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Α

πό τι καθορίζεται η τιμή ενός εμπορεύματος;… Γίνεται
ένας συναγωνισμός ανάμεσα στους πωλητές που κατεβάζει την τιμή των εμπορευμάτων που προσφέρουν.
Γίνεται τέλος ένας συναγωνισμός ανάμεσα στους αγοραστές,
που με τη σειρά του ανεβάζει την τιμή των εμπορευμάτων που
προσφέρονται. Γίνεται τέλος ένας συναγωνισμός ανάμεσα στους
αγοραστές και στους πωλητές, όπου οι πρώτοι θέλουν να αγοράσουν όσο το δυνατόν πιο φτηνά και οι δεύτεροι θέλουν να
πουλήσουν όσο το δυνατόν πιο ακριβά. Το αποτέλεσμα αυτού
του συναγωνισμού ανάμεσα στους αγοραστές και τους πωλητές
θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που υπάρχει στα δύο μέρη
του συναγωνισμού που αναφέρθηκαν, δηλαδή αν θα είναι πιο
δυνατός ο συναγωνισμός μέσα στο στρατό των αγοραστών ή ο
συναγωνισμός μέσα στο στρατό των πωλητών… Τη νίκη ενάντια στον αντίπαλο θα την κερδίσει η μάζα του στρατού, που
στις μονάδες της γίνεται το μικρότερο αλληλοφάγωμα» (Μαρξ:
Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο»).
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πληροφοριακού
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του
ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Οκτώβριο
2017 καταγράφεται μείωση της
μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει

αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων
– αποχωρήσεων κατά 98.420 θέσεις εργασίας. “Από τη σύγκριση
των στοιχείων των δύο μηνών,
Οκτώβριος 2017 και Οκτώβριος
2016, προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 15.610 λιγότερων θέσεων

εργασίας για τον Οκτώβριο 2017
αρνητικό ισοζύγιο (-98.420) θέσεων εργασίας έναντι αρνητικού
ισοζυγίου (-82.810) τον Οκτώβριο του 2016” (ΕΡΓΑΝΗ, Ροές
μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα). Το υψηλό ποσοστό
της ανεργίας, που είναι συνέπεια
του παραγωγικού σαμποτάζ το
οποίο διεξάγει αμείωτα για πάνω
από 30 χρόνια το ρωσόδουλο
διακομματικό μπλοκ στη χώρας
μας, αυξάνει τον ανταγωνισμό
στο στρατόπεδο των πωλητών
εργατικής δύναμης, δηλαδή της
εργατικής τάξης και αυτό έχει
σαν άμεσο αποτέλεσμα την πτώση των μισθών, των μεροκάματων και την επιδείνωση των
εργασιακών σχέσεων. Η πτώση
των μισθών, που όπως φαίνεται
δεν έχει πια κατώτατο όριο στην
Ελλάδα, και η επιδείνωση των
εργασιακών σχέσεων εντάθηκε

τα τελευταία 7 χρόνια με δραματικό τρόπο, δηλαδή τα χρόνια
της αναπόφευκτης εξαιτίας του
σαμποτάζ χρεωκοπίας η οποία
συνοδεύτηκε από μεγαλύτερο
δυνάμωμα του σαμποτάζ, από
νέες μορφές χρεωκοπίας (χρεωκοπία και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών) και από νέα
υπερχρέωση της χώρας (αύξηση
του χρέους παρά τη διαγραφή
ενός μεγάλου μέρους του). Αυτό
αποτυπώνεται στα παρακάτω
γραφήματα που ακολουθούν.
Τα στοιχεία είναι από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (http://efka.gov.
gr/_stats/stat_report.cfm), αφορούν τον Ιανουάριο κάθε έτους
και αφορούν μόνον τον ιδιωτικό
τομέα της οικονομίας.
Στο γράφημα παρακάτω βλέπουμε την εξέλιξη της απασχόλησης. Όπως φαίνεται εύγλωττα
μεταξύ 2012 και 2017 η αύξηση

του αριθμού των εργαζομένων
πλήρους απασχόλησης είναι
74.694, ενώ αντίθετα η αύξηση
του αριθμού των εργαζομένων
μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης είναι 259.793 δηλαδή μέσα στα τελευταία πέντε
χρόνια ο αριθμός τους έχει διπλασιαστεί. Ή για να το πούμε
αλλιώς το 2012 το ποσοστό των
εργαζόμενων που ήταν μερικής
ή εκ περιτροπής απασχόλησης
σε σχέση με αυτούς της πλήρους
ήταν το 25%. Το 2017 ήταν το
44%. Δηλαδή όταν καμαρώνουν
οι συριζαίοι ότι ρίξανε την ανεργία λένε ψέματα γιατί η ανεργία
που μείωσαν εξουδετερώνεται
και με το παραπάνω από την
πελώρια ανεργία που κρύβεται
μέσα στη μερική απασχόληση.
Αυτή η κρυφή αύξηση της
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Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ: ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ «ΧΡ. ΑΥΓΗΣ»
ΠΑΜΕ-ΚΕΕΡΦΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Τ

ην ώρα που η ναζιστική δολοφονική συμμορία απολαμβάνει
με κοινοβουλευτική ομοφωνία καθεστώς νομιμότητας και που
η κυβέρνηση την αναγνωρίζει σαν ισότιμο κοινοβουλευτικό κόμμα
με το οποίο μπορεί να συνεργάζεται, οι συνήγοροι των θυμάτων
της ναζιστικής βίας στη δίκη της «Χρ. Αυγής» συμπαρατάχθηκαν
ανοιχτά με τους ναζιστές στην προσπάθεια τους να εμποδίσουν
την εξέταση πέντε πρώην μελών της συμμορίας που θέλησαν να
καταθέσουν εναντίον των ναζιστών κατηγορούμενων με το καθεστώς
του προστατευόμενου μάρτυρα, δηλαδή ανώνυμα και χωρίς φυσική
παρουσία στο δικαστήριο.
Την πολιτική ευθύνη για αυτή τη δικαστική αίθουσα που η εισαγγελέσκανδαλώδη πρωτοφανή σύμπλευ- ας επίσης υπέρ των ναζιστών απέση των συνηγόρων της πολιτικής τρεψε την πολιτική αγωγή -δηλαδή
αγωγής με την υπεράσπιση των να- τους δικηγόρους των θυμάτων- να
ζιστών έχουν οι πολιτικές δυνάμεις εκθέσει τα επιχειρήματα της κατά
που χειρίζονται αυτή τη δίκη από την των προστατευομένων μαρτύρων
πλευρά της πολιτικής αγωγής, δηλα- γιατί το θέμα είχε ήδη εξαντληθεί
δή οι ΚΕΕΡΦΑ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΣΥΡΙΖΑ, από τους δικηγόρους των ναζιστών,
και το ΠΑΜΕ-«Κ»ΚΕ.
με τη φράση: «Δεν χρειάζεται, εδώ
υπάρχει ταύτιση» !!! (δικάσιμος
Το πόσο σκανδαλώδης είναι αυτή 12/10).
η σύμπλευση αποδεικνύεται από
την ανατριχιαστική στιγμή μέσα στη
Αυτή η ανοιχτή συμμαχία της ψευ-

τοαριστεράς με τους ναζιστές έγινε
σε μια από τις πιο σημαντικές και
ενδιαφέρουσες φάσεις αυτής της
δίκης, τη μοναδική στιγμή μετά από
καιρό που προσέλκυσε ξανά τα φώτα
της δημοσιότητας, τις τηλεοπτικές
κάμερες, και την αρθρογραφία των
εφημερίδων, όταν η ξεχασμένη και
κρυμμένη βία των ναζιστών παρουσιάστηκε ξανά αποκρουστική και
ωμή μπροστά στα μάτια και στα αυτιά των πολιτών που δεν είναι μέσα
στην αίθουσα. Η κρυμμένη εικόνα
που ήρθε στο φως συνοδεύεται από
την έμπρακτη αμφισβήτηση από
τους δικηγόρους των θυμάτων της
αξιοπιστίας των συντριπτικών και
αποκαλυπτικών κατά των ναζί καταθέσεων των προστατευομένων
μαρτύρων, με όλα όσα μπορεί να
συνεπάγεται αυτό στη διαμόρφωση
της κοινής γνώμης.

Αυτή η στάση δεν μπορούσε παρά
να αποθρασύνει τους ναζιστές που
βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν μία
βάναυση επίθεση σε δύο γυναίκες
έξω από το δικαστήριο, η μία από τις
οποίες είναι στην ομάδα δικηγόρων
της πολιτικής αγωγής χωρίς να γίνει
καμία απολύτως σύλληψη των δραστών από την αστυνομία.
Όλοι μαζί εναντίον της εξέτασης
των προστατευόμενων μαρτύρων
κατηγορίας!
Μετά από 2,5 χρόνια η δίκη της
«ΧΑ» βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης της εξέτασης μαρτύρων
κατηγορίας. Τα πιο συντριπτικά στοιχεία για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης που αντιμετωπίζουν όλοι οι υπόδικοι βουλευτές
της «ΧΑ» είτε εμπλέκονται είτε δεν
εμπλέκονται άμεσα στα εγκλήματα

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: • Τι σημαίνει η επίσκεψη Ερντογάν, σ. 3, • Η Δούρου ο κύριος υπεύθυνος για τους
νεκρούς της πλημμύρας, σ. 4 • Το καταστροφικό δημοψήφισμα των Κούρδων του Ιράκ, σ. 5

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΤΡΑΜΠ

(ΣΕΛ.3)

που εξετάζονται από το δικαστήριο
αναμένεται να τα καταθέσουν οι πέντε προστατευόμενοι μάρτυρες, που
έχουν γνώση από τα μέσα για τη συγκρότηση και τη δράση των ταγμάτων εφόδου της «ΧΑ».
Μετά το μπαράζ της τρομοκράτησης, των προσβολών και των προπηλακισμών που δέχθηκαν μέχρι
σήμερα οι μάρτυρες κατηγορίας από
τους ίδιους τους ναζιστές και τους
δικηγόρους τους με την ανοχή της
έδρας και των πολιτικών κομμάτων,
συμπεριλαμβανόμενων των δήθεν
αντιφασιστικών, οι συνήγοροι της
πολιτικής αγωγής, σαν υπερασπιστές των θυμάτων της ναζιστικής
βίας, έπρεπε πρώτοι απ’ όλους να
αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα
της εξέτασης των πρώην μελών της

Συνέχεια στη σελ. 14

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Σελίδα 2

ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2017

Η βράβευση του «μάγου» Τσίπρα στη Γαλλία
Δείγμα παρακμής και υποταγής της Ευρώπης στη Ρωσία
(Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ, www.oakke.gr, την 2/12/2017)

Η

βράβευση του Τσίπρα στη Γαλλία με δύο βραβεία για το «πολιτικό του
σθένος» και την «αφοσίωσή του στην ευρωπαϊκή ιδέα» αντιμετωπίστηκε
γενικά στη χώρα μας με ειρωνικά σχόλια στον Τύπο και με ένα ελαφρύ χαμόγελο
από το λαό, που στην πλειοψηφία του, είτε ανέχεται ακόμη τον Τσίπρα είτε τον
σιχαίνεται, πάντως καθόλου δεν τον εκτιμά ως άνθρωπο αρχών και σταθερών
πεποιθήσεων
Η υποτίθεται επικεφαλής του αντιΣΥΡΙΖΑ
μετώπου μητσοτακική ΝΔ έβγαλε κυριολεκτικά το σκασμό, ουσιαστικά καλύπτοντας
τη βράβευση, ενώ ο γενικά αντιΣΥΡΙΖΑίος
(με όλα τα τρωτά του) Βενιζέλος έκανε λόγο
για «λεπτή γαλλική ειρωνεία». Εμείς, αντιθέτως, δε νομίζουμε καθόλου ότι επρόκειτο
για ειρωνεία, αλλά για ένα σημάδι βαθιάς παρακμής των Eυρωπαίων μονοπωλιστών και
του αντίστοιχου πολιτικού τους προσωπικού,
που δέχονται τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη
από το μέτωπο Πούτιν – Τραμπ και επιπλέον
έχουν στις καγκελαρίες και στις αντιπολιτεύσεις τους πάμπολλους πια πατενταρισμένους
φίλους ή και υποταχτικούς του Κρεμλίνου,
δηλαδή συναδέλφους του Έλληνα σοσιαλφασίστα πρωθυπουργού.
Ο «μάγος»
Η βράβευση του Τσίπρα από το περιοδικό
«Διεθνής Πολιτική» (που έχει άμεσους δεσμούς με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών)
και από την Εταιρεία Δικηγόρων Παρισίων δεν
είναι μονάχα μια αναγνώριση από τον γαλλικό
μπατίρη ιμπεριαλισμό ότι ο τύπος αυτός έπαιξε εντελώς συγκυριακά ΚΑΙ το γαλλικό παιχνίδι, δηλαδή την προσπάθεια του Παρισιού
να χτίζει συσπειρώσεις με κάθε τυχοδιώκτη
στην Ευρώπη για να κερδίζει πολιτικούς και
οικονομικούς πόντους από τη Γερμανία, όσο
«χάνει» στη σύγκριση με το Βερολίνο σε οικονομικό δυναμισμό και παραγωγική ζωντάνια.
Αυτό θα ίσχυε (δηλαδή το βραβείο θα ήταν
αποκλειστικά «γαλλικό») αν δεν είχαν «προσκυνήσει» τον Τσίπρα, εκτός των Γάλλων, και
οι διάφοροι Σόιμπλε, Ντάισελμπλουμ, Σουλτς
και γενικά κάθε Ευρωπαίος αστός που κάπως
είχε αντισταθεί παλιότερα στη βρώμικη αντιευρωπαϊκή εκστρατεία των Ελλήνων σοσιαλφασιστών κυβερνητών. Αυτοί οι τελευταίοι
καταχρεώσαν κι ανατίναξαν την Ελλάδα και
μετά είχαν το θράσος να φορτώνουν τη χρεοκοπία της στην αστική αλλά δημοκρατική
Ενωμένη Ευρώπη, οπότε δίκαια είχαν προκαλέσει οργή και αποστροφή σε λαούς, αλλά και
σε κυβερνήσεις.
Η «μαγεία» του Τσίπρα, σύμφωνα με όλους
αυτούς τους ταξικά μύωπες αστούς που τελικά υποκλίθηκαν σε αυτόν, είτε είναι υφεσιακοί προς τη Ρωσία είτε όχι, έγκειται βασικά
στο εξής: ότι αυτός καβάλησε την εξουσία με
ένα κόμμα ανοιχτά φιλορώσικο, κρατικιστικό
ψευτοσοσιαλιστικό και άγρια αντιευρωπαϊκό,
ακολουθούμενος από έναν κυβερνητικό εταίρο του πιο ακροδεξιού τμήματος της «λαϊκής»
Δεξιάς (Καμμένος - ΑΝΕΛ), έβγαλε σε πλατείες και σε στάδια έναν λαό να ωρύεται κατά
της Ευρώπης με την πιο σκληρή αντιευρωπαϊκή, συνωμοσιολογική ρητορεία και ξαφνικά,
πάνω στον πολιτικό θρίαμβό του, τον Ιούλη
του 2015 και λίγο μετά το φασιστικό δημοψήφισμα - απάτη, έκανε μια απίστευτη «φιλοευρωπαϊκή» στροφή, χωρίς βασικά αυτός ο ίδιος
λαός να τον κουτρουβαλήσει από την εξουσία.
Στη συνέχεια, κι αφού νίκησε ξανά ως «μνημονιακός» με αντιμνημονιακή όμως «καρδιά»
στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, δέχθηκε τα πιο επαχθή μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε με τις κυβερνήσεις που είχαν για κορμό το
ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ μεταξύ 2010 και 2015, οι
δρόμοι της Αθήνας δεν συγκλονίζονται από
πορείες με μαχητικά αντιευρωπαϊκά και αντικυβερνητικά συνθήματα, βασικά δεν συγκλο-

νίζονται καθόλου, αφού κινητοποιήσεις πρακτικά δεν υπάρχουν.
Οι Ευρωπαίοι, έχοντας παραιτηθεί πλέον από
το μικρό εκείνο κομμάτι των μνημονίων που
είχε κάποια θετικά, που έβαζε δηλαδή ζητήματα χτυπήματος του παρασιτισμού, της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας για την απελευθέρωση της παραγωγής, ζητούν μονάχα ένα πράγμα
από τον Τσίπρα: να «βγαίνουν» τα νούμερα
των χρονιάτικων εσόδων του κράτους και
τον Αύγουστο του 2018 οι Βρυξέλλες να πάψουν να έχουν την Ελλάδα στην πλάτη τους
ως χώρα σε «μνημονιακό πρόγραμμα». Και σ’
αυτό βέβαια ο μάγος, που συντρίβει την παραγωγή και γενικά κάθε οικονομική δραστηριότητα με την υπερφορολόγηση σε συνδυασμό
με το χτύπημα των επενδύσεων και το παραγωγικό σαμποτάζ, είναι επίσης «αχτύπητος»
και σίγουρα καλύτερος στο ξεζούμισμα από
τους Παπανδρέου και τους Σαμαράδες.
Η δύναμη του Τσίπρα: μια φιλο-ρώσικη
«αντιπολίτευση» στην υπηρεσία του
Για όσους από τους Ευρωπαίους «βραβευτές»
του σοσιαλφασίστα πρωθυπουργού δεν είναι
στο πουτινικό «κόλπο», ισχύει επίσης το εξής:
δεν θέλουν (ή δεν μπορούν εύκολα να διακρίνουν) ότι ο Τσίπρας δεν είναι καθόλου μεγαλοφυής, αλλά έχει απλά απόλυτα καλυμμένα
τα νώτα του, κι αυτό όχι από κάποια προσωπική ικανότητα, αλλά επειδή είναι πράκτορας
μιας υπερδύναμης που με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο ελέγχει όλες τις πολιτικές ηγεσίες της
χώρας. Χάρη σ’ αυτό το πρακτοριλίκι, ο Τσίπρας δεν είναι απλά αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ή
έστω των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά διορισμένος
από τη συγκεκριμένη υπερδύναμη ηγέτης και
εκπρόσωπος ολόκληρου του πολιτικού καθεστώτος, που ξεκινάει από τους ναζήδες δολοφόνους της «Χρυσής Αυγής» και φτάνει ως
τους Ρουβίκωνες, τη ΣΠΦ και τον Κουφοντίνα, περνώντας από τη ΝΔ, το ενιαίο πια ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι και τον γλοιώδη Λεβέντη.
Και δε μιλάμε εδώ για τους νεοκαραμανλικούς
και λαλιωτικούς φιλοσυριζαίους, που είναι
γνωστοί και σεσημασμένοι φίλοι και σύμμαχοι
του Τσίπρα στα δύο πάλαι ποτέ μεγάλα αστικά κόμματα. Μιλάμε και για τον υποτιθέμενο
«αρχηγό» του αντισυριζαϊσμού Μητσοτάκη
ο οποίος, με επιτελάρχη τον παλιό σύντροφο
του Τσίπρα στην γκορμπατσοφική «Κ»ΝΕ Θεοδωρικάκο, «κονταίνει» κάθε φωνή μέσα στη
ΝΔ η οποία καλεί σε γενικό πολιτικό πόλεμο
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κονταίνει δηλαδή κάθε εθνικιστή (Γεωργιάδης) ή φιλελεύθερο (Ξαφά)
που μπαίνει στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ και
των καθεστωτικών φυλλάδων που αυτός και
οι φιλικοί του ολιγάρχες ελέγχουν. Τα στελέχη
αυτά δεν «εκτελούνται» από τον Μητσοτάκη
για τα πραγματικά τρωτά τους (π.χ. για τον
Γεωργιάδη το ακροδεξιό του παρελθόν και το
αντικομμουνιστικό του παρόν, για την Ξαφά η
προθυμία της στην υπεράσπιση μέτρων χειροτέρευσης της διαβίωσης του λαού, όπως είναι
η περικοπή μισθών και συντάξεων), αλλά για
τα θετικά τους (στον Γεωργιάδη η αποκάλυψη
και το σφυροκόπημα των πολιτικών απατών
της συμμορίας Τσίπρα, στην Ξαφά η επιμονή
της ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση μόνο αν σταματήσει η παρεμπόδιση των
επενδύσεων). Γενικά κονταίνουν ή αποκεφαλίζονται από τον Μητσοτάκη όλα τα στελέχη
της ΝΔ που αρνούνται να αναγνωρίσουν ότι
ο Τσίπρας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «καθωσπρέπει ευρωπαίος πρωθυπουργός» ή ως

«υποταγμένος στην Ευρώπη μνημονιακός»
και θεωρούν - μιας και δεν μπορούν να φτάσουν στο σημείο να τον συλλάβουν ως πράκτορα ξένης δύναμης - ότι είναι ένας τυχοδιώκτης, που και την οικονομία καταστρέφει και
θα μπορούσε να προχωρήσει σε αντιδημοκρατική εκτροπή για να παρατείνει την παραμονή
στην εξουσία του ίδιου και του πολιτικού συρφετού του οποίου ηγείται.
Η βασική εξυπηρέτηση του Μητσοτάκη (και
της Γεννηματά) στον Τσίπρα είναι μάλιστα
ακριβώς το ότι τον κριτικάρουν διαρκώς ως
κολοτούμπα και στην καθημερινή τους ρητορική ουσιαστικά δικαιώνουν την προσπάθειά
του να πείσει τους ευρωπαίους ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος στην Ελλάδα: λένε δηλαδή
ότι αυτός υποτάχθηκε στους Ευρωπαίους και
στα «αντιλαϊκά μέτρα τους» ακόμη πιο πολύ
απ’ ότι είχαν υποταχθεί εκείνοι μεταξύ 2010
και 2015. Ο Τσίπρας είναι κολοτούμπας ως
προς τις υποσχέσεις του στο λαό, γι’ αυτό είναι
και αντιπαθητικός σε αυτόν, αλλά δεν είναι
καθόλου κολοτούμπας υπέρ της Ευρώπης. Συνεχίζει να είναι εντελώς αντιευρωπαίος στην
ουσία και της οικονομικής και της εξωτερικής
πολιτικής του. Για παράδειγμα, δεν εφαρμόζει
καμιά υπόσχεσή του για ξεμπλοκάρισμα των
μεγάλων επενδύσεων και των επενδύσεων γενικά.
Aκόμα όλες τις πιθανές περικοπές που του
ζητούσαν οι δυτικοί για να ισοσκελίσει τους
προϋπολογισμούς της χώρας, διάλεξε εκείνες που σκότωναν την παραγωγή, συχνά σε
σύγκρουση μάλιστα με τους δανειστές, όπως
όταν αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές για
τους μεσαίους επαγγελματίες, αγρότες κλπ.
Τέλος φρόντισε να αναθέσει στα τάγματα
εφόδου της ΛΑΕ και του Ρουβίκωνα να εμποδίζουν τους πλειστηριασμούς και των πιο
πλούσιων οφειλετών, προκειμένου να πετύχει
συνέχιση του τραπεζικού στραγγαλισμού των
επιχειρήσεων και νέα ανακεφαλαιοποίηση,
δηλαδή νέα τζάμπα εξαγορά των τραπεζών
από τα ανατολικά αφεντικά του και τους δυτικούς φίλους τους. Όλο αυτό το συνεχιζόμενο
οικονομικό σαμποτάζ σημαίνει ότι και το μίσος του λαού στην ΕΕ θα δυναμώνει και μια
νέα ανοιχτή πολιτική κρίση μέσα στην ΕΕ για
μια νέα διάσωση της Ελλάδας, δεν θα αργήσει
να ξεσπάσει. Από την άλλη μεριά, σε ό,τι αφορά τον «φιλοευρωπαϊσμό» του Τσίπρα στην
εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει βέτο που να
μην έχει βάλει η κυβέρνηση του με τη βοήθεια
όλης της αντιπολίτευσης σε κάθε μέτρο της
ΕΕ κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
Αλλά για όλα αυτά τα αρνητικά δεν ιδρώνει
καθόλου το αφτί των ευρωπαίων μονοπωλιστών και μικρομεσαίων ιμπεριαλιστών. Τρελαίνονται με τον Τσίπρα γιατί απέδειξε ότι,
αν και «αριστερός», και θέλει και μπορεί να
ρίχνει στην πείνα το λαό προκειμένου να ισοσκελίζει - και με κάποιο πλεόνασμα - τους
προϋπολογισμούς. Ξέρουν ότι παραγωγικά
η πολιτική του δεν πάει πουθενά, αλλά είναι
κατα-υποχρεωμένοι σε αυτόν γιατί τους δίνει
χρόνο να ασχοληθούν με τα άλλα τους οικονομικά και πολιτικά προβλήματα και καταγοητευμένοι που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει
καμιά πραγματική απειλητική Αριστερά στην
Ευρώπη.
Αυτό στο οποίο ούτε ο Μητσοτάκης ούτε η
Γεννηματά δίνουν έμφαση, αντιθέτως το ξορκίζουν, είναι ότι ο Τσίπρας δεν υπογράφει δύο
– δύο τα μνημόνια γιατί αποφάσισε να γίνει
οπαδός των «φιλελεύθερων δυτικών ιδιωτικοποιήσεων», αλλά αντίθετα επειδή αποφάσισε
με εντολή Πούτιν να κερδίσει χρόνο, να στήσει προγεφυρώματα στο κράτος, να κατσικωθεί στην εξουσία και τελικά να ξεπουλήσει τη
χώρα με πρόσχημα τα μνημόνια, όχι όμως στα
«δυτικά νεοφιλελεύθερα γεράκια», όπως λέει

η καθεστωτική μυθολογία, αλλά στους Ρώσους, και δευτερευόντως στους Κινέζους πάτρωνές του, καθώς και σε κάποιους δυτικούς
φίλους τους.
Για κάτι τέτοια όμως ελάχιστα ή μάλλον καθόλου δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Τσίπρα
ένας Μητσοτάκης, του οποίου ο πιο στενός
υποστηρικτής στον χώρο του Τύπου, ο Μαρινάκης, είναι «πειραιάρχης» - μέσω Δήμου
Πειραιά και Ολυμπιακού - και σε στενή συνεργασία, ως εφοπλιστικό κεφάλαιο, με τους Κινέζους νεοαποικιοκράτες ιδιοκτήτες του ΟΛΠ
που έχουν τους ναζήδες χρυσαυγίτες προσωπάρχες τους. Ή μια Γεννηματά, που στην πρόσφατη νίκη της στις εσωκομματικές εκλογές
του ενιαίου ΠΑΣΟΚ – Ποταμιού είχε στρατηγό και επιτελάρχη τον αρχηγό της ρώσικης
ίντριγκας στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια
Λαλιώτη. Ο τελευταίος, μέσω του εκδοτικού
συγκροτήματος του Λιβάνη, ήδη δουλεύει με
έντυπα τύπου «Νέα Σελίδα» για την «αντι-νεοφιλελεύθερη» συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ,
που θα κλείσει τον δρόμο σε κάθε, έστω και
στη φόρμα, δυτική εξουσία μιας αυτοδύναμης
ΝΔ. Γιατί ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι από
υπερ-υφεσιακός και όμηρος των Καραμανλή –
Σαμαρά μέχρι και κανονικά «πιασμένος» από
τους ρωσοκινέζους και μέσα στο κόλπο, η ΝΔ
όμως συνολικά ως κόμμα και ως φυσιογνωμία
μελών και στελεχών είναι ακόμη χοντρικά με
την Ευρώπη.
Οι «επαναστάτες» φίλοι του «μάγου»
Από την άλλη, οι ψευτοΚΚΕ – ΛΑΕ –
ΑΝΤΑΡΣΥΑ – «Πλεύση Ελευθερίας», στις
όσες λίγες και περιθωριακές κινητοποιήσεις
διοργανώνουν, ουδέποτε στρέφουν την κύρια
αιχμή τους στον Τσίπρα, αντίθετα χτυπούν
είτε την Ευρώπη είτε τον «καπιταλισμό» γε-
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ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΤΡΑΜΠ
Α

υτό είναι μια προβοκάτσια ιστορικών και μάλιστα ιλιγγιωδών διαστάσεων, που στη δυναμική της θυμίζει κάψιμο του Ράιχσταγκ από τον Χίτλερ. Σημαίνει ότι ο προβοκάτορας Τραμπ με τη βοήθεια του συναδέλφου του Νετανιάχου,
συνεχίζοντας να δουλεύει για τον Πούτιν και τη νεοχιτλερική
ρωσοκινεζική συμμαχία κάνει μια κίνηση που είναι ρυθμισμένη ώστε στο μέλλον να στείλει στο παγκόσμιο φασιστικό,
αντισημιτικό και αντιδυτικό στρατόπεδο τους ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια μουσουλμάνων.
Λέμε στο μέλλον και όχι τώρα
δα άμεσα γιατί ο ίδιος ο Πούτιν
θέλει για μια περίοδο να διατηρεί σχετικά καλές σχέσεις με τις
ΗΠΑ και με το Ισραήλ, και ειδικά
με τους Τραμπ και τους Νετανιάχου ώστε να μπορούν αυτοί
οι δυο προβοκάτορες να κάνουν
τη βασική τους δουλειά που είναι να σπρώχνουν άλλες χώρες του Τρίτου Κόσμου και του
Δεύτερου (Ευρώπη, Ιαπωνία,
Κορέα, Καναδάς, Αυστραλία)

σε όλο και μεγαλύτερη αντίθεση αντισημιτικού τύπου με τις
ΗΠΑ και το Ισραήλ και να απορροφούνται και να υποδουλώνονται τελικά στο ρωσοκινεζικό
νεοχιτλερικό άξονα. Τραμπ και
Νετανιάχου αποτελούν μια πελώρια γεωπολιτική σκούπα που
θα σπρώχνει όσο πιο γρήγορα
μπορεί τις ενδιάμεσες χώρες
του πλανήτη σε ένα πελώριο
γεωπολιτικό φαράσι που αποτελεί ο ρωσοκινεζικός νεοχιτλε-

ρικός άξονας. Αυτή η τακτική
της προβοκάτσιας έχει δοκιμαστεί προηγούμενα και από δύο
άλλους ρωσόφιλους προέδρους
των ΗΠΑ, τον Κλίντον και τον
Ομπάμα, που όμως δεν έχουν
παίξει με αυτόν τον τρόπο την
αντισημιτισμό. Αυτοί μπροστά
στον Τραμπ ήταν ψιλικατζήδες.
Ειδικότερα σε ότι αφορά το ζήτημα της Ιερουσαλήμ:
Το Παλαιστινιακό είναι στην
ουσία ένα περιφερειακό πρόβλημα αλλά στο επίπεδο της
φασιστικής προπαγάνδας είναι
το πρώτο παγκόσμιο πρόβλημα
και το συμβολικό κέντρο αυτού
του προβλήματος είναι το αν
οι Παλαιστίνιοι, όχι απλά σαν
έθνος, αλλά σαν μουσουλμάνοι
έχουν δικαίωμα να έχουν την
ιερή για όλους τους μουσουλ-

μάνους του κόσμου ανατολική
Ιερουσαλήμ δικιά τους πρωτεύουσα ή αν οριστικά θα την καταλάβει σαν κατεχόμενο τμήμα του
και θα την κάνει ολόκληρη δικιά
του πρωτεύουσα μόνο του το
Ισραήλ.
Την απόφαση να κάνει πρωτεύουσα του όλη την Ιερουσαλήμ την έχει πάρει το Ισραήλ
το 1980 αλλά ούτε δεν την έχει
εφαρμόσει, γιατί αυτή η απόφαση εκπροσωπεί τις πιο αντιδραστικές εσωτερικές δυνάμεις
του Ισραήλ και γιατί είναι πέρα
για πέρα άδικη καθώς θα επικύρωνε την επέκταση του Ισραήλ με τον πόλεμο του 1967
πέρα από τα σύνορα με τα
οποία η παγκόσμια κοινότητα
έχει αναγνωρίσει την ίδρυσή
του. Καμιά χώρα δεν έχει αναγνωρίσει ούτε τα σύνορα του 67,

ούτε αυτήν την απόφαση, και γι
αυτό καμιά δεν έχει πάει εκεί την
πρεσβεία της. Την πάνε τώρα
οι ΗΠΑ του Τραμπ κάνοντας
ιδεολογικούς ηγέτες του μουσουλμανικού κόσμου τους γενοκτόνους νεοναζήδες της Χαμάς,
δηλαδή αυτούς που θέλουν την
καταστροφή του Ισραήλ και την
εξόντωση των εβραίων. Κανείς δημοκράτης δεν πρέπει να
υποστηρίξει τον προβοκάτορα Τραμπ και τους φίλους του
επίσης ρωσόφιλους προβοκάτορες ακροδεξιούς Νετανιάχου
και Λίμπερμαν. Όποιος το κάνει
αυτό από άγνοια είτε από πρόθεση υποστηρίζει τους αντισημίτες κανίβαλους της Χαμάς και
τους ομοϊδεάτες τους σε όλο τον
κόσμο.

Τι σημαίνει η επίσκεψη Ερντογάν
Κ

ανείς από τους έγκυρους πολιτικούς σχολιαστές δεν μπορεί
να εξηγήσει με κάποια σχετική σαφήνεια γιατί έγινε το ταξίδι του Ερντογάν στην Ελλάδα. Οι πιο έντιμοι το ομολογούν κιόλας. Γιατί τα ταξίδια συνήθως αφορούν στην αντιμετώπιση και
επίλυση των πιο βασικών διμερών προβλημάτων.
Μάλιστα στην περίπτωση της
Τουρκίας επίσκεψη τούρκου
ηγέτη έχει να γίνει 65 ολόκληρα
χρόνια γιατί τα βασικά διμερή
προβλήματα είναι όλα μεγάλα,
άλυτα, διαρκώς συσσωρευόμενα και στην καλύτερη περίπτωση τελματωμένα. Όλοι είδαν
ότι κανένα από αυτά τα μεγάλα
προβλήματα δεν προχώρησαν
ούτε ένα πόντο στην επίλυσή
τους με αυτήν την επίσκεψη. Και
όχι μόνο αλλά εμφανίστηκε εμφαντικά και παροξύνθηκε μπροστά στις κάμερες και ένα από τα
πιο πρόσφατα που προστέθηκαν,
αυτό της αναθεώρησης της συνθήκης της Λωζάννης που έβαλε
η Τουρκία.
Γιατί λοιπόν έγινε η επίσκεψη;
Κατά τη γνώμη μας η επίσκεψη
έγινε κατ αρχήν για να μπορέσει
ο Ερντογάν να προσεγγίσει την
Ευρώπη με την οποία οι σχέσεις του είναι στο κόκκινο και
θέλει τη βελτίωσή τους. Και τη
θέλει γιατί είναι πολύ στριμωγμένος οικονομικά, δηλαδή στα
πρόθυρα μιας πληθωριστικής
έκρηξης και μιας πιστωτικής και
επενδυτικής ασφυξίας που εύκολα μπορεί να του κοστίσει την
προεδρία στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Από την άλλη η
Ευρώπη έχει κηρύξει έναν πολιτικό αποκλεισμό στον Ερντογάν
θεωρώντας τον έναν υποψήφιο
δικτάτορα που σκηνοθέτησε ένα
πραξικόπημα και καθόλου στόχο
ενός αληθινού φασιστικού πραξικοπήματος από το οποίο παρατρίχα γλύτωσε. Πίσω από αυτή
τη στάση υπάρχει από τη μια μεριά η φιλελεύθερη οικονομίστικη στενοκεφαλιά των μονοπω-

λιστών όλης της Δύσης που το
μόνο που δεν βλέπουν είναι ότι η
Τουρκία είναι ο πρώτος γεωπολιτικός στόχος στο ευρασιατικό
σχέδιο της Ρωσίας η οποία στα
πλαίσιά του οργανώνει διαρκώς
προβοκάτσιες, πραξικοπήματα,
αίμα και αστάθεια στη χώρα
αυτή. Από την άλλη μεριά υπάρχει η συνειδητή προσπάθεια
των ρωσόφιλων μέσα στην ΕΕ
, που έχουν πιάσει ισχυρές ηγετικές θέσεις σε αυτήν, ιδιαίτερα
στη Γερμανία, στην Αυστρία
και στην Κομισιόν, και οι οποίοι θέλουν, απομονώνοντας τον
Ερντογάν, και αξιοποιώντας τις
αυταρχικές του πλευρές να τον
στείλουν για πάντα στην αγκαλιά του Πούτιν.
Ο Ερντογάν για να σπάσει αυτή
την απομόνωση από την Ευρώπη, (αλλά και από τις ΗΠΑ των
Ομπάμα και Τραμπ), γιατί έχει
δοκιμάσει τι σημαίνει η εξάρτηση από τον Πούτιν, χρησιμοποιεί δύο χαρτιά που έχει στα χέρια
του. Το ένα είναι η συμμετοχή
του στο ΝΑΤΟ. Με αυτό το χαρτί η Τουρκία εξασφαλίζει συμμαχίες με τις χώρες της ΕΕ που
φοβούνται τη Ρωσία, όπως είναι
η Πολωνία και οι Βαλτικές καθώς και με την Αγγλία που επίσης ανησυχεί πολύ με τη Ρωσία
αλλά είναι εκτός ΕΕ και μπορεί
να βοηθήσει τον Ερντογάν κυρίως στο διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο αλλά όχι στο οικονομικό.
Γι αυτό η Τουρκία δίνει έμφαση
κυρίως στο δεύτερο χαρτί που
έχει στα χέρια της που είναι το
προσφυγικό, το οποίο είναι εκείνο το πρόβλημα που ταράζει όλη
την ΕΕ και κυρίως τη Γερμανία

που ήδη αρχίζει να ξαναθυμάται
χάρη σε αυτό το φασιστικό της
εφιάλτη με το AFD. Το προσφυγικό είναι η απειλή της Τουρκίας
ότι θα διοχετεύσει στα κύματα
του χειμωνιάτικου μολυβένιου
Αιγαίου εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες να δοκιμάσουν την
ευρωπαϊκή φιλανθρωπία που
κοιτάει να κρατήσει το πρόβλημα μακριά της στα έτοιμα να
εκραγούν από δυστυχία προσφυγικά στρατόπεδα των ελληνικών
νησιών, τα οποία διαχειρίζεται
ο Τσίπρας. Έχουμε ξαναπεί ότι
η λύση του προσφυγικού δεν
είναι τα ανοιχτά σύνορα αλλά η
δίκαιη αντιφασιστική πολιτική
της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, που στην
ουσία της είναι η σύγκρουση με
το ρωσοκινεζικό άξονα και τους
τοπικούς τραμπούκους του που
ματοκυλάνε αυτές τις περιοχές.
Αυτό δεν το θέλει κανείς. Mια
λύση ανάγκης είναι να δοθούν τα
λίγα δις που έχει υποσχεθεί η ΕΕ
στον Ερντογάν για να φιλοξενεί
στο έδαφός της τους πρόσφυγες,
αλλά αυτό δεν το θέλουν με τίποτα οι ρωσόφιλοι της Ευρώπης
Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στη λύση
Τσίπρας. Τσίπρας σημαίνει να
έρθει ο Ερντογάν στην Ευρώπη
μέσω αυτού του καταστροφέα
και προβοκάτορα, ορκισμένου
εχθρού της Ελλάδας και της Ευρώπης τον οποίο η ρώσικη διπλωματία έχει φιλοτεχνήσει σε
δαιμόνιο ευρωπαίο, στον οποίο
οι ηλίθιοι φιλελεύθεροι δίνουν
βραβεία επειδή επιβιώνει πολιτικά μέσα από τις πιο θεαματικές
κωλοτούμπες της παγκόσμιας
πολιτικής ιστορίας, τις οποίες
αυτοί ονομάζουν πολιτικό θάρρος. Δεν ξέρουν ότι η επιβίωση
του κωλοτούμπα έχει να κάνει με το ότι έχει εξ αρχής μαζί
του όλο το πολιτικό συνεχές της
χώρας του σε επίπεδο ηγεσίας

και πολιτικής γραμμής: Ναζί,
ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι,
Λεβέντης, ψευτοΚΚΕ, Ανταρσύα, Ρουβίκωνας, Κουφοντίνας,
και μπάχαλοι, συν όλους τους
αληθινούς αρχηγούς όλων των
πολιτικών ρευμάτων και θεσμών
της ΕΕ: Λεπέν, Μέρκελ, Σταινμάγερ, Μελανσόν, Γιουνκέρ
και Μογκερίνι, που είναι επίσης
καταδιαβρωμένοι από τη νεοτσαρική Ρωσία στα πρότυπα της
παλιάς τσαρικής διάβρωσης τύπου Πάλμεστον.
Δίνουν λοιπόν όλοι αυτοί το δικαίωμα στον Ερντογάν να διαβεί
στην Ευρώπη, αλλά μέσω της
ρώσικης Ελλάδας και προς το
παρόν μόνο για να λύσει μαζί
της το προσφυγικό, και αν είναι
καλό παιδί να συνεχίσει και για
τα άλλα. Δηλαδή δεν φέρνει εδώ
τον Ερντογάν για να τον σώσει από τη ρώσικη μέγγενη στη
Μέση Ανατολή, αλλά για να τον
υποτάξει εντελώς σ’ αυτήν και
μάλιστα να τον χρησιμοποιήσει
ενάντια στην Ευρώπη, δηλαδή
να τον «τσιπροποιήσει», όσο
αυτό μπορεί να γίνεται με έναν
εθνικό αστό. Με αυτήν την επίσκεψη η παρακμασμένη Ευρώπη
ορίζει ουσιαστικά την επίσημη
Ελλάδα, που σύσσωμη με όλα
τα κόμματά της έσφαζε με τους
χρυσαυγίτες της τους Βόσνιους
πατριώτες και δημοκράτες, δίπλα στους Σέρβους «οθοδοξο»φασίστες κόντρα σε όλη την
Ευρώπη, και που δεν μετάνιωσε
ποτέ γι αυτό της το έγκλημα,
σαν έναν από τους ρυθμιστές της
ευρωπαϊκής τάξης, ειρήνης και
δημοκρατίας, και σαν την κατ
εξοχήν γέφυρα Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου, Αιγαίου
και Μαύρης Θάλασσας. Με όλες
αυτές τις ντε φάκτο λειτουργίες
η ΕΕ δίνει στη συμμορία του
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, που το
παραγωγικό τους σαμποτάζ κα-

τατρώει τα πάγια της χώρας και
πρόκειται να τη ρίξει σε ασύλληπτη φτώχεια, πολιτικό φωτοστέφανο και πολιτικό χρόνο
για μεγαλύτερες κα-ταστροφές
και μεγαλύτερη υποδούλωση
στα ανατολικά μονοπώλια και
τους δυτικούς φίλους τους. Είναι
ασύλληπτο, αλλά αληθινό.
Το μόνο πρόβλημα που έχει με
αυτήν την επίσκεψη η διακομματική συμμορία που κυβερνάει
τη χώρα μας είναι ότι πρέπει να
καθησυχάσει τον αντιτούρκικο
φόβο με τον οποίο έχουν ανατραφεί τρεις γενιές σε αυτή τη χώρα,
αλλά και το σοβινιστικό αντιτουρκισμό του στρατού ο οποίος
πρέπει να αντέξει τον Ερντογάν
να λέει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λωζάννης.
Και αυτό το λέει ο Ερντογάν όχι
γιατί αποτελεί οποιοδήποτε θέμα
αιχμής η τούρκικη μειονότητα στη Θράκη, αλλά γιατί αυτή
είναι μια ελάχιστη διακήρυξη
εθνικού σθένους που απευθύνεται στον τούρκικο εθνικισμό
για την ταπείνωσή στην οποία
αυτός έχει υποβληθεί προκειμένου να περάσει από τη μικρή
περιφερειακή Ελλάδα- με την
οποία η Τουρκία έχει τόσες αντιθέσεις στα εθνικά ζητήματα και
η οποία δεν του δίνει πίσω ούτε
τους πραξικοπηματίες που κρατάει- προκειμένου να πατήσει τα
ευρωπαϊκά χώματα.
Αυτή τη δήλωση λοιπόν, που
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στο στρατό και
πιο άμεσα στη συμμαχία με
τους ΑΝΕΛ, ανέλαβε να την
αποκρούσει με το γνωστό του
σθένος ο γενναίος πατριώτης
Παυλόπουλος, ο άνθρωπος που
έγινε πρόεδρος δημοκρατίας,
ενώ έβλεπε ακίνητος την πρωΣυνέχεια στη σελ. 7
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Σ

τις 15 Νοέμβρη έβρεξε για μισή ώρα σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, στη Μαγούλα, Νέα Πέραμο, Μέγαρα και
Μάνδρα. Μία τοπική καταιγίδα κατέβασε χείμαρρους από το
βουνό Πατέρα, και προκάλεσε καταστροφή που θα αντιστοιχούσε σε τσουνάμι ή τυφώνα, σκότωσε 23 Ανθρώπους, ξεσπίτωσε
κατοίκους, κατάστρεψε σπίτια, μαγαζιά, εργοστάσια, γραφεία,
δρόμους, υποδομές, περιουσίες. Η καταστροφή δεν ήταν αποτέλεσμα ούτε τυφώνα ούτε αντίστοιχη της έντασης της καταιγίδας, ήταν ένα έγκλημα στο οποίο οι συνεργοί είναι πολλοί, αλλά
ο ηθικός αυτουργός είναι ένας, και αυτή είναι η περιφερειάρχης
Αττικής, η πρωτοκλασσάτη του ΣΥΡΙΖΑ, και προστατευόμενη
ενός φιλοσυριζαίικου, δήθεν αντιπολιτευόμενου καθεστώτος,
Ρένα Δούρου.
Η Ρένα Δούρου είναι η κύρια
υπεύθυνη για την καταστροφή
γιατί μόνο αυτή είχε στα χέρια
της έτοιμη από το 2014 την κατάλληλη μελέτη για τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά που θα
την εμπόδιζαν και την κράτησε
σκόπιμα σε ένα συρτάρι για να
μην πληρώσει η κυβέρνησή της
λεφτά για κάτι που ήταν ζωτική
και αναπτυξιακή υποδομή της
χώρας, αφήνοντας έκθετους στη
μανία του όποιου έντονου φυσικού φαινομένου τους κατοίκους
και τις υποδομές της περιοχής.
Πρόκειται για τη μελέτη για την
«εκτροπή ρέματος Αγ. Αικατερίνης και διευθέτηση χειμάρρου
Σούρες» δηλαδή για το ρέμα που
προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζημιά,
ένα έργο το οποίο είχε κριθεί σε
σχετική έκθεση που είχε επίσης
στα χέρια της αναγκαίο κατά
προτεραιότητα. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν δέκα εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που
μπορούσε εύκολα να εισπραχθεί
από τα κοινοτικά κονδύλια του
ΕΣΠΑ. Όλα αυτά βρέθηκαν στα
χέρια ενός κομματικού στελέχους
του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο κεντρικού που
ο Τσίπρας την προόριζε κάποτε
για υφυπουργό Εξωτερικών, και
που είπε στους ψηφοφόρους της
να την ψηφίσουν γιατί κανένας
άλλος δεν θα έκανε τα αντιπλημμυρικά.
Τι έκανε η Δούρου; Τίποτα.
Τον Σεπτέμβρη του 2017 αναθεώρησε τη σχετική έκθεση του
2015 που είχε στα χέρια της για
τα κατεπείγοντα έργα, και έκανε
το 10 εκ ευρώ, 11 εκ ευρώ για το
συγκεκριμένο έργο για το ρέμα
της Αγ. Αικατερίνης. Δεν έμεινε
εντελώς άπρακτη όμως. Όπως
αποκαλύπτει η Καθημερινή, η
περιφερειάρχης αντικατέστησε
για άγνωστο λόγο οκτώ μήνες
πριν την καταστροφή τον διευθυντή Οργάνωσης και Τεχνικών
Υπηρεσιών και Έργων, ο οποίος
γνώριζε σε βάθος και είχε χειριστεί για πολλά χρόνια τα έργα
της περιφέρειας. Στη θέση του
τοποθετήθηκε άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τις ίδιες γνώσεις, με
αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις. Δηλαδή αποδυνάμωσε το διοικητικό μηχανισμό σε
ένα κεντρικό του σημείο για τον
πολιτικό έλεγχο στην υπηρεσία
του κυβερνητικού σαμποτάζ της

παραγωγής.
Έκανε επίσης πολλές συσκέψεις όπου ακούγονταν σπουδαίες προτάσεις και δίνονταν πολλές κατευθύνσεις για το θέμα,
χωρίς καμία να υλοποιείται. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ενώ η ΕΜΥ
είχε προειδοποιήσει για την έντονη βροχόπτωση δεν φρόντισε οι
υπηρεσίες της περιφέρειας να
ολοκληρώσουν εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και ανοίγματος
φρεατίων.
Κι ενώ δεν έκανε τίποτα από
όλα αυτά δεν είχε τη στοιχειώδη ευαισθησία να έχει έτοιμο
μηχανισμό έγκαιρης εκκένωσης
περιοχών και παροχής άμεσης
συνδρομής για τη διάσωση των
ανθρώπινων ζωών. Οι νεκροί
ήταν μόνο 23 γιατί οι κάτοικοι
ξεπέρασαν τους εαυτούς τους
σε αυτοθυσία στην προσπάθεια
τους να σώσουν μόνοι τους και
αβοήθητοι τους ηλικιωμένους
ανθρώπους τους που πνίγονταν
μέσα στα σπίτια τους το 2017
λίγα χιλιόμετρα μακριά από την
Αθήνα με τη συνδρομή μόνο της
πυροσβεστικής. Επίσης, οι κάτοικοι είχαν την τύχη η καταιγίδα
να ξεσπάσει νωρίς πριν ανοίξουν
τα σχολεία, και πριν αρχίσουν οι
άνθρωποι να κινούνται για να
πάνε στη δουλειά τους.
Αφού τίποτα δεν δούλεψε και
αφού οι κάτοικοι πέρασαν την
πρώτη ταραχή για να σώσουν τη
ζωή τους, έμειναν ώρες και μέρες μέσα στις λάσπες, με κατεστραμμένο δίκτυο υδροδότησης,
χωρίς ρεύμα, χωρίς τράπεζες
για να εισπράξουν συντάξεις και
να πάρουν χρήματα, με κλειστά
σχολεία, χωρίς αυτοκίνητα που
τα είχε πάρει ο χείμαρρος, χωρίς
νερό, τρόφιμα, φάρμακα, χώρο
στέγασης και επαρκή φύλαξη για
σπίτια και μαγαζιά που είχαν μετατραπεί σε οικόπεδα.
Σε όλο αυτό το διάστημα, η
Δούρου και ο Τσίπρας είχαν χωθεί στις τρύπες τους και κανένας
δεν καταδέχτηκε να βουτήξει
τα παπούτσια του στις λάσπες.
Μόνο ο Τσίπρας πήγε μια βόλτα
σαν τουρίστας στις περιοχές που
είχαν πληγεί, με ασφάλεια μακριά
από κατοίκους, και αμέσως μετά
με 23 νεκρούς στο κέντρο της
χώρας πήγε ένα ταξιδάκι στην
Ευρώπη με την Αχτσιόγλου στη
Σουηδία σε μία δευτερεύουσα
διάσκεψη για κοινωνικά θέματα!

Οι πρόθυμοι προστάτες της
Δούρου, πολιτικοί συνεργοί
στο έγκλημα της Δ. Αττικής
Θα περίμενε κανείς μία άμεση
παραίτηση ενός ηγετικού διοικητικού στελέχους που ευθύνεται
για μία τεράστια καταστροφή.
Θα περίμενε επίσης σύσσωμη η
αντιπολίτευση να απαιτήσει αυτή
την παραίτηση και όλα τα στελέχη της να ρίξουν όλα τα πυρά
στις ευθύνες αυτού του ηγετικού
στελέχους του κυβερνητικού
κόμματος.
Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Η αντιπολίτευση ψέλλισε
κάποια κριτική, και δεν έδωσε
καμία έμφαση στο ζήτημα. Ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε για άλλη μια
φορά ότι δεσμεύεται ότι θα κάνει
αντιπλυμμηρικά όταν γίνει κυβέρνηση, όπως θα τα κάνει όλα
όταν γίνει κυβέρνηση, χωρίς να
θέλει καθόλου όπως πάντα να
κινητοποιήσει τη βάση του και τα
στελέχη του ενάντια σε αυτή την
κυβέρνηση. Επίσης ανακοίνωσε
ότι θα συστήσει επιτροπή για
προτάσεις και λύσεις γιατί είναι
«υπεύθυνο κόμμα», και όχι σαν
το ΣΥΡΙΖΑ που αναζητάει ευθύνες… Έτσι ευχαρίστως άφησε
τους κατοίκους της Δ. Αττικής
στα νύχια της Δούρου μαζί με
όλες τις υπόλοιπες φιλοσυριζαίκες κοινοβουλευτικές ηγεσίες.
Μέσα σε αυτό το κλίμα η Δούρου με απίστευτο κυνισμό εμφανίστηκε σα θύμα (!!!) και άρχισε
να πετροβολεί όλους τους προηγούμενους, και τις ίδιες της τις
υπηρεσίες όπως το δασαρχείο,
κατηγορώντας το ότι εμπόδιζε
τάχα τα αντιπλημμυρικά και γι
αυτό δεν τα έκανε. Το δασαρχείο
αμέσως τη διέψευσε. Επιπλέον
με «αυτοθυσιακό» πνεύμα πήγε

να καταθέσει αίτηση στον Άρειο
Πάγο για έρευνα ευθυνών. Και
δήλωσε ότι αν βρει ο Άρειος Πάγος ότι φταίει (!!!), θα πάει φυλακή. Μπόρεσε να συμπεριφερθεί
τόσο κτηνώδικα, γιατί δεν κινήθηκε καμία αυτόφωρη διαδικασία
εναντίον της από καμία αρμόδια
εισαγγελική αρχή, χωρίς να χρειαστεί καμία παρέμβαση ενός
Αρείου Πάγου που την ηγεσία
του τη διορίζει η κυβέρνηση. Δεν
παρέλειψε ασφαλώς να τα βάλει
και με τα ΜΜΕ που δεν δίνουν
έμφαση στο γεγονός ότι παρέλαβε μπαζωμένο έδαφος (!)
Πιο πρόθυμος προστάτης
από όλους το ΠΑΜΕ
Με καθυστέρηση μίας βδομάδας στις 21 Νοέμβρη έγινε η συνεδρίαση του πρώτου περιφερειακού συμβουλίου όπου οι κάτοικοι περίμεναν την Περιφερειάρχη
Δούρου για να της ζητήσουν το
λόγο αλλά και για να την πιέσουν
να πάρει μέτρα αποκατάστασης,
αποζημίωσης και προστασίας.
Εκεί βρέθηκε το ΠΑΜΕ που φρόντισε να μην αφήσει ποτέ να ξεκινήσει η συνεδρίαση, αφού με
συνθήματα και με άνοιγμα πανό
μέσα στην αίθουσα, φίμωσε τους
κατοίκους και έδωσε την αφορμή
στη Δούρου για να διακόψει τη
συνεδρίαση.
Της έδωσε επίσης το χρόνο να
προβάλει στην επόμενη συνεδρίαση τα πενιχρά σε σχέση με το
μέγεθος των ζημιών επιδόματα
που δίνει τώρα για αποζημιώσεις
με μια απίστευτη γραφειοκρατική
διαδικασία.
Ωστόσο η οργή των κατοίκων
είναι μεγάλη και δεν ξεθυμαίνει,
και ξέσπασε μπροστά σε όλες
τις τηλεοπτικές κάμερες απέναντι στον εγκληματία που είχαν
μπροστά στα μάτια τους.

Είναι σίγουρο ότι όποιες προσπάθειες και να κάνει το καθεστώς για να σώσει τη Δούρου,
έχει βγει πολύ λερωμένη από
αυτή την υπόθεση.
Γιατί η Δούρου, ο Τσίπρας
και το σοσιαλφασιστικό καθεστώς δεν διστάζουν να σκοτώσουν και να καταστρέψουν
Η Δούρου είναι η έκφραση μιας
κυβέρνησης που καταστρέφει
συστηματικά την παραγωγή,
σταματάει τις επενδύσεις και
τις επιτρέπει μόνο όταν σημαίνουν παράδοση των υποδομών
της χώρας στη Ρωσία και στους
συμμάχους της. Αυτή η κυβέρνηση και η εξουσία που έχει στήσει
μέσα από τους όλο και πιο ελεγχόμενους από αυτή διοικητικούς
μηχανισμούς δεν έχει συμφέρον
να σταματήσει καμία καταστροφή σε περιβάλλον και υποδομές.
Δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον
να φροντίσει για ανθρώπινες
ζωές και για περιουσίες.
Οι κοινοβουλευτικές ηγεσίες
που την καλύπτουν γιατί εξυπηρετούν επίσης τα ρωσοκινέζικα
συμφέροντα, προστάτεψαν τη
Δούρου, γιατί προωθείται από
τον Τσίπρα εδώ και καιρό σαν
ένα πρόσωπο οικουμενικής
αποδοχής που μπορεί να παίξει
ρόλο σε μια επόμενη κυβέρνηση,
σα νέα και άφθαρτη, και ενδεχόμενα να αντικαταστήσει τον μελλοντικά όλο και πιο φθαρμένο
Τσίπρα. Η Δούρου τράφηκε μέσα
στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ και
ήδη από το 2012 ο Τσίπρας την
έστελνε να συναντήσει τον Τσάβες και τον Μαδούρο, τους φασίστες πράκτορες του ρώσικου
σοσιαλιμπεριαλισμού προς τους
οποίους δήλωσε τον απεριόριστο θαυμασμό της.

ΟΙ ΝΕΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΝ
ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Το τελευταίο διάστημα το αμερικανικό Πεντάγωνο,
οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και
γενικότερα οι νατοϊκοί ανησυχούν για την παρουσία
και τη δραστηριότητα ρωσικών υποβρυχίων
κοντά
στις
υποθαλάσσιες
καλωδιώσεις
τους, αφού μέσω αυτών πραγματοποιούνται
καθημερινά επιχειρηματικές συναλλαγές ύψους
10 τρις δολαρίων και το 95% της επικοινωνίας
(Καθημερινή, 27-10-2017).
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή πρωτίστως
οικονομικό, αλλά κυρίως στρατιωτικό, αφού σε
περίπτωση πολέμου ή έντασης οι Ρώσοι θα είναι
σε θέση να κόψουν τα καλώδια οπτικών ινών σε
πολύ μεγάλα βάθη, όπου η αποκατάστασή τους
είναι ιδιαίτερα δύσκολη, απομονώνοντας έτσι τις
δυτικές χώρες από τη μεταξύ τους επικοινωνία.
Αυτή
η
δραστηριότητα
των
Ρώσων
παρατηρήθηκε από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι
τη βορειοανατολική Ασία, ακόμη και κοντά στις
αμερικανικές ακτές. Δηλαδή παντού!
Αμερικανικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι, πλοία
και αεροπλάνα παρακολούθησαν το Σεπτέμβριο
την πορεία του ρωσικού κατασκοπευτικού
πλοίου «Γιαντάρ», που είναι εξοπλισμένο με δύο
μικρά αυτοκινούμενα υποβρύχια. Το πλοίο αυτό

πέρασε ανοιχτά της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ
με κατεύθυνση την Κούβα, καθώς μία από τις
κεντρικές υποθαλάσσιες καλωδιώσεις καταλήγει
στον αμερικάνικο ναύσταθμο του Γκουαντάναμο.
Τα υποβρύχια του ρωσικού πλοίου είναι σε
θέση να κόψουν τα καλώδια σε βάθος αρκετών
χιλιομέτρων! Δεν το κάνουν τώρα, γιατί δεν ήρθε
ακόμη αυτή η στιγμή, αλλά χαρτογραφούν την
πορεία των καλωδιώσεων, ώστε να το κάνουν την
κατάλληλη στιγμή.
Το σημαντικό είναι ότι οι Αμερικάνοι και οι
νατοϊκοί σύμμαχοί τους, αντί να βγουν και να
καταγγείλουν τη Ρωσία και τον Πούτιν γι’ αυτό που
γίνεται, κοιτάζουν πώς θα κατευνάσουν το θηρίο.
Ο ίδιος ο υποτιθέμενος «αρχηγός» του δυτικού
κόσμου, ο Τραμπ, πιάστηκε με τη γίδα στην
πλάτη: αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο
πως είναι ο άνθρωπος των Ρώσων, αφού ο
στενός του κύκλος αποκαλύπτεται καθημερινά
πως προεκλογικά ερχόταν συνεχώς σε επαφή με
ρώσους πράκτορες!
(Το άρθρο της Καθημερινής στο οποίο
αναφερθήκαμε είναι αναδημοσίευση από τους
New York Times και το έχουν γράψει οι David E.
Sanger και Eric Schmitt).
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Τ

ο δημοψήφισμα για ανεξαρτησία των Κούρδων του Ιράκ και
αμέσως μετά η απώλεια από τη μεριά τους του Κιρκούκ από
τη συμμαχία Ιράν- Ιράκ σηματοδοτεί την αρχή της μετατροπής της
ημιαυτόνομης διακυβέρνησής του ιρακινού Κουρδιστάν από έναν
σε γενικές γραμμές φιλειρηνικό παράγοντα στις καταστροφικές εξελίξεις της Μέσης Ανατολής σε έναν παράγοντα πολέμου. Μετά από
αυτές τις εξελίξεις η κυβέρνηση της επαρχίας του ιρακινού Κουρδιστάν KRG (Kurdish Regional Government), που ραχοκοκαλιά
της είναι το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα (KDP) με ηγέτη του τον
ως χθες πρόεδρο της κυβέρνησης Μασούντ Μπαρζανί εξαιρετικά
αδυνατισμένη κινείται προς τη φασιστική Ρωσία, θεωρώντας τη σαν
σύμμαχο και σωτήρα.
Ο Μπαρζανί και το KDP πραγματοποίησαν το δημοψήφισμα παρά το
ότι κάτι τέτοιο θα έφερνε πλήγμα
στις σχέσεις τους όχι μόνο με το λαό
του Ιράκ, αλλά και με τους λαούς και
των τριών άλλων χωρών στις οποίες
ζουν κουρδικές μειονότητες. Εκείνο
που τους ένοιαζε όπως νοιάζει και
κάθε εθνικιστή στη σημερινή εποχή
είναι να έχουν μαζί τους τις μεγάλες
δυνάμεις στην περιοχή και στον κόσμο γενικά, δηλαδή τις ΗΠΑ και τη
Ρωσία. Πίστευαν ότι με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο τις είχαν και τις δύο, έτσι
προχώρησαν στο δημοψήφισμα.
Βέβαια ο Μπαρζανί και η κυβέρνηση
του KRG δήλωναν ότι ο σκοπός τους
δεν ήταν να κάνουν άμεσο αποχωρισμό από το Ιράκ, ιδρύοντας σύντομα
ανεξάρτητο κράτος, αλλά να έχουν
ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί
για μια συμφωνία με την κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ για αυτοκυβέρνηση εντός του Ιράκ. Στην ουσία αυτές
οι διαπραγματεύσεις με την κεντρική
κυβέρνηση του Ιράκ θα είχαν για την
κυβέρνηση Μπαρζανί κυρίως ένα
βασικό περιεχόμενο: το μοίρασμα
της εξουσίας μεταξύ Βαγδάτης και

Εμπρίλ (έτσι λέγεται η πρωτεύουσα
του ιρακινού Κουρδιστάν). Όμως
διαπραγματεύσεις για ενότητα του
ιρακινού κράτους με την απειλή ότι
ακόμα πιο καλή θα ήταν μια διάσπασή του, αποτελούν έναν εκβιασμό
που δεν ενώνει το λαό μιας χώρας
που βαδίζει εδώ και πολλά χρόνια
πνιγμένος μέσα στο αίμα όπως ο
ιρακινός. Στην πραγματικότητα τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις είναι
απλά καλέσματα στους ιμπεριαλιστές να μεσολαβήσουν, δηλαδή να
επέμβουν στα εσωτερικά μιας χώρας υπέρ της πλευράς που θέλει την
απόσχιση.
Κλειδί για τη δημιουργία βιώσιμου κουρδικού κράτους η κυριαρχία στο Κιρκούκ
Το Κιρκούκ είναι μια μεγάλη πόλη και
το κέντρο της ομώνυμης επαρχίας η

οποία παράγει εκατοντάδες χιλιάδες
βαρέλια αργού τη μέρα και τα οποία
πουλιούνται κυρίως στο εξωτερικό.
Μόνο ελέγχοντας σε μεγάλο βαθμό
το Κιρκούκ, και κυρίως τα πετρέλαιά
του, μπορούν οι Κούρδοι να έχουν
ανεξάρτητο κράτος, αλλιώς δεν
μπορούν να πληρώνουν ούτε τους
υπαλλήλους τους, ούτε το στρατό
τους.
Παρακάτω είναι ένας χάρτης που
δείχνει το Ιρακινό Κουρδιστάν. Με
πιο σκούρο χρώμα είναι οι περιοχές
όπου ασκεί σήμερα την εξουσία της,
ουσιαστικά απρόσκοπτα η κουρδική
περιφερειακή κυβέρνηση. Με λιγότερο σκούρο χρώμα είναι οι περιοχές
όπου ασκεί πλήρη εξουσία η κουρδική κυβέρνηση αλλά αυτή η εξουσία αμφισβητείται από την κεντρική
κυβέρνηση του Ιράκ. Με πιο ανοιχτό
χρώμα είναι οι διαφιλονικούμενες
περιοχές όπου περισσότερο την
εξουσία είχε η κεντρική κυβέρνηση
Ιράκ αλλά μετά από το 2014 και ως
χθες την ασκούσε η κουρδική κυβέρνηση. Ειδικά το Κιρκούκ, λόγω
πετρελαίου είναι το κέντρο όλων των
αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων
στο κουρδικό.
Πρέπει
πάντως
εδώ να τονίσουμε
ότι όλες οι διαφιλονικούμενες περιοχές είναι αυτές
στις οποίες οι πληθυσμοί είναι πολυεθνοτικοί και ότι
η αληθινά εθνοτικά και πολιτικά
συμπαγής- αλλά
δύσκολα βιώσιμη
βάση ενός σύγχρονου κουρδικού
εθνικού κράτουςείναι αυτή των τριών επαρχιών με
πρωτεύουσα την
Εμπρίλ.
Το Κιρκούκ ποτέ
δεν ήταν μια πόλη
κουρδική,
αλλά
πολυεθνική
με
σαφώς πλειοψηφικό το άθροισμα
του αραβικού, του τουρκμενικού
και του ασυριακού στοιχείου, και γι
αυτό, αν και οι Κούρδοι τη διεκδικούσαν για τον εαυτό τους, ήταν πάντα
κάτω από τον έλεγχο της κεντρικής
ιρακινής κυβέρνησης, που από τα
λεφτά που έπαιρνε από το πετρέλαιο πλήρωνε και τους υπαλλήλους
του Ιρακινού Κουρδιστάν. Το Κιρκούκ μπήκε για πρώτη φορά κάτω
από κουρδικό έλεγχο το 2014 όταν
το εγκατέλειψε μετά από προδοσία
της φιλορώσικης και φιλο-ιρανικής κυβέρνησης Μαλίκι ο ιρακινός
στρατός, όπως και άλλα σημεία του
Ιράκ. Θυμίζουμε ότι η προδοσία του
Μαλίκι, είναι αυτή που δημιούργησε το Ισλαμικό Εμιράτο, δηλαδή
τον ΙΣΙΣ χάρη στον οποίο η Ρωσία
αποπροσανατόλισε τη Δύση υποχρεώνοντας τη να συμμαχήσει μαζί
της την ώρα που αυτή διαμέλιζε την
Ουκρανία και κατελάμβανε και κατέ-

σφαζε τη Συρία (http://www.oakke.
gr/global/2013-02-16-19-26-19/
item/403-). Πρέπει ωστόσο να συγκρατήσουμε στο σημείο αυτό ότι ο
στρατός των Πεσμεργκά είναι πολιτικά χωρισμένος στα δύο ανάμεσα
στο πλειοψηφικό κομμάτι του, που
ελέγχεται από το KDP του Μπαρζανί, το οποίο ελέγχει και την Κουρδική
Περιφερειακή Κυβέρνηση (KRG) και
το μειοψηφικό κομμάτι του που ελέγχεται από το κόμμα PUK που είναι
φιλο-ιρανικό (και φιλορώσικο). Είναι
αυτό- και αποδεικνύεται όχι τυχαίαόπως θα δούμε παρακάτω, εκείνο
στο οποίο μετά την προδοσία Μαλίκι
πέρασε ο έλεγχος του Κιρκούκ.
Δεν είναι τυχαίο ότι την απόφασή
τους για το δημοψήφισμα της ανεξαρτησίας οι Κούρδοι την πήραν το
2014 μόλις κατέλαβαν το Κιρκούκ,
όμως ανέβαλαν την πραγματοποίησή του για να νικηθεί πρώτα ο ΙΣΙΣ
γιατί αλλιώς αυτό το δημοψήφισμα
θα διασπούσε την αντι-ΙΣΙΣ τοπική
και διεθνή συμμαχία. Παίρνοντας το
Κιρκούκ η κυβέρνηση Μπαρζανί άρχισε να πληρώνει από το πετρέλαιο
τους δημόσιους υπάλληλους που
τους πλήρωνε ως τότε το ιρακινό κεντρικό κράτος. Ο Μπαρζανί ισχυρίζεται ότι πρώτα έκοψε τους μισθούς το
Ιράκ και μετά έκοψε αυτός κάθε παράδοση πετρελαίου στο ιρακινό κράτος. Το σίγουρο είναι ότι στο ζήτημα
του ελέγχου του Κιρκούκ και ειδικά
του πετρελαίου του Κιρκούκ κρίνεται η οικονομική επιβίωση οπότε
και η πολιτική ανεξαρτησία του ιρακινο-κουρδικού κράτους και γι αυτό
στο ζήτημα του Κιρκούκ συμπυκνωνόταν και θα συμπυκνώνεται από
εδώ και μπρος όλη η κουρδο-ιρακινή
κρίση.
Μόλις λοιπόν ο ΙΣΙΣ πρακτικά νικήθηκε τον Απρίλη του 2017 ο Μπαρζανί ενεργοποίησε το δημοψήφισμα.
Αμέσως το Ιράκ αλλά και οι άλλες
τέσσερις γειτονικές χώρες με κουρδικούς πληθυσμούς αντιδράσανε
με ένταση. Για χάρη αυτού του δημοψηφίσματος ο Μπαρζανί θυσίασε
τη μόνη στενή και πραγματική συμμαχία του στην περιοχή, αυτή με την
Τουρκία του Ερντογάν και έτσι έβαλε
σε κίνδυνο όχι μόνο την πετρελαϊκή, αλλά κάθε διέξοδο του ιρακινού
Κουρδιστάν προς τον έξω κόσμο. Οι
χώρες της ΕΕ, σαν ΕΕ, τοποθετήθηκαν αρκετά καθαρά ενάντια στο δημοψήφισμα και ζήτησαν οι διαφορές
Ερμπίλ και Βαγδάτης να λυθούν με
διαπραγματεύσεις εντός του ενιαίου
ιρακινού κράτους, ενώ διαφοροποίηση είχε η Γαλλία που με το ιμπεριαλιστικό της αθεράπευτο μικρομέγαλο συνήθειο να χώνεται παντού στα
πρώην αποικιακά της χώματα, έκλεισε το μάτι στον Μπαρζανί λέγοντας
ότι οι Κούρδοι έχουν το δημοκρατικό
δικαίωμα να κάνουν ένα δημοψήφισμα αλλά ότι αν προχωρούσαν σε
απόσχιση αυτό θα ήταν κακό γιατί
θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή.
Αν απορεί κανείς για το που στηρίχθηκε ο Μπαρζανί για να προχωρήσει στο δημοψήφισμα θα βρει την
απάντηση κυρίως στη στάση της
Ρωσίας και δευτερευόντως στην
στάση της προεδρίας Τραμπ, στάση
που στην ουσία προβόκαρε και τελικά συνέτριψε τον Μπαρζανί.
Ας δούμε κατ αρχήν τη στάση της
Ρωσίας, που φρόντισε να μην την
κάνει ιδιαίτερα γνωστή μιας και οι
Κούρδοι, που έτσι κι αλλιώς θα την
μάθαιναν, θα την εκτιμούσαν ιδιαίτερα αλλά η πλειοψηφία των άλλων
λαών που τρέμουν τις κρατικές διασπάσεις δεν θα την εκτιμούσαν ιδι-

αίτερα.
Η κύρια ώθηση για το δημοψήφισμα από τη Ρωσία
Η Ρωσία λοιπόν με το στόμα του
Λαβρόφ δήλωνε στις 24 του Ιούλη
του 2017, δύο μήνες πριν το δημοψήφισμα:
«Βλέπουμε το δημοψήφισμα σαν
έκφραση των πόθων του κουρδικού
λαού και από όσο γνωρίζω η πλειοψηφία του πληθυσμού της Κουρδικής αυτόνομης περιοχής υποστηρίζει
αυτό το δημοψήφισμα. Βλέπουμε ότι
μετά την τελική απόφαση σε αυτό το
ζήτημα οτιδήποτε άλλο θα εξεταστεί
με όρους συνεπειών αυτής της κίνησης όπως πολιτικών, γεωπολιτικών,
δημογραφικών και οικονομικών. Με
δεδομένο το γεγονός ότι το κουρδικό ζήτημα βγήκε έξω από τα σύνορα
του νέου Ιράκ θα έχει επίδραση στις
γειτονικές του χώρες: Ελπίζουμε ότι
ο Κουρδικός λαός θα εκφράσει τους
πόθους του μέσω ενός ειρηνικού
μηχανισμού και ότι η εφαρμογή των
στόχων του δημοψηφίσματος θα γίνει ειρηνικά ώστε να πάρει υπ’ όψιν
του αυτούς τους παράγοντες στην
περιοχή… Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τη Βαγδάτη και το Ερμπίλ
σε μια διαδικασία που θα σέβεται και
τις δυο πλευρές. Η Ιστορία έχει δείξει σχετικά με τα αποτελέσματα ενός
ψήφου, ότι ποτέ δεν σημαίνει ότι όλα
τα προβλήματα και τα θέματα θα λυθούν σε μια νύχτα. Ακόμα μια φορά
θα έλεγα ότι πρόκειται για μια πολύ
σοβαρή διαδικασία και πρέπει να
αντιμετωπιστεί σοβαρά και με αργά
βήματα λόγω του ότι το κουρδικό ζήτημα είναι σοβαρό για όλη την περιοχή” (http://www.rudaw.net/english/
interview/24072017).
Με τα παραπάνω λόγια η ρώσικη
διπλωματία αποδεχόταν όχι απλά το
δικαίωμα του ιρακινού Κουρδιστάν
να κάνει το δημοψήφισμα, αλλά και
το δικαίωμά του στον αποχωρισμό,
βάζοντας υποκριτικά σαν προϋπόθεση αυτός να γίνει ειρηνικά. Μα αν
ένα τμήμα ενός κράτους έχει δικαίωμα στον αποχωρισμό τότε αυτός
που έχει την αποκλειστική ευθύνη να
γίνει αυτός ο αποχωρισμός ειρηνικά
δεν είναι το τμήμα που φεύγει, που
πάντα είναι το μειοψηφικό, αλλά το
τμήμα που μένει. Αλλά η Ρωσία δεν
αναγνωρίζει εδώ δικαίωμα αποχωρισμού σε ένα έθνος, αλλά δικαίωμα
αποχωρισμού σε μια εθνική μειονότητα. Μάλιστα αναγνωρίζει δικαίωμα
αποχωρισμού ακόμα και σε μη εθνικές οντότητες, δηλαδή σε θρησκευτικές ομάδες που ονομάζει επίσης
έθνη. Αυτή η τερατωδία διατυπώθηκε καθαρά το 2015 από τον πρόξενο
της Ρωσίας στο Ιρακινό Κουρδιστάν
Σιμακόφ, ο οποίος περηφανεύεται
ότι είναι ο πρώτος πρόξενος μεγάλης χώρας που εγκαταστάθηκε εκεί:
“H ανεξαρτησία είναι δικαίωμα κάθε
έθνους… Αν οποιαδήποτε από τις
πλευρές του Ιράκ -ανέφερε παραπάνω τους Κούρδους, τους Σιίτες και
τους Σουνίτες –χωρίς καμιά εξωτερική ανάμειξη… αποφασίσει να γίνει
ανεξάρτητη η Ρωσία θα σεβαστεί την
απόφασή της» (http://www.kurdistan24.net/en/interview/91a421339158-42f7-a7ea-412d3d2d1fcb).
Έχουμε τονίσει ότι κιόλας από
την τσαρική εποχή η Ρωσία για να
αντιμετωπίσει τα έθνη που ζητούσαν
την εθνική τους ανεξαρτησία και την
κρατική τους ακεραιότητα, αναγνώριζε το δικαίωμα του αποχωρισμού
και στις εθνικές τους μειονότητες,
οπότε τα διέλυε συμμαχώντας με τις

εθνικές αυτές μειονότητες τις οποίες
οδηγούσαν στην απόσχιση. Οι σημερινοί απόγονοι των Τσάρων έχουν
φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσουν
δικαίωμα αποχωρισμού και στις
θρησκευτικές ομάδες πράγμα που
δεν είναι άσχετο με τη διεθνή ιδεολογική και κρατική πηγή που βρίσκεται
πίσω από το αίμα που χύνεται σήμερα από τις ατέλειωτες θρησκευτικές σφαγές στη Μέση Ανατολή, στην
Αφρική, αλλά και στη Δύση.
Το ότι η ανερχόμενη και μάλιστα
προελαύνουσα στην περιοχή υπερδύναμη είναι αυτή που περισσότερο
από κάθε άλλον ενθάρρυνε το δημοψήφισμα έπαιξε πολύ αποφασιστικό
ρόλο στη διεξαγωγή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν ταυτόχρονα
με το Λαβρόφ βγήκε και το ΡΚΚ να
δηλώσει την υποστήριξή του στο δημοψήφισμα (http://www.kurdistan24.
net/en/news/4787b538-8c43-45b29d6d-061abcf05383), ενώ το ίδιο
ένα μήνα πριν μιλήσει η Ρωσία
είχε καταγγείλει το δημοψήφισμα
σαν «προπαγάνδα» (https://www.
dailysabah.com/politics/2017/06/22/
pkk-leader-slams-krgs-referendumsays-kurds-dont-need-a-state).
Πραγματικά θα ήταν μια ευχάριστη
έκπληξη για τον Μπαρζανί να βλέπει τον πιο ορκισμένο εχθρό του στο
εσωτερικό του κουρδικού κινήματος
να είναι στο πλευρό του την ώρα
που η φιλο-ιρανική αντιπολίτευση
μέσα στη χώρα του τον ακολουθούσε με όλο και πιο έντονη αντίθεση
(PUK).
Η ηγεσία Τραμπ παραπλανά
το KDP, η Ρωσία ενθαρρύνει και
διεισδύει
Όμως μόνη της η Ρωσία δεν θα
ήταν αρκετή. Το KDP δεν θα ξεκινούσε κανένα δημοψήφισμα αν δεν είχε
τουλάχιστον την ουδετερότητα των
ΗΠΑ. Γιατί οι ΗΠΑ ήταν η υπερδύναμη στην οποία κυρίως στηριζόταν
η ιρακινή κυβέρνηση στρατιωτικά και
πολιτικά από τα 1990 και μετά στην
κόντρα της τόσο με τον Σαντάμ παλιότερα όσο και με τους σιίτες του
Ιράκ μετά από αυτόν. Χωρίς την
έγκριση των ΗΠΑ ο Μπαρζανί δεν
θα μπορούσε να αντισταθεί σε μια
στρατιωτική επίθεση του Ιράκ, ιδιαίτερα αν αυτή ήταν ενισχυμένη με
την ιρανική βοήθεια. Σύμφωνα με
τη σχετική κουρδική αρθρογραφία ο
Μπαρζανί δεν απαιτούσε μια ανοιχτή
υποστήριξη από τις ΗΠΑ γιατί αυτό
θα ήταν σαν να απαιτούσε μια ρήξη
τους και με το Ιράκ και, ιδιαίτερα, με
την Τουρκία, που έχει το ΡΚΚ σαν
κύριο εσωτερικό της εχθρό. Είναι
γεγονός ότι από την αρχή η στάση
του Στέητ Ντιπάρτμεντ ήταν η ίδια με
αυτή της ΕΕ και όλων των χωρών
της περιοχής, δηλαδή κατά του δημοψηφίσματος. Όμως αυτή η στάση
έδειξε να μαλακώνει και να σχετικοποιείται σε όλη την περίοδο στην
οποία ο Μπαρζανί μπορούσε να
υπαναχωρήσει από το δημοψήφισμα, δηλαδή χοντρικά ως τις αρχές
του Σεπτέμβρη (το δημοψήφισμα
έγινε στις 25 του Σεπτέμβρη), με τοποθετήσεις του Στέητ Ντιπάρτμεντ
του τύπου: «Αυτό το δημοψήφισμα
είναι μια εσωτερική υπόθεση του
Ιράκ. Δεν διαφωνούμε με ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, αλλά
θα προτιμούσαμε να γίνει αργότερα
ώστε να έχει νικηθεί ο ΙΣΙΣ». Στη σχετική αρθρογραφία (http://www.kurdistan24.net/en/Analysis/57fee96254bd-4136-b9cf-1af8087d9388,
http://www.kurdistan24.net/en/
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ΑΜΕΙΩΤΟ ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ
Ενώ η χώρα βυθίζεται στην ανεργία και οι μισθοί και οι συντάξεις πληρώνονται σε ένα μέρος τους από την καταστροφή του
παραγωγικού κεφάλαιου της χώρας, οι ρωσόδουλοι σαμποταριστές εξακολουθούν να παραδίδουν τη χώρα στους ρωσοκινέζους ιμπεριαλιστές. Μετά από εφτά χρόνια κρίσης η χώρα μας
είναι η μοναδική που δεν βγήκε από αυτήν παρά τα χειρότερα

μέτρα πείνας, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες που μπήκαν σε
μνημόνια, που οι κυβερνήσεις της έχουν πάρει μέχρι τώρα.
Τέτοια έκτασης και βάθους φτωχοποίηση δεν έχει υπάρξει σε
καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα μετά τον παγκόσμιο πόλεμο. Η
βασική διαφορά της Ελλάδας από τις άλλες χώρες είναι ότι εδώ
υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που συνειδητά και για χρόνια

εμποδίζει τις επενδύσεις ή καταστρέφει κυρίως την βιομηχανική
παραγωγή, με αποτέλεσμα όπως δείχνουμε σε διπλανό άρθρο
μας, η ανεργία να εκτιναχθεί και οι μισθοί και οι συντάξεις να
κατακρημνιστούν.

ΔΙΑΡΚΩΣ ΝΕΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Συνολικού ύψους περίπου 7 δις ευρώ, η
επένδυση θα απασχολούσε συνολικά γύρω
στους 70000 εργαζόμενους, οπότε θα έχει
σημαντική επίπτωση στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Η
Βουλή ψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο στις
20 Σεπτέμβρη 2016, ενώ κατά ψήφισαν
το ψευτοΚΚΕ και η ναζιστική ΧΑ. (http://
www.hellenicparliament.gr, πρακτικά της
Βουλής: es20160921.pdf). Μετά από αυτή
τη συνεδρίαση ο τότε υπουργός Μπαλτάς
«χαρακτήρισε την σύμβαση του Ελληνικού ως ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στον δημοκρατικό
δρόμο για τον σοσιαλισμό, ενώ ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης
την παρουσίασε ως νίκη, απαριθμώντας
τις βελτιωτικές τροποποιήσεις» (http://www.
protothema.gr/21-9-16). Αυτή η διγλωσσία
του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σα στόχο από τη μια (πχ
Μπαλτάς) να ενθαρρύνει το μηχανισμό του
σαμποτάζ μέσα και έξω από το κράτος να
ενεργοποιείται με δύναμη και από την άλλη
(Φλαμπουράρης ή Πιτσιόρλας) να καθησυχάσει την ΕΕ που μαζί με όλα τα άθλια και
ανόητα μέτρα που ζητάει από την Ελλάδα,
ζητάει να ξεμπλοκαριστούν κάποιες από τις
μεγάλες επενδύσεις.
Έτσι τον περασμένο Μάη ο δασάρχης
Πειραιά ανακοίνωσε ότι στο Ελληνικό
υπάρχουν 37 στρέμματα δάσους, που βέβαια κατά σύμπτωση βρίσκονται στη θέση

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Τον Αύγουστο ψηφίστηκε ο νόμος 4487/ 2017
του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με τον πομπώδη
τίτλο «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την
ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών
έργων στην Ελλάδα».
Αυτό που συνέβη είναι ότι μεγάλες, παραγωγές εκατομμυρίων ευρώ ζήτησαν να γυρίσουν
ταινίες στην Ελλάδα .
Ο νόμος λοιπόν διαχωρίζει τις παραγωγές σε
4 κατηγορίες: Μυθοπλασία, Δημιουργική Τεκμηρίωση, Κινούμενα Σχέδια και Ψηφιακά Παιχνίδια. Για να επιλεγεί μια παραγωγή πρέπει
να συγκεντρώσει τουλάχιστον 20 μονάδες από
ένα σύνολο 50 μονάδων. Έτσι για το Περιεχόμενο του έργου δίδονται 24 μονάδες, για τους
Συντελεστές δίδονται 15 μονάδες και για την
Παραγωγή 11 μονάδες. Κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές αναλύεται σε επιμέρους υποκατηγορίες με αντίστοιχη βαθμολόγηση. Τα κριτήρια
της βαθμολογίας σε κάθε περίπτωση έχουν να
κάνουν με το κατά πόσο αυτά έχουν σχέση με
την Ελλάδα ή με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο! Και όλα αυτά αφού πρώτα ελεγχθούν
από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου.
Καταλαβαίνει κανείς πόσο περιθώριο για σαμποτάζ σε χρόνο και σε μίζα δίνουν αυτές οι
γραφειοκρατικές απαιτήσεις.
Αλλά έχει και συνέχεια. Για να εισαχθούν τα
μηχανήματα στην χώρα μας της παραγωγής
του Mamma Mia νούμερο 2 ζητήθηκε από τους
συντελεστές της να καταθέσουν εγγυητική επιστολή στο 50% της αξίας των μηχανημάτων
και να γίνει πλήρης απογραφή πριν την εισαγωγή τους και μετά την εισαγωγή τους. Φυσικά
οι παραγωγοί πήγαν στην Κροατία για να μην
μπλέξουν με την ελληνική γραφειοκρατία και να
αφήσουν εκεί 35 εκατομμύρια δολάρια. «Δυστυχώς, όμως η γραφειοκρατία δεν περιορίζεται
στα μηχανήματα. Όταν ουσιαστικά ζητείται από
τον παραγωγό να καταθέσει το σενάριο για να
αξιολογηθεί, αυτό είναι το «τελειωτικό κτύπημα»
(«show stopper»). Υπάρχει κανένας σοβαρός
παραγωγός που θα εμπιστευθεί το απόρρητο
σενάριό του σε ελληνική επιτροπή; Ο νόμος
ουσιαστικά απευθύνεται σε μικρές παραγωγές κυρίως ελληνικές» (http://www.kathimerini.
gr/19-11).

που θα κτιστούν σημαντικά για την επένδυση κτίρια, χωρίς τα οποία αυτή δεν μπορεί
να προχωρήσει. Ανεξάρτητα από το γελοίο
του ισχυρισμού, αφού για χρόνια εκεί λειτουργούσε το αεροδρόμιο της χώρας, η
επένδυση καθυστέρησε μέχρι μετά από
αυτοψίες να αποδειχτεί, αυτό που ήξερε
όλος ο κόσμος, ότι δηλαδή εκεί δεν υπάρχει
κανένα δάσος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Αυτή η τακτική με τα δήθεν δάση, η οποία
έχει πάντα αναφορά στο άρθρο 24 του Συντάγματος, είναι ένα μόνιμο επιχείρημα των
«κινημάτων» ενάντια σε επενδύσεις. Μια
τέτοια περίπτωση ήταν και η επένδυση της
Πετρόλα στην Ελευσίνα ή η επένδυση του
χρυσού στις Σκουριές στη Χαλκιδική. Μετά
από το «δάσος» του Ελληνικού, σειρά είχε,
όπως γίνεται συνήθως το άλλο μεγάλο εργαλείο σαμποτάζ, η αρχαιολογική υπηρεσία, στο οποίο μάθαμε μέσα από αυτήν την
ιστορία ότι λύνουν και δένουν οι πιο πιστοί
φίλοι του Σύριζα οι ανταρσαίοι. Μετά από
τρεις συνεδριάσεις το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφάσισε να δεσμεύσει
300 στρέμματα της έκτασης σαν χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Στο μεταξύ πριν από την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δήλωσε: «Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι ενήμερες και εξετάζουν την
απόφαση του ΚΑΣ. Οι Ελληνικές Αρχές

έχουν δεσμευθεί υπό τους όρους του Μνημονίου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για
να προωθήσουν την ανάπτυξη του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί μια κομβικής σημασίας επένδυση για την δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης» (http://www.
protothema.gr/5-10). Είναι προφανές ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση πίεσε την κυβέρνηση
να πάρει γρήγορα απόφαση για την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Μετά από την παραπάνω απόφαση της
Αρχαιολογικής υπηρεσίας, εγκρίνεται από
το υπουργείο Πολιτισμού το Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που όμως θέτει 16 όρους.
«Το υπουργείο Πολιτισμού ουσιαστικά
επιβάλλει την παρουσία του σε κάθε στάδιο
υλοποίησης της επένδυσης, ενώ προδιαγράφει ότι δεν θα εγκρίνει τα ψηλά κτήρια
που προβλέπονται στο master plan της
ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με
τον 11ο όρο, «απαραίτητη προϋπόθεση για
την εκτέλεση των έργων που αφορούν στα
νεότερα μνημεία είναι η υποβολή των σχετικών μελετών (αρχιτεκτονική, στατική και
Η/Μ) σε όλα τα στάδια προς έγκριση από
τις αρμόδιες υπηρεσίες», ενώ στον 12ο ορίζεται: «Σε κάθε περίπτωση το υπέρμετρο
ύψος δεν συνάδει με την ύπαρξη αρχαιοτήτων και το ιστορικό αττικό τοπίο και κρί-

νεται σκόπιμο να επανεξεταστούν τα προτεινόμενα υψηλά κτήρια κατά την εκπόνηση
των πολεοδομικών μελετών»( http://www.
naftemporiki.gr/9-11).
Μετά από αυτές τις εξελίξεις η εταιρεία
που θα έφτιαχνε το Ελληνικό ανακοίνωσε
μεταξύ άλλων ότι «οι πρόσφατες αποφάσεις Κονιόρδου επηρεάζουν σημαντικό τμήμα του σχεδιασμού του έργου, αυξάνουν
σημαντικά και με τρόπο μη προβλέψιμο
τους κινδύνους από τη γραφειοκρατία, ενώ
δυσχεραίνουν σημαντικά την προώθηση
των επιμέρους επενδύσεων. Δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις στην υλοποίηση
του σχεδίου ανάπτυξης της έκτασης. Εγείρονται συνεχώς νέα εμπόδια που διαρρηγνύουν το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης.
Ως αποτέλεσμα δημιουργείται έντονος
προβληματισμός ως προς τη δυνατότητα
υλοποίησης της επένδυσης» (http://www.
capital.gr/10-11).
Οι σαμποταριστές πολύ δύσκολα θα αφήσουν να πραγματοποιηθεί μια επένδυση
που αποτελεί μια ανάσα για τη ρημαγμένη
από αυτούς χώρα. Η μόνη περίπτωση να
την επιτρέψουν είναι να επιβάλλουν σαν
κατασκευαστή της έναν από τους ανατολικούς κρατικο-ολιγάρχες που κάνουν αυτές
τις δουλειές: Άκτωρ, Ιντρακατ κλπ

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
Το 2006 κατατέθηκαν τα σχέδια από
την Cambas project για μια επένδυση
ύψους 220 εκατ. ευρώ που αφορούσε
την κατασκευή γραφείων στην Κάντζα
Αττικής. Αυτή θα απασχολεί 1600 εργαζόμενους. Για να πραγματοποιηθεί αυτή
η επένδυση χρειάζεται «το Κεντρικό Συμ-

βούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων να εκδώσει τη γνωμοδότησή για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την πολεοδόμηση της περιοχής,
και δεύτερον το υπουργείο Περιβάλλοντος να αποστείλει το σχέδιο π.δ. προς
επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας. Ωστόσο, εδώ και δέκα μήνες περίπου, τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει
λάβει χώρα, καθώς το θέμα δεν έχει καν
εισαχθεί στο αρμόδιο ΚΕΣΥΠΟΘΑ με το
αίτημα να έχει υποβληθεί στο υπουργείο
Περιβάλλοντος από τον Δεκέμβριο του
2014»! (http://www.capital.gr/27-11).

ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Οι πρόσφατες ρυθμίσεις της κυβέρνησης
των σαμποταριστών-ξεπουληματιών της
χώρας μπορούν να μειώσουν την τιμή σε
συγκεκριμένα φάρμακα έως και 70%. Αυτό
έχει σαν συνέπεια ορισμένες φαρμακευτικές
εταιρίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην
προωθήσουν καθόλου στην ελληνική αγορά
νέα καινοτόμα φάρμακα για την αντιμετώπιση των ασθενειών, ενώ όσες έχουν ήδη προωθήσει το προϊόν τους στη χώρα μας, συζητούν να ακολουθήσουν το δρόμο της Roche.
Nα το αποσύρουν δηλαδή από τη λίστα με
τα αποζημιούμενα σκευάσματα. «Σύμφωνα
με κύκλους του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας, λόγω των περικοπών που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση στη
φαρμακευτική δαπάνη, τις επιπλέον ανάγκες
τις καλύπτουν από τη μία οι ασθενείς αφού
από το 9% το 2009 η μέση συμμετοχή ανήλθε
στο 26% το 2015 και από την άλλη οι εταιρίες, που με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις και
επιστροφές χρηματοδοτούν περίπου το 1/3
των φαρμακευτικών δαπανών» (http://www.
dealnews.gr/7-11).
Πέρα από αυτά όμως η κυβέρνηση ψήφισε
το Mάη του 2017 νέα μέτρα που πλήττουν

όχι μόνο τη φαρμακοβιομηχανία αλλά και
τη δυνατότητα των ασθενών να προμηθεύονται νέα κατάλληλα φάρμακα, με επιβολή
τέλους εισόδου 25% στα νέα φάρμακα, ενοποιημένου rebate (υποχρεωτικής έκπτωσης) και νέων κριτηρίων αποζημίωσης των
νέων φαρμάκων καθώς επίσης και ανώτατη
φαρμακευτική δαπάνη ανά έτος 1,945 εκατ.
ευρώ. Πρόσφατα ψηφίστηκε τροπολογία επί
του τρόπου υπολογισμού του rebate, η οποία
επηρεάζει όλα τα νέα φάρμακα που έχουν
ενταχθεί στην λίστα, αναδρομικά από 1-12017. Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους: «Tα
συγκεκριμένα μέτρα απειλούν τη βιωσιμότητα
του φαρμακευτικού κλάδου που εδώ και καιρό λειτουργεί πάνω από τα όρια αντοχών του,
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες
εξόντωσης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, να απειλούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας,
καθώς και να δημιουργούνται συνθήκες αποεπένδυσης στον κλάδο. H επιχειρηματικότητα
πλήττεται, καθώς δεν υπάρχει εμπιστοσύνη,
διαφάνεια, σταθερό οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον. Mε τις αιφνιδιαστικές αυτές
κινήσεις οι εταιρίες δεν δύνανται να διασφαλίσουν την δυνατότητα προβλέψεων και υπο-

λογισμών και την σταθερότητα των οικονομικών καταστάσεων τους. Όμως, … το βέβαιο
είναι πως τα μέτρα αυτά θα αποθαρρύνουν
πολλές εταιρίες να φέρουν καινοτόμα προϊόντα στην Eλλάδα ή και θα ενθαρρύνουν την
απόσυρση προϊόντων από την χώρα μας»
(στο ίδιο). Τα ίδια συμβαίνουν και στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες στηρίζουν
την παραγωγή τους στα γεννόσημα φάρμακα. «Όπως υποστηρίζει η Πανελλήνια Ένωση
Φαρμακοβιομηχανίας, τις διαρκώς αυξανόμενες υπερβάσεις στην φαρμακευτική δαπάνη
και τις επιστροφές στο δημόσιο τις πληρώνει ως «πέναλτι» η βιομηχανία με τεράστιο
και απρόβλεπτο κόστος για τις επιχειρήσεις.
Αυτό επιβαρύνει, όμως, άνισα τα γενόσημα
φάρμακα. «H Eλλάδα είναι η μοναδική χώρα
στην Ευρώπη που επιβάλλει clawback στα
γενόσημα, τα οποία αποτελούν και την κύρια
παραγωγή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας» λένε χαρακτηριστικά» (στο ίδιο).
Η κυβέρνηση καταστρέφει έναν ακόμη σημαντικό κλάδο της παραγωγής.

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Όπως προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο
του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, το οποίο συζητείται στη Διαρκή
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής θα επιβληθούν τέλη πλόων-κάτι αντίστοιχο με τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων- για κάθε σκάφος που κατασκευάζεται πάνω από τα επτά μέτρα. Το μέτρο αυτό
πλήττει άμεσα όχι μόνο τους ήδη ιδιοκτήτες
τέτοιων σκαφών αλλά και τους κατασκευαστές αυτών των σκαφών. Το τέλος πλόων είχε
νομοθετηθεί και το 2013, αλλά δεν εισπράχθηκε ποτέ. Όπως επισημαίνει σε επιστολή

του προς τη Βουλή ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Κατασκευαστών Πολυεστερικών Σκαφών «το
αποτέλεσμα των συνεχόμενων φοροεισπρακτικών μέτρων στα σκάφη είναι να μειωθεί ο
κύκλος εργασιών των εταιρειών του κλάδου,
σταδιακά, σε ποσοστό 89% από το 2002 και
μετά. Όπως μάλιστα τονίζει ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ, τα
επίσημα στατιστικά στοιχεία από τα Λιμεναρχεία αποδεικνύουν ότι ποσοστό πάνω από
80% των κατ’ έτος λεμβολογούμενων μικρών
σκαφών είναι ελληνικής κατασκευής» (www.
naftemporiki.gr/17-11). Η Ένωση Μαρινών
Ελλάδας εκτιμά επίσης ότι το μέτρο αυτό «θα

προκαλέσει ακόμη περισσότερη ανασφάλεια
και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς
ιδιοκτήτες σκαφών που ήδη ελλιμενίζονται
στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα θα αποτρέψει χιλιάδες ξένων σκαφών να την επισκεφθούν στην ερχόμενη τουριστική περίοδο»
(στο ίδιο).
Δεν υπάρχει κλάδος της οικονομίας που να
μην σαμποτάρουν οι ρώσοι νεοαποικιοκράτες και τα πολιτικά και οικονομικά τσιράκια
τους.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΠΙΣΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ
Τελευταία ένα αυτοαποκαλούμενο αναρχικό «Μέτωπο απελευθέρωσης των ζώων – Αντισπισιστικός πυρήνας σταυροφόρων
καταδρομέων» επιτίθεται σε κρεοπωλεία της Αθήνας και τρομοκρατεί κυνηγούς και έμπορους
κατοικίδιων,
κτηνοτρόφους,
γουναράδες, και κρεοπώλες, τα
καταστήματα των οποίων αποτελούν, κατά την άποψή του, «τον
τελικό προορισμό της διαδικασίας του εγκλεισμού, της σφαγής,
του εξευτελισμού και της υποτίμησης ανυπεράσπιστων όντων,
όπου η νεκρή τους σάρκα είναι
εμπόρευμα για το αγοραστικό
κοινό»· εμπόρευμα που πωλείται «για την ικανοποίηση υποτιθέμενων “αναγκών” των ανθρώπων» ή καλύτερα των «πτωματοφάγων της διπλανής πόρτας»
όπως αποκαλούν τους καταναλωτές κρέατος με ανακοίνωσή
τους στο διαδίκτυο οι δράστες
των επιθέσεων. Τέτοιου είδους
επιθέσεις αποτελούν έκφραση
της βαθιάς ιδεολογικής σήψης
που χαρακτηρίζει το διαρκώς εκφασιζόμενο πολιτικό καθεστώς
της χώρας μας.
Αναλύοντας το κείμενό τους βλέπουμε ότι γι’ αυτούς τους κυρίους η εμπορευματική παραγωγή ζωικών προϊόντων είναι ένα
ειδεχθές έγκλημα κυριαρχίας
του ανθρώπου πάνω στη φύση.

Η δε ανάγκη του ανθρώπου για
κατανάλωση ζωικής τροφής είναι
δείγμα κοινωνικής αλλοτρίωσης.
Κατ’ επέκταση, η ανθρώπινη επιδίωξη για την ικανοποίηση μιας
σειράς υλικών και διανοητικών
αναγκών, τις οποίες στερεί από
τις πλατιές λαϊκές μάζες ο κάθε
φορά εκμεταλλευτικός τρόπος
παραγωγής και διανομής και
που αποτελεί την κινητήρια δύναμη των κοινωνικών επαναστάσεων, είναι γι’ αυτούς τους αρνητές του πολιτισμού απόδειξη
συνενοχής της ανθρωπότητας
στο «έγκλημα» που συντελείται. Η κοινωνία αντιμετωπίζεται
σα μια μάζα άβουλων, υποταγμένων στο σύστημα υποκειμένων που οι ίδιοι καλούνται να
«απελευθερώσουν». (Εξ ου και
η σύγχυση με την απόδοση ανθρώπινων ιδιοτήτων στα ζώα).
Στο μισανθρωπικό τους κείμενο
αναφέρουν: «Ζώντας λοιπόν σε
μια καθημερινότητα στην οποία
κάθε έκφανση του εξουσιαστικού
πολιτισμού λεηλατεί τον χώρο
και τον χρόνο μας, όπου κι αν
κοιτάξουμε βλέπουμε εχθρικά και
μισητά υποκείμενα. Μια βόλτα
στο κέντρο ή στα προάστια της
πόλης είναι αρκετή για να εντοπίσουμε σε κάθε σημείο της κι από
έναν στόχο. Ο εχθρός βρίσκεται
παντού, αφού παντού λαχταρά
να κυριαρχεί και να επιβάλλεται,
έχοντας στο πλάι του πρόθυμους

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΜΩΣ ΝΑ
ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ
Ενώ κανένας ντόπιος ή δυτικόφιλος αστός δεν μπορεί να επενδύσει σε αυτή τη χώρα γιατί αμέσως συναντά απέραντα πολιτικά
εμπόδια, οι ρώσοι ή οι κινέζοι
ή και οι φίλοι τους μπορούν να
επενδύουν όχι μόνο ανενόχλητοι
αλλά ταχύτατα και με πολλούς
επαίνους από τους ρωσόδουλους της κυβέρνησης.
Στις 23 Νοέμβρη η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), συνεδρίασε και
ενέκρινε «Επενδυτικό σχέδιο
ήπιας ανάπτυξης, τουριστικών
υποδομών VIP Club για την προσέλκυση και φιλοξενία επισκεπτών υψηλού επιπέδου στη νήσο
Σκορπιός, της εταιρείας ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε., ύψους 120.000.000»
(http://www.hufﬁngtonpost.gr/2311). Πρόκειται για επένδυση του
σκοτεινού ρώσου ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ στο νησί Σκορπιός,
στον οποίο με την πλήρη κάλυψη της κυβέρνησης έχει δημιουργήσει ένα μικρό κράτος μέσα
στη χώρα μας ακόμα και με δικά
του χωρικά ύδατα, αφού με νόμο
απαγορεύεται να οποιονδήποτε
να πλησιάσει στο νησί.
Το ίδιο έγινε και με την τουριστική επένδυση ενός άλλου
ρώσου ολιγάρχη του Β. Μπορίσοφ στην περιοχή Ελούντα
της Κρήτης η οποία εγκρίθηκε

από τη Διυπουργική Επιτροπή
Στρατηγικών Επενδύσεων στις
4 Αυγούστου 2017. Μερικές μέρες μετά ο υπουργός Οικονομίας
Παπαδημητρίου συναντήθηκε με
τον Μπορίσοφ. Μετά το τέλος
της συνάντησης, σύμφωνα με
την ανακοίνωση του υπουργείου
ο Borisov δήλωσε: «Είμαι πολύ
ευτυχής για την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία με
την συμπαράσταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, ενέκρινε την επένδυσή μου προκειμένου να προχωρήσει με τη fast
track διαδικασία. Θεωρώ ότι η
επόμενη δεκαετία είναι δεκαετία
Κρήτης και δεκαετία Ελλάδας για
επενδύσεις. Ειδικότερα, ως προς
τον τομέα των επενδύσεων, η
κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα φιλική και το οικονομικό κλίμα στη
Ελλάδα αυτή την περίοδο είναι
ιδιαίτερα εύφορο. Το γεγονός ότι
έγινα στρατηγικός επενδυτής με
αυτή την κυβέρνηση τα λέει όλα»
(http://www.euro2day.gr/12-9).
Πραγματικά πόσα χρόνια ή
δεκαετίες θα έκανε για να έχει
έγκριση μιας μεγάλης τουριστικής επένδυσης, αν την είχε ποτέ,
ένας ντόπιος ή ένας δυτικός καπιταλιστής;

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ
www.oakke.gr
e-mail: info@oakke.gr

υπηκόους που κι αυτοί με τη σειρά τους επιλέγουν να άρχονται
και να υποτάσσονται» (dailythess.gr, 26/10).
Σε ότι αφορά το ηθικό ζήτημα
που τίθεται σχετικά με τη «δολοφονία αισθανόμενων όντων» για
κατανάλωση, ο μαρξισμός αναγνωρίζει τον προοδευτικό ιστορικό ρόλο που έχει παίξει αυτή
η συνήθεια στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Ο Ένγκελς για
παράδειγμα, στο ημιτελές έργο
του «Ο ρόλος της εργασίας στην
εξανθρώπιση του πιθήκου»,
γράφει: «Το κρέας σαν τροφή περιείχε σε έτοιμη σχεδόν κατάσταση τα κυριότερα συστατικά που
χρειάζεται το σώμα για την ανταλλαγή της ύλης του. Συντόμεψε με
τη χώνεψη το χρόνο των υπόλοιπων φυσικών λειτουργιών, που
αντιστοιχούν στη φυτική ζωή, και
κέρδισε έτσι περισσότερον καιρό,
περισσότερο υλικό και περισσότερη όρεξη για τη δράση της καθαυτό ζωώδικης (animalischen)
ζωής. Κι όσο περισσότερο ο διαμορφωνόμενος άνθρωπος απομακρυνόταν από το φυτό, τόσο
περισσότερο σηκωνόταν ψηλότερα από το ζώο. Όπως η συνήθεια
της φυτικής τροφής πλάι στο κρέας έχει κάνει τους αγριόγατους
και τ’ άγρια σκυλιά υπηρέτες του
ανθρώπου, έτσι και η συνήθεια
της κρεατοφαγίας πλάι στη φυτική τροφή συντέλεσε ουσιαστικά
στο να δόσει σημαντική δύναμη
και ανεξαρτησία στο διαμορφωνόμενο άνθρωπο. Ουσιαστικότερη όμως ήταν η επίδραση της
κρεατοφαγίας στον εγκέφαλο,
που τώρα τ’ αναγκαία συστατικά
για τη διατροφή του και την ανάπτυξή του του έρχονταν πολύ πιο
άφθονα από πριν και που έτσι
μπορούσε από γενιά σε γενιά να
διαμορφώνεται γρηγορότερα και
τελειότερα. Ας μας συμπαθούν οι
κύριοι χορτοφάγοι, ο άνθρωπος
δεν μπορούσε να γίνει άνθρωπος χωρίς την κρεατοφαγία και
αν ακόμα η κρεατοφαγία οδήγησε κάποτε όλους τους γνωστούς
μας λαούς στην ανθρωποφαγία
[…], αυτό πια τώρα δε μας θίγει».
Μήπως όμως η ίδια αυτή σφαγή
των ζώων, η αναγκαία για τον
εξανθρωπισμό του πιθήκου, δεν
αρμόζει πια σε ένα είδος που
έχει καταχτήσει ένα κάποιο επίπεδο πολιτισμού; Μα η δράκα
των «φωτισμένων σωτήρων»
του πλανήτη, που βλέπει πα-

ντού στις λαϊκές μάζες μισητούς
εχθρούς και αποφασίζει μόνη
της τι είναι και τι όχι ηθικό, δεν
θέτει καθόλου έτσι το ζήτημα,
δηλ. απ’ την πλευρά της κοινωνίας και του ανθρώπινου πολιτισμού. Θα υπήρχε ίσως ηθικό
ζήτημα σε ένα ανώτερο επίπεδο
τεχνικού πολιτισμού, εάν π.χ. η
βιοτεχνολογία είχε αναπτυχθεί
σε τέτοιο βαθμό ώστε να παράγει συνθετικό κρέας για μαζική
κατανάλωση. Αλλά πάνω εδώ,
δε θα έβγαιναν μήπως διάφοροι τρομαγμένοι απέναντι στα
επιτεύγματα της επιστήμης οικο-ριζοσπάστες μικροαστοί να
αντιτάξουν τον ηθικό τους αποτροπιασμό; Θα υπήρχε επίσης
ζήτημα εάν και άλλα ζώα εκτός
από εκείνα που ζουν κοντά στον
άνθρωπο εξελίσσονταν αναλόγως στο μέλλον. Σήμερα όμως
η άρνηση της εμπορίας ζωικών
ειδών και η προσπάθεια επιβολής της σημαίνει βία στη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού,
απόπειρα νέας χειροτέρευσης
των βιοτικών της συνθηκών, σημαίνει ιδεολογική ταύτιση με τη
χειρότερη αντίδραση και καθυστέρηση, τους παπάδες και τους
φασίστες κάθε λογής.
Τέτοιες τάσεις αποτελούν σήμερα δείγματα της βαθιάς κρίσης
που δοκιμάζει το παγκόσμιο
καπιταλιστικό σύστημα σε συνθήκες κυριαρχίας του ιμπεριαλισμού και του σοσιαλιμπεριαλισμού. Αυτοί – και ιδιαίτερα ο τελευταίος – καταφεύγουν ολοένα
περισσότερο στη μεταφυσική και
το μυστικισμό στις σφαίρες της
φιλοσοφίας, της τέχνης και επιστήμης, προβάλλοντας διάφορες ψευτοεπιστημονικές θεωρίες
που προσπαθούν να δικαιολογήσουν με τον ένα ή άλλο τρόπο
τη δίψα τους για παγκόσμια κυριαρχία (π.χ. ευγονική, γεωπολιτική). Οι νέοι χίτλερ του Κρεμλίνου καταφεύγουν στο μακρινό
παρελθόν της ανθρωπότητας για
να δανειστούν απάνθρωπους
τρόπους εκμετάλλευσης και καταπίεσης των λαών (δουλεία,
αντισημιτισμός). Με τα troll τους
στο διαδίκτυο μεταδίδουν ένα
σωρό θεωριών συνομωσίας που
ακυρώνουν τα πορίσματα της ιατρικής (αντιγριπικά εμβόλια) κ.ά.
επιστημών θέλοντας να δείξουν
πως το ανταγωνιστικό τους κεφάλαιο που οδηγεί στην παγκοσμιοποίηση, στο βάθος ο «άπα-

τρις εβραίος», είναι υπεύθυνοι
για όλα τα δεινά της ανθρωπότητας. Γι’ αυτό η απόσταση από
θεωρίες τύπου αντισπισισμού
(anti-speciesism) μέχρι το γενοκτονικό χιτλερισμό κάθε άλλο
παρά τεράστιες είναι.
Η ιστορία του Άντριου Έινγκλιν,
ενός αμερικανού μικροαστού
που εξελίχθηκε σταδιακά από
vegan φιλόζωος και εχθρός της
τεχνολογικής προόδου σε οπαδό
διαφόρων θεωριών συνομωσίας,
και τελικά σε ξεσκολισμένο νεοναζί, εκπρόσωπο του κινήματος
της «εναλλακτικής δεξιάς» στις
ΗΠΑ, είναι πολύ χαρακτηριστική
(δες άρθρο του Luke O’Brien στο
The Atlantic, Δεκ. 2017).
Ο τύπος αυτός είχε δημιουργήσει διάφορους ιστότοπους που
φιλοξενούσαν θεωρίες συνομωσίας και μυθοπλασίες. Σ’ ένα απ’
αυτά φιλοξενούσε θεωρίες που
ήθελαν τους ισχυρούς του πλανήτη να ελέγχονται από ανθρωπόμορφα ερπετά. Ο ίδιος περιέγραφε σα στόχο του ιστοτόπου
του την προσπάθεια «επούλωσης των πληγών που προκαλεί η
σύγχρονη κοινωνία … και [να βοηθήσει] τον αναγνώστη να υπερβεί αυτά τα φυσικά δεσμά και να
φτάσει στην τέλεια υπεροχή. Για
να επουλώσει τις πληγές αυτές,
ο κόσμος θα πρέπει να μάθει να
αγκαλιάζει την πολυπολιτισμικότητα και τους έγχρωμους» (Columbus Alive, 8/2). Αφού περιπλανήθηκε για ένα διάστημα στη
ζούγκλα των Φιλιππινών και καταγοητεύτηκε από την επαφή του
με την ημιάγρια φυλή των Τμπόλι, απορρίφθηκε από αυτήν,
ένιωσε μοναξιά και μετατράπηκε
ξαφνικά σε λευκό ρατσιστή, ναζί
και φανατικό οπαδό των Πούτιν
και Τραμπ. Το 2013 πέρασε από
την Ελλάδα για να παραβρεθεί
στις συγκεντρώσεις της ΧΑ. Σήμερα ζει μόνιμα στην Υπερδνειστερία, περιοχή της Μολδαβίας
που τελεί υπό ρωσική στρατιωτική κατοχή.
Το ψευτοκράτος αυτό που φιλοξενεί ναζιστές και φέρει στη
σημαία του το σφυροδρέπανο,
σύμβολο της κοινωνικής απελευθέρωσης, είναι το τυπικότερο καταφύγιο ιδεών που μας γυρίζουν
πίσω στην εποχή της βαρβαρότητας.

Τι σημαίνει η επίσκεψη Ερντογάν
Συνέχεια από τη σελ. 3

τεύουσα της χώρας του να καίγεται και ακόμα πιο ακίνητος έναν
αρχιναζί να δέρνει μια γυναίκα
που καθόταν ανυπεράσπιστη
ακριβώς δίπλα του. Αφού αυτός
λοιπόν προσποιήθηκε τον οργισμένο και η κατάσταση έφτασε
κοντά στα όρια του διπλωματικού σκανδάλου όταν λίγο μετά
ανέλαβε να ηρεμήσει τα πράγματα ο νεαρός σοφός κνίτης
που και τα δίκια της χώρας του
υπεράσπισε και την ελληνοτουρκική ενότητα για το καλό της

Ευρώπης στο προσφυγικό υπεράσπισε. Αργότερα οι δυο τους
βάλανε τον Ερντογάν στη μέση
και κάνανε τσιμπούσι φιλίας στο
Προεδρικό.
Εννοείται ότι μια τέτοια διεθνούς σημασίας εθνική αποστολή δεν θα επιτρεπόταν να τη
χαλάσουν μερικές εκατοντάδες
μπάχαλοι, που αναγκάστηκαν
προδομένοι από τους φιλο-κουφοντιναίους στο Πολυτεχνείο
στις 17 Νοέμβρη να ξεσπάσουν
με βαριεστημένη καταστροφικότητα, για μια επέτειο που κάποτε

δονούσε τη νεολαία, στα λίγα
γνωστά ταλαιπωρημένα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία το νέο
καθεστώς τους έχει διαθέσει γι
αυτό το σκοπό. Κι άλλο σήμα
δηλαδή στην Ευρώπη: Ο αγαπημένος τους Τσίπρας μπορούσε να αντιμετωπίζει δύο κρίσεις
ταυτόχρονα. Ούτε φαντάζονται
ότι η χώρα είναι τόσο καλά ρυθμισμένη ώστε φτάνουν κάνα δυο
καλά στελέχη για να τις αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα ένας
Κοτζιάς ή ένας Κυρίτσης ή και
κάποιοι πιο παρακατιανοί.

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ
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ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΡΔΩΝ ΤΟΥ ΙΡΑΚ
ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 5
Analysis/def985e7-75a3-4fcc-b48a8258bbc13865,
http://www.kurdistan24.net/en/opinion/6be6e224cc8d-4778-9e0a-de266c631785),
αυτή η στάση ερμηνευόταν σαν μια
ταλάντευση της αμερικάνικης διπλωματίας ανάμεσα σε δύο γραμμές: την
«καλή» υπέρ των Κούρδων γραμμή
του Τραμπ και την «κακή» κατά των
Κούρδων του Στέητ Ντιπάρτμεντ. Η
αμερικάνικη στάση μετατράπηκε σε
απόλυτη άρνηση και καταδίκη του
δημοψηφίσματος μόνο αφού το
ψήφισε το κουρδικό κοινοβούλιο
οπότε και μια υπαναχώρηση θα γελοιοποιούσε απόλυτα την κυβέρνηση και το ΚDP. Ακολούθησε αμέσως
και η καταδίκη από τον ΟΗΕ.
Στην ουσία αυτή η φαινομενικά ταλαντευόμενη στάση των ΗΠΑ είχε σα
στόχο να παγιδεύσει τους Κούρδους,
δηλαδή να τους αφήσει να μπουν
στη διαδικασία για το δημοψήφισμα
δίνοντας τους την αίσθηση ότι οι
ΗΠΑ δεν διαφωνούν απλά απέχουν,
και μετά αφού μπουν μέσα για τα
καλά και εκτεθούν να τους εγκαταλείψει στην οργή των εχθρών τους
Ιράν και Ιράκ. Ήταν στην ουσία μια
ακόμα προβοκάτσια του Τραμπ που
όλη του η πολιτική είναι να σπρώχνει
τους εχθρούς της Ρωσίας στο πιάτο
της. Η Ρωσία έμεινε η μόνη δύναμη
στον κόσμο να υποστηρίζει το δημοψήφισμα ως το τέλος. (Κρίνοντας
από το γεγονός ότι ο Τραμπ ο ίδιος
δεν έκανε σε καμιά στιγμή δήλωση
κατά του δημοψηφίσματος και από
το ότι η μόνη κυβέρνηση στον κόσμο
που υποστήριξε άνευ όρων το δημοψήφισμα ήταν αυτή του Νετανιάχου,
που παίζει μαζί με τον Τραμπ το πιο
μεγαλειώδες προβοκατόρικο παιχνίδι υπέρ της πουτινικής Ρωσίας, δεν
αποκλείουμε αργότερα και εφόσον
«ρωσοποιηθεί» αρκετά το ΚDP οι
ΗΠΑ να ξαναζεστάνουν τις σχέσεις
μαζί του).
Μάλιστα, στην κόντρα ακριβώς με
τις ΗΠΑ, την ίδια μέρα με την καταδίκη του δημοψηφίσματος από τον
δήθεν δυτικό ΟΗΕ, και μια βδομάδα πριν το δημοψήφισμα η Ρωσία
πρόσφερε στην πολιτικά τόσο απομονωμένη και βυθισμένη στα χρέη
κυβέρνηση Μπαρζανί μια καίρια
ώθηση, αλλά πήρε ταυτόχρονα και
ένα ακόμα πιο βαρύ αντάλλαγμα
γι αυτό: υπέγραψε με το πετρελαϊκό διπλωματικό εργαλείο της που
λέγεται Ρόσνεφτ, συμφωνία με την
κουρδική κυβέρνηση για την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου κόστους ενός δισεκατομμυρίου
Ευρώ και για την εκμετάλλευση των
πελώριων αποθεμάτων του φυσικού αέριου του κυρίως Κουρδιστάν.
Πρόκειται για μια συμφωνία τύπου
BOOT (Build-Own-Operate-Transfer
δηλαδή κατασκευή, ιδιοκτησία, λειτουργία, μεταφορά), δηλαδή αποικιακού τύπου (https://www.al-monitor.
com/pulse/originals/2017/09/russiaira q-kur dis tan- refe rendu m- oilcontracts-rosneft.html).
Αυτό δεν είναι το πρώτο αντάλλαγμα που πήρε η Μόσχα για την υποστήριξή της στην διπλωματικά και
οικονομικά περικυκλωμένη Εμπρίλ.
Ενάμιση μήνα προτού ο Λαβρόφ
εκφράσει την υποστήριξή του στο
δημοψήφισμα, η κυβέρνηση Μπαρζανί υπέγραψε με τη Ρόσνεφτ στην
Αγία Πετρούπολη (δηλαδή το λερωμένο από τους σοσιαλφασίστες Λένινγκραντ) μια άλλη συμφωνία για
εκμετάλλευση 5 πετρελαιοφόρων
οικοπέδων του ιρακινού Κουρδιστάν
και για άλλες εμπορικές δραστηρι-

ότητες. Για να αποσπάσει τέτοιου
είδους παραχωρήσεις η Ρωσία είχε
για πρώτη φορά πριν πέντε μήνες
εμφανιστεί μπροστά στην καταχρεωμένη κυβέρνηση του Κουρδιστάν
σαν σωτήρας υπογράφοντας μαζί
της μια συμφωνία για προαγορά
από τώρα πετρελαίου που θα παραλάβει αργότερα (http://www.rudaw.
net/english/business/21022017).
Αυτό σημαίνει ότι δάνεισε με πολύ
σημαντικά ποσά, έναντι μελλοντικής
απομύζησης, τη βαριά χρεωμένη
κυβέρνηση Μπαρζανί πάνω σε μια
πολύ κρίσιμη στιγμή. Τα κόμματα
της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν για το ότι κρατήθηκαν μυστικοί
οι όροι αυτής της αρχικής συμφωνίας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κυβέρνηση Μπαρζανί πριν
καν φτάσει στο δημοψήφισμα ήταν
χειροπόδαρα δεμένη στο τερτίπια
της ρώσικης διπλωματίας. Αυτές οι
συμφωνίες θα καταλήξουν σε πολύ
μεγαλύτερη από σήμερα οικονομική
και πολιτική εξάρτηση του Κουρδιστάν από τη Ρωσία.
Mόνο που αυτή η εξάρτηση φαίνεται
στην κυβέρνηση Μπαρζανί και γενικά στους Κούρδους σαν μια απαλή
ζωογόνα αύρα σε σχέση με το πολύ
σκληρό χτύπημα που τους έφερε η
επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος
για το οποίο θεωρούν αποκλειστικά
υπεύθυνο τον κύριο χθεσινό τους
σύμμαχο, τις ΗΠΑ που τον κατηγορούν για προδοσία, επειδή χάσανε
το Κιρκούκ, δηλαδή την περιοχή που
τον έλεγχό της, που τον είχαν πετύχει για πρώτη φορά στην ιστορία
τους το 2014, τον θεωρούν οικονομική προϋπόθεση για τη δημιουργία
του κράτους τους.
Η έμμεση παράδοση του Κιρκούκ
στο Ιράν μέσω Ιράκ
Αυτή η παράδοση ήταν η αληθινή
έκπληξη για την κυβέρνηση και το
κυρίαρχο κόμμα του ιρακινού Κουρδιστάν. Εκείνο δηλαδή που δεν είχαν
υπολογίσει καθόλου για τις ΗΠΑ δεν
ήταν τόσο η εντελώς εχθρική τους
θέση για το δημοψήφισμα, όσο ότι
θα συμμαχούσαν με τον υποτιθέμενο μεγαλύτερο κρατικό εχθρό τους
στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, ενάντια
στους ως χθες πιστότερους συμμάχους τους σε όλη τη Μέση Ανατολή
μετά τα 1990 που ήταν οι Κούρδοι
του Ιράκ, και θα άφηναν ιρανικές
πολιτοφυλακές να καταλάβουν το
Κιρκούκ με τη συμμετοχή αμερικάνικων αρμάτων μάχης του ιρακινού
στρατού. Αυτό μάλιστα που εξόργισε πιο πολύ τους Κούρδους ήταν ότι
αυτή η συμμαχία των ΗΠΑ με το Ιράν
στηρίχθηκε στον ισχυρισμό τους ότι
το δημοψήφισμα διασπάει τον κοινό
αντι-ΙΣΙΣ αγώνα, την ώρα που η πιο
μαχητική και συνεπής δύναμη στον
αντι-ΙΣΙΣ αγώνα ήταν ακριβώς οι Πεσμεργκά και την ώρα που ο αγώνας
αυτός είχε πρακτικά κριθεί και τέλειωνε στα τελευταία συριακά οχυρά
του ΙΣΙΣ. Αλλά έχουμε πει πολλές
φορές ότι ο αντι-ΙΣΙΣ αγώνας είναι το
παγκόσμιο στρατηγικό πρόσχημα με
το οποίο οι φασίστες κάθε χροιάς και
κάθε ηπείρου μπορούν να δικαιολογούν τη συμμαχία με τον πραγματικά
κύριο και γιγαντιαίο εχθρό των λαών
που είναι το ρωσοκινεζικό μέτωπο
του φασισμού και του πολέμου.
Οι ΗΠΑ του Τραμπ διάλεξαν τον ΙΣΙΣ
σαν τη μοναδική δικαιολογία για να
καταγγείλουν το κουρδικό δημοψήφισμα, γιατί μόνο αυτός ο ύψιστος
εχθρός επέτρεπε στον προβοκάτορα Τραμπ τη συμμαχία με το επόμενο μεγαλύτερο διακηρυγμένο του
εχθρό το Ιράν. Μόνο έτσι μπορούσε
να δοθεί με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο, δηλαδή μέσω μιας εμπλοκής
του Ιράν, το στρατηγικό χτύπημα στο
Κιρκούκ που θα οδηγούσε με τους
Κούρδους του Ιράκ στην αγκαλιά της
Μόσχας. Εννοούμε ότι μόνο το Ιράν
μπορούσε να δώσει αυτό το χτύπημα αναίμακτα και με τρόπο ελεγχόμενο σε σημαντικό βαθμό από τη
Ρωσία, χωρίς η Ρωσία να εκτίθεται.
Η επίθεση και κατάληψη του Κιρκούκ
σύμφωνα με όλες τις διεθνείς πηγές
έγινε από ένα βαρειά οπλισμένο και
πολυάριθμο ιρακινό στρατό στον
οποίο όμως το πάνω χέρι το είχαν οι
Ιρανοί. Αυτή η υπεροχή εξασφαλιζόταν μέσα από τις ελεγχόμενες από
το Ιράν σιίτικες πολιτοφυλακές του
Ιράκ, τις γνωστές Δυνάμεις Λαϊκής
Κινητοποίησης (PMF -Popular Mobilization Forces), που η μαχητική
τους ικανότητα τροχίστηκε στο βρώμικο πόλεμο του Ιράν στη Συρία. Το
κυριότερο είναι ότι το Ιράν είχε και
την πολιτική ηγεμονία στην επιχείρηση άλωσης του Κιρκούκ καθώς
όλες τις διπλωματικές κινήσεις που
προετοίμασαν την αναίμακτη πτώση
της πόλης τις ανέλαβε η πιο σκοτεινή μορφή του ιρανικού καθεστώτος,
ο αρχηγός του περιβόητου Σώματος των Επαναστατικών Ισλαμικών
Φρουρών αλ Κουντς (Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC) Κασέμ Σουλεϊμανί. O Σουλεϊμανί είναι ο
αρχηγός όλων των πολιτικοστρατιωτικών φασιστικών και δολοφονικών
δικτύων του Ιράν στη Μέση Ανατολή από το Λίβανο και το Ιράκ ως τη
Συρία και το Μπαχρέιν. Όμως πάνω
απ όλα και πιο χαρακτηριστικά είναι
ο άνθρωπος που επισκέφτηκε πιο
τακτικά από κάθε άλλον ιρανό ηγέτη
τη Ρωσία και μάλιστα τα στρατιωτικά
της επιτελεία με τα οποία συνεργάστηκε στενά συμβουλεύοντας τους
ρώσους στρατηγούς και τον ίδιο τον
Πούτιν πως θα μπορούσαν καλύτερα να πνίξουν στο αίμα τον δημοκρατικό και πατριωτικό αγώνα του
συριακού λαού ενάντια στον Κουίσλιγκ Άσαντ. (https://www.rbth.com/
international/2016/10/05/qasemsoleimani-irans-architect-of-russianoperations-in-syria_636137).
Αυτή λοιπόν η λαμπρή φυσιογνωμία
ανέλαβε να οργανώσει σε συνεργασία με το ανέκαθεν ιρανόφιλο PUK
των Ταλαμπανί την παράδοση του
Κιρκούκ στο στρατό του Ιράκ. Αυτό
ήταν πανεύκολο γιατί όπως είπαμε
παραπάνω το Κιρκούκ το είχαν καταλάβει και το έλεγχαν από το 2014
οι Πεσμεργκά του PUK, δηλαδή οι
άνθρωποι του Ιράν και όχι οι εθνικιστές του KDP όταν το είχε εγκαταλείψει ο Μαλίκι. Βέβαια ήταν πολύ βασικό ότι δεν ήταν το PUK, αλλά η κυβέρνηση Μπαρζανί του KRG (στην
οποία συμμετείχε και το PUK) που
εισέπραττε τα χρήματα του πετρελαίου και με αυτά πλήρωνε τα έξοδα
του κουρδικού κρατικού μηχανισμού.
Όμως τη στρατιωτική εξουσία στην
πόλη και σε έναν μεγάλο βαθμό και
την πολιτική, την ασκούσε το πλειοψηφικό στο Κιρκούκ PUK. Σήμερα
όλος ο κουρδικός λαός μιλάει για τη
μεγάλη προδοσία του PUK που παρέδωσε την πόλη και τα πετρέλαια
στο Ιράκ. Όμως στην ουσία έγινε
κάτι χειρότερο για τους Κούρδους,
αλλά και το Ιράκ γενικά: η κεντρική
κυβέρνηση του Ιράκ πήρε μεν τα πετρέλαια αλλά την πολιτική εξουσία
την πήρε έμμεσα το Ιράν μέσω ενός
πιο εξαρτημένου από ποτέ ιρακινο-ιρανικού στρατού και ενός πιο υποτακτικού από ποτέ PUK. Αυτό ανταμειβόμενο για την προδοσία του επανήλθε στην πόλη αλλά όχι πια σαν
τμήμα της κουρδικής κυβέρνησης
του KRG υπό την πολιτική ηγεμο-

νία του KDP αλλά σαν εντολοδόχος
της νέας ιρανο-ιρακινής εξουσίας
(https://www.npr.org/sections/parallels/2017/11/07/562514981/after-iraqi-kurdish-independence-vote-backﬁres-i-do-not-regret-it-says-barzani).
Μπορεί κανείς να καταλάβει από τα
παραπάνω σε πόσο τραγική θέση
βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες μετά το θριαμβευτικό 93% υπέρ
της ανεξαρτησίας το κόμμα του
Μπαρζανί και κυρίως ή κυβέρνησή

του από την προεδρία της οποίας
αναγκάστηκε να παραιτηθεί αμέσως
μετά την απώλεια του Κιρκούκ. Γιατί
στην πραγματικότητα αυτή η ηγεσία
δεν έχασε μόνο την πόλη σύμβολο
ισχύος και οικονομικής αυτάρκειας του ανεξάρτητου κράτους που
ήθελε να οικοδομήσει, αλλά άμεσα
τώρα δα την οικονομική ανεξαρτησία
ακόμα και του μικρού ημιαυτόνομου
κράτους της Ερμπίλ, αφού οι υπάλληλοι και ο στρατός πληρώνονται
ξανά από την κεντρική κυβέρνηση
του Ιράκ που εισπράττει τα λεφτά
από τα πετρέλαια. Αυτόματα εννοείται σηκώθηκε και κατήγγειλε τον
Μπαρζανί όλη η αντιπολίτευση για
την ακατάλληλη στιγμή που έκανε
το δημοψήφισμα, μαζί και το PUK το
οποίο ενώ αρχικά είχε με σαφήνεια
συμφωνήσει με το δημοψήφισμα για
να βάλει τον Μπαρζανί στην περιπέτεια, άρχισε στο δρόμο να διατυπώνει επιφυλάξεις για τη στιγμή της
πραγματοποίησής του.
Αυτή η ασύλληπτη ταπείνωση, τα
πανταχόθεν εσωτερικά πλήγματα, η
απώλεια κάθε πραγματικού δυτικού
συμμάχου, και κυρίως η προδοσία
των ΗΠΑ έκαναν αμέσως και αυτόματα το κόμμα και την κυβέρνηση
Μπαρζανί λίγες μέρες μετά την απώλεια του Κιρκούκ να στραφεί στη Ρωσία με τον Μπαρζανί να δηλώνει: «Η
αγάπη, η ελπίδα και η εμπιστοσύνη
που ο λαός είχε στις ΗΠΑ μειώθηκε και μειώνεται κάθε μέρα. Αντί να
στηρίζονται στις Ενωμένες Πολιτείες
οι Κούρδοι θα μπορούσαν να αναπτύξουν τη σχέση τους με τη Ρωσία»
(https://www.npr.org/sections/parallels/2017/11/07/562514981/after-iraqi-kurdish-independence-vote-backﬁres-i-do-not-regret-it-says-barzani).
Στις 23 του Οκτώβρη, λίγες μέρες
πριν από αυτή τη δήλωση του Μπαρζανί ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας Λαβρόφ είχε
δηλώσει ότι η Μόσχα και η Ρόσνεφτ
θα προσπαθούσαν να αυξήσουν
την εμπλοκή τους στον πετρελαϊκό
τομέα της ΚRG στο κοντινό μέλλον,
προσθέτοντας ότι η Ρωσία «δεν θα
εγκαταλείψει τους Κούρδους» . Την
επόμενη μέρα ο υφυπουργός αμυντικής βιομηχανίας της Ρωσίας Ντμίτρι Ρογκόζιν για να καθησυχάσει το
Ιράκ για τον ξαφνικό φιλοκουρδισμό
της χώρας του δήλωνε ότι αυτή σκόπευε «σε μια ολόπλευρη επιστροφή»
στο Ιράκ διπλωματικά, οικονομικά
και εν δυνάμει στρατιωτικά (https://
www.thenation.com/article/iransand-russias-inﬂuence-is-growing-iniraqi-kurdistan/).

Ασφαλώς αυτή η πολύ δύσκολη θέση
της εθνικιστικής μερίδας των Κούρδων του Ιράκ δεν σημαίνει ότι θα
γίνουν εύκολα βορρά του Κρεμλίνου
και μάλιστα ότι θα γίνουν και υποτακτικοί του. Το απέδειξαν αυτό και
με τους αμερικάνους ιμπεριαλιστές
στους οποίους πάντα στηρίχθηκαν
αλλά ποτέ δεν υποδουλώθηκαν, ενώ
ακόμα και τώρα προσπαθούν να μείνουν σε κάποια επαφή τόσο με την
Ευρώπη, κυρίως
με τη Γαλλία, όσο
με την Τουρκία,
αλλά και με τις δημοκρατικές τάσεις
μέσα στις ΗΠΑ.
Άλλωστε ούτε ο
ρώσικος σοσιαλιμπεριαλισμός έχει
ποτέ
αυταπάτες
ότι μπορεί να μετατρέψει εύκολα
κινήματα με εθνικό και σε κάποιο
βαθμό δημοκρατικό
χαρακτήρα
σε πρακτόρικα. Γι
αυτό η τακτική του είναι να συμμαχεί
με τέτοια κινήματα και κόμματα, να τα
εξαρτάει πολιτικά, μετά να διεισδύει
μέσα σε αυτά, και τελικά να ανατρέπει τις παλιές ηγεσίες και να ανεβάζει στη θέση τους ανθρώπους της,
αλλάζοντας τελικά και το χαρακτήρα
αυτών των κινημάτων και κομμάτων.
Αυτή είναι μια αργή διαδικασία και
γεμάτη συγκρούσεις που τόσο πολύ
την έχουμε ζήσει στη χώρα μας. Σε
ότι αφορά το ΚDP είναι πολύ πιθανό
αυτή η διαδικασία άλωσης της ηγεσίας του από ανθρώπους της Ρωσίας
να στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην
είσοδο στο ΚDP στελεχών από το
PUK, που έχει διασπαστεί τελευταία
σε επίπεδο ηγεσίας, ιδιαίτερα μετά
την απώλεια του Κιρκούκ, σε μια πατριωτική φιλο-ΚDP και μια φιλο-ιρανική τάση που έχει σαν βάση της την
οικογένεια Ταλαμπανί. Μας φαίνεται
πολύ όψιμος ένας τέτοιος πατριωτισμός για να μην τον υποπτευθούμε
-τουλάχιστον κατά ένα μέρος του- σε
μοίρασμα ρόλων πχ ανάμεσα σε φίλους της Μόσχας και φίλους της Τεχεράνης (https://www.thenation.com/
article/irans-and-russias-influenceis-growing-in-iraqi-kurdistan/).
Ο εθνικισμός δεν μπορεί να
δώσει καμιά λύση στα εθνικά
προβλήματα στην εποχή του
ιμπεριαλισμού και του σοσιαλιμπεριαλισμού
Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλουμε να τονίσουμε με την ευκαιρία
αυτής της μεγάλης ήττας του πιο
φιλικού προς τις δυτικές αστοδημοκρατίες εθνικού κινήματος της Μέσης Ανατολής και το πλησίασμά του
προς το νεοχιτλερικό άξονα είναι ότι
ο εθνικισμός στην εποχή του ιμπεριαλισμού και του σοσιαλιμπεριαλισμού δεν μπορεί να δώσει αληθινές
νίκες και διεξόδους στον αγώνα ενάντια στην εθνική καταπίεση.
Έχει αποδειχτεί ότι στην εποχή αυτή
όπου λίγα ισχυρά έθνη κυριαρχούν
πάνω σε όλα τα άλλα με έναν αλληλένδετο τρόπο και ταυτόχρονα
ανταγωνίζονται με λύσσα ανάμεσά
τους για την παγκόσμια κυριαρχία, ο
εθνικισμός είναι ένα αυτοκτονικό παραισθησιογόνο για κάθε λαό και για
κάθε εθνικό κίνημα που κυριαρχείται
από αυτόν. Εθνικισμός είναι να βλέπει κανείς το έθνος του, την εθνότητά
του, την εθνική του μειονότητα σαν
το μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο
για το οποίο πρέπει να θυσιάσει, αν
χρειαστεί, όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
Αλλά όποιος γενικότερα, άνθρωπος
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ή ομάδα ή έθνος, είναι διατεθειμένος
να θυσιάζει όλο τον κόσμο στη δική
του περιορισμένη ύπαρξη και στα
στενά ιδιοτελή του συμφέροντα δεν
ενδιαφέρεται στ αλήθεια να μάθει τον
κόσμο, να τον κατανοήσει και να τον
αντιμετωπίσει οπότε πάντα θα πληγώνεται και θα καταστρέφεται από
αυτόν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση κάθε
εθνική ή εθνοτική οντότητα που βάζει το δικό της συμφέρον ή εθνικό
πόθο πάνω από τα συμφέροντα της
ανθρωπότητας θα κάνει αργά ή γρήγορα, μία ή περισσότερες φορές, το
μοιραίο λάθος να συμμαχεί με τους
χειρότερους ιμπεριαλιστές ή με τις
χειρότερες τοπικές δικτατορίες και
τους χειρότερους τοπικούς ιμπεριαλιστές για να πετύχει το στόχο της
να απαλλαχτεί από τον κάθε άμεσο
καταπιεστή της. Όταν όμως το κάνει αυτό μειώνει την ανεξαρτησία, τη
δημοκρατία, την ειρήνη πολύ περισσότερων χωρών και λαών, ενδεχόμενα και όλων των άλλων χωρών και
λαών της γης για να πετύχει τη δικιά
της ανεξαρτησιούλα, τη δικιά της δημοκρατιούλα, τη δικιά της ειρηνούλα.
Και τελικά δεν καταφέρνει τίποτα απ
όλα αυτά γιατί απλά δυνάμωσε τους
χειρότερους εχθρούς της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης στην περιοχή της και στον κόσμο
ολόκληρο. Στην εποχή του ιμπεριαλισμού και του σοσιαλιμπεριαλισμού
χωρίς βαθύ, αδιάλλακτο, έντιμο, αυτοθυσιακό διεθνιστικό πνεύμα δεν
μπορεί να υπάρχει κανένας πραγματικός πατριωτισμός και καμιά
αληθινή εθνική σωτηρία. Χωρίς να
διαποτίζεται από το διεθνισμό κάθε
πατριωτισμός σήμερα είναι ανάπηρος, ανίκανος ή και εντελώς σάπιος
και τελικά εν δυνάμει υπόδουλος στα
χειρότερα τέρατα.
Πως θα μπορούν να κατακτήσουν
αληθινή ανεξαρτησία, δημοκρατία
και ειρηνική ζωή οι Κούρδοι του Ιράκ
- που πιστεύουμε ότι ακόμα δεν μπορούν να αποκτήσουν αντικειμενικά
για τους λόγους που θα εξηγήσουμε
παρακάτω- αφού στα 1980 για να
κατακτήσουν την ανεξαρτησία τους
από την καταπιεστική κυβέρνηση
της χώρας τους, του Ιράκ, πολέμησαν (PDK και PUK μαζί), εναντίον
της χώρας τους και υπέρ του αρχιφασιστικού κτηνώδους Ιράν των
μουλάδων; Πως μετά από αυτό, και
αφού για να τους τιμωρήσει ο Σαντάμ σκότωσε 100000 αμάχους τους
με αέρια, PUK και PDK έμπλεξαν σε
πόλεμο μεταξύ τους, το δεύτερο ζήτησε τη βοήθεια του Σαντάμ ενάντια
στο πρώτο; Και μετά πως μπορούσε
να έχει αληθινό κύρος στο λαό του
Ιράκ και στους λαούς του κόσμου η
πρώτη αυτοδιοικητική αυτονομία των
Κούρδων μέσα στο Ιράκ, όταν κατακτήθηκε με τις δύο δυτικές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στο Ιράκ του 1990
και του 2003, ιδιαίτερα με τη δεύτερη,
την εντελώς επιθετική και εντελώς
άδικη του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, που έριξε τον Σαντάμ, εξαφάνισε από το κράτος όλη την τεχνική
και διοικητική διανόηση που ήταν
βασικά μπααθική και έδωσε τη χώρα
στους μουλάδες του Ιράν και εν μέρει στους ρώσους νεοχιτλερικούς;
Πόσο μπορεί μια τέτοια στάση που
συνοδεύτηκε στη συνέχεια από την
πλήρη αδιαφορία για τις σφαγές των
ιρακινών σουνιτών από τους ιρανόφιλους σιίτες, θα μπορούσε να δημιουργήσει το παραμικρό ρεύμα φιλοκουρδικής εθνικής συμπάθειας μέσα
στον ιρακινό πληθυσμό; Ή μήπως
νοιάστηκε ποτέ ο Μπαρζανί για το ότι
με το δημοψήφισμα του πούλαγε κυριολεκτικά τον βαλλόμενο από Δύση,
Ανατολή και ΡΚΚ Ερντογάν που ήταν
ο μόνος σύμμαχός του από τις τέσ-

σερις γειτονικές του χώρες που του
αναγνώριζε την εθνική σημαία και
τον βοηθούσε οικονομικά και στρατιωτικά; Όχι δεν τον ένοιαζε αφού είχε
ανοιχτή ενθάρρυνση από τη Ρωσία
και κάποια στιγμή, όπως λαθεμένα
νόμιζε, ανοχή από τις ΗΠΑ.
Όχι μόνο οι εθνικιστές δεν νοιάζονται
όταν τους υποστηρίζουν οι χειρότερες, οι επεμβατικότερες, οι αντιπατριωτικότερες υπερδυνάμεις, αλλά
τρελαίνονται από τη χαρά τους και
καμαρώνουν και για να το πετύχουν
αυτό πουλάνε στο λεπτό όλους τους
μικρομεσαίους γείτονές τους. Είναι χαρακτηριστικό πως οι ιρακινοί
Κούρδοι εθνικιστές είναι τώρα διατεθειμένοι να πάνε με την πουτινική
Ρωσία χωρίς να δίνουν δεκάρα που
αυτή κατέσφαξε και καταβασάνισε
ένα μικρό ηρωικό έθνος που ζήταγε
και δικαιούταν σύμφωνα με το σοβιετικό σύνταγμα ανεξαρτησία, το
τσετσένικο. Τίποτα δεν τους νοιάζει
τους εθνικιστές αρκεί το έθνος τους
να είναι καλά.
Όμως οι εθνικιστές κάνουν στο τέλος
μοιραία λάθη γιατί οι ιμπεριαλιστές
είναι χίλιες φορές πιο αδίστακτοι, πιο
κυνικοί, πιο διπρόσωποι, πιο δίχως
αρχές και κυρίως χίλιες φορές πιο
ισχυροί και πιο καταρτισμένοι σχετικά με τους παγκόσμιους συσχετισμούς από τους εθνικιστές, οπότε
συχνά οι τελευταίοι συντρίβονται
μέσα στην κατάπληξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μπαρζανί ήταν
πολύ δύσκολο να φανταστεί ότι οι
ΗΠΑ του Τραμπ είχαν αναλάβει να
τον εξοντώσουν και μάλιστα να τον
παραδώσουν χειροπόδαρα στη Ρωσία, ενώ το χειρότερο τον περιμένει
από εδώ και μπρος καθώς θεωρεί
την τελευταία τον κύριο φίλο του, αντί
τον κύριο εχθρό του.
Δεν υπάρχει άλλος απελευθερωτικός πατριωτισμός από τον
διεθνιστικό
Η μόνη λύση για τα καταπιεζόμενα
έθνη, εθνότητες και εθνικές μειονότητες για να εκπληρώνουν τους
όποιους δίκαιους στόχους τους είναι
να δένονται με τα γενικά συμφέροντα
των λαών και των εθνών με τα οποία
συγκατοικούν στο ίδιο κράτος ή σαν
γείτονες και να κερδίζουν ηθικά και
πολιτικά αυτούς τους λαούς και τα
έθνη με το να συμμετέχουν στους
δίκαιους δημοκρατικούς, αντιιμπεριαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες
τους και να τους στηρίζουν σαν να είναι δικοί τους. Με λίγα λόγια το πρώτο καθήκον των πατριωτών Κούρδων του Ιράκ, που βλέπουν μακριά,
είναι να παλέψουν να εξασφαλίσουν
μέσα σε αυτό όσο μπορούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα οπότε
οφείλουν να δένονται με όλους τους
δίκαιους αγώνες του ιρακινού λαού,
δημοκρατικούς, αντιιμπεριαλιστικούς
και κοινωνικούς και ανάμεσά τους
και τους αγώνες για ισότητα αλλά και
για ενότητα όλων των εθνοτικών και
θρησκευτικών του ομάδων. Μόνο αν
είναι συνεπείς σε αυτούς τους αγώνες θα μπορέσουν -αν οι υλικοί και
πολιτικοί όροι ωριμάσουν γι αυτό- να
καταχτήσουν και το δικαίωμα στην
αυτοδιάθεση. Αλλιώς η αυτοδιάθεσή τους θα είναι αποκλειστικά δουλειά των διαφόρων ιμπεριαλιστικών
στρατοπέδων, πράγμα που θα συνεπάγεται καταπίεση και υποδούλωση
και των ίδιων και άλλων λαών.
Αλλά όταν μιλάμε για διεθνιστικό πατριωτισμό δεν εννοούμε να αλλάξουν
μυαλά οι εθνικιστές που ηγούνται
αυτών των αγώνων, γιατί ο εθνικισμός είναι η αστική αντίληψη για τον
πατριωτισμό, για την ακρίβεια είναι
η εθνική πολιτική της αστικής τάξης
και σαν τέτοια δεν μπορεί να είναι διεθνιστική. Ο «διεθνιστικός πατριωτι-
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σμός», όπως πρωτοχρησιμοποίησε
τον όρο ο Μάο Τσε Τουνγκ, δεν μπορεί παρά να είναι ο πατριωτισμός του
προλεταριάτου ή αλλιώς ο αντιιμπεριαλισμός του προλεταριάτου. Μόνο
αν το συνειδητό προλεταριάτο ηγηθεί
των εθνικών αγώνων, αυτοί μπορεί
να είναι με συνέπεια αντιιμπεριαλιστικοί, να είναι δίκαιοι και σε τελική
ανάλυση να είναι νικηφόροι, δηλαδή
να δίνουν λίγο πολύ σταθερές δημοκρατικές και ειρηνικές λύσεις.
Οι διεθνιστές πατριώτες όταν διεξάγουν εθνικούς αγώνες στη σημερινή
εποχή είναι να έχουν στο μυαλό τους
όλο τον κόσμο και ξεκινώντας από
εκεί να φροντίζουν οι αγώνες αυτοί
να μην δυναμώνουν τους κύριους
παγκόσμιους εχθρούς των λαών,
αλλά να τους αδυνατίζουν. Από αυτό
το ζήτημα κρίνεται πάνω απ’ όλα το
δίκιο και το άδικο κάθε εθνικού αγώνα στην εποχή του ιμπεριαλισμού.
Παράλληλα υπάρχουν και κατευθύνσεις αρχής για το πως πρέπει
κανείς να τοποθετιέται σήμερα στα
ζητήματα της εθνικής καταπίεσης και
της εθνικής αυτοδιάθεσης, αν υποτεθεί ότι είναι ακόμα θολή για πολλούς
πρωτοπόρους ανθρώπους στον κόσμο η απάντηση στο ερώτημα ποιος
ιμπεριαλισμός είναι ο κύριος εχθρός
των λαών και των χωρών του κόσμου.
Για το ζήτημα του δικαιώματος
της αυτοδιάθεσης των Κούρδων
του Ιράκ
Με την προώθηση της γραμμής της
ανεξαρτησίας η αστική τάξη του ιρακινού Κουρδιστάν που ηγείται του
εθνικού αγώνα των Κούρδων έχει
μια στάση αρχής, που την έχει περάσει στο λαό της και όλο το εθνικό
του κίνημα, ότι ο κουρδικός λαός έχει
το δικαίωμα του αποχωρισμού από
το Ιράκ και πρέπει και μπορεί να το
βάλει άμεσα σε εφαρμογή.
Μια τέτοια θέση αρχής έχουν οι εθνικιστές που ηγούνται εθνικών μειονοτήτων ή αλλιώς εθνοτήτων που καταπιέζονται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η αλλαγή συνόρων σήμερα
με μονομερείς πράξεις, δηλαδή πράξεις που δεν αφορούν το δικαίωμα
αποχωρισμού ξεχωριστών εθνών
από πολυεθνικά κράτη, αλλά εθνικές
μειονότητες, αποτελούν πολιτικό και
οικονομικό πισωγύρισμα για τα ευρύτερα κράτη, συνεπάγονται σχεδόν
πάντα εσωτερικές εθνικές εκκαθαρίσεις στο αποσχιζόμενο κράτος, και
στη σημερινή εποχή ευνοούν κυρίως
τους ιμπεριαλιστές του χειρότερου
τύπου, δηλαδή εκείνους που θέλουν
μια βίαιη αναδιανομή του πλανήτη,
όπως είναι σήμερα οι ρωσοκινέζοι
φασίστες.
Τα σημερινά σύνορα έχουν κατοχυρωθεί στην Ευρώπη μέσα από τον
β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ενώ στον
υπόλοιπο κόσμο έχουν κατοχυρωθεί
μέσα από τους μεγάλους αντιαποικιακούς αγώνες που ακολούθησαν
τη νίκη των αντιφασιστικών δυνάμεων στον β΄ παγκόσμιο. Έχουμε κατ
επανάληψη υποστηρίξει σχετικά με
αυτό το ζήτημα τις αποφάσεις των
αδεσμεύτων, που τόσο θερμά υποστήριξε το ΚΚ Κίνας κάτω από την
καθοδήγηση του Μάο Τσε Τουνγκ,
που τόνιζαν αδιάκοπα ότι τα σύνορά
που κληροδότησε η αποικιοκρατία
στους λαούς και τις χώρες του Τρίτου κόσμου, όσες αδικίες και αν είχαν στην χάραξή τους δεν θα έπρεπε να αλλάζουν από εθνότητες και
εθνικές μειονότητες, που δεν αποτελούν έθνη (οπότε έχουν το δικαίωμα του αποχωρισμού αν και αυτό
καθόλου δεν σημαίνει ότι είναι και
υποχρεωμένα να εφαρμόζουν αυτό
το δικαίωμα (σχετικό άρθρο μας
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για Καταλωνία http://www.oakke.
gr/global/2013-02-16-19-25-28/
item/880-), γιατί έτσι θα άνοιγε ο
δρόμος για διαρκείς ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και ασταμάτητους εθνικούς πολέμους που θα ανατίναζαν
κάθε τριτοκοσμική και δευτεροκοσμική ενότητα και θα έφερναν έναν
γενικευμένο κανιβαλισμό στις διεθνείς σχέσεις. Τέτοια παραδείγματα
έχουμε στην Ευρώπη με το διαμελισμό της Βοσνίας από τη φασιστική
Σερβία με εργαλείο τη σέρβικη μειονότητα της Βοσνίας, στη συνέχεια
με το διαμελισμό της φασιστικής
Σερβίας από τους μεγαλοαλβανούς
επεκτατιστές στο Κόσσοβο, ενώ
πρόκειται να ζήσουμε πολύ μεγαλύτερους εφιάλτες με το διαμελισμό
της Γεωργίας και το διαμελισμό της
Ουκρανίας από τους ρώσους νεοχιτλερικούς. Δεν έχουμε ακριβώς την
ίδια άποψη για το υπαρκτό δικαίωμα αποχωρισμού του καταλανικού
έθνους από την Ισπανία, που ωστόσο και αυτό σήμερα χρησιμοποιείται
από τους καταλανούς εθνικιστές με
τέτοιο τρόπο ώστε να διασπάει και
την Καταλωνία και την Ισπανία και
την Ευρώπη και να ευνοεί τα σχέδια
της Ρωσίας που υποθάλπει αυτόν
τον αποχωρισμό. Στον Τρίτο κόσμο
τέτοια φαινόμενα ατέλειωτου πολέμου και σφαγών παρατηρούμε στην
Αφρική με την ντεφάκτο τριχοτόμηση της Σομαλίας και βέβαια με τους
εθνοφυλετικούς
ανταγωνισμούς
στην Ρουάντα, στην Ουγκάντα, στο
Κονγκό, στην Κένυα, και κυρίως στο
Σουδάν Βόρειο και Νότιο.
Σε ότι αφορά συγκεκριμένα τους
κουρδικούς πληθυσμούς των 4
κρατών της Μέσης Ανατολής (Ιράκ,
Τουρκίας, Συρίας, Ιράν), αυτοί κατά
τη γνώμη μας δεν έχουν αποτελέσει
ως τώρα ένα έθνος γιατί τους λείπει
κυρίως η κοινή οικονομική ζωή καθώς βρίσκονται κατανεμημένοι σαν
εθνικές μειονότητες βασικά σε τέσσερα διαφορετικά εθνικά κράτη που
το καθένα τους έχει τη δικιά του οικονομική και πολιτική ζωή και μακρά
πορεία εθνικών αντιιμπεριαλιστικών
αγώνων στη διάρκεια των οποίων ο
ιμπεριαλισμός χρησιμοποίησε έντονα και με ιδιαίτερη ένταση αυτές τις
εθνικές μειονότητες.
Το γεγονός ότι η ιστορία δεν ανέδειξε, τουλάχιστον ως τώρα, ένα κουρδικό εθνικό κράτος, όπως ανέδειξε
ένα τούρκικο, ένα συριακό, ένα ιρακινό και ένα ιρανικό, δεν οφείλεται
σε μια συντονισμένη θέληση των
ιμπεριαλιστών, όπως ισχυρίζονται
συνήθως οι κούρδοι εθνικιστές,
αλλά στο ότι τα παραπάνω τέσσερα
έθνη ανάμεσα στα οποία ζούσαν οι
κουρδικοί πληθυσμοί σχημάτισαν
πολύ πιο νωρίς από αυτούς τα ξεχωριστά εθνικά τους χαρακτηριστικά
και το αντίστοιχο εθνικό κράτος. Και
τούτο γιατί αυτοί οι κουρδικοί πληθυσμοί έμειναν για πιο πολύ καιρό
στο προκαπιταλιστικό φεουδαρχικό
στάδιο ανάπτυξης και στο στάδιο
της φυσικής αγροτικής οικονομίας
οπότε δεν βγήκε από μέσα τους μια
κάπως ισχυρή εμπορική αστική τάξη
για να ενοποιήσει αυτούς τους πληθυσμούς και να ηγηθεί των εθνικών
τους αγώνων, όπως έγινε στα τέσσερα άλλα. Ασφαλώς οι ιμπεριαλιστές
και μάλιστα οι ανταγωνισμοί τους
προσδιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τα
σύνορα και καμιά φορά και την εθνοτική σύνθεση των συνοριακών περιοχών αυτών των 4 κρατών, αλλά
δεν είναι αυτοί που σχημάτισαν τα
έθνη και την εθνική ζωή, ιδιαίτερα
την κοινή οικονομική ζωή στο εσωτερικό των τεσσάρων αυτών εθνών
και εθνικών κρατών. Είναι δηλαδή
εξαιτίας εσωτερικών διεργασιών που
οι κουρδικοί πληθυσμοί ακριβώς την

εποχή της γέννησης και οικοδόμησης αυτών των εθνικών κρατών πήραν μέρος σε αυτήν από σχετικά πιο
καθυστερημένη οικονομική, πολιτιστική και πολιτική θέση.
Για παράδειγμα στο Ιράκ η κυρίαρχη
εθνότητα ήταν οι άραβες σε σχέση
με τους κούρδους, αλλά και μέσα
στους άραβες την πολιτική και οικονομική πρωτοκαθεδρία στο σχηματισμό του κράτους είχαν οι σουνίτες
μουσουλμάνοι άραβες, καθώς και οι
χριστιανοί άραβες, ενώ οι σιίτες μουσουλμάνοι αν και αριθμητικά πλειοψηφούσαν αποτελούσαν τη μεγάλη
μάζα της φτωχολογιάς της υπαίθρου.
Όλες αυτές οι εθνοτικές και πολιτιστικές διαφορές έπαιρναν λίγο πολύ
και ταξικά χαρακτηριστικά, οπότε οι
ιμπεριαλιστές στήριξαν πάνω σε αυτές τους ανταγωνισμούς τους για κυριαρχία. Αυτό γίνεται ως τα σήμερα
και μάλιστα ιδιαίτερα σήμερα, όπου
ο ρωσοκινεζικός νεοχιτλερικός άξονας επιζητά ένα νέο βίαιο μοίρασμα
του κόσμου οπότε επιδιώκει και το
διαμελισμό αυτών των κρατών σύμφωνα με εθνοτικές, φυλετικές ακόμα
και θρησκευτικές γραμμές. Από την
άλλη μεριά οι δυτικοί ιμπεριαλιστές,
κυρίως οι ΗΠΑ αν και θέλουν τη διατήρηση του στάτους κβο επιταχύνουν αντικειμενικά τη διάσπαση αυτών των χωρών με τις ωμές εξωτερικές επεμβάσεις τους για να στηρίξουν την κλονισμένη κυριαρχία τους
απέναντι στις ισχυρές νέες εθνικές
αστικές εξουσίες. Πιστεύουμε ότι η
μόνη ειρηνική λύση αυτών των εσωτερικών εθνοτικών αντιθέσεων δεν
βρίσκεται σήμερα στη διάσπαση αυτών των κρατών, εν προκειμένω της
Τουρκίας, της Συρίας, του Ιράκ και
του Ιράν για να σχηματιστεί ένα νέο
κουρδικό εθνικό κράτος, αλλά ο εκδημοκρατισμός αυτών των κρατών
ώστε σε κάθε ένα από αυτά οι κουρδικοί πληθυσμοί να έχουν τα εθνομειονοτικά τους δικαιώματα και την
περιφερειακή τους αυτοδιοίκηση, κυρίως εκεί που οι πληθυσμοί είναι συμπαγείς. Ήδη στην περίπτωση του
Ιράκ αυτή η αυτοδιοίκηση, αν και με
φεουδαρχικά χαρακτηριστικά ήταν
εξαιρετικά ανεπτυγμένη και πριν τη
διαμόρφωση του ιρακινού κράτους.
Γι αυτό το λόγο οι ιρακινοί κούρδοι,
πρώτοι και πολύ περισσότερο από
τους κούρδους κάθε άλλου κράτους, αντιστάθηκαν επανειλημμένα
ένοπλα και με γενναιότητα αρχικά
ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία
και αργότερα στον ιρακινό εθνικισμό
που κατ επανάληψη ήθελε να τσακίσει τους αυτόνομους θεσμούς τους.
Αυτό το χαρακτηριστικό τους είναι
που κάνει τους Κούρδους του Ιράκ
πολιτικά πολύ πιο ανεξάρτητους από
τους υπόλοιπους απέναντι και στον
ιμπεριαλισμό και στο σοβινισμό των
τεσσάρων κρατών στα οποία κατοικούν. Γι αυτό άλλωστε έχουν καταφέρει να φτιάξουν μέσα από αυτούς
τους αγώνες έναν πολύ καλό εθνικό
στρατό και ακόμα αρκετά ισχυρούς
αστοδημοκρατικούς θεσμούς στα
πλαίσια της σημαντικής διοικητικής
αυτονομίας τους που όχι τυχαία
έχουν κατακτήσει μέσα στο ιρακινό
κράτος περισσότερο από όσο σε
κάθε άλλο γειτονικό κράτος. Τέτοιες
αυτοδιοικητικές δομές θα μπορούσαν ίσως σταδιακά να υπάρξουν
και στις τέσσερις χώρες και εφόσον
αυτές δεν θα σήμαιναν απόσχιση
θα έκαναν δυνατή και την άνετη
επικοινωνία οικονομική, πολιτιστική
και πολιτική μεταξύ των κουρδικών
πληθυσμών των τεσσάρων κρατών
οπότε θα είχαν δημιουργηθεί οι υλικοί και πολιτικοί όροι για ένα ενιαίο
κουρδικό έθνος.
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κυβέρνηση Τσίπρα μπλοκάρει παράνομα άδειες ρουτίνας για να προχωρήσουν τα
έργα στις Σκουριές και οδηγεί σε απόλυση 500 εργαζόμενους. Λόγω της αυθαίρετης
άρνησης του υπουργείου περιβάλλοντος να εκδώσει μία δευτερεύουσα άδεια, αλλά
απαραίτητη για τη συνέχιση του έργου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τις
εργασίες στις Σκουριές και θα βάλει τις εγκαταστάσεις σε καθεστώς συντήρησης, που
σημαίνει 500 απολύσεις.
Πρόκειται για μία δευτερεύουσα άδεια ηλε- θα συνεχίσουν να διαθέτουν κεφάλαια για να
κτρομηχανολογικής εγκατάστασης, που δεν εισπράττουν όλο και μεγαλύτερες ζημιές από
αποτελεί καν έκδοση νέας αλλά παράταση τις καθυστερήσεις των έργων μέσα σε ένα
της παλιάς που έληξε, και αφορά εργασίες διακομματικά αρνητικό για την επένδυση ποόπως η εγκατάσταση ανεμιστήρων για τον αε- λιτικό κλίμα.
ρισμό της στοάς του υπόγειου μεταλλείου, οι
Είχαμε γράψει ότι κανένα κεφάλαιο δεν
εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης κλπ. (http:// θα εμπλεκόταν για πολύ σε μία πολιτική σύwww.naftemporiki.gr/ﬁnance/story/1292715/ γκρουση με μια κυβέρνηση, και δεν θα έδινε
prosfugi-ellinikos-xrusos-kata-g-stathaki-gia- δεκάρα για τη βιομηχανική παραγωγή στη
adeia-gia-tis-skouries). Κι όμως η κυβέρνηση χώρα και τη διατήρηση των θέσεων των ερέχει εξαρτήσει κάθε άδεια που αφορά το έργο γαζομένων, παρά μόνο σε όσο βαθμό αυτά
στις Σκουριές από την έκβαση μίας ελεγχό- πήγαιναν παράλληλα με τα συμφέροντά του.
μενης από αυτή διαδικασία διαιτησίας που Με μια τόσο αντεργατική κυβέρνηση, μια τόσο
ξεκίνησε το Σεπτέμβρη με άγνωστο χρονικό αντεργατική αντιβιομηχανική «αριστερά», μια
σημείο λήξης, η οποία αφορά τη μεταλλουρ- τόσο συμπλέουσα με αυτούς αντιπολίτευση
γία χρυσού που θα κατασκευαστεί στην πε- μόνο οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία και οι
ριοχή του Μάντεμ Λάκκου και τη χρήση της κάτοικοι που ζουν από αυτά μπορούσαν να
πυρομεταλλουργικής μεθόδου της ακαριαί- αλλάξουν τους πολιτικούς συσχετισμούς και
ας τήξης (ﬂash smelting) για την παραγωγή να σώσουν τη δουλειά τους και τη βιομηχαχρυσού, χαλκού, άργυρου κ.λπ
νία στην περιοχή. Όμως δυστυχώς αυτοί και
Αυτή η αρνητική εξέλιξη ήρθε δυστυχώς να κυρίως οι ηγεσίες τους επηρεασμένες από
επιβεβαιώσει την ανάλυση της ΟΑΚΚΕ ότι η τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις δεν επικοιδιαιτησία ήταν ένα τέχνασμα της κυβέρνησης νωνούν με το λαό παρά μόνο αραιά και που,
για να καταπατήσει τις θετικές αποφάσεις δεν δίνουν έμφαση στο ζήτημα της ανυπαρτου ΣτΕ, δηλαδή ένα εργαλείο για να μπλο- ξίας της μόλυνσης του περιβάλλοντος, και
κάρει την επένδυση άμεσα και να οδηγήσει μένουν μόνο στο ζήτημα της απασχόλησής
στη σταδιακή έξοδο την Eldorado Gold. Το τους. Όμως αυτό δεν συγκινεί μεμονωμένα
σχέδιο της κυβέρνησης για ματαίωση της μια χώρα ανέργων που περιμένει μόνο ένα
επένδυσης προχωράει όσο δεν αναχαιτίζεται πράγμα να ακούσει από αυτούς: ότι ο αγώαπό το κίνημα των εργαζομένων στα μεταλ- νας τους είναι για όλους τους ανέργους γιατί
λεία, όσο δηλαδή δεν αποκαλύπτονται στο στρέφεται ενάντια στο βιομηχανικό σαμποτάζ
λαό και στην κοινή γνώμη τα ψέμματά της κυ- που σκοτώνει όλη τη χώρα με το επιχείρημα
βέρνησης για την δήθεν επικινδυνότητα για ότι η βιομηχανία μολύνει το περιβάλλον ακότο περιβάλλον της μεταλλουργικής μεθόδου μα και όταν δεν μολύνει, όπως η συγκεκριτης ακαριαίας τήξης (ﬂash smelting). (http:// μένη μέθοδος της ακαριαίας τήξης με χρήση
www.oakke.gr/aﬁses/2013-02-16-20-47-31/ κλειστού κυκλώματος (κλειστού φούρνου)
που προβλέπεται για τις Σκουριές.
item/862-).
Επίσης ακινητοποιούν τους εργαζόμενους
Η έκδοση των εκκρεμών αδειών για τις
Σκουριές ήταν το κεντρικό αίτημα των εργα- κάθε τόσο με ψεύτικες ελπίδες που διακινούζομένων όταν ήρθαν στην Αθήνα, το Σεπτέμ- νται από διάφορους «μεσολαβητές» της παβρη, για να φύγουν με μία υπόσχεση από το λιάς μπομπολικής διοίκησης, από διάφορους
υπουργείο ότι αυτό θα τακτοποιηθεί, και ότι καλοθελητές στο μητσοτακικό στρατόπεδο
όλα τα εκκρεμή ζητήματα θα λυθούν μέσα που διαβεβαιώνουν ότι το θέμα θα λυθεί με
από μια τάχα σύντομη διαδικασία που λέ- μία κυβέρνηση της ΝΔ, της ίδιας ΝΔ που για
γεται διαιτησία. Πρόκειται για μία διαδικασία χρόνια έχει με τη σειρά της σαμποτάρει τα μεστην οποία, όπως ενημερώσαμε τους εργα- ταλλεία, καθώς και από άλλους δήθεν «ταξιζόμενους, έχει τον πλήρη έλεγχο η κυβερνη- κούς φίλους των εργατών» που ισχυρίζονται
τική πλευρά αφού η σύμβαση της δίνει το δι- ότι απλά η Εντοράντο μπλοφάρει ότι θα φύγει
καίωμα να ορίζει ουσιαστικά τον επιδιαιτητή, μόνο και μόνο για να ρίξει τους μισθούς, να
δηλαδή τον κρίσιμο άνθρωπο που θα λύσει απολύσει τους εργαζόμενους κλπ. Πολλοί καοποιαδήποτε διαφωνία ανάμεσα στο διαιτητή λόπιστοι εργάτες επαναλαμβάνουν τέτοιους
της κυβέρνησης και στο διαιτητή της εταιρεί- ισχυρισμούς, γιατί δεν μπορούν να δουν ότι
ας. Αυτό το δικαίωμα το άσκησε ήδη απομα- κανένα κεφάλαιο στον κόσμο δεν δέχεται για
κρύνοντας τον επιδιαιτητή που ορίστηκε αρ- πολύ καιρό να χάνει εκατοντάδες εκατομμύχικά, τον Μενουδάκο. Ο Μενουδάκος απομα- ρια και να επιμένει να τα χάνει.
Έτσι αποκοιμίζονται οι μεταλλωρύχοι, γιατί
κρύνθηκε γιατί ήταν πρόεδρος του ΣτΕ από
το Μάη του 2012 μέχρι τον Ιούλη του 2013, εκτός από την ΟΑΚΚΕ από πουθενά αλλού
δηλαδή στο διάστημα κατά το οποίο κρίθη- δεν ακούν ότι η αληθινή αιτία της ανοιχτής
καν και απορρίφθηκαν οι προσφυγές κατά κυβερνητικής αντίθεσης με την επένδυση
της κυβερνητικής απόφασης της έγκρισης και της εγκατάλειψης της επένδυσης από τα
περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης. Ο υπόλοιπα κόμματα είναι πολιτική, και συνίαρχικός διορισμός του προφανώς είχε στό- σταται στο ότι το νέο αφεντικό της χώρας ο
χο την παραπλάνηση της εταιρείας και των Πούτιν , δεν θα επιτρέψει ποτέ σε μία δυτική
εταιρεία να αποκτήσει οικονομική, οπότε και
εργαζομένων.
Ήδη η εταιρεία ανοήτως μπήκε στη διαδι- πολιτική βάση σε μία περιοχή δίπλα στο Άγιο
κασία της διαιτησίας - την οποία δυστυχώς Όρος, δίπλα στην «κιβωτό της Ορθοδοξίας»
αποδέχτηκε και η ηγεσία του σωματείου που την εποφθαλμιά η νεοτσαρική Ρωσία για
παρά τις ειδοποιήσεις μας- επιδιώκοντας μία λογαριασμό της, και γι’ αυτό θέλει στην πεφιλική προσέγγιση με μία κυβέρνηση που ριοχή αυτή να υπάρχουν μόνο εντελώς δικοί
όμως έχει αποδείξει ότι θέλει να τελειώσει την της άνθρωποι όπως είναι ο θεσσαλονικάρεπένδυση εδώ και τώρα. Τώρα η εταιρεία κα- χης Σαββίδης.
Όμως ακόμα και τώρα υπάρχει καιρός να
τέφυγε ξανά στο ΣτΕ με τρεις προσφυγές για
την καθυστέρηση στην έκδοση αδειών. Αλλά ενημερωθεί ο λαός και οι μεταλλωρύχοι να
τώρα ο χρόνος τελειώνει, καθώς η κυβέρνη- στριμώξουν όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά
ση κρατάει στα χέρια της το όπλο της διαιτη- και τον άθλιο ψεύτικο φίλο τους το Μητσοσίας οπότε καμία απόφαση του ΣτΕ δεν τη τάκη, που σαν πιο έμπιστο σχεδιαστή της
δεσμεύει όσο διαρκεί αυτή η διαιτησία, ενώ πολιτικής του έχει τον ορκισμένο αντιβιομηη απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου στην χανιστή πρώην γραμματέα της «Κ»ΝΕ Θεπράξη θα ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση οδωρικάκο. Υπάρχει καιρός έστω και αν ο
του ΣτΕ. Στο μεταξύ η μετοχή της Eldorado αγώνας των εργαζομένων για τα περιβαλοGold είχε κατρακυλήσει στο Χρηματιστήριο ντικά ζητήματα έχει καθυστερήσει για χρόνια,
και ανέβηκε μόνο όταν ανακοίνωσε την ανα- γιατί υπάρχουν γνωματεύσεις των ειδικών
στολή των εργασιών στις Σκουριές, δηλαδή κρατικών φορέων, υπάρχουν διεθνείς μελέόταν οι μέτοχοι της είχαν μία ασφάλεια ότι δεν τες, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, υπάρ-

χουν ειδικοί που μπορούν να μιλήσουν στο
λαό και να συντρίψουν τους κομπογαννίτες
ψευτοεπιστήμονες του antigold (ενάντια στο
χρυσό). Δεν χρειάζεται μια δεύτερη ήττα των
μεταλλωρύχων μετά από εκείνη που δοκίμασαν με το κλείσιμο της TVX, που στις σημερινές συνθήκες της εφιαλτικής ανεργίας θα
είναι 100 φορές πιο ανυπόφορη στις συνέπειες της για τις οικογένειες τους και για όλη
τη βόρεια Χαλκιδική.
Απροκάλυπτη η φασιστική αυθαιρεσία
της κυβέρνησης για τις Σκουριές
Το κεντρικό ζήτημα το οποίο εξετάζεται με
τη διαδικασία της διαιτησίας που έβαλε σε
κίνηση το ελληνικό κράτος, είναι η χρήση
της μεθόδου της ακαριαίας τήξης στο εργοστάσιο μεταλλουργίας που θα κατασκευαστεί
στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου στο Στρατώνι
της Χαλκιδικής, δηλαδή για ένα έργο το οποίο
προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει μετά το 2020. Το υπό ανάπτυξη έργο
στις Σκουριές λειτουργούσε μέχρι σήμερα και
μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς
να περιμένει καμία διαιτησία.Το Υπουργείο
Περιβάλλοντος παραδέχεται ότι έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά για την ανανέωση
της άδειας στις Σκουριές, αλλά υποστηρίζει
ότι η άδεια δεν μπορεί να ανανεωθεί γιατί η
λειτουργία στις Σκουριές είναι απόλυτα συνυφασμένη με το εργοστάσιο μεταλλουργίας
που εξετάζει η διαιτησία! «Όσο η υπόθεση
βρίσκεται σε διαιτησία και μέχρι την τελική
απόφαση δεν θα δώσουμε καμία αδειοδότηση που σχετίζεται με το υπό κρίση θέμα» δηλώνουν επίσημα από το ΥΠΕΝ. Όπως υποστηρίζει το ΥΠΕΝ, δόθηκαν όλες οι άδειες
που δεν σχετίζονταν με τη μεταλλουργία,
εννοώντας τις άδειες για τη λειτουργία του
εργοστασίου εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα
τις οποίες επίσης καθυστέρησε.
Αν το κύριο μέλημα της κυβερνητικής πλευράς είναι η προστασία του περιβάλλοντος και
από τις εργασίες που θα γίνονταν στις Σκουριές με την έκδοση της απαιτούμενης άδειας,
δεν δημιουργείται κανένας κίνδυνος για το
περιβάλλον, τότε γιατί δεν εκδίδει τις άδειες;
Τι λογική είναι αυτή που παίζει με τις ζωές και
τη δουλειά των εργαζόμενων στις Σκουριές
που έχουν στοχοποιηθεί όσο κανένας άλλος
εργαζόμενος από το λεγόμενο antigold κίνημα, το οποίο καθοδηγείται από τον ΣΥΡΙΖΑ
και κάνει κινητοποιήσεις με την αρωγή της
ναζιστικής συμμορίας της ΧΑ; Έχουν δεχθεί
απρόκλητες επιθέσεις, έχουν απειληθεί στα
σπίτια και στους χώρους δουλειάς, και τώρα
η κυβέρνηση που στηρίζει την τρομοκρατική
βία που ασκείται εναντίον τους, έρχεται να
τους πετάξει στο δρόμο.
Αυτή η θέση του υπουργείου είναι ξεκάθαρη για τις προθέσεις του να μη γίνει ποτέ η
καναδική μεταλλουργία χρυσού. Η απόφαση έχει ήδη ληφθεί και η κυβέρνηση δεν θα
επιτρέψει σε καμία διαιτησία να την αλλάξει.
Δεν την ενδιαφέρει κανένα περιβάλλον, καμία επένδυση και κανένας εργαζόμενος. Την
ενδιαφέρει να οδηγήσει την Eldorado Gold σε
αποχώρηση καλύπτοντας το σαμποτάζ της
με μία διάτρητη διαιτητική διαδικασία για να
μην κατηγορηθεί όπως ήδη κατηγορείται από
τους δανειστές της χώρας, ότι την ώρα που
η οικονομία καταρρέει, η κυβέρνηση βυθίζει
επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα, δεκάδων δις δυναμώνοντας την κρίση, το χρέος
και την καταστροφή.
Στο κέντρο της αντιπαράθεσης για τη μεταλλουργία βρίσκεται πάντα η μέθοδος της
ακαριαίας τήξης με χρήση κλειστού κυκλώματος (κλειστού φούρνου) για την κατεργασία των τελικών μετάλλων (χρυσού, χαλκού
κλπ), η πιο ασφαλής και εξελιγμένη σε διεθνές επίπεδο φινλανδική μέθοδος που χρησιμοποιείται σε πολλές άλλες ανεπτυγμένες
περιβαλλοντικά χώρες, την οποία το υπουργείο επιμένει να μη δέχεται τσαλαπατώντας
όλες τις περιβαλλοντικές μελέτες και τις
εγκρίσεις που έχουν πάρει, όλα τα επιστημονικά δεδομένα ακόμα και αυτή τη δοκιμή
της που έγινε στη Φινλανδία. Το υπουργείο

επιμένει τώρα να γίνει η δοκιμή της μεθόδου
στα μεταλλεία της Χαλκιδικής όταν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στη σύμβαση, και είναι
αδύνατο όσο δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες
υποδομές. Προκύπτει τη σχετική αρθρογραφία στον τύπο ότι αυτή η απαίτηση της
κυβέρνησης είναι καταχρηστική και προσχηματική, αφού η φινλανδική εταιρεία που έχει
τα δικαιώματα της μεθόδου, δεν επιτρέπει
τη εξαγωγή της μεθόδου, αν δεν πληρωθεί
εξολοκλήρου και εκ των προτέρων για το δικαίωμα χρήσης της στα μεταλλεία. Αλλά αν
υποθέσουμε ότι η καναδική εταιρεία διέθετε τα κεφάλαια και αναλάμβανε το ρίσκο να
απορριφθεί η μέθοδος από το υπουργείο,
και ξεκινούσε σήμερα η κατασκευή των δοκιμαστικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται
και που κοστίζουν 20 εκατομμύρια αχρείαστα
Ευρώ (!), αυτή δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ,
αφού θα φρόντιζε γι αυτό μια κυβέρνηση που
ξέρει να μπλοκάρει σε κάθε βήμα μία επένδυση που δεν θέλει (http://www.kathimerini.
gr/830903/article/oikonomia/epixeirhseis/
den-apeilei-to-perivallon-h-e3ory3h-xrysoysth-xalkidikh).
Εκεί που αποκαλύπτεται πάντως η τεράστια υποκρισία του υπουργείου είναι
όταν ισχυρίζεται με πάθος ότι θέλει να
γίνει η μονάδα μεταλλουργίας (!) που θα
σημαίνει για το δημόσιο την είσπραξη
ενός σημαντικού ποσού σε φόρους αφού
η κατεργασία και παραγωγή των τελικών
μετάλλων (χρυσού, χαλκού, άργυρου) θα
γίνεται σε ελληνικό έδαφος. Μάλιστα, εκφράζει την ανησυχία του για την «εμπλοκή» με τη μεταλλουργική μέθοδο που το
ίδιο έχει προκαλέσει, γιατί μπορεί να καθυστερήσει την κατασκευή της μονάδας
της μεταλλουργίας!! Την ίδια στιγμή ανακοινώνει ότι δεν θα εκδώσει καμία άλλη
άδεια για την επένδυση, γιατί όλες οι εκκρεμείς άδειες συνδέονται τελικά με τη
λειτουργία της μεταλλουργικής μονάδας,
ένα θέμα που θα προκύψει το 2020!!! Αν
έστω και λίγο ήθελε το υπουργείο να προχωρήσει η κατασκευή της μεταλλουργικής μονάδας, έπρεπε να επισπεύσει στο
μεταξύ όλα τα υπόλοιπα έργα, ενώ είχε
άπειρο χρόνο να βρει λύσεις για τα όποια
προβλήματα εφαρμογής της μεθόδου της
ακαριαίας τήξης.
Η εταιρεία από την άλλη περνάει από υποχώρηση σε υποχώρηση, και φαίνεται τώρα
ότι η στρατηγική της είναι απλά να σώσει ότι
μπορεί από την επένδυση και να διασφαλίσει
μία γενναία αποζημίωση για ότι δεν μπορεί
να σώσει. Στο μεταξύ κυκλοφόρησε η είδηση ότι ετοιμάζεται να πουλήσει τα δικαιώματά
της στα μεταλλεία κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε, ούτε διαψεύστηκε. Αν πράγματι προχωρήσει σε μεταβίβαση, και με δεδομένο ότι
απαιτείται η κυβερνητική συναίνεση, και ότι
μετά από δύο ναυάγια κανένα δυτικό κεφάλαιο δεν πρόκειται να έρθει να επενδύσει, το
μόνο πιθανό ενδεχόμενο είναι να περάσουν
τα μεταλλεία σε ρωσοκινέζικα χέρια, οπότε
θα τελειώσουν και τα κινήματα, ενώ ταυτόχρονα κυβέρνηση, αντιπολίτευση και ναζιστές θα χειροκροτήσουν το νέο στρατηγικό
επενδυτή, όποια περιβαλλοντικά εγκλήματα
και αν κάνει.
Οι μεταλλωρύχοι έχουν αποδείξει ότι έχουν
τη δύναμη να ανατρέπουν με τις κινητοποιήσεις τους τις κυβερνητικές αποφάσεις και
να αναχαιτίζουν τις επιθέσεις ενάντια στη
λειτουργία των μεταλλείων. Πρέπει να αντισταθούν σε όσους προσπαθούν να τους πείσουν ότι πρόκειται για άλλη μία προσωρινή
κρίση που θα ξεπεραστεί, ότι η κυβέρνηση
θα υποχωρήσει, η εταιρεία θα το ξανασκεφτεί κλπ Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση ακολούθησε ένα μεθοδικό σταδιακό σαμποτάζ
για να φτάσει σ’ αυτό ακριβώς το σημείο που
βρίσκεται τώρα, ένα βήμα πριν το κλείσιμο.
Μόνο οι μεταλλωρύχοι μπορούν να το εμποδίσουν, ξεκινώντας από σήμερα κιόλας έναν
παρατεταμένο αγώνα που δεν χρειάζεται να
στηριχθεί σε καμία αντιπολίτευση, αλλά στη
δύναμη της απεύθυνσης τους στο λαό και
στην κοινή γνώμη.
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Η Ν.Δ. ΣΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΠΠΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
Η κυβέρνηση, μέσω του διακομματικού ΕΣΡ αυτή τη φορά, και όχι μόνη της
και αυτοπροσώπως όπως προηγουμένως, που είχε φάει την κατραπακιά από
το Συμβούλιο της Επικρατείας, προχωράει ολοταχώς στην τελική υποταγή του συνόλου του τηλεοπτικού τοπίου της χώρας
μας στη φιλορώσικη κρατικο-ολιγαρχία.
Ήδη με διάφορους τρόπους έχει καταφέρει να ελέγξει ένα μεγάλο ποσοστό του
Τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Τώρα όμως πρόκειται για την τελική
επίθεση.
Το ΕΣΡ αποφάσισε τη διεξαγωγή ενός
νέου διαγωνισμού αποδεχόμενο σαν
βάση του το «νόμο Παππά», παρόλο που
αυτός είχε καταπέσει στην ουσία του στο
ΣΤΕ. Αυτή η αποδοχή έχει σαν αιτία της το
γεγονός ότι η ηγεσία της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ
και του Ποταμιού, που έχουν ουσιαστική
ισχύ μέσα στο διακομματικό ΕΣΡ, το έσυραν τελικά πίσω από την κυβέρνηση και
τον Παππά εγκαταλείποντας και προδίδοντας τις ίδιες τις αρχικές διακηρύξεις τους
περί ελευθερίας του τύπου. Έτσι αυτή τη
φορά ο διαγωνισμός που θα παραδώσει
την ενημέρωση του λαού στις πιο φασιστικές δυνάμεις της χώρας θα φέρει και
τη βούλα όλης της αντιπολίτευσης οπότε
τελικά όλου του έθνους, αφού όχι μόνο το
ΕΣΡ αλλά και τα αρμόδια όργανα της αντιπολίτευσης είτε τηρούν αιδήμονα σιωπή
για το θέμα είτε συμφωνούν με την κυβερνητική θέση κι επαυξάνουν.
Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για
την αξιωματική αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος
Τύπου της ΝΔ Κων. Κυρανάκης δήλωσε
στις 12 Οκτώβρη στο ραδιοφωνικό σταθμό «24/7» ότι οι καναλάρχες πρέπει να
πληρώσουν όσα προβλέπονται από το
νόμο, «όπως και όλοι οι πολίτες». Το ΕΣΡ
όμως αποφάσισε ότι το ελάχιστο τίμημα
για να πάρει κάποιος άδεια τηλεοπτικού
σταθμού θα είναι 35 εκατομμύρια ευρώ!
Είναι φανερό ότι μπήκε επίτηδες τόσο
ψηλό τίμημα, για να είναι ευκολότερο να
αποκλειστούν οι ανεπιθύμητοι. Και τι είπε
ο κ. Κυρανάκης για το τίμημα; Πως δεν είναι κάτι υπερβολικό, «με βάση την αγορά
και τα διαφημιστικά έσοδα»!
Ίσα-ίσα. Αν υπολογίσει κανείς το γεγονός ότι η αγορά, δηλαδή οι διαφημίσεις,
δηλαδή οι ελληνικές επιχειρήσεις που
παράγουν καταναλωτικά προϊόντα είναι
στην πλειοψηφία τους μεταξύ φθοράς
και αφθαρσίας, οπότε και τα έσοδα των
καναλιών από τις διαφημίσεις κατά πολύ
μειωμένα, τότε το ελάχιστο τίμημα είναι
δυσθεώρητο. Μόνο ολιγάρχες που μπορούν να εξασφαλίζουν τα κεφάλαια και τα
κέρδη τους έξω από την τηλεοπτική αγορά, μπορούν να διαθέτουν εύκολα τέτοια
ποσά. Επίσης, τα έξοδά τους σύμφωνα
με το νόμο Παππά που αποδέχτηκε το
ΕΣΡ ανεβαίνουν τεχνητά χάρη στον όρο
ότι το κάθε αδειοδοτούμενο κανάλι πρέπει να απασχολεί κατ’ ελάχιστο 400 εργαζόμενους. Πού ακούστηκε αυτό, σε μια
υποτίθεται ελεύθερη αγορά να κανονίζει
με νόμο η κυβέρνηση πόσους εργαζόμενους είναι υποχρεωμένος (!) να προσλάβει ο κάθε εργοδότης; Τι θα έλεγε κανείς
αν τέτοιου είδους όρια επεκτείνονταν και
στις εφημερίδες; Ασφαλώς θα μιλούσε για
ωμή λογοκρισία υπέρ των πιο πλούσιων
εκδοτών. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι τα τηλεοπτικά κανάλια είναι λίγα,
γιατί είναι λίγες οι τηλεοπτικές συχνότητες, οπότε ας τα πάρουν οι πιο πλούσιοι, ή όπως λέει ο ξεδιάντροπος φασίστας
Παππάς «αυτοί που έχουν χοντρό πορτοφόλι». Πέρα από το ότι αυτή η λογική
δίνει τα κανάλια στους χειρότερους ιμπεριαλιστές που δίνουν εύκολα και ευχαρίστως μερικές δεκάδες εκατομμύρια για να
σκλαβώσουν το πνεύμα μιας χώρας ώστε

να αποσπάσουν δισεκατομμύρια από τις
οικονομικές και στρατιωτικές θέσεις που
κατακτούν μέσα από την υποδούλωσή
της, είναι σάπιο και το επιχείρημα από
αριθμητική άποψη. Όποτε μίλησαν ειδικοί γι αυτό βεβαίωσαν ότι ο αριθμός των
τηλεοπτικών καναλιών υψηλής ευκρίνειας
πανελλαδικής εμβέλειας είναι πολλαπλάσιος από αυτόν που έχει ορίσει ο Παππάς
και στο κάτω-κάτω δεν είναι υποχρεωτικό για ένα κανάλι να χρησιμοποιεί αποκλειστικά συχνότητες ψηλής ευκρίνειας.
Μπορεί να έχει προγράμματα και μάλιστα
δελτία ειδήσεων που να συγκλονίζουν και
να διαφωτίζουν το λαό με ψηλή ευκρίνεια
περιεχομένου και χαμηλή ευκρίνεια συχνοτήτων (σύμφωνα με μελέτη του Μ.
Μπλέτσα, επιστήμονα και ερευνητή της
Πληροφορικής, διευθυντή Πληροφορικής
στο Media Lab του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, στους 4 πολυπλέκτες που διαθέτει σήμερα η DIGEA για την
εκπομπή ιδιωτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, μπορούν να χωρέσουν συνολικά
16 προγράμματα υψηλής ευκρίνειας (HD)
ή 40 απλής ευκρίνειας (SD), http://www.
tanea.gr/news/greece/article/5359294/
mixalhs-mpletsas-panelladika-mporoynna-ekpemppsoyn-ews-16-kanaliaypshlhs-eykrineias/).
Οι δηλώσεις Κυρανάκη απόδειξαν την
προδοσία του Μητσοτάκη στην κομματική
του βάση και ήταν σε απόλυτη συμφωνία
με τη γραμμή της κυβέρνησης. Αυτό το
επιβεβαίωσε μία μόλις μέρα μετά ο ίδιος
ο υπουργός Παππάς μιλώντας στον ίδιο
σταθμό και σχολιάζοντάς τες: «…υπάρχει μια διαφοροποίηση της ΝΔ που φτάνει στη διατύπωση αυτή, η οποία απέχει
πάρα πολύ από τις διατυπώσεις που έλεγαν πως έπρεπε να είναι απεριόριστος ο
αριθμός ή ότι δεν υπήρχε θέμα καταβολής
ποσού, καθώς καλυπτόταν από τη Digea». Και συνεχίζει για την αποδοχή του
τιμήματος από τον Κυρανάκη: «Αυτή η
δήλωση καταγράφεται στα θετικά, ιδιαίτερα η δήλωση ότι αυτά τα 35 εκατ. είναι ένα
εύλογο τίμημα. Στην πολιτική αντιπαράθεση υπάρχουν ηθικά και θεσμικά όρια. Η
θέση του κ. Κυρανάκη είναι για εμάς αυτονόητη και είναι θετικό ότι επαναλαμβάνεται
και από τη δική τους τη μεριά. Το ΕΣΡ έχει
αναφέρει πως θα υπάρχουν επτά άδειες
και πλέον αυτός ο κύκλος πρέπει να κλείσει».
Μέχρι εδώ θα μπορούσε κανείς να
ισχυριστεί πως πρόκειται για χοντρό λάθος του Κυρανάκη προσωπικά, έστω και
αν το αξίωμα που κατέχει είναι σχετικό με
το αντικείμενο, άρα έχει και ιδιαίτερο βάρος. Όμως λίγο μετά τη δήλωση Παππά
βγήκε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου
της ΝΔ για να καλύψει το ξεμπρόστιασμα
από τον Παππά, αλλά στην ουσία αποδεχόταν και κάλυπτε τις δηλώσεις Κυρανάκη.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η θέση της ΝΔ για τις τηλεοπτικές άδειες
είναι σταθερή. Χάρη στην αποφασιστική
στάση της ΝΔ ναυάγησε η προσπάθεια
χειραγώγησης και ελέγχου των τηλεοπτικών σταθμών και προστατεύθηκαν οι εργαζόμενοι. Υποστηρίζουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ψηφιακού φάσματος
και την χορήγηση όσο το δυνατόν περισσότερων τηλεοπτικών αδειών επιτρέπει η
τεχνολογία. Από την έναρξη του δημόσιου διαλόγου για το θέμα, η ΝΔ πρότεινε
η απόκτηση της τηλεοπτικής άδειας να
συνδέεται με την άμεση καταβολή τέλους
χρήσης. Χωρίς στημένους διαγωνισμούς.
Ο καθορισμός του ποσού του τέλους χρήσης θα πρέπει να είναι αποκλειστικής
αρμοδιότητας του ΕΣΡ. Η Κυβέρνηση,
ακόμη και σήμερα, αρνείται να μεταφέρει
στο ΕΣΡ τις αρμοδιότητες του Υπουργού,
όπως επιβάλλει το Σύνταγμα. Ο κ. Παπ-

πάς, αντί να προκαλεί θόρυβο στο δημόσιο διάλογο, ας απολογηθεί επιτέλους για
τον αντισυνταγματικό του νόμο κι ας σεβαστεί τη συνταγματική επιταγή».
Μα το πρόβλημα εδώ δεν είναι τι είπε
ο Παππάς. Αυτός τη δουλειά των αφεντικών του, των Ρώσων φασιστών κάνει.
Το θέμα είναι τι δήλωσε ο δικός τους. Και
εδώ η ανακοίνωση της ΝΔ ουσιαστικά τον
καλύπτει, όταν μιλάει για «άμεση καταβολή τέλους χρήσης», το οποίο «θα πρέπει
να είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του
ΕΣΡ». Επίσης η ΝΔ δεν παίρνει θέση στο
ζήτημα του αριθμού των αδειών, μιλώντας
γενικά κι αόριστα για τις δυνατότητες της
τεχνολογίας.

Αν η ΝΔ διαφωνούσε με τη δήλωση
Κυρανάκη, θα έπρεπε να το πει αυτό έστω
και έμμεσα. Κάτι τέτοιο όμως πουθενά δε
φαίνεται στην ανακοίνωσή της. Έγινε για
μια ακόμη φορά φανερό πως, στα πιο ζητήματα στρατηγικής και υψηλής πολιτικής,
ιδιαίτερα στο ζήτημα της επαπειλούμενης
πολιτικής δικτατορίας η ΝΔ του Μητσοτάκη δεν έχει ουσιαστικές διαφορές γραμμής με την κυβέρνηση, όσο και αν θέλει
να παρουσιάζεται ως ο αντίποδάς της.
Στο τέλος υποτάσσεται στην κυβερνητική
γραμμή. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως το
δεξί χέρι του Μητσοτάκη στο επιτελείο του
είναι ο Θεοδωρικάκος, πρώην γραμματέας της ψευτοΚΝΕ. Αυτό τα λέει όλα…

Με τη Ρωσία δεμένο και το αμερικάνικο
κεφάλαιο στις ελληνικές τράπεζες
Το Δεκέμβρη του 2015 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προέβη στην αύξηση
του κεφαλαίου των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών κατά 14 δις ευρώ με τη
συμμετοχή ενεργών επενδυτών, όπως είναι
τα αμερικανικά hedge funds του Γουίλμπουρ
Ρος και του Τζον Πώλσον. Ο Ρος (WLR Funds)
ηγούταν μιας ομάδας επενδυτών που επένδυσαν 1,3 δις ευρώ στη Eurobank το 2014 (Reuters, 29/6/15), συμβάλλοντας στην κατά 46,5%
αύξηση του κεφαλαίου της. Ο δε Πώλσον
(Paulson & Co.) είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος στην τράπεζα Πειραιώς με 9,3% και στην
Alpha Bank με 7% περίπου (bankingnews.gr,
9/11/16), η οποία Alpha Bank με τη σειρά της
συμμετέχει στην Πειραιώς με 6,3%. Θυμίζουμε
ότι στα 2012 μπήκε στην Πειραιώς το ρώσικο
κεφάλαιο, εν μέρει με τσέχικη φασάδα, και σύντομα έσπασε τη συμμετοχή σε δύο κομμάτια
λιγότερο από το 5% και έτσι δεν είναι υποχρεωμένο να δείχνει τη συμμετοχή του, οπότε δεν
ξέρουμε που βρίσκεται αυτή η συμμετοχή μετά
την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση.
Και οι δύο αυτοί μονοπωλιστές Ρος και Πώλσον, εκτός απ’ το ότι συμμετέχουν χάρη στην
κρίση στον έλεγχο του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος βάζοντας ελάχιστα κεφάλαια,
έχουν κοινό σημείο το ότι στήριξαν οικονομικά
την προεκλογική καμπάνια του με ρωσική ανάμιξη εκλεγμένου αμερικανού προέδρου Τραμπ
και τον βοήθησαν να διαμορφώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Μάλιστα ο πρώτος ανταμείφθηκε γι’ αυτό με την αναγόρευσή του σε
υπουργό εμπορίου των ΗΠΑ. Γενικότερα οι
δύο μεγιστάνες αντιπροσωπεύουν τον τύπο
μονοπωλίου που έχει ανοιχτεί στην ανατολική
αγορά και έχει συνδέσει τα συμφέροντά του με
εκείνα των κρατικομονοπωλιστών της Μόσχας
και του Πεκίνου.
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις των paradise papers, μεταξύ άλλων, ρίχνουν φως στις ύποπτες επιχειρηματικές διασυνδέσεις του Γουίλμπουρ Ρος με το στενό περιβάλλον του ρώσου
προέδρου Πούτιν. Η βελγική εφημερίδα Le
Soir αναφέρεται συγκεκριμένα στο πολύκροτο
σκάνδαλο εμπλοκής του στη διακίνηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ρωσικής
προέλευσης στο Βέλγιο.
«Ειδικότερα το δημοσίευμα αναφέρεται στις
αποκαλύψεις των “paradise papers” ότι ο Ρος
διατηρεί μερίδιο στην Navigator Holdings, η
οποία κερδίζει εκατομμύρια ετησίως μεταφέροντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο για τη ρωσική
εταιρεία ενέργειας Sibur, παρ’ όλο που δύο μεγάλοι μέτοχοι της Sibur υπόκεινται σε κάποιας
μορφής κυρώσεις από τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, στις 31 Αυγούστου 2017 το λιμάνι της Αμβέρσας υποδέχεται ένα τάνκερ που είχε αποπλεύσει τέσσερις
μέρες νωρίτερα από ένα λιμάνι στα νότια της
Αγίας Πετρούπολης. Το LNG που μεταφέρει
προορίζεται να πωληθεί στη βελγική αγορά
από την εταιρία Primagaz, η οποία είναι από
τους μεγαλύτερους προμηθευτές προπανίου,
βουτανίου στη χώρα.

Όπως εξηγεί το δημοσίευμα, αυτή δεν είναι η
πρώτη φορά που το λιμάνι της Αμβέρσας υποδέχεται ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Από το 2014 έχουν καταγραφεί 11 ανεφοδιασμοί καυσίμων στο βελγικό λιμάνι, όπου βρίσκεται ο μοναδικός χώρος αποθήκευσης LNG
στην Αμβέρσα. Τέσσερα διαφορετικά τάνκερ
ταξίδευαν μεταξύ της Αμβέρσας και του ρωσικού λιμανιού. Αυτά τα τάνκερ ανήκουν στην
εταιρεία Navigator Holdings που έχει την έδρα
της στις νήσους Μάρσαλ στον Ειρηνικό ωκεανό. “Πίσω από τη Navigator Holdings κρύβεται,
ποιος άλλος; Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος
Γουίλμπουρ Ρος, νυν υπουργός Εμπορίου των
ΗΠΑ” υπογραμμίζει η Le Soir» (Capital, 6/11).
Το 2011, μαζί με τη Navigator ο Ρος απόχτησε
σημαντικό μερίδιο και στην Diamong S Shipping, που κι αυτή ειδικεύεται στη ναύλωση
δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά πετρελαίου,
αερίου και πετροχημικών ανά τον κόσμο. Η Diamond S έχει δεσμούς με την κινεζική αγορά
καθώς ένας άλλος μεγάλος επενδυτής της είναι μια μεγάλη εταιρεία που ελέγχεται από την
κινεζική κυβέρνηση. Τα μερίδια στις δυο εταιρίες αποκτήθηκαν σε πολύ χαμηλή τιμή (600 και
240 εκ. δολάρια αντίστοιχα), μια συνήθη για
τον Ρος ταχτική που του έδωσε το ψευδώνυμο
«βασιλιάς της χρεοκοπίας», και πολύ σύντομα
ξεκίνησαν οι μπίζνες της Navigator με τη ρωσική Sibur.
«Αρχικά, η Navigator ναύλωσε δύο σκάφη για
τη Sibur, κι αργότερα αύξησε το στόλο σε τέσσερα. Η σχέση αποδείχτηκε τόσο επικερδής
που ο διευθύνων σύμβουλος της Navigator,
κ. Μπάτερς, είπε στους επενδυτές σε μια τηλεφωνική διάσκεψη του 2016 πώς ευνοήθηκε
η Navigator καθώς η Sibur νικούσε τους αμερικάνους ανταγωνιστές στην αναπτυσσόμενη
ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.
“Η Ρωσία μεταφέρει με αγωγούς όσο αέριο
χρειάζεται στην Ευρώπη, και τα υγροποιημένα
μεταφέρονται με πλοία σε όλες τις περιοχές της
ηπείρου σε αυξανόμενες ποσότητες, όλα αυτά
σε ανταγωνισμό με τις αμερικανικές εξαγωγές
μεγαλύτερων αποστάσεων”, λέει ο κ. Μπάτερς» (New York Times, 5/11).
Όταν μιλάμε για Sibur εννοούμε στην πραγματικότητα μια μεγάλη ενεργειακή εταιρεία που
στήθηκε απ’ το ρωσικό κράτος και δόθηκε κοψοχρονιά σε φιλικούς απέναντι στο Κρεμλίνο
ολιγάρχες. Πρόκειται βασικά για το στενό φίλο
του Πούτιν, Γκ. Τιμτσένκο και τον Λ. Μίκελσον,
οι οποίοι με την εισβολή των ρώσων χίτλερ
στην Ουκρανία δέχτηκαν οικονομικές κυρώσεις από τη Δύση. Ο πρώτος αναγκάστηκε
τότε να πουλήσει μέρος των μετοχών του στο
γαμπρό του Πούτιν, Κιρίλ Σαμάλοφ, εξαγορά
που χρηματοδοτήθηκε από την κρατική ρωσική τράπεζα Gazprombank. Παρά τις κυρώσεις,
οι οποίες ωστόσο δεν έπληξαν την εταιρεία
σαν τέτοια, η συνεργασία Navigator – Sibur
ενισχύθηκε στη συνέχεια. Στα 2014-15 τα συ-
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ανεργίας έχει επίσης σαν αποτέλεσμα οι εργασιακές σχέσεις
να χειροτερεύουν ολοένα. Γιατί
όπως είπαμε παραπάνω η ανεργία, που μεγαλώνει τον ανταγωνισμό στο στρατόπεδο των

εργατών, κάνει ακόμη χειρότερη
και πιο απάνθρωπη την εκμετάλλευση τους από τα αφεντικά.
Προσλαμβάνεται ένας εργάτης
για λίγες ώρες δουλειάς και τελικά δουλεύει πολύ περισσότερες
ώρες από όσες έχουν συμφωνηθεί. Χωρίς να πληρώνεται και
χωρίς να του κολλάνε ένσημα.
Προσλαμβάνεται για 4 ώρες
δουλειάς και δουλεύει τελικά έξι
και οκτώ ώρες δουλειάς χωρίς
βέβαια να πληρώνεται υπερωρία.
Η απειλή της ανεργίας είναι πανταχού παρούσα και η εργατική
τάξη χωρίς το κόμμα της, αλλά
έχοντας μπροστά της να της λένε
ψέματα κόμματα ψευτοαριστερά
και ψευτο-κομμουνιστικά είναι
ακόμη ανήμπορη να αντιδράσει.
Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη του μέσου μικτού
μισθού για τις δύο κατηγορίες
των εργαζομένων.

Αν και ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε ελαφρά εν τούτοις ο μέσος μισθός ελαττώνεται
σταθερά από το 2012. Και αυτό
οφείλεται στο υψηλό ποσοστό
της ανεργίας, δηλαδή στο μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των πωλητών της εργατικής δύναμης,
δηλαδή των εργατών. Το ύψος

των μισθών είναι ακόμη χειρότερο για τους νέους εργαζόμενους
μεταξύ 15-24 ετών, αρκετά πιο
κάτω από το μέσο μισθό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην Καθημερινή της
30 Ιουλίου:
«1. Στη χειρότερη μοίρα, όπως

θα αναμενόταν άλλωστε, βρίσκονται οι νεότεροι εργαζόμενοι ηλικίας 19 ετών και κάτω. Οι ασφαλισμένοι της ηλικιακής ομάδας
15-19 ετών είναι μόλις 33.000
άτομα και η μέση αμοιβή διαμορφώνεται στα 315,34 ευρώ μεικτά
ή στα 264,88 ευρώ αν αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές
του εργαζομένου. Βέβαια, συγκριτικά με τα προ κρίσης επίπεδα, οι
αμοιβές εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση από όλες
τις ηλικιακές ομάδες. Το 2009, οι
νέοι ηλικίας 18 ετών εισέπρατταν 548 ευρώ μεικτά (κατά μέσο
όρο), κάτι που σημαίνει ότι από
τότε μέχρι σήμερα έχουν χάσει το
42% του μισθού τους.
2. Ανάλογη είναι η εικόνα και
στους νέους ηλικίας 20 ετών. Στην
ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών, η
μέση αμοιβή έχει υποχωρήσει στα
454 ευρώ μεικτά ή στα 381 ευρώ
καθαρά. Σε σύνολο περίπου δύο
εκατομμυρίων ασφαλισμένων μι-

σθωτών στο ΙΚΑ, στην ηλικιακή
ομάδα των 20-24 ετών ανήκουν
αυτήν τη στιγμή 178.000 άτομα,
δηλαδή περίπου οι 8 στους 100.
Και για τους ηλικίας 20 ετών, η
μέση μείωση αποδοχών ανέρχεται στο 42% συγκριτικά με τον
Δεκέμβριο του 2009».
Στην εξέλιξη του μέσου μισθού
δεν συμπεριλαμβάνεται όπως

είναι φυσικό η μαύρη εργασία,
που είναι πολύ μεγάλης έκτασης στην Ελλάδα και για την
οποία κανένα κόμμα δεν μιλά.
Οι σύγχρονοι μισθωτοί σκλάβοι
δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας χωρίς υγιεινή στους χώρους
δουλειάς, χωρίς ένσημα και με
μεγάλη απλήρωτη εργασία. Και
δεν εννοούμε την υπεραξία που
παράγει ο εργάτης και που εκμεταλλεύεται ο καπιταλιστής.
Εννοούμε τις παραπάνω από τις
συμφωνημένες ώρες.
Το ρωσόδουλο σαμποταριστικό διακομματικό καθεστώς έχει
παραδώσει την εργατική τάξη,
ντόπια και ξένη, δεμένη χειροπόδαρα στην αστική τάξη μεγάλη και μικρή, που επιβιώνει προσκυνώντας τα νέα ρωσοκινέζικα
αφεντικά της χώρας ξεσπώντας
τα προβλήματά της από το σαμποτάζ πάνω στο προλεταριάτο.
(Βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις
τα τελευταία χρόνια χρεωκοπούν
άσχημα και μέλη της μεσαίας
και μικρής αστικής τάξης που
περνάνε και αυτά στο προλεταριάτο).
Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται το εκατοστιαίο ποσοστό των
εργαζομένων πλήρους ή μερικής
απασχόλησης επί του αριθμού
των νέων προσλήψεων, που είναι το πιο καταπληκτικό στοιχείο γιατί δείχνει ότι οι νέες προσλήψεις είναι πια προσλήψεις
πεινασμένων δούλων.

με την έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος για το 2015, ο αριθμός
των νέων ηλικίας 25-39 ετών
που έφυγαν από την Ελλάδα την
περίοδο 2008-2013 ανέρχεται
σε «σχεδόν 223.000» νέους. Η
έρευνα του καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Λόη Λαμπριανίδη για την LSE,
που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο
του 2015, δείχνει ότι ο αριθμός
των ελλήνων πτυχιούχων που
ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό ανέρχεται στις 185.338. Οι
139.041 από αυτούς έφυγαν μετά
το 2010» (ΒΗΜΑ, 29-5).
Η χώρα θα μετατραπεί σε μια
απέραντη γαλέρα, όπως ακριβώς
είναι οι εργασιακές σχέσεις στο
λιμάνι του Πειραιά που ξεπουλήθηκε στους κινέζους ιμπεριαλιστές.
Η φυγή στελεχικού δυναμικού ή η καταστροφή των
ζωντανών παραγωγικών δυνάμεων
Σύμφωνα με την παραπάνω
έρευνα του Λαμπριανίδη «Πάνω
από το 70% όσων έφυγαν είναι
κάτοχοι διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών».
Έτσι η χώρα αποστερείται των
ειδικευμένων στελεχών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία
της οικονομίας της στο επίπεδο
των ειδικών και της πιο ανεπτυγ-

διαφθορά. Ακολούθησαν η οικονομική κρίση (37%), η προοπτική
εξέλιξης (34%) και η αδυναμία
εύρεσης εργασίας (24%). Είναι
αξιοσημείωτο ότι η διαφθορά και
η αναξιοκρατία ήταν στην κορυφή
της σχετικής λίστας και το 2015,
παρά το γεγονός ότι ο κατάλογος
των ερωτηθέντων ανανεώθηκε
κατά 60%. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι, ενώ στην έρευνα
του 2015 το ποσοστό όσων ήταν
στην κατηγορία παραμονής στη
χώρα για διάστημα 0-2 έτη ήταν
25%, το 2016 ανήλθε σε ποσοστό
36%, δείγμα του ότι η διαρροή
νέων επιστημόνων συνεχίζεται
αμείωτη… Στα στοιχεία αυτά θα
πρέπει να προσμετρηθεί και η αυξανόμενη τάση των αποφοίτων
των ελληνικών πανεπιστημίων
για αναζήτηση μιας καλύτερης
επαγγελματικής προοπτικής στο
εξωτερικό, όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα της Κάπα Research.
Επτά στους δέκα αποφοίτους επιθυμούν να φύγουν στο εξωτερικό
για να εργαστούν».
Όπως έχουμε δείξει και σε
άλλα άρθρα στη Νέα Ανατολή,
η διαφθορά και η αναξιοκρατία
έχουν πολιτικές ρίζες και είναι
σύμφυτες με το διεφθαρμένο καθεστώς των σαμποταριστών που
έχουν σαν επικεφαλής τους την
ψευτοαριστερά.
Το ρωσόδουλο καθεστώς αφού
ξεπουλά τη χώρα στα νέα αφεντικά, δεν κάνει τίποτα για να
επιστρέψουν στη χώρα.
Αυτό είναι σύμφωνο με
την αποικιοποίηση της
χώρας γιατί τα νέα ρωσοκινέζικα αφεντικά δεν
θέλουν παρά ελάχιστα
ντόπια στελέχη για τις
δουλειές τους.
Μεγαλώνει το ποσοστό των μακροχρόνια
ανέργων

Γίνεται φανερό ότι το ποσοστό της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης αυξάνει
σταθερά παρά τα αντιθέτως
λεγόμενα από τους σαμποταριστές για την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ οι νέες
προσλήψεις πλήρους απασχόλησης έχουν αντιστραφεί
σε ποσοστό και είναι ασύλληπτα χαμηλότερες σε ποσοστό
από τις προσλήψεις μερικής ή
εκ περιτροπής απασχόλησης.
Η κατάσταση των εργαζομένων θα ήταν ακόμη χειρότερη
αν ένας μεγάλος αριθμός ατόμων δεν έφευγαν από τη χώρα,
αλλά παρέμεναν σαν άνεργοι σε
αυτήν, χειροτερεύοντας ακόμη
πιο πολύ τους μισθούς και τις
εργασιακές σχέσεις. «Σύμφωνα

μένης τεχνολογικής και επιστημονικής δουλειάς. Η μαζική έξοδος των ελλήνων επιστημόνων
στο εξωτερικό ερμηνεύθηκε αρχικά αποκλειστικά σαν αντίδραση στο κύμα της ανεργίας που
σάρωνε τη χώρα από την εκτεταμένη αποβιομηχάνισή της εξαιτίας του πολύχρονου σαμποτάζ
στην οικονομία της. Ωστόσο, τα
στοιχεία της έρευνας της ICAP,
που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2016
σε ένα δείγμα 853 επιστημόνων
σε 49 χώρες του κόσμου μεταξύ
των ελλήνων μεταναστών δίνουν
μια διαφορετική εικόνα. «Το
40% των ερωτηθέντων ανέφεραν
ως κύριο λόγο που τους ώθησε
στην πόρτα της εξόδου από την
Ελλάδα την αναξιοκρατία και τη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του
δευτέρου τριμήνου του 2017 οι
μακροχρόνια άνεργοι ανέρχονται σε 752.000 άτομα, δηλαδή
σε ποσοστό 74%, επί του συνολικού αριθμού του 1.016.600
ανέργων. Αυτό είναι το δεύτερο
ψηλότερο ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων που έχουν καταγραφεί στο δεύτερο τρίμηνο
του έτους τα 10 τελευταία έτη,
δηλαδή την περίοδο 2008-2017
(http://www.naftemporiki.gr/259).
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει
ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό,
δηλαδή το 35,3% του συνολικού
αριθμού των ανέργων, δηλαδή
359.700 άτομα, είναι εκτός αγοράς εργασίας για περισσότερα
από τέσσερα έτη.
Ο παρακάτω πίνακας απεικο-
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Η βράβευση του «μάγου» Τσίπρα στη Γαλλία
Συνέχεια από τη σελ. 2
νικά, με δυο λόγια κάνουν πλάτες στο ξεπούλημα της χώρας
στους ρωσοκινέζους φίλους τους, μιλώντας είτε για το εντελώς δευτερεύον «ξεπούλημα της χώρας στους Γερμανούς»
(που προς το παρόν είναι μόνο οι συνεργαζόμενοι με τη Ρωσία
Γερμανοί τύπου Φράπορτ) είτε για «γενικό καπιταλιστικό ξεπούλημα στο οποίο δε μας ενδιαφέρει ποιος αγοράζει, αφού
όλοι είναι κεφάλαιο». Αυτό το τελευταίο είναι ένας καλός τρόπος να είναι κανείς στη φόρμα «τέλειος αντικαπιταλιστής» και
στην ουσία τέλειος χαφιές - φίλος των αρπακτικών ρωσοκινέζων κρατικοολιγαρχών.
Το δε κόμμα του Βαρουφάκη ασχολείται με την προώθηση
της επιρροής της ρωσόδουλης τροτσκιστικής «σοσιαλδημοκρατίας» τύπου Κόρμπιν στην εξουσία ανά την Ευρώπη, υποδυόμενο το φιλοευρωπαϊκό και δυτικό ρεύμα. Όσο για την
«επαναστατική» συνιστώσα του φιλοτσιπρικού μετώπου, τους
Ρουβίκωνες και τη ΣΠΦ, αυτοί αποτελούν το πρώτο στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης «αναρχικό» ρεύμα που χτυπάει
την αντιπολίτευση και οικονομικούς ή πολιτικούς παράγοντες
που βρίσκονται σε σύγκρουση με την κυβέρνηση (π.χ. Παπαδήμος, δικαστές, Στουρνάρας) κι όχι την ίδια την κυβέρνηση.
Τα σχεδόν μελιστάλαχτα για τον ΣΥΡΙΖΑ γραφτά του γιου του
Κουφοντίνα, που εμμέσως έδωσε εύσημα στην κυβέρνηση για
τη μικρής έστω διάρκειας αποφυλάκιση του πατέρα του, ολοκληρώνουν τον κύκλο που ανοίγει η σχεδόν ανοιχτά αντιΝΔ
γραμμή των ναζήδων φονιάδων της “Χρυσής Αυγής”, που επίσης κάνουν πλάτες στην κυβέρνηση, κατ’ εντολήν της Ρωσίας
που τους καθοδηγεί σχεδόν ανοιχτά μέσω Ντούγκιν.
Η παρακμή της Ευρώπης
Μην έχοντας λοιπόν καμία ουσιαστική αντιπολίτευση πλην
των κομμουνιστών της ΟΑΚΚΕ και λίγων μεμονωμένων
αστών δημοκρατών στο εσωτερικό, πού όμως ελάχιστα ή καθόλου δεν βλέπουν Ρωσία και είναι αρκετά φιλικοί στην Κίνα,
ο Τσίπρας μπορεί να γίνεται όσο «δεξιός», όσο «ρεφορμιστής»
και όσο «ευρωπαίος» θέλει. Κι αυτό χωρίς να κινδυνεύει να
θυμώσει μαζί του εκείνο το 17% -19% των γκάλοπ, που αποτε-

νίζει τον αριθμό των ανέργων σύμφωνα με τα χρόνια
ανεργίας.
Αυτή η μακροχρόνια ανεργία στραγγαλίζει το πνεύμα του άνεργου, τον κάνει να νιώθει δυστυχής και ανίκανος για δουλειά, τον ταπεινώνει, του σκοτώνει τις
δεξιότητές του και καταστρέφει τις γνώσεις του. Και
αυτό έχει συνέπεια να δυσκολεύεται στη συνέχεια να
βρει δουλειά ανάλογη των προσόντων του και των δεξιοτήτων του.
Όμως πέρα από αυτό είναι άμεση υλική ανάγκη ο
άνεργος να ζήσει, ιδιαίτερα ο μακροχρόνιος άνεργος.
Το ρωσόδουλο καθεστώς δεν δίνει ούτε ένα επίδομα
ανεργίας για αυτούς τους ανθρώπους και γενικά για
όλους τους ανέργους. Κυριολεκτικά τους σκοτώνει και
το κάνει με πρόγραμμα γιατί μόνο έτσι μπορεί να τσακίσει τους μισθούς αλλά και να κάνει τους άνεργους
υποχείρια των φασιστικών και σοσιαλφασιστικών
συμμοριών.

λείται εν μέρει από μια πολιτικά φανατισμένη υπέρ της Ρωσίας
και κατά της Ευρώπης κρίσιμη μάζα που τον στηρίζει ή και
τον ανέχεται επειδή είναι κατά του «ευρωπαίου» (δηλαδή του
εμφανιζόμενου ως ανοιχτού φίλου της ΕΕ που μας πείνασε με
τα μνημόνια) Μητσοτάκη και εν μέρει από την κρατική υπαλληλία που είναι το μόνο στρώμα του λαού που δεν το χτυπάει
οικονομικά για να μπορεί να το έχει μαζί του σαν σώμα και
ψυχή του κρατικού μηχανισμού στη δικτατορία που αργά αλλά
σταθερά οικοδομεί.
Έτσι φτάνει ο τύπος που παρ’ ολίγον θα ανατίναζε την Ευρώπη
επειδή δεν του έδινε δανεικά κι αγύριστα χωρίς όρους το καλοκαίρι του 2015 να συμβουλεύει ως «στοργικός πατέρας» τον
αρχηγό της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας Σουλτς να μπει
σε κυβέρνηση με τη Μέρκελ και να είναι «ρεαλιστής», καθώς
«αυτό είναι η πραγματική αριστερή στάση προς το συμφέρον
των πολλών». Ο τύπος δεν έχει το θεό του, ωστόσο ο Σουλτς
όχι μόνο δεν του έκλεισε το τηλέφωνο, αλλά τον άκουγε προσεκτικά.
Μια Ευρώπη με επικεφαλής μια Μέρκελ που πουλάει κάθε
μέρα και περισσότερο την Ουκρανία, όπως νωρίτερα είχε πουλήσει τη Γεωργία στον Πούτιν και που στάθηκε πάντα στο
πλευρό του Τσίπρα τόσο πριν όσο και μετά την «κολοτούμπα»
και με έναν Μακρόν, που στέλνει τον αντιευρωπαίο Γάλλο
εθνοσοβινιστή Σεβενεμάν να παραδίδει μυστικά μηνύματά του
στον άρχοντα του Κρεμλίνου δεν μπορεί να πάει μακρύτερα

από το να θαυμάζει ένα καταφανώς ανεπαρκές και γελοίο - με
όρους αστικού πολιτικού κύρους - πρόσωπο όπως ο Τσίπρας.
Ακόμη και ο αντιτραμπισμός αυτής της Ευρώπης είναι τόσο
κατάλληλα «δηλητηριασμένος» από τους «ρώσους» μέσα στις
καγκελαρίες, που αντί να τη σπρώξει να αυτονομηθεί όχι τόσο
έναντι των ΗΠΑ, όσο κυρίως έναντι του αφεντικού του φασίστα Τραμπ, που κατοικοεδρεύει στη Μόσχα, την οδηγεί στην
κατεύθυνση που θέλει η Ρωσία: α) στη δημιουργία ευρωπαϊκού
στρατού όχι σαν τη βάση κάθε αξιόπιστης άμυνας απέναντι
στην πανίσχυρη ρώσικη επιθετική μηχανή, αλλά σαν παραπέρα
αποδυνάμωση της μόνης κάπως υπαρκτής ανατολικο-ευρωπαϊκής άμυνας απέναντί της που είναι η βόρεια πτέρυγα του (επιθετικού στα νότια τριτοκοσμικά μέτωπα του) NATO, β) στην
προσέγγιση με τη φασιστική Κίνα στο όνομα ενός «αντιΤραμπ
μετώπου ενάντια στη μόλυνση της ατμόσφαιρας», γ) στη μετωπική σύγκρουση με τη Βρετανία της γενικά αντιπουτινικής
και ετοιμόρροπης Μέι, την ώρα που καιροφυλακτεί ο εντελώς τροτσκιστής και ρωσόδουλος Κόρμπιν, δ) στην αποδοχή
– όπως φαίνεται – της συγκυβέρνησης του φιλορώσου δεξιού
Κουρτς στην Αυστρία με τους ανοιχτά φιλορώσους φασίστες
του «Κόμματος Ελευθερίας».
Μια Ευρώπη σε τέτοια κατάσταση στρατηγικής κατάπτωσης
και τύφλας δεν μπορεί παρά να θαυμάζει και να αποθεώνει
Τσίπρες.

Με τη Ρωσία δεμένο και το αμερικάνικο κεφάλαιο στις ελληνικές τράπεζες
Συνέχεια από τη σελ. 11
νολικά έσοδα της πρώτης που προέρχονταν από τη δεύτερη
εκτινάχθηκαν από 5,3% σε 9,1% μετατρέποντάς τη σε έναν
απ’ τους 5 μεγαλύτερους πελάτες της ρωσικής εταιρείας. Ένας
μεγάλος επίσης πελάτης της Navigator είναι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA της Βενεζουέλας του Μαδούρο.
Οι ΝΥT της 5/11 διαπιστώνουν: «Ίσως είναι ανάξιο απορίας
το ότι η Navigator θα είχε σχέση με μια μεγάλη ρωσική εταιρεία στη διάρκεια της θητείας του κ. Ρος. Όπως ακριβώς ο
Πρόεδρος Τραμπ, η εταιρία του οποίου γύρευε έγκριση για
την κατασκευή ξενοδοχείου στη Μόσχα μόλις πέρυσι, ο κ. Ρος
έχει προ πολλού δείξει την εκτίμησή του για τις αναξιοποίητες
δυνατότητες των ρωσικών αγορών όταν έψαχνε επενδυτικές
ευκαιρίες. Η εμπλοκή του εκεί χρονολογείται τουλάχιστο από
τη δεκαετία του ’90, όταν διορίστηκε από τον Πρόεδρο Μπιλ
Κλίντον στο συμβούλιο του Ταμείου επενδύσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, που ιδρύθηκε για να προωθεί αμερικανικά επιχειρηματικά
συμφέροντα στη Ρωσία». Οι παλιότεροι αναγνώστες της Νέας
Ανατολής ξέρουν πόσο έχει επιμείνει η ΟΑΚΚΕ στην ανάλυση
και αποκάλυψη των τεράστιων στρατηγικών υπηρεσιών που
έχει προσφέρει η ηγεσία Κλίντον και αργότερα η προεδρία
Ομπάμα στους ρώσους σοσιαλιμπεριαλιστές, και πόσο αυτές
οι υπηρεσίες προετοίμασαν την άνοδο του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.
Από την εποχή του Κλίντον οι σχέσεις του Ρος με τη Ρωσία
ολοένα αναπτύσσονται. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του ’14
έχοντας επενδύσει 400 εκ. ευρώ έγινε αντιπρόεδρος της τράπεζας Κύπρου, που έχει αποκτήσει φήμη διεθνώς σαν ένας
τραπεζικός παράδεισος για τους ρώσους κρατικο-ολιγάρχες
και την οποία ο ίδιος σύντομα θα διέσωζε από τη χρεοκοπία.
Λόγω ασυμβίβαστου της θέσης του αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Δ.Σ. της Navigator, όχι όμως και από την ιδιοκτησία

των μετοχών που διέθετε εκεί. Ακόμα και η απόκτηση για ένα
διάστημα της γερμανικής επιχείρησης σιδηροδρόμων αυτοκινήτων VTG δε φαίνεται να ήταν άσχετη με την επιδίωξή της να
ανοιχτεί στη ρωσική αγορά. Όλες αυτές οι εξαγορές οδήγησαν,
αντίθετα από τις υποσχέσεις του στρατοπέδου Τραμπ περί
ανοίγματος θέσεων εργασίας για τους αμερικανούς προλετάριους, σε διώξιμο τους στο εξωτερικό. Έρευνα του Reuters με
βάση τα στατιστικά του τμήματος εργασίας στις ΗΠΑ έδειξε ότι
οι επενδύσεις του Ρος οδήγησαν στη μεταφορά 2.700 θέσεων
εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία, και
τα ενυπόθηκα δάνεια σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, το Μεξικό
και η Νικαράγουα (στο ίδιο).
Αυτός είναι ο άνθρωπος που αποτελεί έναν απ’ τους βασικούς
μετόχους της Eurobank. Στην ομάδα των 5 επενδυτών που
επένδυσε στην τράπεζα υπήρχε κι ένας ινδό-καναδός ονόματι Πρεμ Γουάτσα (Fairfax Financial Holdings Ltd). Αυτός τον
Αύγουστο του ’12 σταδιακά απέκτησε το 19% της θυγατρικής
της Eurobank Properties ενώ ένα χρόνο αργότερα έφτασε το
ποσοστό του στο 42% με συνολικές επενδύσεις 200 εκ. ευρώ.
Ο Γουάτσα συνεργάζεται στενά και συμμετέχει στον όμιλο Μυτιληναίου, που έχει εξελιχθεί σε ένα ανατολικό μονοπώλιο μεταλλουργίας, ενέργειας, κατασκευών και αμυντικών συστημάτων
στην Ελλάδα (euro2day, 21/10/13).
Όσον αφορά τον Πώλσον, που ελέγχει Πειραιώς και Alpha,
αυτός έχει επίσης διαμορφώσει ορισμένους επιχειρηματικούς
δεσμούς με τους ανατολικούς ιμπεριαλισμούς, καθώς είναι βασικός επενδυτής του ρωσικού κολοσσού αλουμινίου Rusal, ενώ
το 2011 επένδυσε στην ύποπτη για απάτη κινεζική Sino-Forest
Corporation που είναι εγγεγραμμένη στον Καναδά.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ενώ τυπικά φαίνεται πως το
αμερικανικό μονοπώλιο ελέγχει τις τράπεζές μας, μια πιο προσεκτική ματιά θα αποκάλυπτε την ακόμα πιο σκοτεινή δύναμη
που κρύβεται πίσω από τους άκρως σαπισμένους εκπροσώπους του.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΡΔΩΝ ΤΟΥ ΙΡΑΚ
Συνέχεια από τη σελ. 9

Γι αυτό σαν βασικό μέρος της πολιτικής πάλης μας
ενάντια στην αποικιοποίηση της χώρας πρέπει να δώσουμε την πάλη για επίδομα ανεργίας για όλους τους
ανέργους. Ακόμα και μέσα στο σαμποτάζ και στην
αποεπένδυση υπάρχουν πλούσιοι, εύποροι και φτωχοί
βυθισμένοι στην πείνα και στην εξαθλίωση. Οι πρώτοι πρέπει να πληρώσουν πολλά, οι δεύτεροι λιγότερα
και οι τρίτοι πρέπει να επαναστατήσουν και να αποσπάσουν τουλάχιστον το δικαίωμα της επιβίωσης που
δεν είναι τα εντελώς γελοία, προκλητικά ανεπαρκή
χριστουγεννιάτικα μερίσματα που δίνει σαν λεφτά για
κάλαντα ο αρχισαμποταριστής παραγωγός ανέργων
Τσίπρας.

Όμως ΣΗΜΕΡΑ, η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού κουρδικού κράτους αρχικά στο Ιράκ και μετά αναπόφευκτα στην Τουρκία, το Ιράν, και τη Συρία είναι μια αντιδραστική
διαδικασία, που στο δοσμένο στάδιο ανάπτυξης του ιμπεριαλισμού θα μπει οπωσδήποτε στην υπηρεσία του και συνειδητά
ή ασυνείδητα θα διασπάει, θα διαλύει, θα καταπιέζει όλες τις
άλλες εθνότητες κυρίαρχες ή εθνικές μειονότητες στα σχηματισμένα εθνικά κράτη. Ιδιαίτερα η εμπειρία του ΡΚΚ στην Τουρκία και στη Συρία έχει αποδείξει ότι η απόπειρα για δημιουργία κουρδικού κράτους στις σημερινές συνθήκες συνεπάγεται
πρακτικά την καταπίεση ακόμα και την εθνοκάθαρση των μη
κουρδικών πληθυσμών, όπως τουρκικών, αραβικών, τουρκμενικών κλπ. Βέβαια η κυβέρνηση Μπαρζανί δεν έχει κάνει ποτέ
εκκαθαρίσεις σε περιοχές του ιρακινού Κουρδιστάν, παρά το ότι
το σανταμικό καθεστώς προσπάθησε να αλλοιώσει την εθνική
σύνθεση της πόλης φέρνοντας άραβες από άλλες περιοχές του
Ιράκ, ωστόσο το ότι θέλει να αποσπάσει από το Ιράκ και να

επιβάλλει την κυριαρχία της στην πόλη του Κιρκούκ όπου οι
Κούρδοι είναι μειοψηφία του πληθυσμού δεν δείχνει ότι είναι
απαλλαγμένη από το πνεύμα του επιθετικού εθνικισμού. Το γεγονός ότι τόσοι κάτοικοι του Κιρκούκ βγήκαν να πανηγυρίσουν
για την είσοδο του ιρακινού στρατού στην πόλη, δείχνει ότι δύσκολα αυτό θα μπορούσε να είναι πρωτεύουσα ενός ανεξάρτητου ιρακινού Κουρδιστάν χωρίς έναν αιματηρό εμφύλιο.
Ακόμα και αν το δημοψήφισμα κατέληγε στην προσωρινή επίτευξη ενός ανεξάρτητου ιρακινού Κουρδιστάν με πρωτεύουσα
το Κιρκούκ η ανεξαρτησία αυτή θα ήταν προσωρινή και καταδικασμένη γιατί θα σήμαινε διάσπαση του αντιιμπεριαλιστικού
αγώνα των λαών της ματωμένης αυτής περιοχής, δηλαδή του
αγώνα τους για ειρήνη, δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Πιο
πρακτικά μια χώρα που θα είχε σίγουρα τη δριμύτατη αντίθεση
και των 4 γειτονικών χωρών της, που σημαίνει μια χώρα χωρίς
διέξοδο στη θάλασσα θα μπορούσε να υπάρχει μόνο σαν πιόνι
και αποικία κάποιων από τους ιμπεριαλιστές και πιο συγκεκριμένα από τον κυρίαρχο πλέον στην περιοχή και σε πλήρη άνοδο σε παγκόσμια κλίμακα ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό.

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ
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Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1
συμμορίας-μαρτύρων
κατηγορίας
με το καθεστώς προστατευόμενου
μάρτυρα. Αυτό το καθεστώς εξασφαλίζει ότι το όνομα και τα στοιχεία των
μαρτύρων δεν θα γίνουν γνωστά
στους ναζιστές, και ότι οι ίδιοι δεν θα
εμφανιστούν σα φυσική παρουσία
στην αίθουσα για εξέταση, ώστε να
μη γίνουν γνωστά τα πρόσωπα τους
στους κατηγορούμενους. Τα στοιχεία
τους είναι στη διάθεση των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών,
αλλά δεν γίνονται γνωστά στους
άλλους παράγοντες της δίκης, κατηγορούμενους και δικηγόρους υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής. Η
εξέταση τους γίνεται από μία αίθουσα της ΓΑΔΑ με τη βοήθεια ειδικού
εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο δικαστήριο με τη μέθοδο της
τηλεδιάσκεψης, ώστε να μπορούν
οι μάρτυρες να ακούν τις ερωτήσεις
που θα τους απευθύνονται, και οι
απαντήσεις τους να ακούγονται στην
αίθουσα. Πρόκειται για ένα καθεστώς που αναγνωρίζεται σε διεθνές
επίπεδο στις δίκες μελών εγκληματικών συμμοριών όποτε καταθέτουν
εναντίον της συμμορίας πρώην μέλη
της, για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια
τους, αφού χωρίς αυτή την προστασία απέναντι στην εκδικητική βία της
συμμορίας δεν θα έδιναν κατάθεση.
Οι ναζιστές και οι δικηγόροι τους
είχαν κάθε συμφέρον να εμποδίσουν αυτές τις μαρτυρίες, και γι αυτό
το λόγο υπέβαλαν αίτημα να μην
εξεταστούν αυτοί οι μάρτυρες με καθεστώς προστασίας. Το επιχείρημά
τους ήταν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των κατηγορούμενων γιατί
δεν εξασφαλίζεται η αμεσότητα της
δίκης, δηλαδή η απευθείας εξέταση
στο ακροατήριο όπου θα έχουν τη
δυνατότητα να ελέγξουν τις αντιδράσεις των μαρτύρων ζωντανά, και να
βεβαιωθούν ότι οι απαντήσεις δεν
υποβάλλονται από τις διωκτικές αρχές που έχουν κινήσει τη δίκη εναντίον τους. Επιπλέον, ισχυρίστηκαν ότι
δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των μαρτύρων γιατί καταθέτουν
ενάντια σε ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα και όχι ενάντια σε εγκληματική
συμμορία. Με λίγα λόγια οι ναζιστές
υπέβαλαν το αίτημα διεκδικώντας
την αναγνώριση τους ως πολιτικών
κρατουμένων. Η δικαίωση ενός τέτοιου αιτήματος θα σήμαινε ένα μεγάλο πολιτικό δώρο στους ναζήδες
και βέβαια ένα πολύ μεγάλο πλήγμα
στο κύρος του κατηγορητηρίου για
εγκληματική οργάνωση.
Δεν θα περίμενε λοιπόν ποτέ
κανείς από τους δικηγόρους της
πολιτικής αγωγής να συμπαραταχθούν όλοι μαζί και ασυζητητί με
τους ναζιστές κατηγορούμενους και
τους δικηγόρους τους σε ένα τέτοιο
αίτημα. Κι όμως με δηλώσεις που
κατάθεσαν στο δικαστήριο οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής τόσο
από την πλευρά του ΠΑΜΕ, όσο και
από την πλευρά του ΚΕΕΡΦΑ που
έχει αναλάβει πολιτικά τη νομική εκπροσώπηση των υπόλοιπων υποθέσεων, επικύρωσαν το αίτημα
των δικηγόρων των ναζιστών. Συγκεκριμένα υποστήριξαν στις δηλώσεις τους και στις προφορικές
τους τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε
να εξεταστούν οι μάρτυρες – πρώην μέλη της ΧΑ- με το καθεστώς
του προστατευόμενου μάρτυρα
μέσα από την αίθουσα της ΓΑΔΑ
γιατί αυτό θα σήμαινε ότι και σε
πολιτικές δίκες για κοινωνικούς
αγώνες ή σε δίκες κατηγορούμενων με βάση τον «τρομονόμο»
θα μπορούσε να επαναληφθεί το
ίδιο, αφού έτσι θα υπήρχε δικα-

στικό προηγούμενο. Κάτι τέτοιο,
σύμφωνα με το σκεπτικό τους,
δεν θα έπρεπε να επιτραπεί γιατί
η εξέταση μαρτύρων που τελούν
υπό την προστασία της αστυνομίας την ώρα της κατάθεσης τους,
σε χώρο της αστυνομίας, μακριά
από τη δικαστική αίθουσα και με
καθεστώς ανωνυμίας, παραβιάζει
τα δικαιώματα υπεράσπισης των
κατηγορούμενων και τους αφήνει
ανυπεράσπιστους σε αστυνομικές σκευωρίες. Με αυτό το σκεπτικό οι δικηγόροι της πολιτικής
αγωγής δήλωσαν ότι αν προχωρήσει το δικαστήριο με την εξέταση των μαρτύρων ως προστατευόμενων, οι ίδιοι θα απέχουν από
την εξέτασή τους, που σημαίνει
έμπρακτη αμφισβήτηση οποιωνδήποτε στοιχείων κατατεθούν
στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Και όχι μόνο αυτό αλλά οι μάρτυρες κατηγορίας θα έμεναν έκθετοι
στις επιθέσεις των ναζιστών δικηγόρων και οι καταθέσεις τους δεν θα
είχαν καμιά απολύτως στήριξη από
τους δικηγόρους των θυμάτων. Άλλωστε ουσιαστικά εδώ δεν έμπαινε το ερώτημα αν καταθέσουν οι
μάρτυρες ως προστατευόμενοι ή
όχι γιατί αν δεν είχαν το καθεστώς
του προστατευόμενου δεν θα έδιναν κατάθεση.
Έτσι, οι δικηγόροι των θυμάτων
εξαιρέθηκαν από μόνοι τους από
τα δικαιώματα τους σαν υπερασπιστές πολιτικής αγωγής, τη
στιγμή που οι ναζιστές αντίστοιχα
καθόλου δεν παραιτήθηκαν από
το δικαίωμά τους να εξετάσουν
τους μάρτυρες παρόλο που δεν
έγινε δεκτό το αίτημά τους!
Δηλαδή οι ναζί ζήτησαν την
παρουσία ενός δικαστή και ενός
εισαγγελέα στην αίθουσα της
ΓΑΔΑ, πράγμα που έγινε δεκτό,
οπότε δήλωσαν ότι θα υποβάλουν κανονικά ερωτήσεις στους
μάρτυρες.
Η εισαγγελέας στη βάση της ταύτισης πολιτικής αγωγής-υπεράσπισης
πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα
των ναζιστών. Το δικαστήριο απέρριψε την πρόταση της-προφανώς
για να μην εκτεθεί διεθνώς- και προχώρησε στην εξέταση των μαρτύρων τους οποίους εξετάζουν τώρα
μόνο η πρόεδρος και οι δικηγόροι
των ναζιστών, αφού και η πολιτική αγωγή απέχει και το ίδιο κάνει
στην πράξη η εισαγγελέας, δηλαδή οι υποτιθέμενοι κατήγοροι των
ναζιστών μέσα στο δικαστήριο!
Έστω και μετά από τις αρχικές
δηλώσεις της, η πολιτική αγωγή θα
μπορούσε με μία νέα δήλωση προς
το δικαστήριο να επανέλθει στη διαδικασία, μιας και οι ναζιστές υπαναχώρησαν από την αρχική τους
άρνηση να εξετάσουν τους μάρτυρες
κατηγορίας, μόνο και μόνο για να
μην επιτρέψει στους ναζιστές να τη
μονοπωλήσουν. Ούτε αυτό έκανε.
Έμεινε σταθερή στην προδοσία των
θυμάτων των ναζιστικών επιθέσεων
και όλης της πολιτικής δημοκρατίας
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Ο Θ. Καμπαγιάννης επικεφαλής
της ομάδας των συνηγόρων της
πολιτικής αγωγής εκ μέρους του
ΚΕΕΡΦΑ αναφέρει σε συνέντευξή
του για το ζήτημα ότι η αντισυνταγματικότητα του τρομονόμου και η μη
νομιμοποίησή του είναι «θέση αρχής» και για αυτό η αποχή είναι υποχρεωτική
(http://www.stokokkino.
gr /a rt icl e/ 100 000 000 00 627 03/
TH-Kampagiannis-Den-thaepitrepsoume-sti-Xrusi-Augi-na-

parastisei-to-thuma). Αυτό από που
πρόκυψε ξαφνικά ότι είναι θέμα
αρχής να εγκαταλείπεις τη θέση
σου στο δικαστήριο γιατί έρχεται
να εφαρμόσει ένα αντισυνταγματικό
νόμο; Όταν όμως παρέλασαν όλοι
οι συνήγοροι των κατηγορούμενων
στη δίκη της «17Ν» στη δικαστική
αίθουσα να καταγγέλλουν τον τρομονόμο σαν αντισυνταγματικό δεν
δήλωσαν καμία αποχή από τη διαδικασία γιατί έτσι συνέφερε τους κατηγορούμενους. Η βασική τους ένσταση μάλιστα ήταν ότι οι εντολείς τους
θα δικάζονταν από ένα δικαστήριο
με παράνομη ειδική σύνθεση, ένα
«τρομοδικείο» και ότι έτσι στερούνται το φυσικό τους δικαστή. Ενώ
αυτή η ένσταση απορρίφθηκε αυτούσια όλοι οι δικηγόροι κάθε μέρα συνεχώς και αδιαλείπτως, παρόλο που
διαφωνούσαν με τη διαδικασία δεν
εγκατέλειψαν από την αρχή μέχρι το
τέλος τη θέση τους, και σωστά από
την πλευρά τους, αφού δικάζονταν
οι κατηγορούμενοι που υπεράσπιζαν. Τουλάχιστον δεν θα μπορούσε
κανείς να τους κατηγορήσει ότι τους
εγκατέλειψαν.
Τώρα οι δικηγόροι του ίδιου ευρύτερου πολιτικού χώρου, ενώ θεωρούν όπως τότε τη διαδικασία με
τους προστατευόμενους μάρτυρες
αντισυνταγματική ως μέρος του
«τρομονόμου», αντί να υπερασπίσουν τους πελάτες τους άοπλα θύματα των ναζί, και όχι δολοφόνους
με κουμπούρια όπως τότε, αποφάσισαν να απέχουν από τη δικαστική διαδικασία. Δηλαδή όχι μόνο
αποφάσισαν να απέχουν, αλλά να
απέχουν προς όφελος των δολοφόνων ναζιστών και σε βάρος
των πελατών τους θυμάτων τους.
Έτσι γράφουν στα παλιά τους τα
παπούτσια την αρχή της ισότητας
των όπλων σε μια δίκη και αφοπλίζουν αυτοί οι ίδιοι τα θύματα μπροστά στους ναζιστές θύτες τους.
Από νομική άποψη θα μπορούσαν να κάνουν ένσταση κατά της
διαδικασίας, κατά του «τρομονόμου». Αλλά αυτοί έκαναν δήλωση
αποχής. Δηλαδή δεν έδωσαν τη
μάχη τους με μία ένσταση δική
τους με διαφορετικό περιεχόμενο
από την ένσταση των ναζιστών.
Η απόρριψη μίας τέτοιας ένστασης θα τους επέτρεπε να επιστρέψουν στη διαδικασία και να
συμμετέχουν σε αυτή χωρίς «νομιμοποίηση» του τρομονόμου, και
επιπλέον να ζητήσουν όρους για
τη συμμετοχή τους όπως έκαναν
και οι δικηγόροι της συμμορίας.
Η ένσταση είναι το μέσο που δίνει η νομοθεσία ενάντια σε όλες
τις δικαστικές αδικίες και είναι το
μέσο με το οποίο δηλώνεις ότι
δε νομιμοποιείς αυτές τις αδικίες
ή μια άδικη νομοθετική διάταξη.
Αυτή γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται από το δικαστήριο, στο οποίο
συνεχίζεις να συμμετέχεις στο
πλευρό αυτού που υπερασπίζεσαι. Η δήλωση αποχής είναι μία
πρωτοφανής μέθοδος, πόσο μάλλον απέναντι σε ναζιστές. Είναι
ασύλληπτο να εγκαταλείπεις τη
θέση σου, και να αφήνεις όλο το
πεδίο στην άλλη πλευρά, πουλώντας τη θεσμική σου ιδιότητα
στη δίκη. Ενώ οι ναζήδες παρέμειναν στην διαδικασία της εξέτασης των μαρτύρων κατηγορίας
για να μην τους αφήσουν τους
μάρτυρες αυτούς να ξεθαρρέψουν
μπροστά στους δικαστές και για
να μην πουν αυτά που ξέρουν, οι
υποτιθέμενοι εχθροί των ναζήδων
βγήκαν μονόπλευρα από αυτή
τη διαδικασία για να αφήσουν το
έδαφος ελεύθερο στους πρώτους

να τσαλακώνουν, να υπονομεύουν την αξιοπιστία και να τρομοκρατούν τους μάρτυρες που καταθέτουν υπέρ των θυμάτων. Αυτή
η τρομακτική βοήθεια σε ναζήδες
από υποτιθέμενους αντιναζιστές
θα μείνει σαν μαύρη σελίδα προδοσίας στην παγκόσμια αντιφασιστική ιστορία.
Έτσι, αμέσως οι ναζιστές είχαν την
ευκαιρία να επικαλεστούν την ακυρότητα της κατάθεσης του πρώτου
προστατευόμενου μάρτυρα λόγω
δήθεν της ύπαρξης υποβολέα. Στην
ένσταση τους αυτή δεν υπήρξε τοποθέτηση της πολιτικής αγωγής
υπέρ των μαρτύρων.
Χαρακτηριστικά μάλιστα
αυτός
ο μάρτυρας κατηγορίας μίλησε για
στρατιωτική εκπαίδευση ταγμάτων
εφόδου που όπως είπε την παρακολουθούσε και ο Κασιδιάρης. Ένας
από τους προστατευόμενους μάρτυρες στην κατάθεση που είχε δώσει
όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία το 2013 είχε πει τα εξής για την
εκπαίδευση των μελών της συμμορίας: «Γνωρίζω ότι στελέχη της Χ.Α.
εκπαιδεύονταν από τον Νίκο Μίχο,
νυν βουλευτή Ευβοίας της Χ.Α., εκδοροσφαγέα στο επάγγελμα, στην
εξουδετέρωση αντιπάλων με χρήση
μαχαιριών, για το λόγο δε αυτό πραγματοποιούνταν σε μαντριά περιοχών
της Αττικής, Μαλακάσας κ.λπ. «εκπαιδευτικές» μαζικές σφαγές αμνοεριφίων σε στάνες, προκειμένου να
διδαχτεί η τεχνική των χτυπημάτων
με μαχαίρι στην καρωτίδα» (http://
news247.gr/eidiseis/koinonia/oimartyres-prostateyomenoi-kai-mhpoy-kaine-th-xrysh-aygh.4827046.
html)
Ένα και μοναδικό κριτήριο θα
έπρεπε να καθοδηγεί τη στάση
μιας αντιναζιστικής πολιτικής
αγωγής σε διαδικαστικά ζητήματα: Αν τα θύματα της ναζιστικής
βίας ωφελούνται ή ζημιώνονται
από την κατάθεση αυτών των
μαρτύρων. Η άρνηση της εξέτασης
μαρτύρων κατηγορίας δεν ωφελεί με
κανένα τρόπο τα θύματα, αλλά μόνο
τους δράστες. Δεν υπάρχει κανένα
πολιτικό πρόσχημα που να διασώζει τις πολιτικές δυνάμεις της δίκης
από τη ντροπή της συμπαράταξης
με τους ναζιστές και της ελάφρυνσης
τους στη δίκη από τις κατηγορίες
που αντιμετωπίζουν.
Επίσης είναι απαράδεκτο, αν θεωρείς τον εαυτό σου αριστερό αντιφασίστα, να αναγνωρίζεις σε μία
ναζιστική συμμορία τα ίδια δικαιώματα που αναγνωρίζεις σε μία ομάδα που ασκεί ατομική τρομοκρατία
στο όνομα των καταπιεσμένων και
εκμεταλλευόμενων ενάντια στο κράτος, οπότε για σένα δεν είναι φασιστική. Είναι δηλαδή ένα κάποιο
επιχείρημα όταν ένας δικηγόρος
βίαιων αναρχικών και ψευτοαναρχικών ισχυρίζεται ότι δεν θέλει να
εξετάζονται κρυφοί μάρτυρες σε
δίκες τους γιατί το κράτος στήνει
ψευδομάρτυρες σε βάρος τους,
αλλά είναι εντελώς προσχηματικό και γελοίο να λέει ότι το κράτος
στήνει μάρτυρες σε βάρος των
πιο ειδεχθών εγκληματιών που
όλα τα κόμματα τους θέλουν και
τους έχουν νόμιμους στην Βουλή, που οι δικαστές δεν άκουσαν
τίποτα για τα εγκλήματά τους επί
25 χρόνια, που η μισή αστυνομία
τους λατρεύει και ο στρατός τους
αποτείει τιμές και πάνω από όλα
είναι ναζιστές.
Δεν μπορεί να στέκει κανένα
επιχείρημα που να δικαιολογεί

την υπεράσπιση της «ΧΑ» στη
δίκη σαν αναγκαία προϋπόθεση
της περιφρούρησης των δικαιωμάτων των κοινωνικών αγωνιστών απέναντι στην κρατική
καταστολή. Οποιοδήποτε τέτοιο
επιχείρημα είναι φιλοναζιστικό αφού αντικειμενικά θεωρεί
τη «ΧΑ» τμήμα των κοινωνικών
αγώνων και εχθρό του κράτους
όχι εχθρό των πρώτων και σκληρό πυρήνα του δεύτερου.
Για να δικαιολογήσουν τη φιλοναζιστική προδοσία σε βάρος των εντολέων τους θυμάτων των των ναζί, οι
δικηγόροι τους αναφέρανε επίσης
ότι οι κρατικές αρχές μπορούσαν
να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των
μαρτύρων με άλλους τρόπους, αντί
να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο
νόμο. Αλλά ποιος από αυτούς τους
μάρτυρες θα τολμούσε να καταθέσει
σε μια χώρα που οι κρατικές αρχές
δεν έχουν εμποδίσει μέχρι σήμερα
σχεδόν καμία απρόκλητη επίθεση
των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου,
και κανέναν από τους προπηλακισμούς των βουλευτών της «ΧΑ» και
των υποστηρικτών τους από αυτούς
που έγιναν στο φως της μέρας στα
πλαίσια αυτής της δίκη; Μάλιστα οι
υποτιθέμενοι αντιφασίστες δικηγόροι κάλεσαν με μια υποκρισία συνδυασμένη με θράσος τους μάρτυρες
να ξεπεράσουν τους φόβους τους (!)
όπως έκαναν και οι υπόλοιποι μάρτυρες κατηγορίας που εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Δεν τους φτάνει δηλαδή των δικηγόρων και των
κομμάτων που τους καλύπτουν που
άφησαν τους μάρτυρες κατηγορίας
να προκαλούνται, να απειλούνται και
να καθυβρίζονται από τους ναζιστές
μέσα στο δικαστήριο χωρίς να το κάνουν αυτό πρώτης γραμμής δικαστικό και πολιτικό ζήτημα αλλά θέλουν
να κάνουν το ίδιο και για μάρτυρες
«από τα μέσα» που καταθέτουν
πλήθος στοιχείων για τη συγκρότηση και τη δράση της συμμορίας τα
οποία αποτελούν τις πιο τρανταχτές
αποδείξεις για το ότι ο σκοπός της
σύστασης και της λειτουργίας της
«ΧΑ» είναι το μεθοδικό, προμελετημένο και μαζικής κλίμακας έγκλημα.
Γιατί τώρα εκδηλώνεται ανοιχτά
η μακρόχρονη προδοσία των
ψευτοΚΚΕ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΣΥΡΙΖΑ
στο αντιναζιστικό κίνημα
Ρατσιστές μαχαιροβγάλτες και κοινωνικοί αγωνιστές είναι έννοιες
ασυμβίβαστες. Αυτό δεν αποτελεί
θέμα απόδειξης για κανένα. Ούτε
για το λαό, ούτε για δημοκρατικές
πολιτικές δυνάμεις, ούτε για το αστικό δημοκρατικό κράτος, ούτε για τα
δικαστήρια του. Η πολιτική αγωγή
έπρεπε να αφιερώσει τη μεγαλύτερη
δυνατή προσπάθεια για την απόδειξη του χαρακτήρα μιας εγκληματικής
συμμορίας που για χρόνια το κράτος
κρύβει αφού επιμένει να την αναγνωρίζει σα νόμιμο πολιτικό κόμμα.
Γιατί ακόμα και αν οι δράστες των
επιμέρους εγκλημάτων τιμωρηθούν,
ακόμα και αν οι αρχηγοί τους τιμωρηθούν για τα συγκεκριμένα εγκλήματα, αν δεν καταδικαστεί συνολικά
η «ΧΑ» σαν εγκληματική συμμορία,
δηλαδή αν δεν τεθεί σαν κόμμα
εκτός νόμου, αυτό θα σημαίνει ότι
της επιτρέπεται να οργανώσει αναθαρρυμένη τα ακόμα πιο πολλά νέα
της εγκλήματα.
Πως θα μπορούσαν όμως να επικαλεστούν τέτοια επιχειρήματα περί
μη νομιμότητας των ναζί το ψευτοΚΚΕ και το ΚΕΕΡΦΑ αφού είναι
αποφασιστικά ενάντια στο αίτημα
να βγούν εκτός νόμου οι ναζιστές;
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ΜΝΑΝΓΚΑΓΚΟΥΑ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΥΓΚΑΜΠΕ
Το πραξικόπημα στη Ζιμπάμπουε
κατά του κάποτε αντι-ιμπεριαλιστή εθνικού αστού και αργότερα
εθνικιστή δικτάτορά της, Ρόμπερτ Μουγκάμπε, χαιρετίστηκε
από δυτικές κυβερνήσεις σαν μια
ευκαιρία εκδημοκρατισμού της
χώρας. Στην πραγματικότητα ο
αντικαταστάτης του Μουγκάμπε,
Έμερσον Μνανγκάγκουα, είναι
το ακριβώς αντίθετο του πολιτικού ηγέτη που θα οδηγούσε τη
χώρα στη δημοκρατία. Για πολλά χρόνια μέλος της πολιτικής
ηγεσίας της Ζιμπάμπουε, ο πραξικοπηματίας υπήρξε παλιότερα
επικεφαλής του υπουργείου κρατικής ασφάλειας κι απ’ το 2009
διαδοχικά υπουργός άμυνας,
δικαιοσύνης και πρώτος αντιπρόεδρος του κράτους, και φέρει
άμεση ευθύνη για το κλίμα τρομοκρατίας που έχει εγκαθιδρυθεί
εκεί από το αντιλαϊκό καθεστώς.

Βέβαια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλύπτεται με
το ύπουλο σύνθημα «να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής» που είναι ένα κόλπο για να παρακάμπτει το
«εκτός νόμου», δηλαδή να αναθέτει
στο «αντιφασιστικό κίνημα», δηλαδή
σε μια μικρή μειοψηφία την ευθύνη
να απαγορεύσει τη «Χρυσή Αυγή»
και όχι στο σύνολο του κοινοβουλευτικού κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο
το ΚΕΕΡΦΑ προστατεύει κυρίως τον
ΣΥΡΙΖΑ και το ψευτοΚΚΕ με τους
οποίους τόσο στενά συνεργάζεται
και από τους οποίους αποσπάει την
καθεστωτική του μαζικότητα και την
ικανότητα να διαχειρίζεται δίκες τόσο
μεγάλης σημασίας σαν αυτήν εδώ.
Η συνεργασία του ψευτοΚΚΕ,
του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΥΡΙΖΑ
με τους ναζήδες ενάντια στους
μάρτυρες κατηγορίας που είναι
από το εσωτερικό της ΧΑ και γι
αυτό είναι προστατευόμενοι, είναι καίριας σημασίας για να μην
βγει εγκληματική συμμορία η ΧΑ,
οπότε και εκτός νόμου. Γιατί οι
υπόλοιποι μάρτυρες κατηγορίας
της ΧΑ μπορούν να αποδείξουν
όσο έχουν το θάρρος να αψηφούν
τους υπόδικους βουλευτές της
δολοφονικής συμμορίας ότι τα
συγκεκριμένα πρόσωπα α, β, γ
κλπ έχουν κάνει εγκλήματα, αλλά
οι από τα μέσα μάρτυρες κατηγορίας μπορούν να αποδείξουν ότι η
όλη οργάνωση είναι εγκληματικά
διαρθρωμένη. Γι αυτό εκδηλώνεται σήμερα ανοιχτά η συνεργασία
των Ναζί και των υποτιθέμενων
Αντιναζιστών, δηλαδή μια προδοσία που είναι μακρόχρονη. Και
αυτή η προδοσία οφείλεται σε κάτι
πολύ συνειδητό και πολύ βαθύ που
ενώνει το ψευτοΚΚΕ, το ΚΕΕΡΦΑ
και τους ναζήδες: Πρόκειται για το
ότι όλοι τους στη χώρα μας και παγκόσμια θεωρούν εχθρούς τους
τους ίδιους που θεωρεί εχθρούς η
ΧΑ και φίλους τους αυτούς που και
εκείνη θεωρεί φίλους της. Θεωρούν
εχθρούς τους την Ευρώπη και τις
ΗΠΑ και φίλους τους στην πράξη
τους ρώσους και κινέζους φασίστες
όσο και στα λόγια να ισχυρίζονται
ότι το δεύτερο δεν ισχύει.
Να γιατί μόνο η ΟΑΚΚΕ και η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία- βρίσκονται
σε ανειρήνευτη πάλη με τους ναζήδες της ΧΑ. Γιατί είναι οι μόνοι που
αντιπαρατίθενται σε αυτή σε όλη τη
γραμμή.

Ακόμα χειρότερα αρκετά στοιχεία συνηγορούν στο ότι πίσω
από τον Μνανγκάγκουα βρίσκονται τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα των κινέζων νεοαποικιοκρατών, οι οποίοι έχουν βάλει γερά
το πόδι τους στη ρημαγμένη οικονομία της Ζιμπάμπουε (η Κίνα
είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη χώρα).
Η Καθημερινή της 27/11 γράφει
σχετικά:
«Οι δηλώσεις του νέου προέδρου
Μνανγκάγκουα ότι θα επαναφέρει
τη χώρα στη διεθνή κοινότητα, η
στάση του υπέρ της αποπληρωμής του χρέους της Ζιμπάμπουε
στο ΔΝΤ και η ικανοποίηση που
εξέφρασαν οι ΗΠΑ οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι η ανατροπή του
Μουγκάμπε αποτελεί γεωπολιτική
νίκη της Δύσης. Στην πραγματι-

κότητα, η Κίνα είχε επίσης χάσει
την υπομονή της, λόγω του νόμου
του 2016 ο οποίος υποχρεώνει
τους ξένους επενδυτές να παραχωρούν το 51% των μετοχών σε
εταιρείες από τη Ζιμπάμπουε. Ο
νόμος έπληξε ιδιαίτερα τις κινεζικές επενδύσεις στα ορυχεία διαμαντιών, με αποτέλεσμα η Κίνα
να εκφράζει επισήμως και υψηλόφωνα τη δυσαρέσκειά της.
Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι οι εξελίξεις που οδήγησαν στην αποπομπή του Μουγκάμπε ξεκίνησαν
όταν ο στρατηγός Τσιουέγκα πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο
της πρωτεύουσας Χαράρε, επιστρέφοντας από ταξίδι στην Κίνα.
Ο Μουγκάμπε, πιθανώς φοβούμενος ότι ο στρατηγός είχε λάβει
το «πράσινο φως» από το Πεκίνο,
διέταξε τη σύλληψή του. Ο Τσιουέγκα, που είχε ήδη ενημερωθεί,

διέφυγε. Λίγες ώρες αργότερα,
στρατιωτικές δυνάμεις περικύκλωναν το προεδρικό μέγαρο».
Μερικά ακόμα στοιχεία που
μας δείχνουν ανατολικού τύπου
επέμβαση είναι η λίγο πριν το
πραξικόπημα φυγή του Μνανγκάγκουα στη Ν. Αφρική και
η υποστήριξη που έλαβε αυτός
από το πολιτικό καθεστώς της,
ιδιαίτερα από το μαύρο ρατσιστή και ψευτοαριστερό πολιτικό
ηγέτη Μαλέμα, καθώς και από το
Κρεμλίνο: συγκεκριμένα ο ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Τρουτνιόφ κατηγόρησε το
Μουγκάμπε ότι βάζει τον εαυτό
του σε κίνδυνο με το να αγνοεί τα
κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα
που εξαγρίωσαν και εξαθλίωσαν το λαό της χώρας. Άλλωστε,
«Τρεις μέρες από το πραξικόπημα
η Μόσχα δεν έχει καταδικάσει την

αρπαγή της εξουσίας, κι αντί αυτού εξέφρασε τη δέσμευσή της για
συνέχιση των επενδύσεών της»
(Indra Stra, 18/11).
Εχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι από μια διεφθαρμένη
φασιστική δικτατορία της ντόπιας αστικής τάξης πάμε σε μια
πολύ πιο διεφθαρμένη φασιστική δικτατορία των ανατολικών
νεοαποικιοκρατών. Τέτοιου είδους πραξικοπήματα παλατιού
χωρίς καμιά συμμετοχή μαζών
και χωρίς τη διαφωνία καμιάς
υπερδύναμης, δείχνουν δουλειά
της ρώσικης διπλωματίας. Αυτό
είναι το τέλος των εθνικιστών
δικτατόρων: Μισητοί από το λαό
τους μετατρέπονται πριν κιόλας
πέσουν σε άδεια πουκάμισα των
χειρότερων ιμπεριαλιστών επεμβασιών.

«ΝΕΟΙ» ΚΑΙΡΟΙ, «ΝΕΑ» ΗΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Επισκεπτόμενος πρόσφατα τη Δημοκρατία της Μακεδονίας ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης
αναφέρθηκε στη γειτονική χώρα
κάνοντας χρήση του πραγματικού
της ονόματος. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ορισμένες αντιδράσεις στη
χώρα μας, σε τοπικό όμως κυρίως
επίπεδο. Το περίεργο είναι ότι ούτε
η κυβέρνηση ούτε κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα αντέδρασε επισήμως σ’ αυτή την κίνηση. Κανείς
απ’ όλους αυτούς τους στραγγαλιστές του μακεδονικού λαού δεν καταδίκασε αυτή τη φορά σε κεντρικό
πολιτικό επίπεδο μια τόσο τολμηρή
δήλωση ενός έλληνα αξιωματούχου, δήλωση που αν γινόταν λίγα
χρόνια νωρίτερα θα κινδύνευε να
χαρακτηριστεί απ’ αυτούς «εθνικά
επικίνδυνη» και να συνοδεύεται
από ένα σωρό στοιχήματα για το
πόσο σύντομα θα έπεφτε το κεφάλι
του συγκεκριμένου αξιωματούχου.
Η στάση αυτή του ελληνικού πολιτικού καθεστώτος δεν έχει τίποτα
το θετικό, δηλαδή δεν οφείλεται
στο ότι κάτι θετικό έγινε στα μυαλά της ελληνικής άρχουσας τάξης
αλλά κάτι κακό στα μυαλά και στη
γενική κατάσταση της μακεδονικής άρχουσας τάξης. Τα λόγια αυτά
του Μπουτάρη, του ελεεινού αυτού
κολαούζου του Ιβάν Σαββίδη που
έχει αναλάβει το βαθύ ρόλο να κάνει ρώσικη πολιτική με ευρωπαϊκή

όψη, απλά επιβεβαιώνουν τις παλιές
εκτιμήσεις μας για το μεγάλο ρόλο
που είχε αναθέσει στη χώρα μας η
ρωσική χιτλερική υπερδύναμη να
εμποδίσει την ένταξη της Δημ. της
Μακεδονίας στην Ευρώπη και στο
ΝΑΤΟ ώστε να την απορροφήσει
η Ρωσία στον κάθετο ορθόδοξο
άξονα Σερβίας-Ελλάδας. Η πτώση
του εθνικιστή Γκρούεφσκι και η
άνοδος του ψευτοευρωπαίου Ζάεφ
στην εξουσία της γειτονικής χώρας
σηματοδοτεί την ταχύτερη κίνηση
της γειτονικής χώρας προς τη Ρωσία
αλλά με έναν τρόπο που να φαίνεται ταχύτερη κίνηση προς την ΕΕ.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο όποια
πρόοδος εμφανιστεί σαν πρόοδος
στο όνομα της γειτονικής χώρας
εκτιμάμε ότι θα είναι πρόοδος προς
την άλωσή της από το νεοχιτλερικό
άξονα και όχι μια αντιεθνικιστική
κίνηση. Αν η Δύση ήταν πραγματικά δημοκρατική στην ηγεσία της
και όχι ένα άθροισμα από καιροσκόπους μονοπωλιστές που πουλάνε στο διάβολο την ψυχή τους για
καλές σχέσεις με κάθε εκβιαστή που
τους εξασφαλίζει μια ένοχη ηρεμία
στις χρηματιστικές τους υποθέσεις,
θα απαιτούσαν να αλλάξει η Ελλάδα την αντίληψή της για τις διεθνείς
σχέσεις και όχι η Δημοκρατία της
Μακεδονίας το όνομά της.
Η νέα φάση λοιπόν απαιτεί η
Αθήνα να μετατραπεί ξαφνικά από
στραγγαλιστή της γειτονικής χώρας

(για να αποτρέψει την ένταξή της
στους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς)
σε «σανίδα σωτηρίας» της, δηλ. σε
γέφυρα ένταξής της στο ρωσοκινεζικό άξονα του φασισμού και του
πολέμου αρκεί το θύμα να συνεχίσει
να απειλείται από τον υποστηριζόμενο από τη Δύση αλβανικό σοβινισμό-διαμελισμό.
Γι’ αυτό εδώ ο Μπουτάρης όχι
μόνο δεν αδυνάτισε πολιτικά για τις
τολμηρές δηλώσεις του αλλά βγήκε
στην αντεπίθεση, αυτή τη φορά με
νέες αναπάντητες δηλώσεις για να
μας αποκαλύψει τις ισχυρές πλάτες
που διαθέτει:
«Τον περίεργο θόρυβο που δημιουργήθηκε ότι είπα “Μακεδονία”
τον περνάω παγερά αδιάφορος. Η
αναζωπύρωση τέτοιων περιστατικών
μόνο κακό κάνει σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης καλύτερων σχέσεων. Πριν φύγουμε μίλησα με τον
υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά,
που μας παρακινεί να κάνουμε τέτοιου είδους συνεργασίες με τα Σκόπια. Κάθε προσπάθεια σπίλωσης αυτής της κατάστασης είναι και εθνικά
επικίνδυνη γιατί η θέση της Ελλάδας
είναι μια σύνθετη ονομασία. Όταν
έχουμε τους εθνοκάπηλους, το μόνο
που καταφέρνουμε είναι να κρατάμε στην επιφάνεια μια διαμάχη που
πρέπει να πάψει. Να πάψει η διαμάχη και να βρεθεί λύση» (HuffPost
Greece, 17/11).

Για όποιον δεν κατάλαβε, το νέο
μεγάλο αφεντικό με τα σκυλάκια
του στο Άγιο Όρος* – πρώην στελέχη του ψευτοΚΚΕ και θαυμαστές
σοσιαλφασιστικών δικτατοριών της
Ανατολικής Ευρώπης που μεταλλάχτηκαν ξαφνικά σε συνδαιτυμόνες
νατοϊκών συνδιασκέψεων – αναπροσαρμόζουν την εθνικά ενδεδειγμένη στάση με βάση τις νέες συνθήκες! Αν η Δημοκρατία της Μακεδονίας υποκύψει στους εδώ κολαούζους του Πούτιν και αλλάξει την
σχέση της με την ΕΕ και το όνομά
της όπως αυτοί θα θέλανε, τότε δεν
αποκλείεται να έρθει η ώρα εκείνη
που οι στραγγαλιστές θα κρίνουν
ότι το όνομα Μακεδονία δεν μας
χωρίζει αλλά μας ενώνει. Αυτό δεν
θα είναι ο θρίαμβος του διεθνισμού
αλλά της ιμπεριαλιστικής υποδούλωσης. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό
που ζει η Ελλάδα με την Τουρκία. Ο
λαός μας μαθαίνει να τη μισεί όταν
πάει κόντρα με τη Ρωσία και να την
αγαπάει όταν υποτάσσεται σε αυτήν. Έτσι ανάλογα μισεί ή αγαπάει
τον Ερντογάν, που τώρα η σιχαμερή
άρχουσα τάξη μας τον καλεί στην
χώρα μας για να τον συγχαρεί για
την υποταγή του στο νέο αφεντικό
της.
*δες επίσκεψη Πούτιν

Νέα στοιχεία για την πουτινική επέμβαση στις εσωτερικές εξελίξεις στις ΗΠΑ
Συνέχεια από τη σελ. 16
φέρουν αποτέλεσμα στις κεντροδυτικές ταλαντευόμενες πολιτείες
όπως είναι το Γουισκόνσιν και το
Μίτσιγκαν, όπου ο δημοκρατικός
κύριος αντίπαλος Γερουσιαστής
Μπέρνι Σάντερς είχε κερδίσει την
Κλίντον. Ο Γουότς είπε ότι η παραπληροφόρηση που πέρασαν
οι Ρώσοι περιλάμβανε μηνύματα
σχεδιασμένα για να ενισχύσουν
την ιδέα ότι ο Σάντερς είχε τύχει
κακομεταχείρισης από το Δημοκρατικό Κόμμα και ότι οι υποστηριχτές του δε θα πρέπει να μπουν

στον κόπο να ψηφίσουν στις γενικές εκλογές του Νοέμβρη» (The
Washington Post, 25/9).
Ανάλογης υποστήριξης έχαιρε και η Τζιλ Στάιν, ρωσόφιλη
υποψήφια του Πράσινου Κόμματος. «“Διάλεξε την ειρήνη και
ψήφισε Τζιλ Στάιν”, γράφει μια
διαφήμιση. “Στ’ ορκίζομαι. Δεν
είναι χαμένη ψήφος. … Ο μόνος
τρόπος να ξαναπάρουμε πίσω τη
χώρα μας είναι να πάψουμε να
ψηφίζουμε για τις εταιρείες και
τις τράπεζες που μας χρωστάνε” (Politico, 26/9). Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η Στάιν συμ-

μετείχε μαζί με τον Μάικλ Φλιν
σε τραπέζι μαζί με τον Πούτιν το
Δεκέμβρη του 2015 στη Μόσχα.
Η αργοπορία του facebook στο
να ανακαλύψει την εκστρατεία
δεν είναι κάτι που πρέπει να μας
ξενίζει. Στο παρελθόν η εταιρία
έχει με τη στάση της υποβοηθήσει την επίθεση των ρώσων
χίτλερ. Για παράδειγμα, μετά την
εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, υπήρξε ένα κύμα αναφορών για δήθεν διασπορά εθνικού
μίσους και πορνογραφίας σε βάρος αναρτήσεων ουκρανών πατριωτών. Οι αναφορές γίνονταν

από τα γνωστά trolls του Κρεμλίνου, όμως το facebook ενέδιδε
σε αυτές τις αναφορές και κατέβαζε τις αναρτήσεις. Ακόμα
επέτρεψε τη δημιουργία ενός
εργαλείου λογοκρισίας από την
κινεζική κυβέρνηση, κατέβασε
αναρτήσεις της διωκόμενης μειονότητας Ροχίνγκια στη Μιανμάρ
(Βιρμανία) κτλ. Είναι αυτό ακριβώς το σιχαμερό χαρακτηριστικό
της αμερικανικής μονοπωλιακής
αστικής τάξης που εκμεταλλεύονται στο έπακρο οι χίτλερ για να
δυναμώνουν.
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Νέα στοιχεία για την πουτινική επέμβαση στις εσωτερικές εξελίξεις
στις ΗΠΑ. Η τροφοδοσία του ελεγχόμενου δίπολου
φασισμού- «αντιφασισμού»
(Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ, 21/10/2017)

Ο

ι αποκαλύψεις για την ύπαρξη μιας καμπάνιας επηρεασμού του αμερικανικού λαού μέσω διαφημίσεων του facebook για λογαριασμό του Κρεμλίνου
και πιο πολύ η αποκάλυψη ότι το τελευταίο μπορούσε να οργανώνει διαδηλώσεις λευκών ρατσιστών και να προκαλεί αντιδιαδηλώσεις αντιφασιστών μέσα
σε περιφερειακές πολιτείες των ΗΠΑ, δίνει νέα διάσταση στην επέμβαση των
νέων τσάρων στα εσωτερικά της ανταγωνιστικής τους αμερικανικής υπερδύναμης. Αυτό που είναι εκπληκτικό στην δεύτερη περίπτωση είναι το πόσο καλά η
ρώσικη υπερδύναμη παρακολουθεί, μελετάει και αναλύει τις αντιθέσεις πολιτικές και κοινωνικές μέσα στις ΗΠΑ, ώστε να μπορεί να επεμβαίνει σε αυτές και
μάλιστα άμεσα ή έμμεσα και στους δύο πόλους κάθε τέτοιας αντίθεσης.

Σε ότι αφορά τη διαφημιστική καμπάνια. Στην αποκάλυψή της προέβη η ίδια
η εταιρία που διαθέτει το μέσο κοινωνικής
δικτύωσης, η οποία έστειλε το σχετικό υλικό στις επιτροπές ασφαλείας του αμερικανικού κογκρέσου για παραπέρα έρευνα.
Στη βάση των αποκαλύψεων βρίσκονται
3.000 διαφημίσεις αγορασμένες από την
Υπηρεσία Διαδικτυακής Έρευνας, μιας
χρηματοδοτούμενης απ’ το Κρεμλίνο οργάνωσης που δρα στα blogs και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για λογαριασμό του
τελευταίου. Οι διαφημίσεις είναι αξίας 150
χιλ. δολαρίων, αγοράστηκαν στην πραγματικότητα από 470 ψεύτικες σελίδες και
λογαριασμούς και προωθούσαν μηνύματα που άμεσα ή έμμεσα μπορούσαν να
επηρεάσουν τις εκλογικές προτιμήσεις
των αμερικανών ψηφοφόρων. Αυτό έγινε
στοχευμένα καθώς το facebook επιτρέπει
στον αγοραστή να στοχεύσει τα μηνύματά του σε χρήστες με βάση κριτήρια γεωγραφικά, δημογραφικών κατηγοριών ή
ειδικών ενδιαφερόντων.
«Τα διχαστικά θέματα που άγγιζαν οι
ρώσοι χειριστές ήταν παρόμοια με εκείνα
που έσπρωχναν στα κοινωνικά δίκτυα και
σε δεξιές ιστοσελίδες ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του στη διάρκεια της εκστρατείας», αναφέρει η Washington Post της
25/9. «Οι αμερικανοί ερευνητές προσπαθούν τώρα να ανακαλύψουν εάν ρώσοι
χειριστές και μέλη της ομάδας Τραμπ
συνεργάζονταν με κάποιο τρόπο. Οι επικριτές λένε ότι ο Τραμπ, σαν πρόεδρος,
έχει παραπέρα οξύνει τους φυλετικούς και
κοινωνικούς διαχωρισμούς, παραθέτοντας τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του μετά
τις βίαιες συγκρούσεις στο Σάρλοτσβιλ και
τους περιορισμούς που επέβαλε στη μουσουλμανική μετανάστευση.
Οι προηγουμένως απόρρητες διαφημίσεις υποδηλώνουν ότι οι χειριστές
επεξεργάστηκαν λίστες φυλετικών, πολιτικών και οικονομικών θεμάτων. Τις
χρησιμοποίησαν για να κατασκευάσουν
σελίδες, να γράψουν αναρτήσεις και να
δημιουργήσουν διαφημίσεις που θα εμφανίζονται στα newsfeeds των χρηστών
– με τον εμφανή στόχο να απευθύνονται
σε ένα ακροατήριο και να αποξενώνουν
ένα άλλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
σελίδες διαφήμιζαν ακόμα και γεγονότα» (The Washington Post, 25/9).
Έτσι, ορισμένοι χρήστες έβλεπαν
στο newsfeed τους το μήνυμα που έλεγε
ότι οι παράνομοι μετανάστες ή οι μουσουλμάνοι αποτελούν απειλή για την αμερικανική δημοκρατία, άλλοι το σύνθημα
περί δικαιώματος οπλοκατοχής, κι άλλοι
το μήνυμα “Black Lives Matter”. Ιδιαίτερα
το Φέργκιουσον και η Βαλτιμόρη, επίκεντρο των πρόσφατων διαφυλετικών επεισοδίων, υπήρξαν αποδέκτες ενός μεγάλου μέρους των διαφημίσεων, η σύνταξη
και αποστολή των οποίων έγινε με τέτοιο
τρόπο ώστε να πολωθεί παραπέρα το
ήδη εκρηκτικό κλίμα και να κατανεμηθούν
οι ψηφοφόροι εκεί που «πρέπει». «Ο
σωρός των πάνω από 3000 αγορασμέ-

νων από τους Ρώσους διαφημίσεων που
το Facebook ετοιμάζεται να επιδώσει στο
Κογκρέσο δείχνει μια βαθιά κατανόηση
των κοινωνικών διαχωρισμών στην αμερικανική κοινωνία, με ορισμένες διαφημίσεις
να προβάλλουν ομάδες αφροαμερικανικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Black Lives Matter, και άλλες να
ισχυρίζονται ότι οι ίδιες αυτές ομάδες συνιστούν μια ανερχόμενη πολιτική απειλή,
λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τη μυστική
εκστρατεία άσκησης επιρροής.
Η ρωσική εκστρατεία – εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα του Facebook να στέλνει αντίθετα μηνύματα σε διαφορετικές
ομάδες χρηστών βασισμένα στα πολιτικά
και δημογραφικά τους χαρακτηριστικά –
επιδίωξε επίσης να σπείρει τη διχόνοια
ανάμεσα σε θρησκευτικές ομάδες. Άλλες
διαφημίσεις τόνιζαν την υποστήριξη που
έδιναν στη Δημοκρατική Χίλαρι Κλίντον οι
μουσουλμάνες γυναίκες» (στο ίδιο).
Πως ο ρώσικος σοσιαλιμπεριαλισμός
δουλεύει στο δίπολο φασισμός-αντιφασισμός μέσα και στους δύο πόλους
Ο βρόμικος ρόλος της Μόσχας στην
υποκίνηση διαδηλώσεων και αντιδιαδηλώσεων μέσα στις ΗΠΑ μόλις τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται. Τέτοια ήταν το Μάη
του ’16 η διαδήλωση λευκών ρατσιστών
στο Χιούστον του Τέξας κατά ενός τοπικού ισλαμικού κέντρου, η οποία κόντεψε
να έρθει στα χέρια με μια αντιδιαδήλωση που το υποστήριζε. «Όπως μετέδωσε το CNN την περασμένη βδομάδα, η
διαμαρτυρία οργανώθηκε από τη σελίδα
“Heart of Texas” στο Facebook – μια σελίδα που αποκαλύφθηκε τον περασμένο
μήνα σαν ένας απ’ τους πλαστούς λογαριασμούς που λειτουργούν έξω απ’ τη
Ρωσία. Σε αντίθεση με τις συγκεντρώσεις
του Νοέμβρη κατά της Χίλαρι Κλίντον και
υπέρ της απόσχισης που επιχείρησε να
οργανώσει η σελίδα ανά το Τέξας, η διαμαρτυρία του Μάη όχι μόνο έφερε ένοπλους διαδηλωτές, αλλά και ένα σωρό
αντιδιαδηλωτές για να αντιμετωπίσουν
εκείνους που καλούσαν τη «λευκή δύναμη!»
(https://thinkprogress.org/armedwhite-supremacist-protest-organized-byrussians-d730f83ca275/amp/). Και συνεχίζει το δημοσίευμα: «Όμως οι αποκαλύψεις καταδεικνύουν μια ακόμα ζοφερότερη
πραγματικότητα απ’ αυτήν που ξεσκέπαζε
η ίδια η διαμαρτυρία. Όχι μόνο καλούσε η
σελίδα “Heart of Texas” στο Facebook –
με επιτυχία – τους διαδηλωτές να φέρουν
όπλα (“κρυμμένα ή όχι!”) αλλά οι ρώσοι
πράκτορες ήταν ικανοί να πείσουν τους
λευκούς ρατσιστές να συναχθούν στο
κέντρο του Χιούστον, αντιμετωπίζοντας
δεκάδες αντίπαλους του μηνύματός τους.
Δεδομένων των πρόσφατων γεγονότων
του Σάρλοτσβιλ, το ότι οι ρώσοι πράκτορες
οργάνωσαν τους οπλοφόρους λευκούς
ρατσιστές σε μια σύγκρουση με αντιδιαδη-

λωτές θα πρέπει να σταματά τους πολιτικούς και στις δύο πλευρές του διαδρόμου
– πόσο μάλλον όταν ένα απ’ τα σχόλια
στη σελίδα “Heart of Texas” καλούσε στην
“ανατίναξη” του ισλαμικού κέντρου».
Πέρα λοιπόν από την απόδειξη για
το πόσο γερό πόδι έχει βάλει η ρωσική
υπερδύναμη μέσα στις ΗΠΑ – κι αυτό
φαίνεται επίσης από το πόσο ενημερωμένοι είναι οι ρώσοι σοσιαλιμπεριαλιστές
για ένα τελείως άγνωστο παγκοσμίως
ισλαμικό κέντρο όπως είναι το Ντάβα στο
Χιούστον – επιβεβαιώθηκε περίτρανα η
εκτίμησή μας ότι η νεοτσαρική Ρωσία ειδικεύεται παντού στην κατασκευή τεχνητών
πολιτικών διπόλων, όπως ακριβώς κάνει
και στη χώρα μας.
Δηλαδή η Ρωσία δεν αρκείται στο να δυναμώνει και να διεισδύει ηγεμονικά στον
κλασικό ακροδεξιό, φασιστικό και ναζιστικό πόλο, ο οποίος εκφράζει πιο «ελεύθερα» και πιο ολοκληρωμένα την νεοχιτλερική φύση της, δηλαδή τον πόλο Τραμπ-Λεπέν-Φάραντζ-ΑFD που έχει μαζί του
όλους τους ναζήδες της γης, αλλά διεισδύει και στον αντίρροπο πόλο αντιφασισμού
από τον οποίο όμως αφαιρεί όλη τη δημοκρατική ουσία και τον μετατρέπει σε ένα
επίσης φιλικό του αντιδραστικό έκτρωμα,
που το αποκαλούμε αντιδημοκρατικό
ψευτοαριστερό «αντιφασισμό». Χαρακτηριστικοί πολιτικοί εκπρόσωποι αυτού του
είδους του αντιφασισμού είναι οι Σάντερς
(εν μέρει και ο Ομπάμα) -Μελανσόν-Ντι
Λίνκε. Ο αντιδημοκρατικός ψευτοαριστερός «αντιφασισμός» δουλεύει βασικά στο
εσωτερικό των ΗΠΑ και της ΕΕ και θεωρεί
ότι η ιδεολογική πηγή και το ζωντανό παγκόσμιο κέντρο του φασισμού είναι σήμερα το δυτικό χρηματιστικό μονοπωλιακό
κεφάλαιο του οποίου η κύρια πολιτική και
οικονομική μορφή είναι ο νεοφιλελευθερισμός και όχι το ανατολικό στρατιωτικομονοπωλιακό κεφάλαιο των κρατικοολιγαρχών δικτατόρων με επίσημη ιδεολογία τον
ανοιχτό μεγαλοκρατικό σοβινισμό και τον
ηγεμονισμό της μεγάλης δύναμης.
Επειδή ο αντιδημοκρατικός ψευτοαριστερός «αντιφασισμός» έχει σαν κύριο εχθρό του τον ίδιο εχθρό που έχει ο
κλασσικός φασισμός, χτυπάει το δεύτερο
σχεδόν αποκλειστικά στο θρησκευτικό και
φυλετικό ρατσισμό του, αλλά όχι στην
πολιτική του γραμμή, ιδιαίτερα τη διεθνή πολιτική του γραμμή. Και για να μην
μπει στη διεργασία να τον χτυπήσει στη
γραμμή και στην ιδεολογία του τον χτυπάει με τη δικιά του βία, από την οποία όμως
αφήνει απ έξω τις πλατειές μάζες που
θέλουν να ξεκαθαρίσουν πριν μισήσουν
και πολεμήσουν με τη βία τα φασιστικά
ρεύματα, που όσο και να είναι παλιά στις
ρίζες τους, είναι μοντέρνα στη μορφή της
προπαγάνδας τους. Μάλιστα τους δημοκράτες που δεν είναι υπέρ ενός πολέμου
συμμοριών, αλλά θέλουν μια πλατειά και
ανοιχτή ιδεολογική πάλη για την αποκάλυψη αυτού του φασισμού μέσα στην κοινωνία οι «αντιφασίστες» αυτού του είδους
τους καταγγέλλουν σαν φιλελεύθερους ή
και κρυπτοφασίστες. Στην πραγματικότητα αυτός ο αντιφασισμός βάζει το δίλημμα: ή με εμένα ή με τους φασίστες. Τρίτος
δρόμος δεν χωρεί. Με το να οξύνει και να
παροξύνει τεχνητά αυτήν την αντίθεση
ανάμεσα σε δύο πόλους που στρατηγικά
είναι σύμμαχοι ο ρωσοκινεζικός άξονας
θέλει να καταπιεί μέσα σε αυτούς όλους
τους δυνητικούς αντιπάλους του: να παραδώσει τους συντηρητικούς στους φασίστες και τους αριστερούς στους ψευτοα-

ντιφασίστες φίλους του.
Για παράδειγμα εκεί που ο κλασικός φασισμός υποστηρίζει τις κύριες και πιο επικίνδυνες μορφές του ρατσισμού, το λευκό
ρατσισμό ενάντια στους έγχρωμους και
τον αντιμουσουλμανικό ρατσισμό, ο αντιδημοκρατικός «αντιφασισμός» καλλιεργεί
με πλάγιο τρόπο τον αντι-λευκό ρατσισμό
και υπερασπίζει τα δίκια του ισλαμικού ρατσισμού ή μένει αδιάφορος απέναντί τους.
Έτσι αφήνει τις λευκές καθυστερημένες
μάζες ακόμα πιο ανοχύρωτες ιδεολογικά
και τις οδηγεί μαζικά στα χέρια του κλασικού φασισμού, ενώ οδηγεί τις μεν έγχρωμες μάζες στα χέρια των μαύρων συμμοριών και των νέων ολιγαρχικών αστικών
τάξεων του Νότου, τις δε μουσουλμανικές
μάζες στα χέρια του ιρανόφιλου ισλαμοφασισμού.
Όπως είπαμε και παραπάνω η στρατηγική πολιτικο-ιδεολογική ενότητα των κλασικών φασιστών και των σοσιαλφασιστών
φαίνεται στον κοινό κύριο τους εχθρό: το
δυτικό χρηματιστικό μονοπώλιο και το
«σύστημα» στο οποίο αυτό κυριαρχεί. Ο
κλασικός φασισμός μισεί αυτόν τον εχθρό
σαν την ενσάρκωση του αιώνιου «άπατρι» και «παρακμασμένου» Εβραίου, ο
αντιδημοκρατικός «αντιφασισμός» τον μισεί σαν τη συμπύκνωση του παγκόσμιου
καπιταλισμού και σαν ηγέτη του. Έτσι ο
μεν κλασικός φασισμός δεν διστάζει να είναι ανοιχτά με τους κρατικοολιγάρχες του
ρωσοκινέζικου άξονα εξυμνώντας τους
σαν δήθεν πατριώτες, ενώ ο φασιστικός
αντιφασισμός υπονομεύει και καταργεί
κάθε αντιφασιστική ενότητα εναντίον των
τελευταίων με το διχαλωτό επιχείρημα είτε
ότι όλοι οι καπιταλισμοί είναι ίδιοι (κλασικός τροτσκισμός), είτε ότι το κέντρο του
παγκόσμιου κεφάλαιου βρίσκεται στη
Δύση, οπότε χρειαζόμαστε μια αντινεοφιλελεύθερη συμμαχία με την Ανατολή
(σοσιαλφασιστικός τροτσκισμός). Τίποτα
πιο φυσικό λοιπόν που όλοι οι ναζί και
οι ψευτοαντιφασίστες «αντισυστημικοί»
βρίσκονται στη Δύση ενώ οι νεοχιτλερικοί
«συστημικοί» μονοπωλιστές του ρωσοκινεζικού άξονα δεν έχουν ποτέ καμιά εσωτερική ναζιστική ή «αριστερή», «αντικαπιταλιστική» αντιπολίτευση να αντιμετωπίσουν, παρά μόνο τη φιλελεύθερη αστική
που από την ταξική αντιπρολεταριακή της
φύση δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει στ
αλήθεια.
(Η βρώμικη γραμμή Ομπάμα ηγεμονική μέσα στο αντι-Τραμπ μέτωπο, φ. 521
Δεκ. ’16 – Γεν. ’17 και Για το φασιστικό
«ούτε-ούτε» του Τραμπ στο Σάρλοτσβιλ ή
πώς ο Τραμπ-Πούτιν γνωρίζει το μέλλον,
φ. 527, Αύγ. ‘17).
Η περίπτωση των Σάντερς και Στάιν
Η άριστη γνώση του αμερικανικού πολιτικού σκηνικού από τη ρωσική υπερδύναμη και η δυνατότητα εκμετάλλευσής των
αντιθέσεών του φαίνεται ακόμα στη δουλειά που έγινε για να ενισχυθεί ο ψευτοαριστερός Σάντερς όταν κρινόταν η εκλογή
της Κλίντον στο Δημοκρατικό κόμμα, αλλά
και στη συνέχεια η προσπάθεια να κατευθυνθούν οι υποστηριχτές του προς την
αποχή προς όφελος του Τραμπ.
«Ο Γουότς (σ.σ. από το Ινστιτούτο
Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής) είπε ότι
τέτοιες προσπάθειες είναι πιθανότερο να
Συνέχεια πίσω στη σελ. 15

