΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια που
έφεραν τη φορολογία σε ποσοστό-ρεκόρ του
84% της μέσης λιανικής τιμής οδήγησαν ώστε
τα καπνικά προϊόντα να αποτελούν τα προϊόντα που υπόκεινται στη μεγαλύτερη φορολόγηση στη χώρα και να φέρνουν τη χώρα μας
πρώτη στη φορολογία αυτών των ειδών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών» (www.toxrima.gr,
11-11).

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η ψηλή φορολογία, τα capital controls, τα συριζοκνίτικα κινήματα κατά των επενδύσεων και
τα δήθεν γραφειοκρατικά εμπόδια σκοτώνουν
τις λίγες επενδύσεις που σέρνονται στη χώρα
μας. Μιλάμε για “δήθεν” γραφειοκρατικά εμπόδια γιατί δεν πρόκειται για εμπόδια που βάζουν
σε μια επένδυση κάποιοι γραφειοκράτες που
λειτουργούν από μόνοι τους για να εισπράξουν
μίζες. Πρόκειται για άνωθεν πολιτικές οδηγίες
που δίνονται στις διευθύνσεις δημόσιων υπηρεσιών να καθυστερήσουν όσο μπορούν τις επενδύσεις, ενώ θα τσεπώνουν κιόλας σαν επιβράβευση γι αυτήν την καθυστέρηση μίζες-λύτρα από τους επενδυτές θύματα.
Έτσι εδώ και δεκαετίες οι ξένες, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, μειώνονται συνεχώς αφού
σχεδόν κανένας σώφρων ξένος επενδυτής δεν
έρχεται στη χώρα, ενώ και αυτοί που είχαν έρθει σε προηγούμενες περιόδους φεύγουν. Όσο
για τους ρωσοκινέζους καπιταλιστές, που είναι
αυτοί που κυρίως έρχονται για να αγοράζουν
νευραλγικές υποδομές , αυτοί δεν έρχονται για
να επενδύσουν χτίζοντας νέες παραγωγικές μο-

νάδες, αλλά για να αγοράσουν τζάμπα τις υπάρχουσες. Ασφαλώς και οι όποιες παραγωγικές
επενδύσεις από τις παλιές και τις νέες ιμπεριαλιστικές χώρες δεν είναι ότι το καλύτερο όταν οι
επενδύσεις του ντόπιου κεφάλαιου καταστρέφονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από κυβερνήσεις σαμποταριστών και “λαϊκά” κινήματα, οπότε ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της παραγόμενης υπεραξίας γυρίζει πίσω στις μητροπόλεις.
Όμως όλα αυτά είναι πολυτέλειες για μια χώρα
που οι κυβερνήσεις των ανατολικών πρακτόρων και δοσίλογων που πλέον κυριαρχούν έχουν κυριολεκτικά αφανίσει την παραγωγή της
σε επίπεδα μιας πολεμικής αναμέτρησης:
«Kοντά στα 1,6 δισ. ευρώ έχουν υποχωρήσει οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Eλλάδα
σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Tράπεζας της Eλλάδος. Aπό 2,24 δισ. ευρώ που ανήλθαν το 2014, την περσινή χρονιά έφτασαν
σε μόλις 605 εκατ. ευρώ. Kαι όλα αυτά την ώρα που στην Eυρώπη καταγράφηκε αύξηση
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ôáôñÝøåé ôç óïâéåôéêÞ Ñùóßá óå ðáãêüóìéï êÝíôñï ôïõ öáóéóôéêïý éìðåñéáëéóìïý
êáé ôïõ ðïëÝìïõ. Ìüíï êÜôù áðü ôçí ðïëéôéêÞ êáèïäÞãçóç áõôÞò ôçò ôÜîçò êáé
ôïõ çãÝôç ôçò Ðïýôéí êáé ìüíï ìå ôá ðñïðáãáíäéóôéêÜ, ðïëéôéêÜ êáé äéðëùìáôéêÜ
ìÝóá ðïõ áõôÞ äéáèÝôåé ðáíôïý óôïí êüóìï êáé óôéò ÇÐÁ áõôÞ ç áíþôåñç ìç÷áíÞ ðïëéôéêïý åéóïäéóìïý, èá ìðïñïýóå íá
êáôáëÜâåé Ýíáò äéåöèáñìÝíïò ñáíôéÝñçò
êáé óðåêïõëáäüñïò Ýìðïñáò áêñéâÞò ãçò
ôçí åîïõóßá óôï Ëåõêü Ïßêï öùíÜæïíôáò
æÞôù ç Ñùóßá. Ãé áõôü åßíáé ðéï óùóôü íá
èåùñÞóïõìå üôé äåí åßíáé êýñéá Ýíá ðïëý
ìåéïøçöéêü êïììÜôé ôïõ áìåñéêÜíéêïõ êåöÜëáéïõ ðïõ ðÞñå ôçí åîïõóßá óôéò ÇÐÁ,
áëëÜ üôé ôçí ðÞñå ìå ñåóÜëôï Ýíáò åéóïäéóôÞò ðïõ óôçí êýñéá ðëåõñÜ äïõëåýåé
êÜôù áðü ôçí êáèïäÞãçóç êáé ãéá ôá éìðåñéáëéóôéêÜ óõìöÝñïíôá ôïõ ñþóéêïõ
êñáôéêïöáóéóôéêïý ðïëåìéêïý êåöÜëáéïõ
Þ áêüìá íá ìåßíïõìå óôçí ðéï êïíôéíÞ óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá åéêüíá üôé ôïí Ëåõêü Ïßêï áðëÜ åãêáôáóôÜèçêå ï Ðïýôéí.
Ãé áõôüí ôï ìåéïøçöéêü êáé ïõóéáóôéêÜ
åîùôåñéêü ÷áñáêôÞñá ôçò ç åîïõóßá Ôñáìð äåí ìðïñåß êáôÜ ôç ãíþìç ìáò íá åßíáé
óôáèåñÞ óôéò ÇÐÁ ïýôå åóùôåñéêÜ ïýôå
åîùôåñéêÜ. Ðñïûðüèåóç ôçò óõíÝ÷éóÞò ôçò
åßíáé ç áëìáôþäéêç åðéôÜ÷õíóç ôïõ ðáãêüóìéïõ ðüëåìïõ, áëëÜ êáé Ýíá äéáñêÝò
ðñáîéêüðçìá- êáé Ýíáò äéáñêÞò áêÞñõêôïò
ðïëéôéêüò êáé èåóìéêüò ðüëåìïò, êáé ãéáôß
ü÷é áêüìá êáé èåñìüò åìöýëéïò óôï åóùôåñéêü.
Ç åêôßìçóç ìáò ãéá ôïí Ôñáìð
óôçí áíôéðïëßôåõóç êáé ü÷é óôçí
ðñïåäñßá
Ãéá ôïí ðáñáðÜíù ëüãï äåí åß÷áìå êáèüëïõ ðñïâëÝøåé óáí ÏÁÊÊÅ üôé ç Ñùóßá Þèåëå áõôü ôï áðïôÝëåóìá, áëëÜ ôçí
åêëïãÞ Êëßíôïí ìå Ýíá éó÷õñü öáóéóôéêü
ñåýìá Ôñáìð óôçí áíôéðïëßôåõóç. Ðéóôåýïõìå üôé êáé ç åêëïãÞ Êëßíôïí èá Þôáí
åðßóçò ìéá ìåãÜëç íßêç ãéá ôç íåïíáæéóôéêÞ Ñùóßá êáé ìÜëéóôá åêôéìïýóáìå üôé
ìéá ôÝôïéá äéÜôáîç èá åîõðçñåôïýóå ðåñéóóüôåñï ôá ñþóéêá ó÷Ýäéá óôç äïóìÝíç
öÜóç, üðïõ ç Ñùóßá äåí ìðïñåß áêüìá íá
êÜíåé Ýíáí ðáãêüóìéï ðüëåìï áðü ôçí Üðïøç ôùí óôáôçãéêþí ôçò èÝóåùí. Ãé áõôü óôá äýï êåßìåíÜ ôçò Íåáò ÁíáôïëÞò
ãéá ôéò áìåñéêÜíéêåò åêëïãÝò (http://
www.oakke.gr/global/2013-02-16-19-24-24/
item/725, http://www.oakke.gr/global/201302-16-19-24-24/item/645), åß÷áìå ôïíßóåé üôé ôï ôñáãéêü ãéá ôïí ðëáíÞôç áðïôÝëåóìÜ ôùí áìåñéêÜíéêùí åêëïãþí åß÷å ïõóéáóôéêÜ êñéèåß áðü ôéò ðñïêñéìáôéêÝò åêëïãÝò áðü ôçí þñá ðïõ Þôáí ïé Êëßíôïí
êáé Ôñáìð (ç ðñþôç êáëõììÝíá ñùóüöéëç ðïõ åìöáíéæüôáí óáí õöåóéáêÞ êáé ï
äåýôåñïò áíïé÷ôÜ ðïõôéíéêüò) ðïõ åß÷áí åêëåãåß óáí ïé õðïøÞöéïé ôùí äýï ìåãÜëùí êïììÜôùí ãéá ôçí ðñïåäñßá. Ùóôüóï
áðü ðïëëÜ êáé êõñßùò áðü ôï ßäéï ôï áðïôÝëåóìá áðïäåéêíýåôáé üôé ç åðéëïãÞ ôïõ
ðïõôéíéêïý öáóéóìïý Þôáí áêñéâþò íá ðÜåé
ï Ôñáìð óôçí ðñïåäñßá, ðïõ óÞìáéíå üôé
êáé ç ôåëéêÞ ìÜ÷ç ãéá ôçí ðñïåäñßá åß÷å
åðßóçò ðïëý ìåãÜëç óçìáóßá.
Åìåßò äçëáäÞ äåí óôçñßæáìå ôçí ðñüâëåøç ìáò üôé åñ÷üôáí ðñïåäñßá Êëßíôïí
óôï üôé ï áìåñéêÜíéêïò ëáüò äåí èá ìðïñïýóå íá áêïëïõèÞóåé Ýíáí öáóßóôá. Ãéáôß óáí ìáñîéóôÝò îÝñïõìå üôé ôï äñüìï óôï

öáóéóôéêü ìïíïðþëéï ôïí áíïßãåé ðáíôïý
óôïí êüóìï ç ìüíéìç ðåñéöñüíçóç ôùí öéëåëåýèåñùí ìïíïðùëéóôþí ãéá ôç öôù÷ïëïãéÜ, éäéáßôåñá ãéá ôçí áíåéäßêåõôç åñãáôéêÞ ôÜîç. Åßíáé áõôïý ôïõ åßäïõò ïé öéëåëåýèåñïé, ðïõ üóï ìðïñïýí öÝñíïõí ôçí
åñãáôéêÞ ôÜîç ôïõ ðáëéïý âéïìç÷áíéêïý
êüóìïõ óå áíôáãùíéóìü ìå ôá Üèëéá ìåñïêÜìáôá ôùí ëáþí ôïõ íÝïõ âéïìç÷áíéêïý ôñßôïõ êüóìïõ, áëëÜ ðïôÝ äåí èÝëïõí
íá ôïõò öÝñíïõí óå óýãêñïõóç ìå ôïõò öáóßóôåò êõâåñíÞôåò ðïõ õðïäïõëþíïõí áõôïýò ôïõò ëáïýò óôéò ãáëÝñåò ôïõò. ÅéäéêÜ
ìå ôïõò ìåãáëýôåñïò åêìåôáëëåõôÝò ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò óôïí êüóìï, ôïõò êéíÝæïõò
ìïíïðùëéóôÝò ðïõ åßíáé ïé ìåãáëýôåñïé õðåýèõíïé ãéá ôçí åîáèëßùóç êáé ôùí äõôéêþí åñãáôéêþí ôÜîåùí, ïé äõôéêïß öéëåëåýèåñïé ìïíïðùëéóôÝò óõíåñãÜæïíôáé.õðÝñï÷á.
Åìåßò óôçñßîáìå ôçí ðñüâëåøÞ ìáò ãéá
ôçí åêëïãÞ Êëßíôïí, óôçí ðïëéôéêÞ ìáò
åêôßìçóç üôé ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá åß÷å óå
áõôÞ ôç öÜóç ðåñéóóüôåñï óõìöÝñïí áðü
Ýíá ñåýìá Ôñáìð óôçí áíôéðïëßôåõóç åðåéäÞ áõôü èá äéáóðïýóå êáé èá áðïóÜèñùíå ôéò éó÷õñÝò áíôéñþóéêåò ôÜóåéò ôïõ
ñåðïõìðëéêáíéêïý êüììáôïò (Ñüìíåé,
Ìðïõò, Ñïýìðéï) ôï ïðïßï èá Þôáí êõñßáñ÷ï ìÝóá óôï ÊïãêñÝóï, åíþ ôçí ßäéá þñá ç Ñùóßá èá åß÷å óôç äéÜèåóÞ ôçò ìéá
ðñïåäñßá Êëßíôïí, ÓÜíôåñò êáé ÏìðÜìá,
ðïõ èá Ýóåñíå óå íÝåò õðï÷ùñÞóåéò óôï
ñùóïêéíåæéêü Üîïíá ôïõò Üèëéá õöåóéáêïýò
äçìïêñáôéêïýò ôïõ ÊïãêñÝóïõ. ÄçëáäÞ
ðéóôåýáìå üôé ìå ôçí Êëßíôïí èá åß÷áìå
ðéèáíÜ Ýíá ðéï ðëáäáñÜ öéëïñþóéêï ÊïãêñÝóï áðü üóï ôþñá ìå Ýíáí ðïëùôéêÜ
öéëïðïõôéíéêü Ôñáìð óôçí ðñïåäñßá. Åðßóçò åêôéìïýóáìå êáé ðéóôåýïõìå áêüìá üôé ç âÜóç ôïõ äçìïêñáôéêïý êüììáôïò èá
åßíáé ðïëý ðéï åýêïëï íá äåé ôïí êßíäõíï
Ðïýôéí êáé íá êéíçèåß åíÜíôéá ôïõ ìå ìéá
ðñïåäñßá Ôñáìð, ðáñÜ ìå ìéá ðñïåäñßá
Êëßíôïí ðïõ èá Ýêñõâå ôïí öéëïñùóéóìü
ôçò ðßóù áðü ìéá êïýöéá áíôéðïõôéíéêÞ ñçôïñéêÞ. ÐñÝðåé ìå áõôÞí ôçí åõêáéñßá íá
îåêáèáñßóïõìå üôé ç ëáúêÞ åêëïãéêÞ âÜóç ôçò Êëßíôïí åßíáé óÞìåñá ðïëéôéêÜ ðïëý
ðéï ðñïïäåõôéêÞ áðü ôç âÜóç ôïõ Ôñáìð,
ðáñüëï ðïõ ç ôåëåõôáßá ðåñéëáìâÜíåé ìÝóá ôçò ôï ðéï öôù÷ü êïììÜôé ôçò ëåõêÞò
åñãáôéêÞò ôÜîçò ðïõ ðÜíôùò êáé áõôü óôçí
ðëåéïøçößá ôïõ äåí åßíáé öáóéóôéêü, äçëáäÞ öáíáôéêÜ ôñáìðéêü. Ç óýã÷ñïíç éóôïñßá Ý÷åé ðÜíôùò áðïäåßîåé üôé êÜðïéá
ôìÞìáôá ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò, ç ïðïßá ðñïïñßæåôáé éóôïñéêÜ íá çãçèåß ôçò áëëáãÞò
ôïõ êüóìïõ, üôáí ÷Üíïõí ôï öùò ôïõò, äçëáäÞ ôçí åðáíáóôáôéêÞ ðñùôïðïñßá ôïõò,
åðé÷åéñïýí íá áëëÜîïõí ôïí êüóìï áðü ôçí
áíÜðïäç. ÄçëáäÞ ôÝôïéá ôìÞìáôá ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò, ðïõ áðü ôçí ôáîéêÞ ôïõò
öýóç èÝëïõí ôçí áëëáãÞ åíÜíôéá “óôï óýóôçìá” äçëáäÞ óôï êõñßáñ÷ï ìðëïê ôçò
áóôéêÞò ôÜîçò óõììåôÝ÷ïõí óõ÷íÜ ìå åíèïõóéáóìü óôç öáóéóôéêÞ áíôåðáíÜóôáóç
ðïõ êáèïäçãåß ãéá ôïõò äéêïýò ôïõ âñþìéêïõò óêïðïýò ôï ÷åéñüôåñï ìç áêüìá êõñßáñ÷ï éìðåñéáëéóôéêü ìðëïê .
¸ôóé åêôéìïýóáìå üôé ìéá ðñïåäñßá Ôñáìð, åíþ óå ìéá ðñþôç öÜóç èá ðÜãùíå êÜðùò ôéò áíôéóôÜóåéò óå áõôüí óôï ñåðïõìðëéêáíéêü êüììá, èá ðñïêáëïýóå óôáäéáêÜ Ýíôïíç áíôéðïõôéíéêÞ áíôéóõóðåßñùóç
êáé ìÝóá óôï ñåðïõìðëéêáíéêü êüììá, áëëÜ éäéáßôåñá ìÝóá óôï äçìïêñáôéêü êüììá óôï ïðïßï ç Êëßíôïí èá åß÷å óõíôñéâåß.
ÄçëáäÞ åêôéìïýóáìå üôé óôçí ðåñßðôùóç
íßêçò Ôñáìð, èá åß÷áìå, äçëáäÞ èá Ý÷ïõ-
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ìå, Ýíá óå ìåãÜëï âáèìü å÷èñéêü óôïí
Ôñáìð ÊïãêñÝóï, êáé Ý÷ïõìå äåé üôé äåí
åßíáé åýêïëï íá êõâåñíÞóåé Ýíáò ðñüåäñïò óôéò ÇÐÁ áí áðÝíáíôß ôïõ óôÝêåôáé Ýíá å÷èñéêü ÊïãêñÝóï. ×þñéá áðü áõôÜ åêôéìïýóáìå üôé ç åîïõóßá ôïõ óé÷áìåñïý áõôïý ôýðïõ èá äçìéïõñãïýóå Ýíáí äçìïêñáôéêü óõíáãåñìü ü÷é ìüíï ìÝóá óôéò ÇÐÁ áëëÜ êáé ðáãêüóìéá, êáé
üôé äåí èá Þôáí äõíáôü áõôüò ï óõíáãåñìüò íá ìçí áöõðíßóåé ôïõò ëáïýò ãéá ôï
ðüóï ìåãÜëç êáé ðüóï Üìåóç åßíáé ç áðåéëÞ ôçò Ñùóßáò êáé ôïõ íåï÷éôëåñéêïý
ÜîïíÜ ôçò ìå ôçí Êßíá êáé ßóùò áýñéï
êáé ìå ôçí áãáðçìÝíç ôïõ Ôñáìð Éíäßá
ôùí éíäïõéóôþí öáóéóôþí ôïõ Ìüíôé.
Êáé áõôÜ ðïõ ðñïâëÝøáìå ðáñáðÜíù
óõíå÷ßæïõìå íá ðéóôåýïõìå üôé éó÷ýïõí
êáé üôé èá åßíáé áëçèéíÜ ìåãÜëá åìðüäéá
ãéá ôïí Ôñáìð. ¼ìùò ôá ãåãïíüôá áðÝäåéîáí üôé, áíôßèåôá áðü ôéò åêôéìÞóåéò
ìáò êáé ôéò ðñïâëÝøåéò ìáò, ç ðïõôéíéêÞ
äéðëùìáôßá ðÜëåøå ìå ëýóóá ãéá íá áíåâÜóåé óôçí åîïõóßá ôïí ößëï ôçò êáé
÷ñçóéìïðïßçóå ãé áõôü üëá ôá ãíùóôÜ
âñþìéêá åñãáëåßá ôçò êáé ôéò ðïëýôéìåò
ãíþóåéò ôçò óôçí áíÜëõóç üëùí ôùí ôÜîåùí êáé ôùí ôìçìÜôùí ôùí ôÜîåùí, éäéáßôåñá ôçò éäåïëïãßáò êáé ôçò øõ÷ïëïãßáò ôïõò..
Êáé äåí ÷ñçóéìïðïßçóå ìüíï ôá e-mail
ðïõ Ýêëåøå ìå ôïõò ÷Üêåñò ôçò áðü ôç
âñþìéêç Êëßíôïí ðïõ ôá äçìïóßåõóå ìå
ôá wikileaks ôçò óôçí áñ÷Þ ôçò åêëïãéêÞò ìÜ÷çò. Áõôü ìðïñïýóå íá åñìçíåõôåß, êáé Ýôóé ôï åñìçíåýóáìå óýìöùíá ìå
ôç ëïãéêÞ ìáò, óáí Ýíá äþñï ôïõ Ðïýôéí
áðëÜ ãéá íá ìÝíåé éó÷õñüò ï Ôñáìð áí
êáé ÷ùñßò ðëåéïøçößá. Åêåß ðïõ áðïäåß÷ôçêå üôé êÜðïéïé óêïôåéíïß êýêëïé åôïßìáæáí ðÜóç èõóßá ôçí íßêç ôïõ Ôñáìð
Þôáí ç áðüöáóç ôïõ Êüìåõ ôïõ FBI íá
ðåôÜîåé îáöíéêÜ 11 ìÝñåò ðñéí ôéò åêëïãÝò ôï èáíÜóéìï õðáéíéãìü ãéá ôá 650.000
áäéÜâáóôá e-mail ôçò Êëßíôïí ðïõ Þôáí
åêåßíá ðïõ Üëëáîáí äñáìáôéêÜ ôïõò ùò
ôüôå óõó÷åôéóìïýò äýíáìçò áíÜìåóá óôá
äýï óôñáôüðåäá êáé äçìéïýñãçóáí ôçí
ôåëåõôáßá ìåãÜëç äõíáìéêÞ Ôñáìð. Åðßóçò Ýíá Üëëï ðéï áðïêáëõðôéêü äþñï ìå
ôï ïðïßï ï Ðïýôéí óõíüäåøå ôïí ðñïóôáôåõüìåíü ôïõ óôçí ðñïåäñßá Þôáí ç åðáíáëáìâáíüìåíç öùíá÷ôÞ äéáôáãÞ ôïõ
óôïõò ñþóïõò óôñáôçãïýò íá áíáâÜëïõí
ôïõò âïìâáñäéóìïýò óôï ×áëÝðé ìÝ÷ñé ôç
ìÝñá ôçò øçöïöïñßáò, þóôå íá ìçí ðÜåé
ï Ôñáìð óôéò åêëïãÝò ÷ñåùìÝíïò ìå ôï
áßìá ðïõ Ý÷õíå ï óöáãÝáò ðñïóôÜôçò ôïõ.
Ìüíï ìéá áðüöáóç ôïõ Ðïýôéí
ãéá ðïëý ãñÞãïñç êßíçóç ðñïò ôïí
ðáãêüóìéï ðüëåìï ìðïñåß íá
åîçãÞóåé ôçí ðñïåäñßá Ôñáìð.
Äåí ìðïñïýìå áóöáëþò íá îÝñïõìå ðùò
áêñéâþò èá ìðïñÝóåé ï Ôñáìð íá åöáñìüóåé ôç öéëï-áîïíéêÞ åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ ÷ùñßò íá âñåèåß áíôéìÝôùðïò ìå
ìéá Ãåñïõóßá ìå ëßãïõò ó÷åôéêÜ åêðñïóþðïõò ôïõ Ôñáìð óôï ïðïßï ìÜëéóôá åêëÝ÷ôçêå ï Ñïýìðéï, ßóùò ï ðéï ðñïùèçìÝíïò åêöñáóôÞò ôçò ãñáììÞò: “Êýñéïò
å÷èñüò ôùí ÇÐÁ ç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí”.
ÐéèáíÜ ï Ôñáìð èá ðñïóðáèÞóåé íá óôáèåñïðïéÞóåé áñ÷éêÜ êáé íá äéåõñýíåé ôç
âÜóç ôïõ ìå äéÜöïñá äçìáãùãéêÜ ìÝôñá
åóùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò. ¼ìùò äåí ðéóôåýïõìå ðùò èá áðïöýãåé íá óõãêñïõóôåß
ìå ôï ÊïãêñÝóï êáé åõñýôåñá ìå ôçí
ðëåéïøçöéêÜ äçìïêñáôéêÞ áìåñéêÜíéêç
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êïéíÞ ãíþìç. Ôï üôé üìùò ï Ðïýôéí äåí
äéÜëåîå íá Ý÷åé óôéò ÇÐÁ Ýíáí ÏìðÜìá
Íï2, ìå ôïí ïðïßï ðÝôõ÷å ôüóåò ðñïùèÞóåéò èÝóåùí, áëëÜ Ýíáí áíïé÷ôü êáé ðïëùôéêü ñùóüöéëï ìáò ëÝåé Ýíá ðñÜãìá: ¼ôé
ç Ñùóßá ìðïñåß íá äéåõêïëýíåé ôïí Ôñáìð
ìüíï êëéìáêþíïíôáò ôïí ðüëåìï ôçò. Ç
åãêáôÜóôáóç äçëáäÞ åíüò êñáãìÝíïõ ößëïõ ôïõ Ðïýôéí óôçí ðñùôåýïõóá ôçò Äýóçò äåí åðéôñÝðåé áíáìïíÝò ìÝ÷ñé áõôüò
íá ðáßñíåé ìå äéÜöïñá ôå÷íÜóìáôá êÜðïéåò
áíåêôéêÝò ðëåéïøçößåò óôá äéÜöïñá ÊïãêñÝóá, óôá áíþôáôá äéêáóôÞñéá êëð. ÁõôÜ ðéóôåýïõìå ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ
Ôñáìð ìðïñïýí íá ëýíïíôáé ìüíï üôáí îáöíéáóìÝíåò êáé áëáëéáóìÝíåò
ïé ÇÐÁ ôïõ êëáóóéêïý äõôéêïý ìïíïðþëéïõ êáé ôùí ðïëéôéêÜ áíïñãÜíùôùí äçìïêñáôéêþí ìáæþí, èá áíáãêáóôïýí íá ôñÝ÷ïõí êïõôñïõâÜëá ðßóù áðü ôïí Ðïýôéí ãéá íá ðñïëÜâïõí
ìå äéáðñáãìáôåýóåéò áõôÜ ðïõ äåí èá
ìðïñïýí íá êÜíïõí óôá ðïëåìéêÜ ìÝôùðá ãéáôß ôá êëåéäéÜ ôïõ áìåñéêÜíéêïõ óôñáôïý êáé ôïõ ÍÁÔÏ èá ôá
êñáôÜåé ï Ôñáìð.
Áí ãéá ðáñÜäåéãìá õðïèÝóïõìå üôé ï
Ðïýôéí êéíçèåß áýñéï åíÜíôéá óôéò ÂáëôéêÝò êáé ôüôå ôï ÊïãêñÝóï åðé÷åéñÞóåé íá
âÜëåé âÝôï óôçí áðüöáóç ôïõ Ôñáìð íá
ìçí ôéò âïçèÞóåé áðïöáóéóôéêÜ ìå ôï ÍÁÔÏ, áõôü ôï âÝôï, áí ðåñÜóåé, äåí èá ìðïñåß íá Ý÷åé ðñáêôéêü áðïôÝëåóìá. ÄçëáäÞ
äåí èá ìðïñåß íá åìðïäßóåé ôç Ñùóßá íá
êáôáâñï÷èßóåé óå ÷ñüíï ìçäÝí ôéò ÂáëôéêÝò êáé ìåôÜ íá óýñåé êáé ôï áìåñéêÜíéêï
ÊïãêñÝóï óå äéáðñáãìáôåýóåéò ìáæß ôçò,
ôçí ßäéá þñá ðïõ èá åîåëßóóåôáé Ýíá êßíçìá “õðÝñ ôçò ÅéñÞíçò” êáôÜ ôçò áíÜìåéîçò ôùí ÇÐÁ óôçí Åõñþðç, êßíçìá ðïõ
èá óáñþíåé ôéò ÇÐÁ åíþíïíôáò ôá “ðáôñéùôéêÜ” óôßöç ôïõ Ôñáìð ìå ôïõò ïéêïëüãïõò, ôñïôóêéóôÝò “áíôééìðåñéáëéóôÝò êáé
ðáóéöéóôÝò” êÜèå åßäïõò, åíþ ïé äçìïêñáôéêÝò ìÜæåò êáé ôá ðñáãìáôéêÜ öéëïåõñùðáúêÜ êáé ðáôñéùôéêÜ ôìÞìáôá ôçò áìåñéêÜíéêçò áóôéêÞò ôÜîçò èá åðé÷åéñïýí ìüëéò ôüôå íá óõãêñïôÞóïõí Ýíá áíôéñþóéêï
ìÝôùðï. Óôï ìåôáîý ôï ñùóüöéëï öáóéóôéêü ìÝôùðï äåí èá äéóôÜæåé íá êÜíåé äéáñêÞ óõíôáãìáôéêÜ ðñáîéêïðÞìáôá ìÝóá óôï
áìåñéêÜíéêï êñÜôïò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ï
öáóéóôéêüò ðõñÞíáò ôïõ êüììáôïò Ôñáìð
èá êÜíåé ðåëþñéá äéåßóäõóç óôéò ìõóôéêÝò
õðçñåóßåò êáé ôï óôñáôü. Áóöáëþò üðùò
êáé íá ðÜíå ôåëéêÜ ôá ðñÜãìáôá êáé üðùò
êáé íá êéíçèåß ôï öáéï-”êüêêéíï” ìÝôùðï
óôéò ÇÐÁ, ôï óßãïõñï åßíáé üôé ç áìåñéêÜíéêç, ç åõñùðáéêÞ êáé ç ðáãêüóìéá äçìïêñáôéêÞ áíôßóôáóç èá îåäéðëùèïýí êÜðïéá óôéãìÞ üóåò êáé íá åßíáé ïé äõóêïëßåò. ¼ìùò óå ìéá ðñþôç öÜóç ç ðïëåìéêÞ ðñïÝëáóç ôïõ öáóéóìïý èá åßíáé
ñáãäáßá êáé ìÜëéóôá ìüíï ìå ìéá ôÝôïéá ñáãäáßá åðÝëáóç ç åîïõóßá Ôñáìð èá ìðïñåß íá óôÝêåôáé óôéò ÇÐÁ.
Ç óôáèåñüôçôá ôçò äçëáäÞ èá ìðïñåß íá óôçñßæåôáé ìüíï ðÜíù óôçí êáôáññáêôþäç äéåèíÞ êáé åóùôåñéêÞ ðïëåìéêÞ áóôÜèåéá. Ìå ëßãá ëüãéá äåí
âëÝðïõìå áõôü ôï ðáãêüóìéï çãåôéêü
íôïõÝôï, Ðïýôéí-Ôñáìð äçëáäÞ áõôü ôçò
åíüôçôáò ôçò ÷åéñüôåñçò Ñùóßáò ìå ôéò ÷åéñüôåñåò ÇÐÁ üëùí ôùí åðï÷þí, íá ìðïñåß íá óôáèåß ÷ùñßò åðéôÜ÷õíóç ôïõ ðáãêüóìéïõ ðüëåìïõ, êáé ÷ùñßò åðéôÜ÷õíóç
ôùí öáóéóôéêþí äéêôáôïñéþí ðáíôïý.
Ç êÜëðéêç “áíôéñáôóéóôéêÞ”
óôÜóç ôçò åðßóçìçò åõñùðáúêÞò
çãåóßáò åßíáé ï ðéï áíçóõ÷çôéêüò
ðáñÜãïíôáò ôùí åîåëßîåùí
Ôï áëçèéíü ðñüâëçìá ãéá ôïõò äçìïêñÜ-
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ôåò åßíáé üôé ç óôáèåñïðïßçóç ôçò åîïõóßáò Ôñáìð õðïâïçèåßôáé ãåñÜ áðü ôç óôÜóç ôùí åõñùðáßùí “öéëåëåýèåñùí” ñùóüöéëùí ÌÝñêåë, ÑÝôæé, ÏëÜíô ðïõ êÜíïõí
êñéôéêÞ óôïí Ôñáìð ìåôÜ ôçí íßêç ôïõ áðïêëåéóôéêÜ óáí ñáôóéóôÞ-óåîéóôÞ êáé ü÷é óáí öéëïðïõôéíéêïý, äçëáäÞ óáí öéëï÷éôëåñéêïý öáóßóôá.
Áêïëïõèïýí äçëáäÞ êáé áõôïß áêñéâþò
ôçí ìïíüðëåõñç êáé êáôáóôñïöéêÞ ãñáììÞ êñéôéêÞò ôùí Êëßíôïí -ÏìðÜìá óôïí
Ôñáìð óôç äéÜñêåéá ôçò ðñïåêëïãéêÞò ìÜ÷çò. ÁõôÞ ç ðïëéôéêÞ áíÜìåóá óôá Üëëá
áðÝôõ÷å ãéáôß Ýíá ðïóïóôü ìáýñùí êáé Ýíá áêüìá ìåãáëýôåñï ëáôßíùí øÞöéóå
Ôñáìð, êáé ôïýôï ãéáôé ï Ôñáìð Ýêáíå äñáóôÞñéåò, óõ÷íÜ õðüêùöåò êéíÞóåéò êáèçóõ÷áóìïý êáé ðñïóåôáéñéóìïý ôïõò óôç
äéÜñêåéá ôçò êáìðÜíéáò. Ï ñáôóéóôéêüò êáé
îåíïöïâéêüò ëüãïò ôïõ Ôñáìð ðéóôåýïõìå
üôé åßíáé ðåñéóóüôåñï ãéá íá óõóðåéñþíåé
ôïõò öôù÷ïýò êáé ðïëéôéêÜ êáèõóôåñçìÝíïõò ëåõêïýò åñãáæüìåíïõò áíáâéþíïíôáò
êáé áîéïðïéþíôáò ôïõò öõëåôéêïýò áíôáãùíéóìïýò óôç ìÜ÷ç ãéá ôï ìåñïêÜìáôï, Þ
óôçí ðÜëç ãéá áóöÜëåéá óôéò öôù÷ïãåéôïíéÝò ôïõò, ðáñÜ ãéá íá ïñãáíþóåé êÜðïéá óôéãìÞ Ýíá áëçèéíü ñáôóéóôéêü ðïãêñüì. Áõôü áêñéâþò êÜíåé êáé ï Ðïýôéí.
Áíáâéþíåé ôïõò ñáôóéóìïýò, öõëåôéêïýò
êáé èñçóêåõôéêïýò ðáíôïý ãéá íá äéáóðÜ
ôïõò å÷èñïýò ôïõ áëëÜ ðïôÝ äåí ôïõò ÷ñçóéìïðïéåß ï ßäéïò óáí ôï êåíôñéêü ðïëéôéêü üðëï ôçò âßáò ôïõ.Áðü áõôÞí ôçí Üðïøç ï ìåãáëýôåñïò éäåïëïãéêüò êßíäõíïò
ãéá ôïí áìåñéêÜíéêï ëáü åßíáé áõôÞ ç áíáâßùóç ôïõ áìåñéêÜíéêïõ óïâéíéóôéêïý
êáé éìðåñéáëéóôéêïý ïíåßñïõ, ðïõ åêöñÜæåôáé ìå ôï êåíôñéêü ðñïåêëïãéêü óýíèçìá ôïõ Ôñáìð “Íá ÊÜíïõìå îáíÜ ôçí ÁìåñéêÞ ìåãÜëç” ðïõ ôåëéêÜ èÝëåé íá åíþíåé Üóðñïõò, ìáýñïõò êáé ëáôßíïõò óå ìéá
âñþìéêç ðïëåìéêÞ óõììá÷ßá ìå ìéá áëçèéíÜ “ÌåãÜëç Ñùóßá” êáé ìå ìéá áëçèéíÜ
“ÌåãÜëç Êßíá” ôÜ÷á ãéá ôï êáëü ôçò åéñÞíçò. ÁõôÜ ôá êñáôéêÜ ìåãáëåßá åßíáé óçìåñá ôá óõíèÞìáôá ôçò ðéï åðéêßíäõíçò ìïñöÞò ñáôóéóìïý, ôïõ åèíéêïý êáé êõñßùò ôïõ ìåãáëïêñáôéêïý ñáôóéóìïý. Íá ãéáôß ôï êÜëåóìá
ÌÝñêåë-ÏìðÜìá-ÑÝôæé ãéá åíüôçôá ôçò
Åõñþðçò åíÜíôéá óôïí áìåñéêÜíéêï ñáôóéóôéêü êáé óåîéóôéêü êßíäõíï ðïõ ôÜ÷á êýñéá áíôéðñïóùðåýåé ï Ôñáìð äåí åßíáé ôßðïôá Üëëï áðü Ýììåóï êÜëåóìá ãéá áãíüçóç ôïõ áëçèéíïý æùôéêïý ãéá ôçí ýðáñîç
ôçò Åõñþðçò åõñáóéáôéêïý íåï÷éôëåñéêïý
åèíïñáôóéóôéêïý êáé êõñßùò ôïõ ìåãáëïêñáôéêïñáôóéóôéêïý ðïëÝìïõ, ï
ïðïßïò ãéá íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêüò ðñÝðåé íá óõóðåéñþíåé ðïëëÝò åèíüôçôåò åíôüò ôïõ êñÜôïõò. Äåí èá õðÜñ÷ïõí ëïéðüí ìåãáëýôåñïé ðñïäüôåò ôçò Åõñþðçò
êáé ôùí ëáþí ôçò áðü ôïõò ÌÝñêåë-Ïìðáìá -ÑÝíôæé, êáé ÌÝõ áí áõôïß äåí èá
âÜëïõí óáí êýñéï êáé Üìåóï êßíäõíï ãéá
ôçí Åõñþðç ôïí ñþóéêï éìðåñéáëéóìü êáé
åèíïñáôóéóìü, êáé äåí áíôéìåôùðßæïõí ôïí
Ôñáìð ðñþôá êáé êýñéá óáí ößëï ôïõ.
Ï Ðïýôéí èá áñðÜæåé üôé ìðïñåß íá
áñðÜîåé. Ç âáèýôåñç áéôßá ôçò
ëáèåìÝíçò ìáò åêôßìçóçò ãéá ôçí
áìåñéêÜíéêç ðñïåäñßá
Íïìßæïõìå üôé áðü ôá ðáñáðÜíù óõíÜãåôáé üôé ç âáèýôåñç áéôßá ôçò ëáèåìÝíçò
ìáò åêôßìçóçò ãéá ôéò áìåñéêÜíéêåò åêëïãÝò ðáñüëï ðïõ óùóôÜ óõëëÜâáìå ôï êåíôñéêü æÞôçìá, âñßóêåôáé óôï üôé óêåöôÞêáìå ìå üñïõò ðáëéüôåñùí ðïëéôéêþí óõó÷åôéóìþí êáé êõñßùò ðñïçãïýìåíùí ìïñöþí êáé ñõèìþí åðÝëáóçò ôïõ êýñéïõ å÷èñïý. Áõôü åßíáé Ý-

íá ëÜèïò äéáëåêôéêÞò êáôáíüçóçò ôçò
ðñáãìáôéêÞò êáôÜóôáóçò.
¸íá áíÜëïãï ëÜèïò åß÷áìå êÜíåé êáé óôï
ôÝëïò ôïõ 2014 üôáí åêôéìïýóáìå üôé ï ÓÕÑÉÆÁ äåí Þèåëå óôá áëÞèåéá åêëïãÝò, åðåéäÞ ç Åõñþðç äåí èá ôïõ Ýäéíå ôæÜìðá
äáíåéêÜ ïðüôå áõôüò áí Ýðáéñíå ôçí êõâÝñíçóç èá Ý÷áíå ôçí êïéíùíéêÞ ôïõ âÜóç. ÄçëáäÞ ðéóôåýáìå üôé ðÜëé ç Ñùóßá
ðñïôéìïýóå Ýíá åõñùðáúêü êüììá óôçí êõâÝñíçóç ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ íá áëùíßæåé ðÜíù êÜôù óáí ëáüò. ¼ìùò ï ÓÕÑÉÆÁ, áõôü ôï ðéï êáëü åõñùðáúêü åñãáëåßï ôïõ
Ðïýôéí, ðÞñå ôçí åîïõóßá óáí ðåéíáóìÝíï
óêõëß. Êáé åíþ üðùò óùóôÜ ðñïâëÝøáìå
Ý÷áóå ôçí ðëáôåéÜ êïéíùíéêÞ ôïõ âÜóç,
êáé ìÜëéóôá Ýãéíå ôï ðéï êáôÜðôõóôï êüììá, Ý÷åé ðñïóöÝñåé áíåêôßìçôåò õðçñåóßåò
óôá ñþóéêá áöåíôéêÜ ôïõ: åêöáóéóìüò ôïõ
êñÜôïõò, üñãéï ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ, ðáñÜäïóç âáóéêþí õðïäïìþí ôçò ÷þñáò óôïí
Üîïíá, äéÜóðáóç ôçò Åõñþðçò êáé êáßñéá
âïÞèåéá óôï ÌðñÝîéô ÷Üñç óôç ìåãÜëç
ðñïâïêÜôóéá ôïõ ðñïóöõãéêïý, âÝôï óôçí
ÅÅ õðÝñ ôçò Ñùóßáò êáé ôïõ ÉñÜí êëð. Êé
üëá áõôÜ, ìüíï êáé ìüíï ãéáôß ï ÓÕÑÉÆÁ
åßíáé Ýíá óôñßããëéêï êáíßò óôçí ÁõëÞ ôïõ
Ðïýôéí. Íá ãéáôß ï ôåëåõôáßïò äéáðéóôþíïíôáò äéáñêþò ìéá ðáñÜëõôç Åõñþðç êáé
ìéá ðáñÜëõôç ÁìåñéêÞ áðÝíáíôé óå üëåò
ôéò ðñïêëÞóåéò ôïõ ôïëìÜåé ôþñá êáé ìå
ðåéñáôéêü ñåóÜëôï ðáßñíåé ôï ôéìüíé ôçò
íáõáñ÷ßäáò ôïõ äõôéêïý éìðåñéáëéóìïý, îÝñïíôáò üôé ìðïñåß íá êñáôÞóåé áõôÞ ôç èÝóç äåß÷íïíôáò áðëÜ ðåñéóóüôåñï èñÜóïò
êáé åöáñìüæïíôáò ðåñéóóüôåñç âßá óôïí õðüëïéðï êïéìéóìÝíï óôüëï
ÁõôÞ åßíáé ç áëÞèåéá. Ôá ðñÜãìáôá ðñï÷ùñÜíå ôüóï ãñÞãïñá ðïõ áêüìá êáé ç
ôüóï ðñï÷ùñçìÝíç óôçí êáôáíüçóç ôïõ íåï÷éôëåñéóìïý ÏÁÊÊÅ ìÝíåé ìåñéêÝò öïñÝò ðßóù.
Ìå ôçí ÏÁÊÊÅ ãéá ôï áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï, êáé ãéá ôï áëçèéíü
êüììá ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò
ÐÜíôùò äåí åßíáé áõôü ôï ëÜèïò åêåßíï
ðïõ ðñÝðåé íá äïýìå óå ó÷Ýóç ìå ôï ðùò
óôÜèçêå ç ÏÁÊÊÅ óôï éóôïñéêÞò óçìáóßáò æÞôçìá ôùí áìåñéêÜíéêùí åêëïãþí.
¼÷é ìüíï ãéáôß åßíáé óùóôÞ ç âáóéêÞ ôçò
åêôßìçóç üôé üðïéïò êáé íá íéêïýóå óôéò
áìåñéêÜíéêåò åêëïãÝò ç áìåñéêÜíéêç äéðëùìáôßá èá Þôáí ìðëïêáñéóìÝíç áðü ôïí
Ðïýôéí, áëëÜ êõñßùò ãéáôß Þ ßäéá ç åêëïãÞ Ôñáìð åðáëçèåýåé ãéá üðïéïí äåí åßíáé
ôõöëüò ôç ãåíéêÞ ðáãêüóìéá áíÜëõóç ôçò
ÏÁÊÊÅ êáé åéäéêüôåñá ôçí áíÜëõóç ôçò
ãéá ôïí õðåñáíôéäñáóôéêü öéëéêü ñüëï ôùí
ÇÐÁ óôçí ðáãêüóìéá óôñáôçãéêÞ ôïõ ñþóéêïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý. Ôï âáóéêü äçëáäÞ åßíáé üôé ôïëìÞóáìå íá äéáôõðþóïõìå åäþ êáé äýï äåêáåôßåò ôç èÝóç üôé ç
íåïôóáñéêÞ Ñùóßá Ý÷åé âÜëåé âáèéÜ êáé êáôáëõôéêÜ ðüäé óôçí çãåóßá ôùí ÇÐÁ ìå
ôïõò ðñïÝäñïõò Ìðéë Êëßíôïí êáé ÏìðÜìá, áîéïðïéþíôáò ôéò õöåóéáêÝò ðñïò ôç Ñùóßá êáé áíôé-ôñéôïêïóìéêÝò çãåìïíéóôéêÝò
åðåìâÜóåéò ôïõ áìåñéêÜíéêïõ éìðåñéáëéóìïý. ×ùñßò ôï ðïëéôéêü, ïéêïíïìéêü, äéðëùìáôéêü êáé áóôõíïìéêü Ýäáöïò ðïõ åß÷áí ìåèïäéêÜ êáëëéåñãÞóåé áõôïß ïé ðïëýôéìïé êñõöïß ößëïé ôçò íåïôóáñéêÞò Ñùóßáò, óðÝñíïíôáò ìÜëéóôá ðñïâïêÜôïñåò óå
êáßñéåò èÝóåéò (ð÷ ôïí ìïéñáßï ÔÝíåô óôçí
ÓÉÁ), ðïôÝ Ýíáò áíïé÷ôüò èáõìáóôÞò ôïõ
Ðïýôéí, ðïõ ìÜëéóôá èá åß÷å ðßóù ôïõ êáé
Ýíá äéêü ôïõ öáóéóôéêü êßíçìá, äåí èá åé÷å ðÜñåé ôçí ðñïåäñßá ôùí ÇÐÁ. ÌÜëéóôá ãéá ôßðïôá Üëëï üóï ãéá ôçí åðßìïíç
áðïêÜëõøç ôçò äýíáìçò ôçò ñùóéêÞò äéðëùìáôßáò ìÝóá óôçí çãåóßá ôùí ÇÐÁ
äåí ëïéäïñÞèçêå ç ÏÁÊÊÅ ôüóï ðïëý á-
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ðü ôï óïóéáëöáóéóìü. Ôï ðéï éåñü áðü ôá
óôåñåüôõðá ôïõ óïóéáëöáóéóìïý åßíáé üôé
ìðïñåß ðáíåýêïëá ç ðáíßó÷õñç ïéêïíïìéêÜ Äýóç íá Ý÷åé êÜíåé ðñÜêôïñÝò ôçò ôïõò
çãÝôåò ôçò Ñùóßáò, üðùò ð÷ ôïõò Ãêïñìðáôóüö êáé ÃÝëôóéí (ðñÜãìá ðïõ äåí ßó÷õóå ðïôÝ), áëëÜ ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßæåôáé óáí áíÝêäïôï ï éó÷õñéóìüò ôçò ÏÁÊÊÅ üôé ç åîáèëéùìÝíç Ñùóßá ôùí Ãêïñìðáôóüö êáé ÃÝëôóéí, ðïõ üìùò Ý÷åé ðõñçíéêÜ, ìïíôÝñíï óôñáôü êáé ôçí êáëýôåñç äéðëùìáôéêÞ ìç÷áíÞ ôçò éóôïñßáò, ìðïñåß íá Ý÷åé óáí ðñÜêôïñá ôçò Ýíáí áìåñéêÜíï ðñüåäñï.
Ùóôüóï ôï êýñéï åßíáé íá êïéôÜìå ìðñïóôÜ. Êáé áõôü ðïõ âëÝðïõìå åßíáé üôé ìåôÜ
ôçí áíïé÷ôÞ Üíïäï ôïõ öéëïñþóéêïõ öáóéóìïý óôçí åîïõóßá ôùí ÇÐÁ ïé ìáãíçôéêÝò êáôáéãßäåò áðü áõôÞí ôçí êïëïóóéáßá
áëëáãÞ óôï äéðëùìáôéêÜ äåýôåñï ìåãáëýôåñï êÝíôñï ôïõ éìðåñéáëéóôéêïý êüóìïõ
äåí èá áöÞóïõí ôßðïôá üñèéï áðü áõôÜ ðïõ
îÝñïõìå.
¼ëåò ïé äõíÜìåéò èá áíáäéáôá÷èïýí êáé
üëåò ïé óõíåéäÞóåéò èá áíïßîïõí äéÜðëáôá
ðñïò ôá äù Þ ðñïò ôá êåé. Ãé áõôü ðñÝðåé
íá äõíáìþóïõìå ôçí ÏÁÊÊÅ êáé ãñÞãï-
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ñá. Êáëïýìå ôïõò ößëïõò ìáò áñéóôåñïýò
êáé äçìïêñÜôåò íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìáæß
ìáò ìÝóá áðü ôçí éóôïóåëßäá êáé óôá ãñáöåßá ìáò, êáé íá óõæçôÞóïõìå êáé íá äñÜóïõìå ìáæß êáé íá óêåöôïýìå ìáæß óôï åðßðåäï ôçò êïììáôéêÞò äïõëåéÜò, áëëÜ êáé
óôï åðßðåäï ôïõ äçìïêñáôéêïý áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ. ÅéäéêÜ ôï ôåëåõôáßï åßíáé
êÜôé ôï ðïëý óïâáñü ãéá íá ôï áöÞíïõìå
óôá ÷Ýñéá ìéáò åëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò
ðïõ ãåíéêÜ ôñÝìåé íá ôá âÜæåé ìå ìåãÜëåò
äõíÜìåéò êáé ðïõ óõíÞèùò êÜíåé ìéóÝò äïõëåéÝò. Áóöáëþò êÜèå ðñïïäåõôéêÞ ôÜîç êÜíåé êáé èá êÜíåé áíåîÜñôçôá áðü ìáò äõíáôüôåñç ôçí áíôßóôáóÞ ôçò óôá öáóéóôéêÜ ôÝñáôá, áëëÜ üóï óôï óêëçñü êÝíôñï
ôïõ å÷èñïý èá âñßóêåôáé ï óïóéáëöáóéóìüò,
äçëáäÞ ôï øåýôéêï êüêêéíï äåí ìðïñåß íá
óôáèåß êáé ïõóéáóôéêÜ íá óõãêñïôçèåß Ýíá áñêåôÜ óôáèåñü óõíåêôéêü êáé áðïôåëåóìáôéêü äçìïêñáôéêü êáé áíôéöáóéóôéêü
ìÝôùðï ðïõ äåí èá Ý÷åé óôï óêëçñü ôïõ
ðõñÞíá ôïí åðáíáóôáôéêü ìáñîéóìü, ïðüôå êáé ôï íÝï êïììïõíéóôéêü êüììá. Ãé áõôü ðñþôá êáé êýñéá ÷ñåéÜæåôáé üóï ðïôÝ
ðñéí êáé åðåéãüíôùò íá äõíáìþóåé ç ÏÁÊÊÅ.

ΚΑΝΑΔΑΣ: ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΑ
ΑΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΑΡΗ
ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΝΕΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥ
Η κυβέρνηση Τρουντώ του Καναδά, που
ανέλαβε το Νοέμβρη, επιδιώκει
στενότερες οικονομικές και πολιτιστικές
σχέσεις με τη σοσιαλιμπεριαλιστική Κίνα:
μεγαλύτερη εξάρτηση του καναδικού
κεφαλαίου από την κινεζική αγορά,
περισσότερες κινεζικές επενδύσεις στον
Καναδά, προσέλκυση μεγάλου κινέζικου
τουρισμού και φοιτητόκοσμου κτλ. Αυτή
όμως η ολοένα και στενότερη
προσέγγιση έχει οδηγήσει έναν αισθητό
περιορισμό των αστοδημοκρατικών
δικαιώματων και ελευθεριών μέσα στη
χώρα. Πρώτοι αποδέκτες αυτής της
καταπίεσης είναι οι δημοσιογράφοι των
πάμπολλων κινεζόφωνων μέσων που
δραστηριοποιούνται στον Καναδά.
Τον Ιούνη ο κινέζος ΥΠΕΞ Βανγκ Γι,
επισκεπτόμενος τη χώρα, μάλωσε έναν
καναδό δημοσιογράφο που τόλμησε να
ρωτήσει τον καναδό ΥΠΕΞ για την κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα,
λέγοντάς του ότι “Δεν έχετε το δικαίωμα να
μιλάτε γι’ αυτό”! Μια βδομάδα αργότερα ένας
καναδός αξιωματούχος ονόματι Μάικλ Τσαν,
περιφερειακός υπουργός υπηκοότητας,
μετανάστευσης και διεθνούς εμπορίου,
εγκωμίασε την πολιτική του Πεκίνου πάνω στα
ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζοντας σε μια
καναδική κινεζόφωνη ιστοσελίδα ότι “οι
άνθρωποι εκεί ζουν ελεύθερα”. Παρά την
κατακραυγή που ακολούθησε, οι επικριτές των
δύο αυτών αξιωματούχων βρέθηκαν σε
δύσκολη θέση. Για παράδειγμα, ένας κινέζος
συγγραφέας έχασε τη στήλη του στην Global
Chinese Press με έδρα τη Βρετανική Κολομβία
κατόπιν πιέσεων στην εφημερίδα ενώ ένας
ανεξάρτητος δημοσιογράφος του Τορόντο που
γράφει με το ψευδώνυμο Χσιν Φενγκ,
απειλήθηκε στο διαδίκτυο για τα επικριτικά του
σχόλια σχετικά με τον κινέζο ΥΠΕΞ. “Πρόσεξε
μη σκοτωθεί όλη σου η οικογένεια”, πόσταρε
κάποιος. “Πρόσεχε όταν περπατάς έξω!”
(Τάιμς της Νέας Υόρκης, 27/8). Ένα χρόνο πριν
αρχισυντάκτρια κινεζόφωνης εφημερίδας του
Οντάριο απολύθηκε επειδή δημοσίευσε ένα
επικριτικό για τον Τσαν σχόλιο κατόπιν πιέσεων
του κινεζικού προξενείου.
Οι απαιτήσεις του προξενείου στο Τορόντο
γίνονται μέρα τη μέρα ολοένα και πιο αυστηρές.
Υπάρχει π.χ. η απαίτηση να παύσουν τα
καναδικά ΜΜΕ να δημοσιεύουν διαφημίσεις
του πνευματικού κινήματος Φαλούν Γκονγκ.
Στο βαθμό που οι περισσότεροι υπάλληλοι
κινεζόφωνων μέσων έχουν συγγενείς στην
Κίνα, οι άνθρωποι του Πεκίνου μπορούν άνετα

να προβαίνουν και σε ευθείες απειλές.
Στο Οντάριο οι πιέσεις στους κινεζόφωνους
δημοσιογράφους και στελέχη της ενημέρωσης
είναι
ιδιαίτερα
ισχυρές.
Εκεί
δραστηριοποιούνται τουλάχιστο 30
επιχειρήσεις κινεζόφωνης ενημέρωσης και η
πλειοψηφία αποφεύγει συστηματικά να
δημοσιεύει οτιδήποτε μπορεί να ερεθίσει την
κινεζική πολιτική ηγεσία. Ανάλογες είναι οι
πιέσεις από τις επιχειρήσεις ενημέρωσης προς
τους δημοσιογράφους. Η αυτολογοκρισία είναι
περισσότερο αποτέλεσμα του φόβου για
ενδεχόμενο μποϋκοτάζ από κινέζικες
διαφημιστικές εταιρίες και για απώλεια των
συμφωνιών διανομής με εκδόσεις κινεζικών
κρατικών μέσων ενημέρωσης. Με άλλα λόγια
το δυτικό κεφάλαιο πουλάει την ελευθερία
γνώμης και υποτάσσεται στον κινεζικό
φασισμό προκειμένου να κερδίσει
βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.
Μαζί με τους δημοσιογράφους, ακτιβιστές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφοβίζονται
επίσης και διαπομπεύονται ελεύθερα από τους
σοσιαλναζί. Η Τσανγκ Χσιχόνγκ, που μένει σε
προάστιο του Τορόντο, δέχεται απειλητικά
τηλεφωνήματα από κινέζους ασφαλίτες στο
σπίτι της. “Τα τελευταία χρόνια, είπε, η
παρενόχληση έχει γίνει πιο απειλητική. Ο
προσωπικός και τηλεφωνικός της αριθμός
έχουν εγγραφεί σε πορνογραφικές διαφημίσεις
συνοδείας, είπε? χάκερς έχουν αναρτήσει
φωτογραφίες που έκλεψαν από τον
υπολογιστή της? και άρθρα έχουν εμφανιστεί
online που την κατηγορούν για κατάχρηση.
Έχει επίσης μηνυθεί από κάποιον που
ισχυρίζεται ότι αυτή ευθύνεται για το θάνατο
του ανεψιού του στην Κίνα”. Οι καναδικές
αρχές δείχνουν ανήμπορες να της παράσχουν
οποιαδήποτε βοήθεια.
Σύμφωνα με έναν ειδικό στην κινεζική
πολιτική, Μινξίν Πέι του κολεγίου Claremont
McKenna στην Καλιφόρνια, “Το εξαιρετικό με
τη στρατηγική συμφερόντων της κινεζικής
κυβέρνησης είναι ότι εκμεταλλεύεται τις
ελευθερίες των δυτικών δημοκρατιών ενάντια
στις δυτικές δημοκρατίες” (στο ίδιο). Γιατί,
συμπληρώνουμε εμείς, όσο υπάρχει
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο η
όποια δημοκρατία θα είναι κουτσουρεμένη και
οι εκπρόσωποί της θα τείνουν να προδίδουν
το λαό και τη χώρα τους στο βωμό ενός
βραχυπρόθεσμου κέρδους. Αυτό ισχύει σε
εκθετικό βαθμό στην εποχή του μονοπωλιακού
καπιταλισμού, δηλαδή του ιμπεριαλισμού, όπου
η αστική δημοκρατία δίνει τη θέση της στον
αυταρχισμό και το φασισμό.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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ÁÕÔÏÏÑÃÁÍÙÓÇ – øåõôïÊÊÅ – íáæß
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 6
Ïé óêïðïß ôïõ óùìáôåßïõ åßíáé:
(…)
4. Íá êáëëéåñãåß Ýíá ôáîéêü – óõíáäåëöéêü êáé äéåèíéóôéêü ðíåýìá
óôïõò åñãáæüìåíïõò, þóôå íá áéóèÜíïíôáé êïììÜôé ôïõ óõíüëïõ ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò êáé íá êáôáíïïýí Ýôóé
üôé ôá åñãáôéêÜ óõìöÝñïíôá âñßóêïíôáé óå áíôßèåóç ìå ôá óõìöÝñïíôá
êáé ôéò åðéëïãÝò ôùí åñãïäïôþí.
(…)
7. Íá ðñïÜãåé ôï áßóèçìá ôçò õðåñçöÜíåéáò, ôçò áîéïðñÝðåéáò, ôïõ áóõìâßâáóôïõ ðïõ ôáéñéÜæåé óôïí êüóìï ôçò äïõëåéÜò, óôïõò åñãáæüìåíïõò ðïõ ðáñÜãïõí ìå ôï ìõáëü êáé
ôá ÷Ýñéá ôïõò ôïí ðëïýôï ôçò êïéíùíßáò.
8. Íá áãùíßæåôáé ìáæß ìå ôï õðüëïéðï åñãáôéêü êßíçìá åíÜíôéá óôçí
îåíïöïâßá, ôï ñáôóéóìü, ôï óïâéíéóìü, ôï öáóéóìü êáé ôïí ðüëåìï
9. Íá ðñïâÜëëåé ôï üñáìá êáé íá
ðáëåýåé ãéá Ýíáí Üëëï êüóìï, ÷ùñßò
åêìåôÜëëåõóç, êáôáðßåóç, äéáêñßóåéò,
ðïëÝìïõò êáé áäéêßá, ãéá ìéá Üëëç
êïéíùíßá, ôçò áöèïíßáò, ôçò éóüôçôáò
êáé ôçò åëåõèåñßáò.
Êáé ìüíï áõôü ôï êïììÜôé ôïõ êáôáóôáôéêïý äåß÷íåé ðüóï ÷ïíôñüðåôóï ôïìÜñé ðñÝðåé íá åßíáé êÜðïéïò ãéá íá ôïëìÞóåé êáé íá
õðïíïÞóåé áêüìç üôé ç óõíäéêáëéóôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôùí åñãáôþí êáé ôçò ÏÁÊÊÅ
ùò óõíïäïéðüñïõ êáé óõìðáñáóôÜôç, óå
êñßóéìåò óôéãìÝò êáé êáèïäçãçôÞ (ìå ôçí Ýãêñéóç ôùí åñãáôþí) Üíïéîå ôïí ïðïéïíäÞðïôå äñüìï óôç ìåôÝðåéôá «óõíäéêáëéóôéêÞ» äñáóôçñéüôçôá ôùí íáæéóôþí ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò óôï ÐÝñáìá.
Áõôü ôï Ýêáíå ôï øåõôïÊÊÅ êáé êåíôñéêÜ
– ðïëéôéêÜ êáé ôïðéêÜ óôç Æþíç, ïäçãþíôáò óå áãáóôÞ óýìðíïéá ìå ôïõò íáæÞäåò
ôç íáõðçãïåðéóêåõÞ óôá íý÷éá ôçò öáóéóôéêÞò Êßíáò, ößëïõ êáé óõììÜ÷ïõ ôïõ êïéíïý
áöåíôéêïý øåõôïÊÊÅ êáé «×ñõóÞò ÁõãÞò»,
äçëáäÞ ôçò Ñùóßáò ôïõ Ðïýôéí.
Ôï øåõôïÊÊÅ åéóáãùãÝáò ôïõ
÷ñõóáõãßôéêïõ íáæéóìïý óôï åñãáôéêü êßíçìá
Ðïëëïß Üíèñùðïé èá èõìïýíôáé ìå ñßãç
üôé ôï øåõôïÊÊÅ, ðïõ åß÷å ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá óôçí ðïëýìçíç áðåñãßá óôç ×áëõâïõñãßá ÅëëÜäïò óôïí Áóðñüðõñãï åß÷å
ëåñþóåé ôï åñãáôéêü êßíçìá, äå÷üìåíï ôïí

ÊáóéäéÜñç êáé ôïí Ðáíáãéþôáñï ùò «óõìðáñáóôÜôåò» (!!!!) óôïí ÷þñï ôïõ åñãïóôáóßïõ óôéò 17 ôïõ ÖëåâÜñç ôïõ 2012.
Ôüôå ïé íáæÞäåò, Ýíá âÞìá ðñéí ìðïõí
óôç ÂïõëÞ, åß÷áí ìïéñÜóåé ôñüöéìá óôïõò
áðåñãïýò, åíþ åß÷áí âãÜëåé êáé ëüãï, ôïí
ïðïßï åß÷å ÷åéñïêñïôÞóåé (!!!!) ï Óéöùíéüò,
áñ÷éóõíäéêáëéóôÞò ôïõ øåõôïÊÊÅ – ÐÁÌÅ
óôï åñãïóôÜóéï, ÷ùñßò ðïôÝ íá áðïäïêéìáóôåß áðü ôï êüììá ôïõ (åäþ ôï âßíôåï
áðü ôç íáæéóôéêÞ «åðßóêåøç» óôç ×áëõâïõñhttps://www.youtube.com/
ãßá
watch?v=5b8TBnbNoUo).
Ôï øåõôïÊÊÅ, óå áíôßèåóç ìå êÜèå ìáñîéóìü êáé ëåíéíéóìü, ìå êÜèå óôáëéíéêÞ - äçìçôñïöéêÞ ãñáììÞ áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ, ÷ñüíéá ôþñá êñéôéêÜñåé ôïõò ÷ñõóáõãßôåò ü÷é ùò íáæéóôÝò êáé êáíéâÜëïõò ãéá ôç
ÓÇÌÅÑÉÍÇ ôïõò ãñáììÞ, áëëÜ áðëþò óáí
èáõìáóôÝò ôïõ ðáëéïý – êëáóóéêïý ÷éôëåñéóìïý êáé ÊÕÑÉÙÓ óáí «õðáëëÞëïõò ôùí
åöïðëéóôþí êáé ôùí åñãïäïôþí», äçëáäÞ
óáí «áêñáßïõò ïéêïíïìéêÜ öéëåëåýèåñïõò».
Ì’ áõôÞ ôç ëïãéêÞ êáé ìçí êÜíïíôáò êáìßá
ðïëåìéêÞ óôéò èÝóåéò ôùí íáæÞäùí óôï óÞìåñá ãéá ôçí ïéêïíïìßá (ðïõ åßíáé êñáôéêïêáðéôáëéóôéêÝò – öáóéóôéêÝò, äçëáäÞ óå ìåãÜëï âáèìü êíßôéêåò), ôç äéåèíÞ ðïëéôéêÞ êáé
ôïí ðñïóáíáôïëéóìü ôçò ÷þñáò (ðïõ åßíáé
áíïé÷ôÜ öéëïñþóéêåò, äçëáäÞ êáé ðÜëé êíßôéêåò), ïé êíßôåò ìðïñïýí Üíåôá íá ðñï÷ùñïýí óå Üôõðá ìÝôùðá ìå ôïõò ÷éôëåñéêïýò
– ðïõôéíéêïýò êáóéäéáñáßïõò óôï ïõêñáíéêü, óôç ×áëõâïõñãßá, óôéò êïéíÝò ðëÜôåò
ðïõ êÜíïõí óôçí öáóéóôéêÞ êõâÝñíçóç ôùí
ÓÕÑÉÆÁÍÅË óå æçôÞìáôá äçìïêñáôßáò (ð.÷.
êëåßóéìï êáíáëéþí, êáíÜëé óôïí ðïõôéíéêü
ïëéãÜñ÷ç Óáââßäç) êëð.
¼ôáí êÜðïéïé åñãáæüìåíïé ïé ïðïßïé åß÷áí äñáóôçñéïðïéçèåß çãåôéêÜ óôçí ÁõôïïñãÜíùóç Ýóðáóáí ôç ãñáììÞ ôçò ìç åíåñãïðïßçóçò äåýôåñïõ óùìáôåßïõ ðáñÜëëçëá ìå ôï ÓõíäéêÜôï ÌåôÜëëïõ óôç Æþíç, ç
ÏÁÊÊÅ êáé ï ÅÑÃÁÓ êáôÞããåéëáí ôçí êßíçóÞ ôïõò ùò äþñï ôüóï óôçí åñãïäïóßá üóï êáé óôç óõíäéêáëéóôéêÞ äé÷ôáôïñßá ôïõ
ÐÁÌÅ êáé áðïóôáóéïðïéÞèçêáí. Ç äéáóðáóôéêÞ áõôÞ êßíçóç íá ëåéôïõñãÞóåé ôï íÝï
óùìáôåßï ðñéí ðÜñåé ôçí ðëåéïøçößá áðÝôõ÷å ïéêôñÜ. Ãéáôß óõíÜíôçóå ôçí áäéáöïñßá ôçò ìåãÜëçò ìÜæáò ôùí åñãáôþí ðïõ
åß÷áí õðïãñÜøåé óôçí ÁõôïïñãÜíùóç êáé
ôáõôü÷ñïíá Ýãéíå åýêïëç ëåßá óôéò åðéèÝóåéò ôïõ ÐÁÌÅ. Áõôü Ýöåñå ìéá ôåñÜóôéá
áðïãïÞôåõóç óôïõò åñãáæüìåíïõò, ãéá ôçí
áêñßâåéá óôïõò Üíåñãïõò ðëÝïí óôç óõíôñéðôéêÞ ôïõò ðëåéïøçößá åñãÜôåò ôçò Æþíçò.
ÄïõëåéÜ êáé åîïõóßá óôç Æþíç õðÞñ÷å ðéá
ìüíï ãéá ôïõò êíßôåò. Áðü áõôÜ ôá åîùôå-

ñéêÜ êáé åóùôåñéêÜ ÷ôõðÞìáôá óå óõíèÞêåò ðïëý÷ñïíçò áíåñãßáò ç ÁõôïïñãÜíùóç äåí ìðüñåóå íá óõíÝëèåé.
Ôüôå ëïéðüí êáé åíþ ôï ÐÁÌÅ åß÷å áóêÞóåé ìå êÜèå ìÝóï ðßåóç ãéá íá áðïôñáðåß, íá ôóáêéóôåß êáé íá ðïäïðáôçèåß êÜèå áðüðåéñá ãéá ðñáãìáôéêü, ôáîéêü óùìáôåßï åñãáôéêÞò äçìïêñáôßáò êáé ðñáãìáôéêÞò óõììåôï÷Þò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé
åíþ ç Æþíç åß÷å êõñéïëåêôéêÜ ðåèÜíåé áðü ôçí áíåñãßá êáé ôçí áíáäïõëåéÜ, Ýêáíáí ôçí åìöÜíéóÞ ôïõò ïé íáæÞäåò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò, ìå ìéá åðéöáíåéáêÜ áíôéêíßôéêç
ãñáììÞ êáé ðñï÷þñçóáí óôç ìåãáëýôåñç
áôßìùóç ãéá ôç Æþíç êáé ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç ôïõ ÐåéñáéÜ: ßäñõóáí íáæéóôéêü óùìáôåßï («¢ãéïò Íéêüëáïò») «ìüíï ãéá ¸ëëçíåò», ôï ïðïßï äéáêñßíåé îåêÜèáñá óôï êáôáóôáôéêü ôïõ ôïõò ¸ëëçíåò áðü ôïõò áëëïäáðïýò åñãÜôåò.
ÁðÝíáíôé óå áõôü ôï áßó÷ïò ïé êíßôåò
Ý÷ïõí ðÜíôá íá áíôéðáñáôÜîïõí ùò áíôéöáóéóôéêü «áëåîéêÝñáõíï» ôçí íáæéóôéêÞ
åðßèåóç ðïõ åß÷áí äå÷ôåß óôï ÐÝñáìá ôïí
ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2013, åðßèåóç ôçí ïðïßá
åß÷å êáôáäéêÜóåé áðåñßöñáóôá êáé ìå Ýíôáóç ç ÏÁÊÊÅ (http://bit.ly/2g0xboh). Óå
áíôßèåóç ìå áõôÞ ôç óôÜóç áñ÷þí ôçò êïììïõíéóôéêÞò êáé áñ÷åéáêÜ áíôéíáæéóôéêÞò ÏÁÊÊÅ, ôï óïóéáëöáóéóôéêü øåõôïÊÊÅ äåí
Ý÷åé êáôáäéêÜóåé ðïôÝ ôéò åðéèÝóåéò ôùí
íáæéóôþí óå ìÝëç êáé ößëïõò ôçò ÏÁÊÊÅ,
ìå ôåëåõôáßá åêåßíç óôïí ÐåéñáéÜ, ðáñáìïíÝò ôùí åêëïãþí ôïõ ÌÜç ôïõ 2012.
Ìïëïíüôé ùóôüóï ôï øåõôïÊÊÅ óõììåôÝ÷åé ùò ðïëéôéêÞ áãùãÞ óôç äßêç êáôÜ
ôùí íáæéóôþí êáé êáëåß ôï äéêáóôÞñéï íá
ôïõò ôéìùñÞóåé, ðáñáìÝíåé áôáëÜíôåõôï
óôç âñþìéêç êåíôñéêÞ ôïõ èÝóç üôé ç ×Á
äåí ðñÝðåé íá ôåèåß åêôüò íüìïõ, ãéáôß
êÜôé ôÝôïéï èá ôï Ýêáíå ç «øåõäåðßãñáöç
áóôéêÞ äçìïêñáôßá» ãéá íá ÷ôõðÞóåé óôç
óõíÝ÷åéá ôçí ÁñéóôåñÜ. ÁõôÞ ôç èåùñßá
ôçí Ý÷ïõìå õðïâÜëåé óå åîáíôëçôéêÞ êñéôéêÞ ùò óïóéáëöáóéóôéêÞ êáé îÝíç ðñïò
êÜèå äçìïêñáôéóìü, êÜèå ìáñîéóìü êáé êÜèå ðáñÜäïóç ôïõ åðáíáóôáôéêïý êéíÞìáôïò (http://bit.ly/2fM2mlY).
ÎÝ÷ùñá üìùò êé áðü áõôü, ïé êíßôåò áíÝ÷ïíôáé áíïéêôÜ êáé äåí áóêïýí êáìßá âßá óôç ëåéôïõñãßá ôïõ íáæéóôéêïý, ñáôóéóôéêïý «óùìáôåßïõ» ôçò íôñïðÞò óôï ÐÝñáìá. Ïé ßäéïé êíßôåò ðïõ Þîåñáí íá óçêþíïõí ôï ÷Ýñé ôïõò åðß ÷ñüíéá óôïõò óõíäéêáëéóôÝò ôïõ ÅÑÃÁÓ êáé áñãüôåñá óå ðïëëïýò åñãÜôåò ðïõ äñáóôçñéïðïéÞèçêáí
óôçí ÁõôïïñãÜíùóç, ïé ßäéïé ðïõ äéÝãñáöáí öáóéóôéêÜ åðáíáóôÜôåò êáé äçìïêñÜôåò åñãÜôåò áðü Óùìáôåßï ÌåôÜëëïõ å-

ðåéäÞ äåí õðÝãñáøáí äÞëùóç ìåôÜíïéáò óôï
ÐÁÌÅ ãéá ôç óõãêñüôçóç ôçò ÁõôïïïñãÜíùóçò, áöÞíïõí ôþñá áíÝããé÷ôïõò ôïõò íáæéóôÝò äïëïöüíïõò íá óðÝñíïõí ñáôóéóôéêü
äçëçôÞñéï åíÜíôéá óôá áäÝñöéá ìáò, ôïõò
åñãáæüìåíïõò ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü Üëëåò
÷þñåò, åéäéêÜ ôþñá ðÜíù óôçí ðéï ìåãÜëç
áíåñãßá, ðåßíá êáé áðåëðéóßá. Áõôïß ïé ðïëéôéêÜ Üèëéïé óïóéáëöáóßóôåò ôïëìïýí íá êáôçãïñïýí ôçí ÏÁÊÊÅ üôé ç áñéóôåñÞ, ôáîéêÞ
áíôéöáóéóôéêÞ (ïðüôå êáé áíôéêíßôéêç) äñÜóç
ôçò óôï ÐÝñáìá Üíïéîå ôï äñüìï óôïõò íáæÞäåò, üôáí ïé ßäéïé äåí Ý÷ïõí êïõíÞóåé ôï
äá÷ôõëÜêé ôïõò åíÜíôéá óôç íáæéóôéêÞ åðÝëáóç óôç æþíç êáé èåùñïýí ôç ×Á êüììá
ðïõ ðñÝðåé íá ðáñáìÝíåé íüìéìï êáé åíôüò
ÂïõëÞò! (óôï 3.49 ç ÊáíÝëëç, ùò åêðñüóùðïò ôïõ øåõôïÊÊÅ, äçëþíåé áíïéêôÜ üôé «èÝëåé ðïëý êïõñÜãéï íá åßóáé êïììïõíéóôÞò êáé
íá ìç æçôÜò áðáãüñåõóç ôùí íáæéóôþí!!!)
(https://www.youtube.com/
watch?v=ODFKAVQw0dM).
ÉåñÞ åíüôçôá øåõôïÊÊÅ – íáæéóôþí
õðÝñ Ñùóßáò – Êßíáò
Ç ðåèáìÝíç åäþ êáé ó÷åäüí Ýîé ÷ñüíéá Æþíç
Ý÷åé êñáôéêïðïéçèåß áðü ôï êñÜôïò ôçò Êßíáò, äçëáäÞ áðü ôçí COSCO. Åäþ êáé ìÞíåò ôï ÐÁÌÅ äåí êÜíåé êáìéÜ áðåñãßá êáé ôá
êáñÜâéá áñ÷ßæïõí äåéëÜ äåéëÜ íá Ýñ÷ïíôáé
óôç Æþíç êÜíïíôáò ôï ßäéï áêñéâþò ðïõ êÜíïõí êáé óôçí ðñïâëÞôá 2 ôïõ ëéìáíéïý ôïõ
ÐåéñáéÜ. Åßíáé öáíåñü üôé äåí èá Ý÷ïõí ðëÝïí
êáíÝíá ðñüâëçìá ìå ôçí áíÜðôõîç ôïõ êéíÝæéêïõ öáóéóôéêïý - áðïéêïéêñáôéêïý êáðéôáëéóìïý áðü ôïýäå êáé åîÞò óôç Æþíç, üðùò
âÝâáéá êáíÝíá ðñüâëçìá äåí èá Ý÷ïõí êáé ïé
íáæÞäåò, áíïé÷ôïß ößëïé ôïõ êéíÝæéêïõ öáóéóìïý.
Ìå äõï ëüãéá, áöïý ôï ÐÁÌÅ, ïé ðïõëçìÝíåò óôï óïóéáëöáóéóìü êõâåñíÞóåéò, ç óïóéáëöáóéóôéêÞ êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁÍÅË êáé Ýíá êõñßáñ÷ï ôìÞìá ôçò åñãïäïóßáò ôçò Æþíçò, óå êïéíü ìáýñï ìÝôùðï, óêüôùóáí ôá
öýôñá ôçò ðñáãìáôéêÞò åñãáôéêÞò, áíáðôõîéáêÞò êáé äçìïêñáôéêÞò áíôßóôáóçò, üðùò
áõôÞ åêöñÜóôçêå ìÝóá áðü ôçí ÁõôïïñãÜíùóç, êáé Üíïéîáí ôïí äñüìï óôç «óõíäéêáëéóôéêÞ» åìöÜíéóç ôùí íáæéóôþí, õðü ôçí
ðëÞñç áíï÷Þ ôùí êíéôþí êáé ôåëéêÜ óôï îåðïýëçìá ôçò Æþíçò óôçí Êßíá êáé ôç ìåôáôñïðÞ ôçò óå ãêÝôï.
Áõôü ôï Ýãêëçìá äåí êÜíåé óÞìåñá ðÜôáãï, áëëÜ Ý÷åé êáôáãñáöåß óôçí éóôïñßá ôïõ
åñãáôéêïý êéíÞìáôïò êáé ç ìåãÜëç óçìáóßá
ôïõ äåí èá áñãÞóåé íá îåðñïâÜëëåé, üðùò
Ý÷åé êáôáãñáöåß êáé ï áíôßèåôïò ðüëïò: Ç
ÁõôïïñãÜíùóç. Ôßðïôá äåí îå÷íéÝôáé. Ôßðïôá äåí ðÜåé ÷áìÝíï.
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ΣΤΗΝ ΟΑΚΚΕ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΤΗΣ Χ.Α
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 2
σα από τους επιλεκτικούς εκβιασμούς της στην
εργοδοσία (με τις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας). Αντίθετα, η Αυτοοργάνωση ήταν σταθερή στην πάλη της για πλήρη εσωτερική δημοκρατία, για καλό ενιαίο μεροκάματο και για πλήρη ανεξαρτησία από την εργοδοσία.
Έτσι οι εργάτες: είτε θα συγκροτούσαν οι ίδιοι το δημοκρατικό Πρωτοβάθμιο συνδικάτο
της Ζώνης με το δικό τους κίνημα της Αυτοοργάνωσης για να αντιμετωπίσουν τη θεσμοθετημένη νοθεία του πανελλαδικού Κλαδικού
Συνδικάτου Μετάλλου του ΠΑΜΕ, το οποίο κέρδιζε πάντα τις εκλογές στη Ζώνη γιατί έφερνε
μέλη του από όλη τη χώρα για να ψηφίσουν,
είτε θα δέχονταν όποιο σωματείο θα τους έφερνε το πολιτικό καθεστώς σαν τάχα εναλλακτική λύση στο μισητό στην πλειοψηφία των
εργατών σωματείο του ΠΑΜΕ.
Έγινε το δεύτερο καθώς την Αυτοοργάνωση
τη διέλυσε το ΠΑΜΕ πατώντας όχι τόσο στα
λάθη του γενικά πολιτικά άπειρου αυθόρμητου κινήματός της, αν και είχε τη μεγάλη βοήθεια του ΕΡΓΑΣ, όσο στους συντριπτικούς εναντίον της πολιτικούς συσχετισμούς. Η ηγεσία του ΠΑΜΕ δηλαδή δεν είχε σαν μόνο όπλο

της την τεράστια πείρα της στις συκοφαντίες,
στις απειλές, στη διάσπαση και στη βία, αλλά
είχε πάνω απ’ όλα τη συστράτευση ενάντια
στην Αυτοοργάνωση όλων ανεξαίρετα των μεγάλων κομμάτων μέσα και έξω από το Συνδικάτο, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, και κυρίως
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν όλοι αυτοί μαζί που χτύπησαν την Αυτοοργάνωση και έτσι άνοιξαν το δρόμο στους
ναζήδες. Η ΧΑ έστησε το σωματείο της στην
Ζώνη 2 χρόνια μετά τη διάλυση της Αυτοοργάνωσης σαν ο αντίθετος πόλος του ΠΑΜΕ, δηλαδή σαν ο τάχα αντικαθεστωτικός πόλος της
Ζώνης που όμως δεν δέχτηκε πόλεμο από το
καθεστώς της. Έτσι μπόρεσαν με τη βοήθεια
και ενός σημαντικού κομματιού της εργοδοσίας και μέσα σε μια ανεργία εντελώς πλέον εφιαλτική, να προσεταιριστούν κάποιους θυμωμένους με το ΠΑΜΕ πολιτικά καθυστερημένους
εργάτες. Άλλωστε με μια ανάλογη “αντικαθεστωτική” δημαγωγία δυνάμωσαν ψηφοφορικά σαν κόμμα σε όλο τον άνεργο Πειραιά και
σε όλη τη χώρα μέσα στην κρίση παίρνοντας
ψήφους και από μη συνειδητούς φασίστες. Γιατί πάντα έτσι εμφανίζονται οι ναζί στις απελπισμένες μάζες για να στήσουν το νέο πολύ πιο
φρικτό τους καθεστώς : Σαν εχθρός του μιση-
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τού παλιού καθεστώτος. Ο μόνος που φταίει
για το πλησίασμα σε οποιοδήποτε βαθμό των
εργατών στο σωματείο των ναζήδων, είναι
το κέντρο του παλιού καθεστώτος, το ΠΑΜΕ
που σκότωσε τη δημοκρατική εναλλακτική διέξοδο που ήταν η Αυτοοργάνωση. Ή αλλιώς
το ψευτοΚΚΕ στη Ζώνη λειτούργησε σαν ο
μεγαλύτερος προβοκάτορας υπέρ των ναζί.
Στην πραγματικότητα ποτέ το ψευτοΚΚΕ
δεν ήθελε να ελέγχει απόλυτα τη Ζώνη απλά
για να την ελέγχει. Ο ΕΡΓΑΣ το κατήγγειλε
για χρόνια ότι ήθελε να ελέγχει τη Ζώνη μόνο
και μόνο για να την παραδώσει χωρίς καμιά
απολύτως μάχη, φτηνή, διαλυμένη και άνεργη στους κινέζους φασίστες (εξέχοντα μέλη
του φιλικού του ρωσοκινεζικού άξονα) για να
την ξεζουμίσουν. Και οι κινέζοι φασίστες, όπως έχουν αποδείξει στην προβλήτα 2 του
ΟΛΠ, έχουν τις πιο στενές σχέσεις με τους
ναζί της ΧΑ και τους προσλαμβάνουν εκεί μαζικά γιατί ξέρουν ότι αυτοί μπορούν να πνίξουν πιο αποτελεσματικά από τον καθένα τα
μισθολογικά και τα πολιτικά δικαιώματα των
εργατών.Ταυτόχρονα όμως στην προβλήτα 2
συνυπάρχουν αρμονικά το ΠΑΜΕ και η Χρυσή Αυγή. Όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται η συνδικαλιστική συγκυριαρχία τους σε όλο το λι-

μάνι της νέας κατοχικής δύναμης.
Έτσι εξηγείται γιατί η ηγεσία του ψευτοΚΚΕ επιχειρεί τώρα ακριβώς στη δίκη των ναζί να εξαπολύσει την προβοκατόρικη επίθεση της ενάντια στην αντιναζιστική ΟΑΚΚΕ, που είναι ο
κοινός εχθρός και των δύο. Αλλά ματαιοπονεί.
Την ΟΑΚΚΕ την προστατεύουν τα γεγονότα, η
ανοιχτή, πάντα δημοκρατική πολιτική και συνδικαλιστική της δράση, και πάνω από όλα η τολμηρή και κόντρα στο καθεστωτικό ρεύμα πολιτική και ιδεολογική της γραμμή, μια γραμμή που
οι τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας και παγκόσμια ορμητικά επαληθεύουν. Στο βάθος είναι γι
αυτό το λόγο που μόλις τώρα και για πρώτη φορά στα 31 χρόνια της ΟΑΚΚΕ ο σοσιαλφασισμός κηρύσσει ανοιχτά τον ως τώρα βρώμικο
πόλεμο που με ψιθύρους διεξήγαγε εναντίον της.
Καλώς ήρθατε κύριοι του ψευτοΚΚΕ στο ξέφωτο. Έχετε σηκώσει μια μεγάλη πέτρα για να
συντρίψετε την ΟΑΚΚΕ, αλλά αυτή είναι ασήκωτη για τα κιλά σας και αναγκαστικά θα πέσει
στα πόδια σας.
Αθήνα 19/11/2016
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ΡΕΚΟΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της
Κομισιόν τα φορολογικά βάρη στην Ελλάδα
φέτος θα σημειώσουν ρεκόρ όλων των εποχών. Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις το φορολογικό βάρος αυξήθηκε φέτος στο ιστορικό
υψηλό του 37,6% του ΑΕΠ, από το 36,4% του
ΑΕΠ το 2015 και το 35,5%
το 2014. Από το 2017 και μετά ως αναλογία του ΑΕΠ
μειώνεται οριακά, στο
37,5% του ΑΕΠ το 2017 και
στο 36,8% του ΑΕΠ το 2018.
Η παραπάνω όμως αποκλιμάκωση την προσεχή 2ετία
είναι αποτέλεσμα της υποτιθέμενης πολύ πιο ισχυρής
ανόδου του ΑΕΠ που προβλέπει η Κομισιόν του Γιουνκέρ, του μεγάλου αυτού αβανταδόρου του Τσίπρα κατά 3,6% το 2017 και 4,3% το

2018 αντίστοιχα σε ονομαστικές τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών Ο παρακάτω
πίνακας δείχνει την εξέλιξη των εσόδων από
τη φορολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ ανάμεσα
στο 1996 και στο 2016:
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ç äéáöèïñÜ åßíáé ìüíï ìéá åðéìÝñïõò åêäÞëùóç. Ìüíï ëïéðüí ìå Ýíáí ôåëåßùò
åîáèëéùìÝíï ëáü, ìå ìéá ôóáêéóìÝíç ðáñáãùãÞ êáé ìå éäéùôéêïðïéçìÝíåò Þ êáëýôåñá êñáôéêïðïéçìÝíåò áðü ôïõò ñùóïêéíÝæïõò ãéá Ýíá êïììÜôé øùìß óôñáôçãéêÝò õðïäïìÝò èá ìðïñåß ç êõâÝñíçóç ôùí óáìðïôáñéóôþí íá ðåé óôçí ÅÅ:
Åãþ Ýãéíá ìéóçôÞ óôï ëáü ìïõ ãéá íá
ðåôý÷ù ôç ìåßùóç ôïõ ÷ñÝïõò ðïõ ìïõ
Ý÷åôå õðïó÷åèåß. Áí äåí ìïõ ôï ìåéþóåôå, åóåßò êáé ìüíï åóåßò èá öôáßôå ãéá
ôçí Üíïäï ôùí áíôéåõñùðáúêþí äõíÜìåùí óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí ðéèáíÞ ôçò
Ýîïäï ôçò ÅëëÜäáò êáé Üëëùí ÷ùñþí
ôïõ Íüôïõ áðü ôçí ÅÅ.
Áõôüò ï åêâéáóìüò Ý÷åé ãßíåé ìå öáíáôéóìü áðïäåêôüò ü÷é ìüíï áðü ôïõò ñùóüöéëïõò ôïõò åõñùðáúêïý Íüôïõ ÑÝíôæé,
Óüïõæá (Ðïñôïãáëßá), ÏëÜíô êáé Óßá
áëëÜ êáé áðü ôïõò ÷ñÞóéìïõò çëßèéïõò
íåïêåûíóéáíïýò ïéêïíïìïëüãïõò ôùí ÇÐÁ ðïõ äåí Ý÷ïõí éäÝá Þ êÜíïõí ðùò
äåí âëÝðïõí ôïí åéäéêü ëüãï ãéá ôïí ïðïßï ðåèáßíåé ç ÅëëÜäá, ðïõ äåí åßíáé ç
Ýëëåéøç êáôáíáëùôéêÞò éêáíüôçôáò ôïõ
ðëçèõóìïý Þ ôïõ êñÜôïõò Þ ç ÷áìçëÞ
ðñïóöïñÜ êåöáëáßùí áëëÜ Þ áðáãüñåõóç áðü ôéò êõâåñíÞóåéò ôçò ðáñáãùãéêÞò ÷ñçóéìïðïßçóçò ôùí áêüìá êáé ôþñá áíáîéïðïßçôùí Üöèïíùí ðñïóöåñïìÝíùí êåöáëáßùí.
Ãéá áõôïýò ôïõ ëüãïõò áõôüò åäþ ï áíáó÷çìáôéóìüò ðåñéëáìâÜíåé ôçí “áíáíÝùóç” ôïõ õðïõñãåßïõ ðåñéâÜëëïíôïò
êáé åíÝñãåéáò, üðïõ Ýãéíå áíôéêáôÜóôáóç ôïõ õðïôßèåôáé “áíôéêáðéôáëéóôÞ”
ÓêïõñëÝôç ìå ôï öéëïêáðéôáëéóôÞ ÓôáèÜêç, ãéá íá óéãïõñåýåôáé ç Åõñþðç êáé
êõñßùò ïé ÇÐÁ áëëÜ êáé ôï ÄÍÔ ðïõ
åßíáé õðÝñ ôçò ìåßùóçò ôïõ åëëçíéêïý
÷ñÝïõò üôé ï “ñåáëéóôÞò” ößëïò ôïõò Ôóßðñáò äåí äéóôÜæåé íá èõóéÜóåé ôïõò “áñéóôåñïýò” ôïõ õðïõñãïýò õðÝñ ôùí äåîéþí
ôïõ (Äåí ôïõò öÜíçêå ðåñßåñãï ðïõ ï “áñéóôåñüò” ÓêïõñëÝôçò ðñüëáâå ëßãï ðñéí
öýãåé áðü ôï õðïõñãåßï áíÜðôõîçò íá
éäéùôéêïðïéÞóåé, äçëáäÞ íá ðïõëÞóåé óôï
êéíÝæéêï êñáôéêü ìïíïðþëéï ãéá ìüëéò
320åê Åõñþ ôï 24% ôïõ ÁÄÌÇÅ (ÁíåîÜñôçôïõ Äéá÷åéñéóôÞ ÌåôáöïñÜò ÇëåêôñéêÞò ÅíÝñãåéáò), ôçò èõãáôñéêÞòêëåéäß ìéáò ÄÅÇ ðïõ ï ßäéïò ìåôÜ ôïõò
ðñïêáôü÷ïõò ôïõ åß÷å öñïíôßóåé ðñïçãïýìåíá íá âõèßóåé ÷ñçìáôéóôçñéáêÜ ìå
ôï íá õðïíïìåýóåé ôçí áðüäïóç ôçò ëé-

ãíéôéêÞò ðáñáãùãÞò êáé åðßóçò íá ôç
÷ñåùêïðÞóåé ìå ôç èåóìïðïéçìÝíç ìç
ðëçñùìÞ ôùí ëïãáñéáóìþí áðü ôïõò ü÷é ðÜíôá öôù÷üôåñïõò êáôáíáëùôÝò).
ÔÝëïò ãéá íá öôéÜîåé ôï ðéï óôåíü ìÝôùðï ìå ôéò ÇÐÁ åíÜíôéá óôçí Åõñþðç
Ýöåñå óôç èÝóç ôïõ ÓôáèÜêç ôïí åëëçíïáìåñéêÜíï Ðáðáäçìçôñßïõ êáé ôïí
ðñüåäñï ôïõ Ôáìåßïõ ÉäéùôéêïðïéÞóåùí
Ðéôóéüñëá ðïõ ôüóï ìéóåß ç “áñéóôåñÜ”
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, åíþ Ýöåñå äßðëá ôïõ óôï
Ìáîßìïõ ôïí åðßóçò äéáëëáêôéêü ÄçìÞôñç ËéÜêï. Óáí “äéáëëáêôéêÞ” äéÜäï÷ïò ôïõ óõíôáîéïõ÷ïöÜãïõ Êáôñïýãêáëïõ åìöáíßæåôáé êáé ìéá Á÷ôóßïãëïõ
ðïõ ëßãá åîÜìçíá ðñéí ïýñëéáæå ìå ðÜèïò ãéá ôçí ïëïêëçñùôéêÞ áíôßóôáóç
óôïõò äáíåéóôÝò. Óôçí ïõóßá ðñüêåéôáé
ãéá Ýíáí áóýëëçðôï èßáóï ðïõ ìðïñåß
óå áðüóôáóç çìåñþí íá ðáßæåé ìå ôï ßäéï ðÜèïò ôï ñüëï ôïõ ñåáëéóôÞ óõìâéâáóôÞ êáé ôï ñüëï ôïõ ñïìáíôéêïý åðáíáóôÜôç, áíÜëïãá ìå ôï ðïéïí ðñÝðåé íá
åîáðáôÞóåé ôïõò äáíåéóôÝò Þ ôï ëáü.
Åííïåßôáé ëïéðüí üôé êáìßá ðáñáãùãéêÞ ðñïïäåõôéêÞ ìåôáññýèìéóç êáé êáìßá áíÜðôõîç äåí èá ãßíåé, åíþ íÝåò ðåñéêïðÝò êáé íÝá ðåßíá èá ìðáßíïõí óôï
ôñáðÝæé ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí áðü áõôïýò ôïõò íÝïõò “öéëïåõñùðáßïõò” ðñùôáãùíéóôÝò ôçò ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò
áöïý èá óõíå÷ßæïõí ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ óáìðïôÜæ. ¼óï ðéï õðïôáêôéêïß èá öáßíïíôáé áõôïß óôçí ôñüéêá êáé ôïõò äáíåéóôÝò ôüóï ðåñéóóüôåñï ç ïñãÞ ôïõ ëáïý
èá êáôåõèýíåôáé åíáíôßá óôçí ÅÅ, êáé
ôüóï ðåñéóóüôåñï èá åíéó÷ýïíôáé ïé
ðñáãìáôéêïß å÷èñïß ôïõ äçëáäÞ ôá áöåíôéêÜ ôçò êõâÝñíçóçò Ñùóßá êáé Êßíá.
Äåí õðÜñ÷åé ðåñßðôùóç áõôïß ïé ôýðïé
íá ðáñåêêëßíïõí áðü ôç äïêéìáóìÝíç
óõíôáãÞ.
Öáóéóìüò, ðåßíá, õðïäïýëùóç óôï ñþóéêï íåï÷éôëåñéêü Üñìá, áõôü åßíáé ôï
ìÝëëïí ðïõ åôïéìÜæåé óôï ëáü êáé óôç
÷þñá ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ. ÁëëÜ üóï
ðåñéóóüôåñï ðñï÷ùñÜíå ôüóï ðåñéóóüôåñï èá áðïêáëýðôïíôáé êáé ôüóï ìåãáëýôåñç ïñãÞ èá ðñïêáëïýí óå Ýíá ëáü
ðïõ ôïõò áíÝ÷åôáé ìüíï êáé ìüíï åðåéäÞ
ôïí êñáôÜíå ôõöëü ãéá íá ìçí ìðïñåß
íá äåé ôïõò áëçèéíïýò å÷èñïýò ôïõ. Äåí
èá ìðïñïýí ùóôüóï íá ôï êÜíïõí áõôü
åð Üðåéñï, êõñßùò ãéáôß äåí áãïñÜæåé ç
ÅÅ ôçí êáôåóôñáììÝíç ÷þñá ìáò, áëëÜ
ôá ñùóïêéíÝæéêá, íåï÷éôëåñéêÜ áöåíôéêÜ.
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Σε αξία, το φορολογικό βάρος αυξάνεται συνεχώς: εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 65,7 δισ.
ευρώ το 2016 και αναμένεται νέα άνοδος στα
67,9 δισ. ευρώ το 2017 και στα 69,6 δισ. ευρώ
το 2018. Και τούτο όταν το 2014 είχε συρρικνωθεί στα 63,9 δισ. ευρώ, στα χαμηλότερα (σε αξία) επίπεδα από το
2005. Μάλιστα στους παραπάνω υπολογισμούς δεν προσμετρούνται οι
ασφαλιστικές εισφορές. Αν προσμετρηθούν σύμφωνα με την Επιτροπή
αυξάνουν το “βάρος” στο τέλος του
2018 στα 75,7 δισ. ευρώ από 71,4
δισ. ευρώ φέτος.

Τα στοιχεία της
Επιτροπής καταγράφουν
όμως και
μία πρωτόγνωρα
μεγάλη
και απότομη περικοπή δαπανών κατά 10 δισ. ευρώ
περίπου μέσα σε 3 χρόνια για να διασφαλιστούν οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων έως και το 2018: οι συνολικές δαπάνες

από τα 97,3 δισ. ευρώ το 2015 φαίνεται να περιορίζονται στα 90,2 δισ. ευρώ φέτος, στα 89,3
δισ. ευρώ το 2017 και στα 87,6 δισ. ευρώ το
2018. Οι πολιτικοί απατεώνες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
για να πετύχουν προσωρινά πρωτογενή πλεονάσματα, περικόπτουν τις δημόσιες επενδύσεις, που συνήθως αφορούν υποδομές-πράγμα που σημαίνει ότι σε όχι και μεγάλο βάθος
χρόνου τα πρωτογενή πλεονάσματα θα αρχίσουν να μειώνονται. Βεβαίως από την άλλη
μεριά οι άνθρωποι του Γιουνκέρ κάνουν πως
δεν βλέπουν πόσο κούφια είναι αυτά τα πλεονάσματα και δίνουν εύσημα προόδου στους
σαμποταριστές της συμμορίας Τσίπρα για να
μπορούν αυτοί να παρατείνουν την εξουσία
τους.
Χρειάζον τα ι
την παράταση αυτή αφενός για
να αποικιοποιούν
τη χώρ
α
στους
ρωσοκινέζους ιμπεριαλιστές, και αφετέρου για να διασπούν
την Ευρώπη καθώς της ζητάνε διαρκώς δανεικά που στην κύρια πλευρά τους θα είναι αγύριστα.

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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της τάξεως του 14%, οδηγώντας στη δημιουργία 217.666 νέων θέσεων εργασίας, με την
Eλλάδα να παραμένει ουραγός…Eπίσης, το
ισοζύγιο των ροών ξένων επενδύσεων από
1,23 δισ. δολ. πριν από έξι χρόνια μειώθηκε
σε ποσοστό 50% και πλέον πέρυσι, διαμορφούμενο στα 0,67 δισ. δολ. ενδεικτικό κι αυτό
της επενδυτικής «άπνοιας» στη χώρα μας»
(www.dealnews.gr, 25-10).

Προς το παρόν οι μόνοι που εισέρχονται στη
χώρα είναι οι ευκαιριακοί επενδυτές, τα λεγόμενα «κοράκια» που στόχος τους είναι κυρίως η δημιουργία υπεραξιών και τίποτα παραπάνω και που περιμένουν τις εξελίξεις γύρω
από το θέμα των κόκκινων δανείων των τραπεζών οπότε και αναμένεται να «απελευθερωθούν» πολλές ευκαιρίες για distressed
deals σε επιχειρήσεις που έχουν προοπτικές
βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

ÔÏÕÑÊÉÁ
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óõóôçìáôéêÜ ÉóëáìéóôÝò.
Ï ÊåìÜë Ïæôïýñê ôçò öéëïêõâåñíçôéêÞò
Yeni Safak, óôï Üñèñï ôïõ “Ðáñáãêùíßæïíôáé ïé ÉóëáìéóôÝò;” åßðå üôé ìéá êáéíïýñãéá öÜñá ðïõ éó÷õñßæïíôáé üôé åßíáé
ïðáäïß ôïõ ÁÊÑ - ïíïìÜæïõí ôïí ÅñíôïãÜí “áñ÷çãü ìáò” - Ý÷ïõí ÷Üóåé ôåëåßùò
ôïí ðñïóáíáôïëéóìü ôïõò êáé âÜæïõí
ÃêéïõëåíéóôÝò êáé ÉóëáìéóôÝò óôï ßäéï êáëÜèé. Óýìöùíá ìå ôïí Ïæôïýñê, ïé áðïëýóåéò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá íá äéù÷ôïýí ïé
ÉóëáìéóôÝò-óõíôçñçôéêïß áðü êáßñéåò åðßóçìåò èÝóåéò.
Ï ÷åéñüôåñïò öüâïò ôçò óõíôçñçôéêÞòåèíéêéóôéêÞò êëßêáò åßíáé ìÞðùò ç ÏìÜäá
ÐåñéíôóÝê åêìåôáëëåõôåß ôçí åðÝêôáóç
ôçò êáôÜóôáóçò Ýêôáêôçò áíÜãêçò ùò ôéò
20 Éáí. ãéá íá åîïõäåôåñþóåé ðëÞñùò üëá
ôá óõíôçñçôéêÜ-åèíéêéóôéêÜ êáé öéëï-ÁÊÑ óôåëÝ÷ç áðü êñáôéêÝò èÝóåéò ìå ôï ðñüó÷çìá ôçò äßùîçò ôùí Ãêéïõëåíéóôþí>>.

ëï üóï ÷ñåéÜæåôáé ãéá íá äõíáìþóïõí êáé
ìåôÜ íá ôïí ñßîïõí óôá ôÜñôáñá.
ÁõôÞ ôçí ôáêôéêÞ ôçí Ý÷ïõìå îáíáäåß
ìå ôçí Óåñâßá ôïõ Ìéëüóåâéôò, ðïõ ï Ãêïñìðáôóüö áñ÷éêÜ êáé ìåôÜ ï ÃÝëôóéí ôçí
Ýñéîáí óôçí áíèñùðïöáãßá óôçí Êñïáôßá,
óôç Âïóíßá êáé óôï Êüóóïâï êáé ôåëéêÜ
áöïý ôçí áðïìüíùóáí áðü ôïõò ðÜíôåò,
Ýöáãáí ôïí Ìéëüóåâéôò óå óõììá÷ßá ìå
ôïõò äõôéêïýò êáé ìÜëéóôá âÜæïíôáò ìðñïóôÜ ôïõò äõôéêïýò Ýôóé þóôå ç Ñùóßá íá
åéóðñÜîåé ïëüêëçñç ôçí áíôéäõôéêÞ âÜóç
ôïõ. ¸ôóé Ýöåñáí óôçí åîïõóßá óôç Óåñâßá ôïõò äéêïýò ôïõò áíèñþðïõò ìåôáìöéåóìÝíïõò åßôå óå åõñùðáßïõò, åßôå óå åèíéêéóôÝò..
Ç äéáöïñÜ ìå ôçí Ôïõñêßá åßíáé üôé äåí
ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ìéêñü êñÜôïò ôùí Âáëêáíßùí áëëÜ ãéá ìéá õðïëïãßóéìç óôñáôéùôéêÞ äýíáìç ðïõ áðïôåëåß öýëáêá ôïõ
äñüìïõ ôùí åíåñãåéáêþí äñüìùí ãéá ôçí
Åõñþðç,. Ç Ôïõñêßá åßíáé ç êáñùôßäá ôçò
Åõñþðçò.

¼ëá ôá ðáñáðÜíù ìáò ëÝíå üôé ôåëéêÜ
ç Ñùóßá óêÜâåé ôï ëÜêêï ôïõ ÅñíôïãÜí
êáé óôï åîùôåñéêü êáé óôï åóùôåñéêü. Óôï
åîùôåñéêü ôïí åíèáññýíåé íá óõãêñïõóèåß
ìå ôïõò ðÜíôåò êáé íá áðïêôçíùèåß äéáëýïíôáò óáí ï Üëëïò ðüëïò ôïõ ÉñÜí óýíïñá êáé êñÜôç óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ. Óôï
åóùôåñéêü ôïí óðñþ÷íåé íá êÜíåé êé Üëëåò åêêáèáñßóåéò ìå ïäçãü ôïí ÐåñéíôóÝê,
äçëáäÞ åêêáèáñßóåéò óå âÜñïò ðëÝïí êáé
ôùí ößëùí ôïõ, ôùí óõíôçñçôéêþí éóëáìéóôþí, ðïõ ôïí Ýöåñáí êáé õðÝñ ôùí ðñáêôüñùí ôçò Ñùóßáò ðïõ ôïõ êÜíïõí ôï öß-

Êé üìùò áõôü ðïõ êÜíïõí óýóóùìåò ïé
ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ôçò Åõñþðçò åßíáé íá
îåóðÜíå üëï ôï åðéëåêôéêü äçìïêñáôéêü
ìÝíïò ôïõò óôïí ÅñíôïãÜí êáé ãåíéêÜ óôï
éóëÜì åíþ êÜèïíôáé ðñïóï÷Þ ìðñïóôÜ óôïí
áñ÷éöáóßóôá Ðïýôéí. ¸ôóé öôéÜ÷íïõí ôïõò
Öéãéüí, ôéò ËåðÝí, ôïõò ÑÝíôæé, ôïõò ÐÝðå
Ãêñßëï, ôïõò ÖÜñáôæ êáé ôïõò ÓôÜéíìÜãéåñ
êáé ôåëéêÜ ôïõò ÔñÜìð, üëï áõôüí ôïí öáóéóôéêü åóìü ðïõ áðïôåëåß ôçí ðïëéôéêÞ
ëåùöüñï ãéá íá ðåñÜóåé ï ñùóéêüò íåï÷éôëåñéêüò éìðåñéáëéóìüò ðÜíù áðü ôçí Åõñþðç êáé íá ôçí õðïäïõëþóåé.
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ÔÏÕÑÊÉÁ: Ç ÓÔÅÍÇ ÓÕÌÌÁ×ÉÁ ÌÅ ÔÇ ÑÙÓÉÁ
ÖÅÑÍÅÉ ÔÇÍ ÅÐÅÊÔÁÔÉÊÇ ÓÔÑÏÖÇ ÅÑÍÔÏÃÁÍ

Ì

åôÜ ôçí áðüðåéñá ðñáîéêïðÞìáôïò óôçí Ôïõñêßá ôïí ðåñá
óìÝíï Éïýëç êáé ôçí Üèëéá óôÜóç ôçò Äýóçò áðÝíáíôé óôï
äçìïêñáôéêü ôïõñêéêü ëáü, ç ãåéôïíéêÞ ÷þñá êéíåßôáé ïëïôá÷þò ðñïò ôï Üñìá ôïõ ñùóïêéíåæéêïý Üîïíá ôïõ öáóéóìïý êáé
ôïõ ðïëÝìïõ. ¸ôóé óýíôïìá ç Ìüó÷á áíáâÜèìéóå ôéò äéðëùìáôéêÝò ôçò ó÷Ýóåéò ìå ôçí Ôïõñêßá ðïõ åß÷áí ðáãþóåé ìåôÜ ôï
èåñìü åðåéóüäéï ôïõ ÍïÝìâñç ôïõ 2015, Þñå ôï åìðÜñãêï ðïõ
åß÷å åðéâÜëåé óôéò ôïõñêéêÝò åîáãùãÝò êáé óõìöþíçóå ãéá ôçí
êáôáóêåõÞ ôïõ áãùãïý áåñßïõ Turkstream êáé ôïõ ðõñçíéêïý
óôáèìïý óôï Áêïõãéïý.
Ïé åêâéáóìïß ôùí åõñùðáßùí ößëùí ôïõ
Ðïýôéí ðñïò ôçí ¢ãêõñá (Þ áëëÜæåôå ôçí
áíôéôñïìïêñáôéêÞ óáò íïìïèåóßá ðïõ ÷ôõðÜåé ôï ÑÊÊ Þ äåí êáôáñãåßôáé ç âßæá åéóüäïõ óôçí ÅÅ) êáé ç Üñíçóç ôçò áðåñ÷üìåíçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ôùí ÇÐÁ íá
ôçò ðáñáäþóïõí ôïí ðñáîéêïðçìáôßá
ÃêéïõëÝí õðÞñîáí êáèïñéóôéêïß ðáñÜãïíôåò ãéá ôçí áëëáãÞò ðëåýóçò ôçò ÷þñáò.
Ãéá íá áðáíôÞóåé óôï ðñþôï ï ÅñíôïãÜí
Ýöôáóå óôï óçìåßï íá äéáêçñýîåé ôç äõíáôüôçôá ôçò ÷þñáò íá ðñïó÷ùñÞóåé óôïõò
“5 ôçò ÓáãêÜçò”, äçë. óôï åõñáóéáôéêü
óôñáôéùôéêü óýìöùíï ôïõ ñùóïêéíåæéêïý
íáæéóôéêïý Üîïíá, åíþ ìáæß ìå ôïí Ðïýôéí
ðáíçãýñéóå ãéá ôç íßêç Ôñáìð óôéò áìåñéêáíéêÝò ðñïåäñéêÝò åêëïãÝò.
Óôï Ïõêñáíéêü âëÝðïõìå ìéá áíÜëïãç
ìåôáóôñïöÞ. Áíôß íá óõíå÷ßóåé íá êáôáããÝëëåé ôç ñùóéêÞ åéóâïëÞ êáé ôï äéáìåëéóìü ôçò ÷þñáò, ç ¢ãêõñá åõíïåß ôþñá ôçí
êßíçóç ôïõ ÊéÝâïõ ü÷é ìüíï ðñïò ôçí ÅÅ
áëëÜ êáé ðñïò ôç Ñùóßá.
Óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ ç Ôïõñêßá äåß÷íåé
ðéá ðñüèõìç íá ðáñÝìâåé óáí ðåñéöåñåéáêÞ äýíáìç, óå óõíåñãáóßá êáé óõíåííüçóç ìå ôç Ìüó÷á. ¢ëëùóôå ìå ïìïëïãßá
ôïõ ÅñíôïãÜí ç áðåõèåßáò åðéêïéíùíßá ôùí
äýï ÷ùñþí óå äéðëùìáôéêü êáé óôñáôéùôéêü åðßðåäï ãéá ôï óõñéáêü, Ýôóé þóôå íá
ìçí õðÜñ÷åé êáìéÜ êßíçóç ôçò Ôïõñêßáò
ðïõ èá ìðïñïýóå íá ôç öÝñåé óå óýãêñïõóç ìå ôç Ìüó÷á. Ðñüêåéôáé äçëáäÞ ãéá
ìéá óõíåííïçìÝíç êáôÜëõóç ôçò êõñéáñ÷ßáò êáé åäáöéêÞò áêåñáéüôçôá ôùí ãåéôïíéêþí êñáôþí. Áõôü äåß÷íïõí ïé äçëþóåéò
ÅñíôïãÜí ðåñß óõììåôï÷Þò óôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò Ìïóïýëçò áðü ôï ÉÊ ðïõ óõíïäåýïíôáí áðü äçëþóåéò áìöéóâÞôçóçò
ôçò óõìöùíßáò ôçò ËùæÜííçò ç ïðïßá êáèüñéæå ôá óýíïñá ôçò Ôïõñêßáò. ÌÜëéóôá
ï ôïýñêïò ðñüåäñïò Ýöôáóå óôï óçìåßï íá
õðïäåéêíýåé ðïéåò åèíüôçôåò ðñÝðåé íá ðáñáìåßíïõí êáé ðïéåò ü÷é ìåôÜ ôçí êáôÜëçøç ôçò Ìïóïýëçò (Al-Monitor, 16/10) ôçí
ïðïßá åðéèõìåß íá ðñïóáñôÞóåé. ÁõôÞ ç íÝá
ôá÷ôéêÞ öÝñíåé áíôéìÝôùðç ôçí ¢ãêõñá ìå
ôç ÂáãäÜôç áëëÜ êéíäõíåýåé íá óôñéìþîåé
åðßóçò ôçí áõôüíïìç êïõñäéêÞ êõâÝñíçóç
ôïõ ÉñÜê ðïõ âÜëëåôáé áðü ðïëëÝò ðëåõñÝò êáé ìå ôçí ïðïßá ï ÅñíôïãÜí åß÷å ùò
ôþñá åîáéñåôéêÝò ó÷Ýóåéò.
¸ôóé óôï Óõñéáêü ç ¢ãêõñá ôçñåß ôþñá
óéãÞí é÷èýïò ãéá ôá êôçíþäç åãêëÞìáôá
ôùí ñþóùí åéóâïëÝùí êáé ôïõ ðñïóôáôåõüìåíïõ ôïõò ¢óáíô óôï ×áëÝðé ðïõëþíôáò
ôï äßêáéï áãþíá ôïõ óõñéáêïý ëáïý ãéá
áíåîáñôçóßá êáé äçìïêñáôßá. ÌÜëéóôá ç
Ôïõñêßá áäõíáôßæåé áõôüí ôïí áãþíá ãéáôß áðáó÷ïëåß äõíÜìåéò ôïõ FSA ðïõ èá
ìðïñïýóáí íá åëáöñþóïõí ôçí ðïëéïñêßá
ôïõ ×áëåðéïý ãéá íá äßíåé óôç âüñåéá Óõñßá ôï äéêü ôçò ðüëåìï åíÜíôéá óôï ÑÊÊ.
Ç Ôïõñêßá óôçí áíôßèåóÞ ôçò óôï êßíçìá ôïõ ÑÊÊ âñéóêüôáí ùò ðñï÷èÝò, (äçëáäÞ ðñéí óõììá÷Þóåé ìå ôïõò íÝïõò ×ßôëåñ), óôç äßêáéç ðëåõñÜ ôçò áíôßèåóçò ãéáôß üðùò ðÜíôá ëÝãáìå ôï ÑÊÊ äåí åßíáé
Ýíá äçìïêñáôéêü áëëÜ Ýíá óïóéáëöáóéóôéêü áíôÜñôéêï. ¹äç áðïäåß÷ôçêå ôþñá
óôç Óõñßá üôé åðéäßäåôáé óå åèíïêÜèáñóç
ôùí ðåñéï÷þí ðïõ êáôáëáìâÜíåé (âë. êá-

ôáããåëßá óýñùí ðñïóöýãùí ãéá ôçí åêäßùîç ôùí óïõíéôþí ÁñÜâùí êáé ôùí ÔïõñêìÝíùí áðü ôï Ôáë ÁìðéÜíô,
www.vice.com, 21/10). ¼ìùò ôþñá ðïõ ï ÅñíôïãÜí ðÞñå ôçí Üäåéá áðü ôç Ñùóßá íá
÷ôõðÞóåé ôïõò Êïýñäïõò, êéíåßôáé ðáñÜëëçëá êáé ü÷é óå óýãêñïõóç ìå áõôÞí äçëáäÞ ìå ôïí êýñéï å÷èñü ôçò Óõñßáò.
Óýìöùíá ìå ôïí ÖéêñÝô ÌðéëÜ, âåôåñÜíï äçìïóéïãñÜöï êáé áíáëõôÞ ôçò ×ïõñéÝô, Ýôóé Ý÷åé ç óõìöùíßá ìå ôç Ìüó÷á:
“Ç óõìöéëßùóç åðÝôñåøå óôéò ôïõñêéêÝò
äõíÜìåéò íá ìðïõí óôç Óõñßá êáé íá åðé÷åéñÞóïõí óôçí ðåñéï÷Þ áðü ôç Ôæáñáìðëïýò ùò ôï ÁæÜæ óôá äõôéêÜ, êáé íüôéá
ùò ôï áë-Ìðáìð, ÷ùñßò êáìßá áíôßññçóç
áðü ôç Ìüó÷á. Ç Ôïõñêßá óå áíôÜëëáãìá óõìöþíçóå íá ìç âïçèÞóåé áíôÜñôéêåò
äõíÜìåéò óôï ×áëÝðé” (4/10). Ï õðïóôñÜôçãïò åí áðïóôñáôåßá ÁñìáãÜí Êïýëïãëïõ äéáôçñåß üëåò áõôÝò ôéò áõôáðÜôåò:
“Ç Ôïõñêßá õðïóôÞñéîå ôï ëÜèïò Üëïãï,
êé áõôü åðÝôñåøå óôï PYD íá åäñáéùèåß
êïíôÜ óôá óýíïñÜ ôçò ìå ôçí õðïóôÞñéîç
ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí”, ðñïóèÝôïíôáò
üôé “Ç óõíåñãáóßá ìå ôç Äáìáóêü èá åðéôñÝøåé óôçí Ôïõñêßá íá îåöïñôùèåß ôüóï ôï ÉÊ üóï êáé ôï PYD. Ãíùñßæù üôé ôï
êáèåóôþò ¢óáíô åßíáé Üó÷çìï, üìùò ôé ìáò
åíäéáöÝñåé åìÜò üôáí äéáêéíäõíåýïíôáé ôá
æùôéêÜ óõìöÝñïíôá ôçò Ôïõñêßáò;” (óôï ßäéï). Äåí Ý÷åé óçìáóßá ðïõ ç Ñùóßá ãÝííçóå ôï ÉÊ êáé ï ¢óáíô ôï Üöçóå áíåîÝëåãêôï ãéá íá ãéãáíôùèåß, ïýôå üôé äéðëùìáôéêÞ áíôéðñïóùðåßá ôïõ ÑÊÊ öéëïîåíåßôáé ìüíéìá óôç Ìüó÷á. Áñêïýí ïé ãëõêÝò õðïó÷Ýóåéò ãéá íá ðÜøåé êÜèå áíçóõ÷ßá ôïõ íÝïõ óõììÜ÷ïõ.
Åßíáé öáíåñü ðùò ç óõììá÷ßá ìå ôçí
áíåñ÷üìåíç õðåñäýíáìç Ý÷åé ïäçãÞóåé ôçí
Ôïõñêßá óå Ýíá åðéêßíäõíï ìïíïðÜôé ìç
óåâáóìïý ôùí óõíüñùí, áêñéâþò üðùò ç
ßäéá ç ñùóéêÞ õðåñäýíáìç áñíåßôáé ôá
óýíïñá ôùí åèíéêþí êñáôþí åéóâÜëïíôáò
êáé äéáìåëßæïíôÜò ôá. Ç åîá÷ñåßùóç
ðÜíôùò ôçò ôïõñêéêÞò ðïëéôéêÞò çãåóßáò
óôï åîùôåñéêü åîåëßóóåôáé ðáñÜëëçëá ìå
Ýíá äéáñêÝò õðüãåéï ðñáîéêüðçìá óôï
åóùôåñéêü..
Óýìöùíá ìå ôï åéäçóåïãñáöéêü éóôüôïðï Al-Monitor (12/10), ïé åêôåôáìÝíåò
êñáôéêÝò åêêáèáñßóåéò Ýäùóáí ôçí åõêáéñßá óå ìéá ìéêñÞ ñùóüäïõëç ðïëéôéêÞ äýíáìç - ðïõ åßíáé ôï èëéâåñü áðïìåéíÜñé
êáé ç Üñíçóç ôïõ êÜðïôå ìáïúêïý Åñãáôïáãñïôéêïý êüììáôïò Ôïõñêßáò - íá áíáññé÷çèåß óôá êëéìÜêéá ôïõ êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý, äçìéïõñãþíôáò ìå ôç óôÞñéîç
ôïõ ÅñíôïãÜí Ýíá êáéíïýñãéï “ðáñÜëëçëï êñÜôïò”, Ýíá êñÜôïò ðïõ èá ìðïñïýóå
áñãüôåñá íá áðåéëÞóåé áêüìá êáé ôçí ßäéá ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ ÅñíôïãÜí óôçí åîïõóßá. Ðñüêåéôáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá
ãéá ôç äåýôåñç öÜóç ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò
ãéá ôçí Üëùóç ôïõ êñÜôïõò áðü ôá ôóéñÜêéá ôïõ ñùóéêïý óïóéáëéìðåñéáëéóìïý, ìßá
åã÷åßñçóç ðïõ äéåîÜãåôáé óôï üíïìá ôçò
ðÜëçò åíÜíôéá óôïõò ðñáîéêïðçìáôßåò ôçò
ðñïçãïýìåíçò öÜóçò, ãéáôß ï Ðïýôéí ÷ñåéÜæåôáé ôþñá ôïí ÅñíôïãÜí óáí óýììá÷ï áëëÜ ðïôÝ äåí èá çóõ÷Üóåé áí äåí Ý÷åé óôç
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èÝóç ôïõ Ýíáí äïýëï. Áõôü åßíáé óôç öýóç
êÜèå êáôáêôçôéêïý éìðåñéáëéóìïý.
¸íáò Üíèñùðïò ôïõ Ðïýôéí
çãåßôáé ôçò åêêáèáñéóôéêÞò èýåëëáò
óôçí Ôïõñêßá
Óýìöùíá ëïéðüí ìå ôï äçìïóßåõìá:
<<Ìéá óêëçñÞ ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé üôé
ôï êõâåñíþí Êüììá Äéêáéïóýíçò êáé ÁíÜðôõîçò (ÁÊÑ), ðáñüôé åßíáé 14 ÷ñüíéá
óôçí åîïõóßá, äåí Ý÷åé áíáðôýîåé ìéá áíþôåñç ãñáöåéïêñáôéêÞ ïìÜäá ðïõ íá áó÷ïëåßôáé ìå õðïèÝóåéò áóöáëåßáò êáé ðëçñïöïñéþí. ÊáôÜ óõíÝðåéá, Þôáí áíáðüöåõêôç ìéá ðÜëç ãéá ôçí åîïõóßá óôá áíþôåñá êëéìÜêéá ôçò ÅèíéêÞò Õðçñåóßáò Ðëçñïöïñéþí (ÌÉÔ), ôçò Äéïßêçóçò ôçò ×ùñïöõëáêÞò, ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò
êáé ôùí Ôïõñêéêþí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí
(TSK), üðïõ äýï äéáöïñåôéêÝò ó÷ïëÝò óêÝøçò Þ êëßêåò äéáãùíßæïíôáé ãéá íá êáëýøïõí ôá êåíÜ.
Ìßá áðü ôéò ó÷ïëÝò óêÝøçò åßíáé åêåßíç
ôïõ Êüììáôïò Ðáôñßäá, ãíùóôïý åðßóçò
êáé óáí Ðáôñéùôéêïý Êüììáôïò, ðïõ Ýëáâå ìüëéò 120.000 (0,25%) áðü ôá 50 åêáôïììýñéá øÞöïõò óôéò åêëïãÝò ôçò 1 ÍïÝìâñç õðü ôçí çãåóßá ôïõ Íôïãïý ÐåñéíôóÝê. Áðïêáëåßôáé åõñÝùò ÏìÜäá ÐåñéíôóÝê....
.... Ôþñá, áíáðÜíôå÷á, ç ÏìÜäá ÐåñéíôóÝê
Ý÷åé ãßíåé ç ïíôüôçôá óôçí ïðïßá âáóßæåôáé ðåñéóóüôåñï ï Ðñüåäñïò ÑåôæÝð Ôáãßð
ÅñíôïãÜí ãéá íá åêêáèáñßóåé ôï êñÜôïò
áðü ôïõò ÃêéïõëåíéóôÝò êáé íá áãùíéóôåß
åíÜíôéá óôï Åñãáôéêü Êüììá ôïõ ÊïõñäéóôÜí (ÑÊÊ). Ï ÅñíôïãÜí Ý÷åé ÷áñßóåé óôçí
ïìÜäá áõôÞ Üöèïíåò åîïõóßåò.
Ç âáóéêÞ öéëïóïößá ôçò ïìÜäáò åßíáé
üôé ãéá íá îåðåñÜóåé ç Ôïõñêßá ôéò óêëçñÝò ðáñïýóåò óõíèÞêåò, èá ðñÝðåé íá åðéóôñÝøåé óôá ðñþôá ÷ñüíéá ôçò äçìïêñáôßáò êáé íá åöáñìüóåé ôïí Êåìáëéóìü, ôçí
áíåîáñôçóßá, ôïí êïóìéêéóìü, ôïí êñáôéóìü êáé ôïí åèíéêéóìü.
Ï ÐåñéíôóÝê, ðïõ èåùñåßôáé áðü ïñéóìÝíïõò óôçí ¢ãêõñá ðéï éó÷õñüò áðü ôïí
Ðñùèõðïõñãü Ìðéíáëß Ãéëíôéñßì, ôñÜâçîå ðïëý ôçí ðñïóï÷Þ óå Ýíá ôçëåïðôéêü
talk show óôéò 16 Áõã. üôáí åßðå, “Ôï ÁÊÑ ìå ôá ôùñéíÜ óôåëÝ÷ç ôïõ äå ìðïñåß íá
êõâåñíÞóåé ôçí Ôïõñêßá. Íá ãéáôß ï Ðñüåäñïò ÅñíôïãÜí åìðéóôåýåôáé ôçí ðáñïõóßá ìáò óå êáßñéåò èÝóåéò ôïõ êñÜôïõò.”
Ï õðáñ÷çãüò ôïõ ÐåñéíôóÝê, áðüóôñáôïò Óôñáôçãüò ×áóÜí Áôôßëá Ïõãêïýñ, Ýãéíå ðñþôç åßäçóç ðñüóöáôá üôáí äÞëùóå, ðáñáèÝôïíôáò ôéò ðçãÝò ôïõ óôéò ìïíÜäåò áóöÜëåéáò êáé ðëçñïöïñéþí, üôé “[Ìéá]
äåýôåñç áðüðåéñá ðñáîéêïðÞìáôïò åßíáé
ðïëý êïíôÜ. [Ç ïìÜäá ôïõ ÃêéïõëÝí] âñßóêåôáé ðßóù áðü Ýíá íÝï ðñáîéêüðçìá ìáæß
ìå ôï ÑÊÊ êáé îÝíåò äõíÜìåéò.”>>
Åäþ êáé ïé õðüëïéðïé ñùóüäïõëïé ðïëéôéêïß ðáñÜãïíôåò ìÝóá óôçí Ôïõñêßá
(ÃêéïõëÝí, ÑÊÊ) Ý÷ïõí ðáßîåé Ýíá äéðëü
ðáé÷íßäé åìöáíéæüìåíïé óáí öéëïäõôéêïß
ðñÜãìá ðïõ Ý÷åé óáí óôü÷ï Ý÷åé íá åíéó÷ýåé óôá ìÜôéá ôïõ ÅñíôïãÜí êáé ôùí ïðáäþí ôïõ óôáäéáêÜ ôçí “öéëéêÞ” äéðëùìáôßá ôïõ Êñåìëßíïõ êáé ôçí åßóïäï ôùí
ößëùí ôïõ ìÝóá óôï êñÜôïò áëëÜ êáé ìÝóá óå üëá ôá ðïëéôéêÜ ñåýìáôá. Ç ßäéá ç
åìðñïóèïöõëáêÞ áõôÞò ôçò åóùôåñéêÞò åã÷åßñçóçò, ï ÐåñéíôóÝê, èÝëåé íá ðáñïõóéÜæåôáé åðßóçò óáí ðïëÝìéïò ôïõ åèíïôéêïý
äéáìåëéóìïý ôçò ÷þñáò êáé óáí å÷èñüò ôïõ
èñçóêåõôéêïý óêïôáäéóìïý.
“Óýìöùíá ìå ôçí ÏìÜäá ÐåñéíôóÝê, óôá
ìÝëç ôïõ ïðïßïõ óõãêáôáëÝãïíôáé áñêåôïß óôñáôçãïß êáé áíþôåñïé äéêáóôéêïß, ï
êßíäõíïò ôïõ êéíÞìáôïò ÃêéïõëÝí ìÝóá óôï

êñÜôïò êáé óôéò êïéíùíéêÝò ïñãáíþóåéò äåí
Ý÷åé ðåñÜóåé. Ãé’ áõôü åßíáé áíáãêáßï íá
äéáôçñçèåß ôüóï ôï ðñïóùðéêü ÷Üñéóìá ôïõ
ÅñíôïãÜí üóï êáé ïé èåìåëéþäåéò áñ÷Ýò ôçò
ÔïõñêéêÞò Äçìïêñáôßáò. ¼ìùò áõôÞ ç ïìÜäá åßíáé áóõìâßâáóôç ìå ôïõò óõíôçñçôéêïýò ðïõ äéáìïñöþíïõí ôç âÜóç ôïõ ÁÊÑ. Ï ÐåñéíôóÝê, ðïõ ðÝñáóå ðÜíù áðü
ðÝíôå ÷ñüíéá óôç öõëáêÞ - ìåôáîý Üëëùí
åðåéäÞ õðïôßèåôáé ó÷åäßáóå ðñáîéêüðçìá
åíÜíôéá óôçí êõâÝñíçóç ÅñíôïãÜí - ìåôÜ
ôçí áðåëåõèÝñùóÞ ôïõ äÞëùóå, “Èá åîáëåßøïõìå êÜèå ëáôñåßá.” Èåùñåßôáé óáí ôï
“ìõóôéêü ÷Ýñé” ðßóù áðü ôéò ôùñéíÝò åêêáèáñßóåéò, éäßùò óôçí êñáôéêÞ áóöÜëåéá
êáé ôç ãñáöåéïêñáôßá ðëçñïöïñéþí. Ðïëëïß ðéóôåýïõí üôé ç ÏìÜäá ÐåñéíôóÝê Ýðáéîå ñüëï-êëåéäß óôçí áíáíÝùóç ôçò êáôÜóôáóçò Ýêôáêôçò áíÜãêçò ðïõ Þôáí íá
åêðíåýóåé óôéò 19 Ïêô.”
¸ôóé îáöíéêÜ áõôÞ ç ìéêñÞ êëßêá öáéï”êüêêéíùí” åõñáóéáôéóôþí Ý÷åé âñåèåß óôï
åðßêåíôñï ôçò êñáôéêÞò ðïëéôéêÞò . Ïé ëüãïé ðïõ Ýêáíáí ôïí ÅñíôïãÜí íá óôçñé÷ôåß óå ìéá ôüóï áóÞìáíôç ðïëéôéêÞ äýíáìç, õðïóôçñßæåé ôï äçìïóßåõìá, ðñÝðåé
íá åßíáé âáóéêÜ äýï: ðñþôïí, ç âÜóç ôïõ
êõâåñíþíôïò êüììáôïò Ý÷åé âáèéÜ äéáâñùèåß áðü ôïõò ãêéïõëåíéóôÝò óå áíôßèåóç ìå
ôçí ïìÜäá ÐåñéíôóÝê ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé
óáí óöïäñüò ðïëÝìéüò ôïõò êáé, äåýôåñïí,
ìüíï áõôÞ ç ìéêñÞ ðïëéôéêÞ ïìÜäá Ý÷åé
êÜðïéá áîéüëïãç åðéññïÞ ðÜíù óôïõò ïðáäïýò ôïõ êïóìéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ êñÜôïõò êáé ãé’ áõôü ï ÅñíôïãÜí åëðßæåé íá
ôç ÷ñçóéìïðïéÞóåé ãéá íá åëÝãîåé ôçí êïóìéêÞ áíôéðïëßôåõóç. Ãéá íá êåñäßóåé ôçí
åîïõóßá èá ðñÝðåé üìùò ðñþôá ç ïìÜäá
áõôÞ íá áíôéðáëÝøåé ôïõò åèíéêéóôÝò ôçò
âÜóçò ôïõ ÁÊÑ ðïõ äéåêäéêïýí êé áõôïß
ôïí Ýëåã÷ï ôïõ êñÜôïõò:
<<Ç Üëëç êëßêá ðïõ äéáãêùíßæåôáé ãéá
íá äéáóöáëßóåé ìéá éó÷õñÞ èÝóç ìÝóá óôçí
êñáôéêÞ áóöÜëåéá/ðëçñïöïñßåò åßíáé ôï
ìðëïê ôçò “ÁñåôÞò” ðïõ áðáñôßæåôáé áðü
óõíôçñçôéêïýò-åèíéêéóôÝò ôçò âÜóçò ôïõ
ÁÊÑ. ÁõôÞ ç ïìÜäá, ðïõ ÷áßñåé õðïóôÞñéîçò áðü èñçóêåõôéêïýò ïðáäïýò üðùò åßíáé ç êïéíüôçôá Menzil (ÖÜóìá) ôçò ôÜóçò Nakhshibendi êáé ç óïõëåúìáíéêÞ êïéíüôçôá, áíçóõ÷åß óïâáñÜ ãéá ôçí áõîáíüìåíç åðéññïÞ ôçò ÏìÜäáò ÐåñéíôóÝê óå
êáßñéåò êñáôéêÝò èÝóåéò êáé ãéá ôïí áðïöáóéóôéêü ôçò ñüëï óôéò åêêáèáñßóåéò. Ï
Á÷ìÝô ÔáóãêåôéñÝí, ï öéëï-ÁÊÑ óõíôÜ÷ôçò ôçò êáèçìåñéíÞò Star, Ýãñáøå óå ðñüóöáôï Üñèñï ôïõ: “Ï ìåãáëýôåñïò êßíäõíïò ðïõ ðñÝðåé íá ëçöèåß õðüøç óÞìåñá
åßíáé ç åîüíôùóç ôùí óõíôçñçôéêþí óôåëå÷þí óôç äéêáéïóýíç, ôéò Ýíïðëåò äõíÜìåéò êáé ôá ðáíåðéóôÞìéá ìå ôï óôßãìá
ôùí ‘óõíåñãþí ôçò ôñïìïêñáôéêÞò ïñãÜíùóçò ôïõ ÖåôïõëÜ÷ ÃêéïõëÝí’ áöÞíïíôáò
Ýôóé ôï ðåäßï åëåýèåñï ãéá ôçí áíÜðôõîç
ôïõ Íôïãïý ÐåñéíôóÝê.”
Ï ÔáóãêåôéñÝí ðñüóèåóå, “Áõôü ðïõ èÝëïõí åßíáé íá êÜíïõí ôï ÁÊÑ íá åîáëåßøåé ôçí êïéíùíéêÞ ôïõ âÜóç êáé íá ãåìßóåé ôá êñáôéêÜ üñãáíá ìå Üôïìá 100% áíôé-ÁÊÑ ðïõ èá ìðïñïýóáí åýêïëá íá áðïôåëÝóïõí ôï õðüâáèñï ãéá Üëëç ìßá áðüðåéñá íá äçìéïõñãçèåß Ýíá ðáñÜëëçëï
êñÜôïò.”
Ï Áëß Êáñá÷áóÜíïãëïõ ôçò öéëï-ÁÊÑ
çìåñçóßáò Akit, óå Ýíá ðñüóöáôï Üñèñï
õðü ôïí ôßôëï “Äå ìðïñïýìå íá ðïýìå üôé
Ýöõãå ç ôñïìïêñáôéêÞ ïñãÜíùóç ÃêéïõëÝí, Ýñ÷åôáé ï ÐåñéíôóÝê,” åßðå üôé ç ÏìÜäá ÐåñéíôóÝê äéåõñýíåé ôéò åêêáèáñßóåéò ôùí Ãêéïõëåíéóôþí áðü åõáßóèçôåò
êñáôéêÝò èÝóåéò ãéá íá óôï÷åýóåé åðßóçò

óõíÝ÷åéá ðßóù óôç óåë. 15

