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Ìå ôïõò áåñïðïñéêïýò âïìâáñäéóìïýò óôç Óõñßá ç ñùóéêÞ
õðåñäýíáìç êÜíåé ãéá ðñþôç öïñÜ ôç äéêÞ ôçò áíïé÷ôÞ
óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ ðïõ ðñïåôïßìáóå
åðéìåëþò êáé ãéá ìéá ìáêñÜ ðåñßïäï ìå äéÜöïñåò ðñïâïêÜôóéåò ÷ùñßò ç ßäéá íá öáßíåôáé óáí åðéèåôéêÞ äýíáìç.

Áöïý Ýóðñùîå ôéò ÇÐÁ ìå ôïõò ðñÜêôïñåò êáé ößëïõò ôçò íá åðéôåèïýí óôï
ÉñÜê ãéá íá ôï ðáñáäþóïõí óôï óõììá÷éêü ôçò ÉñÜí êáé íá äõíáìþóïõí Ýôóé ôéò ñþóéêåò èÝóåéò, êáôáóêåýáóå Ýíáí êôçíþäç å÷èñü, ôïí ISIS, ôïí ïðïßï
åãêáôÝóôçóå óôçí ðåñéï÷Þ ÷Üñéò óôçí
åõìåíÞ óôÜóç ôïõ êáèåóôþôïò ¢óáíô
êáé áñ÷éêÜ ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá
ôïõ ñùóüöéëïõ ÊáôÜñ. Áõôüò ï å÷èñüò
ôçò Ýäùóå ôï ðñüó÷çìá êáé ìüíï ôï
ðñüó÷çìá íá åðÝìâåé åêåß áðü èÝóç éó÷ýïò ãéá íá ôóáêßóåé ü÷é ôïí ISIS, áëëÜ üôé ðñïïäåõôéêü áíôéóôÝêåôáé óôç
ãåíïêôïíéêÞ ðëÝïí, áðïìïíùìÝíç óôïí
ðëçèõóìü êáé ñùóüäïõëç çãåóßá ¢óáíô.
Åííïïýìå ì’ áõôü üôé ï ñþóéêïò óïóéáëéìðåñéáëéóìüò åëÝã÷åé óÞìåñá ðïëéôéêÜ ôéò çãåóßåò ôçò ðëåéïøçößáò
ôùí ÷ùñþí ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò. Åêôüò áðü ôï üôé åëÝã÷åé áðüëõôá ðëÝïí ôï êáèåóôþò ¢óáíô óôç Óõñßá, å-

ëÝã÷åé óå ìåãÜëï âáèìü ôï öáóéóôéêü
ÉñÜí êáé ìÝóù áõôïý ôï ÉñÜê, åëÝã÷åé
ôçí êýñéá óôñáôéùôéêÞ äýíáìç ôïõ ËéâÜíïõ ×åæìðïëÜ÷, óôçí êýñéá ðëåõñÜ
åëÝã÷åé ôçí ÕåìÝíç, êáèþò êáé ôç äéêôáôïñßá Óßóé óôçí Áßãõðôï. Äåí åëÝã÷åé ìüíï ôç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá, ôá
åìéñÜôá ôïõ Êüëðïõ, ðëçí ôïõ ÊáôÜñ,
êáé ôçí áäýíáìç Éïñäáíßá. Áêüìá êáé
óôï ãåíéêÜ äõôéêüöéëï ÉóñáÞë äéáèÝôåé ìéá öéëéêÞ êõâÝñíçóç óôï ðñüóùðï ôïõ ðñïâïêÜôïñá ÍåôáíéÜ÷ïõ. Ôï
âáóéêü ìå ôç ñþóéêç åðÝìâáóç åßíáé
üôé åðåìâáßíåé óáí çãåìüíáò ìå ìéá
ðñÜîç ðïõ åßíáé óçìáíôéêüôåñç êáé áðü ôïõò ßäéïõò ôïõò âïìâáñäéóìïýò.
Ðñüêåéôáé ãéá ôç óõìöùíßá ðïõ óýíáøå ëßãï ðñéí âïìâáñäßóåé ôç Óõñßá, ìå
ôçí éñáíéêÞ, ôçí éñáêéíÞ êáé ôç óõñéáêÞ êõâÝñíçóç ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôáëëáãÞ ðëçñïöïñéþí ðÜíù óôïí ISIS
(ÔÜéìò ôçò ÍÝáò Õüñêçò, 27/9). Óýíáøå äçë. ìáæß ìå ôá êñÜôç ðïõ ðñïáíáöÝñáìå êïéíü åðéôåëåßï ðëçñïöïñéþí.

Áõôü åßíáé ôï ðéï âáóéêü êáé óçìáßíåé
óôçí ïõóßá ìéá ðïëý óôåíÞ óôñáôéùôéêÞ óõììá÷ßá ðïõ ðñïöáíþò èá âñßóêåôáé êÜôù áðü ôç äéêÞ ôçò óôñáôéùôéêÞ êáé äéðëùìáôéêÞ çãåìïíßá ìéáò
êáé ìüíï áõôÞ åßíáé ìéá õðåñäýíáìç.
ÁõôÞ åßíáé ç ìßá äéáöïñÜ ìå ôçí åðßóçò éìðåñéáëéóôéêÞ êáé ùìÞ åðÝìâáóç
ôçò áìåñéêÜíéêçò õðåñäýíáìçò ôï 2003
óôï ÉñÜê ðïõ Þôáí óôçí ïõóßá óå óýãêñïõóç ìå ôçí ðëåéïøçößá ôçò çãåóßáò ôïõ áñáâéêïý êüóìïõ. Ç Üëëç
äéáöïñÜ åßíáé üôé áõôÞ ç åðÝìâáóç âñßóêåôáé óå áíïé÷ôÞ óýãêñïõóç ìå ôéò
äéáèÝóåéò ôçò ìåãÜëçò ðëåéïøçößáò ôïõ
óõñéáêïý ðëçèõóìïý ðïõ ìéóåß ôï êáèåóôþò ¢óáíô êáé ãßíåôáé áðïäåêôÞ
ìüíï áðü ôçí áëáïõßôéêç èñçóêåõôéêÞ ìåéïíüôçôá ôçí ïðïßá åêðñïóùðåß
ï ¢óáíô, åíþ ôïõëÜ÷éóôïí ç áìåñéêÜíéêç åðÝìâáóç óôï ÉñÜê åß÷å áñ÷éêÜ
ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ðëåéïøçößáò ôïõ
ðëçèõóìïý, äçëáäÞ ôùí óééôþí êáé
ôùí êïýñäùí ôïõ ÉñÜê.
Ôçí åðÝìâáóÞ ôçò áõôÞ âÝâáéá ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá ôçí åìöáíßæåé óáí ðñüóêëçóç ìéáò êõñßáñ÷çò êõâÝñíçóçò,
ôçò óõñéáêÞò. ¼ìùò áõôü äåí éó÷ýåé á-

öïý ç êõâÝñíçóç áõôÞ, åêôüò ôïõ üôé
Ý÷åé ðëÝïí ðåñéïñéóôåß óôï 20% ôïõ åäÜöïõò ôçò ÷þñáò, åßíáé üðùò åßðáìå, ìéóçôÞ êáé áðü ôçí ðëåéïøçößá ôïõ ðëçèõóìïý ôçò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ áõôüò ï ðëçèõóìüò – óôçí ðëåéïøçößá
ôïõ óïõíéôéêüò èñçóêåõôéêÜ – Ýêáíå ôï
ëÜèïò íá åìðéóôåõôåß ôçí çãåóßá ôïõ
áãþíá ôïõ ãéá äçìïêñáôßá óôïõò óïõíßôåò Áäåëöïýò ÌïõóïõëìÜíïõò, ðïõ
Ýäùóáí áðü ôçí áñ÷Þ Ýíáí åèíï-èñçóêåõôéêü ÷áñáêôÞñá ó’ áõôü ôïí ðüëåìï ñß÷íïíôáò ôá êýñéá ðõñÜ ôïõò
óôçí áëáïõßôéêç ìåéïíüôçôá êáé ðñüóöåñáí ôç äõíáôüôçôá óôï Êñåìëßíï
íá åðÝìâåé äÞèåí ãéá ôç «óùôçñßá» áõôÞò ôçò åèíüôçôáò áðü ôç ãåíïêôïíßá.
Ôþñá üìùò, ýóôåñá áðü 4 ÷ñüíéá ðïëåìéêþí óõãêñïýóåùí, åßíáé ôï êáèåóôþò ¢óáíô ðïõ Ý÷åé ìåôáôñáðåß óå ãåíïêôïíéêü ôéìùñþíôáò ôïí Üìá÷ï ðëçèõóìü ðïõ äåí ôïí õðïóôçñßæåé, ìå áíçëååßò óöáãÝò, áóýëëçðôá âáóáíéóôÞñéá êáé éóïðÝäùóç ïëüêëçñùí êáôïéêçìÝíùí åêôÜóåùí.
Åêôüò áõôïý, åßíáé ôï êáèåóôþò ¢óáíô ðïõ Ýöåñå ôçí áíïé÷ôÞ åîùôåñéóõíÝ÷åéá óôç óåë. 2
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Ç

ÏÁÊÊÅ ÷áéñåôßæåé ôïõò 2263 ößëïõò ôçò ðïõ ôçí øÞöéóáí óå
áõôÝò ôéò åêëïãÝò. ÐÜíôá ç øÞöïò óôçí ÏÁÊÊÅ Þôáí óõíôñé
ðôéêÜ êüíôñá óôï ñåýìá êáé óáí ôÝôïéá ìßá øÞöïò åíôéìüôçôáò êáé ðïëéôéêÞò ãåííáéüôçôáò. ÁëëÜ ðïôÝ äåí Þôáí ôüóï ðïëý üóï
ðñï÷èÝò.

Åß÷áìå ãñÜøåé óôï êåßìåíï ôçò áðüöáóçò ìå ôï ïðïßï êáôåâÞêáìå
ó’ áõôÝò ôéò åêëïãÝò üôé ï êýñéïò
óêïðüò ôçò óõììåôï÷Þò ìáò Þôáí
íá äåßîïõìå üôé ç ÏÁÊÊÅ èÜôáí
åêåß óôç èÝóç ôçò êáé ïõóéáóôéêÜ
ìüíç áðÝíáíôé óôç ëáßëáðá ðïõ Ý÷åé óçêþóåé åíÜíôéá óôï ëáü ìáò
Ýíá óõíïëéêÜ åãêëçìáôéêü êáèåóôþò.
ÐñáãìáôéêÜ ÷ñåéÜóôçêå ìåãÜëç
áõôïèõóßá êáé ðÜèïò áðü ôá ìÝëç
êáé ôïõò ößëïõò ôçò ÏñãÜíùóçò ãéá
íá âñåèïýí ôá ëåöôÜ, ìåñéêÜ ìå äá-

íåéêÜ, êáé ãéá íá ôá êáôáöÝñïõìå
íá êáôÝâïõìå ìå õðïøÞöéïõò óå üëç ôçí ÅëëÜäá, êáé ìåôÜ íá öÝñïõìå
óå ðÝñáò ôçí ðïëõìÝôùðç åêëïãéêÞ
ìÜ÷ç.
Ôï ðéï óçìáíôéêü Þôáí üôé ðïôÝ
ùò ôþñá äåí ðÞãå ç ðïëéôéêÞ ìáò
ðñïðáãÜíäá óå ðåñßïäï åêëïãþí
ôüóï ìáêñéÜ, äçëáäÞ äåí ìðÞêå ìå
ôÝôïéá óáöÞíåéá êáé ìå ôÝôïéá ðåñéöñüíçóç ãéá ïðïéïäÞðïôå åêëïãéêßóôéêï üöåëïò óôï ìÜôé ôïõ å÷èñïý, êáôåäáößæïíôáò áêñéâþò ôï
êÝíôñï ôùí åèíéêÜ áõôÜñåóêùí ìý-
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èùí ðïõ áõôüò Ý÷åé ïéêïäïìÞóåé ìå
ôüóç åðéìïíÞ ìÝóá óôá êåöÜëéá
ôïõ ëáïý ìáò.
Ç êåíôñéêÞ èÝóç ôïõ å÷èñïý åßíáé
üôé ç ìéêñÞ öôù÷Þ ÅëëÜäá áäéêåßôáé êáé õðïöÝñåé óÞìåñá åîáéôßáò ôùí ðëïýóéùí åõñùðáßùí äáíåéóôþí êáé ðñþôá áðü üëïõò ôçò
Ãåñìáíßáò ðïõ ôïõò åíïðïéåß åíáíôßïí ìáò.
Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ï íéêçôÞò
ôùí åêëïãþí Þôáí ï ÓÕÑÉÆÁ ðïõ

óõã÷ùñÝèçêå óå ìåãÜëï âáèìü ãéá
ôç ìïíáäéêÞ ôïõ áðáôåùíßóôéêç á÷ñåéüôçôá åðåéäÞ Ýêöñáóå ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëïí ôçí åèíéêÞ
èÝóç «ìÝóá óôçí Åõñþðç åíáíôßïí
ôçò Åõñþðçò» Þ êáëýôåñá ôç èÝóç
«äéÜóðáóç ôçò Åõñþðçò ìå ðïëéôéêü ðüëåìï óôç Ãåñìáíßá». Ïé äýï
Üëëåò ãñáììÝò: «Ýîù áðü ôçí Åõñþðç åíÜíôéá óôçí Åõñþðç» êáé
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 2
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«ìÝóá óôçí Åõñþðç ìå ìéêñïáíôéóôÜóåéò óå áõôÞí Åõñþðç» íéêÞèçêáí.
ÌÝóá óå ìéá ôÝôïéá ðïëéôéêÞ êáé
øõ÷ïëïãéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò
äåí ðåñéìÝíáìå âÝâáéá êáìéÜ éäéáßôåñç óõãêïìéäÞ øÞöùí üôáí áðïêáëýðôáìå åðßìïíá üôé ï å÷èñüò äåí
Þôáí ïé åõñùðáßïé äáíåéóôÝò êáé ìÜëéóôá ç Ãåñìáíßá, áëëÜ óýóóùìïò ï
ðïëéôéêüò êüóìïò ðïõ Þôáí äåìÝíïò
ìå ôç «ößëç» öáóéóôéêÞ Ñùóßá, äçëáäÞ üôáí ðñïðáãáíäßæáìå ôç ãñáììÞ «ìÝóá óôçí Åõñþðç åíÜíôéá óôçí
åðßóçìç ÅëëÜäá».
Óýìöùíá ìå üëåò ôéò åéêüíåò ðïõ
Ý÷ïõìå ùò ôþñá ç Ýêèåóç ôùí èÝóåùí ìáò óôï ôçëåïðôéêü ôçò ôåôñÜðôõ÷ï (óõíÝíôåõîç óôçí ÅÑÔ2, ïìéëßá óôá ãñáöåßá ìáò, äéáêáíáëéêÞ,
10ëåðôï) ðñïêÜëåóå Ýíá ðñùôïöáíÝò åíäéáöÝñïí êáé óõìðÜèåéá ãéá
ôá «êáéíïýñãéá ðñÜãìáôá» ðïõ åßðå
ç ÏÁÊÊÅ.
ÂÝâáéá, ãéá ìéá áêüìá öïñÜ áðïäåß÷ôçêå üôé ìéá ôüóï èáììÝíç áðü
ôï êáèåóôþò êáé ôüóï «êüíôñá»
ãñáììÞ äåí ìðïñåß ïýôå íá ÷ùíåõôåß, ïýôå áêüìá ðåñéóóüôåñï íá ìåôáôñáðåß óå ðñÜîç øÞöïõ áðü ÷éëéÜäåò áíèñþðïõò ìÝóá óôï ëßãï ÷ñüíï
ðïõ ìåóïëÜâçóå áðü ôçí ôçëåïðôéêÞ
ðñïâïëÞ Ýùò ôçí øçöïöïñßá ôçò ÊõñéáêÞò. ¸ôóé ôï áðïôÝëåóìá Þôáí áõôü ðïõ ãíùñßæïõìå.
ÅêôéìÜìå üôé áõôü Þôáí Ýíá èåôéêü
áðïôÝëåóìá.

Áõôü ü÷é ìüíï óýìöùíá ìå ôéò ãåíéêÝò ðåñéóôÜóåéò ðïõ ðåñéãñÜøáìå,
áëëÜ êáé üôáí ôï óõãêñßíïõìå ìå
ôá áðïôåëÝóìáôá ôï 2012 üðïõ êáôåâÞêáìå ãéá ôåëåõôáßá öïñÜ.
Ãéá ôçí ÏÁÊÊÅ ðñÝðåé êáôÜ ôç
ãíþìç ìáò íá åðéëå÷èïýí äýï åðßðåäá óýãêñéóçò. Ôï Ýíá åðßðåäï áöïñÜ ôç óýãêñéóç ìå ôá ðïëéôéêÜ
êüììáôá ðïõ åíþ åìöáíßæïíôáé íá
åêðñïóùðïýí ôï ìáñîéóôéêü êáé åñãáôéêü åðáíáóôáôéóìü óôçí ïõóßá åßíáé óïóéáëöáóéóôéêÜ, êáé åßíáé óå
ðëÞñç áíôßèåóç ìå åêåßíï ôïí ôýðï
êüììáôïò ðïõ ðñïóðáèåß íá ïéêïäïìÞóåé ç ÏÁÊÊÅ. ØåõôïÊÊÅ,
ÁÍÔÁÑÓÕÁ, ÅÅÊ, ÌË, ÏÊÄÅ áíÞêïõí óå áõôÞí ôçí êáôçãïñßá. Ôï
Üëëï åðßðåäï óýãêñéóçò áöïñÜ ôá
êüììáôá ðïõ åìöáíßæïíôáé íá åêðñïóùðïýí ôïí åõñùðáúêü äçìïêñáôéóìü åíþ óôçí ïõóßá óáí êüììáôá
ôïõ áóôéóìïý êáé ìÜëéóôá ôïõ
ãëïéþäïõò îåíüäïõëïõ åëëçíéêïý áóôéóìïý åßíáé ñùóüöéëá êáé óå óýãêñïõóç ìå ôï äçìïêñáôéêü áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï ðïõ ðñïóðáèåß íá óõãêñïôÞóåé ç ÏÁÊÊÅ. Êüììáôá óáí
ôá ÍÄ, ÐÁÓÏÊ, ÄÇÌÁÑ, ÄñÜóçÔæÞìåñïò, ÐïôÜìé, ËåâÝíôçò, ðïõ ï
ßäéïò åßíáé ðëÝïí Ýíáò îåäéÜíôñïðïò
ðïõôéíéêüò, áíÞêïõí óå áõôÞí ôçí êáôçãïñßá.
ËÝìå ãéá üëá ôá ðáñáðÜíù êüììáôá üôé «åìöáíßæïíôáé íá åêðñïóùðïýí» êáé ü÷é üôé åêðñïóùðïýí óô’ áëÞèåéá, ãéáôß ç øçöïöïñéêÞ êáé êáìéÜ öïñÜ êáé ç ÷áìçëÞ óôåëå÷éêÞ âÜóç ôïõò áéóèÜíåôáé êáé

óêÝöôåôáé áëëéþôéêá áðü ôçí çãåóßá ôïõò. ¸ôóé óôç âÜóç ôïõ åìöáíéæüìåíïõ ùò åðáíáóôáôéêïý ìáñîéóôéêïý óôñáôïðÝäïõ üëïé áíáæçôïýí ìéá
êïéíùíßá ÷ùñßò åêìåôÜëëåõóç êáé
êáôáðßåóç, åíþ óôç âÜóç ôïõ åìöáíéæüìåíïõ ùò áóôïäçìïêñáôéêïý
óôñáôïðÝäïõ üëïé èá èÝëáíå ìéá åõñùðáúêÞ êáé äçìïêñáôéêÞ ÅëëÜäá
÷ùñßò õðïôÝëåéá óôïí áíáôïëéêü Üîïíá êáé óôï öáóéóìü ôïõ.
Êáé ìå ôá äýï áõôÜ ìÝôñá óýãêñéóçò ç ÏÁÊÊÅ ãßíåôáé ôï ìïíáäéêü
êüììá ðïõ Üíôåîå óôçí åðßèåóç ôïõ
êõâåñíçôéêïý öáéï-«êüêêéíïõ» óïóéáëöáóéóìïý êáé óôá äýï åðßðåäá
ðïõ ðåñéãñÜøáìå.
Óôéò åêëïãÝò ôïõ ÌÜç ôïõ 2012 ç
ÏÁÊÊÅ åß÷å ðÜñåé ðïóïóôü 0, 041%
êáé ôþñá ðïóïóôü 0,042% (áí êáé ìå
ëéãüôåñåò øÞöïõò óôï ìÝôñï ðïõ êáé
áõôÞ, üðùò üëïé, ÷ôõðÞèçêå áðü ôçí
áðï÷Þ).
Áíôßóôïé÷á óôï ðñþôï åðßðåäï, ôï
øåõôïÊÊÅ åß÷å 8,48% ôï 2012 êáé
5,55% óÞìåñá, ç ÁÍÔÁÑÓÕÁ ìáæß ìå
ôï ÅÅÊ åß÷áí 1,29% ôï 2012 êáé 0,85%
óÞìåñá, ôá äýï ÌË åß÷áí 0,25% ôï
2012 êáé 0,16% óÞìåñá. Ìüíï ç ÏÊÄÅ ðÞãå áðü ôï 0,03% óôï 0,04% áëëÜ ôï 2012 åß÷å êáôåâåß óôá 2/3 ôùí
åêëïãéêþí ðåñéöåñåéþí ôçò ÷þñáò.
Óôï åðßðåäï ôïõ åõñùðáúêïý äçìïêñáôéóìïý ç óýãêñéóç åßíáé áíÜëïãç. Ôï èåùñïýìåíï ùò äçìïêñáôéêü
öéëï-åõñùðáúêü óôñáôüðåäï, ðÞãå áðü 46,92% (Üèñïéóìá ôùí ÍÄ, ÐÁÓÏÊ, ÄÇÌÁÑ, ÌðáêïãéÜííç, ÔæÞìåñïò, ÄñÜóç, ËåâÝíôçò, ÐåéñáôÝò),

Ï×É ÓÔÇÍ ÅÐÉÈÅÓÇ ÔÙÍ ÑÙÓÙÍ
ÍÅÏ×ÉÔËÅÑÉÊÙÍ ÓÔÇ ÓÕÑÉÁ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

êÞ åðÝìâáóç, áñ÷éêÜ ôçí åðÝìâáóç ôçò
éóëáìïöáóéóôéêÞò ×åæìðïëÜ÷ ìÝóá
óôç ÷þñá êáé óÞìåñá ôçí åðÝìâáóç ôçò
ñùóéêÞò íåï÷éôëåñéêÞò õðåñäýíáìçò
ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôçí êáôáðïëÝìçóç
ôùí ôæé÷áíôéóôþí êõñßùò óáí ðñüó÷çìá ãéá íá ÷ôõðÞóåé ôçí ðéï äçìïêñáôéêÞ ìåñßäá ôçò óõñéáêÞò åîÝãåñóçò.
¹äç êáôçãïñåßôáé áðü ôï Óõñéáêü Åèíéêü Óõìâïýëéï ôçò áíôéðïëßôåõóçò üôé ïé âüìâåò ôçò óêïôþíïõí áìÜ÷ïõò óå
ðåñéï÷Ýò ðïõ åëÝã÷ïíôáé áðü ôïí ISIS.
¢ëëùóôå, ôï üôé áõôÞ ç óõììïñßá äåí
åßíáé ï áðïêëåéóôéêüò óôü÷ïò ôùí ñùóéêþí áåñïðïñéêþí åðéäñïìþí ôï Ý÷åé
ðáñáäå÷ôåß êáé ç ßäéá ç çãåóßá ôïõ
Êñåìëßíïõ.
Ìå áõôÞ ôçí åðÝìâáóç ðñïùèåßôáé ï
Ýëåã÷ïò êáé ôçò Óõñßáò áðü ôïõò ñþóïõò ÷ßôëåñ êé Ýôóé áíïßãåé ï äñüìïò
ãéá ìéá ìåãáëýôåñç åíåñãåéáêÞ áðïìüíùóç ôçò Åõñþðçò, äåäïìÝíïõ ôïõ

áðëþìáôïò ôçò ñùóéêÞò êõñéáñ÷ßáò óå
üëç ó÷åäüí ôç Â. ÁöñéêÞ êáé ôç Ì. ÁíáôïëÞ. Ç åðÝìâáóç ôùí ñþóùí óïóéáëéìðåñéáëéóôþí óôç Óõñßá ðñÝðåé
íá êáôáäéêáóôåß áðü üëïõò ôïõò äçìïêñáôéêïýò áíèñþðïõò êáé ÷þñåò ôïõ
ðëáíÞôç. Ï óõñéáêüò ëáüò èá ðñÝðåé
íá åíéó÷õèåß ìå ïðëéóìü ðñïêåéìÝíïõ
íá áíôéóôáèåß óôïõò äõíÜóôåò ôïõ, ðïõ
åßíáé ïé ñþóïé åðåìâáôéóôÝò, ôá áíäñåßêåëá ôïõ êáèåóôþôïò ¢óáíô êáé ïé éóëáìïöáóßóôåò ößëïé ôïõò áðü ôç ìéá
ìåñéÜ, áëëÜ êáé ïé ðñïâïêÜôïñåò äïëïöüíïé ôïõ ISIS ìáæß ìå ôçí åðßóçò
ñùóïêßíçôç Áë-ÊÜéíôá áðü ôçí Üëëç.
Åííïåßôáé üôé ìáæß ìå üëç áõôÞí ôçí
áíôßäñáóç ðñÝðåé ïé äçìïêñáôéêïß Üíèñùðïé, éäéáßôåñá ïé åõñùðáßïé íá êáôáäéêÜóïõí ôá óé÷áìåñÜ ôóéñÜêéá ôçò
Ñùóßáò ìÝóá óôéò åõñùðáúêÝò êõâåñíÞóåéò éäéáßôåñá ôç óôáæßôéóá ÌÝñêåë,
ðïõ ìå ôçí êÜëõøç ôùí ÏìðÜìá-Êëßíôïí, äåí ÷Üíïõí ôçí åõêáéñßá íá æç-
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ôÜíå óõíåñãáóßá ìå ôç Ñùóßá ü÷é ìüíï óôç Óõñßá áëëÜ êáé óôçí êáôå÷üìåíç áðü ôïí ×ßôëåñ Ðïýôéí Ïõêñáíßá.
ÁõôÞ ç óõíåñãáóßá åßíáé ðïõ åíèáññýíåé ôïõò íåï÷éôëåñéêïýò ðáíôïý óôïí
êüóìï. Ôï ðíåýìá ôùí ÔóÜìðåñëáéí
êáé ÍôáëáíôéÝ ðëáíéÝôáé îáíÜ ðÜíù áðü ôç ó÷åôéêÜ ðïëý ðéï Üïðëç Åõñþðç áðü åêåßíç ðïõ ñïõöÞ÷ôçêå áðü ôá
÷éôëåñéêÜ óôñáôåýìáôá ôï 1940. Êáé
áõôü ÷ùñßò íá ëïãáñéÜóïõìå üôé ç Ñùóßá èá êñáôÜåé óå ëßãï, áí äåí óõíáíôÞóåé áíôßóôáóç, óôá ÷Ýñéá ôçò êáé
üëåò ôéò óôñüöéããåò ôùí õäñïãïíáíèñÜêùí ðïõ êáôáíáëþíåé ç Åõñþðç áðü ÂïññÜ êáé Íüôï.
Ôï êåíôñéêü æÞôçìá óÞìåñá ãéá ôïõò
ëáïýò ôçò Åõñþðçò åßíáé ç õðïóôÞñéîç ôïõ áãþíá ôïõ ïõêñáíéêïý êáé ôïõ
óõñéáêïý ëáïý ãéá åèíéêÞ áíåîáñôçóßá êáé áðåëåõèÝñùóç áðü ôïõò íåï÷éôëåñéêïýò äõíÜóôåò.

óå 42,71% (Üèñïéóìá ÍÄ, ÐÁÓÏÊÄÇÌÁÑ, ÐïôÜìé, ËåâÝíôçò, ÔæÞìåñïò, ÐåéñáôÝò). ÂÜæïõìå åäþ ôï
Üèñïéóìá ôùí êïììÜôùí ãéáôß íÝá ðïëéôéêÜ áðïóðÜóìáôá êïììÜôùí, ðïõ íÝìïíôáé ôïí ßäéï ðïëéôéêü áõôü ÷þñï, åìöáíßóôçêáí
êáé ÷Üèçêáí êÜèå ôüóï.
ÁõôÞ ç áíôï÷Þ ôçò øçöïöïñéêÞò âÜóçò ôçò ÏÁÊÊÅ äåí Þôáí
êÜôé ðïõ ôï èåùñïýóáìå äåäïìÝíï üôáí êáôåâáßíáìå óôéò åêëïãÝò êáé íïìßæïõìå üôé ïöåßëåôáé
óôï üôé, ìáæß ìå ôçí åðÝëáóç ôïõ
äéáêïììáôéêïý ðïõôéíéóìïý, áñ÷ßæïõí ðéá íá æõìþíïíôáé, éäéáßôåñá ìÝóá óôçí áñéóôåñÜ, ïé üëï
êáé ðéï åðáëçèåõìÝíåò óôçí ðñÜîç áíáëýóåéò êáé èÝóåéò ôçò ÏÁÊÊÅ.
Ôï ðïëý êáëü ìå áõôÝò ôéò åêëïãÝò Þôáí üôé ãéá ðñþôç öïñÜ
Üñ÷éóáí íá æõìþíïíôáé ðëáôåéÜ
ïé èÝóåéò ìáò, äçëáäÞ âãÞêáí áðü ôï ðïëéôéêü ãêÝôï óôï ïðïßï
ôéò åß÷áí ìáíôñþóåé êáé óõ÷íÜ
ôéò ÷ëåýáæáí óïóéáëöáóßóôåò êáé
öéëåëåýèåñïé. Ç óõíÝ÷åéá èá åîáñôçèåß áðü ôçí ðïëéôéêÞ êáé
ïñãáíùôéêÞ äïõëåéÜ ðïõ èá êÜíåé ç ÏÁÊÊÅ ãéá íá Ýñèåé óå
åðáöÞ ìå üëï áõôüí ôïí êüóìï
ðïõ èÝëåé íá ìáò ãíùñßóåé.
Êáëïýìå üëïõò ôïõò ößëïõò
ìáò íá óôáèïýí óôï ðëåõñü ìáò
óå áõôÞ ôç ìÜ÷ç óå üëá ôá åðßðåäá.
ÁèÞíá 21 ÓåðôÝìâñç 2015
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ÌÉÁ ÓÇÌÁÍÔÉÊÇ ÍÉÊÇ ÃÉÁ ÔÏÕÓ
ÌÅÔÁËËÙÑÕ×ÏÕÓ ÁËËÁ ÊÁÉ ÆÙÔÉÊÇ ÁÍÁÃÊÇ ÃÉÁ
ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÔÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÔÏÕÓ ÐÁËÇÓ
Ï âñþìéêïò ðüëåìïò áðü ÓÕÑÉÆÁ-ÓêïõñëÝôç êáé ç õðïíüìåõóç áðü ôïí Ìðüìðïëá
Μόλις την Παρασκευή στις 2 Οκτώβρη το απόγευμα, λίγο μετά το τέλος
της εκδίκασης της προσφυγής της εταιρείας και των εργαζομένων στο ΣτΕ
κατά της απόφασης του Σκουρλέτη να
διακόψει τις εργασίες των μεταλλείων, βγήκε η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων κατά της ίδιας απόφασης. Η απόφαση των ασφαλιστικών
δικαίωσε τους εργαζόμενους που μετά από παρατεταμένες κινητοποιήσεις
από αύριο ξαναπιάνουν δουλειά στα
μεταλλεία και βγαίνουν προς το παρόν από την κατάσταση της διαθεσιμότητας που σημαίνει αργία, μισά λεφτά και πολύ αγωνία. Από πολιτική
άποψη η απόφαση αυτή ήταν μια δικαίωση των εργαζόμενων μπροστά
στην κοινή γνώμη που με όλο και πιο
μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθεί την
υπόθεσή τους και ακόμα περισσότερο
ήταν ένα μεγάλο ράπισμα στην κυβέρνηση Τσίπρα και στο θρασύ τραμπούκο υπουργό της το Σκουρλέτη που
νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ότι
θέλουν σ’ αυτή τη χώρα ακόμα και σε
βάρος χιλιάδων ανθρώπων που δουλεύουν σκληρά για το ψωμί τους.
Όμως παρά τη νίκη αυτή υπάρχουν δύο
προβλήματα. Το ένα είναι νομικό. Η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα δεν προδικάζει αυτόματα το αποτέλεσμα της τελικής προσφυγής που θα βγει, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, ως το τέλος του Οκτώβρη. Αν δηλαδή αυτή η απόφαση είναι αρνητική, αυτή είναι που θα
μετρήσει τελικά. Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι στις 11 ως τώρα προσφυγές κατά της επένδυσης που έχουν εκδικαστεί όλες έχουν απορριφθεί από το ΣτΕ.
Εμείς ωστόσο που έχουμε δει το ΣτΕ να
γκρεμίζει τη μισή ελληνική βιομηχανία, δεν
έχουμε κανένα λόγο να εφησυχάζουμε πόσο μάλλον που ο Σκουρλέτης απομάκρυνε από τα πόστα τους όλους τους εμπειρογνώμονες του υπουργείου που είναι υπέρ
της επένδυσης για να τοποθετήσει τους
ορκισμένους εχθρούς της . Το άλλο πρόβλημα είναι πολιτικό και είναι το πιο βασικό. Πολιτικό σημαίνει ότι η κυβέρνηση
Τσίπρα περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική κυβέρνηση γράφει στα παλιά της
τα παπούτσια καίριες αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων (δες περίπτωση μη
μείωσης αντικειμενικών τιμών στον ΕΝΦΙΑ)
ενώ από την άλλη, όπως έχει αποδείξει
με τους Λαφαζάνη και Σκουρλέτη, είναι
σε θέση να ανακαλύπτει διαρκώς νέα ανύπαρκτα προβλήματα με τα οποία μπορεί να σταματά τις εργασίες στις Σκουριές και έτσι να εξαντλεί οικονομικά τον
κεφαλαιούχο ώστε να τον αναγκάσει τελικά να κλείσει για τα καλά τα μεταλλεία
και να φύγει.
Αυτή η δεύτερη απειλή, η καθαρά πολιτική, είναι αυτή που μας ανησυχεί περισσότερο και αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί κύρια με πολιτικά και όχι τόσο με
νομικά μέσα. Για την ακρίβεια τα νομικά
μέσα βοηθούν τα πολιτικά μέσα, δηλαδή
μια θετική απόφαση από το ΣτΕ βοηθάει
την πολιτική πάλη για την επιβίωση των
μεταλλείων, βοηθάει την προπαγάνδα των
εργαζομένων στο λαό υπέρ της επένδυσης αλλά δεν φτάνει για μια πολιτική νίκη, δεν φτάνει δηλαδή για να κόψει το χέ-

ρι της κυβέρνησης των σαμποταριστών να
μαχαιρώνουν κάθε τόσο την επένδυση. Αν
η κυβέρνηση δεν αποδειχτεί και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό
σαν κακόβουλη, αναξιόπιστη και αναίτια
εχθρική στην επένδυση, τότε το εγκληματικό χέρι της δεν θα κοπεί.

Μόνο οι ίδιοι οι μεταλλωρύχοι
μπορούν να σώσουν την
επένδυση
Με δεδομένο ότι κανένα άλλο κόμμα
στη χώρα με την εξαίρεση της ΟΑΚΚΕ δεν
θέλει να αποκαλύψει πολιτικά αυτήν την
κυβέρνηση σαν σαμποταριστική γενικά και
ειδικά λυσσασμένη στο ζήτημα των μεταλλείων της Χαλκιδικής, το βάρος αυτής της
αποκάλυψης πέφτει στις πλάτες των 2000
εργαζομένων των μεταλλείων και των άλλων 3000 που ζουν από αυτά. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν
ένα δικό τους σχέδιο, μια δικά τους στρατηγική αγώνα σαν απάντηση στο στρατηγικό σχέδιο του ορκισμένου εχθρού τους.
Αν αντιταχθούν πειστικά σε αυτό το σχέδιο του εχθρού δεν χρειάζονται καμιά μεγάλη πολιτική βοήθεια από τον κυρίαρχο
πολιτικό κόσμο. Αυτός εκτός από το ότι
στην ηγεσία του είναι με τους σαμποταριστές, δεν έχει πια αληθινό κύρος μέσα στις
μάζες γιατί είτε έχει πει ατέλειωτα ψέμματα, είτε κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι
η χώρα αργοπεθαίνει από το χτύπημα της
παραγωγής. Επίσης οι μεταλλωρύχοι δεν
πρέπει να στηρίζονται για την επιβίωση της
επένδυσης στην πολιτική δύναμη της εταιρείας. Γιατί και οι εταιρείες σαν εκμεταλλεύτριες οντότητες δεν έχουν κύρος στην
κοινή γνώμη, καθώς λένε πάντα ότι τις συμφέρει, και επίσης γιατί γενικά δεν θέλουν
να τα βάζουν με τις πολιτικές εξουσίες στις
οποίες στηρίζονται για τα κέρδη τους.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες όλα θα κριθούν από τους ίδιους τους μεταλλωρύχους.
Οι μεταλλωρύχοι κοντολογής κρατάνε στα
χέρια τους την επιβίωση της επένδυσης
και τη δικιά τους. Ο καταβασανισμένος λαός αυτής της χώρας είναι έτοιμος να ακούσει τους μεταλλωρύχους δηλαδή ανθρώπους που είναι ένα κομμάτι του λαού,
που δουλεύουν σκληρά και που ποτέ δεν
κορόιδεψαν και δεν εκμεταλλεύτηκαν κανένα. Αν οι μεταλλωρύχοι μιλήσουν και ξεσκεπάσουν τα ψέμματα των εχθρών τους
είμαστε σίγουροι ότι θα νικήσουν.
Αλλά ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα μεταλλεία της Χαλκιδικής. Η κυβέρνηση αυτή αποδεικνύεται σήμερα ότι προχωράει
με ένα πολύμορφο στρατηγικό σχέδιο επίθεσης. Στόχος αυτού του σχεδίου είναι να κλείσει το μεταλλείο υποχρεώνοντας τους καναδούς να φύγουν
χωρίς το ελληνικό πολιτικό καθεστώς
να εκτεθεί σε διεθνές επίπεδο ότι ωμά
προκάλεσε τη φυγή τους, αλλά και
χωρίς να αποκαλυφθεί στο εσωτερικό από ένα κίνημα μεταλλωρύχων το
οποίο ήδη έχει αρχίσει να παίρνει μαζί του την κοινή γνώμη. Για να πετύχει
αυτό το σχέδιο πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει σε ασφυξία την καναδική εταιρεία
και να την απομονώσει διοικητικά και πολιτικά, ιδιαίτερα πρέπει να σπάσει το α-
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ντικειμενικό μέτωπο που υπάρχει ανάμεσα σε αυτήν (που δεν θέλει να χάσει τα
εκατοντάδες εκατομμύρια που έχει βάλει
σ’ αυτή τη δουλειά), και τους χιλιάδες εργαζόμενους της περιοχής που δεν θέλουν
να χάσουν τη δουλειά τους σε μια χώρα
που βυθίζεται σε έναν ωκεανό ανεργίας.
Όταν λέμε αντικειμενικό μέτωπο δεν εννοούμε ότι δεν υπάρχουν αντίθετα συμφέροντα ανάμεσα στους εργαζόμενους και στην
εταιρεία, και ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να διεκδικούν και σε αυτήν την περίοδο αυτά που δικαιούνται, αλλά ότι οι αντιθέσεις αυτές θα είναι δευτερεύουσες όσο
είναι κυρίαρχη και ανταγωνιστική η αντίθεση ανάμεσα στο δυτικό κεφάλαιο των
Καναδών και το ανατολικό κεφάλαιο των
Ρώσων κρατικοκαπιταλιστών που δεν θέλουν καμιά μεγάλη δυτική ή ντόπια βιομηχανία να σταθεί σε μια χώρα που θέλουν να την μετατρέψουν σε αποικία τους,
ειδικά δίπλα στο Άγιο Όρος που το θέλουν για θρησκευτική τους βάση στους ορθόδοξους πληθυσμούς του πλανήτη.
Για να τσακίσουν αυτή την επένδυση οι
σαμποταριστές καθοδήγησαν το κομπογιαννίτικο ψευτοεπιστημονικό κίνημα των
αντι-γκολντ που σταδιακά το μετέτρεψαν
σε κοινωνικό κίνημα μιας μικρής περιοχής
και μετά σε κίνημα βίας με κέντρο αυτήν
την περιοχή. Τώρα μετά τις εκλογές και
με σημαία αυτό το κίνημα παίρνουν αλλεπάλληλες θέσεις κλειδιά μέσα στο
κράτος.

Το σχέδιο περικύκλωσης και
η μουγκή Τριμερής δήθεν
διαπραγμάτευση
Έτσι αρχικά, το Μάη, ο Σύριζα προχώρησε στην εγκατάσταση σαν δημάρχου
του Αριστοτέλη ενός ανοιχτού εχθρού της
επένδυσης, του Ζουμπά παραμερίζοντας
τον ως τότε επίσης φιλοσυριζαίο αλλά επίτηδες πιο μεσοβέζο Μίχο, που πήρε ύπουλα τη δημαρχία παριστάνοντας τον ουδέτερο. Νωρίτερα, το Φλεβάρη, έδωσε ένα πρώτο χτύπημα σταματήματος των εργασιών ο Λαφαζάνης και πριν τις εκλογές
χτύπησε ο Σκουρλέτης, ο πιο προκλητικός από όλους τους τραμπούκους της κυβέρνησης. Αυτός σταμάτησε για τα καλά
τις εργασίες αφαιρώντας τις άδειες
λειτουργίας. Το πρόσχημα για αυτή την
ενέργεια ήταν ότι η εταιρεία δεν έκανε ένα
πείραμα για την εξαγωγή του χρυσού με
τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης στην Ελλάδα αλλά το έκανε με μετάλλευμα της
περιοχής στην έδρα της φινλανδικής εταιρείας (Outotec) που είχε την πατέντα της
πολύ εξελιγμένης και ασφαλούς αυτής μεθόδου. Στην ουσία για να γίνει αυτό το πείραμα στην Ελλάδα θα έπρεπε είτε να έχει προχωρήσει η εγκατάσταση των μηχανημάτων της μεταλλουργίας χρυσού
πράγμα που η ελληνική πλευρά με τα αλλεπάλληλα εμπόδια που βάζει εδώ και
χρόνια έκανε αδύνατο, είτε θα έπρεπε να
εγκαταστήσει μηχανήματα μόνο για το πείραμα αξίας πάνω από 15 εκατομμύρια
Ευρώ, δηλαδή θα έδινε πολλά λεφτά για
πέταμα χωρίς να αλλάζει τίποτα στην ουσία.
Την ίδια στιγμή που έκλεινε τα μεταλλεία ο Σκουρλέτης έδινε ένα ακόμα πιο βαθύ χτύπημα στην επένδυση: καθαίρεσε,

όπως είπαμε, και μάλιστα χωρίς εξηγήσεις στην κοινή γνώμη όλους τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του υπουργείου για
τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που είχαν
εγκρίνει τις μελέτες της εταιρείας και έβαλε στη θέση τους λυσσασμένους εχθρούς
της επένδυσης. Με αυτόν τον τρόπο
μπορούσε να πετύχει δύο πράγματα:
να βρίσκει εύκολα διαρκώς νέα προσχήματα για να σταματάει τις εργασίες και δεύτερο να ετοιμάζει πιο αρνητικές τεχνικές γνωμοδοτήσεις από
πλευρά δημοσίου στις δίκες που γίνονται στο ΣτΕ. Να σημειώσουμε ότι η
καθαίρεση μόνιμων ειδικευμένων τεχνικών
στελεχών από μια δημόσια υπηρεσία χωρίς να υπάρχει μια ανοιχτή και σαφής αιτιολόγηση για την απομάκρυνσή τους είναι μια εντελώς ασυνήθιστη πρακτική με
φασιστική οσμή.
Αφού τα έκανε όλα αυτά το καθεστώς
ΣΥΡΙΖΑ, τότε και μόνο τότε, δηλαδή με τα
μεταλλεία κλειστά και ενώ η εταιρεία καθώς και οι εργαζόμενοι είχαν προσφύγει
στο ΣτΕ, ο Σκουρλέτης κάλεσε την εταιρεία για πρώτη φορά σε διαπραγματεύσεις. Στην ίδια συνάντηση κάλεσε και τους
εργαζόμενους από τους οποίους όμως αφαίρεσε προηγούμενα το δικαίωμα του λόγου, δίνοντας τους τη θέση του παρατηρητή ενώ τους είχε προσκαλέσει για να
συμμετάσχουν σε μια Τριμερή. Αυτή ήταν
μια πράξη που είχε στόχο να ταπεινώσει
τους εργαζόμενους που είχαν ξεκινήσει έναν αγώνα διαμαρτυρίας στις στοές των
μεταλλείων σε όλη τη Χαλκιδική και τελικά στην Αθήνα με κατασκήνωση τους έξω
από το υπουργείο του ΥΠΑΠΕΝ.
Στη συνάντηση αυτή ο Σκουρλέτης δεν
έκανε καμιά απολύτως διαπραγμάτευση
επί της ουσίας αφού επέμενε ότι πολύ καλά έκανε και έκλεισε το εργοτάξιο επειδή
τάχα το πείραμα της ακαριαίας τήξης δεν
έγινε στην Ελλάδα ενώ το όποιο αποτέλεσμα του πειράματος αφορούσε κάτι το
μελλοντικό που δεν επιδρούσε καθόλου
στις εργασίες που θα γίνονται για πολύ
καιρό ακόμα στην περιοχή ώσπου να χτιστεί το εργοστάσιο. Όμως, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, η βαθύτερη στόχευση του Σκουρλέτη σε αυτή την κατά το 1/
3 μουγκή τριμερή ήταν μία : να βάλει σφήνα ανάμεσα στους εργαζόμενους και στην
καναδική εταιρεία καλώντας τη δεύτερη
να τους επαναπροσλάβει ενώ της έχουν
αφαιρεθεί οι άδειες και τους πρώτους να
καταφύγουν στην επιθεώρηση εργασίας
αν αυτήν δεν το κάνει!!! Δηλαδή ο τραμπούκος αυτός αφού αφαίρεσε από τους
εργαζόμενους το αντικείμενο της δουλειάς
τους, τους κάλεσε να τα βάλουν με την
εταιρεία που έπαψε να τους απασχολεί!
Συγκεκριμένα μάλιστα ζήτησε από την εταιρεία να συνεχίσει τις εργασίες της για
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χωρίς όμως να συνεχίσει τις βασικές εργασίες της για την παραγωγή.
Θα περίμενε κανείς ότι η εταιρεία μπροστά σε ένα τέτοιο θράσος θα κατήγγειλε
αμέσως το υπουργείο και αυτές τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται
κάτω από το καθεστώς βίας, τετελεσμένων, παρανομίας, και διοικητικών εκκαθα-
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(Δημοσιεύτηκε στις 26/8/2015 στην ιστοσελίδα www.oakke.gr)

Η ΟΑΚΚΕ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Η ΟΑΚΚΕ αποφάσισε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κατεβεί
σε τούτες τις εκλογές.
Όλη η δυσκολία είναι στο οικονομικό,
όπως ήταν και στις εκλογές του Γενάρη
όπου δεν μπορέσαμε να κατεβούμε γι΄
αυτό το λόγο.
Τα πραγματικά επαναστατικά κόμματα
δεν κρίνουν την ύπαρξη τους από τις εκλογές ούτε μπορούν επ’ άπειρον να ακολουθούν τα αστικά κόμματα στις εκλογικές φαγωμάρες τους, ιδιαίτερα σε συνθήκες διαρκούς πολιτικής κρίσης και αποσάθρωσης όπως σήμερα.
Όμως κρίνουμε ότι χρειάζεται να κατεβούμε εδικά σ’ αυτές τις εκλογές όπως
δεν χρειάστηκε σε καμιά από τις άλλες
προηγούμενα.
Γιατί το λέμε αυτό; Το λέμε γιατί αυτές
εδώ οι εκλογές γίνονται σε συνθήκες όπου μόλις γκρεμίστηκε μια μεγάλη ελπίδα ενός πολύ βασανισμένου λαού: Η ελπίδα ότι αρκεί να διακηρύξει κανείς ένα
όχι στους δανειστές του για να σωθεί από τη δυστυχία. Για την ακρίβεια αποδείχνεται ότι μπορεί να βυθιστεί σε χειρότερη δυστυχία. Βέβαια οι απατεώνες
του «όχι» θα συνεχίζουν να εμπορεύονται ελπίδες όπως κάνουν όλοι οι φασίστες και γι΄ αυτό ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι απελπισίας θα γίνεται φασισμός.
Από την άλλη απέναντι σε αυτά τα απατηλά «όχι» στα μνημόνια δεν υπάρχει καμιά διέξοδος με τα «ναι» σ’ αυτά.
Αυτό έχει επίσης αποδειχτεί στο παρελθόν. Γι αυτό η κατάσταση των μαζών σήμερα είναι η κατάσταση της απελπισμένης απάθειας, όπου δηλαδή το ενδιαφέρον τους για την πολιτική έχει αρχίσει να
χάνεται επειδή πια δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις ασύλληπτες μεταμορφώσεις και τα σιχαμερά καμώματα
σύσσωμου του επίσημου πολιτικού κόσμου. Αυτό οφείλεται στο βάθος στο ότι
ο σοσιαλφασισμός με πρωτεργάτη
το ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκτηνώσει ολόκληρη
την πολιτική ζωή καταργώντας με κυνισμό κάθε αρχή, κάθε δημοκρατισμό, και
κάθε ικμάδα οικονομικής προόδου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον απλά ένα εγκληματικό κόμμα, που έχει καταστρέψει την
παραγωγική ζωή και έχει πάει τη χώρα
μισό αιώνα πίσω, αλλά είναι το κέντρο,
είναι ο πιο ενεργητικός παράγοντας, ενός ολόκληρου εγκληματικού διακομματικού καθεστώτος.
Η κατάσταση αυτή είναι μοναδική στη
40χρονη μεταπολίτευση και οφείλεται
στο βάθος στο ότι κανείς πολιτικός σχηματισμός σε κοινοβουλευτικό επίπεδο,
δεν αντιστέκεται πια σαν τέτοιος στη ρωσοκίνητη επέλαση φασιστικού εκβαρβαρισμού και σαπίλας. Υπάρχουν μόνο επί μέρους πρόσωπα που αντιστέκονται
λίγο ή πολύ στους εγκληματίες. Δηλαδή
δεν έχουμε πια δύο αστικά μπλοκ που
αντιπαλεύουν: Το ευρωπαϊκό μισοδημοκρατικό και το ρωσόφιλο φασιστικό. Τώρα το ευρωπαϊκό αυτό μπλοκ ηγεμονεύεται ασφυκτικά απ’ τη ρώσικη πολιτική
που θέλει την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, εναντίον της Ευρώπης. Και από αυτή την άποψη κάνει πιο μεγάλη ζημιά από το ανοιχτό ρώσικο αντιευρωπαϊκό

μπλοκ.
Οι 7 μήνες δηλαδή που πέρασαν δεν
ήταν αποκαλυπτικοί κυρίως για την αχρειότητα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά για τη σιχαμερή και γλοιώδη στήριξη αυτής της αχρειότητας από τους υποτιθέμενους ευρωπαίους, και μάλιστα τη στοίχιση των
υποτιθέμενων πιο προοδευτικών από
αυτούς, από τον ύπουλο αρχιτσιπραίο
Θεοδωράκη του Ποταμιού. Είναι όλοι αυτοί, και ΝΔ, και ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι που
στήριξαν τον Τσίπρα περιδιαβαίνοντας την
Ευρώπη, όταν αυτός κήρυσσε το βρώμικο πόλεμο μίσους και διάσπασης ενάντια στην Ευρώπη που τον ονόμασε
διαπραγμάτευση. Είναι όλοι τους που έπαιξαν το παιχνίδι του μπαίνοντας με το
«ναι» τους στην ιστορικά καταστροφική
για τη χώρα προβοκάτσια του δημοψηφίσματος που ήταν το προκάλυμα για να
κλείσει τις τράπεζες και να σκοτώσει την
ετοιμοθάνατη οικονομία. Είναι όλοι τους
που τον συγχάρηκαν που από αντιμνημονιακός έγινε μνημονιακός εξαπατώντας
ωμά την πλειοψηφία του λαού ενώ συνέχισε να τον γεμίζει με μεγαλύτερο μίσος για τη δημοκρατική Ευρώπη, είναι
όλοι μαζί που σιώπησαν όταν κατέθεσε
το νομοσχέδιο αρχής της πολιτικής δικτατορίας στην Ελλάδα για το κλείσμο ή τον
πολιτικό έλεγχο των καναλιών, είναι όλοι τους που δεν μίλησαν όταν έκλεισε
τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση
μιας Ελλάδας που μετατρέπεται σε βιομηχανικά ερείπια. Τελικά όλοι τους ακολουθούν το πολυκέφαλο ρώσικο κόμμα, τους ψευτοαριστερούς, τους ψευτοκομμουνιστές και τους ναζήδες και κάνουν το ειδικό έγκλημα απέναντι στην Ευρώπη να εμφανίζουν σαν ευρωπαίους
τους Τσιπροθεοδωράκηδες.
Σε τέτοιες συνθήκες δεν αδυνατίζει μόνο η ελπίδα των μαζών για υλική επιβίωση μέσα στις βαριές μυρωδιές του γενικού βούρκου αλλά αρχίζουν να απογοητεύονται και πιο προοδευτικοί και ευαίσθητοι άνθρωποι και αναρωτιούνται αν υπάρχει στ’ αλήθεια διέξοδος. Είναι ακριβώς οι συνθήκες όπου νικάει για την πρωτοπορία η παραίτηση και για τους υπόλοιπους το να βρουν μια τρύπα να σωθούν. Είναι οι συνθήκες όπου ανοίγει ο
δρόμος σε μια νέα βαρβαρότητα από την
οποία θα βγουν κερδισμένες οι φασιστικές και σοσιαλφασιστικές συμμορίες που
ξέρουν να χειρίζονται όσο κανείς άλλος
τους φόβους των μεμονωμένων ατόμων
και την ανάγκη τους για προστασία από
δυνάμεις έξω και πάνω από τα ίδια αυτά
τα άτομα.
Σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να λείπει, δεν πρέπει να λείπει η ΟΑΚΚΕ, ο
μόνος πολιτικός σχηματισμός που αντέχει στη λαίλαπα και δίνει ερμηνεία και
πολιτική προοπτική σ’ αυτό το λαό και
στη δημοκρατική, αριστερή και προλεταριακή του πρωτοπορία. Μερικοί φίλοι ίσως αναρωτηθούν. Μα τόσα χρόνια παλεύει η ΟΑΚΚΕ κόντρα στα τέρατα και
παρά την παταγώδη επιβεβαίωσή της
δεν δυναμώνει ακόμα οργανωτικά. Μα το
ζήτημα δεν είναι γιατί δεν αναπτύχθηκε
οργανωτικά σε αυτήν τη θύελλα η ΟΑΚΚΕ αλλά το ότι παρά το μικρό όγκο της
άντεξε σε αυτήν, έμεινε εντελώς ενωμέ-
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νη και μάλιστα αύξησε την πολιτική επιρροή της όταν κατέρρεαν, συρρικνώνονταν και διασπιόντουσαν οι πάντες μέσα στην ανυποληψία. Η αντίσταση ενός
μικρού αποσπάσματος την ώρα μιας μεγάλης επέλασης είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Η ανάπτυξη θα αρχίσει
όταν ο εχθρός θα αρχίσει να αποκαλύπτεται στις μάζες, ιδιαίτερα στις αριστερές μάζες που είναι ρουφηγμένες ακριβώς από αυτόν τον εχθρό και μάλιστα
αποτελούν την κοινωνική του αιχμή. Και
η αποκάλυψη και η αποσύνθεση του εχθρού έχει αρχίσει. Η ώρα της ΟΑΚΚΕ
δεν είναι μακρυά. Το ζήτημα είναι τώρα
να ανεμίσει η σημαία μας πάνω στα ερείπια, για να δώσει τη δυνατότητα σε
όλους τους φίλους της να πουν έμπρακτα: «Είμαι μ’ αυτούς. Αυτοί είναι η διέξοδος. Ψηφίστε αυτούς». Δεν κάνει δηλαδή αυτή τη στιγμή να πούμε το «κάτω
όλοι, και ψηφίστε άκυρο της ΟΑΚΚΕ» όπως κάναμε το Γενάρη. Ακόμα και αν δεν

μπορούσαμε να βρούμε τα λεφτά για όλες τις εκλογικές περιφέρειες θα έπρεπε να το κάναμε ακόμα και για μια μόνο.
Η σημαία πρέπει να είναι εκεί μέσα στον
ορυμαγδό και τον αποπνικτικό κουρνιαχτό που σηκώνει το εγκληματικό καθεστώς. Πάντα κατεβαίναμε για να μιλήσουμε στα ΜΜΕ. Το θέλουμε κι αυτό και είναι πολύ καλό. Αλλά τώρα αυτό που μετράει είναι να είναι εκεί το ψηφοδέλτιο
της ΟΑΚΚΕ, στο βαθμό βέβαια που υπάρχει πλέον στη διάθεση μας το ίντερνετ.
Καλούμε τους φίλους μας να μας ενισχύσουν οικονομικά τώρα με όσες δυνατότητες έχουν ώστε να τα καταφέρουμε να κατεβούμε και στις 56 εκλογικές
περιφέρειες. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο
σε αυτές τις εποχές να δίνει κανείς λεφτά από αυτά που του λείπουν. Αλλά
πιστεύουμε ότι είναι ζήτημα οικονομικής
επιβίωσης και πολιτικής ελευθερίας για
όλους μας το να είναι δυνατή η ΟΑΚΚΕ.

H OAKKE KATEBAINΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ
Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
(Δημοσιεύτηκε στις 7/9/2015 στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ)
Ήταν συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη και οι φίλοι της ΟΑΚΚΕ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της «για να είναι η ΟΑΚΚΕ εκεί» στις εκλογές στις 20 του
Σεπτέμβρη. Πραγματικά έπεσε σαν ηλεκτρισμός το σύνθημα για την αληθινά
μοναδική αντίσταση στο εγκληματικό καθεστώς.Έτσι εξασφαλίστηκαν τα πρώτα
απαραίτητα χρήματα για το κατέβασμα που είναι για την αγορά παραβόλων και
την κατάθεσή τους από τους δικαστικούς επιμελητές, για την προκαταβολή για το
τύπωμα και την αποστολή ψηφοδελτίων και για υπόλοιπα έξοδα. Συνολικά μαζεύτηκαν 18.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα αρκετά κοντινό διάστημα πρέπει να
δοθούν κι άλλα χρήματα για να εξοφληθούν συνολικά οι εκλογικές μας υποχρεώσεις. Καταλαβαίνει κανείς πόσο είναι απαραίτητη η συνέχιση της οικονομικής
εξόρμησης.
Καλούμε τους φίλους μας να συνεχίσουν την προσπάθεια και την προσφορά
τους ξέροντας ότι ακόμα κι ένα μικρό ποσό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μας.
Δημοσιεύουμε παρακάτω το ψηφοδέλτιο της ΟΑΚΚΕ με τους υποψήφιους στις
56 περιφέρειες της χώρας:
1) Β΄ ΑΘΗΝΩΝ: Ηλίας Ζαφειρόπουλος,
πολ. μηχανικός
2) Α΄ ΑΘΗΝΩΝ: Ελένη
Κωνσταντινοπούλου, ιδ. υπάλληλος
3) Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ: Στάη Άννα, υπομηχανικός
4) Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ: Διονύσης Γουρνάς,
ηλεκτροσυγκολλητής
5) ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Νικολόπουλος,
μαθηματικός
6) Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Πιέρρος Γουρνάς,
τεχνίτης
7) Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Βαγγέλης Παπουτσής,
οινολόγος
8) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ: Ελένη Γαντζάκη, ιδ.
υπάλληλος
9) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ: Ευστράτιος Καρίπης,
μεταλλεργάτης
10) ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Παναγιώτης
Μαυρονικόλας, ιδ. υπάλληλος
11) ΑΡΤΑΣ: Ειρήνη Μπουρίτη, ιδ.
υπάλληλος
12) ΑΧΑΪΑΣ: Γιώργος Παγωμένος, ιδ.
υπάλληλος
13) ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Γιώργος Ζαφειρόπουλος,

γραφίστας
14) ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Βασιλεία Ζαραφίδου,
οικιακά
15) ΔΡΑΜΑΣ: Οδυσσέας Μωραΐτης,
μεταλλεργάτης1
6) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Βαρβάρα ΛειβαδίτηΑλικανιώτη, συνταξιούχος
17) ΕΒΡΟΥ: Σοφία Χουρίδου, άνεργη
18) ΕΥΒΟΙΑΣ: Βασιλική Μήλτσου,
συνταξιούχος
19) ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: Ταξιάρχης Γκορόγιας,
βιομηχανικός εργάτης
20) ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Χρήστος Λιασόπουλος,
ιδ. υπάλληλος
21) ΗΜΑΘΙΑΣ : Ροζέλλα Μαστοράκη, ιδ.
υπάλληλος
22) ΗΛΕΙΑΣ: Αργυρώ Στεφοπούλου,
συνταξιούχος
23) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Χρήστος Λασκαρίδης,
Φυσικός
24) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Μιχάλης Παγωμένος,
ηλεκτρολόγος
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ΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
<<Αγαπητοί φίλοι γεια σας!
Όλοι βλέπουν ότι η χώρα μας αργοπεθαίνει μέσα στην εξαθλίωση και στο
ατέλειωτο βασανιστήριο της ανεργίας και
πολλοί προβλέπουν ότι η κατάσταση θα
γίνει χειρότερη.
Το ζήτημα όμως είναι γιατί φτάσαμε σε
αυτήν τη βαριά άρρωστη κατάσταση;
Η εξήγηση που δίνουν τα κόμματα ειδικά αυτή την εποχή είναι ότι αυτή η κατάσταση προέρχεται κυρίως από τον τρόπο διαχείρισης της σχέσης μας με τους
δανειστές. Άλλα κόμματα θέλουν μια πιο
σκληρή, άλλα μια πιο συμβιβαστική, κι
άλλα μια πιο ενδιάμεση στάση απέναντί
τους.
Εμείς λέμε, ότι η σημερινή τραγωδία δεν
έχει να κάνει παρά δευτερευόντως με
τους δανειστές. Οι δανειστές και τα μνημόνια είναι μια βαριά συνέπεια της αληθινής αρρώστιας. Και η αληθινή αρρώστια είναι ότι η χώρα μας γεννάει διαρκώς κάθε χρόνο νέο χρέος, όσο και να
πεινάσει ο λαός, όσο κι αν οι δανειστές
μειώσουν την κατανάλωση του πληθυσμού, όσο κι αν μειώσουν το χρονιάτικο
ποσό που τους πληρώνουμε.
Η αρρώστια είναι μέσα στη χώρα!
Πιστεύουμε ότι η αρρώστια είναι η συστηματική αποβιομηχάνιση του τόπου. Γι
αυτήν είναι υπεύθυνοι μια σειρά ηγέτες
και ηγετικές ομάδες που κυριάρχησαν
σταδιακά σε όλα τα βασικά κόμματα και
σαμπόταραν και σαμποτάρουν συστηματικά την παραγωγική μηχανή
αυτού εδώ του τόπου. Πρώτος ήταν ο
Α. Παπανδρέου, μετά ο Σημίτης, ο Καραμανλής Β’, ο Γ. Παπανδρέου, ο Σαμαράς. Ωστόσο οι πιο δραστήριες ηγεσίες στο σαμποτάζ ήταν αυτές του λεγόμενου ΚΚΕ, και μετά του ΣΥΝ- ΣΥΡΙΖΑ.
Θα μας ρωτήσει ασφαλώς κανείς: Μα
καλά, πώς είναι δυνατό τόσοι ηγέτες να
κάνουν επίτηδες τόσο κακό στη χώρα
τους;
Λειτουργούν έτσι γιατί εκπροσωπούν τη
σταδιακή στρατηγική στροφή της ελληνικής άρχουσας τάξης προς τη φασιστική
ρώσικη υπερδύναμη. Η ελληνική άρχουσα τάξη ήταν πάντα ξενόδουλη καθώς
πάντα κοίταγε ποιος ήταν ο πιο ισχυρός
διεθνής παράγοντας για να μπει κάτω από την προστασία του. Έτσι υπηρέτησε
για πολλές δεκαετίες την Αγγλία και μετά ανάλογα την Αμερική. Εδώ και μερικές δεκαετίες, όμως, ένα τμήμα της με
τον Α. Παπανδρέου άρχισε να στρέφεται
προς τη Ρωσία. Το πιο προωθημένο εργαλείο της ρώσικης διείσδυσης στην Ελλάδα ήταν το λεγόμενο ΚΚΕ που η ηγεσία του υποτάχθηκε στην κλίκα Χρουστσόφ – Μπρέζνιεφ, η οποία μετά το
1956 που έγινε η παλινόρθωση του καπιταλισμού στην ΕΣΣΔ διέλυσε το αληθινό ΚΚΕ και δολοφόνησε τον ηγέτη του
Ν. Ζαχαριάδη. Γι αυτό αποκαλούμε αυτό το κόμμα ψευτο ΚΚΕ. Το σαμποτάζ
γίνεται επειδή η Ρωσία θέλει την Ελλάδα αδύναμη βιομηχανικά για να
μπορεί να την αποκόψει οικονομικά
από την υπόλοιπη Ευρώπη και τελικά να την ελέγξει. Ταυτόχρονα όμως για
να διασπάσει την Ευρώπη η Ρωσία θέλει την Ελλάδα μέσα σ’ αυτήν. Έτσι εξηγείται η στάση του Τσίπρα να καλλιεργεί
το μίσος ενάντια στην Ευρώπη και όμως
να μένει μέσα στο Ευρώ.
Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι του σαμποτάζ είναι αυτές με πρόσχημα το περιβάλλον ή με τη γραφειοκρατική καθυστέρηση ή με απεργίες που τραβιούνται
επίτηδες ως το κλείσιμο μιας επιχείρησης. Το σαμποτάζ γίνεται είτε από τον
κρατικό μηχανισμό είτε από αντιβιομηχα-

Δημοσιεύουμε την 10λεπτη ομιλία, που προβλήθηκε στην προεκλογική καμπάνια της ΟΑΚΚΕ κατά τις εκλογές του Σεπτέμβρη
2015. Αποτελεί την πιο συμπυκνωμένη τοποθέτηση της ΟΑΚΚΕ
σ’ αυτή την καμπάνια
νικά κινήματα που τα οργανώνει η ψευτοαριστερά με το επιχείρημα ότι τα εργοστάσια σαν μηχανές παραγωγής κέρδους βλάπτουν οπωσδήποτε το περιβάλλον. Τελικά τα κινήματα αυτά πάνε
στο δήμιο της βιομηχανικής αλλά και της
τουριστικής ανάπτυξης, που λέγεται ΣτΕ,
και αυτό τελειώνει την υπόθεση. Κάθε
παραγωγική μονάδα στον καπιταλισμό
παράγει κέρδος για τους καπιταλιστές,
αλλά ταυτόχρονα παράγει και το μισθό
των εργατών σήμερα και την υλική βάση κάθε λαϊκής εξουσίας αύριο. Γι αυτό
η αληθινή αριστερά παλεύει πάντα για
μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και
δεν κλείνει εργοστάσια.
Να πως έγινε και πολύ πριν την κρίση
οι άνθρωποι του ρωσόφιλου μπλοκ τσάκισαν την αυτοκινητοβιομηχανία κλείνοντας Νισσάν, Βιαμάξ, Πόνυ και μετά την
Πιρέλλι και την Γκουντγίαρ. Συνέτριψαν

τη ναυπηγική βιομηχανία. Έκλεισαν τα
Λιπάσματα Δραπετσώνας. Εμπόδισαν
την εκτροπή του Αχελώου που θα εκτίναζε τη γεωργική παραγωγή της χώρας
και μπλόκαραν με γραφειοκρατική καθυστέρηση χιλιάδες επενδύσεις. Όχι μόνο
πριν αλλά και πάνω στη κρίση περιόρισαν το πιο φτηνό καύσιμο που θα έσωνε τα νοικοκυριά και τα εργοστάσια, το
λιγνίτη, και επέβαλαν το πολύ πιο ακριβό ρώσικο φυσικό αέριο, που είναι στην
Ελλάδα μάλιστα το ακριβότερο μέσα
στην Ευρώπη. Έτσι με το πανάκριβο
ρεύμα, έκλεισαν πάνω στην κρίση το μεγαλύτερο μέρος της καρδιάς της βαριάς
βιομηχανίας τη χαλυβουργία, την Ηellenic
Steel, τη χαλυβουργία Ελευσίνας, τη χαλυβουργία Ασπροπύργου. Επίσης ακύρωσαν πάνω στη λαίλαπα της ανεργίας
πελώρια τουριστικά έργα με πρώτη την
επένδυση του Ελληνικού που θα απα-

σχολούσε 30.000 εργαζόμενους. Το πιο
μεγάλο παραγωγικό σαμποτάζ στη σύγχρονη ιστορία το έκανε ο Τσίπρας όταν
στραγγάλιζε τις τράπεζες δίνοντας συντριπτικό πλήγμα στις εισαγωγές πρώτων υλών για τη βιομηχανία, κλείνοντας
60.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
και οδηγώντας στην απόλυση 19.000 εργαζόμενους μόνο τον Ιούλη. Το δημοψήφισμα το έκανε επίτηδες ο Τσίπρας πέντε ημέρες μετά τη λήξη του δεύτερου
μνημόνιου και όχι πέντε μέρες πριν απ’
αυτήν για να μην μπορέσει η ΕΚΤ να συνεχίσει τη χρηματοδότηση των ελληνικών
τραπεζών κι έτσι αυτές να κλείσουν περνώντας ίσως αργότερα σε ρώσους ολιγάρχες. Όμως το πιο ωμό χτύπημα του
Σύριζα ήταν όταν διέκοψε τις εργασίες
στα μεταλλεία χρυσού ρίχνοντας στο παγωμένο πέλαγος της ανεργίας 2000 μεταλλωρύχους που αντιστέκονται και τους
οποίους οφείλει κάθε προοδευτικός άνθρωπος να υποστηρίξει.
Οι στατιστικές επιβεβαιώνουν την καταστροφή. Η Ελλάδα οδηγήθηκε στη
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Αυτό το καθεστώς που είχε κορμό για χρόνια τις δήθεν ευρωπαϊκές ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και σε καίριο ρόλο
τον ΣΥΡΙΖΑ και το ψευτοΚΚΕ, σκότωνε και σκοτώνει με μεθοδικό σαμποτάζ την ελληνική βιομηχανική παραγωγή επί
30 χρόνια αλλά και την αγροτική οικονομία, και τον τουρισμό και την έρευνα. Αυτό το σαμποτάζ έφερε τελικά το πελώριο
χρέος, τη χρεωκοπία και τα μνημόνια. Αυτό το σαμποτάζ γίνεται με πολιτικές, διοικητικές, δικαστικές ακόμα και ψευτοεργατικές
τραμπούκικες μεθόδους και διεξάγεται με ιδεολογικό όπλο έναν επιλεκτικό κάλπικο αντικαπιταλισμό ιμπεριαλιστικού ή μικροαστικού
τύπου. Αυτός ο «αντικαπιταλισμός» είναι σε ευθεία σύγκρουση με το μαρξισμό καθώς στην πράξη πολεμάει όχι τις καπιταλιστικές
παραγωγικές σχέσεις αλλά τις πιο ανεπτυγμένες παραγωγικές δυνάμεις που αποτελούν τον πιο προοδευτικό παράγοντα της
εξέλιξης, το έδαφος της ταξικής πάλης και την ισχυρότερη υλική προϋπόθεση κάθε νικηφόρας λαϊκής επανάστασης.

•

Αυτό το καθεστώς δυνάμωσε το σαμποτάζ πάνω στην κρίση ματαιώνοντας πελώριες επενδύσεις και χωροταξικά σχέδια
ενώ αύξανε στα ύψη το κόστος της ενέργειας αλλά και την φορολογία καλυπτόμενο γι αυτό πίσω από τα μνημόνια. Γι αυτό μόνο στην
Ελλάδα μέσα σε όλη την υπερχρεωμένη νότια Ευρώπη, υπήρξε τέτοια πελώρια πτώση της παραγωγης, τέτοια εφιαλτική ανεργία,
τόσο χαμηλά αποικιακά μεροκάματα και βέβαια αύξηση του χρέους.

•

Είναι σύσσωμο αυτό το καθεστώς που έκανε πλάτες στην αρχισαμποταριστική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπεράσπιζόμενο
την προβοκατόρικη δήθεν διαπραγμάτευσή της με την Ευρώπη και με πρόσχημα αυτήν, να κλείσει τις τράπεζες και να
αποτελειώσει δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Επίσης κάλυψαν τον ΣΥΡΙΖΑ στο ότι ακύρωσε όλες τις μεγάλες βιομηχανικές
επενδύσεις με εμβληματική εκείνη του χρυσού στη Χαλκιδική.

•

Το διακομματικό εγκληματικό καθεστώς διεξήγαγε και διεξάγει όλο αυτό το παραγωγικό σαμποτάζ επί δεκαετίες για
να παραδώσει τζάμπα τη χώρα , ιδιαίτερα τις τράπεζες και τα ενεργειακά και μεταφορικά δίκτυα στα αληθινά του
αφεντικά, στις νεοναζιστικές Ρωσία και Κίνα, βασικά στην πρώτη, που την υποστηρίζει στην εισβολή της στην
Ουκρανία και στην προσάρτηση της Κριμαίας . Η Ρωσία ηδη έχει ηγεμονική συμμετοχή στην Τράπεζα Πειραιώς και στο Φυσικό
αέριο.

•

Αυτήν την μοναδική εθνική προδοσία το καθεστώς την πραγματοποιεί δείχνοντας, με πρωτοπόρο το ψευτοΚΚΕ και την
εξωκοινοβουλευτική ουρά του, σαν κύριο εχθρό του λαού και του έθνους, τον κύριο εχθρό της πουτινικής Ρωσίας, τη δημοκρατική
Ενωμένη Ευρώπη και την καρδιά της, την αντιναζιστική Γερμανία.

•

Είναι αυτό το καθεστώς που σύσσωμο προστατεύει τους διεφθαρμένους και τους ρωσόφιλους ντόπιους κρατικούς
ολιγάρχες και τους διεφθαρμένους της κρατικής υπαλληλίας επειδή αποτελούν την κοινωνική βάση του αποικιακού κρατικοφασισμού που οικοδομεί.

•

Το πιο φρικτό: Είναι αυτό το καθεστώς το μόνο μέσα σε όλη την Ευρώπη που σύσσωμο προστατεύει και έχει νόμιμους
και μέσα στη Βουλή δολοφόνους ναζιστές σαν αυτούς της Χ.Αυγής επειδή σαν ρωσόδουλοι είναι κατάλληλοι για να γίνουν η
βάση η κτηνώδης νεο-ταγματασφαλίτικη βάση μιας ρωσοκίνητης δικτατορίας χάρη κυρίως στη διείσδυσή τους στο στρατό και στην
αστυνομία.

Αν δεν ξεκινήσει σήμερα κι όλας μια μαζική αντίσταση στο εγκληματικό καθεστώς ο λαός μας θα
ζήσει μαρτυρικές στιγμές, ιδιαίτερα η ελληνική εργατική τάξη που σήμερα στενάζει στις ελάχιστες
δουλειές που απέμειναν ακριβώς επειδή από την ατέλειωτη ανεργία αυτές έχουν γίνει κάτεργα.
Το μόνο κόμμα που μπορεί να δώσει σήμερα στον εργαζόμενο λαό μια διέξοδο και να τον
ενθαρρύνει με την έντιμη και δημοκρατική στάση του να χτίσει ένα νέο συνδικαλισμό και ένα
πλατύ αντιφασιστικό μέτωπο είναι η πραγματικά αριστερή και επαναστατική ΟΑΚΚΕ. Μόνη αυτή
υπερασπίζεται ταυτόχρονα την ύπαρξη του χώρου δουλειάς, κυρίως με το άνοιγμα νέων
βιομηχανικών και γενικότερα παραγωγικών επενδύσεων, την αντίσταση στην εργοδοσία, ιδιωτική
και κρατικοκκομματική, την πάλη για επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους, και πάνω απ
όλα υπερασπίζεται την αντιφασιστική ενότητα του λαού και του έθνους όλόκληρου ενάντια στους
νεοαποικιοκράτες και τα τσιράκια τους.

ØÇÖÉÓÔÅ, ÄÕÍÁÌÙÓÔÅ ÔÇÍ ÏÁÊÊÅ
Αθήνα 11/09/2015

www.oakke.gr, e-mail: info@oakke.gr, Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 35,Τηλ: 210-5232553
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Åêëïãéêü áðïôÝëåóìá: ¼ëï ôï êáèåóôþò óôçí
õðçñåóßá ôçò íßêçò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ
Ó

ôçí ðñþôç ìáò áíáêïßíùóç ãéá ôï åêëïãéêü áðïôÝëåóìá ôçò 20çò
ôïõ ÓåðôÝìâñç, óçìåéþíáìå üôé áðïôÝëåóå ìéá íßêç ôçò ãñáììÞò
«ìÝóá óôçí Åõñþðç åíÜíôéá óôçí Åõñþðç» (ÓÕÑÉÆÁ êáé ëéãüôåñï
ÁÍÅË) Ýíáíôé ôçò ãñáììÞò «Ýîù áðü ôçí Åõñþðç åíÜíôéá óôçí Åõñþðç» (ËÁÅ ôïõ ËáöáæÜíç) êáé «ìÝóá óôçí Åõñþðç ìå ìéêñïáíôéóôÜóåéò
óå áõôÞí» (êýñéïò åêöñáóôÞò ôçò ç ÍÄ).

Óôï âÜèïò ç ãñáììÞ ðïõ íßêçóå, äçëáäÞ ç ãñáììÞ Ôóßðñá, åßíáé ç «åèíéêÞ ãñáììÞ» áðü ôï 1981. Áõôü äåí Ý÷åé
íá êÜíåé ìå êÜðïéïõ ôýðïõ öõóéêÞ ôÜ÷á
èñáóõäåéëßá, áíôéöáôéêüôçôá Þ êïõóïýñé ôïõ ëáïý ìáò, üðùò ðïëëÝò öïñÝò éó÷õñßæïíôáé ïé öéëåëåýèåñïé. Åßíáé
ðïëéôéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ äïõëåéÜ ôïõ
óïóéáëöáóéóìïý (ðáðáíôñåúêïý êáé
êíßôéêïõ) óå âÜèïò äåêáåôéþí, ç ïðïßá
áíÝóõñå ü,ôé åëÜôôùìá êïõâáëïýóå
áõôüò ï ëáüò áðü ôç âõæáíôéíÞ ôïõ
êëçñïíïìéÜ êáé ôï Ýíôõóå ìå ìéá øåýôéêç, êïýöéá «áíôééìðåñéáëéóôéêÞ» êáé
«ðñïïäåõôéêÞ – áíôéäåîéÜ» (êáé åó÷Üôùò «áíôéíåïöéëåëåýèåñç») öïñåóéÜ.
Âáóéêüò åêöñáóôÞò áõôÞò ôçò ãñáììÞò óÞìåñá åßíáé ç óïóéáëöáóéóôéêÞ
çãåôéêÞ ïìÜäá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ðáéäß ôïõ
øåõôïÊÊÅ êáé óå ìéêñüôåñï âáèìü ôïõ
«Ê»Êåóùôåñéêïý, áñùãüò êáé âáóôÜæïò ôçò üìùò åßíáé ôï óýíïëï ôùí êáèåóôùôéêþí çãåóéþí üëùí ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí ôùí ôåëåõôáßùí ÷ñüíùí, åßôå áõôÜ ðáñáìÝíïõí óÞìåñá óôç ÂïõëÞ åßôå ÷Üèçêáí óôçí áöÜíåéá, ëüãù ôùí – åíôåëþò ÷ùñßò áñ÷Ýò – óôñïöþí ôïõò ìÝóá óôá ÷ñüíéá
ôçò ÷ñåïêïðßáò (ð.÷. ôï öáóéóôéêü ËÁÏÓ).
Êáìßá áðü ôéò êáèåóôùôéêÝò çãåóßåò, áêüìá êáé åêåßíç ôçò ÍÄ, ç ïðïßá
åìöáíßæåôáé ùò ï áõèåíôéêüôåñïò ôÜ÷á
åêöñáóôÞò ôçò åõñùðáúêÞò ðïñåßáò ôçò
÷þñáò, äåí áíÜäåéîå ôïí åãêëçìáôéêü
÷áñáêôÞñá ôïõ ñþóéêïõ – ðïõôéíéêïý
ôýðïõ ðïëÝìïõ ôïí ïðïßï åîáðÝëõóå ï
Ôóßðñáò êáôÜ ôçò áóôéêÞò äçìïêñáôéêÞò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (óôï âÜèïò
êáé êáôÜ ôçò ßäéáò ôçò ÷þñáò ìáò), ôïí
ïðïßï ðáñïõóßáóå ùò «óêëçñÞ äéáðñáãìÜôåõóç», åíþ óôçí ïõóßá Þôáí
Ýíá ìðáôá÷ôóßäéêï ãéïõñïýóé.
×áñáêôçñéóôéêÜ, ï åëÝù - êõñßùò ÊáñáìáíëÞ êáé äåõôåñåõüíôùò ÓáìáñÜ ìåôáâáôéêüò áñ÷çãüò ôçò ÍÄ ÌåúìáñÜêçò «áíáãíþñéóå», ðñéí ôéò åêëïãÝò, áðü ôï âÞìá ôçò ÂïõëÞò, üôé ïé
Åõñùðáßïé åôáßñïé ôçò ÅëëÜäáò (êáé
êõñßùò ï åõñùðáúóôÞò Óüéìðëå) åßíáé
«åêâéáóôÝò», áóêþíôáò êñéôéêÞ óôïí
ïëåôÞñá Ôóßðñá üôé Ýðñåðå íá ôï êáôáëÜâåé áõôü êáé íá «óõìâéâáóôåß ìáæß
ôïõò» íùñßôåñá, ãéá íá ÷Üóåé ç ÷þñá
üóï ôï äõíáôü ëéãüôåñá!
Ìå Ýíá ôÝôïéï ðíåýìá, ôï ïðïßï åîÝöñáæáí áêüìç ðéï áõèåíôéêÜ áðü ôïí
ÌåúìáñÜêç ïé óïóéáëöáóéóôéêÝò, «áíôéäåîéÝò» êáé ãëïéùäþò öéëïÓÕÑÉÆÁ
çãåóßåò ÐÁÓÏÊ/ÄÇÌÁÑ êáé Ðïôáìéïý (ÃåííçìáôÜ – Èåï÷áñüðïõëïò, Óô.
ÈåïäùñÜêçò), Þôáí öõóéêü ï ëáüò íá
åðéëÝîåé ôï «ðáëéêÜñé Ôóßðñá», ðïõ, êé
áí áêüìá çôôÞèçêå, ôïõëÜ÷éóôï ôÜ
‘âáëå óôá ßóéá ìå ôïõò «Åõñùðáßïõò
íåïöéëåëåýèåñïõò å÷èñïýò». Ôï üôé ç

Åõñþðç åßíáé áíôßðáëïò êé ü÷é åôáßñïò
êáé ößëïò åßíáé åðßóçò – áêüìç ðåñéóóüôåñï ìÜëéóôá – êïéíÞ ãñáììÞ ôùí
÷åéñüôåñùí áíôéëáúêþí êáé öéëéêþí
ðñïò ôç Ñùóßá ðïëéôéêþí äõíÜìåùí,
äçëáäÞ ôùí íáæéóôþí äïëïöüíùí ôçò
«×ñõóÞò ÁõãÞò» êáé ôùí õìíçôþí ôçò
ñþóéêçò åéóâïëÞò óôçí Ïõêñáíßá øåõôïÊÊÅ – ËÁÅ.
Ç ãñáììÞ Ôóßðñá ëïéðüí äßíåé ôáõôü÷ñïíá çèéêÞ éêáíïðïßçóç ãéá ôç
«ìÜ÷ç» ðïõ äüèçêå ìå ôïõò Åõñùðáßïõò êáé ìéá óôïé÷åéþäç áóöÜëåéá ãéá
ôéò üëï êáé ìåéïýìåíåò áðïôáìéåýóåéò
êáé ôï ðåíé÷ñü åéóüäçìá ôùí ìéêñïáóôþí êñáôéêþí õðáëëÞëùí êáé ôùí
öôù÷þí óõíôáîéïý÷ùí óôá ðëáßóéá ôçò
Åõñùæþíçò. Ãé’ áõôü êáé, óå Ýíá âáèìü, ï ËáöáæÜíçò – ËÁÅ Üöçóå íåöåëþäç ôçí ðëáôöüñìá ôïõ ãéá ôç äñá÷ìÞ, þóôå áêñéâþò íá ðåñíÜåé ãéá öáíôáóéüðëçêôïò êáé áíåýèõíïò óôçí
ðëáôéÜ ìÜæá ôùí øçöïöüñùí êáé ï
áíôéìíçìïíéáêüò êüóìïò íá ðÜåé íá
øçößóåé, Ýóôù ìå âáñéÜ êáñäéÜ, ôï íÝï
«áíôéìíçìïíéáêü» óôçí øõ÷Þ áëëÜ
ìíçìïíéáêü óôç ìïñöÞ ÓÕÑÉÆÁ ôïõ
Ôóßðñá, óáí ìéá ðéï ñåáëéóôéêÞ êõâåñíçôéêÞ ëýóç äéá÷åßñéóçò ôçò ãñáììÞò
«êüíôñåò ìå ôçí ìï÷èçñÞ Åõñþðç, áëëÜ ìÝ÷ñé åêåß ðïõ ìáò ðáßñíåé þóôå íá
ìçí êáôáóôñáöïýìå ïéêïíïìéêÜ êáé
ìðïýìå óå ðåñéðÝôåéåò».
Óôç íßêç áõôÞò ôçò ãñáììÞò óõíÝâáëáí âÝâáéá êáé ïé áíôéëáúêÝò éäåïëçøßåò ôùí áóôïöéëåëåýèåñùí ìÝóá
óôç ÍÄ, ïé ïðïßïé áðÝëõóáí ÷éëéÜäåò
äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò êáé áðåéëïýóáí
êáé Üëëïõò ìå áðïëýóåéò, ïäçãþíôáò
ìßá ìÜæá 700.000 áíèñþðùí óõí ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò óôçí áãêáëéÜ ôïõ «ößëïõ ôçò êñáôéêÞò õðáëëçëßáò» Ôóßðñá. Ôï ßäéï óõíÝâç êáé ìå
ôçí ôåñÜóôéá ìÜæá ôùí óõíôáîéïý÷ùí.
Êé áõôü ãéáôß ïé áóôïöéëåëåýèåñïé äåí
ìéëïýí ðïôÝ - óôçí êýñéá ðëåõñÜ - ãéá
ìÝôñá áíÜðôõîçò Þ êáé åêôßíáîçò ôçò
ðáñáãùãÞò, áðü ôçí ïðïßá èá ðñïêýøïõí Ýóïäá ãéá ôï êñÜôïò êáé ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá, Üñá èá õðÜñîåé êáé
óùôçñßá ôùí áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí êáé óõíôáîéïý÷ùí. Ìå ôç
ëïãéêÞ «ðïíÜåé êåöÜëé, êüøåé êåöÜëé»,
åðåéäÞ êáé ïé ßäéïé óáí áóôéêÞ ôÜîç åßíáé êõñßùò êïìðñáäüñïé êáé áåñéôæÞäåò êáé ðïôÝ äåí äÝèçêáí ðñáãìáôéêÜ
ìå ôç ìåãÜëç, óýã÷ñïíç êáðéôáëéóôéêÞ ðáñáãùãÞ, ëÝíå: «áí ôá êñáôéêÜ ëåöôÜ äåí âãáßíïõí, ìåéþíïõìå ìéóèïýò
– óõíôÜîåéò êáé áðïëýïõìå õðáëëÞëïõò, äåí ãßíåôáé áëëéþò, ëõðïýìáóôå ðïëý».
ÁõôÞ ç ãñáììÞ ôùí åëëÞíùí öéëåëåýèåñùí, ãéá ôïõò ïðïßïõò ï êýñéïò å÷èñüò åßíáé ôï ãñáöåéïêñáôéêü êñÜôïò,
ðïõ ôï åêëáìâÜíïõí óáí ðñïðïìðü
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êïììïõíéóìïý, åßíáé ï ðáñÜäåéóïò ôïõ
Ôóßðñá. Áõôüò ìðïñåß íá êÜíåé üóåò
êïëïôïýìðåò èÝëåé Þ íá ðïõëÜåé ùìÜ
ôïí êüóìï ðïõ ôïí ðßóôåøå, êÜíïíôáò
ôï Ï×É ôçò 5çò ôïõ Éïýëç ÍÁÉ ìÝóá
óå åöôÜ ìÝñåò êáé íá ëÝåé ôáõôü÷ñïíá:
«äåí ìðïñþ ðáñÜ íá äå÷ôþ ôá ìíçìïíéáêÜ ìÝôñá ôùí êïõôüöñáãêùí, ãéáôß ÷ñåéÜæïìáé ôá ëåöôÜ ôïõò ãéá íá ìçí
ðåéíÜóïõìå ôåëåßùò, ùóôüóï èá ôïõò
âÜæù ôñéêëïðïäéÝò êÜèå ôñßá ìÝôñá ãéá
íá óþóù åóÜò ôïõò öôù÷ïýò áðü ôá
ìÝôñá ðïõ áðáéôïýíå ïé íåïöéëåëåýèåñïé, áíôéëáúêïß éèýíïíôåò ôùí èåóìþí.
Åãþ ôïõëÜ÷éóôïí äåí ôï åõ÷áñéóôéÝìáé,
åíþ ôï ìíçìïíéáêü ìðëïê, ìå åðéêåöáëÞò ôç ÍÄ, èá îåðÜôùíå ôï âáñÝëé ôïõ
ëáúêïý åéóïäÞìáôïò ìå ÷áñÜ êáé ðÜèïò. Åðßóçò åãþ èá ôéìùñÞóù ôïõò ðáóüêïõò êáé íåïäçìïêñÜôåò êëÝöôåò ðïõ
ìå ôéò ëïâéôïýñåò ôïõò ìáò ïäÞãçóáí
óå üëá áõôÜ ôá âÜóáíá».
ÂÝâáéá ï Ôóßðñáò «îå÷íÜåé» üôé ôï ÷åéñüôåñï êáé ðéï ëáìüãéêï ÐÁÓÏÊ, ðïõ
Þôáí ðÜíôá êáé ôï ðéï áíôéåõñùðáúêü,
óôåãÜæåôáé óÞìåñá ðïëéôéêÜ óôïí ÓÕÑÉÆÁ, åíþ ç ðëÝïí äéåöèáñìÝíç êáé åèíïöáóéóôéêÞ ðñï ôïõ 2009 ÍÄ åßíáé
óÞìåñá ï êõâåñíçôéêüò ôïõ åôáßñïò óôï
ðñüóùðï ôïõ êñõöï÷ñõóáõãßôç ÊáììÝíïõ êáé ôùí ÁÍÅË.
Ç öéëïÓÕÑÉÆÁ ãñáììÞ ôçò
êõâÝñíçóçò åèíéêÞò åíüôçôáò
Ôï âáóéêü üìùò, ðÝñá áðü ôïí êáëõììÝíï áíôéåõñùðáúóìü ôùí çãåóéþí ôùí
õðïôéèÝìåíùí öéëïåõñùðáúêþí êïììÜôùí, åßíáé êáé ç ðïëéôéêÞ ôáêôéêÞ ôçí
ïðïßá áêïëïýèçóáí óôçí ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï êáé ç ïðïßá êõñéïëåêôéêÜ
áíÝäåéîå ôïí ÓÕÑÉÆÁ óå áäéáìöéóâÞôçôï ðïëéôéêü çãåìüíá óôç ÷þñá.
ÊáíÝíáò, êáé êõñßùò ï ìïéñáßïò êáé
äïõëéêüò Ýíáíôé ôùí ÊáñáìáíëÞ - ÓáìáñÜ ÌåúìáñÜêçò, äåí âãÞêå èáññåôÜ
íá äçëþóåé üôé äåí åðñüêåéôï ðïôÝ íá
ìðåé óå êõâÝñíçóç ìå ôïí «øåõôñÜêï
êáé ðïíçñïýëç» Ôóßðñá, ðïõ êïñüéäåõå
åðß ìÞíåò, ìå üñãáíü ôïõ ôï ãåëïßï ÂáñïõöÜêç, ôïõò õðïõñãïýò 18 ÷ùñþí ôçò
Åõñùæþíçò þóôå íá äçìéïõñãÞóåé áäéÝîïäï, íá êëåßóåé ôéò ôñÜðåæåò, íá öáíáôßóåé áíôéåõñùðáúêÜ ôï ëáü êáé ôåëéêÜ íá ðáñéóôÜíåé, ìå áðýèìåíï èñÜóïò, ôï «èýìá åêâéáóìïý» ðïõ, «ôé íá
êÜíåé», õðÝêõøå ëüãù áäõíáìßáò óå
«õðÝñôåñïõò å÷èñïýò», áöïý ðñþôá
ôóÜêéóå ôç ÷þñá.
¼ôáí äåí êáôáããÝëëåéò ôïí Ôóßðñá
– ÓÕÑÉÆÁ ãéá ðáñÜãïíôá áíùìáëßáò,
ìå ôïí ïðïßï äåí ìðïñåß íá õðÜñîåé êáìßá áðïëýôùò óýìðôùóç êáé óõíåñãáóßá, ôüôå íïìéìïðïéåßò üëç ôïõ ôçí åöôÜìçíç êáôáóôñïöéêÞ äéáêõâÝñíçóç.
Ãéáôß äåí ìðïñåß íá éó÷ýïõí êáé ôá äýï: Þ ï Ôóßðñáò åßíáé ïëåôÞñáò êáé ôï
ìüíï ðïõ ôïõ áîßæåé åßíáé íá ôïí êïõôñïõâáëÞóåé (ìå åêëïãÝò) ï ëáüò áðü
ôçí åîïõóßá êáé íá ìç ìåßíåé ïýôå Ýíáò
õöõðïõñãüò áðü ôïí ÓÕÑÉÆÁ óôçí åðüìåíç êõâÝñíçóç Þ ï Ôóßðñáò åßíáé

«åèíéêÞ äýíáìç åõèýíçò», Üñá óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá äåí åßíáé øåýôçò, áëëÜ Ýíá ôßìéïò öéëïëáúêüò çãÝôçò ðïõ
ðÜëåøå ìå ôïí «å÷èñü», Ýóôù êáé ìå ôá
ëÜèç áíùñéìüôçôáò, ôéò äïãìáôéêÝò ôÜ÷á éäåïëçøßåò êáé ôéò áóôï÷ßåò ôïõ.
Ï ÌåúìáñÜêçò, êé áêüìá ðåñéóóüôåñï ïé êñõöïóõñéæáßïé ÃåííçìáôÜ – ÈåïäùñÜêçò, Ýêáíáí ðùò äåí Ýâëåðáí ôç
÷ïëÞ ðïõ îåñíïýóáí ï Ôóßðñáò êé ï
ÊáììÝíïò êáôÜ ôçò Åõñþðçò ÊÁÉ ìåôÜ ôç óõìöùíßá, ôá áíïé÷ôÜ êáëÝóìáôá ãéá õðïíüìåõóÞ êáé ìç åöáñìïãÞ
ôçò, ôá åíôåëþò ãåëïßá êáé ïõôïðéêÜ
ðáñÜëëçëá ðñïãñÜììáôá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ôïí åíôåëþò ÷ñõóáõãßôéêï «áíôéäéáöèïñÜ» ëüãï ôùí ÓÕÑÉÆÁÍÅË, ðïõ
ïõóéáóôéêÜ áðÝäéäå ôçí êñßóç, áêüìá
êáé ôþñá, óôïõò «êëÝöôåò êáé äéåöèáñìÝíïõò» ôçò ÍÄ êáé ôïõ ÐÁÓÏÊ êé
ü÷é óôçí êáôáóôñïöÞ åðß äåêáåôßåò êÜèå óýã÷ñïíçò ðáñáãùãÞò óôç ÷þñá,
êõñßùò ôçò âéïìç÷áíßáò.
Âåâáßùò åìåßò äåí Ý÷ïõìå êáíÝíá ëüãï íá õðåñáóðéóôïýìå, üðùò êáé ðïôÝ
äåí ôï êÜíáìå áðü ôï 2010, ôá ìíçìüíéá êáé ôéò óõìöùíßåò ðïõ ôï êáèåóôþò
õðÝãñáöå ìå ôçí Åõñþðç êáé ìå ôá ïðïßá ðåôý÷áéíå ôñåéò óôü÷ïõò: íá ãêñåìßæåé ôï âéïôéêü åðßðåäï ôùí ìáæþí ÷ùñßò íá ðáßñíåé ôï ßäéï ôçí ðïëéôéêÞ åõèýíç, íá ãêñåìßæåé ôçí ðáñáãùãéêÞ âÜóç ôçò ÷þñáò ìÝóá áðü ôçí õðåñöïñïëüãçóç ôïõ ðáñáãùãéêïý êåöÜëáéïõ
êáé íá åíï÷ïðïéåß ôçí Åõñþðç ùò å÷èñü
êáé öôù÷åõôÞ ôïõ ëáïý, öáóéóôéêïðïéþíôáò ôïí êáé ïäçãþíôáò ôïí óôç
óõìðÜèåéá ãéá ôç íåï÷éôëåñéêÞ Ñùóßá.
Ùóôüóï, ðÜíôá öùíÜæáìå óôåíôüñåéá
üôé ç êñéôéêÞ ðïõ êÜíåé ôï «áíôéìíçìïíéáêü» ìðëïê óôá ìíçìüíéá åßíáé áðü ôá äåîéÜ, áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò áêüìá ìåãáëýôåñçò êáôáóôñïöÞò êáé áðïóÜèñùóçò, åíþ ç êñéôéêÞ ôçò ÏÁÊÊÅ åßíáé áðü ôá áñéóôåñÜ, áðü ôçí
ðëåõñÜ ôïõ ðáôñéùôéóìïý, ôçò äçìïêñáôßáò, ôïõ ðñïïäåõôéêïý öéëïåõñùðáúóìïý, ôïõ áíôééìðåñéáëéóìïý êáé ôåëéêÜ ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò êáé ôçò åðáíÜóôáóçò.
ÐÁÓÏÊ/ÄÇÌÁÑ – ÐïôÜìé: Ïé
÷ñÞóéìåò óôõììÝíåò
ëåìïíüêïõðåò ôïõ Ôóßðñá
Áí áîßæåé íá åéðùèåß êÜôé ðáñáðÜíù
ãéá ôïõò äýï áõôïýò ó÷çìáôéóìïýò –
åîáðôÝñõãá ôïõ Ôóßðñá óå áõôÞ ôçí
åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç, åßíáé ôï ðüóï áóöõêôéêÞ Þôáí ç ïìïöùíßá ôùí çãåôéêþí óôåëå÷þí ôïõò (ìå åëÜ÷éóôåò åîáéñÝóåéò) õðÝñ ìéáò íÝáò äéáêõâÝñíçóçò õðü ôïí êáôáóôñïöÝá ôçò ÷þñáò
êáé áñ÷éóáìðïôáñéóôÞ ðñùèõðïõñãü.
Ôï ÐÁÓÏÊ, ìå ôç íÝá öéëïÓÕÑÉÆÁßá çãÝôéäÜ ôïõ, áðïìÜêñõíå ôïí ÂåíéæÝëï, ðïõ ðáñÜ ôçí Ýíôïíá ñùóüöéëç ðïëéôéêÞ ôïõ öõóéïãíùìßá, âñéóêüôáí óå
óöïäñÞ óýãêñïõóç ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ. ÁìÝóùò ç ÃåííçìáôÜ áíôáìåßöèçêå áðü
ôï êáèåóôþò ìå ôçí áðüóõñóç ôïõ êüììáôïò ÐáðáíäñÝïõ (ÊÉÄÇÓÏ) áðü ôéò
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åêëïãÝò êáé ôçí ðñïóêüëëçóç óôïí
êïñìü ôïõ ÐÁÓÏÊ ôçò åíáðïìåßíáóáò
ÄÇÌÁÑ, ðïõ Ýäéíå Ýíáí ôüíï ìåôùðéêïý ó÷Þìáôïò ôçò «ÊåíôñïáñéóôåñÜò», åíüò êÜðïéïõ «ôñßôïõ ðüëïõ» áíÜìåóá óå
ÓÕÑÉÆÁ êáé ÍÄ. ¸ôóé ôï ÐÁÓÏÊ öïýóêùóå êáé íßêçóå ôïõò øåõôïÊÊÅ, ÐïôÜìé, ÁÍÅË, ËåâÝíôç êáé ËÁÅ óôç ìÜ÷ç ãéá ôçí ôÝôáñôç èÝóç, ìåôÜ âÝâáéá
áðü ôïõò íáæÞäåò ìá÷áéñïâãÜëôåò, ðïõ
êáé ðÜëé ôåñìÜôéóáí - áíåíü÷ëçôïé áðü
ôï öéëïíáæéóôéêü êáèåóôþò - ôñßôïé.
Ôá óôåëÝ÷ç ôïõ ÐÁÓÏÊ êé áêüìá ðåñéóóüôåñï ôçò ÄÇÌÁÑ Üñ÷éóáí áìÝóùò
ìåôÜ ôçí ðñïêÞñõîç ôùí åêëïãþí íá åêöñÜæïíôáé õðÝñ ôçò «ðñïïäåõôéêÞò áíôéäåîéÜò» äéáêõâÝñíçóçò, äçëáäÞ ôçò óõíåñãáóßáò ìå ôïí Ôóßðñá, ðñïäßíïíôáò
îåäéÜíôñïðá ôï ìÝôùðï ðïõ Ýêáíå óôçí
ðñÜîç ï ßäéïò ôïõò ï êüóìïò ìå ôïí êüóìï ôçò ÍÄ åíÜíôéá óôïí Ôóßðñá óôï
«ÌÝíïõìå Åõñþðç», ðáñÜ ôç âñþìéêç
öéëïÓÕÑÉÆÁ çãåôéêÞ ãñáììÞ áõôïý ôïõ
ïëéãïÞìåñçò äéÜñêåéáò êáé åíôåëþò áíïñãÜíùôïõ óôç âÜóç ôïõ êéíÞìáôïò. Óå
çãåôéêü åðßðåäï, áõôü ôï êßíçìá ôï
óêáñößóôçêáí ïé øåõôïåõñùðáßïé ñùóüöéëïé ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÈåïäùñÜêç ãéá
íá åìöáíßóåé óôçí ïñãéóìÝíç ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ Åõñþðç ìéá åõñùðáúêÞ ÅëëÜäá
ðïõ èá ôçí ôáëÜíôåõå ãéá ìéá áêüìá öïñÜ
êáé èá åðÝôñåðå óôïí Ôóßðñá íá êÜíåé
ðéï ðåéóôéêÞ ôçí öéëïåõñùðáúêÞ ôÜ÷á
ôïýìðá ôïõ.
Ï äå ÐïôÜìé – ÈåïäùñÜêçò, ìå ôçí åíôåëþò ÷ñõóáõãßôéêçò êïðÞò åðßèåóÞ
ôïõ óôïí «ðáëéü äéåöèáñìÝíï ðïëéôéêü
êüóìï», óôïí ïðïßï ðåñéëáìâÜíåé ìüíï
ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôç ÍÄ êáé êáèüëïõ ôïí
åðßóçò åíôåëþò ðáëéü ÓÕÑÉÆÁ (ðïõ åßíáé ìåôáìöéåóìÝíïò ï ðáëéüò «êáëüò»
ÓÕÍáóðéóìüò, ðïõ õðÜñ÷åé áðü ôï 1989),
Ýêëåéíå ôï ìÜôé óôïí Ôóßðñá, ôïí ïðïßï
Üëëùóôå, áêüìç êáé óôç äéÜñêåéá ôïõ
åðôáìÞíïõ ôçò äéáêõâÝñíçóÞò ôïõ, Ýãëåéöå ùò «åõñùðáßï êáé ñåáëéóôÞ» Ýíáíôé ôùí «áñéóôåñéóôþí» ËáöáæÜíç êáé
Êùíóôáíôïðïýëïõ.
Åßíáé ôüóïò ï ñþóéêïò, ãéá ôçí áêñßâåéá êáãêåìðßôéêïò öéëïóõñéæáúóìüò ôùí
çãåóéþí ÐÁÓÏÊ/ÄÇÌÁÑ êáé Ðïôáìéïý, ðïõ áíÝ÷ïíôáé áäéáìáñôýñçôá ï
Ôóßðñáò íá êÜíåé ìÝôùðï óõììá÷ßáò ìå
ôçí åõñùðáúêÞ, ìéóïðïõëçìÝíç óôç Ñùóßá óïóéáëäçìïêñáôßá óôï åîùôåñéêü,
áëëÜ åíôüò ÅëëÜäáò íá óõììá÷åß ìå ôïí
áêñïäåîéü öáóßóôá ÊáììÝíï, åíþ óå üëç ôçí ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï äéÝäéäå õðüãåéá êáé ýðïõëá üôé ç åðéëïãÞ ôïõ åßíáé ç óõãêõâÝñíçóç ìå ÐÁÓÏÊ – ÐïôÜìé, þóôå íá êüøåé øÞöïõò öéëïåõñùðáßùí áðü ôç ÍÄ. Ôá äå óôåëÝ÷ç ôçò
ÄÇÌÁÑ, Ýìðåéñá ðáéäéÜ ôïõ ìÜóôïñá
ôïõ «óïóéáëöáóéóìïý ìå áíèñþðéíï ðñüóùðï» Êýñêïõ, åßíáé Ýôïéìá íá êÜíïõí,
üôáí ÷ñåéáóôåß, ôç ãÝöõñá ãéá íá óõíáíôçèåß ôï ÐÁÓÏÊ ìå ôïõò ðáëéïýò ôïõò
óõíôñüöïõò óôçí Êïõìïõíäïýñïõ. Ï
ðñþçí áñ÷çãüò ôïõò, ÊïõâÝëçò, ðïõ øÞöéóå áíïé÷ôÜ ÓÕÑÉÆÁ, áðïêáëýöèçêå
Üëëùóôå üôé Þôáí ðÜíôá áõôü ðïõ ç ÏÁÊÊÅ ôïí êáôçãïñïýóå áðü ôï 2010: ìéá
óïóéáëäçìïêñáôéêïý, øåõôïåõñùðáúêïý
ôýðïõ ìåôáìößåóç ôïõ áíôéåõñùðáßïõ
- ðÜëáé ðïôÝ «áíôéìíçìïíéáêïý» Ôóßðñá.

Ç áóôéêÞ ôÜîç Ý÷åé óáðßóåé –
Ìüíç ëýóç ç ðñáãìáôéêÞ
ÁñéóôåñÜ ìå êáèïäçãçôéêü
ðõñÞíá ôçí ÏÁÊÊÅ
Ôï ãåãïíüò üôé ç êëáóóéêïý, éäéùôéêïý Þ åèíéêïý - êñáôéêïý ãñáöåéïêñáôéêïý ôýðïõ áóôéêÞ ôÜîç, ìåôÜ áðü ìéá
ôÝôïéá çñïóôñÜôåéá êáôáóôñïöÞ (êáëýôåñá áðïôÝëåéùìá) ôçò ÷þñáò áðü
ôïõò Ôóßðñá – ÓÕÑÉÆÁ, äåí ìðüñåóå
êáé äåí ìðïñåß íá ôïõò áíôéôÜîåé ìéá
óôïé÷åéùäþò ïõóéáóôéêÞ ðïëéôéêÞ áíôßóôáóç, äåß÷íåé ôá ôáîéêÜ êáé éóôïñéêÜ üñéÜ ôçò.
Ï ñùóï÷áöéÝò Ôóßðñáò åßíáé ôåëéêÜ ï
âáèýò åáõôüò ôçò ÍÄ, ôïõ ÐÁÓÏÊ, ôçò
çãåôéêÞò êëßêáò ôïõ Ðïôáìéïý: îåíïäïõëåßá, ìßóïò ãéá ôçí ðñáãìáôéêÞ ðáñáãùãÞ êáé ôçí ðñïêïðÞ ôïõ ôüðïõ, êüìðëåî, ôõ÷ïäéù÷ôéóìüò, ðåñéöñüíçóç óôç
÷åéñùíáêôéêÞ äïõëåéÜ êáé óôïõò áíèñþðïõò ôïõ ëáïý êáé ôáõôü÷ñïíá áìïñöùóéÜ, êïõôïðïíçñéÜ, ìðáôá÷ôóéäéóìüò. Êé
üë’ áõôÜ õðü ôç ìðáãêÝôá ôïõ ÷åéñüôåñïõ êáé ðéï êôçíþäç éìðåñéáëéóôÞ üëùí
ôùí åðï÷þí: ôçò Ñùóßáò, ðïõ åíþíåé ôï
íåïôóáñéêü öåïõäáñ÷éêü ìßóïò åíÜíôéá
óôçí ðñüïäï ìå ôç ÷éôëåñéêÞ ìáíßá êáôáóôñïöÞò ôïõ áíèñþðïõ êáé ôïõ ðïëéôéóìïý ðïõ áõôüò ïéêïäüìçóå ìÝóá óôïõò
áéþíåò.
Ìüíï ìéá ðñáãìáôéêÞ ÁñéóôåñÜ, ðïõ
èá îåêéíÜåé áðü ôç âáèéÜ áãÜðç ãéá ôï
ëáü ðïõ ðáñÜãåé ìå ôá ÷Ýñéá êáé ôï ìõáëü ôïõ ôïí ðëïýôï áõôÞò ôçò ÷þñáò,
áðü ôï äéåèíéóìü êáé ôçí áíÜãêç ãéá
åíüôçôá ìå ôïõò ëáïýò êáé ôá Ýèíç ôïõ
Ôñßôïõ Êüóìïõ, áëëÜ êáé ôçò äçìïêñáôéêÞò Åõñþðçò åíÜíôéá óôéò õðåñäõíÜìåéò (êõñßùò åíÜíôéá óôç öáóéóôéêÞ Ñùóßá êáé óôïí ÜîïíÜ ôçò ìå ôçí
åðßóçò öáóéóôéêÞ Êßíá), áðü ôçí ðñáãìáôéêÜ ðáôñéùôéêÞ èÝóç ãéá ðñáãìáôéêÞ êáé óôÝñåç ðáñáãùãéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò þóôå áõôÞ íá ìçí åßíáé
ðáñßáò áëëÜ éóüôéìïò åôáßñïò óôçí ðáãêüóìéá êïéíüôçôá êñáôþí, åèíþí êáé
ëáþí, áðü ôïí ðéï åõãåíéêü êáé ôáõôü÷ñïíá ìá÷çôéêü áíôéöáóéóìü êáé áíôéíáæéóìü, ôïí ðéï ñéæïóðáóôéêü êáé âáèý äçìïêñáôéóìü, ðïõ ïäçãåß óôç óïóéáëéóôéêÞ äçìïêñáôßá, ìðïñåß íá ãåííÞóåé ðñáãìáôéêÞ áíôßóôáóç óôï êáèåóôþò ôùí áíäñåéêÝëùí êáé ôùí ðáëéáíèñþðùí ðïõ óôñïããõëïêÜèéóáí óôï
óâÝñêï ôïõ ëáïý, ìå áêüìç ìåãáëýôåñï
èñÜóïò, óôéò 20 ôïõ ÓåðôÝìâñç ôï âñÜäõ.
¼ðïéïò ðåñéìÝíåé ôç óùôçñßá áðü ôá
öéëïôóéðñéêÜ øåëëßóìáôá ôçò êëáóóéêÞò åëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò, ÷Üíåé ôïí
êáéñü ôïõ êáé êÜíåé êáêü êáé óôïí åáõôü ôïõ êáé óôç ÷þñá. ¹, íá ôï ðïýìå
áëëéþôéêá, áí õðÜñ÷åé ìéá ðéèáíüôçôá
êÜðïéïé ìåéïøçöéêïß, êÜðùò äçìïêñáôéêïß áóôïß íá âÜëïõí ðëÜôç óå Ýíá ðáôñéùôéêü, äçìïêñáôéêü - áíôééìðåñéáëéóôéêü ìÝôùðï, åßíáé íá ôïõò áíáãêÜóåé
Þ Ýóôù íá ôïõò ðåßóåé ç äýíáìç êáé ïñìÞ ôïõ ðñùôáèëçôÞ ôçò äçìïêñáôßáò
êáé ôïõ ðáôñéùôéóìïý, äçëáäÞ ôïõ ðñïëåôáñéÜôïõ êáé ôùí ðñáãìáôéêþí êïììïõíéóôþí ðñùôïðüñùí ôïõ, üðùò Ýãéíå
ðñéí, êáôÜ ôç äéÜñêåéá êáé ëßãï ìåôÜ ôïí
Â’ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï óå Åõñþðç êáé
Áóßá.
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25) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Παύλος Καρύδης,
σωληνουργός
26) ΚΑΒΑΛΑΣ: Παναγιώτης Τέννες, μηχ/
γος-μηχ/κός
27) ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ: Δημήτρης Κανσός,
μεταλλεργάτης
28) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Γαλάτεια Κυπραίου,
οικιακά
29) ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Θεοδώρα Δαλιέτου, ιδ.
υπάλληλος
30) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Παρασκευή Σιανδρή,
ιδ. υπάλληλος
31) ΚΙΛΚΙΣ: Ελένη Ζαφειροπούλου, ιδ.
υπάλληλος
32) ΚΟΖΑΝΗΣ: Ηλίας Τσολομίτης,
συνταξιούχος
33) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Παναγιώτης Χρήστου,
μεταλλεργάτης
34) ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Θανάσης Νικολάου,
μουσικός3
5) ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Μαρία Ροδίτου, ελ.
επαγγελματίας
36) ΛΑΡΙΣΗΣ: Θανάσης Κοφίνας,
μαθηματικός
37) ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Βαγγέλης Γαλάνης,
μηχανικός
38) ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Διονύσης Βόγλης,
μεταλλεργάτης
39) ΛΕΣΒΟΥ: Νίκος Σοφτζόγλου, φοιτητής
ΤΕΙ

40) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Ειρήνη Κούτελου,
δικηγόρος
41) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Βαγγέλης Χρήστου, ιδ.
υπάλληλος 42) ΞΑΝΘΗΣ: Γιώργος
Σοφτζόγλου, πτυχιούχος Φιλοσοφικής 43)
ΠΕΛΛΗΣ: Στέργιος Γκιουλάκης,
ναυτεργάτης 44) ΠΙΕΡΙΑΣ: Ελεάνα
Ζαραφίδου, ιδ. υπάλληλος
45) ΠΡΕΒΕΖΗΣ: Σπύρος Καββαδάς,
άνεργος
46) ΡΕΘΥΜΝΗΣ: Κων/νος Πολυδεύκης,
συν/ξιούχος μεταλλεργάτης
47) ΡΟΔΟΠΗΣ: Άννα Παλαβιτσίνη,
φιλόλογος
48) ΣΑΜΟΥ: Χρήστος
Κωνσταντινόπουλος, ιδ. υπάλληλος
49) ΣΕΡΡΩΝ : Αναστασία Μπασκούτα,
συν/ξιούχος εκπαιδευτικός
50) ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Σωτήρης Βάσκος,
ηλεκτρολόγος
51) ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ: Γιάννης Πολυδεύκης,
σωληνουργός
52) ΦΛΩΡΙΝΗΣ: Κων/νος Κούτελος, ιδ.
υπάλληλος
53) ΦΩΚΙΔΟΣ: Βαρβάρα Σέγκου, άνεργη
54) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Ηλίας Ζαφειρόπουλος,
πολ. μηχανικός 55) ΧΑΝΙΩΝ: Μαρουσώ
Μπρόφα, σχεδιάστρια 56) ΧΙΟΥ: Γιάννης
Ρήγας, ιδ. υπάλληλος

ΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë.5
χρεοκοπία επειδή η βιομηχανική παραγωγή είχε κατέβει 12,5% του ΑΕΠ την
ώρα που η άλλη Ευρώπη είχε πάνω από 20%. Επίσης στα πέντε χρόνια της
κρίσης οι βιομηχανικές επενδύσεις έπεσαν στο τρομακτικό 49%, και οι βιομηχανικοί εργάτες μειώθηκαν κατά 40%, δηλαδή κατά 230.000 άτομα! Πρόκειται για
ένα ιστορικό πλήγμα για την ελληνική εργατική τάξη. Όταν η κατ’ εξοχήν τάξη που
παράγει συνθλίβεται, τότε συνθλίβεται
και ο συνταξιούχος και ο δημόσιος υπάλληλος και οι μικροεπιχειρηματίες.
Η εθνική εξήγηση για τα μνημόνια είναι
ότι με αυτά οι γερμανοί χτύπησαν την
Ελλάδα για να την αγοράζουν τζάμπα.
Όμως αυτοί που την αγοράζουν τζάμπα
είναι οι ρώσοι και οι κινέζοι καπιταλιστές.
Αυτοί αθόρυβα αγόρασαν το σχετικά ισχυρότερο πακέτο της Πειραιώς που από τότε έγινε ξαφνικά γίγας αγοράζοντας άλλες τράπεζες και κυρίως την ΑΤΕ, το κλειδί του ελέγχου της αγροτικής
οικονομίας. Ρώσοι ολιγάρχες αγόρασαν
τον κρατικό τζόγο με τον ΟΠΑΠ, αγοράζουν ακριβή τουριστική γη, ξενοδοχεία,
ποδοσφαιρικές ομάδες και εργοστάσια
όπως τη ΣΕΚΑΠ και τη Δωδώνη θέλουν
να αρπάξουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τα τρένα. Από την άλλη η Κίνα
έχει τη διακομματική έγκριση να καταπιεί
όλο το λιμάνι του Πειραιά, όπου η COSCO έχει εγκαταστήσει ανενόχλητη από τη ΓΣΕΕ και το ΠΑΜΕ καθεστώς πρωτοφανούς εργασιακής γαλέρας. Ταυτόχρονα μέσα στην κρίση ενισχύουν τις θέσεις τους οι κρατικολιγάρχες του ρωσόφιλου αστικού μπλοκ Κόκκαλης, Μπόμπολας, Κοπελούζος, Γερμανός, Μυτιληναίος, που βέβαια ποτέ τους δεν χτυπήθηκαν από τους σαμποτέρ.
Η υποστήριξη όλων των κομμάτων στη
φιλορώσικη πολιτική Τσίπρα εξηγεί γιατί
δεν υπάρχει αληθινή αντιπολίτευση στον
πρωταθλητή αυτού του σαμποτάζ. Μάλιστα, οι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι θέλουν
να συγκυβερνήσουν μαζί του. Γι αυτό μιλάμε συνολικά για ένα εγκληματικό κα-

θεστώς.
Αυτό που σκοτώνει όχι μόνο την υλική
πρόοδο, αλλά και συντρίβει τα δικαιώματα των εργαζομένων και εγκαθιστά όπου μπορεί μικρά ή μεγάλα εργασιακά
γκέτο. Γι αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι
πρέπει να δώσουν ένα διπλό αγώνα: ένα για να προστατεύσουν τους χώρους
δουλειάς τους από το κλείσιμο και έναν
άλλο για να μην υποκύψουν στην εργασιακή εξαθλίωση και στην κατάργηση του
συνδικαλισμού από μια εργοδοσία που
έχει σαν όπλο της την πίεση από τον
απέραντο στρατό ανέργων. Για να μειωθεί αυτή η πίεση είναι απαραίτητη η κοινή πάλη εργαζομένων και ανέργων για
επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους.
Αυτή είναι η στάση μιας πραγματικής
Αριστεράς. Ο λαός μας δεν βλέπει ακόμα τους νέους δυνάστες του, όμως, όταν
θάρθει η ώρα θα εξεγερθεί εναντίον τους.
Γι αυτό οι εχθροί συγκροτούν ένα αντιδημοκρατικό, ένα αντιευρωπαϊκό μέτωπο,
που ενώνει κυρίως την κλασική φασιστική δεξιά με τη ρωσόφιλη ψευτοαριστερά. Δεν υπάρχει τίποτα το πιο ανησυχητικό από την κάλυψη όλων των κομμάτων στην πρωτοφανή νομιμότητα μιας ναζιστικής δολοφονικής συμμορίας σαν τη
ΧΑ, και στην πολιτική και δικαστική ασυλία που της παρέχεται έτσι ώστε να
καμαρώνει στη Βουλή σαν τρίτο κόμμα
και όλοι να βρίσκουν αυτή τη τερατωδία
φυσιολογική. Αλλά αυτή είναι στην ουσία η στάση της αστικής τάξης που οδηγεί
γενικά τη χώρα στην καταστροφή. Ο εργαζόμενος λαός δεν θα δεχθεί αυτή την
κατάσταση για πολύ, γιατί αυτός πεθαίνει και σβήνει μέσα στην αγωνία ούτε και
θα συμβιβαστεί με τους σαμποταριστές
και με την υποτέλεια και το φασισμό που
αυτοί φέρνουν. Αυτός ο λαός κρατάει το
μέλλον του στα χέρια του και η ΟΑΚΚΕ
ήδη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του
αγώνα του για το Ψωμί, τη Δουλειά και
τη Δημοκρατία.
Σας καλούμε να ψηφίσετε και να δυναμώσετε την ΟΑΚΚΕ. Ευχαριστώ! >>
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ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ

Ï×É ÓÔÏ ÍÅÏ ÅÃÊËÇÌÁ ÊÁÔÁ ÔÙÍ ÌÅÔÁËËÅÉÙÍ ×ÁËÊÉÄÉÊÇÓ
ÊÁÉ ÔÙÍ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÁÌÐÏÔÁÑÉÓÔÇ ÔÓÉÐÑÁ
¸íá âÞìá ðñéí ôï êëåßóéìï ôá ìåôáëëåßá ìåôÜ ôï êõâåñíçôéêü ðñáîéêüðçìá ôçò äéáêïðÞò ôùí
åñãáóéþí óå ÓêïõñéÝò êáé ÏëõìðéÜäá
Íá ìçí ðåñÜóåé îáíÜ ï åöçóõ÷áóìüò-Ìüíï ôï êßíçìá ôùí åñãáæïìÝíùí ìðïñåß íá êñáôÞóåé ôá
ìåôáëëåßá áíïé÷ôÜ
(Δημοσιεύτηκε στις 25/8/2015 στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ)

Ì

åôÜ ôï ðñþôï ÷ôýðçìá ðïõ Ýäùóå óôá ìåôáëëåßá ï ËáöáæÜíçò ìå
ôçí áíÜêëçóç ðïëåïäïìéêþí áäåéþí ãéá ôï åñãïóôÜóéï åìðëïõôéóìïý, Þñèå ôï äåýôåñï êáé ðéï áêáñéáßï ÷ôýðçìá ìå ôçí áíÜêëçóç ôùí
åãêñßóåùí ôùí ôå÷íéêþí ìåëåôþí ðïõ óÞìáéíå êáé ôçí Üìåóç äéáêïðÞ
ôùí åñãáóéþí óå ÓêïõñéÝò êáé ÏëõìðéÜäá. ÁõôÞ ç áíÜêëçóç Þôáí åîþöèáëìá áõèáßñåôç êáé ðáñÜíïìç áöïý åðéêáëÝóôçêå ìéá üøéìç áðáßôçóç ôïõ õðïõñãåßïõ ðïõ äåí åß÷å óõìðåñéëçöèåß óôç ðåñéâáëëïíôéêÞ
ìåëÝôç, äçëáäÞ ôï üôé ç çìéâéïìç÷áíéêÞ äïêéìÞ ôçò ìåèüäïõ ôçò áêáñéáßáò ôÞîçò ðïõ èá åöáñìïæüôáí óôá ìåôáëëåßá ×áëêéäéêÞò Ýðñåðå íá
ãßíåé óôï ÷þñï ôùí ìåôáëëåßùí. Ç äïêéìÞ áõôÞ Ýãéíå óôéò åãêáôáóôÜóåéò ðïõ Ý÷åé ç åôáéñåßá óôç Öéíëáíäßá ãéáôß óôç ×áëêéäéêÞ ðñïöáíþò
áõôÝò äåí õðÜñ÷ïõí áêüìá. Ôï üôé áõôü ôï ðåßñáìá Þôáí ðñüó÷çìá
áðïäåéêíýåôáé áðü ôï üôé ïé Ôóßðñáò – ÓêïõñëÝôçò äåí ìðÞêáí êáí óôïí
êüðï íá êÜíïõí óõæçôÞóåéò ãéá áõôü ôï èÝìá ìå ôçí åôáéñåßá, ðñéí
áíáêïéíþóïõí ôéò áðïöÜóåéò ôïõò óôá ÌÌÅ.

Ç ÏÁÊÊÅ êáôáããÝëëåé áõôÞ ôçí
êõâåñíçôéêÞ áðüöáóç óáí Ýíá ðåëþñéï Ýãêëçìá êáôÜ ôïõ ëáïý êáé üëçò
ôçò ÷þñáò, óáí ôçí êïñõöáßá åêäÞëùóç ôçò óõíå÷éæüìåíçò åãêëçìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ ðïõ åßíáé áõôÞ ðïõ Ý÷åé öÝñåé
ôçí ðåßíá êáé ðáñÜëëçëá ôá ìíçìüíéá. Áíôßèåôá áðü üóá ëÝíå ïé øåõôïáñéóôåñïß óáìðïôÝñ, ðïõ ðáñéóôÜíïõí
ôïõò áíôéìíçìïíéáêïýò, åßíáé ôï âéïìç÷áíéêü óáìðïôÜæ ðïõ áõîÜíåé ôï
÷ñÝïò êáé öÝñíåé ôá ìíçìüíéá êáé ü÷é
ôá ìíçìüíéá ðïõ öÝñíïõí ôï ÷ñÝïò. Ãéá
áõôü ôï ëüãï ìüíï ç ÅëëÜäá ôùí âéïìç÷áíéêþí óáìðïôÝñ âõèßæåôáé óôï
÷ñÝïò êáé óôá ìíçìüíéá åíþ üëåò ïé
Üëëåò õðåñ÷ñåùìÝíåò ÷þñåò ôïõ íüôïõ ôçò Åõñþðçò âãÞêáí áðü áõôÜ.
Óõíåñãïýò óå áõôü ôï Ýãêëçìá ôùí
åãêëçìÜôùí, äçëáäÞ óôï Ýãêëçìá ôçò
ìáôáßùóçò ôçò ðáñáãùãÞò ÷ñõóïý óå
ìéá óôéãìÞ ðïõ ç ÅëëÜäá áñãïðåèáßíåé áðü áíåñãßá êáé ìåñïêÜìáôá ðåßíáò, ï ÓÕÑÉÆÁ ìå ôá äýï ðñüóùðá
(Ôóßðñá-ËáöáæÜíç), Ý÷åé êáé ôéò çãåóßåò ôùí õðüëïéðùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí ðïõ ôï êÜëõøáí ìå ôç
óéùðÞ ôïõò, áíôß íá êÜíïõí áõôÞí ôçí
êôçíþäç áðüðåéñá åîüíôùóçò 5000 áíèñþðùí ðïõ æïõí áðü ôá ìåôáëëåßá, ôï ðéï óçìáíôéêü æÞôçìá ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ.
ÁõôÞ ç óôÜóç äåí åßíáé ìüíï ìéáò
óôéãìÞò. ¼ëï áõôü ôïí ôåëåõôáßï êáéñü ìåôÜ ôï ÷ôýðçìá ËáöáæÜíç ôïí Áðñßëç üëá ôá Üëëá êüììáôá -ðëçí âÝâáéá ôçò ÏÁÊÊÅ- êáèçóý÷áæáí ôïõò
ìåôáëëùñý÷ïõò ãéá íá ìçí óõíå÷ßóïõí
ôï ìåãÜëï êßíçìá ôïõò ðïõ óõãêëüíéóå ôçí ÁèÞíá êáé üëç ôçí ÅëëÜäá.
Ìüëéò ïé åñãáæüìåíïé óôáìÜôçóáí íá
öùíÜæïõí ïé êïììáôéêïß åêðñüóùðïé
åîáöÜíéóáí ôï èÝìá áðü ôçí ðïëéôéêÞ
åðéêáéñüôçôá, êÜíïíôáò åýêïëï ôï óçìåñéíü ÷ôýðçìá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ.
Ôþñá, áêüìá êáé ìåôÜ ôç äéáêïðÞ
ôùí åñãáóéþí áõôïß ïé óõíÝíï÷ïé êáé
Üëëïé êáëïèåëçôÝò ãéá íá óõíå÷ßæïõí

íá êáèçóõ÷Üæïõí ôïõò åñãáæüìåíïõò
ðñïùèïýí ôç èåùñßá üôé ðñüêåéôáé ãéá
ìéá ðñïóùñéíÞ ðñïåêëïãéêÞ ôáêôéêÞ
óôá ðëáßóéá ôïõ õðïôéèÝìåíïõ «åìöõëßïõ» áíÜìåóá óå Ôóßðñá – ËáöáæÜíç. ËÝíå äçëáäÞ üôé ï Ôóßðñáò Ýêëåéóå ôá ìåôáëëåßá ãéá íá óõóðåéñþóåé
ôïõò «åðáíáóôÜôåò» ôçò âÜóçò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé íá ôïí øçößóïõí êáé üôé
ßóùò ìåôÜ ôéò åêëïãÝò èá îáíáíïßîåé
ôï åñãïóôÜóéï ìéáò êáé ï Ôóßðñáò åßíáé ôÜ÷á ðéï «äõôéêüò» áðü ôï ËáöáæÜíç. Ãé áõôü, ëÝíå ïé óõíÝíï÷ïé êáé ïé
êáëïèåëçôÝò, êáëü åßíáé íá êÜíïõí êÜðïéåò äéáìáñôõñßåò ïé åñãáæüìåíïé áëëÜ ü÷é ôüóåò êáé ôÝôïéåò ðïõ íá öÝñïõí ôï êßíçìá ôùí åñãáôþí óå áëçèéíÞ, âáèåéÜ êáé êåíôñéêÞ ðïëéôéêÞ óýãêñïõóç ìå ôïí Ôóßðñá, äçëáäÞ íá
óöñáãéóôïýí áõôÝò ïé åêëïãÝò áðü ôïí
áãþíá ôùí ìåôáëëùñý÷ùí, ðñÜãìá
ðïõ åìåßò íïìßæïõìå üôé ðñÝðåé êáé
ìðïñåß íá ãßíåé.
ÁëëÜ ï Ôóßðñáò ðïôÝ ôïõ äåí Ýêñõøå ðüóï Þèåëå ôï êëåßóéìï ôùí ìåôáëëåßùí êáé ôï ðÜëåøå ìå íý÷éá êáé
ìå äüíôéá, áêüìá êáé ìå ôñáìðïýêéêç
âßá âÜæïíôáò ìðñïóôÜ ôïí êñáôéêü
øåõôïáíáñ÷éóìü. Ç ìáôáßùóç ôçò åðÝíäõóçò åßíáé ìéá óôñáôçãéêÞ äÝóìåõóç ðïõ ôçí Ý÷åé üëïò ï ÓÕÑÉÆÁ
áëëÜ êáé ôï øåõôïÊÊÅ êáé ïé íáæÞäåò áðÝíáíôé óôï êïéíü áöåíôéêü ôïõò,
ôç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí, ðïõ ìå ôßðïôá
äåí èÝëåé êïíôÜ óôçí Èåóóáëïíßêç êáé
êõñßùò äßðëá óôï ¢ãéï ¼ñïò ðïõ ùìÜ ôï åðïöèáëìéÜ, ìéá äõôéêÞ ìåãÜëçò êëßìáêáò åðÝíäõóç. Ïé ìüíïé ëüãïé ãéá ôïõò ïðïßïõò ï ÓÕÑÉÆÁ êáèõóôåñïýóå íá êëéìáêþóåé ôçí åðßèåóç
ôïõ êáôÜ ôùí ìåôáëëåßùí Þôáí ôï êßíçìá ôùí åñãáæïìÝíùí, üóï åìöáíéæüôáí êáé, êõñßùò, ç áíÜãêç ôáêôéêÞò
óõììá÷ßáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ìå ôéò ÇÐÁ
êüíôñá óôçí ÅÅ ãéá ôï ÷ñÝïò, êáèþò
óå ðïëëÜ ôÝôïéá æçôÞìáôá ïé ÇÐÁ
ðáñÝ÷ïõí Ýíôïíç äéðëùìáôéêÞ êÜëõøç óôïí ðéï áäýíáìï éìðåñéáëéóôéêÜ
ãåßôïíá ôïõò ÊáíáäÜ. Ôç óõììá÷ßá ÓÕ-
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ÑÉÆÁ ìå ôçí ðñïåäñßá ÏìðÜìá èá ôç
äõóêüëåõå ç áêýñùóç ìéáò ìåãÜëçò
êáíáäéêÞò åðÝíäõóçò óôçí ÅëëÜäá.
¹äç ç ðñåóâåßá ôïõ ÊáíáäÜ åîåôÜæåé
ôï åíäå÷üìåíï äéáâÞìáôïò ãéá ôï óôáìÜôçìá ôïõ Ýñãïõ.
Áöïý óôáìÜôçóáí ïé êéíçôïðïéÞóåéò
êáé ôÝëåéùóáí ïé äéáðñáãìáôåýóåéò ôßðïôá äåí åìðüäéæå ôïõò Ôóßðñá –
ÓêïõñëÝôç íá ðåñÜóïõí óôçí åðßèåóç
÷ñçóéìïðïéþíôáò óáí ðïëéôéêÞ êÜëõøç ôçí ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï êáé ôç
äÞèåí óýãêñïõóç Ôóßðñá-ËáöáæÜíç
ðïõ óôï óõãêåêñéìÝíï êïñõöáßï ãéá
ôçí áíÜðôõîç êáé ôéò îÝíåò åðåíäýóåéò æÞôçìá Ý÷ïõí ôçí ðéï ìåãÜëç åíüôçôá.
Ôï ðüóï ùìÜ, êõíéêÜ êáé áðñïó÷çìÜôéóôá óõìðåñéöÝñåôáé ï åãêëçìáôßáò ðñùèõðïõñãüò áðÝíáíôé óôïõò åñãáæüìåíïõò ôï áðïäåéêíýåé ç ðñüóöáôç äÞëùóç ôïõ üôé «üôáí õðÜñ÷åé âïýëçóç âñßóêåôáé êáé ï ôñüðïò». Ôï ßäéï
äåß÷íåé êáé ï ÷áéñåôéóìüò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óå åðßóçìç áíáêïßíùóç ôïõ ðïõ
áíáöåñüôáí óå äéêáßùóç ôïõ «êéíÞìáôïò ôùí êáôïßêùí». ÁëëÜ äåí õðÞñ÷å êáíÝíá ìáæéêü êßíçìá êáôïßêùí ìåôÜ ôï êáôÝâáóìá ôùí åñãáôþí
óôçí ÁèÞíá ôïí Áðñßëç êáé üóï óõíå÷ßæïíôáí ïé äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí
ÅÅ. Ìüíï ðñéí ëßãåò ìÝñåò äéïñãáíþèçêå Ýíá äåêáÞìåñï «áíôßóôáóçò»
óôéò ÓêïõñéÝò ðïõ êáôÝëçîå óå åðåéóüäéá êáé óõëëÞøåéò. ¸ôóé íïìéìïðïéÞèçêå «êéíçìáôéêÜ» ç êõâÝñíçóç.
Áõôü äåß÷íåé ðüóï êáèïäçãçìÝíåò êáé
åëåã÷üìåíåò áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ åßíáé ïé
êéíçôïðïéÞóåéò êáôÜ ôçò åðÝíäõóçò.
Ç õðïõñãéêÞ áðüöáóç ïäÞãçóå óå
ôñßìçíç äéáèåóéìüôçôá ôçí ðëåéïøçößá ôùí 2000 åñãáæïìÝíùí, áöïý ç êáíáäéêÞ åôáéñåßá äÞëùóå üôé áíáóôÝëëåé êÜèå áíáðôõîéáêÞ êáé ìåôáëëåõôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ëüãù ôçò å÷èñéêÞò óôçí åðÝíäõóç êõâåñíçôéêÞò ðïëéôéêÞò.
Èõìßæïõìå üôé óå äéáèåóéìüôçôá åß÷áí ìðåé îáíÜ ïé åñãáæüìåíïé ôï 2003
üôáí ìåôÜ áðü ìéá óõíôïíéóìÝíç äéáêïììáôéêÞ åðßèåóç óôá ìåôáëëåßá ìå
ôç âïÞèåéá ôïõ ÓôÅ åêäéþ÷èçêáí ïé
êáíáäïß ìéáò Üëëçò åôáéñßáò ÷ñõóïý, ôçò TVX, ãéá íá áêïëïõèÞóåé ç
ó÷åäüí ôæÜìðá ðáñá÷þñçóç ôçò óôïí
áíáôïëéêü êñáôéêïïëéãÜñ÷ç Ìðüìðïëá. Óå áõôüí ïé åðüìåíïé êáíáäïß åðåíäõôÝò, áõôïß ôçò ÅëíôïñÜíôï, ðëÞñùóáí ìåôÜ áðü ëßãá ÷ñüíéá ðïëëÜ
åêáôïììýñéá åõñþ ãéá íá ôá ðÜñïõí
êáé Üöçóáí ôïí Ìðüìðïëá äéåõèõíôÞ
êáé õðåñãïëÜâï, äçëáäÞ áíÜìåóá óôá
Üëëá êáé âáóéêü êïõìáíôáäüñï óôéò
ðñïóëÞøåéò. Ãéá íá êáèçóõ÷Üóïõí ôçí

ÅëíôïñÜíôï êáé íá ðëçñþóåé áõôÞ ôá
ðïëëÜ åêáôïììýñéá åõñþ óôïí Ìðüìðïëá ï ÓÕÑÉÆÁ ü÷é ìüíï åß÷å ðáãþóåé ãéá 4 ÷ñüíéá ðåñßðïõ ôá ìáæéêÜ
êéíÞìáôá êáôÜ ôïõ ÷ñõóïý, áëëÜ äéáöÞìéæå ôçí « Åëëçíéêüò ×ñõóüò» óôçí
åöçìåñßäá ôïõ ôçí «ÁõãÞ». Ìüëéò üìùò ïé êáíáäïß áãüñáóáí, äçëáäÞ ï
Ìðüìðïëáò ðÞñå ôá ëåöôÜ, ôá êéíÞìáôá îáíÜñ÷éóáí áìÝóùò. Äåí åßíáé
ðåñßåñãï ãéá ìáò ðïõ ï Ìðüìðïëáò
ðÜíôá ñß÷íåé ìÝóá áðü ôá çãåôéêÜ
äéåõèõíôéêÜ ôïõ óôåëÝ÷ç ôç ãñáììÞ
ôùí êáëþí ó÷Ýóåùí ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ
êáé âÝâáéá ìå ôï øåõôïÊÊÅ. Áí ïé
êáíáäïß öýãïõí ïé åñãÜôåò èá êáôáóôñáöïýí, áëëÜ ï Ìðüìðïëáò ìðïñåß
ðÜëé íá ðÜñåé ôæÜìðá ôï «ðáíäï÷åßï
ôïõ Ôñüìïõ» üðùò Ý÷ïõí êáôáíôÞóåé
ôá ìåôáëëåßá ÊáóóÜíäñáò ãéá üðïéïí,
ìç ñùóïêéíÝæï, ôá áãïñÜóåé.
ÐñÝðåé íá óçìåéþóïõìå üôé åðéêåöáëÞò ôçò áíôéâéïìç÷áíéêÞò åêóôñáôåßáò åðß TVX ìå áíÜëïãïõò ôñáìðïõêéóìïýò áëÜ ÓÕÑÉÆÁ, Þôáí ôï øåõôïÊÊÅ ðïõ óÞìåñá êÜíåé õðïêñéôéêÜ
ôï ößëï óôïõò åñãáæüìåíïõò. Ôþñá, ìåôÜ ôï ÷ôýðçìá, óôçí áíáêïßíùóç ôçò
ôïðéêÞò ôïõ ïñãÜíùóçò êÜíåé êñéôéêÞ óôçí êõâÝñíçóç üôé äåí ëýíåé ôï
ðñüâëçìá ðïõ åßíáé ôÜ÷á ðñüâëçìá
«éäéïêôçóßáò», äçëáäÞ üôé ôá ìåôáëëåßá äåí ðñÝðåé íá ôá Ý÷åé «ôï êåöÜëáéï», áëëÜ ôï «ëáúêü êñÜôïò» ôçí
þñá ðïõ üëïé îÝñïõí üôé Ýíá ëáúêü
êñÜôïò ãéá íá õðÜñîåé ÷ñåéÜæåôáé ðñïçãïýìåíá ìéá ëáúêÞ åðáíÜóôáóç ðïõ
ôï øåõôïÊÊÅ, ïýôå èÝëåé ïýôå èá ìðïñïýóå ðïôÝ íá êáèïäçãÞóåé. Ãéáôß áõôü ôï êüììá åêôüò áðü ðïëéôéêü ðñáêôïñåßï ôçò Ñùóßáò åßíáé êüììá ôçò
êñáôéêÞò ãñáöåéïêñáôßáò, ðïõ Ý÷åé ìÝóá óôïõò âéïìç÷áíéêïýò åñãÜôåò ìüíï óõíäéêáëéóôéêÝò ìéêñïóõììïñßåò ðïõ äïõëåýïõí ãéá ôïí åáõôü ôïõò.
Ôï øåõôïÊÊÅ óôçí ïõóßá äåí èÝëåé
êáìéÜ ìç ñùóïêéíÝæéêç âéïìç÷áíéêÞ
åðÝíäõóç. Ôï ÷åéñüôåñï åßíáé üôé êáëåß ôïõò åñãáæüìåíïõò íá óôñáöïýí
êýñéá åíÜíôéá óôçí «êåñäïóêïðéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ êåöÜëáéïõ» åííïþíôáò íá
óôñáöïýí êýñéá åíÜíôéá óôçí åôáéñåßá.
Ìå áõôÞ ôçí ôïðïèÝôçóç ôï øåõôïÊÊÅ ïõóéáóôéêÜ óõìðáñáôÜóóåôáé ìå
ôçí êõâÝñíçóç ðïõ ëÝåé áêñéâþò ôï
ßäéï ðñÜãìá. Ãéáôß åßíáé ç êõâÝñíçóç ðïõ óôéò äïóìÝíåò óõíèÞêåò Ý÷åé
ðñïêáëÝóåé ôéò äéáèåóéìüôçôåò ôùí åñãáæïìÝíùí ðáñüëï ðïõ ç åôáéñåßá Ý÷åé ôéò äéêÝò ôçò åõèýíåò ãéá ôç óôéãìÞ êáé ôïí ôñüðï ðïõ ôï Ýêáíå. Ç ôáîéêÞ ðÜëç åíÜíôéá óôçí ÅëíôïñÜíôï
óáí åñãïäïóßá, ìðïñåß íá áðåëåõèåñùèåß êáé íá ãßíåé ìéá êåíôñéêÞ ðÜëç
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ìüíï üôáí ïé óáìðïôáñéóôÝò èá íéêçèïýí êáé ôï åñãïóôÜóéï ìåôáëëïõñãßáò ÷ñõóïý èá ãßíåé ðñáãìáôéêüôçôá. Åßíáé ïé õðïêñéôÝò óáìðïôáñéóôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôïõ øåõôïÊÊÅ ðïõ åìðïäßæïõí ôçí ôáîéêÞ ðÜëç åíôüò ôçò åôáéñßáò ãéáôß äéåîÜãïõí ìéá ôáîéêÞ ðÜëç åêôüò åôáéñåßáò, äçëáäÞ ôçí ðÜëç ôïõ
íåïíáæéóôéêïý ñùóïêéíåæéêïý êåöÜëáéïõ ãéá ôç âßáéç óõíôñéâÞ åíüò êëáóóéêïý äõôéêïý âéïìç÷áíéêïý êåöÜëáéïõ. Áõôü ôï ôåëåõôáßï ðáñüëåò ôéò
áèëéüôçôÝò ôïõ äåí óêïôþíåé óõíäéêáëéóôÝò çãÝôåò êáé ðïëéôéêïýò áíôéöñïíïýíôåò, ïýôå ìåôáôñÝðåé ôïõò åñãÜôåò óå äïýëïõò áêñéâþò åðåéäÞ áõôü äåí ôïõ ôï åðéôñÝðïõí ðñïò ôï ðáñüí ïé ðïëéôéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò íßêåò ôïõ äõôéêïý ðñïëåôáñéÜôïõ áðÝíáíôé óôá áöåíôéêÜ ôïõ. ÁõôÝò ïé åëåõèåñßåò Ý÷ïõí áíáôñáðåß óÞìåñá
óôçí ÅëëÜäá ìüíï óôï êÜôåñãï
ôçò Cosco üðïõ ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ôï
øåõôïÊÊÅ áðü êïéíïý ìå ôç «×ñõóÞ
ÁõãÞ» ðåñéöñïõñïýí ôçí ôáîéêÞ çóõ÷ßá ãéá ôá êôçíþäç áöåíôéêÜ. Äåí
ðñÝðåé êáèüëïõ íá ðåñíÜåé áðáñáôÞñçôï üôé ôï Ýãêëçìá åíÜíôéá óôá ìåôáëëåßá êáé óôç ìåôáëëïõñãßá ÷ñõóïý åãêñßèçêå óå ìéá óýóêåøç ôïõ
õðïõñãïý «ÐáñáãùãéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò» ìå ôïí ðñùèõðïõñãü, ìå
äåýôåñï áíôéêåßìåíï óõæÞôçóçò ôï íÝï
ñþóéêï áãùãü ðïõ óõìöþíçóå ç êõâÝñíçóç íá ðåñÜóåé áðü åëëçíéêü Ýäáöïò. Ãé´ áõôüí äåí åêöñÜóôçêå êáìßá ðåñéâáëëïíôéêÞ áíçóõ÷ßá Þ áíçóõ÷ßá ðåñß éäéïêôçóßáò áðü ôïõò äÞèåí õðåñáóðéóôÝò ôïõ ëáúêïý êñÜôïõò.
Ïé åñãáæüìåíïé äåí ðñüêåéôáé íá
âñïõí ôç óùôçñßá áðü üóïõò åõêáéñéáêÜ åìöáíßæïíôáé óáí óýììá÷ïé ôïõò
óôá ìåãÜëá êüììáôá, ïýôå ìðïñïýí
íá ôïõò óþóïõí ôá êáíáäéêÜ áöåíôéêÜ ðïõ âÝâáéá èÝëïõí ôçí åðÝíäõóç
áëëÜ êïéôÜíå âáóéêÜ ðùò èá âñïýíå
óõììÜ÷ïõò óôçí üðïéá êõâÝñíçóç êáé
áíôéðïëßôåõóç êáé äåí èÝëïõí íá éó÷õñïðïéÞóïõí ðïëý Ýíá åñãáôéêü êßíçìá ðïõ èá áðïêôïýóå ðïëéôéêÞ ïíôüôçôá, èá óõãêñïõüôáí ìå üëç áõôÞí ôçí ðïëéôéêÞ óáðßëá êáé èá Ýóùíå ôï åñãïóôÜóéï.
Ôá óùìáôåßá ôùí åñãáæïìÝíùí êáôÜããåéëáí ôéò êõâåñíçôéêÝò áðïöÜóåéò, äéáäÞëùóáí ôçí áðüöáóç ôïõò
ãéá áãþíá äéáñêåßáò êáé Ý÷ïõí áðïäåßîåé üôé îÝñïõí íá áãùíßæïíôáé. ÁëëÜ ç íßêç èá Ýñèåé ìå äéáñêÞ óêëçñü
áãþíá êáé ìÝóá áðü åðßìïíç äïõëåéÜ
äéáöþôéóçò óôï êáßñéï èÝìá ôçò ìüëõíóçò. Ôï ëÝìå êáßñéï ü÷é ãéáôß õðÜñ÷åé óáí ðñáãìáôéêü ðñüâëçìá. Åßìáóôå âáèåéÜ ðåéóìÝíïé üôé áõôÞ ç ìÝèïäïò ìåôáëëïõñãßáò ÷ñõóïý åßíáé üôé
êáëýôåñï óÞìåñá óôïí êüóìï, üôé äçëáäÞ åöáñìüæåôáé óôéò ðéï áíåðôõãìÝíåò êáé äçìïêñáôéêÝò ÷þñåò ðïõ
ðñáãìáôéêÜ óêßæïíôáé ãéá ôï ðåñéâÜëëïí êáé ðñáãìáôéêÜ äåí ìïëýíåé êáèüëïõ. ¼ìùò åßíáé áêñéâþò óå áõôü ôï
æÞôçìá ðïõ Ý÷ïõí äçìáãùãÞóåé áóýóôïëá ïé óáìðïôáñéóôÝò åðß äåêáåôßåò
÷ñçóéìïðïéþíôáò äéêïýò ôïõò áðáôåþíåò áëëÜ êáé Üó÷åôïõò ìå ôï óõãêåêñéìÝíï åðéóôçìïíéêü áíôéêåßìåíï ðïõ
åìöáíßæïíôáí óáí åéäéêïß óå ðëÞèïò éóôïóåëßäùí, óõíåíôåýîåùí êáé åêäç-
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ëþóåùí. Áíôßèåôá ç öùíÞ ôçò õðåñÜóðéóçò ôçò åîïñõêôéêÞò äéáäéêáóßáò, äçëáäÞ ç öùíÞ «ç åðÝíäõóç äåí ìïëýíåé» äåí áêïýãåôáé äõíáôÜ êáé üðïôå
áêïýãåôáé ëßãï åßíáé ìüíï óáí éó÷õñéóìüò ìéáò åôáéñåßáò ðïõ Ý÷åé éäéïôåëÞ
êßíçôñá, Üñá, ëÝíå ïé óáìðïôáñéóôÝò,
ëÝåé øÝììáôá. ¸ôóé äïõëåýïõí óÞìåñá
ïé öáóßóôåò êáé ïé å÷èñïß ôçò âéïìç÷áíéêÞò ðñïüäïõ, óõíÞèùò ñùóüöéëïé êáé

íá ìçí ðåèÜíïõí ôá äéêÜ ìáò ðáéäéÜ»
äåí ìðïñïýí íá ðåßóïõí ôñßôïõò ðïõ
âïìâáñäßæïíôáé ìå äçëçôÞñéï êáèçìåñéíÜ áðü ôï êßíçìá ôïõ øÝìáôïò. ÈÝëåé äçëáäÞ åíßó÷õóç ç âáóéêÞ êñáõãÞ
ôïõ áãþíá ôùí ìåôáëëùñý÷ùí ðïõ åßíáé üôé «äåí èÝëïõìå íá ðåèÜíïõìå êáé
äåí èá åðéôñÝøïõìå óå êáíÝíáí íá ìáò
ðåèÜíåé áðü ôçí áíåñãßá», ìéá êñáõãÞ
ðïõ ïðùóäÞðïôå óõãêëïíßæåé óÞìåñá
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Ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από περίπου 40 μεταλλωρύχους της Χαλκιδικής στα πλαίσια του πολυμέτωπου αγώνα που δίνουν με κέντρο τις στοές
των μεταλλείων, έχουν κατασκηνώσει από την Τρίτη κάτω από το Υπουργείο
Ανάπτυξης διαμαρτυρόμενοι για το έγκλημα που συντελείται σε βάρος τους.
Στους μεταλλωρύχους συμπαραστέκεται εδώ και χρόνια και σήμερα βέβαια με ιδιαίτερη ένταση η ΟΑΚΚΕ. Χθες το μεσημέρι μίλησε στους μεταλλωρύχους έξω από το υπουργείο ο σ. Ηλίας Ζαφειρόπουλος εκδηλώνοντας
για μια ακόμα φορά τη θερμή συμπαράσταση της Οργάνωσης
εκθέτοντας τη μεγάλη σημασία του αγώνα τους όχι μόνο για την ίδια τους τη
ζωή και για την παραγωγή χρυσού στη χώρα μας, αλλά και για την επιβίωση όλης της εργατικής τάξης που βομβαρδίζεται από το καθεστώς των σαμποταριστών. Ο σύντροφος διατύπωσε τις απόψεις της ΟΑΚΚΕ για την αποκάλυψη της εκστρατείας ψεύδους και της απάτης που έχει εξαπολύσει ο
ΣΥΡΙΖΑ με τις πλάτες των υπόλοιπων κομμάτων σχετικά με τη μόλυνση του
περιβάλλοντος που τάχα προκαλεί η επένδυση. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στο γεγονός ότι η πρακτική εγκατάλειψη του αγώνα τους από όλα τα κόμματα στην πραγματικότητα δεν αποτελεί τόσο μεγάλο μειονέκτημα γι αυτούς
όσο φαίνεται, γιατί αυτά είναι κόμματα χωρίς αληθινό κύρος μέσα στο λαό,
ενώ οι ίδιοι σαν άνθρωποι που κάνουν μια από τις πιο δύσκολες, σκληρές και
παραγωγικές δουλειές σε συνδυασμό με την πελώρια και βασανιστική ανεργία που δέρνει τη χώρα έχουν κατακτήσει και κατακτούν όλο και περισσότερο τη συμπάθεια του κόσμου.
Οι μεταλλωρύχοι χειροκρότησαν το σύντροφο πολύ θερμά, έκφρασαν τη
βαθιά τους εκτίμηση για τη σταθερή και ανιδιοτελή συμπαράσταση της Οργάνωσης εδώ και πολλά χρόνια, αγκάλιασαν το σύντροφο και φωτογραφήθηκαν μαζί του.
Οι παραπάνω φωτογραφίες αναρτήθηκαν στο blog «Εργαζόμενοι Μεταλλείων Μαύρων Πέτρων-Ολυμπιάδος-Σκουριών-Στρατωνίου» με το σχόλιο “Το
Ο.Α.Κ.Κ.Ε ήταν είναι και θα είναι στο πλευρό του δίκαιου αγώνα των μεταλλωρύχων”.
Η ΟΑΚΚΕ καλεί όλους τους δημοκρατικούς ανθρώπους της Αθήνας να βρεθούν δίπλα στους μεταλλωρύχους έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης στη
Μεσογείων ιδιαίτερα δε να είναι μαζί τους την ερχόμενη Τρίτη έξω από το
Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου), όπου θα εκδικαστεί η προσφυγή του Σωματείου εναντίον της εγκληματικής απόφασης της κυβέρνησης
Τσίπρα.
Αθήνα 11 Σεπτέμβρη 2015

öéëïêéíÝæïé óå üëï ôïí êüóìï: ÷ôõðÜíå
ôçí åðéóôÞìç üðïôå ôïõò óõìöÝñåé íá
ôï êÜíïõí.
ÁðÝíáíôé óå áõôü ôï ìáæéêü êßíçìá
ôïõ øÝìáôïò ìðïñåß íá åðéâëçèåß ìüíï
Ýíá ìáæéêü êßíçìá ôçò áëÞèåéáò. Ìüíï
ôïõ äçëáäÞ ôï óùóôü åðé÷åßñçìá ôùí
åñãáæïìÝíùí «ðáëåýïõìå ãéá ôç æùÞ
ìáò» Þ ôï åðßóçò ðïëý óùóôü üôé «åããõüìáóôå åìåßò ãéá ôï ðåñéâÜëëïí ãéá
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ôïí åëëçíéêü ëáü ðïõ åßíáé óå áðüãíùóç áðü ôçí áíåñãßá êáé Ý÷åé áñ÷ßóåé íá áéóèÜíåôáé üôé êÜðïéïé åðßôçäåò
÷ôõðÜíå ôç âéïìç÷áíßá. ÈÝëåé äßðëá ôçò
íá ðñïóôåèåß êáé ôï êßíçìá ôçò áëÞèåéáò ãéá ôï æÞôçìá ôçò ìüëõíóçò äçëáäÞ üôé ç ìÝèïäïò ôçò áêáñéáßáò ôÞîçò ðïõ èá áêïëïõèçèåß óôéò ÓêïõñéÝò
äåí ìïëýíåé ôï ðåñéâÜëëïí. ¸ôóé èá
ôóáêéóôåß ôï âáóéêü åðé÷åßñçìá ôùí å-
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ãêëçìáôéþí êáé Ýôóé ìüíï èá áðïìïíùèïýí ïé ôóéðñïëáöáæáíáßïé óôï ëáü.
Áëëéþò èá óõíå÷ßæïõí íá ëÝíå ôï ðáñáìýèé ôïõò «äåí èá ðåèÜíïõìå åìåßò
ãéá íá æÞóåôå åóåßò».
Ãé áõôü ÷ñåéÜæåôáé ïé åñãáæüìåíïé íá
âÜëïõí ìðñïóôÜ ôçí åðéóôÞìç êáé ôïõò
åðéóôÞìïíåò ðïõ ìüíï áõôïß Ý÷ïõí ìå
ôï ìÝñïò ôïõò. ¼ëïé ïé óïâáñïß åéäéêïß
êáé ç âéâëéïãñáößá óôçí ÅëëÜäá êáé
óôï åîùôåñéêü åßíáé ìáæß ôïõò. ÊáèçãçôÝò ôçò ìåôáëëïõñãßáò, ÉÃÌÅ, ïé ðÜíôåò. Ôï êáëýôåñï åßíáé áõôïß íá êáëåóôïýí áðü ôïõò åñãÜôåò, êáé ü÷é áðü
ôçí åôáéñßá, óôá ÌÌÅ íá ìéëÞóïõí êáé
áõôü èá ôïõò åíèáññýíåé íá ìéëÞóïõí
êáé ôåëéêÜ íá áíôéðáñáôåèïýí åðéóôçìïíéêÜ óôïõò øåõôïåðéóôÞìïíåò
ôùí óáìðïôáñéóôþí. Åêåß áíïé÷ôÜ
ìðñïóôÜ óôï ëáü êáé óå üëïõò ôïõò
åéäéêïýò Þ åðéóôçìïíéêÜ êáëëéåñãçìÝíïõò áíèñþðïõò ðïõ èá áêïýíå èá îåóêåðáóôïýí ïé áðáôåþíåò. ÁõôÞ ç áíôéðáñÜèåóç èá ìðïñåß íá ãßíåé óôá êáíÜëéá ôþñá êáé ü÷é áýñéï ðïõ ï óïóéáëöáóßóôáò Ôóßðñáò, åôïéìÜæåôáé
íá øçößóåé íüìï íá ôá êëåßóåé Þ íá ôá
áãïñÜóïõí ïé ößëïé ôïõ. ×ñåéÜæåôáé êáôÜ ôç ãíþìç ìáò üëá áõôÜ íá ãßíïõí
åðåéãüíôùò, ãéáôß áêüìá õðÜñ÷åé êÜðïéïò ÷ñüíïò. Ôï ëÝìå áõôü, ãéáôß ç êõâÝñíçóç ðñïôéìÜåé íá äéþîåé ôçí åôáéñåßá ìå ôç ìÝèïäï ôçò öèïñÜò, þóôå íá
ôçí áíáãêÜóåé íá öýãåé áðü ìüíç ôçò.
Ôï êßíçìá ôùí ìåôáëëùñý÷ùí åßíáé
ôþñá ç þñá íá áêïõóôåß áðü ôç ìéá
Üêñç ôçò ÷þñáò ìÝ÷ñé ôçí Üëëç êáé êõñßùò óôï êÝíôñï ôçò, óôçí ÁèÞíá, êáé
íá ìðåé óáí êåíôñéêü æÞôçìá áõôÞò
ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ, íá áíáóôáôþóåé ôïõò ôóßðñåò êáé ôïõò ëáöáæÜíçäåò êáé íá ôïõò õðï÷ñåþóåé üëïõò
üóïõò ðÜíå ôþñá íá ôï ðíßîïõí íá ôïðïèåôçèïýí áíïé÷ôÜ.
Ç ÏÁÊÊÅ óôÝêåôáé ðÜíôá óôï ðëåõñü ôùí ìåôáëëùñý÷ùí êáé ôïõ áãþíá
ôïõò áðü ôá ìÝóá ôïõ 1990, êüíôñá óå
üëç ôçí øåõôïáñéóôåñÜ êáé Ý÷åé äå÷ôåß
ðïëëÝò ðïëéôéêÝò åðéèÝóåéò ãéá áõôü.
Áõôü Ýêáíå êáé óôç ìåãÜëç äéáäÞëùóç ôïõ Áðñßëç. ÁìÝóùò ìåôÜ üìùò, ìå
áíáêïßíùóÞ ôçò (http://www.oakke.gr/
2013-02-16-19-35-51/item/520-) ðñïåéäïðïéïýóå ôïõò åñãáæüìåíïõò ãéá ôç èáíÜóéìç ðáãßäá ôïõ åöçóõ÷áóìïý. Ç áíáêïßíùóç áõôÞ åß÷å ôßôëï «ÓÕÍÁÃÅÑÌÏÓ! - ÐÜíå íá êïéìßóïõí ôïõò ìåôáëëùñý÷ïõò! Ôá ìåôáëëåßá ôçò ×áëêéäéêÞò ðÜíå ãéá êëåßóéìï åÜí äåí îåêéíÞóåé ìáêñýò áãþíáò ãéá ôç äéáöþôéóç ôïõ åëëçíéêïý ëáïý». ÁõôÞ äõóôõ÷þò åðéâåâáéþíåôáé ìå ôéò óçìåñéíÝò åîåëßîåéò.
Ôï ìÝëëïí ôùí ìåôáëëåßùí âñßóêåôáé óôá ÷Ýñéá ôùí ìåôáëëùñý÷ùí. Ç
ÏÁÊÊÅ êáëåß üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé üëïõò ôïõò äçìïêñÜôåò ôçò
÷þñáò íá âÜëïõí óáí ýøéóôï æÞôçìá
åðéâßùóçò ôïõ ëáïý óÞìåñá ôçí ðÜëçêëåéäß íá ìåßíïõí ôá ìåôáëëåßá áíïé÷ôÜ, äçëáäÞ íá ãßíåé ç ìåôáëëïõñãßá
÷ñõóïý êáé Ýôóé íá íéêçèåß óôçí ðéï
êôçíþäç êáé åìâëçìáôéêÞ ôçò Ýêöñáóç ç åãêëçìáôéêÞ ðïëéôéêÞ ôùí óáìðïôáñéóôþí.
ÁèÞíá, 25 Áõãïýóôïõ 2015
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ-ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2015

Ç ÏÁÊÊÅ ÓÔÏ ÐËÅÕÑÏ ÔÙÍ ÌÅÔÁËËÙÑÕ×ÙÍ
Á

ìÝóùò ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôïõ óáìðïôáñéóôÞ ÓêïõñëÝôç, óôá
ìÝóá ôïõ Áõãïýóôïõ, ãéá ôçí áíÜêëçóç ôùí áäåéþí ôçò êáôáóêåõÞò ôçò ìåôáëëïõñãßáò ÷ñõóïý, ïé åñãÜôåò ôùí ìåôáëëåßùí áðïöÜóéóáí
íá åíôåßíïõí ôïí áãþíá ôïõò. Áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ç ÏÁÊÊÅ, üðùò
ðÜíôá Üëëùóôå ôá ôåëåõôáßá 20 ÷ñüíéá, âñÝèçêå óôï ðëåõñü ôùí ìåôáëëùñý÷ùí. Áíôéðñïóùðåßá ôçò ïñãÜíùóÞò ìáò åðéóêÝöôçêå ôá ìåôáëëåßá
óôçí ÏëõìðéÜäá êáé ôï Óôñáôþíé êáé ìßëçóå ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò ðïõ
åêåßíåò ôéò ìÝñåò Þôáí óôéò óôïÝò ôçò ÏëõìðéÜäáò êáé óõììåôåß÷å ìáæß
ôïõò óôç óõìâïëéêÞ êáôÜëçøç ðïõ Ýêáíáí óôï äçìáñ÷åßï ôçò Áñíáßáò.
Åêåß ìïßñáóå ðñïêÞñõîç ðïõ åßíáé ç áíáêïßíùóç ðïõ äçìïóéåýïõìå óå
áõôü ôï öýëëï. Ç ðñïêÞñõîç áõôÞ Ýãéíå äåêôÞ ìå åíèïõóéáóìü áðü ôïõò
äéáäçëùôÝò ãéáôß Þôáí ç ìüíç ðñïêÞñõîç ðïëéôéêïý êüììáôïò êáé ìÜëéóôá áñéóôåñïý ðïõ óõìðáñáóôåêüôáí óôïí áãþíá ôïõò.
ÌåôÜ áðü ìåñéêÝò ìÝñåò óõììåôåß÷å åðßóçò óôç äéáäÞëùóç ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ïé åñãáæüìåíïé ôùí ìåôáëëåßùí óôç
Èåóóáëïíßêç. Åêåß ïé óýíôñïöïé ôçò ïñãÜíùóçò ìáæß ìå åñãáæüìåíïõò ôùí ìåôáëëåßùí óÞêùóáí ðáíþ ôçò ÏÁÊÊÅ
ðïõ âñéóêüôáí óôï ôÝëïò êáé Ýêëåéíå ôç
äéáäÞëùóç. Ôï ðáíþ áõôü ôï Þèåëáí åêåß ôá óùìáôåßá ãéá íá äéá÷ùñéóôåß ôï
ìðëïê ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí õðåñáóðéóôþí ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò ìåôáëëïõñãßáò ÷ñõóïý, áðü ôï ìðëïê ôùí å÷èñþí ôùí åñãáôþí -ðïõ áðïôåëïýíôáí
êõñßùò áðü ìÝëç ôçò åîùêïéíïâïõëåõôéêÞò äÞèåí áñéóôåñÜò, ËÁÅ ôïõ ËáöáæÜíç êáé áðü áíáñ÷éêïýò êáé äÞèåí ïéêïëüãïõò ðïõ åðßóçò âñßóêïíôáí åêåß
ðáñáäßðëá.

óôçí ÁèÞíá êáé óôÞíïõí óêçíÝò Ýîù áðü ôï ÕÐÁÐÅÍ, ðïõ ìüíï õðïõñãåßï áíÜðôõîçò äåí åßíáé. Ç ðáñïõóßá ôçò ïñãÜíùóÞò ìáò Þôáí ó÷åäüí êáèçìåñéíÞ.
Ç ðñþôç åðßóêåøç åêåß ôïõ ã.ã ôçò ÏÁÊÊÅ ó Ç. Æáöåéñüðïõëïõ Ýôõ÷å ìéáò
ðïëý èåñìÞò õðïäï÷Þò.
Áí êáé üëá áõôÜ Þôáí óå ìéá ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï ðïëý äýóêïëç ãéá ôéò
ó÷åôéêÜ ëßãåò äõíÜìåéò ìáò, ç ÏÁÊÊÅ
êüëëçóå ðëáôåéÜ áößóá ôáõôü÷ñïíá ìå
ôçí ðñïåêëïãéêÞ áößóá ôçò ÏÁÊÊÅ ðïõ
êáëïýóå óå óõìðáñÜóôáóç óôïí áãþíá
ôùí ìåôáëëùñý÷ùí. Áõôü Ýäéíå êïõñÜãéï óôïõò åñãáæüìåíïõò ãéáôß üëç áõôÞí
ôçí ðåñßïäï êáíåßò Üëëïò äåí Þôáí åêåß
ìáæß ôïõò. Áöïý ïé åñãáæüìåíïé ôçí ÔåôÜñôç ðñéí ôéò åêëïãÝò óõãêåíôñþèçêáí
Ýîù áðü ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò ãéá ôçí
åêäßêáóç áóöáëéóôéêþí ìÝôñùí
êáôÜ ôçò áðüöáóçò ÓêïõñëÝôç,
óôç óõíÝ÷åéá áíá÷þñçóáí óôá
÷ùñéÜ ôïõò ãéá íá
øçößóïõí.
¼ìùò êáôÝâçêáí îáíÜ ðÜëé áìÝóùò ìåôÜ ôéò åêëïãÝò. Êáé ðÜëé
Το πανώ της ΟΑΚΚΕ στη διαδήλωση της
áíôßóêçíá Ýîù
Θεσσαλονίκης
áðü ôï ÕÐÁÐÅÍ. Êáé ðÜëé ç
¹ôáí áðáßôçóç ôùí åñãáôþí íá óç- ïñãÜíùóÞ ìáò Þôáí åêåß. Ìüíç áõôÞ äßêùèåß ôï ðáíþ áõôü óôç èÝóç áõôÞ åðåé- ðëá óôïõò åñãÜôåò. ¼ðùò Ý÷ïõìå ôïíßäÞ áõôü äÞëùíå ôç óõììåôï÷Þ ôçò ðñáã- óåé ï áãþíáò ôùí ìåôáëëùñý÷ùí ôçò
ìáôéêÞò áñéóôåñÜò êáé ôùí ðñáãìáôéêþí ×áëêéäéêÞò åßíáé çñùéêüò åðåéäÞ áõôïß
êïììïõíéóôþí óôï ìåãÜëï áõôüí åñãá- äåí áíôéðáëåýïõí ìüíï ôï ÓÕÑÉÆÁ áëôéêü áãþíá. Ãéáôß áíôßèåôá áðü ôï ëá- ëÜ ïëüêëçñï ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò ðïõ
èåìÝíï óýíèçìá «ãéá ôç ìÜóêá ôçò áñé- åßôå áíïé÷ôÜ åßôå êáëõììÝíá åßíáé åíÜóôåñÜò ðïõ Ýðåóå» ðïõ áêïýãåôáé ìåñé- íôéá óôç äïõëåéÜ ôïõò êáé åíÜíôéá óôçí
êÝò öïñÝò óôéò äéáäçëþóåéò ôùí åñãá- åðÝíäõóç. Áðïêïñýöùóç ôçò êéíçôïðïßæïìÝíùí ôçò ×áëêéäéêÞò üôáí êáôáã- çóÞò ôïõò Þôáí ç ìáæéêÞ ôïõò ðáñïõóßá
ãÝëëïõí ôïí ÓÕÑÉÆÁ, ç áëÞèåéá åßíáé Ýîù áðü ôï ÓôÅ êáôÜ ôç óõæÞôçóç ôçò
üôé ôï ìüíï êüììá ðïõ åßíáé ìáæß ôïõò õðüèåóÞò ôïõò. Åêåß óõììåôåß÷å öõóéêÜ
åßíáé Ýíá áñéóôåñü êüììá äçëáäÞ ìéá êáé ç ÏÁÊÊÅ. ¼ôáí ïé óýíôñïöïé ìáò
ðñáãìáôéêÞ åðáíáóôáôéêÞ áñéóôåñÜ ðïõ Üíïéîáí ôï ðáíþ ôçò ïñãÜíùóçò ðïõ óõåßíáé óå êüíôñá ìå üëç ôçí Üëëç øåýôé- ìðáñáóôåêüôáí óôïí áãþíá ôùí ìåôáëêç, êáèåóôùôéêÞ áñéóôåñÜ.
ëùñý÷ùí Ýíá èõåëëþäåò ó÷åäüí åêñçÇ ÏÁÊÊÅ åßíáé ìå ôïõò åñãÜôåò ôùí êôéêü áõèüñìçôï ÷åéñïêñüôçìá îÝóðáóå
ïñõ÷åßùí ôçò ×áëêéäéêÞò åðåéäÞ Ý÷ïõí áðü ôç ìåñéÜ ôïõò. Ðáñüëï ðïõ óôéò åäßêéï. Áí Ý÷åé ôéò äéáöùíßåò ôçò ôüôå êÜ- êëïãÝò óôç ×áëêéäéêÞ ç ÏÁÊÊÅ ðÞñå
íåé êáé ôçí êñéôéêÞ ôçò. Ðñþôá ç óõìðá- ëßãïõò ó÷åôéêÜ øÞöïõò, åíôïýôïéò Þôáí
ñÜóôáóç óå Ýíá äßêáéï áãþíá êáé ìåôÜ êáé ðÜëé åêåß. Êáé áõôü áíáãíþñéóáí êáé
ç êñéôéêÞ. ÁõôÞ åßíáé ðéóôåýïõìå ìéá óù- ðÜíù áð üëá ÷åéñïêñüôçóáí ïé åñãÜôåò,
óôÞ óôÜóç. ¼ðùò êÜèå öïñÜ Ýôóé êáé ðïõ ðïëëïß áéóèÜíèçêáí ôçí áíÜãêç íá
åäþ ç õðïäï÷Þ ôùí óõíôñüöùí ìáò Þ- ìáò äþóïõí ìéá åîÞãçóç ãéáôß øÞöéóáí
ôáí èåñìÞ áðü ôç ìåñéÜ ôùí åñãáôþí.
ÍÄ åíþ óõìðáèïýóáí ôçí ÏÁÊÊÅ. Ìáò
Óôç óõíÝ÷åéá ïé åñãáæüìåíïé êëéìáêþ- åßðáí üôé ôïõò ìðÞêå ôï äßëçììá áí èá
íïíôáò ôïí áãþíá ôïõò êáôåâáßíïõí øçößóïõí ôçí ÏÁÊÊÅ ðïõ áãáðïýóáí
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Ο σ. Η. Ζαφειρόπουλος, γγ της ΟΑΚΚΕ, έξω από το ΥΠΑΠΕΝ
με τους μεταλλορύχους
Þ ôç ÍÄ ìå ôçí ïðïßá èá êñÜôáãáí ôç
äïõëåéÜ ôïõò. Ôïõò áðáíôïýóáìå üôé äåí
ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôÝôïéïõ åßäïõò åíï÷Ýò
êáé üôé ôïõò êáôáëáâáßíáìå áðïëýôùò,
ãéáôß üëïé ïé Üíèñùðïé îåêéíÜíå ôïõò áãþíåò ôïõò ðáëåýïíôáò áñ÷éêÜ ãéá ôçí
áôïìéêÞ åðéâßùóç ôïõò êáé üôé ìüíï ðïëý áñãüôåñá, áðü ðåñßðëïêïõò äñüìïõò
áíôéëáìâÜíïíôáé ðïéï åßíáé ôï ãåíéêü
óõìöÝñïí ôçò êïéíùíßáò ïðüôå êáé ôï áôïìéêü ôïõò óõìöÝñïí. ÂÝâáéá ôïõò ôïíßæáìå ðáñÜëëçëá üôé ôï äßëçììá ðïõ
áíôéìåôþðéæáí äåí Þôáí ðñáãìáôéêü
ãéáôß ïýôå ç ÍÄ èá ôïõò Ýóùíå áðü ôá
÷ôõðÞìáôá óôçí åðÝíäõóç. Êõñßùò üìùò
ôïõò ôïíßæáìå üôé åßíáé Üëëï ðñÜãìá ôé
øçößæåé êáíåßò êáé Üëëï ðñÜãìá ïé åñãáôéêïß áãþíåò. Ãéá ìáò ç õðïóôÞñéîç
áõôïý ôïõ áãþíá åßíáé æÞôçìá áñ÷Þò. Áðü áõôÞí ôçí Üðïøç åßìáóôå êáé èá åß-

ìáóôå óôï ðëåõñü ôïõò.
ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò äéáäÞëùóçò Ýîù áðü ôï ÓôÅ êáé ìåôÜ ôá äéáðñáãìáôåõôéêÜ ôåñôßðéá ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôïõ
ÓêïõñëÝôç ïé åñãÜôåò áðïìÜêñõíáí ôéò
óêçíÝò Ýîù áðü ôï ÕÐÁÐÅÍ êáé Ýöõãáí ãéá ôç ×áëêéäéêÞ. ÐÜíôùò óôï ìåôáîý ïé åñãáæüìåíïé ðïõ åß÷áí åãêáôáóôáèåß Ýîù áðü ôï ÕÐÁÐÅÍ Ýêáíáí
ìïßñáóìá ðñïêÞñõîçò óôï Óýíôáãìá üðïõ äéáðßóôùóáí ìå åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç
ðüóï èåñìÞ Þôáí ç õðïäï÷Þ ôïõ êüóìïõ
óôïí áãþíá ôïõò. ÃåíéêÜ êáé áõôïß êáé
åìåßò Ý÷ïõìå äéáðéóôþóåé ìéá ìåãÜëç ìåôáóôñïöÞ ôçò êïéíÞò ãíþìçò õðÝñ ôùí
ìåôáëëùñý÷ùí ôïí ôåëåõôáßï êáéñü.
Áõôüò ï áãþíáò èá óõíå÷ßæåôáé, èá ãßíåôáé ðéï óõíåéäçôüò êáé èá ðáßñíåé
äéáñêþò íÝåò êáé ðéï Ýíôïíåò ìïñöÝò.

ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

Ε

μείς όταν λέμε συμπαράσταση
σε έναν αγώνα, δεν εννοούμε να
βγάλουμε μια ανακοίνωση που να
λέει είμαστε με τους εργάτες και πάει
τελείωσε. Αυτά τα κάνουν οι πολιτικοί
απατεώνες που σκοπό έχουν να
εξαπατήσουν τους εργάτες για τα
δικά τους σκοτεινά σχέδια. Συμπαράσταση για μας θα πει να είσαι παρών
στους αγώνες και να πασχίζεις γι
αυτούς και κυρίως να προπαγανδίζεις το δίκιο τους και να μοιράζεσαι
σκέψεις και εμπειρίες με τους ανθρώπους που αγωνίζονται.
Με εξαίρεση την ΟΑΚΚΕ, κανένα άλλο
κόμμα δεν έπραξε κάτι τέτοιο. Πρώταπρώτα η ΝΔ που εμφανίζεται όλη αυτήν
την περίοδο ότι δήθεν υποστηρίζει τον αγώνα. Αυτή δεν έστειλε ούτε ένα σωματείο που ελέγχει, ούτε ένα συνδικαλιστή
της να πει μια κουβέντα και να μείνει μαζί
με τους εργάτες τις μέρες που ήταν έξω
από το ΥΠΑΠΕΝ ή στα μεταλλεία. Και παρόλο που οι εργάτες -και αυτό ήταν λάθος τους- έδωσαν λουλούδια στο Μεϊμαράκη έξω από την ΕΡΤ πριν το debate με
τον Τσίπρα, αυτός δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει για να υποστηρίξει τους εργαζόμενους και τον αγώνα τους όταν ο Τσίπρας έλεγε ότι πρέπει να τηρηθούν οι νόμοι για τις άδειες των μεταλλείων. Την ίδια
στιγμή μάλιστα που οι εργάτες χτυπιόντουσαν με την αστυνομία έξω από τα κάγκελα του μεγάρου της ΕΡΤ.
Στο ίδιο μήκος κύματος και το Ποτάμι.
Για το Ποτάμι όλο το πρόβλημα εντοπιζόταν στην αντίθεση Σκουρλέτη-Λαφαζάνη,
δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να μη χάσει ψή-

φους από τη ΛΑΕ έβαλε το Σκουρλέτη
και ανακάλεσε τις άδειες. Το ΠΑΣΟΚ σε
συνέντευξη της Γεννηματά κατά την επίσκεψή της στα μεταλλεία είπε ότι είναι με
την επένδυση εφόσον αυτή δεν μολύνει.
Μα καλά δεν διάβασαν τις μελέτες; Τόσα
χρόνια δεν ξέρουν αν υπάρχει μόλυνση ή
δεν υπάρχει; Μα ήταν το ΠΑΣΟΚ που τόσα χρόνια στην κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για την επένδυση. Ήταν η ΝΔ που
σαν κυβέρνηση δεν οργάνωσε ούτε μια
συζήτηση στην τηλεόραση και να καλέσει τους επιστήμονες να συζητήσουν για
τη μόλυνση. Το χειρότερο όλων είναι το
ψευτοΚΚΕ που αφού παλιότερα αυτό ξεκίνησε από την εποχή της TVX εκστρατεία ενάντια στην επένδυση, σε συμμαχία
με το φασίστα Μήτσου, τότε κοινοτάρχη
Ολυμπιάδας, τώρα κάνει το φίλο των εργατών. Αλλά στα ψηφοδέλτιά του στη Β΄
Θεσσαλονίκης έχει την «ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ
ΒΑΣΩ, ιδιωτική εκπαιδευτικό, δημοτική
σύμβουλος Βόλβης, μέλος του Συντονιστικού Στρυμονικού ενάντια στην επένδυση Χρυσού» και στη Χαλκιδική τη «ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικό, μέλος επιτροπής ενάντια στην εξόρυξη χρυσού
Ν. Ρόδων» (Ριζοσπάστης, 6-9), ενώ ο
Κουτσούμπας προεκλογικά και προφορικά είπε σε μια στιγμή ότι η επένδυση μπορεί να γίνει εφόσον δεν μολύνει το περιβάλλον. Αμέσως μετά τα ΔΣ των σωματείων βγήκαν δυστυχώς και ύμνησαν το
ψευτοΚΚΕ: «”Εμείς τιμούμε την στάση του
ΚΚΕ, το οποίο σταθερά στην πορεία του
βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων,
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γάρχης που έγινε τέτοιος επειδή ήταν πάντα και είναι το αγαπημένο παιδί των ρωσόδουλων που δεν θέλουν την επένδυση.
Δηλαδή είναι φίλος του ψευτοΚΚΕ- που κυριαρχεί συνδικαλιστικά στον Άκτορα, και
του ΣΥΡΙΖΑ που κυριαρχεί στο κράτος. Πάντα σημειώναμε ότι ο Μπόμπολας πήρε σχεδόν τζάμπα για 11 εκατομμύρια ευρώ τα
μεταλλεία από το καθεστώς αφού τα εγκατέλειψε, μετά από απόφαση του ΣτΕ η επίσης καναδική TVX (που μάλιστα χρεωκόπησε γι αυτό το λόγο). Ο Μπόμπολας
κράτησε και δούλεψε για μερικά χρόνια
τα μεταλλεία χωρίς να γίνει κανένα ουσιαστικό κίνημα εναντίον του στη Χαλκιδική
πράγμα που αποδεικνύει πόσο πολιτικά
ελεγχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά τα
κινήματα. Αυτή η ησυχία υπέρ του Μπόμπολα κορυφώθηκε όταν η Αυγή, δηλαδή
ο πολιτικός ηγέτης του αντι-γκολντ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε διαφήμιση της «Ελληνικός Χρυσός». Χάρη σε αυτήν την εξαιρετική παράσταση αγάπης του ΣΥΡΙΖΑ στα
μεταλλεία χρυσού ο Μπόμπολας έπεισε
την καναδική Ελντοράντο να αγοράσει τις
μετοχές του τσεπώνοντας περίπου μισό δις
Ευρώ (μαζί με τις προηγούμενες μεταβιβάσεις που έκανε στην European Goldfields).
Έτσι η Ελντοράντο, πήρε τη θέση της TVX
στο ελληνικό πανδοχείο του Τρόμου, όπου
ο επισκέπτης γίνεται δεκτός με μουσική μέσα στη φωτισμένη μεγάλη σάλα του ισογείου και σταδιακά τεμαχίζεται και μετατρέπεται σε γεύμα μέσα στα σκοτεινά του
υπόγεια.

ρίσεων. Επίσης και μόνο η αναφορά του
Σκουρλέτη στις συνομιλίες ότι κακώς η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ και ότι το ζήτημα έπρεπε να λυθεί σε πολιτικό επίπεδο δείχνει ότι οι συνομιλίες αποτελούσαν
ανοιχτή προσπάθεια προκαταβολικής αχρήστευσης των δικαστικών αποφάσεων οι
οποίες ως τώρα, 11 τον αριθμό, ήταν όλες
κατά της κρατικής διοίκησης χώρια από την
τελευταία των ασφαλιστικών μέτρων που δεν
είχε ληφθεί όταν ο Σκουρλέτης έκανε τις
συναντήσεις. Δηλαδή θα ήταν άλλο πράγμα αν η κυβέρνηση καλούσε την εταιρεία
και τους εργαζόμενους σε διαπραγματεύσεις με τα μεταλλεία ανοιχτά και χωρίς να
στρέφεται κατά της δικαιοσύνης και άλλο
να τα κλείνει και να προχωράει σε δήθεν
διαπραγματεύσεις κόντρα σε ενδεχόμενες
θετικές δικαστικές αποφάσεις (που αποδείχτηκε ότι ήταν καταρχήν θετικές πράγμα που πιθανά ο Σκουρλέτης προεξοφλούσε).
Κι όμως η εταιρεία με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Θεοδωρακόπουλο δέχτηκε
από την αρχή με χαρά και ανεπιφύλακτα
ένα τέτοιο πλαίσιο διαπραγμάτευσης και
μάλιστα την θεώρησε θετική ακόμα και μετά την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης όπου εκδηλώθηκε η πλήρης αδιαλλαξία της κυβέρνησης, η επίθεση στο
ΣτΕ και η προσπάθεια της να διασπάσει
τους θιγόμενους από την απόφαση της συνομιλητές της. Για κάποιον που δεν ξέρει
την φύση της εταιρείας αυτής η στάση αυΑρκεί να παρακολουθήσει κανείς την τατή αποτελεί άλυτο αίνιγμα καθώς με πρώ- κτική των στελεχών της «Ελληνικός Χρυσός»
τη ματιά είναι αυτοκτονική.
για να καταλάβει πως μαζί με την κυβερνητική δράση καταβροχθίζεται πολιτικά η ΕλΗ διφυής αντιφατική
ντοράντο και μαζί της οι εργαζόμενοι.
Η διεύθυνση της “Eλληνικός Xρυσός” εί«Ελληνικός Χρυσός» και το
ναι ο πιο βασικός πολιτικός υπονομευπανδοχείο του τρόμου
τής αυτής της επένδυσης, δηλαδή του κεΓια μας το αίνιγμα δεν είναι άλυτο. Το κλει- φαλαιούχου που υποτίθεται ότι εκπροσωδί της λύσης βρίσκεται στο ότι η συγκεκρι- πεί. Η τακτική Μπόμπολα δηλαδή η τακτιμένη εταιρεία είναι στην πράξη ένα αντιφα- κή της διεύθυνσης της “Ελληνικός Χρυσός”
τικό δικέφαλο ον. Εταιρεία είναι από τη μια συνίσταται πάνω απ’ όλα στο να μη ρίχνει
μεριά ο κύριος του κεφαλαίου της που εί- πυρά στους σαμποταριστές του ΣΥΡΙΖΑ αλναι η καναδική Ελντοράντο με πρόεδρο τον λά να ζητάει πάντα μια συνεννόηση μαζί
Πολ Γουάιτ. Αυτή έχει σαν θυγατρική της τους στη βάση της αλληλοκατανόησης, δητην «Ελληνικός Χρυσός» που έχει συγκε- λαδή στη βάση της λύσης τάχα μιας παρεκριμένα αναλάβει την εξόρυξη και τη με- ξήγησης. Αυτό το έκανε και πριν ο ΣΥΡΙΖΑ
ταλλουργία χρυσού. Η διεύθυνση της «Ελ- γίνει κυβέρνηση και όταν ήταν ένα μικρό κόμληνικός Χρυσός» είναι στα χέρια του Μπό- μα και το έκανε και το κάνει κυρίως για
μπολα. Δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο οι να αφοπλίσει πολιτικά τον αγώνα των
ξένες εταιρίες να βάζουν σε θέσεις διεύθυν- εργαζομένων ενάντια στον κύριο εχθρό
σης ντόπιους διευθυντές που έχουν δεσμούς τους. Γι’ αυτό η διεύθυνση της «Ελληνικός
με την πολιτική εξουσία για να τους ανοί- Χρυσός» κρύβει επί χρόνια σχολαστικά ότι
γουν δρόμους μέσα στην κρατική, κομματι- ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καθοδηγητής και ο άμεκή και κυβερνητική μηχανή στην οποία αυ- σος οργανωτής του αντιεπενδυτικού και τετές δεν έχουν άμεση πρόσβαση αι επίσης λικά φασιστικού κινήματος της Ιερισσού.
να διαχειρίζονται τη ντόπια κοινή γνώμη και Θα διαπιστώσει κανείς με έκπληξη πως ο
τις σχέσεις με τον ντόπιο πληθυσμό που οι διευθύνων σύμβουλος Θεοδωρακόπουλος
ξένοι επίσης δεν την ξέρουν καθόλου. Στην αλλά και ο διευθυντής πρώην κνίτης Στρασυγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα ο ντό- τουδάκης φροντίζουν πάντα στις τοποθετήπιος πολιτικός διαχειριστής, ο Μπόμπολας, σεις τους να θεωρούν υπεύθυνους του κιείναι και διαχειριστής της εργατικής δύνα- νήματος της Ιερισσού όχι τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά
μης, δηλαδή αυτός, που με τους διευθυ- κάποιους ξεκάρφωτους τοπικούς «οικολόντές του, στρατολογεί και διευθύνει το ερ- γους» που με πρωτοβουλία τους παραγατικό προσωπικό, και έτσι μπορεί έμμε- πληροφορούν τον πληθυσμό της Ιερισσού
σα και επεμβαίνει και σε συνδικαλιστικά και γενικά τον πληθυσμό της χώρας, και
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ικανοποιήσει
ζητήματα.
πολιτικά αυτόν τον παραπληροφορημένο,
Ως εδώ όμως δεν υπάρχει καμιά θεμε- δηλαδή εξαπατημένο πληθυσμό και γενιλιώδης αντίφαση. Η αντίφαση αρχίζει από κά τις οικολογικές διαθέσεις των πανελλατην ώρα που ο ντόπιος πολιτικός διαχειρι- δικών ψηφοφόρων του. Δηλαδή αντί η «Ελστής της επένδυσης και προσωπάρχης δεν ληνικός Χρυσός» να λέει την αλήθεια ότι
είναι ένας απλός υπάλληλος των ξένων κε- ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνει το κίνημα της
φαλαιούχων αλλά είναι ένας κρατικός, δη- Ιερισσού λέει το τρομερό ψέμμα ότι το
λαδή ένας πανίσχυρος καθεστωτικός ολι- κίνημα της Ιερισσού διαμορφώνει την
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πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η θέση εμφανίζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κάθε ελληνική κυβέρνηση στην ουσία σαν θύμα πιέσεων δύο αντίθετων υπαρκτών κινημάτων,
του κινήματος της Ιερισσού και του κινήματος των μεταλλωρύχων. Αυτή η γραμμή οδηγεί σήμερα στη θέση ότι οι δύο πλευρές
πρέπει οπωσδήποτε να τα βρουν αλλιώς η
επένδυση είναι καταδικασμένη δηλαδή υπονοεί ότι η αλήθεια είναι τάχα κάπου στη
μέση. Η αλήθεια και το δίκιο εδώ δεν βρίσκεται στη μέση, αλλά στη μια πλευρά,
και το άδικο και το ψέμμα βρίσκονται στην
άλλη πλευρά. Αυτή η εσκεμμένα ύπουλη
και μεσοβέζικη γραμμή οδηγεί στις επαίσχυντες, χωρίς δημοκρατικό πλαίσιο, διαπραγματεύσεις Σκουρλέτη-Εταιρείας, τάχα για κοινά αποδεκτή λύση. Να ποιο είναι
το νόημα της φράσης της εταιρίας : η κυβέρνηση προσπαθεί να καταλάβει τις θέσεις μας και εμείς τις θέσεις της κυβέρνησης. Λες και τώρα τις πρωτάκουσαν οι δύο
πλευρές μετά από 20 χρόνια όπου τραβάει στην πραγματικότητα αυτή η τρομακτικά σαφής και συχνά βίαιη σύγκρουση.
Κρύβουν για παράδειγμα συστηματικά οι
εκπρόσωποι του Μπόμπολα, που είναι ντε
φάκτο και εκπρόσωποι των καναδών, ότι
οι δήθεν επιστημονικές επιτροπές του ΤΕΕ
Κεντρικής Μακεδονίας και του ΑΠΘ κατά
της επένδυσης δεν είχαν καμιά σχέση με
τις επίσημες, εκλεγμένες επιστημονικές επιτροπές του κεντρικού ΤΕΕ αλλά ήταν, είτε επιτροπές στημένες από ανθρώπους του
ΣΥΡΙΖΑ (αυτό συμβαίνει με την σχετική ad
Hoc επιτροπή του τοπικού ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας), είτε οι γνωμοδοτήσεις τους δεν ήταν ψηφισμένες από το αντίστοιχο τμήμα
(τμήμα δασολογίας του ΑΠΘ) και γι αυτό
άκυρες. Κρύβουν κυρίως ότι είναι η βία που
παίζει τον αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των δύο στρατοπέδων στη Χαλκιδική, δηλαδή ότι δεν πρόκειται απλά για δύο στρατόπεδα γνώμης το ένα κατά, το άλλο υπέρ της επένδυσης, αλλά δύο στρατόπεδα όπου το ένα επιβάλλει τη θέση του
με τη βία και το άλλο αμύνεται στη βία.
Κρύβουν δηλαδή ότι τα ψευτοαναρχικά αντεργατικά τάγματα εφόδου επελαύνουν
κάθε τόσο στην περιοχή επειδή καλύπτονται πολιτικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως κρύβουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και πανελλαδικά και τοπικά καλύπτει τη φασιστική ψυχολογική
και υλική βία κατά των μεταλλωρύχων που
ζουν στην Ιερισσό και μάλιστα κρύβουν το
χιτλερικού τύπου στιγματισμό και απομόνωση των παιδιών τους στα σχολεία, και
τελικά τον εξαναγκασμό πολλών από αυτές τις οικογένειες σε ξεριζωμό από τον τόπο τους. Για τους υπεύθυνους επικοινωνίας
του Μπόμπολα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο αντίθετος με όλα τα άλλα κόμματα απέναντι
στην επένδυση (πρόσφατη δήλωση Θεοδωρακόπουλου ) και κραυγάζουν διαρκώς
πως δεν θέλουν σαν εταιρεία καμιά εμπλοκή στην πολιτική και κομματική αντιπαράθεση την ώρα που ένα και μόνο ένα κόμμα εμποδίζει με πολιτική, διοικητική
και παρακρατική βία την επένδυσή
τους. Μάλιστα όσοι παρακολουθούν έστω
και λίγο την πολιτική του Μπόμπολα στη
Χαλκιδική έχουν διαπιστώσει ότι στη βάση
της γραμμής των «ίσων αποστάσεων» και
της «παρεξήγησης» βοήθησε στην ανάδειξη του Μίχου στη δημαρχία του Αριστοτέλη,
ενώ εξαπέλυσε πόλεμο εναντίον του Πάχτα, που θέλει την επένδυση και που το
μεγάλο του έγκλημα ήταν ακριβώς ότι χάρισε τα μεταλλεία στον Μπόμπολα όταν έφυγε η TVX.

Το κλειδί της νίκης είναι η
συντριβή της κομπογιαννίτικης
δημαγωγίας περί μόλυνσης
Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι είναι εσκεμμένη η μόνιμη άρνηση της «Ελληνικός
Χρυσός» να κάνει κεντρικό το ζήτημα της
μη μόλυνσης του περιβάλλοντος από τη συγκεκριμένη επένδυση. Γ ι αυτό δεν οργάνωσε ποτέ ούτε μια μεγάλη συζήτηση στα
τηλεοπτικά ΜΜΕ (που το σημαντικότερο
από αυτά το ΜΕΓΚΑ, το ελέγχει σε μεγάλο βαθμό) ώστε μπροστά στο ελληνικό κοινό, να αντιπαρατεθούν οι ντόπιοι και διεθνείς ειδικοί της μεταλλουργίας ή της δασολογίας ή οι περιβαλλοντολόγοι με τους
αντίστοιχους υποτιθέμενους ειδικούς του
στρατοπέδου της αντιεξόρυξης, τους αντιγκολντ, όπου σίγουρα με την ασχετοσύνη
τους θα γελοιοποιούνταν. Χωρίς αυτήν την
αντιπαράθεση, το να μιλάει για χρόνια ο
ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στα κανάλια ή, καμιά φορά, οι τεχνικοί
της εταιρείας για τη μη μόλυνση δεν είναι
καθόλου πειστικό στη χώρα του ψέμματος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανθρώπους του πιο γνωστού για τις σκανδαλώδεις αναθέσεις του δημοσίου κρατικο-ολιγάρχη. Επίσης δεν είναι πειστικό από μόνο του το επιχείρημα που προβάλει και η
εταιρεία σχετικά με την απώλεια θέσεων
εργασίας, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
ότι έχουν δίκιο επειδή δεν πρέπει να χάσουν
τη δουλειά τους. Όμως το δικαίωμα να έχουν τη δουλειά τους έρχεται μετά από εκείνο του υπόλοιπου πληθυσμού να μην χάσει την υγεία του και τη δικιά του δουλειά.
Οι μεταλλωρύχοι έχουν δίκιο όχι γιατί δεν
πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους αλλά
γιατί υπάρχουν όλα τα επιστημονικά
στοιχεία και όλες οι τοποθετήσεις των
ειδικών που αποδεικνύουν ότι τα δύο
αυτά δικαιώματα, το δικαίωμα στη δουλειά, και το δικαίωμα στο καθαρό περιβάλλον, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έρχονται σε σύγκρουση. Η δουλειά ενός πραγματικά ταξικού σωματείου
είναι να φέρει σε γνώση του κοινού τα σχετικά στοιχεία.
Για τους παραπάνω λόγους η ΟΑΚΚΕ σε
αλλεπάλληλες ανακοινώσεις, εφημερίδες
τοίχου και προκηρύξεις της και κυρίως στις
ζωντανές επαφές με τους μεταλλωρύχους
έχει επιμείνει στο ότι το κεντρικό ζήτημα
της πάλης τους για την επένδυση, για τη
διατήρηση της δουλειάς τους και για την
ευημερία της χώρας, είναι η υποστήριξη κυρίως από την πλευρά τους της θέσης ότι η
μεταλλουργία χρυσού δεν μολύνει. Αυτή η
έλλειψη είναι φανερή στη συνθηματολογία
αυτού του κινήματος όπου δεν προβάλλεται η θέση ότι η επένδυση δεν μολύνει. Αυτή η στάση εξυπηρετεί τη γραμμή Μπόμπολα και του ΣΥΡΙΖΑ να μένουν οι
εργαζόμενοι σαν κίνημα έξω από το κατεξοχήν επίμαχο και πολιτικά ζωτικό
ζήτημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος σαν ένα τάχα τεχνικό ζήτημα που
είναι για την εργοδοσία και όχι για τους
εργάτες. Μια τέτοια στάση, εκτός από το
ότι ευνοεί σήμερα συγκεκριμένα τους σαμποταριστές και σκοτώνει τους εργάτες, είναι η γενική ιδεολογική στάση του οικονομισμού, η τόσο χαρακτηριστική του σοσιαλφασιστικού συνδικαλισμού, τύπου ΠΑΜΕ.
Σύμφωνα με αυτήν οι εργαζόμενοι πρέπει
να ασχολούνται με τις αμοιβές τους και τη
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διατήρηση της δουλειάς τους και ότι τα
τεχνικά ζητήματα της παραγωγής είναι
δουλειά των ειδικών που σαν τέτοιοι είναι
στην υπηρεσία του κεφάλαιου. Αυτή η στάση εμποδίζει τους εργάτες να υψωθούν
σαν τάξη πέρα από τη μισθωτή τους σχέση και να αποκτήσουν τη γενική εικόνα
της διαδικασίας παραγωγής, δηλαδή να
αντιληφθούν την παραγωγή σαν δική τους
σχέση με τη φύση, και τελικά τις παραγωγικές δυνάμεις σαν δικές τους κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να βρουν
την ολοκλήρωση τους σαν τέτοιες μόνο όταν οι εργαζόμενοι θα γίνουν ιδιοκτήτες
αυτών των μέσων παραγωγής.
Ειδικά λοιπόν σήμερα όπου η διεύθυνση Μπόμπολα σέρνοντας πίσω της και
την καναδική εργοδοσία, που θέλει από
την ταξική φύση της να βολευτεί με την
όποια πολιτική εξουσία όπως μπορεί, αφήνει την κοινή γνώμη έκθετη στα ψέμματα των σκοταδιστών του ΣΥΡΙΖΑ, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν εκείνοι την υπεράσπιση της επένδυσης από την καθαρά παραγωγική της
πλευρά. Αυτό μπορούν να το κάνουν χρησιμοποιώντας τους ειδικούς τεχνικούς της
εργοδοσίας και τους ειδικούς επιστήμονες ακριβώς όπως θα το έκανε το επίσης
ειδικό στην επιστήμη κεφάλαιο που τους
απασχολεί. Δηλαδή θα έπρεπε οι μεταλλωρύχοι οι ίδιοι να οργανώσουν με τα
συνδικαλιστικά τους όργανα και τους τεχνικούς συναδέλφους τους αυτές τις αντιπαραθέσεις με τους σκοταδιστές του ΣΥΡΙΖΑ στα ΜΜΕ που η δικέφαλη εταιρία
δεν θέλει ή είναι ανίκανη να οργανώσει.
Αυτή η στάση όχι μόνο δεν θα έκανε τους
εργάτες λιγότερο ταξικούς, αλλά θα αποκάλυπτε πως η συγκεκριμένη εργοδοσία ειδικά και η εργοδοσία γενικότερα δεν
είναι σε θέση να υπερασπίσουν τις ίδιες
τις παραγωγικές δυνάμεις που κατέχουν
και θέλουν να βάλουν σε κίνηση, και ότι
το κενό μπορεί να το καταλάβει εκείνη η
τάξη που είναι αντικείμενο της εκμετάλλευσης και γι αυτό μπορεί να συγκρουστεί και με το κράτος και με την εταιρία
όταν χρειαστεί. Γιατί ειδικά στις δοσμένες συνθήκες με την καταστροφή της
επένδυσης ενώ το κεφάλαιο θα χάσει
τα κέρδη του και ένα μέρος από την
αξία του, οι εργάτες θα χάσουν ένα
μεγάλο μέρος από την ίδια τους την
ύπαρξη ίσως κάποιοι και όλη τους
την ύπαρξη μέσα στις δοσμένες συνθήκες ανεργίας και πείνας. Άρα η θα
μείνουν στον οικονομισμό όπως θέλει ο
δήμιος τους Σκουρλέτης και οι σοσιαλφασίστες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ και
θα ζητάνε ανύπαρκτες αποζημιώσεις από την φευγάτη εταιρία και το χρεωκοπημένο κράτος ή θα υψωθούν σε τάξη που
αλλάζει τις πολιτικές σχέσεις στη χώρα,
επιβάλλοντας το έργο σε μια σάπια άρχουσα τάξη που έχει πια εκτεθεί και εσωτερικά και διεθνώς. Αν είναι οι μεταλλωρύχοι που θα επιβάλουν την πολιτική λύση, αξιοποιώντας κάθε νομικό όπλο και
τις εσωτερικές και διεθνείς αντιθέσεις, μοιραία θα έχουν αποκτήσει αφάνταστη γνώση και δύναμη στο μέλλον, αν η επένδυση ζήσει, για να επιβάλουν τους ευνοϊκότερους όρους εργασίας και όρους συνδικαλιστικού ελέγχου απέναντι στην όποια
εργοδοσία.
Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο μόνο δρόμος για τη νίκη των μεταλλωρύχων απέναντι στους σαμποταριστές του καθεστώτος, ο μόνος με τον οποίο μπορούν να πά-

ρουν μαζί τους την κουρασμένη από τους
πολιτικούς απατεώνες και σαμποταριστές
κοινή γνώμη.
Ο συνδικαλισμός που προτείνει η ΟΑΚΚΕ δεν βγαίνει από το κεφάλι της αλλά
από τις ανάγκες της ζωής. Εμείς συμπαραστεκόμαστε ανοιχτά και με ένταση σε
αυτόν τον αγώνα και θα συνεχίσουμε να
το κάνουμε. Αλλά η δικά μας συμπαράσταση έχει δυο χαρακτηριστικά: πρώτον
δεν θέλει να επιβάλει με το ζόρι τη γραμμή της αλλά να τη βάλει στην κρίση των
εργατών και αυτοί να την κρίνουν μέσα από τη ζωντανή τους πείρα και δεύτερον
δεν κρύβει τις θέσεις και τις προτάσεις
της ακόμα και όπου αυτές είναι σε σύγκρουση με εκείνες μιας πλειοψηφίας ή
της ηγεσίας ενός αγώνα. Η αντίληψή μας
είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να μαθαίνουν από την πείρα τους και να βαδίζουν
σύμφωνα με τις δικές τους δημοκρατικά
παρμένες αποφάσεις αλλά ότι κανείς δεν
μπορεί να κρύβει από αυτούς όποια δεδομένα, αναλύσεις και προτάσεις έχει στη
διάθεση του. Με γνώμονα αυτή τη στάση
οφείλουμε να εκφράσουμε τη διαφωνία
μας με τη θέση που διατυπώθηκε από
εκπροσώπους των δύο σωματείων μετά
την πρώτη διαπραγμάτευση με το Σκουρλέτη ότι «υπάρχει η αρχή ενός διαλόγου
και ένας δρόμος που οδηγεί στο να συνε-

χιστεί η μεταλλευτική δραστηριότητα» και
ότι φταίει για το ότι δεν βρέθηκε λύση «και
το υπουργείο και η εταιρεία».
Νομίζουμε ότι αποδείξαμε ότι μια τέτοια
διαδικασία δεν αποτελεί διάλογο και δεν
μπορεί από τη φύση της να οδηγήσει σε
συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας αλλά ότι αντίθετα χρειάζεται σύγκρουση με αυτήν την πολιτική ηγεσία και
αυτή τη διαδικασία, και από την άλλη ότι
είναι λάθος να μπαίνει αυτή τη στιγμή στο
ίδιο τσουβάλι η εταιρεία και το υπουργείο και έτσι να ελαφρύνεται η συντριπτικά
κύρια ευθύνη του δεύτερου για την όποια
αργία των εργαζομένων και για το μόνιμο
κίνδυνο που θα συνεχίσει να κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους όποια και να είναι
η επόμενη απόφαση του ΣτΕ.
Κατά τη γνώμη μας οι εργαζόμενοι δεν
πρέπει να επαφίενται σε μια απόφαση του
ΣτΕ εφόσον ο Σκουρλέτης προχώρησε σε
εκκαθαρίσεις των ειδικών του υπουργείου πριν τη δίκη στο ΣτΕ και τοποθέτησε
αντίπαλους της επένδυσης. Το κυριότερο
όμως, όπως είπαμε, είναι μόνο ένα πολιτικό κίνημα καταγγελίας των ψεμμάτων
γύρω από την επένδυση και του ίδιου του
Σκουρλέτη μπορεί να εμποδίσει τον τελευταίο να κλείνει κάθε τόσο το εργοτάξιο.
Κλείνουμε αυτό το σημείωμα μας με την

παρατήρηση ότι η κυβέρνηση και γενικά
οι εχθροί της επένδυσης έχουν ήδη αρχίσει να χάνουν πόντους στη μάχη της μόλυνσης , γι αυτό αρχίζουν να μετατοπίζουν την επιχειρηματολογία τους στο ότι
η επένδυση είναι αποικιακού χαρακτήρα
δηλαδή ότι το κράτος χάνει λεφτά από
αυτήν. Βέβαια και μόνο αυτή η μετατόπιση του ζητήματος αποκαλύπτει ότι τα περί μόλυνσης είναι προσχηματικά. Γιατί είτε παίρνει περισσότερα είτε λιγότερα λεφτά το κράτος από την εξόρυξη του
χρυσού, αυτό δεν μειώνει τους υποτιθέμενους νεκρούς και αρρώστους που αυτή
προκαλεί ούτε τις καταστροφές σε άλλους
παραγωγούς.
Σε κάθε περίπτωση πάντως οι εργαζόμενοι πρέπει να μελετάνε κάθε επιχείρημα των αντιπάλων τους, να μαζεύουν συγκεκριμένα στοιχεία, ιδιαίτερα συγκριτικά στοιχεία για το ότι συμβαίνει σε ανεξάρτητες και δημοκρατικές χώρες με ανάλογες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις. Η
εργατική τάξη πρέπει να ξέρει. Αυτό έχει
αποδειχτεί ότι είναι πολύ καίριο για να
μετατραπεί από τάξη καθ εαυτή, όπως
λέει ο Μαρξ, σε τάξη για τον εαυτό της,
δηλαδή σε επαναστατική τάξη ή αλλιώς
σε ιδιοκτήτρια τάξη πριν καταργήσει τον
εαυτό της σαν τάξη και όλες τις τάξεις για
πάντα.

Γιατί ξαφνικά Τζιτζικώστας
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για
την εκλογή προέδρου της ΝΔ μετά την
παραίτηση Σαμαρά και την εκλογική ήττα του Σεπτέμβρη που βαραίνει τον προσωρινό διάδοχό του Μεϊμαράκη.
Μετά από τις αλλεπάλληλες εκκαθαρίσεις από τις ηγεσίες Καραμανλή και
Σαμαρά των πιο φιλοευρωπαϊκών στελεχών του και το σύρσιμο πίσω από τον
Τσίπρα στη δήθεν «φιλομνημονιακή» του
στροφή, η ΝΔ πάει σε εκλογή ηγεσίας
με τέσσερις υποψηφίους. Για τους τρεις
από αυτούς ακούγονται όλα τα κουσούρια: ο Β. Μεϊμαράκης βγαίνει από το
παλιό σύστημα της «διαπλοκής» και απέτυχε στις τελευταίες εκλογές, ο Κ.
Μητσοτάκης, είναι “μνημονιακός” και
συνδεδεμένος με τα «παλιά τζάκια», ο
Άδ. Γεωργιάδης είναι ακροδεξιός και επίσης “μνημονιακός”.
Αντίθετα για το σχετικά άγνωστο Τζιτζικώστα τίποτα κακό δεν ακούγεται. Αντίθετα ακούγεται ότι είναι «ενωτικός»
«άφθαρτος», «μετριοπαθής» και πάνω
απ όλα νέος στην ηλικία, δηλαδή ο Τσίπρας της ΝΔ.
Ο Απ. Τζιτζικώστας συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον
καθιστούσαν εκλεκτό μέλος του διακομματικού καθεστώτος των λακέδων του
Πούτιν που ασκεί εξουσία στη χώρα, σε
τέτοιο βαθμό που αν η ΝΔ ήταν πραγματικά ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα, δεν
θα έπρεπε καν να είναι υποψήφιος.
Καταρχήν έχει στηρίξει πολιτικά και
μάλιστα σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή
τους ναζιστές της Χ.Α. Ως περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας, το 2013
προσκάλεσε επίσημα τη ΧΑ στην παρέλαση της 28 Οκτώβρη σε μια στιγμή
που η ΧΑ ήταν στο σκαμνί και κατάπτυστη για τη δολοφονία του Φύσσα.
Επέμεινε στην απόφασή του ακόμα και
μετά τις αντιδράσεις του Μπουτάρη, του
ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ γιατί αυτό επέβαλε ο «θεσμικός του ρόλος». Μάλιστα υπεράσπισε την απόφαση του λέγοντας ότι με την ίδια λογική θα μπορούσε να μην καλέσει και το ΠΑΣΟΚ
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στην παρέλαση σαν εγκληματική οργάνωση επειδή καταδικάστηκε ο Τσοχατζόπουλος! Το νόημα της τοποθέτησης του
αυτής ήταν ότι οι «κλέφτες» δεν μπορούν
να μιλάνε για τους «καθαρούς» χρυσαυγίτες μόνο και μόνο επειδή οι τελευταίοι έχουν το κακό κουσούρι να βάφουν τα χέρια τους με αίμα. Τα ίδια είχε πει και ο
Μιχαλολιάκος στο κοινό του ένα χρόνο
πριν, τον Οκτώβρη του 2012, χαιρετώντας
ναζιστικά, ότι μπορεί να τους είπαν ναζί,
αλλά δεν τους είπαν ποτέ κλέφτες γιατί
έχουν «καθαρά χέρια». Ο Σαμαράς τον
κάλυψε τότε, και για να καθησυχάσει το
ΠΑΣΟΚ, έβαλε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κεδίκογλου να του ζητήσει «διορθωτική δήλωση» την οποία και έκανε.
Λίγους μήνες πριν, το Μάρτη του 2013,
ο Τζιτζικώστας είχε παραστεί στη συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη, με Σαμαρά και
Κεδίκογλου με θέμα τη διαγραφή των χρεών του ΠΑΟΚ (!) και την κατασκευή του
γηπέδου. Σε δηλώσεις του είπε ότι με το
Σαββίδη τον «συνδέουν σχέσεις ετών» και
ότι βλέπει θετικά τη διαγραφή χρεών, έναντι κάποιου ποσού που πρότεινε να πληρώσει ο Σαββίδης. Αυτή η διαγραφή τελικά έγινε με μία συνολική ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές της κυβέρνησης Τσίπρας στην οποία βολικά εντάχθηκε και ο
Σαββίδης.
Ένα μήνα αργότερα, τον Απρίλη του 2013,
σε δηλώσεις του στον ARENA 89,4 FM δήλωσε τη μεγάλη του χαρά που ο Σαββίδης
πήρε το «Μακεδονία Παλλάς» γιατί έτσι
«στηρίζει την Ελλάδα» και επίσης ότι «Το
συναίσθημα είναι πάντα κάτι που βγαίνει
από τον Ιβάν Σαββίδη. Βοηθούσε και βοηθάει τον Ελληνισμό και αυτό είναι γνωστό
και από την πολιτική του διαδρομή στη Ρωσία», δηλαδή ως βουλευτής με την «Ενωμένη Ρωσία» του Πούτιν (http://olapaok.gr/
podosfairo/Synentefxseis/
tzitzikwstas_o_ivan_savvidhs_sthrizei_thn_ellada.2218629.html).
Από την πρώτη στιγμή που ο Τζιτζικώστας έγινε περιφερειάρχης άρχισε να συφίγγει τις σχέσεις της Περιφέρειας με το
ρώσικο προξενείο της Θεσσαλονίκης οργανώνοντας διαγωνισμούς και συνέδρια σε

συνεργασία με το κατ εξοχήν καθεστωτικό πανεπιστήμιο της Ρωσίας, το Λεμονόσωφ ενώ έκανε κεντρική τη φροντίδα του
για αναπτύξει τον ήδη ρώσικο τουρισμό
στη Χαλκιδική καθώς αρκετές ξενοδοχειακές της μονάδες αρχίζουν να περνάνε στα
χέρια ρώσων ολιγαρχών.
Αλλά η σχέση του Τζιτζικώστα με τη Ρωσία έχει αποκτήσει πιο βαθιές πολιτικές
ρίζες. Ένας από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του στην Πελοπόννησο είναι
ο πρώην γενικός γραμματέας Ενημέρωσης
της κυβέρνησης Σαμαρά, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ του “parapolitika.gr” (5/10/2015) “έχει
εξαιρετική σχέση με το ρώσο πρέσβη, αλλά και ευρύτερα με το ρωσικό Πατριαρχείο, ενώ είναι και μέλος του σύνδεσμου
ελληνορωσικής φιλίας. Στο παρελθόν έχει
ξεναγήσει ρώσους ανταποκριτές ενημέρωσης στην Ελλάδα και τους έχει ενημερώσει για πάσης φύσεως θέματα”, και επίσης
«έχει πολύ καλές σχέσεις και με το Άγιο
Όρος».
Δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί τελικά
η διαδικασία για την εκλογή προέδρου στη
ΝΔ.
Πάντως ήδη ο Τσίπρας, φρόντισε να υπονομεύσει την υποψηφιότητα Β. Μεϊμαράκη που είναι και ο πιο ισχυρός αντίπαλός του Τζιτζικώστα, λέγοντας μέσα στη
Βουλή ότι επιθυμεί αυτόν να έχει για συνομιλητή του, δηλαδή για αρχηγό. Αυτή
τη δήλωση την έκανε ο συνηθισμένος στις
προβοκάτσιες Τσίπρας γιατί ξέρει ότι αυτός που θα εμφανιστεί σαν περισσότερο
αντι-ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει. Είναι φανερό ότι
ανάμεσα στους υποψηφίους ο Τσίπρας
έχει περισσότερες πολιτικές συμφωνίες με
τον Τζιτζικώστα, και στο ξέπλυμα των ναζιστών και, κυρίως, στην αγάπη για τη
Ρωσία του Πούτιν και τους ολιγάρχες της.
Ανεξάρτητα λοιπόν από το ποιο θα είναι
το αποτέλεσμα, μπορούμε να εκτιμήσουμε ήδη με τα στοιχεία που έχουμε, ότι ο
Τζιτζικώστας προορίζεται από τους Καραμανλή, Σαμαρά για πιο «κατάλληλος»
διάδοχος στη σειρά των ρωσόδουλων ηγετών της τελευταίας δεκαετίας.
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Ôï Üíïéãìá ôùí óõíüñùí áðü ôçí êõâÝñíçóç Ôóßðñá ìåãáëþíåé ôç äéÜóðáóç ôçò Åõñþðçò ãéá
ëïãáñéáóìü ôïõ Ðïýôéí

Ç ÕÐÏ×ÑÅÙÔÉÊÇ ÅÐÉÂÏËÇ ÐÏÓÏÓÔÙÓÅÙÍ ÃÉÁ ÔÏÕÓ
ÐÑÏÓÖÕÃÅÓ ÌÅÃÁËÙÍÅÉ ÔA ÑÇÃÌÁÔÁ ÌÅÓÁ ÓÔÇÍ ÅÅ ÊÁÉ
ÄÕÍÁÌÙÍÅÉ ÔÏÕÓ ÖÁÓÉÓÔÅÓ
Ç ÷ñåùêïðßá ôçò ÅëëÜäáò ôñáõìÜôéóå âáèéÜ ôçí ðïëéôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ åíüôçôá ôçò ÅÅ. H êõâÝñíçóç
Ôóßðñá, ìå ôï ðñïâïêáôüñéêï Üíïéãìá ôùí èáëÜóóéùí óõíüñùí ôçò ÷þñáò ðïõ Ýêáíå ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç
óõíåííüçóç ìå ôçí ÅÅ êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ößëïõò ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò óôçí ÅÅ, äçëáäÞ ìå ôç âïÞèåéá ôùí ÌÝñêåë-ÏëÜíô-ÑÝíôæéÃéïõíêÝñ, äßíåé ôþñá Ýíá ìåãáëýôåñï ÷ôýðçìá óôçí êáñäéÜ ôçò Åõñþðçò, Ýíá ÷ôýðçìá óôç äçìïêñáôéêÞ
ôçò åíüôçôá.
ÔÝôïéï ÷ôýðçìá áðïôåëåß ç áðüöáóç ãéá
õðï÷ñåùôéêÞ åöáñìïãÞ áðü üëá ôá êñÜôç-ìÝëç åíüò ó÷åäßïõ ðïóïóôþóåùí ãéá
ôç ìåôåãêáôÜóôáóç êáô áñ÷Þí 120.000
ðñïóöýãùí áðü ÅëëÜäá êáé Éôáëßá. Ç áðüöáóç áõôÞ ëÞöèçêå ìå ðëåéïøçößá áðü ôïõò õðïõñãïýò åóùôåñéêþí ôçò ÅÅ
óôéò 22/9, êÜôù áðü ôçí ðßåóç ôùí ôåôåëåóìÝíùí ðïõ äçìéïýñãçóå êáé óõíå÷ßæåé íá äçìéïõñãåß ï Ôóßðñáò áíïßãïíôáò
ìïíïìåñþò ôá åëëçíéêÜ èáëÜóóéá óýíïñá
ôçò Åõñþðçò óôïõò Óýñïõò ðñüóöõãåò ðïõ
æïýóáí ùò ÷èåò ãéá ðÜíù áðü äýï ÷ñüíéá
óôçí Ôïõñêßá, óôï Ëúâáíï êáé óôçí Éïñäáíßá óõí ôéò åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò ôùí
ïéêïíïìéêþí ìåôáíáóôþí áðü Üëëåò ÷þñåò ôçò Áóßáò êáé ôçò ÁöñéêÞò ðïõ üðùò
åßíáé öõóéêü åßäáí ôï Üíïéãìá ôùí åëëçíéêþí óõíüñùí óáí ìéá åõêáéñßá åéóüäïõ
óôçí Åõñþðç. Äéáöþíçóáí ôÝóóåñá êñÜôç (Ïõããáñßá, Ôóå÷ßá, Óëïâáêßá, Ñïõìáíßá), áðü ôá ïðïßá ç Óëïâáêßá äÞëùóå áíïé÷ôÜ üôé äåí ðñüêåéôáé íá ôçí åöáñìüóåé. Ôçí ßäéá óôéãìÞ óôç Ãåñìáíßá ç ðïëéôéêÞ ôçò ÌÝñêåë íá áíïßîåé ôá óýíïñá
ôçò ÷þñáò ãéá ôïõò ðñüóöõãåò êáé ôïõò
ïéêïíïìéêïýò ìåôáíÜóôåò Ý÷åé ðñïêáëÝóåé äéÜóðáóç óôï êõâåñíçôéêü óôñáôüðåäï.
Ç Ýêñçîç ôïõ áñéèìïý ôùí ðñïóöýãùí
êáé ìåôáíáóôþí ðïõ Ýöèáóáí óôç Ìåóüãåéï ìÝóù ÅëëÜäáò Þôáí áõôüìáôï áðïôÝëåóìá ôçò ðïëéôéêÞò Ôóßðñá ü÷é ìüíï
íá áöÞóåé ôåëåßùò áíïé÷ôÜ ôá èáëÜóóéá
óýíïñá, áëëÜ êáé íá äéáâåâáéþíåé üóïõò
Ýñ÷ïíôáí üôé äéêáéïýíôáé íá ðÜíå óôç äõôéêÞ Åõñþðç êáé üôé áõôüò èá êÜíåé ôá
ðÜíôá ãéá íá ôïõò âïçèÞóåé óå áõôü. ¸ôóé îåóçêþèçêáí ïé Óýñïé ðñüóöõãåò ðïõ
åß÷áí êáôáöýãåé Þäç óå Üëëåò ÷þñåò ôçò
ÌÝóçò ÁíáôïëÞò ãéá íá êÜíïõí êáôÜ åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò ôï ôáîßäé óôçí ÅëëÜäá. Ôï ðñïóöõãéêü ñåýìá áðü ôç Óõñßá
îåêßíçóå ôï 2011 üôáí Üñ÷éóå ï åìöýëéïò
åêåß. Áðü ôï 2011 Ýùò óÞìåñá ï ôåñÜóôéïò üãêïò ôùí ðñïóöýãùí Ý÷åé Þäç åãêáôáóôáèåß óôéò ÷þñåò ðïõ óõíïñåýïõí ìå ôç Óõñßá, Þ óôéò ðéï êïíôéíÝò ðïõ ìðïñïýí íá åãêáôáóôáèïýí.
ÁõôÝò åßíáé êõñßùò ç Ôïõñêßá óôçí ïðïßá Ý÷ïõí êáôáöýãåé áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ
ðïëÝìïõ ðåñßðïõ äýï åêáôïììýñéá Óýñïé,
êáé áêïëïõèïýí ï Ëßâáíïò ðïõ Ý÷åé äå÷èåß 1,1 åê ðñüóöõãåò, ç Éïñäáíßá ðïõ Ý÷åé äå÷èåß 629.000 ðñüóöõãåò. Áêïëïõèåß ôï ÉñÜê, êáé éäéáßôåñá ïé âüñåéåò ðåñéï÷Ýò ôïõ ìå êïõñäéêü ðëçèõóìü, üðïõ

ï ISIS äåí Ý÷åé äýíáìç êáé ç Áßãõðôïò
(óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò Frontex, ôïõ
Ãñáöåßïõ Óõíôïíéóìïý Áíèñùðéóôéêþí ÕðïèÝóåùí ôùí ÇÐÁ, êáé ôïõ CNN- http:/
/edition.cnn.com/2015/09/09/world/
welcome-syrian-refugees-countries/). Ç
ÅëëÜäá äåí Þôáí ïýôå åßíáé ÷þñá
ðñþôïõ ðñïïñéóìïý ôùí ðñïóöýãùí
ôçò Óõñßáò ãéáôß äåí åßíáé ãåéôïíéêÞ ÷þñá. ¸ãéíå ÷þñá ðñïïñéóìïý ìüíï ãéáôß ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ðñïóêÜëåóå ïõóéáóôéêÜ óôç ÷þñá ôïõò ðñüóöõãåò ãéá íá ôïõò äéï÷åôåýóåé óôçí ÅÅ.
¸ôóé ïé Óýñïé ðñüóöõãåò áðïöÜóéóáí
íá êÜíïõí áõôü ôï ôáîßäé ìå ôéò ÷åéñüôåñåò äõíáôÝò óõíèÞêåò êáé âÜæïíôáò ôç æùÞ
ôïõò óôá ÷Ýñéá ôçò ìáößáò ôùí ëáèñï-äéáêéíçôþí, ü÷é ëüãù ôçò ðñüóöáôçò áíáèÝñìáíóçò êÜðïéïõ ìåôþðïõ óôïí åìöýëéï ôçò Óõñßáò ðïõ ðñïêÜëåóå Ýíá íÝï ìåãÜëï ðñïóöõãéêü êýìá, üðùò ëÝåé ç ðáãêüóìéá ðñïðáãÜíäá ôùí ñùóüöéëùí
áëëÜ åðåéäÞ ïé ðñþôåò ÷þñåò óôéò ïðïßåò
åß÷áí âñåé êáôáöýãéï ãéá ôçí åðéâßùóÞ
ôïõò, ïé ãåéôïíéêÝò ôïõò Ôïõñêßá, Ëßâáíïò êáé Éïñäáíßá äåí ôïõò åîáóöÜëéæáí
ôéò óõíèÞêåò æùÞò ðïõ èá ôïõò åîáóöÜëéæå ìéá ðëïýóéá åõñùðáúêÞ ÷þñá. ¼ìùò áõôÞ ç ëïãéêÞ åßíáé óùóôÞ ìüíï üôáí ïé åõñùðáúêÝò ÷þñåò õðïäï÷Þò èá ôïõò äÝ÷ïíôáí, üðùò ãßíåôáé åäþ êáé äåêáåôßåò, ìå
ôçí Ýãêñéóç êáé ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò êïéíÞò ôïõò ãíþìçò êáé ü÷é êÜôù áðü Ýíáí
áéöíéäéáóìü ðïõ èá åíäõíÜìùíå óå êÜèå
÷þñá öéëïîåíßáò ôïõò ñáôóéóôÝò ôçò êáé
óõíïëéêÜ èá Ýóðåñíå ôçí áíôßèåóç áíÜìåóá óôéò ÷þñåò ôçò ÅÅ. ¼ôáí ìßá ÷þñá
ôçò ÅÅ, ç ÅëëÜäá, ôïõò Üíïéîå ôá óýíïñá
ôçò, êáé ôïõò õðïó÷Ýèçêå üôé èá ôá êñáôïýóå áíïé÷ôÜ ãéá íá ðÜíå ðñïò ôç äõôéêÞ Åõñþðç Þôáí ðÜíôùò åðüìåíï íá îåêéíÞóïõí óáí áðåëðéóìÝíá Üôïìá äß÷ùò
ðïëéôéêÞ ïñãÜíùóç êáé êáèïäÞãçóç ìå üðïéï ìÝóï ìðïñïýóáí ãéá íá öôÜóïõí óôçí
÷þñá áõôÞ.
¸ôóé óôç äéÜñêåéá ôçò ðñþôçò êõâåñíçôéêÞò èçôåßáò Ôóßðñá, ç ÅëëÜäá Ýãéíå
ìáêñÜí ôï ðñþôï óçìåßï åéóüäïõ óôç Ìåóüãåéï ìå áñéèìü áößîåùí ðïõ áíáìÝíåôáé íá öôÜóåé ôïõò 400.000 ãéá áõôü ôï
÷ñüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ýðáôçò áñìïóôåßáò ôïõ ÏÇÅ, áöÞíïíôáò êáôÜ
ðïëý ðßóù ôçí Éôáëßá ôïõ åðßóçò ñùóüöéëïõ ÑÝíôæé, ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá åß÷å 130.000
áößîåéò.
¸ùò êáé ôá ôÝëç Áõãïýóôïõ 230.000
ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò åß÷áí ìðåé óôç
÷þñá ìáò áðü ôïõò ïðïßïõò ïé 157.000 åíôïðßóôçêáí ôï äßìçíï Éïõëßïõ-Áõãïýóôïõ (ÊáèçìåñéíÞ, 6/9).
Ç êõâÝñíçóç Ôóßðñá ðñþôá
äéïãêþíåé ôï ìåôáíáóôåõôéêü êáé
ìåôÜ ôï öïñôþíåé óôçí ÅÅ
¼ðùò êáé ìå ôç ÷ñåùêïðßá Ýôóé êáé ìå
ôï ìåôáíáóôåõôéêü ôï åëëçíéêü êáèåóôþò
êáôçãïñåß ôçí Åõñþðç ãéá ôçí êáôÜóôáóç óôçí ÅëëÜäá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ìéá äÞèåí öéëïìåôáíáóôåõôéêÞ äçìáãùãßá. ËÝíå äçëáäÞ üôé ç ÅëëÜäá åðéâáñýíåôáé äõ-
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óáíÜëïãá áðü ôéò ñõèìßóåéò ôçò óõíèÞêçò «Äïõâëßíï ÉÉ» ãéá ôç ìåôáíÜóôåõóç
êáé ôï Üóõëï ðïõ õðï÷ñåþíåé ôç ÷þñá ôçò
ðñþôçò åéóüäïõ ôïõ ìåôáíÜóôç íá öñïíôßóåé ãéá áõôüí. Óýìöùíá ìå ôç óõíèÞêç áõôÞ üôáí Ýíáò ìåôáíÜóôçò ìðáßíåé óå
êÜðïéá ÷þñá ìÝëïò ôçò ÅÅ, ðñÝðåé ç ÷þñá áõôÞ íá áðïöáóßóåé áí èá ôïí íïìéìïðïéÞóåé óá ìåôáíÜóôç Þ ðñüóöõãá, Þ áí
èá öñïíôßóåé ãéá ôïí åðáíáðáôñéóìü ôïõ,
åíþ éäéáßôåñç Ýìöáóç äßíåôáé óôï æÞôçìá
ôïõ áóýëïõ áöïý üëåò ïé ÷þñåò õðï÷ñåþíïíôáé íá Ý÷ïõí ìç÷áíéóìïýò ÷ïñÞãçóçò áóýëïõ. Áí áõôüò ï ìåôáíÜóôçò ðåñÜóåé óå ìßá Üëëç ÷þñá ÷ùñßò íá Ý÷åé áðü
ôçí ðñþôç ÷þñá ôï óôÜôïõò ôïõ ðñüóöõãá, ôüôå ç äåýôåñç ÷þñá èá ôïí ðñïùèÞóåé ðßóù óôç ÷þñá ôçò ðñþôçò åéóüäïõ.
ÁõôÞ ç óõíèÞêç âÜæåé ïõóéáóôéêÜ óå êÜèå ÷þñá ôçí åõèýíç ãéá ôç öýëáîç ôùí
óõíüñùí ôçò, áëëÜ êáé ôçí õðï÷ñåþíåé
íá ôçñåß âáóéêÝò äçìïêñáôéêÝò áñ÷Ýò óôç
ìåôáíáóôåõôéêÞ ôçò ðïëéôéêÞ êáé êõñßùò
ôçí áñ÷Þ ôïõ áóýëïõ. Ôï åëëçíéêü êñÜôïò Ý÷åé âñåèåß ðïëëÝò öïñÝò êáôçãïñïýìåíï ãéá ðáñáâßáóç ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ áóýëïõ, Ý÷åé äå÷èåß ðëÞèïò êáôáããåëéþí
ãéá áóôõíïìéêÞ âßá êáôÜ ôùí ìåôáíáóôþí
êáé ãéá åëëéðåßò ìç÷áíéóìïýò óôéò äéáäéêáóßåò ÷ïñÞãçóçò áäåéþí äéáìïíÞò êáé
åñãáóßáò ê.á. ÁëëÜ åíþ äåí êÜíåé ôßðïôá
ãéá üëá áõôÜ, åäþ êáé êáéñü, êáé éäéáßôåñá óÞìåñá, äéáìáñôýñåôáé üôé ç óõíèÞêç
äåí ðñÝðåé íá éó÷ýåé ãéá ïéêïíïìéêÜ áäýíáìá êñÜôç üðùò åßíáé ç ÷þñá ìáò êáé
üôé ðñÝðåé ç Åõñþðç íá áíáëÜâåé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí ìåôáíáóôþí ðïõ ìðáßíåé óôï Ýäáöïò ôçò ÅëëÜäáò ãéáôß ç ßäéá
äåí ìðïñåß.
¼ìùò åßíáé ôï åëëçíéêü êñÜôïò ðïõ ìå
ôï åóêåììÝíï Üíïéãìá ôùí óõíüñùí äçìéïýñãçóå îáöíéêÜ êáé óå ôÝôïéá êëßìáêá ðñïóöõãéêü ðñüâëçìá ãéá üëç ôçí Åõñþðç êáé ìÝóù áõôïý ôç äéáóðÜåé êáé ôçí
áäõíáôßæåé ìå Ýíá âáèý êáé óôñáôçãéêü
÷ôýðçìá, áöïý åðéôßèåôáé óôçí ßäéá ôç äçìïêñáôéêÞ åíüôçôá ôçò. Áêñéâþò ìå ôïí
ßäéï ôñüðï ôï êáèåóôþò ðïõ åõèýíåôáé ãéá
ôï âéïìç÷áíéêü óáìðïôÜæ ðïõ ÷ñåùêüðçóå ôç ÷þñá, öïñôþíåé ôç ÷ñåùêïðßá ôïõ
óôçí ÅÅ êáé ìÝóù áõôÞò åðé÷åéñåß íá ôç
äéáóðÜóåé. Êáé óôéò äýï ðåñéðôþóåéò ôï
åëëçíéêü êáèåóôþò ëåéôïõñãåß ãéá ëïãáñéáóìü ôùí óõìöåñüíôùí ôïõ áöåíôéêïý
ôïõ, ôçò ðïõôéíéêÞò Ñùóßáò. Ìå ôç ÷ñåùêïðßá ôçò ÷þñáò ìÝóá áðü ôï âéïìç÷áíéêü óáìðïôÜæ, ôç ìåôáôñÝðåé óå ìßá ñþóéêç áðïéêßá ìÝóá óôçí Åõñþðç. Ìå ôïí
ßäéï ôñüðï ÷ñçóéìïðïéåß êáé ôï ðñïóöõãéêü æÞôçìá ãéá íá äõíáìþíïõí üëá ôá öéëïðïõôéíéêÜ ñáôóéóôéêÜ êáé öáóéóôéêÜ
êüììáôá óôçí Åõñþðç, åíþ éó÷õñïðïéåß
óå ìåãÜëï âáèìü ôç íáæéóôéêÞ äïëïöïíéêÞ óõììïñßá ôçò ×.Á óôï åóùôåñéêü.
Óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç åßíáé ôåñÜóôéåò
ïé åõèýíåò ôùí åõñùðáúêþí çãåóéþí, éäéáßôåñá ôùí ñùóüäïõëùí Þ ñùóüöéëùí
çãåóéþí ÌÝñêåë-ÏëÜíô-ÑÝíôæé ðïõ óôçñßæïõí êáé äéåõêïëýíïõí üëåò ôéò ðñïâïêÜôóéåò Ôóßðñá. ÁõôÝò äåí êÜíïõí ôßðïôá ãéá ðñáãìáôéêÜ ìÝôñá åðßëõóçò ôïõ
ðñïóöõãéêïý êáé ìåôáíáóôåõôéêïý ðñï-

âëÞìáôïò áðü ôïí Ôñßôï Êüóìï, êáé êõñßùò äåí êÜíïõí ðïëéôéêÞ åíÜíôéá óôïõò
éìðåñéáëéóìïýò ðïõ ðñïêáëïýí ôá ðñïóöõãéêÜ ñåýìáôá, éäéáßôåñá áðÝíáíôé óôï ñþóéêï éìðåñéáëéóìü ðïõ Ý÷åé ôçí êýñéá åõèýíç ãéá ôá ðåñéóóüôåñá èåñìÜ ìÝôùðá
óôïí ðëáíÞôç, êáé áíÜìåóá óå áõôÜ åßíáé
ç Óõñßá. Ãéá íá âïçèçèïýí ïõóéáóôéêÜ ïé ðñïóöõãéêïß ðëçèõóìïß áðü ôç
Óõñßá, ðñÝðåé íá õðïóôçñé÷èïýí õëéêÜ ïé ãåéôïíéêÝò ÷þñåò ðïõ öéëïîåíïýí ôïõò ðñüóöõãåò, áëëÜ êõñßùò
ðñÝðåé íá õðïóôçñé÷èåß êáé ðïëéôéêÜ êáé ìå üðëá ç äçìïêñáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç êáé ìÝóá óôç Óõñßá, êáé
óôéò ãåéôïíéêÝò ÷þñåò ðïõ Ý÷åé êáôáöýãåé Ýíá ôìÞìá ôçò, þóôå íá ìðïñÝóåé íá íéêÞóåé ôï öáóéóôéêü êáèåóôþò ¢óáíô, êáé ôïõò ðñïâïêÜôïñåò ôïõ ISIS ðïõ äïõëåýïõí ãéá ôï
ñþóéêï éìðåñéáëéóìü. ¸÷ïõìå áíáöåñèåß óå áõôü êáé óå ðñïçãïýìåíç áñèñïãñáößá ìáò, áëëÜ êáé óôçí ðñïåêëïãéêÞ
ìáò êáìðÜíéá åðáíåéëçììÝíá.
Ïé åõèýíåò áõôÝò ôùí åõñùðáúêþí çãåóéþí ãßíïíôáé áêüìá ðéï âáñéÝò óÞìåñá ðïõ äåí êáôáããÝëëïõí ôïõò íÝïõò ÷ßôëåñ üôáí êÜíïõí ôçí ùìÞ åðÝìâáóç ôïõò
åíáíôßïí ôçò óõñéáêÞò áíôéðïëßôåõóçò êáé
õðÝñ ôïõ ¢óáíô. Ç ñþóéêç åðÝìâáóç åßíáé ôüóï êñáõãáëÝá ðñïó÷çìáôéêÞ óå üôé
áöïñÜ ôïí ISIS, ðïõ ç Ôïõñêßá âãÞêå íá
ôçí êáôáããåßëåé üôé óôñÝöåôáé Üìåóá êáôÜ ôïõ Åëåýèåñïõ Óõñéáêïý Óôñáôïý êáé
ü÷é êáôÜ ôïõ ISIS, ìÝóá áðü äçëþóåéò ôïõ
ðñùèõðïõñãïý ôçò Íôáâïýôïãëïõ
(www.hurriyetdailynews.com, 2/10/2015).
Ôéò ßäéåò êáôáããåëßåò Ý÷ïõí êÜíåé êáé åêðñüóùðïé ôïõ Åëåýèåñïõ Óõñéáêïý Óôñáôïý ÷ùñßò üìùò êáèüëïõ íá óõãêéíÞóïõí
ôéò åõñùðáúêÝò çãåóßåò ðïõ ðáñáìÝíïõí
åãêëçìáôéêÜ õöåóéáêÝò áðÝíáíôé óôïí
Ðïýôéí.
Áóöáëþò ôï êáèåóôþò ðïõ êõâåñíÜåé
ôç ÷þñá ìáò, äåí èá æçôÞóåé ðïôÝ êÜôé
ôÝôïéï áðü ôçí Åõñþðç, êáé èá åíáíôéùèåß óå êÜèå ôÝôïéá êßíçóç, ãéáôß ðÜíôá
óôçí åîùôåñéêÞ ôïõ ðïëéôéêÞ õðïóôçñßæåé ìüíï üôé óõìöÝñåé ôï Êñåìëßíï, üðùò
Ýäåéîå ìå ôïí ðéï áðñïêÜëõðôï ôñüðï óôçí
ðåñßðôùóç ôçò Ïõêñáíßáò, ðïõ ðÞãå êüíôñá óå üëç ôçí Åõñþðç ãéá ôá ìÝôñá êáôÜ ôçò Ñùóßáò.
Ç ðñüóöáôç ñþóéêç åðÝìâáóç, ðïõ üíôáò êüíôñá óôçí ðëåéïøçößá ôïõ óõñéáêïý ðëçèõóìïý èá ðñÝðåé íá ëïãáñéÜæåôáé óáí åéóâïëÞ êáé êáôï÷Þ, èá äéïãêþóåé áêüìá ðåñéóóüôåñï ôï ðñïóöõãéêü êýìá.
ÃéïõíêÝñ êáé Áâñáìüðïõëïò
ðåñíÜíå ôéò õðï÷ñåùôéêÝò ðïóïóôþóåéò. Ðñþôç áíïé÷ôÞ ñÞîç óôçí
ÅÅ
Áñùãïß óôçí áðáßôçóç ôùí óïóéáëöáóéóôþí ôçò êõâÝñíçóçò Ôóßðñá íá ìïéñáóôåß üëç ç Åõñþðç ôï âÜñïò üóùí ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí ðïõ öèÜíïõí
óôçí ÅëëÜäá, åßíáé ïé ößëïé ôçò ñþóéêçò
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ÑÇÃÌÁÔÁ ÌÅÓÁ ÓÔÇÍ ÅÅ ÊÁÉ ÄÕÍÁÌÙÍÅÉ ÔÏÕÓ ÖÁÓÉÓÔÅÓ
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äéðëùìáôßáò óôçí ÅÅ, üðùò ï ÃéïõíêÝñ
êáé ç îåôóßðùôç ñùóüöéëç Ìïíãêåñßíé,
êáèþò êáé ïé çãåóßåò ÌÝñêåë, ÏëÜíô êáé
ÑÝíôæé óôç Ãåñìáíßá, óôç Ãáëëßá êáé óôçí
Éôáëßá. Êñßóéìïò Üíèñùðïò óôçí êáôÜëëçëç èÝóç åßíáé ï áãáðçìÝíïò üëùí ôùí
åëëçíéêþí êïììÜôùí, Áâñáìüðïõëïò, åðßôñïðïò ãéá åõñùðáúêÜ èÝìáôá ìåôáíÜóôåõóçò.
Ï Áâñáìüðïõëïò Ý÷åé ðñïóôáôåýóåé ìåèïäéêÜ ôçí êõâÝñíçóç Ôóßðñá áðü êÜèå
êñéôéêÞ ðïõ ôçò áðåõèýíåôáé áðü ôïõò
êïéíïôéêïýò áîéùìáôïý÷ïõò üôé äåí êÜíåé ôßðïôá ãéá íá áíáêïõößóåé ôïõò ìåôáíÜóôåò, äåí áîéïðïéåß ôá êïíäýëéá ðïõ åßíáé äéáèÝóéìá áðü ôá êïéíïôéêÜ ôáìåßá,
äåí åîáóöáëßæåé óõíèÞêåò áíèñþðéíçò
äéáâßùóçò óôïí ðñïóöõãéêü êáé ìåôáíáóôåõôéêü ðëçèõóìü ðïõ öèÜíåé áðü ôá ðáñÜëéá, äåí Ý÷åé æçôÞóåé âïÞèåéá óå æçôÞìáôá áóýëïõ, äåí êÜíåé êáôáãñáöÞ ïðüôå êáé äåí êÜíåé äéá÷ùñéóìü áíÜìåóá óå
ðñüóöõãåò êáé ïéêïíïìéêïýò ìåôáíÜóôåò,
êáé äåí Ý÷åé æçôÞóåé âïÞèåéá ãéá ôç öýëáîç ôùí óõíüñùí.
Ï Ôóßðñáò äéåõêñßíéóå ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ
åëëçíéêïý êñÜôïõò óå üôé áöïñÜ ôï èÝìá
ôçò öýëáîçò ôùí óõíüñùí, üôáí óôç ÄÅÈ
óå ó÷åôéêÞ åñþôçóç ôïõ Spiegel áðÜíôçóå: «Ðïéá óýíïñá; ¸÷åé ç èÜëáóóá êáé
äåí ôï îÝñáìå;» (www.protothema.gr, 7/
9/2015). Ï ßäéïò äÞëùóå åðßóçò êõíéêÜ üôé «Þôáí ìåãÜëç äéïñáôéêüôçôá ìáò íá
öôéÜîïõìå õðïõñãåßï ìåôáíáóôåõôéêÞò ðïëéôéêÞò» (www.enikos.gr, 13/9/2015). Áõôü ôï õðïêåßìåíï êáé ôï êüììá ôïõ äåí
Ý÷ïõí äéóôÜóåé ðïôÝ íá êñáõãÜæïõí ãéá
ôá åèíéêÜ äßêáéá êáé ôéò ðáñáâéÜóåéò ôùí
åëëçíéêþí èáëÜóóéùí óõíüñùí óôï Áéãáßï ìáæß ìå üëïõò ôïõò åèíéêéóôÝò êáé
óïâéíéóôÝò ãéá íá áíåâïýí óôçí åîïõóßá
êáé ìÜëéóôá óå Ýíáí áðü ôïõò ÷åéñüôåñïõò áðü áõôïýò Ý÷ïõí áíáèÝóåé ôï óôñáôü ôçò ÷þñáò. Ôþñá áíáêáëýðôïõí üôé äåí
õðÜñ÷ïõí èáëÜóóéá óýíïñá. Åäþ áðëÜ
Ý÷ïõí ôç ëïãéêÞ ôïõ äïõëÝìðïñá ðïõ åßíáé áëÞèåéá üôé ôïõò ôáéñéÜæåé ðïëý ðåñéóóüôåñï áðü ôç ëïãéêÞ ôïõ åèíéêéóôÞ
ãéáôß ôï ôóéñÜêé ìéáò áðïéêéïêñáôéêÞò õðåñäýíáìçò äåí åßíáé åèíéêéóôÞò åßíáé Üíèñùðïò ðïõ êÜíåé âñùìïäïõëåéÝò ãéá ôï
áöåíôéêü ôïõ, åí ðñïêåéìÝíù äïõëåìðüñéï äéåèíïýò åðßðåäïõ.
Ï Áâñáìüðïõëïò óå óõíåñãáóßá ìå ôïí
ÃéïõíêÝñ óõíäñÜìïõí üóï ìðïñïýí áõôÞ
ôçí êõâÝñíçóç, ðñïùèþíôáò ôï óýóôçìá
ôùí õðï÷ñåùôéêþí ðïóïóôþóåùí áðïññüöçóçò ðñïóöýãùí ðïõ öèÜíïõí óå ÅëëÜäá êáé Éôáëßá áðü üëá ôá êñÜôç – ìÝëç
ôçò ÅÅ. Ôï óýóôçìá áõôü êáôáñãåß óôçí
ðñÜîç ôç óõíèÞêç «Äïõâëßíï ÉÉ» áöïý
êáôáñãåß ôïí êåíôñéêü ôçò ðõñÞíá, ôçí
åöáñìïãÞ åèíéêÞò íïìïèåóßáò óå êÜèå ÷þñá ãéá ôï Üóõëï. Ïé ðïóïóôþóåéò åðéôñÝðïõí óôéò ÷þñåò õðïäï÷Þò (ÅëëÜäá êáé
Éôáëßá) íá äéáíåßìïõí Ýíá ðëçèõóìü óå
Üëëåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò ÷ùñßò íá Ý÷ïõí
åîåôÜóåé áí åßíáé ðñüóöõãåò Þ ü÷é ìå âÜóç ôç íïìïèåóßá ôïõò ãéá ôï Üóõëï, áëëÜ
ìå ôåêìÞñéï üôé åßíáé ðñüóöõãåò ëüãù ôçò
÷þñáò ðñïÝëåõóÞò ôïõò, êáé áõôü ìå âÜóç ôéò êáôáãñáöÝò ðïõ ãßíïíôáé óå êÜèå
÷þñá. Ãéá íá êáôáëÜâåé êáíåßò ôé óçìáßíåé áõôü ãéá ôçí ÅëëÜäá áðü ôçí ïðïßá
Ý÷åé ðñïãñáììáôéóôåß íá áðïññïöçèïýí ïé

ðåñéóóüôåñïé ðñüóöõãåò, áñêåß íá ëÜâåé
õðüøç ôïõ ôï åñþôçìá ðïõ Ýóôåéëå Ýíáò
óôåíüò óõíåñãÜôçò ôïõ Áâñáìüðïõëïõ
óôéò åëëçíéêÝò áñ÷Ýò ó÷åôéêÜ ìå ôï óýóôçìá êáôáãñáöÞò ðïõ áêïëïõèïýí. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ Ý÷åé äþóåé ç ÅëëÜäá, áðü Ýíá óýíïëï 160.000 ìåôáíáóôþí
êáé ðñïóöýãùí ðïõ Ýöèáóáí óôç ÷þñá Ý÷ïõí õðïâëçèåß óå äéáäéêáóßá ëÞøçò äáêôõëéêþí áðïôõðùìÜôùí êáé êáôá÷ùñéóôåß óôçí åõñùðáúêÞ âÜóç Eurodac ïé
60.000 (ÊáèçìåñéíÞ, 4/9).
Ôï ó÷Ýäéï áõôü åîåôÜóôçêå áðü ôï óõìâïýëéï ôùí õðïõñãþí åóùôåñéêþí ôïí
Éïýëç, áëëÜ áðïññßöèçêå åðåéäÞ äåí õðÞñîå óõìöùíßá. ¸íôïíåò åíóôÜóåéò ðñüâáëå ìåôáîý Üëëùí êáé ç Ãáëëßá. Ùóôüóï
óå åèåëïíôéêÞ âÜóç, óõìöùíÞèçêå üðïéá
êñÜôç èÝëïõí íá áðïññïöÞóïõí Ýíáí áñéèìü ðåñßðïõ 40.000 ðñïóöýãùí. Ç ãåñìáíéêÞ ðëåõñÜ Ýìåéíå åêêùöáíôéêÜ óéùðçëÞ óå áõôÞ ôçí áíôéðáñÜèåóç.
Ìå ôç íÝá Ýêñçîç áößîåùí óôï äßìçíï
Éïýëç-Áõãïýóôïõ óôçí ÅëëÜäá, ç ìÝ÷ñé
ôüôå óéùðçëÞ ÌÝñêåë óôÜèçêå óôï ðëåõñü ôïõ Ôóßðñá, áíÝóôåéëå ôç óõíèÞêç
Äïõâëßíï ÉÉ ãéá ôç Ãåñìáíßá êáé Üíïéîå
ôá óýíïñá ãéá üóïõò åß÷áí öèÜóåé ìÝóù
ÅëëÜäáò óôçí Ïõããáñßá, ÷ùñßò íá Ý÷åé
óõíåííïçèåß ìå êáíÝíá ïýôå ìÝóá óôçí
êõâÝñíçóÞ ôçò, ïýôå ìÝóá óôç ÷þñá ôçò,
ïýôå ìÝóá óôçí Åõñþðç, êáé ÷ùñßò íá Ý÷åé êÜðïéï ó÷Ýäéï. Ç êßíçóç áõôÞ ðñïêÜëåóå ôçí Ýíôïíç áíôßäñáóç ôùí ÷ñéóôéáíïêïéíùíéóôþí (CSU), ôïõ åíüò áðü ôá
ôñßá êüììáôá ôïõ êõâåñíçôéêïý óõíáóðéóìïý, êáé ôçí ðôþóç ôçò äçìïöéëßáò ôçò
ßäéáò êáé ôçò êõâÝñíçóÞò ôçò ìÝóá óôç
Ãåñìáíßá. Ï åðéêåöáëÞò ôïõ CSU ÆÝå÷ïöåñ åßðå üôé ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ëÜèïò ðïõ
èá ôïõò åðéâáñýíåé ãéá ðïëý êáéñü áêüìç. Ç Ãåñìáíßá áíáìÝíåôáé íá äå÷èåß áðü
800.000 Ýùò 1.000.000 ðñüóöõãåò.
Ï åðßóçò ñùóüäïõëïò ðñüåäñïò ôïõ
SPD, ÃêÜìðñéåë, ðïõ óôÞñéîå áñ÷éêÜ ôç
ÌÝñêåë, áíáãêÜóôçêå íá êñáôÞóåé áðïóôÜóåéò ëÝãïíôáò üôé «ç ÷þñá «ðëçóéÜæåé
óôá üñéá ôùí äõíáôïôÞôùí ôçò» óå ü,ôé
áöïñÜ ôçí õðïäï÷Þ ðñïóöýãùí» (ÍáõôåìðïñéêÞ, 2/10).
ÊÜôù áðü ôçí ðßåóç ôùí áíôéäñÜóåùí,
ç ÌÝñêåë Ýêëåéóå óôç óõíÝ÷åéá ôá óýíïñá, áëëÜ óõíÝ÷éóå íá õðïóôçñßæåé óôáèåñÜ ôïí Ôóßðñá, ðáßñíïíôáò ìáæß ôçò êáé
ôïí áõóôñéáêü êáãêåëÜñéï ÖÜéíìáí. Ïé
ôñåéò ôïõò åß÷áí ôçëåöùíéêÞ óõíïìéëßá
óôçí ïðïßá ïé äýï äÞëùóáí ôçí ðñüèåóÞ
ôïõò óôçí êõâÝñíçóç Ôóßðñá íá ôç óõíäñÜìïõí ãéá ôï ðñïóöõãéêü.
Ç Ýêñçîç Éïýëç – Áõãïýóôïõ, êáé ïé
ìïíüðëåõñïé ÷åéñéóìïß ôçò ÌÝñêåë, âïÞèçóáí ôïõò ÃéïõíêÝñ – Áâñáìüðïõëï íá
åðáíÝëèïõí óôï óýóôçìá ôùí ðïóïóôþóåùí êáé ôåëéêÜ óôéò 22 ÓåðôÝìâñç ôï óõìâïýëéï ôùí õðïõñãþí åóùôåñéêþí ðÞñå
ãéá ðñþôç öïñÜ áðüöáóç õðÝñ ôùí õðï÷ñåùôéêþí ðïóïóôþóåùí ãéá Ýíá óõãêåêñéìÝíï áñéèìü 120.000 ðñïóöýãùí. ÁõôÞ ç áðüöáóç ëÞöèçêå ìå ðëåéïøçößá, êÜôé åîáéñåôéêÜ áóõíÞèéóôï ãéá õðïèÝóåéò
ðïõ áöïñïýí ôçí êñáôéêÞ êõñéáñ÷ßá ôçò
êÜèå ÷þñáò. ÁõôÞ ôç öïñÜ ç Ãáëëßá óå
ìÝôùðï ìå ôç Ãåñìáíßá êáé ôçí Éôáëßá ðßåóáí ãéá íá ãßíïõí óåâáóôÝò ïé ðïóïóôþóåéò. Äéáöþíçóáí, ç Ôóå÷ßá, ç Ïõããáñßá,
ç Ñïõìáíßá êáé ç Óëïâáêßá, áðü ôéò ïðïßåò ç ôåëåõôáßá äÞëùóå üôé äåí èá äå÷ôåß
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ôçí åðéâïëÞ ðïóïóôþóåùí óôçí åäáöéêÞ åðéêñÜôåéá ôçò, äçëáäÞ üôé äåí èá
åöáñìüóåé ìéá óõëëïãéêÞ áðüöáóç åðéêáëïýìåíç ôçí áñ÷Þ ôçò åèíéêÞò êõñéáñ÷ßáò. Áñ÷éêÜ äéáöþíçóáí åðßóçò ç Ðïëùíßá êáé ç Ëåôïíßá ïé ïðïßåò ôåëéêÜ
óõíôÜ÷èçêáí ìå ôçí ðëåéïøçößá. Ç Ôóå÷ßá, ç Óëïâáêßá, ç Ñïõìáíßá, ç Ðïëùíßá êáé ç Ëåôïíßá, åßíáé óôï ìðëïê ôùí
ðñþçí áíáôïëéêþí êáé ðéï öôù÷þí ÷ùñþí, ðïõ ï ìåãáëýôåñïò öüâïò ôïõò åßíáé íá âñåèïýí êÜôù áðü ôçí çãåìïíßá
ôïõ ñþóéêïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý. Ìå
ôçí Ýêñçîç ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý êáé
ó÷Ýäéá üðùò ïé áíáãêáóôéêÝò ðïóïóôþóåéò, äõíáìþíïõí ìÝóá óôéò ÷þñåò áõôÝò ïé áíôéåõñùðáúêÝò êáé öéëïðïõôéíéêÝò äõíÜìåéò. Ïé áíôéññÞóåéò ôïõò óôï
ó÷Ýäéï Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôçí áäõíáìßá ôïõò íá äå÷èïýí ôïõò áñéèìïýò ðñïóöýãùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé. ÔÝôïéá óôÜóç êñÜôçóå ç Óëïâáêßá ðïõ ðñüâáëå ôï
åðé÷åßñçìá üôé ðïôÝ äåí Þôáí ÷þñá ðñïïñéóìïý ðñïóöýãùí êáé ïéêïíïìéêþí
ìåôáíáóôþí, áëëÜ êáé ç Ôóå÷ßá ðïõ ôï
êïéíïâïýëéï ôçò áíôéðñüôåéíå ìåãáëýôåñïõò åëÝã÷ïõò óôá óýíïñá êáé êõíÞãé
ôùí ëáèñïäéáêéíçôþí.
Óå áõôïýò åìöáíßæåôáé ôþñá íá áðïêôÜåé çãåôéêü ñüëï ï öéëïñþóïò ÏñìðÜí
ôçò Ïõããáñßáò, õðïóôçñéêôÞò ìßáò ñáôóéóôéêÞò ðïëéôéêÞò ãéá ìéá Åõñþðç ÷ùñßò ìåôáíÜóôåò, ðïëÝìéïò ôçò åõñùðáúêÞò ðïëéôéêÞò ãéá ôï Üóõëï êáé ößëïò
ôïõ áíïé÷ôÜ ñáôóéóôéêïý êáé áíôéóçìéôéêïý Jobbik. Ï ÏñìðÜí êñÜôçóå ìßá áíôéöáôéêÞ óôÜóç óôï óõìâïýëéï, äçëáäÞ áñíÞèçêå ôçí ðñüôáóç ðïõ ôïõ Ýãéíå
íá ìåôåãêáôáóôáèïýí ïé 54.000 ðñüóöõãåò ðïõ âñßóêïíôáé óôï Ýäáöüò ôçò Ïõããáñßáò, áëëÜ ðáñÜ ôïõò áíôéìåôáíáóôåõôéêïýò âñõ÷çèìïýò ôïõ, äÝ÷èçêå åõ÷áñßóôùò íá åöáñìüóåé ôï ìÝôñï ôùí ðïóïóôþóåùí êáé íá ðÜñåé óôç ÷þñá ôïõ
êé Üëëïõò ìåôáíÜóôåò. Ï ÏñìðÜí äÝ÷èçêå ôï ó÷Ýäéï, üðùò ï Ôóßðñáò äÝ÷èçêå
ôï ìíçìüíéï, ãéá íá åßíáé ìÝóá óôçí Åõñþðç êáé ôáõôü÷ñïíá íá ôç äéáóðÜåé. Åíþ áðÝññéøå ôçí ðñüôáóç ãéá ìåôåãêÜôáóôáóç ôùí ðñïóöýãùí ôçò ÷þñáò ôïõ
ãéá íá ìðïñÝóåé íá ãßíåé çãÝôçò ôùí äéáöùíïýíôùí áíáôïëéêþí, íá ðñïùèÞóåé
ìÝóá óôá êñÜôç áõôÜ ôç ñáôóéóôéêÞ ôïõ
ðñïðáãÜíäá êáé íá åíéó÷ýóåé ôéò öéëïðïõôéíéêÝò öáóéóôéêÝò äõíÜìåéò, êáé ôåëéêÜ íá ôéò áðïìïíþóåé ìÝóá óôçí ÅÅ.
¸ôóé, óôç ìßá ðëåõñÜ ôçò áíôßèåóçò ôç
«öéëïìåôáíáóôåõôéêÞ», áñ÷çãüò ãßíåôáé
ç óôáæßôéóóá øåõôïåõñùðáßá ÌÝñêåë
ðïõ áíïßãåé åíôåëþò ôá óýíïñá óôï ðëåõñü ôïõ Ôóßðñá, êáé óôçí Üëëç, ãßíåôáé
áñ÷çãüò ï ðïõôéíéêüò ðÜëé ÏñìðÜí ðïõ
åíáíôéþíåôáé åíôåëþò óôï êÜèå Üíïéãìá
ôùí óõíüñùí êáé ðñïùèåß ôç ñáôóéóôéêÞ
áíôéåõñùðáúêÞ áôæÝíôá. Ðñüêåéôáé ãéá
ôá áãáðçìÝíá «äßðïëá» ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò ðïõ êáé óôéò äýï ðëåõñÝò ìéáò
áíôßèåóçò âÜæåé ôïõò äéêïýò ôçò áíèñþðïõò ãéá íá êÜíïõí üëåò ôéò ðñïâïêÜôóéåò ðïõ ôç âïëåýïõí, áëëÜ êáé íá ÷åéñáãùãïýí ôá áíôßóôïé÷á ìðëïê äõíÜìåùí.
Ôï åðüìåíï ðåäßï óýãêñïõóçò èá åßíáé ç äéáäéêáóßá åðáíåîÝôáóçò ôçò óõíèÞêçò Äïõâëßíï ÉÉ ðïõ Ý÷åé äñïìïëïãÞóåé ç Êïìéóéüí üðùò åßðå ï Áâñáìüðïõëïò óå óõíÝíôåõîç ôýðïõ: «Ç óõíèÞêç áõôÞ, ðïõ åðéâáñýíåé ôéò ÷þñåò åéóü-

äïõ ôùí ìåôáíáóôþí ìå ôçí õðïóôÞñéîç
ôïõò áêüìá êáé üôáí Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá
ìåôáâïýí óôï åóùôåñéêü ôçò Åõñþðçò, èá
åðáíåîåôáóôåß áðü ôçí ÅðéôñïðÞ, Ýôóé þóôå íá åíôïðéóôïýí ôá «Üäéêá óçìåßá» ðïõ
Ý÷åé êáé óôç óõíÝ÷åéá «íá äéïñèùèïýí»
(www.thetoc.gr, 14/8/2015).
Ç ðñïâïêÜôóéá äõíáìþíåé ôéò
öáóéóôéêÝò êáé áíôéåõñùðáúêÝò
äõíÜìåéò
Óå óõíäõáóìü ìå ôçí ýöåóç, ôçí áíåñãßá
êáé ôá åëëåßììáôá, ç Ýîáñóç ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý êÜíåé ðéï åýêïëç ôçí Üíïäï ôùí
áíôéåõñùðáúêþí, îåíïöïâéêþí êáé ñáôóéóôéêþí äõíÜìåùí óôéò åõñùðáúêÝò ÷þñåò.
Óýìöùíá ìå áíáêïßíùóç ôïõ Ïìïóðïíäéáêïý Ãñáöåßïõ ôçò Ãåñìáíßáò ãéá ôï ¸ãêëçìá (ÂÊÁ), åíôüò ôïõ 2015 Ý÷ïõí óçìåéùèåß 437 áîéüðïéíåò ðñÜîåéò åíáíôßïí
êÝíôñùí öéëïîåíßáò ðñïóöýãùí, åíþ ïëüêëçñï ôï 2014 åß÷áí êáôáãñáöåß ðåñßðïõ
200.
«Ðñüêåéôáé ãéá íÝï åðßðåäï – ôüóï áðü
ðïóïôéêÞ üóï êáé áðü ðïéïôéêÞ Üðïøç»,
äÞëùóå ç åêðñüóùðïò ôïõ ÂÊÁ ÓÜíôñá
ÊëÝìåíò êáé åîÞãçóå üôé åíôüò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò Ý÷ïõí êáôáãñáöåß 59 åãêëÞìáôá ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò «âßáéá», åê ôùí
ïðïßùí 26 åìðñçóìïß, õðåñäéðëÜóéá áðü ü,ôé
êáôÜ ôï 2014 (www.capital.gr, 28/9/2015).
Óôçí Áõóôñßá ôï öáóéóôéêü Êüììá ôùí
ÅëåõèÝñùí äéðëáóßáóå ôá ðïóïóôÜ ôïõ óôéò
ðåñéöåñåéáêÝò åêëïãÝò. Ïé âïõëåõôÝò áõôïý ôïõ êüììáôïò åß÷áí íïìéìïðïéÞóåé ùò
«ðáñáôçñçôÝò» ôï áðïó÷éóôéêü äçìïøÞöéóìá ðïõ ïñãÜíùóå ï Ðïýôéí óôçí Êñéìáßá,
åíþ ï áñ÷çãüò ôïõ ×áíò-Êñßóôéáí ÓôñÜ÷å
(ïìïúäåÜôçò ôïõ ×Üéíôåñ), åß÷å åðéóêåöèåß
ôç Ìüó÷á ôï 2011 êáé åßðå üôé èÝëåé íá Ý÷åé
öéëéêïýò äåóìïýò ìå ôçí ÅíùìÝíç Ñùóßá
(http://www.protothema.gr/world/article/
513058/to-prosfugiko-zitima-enishuse-tinanodo-tis-akrodexias-stin-austria/,
euobserver.com/eu-elections/123887).
Óôçí ÐñÜãá Ýãéíáí äéáäçëþóåéò êáôÜ ôïõ
ó÷åäßïõ ôùí ðïóïóôþóåùí ðïõ æçôïýóáí
ôçí ðáñáßôçóç ôçò êõâÝñíçóçò, êáé ôçí áðï÷þñçóç ôçò ÷þñáò áðü ôçí ÅÅ.
Ìå ôç íÝá ðñïâïêÜôóéá óôï ìåôáíáóôåõôéêü ìðáßíåé óôï óôü÷áóôñï ç äçìïêñáôéêÞ åíüôçôá ôçò ÅÅ åíÜíôéá óôç âáñâáñüôçôá ôïõ ñáôóéóìïý êáé ôçò ãåíïêôïíéêÞò
åîüíôùóçò ðïõ ÷ôßóôçêå ìå ôï áßìá ôùí
ëáþí ðïõ ðïëÝìçóáí ôïí ×ßôëåñ óôïí Â´
Ðáãêüóìéï Ðüëåìï. Ìßá áðü ôéò âáóéêÝò
åêäçëþóåéò áõôÞò ôçò åíüôçôáò Þôáí ç êáôÜñãçóç ôùí åóùôåñéêþí óõíüñùí, êáé ç
åëåýèåñç ìåôáêßíçóç ðñïóþðùí êáé êåöáëáßùí ðïõ åß÷å óõìðåñéëÜâåé Ýíá êïéíü
ðëáßóéï óåâáóìïý ôçò áñ÷Þò ôçò ÷ïñÞãçóçò áóýëïõ.
Ôþñá üëá áõôÜ ìðáßíïõí óå áìöéóâÞôçóç, åíþ êåñäéóìÝíïò áðü ôá âÜóáíá êáé
ôéò ôáëáéðùñßåò ôùí ðñïóöýãùí, ôùí ìåôáíáóôþí êáé ôùí åõñùðáßùí âãáßíåé ï ×ßôëåñ Ðïýôéí. Ïé äçìïêñÜôåò óå ÅëëÜäá êáé
Åõñþðç ðñÝðåé íá êáôáããåßëïõí ôéò ðñïâïêÜôóéåò ðïõ ðáßæïõí óôçí ðëÜôç ôïõ åëëçíéêïý êáé ôùí åõñùðáúêþí ëáþí ôá ôóéñÜêéá ôïõ óôç ÷þñá ìáò, ïé ëáêÝäåò ôçò
êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ, êáé ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììáôéêþí çãåóéþí.
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ÓÊÁÍÄÁËÏ
VOLKSWAGEN
Ôï äéáöçìéóôéêü ôçò Volkswagen ðïõ
ðñïâÜëëåé ôçí áñåôÞ ôùí ìç÷áíéêþí ôçò
åìöáíßæïíôÜò ôïõò ìå öôåñÜ áããÝëùí äåí
êáôÜöåñå íá äéáóþóåé ôï ãåñìáíéêü êïëïóóü áðü ôéò óõíÝðåéåò ôïõ óêáíäÜëïõ
áðÜôçò óôï ïðïßï åìðëÝêåôáé. Ðáñüìïéá
óêÜíäáëá îåóðïýí áðü êáéñïý åéò êáéñü
óôéò éó÷õñüôåñåò áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßåò
ôïõ ðëáíÞôç áðïäåéêíýïíôáò üôé ç çèéêÞ åîá÷ñåßùóç äéÝðåé ü÷é ìüíï ôï áíáôïëéêü êñáôéêü ìïíïðþëéï, ðïõ áðïôåëåß
ïðùóäÞðïôå ôïí ðáãêüóìéï ðñùôáèëçôÞ
ôçò äéáöèïñÜò êáé ôçò áðÜôçò, áëëÜ êáé
ôç äõôéêÞ, ðéï áíôáãùíéóôéêÞ óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ êáé ðéï ôå÷íïëïãéêÜ åîåëéãìÝíç ìïíïðùëéáêÞ åðé÷åßñçóç. Óôçí
ïõóßá üðïõ õðÜñ÷åé êáðéôáëéóôéêüò áíôáãùíéóìüò õðÜñ÷åé êáé ôï êßíçôñï êáé ç
ðñïûðüèåóç ãéá áðÜôç.
Ôï éóôïñéêü ôçò õðüèåóçò Ý÷åé ùò åîÞò:
ÈÝëïíôáò íá áíôáãùíéóôåß ôçí Toyota
óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ, ç ãåñìáíéêÞ áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßá åðåäßùîå íá êáôáêôÞóåé ôéò ÇÐÁ ìå ðåôñåëáéïêßíçôá ï÷Þìáôá ðïõ õðüó÷ïíôáé ïéêïíïìéêüôåñç
êáôáíÜëùóç, Ý÷ïõí üìùò Ýíá ïõóéþäåò
ìåéïíÝêôçìá: ðáñÜãïõí øçëÜ åðßðåäá ñýðùí. Ãéá íá ðåñÜóåé ëïéðüí ôá ôåóô áôìïóöáéñéêÞò ñýðáíóçò ôùí ÇÐÁ ðïõ åßíáé
áõóôçñüôåñá ôùí åõñùðáúêþí, ç äéåýèõíóç ôçò áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßáò áðïöÜóéóå íá åãêáôáóôÞóåé Ýíá êáêüâïõëï ëïãéóìéêü óôïõò êéíçôÞñåò ôùí ï÷çìÜôùí
ôçò, ôï ïðïßï èá áëëïßùíå ôéò ìåôñÞóåéò.
ÊÜðïéá óôéãìÞ ïé áìåñéêÜíéêïé Ýëåã÷ïé
Ýãéíáí áêüìá áõóôçñüôåñïé êáé ôüôå ïé
ìåôñÞóåéò ÷ôýðçóáí «êüêêéíï». ÊÜðùò
Ýôóé îÝóðáóå ôï óêÜíäáëï.

Ç ðñïóöõãÞ óå ôüóï áèÝìéôá ìÝóá áíôáãùíéóìïý Þôáí õðï÷ñåùôéêÞ ãéá Ýíá
ìïíïðþëéï üðùò ç Volkswagen, ðïõ áäõíáôåß íá êáôáöýãåé óôç ëýóç ôçò óõìâáôéêÞò áëëÜ ðáíÜêñéâçò áíôéññõðáíôéêÞò ôå÷íïëïãßáò (BlueTec) ðñïêåéìÝíïõ
íá êåñäßóåé ôçí ðñùôïêáèåäñßá óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ áõôïêéíÞôïõ. Áõôü
äåß÷íåé êáé ôá üñéá ôïõ êáðéôáëéóìïý üóïí áöïñÜ ôç äõíáôüôçôá áíÜðôõîçò ôùí
ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí, ôçò áíÜðôõîçò
ôùí ìÝóùí ðáñáãùãÞò êáé ôùí áíèñþðùí,
ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êôë.,
äõíÜìåùí ðïõ èá áðåëåõèåñþíïíôáí ìüíï ìÝóá áðü ìéá êïéíùíéêÞ åðáíÜóôáóç.
Áðü ôçí Üëëç, óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí
íïìéìïðïéïýíôáé öùíÝò óáí áõôÝò ðïõ åðéêáëïýíôáé ôï óêÜíäáëï ôçò VW ãéá íá
äéêáéïëïãÞóïõí ôç äéáöèïñÜ ðïõ õðÜñ÷åé óôç ÷þñá ìáò. Óôïí áíåðôõãìÝíï ãåñìáíéêü (êáé ãåíéêüôåñá åõñùðáúêü) ìïíïðùëéáêü êáðéôáëéóìü ç äéáöèïñÜ åßíáé
áññþóôéá ìéáò åëßô ìïíïðùëéóôþí óå áíþôáôï äéåõèõíôéêü åðßðåäï êáé äåí ðåñíÜåé ïýôå óôéò åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò ôùí
åñãáæüìåíùí ôçò ìïíïðùëéáêÞò åðé÷åßñçóçò, ïýôå óå åõñýôåñá êïéíùíéêÜ óôñþìáôá, üðùò ãßíåôáé óôéò ÷þñåò ìå éó÷õñÞ
áñéèìçôéêÜ ìéêñïáóôéêÞ ôÜîç êáé ìéá åîáéñåôéêÜ äéåöèáñìÝíç Üñ÷ïõóá ôÜîç, üðùò åßíáé ç åëëçíéêÞ. Ãéá ðáñÜäåéãìá äåí
õðÜñ÷ïõí ðïëëïß ãéáôñïß óôç Ãåñìáíßá
ðïõ íá ÷ñçìáôßæïíôáé, ðïëëïß äçìüóéïé
õðÜëëçëïé ìå áäÞëùôá åéóïäÞìáôá êôë.
Áõôü ðïõ óõìâáßíåé åêåß åßíáé ìéá åðßóçìá êñáôéêÜ ðñïóôáôåõìÝíç ðñáêôéêÞ
äùñïäïêßáò êáé åîáðÜôçóçò áðü ðëåõñÜò
ìïíïðùëßùí üóïí áöïñÜ ìðßæíåò óôï å-

îùôåñéêü êáé éäéáßôåñá óôïí ôñßôï êüóìï.
Áõôü éó÷ýåé êáé ãéá ôç Ãáëëßá, ôçí Áããëßá, ôçí Éôáëßá áêüìá êáé ôç Óïõçäßá,
áëëÜ åëÜ÷éóôá óôéò ÇÐÁ ðïõ áðáãïñåýïõí óôéò äéêÝò ôïõò ðïëõåèíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò íá äßíïõí ìßæåò ãéá íá ðáßñíïõí
äïõëåéÝò óå ôñßôåò ÷þñåò ãéáôß îÝñïõí üôé áõôÞ ç ðñáêôéêÞ äéáöèåßñåé ôåëéêÜ êáé
ôéò åóùôåñéêÝò óõíáëëáãÝò êáé ôçí êñáôéêÞ ãñáöåéïêñáôßá, ðñÜãìáôá ðïõ ï ðéï
áíåðôõãìÝíïò áìåñéêÜíéêïò êáðéôáëéóìüò èÝëåé íá åìðïäßæåé.
¸ôóé öôÜóáìå óôçí ðïëýêñïôç õðüèåóç ôùí ìéæþí ôçò Siemens, ôçí õðüèåóç
äéáìüñöùóçò ôùí ôéìþí ôùí öáñìÜêùí
ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ÷çìéêïý êïëïóóïý
BASF, êáé äåêÜäåò ÷éëéÜäåò Üëëåò õðïèÝóåéò äéáöèïñÜò áíÜ Ýôïò óôç Ãåñìáíßá,
ôï 80% ôùí ïðïßùí óýìöùíá ìå ôïí åëåãêôéêü ãßãáíôá KPMG ðáñáìÝíåé ìç êáôáãåãñáììÝíï (International Herald
Tribune, 15/2/07). ¸ôóé öôÜóáìå óôï óêÜíäáëï ôùí åýöëåêôùí ñåæåñâïõÜñ ôçò Ford
ôï ’78, åêåßíï ôçò áðïóýíäåóçò ìåôá÷åéñéóìÝíùí ïäüìåôñùí ôçò Chrysler êáé ìåôáðþëçóÞò ôïõò óáí êáéíïýñãéùí óôá ’87,
ôùí Ford-Firestone ìå ôïõò åëáôôùìáôéêïýò áåñüóáêïõò ðïõ ðñïêÜëåóå 271 èáíÜôïõò óôá ôÝëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’90,

óôçí ðåñóéíÞ õðüèåóç ôùí ðáñáðëáíçôéêþí ìåôñçôþí êáôáíÜëùóçò âåíæßíçò áðü ôïõò êáôáóêåõáóôÝò ôùí Hyundai
Motor êáé Kia Motors êáé ðïëëþí Üëëùí ðáñüìïéùí ðåñéóôáôéêþí (New York
Times, 23/9).
Ðñüêåéôáé ãéá Ýíáí çèéêü îåðåóìü ðïõ
ç áðïèÝùóÞ ôïõ Ýãêåéôáé áêñéâþò óôçí
ôÝëåéá áíôßèåóç áíÜìåóá óôçí åéêüíá ìéáò
áîéüðéóôçò êáôáóêåõáóôéêÜ åðé÷åßñçóçò,
ðïõ óôï åðßðåäï ôçò ôå÷íïëïãéêÞò ðñïüäïõ êáé ôçò êáôáóêåõáóôéêÞò åðéìÝëåéáò
ôùí åêáôïíôÜäùí ÷éëéÜäùí åñãáæïìÝíùí
åßíáé áëçèéíÞ, êáé óôçí åéêüíá åíüò åîáñôÞìáôïò ôå÷íïëïãéêÞò áðÜôçò, üðùò
áõôü ðïõ ðáñáðïéåß ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí
ìåôñÞóåùí ôùí ñýðùí ôùí êáõóáåñßùí
ôï ïðïßï Ý÷åé åéóá÷èåß ìÝóá óôá õðüëïéðá áîéüðéóôá åîáñôÞìáôá ãéá íá èõìßæåé
üôé ç åðé÷åßñçóç åßíáé óôá ÷Ýñéá ìéáò êáðéôáëéóôéêÞò çãåóßáò ðïõ êÜíåé êÜèå Ýãêëçìá êáé áðÜôç ãéá íá åðéêñáôÞóåé
óôïí áäõóþðçôï ðáãêüóìéï áíôáãùíéóìü
ðïõ ôåëéêÜ êáôáóôñÝöåé êáé ôçí ðïéüôçôá ôùí ðñïúüíôùí êáé ôçí ðïéüôçôá æùÞò ôùí Üìåóùí ðáñáãùãþí áõôþí ôùí
ðñïúüíôùí.

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ σ. Η. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ
ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Δημοσιεύουμε παρακάτω την απάντηση του γραμματέα της ΟΑΚΚΕ, σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου, όπως δόθηκε σε ερώτημα για το μεταναστευτικό κατά τη
<<Ερώτηση:
Τι έχετε να πείτε για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη;
Απάντηση:
Αυτή τη στιγμή παίρνει μια πραγματικά οξύτατη μορφή.
Εμείς νομίζουμε ότι ενώ υπάρχει ζήτημα προσφύγων
ασφαλώς στη Συρία, κι εδώ δεν μπαίνει πολιτικά το ζήτημα στο βάθος και στην ποιότητα που χρειάζεται και
πάλι λειτουργεί μια προπαγάνδα αντιευρωπαϊκή: «Η Ευρώπη που δεν αφήνει τους πρόσφυγες, που θέλει να
κλείσει (τα σύνορα), που ταλαιπωρεί και που σωστά η
Ελλάδα άνοιξε τα σύνορά της για να μπουν μέσα». Στην
πραγματικότητα πάρθηκαν πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση Τσίπρα ιδιαίτερα, από την πραγματικά πιο φιλορώσικη κυβέρνηση όλων των εποχών, να ανοίξουν τα
σύνορα με τη Συρία όχι όπως έπρεπε με μια συνεννόηση
με την υπόλοιπη Ευρώπη ώστε να μπουν αυτοί οι προσφυγικοί πληθυσμοί ή οι μεταναστευτικοί που ακολούθησαν δίπλα στους Σύρους, ώστε να προετοιμαστούν οι
κοινές γνώμες, να χτυπηθούν οι ρατσιστικές ιδέες αυτών
που τώρα είναι έτοιμες να φτιάξουν «χρυσές αυγές» παντού σε όλη την Ευρώπη και κυρίως να αποφευχθεί η
διάσπαση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
δεύτερη μεγάλη διάσπαση μετά απ’ αυτήν που έφερε το
ζήτημα του ελληνικού χρέους. Και αυτά, οι ελληνικές
αποτυχίες, είναι πάντα πηγές σύγκρουσης για την ΕΕ
και όχι τυχαία. Δηλαδή το μεγάλο χρέος, η καταστροφή
της Ελλάδας, η αύξηση, η διόγκωση του χρέους της πέφτει στις πλάτες της Ευρώπης και είναι ένας παράγοντας που τη διασπάει. Το μεταναστευτικό έτσι όπως το
δούλεψε η κυβέρνηση Τσίπρα, της οποίας η πρώτη πράξη ήταν να ανοίξει τα σύνορα λέγοντας ότι έρχονται με τις

διακαναλική συνέντευξη τύπου στην προεκλογική καμπάνια του Σεπτεμβρίου 2015.

βάρκες και πεθαίνουν τώρα από το συριακό πόλεμο. Αυτό είναι το μεγάλο προπαγανδιστικό ψέμα.
Η στάση ενός προοδευτικού ανθρώπου στο συριακό ζήτημα είναι να βοηθήσει το συριακό λαό να χτυπήσει τους
δύο μεγάλους σφαγιαστές του: τον ISIS, τους κανίβαλους
του ISIS, οι οποίοι, όταν ανδρώθηκαν και ξεκίνησαν, ανδρώθηκαν με κεφάλαια που έβγαιναν μέσα από το Κατάρ – αυτό ξεχνιέται, δηλαδή ενός στρατηγικού σύμμαχου της Ρωσίας και του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου –
κυρίως όμως ενός Άσαντ, ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο
να εξοντώνει μαζικά μαζί με τους αντάρτες ή τους αντιφρονούντες να εξοντώνει και τους πληθυσμούς που τους στηρίζουν. Αυτή η γενοκτονική πολιτική έπρεπε να απαντηθεί
με όπλα στο συριακό λαό, με υπεράσπιση του δημοκρατικού τους δικαιώματος, ενώ η κυβέρνηση, ειδικά οι ελληνικές κυβερνήσεις και ειδικά η κυβέρνηση Τσίπρα, που
υποκριτικά τώρα καμώνεται ότι πασχίζει για τους πρόσφυγες, δεν βρήκε ποτέ μια λέξη καταδίκης για το φασισμό του ΄Ασαντ. Αντίθετα η γενική της γραμμή είναι να
ρίχνει την ευθύνη και στο συριακό όπως και παντού στους
αμερικάνους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση η ευθύνη
τους δεν είναι ότι επεμβήκανε, όπως κάνουν αισχρά σε
όλη τη Μέση Ανατολή και την έχουν ανατινάξει, αλλά ότι
αρνήθηκαν να δοθούν όπλα. Εμείς δε θέλουμε καμιά ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία, δε θέλουμε κανέναν
να βομβαρδίζει για κανέναν. Δε θέλουμε κανένα μισθοφόρο να εμφανιστεί για να δώσει λύση στους λαούς. Οι λαοί
θα τη δώσουν τη λύση, οι λαοί της Συρίας, του Ιράκ, της
Ιορδανίας, του Λιβάνου, θα τη δώσουν οι ίδιοι. Αλλά δεν
μπορείς να τους στερήσεις το δικαίωμα να έχουν όπλα,
να χτυπήσουν το σφαγιαστή τους.
Δεν τους δίνουν όπλα, οπότε τι κάνουν οι Σύριοι;
Πηγαίνουν στην Τουρκία και εγκαθιστούν εδώ και τέσ-
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σερα χρόνια αρχίζοντας από το 2011 περίπου, το 2012
τεράστια προσφυγικά στρατόπεδα με δυόμισυ εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι προχθές.
Τι κάνει μια κυβέρνηση που αγαπάει το συριακό λαό;
Δίνει όπλα και πάει στα προσφυγικά στρατόπεδα και
λέει: «Κύριοι, επειδή εδώ ζείτε σε μεγάλη εξαθλίωση, βοηθάμε την τουρκική κυβέρνηση να βρείτε δουλειές, να είστε δίπλα στη χώρα σας, να μπορείτε να τη στηρίζετε και
πολιτικοστρατιωτικά και διπλωματικά και οικονομικά και
εν πάσει περιπτώσει, όπου υπάρχουν γυναικόπαιδα, όπου υπάρχει εξαθλίωση που δεν μπορεί να λυθεί με άλλον τρόπο, σας ανοίγουμε τα σύνορα της Ευρώπης.
Τσίπρα! Άνοιξε τα σύνορα της Ευρώπης»!
Αυτό έπρεπε να κάνει η Ευρώπη και έτσι έπρεπε να
φερθεί ο Τσίπρας. Να πει: «Κύριοι! Εκεί γίνεται ένα έγκλημα, ελάτε εδώ! Επιτροπή υπεύθυνη των εξωτερικών,
συμβούλιο της Ευρώπης, ελάτε να φτιάξουμε ένα σχέδιο
για τη βοήθεια». Και να πάνε στη Συρία και να πουν:
«Κύριοι, ποιοι είσαστε εσείς; Καταγραφή! Με λεωφορεία, με αεροπλάνα, μέσα από μια επίσημη και παγκόσμια
διαδικασία».
Να πει: «Ναι, Κύριοι ελάτε, είναι ανοιχτά, έχουμε σύνορα από την Ελλάδα. Μπαίνετε μέσα ως αξιοπρεπείς άνθρωποι και έχουν φροντίσει όλες οι χώρες της Ευρώπης
να σας βρουν και να σας κατανείμουν μέσα τους»!
Και αφού έχεις προετοιμάσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, να δεχτεί αυτούς τους πρόσφυγες. Γιατί πρόκειται για
έναν κτηνώδη πόλεμο και για έναν εφιάλτη. Αλλά να έχεις
κάνει την πολιτική δουλειά και προετοιμασία.
Τι κάνει ο Τσίπρας; Τι κάνει η Χριστοδουλοπούλου; Α-
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ÊÏÑÌÐÉÍ: ÅÍÁÓ ÔÓÉÐÑÁÓ ÓÔÇÍ ÇÃÅÓÉÁ ÔÙÍ
ÅÑÃÁÔÉÊÙÍ ÓÔÇ ÂÑÅÔÁÍÉÁ
Ç

áíÜäåéîç åíüò áíïé÷ôïý áðïëïãçôÞ ôçò ñùóéêÞò äéáìåëé
óôéêÞò åðÝìâáóçò óôçí Ïõêñáíßá, üðùò åßíáé ï øåõôïáñéóôåñüò ÔæÝñåìé Êüñìðéí, óôçí çãåóßá ôïõ âñåôáíéêïý åñãáôéêïý
êüììáôïò äåí åßíáé êÜôé ðïõ ìáò åêðëÞóóåé éäéáßôåñá. Êáèþò
äéáíýïõìå Þäç ôçí åðï÷Þ ôçò áíïé÷ôÞò óôñáôéùôéêÞò åðßèåóçò
ôïõ ñùóéêïý óïóéáëéìðåñéáëéóìïý åíÜíôéá óôçí Åõñþðç, ç ãåíéêÞ åíßó÷õóç ôùí ñùóüöéëùí äõíÜìåùí êáé ç ìåôáêßíçóç ðñïò
áíïé÷ôÜ öáéï-«êüêêéíåò» èÝóåéò åîáãïñáóìÝíùí ðïëéôéêþí çãåóéþí ðïõ óå ìéá ðñïçãïýìåíç öÜóç åîõðçñåôïýóáí óõíåéäçôÜ
ôïí êáèçóõ÷áóìü ôçò Äýóçò ãéá ëïãáñéáóìü ôçò íåïôóáñéêÞò
Ñùóßáò (âë. Ìðëåñ) åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ ãéá ôï Êñåìëßíï.

Ïé äéáìåëéóôÝò ôçò Ïõêñáíßáò ÷ñåéÜæïíôáé óÞìåñá óôçí çãåóßá ôçò âñåôáíéêÞò
áíôéðïëßôåõóçò Ýíáí ôýðï óáí ôïí Êüñìðéí ðïõ íá äéêáéïëïãåß ùìÜ ôç ñùóéêÞ
åéóâïëÞ ðñïðáãáíäßæïíôáò ôçí åíôåëþò
ðïõôéíéêÞ èÝóç üôé áõôÞ «äåí Þôáí áðñüêëçôç» ãéáôß ôï üëï æÞôçìá Ýãêåéôáé êáô’
áõôüí «óôçí áìåñéêÜíéêç ôÜóç åîÜðëùóçò óôá áíáôïëéêÜ» êáé üôé «äåí èá ðñÝðåé íá áñíïýìáóôå ôï äéêáßùìá ôïõ ëáïý
ãéá ìßá ïìïóðïíäéáêÞ äïìÞ Þ áíåîáñôçóßá» (Morning Star Online, 17/4/14). Âåâáßùò
ôÝôïéïé ôýðïé õðïóôçñßæïõí êÜèå ãåíïêôïíéêü ÷éôëåñéóìü óÞìåñá óôïí êüóìï êáé ï
Êüñìðéí äåí êñýâåé ôç óõìðÜèåéÜ ôïõ ãéá
ôïõò éóëáìïöáóßóôåò ôçò ×áìÜò êáé ôçò
×åæìðïëÜ÷, üðùò äåí Ý÷åé êñýøåé ôïí ðüèï
ôïõ ãéá ìéá «åíùìÝíç Éñëáíäßá», äçëáäÞ
ãéá Ýíáí áéìáôçñü åèíïôéêü åìöýëéï óôç
Âüñåéá Éñëáíäßá. ×ñåéÜæåôáé óÞìåñá ï
Ðïýôéí ìÝóá óôçí Åõñþðç Ýíáí áíïé÷ôü
õðïíïìåõôÞ ôçò åõñùðáúêÞò åíüôçôáò êáé
áíåîáñôçóßáò áðü ôç ñùóéêÞ õðåñäýíáìç,
êÜðïéïí ðïõ íá êëåßíåé ôï ìÜôé óôçí åêâéáóôéêÞ áðåéëÞ åîüäïõ ôïõ ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ áðü ôçí ÅÅ êáé ðïõ ÷ùñßò íá êáôáããÝëëåé ôç ñùóéêÞ åðéèåôéêüôçôá íá åðéèõìåß «ìßá êáëýôåñç Åõñþðç», äçë. ìßá
áêüìá ðéï õöåóéáêÞ áðÝíáíôé óôç Ñùóßá.
Ï Êüñìðéí ôá êÜíåé üëá áõôÜ ôáìðïõñùìÝíïò ðßóù áðü ôï åëêõóôéêü óýíèçìá ôçò
áðåëåõèÝñùóçò ôçò Åõñþðçò áðü ôá äåóìÜ ôçò áìåñéêáíéêÞò õðåñäýíáìçò, êÜôé
ðïõ ï Ô. Ìðëåñ (Þ áêüìá êáé ï Ìßëéìðáíô) äåí ìðïñïýóå íá õðïóôçñßîåé áíïé÷ôÜ
ãéáôß åêåßíç ôçí åðï÷Þ ç Ñùóßá Ýêñõâå ôç
äéêÞ ôçò åîÜðëùóç ðßóù áðü ôïí ùìü óôñá-

ôéùôéêü åðåìâáôéóìü ôïõ áìåñéêÜíéêïõ éìðåñéáëéóìïý óôïí Ôñßôï êüóìï. Ôþñá ðïõ
ç ñþóéêïò óïóéáëéìðåñéáëéóìüò ðñïåëáýíåé óôç Äýóç, Ýñ÷åôáé ï íÝïò çãÝôçò ôùí
Åñãáôéêþí óáí ðïëÝìéïò ôïõ äõôéêïý óôñáôéùôéêïý åðåìâáôéóìïý ôùí ðñïêáôü÷ùí
ôïõ, áíôßèåôïò ìå ôç ÄéáôëáíôéêÞ óõìöùíßá ÅìðïñéêÞò & ÅðåíäõôéêÞò Óõíåñãáóßáò, êáé åðéäéþêåé áí ü÷é Üìåóá ôçí Ýîïäï, ôïõëÜ÷éóôï ôïí ðåñéïñéóìü ôïõ ñüëïõ
ôïõ ÍÁÔÏ êáé ôçí áíáèåþñçóç ôïõ ðïóïý ôùí áìõíôéêþí äáðáíþí ôçò Âñåôáíßáò ðïõ áðïññÝåé áðü ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò
ìÝóá åêåß. ÁõôÞ ç áðáéôçóç èá åß÷å êÜðïéï íüçìá ìüíï áí ïé ñþóïé ÷ßôëåñ Þôáí
óå õðï÷þñçóç êááé ü÷é ôþñá ðïõ åßáé óå
öïõë åðßèåóç óå üëá ôá ìÝôùðá. ¸íá áðü
ôá âáóéêÜ óçìåßá ôçò ðëáôöüñìáò ôïõ åßíáé áêüìá ç êáôÜñãçóç ôïõ âñåôáíéêïý
âáëëéóôéêïý óõóôÞìáôïò Trident (BBC
News, 14/8), ðïõ èá ïäçãÞóåé óôï êïõñÝëéáóìá ôçò ðõñçíéêÞò áðïôñåðôéêÞò éêáíüôçôáò ôçò ÷þñáò. Ðñüêåéôáé äçëáäÞ ãéá
äïóßëïãï-åãêëçìáôßá óôçí õðçñåóßá ôùí
íÝùí ÷ßôëåñ!
¼ðùò üëïé ïé ãíÞóéïé ÷éôëåñéêïß Ýôóé êé
áõôüò ÷ñùóôÜåé ôçí Üíïäü ôïõ óå ìéá öéëïëáúêÞ áíôéêáðéôáëéóôéêÞ äçìáãùãßá ìéêñïáóôéêïý ôýðïõ, ðïõ óôçí ïõóßá åéíáé
áíôéöéëåëåýèåñïò áíôéêáðéôáëéóìüò êñáôéêïöáóéóôéêïý éìðåñéáëéóôéêïý ôõðïõ. Ï
Êüñìõí Þôáí ï ìïíáäéêüò õðïøÞöéïò ðïõ
êáôÝâçêå ìå ðëáôöüñìá «åíÜíôéá óôç ëéôüôçôá» êåñäßæïíôáò Ýôóé ôá ìéóÜ ðåñßðïõ
áðü ôá óõíäéêÜôá õðü ôïí Ýëåã÷ï ôïõ åñãáôéêïý êüììáôïò. Õðïó÷Ýèçêå Ýíá äßêáéï
ðñïïäåõôéêüôåñï öïñïëïãéêü óýóôçìá, ìåß-
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όπου και αν αυτοί δουλεύουν, χωρίς να
τους διαχωρίζει σε καλούς και κακούς ή
δικούς μας και των άλλων, όπως πρόσφατα επιβεβαίωσε και με τις δηλώσεις
του ο Γ.Γ. του Κόμματος κος Δ. Κουτσιούμπας” (από την Αυγή της 6-9, που έχει
ολόκληρη την ανακοίνωση). Αυτή η δήλωση αμέσως ανασκευάστηκε. Όμως
δεν πρόλαβε να στεγνώσει ακόμη το μελάνι της ανακοίνωσης και το ψευτοΚΚΕ
έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Συγκεκριμένα στις 8 Σεπτέμβρη αντιπροσωπεία της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ψευτοΚΚΕ συναντήθηκε με εργαζόμενους των μεταλλείων. Μετά τη συνάντηση ο Σ. Ζαριανόπουλος, ευρωβουλευτής του ψευτοΚΚΕ
και υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης δηλώνει: «Ο κεντρικός σχεδιασμός
της οικονομίας, με αξιοποίηση όλων των
δυνατοτήτων της χώρας για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι της
κερδοφορίας του κεφαλαίου, η ανατροπή του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης είναι τώρα ο μόνος δρόμος για τους

εργαζόμενους και το λαό. Και στην περίπτωση των μεταλλείων Χαλκιδικής και
του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων για
τη δουλειά τους, μόνο αυτή η πολιτική
ανατροπής που προτείνει το ΚΚΕ είναι
ικανή να συνδυάσει άμεσα και αποτελεσματικά και το δικαίωμα στη δουλειά, και
ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των εργαζομένων
και των κατοίκων της περιοχής. Κάτι που
από τη φύση δεν θέλει και δεν μπορεί να
εξασφαλίσει η ιδιωτική οικονομία» (http:/
/www.rizospastis.gr, 9-9). Δηλαδή τα
προβλήματα των εργατών θα λυθούν όταν το ψευτοΚΚΕ κάνει το πραξικόπημά
του. Μέχρι τότε οι εργάτες μπορούν να
μείνουν χωρίς δουλειά και η χώρα χωρίς
εργάτες και βιομηχανία.
Με τόσους «συμπαραστάτες» θα έπρεπε να υπήρχαν έξω από το ΥΠΑΠΕΝ χιλιάδες άνθρωποι και όχι οι εργάτες με μερικούς σ. της ΟΑΚΚΕ. Η συμπαράσταση φαίνεται στην πράξη και όχι
στα λόγια. Ιδίως όταν στην πράξη κάνει
κανείς τα αντίθετα από όσα λέει στα λόγια τότε καλύτερα να λείπει η συμπαράσταση!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ùóç ôïõ ÷ñÝïõò ü÷é ìå ðåñéêïðÝò äáðáíþí
áëëÜ ìå åðåíäýóåéò êáé õøçëüôåñç öïñïëïãßá, ðÜôáîç ôçò öïñïáðáëëáãÞò êáé ôçò
öïñïäéáöõãÞò, êñÜôïò ðñüíïéáò, éäéüêôçôç êáôïéêßá ãéá ôïõò ìéêñïáóôïýò, åíßó÷õóç ôïõ äçìüóéïõ ÷áñáêôÞñá ôçò õãåßáò,
êáôÜñãçóç ôùí äéäÜêôñùí óôçí éäéùôéêÞ
åêðáßäåõóç, êñáôéêü Ýëåã÷ï êáé åèíéêïðïéÞóåéò óôç âéïìç÷áíßá, ôçí åíÝñãåéá êáé
ôïõò óéäçñïäñüìïõò, ïéêïëïãßá, ìåôáíáóôåõôéêÞ áëëçëåããýç. Ìå Üëëá ëüãéá õðïó÷Ýèçêå ìÝóåò-Üêñåò óôïí êüóìï ôïõ üóá åß÷å õðïó÷åèåß ôï Üëëï ìåãÜëï øåõôïáñéóôåñü ôóéñÜêé ôïõ Ðïýôéí ìÝóá óôçí
ÅÅ, ï Ôóßðñáò, ðñïôïý ðÜñåé ôçí åîïõóßá
ãéá íá âõèßóåé ãñçãïñüôåñá êáé âáèýôåñá
áðü êÜèå ðñïçãïýìåíü ôïõ ôç ÷þñá ìáò
óôï ÷ñÝïò êáé ôçí êáôáóôñïöÞ. ¼ëåò áõôÝò ïé õðïó÷Ýóåéò, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá,
åíþ åêöñÜæïõí äßêáéá êáé þñéìá õëéêá êáé
äçìïêñáôéêÜ áéôÞìáôá ôùí ìáæþí, äåí êéíïýí ðïôÝ ôéò ßäéåò ôéò ìÜæåò, äåí ôéò ïñãáíþíïõí êáé ôéò áöÞíïõí Ýñìáéá ôùí íåï÷éôëåñéêþí óùôÞñùí. Óôçí ïõóßá ðñüêåéôáé ãéá øçöïèçñéêÞ ÷áëõíùóç êáé åîáãïñÜ ôùí ìáæþí ðïõ èá åðéôñÝøåé óôéò ñùóüäïõëåò äõíÜìåéò íá áñðÜîïõí ôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü, íá êáôáóôñÝøïõí áí äåí
ìðïñÝóïõí íá åëÝãîïõí ïõóéáóôéêÜ ãÜããëéá ôçò âñåôáíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé ðáñáðÝñá íá ïîýíïõí ôéò áíôéèÝóåéò ôïõ ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ ìå ôçí Åõñþðç êáé íá
áðïóôáèåñïðïéÞóïõí âáèýôåñá êáé íá äéáëýóïõí ôçí ôåëåõôáßá. Óå ôåëéêÞ áíÜëõóç
äéåõêïëýíïõí ôï Êñåìëßíï óôçí ðñïåôïéìáóßáò ôçò óôñáôéùôéêÞò åðßèåóçò ðïõ åôïéìÜæåé ãéá ôçí êáôÜëçøç ôçò ðëïýóéáò
áëëÜ óôñáôéùôéêÜ êáé ðïëéôéêÜ áíï÷ýñùôçò ðñïò ôï ðáñüí Åõñþðçò.
Áîßæåé íá óôáèïýìå óå ìåñéêÝò áðü áõôÝò ôéò èÝóåéò, üðùò åßíáé ç áêýñùóç ôïõ
ó÷åäßïõ óéäçñïäñïìéêÞò äéáóýíäåóçò Ëïíäßíïõ-Âüñåéáò Áããëßáò ìå ôç äéêáéïëïãßá
üôé èá ìåôáôñÝøåé ôéò ðüëåéò ôïõ âïññÜ óå
«õðíùôÞñéá ôùí ëïíäñÝæéêùí åðé÷åéñÞóåùí». ÁõôÞ åßíáé êñáõãáëÝá ðåñéðôùóç ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ, Ýôóé üðùò óêáíäáëùäþò åöáñìüæåôáé åäþ êáé êáéñü óôçí
ÅëëÜäá. Ìéá Üëëç ðñüôáóç êÜíåé ëüãï
ãéá ôýðùìá ÷ñÞìáôïò áðü ôçí ôñÜðåæá ôçò
Áããëßáò ðñïêåéìÝíïõ íá ÷ñçìáôïäïôçèïýí

ç óôÝãáóç êáé ïé äçìüóéåò ìåôáöïñÝò. ÁõôÞ åßíáé ç êëáóéêÞ óõíôáãÞ üëùí ôùí ðáëéáíèñþðùí ãéá áíÝâáóìá óôçí åîïõóßá
êáé óçìáßíåé êñáôéêüò äáíåéóìüò ãéá íá
ðëçñùèåß ç êáôáíÜëùóç ôùí ìáæþí. Áõôü óçìáéíåé üôé ïé ìÜæåò èá ðëçñþóïõí ôåëéêÜ üóá ðÞñáí ìå áýîçóç ôùí ôéìþí, êáé
ôåëéêÜ ìåãáëýôåñïõò öüñïõò. Áýîçóç ôçò
êáôáíÜëùóçò ôùí ìáæþí ìðïñåß íá ãßíåé
ìüíï ìå êéíÞìáôá áýîçóçò ôùí ìéóèþí óõí
ôçí áýîçóç ôçò öïñïëïãßáò ôïõ åéóïäÞìáôïò ôùí ðëïýóéùí, åéäéêÜ ôùí ñáíôéÝñçäùí ôïõ ÷ñçìáôéóôéêïý êåöÜëáéïõ êáé ôùí
éäéïêôçôþí áêéíÞôùí ðïõ óôçí Áããëßá
ïñãéÜæïõí. ÁëëÜ êé áõôü ìðïñåß íá åßíáé
ìáêñïðñüèåóìá áðïôåëåóìáôéêü ìüíï óôá
ðëáßóéá åíüò åõñýôåñïõ ðáíåõñùðáéêïý
äéåêäéêçôéêïý åñãáôéêïý êáé ëáéêïý êéíÞìáôïò áíåîÜñôçôïõ áðü ôá äåóìÜ ôçò óïóéáëöáóéóôéêÞò øåõôïáñéóôåñÜò êáé ôçò
ðïõëçìÝíçò óôá ìïíïðþëéá óïóéáëäçìïêñáôßáò. ×þñéá áðü áõôÜ ï ðñïâïêÜôïñáò
Êüñìðõí îÝñåé üôé ôï ôýðùìá ÷ñÞìáôïò áíôßêåéôáé óôç óõíèÞêç ôçò Ëéóáâüíáò ðïõ
áðáãïñåýåé ôï ôýðùìá ÷ñÞìáôïò áðü êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç
êñáôéêþí äáðáíþí. ÁõôÜ ôá ëÝåé ãéá íá
ðñïêáëÝóåé íÝåò ôñéâÝò ôçò Áããëßáò ìå ôçí
Åõñþðç. Óå üôé áöïñÜ ôï ðåñéâÜëëïí ðñïôåßíåé ôç ëýóç ôçò «ðñÜóéíçò» ïéêïíïìßáò
ìå áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò êáé öõóéêÜ, áíáóôïëÞ ôçò ìåèüäïõ õäñáõëéêÞò
ñùãìÜôùóçò (fracking) ãéá ôçí åîüñõîç
ó÷éóôïëéèéêïý áåñßïõ, ãéá íá äõóêïëÝøåé
ç ðñïóðÜèåéá ôçò Åõñþðçò íá áðåîáñôçèåß áðü ôï ñùóéêü áÝñéï. Ôï Üíïéãìá ôùí
óõíüñùí óôï áèñüï ìåôáíáóôåõôéêü êýìá
áðü ôïí Ôóßðñá, óôçí ïõóßá ôï Üíïéãìá
ôçò ðüñôáò ôçò Åõñþðçò óôï ñáôóéóìü, âñßóêåé áðüëõôá óýìöùíï êáé áõôü ôï ôóéñÜêé. Äåí åßíáé ôõ÷áßï Üëëùóôå ðïõ ï ñáôóéóôÞò ÖÜñáíôæ ôïõ UKIP êÜëåóå óôéò 15/8
ôïí Êüñìðéí íá óõììåôÜó÷åé óôçí êáìðÜíéá ðïõ äéåîÜãåé ãéá Ýîïäï ôçò ÷þñáò áðü
ôçí ÅÅ.
¼óï èá äõíáìþíåé ï èáíÜóéìïò åíáãêáëéóìüò ôçò Åõñþðçò áðü ôïõò íÝïõò ÷ßôëåñ ôüóï èá åìöáíßæïíôáé Ôóßðñåò, Êüñìðõí, ÖÜñáôæ ÊáóéäéÜñçäåò êáé Üëëá äçëçôçñéþäç ÷ïñôÜñéá óå äéÜöïñåò ÷þñåò ôçò
Åõñþðçò.
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νοίγει τα σύνορα και λένε: «Μου έρχονται»!
Δεν σου έρχονται! Εκεί ήταν, στην Τουρκία!
Αλλά, όταν άνοιξες τα σύνορα και είπες
ουσιαστικά με τη στάση σου «ελάτε» -γιατί
αυτή ήταν η στάση της κυβέρνησης-, ήρθαν. Και δεν ήρθαν επίσημα όμως. Ήρθαν
σαν θαλασσοπνιγμένοι και θαλασσοπνίχτηκαν και πραγματικά εμπιστεύθηκαν το
μέλλον τους στους χειρότερους ανθρώπους, που είναι αυτοί οι δουλέμποροι, δολοφόνοι, που τους πνίγουν. Και το κάνανε
αυτό και θελήσανε και προτίμησαν τους
δουλεμπόρους, για να μη δώσουν εξαρχής προετοιμασμένη πολιτική λύση σ’ αυτό το ζήτημα. Να μην το κάνουν ευρωπαϊκό ζήτημα, να μην φτιάξουν την ελληνική
και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Κι έτσι
φτιάχνουν τώρα και διάσπαση στην Ευρώπη και δυναμώνουν τους φασίστες στην
Ευρώπη και δυναμώνουν και τους ναζήδες
εδώ μέσα, τους χρυσαυγίτες, οι οποίοι το

εκμεταλλεύονται βλέποντας πολλούς ανθρώπους, που ο καθένας έτσι ακριβώς θάκανε, να πάνε στις κεντρικές πλατείες μιας
πόλης και να προσπαθήσουν να επιζήσουν. Και οργιάζει ο φασισμός και ο φόβος της Ελλάδας, του λαού, ότι ετοιμάζεται ένα νέο κύμα μετανάστευσης, την ώρα
που η χώρα πεινάει. Και σου λέει: «Έχουμε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες εφεδρικό στρατό ανέργων, πιάσε κι
άλλο ένα εκατομμύριο». Βεβαίως ο ελληνικός λαός είναι υποχρεωμένος να βάλει
δημοκρατικά το ζήτημα: Ναι στους πρόσφυγες από τη Συρία. Βοηθάτε όμως πρώτα τη Συρία και με όπλα και με χρήμα!
Αλλά να γίνει ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη,
ευρωπαϊκή προσπάθεια, να δοθεί χέρι σ’
αυτό το λαό. Αλλά αφήστε τον Τσίπρα νάναι αρχηγός του δουλεμπόριου της Μεσογείου για πολιτικούς λόγους, για να στήσει άλλη μια προβοκάτσια, όπως έχει στήσει; (όπως θα προλάβουμε να πούμε ίσως παρακάτω- με το κλείσιμο των τραπεζών)>>.
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