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ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ÷ùñþí,
êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå!

“Áðü ôç óôÜ÷ôç ôïõ èá
îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ”

Í. Æá÷áñéÜäçò

óõíÝ÷åéá óôç óåë. 10

ÊÁÔÙ ÏÉ ÄÉÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏÉ
ÓÁÌÐÏÔÁÑÉÓÔÅÓ ÊÁÉ

ÔÁ ÌÅÔÑÁ ÔÏÕÓ

¼ëá äåß÷íïõí üôé ç äéáêïììáôéêÞ óõììïñßá ôùí ðñïâïêáôü
ñùí-óáìðïôáñéóôþí ðïõ äéïéêåß ôç ÷þñá ôçí ïäçãåß óå
ìéá ðéï ùìÞ, ðéï áíïé÷ôÞ ÷ñåïêïðßá áð’ üóç ðñüâëåðå ç

óõìöùíßá ôçò 21çò ôïõ Éïýëç, åíþ óôïí ïéêïíïìéêü åöéÜëôç ôïõ
ëáïý ðñïóèÝôåé êáéíïýñéá âÜóáíá ìå ôç äéáñêÞ ìåßùóç ôùí ìéóèþí
ôïõ Äçìïóßïõ êáé ôùí óõíôÜîåùí, áëëÜ êáé ìå ôç ìïñöÞ ôùí íÝùí
üëï êáé ìåãáëýôåñùí êáé üëï êáé èñáóýôåñùí öïñïåðéäñïìþí, ðïõ
ôóáêßæïõí êáé ðáñáãùãÞ êáé êáôáíÜëùóç.

Ìüëéò ôþñá ðñüóèåóáí Ýíá ÷áñáêôçñéóôéêü íÝï öüñï óôá óðßôéá
ôïõ êüóìïõ, ðïõ áðü ðçãÝò áóöÜëåéáò ôá ìåôáôñÝðåé óå öïñïëïãé-
êÝò ðáãßäåò, äçëáäÞ óå ðçãÝò áíáóöÜëåéáò, üðùò áêñéâþò êÜíåé
êáé ï óåéóìüò. Ìüíï ðïõ, óå áíôßèåóç ìå ôï óåéóìü, ôá êÜíåé ôüóï
ðéï áíáóöáëÞ, üóï ðéï ãåñÜ, åõñý÷ùñá êáé óå êáëÞ ðåñéï÷Þ åßíáé
÷ôéóìÝíá.

ÁõôÜ ôá ÷ôõðÞìáôá èá óõíå÷éóôïýí êáé èá åßíáé ðéï óõ÷íÜ êáé ðéï

âáèéÜ áð’ üóá ùò óÞìåñá, ãéáôß ôï ó÷Ýäéï ôùí ðñïâïêáôüñùí -
üðùò ôï Ý÷ïõìå ôüóï áíáëõôéêÜ åêèÝóåé- åßíáé íá áäõíáôßóïõí
ïéêïíïìéêÜ, íá åîáñèñþóïõí êáé ôåëéêÜ íá åîáñôÞóïõí ôéò ÷þñåò
ôçò ÅÅ áðü ôá áíáôïëéêÜ áöåíôéêÜ ôïõò. Áõôü ðñïûðïèÝôåé ôçí
áñãÞ êáé âáóáíéóôéêÞ áéìïññáãßá ôçò ÅëëÜäáò, äçëáäÞ ôç äéáñêÞ
ðïñåßá ðñïò ôçí ÷ñåïêïðßá ôçò, ç ïðïßá èá èÝôåé õðü äéáñêÞ ðéóôù-
ôéêÞ áíáîéïðéóôßá ôéò ïéêïíïìéêÜ ðéï áäýíáìåò ÷þñåò ôçò ÷þñåò
ôçò ÅÅ êáé ôåëéêÜ üëç ôçí ÅÅ êáé èá ôçí åîáñôÜ óõíïëéêÜ áðü ôïõò
áíáôïëéêïýò ðéóôùôÝò. Ï ðéï óõãêåêñéìÝíïò óôü÷ïò ôïõò áðü
áõôÞí ôçí Üðïøç åßíáé íá õðï÷ñåþóïõí ôçí ÅÅ íá áõîÞóåé ôéò
åããõÞóåéò ôçò ðñïò ôéò ðéï áäýíáìåò ÷þñåò ìÝóù ôçò åíßó÷õóçò
ôïõ ôáìåßïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞò óôáèåñüôçôáò, ôïõ EFSF, ðïõ äå
èá ìðïñåß íá áõîÜíåé äéáñêþò ôá êåöÜëáéÜ ôïõ ÷ùñßò ôåëéêÜ íá
åêäþóåé åõñùïìüëïãá, äçëáäÞ íá äáíåéóôåß áðü ôéò ÷þñåò ôïõ
¢îïíá.

ÔÏ BLOG ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ

http://oakke.blogspot.com

ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

• Ãéá ôçí “áðïêáôÜóôáóç”
Æá÷áñé Üäç áðü ôï óïóé áëöáóéóìü,
ó. 2

• Ïé êïõßóëéãêò-óáìðïôáñéóôÝò
äçìåýïõ í ôç  ìåã Üëç áêßí çôç
ðåñéïõóßá, ó.  4

• Áíáêïßíùóç ôç; ÁíôéíáæéóôéêÞò
Ðñùôïâïõëßáò ãéá ôç äßêç ôïõ É.
ÖñéæÞ, ó. 2

• ÐÁÏ : Ôï äéþîéìï ôïõ ÂáñäéíïãéÜííç
êáé ç ìÜ÷ç ãéá ôç äéáäï÷Þ , ó.8

• Ï ñùóïêéíÝæéêïò Üîïíáò
åôïéìÜæ åôáé  íá åéóâÜëåé  ïéêïíïìéêÜ
óôçí ðáíéêüâëçôç Åõñþðç, ó.  3

• ÌåôÜ ôçí Þôôá ôïõ óôá ðáíåðéóôÞìéá
ôï êáèåóôþò ðñïùèåß ôéò
ðñáîéêïðçìáôéêÝò êáôáëÞøåéò, ó.6

• ÄéáäÞëùóç ôùí áðïëõìÝíùí ôïõ
902  êáôÜ ôïõ øåõôïÊÊÅ, ó.13

(¢ñèñï ðïõ äçìïóéåýôçêå óôï ìðëïãê ôçò ÏÁÊÊÅ “oakke.blogspot.com” óôéò 25/09/2011)

ÁõôÞ ç êßíçóç óå ðåñßïäåò ìéáò
áõôáñ÷éêÞò óôñáôïêñáôßáò ðïõ êá-
ôáðéÝæåé ôïõò öáíôÜñïõò êáé áðåé-
ëåß ôï ëáü èá ìðïñïýóå íá èåùñç-
èåß óáí ðñÜîç äçìïêñáôéêïý åëÝã-
÷ïõ ôïõ óôñáôïý. ÓÞìåñá üìùò ìå
ôçí Üíïäï ôïõ äéáêïììáôéêïý öáóé-
óìïý êáé óôçí êïñõöÞ ôïõ êñÜôïõò
êáé óôç âÜóç ôïõ ëáïý áõôÞ ç êß-
íçóç åßíáé ç åéóáãùãÞ óôçí íÝá
åðï÷Þ åíüò éäéüôõðïõ óôñáôéùôéêïý
ðñáîéêïðÞìáôïò. ¼÷é ôõ÷áßá ç áðü

ÐÑÙÔÏÖÁÍÅÉÓ ÁÍÙÌÁËÅÓ
ÅÎÅËÉÎÅÉÓ ÓÔÏ ÓÔÑÁÔÏ

ÔÁÍÁËÉÁ ÕÐÏÕÑÃÏÕ – ØÅÕÔÏÁÑÉÓÔÅÑÁÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅËÅÃ×Ï ÔÏÕ

ÅÈÍÉÊÇ ÁÌÕÍÁ» êáé ôçí åðßóçò
äéáâñùìÝíç áðü ôçí øåõôïáñéóôå-
ñÜ «ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÍÙÓÇ
ÁÐÏÓÔÑÁÔÙÍ ÅÍÏÐËÙÍ ÄÕ-
ÍÁÌÅÙÍ» - ÁÍÅÁÅÄ (ðïõ éäñýèç-
êå ôï 2010), ïñãÜíùóáí óõãêÝíôñùóç
äéáìáñôõñßáò Ýîù áðü ôï ÐåíôÜãùíï.

Äåí óõãêåíôñþèçêáí ðåñéóóüôåñïé
áðü 100-150 Üíèñùðïé,  ìå áé÷ìÞ êõ-
ñßùò ïéêïíïìéêÜ áéôÞìáôá (êýñéá êá-
ôÜ ôçò ìåßùóçò ôùí óõíôÜîåùí ôùí êÜ-
ôù ôùí 55 åôþí óõíôáîéïý÷ùí) êáé ôï
êëáóóéêü öáéïêüêêéíï óõíèÞìáôá
«ãéá ôçí åéäéêÞ áîéïðñÝðåéá ôïõ
áîéùìáôéêïý» áíÜëïãï ìå ôçí «åé-
äéêÞ áîéïðñÝðåéá ôïõ åêðáéäåõôé-
êïý» ôçò ÏËÌÅ. Óå êÜðïéá óôéãìÞ
ëïéðüí, ìå ðñïåîÜñ÷ïíôåò áð’ ü,ôé öáß-
íåôáé ìéá äñÜêá åèíéêïöáóéóôþí, ïé óõ-

Êáé îáöíéêÜ, Ýîù áðü ïðïéáäÞðïôå ðñáãìáôéêÞ äéåñãáóßá ìÝóá óôï
óôñáôü, ðïõ íá áíáäåéêíýåé êÜðïéá áíçóõ÷çôéêÞ üîõíóç öáóéóôéêþí
óõìðåñéöïñþí áíùôÝñùí, êáôÜöùñåò áäéêßåò Þ áíôéäçìïêñáôéêÝò

êéíÞóåéò êëð.,  ðïõ èá äéêáéïëïãïýóáí ðïëéôéêÞ ðáñÝìâáóç, Ýñ÷åôáé ï
Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò Ìðåãëßôçò êáé êáôáñãåß ïõóéáóôéêÜ ôçí êëáóóé-
êÞ óôñáôéùôéêÞ éåñáñ÷ßá ÕÐÅÑ ôçò äéáêïììáôéêÞò óõììïñßáò ðïõ åðé÷åéñåß
íá õðïäïõëþóåé ôç ÷þñá óôïí åíôïëÝá ôçò éìðåñéáëéóìü! Áõôü óõíåðÜãåôáé
ôï ìÝôñï ðïõ åôïéìÜæåôáé íá íïìïèåôÞóåé, äçëáäÞ ç äõíáôüôçôá ôïõ ïðïéïõ-
äÞðïôå óôåëÝ÷ïõò ôùí ÅÄ íá áðåõèýíåôáé áðåõèåßáò ãéá ðáñÜðïíÜ ôïõ óôçí
ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ ÕÐÅÈÁ, ðáñáêÜìðôïíôáò ôç óôñáôéùôéêÞ éåñáñ÷ßá.

ôá ðÜíù ðñáîéêïðçìáôéêÞ êßíçóç
ôïõ õðïõñãïý Þñèå íá  óõìðëçñùèåß
óôéò 30 ôïõ ÓåðôÝìâñç áðü ìßá öáé-
íïìåíéêÜ áíôßèåôç, áëëÜ óôçí ïõ-
óßá ðáñÜëëçëç ðñáîéêïðçìáôéêÞ
êßíçóç áðü ôá êÜôù. ÁõôÞ åßíáé êáé ç
ðéï áíçóõ÷çôéêÞ.

Ôï óýíïëï ôùí ïñãáíþóåùí ôùí áðü-
óôñáôùí, äçëáäÞ ïé ôñåéò êëáóóéêÝò ôùí
ôñéþí üðëùí ìáæß ìå ôçí ìåôùðéêÞ
ïñãÜíùóç ôïõ øåõôïÊÊÅ óôïõò
óôñáôéùôéêïýò «ÊÉÍÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ óõíÝ÷åéá óôç óåë. 5

• Ï Ðïýôéí óôçñßæåé ÓáìáñÜ, ó.9

• Áðïêëåéóìüò ôïõ Áéãáßïõ áðü ôïõò
óáìðïôáñéóôÝò, ó.16

• Ôï ìðÜóéìï ôçò Ñùóßáò óôá êõðñéáêÜ
ðåôñÝëáéá, ó.20

http://oakke.blogspot.com
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Ãéá ôï æÞôçìá ôçò «áðïêá
ôÜóôáóçò» ìéáò øåýôéêçò

êáñéêáôïýñáò ôïõ Íßêïõ Æá÷á-
ñéÜäç áðü ôï øåõôïÊÊÅ, åß÷áìå
ãñÜøåé êáé óôï åêôåôáìÝíï êå-
íôñéêü Üñèñï ôçò ÍÁ ôïõ Éïýëç,
êáé èá ãñÜøïõìå êáé óôï ìÝëëïí
ðéï åêôåôáìÝíá. Ïé êíßôåò ðñï-
÷þñçóáí ìå ðáñÜôåò óå åêäÞëù-
óç «áðïêáôÜóôáóçò» óôï Á’
Íåêñïôáöåßï ôçò ÁèÞíáò óôéò 2
ôïõ Ï÷ôþâñç, óôçí ïðïßá ïëü-
êëçñïò ï áóôéêüò ôýðïò ãëïéþäé-
êá õðïêëßèçêå êáé ôçí ðñüâáëå,
÷ùñßò ïýôå Ýíá ôüóï äá êñéôéêü
øÝëëéóìá.

Êáíåßò äåí áíáñùôÞèçêå ðþò
ãßíåôáé ïé çèéêïß óõíáõôïõñãïß
äïëïöïíßáò íá áðïêáèéóôïýí ôï
èýìá ôïõò, ÷ùñßò ìéá âáèéÜ,
óõíôñéðôéêÞ áõôïêñéôéêÞ Þ ÷ùñßò
íá Ýñèïõí ðïôÝ óå ñÞîç ìå ôïõò
öõóéêïýò áõôïõñãïýò ôçò
äïëïöïíßáò, äçëáäÞ ôïõò Ñþóïõò
óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò. Ôï øåõôïÊÊÅ
ü÷é ìïíÜ÷á äå æçôÜåé êáé äåí êÜíåé ðïôÝ
èÝìá ôï Üíïéãìá ôùí åöôáóöñÜãéóôùí
áñ÷åßùí ôçò ÊáÃêåÌðå ãéá ôç
äïëïöïíßá Æá÷áñéÜäç, ü÷é ìüíï
óõíå÷ßæåé íá äéáäßäåé ôçí øåõôéÜ ðåñß
«áõôïêôïíßáò», áëëÜ åðé÷åéñåß íá
ìðÜóåé ôï öÜíôáóìá åíüò áíýðáñêôïõ
Æá÷áñéÜäç, øåõôïÊÊÅäéêçò êïðÞò,

óôá óçìåñéíÜ ðïëéôéêÜ ðáé÷íßäéá ôïõ
ñþóéêïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý.
Äçìéïõñãåß äçëáäÞ ôçí êáñéêá-
ôïýñá åíüò Æá÷áñéÜäç áñíçôÞ ôùí
ìåôþðùí êáé ôïõ áíôéöáóéóìïý,
äéáðáóôÞ êáé ðñáîéêïðçìáôéóôÞ
(óôïé÷åßá ðïõ ðñïóéäéÜæïõíå êýñéá óôï
Âåëïõ÷éþôç-ÊëÜñá, ðïõ ï Ðåñéóóüò
«áðïêáèéóôÜåé» ìáæß ìå ôï Æá÷áñéÜäç),
êé Ýôóé ôïí êÜíåé ðñüäñïìï ôçò
ãñáììÞò ôïõ öéëïíáæéóôéêïý êáé ãé
áõôü ìïíüìðáíôïõ «áíôéäõôéêïý
áãþíá»!! Ðñüêåéôáé ü÷é öõóéêÜ ãéá
áðïêáôÜóôáóç, áëëÜ ãéá ðïëéôé-
êÞ ïëïêëÞñùóç ôçò äïëïöïíßáò
ôïõ Þñùá Íßêïõ Æá÷áñéÜäç.
ÁëëÜ ðñüêåéôáé ôáõôü÷ñïíá êáé ãéá ôï
ðéóôïðïéçôéêü èáíÜôïõ üëïõ
åêåßíïõ ôïõ êáôÜìáõñïõ ðéá «ì-ë»
ïðïñôïõíéóìïý, ðïõ ðáñßóôáíå ùò
óÞìåñá ôçí «áíôéñåöïñìéóôéêÞ» ïõñÜ
ôïõ «ñåöïñìéóôéêïý» Ðåñéóóïý, åíþ Ý÷åé
óå üëá ôá äéåèíÞ êáé åóùôåñéêÜ
æçôÞìáôá ôáõôüóçìç ãñáììÞ ìáæß ôïõ.
Áõôïß ïé õðåñáíôéäñáóôéêïß ðëÝïí
ìéêñïáóôïß ôùí «ÊÊÅ(ì-ë)»,
Äéáññç÷ôþí («ÌËÊÊÅ»),
«Êßíçóçò ãéá Áíáóýíôáîç 18-55»,
«ÅÊÊÅ» ôïõ Ìðßóôç êëð. äåí
Ý÷ïõí ðéá êáíÝíáí «éäåïëïãéêü»
ëüãï íá ìçí óôñïõããéóôïýí óôïí
Ðåñéóóü. Ç ÐáðáñÞãá ôïõò áöáßñåóå
êáé ôïí ôåëåõôáßï ôõðéêü ëüãï
îå÷ùñéóôÞò ýðáñîçò.

Σήμερα 8 Σεπτέμβρη θα γινόταν
στο Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο η
δίκη του Ι. Φριζή με την κατηγορία
εναντίον του της συκοφαντικής
δυσφήμησης του ναζιστή Κ. Πλεύρη.
Η υπόθεση είχε αριθμό 2.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο

Κ. Πλεύρης είπε ότι ήθελε να κάνει
ανάκληση της μήνυσης μετά από
δήλωση που θα έκανε ο Ι. Φριζής.
Στη συνέχεια ο Ι. Φριζής δήλωσε στο
δικαστήριο ότι δεν είχε σκοπό με
όσα έγραψε «να θίξει την τιμή και την
υπόληψη του Κ. Πλεύρη». Τότε η
πρόεδρος ρώτησε τον Πλεύρη αν
δέχεται τη δήλωση αυτή του Ι. Φριζή.
Ο ναζιστής απάντησε ότι, «εφόσον ο
Ι. Φριζής δηλώνει ότι εγώ δεν είχα
σκοπό να πω ότι θέλω να εξοντωθούν
όλοι οι Εβραίοι, ανακαλώ τη μήνυ-
ση». Η πρόεδρος ρώτησε στη
συνέχεια τον Ι. Φριζή αν δέχεται την
ανάκληση και ο Ι. Φριζής απάντησε
ότι τη δέχεται. Μετά από αυτά το
δικαστήριο αποφάσισε την παύση
της ποινικής δίωξης, δηλαδή ουσια-
στικά καταργήθηκε η δίκη, χωρίς να
μπει το δικαστήριο στην ουσία για
την ενοχή ή την αθώωση του κατηγο-
ρούμενου.
Βέβαια, ο ναζιστής Κ. Πλεύρης το
είπε και το παραείπε στο γενοκτο-
νικό του λίβελο: «Έτσι θέλουν οι
Εβραίοι. Γιατί μόνο έτσι καταλαβαί-
νουν. Εντός 24 ωρών και εκτελε-
στικό απόσπασμα». Και, βέβαια,
μπορεί η δίωξη να σταμάτησε, αλλά
το τερατώδες παραμένει: Δικαστήρια
στην Ελλάδα στον 21ο αιώνα να
σέρνουν στο εδώλιο εβραίους
πολίτες της χώρας μας γιατί τόλμη-
σαν να καταγγείλουν τους κήρυκες
της εξόντωσής τους -ναζιστές-, και οι
ναζιστές αυτοί να βρίσκονται στη
θέση του κατήγορου και οι ίδιοι
κατηγορούμενοι! Και να στηρίζεται
όλο αυτό το αίσχος σε αποφάσεις
ντροπής του Αρείου Πάγου! Αποφά-
σεις που δικαιολογούν το γενοκτονι-
κό κήρυγμα κατά των Εβραίων και
κάνουν την Ελλάδα την πρώτη
επίσημα αντισημιτική χώρα της
Ευρώπης.
Το γεγονός όμως ότι ναζιστές και

δικαστές σέρνουν σε δίκες Εβραίους
και γενικά αντιφασίστες δεν είναι
μόνο ένα δικαστικό σκάνδαλο. Δεν
είναι μόνο ένα πρόβλημα στη Δικαιο-
σύνη. Είναι ένα πολιτικό, θεσμικό και
κοινωνικό σκάνδαλο πρώτου μεγέ-
θους!
Γιατί αυτές οι αντισημιτικές δικαστι-

κές αποφάσεις και αυτές οι διώξεις
έχουν την κάλυψη -στην ουσία την
έγκριση- όλου του επίσημου πολιτι-
κού φάσματος, των κρατικών αρχών
σε όλη τους την κλίμακα, των επίση-
μων συνδικαλιστικών φορέων, της
εκκλησιαστικής ιεραρχίας, της
μεγάλης πλειοψηφίας των ΜΜΕ,
ιδιαίτερα της τηλεόρασης, και, τέλος,
του λεγόμενου ακαδημαϊκού κόσμου
με ελαχιστότατες εξαιρέσεις. Είναι
όλοι οι παραπάνω που έχουν κάνει
νόμιμους τους μαχαιροβγάλτες

ναζιστές και τους έχουν μέσα στα
Δημαρχεία, τους επιτρέπουν να
κατέχουν πλατείες και να «επιβά-
λουν την τάξη» στα «εδάφη τους»
μέσα στην πόλη.
Μπροστά σ’ αυτή την επέλαση οι

δημοκρατικές και προοδευτικές
δυνάμεις, που πάντα έφραζαν το
δρόμο στο ναζισμό είναι τώρα
φυλακισμένες ή δηλητηριασμένες
από την αντισημιτική «Αριστερά»
και την αντισημιτική «δημοκρατία»,
που έχουν ταυτίσει το κεφάλαιο με
τον Εβραίο και τον παγκόσμιο
ιμπεριαλισμό με το «συνωμοτικό»
κράτος του Ισραήλ. Αν τέτοιες
«ταυτίσεις» σε άλλες χώρες της
Ευρώπης είναι χαρακτηριστικές
μειοψηφικών ακόμα ρευμάτων,
στην Ελλάδα είναι μέρος της
κυρίαρχης ιδεολογίας και της
κρατικής λογικής.
Μπαίνει λοιπόν ένα μεγάλο και

επείγον καθήκον στους αριστερούς
και δημοκρατικούς ανθρώπους
που βλέπουν καθαρά να ενώσουν
τις δυνάμεις τους και να αντιστα-
θούν σ’ αυτό τον επικίνδυνο νεομε-
σαίωνα προτού να είναι πολύ
αργά. Σ’ αυτή τη συσπείρωση
έχουν να παίξουν ένα σημαντικό
ρόλο τα πρώτα υποψήφια θύματα
αυτής της κτηνωδίας, οι έλληνες
Εβραίοι.
Όμως σε ό,τι αφορά αυτούς τους

τελευταίους, διαπιστώνουμε ότι
καλλιεργείται τελευταία από το
καθεστώς η αυταπάτη ότι δεν
υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος
από τον κρατικό αντισημιτισμό,
αφού το ελληνικό κράτος συσφίγγει
τις σχέσεις του με το κράτος του
Ισραήλ. Όμως στην ελληνική
διπλωματική τακτική βλέπουμε δύο
πρόσωπα σε σχέση με το Ισραήλ:
Το πρόσωπο «φίλος του Ισραήλ»
και το πρόσωπο «φίλος του Ιράν
και του Κατάρ», τα οποία θέλουν να
εξαφανίσουν το κράτος του Ισραήλ.
Το ποιο από τα δύο πρόσωπα είναι
το αληθινό, δηλαδή το ποια είναι
η αληθινή στρατηγική του ελληνι-
κού κράτους, κρίνεται πάνω απ’
όλα από την ιδεολογία που αυτό
διαμορφώνει μέσα στον πληθυσμό
του και που την αποτυπώνει
σταδιακά στο πνεύμα των θεσμών
του. Αυτό λοιπόν που διαμορφώνε-
ται είναι ο αντισημιτισμός και η
σύγχρονη μορφή του, που εμφανί-
ζεται σαν αντισιωνισμός. Το ελληνι-
κό αντισημιτικό καθεστώς καθησυ-
χάζει τους έλληνες Εβραίους και
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γενικά τους δημοκράτες αντιφασί-
στες και κάνει ό,τι μπορεί για να μην
κινητοποιούνται ενάντια στην απο-
θράσυνση των ναζιστών και την
επέκταση του αντισημιτισμού, ενώ
την ίδια ώρα ετοιμάζει το προσάναμ-
μα για νέες πυρκαγιές.

Δικαστικές διώξεις σαν κι αυτές
κατά του Ι . Φριζή ή προηγούμενα
της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας ή
του ΚΙΣ δεν πρέπει να αφήνονται
μέσα στη σιωπή από οποιαδήποτε
δημοκρατική συλλογικότητα και από
τις εβραϊκές οργανώσεις. Δεν είναι
ατομική υπόθεση του κατηγορούμε-
νου που θα τις αντιμετωπίζει μόνος
του απέναντι στα ναζιστικά θρασύ-
δειλα αρπακτικά και τους προστάτες
τους με όποιον τρόπο μπορεί. Είναι
υπόθεση όλων μας.
Αθήνα, 8 Σεπτέμβρη 2011

Ç ÍÝá ÁíáôïëÞ êõêëïöïñåß óå üëïõò ôïõò íïìïýò ôçò ÷þñáò ìÝóù ðñáêôïñåßïõ. Ïé
áíáãíþóôåò ðñÝðåé íá ôçí áíáæçôïýí óôá óçìåßá üðïõ óõíÞèùò äéáíÝìåôáé ï

åîùêïéíïâïõëåõôéêüò ôýðïò. Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõíäñïìçôÝò ôçò åöçìåñßäáò áí ôïõò
åßíáé åýêïëï íá ðñïìçèåýïíôáé áðü áõôÜ ôá óçìåßá ôçí åöçìåñßäá ãéá íá ìåéþíåôáé ï
öüñôïò êáé ôá Ýîïäá ôçò óõíäñïìçôéêÞò áðïóôïëÞò, áëëÜ êáé íá åíéó÷ýåôáé ç äéáíïìÞ

ìÝóù ðñáêôïñåßïõ.
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BRICS: ôï äéåèíÝò ü÷çìá ôçò
ïéêïíïìéêÞò äéðëùìáôßáò ôçò

Ñùóßáò

¸ôóé îáöíéêÜ ïé ÷þñåò ôïõ BRIC êéíïý-
íôáé ðñïò ôï íá ðÜñïõí ìÝôñá «âïÞèåéáò»
ðñïò ôçí ðëçôôüìåíç áðü ôçí åëëçíéêÞ
÷ñåïêïðßá ÅÅ. Óáí óýíïëï ïé ÂRIC âñß-
óêïíôáé ðïëéôéêÜ êÜôù áðü ôçí çãåìïíß-
á ôïõ Üîïíá Ñùóßáò-Êßíáò, éäéáßôåñá ôçò
Ñùóßáò (BRIC åßíáé ôá áñ÷éêÜ ôùí ÷ùñþí
Âñáæéëßáò, Ñùóßáò, Éíäßáò êáé Êßíáò). Ç
Ñùóßá åëÝã÷åé áð’ áõôü ôï óýíïëï ìüíï
ôçí êõâÝñíçóç ôçò Âñáæéëßáò ìÝóù ôçò
óõììïñßáò ôïõ Ëïýëá. Ç Éíäßá åßíáé ÷ï-
íôñéêÜ áíåîÜñôçôç ÷þñá êáé Ý÷åé óôñáôç-
ãéêÝò áíôéèÝóåéò ìå ôçí Êßíá, éäéáßôåñá
ôþñá ôåëåõôáßá ðïõ áõôÞ äçëþíåé ôéò áñ-
ðáêôéêÝò ôçò äéáèÝóåéò óôï äõôéêü Åéñç-
íéêü, üìùò Ý÷åé Üñéóôåò ó÷Ýóåéò ìå ôçí
øåõôï-éóïññïðßóôñéá Ñùóßá áêñéâþò óôçí
áõôáðÜôç ôçò üôé áõôÞ åßíáé Ýíá áíôßâá-
ñï êáé áðÝíáíôé óôçí Êßíá êáé áðÝíáíôé
óôï áêüìá ðéï å÷èñéêü ôçò ÐáêéóôÜí. Ãéá
íá êÜíåé, ùóôüóï, ðéï éó÷õñü ôïí åáõôü
ôçò, áëëÜ êáé ôïí Üîïíá ìÝóá óôï BRIC, ç
Ñùóßá Ý÷ùóå ìÝóá ôåëåõôáßá êáé ôçí õ-
ðïôáêôéêÞ ôçò êõâÝñíçóç ôçò Íüôéáò Á-
öñéêÞò (South Africa) ïðüôå ôï BRIC Ýãé-
íå îáöíéêÜ BRICS. ÂÝâáéá, ï ðáñÜãïíôáò
ðïõ áíáëáìâÜíåé íá êéíÞóåé åðßóçìá
ôéò BRICS êáé óõíÞèùò ôéò åêðñïóùðåß
ðñïò ôá Ýîù äåí åßíáé ç êáêüöçìç ñþóé-
êç õðåñäýíáìç, áëëÜ ç Âñáæéëßá, ðïõ åì-
öáíßæåôáé óáí öéëïäõôéêÞ (áëÜ ÅëëÜäá),
êáé óáí ôÝôïéá  ãßíåôáé ï ôÝëåéïò åíäéÜìå-
óïò áíÜìåóá óôçí Êßíá êáé óôçí Éíäßá. Ôï
âñáæéëéÜíéêï, Þ ìÜëëïí ôï ñþóéêï äéðëù-
ìáôéêü ðáé÷íßäé ìå ôéò BRICS ôï ðáßæåé ï
âñáæéëéÜíïò õðïõñãüò ïéêïíïìßáò Ãêïõ-
ßíôï ÌáíôÝãêá.

¼ðùò Ýãñáøå ç Ýãêñéôç åöçìåñß-
äá El Pais óôéò14/9, ï ÌáíôÝãêá áíáêïßíù-
óå üôé «ôçí åñ÷üìåíç âäïìÜäá, óôéò 23 êáé
24 ôïõ ìÞíá, èá ãßíåé óôçí ÏõÜóéãêôïí
ìßá óõíÜíôçóç ôùí BRIC, ðïõ èá ôåëåóôåß
ðáñÜëëçëá ìå ìßá óýíïäï ôïõ Ðáãêü-
óìéïõ Íïìéóìáôéêïý Ôáìåßïõ (ÄÍÔ) êáé
óôçí ïðïßá ïé ôÝóóåñéò ÷þñåò èá ìåëåôÞ-
óïõí ôç âïÞèåéÜ ôïõò ðñïò ôçí Åõñþðç.
ÐçãÝò ôçò ñùóéêÞò êõâÝñíçóçò, áð’ ôçí
ðëåõñÜ ôïõò, äÞëùóå ôï Ãáëëéêü Ðñáêôï-
ñåßï, èá åîåôÜóïõí ôá ðéèáíÜ áéôÞìáôá ãéá
âïÞèåéá êáôÜ ðåñßðôùóç, áí êáé äåí å-
îåôÜæåôáé êÜðïéá êïéíÞ ðñùôïâïõëßá åê
ìÝñïõò ôùí BRIC... Ï ÌáíôÝãêá, ðïõ èá
åðéóêåöôåß ôçí ÏõÜóéãêôïí ôçí åñ÷üìå-
íç ÄåõôÝñá, äå èÝëçóå íá ðñïóäéïñßóåé ôé
ôýðïõ âïÞèåéá èá ðñïóöÝñåé ôüóï ç Âñá-
æéëßá üóï êáé ç Ñùóßá, ç Éíäßá êáé ç Êß-

íá, ðéèáíÜ ãéá íá ìçí ðñïêáôáëÜâåé áðï-
öÜóåéò ðïõ ìðïñïýí íá ðáñèïýí áðü ôçí
ïìÜäá óõëëïãéêÜ, üðùò åðåóÞìáíå ó’ áõ-
ôÞ ôçí åöçìåñßäá óýìâïõëïò ôïõ õðïõñ-
ãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. Ðáñüëá áõôÜ, ç ïé-
êïíïìéêÞ åöçìåñßäá “Áîßá” ðñïóäïêÜ ü-
ôé ìßá áðü ôéò ðñïóöïñÝò ðïõ èá êÜíåé ç
Âñáæéëßá èá åßíáé íá áõîÞóåé ôï ìåñßäéï
ôùí äéåèíþí áðïèåìáôéêþí ôùí ÷ùñþí
ôïõ BRIC ðïõ áóêåßôáé óå ïíïìáóôéêïýò
ôßôëïõò óå åõñþ».

Ï «áðü ìç÷áíÞò èåüò» ðïõ ëÝãåôáé
Êßíá æçôÜåé áíôáëëÜãìáôá

ÅîáéñåôéêÜ êñßóéìïò èá åßíáé ï ñüëïò
ðïõ èá ðáßîåé åäþ ï êéíåæéêüò ÷ñçìáôï-
äïôéêüò ãßãáíôáò. ÐñÝðåé íá óçìåéùèåß ü-
ôé ïé BRIC Ý÷ïõí üëåò ìáæß Ýíá ÷ñçìáôï-
ðéóôùôéêü ðëåüíáóìá ôçò ôÜîçò ôùí 4 ôñéò
åõñþ, äçëáäÞ üóï åßíáé ôï ÷ñÝïò ôçò Åë-
ëÜäáò, ôçò Ðïñôïãáëßáò, ôçò Éñëáíäßáò,
ôçò Éóðáíßáò êáé ôçò Éôáëßáò ìáæß! Áðü
áõôÜ ôá 3,2 ôñéò åßíáé ôï êéíåæéêü ðëåü-
íáóìá, ãé’ áõôü êáé åêåßíç ãéá äéáöïñå-
ôéêïýò ëüãïõò ìå ôçí Éíäßá èÝëåé íá ðáßæåé
êáé ìå ôïõò BRICS, áëëÜ êáé áíåîÜñôçôá
áðÝíáíôé óôçí ÅÅ. ¼ðùò ãñÜöåé ôï ßäéï
öýëëï ôçò éóðáíéêÞò åöçìåñßäáò:

«Ç Êßíá, ðïõ êåñäßæåé ÷ñüíï åðéäéþêï-
íôáò íá äéáöïñïðïéÞóåé ôéò Üöèïíåò åðåí-
äýóåéò ôçò óå îÝíï íüìéóìá, Ý÷åé äéáôç-
ñÞóåé óõíïìéëßåò ìå åõñùðáúêÝò ÷þñåò
ðïõ ðëÞôôïíôáé áðü ôç ÷ñåïêïðßá êáé øÜ-
÷íïõí âïÞèåéá, üðùò ç ÅëëÜäá, ç Ðïñôï-
ãáëßá êáé ç Éóðáíßá. Ç ôåëåõôáßá êßíçóç
ó’ áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç Þôáí ç óõíåäñß-
áóç, ôçí ðåñáóìÝíç âäïìÜäá óôç Ñþìç,
ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí Ôæïýëéï Ôñå-
ìüíôé ìå ôïí Ëüïõ ÔæéâÝé, ðñüåäñï ôïõ
êõñßáñ÷ïõ ôáìåß-
ïõ China InvestmentCorp (CIC), êáé Üë-
ëïõò êéíÝæïõò áîéùìáôïý÷ïõò óå ìéá ðñï-
óðÜèåéá íá ðåéóôåß ôï Ðåêßíï íá áãïñÜ-
óåé ïìüëïãá ÷ñÝïõò êáé íá åðåíäýóåé óôéò
ìåãÜëåò ôçò åðé÷åéñÞóåéò. Ç óõíåäñßáóç
îáíáÝâáëå óôï ôñáðÝæé ôçí áõîáíüìåíç
êáé óéùðçëÞ ðñïþèçóç ôçò áóéáôéêÞò ÷þ-
ñáò óôçí Åõñþðç. Ç óõíÜíôçóç, ðïõ äç-
ìïóéåýôçêå óôéò åöçìåñßäåò Financial
Times êáé Wall Street Journal, åðéâåâáéþèç-
êå ÷ôåò áðü ôçí éôáëéêÞ êõâÝñíçóç, ðïõ,
ùóôüóï, áðÝöõãå íá äþóåé ðåñéóóüôåñåò
ðëçñïöïñßåò, üðùò ïýôå ôï Ðåêßíï ôéò Ý-
äùóå. “Ç Åõñþðç èá åîáêïëïõèÞóåé íá
åßíáé ìßá áðü ôéò êõñéüôåñåò êéíåæéêÝò å-
ðåíäõôéêÝò áãïñÝò. ÅðéðëÝïí, èá åðåêôåß-
íïõìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé ÷ñçìáôïðéóôù-
ôéêÞ óõíåñãáóßá êáé ôç óõíåñãáóßá óôéò
åðåíäýóåéò ìå ôéò åõñùðáúêÝò ÷þñåò êÜ-

íïíôáò ìÝôùðï ìðñïóôÜ óôçí ÷ñçìáôïðé-
óôùôéêÞ êñßóç”, äéáâåâáßùóå ï Ôæéáíãê
Ãéïõ, åêðñüóùðïò ôùí Åîùôåñéêþí. Ï
Ôæéáíãê äÞëùóå üôé ôï Ðåêßíï åëðßæåé
ôá ìÝëç ôçò åõñùæþíçò íá ðÜñïõí “áðï-
ôåëåóìáôéêÜ ìÝôñá ãéá íá åããõçèïýí ôçí
áóöÜëåéá ôùí êéíåæéêþí åðåíäýóåùí”».

Åßíáé Ýêäçëç åäþ ç áãùíéþäçò ðñïóðÜ-
èåéá ôùí åõñùðáßùí ìïíïðùëéóôþí íá
ðïõëÞóïõí ìå êÜèå ôñüðï ôá õðïâáèìé-
óìÝíá ôïõò ïìüëïãá óôïõò êéíÝæïõò óï-
óéáëéìðåñéáëéóôÝò, äçë. íá åîáñôÞóïõí ôçí
ïéêïíïìßá ôïõò áðü áõôïýò. Áõôü Þñèå óáí
áðïôÝëåóìá ôïõ ðáíéêïý óôéò äéåèíåßò á-
ãïñÝò, ðïõ ôïí ðñïêáëïýí åäþ êáé äõï
÷ñüíéá ïé óáìðïôáñéóôéêÝò êáé åìðñçóôé-
êÝò óõìðåñéöïñÝò ôïõ åëëçíéêïý äéáêïì-
ìáôéêïý óõóôÞìáôïò. Ôåëåõôáßá ôÝôïéåò
óõìðåñéöïñÝò Þôáí ç õðïãñáöÞ ÷ùñéóôÞò
óõìöùíßáò ìå ôïõò Öéëáíäïýò, ôï ðñïâï-
êÜñéóìá ôïõ ÂåíéæÝëïõ, ðïõ åðß ìÞíåò äåí
ðÞñå êáíÝíá ìÝôñï áð’ üóá ðñüâëåðå ôï
ìåóïðñüèåóìï êáé Ýêáíå ìåôÜ êáé ôï
óêëçñü óôçí Ôñüéêá, ãéá íá ôç äéåõêï-
ëýíåé íá öýãåé, þóôå íá ãßíåé èñßëåñ ç
åíåñãïðïßçóç ôçò 6çò äüóçò. Åðßóçò, íÝï
äéåèíÝò ìðïõñëüôï Ýâáëáí êáé ôá óåíÜ-
ñéá ðïõ ðÜëé ôñïöïäüôçóå ï ÂåíéæÝëïò ìé-
ëþíôáò ìå ôñüðï óôçí êïéíïâïõëåõôéêÞ
ïìÜäá ôïõ ÐÁÓÏÊ õðÝñ ôçò áíïé÷ôÞò êÞ-
ñõîçò ÷ñåïêïðßáò ôï ÄåêÝìâñç åíôüò ôïõ
åõñþ. Ôþñá, ëïéðüí, üëï êáé ðåñéóóüôåñï
ç ðáñáêìáóìÝíç êáé ðáíéêüâëçôç  ìïíï-
ðùëéáêÞ Åõñþðç áñ÷ßæåé íá âëÝðåé óôá
áíáôïëéêÜ áñðá÷ôéêÜ Ýíáí «áðü ìç÷áíÞò
èåü».

¼ìùò ïé ñþóïé êáé ïé êéíÝæïé óïóéáëé-
ìðåñéáëéóôÝò, ðïõ ìÝóù ôùí ðñáêôüñùí
ôïõò óôçí ÅëëÜäá êáé ôçò êáôÜëëçëá äéï-
ãêùìÝíçò áðü ôïõò ôåëåõôáßïõò êñßóçò
÷ñÝïõò ìåèüäåõáí ôçí åðÝëáóÞ ôïõò óôçí
Åõñþðç, áñ÷ßæïõí ôþñá íá äåß÷íïõí üôé
ôá êßíçôñÜ ôïõò äåí åßíáé êáèüëïõ á-
ãíÜ. ÁìÝóùò ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôïõ
ÌáíôÝãêá ãéá ôç óýãêëçóç
ôùí BRICS óôï ðåñéèþñéï ôïõ G20 (óýãêëç-
óç ðïõ Ýãéíå ôåëéêÜ óôéò 22 ôïõ ÓåðôÝì-
âñç), âãÞêå ï õðïôéèÝìåíïò öéëïäõôéêüò
ìåôáññõèìéóôÞò ðñùèõðïõñãüò ôçò Êßíáò
Âåí Ãéá ÌðÜï, áíïßãïíôáò ôéò åñãáóßåò ôïõ
Ðáãêüóìéïõ Ïéêïíïìéêïý Öüñïõì óôï
ÍôáëéÜí ôçò Êßíáò, êáé æÞôçóå ðïëéôéêÝò
ðáñá÷ùñÞóåéò áðü ôçí ÅÅ ðñïêåéìÝíïõ
íá ôç äáíåßóåé. ̧ ôóé íùñßò-íùñßò åðáëç-
èåýôçêå áõôü ðïõ ëÝìå ôüóï êáéñü, üôé
äçëáäÞ ï êéíÝæéêïò äáíåéóìüò óôçí ÅÅ,
éäéáßôåñá ìÝóá áðü ôá åõñùïìüëïãá, èá
óçìÜíåé ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéêÞ åîÜñ-
ôçóç ôçò ÅÅ áðü ôçí Êßíá åéäéêÜ êáé ôïí
¢îïíá ãåíéêüôåñá. Óýìöùíá ëïéðüí ìå á-
íôáðüêñéóç ôùí ÖáéíÜíóéáë ÔÜéìò óôéò
14 ÓåðôÝìâñç, ï Âåí áðáßôçóå áðü ôçí Å-
Å -åíüøåé ôçò åêåß åðßóçìçò åðßóêåøÞò
ôïõ ôïí Ïêôþâñç- íá ðáñá÷ùñÞóåé óôçí
Êßíá ôï óôÜôïõò ôçò «ðëÞñïõò ïéêïíï-
ìßáò ôçò áãïñÜò» ôþñá áìÝóùò, äç-
ëáäÞ 5 ÷ñüíéá ðñïôïý äïèåß áõôü ôï óôÜ-
ôïõò óôçí Êßíá ôï 2016. Áí áõôü ãßíåé á-
ðü óÞìåñá êéüëáò, êáìéÜ ÷þñá äå èá Ý-
÷åé ôï äéêáßùìá íá äéáìáñôýñåôáé óôïí
Ðáãêüóìéï Ïñãáíéóìü Åìðïñßïõ ãéáôß å-
ìðïäßæïíôáé áðü ôï êñÜôïò ïé åðåíäýóåéò
ôçò óôçí Êßíá êáé åõíïïýíôáé ïé êéíÝæé-
êåò, åéäéêüôåñá ïé êñáôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò,

ðïõ áíÞêïõí ïõóéáóôéêÜ óôá óôåëÝ÷ç ôïõ
ÊÊ Êßíáò, ïýôå èá ìðïñïýí íá äéáìáñôý-
ñïíôáé ãéá ôïõò åìðïñéêïýò ðïëÝìïõò ðïõ
åîáðïëýåé ç Êßíá õðïâáèìßæïíôáò ôå÷íç-
ôÜ ôï íüìéóìÜ ôçò, ôï ãéïõÜí, êáèþò êáé
ìéá óåéñÜ Üëëåò ðáñáâéÜóåéò ôùí êáíü-
íùí ôçò Äéåèíïýò ÏñãÜíùóçò Åìðïñßïõ,
óôçí ïðïßá ç Êßíá óõììåôÝ÷åé ìåí, áëëÜ
ü÷é ìå ôï åõíïúêü óôÜôïõò ôçò «ïéêïíï-
ìßáò ôçò áãïñÜò». ÓõãêåêñéìÝíá, ï Âåí åß-
ðå: «Áí ôá Ýèíç ôçò ÅÅ ìðïñïýí íá
äåßîïõí ôçí åéëéêñßíåéÜ ôïõò ìåñéêÜ
÷ñüíéá íùñßôåñá (ó.ó.: åííïïýóå åíùñß-
ôåñá áðü ôï 2016), áõôü èá áíôáíáêëïý-
óå ôç öéëßá ìáò».

Áí áõôüò äåí åßíáé êáèáñüò åêâéáóìüò,
ôüôå ôé åßíáé;

Ôï êáëü ðÜíôùò åßíáé üôé êÜðïéïé äõôé-
êïß áóôïß áñ÷ßæïõí íá âëÝðïõí ôïí ðïëé-
ôéêü êßíäõíï ðïõ áíôéðñïóùðåýåé ãéá ôçí
åõñùðáúêÞ Þðåéñï ç ïéêïíïìéêÞ ôçò åîÜñ-
ôçóç áðü ôçí Êßíá. Ôï ßäéï öýëëï
ôçò El Pais ðïõ áíáöÝñáìå óôçí áñ÷Þ áõ-
ôïý ôïõ Üñèñïõ óçìåßùíå: «Áí ãéá ôéò ÷ñå-
ïêïðçìÝíåò åõñùðáúêÝò êõâåñíÞóåéò ç
Êßíá åßíáé ìßá åëêõóôéêÞ ðçãÞ ÷ñçìáôï-
äüôçóçò, ãéá ïñéóìÝíïõò åðéêñéôÝò áíôé-
ðñïóùðåýåé Ýíá æùôéêü êßíäõíï ìáêñï-
ðñüèåóìá. Õðïðôåýïíôáé üôé ïé êéíåæéêÝò
åðåíäýóåéò, ðïõ áðïôåëïýí ôìÞìá ôçò ðá-
ãêüóìéáò óôñáôçãéêÞò ôçò êõâÝñíçóçò
óôçí ïðïßá çãåìïíåýïõí ïé éó÷õñÝò äç-
ìüóéåò åðé÷åéñÞóåéò, ðñïïñßæïíôáé åðéðëÝ-
ïí ãéá íá áóêÞóïõí åðéññïÞ óôéò ÷þñåò
üðïõ ðñïóãåéþíïíôáé».

Ïé BRICS äßíïõí éäéïôåëÞ ìáèÞìáôá
óôçí ÅÅ

ÁõôÜ ëÝãïíôáí ðñéí áðü äõï ðåñßðïõ
âäïìÜäåò. Óôï ìåôáîý ðñáãìáôïðïéÞèçêå
óôéò 22 ôïõ ìÞíá ç ðñïãñáììáôéóìÝíç óõ-
íÜíôçóç ôùí  BRICS, ðïõ åß÷áí áñ÷éêÜ á-
íáããåëèåß ÷ùñßò ôç Íüôéá ÁöñéêÞ, äçëá-
äÞ óáí BRIC. Ïé Ñþóïé, ðñïöáíþò, ÷ñåéÜ-
óôçêáí áõôÞ ôçí åíßó÷õóç, ãéáôß ç Éíäßá,
åíþ áðïäÝ÷ôçêå ôçí ðñüóêëçóç, äåí ôóß-
ìðçóå åðß ôçò ïõóßáò, äçëáäÞ íá åßíáé
ïé BRICS áõôïß ðïõ èá äáíåßóïõí, äçëáäÞ
èá åêâéÜóïõí, ôçí ÅÅ. ÓõãêåêñéìÝíá, ìé-
ëþíôáò óôïõò ÖáúíÜíóéáë ÔÜéìò ôçò 15çò
ôïõ ÓåðôÝìâñç, Ýíá áíþôáôï óôÝëå÷ïò ôïõ
õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ôçò Éíäßáò ïíü-
ìáôé ÃêïðáëÜí åßðå üôé ôçí éäÝá ôçò äá-
íåéïäüôçóçò ôçò ÅÅ áðü ôéò BRIC ôïõò ôçí
Ýñéîå îáöíéêÜ ï õðïõñãüò ôçò Âñáæéëß-
áò MáíôÝãêá ëßãåò ìÝñåò ðñéí ôç óõíå-
äñßáóç ôùí G20 óôéò 23-24. Óýìöùíá ìå
ôçí åöçìåñßäá, óôü÷ïò áõôÞò ôçò óõíÜ-
íôçóçò ôùí BRICS óôéò 22 Þôáí íá ìéëÞ-
óïõí ïé ÂRICS ìå ìéá öùíÞ ìÝóá
óôïõò G20 ôçí åðüìåíç ìÝñá. ¼ðùò üìùò
áðïêÜëõøå ï ÃêïðáëÜí, «ç Éíäßá èÝëåé
êÜèå áðüöáóç ãéá åíßó÷õóç ôçò äéåèíïýò
÷ñçìáôïðéóôùôéêÞò óôáèåñüôçôáò íá ðåñ-
íÜåé ìÝóá áðü ôï ÄÍÔ êáé ü÷é áðü ìéá
âïÞèåéá ðïõ èá äþóïõí ïé BRICS óôçí Åõ-
ñþðç».

¸ôóé ç óõíåäñßáóç ôùí BRICS  óôéò 22
ôïõ ÓåðôÝìâñç äåí ìðüñåóå íá ðÜñåé á-
ðüöáóç ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò ÅÅ, áëëÜ
Ýâãáëå Ýíá óçìáíôéêü êïéíü áíáêïéíù-

Ï ÑÙÓÏÊÉÍÅÆÉÊÏÓ ÁÎÏÍÁÓ ÅÔÏÉÌÁÆÅÔÁÉ ÍÁ ÅÉÓÂÁËÅÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÓÔÇÍ ÐÁÍÉÊÏÂËÇÔÇ ÅÕÑÙÐÇ

Åäþ êáé ìÞíåò äåí Ý÷ïõìå óôáìáôÞóåé íá êáôáããÝëëïõìå ôç äéáêïììáôéêÞ
ìåèüäåõóç ôçò ÷ñåïêïðßáò ôçò ÷þñáò. Ç ìåèüäåõóç áõôÞ óôü÷ï Ý÷åé ôç äéáéþ-
íéóç êáé ôï âÜèåìá ôçò æïöåñÞò áõôÞò êáôÜóôáóçò, þóôå íá ÷ñçóéìïðïéçèåß
óáí üðëï óôïí êñüôáöï ôçò Åõñþðçò, ìå ôï ïðïßï áõôü ôï êáèåóôþò èÝëåé íá
äéåõêïëýíåé ôç äõíáìéêÞ åßóïäï ôïõ ñùóéêïý êáé ôïõ êéíåæéêïý êñáôéêïöáóé-
óôéêïý ìïíïðùëßïõ óôçí êáñäéÜ ôçò Åõñþðçò, ðïõ åßíáé ç Åõñùæþíç. Áí ï
åêâéáóìüò ðåôý÷åé, ôüôå ç åíùìÝíç Åõñþðç èá åîáñôçèåß ü÷é ìüíï ïéêïíïìé-
êÜ, áëëÜ êáé ðïëéôéêÜ áðü ôéò ÷þñåò ôïõ áíåñ÷üìåíïõ ñùóïêéíåæéêïý íåï÷é-
ôëåñéêïý Üîïíá. Ôá ôåëåõôáßá ãåãïíüôá åðéâåâáéþíïõí ìå ðáíçãõñéêü -áí
êáé åîßóïõ ôñáãéêü- ôñüðï áõôÝò ìáò ôéò åêôéìÞóåéò.

óõíÝ÷åéá óôç óåë. 5

(¢ñèñï ðïõ äçìïóéåýôçêå óôï ìðëïãê ôçò ÏÁÊÊÅ “oakke.blogspot.com” óôéò 28/09/2011)

Ìå åñãáëåßï ôçí åëëçíéêÞ ÷ñåïêïðßá ïäçãåß ôçí ÅÆ
óå äéåýñõíóç ôïõ EFSF êáé óå Ýêäïóç åõñùïìïëüãùí
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Ï öüñïò ìåãÜëçò áêßíçôçò ðå
ñéïõóßáò åéêïóáðëáóéÜóôçêå
áðü 0,1% ôçò áîßáò ôïõ áêéíÞ-

ôïõ, üðùò áõôÞ ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôï êñÜ-
ôïò, êáé Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôï áíþôáôï 2% ôçò
áîßáò ôïõ. Ìå áíþôáôï óõíôåëåóôÞ ôï 2%
ìÝóá óå äÝêá ÷ñüíéá óáí ðáñÜäåéãìá, ôï
êñÜôïò ìðïñåß íá åéóðñÜôôåé õðü ôç ìïñ-
öÞ ôïõ öüñïõ áõôïý ôï 1/5 ôçò áîßáò ìéáò
ìåãÜëçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò. Áí ôï áêß-
íçôï åßíáé óðßôé ï éäéïêôÞôçò ìðïñåß íá
ðëçñþíåé ôï öüñï óôï êñÜôïò äßíïíôáò
÷ïíôñéêÜ ôï ìéóü íïßêé ðïõ åéóðñÜôôåé áðü
áõôü. Áí üìùò ôï áêßíçôï åßíáé Ýíá êïì-
ìÜôé Ü÷ôéóôçò áêñéâÞò ãçò ï éäéïêôÞôçò
ðïõ äåí Ý÷åé ìåãÜëá åéóïäÞìáôá áðü
áëëïý åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá ðïõëÞóåé
ôç ãç ôïõ ãéá íá ðëçñþóåé ôïí öüñï áõôü
ðïõ åßíáé ï ìåãáëýôåñïò ðïõ õðÜñ÷åé óôçí
Åõñþðç. ÅðïìÝíùò áõôÞ ç öïñïëïãßá åß-
íáé ìéá ìïñöÞ óôáäéáêÞò äÞìåõóçò ôçò ãçò
ìå áðïôÝëåóìá ôçí áêüìá ìåãáëýôåñç
ðôþóç ôçò áîßáò ôçò ðïõ ðñïóôßèåôáé óôçí
ðôþóç ôçò åîáéôßáò ôçò ÷ñåïêïðßáò áëëÜ
êáé åîáéôßáò ôçò ãåíéêÞò öïñïëüãçóçò ôçò
áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ðïõ ôï 2010 Þôáí 487
åêáô Åõñþ êáé ôï 2012 ðñïãñáììáôßæåôáé
íá öôÜóåé óôá 3,78 äéò åõñþ.

Ôï íá õðï÷ñåùèåß ï éäéïêôÞôçò ìåãÜëçò
ãáéïêôçóßáò íá ðïõëÞóåé ôç ãç ôïõ ðïëý
öôçíÜ áðü ìüíï ôïõ äåí åßíáé êáêü ðñÜã-
ìá. ÌÜëéóôá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç ãç åß÷å
öôÜóåé óå äõóèåþñçôá ýøç ãéáôß ïé óáìðï-
ôáñéóôÝò äåí âÜæïõí íÝåò ðåñéï÷Ýò óôá ñõè-
ìéóôéêÜ ó÷Ýäéá ïðüôå üðïéá ãç ïéêïäïìåß-
ôáé ãéá êáôïéêßá, ôïõñéóìü Þ âéïìç÷áíßá åß-
íáé ðåñéæÞôçôç. Ãéá íá ñßîïõí ôçí áîßá ëïé-
ðüí ôçò õðÜñ÷ïõóáò ãçò ôï êáëýôåñï ðïõ
åß÷áí íá êÜíïõí ïé êõâåñíÞôåò Þôáí íá äþ-
óïõí íÝá ãç óôç äüìçóç. Ôï ëÝìå áõôü ãéá-
ôß ç øçëÞ öïñïëïãßá ôçò ãçò äåí ëýíåé ôï
ðñüâëçìá áöïý ï êáèÝíáò ðïõ èÝëåé íá ÷ôß-
óåé óå ìåãÜëç êëßìáêá ìðïñåß íá áãïñÜóåé
öôçíÜ Ýíá ìåãÜëï êïììÜôé ãçò, áëëÜ ìüëéò
ôï áãïñÜóåé èá ðëçñþíåé êáé áõôüò Ýíáí
õðÝñïãêï öüñï. Ïðüôå ïýôå èá áãïñÜóåé,
ïýôå áêüìá ðåñéóóüôåñï èá êôßóåé ãéáôß áõ-
ôü èá áõîÞóåé áêüìá ðåñéóóüôåñï ôï öüñï.
Èá åß÷å íüçìá íá áãüñáæå êáíåßò ôç öôçíÞ
ãç ãéá íá ÷ôßóåé áí Ýðåöôå óçìáíôéêÜ ç öï-
ñïëïãßá ãéá êáèå ãç ðïõ èá áîéïðïéïýíôáí
ïéêïäïìéêÜ êáé áíÝâáéíå ç öïñïëïãßá ãéá
êÜèå áíáîéïðïßçôç ãç üðïõ ï éäéï÷ôÞôçò
êÜèåôáé êáé ðåñéìÝíåé íá áíÝâïõí ïé ôéìÝò,
äçëáäÞ ìåéþíåé ôçí ðñïóöïñÜ ãçò ãéá ðá-
ñáãùãéêÞ êáôáíÜëùóç. ÁõôÞ ç áýîçóç ôçò
öïñïëïãßáò ãéá ôçí áñãïýóá ãáéïêôçóßá èá
Þôáí Ýíá êßíçôñï ãéá ðáñáãùãéêÝò åðåí-
äýóåéò óôçí ôïõñéóôéêÞ êáôïéêßá êáé óôç
âéïìç÷áíßá êáé Ýíá áíôéêßíçôñï ãéá ôç ìåß-
ùóç ôçò ðñïóöïñÜò ãçò.

ÁëëÜ ç êõâÝñíçóç äåí ôï Ýêáíå áõôü.
Ôüóï ðïëý äåí åíäéáöÝñåôáé ãéá ôçí ïéêï-
äïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá ðïõ äåí äÝ÷åôáé ìåß-
ùóç ôùí ôéìþí ôç ãçò ðïõ ãßíïíôáé ìå ôç
óõãêñéôéêÞ ìÝèïäï êáé ïé åöïñßåò êñáôÜíå
ôéò ôéìÝò ôïõ ïéêïäïìéêïý ìðïõì ôïõ 2007
êáé Ýôóé åíþ ïé ðñáãìáôéêÝò ôéìÝò ðÝöôïõí
ï öüñïò óôïõò éäéïêôÞôåò ãçò ìåãáëþíåé.
Åðßóçò ç êõâÝñíçóç ðÜíù óôçí ðôþóç ôùí
ôéìþí ôçò ãçò åîáããÝëëåé üôé èá áõîÞóåé
ôéò áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò, äçëáäÞ ôç öïñï-

ëïãßá. Ãéáôß ëïéðüí ôï êÜíåé áõôü ç êõâÝñ-
íçóç; Ãéáôß öôçíáßíåé ôç ãç åîáíáãêÜæï-
íôáò ôïõò éäéï÷ôÞôåò íá ðïõëÞóïõí áëëÜ
äß÷ùò íá åíèáñýíåé ôáõôü÷ñïíá ôç äüìç-
óç, éäéáßôåñá ôçí ðáñáãùãéêÞ äüìçóç ;

Ç ìüíç ëïãéêÞ åîÞãçóç ðïõ Ý÷ïõìå âñåé
óå áõôü ôï åñþôçìá, åîÞãçóç ðïõ üëï êáé
åðéâåâáéþíåôáé áðü ôá ãåãïíüôá åßíáé üôé
ç êõâÝñíçóç èÝëåé íá ñßîåé ôçí ôéìÞ
ôçò ìåãÜëçò ãáéïêôçóßáò ãéá íá ôçí
áãïñÜóåé ðÜìöèçíá ôï ñþóéêï êáé ôï
êéíÝæéêï óïóéáëéìðåñéáëéóôéêü, óôçí
ïõóßá íåïáðïéêéáêü, êåöÜëáéï. ÓÞìå-
ñá áõôïý ôïõ åßäïõò ïé ñþóïé êáé êéíÝæïé
êñáôéêïïëéãÜñ÷åò ðåñéÝñ÷ïíôáé ôçí ÷þñá
êáé óçìáäåýïõí áêñéâÜ áêßíçôá óôéò ôïõ-
ñéóôéêÝò ðåñéï÷Ýò, éäéáßôåñá óôç Ñüäï êáé
óôçí ÊÝñêõñá áëëÜ åëÜ÷éóôá áãïñÜæïõí
åêôüò áí åßíáé Þäç óêïôùìÝíá. Åðßóçò ìï-
íßìùò äçëþíïõí üôé ðñÝðåé ç ãç íá ðÝóåé
ðïëý áêüìá ãéá íá áãïñÜóïõí. Ïé éäéïêôÞ-
ôåò ôçò ìåãÜëçò ãáéïêôçóßáò ùóôüóï äåí
ðïõëÜíå áêüìá ìáæéêÜ ãéáôß ïé ðåñéóóüôå-
ñïé Ý÷ïõí åéóïäÞìáôá áðü íïßêéá êáé êá-
ôáèÝóåéò ðåñéìÝíïíôáò üôé êÜðïéá óôéãìÞ
èá ôåëåéùóåé ç êñßóç. ÁëëÜ üóï ç êñßóç
âáèáßíåé êáé åðßóçò ç öïñïëïãßá ôùí óðé-
ôéþí êáé ôçò ãçò ìåãáëþíåé üëï êáé ðåñéó-
óüôåñï ïé áðñüóïäïé ãáéïêôÞìïíåò èá óôñé-
ìþ÷íïíôáé ïðüôå ïé ñùóïêéíÝæïé, ïé êáôá-
ñéáíïß êáé ïé ðáðáíäñåïâåíéæÝëïé õðïôá-
êôéêïß ôïõò ðåñéìÝíïõí üôé èá áñ÷ßóïõí íá
ðïõëÜíå ìáæéêÜ, êáé áí áñ÷ßóïõí íá ðïõ-
ëÜíå ìáæéêÜ ç ìåãÜëç ãáéïêôçóßá èá êá-
ôñáêõëßóåé îáöíéêÜ êáé ôüôå ôá áöåíôéêÜ
èá áãïñÜóïõí.

Åäþ ìðïñåß êáíåßò íá ñùôÞóåé ôï åîÞò:
Êáé ãéáôß äåí èá áãïñÜóïõí öôçíÞ ãç êáé
ïé íôüðéïé êáðéôáëéóôÝò êáé ïé äõôéêïß;
Ðïéïò óôñéìùãìÝíïò ãáéïêôÞìïíáò èá ðñï-
ôéìÞóåé íá ðïõëÞóåé åéäéêÜ óôïõò ñþóïõò
êáé óôïõò êéíÝæïõò êáé ü÷é óôïõò äõôéêïýò;
Ìá ìüíï ïé áíáôïëéêïß îÝñïõí êáé ìÜëé-
óôá åðéâÜëïõí ôï ôé èá êÜíåé óôï ìÝëëïí
ôï êáèåóôþò ôùí êïõßóëéãêò. Ìðïñïýìå
ëïéðüí íá êÜíïõìå ôçí åýëïãç åêôßìçóç
üôé ìüëéò ç ãç îåöôéëéóôåß êáé ôçí áãïñÜ-
óïõí áõôïß, ôüôå êáé ìüíï ôüôå èá ðÜøåé ç
ìåãÜëç öïñïëüãçóç ôçò áñãïýóáò Þ Ýóôù
ôçò ïéêïäïìçìÝíçò ãçò, ïðüôå ç ôéìÞ ôçò
èá áíåâåß ðÜëé øçëÜ. ¼ìùò óôï ìåôáîý èá
Ý÷åé ãßíåé ìéá ðñùôïöáíÞò êáé ãéãáíôéáßá
ìåôáöïñÜ éäéïêôçóßáò êÜðïéùí áðü ôéò
ïìïñöüôåñåò êáé áêñéâüôåñåò ðåñéï÷Ýò ôïõ
ðëáíÞôç êáé ãéá ôïõò äõôéêïýò êáðéôáëé-
óôÝò èá Ý÷ïõí ìåßíåé øß÷ïõëá. Áõôü Þäç
Ý÷åé óõìâåß óôçí ðåñßðôùóç ôùí ôñéþí ìå-
ãáëýôåñùí éäéùôéêþí ôñáðåæþí Alpha,
Eurobank êáé Ðåéñáéþò ðïõ ôéò áãüñáóå ôï
ÊáôÜñ êáé ç Ñùóßá –ðÞñáí ôçí åëÝã÷ïõóá
ó÷åôéêÞ ðëåéïøçößá- ãéá åëÜ÷éóôá äéò äå-
êÜäåò öïñÝò ðéï ÷áìçëÜ áðü ôçí áîßá ôïõò
ôá ôåëåõôáßá äýï ÷ñüíéá. Êáé áõôÝò äåí ôéò
áãüñáóáí ôá ðïëý ðéï éó÷õñÜ äõôéêÜ êå-
öÜëáéá ãéáôß ç äõôéêÞ åêôßìçóç åßíáé üôé ç
ÅëëÜäá èá ÷ñåïêïðÞóåé åðåéäÞ ÷ïíôñéêÜ
äåí ìðïñåß íá ðáñÜãåé êáé åðåéäÞ äåí ìðï-
ñåß íá ìçí óðáôáëÜ ôïí üðïéï ðëïýôï ôçò
óå äïóßìáôá óôçí ôÜ÷á êõñßáñ÷ç êñáôéêÞ
ãñáöåéïêñáôßá. Êõñßùò ïé äõôéêïß åßíáé óß-
ãïõñïé üôé ïé ôñÜðåæåò èá ÷ñåïêïðÞóïõí
ðñéí áðü êÜèå Üëëïí êáé èá êñáôéêïðïéç-

èïýí. Ìüíï ïé êáãêåìðßôåò îÝñïõí êáëÜ
üôé ç ÷ñåïêïðßá åßíáé êáôÜ ðáñáããåëßá üðùò
êáôÜ ðáñáããåëßá åßíáé ç Üñíçóç ü÷é ôùí
åðåíäýóåùí ãåíéêÜ áëëÜ ç Üñíçóç ôùí
íôüðéùí êáé ôùí äõôéêþí åðåíäýóåùí åäþ
êáé äåêáåôßåò.

Ç êõâÝñíçóç ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ ìå
ôçí õðïóôÞñéîç ôùí õðüëïéðùí ðÝíôå  êïì-
ìáôéêþí çãåóéþí êáé ìå ôç óéùðÞ ôùí öé-
ëåëåýèåñùí ïñãáíþíåé äñáóôÞñéá ôï îåðïý-
ëçìá ôùí ìåãÜëùí áêéíÞôùí. ÅêáôïíôÜ-
äåò åêðñüóùðïé ôïõ ñþóéêïõ êáé ôïõ êéíÝ-
æéêïõ íáæéóôéêïý ìïíïðþëéïõ ïñãþíïõí ôç
÷þñá åäþ êáé êáéñü êáé êáôáãñÜöïõí ðå-
ñéïõóßåò ãç, êáé åðé÷åéñÞóåéò, åêôéìïýí
êÝñäç êáé ó÷åäéÜæïõí áãïñÝò êáèïäçãïý-
ìåíïé áðü ôïõò êïõßóëéãêò ôùí êïììáôé-
êþí çãåóéþí êáé ôùí õðçñåóéáêþí ôïõò
ðáñáãüíôùí. Áêüìá ïñãáíþíïõí áëëåðÜë-
ëçëá óõíÝäñéá ìå ôïõò ñþóïõò- áöåíôéêÜ
êáé ôïõò õðüó÷ïíôáé ðáñÜëëçëá íá áëëÜ-
îïõí ôï íïìïèåôéêü ðëáßóéï ôçò áðüêôç-
óçò éäéïêôçóßáò óôç ÷þñá áðü ôïõò Ñþóïõò,
ðïõ äåí åßíáé ðïëßôåò ôçò ÅÅ, ìå êáèáñÜ
óõìâüëáéá.

Ï Óßìïò Êåäßêïãëïõ, ðñüåäñïò ôçò Êïé-
íïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ÅëëçíïñùóéêÞò
Öéëßáò (óôï Üñèñï «Ï Ðïýôéí óôçñßæåé Óá-
ìáñÜ» áíáëýåôáé ï ñüëïò ôïõ) ðïõ ïñãá-
íþíåé ìáæß ìå ôçí êõâÝñíçóç ôï îåðïýëç-
ìá ôçò ÅëëÜäáò óôç Ñùóßá, óýìöùíá ìå
ôçí «Éóïôéìßá»: «Áíáãíþñéóå üôé, ëüãù ôçò
ýöåóçò êáé ôçò ó÷åäüí âÝâáéçò äéüñ-
èùóçò óôéò ôéìÝò ôùí áêéíÞôùí ðñïò
ôá êÜôù, ïé Ñþóïé õðïøÞöéïé åðåíäõôÝò
ôçñïýí óôÜóç áíáìïíÞò. Óå êÜèå ðåñßðôù-
óç, ãéá íá ãßíåé Ýñãá ôï ñùóéêü åíäéáöÝ-
ñïí, ðñÝðåé íá äïèåß ëýóç óôï èÝìá ôçò âß-
æáò. Ï ê. Êåäßêïãëïõ ðñïôåßíåé ôçí Ýêäï-
óç âßæáò äåêáåôïýò äéÜñêåéáò, ãéá üóïõò
áãïñÜæïõí ôïõñéóôéêÞ êáôïéêßá óôçí ÅëëÜ-
äá.»

ÓáìáñÜò êáé ÐáðáíäñÝïõ
ðáñïõóéÜæïõí ôï îåðïýëçìá ùò

åðåíäýóåéò

ÔÝëïò ôïõ Óåðôåìâñßïõ äéïñãáíþèçêå
Åëëçíïñùóéêü Åðåíäõôéêü ÓõíÝäñéï óôç
Ñüäï áðü ôçí ðåñéöÝñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ
êáé ôï ñþóéêï Åìðïñéêü êáé Âéïìç÷áíéêü
ÅðéìåëçôÞñéï ìå ôçí ðïëéôéêÞ êÜëõøç ôïõ
ÓáìáñÜ êáé ôçò êõâÝñíçóçò. Ðïëéôéêüò
åêðñüóùðïò ôïõ ÓáìáñÜ óôï óõíÝäñéï Þôáí
ï âïõëåõôÞò Êåäßêïãëïõ êáé ôçò êõâÝñ-
íçóçò ï Ãñ. Íéþôçò, Á´ Áíôéðñüåäñïò ôçò
ÂïõëÞò, ï Ê. Óêáíäáëßäçò, Õðïõñãüò
ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò & Ôñïößìùí, ï Ã.
ÍéêçôéÜäçò, Õöõðïõñãüò Ðïëéôéóìïý êáé
Ôïõñéóìïý.

Óôï óõíÝäñéï èá óõììåôåß÷áí üðùò äéá-
âÜæïõìå óôï áíôßóôïé÷ï site «ï ðñüåäñïò
ôïõ ñùóéêïý Åìðïñéêïý êáé Âéïìç÷áíéêïý
Åðéìåëçôçñßïõ ê. Ó. Êáôßñéí, ï âïõëåõôÞò
ôçò ÊñáôéêÞò Äïýìáò ôçò ÑùóéêÞò Ïìï-
óðïíäßáò ê. É. Óáââßäçò êáé ï áíôéðñüåäñïò
ôïõ Ïìïóðïíäéáêïý Ïñãáíéóìïý ãéá èÝìá-
ôá ôçò Êïéíïðïëéôåßáò ÁíåîÜñôçôùí Êñá-
ôþí, ÁðïäÞìùí Ïìïãåíþí êáé Äéåèíïýò
ÁíèñùðéóôéêÞò Óõíåñãáóßáò ê. Ã. Ë. Ìïõ-
ñÜíôïâ, ï ðñüåäñïò ôïõ ÊÝíôñïõ Óôñáôçãé-
êþí Åðåîåñãáóéþí ê.Íôìßôñéåâ, ï ðñüåäñïò
ôçò ÅõñáóéáôéêÞò ÔñÜðåæáò ÁíÜðôõîçò ê.

ÖéíéãêÝíïâ, ï äéåõèõíôÞò ôïõ ôïìÝá åîù-
ôåñéêþí ó÷Ýóåùí ôïõ åìðïñéêïý êáé âéï-
ìç÷áíéêïý åðéìåëçôçñßïõ Ñùóßáò ê. Âáóß-
ëéåâ êáé ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ôïõ Ðñá-
êôïñåßïõ õðïóôÞñéîçò åîáãùãþí êáé åðåí-
äýóåùí ê. ÂáñíôÜíéáí.»… «Óôï óõíÝäñéï
èá ìéëÞóïõí ïé É. Ìá÷áéñßäçò, ÐåñéöåñåéÜñ-
÷çò Í. Áéãáßïõ, Åõóô. ÊïõóïõñíÜò, ÄÞìáñ-
÷ïò Ñüäïõ, Ãñ. Íéþôçò, Á’ Áíôéðñüåäñïò
ôçò ÂïõëÞò, Ê. Óêáíäáëßäçò, Õðïõñãüò
ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò & Ôñïößìùí, Ã. Íé-
êçôéÜäçò, Õöõðïõñãüò Ðïëéôéóìïý êáé
Ôïõñéóìïý, ×ñ. ÄÞìáò, Ðñüåäñïò Åëëçíï-
ñùóéêïý Åðéìåëçôçñßïõ, Ã. ×ïíäñïãéÜííçò,
Áíôéðñüåäñïò ÊåíôñéêÞò ̧ íùóçò Åðéìå-
ëçôçñßùí ÅëëÜäïò & Ðñüåäñïò Åðéìåëç-
ôçñßïõ ÊÝñêõñáò êáé Ã. Ðáôóéáâüò, Äéåõ-
èõíôÞò Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí ôïõ ÓõíäÝóìïõ
Åëëçíéêþí Åðé÷åéñÞóåùí & Âéïìç÷áíéþí».

ÁíÜëïãï óõíÝäñéï-çìåñßäá åß÷å ðñáãìá-
ôïðïéçèåß óôçí ÊÝñêõñá ôïí ðåñáóìÝíï
ÌÜñôéï ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí 20 ìåãáëýôå-
ñùí ìåóéôéêþí ãñáöåßùí ôçò Ñùóßáò ðïõ
åéäéêåýïíôáé óôçí ðþëçóç åîï÷éêþí êáôïé-
êéþí êáé ôïõñéóôéêþí áêéíÞôùí ôçò Ìå-
óïãåßïõ. Ç ÊÝñêõñá åßíáé ç ðñþôç ðïõ ðñï-
óöÝñåôáé ãéá áãïñÝò áðü ôïõ Ñþóïõò ãéáôß
óõíïñåýåé ìå ÷þñá ôçò ÅÅ êáé ãéá ôçí ïðïßá
åðïìÝíùò äåí åöáñìüæåôáé ï íüìïò ðåñß
áðüêôçóçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò áðü áëëï-
äáðïýò åêôüò ÅÅ ìå ôçí Ýãêñéóç ôïõ
õðïõñãåßïõ Üìõíáò êáé åóùôåñéêþí. ÌÝ÷ñé
ôþñá ïé Ñþóïé ãéá íá áãïñÜóïõí ãç êáé
áêßíçôá ãåíéêÜ üðùò Ý÷ïõí êÜíåé óôç Ñü-
äï êáé óôçí ÊñÞôç, åðåéäÞ äåí áíÞêïõí
óôçí ÅÅ,  óõóôÞíïõí ìéá åôáéñåßá óôçí Êý-
ðñï êáé óôç óõíÝ÷åéá åðåíäýïõí. Ôï ðåñß-
ðëïêï áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò äåí áðïôåëåß
öõóéêÜ åìðüäéï ãéá ôï îåðïýëçìá ôç ÷þ-
ñáò áðü ôïõò óáìðïôáñéóôÝò. Ç ãñáöåéïêñá-
ôßá äåí öÝñíåé êáíÝíá åìðüäéï öõóéêÜ óôï
öéëéêü êåöÜëáéï ôïõ êáèåóôþôïò êáé ðñáã-
ìáôïðïéïýíôáé ðùëÞóåéò ìå ðñùôïöáíÞ ôá-
÷ýôçôá ãéá ôá äåäïìÝíá ôïõ åëëçíéêïý äç-
ìïóßïõ.

ÓõìðÝñáóìá: Ï åéêïóáðëáóéáóìüò
ôïõ ôÜ÷áôåò öüñïõ ãéá ôç ìåãÜëç
áêßíçôç ðåñéïõóßá äåí åßíáé öïñï-
ëïãßá ôçò ðáñáóéôéêÞò ãáéïêôçóßáò
Þ ìåôáâßâáóÞ ôçò õðÝñ ôçò ðáñáãù-
ãÞò êáé åðïìÝíùò äåí åßíáé ðñïï-
äåõôéêü ìÝôñï. Ðñüêåéôáé ãéá ïñãá-
íùìÝíç ëçóôåßá ôùí êáôü÷ùí ìåãÜ-
ëçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò áðü ôç äéá-
êïììáôéêÞ óõììïñßá ôùí óáìðïôáñé-
óôþí óïóéáëöáóéóôþí êáé öáóéóôþí
êáô åíôïëÞ ôùí áíáôïëéêþí áöåíôé-
êþí ôïõò ìå ôçí áíï÷Þ ðÜíôá ôùí
öéëåëåýèåñùí. Ãéá ìáò åßíáé Üêõñç
êáé èá êçñõ÷èåß óôï ìÝëëïí Üêõñç
óå üóï âáèìü ìðïñÝóïõìå íá åöáñ-
ìüóïõìå ôï ìßíéìïõì ðñüãñáììá ôïõ
áíôéñþóéêïõ ðáôñéùôéêïý êáé äçìï-
êñáôéêïý ìåôþðïõ, êÜèå áãïñÜ ãçò
êáé ìåãÜëçò éäéùôéêÞò Þ äçìüóéáò
éäéïêôçóßáò ðïõ ãßíåôáé áðï ôïõò
áíáôïëéêïýò íåïíáæß êáé ôïõò
üðïéïõò äõôéêïýò êáé íôüðéïõò óõ-
íåñãÜôåò ôïõò óôéò ôùñéíÝò óõíèÞ-
êåò ôïõ îåðïõëÞìáôïò ðïõ ïé ßäéïé
ìÝóù ôùí êïõßóëéãê ôïõò ðñïêÜëå-
óáí.

Ïé êïõßóëéãêò-óáìðïôáñéóôÝò äçìåýïõí ôç ìåãÜëç
áêßíçôç ðåñéïõóßá ãéá íá ôç äþóïõí óôïõò ñþóïõò
êáé êéíÝæïõò íåï-áðïéêéïêñÜôåò
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ãêåíôñùìÝíïé üñìçóáí óôçí åßóï-
äï, ðñïðçëÜêéóáí öáíôÜñïõò êáé
õðáîéùìáôéêïýò ôçò ðýëçò (!) êáé åé-
óÝâáëáí óôï ÐåíôÜãùíï.

Ç óôñáôéùôéêÞ çãåóßá, óáóôéóìÝíç
ìðñïóôÜ óôçí Ýöïäï, äÝ÷ôçêå óáí  Á/
ÃÅÅÈÁ ÃéÜãêïò ìéá áíôéðñïóùðåßá
áðïóôñÜôùí, åíþ ï óáí Á/ÃÅÓ Öñá-
ãêïýëçò êáôÝâçêå íá ìéëÞóåé ìáæß ôïõò,
êáé äå ôïõò áðþèçóå ïýôå ìå ôç óôñáôï-
íïìßá ïýôå ìå ôïõò öáíôÜñïõò. Óå ãåíé-
êÝò ãñáììÝò äçëáäÞ, ç óôñáôéùôéêÞ
çãåóßá ôáðåéíþèçêå êáé åìöáíß-
óôçêå ùò áíßêáíç íá áíôéìåôùðß-
óåé åéóâïëÞ ðïëéôþí óôï äéïéêçôé-
êü êÝíôñï ôùí Ýíïðëùí äõíÜìåùí!
Ïé ðéï «ìá÷çôéêïß» áðü ôïõò óõãêå-
íôñùìÝíïõò Ýâãáæáí áíôéìíçìïíéáêÝò
êñáõãÝò, åíþ êÜðïéïé áêïýãïíôáé óôá
åðßìá÷á âßíôåï íá êáëïýí ôçí çãå-
óßá ôïõ óôñáôïý íá «ôéìùñÞóåé ôïõò
ðñïäüôåò ðïëéôéêïýò» Þ íá ðáñáé-

ôçèåß!!!
Ï äå Ìðåãëßôçò, ðïõ ðñüóöáôá ëé-

âÜíéæå øåõôïÊÊÅ – ÓÕÍ êáé êáëïý-
óå ôï êüììá ôïõ ôï ÐÁÓÏÊ íá ìçí
áíïßãåé ìÝôùðá ìáæß ôïõò, áêüìç êé üôáí
äÝñíïõí âïõëåõôÝò, åðéôÝèçêå óôéò ðá-
ëéÝò åíþóåéò áðïóôñÜôùí, ÷áñáêôçñßæï-
íôÜò ôåò ëßãï-ðïëý öÝïõäá ôçò ÍÄ, õðå-
ñáìýíèçêå ôçò ñýèìéóçò ðïõ êáôáñãåß
åðß ôçò ïõóßáò ôçí éåñáñ÷ßá êáé Ýêáíå
ôïí èõìùìÝíï ìå ôçí åéóâïëÞ óôï Ðå-
íôÜãùíï!

Ç ïõóßá üìùò åßíáé Üëëç: ïé êëáóóé-
êÝò åíþóåéò ôùí áðïóôñÜôùí, ðïõ ìÝ-
÷ñé óÞìåñá åßíáé ÍÐÄÄ, Ý÷ïõí ôçí
êëáóóéêÞ áíôéäñáóôéêÞ éäåïëïãßá ôïõ
óùâéíéóôéêïý áíôéêïììïõíéóìïý, ðñÜã-
ìá ðïõ öáßíåôáé áðü ôá ÝíôõðÜ ôïõò.
Ùóôüóï, áíôéóôÝêïíôáé óôï êßíçìá
ôïõ øåõäåðßãñáöïõ «åêäçìïêñáôé-
óìïý» ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí êáé ôçò
áóôõíïìßáò ðïõ êáèïäçãÜíå áíôß-
óôïé÷á øåõôïÊÊÅ êáé ÓÕÍ õðüãåéá
ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, êáé áíôéôßèåíôáé
óôïí ðñïùèïýìåíï öáéïêüêêéíï øåõôï-

óõíäéêáëéóìü óôï óôñáôü.
Ãé’ áõôü ïé ðáëéïß óùâéíéóôÝò áðü-

óôñáôïé (üóïé äå ìðïõí óôï öáéï-
êüêêéíï ìÝôùðï)  êáé ïé åèíéêéóôÝò
ìåò óôï óôñáôü áðïôåëïýí óôü÷ï
ôüóï ôïõ áðïäåéêíõüìåíïõ óáí ðïëéôé-
êïý ôÝêíïõ ôïõ ÂåíéæÝëïõ, Ìðåãëßôç,
ðïõ îåäïíôéÜæåé êáé ôáðåéíþíåé ìå ôï íÝ-
ï ìÝôñï ôïõ ôçí ãåíéêÜ åèíéêéóôéêÞ ãñá-
öåéïêñáôéêÞ çãåóßá ôùí Ãåíéêþí Åðéôå-
ëåßùí (ðïõ ðÜíôùò Ý÷åé áðïäå÷ôåß ãåíé-
êÜ ôç ìåôáðïëéôåõôéêÞ äçìïêñáôßá êáé
êÜèåôáé Þóõ÷á óôç ãùíéÜ ôçò åäþ êáé
ðïëëÜ ÷ñüíéá), üóï êáé ôùí öáéï-
êüêêéíùí (âáóéêÜ öéëï-øåõôïÊÊÅ)
ÊÅÈÁ-ÁÍÅÁÅÄ, ðïõ âáñÜíå ôïõò
óùâéíéóôÝò áð’ Ýîù óáí «äçìïêñá-
ôéêÝò» êáé ðñïùèÞôñéåò ôïõ óõíäé-
êáëéóìïý äõíÜìåéò, ÷ùñßò íá ÷ôõðÜíå
êáíÝíá éäåïëïãéêü âÜèñï ôïõ åëëçíéêïý
óïâéíéóìïý êáé ìéëéôáñéóìïý. ¹äç óôéò
30/9 ïé êíßôåò Ýóõñáí ðßóù ôïõò ôéò
êëáóóéêÝò öáéÝò ïñãáíþóåéò ôùí áðï-
óôñÜôùí, ìå ðñüó÷çìá ôïí ïéêïíïìéêü
áãþíá.
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èÝí ðïõ óôñÝöåôáé åíÜíôéá óôç Äýóç, é-
äéáßôåñá åíÜíôéá óôçí ÅÅ, êáé ôçí êáôç-
ãïñåß üôé áõôÞ åõèýíåôáé ãéá ôçí ðáãêü-
óìéá ýöåóç êáé ôéò ïéêïíïìéêÝò áíéóïñ-
ñïðßåò, åðåéäÞ êÜíåé äýï êáêÜ ðñÜãìá-
ôá: 1. ÊÜíåé ðïëéôéêÞ ðåñéïñéóìïý ôùí êñá-
ôéêþí åîüäùí, ïðüôå ÷ôõðÜåé ôçí áíÜðôõ-
îç, ðïõ óçìáßíåé ôçí êáôáíÜëùóç ôùí
ðëçèõóìþí ôçò, ïðüôå êáé ôéò åîáãùãÝò
óôéò «áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò» (ç óïóéá-
ëéìðåñéáëéóôéêÞ Êßíá ðáñéóôÜíåé ðÜíôá
ôçí áíáðôõóóüìåíç ÷þñá ìå ôï ßäéï ðå-
ëþñéï èñÜóïò ìå ôï ïðïßï ðáñéóôÜíåé ôï
óïóéáëéóôéêü êñÜôïò). 2. Åêäßäïõí ÷ñÞìá
ïé êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò ôçò ÅÅ êáé ôùí Ç-
ÐÁ ãéá íá êáëýøïõí ôá åëëåßììáôÜ ôïõò,
ðñÜãìá ðïõ êÜíåé ðëçèùñéóôéêÜ ôá íïìß-
óìáôÜ ôïõò, äçëáäÞ ôï äïëÜñéï êáé ôï åõ-
ñþ, ïðüôå ôçí ðëçñþíïõí ôá áðïèåìáôé-
êÜ ôùí BRICS, ðïõ åßíáé êõñßùò ó’ áõôÜ
ôá íïìßóìáôá. Äå èÝëåé êáé ðïëý ìõáëü
ãéá íá êáôáëÜâåé êáíåßò ðïéá åßíáé ç èå-
ñáðåßá ó’ áõôÜ ôá äõï êáêÜ, äçëáäÞ óôï
íá ìçí ôõðþíïõí ðëçèùñéóôéêü íüìéóìá
ïé äõôéêÝò ÷þñåò êáé óôï íá ìçí êÜíïõí
ðåñéïñéóôéêÞ êñáôéêÞ ðïëéôéêÞ: åßíáé ôï
íá äáíåßæïíôáé áðü ôéò BRICS. Ãéá íá ìçí
õðÜñ÷åé êáìéÜ áìöéâïëßá ãéá ôï íüçìá áõ-
ôÞò ôçò êñéôéêÞò, ôï êïéíü áíáêïéíùèÝí
äçëþíåé üôé «÷áéñåôßæåé ôéò áðïöÜóåéò
ðïõ ðÞñáí ïé áñ÷Ýò ôçò Åõñùæþíçò
íá áíôéìåôùðßóïõí ôéò ÷ñçìáôéóôé-
êÝò åíôÜóåéò êõñßùò ìå ôï íá êÜíïõí
ôï EFSF åõëýãéóôï». ×áéñåôßæïõí äç-
ëáäÞ áõôü ðïõ ðÝôõ÷áí ïé ÐáðáíäñÝ-
ïõ-ÂåíéæÝëïò óôéò 21 ôïõ Éïýëç (äåò
ó÷åôéêü Üñèñï óôç ÍÝá ÁíáôïëÞ ôïõ
Éïýëç) ãéá ëïãáñéáóìü ôçò Ñùóßáò
êáé ôçò Êßíáò, äçëáäÞ íá åîáíáãêÜ-
óïõí ôçí ÅÅ íá ìåôáôñÝøåé

ôï EFSF óå Ýíá êåíôñéêü åõñùðáúêü
ôáìåßï äáíåéóìïý ðïõ óå ëßãï, ãéá íá
ëåéôïõñãÞóåé ðëÞñùò, èá ðñÝðåé íá
ãßíåé ðåëþñéï óå êåöÜëáéá, ðïõ óç-
ìáßíåé íá åîïðëéóôåß ìå êïéíÜ åõ-
ñùðáúêÜ ïìüëïãá. ÂÝâáéá, áõôü ôï áíá-
êïéíùèÝí ìüíï áðü èñáóåßò öáóßóôåò èá
ìðïñïýóå íá âãåé, üôáí ïé äýï ìåãáëýôå-
ñåò ðçãÝò äéåèíïýò áíéóïññïðßáò óÞìåñá
óôïí êüóìï åßíáé ôï ìéóïäïõëï÷ôçôéêü
ìåñïêÜìáôï êáé ïé åìðïñéêïß íïìéóìáôé-
êïß ðüëåìïé ôçò Êßíáò, áðü ôç ìéá ìåñéÜ,
êáé ïé åíåñãåéáêïß ðüëåìïé ðïõ áíïé÷ôÜ
Þ Ýììåóá åîáðïëýåé ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá,
áðü ôçí Üëëç. Êáé ôï áíáêïéíùèÝí, áöïý
ôïíßæåé ôçí éó÷ý êáé ôïí åõåñãåôéêü ãéá
ôïí êüóìï ñüëï ðïõ èá ðáßîïõí ïé BRICS,
áðáéôåß ãé’ áõôÝò ìåãáëýôåñç åîïõóßá ìÝ-
óá óôï ÄÍÔ.

¼ëá ãéá ôç äéåýñõíóç ôïõ EFSF êáé
ôá åõñùïìüëïãá

ÓÞìåñá ðÜíôùò áðïäåéêíýåôáé üôé ï âá-
óéêüò ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ï ÌáíôÝãêá, äç-
ëáäÞ ç Ñùóßá, ïñãÜíùóå Üñïí-Üñïí ôç óý-
ãêëçóç ôùí ÂRICS óôéò 22 ôïõ ÓåðôÝìâñç
äåí Þôáí ôüóï ãéá íá ðñïëÜâïõí ïé BRICS íá
ðñïâÜëïõí êïéíÞ èÝóç ãéá ôç äáíåéïäüôç-
óç ôçò ÅÅ óôçí åðåñ÷üìåíç äéÜóêåøç
êïñõöÞò ôùí G20, áëëÜ ãéáôß ìåôÜ ôéò ðá-
ðáíäñåï-âåíéæåëéêÝò ðñïâïêÜôóéåò ìå ôçí
Ôñüéêá êáé ôï íÝï ðáíéêü ðïõ áõôÝò Ýöå-
ñáí äõíÜìùíáí ñáãäáßá ïé æõìþóåéò ìÝóá
óôçí ÅÅ ãéá Ýíá áêüìç ðéï äéåõñõìÝ-
íï EFSF êáé ãéá áêüìç ðéï ìáæéêÜ êáé á-
äéáöïñïðïßçôá åõñùïìüëïãá.  ¹äç ç áðü-
öáóç ôùí G20 óôéò 26 ôïõ ÓåðôÝìâñç ðñïå-
ôïßìáóå ôï Ýäáöïò äßíïíôáò óôçí ÅÊÔ (Åõ-
ñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá) ôï ðñÜóéíï
öùò íá óþóåé ìå üóá êåöÜëáéá ÷ñåéáæüôáí
üëåò ôéò ðáñáðáßïõóåò åõñùðáúêÝò ôñÜðå-

æåò, åíþ ôçí ðñïçãïýìåíç ìÝñá ï ðÜíôá êé-
íïýìåíïò ðáñÜëëçëá ìå ôç ñþóéêç äéðëù-
ìáôßá ¼ëé Ñåí, ï ðéï âáóéêüò êïìéóÜñéïò
óÞìåñá ôçò ÅÅ, êáèþò åßíáé ï õðåýèõíïò
ãéá ôéò ïéêïíïìéêÝò õðïèÝóåéò ôçò Åõñþ-
ðçò, Ýñé÷íå ôç âüìâá ôïõ. Óå óõíÝíôåõîÞ
ôïõ óôç ãåñìáíéêÞ Âåëô êáëïýóå åê ìÝ-
ñïõò ôçò Êïìéóéüí ôçí ÅÅ «íá åíéó÷ýóåé
ôá åñãáëåßá êáé ôá ìÝóá ôïõ EFSF ðÝ-
ñá áðü áõôÜ ðïõ ôïõ äüèçêáí ìå ôç
óõìöùíßá ôçò 21çò ôïõ Éïý-
ëç» (Monde, 26 ÓåðôÝìâñç). ÆÞôçóå äçëá-
äÞ åðßóçìá áíáèåþñçóç ôçò óõìöùíßáò ôçò
21çò ôïõ Éïýëç, ðïõ áðü ôç ðñþôç óôéãìÞ
ôç ÷áñáêôçñßóáìå åýèñáõóôç. Ãéá íá åíé-
ó÷ýóåé ôïí ¼ëé Ñåí óôç äéáìÜ÷ç ôïõ ìå ôéò
÷þñåò ðïõ èÝëïõí ìéêñü åîùåõñùðáúêü äá-
íåéóìü, ïðüôå êáé Ýíáí ìéêñü EFSF, ïðüôå
ü÷é åõñùïìüëïãá (äçëáäÞ ìå ôçí Üãñéá ôá-
ëáíôåõüìåíç Ãåñìáíßá, ôçí Ïëëáíäßá, ðïõ
áðïäïêßìáóå áõèçìåñüí ôç èÝóç ôïõ Ñåí,
ôç Öéëáíäßá êáé ôçí Áõóôñßá), âãÞêå áðü
ôï óêïôÜäé ôï ßäéï ôï ôÝñáò. Ìå ôï óôüìá
ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí Êïõíôñßí ç Ñù-
óßá áíáêïßíùóå, ôï ðñùß ôçò ìÝñáò ðïõ äç-
ìïóéåýôçêå ç óõíÝíôåõîç ¼ëé Ñåí, üôé åß-
íáé «Ýôïéìç íá áãïñÜóåé ïìüëïãá
ôïõ EFSF, êáèþò êáé íá ðáñá÷ùñÞóåé
óôï ÄÍÔ ðñüóèåôá ìÝóá (äçëáäÞ äá-
íåéáêÜ êåöÜëáéá) ãéá íá óôçñßîåé ôéò
÷þñåò ôçò Æþíçò ôïõ Åõñþ. Ï Êïõ-
íôñßí äÞëùóå üôé ç ôïðïèÝôçóç ôïõ
ñþóéêïõ ÷ñÞìáôïò Þôáí ðïëý ðëåïíå-
êôéêÞ ãé’ áõôÝò (ó.ó.: ôéò äáíåéæüìåíåò ÷þ-
ñåò) (Ìonde, 26/9).

ºóùò ïé áíáãíþóôåò ìå êáëÞ ìíÞìç èõ-
ìïýíôáé ðïéïò åßíáé ï Êïõíôñßí. Åßíáé ï Üí-
èñùðïò ðïõ êéüëáò ðñéí åíÜìéóç ÷ñüíï, äç-
ëáäÞ óå ÷ñüíï åíôåëþò áíýðïðôï, ðñüâëå-
ðå üôé ç ÅëëÜäá èá ïäçãçèåß óå Þðéá ÷ñåï-
êïðßá. Åìåßò ôüôå ôïí ðÞñáìå óôá óïâáñÜ
ü÷é ãéáôß ï êÜèå Êïõíôñßí åßíáé ðñïöÞôçò,

áëëÜ ãéáôß ç õðåñäýíáìç ðïõ åêðñïóùðåß,
ç ðéï éó÷õñÞ äéðëùìáôéêÜ êáé ðéï ðñïâï-
êáôüñéêç óôçí éóôïñßá, óõ÷íÜ «ðñïâëÝðåé»
áõôü ðïõ ó÷åäéÜæåé. Ôï üôé áõôü ðïõ ó÷å-
äéÜæåé åßíáé ðïëý ðéèáíü íá ðñáãìáôïðïéç-
èåß ïöåßëåôáé óôïí õðåñóõãêåíôñùìÝíï ïé-
êïíïìéêÜ, ðïëéôéêÜ êáé óôñáôéùôéêÜ ìïíï-
ðùëéáêü êáðéôáëéóìü ôçò, ðïõ ôçò åðéôñÝ-
ðåé íá äñá óõíùìïôéêÜ üóï êáíåßò Üëëïò
éìðåñéáëéóìüò êáé íá åéóïäßæåé ÷ïíôñÜ ìå
ìéá óåéñÜ öéëéêÜ ôçò óôåëÝ÷ç óôçí ðëáäá-
ñÞ, áóðüíäõëç, ïéêïíïìßóôéêç êáé ãé’ áõôü
õöåóéáêÞ ÅÅ, áëëÜ êáé óôéò ÇÐÁ, åíþ
óôçí ßäéá ôçí ÅëëÜäá, ðïõ ÷ñåïêïðåß ü,ôé
þñá èÝëåé, Ý÷åé óáí ôóéñÜêéá ôçò ôïí ðñù-
èõðïõñãü, ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí êáé
üëïõò ôïõò çãÝôåò ôùí êïììÜôùí ôçò á-
íôéðïëßôåõóçò. Ìéá ôÝôïéá õðåñäýíáìç ìðï-
ñåß íá ðåôý÷åé  üëåò ôéò ðáñáëëáãÝò ìéáò ÷ñå-
ïêïðßáò êáé Üëëåò ðïõ äåí Ý÷ïõí áêüìá
áíáêáëõöèåß ÷ùñßò ïé âáóéêïß ðñùôáãùíé-
óôÝò ôçò ôýðïõ ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ
êôë., äéáðéóôùìÝíïé øåýôåò, ðáíåèíéêÜ ÷ñå-
ïêïðçìÝíïé êáé äéåèíþò áíáîéüðéóôïé íá
ðáèáßíïõí ôßðïôá ïýôå óôï åóùôåñéêü ïýôå
óôï åîùôåñéêü, üðïõ ìðáéíïâãáßíïõí ìå
èñÜóïò óáí ðñùôáãùíéóôÝò êáé óáí æçôéÜ-
íïé ôáõôü÷ñïíá óôï êÜèå öïñÜ ìåãÜëï ðï-
ëéôéêü ñáíôåâïý ðïõ óôÞíïõí ôá áöåíôéêÜ
ôïõò. Íá ðþò óõìâáßíåé, ôçí þñá üðïõ üëá
ãßíïíôáé ó÷åäüí ôçí ßäéá óôéãìÞ -óõíåäñß-
áóç ÄÍÔ, óõíåäñßáóç Ðáãêüóìéáò ÔñÜðå-
æáò, óõíåäñßáóç G20, óõíåäñßáóç BRICS, á-
íáêïßíùóç ÏìðÜìá õðÝñ ìåãÜ-
ëïõ EFSF, ôñïìáêôéêÞò óçìáóßáò äÞëùóç
Óüéìðëå õðÝñ ôçò áíáèåþñçóçò ôçò óõìöù-
íßáò ôçò 21çò Éïýëç, áíáêïßíùóç ¼ëé Ñåí
õðÝñ äéåýñõíóçò ôïõ EFSF êáé åõñùïìïëü-
ãùí-, íá åßíáé åêåß óôç ìÝóç üëùí áõôþí ï
áñ÷éìðáôá÷ôóÞò ÂåíéæÝëïò, óôïìöþäçò êáé
áíÝðáöïò, ôçí þñá ðïõ áõôïß ôïõò ïðïßïõò
ðáßñíåé óôï ëáéìü ôïõ èá èÝëáíå íá ôïõ ñß-
îïõí ìéá ñï÷Üëá. Ìüíï ìéá õðåñäýíáìç ìðï-
ñåß íá ïñãáíþíåé õðÝñ ôçò ôÝôïéá áíÞìðï-
ñá ìßóç.

Ï ÑÙÓÏÊÉÍÅÆÉÊÏÓ ÁÎÏÍÁÓ ÅÔÏÉÌÁÆÅÔÁÉ
ÍÁ ÅÉÓÂÁËÅÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÓÔÇÍ ÐÁÍÉÊÏÂËÇÔÇ

ÅÕÑÙÐÇ

ÁõôÝò åßíáé êÜðïéåò ðñþôåò äéáðéóôþ-
óåéò, ðïõ ðñÝðåé íá âáèýíïõí, ãé’ áõôü
êáé èá ãñÜøïõìå óôï ìÝëëïí ðéï åêôå-
ôáìÝíá ãéá ôï íåõñáëãéêü èÝìá ôçò ìÜ-
÷çò ðïõ äßíåé ï óïóéáëöáóéóìüò ãéá íá
êåñäßóåé ôï óôñáôü. Êõñßùò ðñÝðåé ï
ëáüò íá ìÜèåé ôé ðáé÷íßäéá ðáßæïíôáé
óôçí ðëÜôç ôïõ áðü ôïõò äÞèåí «á-
ñéóôåñïýò áíôéêñáôéóôÝò» óïóéáë-
öáóßóôåò, ðïõ åéóïäßæïõí ìáæéêÜ óôá
ðéï íåõñáëãéêÜ óçìåßá ôïõ áóôéêïý
êñÜôïõò, üðùò åßíáé ï óôñáôüò êáé
ç áóôõíïìßá, ìå óõììá÷ßåò ÷ùñßò
áñ÷Ýò êáé ÷áìáéëåüíôéåò ìåôáìïñ-
öþóåéò, ðñïêåéìÝíïõ íá ïäçãÞóïõí
ôçí ÅëëÜäá óôçí áðïéêéïðïßçóç
áðü ôï ñþóéêï óïóéáëéìðåñéáëéóìü.

Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ï õðïóôñÜ-
ôçãïò (ìå óôñáôçãü ôïí ÁëáâÜíï) ôïõ
êáøßìáôïò ôçò ðüëçò êáé ôïõ «áíôéêá-
ðéôáëéóôéêïý» ìðÜ÷áëïõ Ôóßðñáò õðï-
óôÞñéîå ôç öáéïêüêêéíç ìðïýêá óôï
ÕÐÅÈÁ, óçìåéþíïíôáò ðùò ç äçìïêñá-
ôßá äåí êéíäõíåýåé áðü ôïõò áðüóôñáôïõò
áëëÜ áðü ôçí êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ!

ÐÑÙÔÏÖÁÍÅÉÓ ÁÍÙÌÁËÅÓ ÅÎÅËÉÎÅÉÓ ÓÔÏ ÓÔÑÁÔÏ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1
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¼ìùò äåí áíôéóôÜèçêáí ìüíï ïé öïé-
ôçôÝò áëëÜ êáé ïé êáèçãçôÝò. Åêäç-
ëþèçêáí áðü ôç ìåñéÜ ôïõò ìáæéêÝò êé-
íÞóåéò õðïóôÞñéîçò ôïõ íüìïõ-ðëáß-
óéïõ, ãéá ðïëëÝò áðü ôéò èÝóåéò ôïõ. Áõ-
ôü Ýãéíå áêüìá êáé ôéò ðñþôåò çìÝñåò
ôùí êáôáëÞøåùí, ìå ÷áñáêôçñéóôéêÞ
áäõíáìßá ôùí äõíÜìåùí êñïýóçò ôïõ
êéíÞìáôïò, ôùí ôáãìÜôùí åöüäïõ, íá
áóêÞóïõí ôç ãíùóôÞ âßá ôïõò óôïõò
äéáöùíïýíôåò, üðùò Ýêáíáí ìÝ÷ñé ÷èåò.

¼ðùò åßíáé ãíùóôü ôï íåï-áêñïäå-
îéü êßíçìá «ðáéäåßáò» äåí åß÷å ôçí
áðáéôïýìåíç äõíáìéêÞ íá ðñáãìáôï-
ðïéÞóåé ôéò áíôéäñáóôéêÝò êáôáëÞøåéò
ôùí áíþôáôùí éäñõìÜôùí áðü ìüíï
ôïõ êáé ãé’ áõôü ìåñéêïß âáëôïß ðñõ-
ôÜíåéò ðïõ äéáöùíïýóáí ìå ôï íüìï
ðëáßóéï, ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò öáéï-
êüêêéíçò ÐÏÓÄÅÐ êáé ìå ôçí áíï÷Þ
ôïõ ÐáðáíäñÝïõ äåí Üíïéîáí ôá ðáíå-
ðéóôÞìéá, ìåôÜ ôéò äéáêïðÝò. Ðñüóöå-
ñáí Ýôóé ôéò êëåéóôÝò ó÷ïëÝò óôï áðå-
÷èÝò óå üëç ôçí åêðáßäåõóç êáé óôçí
êïéíùíßá ìåéïøçöéêü íåï-áêñïäåîéü êß-
íçìá, ãéá íá âÜëåé ðñáîéêïðçìáôéêÜ,
÷ùñßò øçöïöïñßåò, ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ
óöñáãßäá ðïõ ãñÜöåé: «êáôÜëçøç, êÜ-
ôù ç ÅÅ, ôï ÄÍÔ êáé ç ÅÊÔ».

ÅðåéäÞ ïé êáôáëÞøåéò ôùí áíþôáôùí
éäñõìÜôùí óâÞíïõí, ôï êáèåóôþò ðñï-
óðáèåß ôþñá íá öïõíôþóåé ôéò êáôá-
ëÞøåéò ôùí ó÷ïëåßùí ìå ðñþôï óôü÷ï
ôçí êáôÜëçøç üëùí ôùí ó÷ïëåßùí
óôéò 3 Ïêôùâñßïõ. Ç îåðåóìÝíç êáé
ðëÝïí áíôéäñáóôéêÞ êáôÜëçøç ðñÝðåé,
üðùò åßðáìå, íá ðñïâÜëëåôáé, óôïõò
äáíåéóôÝò êõñßùò áëëÜ êáé óôïõò ìÝ-
óá, ùò ëáúêÞ êéíçôïðïßçóç åíÜíôéá
óôçí ôñüéêá, óôçí ÅÅ êáé óôç Äýóç.
Åíþ êáôçãïñïýí ôïõò äáíåéóôÝò üôé
÷ñåïêüðçóáí ôç ÷þñá, åßíáé ïé ßäéïé ðïõ
ôç ÷ñåïêüðçóáí, êáé óõíå÷ßæïõí íá
óõíôçñïýí ôç ÷ñåïêïðßá ìå Üìåóï óôü-
÷ï íá ïäçãÞóïõí ôçí ÅÆ óôç ãåíéêåõ-
ìÝíç Ýêäïóç ïìïëüãùí êáé Ýôóé óôçí
åîÜñôçóç üëçò ôçò ÅÅ áðü ôï íåïíáæé-
óôéêü Üîïíá Ñùóßáò Êßíáò.

«ÊÜôù ç ÅÅ, ôï ÄÍÔ êáé ç ÅÊÔ ðïõ
÷ñåïêüðçóáí ôç ÷þñá» åßíáé åðßóçò êáé
ôï óýíèçìá ôçò ÏËÌÅ êáé ôçò ãåíé-
êÞò óõíÝëåõóçò ôùí ðñïÝäñùí ôùí
ÅËÌÅ ðïõ ïõóéáóôéêÜ êáèïäçãïýí ôéò
êáôáëÞøåéò, êáèþò êáé ôïõ Ó÷ïëéêïý
Áãþíá Óõíôïíéóôéêïý Áèçíþí, ôïõ
ïñãÜíïõ áõôïý ôïõ øåõôïÊÊÅ.

Ôï ðñüó÷çìá ãéá ôéò êáôáëÞøåéò ôùí
ó÷ïëåßùí Þôáí ç Ýëëåéøç âéâëßùí, æÞ-

ôçìá ãéá ôï ïðïßï ç õðïõñãüò ðáéäåß-
áò Ý÷åé ðáñáðÝìøåé ôïí áíôéðñüåäñï
ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ óôç äéêáéï-
óýíç ãéá ôçí áñãïðïñçìÝíç áðüöáóÞ
ôïõ ãéá Ýãêñéóç ôïõ äéáãùíéóìïý áãï-
ñÜò ÷áñôéïý. ÔÝôïéá êáèõóôÝñçóç åß-
íáé ðñùôïöáíÞò ãéá íá åõèýíåôáé óôçí
êýñéá ðëåõñÜ ìéá õðïõñãüò ðáéäåßáò
ðïõ âñéóêüôáí õðü ôá ðõñÜ ôïõ óïóéáë-
öáóéóìïý. Ãéá ðáñÜíïìç êáèõóôÝñçóç
óôçí Ýêäïóç áðüöáóçò ãéá ôïí áãùãü
öõóéêïý áåñßïõ êáôçãïñåßôáé åðßóçò ï
áíôéðñüåäñïò ôïõ ÅÓ êáé áðü ôïí
õðïõñãü Ìðåãëßôç.

Ðéóôåýïõìå üôé ôï êáèåóôþò óáìðü-
ôáñå ôçí Ýãêáéñç Ýêäïóç ôùí âéâëßùí
ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áõôü áðü ôçí
ÏËÌÅ ùò ðñüó÷çìá ãéá ôéò êáôáëÞ-
øåéò, üðùò áêñéâþò Ýêáíå ôï êáèåóôþò
êáé ìå ôç ìåôÜèåóç ôçò øÞöéóçò ôïõ
íüìïõ ðëáßóéïõ áðü ôá ìÝóá Áõãïý-
óôïõ óôï ôÝëïò ôïõ ìÞíá, ôüôå ðïõ åðé-
óôñÝöïõí áðü ôéò äéáêïðÝò ïé öïéôçôÝò.

Ç öáéïêüêêéíç
äéáêïììáôéêÞ ÏËÌÅ

ðïëéôéêüò ïñãáíùôÞò ôùí
êáôáëÞøåùí. Ðßóù ôçò êáé

ïé ÐáðáíäñÝïõ êáé ÓáìáñÜò.

Ï ðñïâïêÜôïñáò ÐáðáíäñÝïõ êÜíåé
åêêëÞóåéò ãéá áíïé÷ôÜ ðáíåðéóôÞìéá
êáé ó÷ïëåßá üôáí ç ÐÁÓÐ óôçí ðñþ-
ôç ãñáììÞ ìå ôï øåõôïÊÊÅ, ôïí ÓÕÍ
êáé ôç ÄÁÐ ïñãÜíùíå êáé óõíå÷ßæåé
ôéò êáôáëÞøåéò óôá áíþôáôá éäñýìá-
ôá, ðïõ óâÞíïõí. Ï ßäéïò êÜíåé åêêëÞ-
óåéò ãéá áíïé÷ôÜ ðáíåðéóôÞìéá êáé ó÷ï-
ëåßá üôáí ç ÏËÌÅ, óôçí ïðïßá óõì-
ìåôÝ÷åé ôï ÐÁÓÏÊ ìå ìåãÜëá ðïóï-
óôÜ, åßíáé ï êýñéïò ïñãáíùôÞò ôùí ìá-
èçôéêþí êáôáëÞøåùí ìáæß ìå ôïõò
óõíáóðéóìáßïõò, ôï øåõôïÊÊÅ ôïõò
öáéïêüêêéíïõò óáìáñéêïýò êáé ôïõò
öáéïêüêêéíïõò åðßóçò ãïíåßò ôùí ãï-
íåúêþí ïìïóðïíäéþí - óöñáãßäùí.

Ôï ßäéï èÝáôñï ðáßæåé êáé ï ðëáóéÝ
ôçò Ñùóßáò ÓáìáñÜò óôá ðáíåðéóôÞ-
ìéá êáé óôá ó÷ïëåßá. Áõôüò ìÜëéóôá,
åíþ øÞöéóå ôï íüìï ðëáßóéï, ôçí Üëëç
ìÝñá áíôß íá óõãêñïõóôåß ìå ôéò áðï-
öÜóåéò ôçò ÄÁÐ ãéá óõììåôï÷Þ ôçò
óôéò êáôáëÞøåéò åíáíôßïí ôïõ íüìïõ
ðëáßóéïõ, áíáãíþñéóå ôï êåíôñéêü ôïõò
áßôçìá, ôïõò õðïó÷Ýèçêå äçëáäÞ üôé
ìéá ìåëëïíôéêÞ êõâÝñíçóÞ ôïõ èá åðé-

âÜëëåé îáíÜ ôç óõììåôï÷Þ ôùí öïéôç-
ôþí óôéò åêëïãÝò áíÜäåéîçò ôùí ðáíå-
ðéóôçìéáêþí ïñãÜíùí, áíôßèåôá ìå ôï
íüìï ðëáßóéï ðïõ åß÷å øçößóåé. Ï äñü-
ìïò ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôçò ÄÁÐ óôéò
êáôáëÞøåéò Þôáí ðëÝïí áíïé÷ôüò.

Ïé óõíåëåýóåéò ôùí ðñïÝäñùí ôùí
ÅËÌÅ (óöñáãßäùí) õðåñøÞöéóáí ôçí
åéóÞãçóç ôçò ÏËÌÅ êáé ôï ðñüãñáì-
ìá äñÜóçò ôçò. Áõôü äåí ìðïñïýóå íá
åîáóöáëéóôåß ÷ùñßò ôéò øÞöïõò ôùí
öáéïêüêêéíùí åê ôùí ðáóüêùí êáé
ôùí óáìáñéêþí.

Íá äïýìå ôá ãåãïíüôá ìå ôç óåéñÜ.
Óôï óçìåßï 4 ôïõ ðñïãñÜììáôïò äñÜ-
óçò ðïõ øçößóôçêå áðü ôïõò ðñïÝäñïõò
ôùí ÅËÌÅ óôéò 24/9/2011 ãñÜöåé: «Óõ-
íå÷ßæïõìå ôçí ðñïóðÜèåéá ãéá óõíôï-
íéóìü ôùí ïìïóðïíäéþí ôçò ðáéäåßáò
êáé ôùí ãïíéþí ãéá êïéíÝò êéíçôïðïé-
Þóåéò». Ôï ôé åííïïýí ìå ôéò êéíçôïðïé-
Þóåéò ôùí ãïíéþí äßíïõìå ôï ðáñÜäåéã-
ìá ôçò Ïìïóðïíäßáò ãïíÝùí Èåóóá-
ëïíßêçò ç ïðïßá: «óå óõíåñãáóßá ìå
ôéò êáôÜ ôüðïõò Åíþóåéò ÃïíÝùí
êáé ôïõò Óõëëüãïõò áíÜ ó÷ïëåßï,
ðñï÷ùñÜ ôçí ÔåôÜñôç 21 Óåðôåì-
âñßïõ óå 2ùñåò (8.00-10.00 ðì) óõì-
âïëéêÝò êáôáëÞøåéò ôùí ó÷ïëåßùí
áðü ôïõò ãïíåßò, ìå ôç óõììåôï÷Þ
ìáèçôþí êáé åêðáéäåõôéêþí. Åðé-
ðëÝïí, ìåôÜ ôçí ðñùéíÞ ðñïóåõ÷Þ
ïé ðñüåäñïé ôùí Óõëëüãùí èá åíç-
ìåñþóïõí ôïõò ìáèçôÝò ãéá ôï óêï-
ðü ôçò êáôÜëçøçò, åíþ ôá ðáéäéÜ
èá ðáñáìåßíïõí óõìâïëéêÜ óôçí
áõëÞ ìå ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ùò
ìéá ðñþôç êßíçóç äéáìáñôõñßáò».

Áñãüôåñá âÝâáéá ç Ïìïóðïíäßá
Èåóóáëïíßêçò, üðùò êÜíïõí üëïé ïé
ïñãáíùôÝò ôùí êáôáëÞøåùí êáé ôçò
äéÜëõóçò üôáí îåóçêþíïõí ôçí áãá-
íÜêôçóç, üðùò óáí ðáñÜäåéãìá ç
ÄÁÐ, Ýâãáëå êåßìåíï ìå ôï ïðïßï
äéáöùíåß ìå ôéò êáôáëÞøåéò!

Ç ðïëéôéêÞ ýðïõëç óõíåíï÷Þ ôùí
ÐáðáíäñÝïõ êáé ÓáìáñÜ êáé ãéá ôéò êá-
ôáëÞøåéò ôùí ó÷ïëåßùí áðïäåéêíýåôáé
ðÝñá áðü ôçí ðïëéôéêÞ áíÜëõóç êáé
áðü ôéò øçöïöïñßåò ôùí ðñïÝäñùí ôùí
ÅËÌÅ, ðïõ ïé øÞöïé ôïõò äåí âãáßíïõí
ðáñÜ ìüíï áí ôéò øÞöéóáí ôá êïììá-
ôéêÜ ìÝëç ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ôïõ Óáìá-
ñÜ. Êáé áõôü Ýãéíå öáíåñÜ.

Ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí öáíåñþí øç-
öïöïñéþí åßíáé áíáñôçìÝíá êáôÜ
ÅËÌÅ óôï site ôçò ÏËÌÅ. Íá óçìåéù-
èåß üôé óôïé÷åéùäþò ìáæéêÝò êáé áíôé-
ðñïóùðåõôéêÝò óõíåëåýóåéò óôéò ÅËÌÅ
äåí ãßíïíôáé ðéá, áöïý ïé êáèçãçôÝò
Ý÷ïõí ãõñßóåé ôçí ðëÜôç ôïõò óôï öáéï-
êüêêéíï áõôü óõíäéêáëéóìü, ïðüôå ï
êÜèå ðñüåäñïò äåí åßíáé öïñÝáò ìéáò äå-
óìåõôéêÞò áðüöáóçò ìéáò ïõóéáóôéêÞò
óõíÝëåõóçò. Øçößæåé äçëáäÞ êáôÜ ôçí
áðüöáóç ôïõ óõìâïõëßïõ ôçò åêÜóôï-
ôå ÅËÌÅ óôçí ïðïßá Ý÷åé ï ßäéïò ôçí
ðëåéïøçößá. Ç äéêáéïëïãßá üôé ï óõí-
äéêáëéóìüò åßíáé áíåîÜñôçôïò áðü êüì-
ìáôá êáé äéáôçñåß ôçí áõôïíïìßá ôïõ,
ïðüôå ïé ðñüåäñïé øçößæïõí êáôÜ óõ-
íåßäçóç, äåí éó÷ýåé öõóéêÜ óôïí ðéï
áêñáßï áõôü êïììáôéêü êñáôéêïöáóé-

óôéêü óõíäéêáëéóìü ðïõ ôáõôßæåôáé êáé
õðçñåôåß êõñéïëåêôéêÜ ôï êÜèå êñáôé-
êü êüììá êáé ôï êáèåóôþò.

ÓõãêåêñéìÝíá ôï 71,8% ôùí ðñïÝäñùí
ôùí ÅËÌÅ øÞöéóå ôï ðñüãñáììá äñÜ-
óçò äçëáäÞ ìåôáîý êáé ôùí Üëëùí
êáé ôç äéïñãÜíùóç ôùí êáôáëÞ-
øåùí óôá ó÷ïëåßá ìáæß ìå ôïõò
öáéïêüêêéíïõò ãïíåßò, áëëÜ åðßóçò
êáé ôéò êáôáëÞøåéò Üëëùí äçìüóéùí
õðçñåóéþí åíôÜóóïíôáò Ýôóé êáé åðß-
óçìá ôçí ÏËÌÅ óôï ðëçâåéáêü êßíç-
ìá ôçò ìðïýêáò ôçò êñáôéêïöáóéóôé-
êÞò ãñáöåéïêñáôßáò. Óôçí ïõóßá åäþ
äåí âñéóêüìáóôå ìðñïóôÜ óå ìáèçôé-
êÝò êáôáëÞøåéò áëëÜ óå êáôáëÞøåéò
ôïõ ðáñáêñÜôïõò ðïõ üëï êáé ðåñéóóü-
ôåñï ôáõôßæåôáé ìå ôï êñÜôïò. ÌÜëé-
óôá áí ðÜñïõìå õðüøç ìáò üôé ôï êå-
íôñéêü óýíèçìá ôùí êáôáëÞøåùí åß-
íáé ôï êÜôù ç ÅÅ, ôüôå ïé êáôáëÞøåéò
áõôÝò äåí åßíáé áðëÜ êñáôéêÝò áëëÜ å-
èíïöáóéóôéêÝò.

¼ìùò äåí åßíáé ìüíï ôï ðñüãñáììá
äñÜóçò ðïõ õðåñøçößóôçêå áðü ôá
êïììáôéêÜ ìÝëç ôçò ÍÄ êáé ôïõ ÐÁ-
ÓÏÊ áëëÜ êáé ç åéóÞãçóç ôçò ÏËÌÅ
ðïõ åßíáé ôï êïììáôéêü ðñüãñáììá ôïõ
øåõôïÊÊÅ êáé ôçò Óðßèáò áðü ôï ï-
ðïßï áðïõóéÜæåé ôï áíïé÷ôü ñþóéêï ðñá-
÷ôïñéëßêé Þ áðëÜ äéáöáßíåôáé óå êÜ-
ðïéá óçìåßá. ÖáéíïìåíéêÜ, ìÝëïò ôïõ
ÐÁÓÏÊ êáé ôçò ÍÄ êáé õðïóôçñéêôÞò
áõôïý ôïõ ðñïãñÜììáôïò åßíáé áðüëõ-
ôá áíôéöáôéêÜ ðñÜãìáôá óå ó÷Ýóç ìå
ôá ÷áñôéÜ ðïõ åìöáíßæïõí ïé áñ÷çãïß
ôïõò óáí åðßóçìá êïììáôéêÜ ðñïãñÜì-
ìáôá.

Ç åéóÞãçóç ôçò ÏËÌÅ øçößóôçêå
áðü ôï 71,8% åðßóçò ôùí ðñïÝäñùí, äç-
ëáäÞ áðüëõôç ôáýôéóç ôùí äýï ðïóï-
óôþí.

Óôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí ðñïÝäñùí
ôùí ÅËÌÅ ç ðñüôáóç ãéá 48ùñç á-
ðåñãßá øçößóôçêå áðü ôï 46,2% ôùí
ðñïÝäñùí êáé äåí áðÝêôçóå ôçí áðá-
ñáßôçôç ðëåéïøçößá ôùí 2/3. Áõôü ï-
öåßëåôáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá óôçí
ðëÞñç ðéá áðïìüíùóç ôçò çãåóßáò ôçò
ÏËÌÅ áðü ôç âÜóç ôçò. Ïé öáéïêüê-
êéíïé ðñüåäñïé, áõôïß ðïõ øçößæïõí,
ìðïýêåò êáé ïñãáíþíïõí êáôáëÞøåéò
äåí ôïëìïýí íá øçößóïõí áðåñãßá ãéá
íá ìçí îåöôéëéóôïýí ãéá Üëëç ìßá öï-
ñÜ áöïý ç ðëåéïøçößá ôùí êáèçãçôþí
óôá ó÷ïëåßá åäþ êáé ÷ñüíéá äåí óõì-
ìåôÝ÷ïõí óå áõôÝò.

Ïé øçöïöïñßåò êáé ç åéóÞãçóç ðïõ
øçößóôçêå áðü ôïõò ðñïÝäñïõò äåß-
÷íïõí ãéá Üëëç ìéá öïñÜ üôé ç ÏËÌÅ
ëåéôïõñãåß ùò êüììá ôçò åêðáßäåõóçò
ðïõ ó÷çìáôßæåôáé áðü ôç óõììåôï÷Þ
ôùí êïììáôéêþí óôåëå÷þí üëùí ôùí
êïììÜôùí ìå êïéíÞ áíôéåõñùðáúêÞ óï-
óéáëöáóéóôéêÞ ãñáììÞ ìå óôü÷ï ôç
äéÜëõóç ôçò åêðáßäåõóçò êáé ôç äéáñ-
êÞ ÷ñåïêïðßá ôçò ÷þñáò ãéá íá ôçí åê-
ìåôáëëåõôïýí ïéêïíïìéêÜ êáé ðïëéôé-
êÜ ôá áíáôïëéêÜ áöåíôéêÜ. Åßíáé áõôü
ðïõ êÜíïõí óõíåéäçôÜ ïé êïììáôéêÝò ç-
ãåóßåò óôçí õðçñåóßá ôïõ óïóéáëé-
ìðåñéáëéóìïý áëëÜ ðïõ äåí óõíåéäç-

ÌåôÜ ôçí Þôôá ôïõ óôá ðáíåðéóôÞìéá ôï êáèåóôþò
ðñïùèåß ôéò ðñáîéêïðçìáôéêÝò êáôáëÞøåéò

Ãéá ðñþôç öïñÜ öïéôçôÝò êáôïñèþíïõí íá áíôéóôáèïýí óôïõò ôñáìðïõêé
óìïýò, ôéò áðåéëÝò êáé ôç ãåíéêÞ âßá ôïõ öáéïêüêêéíïõ äéáêïììáôéêïý

ìåôþðïõ åêðáßäåõóçò êáé íá áíïßîïõí ìåñéêÝò áðü ôéò õðü ðñáîéêïðçìáôéêÞ
êáôÜëçøç ó÷ïëÝò. Áðü üóï åßìáóôå óå èÝóç íá îÝñïõìå áõôïß ïñãáíþèçêáí
õðïôõðùäþò ìÝóù ôïõ internet êáé óõíáíôÞóåùí Ýîù áðü ôï ìÜôé ôçò åîïõóß-
áò ôïõ êíßôç, ôïõ óõíáóðéóìáßïõ, ôïõ áíáñ÷ïöáóßóôá êáé ôïõ öáéïêüêêéíïõ
ðáóêßôç êáé åðÝâáëáí óõíåëåýóåéò óôéò ïðïßåò êÝñäéóáí ôéò øçöïöïñßåò.
Åðßóçò åßíáé ãåãïíüò üôé éäéáßôåñá óôç ÄÁÐ áëëÜ êáé óôçí ÐÁÓÐ ðáñÜ ôéò
áíôßèåôåò ãñáììÝò «åê ôùí Üíù» õðÞñîáí áíôéóôÜóåéò óôéò öåôéíÝò êáôáëÞ-
øåéò-ðñáîéêïðÞìáôá ðïõ áíôáíáêëïýóáí ôéò äéáèÝóåéò ôçò ìåãÜëçò ðëåéïøç-
ößáò ôùí öïéôçôþí. Êáé áõôü óõíÝâç óôçí êñéóéìüôåñç ðåñßïäï ãéá ôï êáèå-
óôþò, ôþñá ðïõ ðñéí ôçí Ýêôç äüóç ôïõ äáíåßïõ Ý÷åé ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå
öïñÜ áíÜãêç ôéò «ëáúêÝò» êéíçôïðïéÞóåéò êáé ôéò åéêüíåò åíüò áíåîÝëåãêôïõ
ôÜ÷á åðáíáóôáôçìÝíïõ ëáïý åíÜíôéá óôçí ÅÅ êáé óôïõò ñéãìÝíïõò êáé õðïíï-
ìåõìÝíïõò óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, áðü ôï ñùóüäïõëï êáèåóôþò äáíåéóôÝò.
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ôïðïéïýí üëïé ïé ìéêñïìåóáßïé ãñáöåéï-
êñÜôåò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôï óáìðïôÜæ.

Ïé ðïëéôéêïß êáèïäçãçôÝò
ôçò âßáò êñýâïíôáé ðßóù áðü

ôï óýíèçìá ãéá áíïé÷ôÜ
åêðáéäåõôÞñéá

Ïé ðïëéôéêïß êáèïäçãçôÝò ôùí áíôé-
äñáóôéêþí êáôáëÞøåùí, ðïõ Ý÷ïõí óá
óôü÷ï ôï ôóÜêéóìá ôçò åêðáßäåõóçò ùò
ìéáò ìåãÜëçò ðáñáãùãéêÞò äýíáìçò, ü-
ôáí åìöáíßæïíôáé åðßóçìá ùò ôÜ÷á öé-
ëïäõôéêïß üðùò êÜíïõí, ïé ÐáðáíäñÝ-
ïõ êáé ÓáìáñÜò êáèþò êáé ç ÄÇÌÁÑ,
ç ÄçìïêñáôéêÞ ÁñéóôåñÜ, (ç ïðïßá åß-
íáé ï óïóéáëöáóéóìüò ìå áíèñþðéíï
ðñüóùðï), êñýâïíôáé ðÜíôá ðßóù áðü
ôï óýíèçìá ôùí áíïé÷ôþí åêðáéäåõôç-
ñßùí. Ç ÄÇÌÁÑ óõìöùíåß ðëÞñùò ìå
ôá áéôÞìáôá ôùí êáôáëçøéþí áëëÜ
äéáöùíåß ôÜ÷á ìå ôéò êáôáëÞøåéò. Ôáý-
ôéóç ðïëéôéêÞ áëëÜ áíôßèåóç óôçí
ðñáêôéêÞ! Ðåñéå÷üìåíï êáé ìïñöÞ óå
ðëÞñç ñÞîç! ̧ íá öñéêáëÝï ïí ðïõ êñá-
ôÜåé óôç ìáó÷Üëç ôï êåöÜëé ôïõ. Áò
ôïðïèåôçèåß ç ÄÇÌÁÑ óôï ôé øÞöé-
óáí ïé ðñüåäñïß ôçò.

Ìéá èÝóç üìùò óôçí ïðïßá ìðïñåß íá
âñåé êáôáöýãéï êáé íá êñõöôåß ï áñíç-
ôÞò ôçò äåí åßíáé êáèáñÞ èÝóç. Óôçí
ïõóßá ôá ðáíåðéóôÞìéá êáé ôá ó÷ïëåßá
äåí åßíáé ðïôÝ áíïé÷ôÜ. Äåí åßíáé á-
íïé÷ôÜ ãéáôß Ýíáò åóùôåñéêüò äéáêïì-
ìáôéêüò êáôï÷éêüò óôñáôüò ðïõ ïñãá-
íþíåôáé áðü ôçí ÏËÌÅ, ôçí ÐÏÓ-
ÄÅÐ êáé ôçí ÄÏÅ, åëÝã÷åé êáé äéáëý-
åé ôçí åêðáßäåõóç, ôç ìåãÜëç ðáñá-
ãùãéêÞ äýíáìç ôçò êïéíùíßáò. Ôï á-
íïé÷ôü åêðáéäåõôÞñéï ÷ùñßò ôçí áíá-
ôñïðÞ ôùí åóùôåñéêþí äõíÜìåùí êá-
ôï÷Þò êáé êáôåäÜöéóÞò ôïõ ìðïñåß íá
ãßíåé áíåêôü ìüíï áðü áäéÜöïñïõò ãéá
ôçí ôý÷ç ôçò åêðáßäåõóçò óðïõäáóôÝò
êáé êáèçãçôÝò, ðïõ áðëÜ èÝëïõí ôçí
çóõ÷ßá ôïõò ãéá íá êÜíïõí ôéò äïõëß-
ôóåò ôïõò ìÝ÷ñé ôçí åðüìåíç êáôÜëç-
øç êáé äéÜëõóç.

ÐáíåðéóôÞìéá êáé ó÷ïëåßá ðñÝðåé íá
áíïßãïõí ìå ôïí áãþíá ôùí óðïõäá-
óôþí êáé ôùí ãïíéþí ôïõò ãéá ôçí á-
íáôñïðÞ ôçò åîïõóßáò ôïõ óïóéáëöá-
óéóìïý. Êáé áõôü ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß
ìüíï ìå ôç óõãêñüôçóç ôïõ äçìïêñá-
ôéêïý ðüëïõ ôçò åêðáßäåõóçò óáí ìÝ-
ñïò ôïõ áãþíá ãéá ôçí áíáôñïðÞ ôïõ
áíáôïëéêïý ðïëéôéêïý êáèåóôþôïò.

Åßíáé áõôü ðïõ öïâÜôáé ï óïóéáëöá-
óéóìüò. Ãé’ áõôü êáé öñïíôßæåé íá ôáõ-
ôßæåé ôçí ëáèåìÝíç êáé áðïóðáóìáôé-
êÞ âßá ìåñéêþí ãïíéþí, êáèçãçôþí
êáé äéåõèõíôþí ðïõ áóêïýí óå ìáèç-
ôÝò óôá êáôåéëçììÝíá ó÷ïëåßá, êáèþò
êáé ôçí ðáñÝìâáóç ôùí åéóáããåëéêþí
áñ÷þí ìåôÜ áðü áßôçìá ôçò õðïõñãïý
ðáéäåßáò, ìå ôéò äçìïêñáôéêÝò ìáæéêÝò
åêäçëþóåéò áíôßóôáóçò ôçò ðëåéïøç-
ößáò ôùí ãïíéþí, ôùí êáèçãçôþí êáé
ôùí ìáèçôþí ïé ïðïßïé áñíïýíôáé íá
õðïôá÷ôïýí óôï ïëéãïìåëÝò ìáèçôéêü
êáèåóôùôéêü ëïýìðåí ôïõ ó÷ïëåßïõ ôï
åíùìÝíï ìå ôïí öáéïêüêêéíï ìáèçôÞ
êáé êáèçãçôÞ óôçí ôÜîç.

ÌéëÜìå ü÷é ìüíï ãéá ôçí áðåõèåßáò

äéáöùíßá, áêüìá êáé óýãêñïõóç, ôùí
ìáèçôþí êáé ôùí ãïíéþí ìå ôçí áíôß-
äñáóç óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõò íá áíïß-
îïõí ôá ó÷ïëåßá, áëëÜ êáé ãéá ôçí êëá-
óéêÞ åéêüíá ôùí êáôáëÞøåùí üðïõ ïé
ìáèçôÝò áñíïýíôáé íá áíáãíùñßóïõí
ùò åêöñáóôÞ ôùí ðñïâëçìÜôùí ôïõò
áõôü ôï ëïýìðåí êáé ôï óïóéáëöáóé-
óìü, ìå ôï íá ìçí îåêéíïýí êáé íá ìçí
óõììåôÝ÷ïõí óôçí ïñãÜíùóç ôçò êá-
ôÜëçøçò, áëëÜ ðïõ ôáõôü÷ñïíá êÜíïõí
áðï÷Þ áðü ôá ìáèÞìáôá äéáìáñôõñü-
ìåíïé Ýôóé ãéá ôï óÜðéï êáé áðÜíèñù-
ðï ó÷ïëåßï ôçò ðáðáãáëßáò êáé ôçò
êïéíùíéêÞò áðïôõ÷ßáò ðïõ öôéÜîáíå ïé
ßäéïé ïé óïóéáëöáóßóôåò åêðáéäåõôéêïß.

Ç âáèåéÜ áðÜíôçóç óôïõò
ðñáîéêïðçìáôßåò ôïõ

óïóéáëöáóéóìïý åßíáé ç
ðÜëç ãéá ôï åðáíáóôáôéêü

åêðáéäåõôÞñéï ôïõ
åñãáæüìåíïõ ëáïý

Ç áíáãíþñéóç ôïõ óïóéáëöáóéóôé-
êïý ëïýìðåí, áðü ôá óå äéáôåôáãìÝíç
õðçñåóßá êáèåóôùôéêÜ ÌÌÅ, ðïõ äåí
îåêáèáñßæïõí óêüðéìá ôçí ðñáãìáôé-
êüôçôá, åßíáé êáé ç ðïëéôéêÞ áíáãíþ-
ñéóç ôçò îåðåóìÝíçò áíôéäñáóôéêÞò
äéáëõôéêÞò êáôÜëçøçò áðü ôïõò êá-
èïäçãçôÝò ôçò.

Ïé äçìïêñáôéêïß êáèçãçôÝò êáé ïé
äéåõèõíôÝò ïöåßëïõí íá óõæçôÞóïõí ìå
ôïõò ìáèçôÝò êáé íá êáôáããåßëïõí ôïí
áðáôåùíßóôéêï, äçìáãùãéêü êáé ôåëé-
êÜ öáóéóôéêü ÷áñáêôÞñá ôùí óõãêå-
êñéìÝíùí áõôþí ðñáîéêïðçìáôéêþí
êáôáëÞøåùí ðïõ ôþñá åéäéêÜ èÝëåé íá
ôéò ÷ñçóéìïðïéÞóåé ï ÐáðáíäñÝïõ óáí
åðé÷åßñçìá óôçí ÅÅ ãéá íá ìçí êÜíåé
ôßðïôá ãéá ôçí Ýîïäï ôçò ÷þñáò áðü
ôç ÷ñåïêïðßá. Ìéá ÷ñåïêïðßá ðïõ óõ-
óôçìáôéêÜ óõíôçñåß ìå ôï ðáñáãùãé-
êü óáìðïôÜæ êáé ìå ôç âïÞèåéá üëùí
ôùí êïììáôéêþí çãåóéþí.

Ïé êáèçãçôÝò ðñÝðåé íá æçôÞóïõí íá
ãßíïõí óõæçôÞóåéò óôïõò óõëëüãïõò.
Íá ìçí áöÞóïõìå ôç ëáßëáðá ôùí
øåõôïáñéóôåñþí íá äéáëýóåé ïñéóôéêÜ
ôá ó÷ïëåßá êáé ôçí åêðáßäåõóç êáé íá
÷ñçóéìïðïéåß ôïõò ìáèçôÝò óáí ìÝóï
êáôáóôñïöÞò ôçò ÷þñáò. Áõôü åßíáé Ý-
íá êáèÞêïí ãéá ôï êáëü ôçò åêðáßäåõ-
óçò êáé ôùí åêðáéäåõôéêþí.

ÐñÝðåé íá õðåñáóðßóïõìå ôï ðáíå-
ðéóôÞìéï, ôï åðéôåëåßï ôçò åêðáßäåõ-
óçò, õðåñáóðßæïíôáò ôá ó÷ïëåßá ìáò á-
ðü ôçí äéÜëõóç, äéáöïñåôéêÜ ç êáôÜñ-
ñåõóç üëçò ôçò åêðáßäåõóçò åßíáé á-
íáðüöåõêôç.

Óôï åêðáéäåõôÞñéï ðïõ èÝëïõìå, åêåß-
íï ôçò êïéíùíßáò ôùí áðåëåõèåñùìÝ-
íùí áðü ôá äåóìÜ ôïõ êáðéôáëéóìïý
óõíåñãáæüìåíùí ðáñáãùãþí, óôï åê-
ðáéäåõôÞñéï ôçò ðñÜîçò êáé ôïõ åðé-
óôçìïíéêïý ðåéñáìáôéóìïý, ôï åëåã÷ü-
ìåíï áðü ôïõò åêðáéäåõüìåíïõò, ôïõò
ãïíåßò êáé êõñßùò ôïõò Üìåóïõò ðáñá-
ãùãïýò, ó’ áõôü ôï ó÷ïëåßï ôï äåìÝíï
ìå ôçí ôáîéêÞ ðÜëç ìÝóá ôïõ êáé Ýîù
áðü áõôü, äåí èá õðÜñ÷ïõí ðïëëïß
öñáãìïß áìåßëéêôùí óõìöåñüíôùí ðïõ
èá ôï åìðïäßæïõí íá åíùèåß ëåéôïõñãé-
êÜ, äçëáäÞ âáèéÜ êáé Üññçêôá, ìå ôïí

åðéóôçìïíéêü ðåéñáìáôéóìü êáé ôéò ìå-
ãÜëåò ðáñáãùãéêÝò ìïíÜäåò óå ìéá
êëßìáêá êáé ì’ Ýíáí ôñüðï ðïõ êáìéÜ
åêìåôáëëåýôñéá ôÜîç äåí ìðüñåóå íá
ôï ðåôý÷åé ùò ôþñá. ¸÷åé Ýñèåé ðñáã-
ìáôéêÜ ç þñá íá óõíôïìåõèåß áõôüò ï
áðßóôåõôá ìáêñýò äñüìïò ðïõ åíþíåé
óÞìåñá ôç èåùñßá ìå ôçí åöáñìïóìÝ-
íç Ýñåõíá, ôçí åöáñìïóìÝíç Ýñåõíá ìå
ôçí ðáñáãùãÞ êáé ôçí ðáñáãùãÞ ìå
ôç èåùñçôéêÞ äéäáóêáëßá ìÝóá óôá
ó÷ïëåßá êáé óôá ðáíåðéóôÞìéá. ¸÷åé
Ýñèåé ç þñá íá óêåðáóôåß áõôÞ ç ôÜ-
öñïò ðïõ ÷ùñßæåé óôéò ìáêñü÷ñïíåò
óðïõäÝò ôïõò, ôïõò åéäéêïýò äéáöïñåôé-
êþí åéäéêïôÞôùí êáé äéáöïñåôéêþí
åðéðÝäùí åéäßêåõóçò, ôçí þñá ðïõ ëß-
ãï ìåôÜ ôïõò åíþíåé ç êïéíÞ åñåõíçôé-
êÞ ïìÜäá Þ ïé åêáôïíôÜäåò êïéíÝò ï-
ìÜäåò êáôáóêåõáóôþí êáé ó÷åäéáóôþí
óå êÜèå ìåãÜëï ðáñáãùãéêü Þ åñåõ-
íçôéêü ðñüãñáììá. ¸÷åé Ýñèåé ç þñá
íá âñåèåß ç ëýóç óôçí ðñüêëçóç ðïõ
áíôéìåôùðßæïõí ïé åéäéêïß ôçò åê-
ðáßäåõóçò, üôáí áðïôõã÷Üíïõí ç ìéá
ìåôÜ ôçí Üëëç ïé ìÝèïäÝò ôïõò íá êÜ-
íïõí ôç íåïëáßá óå üëá ôá ìÞêç êáé
ðëÜôç ôïõ ðëáíÞôç íá ðÜøåé íá ÷á-
óìïõñéÝôáé óôá ó÷ïëåßá êáé óôá áìöé-
èÝáôñá Þ íá ãåìßæåé áðÝ÷èåéá êáé Üã-
÷ïò óôç ìïíáîéÜ ôïõ äùìáôßïõ ôçò
êáôáðßíïíôáò á÷þíåõôåò åîéóþóåéò
êáé èåùñçôéêÝò Ýííïéåò ìáêñéÜ áðü êÜèå
åöáñìïãÞ ôïõò. Óå ÷þñåò óáí ôç äéêÞ
ìáò, üðïõ ç ðáñáãùãÞ âõèßæåôáé óôï
ßäéï ìÝôñï ðïõ äõíáìþíåé ç áðïóôÞèé-
óç, áõôÞ ç áðÝ÷èåéá Ý÷åé ãßíåé ðëÝïí
áöüñçôç ðëÞîç. Óôï âÜèïò ôçò åëëç-
íéêÞò ðáéäåßáò Ý÷åé ìåßíåé ãéá ôïõò ìá-
èçôÝò ìüíï Ýíáò ãíÞóéïò åèåëïíôéêüò
óôü÷ïò: ìéá áðüëõôá ðáñáêìéáêÞ ðå-
íôáÞìåñç åêäñïìÞ óôï ýøïò êáé êáô’
áíôéóôïé÷ßá ôïõ ðáñáêìéáêïý ó÷ïëåß-
ïõ ðïõ ìüëéò áðï÷áéñåôïýí.

Ï óïóéáëöáóéóìüò, óáí ç áðüëõôç
Üñíçóç ôïõ óïóéáëéóìïý, äåí âÜæåé ðïôÝ
ôï Üëëï áõôü åßäïò ìáèÞìáôïò, áõôü
ôçò ðñÜîçò êáé ôïõ ðåéñáìáôéóìïý, äåí
âÜæåé ðïôÝ ôï Üëëï åßäïò ôùí ó÷Ýóåùí,
êáèçãçôþí, ìáèçôþí, ãïíéþí êáé ðá-
ñáãùãþí, ôï Üëëï åßäïò ó÷ïëåßïõ êáé
ðáíåðéóôÞìéïõ êáé üëï ìéëÜåé ãéá ÷ôß-
ñéá êáé êñáôéêÜ ëåöôÜ.

Ôï ó÷ïëåßï ðïõ õðçñåôåß ôéò óçìåñé-
íÝò êïéíùíéêÝò áíÜãêåò äåí ìðïñåß ðá-
ñÜ íá åßíáé ôï ðïëõôå÷íéêü ó÷ïëåßï. Ôï
áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôçò ðïëõôå÷íé-
êÞò ðáéäåßáò óå üëåò ôéò âáèìßäåò ðïõ
èá ðñÝðåé íá êáôáóôñþóïõìå ïöåßëåé
íá åíþíåé ôï ó÷ïëåßï áõôü ìå ôá ðéï
ðñïïäåõôéêÜ óýã÷ñïíá ñåýìáôá ôçò å-
ðéóôÞìçò, ôçò ôå÷íïëïãßáò êáé ôïõ ðï-
ëéôéóìïý. ̧ íá ôÝôïéï äçìïêñáôéêü ðï-
ëõôå÷íéêü ó÷ïëåßï èá ðñÝðåé íá áíôé-
êáèéóôÜ ôïí åèíéêéóìü êáé ôïí åèíï-
öõëåôéóìü, ôç ëáôñåßá ôçò ðáñÜäïóçò,
ôçí ðïëéôéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ åîÜñôç-
óç áðü ôéò äõíÜìåéò ôïõ ðïëÝìïõ êáé
ôïõ öáóéóìïý, ùò ôñüðï ýðáñîçò ôïõ
Ýèíïõò êáé ôçò åêðáßäåõóçò, ìå Ýíáí
Üëëï áíþôåñï ôñüðï æùÞò, ðïõ èá óõí-
äõÜæåé ôç óýã÷ñïíç áíÜðôõîç ìå êïé-
íùíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ áðåëåõèÝñùóç,
ìå äçìïêñáôßá êáé åéñÞíç.

Ç âÜóç ôçò ìÜèçóçò óå Ýíá ôÝôïéï
äçìïêñáôéêü ó÷ïëåßï åßíáé ç ðïñåßá á-

ðü ôçí åìðåéñßá óôç èåùñßá êáé áíôß-
óôñïöá, ç ðïñåßá áðü ôï åéäéêü óôï ãå-
íéêü êáé áðü ôï ãåíéêü óôï åéäéêü, ç
äéáëåêôéêÞ óýíèåóç ôùí áíôßèåôùí
ðïñåéþí ôçò åðáãùãÞò êáé ôçò áðáãù-
ãÞò. Ïé åîéóþóåéò êáé ïé öõóéêÝò åðé-
óôÞìåò ðïõ êõñéáñ÷ïýí óôï ðïëõôå÷íé-
êü ó÷ïëåßï, áöïý ôá óçìåñéíÜ áóôéêÜ
éäåïëïãéêÜ ìáèÞìáôá (éóôïñßá, èñç-
óêåõôéêÜ) Ý÷ïõí êáôáñãçèåß, ðáñïõ-
óéÜæïíôáé óôïõò ìáèçôÝò ùò ôÝôïéåò ðïõ
åßíáé, ùò ðñïúüíôá êïéíùíéêÞò äïõëåéÜò
êáé åðßðïíùí ðáñáôçñÞóåùí ôçò öý-
óçò óôçí áíáêÜëõøç ôùí ïðïßùí ïé å-
ðéóôÞìïíåò Ýðáéîáí êáèïñéóôéêü ñüëï
êáé ü÷é ùò ðñïúüíôá ôçò äéÜíïéáò áðï-
êïììÝíùí áðü ôçí êïéíùíßá åðéóôçìü-
íùí. Óôï ó÷ïëåßï áõôü ï êüóìïò öáßíå-
ôáé üðùò åßíáé êáé ü÷é áíÜðïäá.

Ç åñìçíåßá ôïõ êüóìïõ áðü ôïõò á-
ðüöïéôïõò åíüò ôÝôïéïõ ó÷ïëåßïõ äåí
ìðïñåß, öõóéêÜ, íá Ý÷åé êáìéÜ ó÷Ýóç ìå
ôéò éäÝåò ôçò êáèçãçôéêÞò ãñáöåéïêñá-
ôßáò ðïõ óõìðýêíùóÞ ôçò åßíáé ç á-
ãêõëùìÝíç, ôåìðÝëéêç êáé åîáñôçìÝ-
íç áðü ôïí áíáôïëéêü éìðåñéáëéóìü
ãñáöåéïêñáôßá. ÁõôÞ âáóßæåôáé óôçí
åðéóôÞìç êáé óôçí åìðåéñßá ôïõ ìáèç-
ôÞ, ðñáêôéêÞ êáé èåùñçôéêÞ, åðáããåë-
ìáôéêÞ êáé ìïñöùôéêÞ, áðáëëáãìÝíç
áðü ôéò éäåïëçøßåò, ôçí õðïäïýëùóç óå
ðáëéÜ êáé íÝá áöåíôéêÜ, ôçí åèíéêéóôé-
êÞ, éìðåñéáëéóôéêÞ êáé åëëçíï÷ñéóôéá-
íéêÞ ðñïðáãÜíäá.

Ï ëáüò æõãßæåé êáé êáôáãñÜöåé óÞ-
ìåñá ôïõò ößëïõò êáé ôïõò å÷èñïýò ôïõ.
Ç áíôéìåôþðéóç ôçò äéÜëõóçò ôùí ó÷ï-
ëåßùí, ç äçìïêñáôéêÞ êáôáããåëßá ìå
åðé÷åéñÞìáôá ôùí õðïêéíçôþí ôùí á-
ðáôåùíßóôéêùí êáé ðñáîéêïðçìáôéêþí
êáôáëÞøåùí êáé ç õðïìïíåôéêÞ êáé åé-
ëéêñéíÞò äéáöþôéóç ôùí ìáèçôþí, é-
äéáßôåñá ôùí ìåãÜëùí ôÜîåùí ãéá ôï
ôé áëÞèåéá êñßíåôáé óôá ó÷ïëåßá óÞ-
ìåñá åßíáé Ýíá äçìïêñáôéêü êáèÞêïí.
Áí ç çãåóßá ôçò ÏËÌÅ êÜíåé ùìÜ ðï-
ëéôéêÞ óôá ó÷ïëåßá êáé ìÜëéóôá êÜíåé
âñþìéêç, ðñïäïôéêÞ ðïëéôéêÞ, Ý÷ïõí ü-
ëïé ïé êáèçãçôÝò õðï÷ñÝùóç íá êÜíïõí
êáé áõôïß ðïëéôéêÞ áëëÜ Ýíôéìç äçìï-
êñáôéêÞ ðïëéôéêÞ. ÁõôÞ åßíáé êáé ç á-
ðÜíôçóç óôçí åîáãïñÜ êáé óôçí êáë-
ëéÝñãåéá ôùí ÷åéñüôåñùí ðëåõñþí ôùí
áíèñþðùí ðïõ ðñïùèåß ðÜíôá ç ÏË-
ÌÅ, ãéá íá äéáëýåé êáé Ýôóé íá ìðïñåß
íá åëÝã÷åé ôçí åêðáßäåõóç êáé ôïõò
êáèçãçôÝò. ÁõôÞ ôçí ðïëõóÞìáíôç õ-
ðïèÞêç ãéá ôï ìÝëëïí ôçò åêðáßäåõ-
óçò, ôùí ðáéäéþí êáé ôï äéêü ìáò, ðñï-
ôåßíïõìå íá êáôá÷ôÞóåé ï êëÜäïò ôùí
êáèçãçôþí óôá äýóêïëá ÷ñüíéá ðïõ
Ýñ÷ïíôáé åíùìÝíïò ðÜíôá ìå ôïõò ìá-
èçôÝò êáé ôïõò ãïíåßò.

Ôï êáèÞêïí ôçò ðëåéïøçöéêÞò äçìï-
êñáôéêÞò ìÜæáò, ðïõ Ý÷åé ñé÷ôåß óõóôç-
ìáôéêÜ óôï ðåñéèþñéï, åßíáé ìå ôçí ïñ-
ãÜíùóç êáé ôçí ðÜëç ôçò íá áðïêá-
ôáóôÞóåé ôçí ðïëéôéêÞ äçìïêñáôßá
óôçí åêðáßäåõóç, ùò áðáñáßôçôï üñï
ãéá ôçí áíÜðôõîç åêðáéäåõôéêïý êéíÞ-
ìáôïò, ùò ôìÞìá ôïõ áãþíá ãéá ôçí
áíáôñïðÞ ôçò áíáôïëéêÞ êõñéáñ÷ßáò
óôç ÷þñá.
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Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá äåí åßíáé ìéá
öñÜîéá ôñáìðïýêùí êáé ôï áöåíôéêü
ôïõò, ï êñáôéêïïëéãÜñ÷çò Âãåíüðïõëïò,
ðïõ Ýäéùîáí ôïõò ÂáñäéíïãéÜííçäåò áðü
ôïí Ðáíáèçíáúêü. Åßíáé ôï äéáêïììáôé-
êü óýìðëåãìá êïñõöÞò ðïõ ôï ðÝôõ÷å
áõôü ìÝóá áðü ìéá ðïëý÷ñïíç åêóôñá-
ôåßá öèïñÜò. Äß÷ùò ôïí Üìåóá êñáôéêü
ðüëåìï ôçò äéáéôçóßáò, äß÷ùò ìéá «å-
ðáããåëìáôéêÞ» ôñáìðïýêéêç êáé
çèéêÜ äéåöèáñìÝíç ðôÝñõãá áõôïý
ôïõ óõìðëÝãìáôïò óôçí åîÝäñá, äß-
÷ùò ìéá êáôÜëëçëá õðïôáãìÝíç
áèëçôéêÞ äéêáéïóýíç ðïõ èá êÜëõ-
ðôå ôï åîåäñéêü êáé äéáéôçôéêü üñãéï óå
âÜñïò ôïõ Ðáíáèçíáúêïý êáé õðÝñ ôïõ
Êüêêáëç åðß ìéá 15åôßá, äß÷ùò ìéá ðïé-
íéêÞ äéêáéïóýíç êáé ìéá áóôõíïìßá
ðïõ èá Üöçíáí ïõóéáóôéêÜ áôéìþñçôåò
ôéò åêôüò ãçðÝäùí åðéèÝóåéò ôùí
ôñáìðïýêùí êÜèå åßäïõò åíÜíôéá
óôïõò ðáíáèçíáúêïýò óõíäÝóìïõò
ðïõ äåí õðïôÜ÷èçêáí óôï ðíåýìá Êüê-
êáëç-Âãåíüðïõëïõ, äß÷ùò Ýíá Óõì-
âïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò óôá ÷Ýñéá
ôïõ ÓÕÍ êáé ôïõ øåõôïÊÊÅ ðïõ ìå
ôéò «êéíÞóåéò ðïëéôþí ôïõò» õðïíü-
ìåõáí ðÜíôá ôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíá-
èçíáúêïý, üðïõ áõôü êáé íá ÷ôéæüôáí,
êáé ðÜíù áð’ üëá äß÷ùò ôá üëï êáé ðéï
äïõëéêÜ ÌÌÅ ðïõ ãåíéêÜ êÜëõ-
ðôáí üëç áõôÞ ôç öáóéóôéêÞ êáé óá-
ìðïôáñéóôéêÞ êôçíùäßá, äåí ìðïñïý-
óå íá åðéôåõ÷èåß ç ðïëéôéêÞ êáé ïéêïíï-
ìéêÞ äÞìåõóç ôçò éó÷õñüôåñçò êåöá-
ëáéáêÜ ïìÜäáò  ôçò ÷þñáò.

Áêüìá âáèýôåñá áõôÞ ç äÞìåõóç
áíôáíáêëÜ ôçí áíõðáñîßá óôçí ÅëëÜ-
äá ìéáò éó÷õñÞò  êáé ó÷åôéêÜ áíåîÜñôç-
ôçò áðü ôïí éìðåñéáëéóìü -ôþñá áðü ôïí
ðáíßó÷õñï ñþóéêï óïóéáëéìðåñéëéóìü-
âéïìç÷áíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò. ÁõôÞ ðïõ
óôÞèçêå ìåôÜ ôïí ðüëåìï Ýäåéîå ôï óôå-
íüôåñï êáé äïõëéêüôåñï ðïëéôéêÜ ðíåý-
ìá üôáí ìåôÜ ôï 1981 Üöçóå ôç ìéá ìåôÜ
ôçí Üëëç ôéò ìåãÜëåò âéïìç÷áíßåò êáé
ôéò ìåãÜëåò âéïìç÷áíéêÝò åðåíäýóåéò íá
ôóáêéóôïýí áðü ôïõò ñùóüäïõëïõò óá-
ìðïôáñéóôÝò.  ÁëëÜ êáé ïé ßäéïé ïé Âáñ-
äéíïãéÜííçäåò ðáñáéôÞèçêáí áðü êÜèå
äçìïêñáôéêÞ ðïëéôéêÞ áíôßóôáóç, üôáí
Ýíá óôÝëå÷üò ôïõò óôïí ÐÁÏ, ï Öéëéð-
ðßäçò, ðñïóðÜèçóå íá ìåôáôñÝøåé óå ñåý-
ìá ðïëéôéêÞò äéáìáñôõñßáò ôï ñåýìá åíÜ-
íôéá óôï äéáñêÝò äéáéôçôéêü ñßîéìï ôïõ
Ðáíáèçíáúêïý. Ðñïôßìçóáí íá äéþîïõí
ôïí Öéëéððßäç, ðïõ Þôáí Ýíáò ãåíéêÜ åðé-
ôõ÷çìÝíïò ðñüåäñïò óå åðßðåäï åðéäüóå-
ùí ôïõ ÐÁÏ óôçí Åõñþðç ìåôáîý 2000

êáé 2003, ðáñÜ íá ôá âÜëïõí Ýóôù êáé
ëßãï ìå ôï êñÜôïò, ðñÜãìá ðïõ ãéá ìáò
áðïäåéêíýåé ôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõò åîÜñ-
ôçóç áðü áõôü.

ÁëëÜ áò äïýìå ôéò ðéï ðñüóöáôåò åîå-
ëßîåéò óôïí óõíôñéðôéêÜ ðïëéôéêü êáé
åëÜ÷éóôá ðïäïóöáéñéêü ðüëåìï ìÝóá
óôïõò êüëðïõò ôïõ Ðáíáèçíáúêïý, ðü-
ëåìï ðïõ áðïôåëåß ôï ýøéóôï äåßãìá ôçò
ãåíéêüôåñçò ðïëéôéêïðïßçóçò ôïõ ðïäï-
óöáßñïõ óôçí ÅëëÜäá Þ ãéá ôçí áêñß-
âåéá ôçò öáóéóôéêïðïßçóÞò ôïõ.

Áðü ôçí ðñïóùñéíÞ ðôþóç ôïõ
Âãåíüðïõëïõ óôï öáóéóôéêü
äéþîéìï ôïõ ÂáñäéíïãéÜííç

Ôé Ý÷åé óõìâåß ëïéðüí áðü ðÝñóé ôï Óå-
ðôÝìâñéï ìÝ÷ñé óÞìåñá; ×ïíôñéêÜ Ý÷ïõí
óõìâåß ôá åîÞò: ï Âãåíüðïõëïò, ìåôÜ
áðü ìéá åîáéñåôéêÜ óõìöÝñïõóá ãéá ôïí
ßäéï óõìöùíßá, ðïõ ïõóéáóôéêÜ ôïõ ðá-
ñá÷ùñïýóå ôçí êõñéáñ÷ßá óôïí Ðáíá-
èçíáúêü ìïíÜ÷á ìÝóá áðü ôç óõììåôï-
÷Þ ôïõ óôéò ÁõîÞóåéò Ìåôï÷éêïý Êåöá-
ëáßïõ (ÁÌÊ), äçëáäÞ ÷ùñßò íá äþóåé
äåêÜñá ôóáêéóôÞ óôïõò ÂáñäéíïãéÜííç-
äåò, âñÝèçêå óå äýóêïëç èÝóç êåöá-
ëáéáêÜ, ëüãù ôçò êñßóçò ðïõ äÝñ-
íåé ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõ, áöïý óå
áíôßèåóç ìå ôïõò ðéï âáèéÜ êñáôé-
êïäßáéôïõò ðáëéüôåñïõò áíáôïëé-
êïýò êñáôéêïïëéãÜñ÷åò Ìðüìðïëá
– Êüêêáëç – Ãåñìáíü êëð., áõôüò,
Ý÷ïíôáò ôçí ðéï äõôéêÞ öáóÜäá
áãüñáóå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ
áíáôïëéêïý êáèåóôþôïò ìéá óåéñÜ
áðü ðïëý óýã÷ñïíåò âéïìç÷áíéêÝò
åôáéñåßåò ðïõ ðáñÜãïõí ìå üñïõò
åëåýèåñçò áãïñÜò. ÔÝôïéåò åôáéñåß-
åò üìùò äåí ìðïñåß íá ôéò äïõëÝøåé
êáëÜ êáé ôéò êáßåé ôï äéåöèáñìÝíï
áíáôïëéêü êåöÜëáéï ðïõ ìðïñåß êáé
æåé êõñßùò áðü ôçí êñáôéêÞ ëåçëá-
óßá êáé ôçí ðïëéôéêÞ åýíïéá ãåíé-
êüôåñá. ¸ôóé ôïõ Þôáí äýóêïëï ôïõ
Âãåíüðïõëïõ íá áíôáðåîÝëèåé óôéò áõ-
îçìÝíåò áíÜãêåò óå ñåõóôü ôçò ÐÁÅ
ÐÁÏ, áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ôï Üíïéãìá-
Ýëëåéììá ðïõ äçìéïýñãçóå ç äéá÷åßñéóç
ÐáôÝñá Þôáí ðïëý ìåãÜëï (ðÜíù áðü
30 åêáô. åõñþ).

Ôï Ýëëåéììá áõôü Þôáí óôï âÜèïò
áðüññïéá ôçò ëáúêßóôéêçò êáé ôõ-
÷ïäéùêôéêÞò äéá÷åéñéóôéêÞò  ðïëé-
ôéêÞò Âãåíüðïõëïõ, ðïõ åñÝèéæå ôçí
ôáðåéíùìÝíç áðü ôïí Êüêêáëç êáé
ôï öéëéêü ôïõ êáèåóôþò åîÝäñá ôïõ
ÐÁÏ ìå ôç öáóéóôéêÞ ãñáììÞ «íß-

êåò ðÜóç èõóßá», äçëáäÞ íßêåò áêü-
ìá êáé ìå óôçìÝíç äéáéôçóßá . Ï
ÂáñäéíïãéÜííçò Ý÷åé ðïëëÝò öïñÝò ðåé
ðùò ï ÐáôÝñáò äåí Ýêáíå óõíåéäçôÜ ðñï-
âïêáôüñéêç ðïëéôéêÞ, áëëÜ Ý÷åé áíïé÷ôÜ
õðïíïÞóåé üôé Þôáí ôï íÝï «áöåíôéêü» ï
Âãåíüðïõëïò, ðïõ ôïõ Ýëåãå óå üëïõò
ôïõò ôüíïõò íá óðáôáëÜåé ëåöôÜ ãéá íá
ðÜñåé ï ÐÁÏ ôï ðñùôÜèëçìá ìå êÜèå
ìÝóï. Åìåßò öõóéêÜ äåí èåùñïýìå áèþï
êáíÝíáí ôýðï ðïõ åìðëÝêåôáé óå âñþìé-
êá ðáé÷íßäéá óôï ðáñáóêÞíéï, åßôå Ý÷ï-
íôáò Ýíáí åíôïëÝá, åßôå áõôüâïõëá.

¸ôóé ëïéðüí, ãýñù óôï ÃåíÜñç, ï Âãå-
íüðïõëïò âñßóêåé -ó÷åäüí ÷ùñßò ðñïó÷Þ-
ìáôá- ôñüðï êáé áêõñþíåé ôç óõìöùíßá
ìå ôï ÂáñäéíïãéÜííç, ðïõ ìÝíåé êáé ðÜëé
ìüíïò åíåñãüò ìÝôï÷ïò ìå ìéá êáôá÷ñå-
ùìÝíç áðü ôïõò Âãåíüðïõëï – ÐáôÝñá
ïìÜäá. Öáßíåôáé ðùò ïé ÂáñäéíïãéÜííç-
äåò äåí Þôáí äéáôåèåéìÝíïé íá áéìïññá-
ãÞóïõí êé Üëëï ôïí üìéëü ôïõò óå þñåò
êñßóçò ãéá ôçí êÜëõøç ôïõ åëëåßììá-
ôïò ðïõ Ýöôéáóáí ïé äéþêôåò ôïõò. Áõôü
ï Ã. ÂáñäéíïãéÜííçò ôï äéáêçñýóóåé
áíïé÷ôÜ, áëëÜ ôáõôü÷ñïíá óçìåéþíåé ðùò
äåí èá áöÞóåé ôïí ÐÁÏ íá ðôù÷åýóåé
ìÝ÷ñé íá âñåèåß äéÜäï÷ç êáôÜóôáóç.

Ùóôüóï, ïé «êåöáëÝò» ôçò åîÝäñáò
êáé åéäéêÜ ôïõ «Åíéáßïõ ÖïñÝá», ðïõ
Ý÷ïõíå ðñïíïìéáêÝò ó÷Ýóåéò ìå ôï
Âãåíüðïõëï, óõíå÷ßæïõí íá âñßæïõ-
íå ôï ÂáñäéíïãéÜííç óå êÜèå ìáôò
ôïõ ÐÁÏ, ôç óôéãìÞ ðïõ äåí õðÜñ÷åé -
ìåôÜ ôçí áðï÷þñçóç Âãåíüðïõëïõ- êá-
ìßá äéÜäï÷ç ëýóç. ÏõóéáóôéêÜ, ïé ëáêÝ-
äåò áõôïß ðåñßìåíáí êé Ýóôñùíáí ôï Ýäá-
öïò ãéá ôçí åðüìåíç êßíçóç ôïõ áöåíôé-
êïý ôïõò.

Áöïý ëïéðüí ïé ÂáñäéíïãéÜííçäåò
Ýóôçóáí ìéá óôïé÷åéùäþò áîéïðñåðÞ
ïìÜäá ãéá ôéò áãùíéóôéêÝò õðï÷ñåþóåéò
2011-2012, ìå ÷áìçëü êáé óöé÷ôü ìðÜôæåô
åßíáé ç áëÞèåéá, êáôáèÝóáí ôéò ìåôï÷Ýò
ôïõò, ðïõ áíôéóôïé÷ïýíå óôï 54,7% ôïõ
óõíüëïõ, óå äéêçãïñéêü ãñáöåßï, êáèé-
óôþíôáò ôåò áíåíåñãÝò. Ï Ã. Âáñäéíï-
ãéÜííçò Ýäùóå ôüôå óôéò 5 ôïõ ÓåðôÝì-
âñç ìéá óõíÝíôåõîç, üðïõ ïõóéáóôé-
êÜ îåìðñüóôéáæå (üóï ôïõ åðÝôñåðå ðï-
ëéôéêÜ ç ôáîéêÞ ôïõ èÝóç êáé ç óôåíÞ
ôïõ ó÷Ýóç ìå ôï åõñýôåñï ðïëéôéêü êá-
èåóôþò) ôçí áíáôïëéêï-öåïõäáñ÷é-
êÞ ðáíïýêëá ôïõ åëëçíéêïý ðïäï-
óöáßñïõ, ôï ôñßðôõ÷ï «óõíáëëáãÞ
– äùñïäïêßá – ðïõëçìÝíç åîÝäñá»,
áðï÷ùñþíôáò áðü ôïí ÐÁÏ.

Óå ìéá âäïìÜäá ìÝóá, óôéò 12 ôïõ Óå-
ðôÝìâñç, ï Âãåíüðïõëïò, ðïõ ðëÝïí êáé
ìå ôç âïýëá äåí Ý÷åé ðáñÜ íá âÜëåé ëå-
öôÜ ãéá ÁÌÊ ãéá íá ãßíåé êýñéïò ôçò
ÐÁÅ ÐÁÏ, äßíåé êáé ï ßäéïò óõíÝíôåõîç
ôýðïõ óôï îåíïäï÷åßï ÐÅÍÔÅËÉÊÏÍ,
óôçí ïðïßá ðáñïõóéÜæåôáé óå üëï ôçò ôï
ìåãáëåßï ç ãåìÜôç èñÜóïò  êáé ôñáìðïý-
êéêç öõóéïãíùìßá ôïõ: áðáãïñåýåé ìå
öïõóêùôïýò (!) ôçí åßóïäï óôï ÷þ-
ñï óôï äéåõèõíôÞ ôçò áèëçôéêÞò
åöçìåñßäáò Derby News Êþóôá
Ãêüíôæï, ðïõ  ÷ôõðÜåé ôï Âãåíüðïõ-
ëï êáé õðïóôçñßæåé ôïí Âáñäéíï-
ãéÜííç, ñùôÜåé óá äéêáóôÞò-áíá-
êñéôÞò êÜèå äçìïóéïãñÜöï áí åñãÜ-

æåôáé êáé óå Üëëï ìÝóï åêôüò áõôïý
ðïõ äçëþíåé üôáí ëáìâÜíåé ôï ëü-
ãï, åéñùíåýåôáé ðáëáßìá÷ïõò ôïõ
ÐÁÏ ðïõ æçôïýí ôï ëüãï êëð. Ôï
âáóéêüôåñï üëùí åßíáé üôé áðïêá-
ëýðôåé ðùò óõììåôåß÷å ÅÍÅÑÃÁ
óôï ìÝôùðï ôùí óáìðïôáñéóôþí ôïõ
ÓÕÍ êáé ìÝñïõò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò
Åðéêñáôåßáò ìå ìéá äñÜêá êáôïßêùí
ôïõ Âïôáíéêïý êáôÜ ôçò äçìéïõñãß-
áò ôïõ ãçðÝäïõ ôïõ ÐÁÏ óôïí
Åëáéþíá, äéêáéþíïíôáò ôçí ÏÁÊ-
ÊÅ ðïõ ìéëïýóå êáé ôüôå ãéá õðï-
íüìåõóç ôïõ ãçðÝäïõ áðü ôï óï-
óéáëöáóéóìü óå óõíåñãáóßá ìå ôï
óêïôåéíü áõôüí ïëéãÜñ÷ç!

ÌÜëéóôá ï Âãåíüðïõëïò Ýâáëå êáé íÝ-
ïõò üñïõò óôï Ã. ÂáñäéíïãéÜííç, ðïõ Þäç
åß÷å áðï÷ùñÞóåé (!), óå ü,ôé áöïñÜ ôç ÃÇ-
ÐÅË (åôáéñåßá ðïõ óõóôÞèçêå ãéá ôçí
êáôáóêåõÞ ôïõ ãçðÝäïõ, ìå ìåôï÷éêÞ
óýíèåóç ßäéá ìå ôçí ÐÁÅ), åôáéñåßá óôçí
ïðïßá ï Âãåíüðïõëïò åß÷å åêðñüóùðï
óôï ÄÓ ôïí Í. ÎõëÜ, Üñá Þîåñå ôá ðÜ-
íôá ãéá ôï ôé áõôÞ îüäåõå êáé ðþò êé-
íïýíôáí!! Ï Âãåíüðïõëïò êáôçãüñç-
óå ôïí ÂáñäéíïãéÜííç üôé óðáôÜëç-
óå ìÝóù ÃÇÐÅË 10 åêáô. åõñþ ãéá
ìáêÝôåò, åíþ Ý÷åé Þäç ðáñáäå÷ôåß
üôé óôåêüôáí ï ßäéïò óôá êñõöÜ äß-
ðëá áðü ôïõò óáìðïôáñéóôÝò ôïõ
ÓôÅ êáé ôïõ ÓÕÍ, ìå áðïôÝëåóìá íá
ðÜíå ÷áìÝíåò äåêÜäåò ÷éëéÜäåò åõ-
ñþ ðïõ ðÞãáéíáí óôá ðñïêáôáñêôé-
êÜ ãéá ôï ÷ôßóéìï ôïõ ãçðÝäïõ! Ôï
íÝï øÝìá êáôÝññåõóå, üôáí áðïäåß÷ôç-
êå ðùò ôá 6,5 áðü ôá 9,5 åêáô. åß÷áí Þäç
åðéóôñáöåß áðü ôç ÃÇÐÅË óôçí ÐÁÅ,
ôá äå õðüëïéðá 3 åêáô. åõñþ åßíáé åðßäé-
êá êáé ôá æçôÜåé ç ÃÇÐÅË ðßóù áðü ôï
ÄÞìï Áèçíáßùí (èåùñþíôáò ôïí õðåý-
èõíï ãéá ôç äéáêïðÞ ôïõ Ýñãïõ) ìáæß ìå
åðéðëÝïí áðïæçìßùóç.

Äýï åßäç êåöÜëáéïõ, äýï åßäç
ïìÜäùí. Ïé ÓáïõäÜñáâåò óôï

ðñïóêÞíéï

Êé åêåß ðïõ ï Âãåíüðïõëïò ïõóéáóôé-
êÜ, óáí êñÜôïò åí êñÜôåé, æçôÜåé ôçí
áðüëõôç ôáðåßíùóç ôïõ áíôéðÜëïõ ôïõ
êáé Ýììåóá íá ðëçñþóåé ìå åðéðëÝïí ëå-
öôÜ ôç âãåíïðïõëéêÞ êõñéáñ÷ßá óôçí
ÐÁÅ (!!), åìöáíßæåôáé ç ðñüôáóç ôïõ
ÓáïõäÜñáâá ðñßãêéðá Áë Óáïýíô
ãéá ôï ðëåéïøçöéêü ðáêÝôï ìåôï÷þí
ôïõ ÐÁÏ. ÁõôÞí ôçí ðñüôáóç ðïõ èá
ðñÝðåé íá ôçí åõíüçóáí ïé ÂáñäéíïãéÜí-
íçäåò, ðïõ Ý÷ïõí ðïëý ðáëéïýò êáé óôå-
íïýò åðé÷åéñçìáôéêïýò äåóìïýò ìå ôç Óá-
ïõäéêÞ Áñáâßá, ìÜëëïí äåí ôçí ðåñßìå-
íå ôï êáèåóôþò, ãé’ áõôü êáé åêìåôáë-
ëåýôçêå ôï ãåãïíüò üôé áõôÞ Ýãéíå ìå ôç
ìåóïëÜâçóç åíüò ãåíéêÜ ãñáöéêïý ìå-
óÜæïíôá, ôïõ ÂëÜóóç ÔóÜêá. Åðß ôïõ-
ëÜ÷éóôïí ðÝíôå ìÝñåò, ôá êáèåóôùôéêÜ
ôóéñÜêéá ìéëïýóáí ãéá «ôñéê ôïõ Âáñäé-
íïãéÜííç» ãéá íá «ìçí áðáíôÞóåé óôéò
êáôçãïñßåò Âãåíüðïõëïõ» êáé Üëëïõò
ãêåìðåëéóìïýò. Ïé ßäéïé ðïõ Ýãñáöáí üëá
áõôÜ «îÝ÷áóáí» íá êáôáäéêÜóïõí ôï îù-
ðÝôáãìá áðü ôïõò öïõóêùôïýò ôïõ Âãå-

Ôçí ôåëåõôáßá öïñÜ ðïõ åß÷áìå ãñÜøåé ãéá ôéò åîåëßîåéò óôïí ðïäï-
óöáéñéêü Ðáíáèçíáúêü, åß÷áìå ôçí Üôáêôç ôüôå (ÓåðôÝìâñçò 2010)
õðï÷þñçóç ÂáñäéíïãéÜííç ìðñïóôÜ óôï ìÝôùðï Âãåíüðïõëïõ – Ðá-
ôÝñá. Ôüôå åß÷áìå ãñÜøåé üôé ôï íôüðéï êáé äõôéêüöéëï êåöÜëáéï
ÂáñäéíïãéÜííç öåýãåé áðü ôï öüâï ìçí ôïõ êÜøïõí ôçí Ðáéáíßá Þ êáé
ôç MOTOROIL ïé öéëï-âãåíïðïõëéêïß ôñáìðïýêïé ôçò åîÝäñáò ôïõ
ÐÁÏ. ÔåëéêÜ ðñüóöáôá åôïéìáæüôáí üíôùò áðü ôïõò ôñáìðïýêïõò
äéáäÞëùóç Ýîù áðü ôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò MOTOROIL (!), ìå áßôçìá
ôçí áðï÷þñçóç ÂáñäéíïãéÜííç áðü ôç ìåôï÷éêÞ óýíèåóç ôçò ÐÁÅ
ÐÁÏ, ðñéí áõôÞ áíáêïéíùèåß åðßóçìá óôéò 5 ôïõ ÓåðôÝìâñç. Äåí
÷ñåéÜóôçêå ïé ôñáìðïýêïé íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôçí áðåéëÞ ôïõò.
¸öôáíå ï öáóéóôéêïý ôýðïõ åêöïâéóìüò ôïõ êåöÜëáéïõ ÂáñäéíïãéÜí-
íç óôï êÝíôñï êáé óôç âÜóç ôçò ðñáãìáôéêÞò éó÷ýïò ôïõ, ðïõ åßíáé ôá
äéõëéóôÞñéá, ãéá íá îåêüøåé áõôü ôï êåöÜëáéï ïñéóôéêÜ áðü ôïí
Ðáíáèçíáúêü.
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Ο Αβραμόπουλος και ο βοηθός του, πρό-
εδρος της διακοινοβουλευτικής επιτροπής
ελληνορωσικής φιλίας, βουλευτής της ΝΔ
Σίμος Κεδίκογλου παραβρέθηκαν ως αντι-
πρόσωποι της ΝΔ στο συνέδριο της φασι-
στικής «Ενωμένης Ρωσίας», με την οποία
υπέγραψαν και τη συμφωνία συνεργασί-
ας των δύο κομμάτων. Συμφωνίες υπέγρα-
ψαν, εκτός από την «Ενωμένη Ρωσία», και
με άλλα πέντε κόμματα- δορυφόρους του
Κρεμλίνου. Η πιο χαρακτηριστική για τη
ρωσοδουλεία του Σαμαρά απ’ όλες αυτές
είναι εκείνες με το διαμελιστικό της Γεωρ-
γίας κόμμα της «Ενιαίας Αμπχαζίας».
Όπως γράφαμε στο φύλλο της Νέας Α-

νατολής του περασμένου Ιούνη, η προε-
τοιμασία των επίσημων συνομιλιών είχε ξε-
κινήσει με τη συνάντηση του Σαμαρά με
τον Ιβάν Σαββίδη, βουλευτή του κόμματος
«Ενωμένη Ρωσία», παρουσία του πρόε-
δρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλί-
ας Ελλάδας-Ρωσίας, βουλευτή Ευβοίας
της ΝΔ, Σίμου Κεδίκογλου. Ο Ιβάν Σαββί-
δης συμμετείχε στη συζήτηση με τη διπλή
του ιδιότητα ως βουλευτής του Πούτιν και
ως πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδί-
ας Ποντίων Ελλήνων και «έθεσε σειρά ζη-
τημάτων που αφορούν τα προβλήματα που
βιώνουν οι Παλιννοστούντες Ομογενείς, ό-
πως είναι η απόδοση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας».

Τα σχέδια Σαμαρά για τη
φασιστικοποίηση της ΝΔ και τη

μετατροπή της σε κόμμα-δορυφόρο
της Ρωσίας

Σε άρθρο της Νέας Ανατολής του περα-
σμένου Ιουνίου γράφαμε: «Πρέπει εδώ να
θυμίσουμε ποια είναι η “Ενωμένη Ρωσία”
με την οποία ζητάει συνεργασίες ο Σαμα-
ράς. Πρόκειται για ένα κόμμα χιτλερικού
τύπου και χαρακτηρίζεται από την υποτα-
γή όλου του κομματικού μηχανισμού στον
φύρερ αρχικαγκεμπίτη Πούτιν. Από αυτή
την άποψη ταιριάζει απόλυτα στο ρόλο που
οραματίζεται να έχει ο Σαμαράς στη ΝΔ,
τηρουμένων των αναλογιών μεταξύ ενός
αρχηγού μιας ιμπεριαλιστικής υπερδύνα-
μης και ενός λακέ της. Αυτό το κόμμα έχει
στηρίξει το σφαγέα της Τσετσενίας αρχη-
γό του σε κάθε βήμα του στη φασιστική
διακυβέρνηση του ρώσικου λαού, δηλ., εν-
δεικτικά, στην απαγόρευση της συμμετο-
χής αντιπολιτευτικών κομμάτων στις εκλο-
γές, στην ακραία καταστολή κάθε ουσια-
στικής αντιπουτινικής διαδήλωσης και δια-
μαρτυρίας, στο κλείσιμο καναλιών, σε δο-
λοφονίες δημοσιογράφων, στη διαδικτυα-
κή λογοκρισία, σε παράνομες διώξεις και
φυλακίσεις δημοκρατών, στην ισχυροποί-
ηση των μυστικών υπηρεσιών σε κάθε νευ-
ραλγικό τομέα της δημόσιας ζωής, στην α-
συδοσία της συγκρότησης πολύ μαζικών
παρακρατικών δολοφονικών νεοναζιστικών
ομάδων, στη δημιουργία μιας νεολαίας που
έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά της χιτλε-
ρικής νεολαίας ως προς το ρώσικο εθνο-
ρατσισμό της και στην τυφλή της υποταγή
στον Αρχηγό Πούτιν. Όχι τυχαία το όνομα
της πουτινικής νεολαίας είναι “Νάσι” και ση-
μαίνει “εμείς”, όμως ηχητικά και για πολ-

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι επαφές του αντιπροέδρου της
ΝΔ Αβραμόπουλου, ως αντιπροσώπου του Σαμαρά, με τον Πούτιν και

το ρώσικο καθεστώς. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αβραμόπουλου στον τη-
λεοπτικό σταθμό Russia Today, δηλώσεις που κρύβονται από τα ΜΜΕ, η αυ-
ριανή κυβέρνηση της ΝΔ «αναβιώνει» και «επανιδρύει» τις σχέσεις της Ελλά-
δας με τη Ρωσία, τις οποίες θα «εμβαθύνει» και θα «δυναμώσει» στηριγμένη
στις κοινές κομματικές ιδεολογικές αρχές, ιδέες, αξίες και προοπτικές  «για το
μέλλον και για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών». Η ΝΔ και η «Ενωμένη Ρωσί-
α» του Πούτιν, που είναι ένα φασιστικό κόμμα, δεν έχουν ως τώρα κοινές
αρχές. Κοινές είναι οι αρχές της «Ενωμένης Ρωσίας» και του Σαμαρά, που
εμφανίζεται σαν εθνικιστής, ενώ στην πραγματικότητα εδώ και χρόνια είναι
ένας δουλικός πλασιέ της ρώσικης υπερδύναμης.

λούς όχι τυχαία ακούγεται πολύ κοντά με
το τριτο-ραϊχικό “Νάτσι” (Ναζί)».

Mε αυτό λοιπόν το κόμμα δηλώνει ο αδί-
στακτος και μοιραίος για την άνοδο του
Σαμαρά στην ηγεσία της ΝΔ καριερίστας
Αβραμόπουλος στον τηλεοπτικό σταθ-
μό Russia Today ότι η ΝΔ έχει κοινές ιδε-
ολογικές αρχές αξίες και προοπτικές! H
συμφωνία που συνήψε ο Αβραμόπουλος
με τον Πούτιν, για να παριστάνει ο Σαμα-
ράς μένοντας στην Αθήνα το φιλοαμερικά-
νο και τον λιγότερο έντονα φιλορώσο, εί-
ναι προφανώς η επίσημη και στρατηγική
δέσμευση της ΝΔ να προσδεθεί πίσω από
το ρώσικο άρμα. Ένα κόμμα δεν μπορεί
σήμερα να γίνει κυβερνητικό χωρίς την α-
ναγνώρισή του πρώτα από τη Ρωσία, ό-
πως γινόταν προηγουμένως με τους Αμε-
ρικάνους, οι οποίοι ωστόσο, παρά την
πτώση τους, ακόμα παίζουν σημαντικό ρό-
λο στον ορισμό ενός πρωθυπουργού στην
Ελλάδα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Σα-
μαράς έγινε αρχηγός της ΝΔ σε βάρος της
σαφώς προπορευόμενης ως τότε Μπακο-
γιάννη με τη δραστήρια και θυελλώδη πα-
ρέμβαση όλων των άλλων κομματικών η-
γετικών μηχανισμών, και βασικά του επί-
σης ρωσόδουλου προβοκάτορα Καραμαν-
λή. Την άνοδο του Σαμαρά την είχε  προ-
βλέψει με  ακρίβεια η ΟΑΚΚΕ αρκετά πριν
από τις εκλογές του 2009, από τότε που
ο Σαμαράς είχε μόνο το 15% στις δημο-
σκοπήσεις.
Οι τοποθετήσεις του Αβραμόπουλου στη

Ρωσία, που κρύφτηκαν ουσιαστικά από
τον ελληνικό λαό και από την ίδια τη ΝΔ,
ανοίγουν το δρόμο στη σοσιαλφασιστικο-
ποίηση της ΝΔ και σε βάθος χρόνου στη
μετατροπή της σε κόμμα- δορυφόρο της
Ρωσίας. Αυτή τη διακήρυξη, την οποία κα-
νένα κόμμα, κανείς μεγαλοδημοσιογράφος
και κανείς από τους γνωστούς φιλελεύθε-
ρους δεν κατήγγειλε, συμπυκνώνεται στα
παρακάτω απoσπάσματα δηλώσεων του
Αβραμόπουλου:

«Σήμερα υπογράψαμε μια συμφωνία, έ-
να πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των
δύο κομμάτων, της “Ενωμένης Ρωσίας” και
της “Νέας Δημοκρατίας (...) Ανταλλάξαμε
διάφορες ιδέες για τους δεσμούς ανάμεσα
στα δύο κόμματα και στους τρόπους με
τους οποίους θα ενδυναμώσουμε και θα
εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο μέλ-
λον. Είμαστε δύο κόμματα που μοιρά-
ζονται τις ίδιες ιδεολογικές αρχές, τις
ίδιες αξίες και τις ίδιες προοπτικές για
το μέλλον και για τις σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών» (…) Σ’ αυτό το πλαίσιο, η
στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνία μεταξύ
των κομμάτων μας εκτείνεται σε διεθνές,
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και
περιλαμβάνει μία σειρά από τομείς
στρατηγικής σημασίας (…) Η συμφω-
νία αυτή θέτει γερά θεμέλια μεταξύ των
κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και της
Ενωμένης Ρωσίας, με προοπτική και
βάθος χρόνου» (οι σημειώσεις δικές μας).

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψε η ΝΔ
και με τα πέντε ρωσόδουλα κόμματα: το
κυπριακό ΑΚΕΛ, τη σερβική Ένωση Σο-
σιαλδημοκρατών, το Δημοκρατικό Κόμμα óõíÝ÷åéá óôç óåë. 20

Σοσιαλιστών του Μαυροβουνίου, το Λαϊκό
Κόμμα της Λετονίας και, το πιο σκανδα-
λώδες, με την «Ενιαία Αμπχαζία», της α-
ποσχισμένης από τη Γεωργία Δημοκρατί-
ας και στην ουσία προσαρτημένης στη Ρω-
σία αλά Σουδητία επί Χίτλερ. Αυτό το δια-
μελισμό -ουσιαστικά προσάρτηση- τον α-
ναγνωρίζουν ως τώρα μόνο δύο κράτη ε-
κτός από τη Ρωσία, η Βενεζουέλα του Τσά-
βες και η Νικαράγουα του Ορτέγκα, ενώ
από μισοκρατικές δυνάμεις-κόμματα την
αναγνωρίζουν οι ισλαμοναζήδες γενοκτό-
νοι της Χαμάς. Με τη συνυπογραφή της
συμφωνίας συνεργασίας και με το
κόμμα της Ενιαίας Αμπχαζίας ο δήθεν
εθνικιστής Σαμαράς, όπως και το επί-
σης ρωσόδουλο ΑΚΕΛ, όχι μόνο ανα-
γνωρίζουν στην πράξη το διαμελισμό
και την έμμεση προσάρτηση ενός τμή-
ματος της Γεωργίας στη Ρωσία, αλ-
λά κυριολεκτικά προδίδουν την Κύ-
προ, που έχει και αυτή το πρόβλημα
διαμελισμού της και τον κίνδυνο προ-
σάρτησης ενός τμήματός της από μια
άλλη χώρα.

Το ξεπούλημα της χώρας στο
ναζιστικό άξονα

Ο Αβραμόπουλος μαζί με τον Κεδίκο-
γλου εξέθεσαν στο νέο αφεντικό τους, τον
Πούτιν, το δικό τους αποτελεσματικότερο
σχέδιο για το ξεπούλημα της χώρας στο
ρώσικο νεοναζιστικό μονοπώλιο καταγγέλ-
λοντας τον Παπανδρέου για ασυνέπεια α-
πέναντί του. Γράφαμε τον Ιούνιο στο άρ-
θρο της Νέας Ανατολής με τίτλο «Ο Σαμα-
ράς στον Πούτιν»: «Ο Σαμαράς τώρα σαν
“συνειδητός πατριώτης” δεν παρέλειψε να
κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ στο ρώσο βουλευ-
τή (εννοείται ο Σαβίδης) γιατί δεν εξυπη-
ρετεί “επαρκώς” το εθνικό συμφέρον, α-
φού “η κυβέρνηση Παπανδρέου τον τελευ-
ταίο ενάμιση χρόνο φαίνεται να έχει τερμα-
τίσει τις ελληνορωσικές σχέσεις, καθώς οι
ενεργειακές και αμυντικές συνεργασίες
που είχαν συμφωνηθεί παραμένουν ανε-
νεργές”». Με αυτήν την τελευταία δήλωση
οι λακέδες της ΝΔ κάνουν πως μαλώνουν
με τους λακέδες του ΠΑΣΟΚ για να κερδί-
σουν την εύνοια του αφεντικού. Στην πραγ-
ματικότητα οι Σαμαράδες καθησυχάζουν
τους δυτικούς ότι ο Παπανδρέου δεν είναι
καθόλου φιλορώσος, αλλά δικός τους, τώ-
ρα που τόσο πολύ αυτός το χρειάζεται.
Αξίζει να προσέξουμε επίσης ότι είχαμε

επισημάνει στο ίδιο άρθρο την ξενοδουλεί-
α  και το λακεδισμό του Σαμαρά στη συ-
νάντησή του με ένα ρώσο βουλευτή της «Ε-
νωμένης Ρωσίας», όπου «υπογράμμισε
την προσήλωση της ΝΔ σε μία ανεξάρτητη
εξωτερική πολιτική με γνώμονα το εθνικό
συμφέρον» και τόνισε ότι σε αυτό το
πλαίσιο«μπορούν να αναπτυχθούν περαι-
τέρω οι ελληνορωσικές σχέσεις σε όλους
τους τομείς». Δηλαδή το εθνικό συμφέρον
ισοδυναμεί με την ανάπτυξη των ελληνο-
ρωσικών σχέσεων σε όλους τους τομείς.
Το ίδιο ακριβώς, αλλά με πολύ προκλητι-
κό και ταπεινωτικό τρόπο, υπογράμμισε
και ο Πούτιν στο λόγο του στο συνέδριο
του κόμματός του μπροστά στους απε-
σταλμένους του Σαμαρά. Τους είπε ότι η
συνεργασία της Ελλάδας με τη Γερμανία
και τη Γαλλία, δηλαδή με τους εταίρους
της (ενάντια στους οποίους αυτή πρώτη βά-
ρεσε χοντρό κανόνι και μετά εκείνοι άρ-
χισαν να τη βάζουν κάτω από το δικό τους
οικονομικό έλεγχο), είναι ταπεινωτική πα-
ραχώρηση της εθνικής της κυριαρχίας, λέ-
γοντας ότι ποτέ η Ρωσία (που μέσω των
πρακτόρων της στην Ελλάδα έστησε αυτό
το κανόνι) δε θα δεχόταν τέτοιο ξεφτιλίκι.
Με αυτά τα λόγια ο Πούτιν απέδειξε -σε

όσους θέλουν να καταλάβουν- ότι αυτός
είναι στην πηγή όλης της προπαγάνδας
των φαιοκόκκινων στην Ελλάδα, που κα-
τηγορούν κύρια τους ευρωπαίους δανειστές
για το κανόνι και τη συνακόλουθη πείνα
του λαού, όχι κύρια τους ντόπιους μπατα-
χτσήδες και, ουσιαστικά, πράκτορες των
νέων τσάρων. Να το χαρακτηριστικό αυτό
απόσπασμα της ομιλίας του Πούτιν στο
συνέδριο της «Ενωμένης Ρωσίας»: «Μπο-
ρείς να βγεις στους δρόμους και να δια-
μαρτυρηθείς, να παλέψεις, όμως, αν δεν
έχεις καθόλου χρήματα, δεν μπορείς α-
πλώς να κάθεσαι εκεί με απλωμένο το χέ-
ρι. Η Ρωσία εκτιμάει πάρα πολύ την εθνι-
κή της κυριαρχία, για να ζητήσει από άλ-
λες χώρες οικονομική βοήθεια, ενώ ορι-
σμένα μικρότερα ευρωπαϊκά έθνη πα-
ραχωρούν την εθνική κυριαρχία τους
επειδή ελπίζουν σε βοήθεια από τη Γαλ-
λία και τη Γερμανία».
Για το πόσο «καλή και γενναιόδωρη» εί-

ναι η Ρωσία στους εταίρους της είχαμε
γράψει στο ίδιο άρθρο μας τα εξής: «Η
 Ρωσία έχει αποδείξει πόσο σέβεται τα ε-
θνικά συμφέροντα άλλων χωρών όταν ισο-
πέδωσε το Γκρόζνι, όταν έκλεισε τη στρό-
φιγγα του φυσικού αερίου στην Ουκρανία
απειλώντας και την Ευρώπη, που προμη-
θευόταν αέριο από τον ίδιο αγωγό, και ό-
ταν πριν από λίγες μόνο μέρες κατέβασε
τους διακόπτες του ηλεκτρικού στη Λευ-
κορωσία λόγω, υποτίθεται, ενός χρέους 43
εκατ. ευρώ, για να το επαναφέρει μόνο ό-
ταν η Λευκορωσία πλήρωσε το αντίστοιχο
ποσό. Ουσιαστικά ήταν μία πράξη πολιτι-
κής τρομοκράτησης του τριτοκοσμικού κα-
θεστώτος Λουκασένκο, που τελευταία έ-
χει έρθει σε σύγκρουση με το Κρεμλίνο.
Μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα πάθαινε
η Ελλάδα, που χρωστάει δις (!), αν η Ρω-
σία βρισκόταν σε θέση δανειστή και αν ε-
ξαρτιόμαστε από αυτήν για τη χρηματοδό-
τησή μας, όπως προπαγανδίζουν ο Μίκης
Θεοδωράκης και οι Σπίθες του…»
Κι όμως, ο Σαμαράς θέλει η χρεωκοπη-

μένη Ελλάδα να κάνει και άλλες συμφωνί-
ες με τη Ρωσία, για να αγοράσει από αυ-
τήν και άλλο ακριβό φυσικό αέριο, όταν
έχει ήδη εξάρτηση περίπου 80% από αυ-
τό -και με κάποιες στατιστικές 90%. Επί-
σης θέλει να αγοράσει και άλλα όπλα α-
πό τη Ρωσία, όταν το σκάνδαλο των ακρι-
βοπληρωμένων πυραύλων TOR M1 και των
χαμένων αντισταθμιστικών δεν έχει ακόμα
αποζημιωθεί από τη ρώσικη πλευρά. Αλ-
λά δε χρειάζεται να ανησυχεί ο Σαμαράς
μήπως το αφεντικό του ενοχληθεί. Ο πα-
λιός του φίλος Γ. Παπανδρέου ήδη α-
θόρυβα αναθερμαίνει τις σχέσεις της
χώρας μας με τη Ρωσία δίνοντας πάμ-
φθηνα στους ολιγάρχες της και τους
φίλους τους του Κατάρ και της Τσεχί-
ας τα πιο βασικά κομμάτια από την ι-
διωτική μπατιριμένη ελληνική οικονο-
μία, δηλαδή την ελέγχουσα πλειοψη-
φία των τριών μεγάλων ιδιωτικών
τραπεζών Άλφα, Γιούρομπανκ, Πει-
ραιώς. Είναι συγκινητικό πώς οι δυο τους
συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε δουλι-
κότητα για λογαριασμό του αφεντικού
τους!
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το φασιστικό

διακομματικό σύστημα εξουσίας θα κάνει
τα πάντα για να βρει τον τρόπο να πουλή-
σει τη χώρα στα αφεντικά του. Απλά η ΝΔ
του Σαμαρά έχει αναλάβει τον πιο ξεδιά-
ντροπο ρόλο σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Ο
Κεδίκογλου δήλωσε στο ρωσικό πρακτο-
ρείο ειδήσεων ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ, σύμφωνα με το
ΑΠΕ, ότι «η ΝΔ συμμετέχει στην πανε-
θνική προσπάθεια για προσέλκυση επεν-

Ο Πούτιν στηρίζει Σαμαρά
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Ôåëåõôáßá êáé ìåôÜ ôçí ðïëý ïäõíçñÞ
ãéá ôçí ÅÅ óõìöùíßá ôçò 21çò Éïýëç, ðïõ
Ýäùóå ìåãÜëç êåöáëáééêÞ éó÷ý óôï
EFSF, ïé ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïò áèÝôç-
óáí ôçí õðï÷ñÝùóÞ ôïõò íá éäéùôéêïðïé-
Þóïõí ìéá óåéñÜ áðü ÄÅÊÏ êáé Ýôóé íá
ìåéþóïõí êÜðùò ôï äçìïóéïíïìéêü Ýë-
ëåéììá. Áõôïß áíôéêáôÝóôçóáí åíìÝñåé
áõôÞí ôçí õðï÷ñÝùóç ìå ôï íÝï åîïõèå-
íùôéêü öüñï óôá áêßíçôá. ¸ôóé êáé ôçí
Åõñùæþíç áðïóôáèåñïðïßçóáí ðáñáðÝ-
ñá ïéêïíïìéêÜ êáé óôïí åëëçíéêü ëáü Ý-
äùóáí ìéá áêüìá ìá÷áéñéÜ. Ôï áðïôÝ-
ëåóìá Þôáí íÝá êñßóç óôçí Åõñùæþíç,
íÝåò ðéèáíÝò õðï÷ùñÞóåéò ôùí åõñùðáú-
êþí êõâåñíÞóåùí áðÝíáíôß ôïõò ìå äéü-
ãêùóç ôïõ EFSF êáé íÝá êïõñÝìáôá ôùí
ïìïëüãùí. Áõôü óçìáßíåé åíèÜññõíóç
ôùí íôüðéùí óïóéáëöáóéóôþí êáé íÝá
ðëÞãìáôá óôïí åëëçíéêü ëáü, áëëÜ êáé
óôïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò, ðïõ ðëçñþ-
íïõí êáé áõôïß ìå ìÝôñá ëéôüôçôáò ôçí
áõîáíüìåíç ëüãù ÅëëÜäáò ðéóôùôéêÞ
áíáîéïðéóôßá êáé ôùí äéêþí ôïõò ÷ùñþí.

¼ëá áõôÜ ôá óçìåñéíÜ, ôá ÷ôåóéíÜ êáé
ôá ìåëëïýìåíá ÷ôõðÞìáôá óôï ëáü ìáò
ïé ðñïâïêÜôïñåò çãÝôåò - êáé áõôïß ôçò
êõâÝñíçóçò êáé áõôïß ôçò ìåßæïíïò êáé
åëÜóóïíïò áíôéðïëßôåõóçò- ôá ÷ñåþíïõí
óôçí ôñüéêá, äçëáäÞ óôïõò äáíåéóôÝò,
âáóéêÜ óôçí ÅÅ êáé ðéï åéäéêÜ óôçí Ãåñ-
ìáíßá. Êáé ï ëáüò ìáò óå ìåãÜëï âáèìü
ôïõò ðéóôåýåé, ãéáôß ïé ðñïâïêÜôïñåò å-
ëÝã÷ïõí åäþ êáé äåêáåôßåò óå ìåãÜëï
âáèìü ôá ÌÌÅ êáé ôçí êñáôéêÞ äéáíü-
çóç, äçëáäÞ Ý÷ïõí êáôá÷ôÞóåé ôçí ðï-
ëéôéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ çãåìïíßá óôç ÷þ-
ñá ðïõ êáôáóôñÝöïõí. ¸ôóé êáíåßò Þ
ó÷åäüí êáíåßò äåí Ý÷åé ìÜèåé üôé ìÝóá
óôçí áíáìðïõìðïýëá ðñéí ëßãåò âäïìÜ-
äåò ç Ñùóßá, áðåõèåßáò Þ ìÝóù ôïõ Êá-
ôÜñ, áðÝêôçóå ôçí åëÝã÷ïõóá ìåôï÷éêÞ
ó÷åôéêÞ ðëåéïøçößá ðÜíù óôéò ôñåéò ìå-
ãáëýôåñåò ìç êñáôéêÝò ôñÜðåæåò ôçò ÷þ-
ñáò, óôçí ¢ëöá, óôç Ãéïýñïìðáíê êáé
óôçí Ðåéñáéþò, ðïõ óçìáßíåé üôé èá ìðï-
ñåß íá åëÝã÷åé áðåõèåßáò Ýíá ðåëþñéï ìÝ-
ñïò ôçò ïéêïíïìéêÞò, ïðüôå êáé ôçò ðï-
ëéôéêÞò, æùÞò ôçò ÷þñáò. Áêüìá ëéãü-
ôåñïé Ýìáèáí ãéá ôá 50 åê. åõñþ ðïõ á-
ðïöÜóéóå ôï êñÜôïò íá äßíåé ìÝóá óôçí
êñßóç -êáé èá äßíåé êÜèå ÷ñüíï- óôï Ìõ-
ôéëçíáßï ìå ôç óôÞñéîç üëùí ôùí êïé-
íïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí (ÂÞìá 18/9/
2011), åíþ áíÜëïãåò ìéêñÝò Þ ìåãÜëåò
«äéåõêïëýíóåéò» ãßíïíôáé óå üëïõò ôïõò
áíáôïëéêïýò êñáôéêïïëéãÜñ÷åò.

Ç èåùñßá ôçò ÷áìçëÞò
ðáñáãùãéêüôçôáò êáé ôïõ ìåãÜëïõ

Äçìïóßïõ êáëýðôåé ôï
ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ

Âåâáßùò ïé áíáôïëéêïß ðñïâïêÜôïñåò
äå èá ìðïñïýóáí íá êïñïúäåýïõí ôüóï
åýêïëá ôï ëáü, áí äåí âïçèïýíôáí êáé

ÊÁÔÙ ÏÉ ÄÉÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏÉ
ÓÁÌÐÏÔÁÑÉÓÔÅÓ ÊÁÉ ÔÁ ÌÅÔÑÁ ÔÏÕÓ

áðü ôïõò ßäéïõò ôïõò äáíåéóôÝò, ôïõò ðá-
ñáêìáóìÝíïõò ìïíïðùëéóôÝò ôçò Äýóçò,
êáé êýñéá áðü ôïõò Ýëëçíåò áóôïöéëå-
ëåýèåñïõò, ðïõ áðü éóôïñéêÞ Ýëëåéøç ÷á-
ñáêôÞñá äåí êáôáëáâáßíïõí ôßðïôá á-
ðü ôéò áéôßåò áõôÞò ôçò êáôáóôñïöÞò, êáé
Ýôóé ãßíïíôáé ïé ðéï ðñüèõìïé óõíÞãïñïé
ôùí êõâåñíçôéêþí ðñïâïêáôüñùí óôï å-
óùôåñéêü ôçò ÅÅ. Ç Äýóç ãåíéêÜ êáé ç
ÅÅ åéäéêüôåñá, üóï õðïêýðôïõí óôïõò êõ-
âåñíÞôåò ìáò åêâéáóôÝò, ðïõ ëÝíå «äá-
íåßóôå ìáò êé Üëëï áëëéþò èá ðåèÜíïõ-
ìå ìáæß ìå ôï åõñþ óáò», åßíáé êáôáäé-
êáóìÝíåò íá ðáßñíïõí Ýíá ôåñÜóôéï ìÝ-
ñïò ôçò åõèýíçò ãéá ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò
÷þñáò ìáò, êáèþò åðéìÝíïõí íá åðéâÜë-
ëïõí Þ íá áðïäÝ÷ïíôáé áðü ôçí êõâÝñ-
íçóç ïéêïíïìéêÜ ìÝôñá ðïõ èßãïõí Üìå-
óá êáé óêëçñÜ ôéò ìÜæåò, êáé ìÜëéóôá óå
ìéá ÷þñá óôçí ïðïßá ïýôå Ý÷ïõí ôçí ðï-
ëéôéêÞ åîïõóßá ïýôå ôçí îÝñïõí êáëÜ.
Êáé, üóï ðéï ëÜèïò êÜíïõí óôéò áíáëý-
óåéò ôïõò êáé áðïôõã÷Üíïõí, ôüóï ðéï ðï-
ëý áíáóýñïõí ôéò éìðåñéáëéóôéêÝò ôïõò
óõíÞèåéåò êáé ôïðïèåôïýí åðéôçñçôÝò óôá
õðïõñãéêÜ ãñáöåßá ãéá íá åëÝãîïõí á-
ñéèìïýò êáé íá ôïõò åíôÜîïõí óå ó÷Þìá-
ôá, ÷ùñßò íá ìðïñïýí íá êáôáëÜâïõí ôéò
ðáñáãùãéêÝò ó÷Ýóåéò, ôéò ðáñáãùãéêÝò
äõíÜìåéò êáé ôéò íïïôñïðßåò ðïõ êñýâï-
íôáé ðßóù áð’ áõôïýò ôïõò áñéèìïýò. ¸-
ôóé áðïîåíþíïíôáé áðü ôï ëáü ìáò ðáß-
æïíôáò ôï óôñáôçãéêü ðáé÷íßäé ôùí ðñï-
âïêáôüñùí.

¼ôáí ëÝìå üôé áõôïß äåí îÝñïõí ôç ÷þ-
ñá, åííïïýìå ôçí ðåðïßèçóÞ ôïõò -ðïõ
ôïõò ôçí åðéóöñáãßæïõí ïé íôüðéïé á-
óôïöéëåëåýèåñïé ôýðïõ ÄçìïêñáôéêÞò
Óõììá÷ßáò, ÄñÜóçò êôë.- üôé ç ÷þñá áõ-
ôÞ ÷ñåïêïðåß ãéáôß ðÜó÷åé áðü ôç ÷áìç-
ëÞ ðáñáãùãéêüôçôá ôçò åñãáóßáò, êáé
éäéáßôåñá áðü ôçí ðñáãìáôéêÜ ÷áìçëÞ
ðáñáãùãéêüôçôá ôïõ ìåãÜëïõ êáé
äéåöèáñìÝíïõ ãñáöåéïêñáôéêïý êñÜôïõò.
¸ôóé åðéäéþêïõí, åêôüò áðü ôá äéáñ-
èñùôéêÜ ìÝôñá ôýðïõ éäéùôéêïðïßçóçò
ôùí ÄÅÊÏ, ôç ìåßùóç ôïõ óõíïëéêïý ü-
ãêïõ ôùí ìéóèþí, éäéáßôåñá åêåßíùí ôïõ
äçìüóéïõ ôïìÝá (óôåíïý êáé ÄÅÊÏ) êáé
ôçí áðüëõóç åêáôïíôÜäùí ÷éëéÜäùí õ-
ðáëëÞëùí, ðñÜãìá ðïõ ìÝóá óôçí êñß-
óç óçìáßíåé èÜíáôï. ÂÝâáéá, æçôïýí êáé
÷ôýðçìá ôçò ãñáöåéïêñáôéêÞò äéá-
öèïñÜò, áëëÜ áõôü äåí ôï âÜæïõí óôá å-
ðåßãïíôá. ÁõôÞ åßíáé êáé ç áíÜëõóç ôùí
ðñïâïêáôüñùí ðïõ ðáßæïõí ôï ñüëï ôçò
êõâÝñíçóçò êáé ïé ïðïßïé, åíþ óõìöùíïýí
ïéêïíïìéêÜ ìå ôçí áðáßôçóç ùò ðñïò ôéò
ÄÅÊÏ, äçëþíïõí üôé äåí ìðïñïýí íá ôçí
åðéâÜëïõí áìÝóùò, ãéáôß öïâïýíôáé ôç
ëáúêÞ åîÝãåñóç.

Åìåßò áðü ôçí ðëåõñÜ ìáò äåí ðáýïõ-
ìå íá åðáíáëáìâÜíïõìå üôé ç ÅëëÜäá
äåí ðÜó÷åé áðü ôç ÷áìçëÞ ðáñáãùãé-
êüôçôá ôçò åñãáóßáò, ðïõ ðñÜãìáôé Ý-
÷åé ôçí áé÷ìÞ ôçò óôçí ðñáãìáôéêÞ á-
íôéðáñáãùãéêüôçôá êáé óôç óðáôÜëç
ôçò êñáôéêÞò õðáëëçëßáò ôçò, áëëÜ á-
ðü ôçí ðïëý÷ñïíç ìåèïäéêÞ êáôá-
óôñïöÞ ôïõ õëéêïý ðáñáãùãéêïý
êåöáëáßïõ, íôüðéïõ êáé îÝíïõ, ðïõ
èÝëåé êáé äåí ìðïñåß íá åðåíäõèåß
óôç ÷þñá ìáò. Ç ÷áìçëÞ ðáñáãùãé-

êüôçôá ôçò åñãáóßáò åêäçëþíåôáé å-
êåß ðïõ åíþíåôáé ôï óôáèåñü êåöÜëáéï
(ìç÷áíÞìáôá, êôßñéá, ðñþôåò ýëåò) ìå
ôï ìåôáâëçôü êåöÜëáéï, äçëáäÞ ôç ìé-
óèùôÞ åñãáóßá, üðïõ ç äåýôåñç äåí åß-
íáé óå èÝóç íá ÷åéñéóôåß áðïôåëåóìá-
ôéêÜ (åííïïýìå ìå êáðéôáëéóôéêïýò ðá-
ãêüóìéïõò üñïõò) ôï ðñþôï. ¼ìùò óôçí
ÅëëÜäá áõôÞ ç Ýíùóç üëï êáé ìá-
ôáéþíåôáé, ãéáôß ëåßðåé áðü áõôÞí
ôï óôáèåñü êåöÜëáéï, åíþ åßíáé äéá-
èÝóéìï óå áöèïíßá -êáé ìÜëéóôá üëï êáé
ðéï öôçíü óÞìåñá ìåôÜ ôçí êñßóç- ôï
ìåôáâëçôü êåöÜëáéï. Ôï ðáñáãùãé-
êü óáìðïôÜæ ðïõ äéáñêþò êáôáã-
ãÝëëïõìå åßíáé ç ðáñåìðüäéóç ôïõ
ðáñáãùãéêïý óôáèåñïý êåöáëáßïõ
íá öôÜóåé óôçí áãïñÜ êáé íá åíù-
èåß ìå ôçí åñãáôéêÞ äýíáìç. ÁõôÞ
ç ðáñåìðüäéóç ãßíåôáé Üìåóá ìå ðåñé-
âáëëïíôéêÜ, íïìïèåôéêÜ, äéêáóôéêÜ,
«ôáîéêÜ-óõíäéêáëéóôéêÜ» ðñïó÷Þìáôá
Þ ìå ðñüó÷çìá ôç ãñáöåéïêñáôéêÞ äéá-
öèïñÜ Þ, áêüìá, ìå ðñüó÷çìá ôïí ðå-
ëþñéï üãêï ôùí ìéóèþí ôçò êñáôéêÞò
õðáëëçëßáò, ðïõ ðñáãìáôéêÜ áðïññï-
öÜ Ýíá ìåãÜëï ôìÞìá ôùí êñáôéêþí
äáðáíþí ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ðÜíå óå
êñáôéêÝò åðåíäýóåéò. Åðßóçò ãßíåôáé êáé
ùìÜ ìå ôçí ðáñåìðüäéóç ôçò áõèüñìç-
ôçò êßíçóçò ãéá óõãêÝíôñùóç êáé óõ-
ãêåíôñïðïßçóç ôïõ êåöáëáßïõ, äçëá-
äÞ ìå ôç óõóôçìáôéêÞ ðáñåìðüäéóç ôçò
äçìéïõñãßáò ëßãùí ìåãÜëùí åðé÷åéñÞ-
óåùí óôç èÝóç ôùí ðïëý ëéãüôåñï ðá-
ñáãùãéêÜ ìéêñüôåñùí, ðïõ ïé óáìðï-
ôáñéóôÝò óôç ÍÄ êáé óôï ÐÁÓÏÊ åê-
èåéÜæïõí ðÜíôá êáé êÜðùò ðñïùèïýí
ôÜ÷á óáí ðéï... êáôÜëëçëåò ãéá ôçí á-
íÜðôõîç ìéáò ÷þñáò!!!

Áõôü ôï óáìðïôÜæ ïé äõôéêïß öéëåëåý-
èåñïé èá ìðïñïýóáí íá ôï äïõí, ü÷é óþ-
íåé êáé êáëÜ óáí óáìðïôÜæ, äçëáäÞ óáí
ìéá äüëéá êáé çèåëçìÝíç êáôáóôñïöé-
êÞ ðïëéôéêÞ, áëëÜ ïðùóäÞðïôå óáí ìéá
áíôéêåéìåíéêÞ (ó÷åôéêÜ ìå êÜèå Üëëç
÷þñá ôçò ÅÅ) áðïåðÝíäõóç ôçò ÷þñáò
Þ áêüìá êáé óáí áðüëõôç áðïåðÝíäõ-
óç, üðùò ãßíåôáé ôåëåõôáßá. Èá ôï âëÝ-
ðáíå, áí äåí åß÷áí óáðßóåé ôåëåßùò êáé
áõôïß êáé ç ïéêïíïìïëïãßá ôïõò. Èá ôï
âëÝðáíå êáé óôç ìïíáäéêÞ åíôüò ôçò ÅÅ
åðß äåêáåôßåò ìüíéìç ó÷åôéêÞ ðôþóç ôçò
âéïìç÷áíéêÞò ðáñáãùãÞò ôçò ÅëëÜäáò
óáí ðïóïóôü ôïõ ÁÅÐ ôçò êáé óôï ìü-
íéìï ðåëþñéï åìðïñéêü ôçò Ýëëåéììá
êáé, êõñßùò, óôï åíôåëþò ïëÝèñéï ãéá
ôá äçìïóéïíïìéêÜ êÜèå ÷þñáò Ýëëåéì-
ìá ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí ôçò ôåëåõ-
ôáßáò äåêáåôßáò. Êáé äå öôÜíåé áõôü.
ÔåëéêÜ öôÜóáíå íá ðïäïðáôÞóïõí êáé
ôá äéêÜ ôïõò åã÷åéñßäéá äçìüóéáò ïéêï-
íïìéêÞò, ðïõ äåß÷íïõí ôçí ôüóï Üìåóç
ó÷Ýóç ðïõ Ý÷åé ôï äçìïóéïíïìéêü Ýë-
ëåéììá ìéáò ÷þñáò ìå ôï Ýëëåéììá ôñå-
÷ïõóþí óõíáëëáãþí ôçò êáé ôéò åðåí-
äýóåéò. Ãé’ áõôÞ ôç ó÷Ýóç õðÜñ÷åé ìéá
óáöÞò èåùñçôéêÞ öüñìïõëá, ðïõ ôçí Ý-
÷ïõìå äåé íá åðáëçèåýåôáé êáé ìå ôá ïé-
êïíïìéêÜ óôïé÷åßá ôçò ôåëåõôáßáò äå-
êáåôßáò óôç ÷þñá ìáò.

Ðñüêåéôáé ãéá ôç ó÷Ýóç G-T=Sp-I-
CA, üðïõ G-T ôï äçìïóéïíïìéêü Ýë-

ëåéììá (ôï G åßíáé ïé êñáôéêÝò äáðÜíåò
êáé T ôá êñáôéêÜ Ýóïäá), Sp ç éäéùôéêÞ
åèíéêÞ áðïôáìßåõóç, I ïé åðåíäýóåéò, CA
ôï Ýëëåéììá ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí
(ðïõ Ý÷åé áñíçôéêü ðñüóçìï, ïðüôå áë-
ãåâñéêÜ ôï –CA ãßíåôáé èåôéêü óôçí
ðáñáðÜíù åîßóùóç).

Ôþñá áõôïß ðñïóðáèïýí íá ìåéþóïõí
ôï äçìïóéïíïìéêü Ýëëåéììá åðéìÝíï-
íôáò íá ëýóïõí ôï ðñüâëçìá âáóéêÜ
ìÝóá ó’ áõôü ôï ßäéï ôï êñÜôïò, äç-
ëáäÞ èÝëïõí íá ìåéþóïõí ôï G-T áõ-
îÜíïíôáò ôá Ýóïäá (ôï Ô) ìÝóù öüñùí
êáé ìåéþíïíôáò ôá Ýîïäá (ôï G) ìÝóù
ôçò ìåßùóçò ôùí õðáëëçëéêþí ìéóèþí
êáé ôùí óõíôÜîåùí (ç ôñüéêá èÝëåé êáé
ôçí éäéùôéêïðïßçóç, áëëÜ ç ñùóüäïõ-
ëç êõâÝñíçóç äåí ôç èÝëåé áêüìá, ãéá-
ôß äåí åßíáé Ýôïéìïé ïé áíáôïëéêïß óï-
óéáëöáóßóôåò íá áãïñÜóïõí ôéò ÄÅ-
ÊÏ). Ãé’ áõôÞí áêñéâþò ôç «ëýóç» å-
íôüò ôïõ êñÜôïõò ôñåëáßíïíôáé êáé ïé
ñùóüäïõëïé óáìðïôáñéóôÝò ôçò êõâÝñ-
íçóçò êáé ôçò áíôéðïëßôåõóçò, ðñþ-
ôïí ãéáôß áõôÞ -üðùò èá äïýìå êáèá-
ñüôåñá ðáñáêÜôù- äåí åßíáé ëýóç, ï-
ðüôå ç áéìïññáãßá ôçò ÷þñáò êáé ç êñß-
óç ôçò ÅÅ èá óõíå÷ßæïíôáé, êáé äåýôå-
ñïí ãéáôß áõôÞ ç «ëýóç» áðïôñáâÜåé
ôá âëÝììáôá ôùí áóôþí ðéóôùôþí êáé
ôùí ëáþí ôçò ÅÅ áðü ôï âáóéêü äéáñ-
êÝò Ýãêëçìá ôùí óáìðïôáñéóôþí ðïõ
ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï Ýäáöïò üëçò
ôçò ïéêïíïìßáò, éäéáßôåñá óôï Ýäá-
öïò ôçò ðáñáãùãÞò. ÁõôÞ ìÜëéóôá
ç «ëýóç» âïçèÜåé óôç óõíÝ÷éóç ôïõ
åãêëÞìáôïò, ãéáôß åðéôñÝðåé óôïõò êõ-
âåñíçôéêïýò ðñïâïêÜôïñåò íá áõîÜíïõí
ôïõò öüñïõò êõñßùò óå âÜñïò ôùí ðá-
ñáãùãéêþí ôïìÝùí ôçò ïéêïíïìßáò, é-
äéáßôåñá óå âÜñïò ôçò âéïìç÷áíßáò êáé
ôçò ïéêïäïìÞóéìçò ãçò, êáé íá ìåéþíïõí
ôéò äçìüóéåò åðåíäýóåéò óå õðïäïìÝò ðïõ
âïçèÜíå ôéò åîáãùãÝò êáé ôï óõíáë-
ëáãìáôïöüñï ôïõñéóìü (ð.÷. ëéìÜíéá,
ìáñßíåò), äçëáäÞ íá êÜíïõí ôï áíôßèå-
ôï áð’ áõôü ðïõ êÜíåé ç Éñëáíäßá, ðïõ
ìå ãïñãÜ âÞìáôá âãáßíåé áðü ôçí êñß-
óç. Åðßóçò áõôÞ ç «ëýóç», åðåéäÞ ç êõ-
âÝñíçóç ôçí åöáñìüæåé ìå ôçí åðéëå-
êôéêÞ õðåñöïñïëüãçóç ôùí åñãáæïìÝ-
íùí êáé ôùí ìéêñïìåóáßùí êáé ü÷é ôçò
ìåãÜëçò áóôéêÞò ôÜîçò, ôçò Åêêëçóß-
áò êáé ôùí öïñïöõãÜäùí, ðñïêáëåß ôçí
ðéï ðëáôéÜ äõóáñÝóêåéá êáé ïñãÞ ôùí
ðëáôéþí ìáæþí åíÜíôéá óôïõò åõñù-
ðáßïõò ðéóôùôÝò ôçò ÷þñáò, ïé ïðïßïé
åõ÷áñßóôùò åìöáíßæïíôáé óáí ïé å-
ìðíåõóôÝò, êáé ìÜëéóôá óáí ïé åê-
âéáóôÝò-åíôïëåßò, üëçò áõôÞò ôçò ðï-
ëéôéêÞò. ¸ôóé ïé ìåí óáìðïôáñéóôÝò ôçò
êõâÝñíçóçò åìöáíßæïíôáé óôéò ìÜæåò
óáí ñåáëéóôÝò Þ óáí êáñðáæïåéóðñÜ-
êôïñåò ôçò ÅÅ, ïé äå ìåãáëýôåñïé óá-
ìðïôáñéóôÝò ôçò áíÜðôõîçò êáé ïé ðéï
ùìïß ðñÜêôïñåò ôçò Ñùóßáò -ïé ðáëéïß
ôùí øåõôïÊÊÅ-ÓÕÍ êáé ï íåïóýëëå-
êôïò ÓáìáñÜò-åìöáíßæïíôáé óáí ïé å-
ðéêåöáëÞò ôçò «ðáôñéùôéêÞò» áíôé-ÅÅ
«âßáéçò áãáíÜêôçóçò», ðïõ Ý÷åé ãßíåé
ôþñá ôï êáëýôåñï åñãáëåßï ðáñáãù-
ãéêïý óáìðïôÜæ êáé ÷ñåïêïðßáò ôçò ÷þ-
ñáò.

óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë.1
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óõíÝ÷åéá óôç óåë. 12

Ôï üôé áõôÞ ç «ëýóç» åßíáé êáôáäé-
êáóìÝíç íá áðïôõã÷Üíåé óõíÜãåôáé
êáé áðü ôçí êïéíÞ ëïãéêÞ êáé áðü ôçí
ïéêïíïìéêÞ åðéóôÞìç.

Ìåßùóç ôïõ åëëåßììáôïò ìÝóá
áðü ôï îåìðëïêÜñéóìá ôçò

ðáñáãùãÞò êáé ü÷é îåìðëïêÜñéóìá
ôçò ðáñáãùãÞò ìÝóá áðü ôç

ìåßùóç ôïõ åëëåßììáôïò

Ï êáèÝíáò êáôáëáâáßíåé üôé, üóï êáé
íá ìéêñýíåé êáíåßò ôïõò ìéóèïýò êáé ôïõò
öüñïõò óå ìéá ÷þñá, üôáí ôáõôü÷ñïíá
÷ôõðÜåé ôéò åðåíäýóåéò ôçò -êáé ìÜ-
ëéóôá ìåéþíåé áðüëõôá ôçí ðáñáãù-
ãÞ ôçò- èá ìåéþíïíôáé ìïéñáßá ïé ìéóèïß
êáé ôá åéóïäÞìáôá ôùí áíèñþðùí, åßôå
áõôü ãßíåôáé ìå êñáôéêÜ êáôáíáãêáóôé-
êÜ ìÝôñá (íÝïé öüñïé, ìåßùóç ìéóèþí êáé
óõíôÜîåùí), üðùò ôþñá ìå ôá ìíçìüíéá,
åßôå ãßíåôáé áõèüñìçôá áðü ôïõò ßäéïõò
ôïõò ïéêïíïìéêïýò íüìïõò ôçò ðáñáãù-
ãÞò. ËÝãïíôáò áõèüñìçôá åííïïýìå üôé,
áí ôï óôáèåñü êåöÜëáéï ìéáò ÷þñáò êá-
ôáóôñÝöåôáé, êáôáóôñÝöåôáé êáé ôï ìå-
ôáâëçôü êåöÜëáéï, äçëáäÞ ìåéþíïíôáé ïé
ðáñáãùãéêÜ åñãáæüìåíïé êáé ï óõíïëé-
êüò üãêïò ôùí ìéóèþí ôïõò (êáèþò êáé
ïé óõíôÜîåéò, ðïõ óôçí ïõóßá åßíáé ôìÞ-
ìá ôïõ óõíïëéêïý åñãáôéêïý ìéóèïý).
Ôáõôü÷ñïíá êáôáóôñÝöåôáé êáé ï üãêïò
ôçò óõíïëéêÜ ðáñáãüìåíçò õðåñáîßáò,
ðïõ åßíáé ðïëý ÷ïíôñéêÜ ôá êÝñäç ôïõ
êåöáëáßïõ. Ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá åßíáé
üôé ãßíåôáé üëï êáé ìéêñüôåñç ç åßóðñá-
îç öüñùí, ïðüôå åëáôôþíåôáé áíáãêá-
óôéêÜ êáé ç ìéóèïäïóßá ôùí äçìïóßùí
õðáëëÞëùí (ìå ôçí õðüèåóç ðÜíôá üôé
ôï êñÜôïò äåí êáôáöåýãåé óå íÝï äá-
íåéóìü ãéá íá êáëýøåé ôï êåíü). Åêåßíï
ðïõ êÜíåé ï ðáñáðÜíù ìáèçìáôéêüò ôý-
ðïò, ç ìåãÜëç áîßá ôïõ ïðïßïõ âñßóêå-
ôáé óôï üôé óõíäÝåé ôï äçìïóéïíïìéêü Ýë-
ëåéììá ìå ôçí ðáñáãùãÞ, åßíáé íá
ðñïóäéïñßæåé ìå ìåãáëýôåñç áêñßâåéá êáé
íá ðïóïôéêïðïéåß ôç ìåôáîý ôïõò ó÷Ýóç.
Áõôüò ëïéðüí ï ôýðïò ìáò ëÝåé üôé, üóï
êáé íá ìåéþóåé ç êõâÝñíçóç ìéóèïýò êáé
óõíôÜîåéò, üóïõò õðáëëÞëïõò êáé íá á-
ðïëýóåé êáé üóï êáé áí åîáãíßóåé Þ ôé-
ìùñÞóåé ôïõò ðéï äéåöèáñìÝíïõò áðü áõ-
ôïýò (óôçí ðñÜîç óÞìåñá ôïõò áöÞíåé ðéï
áíÝðáöïõò áðü ðïôÝ, ãéáôß áõôïß åßíáé ç
ðëáôéÜ êïéíùíéêÞ âÜóç ôïõ óïóéáëöá-
óéóìïý), áí åìðïäßæïíôáé ãéá ïðïéï-
äÞðïôå ëüãï ïé åðåíäýóåéò óôç ÷þ-
ñá, äçëáäÞ áí ìåéþíåôáé ôï É êáé äå
ìåéþíåôáé (óå áðüëõôåò ôéìÝò) ôï ôå-
ñÜóôéï Ýëëåéììá ôñå÷ïõóþí óõíáë-
ëáãþí (ôï CA), ôï êñáôéêü Ýëëåéììá
(ôï G-T) èá ìåãáëþíåé. ÅðåéäÞ, ìÜëé-
óôá, ç ðôþóç ôùí åðåíäýóåùí ðÜåé óõ-
íÞèùò ðáñÜëëçëá, ýóôåñá áðü êÜðïéï
÷ñüíï, ìå ôçí áýîçóç ôïõ åëëåßììáôïò
ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí, êáôáëáâáßíåé
êáíåßò üôé ôï äçìïóéïíïìéêü Ýëëåéììá
äõíáìþíåé óå äéðëÜóéï âáèìü áðü åêåß-
íïí ìå ôïí ïðïßï ÷ôõðéïýíôáé ïé åðåíäý-
óåéò (ôï É). Ï ìüíïò ðáñÜãïíôáò ðïõ á-
íôéññïðßæåé êÜðùò ôçí áýîçóç ôïõ äçìï-
óßïõ åëëåßììáôïò óÞìåñá åßíáé ç ìåßù-
óç ôçò áðïôáìßåõóçò ôùí éäéùôþí, ôï Sp,
ôï ïðïßï ìÝ÷ñé ðñéí ëßãï óôç ÷þñá ìáò
ðÞãáéíå êõñßùò óôçí áôïìéêÞ êáôáíÜ-
ëùóç, ðïõ óçìáßíåé êõñßùò óôçí áãïñÜ

åéóáãüìåíùí áãáèþí, ïðüôå ïäçãïýóå
óôçí ðéï ãñÞãïñç áýîçóç ôïõ CA (åííï-
ïýìå ðÜíôá ôçò áðüëõôçò ôéìÞò ôïõ).
ÁëëÜ, áêüìá êáé áí ïé áðïôáìéåýóåéò ôåß-
íïõí ðñïò ôï ìçäÝí, üóï ïé åðåíäýóåéò ôåß-
íïõí åðßóçò ðñïò ôï ìçäÝí, ôï äçìüóéï
Ýëëåéììá èá óÝñíåôáé ðßóù áðü ôï Ýë-
ëåéììá ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí. Ôï äç-
ìüóéï Ýëëåéììá äå èá ìåéþíåôáé ÷ù-
ñßò ìéá ðáñáãùãéêÞ Ýêñçîç, ãéá ôïí
áðëü ëüãï üôé ç ÷þñá ìáò Ý÷åé âá-
ñéÜ åîÜñôçóç áðü ôéò åéóáãùãÝò
óôçí êáèçìåñéíÞ ôçò ðáñáãùãéêÞ
êáé áôïìéêÞ-êáôáíáëùôéêÞ æùÞ.

Ïé êõâåñíçôéêïß ðñïâïêÜôïñåò, Ý÷ïíôáò
ðÜíôá ôéò ðëÜôåò ôùí åäþ öéëåëåýèåñùí,
ëÝíå: Ðñþôá èá ìåéþóïõìå ôï êñáôéêü
Ýëëåéììá ìéêñáßíïíôáò ôï êñÜôïò êáé
÷ôõðþíôáò ôç ãñáöåéïêñáôßá ìå áðïëý-
óåéò êáé ðåñéêïðÝò ìéóèþí (ìüíï ôéò é-
äéùôéêïðïéÞóåéò ôùí ÄÅÊÏ äåí ôéò èÝ-
ëïõí üðùò ïé öéëåëåýèåñïé). ¸ôóé èá
ìåéùèåß ôï Ýëëåéììá êáé èá áðïôñáðåß ï
êßíäõíïò ÷ñåïêïðßáò. ÌåôÜ áðü áõôü èá
åíèáññõíèïýí ïé åðåíäõôÝò ôïõ åóùôåñé-
êïý, êáé êõñßùò ôïõ åîùôåñéêïý, íá öÝ-
ñïõí ôá êåöÜëáéÜ ôïõò åäþ. Áí ïé Ðá-
ðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïò-×ñõóï÷ïÀäçò êáé ïé
çãÝôåò ôùí ìåãáëýôåñùí êïììÜôùí äåí
Þôáí óáìðïôáñéóôÝò, ôï ìüíï ðïõ èá Ý-
êáíáí èá Þôáí áðëÜ íá åðéôñÝøïõí ôéò
åðåíäýóåéò. Ãéáôß äå ÷ñåéÜæåôáé áêüìá
êáé óÞìåñá, êÜôù áðü ôçí áðåéëÞ ÷ñåï-
êïðßáò, êáìßá åíèÜññõíóç ãéá íá ãßíïõí
åðåíäýóåéò, öôÜíåé íá åðéôñáðïýí. ÌÜ-
ëéóôá ëüãù ôïõ ðïëý÷ñïíïõ óáìðïôÜæ
êáé ôçò ðáñÜëëçëçò åéóáãùãÞò äéáñêþò
íÝùí êõìÜôùí öôçíÞò ìåôáíáóôåõôéêÞò
åñãáóßáò ôá ìåñïêÜìáôá óôçí ÅëëÜäá
åßíáé ðïëý ÷áìçëÜ, êáé ìÜëéóôá áêüìá
ðéï ÷áìçëÜ óå ó÷Ýóç ìå ôï ãåíéêÜ øçëü
ìïñöùôéêü åðßðåäï ôïõ åñãáôéêïý äõíá-
ìéêïý. ÅðéðëÝïí, åîáéôßáò ôïõ ðáëéïý áñ-
êåôÜ øçëïý åðéðÝäïõ ôçò åëëçíéêÞò á-
íÜðôõîçò êáé åðåéäÞ ç ÅÅ Ýäùóå ðïëëÝò
åðéäïôÞóåéò ãéá âáóéêÝò õðïäïìÝò, åßíáé
áêüìá áñêåôÜ øçëü ôï åðßðåäü ôïõò óå
ó÷Ýóç ìå ôéò Üëëåò ÷þñåò ôïõ ÷áìçëïý
ìåñïêÜìáôïõ. ÅðåéäÞ ëïéðüí, ðáñÜ ôá ñß-
óêá ôçò êñßóçò, èá Þôáí ìåãÜëá ôá êÝñ-
äç üóùí èá êáôÜöåñíáí íá åðåíäýóïõí,
êáé ãé’ áõôü åðéìÝíïõí íá êÜíïõí áéôÞ-
óåéò íá åðåíäýóïõí, ç êõâÝñíçóç Ðáðáí-
äñÝïõ, ôá «êéíÞìáôá» ôïõ ÓÕÍ-øåõôï-
ïéêïëüãùí êáé ôï ÓôÅ Ý÷ïõí äõíáìþ-
óåé ðÜíù óôçí êñßóç ôï óáìðïôÜæ.
ÅéäéêÜ ï ÐáðáíäñÝïõ ìå ôçí Ìðéñìðßëç
Ý÷ïõí áêõñþóåé ùìÜ, äçëáäÞ ìå êå-
íôñéêÝò ðïëéôéêÝò áðïöÜóåéò, ðïëëÝò
äåêÜäåò äéò åðåíäýóåùí, éäéáßôåñá óôçí
åíÝñãåéá (ìüíï 8 äéò åßíáé ïé áêõñùìÝíåò
áíåìïãåííÞôñéåò óôï Áéãáßï). ÃåíéêÜ óÞ-
ìåñá ïé óçìáíôéêÝò åðåíäýóåéò, éäéáßôå-
ñá áõôÝò ìå ðáñáãùãéêü-åîáãùãéêü ÷á-
ñáêôÞñá, åìðïäßæïíôáé åýêïëá ìå ôá íï-
ìïèåôéêÜ, øåõôïðåñéâáëëïíôéêÜ, øåõôï-
ãñáöåéïêñáôéêÜ, «êéíçìáôéêÜ» øåõôïôá-
îéêÜ êáé Üëëá åìðüäéá ðïõ åßíáé üëá óôçí
ïõóßá ôïõò ðïëéôéêÜ-óïóéáëöáóéóôé-
êÜ êáé åíôïðßæïíôáé êõñßùò óôç ÷ñÞóç
ôçò ãçò. ÁõôÜ ôá åìðüäéá ôï ðïëéôéêü
êáèåóôþò åßíáé áðïöáóéóìÝíï íá ôá á-
ðïóýñåé óôï ëåðôü üôáí ðñüêåéôáé ãéá å-
ðåíäýóåéò ôïõ ñþóéêïõ êáé ñùóüöéëïõ êå-
öáëáßïõ. Áõôü åßíáé ôï íüçìá ôïõ fast
track, ðïõ äåí Ý÷åé ìðåé áêüìá óå åöáñ-

ìïãÞ ãéáôß áõôü ôï êåöÜëáéï ðåñéìÝíåé
íá åîåõôåëéóôïýí åíôåëþò ïé ôéìÝò ôùí
ðáãßùí ôùí ÄÅÊÏ, êáé ðéï ðïëý ïé ôé-
ìÝò ôçò ãçò, ðñéí áñ÷ßóåé íá áãïñÜæåé ìá-
æéêÜ. Ç êõâÝñíçóç õðåñöïñïëïãåß ôç
ãáéïêôçóßá, éäéáßôåñá ôç ìåãÜëç, ãéá íá
ôçí áãïñÜóïõí ðïëý öôçíÜ ïé ñùóïêé-
íÝæïé, ïé êáôáñéáíïß êáé ïé íôüðéïé ðñÜ-
êôïñÝò ôïõò êñáôéêïïëéãÜñ÷åò üôáí Ýñ-
èåé ç óôéãìÞ.

Áðü ôá ðáñáðÜíù óõíÜãåôáé üôé ï
ìüíïò ôñüðïò ãéá ôç ìåßùóç ôïõ äç-
ìïóéïíïìéêïý åëëåßììáôïò êáé ôïõ
÷ñÝïõò óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá ðåñíÜåé
ìÝóá áðü ôï îåìðëïêÜñéóìá ôçò ðá-
ñáãùãÞò êáé ü÷é áíôßóôñïöá, ôï îå-
ìðëïêÜñéóìá ôçò ðáñáãùãÞò ìÝóá
áðü ôç ìåßùóç ôïõ äçìïóéïíïìéêïý
åëëåßììáôïò. Ç ìåßùóç ìÜëéóôá ôïõ äç-
ìïóéïíïìéêïý åëëåßììáôïò ìÝóù ôçò ìåß-
ùóçò ôùí ìéóèþí, áëëÜ êáé ôùí åéóïäç-
ìÜôùí ôùí ìéêñïìåóáßùí óôñùìÜôùí
ìÝóù ôçò õðåñöïñïëüãçóçò, äßíåé Ýíá âá-
èý ÷ôýðçìá óôï îåìðëïêÜñéóìá ôçò ðá-
ñáãùãÞò. Áõôü ü÷é ôüóï áðü ôçí ïéêï-
íïìéêÞ ðëåõñÜ, üðùò äçìáãùãïýí ïé óï-
óéáëöáóßóôåò ÓáìáñÜò êáé ÓÕÍ, äçëá-
äÞ áðü ôï üôé ìåéþíåôáé ç êáôáíáëùôé-
êÞ äýíáìç ôùí ìáæþí, ïðüôå ÷ôõðéÝôáé
ôï íôüðéï åìðüñéï êáé ç íôüðéá âéïìç÷á-
íßá êáôáíáëùôéêþí áãáèþí, áëëÜ êáé
ç öïñïåßóðñáîç. Ãéáôß áõôÞ ç ìåßùóç ôçò
åóùôåñéêÞò êáôáíÜëùóçò ìÝóá áðü ôç
ìåßùóç ôùí ìéóèþí èá ìðïñïýóå íá á-
íôéññïðéóôåß áðü ôéò ìåãáëýôåñåò åðåí-
äýóåéò óôçí åîáãùãéêÞ âéïìç÷áíßá ðïõ
èá ãßíïíôáí ëüãù ôçò ãåíéêÞò ðôþóçò
ôùí ìéóèþí, ïðüôå èá åíéó÷õüôáí óôá-
äéáêÜ ç ðáñáãùãÞ ãéá åîùôåñéêÞ êáôá-
íÜëùóç Þ ãéá õðïêáóôÜóôáóç ôùí åé-
óáãùãþí, ïðüôå èá ìåéùíüôáí ôï Ýëëåéì-
ìá ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí êáé èá ìå-
ãÜëùíå êáé ç áíôßóôïé÷ç öïñïåßóðñáîç.
Ï âáóéêüò ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ôï âÜ-
íáõóï ÷ôýðçìá ôùí öôù÷þí êáé ìå-
óáßùí óôñùìÜôùí ÷ôõðÜåé ôçí áíÜ-
ðôõîç åßíáé ðïëéôéêüò. ¼óï áõôÝò ïé
ìÜæåò óõíôñßâïíôáé áäéáêñßôùò, ü÷é ìü-
íï äå óôçñßæïõí êáìéÜ ðáñáãùãéêÞ ìå-
ôáññýèìéóç, ðïõ ðñïûðïèÝôåé ôçí ðÜëç
åíÜíôéá óôï óïóéáëöáóéóìü, áëëÜ ç ïñ-
ãÞ ôïõò ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü ôï óïóéáë-
öáóéóìü óáí üðëï ãéá íá äõíáìþóåé ôï
ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ ìå ðñïâïêÜôóéåò
éäéáßôåñá åíÜíôéá óôïí ìåãáëýôåñï ðñïò
ôï ðáñüí åîáãùãéêü ôïìÝá, ðïõ åßíáé ï
ôïõñéóìüò (äåò ôáîéôæÞäåò, óå ëßãï áðåñ-
ãïýò ÄÅÊÏ êôë.). Áí ç êõâÝñíçóç áõôÞ
Þèåëå ôçí áíÜðôõîç êáé áí ç ôñüéêá äåí
Þôáí Ýíá ôáîéêü áðüóðáóìá ôïõ äõôé-
êïý ìïíïðùëßïõ, äå èá Üñ÷éæáí ôïí åê-
óõã÷ñïíéóìü ôïõ Äçìïóßïõ áðü ôç ìé-
óèïëïãéêÞ åîáèëßùóç Þ ôçí áðüëõóç
ôùí õðáëëÞëùí, áëëÜ áðü ôçí ðÜëç å-
íÜíôéá óôçí ðáñáãùãéêÞ á÷ñÞóôåõóç,
ôç ëïýöá, ôçí ðáñáßôçóç êáé âÝâáéá ôç
äéáöèïñÜ. Ìðïñåß íá öáíôáóôåß êáíåßò
ðüóï ìåãÜëá ðïóÜ èá åîïéêïíïìïýóå ç
êïéíùíßá, éäéáßôåñá ç öôù÷ïëïãéÜ, áí -
ãéá ðáñÜäåéãìá- ïé åêðáéäåõôéêïß Ýêá-
íáí êáëýôåñá ôç äïõëåéÜ ôïõò ìÝóá áðü
äéáäéêáóßåò áîéïëüãçóçò áðü ôï êñÜôïò,
ôïõò ãïíåßò êáé ôïõò ìáèçôÝò êáé äéáäéêá-
óßåò äéáñêïýò ìåôåêðáßäåõóçò;

Íïìßæïõìå üôé Ý÷ïõí ãßíåé êáôáíïçôïß
óôïõò áíáãíþóôåò ìáò ïé ëüãïé ãéá ôïõò

ïðïßïõò ôá ìÝôñá ôçò ôñüéêáò êáé ôá á-
íôßóôïé÷á ìíçìüíéá, ðïõ åöáñìüæïíôáé
åðéëåêôéêÜ áðü ôçí êõâÝñíçóç, êáé
ìÜëéóôá ìå åöåõñåôéêüôçôá êáé ìå
Ýìöáóç óôá ðéï êáôáóôñïöéêÜ ãéá
ôçí ðáñáãùãÞ, åßíáé áäýíáôï íá êëåß-
óïõí ôï ðñùôïãåíÝò äçìïóéïíïìéêü Ýë-
ëåéììá. Áíôßèåôá, ìðïñïýí åýêïëá íá ôï
ìåãáëþíïõí. ¼óï êáé íá ðéÝæïõí ïé ðé-
óôùôÝò, åöüóïí ÷ôõðéïýíôáé ëõóóáëÝá ïé
íÝåò åðåíäýóåéò, áëëÜ êáé ïé õðÜñ÷ïõóåò
ðáñáãùãéêÝò ìïíÜäåò, ôï Ýëëåéììá ôñå-
÷ïõóþí óõíáëëáãþí êáé ôï äçìïóéïíï-
ìéêü Ýëëåéììá èá ðáñáìÝíïõí ðåéóìáôé-
êÜ ìåãÜëá êáé èá êáôáâñï÷èßæïõí ôá äá-
íåéêÜ üëùí ôùí ðáêÝôùí äéÜóùóçò êáé
üëá ôá ðéèáíÜ êïõñÝìáôá ôïõ ÷ñÝïõò. Á-
êüìç êáé ìéá ÷ñåïêïðßá åíôüò ôïõ åõñþ -
ðïõ, áð’ ü,ôé öáßíåôáé, Ýñ÷åôáé ãÜíôé óôïõò
ñùóüäïõëïõò- ìå ÷Üñéóìá ôùí ìéóþí ÷ñå-
þí äå èá ìåéþóåé ôï ðñùôïãåíÝò Ýëëåéì-
ìá êáé ç åèíéêÞ áéìïññáãßá èá óõíå÷ßæå-
ôáé ìáôþíïíôáò üëç ôçí ÅÅ êáé, üðùò
öáßíåôáé, üëåò ôéò óå ðáñáãùãéêÞ ðáñáê-
ìÞ äõôéêÝò ïéêïíïìßåò. Åäþ ðñÝðåé íá óç-
ìåéþóïõìå ôçí áðÜôç ðïõ õðÜñ÷åé óôïí
êõâåñíçôéêü éó÷õñéóìü -ðïõ ôïí ðñïâÜë-
ëåé éäéáßôåñá ï áñ÷éóáìðïôáñéóôÞò ×ñõ-
óï÷ïÀäçò- üôé ôåëåõôáßá Ý÷ïõí áõîçèåß
èåáìáôéêÜ ïé åîáãùãÝò, ðñÜãìá ðïõ ôÜ-
÷á óçìáßíåé üôé ç ÷þñá Ý÷åé ìðåé Þäç óôï
äñüìï ôçò áíÜðôõîçò. ¼ìùò áõôÞ ç áý-
îçóç åßíáé êõñßùò ëïãéóôéêÞ. Óýìöùíá
ìå ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäáò, ïé åîáãù-
ãÝò ôï äéÜóôçìá Éáíïõáñßïõ-Éïõëßïõ 2011
áõîÞèçêáí êáôÜ 31%. ¼ìùò ôï 15% áð’
áõôÝò áíôéóôïé÷åß óå áýîçóç ôùí åîá-
ãùãþí ðåôñåëáéïåéäþí, ç ïðïßá ïöåßëå-
ôáé óôï üôé áðü öÝôïò êáôáãñÜöï-
íôáé óôéò åîáãùãÝò ôá ðåôñÝëáéá êáé
ïé âåíæßíåò ðïõ ðÜíå óôïí åöïäéá-
óìü ìå êáýóéìá ôùí ðëïßùí óôá
ëéìÜíéá êáé ôùí áåñïðëÜíùí óôá á-
åñïäñüìéá. ¸ôóé ç ðñáãìáôéêÞ áýîç-
óç ôùí åîáãùãþí åßíáé ìüíï 16%, ðáñÜ
ôçí ôåñÜóôéá ìåßùóç ôùí ìéóèþí êáé óõ-
íáêüëïõèá ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò. Áë-
ëÜ ç êáôÜ 16% áýîçóç åíüò ìéêñïý ðï-
óïý üðùò áõôü ôùí åîáãùãþí ôçò ÷þ-
ñáò äå ìåéþíåé ïõóéáóôéêÜ ôï ÷Üóìá ôïõò
ìå ôï ðïëëáðëÜóéï ðïóü ôùí åéóáãù-
ãþí. ¼óï ãéá ôçí åîáãùãéêÞ åðßäïóç
ôçò ßäéáò ôçò âéïìç÷áíßáò, áõôÞ áíôéóôïé-
÷åß ôï 2011 óôï 8% ôïõ ÁÅÐ, üôáí ïé åîá-
ãùãÝò ôçò ÅÅ Ý÷ïõí öôÜóåé óôï 42% ôïõ
ÁÅÐ ôçò. Åðßóçò ôï 2011 ç âéïìç÷áíßá
óõíïëéêÜ ìåßùóå ôï óõíïëéêü üãêï ôçò
ðáñáãùãÞò ôçò óôï 77% áõôÞò ôïõ
2005…

Ôé íá êÜíïõìå ìå ôá ìÝôñá ðïõ
åîáèëéþíïõí ðáñáðÝñá ôï ëáü

Ôï åñþôçìá ëïéðüí ðïõ ìðáßíåé ýóôå-
ñá áðü áõôÜ åßíáé: Ôé êÜíïõìå ìÝóá ó’
áõôÞí ôçí êáôÜóôáóç, ôé êÜíåé ï ëáüò;
Ôé ðñÝðåé íá äéåêäéêåß êáé ðïý ðñÝðåé íá
áíôéóôÝêåôáé; Ðéï óõãêåêñéìÝíá, ðþò
ðñÝðåé íá áíôéäñÜóåé ï ëáüò óôá íÝá, áë-
ëåðÜëëçëá êýìáôá öüñùí êáé óôçí êÜ-
èå åßäïõò ìåßùóç åéóïäçìÜôùí;

Óôï óçìåßï áõôü õðÜñ÷ïõí ùò ôþñá äýï
áêñáßåò êáèåóôùôéêÝò áðáíôÞóåéò óôá
ëüãéá, ðïõ üìùò óôçí ðñÜîç åßíáé ìßá.
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Ç ìßá êáèåóôùôéêÞ áðÜíôçóç óôá ëü-
ãéá åßíáé áõôÞ ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ óá-
ìðïôÜæ êáé ôùí íôüðéùí áóôïöéëåëåý-
èåñùí, ïé ïðïßïé ëÝíå: Ðëçñþóôå êáé
áò äéáöùíåßôå. ËÝíå äçëáäÞ: «Êáé å-
ìåßò äéáöùíïýìå óôï âÜèïò ìå áõôÞí ôçí
ðïëéôéêÞ, üìùò áõôÞ åßíáé ç áðáßôçóç
ôùí äáíåéóôþí ìáò êáé, áí äåí õðïôá-
÷èïýìå, èá ÷ñåïêïðÞóïõìå óáí ÷þñá êáé
ôüôå èá åîáèëéùèïýìå åíôåëþò. ÐÜíôùò,
ôá âÜóáíÜ óáò èá ôåëåéþóïõí êÜðïôå,
ãéáôß êÜðïôå èá áñ÷ßóïõí ïé åðåíäýóåéò».

Ç Üëëç êáèåóôùôéêÞ áðÜíôçóç óôá
ëüãéá åßíáé ôùí óïóéáëöáóéóôþí áñ÷é-
óáìðïôÝñ ôïõ ÓÕÍ êáé ôïõ øåõôïÊÊÅ,
ðïõ ëÝíå: « Åñãáæüìåíïé êáé ìéêñïìåóáßïé,
ìçí ðëçñþíåôå ôßðïôá. Íá ðëçñþóïõí
ïé ìåãáëïáóôïß îÝíïé äáíåéóôÝò ìå âÜñå-
ìá åèíéêïý êáíïíéïý, êáèþò êáé ïé íôüðéïé
áóôïß». Êáô’ áõôïýò ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí Ü-
ðåéñá óôá óåíôïýêéá êáé äåí Ý÷ïõìå ðá-
ñÜ íá ôá ðÜñïõìå óáí êáôáðéåóìÝíï Ý-
èíïò êáé óáí öôù÷ïëïãéÜ ìÝóá áðü ìéá
ëáúêÞ ÅëëÜäá (øåõôïÊÊÅ) Þ ìÝóá áðü
ìéá ëáúêÞ Åõñþðç ( ÓÕÍ). Åííïïýí ìéá
ÅëëÜäá êáé ìéá Åõñþðç ôùí ñþóùí á-
öåíôéêþí ôïõò, óôçí ïðïßá ïé ßäéïé èá åß-
íáé ïé êïõßóëéãê ôïõò.

Ïé õðüëïéðåò êáèåóôùôéêÝò áíôéäñÜ-
óåéò, âáóéêÜ áõôÝò ôùí óáìðïôáñéóôþí
ôçò óáìáñéêÞò çãåóßáò ôçò ÍÄ êáé ôïõ
êáñáôæáöåñéêïý ËÁÏÓ, êéíïýíôáé áíÜ-
ìåóá óôéò äõï ðñïçãïýìåíåò ãñáììÝò
ðáßæïíôáò ôÜ÷á ðéï ñåáëéóôéêÜ ìå ôïõò
ìéóèïýò, ôïõò öüñïõò êáé ôéò åðåíäýóåéò
óå äéÜöïñåò áíáëïãßåò, åíþ ãåíéêÜ æç-
ôÜíå íÝåò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôïõò äá-
íåéóôÝò, ôïõò ïðïßïõò êáôÜ ôç íÝá ðáíå-
èíéêÞ ãñáììÞ èåùñïýí ôïõò âáóéêïýò å-
÷èñïýò ôïõ ëáïý êáé ôçò ÷þñáò.

ÁõôÜ üëá åßíáé óôá ëüãéá. Óôçí ðñÜîç
üëïé áõôïß âïëåýïíôáé ìéá ÷áñÜ ìå ôçí
ðåßíá ôïõ ëáïý, ôçí áíåñãßá êáé ôá ÷á-
ñÜôóéá. Ç áðüäåéîç åßíáé üôé ðïôÝ ïé óõí-
äéêáëéóôéêÝò ðáñáôÜîåéò ôïõò äåí ïñãá-
íþíïõí ìåèïäéêÜ êáé ùò ôï ôÝëïò êáíÝ-
íá óõãêåêñéìÝíï ïéêïíïìéêü áãþíá å-
íÜíôéá óå êáíÝíá öïñïëïãéêü ÷áñÜôóé
êáé óå êáìéÜ ìåßùóç ìéóèþí, ðñÜãìá ðïõ
åýêïëá èá ìðïñïýóáí íá êÜíïõí ôïõëÜ-
÷éóôïí ãéá ôá ðéï áðå÷èÞ êáé êïéíùíéêÜ
Üíéóá áðü áõôÜ ôá ìÝôñá, åöüóïí áõôïß
åëÝã÷ïõí óõíäéêáëéóôéêÜ -óáí íÝá áöå-
íôéêÜ- üëåò ôéò êñßóéìåò ãéá ôçí ðáñá-
ãùãÞ ÄÅÊÏ êáé üëåò ôéò âáóéêÝò äéïé-
êçôéêÝò õðçñåóßåò. Ìßá áðåñãßá äéáñêåß-
áò áí åß÷áí êÜíåé óå êÜðïéåò áð’ áõôÝò
ôéò õðçñåóßåò êáé ÄÅÊÏ, êáìéÜ êõâÝñ-
íçóç äå èá ìðïñïýóå íá ðåñÜóåé ôá ðéï
áðå÷èÞ áðü áõôÜ ôá ìÝôñá, üðùò ôþñá
ôï ôåëåõôáßï ÷áñÜôóé ãéá ôá áêßíçôá,
ðïõ ãßíåôáé óêáíäáëþäéêï ìå ôçí áðáë-
ëáãÞ ôçò Åêêëçóßáò. Áõôü ðïõ èÝëïõí
íá êÜíïõí üëïé ïé ðáñáðÜíù êáé ôï êÜ-
íïõí åßíáé íá ïñãáíþíïõí ðïëéôéêÜ
ôç äõóáñÝóêåéá ôïõ ëáïý, ãéá íá ðå-
ôõ÷áßíïõí üóï ôï äõíáôü ðéï ìåãÜ-
ëåò êåíôñéêÝò èåáìáôéêÝò êáé âßáéåò
óõãêñïýóåéò ìå äéåèíÞ åìâÝëåéá å-
íÜíôéá óôçí ôñüéêá, âáóéêÜ åíÜíôéá

óôçí ÅÅ, þóôå íá äõíáìþíåé ç áðï-
óýíèåóÞ ôçò êáé ç õðï÷ùñçôéêüôç-
ôÜ ôçò áðÝíáíôé óôïõò åêâéáóôÝò.
¼ìùò, ãéá íá äõíáìþíåé áõôÞ ç á-
ðïóýíèåóç, ðñÝðåé ôáõôü÷ñïíá ç ÅÅ
íá ôáëáíôåýåôáé áðÝíáíôé óôçí Åë-
ëÜäá, êáé ãéá íá ôáëáíôåýåôáé ðñÝ-
ðåé ôá ðéï áíôéëáúêÜ áðü áõôÜ ôá
ìÝôñá íá ðåñíÜíå êáé óôç ÂïõëÞ êáé
óôç Äéïßêçóç, þóôå íá öáßíåôáé ü-
ôé ç ÅëëÜäá ìðïñåß íá åßíáé êÜðùò
óõíåðÞò óôéò õðïó÷Ýóåéò ôçò. ¸ôóé
ôçò äßíïíôáé íÝá ðåëþñéá äÜíåéá, ðïõ
ðñïóôßèåíôáé óôçí êáôáâüèñá ôïõ ÷ñÝ-
ïõò ôçò, ðïõ Ýôóé ãßíåôáé üëï êáé ðéï åðé-
êßíäõíï ãéá ôç óõíïëéêÞ áîéïðéóôßá ôçò
ÅÅ. Åðßóçò, ìüíï áí ôá ðéï åðá÷èÞ ãéá
ôéò ìÜæåò ìÝôñá ðåñíÜíå ìåôÜ áðü ôÝôïéåò
èåáìáôéêÝò «áíôéóôÜóåéò» èá ìðïñïýí ïé
áíôéåõñùðáßïé ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïò-
×ñõóï÷ïÀäçò íá ðåñíÜíå óå üëç ôç Äý-
óç óáí áõôïèõóéáêïß êáé åðéäÝîéïé èç-
ñéïäáìáóôÝò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý êáé íá
ôïõò äßíïíôáé íÝá äÜíåéá, íÝá êïõñÝìáôá
êáé íÝåò ðéóôþóåéò ÷ñüíïõ.

Ôï «äåí ðëçñþíù» êáé ôï
ðñáãìáôéêü äéåêäéêçôéêü êßíçìá

ôïõ ëáïý

ÌÞðùò áð’ áõôÞ ôçí áíÜëõóÞ ìáò
âãáßíåé ôï óõìðÝñáóìá üôé èá ðñÝðåé íá
ãßíåé ðéï áðïôåëåóìáôéêü, ðéï óõíåðÝò
êáé ðéï ðëáôý ôï êßíçìá «äåí ðëçñþ-
íù» ôùí óïóéáëöáóéóôþí; ¼÷é. Ôï áíôß-
èåôï.

Êáôáñ÷Üò, ôï ìüíï óõíåðÝò êáé áðï-
ôåëåóìáôéêü êßíçìá «äåí ðëçñþíù»
ðïõ Ýêáíáí ïé óïóéáëöáóßóôåò ôùí
ÓÕÍ-øåõôïÊÊÅ Þôáí áõôü åíÜíôéá
óôá óõãêåêñéìÝíá äéüäéá ðïõ ÷ñçìáôï-
äïôïýóáí ôïõò áõôïêéíçôüäñïìïõò ðïõ
äåí Þôáí ôïõ Ìðüìðïëá, ôïõ Êüêêáëç
êáé ôùí êéíÝæùí (äåò óôçí éóôïóåëßäá
Üñèñï ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò ôïõ Ìáñôß-
ïõ ìå ôßôëï: To êßíçìá «äåí ðëçñþíù»:
åñãáëåßï óôçí õðçñåóßá ôùí óáìðïôÝñ
êáé ôùí êñáôéêïïëéãáñ÷þí). Áõôü ôï
êßíçìá ôï ìüíï ðïõ ðÝôõ÷å Þôáí íá óôá-
ìáôÞóåé ôïõò áõôïêéíçôüäñïìïõò ôùí
äõôéêþí êáôáóêåõáóôþí, äçëáäÞ Ýñ-
ãá ðïëëþí äéò, êáé íá ñßîåé óôçí áíåñ-
ãßá ðïëý êüóìï. ÁëëÜ êáé áí õðïèÝ-
óïõìå üôé ïé óïóéáëöáóßóôåò Þèåëáí
êáé ôï ðåôý÷áéíáí íá ìçí ðëçñþíåé êá-
íåßò Üíèñùðïò ôïõ ëáïý íÝïõò öüñïõò
êáé íá ìç ìåéþíåôáé êáíÝíáò ìéóèüò óôï
Äçìüóéï Þ óôïí éäéùôéêü ôïìÝá, ç êá-
ôÜóôáóç äå èá ãéíüôáí êáëýôåñç
ãéá ôï ëáü üóï ôï ðïëýðëåõñï ðá-
ñáãùãéêü óáìðïôÜæ èá óõíå÷éæü-
ôáí áðü áõôïýò êáé áðü ôïõò
êõâåñíçôéêïýò óïóéáëöáóßóôåò. Á-
íôßèåôá, ç êáôÜóôáóç èá ÷åéñïôÝñåõå,
ãéáôß èá ìåãÜëùíáí áêüìá ðéï ðïëý ôï
åìðïñéêü Ýëëåéììá, ôï Ýëëåéììá ôñå-
÷ïõóþí óõíáëëáãþí êáé ôï äçìïóéï-
íïìéêü Ýëëåéììá, ïðüôå ôï óõíïëéêü
÷ñÝïò ôçò ÷þñáò èá åîáêïíôéæüôáí óå
ôÝôïéï ýøïò, ðïõ èá Ýêáíå áêüìá ðéï
ãñÞãïñç, ðéï å÷èñéêÞ óôïõò äáíåéóôÝò
êáé óôïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò -êáé ãé’
áõôü ðéï êáôáóôñïöéêÞ- ôç ÷ñåïêïðßá.

Ãé’ áõôü êáíåßò äåí ðñÝðåé íá óõììå-
ôÝ÷åé óå êáíÝíá êßíçìá ôùí óáìðïôá-
ñéóôþí, åßôå ðïëéôéêü åßôå óõíäéêáëé-
óôéêü åßôå ôÜ÷á áíåîÜñôçôï óáí êé áõ-
ôü ôùí «áãáíáêôéóìÝíùí», ðïõ áðïäåß-
÷ôçêå üôé Þôáí ôï ðéï âÜíáõóá êáðå-
ëùìÝíï üëùí ôùí åðï÷þí. «Äåí ðëç-
ñþíù» óõí óáìðïôÜæ åßíáé ç ãñáì-
ìÞ ôçò áðüëõôçò êáôáóôñïöÞò.

ÌåôÜ áð’ áõôÝò ôéò äéåõêñéíßóåéò
ìðïñïýìå íá ðñïóäéïñßóïõìå ôç óùóôÞ
ãñáììÞ áíôßóôáóçò ôïõ ëáïý. ÁõôÞ ç
áíôßóôáóç äåí ðñÝðåé íá Ý÷åé óáí êå-
íôñéêü óýíèçìá êáíåíüò åßäïõò «äåí
ðëçñþíù» ÷ùñßò ôáõôü÷ñïíá ôï áêü-
ìá ðéï êáßñéï êáé êåíôñéêü «ü÷é óôï ðá-
ñáãùãéêü óáìðïôÜæ êáé óôïõò óáìðï-
ôáñéóôÝò», ðïõ Ý÷åé óáí èåôéêÞ ôïõ Ýê-
öñáóç ôï «íá åðéôñáðïýí ïé ðáñáãù-
ãéêÝò åðåíäýóåéò». Ï ìüíïò ðåñéïñéóìüò
ðïõ ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé åäþ óå åðßðåäï
ïõóßáò åßíáé íá ìç ãßíïíôáé ïé åðåíäý-
óåéò ìå üñïõò ¢îïíá, äçëáäÞ ëåçëáóß-
áò ôçò ÷þñáò êáé öáóéóìïý óôá åñãá-
óéáêÜ. Áõôü ôï êåíôñéêü óýíèçìá èá
ðñÝðåé íá óõíäõÜæåôáé ìå áõôü ðïõ åß-
íáé ðéï Üìåóï óôçí åìðåéñßá ôùí ìá-
æþí, äçëáäÞ ôï «ü÷é óôá ìÝôñá ðïõ å-
îáèëéþíïõí ôï ëáü». Ó’ áõôÜ ôá ìÝôñá
ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíïõìå êáé åêåßíá
ðïõ óõíôñßâïõí ôá ìåóïóôñþìáôá êáé
äçìåýïõí ôçí ðåñéïõóßá ôïõò óôï üíï-
ìá ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôçò áãïñÜò ìÝ-
óá óôçí êñßóç êáé ÷ùñßò ìåôáâáôéêÝò
äéáôÜîåéò, üðùò ãßíåôáé ôþñá ìå ôá ôáîß
Þ ðñïçãïõìÝíùò ìå ôá öïñôçãÜ.

Ìßá áðü ôéò ïõóéáóôéêÝò äéáöïñÝò ôïõ
êéíÞìáôïò ðïõ ðñïôåßíïõìå -ðÝñá áðü
ôçí ðñïûðüèåóç íá ãñÜöåé óôç óçìáßá
ôïõ ôï «ü÷é óôï óáìðïôÜæ»- áðü ôï êß-
íçìá «äåí ðëçñþíù» Þ ãåíéêÜ «ôçò á-
íõðáêïÞò» ôïõ óïóéáëöáóéóìïý åßíáé
üôé áõôü ôï ôåëåõôáßï äåí Ý÷åé ðïôÝ á-
ëçèéíü óôü÷ï íá ðåôý÷åé -êáé ãé’ áõôü
äåí ðåôõ÷áßíåé- ôçí áíáêïýöéóç ôïõ
ëáïý, áëëÜ åðéêåíôñþíåôáé óå ü,ôé êÜ-
íåé êáêü óôçí ðáñáãùãÞ (äéüäéá) Þ ÷ñç-
óéìïðïéåß åðßôçäåò ìÝèïäåò ðÜëçò ðïõ
êáôáóôñÝöïõí ôçí ðáñáãùãÞ, áí ôï
áßôçìá åßíáé äßêáéï (ð.÷. ôáîß). Åðßóçò
óôç öýóç áõôþí ôùí êéíçìÜôùí åßíáé
ï ðñáîéêïðçìáôéóìüò, ðïõ, åêôüò áðü
ôï øåõôïÊÊÅ êáé ôïí ÓÕÍ, åêäçëþíå-
ôáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé áðü ôï ðéï å-
êëåêôü óõíäéêáëéóôéêü ôóéñÜêé ôïõ óï-
óéáëöáóéóìïý, ôï Öùôüðïõëï ôçò ÄÅ-
Ç, ðïõ ëÝåé üôé ç ÃÅÍÏÐ èá êáôáñãÞ-
óåé ìå ôéò åðåìâÜóåéò ôçò ôï ôÝëïò óôá
áêßíçôá. ¸íá ðñïïäåõôéêü êßíçìá
Üñíçóçò êáôáâïëÞò öüñùí ðñïû-
ðïèÝôåé ôçí ðëáôéÜ õðïóôÞñéîç
ôïõ ëáïý êáé ôçí ðëáôéÜ ïñãÜíù-
óÞ ôïõ. Áí ôç íßêç ôç äþóïõí ï-
ðïéïéäÞðïôå ìåéïøçöéêïß óùôÞñåò,
ôüôå áõôïß èá åßíáé ïé íÝïé ÷åéñü-
ôåñïé äõíÜóôåò, ðüóï ìÜëëïí ðïõ
åßíáé áðü ôþñá ðáóßãíùóôïé óáí
äõíÜóôåò åêåß ðïõ åëÝù ôïõ äéá-
êïììáôéêïý êáèåóôþôïò Ý÷ïõí ï-
ðïéáäÞðïôå ìéêñÞ Þ ìåãÜëç åîïõ-
óßá. ÔÝëïò, êáé ôï ÷åéñüôåñï áðü ðïëé-
ôéêÞ Üðïøç, åßíáé üôé ôá ôÝôïéïõ åßäïõò
êéíÞìáôá ôïõ óïóéáëöáóéóìïý ðñïó-

äéïñßæïõí ðïëéôéêÜ óáí âáóéêü å÷èñü
ôïõò ôçí ÅÅ êáé ü÷é ôçí êõâÝñíçóç, ðïõ
åðéôÜ÷õíå ôéò óõíèÞêåò ôçò ÷ñåïêïðß-
áò êáé åðÝëåîå ôá ÷åéñüôåñá ìÝôñá ãéá
ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôçò. ¸ôóé Üìåóá å-
îõðçñåôïýíôáé ïé äõíÜìåéò ôïõ íåïíá-
æéóôéêïý ¢îïíá.

ÁíáôñïðÞ ôùí ðñïâïêáôüñùí Þ
Ýîù áðü ôçí Åõñùæþíç ãéá ôï
êáëü ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò ÅÅ

Óôï óçìåßï áõôü ßóùò êÜðïéïé áíá-
ãíþóôåò ìáò ðñïâÜëïõí ôçí åîÞò á-
íôßññçóç: Áí õðïèÝóïõìå üôé êÜðïéá
óôéãìÞ ç ðáñáðÜíù ðïëéôéêÞ ãñáììÞ
ìáò áñ÷ßæåé íá ðåßèåé ôéò ìÜæåò êáé Ýôóé
äõíáìþóåé Ýíá êßíçìá åíÜíôéá ó’ áõôÜ
ôá ìÝôñá êáé ôáõôü÷ñïíá åíÜíôéá óôï
óáìðïôÜæ, êáé áõôü ôï êßíçìá öôÜóåé
ðñáêôéêÜ óôï íá áëëÜîåé ïñéáêÝò
ðëåéïøçößåò óôç ÂïõëÞ êáé íá áêõñþ-
óåé ôá áäéÝîïäá Þ êáé êáôáóôñïöéêÜ ìÝ-
ôñá ðïõ áðáéôïýí ïé äáíåéóôÝò, ôüôå áõ-
ôïß èá áíôéäñÜóïõí áñíçôéêÜ. ÌÞðùò
ôüôå èá Ý÷ïõìå ðÜëé ìéá Üãñéá ÷ñåïêï-
ðßá ðïõ èá êáôáóôñÝøåé ôç ÷þñá ïðùó-
äÞðïôå ðåñéóóüôåñï áð’ üóï êáôáóôñÝ-
öåôáé óÞìåñá;

Ìá áí ç ðïëéôéêÞ ðïõ ðñïôåßíïõìå
ìðïñåß íá åðéäñÜóåé ôüóï ðïëý óôéò ðï-
ëéôéêÝò åîåëßîåéò, þóôå íá áêõñþóåé ôá
áäéÝîïäá êáé åîáèëéùôéêÜ ìÝôñá, äå èá
åðéäñÜóåé ìüíï ìå ôï óêÝëïò ôçò
Üñíçóçò áõôþí ôùí ìÝôñùí, áëëÜ
êáé ìå ôï óêÝëïò ôçò Üñíçóçò ôïõ
óáìðïôÜæ êáé ôùí óáìðïôÝñ, êá-
èþò êáé ìå ôï óêÝëïò ôçò ðñáãìá-
ôéêÞò åíüôçôáò êáé ü÷é ôçò ýðïõ-
ëçò óýãêñïõóçò ìå ôçí ÅÅ. Óôçí Å-
Å ðåñéëáìâÜíïõìå, åêôüò áðü ôéò êõ-
âåñíÞóåéò, êáé ìÜëéóôá áêüìá ðåñéóóü-
ôåñï, ôïõò ëáïýò, ðïõ Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá
åîïñãßæïíôáé ìå ôçí ÅëëÜäá ïëüêëç-
ñç, ãéáôß äåí åßíáé åýêïëï, åëëåßøåé äéå-
èíéóôéêþí åñãáôéêþí êéíçìÜôùí ðá-
íôïý, íá äéáêñßíïõí áíÜìåóá óôï ëáü
ìáò êáé ôïõò äüëéïõò çãÝôåò ôïõ. Áí,
ðáñ’ üë’ áõôÜ, ïé ÷þñåò ôçò ÅÆ Ý÷ïõí
áðáõäÞóåé áðü ôá øÝìáôá áõôþí ôùí
çãåôþí êáé Ý÷ïõí õðïöÝñåé áñêåôÜ þ-
óôå íá áðïöáóßóïõí íá ìç óôçñßîïõí
Üëëï ôçí ÅëëÜäá ìå íÝá «äÜíåéá Ýíá-
íôé ìíçìïíßùí», ôüôå ç êáëýôåñç ëýóç
èá Þôáí Ýíá óõíáéíåôéêü äéáæýãéï ìå
ôçí Åõñùæþíç. Óõíáéíåôéêü äéáæýãéï
óçìáßíåé ðÝñáóìá óôç äñá÷ìÞ, áëëÜ ìå
ðáñáìïíÞ óôçí ÅÅ êáé óõìöùíçìÝíç
éó÷õñÞ ðéóôùôéêÞ äéåõêüëõíóç ôçò ÷þ-
ñáò ìáò, éäéáßôåñá ôùí ôñáðåæþí, ãéá
ôç ìåôáâáôéêÞ öÜóç áðü ôï åõñþ óôç
äñá÷ìÞ. Óå ìéá ôÝôïéá ðåñßðôùóç, ãéá
íá ìðïýìå îáíÜ óôçí ÅÆ, èá ðñÝðåé íá
áðïäåßîïõìå üôé ìðïñïýìå íá óôçñéæü-
ìáóôå óôéò äõíÜìåéò ìáò êáé íá ôå-
ëåéþíïõìå ìå ôéò áôÝëåéùôåò áðÜôåò êáé
áóõíÝðåéåò ôçò Üñ÷ïõóáò ôÜîçò ìáò, Ý-
ôóé þóôå íá êåñäßóïõìå óôáäéáêÜ ôçí
åìðéóôïóýíç ôùí åõñùðáúêþí ëáþí.
Ôáõôü÷ñïíá ìéá ôÝôïéá Ýîïäïò èá óôá-
ìáôïýóå êáé ôç ìïéñáßá áõîáíüìåíç å-
ðÝìâáóç ôùí ìåãÜëùí ÷ùñþí ôçò Åõ-
ñùæþíçò óôçí ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôé-

ÊÁÔÙ ÏÉ ÄÉÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏÉ
ÓÁÌÐÏÔÁÑÉÓÔÅÓ ÊÁÉ ÔÁ ÌÅÔÑÁ ÔÏÕÓ
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êÞ æùÞ ôçò ÷þñáò ìáò, ðñïêåéìÝíïõ íá
õðïóôçñßîïõí ôï íüìéóìÜ ôïõò áðü ôçí
êáôáóôñïöÞ. Áõôü üìùò ôáõôü÷ñïíá
ôéò äéáöèåßñåé, ãéáôß âãÜæåé ìÝóá áðü
ôéò áóôéêÝò ôïõò ôÜîåéò ôá ÷åéñüôåñá é-
ìðåñéáëéóôéêÜ ôïõò óýíäñïìá, äçëáäÞ
ôçí åíôýðùóç üôé ìðïñïýí ìå äéáôÜã-
ìáôá íá äéïéêïýí Üëëåò ÷þñåò. Ôï ðéï âá-
óéêü ùóôüóï ãéá åìÜò åäþ åßíáé üôé ìéá
Ýîïäïò áðü ôçí Åõñùæþíç ãéá áñêåôü
äéÜóôçìá èá åðÝôñåðå óôï ëáü ìáò íá
äåé êáèáñüôåñá ôçí éóôïñéêÜ äéåöèáñìÝ-
íç åëëçíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç, éäéáßôåñá ôçí
áíáôïëéêÞ, ðïõ ôþñá êñýâåé ôéò åõèýíåò
ôçò ðßóù áðü ôçí ÅÅ, êáé íá ôçí ðïëå-
ìÞóåé óáí ôÝôïéá. Äåí ðñÝðåé íá îå÷íÜìå
üôé ïé ñùóüäïõëïé ìáò Ýâáëáí ìå áðÜôç
óôçí Åõñùæþíç êáé ìåôÜ Ýêáíáí ôá ðÜ-
íôá ãéá íá áðïäåßîïõí üôé äåí Ýðñåðå íá
åßìáóôå åêåß. Ãéá üóïõò êáôáëáâáßíïõí
áðü ñþóéêç åéóïäéóôéêÞ ðïëéôéêÞ, ç å-
îÞãçóç áõôÞò ôçò åéóüäïõ Þôáí ìßá: ç
ÅëëÜäá ôùí ðñáêôüñùí çãåôþí ìðÞêå
åêåß ãåìÜôç åêñçêôéêÜ ãéá íá ìáôþóåé
Üó÷çìá ôçí êáôÜëëçëç óôéãìÞ êáé ôçí
ÅÆ êáé ôçí ÅÅ êáé íá ôçí õðïäïõëþóåé
óôïí ¢îïíá.

Ìá ôüôå, ìðïñåß íá áíáñùôçèåß êáíåßò,
ðþò èá Þôáí äõíáôü ïé ðñÜêôïñåò ôçò Ñù-
óßáò ðïõ êõâåñíÜíå äéáêïììáôéêÜ ôçí
ÅëëÜäá íá äå÷ôïýí óõíáéíåôéêÜ ìßá Ý-
îïäï áðü ôï åõñþ, ðñÜãìá ðïõ èá ìáôáß-
ùíå ôá êáôáóôñïöéêÜ åéóïäéóôéêÜ ó÷Ý-
äéá ôïõ áöåíôéêïý ôïõò; ÐñáãìáôéêÜ, áõ-
ôü åßíáé áäýíáôï ìå ôïõò óçìåñéíïýò ðï-
ëéôéêïýò óõó÷åôéóìïýò êáé óôçí Åõñþ-
ðç êáé óôçí ÅëëÜäá, éäéáßôåñá ìå ôç ñù-
óüöéëç ðñïåäñßá ÏìðÜìá-Êëßíôïí óôéò
ÇÐÁ. ÁëëÜ ç óõíåéäçôïðïßçóç ôùí ëá-
þí ôçò Åõñþðçò êáé ôïõ ëáïý ôçò Åë-
ëÜäáò åßíáé ðïëý÷ñïíá êáé óå ìåãÜëï
âáèìü äéáóõíäåäåìÝíá ðñïôóÝò. Äåí ìðï-
ñïýí åð’ Üðåéñï ïé êÜèå ëïãÞò ðñÜêôï-
ñåò íá ôáëáéðùñïýí ÷ùñßò áíôßðáëï êáé
ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí ÅÅ. ¹ ç ÅÅ èá ôïõò
áðïìïíþóåé Þ ï åëëçíéêüò ëáüò èá ôïõò
áíáôñÝøåé. Áí, ðÜíôùò, áõôïß äå öýãïõí
áð’ ôç ìÝóç, ôüôå åßôå óõíáéíåôéêü åßôå
âßáéï ôï äéáæýãéï èá åßíáé áðáñáßôçôï ãéá
ôï êáëü êáé ôïõ åëëçíéêïý ëáïý êáé ôùí
ëáþí ôçò Åõñþðçò.

ÔÝëïò, ðñÝðåé íá áðáíôÞóïõìå åäþ êáé
óôçí åîÞò åñþôçóç: Áí ôþñá äá áýñéï
êéüëáò ôï êáêü, ôï óáìðïôáñéóôéêü, ôï
ñþóéêï «äåí ðëçñþíù» ðÜñåé ìéá ïñéá-
êÞ ðëåéïøçößá óôç ÂïõëÞ êáé êáôáøç-
ößóåé ôï ôåëåõôáßï öñé÷ôü ÷áñÜôóé, áõôü
èá åßíáé êáëü Þ êáêü ãéá ôç ÷þñá; ÊÜèå
öùíÞ ðïõ ëÝåé ü÷é óôï ÷áñÜôóé Þ ðïõ êá-
ôáøçößæåé ôï ÷áñÜôóé Þ áñíåßôáé íá ôï
ðëçñþóåé äå èá óõíåéóöÝñåé ó’ áõôÞí ôçí
êáôáøÞöéóç;

Áõôü ôï äßëçììá Ý÷åé ìðåé óå üëá ôá
ùò ôþñá ðáêÝôá ìÝôñùí, êáé Ýôóé Üëëù-
óôå ôá øçößæïõí ïé ôñáãéêïß âïõëåõôÝò
ôïõ ÐÁÓÏÊ, ðïõ ðéóôåýïõí üôé óþíïõí
ôç ÷þñá áðü ôç ÷ñåïêïðßá êáé ôáõôü-
÷ñïíá ôñþíå îýëï áðü ôïõò óïóéáëöá-
óßóôåò óáí åèíïðñïäüôåò ÷ùñßò íá åßíáé
ðïëëïß áõôïß ðïõ ôïõò õðïóôçñßæïõí. ¸-
÷ïõìå ðåé üôé ïé âïõëåõôÝò ðïõ ùò ôþñá
øçößæïõí áõôÜ ôá ìÝôñá, ðáñüëï ðïõ áõ-
ôÜ åßíáé áñíçôéêÜ, âñßóêïíôáé óå ãåíé-
êÝò ãñáììÝò ðéï áñéóôåñÜ áðü ôç óïóéáë-
öáóéóôéêÞ áíôéðïëßôåõóç, ðïõ ôá êáôá-
øçößæåé áðü ðïëý ðéï äåîéÝò, áíôéåõñù-
ðáúêÝò êáé óáìðïôáñéóôéêÝò èÝóåéò. ¼-

ìùò äå èåùñïýìå üôé ç èåôéêÞ øÞöïò
ó’ áõôÜ ôá ìÝôñá óþæåé ôç ÷þñá á-
ðü ôç ÷ñåïêïðßá êáé ãåíéêÜ üôé ôç
âïçèÜåé. Íïìßæïõìå, áíôßèåôá, üôé ç
èåôéêÞ øÞöïò ðáñáôåßíåé ôç èáíá-
ôåñÞ áãùíßá ôçò ÷þñáò êáé ôç âá-
èéÜ Üãíïéá ôïõ ëáïý ãéá ôï ôé óõì-
âáßíåé êáé -ôï ÷åéñüôåñï- êáèçóõ-
÷Üæåé, ðáñáðëáíÜ, ôáëáíôåýåé êáé
áðïóáèñþíåé ðïëéôéêÜ êáé ïéêïíï-
ìéêÜ ôçí ÅÅ. Áõôü, üðùò åßðáìå, åßíáé
óýìöùíï ìå ôïõò óôñáôçãéêïýò ó÷åäéá-
óìïýò ôïõ Üîïíá Ñùóßáò-Êßíáò, éäéáßôå-
ñá ôçò Ñùóßáò. Ìüíï, Üëëùóôå, åðåéäÞ
åßíáé óßãïõñïé ãéá ôçí õðåñøÞöéóç áõ-
ôþí ôùí ìÝôñùí áðü ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ
ÐÁÓÏÊ ôá êáôáøçößæïõí üëïé ïé Üë-
ëïé. Áí êÜðïéïé åëÜ÷éóôïé áðü ôïõò ðá-
óïêôæÞäåò áðïöáóßóïõí áðü êÜðïéá îáö-
íéêÞ Ýêñçîç áäéåîüäïõ íá ôá êáôáøçöß-
óïõí êáé õðÜñ÷åé êßíäõíïò íá ìçí ðåñÜ-
óïõí áðü ôç ÂïõëÞ, ôüôå åßìáóôå âÝâáéïé
üôé èá óçêùèïýí íá «óþóïõí ôç ÷þñá»
ìåñéêïß öéëåëåýèåñïé ôçò ÍÄ ìå åíèÜñ-
ñõíóç ôïõ ÓáìáñÜ Þ -áêüìá ðåñéóóüôå-
ñï- ôçò ÌðáêïãéÜííç, ðïõ Ý÷åé ðéá ìÜ-
èåé êé áõôÞ íá êïëõìðÜåé ìÝóá óôï êýñéï
ñåýìá êáé ãé’ áõôü âñÞêå åäþ êáé êáéñü
áñêåôÝò äéêáéïëïãßåò ãéá íá ôá êáôáøç-
ößæåé. Áí ç êáôáøÞöéóç ÷Üëáãå ôï ñþ-
óéêï ðáé÷íßäé, èá óçêùíüôáí ìÝ÷ñé êáé ç
ÐáðáññÞãá íá ôá øçößóåé êáé èá ‘âñé-
óêå ìåôÜ ôç äéêáéïëïãßá. ÌÞðùò áõôü
óçìáßíåé üôé áðïêëåßåôáé ôçí Ôñßôç Þ áñ-
ãüôåñá ìéá êáôáøÞöéóç áðü ôç ÂïõëÞ
åíüò óõìöùíçìÝíïõ ìÝôñïõ ìå ôçí Ôñüé-
êá; ¼÷é, äåí áðïêëåßåôáé. Êé áõôü ü÷é ãéá-
ôß ìðïñåß íá åßíáé ôüóï áðñüâëåðôïé ïé
âïõëåõôÝò ôïõ ÐÁÓÏÊ, áëëÜ ãéáôß ìðï-
ñåß íá Ý÷åé Ýñèåé ç óôéãìÞ ðïõ ìéá ôÝôïéá
êáôáøÞöéóç èá Ý÷åé Ýôïéìç ðßóù ôçò ôçí
åîáéñåôéêÞ ãéá ôç Ñùóßá êáé áõôïêôïíé-
êÞ ãéá ôçí ÅÅ êáé ìáêñïðñüèåóìá êáé
ãéá ôçí ÅëëÜäá óõíôåôáãìÝíç ÷ñåïêï-
ðßá åíôüò ôïõ åõñþ, êÜôé ðïõ ç ãåñìáíé-
êÞ ìïíïðùëéáêÞ áóôéêÞ ôÜîç Ý÷åé Þäç
áðïäå÷ôåß. ÄçëáäÞ ïé åèíéêïß ìáò ðñï-
âïêÜôïñåò èá ìðïñïýí íá åßíáé ó’ áõôÞí
ôçí ðåñßðôùóç êáé ìðáôá÷ôóÞäåò êáé ìå
ìüíéìç öùíÞ, áêüìá êáé ìå âÝôï, ãéá ôï
ìÝëëïí ôïõ íïìßóìáôïò ôùí 350.000.000
øõ÷þí.

ÁëëÜ êÜíïõìå üëåò áõôÝò ôéò õðïèÝ-
óåéò ðåñéóóüôåñï ãéá íá öùôßóïõìå ôéò
èÝóåéò ìáò ðáñÜ ãéá íá êÜíïõìå ìéá
ðñüâëåøç ãéá ôï êïíôéíü ðïëéôéêü ìÝë-
ëïí. Áõôü ìüíï ðïõ ðñÝðåé íá ôïíßóïõìå
åßíáé üôé, üóï ðéï ðïëý ï ëáüò ìáò ðåñé-
ìÝíåé ëýóç áðü ôá êõñßáñ÷á ðïëéôéêÜ
êüììáôá êáé ôéò ãñáììÝò ôïõò, åßíáé êá-
ôáäéêáóìÝíïò óå ìåãÜëá êáé ðáñáôå-
ôáìÝíá ìáñôýñéá ðïõ ïýôå ìðïñåß íá ôá
öáíôáóôåß. Ç ÷þñá ðïõ Ýìáèå íá æåé
áíèñþðéíá, áëëÜ êáôÝóôñåøå ôç âéïìç-
÷áíßá ôçò, êéíäõíåýåé íá æÞóåé Ýíáí å-
öéÜëôç ðïõ üìïéü ôïõ äåí ìðïñåß íá óõ-
íáíôÞóåé êáíåßò ïýôå óå éóôïñéêÜ öôù÷Ýò
÷þñåò ïýôå óå ÷þñåò ðïõ äÝ÷ôçêáí îÝíç
êáôï÷Þ. Óôéò ðñþôåò ïé ëáïß äå íéþèïõí
ôç óôÝñçóç áðü áíÜãêåò ðïõ êÜðïôå é-
êáíïðïéïýóáí, óôéò äåýôåñåò îÝñïõí ôïõ-
ëÜ÷éóôïí ôïí å÷èñü ðïõ ðñÝðåé íá ðïëå-
ìÞóïõí. Åäþ ìáò ðÝôáîáí óôïõò óêïñ-
ðéïýò êáé êëåßóáí êáé ôï öùò.

Ç óùóôÞ óåéñÜ ôçò áðÜíôçóçò åßíáé:
áíÜâïõìå ôï öùò êáé ðáôÜìå ôïõò óêïñ-
ðéïýò.

ΟΛΑ ΕΔΩ
ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ…

Διαδήλωση των απολυμένων του «902»
κατά του ψευτοΚΚΕ σαν υποκριτή και

σκληρού εργοδότη

Μπορεί το ψευτοΚΚΕ να κοροϊδεύει πολύ κόσμο ότι είναι κόμμα της
εργατικής τάξης και του λαού, μπορεί όλη η αστική τάξη να το

εμφανίζει σαν τέτοιο και να το κατηγορεί ότι παραείναι «επαναστατι-
κό»  και «δογματικό», αλλά κάποιοι που το ‘φερε η ζωή και το ζουν απ’
τα μέσα βγήκαν και αποκάλυψαν την απάτη. Ήταν οι απολυμένοι που
δούλευαν στον «902». 

Χθες διαδήλωσαν έξω από τον Πε-
ρισσό και σήκωσαν πανό καταγγέλ-
λοντάς το ότι το «ΚΚΕ-902» είναι ένα
αφεντικό –δηλαδή αστική τάξη– και μά-
λιστα πολύ κακό αφεντικό. Στη δια-
δήλωση μοίρασαν και μια προκήρυξη
καταγγελίας και είχαν σηκώσει δύο
πανό που έγραφαν, το ένα: «Όχι στις
άδικες και εκδικητικές απολύσεις – ό-
χι στο κλίμα-γκέτο του 902», και το
άλλο: «Οι τεχνικοί είναι η ψυχή της τη-
λεόρασης», και φώναζαν συνθήματα
όπως: «Πάρτε πίσω τις απολύσεις»,
«Ο συνδικαλισμός σας είναι μια απά-
τη – ως την πόρτα είναι το δίκιο του
εργάτη» (εννοούσαν την πόρτα του Πε-
ρισσού που βρισκόταν πίσω τους), «Ό-
χι στο ψέμα και στην απάτη – νόμος
είναι το δίκιο του εργάτη», «Ούτε
ρουφιάνοι ούτε δουλικοί - εργάτες ε-
νωμένοι και ταξικοί».

Όπως έγραψαν οι απολυμένοι σε α-
νταπόκρισή τους (todayfocus.gr) μετά
τη διαδήλωση, «η εργοδοσία και (για
να μην κρυβόμαστε πίσω από το δά-
χτυλό μας) η καθοδήγηση του ΚΚΕ εί-
χε κλείσει ερμητικά την κάτω πύλη του
Περισσού, αναγκάζοντας ακόμα και
στελέχη και συνδικαλιστές του ΚΚΕ να
κάνουν το γύρο του κτιρίου με τα πό-
δια (!), για να μπουν από άλλη είσοδο.
Επικεφαλής αυτού του “εκπληκτι-
κού” σχεδιασμού, που είχε στόχο και
πάλι  να βάλει τους απολυμένους στο
ρόλο του “επικίνδυνου εχθρού”, ήταν
μέλος του ΠΓ του ΚΚΕ, που παραφύ-
λαγε κοιτώντας τους συγκεντρωμένους
πίσω από το κουβούκλιο του θυρωρεί-
ου (!)…»

Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα
σημαντικό, αλλά και σημαδιακό πολι-
τικό γεγονός χαρακτηριστικό της νέα
εποχής στην οποία έχουμε μπει, επο-
χής στην οποία όλο και περισσότερο
άνθρωποι, κόμματα και κυβερνήσεις θα
κρίνονται περισσότερο από το τι κά-
νουν και λιγότερο από το τι λένε. Σ’
αυτήν την εποχή η ψευτοαριστερά
μπαίνει κάτω από τις χειρότερες προϋ-
ποθέσεις, γιατί κανείς όσο αυτή δεν πά-
σχει και δεν έχει εκτεθεί από μια τόσο
μεγάλη αντίφαση πράξης-λόγων. Δη-
μοσιεύουμε παρακάτω το κείμενο της
προκήρυξης των απολυμένων του
«902», όπως δημοσιεύτηκε σε πολ-
λά blogs (το κείμενο αυτό το διάβασαν
επίσης οι απολυμένοι με ντουντούκα
στο σταθμό του Ηλεκτρικού του Περισ-
σού):

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ – ΟΧΙ ΣΤΟ

ΚΛΙΜΑ ΓΚΕΤΟ
ΣΤΟΝ 902

Από το Δεκέμβρη του 2010 η εργο-

δοσία του 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM - 902
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ έχει ξεκινήσει ένα κύμα α-
πολύσεων εργαζομένων, που μέχρι σήμε-
ρα φτάνουν τους 21 (απολύει λίγους λίγους
κάθε μήνα, χωρίς προειδοποίηση).
Αυτό η εργοδοσία του 902 το κάνει μιλώ-

ντας για μεγάλα οικονομικά προβλήματα λό-
γω κρίσης και μείωσης της κρατικής επι-
χορήγησης στο ΚΚΕ. Οι φήμες για απο-
λύσεις ακούγονταν καιρό. Μέχρι και τις δη-
μοτικές εκλογές του Νοέμβρη του 2010 μας
λέγανε ότι τα περί απολύσεων είναι ψέμα-
τα για να χτυπηθεί πολιτικά το ΚΚΕ.
Αμέσως μετά, τέλη Νοέμβρη του 2010, ο

διευθυντής του σταθμού Τάκης Τσίγκας μας
ανακοίνωσε ότι λόγω οικονομικών δυσκο-
λιών ο σταθμός θα κάνει μαζικές απολύ-
σεις. Μας είπε πως αυτές θα γίνουνε με
κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακές υποχρε-
ώσεις του κάθε εργαζόμενου, ηλικία, οικο-
νομική κατάστασή του κλπ.) και όχι με βά-
ση το ποιος ανήκει ή στηρίζει το κόμμα,
που είναι και ο ιδιοχτήτης του σταθμού,
και ποιος όχι.
Παράλληλα, μας κάλεσε να στηρίξουμε

συνδικαλιστικά το ΠΑΜΕ και να παλέψου-
με για ψηλά επιδόματα ανεργίας (!). Αυτό
εμείς το πήραμε για ειρωνεία και βαριά προ-
σβολή, όπως και ήταν. Χωρίς κανείς να
μας εξηγήσει τα οικονομικά δεδομένα με
νούμερα, να συζητήσει μαζί μας για λύσεις,
να μας ενημερώσει καθαρά τι συμβαίνει και
πώς μπορούσε να βρεθεί η πιο καλή για
τους εργαζόμενους λύση, μας ξεκαθαρίσα-
νε ότι από 1η του Δεκέμβρη (5 μέρες μετά
την παραπάνω ξαφνική ανακοίνωση!!) πιά-
νουνε το τσεκούρι των απολύσεων.

Προσπαθήσαμε να οργανωθούμε για
πρώτη φορά, γιατί μέσα στο σταθμό ΑΠΑ-
ΓΟΡΕΥΟΤΑΝΕ από πάντα η συνδικαλιστι-
κή οργάνωση. Κάναμε μια σύσκεψη και
βγάλαμε μια επιτροπή τριών συναδέλφων,
για να πάνε στο σωματείο των τεχνικών
τηλεόρασης (ΕΤΙΤΑ) και να ζητήσουνε
συμπαράσταση. Η εργοδοσία του 902-ΚΚΕ
αρνιόταν να συζητήσει μαζί μας και έδει-
χνε ότι μας έγραφε -σαν εργαζόμενους και
σαν προσωπικότητες- στα παλιά της τα πα-
πούτσια.

Την ίδια ώρα, όπως αποδείχτηκε αργό-
τερα, είχε στείλει στη σύσκεψή μας εκείνη
έναν δικό της άνθρωπο να μας χαφιεδέψει
κι έσπειρε έπειτα κατάλληλες φήμες για να
μας διασπάσει. Στη συνέχεια έκανε κάτι
ακόμα χειρότερο. Έστειλε πέντε πρώην συ-
ναδέλφους μας (και με δική τους μεγάλη
ηθική ευθύνη) να βρίσκονται στα γραφεία
της ΕΤΙΤΑ, κι όταν πήγε η Επιτροπή μας
να μιλήσει, τους είχε δασκαλέψει να πού-
νε ότι η Επιτροπή δεν εκφράζει τους εργα-
ζόμενους του 902 κι ότι οι απολύσεις είναι
αναγκαίες. Έριξε δηλαδή εργαζόμενους ε-
νάντια σε εργαζόμενους, υποχρέωσε τους
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(Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο μπλογκ της ΟΑΚΚΕ “oakke.blogspot.com”
στις 06/09/2011)
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συναδέλφους μας να γίνουν γενίτσαροι για
να μη χάσουν τη δουλειά τους.
Στη συνέχεια η εργοδοσία-καθοδήγηση

του ΚΚΕ έβαλε «περιφρουρήσεις» κατά α-
νύπαρκτων εχθρών του κόμματος στο κτί-
ριο του 902-ΚΚΕ στον Περισσό και την κα-
τάλληλη στιγμή, βράδυ σαν τον κλέφτη,
στις 10 του Δεκέμβρη, απόλυσε 2 από τους
3 της Επιτροπής μας και άλλον έναν εργα-
ζόμενο, που είχε μπει μπροστά στον αγώ-
να κατά των απολύσεων.
Υποχρέωνε μάλιστα εργαζόμενους του

902-μέλη του ΚΚΕ να συμμετέχουν σε αυ-
τές τις περιφρουρήσεις κατά δήθεν «απει-
λής» από τους απολυμένους!! Εκείνες οι
πρώτες απολύσεις ρίξανε μια απαισιοδο-
ξία σε πολλούς εργαζόμενους, που δεν εί-
χαν προλάβει να οργανωθούν καλά. «Πού
ξέρεις, μπορεί να μην κάνουν άλλες απο-
λύσεις», έλεγαν πολλοί.

Δυστυχώς δεν έγινε έτσι, κι αυτό είναι
ένα μεγάλο μάθημα για το μέλλον. Τα κοι-
νωνικά κριτήρια για τα οποία μίλαγε η ερ-
γοδοσία πήγανε περίπατο από την πρώτη
κιόλαςφουρνιά (αφού οι πρώτοι που από-
λυσε με εκδικητικότητα ήταν οι εκπρόσω-
ποί μας!). Αυτό που νιώσαμε όλοι όσοι μεί-
ναμε στο σταθμό μετά τις 10/12/2010 μέ-
χρι να μας διώξουν ήταν το κλίμα πολέ-
μου-γκέτο που φτιάξανε ενάντια στους μη
οργανωμένους στο ΚΚΕ εργαζόμενους του
σταθμού.
Οι προϊστάμενοι -χρόνια τώρα- μας προ-

σβάλανε και μας αποκαλούσαν στα μου-
λωχτά τεμπέληδες, τη στιγμή που αυτοί έ-
πιναν ολημερίς καφέδες και χασκογελάγα-
νε στα γραφεία τους, κι εμείς ιδρώναμε και
μας έτρωγε το άγχος και οι δρόμοι. Οι ί-
διοι βάλανε μέλη του ΚΚΕ, δημοσιογρά-
φους κυρίως, ανθρώπους που τρώγαμε
μαζί το καθημερινό βάσανο του μεροκάμα-
του, να μας κάνουν το χωροφύλακα και να
ακούνε τι λέμε. Το αντάλλαγμα ήταν να τους
κρατήσουν στη δουλειά, στόχος να μας δι-
χάσουν σε κομματικούς και μη κομματικούς
και έτσι να κάνουν τη δουλειά τους.
Μας απολύανε και γελάγανε, λέγοντας την

ψευτιά ότι οι αντιδράσεις μας για τις απο-
λύσεις ήταν μέρος «επίθεσης στο ΚΚΕ»,
πράγμα που ποτέ δεν κάναμε και δεν εί-
χαμε σκοπό να κάνουμε (άσχετα από πο-
λιτικές απόψεις). Κάνανε χυδαίες επιθέ-
σεις προσωπικά σε συναδέλφους, απει-
λούσαν έμμεσα ή άμεσα, δείχνανε και δεί-
χνουν μια απανθρωπιά απέναντί μας που
είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτά που λένε
συνέχεια στη θεωρία.
Μας μιλάγανε για δικαιοσύνη και εργατι-

κά δικαιώματα, και είδαμε τη χειρότερη α-
δικία και εκδικητικότητα, γιατί ζητήσαμε να
μη χάσουμε τη δουλειά μας, και αυτοί δεν
μας εξηγούσαν καν αντρίκεια και καθαρά
γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε και γιατί
δεν ίσχυε κανένα κοινωνικό κριτήριο στις
απολύσεις μας, παρά μόνο κομματικό. Και
δε μας εξηγήσανε ποτέ γιατί ΠΟΤΕ δε μας
υπολογίσανε, γιατί περνιούνται για «ανώ-
τεροι» από μας και μας περιφρονούν επει-
δή δεν ξέρουμε τσιτάτα σαν κι αυτούς, οι
ίδιοι που ορκίζονται στα λόγια στο όνομα
του εργαζόμενου και του λαού.
Δε σεβαστήκανε ούτε εργαζόμενους που

είχανε άνεργες γυναίκες και παιδιά στην
κούνια. Μέχρι στιγμής, δεν έχει απολυθεί
ούτε ένα κομματικό μέλος (έχουν παραιτη-
θεί δύο). Είμαστε εργαζόμενοι με αξιοπρέ-
πεια και δε ζητάμε να είχανε απολυθεί άλ-

λοι στη θέση μας. Άλλωστε, οι περισσό-
τεροι βάλαμε το κεφάλι μας στο ντορβά
με τη θέλησή μας, αντιδράσαμε ανοιχτά,
αν και ξέραμε ότι μας περίμενε η ανεργί-
α. Δε μας ένοιαξε, αν και γνωρίζαμε ότι
θα περάσουμε δύσκολα, γιατί δεν αντέ-
χαμε αυτό το κλίμα της τρομοκρατίας, του
γκέτο, της σπιουνιάς, που είχε φτιάξει η
εργοδοσία μαζί με τους προϊστάμενους.
Αν μέναμε στη δουλειά, θα μέναμε με

το κεφάλι ψηλά και όχι σα δούλοι, όπως
μας αντιμετώπιζε για χρόνια η εργοδο-
σία του 902 με ατάκες όπως «αυτοί τρώνε
τα λεφτά του ΚΚΕ», «συνδικαλισμοί στο
ΚΚΕ δεν περνάνε» κλπ. Εμείς ξέραμε
πάντα ότι αριστερός είναι αυτός που σέ-
βεται όσους βγάζουν με κόπο το ψωμί
τους, τους εργαζόμενους και το λαό, α-
γαπάει την αλήθεια, είναι ντόμπρος, δί-
καιος, δε σηκώνει τη βρωμιά, τη ρου-
φιανιά, την υπουλοσύνη, δεν κοιτάει να
τη γλιτώσει αυτός και να πονέσουν ή να
πεινάσουν άλλοι.
Δυστυχώς με σας, κύριοι της εργοδο-

σίας, εκεί μέσα είδαμε τα ΕΝΤΕΛΩΣ Α-
ΝΤΙΘΕΤΑ. Ξαναλέμε: αν ήσαστε πραγ-
ματικά προοδευτικοί άνθρωποι, θα αγκα-
λιάζατε την Επιτροπή μας, θα μας ανοί-
γατε τα οικονομικά κιτάπια σας, θα εξη-
γούσατε το οικονομικό πρόβλημα του
σταθμού, θα καθόμασταν μαζί να στύ-
ψουμε το κεφάλι μας να βρούμε την πιο
δίκαιη για όλους λύση. Και μάλιστα -χω-
ρίς αυτό να το απαιτούσαμε ποτέ, γιατί
είμαστε περήφανοι άνθρωποι και συνα-
δελφικοί- θα δίνατε μόνοι σας το καλό
παράδειγμα, ξεκινώντας πρώτα από
τους εαυτούς σας, από μέλη του ΚΚΕ-
ΚΝΕ, φυσικά με κοινωνικά κριτήρια, για
να δείξετε το διαφορετικό χαραχτήρα σας
από έναν κλασσικό καπιταλιστή εργοδό-
τη, από αυτούς που καταγγέλλετε καθη-
μερινά στα λόγια.
Επειδή έχουμε δουλέψει κι αλλού, σας

λέμε ότι τη δικιά σας συμπεριφορά δύ-
σκολα τη συναντάς στην πιάτσα. Η εικό-
να να πετάτε εργαζόμενους με παιδιά στο
δρόμο, να έχετε κινητοποιήσει τη μισή
ΚΝΕ της Αττικής για να μην «εισβάλλου-
νε οι προβοκάτορες απολυμένοι στον Πε-
ρισσό» (δηλαδή εμείς) και την ίδια ώρα
να διασκεδάζετε γελώντας στο γνωστό
μικρό δωματιάκι δίπλα στους δημοσιο-
γράφους, θα σας είναι στίγμα και λεκές
για πολλά χρόνια.
Εμείς δε θα σταματήσουμε να ξεσκε-

πάζουμε το αντεργατικό όργιο που σκα-
ρώσατε στον 902 (μέχρι να το σταματή-
σετε), την ίδια ώρα που φωνάζετε «ΟΧΙ
ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ» και κάνετε τους με-
γάλους υπερασπιστές των εργαζομένων.
Θα το αποκαλύψουμε σε όσο περισσό-
τερο κόσμο μπορούμε, όχι γιατί μας στε-
ρήσατε το ψωμί μας ή γιατί είχαμε κανέ-
να προηγούμενο με το ΚΚΕ ή τον 902,
αλλά γιατί μας συκοφαντήσατε, μας βά-
λατε απέναντι σας σαν δήθεν εχθρούς
της εργατικής τάξης, προσπαθήσατε να
μας ταπεινώσετε.

- ΝΑ ΠΑΓΩΣΟΥΝΕ ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΠΟΛΥ-
ΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 902

- ΟΧΙ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΗΝ
ΑΝΕΡΓΙΑ

- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟ-
ΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ του 902
apolymenoi902@hotmail.com

ΟΛΑ ΕΔΩ
ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ…

Το ψευτοΚΚΕ θα είχε πάθει ακόμα πιο με-
γάλη πολιτική ζημιά από αυτήν την καταγγελί-
α και από τους διαξιφισμούς που την ακο-
λούθησαν αν δε στεκόταν αποφασιστικά δί-
πλα του σύσσωμο το πολιτικό καθεστώς. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένα κανάλι, ο Σκά-
ι, που τελευταία έχει αντισταθεί στον αντιδη-
μοσιογραφικό τραμπουκισμό του ψευτοΚΚΕ,
έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα με ένα καλό
ρεπορτάζ την επόμενη μέρα της διαδήλωσης.
Όλα τα άλλα το έθαψαν. Το ότι αυτό το θάψι-
μο δεν ήταν κύρια μια απόφαση των ίδιων των
καναλιών, αλλά μια απόφαση του πολιτικού
συστήματος, αποδεικνύεται από δύο περι-
στατικά. Το ένα ήταν μια συζήτηση στη Βουλή
για το μουσουλμανικό τζαμί στην Αθήνα, ό-
που ο φασίστας Γεωργιάδης, ως εκπρόσω-
πος του ΛΑΟΣ, εξαπέλυσε στο τέλος μιας ρα-
τσιστικού τύπου αγόρευσής του επίθεση στο
ψευτοΚΚΕ υπερασπιζόμενος -υποτίθεται-
τους απολυμένους του 902. Είναι πολύ συνη-
θισμένο το φαινόμενο, όταν κάποιος τολμάει
να αποκαλύψει και να κριτικάρει από τα αρι-
στερά το ψευτοΚΚΕ ή τον ΣΥΝ, τότε να βγαί-
νει και να χτυπάει με περισσή ορμή το φασι-
στικό ΛΑΟΣ στη Βουλή. Αυτή είναι μια μόνιμη
τακτική του καθεστώτος, για να εμφανίζει κά-
θε αριστερό χτύπημα στο σοσιαλφασισμό σαν
ακροδεξιό-φασιστικό και έτσι να το συκοφα-
ντεί. Αυτή η τακτική στην περίπτωση των α-
πολυμένων του 902 θα κατέρρεε εντελώς, αν
ένας οποιοσδήποτε βουλευτής από τη ΝΔ ή
το ΠΑΣΟΚ έβγαινε να υπερασπιστεί τους α-
πολυμένους και να κάνει την ελάχιστη κριτική
στο ψευτοΚΚΕ. Αλλά κανείς δεν το έκανε ακρι-
βώς γιατί όλοι τους μυρίζονται ή παίρνουν ε-
ντολές για το ποιο είναι το καθεστωτικό όριο
κάθε στιγμή. Και έτσι όλοι τους άφησαν το
φιλοναζιστή Γεωργιάδη να υπερασπίζεται... τη
δημοκρατία και τον Παφίλη να εμφανίζεται σαν
αντιφασίστας όταν χτυπάει τους απολυμένους
του 902, που όμως οι ίδιοι χαρακτήρισαν το
«φιλικό τους» ΛΑΟΣ σαν φασιστικό, ενώ αυτό
ποτέ δεν το έχει κάνει το ψευτοΚΚΕ! Το ότι
αυτή ήταν η καθεστωτική κατεύθυνση για
τους απολυμένους του 902 έγινε φανερό και
σε μια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-
ου της Βέροιας την ίδια μέρα, όπου ένας δη-
μοτικός σύμβουλος της ΝΔ έβαλε ψήφισμα
υποστήριξης στους απολυμένους του 902. Το
ψήφισμα δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη αυ-
ξημένη πλειοψηφία, γιατί ψήφισε λευκό (που
πρακτικά σήμαινε κατά) η δημοτική παράτα-
ξη του ΠΑΣΟΚ.
Αλλά μήπως αυτή ήταν η μόνη περίπτωση

όπου το ψευτοΚΚΕ βρίσκεται σε δεινή θέση
αποκαλυπτόμενο σαν το αντίθετό του, δηλα-
δή σαν αντεργατικό κόμμα, και σώζεται από
την υπόλοιπη αστική τάξη, που στο μεγαλύτε-
ρο μέρος της το φοβάται σαν τοποτηρητή του
ισχυρότερου στη χώρα ιμπεριαλισμού; Η πιο
ακραία περίπτωση μιας τέτοιας διάσωσης ή-
ταν στη μαζική εξέγερση των εργατών της Ζώ-
νης το 2009 ενάντια στους δυνάστες και εκμε-
ταλλευτές τους, τους συνδικαλιστές του ψευ-
τοΚΚΕ. Αυτή η εξέγερση πνίγηκε κυριολεκτι-
κά στα ΜΜΕ και βρήκε απέναντί της όχι μόνο
το ψευτοΚΚΕ, αλλά ενεργητικά και το ΠΑΣΟΚ
και τη ΝΔ και, βέβαια, ακόμα πιο πολύ τους
υπόλοιπους «αντικαπιταλιστές», όπως τον
ΣΥΝ, τους λεγόμενους αναρχικούς-αντιεξου-

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ
ΨΕΥΤΟΚΚΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ
ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 902

(Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο μπλογκ της ΟΑΚΚΕ “oakke.blogspot.com”
στις 13/09/2011)

Σε άσχημο μπελά μπήκε το ψευτοΚΚΕ με τους απολυμένους του 902.  Γιατί
αυτοί, μια εικοσάδα άτομα, όχι μόνο είχαν το σθένος να διαδηλώσουν στην

πύλη του Περισσού, δηλαδή μπροστά στη μύτη του πιο καθεστωτικού και πιο
τραμπούκικου απ’ όλα τα κόμματα, αλλά απάντησαν όσο πειστικά και με αριστερό
και δημοκρατικό τρόπο μπορεί να το κάνει ένα συνδικαλιστικό κίνημα στα συνηθισμέ-
να ψέματα και στις προκλήσεις του. Μετά δηλαδή από την πρώτη καταγγελία, την
οποία οι απολυμένοι διέδωσαν στο διαδίκτυο και μοίρασαν στον Περισσό σαν
προκήρυξη (τη δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας), ο Ριζοσπάστης, καταθορυβημέ-
νος, δημοσίευσε την άλλη μέρα μια μακροσκελή απάντηση, στην οποία φαίνεται η
αγωνιώδης προσπάθεια της ηγεσίας του ψευτοΚΚΕ να καθησυχάσει τα μέλη και τις
επιρροές του. Σ’ αυτήν την απάντηση, που ήταν υπόδειγμα προσεκτικά διατυπωμέ-
νου γκεμπελισμού, ανταπάντησαν την επόμενη μέρα οι απολυμένοι με μια νέα
ανακοίνωση, όπου αποκάλυπταν ακόμα βαθύτερα τους εργοδότες τους σαν ψεύτες
και σαν ψευτοαριστερούς σημείο προς σημείο, τονίζοντας τι θα έκανε ένα πραγματι-
κά αριστερό κόμμα αν υποχρεωνόταν να κάνει απολύσεις. Δημοσιεύουμε παρακάτω,
στο τέλος αυτής της εισαγωγής, τα δύο αυτά κείμενα.

σιαστές και άλλους «αριστερούς» εξωκοινο-
βουλευτικούς, που στάθηκαν με σθένος στο
πλευρό του πρώτου μόλις απειλήθηκε η κυ-
ριαρχία του. Αυτοί οι τελευταίοι μπορεί να γκρι-
νιάζουν πάντα με το ψευτοΚΚΕ, επειδή μόνι-
μα τους ποδοπατάει και τους περιφρονεί, αλ-
λά όταν αυτό αμφισβητείται βαθιά-ταξικά τό-
τε το προστατεύουν, γιατί πολιτικά ζουν από
αυτό και το ακολουθούν όπως οι γλάροι το
ψαροκάικο που κάθε τόσο τους πετάει τα ά-
χρηστα ψάρια του, δηλαδή τις πιο παλιωμέ-
νες ιδέες του και τα πιο απροσάρμοστα μέλη
του.
Σ’ αυτό το πολλαπλό πολιτικό και ιδεολογικό

τείχος προστασίας έχει σκοντάψει ως τώρα κά-
θε αυθόρμητο κίνημα που στρέφεται μετωπικά
ενάντια στο σκληρό πυρήνα του σοσιαλφασι-
σμού (ψευτοΚΚΕ και ΣΥΝ). Για να υπερπηδή-
σουν αυτό το τείχος και έτσι να δεθούν με τις
μάζες και να γίνουν νικηφόρα αυτά τα κινήμα-
τα, πρέπει να υψωθούν σταδιακά σε μια κριτι-
κή σε όλη την πολιτική και ιδεολογική πλατ-
φόρμα του σοσιαλφασισμού, για να μπορούν
με τη σειρά τους να τον απομονώσουν. Αυτή η
διαδικασία αντικειμενικά παίρνει αρκετό χρό-
νο, γιατί αναπτύσσεται παράλληλα με την ε-
μπειρική γνώση όλης της κοινωνίας για το τι
είναι το ψευτοΚΚΕ ειδικά και ο σοσιαλφασι-
σμός ευρύτερα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι το-
ποθετήσεις σαν και αυτές των απολυμένων του
902 δε θα μπορούσαν να γίνουν πριν από 5
και 10 χρόνια, γιατί τότε ούτε τα ψευτοΚΚΕ-
ΣΥΝ είχαν εκδηλώσει τόσο ανοιχτά το φασι-
σμό τους και την αστική φύση της εξουσίας
τους (όπου την έχουν) ούτε οι μάζες είχαν τό-
σο καλά αισθανθεί αυτό το φασισμό, ώστε να
αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία κατα-
νόησής του. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα: Όσο
οι σοσιαλφασίστες θα προχωράνε προς την
ανοιχτή δικτατορία, τόσο πιο μεγάλες αυθόρ-
μητες αντιστάσεις θα συναντούν στην πορεία
τους και από έξω και από τα μέσα τους, δη-
λαδή από αυτούς που είναι τα μεγαλύτερα θύ-
ματα της υποκρισίας τους. Και αυτές οι αντι-
στάσεις μπορεί ακόμα να μην γκρεμίζουν, αλ-
λά είναι σίγουρο ότι τραυματίζουν στρατηγικά
και το σοσιαλφασισμό και το σάπιο αστικό
πολιτικό καθεστώς στο οποίο αυτός στηρίζε-
ται. Γι’ αυτό πρέπει να στηρίζονται αποφασι-
στικά από κάθε δημοκρατικό και αριστερό
άνθρωπο.

Η απάντηση του Ριζοσπάστη στους
απολυμένους του 902
(Τρίτη 6 Σεπτέμβρη)

<<Δίνουν λαβές για κατασυκοφάντηση
του «902» και του ΚΚΕ

Χτες εκτυλίχθηκε έξω από τον «902» μία
δήθεν κινητοποίηση απολυμένων του σταθ-
μού ενάντια στις «άδικες και εκδικητικές α-
πολύσεις» στο σταθμό. Αυτή η ενέργεια στρε-
φόταν ευθέως ενάντια στο ΚΚΕ. Δε θα στα-
θούμε εδώ στο γεγονός ότι αυτό καθεαυτό το
«άδικες και εκδικητικές» είναι ψέμα. Γιατί οι
συγκεκριμένοι δεν ντράπηκαν να μιλήσουν
για «εργοδοσία» εξισώνοντας τον «902» με
τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, ενώ ξέρουν
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ότι ο «902» δεν είναι και δε λειτουργεί σαν
καπιταλιστική επιχείρηση, δεν είναι ατομική
ιδιοκτησία, όπως όλα τα υπόλοιπα αστικά
ΜΜΕ. Καθώς και στο γεγονός ότι όσο μπο-
ρούσε ο σταθμός να λειτουργεί πριν την οι-
κονομική κρίση οι ίδιοι δούλευαν στο σταθ-
μό χωρίς κανένα πρόβλημα παρά τις όποιες
οικονομικές δυσκολίες, αφού ο «902» ήταν
και είναι στο μάτι του κυκλώνα των αστών.
Για παράδειγμα, ήταν έξω από την εμπορική
και κρατική διαφήμιση με επιλογή των αστι-
κών επιτελείων. Τα αστικά ΜΜΕ είναι Μέσα
παρέμβασης στο συσχετισμό δύναμης, Μέ-
σα αναπαραγωγής της αστικής ιδεολογίας
και πολιτικής, στήριξης και ενίσχυσης της ε-
ξουσίας των μονοπωλίων, αλλά και Μέσα πί-
εσης των ιδιοκτητών τους στα κυβερνητικά
κόμματα, ώστε να παίρνουν από το κράτος
δουλειές, προμήθειες, έργα κ.λπ.

Η αστική τάξη θα ήθελε το ΚΚΕ να μην μπο-
ρεί να εκδίδει καθημερινά τη δική του εφημε-
ρίδα, τα άλλα διαφωτιστικά προπαγανδιστι-
κά του υλικά, να μην μπορεί να έχει μέσα για
τη διάδοση της πολιτικής του, της ιδεολογί-
ας του, στην εργατική τάξη, στα φτωχά λαϊκά
στρώματα, να μην έχει δικά του ραδιοτηλεο-
πτικά Μέσα. Αν δεν έχει δικά του ΜΜΕ, ση-
μαίνει εξαφάνιση της δράσης του. Τα αστικά
ΜΜΕ αποσιωπούν τη δράση του, όπως και
τη δράση του ταξικού κινήματος ή τη δια-
στρεβλώνουν στην αντιΚΚΕ τακτική τους. Ο
«902» είναι μέσο ιδεολογικοπολιτικής προ-
παγάνδας του ΚΚΕ. Βρίσκεται πολύμορφα
στο μάτι του κυκλώνα των αστών και των κομ-
μάτων τους.
Ξέρουν επίσης οι συγκεκριμένοι, πολύ κα-

λά, ότι αν μια φορά η οικονομική κρίση έχει
χτυπήσει τα αστικά ΜΜΕ, που έχουν κάνει
πλήθος απολύσεων και μειώσεις μισθών, τον
«902» τον έχει χτυπήσει πολλαπλάσια. Και
για όλ’ αυτά ήταν ενήμεροι, όπως και για το
γεγονός ότι είναι προς το γενικό συμφέρον
των εργαζομένων αυτός ο σταθμός να μπο-
ρεί να λειτουργεί κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες.

Τα ψέματα

Ετσι, δεν είναι το μοναδικό ψέμα ότι οι «α-
πολύσεις είναι εκδικητικές». Τα ψέματα που
αράδιασαν σε μια ανακοίνωση-λίβελο είναι
πολλά. Είπαν από το σωματείο των τεχνικών
τηλεόρασης «ΕΤΙΤΑ», που αποφάσισε τη
«δήθεν κινητοποίηση», ότι «ποτέ η διεύθυν-
ση του σταθμού δε συζήτησε μαζί τους». Μέ-
γα ψέμα, αφού η διεύθυνση συζήτησε με το
σωματείο από το Δεκέμβρη του 2010, ενώ
συνάντηση με το σωματείο έκανε και το ΚΚΕ
εξηγώντας τους λόγους συρρίκνωσης του
σταθμού, αλλά και το γεγονός ότι οι ίδιοι ως
εργαζόμενοι, αν δε συνειδητοποιήσουν την
αναγκαιότητα αλλαγής συσχετισμών σε βά-
ρος της αστικής πολιτικής και των κομμάτων
της, η κρίση θα ωθεί τους εργαζόμενους σε
ακόμη χειρότερη κατάσταση.

Οι ίδιοι που υπογράφουν την ανακοίνωση
ως απολυμένοι επίσης λένε ότι όσο ήταν στο
σταθμό «η εργοδοσία του “902”-ΚΚΕ αρνιό-
ταν να συζητήσει μαζί μας και έδειχνε ότι μας
έγραφε -σαν εργαζόμενους και σαν προσωπι-
κότητες- στα παλιά της τα παπούτσια». Ταυ-
τόχρονα όμως αυτοδιαψεύδονται στην ίδια
ανακοίνωση, αφού επίσης λένε: «Αμέσως με-
τά, τέλη Νοέμβρη του 2010, ο διευθυντής
του σταθμού Τάκης Τσίγκας μας ανακοίνω-
σε ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών ο σταθ-
μός θα κάνει απολύσεις».

Έγραψαν επίσης ότι σε σύσκεψη της «Ε-
ΤΙΤΑ» η εργοδοσία του «902» «είχε στείλει
έναν δικό της άνθρωπο να μας χαφιεδέψει,
στη συνέχεια έκανε κάτι ακόμα χειρότερο. Έ-
στειλε πέντε πρώην συναδέλφους μας (και
με δική τους μεγάλη ηθική ευθύνη) να βρί-
σκονται στα γραφεία της ΕΤΙΤΑ». Δεν υπάρ-
χει μεγαλύτερο ψέμα απ’ αυτό. Γιατί η ΕΤΙΤΑ
κάλεσε Γενική Συνέλευση των μελών της, κά-
λεσε όλους τους εργαζόμενους-μέλη της του
«902» για να αποφασίσει κινητοποίηση στον
«902». Ετσι, στη Γενική Συνέλευση της ΕΤΙ-

ΤΑ πήγαν και άλλοι εργαζόμενοι τεχνικοί του
«902» υπερασπίζοντας το σταθμό. Αυτό οι
συγκεκριμένοι το λένε «χαφιεδισμό», όταν
οι ίδιοι έδωσαν και δίνουν λαβές σε διάφορα
αντιΚΚΕ επιτελεία για επίθεση ενάντια στο
σταθμό και στο ΚΚΕ.

Τέλος, μίλησαν για αντιπαράθεση κομμα-
τικών-μη κομματικών εργαζομένων και για
«κοινωνικά κριτήρια». Αν αυτό ήταν το πρό-
βλημα, οι συγκεκριμένοι αλλά και άλλοι ερ-
γαζόμενοι στο σταθμό δε θα είχαν ενταχθεί
ποτέ στο δυναμικό του. Αλλά αυτό είναι επί-
σης ένα από τα πλέον συκοφαντικά επιχει-
ρήματα ενάντια στο ΚΚΕ και στο σταθμό.

Ως προς το τι καταφέρνουν με τέτοιες ενέρ-
γειες, γίνεται φανερό από το γεγονός ότι το
μοναδικό κανάλι που προπαγάνδισε τη δή-
θεν κινητοποίηση ήταν το «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» του
Καρατζαφέρη του ΛΑ.Ο.Σ. Ότι άμεση αντα-
πόκριση είχαν και διάφορα σάιτ στο διαδί-
κτυο, όπως της «Χρυσής Αυγής», του «ΤV
ΠΡΕΖΑ», στο οποίο γράφουν και δημοσιο-
γράφοι του «LIFO», εφημερίδα γνωστή για
τον αντικομμουνισμό της, που διανέμεται δω-
ρεάν και εκθειάζεται από την αμερικάνικη πρε-
σβεία, σύμφωνα με όσα είδαν το φως της
δημοσιότητας από τα τηλεγραφήματα του
Wikileaks, και βεβαίως τα διάφορα αριστε-
ρίστικα τάχα «αντιπληροφόρησης» σάιτ. Ό-
λοι αυτοί σε συγχορδία προπαγάνδισαν και
την ενέργειά τους έξω από τον «902». Αυτό
και μόνο θα έπρεπε να τους έχει προβλημα-
τίσει και θα ‘πρεπε να σκεφτούν σε ποιον δί-
νουν λαβές και επιχειρήματα να στραφεί ε-
νάντια στον «902» και στο ΚΚΕ. Αυτό, επί-
σης, ας το καταλάβουν καλά και όσοι στο
συνδικαλιστικό κίνημα, όπως η ΕΤΙΤΑ, κα-
μώνονται τους υπερασπιστές των δικαιωμά-
των των εργαζομένων και επιτίθενται στον
«902». Δηλαδή στο ΚΚΕ. Προσφέρουν υ-
πηρεσίες σ’ αυτούς που τσακίζουν τα δικαιώ-
ματα τα οποία λένε ότι υπερασπίζονται. Και
συμπλέουν με την κυβερνητική πολιτική.

 Χ.>>

Η ανακοίνωση-ανταπάντηση των
απολυμένων στο Ριζοσπάστη

<<ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
902 ΣΤΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΤΟΥ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ

Η πετυχημένη συγκέντρωση και διαμαρ-
τυρία των απολυμένων του 902 έξω από το
κτίριο του σταθμού στον Περισσό και η αντα-
πόκριση που βρήκε από πολύ κόσμο έβαλε
σε μεγάλες σκέψεις την εργοδοσία του 902-
ΚΚΕ. Έτσι, έτρεξε άρον άρον να σκαρώσει
μια απάντηση που τη δημοσίεψε στην εφη-
μερίδα της, το  Ριζοσπάστη (http://
w w w . r i z o s p a s t i s . g r / w w w e n g i n e /
story.do?id=6420825). Παρά την προσπά-
θειά της να μη φαίνεται ότι βρίζει ή προσβάλ-
λει ανοιχτά τους απολυμένους, η απάντη-
ση της εργοδοσίας 902-ΚΚΕ στα όσα κα-
ταγγέλλουμε είναι αναγκαστικά γεμάτη χο-
ντρά ψέματα, είναι για την ακρίβεια ένα συ-
μπυκνωμένο ψέμα.

Έχοντας πάρει ξεκομμένες φράσεις από το
κείμενο-καταγγελία μας για τις απολύσεις και
για την κατάσταση στον 902, η εργοδοσία
του 902-ΚΚΕ κάνει μια προσπάθεια να τις
«ανατρέψει».

1. Λέει ότι οι απολύσεις δεν ήταν εκδι-
κητικές, όπως καταγγέλλουμε. Μα πώς να
σταθεί κάτι τέτοιο, όταν οι πρώτοι που α-
πολυθήκανε ήταν οι 3 ακριβώς άνθρω-
ποι που (τις λίγες μέρες που μεσολάβησαν
ανάμεσα στην ανακοίνωση των απολύσεων
και στις πρώτες απολύσεις) ΜΠΗΚΑΝΕ
ΜΠΡΟΣΤΑ και εκλεγήκανε εκπρόσωποι
των εργαζομένων από την πρώτη τους
ανοιχτή σύσκεψη; Δεν είναι αυτό ο ορισμός
της εκδίκησης «τόλμησες να σηκώσεις κε-
φάλι; Θα σε πεθάνουμε από την πείνα και
την ανεργία»; Και μάλιστα, τη στιγμή που η

γυναίκα ενός εκ των τριών συναδέλφων ήταν
έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Αυτό πώς
λέγεται, αν όχι απανθρωπιά και εκδικη-
τικότητα;

2. Λέει έπειτα ο Ριζοσπάστης ότι η κινητο-
ποίηση μας ήταν «δήθεν κινητοποίηση», και
το επαναλαμβάνει μάλιστα δυο-τρεις φορές.
Μα για μια «δήθεν» κινητοποίηση κά-
ποιων που «υπογράφουν ως απολυ-
μένοι» κάνανε φρούριο το κτίριο του Πε-
ρισσού και μας κοιτάγανε από τις γρίλιες;
Γι’ αυτό μας παρακολουθούσαν μέχρι και α-
πό την ταράτσα του κτιρίου; Γι’ αυτό αναγκα-
στήκανε στα γρήγορα να γράψουν τη δήθεν
(εδώ ταιριάζει το δήθεν) «απάντησή» τους,
που δεν απαντάει ουσιαστικά σε τίποτα;

3. Φυσικά και έχουν αρνηθεί κάθε μορφή
συζήτησης με εκπροσώπους των εργαζομέ-
νων του σταθμού. Κι όσο για διάλογο με την
ΕΤΙΤΑ, περιορίστηκαν, όπως παραδέχονται
και οι ίδιοι, τον περασμένο Δεκέμβρη να της
«εξηγήσουν τους λόγους συρρίκνωσης του
σταθμού» κι όχι να συζητήσουν. Τη Δευτέ-
ρα 5/9 η πόρτα τους ήταν ερμητικά κλει-
στή. «Δε δεχόμαστε κανέναν, είτε της ΕΤΙ-
ΤΑ είτε απολυμένο», είπαν. Εκμεταλλευό-
μενοι δε τη δύναμη που έχει το ΠΑΜΕ στην
ΕΤΙΤΑ, έχουν προσπαθήσει με λύσσα αυτούς
τους 9 μήνες να ματαιώσουν κάθε κινητο-
ποίηση που να αφορά τον 902. Ευτυχώς τε-
λικά, με τη δική μας επιμονή, δεν τους πέρα-
σε και η ΕΤΙΤΑ στήριξε κατά πλειοψηφία την
κινητοποίησή μας.

4. Στη συνέχεια η εργοδοσία μας ειρωνεύ-
εται για μια ακόμη φορά. Λέει ότι δεν ισχύει
αυτό που καταγγέλλουμε, ότι δηλαδή μας α-
παξίωσε και ποτέ δε δέχτηκε να συζητήσει
μαζί μας. Και για απόδειξη «διαλόγου»
φέρνει την ανακοίνωση από το διευθυ-
ντή του σταθμού των επικείμενων τότε
απολύσεων, πέρσι το Νοέμβρη! Τι όμορ-
φος κόσμος, τι δημοκρατικότητα! Την ανα-
κοίνωση ότι θα μας κόψουν το ψωμί χωρίς
να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με
οποιαδήποτε νούμερα και οποιαδήποτε
στοιχεία, το πέταμα στα σκουπίδια κάθε πρό-
τασής μας, ακόμη και για μείωση ωρών δου-
λειάς ή και μισθών σαν έσχατη λύση για ένα
αναγκαίο διάστημα, η εργοδοσία του 902-
ΚΚΕ το ονομάζει διάλογο!!

5. Για το θέμα «κομματικοί-μη κομματικοί
εργαζόμενοι», που το χαρακτηρίζουν και τού-
το ως μη υπαρκτό. Εδώ πια γελάν κι οι πέ-
τρες. Μέχρι σήμερα έχουν απολύσει 21 ερ-
γαζόμενους, κυρίως τεχνικούς, οπερατέρ και
μοντέρ. Αν εξαιρέσει κανείς δύο ΠΑΡΑΙΤΗ-
ΣΕΙΣ (χωρίς αποζημίωση) κομματικών
μελών-δημοσιογράφων, ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι
απολυμένοι είναι ΜΗ  ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ, και στις απολύσεις των περισσό-
τερων από αυτούς το βασικό κριτήριο ή-
ταν η τίμια στάση που κρατήσανε από την
πρώτη μέρα των απολύσεων ενάντια στις
πρακτικές της εργοδοσίας. Όπως έχουμε
ξανατονίσει, οι περισσότεροι είμαστε οικο-
γενειάρχες, πολλοί με μικρά παιδιά. ΚΑ-
ΝΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΤΗΡΗ-
ΘΗΚΕ, ακόμα κι αν δεχόμασταν τα επιχειρή-
ματα της εργοδοσίας περί οικονομικού αδιε-
ξόδου. Ας τα αφήσουν λοιπόν αυτά οι κύριοι
της εργοδοσίας 902-ΚΚΕ, γιατί το θέμα έχει
πάρει έκταση και δεν τους πιστεύει πια κανέ-
νας.

6. Εμείς από την πρώτη στιγμή θέλαμε δί-
πλα μας και τους συναδέλφους μας-κομμα-
τικά μέλη του ΚΚΕ (πλην των προϊσταμένων).
Ο κάθετος διαχωρισμός μεταξύ μας έγινε με
τον πόλεμο που άνοιξε εναντίον μας η εργο-
δοσία του 902-ΚΚΕ, εκμεταλλευόμενη και το
φόβο των συναδέλφων μας-κομματικών
μελών του ΚΚΕ μπροστά στο φάσμα της α-
νεργίας, ειδικά σε τόσο αντίξοες συνθήκες.
Πάντως, πρέπει να σημειώσουμε για χάρη
της αλήθειας πως υπάρχουν σοβαρές ευ-
θύνες σε μερικούς απ’ αυτούς, γιατί έπαιξαν
ενεργό κι όχι απλά παθητικό ρόλο στα παι-
χνίδια της εργοδοσίας.

7. Για το θέμα του χαφιεδισμού στην πρώ-

τη σύσκεψή μας στα τέλη του Νοέμβρη του
2010, πριν από τις πρώτες απολύσεις: Και
λίγα λέμε όταν μιλάμε για χαφιεδισμό. Εκμε-
ταλλευόμενη την απειρία πολλών από
μας σε συνδικαλιστικούς αγώνες, η εργο-
δοσία του 902 ΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ Ε-
ΝΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗ (ο βασικός της
πληροφοριοδότης ορκιζόταν στον… αγώ-
να των εργαζομένων εκείνη τη μέρα!) έ-
μαθε χαρτί και καλαμάρι τι συζητήσαμε
και τι αποφάσεις πήραμε, και μάλιστα με
βάση αυτά έκανε τις πρώτες απολύσεις.
Αυτή η σύσκεψη δεν ήταν σύσκεψη της ΕΤΙ-
ΤΑ, όπως λένε, αλλά ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ 902, και είχε γίνει στη Ν. Φιλαδέλφεια
σε ανοιχτό χώρο. Γράφοντας άλλα αντί άλ-
λων, νομίζει η εργοδοσία του 902-ΚΚΕ ότι
θα θολώσει τα νερά. Αλλά εδώ είμαστε εμείς
για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα.

8. Για το δε θέμα των πέντε πρώην συνα-
δέλφων που έστειλε στην ΕΤΙΤΑ η καθοδή-
γηση του Περισσού, για να πουν πως συμ-
φωνούν με τις απολύσεις και πως η Επιτρο-
πή μας δεν εκφράζει τους εργαζόμενους, η
εργοδοσία καταφεύγει πάλι στο ψέμα. Μιλά-
ει για γενική συνέλευση εργαζομένων του
902 που κάλεσε η ΕΤΙΤΑ (;), στην οποία δή-
θεν βρέθηκαν και μίλησαν οι πέντε. Τέτοια
γενική συνέλευση δεν έγινε ποτέ. ΚΑΝΟΝΙ-
ΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. της ΕΤΙΤΑ
ΥΠΗΡΧΕ, και πηγαίνοντας στα γραφεία
του σωματείου βρήκαμε -σταλμένους α-
πό την εργοδοσία του 902 που είχε μάθει
για τη συνάντηση- τους πέντε δασκαλε-
μένους πρώην συναδέλφους, που ΔΕΝ
ΕΙΧΑΝ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ να είναι
εκεί, γιατί ήταν συνάντηση αποκλειστικά
μιας αντιπροσωπείας-επιτροπής εργαζο-
μένων με τη διοίκηση του κλαδικού τους
σωματείου. Ως τι βρέθηκαν εκεί οι -φίλοι
της εργοδοσίας του 902- πρώην συνάδελ-
φοι;

Με το που ανοίξαμε δε το στόμα μας σαν
Επιτροπή για να διαμαρτυρηθούμε στο σω-
ματείο μας, αυτοί άρχισαν να λένε ότι δεν εκ-
φράζουμε τους εργαζόμενους, ότι οι απολύ-
σεις είναι αναγκαίες κλπ. Καλούμε την εργο-
δοσία του 902 να μη γίνεται κουραστική με
τις ψευτιές της, προσπαθώντας να καλύψει
τα νώτα της. Ό,τι έκανε κι όποια μέθοδο χρη-
σιμοποίησε πρέπει και είναι δίκαιο ο κόσμος
να τη μάθει. Να μάθει π.χ. ότι τις μέρες που
προσπαθούσαμε να οργανωθούμε (ακριβώς
πριν τις πρώτες απολύσεις) μας έβαζαν όλους
μαζί βάρδια 4 – 12 το βράδυ (πράγμα πρω-
τοφανές στα χρονικά του 902), ώστε να μην
μπορούμε να μαζευτούμε και να οργανωθού-
με.
Στο κάτω κάτω, αν ντρέπεται σαν εργο-

δοσία 902-ΚΚΕ για τους χαφιεδισμούς που
οργάνωσε κατά των εργαζόμενων, γιατί
τους έκανε; Αν έχει το θάρρος, ας τους υπε-
ρασπιστεί και ας πει ανοιχτά αυτό που λέει
στα μουλωχτά: «Ήταν για το καλό του κόμ-
ματος»…

9. Εκεί όμως που γίνονται πραγματικά χυ-
δαίοι εναντίον μας είναι όταν πάνε να μας συν-
δέσουν, έστω έμμεσα, με Χρυσές Αυγές, ΛΑ-
ΟΣ, αμερικάνικες πρεσβείες και ό,τι άλλο κα-
τεβάζει ο νους τους, προκειμένου να μας πε-
ράσει ο κόσμος για φιλοφασίστες ή για ύπο-
πτους ανθρώπους. Καταρχάς, επειδή όλοι
γνωριζόμαστε σ’ αυτό τον τόπο, ξέρει πολύ
καλά η εργοδοσία 902-ΚΚΕ ότι κανείς από
μας δεν έχει ούτε κατά διάνοια σχέση με τα
παραπάνω «μπουμπούκια». Μια καταγγε-
λία που βγαίνει στο Διαδίκτυο και στα ΜΜΕ
γενικότερα, την παίρνει ο καθένας και τη χρη-
σιμοποιεί όπως τον βολεύει, οπότε την παίρ-
νουν και τη χρησιμοποιούν και οι φασίστες.
Όμως δε φταίμε εμείς γι’ αυτό. Φταίει απο-
κλειστικά η συμπεριφορά της εργοδοσίας α-
πέναντί μας, που θυμίζει τα παραπάνω φασι-
στικά κόμματα, που τα ρίξανε μες στην «α-
πάντησή» τους για να μας συκοφαντήσουν.
Και μπαίνουμε στο ζουμί της επίθεσης που

μας κάνει ο Ριζοσπάστης. Λέει, λοιπόν, πως
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Για δεκάδες νησιωτικές περιοχές η του-
ριστική σεζόν διακόπηκε βίαια στις 5 Σε-
πτεμβρίου, από τότε δηλαδή που προχώ-
ρησε στο έγκλημα της ακινητοποίησης των
πλοίων ο αρχισαμποταριστής υπουργός
«Ανάπτυξης». Χιλιάδες τουρίστες αλλά-
ζουν πρόγραμμα διακοπών, ταξιδιωτικά
γραφεία προβάλλουν αξιώσεις αποζημιώ-
σεων και 1500 εργαζόμενοι σ’ αυτά μέ-
νουν χωρίς δουλειά. Πολλές νησιωτικές
περιοχές, καθώς και νησιά του Αιγαίου και
του Ιονίου, έχουν αποκλειστεί, μερικά μά-
λιστα απ’ αυτά έχουν ξεμείνει ακόμα και
από προμήθειες.
Η πλαστότητα των εγγράφων του ρώσι-

κου νηογνώμονα καταγγέλθηκε επίσημα
στο υπουργείο Ναυτιλίας από τον ίδιο το
ρώσικο νηογνώμονα! Ο Χρυσοχοΐδης δεν
έχασε την ευκαιρία και με πρόσχημα την
ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων διέ-
ταξε την ακινητοποίηση των πλοίων απο-
κλείοντας ολόκληρο το Αιγαίο και το Ιό-
νιο. Η αντιφατική αυτή συμπεριφορά του
ρώσικου νηογνώμονα, να καταγγέλλει τον
εαυτό του, εξηγείται από το ότι μετά το
πολύνεκρο ναυάγιο στο Βόλγα ο Πούτιν
απέλυσε τη διοίκηση του ρώσικου νηογνώ-
μονα, ο οποίος, απ’ ό,τι φαίνεται, είχε α-
ντίθετα συμφέροντα με το πουτινικό καθε-
στώς, και στη συνέχεια η νέα πουτινική
διοίκηση του ρώσικου νηογνώμονα, για να
χτυπήσει την προηγούμενη, την κατήγγει-
λε στο ελληνικό υπουργείο «Ανάπτυξης».
Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ανθρώ-

πων σε όλα τα μέσα μεταφοράς της Ρω-
σίας, είναι γνωστό ότι το ρώσικο στρατιω-
τικό μονοπώλιο όχι μόνο δε δίνει δεκάρα
γι’ αυτήν, αλλά δολοφονεί αντιπάλους με
«δυστυχήματα», όπως έκανε με την πολι-
τική ηγεσία της Πολωνίας. Η πτώση αε-
ροπλάνων και τα ναυάγια είναι πολύ συ-
χνό φαινόμενο στη Ρωσία, γιατί η ανθρώ-
πινη ζωή για το ναζιστικό μονοπώλιο δεν
έχει καμιά αξία.

Ήταν προηγούμενα πάλι ο
Χρυσοχοΐδης που κατάργησε τον
ελληνικό νηογνώμονα και έριξε στα
νύχια του μαφιόζικου ρώσικου τα

μικρά πλοία

Κλείνοντας τον ελληνικό νηογνώμονα ο
Χρυσοχοΐδης τον περασμένο Σεπτέμβριο
εξανάγκασε «κάθε σκάφος που πρέπει να
πιστοποιηθεί από 1/9/2010 να πρέπει να
απευθύνεται σε Νηογνώμονες ξένων χω-
ρών με πολύ αυξημένο κόστος. Ακόμα και
τα πλοία που ανήκουν στον ΕΝ, εξαιτίας
της πολυπλοκότητας μιας ανακατάταξης α-
πό τον ΕΝ σε έναν άλλο, μπορεί και να
μην προλάβουν να αλλάξουν νηογνώμονα
μέχρι το Φεβρουάριο του 2011, που έβα-
λε σαν προθεσμία ο Χρυσοχοΐδης, με κίν-
δυνο τα πλοία να ακινητοποιηθούν!» Αυτό
λέγαμε στο άρθρο της Νέας Ανατολής «Κι
άλλο μεγάλο έγκλημα: Ο Χρυσοχοΐδης
κλείνει τον ελληνικό νηογνώμονα».
Εκείνη την εκτίμησή μας την επιβεβαίω-

σε προς το χειρότερο η Πανελλήνια Ένω-
ση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερό-
πλοιων Σκαφών (ΠΕΝΕΤΗΣ), που τελικά
απευθύνθηκε στο ρώσικο νηογνώμονα ευ-
καιρίας, αφού οι νηογνώμονες του IACS,
όπως δηλώνει σε ανακοίνωσή της η Det
Norske Veritas S.A. και η Germanischer
Lloyd Hellas, «απέρριψαν το αίτημά έντα-
ξής μας στην κλάση τους, επειδή τα πλοία
ήταν κατασκευασμένα όχι με προδιαγρα-
φές IACS, αλλά εθνικών κανονισμών». Η

Αποκλεισμός του Αιγαίου από τους σαμποταριστές
Εξηντατέσσερα μικρά επιβατηγά-οχηματαγωγά και τουριστικά πλοία, που
εκτελούν ημερήσια τοπικά δρομολόγια, έχει ακινητοποιήσει από τις αρχές
Σεπτεμβρίου ο Χρυσοχοΐδης. Το πρόσχημα είναι η «ανακάλυψη» ότι τα
πιστοποιητικά αξιοπλοΐας αυτών των πλοίων που πιστοποιούσε ο ρώ-
σικος νηογνώμονας* ήταν, όπως τα χαρακτήρισε, μη έγκυρα. Στην
πραγματικότητα ο Χρυσοχοΐδης βρήκε την αφορμή να σαμποτάρει ακόμα
παραπέρα τον τουρισμό και τις ναυτικές επιχειρήσεις των μικρών επιβατι-
κών.

ΠΕΝΕΤΗΣ συνεχίζει στην ανακοίνωσή
της: «Στα τέλη Μαρτίου του 2011 ο Ρωσι-
κός Νηογνώμονας δήλωσε την αποδοχή
ένταξης κλάσης για τα πλοία της κατηγο-
ρίας μας. Γνωρίζοντας από το υπουργείο
ότι ο Ρώσικος Νηογνώμονας είναι εξου-
σιοδοτημένος από την ελληνική κυβέρνη-
ση και έχοντας ελάχιστο χρόνο πριν από
την έναρξη της τουριστικής σεζόν, ζητήσα-
με από το συγκεκριμένο οργανισμό την έ-
νταξή μας για την έκδοση πιστοποιητικών
κλάσης.Ετσι, έγιναν επιθεωρήσεις επί των
πλοίων μας και προσκομίσαμε τα απαραί-
τητα πιστοποιητικά που μας χορήγησε ο
Ρωσικός Νηογνώμονας στην Επιθεώρηση
Εμπορικών Πλοίων, η οποία με τη σειρά
της προέβη στις απαραίτητες επιθεωρή-
σεις».

H μόνη λύση που άφησε ο Χρυσοχοΐδης
στα μικρά πλοία για να μη χάσουν την του-
ριστική σαιζόν ήταν ο ρώσικος νηογνώμο-
νας ευκαιρίας! Και, φυσικά, μέσα σε μερι-
κές ημέρες ή σε ένα μήνα, μέχρι το Μάιο,
οι πιστοποιήσεις δεν μπορεί να ήταν πραγ-
ματικές. Αυτό φυσικά το γνώριζε και ο Χρυ-
σοχοΐδης, αλλά και οι ειδικοί του υπουρ-
γείου του. Αλλά ακόμα και αν ο Χρυσοχο-
ΐδης, σαν μη ειδικός, το αγνοούσε, υπήρ-
ξαν καταγγελίες για την έκδοση πλαστών
πιστοποιητικών του ρώσικου νηογνώμονα
από το Μάιο! Το Λιμενικό αποκαλύπτει
ότι υπήρχαν ανώνυμες καταγγελίες
για το ρώσικο νηογνώμονα από το Μά-
ιο και ο Χρυσοχοΐδης δεν έκανε τίπο-
τα. Σε ανακοίνωσή του (4/9) αναφέρει: «Με
αφορμή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες
περιήλθαν στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώμα-
τος- Ελληνικής Ακτοφυλακής το Μάιο 2011
και αφορούν στην έκδοση πλαστών πιστο-
ποιητικών κλάσης από το γραφείο του Ρω-
σικού Νηογνώμονα στον Πειραιά, για Επι-
βατηγά-Οχηματαγωγά και Επιβατηγά- Του-
ριστικά πλοία, δόθηκε εντολή από τον Αρ-
χηγό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτο-
φυλακής Αντιναύαρχο Κωνσταντίνο Σούλη
στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά να διε-
ρευνήσει άμεσα την εν λόγω υπόθεση».

 Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παπουτσής, υ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη, χαρα-
κτηρίζει την υπόθεση απάτη και τα πι-
στοποιητικά πλαστά, ενώ ο σαμποταρι-
στής Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε αμέσως τα
πιστοποιητικά ως μη έγκυρα! Δηλαδή ό-
τι ξεφεύγουν από τις νόρμες των τεχνικών
ελέγχων και κατά συνέπεια, ως τεχνικό,
το ζήτημα της εγκυρότητας δεν αφορά τον
ίδιο, αλλά τους ελεγκτές του υπουργείου
του. Έτσι απαλλάσσεται ταυτόχρονα και
από την ευθύνη του ότι δε διερεύνησε τις
σοβαρότατες καταγγελίες του Μαΐου και
συγκάλυψε αντικειμενικά τη συμμορία των
υπαλλήλων του υπουργείου του που ε-
γκληματούσαν και ενάντια στην ασφάλεια
των πλοίων.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι νηο-

γνώμονες είναι ιδιωτικές εταιρείες, πι-
στοποιημένες όμως από το κράτος,
για να εκδίδουν κυβερνητικά έγγραφα
αξιοπλοΐας. Εξαιτίας αυτής της αντικει-
μενικής, αλλά και νομικής ευθύνης και συμ-
μετοχής του κράτους στην ασφάλεια των
πλοίων, παρά την εκχώρηση του δικαιώ-
ματος της έκδοσης κυβερνητικών πιστοποι-
ητικών στο ρώσικο νηογνώμονα, το υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη παρενέβη
στην υπόθεση, καθώς και η Εισαγγελία
του Πειραιά, όχι μόνο για τη διερεύνηση
των αδικημάτων από το ρώσικο νηογνώμο-
να, αλλά και από τις ελληνικές κρατικές

υπηρεσίες του ΥΠΑΝ, που αναπόφευκτα
εμπλέκονται στα ζητήματα ασφάλειας των
πλοίων με τα οποία ασχολείται ο κάθε νη-
ογνώμονας. Στην Ελευθεροτυπία διαβάζου-
με ότι το υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη δεν αντιμετώπισε καθόλου την υπό-
θεση ως έκδοση μη έγκυρων πιστοποιη-
τικών, αλλά ως έγκλημα, και όχι μόνο κα-
τά της ασφάλειας των ανθρώπων: «Χθες,
σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Λιμενι-
κού, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Πειραιά παρήγγειλε στην υπηρε-
σία Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγεί-
ου του Λιμενικού Σώματος να συνεχιστεί η
διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης
για τη διερεύνηση, προς κάθε κατεύθυνση
και εμπλεκόμενη υπηρεσία, τέλεσης αδι-
κημάτων κακουργηματικής φύσης (πλαστο-
γραφία, ηθική αυτουργία σε πλαστογραφί-
α, παθητική-ενεργητική δωροδοκία, παρά-
βαση καθήκοντος, σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης, νομιμοποίηση εγκληματικών
εσόδων και ενδεχομένως κακουργηματική
απάτη), που αφορούν την έκδοση των βε-
βαιωτικών κλάσης πλοίων που φέρουν ελ-
ληνική σημαία από τον εκπρόσωπο του
Ρωσικού Νηογνώμονα στον Πειραιά».
Οι ευθύνες του Χρυσοχοΐδη σε ό,τι αφο-

ρά την απάτη του ρώσικου νηογνώμονα εί-
ναι ξεκάθαρες. Αυτός έσπρωξε τα μικρά
πλοία στο ρώσικο νηογνώμονα ευκαιρίας
και ο ίδιος συγκάλυψε με τις υπηρεσίες
του την απάτη.

Τα πλοία παραμένουν
ακινητοποιημένα, ενώ μπορούν να

επιθεωρηθούν από το ΥΠΑΝ

Η επιθεώρηση των πλοίων μπορεί να γί-
νει από τους επιθεωρητές του Κλάδου Ε-
πιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ)
και ο Χρυσοχοΐδης δεν το έκανε. Υπέρμα-
χος της ασφάλειας, τάχα, δήλωσε:«Επει-
δή πάνω απ’ όλα βάζουμε την ασφάλεια των
πολιτών, την αξιοπλοΐα των πλοίων και την
προστασία του περιβάλλοντος, είναι μονό-
δρομος για εμάς η άμεση ακινητοποίηση
των πλοίων αυτών».
Ο σαμποταριστής, βέβαια, έχει για την

αξία της ανθρώπινης ζωής ακριβώς τις ί-
διες «ευαισθησίες» με το αφεντικό του τον
Πούτιν.
Η επερώτηση του βουλευτή Χίου Μου-

σουρούλη είναι αποκαλυπτική για τις ό-
ψιμες «ευαισθησίες» του αρχισαμποταρι-
στή περί ασφάλειας. Αυτός αποκάλυψε
ότι στο πλοίο Οινούσες απαγορεύεται να
εκτελεί το δρομολόγιο Χίος-Οινούσες, ενώ
του επιτρέπεται το δρομολόγιο Χίος-
Τσεσμές! Να τι λέει στην επερώτησή του
στις 8/9/2011 ο βουλευτής: « Αν το υ-
πουργείο κόπτεται για την ασφάλεια των
πολιτών στις θαλάσσιες μετακινήσεις και
το αξιόπλοο των πλοίων, και αυτό σημαί-
νει να ακυρώνεται η σύνδεση π.χ. Χίου-
Οινουσσών, πώς γίνεται το ίδιο πλοίο (ΟΙ-
ΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ) να επιτρέπεται να εκτελεί διε-
θνείς πλόες, δηλαδή τη σύνδεση Χίου-Τσε-
σμέ; Αυτό γιατί, σύμφωνα με το σήμα του
Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων
του Υπουργείου προς το Λιμεναρχείο Χί-
ου (επισυνάπτεται), δεν απαιτείται, λόγω
χωρητικότητας, η ύπαρξη πιστοποιητικού
κλάσης. Αναμένουμε διευκρινίσεις για το
σήμα αυτό, εκτός αν η ασφάλεια των ταξι-
διωτών εξαρτάται από τον προορισμό και
όχι από το πλοίο. Το γεγονός ότι αργότε-
ρα το σήμα αναιρέθηκε, προσθέτει παρά
αφαιρεί ερωτηματικά για την υπόθεση (α-
παιτείται το πιστοποιητικό ή όχι;)».
Παρά το γεγονός ότι η ζημιά στα μικρά

πλοία και στον τουρισμό είναι τεράστια, ο
Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι αναστέλλει επί
ένα μήνα την αναγνώριση του ρώσικου νη-
ογνώμονα χωρίς καμιά απαίτηση για απο-
ζημίωση των πλοιοκτητών του τουρισμού
και των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών!

Ο Χρυσοχοΐδης υπόλογος για τα
εγκλήματα κατά της ασφάλειας των

πλοίων

Όπως είχαμε καταγγείλει στο φύλλο της
Νέας Ανατολής της 22/9/2010, ο αρχισα-
μποταριστής έκλεισε αυθαίρετα τον ελλη-
νικό νηογνώμονα, αντί να απαιτήσει και να
υποστηρίξει την εξέλιξή του σε μια εται-
ρεία που θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη με
την εξελιγμένη τεχνολογία των νηογνωμό-
νων, αλλά και με την εκμετάλλευση του
τονάζ του 19,8% παγκοσμίως των ελληνι-
κών ποντοπόρων πλοίων. Και αυτό το έ-
γκλημα το διέπραξε με την απόλυτη ανοχή
όλων των κομματικών ηγεσιών και των ναυ-
τεργατικών σωματείων του ψευτοΚΚΕ και
του ΣΥΝ, υπονομεύοντας έτσι την ασφά-
λεια των πλοίων και σαμποτάροντας την
οικονομία. Το πρόσχημα για το κλείσιμο
ήταν ότι ο ελληνικός καχεκτικός νηογνώ-
μονας δεν ανταποκρινόταν στις προδιαγρα-
φές της ΕΕ. Αυτό σήμαινε ότι δεν είχε
δικαίωμα να πιστοποιεί μόνο τα πλοία
της ΕΕ σε διεθνείς πλόες, αλλά μπο-
ρούσε να το κάνει στις εσωτερικές
γραμμές. O Χρυσοχοΐδης δεν έχασε την
ευκαιρία και απέκλεισε το νηογνώμονα
και από τις εσωτερικές γραμμές, και
του αφαίρεσε την άδεια πιστοποίησης α-
κόμα και για πλοιάρια, δηλαδή τον έκλει-
σε. Τον Απρίλιο μόνο του 2011 του έδωσε
το δικαίωμα να πιστοποιεί ψαρόβαρκες και
πλαστικά σκάφη, καθώς και μικρά πλοί-
α, αλλά όχι μικρά επιβατικά πορθμεί-
α κτλ. Για να εξοντώσει μάλιστα και τα μι-
κρά επιβατικά και πορθμεία, κατάργησε
την πιστοποίηση των πλοίων από την κρα-
τική υπηρεσία Επιθεώρησης Εμπορικών
Πλοίων, που θα μπορούσε να ασκεί τους
νόμιμους ελέγχους, αφού πρόκειται για έ-
να έργο απλό σε σχέση με την πιστοποίη-
ση μεγάλων πλοίων, και έτσι ανάγκασε τα
μικρά πλοία των τοπικών γραμμών να πλη-
ρώνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την πι-
στοποίησή τους από ξένους νηογνώμονες
ευκαιρίας, όπως ονομάζονται οι κακόφη-
μοι νηογνώμονες. Ένας από αυτούς είναι
και ο ρωσικός!
Την απίστευτη αυτή βία που ασκεί ο σα-

μποταριστής στον τουρισμό και στην ακτο-
πλοΐα τη συγκαλύπτουν όλα τα κόμματα,
που, ακόμα και όταν κάνουν επερωτήσεις
στη Βουλή, όπως η ΝΔ, συγκαλύπτουν την
ουσία των πραγμάτων και τις εγκληματι-
κές δραστηριότητες του Χρυσοχοΐδη. Ο
ΣΥΝ έκανε και αυτός επερώτηση κατηγο-
ρώντας την ΕΕ! Ο κρατικός ελληνικός νηο-
γνώμονας πρέπει - σύμφωνα με το ψευ-
τοΚΚΕ και τον ΣΥΝ- να ξαναφτιαχτεί και
να γίνει κρατικός. Δηλαδή το ψευτοΚΚΕ,
ο ΣΥΝ και η διακομματική ρωσόδουλη γρα-
φειοκρατία τους να αποφασίζουν, ανάλο-
γα πάντα με τον βαθμό πολιτικής υπο-
ταγής του πλοιοκτήτη του, πότε ένα πλοί-
ο είναι αξιόπλοο. Ο ρώσικος πουτινικός
νηογνώμονας είναι το παράδειγμα.

*Από τη Βικιπαίδεια: «Νηογνώμονας εί-
ναι ναυτιλιακός τεχνικός οργανισμός που
καταρτίζει κανονισμούς ασφαλείας, τόσο επί
της ναυπήγησης των πλοίων όσο και επί του
εξοπλισμού τους, κατατάσσοντας αυτά σε
κλάση (classification). Με ειδικούς δε
επιθεωρητές (surveyors) τα παρακολουθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είτε με
περιοδικές είτε με έκτακτες επιθεωρήσεις.
Εκτός από το πιστοποιητικό ταξινόμησης ή
κλάσεως (certificate of class), οι Νηογνώμο-
νες χορηγούν και τα ακόλουθα πιστοποιητι-
κά: Πιστοποιητικό καταμέτρησης χωρητικό-
τητας (tonnage certificate), Πιστοποιητικό
γραμμής φόρτωσης (load line certificate),
Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας
(certificate of seaworthiness), Πιστοποιητικό
ασφάλειας φορτοεκφορτωτικών μέσων
(cargo gear certificate), Πιστοποιητικό
βλαβών (παρακολούθησης) (certificate of
damages) και άλλα ειδικότερης φύσεως».
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íüðïõëïõ ôïõ óõíáäÝëöïõ ôïõò Ãêüíôæïõ
áðü ôï ÐÅÍÔÅËÉÊÏÍ.

Ùóôüóï, ïé äéáðñáãìáôåýóåéò áð’ ü,ôé
öáßíåôáé ðñï÷ùñÞóáíå êáé ï ÓáïõäÜñá-
âáò åôïéìÜæåôáé íá ðÜñåé ôïí ÐÁÏ*, óå
ìéá óôéãìÞ ðïõ êÜôé ôÝôïéï åßíáé ðñáã-
ìáôéêÜ éäéáßôåñá óõìöÝñïí áðü ïéêïíï-
ìéêÞ Üðïøç ãéá êÜèå åðåíäõôÞ, áöïý ïé
ìåôï÷Ýò ÂáñäéíïãéÜííç äåí ðïõëéïýíôáé
áëëÜ ÷áñßæïíôáé óå üðïéïí ðñï÷ùñÞóåé
óå ãåííáßá Áýîçóç Ìåôï÷éêïý Êåöá-
ëáßïõ.

Ôç óôéãìÞ ëïéðüí áõôÞ, êáé åíþ ï Âãå-
íüðïõëïò öáßíåôáé íá ÷Üíåé ôï ðáé÷íßäé,
ãßíïíôáé äýï ðñÜãìáôá. Ôï Ýíá åßíáé üôé
âãÜæåé áðüöáóç ç ÅðéôñïðÞ Åðáããåë-
ìáôéêïý Áèëçôéóìïý üôé äåí ìðïñåß ìå
êåöÜëáéá ìç åëëçíéêþí óõìöåñüíôùí íá
åëÝãîåé Ýíáò åðé÷åéñçìáôßáò ìßá åëëçíé-
êÞ ÐÁÅ. Ôï Üëëï åßíáé üôé åìöáíßæåôáé
ìéá Arboris Capital, åôáéñåßá-óõìâïõëÜ-
ôïñáò ãéá åðåíäýóåéò ìå Üêñåò óå Áóßá,
ÁöñéêÞ êáé ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé ìðáßíåé
óöÞíá óôïõò óáïõäÜñáâåò, ìå äåýôåñç
ðñüôáóç. Óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ ç óõãêå-
êñéìÝíç åôáéñåßá Ý÷åé Ýäñá ôï ÅìéñÜôï
ôïõ Áìðïý ÍôÜìðé. Áõôü ãåíéêÜ åßíáé
öéëïäõôéêü áëëÜ åßíáé êáé ÷þñïò äéáêß-
íçóçò êáé áíáôïëéêþí êåöáëáßùí. Èõ-
ìüìáóôå ðùò ìÝóù Áìðïý ÍôÜìðé ðÞñå
ôá Íáõðçãåßá ôïõ ÓêáñáìáãêÜ Ýíáò öß-
ëïò ôçò ×åæìðïëëÜ÷. H ðñüôáóç ôçò
Arboris Capital äåí åßíáé áêüìá óõ-
ãêåêñéìÝíç üðùò áõôÞ ôùí óáïõäá-
ñÜâùí, áëëÜ ç åôáéñåßá áõôÞ äéáôåß-
íåôáé ðùò, áí ç ÐÁÅ ÐÁÏ ðåé ôï íáé,
èá âñåé åðåíäõôÞ ìÝóá óå 20 çìÝñåò.
Åßíáé äçëáäÞ ìéá ðñüôáóç ÃÉÁ ÁÍÁ-
ÆÇÔÇÓÇ ÅÐÅÍÄÕÔÇ êé ü÷é ãéá Üìå-
óç åðÝíäõóç. Áõôü åíéó÷ýåé ôéò õðïøßåò
ìáò üôé êÜðïõ óå üëá áõôÜ õðÜñ÷åé äÜ-
êôõëïò Âãåíüðïõëïõ Þ ãåíéêüôåñá ôïõ
óïóéáëöáóéóìïý, ãéá íá ÷áëÜóåé ç óõì-
öùíßá Áë Óáïýíô – ÂáñäéíïãéÜííç.

Ç ðÜëç ðÜíù áðü ôï óþìá ôçò ìåãá-
ëýôåñçò êáé äçìïöéëÝóôåñçò, ìáæß ìå ôïí
Ïëõìðéáêü, ðïäïóöáéñéêÞò ïìÜäáò ôçò
÷þñáò, óõíå÷ßæåôáé. Áõôü ðïõ ðñÝðåé
íá ãßíåé êáôáíïçôü åäþ åßíáé ðïéïò
ôýðïò êåöÜëáéïõ âñßóêåôáé óôç
óôñáôçãéêÞ åðßèåóç óå áõôÞ ôç ÷þ-
ñá êáé åßíáé äåìÝíïò ìå ôï öáóéóìü
êáé ðïéïò ü÷é. Ôï êåöÜëáéï ôýðïõ
ÂáñäéíïãéÜííç, ðïõ êé áõôü Ý÷åé óç-
ìáäåìÝíç ôçí éóôïñßá ôïõ áðü ôï óðÜóé-
ìï ôïõ åìðÜñãêï óôï áðÜíèñùðï ãéá ôï
ìáýñï ðëçèõóìü ñáôóéóôéêü êáèåóôþò
ôçò Ñïäåóßáò ðñéí äåêáåôßåò, áëëÜ åðß-
óçò åß÷å êáé ôéò äéêÝò ôïõ éó÷õñÝò êñáôé-
êÝò óôçñßîåéò êáé åýíïéåò ãéá ðïëëÜ ÷ñü-
íéá, åßíáé óÞìåñá Ýíá êåöÜëáéï ðïõ
äïõëåýåé êýñéá ìå üñïõò åëåýèåñçò
áãïñÜò, ïðüôå åðéæåß êáé óå óõíèÞ-
êåò ðïëéôéêÞò äçìïêñáôßáò. Ôï âéï-
ìç÷áíéêü áõôü êåöÜëáéï Ýóôçóå óå ìå-
ãÜëï âáèìü Ýíáí áñêåôÜ «âéïìç÷áíéêü»
ÐÁÏ, äçëáäÞ ìéá êáðéôáëéóôéêÞ åðé÷åß-
ñçóç ïðùóäÞðïôå ðïëéôéêïý åíäéáöÝñï-
íôïò, äçëáäÞ ðïõ ï âáóéêüò ñüëïò ôçò
Þôáí íá äßíåé êýñïò êáé ößëïõò óôïí éäéï-
êôÞôç ôçò, áëëÜ êáé ðïõ ôïõëÜ÷éóôïí èá
Ýâãáæå ôá ÝîïäÜ ôçò. Ãé’ áõôü êáé âáóé-
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ÐÁÏ: ÔÏ ÄÉÙÎÉÌÏ ÔÏÕ ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÊÁÉ
Ç ÌÁ×Ç ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÁÄÏ×Ç
æüôáí óôçí ðïëéôéêÞ «ëßãá Ýîïäá – öõ-
ôþñéï êáé õðïäïìÝò ãéá ôáëÝíôá –
åõñùðáúêÝò åðéôõ÷ßåò – êÝñäïò ìÝ-
óá áðü ôç ìåôáðþëçóç ðáéêôþí».
Åßíáé ãåãïíüò üôé  êáé ï ÐÁÏ Ý÷åé äå-
÷ôåß êñéôéêÝò ôïõ óôçí ÷ñõóÞ åðï÷Þ ôïõ
üôé äåí Þôáí Ýîù áðü ôç ëïãéêÞ ôïõ ç
ðáñÝìâáóç óôç äéáéôçóßá êáé óôçí ÅÐÏ
(ð.÷. åðï÷Þ ÔñéâÝëëá). Ùóôüóï äåí Ýöôéá-
îå ôá äßêôõá ôïõ õðüêïóìïõ êáé ôçò
åíôåëþò äéåöèáñìÝíçò êñáôéêÞò ðáñÝì-
âáóçò óôá ïðïßá âáóßóôçêå ï ñùóï-
öôéáãìÝíïò Êüêêáëçò ãéá íá åëÝãîåé ìå
áðýèìåíï èñÜóïò êáé ïëïêëçñùôéêÜ ôï
åëëçíéêü ðïäüóöáéñï ìåôÜ ôï 1996. Ãé’
áõôü êáé ï ÐÁÏ áêüìç êáé óôç 12åôßá
ôïõ êïêêáëéóìïý åß÷å ìåãáëýôåñåò åðé-
ôõ÷ßåò óôéò åõñùðáúêÝò äéïñãáíþóåéò áðü
üóåò ï Ïëõìðéáêüò, êáèþò óôçí Åõñþ-
ðç ç äéáéôçóßá äåí ìðïñïýóå åýêïëá íá
«ðéáóôåß», åíþ ïé ðáßêôåò ðïõ âãÞêáí
áðü ôéò áêáäçìßåò ôïõ áðïôÝëåóáí êáé
ôç âÜóç ôçò ÅèíéêÞò ðïõ êáôÜ÷ôçóå ôï
EURO 2004.

Áõôü áêñéâþò ôï åßäïò ïìÜäáò,
ïìÜäáò ôçò âéïìç÷áíéêÞò áóôéêÞò
ôÜîçò Ýâáëå óôï óôü÷áóôñü ôïõ ï
áíáôïëéêïöôéáãìÝíïò ìåóÜæùí ïëé-
ãÜñ÷çò Âãåíüðïõëïò: «Ôé íá ôéò
êÜíù ôéò õðïäïìÝò, áí óå îåöôéëßæåé
ï Ïëõìðéáêüò», ôüíéæå ðáíôïý... Åßíáé
÷áñáêôçñéóôéêü üôé ï Âãåíüðïõëïò
äåí ÷ôõðïýóå ðïôÝ áíïé÷ôÜ ôï êá-
èåóôþò Êüêêáëç, áëëÜ áíôßèåôá åé-
ñùíåõüôáí ìüíéìá ôïí ÂáñäéíïãéÜí-
íç ðïõ ôï ÷ôõðïýóå, Ýóôù áäýíáìá
óáí «êëáøéÜñç», «áíßêáíï» êëð.
Óôçí ïõóßá, ï Âãåíüðïõëïò êáé ôá ôóé-
ñÜêéá ôïõ äçëçôçñßáóáí ôçí åîÝäñá ôïõ
ÐÁÏ ìå ôç öáóéóôéêÞ êáé åíôåëþò äéå-
öèáñìÝíç íïïôñïðßá «íßêåò ìå êÜèå êü-
óôïò». ¸öôáóå ðñéí ëßãá ÷ñüíéá áõôÞ ç
ðôÝñõãá ôçò ïñãáíùìÝíçò åîÝäñáò íá
áðáéôÞóåé ùìÜ áðü ôïõò éäéïêôÞôåò ôïõ
Ðáíáèçíáßêïý  íá ðÜñïõí ðñùôÜèëçìá
ìå ôéò âñþìéêåò ìÝèïäåò Êüêêáëç.

ÖõóéêÜ ç ðëáôéÜ ìÜæá ôùí ðáíáèç-
íáúêþí ïðáäþí üðùò êáé êÜèå Üëëçò
ïìÜäáò åßíáé êïììÜôé ôïõ ëáïý êáé óáí
ôÝôïéá äåí åßíáé äéåöèáñìÝíç, ïðüôå áêü-
ìç êáé óÞìåñá áðïäïêéìÜæåé óå ãåíéêÝò
ãñáììÝò ôá óõíèÞìáôá êáé ôç ëïãéêÞ
ôùí âãåíïðïõëéêþí. Ãé’ áõôü êáé ï Âãå-
íüðïõëïò ÷ñåéÜóôçêå ç÷çñÝò ìåôáãñáöÝò
ìåôáîý 2008 êáé 2010, ãéá íá ïõäåôåñï-
ðïéÞóåé êáé êÜðùò íá ãëõêÜíåé áõôÞ ôç
ãåíéêÜ ðïëéôéóìÝíç ïðáäéêÞ ìÜæá ìå ìå-
ñéêÝò ãíÞóéåò íßêåò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôé-
êÞ ãéá ôá ðåðñáãìÝíá ôùí ðÜóçò öýóå-
ùò áíáôïëéêþí ïëéãáñ÷þí ç åîÞò áðï-
óôñïöÞ ôïõ ÃéÜííç ÂáñäéíïãéÜííç (Ôæßã-
ãåñ) óôç óõíÝíôåõîç áðï÷þñçóÞò ôïõ:
«Ìå áõôïýò ôïõò êýñéïõò (ó.ó. ôïõò
åðéêåöáëÞò ôùí ïñãáíùìÝíùí) äåí
Ý÷ù ðïôÝ óõíáëëáãÞ êáé ïýôå ðñü-
êåéôáé íá ôï êÜíù. Ïýôå ôá åéóéôÞ-
ñéá ôïõò ðëçñþíù, ïýôå óïõâëáôæß-
äéêï ôïõò Üíïéîá, ïýôå ôïõò âãÜæù
áðü ôç öõëáêÞ üðùò Üëëïé». Áðü ôïý-
ôï äù ôï áðüóðáóìá, ðïõ ü÷é ôõ÷áßá
åêóôïìßæåôáé ìüíïí üôáí ï éäéï÷ôÞôçò ôçò
ÐÁÅ ðáýåé íá åßíáé ôÝôïéïò, ìáèáßíïõìå
üôé Ýíáò êáëüò «ïñãáíùìÝíïò», äçëáäÞ

áäßóôáêôïò êáé áöïóéùìÝíïò óôïí éäéï-
êôÞôç óôñáôüò óôçí åîÝäñá, ìðïñåß óÞ-
ìåñá íá óõãêñïôçèåß ìüíï óå ìéóèïöï-
ñéêÞ âÜóç êáé ìüíï áöïý ôï áöåíôéêü ôïõ
Ý÷åé åõëïãçèåß áðü ôï âáèý êñáôéêü êá-
èåóôþò þóôå íá ìðïñåß íá áðïöõëáêßæåé
åãêëçìáôéêÜ óôïé÷åßá.

Ôï óçìåñéíü äßëçììá êáé Ýíá
Üëëï ìÝëëïí ãéá ôï ðïäüóöáéñï

êáé ôïí áèëçôéóìü

Ãéá ôï êáëü ëïéðüí ôçò ÷þñáò, êáé ôïõ
åëëçíéêïý ðïäïóöáßñïõ ðñÝðåé íá áðï-
ôý÷ïõí ïé ó÷åäéáóìïß ôïõ Âãåíüðïõëïõ
êáé ãåíéêüôåñá ôïõ ñùóüäïõëïõ êáèå-
óôþôïò ðïõ ôïí óôçñßæåé. ÖôÜíïõí ïé óõì-
ìïñßåò êáé ôá óôßöç ðïõ Ýöôéáîå ï Êüêêá-
ëçò êáé êëçñïäüôçóå óôïí ïìïúäåÜôç ôïõ
ÌáñéíÜêç, äå ÷ñåéÜæåôáé ìÝóá óôçí ðåß-
íá êáé óôçí êñßóç íá Ý÷ïõìå êáé ôá áíôß-
óôïé÷á ôïõ Âãåíüðïõëïõ êáé ôïõ êÜèå
äéáäü÷ïõ ôïõ. Ôï üôé êáëïýìáóôå âÝ-
âáéá óÞìåñá íá äéáëÝîïõìå áíÜìå-
óá óå äéáäü÷ïõò ôïõ åíüò Þ ôïõ
Üëëïõ êáðéôáëéóôÞ Þ âáèýôåñá áíÜ-
ìåóá óå Ýíá öáóéóôéêü éìðåñéá-
ëéóôéêü êáé óå Ýíá ôñéôïêïóìéêü ñá-
íôéÝñéêï êáé ãé’ áõôü áõôáñ÷éêü êå-
öÜëáéï (óáïõäáñáâéêü) óáí éäéï-
êôÞôç ìéáò ðïäïóöáéñéêÞò ïìÜäáò
äåí åßíáé ìéá åîáéñåôéêÞ èÝóç ãéá äç-
ìïêñáôéêïýò áíèñþðïõò  êáé ãéá
ðñáãìáôéêïýò ößëïõò ôïõ ðïäïóöáß-
ñïõ. Åßíáé ìéá êáôÜóôáóç áíÜãêçò ðïõ
Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôï áí ôá ãêïë ðïõ èá
ìðáßíïõí áðü ôïí ÐÁÏ êáé ôïí êÜèå
ÐÁÏ èá åßíáé ðñáãìáôéêÜ êáé áðëÜ èá
ëåéôïõñãïýí óáí ðáñçãïñéÜ óôïí ôóá-
êéóìÝíï åñãÜôç êáé óôïí áíáóöáëÞ ìé-
êñïáóôü, ðïõ ãßíïíôáé ðåñÞöáíïé ìüíï
ìåôÜ áðü êÜèå íßêç ôçò ïìÜäáò ôïõò, êáé
ãé’ áõôü äåí ðïëõíïéÜæïíôáé ãéá ôï ùñáßï
ðïäüóöáéñü Þ áí ôá ãêïë áõôÜ èá åßíáé
åí ðïëëïßò øåýôéêá êáé èá ìåôáöñÜæï-
íôáé óå éäåïëïãéêü íôïðÜñéóìá åíüò
Üãñéïõ öáóéóôéêïý óôßöïõò «öéëÜèëùí»
ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéåßôáé óáí öïíéÜò êÜèå
äçìïêñáôéóìïý ìÝóá êé Ýîù áðü ôá ãÞ-
ðåäá êáé óáí åñãáëåßï ôïõ ÷åéñüôåñïõ
éìðåñéáëéóìïý ðïõ ãíþñéóå ï êüóìïò.

Áõôü åßíáé ôï êåíôñéêü äßëçììá óÞ-
ìåñá üðïõ ôï óõíåéäçôü åðáíáóôáôéêü
ðñïëåôáñéÜôï åßíáé áêüìá ðïëý áäýíá-
ìï ãéá íá ðñïâÜëåé óôçí ðñÜîç, ðÝñá áðü
ôï åðßðåäï ôçò öéëéêÞò ðáñÝáò êáé ôçò
óôåíÞò ãåéôïíéÜò, ôç äéêéÜ ôïõ åêäï÷Þ ôïõ
ðïäïóöáßñïõ êáé ãåíéêüôåñá ôïõ áèëç-
ôéóìïý. ¼ìùò äåí èá áñãÞóåé ðïëý ç ìÝ-
ñá üðïõ, ìÝóá óôéò ôáîéêÝò èýåëëåò ðïõ
èá óáñþóïõí ôïí éìðåñéáëéóôéêü êüóìï,
ðïõ Þäç Ý÷åé ìðåé óå âáèéÜ êñßóç êáé ïäç-
ãåßôáé ãïñãÜ óôïí ðáãêüóìéï ðüëåìï, èá
áñ÷ßóåé íá áìöéóâçôåßôáé Ýìðñáêôá ôï
óçìåñéíü áíôáãùíéóôéêü ðñùôáèëçôéêü
ðïäüóöáéñï. Ôï ðïäüóöáéñï áõôü åßíáé
óýìöõôï ìå ôçí õðåñãýìíáóç êáé ôçí
åîÜíôëçóç ôïõ ðáßêôç, ðáñÜëëçëá ìå
ôçí üëï êáé ðéï áññùóôçìÝíç áãõìíá-
óéÜ êáé ôçí öáíáôéêÞ ó÷åäüí ôõöëÞ áðáé-
ôçôéêüôçôá ôïõ èåáôÞ ãéá íßêç ôïõ óõë-
ëüãïõ ôïõ Þ ôïõ Ýèíïõò ôïõ. Ìéá ôÝôïéá
íßêç óõã÷ùñåß  ôçí åîáðÜôçóç ôïõ êÜèå
äéáéôçôÞ êáé ôçí óêëçñüôçôá áðÝíáíôé
óôïí áíôßðáëï ðñÜãìáôá ðïõ áíá÷áéôß-

æïíôáé ðñïóùñéíÜ ìüíï ìå íÝïõò üëï êáé
áõóôçñüôåñïõò êáíïíéóìïýò. ÐáñÜëëç-
ëá ìå ôï äõíÜìùìá ôïõ ðïäïóöáéñéêïý
êåöáëáßïõ  áõîÜíåôáé ç äéáöèïñÜ üëùí
ôùí ðïäïóöáéñéêþí èåóìþí, äõíáìþíïõí
ïé áíôáãùíéóìïß áíÜìåóá óôéò ïìÜäåò êá-
èþò êáé ïé áíôáãùíéóìïß  ìÝóá óôéò ïìÜ-
äåò ðïõ áðïóõíôßèåíôáé øõ÷ïëïãéêÜ êáé
ôå÷íéêÜ áðü ôçí äéáñêÞ åîáãïñÜ êáé áé-
ìïññáãßá ôùí ôáëÝíôùí ôïõò áðü ôçí
êÜèå éó÷õñüôåñç ïìÜäá-êåöÜëáéï, ðñÜã-
ìá ðïõ ïñöáíåýåé êáé åõíïõ÷ßæåé êÜèå ìá-
êñü÷ñïíç óõëëïãéêÞ äïõëåéÜ.

ÁõôÜ ôá áñíçôéêÜ öáéíüìåíá ðïõ äéáñ-
êþò äõíáìþíïõí êáé èá äçëçôçñéÜæïõí
ôï ðïäüóöáéñï (êáé ôïí áèëçôéóìü ãåíé-
êüôåñá), èá áðáéôïýí üëï êáé ðåñéóóüôå-
ñï ôï ðïäüóöáéñï êáé ãåíéêüôåñá ôïí
áèëçôéóìü ôïõ ôýðïõ «ðñþôá ç öéëßá ìå-
ôÜ ï óõíáãùíéóìüò» ðïõ èá áíôáíáêëÜ
ôéò íÝåò óõëëïãéêÝò ðáñáãùãéêÝò ó÷Ýóåéò
êáé ôï íÝï åðïéêïäüìçìá ðïõ èá åßíáé äå-
ìÝíï ìå áõôÝò ôéò ðáñáãùãéêÝò ó÷Ýóåéò.
Öáíôáæüìáóôå Ýíáí áèëçôéóìü ðïõ èá
áíôéêáèéóôÜ ôïí áíôáãùíéóìü ìå ôçí
Üìéëëá, ðïõ äåí èá ôáðåéíþíåé ôïí áíôß-
ðáëï ïýôå ôéò ößëáèëåò ìÜæåò ôçò êÜèå
ïìÜäáò, áëëÜ èá ôéò åêðáéäåýåé çèéêÜ êáé
ôå÷íéêÜ, èá ôéò ãõìíÜæåé êáé èá ôéò äéá-
óêåäÜæåé êÜíïíôáò ôåò ôéò ßäéåò ðÜ-
íù áð üëá íá áèëïýíôáé êáé íá ðáß-
æïõí êáé ü÷é ìüíï íá âëÝðïõí ðïäü-
óöáéñï.  Ãé’ áõôïýò êáé ìüíï ôïõò óêï-
ðïýò èá ìðïñïýí íá óõíäõáóôïýí ïé ïìÜ-
äåò óôç âÜóç (ãåéôïíéÝò, ÷þñïé äïõëåéÜò)
ìå åêåßíåò ðïõ èá óõãêñïôïýíôáé áðü
åêåßíïõò ôïõò ðáß÷ôåò, ðñïðïíçôÝò êëð.
ðïõ èá Ý÷ïõí öôÜóåé óôá øçëüôåñá åðß-
ðåäá äåîéïôå÷íßáò êáé áíÜðôõîçò ôçò ôá-
êôéêÞò-óôñáôçãéêÞò êÜèå áèëçôéêïý ðáé-
÷íéäéïý êáé èá ìðïñïýí íá ðáßæïõí ôï ñü-
ëï ôùí ïìÜäùí- ðéëüôùí, ÷ùñßò üìùò ïé
Üíèñùðïé ðïõ ôéò áðïôåëïýí íá îåêüâï-
íôáé ðïôÝ áðü ôç ëáúêÞ âÜóç ôïõò, ôüóï
áèëçôéêÜ üóï êáé êïéíùíéêÜ.

Áõôü ôï ðïäüóöáéñï, êáé ãåíéêüôåñá
áõôüò ï áèëçôéóìüò ðïõ äåí èá åßíáé ãéá
ôçí áôïìéêÞ êáé ôçí åèíéêÞ õðåñï÷Þ, äåí
Ý÷åé áíÜãêç íá óêïôþíåé óùìáôéêÜ ôïí
áèëçôÞ-ðáßêôç ìå ôçí õðåñãýìíáóç, ïý-
ôå íá ôïí äéáöèåßñåé çèéêÜ êáé ôáîéêÜ ìå
ôéò õðÝñïãêåò áìïéâÝò êáé ìå ôçí áðÜôç
êáé ìå ôçí óêëçñüôçôá óôï ðáé÷íßäé, ïý-
ôå íá êïìðëåîÜñåé ôï íéêçìÝíï, ïýôå ôÝ-
ëïò íá ìåôáôñÝðåé ôï íéêçôÞ óå Ýíá åß-
äïò âéáóôÞ. Ôï êõñéüôåñï, äåí Ý÷åé áíÜ-
ãêç íá êÜíåé ðïôÝ ôéò ìÜæåò áíÞìðïñï
èåáôÞ Þ õðïôáêôéêü, üðùò ôéò Ý÷åé êÜíåé
óÞìåñá óå åðßðåäï ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé
óôï ðïëéôéêü êáé éäåïëïãéêü åðïéêïäü-
ìçìá. Êáëëéåñãþíôáò ôÝôïéåò áíôéëÞ-
øåéò êáé ôÝôïéåò ðñáêôéêÝò ãéá ôïí ïìá-
äéêü áèëçôéóìü Ýóôù óå åðßðåäï ãåéôï-
íéÜò êáé ÷þñïõ äïõëåéÜò èá ìðïñïýìå íá
äþóïõìå äéåîüäïõò óôéò áõèüñìçôåò óõë-
ëïãéêÝò êáé äçìéïõñãéêÝò äéáèÝóåéò ôçò
íåïëáßáò êáé üëïõ ôïõ ëáïý. Áõôüò åßíáé
Ýíáò ðéï âáèýò ôñüðïò ãéá ôçí áíá÷áßôé-
óç ôïõ öáóéóôéêïý áèëçôéêïý áíôáãù-
íéóìïý êáé ôïõ âáóéêïý ôïõ óõíèÞìáôïò
ðïõ åßíáé «üëá åðéôñÝðïíôáé ãéá ôçí Íß-
êç».
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και μόνο το να αποκαλείς τον 902 «επιχείρη-
ση» και να μιλάς για εργοδοσία είναι επίθεση
στο ΚΚΕ, και μας κάνει κι ένα μάθημα για τα
ΜΜΕ, το ρόλο τους στον καπιταλισμό κλπ. Ε-
μείς όλα τούτα τα θεωρούμε προφάσεις, και
να γιατί: Όλοι οι απολυμένοι είμαστε μη κομ-
ματικά μέλη και τεχνικοί. Ο 902 μας προσέ-
λαβε με τον κλασικό τρόπο που προσλαμ-
βάνει κάθε επιχείρηση (δηλαδή άλλοι ζήτη-
σαν δουλειά απευθείας, άλλοι είχαν κάποιο
γνωστό συνάδελφο που τους σύστησε και ού-
τω καθεξής) και με εργασιακές σχέσεις τις
συνηθισμένες, επίσημες, θεσμοθετημένες
σχέσεις εργαζόμενου-εργοδότη, σχέσεις
καπιταλιστικότατες από πάνω ως κάτω.
Ο λόγος που ο 902 μας προσέλαβε με εντε-

λώς κλασική μισθωτή σχέση, για να παράγου-
με συγκεκριμένο προϊόν που το διαθέταμε
στον 902-ΚΚΕ, είναι ότι ΤΟ ΚΚΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΜΕ-
ΛΗ Ή ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ, ΤΟΤΕ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΜΕ, ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ
ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ (οπερατέρ, μοντέρ,
ηχολήπτες κλπ.), ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ. Ά-
ρα, για να λειτουργήσει ο σταθμός, έπρεπε
να δουλέψει με επαγγελματίες, άσχετα α-
πό τις πολιτικές τους απόψεις. Και αυτό έ-
κανε τόσα χρόνια! Πώς λοιπόν τώρα μας
ζητάει τα ρέστα που αντιδράμε στον άδικο
και εκδικητικό τρόπο, με τον οποίο μας πέ-
ταξε από τη δουλειά μας;
Και για να τελειώνουμε: αν θέλανε οι κύριοι

της εργοδοσίας να μην τους αντιμετωπίζουμε
σαν εργοδοσία και σαν αφεντικά, όπως και
είναι, ας αντιμετωπίζανε διαφορετικά τους ερ-
γαζόμενους στο σταθμό εδώ και 15 χρόνια.
Πάει πολύ να μας αντιμετωπίζουν σαν δήθεν

«εθελοντές». Η σχέση μας με τον 902, με επι-
λογή της εργοδοσίας και όχι δική μας, είχε κά-
θε χαρακτηριστικό της κλασικής σχέσης ερ-
γοδότη-εργαζόμενου.Είναι δυνατό να ήμα-
σταν μέλη σταθμού-εργατικής κολλεκτίβας και
να μην το γνωρίζαμε τόσα χρόνια;
Τονίζουμε για μια ακόμη φορά πως Η ΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΙΝΑΙ Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΟΥ 902-ΚΚΕ. ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟ-
ΛΥΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΘΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΙ-
ΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕ ΘΑ
ΓΙΝΟΤΑΝ. Ας μην ψάχνουν λοιπόν για εχθρούς
στους εργαζόμενους, και ειδικά σε εκείνους
που με τη δουλειά τους στήριζαν στις πλάτες
τους τον 902 τόσα χρόνια. Μας κηρύξανε έ-
ναν πόλεμο που ποτέ δεν τον θελήσαμε.
Δεν μπορούν να μας κατηγορούνε επειδή,
αφού μας τον κηρύξανε, πολεμάμε και μεις
για το δίκιο μας.
Η αλήθεια και το δίκιο τελικά θα νικήσουν.

Η πλατιά διάδοση στο Ίντερνετ της ανακοί-
νωσής μας για όσα έχει κάνει και συνεχίζει να
κάνει η εργοδοσία του 902 σε βάρος μας και
σε βάρος των εργαζομένων που δουλεύουν
ακόμα στο σταθμό, καθώς και η απήχηση
της συγκέντρωσής μας της Δευτέρας, που τα-
ρακούνησε τόσο τον 902-ΚΚΕ, ώστε να μας
αφιερώσει ολόκληρο άρθρο στην εφημερίδα
του, δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Πάρτε τώρα πίσω τις απολύσεις όσων

θέλουν να επιστρέψουν, ξεκινήστε διάλο-
γο από μηδενική βάση με εργαζόμενους και
απολυμένους, σταματήστε το αντεργατικό
όργιο που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμ-
βρη στον 902.
Μέχρι να γίνουν τα παραπάνω, θα μας βρί-

σκετε μπροστά σας.
Τρίτη 6 του Σεπτέμβρη 2010

Υ.Γ. Η νέα χυδαία επίθεση του Ριζοσπάστη
στο φύλλο της Τετάρτης 7/9 στον αγώνα μας,
με βρώμικη επιχειρηματολογία περί «μετρη-
μένων στα δάχτυλα απολυμένων» κλπ. -με α-
φορμή το χθεσινό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ-, δείχνει
μονάχα τον πανικό της εργοδοσίας. Επανα-
λαμβάνουμε: το ποιος δημοσιοποιεί ή και α-
ξιοποιεί το θέμα που δημιούργησε η εργοδο-
σία 902-ΚΚΕ με τις άδικες και εκδικητικές α-
πολύσεις ας απασχολεί τους «επιτελείς» του
902. Το ξέρουμε ότι τους ενοχλεί πως το γεγο-
νός πήρε έκταση. Ας σταματήσουν λοιπόν την
κατάφωρη αδικία και την απαράδεκτη εργο-
δοτική συμπεριφορά τους, για να μη δίνουν

λαβές στους αντιπάλους τους. Εμείς σε όλα
τούτα δεν έχουμε καμία, μα καμία ευθύνη.
Δίνουμε έναν αγώνα για το ψωμί και την αξιο-
πρέπειά μας, και αυτόν δεν μπορεί κανείς να
τον λερώσει.
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Όσο για την «εθελοντική και συνειδητή αντι-
κομμουνιστική» μας δήθεν στάση, στο σπίτι
του κρεμασμένου δε μιλάνε για σκοινί. Οι πρά-
ξεις (κυρίως) αλλά και τα σημερινά λόγια-συ-
κοφαντίες της εργοδοσίας του 902-ΚΚΕ ε-

ναντίον μας είναι που σέρνουν κάθε προοδευ-
τική ιδεολογία στη λάσπη κι όχι ο δίκαιος τα-
ξικός αγώνας των εργαζομένων.

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 902

ÌÁÔÉÅÓÌÁÔÉÅÓ

ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΟ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ

Ενώ οι πατριωτικές δυνάμεις της Λιβύης υπό την ηγεσία Κα-
ντάφι αντιστέκονται ακόμη στη Σύρτη, τη Μπάνι Ουαλίντ και
τη Γκατ, μέσα στο συνασπισμό αντιδραστικών φραξιών που
αποτελεί το «Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο» έχει ξεκινήσει
ήδη ο πόλεμος.
Το ισλαμοφασιστικό σκυλολόι που αποτελεί τον κορμό της
«εξέγερσης» - πραξικοπήματος κατά του καθεστώτος Καντάφι,
έχει βάλει, απ’ ό,τι φαίνεται με την καθοδήγηση της Αλ Κάιντα
και του Κατάρ, στο στόχαστρο τον «πρωθυπουργό» του
ξενοκίνητου καθεστώτος, Μαχμούντ Τζιμπρίλ.

Ο Τζιμπρίλ είχε ήδη έρθει σε έντονη σύγκρουση με τον
Αμπντούλ Χακίμ Μπελάτζ, τον πρώην αρχηγό του Μά-
χιμης Ισλαμικής Λιβυκής Μονάδας, που ήταν γνωστό
πως είχε σχέσεις με την Αλ Κάιντα. Τώρα έχει βρεθεί
στο στόχαστρο του πνευματικού αρχηγού των λίβυων
ισλαμοφασιστών σεΐχη Αλί Σαλαμπί από το Κατάρ, που
μέσω Αλ Τζαζίρα κάλεσε το Τζιμπρίλ να παραιτηθεί
(Financial Times, 16/09/2011 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/
76df0750-e053-11e0-ba12-00144feabdc0.html#axzz1ZirbxTYf
) .
Οι ισλαμοφασίστες χρεώνουν στο Τζιμπρίλ «συμφιλιωτισμό

Είναι τέτοια η αντισημιτική αποχαλίνωση των σοσιαλφασιστών,
που δε ντρέπονται να αποκαλύπτουνε τις κολιγιές τους με
τους ισλαμοφασίστες. Στην ιστοσελίδα της εφημερίδας του
τροτσκιστικού ΣΕΚ (βασικής συνιστώσας της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ), δημοσιεύτηκε άρθρο – ύμνος στην εισβολή του
ισλαμοφασιστικού όχλου του Καΐρου στην ισραηλινή
πρεσβεία στις 9 του Σεπτέμβρη. Αφορμή για την εισβολή
στάθηκε ο θάνατος 5 Αιγύπτιων στρατιωτών στη μεθόριο Γά-
ζας – Αιγύπτου, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του Ισραήλ
κατά των ισλαμοφασιστών της Χαμάς, που είχαν  σκοτώσει 8
άμαχους Ισραηλινούς πολίτες στην παράλια περιοχή Εϊλάτ.

Οι σοσιαλφασίστες μάλιστα επιβεβαιώνουν τα όσα έχουμε
επισημάνει  από την αρχή της «Αραβικής Άνοιξης», ότι δηλα-
δή πέρα από μερικούς παραπλανημένους δημοκράτες, ο πυ-

ρήνας των ψευτοδημοκρατικών εξεγέρσεων-πραξικο-
πημάτων είναι η συμμαχία σοσιαλφασισμού – ισλαμο-
φασισμού. Δημοσιεύουνε στην «Εργατική Αλληλεγγύη»
ανταπόκριση από σύντροφό τους «επαναστάτη σοσιαλιστή»
που συμμετείχε στην εισβολή (!) στην ισραηλινή πρεσβεία.
Μάλιστα, ο Αιγύπτιος σοσιαλφασίστας εκτιμάει ότι το αντι-
ισραηλινό μένος «θα κορυφωθεί» στην Αίγυπτο, με αφορμή
την παλαιστινιακή προσφυγή στον ΟΗΕ για το ανεξάρτητο
κράτος. Ενώ η κύρια διεκδίκηση των ισλαμοφασιστών είναι
να σκιστεί και να ακυρωθεί η συμφωνία ειρήνης Αιγύπτου –
Ισραήλ του 1979!  Αντί για ειρήνη και δημοκρατία δηλα-
δή, ο «αραβο-ανοιξιάτικος» φασισμός ζητάει πόλεμο,
αίμα και θάνατο του «Εβραίου» και του «κράτους του
Εβραίου»!

Ο ΤΖΟΝ ΜΑΚ-ΚΕΪΝ ΚΑΙ Η ΤΥΦΛΩΜΑΡΑ ΤΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ

Ο Αμερικάνος ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής και αντίπαλος
του Ομπάμα στις τελευταίες αμερικάνικες προεδρικές εκλο-
γές, Τζον ΜακΚέιν, επισκέφτηκε πριν λίγες μέρες τη Λιβύη
και συναντήθηκε με τις νέες λιβυκές αρχές, που εγκαταστα-
θήκανε στην Τρίπολη με τις πλάτες ανοιχτά του ΝΑΤΟ και
κρυφά του Άξονα Ρωσίας – Κίνας. Εκεί λοιπόν, ο κάπως αντι-
σοσιαλιμπεριαλιστής ΜακΚέιν, έκανε την εξής εκπληκτική δή-
λωση: «Ο αγώνας του λιβυκού λαού πιστεύουμε ότι αποτελεί
έμπνευση για τους λαούς της Συρίας, του Ιράν, της Ρωσίας
και της Κίνας. Ακόμη και οι χειρότεροι διχτάτορες μπορούν να
ανατραπούν και να θριαμβεύσει στη θέση τους η ελευθερία και
η δημοκρατία».
(http://www.msnbc.msn.com/id/44723787/ns/world_news-
mideast_n_africa/t/mccain-libya-inspires-people-china-russia-
iran/#.TonFLnLoPKc )
Η ηλιθιότητα και η πολιτική μυωπία ακόμα και των λι-

γότερο ωμών ιμπεριαλιστικών τάσεων του αμερικάνι-
κου μονοπώλιου αντικατοπτρίζονται στην παραπάνω
δήλωση. Η ήττα του τριτοκοσμικού Καντάφι, η κυριαρχία
του ισλαμοφασισμού και των ρωσόδουλων γραφειοκρατών
που αποστάτησαν από την κανταφική εξουσία για να πάνε
με τη Βεγγάζη, ο αντισημιτισμός που οργιάζει πια στη Λιβύη
και σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή,
δηλαδή η προετοιμασία των όρων για τον πόλεμο του Άξονα
Ρωσίας – Κίνας – Ιράν κατά της ανθρωπότητας, είναι για το
χαζοχαρούμενο ΜακΚέιν «έμπνευση» δήθεν για την πάλη ενά-
ντια στον Πούτιν και τον Τζιντάο! Με τέτοιους «πανέξυπνους»
αντιπάλους μες στις ΕΠΑ, δεν είναι παράδοξο που το ρωσό-
φιλο δίδυμο Κλίντον – Ομπάμα με τις προβοκάτσιες του έχει
παραδώσει το μισό δυτικόφιλο Τρίτο Κόσμο στο Κρεμλίνο
και στον ισλαμοφασισμό.

ΟΙ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΛΙΒΥΗ

με τους κανταφικούς» και «υπέρμετρες επαφές με ξένες κυ-
βερνήσεις», αντί όπως λένε να μιλάει πιο συχνά με το λαό.
Αυτά όλα είναι προφάσεις. Η ουσία είναι πως ο Τζιμπρίλ,
πρώην κανταφικός αξιωματούχος που και επί Καντάφι ήταν
υποστηρικτής των ιδιωτικοποιήσεων και του ανοίγματος της
οικονομίας στη Δύση, έχει προνομιακούς δεσμούς με το δυτι-
κό ιμπεριαλισμό. Είναι φυσικά κι αυτός εγκληματίας κατά
της εθνικής ανεξαρτησίας της Λιβύης, διότι ήταν εκείνος που
έπεισε το ΝΑΤΟ σαν δυτικόφιλος να μπει σε πόλεμο κατά
της πατρίδας του, αποστάτησε από το στρατόπεδο Καντάφι
και πέρασε από νωρίς με το πραξικόπημα. Ωστόσο, το ζή-
τημα εδώ δεν είναι ο γενικός χαραχτήρας του Τζιμπρίλ,
αλλά η φύση της φασιστικής εξέγερσης στη Λιβύη:
μπροστά βάζουν τους δήθεν «δημοκράτες» δυτικόφι-
λους ή και δυτικοφανείς με τη σημαία του παλιού φι-
λοαμερικάνου βασιλιά Ιντρίς, για να τους θαυμάζουν οι
ηλίθιοι τύπου ΜακΚέιν και Σαρκοζύ, και από πίσω όλο
το μεσαιωνικό – ναζιστικό ισλαμοφασισταριό, μέσα στο
οποίο αλωνίζει η ΚαΓκεΜπε και οι υπεραντιδραστικοί
καταριανοί και αλκαϊντιανοί ιεροκήρυκες. Όταν οι σαπι-
σμένοι δυτικοί ιμπεριαλιστές θα καταλάβουνε τι τέρας βοη-
θήσανε να γεννηθεί, θα είναι αργά, γιατί ο ενεργειακός βρόγ-

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/
http://www.msnbc.msn.com/id/44723787/ns/world_news
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Óôï öýëëï 466 ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò
óôï ôÝëïò Áðñßëç ãñÜöáìå: «Ìéá ðé-
èáíÞ óõíÝ÷åéá ìðïñåß íá åßíáé ç åîÞò:
Íá ìðëïêáñéóôåß ç åðÝíäõóç ìÝ÷ñé íá
åìöáíéóôåß ìßá åôáéñåßá ðïõ èá åîõðç-
ñåôåß ôá óõìöÝñïíôá ôïõ ñùóï-êéíÝæé-
êïõ éìðåñéáëéóôéêïý ìïíïðùëßïõ. Áõ-
ôÞ èá ìðïñåß íá êÜíåé ôçí åðéèåôéêÞ å-
îáãïñÜ ôùí êáôáâõèéóìÝíùí ìåôï÷þí
ôçò European Goldfield  ìå ðéï ðñüèõ-
ìï ðùëçôÞ êáé ìåóïëáâçôÞ ôçí Á-
ÊÔÙÑ, êáé íá áíáëÜâåé ôá ïñõ÷åßá ìå
áðïéêéáêïýò üñïõò. Íïìßæïõìå üôé ãé áõ-
ôü ôï ëüãï ç ÁÊÔÙÑ äéáôÞñçóå ôï ìÜ-
íáôæìåíô ôçò ÅËËÇÍÉÊÏÓ ×ÑÕÓÏÓ
êáé ãé áõôü êÜèå ôüóï ï Ìðüìðüëáò ìÝ-
óù ôùí åöçìåñßäùí ôïõ ôá âÜæåé ìå ôçí
Ìðéñìðßëç þóôå íá öáíåß óôá ìÜôéá
ôùí êáíáäþí óáí ðñÜãìáôé áãáíáêôé-
óìÝíïò êáé Ýêðëçêôïò ìå ôï ÐÁÓÏÊé-
êü êñÜôïò ðïõ õðïôßèåôáé üôé Üñéóôá
ãíþñéæå êáé ÷åéñéæüôáí. Áí äåí ìðïñåß
íá ãßíåé ç ðáñÜäïóç ôùí ìåôáëëåßùí
óôïõò áíáôïëéêïýò áðïéêéïêñÜôåò áðü
ôïõò Ýëëçíåò êïõßóëéãê, ôüôå áõôïß èá
ïäçãÞóïõí ôçí õðüèåóç óå ìßá äåýôå-
ñç ìáôáßùóç üðùò áêñéâþò êáé óôçí

Ï ×ÑÕÓÏÓ ÔÇÓ ×ÁËÊÉÄÉÊÇÓ ÓÔÏ ÊÁÔÁÑ

Ç ÷þñá ìáò ðáñáäßäåôáé ðéá ãéá ôá êáëÜ óôï íåï÷éôëåñéêü Üîïíá
Ìüó÷áò-Ðåêßíïõ êáé ôùí ößëùí ôïõò êáé íÝá äåóìÜ ÷áëêåýïíôáé

ãéá ôï ëáü ìáò. Ôá ìåôáëëåßá ÷ñõóïý ôçò ×áëêïéäéêÞò ðáñáäüèçêáí
áðü ôïí ÐáðáíäñÝïõ óôï ñùóüöéëï ÊáôÜñ.

ðåñßðôùóç ôçò TVX».

ÐÝñáóáí ôñåéò ìÞíåò áðü åêåßíåò ôéò
åêôéìÞóåéò ìáò êáé äéáâÜóáìå  «ÅðÝí-
äõóç 1,3 äéó. åõñþ ðïõ èá äþóåé áðá-
ó÷üëçóç óå 1.800 åñãáæïìÝíïõò îåêéíÜ
óôá ìåôáëëåßá ÊáóóÜíäñáò ôçò ×áë-
êéäéêÞò ç åôáéñåßá “Åëëçíéêüò ×ñõóüò”
ìåôÜ ôçí áðüöáóç Ýãêñéóçò ðåñéâáë-
ëïíôéêþí üñùí ðïõ õðÝãñáøå ï õðïõñ-
ãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé Êëé-
ìáôéêÞò ÁëëáãÞò Ã. Ðáðáêùíóôáíôß-
íïõ» (¸èíïò, 8-7).

Äå ÷ñåéÜóôçêå ðáñÜ äýï áêüìç ìÞ-
íåò ãéá íá åðáëçèåõôåß ðëÞñùò åêåßíç
ç ðñüâëåøç. Ìå ôçí Ýãêñéóç áíÜ ÷åß-
ñáò ï Ìðüìðïëáò êáé ç åôáéñåßá ôïõ ï
ÅëëÜêôùñ, ðñïâáßíïõí óôï ìåãÜëï
deal. Óýìöùíá ìå ôá äçìïóéåýìáôá:
«Óôçí åðÝíäõóç êåöáëáßùí ðëÝïí ôïõ
åíüò (1) äéò åõñþ óôçí åôáéñåßá «Åëëç-
íéêüò ×ñõóüò» ðñï÷ùñÜ ôï ÊáôÜñ, ìå-
ôÜ ôç õðïãñáöÞ óõìöùíßáò åîáãïñÜò,
áðü ôï êñáôéêü åðåíäõôéêü fund Qatar
Holdings, ìåôï÷éêïý ìåñéäßïõ 10% ôçò
European Goldfields áðü ôçí åôáéñåßá

ÅëëÜêôùñ .Ï åðéêåöáëÞò ôçò Qatar
Holdings Á÷ìÜíô Áë ÓáÀíô äÞëùóå
ðùò ç óõìöùíßá ðñïâëÝðåé ôçí åîáãï-
ñÜ ôïõ 10% áðü ôï óõíïëéêü 25% ðïõ
åëÝã÷åé ç ÅëëÜêôùñ óôçí European
Goldfields, åíþ ôï åðåíäõôéêü fund áðü
ôï ÊáôÜñ äéáôçñåß êáé ôï call option
(ôï äéêáßùìá ðñïôßìçóçò áãïñÜò äç-
ëáäÞ) ãéá Ýíá åðéðñüóèåôï ðïóïóôü ôçò
ôÜîçò ôïõ 5%».´Oðùò áíáêïßíùóå ç
ÅËËÁÊÔÙÑ, «ç óõìöùíßá êñßèçêå
óêüðéìç ôüóï ãéá ôçí äéåõêüëõíóç ôçò
÷ñçìáôïäüôçóçò ðñïêåéìÝíïõ íá îåêé-
íÞóåé Üìåóá ç Á’ öÜóç ôïõ Ýñãïõ ôçò
åôáéñåßáò ÅËËÇÍÉÊÏÓ ×ÑÕÓÏÓ óôç
×áëêéäéêÞ, üóï êáé ãéá ôç óõììåôï÷Þ
ôçò Qatar Holding óôï óõãêåêñéìÝíï
Ýñãï ùò óôñáôçãéêïý åðåíäõôÞ, ìå ÷ï-
ñÞãçóç äáíåßïõ ðïóïý 600 åêáô. äïëá-
ñßùí». Ï õðåýèõíïò åðéêïéíùíßáò ôçò
«Åëëçíéêüò ×ñõóüò Á.Å.» Êþóôáò Ãå-
ùñãáíôæÞò ó÷ïëßáóå óå äçëþóåéò ôïõ
óôï Halkidikifocus.gr: «Mðáßíåé Ýíáò
óôñáôçãéêüò åðåíäõôÞò óôç European
Goldfields êáé Ý÷åé åîáóöáëéóôåß ïõ-
óéáóôéêÜ ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò
åðÝíäõóçò ìå äÜíåéï ýøïõò 600 åêá-
ôïììõñßùí äïëáñßùí áðü ôçí Qatar
Holding êáé 150 åêáôïììýñéá äïëáñß-
ùí áðü ôïõò õöéóôÜìåíïõò ìåôü÷ïõò.
¼ñïò ãéá íá äïèåß ôï äÜíåéï áðü ôçí
Qatar Holding Þôáí íá ðùëçèåß Ýíá ðá-
êÝôï ìåôï÷þí ýøïõò 9,9% áðü ôçí ÅË-
ËÁÊÔÙÑ óôçí Qatar Holding (http://
www.halkidikifocus.gr).

Ï áíáôïëéêïïëéãÜñ÷çò Ìðüìðïëáò
áöïý Ýäùóå 11 åêáôïìýñéá åõñþ ãéá íá
ôïõ ÷áñéóôïýí ðåñßðïõ 400 åêáôïììý-
ñéá åõñþ-ôüóï ðåñßðïõ áðïôéìÜôáé ç á-
îßá ôùí ìåôáëëåßùí-ôþñá êåñäßæåé å-
êáôïììýñéá áðü ôçí ðþëçóç ôùí ìå-
ôï÷þí ôïõ êÜíïíôáò ôï äïýñåéï ßððï ãéá
ôçí ïéêïíïìéêÞ åîÜñôçóç ôçò ÷þñáò
ìáò áðü ôï ÊáôÜñ.

Ôïí Éïýëç ôïõ 2007 ç ÁÊÔÙÑ ðïý-
ëçóå ôï 30% ðïõ åß÷å ç ÅËËÇÍÉÊÏÓ
×ÑÕÓÏÓ Ýíáíôé ðïóïóôïý 19,9% óôçí
European Goldfields êáé 8,4 åê Äïëë
ÇÐÁ óå ìåôñçôÜ. Ôï óõíïëéêü ôßìçìá
(ìåôñçôÜ êáé ðïóïóôü óôçí EG) áðïôé-
ìÜôáé óå 178 åê Äïëë. ÇÐÁ! ÄçëáäÞ
êÝñäïò ãéá ôïí üìéëï Ìðüìðïëá áðü
áõôÝò ôéò ìåôáâéâÜóåéò 66,5 åê Äïëë.
ÇÐÁ + 178 åê Äïëë ÇÐÁ = 244,50 åê
Äïëë ÇÐÁ. Ìå ôç óçìåñéíÞ óõíáë-
ëáãÞ «Ôï ôßìçìá ôçò óõíáëëáãÞò ðïõ
èá åéóðñÜîåé ç ÅëëÜêôùñ åíÝñ÷åôáé óå
130 åêáô. äïëÜñéá ÊáíáäÜ (ðåñßðïõ 93
åêáô. åõñþ)» (Åëåõèåñïôõðßá, 4-10). Äç-
ëáäÞ óõíïëéêÜ 273 åêáôïììýñéá åõñþ!!!

Óôç óõìöùíßá ðñïâëÝðïíôáé åðßóçò,
ðÝñá áðü ôï 10% ðïõ áðïêôÜ ôï ÊáôÜñ
óÞìåñá, êáé ôá åîÞò: «ÅðéðëÝïí èá åê-
äïèïýí õðÝñ ôïõ ÊáôÜñ äéêáéþìáôá
ìåëëïíôéêÞò áðüêôçóçò ìåôï÷þí ôçò
European Goldfields ìå ôç ìïñöÞ ôùí
«warrants»…Ôá äéêáéþìáôá áõôÜ áíôé-
óôïé÷ïýí óôï 22% ôïõ óçìåñéíïý ìå-
ôï÷éêïý êåöáëáßïõ, ùóôüóï åðåéäÞ ðñü-
êåéôáé ãéá íÝåò ìåôï÷Ýò, ôï ðïóïóôü

ìåôÜ ôçí áýîçóç êåöáëáßïõ èá åßíáé
ìéêñüôåñï (15-17%)» êáé áêüìç «Óôç
óõìöùíßá ðñïâëÝðåôáé üôé ç Qatar
Holdings èá Ý÷åé êáé äéêáßùìá åîáãï-
ñÜò (option) åðéðëÝïí ðïóïóôïý 5,11%
ôçò European Holdings» (óôï ßäéï). ¸-
ôóé ôï ðïóïóôü ôïõ ÊáôÜñ áíáìÝ-
íåôáé êáôáñ÷Þí íá öôÜóåé ðåñßðïõ
óôï 30%.

ËÝìå êáôáñ÷Þí, ãéáôß ôï âáóéêü
óå áõôÞ ôç óõíáëëáãÞ ÊáôÜñ- Eu-
ropean Goldfields- ÁÊÔÙÑ, åßíáé
üôé ôï ÊáôÜñ äßíåé Ýíá äÜíåéï ìá-
ìïýè ìå åðá÷èåßò üñïõò óôï ó÷Þìá
åêìåôÜëëåõóçò ôïõ ìåôáëëåßïõ.
Óçìáíôéêüò ðáñÜãïíôáò ãéá ôçí á-
ðïäï÷Þ ôÝôïéùí üñùí äáíåéóìïý Þ-
ôáí ç êáèõóôÝñçóç ôïõ åëëçíéêïý
êñÜôïõò ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò
ôüóï üóï íá ìðïñÝóåé íá âÜëåé ðü-
äé óôá ìåôáëëåßá ôï ÊáôÜñ êáé ìå
ôç âïÞèåéá ôïõ Ìðüìðïëá. ÁõôÞ ç
óõìöùíßá ãßíåôáé óå ìéá óôéãìÞ ðïõ
ìåôÜ ôéò åðáíåéëçììÝíåò õðáíá÷ù-
ñÞóåéò ôïõ õðïõñãåßïõ, ïé ëïéðïß
åíäéáöåñüìåíïé åðåíäõôÝò Ý÷ïõí å-
îáöáíéóôåß. Óýìöùíá ìå ôçí Åëåõ-
èåñïôõðßá, 3/10 ôï äÜíåéï èá å-
îáóöáëéóôåß ìå óôïé÷åßá åíåñãçôé-
êïý ôçò åôáéñåßáò óôçí ÅëëÜäá,
äçëáäÞ ìå åããýçóç ôá ßäéá ôá ìå-
ôáëëåßá. ×áñáêôçñéóôéêü ôçò äý-
óêïëçò èÝóçò óôçí ïðïßá âñßóêå-
ôáé ç êáíáäéêÞ European Gold-
fields åßíáé ôï õøçëü åðéôüêéï äá-
íåéóìïý ðïõ óõìöþíçóå ãéá ôï äÜ-
íåéï (äçë 7% ðÜíù áðü ôï Libor 6ìÞ-
íïõ), áëëÜ êáé ï óýíôïìïò ÷ñüíïò
áðïðëçñùìÞò ðïõ ðñïâëÝðåôáé, ðïõ
åßíáé ðåñßïäïò åðôÜ ÷ñüíùí ìå áñ÷Þ ôï
2015. ¸ôóé, ôï ÊáôÜñ åîáñôÜ ôá ìå-
ôáëëåßá áöïý ïðïôåäÞðïôå ç Eu-
ropean Goldfields äåí èá ìðïñåß íá
åêðëçñþóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò,
ôï ÊáôÜñ èá åßíáé óå èÝóç íá áðï-
êôÞóåé ôïí ðëÞñç Ýëåã÷ï ôïõò.

Ï ðñùèõðïõñãüò -ðñÜêôïñáò ôùí ñþ-
óéêùí óõìöåñüíôùí, Ã. ÐáðáíäñÝïõ, åõ-
÷áñéóôçìÝíïò áðü ôç óõìöùíßá, äçëþ-
íåé üôé: «…óêïðüò ôçò óõãêåêñéìÝíçò
óõìöùíßáò êáé ôùí óôñáôçãéêþí åðé-
ëïãþí ôçò êõâÝñíçóçò åßíáé ìéá íÝá ìå-
ôáëëåõôéêÞ ðïëéôéêÞ óå ëáôïìåßá êáé
ïñõ÷åßá ôçò ÷þñáò, ìå Ýñåõíåò ãéá ðå-
ôñÝëáéï êáé öõóéêü áÝñéï óôï èáëÜó-
óéï ÷þñï, ìå ðñïþèçóç åðåíäýóåùí óå
áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò êáé óõ-
íïëéêÞ áîéïðïßçóç ôùí öõóéêþí ðü-
ñ ù í .
«ÁõôÞ åßíáé ìéá âéþóéìç óôñáôçãéêÞ»,
êáôÝëçîå ï ðñùèõðïõñãüò êáé óõìðëÞ-
ñùóå üôé «äåí èá áñãÞóåé ç þñá ðïõ ïé
åðåíäõôÝò êáé üëïé ïé ̧ ëëçíåò èá âéþ-
óïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜôáîç ôçò ÷þ-
ñáò» (Ðñþôï ÈÝìá, 1-10).

Ç âéþóéìç óôñáôçãéêÞ ôïõ ÐáðáíäñÝ-
ïõ äåí åßíáé Üëëç áðü ôï îåðïýëçìá
ôçò ÷þñáò óôç Ñùóßá, ôçí Êßíá êáé ôïõò
ößëïõò ôïõò.

χος του Άξονα θα τους έχει πνίξει. Το
δυστύχημα είναι ότι μαζί τους θα την

πληρώσουν εκτός από τους αραβικούς και
οι ευρωπαϊκοί λαοί.

Με εξαίρεση κάποιους οξυδερκείς πο-
λιτικά δημοκράτες, όλος ο δυτικός οι-
κονομίστικος φιλελευθερισμός παραδό-
θηκε άνευ όρων στη γοητεία της φασι-
στικής «Αραβικής Άνοιξης», και ειδικά
της λιβυκής εκδοχής της, την οποία ενί-
σχυσε και με σιχαμερό επεμβατικό-
ιμπεριαλιστικό γιουρούσι. Ωστόσο, η
αλήθεια, στην εποχή του Διαδικτύου, δε
μπορεί να κρύβεται επ’ άπειρο. Η απο-
κάλυψη των γελοιογραφιών που
έκαναν θραύση στη Βεγγάζη στη
«μάχη» κατά του Καντάφι αποκαλύ-
πτει το εξής εκπλη-
κτικό στοιχείο: στις
περισσότερες, κυ-
ριαρχεί ο αντισημιτι-
σμός (ο Καντάφι πα-
ρουσιάζεται ως όργανο
του Ισραήλ) και ο φυ-
λετικός αραβικός ρα-
τσισμός κατά των
μαύρων-νέγρων Λί-
βυων. (Οι γελοιογρα-
φίες συγκεντρωμένες
h t t p : / /
www.freerepublic.com/
focus/f-news/2713135/
posts )

Την ίδια ώρα, σε αγγλόφωνο ιστολό-
γιο που διατηρούνε δυνάμεις που
πρόσκεινται στον Καντάφι, παρου-
σιάστηκε έγγραφο που προμήθευ-
σαν στον Καντάφι οι ουκρανικές (του

ΠΩΣ Η ΡΩΣΙΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ

ρώσου χαφιέ Γιανουκόβιτς δηλαδή) μυ-
στικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το
οποίο πίσω από την εξέγερση της
Βεγγάζης κρύβεται …το Ισραήλ!
(http://libyasos.blogspot.com/2011/09/
cnt-rebels-sold-their-butts-to-izrael.html
)
Έτσι, ο Πούτιν και ο γενικότερα ο ναζι-
στικός Άξονας ηγεμονεύει ιδεολογικά και
στους δύο πόλους της ενδολυβικής αντί-
θεσης, πράγμα που επισφραγίζεται και
από την προσπάθεια του (υιού Καντά-
φι) Σαϊφ Αλ Ισλάμ για μέτωπο με τους

ισλαμοφασίστες κατά των δυτικόφιλων
ή δυτικοφανών, μιας και ο κανταφισμός
μόνο το ΝΑΤΟ και όχι τη Ρωσία είδε σαν
ανοιχτούς επεμβασίες! Ποιος ατζαμής Χί-
τλερ και ποιος ερασιτέχνης Μουσολίνι,
εδώ μιλάμε για το ναζισμό που έχει γί-
νει επιστήμη…

 ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 www.antinazi.gr, e-mail: info@antinazi.gr

http://www.halkidikifocus.gr)
http://www.freerepublic.com/
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Áõôü ôï óôñßìùãìá ëïéðüí, êáé åéäé-
êüôåñá ç ôïõñêéêÞ ðñïêëçôéêüôçôá
áðÝíáíôé óôï ðñþçí óýììá÷ï ôçò Éóñá-
Þë, áíÜãêáóå ôçí éóñáçëéíÞ ðïëéôéêÞ
çãåóßá íá êáôáöýãåé óôç óõììá÷ßá ìå
ôçí Êýðñï êáé ôçí ÅëëÜäá, ðïõ üìùò
áíÞêïõí áðü êáéñü óôïí Üîïíá Ñùóß-
áò-Êßíáò-ÉñÜí. Óôá ðëáßóéá áõôÞò ôçò
óõììá÷ßáò, ç Êýðñïò Ýäùóå Üäåéá åêìå-
ôÜëëåõóçò ìÝñïõò ôùí õäñïãïíáíèñÜ-
êùí ðïõ âñßóêïíôáé åíôüò ôçò áðïêëåé-
óôéêÞò ïéêïíïìéêÞò ôçò æþíçò (ÁÏÆ)
óôçí áìåñéêáíéêÞ Noble Energy, ç
ïðïßá äñáóôçñéïðïéåßôáé ìáæß ìå ôçí
éóñáçëéíÞ Delek (ðïõ êáôÝ÷åé ôï 3% ôïõ
ìåôï÷éêïý ôçò êåöáëáßïõ) óôçí ðåñéï-
÷Þ ôçò éóñáçëéíÞò ÁÏÆ.

Ç êõðñéáêÞ êõâÝñíçóç åîïõóéïäü-
ôçóå ôçí áìåñéêáíéêÞ åôáéñåßá íá ôñõ-
ðÞóåé ìå ãåùôñýðáíï ôï èáëÜóóéï ïé-
êüðåäï 12 (ìå Ýîïäá ôçò åôáéñßáò) ðñï-
êåéìÝíïõ íá äéåñåõíçèåß ôï âÜèïò, ç
ðïéüôçôá ôïõ öõóéêïý áåñßïõ êáé íá
áíôëçèåß áõôü óôçí åðéöÜíåéá. Êé åíþ

åôïéìáæüôáí íá îåêéíÞóåé ç ãåþôñçóç,
îáöíéêÜ ç ôïõñêéêÞ êõâÝñíçóç áíÝâá-
óå ôïõò ôüíïõò êÜíïíôáò ëüãï ãéá ðá-
ñÜíïìåò áîéþóåéò ôùí Êõðñßùí óå ìéá
ðåñéï÷Þ ðïõ åßíáé óôïí áíôßðïäá ôçò
êáôå÷üìåíçò áðü ôçí ßäéá âüñåéáò Êý-
ðñïõ êáé áðåéëþíôáò ôçí Êýðñï êáé ôï
ÉóñáÞë áêüìá êáé ìå èåñìü åðåéóüäéï.
Ãé áõôü óôá ßäéá íåñÜ åîáðÝëõóå ãéá
Ýñåõíá ôï åñåõíçôéêü óêÜöïò «Ðßñé ÑÝ-
éò» óõíïäåõüìåíï áðü ðïëåìéêÜ ðëïßá.
ÐñïêåéìÝíïõ íá áðïöýãïõí ôá ÷åéñü-
ôåñá, ïé Áìåñéêáíïß, ïé Âñåôáíïß êáé ïé
Éóñáçëéíïß åíÝôåéíáí ôç íáõôéêÞ ôïõò
ðáñïõóßá. Ôï ßäéï Ýêáíáí êáé ïé Ñþóïé
(êõðñéáêÞ «ÊáèçìåñéíÞ» 27/9), ðïõ
Ý÷ïõí åðßóçò åêäçëþóåé ôï åíäéáöÝñïí
ôïõò ãéá ôá åí ëüãù êïéôÜóìáôá.

Êé åíþ ëïéðüí ç Ôïõñêßá áðåéëïýóå
ôçí Êýðñï, ôï ÉóñáÞë êáé ôïõò õäñï-
ãïíÜíèñáêÝò ôïõ áëëÜ ìå ðáíßó÷õñç
óôçí ðåñéï÷Þ ôçí áìåñéêÜíéêç õðåñäý-
íáìç, ï ðñÜêôïñáò ×ñéóôüöéáò Üäñáîå

ÔÏ ÌÐÁÓÉÌÏ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ ÓÔÁ
ÊÕÐÑÉÁÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ ÌÅ ÔÇÍ

ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁ ÅÑÍÔÏÃÁÍ
ôçí åõêáéñßá êáé æÞôçóå ôç ñùóéêÞ âï-
Þèåéá ãéá íá áíôéìåôùðßóåé ôïí ôïõëÜ-
÷éóôïí ñùóüöéëï ÅñíôïãÜí (ãéá íá ìçí
ðïýìå ñùóüäïõëï). ̧ ôóé óõìöþíçóå ìå
ôç Ìüó÷á ãéá ôçí ðáñï÷Þ äáíåßïõ 2,5
äéò åõñþ êáé ôçí åßóïäï ôïõ ñùóéêïý
åíåñãåéáêïý êïëïóóïý ôçò Ãêáæðñüì óå
äýï áðü ôá 14 ðñïò åêìåôÜëëåõóç ïé-
êüðåäá (ãéá ôá õðüëïéðá èá ðñïêçñý-
îåé äéáãùíéóìü). ÅíäéáöÝñïí ãéá ôá êïé-
ôÜóìáôá ôçò ðåñéï÷Þò Ý÷ïõí åêäçëþ-
óåé åðßóçò ç ãáëëéêÞ Total, ç íïñâçãé-
êÞ Statoil, ç âñåôáíéêÞ Shell (ìå ôçí
ïðïßá ïé Êýðñéïé åß÷áí ðáãþóåé ôéò äéá-
ðñáãìáôåýóåéò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá áå-
ñßïõ) êáé ç Chevron. «Ðéï óõãêåêñé-
ìÝíá, ç Ëåõêùóßá Ý÷ïíôáò ôçí åõ÷Ýñåéá
íá åðéëÝîåé óå ðïéåò åôáéñåßåò èá ðáñá-
÷ùñçèïýí ôá äéêáéþìáôá ðñïóáíáôï-
ëßæåôáé óôï íá äïèåß «éó÷õñÞ» ðñïôå-
ñáéüôçôá óå åôáéñåßåò âñåôáíéêþí, ãáë-
ëéêþí êáé êõñßùò ñùóéêþí óõìöå-
ñüíôùí», ãñÜöåé ç êõðñéáêÞ åöçìåñß-
äá «ÊáèçìåñéíÞ» óôéò 2/10 (ç õðïãñÜì-
ìéóç äéêÞ ìáò). Ôáõôü÷ñïíá åðéóðåýäå-
ôáé ï äåýôåñïò ãýñïò áäåéïäïôÞóåùí ìÝ-
÷ñé ôï ôÝëïõò ôïõ ÷ñüíïõ. «Ç äéáäéêá-
óßá áäåéïäüôçóçò ìðïñåß íá ãßíåé åßôå
ìå äéáãùíéóìü åßôå ìå êáô’ åõèåßáí
äéáðñáãìÜôåõóç. Êáé ìå ôïõò äýï ôñü-
ðïõò ç Ëåõêùóßá Ý÷åé ôçí åõ÷Ýñåéá íá
áäåéïäïôÞóåé åôáéñåßåò, ïé ïðïßåò äåí
Ý÷ïõí êÜíåé áðáñáßôçôá ôçí ðëÝ-
ïí óõìöÝñïõóá «áñéèìçôéêÜ» ðñï-
óöïñÜ», åðéêáëïýìåíç ð.÷. ëüãïõò «å-
èíéêïý óõìöÝñïíôïò êáé ðñïóôáóßáò».

Ì’ áõôü ôïí ôñüðï, äçëáäÞ ÷Üñç
óôçí ðñïâïêáôüñéêç êßíçóç ÅñíôïãÜí
ðïõ ôç ÷ñçóéìïðïßçóå ï ×ñéóôüöéáò ãéá
íá êáëÝóåé ôç Ñùóßá íá ìðåé öñáãìüò

...óôïí ößëï ôçò ÅñíôïãÜí, ïé ñþóïé ÷ß-
ôëåñ ìðÞêáí îáöíéêÜ áð’ ôï ðáñÜèõñï
ãéá íá åëÝãîïõí áêüìá ìßá åíåñãåéáêÞ
ðçãÞ ãéá ôçí Åõñþðç, åíôåßíïíôáò Ýôóé
ôçí ðåñéêýêëùóÞ ôçò. Áðïäåéêíýåôáé
ìå áõôüí ôïí ôñüðï, ðüóï Üó÷åôç ìå ôç
Äýóç åßíáé ç ôåëåõôáßá åðßèåóç «öé-
ëßáò» ðïõ åîáðüëõóáí ïé Ýëëçíåò ðñÜ-
êôïñåò ôïõ Êñåìëßíïõ áðÝíáíôé óôï
ÉóñáÞë, êáé ðüóï áõôÞ ç äéðñïóùðßá
åõíïåß ôá ñùóéêÜ óõìöÝñïíôá óôçí ðå-
ñéï÷Þ.

ÐñáãìáôéêÜ áí ï ÐáðáíäñÝïõ êáé ï
×ñéóôüöéáò äåí ôá åß÷áí öôéÜîåé ìå ôï
ÉóñáÞë äåí èá ìðïñïýóå ç Ñùóßá íá
âÜëåé ÷Ýñé óáí óõìðáñáãùãüò óôá ðå-
ôñÝëáéá íüôéá ôçò Êýðñïõ êáé äõôéêÜ
ôïõ ÉóñáÞë. Ãéá ôçí áêñßâåéá ç Ñùóßá
éäéáßôåñá ìåôÜ ôïí áñáâéêü ÷åéìþíá åß-
íáé ç áöÜíôáóôá ðéï éó÷õñÞ äéðëùìá-
ôéêÜ óôçí ðåñéï÷Þ áðü ôéò äýï õðåñäõ-
íÜìåéò. ¸÷åé Üñéóôåò ó÷Ýóåéò  ìå ôçí
Ôïõñêßá, ìå ôï ÉóñáÞë éäéáßôåñá ìÝóù
Ëßìðåñìáí, ìå ôç ÖáôÜ÷ ìÝóù ôïõ ðñÜ-
êôïñÜ ôçò ÁìðÜò, ìå ôç ×áìÜò áðü ðÜ-
íù ùò êÜôù, ìå ôï Ëßâáíï, ìå ôç ×åæ-
ìðïëÜ÷, ìå ôï ÉñÜí, ìå ôï ÊáôÜñ, ìå ôçí
Áßãõðôï áêüìá êáé ìå ôç ÓáïõäéêÞ
Áñáâßá. Åßíáé ï áðáñáßôçôïò ößëïò êáé
ï áðáñáßôçôïò åíäéÜìåóïò üëçò ôçò ðå-
ñéï÷Þò. Ï áðüëõôïò ðõñïóâÝóôçò-
åìðñçóôÞò óôïí ïðïßï üëïé Ý÷ïõí äþ-
óåé ôá êëåéäéÜ ôïõ óðéôéïý ôïõò. Êáé ôá
Ý÷ïõí äþóåé ãéáôß óôá ðáëéÜ ôïõò ôá
ðáðïýôóéá ðïõ ôï øõ÷ñü áõôü ðïõôéíé-
êü ôÝñáò Ýóöáîå ôçí Ôóåôóåíßá, äéáìÝ-
ëéóå ôç Ãåùñãßá, êáé óêïôþíåé üóïõò
ìÝóá óôç Ñùóßá áìöéóâçôïýí ôçí êõ-
ñéáñ÷ßá ôïõ.

Ïé ïñìçôéêÝò áëëáãÝò óôéò ó÷Ýóåéò ôçò Ôïõñêßáò- ÉóñáÞë
(áðü öéëéêÝò óå å÷èñéêÝò) êáé Êýðñïõ-ÉóñáÞë (áðü ïõ-

äÝôåñåò ðñïò å÷èñéêÝò óå öéëéêÝò) Þñèáí óáí áðïôÝëåóìá
ôçò äéáäéêáóßáò áíüäïõ ôçò ñùóéêÞò åðéññïÞò óôç ÌÝóç
ÁíáôïëÞ. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ðïëý÷ñïíç ðïñåßá êáôÜ ôçí ïðïß-
á ç ðáíßó÷õñç äéðëùìáôéêÜ êáé óôñáôéùôéêÜ õðåñäýíáìç
êáôÜöåñå áñ÷éêÜ íá êåñäßóåé ôçí çãåóßá ôïõ êõðñéáêïý
êñÜôïõò, ìÝóù ôïõ ðñÜêôïñÜ ôçò ×ñéóôüöéá, åíþ ìÝóù ôïõ
öéëéêïý ôçò ÅñíôïãÜí êáôÜöåñå íá ðáñáóýñåé ôçí Ôïõñêßá
óôï áíôéäõôéêü óôñáôüðåäï ôïõ ðïëÝìïõ êáé ôïõ öáóéóìïý,
öñïíôßæïíôáò ôáõôü÷ñïíá íá áðïìïíþóåé ôï ÉóñáÞë áðü
üëïõò ôïõò ôñéôïêïóìéêïýò êáé áñêåôÜ  öéëïäõôéêïýò óõì-
ìÜ÷ïõò ôïõ óôçí ðåñéï÷Þ.

δύσεων από τη Ρωσία, με την οποία είναι
σημαντικό να αναπτυχθούν οι διμερείς σχέ-
σεις, πολύ πέραν εκείνων στον ενεργεια-
κό τομέα». To «Είμαστε υπέρ των αποκρα-
τικοποιήσεων, αλλά είμαστε αντίθετοι στη
βιαστική εκποίηση και στα μέτρα ταμεια-
κού πανικού» του Σαμαρά, που φαινόταν
πως έτσι «προστάτευε» την κρατική πε-
ριουσία, αποδεικνύεται ότι σήμαινε να μην
πουληθεί τίποτα από αυτήν στο ντόπιο και
το δυτικό κεφάλαιο, για να δοθούν την κα-
τάλληλη στιγμή στα νέα αφεντικά, στο ρώ-
σικο και το κινέζικο μονοπώλιο. Ο Κεδί-
κογλου το ξεκαθαρίζει αυτό στο ΙΤΑΡ
δηλώνοντας:«“Συνεργαζόμαστε με τον Πε-
ριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Ιωάννη Μαχαι-
ρίδη στην οργάνωση του πολύ σημαντικού
ελληνορωσικού συνεδρίου στη Ρόδο, στα
τέλη του μήνα, αν και εκπροσωπούμε δια-
φορετικά κόμματα (σ.σ.: δηλαδή στο ΠΑ-
ΣΟΚ)”, δήλωσε ο Κεδίκογλου στο ρωσικό
πρακτορείο, υπογραμμίζοντας ότι “έχουν
γίνει τεράστια λάθη στις ελληνορωσικές
σχέσεις -η ελληνική κυβέρνηση πρακτικά

ακύρωσε τις ενεργειακές συμφωνίες για
την  κατασκευή του  πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης και του
αγωγού φυσικού αερίου South Stream, αλ-
λά αρνείται ακόμη και εξαιρετικά συμφέ-
ρουσες προτάσεις”». Σύμφωνα επίσης με
τον Κεδίκογλου, θα έπρεπε να πουληθούν
κρατικές επιχειρήσεις και ιδιοκτησίες
στους Ρώσους: «Η Ελλάδα με τους ρωσι-
κούς αγωγούς θα μετατρεπόταν από κα-
ταναλωτή σε παίκτη του ενεργειακού χάρ-
τη, αλλά μπορεί να αναπτύξει τις συνεργα-
σίες της με τη Ρωσία στις τεχνολογίες φω-
τοβολταϊκών και ηλιακών συσσωρευτών,
στην ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, όπου “πα-
ραμένει άγνωστο γιατί δεν έχουν απα-
ντηθεί οι ρωσικές προτάσεις προ εξα-
μήνου”, αλλά και στην πώληση ιδιοκτη-
σίας, χορηγώντας αυτομάτως στους
Ρώσους πολίτες, που αποκτούν ακίνη-
τη περιουσία στην Ελλάδα, πενταετείς
θεωρήσεις Σένγκεν. Για το θέμα αυτό, για
το οποίο δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
συνεννόηση με την ΕΕ, ο κ. Κεδίκογλου
δήλωσε ότι θα καταθέσει άμεσα σχετική
τροπολογία στην ελληνική Βουλή».

To καθεστωτικό παραμύθι για την ακύ-
ρωση, τάχα, του αγωγού Μπουργκάς-Α-
λεξανδρούπολης που χρησιμοποιεί το ρω-
σόδουλο καθεστώς έχει πια παλιώσει. Οι
Ρώσοι από ένα σημείο και πέρα δεν ήθε-
λαν τον αγωγό, γιατί ήθελαν να τον περά-
σουν στην Τουρκία, γιατί αυτήν έχουν πιο
πολύ ανάγκη να εξαρτήσουν, μιας και την
Ελλάδα την έχουν από χρόνια για τα κα-
λά διαβρώσει. Έτσι έβαλαν το φίλο τους
βούλγαρο πρωθυπουργό και όχι τον Πα-
πανδρέου να τον απορρίψει… για περιβαλ-
λοντικούς λόγους!  Σε ό,τι  αφορά
τον South Stream, το επιχείρημα είναι ί-
διας κοπής με αυτό της δήθεν ακύρωσης
του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπο-
λης με ελληνική ευθύνη. Ουδέποτε η ελλη-
νική κυβέρνηση διαφώνησε με τον αγωγό
αυτό, το αντίθετο μάλιστα. Τώρα, το ότι ο
γεωπολιτικός χάρτης αλλάζει και  μαζί με
αυτούς και τα συμφέροντα της Ρωσίας
στους διάφορους αγωγούς, αυτό δεν οφεί-
λεται στις πολιτικές των ρωσόδουλων ελ-
ληνικών κυβερνήσεων. Η «αντιρώσικη
στροφή» του Γ. Παπανδρέου την οποία ε-
πικαλείται το καθεστώς, ότι τάχα αυτός

ακύρωσε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξαν-
δούπολης, ξεκαρφώνει τον Παπανδρέου
και εξασφαλίζει ένα επιχείρημα της ρω-
σόφιλης Κλίντον υπέρ της φράξιας Παπαν-
δρέου.
Στο τέλος του Σεπτέμβρη διεξάγεται το

ελληνορωσικό επενδυτικό συνέδριο στη
Ρόδο οργανωμένο από την περιφέρεια νό-
τιου Αιγαίου και από το επιμελητήριο της
Μόσχας. Πρόκειται για μια πολιτική από-
βαση των ρώσων ολιγαρχών οργανωμένη
από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και με την υπο-
στήριξη όλων των άλλων ψευτοαριστερών
ή ψευτοπατριωτικών κομμάτων για το ξε-
πούλημα της χώρας. Απλά όλοι αυτοί οι
πράκτορες κάνουν πολύ θόρυβο ενάντια
στη Γερμανία, που τάχα προκάλεσε την
κρίση για να αγοράσει φτηνά την Ελλάδα,
ώστε ανενόχλητοι να την αγοράσουν τζά-
μπα αυτοί που έκαναν πραγματικά την κρί-
ση, δηλαδή οι ανατολικοί σοσιαλφασίστες.
Ή, αλλιώς, μαζεύουμε όλο το λαό μπρο-
στά από την μπροστινή πόρτα του σπιτιού
μας, για να μπει ο κλέφτης από την πίσω.

Ο Πούτιν στηρίζει Σαμαρά
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 9
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