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Ì

å ôçí øçöïöïñßá õðÝñ ôïõ Brexit ôï ðáãêüóìéï óôñáôü
ðåäï ôïõ ðïëÝìïõ, ôïõ öáóéóìïý, êáé ôçò åîáèëßùóçò
ôùí åõñùðáúêþí ëáþí , åß÷å ÷Üñç óôá ãêåìðåëßóôéêá øÝìáôÜ ôïõ ìéá ìåãÜëç íßêç, ðïõ äß÷ùò Üëëï ãñÞãïñá èá ôçí áîéïðïéÞóåé ï íåï÷éôëåñéêüò Üîïíáò Ñùóßáò-Êßíáò ãéá íá äéåõñýíåé
ôá âáèåéÜ ñÞãìáôá ðïõ Þäç áõôüò êáé ïé ößëïé ôïõ, äçëáäÞ ïé
÷åéñüôåñïé óïâéíéóôÝò , ïé áíôåñãÜôåò ðñïäüôåò ôïõ ìáñîéóìïý
êáé ïé ðéï êëáóóéêïß áðïéêéïêñÜôåò éìðåñéáëéóôÝò Ý÷ïõí áðü êïéíïý ðñïêáëÝóåé ìÝóá óôçí áóôïäçìïêñáôéêÞ ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç.

ÂÝâáéá êáíÝíá êáêü äåí åìöáíßæåôáé äß÷ùò íá äõíáìþóåé ôï êáëü ðïõ ôïõ áíôéóôÝêåôáé. Ïé ðñïïäåõôéêïß Üíèñùðïé óå üëç ôçí Åõñþðç êáé óå üëï ôïí êüóìï èá
êáôáëÜâïõí ôþñá ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëç öïñÜ ðüóï ðïëýôéìï åßíáé ôï äéêáßùìá
ôùí ÷ùñþí ðïõ áðïôåëïýí ôçí ÅõñùðáúêÞ
¸íùóç íá ìðïñïýí íá áóêÞóïõí óôçí ðñÜ-

îç ôï äéêáßùìá ôïõ áðï÷ùñéóìïý ôïõò áðü
áõôÞí , ãéá íá êáôáññåýóåé Ýôóé ìéá êáé êáëÞ êÜèå âñþìéêç èåùñßá ðåñß “ãåñìáíéêÞò
êáôï÷Þò” Þ ðåñß “ðáíôïäýíáìçò ãñáöåéïêñáôßáò ôùí Âñõîåëëþí” êáé íá áðïäåé÷ôåß ðüóï åèåëïíôéêÞ, äçëáäÞ ðüóï äçìïêñáôéêÞ åßíáé áõôÞ ç Ýíùóç ÷ùñþí, ðñÜãìá ðïõ ðÜíôá Þèåëáí ìå Ýìöáóç ïé êëáó-

óéêïß ôïõ ìáñîéóìïý. Ôþñá èá äïõí êõñßùò
ïé äçìïêñáôéêïß ëáïß ôçò Åõñþðçò ôçí áðïêñïõóôéêÞ ìïñöÞ ðïõ èá ðÜñåé åíèáññõìÝíï áðü ôï Ârexit ôï âñåôáíéêü áëëÜ êáé
ôï ðáãêüóìéï öáéï-”êüêêéíï” óôñáôüðåäï
ôçò äéÜóðáóçò ôçò Åõñþðçò, ôï óôñáôüðåäï ôçò áëçèéíÞò êáôï÷Þò êáé ôïõ äéáìåëéóìïý áíåîÜñôçôùí ÷ùñþí êáé ôçò ðåéñáôéêÞò êáôï÷Þò äéåèíþí êáé åèíéêþí ÷ùñéêþí
õäÜôùí, ôþñá èá äïõí ðüóç ïéêïíïìéêÞ êáôáóôñïöÞ, ðüóç áíåñãßá êáé åîáèëßùóç, ðüóç áíáâßùóç ôïõ öáóéóìïý èá öÝñåé óôç
Âñåôáíßá áëëÜ êáé óå üëç ôçí Åõñþðç áõôüò ï áðï÷ùñéóìüò.
ÁõôÞ ç óõíåéäçôïðïßçóç èá áðáéôÞóåé
÷ñüíï , èá åßíáé åðþäõíç êáé ôï êõñéüôåñï
èá åßíáé ãíùóéáêÜ äýóêïëç. Ç ìåãÜëç äõ-

óêïëßá ôçò Ýãêåéôáé óôï üôé ïé ðéï åðéêßíäõíïé å÷èñïß ôçò ÅíùìÝíçò Åõñþðçò äåí
åßíáé ôüóï ïé áíïé÷ôïß äéáóðáóôÝò ôçò, üóï
åßíáé êõñßùò ïé øåýôéêïé ößëïé ôçò åíüôçôáò ôçò, ðïõ êÜôù áðü ôçí ìðáêÝôá ôçò íåïôóáñéêÞò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò-ðïõ Þôáí
ðÜíôá ìïíáäéêÞ óôïí åéóïäéóìü óå êõâåñíÞóåéò êáé êüììáôá- äñïõí ðñïâïêáôüñéêá êáèþò ìå ôéò ðñÜîåéò ôïõò äõíáìþíïõí ôïí áíôéåõñùðáúóìü ìÝóá óôéò ìÜæåò.
Áõôïß åßíáé åéäéêïß óôï íá ìÝíïõí ìÝóá óôçí
ÅÅ êáé íá åêìåôáëëåýïíôáé ôéò åèíéêÝò êáé
åíäï-éìðåñéáëéóôéêÝò áíôéèÝóåéò ôçò êáé
êõñßùò ôç ãåíéêÞ äßøá üëùí ôùí áóôþí
ôçò ãéá öôçíüôåñç åñãáôéêÞ äýíáìç, ãéá íá
óõíÝ÷åéá óôç óåë.11

Ç ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÔÏÕ ÐÅÉÑÁÉÁ ÓÔÇ
ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ ÊÏÓÊÏ ÄÅÍ ÈÁ ÐÅÑÁÓÅÉ
Ï åëëçíéêüò ëáüò èá áêõñþóåé ôçí áðïéêéïêñáôéêÞ óýìâáóç

Ç

êõâÝñíçóç ìå ôç äéáäéêáóßá ôïõ êáôåðåßãïíôïò ðÝñáóå ìå äéåõ
ñõìÝíç ðëåéïøçößá óôç ÂïõëÞ ôï íïìïó÷Ýäéï ðïõ èá åðéôñÝøåé ôçí
åãêáôÜóôáóç ôçò Êüóêï óå ïëüêëçñï ôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ìå ôç
ìåôáâßâáóç ôïõ 67% ôùí ìåôï÷þí ôïõ ÏËÐ. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá Ýãêëçìá
ôåñáóôßùí äéáóôÜóåùí, ðñùôïöáíÝò êáé ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ãéá ôçí
Åõñþðç áöïý óçìáßíåé ôçí õðïäïýëùóç ôïõ êåíôñéêïý ëéìáíéïý ôçò
÷þñáò óôï öáóéóôéêü, áíôåñãáôéêü êáé äéåöèáñìÝíï êéíÝæéêï êñÜôïò.
Ôï üôé íüìïò óôï ëéìÜíé åôïéìÜæåôáé íá
ãßíåé ç áõèáßñåôç åîïõóßá ôïõ öáóéóôéêïý
êéíÝæéêïõ ìïíïðþëéïõ öÜíçêå áðü ôçí áðñïêÜëõðôç åîùèåóìéêÞ ðáñÝìâáóç ôçò
Cosco óôç äéáäéêáóßá øçöïöïñßáò ôïõ íüìïõ, êáé óôçí óé÷áìåñÞ åíôåëþò õðïôåëÞ
áíôßäñáóç êõâÝñíçóçò êáé êïììÜôùí.
Ðùò óýóóùìç ç åëëçíéêÞ ÂïõëÞ
êáôÜñãçóå ôïí åáõôü ôçò êáé
ðáñÝäùóå óôçí Êßíá ìáæß ìå ôï ëéìÜíé

êáé ôç åëëçíéêÞ íïìïèåôéêÞ åîïõóßá
Ãéá íá ïëïêëçñùèåß ç åãêáôÜóôáóç ôçò
Êüóêï Þôáí áðáñáßôçôï íá øçöéóôåß ôï íïìïó÷Ýäéï ðïõ ðåñéëÜìâáíå ôïõò üñïõò ôçò
êýñùóçò ôçò ôñïðïðïéçìÝíçò óýìâáóçò ãéá
ôçí ðáñá÷þñçóç ôùí åãêáôáóôÜóåùí ôïõ
ëéìáíéïý áðü ôï Äçìüóéï óôïí ÏËÐ, ïé
ïðïßïé èá ñõèìßæïõí óôçí ïõóßá ôïí ôñüðï
ëåéôïõñãßáò ôçò Êüóêï ìÝóá óôï ëéìÜíé. Ôï
íïìïó÷Ýäéï Þñèå ãéá øÞöéóç óôç ÂïõëÞ á-

ìÝóùò ìüëéò óôáìÜôçóáí ïé ëéìåíåñãÜôåò
ôéò ðïëõÞìåñåò áðåñãéáêÝò ôïõò êéíçôïðïéÞóåéò ýóôåñá áðü ôñïìåñÜ áíïé÷ôÜ êáé ðéóþðëáôá ÷ôõðÞìáôá êáé ôçí áðïìüíùóç
ðïõ äÝ÷ôçêáí áðü óýóóùìï ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò.
¸íá ðñïó÷Ýäéï ôïõ íüìïõ êïììÝíï êáé
ñáììÝíï óôá ìÝôñá ôçò Êüóêï åß÷å óõìðåñéëçöèåß ùò ðáñÜñôçìá óôç óõìöùíßá ôçò
ìåôáâßâáóçò ôùí ìåôï÷þí ðïõ õðïãñÜöçêå ôïí Áðñßëç ìÝóá óôï Ìáîßìïõ êáé ãéá
ôçí ïðïßá Ýãéíå êõâåñíçôéêÞ öéÝóôá ðáñïõóßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý óôï ÆÜððåéï. ÌÜëéóôá, Þôáí ôüóï êáôáðëåïíåêôéêïß åíáíôßïí ôïõ äçìïóßïõ êáé õðÝñ ôçò Êüóêï ïé
üñïé ôïõ, ðïõ êáôáããÝëèçêáí óáí ôÝôïéïé
áðü ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÏËÐ ôá ïðïßá öñüíôéóå íá áðïìáêñýíåé áìÝóùò ç êõâÝñíçóç. Ç ßäéá óôç óõíÝ÷åéá êáôÜñãçóå ôç óõì-

ìåôï÷Þ óôï Ä.Ó. ôùí åêðñïóþðùí ôùí åñãáæïìÝíùí ðïõ åðßóçò áíôÝäñáóáí óôéò
êñáôéêÝò ðáñáíïìßåò.
Ìå âÜóç ôïõò üñïõò ôïõ ðñïó÷åäßïõ ôïõ
íüìïõ áíôß íá ðåñéïñßæåôáé ôï ìïíïðþëéï
ôçò Êüóêï ðïõ Þäç åß÷å ôéò ðñïâëÞôåò ÉÉ
êáé ÉÉÉ áðü Ýíá ñõèìéóôéêü ðëáßóéï êñáôéêÞò åðïðôåßáò, äéáìïñöùíüôáí Ýíá êáèåóôþò áõîçìÝíçò ôõðéêÞò éó÷ýïò ôçò óýìâáóçò, ðïõ åßíáé ïõóéáóôéêÜ ìßá óõìöùíßá
ìåôáîý ìßáò åôáéñåßáò (ÏËÐ õðü ôçí éäéïêôçóßá ôçò Êüóêï) êáé ôïõ Äçìïóßïõ, áðÝíáíôé óå äéáôÜîåéò íüìïõ Þ êáíïíéóìïýò
ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôï ëéìÜíé óáí Ýäáöïò ôçò
åëëçíéêÞò êñáôéêÞò êõñéáñ÷ßáò, êáé äéíüôáí ç åîïõóßá óôï ÄÓ ôïõ ÏËÐ äçëáäÞ
óôçí Êüóêï, íá èåóðßæåé ôïõò äéêïýò ôçò
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 12
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Ìå áöïñìÞ ôïí åêëïãéêü íüìï

“ØÇÍÅÔÁÉ” ÔÏ ÌÅÔÙÐÏ ÓÕÑÉÆÁ-”×ÑÕÓÇÓ ÁÕÃÇÓ”

Ô

çí ÐÝìðôç 30 Éïõíßïõ êáé þñá 00.10 ð.ì. (ôá öáíôÜóìáôá ðÜíôá
âãáßíïõí ãýñù óôá ìåóÜíõ÷ôá!) ï ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò Íßêïò
Âïýôóçò Ýäùóå óôç äçìïóéïãñÜöï ôïõ ÓÊÁÚ Åýá Áíôùíïðïýëïõ êáé
óôçí åêðïìðÞ ôçò “42 ëåðôÜ” ìéá áñêåôÜ åíäéáöÝñïõóá óõíÝíôåõîç êáé
áíáöÝñèçêå óå ðïëëÜ æçôÞìáôá.
Ôï ðéï åíäéáöÝñïí áð’ üëá üóá Ýèéîå
åßíáé ç Ýììåóç ðñüóêëçóç ðñïò ôç ×Á íá
ìðåé ìáæß ìå ôçí êõâÝñíçóç óôï ìÝôùðï
õðÝñ ôïõ åðéêåßìåíïõ åêëïãéêïý íüìïõ.
¼ðùò áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ, “óôç ÂïõëÞ äåí õðÜñ÷ïõí åõðñüóäåêôåò êáé ìç åõðñüóäåêôåò øÞöïé. Äåí Ý÷ïõìå ìéëÞóåé ìå
ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ. Áðü êåé êáé ðÝñá ç ÂïõëÞ ëåéôïõñãåß ìå 300. ÐïôÝ äåí áöáéñÝèçêå êáìßá øÞöïò áðü êáìßá ìåñéÜ”.
ÂÝâáéá, áìÝóùò ìåôÜ, åðåéäÞ õðÞñ÷å ï
êßíäõíïò íá êáôçãïñçèåß (êáé äéêáßùò)
ãéá áíïé÷ôü ìÝôùðï ìå ôç ×Á, ðñüóèåóå:
“Áõôü ðïõ óáò ëÝù äåí áðïôåëåß ðñüóêëçóç ðñïò ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ. ÁëëÜ åðåéäÞ ï
åêëïãéêüò íüìïò åßíáé Ýíá êïñõöáßï æÞôçìá êáé êÜèå êüììá Ý÷åé ôç äéêÞ ôïõ Üðïøç, ðåñéìÝíïõìå íá äïýìå ôé èá ðåé êáé
ç ×ñõóÞ ÁõãÞ”.
¼óï êáé íá ðñïóðáèåß íá äéêáéïëïãÞóåé ôá áäéêáéïëüãçôá ï Âïýôóçò, ôï ðåëþñéï ðïëéôéêü æÞôçìá åßíáé åäþ: áðü ðïý

êé ùò ðïý óôç ÂïõëÞ, ðïõ õðïôßèåôáé üôé
åßíáé ï êïñõöáßïò ÷þñïò Ýêöñáóçò ôùí
ðïëéôéêþí áðüøåùí ôùí êïììÜôùí óå Ýíá áóôéêü êáèåóôþò, ç øÞöïò ôïõ êÜèå
êüììáôïò åßíáé ðïëéôéêÜ ïõäÝôåñç; Áðü
ðïý êé ùò ðïý åßíáé áäéÜöïñï áí åßíáé
“åõðñüóäåêôç Þ ìç åõðñüóäåêôç” ç øÞöïò åíüò áíïé÷ôÜ íáæéóôéêïý êüììáôïò;
Åßíáé èÝìá áðëÞò áñéèìçôéêÞò ðñÜîçò ìéá
øçöïöïñßá óôç ÂïõëÞ óå Ýíá êïñõöáßï
èÝìá üðùò áõôü ôïõ åêëïãéêïý íüìïõ, ðïõ
ìðïñåß íá êáèïñßóåé ôéò ðïëéôéêÝò åîåëßîåéò ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá;
Áò èõìçèåß ï áíáãíþóôçò ôé êïðéþäåéò
ðñïóðÜèåéåò åß÷å êÜíåé ôï ðáðáíäñåúêü
ÐÁÓÏÊ ôç äåêáåôßá ôïõ ’90, ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí åðéôñÝøåé óôïí åðåëáýíïíôá,
ôüôå, ÌçôóïôÜêç (ðáôÝñá) íá êõâåñíÞóåé
ôç ÷þñá. Áò èõìçèåß ðüóåò áðáíùôÝò åêëïãéêÝò áíáìåôñÞóåéò åß÷å õðïóôåß ôüôå
ç ÷þñá, ìå ôåñÜóôéåò äõóìåíåßò åðéðôþóåéò óôçí ïéêïíïìßá, þóðïõ íá êáôáöÝ-

ñåé, ôåëéêÜ, áóèìáßíùí íá áíåâåß óôçí êõâÝñíçóç ï äõôéêüöéëïò ÌçôóïôÜêçò ìå
ôçí éó÷íÞ ðëåéïøçößá ôùí 151 åäñþí êáé
íá ðåñÜóåé ç ñùóüöéëç áíôéðïëßôåõóç
(øåõôïÊÊÅ-ÐÁÓÏÊ) ôç ÷þñá äéá ðõñüò
êáé óéäÞñïõ, þóðïõ óôï ôÝëïò íá ðÝóåé ï
ÌçôóïôÜêçò áðü ðéóþðëáôç ìá÷áéñéÜ ôïõ
ÓáìáñÜ.
Ôï óêçíéêü ôþñá ðÜåé íá åðáíáëçöèåß,
áëëÜ óôç èÝóç ôïõ ÐáðáíäñÝïõ åßíáé ï
Ôóßðñáò êáé óôç èÝóç ôïõ ðáôñüò ÌçôóïôÜêçò ï õéüò, ï ñùóüöéëïò ðëÝïí. Êáé ìÝóá ó’ áõôü ôï óêçíéêü âãáßíåé ï ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò, äçëáäÞ ï ôñßôïò ôç ôÜîåé ðïëéôåéáêüò ðáñÜãïíôáò, êáôÜ ôï åëëçíéêü Óýíôáãìá, íá ðåé üôé “äåí õðÜñ÷ïõí åõðñüóäåêôåò êáé ìç åõðñüóäåêôåò

øÞöïé”;
Óå ìéá óôïé÷åéþäç áóôéêÞ êïéíïâïõëåõôéêÞ äçìïêñáôßá êÜôé ôÝôïéï èá Þôáí áäéáíüçôï êáé ï “áìáñôÞóáò” Âïýôóçò èá
åß÷å áðïðåìöèåß ðÜñáõôá, êáèþò Ýôóé áíïßãåé ãéá ôç ×Á ï äñüìïò óôï ìÝëëïí
êáé ãéá Ýíá óùñü Üëëá óïâáñÜ æçôÞìáôá,
ð.÷. óôï æÞôçìá ôçò áðáßôçóçò ðïëåìéêþí
áðïæçìéþóåùí áðü ôç Ãåñìáíßá. ÌÞðùò
åäþ äåí Ý÷ïõí êïéíü ìÝôùðï êáé êïéíÞ
“åèíéêÞ” èÝóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË-×Á ãéá
ôéò ãåñìáíéêÝò áðïæçìéþóåéò. ¸ôóé äåí áðïåíï÷ïðïéåßôáé êáé äå íïìéìïðïéåßôáé
ðïëéôéêÜ, áñãÜ áëëÜ ìåèïäéêÜ êáé óõíåéäçôÜ, ôï ÷éôëåñéêü áõôü êüììá óôá ìÜôéá
ôïõ åëëçíéêïý ëáïý;

Ôï ðáéäß ìßëçóå...
Ïé êáéñïóêüðïé ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, ôþñá ðïõ á÷íïöáßíåôáé óôï âÜèïò ôïõ
ïñßæïíôá ç ðéèáíüôçôá íá äïõí êé áõôïß ëßãï ôç ÷áñÜ ôçò åîïõóßáò, âëÝðïíôáò
áðü ôçí Üëëç ôçí ðñïóðÜèåéá ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôïõ öáéïêüêêéíïõ ìåôþðïõ
ãåíéêüôåñá íá ôïõò öñÜîïõí ôï äñüìï, îýðíçóáí áðü ôï âáèý ôïõò ëÞèáñãï
êáé äÞëùóáí ìÝóù ôïõ åêðñïóþðïõ ôçò ÍÄ ÊïõìïõôóÜêïõ: “Áí ï ê. Âïýôóçò
äåí Ý÷åé ðñüâëçìá íá øçößæåé Ýíáí åêëïãéêü íüìï ìå ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ, äåí Ý÷ù
íá ó÷ïëéÜóù ôßðïôå. Íïìßæù üôé áõôü äåß÷íåé ôá ðïëéôéêÜ áäéÝîïäá ôçò
êõâÝñíçóçò”.

Ç ÈÅÓÇ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÔÙÍ “ÐÁÑÁÉÔÇÈÅÉÔÅ”
Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ στις 15/6/2016

Ô

ï êßíçìá “Ðáñáéôçèåßôå” åßíáé áíôéêåéìåíéêÜ, äçëáäÞ áðü ôçí
Üðïøç ôçò ðïëéôéêÞò ðëáôöüñìáò ôïõ, ç Ýêöñáóç ôçò ïñãÞò ôùí
ðñïïäåõôéêþí óôñùìÜôùí ôçò ìéêñïáóôéêÞò êáé ôçò ìéêñÞò áóôéêÞò
ôÜîçò åíÜíôéá óôç öáóéóôéêÞ, äéåöèáñìÝíç êáé êáôáóôñïöéêÞ êõâÝñíçóç
Ôóßðñá. Óôçí ïõóßá åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ç áíôßäñáóç áõôþí ôùí
óôñùìÜôùí îåðåñíÜåé ôá ðïëéôéêÜ üñéá óôá ïðïßá ôá Ý÷ïõí öõëáêßóåé
åäþ êáé ÷ñüíéá ïé çãåóßåò ôùí 4 ëåãüìåíùí åõñùðáéüöéëùí êïììÜôùí
ðïõ êáé ôá åêðñïóùðïýí êáé ôá ðñïäßäïõí.
Ôï üôé ôï êßíçìá “ðáñáéôçèåßôå” îåðåñíÜåé áõôÜ ôá üñéá öáßíåôáé êõñßùò óå äýï
óçìåßá ôçò ðëáôöüñìáò ôïõ: ôï Ýíá óçìåßï åßíáé ç êáôáããåëßá ôïõ åèíéêï-óïóéáëéóôéêïý ÷áñáêôÞñá ôçò êõâÝñíçóçò
óôçí áñ÷éêÞ Ýêäïóç áõôÞò ôçò ðëáôöüñìáò. Áõôü ôï óôïé÷åßï áðïäõíáìþèçêå óå
ìéá åðüìåíç Ýêäïóç ôçò ðëáôöüñìáò üðïõ ï ÷áñáêôçñéóìüò “åèíéêï-óïóéáëéóôéêü ìüñöùìá” ãéá ôçí êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË áíôéêáôáóôÜèçêå áðü ôï áñêåôÜ áíþäõíï “åèíéêï-ëáúêéóôéêü”. Äåí
áðïêëåßåôáé áõôÞ ç áëëáãÞ íá åßíáé áðïôÝëåóìá åóùôåñéêÞò ðßåóçò áðü ôçí ìåñéÜ ôùí êõñßáñ÷ùí êïììáôéêþí ìç÷áíéóìþí ðïõ äñïõí áíáóôáëôéêÜ ìÝóá óå áõôü ôï êßíçìá, üìùò ï áñ÷éêüò ÷áñáêôçñéóìüò äåß÷íåé ôçí êáôåýèõíóç ôùí ñéæïóðáóôéêþí äéáèÝóåùí ôùí âáóéêþí äéïñãáíùôþí áõôïý ôïõ êéíÞìáôïò, ðïõ áðü
üôé öáßíåôáé áíôéðñïóùðåýïõí ìç êõñßáñ÷åò ôÜóåéò ìÝóá óôï ÐÁÓÏÊ êáé óôç
ÍÄ.
Åêåß ðïõ áõôÞ ç êáôåýèõíóç ãßíåôáé
áêüìá ðéï öáíåñÞ óôçí ðëáôöüñìá åßíáé óôçí äéáôýðùóç “åíÜíôéá óôçí ÷åéñáãþãçóç ôùí ÌÌÅ” áðü ôçí êõâÝñíçóç. ÁõôÞ ç ÷åéñáãþãçóç åßíáé ç
ðéï ÷ôõðçôÞ áëëÜ êáé ç ðéï âáóéêÞ åêäÞëùóç ôïõ öáóéóôéêïý ÷áñáêôÞñá ôçò
êõâÝñíçóçò Ôóßðñá êáé ôáõôü÷ñïíá ç

ðéï ÷ôõðçôÞ åêäÞëùóç ôçò öéëéêÞò ðñïò
ôçí êõâÝñíçóç ðïëéôéêÞò ôùí çãåóéþí
ôùí 4 õðïôéèÝìåíùí öéëïåõñùðáúêþí
êïììÜôùí, ðïõ ôï Ý÷ïõí êõñéïëåêôéêÜ
âïõëþóåé ôüóï ãéá ôï âÜèïò üóï êáé ãéá
ôï åýñïò ôçò ðñùôïöáíïýò êáé îåäéÜíôñïðçò áðüðåéñáò ößìùóçò ôùí ÌÌÅ.
Ôá äýï ðáñáðÜíù óçìåßá, ìáæß ìå Ýíá
Üëëï üðïõ êáôáããÝëëåôáé ç äçìéïõñãßá êïììáôéêïý óôñáôïý ìÝóá óôï êñÜôïò, åîçãïýí ãéáôß áõôü ôï êßíçìá áíôéìåôùðßæåé ôç ëýóóá ôçò êõâÝñíçóçò
êáé ôçí óáöÞ å÷èñüôçôá ôùí öáéï-”êüêêéíùí” óõììÜ÷ùí ôçò (êõñßùò ôïõ øåõôïÊÊÅ êáé ôùí íáæß ôçò ×Á ðïõ
êáôÞããåéëáí áõôü ôï êßíçìá óáí óýììá÷ï ôçò ôÜ÷á öéëïåõñùðáúêÞò êõâåñíçôéêÞò ãñáììÞò, êáé âÝâáéá ôùí öáóéóôþí ìå áíáñ÷éêÞ ðñïâéÜ ðïõ áíÞããåéëáí áíôéóõãêÝíôñùóç áêñéâþò ãéá íá
áðïìáæéêïðïéÞóïõí ôç óõãêÝíôñùóç).
¼ìùò áõôÜ áðü ìüíá ôïõò ôá óçìåßá
äåí åßíáé êáèüëïõ áñêåôÜ ãéá íá óçìáôïäïôÞóïõí ìéá ðïëéôéêÞ ãñáììÞ ðïõ
íá ìðïñåß ðñáãìáôéêÜ íá óõóðåéñþóåé
ôéò ðéï ðëáôéÝò ìÜæåò êáé éäéáßôåñá ôéò
ðñïëåôáñéáêÝò ìÜæåò ôçò öôù÷ïëïãéÜò
ðïõ êýñéá áõôÝò èá ìðïñÝóïõí êÜðïôå
íá ñßîïõí ôçí êõâÝñíçóç Ôóßðñá. Ãéáôß
áõôÞ äåí åßíáé áðëÜ ìéá êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË áëëÜ ìéá êõâÝñíçóç-êá-
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èåóôþò ðïõ óôçñßæåôáé ðïëéôéêÜ ìåí óå
Ýíá ðëåéïøçöéêü ìÝôùðï ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôïõò Íáæß ôçò ×Á, ôï ØåõôïÊÊÅ,
ôïõò ËÁÅ-Êùíóôáíôïðïýëïõ-Áíôáñóýá êáé ôïí øåõôïáíáñ÷éóìü, åíþ êïéíùíéêÜ ç âÜóç ôïõ åßíáé ôï ìåãáëýôåñï êïììÜôé ôçò êñáôéêÞò ãñáöåéïêñáôßáò, Ýíá áñðáêôéêü êñáôéêïäßáéôï êïììÜôé ôçò ìéêñïìåóáßáò Þ ìåãÜëçò áóôéêÞò ôÜîçò, ç åêêëçóéáóôéêÞ åîïõóßá
êáé âÝâáéá ç ñùóïêéíÝæéêç öáóéóôéêÞ
ïëéãáñ÷ßá. Åðßóçò ç êõâÝñíçóç Ôóßðñá
Ý÷åé êÜíåé ìåãÜëç ðïëéôéêÞ ðñïóðÜèåéá
êáé óå ìåãÜëï âáèìü Ý÷åé ðåôý÷åé íá
åîáóöáëßóåé ôçí õðïóôÞñéîç ôùí óõíôáîéïý÷ùí ìå ôï ýðïõëï óýíèçìá: êáëýôåñá öüñïé ãéá ôïõò ìéêñïìåóáßïõò ðáñÜ êüøéìï óõíôÜîåùí, ôï ïðïßï ìåóïðñüèåóìá åðåéäÞ óõíôñßâåé ôç ìéêñïìåóáßá åñãïäïóßá, ïäçãåß óå óõíôñéâÞ ôùí
áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí ïðüôå êáé óå óõíôñéâÞ ôùí óõíôÜîåùí.
ÁëëÜ ôéò ðñïëåôáñéáêÝò ìÜæåò ôï êßíçìá “ðáñáéôçèåßôå”, åßôå äåí ôéò ðëçóéÜæåé êáèüëïõ ìå ôéò ìßíéìïõì èÝóåéò
ôïõ ãéá ôçí ïéêïíïìßá, åßôå ôéò äéþ÷íåé.
ÄçëáäÞ ü÷é ìüíï äåí õðÜñ÷åé óôçí
ðëáôöüñìá ôïõ ïýôå Ýíá áßôçìá ãéá ôçí
ðñïóôáóßá ôùí áíÝñãùí êáé ïýôå Ýíá
ãéá ôçí åñãáóéáêÞ ðñïóôáóßá ôùí åñãáæïìÝíùí áðü ôéò ìéêñÝò êáé ìåãÜëåò
ãáëÝñåò ôùí 300 Åõñþ ìáýñá, áëëÜ áðïäéþ÷íåé áðü êïíôÜ ôïõ êáé êÜíåé å÷èñéêïýò ôïõ ôçí êñáôéêÞ õðáëëçëßá
êáé ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò, äçëáäÞ Ýíáí
ðëçèõóìü ãýñù óôá 2,5 åêáôïììýñéá ðïõ
ðÜíù óôçí êñßóç æåé êáé Ýíá ìåãÜëï
ìÝñïò ôùí áíÝñãùí ôçò ÷þñáò. Åíþ äçëáäÞ ç ðëáôöüñìá ôùí “ðáñáéôçèåßôå”
óùóôÜ êáôáöÝñåôáé åíÜíôéá óôçí õðåñ-

öïñïëüãçóç êáé Ýôóé áõôüìáôá êåñäßæåé ôçí ðáñáãùãéêÞ ìéêñïáóôéêÞ êáé
ìéêñÞ áóôéêÞ ôÜîç åíÜíôéá óôçí ïðïßá
Ý÷ïõí êçñýîåé ôåëåõôáßá ôïí ðüëåìï ïé
óáìðïôáñéóôÝò ôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË,
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 15
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ÌÁÑÉÍÏÐÏÕËÏÓ: Ïé åñãáæüìåíïé íá áðïôñÝøïõí ôï
åãêëçìáôéêü êëåßóéìï ðïõ öÝñíïõí
ïé óáìðïôáñéóôÝò ÓÕÑÉÆÁ - øåõôïÊÊÅ

Ñ

ßãç áãùíßáò ü÷é ìüíï óôïõò 12.500 åñãáæüìåíïýò ôçò êáé óôéò ïé
êïãÝíåéÝò ôïõò, áëëÜ êáé óå ïëüêëçñç ôçí áãïñÜ Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé
ï êßíäõíïò ëïõêÝôïõ óôçí ôåñÜóôéá åìðïñéêÞ áëõóßäá ôïõ Ìáñéíüðïõëïõ. Êé áõôü ãéáôß ç åôáéñåßá Ý÷åé õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôñÜðåæåò, ðñïìçèåõôÝò, áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá êáé äçìüóéï ðïõ öôÜíïõí êïíôÜ óôï 1,5 äéó.
åõñþ.
Áõôü áíôéóôïé÷åß óå ëßãï ëéãüôåñï áÔï ó÷Ýäéï Þôáí íá áñ÷ßóåé ìéá óôáðü ôï 1% ôïõ ÁÅÐ ôçò ÅëëÜäáò êáé äéáêÞ áðïðëçñùìÞ ôùí ðñïìçèåõôþí óå
üëïé ïé ëïãéêïß Üíèñùðïé ìðïñïýí íá ïñßæïíôá äéåôßáò, ðñÜãìá ðïõ èá îáíáêáôáëÜâïõí ôé èá óÞìáéíå Ýíá ôÝôïéï ãÝìéæå ôá ñÜöéá ôùí êáôáóôçìÜôùí, þ“êáíüíé” ãéá ìéá çìéèáíÞ ïéêïíïìßá ü- óôå íá öÝñåé ðßóù ôç ÷áìÝíç ðåëáôåßá
ðùò ç åëëçíéêÞ ìåôÜ áðü ï÷ôþ ÷ñüíéá êáé íá äçìéïõñãÞóåé üñïõò âéùóéìüôçýöåóçò, äåêáåôßåò óáìðïôÜæ êáé êá- ôáò ôïõ ïìßëïõ.
ôáóôñïöÞò ôùí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåÊáé åíþ ç áñíçôéêÞ øõ÷ïëïãßá ðïõ
ùí ôçò ÷þñáò êáé Ýîé ÷ñüíéá ÷ñåïêïðß- åß÷å äçìéïõñãçèåß óôïí êüóìï ðïõ Ýâëåáò.
ðå ôá êáôáóôÞìáôá íá ìåéþíïõí åðß ìÞíåò ôçí ðïéêéëßá ôùí åìðïñåõìÜôùí
Ðþò öôÜóáìå êïíôÜ óôï
ôïõò-êáèþò ïé óïâáñüôåñïé êáé ìåãá“êáíüíé”
ëýôåñïé ðñïìçèåõôÝò åß÷áí óôáìáôÞóåé
ôéò ðéóôþóåéò ôïõò óôçí ÌáñéíüðïõëïòÏ Ìáñéíüðïõëïò, ìå ôç óõíåñãáóßá êáé Ýôóé Ýäéù÷íáí ðåëÜôåò, ç êñáôéêÞ
ôïõ ìå ôïí ãáëëéêü êïëïóóü Êáñöïýñ ÅðéôñïðÞ Áíôáãùíéóìïý (Å.Á.) ðïõ Þáðü ôï 1995, åß÷å êáôáóôåß ç ìåãáëýôå- ôáí ðñïãñáììáôéóìÝíï íá äþóåé ôçí Ýñç óå áñéèìü êáôáóôçìÜôùí áëõóßäá ãêñéóÞ ôçò ãéá ôç óõìöùíßá ìå ôïí
óôïí ÷þñï ôùí óïýðåñ ìÜñêåô óôçí Åë- Óêëáâåíßôç æÞôçóå îáöíéêÜ “íÝá óôïéëÜäá.
÷åßá” ãéá ìéá åîáãïñÜ ðïõ èá Ýóùíå êõÇ ðôþóç ôçò êáôáíÜëùóçò ìåôÜ ôç ñéïëåêôéêÜ ôçí áëõóßäá, óôïé÷åßá ðïõ
÷ñåïêïðßá ôïõ 2010 êáé ïé “ìáýñåò” ðñï- èá ÷ñåéÜæïíôáí ôüóï ÷ñüíï ãéá ìéá ÌáïðôéêÝò ãéá ôï ìÝëëïí, ïäÞãçóáí ôçí ñéíüðïõëïò ðïõ Ýóâçíå êáôáññáêôùäþò,
Êáñöïýñ íá ðïõëÞóåé óôïí Ìáñéíü- þóôå ï Óêëáâåíßôçò áíÝêñïõóå ðñýðïõëï ôï ìåñßäéü ôçò êáé íá öýãåé Ü- ìíáí.
ñïí-Üñïí áðü ôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ ôï
ÄçëáäÞ ç Å.Á. ôïõ óáìðïôáñéóôéêïý
2012.
êñÜôïõò äåí èá ìðïñïýóå íá êÜíåé ôßÏ ôåëåõôáßïò ðéèáíÜ íá åêôßìçóå üôé ðïôå äéáöïñåôéêü áðü áõôü ðïõ êÜíåé
ç êñßóç Þôáí “ìéá ìðüñá ðïõ èá ðåñ- åðß 35 ÷ñüíéá, íá êáôáóôñÝöåé ôçí õëéíïýóå” êáé Ýñéîå 350 åêáôïììýñéá óôïí êÞ êáé ðáñáãùãéêÞ âÜóç ôçò ÷þñáò. ¢ëüìéëï ãéá íá áãïñÜóåé ôï ìåñßäéï ôùí ëùóôå ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêÜ ìÝóá óôçí
ÃÜëëùí, åëðßæïíôáò óå áíÜíçøç, ìåôÜ ôåëåõôáßá ðåñßïäï ôçò ðôþóçò, ç Åðéôéò ÷ïíôñÝò æçìéÝò ðïõ åß÷å êáôáãñÜ- ôñïðÞ áõôÞ åß÷å öéëïäùñÞóåé ôïí Ìáñéøåé óôïõò éóïëïãéóìïýò ôïõ 2011 êáé ðïõ íüðïõëï ìå ðñüóôéìá 12 åêáô. åõñþ ãéá
åß÷áí ïäçãÞóåé ôïõò ÃÜëëïõò óôçí Ý- “ðáñáâÜóåéò ôçò áíôéìïíïðùëéáêÞò íïîïäï.
ìïèåóßáò”.
Ç áíáéìéêÞ øåõôïáíÜðôõîç ôïõ ÓáÁíôéêåéìåíéêÜ, êáé ìÝ÷ñé ç Å.Á. íá
ìáñÜ, ç óõíåéäçôÜ êáôáóôñïöéêÞ - óá- âÜëåé ôá óáìðïôáñéóôéêÜ ôçò åìðüäéá
ìðïôáñéóôéêÞ äéáêõâÝñíçóç Ôóßðñá - (êáé ç ßäéá ç êáèõóôÝñçóç ìçíþí íá áÊáììÝíïõ áðü ôï ÃåíÜñç ôïõ 2015, ðïõ ðïöáíèåß Þôáí âáóéêü åìðüäéï), ç óõì÷ôýðçóáí ðåñáéôÝñù ôçí áãïñáóôéêÞ äý- öùíßá ìå ôïí Óêëáâåíßôç Þôáí ç ìüíç
íáìç ôïõ ðëçèõóìïý êáé ôåëéêÜ ôá áðôÞ ëýóç ãéá ôç óùôçñßá ôïõ ôåñÜóôéïõ
êÜðéôáë êïíôñüëò êáôáðëÜêùóáí ìå äéêôýïõ ôïõ Ìáñéíüðïõëïõ êáé ôùí ÷éôïí êáéñü ìßá Þäç åëëåéììáôéêÞ åðé÷åß- ëéÜäùí èÝóåùí åñãáóßáò óå áõôü. Ðñéí
ñçóç.
áêüìç êé áðü ôçí Å.Á. êáé ïõóéáóôéêÜ
Óôá ôÝëç ôïõ 2015 êáé åí üøåé ôïõ á- âïçèþíôáò ôçí íá ïäçãÞóåé óå íáõÜãéï
äéåîüäïõ ôï ïðïßï Ýâëåðáí ìðñïóôÜ ôç óõìöùíßá, óå áíýðïðôï ÷ñüíï ôï øåõôïõò ïé ìÝôï÷ïé ôïõ Ìáñéíüðïõëïõ, á- ôïÊÊÅ, ùò óýëëïãïò åìðïñïûðÜëëçíáæÞôçóáí ëýóç óå ìéá óýìðñáîç ìå ôïí ëùí, ìå áíáêïßíùóÞ ôïõ êáëïýóå ôïõò
Óêëáâåíßôç: ïé äõï ôïõò èá óõíÝóôçíáí åñãáæüìåíïõò íá óáìðïôÜñïõí ôç
ìéá åôáéñåßá ç ïðïßá èá áíáëÜìâáíå õ- óõìöùíßá åðåéäÞ ï Óêëáâåíßôçò åßíáé
ðü ôçí åðùíõìßá “Óêëáâåíßôçò - Ìá- êåöÜëáéï (!) êáé Ý÷åé èçóáõñßóåé êé
ñéíüðïõëïò” ôá 33 ôåñÜóôéá õðåñìÜñ- áõôüò åðß ÷ñüíéá, “îåæïõìßæïíôáò ôïõò
êåô ðïõ óÞìåñá ïíïìÜæïíôáé áêüìç åñãáæüìåíïõò”.
Carrefour (ìå ôï ìðëå óÞìá) êáé áíÞÓôï âáèìü ðïõ ôï øåõôïÊÊÅ äåí éêïõí 100 % óôïí Ìáñéíüðïõëï.
ó÷õñßæåôáé êáí üôé âñßóêåôáé åðß èýñáéò
Ìå ôá êåöÜëáéá ðïõ èá áíôëïýóå á- óïóéáëéóôéêÞ åðáíÜóôáóç, ç ãñáììÞ “ï
ðü ôç óõìöùíßá, ç Ìáñéíüðïõëïò èá Óêëáâåíßôçò åßíáé êåöÜëáéï, Üñá êÜêÝñäéæå ÷ñüíï êáé êåöÜëáéá ãéá áíá- ôù ç óýìðñáîç” óÞìáéíå ðñáêôéêÜ ìáäéÜñèñùóç ôïõ õðüëïéðïõ äéêôýïõ ôçò ôáßùóç êáé óáìðïôÜæ ôçò üðïéáò áðüóå üëç ôçí ÅëëÜäá (ôá êëáóóéêÜ, ìå- ðåéñáò óùôçñßáò ôïõ Ìáñéíüðïõëïõ
óáßïõ ìåãÝèïõò óïýðåñ ìÜñêåô Carre- (ðïõ êé áõôüò åßíáé êåöÜëáéï êáé ü÷é
four-Ìáñéíüðïõëïò ìå ôï êüêêéíï óÞ- óïóéáëéóôéêÞ åðé÷åßñçóç), äçëáäÞ êëåßìá êáé ôá ìéêñÜ óõíïéêéáêÜ Carrefour óéìï êé áðüëõóç ìéá êé Ýîù ôùí ÷éëéÜExpress ìå ôï ðñÜóéíï).
äùí åñãáæïìÝíùí, ïé ïðïßï èá Ýðñåðå
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ìåôÜ íá ðÝóïõí óôçí áíÜãêç - øåõôïöéëáíèñùðßá ôïõ Ôóßðñá, ôçò öáóéóôéêÞò Åêêëçóßáò êáé ôùí øåõôïáñéóôåñþí äçìÜñ÷ùí ôïõ ëåêáíïðåäßïõ ãéá Ýíá ðéÜôï óïýðá ãé’ áõôïýò êáé ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò.
Êáé ðÜëé ãéá ôï äïëïöïíéêü
äßðïëï êõâåñíçôéêïý ÓÕÑÉÆÁ “åñãáôéêïý” øåõôïÊÊÅ
¼ëá äåß÷íïõí üôé ôá “êùëýìáôá” ðïõ
ðñüâáëå ç ÅðéôñïðÞ Áíôáãùíéóìïý ãéá
ôç óõìöùíßá Óêëáâåíßôç - Ìáñéíüðïõëïõ êáé ç áðñïèõìßá ôùí êáèåóôùôéêþí ôñáðåæþí íá âïçèÞóïõí åßíáé ðïõ
Ýöåñáí ôçí ôåëéêÞ êáé ó÷åäüí èáíáôçöüñá ãéá ôïí Ìáñéíüðïõëï êñßóç ôùí
ôåëåõôáßùí çìåñþí.
Óå ìéá ÷þñá ðïõ ïé ñùóïöôéáãìÝíïé
êñáôéêïß ïëéãÜñ÷åò áëùíßæïõí êáé ìïíïðùëïýí ôá äçìüóéá Ýñãá Þ ôç âéïìç÷áíßá çëåêôñïíéêþí, ç Å.Á. èõìÞèçêå
íá ðñïâÜëåé æçôÞìáôá üðùò ç óõììåôï÷Þ ìåëþí ôçò ïéêïãÝíåéáò Ìáñéíüðïõëïõ óôï ä.ó. ôçò åíéáßáò åôáéñåßáò
ìå ôïí Óêëáâåíßôç, ôï áêñéâÝò ðïóïóôü
óõììåôï÷Þò ôïõ êáèåíüò óôï ìåôï÷éêü
êåöÜëáéï êëð. ¼ôáí ôï êáèåóôþò ôùí
óáìðïôáñéóôþí èÝëåé íá åõíïÞóåé ôïõò
ïëéãÜñ÷åò ôïõ, ïé “äïõëåéÝò” êëåßíïõí
óå âÜñïò ôùí óõìöåñüíôùí ôïõ äçìüóéïõ óôï ëåöôü êáé ÷ùñßò “ðåñéôôÝò” äéáôõðþóåéò, ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ôï äçìüóéï ðïõ ÷Üíåé áéìïäïôåßôáé áðü ôï õóôÝñçìá ôïõ üëï êáé ðéï öôù÷ïý ëáïý
ìáò. Ìðïñåß ãéá ðáñÜäåéãìá íá äåé êáíåßò ôç óýìâáóç ìå ôçí ÊÏÓÊÏ üðïõ ç
êõâÝñíçóç óõìöþíçóå üôé áí áõôÞ êÜíåé
áßôçóç ãéá Ýãêñéóç êáôáóêåõþí óôï ÷þñï ôïõ ÏËÐ êáé áõôÝò äåí åãêñßíïíôáé
áðü ôéò êñáôéêÝò õðçñåóßåò, åíôüò 90
çìåñþí èá èåùñïýíôáé üôé åãêñßèçêáí!!!
Áõôü ôçí þñá ðïõ ôÝôïéåò êáôáóêåõÝò
óôçí ÅëëÜäá óå ôÝôïéá åãêñßíïíôáé óå
10 ÷ñüíéá, áí åãêñéèïýí.
¼ôáí üìùò ôï ñùóüäïõëï óïóéáëöáóéóôéêü êáèåóôþò èÝëåé íá óêïôþóåé êåöÜëáéá êáé êåöáëáéïêñÜôåò áíôßðáëùí
ôÜóåùí ìÝóá óôçí áóôéêÞ ôÜîç, éäéáßôåñá ôá éó÷õñüôåñá ôìÞìáôá ôçò íôüðéáò áóôéêÞò ôÜîçò, äßíåé åíôïëÞ óôïí
ðéï ãëïéþäç âõæáíôéíü ãñáöåéïêñÜôç
êáé ôõðïëÜôñç íá äþóåé ôï áðïöáóéóôéêü ÷ôýðçìá. Äåí ðñüêåéôáé äçëáäÞ
ãéá êÜðïéïõ åßäïõò Ýãíïéá ãéá ôïí “áíôáãùíéóìü êáé ôçí åëåýèåñç áãïñÜ”,
ôá ïðïßá ïé óïóéáëöáóßóôåò ôá ìéóïýí
áðü ôá äåîéÜ, äçëáäÞ áðü ôçí ðëåõñÜ
ôïõ êñáôéêïý Þ êáé éäéùôéêïý öáóéóôéêïý ìïíïðþëéïõ, áëëÜ ãéá íá äþóïõí
ìéá êáé êáëÞ ôçí ôåëéêÞ óðñùîéÜ óå
üðïéïí å÷èñü ôïõò âñßóêåôáé óôï ÷åßëïò ôïõ ãêñåìïý. Ç êáëýôåñç áðüäåéîç
ãéá ôï üôé ç áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý åß÷å åðéâëçèåß áðü ôá ðÜíù áðïäåß÷ôçêå áðü ôçí äéêáóôéêÞ ðáñÝìâáóç üðùò èá äïýìå ðáñáêÜôù Ýêáíå ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ìÝóù
ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ êáôÜ ôçò õðáãùãÞò ôçò å[åðé÷åßñçóçò óôï Üñèñï 99.
Åêåß ëïéðüí åìöáíßæåôáé ç öáóéóôéêÞ

øåõôïáñéóôåñÜ, ìå ôéò äõï ìïñöÝò ôçò,
ôçí êõâåñíçôéêÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôçí
“åñãáôéêÞ - áíôéðïëéôåõôéêÞ” ôïõ øåõôïÊÊÅ, ðïõ åßíáé óôçí ïõóßá Ýíá êáé
ôï áõôü. Óôá ãñÞãïñá ôï õðïõñãåßï
Åñãáóßáò ôïõ óïóéáëöáóßóôá Êáôñïýãêáëïõ óêáñþíåé ìéá áíáêïßíùóç óôçí
ïðïßá, ÷ùñßò íá áíáöÝñåôáé ëÝîç ãéá
ôéò êõâåñíçôéêÝò êáé ãåíéêüôåñá êñáôéêÝò åõèýíåò ãéá ôçí çìéèáíÞ êáôÜóôáóç ôïõ Ìáñéíüðïõëïõ, óçìåéþíåôáé
- ðñïöáíþò ìå áðïäÝêôç ôçí ßäéá ôçí
åôáéñåßá - üôé “êüêêéíç ãñáììÞ” ãéá ôï
õðïõñãåßï åßíáé ç äéáôÞñçóç “üëùí ôùí
èÝóåùí åñãáóßáò”.
Áõôü ðïõ êÜíåé üôé îå÷íÜåé ï öïíéÜò
ôùí óõíôÜîåùí êíßôçò õðïõñãüò åßíáé
üôé ãéá ôç óùôçñßá ôùí èÝóåùí åñãáóßáò áðáéôåßôáé ðñþôá ç åðéâßùóç ôçò åðé÷åßñçóçò, ðñÜãìá ðïëý äýóêïëï ôçí
þñá ðïõ ï ßäéïò êáé ç êõâÝñíçóÞ ôïõ
äßíïõí áðáíùôÜ ÷ôõðÞìáôá óôéò åðé÷åéñÞóåéò ìÝóù ôùí ôñáðåæþí, ìå êëåßóéìï ôçò óôñüöéããáò ôïõ äáíåéóìïý, ìå êÜðéôáë êïíôñüëò, ìå ðñüóôéìá Þ ìå Üëëåò âñþìéêåò ìåèüäïõò êáé ôéò ïäçãïýí
ôåëéêÜ åßôå óôï êëåßóéìï åßôå óôçí åîáãïñÜ áðü êáèåóôùôéêïýò, ñùóüäïõëïõò Þ êáé áíïé÷ôÜ Ñþóïõò (êáé äåõôåñåõüíôùò êéíåæüöéëïõò) ïëéãÜñ÷åò êáðéôáëéóôÝò Þ Ýóôù óå äõôéêÝò åôáéñßåò
ðïõ ôçí êáôÜëëçëç “åðáíáóôáôéêÞ”
óôéãìÞ èá ìðïñïýí ïé óïóéáëöáóßóôåò
íá ôéò áñðÜîïõí ðïëý ðéï åýêïëá áðü
üóï ôéò åëëçíéêÝò.
Ïé êíéôïóõñéæáßïé öáóßóôåò ëïéðüí
ðñþôá äçìéïõñãïýí ôïõò üñïõò ÷ñåïêïðßáò êáé êáôáóôñïöÞò, åßôå ìïíÜ÷ïé ôïõò
åßôå ðéï ðáëéÜ ìå ôç âïÞèåéá ôùí óáìðïôáñéóôþí ößëùí ôïõò ìÝóá óå ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ êáé óôç óõíÝ÷åéá ðéÝæïõí
åßôå ùò “åñãáôéêü” êßíçìá åßôå ùò êñÜôïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá “ïýôå ìßá áðüëõóç - ïýôå Ýíá åõñþ ìåßùóç ìéóèïý”. Áõôü óå ðïëëïýò êáëïðñïáßñåôïõò åñãáæüìåíïõò ìïéÜæåé óáí áãùíéóôéêÞ, äßêáéç Þ êáé çñùéêÞ ãñáììÞ, åíþ áðëÜ
óçìáßíåé üôé áí âñåèåß êÜðïéá ëýóç ÷ùñßò äéÜóùóç üëùí ôùí êáôáóôçìÜôùí
ôçò åðé÷åßñçóçò, ïðüôå êáé üëùí áíåîáßñåôá ôùí èÝóåùí åñãáóßáò, áõôÞ ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá êëåßóåé, üðùò Ý÷ïõí êëåßóåé ðïëëÝò ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ç ìåãÜëç åðß ÷ñüíéá óõññßêíùóç ôùí åñãáóéþí ôïõò ôéò õðï÷ñÝùíå óå ìåéþóåéò ïóïäÞðïôå ìéêñïý ìÝñïõò ôïõ ðñïóùðéêïý Þ Ýóôù ìéêñÞò ìåßùóçò ôùí ùñþí åñãáóßáò ìå áíôßóôïé÷ç ìåßùóç ôïõ ìéóèïý þóðïõ ç åðé÷åßñçóç íá áíáêÜìøåé. ¸ôóé ôï ÐÁÌÅ Ýêëåéóå ôçí ×áëõâïõñãßá Áóðñïðýñãïõ
- ðïõ âõèéæüôáí åðß ôñßá ÷ñüíéá óôéò ðùëÞóåéò ôçò ëüãù êõñßùò ôñïìåñÜ øçëþí ôéìþí ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò ìå áðåñãßá ìçíþí êáé ìå áðïôÝëåóá üëïé ïé åñãÜôåò íá áðïëõèïýí. Ðáëéüôåñá Ýôóé - äçëáäÞ ìå áðåñãßåò ìÝ÷ñé èáíÜôïõ - åß÷å êëåßóåé ôçí ÐéñÝëé, ôçí
Ãêïõíôãßáñ êáé ðïëëÝò Üëëåò.
Ïé ðñáãìáôéêïß êïììïõíéóôÝò êáé ôï
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 12
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Η προσπάθεια να ξεσκεπαστεί ο “Στρατός Troll” της Ρωσίας
προκαλεί άγρια αντίποινα

Α

ναδημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της
30 του Μάη από τους Τάιμς της Νέας Υόρκης (http://www.nytimes.com/
2016/05/31/world/europe/russia-finland-nato-trolls.html). Οι Τάιμς της Νέας
Υόρκης είναι ένα ένα από τα πιο υφεσιακά απέναντι στην πουτινική Ρωσία
δημοσιογραφικά όργανα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και ένα από τα πιο
καταστροφικά και υπερεπεμβατικά σε βάρος των χωρών και των λαών του
τρίτου και δεύτερου κόσμου, ιδιαίτερα σε βάρος εκείνων από αυτές που
σήμερα αντιστέκονται στο ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό, όπως είναι η Τουρκία, η Πολωνία, η Σαουδική Αραβία κά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία
που αυτό το έντυπο αποκαλύπτει πόσο έντονη είναι η ιντερνετική επίθεση
των ρώσων κυβερνητικών φασιστών σε βάρος κάθε δημοσιογραφικής
φωνής στην Ευρώπη που αποκαλύπτει αυτού του είδους τον πόλεμο. Στην
ουσία πρόκειται για μια εκφοβιστική επίθεση για τα αποτελέσματα της
οποίας ένα από τα πιο διάσημα ρωσικά τρολ, όπως θα δούμε παρακάτω,
ανοιχτά επιχαίρει.
Πρέπει ιδιαίτερα οι αναγνώστες μας να τη θέλει για να υποδουλώσει το λαό της
προσέξουν την ένταση και την έκταση της (όπως πχ η Ελλάδα του 1948).
Το πόσο ρατσισμός θα υπάρχει σε αυκύριας κατηγορίας που απευθύνουν αυτοί οι φασίστες στην φινλανδέζα δημο- τήν την εκστρατεία “απελευθέρωσης” ασιογράφο που τους “τσίμπησε” και τους ποκαλύπτεται από την δεύτερη κατηγοαποκάλυψε, και που είναι ίδια ενάντια σε ρία που απευθύνουν τα “ρώσικα τρολς”
όλους όσους καταφέρονται ενάντια στον στη δημοσιογράφο, δηλαδή ότι είναι ρωρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό. Πρόκειται σόφοβη. Αυτή είναι η πιο πλατειά διαδεγια την κατηγορία ότι άλλοι αυτοί συνει- δομένη κατηγορία ενάντια σε όποιον άνδητά εξυπηρετούν τους σχεδιασμούς του θρωπο ανησυχεί από την επιθετικότητα
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Αυτό δεν εί- της πουτινικής Ρωσίας. Ρωσόφοβος είναι ένα απλό επικοινωνιακό τέχνασμα, ναι η πιο σικ έκφραση για να κατηγορηαλλά είναι η βασική πολιτικο-ιδεολογική θεί κάποιος για αντιρώσος ρατσιστής. Αυκάλυψη για τον παγκόσμιο χιτλερικού τύ- τό σημαίνει πρακτικά ότι όταν οι ρώσοι
που πόλεμο που ετοιμάζει να εξαπολύ- εισβολείς θα σαρώνουν τα ευρωπαϊκά
σει η πουτινική Ρωσία για την κατάκτηση εδάφη, όπως το κάνουν ήδη για τα ουτης παγκόσμιας ηγεμονίας με πρώτο βή- κρανικά και τα γεωργιανά, δεν θα συναμα την κατάκτηση και υποδούλωση της ντούν απέναντί τους λαούς που κάνουν
Ευρώπης. Η βασική θεωρία του πουτινι- αντίσταση σε μια ξένη κατοχή, αλλά έκού χιτλερισμού, η θεωρία του νεο-ευ- νοπλους ρατσιστές που οι “απελευθερασιατισμού του Ντούγκιν (ή αλλιώς Τέ- ρωτές” προφανώς θα τους αντιμετωπίταρτη Πολιτική Θεωρία), συνίσταται στο ζουν σα λυσσασμένα σκυλιά. Τέτοια κτηβάθος της στον ισχυρισμό ότι όποιος ε- νωδία κρύβουν κάποιες νέες λεξούλες
μποδίζει την Ρωσία και την Κίνα να ενώ- σαν την “ρωσοφοβία”.
Βεβαίως οι ίδιες οι σημερινές ηγεσίες
σουν την ευρασιατική ήπειρο, δηλαδή να
ενοποιήσουν την Ασία με την Ευρώπη α- των ΗΠΑ και των ισχυρότερων ευρωπαϊπελευθερώνοντας τάχα αυτήν την τελευ- κών χωρών δίνουν στους ρώσους πολύταία από τα δεσμά της Αμερικάνικης νε- τιμη προπαγανδιστική βοήθεια όταν, όοφιλελεύθερης κυριαρχίας, είναι πληρω- πως θα δούμε στο παρακάτω άρθρο, αναθέτουν στο ΝΑΤΟ, δηλαδή σε μια στραμένος πράκτορας των ΗΠΑ.
Δηλαδή όποιος ευρωπαίος πολίτης δεν τιωτική δύναμη να απαντήσει στη ρώσιθέλει υποταγή της χώρας του στον νεο- κη κρατική προπαγάνδα και στα τρολ της
ναζιστικό άξονα Ρωσίας-Κίνας (και ενδε- και δεν αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον
χόμενα και της Ινδίας, αν ο ινδουιστής ρω- οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις
σόφιλος φασίστας Μόντι μείνει στην ε- αυτών των χωρών όχι μόνο και όχι τόσο
ξουσία), δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επειδή είναι διαβρωμένες από ρώσους
ούτε καν σαν άνθρωπος με μια λαθεμέ- πράκτορες αλλά βαθύτερα γιατί οι κυνη άποψη, αλλά σαν εχθρός της χώρας βερνητικοί μονοπωλιστές τους θέλουν να
του και πράκτορας μιας ξένης δύναμης. τα έχουν καλά με το ρωσοκινέζικο νεοαΠρόκειται για μια δολοφονική κατηγορία ναζιστικό άξονα ελπίζοντας ότι θα τον καπου όχι τυχαία εξακοντίζεται με το ίδιο θησυχάσουν εντάσσοντας τον στις εμποπάθος και από τους ρωσόδουλους της ρικές και χρηματιστικές τους μπίζνες ή αλναζιστικής δεξιάς και από εκείνους της λιώς στις ανόητες ονειροφαντασίες τους.
σοσιαλ-φασιστικής ψευτοαριστεράς όχι
Ακολουθεί παρακάτω το άρθρο του δημόνο ενάντια σε κάθε πραγματικό δημοκράτη και πατριώτη γενικότερα, αλλά ε- μοσιογράφου των ΝΥΤ Andrew Higgings
νάντια σε όποιον αμφισβητήσει τον “ιε- με τίτλο:
“Η Προσπάθεια να ξεσκεπαστεί ο
ρό” τους ισχυρισμό ότι σε καμιά περίπτωση η Ρωσία δεν απειλεί την Ευρώ- “Στρατός Troll” της Ρωσίας προκαλεί
πη, αλλά απειλείται από αυτήν όσο τά- άγρια αντίποινα”.
χα είναι κατεχόμενη, δηλαδή σκλαβω“Επιδιώκοντας να ρίξει λίγο φως στο
μένη από τις νεοφιλελεύθερες ΗΠΑ και
από το ΝΑΤΟ, που είναι γι αυτούς απλά σκοτεινό κόσμο των διαδικτυακών trolls,
ένας κατοχικός στρατός των ΗΠΑ και που μία δημοσιογράφος του φιλανδικού εθνιη Ευρώπη καθόλου δεν τον θέλει αλλά κού τηλεοπτικού δικτύου ζήτησε από οτον διατηρεί σε συνθήκες βιασμού. Δη- ρισμένους τηλεθεατές της να μοιραστούν
λαδή ελεύθερη και ανεξάρτητη θα μπο- την εμπειρία της από συναντήσεις της με
ρεί να είναι η Ρωσία και γενικότερα η Ευ- το “στρατό των troll” της Ρωσίας, μία άρασία μόνο αν θα μπορέσει να “απελευ- γρια και συχνά δηλητηριώδη δύναμη διαθερώσει” όλη την Ευρώπη από την αμε- δικτυακών αγκιτατόρων.
Η ανταπόκριση ήταν συγκλονιστική, αν
ρικάνικη νεοφιλελεύθερη δικτατορική
κατοχή. Βεβαίως για τους “απελευθερω- και όχι προς την κατεύθυνση που θα ήτές” αυτού του είδους δεν υπάρχει διά- θελε η δημοσιογράφος, Jessikka Aro.
Όπως ανέμενε, έλαβε σχόλια από ανκριση ανάμεσα στο αν η κυβέρνηση μιας
κατεχόμενης χώρας σαν την Ουκρανία και θρώπους που είχαν συγκρουστεί με βίτη Γεωργία θέλει στρατιωτική βοήθεια α- αια ρωσόφιλες φωνές στο διαδίκτυο. Αυπό μια άλλη ιμπεριαλιστική χώρα για να τό όμως που την ξάφνιασε και την τάρααντιμετωπίσει τον κατακτητή και στο αν ξε ήταν μία άγρια εκστρατεία αντιποίνων
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παρενόχλησης και προσβολών εναντίων της κι εναντίον της δουλειάς της από
τις ίδιες αυτές ρωσόφιλες φωνές.
“Όλη μου η ζωή καταστράφηκε εξαιτίας των trolls”, είπε η κ. Aro, μία 35χρονη
ερευνήτρια-ρεπόρτερ του τμήματος μέσων κοινωνικής δικτύωσης του κρατικού
τηλεοπτικού δικτύου της Φιλανδίας, Yle
Kioski.
Η υβριστική διαδικτυακή παρενόχληση δεν περιορίζεται στα ρωσόφιλα trolls
του Ίντερνετ. Η Ουκρανία και άλλες χώρες που βρίσκονται στα μαχαίρια με το
Κρεμλίνο έχουν επίσης στρατιές επιθετικών εκδικητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όμως οι ρωσόφιλες φωνές έχουν γίνει
μία τόσο θορυβώδης και ταραχοποιός
παρουσία που τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργήσει
ειδικές μονάδες για να καταπολεμήσουν
την κατ’ αυτούς αυξανόμενη απειλή όχι
μόνο για τις συνομιλίες των πολιτών αλλά
και για την ευημερία της δημοκρατικής
τάξης στην Ευρώπη, κι ακόμα και για
την ασφάλειά της.
Αυτός ο “πόλεμος της πληροφορίας”,
είπε ο Rastislav Kacer, βετεράνος διπλωμάτης που υπηρέτησε σαν πρέσβης της
Σλοβακίας στην Ουάσιγκτον και στο επιτελείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, “είναι απλά τμήμα ενός μεγαλύτερου πολέμου.” Παρόλο που δεν περιλαμβάνει
αιματοχυσία, πρόσθεσε, “είναι εξίσου
επικίνδυνος με πιο συμβατική εχθρική
δραστηριότητα.”
Για την κ. Aro (δεξιά στην φωτογραφία) η κακοποίηση σημείωσε σημαντική άνοδο την περασμένη χρονιά όταν, ερευνώντας αναφορές στα αντιπολιτευόμενα
ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επισκέφτηκε
την Αγία Πετρούπολη για να διερευνήσει
τον τρόπο λειτουργίας ενός ρωσικού
“εργοστασίου troll”. Το μεγάλο γραφείο
παράγει μεγάλες ποσότητες πλαστών ειδήσεων και σχολίων, ιδίως για την Ουκρανία, και πλημμυρίζει τις ιστοσελίδες
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με καταγγελίες των επικριτών της Ρωσίας.
Σε απάντηση των ανταποκρίσεών της,
ρωσόφιλοι ακτιβιστές στο Ελσίνκι διοργάνωσαν μία διαμαρτυρία έξω από το
επιτελείο του Yle, κατηγορώντας το ίδιο
σαν εργοστάσιο troll. Μόνο για χούφτα
ανθρώπων εμφανίστηκαν στη διαμαρτυρία.
Την ίδια στιγμή, η κ. Aro δεχόταν υβριστικά emails, που την διέσυραν σαν
έμπορο ναρκωτικών στους ιστότοπους
κοινωνικής δικτύωσης και τη χλεύαζαν
σαν χαζογκόμενα που έχει παραισθήσεις
σε ένα μουσικό βίντεο που αναρτήθηκε
στο YouTube.
“Υπάρχουν τόσο πολλά στρώματα ψεύδους που χάνεις το μυαλό σου”, είπε η κ.
Aro, που τιμήθηκε με το Φιλανδικό Πρώτο Βραβείο Δημοσιογραφίας το Μάρτη.
Όπως δείχνουν οι εμπειρίες της κ. Aro,
η Φιλανδία, μια χώρα που βρίσκεται στο
κέντρο των ρωσικών εγνοιών σχετικά με
την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα σύνορά της, εμφανίζεται σαν ένα ιδιαίτερα
δραστήριο μέτωπο στους πολέμους της
πληροφορίας. Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με σύνορα μήκους 830 χλμ με
τη Ρωσία, η Φιλανδία έχει μείνει εκτός
της στρατιωτικής συμμαχίας της οποίας
ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά, πανικοβλημένη από τη στρατιωτική δράση
της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις πολεμικές ιαχές της στη Βαλτική, έχει διευρύνει τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση

πλήρους ένταξης.
Η κοινή γνώμη είναι βαθιά μοιρασμένη, πράγμα που κάνει τη Φιλανδία βασικό στόχο για μία εκστρατεία της Ρωσίας.
“Το βασικό είναι να κρατήσουν τη Φιλανδία έξω από το ΝΑΤΟ”, είπε η Saara
Jantunen, ερευνήτρια στις Φιλανδικές
Δυνάμεις Άμυνας στο Ελσίνκι, η οποία
δημοσίευσε πέρυσι ένα βιβλίο στη Φιλανδία με τίτλο “Πόλεμος της Πληροφορίας”. Είπε ότι κι αυτή έχει κακοποιηθεί
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένες φορές από τους ίδιους εμφανώς ψεύτικους σχολιαστές που χτύπησαν την κ.
Aro.
“Καλύπτουν το κενό πληροφορίας με
τόση πολλή ύβρη και συνομωσιολογία
ώστε ακόμα και υγιείς άνθρωποι αρχίζουν να τρελαίνονται”, πρόσθεσε.
Η κύρια απάντηση της Ευρώπης ως
τώρα είναι η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν κατάφορα ψεύδη. Το Νοέμβρη,
η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε την
“Επιθεώρηση Παραπληροφόρησης”, μία εβδομαδιαία επιτομή των φιλικών στο
Κρεμλίνο διαστρεβλώσεων και αναληθειών.
Αλλά τα γεγονότα είναι ανίσχυρα απέναντι στο χείμαρρο ύβρης και χλευασμού
που στοχεύει ευρωπαίους δημοσιογράφους, ερευνητές και άλλους που χαρακτηρίζονται σαν υποχείρια του ΝΑΤΟ.
Οι ρωσόφιλοι ακτιβιστές επιμένουν ότι
απλά ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία λόγου, και ότι δεν παίρνουν
χρήματα ή οδηγίες από τη Μόσχα.
Τα πιο υβριστικά μηνύματα ενάντια
στην κ. Aro στάλθηκαν κυρίως ανώνυμα
ή από λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν με ψεύτικα ονόματα στο Facebook
και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ένας από τους πιο μαχητικούς επικριτές της Φιλανδίας, ωστόσο, έχει δηλώσει ανοιχτά την ταυτότητά του. Είναι ο
Johan Backman, ακούραστος υποστηρικτής του Προέδρου Βλαντίμιρ Β. Πούτιν της Ρωσίας που υπογραμμίζει την ασαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα
στην κρατικά-επιχορηγούμενη παρενόχληση και την έκφραση ισχυρών προσωπικών απόψεων.
Γνωρίζοντας άψογα ρωσικά, ο κ.
Backman περνάει τώρα αρκετό χρόνο
στη Μόσχα, εμφανιζόμενος ταχτικά στα
ρωσικά μέσα ενημέρωσης και σε συνδιασκέψεις στη Ρωσία σαν “ένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”. Υπηρετεί επίσης σαν αντιπρόσωπος στη Βόρεια Ευρώπη για το Ρωσικό
Ινστιτούτο Στρατιωτικών Μελετών, μία
κρατικά-επιχορηγούμενη ερευνητική ομάδα που καθοδηγείται από έναν αξιωματικό πληροφοριών της σοβιετικής εποχής.
Ο κ. Backman, που εκπροσωπεί επίσης τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ,
το αυτονομιστικό κράτος που σχηματίστηκε με ρωσική στήριξη στην ανατολική Ουκρανία, αρνήθηκε ότι η κ. Aro υπήρξε στόχος στα πλαίσια ενός “πολέμου πληροφορίας”. Μάλλον, επέμεινε ότι η ίδια η Ρωσία ήταν το θύμα μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης που διεξάγει η Δύση.
Σε πρόσφατη συνέντευξη στη Μόσχα,
είπε ότι η κ. Aro είναι τμήμα αυτής της
εκστρατείας και ότι έχει επιχειρήσει να
καταστείλει την ελευθερία λόγου των υποστηρικτών της Ρωσίας στη Φιλανδία
χαρακτηρίζοντάς τους “ρωσικά trolls”. Εντούτοις, πρόσθεσε ο κ. Backman, τα παράπονά της για το ότι δέχεται κακομετα-

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÌÁÇÓ-ÉÏÕÍÇÓ 2016

Óåëßäá 5

ΠΩΣ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΣΤΕΣ ΕΣΠΡΩΞΑΝ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ

Η

τέταρτη μεγάλη δολοφονική επίθεση στην Τουρκία φέτος ήρθε λίγο
πριν την εξευτελιστική υποχώρηση του Ερντογάν να ζητήσει συγγνώμη
από τη Μόσχα για την κατάρριψη του ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους
που παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο τον περασμένο Νοέμβρη. Αυτή
η συγνώμη είναι αποτέλεσμα πάνω απ όλα της εγκληματικής υφεσιακής
στάσης της χοντρόπετσης και τυφλής μονοπωλιακής Δύσης, απέναντι στο
ρωσοκινεζικό πολεμικό άξονα. Είναι η ΕΕ η οποία έσπρωχνε με την στάση
της την Τουρκία να υποταχθεί στον Πούτιν, κυρίως στο συριακό ζήτημα,
αλλά και στο ζήτημα με την κατάργηση της βίζας. Με αυτήν την στάση ο πιο
χαμένος θα είναι οι χώρες και οι λαοί της Ευρώπης για τους οποίους η
Τουρκία είναι η μεγαλύτερη άμυνα της στην στρατιωτική και ενεργειακή
περικύκλωσή της από την νεοχιτλερική Ρωσία του Πούτιν.

Η Τουρκία έχει δύο μεγάλα αγκάθια
στο εσωτερικό της, το δίκτυο του ισλαμιστή κληρικού Γκιουλέν και το σοσιαλφασιστικό αντάρτικο του ΡΚΚ.
Και οι δυο αυτοί παράγοντες επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της χώρας για λογαριασμό του ρωσοκινεζικού νεοναζιστικού άξονα, είτε μέσω
διείσδυσης στον κρατικό μηχανισμό
και πραξικοπηματικά είτε με ανοιχτό
διαμελιστικό πόλεμο. Τα δυτικά μονοπώλια έχουν βάλει ένα σωρό εμπόδια στην πάλη της Άγκυρας για την
καταπολέμηση αυτών των δύο πηγών
φασισμού, διαμελισμού της χώρας και
ιμπεριαλιστικής υποδούλωσης .
Οι αμερικανοί μονοπωλιστές με επικεφαλής το ρωσόδουλο Ομπάμα
παρέχουν ακόμα και τώρα άσυλο στο
επιτελείο του δικτύου Γκιουλέν, με έδρα την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, και
αρνούνται την έκδοσή του στην Τουρκία, παρόλο που έχει αποκαλυφθεί η
συνωμοτική και προβοκατόρικη φα-

σιστική δράση του που οδήγησε στις
διώξεις και φυλακίσεις τόσων κοσμικών και δημοσιογράφων πριν από μερικά χρόνια. Ο τελευταίος καλύπτεται πίσω από την κυρίαρχη υφεσιακή
απέναντι στη Μόσχα γραμμή σε ΗΠΑ
και Ευρώπη, υποστηρίζοντας μεταξύ
άλλων τη συνεργασία με τη Ρωσία για
τη δήθεν καταπολέμηση του ISIS και
αντιτιθέμενος στην τουρκική εμπλοκή στη Συρία για τη βοήθεια της δημοκρατικής αντι-Άσαντ αντίστασης.
Είναι δηλαδή σε σύγκρουση με τη
γραμμή Ερντογάν που θέλει, η τουλάχιστον ήθελε ως τώρα, πριν ταπεινωθεί από τον Πούτιν, τη συντριβή
του γενοκτονικού καθεστώτος Άσαντ
και όλων των συμμάχων του (PYDPKK, ISIS). Ταυτόχρονα το συριακό
παρακλάδι του ΡΚΚ πλασάρεται με τη
βοήθεια της ρωσικής διπλωματίας
σαν το πιο αποτελεσματικό αντίβαρο
στον ISIS. Γι’ αυτό όποτε η Άγκυρα
επιχειρεί να εξαρθρώσει το δίκτυο, ή

όταν χτυπάει το ΡΚΚ και τις μεταμφιέσεις του, η Δύση κάνει λόγο για αντιδημοκρατικές πρακτικές, ενώ η ηγεμονευμένη από ρωσόδουλους ηγέτες ΕΕ εκβιάζει την Τουρκία με μια σειρά όρους.
Για παράδειγμα, ενώ οι ευρωπαίοι ηγέτες υποσχέθηκαν στην Τουρκία καθεστώς άρσης της βίζας για τους
τούρκους πολίτες που επισκέπτονται
τις ευρωπαϊκές χώρες, υπαναχώρησαν βάζοντας μεταξύ άλλων σαν όρο
την αλλαγή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της χώρας προς όφελος των
γκιουλενιστών και των διαμελιστών.
Παράλληλα η προσπάθεια του Ερντογάν για προσέγγιση με το Ισραήλ εμποδιζόταν με ευθύνη της ακροδεξιάς
ρωσόφιλης κυβέρνησης Νετανιάχου,
και καρποφόρησε λίγες μόλις ώρες
πριν τη “συγγνώμη” του Ερντογάν
προς τον Πούτιν. Δεν είναι καθόλου
τυχαίος ο χαιρετισμός της συμφωνίας από την ισλαμοφασιστική Χαμάς,
που προσδοκά πολιτικά και οικονομικά οφέλη από αυτήν.
Όλες αυτές οι πιέσεις προστέθηκαν
στην άμεση επίθεση του Κρεμλίνου
στην Τουρκία, που οδήγησε στο εμπάργκο στην εισαγωγή τουρκικών αγροτικών προϊόντων αλλά και σε ένα
μεγάλο πλήγμα της τουριστικής κίνησης με αποτέλεσμα η χώρα να χάσει
πάνω από το 90% των τουριστών που
προέρχονται από τη Ρωσία. Ακόμα βομβαρδίζοντας το συριακό λαό οι ρώσοι

... άγρια αντίποινα
óõíÝ÷åéá áðü äßðëá
χείριση “υπήρξαν πολύ ωφέλιμα για τη
Ρωσία” γιατί έχουν κάνει άλλους να το
σκεφτούν διπλά προκειμένου να κριτικάρουν τη Μόσχα.
“Λέει ότι είναι θύμα, και κανείς δε θέλει να είναι θύμα”, είπε. “Αυτό άλλαξε
το κλίμα στη δημοσιογραφική κοινότητα”. (Η υπογράμμιση με μαύρα είναι
της Νέας Ανατολής).
Ο κ. Backman είπε ότι χρησιμοποιεί
δικά του ιδιωτικά μέσα για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του προς υποστήριξη αυτού που ο ίδιος περιέγραψε σαν μία “απολύτως αμυντική” εκστρατεία της Ρωσίας για να αντιμετωπίσει τη
δυτική προπαγάνδα. Η δραστηριότητά
του, ωστόσο, ακολουθεί απαρέγκλιτα το
πολιτικό και γεωπολιτικό σενάριο της Μόσχας, ιδιαίτερα στο θέμα του ΝΑΤΟ, το
οποίο ταχτικά καταγγέλλει σαν ένα εργαλείο στρατιωτικής κατοχής των Ηνωμένων Πολιτειών”.
Πέρα από το ΝΑΤΟ, ο μεγαλύτερος εφιάλτης του κ. Backman υπήρξε τελευταία η κ. Aro και οι “ρωσοφοβικές” τάσεις
που η ίδια, κατά την άποψή του, εκφράζει.
Λίγες μόνο μέρες αφότου η κ. Aro έκανε
την πρώτη της έκκληση το Σεπτέμβρη του
2014 για πληροφορίες σχετικά με ρωσικά trolls, ο κ. Backman είπε στο Russian
People’s Line, έναν εθνικιστικό ρωσικό ιστοτόπο, και σε άλλα μέσα ότι αυτή ήταν
“γνωστή βοηθός των αμερικανικών και
βαλτικών ειδικών υπηρεσιών”.
Την ίδια περίπου στιγμή, εκείνη έλαβε
μία κλήση στο κινητό της αργά τη νύχτα
από έναν αριθμό στην Ουκρανία. Κανείς δε μίλησε και το μόνο που μπορού-

σε να ακούσει ήταν πυροβολισμοί. Ακολούθησαν μηνύματα κειμένου και email
που την κατάγγειλαν σαν “πόρνη του
ΝΑΤΟ” καθώς κι ένα μήνυμα υποτίθεται
από τον πατέρα της - ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια - που έλεγε ότι
“την παρακολουθεί”.
Το βαρύτερο χτύπημα, είπε η κ. Aro,
ήρθε στις αρχές του χρόνου όταν ένα φιλανδικής γλώσσας ειδησεογραφικό site,
το MVLehti.net, με έδρα την Ισπανία και
που επικεντρώνεται κυρίως στο διασυρμό μεταναστών, ανέσυρε και δημοσίευσε δικαστικά αρχεία που έδειχναν ότι είχε καταδικαστεί για παράνομη χρήση αμφεταμινών το 2004. Της είχε επιβληθεί
πρόστιμο 300 ευρώ.
Επικεφαλίδα του ιστοτόπου: “Η ειδικός
πληροφοριών του ΝΑΤΟ Jessikka Aro
αποδείχτηκε καταδικασμένος έμπορος
ναρκωτικών”. Αναρτήθηκαν επίσης
φωτογραφίες της κ. Aro που την έδειχναν να χορεύει με ένα εφαρμοστό συνολάκι σε νυχτερινό κέντρο της Μπανγκόγκ.
Ο κ. Backman ζήτησε και έλαβε τα αρχεία της παλιάς υπόθεσης της κ. Aro από το δικαστήριο λίγο πριν ο ιστότοπος
δημοσιεύσει τα έγραφα. Αρνήθηκε όμως
ότι τα διαβίβασε στο site.
Ο πλαστός ισχυρισμός ότι η κ. Aro υπήρξε έμπορος ναρκωτικών πυροδότησε μία ασυνήθιστη ανοιχτή επιστολή που
υπέγραψαν πάνω από 20 Φιλανδοί συντάκτες εξοργισμένοι από αυτό που κατάγγειλαν ως “δηλητηρίαση του δημόσιου διαλόγου” με “προσβολές, συκοφαντία και κατάφορα ψεύδη”. Η φιλανδική
αστυνομία ξεκίνησε έρευνα στον ιστότοπο για κακοποίηση και διασπορά μίσους.
“Δε γνωρίζω αν αυτοί οι άνθρωποι
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δρουν με εντολές από τη Ρωσία, αλλά
είναι σίγουρα αυτό που ο Λένιν αποκαλούσε ‘χρήσιμοι ηλίθιοι’,” είπε ο Mika
Pettersson, ο αρχισυντάκτης του εθνικού πρακτορείου ειδήσεων της Φιλανδίας και διοργανωτής της ανοιχτής επιστολής των συντακτών. “Παίζουν το παιχνίδι του Πούτιν. Εθνικιστικά κινήματα στη
Φιλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κι αυτό
μας πηγαίνει κατευθείαν στην αφήγηση
του Πούτιν.”
Ο Ilja Janitskin, ο ιδρυτής και επικεφαλής του MVLehti, που έχει έδρα στη
Βαρκελώνη, Ισπανία, είπε σε απάντηση
ερωτημάτων με email ότι δεν έχει άλλη
σχέση με τη Ρωσία πέρα από το επίθετό
του. Οι πολιτικές του απόψεις, είπε, είναι πιο κοντά με εκείνες του Donald J.
Trump παρά με του κ. Putin.
Πρόσθεσε ότι άρχισε να ενδιαφέρεται
για την κ. Aro μόνο αφότου εκείνη κατηγόρησε τον ιστότοπό του για “διασπορά
ρωσικής προπαγάνδας”.
Όπως και ο κ. Backman, αρνήθηκε ότι έχει λάβει χρήματα από ρωσικές πηγές, επιμένοντας ότι ο ιστότοπός του, που
μέσα σε 18 μήνες έγινε μία από τις πιο
πλατιά αναγνωσμένες διαδικτυακές πηγές ειδήσεων της Φιλανδίας, χρηματοδοτείται από τη διαφήμιση και χορηγίες
των αναγνωστών.
Η κ. Aro παραδέχτηκε ότι έκανε ταχτική χρήση αμφεταμινών στα 20 της αλλά
απέρριψε σαν “απόλυτα ψευδείς” ισχυρισμούς ότι υπήρξε ή ότι είναι έμπορος
ναρκωτικών.
“Μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου κι αρχίζεις να σκέφτεσαι: Αν κάνω αυτό, τι θα
κάνουν ύστερα τα trolls;”, είπε”.

χίτλερ γέμισαν τη χώρα πρόσφυγες αναγκάζοντας έτσι την Τουρκία να μπει
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την
ΕΕ για να καταλήξει σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη συμφωνία από την οποία αυτή δεν έχει ακόμα αποσπάσει ούτε τα
συμφωνημένα χρήματα ούτε την κατάργηση της βίζας.
Να γιατί αναγκάστηκε τελικά ο Ερντογάν να προβεί σ’ αυτή τη εξευτελιστική κίνηση “συγγνώμης” προς έναν
Πούτιν που ωμά, προκλητικά και κατ
επανάληψη παραβίασε με τα καταδιωκτικά του τον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Βέβαια η ιστορία έχει αποδείξει
ότι με το να υποχωρεί κανείς στους
φασίστες δεν τους καθησυχάζει αλλά
τους ενθαρρύνει να διεκδικούν πλήρη υποταγή. Και βέβαια τα χτυπήματά τους, ειδικά στην περίπτωση της
πουτινικής Ρωσίας είναι προβοκατόρικα και πολυπρόσωπα.
Η υποχώρηση λοιπόν δεν απέτρεψε την πολύνεκρη επίθεση των ισλαμοναζί στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Η επίθεση επιτρέπει
στο Κρεμλίνο να βολιδοσκοπήσει τις
παραπέρα διαθέσεις της Τουρκίας (με
αιχμή το κουρδικό-συριακό). Κι όπως
δείχνουν οι πρώτες αντιδράσεις δε
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένο απ’ αυτές. Εκτός από συγγνώμη, ζητά τώρα από την τουρκική ηγεσία την τιμωρία των αξιωματικών που
έκαναν το καθήκον τους και αποζημίωση για την κατάρριψη του ρώσικου
καταδιωκτικού. Επιπλέον, η επίθεση
στο αεροδρόμιο έδωσε το πρόσχημα
στη Μόσχα για να συνεχίσει τον εκβιασμό της με το τουριστικό εμπάργκο ζητώντας εγγυήσεις από την Άγκυρα για την ασφάλεια των ρώσων
τουριστών.
Ασφαλώς αυτές οι πιέσεις και οι νέες απαιτήσεις της Ρωσίας προς την
κυβέρνηση Ερντογάν θα συνεχιστούν
όσο η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα ακολουθούν την φιλορώσικη και φιλοΑσαντ σιχαμερή πολιτική τους, πολιτική που τώρα με το Μπρέξιτ ασφαλώς
θα δυναμώσει μιας και για την πελώρια εσωτερική κρίση που έχει προκύψει για την ΕΕ καμιά κυβέρνηση ούτε
κατά διάνοια δεν έχει ως τώρα κατηγορήσει τον ανοιχτό φιλορωσισμό
των φασιστών πρωτεργατών της ευρωπαικής διάλυσης Φάραντζ, Τζόνσον, (http://www.independent.co.uk/
news/uk/politics/eu-referendum-borisjohnson-accused-of-being-an-apologist-for-putin-a7021296.htm) Λεπέν
και όλων των άλλων αντιευρωπαίων
φασιστών της ΕΕ. Αλλά το χειρότερο είναι πως λίγες μέρες μετά από τη
συγνώμη του Ερντογάν στον Πούτιν
και λίγο πριν το δημοψήφισμα για το
Μπρέξιτ ο γερμανός ΥΠΕΞ Στάινμαγιερ βγήκε να προπαγανδίσει την σταδιακή άρση των κυρώσεων προς τη
Ρωσία, ενώ το ίδιο ζήτησε αμέσως μετά το Μπρέξιτ και ο αυστριακός ΥΠΕΞ
Κουρτς. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι πράγματι πολύ δύσκολη μια
σθεναρή στάση της Τουρκίας. Ωστόσο είναι η μόνη που μπορεί να σώσει
και την Τουρκία και, κυρίως την Ευρώπη, από το μεγάλο πόλεμο που ετοιμάζει ο χίτλερ Πούτιν.
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Ï ÑÙÓÉÊÏÓ ÍÅÏÍÁÆÉÓÔÉÊÏÓ “ÁÈËÇÔÉÓÌÏÓ” ÊÁÉ Ç
ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÓÔÇÍ ÐÏÑÅÉÁ ÔÏÕ

Ô

ï ôåñÜóôéï óêÜíäáëï ôïõ åêôåôáìÝíïõ íôüðéíãê óôï ñùóéêü óôßâï,
ðïõ ïäÞãçóå óôïí áðïêëåéóìü ôçò Ñùóßáò áðü ôéò äéåèíåßò
áíáìåôñÞóåéò, öÝñíåé óå ðñþôï ðëÜíï êáé ïîõìÝíåò óôï Ýðáêñï ôéò
áíôéöÜóåéò ðïõ äéÝðïõí ôïí áèëçôéóìü óôçí åðï÷Þ ôïõ éìðåñéáëéóìïý,
äçë. ôïí áèëçôéóìü-ðüëåìï ðïõ Ý÷åé óáí óýíèçìá ôï “üëá ãéá ôç íßêç”.
Óôçí ðåñßðôùóç ôçò íåï÷éôëåñéêÞò Ñùóßáò ç óõíÝðåéá áõôÞò ôçò áñ÷Þò
ôñáâéÝôáé ùò ôï ôÝñìá ãéá íá ãßíåé “íßêç ìå êÜèå ìÝóï”. Åäþ, ç çèéêÞ
äéáöèïñÜ êáé áðÜôç ôïõ áèëçôéêïý áíôáãùíéóìïý öôÜíåé óôçí
êïñýöùóÞ ôçò, áöïý ôï ßäéï ôï êñÜôïò åßíáé åêåßíï ðïõ ïñãáíþíåé ôçí
åðé÷åßñçóç íôïðáñßóìáôïò ôùí áèëçôþí-ðïëåìéóôþí ôïõ êáé ôçò
åîáðÜôçóçò ôùí äéåèíþí åëåãêôéêþí ìç÷áíéóìþí.
Ïé åêèÝóåéò ôïõ Ðáãêüóìéïõ
Ïñãáíéóìïý Áíôéíôüðéíãê (Wada) Þôáí
áñêåôÜ áðïêáëõðôéêÝò. ÁíáöÝñïõí
ðëçèþñá
ðáñáâÜóåùí
ôùí
áíôéíôüðéíãê êáíïíéóìþí áðü ôéò
ñùóéêÝò áèëçôéêÝò áñ÷Ýò. Ç ôåëåõôáßá
Ýêèåóç (ÌÜçò 2016) áíáöÝñåôáé óôçí
ðáñåìðüäéóç ôùí åëÝã÷ùí ìå äéÜöïñïõò
ôñüðïõò, üðùò åßíáé ð.÷. ç ðáñï÷Þ
áíáêñéâþí Þ åëëéðþí äåäïìÝíùí
ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôïðïèåóßá Þ ôçí
çìåñïìçíßá, ç êáèõóôÝñçóç óôçí ðáñï÷Þ
ëßóôáò ôùí áèëçôþí, ç áðáãüñåõóç
åéóüäïõ ôùí åëåãêôþí óå ïñéóìÝíåò
ôïðïèåóßåò, áêüìá êáé ï åêöïâéóìüò
ôïõò áðü Ýíïðëïõò ðñÜêôïñåò ôïõ FSB
ðïõ ôïõò áðåéëïýóáí ìå áðÝëáóç êáé
ôïõò ðáñáêïëïõèïýóáí óôåíÜ, üðùò
åðßóçò ôï Üíïéãìá ôùí ðáêÝôùí ìå ôá
äåßãìáôá óôï ôåëùíåßï.
ÅîáéñåôéêÜ åíäéáöÝñïõóåò åßíáé ïé
åêìõóôçñåýóåéò ôïõ ðñþçí åðéêåöáëÞò
ôïõ ñùóéêïý åñãáóôçñßïõ áíôéíôüðéíãê,
Ãêñéãêüñé ÑïôóÝíêïö, ðïõ öïâïýìåíïò
ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõ Ý÷åé
ìåôáíáóôåýóåé óôéò ÇÐÁ. Óå
óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôïõò ÔÜéìò ôçò ÍÝáò
Õüñêçò ðáñáäÝ÷ôçêå üôé ç ÷þñá ôïõ
Ýêëåøå óõóôçìáôéêÜ óôïõò áíôéíôüðéíãê åëÝã÷ïõò êáôÜ ôïõò
÷åéìåñéíïýò ïëõìðéáêïýò áãþíåò ôïõ
Óüôóé ôï 2014 ìå ôç âïÞèåéá ôçò KGB.
Ï ßäéïò ðáñáóêåýáóå Ýíá ìßãìá ôñéþí
áðáãïñåõìÝíùí
áíáâïëéêþí
óôåñïåéäþí ðïõ óôç óõíÝ÷åéá ÷ïñÞãçóå
óå äåêÜäåò áèëçôÝò, åíþ êÜèå âñÜäõ
ìáæß ìå Üëëïõò åéäéêïýò óôïí
áíôéíôüðéíãê Ýëåã÷ï áíôéêáèéóôïýóáí
ôá “ìïëõóìÝíá” äåßãìáôá ìå “êáèáñÜ”
ðåñíþíôáò öéÜëåò ïýñùí ìÝóá áðü ìéá
óôåíÞ ôñýðá óôïí ôïß÷ï ôïõ åñãáóôçñßïõ
êÜôù áðü ôï öùò ìéáò ìéêñÞò ëÜìðáò.
Ç åðé÷åßñçóç ãéíüôáí ùò åîÞò: “Ï Äñ.
ÑïôóÝíêïö åßðå üôé êÜèå íý÷ôá, Ýíáò
áîéùìáôïý÷ïò ôïõ õðïõñãåßïõ
áèëçôéóìïý èá ôïõ Ýóôåëíå ìßá ëßóôá
áèëçôþí ôùí ïðïßùí ôá äåßãìáôá
÷ñåéÜæïíôáí áëëáãÞ. Ãéá íá
áíôéóôïé÷éóôïýí ïé áôïìéêïß áèëçôÝò ìå
ôá áíþíõìá äåßãìáôá - ðïõ Ý÷ïõí Ýíáí
åðôáøÞöéï êùäéêü - ï Äñ. ÑïôóÝíêïö
åßðå üôé ïé áèëçôÝò ôñáâïýóáí
öùôïãñáößåò ôçò öüñìáò ôùí äåéãìÜôùí
ôïõò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ
êùäéêïý, êáé ôïõò Ýóôåëíáí ìå ìÞíõìá
óôï
õðïõñãåßï,
ðáñÝ÷ïíôáò
áðáãïñåõìÝíç ãíþóç ãéá ôï ôßíïò åßíáé
ôá ïýñá. Áöïý ëÜâáéíå ìÞíõìá üôé “ôá
ïýñá åßíáé Ýôïéìá”, öüñáãå óôï
åñãáóôÞñéü ôïõ Ýíá öáíåëÜêé ôçò
ñùóéêÞò åèíéêÞò ïìÜäáò êáé Ýöåõãå áðü
ôï 4üñïöï ãñáöåßï ôïõ, óõíÞèùò ìåôÜ
ôá ìåóÜíõ÷ôá. Óéãïõñåõüôáí üôé ôï

ðåäßï åßíáé åëåýèåñï êáé âÜäéæå ðñïò
ôï äùìÜôéï 124, åðßóçìïò áðïèçêåõôéêüò
÷þñïò ðïõ ï ßäéïò êáé ç ïìÜäá ôïõ
åß÷áí ìåôáôñÝøåé óå ìõóôéêü
åñãáóôÞñéï. Åêåß, åßðå, ìå ôï ìïíáäéêü
ðáñÜèõñï ôïõ äùìáôßïõ êëåéóìÝíï ìå
ôáéíßá, ìðïñïýóå íá ãßíåé ç áëëáãÞ.
¸íáò óõíÜäåëöïò ðïõ êáèüôáí óôç
äéðëáíÞ ðüñôá óôï äùìÜôéï óõëëïãÞò
äåéãìÜôùí ìÜæåõå ôéò óùóôÝò öéÜëåò êáé
ôéò ðåñíïýóå óôï äùìÜôéï áðïèÞêåõóçò
ìÝóù ìéáò êõêëéêÞò ôñýðáò ìÝóá óôïí
ôïß÷ï êïíôÜ óôï ðÜôùìá, åßðå ï Äñ.
ÑïôóÝíêïö. Ôçí çìÝñá, åßðå, ç ôñýðá
óêåðáæüôáí áðü Ýíá ìéêñü åñìÜñéï
áðïìßìçóçò îýëïõ. Ïé óöñáãéóìÝíåò
öéÜëåò Â” (ó.ó. äçë. áõôÝò ðïõ
óöñáãßæïíôáí ãéá íá åðáíåëåã÷èïýí
ìÝóá óå ðåñßïäï 10 åôþí) “ðáñáäßäïíôáí
óôïí Üíäñá ðïõ ï Äñ. ÑïôóÝíêïö ðéóôåýåé
üôé Þôáí ñþóïò áîéùìáôéêüò
ðëçñïöïñéþí, ðïõ èá ôéò ìåôÝöåñå óå
ãåéôïíéêü ÷ôßñéï. ÌÝóá óå ëßãåò þñåò,
åßðå ï Äñ. ÑïôóÝíêïö, ïé öéÜëåò
åðéóôñÝöïíôáí óôïí áðïèçêåõôéêü ÷þñï,
ìå ôá ðþìáôá âãáëìÝíá. Áõôüò ï Üíäñáò
ðñïìÞèåõå åðßóçò ìå êáèáñÜ ïýñá, ðïõ
óõëëÝãïíôáí áðü ôïõò áèëçôÝò ìÞíåò
ðñéí áðü ôïõò Ïëõìðéáêïýò, ðñéí
îåêéíÞóïõí íá íôïðÜñïíôáé, åßðå ï Äñ.
ÑïôóÝíêïö. ×ïñçãïýíôáí óå ìðïõêÜëéá
óüäáò, ìðïõêÜëéá âñåöéêïý ãÜëáêôïò
öüñìïõëá êáé Üëëá ðïéêßëá äï÷åßá, åßðå.
Öñïíôßæïíôáò íá äéáôçñïýí ôï öùò
êëåéóôü, ï Äñ. ÑïôóÝíêïö êáé Ýíáò
óõíÜäåëöüò ôïõ Ý÷õíáí ôá ìïëõóìÝíá
ïýñá óå ìéá êïíôéíÞ ôïõáëÝôá, Ýðëåíáí
ôá ìðïõêÜëéá, ôá óôÝãíùíáí ìå
áðïññïöçôéêü ÷áñôß êáé ôá ãÝìéæáí ìå
êáèáñÜ ïýñá. ÌåôÜ ðñïóÝèåôå áëÜôé Þ
íåñü ãéá íá éóïññïðÞóåé êÜèå
áíáêïëïõèßá óôéò êáôáãñáììÝíåò
ðñïäéáãñáöÝò ôùí äýï äåéãìÜôùí.
ÁíÜëïãá ìå ôï ôé åß÷å êáôáíáëþóåé Ýíáò
áèëçôÞò, äýï äåßãìáôá ïýñùí ðáñìÝíá óå
äéáöïñåôéêü ÷ñüíï ìðïñïýóáí íá
äéáöÝñïõí. ÓõíÞèùò, ç ìéêñÞ ïìÜäá
äïýëåõå ùò ôçí áõãÞ, êÜíïíôáò äéÜëåéììá
ìüíï ðåñéóôáóéáêÜ ãéá óôéãìéáßï êáöÝ
êáé ôóéãÜñá” (ÍÕÔ, 12/5).
Ãé’ áõôÝò ôïõ ôéò õðçñåóßåò ï
ÑïôóÝíêïö ôéìÞèçêå ìåôÜ ôï Óüôóé áðü
ôïí Ðïýôéí ìå ôï ÌåôÜëëéï ôçò Öéëßáò.
¼ôáí îÝóðáóå ôï óêÜíäáëï
áíáãêÜóôçêå íá êáôáóôñÝøåé ÷éëéÜäåò
äåßãìáôá ðñïêåéìÝíïõ íá êáëýøåé ôçí
Ýêôáóç ôçò áðÜôçò, ðïõ äåí ðåñéïñßæåôáé
óôïí óôßâï.
Ó÷åôéêÜ ìå áõôÜ, ãñÜöáìå óå Üñèñï ìáò
ôï 2004 ìå ôßôëï “Ïé ÏëõìðéÜäåò äåí
Ý÷ïõí ìÝëëïí” (http://www.oakke.gr/
neweast/2004/391/prtn/nep391_02.htm):
“Ôï ðñüâëçìá ôïõ íôïðáñßóìáôïò åßíáé
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ôüóï ðéï ìåãÜëï üóï ðéï óõãêåíôñùìÝíï
êáé ðéï åðéèåôéêü åßíáé ôï ïéêïíïìéêü Þ
ðïëéôéêü ìïíïðþëéï ðïõ äéá÷åéñßæåôáé ôçí
áèëçôéêÞ åðßäïóç êáé ôïí áèëçôÞ. Ï
ìåãáëýôåñïò íôïðÝñ åßíáé ôï óýã÷ñïíï
öáóéóôéêü êñÜôïò. Ç áíèñùðüôçôá åß÷å
ïõóéáóôéêÜ ìéá åõêáéñßá íá ôï
äéáðéóôþóåé áõôü üôáí äéáëýèçêå ôï
áíáôïëéêïãåñìáíéêü óïóéáëöáóéóôéêü
êñÜôïò. Ìüíï ôüôå Þñèå óôçí åðéöÜíåéá
ôï êáèïëéêü íôïðÜñéóìá ôùí áèëçôþí êáé
áèëçôñéþí ôçò ÁíáôïëéêÞò Ãåñìáíßáò
ðïõ åîáóöÜëéæå ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá óå áõôÞ
ôç ÷þñá ôùí ìüëéò 17 åêáôïììõñßùí
áíèñþðùí ôçí ôñßôç èÝóç óôçí ðáãêüóìéá
êáôÜôáîç óå ìåôÜëëéá êáé åðéäüóåéò ìåôÜ
ôéò ÇÐÁ êáé ôçí ÅÓÓÄ. Áõôü ôï
íôïðÜñéóìá äåí Þôáí äõíáôü íá
áíé÷íåõôåß, üðùò êáé êÜèå Üëëï êáôÜ ôï
ïðïßï ôï êñÜôïò ôï ßäéï íôïðÜñåé ôïõò
áèëçôÝò ôïõ, ãéáôß óå áõôÝò ôéò ÷þñåò äåí
õðÜñ÷åé Ýóôù êáé óôïé÷åéþäçò åíäéÜìåóïò
Ýëåã÷ïò ðñéí ïé áèëçôÝò öôÜóïõí óôïõò
ìåãÜëïõò äéåèíåßò áãþíåò. Áõôüò ï
åíäéÜìåóïò Ýëåã÷ïò ãßíåôáé óôéò ÷þñåò
üðïõ åßíáé éó÷õñüò ï åóùôåñéêüò
áíôáãùíéóìüò ôùí êåöÜëáéùí, ïðüôå êáé
ôùí áèëçôéêþí åðéôåëåßùí êáé
ðñïðïíçôéêþí ïìÜäùí ðïõ ðåñéãñÜøáìå
ðáñáðÜíù. Óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç äåí
ìðïñåß íá åðéôñÝøåé ôï Ýíá áèëçôéêü
óõãêñüôçìá óôï Üëëï, äçëáäÞ ôï Ýíá
êåöÜëáéï óôï Üëëï, íá ðáñáâåß ôïõò
êáíüíåò ôïõ áíôáãùíéóìïý ðïõ äåí
ìðïñåß íá ðáñáâåß ôï ßäéï. Óå áõôÝò ôéò
÷þñåò ôá îå÷ùñéóôÜ êåöÜëáéá áíáèÝôïõí
óôï êñÜôïò íá åßíáé ï åããõçôÞò áõôþí
ôùí êáíüíùí. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôï
êñÜôïò äåí ðåôõ÷áßíåé ðïôÝ íá åßíáé Ýíáò
ôÝôïéïò åããõçôÞò, ãéáôß ôá áèëçôéêÜ
óõãêñïôÞìáôá êáé ïé ðñïðïíçôéêÝò
ïìÜäåò Ý÷ïõí ìðñïóôÜ ôïõò ðÜíôá Ýíá
óôü÷ï, íá îåðåñíÜíå äéáñêþò ôï Ýíá ìåôÜ
ôï Üëëï ôá åìðüäéá ðïõ âÜæïõí ìðñïóôÜ
ôïõ ïé üëï êáé ðéï áíåðôõãìÝíåò ôå÷íéêÝò
êáé ìÝèïäåò ôïõ êñáôéêïý áíôéíôüðéãê
êïíôñüë, áëëÜ ðÜíôùò ôï êñÜôïò
ðñïóðáèåß íá åßíáé åããõçôÞò. Óå ôÝôïéåò
÷þñåò äåí åßíáé äõíáôü íá õðÜñ÷ïõí
äéáöïñåôéêïß üñïé ãéá ôçí áèëçôéêÞ áãïñÜ
áðü üóïõò õðÜñ÷ïõí ãéá ôçí áãïñÜ
ãåíéêÜ. Ç áðÜôç åßíáé âÝâáéá óýìöõôç
ìå ôçí áãïñÜ åöüóïí áõôÞ åßíáé
ôáõôéóìÝíç ìå ôï êõíÞãé ôïõ êÝñäïõò,
áëëÜ ç áðÜôç äåí áðïôåëåß ôçí ßäéá ôçí
ïõóßá ôçò, ãéá áõôü âÜæåé óôïí áðáôåþíá
Ýíáí áðáñÜâáôï üñï ãéá íá ôïõ åðéôñÝðåé íá êéíåßôáé ìÝóá ôçò: íá ìç óõëëçöèåß.
Óôçí ðåñßðôùóç ôïõ öáóéóôéêïý
êñÜôïõò ï åóùôåñéêüò áíôáãùíéóìüò
ôùí áèëçôþí êáé ôùí êåöáëáßùí,
õðüêåéôáé óôïí åîùôåñéêü, äçëáäÞ
÷ñçóéìåýåé óôïí äåýôåñï ìüíï ãéá íá
ãßíåôáé ç åðéëïãÞ ôùí áèëçôþí ðïõ èá
åêðñïóùðÞóïõí ôç ÷þñá óôïí äéåèíÞ
äéáêñáôéêü áíôáãùíéóìü. ÁëëÜ áõôüò
ï ôåëåõôáßïò, åéäéêÜ ãéá ôï öáóéóôéêü
êñÜôïò åßíáé áðïãõìíùìÝíïò áðü êÜèå
ëïãéêÞ ïéêïíïìéêïý áíôáãùíéóìïý ôçò
áãïñÜò, ïðüôå êáé áðü êÜèå ëïãéêÞ
ôõðéêÞò éóüôçôáò ôùí üñùí ôïõ
áíôáãùíéóìïý. Ôï öáóéóôéêü êñÜôïò
èÝëåé êáé ìðïñåß ìüíï ìå ôç âßá, óå
ôåëéêÞ áíÜëõóç ìå ôïí ðüëåìï, ïðüôå

êáé ìå ôçí áðÜôç íá êõñéáñ÷Þóåé ðÜíù
óôá Üëëá. ¢ëëùóôå ìüíï ìå ôçí áðÜôç
ìðïñåß íá óôçñé÷èåß ç öáóéóôéêÞ
ðñïðáãÜíäá ðïõ óõìðõêíþíåôáé óôïí
éó÷õñéóìü üôé ôï áíôßóôïé÷ï êñÜôïò
õðåñÝ÷åé íôåöÜêôï öõóéêÜ, öõëåôéêÜ Þ
éäåïëïãéêÜ ðÜíù óôá õðüëïéðá.”
Åßíáé ëïéðüí óôç öýóç ôïõ ñùóéêïý
íåï÷éôëåñéêïý êñÜôïõò íá åîáðáôÜ ôïí
áíôßðáëï ìÝóá óôá ðëáßóéá ôïõ
éìðåñéáëéóôéêïý áíôáãùíéóìïý ãéá ôçí
ðáãêüóìéá áèëçôéêÞ çãåìïíßá. Áêüìá
ðåñéóóüôåñï, áíôß íá ñßîåé ôïõò ôüíïõò
êáé íá áíáëÜâåé ôéò åõèýíåò ôïõ ìåôÜ
ôç äçìïóéïðïßçóç ôïõ óêáíäÜëïõ ôï
Êñåìëßíï åðÝìåéíå óôçí óõíçèéóìÝíç
á÷ñåßá óôÜóç ôïõ, íá áðïäßäåé üëåò ôéò
êáôçãïñßåò óôçí “åðéèåôéêüôçôá” ôçò
Äýóçò áðÝíáíôé óôç ÷þñá. “ÐïëéôéêÜ
õðïêéíïýìåíåò” ÷áñáêôÞñéóå ôéò
êáôçãïñßåò ï Ðïýôéí, êÜíïíôáò ëüãï
ãéá “Üäéêç” áðüöáóç ôùí äéåèíþí
áèëçôéêþí èåóìþí. Ôá ñùóéêÜ ÌÌÅ
åðéäüèçêáí óå ìéá åêóôñáôåßá
åíï÷ïðïßçóçò ôçò Äýóçò ãéá ôç
“óõíùìïóßá” êáé çèéêÞò åîüíôùóçò ôùí
ñþóùí áèëçôþí êáé ðáñáãüíôùí ðïõ
âïÞèçóáí óôçí áðïêÜëõøç ôïõ
óêáíäÜëïõ, áíôéìåôùðßæïíôÜò ôïõò óáí
“ðñïäüôåò ôçò ðáôñßäáò”.
Ãéá ìéá ôÝôïéá ÷éôëåñéêÞ õðåñäýíáìç
ôá üñéá áèëçôéóìïý êáé óõìâáôéêÞò
ðïëåìéêÞò óýãêñïõóçò åßíáé ü÷é êáé
ôüóï åõäéÜêñéôá. Áðüäåéîç ãé’ áõôü
Þôáí ç óôÜóç ðïõ ðÞñå ç ñùóéêÞ
êõâÝñíçóç áðÝíáíôé óôá åðåéóüäéá
óôïõò äñüìïõò ôçò Ìáóóáëßáò ðïõ
óçìÜäåøáí ôï Euro 2016 êáé óôá ïðïßá
ðñùôïóôÜôçóáí ïé ñþóïé ÷ïýëéãêáí.
Áíôß ëïéðüí íá êáôáäéêÜóåé ôïõò
õðáßôéïõò, üðùò èá Ýêáíå ìßá
ïðïéáäÞðïôå ìç íáæéóôéêÞ êõâÝñíçóç,
ôï Êñåìëßíï êÜëõøå ôç äñÜóç ôùí
ñþóùí
íåïíáæß
ôñáìðïýêùí.
ÓõãêåêñéìÝíá, ï ñþóïò õðïõñãüò
áèëçôéóìïý Â. Ìïýôêï áñíÞèçêå ôï
ðüñéóìá ôçò ãáëëéêÞò åéóáããåëßáò
óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ðßóù áðü ôá
åðåéóüäéá ðïõ áêïëïýèçóáí ôïí áãþíá
ìå ôçí Áããëßá âñßóêïíôáí 150 êáëÜ
åêðáéäåõìÝíïé ñþóïé ÷ïýëéãêáí. Ç
óýëëçøç 43 ñþóùí ÷ïýëéãêáí áðü ôéò
ãáëëéêÝò áñ÷Ýò (20 åê ôùí ïðïßùí
áðåëÜèçêáí) ðñïêÜëåóå ôçí åíü÷ëçóç
ôïõ ñùóéêïý ÕÐÅÎ ðïõ êÜëåóå ôï
ãÜëëï ðñÝóâç ãéá åîçãÞóåéò (skai.gr, 16/
6)! Óå ìéá ðñùôïöáíÞ äÞëùóç
õðåñÜóðéóçò ôùí ôñáìðïýêùí, ï
âïõëåõôÞò É. ËÝìðåíôåö êÜëåóå ôá
“ðáéäéÜ” íá óõíå÷ßóïõí ôï Ýñãï ôïõò…
åíþ ï åêðñüóùðïò ôçò ÅîåôáóôéêÞò
ÅðéôñïðÞò ôçò ÑùóéêÞò Ïìïóðïíäßáò,
Âë. ÌÜñêéí, åßðå: “Ïé Åõñùðáßïé
åêðëÞóóïíôáé üôáí âëÝðïõí
áëçèéíïýò Üíôñåò íá äåß÷íïõí
üðùò áñìüæåé óå Üíôñåò” (CBS News,
16/6). ÌÜëéóôá ï ðñùôáãùíéóôÞò ôùí
åðåéóïäßùí, ÁëåîÜíôåñ Ó÷ðñßãêéí,
åðéêåöáëÞò ôçò ÐáíñùóéêÞò ¸íùóçò
ÖéëÜèëùí êáé Ýíáò áðü áõôïýò ðïõ
áðåëÜèçêáí Ý÷åé ðïëý óôåíÝò ó÷Ýóåéò
ìå ôï ðåñéâÜëëïí ôïõ ðñïÝäñïõ Ðïýôéí
ðïõ ôïí áðïêáëåß ÷áúäåõôéêÜ “ÓÜóá”.
Ãíùóôüò ãéá ôç íáæéóôéêÞ ôïõ
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ôïðïèÝôçóç, ï “ÓÜóá” âñÝèçêå óôç
Ìáóóáëßá ìå Ýîïäá ôçò ñùóéêÞò
ïìïóðïíäßáò êáé ôïõ õðïõñãåßïõ
áèëçôéóìïý êáé Þôáí áõôüò ðïõ
áðïöÜóéóå óå ðïéïýò èá äïèïýí ôá 2.000
åéóéôÞñéá ðïõ ÷ïñÞãçóå ç ðïäïóöáéñéêÞ
ïìïóðïíäßá óôçí Ýíùóç ïðáäþí. “Ï
“ÓÜóá”, ëïéðüí, Þôáí ìÝëïò ôçò
áðïóôïëÞò ôçò Ñùóßáò ðïõ ôáîßäåøå
ôïí ðåñáóìÝíï ÌÜñôéï óôç Ãáëëßá ãéá
íá… åðéèåùñÞóåé ôá ãÞðåäá êáé ôéò
åãêáôáóôÜóåéò ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéïýóå
óôç äéÜñêåéá ôçò äéïñãÜíùóçò ç åèíéêÞ
ïìÜäá ôçò ÷þñáò. Ïé ðïëý óôåíÝò
ó÷Ýóåéò ôïõ ìå ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá ôçò
÷þñáò ôïõ Ýäùóáí ñüëï áêüìá êáé óôçí
åðéôñïðÞ äéïñãÜíùóçò ôïõ Ðáãêïóìßïõ
ÊõðÝëëïõ ôïõ 2018" (fimes.gr). Óå ìéá
ôüóï âáèéÜ íáæéóôéêÞ ÷þñá äåí åßíáé
íá áðïñåß êáíåßò ãéá ôçí ðëçèþñá
ñáôóéóôéêþí ðåñéóôáôéêþí ðïõ
óçìáäåýïõí ôï ñùóéêü ðïäüóöáéñï.
Ãéá ÷ñüíéá ç óôÜóç ôùí áñìüäéùí
èåóìþí áðÝíáíôé óôï åêôåôáìÝíï
êñáôéêü íôüðéíãê ôçò Ìüó÷áò Þôáí
óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç ç
áíáãíþñéóç ôçò áäõíáìßáò ôïõò íá ôï
äéá÷åéñéóôïýí êáé óôçí ÷åéñüôåñç ìßá
ðáãåñÞ áäéáöïñßá.
¹äç áðü ôçí ÏëõìðéÜäá ôïõ 2008
åß÷å ðáñáôçñçèåß Ýíá áäéêáéïëüãçôá
õøçëü óå ó÷Ýóç ìå Üëëåò áðïóôïëÝò
ðïóïóôü êñïõóìÜôùí íôïðáñéóìÝíùí
ðñùôáèëçôþí ðïõ äéáãùíßæïíôáí ìå ôá
÷ñþìáôá ôçò Ñùóßáò. Äýï ÷ñüíéá
áñãüôåñá, Ýíáò ñþóïò ðïëßôçò,
õðÜëëçëïò ôçò Rusada ïíüìáôé ÂéôÜëé
ÓôåðÜíïö Üñ÷éóå íá äéï÷åôåýåé
ðëçñïöïñßåò óôïí Wada ó÷åôéêÜ ìå ôï
ðþò ç õðçñåóßá ôïõ Ýäéíå óõóôçìáôéêÜ
áðáãïñåõìÝíåò ïõóßåò óôïõò áèëçôÝò
ôçò ÷þñáò. Ðáñüìïéåò êáôáããåëßåò
Ýêáíå êáé ç åíôïðéóìÝíç áðü ôïõò
åëÝã÷ïõò ñùóßäá äéóêïâüëïò ÍôÜñéá
Ðéóôóáëíßêïâá ôï ÄåêÝìâñç ôïõ 2012
ìå email ôçò ðñïò ôïí Wada, üìùò ï
äéåèíÞò ïñãáíéóìüò ôüôå ü÷é ìüíï äåí
Ýêáíå êáìßá Ýñåõíá áëëÜ êïéíïðïßçóå
ôçí åðéóôïëÞ ôçò óôéò ñùóéêÝò
áèëçôéêÝò áñ÷Ýò ìå áðïôÝëåóìá íá
áðïêëåéóôåß ç áèëÞôñéá áðü ôç ñùóéêÞ
ïìïóðïíäßá ãéá ôïõëÜ÷éóôï 10 ÷ñüíéá
(ÍÕÔ, 15/6). ¼ðùò Þôáí öáíåñü, ïé
ðïëéôéêïß óõó÷åôéóìïß ìÝóá óôï
åðéôåëåßï ôïõ Wada, ðïõ óõãêñïôåßôáé
áðü êõâåñíçôéêïýò êáé ïëõìðéáêïýò
áîéùìáôïý÷ïõò, Þôáí ôÝôïéïé ðïõ äåí
åðÝôñåðáí íá èéãïýí ôá óõìöÝñïíôá ôçò
ñùóéêÞò õðåñäýíáìçò (ôüóï áäýíáìçò
üìùò, üðùò áðïäåß÷ôçêå, åóùôåñéêÜ
êáèþò õðÞñ÷áí äçìïêñáôéêïß ðïëßôåò
ôçò ðïõ ôüëìçóáí íá ôçí êáôáããåßëïõí
).
ÏðïéáäÞðïôå ðñïóðÜèåéá íá
åñåõíçèåß ç áðÜôç ðñïóÝêñïõå ðÜíôá
óôá åìðüäéá ðïõ Ýèåôå ç äéïßêçóç ôïõ
ïñãáíéóìïý, åìðüäéá ðïõ åìöáíßæïíôáí
Üëëïôå ìå ôç ìïñöÞ ôçò åëëéðïýò
÷ñçìáôïäüôçóçò êáé óôåëÝ÷ùóçò ôïõ
Wada, Üëëïôå ìå ôç ìïñöÞ ôçò áóÜöåéáò
ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõ. ¼ôáí ìÜëéóôá
áíÝëáâå åðéêåöáëÞò ôïõ Wada ï
óêùôóÝæïò Êñáéãê ÑÞíôé ç óõãêÜëõøç
ôïõ óêáíäÜëïõ Ýãéíå áêüìá
ìåãáëýôåñç. Ôüôå Þôáí ðïõ ç Ñùóßá
Üñ÷éóå íá äßíåé åðéðëÝïí óõíäñïìÞ óôïí
ïñãáíéóìü (1,14 åê. äïëÜñéá ðÜíù áðü
ôá 746.000 ôçò åôÞóéáò). Ï ÑÞíôé Ýöôáóå
óôï óçìåßï - üôáí ðéá åß÷å îåêéíÞóåé ç
ó÷åôéêÞ áíåîÜñôçôç Ýñåõíá - íá óôåßëåé

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
åðéóôïëÞ óå óýìâïõëï ôïõ ñþóïõ
õðïõñãïý áèëçôéóìïý ìå ôçí ïðïßá
äéáâåâáßùíå ôïí ôåëåõôáßï üôé äåí Ý÷åé
ôßðïôá íá öïâÜôáé êáèþò ïé öéëéêÝò
ó÷Ýóåéò ôùí äýï áíôñþí åßíáé ðïëýôéìåò
êáé äåí õðÜñ÷åé êáìßá ðñüèåóç íá
äéáôáñá÷èïýí (ÍÕÔ, 15/6)! ¼ðùò
ðñïÝêõøå áñãüôåñá, óôï óêÜíäáëï
åìðëÝêïíôáé êáé çãåôéêÜ óôåëÝ÷ç ôçò
Äéåèíïýò ¸íùóçò Ïìïóðïíäéþí
Êëáóéêïý Áèëçôéóìïý (IAAF), ìåôáîý
ôùí ïðïßùí êáé ï ôüôå ðñüåäñïò Ëáìßí
Íôéáê, êáôçãïñïýìåíïò ãéá äùñïäïêßá
áðü ôç ñùóéêÞ ïìïóðïíäßá óôßâïõ ãéá
íá óõãêáëýøåé ôá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá
åëÝã÷ïõ íôüðéíãê óå ôïõëÜ÷éóôï 6
ñþóïõò áèëçôÝò.
¸ðñåðå ëïéðüí íá äéï÷åôåõôïýí ôá
óôïé÷åßá ôïõ óêáíäÜëïõ óôï ãåñìáíéêü
êáíÜëé ARD êáé íá ðñïâëçèåß ôï
ó÷åôéêü íôïêéìáíôÝñ ôï ÄåêÝìâñç ôïõ
2014 ìå ôéò êáôáããåëßåò ôïõ ÓôáðÜíïö
(äçë. íá ãßíïõí ãíùóôÜ óôçí ðáãêüóìéá
êïéíÞ ãíþìç) ãéá íá áíáãêáóôåß ï
Wada íá äéåîÜãåé åðéôÝëïõò áíåîÜñôçôç
Ýñåõíá, ðïõ ïäÞãçóå ôåëéêÜ óôçí ðñþôç
Ýêèåóç ôùí 323 óåëßäùí ôï ÍïÝìâñç ôïõ
’15. ¸ôóé öôÜóáìå óôçí áðüöáóç ôïõ
óõìâïõëßïõ ôçò IAAF ãéá ðñïóùñéíü
áðïêëåéóìü ôçò Ñùóßáò áðü üëåò ôéò
áíáìåôñÞóåéò ìå øÞöïõò 22:1 êáé ôçí
áðüöáóç ôïõ Wada ãéá áðïêëåéóìü ôçò
Rusada áðü
êÜèå åðïðôéêÞ
äñáóôçñéüôçôá. Ôï ÃåíÜñç ôïõ ’16 ç
IAAF åðÝâáëå éóüâéï áðïêëåéóìü óôïí
ðñþçí åðéêåöáëÞò ôçò ÐáíñùóéêÞò
ÁèëçôéêÞò Ïìïóðïíäßáò (ARAF) Â.
ÌðáëÜ÷íéôóåö êáé óôïí äéÜóçìï
ðñïðïíçôÞ Á. ÌÝëíéêïö. ÊÜôù áðü ôçí
ðßåóç ôùí áðïêáëýøåùí, äýï ðñþçí
åðéêåöáëÞò ôçò Rusada ðïõ èá
ìðïñïýóáí íá ìéëÞóïõí êáé áõôïß ãéá
ôï íôüðéãê, âñÝèçêáí áíåîÞãçôá íåêñïß
ìÝóá óôï ÖëåâÜñç. ¸îé ìÞíåò áñãüôåñá,
óôéò 17 Éïýíç, óõãêëÞèçêå åêôÜêôùò ôï
óõìâïýëéï ôçò IAAF ìå óêïðü íá äþóåé
óôçí ARAF ìßá áêüìá åõêáéñßá
åðáíÝíôáîçò. ÁðÝíáíôé üìùò óôéò
“ëåðôïìåñåßò êáôçãïñßåò, ðïõ åßíáé Þäç
ìåñéêþò ôåêìçñéùìÝíåò, üôé ïé ñùóéêÝò
áñ÷Ýò, áíôß íá õðïóôçñßîïõí ôçí
áíôéíôüðéíãê ðñïóðÜèåéá, Ý÷ïõí óôçí
ðñÜîç åíïñ÷çóôñþóåé óõóôçìáôéêü
íôüðéíãê êáé ôçí áðüêñõøç
áíåðéèýìçôùí áíáëõôéêþí åõñçìÜôùí”
(iaaf.org, 17/6), ôï óõìâïýëéï áðïöÜóéóå
ïìüöùíá íá ðñï÷ùñÞóåé óôïí ïñéóôéêü
áðïêëåéóìü ôçò ñùóéêÞò ïìïóðïíäßáò,
ðïõ óçìáßíåé áðïêëåéóìü áðü ôïõò
Ïëõìðéáêïýò ôïõ Ñßï êáé áð’ ôï
Åõñùðáúêü ÐñùôÜèëçìá, ìéá áðüöáóç
ðïõ ÷áéñåôßóôçêå êáé áðü ôç ÄéåèíÞ
ÏëõìðéáêÞ ÅðéôñïðÞ. Ëßãï íùñßôåñá ç
UEFA åß÷å åðéâÜëåé ðïéíÞ ìå áíáóôïëÞ
êáé ðñüóôéìï 150.000 åõñþ óôç ñùóéêÞ
ðïäïóöáéñéêÞ ïìïóðïíäßá ãéá ôï
êïììÜôé ôùí åðåéóïäßùí ðïõ Ýëáâå
÷þñá ìÝóá óôï óôÜäéï ôçò Ìáóóáëßáò.
Ïé ðïëéôéêÝò áíôéóôÜóåéò óôçí
îÝöñåíç ðïëåìéêÞ ðïñåßá ôïõ ñùóéêïý
óïóéáëéìðåñéáëéóìïý áíáðüöåõêôá èá
äõíáìþíïõí üóï áðïêáëýðôïíôáé ôá
øÝììáôá êáé ïé áðÜôåò ôïõ ðïõ åßíáé
áíáãêáóôéêÜ ðñïêåéìÝíïõ íá áðïäåßîåé
üôé Ý÷åé ìéá åèíïöõëåôéêÞ áíùôåñüôçôá
ðïõ ìüíç áõôÞ ìðïñåß íá äéêáéïëïãÞóåé
ôçí áóýëëçðôç âßá ðïõ åôïéìÜæåé ìáæß
ìå ôïí áäåëöü ôïõ êéíÝæéêï öáóéóôéêü
óïóéáëéìðåñéáëéóìü.
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Ï äßêáéïò áãþíáò ôùí åñãáæïìÝíùí
ôïõ ÏËÐ êáé ðùò ìðïñåß íá åßíáé
íéêçöüñï Ýíá åñãáôéêü êßíçìá êáôÜ
ôùí áíáôïëéêþí öáóéóôþí
ÌåôÜ áðü Ýíáí ðáñáôåôáìÝíï áãþíá ïé
ëéìåíåñãÜôåò áíÝóôåéëáí ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõò ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôùí åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí ôïõò, áöïý ðÝôõ÷áí
êÜðïéåò êõâåñíçôéêÝò ðáñá÷ùñÞóåéò ðïõ
ùóôüóï äåí ôïõò äéáóöáëßæïõí áðÝíáíôé
óôçí Êüóêï. Ç ÏÁÊÊÅ óôÞñéîå áðü ôçí
ðñþôç óôéãìÞ áõôü ôï äßêáéï êáé ôåñÜóôéáò óçìáóßáò áãþíá. Áõôüò ï áãþíáò
Üñ÷éóå åäþ êáé ÷ñüíéá êÜôù áðü ôçí çãåóßá ôçò ÏÌÕËÅ êáé Üöçóå ðáñáêáôáèÞêåò åíÜíôéá óôçí åðÝêôáóç ôïõ åñãáóéáêïý ãêÝôï ôçò Êüóêï óôï ëéìÜíé, åíþ
äüèçêå óå óõíèÞêåò ðïëéôéêÞò áðïìüíùóçò áðü óõíäéêÜôá êáé êïéíïâïõëåõôéêÜ
êüììáôá. Ç ÏÌÕËÅ óõíå÷ßæåé íá êáôáããÝëëåé ôçí ðñüôáóç ôïõ õðïõñãåßïõ ãéá
ôá åñãáóéáêÜ ùò áíåðáñêÞ. Óôçí ôåëåõôáßá áíáêïßíùóç ôçò èåùñåß õðåýèõíïõò
ôüóï ôçí êõâÝñíçóç üóï êáé ôá ðïëéôéêÜ
êüììáôá ãéá ôï åñãáóéáêü êáèåóôþò ðïõ
èá åðéêñáôÞóåé óôï ëéìÜíé. ×áñáêôçñßæåé
æÞôçìá äçìïêñáôßáò êáé åèíéêÞò êõñéáñ÷ßáò ôç äéáóöÜëéóç ôùí åñãáóéáêþí
äéêáéùìÜôùí, êáé æçôÜåé ôüóï áðü ôçí êõâÝñíçóç üóï êáé áðü ôá êüììáôá íá ôïðïèåôçèïýí.
Ç ÏÁÊÊÅ èá óõíå÷ßæåé íá óôçñßæåé ìå
êÜèå ôñüðï ôïõò ëéìåíåñãÜôåò êáé ôïõò
åñãáæüìåíïõò ôïõ ÏËÐ óôïí áãþíá ôïõò
êáé èá åðéìåßíåé óôçí êáìðÜíéá ôçò äéáöþôéóçò ôïõ ëáïý ãéá ôï Ýãêëçìá ôçò ìåôáôñïðÞò ôïõ ÐåéñáéÜ óå êéíÝæéêç áðïéêéáêÞ êáé öáóéóôéêÞ âÜóç, êáé ôéò óõíÝðåéåò ðïõ èá Ý÷åé áõôü ãéá ôï ëáü ôçò
ðüëçò êáé ãéá üëç ôç ÷þñá.
Ìå áðïéêéïêñáôéêÞ áëáæïíåßá ç
Êüóêï áðáéôåß ôçí åðÝêôáóç ôïõ
åñãáóéáêïý ãêÝôï
Ãéá íá åîõðçñåôÞóåé ôá óõìöÝñïíôá ôçò
Êüóêï áñ÷éêÜ ç êõâÝñíçóç “ðáñÝëåéøå”
óôï êåßìåíï ôïõ íüìïõ ãéá ôç ëåéôïõñãßá
ôïõ ëéìáíéïý êáé ôç äéïßêçóç ôïõ ÏËÐ
áðü ôçí Êüóêï, íá óõìðåñéëÜâåé ïðïéáäÞðïôå ñýèìéóç ãéá ôá åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôá, êáé óôç óõíÝ÷åéá áñíÞèçêå åðßìïíá ìéá ôÝôïéá ñýèìéóç ðáñÜ ôéò åðáíåéëçììÝíåò äéáìáñôõñßåò ôùí óùìáôåßùí.
Ìüíï ýóôåñá áðü ôïí ðáñáôåôáìÝíï áðåñãéáêü áãþíá ôùí ëéìåíåñãáôþí ðïõ
êñÜôçóå Ýíá ìÞíá ìå êýñéï áßôçìá íá éó÷ýóåé ï Ãåíéêüò Êáíïíéóìüò Ðñïóùðéêïý ôïõ ÏËÐ êáé íá ìç èéãåß ôï õöéóôÜìåíï åñãáóéáêü êáèåóôþò óôç íÝá êáôÜóôáóç, ç êõâÝñíçóç ðñüóèåóå ìéá êïëïâÞ
äéÜôáîç ðïõ áíáöÝñåôáé óå éó÷ý õðü üñïõò ôïõ êáíïíéóìïý, êáé ãéá íá ÷ñõóþóåé
ôï ÷Üðé óôïõò ëéìåíåñãÜôåò ôïõò ðñüóöåñå ôç äõíáôüôçôá ìåôáôÜîåùí, Ýíá áßôçìá
ðïõ äåí åß÷áí êáé äåí ðñüâáëáí ìÝ÷ñé íá
ôïõò ôï ðñïôåßíåé ôï õðïõñãåßï ãéá íá ôïõò
îåöïñôùèåß ç Êüóêï êáé íá öôéÜîåé áíåíü÷ëçôç ôï åñãáóéáêü ãêÝôï ôçò êáé íá
ðëçñþíåé ãé áõôü ôï åëëçíéêü êñÜôïò.
ÓõãêåêñéìÝíá óôï êõâåñíçôéêü íïìïó÷Ýäéï ðñïâëÝðåôáé üôé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÏËÐ ôï ïðïßï èá äéïñßæåé
ç Êüóêï, Ý÷åé ôçí åîïõóßá íá êáôáñãÞóåé êáé íá áíôéêáôáóôÞóåé ôïí õöéóôÜìåíï Ãåíéêü Ðñïóùðéêü Êáíïíéóìïý ìå ìéá áðëÞ áðüöáóÞ ôïõ. Ãéá íá
êáèçóõ÷Üóåé ôïõò ëéìåíåñãÜôåò ï äéðñüóùðïò Äñßôóáò, êáôÝöõãå óôçí åîÞò ìåèüäåõóç: ¢öçóå ôç ñýèìéóç üðùò Ý÷åé, êáé
óôçí áéôéïëïãéêÞ Ýêèåóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ óõìðåñéÝëáâå ìßá åñìçíåßá, óýìöùíá

ìå ôçí ïðïßá ç ñýèìéóç áõôÞ äåí ìðïñåß íá
åöáñìïóôåß ãéá ôçí êáôÜñãçóç ôïõ êáíïíéóìïý, ðáñüëï ðïõ áõôü ðñïâëÝðåôáé ñçôÜ
óôï êåßìåíï ôïõ íüìïõ ìðñïóôÜ óôïí ïðïßï ç áéôéïëïãéêÞ Ýêèåóç äåí Ý÷åé êáìéÜ
éó÷ý. Óå üôé áöïñÜ ôçí áëëáãÞ ôïõ êáíïíéóìïý åðßóçò óõìðåñéÝëáâå åñìçíåßá óôçí áéôéïëïãéêÞ Ýêèåóç üôé äåí ìðïñåß áõôÞ íá
ãßíåé ìïíïìåñþò, áëëÜ ÷ùñßò ñçôÞ áíáöïñÜ
óå äéáäéêáóßá áëëáãÞò ìå óõëëïãéêÞ óýìâáóç Þ ìå äéáéôçóßá üðùò æçôïýóáí ïé åñãáæüìåíïé. Åßíáé óáöÝò üôé ïýôå êáé áõôÞ ç
åñìçíåßá èá Ýìðáéíå óôçí áéôéïëïãéêÞ Ýêèåóç ÷ùñßò ôçí ðßåóç ôùí êéíçôïðïéÞóåùí
ôùí åñãáæïìÝíùí. Åßíáé üìùò áêüìá ðéï
óáöÝò üôé Ýíá êñÜôïò ðïõ Ý÷åé áðïäåßîåé
ðüóï åßíáé äéáôåèåéìÝíï íá êáôáñãåß ôçí
åñãáôéêÞ íïìïèåóßá ôïõ óôçí ðñÜîç õðÝñ ôçò
Êüóêï, èá ôçò åðéôñÝøåé íá êÜíåé ôéò äéêÝò
ôçò åñìçíåßåò óôï ðùò èá ÷ñçóéìïðïéÞóåé
ôá äéêáéþìáôá ðïõ ôçò äßíåé ï ßäéïò ï íüìïò.
¹äç êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò øÞöéóçò ôïõ
íïìïó÷åäßïõ óôç ÂïõëÞ, êõâÝñíçóç êáé êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá äÝ÷ôçêáí ôçí ðñáîéêïðçìáôéêÞ ðáñÝìâáóç ôçò Êüóêï êáé ôçò
éêáíïðïßçóáí ìéá óåéñÜ áðü áéôÞìáôá ðïõ
ôçò äßíïõí äéåõñõìÝíåò åîïõóßåò óôï ëéìÜíé
êáé êáôáñãïýí óå ðïëëÜ óçìåßá ôïí êñáôéêü Ýëåã÷ï.
ÓõìðåñÜóìáôá áðü ôïí áãþíá ôùí
ëéìåíåñãáôþí
Ïé ëéìåíåñãÜôåò Ý÷ïõí êáôáããåßëåé ôïõò
ðáñÜíïìïõò üñïõò ìå ôïõò ïðïßïõò äüèçêå
áñ÷éêÜ ç ðñïâëÞôá ÉÉ óôçí Êüóêï, éäéáßôåñá ôéò óêáíäáëþäåéò öïñïáðáëëáãÝò, óôç
óõíÝ÷åéá ç ÉÉÉ ìå ôï “öéëéêü” äéáêáíïíéóìü
êñÜôïõò - Êüóêï åðß êõâÝñíçóçò ÓáìáñÜ
êáé óôçí ôåëåõôáßá öÜóç åðß êõâÝñíçóçò
ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË ôï üñãéï ôùí ðáñÜíïìùí
êáé ðáñÜôõðùí äéáäéêáóéþí ðïõ áêïëïõèÞèçêáí ãéá íá ðÜñåé ç Êüóêï üëï ôï ëéìÜíé.
Ï áãþíáò ôïõò óôçí ôåëåõôáßá áõôÞ öÜóç
êëéìáêþèçêå ìå ôçí áðåñãßá ðïõ êñÜôçóå
ãéá Ýíá ìÞíá êáé ðïõ åß÷å óáí êýñéï ôï
äßêáéï áßôçìá ôçò äéáóöÜëéóçò ôùí åñãáóéáêþí ôïõò äéêáéùìÜôùí áðü ôçí ÊÏÓÊÏ.
Éäéáßôåñá ç ÏÌÕËÅ åß÷å êéíÞóåé ìßá óåéñÜ
ðñïóöõãþí êáé óôçí Åõñþðç, óôçí ÅðéôñïðÞ Áíôáãùíéóìïý, áëëÜ êáé óôçí ÅëëÜäá
åíÜíôéá óôéò ðáñÜíïìåò äéáäéêáóßåò ðïõ áêïëïýèçóáí ïé êõâåñíÞóåéò ìå ôçí Ýãêñéóç
Þ ôçí áíï÷Þ üëùí ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí
êïììÜôùí.
Ïé êéíçôïðïéÞóåéò áõôÝò, ðáñüëï ðïõ ðÝôõ÷áí êÜðïéåò õðï÷ùñÞóåéò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò êõâÝñíçóçò äåí Ý÷ïõí áêüìá ðåôý÷åé ôï âáóéêü óôü÷ï ôïõò: Íá ìçí åðåêôáèïýí óå üëï ôï ëéìÜíé ïé ðñùôïöáíåßò ãéá
ìåãÜëç åðé÷åßñçóç óôçí ÅëëÜäá âÜñâáñåò
åñãáóéáêÝò óõíèÞêåò ôçò Êüóêï.
¼ðùò åßðáìå óôçí áñ÷Þ Ýíáò ðáñÜãïíôáò
ãéá áõôü åßíáé üôé ï áãþíáò âñÝèçêå áðü
ôçí áñ÷Þ óå áðïìüíùóç áðü ôï óýíïëï ôùí
êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí êáé áðü ôá åëåã÷üìåíá áðü áõôÜ óõíäéêÜôá, ãéáôß åßíáé
üëá ôïõò öéëïêéíÝæéêá, üðùò áðïäåß÷ôçêå
ðåñßôñáíá óôç óõæÞôçóç óôç ÂïõëÞ ãéá ôïí
êõñùôéêü íüìï ôçò óýìâáóçò ðáñá÷þñçóçò.
Ïé êõâåñíÞóåéò êáé ïé çãåóßåò ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí Ý÷ïõí êÜíåé üôé ìðïñïýí ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç óôïí ÐåéñáéÜ ôïõ
öáóéóôéêïý êéíÝæéêïõ ìïíïðùëßïõ ãéáôß åßíáé äïõëéêÝò óôï íÝï ìåãÜëï áöåíôéêü ôçò
÷þñáò, ôç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí ôçò ïðïßáò ç
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ!!!
ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΖ

Σ

ύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ: νομισματική
πολιτική 2015-16) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα οι αμοιβές
εξαρτημένης εργασίας το 2015 ανά μισθωτό έπεσαν κατά 1,7% σε σχέση με
το 2014, καθώς επίσης και η παραγωγικότητα της εργασίας κατά 2,1%. Η
μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας οδήγησε σε αύξηση του κόστους εργασίας το 2015 ανά μονάδα προϊόντος κατά 0,5% ενώ σύμφωνα
με τις προβλέψεις της ΤτΕ το κόστος θα αυξηθεί το 2016 κατά 1,2% ακόμα.
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση “Τα νέα στοιχεία συνεπάγονται μείωση της
παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία πιθανώς αντανακλά αύξηση της
απασχόλησης σε τομείς χαμηλής παραγωγικότητας εργασίας”.

Σε σχετική ανάλυσή της η Eurobank
γράφει: “Η ελληνική οικονομία ήταν και
εξακολουθεί να παραμένει, η οικονομία
με τον υψηλότερο μέσο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών εργασίας σε σχέση με την
ΕΕ-15, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την
Πορτογαλία. Στο 3ο τρίμηνο του 2014, ο
μέσος Έλληνας εργαζόμενος δούλευε
κατά μέσο όρο περίπου 5,5 περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως από τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαίο. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με το επίπεδο της εγχώριας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να ερμηνευτεί ως ένδειξη
χαμηλής παραγωγικότητας”.
Φυσικά η κατάσταση αυτή χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο μετά την άνοδο
του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία το Γενάρη του
΄15.
Πρόκειται για ένα καταπληκτικό στατιστικό στοιχείο. Ενώ δηλαδή οι πραγματικοί μισθοί (δηλαδή που περιλαμβάνουν
και την μαύρη και την απλήρωτη εργασία) στην Ελλάδα πέφτουν με ασύλληπτο
ρυθμό τα τελευταία χρόνια, δεν μειώνεται το κόστος των προϊόντων, αλλά αυξάνεται!!! Αυτό συμβαίνει γιατί η ολοένα και
πιο φτηνή εργασία δεν πάει σε βιομηχανοποιημένες σύγχρονες παραγωγικές
διαδικασίες αλλά σε διαδικασίες βιοτεχνικού, ή ακόμα και απλού χειρωνακτικού τύπου στην πόλη και στο χωριό, στον
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα ή και

ρηση της κοινωνίας αναγκαστικά πιο καθυστερημένες συνεργατικές μορφές και
εργαλεία παραγωγής.
Να πως γίνεται και πέφτουν αντί να αυξάνονται οι εξαγωγές, να πως γίνεται και
δεν μειώνεται το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, να γιατί αυξάνεται ασταμάτητα το εξωτερικό χρέος και τέλος να γιατί
γενικά δεν πέφτουν οι τιμές στα μη εισαγόμενα αγαθά την ώρα που οι μισθοί έ-

λη θα κινήσουν η τεχνητή νοημοσύνη και
η ρομποτική όταν θα έχει πεθάνει και το
τελευταίο ίχνος μηχανοκατασκευής και η
πιο εξειδικευμένη χαλυβουργία, ποιοι ειδικοί θα τα σχεδιάζουν όλα αυτά όταν οι
κομπραδόροι που τη διοικούν τους διώχνει μαζικά ώστε να διαπρέπουν οι ειδικοί στην εξαπάτηση και την υποδούλωση
των μαζών;
Πως να ζήσει αυτή η χώρα αν δεν τσα-

στις υπηρεσίες. ΠρόκειΑμοιβές και κόστος εργασίας 2014-2016 (ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές)
ται για ένα στατιστικό
στοιχείο που από μόνο
2014
2015
2016
του μαρτυράει ότι κάτι
πολύ ιδιαίτερο γίνεται Ελλάδα
στη χώρα μας, που δεν
-2,0
1,5
1,1
έγινε σε καμιά από τις Σύνολο αμοιβών εξαρτημένης εργασίας
άλλες ευρωπαϊκές χώ-2,1
-2,7
-0,2
ρες, που μέσα στην κρί- Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό
ση και μέσα στην πτώ0,5
-2,1
-1,4
ση των μισθών δεν αύ- Παραγωγικότα της εργασίας (ΑΕΠ/συνολική απασχόληση)
ξησαν τη βιομηχανική
-2,6
0,5
1,2
τους παραγωγή. Μόνο Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος(σύνολο της οικονομίας)
εδώ αντί τα χαμηλά μεΣύνολο αμοιβών εξαρτημένης εργασία ςστο ντομέα της γενικής κυβέρνησης -0,6
-1,8
--------ροκάματα -που τα δημιούργησε η μεγάλη αΣύνολο αμοιβών εξαρτημένης εργασία ςστoν επιχειρηματικό τομέα
-2,8
3,4
--------νεργία- να οδηγήσουν
σε τράβηγμα νέων βιο- Πηγή: για το 2014 και 2015 ΕΛΣΤΑΤ,στοιχεία εθνικών λογαριασμών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών των θεσμικών τομέων γι
μηχανικών κεφαλαίων α όλα τα μεγέθη. Για το 2016 προβλέψεις της Τραπέζης της Ελλάδας
προσανατολισμένων
στην παραγωγή εξαγωγικών προϊόντων χουν συντριβεί.
κιστεί όλος αυτός ο επίσημος πολιτικός
μιας και η κατανάλωση στην εσωτερική
Ποιός θα βάλει νέα μηχανήματα σε μια κόσμος και η μαύρη παρασιτική ιδεολοαγορά είναι χτυπημένη, οδήγησαν σε α- χώρα όπου και η κυβέρνηση και η αντι- γία του; Πως να μην περάσει σύντομα
κόμα μεγαλύτερη μείωση της παραγω- πολίτευση όταν κάνουν λόγο για ανάπτυ- στην επαναστατική κομματική της συγικότητας, που σημαίνει ότι κάποιος ε- ξη λένε τις λέξεις τουρισμός, νέες τεχνο- γκρότηση η μόνη τάξη που χρειάζεται τη
ξωγενής, μη οικονομικός παράγοντας ε- λογίες, καινοτομίες, ανανεώσιμες πηγές βιομηχανία για να ζήσει στοιχειωδώς
μπόδισε την βιομηχανική συσσώρευση ενέργειας, ενεργειακά δίκτυα, αλλά δεν ανθρώπινα σήμερα και ελεύθερα και δητουλάχιστον στον τομέα των εξαγωγών. λένε ποτέ τη λέξη βιομηχανία, ιδιαίτερα μιουργικά αύριο;
Αυτός ο εξωοικονομικός παράγοντας εί- δεν λένε ποτέ την εντελώς απαγορευμέΌσο τα καθάρματα θα δυναμώνουν την
ναι το πολιτικά αποφασισμένο, νομοθε- νη λέξη βαριά βιομηχανία;
καταστροφή τόσο θα ξεπροβάλλει και θα
τικό, διοικητικό, “γραφειοκρατικό, “κινημαΠου αναπτύσσονται οι νέες τεχνολογί- δυναμώνει ο πόλος της δημιουργίας και
τικό” σαμποτάζ των πιο σύγχρονων πα- ες όταν δεν υπάρχει το ιστορικό τους βιο- της προκοπής στη χώρα.
ραγωγικών δυνάμεων και η οπισθοχώ- μηχανικό υπόβαθρο; Ποια σιδερένια μέ-

ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
“Ï åñãÜôçò êáôáóôñÝöåôáé áí äåí ôïí áðáó÷ïëåß ôï êåöÜëáéï. Ôï êåöÜëáéï êáôáóôñÝöåôáé üôáí äåí åêìåôáëëåýåôáé ôçí åñãáôéêÞ äýíáìç êáé
ãéá íá ôçí åêìåôáëëåýåôáé ðñÝðåé íá ôçí áãïñÜæåé. ¼óï ðéï ãñÞãïñá áõîÜíåé ôï êåöÜëáéï ðïõ åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá ôçí ðáñáãùãÞ, ôï ðáñáãùãéêü êåöÜëáéï, üóï ðéï áíèçñÞ åßíáé åðïìÝíùò ç âéïìç÷áíßá, üóï ðéï ðïëý
ðëïõôßæåé ç áóôéêÞ ôÜîç, üóï ðéï êáëÜ ðÜíå ïé äïõëåéÝò, ôüóï ðéï ðïëëïýò
åñãÜôåò ÷ñåéÜæåôáé ï êáðéôáëéóôÞò, ôüóï ðéï áêñéâÜ ðïõëéÝôáé ï åñãÜôçò.
Áðáñáßôçôïò üñïò ãéá ìéá õðïöåñôÞ êáôÜóôáóç ôïõ åñãÜôç åßíáé ëïéðüí
ç üóï ôï äõíáôüí ðéï ãñÞãïñç áýîçóç ôïõ êåöÜëáéïõ” (Ìáñî, ÌéóèùôÞ åñãáóßá êáé êåöÜëáéï).
Ο Μαρξ βέβαια ξεκαθαρίζει αμέσως
παρακάτω ότι αυτή η αύξηση του κεφάλαιου είναι ταυτόχρονα και η ενίσχυση
της σχετικής θέσης του τελευταίου απέναντι στον εργάτη, όμως αυτή η αντίφαση δεν λύνεται υπέρ του εργάτη με το να
μειώσει αυτός την ανάπτυξη του κεφάλαιου αλλά με το να ιδιοποιηθεί εκείνος σαν τάξη τις παραγωγικές δυνάμεις
που αυτό το κεφάλαιο κατέχει.
Η πολιτική των ρωσόδουλων σαμποταριστών στη χώρα μας, που έχουν το
θράσος και να μιλάνε στο όνομα της αριστεράς ή και του κομμουνισμού, είναι ακριβώς στον αντίποδα της παραπάνω αρχειακής οικονομικής θέσης του μαρξισμού. Αυτοί όχι απλά δεν αναπτύσσουν,
όχι απλά μειώνουν, αλλά καταστρέφουν
κιόλας τις παραγωγικές δυνάμεις που το
κεφάλαιο κατέχει πνίγοντας έτσι τους εργάτες μέσα σε μια ατέλειωτη θάλασσα

ανεργίας. Έτσι είναι οι πρώτοι που χειροκροτούν τα μέτρα υπερφορολόγησης
του κεφάλαιου, μεγάλου και μικρού, ιδιαίτερα του βιομηχανικού (χαρακτηριστικά
ελάχιστα ή καθόλου δεν καταγγέλλουν
την παρασιτική γαιοκτησία) και μάλιστα
ζητάνε στο όνομα του λαού να είναι ακόμα ψηλότερα ώστε να προκαλέσουν
τέλεια καταστροφή
Γιαυτό οι μισθοί δεν θα αυξηθούν ποτέ,
αντίθετα θα πέφτουν, όσο αυτό το σαμποτάζ της παραγωγής συνεχίζεται με
αμείωτη ένταση εδώ και δεκάδες χρόνια
και μάλιστα με ιδιαίτερη λύσσα τώρα πάνω στην κρίση και κάτω από την κάλυψη
της κρίσης. Έτσι η χώρα μας μέσα σε
αυτήν την απέραντη καταστροφή μπορεί
να ξεπουλιέται σε εξευτελιστικές τιμές και
να την αγοράζουν οι πάτρωνες των σαμποταριστών, η ιμπεριαλιστική Ρωσία και
η ιμπεριαλιστική Κίνα.
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Να γιατί ο φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε για τις επιχειρήσεις από 20% το
2012 σε 29% το 2015. Βρίσκεται στο υ-

το πρόβλημα με αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών τους και χωρίς
σημαντικές αυξήσεις των φορολογικών

Φορολογικοί συντελεστές επιχειρήσεων
Ρουμανία

16%
16%

Σερβία

15%
15%
10%
10%

Βουλγαρία
Κύπρος

2015
2012
13%
10%
13%
13%

Ιρλανδία
Πορτογαλία

21%
25%
28%
30%

Ισπανία

29%
20%

Ελλάδα
0%

5%

10%

ψηλότερο επίπεδο μεταξύ των γειτονικών
βαλκανικών χωρών, καθώς και των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που ήταν σε καθεστώς μνημονιακής επιτήρησης. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τους φορολογικούς συντελεστές
επιχειρήσεων για ορισμένες χώρες. Τα

15%

20%

25%

30%

συντελεστών στα κέρδη των επιχειρήσεων, όπως η Ιρλανδία και η Κύπρος, ή
μείωσαν τους υψηλούς φορολογικούς
τους συντελεστές, όπως η Πορτογαλία
και η Ισπανία, σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις στη συλλογή των φορολογικών
τους εσόδων (επόμενο γράφημα).
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Φορολογικά έσοδα επιχειρήσεων (ποσοστό επι % του ΑΕΠ) 2014
6,4 %

2,8%

2,5 %
2,0 %

1,9 %

2,0 %

2,2%

Βουλγαρία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Κύπρος Πορτογαλία Ρουμανία
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που
δημοσιεύει η Καθημερινή της 26-6 “Με μια
δραματική μείωση του ΦΠΑ κατά περίπου 40% το πρώτο 5μηνο του έτους στα
τουριστικά νησιά (Μύκονος, Σαντορίνη,
Πάρος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά)
βρίσκεται αντιμέτωπη η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), πριν καν
επιβληθεί o αυξημένος ΦΠΑ στις τουριστικές περιοχές της χώρας”.
Από αυτό καταρρέει το επιχείρημα όλων των κυβερνήσεων της κρίσης ότι με
την αύξηση των φόρων θα αυξηθούν τα
έσοδα του κράτους και θα βγούμε από
τα μνημόνια και την κρίση. Σύμφωνα με
την ίδια μελέτη στην περίπτωση της Ελλάδας ο πιο σημαντικός παράγοντας για
την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων
είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Αλλά πως θα χτυπηθεί η διαφθορά όταν αυτοί που κοινωνικά και οικονομικά είναι στο
κέντρο της δηλαδή το διεφθαρμένο κομμάτι της κρατικής υπαλληλίας και οι ανατολικοί κρατικοκαπιταλιστές αποτελούν
την σκληρή πολιτική βάση του σημερινού
κυρίαρχου πολιτικού καθεστωτικού διακομματικού μπλοκ ;
Το χτύπημα της διαφθοράς όσο και
το σταθερό φορολογικό περιβάλλον είναι πολιτικές αποφάσεις που σαν τέτοιες δεν τις παίρνει, ούτε θα τις πάρει ποτέ
το καθεστώς των σαμποταριστών. Γιατί η
πολιτική της εξάρτησης της χώρας από
το ρώσικο ιμπεριαλισμό και από τον κινέζικο απαιτούν μια κατεστραμμένη χώρα,
μια κατεστραμμένη εργατική τάξη, κυριαρχία των παρακρατικών συμμοριών, πολιτικο-ιδεολογική βαρβαρότητα και πλήρη
πολιτική υποτέλεια. Αυτοί οι στόχοι επιτυχγάνονται πάνω απ όλα με το χτύπημα
των παραγωγικών δυνάμεων που δεν ελέγχουν ακόμα τα νέα αφεντικά της χώρας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι “15 βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτημά τους στη Βουλή,
καλούν τον υπουργό Οικονομικών να ελέγξει πειθαρχικά περιφερειακό διευθυντή που εγκάλεσε υπαλλήλους, οι οποίοι
δεν ανταποκρίνονται στους στόχους που
τους είχαν τεθεί. Ο λόγος αφορά τη ΔΟΥ
Ναυπλίου...Να σημειωθεί εδώ ότι στη συγκεκριμένη εφορία είχε διαταχθεί έρευνα
και δύο εβδομάδες πριν από το Πάσχα,
από τον αντεισαγγελέα πρωτοδικών Ναυπλίου...Ανάμεσά τους (σσ. στους καταγγελλόμενους) και συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε, μεταξύ άλλων, “χρεωθεί” τον έλεγχο της μεγαλύτερης εξαγωγικής επιχείρησης του νομού, χωρίς να
την έχει φέρει εις πέρας...Η συνέχεια που
ακολούθησε είναι ότι η ΑΣΚΙ, στην οποία
ανήκει ο συνδικαλιστής από την Αργολίδα, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία, αφού καταγγέλλει τον περιφερειακό προϊστάμενο, τα βάζει και με το θεσμό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων” (στο
ίδιο).

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η μη πληρωμή των εισιτηρίων. Οι
έως τώρα εκτιμήσεις θέλουν την εισιτηριοδιαφυγή να κυμαίνεται μεταξύ 40 εκατ.
και 60 εκατ. ετησίως. “Οι διοικήσεις των
φορέων τηρούν στάση αναμονής, ενώ η
ηγεσία του υπουργείου Υποδομών έχει εναποθέσει όλες τις ελπίδες της στην εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που
όμως δεν προβλέπεται πριν από τα μέσα
του 2017. Η κατάργηση του σώματος εθελοντών - ελεγκτών, η έξαρση του κινήματος “Δεν πληρώνω” και τα συστηματικά περιστατικά επιθέσεων κατά εξοπλισμού και εργαζομένων των συγκοινωνιακών φορέων” (στο ίδιο).
Η υπερφορολόγηση δεν αφορά μόνο τις
επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με μελέτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου: “για κάθε 100
ευρώ εισοδήματος, τα 39,9 ευρώ πηγαίνουν απευθείας στο ταμείο του Δημοσίου,
για φόρο εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές (κατά το σκέλος που αφορούν
τους εργαζομένους) και έμμεσους φόρους.
Έτσι σαν αποτέλεσμα της φοροεπιδρομής της σοσιαλφασιστικής κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχουμε πτώση των φορολογικών εσόδων. “Σύμφωνα με την έκθεση
για την εξέλιξη των διακυμάνσεών τους
από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το σύνολο φορολογικών εσόδων
του 2015 ανήλθε σε 43,14 δισ. ευρώ έναντι 44,225 δισ. ευρώ το 2014, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων
από άμεσους φόρους και ειδικότερα από
τους φόρους στην περιουσία” (http://
www.efsyn.gr, 17-2). Τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την
πορεία των εσόδων Γενικής Κυβέρνησης
των πρώτων τετραμήνων από το 2013 μέχρι σήμερα δείχνουν ότι παρά τα διαδοχικά φοροπακέτα, τα φορολογικά έσοδα μόνο οριακά αυξήθηκαν (0,3%) τη συγκεκριμένη περίοδο. Δείχνουν επίσης “μείωση 22,4% στα έσοδα από άμεσους φόρους, η οποία αντισταθμίζεται από τις (δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με το δημοσιονομικό τους αποτέλεσμα) διαδοχικές
φοροκαταιγίδες επιβολής και αυξήσεων
έμμεσων φόρων”(http://www.capital.gr, 186).

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉΣ
ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αυτή η φορολογική πολιτική έχει σαν συνέπεια την μεγάλη έξοδο των ελληνικών επιχειρήσεων από τη χώρα, δηλαδή την αποβιομηχάνισή της. “Δημοσίευμα του περιοδικού Economist αναφέρεται στη μαζική φυγή επιχειρήσεων από την Ελλάδα λόγω των υφεσιακών
συνθηκών της οικονομίας και της υψηλής φορολογίας, κάνοντας λόγω για ένα ιδιότυπο…
Grexit. Μεταξύ 2009 και 2014 τα φορολογητέα
κέρδη που έχουν δηλωθεί από τα νομικά
πρόσωπα έπεσαν πάνω από πέντε δισ. ευρώ” (http://politika-gr.blogspot.gr/2016/02/econ-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

omist-200000-grexit.html). Επίσης σύμφωνα με
έρευνα της Endeavor Greece, που καταγράφει
την τάση των ελληνικών επιχειρήσεων για μεταφορά της έδρας ή μέρους της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό και που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 300 επιλεγμένων επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων και μεγεθών κατά το διάστημα 23-31 Μαρτίου, “39% των επιχειρήσεων
εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας
τους στο εξωτερικό, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από την αντίστοιχη έρευνα της Endeavor
τον περασμένο Ιούλιο, μετά την επιβολή των
κεφαλαιακών ελέγχων και της τραπεζικής αργίας. Το ποσοστό αυτό υποδηλώνει ότι συνολικά περισσότερες από 9.000 μικρές, μεσαίες
και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις αξιολογούν
αυτήν τη στιγμή τα συν και πλην της μεταφοράς τους σε χώρα του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, σε ποσοστό 15%, οι επιχειρήσεις του δείγματος δηλώνουν ότι έχουν ήδη μεταφέρει την
έδρα τους στο εξωτερικό... ως βασικοί λόγοι
φυγής σημειώνονται η φορολογική αστάθεια
(60%), η πρόσβαση σε κεφάλαια (55%), η υψηλή φορολογία (51%) και η γραφειοκρατία
(42%)... Αντίθετα με την κυρίαρχη αντίληψη ότι οι ελληνικές εταιρείες αναζητούν καταφύγιο
σε χώρες όπως η Βουλγαρία, ο δημοφιλέστερος προορισμός είναι στην πραγματικότητα οι
χώρες της Δυτικής Ευρώπης”. ( http://
endeavor.org.gr).

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ
ΟΜΩΣ Η ΚΟΣΚΟ
Το ότι πρόκειται για σαμποταριστές στην υπηρεσία του ρωσοκινέζικου άξονα φαίνεται στην
περίπτωση της δουλοκτητικής Cosco. Πέρα από τις συνθήκες εργασίας στις οποίες έχουμε
αναφερθεί πολλές φορές, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα συμφώνησαν στο
να δοθούν στην Cosco εκτός από τις προβλήτες και μια σειρά από φοροαπαλλαγές. Η υπόθεση απασχολεί την ΕΕ από το 2009, όταν είχε
αρχικά εξετάσει τα πιθανά φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχονταν από την Ελλάδα
στην Cosco Pacific παρά τα ισχύοντα σε σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
“Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιτροπή κρίνεται ότι αυτές οι ρυθμίσεις προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία κατά παράβαση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κρατικές ενισχύσεις. Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν εξαιρέσεις στο φόρο και προνομιακή λογιστική μεταχείριση..... Για να αποφευχθούν περαιτέρω στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, μάλιστα, η Κομισιόν ζητά από τις ελληνικές αρχές να σταματήσουν άμεσα να προσφέρουν αυτά τα πλεονεκτήματα στην Cosco”
(http://www.euro2day.gr/23-3-15).
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα “Εντολή στην
ελληνική κυβέρνηση να ανακτήσει ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις ποσά που προέρχονται από φορολογικά οφέλη τα οποία προσφέρθηκαν στην ΣΕΠ, θυγατρική της Cosco
στον Πειραιά δίνει η Κομισιόν”. Οι σαμποταριστές είναι αδίστακτοι, ξεπουλούν τα πάντα στα
αφεντικά τους!
Είναι ολοφάνερο από τα παραπάνω πως η
παραγωγή στην Ελλάδα θα συνεχίσει να καταστρέφεται με όλο και μεγαλύτερο ρυθμό φτωχοποιώντας ακόμη μεγαλύτερο μέρος του λαού.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Η κυβέρνηση των σαμποταριστών σχεδιάζει
νέο πλήγμα στις παραγωγικές δυνάμεις. Σχεδιάζει την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης
των μερισμάτων στο 15%, από 10% μέχρι πρότινος. Μια αύξηση της φορολογίας αυτής (η
πραγματική τιμή της είναι με το φόρο αλληλεγγύης 11,8%) θα χτυπήσει εκείνες τις ξένες επενδύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν
μέσω συμπράξεων με ελληνικά κεφάλαια, εφόσον το φόρο αυτόν θα τον καταβάλει ο έλληνας καπιταλιστής και όχι ο ξένος. Αντίθετα η φορολογία μερίσματος είναι μηδενική (0%) στην
Κύπρο και 5% στη Ρουμανία. Εάν τώρα “υπολογίσει κανείς τον αυξημένο εταιρικό φόρο
(29%), τον παρακρατούμενο φόρο στα μερίσματα (15% από 10%) και την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης (0% - 8%), η πραγματική φορολογική επιβάρυνση (effective tax rate) στα
μερίσματα που διανέμει μια ελληνική εταιρεία
πλέον θα κινείται κοντά στο 45% και πλέον,
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από τους υψηλότερους στην Ευρώπη” (http://
www.capital.gr/14-4). Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα “Το πλήγμα, πάντως, θα είναι μεγαλύτερο εάν τα μερίσματα φορολογούνται κατά την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η Grant Thorton έχει αναφέρει σχετικά πως εάν αυτό συμβεί, χωρίς να
δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού του εταιρικού φόρου και στα μερίσματα των ελληνικών
εταιρειών, η συνολική φορολογική επιβάρυνση για τα κέρδη που λαμβάνει ο μέτοχος θα
ξεπερνάει αθροιστικά το 70%”.

Η ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ
ΑΕΕΑΠ
Οι ΑΕΕΑΠ είναι εταιρείες επενδύσεων ακινήτων που κατά κύριο λόγο αποτελούν τα σχήματα μιας επένδυσης συχνά κατασκευαστικής,
στην κατεστραμμένη χώρα και από αυτήν την
άποψη έχουν μια σημαντική θετική αντιρροπιστική λειτουργία στο σαμποτάζ. Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα άφηνε μια τέτοια δραστηριότητα χωρίς να την τσακίσει. Ο τρόπος με τον οποίο το
έκανε είναι μέσω της αύξησης της φορολογίας
τους και μέσω του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται.
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα οι ΑΕΕΑΠ πλήρωναν ετήσιο φόρο επενδύσεων βάσει της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα και
των ταμειακών διαθεσίμων, με φορολογικό συντελεστή 0,25% και 0,125% αντίστοιχα. Όμως
από τα τέλη του περασμένου μήνα, που η κυβέρνηση ψήφισε μια σειρά φορολογικών
μέτρων ο συντελεστής των ταμειακών διαθεσίμων αυξήθηκε στο 0,75%, δηλαδή 6 φορές επάνω (!!!!) και ο συντελεστής των ακινήτων σε
0,55%, δηλαδή δυό φορές πάνω περίπου.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση κατάργησε επίσης και το μειωμένο συντελεστή συμπληρωματικού φόρου για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα τους. Αυτό σημαίνει πως όταν η εταιρεία αγοράσει για λογαριασμό ενός
επενδυτή ένα ακίνητο, ας πούμε μια έκταση γης
για να χτιστεί ένα ξενοδοχείο, η ΑΕΕΠ θα πληρώνει φόρο μέχρι να χτιστεί το ξενοδοχείο! Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς πως με αυτά
τα μέτρα οι εταιρείες αυτές, μέσω των οποίων
γίνονταν τα τελευταία χρόνια οι ελάχιστες επενδύσεις από το εξωτερικό, θα σταματήσουν τη
λειτουργία τους, με ότι αυτό σημαίνει για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τις απόψεις στελεχών της αγοράς, “αντί ο κλάδος να ενισχυθεί
με την παροχή κινήτρων, ώστε να προσελκύσει η χώρα περαιτέρω ξένες επενδύσεις στο
real estate, η κυβέρνηση ουσιαστικά εξαλείφει
κάθε φορολογικό πλεονέκτημα που είχαν οι ΑΕΕΑΠ, καθιστώντας μάλιστα τις ελληνικές εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα μη ανταγωνιστικές έναντι των αντίστοιχων έχουν την έδρα τους σε αγορές όπως η Τουρκία ή η Βουλγαρία” (http://www.capital.gr, 3-6). Μετά την ψήφιση αυτών των μέτρων “οι ξένοι επενδυτές εμφανίζονται, το λιγότερο, σοκαρισμένοι από την
αιφνιδιαστική αυτή αλλαγή. Ήδη υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αναστολής προγραμματισμένων επενδύσεων που θα ξεπερνούσαν το 1
δις ευρώ και μαζί με αυτές, κάθε πολλαπλασιαστικού οφέλους που θα προέκυπτε” (στο ίδιο).

Η ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΩΧΝΕΙ
ΤΙΣ START UP ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι εταιρείες start up είναι εταιρείες καινοτομίας και παράγουν νέα και πρωτότυπα προϊόντα.
Λόγω της φύσης τους αποτελούν σημεία αναφοράς της οικονομίας μιας χώρας και συγκαταλέγονται πάντα σε εκείνες τις επιχειρήσεις
που προωθούνται από ένα κράτος. Φυσικά τέτοιες υπάρχουν αρκετές στην Ελλάδα και μάλιστα ο αριθμός τους έχει διπλασιαστεί από 2010.
Παρόλα τα ειδικά πλεονεκτικά χαρακτηριστικά
τους, αυτές αδυνατούν να επιβιώσουν και μεταφέρουν ή σκέφτονται να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό, αποστερώντας την οικονομία της χώρας από πολύτιμους πόρους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg με τίτλο “Οι ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις λένε ότι οι φόροι του Τσίπρα είναι άλλος ένας λόγος για να εγκαταλείψουν την Ελλάδα” και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “στην έλλειψη χρηματοδότησης και τη γραφειοκρατία προστίθενται
οι νέοι φόροι στις επιχειρήσεις, που κάνουν πολλούς επενδυτές να θέλουν να μεταφέρουν την
έδρα startups επιχειρήσεων στο εξωτερικό”(http://www.zougla.gr/14-6).

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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ÌÁÑÉÍÏÐÏÕËÏÓ: Ïé åñãáæüìåíïé íá áðïôñÝøïõí ôï
åãêëçìáôéêü êëåßóéìï ðïõ öÝñíïõí
ïé óáìðïôáñéóôÝò ÓÕÑÉÆÁ - øåõôïÊÊÅ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 3

ãíÞóéï åñãáôéêü êßíçìá, üôáí ìéá åðé÷åßñçóç âõèßæåôáé ãéá êáéñü, ðáëåýïõí
íá ìåéþóïõí ôïí áñéèìü ôùí áðïëýóåùí êáé íá ðåôý÷ïõí ôéò êáëýôåñåò áðïæçìéþóåéò ãéá ôïõò áðïëõìÝíïõò åñãÜôåò åíþ óáí åñãáôéêü êßíçìá ðáëåýïõí
ãéá øçëÜ åðéäüìáôá áíåñãßáò. ¼ìùò ðïôÝ äåí öôÜíïõí óôï íá êëåßíïõí åðé÷åéñÞóåéò êáé íá áðïëýïíôáé ïé ðÜíôåò êáé
ìÜëéóôá åðé÷åéñÞóåéò óôñáôçãéêÝò ãéá ôï
ìÝëëïí ôçò ÷þñáò êáé ôçò åñãáôéêÞò åîïõóßáò, üðùò åßíáé ïé âáñéÝò âéïìç÷áíßåò.
Ïé “êéíçìáôßåò” óáìðïôáñéóôÝò, ðïõ êÜíïõí ôïõò ìðáñïõôïêáðíéóìÝíïõò áñ÷çãïýò åñãáôþí, åíþ åßíáé öáóßóôåò ìéêñïáóôïß (óôç ìéêñïìåóáßá óôåëÝ÷ùóÞ ôïõò)
Þ êáé áóôïß íÝïõ ôýðïõ (óôçí çãåóßá
ôïõò), óõíÞèùò áðïññßðôïõí êÜèå ðñüôáóç óùôçñßáò, ôÜ÷á åðåéäÞ “áõôÞ åßíáé
êáðéôáëéóôéêÞ êáé öÝñíåé êÝñäç óôïí êåöáëáéïêñÜôç” êáé ôåëéêÜ, üôáí ôï åí ëüãù åñãïóôÜóéï Þ åðé÷åßñçóç óõíÞèùò
êëåßíåé, ïé åñãáæüìåíïé, ðïõ ðßóôåøáí üôé
ôá êíéôïåéäÞ Þôáí íáõáãïóþóôåò - óùôÞñåò óôç öïõñôïýíá ôçò êñßóçò êáé ößëïé ôïõ ëáïý, ðåôÜãïíôáé óôá áæÞôçôá
ôçò áíåñãßáò êáé ôçò áíçìðüñéáò, áäýíáìïé íá åîçãÞóïõí ôé ôïõò óõíÝâç êáé
ãéáôß.
ÁëëÜ ôÝôïéá äå óõãêéíïýí éäéáßôåñá
ôïõò êíéôïóõñéæáßïõò óïóéáëöáóßóôåò.
Ãéá íá åðáíÝëèïõìå üìùò óôçí åéäéêÞ
ðåñßðôùóç ôïõ Ìáñéíüðïõëïõ, ðáñÜ ôçí
ôñáãéêÞ êáôÜóôáóç ôçò åôáéñåßáò, ïé åñãáæüìåíïé óôçí áëõóßäá äåí Þôáí “ìÝóá” ðáñÜ Ýíáí ìéóèü, óå ìéá ÷þñá ðïõ
óå Ýíá ìåãÜëï êïììÜôé ôïõ ðñïëåôáñéÜôïõ êáé ôçò öôù÷Þò õðáëëçëßáò ÷ñùóôïýíôáé ôñåéò, ôÝóóåñéò, ðïëëÝò öïñÝò
åöôÜ êáé ï÷ôþ ìéóèïß óå äéÜöïñá ìéêñÜ,
ìåóáßá Þ êáé ìåãÜëá áöåíôéêÜ.
Ùóôüóï, ç áãùíßá ôùí õðáëëÞëùí ôïõ
Ìáñéíüðïõëïõ Þôáí åýëïãç, êáèþò ïé
ðñïìçèåõôÝò æçôïýóáí êáé ðåôý÷áéíáí áíáãêáóôéêÝò åêôåëÝóåéò ðëçñùìÞò ãéá
ôá ÷ñåùóôïýìåíá áðü ôçí åðé÷åßñçóç, öïâïýìåíïé üôé áí ÷ñåïêïðÞóåé ïñéóôéêÜ,
èá ÷Üíáí ôá áõãÜ êáé ôá êáëÜèéá. Áõôü
ìåãÜëùíå áêüìç ðåñéóóüôåñï ôçí ðßåóç
óôçí åôáéñåßá, ç ïðïßá ôåëéêþò êáôÝöõãå
óôá äéêáóôÞñéá ãéá ðñïóôáóßá áðü ôïõò
ðéóôùôÝò ôçò êáé åîõãßáíóç åí ëåéôïõñãßá (Üñèñï 99).
Óå áõôü ôï óçìåßï, Ýêáíå ôçí åìöÜíéóÞ
ôïõ êáé ðÜëé - üðùò êáé ðñéí ëßãï êáéñü
óôçí ÇëåêôñïíéêÞ - ôï øåõôïÊÊÅ, äçëáäÞ ïé óýëëïãïé - óöñáãßäåò ðïõ åëÝã÷åé ï Ðåñéóóüò óôïõò åìðïñïûðÜëëçëïõò
êáé óôïõò éäéùôéêïýò õðÜëëçëïõò (óôïí
Ìáñéíüðïõëï ïé êíßôåò åìöáíßæïíôáé êõñßùò ìå “ìÜóêá” ôïí ðñþôï).
Ôï áíôåñãáôéêü øåõôïÊÊÅ
óõíÞãïñïò ôïõ óáìðïôáñéóôéêïý
êñÜôïõò
¼ðùò öÜíçêå êáé óôçí ÇëåêôñïíéêÞ,
ôï øåõôïÊÊÅ óå êÜèå ôÝôïéá êïìâéêÞ
óôéãìÞ, ðïõ ôï ìÝëëïí ÷éëéÜäùí ïéêïãå-

íåéþí êñÝìåôáé áðü ìéá êëùóôÞ, Ýñ÷åôáé íá âÜëåé ôçí êåíôñéêÞ - óêëçñÞ
ãñáììÞ ôïõ êáèåóôþôïò, ðïõ áðëþò ï Ðåñéóóüò ôçí åêöñÜæåé óôçí ðéï ùìÞ, óôçí
ðéï øåõôïåñãáôßóôéêç, óïóéáëöáóéóôéêÞ
ìïñöÞ ôçò.
Ïé êíßôåò ëÝíå ðÜíôá, ùìÜ êáé ìïíüôïíá óôïõò åñãáæüìåíïõò (ü÷é áêñéâþò
ìå áõôÜ ôá ëüãéá, áëëÜ óå áõôü ðíåýìá): “ÅóÜò äå óáò íïéÜæåé êé ïýôå ðñÝðåé
íá óáò íïéÜæåé ôé áêñéâþò óõìâáßíåé êáé
áëëÜæåé ç æùÞ óáò óå ìéá ìÝñá, üôáí óáò
áðïëýïõí Þ óáò ìåéþíïõí ôï ìéóèü Þ íéþèåôå áíáóöÜëåéá ãéá ôï ìÝëëïí. ¼ëïé
áõôïß ïé äéÜâïëïé, êñßóåéò, ÷ñåïêïðßåò,
ðôù÷åýóåéò, ðñïâëÞìáôá, áöïñÜíå ôï êåöÜëáéï, ðïõ óôï êÜôù êÜôù Ý÷åé ëåöôÜ
óôá óåíôïýêéá ôïõ êáé âßëåò óôï åîùôåñéêü. Äåí Ý÷åôå óåéò äïõëåéÜ íá ìðëÝêåóôå ìå ôï áí ç ôñÜðåæá äßíåé Þ äå äßíåé äÜíåéï, áí ç ÄÅÇ ðïõëÜåé Þ äåí ðïõëÜåé óôçí åôáéñåßá áêñéâÜ ôï ñåýìá, ìå
ôï ôé ãßíåôáé ìå ôï ðåôñÝëáéï, ôïõò öüñïõò, ôï êñÜôïò, ôçí êõâÝñíçóç, ìå ôï ôé
åðßäñáóç Ý÷ïõíå Þ äåí Ý÷ïõíå ôá êÜðéôáë êïíôñüëò. Åóåßò èá æçôÜôå ðÜíôá
ôþñá äá áðü ôï áöåíôéêü íá ðëçñþóåé
óôçí þñá ôïõ êé áðü êåé êáé ðÝñá áò
êüøåé ôï ëáéìü ôïõ íá ðëçñþóåé, áëëéþò
âÜëôå ôïõ ëïõêÝôï. ÁõôÞ åßíáé ç äïõëåéÜ êÜèå óõíåéäçôïý åñãÜôç. ¼ëá ôá
Üëëá åßíáé öéëïåñãïäïôéêÞ ãñáììÞ, ðïõ
âÜæåé óôïõò åñãÜôåò Ýííïéåò ãéá ôï ðþò
èá óþóïõí ôçí åðé÷åßñçóç êáé ôá êÝñäç
ôïõ áöåíôéêïý ôïõò, ôáîéêÞ ðñïäïóßá”.
Ç ãñáììÞ áõôÞ Ý÷åé Ýíá âáóéêü ÷áñáêôçñéóôéêü: óáí áíôéìáñîéóôéêÞ - áíôåñãáôéêÞ ðïõ åßíáé, âãÜæåé ëÜäé ôï óáìðïôáñéóôéêü, ñùóüöéëï ìåôáðïëéôåõôéêü
åëëçíéêü êñÜôïò, ôïõ ïðïßïõ ôìÞìá åßíáé êáé ç çãåóßá ôïõ øåõôïÊÊÅ áðü ôï
1974 êáé ðéüôåñï áðü ôï 1981 êáé ôïí áíáôïëéêü, öáóéóôéêü éìðåñéáëéóìü ðïõ
áõôü ôï êñÜôïò õðçñåôåß äïõëéêÜ. ÏõóéáóôéêÜ åßíáé ãñáììÞ ðïõ óõììá÷åß - ìå
“áñéóôåñÝò” äçìïêïðßåò - ìå áõôü ôï
âñþìéêï êñÜôïò êáé äéåéóäýåé äñáóôÞñéá
óå áõôü ãéá íá ÷ôõðÞóåé ôá ôìÞìáôá ôçò
áóôéêÞò ôÜîçò, êõñßùò ôçò íôüðéáò, ðïõ
Ý÷ïõí óçìáäåõôåß áðü ôïõò ñùóüäïõëïõò
ðñïò åîïëüèñåõóç.
Ôï ðéï åîïñãéóôéêü óå áõôÞ ôç ãñáììÞ
åßíáé üôé áíôéìåôùðßæåé ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç, ôïí äõíÜìåé öïñÝá ôçò áíáôñïðÞò ôïõ
êáðéôáëéóìïý êáé ôçò áíèñþðéíçò ðñïüäïõ ùò ìéá áìüñöùôç, áíôéäñáóôéêÞ ìÜæá, ðïõ ïýôå ìðïñåß ïýôå ðñÝðåé íá èÝëåé
íá ìÜèåé ðþò êéíåßôáé ï êüóìïò, ç ïéêïíïìßá, ç õëéêÞ æùÞ. Ïé êíßôåò èÝëïõí ôïõò
åñãÜôåò Ýñìáéá êáôáóôñïöþí, êñßóåùí,
áëëáãþí, ðïõ èá ôïõò áëëÜæïõí êáé èá
ôïõò êÜíïõí Üíù êÜôù ôç æùÞ, ÷ùñßò ïé
ßäéïé íá êáôáëáâáßíïõí Þ íá ìðïñïýí íá
áíáëýóïõí ôï ãéáôß êáé êõñßùò ÷ùñßò íá
ìðïñïýí íá ðáñÝìâïõí êáé íá óþóïõí ôïí
åáõôü ôïõò êáé ôéò ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò
ìÝóá óôïõò êõêëþíåò ôùí êáðéôáëéóôéêþí êñßóåùí.
Ôï ìüíï ðïõ ðñÝðåé íá êÜíïõí, óýìöùíá ìå ôï øåõôïÊÊÅ ïé åñãÜôåò åßíáé íá
ðåñéìÝíïõí ôçí åðéâßùóç ôïõò áðü Ýíá
êüììá - “óùôÞñá” ðïõ ìüíéìá ôïõò ðï-
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äïðáôÜåé ìå ôéò Üìáæåò óõììïñßåò ôïõ ðïõ
ïíïìÜæïíôáé êëáäéêÜ óùìáôåßá, äçëáäÞ
Ýíá êüììá ðïõ åßíáé óå áíåéñÞíåõôç áíôßèåóç ìå ôï ìáñîéóìü, ôïõ ïðïßïõ ç
ðñþôç áñ÷Þ ôïõ åßíáé üôé ïé êáôáðéåóìÝíïé èá áðåëåõèåñùèïýí ïé ßäéïé áðü ôá äåóìÜ ôïõò.

“Ïé áíôáãùíéóìïß ðïõ êïñõöþíïíôáé
óôïí êëÜäï ôïõ åìðïñßïõ êáé ü÷é ìüíï, ïé
óõìöùíßåò ãéá åîáãïñÝò êáé óõã÷ùíåýóåéò, ôá éäéùôéêÜ óõìöùíçôéêÜ ìå ðñïìçèåõôÝò, ïé äáíåéïäïôÞóåéò ôçò åôáéñåßáò, äåí áöïñïýí ôïõò ÷éëéÜäåò åñãáæüìåíïõò óôçí åðé÷åßñçóç.(ç õðïãñÜììéóç äéêÞ ìáò). Áõôü ðïõ ðñÝðåé íá ìáò
áðáó÷ïëåß åßíáé ç äéáóöÜëéóç üëùí ôùí
èÝóåùí åñãáóßáò, ç ïìáëÞ êáôáâïëÞ ôùí
ìéóèþí, ôá åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôá êáé ü÷é ïé áíôáãùíéóìïß ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí
ïìßëùí ðïõ Ý÷ïõí óôÞóåé ÷ïñü óôéò ðëÜôåò
ìáò, óôï Üã÷ïò êáé ôçí áãùíßá ìáò ãéá
ôï áýñéï”, áíáöÝñïõí ïé áðåñßãñáðôá êõíéêïß óïóéáëöáóßóôåò ôïõ øåõôïÊÊÅ
óôçí áíáêïßíùóÞ ôïõò ùò “Óýëëïãïò
ÅìðïñïûðáëëÞëùí”. Åßíáé ç ßäéá ãñáììÞ ðïõ ðïõëÜíå êáé üëá ôá êíéôïåéäÞ ôçò
“áñéóôåñÞò” óôåëå÷éêÞò êáìáñßëáò ôïõ
êõâåñíçôéêïý ÓÕÑÉÆÁ, áëëÜ êáé ç ËÁÅ, ç ôñïôóêéóôéêÞ ÁÍÔÁÑÓÕÁ, ôá íåïôñïôóêéóôéêÜ ì-ë, êÜèùò êáé ïé åñãáôßóôéêåò - íåïêíßôéêåò ðáñáöõÜäåò ôïõò ìÝóá óôïí øåõôïáíáñ÷éóìü.
Óå áðëÞ ìåôÜöñáóç, ç ãñáììÞ áõôÞ
óçìáßíåé üôé ôï êÜèå êñÜôïò Ôóßðñá êáé
ãåíéêÜ ôùí óáìðïôáñéóôéêþí êõâåñíÞóåùí, ç êÜèå åëåã÷üìåíç áðü ôï êñÜôïò
ôñÜðåæá, ç êÜèå ÅðéôñïðÞ Áíôáãùíéóìïý,
ï êÜèå äéêáóôÞò, ï êÜèå îå÷ùñéóôüò êåöáëáéïêñÜôçò, ôï åðßóçìï áöåíôéêü, ïé
ðñïìçèåõôÝò, ï êÜèå ëïãÞò ðáñÜãïíôáò
èá ìðïñåß íá ðáßæåé óôçí ðëÜôç ôùí åñãáæïìÝíùí ôï ïðïéïäÞðïôå ðáé÷íßäé, íá
ôïõò êïñïúäåýåé êáé íá êáíïíßæåé ôï ìÝëëïí êáé ôç æùÞ ôùí ßäéùí êáé ôùí ðáéäéþí ôïõò åñÞìçí ôïõò. ÁõôÞ ôçí êôçíþäç ãñáììÞ êáôáóôñïöÞò êáé óõììá÷ßáò ïõóéáóôéêÜ ìå ôï êñÜôïò Ôóßðñá åíÜíôéá óôïõò åñãÜôåò êáé óôï ìÝëëïí ôïõò
ôï øåõôïÊÊÅ ôçí ðáóÜñåé ãéá “íôïýñï
áíôéêáðéôáëéóìü”, åíþ ðñüêåéôáé ãéá ôïí
ðéï îåôóßðùôï öéëïúìðåñéáëéóìü, äçëáäÞ ãéá õðïôáãÞ ôùí åñãáôþí óôá ðéï ìáýñá ôìÞìáôá ôçò ðáãêüóìéáò êáé ôçò íôüðéáò êåöáëáéïêñáôßáò, ðïõ Ý÷ïõí ãéá êïñõöÞ êáé öÜñï ôïõò ôï ñþóéêï êñáôéêïöáóéóôéêü, ðïëéôéêü - óôñáôéùôéêü - ïéêïíïìéêü ìïíïðþëéï.
Áõôü ðïõ äåí ëÝíå äçëáäÞ ïé áíôåñãÜôåò êíßôåò êáé öõóéêÜ ôá óôáõñáäÝñöéá
ôïõò êáé ðáëéïß óýíôñïöïß ôïõò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôçò ËÁÅ (êáé ðþò èá ìðïñïýóáí âÝâáéá íá ôï ðïõí;) åßíáé üôé ç êñßóç
ôçò Ìáñéíüðïõëïò óáí åðé÷åßñçóç ôïõ
ëéáíåìðüñéïõ óôçí êýñéá ðëåõñÜ ôçò ïöåßëåôáé óôï üôé åäþ êáé ÷ñüíéá óõíôåëåßôáé Ýíá ðåëþñéï óáìðïôÜæ áðü êüììáôá êáé éäéáßôåñá ôçò ëåãüìåíçò “ÁñéóôåñÜò”, áðÝíáíôé óôçí ðáñáãùãÞ ôçò
÷þñáò. Ìå äéÜöïñá ðñïó÷Þìáôá (ïéêïëïãéêÜ, ãñáöåéïêñáôéêÜ, ðñïóôáóßáò
ôùí áñ÷áßùí êëð.) åìðïäßæïíôáé åðåí-

äýóåéò ðïõ èá äçìéïõñãïýóáí èÝóåéò åñãáóßáò Þ åìðïäßæåôáé ï åêóõã÷ñïíéóìüò
åðé÷åéñÞóåùí ðïõ èá ìåßùíå ôï êüóôïò
ðáñáãùãÞò. ÐïëëÝò öïñÝò ìÜëéóôá ôá
áöåíôéêÜ, áêñéâþò åðåéäÞ äåí ôïõò åðéôñÝðåôáé íá ñßîïõí ôï êüóôïò ìå áõôü
ôïí ôñüðï êáé äåí èÝëïõí íá ôá âÜëïõí
ìå ôï êñÜôïò, îåóðÜíå ðÜíù óôïõò åñãáôéêïýò ìéóèïýò, ôóáêßæïíôáò ôï ìåñïêÜìáôï.
¢ëëåò öïñÝò ðÜëé, êõñßùò ìå ôçí
ðéóôùôéêÞ áóöõîßá åìðïäßæåôáé ç ëýóç
ôùí ðñïâëçìÜôùí ôçò åðé÷åßñçóçò, üðùò
óôçí ðåñßðôùóç ôçò ÇëåêôñïíéêÞò Áèçíþí, ïðüôå ç åôáéñåßá êëåßíåé êáé ïé
åñãÜôåò, ðïõ ðñïçãïýìåíá ôï ÐÁÌÅ
ôïõò åß÷å åéäïðïéÞóåé üôé ç åðé÷åßñçóç
äåí èá êëåßóåé áëëÜ üôé áõôÜ åßíáé êüëðá ôïõ áöåíôéêïý ãéá íá ôïõò ìåéþóåé
ôïõò ìéóèïýò, ðåôéïýíôáé óôï äñüìï. Ôï
èÝìá ëïéðüí åßíáé íá ìç öôÜóïõí åêåß,
äçëáäÞ óôï ëïõêÝôï, ïé Üìåóá ðáñáãùãéêÝò, áëëÜ êáé ïé åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò.
Ç áðïöõãÞ ôïõ ëïõêÝôïõ óôá
÷Ýñéá ôùí åñãáæïìÝíùí
Ç áëÞèåéá åßíáé üôé, ðÝñá áðü ôéò óáìðïôáñéóôéêÝò áðÜôåò ôùí êíéôþí ôçò
êõâÝñíçóçò êáé ôçò áíôéðïëßôåõóçò, ïé
åñãáæüìåíïé âñßóêïíôáé ðñáãìáôéêÜ óå
äýóêïëç êáé óýíèåôç èÝóç. Áðü ôç ìéá, ç
çãåóßá ôïõ ðáíåëëáäéêïý åðé÷åéñçóéáêïý ôïõò óùìáôåßïõ Ý÷åé íá óõãêáëÝóåé
óõíÝëåõóç áðü ôï ðåñáóìÝíï öèéíüðùñï
êáé åßíáé ïëüôåëá åîáöáíéóìÝíç ìÝóá óå
áõôÞ ôçí êñßóç, üðùò äçëþíïõí áðëïß
åñãáæüìåíïé ôïõ Ìáñéíüðïõëïõ, ðïõ ëÝíå üôé äåí Ý÷ïõí êáìéÜ åíçìÝñùóç êáé
êñáôéïýíôáé óôï óêïôÜäé ãéá ôéò êáôáéãéóôéêÝò åîåëßîåéò ôïõ ôåëåõôáßïõ
äéáóôÞìáôïò.
Áðü ôçí Üëëç, ôï óùìáôåßï ôçò Èåóóáëïíßêçò, ðïõ ðñüóöáôá ôï ðÞñáí óôá
÷Ýñéá ôïõò ïé êíßôåò, ìáæß êáé ïé êëáäéêÝò “óöñáãßäåò” ôïõ ÐÁÌÅ óôçí ÁèÞíá, ñß÷íïõí ôç ãñáììÞ “åäþ êáé ôþñá óýãêñïõóç ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÏÍÏ
ìå ôï áöåíôéêü”, êÜíïíôáò ðùò äåí âëÝðïõí üôé áõôÞ ôç óôéãìÞ, ðñéí áêüìç êé
áð’ ôï ìéóï÷ñåïêïðçìÝíï áöåíôéêü, ôïí
Ìáñéíüðïõëï ôïí ðéÝæïõí ðñïò êëåßóéìï êõñßùò êñÜôïò êáé ôñÜðåæåò. ÁõôÞ ç
óõãêõñßá åßíáé ðïõ áíáãêÜæåé ôïõò
ìéêñïýò êáé ìåóáßïõò ðñïìçèåõôÝò, âõèéóìÝíïõò óôï öüâï ôïõ ëïõêÝôïõ êáé ãéá
ôïí åáõôü ôïõò, íá óõìâÜëïõí óôï êëåßóéìï (êÜôé ðïõ öáßíåôáé íá áðïöåýãåôáé
ðñïóùñéíÜ, ïõóéáóôéêÜ ìÝ÷ñé ôïí ÓåðôÝìâñç, ìåôÜ ôçí ðñïóôáóßá ôïõ Ìáñéíüðïõëïõ áðü ôïõò ðéóôùôÝò ðïõ äéÜôáîå ôï
äéêáóôÞñéï ôçí 1ç Éïõëßïõ).
Ùóôüóï, ôï üôé ï Ôóßðñáò Ýóôåéëå ôïí
Üìåóá õðáãüìåíï óôïí Ôóáêáëþôï ðñüåäñï ôïõ Íïìéêïý Óõìâïýëéïõ ôïõ ÊñÜôïõò íá áñíçèåß óôï äéêáóôÞñéï (áðü
ðëåõñÜò äçìïóßïõ) ôçí ðñïóôáóßá Ìáñéíüðïõëïõ, ðñÜãìá ðïõ ïõóéáóôéêÜ áðïèáññýíåé êÜèå åíäéáöåñüìåíï åðåíäõôÞ
åí üøåé ôçò êñßóéìçò åêäßêáóçò ôïõ ÓåðôÝìâñç (üðïõ èá áðïöáóéóôåß áí èá ÷ï-
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Ç ‘Åîïäïò ôçò Âñåôáíßáò: MåãÜëï
öáóéóôéêü ÷ôýðçìá óôçí ÅíùìÝíç Åõñþðç
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

êáôáóêåõÜæïõí Ýíá äÞèåí áíèñùðéóôéêü, äÞèåí öéëåñãáôéêü êáé äÞèåí äéåèíéóôéêü øåõôïåõñùðáúóìü ðïõ áíáãíùñßæåôáé óáí ôÝôïéïò áðü ôá åîÞò ïñãáíùìÝíá áäéÝîïäÜ ðïõ
ðñïêáëåß :
á) Ñß÷íåé ôá åîùôåñéêÜ óýíïñá ãéá ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò ðñéí õðÜñîïõí ïé áíôéêåéìåíéêïß êáé õðïêåéìåíéêïß üñïé ãé áõôü
Ýôóé þóôå íá óôñÝöåé ôïõò ôóáêéóìÝíïõò åñãáæüìåíïõò ôùí åõñùðáúêþí ÷ùñþí åíÜíôéá
óôïõò ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò êáé íá äõíáìþóåé ôçí îåíïöïâßá êáé óå êÜèå ÷þñá
ôçò ÅÅ ôïõò ñáôóéóôÝò ðïõ óáí öáóßóôåò åßíáé ðÜíôá áíôéåõñùðáßïé (ôáêôéêÞ Ôóßðñá,
ÌÝñêåë, ÃéïõíêÝñ).
â) Ñß÷íåé ôï óõíïëéêü åñãáôéêü ìéóèü (ðïõ
ðåñéëáìâÜíåé ôá åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôá êáé

êõñßùò ôçí ðåñßèáëøç), éäéáßôåñá óôéò ðéï
öôù÷Ýò ÷þñåò, ëÝãïíôáò ðáñÜëëçëá üôé ïé
øçëüôåñïé ìéóèïß èá Þôáí ôÜ÷á äõíáôïß ìüíï áí ïé ðëïýóéåò ÷þñåò ôçò ÅÅ öÝñíïíôáí
“áëëçëÝããõá”, äçëáäÞ áí ðëÞñùíáí ìå äáíåéêÜ Þ êáé ìå ÷Üñéóìá ôçí êáôáíÜëùóç
ôùí åñãáæïìÝíùí ôùí ðéï áäýíáìùí ÷ùñþí ôçò ÅÅ. ÐÝñá áðü ôç ãåëïéüôçôá ðïõ
Ý÷åé Ýíá ãéáôñïóüöé ðïõ èÝëåé íá áíôéìåôùðßóåé ôï äéðëü ðñüâëçìá ðïõ ðñïêýðôåé áðü
ìéá ðáãêüóìéá êáðéôáëéóôéêÞ êñßóç ç ïðïßá
óõíäõÜæåôáé ìå ìéá éóôïñéêÞò äéÜóôáóçò äéÜëõóç ôùí åñãáôéêþí êïììÜôùí êáé êéíçìÜôùí óå ÁíáôïëÞ êáé Äýóç, öôéÜ÷íåôáé Ýôóé
ôáõôü÷ñïíá Ýíáò “áñéóôåñüò” áíôéåõñùðáúóìüò óôï Íüôï ãéá ôç äÞèåí åéäéêÞ óêëçñüôçôá ôïõ ÂïññÜ êáé Ýíáò “äåîéüò” áíôéåõñùðáúóìüò óôï ÂïññÜ ãéá ôïí äÞèåí åéäéêü ðáñáóéôéóìü ôïõ Íüôïõ (ôáêôéêÞ Ôóßðñá, ÑÝ-
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ñçãçèåß ïñéóôéêÜ ç ðñïóôáóßá, þóôå íá
õðÜñîåé áíáäéÜñèñùóç êáé åöáñìïãÞ
ó÷Ýäéïõ óùôçñßáò ôïõ Ìáñéíüðïõëïõ)
ðñÝðåé íá ãåìßæåé êÜèå åñãáæüìåíï ìå
áíçóõ÷ßá. Ôï üôé ï êíßôçò ðñùèõðïõñãüò âãÞêå ìåôÜ êáé Ýêáíå ôïí “Ýîáëëï”, ëÝãïíôáò üôé ôÜ÷á åß÷å äþóåé åíôïëÞ óôïí ðñüåäñï ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ íá ðåé “íáé” êé åêåßíïò Ýêáíå ôïõ
êåöáëéïý ôïõ êáé åßðå “ü÷é”, Þôáí áðëþò
ðáñÜóôáóç ãéá ôá ìÜôéá ôùí äáíåéóôþí,
ðïõ Ýêðëçêôïé âëÝðïõí ìéá åðåñ÷üìåíç
÷ñåïêïðßá ðïõ, ëüãù ôïõ üãêïõ ôçò,
ìðïñåß íá öÝñåé áêüìç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìéêÞ êáôáóôñïöÞ êáé áíÜãêç íÝùí
äáíåéêþí êé áãýñéóôùí ãéá ôçí ÅëëÜäá.
Ó´ áõôïýò ï Ôóßðñáò ðáñéóôÜíåé ôïí êÜðùò ðéï ñéæïóðáóôéêü, áëëÜ åí ôÝëåé
“ñåáëéóôÞ” óïóéáëäçìïêñÜôç.
Åìåßò óáí ÏÁÊÊÅ, óôï ðíåýìá ôïõ ðáëéïý, åðáíáóôáôéêïý ÊÊÅ, ôï ïðïßï äïëïöüíçóáí ïé áíôåñãÜôåò óïóéáëöáóßóôåò ðïõ óÞìåñá ÷ñçóéìïðïéïýí ôï üíïìÜ ôïõ, êáëïýìå ôïõò åñãáæüìåíïõò ü÷é
ìüíï íá ìçí åßíáé áäéÜöïñïé ãéá üóá óõìâáßíïõí óôï æÞôçìá ôçò åðéâßùóçò Þ ôçò
÷ñåïêïðßáò ôïõ Ìáñéíüðïõëïõ, áëëÜ áíôéèÝôùò íá ìðïõí ìå ïñìÞ ìÝóá óå áõôü
êáé íá ìÜèïõí êáëÜ ôá ðÜíôá ðïõ áöïñïýí ôçí åðéâßùóç ôçò åðé÷åßñçóçò. Áõôü åßíáé áðáñáßôçôï êáé ãéá íá ìçí ôïõò
“öÜåé”, ôïõò áðïëýóåé, Þ öôù÷ýíåé ç åðé÷åßñçóç, áëëÜ ôï ðéï óïâáñü áõôÞ ôç
óôéãìÞ åßíáé ãéá íá ìçí ðåèÜíåé ç åðé÷åßñçóç, ãéáôß ôüôå üëïõò ôïõò ðåñéìÝíåé ç
áíåñãßá êáé ç áíáëãçóßá ôïõ êñÜôïõò ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ, êáèþò êáé ôçò Üèëéáò ñùóüöéëçò áíôéðïëßôåõóçò ÌçôóïôÜêç êáé Óßá
ðïõ êÜíåé áÝñá óôïí ÓÕÑÉÆÁ üôáí áõôüò
êëåßíåé åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé óêïôþíåé ôïõò åñãáæüìåíïõò êáèþò êáé üôáí
äßíåé ôç ÷þñá óôïõò ñùóïêéíÝæïõò öáóßóôåò ãéá íá öôéÜîïõí ôá ãêÝôï ôïõò ôýðïõ ÊÏÓÊÏ. Ïé åñãáæüìåíïé ôçò Ìáñéíüðïõëïò üðùò êáé üëùí ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðñÝðåé íá ìáæåõôïýí, íá ïñãáíùèïýí,
íá óõæçôïýí ðëáôéÜ, íá áðïöáóßæïõí óå
ãåíéêÝò óõíåëåýóåéò ôá âÞìáôá ôïõò êáé
óõíå÷þò, ôïðéêÜ êáé ðáíåëëáäéêÜ íá ìáèáßíïõí êáé ôçí ôåëåõôáßá ëåðôïìÝñåéá
ãéá üëç áõôÞ ôçí éóôïñßá, áðü ôçí áñ÷Þ
ôïõëÜ÷éóôï ôçò êñßóçò êáé ìåôÜ.

Êé áðü êåé êáé ðÝñá, ìå ôï üðëï ôïõ åñãáôéêïý åëÝã÷ïõ ðïõ óçìáßíåé áðáßôçóç
ãéá ôçò ãíþóç ÏÓÏ ÐÅÑÉÓÓÏÔÅÑÙÍ
óôïé÷åßùí ìðïñïýí ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ
êáôÜóôáóç ôçò åôáéñßáò ðïõ äïõëåýïõí,
íá ìåëåôÞóïõí üëåò ôéò ðôõ÷Ýò ôùí åîåëßîåùí ãýñù áðü ôçí åðéâßùóç ôçò åðé÷åßñçóçò, íá áíáãêÜóïõí ôçí êõâÝñíçóç
êáé ôï êñÜôïò - ôñÜðåæåò, íá ðÜñïõí åíåñãçôéêÜ èÝóç óùôçñßáò ôçò åðé÷åßñçóçò, ðïõ óçìáßíåé óùôçñßá ôùí ÷éëéÜäùí
åñãáæüìåíùí óå áõôÞí êáé ôåëéêÜ ôùí ÷éëéÜäùí åñãáæüìåíùí óôéò êÜèå ëïãÞò ìéêñïåðé÷åéñÞóåéò ðïõ ôçí ðñïìçèåýïõí ìå
ðñïúüíôá. Êé áðü ôçí Üëëç, íá ìçí áöÞóïõí ôçí åñãïäïóßá, óå üðïéï ó÷Ýäéï áíáäéÜñèñùóçò, íá ðåôóïêüøåé ôïí áñéèìü
ôùí åñãáæïìÝíùí åíôáôéêïðïéþíôáò ôçí
äïõëåéÜ ôïõò, áí ìåßíïõí áíïé÷ôÜ üëá ôá
êáôáóôÞìáôá, Þ íá ôïõò ôóáêßóåé ôï ìåñïêÜìáôï. Ôï ìÝ÷ñé ðïý ïé åñãáæüìåíïé
ìðïñåß íá äå÷ôïýí íá êÜíïõí ôáêôéêÝò õðï÷ùñÞóåéò èá ôï áðïöáóßóïõí ïé ßäéïé
ÌÅÓÁ ÁÐÏ ÓÕÍÅËÅÕÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÍÏÉ×ÔÅÓ ÅÑÃÁÔÉÊÅÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÊÅÓ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÅÓ, ÷ùñßò ôéò “Ýììåóåò” ðáñïôñýíóåéò êáé ôïõ ÐÁÌÅ êáé ôçò
åñãïäïóßáò ãéá ôç ãñáììÞ ðïõ áõôïß èÝëïõí.
Ãéáôß ç åñãïäïóßá åêôüò áðü ôï üôé öïâÜôáé ó÷åäüí ðÜíôá, üðùò åßðáìå, íá óõãêñïõóôåß ìå ôï êñÜôïò, óå êÜèå ðåñßðôùóç èÝëåé, üðùò êáé ôï ÐÁÌÅ ãéá ôïõò
äéêïýò ôïõ ëüãïõò, íá ìçí áíáêáôåýïíôáé
ïé åñãáæüìåíïé óôá ïéêïíïìéêÜ ôçò åôáéñåßáò êáé óôá æçôÞìáôá ôçò äéÜóùóçò ôçò
êõñßùò ãéá íá ìçí ôïõò Ý÷åé ïñãáíùìÝíïõò êáé éó÷õñïýò áðÝíáíôß ôçò áí ç åðé÷åßñçóç åðéæÞóåé.
ÐÜíù áð üëá ðÜíôùò ç óõíäéêáëéóôéêÞ ïñãÜíùóç ôùí åñãáæïìÝíùí óÞìåñá
ðñÝðåé íá ðñïêýøåé êüíôñá óôçí áðüëõôç áäéáöïñßá êáé ôçí ãñáììÞ äéÜëõóçò
ðïõ áêïëïõèåß ç äéïßêçóç ôïõ åðé÷åéñçóéáêïý óùìáôåßïõ êáé êõñßùò êüíôñá óôï
ñáâäß ôùí êëáäéêþí øåõôïáñéóôåñþí
óõíäéêáëéóôþí, ðïõ èÝëïõí íá öÝñïõí ôïõò
åñãáæüìåíïõò, Ýîù áðü ôç óõíåßäçóç êáé
ôçí Üìåóç åìðåéñßá ôïõò, óôçí êáôáóôñïöéêÞ - áêñïäåîéÜ öéëïñþóéêç-öéëïêéíÝæéêç óõíäéêáëéóôéêÞ ãñáììÞ ôïõ ëïõêÝôïõ.
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íôæé, ÃéïõíêÝñ). Åäþ ïé áðáôåþíåò áðáéôïýí
åðßóçò ïéêïíïìéêÞ ïìïóðïíäïðïßçóç ÷ùñßò
íá õðÜñ÷åé ðñéí ï üñïò ôçò ðïëéôéêÞò ïìïóðïíäïðïßçóçò ðïõ ðÜíôá ïé áíïé÷ôïß ñùóüöéëïé õðïíïìåýïõí êáôáøçößæïíôáò ôá
åõñùðáúêÜ óõíôÜãìáôá .
ã) Áðáéôåß ìå äéåèíéóôéêü ðÜèïò ôçí åéñçíéêÞ åðßëõóç üëùí ôùí ðïëåìéêþí óõññÜîåùí åííïþíôáò ôçí ðÜíôá óáí óõíåííüçóç, ïõóéáóôéêÜ õðï÷þñçóç ôçò ÅÅ , óå üëåò ôéò åðéèÝóåéò óôïí ðëáíÞôç ôïõ íåï÷éôëåñéêïý Üîïíá, êýñéá åêåßíç ôïõ äéáìåëéóìïý êáé ôçò ìéóïêáôï÷Þò ôçò åõñùðáúêÞò
Ïõêñáíßáò, ìå ôçí ïðïßá ï Üîïíáò áõôüò Ý÷åé Þäç ðñáãìáôïðïéÞóåé ôï ðñþôï åéóáãùãéêü âÞìá, ôï “ôóå÷ïóëïâÜêéêï” âÞìá , åíüò Ôñßôïõ Ðáãêüóìéïõ ðïëÝìïõ (ôáêôéêÞ
Ôóßðñá, ÑÝíôæé, ÃéïõíêÝñ, ÓôáúíìÜãéåñ, Ìïãêåñßíé).
ÐñùôáèëçôÞò áõôïý ôïõ ýðïõëïõ áíôéåõñùðáúóìïý êáé óôéò ôñåéò âáóéêÝò åêäçëþóåéò ôïõ åßíáé ç êõâÝñíçóç Ôóßðñá, ðïõ óå
üëåò ôéò ìåãÜëåò ôçò ðñïâïêÜôóéåò êáôÜ
ôçò ÅÅ êáé ôçò ÅÆ Ý÷åé ôç ãåííáéüäùñç óôÞñéîç üëçò ôçò çãåóßáò ôçò åëëçíéêÞò áíôéðïëßôåõóçò, êáé ôçò áíïé÷ôÜ áíôéåõñùðáúêÞò êáé ôçò “öéëïåõñùðáúêÞò”. Ìå ôéò ðñïâïêÜôóéåò ôçò áõôÝò, åéäéêÜ ìå ôï ðñïóöõãéêü, ç åðßóçìç ÅëëÜäá Ýðáéîå ðïëý êáèïñéóôéêü ñüëï óôçí åíßó÷õóç ôïõ Brexit. Ç
Åõñþðç èá Ý÷åé ðÜñåé ðñáãìáôéêÜ ôï ðéï ìåãÜëï ôçò ìÜèçìá áðü ôï Brexit ìüíï áí êáôáëÜâåé üôé ÷åéñüôåñï áêüìá áðü Ýíá Brexit
èá åßíáé Ýíá äéáñêÝò êáé Üíåõ üñùí Gremain,
äçëáäÞ ìéá óõíå÷éæüìåíç ðáñáìïíÞ ôçò ÅëëÜäáò óôçí ÅÅ êáé óôçí ÅÆ, ìå ôïõò üñïõò
ðïõ èÝëåé ãé áõôÞí ôçí ðáñáìïíÞ ôï åëëçíéêü äéáêïììáôéêü ðïëéôéêü êáèåóôþò êïñõöÞò, äçëáäÞ ìå óáìðïôÜæ óôçí ðáñáãùãÞ,
ìå åíï÷ïðïßçóç ôçò ÅÆ ãéá áõôü ôï óáìðïôÜæ êáé ãéá ôçí ðåßíá ðïõ ðñïêýðôåé áðü
áõôü ôï óáìðïôÜæ, ìå äçìéïõñãßá íÝïõ ÷ñÝïõò, ìå áðáßôçóç ãéá íÝï äáíåéóìü êáé ãéá
íÝá ÷áñßóìáôá ÷ñÝïõò, êáé âåâáßùò ìå íÝá
áíïßãìáôá óõíüñùí ãéá Ýíá íÝï äõíÜìùìá
ôùí öáóéóìþí óôçí ÅÅ , áëëÜ êáé ìå üôé
Üëëï óêáñöéóôïýí ïé Ýëëçíåò ðñïâïêÜôïñåò êáé ôá ðïõôéíéêÜ áöåíôéêÜ ôïõò ãéá íá
ðåôý÷ïõí ôï ðéï ãñÞãïñï èÜíáôï ôçò ÅÅ
áðü ôï åëëçíéêü áãéÜôñåõôï êáñêßíùìá ìÝóá ôçò.
Ôï ðñþôï ëïéðüí äéåèíéóôéêü êáèÞêïí ôïõ
åëëçíéêïý ëáïý åßíáé íá äéáëýóåé ôçí ðñïâïêáôüñéêç ñùóüöéëç ðïëéôéêÞ ôïõ åëëçíéêïý äéáêïììáôéêïý ðïëéôéêïý êáèåóôþôïò
êïñõöÞò, êáé íá ôóáêßóåé ôï êÝíôñï ôïõ, äçëáäÞ ôç öáóéóôéêÞ êõâÝñíçóç Ôóßðñá , êáé
íá îåêáèáñßóåé üôé üóï áõôü ôï êáèåóôþò
èÝëåé ôç ÷þñá ìÝóá óôçí ÅÅ ãéá íá óêïôþíåé ôçí ÅÅ, ðñÝðåé üëïé ïé ëáïß ôçò Åõñþðçò íá óôáèïýí áðÝíáíôß ôïõ êáé áðÝíáíôé
óå ìéá ôÝôïéá óõììåôï÷Þ.
ÃåíéêÜ ïé ëáïß ôçò Åõñþðçò ðñÝðåé íá óõãêåíôñþóïõí ôçí ðñïóï÷Þ ôïõò óå üëïõò
ôïõò øåõôïåõñùðáúóôÝò ðïõ ìÝóá óôçí Åõñþðç ÷ôõðÜíå ôçí Åõñþðç. ¹äç ãé áõôïýò
ðñïìçíýåôáé ðåäßï äüîçò ëáìðñü áðü ôá
ðñþôá ìáíôÜôá ðïõ Ýñ÷ïíôáé áðü ôïõò âñåôáíïýò çãÝôåò ôïõ Brexit. Áõôïß îáöíéêÜ ìå
ôïõò Ôæüíóïí êáé ÖÜñáôæ áíôßóôïé÷á, åßôå

äåí æçôÜíå Üìåóç Ýîïäï ôçò Âñåôáíßáò áðü
ôçí ÅÅ êáé åêèåéÜæïõí ôïí ðñïâïêÜôïñá ÊÜìåñïí ðïõ ìå ôéò “åîáéñÝóåéò ãéá ôçí Áããëßá” áðü ôçí ÅÅ, ðñïåôïßìáóå ôï Brexit, åßôå
äéáøåýäïõí ôéò ðñï-äçìïøçöéóìáôéêÝò õðïó÷Ýóåéò ôïõò ãéá êáëÞ ðåñßèáëøç óôï ëáü.
Öáßíåôáé üôé áõôïß ðñïùèïýí ôçí ðéï äéáëõôéêÞ êáé êáôáóôñïöéêÞ ðïëéôéêÞ ãéá ôçí
ÅÅ, äçëáäÞ ôçí ðïëéôéêÞ ïýôå ìÝóá ïýôå Ýîù áðü áõôÞí, ðïõ óçìáßíåé áôÝëåéùôåò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôá ðÜíôá íá áéùñïýíôáé
ìÝóá óôçí ÅÅ , ïðüôå áõôÞ íá ìçí ìðïñåß íá
ôñáâÞîåé ôï äñüìï ôçò èåñáðåýïíôáò ôéò ðëçãÝò ôçò, áëëÜ êáé ïýôå ç Âñåôáíßá íá ìðïñÝóåé íá èåñáðåýóåé ôéò äéêÝò ôçò. Ðñüêåéôáé
ãéá ôçí áãáðçìÝíç éäáíéêÞ êáôÜóôáóç ôçò
ñþóéêçò äéðëùìáôßáò ðïõ óõíïøßæåôáé óôç
ãåíéêÞ óôñáôçãéêÞ áñ÷Þ ôïõ óïâéåôéêïý (ìåôÜ ñþóéêïõ) óïóéáëéìðåñéáëéóìïý ãéá êÜèå
óýãêñïõóç ðïõ äåí ôïí èßãåé Üìåóá : “ïýôå
åéñÞíç-ïýôå ðüëåìïò”, åí ðñïêåéìÝíù: “ïýôå
Ýîïäïò-ïýôå ðáñáìïíÞ” óôçí ÅÅ. ÕðïèÝôïõìå
üôé áõôÞ ôçí ðÜóá ôùí çãåôþí ôïõ Brexit,
èá ôçí áñðÜîïõí ãñÞãïñá ïé øåõôïåõñùðáßïé ôïõ Bremain ìå ðñþôïõò ôïõò äéðñüóùðïõò ÊÜìåñïí, ÃéïõíêÝñ, ÌÝñêåë, ÑÝíôæé,
ÏëÜíô, ÓôáúíìÜãéåñ, Ìïãêåñßíé êëð êáé èá
ïäçãÞóïõí ôçí ÅÅ óå Ýíáí áôÝëåéùôï ðáñáëõôéêü ßëéããï êÜíïíôáò ìéá ï Ýíáò ôïí óêëçñü ðñïò ôï ÅíùìÝíï Âáóßëåéï, êáé ìéá ï Üëëïò ôïí ìáëáêü. Èá ðñïóðáèÞóïõí íá ïîýíïõí Ýôóé ôéò áíôéèÝóåéò êáé ìÝóá óôïõò öéëïåõñùðáßïõò ôçò ÅÅ êáé ìÝóá óôïõò öéëïåõñùðáßïõò ôçò Âñåôáíßáò , êáèþò êáé íá
ïîýíïõí ðáñáðÝñá ôéò ó÷Ýóåéò Âñåôáíßáò-ÅÅ.
Åäþ èá äïêéìáóôïýí ïé êõâåñíÞóåéò êáé
ïé ëáïß üóï ðïôÝ Üëëïôå óôçí åõñùðáúêÞ éóôïñßá, êáèþò áõôÝò ïé åîåëßîåéò ó÷åôßæïíôáé, üðùò åßðáìå, ìå ôçí ðñïåôïéìáóßá áðü
ôïõò äéáóðáóôÝò ôçò Åõñþðçò åíüò íÝïõ ðáãêüóìéïõ ðüëåìïõ, ðïõ áí äåí áíá÷áéôéóôåß
áðü ôïõò ëáïýò ôçò ôåëåõôáßáò èá åßíáé áíáãêáóôéêÜ ï ðéï êáôáóôñïöéêüò ðïõ èá Ý÷åé
ãíùñßóåé ï êüóìïò. Áðü áõôÝò ôéò ðñïóðÜèåéåò áíÜó÷åóçò ùóôüóï èá âãïõí êáé èá äõíáìþóïõí íÝåò éäÝåò, íÝåò ðñùôïðïñßåò êáé
ôá íÝá äçìïêñáôéêÜ êáé êõñßùò ôá íÝá ÷éëéïðñïäïìÝíá åðáíáóôáôéêÜ ðñïëåôáñéáêÜ
êüììáôá. Äåí åßíáé äõíáôü ïé ëáïß íá áöÞíïõí ãéá ðïëý ôç âõèéóìÝíç óôéò ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò êïìðßíåò ôçò ðïëéôéêÜ êïíôüöèáëìç äõôéêÞ ìïíïðùëéáêÞ áóôéêÞ ôÜîç
íá äéá÷åéñßæåôáé ôçí ßäéá ôçí ýðáñîÞ ôïõò
áðÝíáíôé óôïõò áíáôïëéêïýò íåïêáíßâáëïõò
éìðåñéáëéóôÝò êáé ìÜëéóôá íá öôÜíåé óôï
óçìåßï íá óõíåñãÜæåôáé ìáæß ôïõò ãéá Ýíá
ãñÞãïñï êÝñäïò. ÁíáãêáóôéêÜ ëïéðüí áñãÜ
Þ ãñÞãïñá èá ìðïõí ïé ëáïß ìðñïóôÜ óôá íÝá
áíáðüöåõêôá áíôéöáóéóôéêÜ ìÝôùðá.
Óå áõôÜ ïé öáóßóôåò êáé ïé óïóéáëöáóßóôåò
ôùí äéáöüñùí Brexit èá âñïõí ôïõò áëçèéíïýò ôïõò áíôéðÜëïõò.
ÊÜôù ëïéðüí áðü áõôÞ ôç ëïãéêÞ åßíáé åðßêáéñç üóï ðïôÝ ç öñÜóç ôïõ ÌÜï Ôóå Ôïõãê ãéá íá áðáíôÞóïõìå óôéò ðñüóêáéñåò áöõðíéóôéêÝò ãéá ôïõò ëáïýò íßêåò ôùí áíôéäñáóôéêþí: “ÌåãÜëç áíáôáñá÷Þ, èáõìÜóéá
êáôÜóôáóç”.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ
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Ç ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÔÏÕ ÐÅÉÑÁÉÁ ÓÔÇ ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ ÊÏÓÊÏ ÄÅÍ ÈÁ ÐÅÑÁÓÅÉ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

åôáéñéêïýò êáíïíéóìïýò ðïõ èá äéÝðïõí ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ óáí åôáéñåßá óôï ÷þñï ôïõ
ëéìáíéïý. Óçìåéþíïõìå üôé ïé åñãáæüìåíïé
ôïõ ÏËÐ åß÷áí ðñïóöýãåé óôçí ÅðéôñïðÞ
Áíôáãùíéóìïý ãéá ôç óýìâáóç ç ïðïßá Ýêñéíå ôåëéêÜ (ðñïöáíþò) üôé äåí õðÜñ÷åé
êßíäõíïò ðáñáâßáóçò ôïõ áíôáãùíéóìïý
áðü ôçí Êüóêï. Ðùò áëëéþò èá Ýêñéíå ìéá
êñáôéêÜ åëåã÷üìåíç åðéôñïðÞ ðïõ áíôßèåôá Ýâãáëå ðüñéóìá üôé ìðáßíïõí æçôÞìáôá
áèÝìéôïõ áíôáãùíéóìïý óôç óõìöùíßá
Óêëáâåíßôç - Ìáñéíüðïõëïõ ãéá åîáãïñÜ
33 êáôáóôçìÜôùí óïýðåñ ìÜñêåô, äçëáäÞ
ãéá ôç äçìéïõñãßá ìéáò ìç ìïíïðùëéáêÞò
ðëçí üìùò åëëçíéêÞò åðé÷åßñçóçò;
Ôáõôü÷ñïíá, ç êõâÝñíçóç åß÷å äéáðñáãìÜôåõóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ÅðéôñïðÞ Áíôáãùíéóìïý ôçò Êïìéóéüí ãéá ôï ðëáßóéï ôçò
óýìâáóçò, êáèþò êáé ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï
êáé ôç ìïñöÞ ôçò êñáôéêÞò åðïðôåßáò.
Ðñïöáíþò, ï Äñßôóáò, Üëëáîå êÜðïéá áðü ôá ðéï äïõëéêÜ áðÝíáíôé óôçí Êüóêï
óçìåßá ôïõ íüìïõ ãéá íá ìðïñÝóåé íá êáèçóõ÷Üóåé êÜðïéåò ðëåõñÝò ðïõ áíôéäñïýóáí (ßóùò áðü ôçí ÅÅ), êáé Ýöåñå Ýíá êåßìåíï ôñïðïðïéçìÝíï þóôå íá äßíåé êÜðïéá
åëÜ÷éóôç êáôï÷ýñùóç óôï äçìüóéï.
Ç äéáäéêáóßá ôïõ êáôåðåßãïíôïò ìå ôçí
ïðïßá ç êõâÝñíçóç Ýöåñå óôç óõíÝ÷åéá ôï
íïìïó÷Ýäéï ãéá óõæÞôçóç êáé øÞöéóç óôç
ÂïõëÞ ìÝóá óå äýï ìüíï ìÝñåò, åðÝôñåøå
íá ãßíåé ìßá ùìÞ êáé áðñïêÜëõðôç ðáñÝìâáóç ôçò Êüóêï ðïõ áíÝôñåøå üëåò áõôÝò
ôéò áëëáãÝò, ìÝóá áðü ìßá ðñáîéêïðçìáôéêÞ áíôé-êïéíïâïõëåõôéêÞ äéáäéêáóßá.
¸ôóé óôéò óõíåäñéÜóåéò ôçò 29-30 Éïýíç
Ýãéíå óôçí ðñÜîç äåêôü üôé ìðïñåß óôçí
åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá íá êáôáèÝôåé íïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò ðñïò øÞöéóç ôï êñÜôïò ôçò
Êßíáò (!!!!), êáèþò êáé ìïìöÞ ðñïò ôïí áñìüäéï êõâåñíçôéêü õðïõñãü åðåéäÞ äåí ëåéôïõñãåß óýìöùíá ìå ôá êéíÝæéêá óõìöÝñïíôá áëëÜ êáé õðïäåßîåéò ðñïò ôá êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá íá åßíáé óõíåðÞ ðñïò ôéò
õðï÷ñåþóåéò ôïõò áðÝíáíôé óôçí Êßíá! ÁõôÜ óå ïðïéïäÞðïôå áíåîÜñôçôï êñÜôïò èá
èåùñïýíôáí áðáñÜäåêôåò, áðïéêéïêñáôéêïý
ôýðïõ óõìðåñéöïñÝò. Áõôü âÝâáéá äåí óõìâáßíåé óôçí ÅëëÜäá ôïõ Ôóßðñá êáé ôùí
óõíïäïéðüñùí ôïõ.
ÓõãêåêñéìÝíá, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò óôçí ÅðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò óôéò 29
Éïýíç, óôçí ïðïßá ìÜëéóôá ï Äñßôóáò óå
ìßá “áíïé÷ôÞ äçìïêñáôéêÞ äéáäéêáóßá” åß÷å êáëÝóåé åêðñïóþðïõò åñãáæïìÝíùí, öïñÝùí êáé äÞìùí, ç Êüóêï Ýóôåéëå ìßá åðéóôïëÞ áðåõèåßáò óôçí ÅðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò (!) ìå ôçí ïðïßá æçôïýóå íá ìçí øçöéóôåß ôï íïìïó÷Ýäéï üðùò åß÷å êáôáôåèåß (!!)
ãéáôß “ðáñáâéÜæåé ôá óõìöùíçèÝíôá” ìå ôçí
åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç, êáé Ýäéíå êáé Ýíá ðáñÜñôçìá ìå ôç ëßóôá ôùí áðáéôïýìåíùí áëëáãþí… Ðñïöáíþò ï Äñßôóáò öþíáîå üëïõò áõôïýò óôç ÂïõëÞ ãéá íá êáôáëÜâïõí
üôé ìðïñïýí íá ìéëÜíå üóï èÝëïõí, åíôåëþò “äçìïêñáôéêÜ”, áëëÜ üôáí Ýñèåé ç þñá
ôùí áðïöÜóåùí ç Êßíá áðïöáóßæåé!
Áóöáëþò Ýíá íïìïó÷Ýäéï áðïöáóßæåôáé
áðü ìßá êõâÝñíçóç êáé øçößæåôáé áðü ìßá
ÂïõëÞ êáé äåí áðïôåëåß áíôéêåßìåíï óõìöùíßáò ìåôáîý ìßáò åôáéñåßáò êáé åíüò êñáôéêïý ïñãáíéóìïý üðùò åßíáé ôï ÔÁÉÐÅÄ.
Åðßóçò, ç åôáéñåßá Ý÷åé äéêáßùìá íá äéáðñáãìáôåýåôáé ãéá ïðïéïäÞðïôå æÞôçìá ôçí
åíäéáöÝñåé ìå ôï ÔÁÉÐÅÄ Þ Ýóôù íá áðåõèýíåôáé óôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç, áëëÜ
óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí ìðïñåß íá äéáðñáãìáôåýåôáé ìå ïëüêëçñç ôçí åëëçíéêÞ Âïõ-

ëÞ!
Êé üìùò óýóóùìç ó÷åäüí ç áíôéðïëßôåõóç (ÍÄ, ÐÁÓÏÊ, ÐïôÜìé, ¸íùóç Êåíôñþùí) óôñÜöçêå ìå ìÝíïò êáôÜ ôçò êõâÝñíçóçò ðïõ äõóáñÝóôçóå ôçí Êßíá. Ôï
øåõôïÊÊÅ êáé ïé íáæÞäåò ôçò “×ñõóÞò ÁõãÞò” ðïõ ðáñéóôÜíïõí ôïõò ößëïõò ôùí åñãáôþí Ýêáíáí üôé äéáìáñôýñïíôáé, ìå ôç
äéáöïñÜ üôé äåí äéáìáñôýñïíôáí óå êáíÝíá óçìåßï åíáíôßïí ôïõ êéíÝæéêïõ
êñÜôïõò, áëëÜ åíáíôßïí êÜðïéïõ éäéùôéêïý ìïíïðùëßïõ, ôçí þñá ðïõ ï Äñßôóáò
äÞëùíå óôç ÂïõëÞ ðüóï óÝâåôáé ôçí Êüóêï, ìßá åôáéñåßá ìå êñáôéêÞ õðüóôáóç, áëëÜ
êáé ôç “ËáúêÞ Äçìïêñáôßá ôçò Êßíáò”. ÂÝâáéá êÜôé øÝëéóå ëßãï ìåôÜ ãéá ôïí Üó÷çìï
ôñüðï ôçò Êüóêï ðñïöáíþò ãéá íá ìçí ãßíåé ôåëåßùò ñåæßëé. Óå üôé áöïñÜ ôïõò íáæÞäåò åéäéêÜ åßíáé ãíùóôü ðùò Ý÷ïõí ôéò êáëýôåñåò ó÷Ýóåéò ìå ôçí Êüóêï óôéò ðñïâëÞôåò ÉÉ êáé ÉÉÉ ëåéôïõñãþíôáò óáí åñãïäçãïß êáé åðéëïãåßò ðñïóùðéêïý, êáé ðñïäéáãñÜöåôáé Þäç ï ñüëïò ðïõ èá ðáßîïõí
óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ üôáí ç Êüóêï åãêáôáóôáèåß.
¼ëïé ìáæß ùóôüóï, äçëáäÞ êáé ôá Ýîé êüììáôá, äÝ÷èçêáí íá óôáìáôÞóåé ãéá ìßá þñá
ç óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò, ãéá íá öÝñåé ï Äñßôóáò óôç ìÝóç
ôçò äéáäéêáóßáò, êïõñåëéÜæïíôáò êÜèå äéÜôáîç ôïõ êáíïíéóìïý, Ýíá Üëëï
êåßìåíï íüìïõ óôá åðßìá÷á óçìåßá,
êáé íá óõíå÷éóôåß ç äéáäéêáóßá ôçò
óõæÞôçóçò êáé ôçò øçöïöïñßáò ìå äéáöïñåôéêü êåßìåíï íüìïõ ãéá ôï ïðïßï
äÞëùóå ôçí éêáíïðïßçóç ôçò ç Êüóêï!!! Áõôü ôï ïíüìáóáí äéáêïðÞ ãéá “íïìïôå÷íéêÝò âåëôéþóåéò”… Áöïý Þôáí óßãïõñï üôé éêáíïðïéåßôáé ç Êüóêï ðñï÷þñçóå ç øçöïöïñßá, üðïõ üëïé õðåñøÞöéóáí
ôï íïìïó÷Ýäéï åêôüò áðü ôï øåõôïÊÊÅ êáé
ôïõò íáæÞäåò ðïõ êáôáøÞöéóáí åê ôïõ áóöáëïýò ãéá íá ìç ÷ñåùèïýí ôï êéíÝæéêï
åñãáóéáêü ãêÝôï, ôç äéáöèïñÜ êáé ôç âßá
ðïõ Ýñ÷ïíôáé óôï ëéìÜíé, áöïý Þôáí óßãïõñï üôé äåí äéáêéíäõíåýïíôáé ôá êéíÝæéêá
óõìöÝñïíôá. ¢ëëùóôå Þäç áõôÜ ôá äõï êüììáôá êÜíïõí óÞìåñá óõíäéêáëéóôéêÜ êïõìÜíôï óôéò ðñïâëÞôåò 2 êáé 3 (áí ìðïñåß íá
ìéëÜåé êáíåßò ãéá óõíäéêáëéóìü óå öáóéóôéêü åñãáóéáêü ãêÝôï).
Åííïåßôáé üôé ï Äñßôóáò êáé ç êõâÝñíçóç êáèüëïõ äåí Þèåëáí íá äõóáñåóôÞóïõí
ôçí Êßíá, áðëÜ ìåèüäåõóáí Üëëï Ýíá ðñáîéêüðçìá áðü ôá ðïëëÜ ðïõ Ý÷ïõí êÜíåé
óôç äéÜñêåéá ôïõ äéáãùíéóìïý êáé ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ìå ôçí Êüóêï, ãéá íá ìðïñÝóïõí íá åîõðçñåôÞóïõí ôá óõìöÝñïíôÜ
ôçò. Ìüíï ìå ôï Üëëïèé ôïõ åêâéáóìïý ôçò
“áðï÷þñçóçò ôïõ åðåíäõôÞ” èá ìðïñïýóáí
íá ðåñÜóïõí áõôÝò ôéò êáôÜðôõóôåò áíôéóõíôáãìáôéêÝò ñõèìßóåéò êáé óôçí ÅëëÜäá
êáé óôçí ÅÅ. Åßíáé öáíåñü åðßóçò üôé ìüíï
ç äïõëéêÞ óôá ñùóïêéíÝæéêá óõìöÝñïíôá
êõâÝñíçóç Ôóßðñá êáé ïé õðüëïéðåò ïìüöñïíåò êïéíïâïõëåõôéêÝò çãåóßåò èá ìðïñïýóáí íá äþóïõí âÜóç óå Ýíáí ôÝôïéï
êÜëðéêï åêâéáóìü. Ðùò Þôáí äõíáôü ðáñáìïíÝò ôçò åãêáôÜóôáóÞò ôçò íá áðï÷ùñÞóåé ç Êüóêï áðü ôçí ðéï óôñáôçãéêÞ ôçò
åðÝíäõóç óôçí êáñäéÜ ôçò Åõñþðçò, ôï ðñþôï ìåãÜëï åõñùðáúêü ëéìÜíé ðïõ ðáßñíåé
óôç äéá÷åßñéóç ôçò, êáé ôç óôéãìÞ ðïõ ç
óõíïëéêÞ êåñäïöïñßá ôçò óôçñßæåôáé áõôÞ
ôç óôéãìÞ óå Ýíá ìåãÜëï âáèìü óôéò ðñïâëÞôåò ÉÉ êáé ÉÉÉ; ¹ôáí ç åëëçíéêÞ ðëåõñÜ
ðïõ åß÷å ôï ðÜíù ÷Ýñé óå áõôÞ ôçí õðüèåóç, êáé èá ìðïñïýóå íá áíáâÜëåé ìÝ÷ñé êáé
ôï ôáîßäé ôïõ Ôóßðñá óôçí Êßíá ãéá áõôÞ
ôçí ðñüêëçóç, ü÷é íá óôÝêåôáé ðñïóï÷Þ óôéò
êéíÝæéêåò áðáéôÞóåéò.
Äåí âñÝèçêå âÝâáéá ïýôå Ýíáò íá åðé-
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óôñÝøåé ôçí áðßóôåõôá ðñïêëçôéêÞ äÞëùóç ôçò Êüóêï óôçí åðéóôïëÞ ôçò üôé ìå áðüëõôç óõíÝðåéá Ý÷åé äåßîåé ðñïóÞëùóç óôá
óõìöùíçèÝíôá ìå ôï åëëçíéêü äçìüóéï!
Ðñüêåéôáé ãéá ôçí åôáéñåßá ðïõ äåóìåýôçêå íá óÝâåôáé ôçí åëëçíéêÞ åñãáôéêÞ íïìïèåóßá óôçí áñ÷éêÞ óýìâáóç ãéá ôçí ðñïâëÞôá ÉÉ, êáé óôçí ðñÜîç ôçí ðáñáâßáóå
âÜíáõóá ìÝóù ôùí åñãïëÜâùí êáé ôùí õðåñãïëÜâùí, åíþ áñíåßôáé ìÝ÷ñé óÞìåñá íá
áíáãíùñßóåé óõíäéêáëéóôéêïýò åêðñïóþðïõò ôùí åñãáæïìÝíùí. Ðñüêåéôáé åðßóçò
ãéá ôçí åôáéñåßá ðïõ áðáßôçóå êáé ðÝôõ÷å
åðß êõâÝñíçóçò ÓáìáñÜ ôçí áíáóôïëÞ ôçò
êáôáâïëÞò ôïõ åããõçìÝíïõ áíôáëëÜãìáôïò (åíïéêßïõ) ãéá ôçí ðñïâëÞôá ÉÉ êáôÜ
ðáñÜâáóç êÜèå óõìöùíßáò êáé êÜèå üñïõ
ôïõ ó÷åôéêïý äéáãùíéóìïý.
ÁëëÜ ðþò íá ìç äåßîåé ôÝôïéï èñÜóïò, üôáí êáíÝíá êüììá äåí ôçí êáôáããÝëëåé ãéá
áõôÝò ôéò ðáñáâéÜóåéò, êáé ïé áëëåðÜëëçëåò êõâåñíÞóåéò ôçò êÜíïõí êÜèå äéåõêüëõíóç;
Ïé “íïìïôå÷íéêÝò âåëôéþóåéò” ðïõ
ôá äßíïõí üëá óôçí Êßíá
Ðïéåò Þôáí ïé êýñéåò “íïìïôå÷íéêÝò âåëôéþóåéò” ðïõ Ýäùóå ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ
- ÁÍÅË ìå ôçí åõëïãßá ôùí õðïëïßðùí
óôçí Êßíá;
1.
Óôï íïìïó÷Ýäéï õðÞñ÷å ç óõíôáãìáôéêÜ ðñïöáíÞò ðñüâëåøç üôé ç åöáñìïãÞ ôçò óýìâáóçò äåí ðñÝðåé íá ðåñéïñßæåé
ôçí åîïõóßá ôïõ õðïõñãïý íá áóêåß ôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ. Áõôü äåí Üñåóå óôçí Êüóêï. Ï Äñßôóáò ïõóéáóôéêÜ èÝóðéóå ôåëéêÜ
áêñéâþò ôçí áíôßóôñïöç äéÜôáîç ìå ôçí
“ðñïóèÞêç” ôçò öñÜóçò üôé ï õðïõñãüò äåí
ìðïñåß íá áóêåß ôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ ìå
ôñüðï áíôßèåôï ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôç
Óýìâáóç!!! ÄçëáäÞ åêåß ðïõ ç Üóêçóç ôçò
åêôåëåóôéêÞò åîïõóßáò áðü ôïí õðïõñãü
ãéá èÝìáôá ôçò áñìïäéüôçôÜò ôïõ õðåñßó÷õå
ôçò åöáñìïãÞò ôçò Óýìâáóçò, ôþñá ç åöáñìïãÞ ôçò Óýìâáóçò ìðïñåß íá ðåñéïñßæåé ìå
ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï ôïí õðïõñãü. ÄçëáäÞ ï Äñßôóáò áõôïêáôáñãÞèçêå õðÝñ ôçò
Êüóêï.
2.
ÌÝ÷ñé óÞìåñá ï ÏËÐ Ýêáíå äçìüóéïõò äéáãùíéóìïýò ãéá óõìâÜóåéò Ýñãùí
ìå ôñßôïõò. Ôþñá ç Êüóêï áðáßôçóå êáé ðÝôõ÷å ç õðï÷ñÝùóç áõôÞ íá êáôáñãçèåß êáé
íá êÜíåé áðåõèåßáò áíáèÝóåéò. ¼ìùò ãéá
êÜðïéïí ðïõ äåí åßíáé éäéïêôÞôçò åíüò äçìüóéïõ ÷þñïõ áëëÜ åíïéêéáóôÞò äåí åßíáé
äõíáôü ôï äçìüóéï íá ìçí Ý÷åé êáíÝíá ëüãï óôïí ôñüðï êáé óôçí áîéïðéóôßá ìå ôá
ïðïßá ãßíïíôáé åñãáóßåò ðïõ èá áëëÜîïõí
ãéá ðÜíôá ôçò óôñáôçãéêüôåñåò õðïäïìÝò
ôïõ ëéìáíéïý. ÄçëáäÞ ç ÊÏÓÊÏ èá âÜëåé
áðïêëåéóôéêÜ äéêïýò ôçò åñãïëÜâïõò êáé
õðåñãïëÜâïõò ïðïéáóäÞðïôå ðéóôïðïßçóçò
Þ ìç ðéóôïðïéçìÝíïõò ôïõò ïðïßïõò èá ÷ñçóéìïðïéåß ãéá ôéò ëéìåíéêÝò êáé Üëëåò êáôáóêåõáóôéêÝò åñãáóßåò!!!
3.
Ç Êüóêï ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéåß
ïðïéïäÞðïôå åðåíäõôéêü Ýñãï óôï ëéìÜíé
÷ùñßò íá ðÜñåé êáìßá Ýãêñéóç ôùí üñùí ôïõ
áðü ïðïéáäÞðïôå áñìüäéá áñ÷Þ, áñêåß íá
êáôáèÝóåé ôï öÜêåëï! Áí ç Ýãêñéóç äåí Ý÷åé äïèåß ìÝóá óå 90 ìÝñåò, ìðïñåß íá îåêéíÞóåé ôéò åñãáóßåò, ãéáôß ìüíï ç ðÜñïäïò
ôùí 90 çìåñþí óçìáßíåé êáé Ýãêñéóç! Ôé
óçìáßíåé ìåôÜ ôçí ðÜñïäï ôùí 90 çìåñþí
èá Ý÷åé åãêñéèåß Ýôóé êé áëëéþò; Óçìáßíåé
üôé üëá èá ìðïñïýí íá åãêñßíïíôáé ìå ôï
ðñüó÷çìá üôé äåí õðÞñ÷å ï ÷ñüíïò íá åëåã÷èïýí. Áõôü åßíáé Üëëïèé ãéá üëá ôá êáôáóêåõáóôéêÜ åãêëÞìáôá. Åäþ äçëáäÞ äåí
åíäéáöÝñåé íá ôçñïýíôáé ïé ðåñßöçìïé ðåñéâáëëïíôéêïß üñïé ìÝóù ôùí ïðïßùí üôé Þ-

ôáí ìç ñþóéêï êáé êéíÝæéêï áêõñùíüôáí
áðü ôçí êõâÝñíçóç, áðü ôï ÄÞìï, áðü ôï
ÓÔÅ êáé áðü ôá “êéíÞìáôá ôïõ ëáïý” ÁõôÞ ç ñýèìéóç ðÝñáóå óôçí åëëçíéêÞ ÂïõëÞ
ãéá ôçí Êüóêï óá “íïìïôå÷íéêÞ âåëôßùóç” ôçí þñá ðïõ Üðåéñåò åðåíäýóåéò ëéìíÜæïõí ãéá ÷ñüíéá êáé ðåñéìÝíïõí ôçí ôåëåõôáßá õðïãñáöÞ ôïõ ôåëåõôáßïõ õðáëëÞëïõ
ôçò ôåëåõôáßáò õðçñåóßáò áöïý åêäïèïýí
êáé ïé ó÷åôéêÝò áðïöÜóåéò ôïõ ÓôÅ… Åßíáé ìüíï ç Êüóêï óôçí ÅëëÜäá ðïõ èá ìðïñåß íá êÜíåé üôé èÝëåé, üðïôå èÝëåé êáé üðùò èÝëåé óôï ëéìÜíé ôçò Êßíáò ðïõ èá ãßíåé ï ÐåéñáéÜò. Áëëùóôå ôï åßðå êáèáñÜ ï
Ôóßðñáò üôé ï ÐåéñáéÜò èá ãßíåé ç ðýëç ôçò
Êßíáò óôçí Åõñþðç.
4.
Óôï íïìïó÷Ýäéï ðñïâëåðüôáí üôé
ãéá èÝìáôá ãéá ôá ïðïßá õðÜñ÷ïõí êåíÜ óôç
óýìâáóç ðñïâëÝðåôáé ç óõìðëçñùìáôéêÞ åöáñìïãÞ ôïõ Áóôéêïý Êþäéêá. Ðñüêåéôáé
ãéá åöáñìïãÞ åèíéêÞò íïìïèåóßáò óôç óýìâáóç ðïõ äåí Ýãéíå äåêôÞ áðü ôçí Êüóêï,
êáé äéáãñÜöçêå!
5.
Åðßóçò, äüèçêå ôï äéêáßùìá óôçí
Êüóêï íá èåóðßæåé åôáéñéêïýò êáíïíéóìïýò
ãéá ôïí ÏËÐ üðùò êáé íá ôñïðïðïéåß ôïõò
õöéóôÜìåíïõò, äçëáäÞ êáé ðÜëé óáí íá ìçí
åßíáé åíïéêéáóôÞò ôïõ ëéìáíéïý áëëÜ éäéïêôÞôçò.
Ï Äñßôóáò äÞëùóå ìåôÜ áðü üëá áõôÜ
üôé “Ýãéíå ðïëý êáêü ãéá ôï ôßðïôá”. ÁõôÜ
åßðå ï õðïôéèÝìåíïò åðéêåöáëÞò ôçò áíôéÊüóêï ãñáììÞò ìÝóá óôçí êõâÝñíçóç, ðïõ
ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò åðÝìåéíå íá ìçí áöáéñÝóåé
áðü ôï íüìï ôï äéêáßùìá ôçò Êüóêï íá
êáôáñãåß ôïí åñãáóéáêü êáíïíéóìü ôïõ
ÏËÐ êáé íá ôïí áíôéêáèéóôÜ ìå ìßá áðëÞ
áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ
ÏËÐ, ÷ùñßò êáíÝíá êïéíïâïõëåõôéêü êáé
“öéëåñãáôéêü” êüììá íá ôïí êáôáããåßëåé
ãé’ áõôü.
Ìå ôçí áéó÷ñÞ åðßäåéîç äïõëéêüôçôáò ôïõ
ðïëéôéêïý êáèåóôþôïò ôçò ÷þñáò Ýêëåéóå
ç ðáñÜäïóç ôïõ ëéìáíéïý óôï öáóéóôéêü êéíÝæéêï êñÜôïò ìå ôçí êýñùóç ôçò óýìâáóçò ðïõ Ý÷åé éó÷ý Ýùò ôï 2052, åíþ ï Ôóßðñáò ÷áéñÝôéóå áðü ôçí Êßíá üðïõ âñßóêåôáé ìå ôï ìéóü õðïõñãéêü óõìâïýëéï ôéò “åðåíäõôéêÝò” ôçò äñáóôçñéüôçôåò óôç ÷þñá.
Ç Êßíá äåí Ýêáíå ðïëý öáóáñßá ãéá ôï
ôßðïôá. ÕðÜñ÷åé Þäç ôï ðñïçãïýìåíï ôïõ
ëéìáíéïý ôçò ÍÜðïëçò ðïõ ðÞñå ç Êüóêï
õðü ôç äéá÷åßñéóÞ ôçò êáé Ýãéíå Üíôñï ëáèñåìðïñßïõ êáé óõììïñéþí. ÈÝëåé ðëÞñç áóõäïóßá óôï ëéìÜíé ãéá íá ìðïñÝóåé íá åöáñìüóåé ôï äéêü ôçò íüìï, ôï åñãáóéáêü
ôçò ãêÝôï êáé ôåëéêÜ íá ôï ìåôáôñÝøåé óå
Ýíá ÷þñï äéáêßíçóçò êáé áëëáãÞò åôéêåôþí ôùí åìðïñåõìÜôùí ôçò, äçëáäÞ ëáèñåìðïñßïõ, ÷ùñßò êáíÝíáí êñáôéêü Ýëåã÷ï.
Äåí áðáéôåß áõôïýò ôïõò üñïõò ãéá íá äéáóöáëßóåé êáëü åðåíäõôéêü ðåñéâÜëëïí ãéá
ôçí áêôïðëïÀá, ôçí êñïõáæéÝñá Þ ôç íáõðçãïåðéóêåõÞ. Ôçí Êßíá ôçí åíäéáöÝñåé ç
ðýëç ôçò êáé ç ÅëëÜäá áò ðåèÜíåé ãé áõôü.
Ç ÏÁÊÊÅ õðïóôÞñéîå áðü ôçí ðñþôç
óôéãìÞ ôï äßêáéï áãþíá ôùí ëéìåíåñãáôþí
ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôùí åñãáóéáêþí ôïõò
äéêáéùìÜôùí êáé Ý÷åé êáôáããåßëåé Þäç áðü ôï 2008 ôï êáèåóôþò ðïõ åðÝôñåøå óôçí
Êßíá íá âÜëåé ðüäé óôçí ðñïâëÞôá ÉÉ ìå
áðïéêéïêñáôéêïýò üñïõò. Èá óõíå÷ßóåé ôçí
êáìðÜíéá ôçò ìå ôï êÜëåóìá ãéá ôç óõãêñüôçóç åíüò ðëáôéïý ìåôþðïõ ôùí äçìïêñáôþí, ôùí åñãáæïìÝíùí êáé üëïõ ôïõ ëáïý
ôïõ ÐåéñáéÜ ãéá íá áíáôñáðåß ç äéáäéêáóßá
ôçò õðïäïýëùóçò ôçò ðüëçò óôï öáóéóôéêü êéíÝæéêï ìïíïðþëéï êáé ôï óõììá÷éêü
ôïõ êáé ðéï çãåìïíéêü ðïëéôéêÜ ñþóéêï ìïíïðþëéï.
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Ï äßêáéïò áãþíáò ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ ÏËÐ êáé ðùò ìðïñåß íá åßíáé
íéêçöüñï Ýíá åñãáôéêü êßíçìá êáôÜ ôùí áíáôïëéêþí öáóéóôþí
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 7
Êßíá åßíáé óôñáôçãéêÞ óýììá÷ïò. Ãé’ áõôü
Üëëùóôå ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË ðñï÷ùñÜåé óôçí éäéùôéêïðïßçóç ôïõ ÏËÈ ìå
ôï ßäéï ìïíôÝëï ðïõ åöáñìüóôçêå óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ãéáôß óõììåôÝ÷ïõí óôï äéáãùíéóìü ìå áîéþóåéò ïé ñþóéêïé óéäçñüäñïìïé. Åêåß ç äéáäéêáóßá êáèõóôåñåß ãéáôß åßíáé ðéï äýóêïëï óôçí Åõñþðç íá ÷ùíÝøåé
Ýíá áìéãþò ñþóéêï êåöÜëáéï óå ìåãÜëï åõñùðáúêü ëéìÜíé, éäéáßôåñá ìåôÜ ôï äéáìåëéóìü ôçò Ïõêñáíßáò áðü ôç Ñùóßá.
¹ôáí ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç êáôÜðôõóôç óôÜóç ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí óôç
ÂïõëÞ üôáí ðáñÜ ôéò åêêëÞóåéò ôçò ÏÌÕËÅ, êáíÝíáò äåí ôçí õðïóôÞñéîå óôï áßôçìá íá óõìðåñéëçöèïýí ïé ñõèìßóåéò ðïõ æçôïýóå óôï íüìï, üðùò åðßóçò êáé üôáí áãíïÞèçêáí ðëÞñùò ïé èáññáëÝåò êáôáããåëßåò ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Ãåùñãáêüðïõëïõ
óôçí ÅðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò ãéá ôéò Üèëéåò
óõíèÞêåò äïõëåéÜò óôéò ðñïâëÞôåò ÉÉ êáé ÉÉÉ, ãéá ôá ìçíýìáôá óôá êéíçôÜ ôùí åñãáæïìÝíùí óôéò ôñåéò ôá îçìåñþìáôá, êáé ãéá ôç
ìåôáöïñÜ ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá ôùí ôñáõìáôéóìÝíùí óå åñãáôéêÜ áôõ÷Þìáôá ìå É× áíôß
ãéá áóèåíïöüñï ãéá íá ìçí åëÝã÷åôáé ç Êüóêï ãéá ôéò óõíèÞêåò áóöÜëåéáò. Áíôßèåôá
áêñéâþò áðü áõôÞ ôç óôÜóç êõâÝñíçóç êáé
êüììáôá êéíçôïðïéÞèçêáí åóðåõóìÝíá êáé
êïõñÝëéáóáí ôçí êïéíïâïõëåõôéêÞ äéáäéêáóßá ãéá íá éêáíïðïéÞóïõí ôá áéôÞìáôá ôçò
åðéóôïëÞò ôçò Êüóêï.
Ç áðïìüíùóç ùóôüóï áðü ôá êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá êáé óõíäéêÜôá äåí èá Þôáí áñêåôÞ ãéá ôç äéÜëõóç áõôïý ôïõ áãþíá, áí áõôüò åß÷å êáôáöÝñåé íá óõóðåéñþóåé Ýóôù óå åðßðåäï óõìðÜèåéáò ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôï ëáü ôïõ ÐåéñáéÜ êáé üëçò
ôçò ÷þñáò.
Ìßá ôÝôïéá óõóðåßñùóç üìùò äåí èá ìðïñïýóå íá ãßíåé êÜôù áðü ôï óýíèçìá ðïõ
óÞêùóáí áðü ôçí áñ÷Þ üëá ôá óùìáôåßá
ôùí ëéìåíåñãáôþí óáí êåíôñéêü, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ÏÌÕËÅ äçëáäÞ ôï óýíèçìá “ü÷é óôçí éäéùôéêïðïßçóç”.
ÐÝñá áðü ôï üôé áõôü åßíáé Ýíá øÝìá áöïý äåí ðñüêåéôáé ãéá éäéùôéêïðïßçóç, áëëÜ ãéá êñáôéêïðïßçóç ôïõ ëéìáíéïý ôïõ ÐåéñáéÜ áðü ôï êéíÝæéêï êñÜôïò, áõôü ôï óýíèçìá éäéáßôåñá óôéò óçìåñéíÝò óõíèÞêåò ôçò
êñßóçò êáé ôçò åîáèëßùóçò åíüò ìåãÜëïõ
ôìÞìáôïò ôïõ ðëçèõóìïý, äåí ìðïñåß íá
êåñäßóåé ôï ëáü üôáí õðÜñ÷ïõí åíÜìéóé åêáôïììýñéï Üíåñãïé ðïõ äåí ìðïñïýí íá
âñïõí ü÷é ìéá áîéïðñåðÞ äïõëåéÜ, áëëÜ ïðïéáäÞðïôå äïõëåéÜ. Éäéáßôåñá äåí ìðïñåß
íá êåñäßóåé ôïõò åñãáæüìåíïõò óôïí éäéùôéêü ôïìÝá ðïõ äïõëåýïõí êÜôù áðü Üèëéåò
óõíèÞêåò, ìå Üèëéá ìåñïêÜìáôá, êáé óõ÷íÜ
Ýîù áðü ïðïéáäÞðïôå ðñïóôáóßá ôçò åñãáôéêÞò íïìïèåóßáò.
Áõôïß üëïé èá ìðïñïýóáí íá õðïóôçñßîïõí
ìå áñêåôÞ èÝñìç ôïõò ëéìåíåñãÜôåò êáé ôïõò
õðáëëÞëïõò ôïõ ÏËÐ, áí áõôïß îåêáèÜñéæáí áðü ôçí áñ÷Þ üôé äåí åðéäéþêïõí êÜðïéá åéäéêÜ ðñïíüìéá êñáôéêï-õðáëëçëéêïý
ôýðïõ, áëëÜ óáí åñãáæüìåíïé èÝëïõí ôá åñãáóéáêÜ êáé ôá íüìéìá óõíäéêáëéóôéêÜ äéêáéþìáôá ðïõ åß÷áí, ðïõ Ý÷ïõí óå ìåãáëýôåñï Þ ìéêñüôåñï âáèìü êáé Üëëåò ìåãÜëåò
åðé÷åéñÞóåéò áêüìá êáé éäéùôéêÝò áëëÜ äåí
ôéò Ý÷åé ç óõãêåêñéìÝíç Êüóêï. Áí Ýâáæáí
äçëáäÞ óá âáóéêü æÞôçìá üôé äåí ðñüêåéôáé ãéá ìéá éäéùôéêïðïßçóç ðïõ ãßíåôáé óôï
ëéìÜíé, áëëÜ üôé åôïéìÜæåôáé åêåß ìéá ãáëÝñá ìå åñãáóéáêÝò óõíèÞêåò Êßíáò, äçëáäÞ
öáóéóôéêÝò, ìéáò êáé óôéò êéíÝæéêåò êñáôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò áðáãïñåýåôáé êÜèå óõíäéêáëéóìüò äéá ñïðÜëïõ. ÁõôÝò ïé óõíèÞêåò
äåí èá Þôáí Ýíáò éó÷õñéóìüò áëëÜ åßíáé æùíôáíÝò óôéò ðñïâëÞôåò 2 êáé 3.

¸ôóé, èá áíôÝóôñåöáí ôï êëßìá ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü ôçí êõâÝñíçóç êáé áðü ôïõò
äÞèåí öéëïáíáðôõîéáêïýò ößëïõò ôçò Êüóêï, üôé ïé åñãáæüìåíïé ôïõ ÏËÐ åßíáé ìßá
Üëëç äéåöèáñìÝíç êáé ôåìðÝëéêç óõíôå÷íßá ôïõ äçìïóßïõ ðïõ äåí èÝëåé åðåíäýóåéò
óôçí ÅëëÜäá ðïõ Ý÷ïõí éäéùôéêïý ôýðïõ
óõíèÞêåò åñãáóßáò. Ïé åñãáæüìåíïé ôïõ ÏËÐ
Ýðñåðå íá áíáäåßîïõí üôé áðëÜ äåí èÝëïõí
üñïõò Êßíáò, äçëáäÞ íá áíáäåßîïõí üôé äåí
õðÜñ÷åé óå êáìßá Üëëç åõñùðáúêÞ ÷þñá
áíôßóôïé÷ç ðåñßðôùóç êéíÝæéêçò åðÝíäõóçò ðïõ íá Ý÷åé óõíïäåõôåß áðü ôçí
êáôÜñãçóç ôçò íïìïèåôéêÞò ðñïóôáóßáò ôùí åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí óôç
÷þñá áõôÞ êáé ãåíéêÜ ôçí êáôáðÜôçóç
ôùí êáôï÷õñùìÝíùí óôéò åõñùðáúêÝò
óõíèÞêåò óôïé÷åéùäþí åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí. ÊáíïíéêÜ äçëáäÞ áõôü ôï ôüóï
óçìáíôéêü êßíçìá Ýðñåðå íá æçôÜåé åíüôçôá ìå ôçí Åõñþðç, êáé ü÷é íá ôçí êáôáããÝëëåé óá äÞèåí õðåýèõíç ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç ôçò Êüóêï, åðåéäÞ ç Åõñþðç óôçñßæåé
ôéò éäéùôéêïðïéÞóåéò.
Ãéá íá åðéôñáðåß óôçí Êßíá ç åîáãïñÜ
ôçò óïõçäéêÞò áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßáò Volvo, áõôÞ õðï÷ñåþèçêå íá óåâáóôåß åõëáâéêÜ ôéò óõíèÞêåò åñãáóßáò üðùò áêñéâþò åß÷áí äéáìïñöùèåß ìÝ÷ñé ôç ìåôáâßâáóç.
Ìüíï óå ÷þñåò ôïõ ôñßôïõ êüóìïõ, êõñßùò
ôçò ÁöñéêÞò, Ý÷åé åðéôñáðåß óôçí Êßíá, íá
êÜíåé åðåíäýóåéò ìå ôçí åöáñìïãÞ âÜíáõóùí åñãáóéáêþí óõíèçêþí êáé êôçíþäïõò
êáôáðßåóçò üðùò êÜíåé óôçí 2 êáé 3 ôïõ
ÐåéñáéÜ.
Óôçí ðñïðáãÜíäá êõâÝñíçóçò êáé áíôéðïëßôåõóçò åíÜíôéá óôïõò ëéìåíåñãÜôåò ÷ñçóéìïðïéÞèçêå êáé ôï æÞôçìá ôùí ìåôáôÜîåùí, éäéáßôåñá áöïý õðÜñ÷åé ôï áñíçôéêü éóôïñéêü ôùí ðñïãñáììÜôùí ôçò åèåëïýóéáò
åîüäïõ ìå ôá ïðïßá ôÝëåéùóáí ïé êéíçôïðïéÞóåéò ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí ðñþôç öÜóç
ôçò åãêáôÜóôáóçò ôçò Êüóêï óôçí ðñïâëÞôá ÉÉ. Ôüôå üëá ôá óùìáôåßá äÝ÷èçêáí íá
áäåéÜóïõí ôçí ðñïâëÞôá ãéá ôçí Êüóêï ìå
êñáôéêÜ Ýîïäá êáé ôç äéåõêüëõíáí ìå áõôü
ôïí ôñüðï íá åãêáôáóôÞóåé ôï êÜôåñãü ôçò.
Ðáñüëï ðïõ äåí Ýâáëáí óáí áßôçìá ôéò
ìåôáôÜîåéò, ôá óùìáôåßá ôéò äÝ÷èçêáí üôáí
ôïõò ôéò ðñüôåéíå ôï õðïõñãåßï ÷ùñßò íá êáôáããåßëïõí ôï öüñôùìá ãéá Üëëç ìéá öïñÜ
ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ãéá íá åëáöñõíèåß ôï êüóôïò åãêáôÜóôáóçò ôçò Êüóêï. Åêåß ðÜôçóå ôï ðéï Üèëéï êïììÜôé ôïõ
ÐÁÓÏÊ õðü ôç óçìåñéíÞ çãåóßá ôçò öéëïóõñéæáßáò Ö. ÃåííçìáôÜ, êáé ü÷é ìüíï äåí
Ýâáëå óáí êåíôñéêü æÞôçìá óôç ÂïõëÞ ôï
áßôçìá ôùí åñãáæïìÝíùí ãéá óåâáóìü ôïõ
ãåíéêïý êáíïíéóìïý ðñïóùðéêïý ôïõ ÏËÐ,
áëëÜ Ýâáëå èÝìá ïíïìáóôéêÞò øçöïöïñßáò
åíÜíôéá óôéò ìåôáôÜîåéò, ôéò ïðïßåò êáôáøÞöéóå ìáæß ìå ôï øåõôïÊÊÅ êáé ôïõò íáæÞäåò !!! Ïé ìåôáôÜîåéò ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí
óáí ìéá äéÝîïäïò áðü ôï íïìïèåôçìÝíï ðéá
áðü ôçí êõâÝñíçóç êÜôåñãï ôçò Êüóêï Þ
äéÝîïäïò áðü ôçí êüëáóç ôçò áíåñãßáò, éäéáßôåñá áí ç Êüóêï åðé÷åéñÞóåé áðïëýóåéò
ôùí “áôßèáóùí” ôïõ ÏËÐ. ¼ìùò ôá óùìáôåßá äåí ðñÝðåé íá ôéò êÜíïõí äåêôÝò ãéá
Üëëç ìéá öïñÜ óáí êñáôéêÞ ìÝèïäï åîáãïñÜò ãéá íá áäåéÜóïõí ôï ÷þñï ãéá ëïãáñéáóìü ôçò Êüóêï. Ãé’ áõôü ðñÝðåé íá êáôáããÝëëïõí ôçí êõâÝñíçóç üôé ðñïôåßíåé ôéò
ìåôáôÜîåéò ãéá íá öÝñåé ôç ãáëÝñá.
Ìüíï ìå Ýíá ôÝôïéï êßíçìá ðïõ èá åíçìÝñùíå ôï ëáü ôçò ÅëëÜäáò, êáé åéäéêÜ ôïí
ðåéñáéþôéêï ëáü, èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé ç áðåñãßá åðéôõ÷ßá åéäéêÜ áðü ôçí þñá ðïõ
ðñïêáëïýóå ðñïâëÞìáôá óôá êñïõáæéåñüðëïéá, óôïí ôïõñéóìü, óôïõò ìéêñÝìðïñïõò
êáé óôïõò ìáãáæÜôïñåò. ¼ëïé üóïé æïýóáí
áðü áõôÝò ôéò äïõëåéÝò Ýãéíáí åýêïëá å-
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ðéññåðåßò óôçí êñáôéêÞ ðñïðáãÜíäá êáé ôçí
ðñïðáãÜíäá ôçò áíôéðïëßôåõóçò åíÜíôéá
óôçí áðåñãßá.
Èá ìðïñïýóáí íá ðåéóôïýí áí ç áðåñãßá
Ýâáæå óôá êåíôñéêÜ ôçò åðé÷åéñÞìáôá ôïí
êßíäõíï ðïõ áðïôåëåß ãéá üëï ôï ëéìÜíé ôï
êáèåóôþò ôçò äéáöèïñÜò êáé ôùí óõììïñéþí
ðïõ èá åãêáôáóôáèåß ìáæß ìå ôçí Êüóêï.
Áõôïß åìðéóôåýïíôáé ôïõò “íÝïõò åðåíäõôÝò”
ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ïéêïíïìéêÞò æùÞò ôçò
ðüëçò, êáé áðï÷áõíþíïíôáé áðü ôéò ðáíçãõñéêÝò éá÷Ýò êõâÝñíçóçò êáé áíôéðïëßôåõóçò ãéá ôç óõìöùíßá ðïõ èá óþóåé õðïôßèåôáé ôï ëéìÜíé, èá äçìéïõñãÞóåé íÝåò èÝóåéò
åñãáóßáò, íÝåò åðé÷åéñçìáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êëð. Äåí Ý÷ïõí ðÜñåé ôá ìáèÞìáôá
ôïõò áðü üóá Ý÷ïõí ãßíåé óôéò ðñïâëÞôåò ÉÉ
êáé ÉÉÉ ðïõ äåí Ýöåñáí ïýôå ÷éëéÜäåò íÝåò
èÝóåéò åñãáóßáò, ïýôå íÝåò åðé÷åéñÞóåéò óôçí
ðüëç. Äåí êáôáëáâáßíïõí üôé ìðÞêå êáñêßíïò óôçí ÅëëÜäá, üôé ðñüêåéôáé ãéá ôïí
ðñþôï êáñêéíéêü üãêï ðïõ åãêáôáóôÜèçêå
óôçí êáñäéÜ ôçò ÷þñáò, óôçí êáñäéÜ ôïõ
åìðïñßïõ êáé ôùí ìåôáöïñþí.
Ôï óýíèçìá “ü÷é óôçí éäéùôéêïðïßçóç” ôï
åðÝâáëáí êáôÜ ôç ãíþìç ìáò óôïõò ëéìåíåñãÜôåò, åðß ðïéíÞ äéÜóðáóçò ôïõ áãþíá
ïé øåýôéêïé ößëïõ ôïõ ôçò ëåãüìåíçò áñéóôåñÜò, ÐÁÌÅ, ÁÍÔÁÑÓÕÁ, ËÁÅ, êáé
öñüíôéóáí ìÜëéóôá íá ôï öïñôþóïõí óå åðßðåäï óõíèçìáôïëïãßáò ìå ôçí áíôéåõñùðáúêÞ ôïõò ðëáôöüñìá ðïõ êáôáöÝñåôáé åíÜíôéá óôá ìíçìüíéá, áëëÜ ü÷é åíÜíôéá óôï
ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ ðïõ ôá öÝñíåé, ïýôå
åíÜíôéá óôï êáèåóôþò ðïõ êÜíåé ôï óáìðïôÜæ. Ìå ôïí ßäéï ôñüðï ðïõ êñýâïõí áðü ôï
ëáü ôïõò áëçèéíïýò å÷èñïýò ôïõ, Ýôóé Ýêñõøáí êáé áðü ôïõò ëéìåíåñãÜôåò ôïí áëçèéíü å÷èñü ôïõò óôï ëéìÜíé ðïõ åßíáé ôï öáóéóôéêü êñÜôïò ôçò Êßíáò.
ÁõôÞ ç ãñáììÞ êõñéÜñ÷çóå óôçí ¸íùóç
ôùí Ìüíéìùí êáé Äüêéìùí Ëéìåíåñãáôþí
ðïõ åßíáé Üëëï óùìáôåßï áðü ôçí ÏÌÕËÅ.
Ç äéïßêçóç ôçò ¸íùóçò áíÝóôåéëå ðñþôç
êáé ìüíç ôçò óôéò 21/6 ôçí áðåñãßá óå Ýíá
êñßóéìï óçìåßï ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ìå
ôï õðïõñãåßï, ðñéí êáôáôåèåß ôï íïìïó÷Ýäéï
êáé ðñéí âãÜëåé ôï ðüñéóìá ôçò ç ÅðéôñïðÞ
Áíôáãùíéóìïý. ¸ôóé äüèçêå Ýíá êáßñéï ÷ôýðçìá óôïí áãþíá ðïõ Ýöåñå äéÜóðáóç êáé
áðïìüíùóå ôçí ÏÌÕËÅ ç ïðïßá ìðüñåóå
íá óõíå÷ßóåé ôçí áðåñãßá Ýùò ôéò 24/6 ìå ôï
áßôçìá íá áöáéñÝóåé ç êõâÝñíçóç ôç ñýèìéóç ãéá ôï äéêáßùìá ôçò Êüóêï íá êáôáñãÞóåé ôïí Ãåíéêü Êáíïíéóìü Ðñïóùðéêïý, ç
ïðïßá Ý÷åé ãßíåé óÞìåñá Ý÷åé ãßíåé íüìïò.
¸íá áíôßóôïé÷ï êáé ýðïõëï ÷ôýðçìá åß÷å
äïèåß áðü øåõôïÊÊÅ êáé íáæÞäåò óôçí êéíçôïðïßçóç åíÜíôéá óôï “öéëéêü äéáêáíïíéóìü” êñÜôïõò -Êüóêï ðïõ ôçò Ýäùóå êáé
ôçí ðñïâëÞôá ÉÉÉ. Ôüôå Ýíá êåíôñéêü åðé÷åßñçìá ðïõ åß÷å öÝñåé óôï ðëåõñü ôùí ëéìåíåñãáôþí êáé ôéò åõñùðáúêÝò óõíäéêáëéóôéêÝò åíþóåéò êáé åß÷å äçìéïõñãÞóåé ðñïâëÞìáôá ãéá ôçí Ýãêñéóç áðü ôçí Êïìéóéüí
Þôáí üôé ç Êüóêï äåí äÝ÷åôáé ôï óõíäéêáëéóìü óôçí ðñïâëÞôá ÉÉ. ÁìÝóùò äéïñãáíþèçêå áðü ôçí Êüóêï ìßá øåõôïáðåñãßá ìßáò çìÝñáò óôçí ïðïßá ðñùôáãùíßóôçóáí ôï
øåõôïÊÊÅ êáé ïé íáæÞäåò, ìüíï êáé ìüíï
ãéá íá ðåéóôåß ç Åõñþðç üôé ç Êüóêï äåí
ëåéôïõñãåß ðéá óôçí ÅëëÜäá ìå üñïõò ãáëÝñáò, êáé ôåëéêÜ íá ðÜñåé ôï ðñÜóéíï öùò
ãéá íá åðåêôáèåß êáé óôçí ðñïâëÞôá ÉÉÉ. Áðü ôüôå ìÝ÷ñé óÞìåñá áðåñãßá íÝá óôéò 2
êáé 3 äåí Ý÷åé ãßíåé åíþ óõíå÷ßæåôáé åêåß ç
ßäéá êáôÜóôáóç.
Ç ÏÁÊÊÅ óõìðáñáóôÝêåôáé óôï
äßêáéï áãþíá ôùí ëéìåíåñãáôþí
Ç ÏÁÊÊÅ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ êáôÜããåéëå ôï ó÷Ýäéï êáôï÷Þò ôïõ ëéìáíéïý áðü
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ôçí Êßíá ìå áößóá ðïõ êïëëÞèçêå óå ÁèÞíá êáé ÐåéñáéÜ ôï ÄåêÝìâñç ôïõ 2015 ìå
ôçí ïðïßá êáëïýóå ôáõôü÷ñïíá óå óõìðáñÜóôáóç óôï äßêáéï áãþíá ôùí ëéìåíåñãáôþí êáé óõììåôåß÷å ìå ìðëïê, ðáíü êáé óõíèÞìáôá óå ðïñåßåò êáé óõãêåíôñþóåéò äéáìáñôõñßáò ôùí ëéìåíåñãáôþí óå ÁèÞíá êáé
ÐåéñáéÜ. Óõììåôåß÷å ìå ìðëïê óôçí óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò ôïõò óôçí ÁèÞíá ìå
ðáíü ìå ôï óýíèçìá “Íá ìç ãßíåé ï ÐåéñáéÜò êÜôåñãï ôçò öáóéóôéêÞò Êßíáò” êáé
óôéò äýï ðïñåßåò ôïõ Éïýíç óôïí ÐåéñáéÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ìå
ôï Äñßôóá ãéá ôçí éó÷ý ôïõ Ãåíéêïý Êáíïíéóìïý Ðñïóùðéêïý ìå ðáíü ìå óýíèçìá “Íá
ìç ãßíïõí óêëÜâïé ôçò Êüóêï ïé åñãÜôåò
ôïõ ÏËÐ”. Éäéáßôåñá óå áõôÝò ôéò äýï ôåëåõôáßåò êéíçôïðïéÞóåéò ç áíôáðüêñéóç áðü ôïõò ëéìåíåñãÜôåò Þôáí èåñìÞ ôüóï ãéá
ôçí ðáñïõóßá ìáò óå áõôÝò üóï êáé ãéá ôá
óõíèÞìáôá ðïõ öùíÜ÷ôçêáí üðùò: “¼÷é ôï
ëéìÜíé êÜôåñãï ôçò Êüóêï”, “ÐáñÜíïìï êáé
Üêõñï ôï ðïýëçìá óôçí Êüóêï”, “Íá åöáñìïóôåß ç íïìïèåóßá, ï ÐåéñáéÜò äåí åßíáé
êéíÝæéêç áðïéêßá”, “Öôáßåé ç êõâÝñíçóç ãéá
ôçí áðåñãßá ðïõ èÝëåé óôï ëéìÜíé ôçò Êüóêï ôç äïõëåßá”, “¹ íéêÜåé ç áðåñãßá Þ ï
ÐåéñáéÜò ôçò Êßíáò áðïéêßá”.
Ôüóï óôçí áößóá ìáò, üóï êáé óôéò ðñïêçñýîåéò ìáò åß÷áìå åðéóçìÜíåé ôïí êßíäõíï áðü ôïõò øåõôïáñéóôåñïýò äÞèåí ößëïõò
áõôïý ôïõ áãþíá ðïõ Ýêáíáí êåíôñéêü óýíèçìá ôï “ü÷é óôçí éäéùôéêïðïßçóç” êáé Ýêñõâáí üôé ðñüêåéôáé ãéá êñáôéêïðïßçóç õðÝñ ôçò Êßíáò.
Ìå áõôü ôïí ôñüðï ðñïþèçóáí ôá óõìöÝñïíôá ôçò Êßíáò óôï ëéìÜíé áíïßãïíôáò ôçò
ôï äñüìï íá ìåôáôñÝøåé ïëüêëçñï ôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ óå Ýíá äïõëïêôçôéêü êÜôåñãï ÷ùñßò åñãáóéáêÜ êáé óõíäéêáëéóôéêÜ äéêáéþìáôá.
Ç ÏÁÊÊÅ óôçí ðñïðáãÜíäá ôçò êáé óôá
óõíèÞìáôá ôçò Ýêáíå êåíôñéêü áõôü ôï æÞôçìá êáé áãêáëéÜóôçêå áðü ôïõò ëéìåíåñãÜôåò, åéäéêÜ óôçí ôåëåõôáßá êéíçôïðïßçóç
üðïõ åß÷å ìåßíåé ìüíç ôçò ç ÏÌÕËÅ íá
äéáìáñôýñåôáé. ÌéëÞóáìå ìå åñãáæüìåíïõò
êáé ìáò åßðáí üôé äéÜâáóáí ôá ÝíôõðÜ ìáò,
ìáò ðáñáêïëïõèïýí, êáé åêôéìïýí éäéáßôåñá ôç óõìðáñÜóôáóÞ ìáò.
¼ìùò ï ðéï áíôé-Êüóêï ðõñÞíáò áõôïý
ôïõ áãþíá, ç ÏÌÕËÅ, äåí Ýêáíå ðïôÝ êåíôñéêü óýíèçìá ôçí áíôßóôáóç óôï êÜôåñãï
ôçò Êüóêï êáé êñÜôçóå ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôç
óçìáßá ôïõ óõíèÞìáôïò “ü÷é óôçí éäéùôéêïðïßçóç”, íïìßæïõìå êõñßùò ãéá íá ðåôý÷åé
ôçí åíüôçôá ìå ôï Üëëï óùìáôåßï, ôçí ¸íùóç ôùí Ìüíéìùí êáé Äüêéìùí Ëéìåíåñãáôþí. ÔåëéêÜ áðïäåß÷ôçêå üôé ç êïéíÞ ëÜèïò ðñïðáãáíäéóôéêÞ ãñáììÞ äåí Ýðåéóå ôï
ëáü êáé ç äéïßêçóç ôçò ¸íùóçò ôùí Ëéìåíåñãáôþí Ýäùóå êáé ôï ÷ôýðçìá ìå ôï
óðÜóéìï ôçò áðåñãßáò ôç ÷åéñüôåñç óôéãìÞ.
¸ôóé âáóáíéóôéêÜ èá îåêéíÞóïõí, èá äéäá÷èïýí, êáé èá äéáìïñöùèïýí ôá êéíÞìáôá
ôçò íÝáò åðï÷Þò åíÜíôéá óôá íÝá âÜñâáñá
áöåíôéêÜ ðïõ öÝñíåé óôç ÷þñá ôï óïóéáëöáóéóôéêü êáèåóôþò. ÅðåéäÞ áõôÜ èá åßíáé
õðï÷ñåùôéêÜ áðïìïíùìÝíá áðü ôá üëï êáé
ðéï îåíüäïõëá êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá èá
áíáãêáóôïýí íá âñïõí ôçí áõôïíïìßá ôïõò
êáé ôçí åíüôçôá ôïõò åíùíüìåíá ìå ôï ëáü
êáé ìéëþíôáò óôï ëáü óôç ãñáììÞ ôçò
ðïëéôéêÞò êáé óõíäéêáëéóôéêÞò äçìïêñáôßáò, ôïõ áíôéöáóéóìïý êáé ôïõ äéåèíéóôéêïý ðáôñéùôéóìïý.
Ïé åñãáæüìåíïé óôï ëéìÜíé êñáôÜíå ôéò ôý÷åò ôïõò óôá ÷Ýñéá ôïõò. Êáìßá Êßíá êáé êáíÝíá äïõëéêü óå áõôÞ ðïëéôéêü êáèåóôþò, êõâÝñíçóç êáé êïéíïâïõëåõôéêÝò çãåóßåò, äåí
èá ìðïñÝóïõí íá åðéâÜëïõí ôï íüìï ôïõò, áí
áõôïß óõóðåéñùèïýí ãéá íá äéåêäéêÞóïõí ôï
äßêéï ôïõò êáé åðéäéþîïõí ôï åõñýôåñï äõíáôü ìÝôùðï ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò óôéò ðñïâëÞôåò ÉÉ êáé ÉÉÉ, ìå ôï ëáü êáé ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôïõò äçìïêñÜôåò ôïõ ÐåéñáéÜ,
êáé ïëüêëçñçò ôçò ÷þñáò.
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èñùðéóôéêÞò êñßóçò, Ýâãáëå ôïí óôñáôü áðü
ôïõò óôñáôþíåò ãéá ôéò ìåãáëýôåñåò “áìõíôéêÝò” áóêÞóåéò óôçí éóôïñßá ôçò ÷þñáò, óôÝëíïíôáò ïõóéáóôéêÜ óôïõò áíôéðÜëïõò ôïõ êáé óôç äçìïêñáôéêÞ ðëåéïøçößá ôï ìÞíõìá: “Ý÷ù ìáæß ìïõ ôï óôñáôü
êáé ôïõò äéêáóôÝò. Åóåßò öÜôå äçìïêñáôßá
êáé ðëåéïøçößåò”. Áêýñùóå Ýôóé ùìÜ ôïí
íüìï ðïõ øÞöéóå ç ÅèíïóõíÝëåõóç ãéá áðïöõëÜêéóç ôùí ðïëéôéêþí êñáôïõìÝíùí,
åíþ áñíÞèçêå íá åöáñìüóåé ôçí ðëÞñùò
óõíôáãìáôéêÜ ïñèÞ áðüöáóç ôïõ óþìáôïò
ãéá áðïðïìðÞ ôïõ õðïõñãïý Åöïäéáóìïý
êáé Ôñïößìùí.
Óôéò ãåéôïíéÝò ôïõ ÊáñÜêáò óôéò ïðïßåò
ïé ôóáâéêïß Ý÷ïõí ìåãÜëç äýíáìç, áëùíßæïõí åîÜëëïõ ïìÜäåò ôïðéêþí ôñáìðïýêùí,
ïé ãíùóôÝò ôïðéêÝò “Êïëëåêôßâåò” Þ áëëéþò “ÊáöÝ ÐïõêÜìéóá”. Ïé ïìÜäåò áõôÝò, åèíéêïóïóéáëéóôéêïý - ÷éôëåñéêïý ôýðïõ óôç äïìÞ ôïõò, Ý÷ïõí ôç óôÞñéîç ôçò
ðáñáóôñáôéùôéêÞò, ðëÞñùò åîïðëéóìÝíçò
“ÌðïëéâáñéáíÞò ÅèíïöñïõñÜò”.
Ç ãñáììÞ ôçò áíôéðïëßôåõóçò
Ãéá ôç ãñáììÞ ôçò åíéáßáò äçìïêñáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò ôçò ÂåíåæïõÝëáò, Ý÷ïõìå ãñÜøåé áíáëõôéêÜ êáé óôï ðáñåëèüí,
ìå áöïñìÞ ôéò ðñïåäñéêÝò åêëïãÝò ôïõ 2013
(http://www.oakke.gr/global/2013-02-16-1924-24/item/160-).
ÌåôÜ ôçí êáôÜêôçóç ôçò õðåñåíéó÷õìÝíçò ðëåéïøçößáò óôçí ÅèíïóõíÝëåõóç, ç
áíôéðïëßôåõóç, ìå çãÝôç ôçò ôïí Åíñßêå
Êáðñßëåò Ñáíôüíóêé, ðñüåäñï ôïõ êåíôñþïõ êüììáôïò Ðñþôá Äéêáéïóýíç (PJ), Ýâáëå ìðñïóôÜ ôéò äéáäéêáóßåò ãéá ôçí áðïðïìðÞ ôïõ Ìáäïýñï ìÝóù äçìïøçößóìáôïò. Ïé õðïãñáöÝò ðïõ ÷ñåéÜæïíôáí ãéá
íá êéíçèåß ç äéáäéêáóßá Þôáí ðåñßðïõ
200.000 êáé ç áíôéðïëßôåõóç ìÜæåøå ó÷åäüí 2 åêáôïììýñéá, ùóôüóï ï Ìáäïýñï êùëõóéåñãåß, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí Áíþôáôç
ÅêëïãéêÞ ÅðéôñïðÞ, ðïõ áñíåßôáé íá óõíåäñéÜóåé êáé íá åãêñßíåé ôï åíôåëþò íüìéìï êáé óõíôáãìáôéêü áßôçìá ôçò MUD.
ÐáñÜëëçëá ï óïóéáëöáóßóôáò ðñüåäñïò
äéáêçñýóóåé ìå èñÜóïò, üðïõ óôáèåß êé üðïõ âñåèåß, üôé “äçìïøÞöéóìá äåí ðñüêåéôáé íá ãßíåé”.
Ç áíôéðïëßôåõóç ôçò ÂåíåæïõÝëáò Ý÷åé äþóåé ìÜ÷åò óôï äñüìï ìå ôåñÜóôéåò äéáäçëþóåéò óôïõò äñüìïõò ôïõ ÊáñÜêáò êáé Üëëùí
ðüëåùí áðü ôç äåêáåôßá ôïõ 2000, ìå áðïêïñýöùìá ôéò äéáìáñôõñßåò ôïõ 2007, üôáí
êáé ï ëáüò áðÝññéøå óå äçìïøÞöéóìá ôéò
óõíôáãìáôéêÝò áëëáãÝò ðïõ ðñüôåéíå ï ÔóÜâåò. Ôåëéêþò åêåßíïò ôéò ðÝñáóå ìå ðñïåäñéêÜ äéáôÜãìáôá áðü ôçí “ðßóù ðüñôá”.
ÓôáäéáêÜ êáé åéäéêÜ ìåôÜ ôï 2004-2006,
ðïëéôéêÝò ðñïóùðéêüôçôåò ôçò áíôéðïëßôåõóçò ïé ïðïßåò Þôáí äåìÝíåò ìå ôçí
ðáëéÜ, öéëïáìåñéêáíéêÞ áíôßäñáóç êáé åß÷áí åêôåèåß õðïóôçñßæïíôáò ôï ðñáîéêüðçìá - ïðåñÝôá ôïõ 2002, ðïõ óôçí ïõóßá
ðÞãå íá äþóåé óôïí ÔóÜâåò äçìïêñáôéêü
öùôïóôÝöáíï êáé åíßó÷õóå ôï óïóéáëöáóéóìü, Ýêáíáí óôçí Üêñç êáé óôï ðñïóêÞíéï ðÝñáóáí ðïëéôéêïß çãÝôåò ôçò ðéï äçìïêñáôéêÞò ìåñßäáò ôçò ìéêñïáóôéêÞò êáé
ôçò êëáóéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò, ìå áóôéêïäçìïêñáôéêü - áíôéóïóéáëöáóéóôéêü ðñïóáíáôïëéóìü.
Ï Êáðñßëåò, Ýíáò áð’ áõôïýò, äéá÷ùñßæåé
ìå óõíÝðåéá ôéò ìÜæåò ðïõ áêüìá áêïëïõ-

èïýí ôïí ôóáâéóìü áðü ôïõò çãÝôåò ôïõò
êáé ôïíßæåé óå êÜèå åõêáéñßá üôé ãéá íá
íéêÞóåé ç áíôéðïëßôåõóç äåí öèÜíåé Ýíá
ðñüãñáììá ðïõ íá áðåõèýíåôáé óôá ìïñöùìÝíá ìåóïóôñþìáôá, áëëÜ ÷ñåéÜæåôáé íá
ðÜñåé ìáæß ôçò ôç öôù÷ïëïãéÜ ôçí ïðïßá
êïñüéäåøå, êÜðïéá óôéãìÞ åîáãüñáóå êáé
ôåëéêÜ êáôÝóôñåøå ïéêïíïìéêÜ ï ôóáâéóìüò.
Áíôßðáëïò ðüëïò ôïõ Êáðñßëåò åíôüò áíôéðïëßôåõóçò, ÷ùñßò ç áíôßèåóç ìÝ÷ñé ôþñá
íá åìöáíßæåôáé ùò áíôáãùíéóôéêÞ, åßíáé ï
Ëåïðüëäï Ëüðåò. Ï ôåëåõôáßïò åß÷å åìðëïêÞ óôï ðñáîéêüðçìá ôïõ 2002 êáé åßíáé
áñ÷çãüò ôïõ óïóéáëäçìïêñáôéêïý êüììáôïò ËáúêÞ ÈÝëçóç (VP). Åìöáíßóôçêå ôï
2014 ùò çãÝôçò ôçò ôÜóçò ôçò áíôéðïëßôåõóçò ðïõ Þèåëå ôçí Ýîùóç ôïõ Ìáäïýñï
ìÝóù ìáæéêþí äéáäçëþóåùí, ðïõ ðÞñáí ôï
üíïìáLaSalida (Ç ¸îïäïò). Ôï ñåýìá Ëüðåò åðé÷åßñçóå íá åìöáíßóåé ôïí Êáðñßëåò
ùò óõìâéâáóôéêü ìå ôï êáèåóôþò, åéäéêÜ
ìåôÜ ôç óýëëçøç ôïõ Ëüðåò êáé ôçí êáôáäßêç ôïõ óå 14 ÷ñüíéá öõëáêÞ ôçí ßäéá
÷ñïíéÜ áðü ôï êáèåóôþò Ìáäïýñï, ìå ôçí
êáôçãïñßá ôçò çèéêÞò áõôïõñãßáò ãéá ôïõò
èáíÜôïõò ðïõ óçìåéþèçêáí óôéò ôáñá÷Ýò.
Ùóôüóï, ç ãñáììÞ Ëüðåò èá ìðïñïýóå
íá êñýâåé ìÝóá ôçò Ýíáí õöÝñðïíôá ðñáîéêïðçìáôéóìü, åéäéêÜ áí óêåöôåß êáíåßò
üôé ïé ìÜæåò äåí áêïëïýèçóáí ãåíéêÜ ôç
ãñáììÞ ôçò Salida, ðÝñá áðü ôç ìéêñïáóôéêÞ ôÜîç êáé ôá ìåóïóôñþìáôá ðïõ ðáñáäïóéáêÜ áêïëïõèïýí ôçí áíôéðïëßôåõóç. Óå ü,ôé áöïñÜ ôá äçìïêñáôéêÜ ìåôùðéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ôçí ðñïóðÜèåéá áðïöõãÞò ìéáò ñÞîçò óôïõò êüëðïõò ôïõ ëáïý, åéäéêÜ ìå ôç ëáúêÞ âÜóç ôïõ ôóáâéóìïý, ðïõ “âñÜæåé” êáé åßíáé óå ðïëëÝò
ðåñéðôþóåéò, Ýíá âÞìá ðñéí åãêáôáëåßøåé
ôïõò øåõôïóïóéáëéóôÝò áðáôåþíåò ôïõ Ìáäïýñï (Þäç óå Ýíá âáèìü ôï Ýêáíå óôéò
åêëïãÝò), ôï äßêéï, üóï ìðïñïýìå íá êñßíïõìå ÷éëéÜäåò ÷éëéüìåôñá ìáêñéÜ áðü ôç
ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ, âñßóêåôáé óôçí ðëåõñÜ ôïõ Êáðñßëåò êáé ü÷é ôïõ Ëüðåò.
Ôï êáèåóôþò ðñïóðÜèçóå ôåëåõôáßá, äå÷üìåíï ôïí óïóéáëäçìïêñÜôç êáé åíôåëþò
öéëïñþóï óôçí åîùôåñéêÞ ôïõ ðïëéôéêÞ
ðñþçí ðñùèõðïõñãü ôçò Éóðáíßáò ÈáðáôÝñï ùò ìåóïëáâçôÞ, íá áíôáëëÜîåé ôçí
áðåëåõèÝñùóç ôïõ Ëüðåò áðü ôç öõëáêÞ
ìå ôçí áíáóôïëÞ ôùí ðñïóðáèåéþí ôçò áíôéðïëßôåõóçò ãéá äçìïøÞöéóìá. Óýìöùíá ìå ôéò ôåëåõôáßåò ðëçñïöïñßåò ðïõ ìåôáäßäïõí ôá äéåèíÞ ÌÌÅ (6 Éïõíßïõ), ï Ëüðåò äÞëùóå üðùò Þôáí öõóéêü üôé äåí äÝ÷åôáé êáíÝíá ðáæÜñé êáé áñíåßôáé ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ áðåëåõèÝñùóç, áí áõôÞ óçìÜíåé ðéóùãýñéóìá óôçí ðñïóðÜèåéá ãéá áðïðïìðÞ ôïõ Ìáäïýñï.
Ç Êüêêéíç Óçìáßá
Ãéá ôçí áñéóôåñÞ áíôéóïóéáëöáóéóôéêÞ
Êüêêéíç Óçìáßá åß÷áìå êÜíåé åêôåíÞ áíáöïñÜ óôï ðñïáíáöåñèÝí Üñèñï áíáöïñÜò ìáò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç óôç
ÂåíåæïõÝëá (http://www.oakke.gr/global/
2013-02-16-19-24-24/item/160-). Ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2014, ôï êüììá áõôü ðÞñå ôçí
áðüöáóç íá ðÜøåé ôç ïñãáíéêÞ óõììåôï÷Þ - ÝíôáîÞ ôïõ óôç MUD, óçìåéþíïíôáò
üôé ç ôåëåõôáßá ëåéôïõñãïýóå áìéãþò óáí
åêëïãéêü ó÷Þìá ìå ïñßæïíôá êÜèå öïñÜ ôéò
êÜëðåò êáé õóôåñïýóå óôç óõãêñüôçóç ðïëéôéêïý ïñãÜíïõ - åðéôåëåßïõ, üðïõ èá åêöñÜæïíôáí üëåò ïé ðïëéôéêÝò ôÜóåéò êáé èá
ïñãáíùíüôáí óå áíþôåñï åðßðåäï ç ðÜëç
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ôïõ ëáïý åíÜíôéá óôï óïóéáëöáóéóôéêü
êáèåóôþò Ìáäïýñï.
Ç Êüêêéíç Óçìáßá, ùóôüóï, ðñùôïóôáôåß, ìáæß ìå ôïõò áãùíéóôÝò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôç MUD, óôéò áíôéêõâåñíçôéêÝò
äéáìáñôõñßåò, åíþ êáëåß ôçí ðïëéôéêÞ ïìðñÝëá ôçò äçìïêñáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò íá äþóåé ìåãáëýôåñç Ýìöáóç óôçí
ïñãÜíùóç êáé óôçí êÜèïäï ôïõ ëáïý
óôïõò äñüìïõò, ôïíßæïíôáò üôé ç ðïëéôéêÞ
áëëáãÞ äåí ìðïñåß íá Ýñèåé ìüíïí áðü
ôá ðÜíù, áëëÜ ùò áðïôÝëåóìá ôçò óõììåôï÷Þò ôïõ ëáúêïý ðáñÜãïíôá óôçí áíôéêáèåóôùôéêÞ ðÜëç.
¼ðùò äÞëùóå óå ðñüóöáôç óõíÝíôåõîÞ ôïõ ï çãÝôçò ôçò BanderaRoja, ÃêáìðñéÝë ÐïõÝñôá Áðüíôå, “ç íßêç ôçò áíôéðïëßôåõóçò óôéò åêëïãÝò, óå óõíäõáóìü ìå ôç óõíÝ÷éóç ôçò ðïëéôéêÞò êõñéáñ÷ßáò ôïõ Ìáäïýñï, äåß÷íåé áõôü ðïõ
öùíÜæáìå êáé ðñéí ôéò åêëïãÝò: ç åîïõóßá äåí ôåìá÷ßæåôáé êáé äåí ÷ùñßæåôáé óå
êïììÜôéá”.¢óêçóå Ýôóé êñéôéêÞ óå ôìÞìáôá ôçò áíôéðïëßôåõóçò ôá ïðïßá èåùñïýóáí üôé ç êáôÜêôçóç ôçò ðëåéïøçößáò óôçí ÅèíïóõíÝëåõóç èá óÞìáéíå ôçí
áñ÷Þ ôïõ ôÝëïõò ôïõ êáèåóôþôïò ÔóÜâåò
- Ìáäïýñï, ôï ïðïßï üìùò äåí Ý÷åé êáìßá
äéÜèåóç íá õðïôá÷ôåß óôç ëáúêÞ ðëåéïøçößá, üôáí áõôÞ äåí ôï óõìöÝñåé.
“Ãéá åìÜò ç äïõëåéÜ ôçò áíôéðïëßôåõóçò
åßíáé íá áíáæçôåß ìéá åéñçíéêÞ ëýóç (ó.ó.
ãéá ôçí áðïìÜêñõíóç ôïõ Ìáäïýñï), ÷ùñßò ùóôüóï íá îå÷íÜ üôé åßíáé áíáãêáßá ç
ëáúêÞ ðßåóç. Ðåñéóóüôåñï ðåñéå÷üìåíï, ðåñéóóüôåñïé ðïëéôéêïß óôü÷ïé êáé ëéãüôåñç
êïõâÝíôá ãéá ðïëéôéêÝò ìáíïýâñåò, ôáêôéêÝò êáé ìÝóá. ×ùñßò ôïí äñüìï êáìßá ðïëéôéêÞ ìáíïýâñá äåí èá Ý÷åé åðéôõ÷ßá”, áíÝöåñå óôéò áñ÷Ýò ÌáÀïõ ï ÐïõÝñôá.
Óôéò 5 Éïõíßïõ, ï ãñáììáôÝáò ôçò Êüêêéíçò Óçìáßáò êáôÞããåéëå óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí åöçìåñßäá La Razon ôéò “óõììïñßåò ìáöéüæùí ðïõ êõâåñíïýí ôç ÂåíåæïõÝëá ìå êÝíôñï ôï ðñïåäñéêü ìÝãáñï”,
åðéâåâáéþíïíôáò üôé ïé CLAP ìïéñÜæïõí
ôñüöéìá ìüíï óôá ìÝëç ôïõ óïóéáëöáóéóôéêïý êõâåñíþíôïò PSUV.
“Ç êõâÝñíçóç Ý÷åé áöéåñùèåß óôï íá
ìðëïêÜñåé êÜèå óõíôáãìáôéêü, åéñçíéêü
êáé åêëïãéêü ôñüðï ãéá íá õðÜñîåé êõâåñíçôéêÞ áëëáãÞ. Äåí õðÜñ÷åé êáìßá
óõíùìïóßá. Ï ëáüò öùíÜæåé óôïí Ìáäïýñï üôé ðåéíÜåé. Äåí õðÜñ÷åé ôßðïôå ðéï
éåñü êáé íïìéìïðïéçìÝíï áðü ôï íá äéáäçëþíåéò åíÜíôéá óôçí ðåßíá. Ç êõâÝñíçóç ôóÜêéóå ôçí áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ
êáé ôçí åèíéêÞ âéïìç÷áíßá. Ï ëáüò Ý÷åé
êÜèå äéêáßùìá íá äéáäçëþíåé êáé ç Êüêêéíç Óçìáßá èá åßíáé äßðëá ôïõ óå áõôÝò
ôïõ ôéò åêäçëþóåéò. ÐïôÝ äåí áðïãïÞôåõóå ïýôå ðñüäùóå áõôüí ôï ëáü”, êáôÝëçîå ï ÐïõÝñôá.
ÌáèÞìáôá ãéá ôçí ÅëëÜäá
Áí êÜôé ðñÝðåé íá ãßíåé ìÜèçìá áðü
üëá üóá óõìâáßíïõí áõôü ôïí êáéñü óôç
ÂåíåæïõÝëá óôïõò ¸ëëçíåò äçìïêñÜôåò
êáé áíôééìðåñéáëéóôÝò, åßíáé ïé ìÝèïäåò
ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ï óïóéáëöáóéóìüò ãéá
íá óôåñåþóåé ôçí åîïõóßá ôïõ.
Óôñáôüò êáé Äéêáéïóýíç, äçëáäÞ ï âáèýò ðõñÞíáò ôçò êñáôéêÞò åîïõóßáò êáé

âßáò, áðïôåëïýí ðõëþíåò ôïõò ïðïßïõò ïé
óïóéáëöáóßóôåò, ôçí ßäéá þñá ðïõ ôÜæïõí
óôá ëüãéá ëáúêÝò äçìïêñáôéêÝò åîïõóßåò
êáé åëåõèåñßåò, êïéôïýí íá êáðáñþóïõí.
Ôï ãåãïíüò üôé ï - óôç ìïñöÞ - “ìíçìïíéáêüò” Ôóßðñáò, ðïõ Ýãéíå êé áõôüò ôÜ÷á
“õðïôá÷ôéêüò” ôçò Åõñþðçò, âéÜæåôáé íá
áëþóåé ôá äéêáóôÞñéá ìå áðáíùôÜ ðñáîéêïðÞìáôá, ìå üñãáíü ôïõ ôçí õðåñáóðßóôñéá ôïõ íáæß Ðëåýñç ðñüåäñï ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ÈÜíïõ, åíþ óôï óôñáôü Ý÷åé
óôñïããõëïêáèßóåé ôïí êëáóéêü áêñïäåîéü
êáé ößëï ôïõ ÷ïõíôïöáóéóìïý ÊáììÝíï,
ðñÝðåé íá ãåìßæåé ìå áíçóõ÷ßá êÜèå äçìïêñÜôç êáé ðáôñéþôç.
ÅéäéêÜ áí áõôü óõíäõáóôåß ìå ôçí åêóôñáôåßá åëÝã÷ïõ ôïõ Ôýðïõ ìÝóá óôï êáëïêáßñé, üôáí êáé èá åðé÷åéñçèåß íá öéìùèïýí Þ Ýóôù íá åëåã÷èïýí åðéóÞìùò, åêôüò áðü ôï óôñáããáëéóìÝíï ÌÅÃÊÁ, üëá ôá ìç öéëïêõâåñíçôéêÜ ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá. Ôï ßäéï åôïéìÜæåôáé íá êÜíåé êáé
ãéá ôï äéáäéêôõáêü Ôýðï ï óïóéáëöáóßóôáò ÐáððÜò, êïëáïýæïò ôïõ êïëáïýæïõ
ôïõ Ðïýôéí Ôóßðñá.
Ç äéáöïñÜ ôçò ÅëëÜäáò ìå ôç ÂåíåæïõÝëá åßíáé üôé åêåß õðÜñ÷åé ìéá äçìïêñáôéêÞ
áíôéðïëßôåõóç ðïõ, ìå üëïõò ôïõò áóôéêïýò
ïðïñôïõíéóìïýò ôçò, âñßóêåôáé áðÝíáíôé
óôï óïóéáëöáóéóôéêü ìÝôùðï êáé Ýîù áðü
ôïí Ýëåã÷ü ôïõ.
Óôç ÷þñá ìáò, ÷þñá åñãáóôÞñé ôçò ñþóéêçò éìðåñéáëéóôéêÞò ðïëéôéêÞò áðü ôï
1965, ï Ôóßðñáò, åêôüò áðü ôïõò áíïé÷ôïýò
Þ ìéóïáíïé÷ôïýò óõììÜ÷ïõò ôïõ ÊáììÝíï,
íáæéÌé÷áëïëéÜêï êáé Êïõôóïýìðá, Ý÷åé
ãéá “åõñùðáúóôéêÞ äçìïêñáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç” ôïõò åíôåëþò öéëéêïýò ôïõ êáé
ðïõëçìÝíïõò Þ õðïôáãìÝíïõò óôç Ñùóßá
ÌçôóïôÜêç, ÃåííçìáôÜ, ÈåïäùñÜêç êáé
ËåâÝíôç, ðïõ äåí ðñïëÜâáéíáí íá êÜíïõí
õðïêëßóåéò óôïí Ðïýôéí óôçí ðñüóöáôç åðßóêåøÞ ôïõ óôç ÷þñá ìáò, Üìåóá, üðùò ï
áñ÷çãüò ôçò ÍÄ Þ Ýììåóá, ìÝóù äçëþóåùí, üðùò ï ËåâÝíôçò êáé ï ÈåïäùñÜêçò.
ÂÝâáéá üðùò êáé óôç ÂåíåæïõÝëá Ýôóé êáé
åäþ õðÜñ÷åé ìéá äçìïêñáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç óå åðßðåäï âÜóçò ç ïðïßá åßíáé êáôáíåìçìÝíç óå üëá ôá öéëïåõñùðáúêÜ êüììáôá, üìùò åäþ äåí õðÜñ÷åé üðùò óôçí ÂåíåæïõÝëá, üðùò Üëëùóôå äåí õðÜñ÷åé êáé
óôçí ßäéá ôç Ñùóßá, ìéá ìç ðïõëçìÝíç óôïí
Ðïýôéí áóôïäçìïêñáôéêÞ çãåóßá. Ðñïò ôï
ðáñüí äçëáäÞ áðÝíáíôé óôïí åëëçíéêü óïóéáëöáóéóìü êáé ðïõôéíéóìü äåí óôÝêåôáé
áíïé÷ôÜ Üëëç ïñãáíùìÝíç êáé áíåîÜñôçôç ðïëéôéêÞ öùíÞ åêôüò áðü åêåßíç ôçò
ü÷é ôõ÷áßá ðñïëåôáñéáêÞò ÏÁÊÊÅ.
ÁõôÞ ç áäõíáìßá ôïõ äçìïêñáôéêïý áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ óôçí ÅëëÜäá åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò ìåãÜëçò îåíïäïõëßáò
ôçò åëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò êáé ôçò óõóôçìáôéêÞò êáé ìáêñü÷ñïíçò äïõëåéÜò åéóïäéóôéêÞò äéåßóäõóçò ôïõ ñþóéêïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý óå üëá ôá ñåýìáôá, áóôéêÜ êáé ìéêñïáóôéêÜ ôçò åëëçíéêÞò ðïëéôéêÞò æùÞò. ÁõôÞ ç áñíçôéêÞ éäéïìïñößá
ôçò ÅëëÜäáò êñýâåé üìùò ìÝóá ôçò ôï åîÞò ðïëý èåôéêü: áí îåöýãåé ï ðïëéôéêüò
Ýëåã÷ïò áðü ôïõò ñùóüäïõëïõò åéóïäéóôÝò
êáé ôç öéëéêÞ ôïõò áóôéêÞ ôÜîç, äåí èá
õðÜñ÷åé ôßðïôá íá óõãêñáôÞóåé áõôü ôï
ëáü áðü ôï íá óõíôñßøåé ôïõò êáôáóôñïöåßò êáé ôõñÜííïõò ôïõ.
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êáëåß ôáõôü÷ñïíá óå “ðåñéêïðÞ ôùí êñáôéêþí äáðáíþí ðáíôïý”. Ôï ðáíôïý óçìáßíåé ðåñéêïðÝò êõñßùò óôïõò êñáôéêïýò
ìéóèïýò êáé óôéò óõíôÜîåéò. ÁõôÞ ç èÝóç
Ý÷åé ôçí ðçãÞ ôçò óôïõò áóôï -öéëåëåýèåñïõò ôçò ÍÄ êáé ôçò ÄñÜóçò ðïõ èåùñïýí üôé ç âáóéêÞ áéôßá ôçò åëëçíéêÞò
êñßóçò åßíáé ôï “ìåãÜëï êáé óðÜôáëï êñÜôïò”, äçëáäÞ ç ìåãÜëç êñáôéêÞ êáôáíÜëùóç, åíþ ç âáóéêÞ áéôßá ôçò êñßóçò êáé
ôçò åîáèëßùóçò ôùí öôù÷þí åßíáé ôï óõóôçìáôéêü ÷ôýðçìá ôçò ðáñáãùãÞò óôçí
ïðïßá ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ôï óáìðïôÜæ ôçò
ðáñáãùãéêüôçôáò ôïõ êñáôéêïý ôïìÝá. Ìå
ôï íá æçôÜíå ïé öéëåëåýèåñïé ÷ôýðçìá
ôùí ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí Þ áêüìá êáé
áðïëýóåéò ôùí êñáôéêþí õðáëëÞëùí ðÜíù óôçí ðåëþñéá áíåñãßá, áíôß íá æçôÜíå ÷ôýðçìá ôçò êïðÜíáò êáé ôçò äéáöèïñÜò êáé äçìïêñáôéêÞ áîéïëüãçóç ôçò äïõëåéÜò ôïõò, êáé ðÜíù áð üëá áðïäÝóìåõóç ôùí åðåíäýóåùí êáé îåìðëïêÜñéóìá
ôçò ðáñáãùãÞò, óôÝëíïõí êïíôÜ 3 åêáôïììýñéá êüóìï óôïõò öáóßóôåò êáé ðñÜêôïñåò ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË.
ÁõôÞ åßíáé ç åîÞãçóç ãéá ôï 25% (ìå áíáãùãÞ) ðïõ ðáßñíåé áêüìá êáé óÞìåñá óôéò
äçìïóêïðÞóåéò ç êõâÝñíçóç ôùí èñáóýôåñùí áðáôåþíùí êáé êáôáóôñïöÝùí ðïõ
Ý÷åé õðÜñîåé ðïôÝ Ýîù áðü ðåñéüäïõò
óôñáôéùôéêÞò êáôï÷Þò. Ç ïõóßá ôçò õðüèåóçò âñßóêåôáé óôï üôé áõôïß äåí åßíáé
áðëÜ öáóßóôåò, áëëÜ óïóéáë-öáóßóôåò äçëáäÞ åìöáíßæïíôáé óáí ïé õðåñáóðéóôÝò
ôùí öôù÷þí ðïõ ôÜ÷á èÝëïõí áëëÜ äåí
ìðïñïýí íá ôïõò âïçèÞóïõí ãéáôß ôïõò
ðéÝæåé ç Åõñþðç ðïõ ïé äéÜöïñïé “ðáñáéôçèåßôå” õðåñáóðßæïõí.
Ãéá ìáò êÜèå êßíçìá áíáôñïðÞò áõôÞò ôçò êõâÝñíçóçò ôþñá Þ óôï ìÝëëïí

ðñÝðåé íá îÝñåé üôé äåí Ý÷åé áðÝíáíôß ôïõ
ìüíï ôçí êõâÝñíçóç áëëÜ ôá áíôéåõñùðáúêÜ öáóéóôéêÜ êáé ìéóïöáóéóôéêÜ êüììáôá ðïõ ìáæß ìå ôá ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË, ôá
øçößæåé ç ðëåéïøçößá ôïõ ðëçèõóìïý ãéáôß ðéóôåýåé üôé åßíáé ç Åõñþðç ôùí äáíåéóôþí ðïõ öôù÷áßíåé äéáñêþò ôïõò öôù÷ïýò êáé ü÷é ôá êüììáôá ðïõ Ý÷ïõí çãÝôåò óáìðïôáñéóôÝò ôçò ðáñáãùãÞò, ðñÜêôïñåò ôùí ñùóïêéíÝæùí.
Ç áíôßèåóÞ ìáò óå áõôü ôï óçìåßï ìå
ôçí ðëáôöüñìá ôùí “ðáñáéôçèåßôå”, åßíáé ìéá äéáöïñÜ êáßñéá ãéá Ýíá êüììá
ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò êáé ôïõ åñãáæüìåíïõ ëáïý üðùò åßíáé ç ÏÁÊÊÅ. Ç ìüíç
óõíèÞêç êÜôù áðü ôçí ïðïßá áõôÞ ç
áíôßèåóç äåí èá Þôáí áðáãïñåõôéêÞ ãéá
ôç óõììåôï÷Þ ìáò óôçí äéáäÞëùóç ôçò
15 Éïýíç, èá Þôáí íá ìðïñïýóáìå íá äéáôõðþóïõìå ôçí äéêéÜ ìáò äéáöïñåôéêÞ
èÝóç ãéá ôï æÞôçìá áõôü ìå ôá ðáíþ,
ôá óõíèÞìáôÜ ìáò êáé ôéò ðñïêçñýîåéò
ìáò êáé ìüíï óôï âáèìü ðïõ ç ëáèåìÝíç èÝóç ðñáãìáôéêÜ äåí èá ãéíüôáí, êáé
äåí Ýãéíå ùò ôþñá êåíôñéêÞ óôçí ãåíéêÞ ðñïðáãÜíäá ôïõò ç ïðïßá åðéêåíôñþèçêå óôá äçìïêñáôéêÜ æçôÞìáôá
êáé óôçí õðåñöïñïëüãçóç. ¼ìùò áðü
ôçí þñá ðïõ ïé äéïñãáíùôÝò Ý÷ïõí áðïöáóßóåé åî áñ÷Þò íá ìçí õðÜñ÷ïõí
êüììáôá, êáé Üëëåò ïñãáíþóåéò ðïëéôþí óôçí óõãêÝíôñùóç, õðï÷ñåþíïõí
êÜèå óõëëïãéêüôçôá íá áêïëïõèÞóåé
ôçí ðëáôöüñìá ôçò äéïñãÜíùóçò óå üëá ôá óçìåßá ôçò, äçëáäÞ íá óõñèåß êáé
óå ðñÜãìáôá ðïõ áõôÞ äåí ðéóôåýåé Þ
êáé ðïëåìÜåé. Óôçí óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç áõôü èá óÞìáéíå õðïôáãÞ ôçò
ÏÁÊÊÅ óôçí áóôéêÞ öéëåëåýèåñç
ãñáììÞ êáé ãåíéêÜ óôçí ðïëéôéêÞ çãåìïíßá áðü Üëëåò ôÜîåéò óå Ýíá êïéíü
ìÝôùðï, ðñÜãìá áðáñÜäåêôï áðü èÝóç áñ-

ΟΡΓΙΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΌ
ΜΕΣΩ “NATURA”
Θα περίμενε κανείς ότι μέσα στην κρίση
και την έντονη αποβιομηχάνιση, η ανάπτυξη του τουρισμού που συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ και μάλιστα η
σχετική του ισχύς μεγαλώνει μέσα στην
κρίση, θα ήταν στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Παρόλα αυτά όμως η
κυβέρνηση που το σωστότερο όνομά της,
σύμφωνα με την πρακτική της, θα ήταν κυβέρνηση σαμποταριστών, κάνει ότι μπορεί για να ακυρώσει κάθε σκέψη για επένδυση.
Το τελευταίο χτύπημά της στο τουρισμό
αφορά τον χαρακτηρισμό σαν περιοχών
Natura 15,9 εκατομμυρίων στρεμμάτων
(χερσαίων και υδάτινων) σε όλη τη χώρα
κυρίως στην νησιωτική. Το καθεστώς Natura είναι ένα ειδικό καθεστώς προστασίας που διέπεται από αυστηρούς όρους
δόμησης αλλά και απαγορεύσεις ως
προς τις χρήσεις γης, δυσχεραίνοντας
ταυτόχρονα τα όποια παραγωγικά σχέδια. Αυτό το καθεστώς δίνει την ευκαιρεία
σε κάθε λογής πραγματικό ή ψεύτικο φίλο της φύσης να προσφεύγει στο ΣτΕ και
έτσι να ακυρώνεται κάθε επένδυση ακόμη και αν αυτή συμορφώνεται στους όρους δόμησης. Στις προτάσεις του υπουργείου για ένταξη νέων περιοχών στο δίκτυο Natura, περιλαμβάνονται δεκάδες
τουριστικά νησιά και βραχονησίδες που
είτε ανήκουν στις προστατευόμενες περιο-

χές και τροποποιείται το καθεστώς προστασίας με επέκταση της ζώνης, είτε πρόκειται για νέες προσθήκες. Συνολικά στο
δίκτυο Natura τα χερσαία τμήματα είναι
474.330 στρέμματα. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προστατευθεί η φυσική
ομορφιά και το φυσικό περιβάλλον. Αλλά
από την προστασία της μέχρι την υπονόμευση κάθε προσπάθειας για επενδύσεις
η απόσταση είναι τεράστια.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εθνικής τράπεζας κατά την περίοδο 2011-2015 οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 2,1%
του ΑΕΠ της χώρας μας, συνεισφέροντας
θετικά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Δ/σης
Οικ. Ανάλυσης της ΕΤΕ “θα χρειαστούν
συνολικά πρόσθετες επενδύσεις σε ξενοδοχειακή δυναμικότητα και εξοπλισμό
άνω των 5,5 δισ. Ευρώ (3,1% του ΑΕΠ
κατά το 2015) την περίοδο 2017-2023,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση της ζήτησης από το εξωτερικό”.
Ναι στις επενδύσεις με την ταυτόχρονη
προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά αυτό για τους σαμποταριστές είναι έγκλημα
καθοσιώσεως. Το μόνο που δεν θεωρούν
έγκλημα αυτοί είναι η ανεργία που αργά
αλλά σταθερά βασανίζει και σκοτώνει το
λαό.
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÷Þò ãéá ôïõò êïììïõíéóôÝò. Ç ÏÁÊÊÅ
ðáëåýåé ìå ðÜèïò åäþ êáé ÷ñüíéá ãéá ôï
áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï, êáé ãåíéêÜ ãéá ôçí
åíüôçôá ìå üëá ôá äçìïêñáôéêÜ ñåýìáôá,
áóôéêÜ Þ ìéêñïáóôéêÜ, üìùò ðÜíôá ìå óåâáóìü óôçí áñ÷Þ ôçò ðïëéôéêÞò êáé ïñãáíùôéêÞò áõôïíïìßáò ôçò êÜèå óõëëïãéêüôçôáò êáé ôçò ßäéáò ìÝóá óå Ýíá ôÝôïéï
ìÝôùðï.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðßóù áðü áõôÞí ôçí áðüöáóç ôùí äéïñãáíùôþí íá
åîþóïõí ôá êüììáôá óáí ôÝôïéá áðü ôçí
óõãêÝíôñùóÞ ôïõò, êáé íá êñáôÞóïõí áðü áõôÜ ìüíï ôá Üôïìá ðïõ ôá áðïôåëïýí, õðÜñ÷åé ç ðïëéôéêï-éäåïëïãéêÞ
êëçñïíïìéÜ áðü ôï áíôéêïììáôéêü äçëçôÞñéï ðïõ Ýóôáîå ï ÓÕÑÉÆÁ ìå ôïõò
“áãáíáêôéóìÝíïõò” ôï ïðïßï ôïõ åðÝôñåøå áðü ôç ìéá íá êïëáêåýóåé ôéò
ìÜæåò êáé Ýôóé íá ôéò ôñáâÞîåé óôçí
ðëáôöüñìá ôïõ ñß÷íïíôÜò ôïõò ôçí éäÝá üôé åíôåëþò ìüíåò ôïõò ïñãáíþèçêáí ÷ùñßò êüììáôá Þ êïììáôéêÝò öñÜîéåò, êáé áðü ôçí Üëëç ãéá íá ðáíôñïëïãÞóåé ôïí áñéóôåñü êáé ðñïïäåõôéêü
êüóìï ìå ôïõò íáæÞäåò ðßóù áðü ôéò
ðëÜôåò ôïõ ëáïý. Óå áõôÞí ôçí êëçñïíïìéÜ ÷ôßóôçêå êáé ôï åöÞìåñï êßíçìá
“ÌÝíïõìå Åõñþðç” ðïõ êáðåëþèçêå áðü ôá øåõôïåõñùðáúêÜ êüììáôá ìå óôü÷ï íá ôáëáíôåýóåé ôçí Åõñþðç õðÝñ ôïõ
Ôóßðñá ôçí þñá ôùí áíôéåõñùðáúêþí
åêâéáóìþí ôïõ ôïõ 2015.
ÂÝâáéá ìðïñåß íá äïèåß ç åîÞãçóç ãéá
ôçí ñçôÞ áðáãüñåõóç ôçò ðáñïõóßáò
ôùí êïììÜôùí üôé áõôÞ Ý÷åé óá óôü÷ï
íá áðïôñÝøåé ôéò çãåóßåò ôçò ÍÄ êáé
ôïõ ÐÁÓÏÊ áðü ôï íá çãåìïíåýóïõí
ðïëéôéêÜ êáé ïñãáíùôéêÜ ôçí óõãêÝíôñùóç êáé êõñßùò íá ôçí åêèÝóïõí
óôçí êñéôéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò üôé áõôÞ
åêðñïóùðåß ôïí ðáëéü ðïëéôéêü êüóìï.
¼ìùò åßíáé óùóôü êáé êõñßùò åßíáé ðïëéôéêÜ Ýíôéìï áõôÝò ïé åðéèÝóåéò íá ìçí
áíôéìåôùðßæïíôáé ìå áðáãïñåýóåéò ôùí
êïììÜôùí, áëëÜ ìå ðïëéôéêÝò êáôáããåëßåò ôùí óõãêåêñéìÝíùí çãåóéþí Þ
ôùí óõãêåêñéìÝíùí êïììÜôùí. Äõóôõ÷þò äåí õðÜñ÷åé óýíôïìïò äñüìïò ãéá
ôçí ðáñÜêáìøç ôùí çãåóéþí ôùí êïììÜôùí áðü êÜðïéåò áíôßèåôåò êïììáôéêÝò ôÜóåéò áêüìá êáé áí áõôÝò ïé ôåëåõôáßåò åßíáé ðéï ðñïïäåõôéêÝò áðü ôéò
çãåôéêÝò. Åííïïýìå ãéá ðáñÜäåéãìá üôé
äåí ìðïñåß ç ôÜóç ÂåíéæÝëïõ ìÝóá óôï
ÐÁÓÏÊ, (ðïõ óáöþò Ý÷åé óÞìåñá áñêåôÜ äçìïêñáôéêÝò áíôéÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË èÝóåéò, áíôßèåôåò ìå áõôÝò ôçò çãåóßáò ÃåííçìáôÜ-Ëáëéþôç ðïõ èÝëåé
óõãêõâÝñíçóç ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ), íá ðáñáêÜìðôåé ôçí çãåôéêÞ ãñáììÞ ìÝóù
ìéáò ìáæéêÞò óõãêÝíôñùóçò ðïõ åîïâåëßæåé ôá êüììáôá ÷ùñßò ðñþôá íá Ý÷åé
áíôéìåôùðßóåé áíïé÷ôÜ áõôÞ ôçí çãåóßá óôï åóùêïììáôéêü ðåäßï. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôéò áíôßóôïé÷åò äçìïêñáôéêÝò ôÜóåéò ìÝóá óôç ÍÄ Þ áêüìá êáé
óôï ÐïôÜìé ôïõ äéðñüóùðïõ óõñéæáßïõ
ÈåïäùñÜêç.
Ç áäõíáìßá áõôÞò ôçò ðáñÜêáìøçò
ìðïñåß íá ìçí åìöáíéóôåß óÞìåñá ÷ôõðþíôáò ôçí ìáæéêüôçôá áõôÞò ôçò óõãêÝíôñùóçò áëëÜ óßãïõñá èá åìöáíéóôåß
áýñéï. Ãéáôß äõóôõ÷þò Þ åõôõ÷þò üóï õðÜñ÷ïõí ôÜîåéò, ôìÞìáôá ôÜîåùí êáé
ôáîéêÞ ðÜëç èá õðÜñ÷ïõí êáé ðïëéôéêÜ
êüììáôá ðïõ èá áíáëáìâÜíïõí ôï êýñéï âÜñïò áõôÞò ôçò ðÜëçò êáé èá ôçí
êáèïäçãïýí. Åßíáé ïé áêïììÜôéóôïé áãá-

íáêôéóìÝíïé ðïõ öïýóêùóáí óå ðïëéôéêü
÷ñüíï ìçäÝí ôïí áñéèìçôéêÜ áäýíáìï áëëÜ êïììáôéêüôáôï ÓÕÑÉÆÁ êáé ôïí Ýöåñáí óôçí åîïõóßá. Ãé áõôü ãéá ôïõò äçìïêñÜôåò ç ðïëéôéêÞ êáé êïììáôéêÞ ìÜ÷ç
ðñÝðåé íá äéåîÜãåôáé ðÜíôá áíïé÷ôÜ. Ôá
ðïëéôéêÜ ìÝôùðá ðñÝðåé íá “ïìïëïãïýí”
ôá êüììáôá êáé ôéò êïììáôéêÝò ôÜóåéò ðïõ
Ý÷ïõí ðßóù ôïõò üôáí áõôÝò õðÜñ÷ïõí êáé
ü÷é íá ôéò êñýâïõí. Áêüìá êáé ïé êïììáôéêÜ áíåîÜñôçôïé, ðïõ óõíÞèùò äßíïõí ôï
êáëïðñïáßñåôï Üëëïèé óå áõôü ôï êñýøéìï äåí åßíáé ðïôÝ åíôåëþò áíåîÜñôçôïé.
Åßíáé ïñãáíùôéêÜ áíåîÜñôçôïé áðü Ýíá
óõãêåêñéìÝíï êüììá, Þ ìéá óõãêåêñéìÝíç ðïëéôéêÞ ôÜóç , áëëÜ ðïôÝ äåí åßíáé
ðïëéôéêÜ áíåîÜñôçôïé áðü êÜèå êüììá êáé
ôÜóç.
Ãé áõôü ôï ëüãï ôÝôïéåò ìåôùðéêÝò
ðñùôïâïõëßåò óáí ôï “ðáñáéôçèåßôå”
ðïõ äåí îåêáèáñßæïõí áðü ôçí áñ÷Þ ôï
êïììáôéêü ôïðßï ðßóù áðü ôçí óõãêñüôçóç ôïõò, áíáãêáóôéêÜ óå ìéá åðüìåíç öÜóç, óôç öÜóç ôçò ìïíéìüôåñçò óõãêñüôçóçò ôïõò, ðïõ åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ
ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéìåôùðßóïõí êüììáôá êáé ìÜëéóôá óêëçñÜ öáóéóôéêÜ êüììáôá, èá äõóêïëåõôïýí ôüóï ðéï ðïëý
üóï ðéï åýêïëç Þôáí ç áñ÷éêÞ ôïõò óõãêñüôçóç. Ãéáôß áíáãêáóôéêÜ èá åìðëáêïýí óôéò äýóêïëåò êáé øõ÷ïöèüñåò ìÜ÷åò åóùôåñéêÞò äçìïêñáôéêÞò óõãêñüôçóçò ôïõò êáèþò ïé ìÜæåò ðïõ áêïëïõèïýí áõôÜ ôá êéíÞìáôá èÝëïõí ôåëéêÜ íá Ý÷ïõí ëüãï óå áõôÜ, éäéáßôåñá
ïé ìÜæåò ðïõ èÝëïõí ôç äçìïêñáôßá êáèþò êáëïýíôáé íá ðïëåìÞóïõí åèíïëáúêéóôÝò, åèíï-óïóéáëéóôÝò, áõôáñ÷éêÝò
êõâåñíÞóåéò êëð.
ÊÜôù áðü ôï ðáñáðÜíù óêåðôéêü ç
ÏÁÊÊÅ óõíïøßæïíôáò ôç èÝóç ôçò èåùñåß:
1) üôé óôçí êýñéá ðëåõñÜ ôçò ç óõãêÝíôñùóç ôçò 15 Éïýíç åêöñÜæåé èåôéêÝò
êáé äçìïêñáôéêÝò äéáèÝóåéò ôïõ ëáïý
óÞìåñá, êáé ãé áõôü ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá äéáöõëá÷ôåß ðïëéôéêÜ áðü ôéò öáóéóôéêÝò óõêïöáíôßåò êáé ôéò áðåéëÝò
ôçò êõâÝñíçóçò êáé öáéï-”êüêêéíùí”
ößëùí ôçò, éäéáßôåñá ôùí øåõôïáíáñ÷éêþí ôñáìðïýêùí êïëáïýæùí ôçò, êáèþò êáé ôùí êÜèå ëïãÞò ðñïâïêáôüñùí.
2) üôé ç ðëáôöüñìá ôçò Ý÷åé êáßñéåò
åëëåßøåéò êáé ëÜèç ãéá íá ìðïñåß íá
ãßíåé âÜóç óõóðåßñùóçò åíüò ðëáôéïý
ëáúêïý ìåôþðïõ ðïõ ÌÏÍÏ ÁÕÔÏ èá
ìðïñÝóåé íá áíôéìåôùðßóåé ôïõò óïóéáëöáóßóôåò äçìáãùãïýò ôïõ áíôéåõñùðáúêïý ìåôþðïõ, ðïõ óôçí ïõóßá óôçñßæïíôáé óÞìåñá ü÷é ìüíï áðü ôïõò ñùóïêéíÝæïõò íáæß áëëÜ êáé ìéá óåéñÜ äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò. ×ùñßò Ýíá ôÝôïéï
ìÝôùðï áêüìá êáé ìéá áñ÷éêÞ åðéôõ÷çìÝíç óõóðåßñùóç ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå
ìéá åðüìåíç öÜóç óå áðïäõíÜìùóç êáé
ìåãáëýôåñç áðïãïÞôåõóç.
3) üôé ôï ìåãáëýôåñï ëÜèïò áõôÞò ôçò
ðëáôöüñìáò åßíáé ç áðáãüñåõóç ôçò êÜèå áíïé÷ôÞò êïììáôéêÞò ðáñïõóßáò óôéò
ãñáììÝò ôïõ êéíÞìáôïò áõôïý, ðñÜãìá
ðïõ êÜíåé áðáãïñåõôéêÞ ôç óõììåôï÷Þ
ôçò ÏÁÊÊÅ ðïõ äåí ôáõôßæåôáé ìå üëç
áõôÞ ôçí ðëáôöüñìá, áëëÜ äéáöùíåß
óôá êáßñéá óçìåßá ðïõ åêèÝóáìå ðáñáðÜíù.
ÁèÞíá 15/06/2016
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ÂÅÍÅÆÏÕÅËÁ: ÌÅ ÓÔÑÁÔÏ ÊÁÉ ÄÉÊÁÓÔÅÓ ÂÁÄÉÆÅÉ ÐÑÏÓ
ÔÇÍ ÁÍÏÉ×ÔÇ ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁ Ï ÓÏÓÉÁËÖÁÓÉÓÔÁÓ ÌÁÄÏÕÑÏ
Ðñïò ôá åêåß ïäçãïýí ôçí ÅëëÜäá êáé ïé íôüðéïé
óïóéáëöáóßóôåò

Ï

é åéêüíåò ôùí áññþóôùí ðïõ êåßôïíôáé ìáôùìÝíïé êáé áâïÞ
èçôïé ìÝóá óå ëåñïýò, äéáëõìÝíïõò èáëÜìïõò óå íïóïêïìåßá óôï ÊáñÜêáò êáé óå Üëëåò ðüëåéò ôçò ÂåíåæïõÝëáò, ïé
ïðïßåò Þñèáí óôç äçìïóéüôçôá ðñéí áðü ëßãåò åâäïìÜäåò,
ðñïêÜëåóáí óïê óå êÜèå åõáßóèçôï êáé äçìïêñáôéêü Üíèñùðï
ðïõ åíçìåñþíåôáé ãéá ôéò äéåèíåßò åîåëßîåéò.

Áí êáé ëéãüôåñï óïêáñéóôéêÝò, ìåãÜëç
åíôýðùóç Ýêáíáí êáé ïé öùôïãñáößåò ôùí
ëáúêþí áíèñþðùí óôç ÷þñá áõôÞ ôçò ËáôéíéêÞò ÁìåñéêÞò, íá ó÷çìáôßæïõí ôåñÜóôéåò ïõñÝò óôá óçìåßá üðïõ ðùëïýíôáé
ôñüöéìá êáé íá ìáñêÜñïíôáé ìå ìåëÜíé óôá
÷Ýñéá óá äáìÜëéá, êáèþò äåí Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá åðéóêÝðôïíôáé ôï óïýðåñ ìÜñêåô ðáñÜ ìßá Þ äýï öïñÝò ôçí åâäïìÜäá,
ëüãù åëëåßøåùí óå âáóéêÜ ãéá ôçí åðéâßùóç áãáèÜ. ÁõôÝò ïé öùôïãñáößåò êõêëïöïñïýí ðïëý ôçí ôåëåõôáßá äéåôßá êáé äåí
áìöéóâçôïýíôáé ðéá ïýôå áðü ôïõò ðëÝïí
öáíáôéêïýò õðïóôçñéêôÝò ôïõ êáèåóôþôïò
ÔóÜâåò - Ìáäïýñï.
Ôï íüìéóìá ôçò ÷þñáò Ý÷åé åîåõôåëéóôåß
åíôåëþò áðü ôïí ðëçèùñéóìü ðïõ êáëðÜæåé óå ôñéøÞöéá ðïóïóôÜ, ôýðïõ äñá÷ìÞò
óôçí Êáôï÷Þ, ìå áðïôÝëåóìá ïé ìéóèïß, ìïëïíüôé óôá ëüãéá êáé óôï ÷áñôß ðáñáìÝíïõí ßäéïé Þ êáé áõîÜíïíôáé, íá åîáíåìßæïíôáé óå ìéá íý÷ôá êáé íá ìç öôÜíïõí ïýôå
ãéá ôá áðïëýôùò áðáñáßôçôá åßäç äéáôñïöÞò, áí êáé üðïôå ôá ðñïëÜâåé êáíåßò óôá
ñÜöéá ôùí êáôáóôçìÜôùí.
×éëéÜäåò Üíèñùðïé åßíáé áíáãêáóìÝíïé
íá ãåìßæïõí ôá ñïý÷á ôïõò ìå äåêÜäåò Þ
êáé åêáôïíôÜäåò ÷áñôïíïìßóìáôá, íá ðåñéìÝíïõí ìå ôéò þñåò óôçí ïõñÜ êáé ôåëéêþò áõôü ðïõ èá áãïñÜóïõí íá ôï êñýâïõí üðùò - üðùò êáé ðÜëé óôï óþìá ôïõò,
ãéáôß êéíäõíåýïõí áêüìç êáé íá ÷Üóïõí
ôç æùÞ ôïõò ãéá ìéóü êïôüðïõëï Þ ãéá Ýíá
ìðïõêÜëé ãÜëá, áðü ôéò Ýíïðëåò óõììïñßåò ðïõ ëçóôåýïõí êáé óêïôþíïõí.
Ôá öÜñìáêá, áêüìç êáé ãéá åíôåëþò ôõðéêÝò Þ áêßíäõíåò - õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò - áóèÝíåéåò êáé ðñïâëÞìáôá õãåßáò,
óðáíßæïõí, ìå áðïôÝëåóìá Üíèñùðïé - êõñßùò ãÝñïé êáé ðáéäéÜ - íá ÷Üíïõí ôç æùÞ
ôïõò Þ Ýóôù íá ôáëáéðùñïýíôáé âÜíáõóá.
ÅîåéäéêåõìÝíåò åîåôÜóåéò ìå óýã÷ñïíá ìç÷áíÞìáôá ôá ïðïßá ÷ñåéÜæïíôáé ñåýìá ãéá
íá ëåéôïõñãÞóïõí Ý÷ïõí ãßíåé ðïëõôÝëåéá,
áíáéóèçôéêÜ êáé áíáëãçôéêÜ öÜñìáêá ãéá
ôéò åã÷åéñßóåéò äåí õðÜñ÷ïõí ïýôå ãéá äåßãìá, åíþ áðëÞñùôïé áðü ôï êñÜôïò ãéáôñïß
áíáãêÜæïíôáé íá ÷åéñïõñãïýí õðü ôï öùò
öáêþí ÷åéñüò, ëüãù ôçò åíåñãåéáêÞò êñßóçò ðïõ åðßóçò Ý÷åé ðëÞîåé ôç ÷þñá.
¼ëá áõôÜ äåí åßíáé áðïôÝëåóìá åíüò ðïëÝìïõ Þ ìéáò îáöíéêÞò öõóéêÞò êáôáóôñïöÞò ðïõ Ýðëçîå ôç ÂåíåæïõÝëá. Áíôßèåôá
Þñèáíå óáí öõóéêÞ êáôÜëçîç ôçò ðïñåßáò
åíüò ðïëéôéêïý êáèåóôþôïò, ðïõ áíáêïýöéæå ðñïóùñéíÜ ôéò ìÜæåò ôçò öôù÷ïëïãéÜò
ü÷é äéáíÝìïíôáò õðÝñ ôïõò ôïí áõîáíüìåíá ðáñáãüìåíï áðü áõôÝò ðëïýôï, áëëÜ
÷ôõðþíôáò ôçí ðáñáãùãÞ. ¸ôóé óôçí ïõóßá åîáãüñáæå ôçí ðñïóùñéíÞ ðïëéôéêÞ õðïóôÞñéîç ôùí ìáæþí þóôå íá áëþóåé ôçí
êñáôéêÞ åîïõóßá ìå äçìïêñáôéêÝò êáëýøåéò, êáé áñãüôåñá êáôÝóôñåøå áõôÝò ôéò
ìÜæåò êáé ôéò áëõóïäÝíåé ìå öáóéóôéêÜ äåóìÜ. Ôï ðéï ÷áñáêôçñéóôéêü áíôßóôïé÷ï ðïõ
óçìåéþèçêå óôïí êüóìï åßíáé áõôü ðïõ Ýãéíå áðü ôï åëëçíéêü óáìðïôáñéóôéêü ìÝôùðï ôïõ Á. ÐáðáíäñÝïõ êáé ôçò óïóéáëöáóéóôéêÞò øåõôïáñéóôåñÜò. Êáé åäþ üðùò
êáé åêåß óõíäõÜóôçêå ç åîáãïñÜ ôçò öôù-

÷ïëïãéÜò ìå ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ,
ðñÜãìá ðïõ ïäÞãçóå óôç ÷ñåùêïðßá ôçò
÷þñáò, óôçí áðüëõôç åîáèëßùóç ôçò öôù÷ïëïãéÜò êáé óôçí Üíïäï ôçò óïóéáëöáóéóôéêÞò øåõôïáñéóôåñÜò óôçí åîïõóßá.
Ç óïóéáëöáóéóôéêÞ êáôáóôñïöÞ
ôçò ïéêïíïìßáò
¼óï êé áí ï Ìáäïýñï ìéëÜ ãéá “ïéêïíïìéêü ðüëåìï áðü ôï åîùôåñéêü” (õðïíïþíôáò ôéò ÇÐÁ), ôï ïéêïíïìéêü ÷Üïò ðïõ
Ý÷åé äçìéïõñãçèåß óôç ÂåíåæïõÝëá åßíáé Ýñãï ôïõ ßäéïõ êáé êõñßùò ôïõ ðïëéôéêïý ôïõ
ðáôÝñá, Ïýãï ÔóÜâåò.
Ôï øåõôïóïóéáëéóôéêü êáèåóôþò ðïõ åãêáèßäñõóå ãïñãÜ ìåôÜ ôçí Üíïäü ôïõ óôçí
åîïõóßá ï ôåëåõôáßïò ôï 1999 Þôáí âáóéóìÝíï óôïõò åîÞò Üîïíåò: á) äéáôÞñçóç ôçò
ìïíïìåñïýò åîÜñôçóçò ôçò ÷þñáò áðü ôï
ðåôñÝëáéï, áëëÜ ìå ðñïóùñéíü ìïßñáóìá
ôçò ðåôñåëáúêÞò ãåùðñïóüäïõ åí ìÝñåé óå
ìéá íåïäçìéïõñãçìÝíç äéåöèáñìÝíç êáé Üðëçóôç ôóáâéêÞ áóôéêÞ ôÜîç íÝïõ ôýðïõ
êáé åí ìÝñåé óôá ðéï åîáèëéùìÝíá - áðü
ôçí ðáëéÜ, êëáóéêÞ äåîéÜ êáé öéëïáìåñéêáíéêÞ áíôßäñáóç - ôìÞìáôá ôùí ìáæþí õðü
ôç ìïñöÞ “åðéäïìÜôùí” êáé “áëëçëåããýçò” ãéá ôçí ðñüóêáéñç ðïëéôéêÞ åîáãïñÜ
ôïõò, â) ôóÜêéóìá ôçò âéïìç÷áíéêÞò âÜóçò
ôçò ÷þñáò, éäéáßôåñá ôçò ðåôñåëáúêÞò
âéïìç÷áíßáò, ã) óôñïöÞ óå “áìõíôéêÝò” êáé
ïéêïíïìéêÝò óõìöùíßåò ðïõ õðÝôáóóáí ôç
÷þñá óôï íåïíáæéóôéêü éìðåñéáëéóôéêü Üîïíá Ñùóßáò - Êßíáò.
Ç ìðïëé-ìðïõñæïõáæßá, üðùò ïíüìáóå ï
ëáüò ôçò ÂåíåæïõÝëáò ôç íÝá ôóáâéêÞ áóôéêÞ ôÜîç ôçò ÷þñáò, ôóÜêéóå êõñéïëåêôéêÜ üëï ôïí ðáñáãùãéêü éóôü êáé ü÷é
ìüíï äå íïéÜóôçêå êáèüëïõ ãéá ôïí åêóõã÷ñïíéóìü ôùí õðïäïìþí åîüñõîçò ôïõ
ðåôñåëáßïõ áëëÜ áðÝëõóå Ýíá ìåãÜëï ôìÞìá ôùí åéäéêþí ôå÷íéêþí êáé åéäéêåõìÝíùí åñãáôþí ðïõ êéíïýóáí áõôÞ ôç âéïìç÷áíßá, áöïý âáóéêü ôçò ìÝëçìá Þôáí íá
åëÝã÷åé ôá ðüóôá óôçí êñáôéêÞ åôáéñåßá
åîüñõîçò êáé íá æåé ìÝóá óôïí ðëïýôï êáé
ôç ÷ëéäÞ, ðåôþíôáò óôç öôù÷ïëïãéÜ Ýíá Ýóôù êáé áíáêïõöéóôéêü ãéá ìéá ðåñßïäï îåñïêüììáôï áðü ôçí ðåôñåëáúêÞ ãåùðñüóïäï. Ïé øçëÝò ôéìÝò ôïõ áñãïý êáôÜ ôï
ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 2.000
åõíïïýóáí ôç óõãêåêñéìÝíç ðïëéôéêÞ.
¼ìùò ç ÂåíåæïõÝëá, ç ÷þñá ìå ôá ìåãáëýôåñá êïéôÜóìáôá ðåôñåëáßïõ óôïí êüóìï, Ýöôáóå ôïõò ðñþôïõò ìÞíåò ôïõ 2016
íá åéóÜãåé ðåôñÝëáéï ãéáôß ïé óõãêåêñéìÝíåò õðïäïìÝò Ýìåéíáí åãêëçìáôéêÜ áóõíôÞñçôåò, åéäéêÜ ìåôÜ ôçí ðôþóç ôçò ôéìÞò ôïõ “ìáýñïõ ÷ñõóïý”.
Ðñüêåéôáé ãéá ðïëéôéêÞ áðïâéïìç÷Üíéóçò êáé åóùôåñéêïý óáðßóìáôïò ìéáò ÷þñáò ðïõ êáíÝíá êáèåóôþò ôñéôïêïóìéêÞò
åèíéêÞò áíåîáñôçóßáò, áêüìç êáé áõôáñ÷éêü óôçí åóùôåñéêÞ ôïõ ðïëéôéêÞ (ð.÷. ÓáíôÜì, ÊáíôÜöé) äåí èá åöÜñìïæå, êáèþò ç
áíáôßíáîç ôçò ðáñáãùãéêÞò âÜóçò åíüò
áíáðôõóóüìåíïõ ôñéôïêïóìéêïý êñÜôïõò åßíáé ãíùóôü üôé ìåãáëþíåé ôçí åîÜñôçóÞ
ôïõ áðü ôï åîùôåñéêü (åéóáãùãÝò), äçëáäÞ
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ôåëéêÜ áðü ôïí éìðåñéáëéóìü. ÔÝôïéåò äïõëåéÝò äåí ôéò êÜíïõí áíôééìðåñéáëéóôÝò êé
åðáíáóôÜôåò, áëëÜ ðñÜêôïñåò ôùí ÷åéñüôåñùí áíôéäñáóôéêþí äõíÜìåùí ôïõ éìðåñéáëéóôéêïý êüóìïõ, ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí áðëþò ôï ìßóïò ôùí ìáæþí ãéá ôïõò ðáëáéüôåñïõò çãåìïíéêïýò éìðåñéáëéóìïýò (åí
ðñïêåéìÝíù ôéò ÇÐÁ) êáé ôçí ðáëéÜ áóôéêÞ ôÜîç ãéá íá êïéìßóïõí ôéò ìÜæåò êáé
ôåëéêÜ íá ôïõò ðåñÜóïõí íÝåò ÷åéñüôåñåò
÷åéñïðÝäåò áðü ôïõò íÝïõò áêüìá ðéï åðéèåôéêïýò éìðåñéáëéóìïýò êáé ôá áíôßóôïé÷á ôìÞìáôá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò. Ôï ßäéï óêçíéêü, óå äéáöïñåôéêÞ, ðéï “åõñùðáúêÞ” ðáñáëëáãÞ Ý÷ïõìå æÞóåé ôéò ôåëåõôáßåò ôñåéò
êáé ðëÝïí äåêáåôßåò óôçí ÅëëÜäá.
Ï Ìáäïýñï êáôçãüñçóå ôçí êëáóéêÞ áóôéêÞ ôÜîç ðïõ åß÷å õðü ôïí Ýëåã÷ü ôçò
ôéò ìåãÜëåò áëõóßäåò åöïäéáóìïý ôñïößìùí ãéá õðïíüìåõóç ôçò êõâÝñíçóçò êáé
Ýêëåéóå - êñáôéêïðïßçóå ôá ìéóïÜäåéá ðëÝïí ìáãáæéÜ ôçò. Åßíáé ðñïöáíÝò üôé óå ìßá
÷þñá óôçí ïðïßá ï ðëçèùñéóìüò ôñÝ÷åé ìå
ôñéøÞöéï ðïóïóôü êáé ôï íüìéóìá Ý÷åé óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá 10 öïñÝò ìéêñüôåñç áîßá
áðü ôçí åðßóçìç éóïôéìßá ôïõ ìå ôï äïëÜñéï, ðëáöüí óôéò ôéìÝò èá ðåé ïõóéáóôéêÜ
ü÷é áðëü åîáíåìéóìü áêüìç êáé ôïõ ðéï
ìéêñïý ðïóïóôïý êÝñäïõò, áëëÜ áóÞêùôåò
æçìéÝò, ïõóéáóôéêÜ áäõíáìßá ëåéôïõñãßáò
ïðïéáóäÞðïôå êáðéôáëéóôéêÞò åðé÷åßñçóçò.
Ôï ðïëéôéêü ðáéäß ôïõ ÔóÜâåò áêïëïõèåß
åäþ ôç ãíþóôç âñþìéêç ôáêôéêÞ êÜèå óïóéáëöáóßóôá óôïí ðëáíÞôç: ðéÜíåôáé áðü
ôçí Üãíïéá ìåãÜëïõ ìÝñïõò ôùí ìáæþí ãéá
ôïõò áíôéêåéìåíéêïýò íüìïõò êßíçóçò ôçò
ïéêïíïìßáò êáé ðñïóðáèåß íá óôñÝøåé ôï
ëáü åíÜíôéá óå öáíôáóôéêïýò “óõíùìüôåò
êåñäïóêüðïõò”, ðïõ åßíáé ðÜíôá ôá ôìÞìáôá ôçò êëáóéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò ðïõ åßôå áíôéóôÝêïíôáé åßôå áðëÜ äåí åîõðçñåôïýí ôïí óïóéáëöáóßóôá. Ç ìåãáëýôåñç áðüäåéîç åßíáé üôé ç ïõóéáóôéêÞ êñáôéêïðïßçóç ôùí áëõóßäùí ëéáíéêïý åìðïñßïõ
ü÷é ìüíï äåí áíáêïýöéóå ôéò ìÜæåò, áëëÜ
ôéò Ýñéîå óå áêüìç ìåãáëýôåñç áðüãíùóç,
óôåñÞóåéò êáé ïõñÝò.
Ôï êáèåóôþò, ðÝñá áðü ôï üôé äéáèÝôåé
ðëÝïí ôá âáóéêÜ ðñïúüíôá ìüíï ìÝóù êñáôéêþí óïýðåñ ìÜñêåô, åöáñìüæåé êáé ìéá
Üëëç ôáêôéêÞ åîÜñôçóçò êáé äé÷áóìïý ôùí
ìáæþí ðïõ õðïöÝñïõí: óôïõò äÞìïõò ôïõò
ïðïßïõò åëÝã÷åé ôï øåõôïóïóéáëéóôéêü êõâåñíþí êüììá (PSUV - “Åíéáßï Óïóéáëéóôéêü Êüììá ÂåíåæïõÝëáò”), ôá âáóéêÜ
áãáèÜ ìïéñÜæïíôáé ìÝóù ôùí “Ôïðéêþí Åðéôñïðþí ãéá ôïí Åöïäéáóìü êáé ôç ÄéáíïìÞ”, ìå ôï áêñùíýìéï CLAP. Ðñüêåéôáé
ãéá åðéôñïðÝò ðïõ ïýôå ôéò Ý÷ïõí äåé ïé
êÜôïéêïé ôùí ðåñéï÷þí ðïõ äåí åëÝã÷ïíôáé áðüëõôá áðü ôïõò ôóáâéêïýò óïóéáëöáóßóôåò êáé üóïé Üíèñùðïé äåí åßíáé ïðáäïß ôïõ êáèåóôþôïò.
Ï ×üñ÷å Ñïíôñßãêåò, êáèåóôùôéêüò êõâåñíÞôçò ôïõ ÊáñÜêáò, äéÝôáîå ðñéí ëßãåò
çìÝñåò ôïõò ðñïìçèåõôÝò íá ìçí ðñïìçèåýïõí ïýôå êáí ôá êñáôéêÜ óïýðåñ ìÜñêåô üðïõ ï êüóìïò áãïñÜæåé - üôáí êáé
üðïôå ðñïëáâáßíåé - ðñïúüíôá, áëëÜ íá ôá
ðùëïýí áðåõèåßáò óôçí êõâÝñíçóç, ç ïðïßá èá ôá ìïéñÜæåé ìÝóù ôùí CLAP”óôéò
ðëÝïí öôù÷Ýò óõíïéêßåò óôï ÊáñÜêáò êáé
óå Üëëåò ðüëåéò”. Ç ìåãÜëç öôþ÷åéá äåí
öÝñíåé ìüíï åîÝãåñóç, áëëÜ óôá íý÷éá îåôóßðùôùí, øåõôïëáúêþí êáèåóôþôùí öÝñíåé êáé åîÜñôçóç áðü ôá êñáôéêÜ øß÷ïõëá

ôçò “öéëáíèñùðßáò” ôùí óïóéáëöáóéóôþí,
åéäéêÜ ãéá ôïõò ðéï åõÜëùôïõò, üðùò Ý÷ïõìå äåé êáé óôç ÷þñá ìáò ìå ôá êÜèå
ëïãÞò ôñùêôéêÜ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôçò öéëïêáèåóôùôéêÞò åêêëçóßáò.
Ï Ìáäïýñï ðïäïðáôÜ ôç
äçìïêñáôéêÜ åêëåãìÝíç
ÅèíïóõíÝëåõóç
Ôï ðïëéôéêü óýóôçìá óôç ÂåíåæïõÝëá
ìïéÜæåé áñêåôÜ óôç ìïñöÞ ìå åêåßíï ôùí
ÇÐÁ: ï ðñüåäñïò åßíáé ôáõôü÷ñïíá êáé åðéêåöáëÞò ôçò êõâÝñíçóçò, ÷ùñßò ç ôåëåõôáßá íá Ý÷åé ôçí áíÜãêç øÞöïõ åìðéóôïóýíçò áðü ôç ÂïõëÞ (ÅèíïóõíÝëåõóç). Ç
ôåëåõôáßá, üìùò, Ý÷åé ôïí êïìâéêü ñüëï íá
åãêñßíåé Þ íá áðïññßðôåé íïìïó÷Ýäéá, ïðüôå ìðïñåß íá óôáèåß åìðüäéï êáé áíôßâáñï óå ìéá êõâÝñíçóç ðïõ Ý÷åé ðÜøåé íá
áðïëáìâÜíåé ôçò áðïäï÷Þò ôïõ ðëçèõóìïý.
Ôï ÷Üïò ôï ïðïßï Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ç óïóéáëöáóéóôéêÞ äéáêõâÝñíçóç ïäÞãçóå óôéò
âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò ïé ïðïßåò äéåîÞ÷èçóáí óôç ÂåíåæïõÝëá óôéò 6 ôïõ ÄåêÝìâñç
ôïõ 2015, óå óáñùôéêÞ íßêç ôçò äçìïêñáôéêÞò, áíôéóïóéáëöáóéóôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò, ðïõ åßíáé åíùìÝíç õðü ôï ó÷Þìá
ÓôñïããõëÞ ÔñÜðåæá ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Åíüôçôáò (MUD). HMUDÝëáâå ôï 56,2% ôùí
øÞöùí, Ýíáíôé 40,9% ôïõ ÌåãÜëïõ Ðáôñéùôéêïý Ðüëïõ (GPP), ðïõ åíþíåé üëåò ôéò
êáèåóôùôéêÝò óïóéáëöáóéóôéêÝò äõíÜìåéò
(âáóéêÜ ôï PSUV ôïõ Ìáäïýñï êáé ôï øåõôïêïììïõíéóôéêü áäåëöü êüììá ôïõ øåõôïÊÊÅ).
Ôï åêëïãéêü áðïôÝëåóìá Ýäùóå óôçí áíôéðïëßôåõóç õðåñåíéó÷õìÝíç ðëåéïøçößá
óôçí ÅèíïóõíÝëåõóç (äçëáäÞ ðëåéïøçößá
Üíù ôùí 2/3 ôùí âïõëåõôþí). Ìå 112 óôïõò
167 âïõëåõôÝò (109 óõí ïé ôñåéò åêðñüóùðïé ôùí éèáãåíþí, ïé ïðïßïé Ý÷ïõí óõíôá÷èåß ìå ôçí áíôéðïëßôåõóç), ç MUD Ý÷åé
ðñáêôéêÜ ôç äõíáôüôçôá íá ìðëïêÜñåé
ó÷åäüí üëåò ôéò êõâåñíçôéêÝò ðñùôïâïõëßåò, íá ðñïêçñýîåé äçìïøÞöéóìá ãéá áðïðïìðÞ ôïõ ðñïÝäñïõ ìåôÜ áðü óõëëïãÞ
õðïãñáöþí, íá áêõñþóåé äéåèíåßò óõíèÞêåò ðïõ õðïãñÜöåé ç êõâÝñíçóç, áêüìç êáé
íá ðñï÷ùñÞóåé óå ñéæéêÞ áíáèåþñçóç ôïõ
óõíôÜãìáôïò.
Ï áðïèñáóõìÝíïò óïóéáëöáóßóôáò Ìáäïýñï, ùóôüóï, ëßãåò þñåò ðñéí ç íÝá ÅèíïóõíÝëåõóç áíáëÜâåé êáèÞêïíôá, óôéò 5
ôïõ ÃåíÜñç, Üëëáîå ôç óýíèåóç ôïõ 13ìåëïýò Áíþôáôïõ Äéêáóôçñßïõ ôçò ÷þñáò,
äéïñßæïíôáò Ýîé áðüëõôá åëåã÷üìåíïõò áðü ôïí ßäéï äéêáóôÝò. ¸ôóé, ðáñáâéÜæïíôáò
êÜèå áóôéêïäçìïêñáôéêÞ äéÜêñéóç ôùí
ôñéþí åîïõóéþí, ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò êáé Áíþôáôï ÄéêáóôÞñéï Ý÷ïõí óõìðÞîåé ìÝôùðï ìå ôï ïðïßï áðü ôç ìéá áêõñþíïõí êÜèå ðñùôïâïõëßá ôçò ÅèíïóõíÝëåõóçò ùò “áíôéóõíôáãìáôéêÞ” êáé áðü ôçí
Üëëç åãêñßíïõí ùò óõíôáãìáôéêÜ ôá ðñïåäñéêÜ äéáôÜãìáôá ìå ôá ïðïßá ï Ìáäïýñï óõíå÷ßæåé íá áóêåß áðñüóêïðôá ôçí åîïõóßá, óá íá ìçí õðÜñ÷åé ÂïõëÞ!
Ðñüêåéôáé ãéá äïìÝò êáëõììÝíçò äé÷ôáôïñßáò, åéäéêÜ áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ï ñùóüöéëïò êáé êéíåæüöéëïò óïóéáëöáóßóôáò ðïõ
Ý÷åé êÜôóåé óôï óâÝñêï ôïõ ëáïý ôçò ÂåíåæïõÝëáò, åí ìÝóù ïéêïíïìéêÞò êáé áíóõíÝ÷åéá óôç óåë. 14
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