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å ôçí áíáêïßíùóç ôùí õðïøçößùí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôéò ðåñéöÝñåéåò êáé
ãéá êÜðïéïõò ìåãÜëïõò äÞìïõò ç ÷þñá ìðÞêå óôçí ðéï ðáñáôåôáìÝíç
ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï üëùí ôùí åðï÷þí. Ïé åêëïãÝò áõôÝò èá åßíáé ôáõôü÷ñïíá – Þ ôï ðïëý ìå ìéá âäïìÜäá äéáöïñÜ -êáé åêëïãÝò ãéá ôï åõñùêïéíïâïýëéï, ãéá ôï ïðïßï üìùò êáíÝíá êüììá äåí ðñüôåéíå õðïøçößïõò. Ìéá
ôüóï ðñüùñç Ýíáñîç ðñïåêëïãéêÞò åêóôñáôåßáò äåí Ý÷åé õðÜñîåé ïýôå ãéá
âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò.
Ìðïñåß êáíåßò íá ðåé üôé áõôÝò ïé áõôï- óôá íá äßíåé Ýìöáóç óôéò áõôïäéïéêçôéêÝò
äéïéêçôéêÝò êáé åõñùðáúêÝò åêëïãÝò èá åß- åêëïãÝò (ùò ÷èåò Þôáí ðñïãñáììáôéóìÝíåò
íáé ðñüêñéìá Þ üôé ôï áðïôÝëåóìÜ ôïõò èá ãéá ôï öèéíüðùñï ôïõ 2014), êáé íá ôéò îåáðïôåëåß ðßåóç ãéá íá åðéôá÷õíèïýí ïé âïõ- êéíÜåé ìå õðïøÞöéïõò áðü ôþñá, áõôü óçëåõôéêÝò åêëïãÝò õðÝñ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ãé ìáßíåé üôé áäõíáôßæåé, óôçí ïõóßá êáôáñáõôü ï ÓÕÑÉÆÁ óÝñíåé ôïí ðñïåêëïãéêü ãåß, ôçí áðáßôçóÞ ôïõ ãéá ôáõôü÷ñïíåò åõ÷ïñü. ¼ìùò áí ï ÓÕÑÉÆÁ Þèåëå åðéôÜ÷õí- ñùåêëïãÝò -ðïõ åßíáé ðáíåõñùðáúêÜ ðñïóóç ôùí âïõëåõôéêþí åêëïãþí, ôüôå äåí èá äéïñéóìÝíåò- êáé âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò. ÃéáêáôÝâáæå áðü ôþñá ëßóôá áõôïäéïéêçôéêþí ôß åßíáé ðñáãìáôéêÜ ãåëåßï ùò áäýíáôï íá
åêëïãþí, áëëÜ èá áðáéôïýóå áðëÜ ôáõôü- æçôÜåé êáíåßò ôáõôü÷ñïíá âïõëåôéêÝò, åõ÷ñïíç äéåîáãùãÞ åõñùåêëïãþí êáé âïõëåõ- ñùðáúêÝò êáé áõôïäéïéêçôéêÝò åêëïãÝò.
ôéêþí, üðùò Üëëùóôå åðÝìåíå íá êÜíåé ùò
ùò ôþñá. Ìå ôï íá èÝëåé ðñüùñåò êáé ìÜëé¼÷é ï ÓÕÑÉÆÁ äåí èÝëåé âïõëåõôéêÝò å-

êëïãÝò ïýôå ðñéí, ïýôå ìáæß ìå ôéò åõñùåêëïãÝò. Êáé äåí ôéò èÝëåé ïýôå ôï øåõôïÊÊÅ, ïýôå ïé íáæß ðïõ åðßóçò Ýôñåîáí íá
áíáêïéíþóïõí õðïøÞöéïõò, ïýôå êáé ç ÍÄ
ðïõ Ýôñåîå íá ðáßîåé êáé áõôÞ ôï ðáé÷íßäé
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ìå ôï êåíôñÜñåé óôç äéÝíåîç
Ôæéôæéêþóôá-Éùáííßäç êáé íá äþóåé ôï ÷ñßóìá óôï äåýôåñï ôçí þñá ðïõ óå üëïõò ôïõò
ôüíïõò äçëþíåé üôé äåí åßíáé ãé áõôÞí ðïëéôéêü-êïììáôéêü æÞôçìá ïé åêëïãÝò ãéá
ôçí áõôïäéïßêçóç. Áêüìá êáëýôåñá èá ìðïñïýóå ç ÍÄ íá ìç ñßîåé êáèüëïõ íåñü óôï
ìýëï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ áêïëïõèþíôáò ôïí óôá
áõôïäéïéêçôéêÜ, ìå ôï íá ôïí êáôáããåßëåé
áêñéâþò áíôßèåôá ãéá ôï üôé öôéÜ÷íåé ðñüùñç ðñïåêëïãéêÞ ìÜ÷ç ãýñù áðü ôéò áõôïäéïéêçôéêÝò åêëïãÝò êáé üôé ôéò ðïëéôéêïðïéåß óôï Ýðáêñï áêñéâþò ãéáôß äåí ìðïñåß
Þ äåí èÝëåé íá áíáëÜâåé êåíôñéêÞ ðïëéôéêÞ
åîïõóßá. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ èá «êñÝìá-

ãå» åýêïëá ôçí ðñüùñç õðïøçöéüôçôá ôïõ
Ôéæôæéêþóôá- èá èýìéæå ìÜëéóôá ôç öéëï÷ñõóáõãßôéêç óôÜóç ôïõ óôéò 28 ôïõ Ïêôþâñç, êáé èá äéáöýëáóóå ðåñéóóüôåñï ôçí õðïøçöéüôçôá ôïõ Éùáííßäç åíþ ôþñá ôïí
÷þíåé ðñüùñá óå ìéá êïêêïñïìá÷ßá ðïõ ôïí
öèåßñåé, êáèþò ç ÍÄ äåí áðïäéêéìÜæåé áíïé÷ôÜ ôïí Ôæéôæéêþóôá.
Áðü ìüíï ôïõ ôï åñþôçìá ãéáôß ï ÓÕÑÉÆÁ äåí èÝëåé ôþñá ôéò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò äåí åßíáé äýóêïëï íá áðáíôçèåß. Ðïëýò êüóìïò êáôáëáâáßíåé üôé áí Ýñèåé ôþñá óôçí êõâÝñíçóç ï ÓÕÑÉÆÁ, ìüíïò ôïõ
Þ ìå ôïõò ÁÍÅË, èá áíáãêáóôåß íá äéá÷åéñéóôåß ï ßäéïò ìéá êáôáóôñïöéêÞ ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç, ôÝôïéá ðïõ üìïéÜ ôçò
ïýôå ôï ÐÁÓÏÊ ïýôå ç ÍÄ Ý÷ïõí ðïôÝ
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ÍÁ ÐÁËÅØÏÕÌÅ ÃÉÁ ÍÁ
ÊÁÔÅÂÁÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÏÁÊÊÅ
ÓÔÉÓ ÅÕÑÙÅÊËÏÃÅÓ
ÊáìðÜíéá ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò
Αγαπητοί συναγωνιστές και φίλοι της
ΟΑΚΚΕ,
Απευθυνόμστε σε σας για να βάλουμε
με πιο μεγάλη επίταση από άλλες φορές
το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης της
οργάνωσης. Παλιά αυτό δεν μας ήταν πολύ δύσκολο γιατί ζητούσαμε λεφτά κυρίως από εκείνο που σας περίσσευε. Τώρα σας ζητάμε και από το αναγκαίο για
την επιβίωσή σας. Ζητάμε δηλαδή μια θυσία. Τολμάμε να το κάνουμε αυτό γιατί η
προσφορά σας θα πάει στον πολιτικό
πόλεμο που διεξάγουμε από κοινού για
να σταματήσουμε τον αργό και αγωνιώδη θάνατο της μεγάλης πλειοψηφίας του
λαού και του έθνους.
Αυτός ο πόλεμος είναι ακόμα πολύ δύσκολος γιατί έχουμε μια πολύ μικρή οργάνωση ιδιαίτερα σε σχέση με τον εχθρό
που πολεμάει. Πρέπει λοιπόν αυτή η μικρή δύναμη να μεγαλώσει. Και για να μεγαλώσει πρέπει να γίνουν δύο πράγμα-

τα, πρώτον να αρχίσει να φαίνεται στις
πλατειές μάζες ο κρυμμένος εχθρός,
πράγμα που έχει κάπως αρχίσει να γίνεται έπειτα από 30 ολόκληρα χρόνια ύπαρξης της ΟΑΚΚΕ και δεύτερο να ακουστεί όσο γίνεται πιο πλατειά η πολιτική
και ιδεολογική μας γραμμή.
Το καλύτερο προπαγανδιστικό μας εργαλείο είναι το διαδίκτυο αλλά εκτός από
αυτό έχουμε την εφημερίδα μας, τις αφίσες και τις προκηρύξεις μας. Επίσης κάθε 3-4 χρόνια έχουμε ως τώρα στη διάθεσή μας το ελάχιστο δημοκρατικό δικαίωμα των πολύ μικρών κομμάτων να μιλάνε στο λαό μέσω της τηλεόρασης και του
ραδιοφώνου. Στις ευρωεκλογές μπορούμε
να μιλήσουμε έστω 5 λεπτά σε κάθε κανάλι και ραδιόφωνο. Αυτό δείχνει το βαθύ αντιδημοκρατισμό όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων που μιλάνε ασταμάτητα σε όλα τα μέσα. Όμως το να μιλάει
κανείς έστω και ελάχιστα σε περίοδο εκλογών, δηλαδή σε στιγμές όπου ο λαός

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

ενδιαφέρεται πολύ για την πολιτική, σε
όλες τις πόλεις και τα χωριά σε μια τεράστια μάζα η οποία ακόμα δεν επικοινωνεί μέσω ίντερνετ, είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
Τώρα είμαστε κοντά στις ευρωεκλογές.
Σε αυτές η ΟΑΚΚΕ δεν κατεβαίνει μόνο
για να μιλήσει αλλά και για να δώσει πολιτική διέξοδο και ελπίδα στους ανθρώπους που τη συμπαθούν και θέλουν να
την ψηφίσουν. Το πρόβλημα μας είναι ότι αυτές οι εκλογές στοιχίζουν στην ΟΑΚΚΕ το λιγότερο 21.000 Ευρώ. Δηλαδή
χρειάζεται ένα παράβολο γύρω στα 3000
Ευρώ
-ποσό
προηγούμενων
ευρωεκλογών-, το τύπωμα και κόψιμο περίπου γύρω στα 10.000 Ευρώ, οι μεταφορές ψηφοδελτιών σε όλη την Ελλάδα
και στο εξωτερικό γύρω στις 7.000 Ευρώ
και περίπου 1000 Ευρω για τα ελάχιστα
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Óåëßäá 2
Η ΟΑΚΚΕ έχει ξεκινήσει καμπάνια διάδοσης και προπαγάνδισης του συνθήματος - κλειδί για αυτή τη φάση που είναι το
“Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους”, σαν ελάχιστο μέτρο αποζημίωσης και αναγκαίο μέσο επιβίωσης απέναντι στην
πολιτική του σαμποτάζ που βυθίζει το λαό στην εξαθλίωση και
στην ανεργία. Σύντροφοι και φίλοι της οργάνωσης κάνουν τακτικά μοιράσματα της προκήρυξης μας με το ίδιο σύνθημα σε
σταθμούς του ηλεκτρικού και του μετρό. Το ενδιαφέρον του
κόσμου είναι μεγάλο και η ανταπόκρισή του πολύ θετική.
Το αίτημα αυτό στηρίζεται στην καταγγελία της πολιτικής της
καταστροφής της παραγωγής και της βιομηχανίας, αλλά και
στην επεξεργασία μίας σειράς απαντήσεων στο πρόβλημα «που
θα βρεθούν τα χρήματα». Τα χρήματα μπορούν να βρεθούν
αμέσως από το ξεμπλοκάρισμα των επενδύσεων σε όλους τους
τομείς. Υπάρχουν όμως και λεφτά που θα μπορούσαν να βγουν
από το κυνήγι των συστηματικών φοροφυγάδων, των κρατικοολιγαρχών, των πιο εύπορων επαγγελματιών, και των κάθε λογής
μιζαδόρων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ψευτοΚΚΕ
δεν έχουν στην αιχμή της πολιτικής τους ένα τέτοιο αίτημα. Σε
πρόσφατη τοποθέτηση του στη Βουλή για την ανεργία ο συριζαίος Στρατούλης δεν πρότεινε τίποτα για τη διευκόλυνση των
ανέργων και σα λύση στο πρόβλημα της ανεργίας πρόβαλε την
«αναπτυξιακή οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ» (!) Χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πόλεμος
που κάνει σε επενδύσεις όπως αυτή του Βωβού στο Βοτανικό
και του χρυσού στη Χαλκιδική, ενώ την ίδια ώρα εξασφαλίζει την
πιο ανέφελη ευημερία των αποικιοκρατικών επενδύσεων της
Κόσκο, και της εργασιακής της γαλέρας.
Το ψευτοΚΚΕ ανακυκλώνει διαρκώς στη Βουλή μία δημαγωγική πρόταση νόμου για επίδομα ανεργίας σε όλους που θα δοθεί
μέσα από την αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων στο 45%! (από την αιτιολογική έκθεση στην πρόταση νόμου
του «Κ»ΚΕ για τους ανέργους που κατατέθηκε στη Βουλή το
2012, ενώ μία ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και το 2010). Δηλαδή
το ψευτοΚΚΕ χρησιμοποιεί το επίδομα ανεργίας για να ζητήσει
φορολογία 45% για τις μεγάλες επιχειρήσεις που σημαίνει άμεσο κλείσιμο οπότε μεγαλύτερη ανεργία με μηδέν κονδύλια για το
επίδομα στους ανέργους!
Δημοσιεύουμε πιο κάτω τη νέα αφίσα μας με κεντρικό τίτλο
«Όχι στο βιομηχανικό σαμποτάζ - Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους» που έχει κολληθεί πλατιά σε Αθήνα,
Πειραιά και στην επαρχία.
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H πιο μεγάλη τραγωδία για το λαό μας, μεγαλύτερη ακόμα και από
το ότι ξαφνικά καταστράφηκε η ζωή του, είναι ότι δεν ξέρει ποιος στ
αλήθεια είναι ο φταίχτης για να τον πολεμήσει. Κυβέρνηση και
αντιπολίτευση του δείχνουν τους δανειστές, ιδιαίτερα τη Γερμανία.
Η διαφορά τους είναι μόνο στην τακτική. Η κυβέρνηση παριστάνει το
“ρεαλιστή” λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις στη Γερμανία ωσότου δεν θα την έχουμε ανάγκη. Η αντιπολίτευση παριστάνει την εθνική αντίσταση και λέει ότι μπορούμε να πούμε τώρα όχι
στη Γερμανία και να την υποχρεώσουμε σε κούρεμα του χρέους.
Οι δανειστές έχουν μεγάλη ευθύνη για τα βάσανα της χώρας καθώς επιβάλλουν τους δικούς τους όρους οικονομικής διακυβέρνησης μιας ξένης χώρας ενάντια στις διαθέσεις του λαού της.
Όμως για την πρωτοφανή παραγωγική καταστροφή της τη βασική ευθύνη την έχουν οι ηγέτες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης επειδή κάνουν συνειδητά ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ με στόχο να παραδώσουν τη χώρα αύτανδρη, όχι στους γερμανούς μονοπωλιστές
αλλά στα αληθινά αφεντικά τους, τους ΡΩΣΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΜΟΝΟΠΩΛΙΣΤΕΣ (και δευτερευόντως τους κινέζους συμμάχους τους).
Αυτό το σαμποτάζ το ξεκίνησαν οι ρωσόδουλοι Α. Παπανδρέου
και Φλωράκης πριν 30 χρόνια και το συνέχισαν οι επίσης ρωσόδουλοι Σημίτης, Καραμανλής, Γ. Παπανδρέου που παριστάνανε
τους ευρωπαίους. Επικεφαλής του σαμποτάζ ήταν οι πράκτορες της
μπρεζνιεφικής Ρωσίας ηγέτες του ψευτοΚΚΕ, των ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ,
και η τάση Κουβέλη-Κύρκου της ΔΗΜΑΡ.
Για να κάνουν το σαμποτάζ χρησιμοποίησαν περιβαλλοντικά, αρχαιολογικά, γραφειοκρατικά και φιλεργατικά προσχήματα. Την ίδια ώρα oι σαμποτέρ
δυναμώνανε ένα τμήμα του κεφάλαιου, κρατικοδίαιτο και δεμένο με τη ρώσικη
πολιτική, και του προσφέρανε με σκανδαλώδεις αναθέσεις τομείς κλειδιά της
οικονομίας (δρόμους, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ορυχεία κλπ). Έτσι κατασκεύασαν μια ρωσόδουλη κρατικο-ολιγαρχία με γενάρχη τον Κόκκαλη (που τελικά πούλησε την Ιντρακόμ στη Ρωσία), και τους Μπόμπολα, Κοπελούζο, Μυτιληναίο, Γερμανό,
Βγενόπουλο και άλλους. Είναι αυτό το σαμποτάζ που έφερε το πελώριο έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών και τελικά την χρεωκοπία και τα μνημόνια.

Για να μην βλέπει ο λαός ποιος φταίει για τη χρεωκοπία οι σαμποταριστές τον έπεισαν ότι φταίνε οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, την
ώρα που πιο διεφθαρμένες πολιτικά χώρες σαν την Κίνα, έχουν
πελώρια ανάπτυξη. Μετά πέρασαν τη θέση ότι φταίνε οι δανειστές
και τα μνημόνια. Οι δανειστές πάντα οδηγούν σε πείνα τους λαούς
αλλά ενώ οι άλλες χώρες βγαίνουν από τις χρεωκοπίες, όπως τώρα
η Ιρλανδία, η Ισπανία και, πιο αργά, η Πορτογαλία, η Ελλάδα βυθίζεται ασταμάτητα παρά το κούρεμα χρέους που μόνο αυτή είχε.

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΡΕΙ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΖΑΜΠΑ.
Η ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
Οι ρωσόφιλοι αντιευρωπαίοι ισχυρίζονται ότι οι Γερμανοί
σκοτώνουν παραγωγικά τη χώρα για να την αγοράσουν τζάμπα. Όμως αυτοί που αγοράζουν τζάμπα τα βασικά οικονομικά
γάγγλια της είναι οι ρώσοι και κινέζοι ολιγάρχες.
Είναι ο ρώσος κρατικο-ολιγάρχης Νέσις που αγόρασε το σχετικά μεγαλύτερο
πακέτο της Τράπεζας Πειραιώς και από τότε αυτή καταπίνει τα πάντα με σκοτεινές διαδικασίες (την ΑΤΕ, την τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ, τη Μιλλένιουμ κλπ). Μετά ο
Ιβάν Σαββίδης αγόρασε τον ΠΑΟΚ, τη ΣΕΚΑΠ, ξενοδοχεία και ακριβή τουριστική
γη, ενώ άλλοι ρώσοι κρατικο-ολιγάρχες αγοράσανε τη Δωδώνη, τον ΟΠΑΠ,
νησιά κλπ. Τώρα η Ρωσία διεκδικεί τον ΟΣΕ και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για
να αποκτήσει μια στρατηγικής σημασίας χερσαία έξοδο στη Μεσόγειο.

μόνο η Ελλάδα από όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου βρίσκεται σε τέτοια βιομηχανική ύφεση (ως 75% τα 3 τελευταία
χρόνια πτώση σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους), με τόσο
ανοδική ανεργία, με πτώση εξαγωγών (αν αφαιρεθούν τα πετρελαιοειδή), με τόσο επίμονο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση κρύβουν ότι Η ΧΩΡΑ
ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ “ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ” στα λίγα
χρόνια της κρίσης, δηλαδή εκατοντάδες σημαντικές βιομηχανίες έχουν κλείσει και το 86 % των υπόλοιπων ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ και πάνε για κλείσιμο (ΙCAP 2013), ενώ οι άλλες χώρες του Νότου της ΕΖ βγαίνουν από την κρίση ακριβώς
γιατί ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΟΥΣ (Ιρλανδία, Ισπανία).
Το σαμποτάζ με πρόσχημα την κρίση το κάνουν με συντριπτική υπερφορολόγηση
των βιομηχανιών και με αύξηση της τιμής της ενέργειας. Έτσι φορτώσανε τη ΔΕΗ με
τα απλήρωτα χαράτσια και με τα πανάκριβα φωτοβολταϊκά με αποτέλεσμα να
μετακυλίσει αυτή το κόστος στη βιομηχανική ενέργεια. Μόλις ανέβασαν την τιμή του
ρεύματος τσάκισαν και τα φωτοβολταϊκά με υπερφορολόγηση και ματαίωση αδειοδότησης. Ταυτόχρονα αύξησαν το πετρέλαιο, βασικό καύσιμο της βιομηχανίας,
κατά 30% και επέτρεψαν στην Γκάζπρομ να ανεβάσει την τιμή του φυσικού
αερίου 40% πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες
πήγαν στη διαιτησία και μείωσαν την τιμή του ρώσικου αερίου παίρνοντας
αναδρομικά από την Γκάζπρομ η ΔΕΠΑ δεν πήγε στη διαιτησία! Μόνο στον Μυτιληναίο δώρισαν εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ σε ρεύμα. Αντί να ξεμπλοκάρουν πάμπολλες επενδύσεις ώστε να ανεβεί αμέσως ο όγκος των συλλεγόμενων φόρων, τις μπλοκάρανε (π.χ. εκτροπή Αχελώου, επενδύσεις χρυσού σε
Χαλκιδική, Έβρο, μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε Πελοπόννησο και Κρήτη, Ελληνικό, Ολυμπιακά ακίνητα). Επίσης αντί να κυνηγήσουν τους φοροφυγάδες
ολιγάρχες και επαγγελματίες, αυτοί κατάργησαν το ΙΓΜΕ, μείωσαν τον Οργανισμό
Εξαγωγών, τσάκισαν τη μέση τεχνική παιδεία απολύοντας τους καθηγητές της, έκλεισαν το ταμείο οδοποιίας υπέρ του Μπόμπολα και μισοτελείωσαν την ΕΑΣ που οι
ίδιοι σαμπόταραν επί δεκαετίες.

Να γιατί μόνο η Ελλάδα δεν βγαίνει από την κρίση. Ο Σαμαράς διατυμπανίζει τα περί πρωτογενούς πλεονάσματος, όμως
αυτό δεν βγαίνει από το πλεόνασμα της παραγωγής, αλλά από
υπερφορολόγηση, δηλαδή από παραγωγικό κεφάλαιο που καταστρέφεται, οπότε αργότερα δεν θα μπορεί να ξαναβγεί πλεόνασμα.

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΚΛΕΙΔΙ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ είναι ένα μαζικό μαχητικό κίνημα για βιομηχανική ανάπτυξη με προοδευτικούς όρους, (όπως το να μη ληστεύεται
η χώρα, να μην εγκαθίστανται εργασιακά γκέτο και να μην καταστρέφεται το περιβάλλον. Η κύρια δύναμη ενάντια στους σαμποτέρ
της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι τα
κύρια θύματα του σαμποτάζ, οι άνεργοι και μετά οι βιομηχανικοί
εργάτες που απειλούνται με απόλυση. Το κράτος αναγκάζει σήμερα τους ανέργους-θύματα του σαμποτάζ να στηρίζονται στους
όλο και πιο φτωχούς συγγενείς τους και το χειρότερο στη φιλανθρωπία, ιδιαίτερα την τόσο υποκριτική της εκκλησίας που έχει
εξασφαλίσει σκανδαλώδη φορο-ασυλία. Οι άνεργοι πρέπει να
απαιτήσουν από την πολιτική εξουσία που ευθύνεται για την
κατάστασή τους μια ελάχιστη αποζημίωση: Αυτή είναι η επιδότηση όλων των ανέργων, όσο καιρό και να είναι άνεργοι.
Αυτός είναι στοιχειώδης υλικός όρος για να πολεμήσουν και
να αλλάξουν την κατάστασή τους. Τα ποσά που απαιτούνται
μπορούν αντικειμενικά να βρεθούν αμέσως από το ξεμπλοκάρισμα των επενδύσεων σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν όμως και
λεφτά που θα μπορούσαν να βγουν από το κυνήγι των συστηματικών φοροφυγάδων, των κρατικο-ολιγαρχών, των πιο εύπορων
επαγγελματιών, και των κάθε λογής μιζαδόρων. Αν οι άνεργοι εξασφαλίσουν τη στοιχειώδη αξιοπρεπή επιβίωσή τους, οι εργοδότες δεν θα μπορούν να επιβάλουν συνεχή μείωση μισθών και
όρους εργασιακής γαλέρας. Έτσι, τα νέα ανατολικού τύπου αφεντικά δεν θα μπορούν να αγοράζουν και να εκμεταλλεύονται τους
πάντες με τους όρους τους.
Η ΟΑΚΚΕ καλεί το λαό να σχηματίσει ένα πλατύ δημοκρατικό και
πατριωτικό μέτωπο ενάντια στο παραγωγικό σαμποτάζ, στην εθνική λεηλασία, στα μέτρα πείνας και πάνω απ όλα ενάντια στη σοσιαλφασιστική δικτατορία που έρχεται με τη βία, κυρίως εκείνη των ναζί
της Χ.Α (που ξεδιάντροπα καλούν στην Ελλάδα τον ρώσικο στρατό),
αλλά όχι μόνο.
Αθήνα 02/01/2014

Σας ευχόμαστε μια καλή χρονιά. Σε περιόδους εντεινόμενης
Είναι τερατώδες πως ομόφωνα τα 6 κόμματα και οι ναζί βοηθάνε τη Ρωσία με τους φορολογικούς νόμους να αποκτήσει
και ύπουλης καταστροφής σαν την τωρινή, μια χρονιά μπορεί
φτηνά την πιο ακριβή γη. Με αυτούς τους νόμους επιβάλλουν
να είναι πραγματικά καλή μόνο με μια έννοια: Να οδηγεί σε
ψηλή φορολογία για τα μεγάλης αξίας οικόπεδα και αναγκάμεγαλύτερη αποκάλυψη του πολύ έντεχνα κρυμένου εχθρού,
ζουν έτσι τους ιδιοκτήτες τους να τα πουλάνε όσο-όσο στους
και σε δυνάμωμα της αντίστασης σε αυτόν.
ρώσους και κινέζους άρπαγες στους οποίους μάλιστα δίνουν
Κάτι τέτοιο είναι σήμερα πολύ πιο εύκολο από όσο στην αρχή
άδεια μόνιμης διαμονής.
Χαρακτηριστικά μειώνουν κατά 70% τους φόρους μεταβίβασης για να αγοράτης κρίσης και απείρως ευκολότερο από όσο πριν από αυτήν.
ζουν φτηνά οι ρωσοκινέζοι αλλά αφήνουν ψηλούς τους φόρους γονικής παροΓιατί ο ύπουλος αυτός εχθρός, η νεοναζιστική Ρωσία, προχωράχής, για να μην μπορούν να μεταβιβάσουν οι έλληνες ιδιοκτήτες την ακριβή γη
στα παιδιά τους. Έτσι αυτοί χρεωκοπούν φορολογικά, απειλούνται με φυλάκιει με μεγαλύτερα βήματα από ποτέ μέσα στη χώρα, αλλά όσο
ση και ξεπουλάνε αμέσως στους ρωσοκινέζους.
προχωράει τόσο δυναμώνει η αποσύνθεσή των εσωτερικών στηΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ
ριγμάτων της, ενώ τόσο περισσότερο και η ίδια αναγκάζεται να
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ “ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ”
εμφανίζεται ανοιχτά και να εγείρει υποψίες αναφορικά με τις προΕίναι
λόγω
του
συστηματικού σαμποτάζ της παραγωγής ακόμα
θέσεις της αγοράζοντας σχεδόν τζάμπα (μόνο η ίδια και δευτεκαι μέσα στην κρίση και μάλιστα με πρόσχημα την κρίση που
ρευόντως η σύμμαχός της Κίνα) τα βασικά οικονομικά γάγγλια
www.oakke.gr, info@oakke.gr
ÏñãÜíùóç ãéá ôçí Áíáóõãêñüôçóç ôïõ ÊÊÅ
της χώρας, ιδιαίτερα την ακριβή οικιστική γη. Το βασικό είναι ότι
από τα εφτά κοινοβουλευτικά κόμματα- που σε ηγετικό επίπεδο
αυτιά σε όσα λέμε και τόσο πλατειά αποδοχή στις αναλύσεις μας, πράγμα που αποδείχτηκε
αποτελούν εσωτερικές πολιτικές μεταμορφώσεις του κύριου εχθρού - κανένα δεν εξασφαλίζει
πρόσφατα σε ένα μικρό δείγμα δράσης μας στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης. Επίσης όχι
σήμερα αληθινή αφοσίωση από κάποια σημαντική μάζα λαού. Ήδη τα μεν κυβερνητικά
τυχαία, και το σημαντικότερο, διαπιστώνουμε όλο και πιο έντονη διάθεση συμμετοχής φίλων
κόμματα, που παριστάνουν τα φιλοευρωπαϊκά, έχουν πάρει ανεπιστρεπτί το δρόμο της πολιμας και συναγωνιστών στην κομματική μας δραστηριότητα.
τικής χρεωκοπίας ενώ τα αντιπολιτευτικά, που δεν κρύβουν τη ρωσοφιλία τους, τρέμουν
μπροστά στην εξουσία που τα περιμένει και προσπαθούν όψιμα να διδάξουν ρεαλισμό στην
Καλούμε όλους τους φίλους, συναγωνιστές και συντρόφους μας να κάνουμε το 2014
μια χρονιά σταθμό στην ανάπτυξη της οργανωτικής δουλειάς της ΟΑΚΚΕ και σταθμό στην
εξαγριωμένη μάζα των οπαδών τους που την έχουν εδώ και τρία χρόνια γεμίσει με μάταιες
ελπίδες. Σε λίγο οι μάζες θα αναζητούν πειστικές απαντήσεις και οι κομπογιαννήτες κομματάρπάλη της για την οικοδόμηση του νέου Κομμουνιστικού Κόμματος.
χες ηγέτες τους δεν θα μπορούν να τους τις δώσουν.
-Αθήνα 1.1.2014Όμως η ΟΑΚΚΕ θα μπορεί. Ως τώρα οι κομπογιαννήτες έχουν πνίξει τη φωνή μας κάτω από
τη βία της ακήρυκτης διακομματικής λογοκρισίας τους και, κυρίως κάτω από τις συντονισμέΠαρακαλούμε τους
νες , ευχάριστες και εύπεπτες, μεγεθυμένες από όλα τα ΜΜΕ δημαγωγίες τους που τόσο
Ìçíéáßá åöçìåñßäá
επιδέξια εδώ και δεκαετίες χαϊδεύουν και καλλιεργούν τα εθνικά ελαττώματα και τις προκατααναγνώστες μας να στέλνουν
λήψεις. Επίσης οι δημαγωγοί κυριαρχούν ακόμα κρυβόμενοι πίσω από τους χοντρόπετσους
ÉäéïêôÞôçò:
τα γράμματά
και τυφλούς πολιτικά ευρωπαίους μονοπωλιστές που υπογράφουν κάθε μέτρο πείνας ενάντια
ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÏÁÊÊÅ
στο λαό. Όμως η σκληρή αλήθεια της ΟΑΚΚΕ, αυτή που καταπνίγηκε για πολλά χρόνια, αλλά
τους στη δ/νση Χαλκοκονδύλη
Åêäüôçò óýìöùíá ìå ôï íüìï
επέμεινε, τράβηξε τους μοναχικούς της δρόμους και τελικά επαληθεύτηκε κόντρα στους
35,
Αθήνα,
Τ.Κ.
10432
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πάντες, θα είναι σε λίγο το δικό μας πιο ισχυρό και πιο μαζικό πολιτικό και ιδεολογικό
(Êùäéêüò 2988)
επιχείρημα. Το ότι δεν χαϊδέψαμε ποτέ καμιά προκατάληψη και δεν ωραιοποιήσαμε καμιά
πραγματικότητα, ούτε και τις δικές μας αδυναμίες, θα είναι η πιο ισχυρή εγγύηση για το λαό,
Για τις οικονομικές σας
ISSN 1791-6593
ότι δεν θα το κάνουμε αυτό ούτε και στο μέλλον. Πιστεύουμε επίσης ότι ο ελληνικός λαός παρά
ενισχύσεις
χρησιμοποιήστε
τα σκληρά βάσανα που περνάει, θα είναι διατεθειμένος να αντέξει πολλά ακόμα μέσα στην πάλη
×áëêïêïíäýëç 35, 5ïò üñïöïò
του για να σωθεί, εκτός πια από ένα: την εξαπάτηση. Αν ο εχθρός θα μπορέσει να του επιβληθεί
το λογαριασμό μας
Ô.Ê. 104 32 ÁèÞíá
ξανά για κάποιο διάστημα θα είναι πλέον κυρίως με τη βία μιας ωμής δικτατορίας, που όμως
Ôçë.Öáî: 210-5232553
στην
Εθνική
Τράπεζα:
θα τον ξεσηκώσει σε επανάσταση.
ÅôÞóéá
óõíäñïìÞ: 20 Åõñþ
Κάποιοι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν τα παραπάνω και πολλοί περισσότεροι να τα διαι160/764962-29
Åîáìçíéáßá:
10 Åõñþ
σθάνονται. Γι΄ αυτό για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια συναντάμε τόσα πολλά ανοιχτά
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ÌÅÃÁËÇ ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÔÙÍ ÁÐÏËÕÌÅÍÙÍ
ÔÙÍ ËÉÐÁÓÌÁÔÙÍ ÓÔÏÍ ÐÅÉÑÁÉÁ
Ανήμερα των Φώτων έγινε και φέτος μεγάλη συγκέντρωση των Απολυμένων από τα Λιπάσματα Δραπετσώνας Λιμάνι του Πειραιά. Με τη συνεχή δεκατριάχρονη παρουσία τους ( με την εξαίρεση του 2002 που δεν
έγινε συγκέντρωση λόγω κακοκαιρίας) , δείξανε ότι αποτελούν ένα εργατικό κίνημα που απαντάει στην καταστροφή της βιομηχανίας. Τώρα
μπαίνει μπροστά και για το ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ σε όλους τους ΑΝΕΡ-

ΓΟΥΣ. Σήμερα, το ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ συνδυάζεται
από τους Λιπασματιώτες με το ΕΠΙΔΟΜΑ για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥΣ.
Φωνάχτηκαν μεταξύ άλλων τα συνθήματα «Ισονομία, Δώστε μας τα ένσημα από την ανεργία», «Λιπάσματα, λιπάσματα», «Όχι σαμποτάζ στη
βιομηχανία». Δημοσιεύουμε παρακάτω την προκήρυξη που μοιράστηκε:

ΖΗΤΑΜΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ!!!
ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ … ΦΕΡΝΕΙ ΠΕΙΝΑ & ΑΝΕΡΓΙΑ
Πέρασαν 14 χρόνια, ήταν ο Οκτώβρης
του 1999, όταν έκλεισε το εργοστάσιο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα και τότε όλα τα πολιτικά κόμματα διαλαλούσαν ότι
η χώρα θα ζήσει με «τουρισμό, πολιτισμό
και υπηρεσίες». Εμείς που βρεθήκαμε από τους πρώτους στην ανεργία γράφαμε
στις ανακοινώσεις και φωνάζαμε συνθήματα ότι ο Πειραιάς «δεν ζει με μαγαζιά
και υπηρεσίες χρειάζεται βιομηχανία, όπως όλα τα μεγάλα λιμάνια του κόσμου».

Τότε αρκετοί συμπολίτες μας πίστευαν
στα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα», πίστεψαν δηλαδή ότι θα γίνουν παντού μαρίνες και πάρκα αναψυχής και ενώ δεν
θα παράγουμε τίποτα, θα ζούμε πλουσιοπάροχα, μάλιστα πίστεψαν ότι τα διαμερίσματα τους, στη ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, στο
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ & στο ΠΕΙΡΑΙΑ θα τριπλασίαζαν την αξία τους!!! Πρέπει να θυμηθούμε, ότι στις «κινητοποιήσεις» για να
κλείσουν τα εργοστάσια και να γίνουν

πάρκα, καφετέριες και μαρίνες πρωτοστατούσαν οι δήμαρχοι τόσο των κυβερνητικών, όσο και ιδιαίτερα των αντικυβερνητικών δυνάμεων.
Που φτάσαμε όμως με αυτές τις επιλογές; Στη σημερινή πείνα, στη ανεργία και
τους αδιανόητους φόρους!!! Ποιοί μπήκαν
μπροστά τότε για να σταματήσει το σαμποτάζ στη βιομηχανία; Τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, σαν γνήσιο βιομηχανικό προοδευτικό κίνημα.
Τι κάνουν σήμερα οι άνθρωποι που έφεραν την χώρα στην καταστροφή; Εκδικούνται τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. Θέλουν να εκτελέσουν το πιο γνήσιο βιομηχανικό εργατικό κίνημα!!
Τι κάνουν συγκεκριμένα; Ψήφισαν στη
ΒΟΥΛΗ στις 21/12/2013 νόμο που δίνει
την δυνατότητα σε όλους τους ανέργους
που έζησαν την ομαδική απόλυση και επιδότηση όταν έκλεισαν τα εργοστάσια
στα οποία δούλευαν, να χρησιμοποιήσουν την αγορά πλασματικών ενσήμων
για να βγουν στη σύνταξη, ΑΛΛΑ ΤΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. ΑΙΣΧΟΣ!!!
Εμείς όταν έκλεισε το εργοστάσιο και
βρεθήκαμε από την μια μέρα στην άλλη
άνεργοι ανασυνταχθήκαμε και δώσαμε
μάχες στους δρόμους και στα δικαστήρια

στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Με την
ομόφωνη δικαίωση μας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στον Άρειο Πάγο και τις
δυναμικές μας κινητοποιήσεις όλα αυτά τα
χρόνια, με αποκορύφωμα την πραγματική
απεργίας πείνας μέσα στον καύσωνα στο
Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, πετύχαμε
αρκετά. Τις κατακτήσεις αυτές σήμερα μεθοδευμένα την μια μετά την άλλη μας υφαρπάζουν. Με αυτή την αγωνία είμαστε
σήμερα πάλι εδώ και φωνάζουμε, αλλά
όπως πάντα δεν φωνάζουμε μόνο για μας,
αλλά για όλους τους ανέργους. Ζητάμε ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΑΝΕΡΓΩΝ για όσο ΚΑΙΡΟ είναι ΑΝΕΡΓΟΙ. Αυτό το αίτημα
είναι πολύ σημαντικό και για τους εργαζόμενους, γιατί όταν δεν υπάρχει επίδομα
ανεργίας για όλους τους ανέργους, οι εργοδότες επιβάλλουν μισθούς πείνας σε όσους δουλεύουν. Καλούμε κάθε άνεργο και
κάθε σημερινό εργαζόμενο, να σταθεί και
να παλέψει δίπλα μας.

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΕΡΑΣΕΙ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΑΝΕΡΓ ΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ & ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ÍÁ ÐÁËÅØÏÕÌÅ ÃÉÁ ÍÁ
ÊÁÔÅÂÁÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÏÁÊÊÅ
ÓÔÉÓ ÅÕÑÙÅÊËÏÃÅÓ
ÊáìðÜíéá ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1
έξοδα προπαγάνδας.
Ως τώρα τα έξοδα αυτά τα βγάζαμε με
έκτακτες εισφορές των μελών μας και των
στενών φίλων μας και με δάνεια που τα
αποπληρώναμε σιγά-σιγά μέσα στα 3
χρόνια που μεσολαβούσαν ανάμεσα στις
εκλογικές μάχες.Τώρα όμως αυτές οι δύο
δυνατότητες δεν υπάρχουν πια. Τα μέλη
και οι στενοί φίλοι της ΟΑΚΚΕ, που είναι
στη συντριπτική πλειοψηφία εργαζόμενοι,
άνεργοι, συνταξιούχοι και μικροεπαγγελματίες, δεν μπορούν πια να δώσουν αυτά τα λεφτά, ούτε μπορούν να δανειστούν
από τράπεζες. Γι αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε να κατεβούμε στις δεύτερες βουλευτικές εκλογές του 2012.
Αν δεν βρούμε μια άλλη πηγή οικονομικής ενίσχυσης δεν θα κατεβούμε στις ε-

περχόμενες ευρωεκλογές. Και αυτό μεν
δεν θα είναι μια καταστροφή γιατί ένα
επαναστατικό κόμμα δεν ανασαίνει από
τις εκλογές ούτε ζει από αυτές, επειδή
ξέρει ότι τους εκλογικούς δρόμους προς
την εξουσία τους κρατάει συνήθως στα
χέρια της η πολιτική αντίδραση. Όμως ποτέ όσο τώρα δεν χρειάστηκε να ακουστεί
και η φωνή της αλήθειας και της δημοκρατίας μέσα στους τόνους της απάτης
και κυρίως μέσα στην καταστροφική και
φασιστική επίθεση που εξαπολύει καλυμένα ο κύριος εχθρός, ο σοσιαλιμπεριαλισμός, δηλαδή ποτέ όσο τώρα δεν ήταν
τόσο πολύτιμο το να να δώσουμε στους
παλιούς και νέους φίλους της ΟΑΚΚΕ τη
δυνατότητα να πούνε και τώρα στα πιο
δύσκολα το γνωστό τους, γενναίο και κόντρα στο ρεύμα: «είμαστε εδώ» .
Το μόνο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε για να κατεβούμε σε αυτές τις ε-
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κλογές είναι να κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους φίλους, σε όλους τους ψηφοφόρους μας, σε όλους του συναγωνιστές
που δεν έχουμε ακόμα γνωρίσει να μας
δώσουν μια οικονομιή ενίσχυση, ακόμα
και την πιο μικρή, ακόμα και 1 Ευρώ για
να κατεβούμε στις ευρωεκλογές. Αν υποθέσουμε ότι ο καθένας από τους 2.600
ψηφοφόρους του 2012 μπορούσε να μάθει γι αυτό το κάλεσμα μας, και αν μπορούσε να ανταποκριθεί δίνοντας μας μέσα στους λίγους μήνες που μας χωρίζουν
από τις ευρωεκλογές 10 Ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο, θα μπορούσαμε να
κατεβούμε. Το ίδιο θα μπορούσαμε αν εξασφαλίζαμε 20 Ευρώ από 1000 φίλους,
ή 40 ευρώ από 500. Είναι δύσκολα αυτά
τα νούμερα κυρίως επειδή δεν ξέρουμε
τους περισσότερους από τους φίλους και
ψηφοφόρους μας. Όμως πρέπει να το παλέψουμε.

Όποιος φίλος θέλει να μπει στη μάχη για
το κατέβασμα της ΟΑΚΚΕ στις ευρωεκλογές μπορεί να δώσει την ενίσχυση του –
που μπορεί να τη σπάσει σε περισσότερες από μία δόσεις-με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 160/76496229, ή σε ταχυδρομική επιταγή στον σ. Κώστα Κούτελο, Χαλκοκονδύλη 35, ΤΚ 10432, Αθήνα.
Αν αυτή η καμπάνια καταφέρει να μας
κατεβάσει στις εκλογές θα έχουμε εξασφαλίσει κάτι πολύ περισσότερο από την πολιτική ενίσχυση της ΟΑΚΚΕ : θα έχουμε
εξασφαλίσει μια λαϊκή συμμετοχή στην οργανωτική ανάπτυξη της ΟΑΚΚΕ, μια ΟΑΚΚΕ δηλαδή κοντά σε ένα οργανωτικό
ξεπέταγμα που μόνο σε αυτές τις τραγικές συνθήκες είναι τόσο δυνατό γιατί μόνο τώρα είναι τόσο απαραίτητο.
Αθήνα 10/2/2014
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ÅðéëåêôéêÞ êÜèáñóç: Ðùò üëá ôá êüììáôá ðñïóôáôåýïõí ôïõò
äéåöèáñìÝíïõò óôñáôéùôéêïýò êáé ôéò ñþóéêåò ìßæåò
Ïé óïóéáëöáóßóôåò èÝëïõí äéåöèáñìÝíï, öáóéóôéêü, êáé ñùóüäïõëï
ôï óôñáôü ãéá ôç ìåãÜëç äéêôáôïñßá ðïõ åôïéìÜæïõí

Ì

åôÜ ôçí êáôáäßêç Ôóï÷áôæüðïõëïõ, ïé áíáêñßóåéò ãéá ôá åîïðëéóôéêÜ
óõíå÷ßæïíôáé Ý÷ïíôáò óôï åðßêåíôñï ôïõò ôéò óõìâÜóåéò ãéá ôá õðïâñý÷éá ìå Ãåñìáíßá, åíþ ôï óêÜíäáëï ôùí ñþóéêùí TOR M-1 ðáñáìÝíåé èáììÝíï óôá óõñôÜñéá. Ôï êåíôñéêü ðñüóùðï ðïõ êáôçãïñïýí ôá êüììáôá óå
áõôÞ ôçí õðüèåóç åßíáé ï Ðáðáíôùíßïõ, ðïõ óá öéëïåõñùðáúêü óôÝëå÷ïò ôïõ
ÐÁÓÏÊ ðñïïñßæåôáé íá åîïíôùèåß çèéêÜ êáé ðïëéôéêÜ áêïëïõèþíôáò ôç ìïßñá ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ.
¼ìùò ïé êáôçãïñïýìåíïé ðïõ êáëïýíôáé
íá êáôáèÝóïõí ãéá ôá ãåãïíüôá êáé ôéò ìßæåò, áðïêÜëõøáí ôï âáóéêü óêÜíäáëï äéáöèïñÜò ðïõ öÝñíåé óå áìç÷áíßá ôï êáèåóôþò êáé ðñïóðáèåß ôþñá ìå êÜèå ôñüðï íá
ôï êïõêïõëþóåé. Ðñüêåéôáé ãéá ôéò ìßæåò
ðïõ Ýðáéñíáí óôáèåñÜ êáé ãéá êÜèå ðñïìÞèåéá óôñáôéùôéêïß. ×ùñßò óôñáôéùôéêïýò ðïõ
êÜíïõí ôå÷íéêÝò åêôéìÞóåéò äåí õðÜñ÷ïõí
óêÜíäáëá óôïõò åîïðëéóìïýò êáé üìùò áõôïýò ðïôÝ äåí ôïõò êõíÞãçóáí ïé åãêÜèåôïé äéþêôåò. ¢ëëï Ýíá óêÜíäáëï ðïõ Þñèå
óôï öùò êáé åðßóçò ôï ðíßãïõí, åßíáé ïé ìßæåò ðïõ Ýäùóáí äýï ñþóéêåò åôáéñåßåò, áðü
ôéò
ïðïßåò
ç
ìßá
åßíáé
ç
ROSOBORONEXPORT, ç êñáôéêÞ íáõáñ÷ßäá ôçò ðïëåìéêÞò âéïìç÷áíßáò ôçò Ñùóßáò, êáé Üìåóá åìðëåêüìåíç óôï óêÜíäáëï
ôùí TOR-M1.
Ï Åõóôáèßïõ äßíåé óôñáôéùôéêïýò áíôß ãéá ðïëéôéêïýò êáé äÝ÷åôáé åêâéáóìü áðü ôïí áíáêñéôÞ!
ÁíÜìåóá óôïõò êáôçãïñïýìåíïõò ãéá ôéò
ìßæåò óôá åîïðëéóôéêÜ åßíáé ï Ð. Åõóôáèßïõ, åìðïñéêüò áíôéðñüóùðïò äýï ãåñìáíéêþí åôáéñåéþí ïðëéêþí óõóôçìÜôùí, ôçò
Rheinmetall êáé ôçò Atlas (ðïõ óôç óõíÝ÷åéá åîáãïñÜóôçêå áðü ôïí üìéëï ðïõ áíÝëáâå ôçí êáôáóêåõÞ ôùí ãíùóôþí ôåóóÜñùí õðïâñõ÷ßùí) êáé ï Áí. ÊÜíôáò, ðñþçí
áíáðëçñùôÞò ãåíéêüò äéåõèõíôÞò åîïðëéóìþí ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, ôçí
ðåñßïäï 1996-2002, åðß õðïõñãßáò ¢êç
Ôóï÷áôæüðïõëïõ êáé Ã. Ðáðáíôùíßïõ. Ï
ìåí ÊÜíôáò Þôáí áðüóôñáôïò ôçò áåñïðïñßáò, ï äå Åõóôáèßïõ Þôáí áðüóôñáôïò ôïõ
ðïëåìéêïý íáõôéêïý.
Óôéò êáôáèÝóåéò ôïõ ï Ð. Åõóôáèßïõ áíÝöåñå ðùò ï Áí ÊÜíôáò ÷ñçóéìïðïéþíôáò
ôç èÝóç ôïõ ãåíéêïý äéåõèõíôÞ åîïðëéóìþí,
æÞôçóå ìßæá ãéá ôéò ðñïìÞèåéåò ðïõ èá Ýðáéñíáí ïé åôáéñåßåò ðïõ åêðñïóùðïýóå ï Åõóôáèßïõ, ãéá íá êÜíåé èåôéêÝò åéóçãÞóåéò
êáé íá ìçí ìðëïêÜñåé ôéò óõìâÜóåéò. ÐáñÜèåóå åðßóçò ìßá óåéñÜ ïíïìÜôùí áîéùìáôïý÷ùí ôïõ óôñáôïý êáé ôïõ íáõôéêïý ðïõ
ðÞñáí ÷ñÞìáôá áðü ôéò ãåñìáíéêÝò åôáéñåßåò ãéá ôéò óõãêåêñéìÝíåò óõìâÜóåéò, áðü
150.000 Åõñþ Ýùò 300.000 Åõñþ ï êáèÝíáò,
ãéá «ðáñï÷Þ óõìâïõëþí», äçëáäÞ ãéá ôçí
ðáñï÷Þ ðëçñïöïñéþí êáé ôçí åðéññïÞ ôïõò
óå áñêåôÝò åðéôñïðÝò áîéïëüãçóçò ïé ïðïßåò åéóçãïýíôáí óôï ÊÕÓÅÁ ðïõ Ýðáéñíå
ôéò ôåëéêÝò áðïöÜóåéò ãéá ôéò ðñïìÞèåéåò.
ÓõíïëéêÜ ï Åõóôáèßïõ Ýäùóå êáôÜèåóç ãéá
ìßæåò 3 åê åõñþ ïíïìÜæïíôáò ìåôáîý Üëëïí óáí áðïäÝêôåò Ýíáí ðñþçí áñ÷çãü
ÃÅÍ êáé Ýíáí ðñþçí áñ÷çãü ÃÅÓ (áðïëïãßá Åõóôáèßïõ óôï www.real.gr, 5/1/2014, Åëåõèåñïôõðßá, 2/1/2014).
Ï Äçìçôñáêüðïõëïò, äéêçãüñïò ôïõ Åõóôáèßïõ, ÷ùñßæåé «ôïõò åðßïñêïõò áîéùìáôéêïýò» óå äýï êáôçãïñßåò: “Ðñüêåéôáé ãéá
ôïõò åêâéáóôÝò ðïõ Ýëåãáí “Þ ìáò äßíåéò
ìßæá Þ äåí ðñüêåéôáé ðïôÝ íá åðéâéþóåéò óå
áõôüí ôïí êüóìï” êáé áõôïß ðïõ ðáñÜëëçëá ìå ôá êáèÞêïíôÜ ôïõò óôï õðïõñãåßï

¢ìõíáò Þôáí êáé õðÜëëçëïé óå åôáéñåßåò
ìå óôñáôéùôéêïýò åîïðëéóìïýò” (äÞëùóç
Äçìçôñáêüðïõëïõ óôï ÓêÜé óå åêðïìðÞ ôïõ
ÅõáããåëÜôïõ)
ÁõôÜ ôá óôïé÷åßá äåí Üñåóáí êáèüëïõ
óôïí áíáêñéôÞ äéáöèïñÜò Ã. ÌáëëÞ ðïõ åîÝôáóå ôïí Ð. Åõóôáèßïõ. Óå áðüëõôç óýìðëåõóç ìå ôçí êáèåóôùôéêÞ ãñáììÞ ãéá ôçí
ðïëéôéêÞ åêôÝëåóç çãåôéêþí ðïëéôéêþí óôåëå÷þí ìÝóù ôùí óêáíäÜëùí (Ôóï÷áôæüðïõëïõ-Ðáðáíôùíßïõ), ï Ã. ÌáëëÞò åðÝìåéíå
óôï èÝìá ôùí óôïé÷åßùí ãéá ðïëéôéêïýò, áëëÜ
ï Åõóôáèßïõ ôïí áðïãïÞôåõóå êáé ôåëéêÜ
ôïí åîüñãéóå (!) Ôï áðïôÝëåóìá Þôáí Ýíáò
Ýììåóïò áëëÜ óáöÞò åêâéáóìüò áðü ôçí
ðëåõñÜ ôïõ áíáêñéôÞ ãéá ôï üôé èá åîáíôëïýóå ôçí áõóôçñüôçôá ôïõ åÜí ï Åõóôáèßïõ
åðÝìåíå óôç óôÜóç ôïõ. Ôé óçìáßíåé èá åîáíôëïýóå ôçí áõóôçñüôçôÜ ôïõ; Óçìáßíåé üôé
üðïéïò äßíåé ïíüìáôá ðïõ èÝëåé ï áíáêñéôÞò, äçëáäÞ êáôçãïñåß ðïëéôéêïýò, áêüìá
êáé áí åßíáé áèþïé, áõôüò åéóðñÜôôåé åëÜ÷éóôåò ðïéíÝò êáé ôá èýìáôÜ ôïõ êáôáäéêÜæïíôáé óôéò âáñýôåñåò. ¸ôóé êáôáóôñÜöçêå ï
Ðáðáãåùñãüðïõëïò, åíþ áðü ôçí Üëëç ï
îÜäåëöïò ôïõ Ôóï÷áôæüðïõëïõ, ï ÆÞãñáò
ôçí Ýâãáëå ìå åëáöñýôåñç ðïéíÞ êáé áöÝèçêå åëåýèåñïò ìå áíáóôïëÞ. Óå ñåðïñôÜæ
ôçò «Åöçìåñßäáò ôùí Óõíôáêôþí» (5/1/2014)
áíáöÝñåôáé üôé ï Åõóôáèßïõ «Ýëáâå ôï áõóôçñü ôåëåóßãñáöï ôïõ áíáêñéôÞ: «ÈÝëù ôá
ïíüìáôá ôùí ðñïóþðùí ðïõ Ýëáâáí ìßæåò
áðü ôçí êïñõöÞ þò ôç âÜóç ôçò éåñáñ÷ßáò,
äéáöïñåôéêÜ ç Äéêáéïóýíç èá êÜíåé ôï êáèÞêïí ôçò». Óôéò åðßìïíåò åñùôÞóåéò ôïõ áíáêñéôÞ ãéá ôï áí äùñïäïêÞèçêáí ïé ðñþçí õðïõñãïß ÅèíéêÞò Áìõíáò Áêçò Ôóï÷áôæüðïõëïò êáé ÃéÜííïò Ðáðáíôùíßïõ, êáé
ï ðñþçí ãåíéêüò ãñáììáôÝáò åîïðëéóìþí
ÃéÜííçò Óìðþêïò, ï çëéêéùìÝíïò åðé÷åéñçìáôßáò öÝñåôáé íá áðÜíôçóå áñíçôéêÜ».
¼óï áñíéüôáí ï Åõóôáèßïõ íá «ïìïëïãÞóåé» ôüóï ðáñáôåéíüôáí ç åîÝôáóÞ ôïõ ðïõ
êñÜôçóå 12 þñåò (!) êáé åîÜíôëçóå ôïí 83÷ñïíï êáé êáñêéíïðáèÞ êáôçãïñïýìåíï ìå áðïôÝëåóìá íá ìåôáöåñèåß áðåõèåßáò áðü ôï
áíáêñéôéêü ãñáöåßï óôï íïóïêïìåßï. ÌåôÜ
ôçí áíáãêáóôéêÞ ëÞîç ôçò áíÜêñéóçò ï áíáêñéôÞò ðñüôåéíå ôçí ðñïöõëÜêéóç ôïõ Åõóôáèßïõ, ðñüôáóç óôçí ïðïßá äéáöþíçóå ï
åéóáããåëÝáò. ÔåëéêÜ ôï äéêáóôéêü óõìâïýëéï áðïöÜóéóå íá ôïí áöÞóåé åëåýèåñï ìå
åããýçóç 500.000 Åõñþ êáé ðåñéïñéóôéêïýò
üñïõò. ÄéáâÜæïõìå óôï ó÷åôéêü ñåðïñôÜæ
ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí ðýëç real.gr: «ÁíáêñéôÞò êáé åéóáããåëÝáò äéáöþíçóáí ãéá ôçí
ðïéíéêÞ ìåôá÷åßñéóç ôïõ êáôçãïñïõìÝíïõ
ìå ôïí áíáêñéôÞ íá õðïóôçñßæåé üôé ï êáôçãïñïýìåíïò ðñÝðåé íá êñáôçèåß ðñïóùñéíÜ
áöïý äåí ðåßóôçêå üôé ï Ð. Åõóôáèßïõ åßðå
üëç ôçí áëÞèåéá.
Ï ðñþçí ãåíéêüò äéåõèõíôÞò åîïðëéóìþí
ÊÜíôáò ôïí ïðïßï êáôÜããåéëå ï Ð. Åõèõìßïõ Ýäùóå ðïëëÜ óôïé÷åßá ãéá ôéò ìßæåò ðïõ
ðÞñå ï ßäéïò. ¸íá åíôõðùóéáêü óçìåßï ôçò
êáôÜèåóÞò ôïõ ìå ôï ïðïßï åëÜ÷éóôá áó÷ïëÞèçêáí ôá ÌÌÅ Þôáí ç ìßæá ãéá ôïõò ñþóéêïõò áíôéáñìáôéêïýò ðõñáýëïõò
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ÊÏRNET. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ êáé óå áíôßèåóç ìå ôéò ìßæåò ðïõ äüèçêáí áðü ãåñìáíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò óôéò ïðïßåò äåí åìðëÝêïíôáé êñáôéêïß ðáñÜãïíôåò, ï ÊÜíôáò
êáôáèÝôåé üôé ôïí ðëçóßáóå ï ñþóïò ïìüëïãïò ôïõ óôç óýíïäï åëëçíïñùóéêÞò áìõíôéêÞò óõíåñãáóßáò óôçí ïðïßá Þôáí
ðñüåäñïò ï ÊÜíôáò (!!!) Ôï Üëëï åíôõðùóéáêü ðïõ êáôáèÝôåé åßíáé üôé ôïõ ÷ñåþèçêå ç ìßæá áõôÞ ãéá ôç Siemens, åíþ ðñïåñ÷üôáí áðü ôç ñþóéêç êáôáóêåõáóôéêÞ åôáéñåßá ãéá ðñïìÞèåéá áíôéáñìáôéêþí ðõñáýëùí!!!
Åßðå óõãêåêñéìÝíá ï ÊÜíôáò óôçí êáôÜèåóÞ ôïõ ðïõ äçìïóéåýôçêå óôï ÂÞìá:
«... ¸ëáâá ðáñÜíïìç áìïéâÞ êáé ãéá ôïõò
áíôéáñìáôéêïýò ðõñáýëïõò KORNET, ðïõ
ðñïìçèåýôçêå ôï õðïõñãåßï ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ óôñáôïý îçñÜò áðü ôç ñùóéêÞ åôáéñåßá ÊÑÂ. Ôï óõíïëéêü êüóôïò ôçò ðñïìÞèåéáò åß÷å áíÝëèåé óå 100.000.000 äïëÜñéá Þ åõñþ. Ç ðñïìÞèåéÜ ìïõ Þôáí åíôõðùóéáêÜ ìåãÜëç. ÁíÞëèå óå 3% ôïõ ýøïõò
ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Åêðñüóùðïò ôçò êáôáóêåõÜóôñéáò áõôÞò åôáéñåßáò Þôáí ï Êùíóôáíôßíïò ÄáöÝñìïò, ôïí ïðïßïí áñ÷éêÜ
äåí ãíþñéæá. Ôüôå, ôï 2000, óõíÝâçóáí äõï
ãåãïíüôá: óôç óýíïäï åëëçíïñùóéêÞò áìõíôéêÞò óõíåñãáóßáò ìå ðëçóßáóå ï ñþóïò ïìüëïãüò ìïõ êáé ìïõ åßðå üôé ç ðñïìÞèåéá ìðïñåß íá ãßíåé ìÝóù ôçò êñáôéêÞò
åôáéñåßáò, ðïõ ìåôïíïìÜóôçêå óå
ROSOBONEXPORT... To ãåãïíüò áõôü
ðëçñïöïñÞèçêå ç êáôáóêåõÜóôñéá ÊÂÑ êáé
êÜðïéá ìÝñá Þñèå óôï ãñáöåßï ìïõ Ýíá õøçëüâáèìï óôÝëå÷ïò óõíïäåõüìåíï áðü
ôïí ê. ÄáöÝñìï. ÐÜíôùò Üëëï óôÝëå÷ïò
ôçò KBP ìå ñþôçóå áí åß÷áìå ðñïâëÞìáôá
ìå ôïí ê. ÄáöÝñìï, äéüôé Üëëç åëëçíéêÞ
ðçãÞ ôïýò êáôÞããåéëå üôé åß÷å äéêáóôéêÞ
åìðëïêÞ. Ôïõ áðÜíôçóá üôé äåí Ý÷ù ôÝôïéá ðëçñïöïñßá...
Ëßãåò çìÝñåò ìåôÜ ìå åðéóêÝöèçêå êáé
ìå åõ÷áñßóôçóå êáé ìå ñþôçóå ôß æçôÜù áðü áõôÞ ôç óýìâáóç. Äåí ôïõ áðÜíôçóá
êáé öåýãïíôáò ìïõ åßðå üôé èá ìïõ äïèåß
ôï 3%, ðïõ áíôéóôïé÷ïýóå óå 3.000.000 äïëÜñéá Þ åõñþ. Äåí ôïí ðßóôåøá, áëëÜ ðñÜãìáôé Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò, ôá 700.000, ìïõ ôá
êáôÝâáëå óå ìåôñçôÜ óôçí ÅëëÜäá êáé ôï
õðüëïéðï ðïóü óå ëïãáñéáóìü ìïõ óôçí
UBS Ãåíåýçò...
(…) üôáí ôï 2008 îÝóðáóå óôçí ÅëëÜäá
ôï óêÜíäáëï Siemens Ýìåéíá Ýêðëçêôïò
ðïõ áíáöåñüôáí ôï üíïìÜ ìïõ... ÓõãêåêñéìÝíá áíáöåñüôáí üôé áðü ôçí õðåñÜêôéá
Martha Holdings ôïõ Ðñüäñïìïõ Ìáõñßäç Ýëáâá ôï ðüóï óôïí ðñïóùðéêü ìïõ ëïãáñéáóìü óôçí Åëâåôßá. ¼ìùò ôá ÷ñÞìáôá
äåí ðñïÝñ÷ïíôáí áðü ôç Siemens, ïýôå Þîåñá ôïí Ìáõñßäç êáé ôçí åôáéñåßá ôïõ. Ôá
÷ñÞìáôá Þôáí ãéá ôá KORNET...». Ï ßäéïò
óõìðëçñþíåé üôé ôï 3% Þôáí «ðåñßåñãá»
øçëü ðïóïóôü.
Óå Üëëï óçìåßï ï Áí. ÊÜíôáò áíáöÝñåôáé óå ìßæá ðïõ ðÞñå áðåõèåßáò áðü ôç
ROSOBORONEXPORT, ôïí åîïðëéóôéêü
êñáôéêü ãßãáíôá ôçò ñþóéêçò ðïëåìéêÞò
ìç÷áíÞò. Ç ìßæá áöïñïýóå ôï áíôéáåñïðïñéêü óýóôçìá ìéêñïý âåëçíåêïýò OSA
AMK. H ðñïìÞèåéá èá ãéíüôáí áðü ôá áðïèÝìáôá ôïõ ñþóéêïõ óôñáôïý ìÝóù ôçò
ROSOVOORUZEHNIA (ìåôÝðåéôá
ROSOBORONEXPORT), êáé ôï ðñüãñáììá èá óôïß÷éæå 100 åê äïëëÜñéá (!) Ìåóï-

ëáâçôÞò Þôáí ï Ìðáñôæþêáò. Ãéá áõôÞ ôçí
ðñïìÞèåéá ï Áí. ÊÜíôáò åßðå üôé ðÞñå áðü
ôï 1999 Ýùò ôï 2004 áðü ôç ñþóéêç êñáôéêÞ åôáéñåßá ìßæá 1,7 Äïëë ÇÐÁ. Ðñüóèåóå
üôé ï Ìðáñôæþêáò åìöáíéæüôáí ùò äéåèíÞò
óýìâïõëïò ôçò åôáéñåßáò ðïõ åß÷å áíáëÜâåé ôá áíôéóôáèìéóôéêÜ ãéá ôá TOR. Åíþ ôï
2007 «üôáí ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç áðïöÜóéóå ôçí áãïñÜ ôùí ñþóéêùí ôåèùñáêéóìÝíùí ï÷çìÜôùí ìåôáöïñÜò ðñïóùðéêïý êáé
ìÜ÷çò ÂÍÑ-3 åß÷áí êáëÝóåé ôïí Ìðáñôæþêá óôï ÕÅÈÁ êáé ôïõ áíáêïßíùóáí ôçí
áðüöáóç ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôçí áãïñÜ áõôþí ôùí ï÷çìÜôùí».
Ôá ëåöôÜ óôá ïðïßá áíáöÝñåôáé ï ÊÜíôáò
åßíáé ðïëëÜ. Ïé ïìïëïãçìÝíåò ìßæåò áðü Ñùóßá öôÜíïõí óôá 4,7 äïëëÜñéá ÇÐÁ åíþ ç
áîßá ôùí äýï åîïðëéóôéêþí ðñïãñáììÜôùí
Þôáí 200 åê äïëëÜñéá. Ðïéåò áðïæçìéþóåéò
èá æçôÞóåé Üñáãå ç åëëçíéêÞ ðëåõñÜ áðü
ôç Ñùóßá ðïõ åäþ åìðëÝêåôáé áðåõèåßáò ùò
êñÜôïò êáé ðïéï êüììá èá ðñïôåßíåé åîåôáóôéêÞ ãéá ôéò ñþóéêåò ðñïìÞèåéåò;
ÌåôÜ ôïí Ôóï÷áôæüðïõëï, ôï
êáèåóôþò æçôÜåé ôï êåöÜëé ôïõ
Ðáðáíôùíßïõ
Åßíáé öáíåñü üôé ãéá ôï êáèåóôþò ðÜíù
áð’ üëïõò åßíáé ï Ðïýôéí, êáé ìðïñåß íá
áèùþóåé åêáôü Tóï÷áôæüðïõëïõò êáé Ðáðáíôùíßïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí èé÷ôåß ôï
áöåíôéêü, êáé ãé’ áõôü Ýêëåéóå ìå óõíïðôéêÝò äéáäéêáóßåò óôç ÂïõëÞ ôï óêÜíäáëï ôùí TOR- M1. Ãé’ áõôü êáé ôéò ìßæåò ãéá
ôïõò ñþóéêïõò ÊÏRÍÅÔ ôéò âáöôßæåé ìßæåò Siemens!!!
ÁëëÜ ç ðåñßðôùóç ôùí ãåñìáíéêþí õðïâñõ÷ßùí ðñïóöÝñåôáé ãéá ðïëéôéêÝò åêêáèáñßóåéò, Ìå Ýíá óìðÜñï, äõï ôñõãüíéá. Áðü ôç ìßá åßíáé ìßá åõêáéñßá ãéá íá ìðåé
ìåôÜ ôïí Ôóï÷áôæüðïõëï êáé ï Ðáðáíôùíßïõ óôç öõëáêÞ. Ï Ðáðáíôùíßïõ, áíÞêåé
óôïõò åðéâéþóáíôåò ôçò ãåíéÜò ôùí ëåãüìåíùí «åêóõã÷ñïíéóôþí» ôçò êõâÝñíçóçò
Óçìßôç, äçëáäÞ ôùí öéëïåõñùðáúêþí óôåëå÷þí ðïõ Þèåëáí áíÜðôõîç ôçò ïéêïíïìßáò ìÝóá óôá ðëáßóéá ôçò Å.Å. Áðü ôçí Üëëç
êáëëéåñãåßôáé ôï åðéèõìçôü áíôéãåñìáíéêü
êëßìá. Ãé’ áõôü ï ÓÕÑÉÆÁ êáôÝèåóå ðñüôáóç óôç ÂïõëÞ ãéá óýóôáóç åîåôáóôéêÞò
åðéôñïðÞò ãéá ôá ãåñìáíéêÜ õðïâñý÷éá ç
ïðïßá áðïññßöèçêå. Õðåñøçößóôçêå üìùò
áðü øåõôïÊÊÅ, ôïõò ÁÍÅË êáé áðü ôç
íáæéóôéêÞ óõììïñßá ôçò ×.Á. ¸ôóé äçìéïõñãÞèçêå ôï êáôÜëëçëï ðïëéôéêü êëßìá ãéá
ôï èåóìéêü ëéíôóÜñéóìá áõôþí ðïõ êÜèå
öïñÜ õðïäåéêíýïíôáé áðü ôï êáèåóôþò ãéá
åîüíôùóç, êáé ðïõ åßíáé ðÜíôá áíáãêáßï
ãéá íá äéåêðåñáéþóåé ôç äïõëåéÜ.
¼ìùò åíþ æçôïýí üëïé ôï êåöÜëé ôïõ Ðáðáíôùíßïõ óôï üíïìá ôçò äéáöÜíåéáò, èÝëïõí ìå êÜèå ôñüðï íá êïõêïõëþóïõí ôï
ôåñÜóôéï óêÜíäáëï ôçò ìßæáò óôïõò êüëðïõò ôïõ óôñáôïý, åßôå ï óôñáôüò áãïñÜæåé
üðëá áðü ôç Äýóç åßôå áðü ôç Ñùóßá.
Ôï äéáêïììáôéêü êïõêïýëùìá ôçò
äéáöèïñÜò óôï óôñáôü. Ï óïóéáëöáóéóìüò èÝëåé äéåöèáñìÝíï êáé
öáóéóôéêü ôï óôñáôü óôçí õðçñåóßá
ôïõ ñþóéêïõ áöåíôéêïý
Ãéá ôï æÞôçìá ôçò äéáöèïñÜò óôï óôñáôü
óõíÝ÷åéá äßðëá
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åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç óôÜóç ôïõ Áí. ÊÜíôá, ôïí ïðïßï ï Åõóôáèßïõ êáôÜããåéëå óáí
åêâéáóôÞ. Ðáñüëï ðïõ äåí åß÷å óôïé÷åßá ãéá
ðïëéôéêÜ ðñüóùðá üðùò êáé ï Åõóôáèßïõ,
ãéá íá éêáíïðïéÞóåé ôïõò åíôåôáëìÝíïõò
íá áíáêáëýøïõí åõèýíåò ðïëéôéêþí
ðñïóþðùí áíáêñéôÝò êáé íá åëáöñýíåé ôç
èÝóç ôïõ åßðå óôç äéÜñêåéá ôçò áíÜêñéóçò
üôé äåí ìðïñåß íá ìçí Ýðáéñíáí ìßæá êáé ïé
ðáñáðÜíù áöïý Ýðáéñíå ìßæá êáé ï ßäéïò.
Ôï üôé ï Áí. ÊÜíôáò äåí Ý÷åé êáíÝíá óôïé÷åßï ãéá ôéò ìßæåò ðïõ ìðïñåß íá ðÞñáí ïé
ðïëéôéêïß ðñïúóôÜìåíïé ôïõ õðïõñãåßïõ Üìõíáò, ðáñüëï ðïõ åìöáíßæåôáé ôüóï ðñüèõìïò íá ôïõò êáñöþóåé, áðïäåéêíýåé ðüóï ïñãáíùìÝíï Þôáí ôï êýêëùìá ôçò ìßæáò ìÝóá óôï óôñáôü, êáé ðüóï åß÷å ôç äéêÞ
ôïõ ëåéôïõñãßá ÷ùñßò íá ÷ñåéÜæåôáé íá ðáßñíåé ðïëéôéêÞ åíôïëÞ ãéá ôïõò åêâéáóìïýò
êáé ôéò êéíÞóåéò ôïõ, áêñéâþò üðùò äåí ðáßñíåé ðïëéôéêÞ åíôïëÞ áðü ôïí åêÜóôïôå ðñïúóôÜìåíï õðïõñãü ï äéåöèáñìÝíïò õðÜëëçëïò ôçò åöïñßáò, ôçò ðïëåïäïìßáò ôïõ äáóáñ÷åßïõ êëð. Áõôïß ëåéôïõñãïýí ðÜíôá êÜôù áðü ìßá åõñýôåñç ðïëéôéêÞ êÜëõøç åíüò
ïõóéáóôéêÜ äéáêïììáôéêïý óõóôÞìáôïò ðïõ
ôïõò äéáóöáëßæåé üôé äåí èá óõëëçöèïýí.
ÁëëÜ ìÝóá óå áõôü ôï óýóôçìá ðïëéôéêÞò
êÜëõøçò ôïí ðéï îå÷ùñéóôü ñüëï Ý÷ïõí ôá
äýï øåõôïáñéóôåñÜ êüììáôá ôçò êñáôéêÞò
õðáëëçëßáò, ðïõ êÜíïõí óáìðïôÜæ óôéò ðáñáãùãéêÝò åðåíäýóåéò êáé ãé áõôü èÝëïõí
ôïõò äéåöèáñìÝíïõò õðáëëÞëïõò ðïõ æçôÜíå ìßæåò ãéá íá äßíïõí Üäåéåò.
Åß÷áìå ãñÜøåé óôï Üñèñï ìáò ãéá ôç äßêç
Ôóï÷áôæüðïõëïõ : «Ï ÁíäñÝáò ÐáðáíäñÝïõ óáí áñ÷çãüò ôïõ ÐÁÓÏÊ öñüíôéóå íá
åäñáéþóåé ôç äéáöèïñÜ óå üëï ôï óýóôçìá
ôïõ äçìïóßïõ êáé óå ìåãÜëç êëßìáêá, êáé

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
óå áõôü ôï óýóôçìá óõììåôåß÷å êáé ç áõôïäõíáìéêÞ ôÜóç, êáé ôá óôåëÝ÷ç ôçò üðùò
ï Ôóï÷áôæüðïõëïò. ¼ëåò ïé ìÝ÷ñé óÞìåñá
êõâåñíÞóåéò ðñïóôÜôåøáí êáé áîéïðïßçóáí
áõôü ôï äéåöèáñìÝíï êñÜôïò ãéá íá õðïíïìåýóïõí ôçí ðáñáãùãÞ êáé ôï ðïëéôéêü êýñïò ôçò êñáôéêïêáðéôáëéóôéêÞò ôÜóçò óôï
ÐÁÓÏÊ Þ ôç ÍÄ. ÐñùôáãùíéóôÝò óôçí
ðñïóôáóßá ôçò õðáëëçëéêÞò éäéáßôåñá äéáöèïñÜò åßíáé ôá øåõôïáñéóôåñÜ êüììáôá
ÓÕÑÉÆÁ êáé øåõôïÊÊÅ, ðïõ õðåñÜóðéæáí
óôçí ïõóßá êÜèå öáêåëÜêé, óáí ìßá äÞèåí
öõóéêÞ áíôßäñáóç ôùí õðáëëÞëùí óôéò ÷áìçëÝò ôÜ÷á áìïéâÝò ôïõò. Ìå ôç ãíùóôÞ
ìÝèïäï ôùí åðéëåêôéêþí óêáíäÜëùí ãéá
êáéñü ôþñá ïé ñùóüäïõëåò çãåóßåò ôùí äýï ìåãÜëùí êïììÜôùí, ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ,
ìå ôç âïÞèåéá ôùí øåõôïÊÊÅ-ÓÕÍ åêêáèáñßæïõí üóïõò ôïõò áíôéóôÝêïíôáé óôïí
êñáôéêü ìç÷áíéóìü áðü ôï 1989, Ýùò ôéò äßêåò ôïõ ðáñáäéêáóôéêïý êáé ôùí ìçôñïðïëéôþí, êáé ôçí ïìüöùíç äéáêïììáôéêÞ äßùîç ôïõ Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ðéï ðñüóöáôá. ÌåôÜ áðü áõôÞ ôç ìáêñéÜ éóôïñßá öáóéóôéêþí ðïëéôéêþí åêêáèáñßóåùí óôï üíïìá ôçò äéáöèïñÜò, üëïé ïé äéåöèáñìÝíïé èåóìïß ðáñáìÝíïõí åíôåëþò áëþâçôïé êáé åíéó÷ýïíôáé. Ïé åîõãéáíôéêÝò êáô üíïìá åðé÷åéñÞóåéò áõôïý ôïõ ôýðïõ Ý÷ïõí ìåôáôñáðåß óôá ÷Ýñéá ôïõ êáèåóôþôïò óå Ýíá
åñãáëåßï åêêáèáñßóåùí ôùí ëéãüôåñï äéåöèáñìÝíùí ëéãüôåñï êáôáóôñïöéêþí êáé ëéãïôåñï óáìðïôáñéóôéêþí óôïé÷åßùí êáé ôåëéêÜ Ýíá åñãáëåßï ãéá ôï âÜèåìá ôçò äéáöèïñÜò êáé ôïí åêöáóéóìü ôçò ÷þñáò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé óôéò õðïèÝóåéò ãéá
ôéò ïðïßåò êáôçãïñåßôáé ï Ôóï÷áôæüðïõëïò,
õðÜñ÷åé ìßá óôñáôéÜ áîéùìáôïý÷ùí êáé óôåëå÷þí ôïõ äçìïóßïõ ðïõ åíÝñãçóáí óá ìåóïëáâçôÝò êáé Þôáí áðïäÝêôåò ìéæþí. ÔÝ-

ôïéá óôïé÷åßá Ý÷ïõí ðñïêýøåé ôüóï áðü Ýñåõíåò óôç Ãåñìáíßá ãéá ôç óýìâáóç ôùí
õðïâñõ÷ßùí, üóï êõñßùò áðü ôá óôïé÷åßá
ôçò ôåëìáôùìÝíçò Ýñåõíáò ãéá ôïõò TOR
M1».
ÌåôÜ ôéò êáôáèÝóåéò Åõóôáèßïõ êáé ÊÜíôá ç äéáöèïñÜ óôï óôñáôü Þñèå ìå ïñìçôéêü ôñüðï óôï ðñïóêÞíéï, êáé åßíáé öáíåñü
üôé õðÜñ÷åé åêôåôáìÝíï êýêëùìá äéáöèïñÜò ìÝóá óôéò Ýíïðëåò äõíÜìåéò êáé ìÜëéóôá ìå ðáñÜäïóç óôç ìßæá. Êé üìùò ïé åéóáããåëåßò êáé ïé áíáêñéôÝò äåí åíäéáöÝñïíôáé íá êÜíïõí Ýñåõíá ãéá ôá êñïýóìáôá
ôçò äéáöèïñÜò ìÝóá óôéò åðéôñïðÝò ôùí åîïðëéóôéêþí, íá áíïßîïõí ëïãáñéáóìïýò
ôùí ìåëþí ôïõò, íá åñåõíÞóïõí ôç óôÜóç
êáé ôçí øÞöï ôïõò óôéò áíôßóôïé÷åò óõíåäñéÜóåéò, íá ìÜèïõí êáé Üëëá ïíüìáôá, íá
áíáæçôÞóïõí åõèýíåò óå çãåóßåò êáé äéïéêÞóåéò. Áõôü óõìâáßíåé ãéáôß äåí õðÞñîå
ìßá ðïëéôéêÞ áðáßôçóç ãéá êÜèáñóç ìÝóá
óôéò Ýíïðëåò äõíÜìåéò, ãéá åéóáããåëéêÞ ðáñÝìâáóç êáé ãéá Ýñåõíåò áðü ìç÷áíéóìïýò
åóùôåñéêïý åëÝã÷ïõ. Ãéá ôï æÞôçìá ôçò äéáöèïñÜò óôï óôñáôü õðÜñ÷åé áíôßèåôá ìßá áðÝñáíôç äéáêïììáôéêÞ óéùðÞ ðïõ Ý÷åé åðéâëçèåß óå ôýðï êáé ÌÌÅ. ¼÷é ìüíï åðéâÜëëåôáé óéùðÞ, áëëÜ ãßíåôáé ìßá åíôáôéêÞ
ðñïóðÜèåéá íá ìÝíåé óôï êÝíôñï ôçò õðüèåóçò ç äéáöèïñÜ ôùí ðïëéôéêþí, óôç âÜóç
ôïõ óêåðôéêïý üôé Þôáí ïé äéåöèáñìÝíïé ðïëéôéêïß ðïõ åß÷áí êáé ôá äéåöèáñìÝíá åðéôåëåßá ìÝóá óôéò Ýíïðëåò äõíÜìåéò êáé óõíåðþò ôï æÞôçìá äåí áöïñÜ ôï óôñáôü, áëëÜ ôïõò ðïëéôéêïýò. ÁëëÜ ôá äéåöèáñìÝíá
óôñáôéùôéêÜ åðéôåëåßá üðùò êáôáèÝôïõí ïé
ìÜñôõñåò Þôáí ôá ßäéá êáé åîßóïõ äéåöèáñìÝíá êáé åðß ÐÁÓÏÊ êáé åðß ÍÄ. Óõíåðþò ç äéáöèïñÜ óôï óôñáôü äåí áðïôåëåß
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ïõñÜ åíüò óõãêåêñéìÝíïõ õðïõñãïý, ðïõ
Ýñ÷åôáé ìáæß ôïõ êáé åîáöáíßæåôáé üôáí áõôüò öåýãåé. ºóá –ßóá ï ðïëéôéêüò ðñïúóôÜìåíïò Ý÷åé ðïëý ìéêñüôåñç äýíáìç áðü ôïí
ðáëéü êáé ìüíéìï áíþôåñï óôñáôéùôéêü Þ
ðïëéôéêü ãñáöåéïêñÜôç ðïõ ìÝíåé ãéá ÷ñüíéá óôç èÝóç ôïõ, ðïõ ñéæþíåé êáé îÝñåé ôïõò
ðÜíôåò êáé ôá ðÜíôá åíþ ï ðïëéôéêüò ðñïúóôÜìåíïò öåýãåé óôïí ðñþôï êõâåñíçôéêü áíáó÷çìáôéóìü Þ ìåôÜ áðü åêëïãÝò. Åðßóçò åäþ êáé 30 ÷ñüíéá ïé ðïëéôéêïß êõíçãéïýíôáé ìå ôá óêÜíäáëá êáé Ý÷ïõí ëüãïõò íá öõëÜãïíôáé áðü áõôÜ, åíþ ïé ìüíéìïé äéåöèáñìÝíïé õðÜëëçëïé ðïôÝ äåí Ýãéíáí áíôéêåßìåíï óõóôçìáôéêÞò êáôáäßùîçò, áëëÜ áíôéêåßìåíï óõóôçìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ðñïóôáóßáò êáé ìÜëéóôá äéáêïììáôéêÞò êáé óõíå÷ßæïõí íá ðñïóôáôåýïíôáé.
Ìüíï üôáí ôï êáèåóôþò èÝëçóå íá åêêáèáñßóåé ôç äéêáéïóýíç åðåéäÞ óõíïëéêÜ
óá óþìá áõôü äéáôçñïýóå êÜðïéá ðïëéôéêÞ
áíåîáñôçóßá ôçò êáé ðïëëÝò öïñÝò åíï÷ëïýóå ìå ôéò áðïöÜóåéò ôçò, ôï âñþìéêï ñùóüöéëï êáèåóôþò Ýêáíå ìßá äéáêïììáôéêÞ åîüñìçóç ãéá êÜèáñóç ìÝóá óôïõò êüëðïõò
ôçò äéêáéïóýíçò, êáé åíÜíôéá óôï ëåãüìåíï «ðáñáäéêáóôéêü êýêëùìá», óôçí ïðïßá
óõììåôåß÷å óýóóùìïò ï ôýðïò êáé ôá ÌÌÅ,
åíþ ôá óôïé÷åßá Þôáí ðïëý ëéãüôåñá áðü
áõôÜ ðïõ Ýñ÷ïíôáé óôï öùò óÞìåñá. Áóöáëþò êáé áõôÞ Þôáí ìßá øåõôïêÜèáñóç.
Ôï åñþôçìá åßíáé ãéáôß üëïé áõôïß êáëýðôïõí ìå ôüóï ðÜèïò ôç äéáöèïñÜ óôï óôñáôü; Ãéáôß óôçñßæïõí ìå ôüóï ðÜèïò ôç èåùñßá üôé ïé áðïêáëýøåéò áöïñïýí «ìåìïíùìÝíá ðåñéóôáôéêÜ» óôñáôéùôéêþí åíþ äåí
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 10

Ôá íÝá áãñïôéêÜ ìðëüêá óôÞèçêáí ãéá íá ìç
öïñïëïãçèïýí ïé ìåãáëï-áãñüôåò
Ο

ι νέες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών ενάντια στο νέο φορολογικό
καθεστώς έχουν σαν κύριο στόχο των διοργανωτών τους έναν: να μη φορολογηθούν οι μεγαλο-αγρότες αστοί φάρμερ ιδιαίτερα οι κλέφτες επιδοτήσεων. Αυτός ο στόχος
ικανοποιείται με τα δύο βασικά τους αιτήματα: το πρώτο είναι το αφορολόγητο των 20.000
ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και το δεύτερο είναι να μην έχουν
φορολογικό έλεγχο, δηλαδή να μην τηρούν παραστατικά εσόδων εξόδων, για τζίρο έως
40.000 σαράντα χιλιάδες ευρώ. Επικεφαλής των κινητοποιήσεων είναι τα δύο ψευτοαριστερά κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ψευτοΚΚΕ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε στις κινητοποιήσεις
ημένοι εν τέλει είναι οι μεγαλοαγρότες που
της Νίκαιας στη Θεσσαλία με αντιπροσωπεία
παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες (και έτεσσάρων βουλευτών του και με στελέχη και
χουν μικρότερο σχετικά με το συνολικό τους
μέλη τοπικών οργανώσεων της Θεσσαλίας, εεισόδημα αφορολόγητο. Σημείωση δικιά μας).
νώ επικεφαλής στα μπλόκα είναι το γνωστό
Στην πράξη, λοιπόν, διευρύνονται οι εισοδησυνδικαλιστικό στέλεχος του ψευτοΚΚΕ Β.
ματικές ανισότητες μεταξύ των παραγωγών
Μπούτας.
(...) H τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων όχι μόΤα κυβερνητικά μέτρα για την αλλαγή του
νο δεν αναιρεί την επιστροφή του ΦΠΑ αλλά,
φορολογικού καθεστώτος των αγροτών υπομέσω των σχετικών παραστατικών, κάνει ευτίθεται ότι ήρθαν να ρυθμίσουν μία ανισορκολότερο τον αντικειμενικό ή, καλύτερα, τον
ροπία που δημιουργούσε το παλιό καθεστώς
«πραγματικό» προσδιορισμό του (...) Για την
μεταξύ φτωχών και πλούσιων αγροτών, και
ιστορία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εκανα περιορίσει τη φορο-ασυλία των πλούσιων
τοντάδες αγρότες από τη Δυτική Ελλάδα χρηαγροτών που είχε σαν αποτέλεσμα τη φοροσιμοποιούσαν επί σειρά ετών εικονικά τιμοδιαφυγή και σε κάποιες περιπτώσεις φορολόγια και με τη βοήθεια εμπόρων κατάφερλογικές απάτες με τις επιστροφές ΦΠΑ. Συναν να έχουν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ ή
γκεκριμένα με το παλιό καθεστώς:
να λαμβάνουν επιδοτήσεις για καλλιέργειες
«Οι αγρότες υπάγονταν σε ένα αντικειμενιπου ουδέποτε είχαν κάνει ή παρουσίαζαν γι’
κό σύστημα φορολογίας, το λεγόμενο «ειδιαυτές εξωπραγματική παραγωγή. Αναφέρεται
κό καθεστώς». Δηλαδή φορολογούνταν ως
χαρακτηριστικά η περίπτωση αγρότη από την
τώρα με μια μέθοδο αντικειμενικού προσδιοΗλεία που εμφάνισε στοιχεία και τιμολόγια
ρισμού του εισοδήματός τους, που προκύγια αγρό έκτασης μισού στρέμματος, από τον
πτει βάσει των ελάχιστων τιμών που ανακοιοποίον κατέθεσε δικαιολογητικά ότι είχε πανώνονται κάθε χρόνο για κάθε προϊόν.
ραγωγή οκτώ τόνους σκόρδα. με σκοπό να
Το σύστημα αυτό θεωρητικά προστατεύει
πάρει τη σχετική επιδότηση. Στο δε Αστακό
τους αγρότες με το μικρότερο εισόδημα. Οι
Αιτωλοακαρνανίας τα εικονικά τιμολόγια που
«πολέμιοί» του, ωστόσο, αντιτάσσουν ότι α)
σχετίζονται με επιστροφές ΦΠΑ σε αγρότες
οι κατ’ έτος τιμές που ανακοινώνονται είναι
αγγίζουν τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ»
αρκετά χαμηλότερες από το πραγματικό ανά
(www.agronews.gr).
στρέμμα/ζώο εισόδημα και β) ακριβώς εξαιτίΜε το νέο φορολογικό καθεστώς η κυβέρας αυτού του γεγονότος οι πραγματικά ευνονηση επέβαλε την τήρηση βιβλίων και στοιχεί-
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ων για εισοδήματα πάνω από 10.000 Ευρώ,
και εξίσωσε τους αγρότες με ελεύθερους επαγγελματίες, καταργώντας το αφορολόγητο
και θεσπίζοντας υποχρέωση για τακτική υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και συγκεντρωτικών
καταστάσεων για τις συναλλαγές. Κατά τη θέσπιση των μέτρων αυτών δεν προστατεύτηκαν οι μικρομεσαίοι αγρότες, που θα πνίγονταν κυριολεκτικά από το χαρτομάνι και
δεν προβλέφθηκε κανένα μεταβατικό διάστημα ή απλουστευτικά μέτρα για την προσαρμογή τους στο νέο καθεστώς. Το πλαφόν των
10.000 ευρώ εισοδήματος χωρίς μάλιστα να
προσδιορίζεται τι συμπεριλαμβάνεται σε αυτό
το εισόδημα, επιβάρυνε δυσανάλογα τους πιο
φτωχούς αγρότες που θα υποχρεώνονταν να
έχουν λογιστή για να συμμορφωθούν με την
υποχρέωση της τήρησης στοιχείων εσόδων
και εξόδων, αλλά και για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που φορτώθηκαν αρχικά με το νέο
νόμο για ΦΠΑ, συγκεντρωτικές καταστάσεις
κ.λπ.
Αυτό το χαμηλό πλαφόν μαζί με την κατάργηση του αφορολόγητου έκανε τις κινητοποιήσεις μαζικές αφού βγήκαν στο δρόμο και οι
μικρομεσαίοι αγρότες, που είναι η πιο μεγάλη
μάζα. Το πλαίσιο όμως των αιτημάτων το διαμόρφωσαν όπως πάντα τα συμφέρονταν των
πιο μεγαλο-αγροτών με κέντρο τους τη Θεσσαλία και πολιτικό εκφραστή το ψευτοΚΚΕ.
Είναι χαρακτηριστικό πως υπήρχε διάσπαση στους αγρότες πανελλαδικά σε σχέση με
τα δύο πιο πάνω αιτήματα που αναφέραμε
και που κυριάρχησαν τελικά. Οι αγρότες στο
Ηράκλειο της Κρήτης είχαν αιτήματα για μη
τήρηση βιβλίων για αγρότες με πλαφόν εισοδήματος τα 20.000 ευρώ και όχι τα 40.000
ευρώ που βάζει ο Β. Μπούτας και αντίστοιχα
αφορολόγητο τα 10.000 ευρώ που είναι πε-

ρίπου το αφορολόγητο που ισχύει για τους
μισθωτούς και όχι τα 20.000 ευρώ που θέλουν ΣΥΡΙΖΑ και ψευτοΚΚΕ.
Μετά τα πρώτα μπλόκα και κάτω από την
πίεση των βουλευτών από αγροτικές περιοχές με επικεφαλής πάλι τον Τζαμτζή της ΝΔ,
που είχε βγει πάλι μπροστά για να μην φορολογηθεί ουσιαστικά η μεγάλη αγροτική ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αύξησε το πλαφόν για
τα βιβλία από 10.000 σε 15.000, αντικατέστησε την αρχική ρύθμιση για υποχρέωση τήρησης βιβλίων με την υποχρέωση τήρησης
παραστατικών εσόδων και εξόδων, και έκανε
ετήσια την υποχρέωση για υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Αυτές ήταν παραχωρήσεις που ευνοούσαν
τους μικρομεσαίους, αλλά έγιναν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη λύσουν για τα καλά το πρόβλημα τους (δεν υπήρξε διευκρίνιση για πως
θα προσδιοριζόταν το εισόδημα των 15.000
ευρώ, αν αφαιρούνταν κάποιες δαπάνες ή όχι, και δεν άλλαζε τίποτα για το αφορολόγητο
τους). Από την άλλη φούντωσε τις κινητοποιήσεις με τα αιτήματα αυτή τη φορά να είναι
της κυρίως επιδοτούμενης συνήθως παρασιτικής μεγαλο-αγροτιάς που τα προστατεύουν πια σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψευτοΚΚΕ.
Αυτά τα αιτήματα ακόμα δεν τα έχει κάνει
δεκτά η κυβέρνηση λόγω τρόικας, αλλά οι αποκλεισμοί δρόμων που θα ακολουθήσουν
μπορούν να γίνουν το κατάλληλο πρόσχημα
για μία δεύτερη αλλαγή των μέτρων προς όφελος των μεγαλοαγροτών που θέλουν να κερδίσουν μέσα στην κρίση ένα σκανδαλωδώς
προνομιακό φορολογικό καθεστώς που δεν
έχει κανένας φορολογούμενος στη χώρα.
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Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï: Áðáñ÷Þ ãéãÜíôùóçò ôïõ
óáìðïôÜæ êáé öáóéóôéêÝò åêêáèáñßóåéò
Ç äéêáéïóýíç óå ñüëï åêôåëåóôÞ ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ êáèåóôþôïò
Ïé äéþîåéò êáôÜ Öéëéððßäç, óôåëå÷þí ôïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ êáé
åðé÷åéñçìáôéþí ðïõ ðÞñáí äÜíåéá áðü áõôü åßíáé äéþîåéò ðïõ ìåèüäåõóå ôï
êáèåóôþò ãéá íá åîïíôþóåé öéëïåõñùðáúêÜ óôåëÝ÷ç ôçò áóôéêÞò ôÜîçò êáé
ãéá íá äþóåé Ýíá ìåãÜëï ÷ôýðçìá óôçí ðáñáãùãÞ êáé óôç âéïìç÷áíßá.
Ç õðüèåóç ôïõ ÔÔ åßíáé Ýíá áêüìá öá- (Ðáíïýóçò, ïéêïãÝíåéá ÓôÝããïõ, Ìðáôáóéóôéêïý ôýðïõ åðéëåêôéêü óêÜíäáëï ðïõ ôïýäçò).
óõíïäåýôçêå áðü ôï ãíùóôü áðüôïìï èüÔá äéêáóôéêÜ üñãáíá óéþðçóáí ìðñïñõâï ðïõ îåóçêþíåé ôï êáèåóôþò êáé ðïõ óôÜ óôçí ùìÞ ðáñÝìâáóÞ ôïõ Ê. Ðáðïýëéá
óôåñåß áðü ôïõò êáôçãïñïýìåíïõò êÜèå ãéá ìßá ïëüêëçñç åâäïìÜäá. Ôüôå ç ¸äõíáôüôçôá õðåñÜóðéóçò ôïõò ìðñïóôÜ íùóç Äéêáóôþí êáé ÅéóáããåëÝùí Ýâãáëå
óôçí êïéíÞ ãíþìç. Ôï åéóáããåëéêü ðüñé- ìßá ôõðéêÞ áíáêïßíùóç ãéá ôï èÝìá ìüíï
óìá Ýãéíå öÝéã âïëÜí óôïí ôýðï êáé óôá êáé ìüíï ãéáôß ç äÞëùóç áõôÞ óõíÝðåóå
êáíÜëéá.
ðÜíù-êÜôù ìå ôéò äçëþóåéò ÄÝíäéá ãéá
Ç åéóáããåëÝáò ðïõ Üóêçóå ôéò ðïéíé- ôçí ðåñßðôùóç ôïõ ×ñ Îçñïý ðïõ áìÝóùò
êÝò äéþîåéò Ýêñéíå óêüðéìï íá ìçí êáëÝ- êáôáäßêáóå (!!!) Ç ÅéóáããåëÝáò ôïõ Áñåßóåé êáí ôïõò ýðïðôïõò íá äþóïõí åîçãÞ- ïõ ÐÜãïõ Åõ ÊïõôæáìÜíç åß÷å äçëþóåé
óåéò óå ìßá õðüèåóç êáêïõñãçìáôéêïý ÷á- ðñéí ôïí Ðáðïýëéá, üôé èá áóêÞóåé áíáßñáêôÞñá ìå ðïëëÜ èïëÜ óçìåßá. Ãéá íá åß- ñåóç êáôÜ ôçò áðüöáóçò ãéá ôï ×ñçìáôéíáé ìÜëéóôá ðéï ôáðåéíùôéêü, áéöíéäéáóôé- óôÞñéï áìÝóùò ìüëéò êáèáñïãñáöåß (ÍÝá,
êü êáé áðüëõôï ôï ÷ôýðçìá ôùí èõìÜôùí 18.12/2013).
äéáôÜ÷èçêáí áìÝóùò óõëëÞøåéò êáé ðñïÁíôßèåôá, ï Ê. Ðáðïýëéáò êáé óýóóùìï
öõëáêßóåéò ôïõò þóôå íá ìçí ðñïëÜâïõí ôï êáèåóôþò, ðñïóôáôåýïõí ôïõò äéêáíá õðåñáóðßóïõí ôïí åáõôü ôïõò.
óôÝò üôáí áèùþíïõí íáæéóôÝò, ãéáôß ôüôå
ëåéôïõñãïýí óôá ðëáßóéá ôçò èåóìéêÞò
ÁëëåðÜëëçëåò ðáñåìâÜóåéò óôç ôïõò áíåîáñôçóßáò, åßíáé õðåñÜíù êñéôéäéêáéïóýíç ãéá íá «ðÝóïõí êåöÜëéá» êÞò êáé êáèüëïõ áðïêñïõóôéêïß, åíþ ïé
åéóáããåëåßò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ äåí âéÜÇ äéêáéïóýíç áêïëïõèþíôáò ôá ÷íÜñéá æïíôáé êáèüëïõ íá êÜíïõí áíáéñÝóåéò.
ôçò ðïõôéíéêÞò äéêáéïóýíçò öÜíçêå ãéá
ìßá áêüìç öïñÜ ðñüèõìç íá óôçñßîåé ôéò
Ç äéêáéïóýíç Ý÷åé áíáëÜâåé óÞìåñá ìå
ðïëéôéêÝò åêêáèáñßóåéò ðïõ äéåîÜãåé ôï ìåãÜëï æÞëï ôïõò áðïêåöáëéóìïýò ðïõ
êáèåóôþò ìå ôï ðñüó÷çìá åíüò äÞèåí «ðï- èÝëåé ï Ê. Ðáðïýëéáò. ÄçëáäÞ Ý÷åé áíáëÝìïõ êáôÜ ôçò äéáöèïñÜò». Ç âáñýôçôá ëÜâåé íá êÜíåé üëïõò ôïõò áðïêåöáëéðïõ äßíåé ôï êáèåóôþò óôïí Ýëåã÷ï ôçò óìïýò ðïõ áöïñïýí ó÷åäüí ðÜíôá ôá êåäéêáéïóýíçò óôá ðëáßóéá áõôÞò ôçò öáóé- öÜëéá ðïõ äåí åßíáé áñåóôÜ óôï êáèåóôþò,
óôéêÞò åêóôñáôåßáò ôïõ öáßíåôáé áðü ôéò êáé ó÷åäüí ðÜíôá áõôÜ ðïõ åßíáé ôá ëéó÷åôéêÝò «óõóôÜóåéò» ðïõ Ýêáíå óôïõò äé- ãüôåñï äéåöèáñìÝíá.
êáóôÝò ï áãáðçìÝíïò ðñüåäñïò ôùí çãåÁõôü ìðïñåß íá ãßíåé ìüíï ìå áõèáßñåóéþí üëùí ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïì- ôåò äéþîåéò êáé êáôáäßêåò ÷ùñßò óôïé÷åßá
ìÜôùí, ñùóüäïõëïò ÊÜñïëïò Ðáðïýëéáò. ôýðïõ Ðáðáãåùñãüðïõëïõ êáé ôþñá ôùí
Ï Ê. Ðáðïýëéáò óôéò ðñùôï÷ñïíéÜôéêåò óôåëå÷þí ôïõ ÔÔ, åíþ ôáõôü÷ñïíá ïé ÷áäçëþóåéò ôïõ åßðå üôé: «Ôá öáéíüìåíá äéá- ìçëüôåñá õöéóôÜìåíïé êáé ìç ðïëéôéêïß
öèïñÜò ðñÝðåé íá ÷ôõðçèïýí, äçëáäÞ íá äéåöèáñìÝíïé ðñïóôáôåýïíôáé êáé ðÝðáßñíåéò êåöÜëéá» (www.tovima.gr, 01/01/ öôïõí óôá ìáëáêÜ. ¸ôóé Ýãéíå êáé óôçí
2014). Ãé’ áõôü óõã÷Üñçêå ôïí õðïõñãü ðåñßðôùóç Ôóï÷áôæüðïõëïõ, üðïõ áðüÄéêáéïóýíçò áëëÜ êáé ôïõò áíþôáôïõò óôñáôïé êáé óôñáôéùôéêïß ðÝöôïõí óôá ìáäéêáóôéêïýò ãéá ôïí ôñüðï ðïõ áíôéìå- ëáêÜ, êáé ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò çãåóßåò
ôùðßæïõí ôéò ðåñéðôþóåéò äéáöèïñÜò. Ï æçôÜíå ôá êåöÜëéá ðïëéôéêþí. ¸ôóé ÝãéÐñüåäñïò üìùò öÜíçêå íá ìçí åßíáé á- íå óôçí ðåñßðôùóç Ðáðáãåùñãüðïõëïõ
ðüëõôá «éêáíïðïéçìÝíïò» ìå ôç äéêáéï- ðïõ ðáñáìÝíåé óôç öõëáêÞ ãéá õðåîáßñåóýíç. Åßðå ï Ðáðïýëéáò: «Ãéá ìÝíá Þôáí óç åíþ ôá ÷ñÞìáôá âñÝèçêáí óå ëïãáñéááðïêñïõóôéêü üôé áèþùóáí üëïõò áõôïýò óìü ôçò ðñïúóôáìÝíçò ïéêïíïìéêïý ôìÞãéá ôï ×ñçìáôéóôÞñéï» êáé åêôßìçóå üôé ìáôïò ôïõ äÞìïõ ðïõ äåí Ýðáèå ôßðïôá
èá õðÜñîåé «äåýôåñç öÜóç» ÷ùñßò íá ðåé (åß÷å áèùùèåß áðü ôçí êáôçãïñßá ôçò óõïýôå ìßá êïõâÝíôá ãéá ôï ðïéá Þôáí ç ðá- íÝñãåéáò óå õðåîáßñåóç ðñéí áíïé÷ôïýí ïé
ñáíïìßá ôçò áðüöáóçò ðïõ ôçí Ýêáíå á- ëïãáñéáóìïß ôçò êáé ôþñá «áäõíáôïýí»
ðïêñïõóôéêÞ, ðáñÜ ìüíï ôï ãåãïíüò üôé íá ôçò áðáããåßëïõí íÝá êáôçãïñßá!!! –
áèùþèçêáí Üíèñùðïé ðïõ åß÷áí ÷ñÞìá êáé www.tanea.gr, 26/03/2013). ¸ôóé ðñïóôáÝêáíáí ìåãÜëåò óõíáëëáãÝò óôï ×ñçìá- ôåýåôáé ç ðéï åêôåôáìÝíç äéáöèïñÜ, áõôÞ
ôéóôÞñéï ôçí ðåñßïäï ôçò öïýóêáò. Ç êá- ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá ðïõ öïñåßò ôçò åßíáé
ôÜññåõóç ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ üðùò êáé ç Ýíáò ìüíéìïò êïììáôéêÜ êáé äéêáóôéêÜ
óçìåñéíÞ êñßóç Þôáí áðïôÝëåóìá ôçò êá- ðñïóôáôåõüìåíïò äéåöèáñìÝíïò ìç÷áíéêÞò ðïñåßáò ôçò ïéêïíïìßáò ëüãù ôïõ óá- óìüò õðáëëÞëùí óå åöïñßåò, ðïëåïäïìßìðïôÜæ ôçò âéïìç÷áíßáò (äåò Üñèñï ÍÝáò åò, äáóáñ÷åßá êëð ðïõ ïé êáôáèÝóåéò ôïõò,
ÁíáôïëÞò, ×ñçìáôéóôçñéáêÞ êñßóç: Ïé âá- ç ðåñéïõóßá ôïõò êáé ôá ðüèåí Ýó÷åò ôùí
èýôåñåò áéôßåò ôçò ðôþóçò ö. 358, ßäéùí êáé ôùí Üìåóùí óõããåíþí ôïõò ðïôÝ
30.08.2000). Ï ðéï âáóéêüò õðåýèõíïò ôçò äåí åñåõíïýíôáé óõóôçìáôéêÜ. Áõôïß ïé
÷ñçìáôéóôçñéáêÞò öïýóêáò Þôáí ç ôüôå ìç÷áíéóìïß áðïôåëïýí ôçí ùò ôþñá âÜóç
êõâÝñíçóç ðïõ óôÞñéæå ôçí ðïëéôéêÞ ôçò ôçò óïóéáëöáóéóôéêÞò åîïõóßáò, éäéáßôåóôïí åêèåéáóìü áõôÞò ôçò öïýóêáò êáé ñá áõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ðïõ Ýñ÷åôáé.
Ôï ãåãïíüò üôé êëéìáêþíïíôáé ïé ðñáìÝóù ôïõ äçìïóßïõ êáé ôçò êñáôéêÞò ÄÅÊÁ êñÜôçóå ìå ôå÷íçôü ôñüðï øçëÜ ôçí îéêïðçìáôéêÝò äéþîåéò - ðïëéôéêÝò åêêáôéìÞ ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ. Ôï êáèåóôþò èáñßóåéò ïöåßëåôáé óôï üôé ôï äéêáóôéêü
öüñôùóå ôç ìåãÜëç æçìéÜ ðïõ ðÜèáíå ðïë- óþìá Ý÷åé õðïóôåß êýìáôá åêêáèáñßóåùí
ëïß ìéêñïß åðåíäõôÝò ôüôå óå ìßá ìåñßäá ðïõ Ýöåñå ç ëåãüìåíç êÜèáñóç ôïõ ðáñáôïõ íôüðéïõ êåöáëáßïõ ðïõ êáôçãïñÞèç- äéêáóôéêïý êõêëþìáôïò, êáé áíÜëïãåò åêáí üôé åß÷áí öïõóêþóåé ôçí áîßá ôùí ðåìâÜóåéò óôç äéÜñêåéá åíüò ÷ñüíïõ õìåôï÷þí ôùí åôáéñåéþí ôïõò ìå áðÜôç ðïõñãßáò ôïõ Ñïõðáêéþôç ôçò ÄÇÌÁÑ
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óôï õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò. ¹ôáí ï Ñïõðáêéþôçò ðïõ åéóÞãáãå ôï èåóìü ôïõ åéóáããåëÝá ÄéáöèïñÜò. Ìå áõôÞ ôçí êßíçóç ï Ñïõðáêéþôçò áöáßñåóå ôéò áñìïäéüôçôåò «ôçò äéåñåýíçóçò êáêïõñãçìáôéêþí ðñÜîåùí äéáöèïñÜò ðïëéôéêþí êáé
êñáôéêþí áîéùìáôïý÷ùí, êáèþò êáé êáêïõñãçìÜôùí éäéáßôåñá ìåãÜëïõ êïéíùíéêïý åíäéáöÝñïíôïò Þ ìåßæïíïò äçìïóßïõ óõìöÝñïíôïò» áðü ôïõò ïéêïíïìéêïýò
åéóáããåëåßò Ðåðüíç êáé Ìïõæáêßôç ðïõ
åß÷áí Ýñèåé óå óýãêñïõóç ìå ôï êáèåóôþò
åðåéäÞ åñåõíïýóáí ðùò ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ
öïýóêùóå ôï ÷ñÝïò ìÝóù ÅËÓÔÁÔ ãéá
íá öÝñåé óôç ÷þñá ôï ÄÍÔ. Áõôü ôï Ýêáíå ãéá íá âÜëåé ôç Ñùóßá, ôçí Êßíá êáé
ôïõò óõììÜ÷ïõò ôïõò óå ñüëï ñõèìéóôÞ
óôçí ÅëëÜäá êáé óôçí Åõñþðç. Åðß õðïõñãßáò Ñïõðáêéþôç äéïñßóôçêå ç óçìåñéíÞ
åéóáããåëÝáò äéáöèïñÜò ÑÜúêïõ êáé óôçí
ïìÜäá ôùí åéóáããåëÝùí äéáöèïñÜò åíôÜ÷èçêå êáé ç Ðüðç ÐáðáíäñÝïõ ðïõ Ýêáíå ôçí Ýñåõíá ãéá ôï ÔÔ ùò «åðßêïõñïò
åéóáããåëÝáò».
Ìå ôç ÑÜúêïõ êáé ôïí ðñüåäñï ôïõ ÓôÅ
óõíáíôÞèçêå óôéò 28/1 ï Ôóßðñáò, óõíïäåõüìåíïò áðü ôç ÆùÞ Êùíóôáíôïðïýëïõ. Óôç óõíÜíôçóç ÑÜéêïõ - Ôóßðñá Þôáí êáé ç Ðüðç ÐáðáíäñÝïõ, Üëëïé äýï
åéóáããåëåßò ðïõ äéåñåõíïýí õðïèÝóåéò
äéáöèïñÜò êáé ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò Åéóáããåëßáò Åöåôþí. ÌåôÜ ôç óõíÜíôçóç ï Ôóßðñáò äÞëùóå «¼ðïéïò Ýêëåøå äçìüóéï
÷ñÞìá íá ôï åðéóôñÝøåé. Ç ðñïóðÜèåéá ôùí
åéóáããåëÝùí åßíáé ðñïóðÜèåéá åîõãßáíóçò
ôïõ äçìüóéïõ âßïõ. ÊÜèáñóç êáé ôéìùñßá». Êáíåßò áðü ôïõò ðáñéóôáìÝíïõò äåí
Ýêáíå ïýôå ìßá äÞëùóç ãéá íá äéá÷ùñéóôåß áðü ôïí Ôóßðñá, íá õðïóôçñßîåé ôçí
áíåîáñôçóßá ôçò äéêáéïóýíçò êáé íá äçëþóåé ôç äõóáñÝóêåéá ôïõ ãéá ìßá åíôåëþò ðáñÜôõðç êáé áóõíÞèéóôç óõíÜíôçóç êïììáôéêþí ðáñáãüíôùí êáé äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí. Ï ÓáìáñÜò ðáñÝìåéíå
óéùðçëüò, êáé ìüíï ôï ÐÁÓÏÊ Ýâãáëå
ìßá áíáêïßíùóç ãéá «ðåñßåñãç èåóìéêÜ óõíÜíôçóç» ãéáôß «ïé èåóìéêïß ðáñÜãïíôåò
ôçò ðïëéôåßáò åßèéóôáé íá óõíáíôþíôáé ìå
ôïõò ðñïÝäñïõò ôùí áíþôåñùí äéêáóôçñßùí êáé ôïí ÅéóáããåëÝá ôïõ ÁÐ åí óþìáôé êáèþò êáé ìå ôéò äéïéêÞóåéò ôùí äéêáóôéêþí åíþóåùí».
¼ôáí ëÝåé êÜèáñóç êáé ôéìùñßá ï Ôóßðñáò, åßíáé öõóéêü íá ðåñéìÝíåé êáíåßò ôá
÷åéñüôåñá, ãéáôß áõôÞ äåí áöïñÜ ïýôå ôïõò
óôñáôéùôéêïýò ðïõ ðÞñáí ìßæåò, ïýôå ôïõò
äçìüóéïõò õðáëëÞëïõò ðïõ åßíáé áõôïß
ðïõ ðáßñíïõí ôá ðïëëÜ ëåöôÜ êáé ü÷é ïé
ðñïúóôÜìåíïé õðïõñãïß ðïõ Ýñ÷ïíôáé êáé
ðáñÝñ÷ïíôáé, åíþ ïé äéåöèáñìÝíïé ìüíéìïé õðÜëëçëïé ìå äéåõèõíôéêÝò èÝóåéò åßíáé áõôïß áðü ôïõò ïðïßïõò ðåñíÜíå üëá
êáé ãíùìïäïôïýí ãéá üëá êáé ãéá üëá åéóçãïýíôáé. Ïýôå âÝâáéá ôéìùñÞèçêå ðïôÝ
êáíÝíáò õðïõñãüò ðïõ Ýäéíå áðåõèåßáò
ðñïìÞèåéåò ðïëëþí äéò óå Êüêêáëç êáé
áðåõèåßáò åñãïëáâßåò óôïí Ìðüìðïëá. Ç
êÜèáñóç êáé ôéìùñßá ôïõ Ôóßðñá áöïñÜ
ìüíï óå áõôïýò ðïõ óôÝêïíôáé óôï äñüìï
ôïõ ßäéïõ êáé üëùí ôùí ðéï ðÜíù. Ðñüêåéôáé ãéá êÜèáñóç ôùí ëéãüôåñï äéåöèáñìÝíùí Þ ìåñéêÝò öïñÝò êáé ôùí Ýíôéìùí.
¸íá åéóáããåëéêü ðüñéóìá êïììÝíï
êáé ñáììÝíï ãéá ôïõò óáìðïôáñéóôÝò
ÊõâÝñíçóç, áíôéðïëßôåõóç êáé üëá ãåíéêÜ ôá êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá óõìðå-

ñéëáìâáíïìÝíçò ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò, óôÞñéîáí ðïëéôéêÜ ôéò äéþîåéò ãéá ôá
äÜíåéá ôïõ ÔÔ, ôÜ÷á óáí åðé÷åßñçóç åîõãßáíóçò ôçò ïéêïíïìßáò. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ÷ñçóéìïðïéïýí ôéò äéþîåéò ãéá íá
åðéâÜëïõí ðéóôùôéêÞ áóöõîßá óôéò ðåñéóóüôåñåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óÞìåñá ðíÝïõí
ôá ëïßóèéá êáé èá ôéò ïäçãÞóåé óå ëïõêÝôï ìå áðïôÝëåóìá íá êáôáóôñáöåß ç âéïìç÷áíßá ðïõ áðÝìåéíå , íá åêôéíá÷èåß ç
áíåñãßá, íá âõèéóôåß êáé Üëëï ï ëáüò óôçí
åîáèëßùóç êáé íá áíïßîåé äéÜðëáôá ï äñüìïò ãéá ôçí åðÝëáóç ôùí ñþóùí áðïéêéïêñáôþí «óùôÞñùí» êáé ôùí óõììÜ÷ùí
ôïõò êéíÝæùí. ÓÞìåñá æçìéïãüíåò åßíáé ç
ðëåéïøçößá ôùí âéïìç÷áíéêþí êáé ðáñáãùãéêþí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ôï êáèåóôþò
Ý÷åé ôóáêßóåé ìÝóá áðü ôçí ðáíÜêñéâç åíÝñãåéá êáé ôçí õðåñöïñïëüãçóç. Ôï áðïôÝëåóìá ìßáò ðéóôùôéêÞò áóöõîßáò óå
áõôÝò ôéò óõíèÞêåò áðüëõôçò Ýëëåéøçò
ñåõóôüôçôáò êáé íÝêñùóçò ôçò áãïñÜò èá
åßíáé ç ÷áñéóôéêÞ âïëÞ ãé áõôÝò.
Ôï ðüñéóìá âáóßæåôáé óôï óêåðôéêü üôé
ïé óõãêåêñéìÝíïé åðé÷åéñçìáôßåò, ðÞñáí áðü ôï ÔÔ äÜíåéá ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç
ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôïõò êáé ôá ÷ñçóéìïðïßçóáí ãéá ôïí ðñïóùðéêü ôïõò ðëïõôéóìü åíþ ôçí ßäéá óôéãìÞ Üöçóáí ôéò åðé÷åéñÞóåéò íá ÷ñåùêïðÞóïõí. ¸ôóé, ëÝíå,
öÝóùóáí ôï ÔÔ, åíþ ç äéïßêçóÞ ôïõ äåí
æÞôçóå áíôßóôïé÷åò åããõÞóåéò óå áêßíçôá þóôå íá ìðïñåß ôï ÔÔ íá êÜíåé êáôáó÷Ýóåéò êáé íá êáëõöèåß ãéá ôá áíåîüöëçôá äÜíåéá.
Ôá äÜíåéá üìùò áõôÜ äüèçêáí ìå âÜóç
ôçí áîéïëüãçóç ôçò äéïßêçóçò ôïõ ÔÔ ãéá
ôçí åíäå÷üìåíç êåñäïöïñßá ôùí åðåíäýóåùí, áîéïëüãçóç ðïõ áìöéóâçôÞèçêå åðåéäÞ ïé åðé÷åéñÞóåéò Ýãéíáí æçìéïãüíåò.
¸ôóé êáôçãïñïýíôáé ìáæß ìå ôïõò åðé÷åéñçìáôßåò êáé ðïëëÜ óôåëÝ÷ç ôçò äéïßêçóçò ôïõ ÔÔ, ìå êåíôñéêü êáôçãïñïýìåíï
ôïí Öéëéððßäç, óá óõíåñãïß áðÜôçò. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé, üðùò áíáöÝñåôáé êáé óôï
ðüñéóìá, ãéá ôá äÜíåéá äüèçêáí êáé ìßá
óåéñÜ åìðñÜãìáôåò êáé Üëëåò åããõÞóåéò,
ïé ïðïßåò üìùò êÜëõðôáí Ýíá ìÝñïò ìüíï
ôùí äáíåßùí. ÁëëÜ ç åêôßìçóç ôçò êåñäïöïñßáò ôçò åðÝíäõóçò Þôáí ç ïõóéáóôéêÞ åããýçóç ôïõ äáíåßïõ, ðïõ Þôáí åéäéêïý ôýðïõ ïìïëïãéáêü äÜíåéï. ÅðåéäÞ ïé
åðé÷åéñÞóåéò Ýðåóáí ôåëéêÜ Ýîù, óå ìßá ðåñßïäï ðïõ ç ÷þñá åß÷å ìðåé óôçí êñßóç,
ôï åéóáããåëéêü ðüñéóìá ãéá ôï ÔÔ êáôáëÞãåé óôï óõìðÝñáóìá üôé ôá äÜíåéá äüèçêáí ÷ùñßò åããõÞóåéò, êÜôé ðïõ ìåôáöÝñèçêå êáé óôá êáíÜëéá.
Ãéá íá óôçñßîåé ôéò êáôçãïñßåò ôï ðüñéóìá ðáñïõóéÜæåé ìßá óåéñÜ áðü êéíÞóåéò
ôùí ðïóþí ðïõ äüèçêáí áðü äÜíåéá óå
ðïëëÝò êáé äéÜöïñåò åôáéñåßåò ôùí åðé÷åéñçìáôéþí, åíþ ãéá Ýíá ìéêñü ôìÞìá áðü áõôÜ áíáöÝñåé üôé êáôÝëçîáí óå ðñïóùðéêïýò ôïõò ëïãáñéáóìïýò.
Äåí ìðïñïýìå íá îÝñïõìå áí ïé óõãêåêñéìÝíïé ðïõ êáôçãïñïýíôáé Ýâáëáí óôçí
ôóÝðç ôïõò êÜðïéá ðïóÜ áðü ôá äÜíåéá
ðïõ ðÞñáí êáé äåí ôá äéÝèåóáí ãéá ôï óêïðü ãéá ôïí ïðïßï ðñïïñßæïíôáí. ¼ìùò äåí
áðïäåéêíýåôáé ðïõèåíÜ üôé ðÞãáí óå ðñïóùðéêÞ êáôáíÜëùóç Þ Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò. Áí ôï Ýêáíáí êáé óôï âáèìü ðïõ
ôï Ýêáíáí, ðñÝðåé íá ôéìùñçèïýí ãé’ áõôü êáé íá ôá åðéóôñÝøïõí. Åßíáé üìùò êïéíÞ ëïãéêÞ üôé ïðïéïóäÞðïôå êáðéôáëéóôÞò
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Ý÷åé óôç äéÜèåóÞ ôïõ äáíåéïäüôçóç, ðñïôéìÜ íá ôç ñßîåé óå ìßá åðÝíäõóç ðïõ èá
ôïõ öÝñåé ìåãáëýôåñá êÝñäç áðü áõôÜ ðïõ
åðÝíäõóå ðáñÜ íá ôç âÜëåé óôçí ôóÝðç
êáé ìÜëéóôá íá êëåßóåé êáé ôï ìáãáæß ôïõ.
Ç èåùñßá ðåñß èáëáóóï-äáíåßùí ðïõ åß÷å
åãêáéíéÜóåé ï ÐáðáíäñÝïõ áöïñÜ ìüíï Ýíá åßäïò áñðáêôéêïý ðáñáóßôïõ ðïõ ìüíï
óáí êáðéôáëéóôÞò äåí äñá, åíþ ïé ðéï âáóéêÝò ðåñéðôþóåéò äáíåéïëçðôþí ðïõ êáôçãïñïýíôáé óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ÔÔ, åßíáé êáðéôáëéóôÝò ðïõ åß÷áí éó÷õñÝò èÝóåéò êáé ìåãÜëç áîéïðéóôßá óôçí áãïñÜ.
Áêüìá üìùò êáé áí áõôïß áðïöÜóéóáí êÜðïéá óôéãìÞ íá äéáðñÜîïõí áðÜôç, ãé áõôü äåí ìðïñåß íá êáôçãïñçèåß ç ôñÜðåæá
ðïõ ôïõò äÜíåéóå.
Åêôüò áðü áõôü, ìüíï ôï ãåãïíüò üôé
Ýíá ðïóü ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ìéáò åðÝíäõóçò óðÜåé êáé äéáôßèåôáé óå ðåñéóóüôåñåò åôáéñåßåò óõìöåñüíôùí ôïõ ßäéïõ åðé÷åéñçìáôßá, äåí óçìáßíåé üôé äåí äéáôÝèçêå ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò åðÝíäõóçò. ¢ëëùóôå ç ÔñÜðåæá
ôçò ÅëëÜäáò ðïõ áóêïýóå åðïðôåßá êáé
Ýëåã÷ï óôï Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï åíþ åß÷å åêäüóåé ðïëëÜ ðïñßóìáôá ãéá ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ, êáé åß÷å äéáðéóôþóåé äéÜöïñåò åëëåßøåéò êáé áäõíáìßåò, ðïôÝ äåí
Ýêäïóå ðüñéóìá ìå ôï ïðïßï íá åðéâÜëåé
êõñþóåéò åíáíôßïí ôçò ôñÜðåæáò êáé ôçò
äéïßêçóçò ôçò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ôçò äáíåéïäüôçóçò. Ôá ßäéá óôïé÷åßá ðïõ ôÝèçêáí óôç äéÜèåóç ôçò åéóáããåëéêÞò áñ÷Þò,
åß÷å óôç äéÜèåóÞ ôçò êáé ç ÔñÜðåæá ÅëëÜäáò. Áí ç åéóáããåëßá äéáðßóôùóå êáêïõñãçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäáò äåí åðÝâáëå ïýôå ìßá
êýñùóç, ïýôå Ýíá ðñüóôéìï óôç äéïßêçóç
ôïõ ÔÔ, ôüôå Ýðñåðå íá äéù÷èïýí êáé ïé
åðüðôåò-åëåãêôÝò ôçò ÔñÜðåæáò ÅëëÜäáò
ãéá óõãêÜëõøç, êÜôé ðïõ äåí Ýãéíå.
Êõñßùò üìùò, ôï üôé ïé åôáéñåßåò ðïõ ðÞñáí ôá äÜíåéá óôç óõíÝ÷åéá Ýãéíáí æçìéïãüíåò Þ ÷ñåïêüðçóáí åî ïëïêëÞñïõ,
Þ ôï üôé ç óõãêåêñéìÝíç åðÝíäõóç ãéá ôçí
ïðïßá ðÞñáí ôá äÜíåéá Ýãéíå æçìéïãüíá
óå ìßá åðï÷Þ âáèéÜò êñßóçò, äåí óçìáßíåé
åðßóçò üôé ïé éäéïêôÞôåò ôïõò äåí äéÝèåóáí ôá ÷ñÞìáôá ãéá ôï óêïðü ðïõ äÞëùóáí, êáé üôé ôá ÷ñçóéìïðïßçóáí ãéá ðñïóùðéêü ðëïõôéóìü.
Áõôü åßíáé Ýíá âáóéêü óôïé÷åßï óôï ïðïßï ôï ðüñéóìá óôçñßæåé ôçí êáôçãïñßá
ôçò áðÜôçò, äçëáäÞ üôé ïé åôáéñåßåò ôåëéêÜ Ýðåóáí Ýîù, êáé âãÜæåé Ýíá ëïãáñéáóìü ãéá æçìßá åêáôïíôÜäùí åêáôïììõñßùí åõñþ ðïõ ðñïêëÞèçêå óôï ÔÔ. Ìå áõôü ôï óêåðôéêü êÜèå ôñÜðåæá ðïõ äßíåé
äÜíåéï óå ìßá åðé÷åßñçóç ðïõ óôç óõíÝ÷åéá ãßíåôáé æçìéïãüíá êÜíåé êáêïõñãçìáôéêÞ áðÜôç êáôÜ ôùí ìåôü÷ùí ôçò Þ
êáôÜ ôïõ äçìïóßïõ áí áõôüò åßíáé ôï äçìüóéï. Áõôü óçìáßíåé áêüìá ÷åéñüôåñá üôé äåí ðñÝðåé íá äßíåôáé äÜíåéï óå êáìßá
åðé÷åßñçóç ðïõ êéíäõíåýåé íá «êïêêéíßóåé», Þ ðïõ åßíáé Þäç æçìéïãüíá, áëëÜ ðáëåýåé ãéá íá åðéâéþóåé. ÄçëáäÞ, ôÝôïéåò
åðé÷åéñÞóåéò ðñÝðåé íá ïäçãïýíôáé õðï÷ñåùôéêÜ óå êëåßóéìï, áöïý êáìßá äéïßêçóç ôñÜðåæáò äåí èá äéáêéíäõíÝøåé ãéá
íá ìçí êëåßóïõí. Óýóóùìï ôï êáèåóôþò
ôùí óáìðïôÝñ õðïóôÞñéîå áõôÞ ôç âÜóç
ôïõ ðïñßóìáôïò ãéá ôï ÔÔ, ìå èåóìéêü åêöñáóôÞ ôïõ ôïí äéïéêçôÞ ôçò ÔñÜðåæáò
ÅëëÜäáò Ðñïâüðïõëï ðïõ Ýêáíå óýóôáóç óôéò ôñÜðåæåò íá ìç äáíåßæïõí áðü äù
êáé ìðñïò æçìéïãüíåò åðé÷åéñÞóåéò, äçëáäÞ íá ôéò áöÞóïõí íá êëåßóïõí!!!! Ìå äåäïìÝíï üôé ôï 86% ôùí âéïìç÷áíéþí ôçò
÷þñáò Ý÷ïõí æçìéÜ ðñÝðåé ç åëëçíéêÞ âéïìç÷áíßá íá êëåßóåé.
ÓõãêåêñéìÝíá, ï Ðñïâüðïõëïò äÞëùóå

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
ôá åîÞò: «ïé íÝåò ðéóôþóåéò èá ðñÝðåé íá
êáôåõèýíïíôáé óå äõíáìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
ìå õøçëü âáèìü åîùóôñÝöåéáò êáé ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò. Åîõðáêïýåôáé, âåâáßùò üôé ìå Ýíáí ôÝôïéï ðñïóáíáôïëéóìü ôïõ
ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò, èá Þôáí áíþöåëï êáé åðéêßíäõíï íá áöåèïýí ÷ñüíéá áäýíáìåò, õðïêåöáëáéïðïéçìÝíåò êáé õðåñ÷ñåùìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò íá ëåéôïõñãïýí.»
(Dealnews,17/01/2014). Ãéá ôéò «ðñïâëçìáôéêÝò» åðé÷åéñÞóåéò ðñüôåéíå, áí äåí èÝëïõí íá êëåßóïõí, åßôå íá ôéò óþóïõí ïé
ìÝôï÷ïß ôïõò áí äéáèÝôïõí ôá êåöÜëáéá
ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé, åßôå íá áíáæçôÞóïõí áãïñáóôÞ (!)
Ç áðåéëÞ Ðñïâüðïõëïõ ðïõ Ý÷åé ïìüöùíç ðïëéôéêÞ óôÞñéîç ìðïñåß óÞìåñá íá
ëåéôïõñãÞóåé Üìåóá. Ãéáôß óÞìåñá ïé ðåñéóóüôåñåò ôñÜðåæåò ìÝóá áðü ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç Ý÷ïõí ðåñÜóåé ïõóéáóôéêÜ óå êñáôéêü Ýëåã÷ï, ìå ìåãÜëï ìÝñïò
ôùí ìåôï÷þí ôïõò íá åßíáé óôá ÷Ýñéá ôïõ
äçìïóßïõ êáé ìå óõììåôï÷Þ óôç äéïßêçóÞ
ôïõò åêðñïóþðïõ ôïõ åëëçíéêïý Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò ðïõ
äéá÷åéñßæåôáé ôá êïéíïôéêÜ êïíäýëéá ãéá
ôç óôÞñéîç ôùí ôñáðåæþí. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç äÞëùóç åêðñïóþðïõ ôçò ¢ëöá
üôé: «ïé üñïé ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá ðñïãñÜììáôá áíáäéÜñèñùóçò ôùí ôñáðåæþí
åßíáé ðÜñá ðïëý áõóôçñïß êáé áí åöáñìïóôïýí êáôÜ ãñÜììá èá ïäçãÞóïõí óå ðåñáéôÝñù ðíßîéìï ôçò áãïñÜò» (óôï ßäéï).
Óýìöùíá ìå ìåëÝôåò ôçò ICAP ôá êáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá ôïõ óõíüëïõ ôùí åôáéñåéþí Þôáí æçìéïãüíá ôç äéåôßá 20112012 êáé áõôü äåí Ý÷åé áëëÜîåé ôï 2013,
åíþ ôï 2012 ìßá óôéò Ýîé åôáéñåßåò åìöÜíéæå øçëü ðéóôùôéêü êßíäõíï, ïðüôå êáé
åíäå÷üìåíï ÷ñåùêïðßáò (¸èíïò,17/03/
2012). Áõôü ôï ðïóïóôü Ý÷åé ïðùóäÞðïôå
äéðëáóéáóôåß ôïõëÜ÷éóôïí óÞìåñá. Ãéá
ðïéåò õãéåßò åðé÷åéñÞóåéò ìéëÜåé ï Ðñïâüðïõëïò;
Åßíáé öáíåñü üôé ïé ìüíåò 100% «áóöáëåßò» åðé÷åéñÞóåéò åßíáé áõôÝò ðïõ áðïëáìâÜíïõí ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ñùóüäïõëïõ äéáêïììáôéêïý óõíôïíéóôéêïý
êïñõöÞò, äçëáäÞ üóåò Ý÷ïõí ïéêïíïìéêïýò Þ ðïëéôéêïýò äåóìïýò ìå Ñùóßá êáé
Êßíá. ÄçëáäÞ óôï áðõñüâëçôï ìÝíïõí
ìüíï ïé êñáôéêï-ïëéãÜñ÷åò ôýðïõ Êüêêáëç, Ìðüìðïëá, Ìõôéëçíáßïõ, Ãåñìáíïý
êëð, ïé ïðïßïé Üëëùóôå ëüãù ôçò êñáôéêÞò óôÞñéîçò åìöáíßæïõí êÝñäç. ËÝåé ðïëëÜ ãéá ôï ðüóï «åîõãéáíôéêÞ» èá åßíáé ç
íÝá ðïëéôéêÞ äáíåéïäüôçóçò, áðü ôï üôé
ï ðñþôïò ðïõ ôç ÷åéñïêñüôçóå åßíáé ï üìéëïò Ìðüìðïëá. Ï ðñüåäñïò ôçò ÅëëÜêôùñ ìéëþíôáò óå çìåñßäá ôïõ ÓÅÂ åßðå
üôé «óå Ýíáí êëÜäï ðïõ õðÜñ÷ïõí õðü
ðôþ÷åõóç åôáéñåßåò êáé äåí îåêáèáñßæåé
ôï ôïðßï, õðÜñ÷åé êßíäõíïò íá ìïëýíïõí
ïëüêëçñï ôïí êëÜäï. Ïé õãéåßò åðé÷åéñÞóåéò åÜí êáôáöÝñïõí íá åîáóöáëßóïõí
÷ñçìáôïäüôçóç, ðñÝðåé íá êáôáâÜëïõí åðéôüêéá ôçò ôÜîåùò ôïõ 8% Ýùò 10% êáô’
åëÜ÷éóôï.» (óôï ßäéï). ¸ôóé Ýöèáóáí íá
åìöáíßæïíôáé ùò «õãéåßò» åðé÷åéñçìáôßåò,
ï Ìðüìðïëáò êáé ïé üìïéïé ôïõ ðïõ äåí
Ý÷ïõí «êüêêéíá äÜíåéá» áöïý ìüíï áõôïß ÷ñçìáôïäïôÞèçêáí ìå óêáíäáëþäåéò
áíáèÝóåéò ùò «åèíéêïß» ðñïìçèåõôÝò, åñãïëÜâïé êëð áðåõèåßáò áðü ôïí êñáôéêü
ðñïûðïëïãéóìü. Ìå áðßóôåõôï èñÜóïò ïñìïýí íá åîïíôþóïõí ôïõò áãùíéæüìåíïõò
íá åðéæÞóïõí áðñïóôÜôåõôïõò áíôáãùíéóôÝò ôïõò, êáé ìÜëéóôá ôïõò êáôçãïñïýí
üôé èá «ìïëýíïõí» ôïí êëÜäï ïé «õðü
ðôþ÷åõóç» áí äåí ôïõò äþóåé ôç ÷áñéóôéêÞ âïëÞ ôï êñÜôïò ìÝóá áðü ôçí ðéóôùôéêÞ áóöõîßá. ¸íáò ôÝôïéïò ðôù÷åýóáò åßíáé êáé ï Âùâüò, ðïõ ìðÞêå ðñüóöáôá öõ-
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ëáêÞ ãéá ÷ñÝç, áöïý ôïí âïýëéáîå ôï ßäéï
ôï êñÜôïò üôáí êáôÜñãçóå ôïõò íüìïõò
ðïõ øÞöéóå ãéá ôç ìåãÜëç åðÝíäõóç ôïõ
óôï Âïôáíéêü êáô’ åíôïëÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ.

óõíåäñßùí) ãéá ôçí áíÜðôõîç ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôïõò. ¼ìùò óôç ÷þñá åßíáé õðü áðáãüñåõóç êÜèå êåöÜëáéï áí äåí åßíáé ñþóéêï Þ êéíÝæéêï.

ÊõâÝñíçóç êáé áíôéðïëßôåõóç ðñïùèïýí
ôçí ðïëéôéêÞ ôçò ïëïêëçñùôéêÞò êáôáóôñïöÞò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ìå ôéò åõëïãßåò ôçò ôñüéêáò ðïõ ïõóéáóôéêÜ áðïäÝ÷åôáé êáé åðéêñïôåß áõôÞ ôç ìÝèïäï «åîõãßáíóçò» ôïõ ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò, äçëáäÞ íá ìç äßíïíôáé äÜíåéá óå åðé÷åéñÞóåéò ðïõ êéíäõíåýïõí. Ãé’ áõôü äåí öôáßåé ìüíï Þ êõñßùò ç ãåíéêüôåñç ôõöëÞ ðïëéôéêÞ ôùí åõñùðáßùí ìïíïðùëéóôþí ãéá
ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò êñßóçò óôçí ÅëëÜäá ðïõ åðéäïêéìÜæåé êÜèå ìåßùóç ôùí åëëåéììÜôùí ìÝóù ðåñéêïðþí óå óõíôÜîåéò
êáé ìéóèïýò, áíèñùðïèõóéþí äçìïóßùí õðáëëÞëùí êáé õðåñöïñïëüãçóçò ðïëéôþí
êáé åðé÷åéñÞóåùí. Êõñßùò öôáßåé ôï ãåãïíüò üôé ï ñüëïò êáé ç ðïëéôéêÞ óôÜóç
ôçò ôñüéêáò óôç ÷þñá äéáìïñöþíåôáé ðÜíôá áíÜëïãá ìå ôç äýíáìç êáé ôçí åðéññïÞ ñùóüöéëùí äõíÜìåùí ìÝóá óôçí Åõñþðç êáé éäéáßôåñá ìÝóá óôï ÄÍÔ. ÔÝôïéïò ñùóüöéëïò åßíáé ï ¼ëé Ñåí. Óôçí
ôñüéêá óõììåôÝ÷ïõí ðïëéôéêïß åêðñüóùðïé áõôþí ôùí ñùóüöéëùí äõíÜìåùí ðïõ
åðéêñïôïýí êÜèå êáôáóôñïöéêÞ êáé ðñïâïêáôüñéêç åðéëïãÞ ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò, êáé æçôÜíå ìïíßìùò Ýíá ðñÜãìá: íá ðëçñþíåé ç âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ ôá ðÜíôá óôçí ÅëëÜäá êáé ç Ãåñìáíßá
íá ÷ñåþíåôáé ôá ðÜíôá óôï åîùôåñéêü.
Ðñüêåéôáé ãéá ìßá ðïëéôéêÞ óôÜóç ðïõ åîõðçñåôåß ðëÞñùò ôá óõìöÝñïíôá ôçò ñþóéêçò õðåñäýíáìçò ãéáôß Ýôóé âáèáßíåé ç
ðïëéôéêÞ äéÜóðáóç ôçò Åõñþðçò êáé ðñïùèåßôáé ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜññåõóç ôçò ÅëëÜäáò.

Ìáæß ìå ôéò äéþîåéò åðéâëÞèçêå êáé ößìùóç óôïõò åêðñïóþðïõò ôïõ õðü åîüíôùóç êåöáëáßïõ. Ï ÊïíôïìçíÜò êáôÜöåñå íá óôáèåß êÜðùò êáëýôåñá áðü
ôïõò õðüëïéðïõò ìüíï êáé ìüíï åðåéäÞ
Ý÷åé äéêü ôïõ êáíÜëé ðñïò ôï ðáñüí, (ãéáôß ìÝ÷ñé íá ôåëåéþóåé ç õðüèåóç ìðïñåß
íá ôï Ý÷åé ÷Üóåé). ¹äç õðï÷ñåþèçêå íá
êáôáâÜëåé åããýçóç 5 åê åõñþ ãéá íá ãëõôþóåé ôçí ðñïöõëÜêéóç.
Ï Öéëéððßäçò áðü ôçí áñ÷Þ ìßëçóå óôá
êáíÜëéá êáé êáôÜããåéëå ôïõò áñìüäéïõò
ãéá ôçí Ýñåõíá ôïõò ïðïßïõò åíü÷ëçóå,
üðùò åßðå, ðïëëÝò öïñÝò ãéá íá äþóåé åîçãÞóåéò ãéá ôçí Ýñåõíá ðïõ äéåîáãüôáí,
áëëÜ êáíåßò ôïõò äåí äÝ÷èçêå íá ôïí óõíáíôÞóåé. Åðßóçò, äÞëùóå üôé ìå ôéò äéþîåéò áõôÝò ðåèáßíåé ç áíÜðôõîç ãéáôß êáíÝíá äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôñÜðåæáò äåí
èá äßíåé äÜíåéá óå åðé÷åéñÞóåéò (äçëþóåéò
óôï óôáèìü ÂÞìá 99,5). ÁõôÝò ôéò ðñþôåò
üìùò äçëþóåéò ìðüñåóå íá ôéò êÜíåé ãéáôß üôáí âãÞêå ôï Ýíôáëìá óýëëçøçò âñéóêüôáí óôï åîùôåñéêü. Ïé äéùêôéêÝò áñ÷Ýò öñüíôéóáí íá ôïõ óôåñÞóïõí áõôÞ ôç
äõíáôüôçôá. Åíþ åß÷å äçëþóåé ìÝóù ôïõ
äéêçãüñïõ ôïõ üôé èá åñ÷üôáí óôçí ÅëëÜäá óå ôñåéò ìÝñåò, åêäüèçêå äéåèíÝò Ýíôáëìá óýëëçøçò áðü ôçí áíôéôñïìïêñáôéêÞ (!), ðïõ åêôåëÝóôçêå óôçí Ôïõñêßá
üðïõ âñéóêüôáí. Ï Öéëéððßäçò ìðÞêå óôç
öõëáêÞ ôïõ ÌáëôÝðå óôçí Ôïõñêßá, ðåñéìÝíïíôáò ôçí ÝêäïóÞ ôïõ ðïõ Ý÷åé êáèõóôåñÞóåé Þäç ðÜíù áðü äýï åâäïìÜäåò
êáé èá êáèõóôåñÞóåé êé Üëëï ãéáôß ðñÝðåé
íá óôáëåß ç ó÷åôéêÞ äéêïãñáößá óôéò ôïýñêéêåò áñ÷Ýò ìåôáöñáóìÝíç! ÌåôÜ ôç öõëÜêéóÞ ôïõ ï Öéëéððßäçò óôáìÜôçóå íá
äßíåé óõíåíôåýîåéò, ïðüôå ôá êáíÜëéá áöÝèçêáí áðåñßóðáóôá íá ôïí ëáóðþíïõí.
Ùóôüóï ôá ôïýñêéêá äéêáóôÞñéá êáôÝññéøáí ôï Ýíôáëìá óýëëçøçò óáí ðáñÜíïìï ðáôþíôáò óôçí ðéï óêáíäáëþäç ðáñáíïìßá ôçò äéêáóôéêÞò äéáäéêáóßáò, äçëáäÞ óôï üôé äåí êëÞèçêáí ïé êáôçãïñïýìåíïé íá äþóïõí åîçãÞóåéò. ¸ôóé Üöçóáí åëåýèåñï ôï Öéëéððßäç, êáé ï áíáêñéôÞò êáôÝöõãå óôçí Ýêäïóç äåýôåñïõ åíôÜëìáôïò óýëëçøçò (!) ÔåëéêÜ ôï
êõíçãçôü óôçí Ôïõñêßá ôåëåßùóå ìå ôï
Öéëéððßäç íá åðéóôñÝöåé óôçí ÅëëÜäá
ïðüôå êáé ðñïöõëáêßóôçêå. Ï ßäéïò Ý÷åé
ôçí ðïëéôéêÞ ôýöëá ðïõ ÷áñáêôçñßæåé üëïõò ôïõò äéùêüìåíïõò áóôïýò. ¸ôóé
äÞëùóå üôé ï ëüãïò ôçò äßùîçò ôïõ åßíáé
ç ðïëéôéêÞ ôïõ ó÷Ýóç ìå ôïí ÊáñáìáíëÞ.
ÁëëÜ êáíåßò äåí æçôÜåé íá äéù÷èåß ï ÊáñáìáíëÞò, êáé êáíåßò äåí åñåõíÜ ôá ðüèåí
Ýó÷åò ôïõ. ÃåíéêÜ ï ÊáñáìáíëÞò ìå ôç
óéùðÞ ôïõ Ý÷åé äéåõêïëýíåé ôï ÓáìáñÜ íá
ïëïêëçñþóåé ôéò ðïëéôéêÝò åêêáèáñßóåéò
ðïõ åß÷å îåêéíÞóåé ï ßäéïò óáí ðñùèõðïõñãüò êáé ðñüåäñïò ôçò ÍÄ. ÌÜëéóôá,
óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç ïé
óõíåñãÜôåò ôïõ ÊáñáìáíëÞ Ýóðåõóáí
Üìåóá íá äçëþóïõí ôç äõóöïñßá ôïõ ãéá
ôéò äçëþóåéò Öéëéððßäç êáé íá
åðéâåâáéþóïõí ôçí åìðéóôïóýíç ôïõ óôç
äéêáéïóýíç…

Ï åðéëåêôéêüò ÷áñáêôÞñáò ôùí
äéþîåùí
Óôï óôü÷áóôñï ãéá ôá «êüêêéíá äÜíåéá»
ìðÞêå ùò ôþñá ìüíï ôï Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï áðü üëåò ôéò ôñÜðåæåò, ÷ùñßò ìÜëéóôá íá åßíáé ìßá áðü ôéò óõóôçìéêÝò, äçëáäÞ ôéò ìåãÜëåò êáé êáèïñéóôéêÝò ãéá ôçí
ïéêïíïìßá (ÅèíéêÞ, Ðåéñáéþò, ¢ëöá, Ãéïýñïìðáíê) ðïõ Ý÷ïõí ðïëý ìåãáëýôåñï ðïóïóôü êüêêéíùí äáíåßùí.
Óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2013 ôï ÔÔ Ýóðáóå óå
«êáëÞ» êáé «êáêÞ» ôñÜðåæá ãéá ôï óêïðü ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóÞò ôïõ. Óôçí
«êáêÞ ôñÜðåæá» ðÝñáóáí üëá ôá äÜíåéá
êáé ïé áðáéôÞóåéò ðïõ äåí åîõðçñåôïýíôáí.
Ðñéí ïëïêëçñùèåß ïðïéïóäÞðïôå äéá÷åéñéóôéêüò Ýëåã÷ïò, îåêßíçóå åéóáããåëéêÞ
Ýñåõíá ìå ôï äåäïìÝíï üôé ç ýðáñîç ôùí
ëåãüìåíùí «êüêêéíùí äáíåßùí» Þôáí Ýíäåéîç åãêëçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (!) êáé
ç õðüèåóç Þôáí êáôåðåßãïõóá.
Ôï Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï ðÞñå Üäåéá ãéá íá äßíåé åðé÷åéñçìáôéêÜ äÜíåéá
ôï 2006 êáé ïé äáíåéïäïôÞóåéò Üñ÷éóáí
üôáí áíÝâçêå óôç äéïßêçóÞ ôïõ ï Áãã.
Öéëéððßäçò, Ýíá óôÝëå÷ïò ôïõ öéëïåõñùðáúêïý êïììáôéïý ôçò áóôéêÞò ôÜîçò, ìå
óôåíïýò äåóìïýò ìå ôçí ïéêïãÝíåéá ÂáñäéíïãéÜííç. ÅðéðëÝïí ï Öéëéððßäçò Ý÷åé
óôï éóôïñéêü ôïõ ôç óýãêñïõóç ìå ôïí
Êüêêáëç, ôïí åêëåêôü êñáôéêï-ïëéãÜñ÷ç ôïõ ñùóüäïõëïõ êáèåóôþôïò êáé ðñüåäñï ôüôå ôïõ Ïëõìðéáêïý, ðïõ Þôáí ï
ëüãïò ðïõ åêäéþ÷èçêå áðü ôçí ðñïåäñßá
ôïõ Ðáíáèçíáúêïý. Ï Öéëéððßäçò óáí
ðñüåäñïò ôïõ ÔÔ äçìéïýñãçóå äåóìïýò
êáé Ýäùóå äÜíåéá åðßóçò óå íôüðéïõò öéëïåõñùðáßïõò áóôïýò, üðùò ï ÊïíôïìçíÜò (ôïõ ¢ëöá) êáé ï Ê. ÃñéâÝáò (ôçò C&C,
áíáãíùñéóìÝíçò åôáéñåßáò äéïñãÜíùóçò

ÄéåèíÝò Ýíôáëìá óýëëçøçò âãÞêå êáé
ãéá ôïõò ÃñéâÝá-ÂÜôóéêá ðïõ âñßóêïíôáí
óôï Ëïíäßíï êáé ðáñïõóéÜóôçêáí ìüíïé
ôïõò óôç Óêüôëáíô Ãéáñíô üðïõ óõëëÞöèçêáí. ÁöÝèçêáí åëåýèåñïé áðü ôï áããëéêü äéêáóôÞñéï ìÝ÷ñé ôç ëÞøç ôçò áðüöáóçò ãéá ôçí Ýêäïóç ôïõò ìå ðåñéïñéóõíÝ÷åéá óôç óåë. 15
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ÄÅÊÅÌÂÑHÓ 2013

ÄÅÍ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÄÅ×ÔÏÕÌÅ ÁÕÔÇÍ ÔÇÍ
ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÏËÏ ÊÁÉ ÐÉÏ
ÅÊÖÁÓÉÆÏÌÅÍÏ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ
Ç åãêýêëéïò ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò
(http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoykai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoymain/10310-axiologisi-ekpaideutikouergou.html) ðïõ ðÞãå óôá ó÷ïëåßá óôï ôÝëïò ôïõ Ïêôþâñç êáé ïñßæåé ôçí Ýíáñîç ôçò
áõôïáîéïëüãçóçò ôçò ó÷ïëéêÞò ìïíÜäáò
áðïôåëåß ôçí áñ÷Þ ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ í.
4142/13 ãéá ôçí áîéïëüãçóç ôùí åêðáéäåõôéêþí. Ç áîéïëüãçóç ôùí åêðáéäåõôéêþí
óõíäÝåôáé óýìöùíá ìå ôï í. 4024/11 ìå ôç
âáèìïëïãéêÞ êáé ôç ìéóèïëïãéêÞ ôïõò åîÝëéîç.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ïñßæïíôáé ðïóïóôÜ åêðáéäåõôéêþí âáèìïëïãéêÞò åîÝëéîçò áðü ôïí Ýíáí âáèìü óôïí åðüìåíï ìå
óõíÝðåéá óôï ôÝëïò íá öôÜíïõí óôïí ôåëåõôáßï âáèìü (ôïí Á) Ýíá ðïóïóôü ðåñßðïõ 15% áðü ôï óýíïëï üóùí åêðáéäåõôéêþí Ý÷ïõí îåêéíÞóåé ìå ôïí áñ÷éêü âáèìü
(ôïí ÓÔ). ÁõôÞ ç ðïóüóôùóç áðïôåëåß Ýíá
áêüìç êüëðï ãéá ôç ìåßùóç ôùí ìéóèþí ôùí
åêðáéäåõôéêþí, îÝ÷ùñá áðü ôéò ïñéæüíôéåò
ìåéþóåéò ôïõ áñéèìïý üëùí ôùí äçìïóßùí
õðáëëÞëùí êáé ÷þñéá áðü ôïí êßíäõíï áñãüôåñá ãéá áðïëýóåéò åêðáéäåõôéêþí üôáí
áîéïëïãçôÝò ðéèáíÜ èá ãßíïõí ïé öáóßóôåò
êáé óïóéáëöáóßóôåò ðïõ èá ðñïâáßíïõí óå
ðïëéôéêÝò åêêáèáñßóåéò ìå Üëëïèé óôçìÝíåò, åðéëåêôéêÝò áîéïëïãÞóåéò.
ÄçëáäÞ ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò áîéïëüãçóçò èá ìðïñïýí íá ãßíïõí êáßñéá ãéá ôï
ìéóèü, ãéá ôçí åñãáóßá êáé óõíáêüëïõèá ãéá
ôçí åðéâßùóç ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí åêðáßäåõóç. ¼÷é ìüíï óå ó÷Ýóç ìå ôá üóá áíáöÝñïíôáé óôïõò ðáñáðÜíù íüìïõò, áëëÜ
êõñßùò ãéáôß ôï óçìåñéíü ðïëéôéêü óýóôçìá (åííïïýìå êáé ç êõâÝñíçóç êáé áêüìá
ðåñéóóüôåñï ç áíôéðïëßôåõóç) åßíáé áíáîéüðéóôï êáé êõñßùò áõôáñ÷éêü êáé äüëéï üðùò Ý÷åé äåßîåé ç ìÝ÷ñé ôá óÞìåñá ðñáêôéêÞ
ôïõ. Ôï ðåñáóìÝíï êáëïêáßñé ç êõâÝñíçóç
êáôÜñãçóå ìÝóá óå ìéá íý÷ôá ôç ìéóÞ ôå÷íéêÞ åêðáßäåõóç âÜæïíôáò óå äéáèåóéìüôçôá ðÜíù áðü 2000 êáèçãçôÝò ôùí ÅÐÁËÅÐÁÓ ÷ùñßò êáìéÜ ðñïçãïýìåíç äéáâïýëåõóç êáé ÷ùñßò íá ñùôÞóåé êáíÝíáí. Ðñïçãïýìåíá åß÷å êáôáñãÞóåé óå ìéá íý÷ôá ôçí
ÅÑÔ êáé åß÷å åðßóçò áðïëýóåé ôïõò öýëáêåò áðü ôá ó÷ïëåßá üðùò áðÝëõóå åðßóçò
êáé ôç äçìïôéêÞ áóôõíïìßá. ¼ëåò áõôÝò ïé
êáôáñãÞóåéò êëÜäùí ïõóéáóôéêÜ åß÷áí ðñïåãêñéèåß áêüìá êáé ðñïôáèåß áðü ôçí áíôéðïëßôåõóç, ãé áõôü êáé ïé ó÷åôéêïß áãþíåò
ôùí áðïëõìÝíùí ïõóéáóôéêÜ ðïõëÞèçêáí
áðü ôéò óõíäéêáëéóôéêÝò çãåóßåò, ð÷ ðïôÝ
äåí åíïðïéÞèçêáí ìåôáîý ôïõò.
Ôçí áîéïëüãçóç åìåßò ôçí ðáëÝøáìå ãéá
÷ñüíéá êáé óõíå÷ßæïõìå íá ôçí èÝëïõìå. ¼ìùò ôçí èÝëáìå êáé ôçí èÝëïõìå äçìïêñáôéêÞ, äçëáäÞ íá ãßíåé êõñßùò áðü ôá êÜôù,
áðü ôïõò ìáèçôÝò êáé ôïõò ãïíåßò. Ðñéí áðü ëßãá ÷ñüíéá èá ìðïñïýóå íá åßíáé ìÜëéóôá ó÷åôéêÜ äçìïêñáôéêÞ áêüìá êáé áí ãéíüôáí ìüíï áðü ôá ðÜíù, ãéáôß ôüôå ôá êõâåñíçôéêÜ êüììáôá ïðüôå êáé ôá äéïéêçôéêÜ óôåëÝ÷ç ðïõ èá êÜíáí äïõëåéÜ åðéèåùñçôÞ áîéïëïãçôÞ äåí Þôáí óôá ÷Ýñéá ôïõ
óïóéáëöáóéóìïý êáé ôïõ öáóéóìïý. ÁëëÜ
ôüôå êáìéÜ êõâÝñíçóç äåí Ýêáíå áîéïëüãçóç êáé êáìéÜ áíôéðïëßôåõóç äåí ôçí åðÝôñåðå. Ïýôå ôþñá äá ç äéïßêçóç ðïõ èá
Ýêáíå ôçí áîéïëüãçóç åßíáé öáóéóôéêÞ. Áë-

ëÜ óå ëßãï èá åßíáé ìå ôçí ðéèáíüôáôç Üíïäï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôùí ÁÍÅË óôçí åîïõóßá. ¸ôóé, Ýñ÷åôáé ôþñá íá ìðåé ç âÜóç
ãéá ôçí áîéïëüãçóç êáé Þäç ïé íüìïé ãé áõôÞí Ý÷ïõí Þäç øçöéóôåß ÷ùñßò ç áíôéðïëßôåõóç íá ÷áëÜóåé ôïí êüóìï. ÁðëÜ ç áíôéðïëßôåõóç èÝëåé íá êåñäßóåé ÷ñüíï êáé èá
êáèõóôåñÞóåé ôçí áîéïëüãçóç ùóüôïõ Ýñèåé ç ßäéá êáé ïé áîéïëïãçôÝò ôçò óôçí åîïõóßá. Ôþñá ëïéðüí äåí ìðïñïýìå ðáñÜ íá
äå÷ôïýìå ìüíï ìéá áîéïëüãçóç ðïõ åßíáé
äçìïêñáôéêÞ, äçëáäÞ ðïõ ãßíåôáé êõñßùò
áðü ôá êÜôù. ÁëëÜ áõôÞ ðïõ ìáò åðéâÜëåôáé óÞìåñá äåí ãßíåôáé êáèüëïõ áðü ôá êÜôù, ãßíåôáé ìüíï áðü ôá ðÜíù. Ç ÏËÌÅ
ëÝåé ðùò äåí ôçí èÝëåé áëëÜ äåí êÜíåé ôçí
öáóáñßá ðïõ Ýêáíå êÜðïôå åíÜíôéÜ ôçò êáé
êõñßùò äåí æçôÜåé íá ãßíåôáé áðü ôá êÜôù,
üðùò äåí ôï æçôïýóå áõôü ðïôÝ ãéáôß áðå÷èÜíåôáé êÜèå Ýëåã÷ï áðü ôïõò ìáèçôÝò êáé
ôïõò ãïíåßò. Ôé êÜíåé ëïéðüí; ÁöÞíåé ôï
øåõôïÊÊÅ êáé ôïõò ìéêñïáóôïýò ãñáöåéïêñÜôåò ôçò åîùêïéíïâïõëåõôéêÞò «áñéóôåñÜò» íá êÜíïõí êÜðïéï èüñõâï åíÜíôéá
óôçí áîéïëüãçóç, þóôå áõôÞ íá ìçí áñ÷ßóåé ìáæéêÜ óÞìåñá, áëëÜ åðéôñÝðïõí íá îåêéíÞóåé äåéëÜ åäþ êáé åêåß óáí «áõôïáîéïëüãçóç» ãéá íá óôçèåß êáíïíéêÜ üôáí ïé
öáéïêüêêéíïé çãÝôåò ôïõ ÓÕÑÉÆÏ-ÁÍÅË
èá Ýñèïõí óôçí åîïõóßá.
ÁëëÜ êáé ç êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ äåí âÜæåé ìðñïóôÜ ôçí áîéïëüãçóç ãéá
íá ôçí ðåôý÷åé áðü óÞìåñá óáí êÜôé ôï ðñïïäåõôéêü åíáíôßïí ôçò äéÜëõóçò ôçò åêðáßäåõóçò, áëëÜ ãéá íá ôçí êëçñïíïìÞóåé
óôïõò ìåëëïíôéêïýò áîéïëïãçôÝò-äÞìéïõò
ôçò øåõôïáñéóôåñÜò. Áí Þèåëå áîéïëüãçóç
ôþñá èá åß÷å êÜíåé êÜðïéåò åíÝñãåéåò ãéá
íá âåëôéþóåé ôçí êáôÜóôáóç óôá ó÷ïëåßá
åêôüò áðü ôçí áîéïëüãçóç. Åííïïýìå üôé
èá åß÷å ðñï÷ùñÞóåé óå åðéìïñöþóåéò ôùí
åêðáéäåõôéêþí, èá åß÷å êÜíåé óõæçôÞóåéò
ìå ôïõò óõëëüãïõò ôùí êáèçãçôþí óå êÜèå ó÷ïëåßï, èá åß÷å ñùôÞóåé ôïõò ìáèçôÝò
êáé ôïõò ãïíåßò, èá åß÷å áëëÜîåé ôá ðñïãñÜììáôá óðïõäþí, èá åß÷å åéóÜãåé Þ åíèáññýíåé íÝåò ìÝèïäåò äéäáóêáëßáò, èá åß÷å åéóÜãåé ôï ðåßñáìá óáí õðï÷ñåùôéêÞ ìÝèïäï äéäáóêáëßáò. ×ñüíéá ôþñá ôá ó÷ïëåßá
êáé éäéáßôåñá ôá ëýêåéá óáðßæïõí ìÝóá óôéò
áðáñ÷áéùìÝíåò ìåèüäïõò äéäáóêáëßáò, ìÝóá óôçí ðáíôá÷ïý ðáñïýóá ðáðáãáëßá êáé
ìÝóá óôçí áðÝñáíôç âáñåìÜñá. Ôï ìüíï ðïõ
äéáóþæåé áðü ôçí ðëÞñç êáôÜññåõóç áõôü
ôï ëýêåéï åßíáé ïé åîåôÜóåéò, ðïõ ìå ôïí
ôåëåõôáßï íüìï áðïèåþíïíôáé êáé éäéáßôåñá ïé ðáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò. ¼ëï ôï ãåíéêü ëýêåéï åßíáé óÞìåñá Ýíáò ìïíüäñïìïò
ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôá ðáíåðéóôÞìéá ôùí ðéï
áíèåêôéêþí óôéò ðíåõìáôéêÝò êáêïõ÷ßåò
ðáðáãÜëùí.
¼ôáí ëïéðüí äåí Ýêáíå ôßðïôá áðü üëá
áõôÜ, ôüôå ðùò èá ìðïñïýóå áõôü ôï êñÜôïò íá èåóðßóåé åéëéêñéíÜ ìéá áîéïëüãçóç,
õðÝñ ôùí ìáèçôþí; Ðùò ìðïñåß íá Ý÷åé ïõóéáóôéêü íüçìá ç áîéïëüãçóç áðü ìéá êõâÝñíçóç ðïõ äåí íïéÜæåôáé êáèüëïõ ãéá ôçí
ïõóßá ôçò åêðáßäåõóçò áëëÜ ìüíï íá áðïëýåé êáé íá ìåéþíåé ìéóèïýò;. Äåí Ý÷ïõìå
êáìéÜ Ýíäåéîç üôé áõôü ôçò ðïëéôéêü óýóôçìá ôçò ïìüöùíçò áðïâéïìç÷Üíéóçò êáé
ôçò ðáñáãùãéêÞò äéÜëõóçò èÝëåé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá êÜðïéá âåëôßùóç ôçò åêðáßäåõóçò. ¢ëëùóôå óå ìéá ñçìáãìÝíç åê ôùí Ýí-
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äïí ïéêïíïìßá äåí áíôéóôïé÷åß êáìéÜ áíáðôõãìÝíç êáé óýã÷ñïíç åêðáßäåõóç.
Áõôü ðïõ åíäéáöÝñåé åéäéêÜ áõôÞ ç êõâÝñíçóç åßíáé íá êÜíåé áðïëýóåéò ãéá íá
êáôáóôñÝøåé óõãêåêñéìÝíïõò êëÜäïõò óôï
äçìüóéï êáé äåõôåñåõüíôùò íá ðéÜóåé ôïõò
óôü÷ïõò ôùí ìíçìïíßùí ðïõ Ý÷åé õðïãñÜøåé. Äåí èá ìáò öáíåß êáèüëïõ ðåñßåñãï áí
åöáñìïæüìåíç ç áîéïëüãçóç, ïé ÷áñáêôçñéæüìåíïé óáí «áíåðáñêåßò» Ýóôù êáé óå
Ýíá ìüíï äåßêôç åêðáéäåõôéêïß, áðïëõèïýí
ìå Ýíá íÝï íüìï ðïõ èá øçößóïõí ìÝóá óå
ìéá íý÷ôá.
Ç ÁÕÔÏÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ
ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÌÉÁÓ ÁÊÏÌÇ
ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÔÇÓ ÏËÌÅ
Ç åãêýêëéïò áõôÞ ôïõ õðïõñãåßïõ Þñèå
Ýíá ó÷åäüí ìÞíá ìåôÜ ôéò áðïôõ÷çìÝíåò áðåñãßåò ôïõ ÓåðôÝìâñç ðïõ êÞñõîå ç ÏËÌÅ ãéá íá åíáíôéùèåß äÞèåí óôï íüìï ãéá
ôï íÝï ëýêåéï êáé åíþ áõôüò ï íüìïò åß÷å
óôï ìåôáîý øçöéóôåß. Ôï ÓåðôÝìâñç ç ÏËÌÅ åß÷å êçñýîåé ôñåéò óõíå÷üìåíåò ðåíèÞìåñåò. Ôéò äýï ðñþôåò ìÝñåò ç óõììåôï÷Þ
óôçí áðåñãßá Þôáí ó÷åäüí êáèïëéêÞ. Óôç
óõíÝ÷åéá ôá ðïóïóôÜ óõììåôï÷Þò Ýðåöôáí
êáôáêüñõöá ìÝñá ìå ôç ìÝñá ãéá íá öôÜóïõí óå ìïíïøÞöéïõò áñéèìïýò ôç äåýôåñç
åâäïìÜäá. Ç óõíÝ÷éóç áõôÞò ôçò «áðåñãßáò» ôüóï áðü ôéò ÓÕÍÅÊ (ðáñÜôáîçò ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ), üóï êáé áðü ôéò ÐáñåìâÜóåéò (üëïò ï åîùêïéíïâïõëåõôéêüò óõñöåôüò) øçößæïíôáí ìÝóá óå ôñáãéêÜ Üìáæåò ãåíéêÝò
óõíåëåýóåéò êáé Ýñéîå áêüìç ðáñáðÝñá óôçí
áðïãïÞôåõóç ôïí êëÜäï. ÁëëÜ ôï ÷åéñüôåñï åßíáé üôé ðñïåôïßìáóå ôï Ýäáöïò ãéá ôçí
íÝá åãêýêëéï ôïõ Êåäßêïãëïõ ãéá ôï îåêßíçìá ôçò áõôïáîéïëüãçóçò.
Åß÷å ðñïçãçèåß ç ðåëþñéá ðñïâïêÜôóéá
ôï ÌÜç, üðïõ ç ÏËÌÅ ðñïôåßíåé áðåñãßá
óôéò ðáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò êáé óôç óõíÝ÷åéá ôçí ðáßñíåé ðßóù. ÁõôÞ ç ìåãÜëç Þôôá
åß÷å óáí áðïôÝëåóìá ôçí êáôÜñãçóç ôçò ìéóÞò ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò äýï ìÞíåò ìåôÜ
êáé ôç åßóïäï óå äéáèåóéìüôçôá 2100 ðåñßðïõ êáèçãçôþí ôå÷íéêþí åéäéêïôÞôùí.
Ç ÁÍÔÉÄÑÁÓÇ ÔÇÓ ÏËÌÅ
ÅÉÍÁÉ ØÅÕÔÉÊÇ
Ç ÏËÌÅ äéêáéïëïãåß ôç èÝóç ôçò åíÜíôéá óôçí áîéïëüãçóç ùò åîÞò: «Ôï ðëáßóéï
óôç óõãêåêñéìÝíç óõãêõñßá åßíáé ç êáôáóôñïöéêÞ ãéá ôï äçìüóéï ó÷ïëåßï íåïöéëåëåýèåñç ðïëéôéêÞ ôïõ ìíçìïíßïõ ìå ôñáãéêÝò åðéðôþóåéò óå üëåò ôéò åêðáéäåõôéêÝò
äéáäéêáóßåò. 2. ÓõæçôÜìå ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç áõôïáîéïëüãçóç êáé áîéïëüãçóç êáé
äåí âñéóêüìáóôå óå ìéá ãåíéêÞ öéëïóïöéêÞ èåùñçôéêÞ óõæÞôçóç ôïõ ôýðïõ «åßìáóôå õðÝñ Þ êáôÜ ôçò áîéïëüãçóçò» (ôïðïèÝôçóç ôùí ôñéþí óõíäéêáëéóôþí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôçí ÏËÌÅ). ¼ìùò ðáñüëï ðïõ ðïôÝ
äåí éó÷õñßóôçêå üôé ìåôÜ ôï 1981 åðß êõâåñíÞóåùí ÐÁÓÏÊ ôï êñÜôïò Þôáí áõôáñ÷éêü åí ôïýôïéò ðïôÝ äåí áðïäÝ÷ôçêå ïðïéáäÞðïôå ìïñöÞò áîéïëüãçóçò ôïõ åêðáéäåõôéêïý Ýñãïõ. Ôï âáóéêü ôçò åðé÷åßñçìá
(áíôéäñáóôéêü áðü ðÜíù ìÝ÷ñé ôá êÜôù) Þôáí üôé ïé êáèçãçôÝò åßíáé ï êýñéïò ðáñÜãïíôáò ôçò åêðáßäåõóçò ïé ïðïßïé êáé Ý÷ïõí ìéá åéäéêÞ «áîéïðñÝðåéá» êáé êáôÜ óõíÝðåéá äåí ìðïñïýí íá áîéïëïãçèïýí êáé

Ýôóé áðÝññéðôå ðÜíôá ïðïéáäÞðïôå óõæÞôçóç ðåñß ôïýôïõ Þ áíôéäñïýóå ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí õðÜñîåé ðïôÝ êáìéÜ ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò áîéïëüãçóç. ¸ôóé ìÝóá óôá
ó÷ïëåßá êõñéÜñ÷çóå óéãÜ óéãÜ áðü ôïõò ðéï
áäýíáìïõò åêðáéäåõôéêÜ, ðéï êáèõóôåñçìÝíïõò ðïëéôéêÜ, êáé ðéï áôïìéóôÝò êïéíùíéêÜ êáèçãçôÝò Ýíá ðíåýìá áäéáöïñßáò ãéá
ôçí åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá, ôç ãíþóç êáé
ôç ìÜèçóç êáé ôá ó÷ïëåßá ëåéôïõñãïýóáí
åðåéäÞ óå áõôÜ õðÞñ÷áí ïé åîåôÜóåéò êáé
êõñßùò ïé ðáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò. Ôüôå
ðñÜãìáôé ìéá ìïñöÞ áîéïëüãçóçò óå áõôü
ðïõ ãéíüôáí ìÝóá óôéò ó÷ïëéêÝò áßèïõóåò
êáé ìå Ýíá ðïëéôéêü-äéïéêçôéêü êáèåóôþò
ðïõ äåí Þôáí öáóéóôéêü èá Þôáí ðáñÜãïíôáò åíÜíôéá óôç äéÜëõóç, äçëáäÞ èåôéêüò.
¼ìùò ç ÏËÌÅ ÷áñáêôçñßæïíôáò ðñáéôùñéáíïýò ôïõò áîéïëïãçôÝò ôïõ íüìïõ ÁñóÝíç (ðïõ ðñþôïò åðé÷åßñçóå ôï 1998 íá åéóÜãåé ìéá ìïñöÞ áîéïëüãçóçò) áðÝññéøå
êÜèå ôÝôïéá äéáäéêáóßá áöÞíïíôáò ôá ó÷ïëåßá íá óõíå÷ßóïõí áóôáìÜôçôá ôçí êáôçöïñéêÞ äéáëõôéêÞ ôïõò ðïñåßá.
¼ìùò ôþñá, åíþ ç Õð.Áðüöáóç. áñéèì.
30972/Ã1/5.3.2013 ðïõ ïñßæåé ôçí áõôïáîéïëüãçóç åß÷å Þäç äçìïóéåõôåß áðü ôéò áñ÷Ýò
ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÌÜñôç êáé ç åöáñìïóôéêÞ
åãêýêëéïò ôïõ Êåäßêïãëïõ ðÞãå óôá ó÷ïëåßá óôá ìÝóá ÄåêÝìâñç ç ÏËÌÅ Üöçóå
íá ðåñÜóåé ó÷åäüí Ýíáò ÷ñüíïò ãéá íá áíôéäñÜóåé óôçí ðñþôç ðåñßðôùóç êáé Ýíáò
ìÞíáò óôç äåýôåñç êáé êáèïñéóôéêÞ!!! Ìüíï
óôá ìÝóá ÃåíÜñç ç ÏËÌÅ ôüôå ðñüôåéíå
Ýíá øÞöéóìá, ðïõ èá õðïãñÜöïõí ïé óýëëïãïé ôùí êáèçãçôþí óå êÜèå ó÷ïëåßï, åíþ ôáõôü÷ñïíá êáëïýóå ôïõò êáèçãçôÝò
íá ìçí óõììåôÝ÷ïõí óôéò åðéôñïðÝò áõôïáîéïëüãçóçò ðïõ âÜæåé ç åãêýêëéïò Êåäßêïãëïõ. Ç ðñüôáóç áõôÞ ðÝñáóå áðü ãåíéêÝò óõíåëåýóåéò ðïõ Þôáí ãéá Üëëç ìéá öïñÜ Üìáæåò êáé áðü ôç ãåí. óõíÝëåõóç ôùí
ðñïÝäñùí ðïõ áêïëïýèçóå.
Áí ðñÜãìáôé ç ÏËÌÅ Þôáí åéëéêñéíÞò
êáé äåí Þèåëå áîéïëüãçóç Þ ôçí ôñÝ÷ïõóá
áõôïáîéïëüãçóç, äåí èá Ýðñåðå íá áöÞóåé
íá ðåñÜóïõí ôüóïé ìÞíåò, áëëÜ íá «ëéþóåé
ôá ðáðïýôóéá ôçò» ôñÝ÷ïíôáò áðü ó÷ïëåßï
óå ó÷ïëåßï ãéá íá åíçìåñþíåé êáé íá ðåßèåé
ôïõò óõíáäÝëöïõò. ¼ìùò ç ÏËÌÅ èÝëåé
áîéïëüãçóç êáé éäéáßôåñá ôçí èÝëåé ç ðáñÜôáîç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, Ýôóé þóôå íá ôçí âñåé
Ýôïéìç ç åðüìåíç êõâÝñíçóç ôïõ ìå ôïõò
ÁÍÅË. Áí äçëáäÞ óÞìåñá ï ÓÕÑÉÆÁ åßíáé åíÜíôéá óôçí áîéïëüãçóç äåí åßíáé ãéáôß
äåí èÝëåé êáìéÜ áîéïëüãçóç ãåíéêÜ áëëÜ
ãéáôß óÞìåñá ïé óõó÷åôéóìïß óôï óþìá ôùí
áîéïëïãçôþí åßíáé ôÝôïéïé ðïõ äåí ìðïñåß
íá ôïõò åëÝãîåé. Ïé ó÷ïëéêïß óýìâïõëïé ðïõ
åßíáé ôï êýñéï óþìá ôùí áîéïëïãçôþí áíÞêïõí êõñßùò óôç ÍÄ êáé ôï ÐÁÓÏÊ
êáé óå ðïëý ìéêñü ðïóïóôü óôï ÓÕÑÉÆÁ.
Ôçí åðáýñéïí ðïõ ï ÓÕÑÉÆÁ èá âñßóêåôáé
óôçí åîïõóßá åßìáóôå óßãïõñïé üôé èá êÜíåé
áîéïëüãçóç. Åßìáóôå ìÜëéóôá ôçò Üðïøçò
üôé ç áîéïëüãçóç áðü ôïõò äÞèåí äçìïêñÜôåò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ èá åßíáé ðïëý ðéï óêëçñÞ
áðü ïðïéáäÞðïôå óçìåñéíÞ áîéïëüãçóç ôùí
ìéóïäçìïêñáôþí Þ êáìéÜ öïñÜ êáé äçìïêñáôéêþí ó÷ïëéêþí óõìâïýëùí ôùí ÍÄÐÁÓÏÊ. Êáé åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ç
ÐáíåëëÞíéá ¸íùóç Ó÷ïëéêþí Óõìâïýëùí
åß÷å åêöñÜóåé ôçí áíôßèåóÞ ôçò óôç åðé÷åéñïýìåíç óÞìåñá áõôïáîéïëüãçóç-áîéïëüãç-
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óç ôùí ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí. Óå áíáêïßíùóÞ
ôïõò ãñÜöïõí: «Ôï ÄÓ ôçò ÐÅÓÓ åêôéìÜ
üôé, üóï ç áîéïëüãçóç óõíäÝåôáé ìå ðïóïóôþóåéò ôïõ Í.4024/2011 ïé ïðïßåò ïäçãïýí
óå ìéóèïëïãéêÝò êáèçëþóåéò êáé ðáñáìÝíåé
áðïóõíäåäåìÝíç áðü ôçí åðéìüñöùóç, äåí
ìðïñåß íá åðéôåëÝóåé ôïí äéáìïñöùôéêü ôçò
ñüëï ôçò (…) ». (http://www.pess.gr/nea/
anakoinwseis-ds/186-anakoinosi-pd-1522013.html).
Ðéóôåýïõìå üôé ç ÏËÌÅ áíïßãåé ôï äñüìï óôï õðïõñãåßï ðáéäåßáò íá åöáñìüóåé ôç
ãñáììÞ ôçò ÷ùñßò ç ßäéá íá åêôßèåôáé. Ôï
ÌÜç ìå áõôÞ ôçí åðáßó÷õíôç áíáäßðëùóç
ç ÏËÌÅ Üíïéîå ôï äñüìï óôï õðïõñãåßï
íá åöáñìüóåé êáôÜ ôï ìéóü ôç ãñáììÞ ôïõ
12÷ñïíïõ åíéáßïõ ãåíéêïý ëõêåßïõ ðïõ åßíáé ç ðÜãéá ãñáììÞ ôçò åäþ êáé ÷ñüíéá. Ðáñüëï ðïõ ÷ñüíéá ôþñá áõôü åßíáé ðÜíôá óôá
áéôÞìáôá ôçò ðÜëçò ôçò ÏËÌÅ , ôþñá ìüíï ðïõ Ý÷åé ÷ôõðçèåß êÜèå äçìïêñáôéêÞ Þ
ìéóïäçìïêñáôéêÞ öéëïåõñùðáúêÞ öñÜîéá
ôçò áóôéêÞò ôÜîçò åßíáé äõíáôüí íá ðåñÜóåé áõôÞ ç ãñáììÞ. Ôþñá ìüíï, üðïõ ç åîïõóßá ôçò øåõôïáñéóôåñÜò åßíáé êïíôÜ ôï
õðïõñãåßï åíåñãïðïéåß ôïõò íüìïõò ôçò áîéïëüãçóçò ãéá íá ôïõò âñåé Ýôïéìïõò ï ÓÕÑÉÆÁ ãéá íá åîïíôþóåé êÜèå äçìïêñáôéêÞ
êáé ðñïïäåõôéêÞ öùíÞ óôçí åêðáßäåõóç ÷ùñßò íá ôïõò ÷ñåùèåß. Ãé áõôü ç øåõôïáñéóôåñÜ êáé äåí ðñïôåßíåé êáíÝíá ìÝôñï äçìïêñáôéêÞò áîéïëüãçóçò.
ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÊÇ ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ
ÓÇÌÁÉÍÅÉ ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ ÊÕÑÉÁ
ÁÐÏ ÔÁ ÊÁÔÙ
Ãéá ôïõò áñéóôåñïýò êáé äçìïêñÜôåò êáèçãçôÝò ôï ðñüâëçìá ôçò ôñïìïêñáôßáò, ôçò
õðïôáãÞò êáé ôïõ ÷áöéåäéóìïý ìÝóá áðü ôçí
áîéïëüãçóç ðñáãìáôéêÜ õðÜñ÷åé êáé áõôÜ
åßíáé óôïí Ýíá Þ óôïí Üëëï âáèìü óõìðôþìáôá ôïõ êÜèå áóôéêïý áîéïëïãéêïý åëÝã÷ïõ. ÁëëÜ ç Ýêôáóç êáé ç ðïéüôçôá ôïõ ðñïâëÞìáôïò áõôïý êñßíåôáé áðü ôçí óõãêåêñéìÝíç Ýêâáóç äýï ìåôþðùí ôçò ãåíéêÞò
ôáîéêÞò ðÜëçò. Ôï Ýíá åßíáé ðïéï ôìÞìá ôçò
áóôéêÞò ôÜîçò èá Ý÷åé ôï ðÜíù ÷Ýñé óå áõôüí ôïí Ýëåã÷ï êáé ôï äåýôåñï ôé åßäïõò
Ýëåã÷ï èá áóêÞóåé ï ëáüò ðÜíù óôïõò åëåãêôÝò.
Ðéóôåýïõìå üôé óôéò óçìåñéíÝò óõíèÞêåò,
üðùò ãñÜøáìå êáé ðáñáðÜíù, äåí ìðïñïýíå íá äå÷ôïýìå êáìéÜ áîéïëüãçóç áðü áõôü ôï óõãêåêñéìÝíï ðïëéôéêü ìðëïê äéáêõâÝñíçóçò, äçëáäÞ ôï óçìåñéíü óôçí óôñáôçãéêÞ ôïõ åíùìÝíï áíôéäçìïêñáôéêü, áíôéåõñùðáúêü êáé öéëïñþóéêï ìðëïê êõâÝñíçóçò êáé áíôéðïëßôåõóçò. Ìðïñïýìå üìùò êáé ðñÝðåé íá ðñïâÜëïõìå ìéá Üëëç
ãñáììÞ. ÁõôÞí ôçò äçìïêñáôéêÞò áîéïëüãçóçò êõñßùò áðü ôá êÜôù. ÄçëáäÞ êõñßùò
áðü ôïõò ãïíéïýò êáé áðü ôïõò ìáèçôÝò.
Áõôü åßíáé äõíáôüí áêüìá êáé óôá ðëáßóéá
ôïõ áóôéêïý ó÷ïëåßïõ êáé óÞìåñá ãßíåôáé
óå ìåñéêÝò äçìïêñáôéêÝò ÷þñåò, üðùò ð÷
óôç Öéíëáíäßá. Ôïõò ãïíåßò ç ÏËÌÅ ãéá
÷ñüíéá ôþñá ôïõò Ý÷åé áðïìáêñýíåé áðü ôá
ó÷ïëåßá êáé ôïõò èõìÜôáé-ìáæß ìå ôïõò ìáèçôÝò-ìüíïí üôáí ôïõò èÝëåé óõììÜ÷ïõò ãéá
ôçí éêáíïðïßçóç ôùí áíôéäñáóôéêþí ôçò áéôçìÜôùí. ÁëëÜ êáé ôüôå äåí êÜíåé êáíÝíá
ðñáãìáôéêü êßíçìá ãïíéþí Þ ìáèçôþí ðáñÜ ìüíï êéíåßôáé óå åðßðåäï äéïéêçôéêþí
óõìâïõëßùí ôùí óõëëüãùí ðïõ ôá åëÝã÷åé.
Ëßãïé ðéá óõíÜäåëöïé åìðéóôåýïíôáé ôçí
ÏËÌÅ êáé ôçí êáôáóôñïöéêÞ ãñáììÞ ôçò
êáé áêüìç ëéãüôåñïé ôçí áêïëïõèïýí. Åßíáé ðéá êáéñüò ãéá ìéá Üëëç ðïñåßá. Äýóêïëç ìåí, áíáãêáßá äå.

Äçìïóéåýïõìå ðáñáêÜôù ôçí ðëáôöüñìá ìå ôçí
ïðïßá ç êßíçóç “Ðáéäåßá ãéá Äçìïêñáôßá êáé
ÁíÜðôõîç” êáôÝâçêå óôéò åêëïãÝò ôçò Â´ ÅËÌÅ
Äõô. ÁôôéêÞò. Óôéò åêëïãÝò áõôÝò ç êßíçóç
êáôÝâçêå ìå Ýíáí õðïøÞöéï ôï ó. Ã.Ì êáé ðÞñå 16
øÞöïõò êáé ðïóïóôü 4%. Ïé èÝóåéò áõôÝò ôçò
êßíçóçò äåí áöïñïýí ìüíï ôï óõãêåêñéìÝíï
åêëïãéêü êáôÝâáóìá áëëÜ áöïñïýí ãåíéêüôåñá
ìéá ðëáôöüñìá ãéá ôç óõãêñüôçóç ìéáò êáôáñ÷Þí

Óåëßäá 9
áíôéðïëßôåõóçò ìÝóá óôïí êëÜäï ôùí
êáèçãçôþí.
Óôéò óçìåñéíÝò óõíèÞêåò ôçò ìåãÜëçò êñßóçò
ôüóï ìÝóá óôçí êïéíùíßá üóï êáé óôï
óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá êáé éäéáßôåñá óôï êßíçìá
ôùí êáèçãçôþí ôçò ìÝóçò åêðáßäåõóçò áõôÝò ïé
èÝóåéò ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí ôï åöáëôÞñéï ãéá
ìéá Üëëç ðïñåßá ðïõ åßíáé ðÝñá ãéá ðÝñá
áíáãêáßá óÞìåñá.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΑ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ
ΑΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
Συνάδελφοι/ες
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Οι φετινές εκλογές για το ΔΣ της ΕΛΜΕ γίνονται στο πιο ζοφερό κλίμα των τελευταίων δεκαετιών. Η χώρα μας βρίσκεται σε κατάσταση χρεοκοπίας. Πολλοί λένε ότι για την κατάσταση αυτή φταίνε οι
δανειστές και ειδικά η Γερμανία. Οι
δανειστές και η Γερμανία έχουν μεγάλη
ευθύνη για τα βάσανα μας καθώς
επιβάλλουν τους δικούς τους όρους
οικονομικής διακυβέρνησης ενάντια στις
διαθέσεις του λαού μας. Όμως για την
πρωτοφανή καταστροφή που ζει η χώρα
και που θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη την
βασική ευθύνη την έχουν οι ηγέτες της
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και η
εγκληματική πολιτική τους. Αυτή έχει ένα
όνομα: Σαμποτάζ της παραγωγής σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στη βιομηχανία. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να
παραδοθεί η χώρα στα χέρια νέων εχθρών
και ιδιαίτερα του ρώσικου ιμπεριαλισμού
που παριστάνει τον ψόφιο κοριό και αφήνει τους ευρωπαίους δανειστές να εκτεθούν στο λαό.
Δηλαδή παρόλο που η τρέχουσα «εθνική» αλήθεια είναι ότι οι γερμανοί καπιταλιστές χρεωκοπούν τη χώρα για να τη
αγοράσουν φτηνά, εκείνοι που έχουν ελέγξει και αγοράζουν ακόμα περισσότερο χάρη στην κρίση και σε εξευτελιστικές τιμές τομείς κλειδιά της εθνικής οικονομίας (λιμάνια, συνεταιριστικά εργοστάσια, συστημικές τράπεζες, ακριβή
τουριστική γη, παροχή φυσικού αερίου)
είναι οι ρώσοι και κινέζοι κρατικοί καπιταλιστές.
Όλα αυτά ξεπουλιούνται αθόρυβα, δηλαδή χωρίς κανένας «αντικαπιταλιστής
και πατριώτης», «φίλος του λαού» να
διαμαρτυρηθεί ουσιαστικά, ενώ οι εργαζόμενοι βυθίζονται σε μεσαιωνικές συνθήκες δουλειάς σε αυτούς τους κλάδους
από το φόβο της απόλυσης (πχ. Cosco
στον Πειραιά). Την ίδια ώρα το παραγωγικό σαμποτάζ συντελείται από τις ηγεσίες όλων των κομμάτων σε όλους τους
άλλους κλάδους της παραγωγής σε ντόπιες βιομηχανικές επιχειρήσεις, στον
τουρισμό, στην σύγχρονη αγροτική παραγωγή και στην έρευνα. Αν προσέξει
κανείς θα διαπιστώσει ότι αυτό το σαμποτάζ ξεκινά κυρίως από τα κόμματα
που μιλούν στο όνομα της αριστεράς και
της προόδου, είτε με δήθεν οικολογικά
κινήματα, είτε με δήθεν ταξικές απεργίες που γονατίζουν οικονομικά ένα εργοστάσιο σε κατάσταση υπερχρέωσης που
στη συνέχεια κλείνει, είτε κυρίως με προσφυγές στο Συμβ. της Επικρατείας που
λειτουργεί, συχνά σε συνεργασία με τους
Δήμους σαν ο μεγαλύτερος σαμποταριστής της βιομηχανίας.
Στην εκπαίδευση αυτή η υπονόμευση
της παραγωγής συντελείται ιδιαίτερα με
την καταστροφή της μέσης τεχνικής εκπαίδευσης που η ΟΛΜΕ χρόνια τώρα
με το σύνθημα του 12χρονου ενιαίου σχολείου ζητά την αντικατάστασή της με ένα ή δύο χρόνια μεταλυκειακής ειδίκευσης. Στην ανώτατη εκπαίδευση η υπονόμευση συντελείται κυρίως με την ε-
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μπόδιση της εφαρμοσμένης έρευνας και το
δέσιμό της με την παραγωγή. Το σύνθημα
«όχι στο σχολείο της αγοράς» σημαίνει αυτό ακριβώς. Έτσι η χώρα ρημάζει δημιουργώντας ένα πελώριο έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών που για να αντιμετωπιστεί
πρέπει η χώρα να δανείζεται ασταμάτητα. Αυτό το σαμποτάζ στην παραγωγή δημιούργησε το πελώριο χρέος και έφερε τα
μνημόνια και τους δανειστές και πολύ λιγότερο το γραφειοκρατικό παρασιτικό
κράτος και η διαφθορά, ιδιαίτερα η πολιτική διαφθορά, όπως ισχυρίζεται το πολιτικό καθεστώς και πιο πολύ οι φασίστες
και οι δημαγωγοί κάθε είδους. Πιο διεφθαρμένη πολιτική τάξη από την κινέζικη δεν
υπάρχει αλλά εκεί ακόμα και οι κλέφτες
επενδύουν στην παραγωγή για να πλουτίσουν, όπως κάνουν οι περισσότεροι σύγχρονοι εκμεταλλευτές παντού στον κόσμο.
Μόνο στην Ελλάδα τα κλοπιμαία δεν μετατρέπονται σε κεφάλαιο, εκτός αν είναι
πρόκειται για τα λάφυρα των νέων ρωσόφιλων ολιγαρχών που πάχυναν από τις
κρατικές σκανδαλώδεις αναθέσεις (Κόκκαλης, Μπόμπολας, Κοπελούζος, Μυτιληναίος, Γερμανός, Βγενόπουλος κλπ),
που όλοι τους έχουν άριστη σχέση με την
ψευτοαριστερά επειδή και αυτή είναι ρωσόφιλη αντιδραστική, από την ώρα που η
Ρωσία παλινόρθωσε τον κρατικό καπιταλισμό από τα 1956 και πέρα.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι σαμποταριστές ισχυρίζονται ότι για όλα φταίει η τρόικα, ότι η τρόικα απολύει
τους καθηγητές κλπ. Η τρόικα πράγματι
απολύει από την σιχαμερή αντιλαϊκή εκμεταλλευτική φύση κάθε αστού δανειστή,
που ρίχνει το βάρος κάθε χρεωκοπίας
στους λαούς. Αυτή αποφασίζει το πόσοι
θα απολυθούν, όμως το ποιοι θα απολυθούν το αποφασίζει η ντόπια κυβέρνηση
και το ανέχεται η ντόπια αντιπολίτευση.
Στην εκπαίδευση διαλύθηκε ήδη το ουσιαστικά πιο καίριο κομμάτι της που είναι η
τεχνική εκπαίδευση μετά τον «ξαφνικό θάνατο» του καλοκαιριού. Ο νόμος για το νέο λύκειο εντατικοποιεί τις σπουδές χωρίς
να αλλάζει τίποτα από το περιεχόμενο και
τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης . Ο
κλάδος μας βρίσκεται σε κατάσταση απογοήτευσης κυρίως μετά τις δύο απανωτές ήττες του Μάη και του Σεπτέμβρη για
το ζήτημα των απολύσεων. Οι μεγάλες αυτές ήττες οφείλονται στην πολιτική και συνδικαλιστική γραμμή των παρατάξεων που
ηγούνται στην ΟΛΜΕ. Αυτή η γραμμή δεν
είναι προϊόν λάθους ή συνδικαλιστικής παρακμής, είναι από πρόθεση. Η ΟΛΜΕ σαν
ηγεσία μερικών παρατάξεων, ιδιαίτερα της
λεγόμενης αριστεράς ήθελε τις συγκεκριμένες απολύσεις, γιατί πάντα ήθελε την
καταστροφή της τεχνικής εκπαίδευσης και
κάθε ειδικού σχολείου. Αυτό σήμαινε η κυριαρχία μέσα της, της εγκληματικής, αντιπαραγωγικής, ιστορικά αντιλαϊκής αντιαριστερής γραμμής της 12χρονης ενιαίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης που πρώτο
πρόβαλε το λεγόμενο ΚΚΕ.
Γι αυτό το Μάη η ΟΛΜΕ πρότεινε απεργία πάνω στις πανελλαδικές χωρίς να έχει
από πριν ενημερώσει ούτε τους μαθητές,
ούτε τους γονείς, ούτε και την κοινή γνώ-

μη, για να αποσπάσει την υποστήριξή τους
ή τουλάχιστον την αποδοχή τους. Έτσι ο
κλάδος μας απομονώθηκε από τους εν δυνάμει στενότερους συμμάχους μας, δηλαδή τους μαθητές και τους γονείς τους που
είδαν για άλλη μια φορά τους καθηγητές
να τους εκβιάζουν με μια ξαφνική απεργία
πάνω στις πανελλαδικές. Παρόλη την κοινωνική απομόνωση οι μαζικές γενικές συνελεύσεις ψηφίσαν την απεργία που πρότεινε η ΟΛΜΕ. Όμως η ΟΛΜΕ σύσσωμη και
η γ.σ των προέδρων, ακύρωσε τις αποφάσεις των γ.σ και αποφάσισε την αναστολή
της απεργίας που η ίδια είχε προτείνει μερικές μέρες πριν, αν και υπήρχε η απειλή
της πολιτικής επιστράτευσης. Αυτή η ήττα
έδωσε στον υπουργό μια νίκη με συνακόλουθο το καλοκαίρι να αποφασιστεί η κατάργηση των μισών κλάδων της τεχνικής
εκπαίδευσης και με τραγική συνέπεια τις
διαθεσιμότητες των συναδέλφων μας. Το
καλοκαίρι ο κλάδος διαλυμένος και απογοητευμένος από τη στάση της ΟΛΜΕ δεν
αναπτύσσει κανένα ουσιαστικό μαζικό
κίνημα υπεράσπισης της τεχνικής εκπαίδευσης και των συναδέλφων που μπήκαν
σε διαθεσιμότητα.
Το Σεπτέμβρη η ΟΛΜΕ ξεκινά υποτίθεται αγώνα ενάντια στο νέο λύκειο, αφού
ήδη ο νόμος είχε ψηφιστεί στη Βουλή, και
προτείνει 5νθήμερες επαναλαμβανόμενες
με πάνω από 20 αιτήματα πάλης, ενώ θα
έπρεπε να είχε μόνο ένα. Αυτό της επαναφοράς των τομέων που καταργήθηκαν στα
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και την επάνοδο των συναδέλφων στις θέσεις τους. Τις δύο πρώτες
μέρες οι συνάδελφοι ακολούθησαν με συντριπτική πλειοψηφία δείχνοντας έτσι την
αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική,
ιδίως στις απολύσεις, αλλά αμέσως μετά
η συμμετοχή έπεσε σε πολύ χαμηλά ποσοστά τέτοια που φυσικά δεν επέτρεπαν
να συνεχιστεί η απεργία. Παρόλα αυτά η
πλειοψηφία στο δ.σ της ΕΛΜΕ πρότεινε
και δεύτερη πενθήμερη και άλλη μια τριήμερη, οι οποίες και ψηφίστηκαν σε άμαζες
συνελεύσεις. Όλοι ήξεραν ότι επρόκειτο
για μια απεργία που δεν θα την ακολουθούσε κανείς πια, δίνοντας για μια ακόμα
μεγαλύτερη νίκη στον υπουργό παιδείας
και σπέρνοντας ακόμη πιο πολύ την απογοήτευση. Όταν ο κλάδος δεν ακολουθεί
ο όποιος αγώνας πρέπει αμέσως να σταματά μέχρι να πειστούν οι συνάδελφοι για
την αναγκαιότητά του και να συμμετέχουν
έτσι σε αυτόν. Αλλά εδώ ήπιαμε το πικρό
ποτήρι ως το τέλος για να πέσει ταφόπλακα στις απολύσεις ώστε να καταστραφεί
η τεχνική παιδεία. Επρόκειτο για την ολοκλήρωση μιας προβοκάτσιας, μέσω κάποιων από τα πριν καταδικασμένων αγώνων. Μιλάμε για προμελετημένο έγκλημα
γιατί η ηγεσία της ΟΛΜΕ μπορεί να έχει
οποιοδήποτε ελάττωμα, εκτός από το να
είναι ένας συλλογικός χαζός.
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Το ότι δεν φταίνε μόνο και κυρίως οι μέθοδες της πάλης που χρησιμοποιήθηκαν,
αποδεικνύεται από το ότι τα αιτήματα που
κατά καιρούς είχε η ΟΛΜΕ στις διάφορες
απεργίες που εξάγγελλε και δεν ακολου-
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äéá÷åéñéóôåß. Óå áõôÞí ôç ðåñßðôùóç ôï ìßóïò ðïõ èá îåóçêþóåé ï ÓÕÑÉÆÁ ôïõ «åðáíáóôáôéêïý êïõñÝìáôïò ôïõ ÷ñÝïõò» áðü
ôïõò åîáðáôçìåíïõò øçöïöüñïõò ôïõ èá åßíáé äåêáðëÜóéï óå üãêï êáé óå Ýíôáóç áðü
åêåßíï ðïõ îåóÞêùóå ôï ÐÁÓÏÊ ôïõ «ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí» áðü ôïõò äéêïýò ôïõ øçöïöüñïõò. ÐåñéìÝíåé ëïéðüí ï ÓÕÑÉÆÁ åßôå
íá ãåìßóïõí êÜðùò ïé «êïõôüöñáãêïé» ôá
êáôá÷ñåùìÝíá Þ Üäåéá äçìüóéá ôáìåßá ìå
Ýíá ðïëý äñáóôÞñéï êïýñåìá ãéá ôï ïðïßï ü
ßäéïò ðßåæå Þ áëëéþò íá óêÜóåé ç äçìïóéïíïìéêÞ, ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ, ôñáðåæéêÞ êáé
ðáñáãùãéêÞ âüìâá óôá ÷Ýñéá ôïõ ÓáìáñÜ
êáé ìåôÜ íá ìðïñåß íá øåëëßóåé üôé âñÞêå
êáììÝíç ãÞ, êáé üôé, üðùò ðñïåéäïðïéïýóå,
ìüíï ìéá ÄéåèíÞò ÓõíäéÜóêåøç ãéá ôï ÷ñÝïò ìå ôçí ðáñïõóßá äçëáäÞ äßðëá óôçí ÅÅ
êáé ôçò Ñùóßáò, êáé ôçò Êßíáò, ìðïñåß íá
óþóåé ôçí ÅëëÜäá.
Åêåßíï ðïõ åßíáé ðéï äýóêïëï íá áðáíôçèåß åßíáé ãéáôß ç ÍÄ ìå ôçí õðüèåóç Ôæéôæéêþóôá –Éùáííßäç åíéó÷ýåé áêñéâþò ôï êëßìá ðïõ èÝëåé ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ôï ïðïßï ïéêïíïìéêÜ áðïóáèñþíåé ôç ÷þñá êáé Ýôóé áíôéêåéìåíéêÜ äåí âïçèÜåé ôçí êõâÝñíçóç;
Ç áðÜíôçóç âñßóêåôáé ùò óõíÞèùò óôï äéåèíÝò èÝáôñï ðïõ ðáßæïõí ìå üëï êáé ìåãáëýôåñç Ýíôáóç ïé çãÝôåò ôçò êõâÝñíçóçò
êáé ôçò áíôéðïëßôåõóçò êáé ôï ïðïßï Ý÷åé
Ýíáí êïéíü áñêåôÜ ðëÝïí ðáëéü óôü÷ï: ¸íá ìåãÜëï êïýñåìá ôïõ ñáãäáßá áõîáíüìåíïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ìå áíôßóôïé÷ç ÷ñÝùóç ôùí êñáôéêþí ðñïûðïëïãéóìþí ôçò ÅÅ
Þ ôçò ÅÊÔ Þ êáé ôùí äýï. Ìéá ôÝôïéá ÷ñÝùóç èá óçìÜíåé êáôáóôñïöéêÞ üîõíóç ôùí
Þäç âáèéþí áíôéèÝóåùí åõñùðáúêïý ÂïññÜ-Íüôïõ, Ýíôáóç ôùí öõãüêåíôñùí ôÜóåùí åíôüò ôïõ ÂïññÜ (äåò ðåñßðôùóç ôçò áýîçóçò ôïõ áíôéåõñùðáúóìïý óôçí Ïëëáíäßá) ãéá íá ìçí ðëçñþíïíôáé áðü áõôüí ôá
÷ñÝç ôïõ «óðÜôáëïõ Íüôïõ», ðñïóöõãÞ ôçò
ÅÅ óå ÄéåèíÞ ÓõíäéÜóêåøç, äçëáäÞ åêôüò
áðü ôéò ÇÐÁ óôç Ñùóßá êáé óôçí Êßíá.
¼ëá ôá óöõñéÜ ôçò åëëçíéêÞò åóùôåñéêÞò êáé åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò óõíôïíßæïíôáé êáé ÷ôõðÜíå óôïí ßäéï éåñü óêüðï: Áõ-

ôü ôï óêïðü õðçñåôåß ç åëëçíéêÞ ðñïåäñßá
ôçò ÅÅ ç ìüíç ðïõ Ý÷åé åîïñãßóåé ôüóï ðïëý üëïõò ôïõò åôáßñïõò ãéá ôçí áäéáöïñßá
ôçò ãéá êÜèå Üëëï êïéíü åõñùðáúêü óôü÷ï.
Áõôüí ôïí óêïðü õðçñåôåß ç áðÜôç ìå ôï
ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá ðïõ åßíáé ðëáóìáôéêü êáèþò åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôçí êáôáóôñïöÞ ðáñáãùãéêïý êåöáëáßïõ. Áõôüí ôïí
óêïðü õðçñåôåß ç óõììá÷ßá ôçò êõâÝñíçóçò ìå ôï ÄÍÔ êáé ôéò ÇÐÁ åíÜíôéá óôçí
ÅÅ ãéá ôï êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò. Áõôü ôïí
ßäéï óêïðü õðçñåôïýí áðü âñá÷õðñüèåóìç
Üðïøç êáé ïé ñéðÝò åíÜíôéá óôï óðßôé ôïõ
ãåñìáíïý ðñåóâåõôÞ, ç áðåëåõèÝñùóç ôïõ
17íïåìâñßôç Îçñïý, ïé íÝåò âÝâçëåò ðñïêëÞóåéò ôùí íáæß åíÜíôéá óôïí áëçèéíü åëëçíéêü áíôéöáóéóìü êáé ôïí çñùéêü ôïõ íåêñü Ðáýëï Öýóóá, áõôüí ç áíáæùðýñùóç
ôïõ óôçìÝíïõ äÞèåí åìöýëéïõ áíÜìåóá
óôïõò íáæß êáé óôïí øåõôïáíáñ÷éêü öáóéóìü.
¼ëá áõôÜ ôá öáéíüìåíá óçìáßíïõí ôçí
åîÞò ðïëéôéêÞ ðñïåéäïðïßçóç êáé åêâéáóìü
óôçí ÅÅ: «ÂïçèÞóôå ðÜóåé èõóßá ôçí êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ ôþñá ðñéí ôéò åõñùåêëïãÝò åßôå ìå Ýíá ãåííáßï êïýñåìá, Þ ìå äÜíåéá ÷ùñßò ïðïéåóäÞðïôå åîáóöáëßóåéò ôùí
äáíåéóôþí ìå íÝá ìÝôñá êëð, áëëéþò èá õðï÷ñåùèïýìå, áí åßíáé êáêü ôï áðïôÝëåóìá ôùí åõñùåêëïãþí, íá ìðïýìå óå êáíïíéêÝò åêëïãÝò, ïðüôå óáò Ýñ÷åôáé ï «ëáúêéóôÞò» Ôóßðñáò, ïðüôå êáé ç ÷ñåùêïðßá
ôçò ÷þñáò êáé ìáæß ôçò ïé ôñïìïêñÜôåò ôçò
«17Í» êáé ôùí ÐõñÞíùí, Þ ïé íáæß êáé Ýíáò íÝïò åëëçíéêüò åìöýëéïò ðïõ äåí èá
ìðïñÝóåôå íá êáôáðéåßôå. ÊÜíôå ìáò ëïéðüí
÷ïíôñÝò äéåõêïëýíóåéò êáé ìÜëéóôá êáôÜ
ðñïôßìçóç ìå ìåèüäïõò ðïõ äéáóðïýí ôçí
ÅÅ».
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ïé åõñùðáúêÝò
êõâåñíÞóåéò, êõñßùò ç ãåñìáíéêÞ Ý÷ïõí
ðñïôåßíåé óáí ìÝèïäï êïõñÝìáôïò ôïõ ÷ñÝïõò ôçí ôåñÜóôéá ðáñÜôáóç ôïõ ÷ñüíïõ áðïðëçñùìÞò ôïõ óå ìéóü áéþíá, êáé ôç ìåßùóç ôïõ ôüêïõ êïíôÜ óôï 1%. Ìå áõôüí ôïí
ôñüðï êáé ôá ôïêï÷ñåùëýóéá ìåéþíïíôáé óå
ôåñÜóôéï âáèìü êáé ïé äáíåßóôñéåò ÷þñåò äåí
êáôáãñÜöïõí Üìåóá æçìéÝò, ïðüôå ïé áíôéäñáóôéêïß óôéò âüñåéåò ÷þñåò äåí ìðïñïýí åýêïëá íá îåóçêþíïõí ôïõò ëáïýò

ôïõò åíÜíôéá óôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôçí ÅÅ
êáé óôçí ÅÆ.
¼ìùò ï åëëçíéêüò ðïëéôéêüò êüóìïò ìå
áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò ôïí ÓÕÑÉÆÁ èÝëåé ïíïìáóôéêü êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò Þ õðüó÷åóç
êïõñÝìáôïò áðü ôþñá åíþ åðßóçò áðïêëåßåé ç êõâÝñíçóç íá ðÜñåé íÝá äáíåéêÜ ìå áíôÜëëáãìá íÝá ìÝôñá. Êáé ôá èÝëåé áõôÜ ç
êõâÝñíçóç êáé üëïò ï åëëçíéêüò ðïëéôéêüò
êüóìïò ôþñá ðïõ ïé åõñùðáßïé äáíåéóôÝò
äåí ìðïñïýí íá äþóïõí ôá ëåöôÜ áêñéâþò
åðåéäÞ Ýñ÷ïíôáé êáé ïé äéêÝò ôïõò åõñùåêëïãÝò ôïõò êáé äåí èÝëïõí óå áõôÝò íá
äõíáìþóïõí ïé áíôéåõñùðáßïé, ðïõ óõíÞèùò åßíáé êáé öéëïñþóïé. Ãé áõôü ïé ðñÜêôïñåò ôïõ Êñåìëßíïõ Ý÷ïõí óôÞóåé áõôÞ ôç
óôéãìÞ óôï åëëçíéêü ëïõíáðÜñê, äçëáäÞ
óôï ðïëéôéêü êÝíôñï êÜèå åõñùðáúêÞò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞò ðáñáæÜëçò, Ýíá áðü ôá ðéï
öñéêáëÝá ôïõò «óðßôéá ôïõ ôñüìïõ» óå äéåèíÝò åðßðåäï. Áõôü äåí óçìáßíåé üôé äåí
ãßíïíôáé ðñáãìáôéêÜ åãêëÞìáôá êáé äåí
óõóóùñåýïíôáé êáé ðñáãìáôéêÜ åêñçêôéêÜ
ìÝóá óå áõôü ôï «óðßôé ôïõ ôñüìïõ», áëëÜ ç
êáôÜóôáóç åëÝã÷åôáé ìåèïäéêÜ áðü ôïõò êõâåñíçôéêïýò êáé áíôéðïëéôåõüìåíïõò õðåýèõíïõò ôïõ èåÜìáôïò þóôå êáé ç áðåéëÞ Ýêñçîçò íá åßíáé ðåéóôéêÞ êáé ç Ýêñçîç íá
ìçí ãßíåôáé, ôïõëÜ÷éóôïí ðñüùñá. Ãé áõôü
ôï ëüãï êáíåßò ôïõò äåí èÝëåé ôéò âïõëåõôéêÝò ôþñá. ÄçëáäÞ êáé ç êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ èÝëåé Ýíáí Ôóßðñá ðïõ íá
êñáôÜåé ôïõëÜ÷éóôïí ùò ôéò åõñùåêëïãÝò
üðïõ èá äéáñêïýí ïé äéáðñáãìáôåýóåéò ãéá
ôï ÷ñÝïò, ôï êïõìðß áíáôßíáîçò ìå ôßãêá ôá
åêñçêôéêÜ êÜôù áðü ôï ðáëôü ôïõ þóðïõ ç
ÅÅ, íá äþóåé ôá ëýôñá. Áõôü åßíáé ðïëý
ðñïôéìüôåñï ãéá ôïõò åêâéáóôÝò áðü ôï íá
ðáôÞóïõí ôï êïõìðß, äçëáäÞ íá êÜíïõí ðñüùñåò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò êáé íá áðïäåé÷ôåß åßôå üôé ç Ýêñçîç Þôáí ðïëý ìéêñüôåñç
áðü üóï ðñïáíáããåëüôáí, åßôå üôé ïé äÞèåí
öéëïåõñùðáßïé ÓáìáñÜò ÂåíéæÝëïò äåí åëÝã÷ïõí ôçí ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç, ïðüôå äåí
÷ñåéÜæåôáé íá âïçèéïýíôáé áðü ôçí ÅÅ.
¸íáí áíÜëïãï åêâéáóìü, ïéêïíïìéêü êáé
ðïëéôéêü êÜíåé ôçí ßäéá óôéãìÞ êáé, ßóùò
ü÷é åíôåëþò óõìðôùìáôéêÜ, ï Ðïýôéí óôçí

ÅÅ êñáôþíôáò ôï êïõìðß ìéáò ìåãÜëçò Ýêñçîçò óôçí Ïõêñáíßá. Åêåß õðÜñ÷åé ç èåìåëéáêÞ äéáöïñÜ üôé ï ëáüò åßíáé ðñáãìáôéêÜ èõìþìåíïò êáé ìå åðáíáóôáôéêÝò äéáèÝóåéò óôçí ðëåéïøçößá ôïõ êáé áíôßèåôá
ìå ôçí ÅëëÜäá îÝñåé êáé ôïí ðñáãìáôéêÜ
ôïõ å÷èñü, ðïõ åßíáé ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá, áëëÜ êáé åêåß ç ðïëéôéêÞ êáé ç ïéêïíïìéêÞ
Ýêñçîç öáßíåôáé ðùò åëÝã÷ïíôáé ÷Üñç óôïí
Ýíôïíï êáé ðïëýìïñöï ñþóéêï åéóïäéóìü
óå üëá ôá åðßðåäá. Óôü÷ïò áõôïý ôïõ åêâéáóìïý åßíáé íá óõñèåß ç ÅÅ íá óõíäéá÷åéñéóôåß ìå ôç Ñùóßá ôéò åóùôåñéêÝò êáé
åîùôåñéêÝò ðïëéôéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò ôçò Ïõêñáíßáò. ¼ðùò óôçí åëëçíéêÞ
ðåñßðôùóç Ýôóé êáé óôçí ðåñßðôùóç ôçò Ïõêñáíßáò ïé ðñÜêôïñåò ôçò Ñùóßáò, êáèþò
êáé ç öéëïñþóéêç ðñïåäñßá ÏìðÜìá êáëïýí
ôçí ÅÅ íá äþóåé ðïëëÜ äéò ãéá íá óþóåé
ôçí Ïõêñáíßá áðü Ýíáí åìöýëéï, Þ ìéá ñþóéêç êáôï÷Þ, åíþ ôï ïõêñáíéêü ðñüâëçìá
ìðïñåß íá ëõèåß ìüíï ìå ìéá áíôé-íåïôóáñéêÞ áíôéöáóéóôéêÞ åðáíÜóôáóç ðïõ èá åíþíåé ôï ëáü ôçò óôï áíáôïëéêü êáé äõôéêü
ôçò ìÝñïò, êáé èá Ý÷åé ôç óôÞñéîç áëëÜ ü÷é
ôçí êçäåìïíßá ôùí ÷ùñþí ôçò ÅÅ.
Åííïåßôáé üôé êáé ôï åëëçíéêü ðñüâëçìá
äåí åßíáé êáèüëïõ ïéêïíïìéêü ðñüâëçìá
êáé ôá ðåñéóóüôåñá äáíåéêÜ Þ ÷áñéóìÝíá ëåöôÜ áðü ôçí ÅÅ üóá êáé íÜíáé èá ðÜíå óôñÜöé êáé ìå áõôïýò ôïõò çãÝôåò êáé ìÜëéóôá
èá êÜíïõí êáé êáêü óôç ÷þñá ãéáôß èá ðá÷ýíïõí ôá ðáñÜóéôá êáé ôïõò ðñïäüôåò êáé
èá ôóáêßóïõí üôé ôï ðáñáãùãéêü õðÜñ÷åé.
Ôï åëëçíéêü ðñüâëçìá åßíáé ðïëéôéêü ðñüâëçìá êáé ìðïñåß êáé áõôü íá ëõèåß ìå ìéá
ðïëéôéêÞ åðáíÜóôáóç, ìå Ýíáí ðïëý÷ñïíï
åèíéêü êáé ôáîéêü áãþíá åíÜíôáé óôïõò
ðñÜêôïñåò, óôéò âäÝëëåò, óôéò áêñßäåò êáé
óôïõò óáìðïôÝñ ðïõ ìáò óêïôþíïõí ìÝñá
ìå ôç ìÝñá åäþ êáé 30 ïëüêëçñá ÷ñüíéá êáé
ðïõ åäþ êáé 4 ÷ñüíéá åðéäßäïíôáé óå öñé÷ôÜ øõ÷ïëïãéêÜ êáé óùìáôéêÜ ìáñôýñéá åíÜíôéá óå Ýíá ïëüêëçñï ôï Ýèíïò ðïõ Ý÷åé
êé áõôü ôá åëáôôþìáôÜ ôïõ êáé ôéò áäõíáìßåò ôïõ, üðùò êáé êÜèå Üëëï, áëëÜ äåí Üîéæå êáèüëïõ áõôÞ ôç ìïßñá.

ÅðéëåêôéêÞ êÜèáñóç: Ðùò üëá ôá êüììáôá ðñïóôáôåýïõí ôïõò
äéåöèáñìÝíïõò óôñáôéùôéêïýò êáé ôéò ñþóéêåò ìßæåò
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áöïñïýí «ìåìïíùìÝíá ðåñéóôáôéêÜ» ðïëéôéêþí;
Ç áðÜíôçóç âñßóêåôáé óôï üôé ôï ñùóüäïõëï óïóéáëöáóéóôéêü êáèåóôþò åôïéìÜæåé Ýíáí åéäéêü ñüëï ãéá ôï óôñáôü, êáé éäéáßôåñá ãéá ôïí ðéï öáóéóôéêü êáé öéëïíáæéóôéêü ôïõ ðõñÞíá. Ï ñüëïò áõôüò åßíáé íá
áðïôåëÝóåé, ðéèáíÜ êáé ìåôÜ áðü Ýíá óôñáôéùôéêü ðñáîéêüðçìá, ôï ìáíôñüóêõëï ôùí
ñþóùí áðïéêéïêñáôþí êáé ôùí óõììÜ÷ùí
ôïõò êáé íá áóêÞóåé öáóéóìü ðÜíù óôï ëáü
ãéá íá åäñáéþóåé ï ñþóéêïò óïóéáëéìðåñéáëéóìüò ôçí åîïõóßá ôïõ óôç ÷þñá.
Ãé’ áõôü üðùò óÞìåñá ï óôñáôüò îåãëéóôñÜ áëþâçôïò ãéá ôï æÞôçìá ôçò äéáöèïñÜò, åß÷å îåãëéóôñÞóåé áëþâçôïò êáé ãéá
ôïõò íáæéóôÝò ôçò ñùóüäïõëçò ×ñ. ÁõãÞò
óôïõò êüëðïõò ôïõ, áöïý êõâÝñíçóç êáé
êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá, óõìöþíçóáí üôé

äåí õðÜñ÷åé êáíÝíáò áðïëýôùò äåóìüò ìåôáîý óôñáôïý êáé íáæéóôþí, êáé êáíÝíáò
ëüãïò Ýñåõíáò ôÝôïéùí äåóìþí, ôçí þñá ðïõ
ï áäåëöüò ôïõ ÊáóéäéÜñç ðïõ Þôáí áíèõðïëï÷áãüò öùôïãñáöéæüôáí íá ÷áéñåôÜ íåïíáæéóôéêÜ! Åðßóçò óå óðßôé ôáãìáôÜñ÷ç,
ðñþçí åêðáéäåõôÞ ôïõ ÊáóéäéÜñç âñÝèçêå
õëéêü ôçò ×.Á, åíþ ìÜñôõñåò óôéò äéêïãñáößåò ãéá ôç ×.Á, ðñþçí óôåëÝ÷ç ôçò, «êáôÜ
ôéò êáôáèÝóåéò ôïõò Ý÷ïõí áíáöåñèåß óå óôåíÞ ó÷Ýóç ôçò íåïíáæéóôéêÞò ïñãÜíùóçò ìå
óôåëÝ÷ç ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí» (http://
tvxs.gr/news/ellada/anthypoloxagos-toystratoy-o-neonazi-adelfos-toy-kasidiari).
Ãé’ áõôü äåí êáôáããÝëèçêáí ïé Ýíóôïëïé
Ýöåäñïé ðïõ Ýêáíáí óõãêÝíôñùóç óôçí ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò ðñéí äýï ìÞíåò óôçñßæïíôáò ïõóéáóôéêÜ ôïõò óõëëçöèÝíôåò ÷ñõóáõãßôåò êáé æçôþíôáò óõãêñüôçóç «êõâÝñíçóçò åèíéêÞò áíÜãêçò» ìå ôçí ðáñÝìâáóç
ôïõ óôñáôïý ãéá ôçí «áíáóôïëÞ ôïõ ìíçìï-
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íßïõ». Ãé’ áõôü áðáëëÜ÷èçêáí ìå äéáêïììáôéêÞ óõìöùíßá áðü ðåéèáñ÷éêÝò äéþîåéò
ïé åõÝëðéäåò ðïõ ïñãÜíùóáí öéëï÷ïõíôéêÝò
öéÝóôåò óôéò óôñáôéùôéêÝò ó÷ïëÝò. Ìå äéáêïììáôéêÞ êÜëõøç åðßóçò äåí Ýðáèå ôßðïôá ôï óþìá ôùí õðïâñõ÷ßùí áðïóôïëþí ôïõ
ëéìåíéêïý óþìáôïò ðïõ ðáñÝëáóå ôï 2010
öùíÜæïíôáò ñáôóéóôéêÜ óõíèÞìáôá óôï êÝíôñï ôçò ðñùôåýïõóáò ìáæß ìå ôï óýíèçìá
«ÏÕÊ, ÏÕÊ» ðïõ åßíáé ç áíôßóôïé÷ç ìïíÜäá ôïõ ðïëåìéêïý íáõôéêïý ìå ôçí ïðïßá
Ý÷ïõí êïéíÞ åêðáßäåõóç. Ãé´ áõôü ãßíïíôáé
ïé ìðïýêåò ôùí áðïóôñÜôùí óôï ÕÐÅÈÁ
ìå äéáêïììáôéêÞ óôÞñéîç. Ãé’ áõôü êáé ôï
êáèåóôùôéêü ÓôÅ ðñïóôáôåýåé êáôÜ
ðñïôåñáéüôçôá ôéò áðïäï÷Ýò ôïõò
ïíïìÜæïíôÜò ôïõò “óêëçñü ðõñÞíá ôïõ
êñÜôïõò”.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ðùò ôï ñþóéêï õðïõñãåßï åîùôåñéêþí, ìÝóù ôçò «ÖùíÞò ôçò
Ñùóßáò», åðéóçìáßíåé ôïí êßíäõíï ðñáîéêï-

ðÞìáôïò óôçí ÅëëÜäá áðü öéëéêÝò óôç «ñéæïóðáóôéêÞ ×ñõóÞ ÁõãÞ» äõíÜìåéò ðïõ èá
êéíçèïýí ãéá íá óþóïõí ôç ÷þñá áðü ôçí
åðéêåßìåíç óýìöùíá ìå ôï ßäéï ñåðïñôÜæ
åðÝìâáóç ôïõ ãåñìáíéêïý óôñáôïý (!) ðïõ
ôÜ÷á èá åðéâÜëåé ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìíçìïíéáêþí ìÝôñùí óôç ÷þñá!!! Ìå ëßãá ëüãéá ç
Ñùóßá óõìðáñáôÜóóåôáé ìå Ýíá ðñáîéêüðçìá ðïõ èá óôçñßæåôáé áðü íáæéóôÝò êáé óôñáôü êáôÜ ÄÍÔ êáé ìíçìïíßïõ!!! ÊáíÝíáò êñáôéêüò Þ êïììáôéêüò åêðñüóùðïò äåí áðÜíôçóå óå áõôÞ ôçí êáôÜðôõóôç êáé ðñïêëçôéêÞ ôïðïèÝôçóç (http://www.oakke.gr/
esoteriki-politiki/item/290).
Ç ðñïóôáóßá ôùí äéåöèáñìÝíùí ìÝóá óôï
óôñáôü öáíåñþíåé ðüóï âñþìéêç, öáóéóôéêÞ êáé ìåèïäåõìÝíç åßíáé ç ëåãüìåíç åêóôñáôåßá êáôÜ ôçò äéáöèïñÜò êáé ðùò ìÝóá
áðü ôïí ïñõìáãäü ôùí åðéëåêôéêþí óêáíäÜëùí Ýñ÷åôáé ìåãÜëïò öáóéóìüò óôç ÷þñá.
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Äçìïóéåýïõìå óå áõôü ôï öýëëï ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò äýï Üñèñá ãéá ôï
áðü ôçí áñ÷Þ áëùìÝíï áðü ôá ìÝóá êáé ðñïâïêáñéóìÝíï ïõêñáíéêü êßíçìá áíåîáñôçóßáò áðü ôçí ðïëõôïíéêÞ Ñùóßá. Ôá Üñèñá áõôÜ Ý÷ïõí ãñáöôåß
óå áðüóôáóç ëßãùí åçìåñþí ôï Ýíá áðü ôï Üëëï êáé ôï Ýíá Ý÷åé Þäç äçìïóéåõôåß óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ. ÕðÜñ÷ïõí üðùò åßíáé öõóéêü Ýíôïíåò
áëëçëåðéêáëýøåéò ôïõ åíüò êåéìÝíïõ áðü ôï Üëëï êáé èá ìðïñïýóáí íá
áíôéêáôáóôáèïýí áðü Ýíá óõíïëéêü óõíôïìüôåñï. ¼ìùò Ý÷ïõí êé Ýôóé ôï
åíäéáöÝñïí ôïõò ãéáôß áðïôåëïýí ôï îåäßðëùìá ìÝóá óôá ãåãïíüôá ìéáò
áñ÷éêÞò ìáò åêôßìçóçò, áõôÞ ôïõ ðñþôïõ Üñèñïõ ðïõ äçìïóéåýôçêå óôï
ðñïçãïýìåíï öýëëï êáé ç ïðïßá öáßíåôáé íá åðéâåâáéþíåôáé áðü ôá ãåãïíüôá.
Áðïäåéêíýåôáé ðéá óÞìåñá üôé äýóêïëá õðÜñ÷åé êÜðïéï ìáæéêü ðïëéôéêü
êßíçìá óå êÜðïéá ðïëý óôñáôçãéêÞ ðåñéï÷Þ ôïõ êüóìïõ üðïõ íá ìçí åßíáé
÷ùìÝíïé ìÝóá ôïõ ìÝ÷ñé ôá ìðïýíéá ïé óïóéáëöáóßóôåò êáé öáóßóôåò
ðñÜêôïñåò ôùí íÝùí ôóÜñùí êáé íá ìçí ôï ïäçãïýí óôç äéêÞ ôïõò êáôåýèõíóç. Áõôü ïöåßëåôáé ü÷é ôüóï óôï üôé ôþñá ðéá äßíåé êáñðïýò ç ìáêñü÷ñïíç êáé õðïìïíåôéêÞ ôáêôéêÞ ôïõò ôïõ ðïëëáðëïý, ðïëýìïñöïõ êáé äéåèíïýò åéóïäéóìïý ôùí ñþóùí íåïôóáñéóôþí, áëëÜ óôï üôé ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôÝò-ìïíïðùëéóôÝò âñßóêïíôáé óå ðïñåßá ðñïúïýóáò ïéêïíïìéêÞò êñß-
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óçò êáé ðïëéôéêÞò êáé éäåïëïãéêÞò áðïóýíèåóçò åíþ ïýôå ïé ôñéôïêïóìéêÝò êáé äåõôåñïêïóìéêÝò õðåñåêìåôáëëåõôéêÝò áóôéêÝò ôÜîåéò äåí åßíáé
ðéá óå èÝóç íá åêöñÜæïõí ôéò åðáíáóôáôéêÝò äéáèÝóåéò ôùí ëáþí ãéáôß
Ý÷ïõí ìðåé êáé ïé ßäéåò óå ðïñåßá áðïóýíèåóçò. Ãé áõôü óÞìåñá, ðéï ðïëý
ðáñÜ ðïôÝ, åßíáé áíáãêáßá ç åðáíáóôáôéêÞ áíôéöáóéóôéêÞ êéíçôïðïßçóç
êáé ïñãÜíùóç ôùí êáôáðéåóìÝíùí ìáæþí ðïõ ìðïñïýí íá åíùèïýí ìüíï
êÜôù áðü ìéá ðñïûðüèåóç æùÞò êáé èáíÜôïõ: ôçí ãíþóç ôçò ôáêôéêÞò êáé
ôçò óôñáôçãéêÞò ôïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý.
ÁõôÞ ç ôåëåõôáßá äåí åßíáé óôï âÜèïò ôçò ôßðïôá Üëëï ðáñÜ ç áíôéãñáöÞ
êáé ìåôÜ ç áíôéóôñïöÞ ôùí íüìùí, ôùí óõíèçìÜôùí êáé ôçò øõ÷ïëïãßáò
ôùí ëáúêþí êáé ðñïëåôáñéáêþí åðáíáóôÜóåùí áðü ôï ìåãáëýôåñï åîùôåñéêü êáé åóùôåñéêü å÷èñü ôïõò, ôïí óýã÷ñïíï õðåñóõãêåíôñùìÝíï ïéêïíïìéêïðïëéôéêÜ êáé óôñáôéùôéêÜ - êáé ãé áõôü éêáíü íá äñá óõíùìïôéêÜ –
êñáôéêü ìïíïðùëéáêü êáðéôáëéóìü. Ãéá íá íéêÞóïõìå áõôüí ôïí èáíÜóéìï å÷èñü ðñÝðåé íá óôÞóïõìå îáíÜ óôá ðüäéá ôçò áëëÜ êáé íá åìâáèýíïõìå
óôç èåùñßá êáé óôçí ðñÜîç ôçò ðñïëåôáñéáêÞò åðáíÜóôáóçò, äçëáäÞ óôï
ìáñîéóìü-ëåíéíéóìü-ìáïúóìü.

1ï ÁÑÈÑÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÕÊÑÁÍÉÁ (Äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 26/1/2014)

ÌÅÃÁËÁ ÂÁÓÁÍÁ ÅÔÏÉÌÁÆÏÕÍ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÕÊÑÁÍÉÁ

Ï Ãéáíïýêïâéôò ÷ôõðÜåé áðü ôá Ýîù, ç çãåóßá ôçò áíôéðïëßôåõóçò
ðñïâïêÜñåé ìå ôïõò öáóßóôåò áðü ôá ìÝóá ôï äçìïêñáôéêü êßíçìá.
Ç ÅÅ åðéìÝíåé óôïí êåíôñßóôéêï, öéëïñþóéêï ñüëï ôçò

O

ρώσικος σοσιαλιμπεριαλισμός χτυπάει από τα έξω το ανεξαρτησιακό
και φιλοευρωπαϊκό κίνημα του ουκρανικού λαού και κυρίως το προβοκάρει από τα μέσα. Οι χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες των ουκρανών
πατριωτών, που έχουν κατεβεί εδώ και δύο μήνες στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην πραξικοπηματική άρνηση του ρωσόδουλου Γιανούκοβιτς να βάλει τη χώρα στην ΕΕ, βρίσκονται τώρα παγιδευμένοι ανάμεσα
στη ρωσόδουλη πολιτική του τελευταίου και στους φασίστες προβοκάτορες
που διαμορφώνουν στην πράξη τις τακτικές και στρατηγικές του κινήματος
της αντιπολίτευσης.
Αυτοί οι φασίστες, κατά την εκτίμησή μας μεσολαβητή στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όδεν μπορεί να μην έχουν το καθοδηγητικό πως και ο μεσοβέζος Φίλε επίτροπος της
κέντρο τους στο Κρεμλίνο παρά την αντι- Κομισιόν αρμόδιος για τη διεύρυνση, ενώ
ρώσικη ρητορική τους. Έτσι ένα πελώριο στο εσωτερικό αυτό τον πολιτικό ρόλο αρπλήθος αγωνιστών της ουκρανικής ανεξαρ- χίζει να παίζει τις τελευταίες μέρες ο ίδιος
τησίας από τη μια κυνηγιέται, πυροβολεί- ο Γιανούκοβιτς. Ακόμα και η τελευταία
ται και ταπεινώνεται από τα ματ του πρόταση του Γιανούκοβιτς να αναλάβει νέα
Γιανούκοβιτς στους δρόμους αλλά και α- μικτή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γιάπό την άλλη τρέχει πίσω από τους φασί- τσενουκ και αντιπρόεδρο τον Κλίτσκο βρίστες και νεοναζί που καταλαμβάνουν δη- σκεται σε αυτήν την κατεύθυνση.
Αυτή η πολύ αρνητική και επίφοβη εξέμόσια κτίρια στη δυτική Ουκρανία και στο
ίδιο το Κίεβο και ηγούνται της στρατηγι- λιξη δεν οφείλεται σε λίγους εθνοφασίστες
και νεοναζί προβοκάτορες που διάλεξαν
κής της φωτιάς και της μολότωφ.
από την πρώτη στιγμή του νέου κινήματος
Αυτές οι τελευταίες καταλήψεις και συ- το δρόμο της βίαιης αναμέτρησης με την
γκρούσεις έχουν τη μορφή της λαϊκής εξέ- αστυνομία του Γιανούκοβιτς. Το πρόβληγερσης, αλλά δεν είναι. Και δεν είναι όχι μα είναι ότι αυτά τα συγκεκριμένα στοιχείτόσο γιατί οι πολύ πλατειές μάζες των α και οι επιθέσεις έγιναν στην αρχή μελεπρώτων εβδομάδων της ΕυρωΜαϊντάν στέ- τημένα ανεκτές από τους τρεις κοινοβουκονται έξω από αυτές αλλά γιατί καμιά λευτικούς ηγέτες της αντιπολίτευσης παλαϊκή εξέγερση και ακόμα περισσότερο ρόλο που τις καταδίκαζαν κάθε φορά στα
καμιά λαϊκή επανάσταση δεν είναι δυνατή λόγια, ενώ τον τελευταίο καιρό επιβλήθηστην Ουκρανία αν δεν ενώνει το λαό στο καν σαν κεντρική στρατηγική. Δηλαδή φαίδυτικό και στο ανατολικό τμήμα της χώ- νεται σαν οι τρεις ηγεσίες να ακολουθούν
ρας, δηλαδή και στο ουκρανόφωνο και στο τακτική τύπου ΣΥΡΙΖΑ που καταδικάζει
ρωσόφωνο τμήμα της, και κυρίως αν οι μά- τους κουκουλοφόρους την ίδια ώρα που
ζες δεν παίρνουν μέρος σε αυτές με κά- τους κρύβει στις γραμμές του και τους εποια μαζικά αντιπροσωπευτικά τους όρ- ξαπολύει κάθε τόσο για να φτιάξουν πογανα (πχ λαϊκές συνελεύσεις, συντονιστι- λιτικά γεγονότα μέσα από καλοκατακά, επιτροπές που είναι πραγματικά δη- σκευασμένα σκηνικά φωτιάς και βίας. Πάμοκρατικά και όχι καπέλα τύπου «αγα- ντως πρέπει να επισημάνουμε ότι αντίθετα
νακτισμένων»). Εξ ορισμού οι μόνοι που με τις προβοκάτσιες ελληνικού τύπου στην
δεν μπορούν να ενώσουν τα δύο κομμάτια Ουκρανία ένα αρκετά μεγάλο τμήμα λατου ουκρανικού έθνους και οι μόνοι που ού, ειδικά της νεολαίας, ακολουθεί τους
απεχθάνονται τα μαζικά αντιπροσωπευτι- προβοκάτορες επειδή είναι απηυδησμένο
κά όργανα είναι οι φασίστες και νεοναζί από την αντιφατική-ψευτοειρηνική και απου παίζουν πια τον πιο εξέχοντα και κυ- διέξοδη πολιτική των «καθώς πρέπει» κοιρίως τον πιο βίαιο ρόλο μέσα στην αντιπο- νοβουλευτικών πολιτικών ηγεσιών του.
λίτευση. Αντίθετα εκείνο που θέλουν αυτοί
Τα τρία αυτά κοινοβουλευτικά κόμματα
είναι να διασπούν τον ουκρανικό λαό και
έτσι να βοηθάνε τον Πούτιν να ρίξει τη μισή είναι κατά σειρά αριθμού βουλευτών, το
Ουκρανία ενάντια στην άλλη μισή και κά- εθνικιστικό φιλοευρωπαϊκό κόμμα Πατρίποιοι από τους πράκτορες του στο ου- δα με επίσημη αρχηγό την φυλακισμένη
κρανικό ή στο ευρωπαϊκό επίπεδο να παί- Τιμοσένκο και πρακτικό αρχηγό σήμερα
ζουν το ρόλο του διαιτητή και ειρηνοποιού. τον Γιάτσενουκ, το κόμμα Ουντάρ (UDAR:
Ήδη η Άστον έχει αναλάβει το ρόλο του united democratic alliance for the reform)
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που εμφανίζεται σαν φιλελεύθερο με ουρανοκατέβατο χαρισματικό αρχηγό τον
πυγμάχο Κλίτσκο, και το νεοναζιστικό
κόμμα Σβόμποντα (Ελευθερία) με αρχηγό
τον Τιάνιμπογκ. Από τα τρία αυτό που
καθόρισε από την αρχή πιο πολύ την οργάνωση και καθορίζει τελικά όλο και
περισσότερο και την πολιτική τακτική και
στρατηγική του κινήματος της Ευρω-μαϊντάν (Ευρω-πλατείας) ήταν το τελευταίο.
Αυτό ήταν κυρίως εκείνο που έστησε από
την πρώτη στιγμή τις μεγάλες σκηνές στην
Πλατεία της Ανεξαρτησίας, και που οργάνωσε την επιμελητεία, δηλαδή τροφή, θέρμανση, ανάπαυση κλπ για τους σταθερούς
υπερασπιστές της. Επίσης ήταν αυτό που
έστησε τις προβοκατόρικες συρράξεις με
την αστυνομία, όπως την τόσο γνωστή με
τη μπουλντόζα που όρμησε ενάντια στα
ΜΑΤ. Ακόμα αυτό επιτίθεται και ρίχνει τα
αγάλματα του Λένιν, μια πράξη που εκτός
από βάναυσα αντεπαναστατική, διασπά
τον λαό και τη χώρα. Το Σβόμποντα παριστάνει ότι έχει ξεκόψει με το νεοναζισμό
από το 2004. Όμως τότε απλά άλλαξε το
όνομά του, που ήταν Εθνικο-Σοσιαλιστικό
κόμμα της Ουκρανίας και κάπως έκρυψε
τον υστερικό αντισημιτισμό του και τον εθνορατσισμό του. Όμως κράτησε το φιλοναζιστικό ιδεολογικό του εξοπλισμό αφού
συνέχισε να υποστηρίζει την αντικειμενική
στρατιωτική συμμαχία των ουκρανών αντικομμουνιστών με τα χιτλερικά στρατεύματα κόντρα στη θέληση της τεράστιας πλειοψηφίας του ουκρανικού λαού που πολέμησε ηρωικά τον καταχτητή μέσα από τις
γραμμές του κόκκινου στρατού. Ο όλο και
πιο προεξάρχον ρόλος του Σβόμποντα στο
νέο κίνημα της Πλατείας δείχνει τον αντιδραστικό χαρακτήρα όλης της ηγεσίας της
σημερινής ουκρανικής αντιπολίτευσης που
δέχτηκε να σχηματίσει μαζί του επίσημη
συμμαχία στο κοινοβούλιο εδώ και ενάμιση χρόνο, που επέτρεψε στο Σβόμποντα
να υψώσει μαζικά την ασπρόμαυρη φιλοχιτλερική σημαία του 1940 στις διαδηλώσεις, και που τελικά έδωσε στο Σβόμποντα τη δυνατότητα να παίζει ηγετικό ρόλο
στην κλιμάκωση της «επαναστατικής βίας» τις τελευταίες μέρες και μέσα από αυτήν να δυναμώσει τις θέσεις του ιδίως μέσα στη ριζοσπαστική νεολαία σχετικά με
τα άλλα δύο κόμματα. Αυτά όλα δεν μπορεί να είναι απλά λάθη της «Πατρίδας»
και του «Ουντάρ» αλλά σχεδιασμένα ε-

γκλήματα που ρίχνουν νέο φως στο διασπαστικό παιχνίδι που έπαιξε η Τιμοσένκο ενάντια στο κόμμα του δημοκράτη Γιούσενκο μετά την πραγματικά δημοκρατική
και ενοποιητική του ουκρανικού λαού πορτοκαλιά εξέγερση του 2004. Είναι φανερό
ότι από τα 2004 και μετά το εθνικιστικό
και το εθνοφασιστικό ρεύμα, χρησιμοποιώντας αντιρώσικη εθνικιστικού τύπου δημαγωγία, νίκησαν σταδιακά το δημοκρατικό
ρεύμα του Γιούσενκο που θα μπορούσε
να ενώσει ενάντια στον Πούτιν όλο τον Ουκρανικό λαό. Δεν είναι τυχαίο που ο Γιούσενκο διέγραψε τον Τιάνιμποκ το 2004 από το μετωπικό κομματικό σχήμα της τότε
αντιπολίτευσης στο οποίο αυτός είχε διεισδύσει. Είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο ότι η
όλο και πιο προβεβλημένη μορφή της αντιπολίτευσης είναι ο ρωσόφωνος και γιος
ρώσου στρατηγού Κλίτσκο, που έχει την
εμπιστοσύνη και του Σβόμποντα και που
διατηρούσε άριστες σχέσεις ως το 2012
με το επιτελείο Γιανούκοβιτς. Ο Κλίτσκο
έχει εκλεχτεί τελευταία από τα άλλα δύο
κόμματα να κάνει και μόνος του, σαν κοινός εκπρόσωπος των τριών κομμάτων, συνομιλίες με τον Γιανουκόβιτς.
Έτσι πρόκυψε η νέα αντιπολίτευση του
2013 και η νέα Πλατεία Ανεξαρτησίας με
τους νεοναζί –που βρίσκονται εκτός από
το Σβόμποντα και σε άλλες μικρότερες «ριζοσπαστικές» ομάδες- σε περίοπτη θέση.
Έτσι εξηγείται πως οι γενικά ρωσόφιλοι
ολιγάρχες στάθηκαν αυτή τη φορά στο
πλευρό της Ευρωμαϊντάν ιδιαίτερα στην
πρώτη φάση και πάλεψαν να την μαζικοποιήσουν με τα τηλεοπτικά τους κανάλια.
Και μόνη της αυτή η πολιτική-ιδεολογικη
συνεργασία της νέας αντιπολίτευσης με
τους ναζιφασίστες έχει δώσει στο ρωσόδουλο μπλοκ εξουσίας ένα πανάκριβο όπλο που αυτό διαρκώς το χρησιμοποιεί :
την καταγγελία όλου του αντιρώσικου λαϊκού κινήματος σαν φασιστικού, φιλοχιτλερικού και αντισημιτικού. Αυτή η κατηγορία δουλεύεται εντατικά τελευταία από τον
Γιαννουκόβιτς στον ρωσόφωνο πληθυσμό
αλλά και στο εξωτερικό με το χαρακτηριστικό σύνθημα «έξω οι φασίστες από την
Ουκρανία και όλη την Ευρώπη».
Γενικά φαίνεται πως η φασιστική πολιτική προβοκάτσια είναι από την αρχή βασιóõíÝ÷åéá óôç óåë. 12
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κό και σχεδιασμένο συστατικό του κινήματος της ΕυρωΜαϊντάν (Εuro maidan) όπως λέγεται.
Έχουμε ήδη τονίσει σε προηγούμενο άρθρο μας πως η μεγάλη μαζικοποίηση αυτού του κινήματος άρχισε μετά από την επίθεση των εθνικοφασιστών κρανοφόρων
και ροπαλοφόρων στην αστυνομία του Γιανούκοβιτς τον περασμένο Νοέμβρη πράγμα που έδωσε την ευκαιρία σε αυτόν να
χτυπήσει με πολύ κτηνώδη τρόπο τον κορμό των διαδηλωτών της Πλατείας και να
συλλάβει εκατοντάδες από αυτούς. Έτσι
λίγο μετά οι συγκεντρωμένοι από 10.000
έως 20.000 που ήταν ως τότε εκτινάχθηκαν στις εκατοντάδες χιλιάδες ξεπερνώντας
μερικές φορές ακόμα και το πελώριο πλήθος της πορτοκαλιάς επανάστασης. Αυτό
συνέβη γιατί ο ουκρανικός λαός είναι πάνω απ όλα ευαίσθητος στο ζήτημα της πολιτικής δημοκρατίας από την εποχή του
μπρεζνιεφικού ψευτοσοσιαλισμού, πράγμα που οι προβοκάτορες το ξέρουν πολύ
καλά και επιδιώκουν τις αστυνομικές επιθέσεις.
Η μαζικότητα αυτού του κινήματος βυθίστηκε μόλις ο Πούτιν έκανε τη συμφωνία
των 15 δις του δανείου και της προσφοράς
φτηνού φυσικού αερίου για έναν ορισμένο
και διαρκώς ανανεούμενο χρόνο τριών μηνών. Μια βασική αιτία αυτής της βύθισης
είναι ότι τη συμφωνία αυτή την υποστήριξαν οι ρωσόφιλοι ουκρανοί ολιγάρχες, οπότε τα τηλεοπτικά κανάλια που αυτοί συντριπτικά ελέγχουν έπαψαν να υποστηρίζουν τις διαδηλώσεις. Αυτή η αντιστροφή
θέσης πρέπει να έχει κάποια βαθύτερη εξήγηση από αυτή που δίνουν οι δυτικοί αναλυτές ότι δηλαδή οι ολιγάρχες κρατικομονοπωλιστές πήραν φτηνό αέριο για τις
γιγαντιαίες αλλά παραγωγικά καθυστερημένες βιομηχανίες τους και ταυτόχρονα πήραν έμμεσα δανεικά μέσω του κράτους τους
από τη Ρωσία χωρίς να υποστούν όρους
που θα περιόριζαν δραματικά τη δύναμη
τους όπως αν έπαιρναν δανεικά από την
ΕΕ (που βάζει σαν δανειακούς όρους διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τύπου ελεύθερης
αγοράς). Αυτό είναι και το νόημα της φράσης του Πούτιν, όταν υπέγραφε τη συμφωνία, ότι ο ρωσικός δανεισμός είναι άνευ
όρων. Το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκε
ένα πελώριο ουκρανικό κίνημα για να υπογράψει ο Πούτιν ένα δάνειο υπέρ των
έτσι κι αλλιώς φίλων του ολιγαρχών, το οποίο επίσης στην ουσία του αλυσοδένει
τη χώρα σε αυτόν; Η μόνη απάντηση που

μπορούμε να δώσουμε σε αυτό το ερώτημα είναι ότι ο Πούτιν χρειαζόταν να δείξει
στην ΕΕ και βασικά στη Γερμανία ότι υποχρεώθηκε από την πίεση της Ευρωμαϊντάν να δανείσει ευνοϊκά την Ουκρανία για
να μην την χάσει εντελώς μιας και δεν μπορούσε να επιβάλει μετά από μια τέτοια μεγαλειώδη εξέγερση μια βίαιη ένταξη της
Ουκρανίας στην ΚΑΚ. Όμως ο Πούτιν δάνεισε την Ουκρανία όχι για να μην τη χάσει
αλλά για να γίνει συνδιαχειριστής του μέλλοντός της Ουκρανίας μαζί με την ΕΕ. Δηλαδή ο Πούτιν δεν έβαλε την Ουκρανία στην
ευρασιατική κοινοπολιτεία του, όπως εκτιμούσαν οι περισσότεροι δυτικοί, γιατί αυτό που ήθελε περισσότερο ήταν να ελέγχει τους όρους μιας ειδικής σχέσης ή ακόμα και μιας ειδικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, για να μπορεί να επεμβαίνει
απ ευθείας στα ευρωπαϊκά πράγματα. Ο
Πούτιν θέλει μια συν-υιοθεσία της Ουκρανίας με την ΕΕ για να εξαρτήσει και να
διασπάει βαθύτερα και την πρώτη και, κυρίως την δεύτερη. Ο Πούτιν θέλει με λίγα
λόγια μια τρίτη ωρολογιακή βόμβα μέσα
στην ΕΕ μετά από την Ελλάδα και την Κύπρο. Ήδη χάρη στην Ελλάδα έχει ρίξει την
Ευρώπη σε μια ατέλειωτη κρίση χρέους
και έχει κορυφώσει την αντίθεση Βορρά –
Νότου ενώ χάρη στην Κύπρο έχει βάλει
την διπλωματικά νωθρή, σχεδόν ανύπαρκτη Ευρώπη να χειριστεί τον εθνικό διαμελισμό και την κατοχή του νησιού, δηλαδή
να λύσει ένα από τα πιο σύνθετα διεθνή
και περιφερειακά προβλήματα.
Μετά από την υπογραφή της συμφωνίας
Πούτιν-Γιανουκόβιτς θα έπρεπε κανονικά
η αντιπολίτευση της Πλατείας να προσθέσει στα πρώτα πολιτικά της αιτήματα και
την κατάργησή της. Όμως δεν το έχει κάνει ως τώρα. Μάλιστα παρατηρούμε από
τις υψωμένες σημαίες ότι το φιλοΕΕ έχει
σχετικά υποχωρήσει στο κίνημα της Πλατείας. Δηλαδή όχι μόνο οι ολιγάρχες αλλά
και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης με την στάση τους καθησύχασαν τον ουκρανικό λαό
για το καταστροφικό περιεχόμενο της συμφωνίας και έτσι συμβάλανε καθοριστικά
στην απομαζικοποίηση ενός κινήματος που
κύρια στρέφεται ενάντια στην εξάρτηση από τη Ρωσία.
Απομαζικοποίηση όμως, σε όλα τα κινήματα όπου παίζουν καθοριστικό ρόλο οι
ρωσόφιλες δυνάμεις, σημαίνει ότι μπαίνουν
μπροστά οι μασκοφόροι μολοτοφάκηδες
που εύκολα καθοδηγούνται από πολιτικούς προβοκάτορες. Αυτοί υποκαθιστούν
τα μεγάλα πλήθη και υποδύονται παλλα-

ϊκές εξεγέρσεις και επαναστάσεις που όμως ελέγχονται από πάνω με ακρίβεια και
έτσι εξυπηρετούν καλύτερα τα σχέδια των
εντολέων τους. Αυτό έγινε στην β φάση του
κινήματος της ΕυρωΜαϊντάν. Ενώ οι διαδηλώσεις είχαν εντελώς απομαζικοποιηθεί και την προηγούμενη μέρα είχε επιλεγεί από τους 3 της αντιπολίτευσης σαν κοινός εκπρόσωπός τους ο Κλίτσκο, εκδηλώθηκε στην πλατεία μια ξαφνική επίθεση από τους μασκοφόρους μολοτοφάκηδες στα κυβερνητικά κτίρια ενώ. Αμέσως
μετά ο Γιανουκόβιτς απάντησε με την πραξικοπηματική ψηφοφορία στη βουλή που
επέβαλε τα φασιστικά μέτρα κατά των διαδηλώσεων και της ελευθερίας του λόγου.
Ταυτόχρονα καθαίρεσε χωρίς θόρυβο τον
αρχηγό του στρατού και διόρισε καινούργιο. Τα φασιστικά μέτρα βάλανε φωτιά στη
χώρα και έδωσαν την ευκαιρία στο μεν Σβόμποντα να ξεκινήσει νέες συγκρούσεις με
τα ΜΑΤ με κράνη ασπίδες και ρόπαλα και
στο υπουργείο εσωτερικών να στείλει τα
ΜΑΤ να εξαπολύσουν την πιο βάναυση επίθεσή τους στους διαδηλωτές στη ιστορία της ανεξάρτητης Ουκρανίας. Σε λίγο μαύρισε ο Ουρανός του Κίεβου με καπνιά από καμένα λάστιχα, φωτιές παντού και οσμή δακρυγόνων. Οι επιθέσεις των ουκρανικών αστυνομικών δυνάμεων και κάποιοι
προβοκατόρικοι πυροβολισμοί δώσανε και
τους πρώτους νεκρούς διαδηλωτές. Αυτή
είναι ως σήμερα η ατμόσφαιρα μιας ασταμάτητης και κλιμακούμενης πολιτικής κρίσης όπου οι συνομιλίες των τριών αρχηγών της αντιπολίτευσης με τον Γιανουκόβιτς συνεχίζονται μετά από συμφωνίες ανακωχής οι οποίες διακόπτονται από νέες
«ξαφνικές» επιθέσεις των προβοκατόρων
τις οποίες πια οι τρεις αρχηγοί όχι μόνο
δεν τις καταδίκαζαν αλλά μετά τις 20 του
Γενάρη άρχισαν να τις ακολουθούν μιλώντας για επανάσταση (ιδίως ο Τιάνιμποκ).
Έτσι φτάσαμε στις καταλήψεις κυβερνητικών κτιρίων στην δυτική Ουκρανία πάντα
με επικεφαλής το Σβόμποντα και άλλες
μικρότερες φασιστο-ομάδες , μετά σε νέες
σύντομες ανακωχές, σε νέες διαπραγματεύσεις και τώρα στις προτάσεις για μικτές κυβερνήσεις με συμμετοχή της αντιπολίτευσης. Οι μάζες στη Δυτική Ουκρανία
φαίνεται ότι γενικά υποστηρίζουν αυτές τις
κινήσεις που μοιάζουν με επανάσταση αλλά ως τώρα η Πλατεία δεν ξαναβρήκε τη
μεγάλη μαζικότητα της. Είναι φανερό ότι
ο δημοκρατικός κόσμος δεν διαφωνεί αρχειακά με μια μεγάλη εξέγερση αλλά ανησυχεί γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στην
ηγεσία του.
Αυτή η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη, η πολιτική κρίση βαθαίνει και δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Όλα πάντως δεί-
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χνουν ότι πρόκειται για μια διαδικασία ως
τώρα γενικά ελεγχόμενη από το βαθύ καθεστώς. Ποτέ ο Γιανούκοβιτς, δηλαδή ο
Πούτιν, δεν θα πρότεινε πρωθυπουργία σε
πραγματικούς του εχθρούς, ούτε θα τους
άφηνε εύκολα να καταλαμβάνουν δεκάδες
κυβερνητικά κτίρια σε όλη τη χώρα. Άλλωστε και οι ολιγάρχες τώρα απαιτούν κι
άλλες παραχωρήσεις από τον Γιανούκοβιτς στην αντιπολίτευση.
Είναι χαρακτηριστική η απάντηση σε μια
ερώτηση που έκανε προχθές ένας δημοσιογράφος σε ένα μέλος ομάδας καταληψιών του υπουργείου Γεωργίας στο Κίεβο. Η ερώτηση είναι γιατί καταλάβανε μέσα στο καταχείμωνο το υπουργείο Γεωργίας και όχι το στρατηγικά καίριο υπουργείο ενέργειας, που είναι υπεύθυνο για την
προμήθεια και διανομή του ρώσικου φυσικού αερίου. Ο διαδηλωτής απάντησε ότι
αυτήν την εντολή είχανε και αυτό κάνανε.
Την άλλη μέρα οι διαδηλωτές καταλάβανε
το υπουργείο ενέργειας, αλλά στα γρήγορα το άδειασαν γιατί η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι κινδύνευε η ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών. Δηλαδή η αναμέτρηση κινείται μέσα σε αρκετά σταθμισμένα όρια.
Αλλά διανύουμε μια παγκόσμια περίοδο
όπου τα όρια τέτοιων συγκρούσεων βρίσκονται βαθειά μέσα στον διχασμό του λαού, στην καλυμμένη ή ωμή πολιτική δικτατορία, ακόμα και στον ακήρυχτο ατέλειωτο εμφύλιο.
Μια εκτίμηση που ίσως μπορούμε να ριψοκινδυνέψουμε σήμερα είναι ότι πάμε για
έναν παρατεταμένο διχασμό στην Ουκρανία, όπου στη μια άκρη θα είναι οι σκληροί και ανοιχτοί ρωσόφιλοι φασίστες, στην
άλλη άκρη σαν δήθεν εκπρόσωποι του ουκρανικού εθνικισμού θα είναι οι φασιστοναζήδες τύπου Σβόμποντα, επίσης βαλτοί
του Κρεμλίνου, ενώ στο κέντρο θα παίζει
η πιο επίσημη Ρωσία με μορφή ευρωπαϊκή-συμφιλιωτική με τύπους σαν τον Κλίτσκο και τον Γιανούκοβιτς και με τη βοήθεια των ευρωπαίων παχύδερμων μονοπωλιστών που εύκολα διαβρώνονται από ρώσους πράκτορες-εισοδιστές. Μέσα σε τέτοια στημένα δίπολα και σε τέτοια δήθεν
κέντρα όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις
τύπου κόμματος της Πατρίδας (Τιμοσένκο,
Γιάτσενιουκ) μοιραία θα συνθλίβονται η θα
απορροφώνται με τον κατάλληλο εισοδισμό. Οι ρώσοι προβοκάτορες και εισοδιστές θα μπορούν να αντιμετωπιστούν και
στην Ουκρανία και σε όλο τον κόσμο μόνο
με πολιτικές που μπορούν να ενώνουν το
λαό σε βαθειά λαϊκή -δημοκρατική και πατριωτική βάση τσακίζοντας κατά προτεραιότητα το βρώμικο κεντρισμό και μαζί
με αυτόν τους δυτικούς υφεσιακούς μονοπωλιστές που τον λατρεύουν.

ÏÉ PUSSY RIOT ÁÐÁÍÔÏÕÍ ÓÔÉÓ «ÖÉËÁÍÈÑÙÐÉÊÅÓ» ÊÉÍÇÓÅÉÓ
ÔÏÕ ÊÁÈÅÓÔÙÔÏÓ ÐÏÕÔÉÍ
Στα τέλη Δεκέμβρη και λίγους μήνες πριν
τη λήξη της ποινής τους, οι ρωσικές αρχές
άφησαν ελεύθερα τα δύο μέλη του μουσικού συγκροτήματος Pussy Riot που παρέμεναν ακόμα στη φυλακή με την κατηγορία
του «χουλιγκανισμού με κίνητρα θρησκευτικού μίσους». Τρία μέλη του συγκροτήματος, η Νάντια Τολοκονίκοβα, η Μαρία Αλιόχινα και η Γιεκατερίνα Σαμουτσέβιτς, είχαν
συλληφθεί τον περασμένο Μάρτη ύστερα
από παράσταση διαμαρτυρίας που έκαναν
στον καθεδρικό ναό του Σωτήρα στη Μόσχα, όπου κατήγγειλαν με το δικό τους ιδιόρρυθμο τρόπο τη φασιστική πολιτική του
Πούτιν και τη στήριξη που του δίνει η ρωσική εκκλησία. Αντίθετα από ότι ίσως θα περίμεναν πολλοί, η αναγγελία της αμνήστευσής τους δεν έκαμψε το αγωνιστικό φρόνημα των γυναικών, ιδιαίτερα των δύο από
αυτές που έμειναν ως το τέλος στη φυλακή
και συνεχίζουν τώρα την εκστρατεία καταγγελίας του Πούτιν.

Το καθεστώς έσπευσε να αποφυλακίσει τις
Νάντια Τολονίκοβα και Μαρία Αλιόχινα, όπως
επίσης τον δημοκράτη μεγαλοαστό Μιχαήλ Χοντορκόφσκι που είχε καταδικαστεί επιλεκτικά για «οικονομικά εγκλήματα» αλλά και τους
30 της Greeenpeace, κυρίως ολλανδούς που γενικά η ως τώρα δράση τους εξυπηρετούσε τη Ρωσία- επειδή επιχείρησαν να αποτρέψουν την έρευνα για κοιτάσματα πετρελαίου στη θάλασσα του Μπάρεντς. Σε ότι αφορά τους τελευταίους η επίθεση της Ρωσίας
στην Ολλανδία συνεχίστηκε με άλλο τρόπο. Ο
δεύτερος τη τάξη στη ρωσική πρεσβεία στη
Χάγη συνελήφθη τον Οκτώβρη όταν οι ολλανδικές αρχές, στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν ένα τρακάρισμα στο οποίο εμπλεκόταν η μεθυσμένη σύζυγός του διαπίστωσαν ότι η ασφάλεια των παιδιών του ρώσου
διπλωμάτη κινδύνευε καθώς ο ίδιος υπό την
επήρεια του αλκοόλ τα κακοποιούσε. Στη συνέχεια ο ολλανδός ομόλογός του στη Μόσχα
υπέστη ξυλοδαρμό από δύο «αγνώστους» με
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στολή που είχαν παραβιάσει το σπίτι του.
Το σημαντικό με τις Pussy Riot είναι ότι κάλεσαν τους λαούς και τις κυβερνήσεις να μποϋκοτάρουν την Ολυμπιάδα του Σότσι. Αυτή
είναι συνεπής στάση για κάθε δημοκρατικό
άνθρωπο στον κόσμο και είναι ιδιαίτερα γενναία όταν αφορά ρώσους πολίτες. Οι τελευταίες μαζικές πρακτικές επιλεκτικής δικαστικής και αστυνομικής βίας του πουτινικού καθεστώτος, που προστίθενται στη σειρά των
δολοφονιών πολύ σημαντικών αντιφρονούντων διανοούμενων και κυρίως η νέα φασιστική νομοθεσία που ουσιαστικά θέτει εκτός νόμου την ομοφυλοφιλία έχουν δίκαια προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στη διεθνή δημοκρατική κοινή γνώμη και έχουν σχηματίσει ένα αντίθετο ρεύμα που ζητάει το μποϋκοτάζ των
αγώνων του Σότσι. Αυτό το ρεύμα προσπαθεί
να καθησυχάσει ο Πούτιν κυρίως για να υπνωτίσει τις κυβερνήσεις μπροστά στις μεγάλες διπλωματικές, ίσως και στρατιωτικές επι-

θέσεις που ετοιμάζει ενάντια στις χώρες και
λαούς της Ευρώπης που συνορεύουν με τη
Ρωσία και θέλουν την ανεξαρτησία τους από
αυτές.
Το μεγάλο πρόβλημα πάντως και με τους
ρώσους δημοκράτες είναι ότι ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις γραμμές τους από τους
δήθεν δημοκράτες, στην πραγματικότητα φασίστες, που τους πλασάρει σαν ηγέτες το πουτινικό καθεστώς. Είναι χαρακτηριστικό που
ακόμα και οι Pussy Riot σε μια ΜΚΟ που
σχεδιάζουν να συστήσουν για τα δικαιώματα
των κρατουμένων, βλέπουν να συμμετέχει και
ο καλυμμένος νεοναζί Ναβάλνυ που προβάλλεται από το πουτινικό καθεστώς σαν αρχηγός της ρώσικης δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αυτός ο ρώσικος σοσιαλφασιστικός εισοδισμός μέσα στα δημοκρατικά κινήματα είναι σήμερα ο πολιτικός καρκίνος της ανθρωπότητας.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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2ï ÁÑÈÑÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÕÊÑÁÍÉÁ (Ðñþôç äçìïóßåõóç óå áõôü ôï öýëëï)

ÔÏ ÊÁÐÅËÙÌÁ ÊÁÉ ÔÏ ÐÑÏÂÏÊÁÑÉÓÌÁ
ÔÇÓ ÅÕÑÙÌÁÚÍÔÁÍ ÁÐÏ ÔÏÕÓ
ÍÁÆÉ-ÖÁÓÉÓÔÅÓ ØÅÕÔÏÐÁÔÑÉÙÔÅÓ
ÌÝóá óôéò ðñþôåò âäïìÜäåò ôçò åîÝãåñóçò, êáé åíþ ç ÅÅ áíôéóôåêüôáí óôçí ôñéìåñÞ äéáðñáãìÜôåõóç
Âñõîåëëþí-Ìüó÷áò-ÊéÝâïõ ðïõ Þèåëå ç Ñùóßá ãéá ôçí óõí-õéïèåóßá ôçò
Ïõêñáíßáò, Üñ÷éóå íá áðïêôÜ ìßá äõíáìéêÞ Ýíá óêïôåéíü ìðëïê íåïíáæéóôéêþí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí ðïõ
óýíôïìá Ýãéíå êõñßáñ÷ï ìÝóá óôçí
ðëáôåßá êáé Üñ÷éóå íá ôçí êáôåõèýíåé. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá óõíïíèýëåõìá áðü êáëõììÝíåò íåïíáæéóôéêÝòöáóéóôéêÝò ïìÜäåò ðïõ ç êáèåìéÜ Ý÷åé ôï äéêü ôçò äéáêñéôü ñüëï ìÝóá
åêåß. ÁõôÝò åìöáíßæïíôáé ãåíéêÜ óáí
ç «áíôéêáèåóôùôéêÞ», «ñéæïóðáóôéêÞ» Ýêäïóç ôïõ éó÷õñïý «áíôéðïëéôåõôéêïý» êüììáôïò «Óâüìðïíôá»
(Åëåõèåñßá), ðïõ óôçí ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé êé áõôü íåïíáæéóôéêü êáé
óáí ôÝôïéï êáôáóôñÝöåé ïôéäÞðïôå
äçìïêñáôéêü ìðïñåß íá Ý÷åé ìÝóá ôïõ
áõôü ôï êßíçìá, Ýíá êüììá ðïõ ùò ôï
2004 êáôáöåñüôáí åíÜíôéá óå ìéá õðïôéèÝìåíç «åâñáéï-ìïó÷ïâßôéêç ìáößá ðïõ êõâåñíÜ» ôç ÷þñá åíþ ôþñá
áó÷ïëåßôáé ìå ôçí «ðñïÜóðéóç» ôùí
ðïëéôéóôéêþí äéêáéùìÜôùí ôùí ïõêñáíïöþíùí êáé âÝâáéá Ý÷åé ïõóéáóôéêÞ óçìáßá ôïõ ôç óçìáßá êÜèå öáóéóìïý, ôçí êáôáããåëßá ôçò äéáöèïñÜò ôïõ êïéíïâïõëåõôéêïý êüóìïõ.
¼ôáí áõôÜ ôá ìïñöþìáôá ðñùôïöáíÝñùíáí ôç óêïôåéíÞ äñÜóç ôïõò, ìå åðéèÝóåéò óå áóôõíïìéêÝò äõíÜìåéò Ýîù áðü ôï
ðñïåäñéêü ìÝãáñï, ç çãåóßá ôçò áíôéðïëßôåõóçò ôïõò ÷áñáêôÞñéóå ðëçñùìÝíïõò
ðñïâïêÜôïñåò ôçò êõâÝñíçóçò. Ôçí åðüìåíç óôéãìÞ âÝâáéá, êáé ôá ôñßá êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá, éäéáßôåñá ïé áñ÷çãïß ôïõ
Óâüìðïíôá, Ôéáíéìðüê, êáé ôïõ êüììáôïò
UDAR, Êëßôóêï, áêýñùóáí ôçí õðï÷ñåùôéêÞ áõôÞ êßíçóç äéá÷ùñéóìïý ìå ôï íá
ôïõò ðáñáêáëïýí áðëÜ íá óõììïñöþíïíôáé óôéò åêå÷åéñßåò ðïõ óõíÜðôåé ç åðßóçìç áíôéðïëßôåõóç ìå ôçí êõâÝñíçóç Ãéáíïõêüâéôò. ÓÞìåñá ïé ïìÜäåò áõôÝò, ìå
ðñïåîÜñ÷ïõóåò ôá ìïñöþìáôá «Äåîéüò ÔïìÝáò» êáé «Êïéíüò Óêïðüò», Ý÷ïõí îåðëõèåß áêüìá êáé çñùïðïéçèåß óôç óõíåßäçóç
ôùí äéáäçëùôþí ìå ôç âïÞèåéá ôïõ Ãéáíïõêüâéôò. Áõôüò ï äéðñüóùðïò ñùóüäïõëïò ôïõò äßíåé áëëåðÜëëçëåò ðïëéôéêÝò íßêåò ìå ôï íá õðï÷ùñåß ðïëéôéêÜ ìüíï ìåôÜ ôéò äéêÝò ôïõò ðñïâïêáôüñéêåò óõãêñïýóåéò ìå ôá ÌÁÔ êáé ôéò ðñáîéêïðçìáôéêÝò êáôáëÞøåéò êõâåñíçôéêþí êôéñßùí êáé ðïôÝ óôéò ðïëý ìáæéêÝò åéñçíéêÝò
äéáäçëþóåéò. ¸ôóé ôþñá ïé öáóßóôåò öáßíïíôáé ïé ìüíïé áðïôåëåóìáôéêïß áãùíéóôÝò óôá ìÜôéá ôçò ñéæïóðáóôéêÞò íåïëáßáò ïðüôå áõôïß áõîÜíïõí ñáãäáßá ôéò ïñãáíùìÝíåò äõíÜìåéò ôïõò êáé ïé öéëïåõñùðáßïé óÝñíïíôáé ðßóù ôïõò êáôçãïñïýìåíïé óáí óõìâéâáóôÝò Þ êáé ðñïäüôåò.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðñïäüôåò åßíáé ïé
öáóßóôåò ãéáôß áõôïß, ìå ôéò ðñïâïêáôüñéêåò óõãêñïýóåéò ôïõò, ôñïìÜæïõí ôï ñùóüöùíï ëáü ôçò áíáôïëéêÞò Ïõêñáíßáò,
êáé áðïìáêñýíïõí ôïõò äéáäçëùôÝò ðïõ
åðéäéþêïõí íá åßíáé åéñçíéêÝò ïé åîåëß-

îåéò üóï êáôáëáâáßíïõí üôé ÷ùñßò ôçí åíüôçôá ôçò äõôéêÞò êáé ôçò áíáôïëéêÞò
Ïõêñáíßáò- óçìåéùôÝïí üôé ç äåýôåñç åëÝã÷åé ðÜíù áðü ôï 70% ôçò âéïìç÷áíéêÞò ðáñáãùãÞò ôçò ÷þñáò- äåí õðÜñ÷åé
äçìïêñáôéêÞ êáé åõñùðáúêÞ äéÝîïäïò ãéá
ôçí Ïõêñáíßá. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé óôïõò
öáóßóôåò ðïíôÜñåé ç ñþóéêç äéðëùìáôßá
ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÕÐÅÎ Ëáâñüö ãéá íá
óõêïöáíôÞóåé ôï ðëáôý ïõêñáíéêü áíåîáñôçóéáêü êßíçìá óáí íáæéóôéêü. Âåâáßùò ôçí ßäéá þñá ðïõ êáôçãïñåß ôïõò öáóßóôåò óáí ðñáãìáôéêïýò ôçò áíôéðÜëïõò,
÷ùñßò íá ôïõò êáôïíïìÜæåé, ìïéñÜæåôáé ìáæß ôïõò ôçí ßäéá óôñáôçãéêÞ ãñáììÞ: êýñéïò å÷èñüò ï öéëåëåõèåñéóìüò êáé ç äõôéêïý ôýðïõ ðáãêïóìéïðïßçóç ôçò áãïñÜò
êáé ü÷é ç êñáôéêïöáóéóôéêïý, ðïëåìéêïý
ôýðïõ êáôï÷Þ ôùí ÷ùñþí. Åðßóçò äåí åßíáé êáèüëïõ ôõ÷áßï üôé üëïé ïé ñùóüöéëïé
óôç Äýóç ìå åðéêåöáëÞò ôïõò ÏìðÜìá, ÊÝñé, ¢óôïí êáé ÓôáúíìÜãåñ âñßóêïõí íá åêöñÜóïõí ìå ôïí ðéï Ýíôïíï ôñüðï ôç óõìðáñÜóôáóÞ ôïõò óôïõò äéáäçëùôÝò ôþñá
ðïõ óôçí Ðëáôåßá ôçò Áíåîáñôçóßáò êõñéáñ÷ïýí ïé íáæéöáóßóôåò êáé üðïõ ïé ðëáôéÝò äçìïêñáôéêÝò ìÜæåò Ý÷ïõí óå ðïëý
ìåãÜëï âáèìü áðïìáêñõíèåß ðåñéìÝíïíôáò
ôéò åîåëßîåéò. Óôçí ïõóßá ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá ìå ôçí âïÞèåéá ôùí ñùóüöéëùí ôùí
ÇÐÁ ïñãáíþíåé óôçí Ïõêñáíßá Ýíá ðáé÷íßäé áíÜëïãï ìå åêåßíï ðïõ óêÜñùóå óôç
Óõñßá üðïõ åðéêåöáëÞò ôçò áíôé-¢óóáíô
áíôéðïëßôåõóçò ðñïþèçóå áðü ôçí ðñþôç
óôéãìÞ ü,ôé ôï ðéï áíôéäñáóôéêü õðÜñ÷åé
óôï óõñéáêü êáé ìåóáíáôïëéêü ðïëéôéêü
÷Üñôç, åíþ Ýâáëå ôéò äéêÝò ôçò äõíÜìåéò
íá ðáßæïõí ôï ñüëï ôïõ ëïãéêïý êÝíôñïõ
áíÜìåóá óôá äýï áíôßèåôá ìðëïê ðïõ ìÝóá áðü ôïí áôÝëåéùôï åìöýëéï èá åêêáèáñßæåé Þ èá ðñïóåôáéñßæåôáé.
Ïé «êÜôù»
ïñãáíþóåéò ôùí
öáóéóôþí êáé ôï Óâüìðïíôá
ÁëëÜ áò äïýìå áõôÝò ôéò õðåñáíôéäñáóôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ ýðïõëá Ý÷ïõí óöåôåñéóôåß ôçí çãåóßá ôïõ êéíÞìáôïò ôçò
Ðëáôåßá ôçò áíåîáñôçóßáò, áí êáé óôçí
ïõóßá âñßóêïíôáé êÜôù áðü ôçí ðñáãìáôéêÞ ïñãáíùôéêÞ êáé ðïëéôéêÞ åîïõóßá
ôïõ Óâüìðïíôá. Áõôü åßíáé Ýíá åßäïò äåîéïý ïõêñáíéêïý ÓÕÑÉÆÁ. Ïé óõíéóôþóåò
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ áñ÷ßæïõí ïñãáíùôéêÜ áðü ôï
êüììá, ðÜíå Ýîù áðü ôï êüììá óôï «ðëáí
Â», êáé öôÜíïõí ùò ôçí ÁÊ, åíþ Ýîù áðü
ôï êüììá öôÜíïõí óå åðßðåäï ãñáììÞò ùò
ôïõò «ÐõñÞíåò ôçò ÖùôéÜò» êáé ôç «17Í».
ÁõôÞ ç äéÜôáîç åðéôñÝðåé óôï ÓÕÑÉÆÁ íá
ìðáéíïâãáßíåé óôá ÃåíéêÜ Åðéôåëåßá ôïõ
óôñáôïý êáé óôéò ìåãÜëåò îÝíåò êáãêåëáñßåò êáé ôçí ßäéá þñá íá óêçíïèåôåß åîåãÝñóåéò óôéò ðëáôåßåò êáé ôïõò äñüìïõò
ôçò ÷þñáò ìáò êáé íá ùöåëåßôáé ðïëéôéêÜ
êáé áðü ôç óïóéáëöáóéóôéêÞ ôñïìïêñáôßá.
¼ëá áõôÜ óõíäõáóìÝíá âïçèÜíå ôá êõâåñíçôéêÜ åèíéêÜ êïõñÝìáôá êáé êõñßùò
ôç ÄéåèíÞ ÓõíäéÜóêåøç ãéá ôï ÷ñÝïò (Þ
íÝï ó÷Ýäéï ÌÜñóáë ðïõ åßíáé ôï ßäéï), ðïõ
ðñïùèåß ï Ôóßðñáò, äçëáäÞ ç óõíäéá÷åßñéóç ôçò ÅëëÜäáò áðü ÅÅ-Ñùóßá-ÊßíáÇÐÁ. ¸ôóé êáé ôï Óâüìðïíôá. Áðü ôç
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ìéá ìðáéíïâãáßíåé óôï êôßñéï ôçò Ðñïåäñßáò óõæçôþíôáò ìå ôï Ãéáíïõêüâéôò êáé
ôéò îÝíåò äéðëùìáôéêÝò áðïóôïëÝò áðü ôçí
Üëëç ìå ôéò åîåéäéêåõìÝíåò óõììïñßåò ôïõ
ôýðïõ «Äåîéïý ÔïìÝá» êáé «Êïéíïý
Óêïðïý» êÜíåé åëåýèåñá ìðïýêåò óôá êõâåñíåßá ôçò ÄõôéêÞò Ïõêñáíßáò êáé õøþíåé ïäïöñÜãìáôá óôï Êßåâï ðïõ ôï ðíßãåé
óôïí êáðíü êáé ôç öùôéÜ áðü êáììÝíá ëÜóôé÷á êáé êáñâáëéáóìÝíá ëåùöïñåßá. ¼ëá áõôÜ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôéò «äéåèíåßò
ëýóåéò» ôïõ Ïõêñáíéêïý ðïõ åðßóçò óêáñößæïíôáé ïé ó÷åäéáóôÝò ôïõ Êñåìëßíïõ. ¹äç ï ÃéÜôóåíéïõê, æÞôçóå ÄéåèíÝò ó÷Ýäéï
ÌÜñóáë, äçëáäÞ ïõóéáóôéêÜ ÄéåèíÞ ÓõíäéÜóêåøç ãéá ôçí Ïõêñáíßá.
Ï Äåîéüò ÔïìÝáò (Praviy Sector) åßíáé
ìéá óõììá÷ßá äéáöüñùí öáóéóôéêþí-ñáôóéóôéêþí óõììïñéþí êáé óõóðåéñþíåé ëïýìðåí óôïé÷åßá (÷ïýëéãêáíò) êáé íåáñïýò
«ñéæïóðÜóôåò» ìéêñïáóôïýò. ¸÷åé óõãêñïôçèåß óå Ýíïðëåò ðïëéôïöõëáêÝò ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé ïõóéáóôéêÜ áðü ôçí ðñþôç
óôéãìÞ –áí êáé óôçí áñ÷Þ ðéï äéáêñéôéêÜôçí ðåñéöñïýñçóç ôçò ðëáôåßáò. ÐáñÜ ôç
ìåãÜëç ðñïâïëÞ ðïõ ÷áßñåé áðü ôïõò ñùóüöéëïõò ãåíéêÜ ìåãéóôÜíåò ôùí ÌÌÅ,
ïé çãÝôåò ôïõ Äåîéïý ÔïìÝá êáëýðôïíôáé
áðü Ýíá ðÝðëï áíùíõìßáò, åíþ áðïöåýãïõí íá áðïêáëýøïõí ôçí ðñáãìáôéêÞ áñéèìçôéêÞ äýíáìç ôïõ óôñáôïý ôïõò. Ôçí
ðñïâïëÞ ôïõ ï Äåîéüò ÔïìÝáò ôç ÷ñùóôÜ
êýñéá óôçí êáèåóôùôéêÞ óôÞñéîç ôçò
äñÜóçò ôïõ, éäéáßôåñá ìåôÜ ôéò 19/1 üðïõ
óõììåôåß÷å óôá áéìáôçñÜ åðåéóüäéá ðïõ áêïëïýèçóáí ôçí êáôÜñãçóç ôùí äéêôáôïñéêþí íüìùí ôçò 16/1 ôçò êõâÝñíçóçò Ãéáíïõêüâéôò. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ç ðñïâïêáôüñéêç äñÜóç ôùí ðáñáðÜíù äõíÜìåùí ðñüóöåñå óôï Ãéáíïõêüâéôò ôï Ýíáõóìá ãéá ôçí øÞöéóç áõôþí ôùí íüìùí. Ç
åíôáôéêïðïßçóç ôçò êáôáóôïëÞò (áðáãùãÝò êáé îõëïäáñìïß äéáäçëùôþí áðü ôéò
äõíÜìåéò áóöáëåßáò êáé Üëëåò ðéï ðáñáêñáôéêÝò äõíÜìåéò) êáé ôï ôáõôü÷ñïíï êÜëåóìá ôïõ Ãéáíïõêüâéôò óôïõò ÃéÜôóåíéïõê êáé Êëßôóêï ãéá óõììåôï÷Þ óôç äéáêõâÝñíçóç Ýäùóáí åðéðëÝïí ðüíôïõò óôï
Óâüìðïíôá êáé óôïõò íåïíáæß ôïõ äñüìïõ,
ðïõ ôÜ÷á äå ÷ñåéÜóôçêáí ðáñÜ ìåñéêÝò çìÝñåò âßáò ãéá íá «áíáãêÜóïõí» ôïí ðñüåäñï ôçò ÷þñáò íá áðïóýñåé ôïõò ðåñéóóüôåñïõò áðü ôïõò íüìïõò áõôïýò áðïäå÷üìåíïò êáé ôçí ðáñáßôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁæÜñïö, êáé äßíïíôáò Ýôóé ìéá
ôåñÜóôéá êáé Üíåôç ðïëéôéêÞ íßêç óôá íáæéöáóéóôéêÜ ãêñïõðïýóêïõëá.
Ìéá äåýôåñç ïìÜäá åßíáé ï Êïéíüò Óêïðüò (Spilna Sprava), Ýíá ùò ôá ÷èåò Üãíùóôï ìüñöùìá ðïõ óõíäõÜæåé óïâéíéóìü êáé áãþíá åíÜíôéá óôç «äéáöèïñÜ»
êáé ãéá ôá «áíèñþðéíá äéêáéþìáôá» åíþ
äéáêñßíåôáé ãéá ôçí áõóôçñÞ ðåéèáñ÷ßá
ôùí ìåëþí ôïõ. Åéäéêåýåôáé óôéò êáôáëÞøåéò êõâåñíçôéêþí êôéñßùí, êõñßùò õðïõñãåßùí.
¸íá Üñèñï ôïõ åéäéêïý ðÜíù óôçí ïõêñáíéêÞ áêñïäåîéÜ Áíôüí ÓÝ÷ïöôóïö ãéá
ôçí ïñãÜíùóç Open Democracy óôéò 3/12
ðåñéãñÜöåé áõôÝò ôéò ïëéãïìåëåßò ïìÜäåò

êáé ôï ñüëï ôïõò óôá ðñþôá åðåéóüäéá ôçò
1/12/13. (http://www.opendemocracy.net/odrussia/anton-shekhovtsov/provokingeuromaidan) «Ï ìáýñïò ãÜíôæïò ëýêïõ
(ó.ó. ñïõíéêü óýìâïëï “wolfsangel” ôùí
íáæß) ðÜíù óôá êßôñéíá ðåñéâñá÷éüíéá áðïêÜëõøå ôéò ðïëéôéêÝò ôïõò äéáóõíäÝóåéò: ç Åèíéêï-ÊïéíùíéêÞ ÓõíÝëåõóç (ÅÊÓ), ìéá êõñßùò âáóéóìÝíç óôï Êßåâï íåïíáæéóôéêÞ ïñãÜíùóç, ðïõ Ýëðéæå íá êáôá÷ùñçèåß óáí ðïëéôéêü êüììá óôá 2011 áëëÜ áðÝôõ÷å. Ïé çãÝôåò êáé éäåïëïãéêïß ôïõ
åêðñüóùðïé âñßóêïíôáé óÞìåñá óôç öõëáêÞ ìå áìöéëåãüìåíåò êáôçãïñßåò.
ÕðÞñ÷áí áêüìá áêôéâéóôÝò áðü Üëëåò äåîéÝò åîôñåìéóôéêÝò ïñãáíþóåéò. Ôï êÜëåóìá óôá üðëá Þñèå ìÝóá áðü ôïí éóôüôïðï
êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò VKontakte üðïõ
áõôïß äéáìüñöùóáí ìßá ïìÜäá – ‘Ôï Äåîéü ÔïìÝá ÄñÜóçò ôçò ÌáúíôÜí,’ êáé Þôáí åéäéêÜ áõôÞ ç ïìÜäá ðïõ åðéôÝèçêå
óôçí áóôõíïìßá óôçí ïäü ÌðÜíêïâá. Åêôüò áðü ôï ÅÊÓ, ï ‘Äåîéüò ÔïìÝáò’ ðåñéëáìâÜíåé åðßóçò ôá‘Tryzub’ (Ôñßáéíá)
êáé ‘Bily Molot’ (Ëåõêü Óöõñß). Ç Ôñéæïýìð óõãêñïôÞèçêå óôá 1993 óáí ðáñáóôñáôéùôéêÞ ìïíÜäá ôïõ ÊïãêñÝóïõ Ïõêñáíþí Åèíéêéóôþí, áëëÜ áñãüôåñá Ýãéíå áíåîÜñôçôç ïñãÜíùóç. Ôï ÓåðôÝìâñç
ôïõ 2009, áêôéâéóôÝò ôçò Ôñéæïýìð óõììåôåß÷áí óå åðéèÝóåéò óå ïìïöõëüöéëïõò,
êáé Ýêïøáí ôï êåöÜëé ôïõ ìíçìåßïõ ÓôÜëéí óôç Æáðïñßæéá ôï ÄåêÝìâñç ôïõ 2010.
Ôï Ìðßëé Ìïëüô åßíáé ìéá ó÷åôéêÜ íÝá
ïìÜäá, ðïõ êÝñäéóå ëßãç äçìïóéüôçôá êáôáóôñÝöïíôáò ðáñÜíïìá êáæßíï óôï Êßåâï êáé ôçí åðáñ÷ßá.
Ç áíôéðáñÜèåóç óôçí Ïäü Ìðáíêüâá
äåí Þôáí ç ðñþôç ðñÜîç ôïõ Äåîéïý ÔïìÝá. Óôï îåêßíçìá ôùí äéáìáñôõñéþí ôçò
ÅõñùìáúíôÜí, åðéôÝèçêáí óå åéñçíéêïýò
áñéóôåñïýò áêôéâéóôÝò, êáé áñãüôåñá âéíôåïóêïðÞèçêáí íá åêðáéäåýïõí ðþò íá
áíôéìåôùðßæïõí åðéèÝóåéò. Ðñïôïý åðéôåèïýí óôçí áóôõíïìßá êïíôÜ óôï êôßñéï ôïõ
Ðñïåäñéêïý ÌåãÜñïõ, êáíåßò äåí ôïõò åß÷å áðïêáëÝóåé ‘ðñïâïêÜôïñåò,’ ðáñüôé ç
âßáéç öýóç ôïõò Þôáí åìöáíÞò åîáñ÷Þò,
êáé Þôáí îåêÜèáñï üôé äåí õðïóôÞñéæáí
ôçí åõñùðáúêÞ ïëïêëÞñùóç ôçò Ïõêñáíßáò.
Äåí õðÜñ÷ïõí éó÷õñÝò áðïäåßîåéò ðïõ
íá äåß÷íïõí üôé ôï êïéíïâïõëåõôéêü êüììá Óâüìðïíôá åíåðëÜêç óôéò åðéèÝóåéò –
ï ÏëÝãê Ôéáíéìðüê Þôáí Ýíáò áðü ôïõò
çãÝôåò ôçò áíôéðïëßôåõóçò ðïõ ðßåæå ôï
âßáéï ðëÞèïò íá óôáìáôÞóåé – áëëÜ äåí
ìðïñåß íá ðáñáâëåöèåß ç ðéèáíüôçôá ïñéóìÝíá áíåîÜñôçôá ìÝëç ôïõ Óâüìðïíôá,
åéäéêüôåñá áðü ôçí íåïíáæéóôéêÞ ôïõ ðôÝñõãá C14, íá óõììåôåß÷áí óôçí áíôéðáñÜèåóç ìå ôçí áóôõíïìßá».
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ôï êüììá Óâüìðïíôá åëÝã÷åé ôá ôåêôáéíüìåíá óôçí ðëáôåßá. Ï Üíèñùðïò ðïõ óõíôïíßæåé ôá ðÜíôá óôçí ðëáôåßá äçëáäÞ «åîáóöáëßæåé ôï
óõíôïíéóìü áíÜìåóá óôéò äéÜöïñåò óõíéóôþóåò ôçò êéíçôïðïßçóçò Praviy Sektor,
Spilna Sprava, êáé êüììáôá ôçò áíôéðïëßôåõóçò- êáé ôïõò áíáèÝôåé ôéò áíôßóôïéóõíÝ÷åéá óôç óåë. 15
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θούσαν παρά ελάχιστοι είναι στην πλειοψηφία τους αντιδραστικά.
- Το μόνιμο σύνθημα της 12χρονης υποχρεωτικής παιδείας που αναφέραμε και πιο
πάνω είναι ένα σύνθημα που δεν ανταποκρίνεται σε καμιά παραγωγική ανάγκη της
χώρας, γι αυτό και οι υπερασπιστές του
δεν εξηγούν την αναγκαιότητά του με όρους
παραγωγής αλλά με δήθεν ανθρωπιστικούς
μορφωτικούς όρους. Είναι, όσο το έχουν περιγράψει τα συνέδρια και οι τοποθετήσεις
της ΟΛΜΕ, ένα σχολείο ξεκομμένο από την
παραγωγή και την κοινωνία. Σκέτη γενική
παιδεία μέχρι τα 18 και μάλιστα υποχρεωτική, χωρίς καμιά απολύτως σύνδεση με τα
εργοστάσια και με την αγροτική παραγωγή, δηλαδή στείρα θεωρητικολογία, χωρίς
επιστημονικό πειραματισμό και με ασταμάτητη από καθέδρας διδασκαλία είναι ένα
σχολείο του παρασιτικού γραφειοκρατικού
παπαγαλισμού και φυσικά της απέραντης
βαρεμάρας, δηλαδή της παραγωγικής
σπατάλης και της καταστροφής της γνώσης. Ένα σχολείο ενταγμένο ακριβώς στην
παραγωγική υπονόμευση της χώρας.
- Η προβολή από την ΟΛΜΕ του συνθήματος για 1400 ευρώ καθαρό μισθό, ακόμα και την ώρα που η χώρα χρεοκοπούσε
ήταν ένα σύνθημα που ουδέποτε το εξήγησαν καθαρά οι παρατάξεις που το υποστήριζαν. Αυτό ήταν πάντα μια απάτη, αλλά
μετά την κρίση είναι σαδιστική ειρωνεία και
πρόκληση ενάντια στις μάζες, που όλο και
πιο πολύ αντιπαθούν την υπονομευμένη παραγωγικά και επίτηδες ανεξέλεγκτη κρατική υπαλληλία . Σε επίπεδο οικονομικής
πραγματικότητας ακόμη και αν μοιράζονταν
τα κέρδη όλων των βιομηχανιών της χώρας,
αυτά πριν από την κρίση μόλις και θα έφταναν για μια αύξηση 3 ευρώ τη μέρα.
- Το σύνθημα για την απόρριψη οποιασδήποτε αξιολόγησης, ακόμη και της από
τα κάτω δηλαδή τους μαθητές και τους γονείς τους, μια δημοκρατική αξιολόγηση με
σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας στο
σχολείο, είναι η αποκάλυψη της αντιπαιδαγωγικής και αντιδημοκρατικής φυσιογνωμίας της ηγεσίας της ΟΛΜΕ.
- Πάνω από όλα η αλλαγή και η κριτική
στο περιεχόμενο σπουδών δεν μπήκε ποτέ
στην ημερήσια διάταξη στον κλάδο. Τα όποια εκπαιδευτικά συνέδρια της ΟΛΜΕ γίνονται πολύ μακριά από τους καθηγητές και
οι όποιες αποφάσεις τους δεν είναι γνωστές
παρά μόνο στους συμμετέχοντες.
- Οι αποφάσεις των συνελεύσεων μπορούν
να καταπατούνται με τον πιο ωμό τρόπο από το δσ και τον πρόεδρό του αν δεν συμφωνούν με τις όποιες κομματικές ή παραταξιακές τους αποφάσεις, όπως έδειξε ανάγλυφα ο Μάης. Αλλά το χειρότερο είναι
ότι δεν υπάρχει πραγματική συνδικαλιστική δημοκρατία όταν παίρνονται αποφάσεις,
ιδιαίτερα για τόσο ζωτικά πράγματα, όπως
μια απεργία, χωρίς να υπάρχει απαρτία στις
γενικές συνελεύσεις. Αυτός δεν είναι δημοκρατικός, αλλά πραξικοπηματικός συνδικαλισμός με επίφαση δημοκρατίας.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι
χρειάζεται μια άλλη πορεία για το συνδικαλιστικό κίνημα. Μια πορεία με αιτήματα και πρακτικές που να αντιστοιχούν σε
μιαν άλλη εκπαίδευση, που θα στηρίζεται
στη ενότητα καθηγητών, μαθητών και γονιών.
- Ένα σχολείο της μέσης εκπαίδευσης
που το περιεχόμενό του θα το καθορίζουν

οι ανάγκες της χώρας για την επιστημονική ανάπτυξη της βιομηχανίας, της γεωργίας, της ναυτιλίας, του εμπορίου, της εξέλιξης και της διατήρησης του τεχνικού πολιτισμού, αλλά και της τέχνης και της γενικής κουλτούρας έτσι όπως το έβαζε το
πρόγραμμα του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, που
εμπνευστής του ήταν ο Δ. Γληνός και που
τώρα είναι θαμμένο από την λεγόμενη αριστερά. Μια εκπαίδευση που να στηρίζεται στην αρχή της εργασίας και στην αρχή
της μελέτης και της αλλαγής της πραγματικότητας.
- Αποφάσεις μέσα από πραγματικά μαζικές συνελεύσεις.
- Σύνδεση με τους μαθητές και τους γονείς μέσα από ένα κοινό αγώνα για την αλλαγή του σχολείου. Την κριτική και την αλλαγή στο περιεχόμενο σπουδών και τον
προσανατολισμό της εκπαίδευσης. Της
σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Την
εισαγωγή της επιστημονικής μεθόδου διδασκαλίας σε σύνδεση με την παραγωγή
και τον επιστημονικό πειραματισμό. Καταπολέμηση της απέραντης κούφιας θεωρητικολογίας και της παπαγαλίας.
- Να βάλουμε την ημερήσια διάταξη και
κατά προτεραιότητα την πάλη, μαζί με τους
μαθητές και τους γονείς τους, ενάντια στη
σχολική βία, το ρατσισμό και τον εκφοβισμό, ιδιαίτερα ενάντια στη βία της ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής, που
πρέπει να απαγορευτεί. Ο ναζισμός δεν
είναι άποψη, είναι προαναγγελμένη βία και
ταυτόχρονα συκοφάντηση λαών και εθνών
με στόχο την γενοκτονία τους.
- Να απαιτήσουμε να καταργηθεί άμεσα
ο νόμος 4057/12 που τρομοκρατεί και προετοιμάζει απολύσεις για τους συναδέλφους
που δεν θα συμμορφώνονται στο νέο φασιστικό και διεφθαρμένο σχολείο που σχεδιάζεται να αντικαταστήσει το σημερινό
σχολείο της παρασιτικής γραφειοκρατικής
διάλυσης.
- Να αναπτύξουμε την κοινωνική μας αλληλεγγύη ιδιαίτερα απέναντι στους φτωχούς μαθητές μας με επιπλέον μαθήματα
για βοήθεια, αλλά και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών. Επίσης αν είναι δυνατό
και εκπαιδευτική εθελοντική βοήθεια από
τους επιστημονικά καταρτισμένους γονείς
σε μαθητές που δεν είχαν αυτό το πλεονέκτημα της βοήθειας από το σπίτι. Γενικά
πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τους
γονείς σε όλα τα ζητήματα. Να βάλουμε
τους γονείς στο κέντρο της εκπαίδευσης
και όχι στο περιθώριο στο οποίο τους έχει
βάλει η ΟΛΜΕ για να μην υπόκειται στην
κριτική, τον έλεγχο αλλά και τη βοήθειά
τους. Η ανάμειξη των γονιών είναι το βασικό συστατικό επιτυχίας του φινλανδικού
σχολείου.
- Η ενότητα όλου του σχολείου είναι η
βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε
προοδευτική αλλαγή σε αυτό. Η ενότητά
μας με το λαό ενάντια στην καταστροφή
της παραγωγής που συντελείται καθημερινά, η εμπόδιση του ξεπουλήματος της
χώρας είναι η αναγκαία προϋπόθεση για
την αλλαγή στο σχολείο.
Συνάδελφοι,
Οι συνθήκες σήμερα είναι χειρότερες από κάθε άλλη εποχή. Σωτήρες δεν υπάρχουν πια. Μόνο ο δικός μας αγώνας, η δική μας θέληση μπορούν να αλλάξουν τις
ζωές μας. Ας αναπτύξουμε παντού συλλογικότητες σε κάθε σχολείο συζητώντας
για ένα άλλο πρόγραμμα και μιαν άλλη
πορεία. Και τότε ένα άλλο προοδευτικό
και δημοκρατικό σχολείο μπορεί να γίνει
πραγματικότητα!
Αθήνα 12/12/2013
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Δικαστές “εκτός γραμμής” τα
βάζουν με τους σαμποταριστές για
τη ματαίωση της επένδυσης του
ζεόλιθου
Ξεμπροστιάζεται ολόκληρο το πολιτικό σύστημα
Οι επενδυτές της εκμετάλλευσης του ζεόλιθου στα Πετρωτά Έβρου υπέβαλαν μήνυση,
και βρέθηκαν για δεύτερη φορά κάποιοι εισαγγελείς να κυνηγήσουν τους υπεύθυνους πολιτικούς προϊστάμενους του ΥΠΕΚΑ για τη ματαίωση της επένδυσης και να στείλουν δικογραφίες στη Βουλή εναντίον τους. Το αν αυτοί
οι δικαστές είναι απλά εκτός κεντρικής γραμμής ή υπάρχει πίσω από αυτό κάποιο περίεργο καθεστωτικό τέχνασμα θα το μάθουμε αργότερα. Προς το παρόν ξέρουμε ότι μια δικογραφία που στάλθηκε στη Βουλή στις αρχές
Φλεβάρη αφορά μεταξύ άλλων τη γνωστή αρχισαμποταρίστρια, στέλεχος του Συνασπισμού,
Τ. Μπιρμπίλη, πρέσβειρα σήμερα της χώρας
στον ΟΟΣΑ, και το σημερινό υφυπουργό ΠΕΚΑ
Ασημάκη
Παπαγεωργίου
(www.kathimerini.gr/751945, 3/2/2014). Αυτή
είναι η δεύτερη δικογραφία που σχηματίζεται
για το ίδιο ζήτημα. Εδώ και ένα χρόνο από το
Μάρτη του 2013 παγώνει στη Βουλή η πρώτη
δικογραφία με αίτημα για τη διερεύνηση των
ευθυνών του σημερινού υπουργού Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτη (Ελευθεροτυπία, 21/3/2013).
Οι δικογραφίες αυτές αφορούν τη διερεύνηση
του παράνομου μπλοκαρίσματος της επένδυσης από τα κυβερνητικά στελέχη με τη συνδρομή στελεχών του ΙΓΜΕ!!!
Το σκάνδαλο είναι μεγάλο αφού αφορά μία
σημαντική επένδυση που με παράνομες και
επίμονες μεθοδεύσεις όπως αποδεικνύεται από τη δικαστική έρευνα μπλοκαρίστηκε παράνομα για χρόνια, ακόμα και μέσα στην κρίση. Η ζημία του δημοσίου είναι πελώρια αφού
συμμετέχει στην επένδυση με ποσοστό 8%.
Αυτή η εξέλιξη έπρεπε να είναι από τα πρώτα
θέματα στα δελτία ειδήσεων, να έχει ξεσηκωθεί
θύελλα αντιδράσεων και καταγγελιών από τα
κόμματα. Η κυβέρνηση έπρεπε να προσκαλέσει τους επενδυτές να ανακαλέσουν την
απόφασή τους για ματαίωση της επένδυσης
και να τους παρέχει κάθε είδους εγγύηση ότι
αυτή θα προχωρήσει. Επίσης τα εν ενεργεία
κυβερνητικά στελέχη έπρεπε να καταγγελθούν πολιτικά και να απομακρυνθούν άμεσα
από τις θέσεις τους. Ασφαλώς τίποτα από αυτά δεν έγινε. Μάλιστα, ο Γ. Μανιάτης ενώ η δικαστική έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη και είχε ήδη
σταλεί η πρώτη δικογραφία που τον αφορούσε στη Βουλή, πήρε προαγωγή σε υπουργό
Περιβάλλοντος τον Ιούνη του 2013 !!! Η υπόθεση έχει περάσει στα ψιλά, ενώ και η δεύτερη
δικογραφία που παραπέμφθηκε στη Βουλή
το πιθανότερο είναι να παγώσει για αόριστο
χρονικό διάστημα.
Εδώ βέβαια δεν κάνουν οι βουλευτές ουρά
για να υπογράφουν αιτήματα για εξεταστική
επιτροπή γιατί οι ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος είναι οι ηγεσίες των κοινοβουλευτικών
κομμάτων.
Με την υπόθεση της επένδυσης αυτής έχουμε ασχοληθεί με δύο άρθρα στη Νέα Ανατολή
(φ. 461, Ιούλης 2011, και φ. 486, Μάρτης 2013),
στα οποία καταγγείλαμε τη ματαίωσή της σαν
άλλη μία περίπτωση σαμποτάζ.
Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής: Μία
εταιρεία της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε έρευνες
στα Πετρωτά Έβρου για τη δυνατότητα εξόρυξης ζεόλιθου στην περιοχή το 2004. Ο ζεόλιθος είναι ένα βιομηχανικό ορυκτό που βρίσκει
εφαρμογές στη γεωργία και τη λυματολάσπη
έως την ιατρική. Ο ελληνικός ζεόλιθος είναι εξαιρετικής ποιότητας αλλά επειδή το καθεστώς
δεν επιτρέπει για χρόνια την εξόρυξή του, η
Ελλάδα κάνει εισαγωγές από Βουλγαρία και
Τουρκία.
Η εταιρεία αφού τελείωσε τις έρευνες υπέβαλε αίτηση στις αρμόδιες αρχές για τη μίσθωση
σε αυτήν της αντίστοιχης έκτασης για την εξόρυξη του ζεόλιθου. Ακολούθησε μία διελκυστίνδα επτά χρόνων, κατά τη διάρκεια των οποίων το υπουργείο Περιβάλλοντος μπλόκαρε με διάφορα προσχήματα την επένδυση.
Τελικά το 2011 η κυβερνητική επιτροπή με
πρόεδρο τον Πάγκαλο ανακοίνωσε ότι θα δοθούν όλες οι αναγκαίες εγκρίσεις στην επένδυση για να προχωρήσει. Η αρχική επένδυση
ήταν ύψους 40 εκ ευρώ, και με πολλαπλάσια
κέρδη για το κράτος από τους φόρους και τις
εξαγωγές αφού το δημόσιο που συμμετείχε

στην επένδυση με ποσοστό 8%. Συμμετοχή είχε
και η γερμανική τράπεζα KFW. Το πλάνο της εξόρυξης είναι 500.000 τόνους ετησίως προς 200
ευρώ τον τόνο και το κοίτασμα εκτιμάται σε
100.000.000 τόνους συνολικής αξίας 2 δις ευρώ
(Ελευθεροτυπία, 14/3/2013).
Αλλά ο τότε υφυπουργός ΠΕΚΑ Μανιάτης ανακάλεσε την απόφαση και σταμάτησε την επένδυση με το επιχείρημα ότι το ορυχείο δινόταν κατά
ανάθεση και ότι αυτό δεν επιτρέπεται από το νόμο. Για το ορυχείο ζεόλιθου όμως ισχύει το νομικό
καθεστώς των ορυχείων μαρμάρου, δηλαδή ότι
αυτός που ξεκινάει τις έρευνες και ανακαλύπτει
πρώτος το μάρμαρο ή το ζεόλιθο αναλαμβάνει και
την εκμετάλλευση του κατά προτεραιότητα. Επομένως η κατά ανάθεση εκμετάλλευση δεν είχε
νόημα, σ’ αυτή την περίπτωση, αφού το κοίτασμα
το ανακάλυψε η εταιρεία που ήθελε και συνεχίζει
να θέλει σήμερα να το εκμεταλλευτεί. Για να σταθεί το βέτο του Μανιάτη χρειάστηκε η εμπλοκή
του ΙΓΜΕ. Στελέχη του ΙΓΜΕ ισχυρίστηκαν ότι το
ινστιτούτο έκανε έρευνες στην περιοχή πριν την
εταιρεία και ανακάλυψε το κοίτασμα πρώτο οπότε έπρεπε η εκμετάλλευση να δοθεί με διεθνή
διαγωνισμό. Από όλα τα επίσημα έγγραφα όμως
της δικογραφίας που σχηματίστηκε μετά από μήνυση της εταιρείας αποδεικνύεται ότι οι βεβαιώσεις του ΙΓΜΕ ήταν ψευδείς. Το ΙΓΜΕ δεν είχε ξεκινήσει έρευνες πριν την εταιρεία, ούτε είχε δημοσιοποιήσει την εύρεση του κοιτάσματος, όπως
προβλέπει ο νόμος.
Ο μετέπειτα ΥΠΕΚΑ Παπακωνσταντίνου είπε,
όταν αποκαλύφθηκαν αυτά τα στοιχεία, ότι θα αναθέσει τη διερεύνηση σε επιτροπή κάτι που ποτέ
δεν έγινε.
Στο μεταξύ στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης της ποινικής έρευνας ασκήθηκε δίωξη
κατά δύο πρώην στελεχών του ΙΓΜΕ για κακουργηματική ψευδή βεβαίωση και για συνδρομή στο
παράνομο μπλοκάρισμα της επένδυσης από τον
τότε υφυπουργό Γ. Μανιάτη. Και ενώ η δικαστική
έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη, στις 25/6/2013 ο Γ.
Μανιάτης διορίστηκε υπουργός Περιβάλλοντος !!!
Οι κυβερνήσεις των σαμποταριστών πάγωσαν
το ζήτημα και η επένδυση ματαιώθηκε τελικά το
Σεπτέμβρη του 2013.
Η εισαγγελία Ορεστιάδας ερεύνησε εμπλοκή
άλλων 25 στελεχών του ΙΓΜΕ στην υπόθεση της
διακοπής της επένδυσης και διαπίστωσε ότι υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένων προϊσταμένων
διευθύνσεων του ΙΓΜΕ που έχουν βάλει τις υπογραφές του σε συγκεκριμένα έγγραφα. Σε αυτά
τα έγγραφα πιστοποιείται ότι το ΙΓΜΕ διενέργησε
ερευνητικό έργο στην περιοχή, ενώ σε μεταγενέστερη έκθεσή του το ίδιο το ΙΓΜΕ δηλώνει ότι στην
περιοχή έχουν γίνει απλά δειγματοληπτικές έρευνες και όχι ερευνητικό έργο. Η έκθεση αυτή
του ΙΓΜΕ αγνοήθηκε από τα πολιτικά πρόσωπα
που εμπλέκονται και που βασίστηκαν στα παλαιότερα έγγραφα του ΙΓΜΕ για να μπλοκάρουν
την εξόρυξη. Επειδή όμως πρόκειται για ευθύνες
προϊσταμένων του ΙΓΜΕ η δικογραφία διαβιβάστηκε στην εισαγγελία εγκλημάτων Διαφθοράς που
για την ώρα είναι πλήρως απασχολημένη με το
κυνηγητό του Φιλιππίδη από τη μία και με τις
επισκέψεις του Τσίπρα από την άλλη.
Είχαμε γράψει στο δεύτερο άρθρο μας (φ. 486)
και αποδεικνύεται σήμερα πως “όλες οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες για το ανοιχτό σαμποτάρισμα της επένδυσης, της οικονομίας της περιοχής
που έχει και τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας
στη χώρα. Είναι υπόλογοι οι ανατολικοί σαμποταριστές που ρημάζουν στη φορολογία το λαό και
αρνούνται ταυτόχρονα να δημιουργήσουν κρατικά έσοδα ώστε να κρατούν τη χώρα στη χρεοκοπία και έτσι να φορτώνουν βάρη στο ευρώ”.
Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι περιλαμβάνεται και μέσα στη δικογραφία η εξήγηση που δίνει
και η ίδια η εταιρεία για το σαμποτάρισμα της επένδυσής της, ότι δηλαδή αυτό έγινε για να ωφεληθεί η S&B, γνωστή εξορυκτική εταιρεία του Κυριακόπουλου που έχει ίδιο αντικείμενο και στην
οποία είχε δοθεί το 1997 έγκριση εξόρυξης ζεόλιθου σε άλλη περιοχή. Αυτός ο ισχυρισμός δεν
μπορεί στοιχειωδώς να σταθεί γιατί την ίδια στιγμή που το υπουργείο σταματούσε την επένδυση
του ζεόλιθου στην “GEOVET”, οι σαμποταριστές
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÷åò áðïóôïëÝò» åßíáé óýìöùíá ìå ôçí
Ìïíô ôçò 30 ôïõ ÃåíÜñç ï ÁíôñÝé Ðáñïõìðßé . Áõôüò åßíáé óõíéäñõôÞò ôïõ
Óâüìðïíôá (ìáæß ìå ôïí Ôéáíéìðüê) êáé
ðñüóöáôá ðÝñáóå óôï êüììá ôïõ
ÃéÜôóåíéïõê êáé Ýãéíå âïõëåõôÞò.
Ï çãåìïíéêüò ðïëéôéêüò êáé ïñãáíùôéêüò ñüëïò ôïõ Óâüìðïíôá óôçí ðëáôåßá
ôïõ åðéôñÝðåé íá ïñãáíþíåé ìå âïçèïýò
ôïõ ôá Üëëá äýï ìåãÜëá êüììáôá ôçò áíôéðïëßôåõóçò ôïí åðéóéôéóìü ôçò ðëáôåßáò, íïóïêïìåéáêÝò õðçñåóßåò êáé åéäéêÜ
ôçí «ðåñéöñïýñçóç» ôïõ áãþíá. Óôá ðëáßóéá ôçò ðåñéöñïýñçóçò åßíáé êáé ôï êáèÞêïí ôçò ÷áëéíáãþãçóçò ôùí ïìÜäùí ðïõ
ôý÷åé íá îåöýãïõí áðü ôá üñéá Þ ðñïóðïéïýíôáé üôé èÝëïõí íá îåöýãïõí ãéá
íá ðáßæåé ôï Óâüìðïíôá ôï ñüëï ôïõ èçñéïäáìáóôÞ ôçò «åðáíÜóôáóçò». Ãéá ðáñÜäåéãìá ôï Óâüìðïíôá åðéôÝèçêå óå ìÝëç ôïõ «Êïéíïý Óêïðïý» ðïõ åß÷áí êáôáëÜâåé ôï õðïõñãåßï Ãåùñãßáò ýóôåñá áðü ìéá óõìöùíßá ìå ôçí êõâÝñíçóç ãéá
åêêÝíùóç êôéñßùí ìå áíôÜëëáãìá ôçí áðåëåõèÝñùóç äéáäçëùôþí (The Telegraph,
30/1). ¼ìùò ç ìåãáëýôåñç áðüäåéîç ôïõ
åëÝã÷ïõ ðïõ áóêåß áõôÞ ç óõììïñßá ðÜíù
óôçí ðëáôåßá åßíáé ç óôáäéáêÞ õéïèÝôçóç
ôçò âáèýôåñçò ðïëéôéêÞò ôïõ ãñáììÞò êáé
ôçò óõíèçìáôïëïãßáò ôïõ áðü áõôÞí. Åßíáé ôï ðëÞèïò ôùí ìáõñïêüêêéíùí óçìáéþí ôùí ðñïäïôþí ôïõ áíôéöáóéóôéêïý
áãþíá óôï â´ ðáãêüóìéï ðüëåìï ðïõ êõìáôßæïõí ðëÝïí óôç ÌáúíôÜí äßðëá óôéò
ïõêñáíéêÝò êáé ôéò åõñùðáúêÝò óçìáßåò,
ðïõ üëï êáé ìåéþíïíôáé, åßíáé ôï óýíèçìá
ôùí íáæß «äüîá óôçí Ïõêñáíßá, äüîá óôïõò
Þñùåò» ðïõ äéáäßäåôáé ðëÝïí ðëáôéÜ (Le
Monde, 18/12). Óôï îåêßíçìá ëÝãïíôáí êõñßùò óõíèÞìáôá õðïóôÞñéîçò ôçò Åõñþðçò
êáé åíáíôßùóçò óôç Ñùóßá. Ôþñá ìðïñåß

êáíåßò íá áêïýóåé áêüìá êáé äçëþóåéò
ôïõ óôõë: «ÈÝëïõìå ìüíï ôçí Ïõêñáíßá,
ü÷é ôç Ñùóßá êáé ü÷é ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç», üðùò ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêÜ Üêïõóå ï áíôáðïêñéôÞò ôùí Financial Times
áðü óôüìá öáóßóôá åîåãåñìÝíïõ óôçí ðüëç Ëâïö (28/1), êÜôé ðïõ åêöñÜæåé ìå áêñßâåéá ôçí åðéäßùîç ôïõ ñùóéêïý óïóéáëéìðåñéáëéóìïý ãéá ìßá åéäéêÞ óýíäåóç ôçò
Ïõêñáíßáò ìå ôçí Åõñþðç ðïõ èá åðéôñÝðåé óôç Ñùóßá íá åðåìâáßíåé óôá åóùôåñéêÜ ôçò ôåëåõôáßáò.
Ïé óêïôåéíÝò åðéäéþîåéò ôùí äéáöüñùí
ïëéãïìåëþí íåïíáæéóôéêþí ðáñáöõÜäùí
ôïõ Óâïìðüíôá äå èá áñãÞóïõí íá áðïêáëõöèïýí. ¹äç ôá ïõêñáíéêÜ ÌÌÅ áíáöÝñïíôáé óå äéáóõíäÝóåéò áíÜìåóá óôá
ìðëïê ôçò ðëáôåßáò êáé öéëïñþóïõò íåïíáæß çãÝôåò. Ôï Üñèñï ôïõ Open
Democracy ðïõ ðñïáíáöÝñáìå êÜíåé ëüãï ãéá êÜðïéïí Íôìßôñï Êïñôóßíóêé, «çãÝôç ôïõ áêñïäåîéïý êüììáôïò Bratstvo
(Áäåëöüôçôá), êáé ðñþçí çãÝôç ôïõ ðáñáóôñáôéùôéêïý êüììáôïò UNA-UNSO.
Óôçí Ïõêñáíßá, ï Êïñôóßíóêé èåùñåßôáé
ðëáôéÜ óáí ðñïâïêÜôïñáò áêüìá êáé ãéá
ôçí áêñïäåîéÜ, êáé ôï ÌðñÜôóôâï ôïõ Ý÷åé Þäç óõììåôÜó÷åé óå äéÜöïñåò äñÜóåéò
ðïõ óêüðåõáí íá ðñïêáëÝóïõí áóôõíïìéêÞ êáôáóôïëÞ åéñçíéêþí äéáìáñôõñéþí.
Ç Hromadske TV áíÝöåñå üôé ï Êïñôóßíóêé ‘Ýäéíå ïäçãßåò’ óôá ìÝëç ôïõ ‘Äåîéïý ÔïìÝá’ óôçí Ïäü ÌðÜíêïâá ôçí 1ç
ôïõ ÄåêÝìâñç. Ðáñüôé ç áëçèéíÞ öýóç ôçò
ó÷Ýóçò ôïõ Êïñôóßíóêé ìå ôï ÅÊÓ, ôçí
Ôñéæïýìð êáé ôï Ìðßëõ Ìüëïô äåí åßíáé
áêüìá îåêáèáñéóìÝíç, êáé ç åðéññïÞ ôïõ
óôçí ïõêñáíéêÞ áêñïäåîéÜ åßíáé áêüìá
ðïëý ðåñéïñéóìÝíç, ï ßäéïò Ý÷åé ößëïõò óå
õøçëÜ ðüóôá.
Ï Êïñôóßíóêé åßíáé óôåíÜ äåìÝíïò ìå ôç
Ñùóßá. ÌáèÞôåõóå óôçí åîáéñåôéêÜ öéëïÐïýôéí êáëïêáéñéíÞ êáôáóêÞíùóç ‘Óåëé-

ãêÝñ’ óôç Ñùóßá, óôá 2005. Áõôü ôï óôñáôüðåäï ïñãáíþèçêå ìå ôç âïÞèåéá ôçò ñùóéêÞò ÐñïåäñéêÞò Äéïßêçóçò, êáé ðñïïñéæüôáí ãéá íá åêðáéäåýåé öéëï-ðïõôéíéêïýò
íåïëáßïõò ãéá íá áíôéìåôùðßóïõí ìéá ðéèáíÞ ‘Ðïñôïêáëß ÅðáíÜóôáóç’ óôç Ñùóßá.
Íùñßôåñá åêåßíç ôç ÷ñïíéÜ, ï Êïñôóßíóêé
ðÞñå ìÝñïò óôç óõíäéÜóêåøç ‘Åõñþðç: ÁðïôåëÝóìáôá ôïõ ×ñüíïõ Áëëáãþí’ üðïõ
åßðå, óõãêåêñéìÝíá, üôé ïé ‘ñùóéêÝò êïéíùíéêÝò ïñãáíþóåéò, éäñýìáôá êáé èåóìïß èá
Ýðñåðå íá áíôéðáñáôåèïýí ìå äéÜöïñåò ðïñôïêáëß ðñïóðÜèåéåò óôç ÷þñá ôïõò, üóï êáé
óå ïëüêëçñï ôï ìåôáóïâéåôéêü ÷þñï.’ Ó’ áõôÞ ôç óõíäéÜóêåøç Þôáí ðïõ ï Êïñôóßíóêé
óõíÜíôçóå ãéá ðñþôç öïñÜ ôï Âëáíôßìéñ
Óïõñêüö, ôïí âáóéêü éäåïëïãéêü åêðñüóùðï ôïõ ðïõôéíéóìïý, ðïõ åðÝóôñåøå ôï ÓåðôÝìâñç ôïõ 2003 óôç ñùóéêÞ ÐñïåäñéêÞ
Äéïßêçóç óáí ‘ðáñáôçñçôÞò ôùí ñùóï-ïõêñáíéêþí ó÷Ýóåùí.
Ï Êïñôóßíóêé Ý÷åé åðßóçò öéëéêÝò ó÷Ýóåéò
ìå ôïí Âßêôïñ Ìåíôâåôóéïýê, Ýíáí ïõêñáíü åðé÷åéñçìáôßá êáé öáíáôéêÜ öéëïñþóï
ðïëéôéêü, ðïõ Ýîáëëá áíôéôßèåôáé óôçí õðïãñáöÞ ôçò Óõìöùíßáò Óýíäåóçò áíÜìåóá
óôçí ÅÅ êáé ôçí Ïõêñáíßá, êáé, áíôßèåôá
õðïóôçñßæåé ôç ñùóéêÞò õðïóôÞñéîçò ÔåëùíåéáêÞ ¸íùóç. Ïé Ìåíôâåôóéïýê Ý÷ïõí
óôåíÝò ðñïóùðéêÝò ó÷Ýóåéò ìå ôïí Âëáíôßìéñ Ðïýôéí ðïõ åßíáé íïíüò ôçò êüñçò ôïõ
Ìåíôâåíôóïýê».
Ôï ðáñáðÜíù ðåñéóôáôéêü åßíáé åíäåéêôéêü ôïõ ðüóï óôçìÝíç ðïäçãåôçìÝíç áðü ôç
Ìüó÷á ãßíåôáé ç åóùôåñéêÞ óýãêñïõóç ôçò
Ïõêñáíßáò ðïõ ôüóï ðïëý Ý÷åé «óõíáñðÜóåé» ôïõò ðéï áíôéäñáóôéêïýò áðü ôïõò åõñùðáßïõò ìïíïðùëéóôÝò áëëÜ êáé ôïõò öéëåëåýèåñïõò áíÜ ôïí êüóìï, ðïõ åßíáé áñêåôÜ ðáñáêìáóìÝíïé êáé áíôéäçìïêñÜôåò
ãéá íá ìðïñïýí Þ íá èÝëïõí íá îå÷ùñßóïõí
ìéá ðñáãìáôéêÜ äçìïêñáôéêÞ åðáíÜóôáóç
áðü Ýíá öáóéóôéêü êßíçìá áñêåß áõôü íá
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åßíáé áíôéêïììïõíéóôéêü.
ÐÜíôùò ôßðïôá äåí äåß÷íåé üôé ç Ïõêñáíßá èá ãßíåé ÅëëÜäá, äçëáäÞ üôé ôï Óâüìðïíôá èá åîáðáôÞóåé ôüóï ðïëý ôïí ïõêñáíéêü ëáü þóôå áõôüò íá âëÝðåé ìéá åíôåëþò áíôåóôñáììÝíç ðñáãìáôéêüôçôá. Ï
åëëçíéêüò ëáüò äåí Ý÷åé ðåßñá ôçò Ñùóßáò
óáí êýñéïõ åîùôåñéêïý å÷èñïý êáé Ýôóé ïé
ÓÕÑÉÆÁ-øåõôïÊÊÅ-ÁÍÅË êáé ×ñõóÞ
ÁõãÞ ìðïñïýí åýêïëá íá åìöáíßæïõí ôçí
ÅÅ óáí êýñéï å÷èñü ôïõò Ýèíïõò. Ç Ïõêñáíßá üìùò Ý÷åé æÞóåé ãéá ìéóü áéþíá óáí
Ýèíïò ôç ìåãáëïñþóéêç óïóéáëöáóéóôéêÞ
êáôáðßåóç êáé ôþñá ôç æåé áêüìá ðéï Ýíôïíá. ÁðëÜ åêåßíï ðïõ Ý÷åé íá êáôáíïÞóåé ç
Ïõêñáíßá - êáé óôï ïðïßï ðáßæïõí ïé ïõêñáíïß öáóßóôåò êáé ç Ñùóßá ãéá íá êÜíïõí
ôéò ðñïâïêÜôóéåò ôïõò - åßíáé üôé Üëëï ðñÜãìá åßíáé ïé óïóéáëöáóéóôéêÝò ÅÓÓÄ êáé Ñùóßá ìåôÜ ôï 1956 êáé Üëëï ïé óïóéáëéóôéêÝò
ÅÓÓÄ êáé Ñùóßá ðñéí áðü ôï 1956. Áõôü
åßíáé Ýíá ðïëý âáèý êáé ðåñßðëïêï áêüìá
ôáîéêü æÞôçìá ãéáôß áðü ôç ìéá ï ïõêñáíéêüò åèíéêéóìüò, ðïõ Ý÷åé óÞìåñá ôçí éäåïëïãéêÞ çãåìïíßá ìÝóá óôï áíåîáñôçóéáêü
êßíçìá, èÝëåé óáí õðåñäåîéüò áóôéóìüò íá
ôáõôßæåé ôï óïóéáëéóìü ìå ôï öáóéóìü êáé
ôçí åèíéêÞ õðïôÝëåéá, åíþ áðü ôçí Üëëç ï
óïóéáëöáóéóìüò õðÞñîå óáí ðïëéôéêÞ ôÜóç
êáé ìÝóá óôï óïóéáëéóìü ôçò ÅÓÓÄ êáé óáí
ôÝôïéá ôïí ðñïâüêáñå (äåò ð÷ ôï ñüëï ôïõ
×ñïõóôóüö óáí ãñáììáôÝá ôçò Ïõêñáíßáò).
Ãé áõôü ôï ëüãï ü÷é ìüíï óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé óôçí Ïõêñáíßá ìüíï ìéá ðñáãìáôéêÞ áñéóôåñÜ, êáé Ýíá íÝï ðñáãìáôéêü êßíçìá ãéá ôç óïóéáëéóôéêÞ êáé ôçí êïììïõíéóôéêÞ åðáíÜóôáóç ìðïñåß íá áíôéìåôùðßóåé
íéêçöüñá ôï ñþóéêï óïóéáëéìðåñéáëéóìü. ÁðëÜ óôçí ÅëëÜäá ìÝíåé íá áðïäåé÷ôåß êõñßùò üôé ç «áñéóôåñÜ» åßíáé Üêñá äåîéÜ, åíþ
óôçí Ïõêñáíßá ðñÝðåé êõñßùò íá áðïäåé÷ôåß üôé ç Üêñá äåîéÜ äåí åßíáé åðáíáóôáôéêÞ ïýôå åèíéêÞ äýíáìç, äçëáäÞ äåí åßíáé,
áðåëåõèåñùôéêÞ êáôÜ êÜðïéï ôñüðï «áñéóôåñÞ. Áðü ôá äýï áõôÜ ôï ðéï äýóêïëï åßíáé ôï ðñþôï. ÄçëáäÞ óôçí ÅëëÜäá ï ëáüò
ëáèåýåé ùò ðñïò ôïí êýñéï å÷èñü åíþ óôçí
Ïõêñáíßá ëáèåýåé ùò ðñïò ôïõò ößëïõò ôïõ.

Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï: Áðáñ÷Þ ãéãÜíôùóçò ôïõ
óáìðïôÜæ êáé öáóéóôéêÝò åêêáèáñßóåéò
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óôéêïýò üñïõò (åããýçóç 50000 ëéñþí êáé
åìöÜíéóç óôï áóôõíïìéêü ôìÞìá). ¼ðùò
áíáöÝñïõí ôá ó÷åôéêÜ ñåðïñôÜæ ôá áããëéêÜ äéêáóôÞñéá åßíáé êá÷ýðïðôá ãéá áõôïý
ôïõ åßäïõò ôéò äéþîåéò áðü ôéò åëëçíéêÝò
áñ÷Ýò ðïõ èåùñåßôáé üôé ðáñáâéÜæïõí ôïõò
êáíüíåò ôçò «äßêáéçò äßêçò». ÄÝ÷ôçêáí
ôá åðé÷åéñÞìáôá ôïõ äéêçãüñïõ ôïõò üôé
õðÜñ÷åé åðéêßíäõíá áñíçôéêü êëßìá ìå äçìïóéåýìáôá óå çëåêôñïíéêÜ êáé Ýíôõðá ìÝóá åíçìÝñùóçò ãéá ôéò êáôçãïñßåò ðïõ
ôïõò áðïäßäïíôáé ðñéí êñéèïýí áðü ôç äéêáéïóýíç !!! ÌÜëéóôá, ãéá ôïõò ßäéïõò ëüãïõò ïé áããëéêÝò áñ÷Ýò äåí Ýêäïóáí ðïôÝ
ôçí êáôçãïñïýìåíç ãéá ôï ðáñáäéêáóôéêü êýêëùìá Áíôùíßá Çëßá (ÅîðñÝò, 22/
1/2014). Áõôü êáèüëïõ äåí Ý÷åé áðáó÷ïëÞóåé ìÝ÷ñé óÞìåñá ôïõò êáèåóôùôéêïýò
åðéêåöáëÞò ôçò êÜèáñóçò ãéáôß ï âáóéêüò
ôïõò óôü÷ïò äåí Þôáí êáìßá áðïíïìÞ äéêáßïõ Þ êáìßá áëçèéíÞ êÜèáñóç, áëëÜ ç
åêêáèÜñéóç ôùí áíôéðÜëùí ôïõò áðü ôç
÷åéñáãùãçìÝíç áðü ôïõò ßäéïõò äéêáéïóýíç.

ÐåñéÝñãùò êáíåßò äåí ðáñüôñõíå ôéò äéïéêÞóåéò óôá êáôÜ ôüðïõò ãñáöåßá ôïõ ÔÔ
íá êÜíïõí åíôáôéêïýò äéá÷åéñéóôéêïýò åëÝã÷ïõò ìåôÜ ôïí åíôïðéóìü õðåîáßñåóçò
áðü õðÜëëçëï ðïóïý ìåãáëýôåñïõ áðü
500.000 åõñþ ôïí Éïýíç ôïõ 2013 óôï Áãñßíéï!!! (www.tanea.gr , 9/6/2013)
Áêüìá ðéï ðåñéÝñãùò êáíåßò äåí Üñ÷éóå
íá øÜ÷íåé ìÝ÷ñé óÞìåñá ôçí ÁãñïôéêÞ ðïõ
Ý÷åé óôçí ðëÜôç ôçò ôá ðåëþñéá äÜíåéá óôá
êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá ìå ìïíáäéêÞ åããýçóç ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü, ôï
ðëÞèïò êüêêéíùí äáíåßùí óå óõíåôáéñéóìïýò êáé áãñüôåò êáé ôï äáíåéóìü óôéò
èõãáôñéêÝò ôçò ðïõ Ýãéíáí üëåò ðñïâëçìáôéêÝò êáé îåðïõëÞèçêáí ìå óõíïðôéêÝò
êáé óêïôåéíÝò äéáäéêáóßåò óå ñþóïõò ïëéãÜñ÷åò (Äùäþíç-ÆÝêôóåñ, ÓÅÊÁÐ-Óáââßäçò). Óçìåéþíïõìå üôé ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí óõìöåñüíôùí ôùí ñþóéêùí êåöáëáßùí, ôï êáèåóôþò åðÝôñåøå ðñïçãïýìåíá óå Ýíá ñþóï ïëéãÜñ÷ç, ôï ÍÝóéò, íá
áðïêôÞóåé ôï óôñáôçãéêü ðïóïóôü ôçò
ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ðïõ áìÝóùò ìåôÜ áðü
áõôÞ ôçí åîáãïñÜ ãéãÜíôùóå, êáôÜðéå ôá
ðÜíôá, áðü ôçí ÁãñïôéêÞ Ýùò ôçí ÔñÜðå-
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æá Êýðñïõ, êáé Ýãéíå ç äåýôåñç ìåôÜ ôçí
ÅèíéêÞ ìåãáëýôåñç ôñÜðåæá óôç ÷þñá.
Äéþîåéò ÔÔ êáé Eurobank
Ïé ðïéíéêÝò äéþîåéò ãéá ôï ÔÔ âÜæïõí
åðßóçò åìðüäéá óôçí ðñüïäï ôçò óõã÷þíåõóçò ôïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ
ìå ôçí Eurobank ðïõ âñßóêåôáé óå åîÝëéîç, êáé êõñßùò ìðëïêÜñoõí ôçí åîáãïñÜ
áðü äõôéêÜ êåöÜëáéá ìåôÜ ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóÞ ôçò.
Åäþ êáé êáéñü áíáìÝíåôáé áðü êáíáäéêÜ êáé áìåñéêÜíéêá êåöÜëáéá ôï íïìïó÷Ýäéï ðïõ èá áëëÜîåé ôï éó÷ýïí êáèåóôþò
ãéá íá ìðïñÝóåé íá ãßíåé ç åîáãïñÜ ôùí
ìåôï÷þí ìÝóá áðü áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ 2 äéò åõñþ. Ôï íïìïó÷Ýäéï áõôü
ôï ìðëïêÜñåé ï ÓÕÑÉÆÁ, åíþ ãéá áõôü ôï
óêïðü åß÷å óõíáíôçèåß ìå ôïí Ðáðïýëéá
(Dealnews, 17/1). Ç êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ ðáôÜåé ðÜíù óôçí ðßåóç ÓÕÑÉÆÁ, êáé óÞìåñá åðéêáëåßôáé ôçí éó÷íÞ ôçò ðëåéïøçößá
óôç ÂïõëÞ. ¼óï áìåñéêÜíïé êáé êáíáäïß
åßíáé óôï ðåñßìåíå åìöáíßóôçêå Ýíáò «áíáðÜíôå÷ïò, ðëçí éó÷õñüò» óýììá÷ïò, Ý-

íá êéíÝæéêï fund, «ôï ïðïßï ìüëéò ôþñá
åìöáíßæåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ óôá åëëçíéêÜ åðåíäõôéêÜ ðñÜãìáôá» (www.voria.gr,
17/1/2014). Åßíáé ðïëý ðéèáíüí ôï êëßìá
ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß áðü ôéò äéþîåéò ôïõ
ÔÔ íá äéþîåé áìåñéêÜíïõò êáé êáíáäïýò
êáé íá ìåßíïõí ìüíï ïé óýììá÷ïé êéíÝæïé
ðïõ üðùò åßíáé öõóéêü ðïôÝ äåí öïâïýíôáé íá åðåíäýóïõí óôçí ÅëëÜäá, ìéáò êáé
êáìßá áðïéêéïêñáôéêÞ åðÝíäõóç ôïõò äåí
Ý÷åé áíôéìåôùðßóåé ðïôÝ ïðïéïäÞðïôå åìðüäéï óå ïðïéïäÞðïôå åðßðåäï. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ èá ãßíåé áóöáëþò áìÝóùò
íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç, êáé ç Eurobank ìå
ôçí ðñïßêá ôïõ «õãéïýò» ðëÝïí ÔÔ èá åßíáé Ýôïéìç íá ÷ñçìáôïäïôÞóåé ôéò «õãéåßò
åðé÷åéñÞóåéò».
Ïé öáóéóôéêÝò åêêáèáñßóåéò ðïõ ãßíïíôáé ìå ðñüó÷çìá ôá åðéëåêôéêÜ óêÜíäáëá êáé ìåèïäåýïíôáé áðü ôï óïóéáëöáóéóìü åôïéìÜæïõí ôï Ýäáöïò ãéá ôç ãéãÜíôùóç êáé ôçí êõñéáñ÷ßá ôïõ ðéï äéåöèáñìÝíïõ êñÜôïõò, êáé ãéá ôç ìåãáëýôåñç êáôáóôñïöÞ ðïõ ãíþñéóå ç ÷þñá.
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Ç ÓÊÅÕÙÑÉÁ ÃÊÉÏÕËÅÍ ÊÁÉ ÐÙÓ ÔÇÍ
ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÆÅÉ ÌÉÁ ÊÁÐÙÓ ÓÏÂÁÑÇ ÊÁÉ
ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÁÓÔÉÊÇ ÔÁÎÇ ÓÁÍ ÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÊÇ
¸÷ïõìå åðáíåéëçììÝíá ãñÜøåé ãéá
ôï ðïëéôéêü ðáé÷íßäé ðïõ ðáßæåôáé áõôÞ ôç óôéãìÞ óôç ãåéôïíéêÞ Ôïõñêßá,
ôç âñüìéêç äçë. åðßèåóç ôùí ãêéïõëåíéóôþí éóëáìïíáæß áðÝíáíôé óôïí
ðñþçí óýììá÷ü ôïõò ÅñíôïãÜí.
Åðßóçò åäþ êáé ÷ñüíéá Ý÷ïõìå êáôáããåßëåé óáí âñþìéêç ôçí äéêáóôéêÞ åðßèåóç ðïõ åß÷áí åîáðïëýóåé áðü êïéíïý
ÃêéïõëÝí êáé ÅñíôïãÜí åíÜíôéá óôïõò êåìáëéêïýò óôñáôçãïýò. Áõôü ðïõ åßíáé êáéíïýñãéï åäþ åßíáé ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï
áíôÝäñáóå ï êýñéïò ôá÷ôéêüò óôü÷ïò ôçò
åðßèåóçò, ï ÅñíôïãÜí, êáèþò êáé ç óôÜóç
ôùí õðüëïéðùí ðïëéôéêþí êáé èåóìéêþí
äõíÜìåùí ðïõ Ý÷ïõí âáèéÝò êáé ïõóéáóôéêÝò áíôéèÝóåéò ìáæß ôïõ, üðùò åßíáé êõñßùò ï óôñáôéùôéêüò ðáñÜãïíôáò. Ôüóï ëïéðüí ï ÅñíôïãÜí üóï êáé ç çãåóßá ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí áðÜíôçóáí óôçí åðßèåóç
óõãêñïôþíôáò Ýíá ðëáôý ðïëéôéêü óõììá÷éêü ìÝôùðï ãéá ôçí åîïõäåôÝñùóÞ ôçò.
Óôá ôÝëç ôïõ ÷ñüíïõ ôï êïéíùíéêü-ðïëéôéóôéêü äßêôõï «×éæìÝô» ôïõ éìÜìç Ö.
ÃêéïõëÝí åðé÷åßñçóå ãéá áêüìá ìßá öïñÜ
ìåôÜ ôçí Ôáîßì íá áíáôñÝøåé ôçí êõâÝñíçóç ÅñíôïãÜí åíïñ÷çóôñþíïíôáò Ýíá
êýìá óõëëÞøåùí ðïëéôéêþí ðñïóþðùí
êáé åðé÷åéñçìáôéþí ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôïí
ôåëåõôáßï ùò äéåöèáñìÝíïõò, ìÝóï ôïõ åéóáããåëÝá Ïæ êáé Üëëùí åñåéóìÜôùí ôïõ
ìÝóá óôçí áóôõíïìßá êáé ôç äéêáéïóýíç.
Ôïí ðñáãìáôéêü üãêï áõôÞò ôçò äéáöèïñÜò äåí ôïí îÝñïõìå êáé äåí Ý÷ïõìå ëüãï
íá ðéóôåýïõìå üôé åßíáé áíýðáñêôïò. Åêåßíï ðïõ îÝñïõìå áðü åëëçíéêÞ ðåßñá, åßíáé üôé ïé ðåñéóóüôåñåò õðïèÝóåéò «ðÜôáîçò ôçò äéáöèïñÜò» êéíïýíôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áðü óïóéáëöáóßóôåò ðïõ èÝëïõí íá ðåôý÷ïõí åýêïëá ðñáîéêïðçìáôéêÜ áðïôåëÝóìáôá, äçëáäÞ íá õðïêáôáóôÞóïõí ôçí ðïëéôéêÞ äéáìÜ÷ç áðü ìéá áóôõíïìéêÞ êáé äéêáóôéêÞ âßá ðïõ åðéëÝãåé óôïé÷åßá, äéïãêþíåé óôoé÷åßá êáé óõ÷íÜ ôá êáôáóêåõÜæåé áðü ôï ôßðïôá.
Ï ÅñíôïãÜí êáôÞããåéëå áíïé÷ôÜ óôï ëáü
ôçí åðßèåóç áõôïý ôïõ ïõóéáóôéêÜ «ðáñÜëëçëïõ êñÜôïõò» óáí ìéá «åîáéñåôéêÜ
âñüìéêç åêóôñáôåßá» êé áíôåðéôÝèçêå áíôéêáèéóôþíôáò Ýíá ôìÞìá ôçò çãåóßáò ôçò

áóôõíïìßáò åíþ åîÝäùóå äéÜôáãìá ðïõ èá
õðï÷ñÝùíå ôéò áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò íá åíçìåñþíïõí ôçí êõâÝñíçóç ãéá ôá ðïñßóìáôá ôùí åñåõíþí ðïõ äéåîÜãïõí. Óýíôïìá üìùò ôï ãêéïõëåíïêñáôïýìåíï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò áíÝóôåéëå ôï äéÜôáãìá ðõñïäïôþíôáò ìéá óåéñÜ ðáñáéôÞóåùí âïõëåõôþí ôïõ êüììáôüò ôïõ (Äéêáéïóýíçò êáé ÁíÜðôõîçò, AKP) ðïõ êáôçãüñçóáí ôçí êõâÝñíçóç ãéá åðÝìâáóç
óôç äéêáéïóýíç. ÌÜëéóôá, ï Ýíáò áðü ôïõò
ôñåéò õðïõñãïýò ðïõ ðáñáéôÞèçêáí (ï ôÝôáñôïò ðáýèçêå áðü ôïí ÅñíôïãÜí) ìåôÜ
ôçí Ýêñçîç ôïõ óêáíäÜëïõ óõíôÜ÷èçêå
ìå ôéò öùíÝò ðïõ æçôïýóáí õóôåñéêÜ ôçí
ðáñáßôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý.
Ôüôå ï ÅñíôïãÜí áðïöÜóéóå íá êÜíåé
ôï ðïéïôéêü Üëìá: íá Ýñèåé óå åíüôçôá ìå
ôéò Ýíïðëåò êåìáëéêÝò äõíÜìåéò ðïõ ìáæß
ìå ôïí ÃêéïõëÝí åß÷å ôóáêßóåé ìå âñþìéêï ôñüðï. ¹ôáí ôüôå ðïõ ï óýìâïõëüò ôïõ,
Ãéáëôóßí ¢êíôïãáí, åîÝðëçîå ôïõò ðïëéôéêïýò áíáëõôÝò êáé ôçí äéåèíÞ êïéíÞ
ãíþìç ìå ôï íá êáôáöåñèåß ìå äñéìýôçôá
åíÜíôéá óôéò ìåèïäåýóåéò ôùí ãêéïõëåíéóôþí – äçë. ôéò ìáæéêÝò åêêáèáñßóåéò óôñáôéùôéêþí ìÝóá áðü ôéò âñþìéêåò ðïëýêñïôåò äéêáóôéêÝò õðïèÝóåéò «Âáñéïðïýëá»
êáé «Åñãêåíåêüí» – ëÝãïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðùò «êáíåßò äåí ìðïñåß íá åìðéóôåõôåß áõôïýò ðïõ Ýóôçóáí óêåõùñßá åíáíôßïí ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí ôçò ÷þñáò» (news.in.gr, 27/12). ÁõôÞ ç äÞëùóç
Þôáí ìéá ðñþôç áíáãíþñéóç áðü ìÝñïõò
ôïõ AKP ôùí ðáñáíïìéþí ðïõ Ýãéíáí óôéò
äßêåò ôùí óôñáôéùôéêþí êáé Üíïéîå ôï
äñüìï ãéá ôçí åðáíåîÝôáóç ôùí ðáñáðÜíù õðïèÝóåùí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ôï ãåíéêü åðéôåëåßï ôïõ óôñáôïý, ìå áíáêïßíùóÞ ôïõ, äÞëùóå ôçí ðñüèåóÞ ôïõ ãéá
«ìç åìðëïêÞ ôïõ óôñáôïý óôéò ðïëéôéêÝò
óõæçôÞóåéò», åííïþíôáò üôé äå èá ðñïâåß
óå óõëëÞøåéò åñíôïãáíéêþí áðü ôç óôñáôï÷ùñïöõëáêÞ, üðùò èá Þèåëáí ïé ãêéïõëåíéêïß åéóáããåëåßò. ÐáñÜëëçëá, ìå Ýíá
Üíïéãìá ôùí êõñßáñ÷ùí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí ðñïò ôçí êïõñäéêÞ ìåéïíüôçôá, óõóôÜèçêå êïéíïâïõëåõôéêÞ åðéôñïðÞ áíÜìåóá óôï ÁÊÑ, ôï êåìáëéêü CHP, ðïõ ôþñá åßíáé õðï ôçí çãåóßá ôïõ óêïôåéíïý öéëïãêéïõëåíéêïý êáé óýìöùíá ìå üëåò ôéò

Για τη ματαίωση της επένδυσης
του ζεόλιθου
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 14
μπλόκαραν την επένδυση εξόρυξης βωξίτη της
S&B στη Φωκίδα ύψους 17 εκατ Ευρώ με τη γνωστή διαδικασία ΣτΕ, τοπικών φορέων, κατοίκων
κλπ (http://www.dealnews.gr/leaders/item/
15218, 04/04/2011). Στην πραγματικότητα αυτά
τα επιχειρήματα τα κυκλοφορούν οι ίδιοι οι σαμποταριστές για να στρέφουν τον ένα καπιταλιστή
θύμα τους ενάντια σε έναν άλλο καπιταλιστή επίσης θύμα τους. Και μέχρι τώρα τα καταφέρνουν
αρκετά καλά με αυτόν τον τρόπο να αποπροσανατολίζουν τα θυματά τους, γιατί και αυτά δεν έχουν στοιχείωδη συλλογική κοινωνική ή εθνική
συνείδηση. Συμπεριφέρονται σαν μικρομαγαζάτορες της γειτονιάς. Μάλιστα δεν μπορούμε να
αποκλείσουμε αυτές οι δικαστικές διώξεις κατά
των σαμποταριστών του ζεολίθου της Ορεστιάδας να ξεσπάσουν τελικά σε ένταση της επίθεσης ενάντια στην S&B και τον Κυριακόπουλο, ο
οποίος κάποια στιγμή παραμερίστηκε από πρόεδρος του ΣΕΒ για να πάρει τη θέση του ο άνθρωπος του καθεστώτος των ανατολικών ολιγαρχών

και ξαφνικός υποστηριχτής του ΣΥΡΙΖΑ Δασκαλόπουλος. Αυτός τώρα βλέπει την ελληνική
βιομηχανία να βυθίζεται κυριολετικά και δεν
κουνάει το δαχτυλάκι του ενάντια στα σαμποταριστικά μέτρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
Είναι χάρη σε αυτό το σάπιο χαρακτήρα της
αστικής τάξης που έχει κερδίσει τέτοια απόλυτη εξουσία το ρωσόδουλο καθεστώς ώστε μπόρεσε να αξιοποιήσει την κυβερνητική εξουσία
για να κάνει συστηματικό σαμποτάζ της παραγωγής και να χρησιμοποιήσει σαν εργαλεία
σαμποτάζ, ΙΓΜΕ, δασαρχεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες, πολεοδομίες ακόμα και ένα ανώτατο δικαστήριο όπως το ΣτΕ. Έτσι, σήμερα ο
Τσίπρας, πηγαίνει σαν επικεφαλής της πολιτικής του σαμποτάζ και σαν αυριανός πρωθυπουργός, να συναντήσει κατ’ ιδίαν τον πρόεδρο του ΣτΕ για να τον συγχαρεί χωρίς κανείς
να αντιδρά σε θεσμικό ή πολιτικό επίπεδο με
την εξαίρεση μίας ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ
που χαρακτήριζε μία ολοφάνερη θεσμική εκτροπή σα “θεσμικά περίεργη” συνάντηση.
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åíäåßîåéò ñùóüöéëïõ ÊéëéíôóæÜñïãëïõ,
êáé ôï êïõñäéêü BDP ðïõ èá óõæçôÞóåé
ôçí åîåýñåóç åíüò ôñüðïõ ãéá ôçí áðïöõëÜêéóç ôùí êñáôïõìÝíùí âïõëåõôþí, ðïõ
ïé ðåñéóóüôåñïé õðïóôçñßæïíôáé áðü ôï
BDP (Hurriyet Daily News, 2/1).
Ç óôÜóç ÷áñáêôÞñá ôïõ óôñáôïý êáé ôïõ
ÅñíôïãÜí îåóêÝðáóáí ôç óôÜóç ôùí ïðáäþí ôïõ äéêôýïõ ìÝóá óôá õøçëÜ êëéìÜêéá
ôçò êñáôéêÞò åîïõóßáò (Ãêéïýë – Áñßíôò)
áëëÜ åðßóçò óå Ýíáí âáèìü êáé ôï äéðñüóùðï ÊéëéíôæÜñïãëïõ, ðïõ åîüíôùóå ìÝóù óêáíäÜëïõ ôïí êåìáëéêü ðñþçí áñ÷çãï ôïõ CHP ÌðáúêÜë ðñïóðáèþíôáò íá
óôåßëåé ôï êåìáëéêü ñåýìá êáôåõèåßáí
óôçí áãêáëéÜ ôùí ãêéïõëåíéóôþí. Ï ôýðïò áõôüò, ðïõ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ÷ôýðçóå ìå ðÜèïò ôçí êõâÝñíçóç ÅñíôïãÜí
ãéá ôá óêÜíäáëá, âñÝèçêå ôþñá íá áðïëïãåßôáé ó÷åôéêÜ ìå ôç óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å óôéò ÇÐÁ ìå åêðñïóþðïõò ôïõ äéêôýïõ «×éæìÝô».
Ç óõãêñüôçóç ôïõ áíôé-ãêéïõëÝí ìåôþðïõ åßíáé Ýíáò áíáãêáßïò üñïò ãéá ôçí åîÜëåéøç ôçò ìÜóôéãáò «×éæìÝô» áëëÜ ü÷é
êáé ï ìïíáäéêüò. Ãéáôß ïé ìåôáìöéÝóåéò áõôþí ôùí êáèáñìÜôùí åßíáé áñéóôïôå÷íéêÝò üóï åßíáé êé åêåßíåò ôùí åíôïëÝùí
ôïõò. Åßíáé Ýíá ðïëý óêïôåéíü äßêôõï ðïõ,
üðùò êÜèå ãíÞóéï íáæéóôéêü ìüñöùìá óÞìåñá, Ý÷åé óáí êÝíôñï ôïõ ôçí áíåñ÷üìåíç õðåñäýíáìç, äçë. ôç íåïíáæéóôéêÞ Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí ðïõ óå óõììá÷ßá ìå ôç óïóéáëöáóéóôéêÞ Êßíá åðéäéþêåé íá áíáäéáíåßìåé ôéò óöáßñåò åðéññïÞò ìå Ýíá íÝï ðáãêüóìéï áéìáôïêýëéóìá. ¼ìùò ï ÃêéïõëÝí, ðïõ óÞìåñá æåé áõôïåîüñéóôïò óôçí
ÐåíóõëâÜíéá ôùí ÇÐÁ, ÷ñçóéìïðïéåß ôçí
õöåóéáêÞ áðÝíáíôé óôç Ñùóßá óôñáâïìÜñá êáé ÷ïíôñïðåôóéÜ ôçò áìåñéêáíéêÞò õðåñäýíáìçò áëëÜ êáé ôïõò äåóìïýò ôïõ
ìå áðïäåäåéãìÝíïõò åêöñáóôÝò ôçò ñùóéêÞò ðïëéôéêÞò ìÝóá óôéò ÇÐÁ (ÏìðÜìá –
Ìð. Êëßíôïí) ãéá íá ðáñáóýñåé ôïõò å÷èñïýò ôïõ óôï áíôéäõôéêü êáé öéëïñþóéêï ìÝôùðï. ÓÞìåñá ï öéëïêõâåñíçôéêüò
ôýðïò óôçí Ôïõñêßá êÜíåé üëï êáé ðåñéóóüôåñï ëüãï ãéá ìßá áìåñéêáíéêÞ êáé éóñáçëéíÞ óõíïìùóßá óå âÜñïò ôçò ÷þñáò
åíþ ëÜäé óôç öùôéÜ åðé÷åéñåß íá ñßîåé êáé
ç êïíôüèùñç Åõñþðç ðïõ äéá óôüìáôïò
Öéïýëå ÷áéñåôßæåé ôçí áðüöáóç ôïõ ÓôÅ
ôçò Ôïõñêßáò ç ïðïßá äÝíåé ôá ÷Ýñéá ôïõ
ÅñíôïãÜí.
Ïé ìÝèïäåò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ïé ãêéïõëåíéêïß ãéá íá ðÜñïõí ôçí åîïõóßá ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý åßíáé
ç ðñïâïêÜôóéá, ï ëáúêéóìüò íáæéóôéêïý
ôýðïõ êáé ï åéóïäéóìüò. ¸íá âßíôåï áðü
ôï 1999 äåß÷íåé ôïí ÃêéïõëÝí íá áðåõèýíåôáé óå ïðáäïýò ôïõ êáëþíôáò ôïõò íá
äéåéóäýóïõí áèüñõâá ìÝóá óôïí êñáôéêü
ìç÷áíéóìü: «ÐñÝðåé íá êéíçèåßôå ìÝóá óôéò
áñôçñßåò ôïõ óõóôÞìáôïò, ÷ùñßò êáíåßò íá
åíôïðßóåé ôçí ýðáñîÞ óáò, ìÝ÷ñéò üôïõ
öôÜóåôå óå üëá ôá êÝíôñá åîïõóßáò. ÐñÝðåé íá ðåñéìÝíåôå ìÝ÷ñé ôç óôéãìÞ ðïõ èá
Ý÷åôå üëç ôçí êñáôéêÞ åîïõóßá, ìÝ÷ñéò üôïõ èá Ý÷åôå ðÜñåé óôï ðëåõñü óáò üëç
ôçí åîïõóßá ôùí óõíôáãìáôéêþí èåóìþí
óôçí Ôïõñêßá» (BBC News, 18/12). Ðñüêåéôáé äçë. ãéá ìéá óýíèåôç óõíïìùóßá ìå
ðáãêüóìéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ï ðåñéï-

ñéóìÝíïò ïñßæïíôáò ôùí åèíéêþí áóôéêþí
ôÜîåùí äýóêïëá ìðïñåß íá óõëëÜâåé óôï
óýíïëü ôçò óôçí ðáñïýóá öÜóç Ìüíï ôï
óõíåéäçôü ðñïëåôáñéÜôï ìðïñåß.
¼ìùò êáé ç ìÝ÷ñé óÞìåñá ðÜëç ðïõ Ýäùóå ìüíç ôçò ç ôïõñêéêÞ áóôéêÞ ôÜîç
åíÜíôéá óôïõò óõíùìüôåò åßíáé Ýíá ìÜèçìá ãéá ôç ÷áìåñðÞ êáé ãëïéþäç åëëçíéêÞ
áóôéêÞ ôÜîç ðïõ õðïôÜóóåôáé äïõëéêÜ
óôïí êÜèå öïñÜ éó÷õñü éìðåñéáëéóôÞ. Áí
ï åëëçíéêüò áóôéêüò ìéóï-äçìïêñáôéêüò
ðïëéôéêüò êüóìïò ôýðïõ äõôéêüöéëùí ôçò
ÍÄ êáé ôïõ ÐÁÓÏÊ áêïëïõèïýóå åäþ
êáé ÷ñüíéá ôçí ôá÷ôéêÞ ôùí êåìáëéóôþí
êáé ôùí ìç ñùóüäïõëùí éóëáìéóôþí êáé
áðïìüíùíå ôïõò ðñÜêôïñåò ðïõ ëõìáßíïíôáé ôéò êïììáôéêÝò çãåóßåò êáé ôá êñáôéêÜ áîéþìáôá áíôß êÜèå öïñÜ íá æçôÜ ôï
êåöÜëé ôïõ êÜèå öïñÜ õðïäåéêíõüìåíïõ
óôü÷ïõ (âë. óêÜíäáëá äéáöèïñÜò êôë) ôüôå ç ðïëéôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç
ôçò ÅëëÜäáò èá Þôáí åíôåëþò äéáöïñåôéêÞ. ¼ìùò ç åëëçíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç åßíáé
áöÜíôáóôá õðïôáêôéêÞ óôïí éìðåñéáëéóìü
êáé ãéá áõôü åíôåëþò äß÷ùò ÷áñáêôÞñá,
êé áõôü Ý÷åé ìéá áðü ôéò âáóéêÝò ôçò åîçãÞóåéò óôï ãåãïíüò üôé ç ôÜîç áõôÞ êáôáóôñÜöçêå óáí ðïëéôéêÜ áíåîÜñôçôç ôÜîç
êáé äéáöèÜñçêå óôç ãÝííçóÞ ôçò áðü ôïí
ôóáñéóìü, ðïõ ôçí Ýóõñå óå Ýíá âåâéáóìÝíï êáé õðïíïìåõìÝíï áðü ôá ðñéí 1821 ôï
ïðïßï óêüôùóå óôá óðÝñìáôÜ ôïõò ôïõò
õëéêïýò êáé ðïëéôéêïýò üñïõò ðïõ èá ôçí
ïäçãïýóáí óå ìéá ðñáãìáôéêÞ êáôïðéíÞ
åèíéêÞ äçìïêñáôéêÞ åðáíÜóôáóç. Áíôßèåôá
ç ôïõñêéêÞ áóôéêÞ ôÜîç, áñêåôÜ þñéìç
óõììåôåß÷å óôéò áñ÷Ýò ôïõ ðåñáóìÝíïõ
áéþíá óôçí ðÜëç åíÜíôéá óôïí éìðåñéáëéóìü êáé ìÜëéóôá ìå ðñùôïðüñï åðáíáóôáôéêü ôñüðï ãé’ áõôü áðÝêôçóå åèíïáíåîáñôçóéáêÝò áñ÷Ýò êáé äéêÞ ôçò áíåîÜñôçôç óêÝøç.
Êáé óôçí Ôïõñêßá ëïéðüí, üðùò ðñïçãïýìåíá óôç Óõñßá êáé ôçí Áßãõðôï, ïé
ñùóéêÝò åðåìâÜóåéò äåí åßíáé Ýíáò áðëüò
ðåñßðáôïò áëëÜ óõíÜíôçóáí óïâáñÞ áíôßóôáóç áðü ôéò íôüðéåò áóôéêÝò ôÜîåéò êáé
ôéò ëáúêÝò ìÜæåò êé áõôü åßíáé êÜôé ðïõ
óßãïõñá åíéó÷ýåé ôïõò ðáñÜãïíôåò ôçò åéñÞíçò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ êáé ðáãêüóìéá. ÂÝâáéá êáé óôçí Ôïõñêßá ï ìåãÜëïò
êßíäõíïò ðáñáìÝíåé üðïéá êáé íá åßíáé ç
åîÝëéîç ôçò êüíôñáò ôùí ãêéïõëåíéóôþí
ìå ôïõò åñíôïãáíéêïýò éóëáìéóôÝò. Ï êßíäõíïò åßíáé ç Ñùóßá íá åìöáíéóôåß óáí
ñõèìéóôÞò ôçò áíôßèåóÞò ôïõò áðü ôçí þñá ðïõ ï ÃêéïõëÝí ÷ôõðÜåé åìöáíéæüìåíïò óáí ÇÐÁ, óáí ÉóñáÞë Þ áêüìá êáé
óáí ÅÅ. Áí äçëáäÞ ïé ãêéïõëåíéóôÝò äåí
óõíôñéâïýí êáé åðßóçò áí ï ÊéëéíôæÜñïãëïõ äåí óõíôñéâåß, êÜèå ìåóïâÝæéêç ëýóç, õðü ôçí ðßåóç êõñßùò ôïõ ðñïâïêÜôïñá ÏìðÜìá êáé ôçò ÅÅ, èá åõíïÞóåé ôéò
ñþóéêåò åðåìâÜóåéò. Êáé ïé ìåóïâÝæéêåò
ëýóåéò åßíáé ðïëý ðéèáíÝò áðü ôçí þñá ðïõ
êáé ïé åñíôïãáíéêïß éóëáìéóôÝò ôïõ AKP
ðÜó÷ïõí áðü ðåñéöåñåéáêü çãåìïíéóìü, áðü áíôéäçìïêñáôéóìü óå ó÷Ýóç ìå ôç èÝóç
ôçò ãõíáßêáò êáé ôï ÷åéñüôåñï áðü áíôéóçìéôéóìü.
Ôï ðéï ðÜíù Üñèñï äçìïóéåýôçêå óôçí
éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 8/1/2014
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