ÍÅÁ
ÁÍÁÔÏËÇ

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

“Áðü ôç óôÜ÷ôç ôïõ èá
îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ”
Í. Æá÷áñéÜäçò

ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÃÑÁÖÅÉÁ: ×ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ 35, ÁÈÇÍÁ, ÔÇË-ÖÁÎ 2105232553, ÃÅÍÁÑÇÓ-ÖËÅÂÁÑÇÓ 2014 ÁÑ. ÖÕË. 495 € 1,50

ÐñïêÞñõîç ôçò ÏÁÊÊÅ

ÊÁÔÙ Ç ×ÉÔËÅÑÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ ÅÉÓÂÏËÇ
ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ ÓÔÇÍ ÏÕÊÑÁÍÉÁ ÊÁÉ
Ç ÍÔÅ ÖÁÊÔÏ ÐÑÏÓÁÑÔÇÓÇ
ÔÇÓ ÊÑÉÌÁÉÁÓ
Ïé öéëïíáæéóôÝò óôçí çãåóßá ôçò êõâÝñíçóçò ôçò Ïõêñáíßáò ðáßæïõí ôï
ñüëï ôïõ ìðáìðïýëá ôïõ ñùóéêïý ðëçèõóìïý ãéá íá äßíïõí Üëëïèé óôïí
Ðïýôéí, üìùò åßíáé ïé ðéï óôåíïß ôïõ óýììá÷ïé

Á

õôÞ ç åéóâïëÞ-ðñïóÜñôçóç, áí äåí ðÜñåé áðÜíôçóç
áðü ôïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò, èá ìåßíåé óôçí éóôïñßá
óáí ï ìåãÜëïò ðñïÜããåëïò ìéáò ãåíéêüôåñçò óôñáôéùôéêÞò åðßèåóçò ôçò óïóéáë-éìðåñéáëéóôéêÞò Ñùóßáò ìå óôü÷ï
ôçí êáôáâñü÷èéóç üëçò ôçò Åõñþðçò.

Ï äéáìåëéóìüò ôçò Ïõêñáíßáò êáé ç
ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò áêïëïõèåß
ôï äéáìåëéóìü ôçò Ãåùñãßáò êáé ôç
íôåöÜêôï ðñïóÜñôçóç ôçò Áìð÷áæßáò

êáé ôçò Ïóóåôßáò, êáé åßíáé áðïôÝëåóìá ôïõ óé÷áìåñïý ðíåýìáôïò êáôåõíáóìïý ôýðïõ ÌïíÜ÷ïõ, ðïõ áêïëïõèïýí áðÝíáíôé óôï íåï-÷éôëåñéêü Ü-

îïíá Ñùóßáò-Êßíáò ïé åõñùðáßïé êáé
ïé áìåñéêÜíïé ìïíïðùëéóôÝò ãéá íá Ý÷ïõí åíåñãåéáêÞ ôñïöïäïóßá áðü ôç
Ñùóßá êáé öôçíÞ åñãáôéêÞ óÜñêá áðü
ôçí Êßíá. Áõôïß åßíáé áêüìá ðéï Üèëéïé
êáé áêüìá ðéï ðñïäüôåò ôùí ëáþí ôïõò
áðü ôïõò ðñïðïëåìéêïýò ðñïãüíïõò
ôïõò ÔóÜìðåñëåí êáé ÍôáëáíôéÝ. Áõôü äåí ïöåßëåôáé ìüíï óôï ÷áñáêôÞñá

ôùí áóôéêþí ôÜîåùí áõôþí ôùí ÷ùñþí áëëÜ êáé óôï üôé ç íåï÷éôëåñéêÞ
Ñùóßá Ý÷åé áîéïðïéÞóåé ôçí ôóáñéêÞ
ôçò ðåßñá êáé ðñéí êÜíåé ìéá êáèïëéêÞ
åðßèåóç Ý÷åé ÷þóåé áöïóéùìÝíïõò ðñÜêôïñåò ôçò êáé óôá øçëüôåñá êëéìÜêéá ôùí äõôéêþí êáãêåëáñéþí áëëÜ
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 9

ÌÉÁ ÐÑAÎÇ ÌÅ ÔÅÑÁÓÔÉÁ ÓÇÌÁÓÉÁ ÃÉÁ ÔÇ XÙÑÁ ÊÁÉ ÁÊÏÌÁ ÐÉÏ
ÐÏËÕ ÃÉÁ ÔÏ ÄÉÅÈÍÅÓ ÊÏÌÌÏÕÍÉÓÔÉÊÏ ÊÉÍÇÌÁ

Ç ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ ÅÎÙ ÁÐÏ
ÔÇ ÑÙÓÉÊÇ ÐÑÅÓÂÅÉÁ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ

Ð

ñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ÓÜââáôï 8 ÌÜñôç ôï ìåóçìÝñé ç áíáêïéíù
ìÝíç åêäÞëùóç äéáìáñôõñßáò ôçò ÏÁÊÊÅ Ýîù áðü ôç ñþóéêç
ðñåóâåßá.
Óõììåôåß÷áí óå áõôÞí 35 Üíèñùðïé, üëïé óýíôñïöïé êáé óõíáãùíéóôÝò ôçò ÏÁÊÊÅ. Äåí åßíáé ðïëëïß ãéá ìéá ðüëç 3,5

åêáôïììõñßùí, áëëÜ ôïõò áíÞêåé ç ôéìÞ
üôé ôüëìçóáí ìüíïé áõôïß íá êáôáããåßëïõí áíïé÷ôÜ ôïõò íÝïõò ôóÜñïõò- ×ßôëåñ
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ôïõ Êñåìëßíïõ ìÝóá óå ìéá ÷þñá Üíôñï
ôïõò, äçëáäÞ óôçí ìïíáäéêÞ óôïí êüóìï
åèåëüäïõëç áðïéêßá ôïõò ðïõ ëÝãåôáé ÅëëÜäá, êáé íá ôï êÜíïõí áõôü áðÝíáíôé
óôçí ðñåóâåßá ôïõò, åêåß üðïõ áõôïß åîõöáßíïõí ôéò ðëåêôÜíåò ôïõò êáé áð üðïõ
êáèïäçãïýí ôçí ðïëõêïììáôéêÞ êáé ðïëýìïñöç ðïëéôéêÞ ôïõò åîïõóßá óôç óõãêåêñéìÝíç ÷þñá.
Ç ìåãÜëç äõóêïëßá óôï íá êáôáããåëèïýí Ýìðñá÷ôá êáé áíïé÷ôÜ ïé ×ßôëåñ ôïõ
Êñåìëßíïõ óôçí ÅëëÜäá áðü ðåñéóóüôåñï êüóìï äåí åßíáé óå áõôÞ ôç öÜóç ïýôå
ï üãêïò ïýôå êáé ç éäéáßôåñç êôçíùäßá
ôïõ å÷èñïý, áëëÜ ôï íá ðÜåé êáíåßò
êüíôñá óôçí éó÷õñÞ åðéññïÞ áõôïý
ôïõ å÷èñïý ìÝóá óôïí åëëçíéêü ëáü,
äçëáäÞ íá ðÜåé êáíåßò êüíôñá óôïí áóöõêôéêü éäåïëïãéêü êáé ðïëéôéêü êëïéü
ðñïóôáóßáò ðïõ ç åèåëüäïõëç êáé óé÷áìåñÞ åëëçíéêÞ Üñ÷ïõóá ôÜîç óå üëåò åêöÜíóåéò ôçò Ý÷åé õøþóåé ãýñù áðü ôá íÝá
áõôÜ áöåíôéêÜ.
Óå ðñþôï åðßðåäï ç óçìáóßá ôçò åêäÞëùóçò óôéò 8 ôïõ ÌÜñôç Þôáí üôé Ýóùóå
ôçí ôéìÞ ôçò ÷þñáò êáé üëïõ ôïõ åëëçíé-

êïý ëáïý áðü ôçí ðñïäïóßá ôçò åëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò íá ðáñáôá÷èåß ïõóéáóôéêÜ óå üëá ôá ôìÞìáôÜ ôçò äçëáäÞ áðü
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 2

ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
• ÖôÜíåé ðéá ìå ôï óáìðïôÜæ ôçò
âáñåéÜò âéïìç÷áíßáò, ó.5

• Ï “ÇãÝôçò”, ôï ÐïôÜìé ôïõ êáé ç
÷ñÞóç ôïõò, ó.6

• Ïõêñáíßá: Ôï åëëçíéêü äéáêïììáôéêü
êáèåóôþò ôùí ëáêÝäùí ÷åéñïêñïôåß
ôïõò ñþóïõò ÷ßôëåñ, ó.10

• Ï ÓÕÑÉÆÁ áíïé÷ôÜ ðéá ìå ôïõò íáæß,
ó.4

• Ï ïñèïäïîïöáóéóìüò êáôáäéêÜæåé
ìðëüãêåñ, ó.4

• ¼÷é óôï äéáìåëéóìü ôçò Ïõêñáíßáò áðüó÷éóç ôçò Êñéìáßáò áðü ôïõò
ñþóïõò íåï÷éôëåñéêïýò, ó.14

• Ç åãêáôáëåëåéììÝíç Ïõêñáíßá óôç
ñþóéêç ìÝããåíç áðü ôá Ýîù êáé áðü ôá
ìÝóá, ó.16
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Ç ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÇ ÑÙÓÉÊÇ ÐÑÅÓÂÅÉÁ
ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ
óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 1

ôïõò íáæéöáóßóôåò êáé ôïõò øåõôïáñéóôåñïýò êáé øåõôïåðáíáóôÜôåò óõììÜ÷ïõò ôïõò ùò
ôïõò äÞèåí åõñùðáßïõò óïóéáëäçìïêñÜôåò êáé ôïõò äÞèåí öéëåëåýèåñïõò, ìå ôïí íåï ×ßôëåñ
óôï ìåãÜëï ôïõ “óïõäçôéêü” äçëáäÞ óôï “êñéìáúêü” ôïõ Üëìá
óôçí Ïõêñáíßá.
¼ìùò ôï ðéï óðïõäáßï óôç äéáìáñôõñßá ôçò 8 ôïõ ÌÜñôç áðü
éóôïñéêÞ êáé ìÜëéóôá áðü ðáãêüóìéá Üðïøç Þôáí ôï óöõñïäñÝðáíï ôçò ÏÁÊÊÅ ðïõ õøþèçêå
óå áõôÞí. ÐñÝðåé íá Þôáí Ýíá áðü ôá åëÜ÷éóôá óôçí Åõñþðç êáé
óôïí êüóìï ôçí þñá ðïõ ôá ðå-

ñéóóüôåñá óöõñïäñÝðáíá õøþíïíôáé óá “ðñùôïðüñåò” óõíéóôþóåò ôùí íåï÷éôëåñéêþí êáé öáéï”êüêêéíùí” óôñáôéþí. Ôï óöõñïäñÝðáíï ôçò ÏÁÊÊÅ õðåñáóðßæåé ôçí ôéìÞ ôïõ êïììïõíéóìïý êáé áöÞíåé áíïé÷ôü ôï äñüìï ôçò íÝáò åðï÷Þò óïóéáëéóôéêþí åðáíáóôÜóåùí ìÝóá áðü ôïí
ðáãêüóìéï áíôéöáóéóôéêü áãþíá ðïõ Ýñ÷åôáé. ÌÜëéóôá ôï óöõñïäñÝðáíï ôçò ÅëëÜäáò áêõñþíåé óôï âÜèïò ôïõ ôïí éó÷õñéóìü
ôùí öéëåëåýèåñùí áíôéêïììïõíéóôþí óå üëï ôïí êüóìï üôé “ïé
êïììïõíéóôÝò êáé ïé íáæß åßíáé
åîßóïõ åíùìÝíïé åíÜíôéá óôç äçìïêñáôßá”, ãéáôß áðïäåéêíýåé ü-

ôé óôçí ðéï ñùóüäïõëç ÷þñá ôçò
Åõñþðçò õðÜñ÷åé ìüíï ìéá êïììïõíéóôéêÞ ïñãÜíùóç êáé ôïõëÜ÷éóôïí ùò ôþñá êáìéÜ öéëåëåýèåñç ðïõ íá áíôéóôÝêåôáé êáé
ìÜëéóôá ìå áðüëõôç óõíÝðåéá
óôïõò ñùóï-íáæß.
Áí ôï óêåöôåß êáíåßò êáëÜ åßíáé öõóéêü üôé åéäéêÜ óôçí ÅëëÜäá óçêþíåôáé ïõóéáóôéêÜ ìüíï ôïõ ôï óöõñïäñÝðáíï åíÜíôéá
óôïõò íåï÷éôëåñéêïýò. Ãéáôß ðïõèåíÜ áëëïý üóï åäþ êáé ç øåýôéêç áñéóôåñÜ êáé ç êëáóóéêÞ áóôéêÞ ôÜîç äåí ðÞãáí ôçí ôáîéêÞ êáé ôçí åèíéêÞ ðñïäïóßá ôïõò
ùò ôï ôÝëïò óõíåñãáæüìåíåò ìå
ôïí ðéï öáóéóôéêü éìðåñéáëéóìü

,êáé Ýôóé ðÞãå óôçí Üêñç ôçò êáé
áõôïíïìÞèçêå åíôåëþò éäåïëïãéêïðïëéôéêÜ ôï ðéï ðñïùèçìÝíï áðüóðáóìá ôïõ åðáíáóôáôéêïý ðñïëåôáñéÜôïõ äçëáäÞ ç
áëçèéíÞ êïììïõíéóôéêÞ ðñùôïðïñßá. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá áõôü óõìâáßíåé ãéáôß óôçí ÅëëÜäá
åíþíåôáé ìå åíôåëþò ÷ôõðçôü
ôñüðï ç Üëùóç êáé ç äéáöèïñÜ
ôçò çãåóßáò ôçò ðáãêüóìéáò áñéóôåñÜò áðü ôïõò øåõôïêïììïõíéóôÝò çãÝôåò ôçò ÅÓÓÄ ìåôÜ ôï
1956 ìå ôç ãåíéêÞ áðïóýíèåóç
ôùí äõôéêþí éìðåñéáëéóôþí ìïíïðùëéóôþí ðïõ ðñïäßäïõí õðÝñ
ôçò óõíåñãáóßáò ìå ôïõò ñþóïõò
êáé êéíÝæïõò íáæß ôá óôïé÷åéþäç

óõìöÝñïíôá ôùí äçìïêñáôéêþí
÷ùñþí êáé ëáþí ôçò Åõñþðçò.
Ìå ëßãá ëüãéá óôçí ÅëëÜäá îáíáæåß ôï äçëçôçñéáóìÝíï áðü
ôïõò íåï÷éôëåñéêïýò ðíåýìá ôïõ
åðáíáóôáôéêïý êïììïõíéóìïý åðåéäÞ åäþ æåé ßóùò ç ðéï ÷áìåñðÞò óôïí êüóìï, ç ðéï óêïõëçêéÜñéêç áóôéêÞ ôÜîç ðáëéïý êáé
íÝïõ “áñéóôåñïý” ôýðïõ. Åßíáé
äçëáäÞ öõóéêü áõôü ðïõ öÝñíåé
ôçí áôéìßá ôçò ÷þñáò, íá öÝñíåé
óå áðÜíôçóç êáé ôçí ôéìÞ ôçò.
Áõôü åßíáé ôï íüçìá ôçò äéáìáñôõñßáò ôçò ÏÁÊÊÅ êáé ôùí 35
óõíôñüöùí êáé ôùí óôåíþí ößëùí ôçò Ýîù áðü ôç Ñþóéêç ðñåóâåßá óôéò 8 ôïõ ÌÜñôç.

Ç ïìéëßá ôïõ ãñáììáôÝá ôçò Ê.Å. ôçò ÏÁÊÊÅ ó. Çëßá Æáöåéñüðïõëïõ óôçí åêäÞëùóç
äéáìáñôõñßáò Ýîù áðü ôç ñþóéêç ðñåóâåßá
Ï ó. Ç. Æáöåéñüðïõëïò ìßëçóå áñ÷éêÜ ãéá ôçí áíÜãêç áðÜíôçóçò áðü
ôïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò óôçí åéóâïëÞ
ôïõ ñþóéêïõ óôñáôïý óôçí Ïõêñáíßá
êáé ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò ãéáôß áõôÞ áðïôåëåß ðñïÜããåëï ìßáò ãåíéêüôåñçò åðßèåóçò ôçò óïóéáëéìðåñéáëéóôéêÞò Ñùóßáò åíÜíôéá óôçí Åõñþðç.
ÓôéãìÜôéóå ôç óôÜóç ôùí åõñùðáßùí
êáé áìåñéêÜíùí ìïíïðïëéóôþí êáé ôéò
åêêëÞóåéò ôïõò ãéá êáôåõíáóìü ôýðïõ
ÌïíÜ÷ïõ. ÁõôÞ ç óôÜóç, åßðå, ïöåßëåôáé óôï üôé ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôÝò
ãéá íá äéáóöáëßóïõí ôçí åíåñãåéáêÞ
ôïõò ôñïöïäïóßá êáé ãéá íá Ý÷ïõí öôçíÞ åñãáôéêÞ óÜñêá, äéáôçñïýí êáëÝò
ó÷Ýóåéò ïéêïíïìéêÝò ìå ôç Ñùóßá ôïõ
Ðïýôéí êáé Üñéóôåò ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò
ìå ôç óýììá÷ü ôïõ Êßíá.
Ï ó. Ç.Æ. óõíÝ÷éóå ëÝãïíôáò: “¼ìùò
áõôïß ïé äõï ìåãÜëïé öáóéóìïß (ï ñþóéêïò êáé ï êéíÝæéêïò) áðïôåëïýí ôï
ðñïáíÜêñïõóìá ìéáò åðéèåôéêÞò óõììá÷ßáò óáí êé áõôÞ ôïõ â´ ðüëåìïõ áíÜìåóá óôç Ãåñìáíßá êáé óôçí Éáðùíßá
ìüíï ðïõ ôþñá Ý÷ïõí áëëÜîåé ñüëïõò
ôá äýï óôñáôüðåäá. (ÁðÝíáíôé) óôï
óôñáôüðåäï ôçò åéñÞíçò, óôï óôñáôüðåäï ôçò ôñéôïäéåèíéóôéêÞò Ñùóßáò êáé
ôçò Êßíáò ðïõ Ýêáíå ôüôå ôçí áðüðåéñá ôçò ãéá ìéá ìåãÜëç äçìïêñáôéêÞ åðáíÜóôáóç åìöáíßóôçêå ôï óôñáôüðåäï ôïõ ðïëÝìïõ ôçò ÷éôëåñéêÞò Ãåñìáíßáò êáé ôçò Éáðùíßáò. Ôþñá ïé ñüëïé
Ý÷ïõí áíôéóôñáöåß êáé ôçí åðßèåóç ó÷åäéÜæåé ï Üîïíáò Ñùóßáò -Êßíáò åíÜíôéá
óôçí Åõñþðç áðü ôç ìßá ìåñéÜ ç Ñùóßá êáé ç Êßíá åíÜíôéá óôçí Éáðùíßá.
Åßíáé ç áíôéóôñïöÞ ñüëùí, ç áíôéóôñïöÞ ôïõ ðïõ ðÞãå ç öáóéóôéêÞ åðéèåôéêÞ êñáôéêïêáðéôáëéóôéêÞ áóôéêÞ ôÜîç
Ãé’ áõôü ïé ëáïß äåí ðñÝðåé íá êÜôóïõí Þóõ÷ïé êáé íá áêïýóïõí ôïõò ÏìðÜìá, ÌÝñêåë, ÊÜìåñïí êáé ÏëÜíô
ðïõ êáëïýí óå çóõ÷ßá ìå ôï óýíèçìá
“ÁöÞóôå ôçí Êñéìáßá óôïõò Ñþóïõò,
áñêåß íá ìçí ðÜñïõí êé Üëëï. Áò ôï
ëýóïõìå åéñçíéêÜ”, åííïþíôáò óõìâéâáóìïýò óå âÜñïò ôïõ ïõêñáíéêïý ëáïý êáé ôùí Üëëùí ëáþí ôçò Åõñþðçò,
åíèáññýíïíôáò ðáíôïý ôïõò öáóßóôåò

ðïõ óÞìåñá
óå üëï ôïí
êüóìï ðñïóâëÝðïõí
éäéáßô åñá
óôç Ñùóßá
óáí ôïí
ðñïóôÜôç
ôïõò êáé
óáí áõôüí
ðïõ èá ôïõò
âïçèÞóåé,
ôÜ÷á ìïõ
ãéá ôçí áíåîáñôçóßá, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ãéá
ôçí åðéâïëÞ äéêôáôïñßáò óôïõò ëáïýò
ôïõò.
Äõóôõ÷þò êáé óôçí ÅëëÜäá, æïýìå
ôçí éäéáéôåñüôçôá, åðåéäÞ ï ëáüò áõôüò Ý÷åé õðïöÝñåé ÷ñüíéá áðü ôïí áìåñéêÜíéêï éìðåñéáëéóìü, áðü ôï ãåñìáíéêü éìðåñéáëéóìü, áðü ôïí áããëéêü éìðåñéáëéóìü, íá èåùñåß êáé íá âëÝðåé
óôç Ñùóßá ìßá åíäå÷üìåíç óýììá÷ï Þ
ãéá ôïõò ðåñéóóüôåñïõò öáóßóôåò êáé
ðñþôá áð’ üëá ãéá ôç “×ñõóÞ ÁõãÞ”
ôïí ìüíï ðñáãìáôéêü óýììá÷ï ðïõ ðñÝðåé íá Ý÷åé ôï Ýèíïò. Ôï ßäéï êÜíåé êáé
ìéá áñéóôåñÜ ðïõ óôç âÜóç ôçò Ý÷åé
áñéóôåñÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, áëëÜ óôçí
çãåóßá ôçò Ý÷åé áíèñþðïõò ðïõ ðñïäþóáíå ôï ìáñîéóìü êáé ðïõ ãßíáíå ößëïé ôùí ðáëéíïñèùôþí ôïõ êáðéôáëéóìïý óôç Ñùóßá, áñ÷ßæïíôáò áð’ ôïõò
×ñïõóôóüö êáé ÌðñÝæíéåö êáé ôþñá Ý÷ïõí ãßíåé ðéóôïß õðçñÝôåò óáí çãåóßá
óôç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí áëëÜ êáé óôç
óýììá÷ü ôïõ Êßíá. Áõôïß üëá êáëïýí
ôþñá ôïí åëëçíéêü ëáü íá ôïõ ðïõí üôé äåí õðÜñ÷åé èÝìá ñùóéêÞò åéóâïëÞò
óôçí Êñéìáßá, åßíáé áðëþò ç áõôïäéÜèåóç ôïõ Êñéìáúêïý ëáïý Þ ç Üìõíá
ôïõ áðÝíáíôé óôïõò ïõêñáíïýò åèíéêéóôÝò êáé óôïõò öáóßóôåò ðïõ õðÜñ÷ïõí
ìÝóá óôçí êõâÝñíçóç áõôÞ. ¸ôóé áöÞíïõí ôçí ÅëëÜäá áóýäïôç ãéá íá
åìöáíßæåôáé Ýíá ìÝôùðï öáéïêüêêéíï,
ôÜ÷á êüêêéíï, åëëÞíùí öáóéóôþí, íáæéóôþí êáé øåõôïáñéóôåñþí ïé ïðïßïé
óôï âÜèïò åíþíïíôáé óôç óôñáôçãéêÞ
õðåñÜóðéóçò ôçò Ñùóßáò êáé ôçò Êßíáò êáé ðáñáäßäïõí ôç ÷þñá ìáò üðïôå ìðïñïýí óôïõò áíáôïëéêïýò ïëéãÜñ-
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÷åò, êáé
óôçí ßäéá
ôçí Êßíá
êáé óôçí ßäéá ôç Ñùóßá åíÝñãåéá, ëéìÜíéá êáé óéäçñïäñüìïõò. Áõôïß
èá êáôáóôñÝøïõí
ôç ÷þñá.
Êáé äåí âáäßæïõí ìüíïé ôïõò. Ìáæß ôïõò åßíáé êáé
ïé ÓáìáñÜäåò, êáé ïé ÂåíéæÝëïé êáé ïé
ÊáììÝíïé, üëïé áõôïß âëÝðïõí íÝï
ðñïóáíáôïëéóìü ðñïò ôç öáóéóôéêÞ
íåï÷éôëåñéêÞ Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí.

Åßìáóôå åäþ ãéá íá õðåñáóðßóïõìå ôçí áíåîáñôçóßá êáé ôç äçìïêñáôßá ôçò ÷þñáò ìáò, áëëÜ íá õðåñáóðßóïõìå êáé ôçí ôéìÞ ôçò áñéóôåñÜò êáé ôïõ êïììïõíéóìïý áðü áõôïýò ðïõ ôç ëåñþíïõí”.
Óå áõôü ôï óçìåßï öùíÜ÷ôçêå ôï
óýíèçìá “¸îù ïé ñþóïé íáæéóôÝò áðü
ôçí Ïõêñáíßá”.
Ï ó. Ç.Æ. óõíÝ÷éóå: “Ðéóôåýïõìå óôï
ñùóéêü ëáü, óôéò ìåãÜëåò äçìïêñáôéêÝò êáé åðáíáóôáôéêÝò ôïõ ðáñáäüóåéò
üðùò ðéóôåýïõìå êáé óôï ëáü ôçò Êßíáò ìå ôéò äéêÝò ôïõ áíôßóôïé÷åò óðïõäáßåò ðáñáêáôáèÞêåò óôçí ðñüïäï ôçò
áíèñùðüôçôáò. ÁëëÜ áõôïß ïé öáóßóôåò
ðïõ äéïéêïýí ôéò äýï ÷þñåò óÞìåñá åßíáé ôï áêñéâþò áíôßèåôï áðü åêåßíï ãéá
ôï ïðïßï áãáðÞóáìå ôç ÓïâéåôéêÞ ¸-

Áõôïýò ëïéðüí ðñÝðåé üëïõò íá ôïõò
êáôáäéêÜóïõìå. Äåí ÷ñåéáæüìáóôå ðñïóõíÝ÷åéá äßðëá
óôÜôåò. Äåí ÷ñåéáæüìáóôå ôýðïõò ðïõ
èá ðïýíå üôé äåí ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé ðïëéôéêÞ áíôéðïëßôåõóç óôçí ÅëëÜäá
Παρακαλούμε τους
ãéáôß ôÜ÷á ìïõ áöïý åíáíôéþíåôáé óôç
αναγνώστες μας να στέλνουν
Ñùóßá åßíáé öéëïäõôéêÞ.

τα γράμματά
Åìåßò ïé êïììïõíéóôÝò ôçò ÏÁÊÊÅ τους στη δ/νση Χαλκοκονδύλη
êáé ïé ößëïé ôçò äçëþíïõìå üôé äåí èÝ35, Αθήνα, Τ.Κ. 10432
ëïõìå êáé äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá äå÷ôïýìå
êáìßá åðéâïëÞ êáìßáò õðåñäýíáìçò.
ÁõôÝò ãåíéêÜ óÞìåñá åßíáé åíùìÝíåò
åíÜíôéá óôïí ôñßôï êüóìï êáé ôïí êáôáðéÝæïõíå. Äåí èÝëïõìå ïýôå ôçí áìåñéêÜíéêç, áëëÜ äåí èÝëïõìå éäéáßôåñá ôçí ýðïõëç áêüìá ðéï åðéèåôéêÞ,
ðñáãìáôéêÜ ÷éôëåñéêÞ Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí íá êáèïñßæåé ôï ìÝëëïí ôçò ÅëëÜäáò êáé âÝâáéá ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò. Ãé’ áõôü êÜíïõìå áõôÞ ôçí åêäÞëùóç óÞìåñá. ÎÝñïíôáò üôé ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò óôçí ÅëëÜäá êÜíåé óôï
âÜèïò ðïëéôéêÞ õðïóôÞñéîçò ôçò åéóâïëÞò ôçò Êñéìáßáò. Åðßóçìá êÜíåé ðùò
ëßãï ôçí ðåßñáîå, áëëÜ áöÞíåé ôïõò áíèñþðïõò ôçò, ôï êáèåóôþò éäéáßôåñá
ôçí øåõôïáñéóôåñÜ, êáé éäéáßôåñá ôï
ÓÕÑÉÆÁ íá êÜíåé ìéá âñþìéêç äïõëåéÜ
õðåñÜóðéóçò áõôÞò ôçò öáóéóôéêÞò åéóâïëÞò.

Για τις οικονομικές σας
ενισχύσεις χρησιμοποιήστε
το λογαριασμό μας
στην Εθνική Τράπεζα:
160/764962-29
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íùóç êáé ôçí Êßíá, åßíáé ïé áñíçôÝò
ôçò äçìïêñáôßáò, ïé ÷åéñüôåñïé áñíçôÝò ôïõ óïóéáëéóìïý, ïé ÷åéñüôåñïé, âñùìåñüôåñïé êáé åðéèåôéêüôåñïé ïëéãÜñ÷åò
êáðéôáëéóôÝò, ôÝôïéïõò ðïõ ï êüóìïò áêüìá äåí Ý÷åé äåé. Óå áõôïýò ëïéðüí Þñèáìå åäþ íá áíôéóôáèïýìå, áõôïýò íá
êáôáããåßëïõìå, êáé íá åíùèïýìå ìå ôçí
ðëåéïøçößá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý êáé
ôùí ëáþí ôçò Åõñþðçò ðïõ íéþèïõí
ðÝñá áðü êñáôéêÝò ðñïðáãÜíäåò êáé
óõìöÝñïíôá, üôé êÜôé Üó÷çìï Ý÷åé îåêéíÞóåé ìå ôç Ñùóßá óôï íüôï ôïõ ÊáõêÜóïõ, êáé óôçí Üêñç ôçò áíáôïëéêÞò
Åõñþðçò. Áí áöÞóïõìå ôçí Êñéìáßá íá
÷áèåß, áí áöÞóïõìå ôçí Ïõêñáíßá íá
÷áèåß, Þ íá ðÝóåé óôá ÷Ýñéá ìéóïöáóéóôþí êáé öáóéóôþí ðïõ ðáñéóôÜíïõí
ôïõò èéãìÝíïõò áëëÜ ðáßæïõí ôï ðáé÷íßäé ôïõ Ðïýôéí, ôüôå üëç ç Þðåéñïò
èá ÷áèåß óå Ýíá íÝï, ðïëý ìåãáëýôåñï
óêïôÜäé. Ãéáôß ï ×ßôëåñ, ï êáíïíéêüò
áäüëöïò ×ßôëåñ èá áðïäåé÷èåß Ýíáò ðïëéôéêüò êáé óôñáôéùôéêüò íÜíïò ìðñïóôÜ óôï öáóéóôéêü ðïëåìéêü ìÝôùðï
ôùí Ðïýôéí êáé ôùí ïìüëïãùí ôïõ ôçò
Êßíáò.
Êáëïýìå ôïõò äçìïêñÜôåò íá ó÷çìáôßóïõí ãíþìç äéêéÜ ôïõò ãéá ôï ïõêñáíéêü êáé ãéá ôï ôé óçìáßíïõí ðñïóáñôÞóåéò êáé äé÷ïôïìÞóåéò ÷ùñþí óôï ðñüó÷çìá ôïõ âïçèÜìå ìéá ìåéïíüôçôá. Ç
ìåéïíüôçôá ðñÝðåé íá ðáëÝøåé ãéá äçìïêñáôßá, êÜèå ìåéïíüôçôá ìÝóá óôç
÷þñá ôçò. Íá ðáëÝøåé íá åíþóåé ôï ëáü,
üëïõò ôïõò êáôáðéåóìÝíïõò, ãéáôß ïé
öáóßóôåò ÷ôõðÜíå üëïõò ôïõò ëáïýò êáé
ü÷é ìüíï ôéò åèíéêÝò ìåéïíüôçôåò. Ãé´ áõôü äåí êÜíåé ìéá ìåéïíüôçôá íá ôñÝ÷åé
óôïõò îÝíïõò éìðåñéáëéóìïýò êáé íá æçôÜåé åðåìâÜóåéò.
Êé áõôü ôï Ý÷åé æÞóåé êáé ç ÅëëÜäá.
Áí ç Ïõêñáíßá ðáñáäïèåß óôï ×ßôëåñ,
áí ç Êñéìáßá ðñïóáñôçèåß áðü ôï íÝï
×ßôëåñ ôüôå íá îÝñïõí üëïé ïé ðáôñéþôåò óå áõôÞ ôç ÷þñá êáé ïé ðñáãìáôéêïß äçìïêñÜôåò üôé áõôÞ ôç ìïßñá èá
Ý÷åé êáé ï êõðñéáêüò ëáüò. Êé åêåß (õðÞñ÷å) ç ôïýñêéêç ìåéïíüôçôá ðïõ
ðñáãìáôéêÜ åß÷å êáôáðéåóôåß áðü ôïõò
Ýëëçíåò óïâéíéóôÝò éäéáßôåñá áðü ôïõò
÷ïõíôéêïýò. Óôçí Êýðñï õðÞñ÷å ìéá äçìïêñáôéêÞ êõâÝñíçóç ðïõ Üëëáîå ìå
êÜðïéïõò öáóßóôåò, ïé ïðïßïé üìùò äåí
ìðïñïýóáí íá êÜíïõí åðåìâÜóåéò ãåíïêôïíßáò êáé åîüíôùóçò êáé êÜëåóáí
ôïí ôïýñêéêï óôñáôü êáé âñÝèçêå ôï
íçóß äé÷ïôïìçìÝíï êáé ïé ßäéïé óôçí ïõóßá êÜôù áðü óôñáôéùôéêü êáé áíôéäçìïêñáôéêü êáèåóôþò. Êáé óôï ôÝëïò
ç Êýðñïò åßíáé äéáìåëéóìÝíç ãéá íá
ðáßæïõí óáí ìðÜëá ìáæß ôçò ïé éìðåñéáëéóôÝò ôçò áíáôïëÞò êáé ôçò äýóçò.
Áõôüò åßíáé Ýíáò éäéáßôåñïò îå÷ùñéóôüò
ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ï åëëçíéêüò ëáüò
ðñÝðåé íá åßíáé åíÜíôéá óôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò. Éäéáßôåñá äåí ðñÝðåé íá îå÷íÜìå áõôü ðïõ ìáò êñýâïõí
óõóôçìáôéêÜ ïé ñùóüöéëåò êõâåñíÞóåéò
óôçí ÅëëÜäá êáé ôá ôóéñÜêéá ôïõò óå
üëá ôá êüììáôá: ¼ôé ôï óÞìá ãéá ôçí
åðßèåóç ôçò Ôïõñêßáò óôçí Êýðñï êáé
ôçí ðñïóÜñôçóç ôï Ýäùóå ç ÓïâéåôéêÞ
¸íùóç ôïõ ÌðñÝæíéåö, üôáí ìå ôï ðñáêôïñåßï ÔÁÓÓ ÷áéñÝôéæå ôçí åßóïäï
ôùí ôïýñêéêùí óôñáôåõìÜôùí ìå ôï åðé÷åßñçìá üôé ìðÞêáí ãéá íá áðïêá-
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ôáóôÞóïõí ôç äéáôáñáãìÝíç óõíôáãìáôéêÞ ôÜîç óôçí Êýðñï. Ôá ßäéá
äçëáäÞ ðïõ åðé÷åéñïýí óÞìåñá íá êÜíïõí ïé Ñþóïé óôçí Ïõêñáíßá. Âáöôßæïõí öáóéóôéêÞ ïëüêëçñç ôçí êõâÝñíçóç ôçò Ïõêñáíßáò, âáöôßæïõí öáóéóôéêÞ ìéá ÷þñá ðïõ ï ëáüò ôçò ðïëåìÜåé
ôüóï
óêëçñÜ ãéá ôç
äçìïêñáôßá
êáé ôçí áíåîáñôçóßá
êáé ôáõôü÷ñïíá åðéôßèåíôáé
êáé ôçò êüâïõí
Ýíá êïììÜôé”.
Óå áõôü ôï
óçìåßï öùíÜ÷ôçêáí óõíèÞìáôá: “ÍÝïé
÷ßôëåñ äõíÜóôåò ôùí åèíþí, ôï ôÝëïò óáò èá öÝñåé ç ðÜëç ôùí ëáþí”, “Óõììá÷ßá ìå ôçí ðïõôéíéêÞ
Ñùóßá, óçìáßíåé ðåßíá áíåñãßá êáé
äïõëïêôçóßá”, “¸îù ïé ñþóïé öáóßóôåò áðü ôçí Ïõêñáíßá”, “Ðïýôéí, öáóßóôá, äïëïöüíå”.
Ï ó. Ç.Æ. óõíå÷ßæïíôáò åßðå: “Åßíáé
äõíáôüí áõôüò ï Üíèñùðïò ðïõ óêï-
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ôþíåé óå êÜèå åõêáéñßá ìå ôñáìðïýêïõò ôïõ üëç ôïõ ôçí ðïëéôéêÞ áíôéðïëßôåõóç ðïõ áîßæåé ôïí êüðï íá ëÝãåôáé áíôéðïëßôåõóç, üëïõò áõôïýò
ôïõò èáññáëÝïõò áíèñþðïõò ðïõ æïõí
áíÜìåóá óå Ýíá ëáü ðïõ Ý÷åé õðïóôåß
êõñéïëåêôéêÞ åðßèåóç ðñïðáãáíäéóôéêÞ äåêáåôéþí ãéá
ôï åèíéêü
áëÜíèáóôï ôùí
çãåóéþí
ôïõ; Åßíáé
äõíáôüí ï
Üíèñùðïò,
ç ÷þñá, ïé
ìõóôéêÝò
õðçñåóßåò,
ï óôñáôüò
ðïõ ðÞãå
êé Ýêïøå äõï êïììÜôéá áðü ìéá ìéêñÞ
÷þñá óáí ôç Ãåùñãßá åßíáé äõíáôüí
áõôüò ï êüóìïò ôïõ óêïôáäéïý íá õðïóôçñé÷èåß áðü óýóóùìï ôïí åëëçíéêü
ðïëéôéêü êüóìï; ÄçëáäÞ êé áð’ ôïõò
ÓáìáñÜ êáé ÂåíéæÝëï ðïõ ðáñéóôÜíïõí
ôïõò Åõñùðáßïõò ìüíï ãéá íá äéáðñáãìáôåýïíôáé êïíäýëéá ãéá ôéò óõììïñßåò ôïõò áðü ôçí Åõñþðç áëëÜ áðü ðßóù äïõëåýïõí ìå ôç ìåãáëýôåñç áõ-

ôïèõóßá ãéá ôï áöåíôéêü ôïõò, Ðïýôéí.
Åäþ åßíáé ôá áöåíôéêÜ, åäþ åßíáé ç
ðñåóâåßá ôùí áöåíôéêþí, Þ ìÜëëïí
áõôþí ðïõ åôïéìÜæïíôáé áðü êñõöÜ íá ãßíïõí áíïé÷ôÜ áöåíôéêÜ ôçò
÷þñáò, áõôü åäþ åßíáé ôï êÝíôñï
ôïõ öáóéóìïý ðïõ Ýñ÷åôáé ðÜíù áðü ôçí ÅëëÜäá. Åäþ åßíáé ôï êÝíôñï
ôçò “×ñõóÞò ÁõãÞò”, åäþ åßíáé ôï
êÝíôñï ôçò øåõôïáñéóôåñÜò”.
Óôï óçìåßï áõôü öùíÜ÷ôçêáí ìá÷çôéêÜ êáé åðáíåéëçììÝíá ôá óõíèÞìáôá:
“Ðïýôéí êÜôù ôá ÷Ýñéá áðü ôçí
ÅëëÜäá”, êáé “Ðïýôéí, öáóßóôá,
äïëïöüíå”, êáé “Ïé ëáïß äåí åßíáé
ÌÝñêåë, ÏìðÜìá, ÊÜìåñïí êáé ÏëÜíô, ôï öáóéóìü ôïõ Ðïýôéí íá
ðñïóêõíÜí”, “ÍÝïé ÷ßôëåñ äõíÜóôåò ôùí åèíþí, ôï ôÝëïò óáò èá öÝñåé ç ðÜëç ôùí ëáþí”.
Ï ó. Ç.Æ êëåßíïíôáò ôçí åêäÞëùóç
åßðå: “Áõôü ðïõ Ýðñåðå íá ðïýìå, áõôü
ðïõ Ýðñåðå íá êÜíïõìå, áõôü ðïõ Ýðñåðå íá äåßîïõìå ìå ôéò ëßãåò äõíÜìåéò ìáò
åßíáé üôé õðÜñ÷ïõí äçìïêñÜôåò, ðáôñéþôåò óå áõôÞ ôç ÷þñá ðïõ äåí áöÞíïõí
ôïõò îÝíïõò ëáïýò íá âéÜæïíôáé, íá êáôáóôñÝöïíôáé êáé ï äéêüò ìáò ëáüò íá
ìÝíåé óéùðçëüò, áìÝôï÷ïò Þ óôï âÜèïò
óõíÝíï÷ïò áõôÞò ôçò ôñáãùäßáò”.

Ï ÑÙÓÏÊÉÍÅÆÉÊÏÓ ÁÎÏÍÁÓ ÊÁÉ Ç ÐÁÑÁÌÏÍÇ
ÔÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÓÔÏ ÅÕÑÙ
Μια ακόμα επιβεβαίωση της
ανάλυσης της ΟΑΚΚΕ πάνω στο
ζήτημα του χρέους και του ευρώ ήρθε
να προσφέρει το βιβλίο των ξένων
ανταποκριτών στις Βρυξέλλες,
Κέρστιν Γκάμελιν της “Suddeutsche
Zeitung” και Ράιμουντ Λεβ της
αυστριακής κρατικής τηλεόρασης
ORF, που κυκλοφόρησε πρόσφατα
με τίτλο “Αυτοί που κινούν τα νήματα
στην Ευρώπη”. Οι δύο συγγραφείς,
εκτός από εκατοντάδες συνεντεύξεις
που πήραν από ειδήμονες, είχαν
πρόσβαση και στα πρωτόκολλα (δηλ.
στα πρακτικά) των διπλωματών που
κάθονται πίσω από τους αρχηγούς
κρατών κατά τη διάρκεια των
διαφόρων συνδιασκέψεων. Αναζητούν
μεταξύ άλλων μέσα από τις σελίδες
του βιβλίου τους τούς λόγους για τους
οποίους το αρνητικό κλίμα για την
παραμονή της Ελλάδας στη ζώνη του
ευρώ αντιστράφηκε τον Οκτώβρη του
2012 με αποτέλεσμα η κρίση του
ευρώ να διαιωνίζεται έως σήμερα.
Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του
Βήματος της Κυριακής, 23/2: “Οι δύο
κυριότεροι από αυτούς τους λόγους:
το ενδεχόμενο της διάλυσης συνολικά
της ευρωζώνης στην περίπτωση της
εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, και
δεύτερον, η απειλή των κινέζων
ηγετών, ότι αν οι Βρυξέλλες δεν
βάλουν τάξη στα του οίκου τους
κρατώντας την Ελλάδα στην
ευρωζώνη, θα γυρίσουν κι αυτοί την
πλάτη τους στην Ευρώπη και θα
μετατρέψουν τα τρισεκατομμύρια
ευρώ που κρατούσαν στα
θησαυροφυλάκιά τους σε δολάρια”.
Ο πρώτος λόγος είναι στην
πραγματικότητα μια λανθασμένη
εκτίμηση των σαπισμένων ευρωπαίων
μονοπωλιστών, που στηρίζεται στην
εξίσου λανθασμένη εκτίμηση ότι το
ελληνικό χρέος είναι όπως όλα τα
άλλα μέσα στην Ευρωζώνη. Είναι
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πολύ δύσκολο γι’ αυτά τα μυωπικά
παχύδερμα να καταλάβουν τη
στρατηγική και ταχτική ενός πιο
συγκεντρωμένου και πιο επιθετικού
μονοπωλίου όπως είναι το ρωσικό
κρατικοφασιστικό, και εξίσου δύσκολη η
παραδοχή του ότι μία κυβέρνηση που
παρουσιάζεται σαν φιλοευρωπαϊκή θα
μπορούσε συνειδητά να χτυπά το
παραγωγικό κεφάλαιο, να διώχνει
επενδύσεις και να οδηγεί το καράβι
βαθιά μέσα στη χρεοκοπία όπως κάνουν
οι ελληνικές κυβερνήσεις. Βέβαια εδώ οι
τελευταίες ξεπλένονται κατά κάποιο
τρόπο με την αρωγή της
“αντιμνημονιακής” αντιπολίτευσης, η
οποία συνήθως υπερθεματίζει σε
αντιπαραγωγική βία και παριστάνει
στους δυτικούς δανειστές πως κρατά
όμηρο την κυβέρνηση.
Όπως οι ίδιοι οι συγγραφείς εξηγούν, οι
Ευρωπαίοι “Κατ’ αρχάς είχαν δώσει μια
τεράστια προκαταβολή εμπιστοσύνης
στον Παπανδρέου. Ύστερα από λίγους
μήνες ανακάλυψαν όμως ότι δεν
κρατούσε ποτέ τις υποσχέσεις του. Το
αποτέλεσμα ήταν μια ισχυρή καχυποψία,
που στράφηκε εναντίον ολόκληρου του
πολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα.
(…) Μπροστά στο δίλημμα Σαμαράς ή
Τσίπρας, οι Ευρωπαίοι προτίμησαν τον
Σαμαρά” σαν το μικρότερο κακό. Οι δύο
ανταποκριτές αποκαλύπτουν επίσης ότι

οι πιέσεις για αποπομπή του διπρόσωπου
Γ. Παπανδρέου από την πρωθυπουργία
δεν ασκήθηκαν από την ΕΕ αλλά από τον
επίσης διπρόσωπο Βενιζέλο, ακριβώς
όταν το χαρτί αυτό κάηκε πάνω στο
δημοψήφισμα που εξήγγειλε.
Έτσι λοιπόν, ο πρώτος λόγος βαρύνει
κυρίως τα ευρωπαϊκά μονοπώλια που
είναι όχι μόνο παρηκμασμένα αλλά και
αντιλαϊκά όταν θέλουν να διοικήσουν
οικονομικά μία χρεοκοπημένη χώρα και να
προσυπογράψουν την πείνα του λαού της.
Ωστόσο, μέχρι τον Οκτώβρη του ΄12 ήταν
πολύ ισχυρή η γραμμή που εκφραζόταν
βασικά από τον Σόιμπλε και ήθελε τη
χώρα εκτός Ευρωζώνης αφού δεν
πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Πάνω εκεί χρειάστηκε να ασκηθεί ο ωμός
ρωσοκινεζικός εκβιασμός για να συνεχιστεί
η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ, δηλ.
η διαιώνιση του καρκίνου μέσα στο σώμα
του αρρώστου.
Είναι τα συμφέροντα του ρωσοκινεζικού
άξονα και όχι τα ευρωπαϊκά που
υπαγορεύουν την ταχτική της με κάθε
μέσο παραμονή της χώρας μας στο ευρώ
που ευαγγελίζονται οι Σαμαράς-Βενιζέλος.
Αυτά που ενώνουν κυβέρνηση και
αντιπολίτευση στην παραγωγική
καταστροφή της χώρας και τον πιστωτικό
εκβιασμό, οπότε και την
οικονομικοπολιτική διάσπαση της
Ευρώπης.

ÍÁ ÐÁËÅØÏÕÌÅ ÃÉÁ ÍÁ ÊÁÔÅÂÁÓÏÕÌÅ
ÔÇÍ ÏÁÊÊÅ ÓÔÉÓ ÅÕÑÙÅÊËÏÃÅÓ
ÊáìðÜíéá ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò
Όποιος φίλος θέλει να μπει στη μάχη για το κατέβασμα της
ΟΑΚΚΕ στις ευρωεκλογές μπορεί να δώσει την ενίσχυση του με
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 160/76496229 στην Εθνική
Τράπεζα, ή στην ταχυδρομική μας θυρίδα: Κώστας Κούτελος, ΤΘ
3408 10210, Αθήνα.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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Ï ÓÕÑÉÆÁ ÁÍÏÉ×ÔÁ ÐÉÁ ÌÅ ÔÏÕÓ ÍÁÆÉ

Ðñïóôáôåýïõí ùìÜ ôç “×Á” ãéá íá óôÞóïõí ôï öáéï“êüêêéíï” ìÝôùðï õðÝñ ôïõ Ðïýôéí
Ανοιχτά και απροκάλυπτα πια ο ΣΥΡΙΖΑ συμμαχεί με τους ναζιστές αφού τους
υπερασπίζεται πολιτικά απέναντι στις
ποινικές διώξεις που έχουν ξεκινήσει εναντίον τους. Αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ
της άρσης της ασυλίας των χρυσαυγιτών
βουλευτών μόνο προσχηματικά και για λόγους κάλυψης στην Ευρώπη. Αλλά όλα
σχεδόν τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του,
και ο ίδιος ο Τσίπρας, κατάγγειλαν πολιτικά τις διώξεις σαν τμήμα κυβερνητικής
μεθόδευσης. Μάλιστα, ανακοίνωσαν ότι
σκέφτονται να καταθέσουν πρόταση για
να δοθεί στους προφυλακισμένους βουλευτές της “ΧΑ” το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες στη Βουλή γιατί αλλιώς θα αλλοιωθεί η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία!!!
Αποδεικνύεται τώρα αυτό που είχαμε εκτιμήσει όταν έγιναν οι συλλήψεις του
Σεπτέμβρη, δηλαδή ότι η ομόθυμη υποτίθεται αντιναζιστική στάση που κράτησαν
τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τις ποινικές διώξεις κατά της ηγετικής ομάδας της
“Χρυσής Αυγής”, ήταν για να καθησυχάσουν την Ευρώπη απέναντι σε ενδεχόμενη
είσοδο των ναζιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως για να μπορέσει η
Ελλάδα να αναλάβει την προεδρία της ΕΕ. Τώρα που η ελληνική προεδρία επιτέλεσε το πιο κρίσιμο έργο της δηλαδή να
αδρανοποιήσει, όσο ήταν δυνατό περισσότερο, την Ευρώπη απέναντι στην εισβο-

λή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο ΣΥΡΙΖΑ
ξεκινάει εκστρατεία για να ακυρώσει πολιτικά αυτές τις διώξεις και να προστατέψει τη ρωσόδουλη ναζιστική συμμορία που
τελευταία βγαίνει όλο και πιο πολύ με ρώσικη σημαία. Κατάγγειλε την κυβέρνηση
μαζί με τον Τσίπρα για την επίσκεψη του
στην Ουκρανία και στην ανακοίνωσή της
κατηγόρησε το Βενιζέλο ότι υποκύπτει σε
Ευρώπη, ΗΠΑ και “σιωνιστές” για να πλήξει τα συμφέροντα του Πούτιν!
Την ίδια στιγμή το κυβερνητικό στρατόπεδο και ιδιαίτερα ο Βενιζέλος ο οποίος
υποτίθεται ήταν ο εμπνευστής της “σκληρής στάσης” απέναντι στους ναζιστές σιωπά.
Οι διώξεις κατά του συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδας της “ΧΑ” που ζήτησαν
οι ανακρίτριες της υπόθεσης δεν πάνε βαθειά γιατί δεν συνδέονται με την εφαρμογή
του αντιρτασιστικού νόμου, απλά καθησυχάζουν τις αντιδράσεις που συνεχίζονται ακόμα στην Ευρώπη όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές και το ναζιστικό κόμμα παραμένει νόμιμο. Έτσι οι Σαμαράς-Βενιζέλος
δίνουν την εντύπωση της απαγόρευσης στην
πράξη της “ΧΑ”, αλλά τις διώξεις αυτές
μπορούν να τις πάρουν πίσω όποτε θέλουν, και η “ΧΑ” μπορεί να ξεγλιστρήσει
αλώβητη τελικά από αυτές, ιδιαίτερα όσο
κρατάνε επιμελώς στο ψυγείο το νομοσχέδιο του νέου αντιρατσιστικού νόμου, που
θα μπορούσε να τους βγάλει πραγματικά
εκτός νόμου. Οι ναζιστές έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στις δημοτι-

κές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου, ενώ η συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές με αυτό ή άλλο όνομα θα κριθεί από
την αντίδραση της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινής γνώμης, δηλαδή από το αν
το ελληνικό κράτος απειληθεί με μία κατακραυγή για το ότι ανοίγει στους ναζιστές το δρόμο να μπουν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή όχι.
Με τις πλάτες του Κ. Παπούλια που
σαν εκπρόσωπος του έθνους κήρυξε τον
πόλεμο στους δανειστές, και μίας κυβέρνησης που εγκατέλειψε πολιτικά την αντιναζιστική εκστρατεία τόσο ξαφνικά όσο την ξεκίνησε, οι σοσιαλφασίστες του
ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν άνετα να υπερασπιστούν πολιτικά τους ναζιστές σαν θύματα της “μνημονιακής” κυβέρνησης, και
κατ΄ επέκταση των δανειστών της Δύσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται τους
ναζιστές απέναντι στις ποινικές
διώξεις
Η άρση της ασυλίας που ζήτησαν οι ανακρίτριες για το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της “Χρυσής Αυγής” για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής συμμορίας, έβαλε το θέμα της προσωρινής
τουλάχιστον απαγόρευσης στην πράξη
της κοινοβουλευτικής ομάδας της “ΧΑ”, αφού η κατηγορία δεν στηρίζεται κυρίως
στη συμμετοχή σε κάποια από τα ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται αυτοί που συλλήφθηκαν αρχικά, αλ-

λά στο ότι η “ΧΑ” είναι μία εγκληματική
οργάνωση και οι βουλευτές της ευθύνονται ποινικά για την εγκληματική της δράση. Η κατηγορία αυτή απευθύνεται στους
εννιά από τους δεκαεπτά συνολικά βουλευτές της “ΧΑ” που δεν είχαν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα καμία κατηγορία από τότε
που ξεκίνησε η δικαστική έρευνα το
Σεπτέμβρη.
Πέρασε μισός χρόνος για να γίνουν αυτές οι διώξεις, και μέχρι σήμερα κανένας
από όσους συλλήφθηκαν το Σεπτέμβρη
δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη. Αυτό δεν
σημαίνει τίποτα άλλο από το ότι η δικαστική διαδικασία κωλυσιεργεί. Ο χρόνος
που μεσολάβησε και η προβοκατόρικη δολοφονία των δύο μελών της ναζιστικής συμμορίας άλλαξε το κλίμα στην κοινή γνώμη
που είχε διαμορφωθεί μετά τη στυγνή και
οργανωμένη δολοφονία του Π. Φύσσα.
Χάρη σε αυτή την κωλυσιεργία και τις
προβοκάτσιες μπορεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ
να αναλαμβάνει ρόλο υπερασπιστή των ναζιστών. Αυτές οι διώξεις προωθούνται με
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή και εδώ και
πολλά χρόνια ότι η “ΧΑ” είναι εγκληματική συμμορία. Ακόμα και τα ελάχιστα συγκριτικά με τη δράση της στοιχεία που περιλαμβάνονται στις 33 δικογραφίες που έχουν στα χέρια τους οι ανακρίτριες Κλάππα και Δημητροπούλου το αποδεικνύουν.
Πως λοιπόν τους πήρε έξι μήνες για να το
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Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΜΠΛΟΓΚΕΡ
Ο διακομματικός νεο-μεσαίωνας καλύπτει ουσιαστικά την καταδίκη
Καθώς η εύθραυστη κρούστα δημοκρατισμού που αγωνίζεται να περιβάλει ακόμα το ελληνικό πολιτικό σύστημα ραγίζει καθημερινά ολοένα και
περισσότερο και καθώς ο φαιοκόκκινος νεο-μεσαίωνας δεν φαντάζει πλέον για αυτή τη χώρα ένα τόσο μακρινό ενδεχόμενο, ήρθε και η πρώτη καταδίκη μπλόγκερ με την κατηγορία
της “εξύβρισης θρησκεύματος”. Αναφερόμαστε εδώ στην καταδίκη από το
τριμελές πρωτοδικείο Αθηνών του δημιουργού της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης με την επωνυμία “Γέροντας
Παστίτσιος”, του 27χρονου Φίλιππου
Λοΐζου, σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή, το Γενάρη του 2014.
Ο Φ. Λοΐζος συνελήφθη το Σεπτέμβρη
του 2012 ύστερα από επερώτηση στη βουλή που έκανε ο βουλευτής της ναζιστικής
συμμορίας της “Χρ. Αυγής” (και σήμερα
προφυλακισμένος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης) Χ. Παππάς, που ανέφερε ότι ο διαχειριστής της σελίδας “υβρίζει, ειρωνεύεται και προσπαθεί να ευτελίσει την ιερή μορφή της Ελληνορθοδοξίας,
τον Γέροντα Παΐσιο”. Πολύ σύντομα οι αρχές προέβησαν σε άρση του απορρήτου
των τηλεπικοινωνιών - κάτι παράνομο για
πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα
όπως αυτό της εξύβρισης - και τον συνέλαβαν.
Οι διώκτες φαίνεται να ενοχλήθηκαν από το χιουμοριστικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας που είναι εμπνευσμένη από την κίνηση του “πασταφαριανισμού”, μια παρωδία θρησκείας που ξεκίνησε το 2005 από τις ΗΠΑ σαν αντίδραση
στην υποβάθμιση της διδασκαλίας της επιστημονικής θεωρίας της εξέλιξης από τα
σχολεία της πολιτείας του Κάνσας. Η ποινή που επιβλήθηκε στηρίχθηκε σε μια αναχρονιστική διάταξη του ποινικού κώδικα (άρθρο 199/1951) που η Επιτροπή Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει απ’
τα 2011 χαρακτηρίσει ασύμβατη με τα ανθρώπινα δικαιώματα με εξαίρεση την περίπτωση “επίκλησης εθνικού, φυλετικού ή
θρησκευτικού μίσους που αποτελεί υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας” (βλ.
International Covenant on Civil and Political
Rights, http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrc/docs/gc34.pdf).
Όμως η Ελλάδα ολοένα και λιγότερο παριστάνει πως σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι’ αυτό “ανέχεται” την είσοδο μιας
χιτλερικής συμμορίας στη βουλή, γι’ αυτό
η ανώτατη δικαιοσύνη υιοθετεί σα βάσιμο
το αντισημιτικό παραλήρημα του ναζί
Πλεύρη που προσπάθησε να υποκινήσει
σε ένα νέο Ολοκαύτωμα. Έτσι το πολιτικό
καθεστώς επικαλείται την “ελευθερία έκφρασης” όταν πρόκειται για ναζιστές κατηγορούμενους, ενώ απαγορεύει θεατρικές
παραστάσεις (βλ. πρεμιέρα Corpus
Christi) και διώκει καλλιτέχνες (ναζιστική
μήνυση στον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ
“The Cleaners”, Κ. Γεωργούση) που τους
ενοχλούν. Μάταια ο Φ. Λοΐζος εξηγούσε
στους δικαστές ότι δεν ήταν στις προθέσεις του να χλευάσει τον ορθόδοξο μοναχό Παΐσιο αλλά την εκμετάλλευση του ονόματός του από διάφορους κύκλους - εκκλησιαστικούς, των ΜΜΕ κτλ. - που μετά
το θάνατό του άρχισαν να του αποδίδουν
“προφητείες” και “θαύματα”. Στην εκστρατεία αυτή αποβλάκωσης του πιο καθυστερημένου ιδεολογικά κομματιού του ελληνικού λαού δε θα μπορούσε να λείπει και η
χιτλερική φυλλάδα Ελεύθερη Ώρα που έφτασε να αναδημοσιεύσει σε πρωτοσέλιδό της (10/8/12) ένα υποτιθέμενο θαύμα
του Παΐσιου, το οποίο όμως είχε αρχικά
αναρτηθεί σα φάρσα στο εν λόγω μπλογκ. “Ήταν από την αρχή φανερό ότι το δικαστήριο δεν ήταν πρόθυμο να πειστεί από τα επιχειρήματά μου”, αποκάλυψε το
θύμα της δίωξης στην Καθημερινή (20/1).
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“Οι δικαστές ήταν πολύ επιθετικοί, έδειχναν να μη θέλουν να καταλάβουν το νόημα της σελίδας. Το χαρακτήρισαν εμμονικό, προσβλητικό”, και τελικά επέβαλαν
ποινή που ήταν βαρύτερη από εκείνη που
πρότεινε ο εισαγγελέας. Θα έλεγε κανείς
πως οι συγκεκριμένοι κρατικοί αξιωματούχοι δέχονται εντολές από κάποιον Αγιατολάχ ή ότι πήραν το δίπλωμά τους από
κάποιο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Τόσο προκλητική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου που ακόμα και εκπρόσωποι
ενός αντιδραστικού θεσμού όπως είναι η
εκκλησία, και συγκεκριμένα ο μητροπολίτης Άνθιμος, τάχθηκαν εναντίον της!
Όπως παρατήρησε με ανακοίνωσή της
η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, που έκανε εκδήλωση στις 16/
10/13 με θέμα “ο Θεός δεν έχει ανάγκη
εισαγγελέα”, η καταδίκη “αποκτά εμβληματικό εκτόπισμα. Η πρώτη, μετά από δεκαετίες, αναβίωση της διάταξης που ποινικοποιεί την “καθύβριση θρησκεύματος”
εγγράφεται στην πρόσφατη σειρά φαινομένων παλινόρθωσης των πιο σκοτεινών
σελίδων της ιστορίας των δικαιωμάτων
στην Ελλάδα.
“Ενώ τα στελέχη της Χρυσής Αυγής οδεύουν με βαρύτατες κατηγορίες στη φυλακή, οι κινητοποιήσεις και οι συμμαχίες
της ήδη πιάνουν τόπο καθώς οι ιδεολογικές της επιλογές έχουν διαχυθεί σε θεσμούς που υποτίθεται ότι υπάρχουν για
να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα”.
Για να συνεχίσει: “Έχοντας αγωνιστεί σε
ανύποπτο χρόνο για την ελευθερία του λόγου και της τέχνης καθώς και για τον απεγκλωβισμό του κράτους και του δικαίου από το βραχνά της θεοκρατίας, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διακατέχεται όχι πια από απλή
ανησυχία, αλλά δυστυχώς από βεβαιότητα για μια θεσμική και ιδεολογική οπισθο-

δρόμηση που δεν φαίνεται να έχει τέλος.
Ας αναλογιστούν τις συνέπειες της αδράνειάς τους όσοι νόμιζαν πως οι παρωχημένοι νόμοι δεν χρειάζεται να καταργηθούν
αφού δήθεν έχουν απενεργοποιηθεί στην
πράξη. Ας αναλογιστούν τις συνέπειες της
αφέλειάς τους όσοι εμπιστεύονται στη διακριτική εξουσία της ελληνικής δικαιοσύνης,
ως έχει, αποκλειστικές αρμοδιότητες για
την ανάταξη της πολιτείας και την προκοπή της κοινωνίας.
“Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι η ελευθερία του λόγου, θεμελιώδης πυλώνας της
κοινωνικής συμβίωσης σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου, τελεί υπό αμφισβήτηση όχι μόνο από τους καταστατικούς εχθρούς της δημοκρατίας αλλά από τους
πολιτειακά εντεταλμένους προστάτες της”
(Τα Νέα, 17/1).
Εκτός απ’ αυτή την εκδήλωση συμπαράστασης, η Ένωση Άθεων προσφέρθηκε
να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του μπλόγκερ και προκάλεσε κινητοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα. Το πιο ανησυχητικό ωστόσο από όλα τα κακά είναι η απουσία του
κοινοβουλευτικού πολιτικού κόσμου, καθώς οι κομματικές ηγεσίες των κομμάτων
που αυτοπροσδιορίζονται σαν “δημοκρατικά” και “αριστερά”, παρά τις ανακοινώσεις που αναγκάστηκαν να βγάλουν, αποφάσισαν να μην κινητοποιήσουν τους τεράστιους πολιτικούς στρατούς που διαθέτουν για να αντιμετωπίσουν ένα τόσο σημαντικό για τη δημοκρατία ζήτημα όπως
αυτό της ελεύθερης δημοκρατικής έκφρασης και της επιβολής του θεοκρατικού
σκοταδισμού πάνω στη χώρα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή,
δηλαδή ότι τελικά όλες οι κομματικές ηγεσίες επιδιώκουν την εγκαθίδρυση του
φαιοκόκκινου νεο-μεσαίωνα στη χώρα.
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EÑÃÁÔÅÓ ÓÔÁÌÁÔÇÓÔÅ ÔÏÕÓ ÄÏËÏÖÏÍÏÕÓ ÓÁÓ

Ç

âéïìç÷áíßá ôçò ÷þñáò êáé éäéáßôåñá ç ÷áëõâïõñãßá áñ÷ßæåé íá
óùñéÜæåôáé óå åñåßðéá. Ç âáñåéÜ âéïìç÷áíßá ðïõ åßíáé ç âÜóç ãéá
ìéá óýã÷ñïíç ðáñáãùãÞ, ãéá ìéá áíåîÜñôçôç ÷þñá êáé ãéá Ýíá
ëáü ìå áíåðôõãìÝíï âéïôéêü êáé ðïëéôéóôéêü åðßðåäï, Ý÷åé ìåßíåé åëÜ÷éóôç óôçí ÅëëÜäá. Áðü áõôÞí ôçí Üðïøç ç ÷þñá ìáò Ý÷åé áðïìáêñõíèåß
áðü ôéò óýã÷ñïíåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò êáé áñ÷ßæåé íá ìïéÜæåé ðåñéóóüôåñï
ìå ôéò ðéï êáèõóôåñçìÝíåò ôñéôïêïóìéêÝò ÷þñåò. ÁõôÜ åßíáé ôï áðïôÝëåóìá ôïõ ìáêñï÷ñüíéïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ ðïõ äéåîÜãåôáé åäþ êáé
ôñåéò äåêáåôßåò áðü ôéò öéëïñþóéêåò äõíÜìåéò ìÝóá óå üëá áíåîáßñåôá ôá
êüììáôá . Ðñéí áðü ìåñéêÜ ÷ñüíéá ç âéïìç÷áíßá áíôéóôïé÷ïýóå óôï 25%
ôïõ ÁÅÐ êáé ôþñá Ý÷åé õðï÷ùñÞóåé êÜôù áðü 10%. Ìå ôçí êáôÜññåõóç ôçò
âéïìç÷áíßáò, ðïõ ôþñá ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá ìáò êïñõöþíåôáé, ôï ÁÅÐ ôçò
÷þñáò èá óõññéêíùèåß áêüìç ðåñéóóüôåñï, êáé ç åîáèëßùóç ôïõ ëáïý èá
ìåãáëþóåé. ÁõôÞ åßíáé ç áëÞèåéá ðïõ êñýâåé ç êõâÝñíçóç ôùí áðáôåþíùí
áëëÜ êáé ïé åõñùðáßïé ðéóôùôÝò ðïõ èÝëïõí íá äéáôçñÞóïõí áõôÞí ôçí
êõâÝñíçóç ôçí åîïõóßá, íïìßæïíôÜò üôé åßíáé öéëéêÞ ôïõò êáé ãé áõôü
õéïèåôïýí ôá øÝììáôÜ ôçò.

Ç ÁÉÔÉÁ ÔÏÕ ÕØÇËÏÕ
ÊÏÓÔÏÕÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÅÉÍÁÉ
ÐÏËÉÔÉÊÇ
Ç óõññßêíùóç üëçò ôçò âáñéÜò âéïìç÷áíßáò êáé éäéáßôåñá ôçò ÷áëõâïõñãßáò
äåí ïöåßëåôáé ôüóï óôçí êÜèåôç ðôþóç
ôçò åóùôåñéêÞò æÞôçóçò óôçí ïéêïäïìÞ,
üóï óôï üôé áõôÞ ç ðôþóç äåí áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôçí áýîçóç ôùí åîáãùãþí.
Áõôü äåí Ýãéíå ãéáôß ôï êüóôïò ôçò ðáñáãùãÞò ðáñüëç ôç äñáóôéêÞ ìåßùóç
ôùí ìéóèþí ü÷é ìüíï äåí Ýðåóå, áëëÜ áíÝâçêå. Ôï êüóôïò ôçò åñãáóßáò ìåéþèçêå, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá, êáôÜ 40%
ðåñßðïõ ìÝ÷ñé ôï 2012-åíþ óÞìåñá åßíáé
áêüìç ìåãáëýôåñç ç ìåßùóç- áëëÜ áíôßèåôá ôï êüóôïò ôçò åíÝñãåéáò áõîÞèçêå ðÜíù áðü 50%. ÁëëÜ åðåéäÞ ôï êüóôïò ôçò åíÝñãåéáò óôçí âáñåéÜ âéïìç÷áíßá, åéäéêÜ óôçí ÷áëõâïõñãßá ìðáßíåé
óå ìåãáëýôåñï ðïóïóôü óôá êüóôç ðáñáãùãÞò áðü üóï ôï êüóôïò ôçò åñãáôéêÞò äýíáìçò, ïé åîáãùãÝò âõèßóôçêáí üóï êáé ç åóùôåñéêÞ êáôáíÜëùóç. ¼ôé
äçëáäÞ Ý÷áóáí ïé åñãÜôåò óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðÞãå óôï ìïíïðþëéï ôïõ öõóéêïý áåñßïõ ôçò Gazprom, óôçí áêñéâÞ
çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá ôçò êñáôéêÞò ÄÅÇ,
óôçí áýîçóç ôùí öüñùí ôïõ ðåôñåëáßïõ êáé áêüìá ðáñáðÜíù .
Ôï êüóôïò ôïõ öõóéêïý áåñßïõ
Ç ÅëëÜäá ðëçñþíåé ôï áêñéâüôåñï öõóéêü áÝñéï áðü üëåò ôéò ÷þñåò ôçò ÅÅ.
Åíþ ôï ìÝóï êüóôïò ãéá âéïìç÷áíéêïýò
êáôáíáëùôÝò óôç ÅÅ-28 åßíáé 41Åõñþ/
MWh ç ÅëëÜäá ðëçñþíåé 53Åõñþ/
MWh. Ôçí åéóáãùãÞ ôïõ öõóéêïý áåñßïõ ôçí Ý÷åé êáôÜ áðïêëåéóôéêüôçôá ôï
êñÜôïò ìÝóù ôçò ÄÅÐÁ ôçò ïðïßáò ôï
êÝñäïò ðïõ åßíáé óå ðïóïóôü 15% åßíáé
ôï õøçëüôåñï óå ó÷Ýóç ìå ôçí õðüëïéðç ÅÅ. Ç óõìöùíßá ôïõ êñÜôïõò ìå ôç
ñùóéêÞ Gazprom Þôáí ìÝ÷ñé ðñüóöáôá
êñõöÞ êáé ìüëéò ôåëåõôáßá ìå ôç êáôÜññåõóç ôçò ÷áëõâïõñãßáò êáé ìåôÜ ôçí
åðáíáäéáðñáãìÜôåõóç ôçò ôéìÞò ðþëçóçò ìå ôç Gazprom áðü ôçí õðüëïéðç
ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, ç êõâÝñíçóç îåêßíçóå óõíïìéëßåò ãéá ôçí ôéìÞ, ü÷é üìùò
óáí Ýíá áíåîÜñôçôï êáé ðåñÞöáíï êñÜôïò, áëëÜ óáí Ýíáò õðïôåëÞò ôùí íÝùí
ôóÜñùí ôïõ Êñåìëßíïõ. Ï ÓáìáñÜò, áíôß äçëáäÞ íá êÜíåé ðñïóöõãÞ óôç äéáé-

ôçóßá, üðùò Ýêáíáí Üëëïé êñáôéêïß êáé
éäéùôéêïß öïñåßò óôçí ÅÅ, ðáñáêáëïýóå ôïí Ðïýôéí ãéá ìéá ìåßùóç ôçò ôéìÞò
åðéêáëïýìåíïò ôç öéëßá ôïõò! ÌåôÜ ôéò
äéáðñáãìáôåýóåéò ôï ñþóéêï ìïíïðþëéï
Ýêáíå Ýêðôùóç 15% óôçí ôéìÞ êáé áõôü
ïé ñùóüäïõëïé ôçò êõâÝñíçóçò ôï èåþñçóáí ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôïõò êáé “äþñï” ôïõ ößëïõ ôïõò Ðïýôéí. Ðáñüëá áõôÜ üìùò ç ôéìÞ áõôÞ åîáêïëïõèåß íá åßíáé ç áêñéâüôåñç óôçí Åõñþðç, áëëÜ êáé
ç áíáäñïìéêÞ éó÷ýò ôçò ðïõ áñ÷ßæåé áðü
ôçí 1ç Éïõëßïõ åßíáé ç ìéêñüôåñç óôçí
ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, óå áíôßèåóç ìå ôç
Ãåñìáíßá ðïõ ðÝôõ÷å áíáäñïìéêÞ éó÷ý
áðü ôï 2010. Ç ðñüóöáôç áíáêïßíùóç
ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôï “Üíïéãìá” ôçò áãïñÜò öõóéêïý áåñßïõ, ìåôÜ áðü ðéÝóåéò
ôçò ÅõñùðáúêÞò åðéôñïðÞò åíÝñãåéáò ãéá
íá ðÝóïõí ïé ôéìÝò, ìå ðåñßðïõ 10 “åðéëÝãïíôåò” ðåëÜôåò ìå õøçëÝò êáôáíáëþóåéò áöïñÜ ìüíï ôï õãñïðïéçìÝíï öõóéêü áÝñéï ôçò Ñåâõèïýóáò, ðïõ åéóÜãåôáé
áðü ôçí Áëãåñßá, ðïõ öôÜíåé ìüíï ãéá
Ýíáí áðü ôïõò 10 “ôõ÷åñïýò” ëüãù Ýëëåéøçò ÷þñùí áðïèÞêåõóçò! Ïé õðüëïéðåò âéïìç÷áíßåò ãéá ôá åðüìåíá 10 ÷ñüíéá äåí Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá åðéëïãÞò
ðñïìçèåõôÞ êáé êáôÜ óõíÝðåéá èá Ý÷ïõí
ü÷é ìüíï õøçëü êüóôïò ðáñáãùãÞò, áëëÜ èá åßíáé êáé êÜôù áðü ôçí áðåéëÞ
“ôïõ êëåéóßìáôïò ôçò óôñüöéããáò” ðáñï÷Þò åíÝñãåéáò üðïôå ç Gazprom èåùñÞóåé üôé ðñÝðåé íá ôï êÜíåé.
Ìéá áíåîÜñôçôç åíåñãåéáêÞ ðïëéôéêÞ
éäéáßôåñá ðÜíù óôçí êñßóç, èá óôçñéæüôáí êáôáñ÷Þí óôï åèíéêü êáýóéìï ðïõ
åßíáé ï öôçíüò ëéãíßôçò êáé ìåôÜ ï ëéèÜíèñáêáò, êáé ýóôåñá èá áíáæçôïýóå
åíáëëáêôéêïýò ðáñü÷ïõò öõóéêïý áåñßïõ áðü ôñßôåò ÷þñåò üðùò ç Áëãåñßá êáé
ü÷é ìïíïðùëéáêÞ åîÜñôçóç ôçò åëëçíéêÞò âéïìç÷áíßáò áðü ôï ðáíÜêñéâï ñþóéêï ìïíïðþëéï. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü
ðùò ç êáôáóêåõÞ íÝùí åñãïóôáóßùí ëéãíßôç Þ ëéèÜíèñáêá ðïõ èá áíôéóôÜèìéæå ôï áêñéâü öõóéêü áÝñéï êáé ôçí åíåñãåéáêÞ åîÜñôçóç, üðùò óôï ÁëéâÝñé, åìðïäßæïíôáí áðü äÞèåí ïéêïëïãéêÜ êéíÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí åðéêåöáëÞò ôïõò ôï
øåõôïÊÊÅ êáé êõñßùò ôï ÓÕÑÉÆÁ.
Ôï êüóôïò ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò
Áõôü åßíáé ãéá ôçí ÅëëÜäá 80Åõñþ/
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MWh üôáí óôçí õðüëïéðç Åõñþðç êáé
éäéáßôåñá óôïõò áíôáãùíéóôÝò ôçò åëëçíéêÞò âéïìç÷áíßáò åßíáé êÜôù áðü 40 /
MWh!!! Ôï ôñïìáêôéêü áõôü ýøïò ïöåßëåôáé ü÷é ìüíï óôçí ÃêÜæðñïì áëëÜ êáé
óôçí ÄÅÇ. Áõôü ôï õøçëü êüóôïò óáìðïôÜñåé ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå ôé Üëëï
ôéò åîáãùãÝò ÷Üëõâá ðïõ åßíáé ç ìüíç
äéÝîïäïò ãéá ôç óùôçñßá ôçò åëëçíéêÞò
ðáñáãùãÞò ÷Üëõâá. Ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá ç ôéìÞ ôïõ ñåýìáôïò áõîÞèçêå
êáôÜ 50% óôçí õøçëÞ ôÜóç (äçëáäÞ óôéò
çëåêôñïâüñåò âéïìç÷áíßåò-÷áëõâïõñãßåò, íéêÝëéï, áëïõìßíéï, ôóéìÝíôá) êáé
êáôÜ 100% óôç ìÝóç ôÜóç ðïõ áðïôåëåß
êáé ôçí ðëåéïøçößá ôùí åëëçíéêþí âéïìç÷áíéþí. Ôï õøçëü áõôü êüóôïò äåí ïöåßëåôáé ìüíï óôçí õøçëÞ ôéìÞ ôïõ öõóéêïý áÝñéïõ ðïõ êáßåé ç ÄÅÇ. Ïöåßëåôáé åðßóçò êáé óôï óáìðïôÜñéóìá ôçò
äéáóýíäåóçò ôùí íçóéþí êáé ôçò ÊñÞôçò ìå ôï çðåéñùôéêü óýóôçìá ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, óáìðïôÜñéóìá
ðïõ ãßíåôáé áðü ôïõò äÞèåí ïéêïëüãïõò
êáé ôï ÓÕÑÉÆÁ, êáé ðïõ åðéâáñýíåé ôç
ÄÅÇ ìå 700 åê åõñþ ôï ÷ñüíï êáé ôï
ïðïßï ìåôáêõëÜ óôïõò êáôáíáëùôÝò. Ïöåßëåôáé êáé óôçí õøçëÞ åéóöïñÜ ãéá ôéò
áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò, ðïõ ôéò åðéäüôçóå áñ÷éêÜ ç êõâÝñíçóç Ã. ÐáðáíäñÝïõ êáé Ýñéîå ôï êüóôïò åðéäüôçóçò
óôéò ôéìÝò ôïõ ñåýìáôïò. ¼ôáí áõôü ôï
åßäïò óáìðïôÜæ áðÝäùóå ç êõâÝñíçóç
óôáìÜôçóå îáöíéêÜ ôçí åðéäüôçóç êáé
ñÞìáîå ôá åãêáôåóôçìÝíá ç ðñïò åãêáôÜóôáóç öùôïâïëôáúêÜ.
Ôï êüóôïò ôçò áãïñÜò ñýðùí
Èá ìðïñïýóå ç êõâÝñíçóç íá ðñï÷ùñÞóåé óå ìÝôñá üðùò åßíáé ï ìç÷áíéóìüò
áíôéóôÜèìéóçò ôïõ êüóôïõò áãïñÜò äéêáéùìÜôùí ñýðùí ìå ôï ïðïßï åðéâáñýíèçêáí áðü 1/1/2013 ïé åðé÷åéñÞóåéò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò êáé ïé ïðïßåò óôç óõíÝ÷åéá ôï ìåôáêýëéóáí óôçí
êáôáíÜëùóç, áíåâÜæïíôáò óçìáíôéêÜ ôï
êüóôïò ñåýìáôïò ãéá ôéò åíåñãïâüñåò âéïìç÷áíßåò. Ôïí ìç÷áíéóìü áõôü õéïèÝôçóç ç Å.Å. ãéá ôç äéÜóùóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí åõñùðáúêþí åíåñãïâüñùí êëÜäùí ìÝóù ôçò Ïäçãßáò 2009/
29. Ç Ïäçãßá äßíåé åèåëïíôéêÜ ôç äõíáôüôçôá óôá êñÜôç-ìÝëç íá êáôáñôßóïõí
ìç÷áíéóìü áíôéóôÜèìéóçò. Ç ìÝãéóôç åíßó÷õóç ùò ðïóïóôïý ôïõ åðéëÝîéìïõ êüóôïõò ìðïñåß íá öôÜóåé Ýùò ôï 85% êáôÜ ôá Ýôç 2013 Ýùò 2015, ôï 80% êáôÜ ôá
Ýôç 2016 Ýùò 2018 êáé ôï 75% ôï 2019 êáé
ôï 2020. Ç êõâÝñíçóç áíôß íá åíéó÷ýóåé
ôéò âéïìç÷áíßåò ôçò ðïõ Ý÷ïõí ñýðïõò, üðùò óå üëç ôçí ÅÅ ôéò áöÞíåé íá êëåßóïõí. Óýìöùíá ìå åêôéìÞóåéò ç ëåãüìåíç “äéáññïÞ Üíèñáêá” ïäçãåß óôçí ìåôåãêáôÜóôáóç ðïëëþí âéïìç÷áíéþí óå
ãåéôïíéêÝò ÷þñåò ðïõ äåí Ý÷ïõí äåóìåýóåéò ìå ôéò åêðïìðÝò ñýðùí, ìå áðïôÝëåóìá íá ÷Üíïíôáé èÝóåéò åñãáóßáò, íá õðïêáèßóôáôáé ç åã÷þñéá ðáñáãùãÞ ìå
åéóáãùãÝò, íá ìåéþíïíôáé ïé åîáãùãÝò,
íá áõîÜíåôáé ôï Ýëëåéììá óôï éóïæýãéï
ðëçñùìþí êáé íá åëáôôþíåôáé ôï ÁÅÐ.
ÁõôÞ ç áñíçôéêÞ åðßäñáóç åêôéìÜôáé üôé

áíôéóôïé÷åß óå 5500 ëéãüôåñåò èÝóåéò åñãáóßáò. Ìéá áýîçóç ôçò ôéìÞò ôùí äéêáéùìÜôùí ïäçãåß óå óçìáíôéêÞ áýîçóç ôçò áñíçôéêÞò åðßäñáóçò. Ìå ôéìÞ
óôá 15åõñþ/tCO2 , ç áñíçôéêÞ åðßäñáóç
óôï ÁÅÐ åêôéìÜôáé üôé õðåñâáßíåé ôï 1,1
äéó. åõñþ (0,5% ôïõ ÁÅÐ), åíþ ïé áðþëåéåò èÝóåùí åñãáóßáò åêôéìÜôáé üôé õðåñâáßíïõí ôéò 16.300. Áí ç ôéìÞ ôùí äéêáéùìÜôùí áõîçèåß óôá 30 åõñþ/tCO2 ,
ç åðßðôùóç óôï ÁÅÐ áõîÜíåôáé óå ðåñéóóüôåñï áðü 2,2 äéó. åõñþ (1,1% ôïõ ÁÅÐ), åíþ óå üñïõò áðáó÷üëçóçò ðåñéóóüôåñåò áðü 32.700 èÝóåéò åñãáóßáò ÷Üíïíôáé ùò áðïôÝëåóìá ôçò äéáññïÞò Üíèñáêá. Åßíáé Ýãêëçìá ü÷é ìüíï áðü ôçí
êõâÝñíçóç áëëÜ êáé áðü üëá ôá êüììáôá íá ìçí âÜæïõí áõôü ôï ôüóï áðëü íá
ëõèåß æÞôçìá. Åßíáé êáé áõôüò Ýíáò äåßêôçò ôçò îåíïäïõëåßáò ôïõò.
Ôï êüóôïò ôùí åðéðëÝïí åéäéêþí
öüñùí
Áõôïß áöïñïýí óõíïëéêÜ 16,7Åõñþ/
MWh ðÜíù óôçí ôéìÞ ôïõ öõóéêïý áåñßïõ (!), åíþ ïé áíôßóôïé÷ïé óôçí ÅÅ åßíáé 3Åõñþ/MWh. Åßíáé öüñïé ðïõ ôï êñÜôïò ìå ôç óýìöùíç ãíþìç üëùí ôùí
êïììÜôùí Ýâáëå óôç âéïìç÷áíßá ðÜíù óôçí êñßóç. Áíôßèåôá áðü Üëëåò
åõñùðáúêÝò ÷þñåò, üðùò ç Éñëáíäßá, ðïõ
ðáßñíïõí ìÝôñá åíßó÷õóçò ôçò âéïìç÷áíßáò ôïõò, óôçí ÷þñá ìáò ðáßñíïíôáé åãêëçìáôéêÜ ìÝôñá ðñïò ôçí áíôßèåôç
êáôåýèõíóç.
ÂëÝðïõìå ëïéðüí üôé ôï ôåñÜóôéï êüóôïò ôçò åíÝñãåéáò óôç ÷þñá ìáò ïöåßëåôáé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï óôéò ðïëéôéêÝò åðéëïãÝò êõâÝñíçóçò êáé áíôéðïëßôåõóçò. ÌÜëéóôá ïé ìÝ÷ñé óÞìåñá êõâåñíÞóåéò äåóìåýôçêáí ðñéí ÷ñüíéá óêüðéìá óôçí ÅÅ, ìå ðñüó÷çìá ôçí ðñÜóéíç áíÜðôõîç, üôé äåí èá êáôáóêåýáæáí
ìÝ÷ñé ôï 2010 êáíÝíá åñãïóôÜóéï ëéãíßôç, êáé ðëåéïäüôçóáí üôé óôçí ÅëëÜäá
ïé ðáíÜêñéâåò áíáíåþóéìåò ðçãÝò (ÁÐÅ)
èá Ý÷ïõí ðÜíù áðü ôï 20% ôçò êáôáíÜëùóçò, äçëáäÞ ôïõ ðïóïóôïý ðïõ èá Ý÷ïõí ïé ÁÐÅ óôçí õðüëïéðç ÅÅ, ìÝ÷ñé
ôï 2020, êáé Ýôóé áêýñùóáí êÜèå íÝï ëéãíéôéêü êáé ëéèáíèñáêéêü åñãïóôÜóéï
ôïõ ðñïãñÜììáôïò 2009-2014 ôçò ÄÅÇ!
¼ëïé áõôïß Ýêñéíáí áêáôÜëëçëï ôï åèíéêü öôçíü êáýóéìï, ôïí ëéãíßôç, áðü
ôï 1987 ðïõ ðáñÝäéäáí ôçí ôñïöïäïóßá
ôçò ÷þñáò óôç Ñùóßá, ùò ñõðïãüíï ôÜ÷á êáé óêüðéìá äåí åðÝíäõáí óå ôå÷íïëïãßåò áðïññýðáíóçò. Ìéëïýóáí ãéá áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ëéãíßôç üôáí ç áíôéêáôÜóôáóç áõôÞ èá åðéâÜñõíå ìå 4,3 äéò
åõñþ åôçóßùò ôï éóïæýãéï ðëçñùìþí ôçò
÷þñáò êáé áõôü ìå ìéá ÄÅÇ ìå ôæßñï êïíôÜ óôï ðïóü áõôü! Åßíáé åðßóçò ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ï Öùôüðïõëïò, ï ðñþçí
ðñüåäñïò ôçò ÃÅÍÏÐ-ÄÅÇ êáé áãáðçìÝíï ðáéäß ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, Þôáí ï ìüíïò
ðïõ áíôÝäñáóå êáé ìÜëéóôá ìå áðåéëÝò
ãéá ìçíýóåéò, óôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí
ìåôü÷ùí ôçò ÄÅÇ ç ïðïßá ðñüóöáôá êáé
êÜôù áðü ôï âÜñïò ôïõ ïñéóôéêïý êëåéóõíÝ÷åéá óôç óåë. 12
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Ï “ÇÃÅÔÇÓ”, ÔÏ ÐÏÔÁÌÉ ÔÏÕ ÊÁÉ
Ç ×ÑÇÓÇ ÔÏÕÓ

Ä

åí õðÜñ÷åé ðéï ãëáöõñÞ áðüäåéîç ôçò áðïóýíèåóçò ôçò åëëçíé
êÞò ðïëéôéêÞò æùÞò áðü ôçí áðÞ÷çóç, ðïõ Ýóôù êáé óå ðñþôç
öÜóç Ýóôù êáé ìå óðñþîéìï áðü ôá ÌÌÅ öáßíåôáé ðùò Ý÷åé ôï
“ðïôÜìé” ôïõ ÈåïäùñÜêç. Äåí õðÜñ÷åé ìåãáëýôåñç áðüäåéîç ôçò ìáæéêÞò
áðåëðéóßáò ðïõ Ý÷åé êáôáëÜâåé ôç ìéêñïáóôéêÞ ôÜîç êáé ìÜëéóôá Ýíá
êáôÜ ôåêìÞñéï ðñïïäåõôéêü, äçìïêñáôéêü êïììÜôé ôçò áðü ôï üôé áõôü
áíáæçôÜåé ìéá äéÝîïäï áêïëïõèþíôáò ü÷é ðéá Ýíá êüììá, áëëÜ Ýíáí
Üíèñùðï ðïõ ìå áðßóôåõôç Ýðáñóç äçëþíåé çãÝôçò*.
Áõôüí ôïí çãÝôç êáíÝíá óõëëïãéêü
óþìá äåí ôïí Ý÷åé åêëÝîåé, ïýôå ôïí Ý÷åé
ïñßóåé ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï ó’ áõôÞ ôç
èÝóç. Áõôüò ï çãÝôçò äåí Ý÷åé äïêéìáóôåß ïýôå óôéãìÞ ðñïçãïýìåíá óáí ôÝôïéïò, äåí Ý÷åé áðïëïãçèåß óå êáíÝíáí êáé
ðïôÝ ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ äñÜóç áöïý óå
áõôÞí îáöíéêÜ åìöáíßóôçêå êáé ìÜëéóôá
áðüôïìá óôç èÝóç ôïõ çãÝôç. Ìåñéêïß áðü ôïõò ïðáäïýò ôïõ ðïõ Ý÷ïõí áêüìá
êÜðïéåò äçìïêñáôéêÝò åíï÷Ýò ãéá ôçí åðéëïãÞ ôïõò ðáñçãïñéïýíôáé ãéáôß ìáæß ìå
ôï äéêü ôïõ üíïìá ï ÇãÝôçò Ýñéîå êáé ìåñéêÜ áêüìá ïíüìáôá óôïí áöñü ôïõ “ðïôáìéïý” ôïõ, üðùò ôïõ ÄÞìïõ êáé ôïõ ÔÝëïãëïõ, êáé êáìéÜ åéêïóÜäá Üãíùóôùí
Üëëùí ðïõ öáßíïíôáé óáí íá áðïôåëïýí
êÜðïéï Üôõðï óõëëïãéêü óþìá ðïõ, áí
êáé åðßóçìá äåí Ý÷åé åêëÝãåé, ôïõëÜ÷éóôïí óõíáðïöáóßæåé ìå ôïí çãÝôç. ¼ìùò
ï çãÝôçò äçëþíåé üôé üëïé áõôïß ïé Üíèñùðïé åßíáé êÜðïéïé ìå ôïõò ïðïßïõò áðëÜ “óõíïìéëåß”, äçëáäÞ ôï ðïëý ôïõò
óõìâïõëåýåôáé. Ï çãÝôçò åßíáé öáíåñü üôé áêïýåé, áëëÜ äåí áðïëïãåßôáé óå êáìéÜ óõëëïãéêüôçôá, ôïõëÜ÷éóôïí áðü ôçí
áñ÷Þ. ÌÜëéóôá äåí äåóìåýåôáé áðü ôçí áñ÷Þ áðü êáíÝíá ðñüãñáììá. Ðñüãñáììá êáé
èÝóåéò, èá Ýñ÷ïíôáé óôï äñüìï, üóï ôï ðïôÜìé êõëÜ óôçí ðåäéÜäá.
Óå Üëëåò åðï÷Ýò Ýíáò ôÝôïéïò ôýðïò èá
áíôéìåôùðéæüôáí ìå ìåãÜëç åéñùíåßá. Ôþñá åßíáé áñêåôÜ óåâáóôüò êáé ðïëëïß ôïí
áãáðÜíå ü÷é ðáñÜ ôá ðáñáðÜíù åëáôôþìáôÜ ôïõ áëëÜ åîáéôßáò ôïõò. Ç áèëéüôçôá ôçò åðï÷Þò Ýãêåéôáé óôï üôé ôï ÐïôÜìé
Ý÷åé áðÞ÷çóç êõñßùò ãéáôß äåí åßíáé Ýíá
óõíçèéóìÝíï êüììá ìå óõíÝäñéá, ìå áíôéðñïóùðåõôéêÜ üñãáíá, ìå åêëåãìÝíïõò
ìç÷áíéóìïýò, ìå ìüíéìá åêëåãìÝíá óôåëÝ÷ç êëð äçëáäÞ ìå üñïõò óôïé÷åéùäþò
äçìïêñáôéêïýò. ÔÝñìá üëá áõôÜ ôá êüììáôá ðïõ öôéÜ÷íåé ï ðáëéüò ðïëéôéêüò êüóìïò. Ï áñ÷çãüò ôïõ ðïôáìéïý åßíáé ëïéðüí ï ðñþôïò çãÝôçò ðïõ ìáæß ìå üëï ôï
öáóéóôéêü âüñâïñï ôçò ÷þñáò, ìáæß ìå üëïõò ôïõò áãáíáêôéóìÝíïõò ðïõ ìïýôæùíáí ôç ÂïõëÞ ôï 2011, ìáæß ìå üëï ôï ðïëéôéêü óýóôçìá äåîéü êáé “áñéóôåñü” ðïõ
îÝñåé êáëÜ ìüíï ìßá ðïëéôéêÞ, áõôÞ ôçò
åêêáèÜñéóçò ôùí ðïëéôéêþí áíôéðÜëùí
ôïõ ìÝóù ôçò çèéêÞò ôïõò áðáîßùóçò êáé
áðü åêåß ôçò çèéêÞò áðáîßùóçò ôùí êïììÜôùí ôïõò, äéáôõìðáíßæåé ôï “êÜôù ïé
ðïëéôéêïß êáé ôá êüììáôÜ ôïõò”. Áíôß äçëáäÞ êÜðïéïé ôßìéïé Üíèñùðïé, êÜðïéïé áóôïß äçìïêñÜôåò, íá åðéäéþîïõí íá éäñýóïõí Ýíá êüììá ðïõ èá Ý÷åé áõôÞ ôç öïñÜ
êÜðïéá éó÷õñÜ óôïé÷åßá äçìïêñáôéêïý åëÝã÷ïõ êáé äéáöÜíåéáò, Ýñ÷åôáé ï ÇãÝôçò
êáé ïé óõíåñãÜôåò ôïõ êáé êáôáñãïýí ôçí
éäÝá ôïõ ïñãáíùìÝíïõ êüììáôïò üðùò áêñéâþò èá Þèåëáí ïé öáóßóôåò.
ÂÝâáéá ï ÇãÝôçò ìáò äåí èá äå÷ôåß ðïôÝ ôÝôïéïõò óõó÷åôéóìïýò ãéá ôïí åáõôü
ôïõ. Ãéáôß îÝñåé üôé áõôÜ åßíáé öáóéóôéêÜ
ðñÜãìáôá ãéá ôï ìÝóï êïéíü ôïõ, êáé ãé
áõôü Üëëùóôå ï ßäéïò äçëþíåé üôé åßíáé
áñéóôåñüò, êáé ìÜëéóôá Ýíá ðáéäß ôïõ ëá-

ïý, Ýíáò åñãáæüìåíïò êáé ü÷é Ýíá ðñïúüí
ôïõ êïììáôéêïý óùëÞíá. ¸íáò ôÝôïéïò çãÝôçò ïöåßëåé êÜèå óôéãìÞ íá äéáêçñýóóåé, êáé áõôü êÜíåé, üôé áíôß íá Ý÷åé Ýíá
êüììá-ìç÷áíéóìü ðßóù ôïõ Ý÷åé ôïí ßäéï
ôï ëáü, ôïõ ïðïßïõ áêïýåé áðåõèåßáò ôçí
åìðåéñßá, ôïõò ðüèïõò êáé ôá áéôÞìáôá, üðùò áêïýåé êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ. ÁõôÜ
ðïõ áêïýåé áðü ôï ëáü ï çãÝôçò ìáò ôá
êÜíåé ðñüãñáììá êáé ðñÜîç ÷ùñßò íá ìåóïëáâåß Ýíá êüììá ôùí åðéôÞäåéùí. ÄçëáäÞ ï ëáüò åßíáé ôï áëçèéíü ðïôÜìé, åíþ ï ÇãÝôçò åßíáé áðëÜ ï äßáõëïò ôïõ
ëáïý, ç êïßôç ôïõ ðïôáìïý, ï äñüìïò ôïõ
ëáïý ðñïò ôç äéêéÜ ôïõ ïõóéáóôéêÜ åîïõóßá. Ãé áõôü ï ÇãÝôçò óå êÜèå ðåñéïäåßá
ôïõ ðñþôá áð üëá áêïýåé ôï ëáü.
Ôï íá åßíáé äßáõëïò ôïõ ëáïý åßíáé ìéá
äïõëåéÜ ðïõ ôçí îÝñåé êáëÜ ï ÇãÝôçò áðü ôüôå ðïõ Þôáí áðëÜ Ýíáò ðåñéðëáíçôÞò ìå ôï óáêßäéï óôçí ðëÜôç. Áðü ôüôå
Þîåñå íá êñýâåé ôï óõíåñãåßï ìå ôïõò
ðñáãìáôéêïýò áðëïýò åñãáæüìåíïõò
ìðïýìáí êáé ïðåñáôÝñ ôïõ ðéï ðëïýóéïõ
êáèåóôùôéêïý êáíáëéïý ôçò ÷þñáò, üôáí
áõôüò Ýäéíå ôï ëüãï óôïõò áðëïýò áíèñþðïõò ôïõ ëáïý. Åßíáé Üëëùóôå áõôü ôï ãåìÜôï øý÷ñáéìç êáôáíüçóç ýöïò ôïõ åîïìïëïãçôÞ ðïõ åß÷å êÜíåé ôïí ÈåïäùñÜêç
óõìðáèÞ óôïí ðïëý êüóìï ðïõ äåí Þîåñå
áñêåôÞ ðïëéôéêÞ ãéá íá êáôáëáâáßíåé üôé
êáé ç åðéëïãÞ ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ åîïìïëïãïýìåíïõ êáé ç êÜèå ìïíôáñéóìÝíç åîïìïëüãçóç Ýâãáæå ôåëéêÜ ìéá ðïëéôéêÞ
ãñáììÞ áñ÷éêÜ ÓÕÑÉÆÁ êáé ìåôÜ ÄÇÌÁÑ êáé åí ìÝñåé åêóõã÷ñïíéóôéêïý ÐÁÓÏÊ, äçëáäÞ ôç âáèåéÜ êáèåóôùôéêÞ
ãñáììÞ óå üëá ôá æçôÞìáôá.
Ï ÇãÝôçò êáé ïé åèåëïíôÝò ôïõ
Ç ðéï äýóêïëç äïõëåéÜ ôïõ áñéóôåñïý
ÇãÝôç åßíáé íá ðåßóåé ôïõò ãåíéêÜ ðñïïäåõôéêïýò øçöïöüñïõò ôïõ üôé ôï ðïôÜìé
ôïõ êáé ç ðïëéôéêÞ ëáóðïõñéÜ ðïõ áõôü
êáôåâÜæåé åßíáé ï ßäéïò ï ëáüò åí äñÜóåé,
äçëáäÞ üôé ôï ðïôÜìé åßíáé ëáúêü ü÷é ìüíï óáí éäÝåò áëëÜ êáé óáí ðñÜîç. Ç áðÜíôçóç ôïõ ÇãÝôç ìáò óôï áßôçìá ôùí áñéóôåñþí ìáæþí íá äñïõí êáé áõôÝò êáé
ü÷é ìüíï åêåßíïò åßíáé ï åèåëïíôéóìüò. Ïé
åèåëïíôÝò õðïôßèåôáé üôé êáôáñãïýí ôï
ðáëéü êüììá ôùí åðáããåëìáôéêþí óôåëå÷þí, ôùí ñïõóöåôïëüãùí ðåëáôþí ãåíéêÜ ôï ãíùóôü êïììáôéêü åðáããåëìáôéêü
ìç÷áíéóìü ôùí ðñïíïìéïý÷ùí, ôùí áíÞèéêùí. Ïé åèåëïíôÝò åßíáé õðïôßèåôáé áíéäéïôåëåßò ùò ìç ìüíéìïé, ùò ìç åðáããåëìáôßåò êáé óå ìåãÜëï âáèìü ùò áíþíõìïé.
Ïé åèåëïíôÝò ðåñéöñïíïýí êáé ôï ÷ñÞìá
êáé ôç äüîá, áí êáé ï ÇãÝôçò äåí öáßíåôáé íá ðåñéöñïíåß ôïõëÜ÷éóôïí ôï äåýôåñï.
Ï çãÝôçò Ýêáíå Þäç ìéá åðßäåéîç åèåëïíôéóìïý ìå ôï íá êÜíåé ìéá ðåñéïäåßá
óôçí ÊñÞôç óå üëïõò ôïõò íïìïýò ðïõ
êñÜôçóå 5 ìÝñåò ìå 5 åèåëïíôÝò êáé Ýíá
âáíÜêé êáé ç ïðïßá óýìöùíá ìå ôçí ÊáèçìåñéíÞ óôïß÷çóå 5000 Åõñþ ïðüôå ðå-
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ñßóóåøáí êáé 200 Åõñþ ñÝóôá. Ôï ßäéï áíáêïßíùóå üôé èá êÜíåé ôï ðïôÜìé êáé
óôçí ¹ðåéñï. Õðïëïãßæïõìå üôé ìå 50000
Åõñþ êáé ëßãåò äåêÜäåò åèåëïíôÝò ìðïñåß ôï ÐïôÜìé íá ãõñßóåé üëç ôçí ÅëëÜäá
êáé óôï ôÝëïò áðü Êçöéóüò íá ãßíåé Íåßëïò êáé íá áíåâåß óôç åîïõóßá. Öáßíåôáé
ôÝëåéï áí ðåôý÷åé. Öáßíåôáé, óáí áëçèéíÞ
åðáíÜóôáóç áðü ôá êÜôù.
Ôé áðÜôç! Áí áõôÜ ôá ÌÌÅ Þèåëáí ìðïñïýóáí íá ðíßîïõí ôçí ðåñéïäåßá êáé ðñéí
áðü áõôÞí íá êñýøïõí ôçí ßäñõóç ôïõ
êüììáôïò êáé ôç ìáæéêÞ ðáí-ÌÌÅ óõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ ÈåïäùñÜêç. Êáé ôüôå
åëÜ÷éóôïé èá ó÷ïëéÜæáíå ôéò èÝóåéò ôïõ
êüììáôïò áêüìá êáé ôçí ýðáñîç ôïõ. Êáé
áí ìÜëéóôá ôéò åéñùíåýïíôáí ìå äõï äçëçôçñéþäç ëïãÜêéá ôá ðåñéóóüôåñá ÌÌÅ
ôüôå äåí èá Ýìðáéíå êáíÝíá ðïôÜìé óå êáíÝíá ãêÜëïð, êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç êáíÝíá 10% äåí èá Ýâãáéíå ðñïò ôá Ýîù. Ìüíï ãéá íá ðëçñþóåé êÜðïéï ìéêñü êüììá
ãéá íá äéáöçìßóåé ìå áößóåò ôçí åîüñìçóç ôïõ óôéò ðüëåéò êáé ôá ÷ùñéÜ ôçò ÊñÞôçò, Þ áêüìá ðåñéóóüôåñï ãéá íá ôç äéáöçìßóåé óôçí ôçëåüñáóç óå þñá ìåãÜëçò
áêñïáìáôéêüôçôáò, ï çãÝôçò êáé ïé åèåëïíôÝò ôïõ èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí äþóåé åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò Åõñþ. ÁëëÜ ïðïéáäÞðïôå ðïóÜ äåí èá öôÜíáíå ãéá íá ðÜñåé
ðåñßïðôç èÝóç óå üëá ôá äåëôßá åéäÞóåùí, êáé ç ðåñéïäåßá êáé ðñïçãïýìåíá ç
ðñùèõðïõñãéêïý üãêïõ óõíÝíôåõîç ôýðïõ. Ïýôå èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé ôïí ýìíï
áðü ôçí Ýãêñéôç ÊáèçìåñéíÞ. ÁõôÞ Ýãñáøå Ýíá ìéêñü ýìíï ãéá ôçí ðåñéïäåßá üðïõ áíÝöåñå ôï “ëáúêü” çãÝôç ìå ôá ìéêñü ôïõ üíïìá Óôáýñï üðùò êáé ôïõò åèåëïíôÝò ôïõ ìüíï ðïõ üëïé Þîåñáí ôï åðßèåôï ôïõ Óôáýñïõ êáé êáíåßò ôï äéêü
ôïõò.
Óôçí ïõóßá ï ôÝôïéïò åèåëïíôéóìüò, éäéáßôåñá ï ðñïåêëïãéêüò, åßíáé ç áðÜíôçóç ôçò ìåãáëïáóôéêÞò ôÜîçò óôçí êáôáóôñïöÞ ôùí ðñáãìáôéêþí äçìïêñáôéêþí
Þ êáé ëáúêþí êïììÜôùí ðïõ ç ßäéá ôá óÜðéóå êáé ôá äéÝëõóå ìðáßíïíôáò ìÝóá ôïõò.
Áõôüí ôïí åèåëïíôéóìü óôï êáèáñÜ êïéíùíéêü åðßðåäï, óå åêåßíï ôçò “öéëáíèñùðßáò”, åðåéäÞ ïé ìáæéêïß öïñåßò ëáúêÞò áëëçëåããýçò Ý÷ïõí äéáëõèåß ôïí êéíïýí óÞìåñá óôç ÷þñá ìáò áíôéäñáóôéêïß èåóìïß
éäéáßôåñá ç öáóéóôéêÞ åêêëçóßá, Þ ôá ðéï
áíôéäñáóôéêÜ êáíÜëéá, Þ ôï êåöÜëáéï ôùí
ÓïõðåñìÜñêåô ðïõ óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá
ðáßæåé óå ìåãÜëï âáèìü áðïìõæçôéêü, áíôéâéïìç÷áíéêü ñüëï. Óôï êáèáñÜ ðïëéôéêü åðßðåäï ï åèåëïíôéóìüò óÞìåñá óçìáßíåé ç áóôéêÞ ôÜîç Þ ìéá öñÜîéá ôçò íá ïñßæåé ãéá ôïõò åèåëïíôÝò Ýíáí õðïøÞöéï
çãÝôç êáèþò êáé ôçí ðïëéôéêÞ ãñáììÞ êáé
ôïõò ôáêôéêïýò óôü÷ïõò ôïõ áãþíá ôïõò
êáé ôá ðåñéóóüôåñá Ýîïäá, êáé ïé åèåëïíôÝò íá âÜæïõí ôçí êáèçìåñéíÞ äïõëåéÜ
ðåéèïýò Þ áëëéþò íá êÜíïõí ôï ìáæéêü
ðïëéôéêü êßíçìá ÷ùñßò íá áðïöáóßæïõí,
ïýôå ãéá ôïõò óôü÷ïõò, ïýôå ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ãñáììÞ êáé ôéò èÝóåéò ôïõ êéíÞìáôïò. Áõôüí ôïí åèåëïíôéóìü ôïí Ý÷åé ôåëåéïðïéÞóåé óôï ðïëéôéêü åðßðåäï ç áìåñéêÜíéêç ìåãáëïáóôéêÞ ôÜîç ðïõ âãÜæåé
óôï äñüìï ðñïåêëïãéêÜ ôïõò åèåëïíôÝò
åíþ áðü ðßóù ìïéñáßá êéíåßôáé Ýíáò ðåëþñéïò ìç÷áíéóìüò ìüíéìùí óôåëå÷þí êáé
ïé âáèýðëïõôïé óðüíóïñåò. ¼ìùò åêåß
ôïõëÜ÷éóôïí óõíå÷ßæïõí íá õðÜñ÷ïõí ôá
ìéóïäçìïêñáôéêÜ êëáóóéêÜ êüììáôá êáé

ï üðïéïò çãÝôçò åêëÝãåôáé ôåëéêÜ ìåôÜ
áðü Ýíáí ðáñáôåôáìÝíï ðïëéôéêü åìöýëéï ìÝóá êáé óå áõôÜ êáé áíÜìåóá óå áõôÜ óôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ïé õðïøÞöéïé
çãÝôåò áëëçëïóðáñÜóóïíôáé. ¼ìùò ï ÈåïäùñÜêçò äåí Ý÷åé âãåé áðü êáìéÜ ôÝôïéá
óýãêñïõóç. Óôçí ïõóßá Ý÷åé äéïñéóôåß áðü
ôçí ðéï êõñßáñ÷ç óôç ÷þñá ìáò öñÜîéá ôçò
áóôéêÞò ôÜîçò êáé ìÜëéóôá ôïõ éìðåñéáëéóìïý, ü÷é ãéá íá áíôáãùíéóôåß ôïõò Üëëïõò çãÝôåò êáé ôá Üëëá êüììáôá, áëëÜ
ãéá íá ôïõò óõìðëçñþóåé, äçëáäÞ ãéá íá
óõìðëçñþóåé ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü óêçíéêü ìå Ýíáí áêüìá áðáñáßôçôï ñüëï. Áõôü ãßíåôáé êõñßùò ãéá åîùôåñéêÞ åõñùðáúêÞ êáôáíÜëùóç áëëÜ êáé ãéá íá ìç âãåé
ôßðïôá ðñáãìáôéêÜ ðñïïäåõôéêü áðü ôçí
áðïóýíèåóç ôïõ ðáëéïý ðïëéôéêïý êüóìïõ
óôç âáóáíéóìÝíç ÷þñá ìáò.
Ôï ðïéá åßíáé ç öñÜîéá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò Þ ìÜëëïí ôïõ éìðåñéáëéóìïý ðïõ Ý÷åé
ïñßóåé ôïí ÈåïäùñÜêç ãéá áñ÷çãü ìðïñåß
êáíåßò íá ôï áíáêáëýøåé êáé áðü ôçí áñ÷çãéêÞ- áíôéêïììáôéêÞ éäåïëïãßá ôïõ êáé
ôéò ðïëéôéêÝò áí êáé åðßôçäåò èïëÝò èÝóåéò ðïõ âãÜæåé ìå ôï óôáãïíüìåôñï.
ÓáìðïôáñéóôéêÞ, áíôéâéïìç÷áíéêÞ
ðëáôöüñìá óå üëç ôç ãñáììÞ
Áí ìåëåôÞóåé êáíåßò ðñïóåêôéêÜ ôéò ðéï
âáóéêÝò ðïëéôéêÝò èÝóåéò ôïõ ðïôáìéïý áõôÝò ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé ãéá ôçí åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ, èá äåé üôé åßíáé óôçí ïõóßá, áí êáé êáëõììÝíá, ïé ðéï áíôéäñáóôéêÝò üëïõ ôïõ öáéï-”êüêêéíïõ” êáèåóôþôïò. Ðñüêåéôáé óôçí ïõóßá ãéá ôéò áíôéâéïìç÷áíéêÝò, áíôéðáñáãùãéêÝò êáé ôåëéêÜ öéëïñþóéêåò èÝóåéò ôçò ÄÇÌÁÑ êáé
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ðáóðáëéóìÝíåò ãéá îåêÜñöùìá ìå ôïí êïýöéï áíôéêñáôéóìü äÞèåí
åêóõã÷ñïíéóìü ôùí êáèåóôùôéêþí öéëåëåýèåñùí, ðïõ üøéìá åêöñÜæïíôáé áðü
ôç ÍÄ êáé ÐÁÓÏÊ. Ôï ðáñáäÝ÷åôáé Üëëùóôå êáé ï ßäéïò êáé ìÜëéóôá ìå êáìÜñé
üôé Ý÷åé “êëÝøåé” éäÝåò êáé áðü ôçí áñéóôåñÜ êáé áðü ôïõò öéëåëåýèåñïõò. ¸ôóé
öáßíåôáé üôé åßíáé áíïé÷ôüìõáëïò, êáé ìç
äïãìáôéêüò, áëëÜ óôçí ïõóßá áõôü åßíáé
Ýíá äùñÜêé êáé ãéá ôç ìéêñïáóôéêÞ ìÜæá
ðïõ Ý÷åé êïõñáóôåß áðü ôéò êïýöéåò êáé
ðïëùôéêÝò áíôéðáñáèÝóåéò ôùí äÞèåí “Üêñùí” êáé èÝëåé óôï âÜèïò ôçí “åíüôçôá
ôïõò êáé ôåëéêÜ ôçí åíüôçôá üëùí ôùí
Üîéùí ãéá ôï êáëü ôïõ ôüðïõ”. ÁõôÞ åßíáé ìéá íÝá êáé õðåñäåîéïý ôýðïõ ìïñöÞ
Ýíùóçò êáé éóïðÝäùóçò üëùí ôùí éäåþí
êáé ôùí éäåïëïãéþí.
Ï çãÝôçò ëÝåé ãéá ðáñÜäåéãìá üôé ç êñßóç ïöåßëåôáé êýñéá óôá äéåöèáñìÝíá êõâåñíçôéêÜ êüììáôá, âáóéêÜ ôï ÐÁÓÏÊ
êáé ôç ÍÄ, üðùò ôï ëÝíå êáé ïé öáéï”êüêêéíïé”. ¼ìùò ëÝåé üôé ïöåßëåôáé êáé óôéò
ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò êáé óôï ãñáöåéïêñáôéêü ðáñáóéôéóìü ôïõ êñÜôïõò, üðùò ëÝíå ïé öéëåëåýèåñïé. ÁëëÜ êáé ïé äýï áõôÝò åßíáé äåõôåñåýïõóåò áéôßåò ôçò êñßóçò êáé ôéò ìçñõêÜæåé ôï âáèý êáèåóôþò
êáé óôï åóùôåñéêü êáé êõñßùò óôï åîùôåñéêü. Ôï âáóéêü åßíáé üôé ùò ôþñá ðïõèåíÜ äåí ëÝåé ïýôå êáí õðïíïåß ï ÇãÝôçò
üôé ç êñßóç ïöåßëåôáé êýñéá óôç âéïìç÷áíéêÞ áðïåðÝíäõóç êáé ãåíéêüôåñá óôçí
êáôáóôñïöÞ ôçò óýã÷ñïíçò ìåãÜëçò êëßìáêáò ðáñáãùãÞò. Ç ëÝîç âéïìç÷áíßá äåí
õðÜñ÷åé êáí óôï ëåîéëüãéï ôïõ. Áíôßèåôá
áõôüò ðñïôåßíåé ãéá ôç óùôçñßá ôçò ÷þ-
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ñáò Ýíá ôñßðôõ÷ï ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò
ìå ôñåéò ëÝîåéò: ×þìá, ¹ëéïò, ÈÜëáóóá.
Áðü ôïí 17ï áéþíá ï ðéï âáóéêüò üñïò
ôçò ðáñáãùãÞò åßíáé ôï êåöÜëáéï, õëéêïôå÷íéêü êáé ãíùóôéêü áíèñþðéíï êáé ü÷é
ïé ôïðéêïß öõóéêïß ðüñïé. ÁõôÞ ç ðñïúóôïñéêÞ áíáöïñÜ óôïõò ôïðéêïýò êáé öõóéêïýò üñïõò ôçò õëéêÞò ðáñáãùãÞò õðïíïåß ôï áêñéâþò áíôßèåôï ôçò âéïìç÷áíéêÞò êáé ãåíéêÜ ôçò ìåãÜëçò êëßìáêáò
ðáñáãùãéêÞò áíÜðôõîçò. Ìéëþíôáò ãéá
×þìá êáé ÈÜëáóóá ôï ÐïôÜìé îåêáèáñßæåé üôé ìéëÜåé ãéá ôç ãåùñãßá êáé ôçí áëéåßá, êáé ìÜëéóôá ü÷é ãéá ôç ìåãÜëçò êëßìáêáò óýã÷ñïíç ãåùñãßá, Þ ôç óýã÷ñïíç
åðéóôçìïíéêÞ áãñïôéêÞ õðïäïìÞ, ð÷ ôá ìåãÜëá áñäåõôéêÜ Ýñãá, ôïõò áõôïìáôéóìïýò
,ôç ìåãÜëç ìç÷áíéêÞ ÷åñóáßá êáé õäÜôéíç êáëëéÝñãåéá. Áêñéâþò ôï áíôßèåôï. ¼ðùò êÜíïõí ïé öáóßóôåò êáé ïé øåõôïáñéóôåñïß óïóéáëöáóßóôåò ç ðñüôáóç ôïõ
Ðïôáìéïý åßíáé ìéêñÞ ðáñáãùãÞ ìå ôïðéêÜ êáé ðïéïôéêÜ âéïëïãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Óôï êåßìåíï ôïõ ãéá ôéò åõñùåêëïãÝò,
üðïõ áíáöÝñåôáé óôéò 5 ðñïãñáììáôéêÝò
ðñïôåñáéüôçôåò ôïõ, ôï ÐïôÜìé ìéëÜåé ðÜëé
áðïêëåéóôéêÜ ãéá áãñïôéêÜ ðñïúüíôá
êáé óõãêåêñéìÝíá áíáöÝñåé:
“Åßíáé áíÜãêç íá äçìéïõñãÞóïõìå Ðñïúüíôá Ïíïìáóßáò ÐñïÝëåõóçò (ÐÏÐ) êáé
Ðñïúüíôá ÃåùãñáöéêÞò ¸íäåéîçò (ÐÃÅ)
óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò. ÐáñÜëëçëá üìùò ðñÝðåé êáé íá åíéó÷ýóïõìå ôá
ÅããõçìÝíá ÐáñáäïóéáêÜ Éäéüôõðá Ðñïúüíôá (ÅÐÉÐ) ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí
ÅÅ, óôá ïðïßá êáôï÷õñþíïõìå ôç óõíôáãÞ. ÊÜôé ôÝôïéï ìðïñåß íá ãßíåé ìå ôï åëëçíéêü ãéáïýñôé áëëÜ êáé ôï ðáóôÝëé,
ôïí ÷áëâÜ ÖáñóÜëùí, ôçí ìðïõãÜôóá
êáé ðïëëÜ Üëëá (ïé õðïãñáììßóåéò äéêÝò ìáò). ÅðéðëÝïí, ïé ÷áñáêôçñéóìïß ÏñåéíÜ êáé ÍçóéùôéêÜ ðïõ ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå ãéá ìéá óåéñÜ ðñïúüíôùí, ðñïûðïèÝôïõí åöáñìïóôéêïýò íüìïõò ðïõ äåí Ý÷ïõí èåóðéóôåß áêüìá, óôåñþíôáò áðü äåêÜäåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ôç äõíáôüôçôá
íá äçìéïõñãÞóïõí ôï äéêü ôïõò brand”.
Ç ÷þñá ìáò êáôáññÝåé ðáñáãùãéêÜ êáé
ìéá ðñùôïöáíÞò éóôïñéêÞ ïðéóèïäñüìçóç
êáé åîáèëßùóç Ýñ÷åôáé êáé ï ÇãÝôçò ðñïôåßíåé óáí áíôéóôÜèìéóìá ìðïõãÜôóåò
ðïéüôçôáò.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü åðßóçò üôé óôï êåöÜëáéï ÈÜëáóóá ôï Ð. äåí ðåñéëáìâÜíåé
ôç ãéãáíôéáßá ðïíôïðüñá íáõôéëßá ïýôå ôç
ñçìáãìÝíç íáõðçãéêÞ êáé åðéóêåõáóôéêÞ
âéïìç÷áíßá, åíþ áðáéôåß ôï ÷ôýðçìá ôçò
ìüíçò âéïìç÷áíéêïý åðéðÝäïõ é÷èõïðáñáãùãÞò, ôùí é÷èõïêáëëéåñãåéþí ãéá ôéò ïðïßåò æçôÜåé ðåñéóóüôåñïõò ðåñéâáëëïíôéêïýò ðåñéïñéóìïýò. ¼óï ãéá ôçí êáèáõôü
áëéåßá, ôï ðñüãñáììá ãéá ôéò åõñùåêëïãÝò ãñÜöåé:
“ÐñÝðåé íá ðåñéïñßóïõìå ôçí áëéåõôéêÞ
âéïìç÷áíßá ôùí ìåãáèçñßùí ðïõ êáôáóôñÝöïõí ôéò èÜëáóóåò êáé íá åíéó÷ýóïõìå ôçí ðáñÜêôéá áëéåßá ìå óêÜöç ìéêñüôåñá ôùí 12 ìÝôñùí, óå óõíäõáóìü ìå ôïí
áëéåõôéêü ôïõñéóìü”. Ç õðåñáëßåõóç åßíáé ðïëý êáêü ðñÜãìá, üðùò êáé ç õðåñåíôáôéêÞ ãåùñãßá áëëÜ ç áðÜíôçóç äåí åßíáé ç ìéêñÞ êëßìáêá ôçò ðáñáãùãÞò, áëëÜ ç åðéóôçìïíéêÞ öñïíôßäá êáé ç áíÜðáõóç ôçò èáëÜóóéáò ðáíßäáò êáé ÷ëùñßäáò.
Ï ¹ëéïò, ôï ôñßôï óõãêñéôéêü ðëåïíÝêôçìá, åßíáé ï ôïõñéóìüò, áëëÜ ðïõèåíÜ
ôï ðñüãñáììá ôïõ Ð. äåí ìéëÜåé ãéá ôï
ðéï âáóéêü ðïõ åßíáé ç áðåëåõèÝñùóç ôçò
ôïõñéóôéêÞò ãçò ãéá ôéò ìðëïêáñéóìÝíåò
ìåãÜëçò êëßìáêáò ôïõñéóôéêÝò åðåíäýóåéò
äçëáäÞ ãéá ôá íÝá ôïõñéóôéêÜ ÷ùñïôáîé-

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
êÜ êëð. ÄçëáäÞ êáé åäþ ï Ðïôáìüò åßíáé
äéá ôçò áðïóéþðçóçò áíôéêåéìåíéêÜ ìå
ôïõò óáìðïôáñéóôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôçò
ÄÇÌÁÑ. Ìüíï Ýíá ðñÜãìá íïéÜæåé ôïí
çãÝôç ó÷åôéêÜ ìå ôïí ôïõñéóìü “íá óôçñßîïõìå ôéò åëëçíéêÝò ôïõñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò óôï åõñùêïéíïâïýëéï áîéþíïíôáò ôçí áðïãñáöåéïêñáôéêïðïßçóç
ôçò Visa Schengen ãéá ôïõñéóôéêïýò
ëüãïõò ðïõ áðïôåëåß óïâáñü áíáóôáëôéêü ðáñÜãïíôá ãéá ôçí åðßóêåøç óôçí ÅëëÜäá ðïëéôþí áðü ôñßôåò
÷þñåò”.
Ôé óçìáßíåé áõôü ðñáêôéêÜ; Óçìáßíåé êáôÜñãçóç âßæáò ãéá íá äõíáìþóåé ï ñáãäáßá áõîáíüìåíïò ôïõñéóìüò áðü ôç Ñùóßá,
äçëáäÞ íá åîáñôçèåß êáé ôïõñéóôéêÜ ç ÅëëÜäá áðü áõôÞí ôçí åêâéáóôéêÞ õðåñäýíáìç, üôáí åßíáé Þäç åîáñôçìÝíç åíåñãåéáêÜ.
Ôï Ïõêñáíéêü åßíáé ç ëõäßá ëßèïò
áðÝíáíôé óôç Ñùóßá. Ç ïéêïíïìéêÞ
äéÜóðáóç ôçò ÅÆ óôï êÝíôñï ôçò
ðëáôöüñìáò ôïõ “Ðïôáìéïý”
Ï ÈåïäùñÜêçò åßíáé ôï Üêñïí Üùôï ôçò
ðïëéôéêÞò èïëïýñáò. ÐïôÝ äåí ëÝåé êÜôé
ìå ôï üíïìÜ ôïõ áëëÜ ðñïôéìÜåé íá ôï ëÝåé ðåñéöñáóôéêÜ Þ, êõñßùò, äéá ôçò áðïóéþðçóçò. Ôï ðüóï Ýíôïíá åßíáé ìå ôç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí ôï áíáêáëýðôåé êáíåßò
ìÝóá áðü ìéá öñáóïýëá ôùí èÝóåùí ãéá
ôéò åõñùåêëïãÝò, ðïõ åßíáé ç ìüíç ðñïãñáììáôéêÞ áíáöïñÜ ôïõ ðïôáìéïý ãéá ôï
ìåãáëýôåñï ãåùðïëéôéêü ãåãïíüò ìåôÜ
ôïí Â´ ðáãêüóìéï ðüëåìï, ôçí åéóâïëÞ êáé
ôï äéáìåëéóìü ôçò Ïõêñáíßáò áðü ôç öáóéóôéêÞ õðåñäýíáìç. ÃñÜöåôáé åêåß: “Ôï
äéåèíÝò ðåñéâÜëëïí ðáñáìÝíåé ñåõóôü êáé
áâÝâáéï, íÝïé ðáßêôåò áíáäýïíôáé êáé ðáëéïß ãíþñéìïé áëëÜæïõí ôçí ôáêôéêÞ ôïõò.
ÐïëëÝò öïñÝò, üðùò óôçí ðåñßðôùóç ôçò
ïõêñáíéêÞò êñßóçò, ç ÅÅ åìöáíßæåôáé áìÞ÷áíç êáé äéóôáêôéêÞ, ðñï÷ùñþíôáò óå
êáèõóôåñçìÝíåò êáé öôù÷Ü ìåëåôçìÝíåò
êéíÞóåéò Þ ðáñáìÝíïíôáò èåáôÞò ôùí åîåëßîåùí”. Ôé óçìáßíåé áõôü; Óçìáßíåé üôé
ï ÇãÝôçò êáôçãïñåß ôçí ÅÅ ãéá áìç÷áíßá, äéóôáãìü, öôù÷Ü ìåëåôçìÝíåò êéíÞóåéò
êëð, áëëÜ äåí âñßóêåé íá ðåé ïýôå ìéá ëåîïýëá ãéá íá êáôçãïñÞóåé ôç Ñùóßá, (ôïí
ðáëéü ãíþñéìï ðïõ Üëëáîå áðëÜ ôçí ôá÷ôéêÞ ôïõ), ãéá ôï âáóéêü ðïõ åßíáé ç
öáóéóôéêÞ åéóâïëÞ ôïõ óôçí ó÷åäüí
Üïðëç Ïõêñáíßá.
ÁëëÜ ðïéïí íá êáôçãïñÞóåé ôï ÐïôÜìé;
¼ëï ôï êåßìåíï ôïõ ãéá ôá åõñùðáúêÜ æçôÞìáôá êáé êõñßùò ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ÅÅ ÅëëÜäáò êáé ÂïññÜ ôçò ÅÅ- Íüôïõ ôçò
ÅÅ, üëåò áíåîáßñåôá åßíáé ïé óõíáóðéóìÝúêåò, ýðïõëá öéëï-ñþóéêåò èÝóåéò, ðïõ óõíïøßæïíôáé óå Ýíáí åêâéáóìü: Ï ðëïýóéïò
ÂïññÜò íá ðëçñþíåé ôï Íüôï êáé ðÜíù
áð üëá ôçí ÅëëÜäá ìÝóù åíïðïßçóçò ôïõ
÷ñÝïõò (åõñùïìüëïãá), ìÝóù óõíåããýçóçò ôùí ôñáðåæéêþí êáôáèÝóåùí, ìÝóù åíßó÷õóçò ôçò ÅÊÔ, ìÝóù ìåãáëýôåñçò äáíåéïäüôçóçò ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç
ôùí Ôñáðåæþí ôïõ Íüôïõ, ìÝóù åíßó÷õóçò ôçò äáíåéïäüôçóçò áðü ôçí Åõñ. ÔñÜðåæá Åðåíäýóåùí, ìÝóù åíßó÷õóçò ôçò
êïéíÞò êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò, (äçëáäÞ åðéäüìáôá áíåñãßáò êáé åëÜ÷éóôï åããõçìÝíï åéóüäçìá ãéá ôéò öôù÷Ýò ÷þñåò), ìÝóù åíßó÷õóçò ôùí äéáñèñùôéêþí ôáìåßùí. Áí äåí ãßíïõí áõôÜ ï Íüôïò èá ÷ñåùêïðÞóåé êáé ü÷é ìüíï èá ðÜñåé óôï ëáéìü ôïõ ôï ÂïññÜ, áëëÜ êáé ç ÅÅ èá äéáóðáóôåß. Ç áëÞèåéá åßíáé áíôßèåôá üôé üóï ç ÅÆ õðïêýðôåé óå áõôüí ôï åêâéáóìü ôüóï ðéï ðïëý äéáóðéÝôáé.
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ÁðëÜ ï ÇãÝôçò ôïõ Ðïôáìéïý åßíáé ðéï
ðñïóå÷ôéêüò áðü ôïõò Üëëïõò áíôéåõñùðáßïõò ôçò ÷þñáò êáé ôçò ÅÅ êáé ÷ôõðÜåé ôçí ÅÅ, âáóéêÜ ôç Ãåñìáíßá, ðéï ãáëÞöéêá, ðéï ÄÇÌÁÑßôéêá. Ãéá ðáñÜäåéãìá
äåí æçôÜåé ÷Üñéóìá üëïõ ôïõ ÷ñÝïõò ôþñá êáé ìå ôï Üãñéï, áëëÜ áýñéï êáé ìå ôï
ãëõêü, áöïý ðñþôá áðïäåßîïõìå üôé åßìáóôå ìéá áîéïðñåðÞò êáé ðéï ðáñáãùãéêÞ ÷þñá. Ï ÇãÝôçò åßíáé Ýíáò ìïíôÝñíïò,
Ýíáò ñåáëéóôÞò æÞôïõëáò ðïõ îÝñåé üôé åßíáé êáëýôåñï íá æçôÜåé 20 ëåðôÜ êÜèå ôüóï ðáñÜ 20 Åõñþ ìïíïìéÜò. Ãéá ðáñÜäåéãìá èÝëåé ôéò ãåñìáíéêÝò áðïæçìéþóåéò áëëÜ ü÷é ôá ôñåëÜ ëåöôÜ ðïõ ìïíïêïðáíéÜò
æçôÜíå ïé Üëëïé. Áõôü ôï ôáêô äåí åìðïäßæåé ôïí ÇãÝôç-æÞôïõëá íá óôçñßæåé ôçí
áíÜðôõîç ôçò åëëçíéêÞò ðåñéöÝñåéáò óôá
åõñùðáúêÜ ëåöôÜ, äçëáäÞ óôï ÅÓÐÁ. ¼ðùò ÃñÜöåé ôï ðñüãñáììá:
“Ôçí åîáåôßá 2014-2020 èá ðñÝðåé íá áîéïðïéÞóïõìå ôïõò ðüñïõò ôïõ íÝïõ ÅÓÐÁ ü÷é ìüíï ðñïóèÝôïíôáò åõêáéñéáêÜ
íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò áëëÜ äçìéïõñãþíôáò
ðñïóôéèÝìåíç áîßá óå ü,ôé ðáñÜãåé ç ÷þñá.
Óçìáíôéêü ñüëï èá äéáäñáìáôßóïõí ïé ðåñéöÝñåéåò ôçò ÷þñáò êáèþò èá äéá÷åéñßæïíôáé ôá ðåñéóóüôåñá êïíäýëéá. Èá ðñÝðåé
íá áðïöýãïõìå ôéò “ëýóåéò ôçò ôåëåõôáßáò óôéãìÞò” êáé èá ðñÝðåé íá åêðïíÞóïõìå ìéá åèíéêÜ ìåëåôçìÝíç ðåñéöåñåéáêÞ
óôñáôçãéêÞ. Ïé ðüñïé, ðåñßðïõ 15 äéò, èá
ðñÝðåé íá ìåôáó÷çìáôßóïõí ôéò ôïðéêÝò ïéêïíïìßåò åóôéÜæïíôáò óå ìéá áíÜðôõîç âáóéóìÝíç óôç ãíþóç, óôç êáéíïôïìßá êáé
óôá äõíáôÜ óçìåßá ôçò êÜèå ðåñéï÷Þò. ÐáñÜëëçëá èá ðñÝðåé íá åîáóöáëßóïõìå äéáöÜíåéá êáé äçìïêñáôéêü Ýëåã÷ï Ýôóé þóôå íá åìðëáêïýí ïé õãéåßò äçìéïõñãéêÝò
äõíÜìåéò êÜèå ôüðïõ êáé ü÷é ïé ðáñáóéôéêïß ìç÷áíéóìïß. Ç ÷þñá óÞìåñá âñßóêåôáé Þäç Ýíáí ÷ñüíï ðßóù, ãéáôß ïé ãñáöåéïêñáôéêÝò äïìÝò ôùí õðïõñãåßùí êéíïýíôáé ìå áðåëðéóôéêÜ áñãïýò ñõèìïýò”.
Åíþ áëëïý áðáéôåß ëåöôÜ áðü ôçí ÅÅ
ãéá ôïõò êñáôéêï-ïëéãÜñ÷åò åñãïëÜâïõò,
ðïõ åßíáé öõóéêü íá áãáðÜíå ôï ðáëëçêÜñé ìå ôï óáêßäéï: “Äçìüóéåò åðåíäýóåéò, ìå ôç óýìðñáîç êáé óõììåôï÷Þ éäéùôéêþí êåöáëáßùí êáé management óå äßêôõá, ìåôáöïñÝò, Ýñåõíá êáé ôå÷íïëïãßá.
Ãéá üóåò ÷þñåò áäõíáôïýí íá ÷ñçìáôïäïôÞóïõí ôÝôïéá Ýñãá, ç ÅÅ èá ðñÝðåé íá
óôáèåß áñùãüò, ðáñÝ÷ïíôáò ü÷é äÜíåéá áëëÜ áðåõèåßáò ÷ñçìáôïäüôçóç, ëüãïõ ÷Üñç ìÝóù ôçò ÅõñùðáúêÞò ÔñÜðåæáò Åðåíäýóåùí”.
Ðéèáíïëïãïýíôáé áðü ôþñá ãåñÝò áñðá÷ôÝò ãéáôß êáíåßò äåí ðñÝðåé íá Ý÷åé åìðéóôïóýíç óå êáíÝíáí ïõñáíïêáôÝâáôï
çãÝôç üôé èá åìðëÝîåé áõôüò Þ ïé åèåëïíôÝò ôïõ Þ áêüìá ÷åéñüôåñá ïé ìç÷áíéóìïß ðïõ ôïí áíÝâáóáí îáöíéêÜ, “ôéò õãéåßò äçìéïõñãéêÝò äõíÜìåéò êÜèå ôüðïõ”
êáé ü÷é ôá ÷åéñüôåñá ëáìüãéá. ÎÝñïõìå üôé üðùò ðÜíôá êáé ðáíôïý êáé ðéï ðïëý
óôç ÷þñá ìáò üôáí äßíåôáé äùñåÜí ÷ñÞìá
êáé äåí õðÜñ÷åé ìéá åðáíáóôáôéêÞ êáé äçìïêñáôéêÞ åîïõóßá, ðåñáóìÝíç äéá ðõñüò
êáé óéäÞñïõ ìå Ýíá ëáü áíÞóõ÷ï êáé îåóçêùìÝíï áðü ðÜíù ôçò íá ôçí åðéôçñåß,
áõôü ôï ÷ñÞìá ôï ôñþåé ôï êáôáêÜèé ôçò
êïéíùíßáò êáé ðñþôïé-ðñþôïé ïé êñáôéêïïëéãÜñ÷åò êáé ïé üëï êáé ðéï äéåöèáñìÝíïé êñáôéêïß-êïììáôéêïß ãñáöåéïêñÜôåò.
Ôï ÐïôÜìé Ý÷åé ÷ùñßò áìöéâïëßá Ýíá ðïëý âñþìéêï ìÝëëïí áêüìá êáé áí äåí Ý÷åé ðñïò ôï ðáñüí ôï ÷åéñüôåñï ðáñüí. ¼ëï ôï Üñùìá ðïõ áðïðíÝïõí ïé èÝóåéò ôïõ,
ï áñ÷çãéóìüò ôïõ, ï ëáúêéóìüò ôïõ, ç ìéêñïáóôéêÞ ôïõ èïëïýñá, áëëÜ êõñßùò ï
Ýíôïíïò áíôéðáñáãùãéóìüò êáé áíôéâéï-
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ìç÷áíéóìüò ôïõ, üëá áõôÜ èõìßæïõí Á. ÐáðáíäñÝïõ ìåôáöåñìÝíï óôéò íÝåò óõíèÞêåò ðáñáêìÞò. Ï Á. ÐáðáíäñÝïõ, ðïõ êáìùíüôáí ðùò Ýêöñáæå áðåõèåßáò ôï ëáü,
Ýâáëå ôïí åáõôü ôïõ, Üôõðá ðÜíù áðü ôï
êüììá ôïõ ôï ÐÁÓÏÊ, êáé ôï êüììá ðÜíù áðü ôéò ÊõâåñíÞóåéò ôïõ. Ï Óçìßôçò
êáé ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ åêóõã÷ñüíéóáí áõôÞí ôç õöáñðáãÞ åîïõóßáò êé ïõóéáóôéêÜ
äéÝëõóáí ôï êüììá ÐÁÓÏÊ áðïöáóßæïíôáò ï çãÝôçò íá ìçí åêëÝãåôáé áðü áõôü, áëëÜ áðü ôïõò áõôïáíáãïñåõüìåíïõò
ößëïõò ôïõ êüììáôïò áí ü÷é áðü üëïõò
ôïõò ðïëßôåò. Ôþñá ï ÈåïäùñÜêçò îåðåñíÜåé üëá áõôÜ ôá á÷ñåßáóôá óôÜäéá êáé
áõôïäéïñßæåôáé çãÝôçò ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé
êáí êüììá.
ÂÝâáéá üóïé îÝñïõí ëßãç éóôïñßá, îÝñïõí
üôé ôÝôïéïé “ÇãÝôåò” óáí ôïí äåí õðÞñîáí ðïôÝ. Ïé áëçèéíïß çãÝôåò, áêüìá êáé
áõôïß ôùí ðéï áíôéäñáóôéêþí ôÜîåùí, Ý÷ïõí ôçí éêáíüôçôá íá îåóçêþíïõí ôéò
ôÜîåéò êáé ôéò îåóçêþíïõí áöïý ãéá êáéñü áðïôý÷ïõí óå áõôü þóðïõ íá áðïóðÜóïõí ðïëéôéêÞ ðåßñá ìÝóá áðü ôéò Þôôåò
ôïõò. Áíôßèåôá “ÇãÝôåò” óáí ôïí È. õðÞñîáí ìüíï äéïñéóìÝíá ðáéäéÜ âáèýôåñùí Þäç åãêáôåóôçìÝíùí ìç÷áíéóìþí åîïõóßáò, ðïõ Ýøá÷íáí ãéá Ýíá íÝï ðñüóùðï ãéá íá ìåôáìöéåóôïýí êáé íá ãëõôþóïõí ôç öèïñÜ ôïõò ðñïò ôá ìÝóá ç ðñïò
ôá Ýîù.
Ãéáôß ï ÈåïäùñÜêçò êáé ãéáôß
ôþñá; Ìéá Üðïøç
Áí õðÜñ÷åé êÜðïéï áëçèéíü ðïëéôéêü åñþôçìá åßíáé ãéáôß åðåëÝãç ï ÈåïäùñÜêçò êáé ãéáôß ôþñá. Ðïéï íÝï ðñüóùðï æçôÜåé ç âáèýôåñç ðïëéôéêÞ åîïõóßá óôçí
ÅëëÜäá, ðïõ áðü ôçí åðï÷Þ ôçò áíüäïõ
ôïõ ÊáñáìáíëÞ ôïõ Â´ óôçí çãåóßá ôçò
ÍÄ, åßíáé óôçí êïñõöÞ ôçò äéáêïììáôéêÜ ñùóüöéëç; ¹ Ýóôù ðïéï ðïëéôéêü êåíü åêðñïóþðçóçò èÝëåé íá êáëýøåé; ¹
áëëéþò ðïéá èÝóç Üäåéáóå óôï äéáêïììáôéêü óêçíéêü;
Íïìßæïõìå üôé óå ãåíéêÝò ãñáììÝò Üäåéáóå ç óðïõäáßá èÝóç ôïõ óÝíôåñ ìðáê, êõñßùò ç èÝóç ôïõ ÊïõâÝëç ôïõ ïðïßïõ ôï
ìåãÜëï êïéíü åðßôåõãìá ìáæß ìå ôï ãåñïðñÜêôïñá Êýñêï, ç ÄÇÌÁÑ, áñãïðåèáßíåé. Ï ñüëïò ôçò ÄÇÌÁÑ üðùò Ý÷ïõìå
îáíáðåß Þôáí íá åßíáé ï ÓÕÑÉÆÁ óôçí
êõâÝñíçóç ôçò ðåßíáò, ÷ùñßò íá åêôßèåôáé äçëáäÞ íá åßíáé ï ÓÕÑÉÆÁ ìíçìïíéáêüò êáé åõñùðáßïò. Ç ÄÇÌÁÑ Þôáí
ï ÓÕÑÉÆÁ ðïõ äåí ôñüìáæå ôçí ÅÆ. ÁõôÞ üìùò ç èÝóç óôçí êõâÝñíçóç óêüôùóå ôç ÄÇÌÁÑ áöïý ðñþôá ôç äéÝóðáóå,
üìùò ôçò åðÝôñåøå ðñþôïí íá ðñïóôáôÝøåé ãá Ýíáí ïëüêëçñï ÷ñüíï ôçí áñéóôåñÞ öÜôóá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé íá ãßíåé
ÐÁÓÏÊ óôç èÝóç ôïõ ÐÁÓÏÊ (êáé ìÜëéóôá áðïêáèáñìÝíï “ñþóéêï” ÐÁÏÊ)
êáé äåýôåñïí íá ÷þóåé ìÝóá óôï êñÜôïò
óå èÝóåéò ôçò äéïßêçóçò êáé åéäéêÜ óå
çãåôéêÜ äéêáóôéêÜ ðüóôá ìÝóù ôçò õðïõñãßáò Ñïõðáêéþôç áíèñþðïõò ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ åõñùðáúêÜ áíáêõêëùìÝíïõò.
Ìå ôï ôÝëïò ôçò ÄÇÌÁÑ ôï âáèý êáèåóôþò ðñïóðÜèçóå íá öôéÜîåé ìéá ÅëéÜ ìå
ôï ðáëéü ÐÁÓÏÊ óôï ðåñéèþñéï, áëëÜ åêåß êÝñäéóå ôï ðáëéü ÐÁÓÏÊ êáé ïé 58
äéáëýèçêáí êáé ìáæß ôïõò äéáóðÜóôçêå
êáé äéáëýèçêå ó÷åäüí ïëïêëçñùôéêÜ ç
ÄÇÌÁÑ.
Ôþñá ÷ùñßò êÜðïéá ÄÇÌÁÑ êáé êÜðïéá ÅëéÜ, ï ÓÕÑÉÆÁ åßíáé åíôåëþò áðñïóôÜôåõôïò. Ìéá åðüìåíç áõôïäýíáìç êõâÝñíçóç ÍÄ-ÐÁÓÏÊ åßíáé êÜôé ôï ðïëý
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 13

Óåëßäá 8

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÃÅÍÁÑÇÓ-ÖËÅÂÁÑHÓ 2014
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êáé ôùí çãåóéþí Üëëùí êïììÜôùí éäéáßôåñá ôùí ëåãüìåíùí áñéóôåñþí
êáé óïóéáëäçìïêñáôéêþí.
ÐÜíôùò åßíáé êõñßùò ç êáôåõíáóôéêÞ ðïëéôéêÞ ôùí äõôéêþí éìðåñéáëéóôþí ðïõ åðéôñÝðåé óôïí á÷ñéôñáìðïýêï óöáãÝá êáé êáôÜ óõññïÞ äïëïöüíï
ôùí ðïëéôéêþí ôïõ áíôéðÜëùí Âëáíôéìßñ Ðïýôéí íá ðñï÷ùñÜåé áíåíü÷ëçôïò
êáé íá äõíáìþíåé ôï ðïëéôéêü ôïõ êýñïò óôï ñþóéêï ðëçèõóìü üðùò ï ×ßôëåñ óôï ãåñìáíéêü êáé íá ðáñáðëáíÜ
ðñïðáãáíäéóôéêÜ üëç ôçí õöÞëéï.
Éäéáßôåñá óôç ÷þñá ìáò ç ñþóéêç íåï÷éôëåñéêÞ ðñïðáãÜíäá ïñãéÜæåé êáé
äçëçôçñéÜæåé ôïí åëëçíéêü ëáü ãéáôß
ç åëëçíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç üíôáò ãåíéêÜ
äß÷ùò ÷áñáêôÞñá êáé ìåôÜ áðü 30 ÷ñüíéá ðïëéôéêþí åêêáèáñßóåùí Ý÷åé óå ìåãÜëï âáèìü õðïôá÷èåß óôï ñþóéêï óïóéáë-éìðåñéáëéóìü. Ôþñá êõñéáñ÷åß ìéá
íÝá ñùóüäïõëç êñáôéêÞ ïëéãáñ÷ßá êáé
ìéá êñáôéêïãñáöåéïêñáôéêÞ øåõôïáñéóôåñÜ. ÁõôÞ ðñþôç Ý÷åé óôçí çãåóßá ôçò õðïóôåß åêêáèáñßóåéò áðü ôïõò
ñþóïõò ðñïäüôåò ôïõ êïììïõíéóìïý
óôçí åðï÷Þ ôùí ×ñïõóôóüö ÌðñÝæíéåö êáé Ý÷åé ôþñá äéáöèáñåß áðüëõôá êáé Ý÷åé ìåôáôñáðåß áðü ôáîéêÞ êáé åèíéêÞ ðñùôïðïñßá óôï ðéï äïõëéêü ðïëéôéêü áðüóðáóìá ôïõ ñþóéêïõ
óïóéáëéìðåñéáëéóìïý óôç ÷þñá êáé ãé
áõôü óôï ðéï áíôéâéïìç÷áíéêü êáé ðéï
áíôåñãáôéêü êïììÜôé ôïõ óõíüëïõ ôçò
êïìðñáäüñéêçò áóôéêÞò ôÜîçò.
ÅðåéäÞ óå áõôÞ ôç ÷þñá ôá ñþóéêá
øÝììáôá ãßíïíôáé åðßóçìç êñáôéêÞ
êáé äéáêïììáôéêÞ ðñïðáãÜíäá, åßíáé
æÞôçìá æùÞò êáé èáíÜôïõ óôïõò Ýëëçíåò äçìïêñÜôåò êáé äéåèíéóôÝò íá áðáíôÞóïõí ìå óáöÞíåéá óå áõôÜ êáé óå
üôé áöïñÜ ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò.
Ôá “åðé÷åéñÞìáôá” ôçò
ðñïóÜñôçóçò
Êáôáñ÷Þí ç ñþóéêç íåï÷éôëåñéêÞ
ðñïðáãÜíäá åðéêáëåßôáé ãéá ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò ôá ßäéá åðé÷åéñÞìáôá ðïõ åðéêáëåßôáé êÜèå åðéèåôéóìüò êáé óïâéíéóìüò, êáé âÝâáéá ï êÜèå
÷éôëåñéêïý ôýðïõ éìðåñéáëéóìüò, üôáí
êÜíïõí ðñïóÜñôçóç åäÜöïõò ìéáò Üëëçò ÷þñáò. Åðéêáëïýíôáé “ôï äéêáßùìá” ôïõ ëáïý ðïõ êáôïéêåß óå áõôü ôï
Ýäáöïò íá êÜíåé áðüó÷éóç “áí ôï èåëÞóåé” êáé íá ôï ðñïóáñôÞóåé óå ìéá
Üëëç ÷þñá, åéäéêÜ áí ôï èåëÞóåé åðåéäÞ áéóèÜíåôáé üôé áðåéëåßôáé. ÁëëÜ ôÝôïéï äéêáßùìá äåí õðÜñ÷åé ãéáôß áí õðÞñ÷å ôüôå ï ðëáíÞôçò èá âõèéæüôáí
óôç âáñâáñüôçôá êáèþò ç êÜèå ÷þñá
èá Ýôñùãå êïììÜôéá ôçò äéðëáíÞò ôçò
åðåéäÞ óå áõôÜ êáôïéêïýí åèíéêÜ óõããåíåßò ðëçèõóìïß ðïõ áðïöÜóéóáí ôçí
Ýíùóç ìå ôç “ìçôÝñá ðáôñßäá”. Ãé áõôü åéäéêÜ ìåôÜ ôïí Â´ ðáãêüóìéï ðüëåìï êáèéåñþèçêå ôï áðáñáâßáóôï ôùí
óõíüñùí ãéá üëá ôá êñÜôç åêôüò áðü
ôá ïìïóðïíäéáêÜ ðïëõåèíéêÜ ðïõ åß÷áí óõìöùíÞóåé óôï äéêáßùìá ôïõ ìïíïìåñïýò áðï÷ùñéóìïý ôçò êÜèå åèíéêÞò óõíéóôþóáò ôïõò (ð÷ Ãéïõãêïóëá-

âßá, ÅÓÓÄ). Ìå áõôÞí ôçí êáíéâáëéêÞ
ðïëéôéêÞ åßíáé äéáìåëéóìÝíç êáé ç Êýðñïò. ¼÷é ôõ÷áßá êáé óôçí Êýðñï, ðïõ
ï åëëçíéêüò óïâéíéóìüò Ýêáíå ðñáãìáôéêÝò âáñâáñüôçôåò åíÜíôéá óôçí ôïõñêéêÞ ìåéïíüôçôá, Þôáí ç Ñùóßá ôïõ
ÌðÝæíéåö, óáí ÅÓÓÄ, ðïõ Ýâáëå ôç âÜóç ôïõ äéáìåëéóìïý ìå ôç ãñáììÞ ôçò
äéæùíéêÞò ïìïóðïíäßáò ðïõ Ýñéîå ôï
1965. Åðßóçò Þôáí áõôÞ ðïõ Ýóðñùîå
ôçí Ôïõñêßá óôçí åéóâïëÞ ôïõ 1974, üôáí ôç ÷áéñÝôéóå ìÝóù ôïõ ðñá÷ôïñåßïõ ÔÁÓ óáí ìÝóï ôÜ÷á ãéá ôçí “áðïêáôÜóôáóç ôçò óõíôáãìáôéêÞò ïìáëüôçôáò óôï íçóß”.
Ç ðïõôéíéêÞ ðñïðáãÜíäá åðéêáëåßôáé ôï ãåãïíüò üôé ç Êñéìáßá Þôáí ñþóéêï Ýäáöïò ðïõ ç Ñùóßá ôï ðáñá÷þñçóå ìåôÜ ôï 1954 óôçí Ïõêñáíßá óôá
ðëáßóéá ôçò åíéáßáò ôüôå ÅÓÓÄ ìå áðüöáóç ôïõ áíùôÜôïõ ÓïâéÝô, êáé óõìðåñáßíåé üôé ôþñá ìðïñåß íá ôï îáíáðÜñåé ðßóù. ¼ìùò åêåßíç ç áëëáãÞ
óõíüñùí Ýãéíå ìå ôç óõìöùíßá êáé ôùí
äýï êñáôþí äçëáäÞ êáé ôçò Ïõêñáíß-

áò ðïõ áðü÷ôçóå ôçí êõñéáñ÷ßá ôçò
Êñéìáßáò, êáé ôçò Ñùóßáò ðïõ ôçí ðáñá÷þñçóå. Ìéá ôÝôïéá áìïéâáßá áðïäåêôÞ, äçëáäÞ ìå åèåëïíôéêü êáé ãé áõôü åéñçíéêü ôñüðï áëëáãÞ óõíüñùí ìåôáîý äýï ãåéôïíéêþí êñáôþí åðéôñÝðåôáé êáé åßíáé åðßóçò ëïãéêü ðïõ åðéôñÝðåôáé, ãéáôß åßíáé óôç öýóç ôçò êõñéáñ÷ßáò åíüò êñÜôïõò ðÜíù óôï äéêü
ôïõ Ýäáöüò íá Ý÷åé íüçìá ìüíï üôáí áõôü ôç èÝëåé êáé äåí ôçí Ý÷åé ñçôÜ áðïðïéçèåß. Ç áðïðïßçóç ôïõ 1954 äåí óÞìáéíå ùóôüóï üôé ôï Ýäáöïò ôçò Êñéìáßáò Þôáí ìéá ìðÜëá ðïõ ôçí Ýóôåëíå áõèáßñåôá ç ìéá ÷þñá óôçí Üëëç.
Ôï üôé ç áðüöáóç ôïõ 1954 äåí îåóÞêùóå éó÷õñÝò áíôéäñÜóåéò áðü ôïí ðëçèõóìü êáìéÜò ðëåõñÜò, ïýôå ôüôå ïýôå
ãéá ðïëëÝò äåêáåôßåò ìåôÜ, áõôü ïöåßëåôáé êõñßùò óôï üôé õðÞñîå ìéá éó÷õñÞ, ìéá áíôéêåéìåíéêÞ, õëéêÞ âÜóç óôçí
åíïðïßçóç ôçò Êñéìáßáò ìå ôçí Ïõêñáíßá, ç ïðïßá áíáöÝñåôáé óôï óêåðôéêü
ôçò áðüöáóçò ôçò ÅÓÓÄ êáé ôçò Ñþóéêçò Ïìïóðïíäßáò ôïõ 1954. ÁõôÞ Þôáí üôé ç ïéêïíïìéêÞ æùÞ ôçò Êñéìáßáò óôá 1954 Þôáí ðëÝïí ðïëý ðéï äåìÝíç ìå áõôÞí ôçò Ïõêñáíßáò áðü üóï
Þôáí ìå åêåßíç ôçò Ñùóßáò. ÁõôÞ ç õëéêÞ âÜóç äåí Ý÷åé áäõíáôßóåé áðü ôüôå ùò ôá óÞìåñá áëëÜ Ý÷åé åíéó÷õèåß.
Ãé áõôü äåí õðÞñîå ðïôÝ êáíÝíá ðëåéï-
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øçöéêü êßíçìá åðéóôñïöÞò ôçò Êñéìáßáò áðü ôïí ðëçèõóìü ôçò Êñéìáßáò.
Ðñþôá äçëáäÞ åéóÝâáëå ðáñÜíïìá êáé
öáóéóôéêÜ ï ñþóéêïò óôñáôüò óôçí
Êñéìáßá êáé ôçí êáôÝëáâå êáé ìåôÜ õðïôßèåôáé üôé ç Êñéìáßá áðïöÜóéóå íá
ôïí êáëÝóåé óå “âïÞèåéá”. ËÝìå õðïôßèåôáé ãéáôß ôï ôïðéêü êïéíïâïýëéï ôçò
Êñéìáßáò áðïöÜóéóå íá æçôÞóåé ôçí åðÝìâáóç ôçò Ñùóßáò ãéá ðñïóôáóßá áöïý ðñþôá ï ñþóéêïò óôñáôüò åéóâïëÞò åß÷å êáôáëÜâåé ôï êôßñéï ôïõ
êïéíïâïõëßïõ. Ôüôå ïé âïõëåõôÝò ôïõ áðïöÜóéóáí íá äéþîïõí îáöíéêÜ ôïí ùò
ôüôå ðñïöáíþò åéñçíüöéëï ðñüåäñï ðïõ
åß÷å åêëåãåß áðü áõôü ôï êïéíïâïýëéï
êáé íá âãÜëïõí ðñüåäñï Ýíáí Üëëï ðïõ
êÜëåóå ôï ñþóéêï óôñáôü. ¹ôáí Ýíáò
Áîéüíùö ðïõ óôéò ðñïçãïýìåíåò ðñïåéóâïëÞò åêëïãÝò åß÷å ðÜñåé ôï 4% ôùí
øÞöùí ôïõ ðëçèõóìïý ôçò Êñéìáßáò.
Ãéá íá êñýøåé áõôÞí ôçí áëÞèåéá ï
Ðïýôéí, äçëáäÞ üôé ðñþôá Þñèå ç åéóâïëÞ êáé ìåôÜ ôï êÜëåóìá ãéá “ðñïóôáóßá”, áõôüò óêáñößóôçêå ôçí éóôïñßá üôé äåí êáôÝëáâáí ñþóïé óôñáôéþ-

ôåò ôï êñéìáúêü êïéíïâïýëéï áëëÜ ñþóïé ôçò Êñéìáßáò óáí “ïìÜäåò áõôïÜìõíáò” ìå óôïëÝò ðïõ Ýìïéáæáí ìå ôéò
ñþóéêåò áëëÜ äåí åß÷áí äéáêñéôéêÜ
ãéáôß ôÜ÷á Þôáí áãïñáóìÝíåò áðü ôï
åìðüñéï. Åêåßíï ðïõ äåí ìðüñåóå üìùò
íá åîçãÞóåé ï áñ÷éêáãêåðßôçò Þôáí ôï
ãéáôß áõôïýò ôïõò “åèåëïíôÝò” ôïõò ìåôáêéíïýóáí ìÝóá óå üëç ôçí Êñéìáßá
ï÷Þìáôá ìåôáöïñÜò ðñïóùðéêïý ìå ðéíáêßäåò ôïõ ñþóéêïõ óôñáôïý, üðùò åß÷áí ðáñáôçñÞóåé üëïé ïé îÝíïé äçìïóéïãñÜöïé.
Êáé ï ×ßôëåñ Ýëåãå áóýóôïëá øÝììáôá, üìùò ï Ðïýôéí ôá óêçíïèåôåß
êéüëáò. Ï Ðïýôéí äåí óêçíïèÝôçóå ìüíï ìéá åðé÷åßñçóç áõôïÜìõíáò ìéáò åèíéêÞò ìåéïíüôçôáò ãéá íá êñýøåé ðßóù ôçò ôçí åéóâïëÞ ìéáò õðåñäýíáìçò,
áëëÜ ôï ðéï óðïõäáßï, áõôü ðïõ êÜíåé
ôïí ×ßôëåñ ðïëéôéêü íÜíï ìðñïóôÜ óå
áõôüí ôïí áñ÷éêáãêåìðßôç, åßíáé üôé
óêçíïèÝôçóå êáé Ýíáí ðëáóìáôéêü
ïõêñáíéêü êßíäõíï ãéá íá äéêáéïëïãÞóåé ôçí ðëáóìáôéêÞ áõôïÜìõíá ôïõ
Êñéìáúêïý ðëçèõóìïý.
Óýìöùíá ìå áõôÞ ôç óêçíïèåóßá óôï
Êßåâï Þñèå ï íáæéóìüò óôçí åîïõóßá êáé
áðåéëåß ìå åîüíôùóç ôïõò ñþóïõò ôçò
Ïõêñáíßáò. Ôï øÝììá åäþ äåí åßíáé üôé Þñèáí ðñáãìáôéêïß öáóßóôåò êáé öé-

ëïíáæéóôÝò óôçí êõâÝñíçóç óôï Êßåâï. ÐñÜãìáôé Þñèáí, áíôßèåôá áðü üóá ëÝíå ïé ðá÷ýäåñìïé äõôéêïß ðñïóôÜôåò ôïõò. Êáé ìÜëéóôá ôÝôïéïò åßíáé ï
ßäéïò ï ðñùèõðïõñãüò ÃéÜôóåíéïõê. Áõôüò, üðùò êáé ç áñ÷çãüò ôïõ êüììáôüò
ôïõ, ç ýðïõëç ñùóüöéëç ÔéìïóÝíêï,
(ðïõ äéÝóðáóå ôçí ðñáãìáôéêÞ äçìïêñáôéêÞ åîÝãåñóç ôïõ 2004 êáé ìåôÜ
ðáñÝäùóå ôç ÷þñá ôæÜìðá óôçí ÃêÜæðñïì), üðùò êáé ï øåõôïåõñùðáßïò öéëïöáóßóôáò Êëßôóêï Ý÷ïõí óõìðÞîåé
åäþ êáé äõï ÷ñüíéá óôåíü óõììá÷éêü
ìÝôùðï ìå ôï öéëïíáæéóôéêü êüììá
Óâüìðïíôá ìå áñ÷çãü ôïí ÔéÜíéìðïê.
Ç áðüäåéîç ôïõ öéëïíáæéóìïý ôùí ÃéÜôóåíéïõê-ÔéìïóÝíêï âñßóêåôáé óôï üôé
Ýêáíáí åðéêåöáëÞò ôïõ ðáíßó÷õñïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ÁóöÜëåéáò êáé ¢ìõíáò ôçò íÝáò êõâÝñíçóçò, äçëáäÞ áñ÷çãü ôùí ùò ôþñá öéëï-êáãêåìðßôéêùí ìõóôéêþí õðçñåóéþí ôçò Ïõêñáíßáò ôïí Ðáñïõìðß. Áõôüò Þôáí óõíéäñõôÞò ôï 2004 ôïõ Óâüìðïíôá åíþ óôç
ÌáúíôÜí Þôáí áñ÷çãüò üëùí ôùí
“ôáãìÜôùí åöüäïõ” êáé ôáõôü÷ñïíá
âïõëåõôÞò ôïõ êüììáôïò ôçò ÔéìïóÝíêï. Ôçí ßäéá óôéãìÞ ï ÃéÜôóåíéïõê Ýêáíå ôïí ÃéÜñïò, áñ÷çãü ôïõ áêüìá ðéï
öéëïíáæéóôéêïý “Äåîéïý ÔïìÝá”, ðïõ
Þôáí ç ñá÷ïêïêáëéÜ ôùí “ôáãìÜôùí
åöüäïõ”, áíáðëçñùôÞ ãñáììáôÝá ôïõ
Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ÁóöÜëåéáò êáé ¢ìõíáò. Åðßóçò äéüñéóå õðïõñãü ¢ìõíáò ôïí É÷üñ ÔÝíéïõê, ìÝëïò ôïõ Óâüìðïíôá.
Ôï ìåãÜëï øÝììá ôçò ñþóéêçò ðñïðáãÜíäáò åßíáé Üëëï, êáé åßíáé äéðëü:
Åßíáé ðñþôï üôé ïé öáóßóôåò óôçí
êõâÝñíçóç Ý÷ïõí ðñáãìáôéêÞ éäåïëïãéêÞ éó÷ý ìÝóá óôçí ðåëþñéá ìÜæá ðïõ
ãÝìéæå ôçí ðëáôåßá ÌáúíôÜí ç ïðïßá
åß÷å åèíïáíåîáñôçóéáêÝò êáé äçìïêñáôéêÝò äéáèÝóåéò, êáé äåýôåñï, êáé ôï
êõñéüôåñï, üôé åßíáé áíôéñþóïé, åíþ åßíáé ðïëý êáëïß ößëïé ôïõ Ðïýôéí.
Öáóßóôåò óôçí êõâÝñíçóç áëëÜ
ü÷é áêüìá ï öáóéóìüò óôçí
åîïõóßá
¼ëá äåß÷íïõí üôé öáóßóôåò Þôáí Ýíá
ëåðôü çãåôéêü óôñþìá ôïõ êéíÞìáôïò
ôçò ÌáúíôÜí õðü ôïõò ÃéÜôóåíéïõêÊëßôóêï êáé ÔéÜíéìðïê. Áõôü ôï çãåôéêü óôñþìá ïñãÜíùóå êáé êáèïäÞãçóå ùò óõìðáãÝò ðïëéôéêü ìÝôùðï, áðü
ôçí ðñþôç óôéãìÞ ôçí êáôáóêÞíùóç ôçò ðëáôåßáò ÷ñçóéìïðïéþíôáò óáí
ðïëéïñêçôéêü êñéü ôá ôÜãìáôá åöüäïõ
ôùí Ðáñïõìðß-ÃéÜñïò, áðëÜ ìïéñÜæïíôáò ñüëïõò ìå áõôÜ. Ïé ÃéÜôóåíéïõêÔéÜíéìðïê-Êëßôóêï êÜíáí ôïõò öéëåéñçíéêïýò çãÝôåò, åíþ ïé Ðáñïõìðß-ÃéÜñïò ðáñéóôÜíáíå ôïõò “ìá÷çôéêïýò ñéæïóðÜóôåò êáé åðáíáóôÜôåò” ôçò âÜóçò. Ôï ìÝôùðï áõôü âãÞêå óôç áñ÷Þ
ìå öéëïåõñùðáúêÞ äçìïêñáôéêÞ ãñáììÞ ãéá íá áðïóðÜóåé ôçí Ýãêñéóç êáé
ôïõ ïõêñáíéêïý ëáïý êáé ôçò Äýóçò.
Óôç óõíÝ÷åéá ôçí ôåñÜóôéá ìáæéêïðïßçóç ôïõ åíüò åêáôïììõñßïõ ôçò ðëáôåßáò (áõôü ðïõ öÜíçêå óáí áõèüñìçôç ëáúêÞ åðáíÜóôáóç), ôçí ðñïêÜëåóå ï ðñïâïêÜôïñáò Ãéáíïõêüâéôò ðïõ
åðéôÝèçêå áíáßôéá ìå ôá ÌÁÔ óôéò 30
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ôïõ ÍïÝìâñç êáé ìÜôùóå êáé óõíÝëáâå
åêáôïíôÜäåò äéáäçëùôÝò. Ôüôå ïé äéïñãáíùôÝò Üñ÷éóáí íá áëëÜæïõí ôï öéëïåõñùðáúêü ÷áñáêôÞñá ôïõ êéíÞìáôïò êáé íá ôï ìåôáôñÝðïõí óå óôåíÜ áíôé-Ãéáíïõêüâéôò, êáé, üðùò ðÜíôá èÝëïõí ïé öáóßóôåò óå êßíçìá êáôÜ ôçò
äéáöèïñÜò. Ôáõôü÷ñïíá ôá ôÜãìáôá åöüäïõ ìå ôéò êïõêïýëåò, ôá ñüðáëá, ôéò
áóðßäåò êáé ôéò ìïëüôùö Üñ÷éóáí ôéò
åðéèÝóåéò óôçí áóôõíïìßá åíþ ï Ãéáíïõêüâéôò áíôáðáíôïýóå ìå åëåýèåñïõò
óêïðåõôÝò ðïõ ðõñïâïëïýóáí ôïí êüóìï ðïõ áêïëïõèïýóå ôá ôÜãìáôá åöüäïõ êáé ôá çñùïðïéïýóáí óôïí ðëáôý êüóìï. Ôá ôÜãìáôá åöüäïõ Ýêñõâáí
ôç öáóéóôéêÞ ãñáììÞ ôïõò åìöáíßæïíôáò ôçí áðëÜ óáí åèíéêéóôéêÞ. Ôáõôü÷ñïíá ï Ãéáíïõêüâéôò õðï÷ùñïýóå
äéáñêþò ìüíï üôáí ïé öáóßóôåò ÷ôõðïýóáí êáé ðïôÝ üôáí ïé äéáäçëþóåéò Þôáí
ìáæéêÝò êáé åéñçíéêÝò. ¸ôóé äõíÜìùóå
ôéò öáóéóôéêÝò ãñáììÝò ìå íÝïõò åèåëïíôÝò åíþ ï ðïëýò êüóìïò óêüñðéóå
êáé Ýöõãå áðü ôç óêçíïèåôçìÝíá öëåãüìåíç (áëÜ åëëçíéêü Óýíôáãìá) ðëáôåßá. Ôüôå îáöíéêÜ ìéá çãåôéêÞ
öñÜîéá áðü ôï ßäéï ôï êüììá ôïõ åíôåëþò öèáñìÝíïõ Ãéáíïõêüâéôò
ôïí Ýñéîå, êáé Ýöåñå óôçí êõâÝñíçóç ôïí ÃéÜôóåíéïõê êáé ôïõò öáóßóôåò ôçò ðëáôåßáò. Åðñüêåéôï ãéá
Ýíá ðñáîéêüðçìá ðïõ åìöáíßóôçêå óáí åðáíÜóôáóç üðùò Ýãéíå êáé
ìå ôçí ðëáôåßá Ôá÷ñßñ ðïõ Ýöåñå óôçí
åîïõóßá óå äýï öÜóåéò ôçí ðéï öéëïñþóéêç êáé ãé áõôü ðéï öáóéóôéêÞ ôÜóç
ôïõ óôñáôïý õðü ôïí Óßóé. ÅéäéêÜ óôç
ÌáúíôÜí Þôáí áêüìá ðéï ìåéïøçöéêïß ïé öáóßóôåò ðïõ óöåôåñßóôçêáí ôçí åîïõóßá ðáôþíôáò óå ìÜæåò ðïõ ïõóéáóôéêÜ ôïõò Þôáí îÝíåò. ÖáóéóôéêÞ åßíáé ìéá åîïõóßá ìüíï
üôáí Ý÷åé åîáóöáëßóåé óôÞñéîç áðü ôåñÜóôéá ôìÞìáôá ìáæþí êáé ìåóáßùí
óôåëå÷þí ðïõ íá ôá Ý÷åé äéáìïñöþóåé
êáô åéêüíá ôçò. Áõôü äåí Ý÷åé óõìâåß
êáèüëïõ, ôïõëÜ÷éóôïí áêüìá óôçí Ïõêñáíßá. Ãé áõôü, ï ñþóéêïò êáé ñùóüöùíïò ðëçèõóìüò äåí Ýíéùóå êáíÝíá éäéáßôåñï êßíäõíï ðÝñá áðü ôçí ðñïðáãÜíäá áðü ôá ñþóéêá ÌÌÅ ðïõ Ýöôéáîáí óå ÷ñüíï ìçäÝí ôç öáóéóôïöïâßá
áðÝíáíôé óôï Êßåâï ôçí þñá ðïõ ï áëçèéíüò, ìáæéêüò êáé åãêáèéäñõìÝíïò
öáóéóìüò åßíáé óôçí ßäéá ôç Ñùóßá.
Ïé öáóßóôåò ôïõ ÊéÝâïõ äåí
åßíáé ìå ôç Äýóç áëëÜ ìå ôïí
Ðïýôéí
Óôçí ïõóßá ç ÊáÃêåÌðå (FSB) Ý÷åé
óêçíïèåôÞóåé óôçí Ïõêñáíßá Ýíá åßäïò
åðáíÜëçøçò ôïõ â´ ðáãêüóìéïõ ðüëåìïõ
êáôÜ ôïí ïðïßï ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôÝò
ìå åñãáëåßï ôïõò ïõêñáíïýò öéëï÷éôëåñéêïýò åöïñìïýí ôÜ÷á îáíÜ åíáíôßïí ôçò
Ñùóßáò, ìüíï ðïõ áõôÞ ôç öïñÜ ï “ðïíçñüò” Ðïýôéí ôïõò ðñïëáâáßíåé ôÜ÷á êáé
åðéôßèåôáé ðñþôïò. ¼ìùò ïé áëçèéíïß Ýñùôåò äåí êñýâïíôáé. Ïé öáóßóôåò ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ Êßåâïõ äåí åßíáé áíôéñþóïé ïõêñáíïß åèíéêéóôÝò, ðïõ ôÜ÷á õðïêéíïýíôáé áðü ôç Äýóç. Åßíáé ìå ôïí
Ðïýôéí, üðùò êÜèå ÷ñõóáõãßôçò êáé
êÜèå Üëëïò íåïíáæß óôïí êüóìï. Êáé
åßíáé êáôáñ÷Þí óôçí ðñÜîç, ôþñá äá, ðÜíù óôï ðéï êåíôñéêü åõñùðáúêü êáé ðáãêüóìéï æÞôçìá, ðïõ åßíáé ç ðñïóÜñôç-
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óç ôçò Êñéìáßáò. Äåí ðñïóöÝñåé ôåñÜóôéá ðïëéôéêÞ õðçñåóßá ç êõâÝñíçóç
ôùí “ðáôñéùôþí” ôïõ Êßåâïõ óôç Ñùóßá üôáí üëïé ôïõò äéáôÜæïõí ôïí ïõêñáíéêü óôñáôü óôçí Êñéìáßá íá ìç ñßîåé ïýôå ìéá óöáßñá óôïõò åéóâïëåßò, Ýóôù ãéá ôçí ôéìÞ ôùí üðëùí, Ýóôù ãéá
åèíéêÞ ðáñáêáôáèÞêç, Ýóôù ãéá ðñïðáãáíäéóôéêïýò ëüãïõò êáé íá ðáñáäßäåé áìÝóùò ôá üðëá ôïõ óôïí åéóâïëÝá,
ãéá íá ôïõ äþóåé ôï ðëåïíÝêôçìá ôçò
áíáßìáêôçò åéóâïëÞò, äçëáäÞ ôïõ åèåëïíôéêïý áõôïáêñùôçñéáóìïý; Êõñßùò
óçìáßíåé Þ äåí óçìáßíåé áíïé÷ôÞ ðáñÜäïóç ôçò Êñéìáßáò óôç Ñùóßá ç äÞëùóç ôùí ÃéÜôóåíéïõê êáé ÔéìïóÝíêï áðü
ôçí ðñþôç óôéãìÞ ôçò åéóâïëÞò üôé èá
õðÜñîåé ðüëåìïò ìüíï áí ç Ñùóßá
ìðåé êáé óôçí õðüëïéðç Ïõêñáíßá
ðëçí ôçò Êñéìáßáò ðñÜãìá ðïõ âÝâáéá ï Ðïýôéí äåí Ýêáíå; ÌÞðùò áõôü äå åßíáé êáé ôï íüçìá ôçò öñÜóçò ôïõ
Ðïýôéí ðÜíù óôçí åéóâïëÞ üôé ï ñþóéêïò óôñáôüò åéóâïëÞò êáé ï ïõêñáíéêüò
“âñßóêïíôáé óôçí ßäéá ðëåõñÜ ôïõ ïäïöñÜãìáôïò”;
Ç öéëïñùóéêÞ óôñáôçãéêÞ ôùí öáóéóôïåéäþí ôïõ Êßåâïõ åß÷å åìöáíéóôåß ãéá
ðñþôç öïñÜ üôáí ôï ðåëþñéï ãåíéêÜ
ðáôñéùôéêü êáé äçìïêñáôéêü ðëÞèïò ôçò
ÌáúíôÜí óðñþ÷ôçêå áðü ôïõò êñõöïöáóßóôåò äéïñãáíùôÝò íá êáôåâÜóåé
óôáäéáêÜ ôçí åõñùðáúêÞ óçìáßá ðïõ Þôáí äßðëá óôçí ïõêñáíéêÞ êáé Üñ÷éóå
íá óçêþíåôáé ç óçìáßá ôùí ðïëéôéêþí
áðïãüíùí ôùí óõíåñãáôþí ôïõ ×ßôëåñ
óôïí â´ ðáãêüóìéï. ÔåëéêÜ ïé äéïñãáíùôÝò ôçò ðëáôåßáò áöïý äéáëýóáíå ôï
ìåãÜëï ðëÞèïò ìå óýóôçìá ìÝóá óôïõò
êáðíïýò êáé óôéò öùôéÝò ôùí ôáãìÜôùí
åöüäïõ ôïõ “Äåîéïý ÔïìÝá”, ãñÞãïñá Ýñéîáí ôçí ýðïõëá öéëïñþóéêç ãñáììÞ,
“ïýôå ìå ôç Ñùóßá ïýôå ìå ôçí Åõñþðç,
åßìáóôå ìå ôçí Ïõêñáíßá”. ¹äç ïé ìåãáëýôåñïé, ïé ðéï ñùóüäïõëïé êñáôéêïïëéãÜñ÷åò ôçò Ïõêñáíßáò åß÷áí êÜíåé
ôçí ðñùôïöáíÞ êßíçóç, êßíçóç ðïõ äåí
ôçí åß÷áí êÜíåé óôçí áëçèéíÞ äçìïêñáôéêÞ ðïñôïêáëß åîÝãåñóç ôïõ 2004, íá
ðåñÜóïõíå ïñìçôéêÜ ìå ôï áíôé-Ãéáíïõêüâéôò êßíçìá, ðïõ óÞìáéíå üôé ï Ãéáíïõêüâéôò Þôáí ðéá ãéá ðÝôáìá áðü ôá
ñþóéêá áöåíôéêÜ ôïõ. Ôüôå ëåéôïýñãçóå, ðñïöáíþò êáô åíôïëÞí ôïõò, óáí
ðñïâïêÜôïñáò êáé Ýêáíå ðïëéôéêÜ ðáíßó÷õñïõò ôïõò öáóßóôåò ìå ôï íá ìçí
õðï÷ùñåß ïýôå ôüóï äá óôá åêáôïììýñéá ôùí åéñçíéêÜ óõãêåíôñùìÝíùí Ïõêñáíþí áëëÜ ìüíï óôïõò ñïðáëïöüñïõò ôïõò ðïõ ôáõôü÷ñïíá ôïõò ðõñïâïëïýóå êáé ôïõò çñùïðïéïýóå. ÌÜëéóôá ôïõò åìöÜíéóå êáé óáí ôïõò ôåëéêïýò áðåëåõèåñùôÝò ôïõ ëáïý áöïý óå
áõôïýò ðáñÝäùóå ôá äçìüóéá êôßñéá, åíþ óôïõò ðñïóôÜôåò ôïõò ôçò åðßóçìçò
áíôéðïëßôåõóçò ðáñÝäùóå ôç ÂïõëÞ êáé
ôï ßäéï ôï êüììá ôïõ ðñéí êáôáöýãåé óôá
áöåíôéêÜ ôïõ. ÁõôÞ ôçí ðáñá÷þñçóç äåí èá ôçí Ýêáíå ðïôÝ ìéá õðåñäýíáìç óôïõò å÷èñïýò ôçò.
ÔåëéêÜ ç äéåèíÞò êïéíÞ ãíþìç, ðéèáíÜ êáé ï ßäéïò ï ïõêñáíéêüò ëáüò, Ýìáèå
ìüíï ìåôÜ ôçí Üíïäï áõôþí ôùí öáóéóôþí óôçí åîïõóßá üôé ü÷é áðëÜ äåí èåùñïýí ôçí Åõñþðç êáëýôåñç áðü ôç
Ñùóßá áëëÜ óôçí ïõóßá ôç èåùñïýí ðïëý ÷åéñüôåñç. Ãéáôß õéïèåôïýí êáé áõôïß, üðùò êÜèå öáóßóôáò öáéüò Þ “êüêêéíïò” óôïí êüóìï ôç ëåãüìåíç åõñáóéá-
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ôéêÞ óôñáôçãéêÞ ôùí Ðïýôéí-Íôïýãêéí,
óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ïé ìåãáëýôåñïé å÷èñïß ôùí ëáþí åßíáé ï äõôéêïý ôýðïõ öéëåëåýèåñïò êáðéôáëéóìüò, ç Åõñþðç ôùí
áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí êáé ôçò åéñçíéêÞò åíïðïßçóçò ôùí êñáôþí, êáé ï áóôéêüò äéáöùôéóìüò óáí å÷èñüò êÜèå êáèõóôåñçìÝíçò Þ áíôéäñáóôéêÞò êïõëôïýñáò éäéáßôåñá ôçò ïñèüäïîçò ÷ñéóôéáíéêÞò èñçóêåßáò. Óôï âÜèïò áõôÞò ôçò éäåïëïãßáò âñßóêåôáé ï ãåíïêôïíéêüò áíôéóçìéôéóìüò. Ãé áõôü ïé öáóßóôåò ôïõ Êßåâïõ åíþ äåí êÜíïõí óÞìåñá ôçí Ïõêñáíßá
ìéá öáóéóôéêÞ ÷þñá, áí äåí ãêñåìéóôïýí
áðü ôçí åîïõóßá èá ôçí êÜíïõí êáé ü÷é
áñãÜ. ¹äç ðåñéìÝíïõí íá îåñÜóïõí ôï áíôéåõñùðáúêü ôïõò ìÝíïò üôáí óå ëßãï èá
áñ÷ßóïõí ïé äÞèåí öéëïåõñùðáúêÝò óõíéóôþóåò ôïõò íá ôïõò ñß÷íïõí óôá ìÝôñá
ðåßíáò ãéá ôá ïðïßá áëÜ ÅëëÜäá èá åíï÷ïðïéïýí åýêïëá ôïõò äõôéêïýò äáíåéóôÝò
êáé èá åëáöñþíïõí ôïõò êáôáêôçôÝò.
ÈÝëåé ðÜíôùò áðýèìåíï, ãêåìðåëßóôéêï èñÜóïò êáé áéó÷ñÞ áíôéóôñïöÞ ôçò áëÞèåéáò ãéá íá ÷ñåþíïíôáé óÞìåñá ïé ïõêñáíïß öáóßóôåò óôçí áóôïäçìïêñáôéêÞ Åõñþðç êáé ü÷é óôï äéåèíÝò êÝíôñï áíáâßùóçò êÜèå åßäïõò öáóéóìïý êáé óïâéíéóìïý ðïõ åßíáé ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá ôçí
ïðïßá óôçñßæåé óôçí åéóâïëÞ ôçò óôçí
Êñéìáßá ç öáóéóôéêÞ Êßíá.
Ìüíï áðü ôïí Üîïíá ÑùóßáòÊßíáò ìðïñåß íá âãåé Ýíáò íÝïò
×ßôëåñ
Ç ñþóéêç ðñïðáãÜíäá éäéáßôåñá óôç ÷þñá ìáò äïõëåýåé ôç èåùñßá üôé ïé óçìåñéíïß ÷ßôëåñ åßíáé ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôÝò.
¼ìùò ×ßôëåñ äåí ìðïñåß íá åßíáé êÜðïéïò
áðü ôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò ðïõ óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá õðï÷ùñïýí áóôáìÜôçôá ìðñïóôÜ óôç ðñïÝëáóÞ ôïõ Ðïýôéí.
Áõôïß åßíáé ðïëéôéêïß åêðñüóùðïé ôïõ óÞìåñá ïéêïíïìéêÜ ðéï êõñßáñ÷ïõ óôïí
êüóìï áëëÜ óôñáôçãéêÜ êáôåñ÷üìåíïõ
äõôéêïý ÷ñçìáôéóôéêïý ìïíïðùëéáêïý êåöÜëáéïõ. Ôïõò ×ßôëåñ ìðïñåß íá ôïõò áíáäåßîåé ìüíï ôï ðéï áäýíáìï ÷ñçìáôéóôéêÜ áëëÜ áíåñ÷üìåíï êáé ðáíßó÷õñï äéðëùìáôéêÜ, óôñáôéùôéêÜ, åíåñãåéáêÜ õðåñóõãêåíôñùìÝíï ñþóéêï êáé êéíÝæéêï
êñáôéêïöáóéóôéêü ìïíïðþëéï. Áõôü ôï
êåöÜëáéï ìüíï ìå Ýíáí ðüëåìï ìðïñåß íá
êÜíåé ìéá áíáêáôáíïìÞ éó÷ýïò óôïí éìðåñéáëéóôéêü êüóìï êáé íá áðïóðÜóåé ôåëéêÜ ìå ôçí ùìÞ êáé êôçíþäç ðïëåìéêÞ
êáôï÷Þ ôçí êõñéáñ÷ßá óôçí Åõñþðç, êáé
ìåôÜ íá áðïóðÜóåé ôçí ðáãêüóìéá çãåìïíßá óå óýãêñïõóç ìå ôéò ÇÐÁ. Áíôßèåôá ôï äõôéêü êåöÜëáéï èÝëåé íá äéáôçñÞóåé ôï äéåèíÝò óôÜôïõò êâï, äçëáäÞ ìéá
éìðåñéáëéóôéêÞ åéñÞíç, ðñÜãìá ðïõ ðñïûðïèÝôåé êáôåõíáóìü ôïõ ñùóïêéíåæéêïý
íåïíáæéóôéêïý Üîïíá ìå ðáñÜäïóç óå áõôüí ëáþí êáé ÷ùñþí ïëüêëçñùí. Áõôü
ôï êåöÜëáéï âãÜæåé êáôåõíáóôÝò ôùí ×ßôëåñ, ôýðïõ ÔóÜìðåñëåí êáé ÍôáëáíôéÝ,
äçëáäÞ ìå óýã÷ñïíïõò üñïõò å÷èñïýò ôùí
ëáþí ÏìðÜìá-ÌÝñêåë-ÏëÜíô, áëëÜ ü÷é
×ßôëåñ.
Åíþ ëïéðüí êÜèå äçìïêñáôéêüò Üíèñùðïò êáé êõâÝñíçóç ðñÝðåé íá êáôáäéêÜæïõí êÜèå öáóéóôéêÞ ðïëéôéêÞ ôÜóç êáé
ðñüóùðï óôçí ïõêñáíéêÞ êõâÝñíçóç ôï
êýñéï åßíáé üôé ç ðñáêôéêÞ ðïëéôéêÞ áõôÞò ôçò êõâÝñíçóçò áðïôåëåß Ýíá åóùôåñéêü æÞôçìá ôçò Ïõêñáíßáò ðïõ èá
áíôéìåôùðéóôåß áðü ôïí ßäéï ôïí Ïõ-
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êñáíéêü ëáü êáé ðÜíôùò ü÷é ìå åéóâïëÞ êáé ðñïóÜñôçóç, áðü ìéá îÝíç äýíáìç ðïõ Ý÷åé êÜíåé êáé Üëëåò åéóâïëÝò êáé ðñïóáñôÞóåéò êáé Ý÷åé äéáðñÜîåé êôçíþäåéò ãåíïêôïíßåò óáí áõôÞ ôïõ
ôóåôóÝíéêïõ Ýèíïõò. Ç ïõêñáíéêÞ êõâÝñíçóç èá Ýðñåðå íá åðéóýñåé åíáíôßïí ôçò
äéåèíÞ ìÝôñá ìüíï áí ðïôÝ èá Ýêáíå ç
ßäéá åðéèåôéêÝò êéíÞóåéò óå âÜñïò ôñßôùí
÷ùñþí Þ áí ðñáãìáôïðïéïýóå ãåíïêôïíéêÝò åèíïåêêáèáñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò óå
âÜñïò äéêþí ôçò ðïëéôþí. ÁëëÜ êÜôé ôÝôïéï èá ìðïñïýóå íá ôï êÜíåé ðñáêôéêÜ
ìüíï óå óõììá÷ßá ìå ôïí êáôáêôçôÞäéáìåëéóôÞ ôçò Þ íá ôï êÜíåé ðñïâïêáôüñéêá ãéá íá ôïí äéåõêïëýíåé. Óå êÜèå
ðåñßðôùóç äåí ôï Ý÷åé êÜíåé, êáé äåí åßíáé åýêïëï íá ôï êÜíåé ëüãù ôçò äçìïêñáôéêüôçôáò êáé ôïõ ðáôñéùôéóìïý ôïõ
ïõêñáíéêïý ëáïý. ÁðëÜ ïé äçìïêñáôéêÝò
÷þñåò êáé ëáïß äåí ðñÝðåé íá äþóïõí êáìéÜ åìðéóôïóýíç óå áõôÞí ôçí êõâÝñíçóç, ïýôå íá ôçí åíôÜîïõí óå óõëëïãéêïýò åõñùðáúêïýò èåóìïýò üóï Ý÷åé ìÝëç ôçò ðïõ åßíáé äéáêçñõãìÝíïé íïóôáëãïß öéëïíáæéóôéêþí êéíçìÜôùí Þ Ý÷ïõí
ðïëéôéêïýò éäåïëïãéêïýò äåóìïýò ìå öáóéóôéêÝò ïìÜäåò.
¼ìùò ôï ìåãÜëï æÞôçìá, ôï êåíôñéêü
æÞôçìá ãéá ôçí Åõñþðç êáé üëï ôïí êüóìï åßíáé üôé áõôÞ ç íåï÷éôëåñéêÞ ùìÜ
åðåêôáôéêÞ õðåñäýíáìç ðñÝðåé íá âñåé
óÞìåñá ìðñïóôÜ ôçò Ýíá ðáãêüóìéï ìÝôùðï ôùí ëáþí áëëÜ êáé ôùí êñáôþí
ðïõ äåí èá êáôáäéêÜóïõí ìüíï óôá ëüãéá ôéò áðáíùôÝò ðñïóáñôÞóåéò ôçò, áëëÜ èá ôçò êüøïõí êÜèå äõíáôüôçôá íá
ôéò óõíå÷ßóåé. Äåí èá ðñÝðåé ëïéðüí íá
ôéò åðéôñÝøïõí íá óõììåôÝ÷åé üðùò ðñéí
óáí êáíïíéêüò åôáßñïò óå ïðïéáäÞðïôå
äéåèíÞ óõëëïãéêÜ üñãáíá, ôüóï äéðëùìáôéêÜ üóï ïéêïíïìéêÜ êáé ðïëéôéóôéêÜ.
ÌÜëéóôá èá ðñÝðåé íá ôçò åðéâëçèåß Üìåóá ïéêïíïìéêü åìðÜñãêï, êáé ôï âáóéêüôåñï èá ðñÝðåé íá åîïðëéóôïýí êáé íá
êáëõöèïýí Üìåóá áðü åðßèåóç üëåò ïé
÷þñåò ôïõ êüóìïõ, éäéáßôåñá áõôÝò ðïõ
Ý÷ïõí õðïóôåß áêñùôçñéáóìü áðü áõôüí
ôïí êáíßâáëï ìå ôá ðéï åîåæçôçìÝíá üðëá êáé ôçí êáëýôåñç äéðëùìáôßá óôïí
êüóìï. Ìüíï Ýôóé áíôéìåôùðßæïíôáé ïé íÝïé ×ßôëåñ ôïõ Êñåìëßíïõ, áí êáé Þäç ç
áíèñùðüôçôá Ý÷åé áñãÞóåé ðïëý. Ãéáôß
Þóõ÷á êáé áäéüñáôá áõôïß ðáñéóôÜíïíôáò
ôïí øüöéï êïñéü óå óõììá÷ßá ìå ôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò êáé ìÝóù áõôþí, éäßùò ìå ôéò ÇÐÁ ôùí ñùóüöéëùí ÏìðÜìá êáé Êëßíôïí, Ý÷ïõí åðéôåèåß óôïí Ôñßôï êüóìï êáé Ý÷ïõí áðïêôÞóåé óå áõôüí
ðåëþñéåò ðïëéôéêÝò êáé åí ìÝñåé óôñáôéùôéêÝò âÜóåéò. Ôá äõôéêÜ êáôåõíáóôéêÜ ðá÷ýäåñìá äåí Ý÷ïõí êáí õðïðôåõèåß ðüóï
áõôÝò ïé âÜóåéò ðåñéêõêëþíïõí ôçí Åõñþðç. Ãéáôß ïé ñþóïé ×ßôëåñ äåí èÝëïõí
íá åðáíáëÜâïõí ôï ëÜèïò ôùí ðáëéþí,
äçëáäÞ íá åðéôåèïýí óôçí Åõñþðç ÷ùñßò ðñïçãïýìåíá íá ôçí Ý÷ïõí ðåñéêõêëþóåé. Ôï ñþóéêï êñáôéêïöáóéóôéêü
ìïíïðþëéï Ý÷åé äñÜóåé ìå ïñßæïíôá ìéóïý áéþíá, åíþ ôï ãåñìáíéêü ìå ïñßæïíôá äåêáåôßáò. Áí ïé ëáïß äåí ôïí áðïôñÝøïõí, ï Äåýôåñïò ðáãêüóìéïò ðüëåìïò èá áðïäåé÷ôåß óå ó÷Ýóç ìå ôïí Ôñßôï
Ýñãï åñáóéôå÷íþí ×ßôëåñ.
ÁèÞíá, 13 ÌÜñôç 2014
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÃÅÍÁÑÇÓ-ÖËÅÂÁÑHÓ 2014

ÏÕÊÑÁÍÉÁ: ÔÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ
ÊÁÈÅÓÔÙÓ ÔÙÍ ËÁÊÅÄÙÍ ×ÅÉÑÏÊÑÏÔÅÉ ÔÏÕÓ
ÑÙÓÏÕÓ ×ÉÔËÅÑ
O

ι αντιδράσεις στην Ελλάδα για την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία
απόδειξαν με τον καλύτερο τρόπο ότι η το ελληνικό κράτος λειτουργεί
σαν όργανο της ρώσικης διπλωματίας στην Ευρώπη, και ότι πρωταθλητές
στη ρωσοδουλία είναι οι ηγεσίες των κομμάτων της ψευτοαριστεράς. Τόσο
πολύ εναρμονίστηκαν αυτοί όλοι με την πουτινική προπαγάνδα, που δύσκολα θα έβρισκε κανείς στα έντυπα τους και στις ανακοινώσεις τους ουσιαστικές διαφορές από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας.
Ο ίδιος ο Πούτιν πρέπει να υπολόγισε πολύ
στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνει την εισβολή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν υπήρξε μέσα στην
Ευρώπη πιο φιλική προς τη Ρωσία αντίδραση μετά την εισβολή του ρώσικου στρατού
στην Κριμαία το βράδυ της 28/2, από αυτή
των “προεδρευόντων” Βενιζέλου - Σαμαρά. Ο
Σαμαράς “περιορίσθηκε σε ένα λιτό σχόλιο
στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Φινλανδό πρωθυπουργό Γκίργι Κάιντεν την Παρασκευή στο Μαξίμου. “Οι ραγδαίες εξελίξεις επιβάλλουν την πολύ προσεκτική
αντιμετώπιση της κρίσης από την ΕΕ. και τις
παρακολουθούμε όλοι μας, σε συνεργασία
με την ύπατη εκπρόσωπο κυρία Αστον”. Πρόσθεσε ότι “Καταδικάζουμε απερίφραστα την
βία”, καθώς και ότι η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει “την προσπάθεια για επίτευξη μίας
λύσης πολιτικής, βιώσιμης που θα εξασφαλίζει την επιστροφή στην ομαλότητα και την διατήρηση της εθνικής ενότητας και ακεραιότητας της Ουκρανίας” (capital.gr, 2/3/2014). Ο
Βενιζέλος βυθίστηκε στη σιωπή, όπως και ο
συνήθως λαλίστατος Κ. Παπούλιας.
Αυτή η στάση της ελληνικής προεδρίας, έδωσε ώθηση στη συμβιβαστική γραμμή μέσα
στην ΕΕ, κυρίως στον υφεσιασμό της Μέρκελ,
αποπροσανατόλισε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, άφησε ελεύθερο το πεδίο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στους ρωσόφιλους να προπαγανδίσουν τη γραμμή των “ήπιων τόνων” και
κυρίως έδωσε άπλετο χρόνο και χώρο στον
Πούτιν να κατοχυρώσει τις θέσεις του στην
Κριμαία. Όλο αυτό ονομάστηκε “προσεκτική
ελληνική στάση”. Μέχρι σήμερα οι ΒενιζέλοςΣαμαράς δεν έχουν πει ούτε μία λέξη καθαρής καταδίκης της ρώσικης εισβολής στην
Κριμαία. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σαμαράς αναμάσησε το “καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία”, χωρίς να ξεκαθαρίσει από ποια
πλευρά προέρχεται η βία.
Η πρώτη κίνηση που έσπασε την ελληνική
αδράνεια ήταν η επίσκεψη του Βενιζέλου στην
Ουκρανία στις 2/3 μαζί με το βρετανό υπουργό εξωτερικών.
Μάλιστα, για να μην παρεξηγηθεί ότι με αυτή
την επίσκεψη έπαιρνε κάποια θέση κατά της
Ρωσίας, ο Βενιζέλος πέρασε πρώτα από τη
Μαριόπολη για να συναντηθεί με τους έλληνες
της Ουκρανίας, δίνοντας έτσι τον τόνο στο ότι
αυτή η επίσκεψη έγινε κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος του για την τύχη της ελληνικής κοινότητας. Μετά τη Μαριόπολη πήγε στο Κίεβο
για να συναντηθεί με τη μεταβατική ουκρανική κυβέρνηση.
Στο εσωτερικό της χώρας όμως όλες οι πτέρυγες του κοινοβουλίου φώναξαν δυνατά για
να μην υπάρξει και ο πιο ελάχιστος κίνδυνος
για τα ρώσικα συμφέροντα και για να διαμορφώσουν φιλορώσικη κοινή γνώμη. Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας γιατί ο
Βενιζέλος δεν κατάγγειλε τα “νεοναζιστικά μορφώματα” στην ουκρανική κυβέρνηση, “τη στιγμή που παραβιάζονται στοιχειώδη ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών
της Ουκρανίας”, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε σαν πιο
σημαντικό ένα εσωτερικό ζήτημα της Ουκρανίας, όπως είναι η άνοδος φασιστών στην νέα
κυβέρνηση της (ενώ και στην προηγούμενη
πάλι φασίστες ήταν στην εξουσία), και όχι την
προσάρτηση ενός κομματιού της χώρας
αυτής από μια υπερδύναμη. Στην ουσία, απλά υιοθέτησε πλήρως το χιτλερικό επιχείρημα της Ρωσίας για την εισβολή, δηλαδή ότι

έγινε για την προστασία του ρώσικου πληθυσμού στην Κριμαία, ακριβώς όπως είχε ισχυριστεί ο Χίτλερ για τη Σουδητία. Στην ανακοίνωση αυτή όχι τυχαία δεν υπήρχε ούτε μία
λέξη για την καταδίκη της ρώσικης εισβολής.
Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε το Βενιζέλο ως
“εντολοδόχο” ισχυρών γεωπολιτικών συμφερόντων και χρηματοπιστωτικών δυνάμεων”
δηλ. της Ευρώπης και των ΗΠΑ, κατηγορώντας αυτές τις δυνάμεις για ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία, εννοώντας τις πολιτικές επεμβάσεις (με τη μορφή δηλώσεων)
των δυτικών για το κίνημα της την Μαϊντάν. Με
αυτόν τον τρόπο, όπως ακριβώς έκανε και ο
Πούτιν, νομιμοποίησε εντελώς την ωμή στρατιωτική εισβολή-προσάρτηση της Κριμαίας
από την πλευρά της Ρωσίας σαν τάχα “απάντηση” σε αυτές τις επεμβάσεις. Τέλος, κάλεσε
την ελληνική προεδρία να γίνει πιο δραστήρια
στην αναζήτηση της εμπλοκής των διεθνών
οργανισμών που συμμετέχει το ελληνικό κράτος για την επίλυση της κρίσης, δηλαδή να
ακολουθήσει το δρόμο της συνεννόησης με
τη Ρωσία στους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως
στον ΟΗΕ εκεί όπου συνήθως κυριαρχεί πολιτικά ο ρωσοκινεζικός άξονας.
Όποιος κάνει σήμερα κύριο ζήτημα τη συμμετοχή των φασιστών στην ουκρανική κυβέρνηση όταν το μεγαλύτερο ζήτημα και για την
Ουκρανία και από παγκόσμια άποψη είναι η
χιτλερικού τύπου εισβολή της Ρωσίας στην
Κριμαία, είναι πραγματικός φιλοναζιστής. Άλλωστε μόνο μέσα από την πάλη του ενάντια σε
αυτό το Χίτλερ θα μπορέσει ο ουκρανικός λαός να ξεφορτωθεί τους καλυμμένους φιλοναζί
φασίστες που με καγκεμπίτικες προβοκάτσιες ανέβηκαν στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Αυτοί είναι επίσης ρωσόφιλοι και γι αυτό
κυριολεκτικά παρέδωσαν την Κριμαία στη Ρωσία και τώρα ετοιμάζουν μεγαλύτερα δώρα
στη Ρωσία αλλά και έχθρα με την ΕΕ.
Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμμένος κατηγόρησε το Βενιζέλο για τη συνάντηση με την ουκρανική κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν
ναζιστές (!) Από το χορό δεν θα μπορούσε να
λείπει η ρωσόδουλη ναζιστική συμμορία, που
κατηγόρησε το Βενιζέλο για “φίλο των δηλωμένων ουκρανών νεοναζί”!!! Γιατί ενοχλήθηκε
η “ΧΑ” που ο Βενιζέλος έγινε φίλος των νεοναζί;
Διότι “τα αφεντικά του, δηλαδή οι γερμανοί,
αμερικανοί και σιωνιστές μεγαλοτραπεζίτες,
του έδωσαν εντολή να στηρίξει το νέο καθεστώς στην Ουκρανία για να πληγεί η Ρωσία
του Πούτιν” (!!!) Οι εβραίοι δεν λείπουν ποτέ
από τους λογαριασμούς των ναζιστών. Δεν
μπορεί λοιπόν να ανεχτεί η “ΧΑ” ότι θα πληγεί
η Ρωσία του Πούτιν! Για τον ίδιο σκοπό άλλωστε κόπτονται και οι υπόλοιποι, όχι ότι έγιναν
ξαφνικά αντιναζιστές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί σήμερα ανοιχτά σαν υπερασπιστής των ναζιστών απέναντι στις ποινικές διώξεις, ενώ οι ΑΝΕΛ έχουν συνεργαστεί
με τους ναζιστές στη Βουλή καταθέτοντας κοινή πρόταση για τη Λίστα Λαγκάρντ. Έχουν την
ίδια υποκρισία με τους ρώσους σοσιαλιμπεριαλιστές όταν καταγγέλλουν τους ουκρανούς φιλοναζιστές και αυτό γίνεται φανερό μόνο
και μόνο από το γεγονός ότι σε αυτό το μέτωπο βρέθηκε μαζί τους η ίδια η “ΧΑ”.
Ο Παπαδημούλης μιλώντας στον Σκάι τοποθετήθηκε πιο ανοιχτά υπέρ των Ρώσων, λέγοντας ότι είναι “Υποκριτικό το να λέει κανείς
ότι οι παρεμβάσεις άρχισαν με τους Ρώσους”.
Κατάγγειλε στη συνέχεια τους Αμερικάνους και
τους Ευρωπαίους για δύο μέτρα και δύο
σταθμά γιατί “διαμαρτύρονται και καταγγέλ-
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λουν τον Πούτιν επειδή έκανε το ίδιο πράγμα
που έκαναν αυτοί στο Κόσοβο” ενώ “ο Ομπάμα καταγγέλλει τον Πούτιν για επέμβαση, όταν
οι Αμερικάνοι επεμβαίνουν παντού σε όλο τον
κόσμο”. Εύλογα αναρωτιέται κανείς: καλά οι
Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι είναι υποκριτές
που καταγγέλλουν τον Πούτιν γιατί είναι ιμπεριαλιστές που έχουν κάνει επεμβάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι υποτίθεται ένα αριστερό, αντιιμπεριαλιστικό κόμμα γιατί δεν καταγγέλλει τον
Πούτιν για την επέμβασή του όπως καταγγέλλει τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους
για τις δικές τους επεμβάσεις; Αν ήταν το Κόσοβο επέμβαση, δεν ήταν επέμβαση η Κριμαία; Και αν η Ρωσία δεν έκανε επέμβαση, γιατί
είχε τάχα δικαίωμα να πάρει την Κριμαία για
να απαντήσει στις επεμβάσεις των δυτικών,
δεν είχε δικαίωμα με το ίδιο σκεπτικό και η
Τουρκία να διαμελίσει την Κύπρο; Κι εκεί δεν
έγινε επέμβαση από την ελληνική πλευρά, κι
εκεί δεν απειλήθηκε ο τούρκικος πληθυσμός;
Δεν καταπατιέται με αυτή την επιχειρηματολογία κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και κάθε
έννοια εδαφικής κυριαρχίας; Αυτά δεν απασχολούν καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τις υπόλοιπες δυνάμεις του ρωσόδουλου καθεστώτος
που μπορούν να ξεπουλήσουν την Κύπρο σε
δύο δευτερόλεπτα για λογαριασμό του μεγάλου αφεντικού και που πάνε τώρα να ξεπουλήσουν ολόκληρη τη χώρα στον Πούτιν.
Ασφαλώς το τελευταίο που θέλει και ο Βενιζέλος είναι να πληγούν τα ρώσικα συμφέροντα
στην Ουκρανία. Έτσι την επόμενη ακριβώς ημέρα από την επίσκεψη του στην Ουκρανία,
και πατώντας πάνω σε αυτές τις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, είχε συνομιλία με τον
υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ. Όπως είπε ο Βενιζέλος για την επαφή
του με το Λαβρόφ “η Ελλάδα ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ διατηρεί τη δυνατότητα επαφής και σχέσεις αξιοπιστίας με
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και έχει την ικανότητα, στο μέτρο του δυνατού, να συμβάλει στην
αποκλιμάκωση της κρίσης. “Κάνουμε ότι είναι
δυνατό να προστατεύσουμε την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, να διασφαλίσουμε τα
συμφέροντα του ελληνισμού στην περιοχή”,
είπε (naftemporiki.gr, 3/3/2014).
Ακόμα και όταν παρουσίασε τα πρόσφατα
μέτρα της ΕΕ κατά της Ρωσίας, ο Βενιζέλος
φρόντισε να μετριάσει τη σημασία τους λέγοντας: “κρατάμε πάντα ανοικτά τα διάφορα κανάλια του πολιτικού και διπλωματικού διαλόγου, γιατί χρειαζόμαστε αυτό τον διάλογο, προκειμένου να επιτευχθεί μια τελική, αποδεκτή
λύση” (http://www.tovima.gr/politics/article/
?aid=578139)
Θα ήταν εντελώς διαφορετική η κατάσταση
για τον Πούτιν αν στην προεδρία της ΕΕ δεν
ήταν η Ελλάδα αλλά η Λιθουανία που εντάχθηκε πρόσφατα στην ΕΕ και που είχε την προεδρία της το β΄ εξάμηνο του 2013. Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας ανακάλεσε τον
πρεσβευτή της χώρας στη Ρωσία, εξηγώντας
πως πρόκειται για μία αντίδραση μπροστά στις
“παράνομες ενέργειες της Ρωσίας εναντίον της
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της
Ουκρανίας”.
Η πρόεδρος της ανεξάρτητης και δημοκρατικής Λιθουανίας Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε
δήλωσε πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ: “Η
Ρωσία σήμερα επιχειρεί την επαναχάραξη των
συνόρων της Ευρώπης μετά τον Β Παγκόσμιο
Πόλεμο. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε και
να αντιδράσουμε εγκαίρως. Αν το επιτρέψουμε, μετά θα έρθει η σειρά κάποιου άλλου. Μετά την Ουκρανία θα είναι η Μολδαβία και μετά
άλλες χώρες. Σήμερα πρόκειται για μία ανοιχτή και βάρβαρη επιθετικότητα. Δεν πρόκειται
μόνο για την Κριμαία, είναι πρώτα απ’ όλα για
την Ουκρανία και μετά έχουμε ήδη ενδείξεις
ότι η πίεση αυξάνεται προς την Πριντνεστρόβια και την Μολδαβία. Και επίσης τα γυμνάσια
την περασμένη εβδομάδα με τακτικά όπλα στη
Βαλτική Θάλασσα κατά της Πολωνίας και της

Λιθουανίας, επίσης είναι μία ένδειξη ότι η Ρωσία επιχειρεί να απειλήσει όλη την Ευρώπη
και γίνεται απρόβλεπτη. Θεωρώ ότι το πρώτο
πράγμα για εμάς τους Ευρωπαίους είναι ότι
θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για
κάτι σοβαρό... Η Ευρώπη εξακολουθεί να μην
είναι ικανή να καταλάβει αυτό που συμβαίνει.
Επομένως σήμερα θέλω πρώτα οι συνάδελφοί μου να ακούσουν αυτό που έχω να τους
πω, γιατί το νιώσαμε στο πετσί μας, είναι η
γειτονιά μας. Δεν αφορά μόνο την Ουκρανία,
αλλά την περιοχή της Βαλτικής. Σχετικά με τις
κυρώσεις, ας αντιληφθούμε πρώτα ότι η Ρωσία σήμερα είναι επικίνδυνη, ότι η Ρωσία σήμερα είναι απρόβλεπτη. Όχι για να φοβηθούμε, αλλά για να πούμε ότι το κατανοούμε”
( h t t p : / / w w w . e n e t . g r /
?i=news.el.article&id=419112).
Αντίθετα, οι Βενιζέλος-Σαμαράς κάνουν ότι
μπορούν για να κοιμίσουν την Ευρώπη, όπως ακριβώς θέλουν οι νέοι Χίτλερ, και έχοντας την πλήρη στήριξη σύσσωμων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
πρωτοστατεί σε αυτή την επιχείρηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί δραστήρια
τις θέσεις του ρώσικου
σοσιαλιμπεριαλισμού στην Ευρώπη
Ο Πάνος Τριγάζης υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Θεμάτων Ειρήνης
της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει μία πολύ διαφωτιστική τοποθέτηση για το πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη σαν προπαγανδιστής
των ρώσικων θέσεων, ενώ υποστηρίζει πως
ιδιαίτερα λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία
επιβάλλεται η πανευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με τη Ρωσία!!! Επιπλέον τονίζει ότι στόχος της νέας εποχής είναι η ήττα του ευρωατλαντισμού και η ανάδυση του ευρασιατισμού,
μία θεωρία που έχει αναπτύξει σαν παγκόσμια στρατηγική της Ρωσίας ο σύμβουλος του
Πούτιν, νεοναζί αντισημίτης Ντούγκιν, και σημαίνει την υποδούλωση της Ευρώπης στο ρωσοκινέζικο άξονα. Σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Αυγή στις 8/3 αναλύει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής
πολιτικής με αφορμή την “κρίση” στην
Ουκρανία. Σημειώνουμε ότι στη συντριπτική
πλειοψηφία των αναλύσεων της ψευτοαριστεράς δεν υπάρχει ρώσικη εισβολή υπάρχει κρίση, ουκρανικό ζήτημα, ψυχρός πόλεμος και
ιμπεριαλιστική επέμβαση όπου οι επεμβασίες είναι οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Γράφει λοιπόν ο
Τριγάζης μία εβδομάδα μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Κριμαία: “είναι τραγικό λάθος να πιστεύεται ότι ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να υπάρξει χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας και πολύ περισσότερο εναντίον της… Από την αρχή της ουκρανικής
κρίσης είχα τονίσει ότι η επιλογή για την Ουκρανία δεν είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά να
αποτελέσει ενωτικό κρίκο για όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας νέας δομής για την πανευρωπαϊκή συνεργασία.
Δυστυχώς, η αναφορά στην πανευρωπαϊκή συνεργασία απουσιάζει από τον δημόσιο
λόγο, τόσο τον κυβερνητικό όσο και των δυνάμεων της Αριστεράς, όλα τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με την καθοριστική συμβολή του
ΣΥΝ, μιλούσε πάντοτε γι’ αυτό το ζήτημα.
Η ιδέα αυτή έχει καταστεί εξαιρετικά επίκαιρη λόγω της ουκρανικής κρίσης. Συνδέεται
με την υπόθεση της ειρήνης σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι
και η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης από τη σύλληψή της, πριν από 200 χρόνια, αφορούσε
το σύνολο της ηπείρου. Ωστόσο πολλοί, και
στον χώρο της Αριστεράς, όταν μιλούν για Ευρώπη, εννοούν μόνο την Ε.Ε. και όταν αναφέρονται στην πανευρωπαϊκή συνεργασία,
συχνά εννοούν μόνο την συνεργασία στο επίπεδο της Ε.Ε., είτε πρόκειται για την πολιτική
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είτε για την κινηματική συνεργασία.
Ας μου επιτραπούν δύο, κατά τη γνώμη μου,
κρίσιμα ερωτήματα:
Πρώτο, μπορεί να νοηθεί η Ευρώπη χωρίς
τη Ρωσία και την τεράστια συμβολή της στον
ευρωπαϊκό πολιτισμό; Δεύτερο, μπορεί ο αγώνας για τη διάλυση του ΝΑΤΟ, που επιδιώκει σύμπασα η Αριστερά της Ευρώπης, να μην
συνδέεται με τη διεκδίκηση ενός συστήματος
πανευρωπαϊκής ασφάλειας, που θα έχει
στους κόλπους του και τη Ρωσία;
Θα πρέπει, λοιπόν, τα ερωτήματα αυτά να
τεθούν επειγόντως από τις δυνάμεις της Αριστεράς και να συζητηθούν σε βάθος στην πορεία προς τις ευρωεκλογές του Μαΐου.
Ακόμα μία επισήμανση: Να μην ξεχνάμε
ότι το κέντρο βάρους των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων μετατοπίζεται από
τον ευρωατλαντικό χώρο προς ανατολάς,
προς την Ασία. Άρα, όσοι και όσες θέλουμε
να πολεμήσουν τον ευρωατλαντισμό, πρέπει
να υποστηρίξουμε έναν πανευρωπαϊκό ορίζοντα ενοποίησης. Μόνο έτσι μπορεί να αναδειχθεί η Ευρώπη σε αποφασιστικό πόλο ειρήνης και σταθερότητας για όλο τον κόσμο.
Οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία ίσως
τροποποιήσουν την ατζέντα και των επικείμενων ευρωεκλογών”.
Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ μεγάλη ασφάλεια θα
νιώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί μόνο εάν έχουν
σαν “προστάτη” τους το νέο Χίτλερ, το σφαγέα
της Τσετσενίας, το διαμελιστή της Γεωργίας
και της Ουκρανίας, και εφόσον δεχθούν να
συνεργαστούν για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού οράματος με ένα στυγνό φασιστικό
καθεστώς που σκοτώνει τους δημοκράτες,
απαγορεύει οποιαδήποτε αληθινή αντιπολίτευση, και καταπνίγει κάθε αντικαθεστωτική φωνή. Αυτές είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον
ελληνικό λαό και στους λαούς της Ευρώπης.
ΣΥΡΙΖΑ και ψευτοΚΚΕ σφάζονται στην
ποδιά του Πούτιν!
Το ψευτοΚΚΕ καμώνεται πως διαχωρίζεται
από τη Ρωσία, την οποία χαρακτηρίζει “καπιταλιστική”, ενώ κάποιες φορές δέχεται ότι λειτουργεί και σαν ιμπεριαλισμός. Για το ψευτοΚΚΕ, όπως και για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει
εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία αλλά επέμβαση ΕΕ-ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, που
υποτίθεται ότι έριξαν το Γιανουκόβιτς για να
δώσουν εξουσία σε “ένοπλες ναζιστικές-φασιστικές εγκληματικές ομάδες” οι οποίες “σπέρνουν τον τρόμο” στο λαό και στις μειονότητες.
Αν λοιπόν δεχτούμε ότι η ανατροπή του Γιανουκόβιτς ήταν σχέδιο των ΗΠΑ και της ΕΕ
και ότι αυτοί ανέβασαν τους ναζιστές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, από πού και ως που
αυτό μπορεί για ένα αριστερό κόμμα να δικαιολογεί και να νομιμοποιεί μία ωμή στρατιωτική εισβολή στο έδαφος ενός κυρίαρχου κράτους; Πως είναι δυνατόν για ένα κόμμα που
θέλει να ονομάζεται κομμουνιστικό να στηρίζει με αυτό τον τρόπο και στην ουσία της την
επέμβαση του ρώσικου στρατού αφού πουθενά δεν την καταγγέλλει;
Τα πιο πάνω αναφέρονται στην επιστολή των
ευρωβουλευτών του ψευτοΚΚΕ προς Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο, και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που δημοσιεύεται στο Ριζοσπάστη,
στις 5/3 και ξεκινάει ως εξής: “Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταδικάζει τις επεμβάσεις της ΕΕ, των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων τους στα εσωτερικά της Ουκρανίας, στη διαπάλη με τις άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς της
Ενέργειας αυτής της χώρας και γενικότερα τη
γεωπολιτική επιρροή, δημιουργώντας επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς της ευρύτερης
περιοχής”. Η Ρωσία ούτε κατονομάζεται! Συμπεριλαμβάνεται στις …λοιπές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
Τι πρέπει λοιπόν τώρα να κάνει η ελληνική
κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση; Όπως αναφέρεται στην επιστολή: “Ζητάμε
από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, που ασκεί
την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας στην ιμπεριαλιστική επέμβαση, είτε μέσω της ΕΕ είτε μέσω του ΝΑΤΟ”. Δεν γίνεται εδώ καμία αναφο-
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ρά σε ιμπεριαλιστική επέμβαση Ρωσίας.
Κι όμως αυτές οι αποστάσεις που κρατάει
το ψευτοΚΚΕ από τη Ρωσία ενόχλησαν ιδιαίτερα την “αριστερή πλατφόρμα” του Λαφαζάνη που πήρε ανεπιφύλακτα θέση υπέρ της
ρώσικης εισβολής. Κατάγγειλε λοιπόν στην ιστοσελίδα της iskra το ψευτοΚΚΕ γιατί θολώνει τα νερά με την αναφορά σε …λοιπούς ιμπεριαλισμούς, και ότι βάζει και τη Ρωσία στο
ίδιο τσουβάλι με ΗΠΑ και ΕΕ. Το ψευτοΚΚΕ
αμέσως έκανε τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Στο
Ριζοσπάστη στις 6/3 δημοσιεύεται άρθρο με
τίτλο : “Οι διαστρεβλώσεις της “iskra” και η
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ” όπου αναφέρονται τα
εξής: “Στην ιστοσελίδα της αριστερής πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ, “Iskra”, ή έχουν χάσει τα
“αυγά και τα πασχάλια” ή η αντιΚΚΕ τύφλωσή
τους, τους οδηγεί σε τέτοιες προβοκάτσιες ολκής που δεν μπορούν να τις πιστέψουν ούτε
οι ίδιοι οι εμπνευστές τους.
Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί το άρθρο - μνημείο διαστρέβλωσης των θέσεων του
ΚΚΕ, που αναφέρει ότι το ΚΚΕ “παραβλέπει
ότι στην Ουκρανία συνετελέσθη ανοιχτή σχεδιασμένη επέμβαση των ΗΠΑ και της ΕΕ....,
ότι στη νέα Ουκρανία των ΗΠΑ και της ΕΕ
αλωνίζουν νεοφασιστικές δυνάμεις...”; Και όλα αυτά επειδή το ΚΚΕ λέει ταυτόχρονα ότι
στις πλάτες του ουκρανικού λαού διεξάγεται
μια αντιπαράθεση των ΗΠΑ και της ΕΕ με τη
Ρωσία, καθώς και των τμημάτων της ουκρανικής αστικής τάξης που άλλα τάσσονται με τον
ένα ιμπεριαλιστή και άλλα με τον άλλον”.
Ε, λοιπόν ο αρθρογράφος του Ριζοσπάστη
ξεκαθαρίζει ότι “Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα,
που, από την πρώτη στιγμή, τοποθετήθηκε για
τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τοποθετείται
καθημερινά, καταγγέλλοντας την επέμβαση
των ΗΠΑ - ΕΕ”.
Μα ποιος είναι ο Λαφαζάνης που θα πει στο
ψευτοΚΚΕ ότι δεν υπηρετεί με αφοσίωση το
νέο τσάρο; Να λοιπόν που οι έλληνες σοσιαλφασίστες έφτασαν στο σημείο να τσακώνονται
για το ποιος είναι πιο καλός λακές. Όταν
εισβάλλει το μεγάλο αφεντικό τα κόμματα στην
Ελλάδα το μόνο που έχουν να πουν είναι “Έμπαινε Πούτιν”. Αυτό ήταν το σύνθημα του
πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Α1 (1/3) του
Καρατζαφέρη με την αντίστοιχη ολοσέλιδη φωτογραφία του νέου τσάρου.
Το πόσο κάλπικη είναι η θεωρία της επέμβασης ΕΕ και ΗΠΑ στην Ουκρανία για την εγκαθίδρυση της νέας κυβέρνησης που υποτίθεται ότι είναι μαριονέτα τους, αποδεικνύεται από το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε
και την πιο ελάχιστη, την πιο συμβολική στρατιωτική αντίσταση στη Ρωσία για να διαμαρτυρηθεί για την προσάρτηση της Κριμαίας.
Ταυτόχρονα στην ΕΕ και στις ΗΠΑ έχει επικρατήσει σήμερα η γραμμή της συνεννόησης
και του διαλόγου αντί για τη γραμμή της ουσιαστικής πολιτικής και οικονομικής απομόνωσης της Ρωσίας. Δεν υπάρχει ιμπεριαλιστική επέμβαση για την πολιτική εξάρτηση
μιας χώρας που να ανοίγει την πόρτα στον
αντίπαλο ιμπεριαλισμό να μπει μέσα στη χώρα αυτή και να του δίνει τόσο ήσυχα ένα κομμάτι της στο πιάτο. Η κρίση στην Ουκρανία
θα μπορούσε να είναι από την αρχή μέχρι το
τέλος μόνο κάτω από τον έλεγχο του ιμπεριαλισμού που βρέθηκε να έχει το πάνω χέρι πολιτικά και στρατιωτικά στη χώρα, και είναι φανερό ότι αυτός σήμερα είναι ο ρώσικος.
Σύσσωμο το ελληνικό πολιτικό σύστημα συμπεριφέρθηκε σαν υπηρέτης του ρώσικου
σοσιαλιμπεριαλισμού σε κάθε επίπεδο με επικεφαλής την ψευτοαριστερά. Αυτοί όλοι είναι
εντολοδόχοι της ρώσικης πρεσβείας. Γι’ αυτό
ήταν μόνο η ΟΑΚΚΕ, το μόνο πραγματικά κομμουνιστικό κόμμα, που βρέθηκε να διαμαρτύρεται έξω από τη ρώσικη πρεσβεία για την
κτηνώδη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.
Γι’ αυτό μόνο από την ΟΑΚΚΕ θα μπορούσε
να ακουστεί, ακριβώς εκεί, μπροστά στη ρώσικη πρεσβεία, η δυνατή καταγγελία των ρώσων αποικιοκρατών και των ντόπιων λακέδων
τους: “Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που
σκοτώνει σε κάθε ευκαιρία με τραμπούκους
του όλη του την πολιτική αντιπολίτευση που
αξίζει τον κόπο να λέγεται αντιπολίτευση, όλους αυτούς τους θαρραλέους ανθρώπους
που ζουν ανάμεσα σε ένα λαό που έχει υπο-
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στεί κυριολεκτική επίθεση προπαγανδιστική
δεκαετιών για το εθνικό αλάνθαστο των ηγεσιών του; Είναι δυνατόν ο άνθρωπος, η χώρα, οι μυστικές υπηρεσίες, ο στρατός που πήγε κι έκοψε δυο κομμάτια από μια μικρή χώρα σαν τη Γεωργία είναι δυνατόν αυτός ο κόσμος του σκοταδιού να υποστηριχθεί από
σύσσωμο τον ελληνικό πολιτικό κόσμο; Δηλαδή κι απ’ τους Σαμαρά και Βενιζέλο που
παριστάνουν τους Ευρωπαίους μόνο για να
διαπραγματεύονται κονδύλια για τις συμμο-
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ρίες τους από την Ευρώπη αλλά από πίσω
δουλεύουν με τη μεγαλύτερη αυτοθυσία για
το αφεντικό τους, Πούτιν. Εδώ είναι τα αφεντικά, εδώ είναι η πρεσβεία των αφεντικών, ή μάλλον αυτών που ετοιμάζονται από κρυφά να γίνουν ανοιχτά αφεντικά της
χώρας, αυτό εδώ είναι το κέντρο του φασισμού που έρχεται πάνω από την Ελλάδα.
Εδώ είναι το κέντρο της “Χρυσής Αυγής”,
εδώ είναι το κέντρο της ψευτοαριστεράς”.

Äéüñèùóç ôçò áñ÷éêÞò ìáò ôïðïèÝôçóçò
ãéá ôï öïñïëïãéêü ãéá ôïõò áãñüôåò
×ôõðéÝôáé ìå áõôü êáé ç ìåóáßá êáé ç ìéêñÞ
áãñïôéÜ. ÁðëÜ ôï øåõôïÊÊÅ êáé ïé Üëëïé
óïóéáëöáóßóôåò ôéò ðñïâüêáñáí ìå ôï íá
âÜëïõí óôï óôüìá ôïõò ôï áíôéäñáóôéêü
áßôçìá “ü÷é óôï êñÜôçìá âéâëßùí, ü÷é óôç
öïñïëüãçóç”
Σχετικά με το νέο φορολογικό καθεστώς κλπ ήταν πρόσχημα για να τσακίσουν κι άλλο
των αγροτών δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα τους ήδη πολύ χτυπημένους αγρότες. Το νέο
της ΟΑΚΚΕ και στο φ. 494 της Νέας Ανατο- φορολογικό δηλαδή οξύνει στο έπακρο τα δύο
λής άρθρο με την εκτίμηση ότι γενικά αυτό μεγάλα προβλήματα των αγροτών που είναι
κινούνταν προς μία θετική κατεύθυνση αντι- το αυξημένο κόστος παραγωγής ιδιαίτερα λόμετώπισης της φοροδιαφυγής των μεγαλο- γω της αύξησης του κόστους της ενέργειας
αγροτών και ότι τα μπλόκα, καθοδηγούμενα ιδιαίτερα του ηλεκτρικού και το πρόβλημα της
από ΣΥΡΙΖΑ και ψευτοΚΚΕ, εξυπηρετούσαν ρευστότητας, αφού οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια, και οι πληρωμές στους αγρότες για την
κατά κύριο λόγο τη φοροασυλίααυτών.
Κάποιοι φίλοι αναγνώστες από την επαρ- πώληση των προϊόντων τους στη βιομηχανία,
χία, μας είπαν ότι αυτή μας η εκτίμηση ήταν στα σούπερ μάρκετ και στο χοντρεμπόριο,
λανθασμένη και ότι το νέο φορολογικό φέρ- γίνονται όλο και πιο καθυστερημένα. Δηλαδή
νει ένα ακόμα οικονομικό χτύπημα κυρίως μέτρα νέας μεγάλης φορολόγησης ιδιαίτερα η
μάλιστα στους μεσαίους αλλά και σε μικρό- αύξηση της προκαταβολής φόρου, η μείωση
τερους αγρότες οπότε και ένα ακόμα αντί- των αποσβέσεων σε συνδυασμό με τη σχεδόν
στοιχο χτύπημα στην αγροτική παραγωγή. κατάργηση κάθε αφορολόγητου ορίου οδηΑντίθετα οι μεγάλοι αγροτοπαραγωγοί, που γούν σε πιστωτική ασφυξία, σε έλλειψη κεφαδουλεύουν σαν ΑΕ ή γενικά κρατάνε περισ- λαίων κίνησης και σε στραγγαλισμό των μικροσότερα φορολογικά στοιχεία, δεν θίγονται τό- μεσαίων αγροτών. Αν δηλαδή δεν ήταν σαμποσο πολύ από αυτά τα μέτρα. Αποδείχτηκε ταριστές και προβοκάτορες οι Στουρνάρες και
σύντομα ότι έτσι έχουν τα πράγματα από το σία θα μπορούσαν να βάλουν και τους μικρογεγονός ότι χωρίς να έχουν κερδίσει ουσια- μεσαίους αγρότες -που τώρα διαφεύγουν εστικές αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, ντελώς- στο καθεστώς φορολόγησης όπως τον
ψευτοΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησαν τα μπλό- άλλο εργαζόμενο λαό. Όμως θα αρχίζανε με
κα, αμέσως μετά τη συγκέντρωση που έγινε κάποια μικρή φορολογία, με αρκετά ψηλά αφορολόγητα και επίσης θα δίνανε σε αντιστάθστην Αθήνα.
Εμείς πέσαμε σε λάθος κυρίως επειδή, ε- μισμα κάποιες άλλες διευκολύνσεις που δεν
νώ δεν ξέρουμε καλά την κατάσταση στην θα βάραιναν ή θα βάραιναν ελάχιστα τον προαγροτιά, δεν κοιτάξαμε να ενημερωθούμε κα- ϋπολογισμό. Πχ θα μπορούσαν να υποχρεώλύτερα μιλώντας με μικρομεσαίους παραγω- σουν τη ΔΕΗ να μειώσει τις τιμές του αγροτιγούς. Επίσης φταίει το ότι εν μέρει μπερδέ- κού ρεύματος και να μειώσουν και την υπερψαμε εκείνη την προηγούμενη περίοδο που φορολόγηση του πετρελαίου, επίσης θα μπογίνονταν και κάποιες μικρές θετικές μεταρ- ρούσαν να υποχρεώσουν τα σούπερμάρκετ
ρυθμίσεις με αυτήν εδώ την περίοδο του α- να εξοφλούν σύντομα-πράγμα που εύκολα
πόλυτου σαμποτάζ. Σε μια προηγούμενη πε- μπορούν να κάνουν επειδή περιστρέφουν ταρίοδο, πριν από τη χρεωκοπία της χώρας χύτατα το χρηματικό κεφάλαιο- και όχι μετά
και την άνοδο στην εξουσία των πιο ρωσό- από 8 μήνες τα προϊόντα που αγοράζουν, καδουλων σαμποταριστικών δυνάμεων στο θώς και τις τράπεζες να δίνουν κάποια στοιΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ υπήρξαν και κάποιες α- χειώδη κεφάλαια κίνησης. Τέλος θα έπρεπε
πόπειρες θετικών αστοδημοκρατικών με- να αυξήσουν τις αποσβέσεις για τα αγροτικά
ταρρυθμιστικών αλλαγών στην οικονομία και εργαλεία που προκλητικά και παράλογα τις
πιο πολύ στην παιδεία που υπονομεύτηκαν έχουν μειώσει πάνω στην κρίση.
Τα δύο ψευτοαριστερά κόμματα του παρακαι τσακίστηκαν από τους σαμποταριστές
ηγέτες αυτών των δύο κομμάτων και βέβαια, γωγικού σαμποτάζ και της αγροτικής εξαθλίτην ψευτοαριστερά (όπως πχ οι απόπειρες ωσης δεν ήθελαν καθόλου να εμφανιστεί μέσα
αξιολόγησης στην εκπαίδευση, τα χωροτα- στους αγρότες μία γραμμή που θα πρόβαλε
ξικά ρυθμιστικά κλπ). Τέτοιες απόπειρες η τέτοια πραγματικά φιλοαγροτικά όποτε και αΟΑΚΚΕ πάντα τις υποστήριζε. Όμως πολύ ναπτυξιακά αιτήματα. Φάνηκε καθαρά ότι στη
δύσκολα θα βρει κανείς στην κυβέρνηση των συγκεκριμένη περίπτωση οι ηγέτες “της αρχρεοκόπων Σαμαρά-Βενιζέλου σήμερα κά- παχτής των εθνικών δρόμων” μπήκαν μπροποιο μέτρο που να υπηρετεί την ανάπτυξη στά με το υπεραντιδραστικό κίνημα “όχι στη
και όχι το σαμποτάζ καθώς και το αντιευ- φορολόγηση όχι στα βιβλία” για να προβοκάρωπαϊκό μίσος μέσα στο λαό. Αποδεικνύε- ρουν το αγροτικό κίνημα. Γι’ αυτό άλλωστε
ται ότι τέτοια ήταν και τα μέτρα για τη φορο- ιδιαίτερα ο Μπούτας του ψευτοΚΚΕ έβγαζε
λογία των αγροτών δηλαδή δεν έχουν ούτε μπροστά και το ακόμα πιο αντιπαθητικό σύναυτά κάποια καλή πλευρά. Είναι απλά μέθο- θημα που ήταν το αφορολόγητο των 40.000
δος για ξεζούμισμα και σαμποτάζ και τελικά ευρώ, την ώρα που φορολογούνται και οι πιο
παρότρυνση των αγροτών για φοροδιαφυ- φτωχοί των φτωχών. Επίσης ένα πραγματικά
γή. Δηλαδή εμείς ενώ είδαμε σωστά ότι χρεια- προοδευτικό κίνημα μέσα σε έναν λαό που
ζόταν φορολόγηση και των μικρομεσαίων α- πεινάει θα αναζητούσε μορφές προπαγάνδας
μεθόδους
πάλης άλλους από τους μισηγροτών, κόντρα στην αντιφορολογική
μικρο- και
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ
ΟΑΚΚΕ
αστική δημαγωγία των ψευτοαριστερών, δεν τούς στο λαό, αποκλεισμούς δρόμων.
http:// www.oakke.gr, e-mail: info@oakke.gr
είδαμε σωστά ότι η φορολογία στα βιβλία
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ÖÔÁÍÅÉ ÐÉÁ ÌÅ ÔÏ
ÓÁÌÐÏÔÁÆ ÔÇÓ
ÂÁÑÅÉÁÓ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ
óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 5

óßìáôïò ôùí ÷áëõâïõñãéþí êáé ôç ãåíéêÞ êáôáêñáõãÞ áðïöÜóéóå, ìå åéóÞãçóç ôïõ âáóéêïý ìåôü÷ïõ ðïõ åßíáé ôï
êñÜôïò, ïñéóìÝíá ìÝôñá ìåßùóçò ôïõ êüóôïõò ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò.
ÍÁ ÕÐÅÑÁÓÐÉÓÏÕÌÅ ÔÇ ÆÙÇ
ÌÁÓ, ÍÁ ÓÙÓÏÕÌÅ ÔÇ
ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ
Ðñþôïé óå áõôü ôï ìáêÜâñéï ÷ïñü ôçò
êáôáóôñïöÞò ôùí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí âñßóêïíôáé, áíôßèåôá áðü üôé èá ðåñßìåíå êáíåßò, ôá êüììáôá ðïõ ìéëïýí
óôï üíïìá ôïõ ëáïý êáé ôçò åñãáôéêÞò
ôÜîçò. ÄçëáäÞ ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ôï øåõôïÊÊÅ êáé ç åîùêïéíïâïõëåõôéêÞ ïõñÜ
ôïõò. Áõôïß üìùò äåí õðçñåôïýí ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç áëëÜ ôç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí, üðùò ôï áðÝäåéîå êáé ç ëõóóáóìÝíç
õðïóôÞñéîç ðïõ Ýäåéîáí óôçí åéóâïëÞ
ôïõ áöåíôéêïý ôïõò óôçí Êñéìáßá. Áõôïß ãéá ÷ñüíéá ôþñá óáìðïôÜñïõí êÜèå
åêóõã÷ñïíéóìü ïðïéáäÞðïôå åñãïóôáóßïõ, üðùò Ýêáíáí ðáëéüôåñá ìå ôçí Ðåôñüëá Þ ìå ôïí ôáéíéüäñïìï ðïõ ìáôáßùóáí ðÜíù óôçí êñßóç óôïí Áóðñüðõñãï ôçò ÅëëçíéêÞò ×áëõâïõñãßáò, åíþ
äåí áöÞíïõí êáìéÜ íÝá åðÝíäõóç íá ãßíåé. ×áñáêôçñéóôéêÞ ðåñßðôùóç åßíáé ôá
ìåôáëëåßá ÷ñõóïý óôç ×áëêéäéêÞ Þ ôï
ãÞðåäï ôïõ ÐÁÏ êáé ôï åìðïñéêü êÝíôñï ðïõ ìáôáßùóáí óôï Âïôáíéêü. Áõôïß ïñãáíþíïõí äÞèåí êéíÞìáôá ðïëéôþí
ìå ðñüó÷çìá ôçí ìüëõíóç Þ ôçí ðñïóôáóßá ôùí áñ÷áßùí êáé óôç óõíÝ÷åéá
êÜíïõí ðñïóöõãÞ ìå áõôÜ óôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò ôï ïðïßï Þ áêõñþíåé ôçí åðÝíäõóç Þ ôçí êáèõóôåñåß ôüóï
ðïëý ðïõ óôï ôÝëïò ðÜëé áêõñþíåôáé. ¢ëëåò öïñÝò êÜíïõí ìå äÞèåí ôáîéêÜ ðñïó÷Þìáôá áðåñãßåò, ÷ùñßò íá ðáßñíïõí õðüøç ôïõò ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç
óôï äïóìÝíï åñãïóôÜóéï, ðñÜãìá ôï ïðïßï éäéáßôåñá ðÜíù óôçí êñßóç ïäçãåß
ðÜëé óôï êëåßóéìï ôïõ åñãïóôáóßïõ, üðùò Ýãéíå ìå ôï åñãïóôÜóéï ôçò ÅëëçíéêÞò ×áëõâïõñãßáò óôïí Áóðñüðõñãï Þ
ìå ôçí ÐéñÝëé óôçí ÐÜôñá Þ ôçí AEG
ðáëéüôåñá Þ üðùò Ýêáíáí óôç ÍáõðçãïåðéóêåõáóôéêÞ æþíç óôï ÐÝñáìá ðïõ Ýêáíáí áðåñãßá üðïôå Ýñ÷ïíôáí Ýíá êáñÜâé ãéá åðéóêåõÞ êáé ìÜëéóôá ôï äÝóìåõáí. Ðáëéüôåñá Þôáí ïé óöáßñåò ôçò
17ÍïÝâñç ðïõ óêïôþíïíôáò ôïí Áããåëüðïõëï ïäÞãçóáí óôï êëåßóéìï ôçí
õøéêÜìéíï ôçò ×áëõâïõñãéêÞò, óêïôþíïíôáò ôïí ÌðïäïóÜêç ïäÞãçóáí óôï
êëåßóéìï ôùí ËéðáóìÜôùí óôç Äñáðåôóþíá, óêïôþíïíôáò ôïí Ðåñáôéêü áêýñùóáí ôçí êáôáóêåõÞ ðëïßùí óôçí Åëåõóßíá. Ðñïçãïýìåíá üëïõò áõôïýò ï Á.
ÐáðáíäñÝïõ êáé ç øåõôïáñéóôåñÜ ôïõò
åß÷áí õðïíïìåýóåé ðïëéôéêÜ Ýôóé þóôå ç
äïëïöïíßá ôïõò íá ìç äçìéïõñãÞóåé êáìéÜ óïâáñÞ áíôßóôáóç ïýôå áðü ôçí áóôéêÞ ôÜîç, ïýôå áðü ôï ëáü. Áõôü ðïõ
ïé äÞèåí ößëïé ôùí åñãáôþí õðïíïìåýïõí Þ óêïôþíïõí äåí åßíáé üëç ç áóôéêÞ
ôÜîç, áëëÜ ôï êïììÜôé ôçò åêåßíï ðïõ
åßíáé äåìÝíï ìå ôï äéåèíÞ áíôáãùíéóìü
êáé ôç Äýóç. Áíôßèåôá äåí ðåéñÜæïõí

ôïõò áóôïýò åêåßíïõò ðïõ Ý÷ïõí äåìÝíá ôá óõìöÝñïíôÜ ôïõò ìå ôçí ÁíáôïëÞ êáé åßíáé êõñßùò áõôïß ðïõ Ý÷ïõí
ãéãáíôùèåß ìÝóá áðü ôéò êñáôéêÝò
ðñïìÞèåéåò êáé åñãïëáâßåò. ÔÝôïéïé åßíáé ï Êüêêáëçò ôïí ïðïßï êáíåßò äåí
êáôçãüñçóå ãéá ôï óêÜíäáëï ôçò
Siemens áí êáé üëåò ôéò äïõëåéÝò ìáæß
ôçò Ýðáéñíáí, ï Ìðüìðïëáò ãéá ôïí
ïðïßï äåí Ý÷åé ãßíåé ïýôå ìéá äéáìáñôõñßá óôá êÜôåñãá ôùí åñãïôáîßùí
ôïõò êáé ôá ðáíÜêñéâá äéüäéá, ï Ìõôéëçíáßïò ðïõ ç ÄÅÇ ôïõ ÷áñßæåé åêáôïììýñéá, ï Êïðåëïýæïò ðïõ åßíáé ï
óõíåôáßñïò ôçò Gazprom êáé ðïõ üôáí áðüëõóå ôïõò ìéóïýò åñãÜôåò ôïõ
óå Ýíá åñãïóôÜóéü ôïõ óôçí ÐÜôñá
êáíåßò äåí Ýêáíå êßíçìá ïýôå êáé èüñõâï ãéáõôü, ï Ãåñìáíüò ðïõ ôïõ áãüñáóáí ÷ñõóÜöé ôá ìáãáæÜêéá, ï
Âãåíüðïõëïò ðïõ ôïõ ÷Üñéóáí åêáôïììýñéá ìå ôïí ÏÔÅ êáé ôïõ Ýäùóáí ôóÜìðá ôçí ÏëõìðéáêÞ. Äåí Ýêáíáí êáíÝíá êßíçìá åíáíôßïí ôçò üôáí ç êéíåæéêÞ Cosco áãüñáóå ôï ìéóü ëéìÜíé ôïõ
ÐåéñáéÜ, ïýôå êáé ìåôÜ üôáí ôçí ìåôÝôñåøå óå êÜôåñãï.
ÓÞìåñá êÜíïõí áíþäõíåò åñùôÞóåéò
óôç ÂïõëÞ Þ êáëïýí ôïõò åñãÜôåò íá
“ìçí óçêþíïõí îÝíåò óçìáßåò”, äçëáäÞ íá óþíïõí ôá åñãïóôÜóéá óôá ïðïßá äïõëåýïõí. ¸ôóé ðñïóðáèïýí íá
åìðïäßóïõí ïðïéïäÞðïôå åñãáôéêü êßíçìá ðïõ ìðïñåß íá áíáðôõ÷èåß êáé
íá óþóåé ôç âéïìç÷áíßá êáé ôç ÷þñá.
ÏðïéáäÞðïôå ðÜëç ãéá ôç óùôçñßá ôçò
âéïìç÷áíßáò ôçí óõêïöáíôïýí üôé õðçñåôåß ôá êÝñäç ôùí âéïìç÷Üíùí êáé
óôá óõìöÝñïíôÜ ôïõò. ÁëëÜ áõôÞ åßíáé ç ìéóÞ áëÞèåéá. Ç Üëëç ìéóÞ åßíáé
üôé ôï åñãïóôÜóéï ðáñÜãåé ôï ìéóèü
ôïõ åñãÜôç êáé ôçí ßäéá ôçí åñãáôéêÞ
ôÜîç. ¼ôé ôï åñãïóôÜóéï åßíáé ôï ðåäßï ôçò ôáîéêÞò ðÜëçò. Ôï åñãïóôÜóéï åßíáé ôï ó÷ïëåßï óôï ïðïßï ç åñãáôéêÞ ôÜîç ìáèáßíåé óõíäéêáëéóìü
êáé ðïëéôéêÞ, åßíáé ï ÷þñïò óôïí ïðïßï
ìðïñåß íá óõíåéäçôïðïéçèåß óáí ôÜîç
Ýôóé þóôå íá ìðïñÝóåé êÜðïéá óôéãìÞ
íá áëëÜîåé êáé ôçí ßäéá ôçí êïéíùíßá
ðñïò üöåëïò ôçò. Ôï åñãïóôÜóéï åßíáé
ç ðñïûðüèåóç ôïõ óïóéáëéóìïý, áõôÞ
åßíáé ç ðéï âáóéêÞ èÝóç ôïõ ìáñîéóìïý.
Ï óõíåéäçôüò åñãÜôçò äéáôçñåß ôï åñãïóôÜóéï ãéá íá ôï ðÜñåé êÜðïéá óôéãìÞ ìå åðáíÜóôáóç áðü ôïí áóôü éäéïêôÞôç ôïõ. Ç èÝóç üôé ç óçìåñéíÞ êñßóç åßíáé êñßóç ôïõ êåöÜëáéïõ êáé äåí
áöïñÜ ôïõò åñãÜôåò ïäçãåß êáôåõèåßáí óôçí êáôáóôñïöÞ ôùí åñãáôþí ü÷é ìüíï óáí ôÜîçò áëëÜ êáé óáí öõóéêþí ðñïóþðùí. Óôçí áðÝñáíôç óçìåñéíÞ áðïâéïìç÷Üíéóç Ýíáò Üíåñãïò
åßíáé óáí ôïí íáõáãü óôï âüñåéï ðáãùìÝíï ùêåáíü. Ç êõâÝñíçóç, ç øåõôïáñéóôåñÜ êáé ïé íáæß “óõìðáñáóôÜôåò
ôïõò” (äåò ×áëõâïõñãßá ÅëëÜäáò) ðïõ
êëåßíïõí åñãïóôÜóéá óÞìåñá, éäéáßôåñá åñãïóôÜóéá âáñåéÜò âéïìç÷áíßáò,
åßíáé ïé ìåãáëýôåñïé êáôÜ óõññïÞ
äïëïöüíïé óÞìåñá.
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καταλάβουν; Μία πραγματικά αντιφασιστική πολιτική δύναμη θα είχε μία βασική κριτική να κάνει σε αυτό το δικαστικό χειρισμό, τη μεγάλη καθυστέρηση και όχι τη
μεθόδευση.
Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται με πάθος τους ναζιστές και διαμορφώνει δραστήρια το πολιτικό έδαφος για την αθώωση τους. Φροντίζει επίσης να διασώσει το
κύρος τους σαν διωκόμενων θυμάτων, αφού οι “ήρωες” των ναζιστών έχουν αρχίσει
να το βάζουν στα πόδια. Δύο βουλευτές
της “ΧΑ” αποχώρησαν αμέσως μόλις οι ανακρίτριες ζήτησαν την άρση της ασυλίας!!!
Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης
των νέων διώξεων ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του γραμματέα της κοινοβουλευτικής του ομάδας
Βούτση κατάγγειλε τη δικαστική διαδικασία της δίωξης κατά όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας της “ΧΑ” υπερασπίζοντας
τους ναζιστές. Σε ομιλία του στη Βουλή
είπε: “Είναι πολιτικό κλείσιμο του ματιού
προς την άκρα δεξιά και προς την εκλογική πελατεία της Χρυσής Αυγής. Εν παρενθέσει λέω ότι και εκεί γίνεται μία μεθόδευση, απ’ ότι φαίνεται, για να τεθεί εκτός
νόμου αυτό το κόμμα” (news247.gr, 27/2/
2014). Η τοποθέτηση αυτή σημαίνει ότι
πρώτον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τις διώξεις
και δεύτερο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έμμεσα αναγνωρίζει τη “ΧΑ” σα μία αντικυβερνητική,
αντιμνημονιακή δύναμη, που μάλιστα ενοχλεί την κυβέρνηση τόσο πολύ ώστε θέλει
να την εξοντώσει με παράνομες και άδικες
δικαστικές διώξεις για να πάρει τις ψήφους
της. Αυτή την τοποθέτηση τη χαιρέτισε η
“Χρυσή Αυγή” στην ιστοσελίδα της.
Ο Βούτσης υποστήριξε τη φιλοναζιστική
θεωρία του συνασπισμαίου Δ. Μπελαντή
για το ότι η “ΧΑ” “είναι διφυές μόρφωμα,
δηλαδή ταυτόχρονα νόμιμο πολιτικό κόμμα με καταγεγραμμένη ισχυρή επιρροή αλλά και εγκληματική οργάνωση με πλήθος
επιθέσεων, με θύματα εκατοντάδες πολίτες -ιδιαίτερα μετανάστες- και με συστηματική διασπορά ενός επιπλέον φόβου μέσα
σε μια ήδη τρομοκρατημένη κοινωνία. Όταν έγιναν οι πρώτες συλλήψεις, μιλήσαμε
ανοιχτά για το ότι η Χ.Α. πρέπει να βρεθεί
ενώπιον του νόμου, όχι όμως εκτός νόμου.
Οι απόψεις που υπάρχουν, πολιτικών της
Ν.Δ. αλλά και δημοσιολογούντων νομικών,
για το σχεδιασμό που θα οδηγήσει σε απαγόρευση της Χ.Α. με αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία είναι άκρως αντισυνταγματική ενέργεια” (Αυγή, 9/3). Αυτή η
πρωτοφανής θεωρία του ΣΥΡΙΖΑ περί νόμιμου πολιτικού κόμματος που είναι ταυτόχρονα και εγκληματική οργάνωση δεν είναι παρά ένα εργαλείο εξαπάτησης της
βάσης του και της κοινής γνώμης για να
νομιμοποιήσει τη δολοφονική συμμορία
(δες σχετικό άρθρο Νέας Ανατολής,
www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/285).
Γι΄ αυτό και ο Μπελαντής πήρε επίσης τους
επαίνους της “ΧΑ” στην ιστοσελίδα της και
τα εύσημα του “αριστερού συνταγματολόγου” που ξέρει “ακριβώς τι ισχύει”.
Λίγες μέρες αργότερα στη συνεδρίαση
της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκε τι θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της ασυλίας όλων των βουλευτών της “ΧΑ”. Υπήρχαν πολλές ενστάσεις και η απόφαση
υπέρ της άρσης της ασυλίας λήφθηκε κατά πλειοψηφία, και αυτή αμφισβητήθηκε
αμέσως μετά επισήμως από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ! Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου
έγινε η διευκρίνιση ότι “η Π.Γ. θεωρεί πως
η συγκεκριμένη στάση κατά την ψηφοφορία στη Βουλή δεν σχετίζεται με το θέμα,
που έχει ανοίξει από διάφορες πλευρές,

της απαγόρευσης της Χρυσής Αυγής. Ο
ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, είχε υποστηρίξει πως η Χρυσή Αυγή θα πρέπει
να τεθεί ενώπιον του νόμου” (Αυγή, 5/3).
Επίσης, σύμφωνα με την Αυγή, ο ίδιος ο
Τσίπρας στη συνεδρίαση στηλίτευσε κυβερνητικές μεθοδεύσεις για να τεθεί η “ΧΑ”
εκτός νόμου!
Ο Παπαδημούλης μιλώντας στο Σκάϊ
διευκρίνισε ότι είναι υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών της “ΧΑ” όπως και οι
ίδιοι οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να ζητούν την άρση της ασυλίας τους προκειμένου να αποδείξουν την αθωότητά τους !!!
(Αυγή, 4/3) Ο Παπαδημούλης είπε ακόμα
ότι οι βουλευτές της “ΧΑ” διώκονται για εγκληματικές ενέργειες κι όχι για τις ιδέες
τους και πρέπει να βρεθούν ενώπιον του
νόμου κι όχι εκτός νόμου.
Η Ζώη Κωνσταντοπούλου διαφώνησε ανοιχτά με την άρση της ασυλίας “θέτοντας
ζητήματα Δημοκρατίας, Συντάγματος, κράτους δικαίου και θεμελιωδών αρχών του
ποινικού δικαίου”. Η “ΧΑ” επιδοκίμασε αυτή
την τοποθέτηση στην ιστοσελίδα της. Επιφυλάξεις έκφρασαν επίσης οι Π. Κουρουπλής και Κ. Χρυσόγονος. Στη συνεδρίαση
της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
που ακολούθησε τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας οι ενστάσεις ήταν περισσότερες. Στον κατάλογο των διαφωνούντων
με βασικό επιχείρημα την αντίθεσή τους
στην έμμεση μέσω των διώξεων απαγόρευση της “ΧΑ” προστέθηκαν οι Λαφαζάνης,
Μητρόπουλος, Γλέζος.
Μεταξύ αυτών που διαφώνησαν ανοιχτά
με την άρση της ασυλίας για όλους τους
ναζιστές βουλευτές ήταν ο Μιχελογιαννάκης ο οποίος δήλωσε ότι θα ψηφίσει παρών γιατί τρεις από αυτούς δεν ενέχονται
σε συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τη δικογραφία! Δήλωσε επίσης
την αντίθεσή του στο “εκτός νόμου” της ΧΑ
γιατί, όπως είπε, είναι σα να θέτεις το ΠΑΣΟΚ εκτός νόμου λόγω της δοσοληψίας
Τσουκάτου!!! Γι’ αυτό, είπε ο Μιχελογιαννάκης, το ΠΑΣΟΚ όπως και η “ΧΑ” πρέπει
να κριθούν από τη λαϊκή ετυμηγορία
(capital.gr, 5/3). Δηλαδή για το Μιχελογιαννάκη και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και “ΧΑ”
μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, και μάλιστα
μάλλον το ΠΑΣΟΚ είναι κάπως χειρότερο.
Ο βουλευτής των ναζιστών Δ. Κουκούσης, στη συνεδρίαση της Βουλής που μίλησε ο Βούτσης είπε: “Παρασάγκας είναι
οι ιδεολογικές διαφορές που μας χωρίζουν
με την Αριστερά. Με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ
μας χωρίζουν δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή
είναι η μεγάλη διαφορά” (Βήμα, 28/2). Δεν
έχει μεγάλη διαφορά ο ναζιστής με την
ψευτοαριστερά. Η μεγάλη του διαφορά είναι με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, και μετριέται με
δισεκατομμύρια…
Σε αυτή την τοποθέτηση δεν απάντησε
μέχρι σήμερα ούτε ο Βούτσης, ούτε ο Μιχελογιαννάκης, ούτε ο Τσίπρας. Κι αυτοί
μετράνε τις διαφορές τους φαίνεται με δισεκατομμύρια, και όχι με σπασμένα κεφάλια, και αν είναι να τις μετρήσουν, τις
μετράνε μόνο με τα σπασμένα κεφάλια
που περιλαμβάνονται στις 33 δικογραφίες
των ανακριτριών Κλάππα και Δημητροπούλου. Λες και όλη η βία της “ΧΑ” παγιδεύτηκε ξαφνικά στο μπουκάλι των Κλάππα,
Δημητροπούλου με τις 33 δικογραφίες
τους, και μόνο αυτοί που έχουν σηκώσει
χέρι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις 33 δικογραφίες πρέπει
να τιμωρηθούν ποινικά. Για τα αναρίθμητα
θύματα της “ΧΑ” τα είκοσι πέντε σχεδόν
χρόνια της δράσης της δεν ευθύνεται κανείς κατά το ΣΥΡΙΖΑ, και κυρίως δεν ευθύνεται η ηγεσία της και οι εκπρόσωποι
της στη Βουλή.

ÃÅÍÁÑÇÓ-ÖËÅÂÁÑHÓ 2014

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στηρίζουν το
δικαίωμα ψήφου των ναζιστών στη
Βουλή
Όταν η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε θετική ψήφο για άρση της
ασυλίας, ο ναζιστής Ματθαιόπουλος κατηγόρησε τη ΝΔ και το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
ότι είναι κόμματα πουλημένα και ότι στόχος τους είναι να κλείσουν όλους τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής στη φυλακή “για
να έχουν Βουλή με 282 μέλη και να περάσουν τα ανθελληνικά τους νομοσχέδια”. Ο
Ματθαιόπουλος αναφερόταν στο ότι μέχρι
σήμερα στους προσωρινά κρατούμενους
ναζιστές δεν είχε δοθεί άδεια να πηγαίνουν με συνοδεία στη Βουλή για να ψηφίζουν, και τους είχε απαγορευτεί και η
επιστολική ψήφος, και το πιθανότερο είναι το ίδιο να γίνει και με τους εννιά αν προφυλακιστούν.
Για να μην είναι “υπόλογος” απέναντι στη
ναζιστική συμμορία ότι βοηθάει τη ΝΔ να
περνάει “ανθελληνικά” νομοσχέδια, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στη δημοσιότητα την είδηση
για την πρόθεση του να υποβάλει αίτημα
για να δοθεί το δικαίωμα της επιστολικής
ψήφου για τους προφυλακισμένους χρυσαυγίτες βουλευτές εν όψει της ψηφοφορίας για την άρση της ασυλίας των χρυσαυγιτών βουλευτών στην Ολομέλεια. Ο
Πάνος Σκουρλέτης μίλησε για αυτή την
πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του
στον Real FM: “Την εγκληματική δράση
διώκουμε και πρέπει να αποδειχθεί. Δεν
διώκουμε κάποιον για τις ιδέες τους και
θέλω να σας θυμίσω ταυτόχρονα ότι το ελληνικό Σύνταγμα δεν προβλέπει να τεθεί
κάποιο κόμμα εκτός νόμου (…). Από τη
στιγμή που δεν έχουν βγει οριστικές αποφάσεις, αθωωτικές ή καταδικαστικές, για
τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής και άρα δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά τους, δεν μπορεί μια Βουλή με 300
βουλευτές ξαφνικά να κατεβάσει τον πήχη
της απόλυτης πλειοψηφίας στις 142 ψήφους (…) Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σκεφτόμαστε, λοιπόν, να αναλάβουμε πρωτοβουλία έτσι ώστε να δούμε κάποιες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως, αν κριθούν
οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής προφυλακιστέοι, να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται μέσω επιστολικής ψήφου”.
Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έμεινε μόνο στην ανοιχτή πλέον υποστήριξη της κατάπτυστης
θέσης ότι κάθε ναζιστής στη χώρα έχει το
δικαίωμα να ιδρύει κόμμα το οποίο το κράτος θα έχει την υποχρέωση να αναγνωρίζει σα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Αναγόρευσε σε κοινοβουλευτικό σύμμαχο τη ναζιστική “ΧΑ” και δίνει σήμερα μάχη
για να είναι παρόντες οι ναζιστές στη
Βουλή, να μπορούν να νομοθετούν και
να μετράει η ψήφος τους για όλα τα
πολιτικά ζητήματα, αναγνώρισε δηλαδή τους ναζιστές σαν πολιτικούς συμμάχους του. Πρόκειται για την πρώτη
και πιο ανοιχτή δήλωση συγκρότησης
του φαιο”κόκκινου” μετώπου.
Την ίδια στάση υπέρ των ναζιστών κράτησαν και οι ΑΝΕΛ. Στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής η
βουλευτής των ΑΝΕΛ Μαρία Κόλλια Τσαρουχά ψήφισε “παρούσα”. Η ίδια εξήγησε
την κίνησή της υποστηρίζοντας ότι οι ΑΝΕΛ
είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν “ναι” στην
άρση ασυλίας των χρυσαυγιτών αν εξασφαλιστεί ότι θα δοθεί στους προφυλακισμένους το δικαίωμα να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο στις ψηφοφορίες της Βουλής. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε οι ΑΝΕΛ θα απέχουν από την ψηφοφορία στην
Ολομέλεια.
Το ψευτοΚΚΕ αποφάσισε όπως και ο
ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει στην Ολομέλεια υπέρ
της άρσης ασυλίας όλων των βουλευτών
της “ΧΑ”. Το ψευτοΚΚΕ που έχει πάγια
θέση να μη βγει εκτός νόμου το κόμμα της
“ΧΑ”, δεν βγαίνει τώρα μπροστά όπως ο
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ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπίζεται τους ναζιστές.
Απλά βάζει πλάτες στο ΣΥΡΙΖΑ αφού δεν
κάνει ούτε την παραμικρή κριτική για τη
στάση του. Θυμίζουμε ότι στη ψηφοφορία
για την αναστολή της χρηματοδότησης της
“ΧΑ” το ψευτοΚΚΕ είχε καταψηφίσει το
μέτρο, γιατί υποστήριξε ότι θα υπήρχε κίνδυνος να απαγορευτεί η χρηματοδότηση
και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα αν κάποιοι βουλευτές του καταδικάζονταν ποινικά. Ουσιαστικά πρόβαλε τότε την ίδια
γραμμή που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής στη συγκρότηση του φαιο “κόκκινου” μετώπου
υπέρ του Πούτιν
Τώρα είναι περισσότερο πρόσφορο από ποτέ το έδαφος για το φαιο”κόκκινο”
μέτωπο γιατί είναι η στιγμή της επίθεσης
και επίδειξης ισχύος του μεγάλου αφεντικού των ελλήνων σοσιαλφασιστών, της Ρωσίας του Πούτιν. Τώρα ναζιστές και σοσιαλφασίστες είναι ενωμένοι υπέρ της ρώσικης εισβολής στην Κριμαία, και κατευθύνουν από κοινού τα πυρά τους ενάντια
σε ΗΠΑ και ΕΕ που έστω και στα λόγια
υποστηρίζουν την Ουκρανία.
Πριν λίγες μέρες το γνωστό τηλεοπτικό
κανάλι Russia Today κάλυψε πορεία των
ναζιστών της Χ.Α στον Πειραιά με το σχόλιο “Η Χρυσή Αυγή δείχνει τη δύναμη της
στην πορεία για τις εκλογές”. Την είδηση
μεταφέρουν οι ναζιστές που πανηγυρίζουν
για την πολιτική κάλυψη από το “μεγαλύτερο ρώσικο μέσο” όπως αναφέρουν. Την
ίδια στιγμή ο συνδυασμός των ναζιστών
στις τοπικές εκλογές “Ελληνική Αυγή για
το Νότιο Αιγαίο” πρότεινε να προσκληθούν
δύο ρώσικα πολεμικά πλοία στη Σύρο και
στη Ρόδο και αγήματα τους να παρελάσουν με τα αντίστοιχα ελληνικά τμήματα
στις παρελάσεις της 25 Μάρτη!!!
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζει όλο και πιο ανοιχτά την εκκλησία για την προώθηση της
συμμαχίας με τη Ρωσία στη βάση της ορθοδοξίας. Πρόσφατα η Ρ. Δούρου, πρώην
υπεύθυνη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια περιφερειάρχης Αττικής, έδωσε
συνέντευξη στο “Αγειορίτικο Βήμα” και δήλωσε ότι οι “δράσεις ΣΥΡΙΖΑ και εκκλησίας συμβαδίζουν”, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον Ιερώνυμο για τη σκληρή του
στάση απέναντι στους δανειστές, κλείνοντας το μάτι σε όλους τους αντισημίτες και
φιλοναζιστές μητροπολίτες που έχει τόσο
προσεκτικά προστατέψει ο Ιερώνυμος και
πλειοδοτούν σε “αντιμνημονιακές” κραυγές
(http://www.protothema.gr/politics/article/
363232/).
Για να ενισχύσει τη φιλοναζιστική γραμμή στους κόλπους του, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τον Θ. Καρυπίδη που είχε κάνει ωμά
αντισημιτικά σχόλια και είχε πάρει συνέντευξη από τον Κασιδιάρη σα δημοσιογράφος, για υποψήφιο στην περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας. Αυτός είχε τη στήριξη της περιφερειακής επιτροπής Δυτικής
Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ παρά τις καταγγελίες για τον απροκάλυπτο αντισημιτισμό του, και μόνο επειδή ξεσηκώθηκε θόρυβος για το θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ τον απέσυρε απρόθυμα και χωρίς να τον καταγγείλει για αντισημιτισμό. Όμως οι υποστηρικτές του Καρυπίδη στην περιφερειακή επιτροπή έμειναν στη θέση τους από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στο βάθος ο Καρυπίδης είχε την έγκριση του. Πιο πριν είχε αποδοκιμαστεί ανοιχτά ο Τατσόπουλος αφού είχε εκφράσει την έντονη αντίθεσή του με
οποιαδήποτε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, το πρώτο κόμμα που συνεργάστηκε στη Βουλή με τη “ΧΑ” κατεβάζοντας κοινή πρόταση με τους ναζιστές για τη λίστα
Λαγκάρντ.
Είχαμε γράψει σε προκήρυξή μας για
τη δολοφονία του Π. Φύσσα ότι “η κυβέρνηση, η αστυνομία και οι δικαστές που κά-
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νανε συστηματικά επί 20 χρόνια πλάτη
στους ναζιστές αποφάσισαν να κινηθούν
και να βάλουν τη συμμορία στο ποινικό στόχαστρο. Στο σημείο αυτό έγινε και η πολιτική έκρηξη του ελληνικού λαού, καθώς η
παλλαϊκή οργή για το φόνο του ηρωικού
αντιφασίστα, συναντήθηκε με αυτό τον
πλατύ, καταχωνιασμένο και ανομολόγητο
φόβο της νεολαίας και των δημοκρατών για
μια κτηνώδη συμμορία που ήταν τόσο νόμιμη και τόσο καθεστωτικά ελεύθερη στο
να μαχαιρώνει ώστε να έχει επιβάλει τη δικτατορία της σε μια από τις πιο κεντρικές
συνοικίες της πρωτεύουσας. Όλα αυτά ήταν σαν ένας φόρος αίματος που έπρεπε
να πληρώνει ως τώρα η κοινωνία σε έναν
νέο Μινώταυρο.
Αυτός ο Μινώταυρος πρέπει και μπορεί
να πεθάνει μόνο τώρα που βράζει το παλλαϊκό καζάνι της οργής. Όμως πρόθεση
της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων είναι μόνο να τραυματίσουν το τέρας και να το περιορίσουν. Αν μόνο
τραυματιστεί το τέρας θα βγει αύριο πιο
ισχυρό. Και αυτούς δεν τους νοιάζει αυτό γιατί το τέρας έχει γι αυτούς το εξής
καλό: ότι θεωρεί, όπως και εκείνοι, την
φασιστική Ρωσία του Πούτιν σαν έναν
αληθινό σύμμαχό και φίλο της χώρας
μας και γι αυτό μοιράζεται μαζί τους την
ίδια αντιευρωπαϊκή γραμμή. Γι αυτό όλα συνεχίζουν να απαιτούν η Χρ. Αυγή να
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μην βγει εκτός νόμου αλλά “να απομονωθεί”. Εμείς ξέρουμε ότι το να μην είναι νόμιμος ο ναζισμός δεν σημαίνει ότι σώνει
και καλά νικιέται. Χωρίς πολιτική πάλη και
πολιτική απομόνωση ο φασισμός δεν νικιέται. Όμως η πιο βασική ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για να νικηθεί είναι να μην είναι νόμιμος, δηλαδή να μην είναι κρατικά ανεκτή η βία του. Η ιστορική εμπειρία λέει
ότι ο ναζισμός νικήθηκε πολιτικο-ιδεολογικά, όταν τσακίστηκε στρατιωτικά.
Δηλαδή η πολιτική καταγγελία είναι στείρα και κούφια όταν δεν συνοδεύεται από τη συντριβή της φασιστικής βίας. Να
απομονώνεις την μαφία χωρίς να την
φυλακίζεις είναι μια υποκριτική γελοιότητα. Γιατί όποιος θα “απομονώνει” μια
συμμορία το πρωί θα σημαδεύεται από αυτήν και θα ξυλοφορτώνεται το
βράδυ”.
Η στάση των σοσιαλφασιστών δικαιώνει
πλήρως σήμερα την εκτίμησή μας. Φροντίζουν να κάνουν ότι μπορούν για να μη σκοτώσουν το τέρας.
Πρέπει οι δημοκράτες και ο λαός να
καταγγείλουν τους προστάτες των
ναζιστών που ετοιμάζουν δραστήρια την
εξαθλίωση του λαού και την υποδούλωση
του στη νεοναζιστική Ρωσία, και να
απαιτήσουν να βγει εκτός νόμου η “ΧΑ”.

Ï “ÇÃÅÔÇÓ”, ÔÏ ÐÏÔÁÌÉ ÊÁÉ
Ç ×ÑÇÓÇ ÔÏÕÓ
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áðßèáíï. Áí áíåâåß ëïéðüí ï ÓÕÑÉÆÁ óôçí
êõâÝñíçóç ìáæß ìå êáìéÜ ÁÍÅË èá ðåèÜíåé êé áõôüò óôçí ðñþôç êáé áíáðüöåõêôç ðåñéêïðÞ óõíôÜîåùí êáé ìéóèþí ôïõ
äçìïóßïõ. Ãéáôß êáé áõôüò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò áðü ôï áöåíôéêü ôïõ ôïí Ðïýôéí
íá êñáôÞóåé ðÜóåé èõóßá ôçí ÅëëÜäá ìÝóá óôçí ÅÆ êáé ìÜëéóôá íá ôï êÜíåé ðïëý êáëÜ, ãéáôß Þäç ç ÅÅ Ý÷åé áñ÷ßóåé íá
èõìþíåé ðïëý ìå ôïí Ðïýôéí êáé óå ëßãï
èá áñ÷ßóåé íá ëïîïêïéôÜåé ôïõò ößëïõò ôïõ.
ÁëëÜ áí ï ÓÕÑÉÆÁ äþóåé íÝá ðåßíá áíôß
ãéá áíÜóåò ü÷é áðëÜ èá ðåèÜíåé, áëëÜ èá
ðñïêáëÝóåé ôï ìÝãéóôï ìßóïò ðïõ èá Ý÷åé
ðñïêáëÝóåé ðïëéôéêÞ äýíáìç ãéáôß èá Ý÷åé óêïôþóåé ôçí ôåëåõôáßá åëðßäá ôïõ
ôóáêéóìÝíïõ Ýèíïõò íá âñåé ëýóç ÷ùñßò
ìåãÜëåò, ïõóéáóôéêÜ áéìáôçñÝò, ðåñéðÝôåéåò
Ï ÓÕÑÉÆÁ ëïéðüí ÷ñåéÜæåôáé ìéá áóðßäá ãéá áñêåôü êáéñü áêüìá, ôïõëÜ÷éóôïí
üóï íá ìðïñÝóåé íá êÜíåé êÜðïéïõ åßäïõò
ðïëéôéêü ðñáîéêüðçìá Þ êÜðïéïõò Üëëïõò
öáóéóôéêïýò ðåéñáìáôéóìïýò óôá ðëáßóéá
ôïõ öáéï-”êüêêéíïõ” ìåôþðïõ. Ï ÇãÝôçò
êáé ôï ÐïôÜìé ôïõ åßíáé ìéá ðïëý êáëÞ
áóðßäá, áí âÝâáéá ðéÜóïõí óôéò ìÜæåò. Ìå
ëéãüôåñï áðü 10% åêëïãéêü ðïóïóôü áõôü ôï áóðüíäõëï, áóýëëçðôï óå èÝóåéò ðïëéôéêü ìüñöùìá ìðïñåß êÜëëéóôá íá óõãêõâåñíÞóåé ìå ïðïéïíäÞðïôå, ãé áõôü Üëëùóôå õðïó÷Ýèçêå áðü ôçí áñ÷Þ üôé “êëÝâåé” éäÝåò êáé áðü ôá áñéóôåñÜ êáé áðü ôá
äåîéÜ, ãé áõôü äÞëùóå üôé èá êéíçèåß ðÝñá
áðü “êïììáôéêÜ, éäåïëïãéêÜ êáé åèíéêÜ
óýíïñá” ðáñüëï ðïõ ôüóï ðïëý óé÷áßíåôáé ôá ðáëéÜ êüììáôá êáé ôçí êïììáôïêñáôßá, ãé áõôü Ýâáëå êÜðùò ìðñïóôÜ ôïõò
ðñáãìáôéêÜ åõñùðáßïõò öéëåëåýèåñïõò
ÄÞìïõ êáé ÔÝëïãëïõ. Óå áõôü ôï ñüëï ôïõ
ìðáëáíôÝñ üìùò Ýíá óõíçèéóìÝíï êüììá
åßíáé ãåìÜôï ìåéïíåêôÞìáôá, üðùò áðÝäåéîå ç ðåßñá ôüóï ôçò ÄÇÌÁÑ üóï êáé ôïõ

Âåíéæåëéêïý ÐÁÓÏÊ. Ãéáôß óå êÜèå óôñïöÞ êáé ôïýìðá ôïõ áñ÷çãïý üëï ôï êüììá
óõãêëïíßæåôáé êáé óÞìåñá Ýíáò çãÝôçò êõâåñíçôéêüò ìðáëáíôÝñ, üëï ôïýìðåò ðñÝðåé íá êÜíåé Áíôßèåôá Ýíá ÇãÝôçò ÷ùñßò
Ýíá áõèÜäåò êüììá üðùò åßíáé ï ÈåïäùñÜêçò; Èá Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá êÜíåé üóåò êáé üðïéåò ôïýìðåò èÝëåé ãéáôß ç åîïõóßá ôïõ áðïññÝåé ó÷åäüí åî ïñéóìïý áðü ôï ëáü êáé ü÷é áðü ôï êüììá. Ìüíï
íÝåò åêëïãÝò ìðïñïýí íá êáôåâÜóïõí Ýíá ôÝôïéï çãÝôç áðü ôçí êõâÝñíçóç. ¢ëëùóôå ï çãÝôçò îÝñåé üôé åßíáé áíáëþóéìïò, ãéá áõôü Ý÷åé ðåé üôé áí áðïôý÷åé èá
ãßíåé êáëëéåñãçôÞò.
Ìå ëßãá ëüãéá ï Üíèñùðüò ìáò åßíáé Ýíá
äïêéìáóôéêü ìðáëüíé ôïõ âáèéïý êáèåóôþôïò, áëëÜ åßíáé Ýìðéóôï äïêéìáóôéêü ìðáëüíé. Åßôå óêÜóåé ðÜíù óôïí êïëïöþíá
ôçò êñßóçò åßôå áíôÝîåé êáé ãßíåé êáèåóôùôéêüò Þñùáò, ï ÇãÝôçò êáé ôï ÐïôÜìé
ôïõ äåí ðñüêåéôáé íá ðáñåêêëßíïõí áðü
ôç âáóéêÞ ÷ñÞóç ôïõò, ðïõ åßíáé íá êáèçóõ÷Üæåôáé ç ÅÆ üóï ç ÅëëÜäá èá êÜíåé
ñþóéêç åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ êáé êõñßùò ñþóéêç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, äçëáäÞ ðïëéôéêÞ äéáñêïýò ÷ñåùêïðßáò-áéìïñáãßáò ðïõ
èá áðïóôáèåñïðïéåß ðïëéôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ ôçí ÅÆ ïîýíïíôáò ôéò áíôßóôïé÷åò
åóùôåñéêÝò ôçò áíôéèÝóåéò. Ôï ðéï êáëü
âÝâáéá ãéá ôçí ÅÆ êáé êõñßùò ãéá ôïí åëëçíéêü ëáü åßíáé ôï ìðáëüíé íá óêÜóåé
üóï ãßíåôáé ðéï ãñÞãïñá, áí åßíáé äõíáôü
áýñéï êéüëáò.
¼óï ðéï ãñÞãïñá ðÝóïõí ïé ðïëéôéêÝò
áõôáðÜôåò ôïõ ëáïý ìáò ôüóï ðéï ãñÞãïñá èá óôçñé÷èåß óôéò äõíÜìåéò ôïõ ãéá íá
âñåé ìéá äýóêïëç áëëÜ áëçèéíÞ ëýóç.
*¼ôáí ñùôÞèçêå óôçí ðñþôç ìåãÜëç ôïõ óõíÝíôåõîç ôé ñüëï èá Ý÷åé óôï
ÐïôÜìé ï ÈåïäùñÜêçò áðÜíôçóå: “Åãþ èá åßìáé çãÝôçò. Ï Üíèñùðïò ðïõ èá
âãáßíåé ìðñïóôÜ óå áõôÞ ôçí õðüèåóç. Åßíáé êÜôé ðëáôýôåñï áðü ôï protagon”.
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Το πιο κάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ (www.oakke.gr) στις 03/03/2014, αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας
στην Κριμαία και είχε 500 like από τους αναγνώστες - χρήστες του facebook

Ï×É ÓÔÏ ÄÉÁÌÅËÉÓÌÏ ÔÇÓ ÏÕÊÑÁÍÉÁÓ- ÁÐÏÓ×ÉÓÇ
ÔÇÓ KÑÉÌÁÉÁÓ ÁÐO ÔÏÕÓ ÑÙÓÏÕÓ ÍÅÏ×ÉÔËÅÑÉÊÏÕÓ
Ç ÊÑÉÌÁÉÁ ÅÉÍÁÉ ÔÏ ÐÑÙÔÏ ÄÙÑÏ ÔÙÍ ÍÅÏÍÁÆI ÏÕÊÑÁÍÙÍ
ØÅÕÔÏÅÈÍÉÊÉÓÔÙÍ ÓÔÏ ÖÉËÏ ÔÏÕÓ ÐÏÕÔÉÍ

Μετά το διαμελισμό της Γεωργίας με την απόσχιση της Αμπχαζίας και
της Νότιας Οσετίας το 2008 οι ρώσοι σοσιαλ-ιμπεριαλιστές προχωράνε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα νεοχιτλερικού επεκτατισμού με τον
ουσιαστικό διαμελισμό μιας ευρωπαϊκής χώρας, της Ουκρανίας, μέσα
από τη ντεφάκτο απόσχιση της Κριμαίας.
Αυτό το δεύτερο βήμα, που αποτελεί μια Ρωσία. Να γιατί εκτός από τον αντικομπιο μεγάλη προειδοποίηση για το τι περι- μουνισμό τους τα δυτικά παχύδερμα έκαμένει την Ευρώπη σε λίγα χρόνια, πραγ- ναν τα στραβά μάτια όταν καταλάμβαναν
ματοποιήθηκε από πολιτική άποψη με πο- την πλατεία του Κίεβου και το Κοινοβούλύ πιο εύκολο και ανώδυνο τρόπο από ότι λιο οι φιλο-ναζιστές ουκρανοί ψευτοεθνικιτο πρώτο.
στές.
Στη Γεωργία η Ρωσία χρειάστηκε να κάνει μια ωμή στρατιωτική εισβολή όχι μόνο
Στην ουσία υπήρχε αυτή τη φορά ένας
στις δύο αυτόνομες δημοκρατίες που επο- εξωτερικός, ένας διεθνής λόγος που έκαφθαλμιούσε, αλλά και στο κυρίως γεωρ- νε πιο εύκολη τη ρώσικη στρατιωτική εγιανό έδαφος. Στην Ουκρανία χρησιμοποί- πέμβαση-απόσχιση στην Ουκρανία σε σχέησε κάποιες λίγες μονάδες από το ρώσι- ση με εκείνη στη Γεωργία: Είναι ότι η πακο έδαφος, όμως τη βασική δουλειά την γκόσμια θέση του ρώσικου σοσιαλιμπεέκανε με το να βγάλει έξω από τους στρα- ριαλισμού έχει αφάνταστα ενισχυθεί από
τώνες του τον πολυάριθμο ρώσικο στρατό το 2008, κυρίως λόγω της φιλορώσικης ποπου από χρόνια στάθμευε στην εξαρτημέ- λιτικής Ομπάμα αλλά και της γουρουνίνη από τη Ρωσία Κριμαία. Με αυτό το σιας οικονομίστικης υποταγής των ευρωστρατό κατέλαβε το υπάρχον Κοινοβού- παίων μονοπωλιστών στα διεθνή καμώμαλιο που καθαίρεσε τον υπάρχοντα και ό- τα του ρωσοκινεζικού επιθετικού άξονα.
ρισε καινούργιο πρωθυπουργό και με αυ- Αυτή η υποταγή, που εκδηλώθηκε κυρίτόν τελικά κατέλαβε όλη την Αυτόνομη ως στην ταχύτατη διπλωματική και οικοΔημοκρατία της Κριμαίας, αφοπλίζοντας νομική εγκατάλειψη της διαμελισμένης
τις εκεί μονάδες του ουκρανικού στρατού. Γεωργίας από τη Δύση είχε σαν αποτέλεΚυρίως όμως αυτό το δεύτερο βήμα ήταν σμα να σταθεροποιηθεί η εξουσία του Πούπιο εύκολο επειδή ο λαός όχι μόνο της τιν στη Ρωσία και ταυτόχρονα να γεμίσει
Κριμαίας που αποτελείται στην πλειοψη- ρώσους πράκτορες και υφεσιακούς απέφία του από εθνικά ρώσους, αλλά ο λαός ναντι στη Ρωσία το διπλωματικό απαράτ
της ανατολικής Ουκρανίας, που είναι της ΕΕ και της ΕΖ.
πλειοψηφικά ρωσόφωνος, είχε γίνει επιρΟι ραγδαίες εξελίξεις έρχονται να επιβερεπής τον τελευταίο καιρό στο να δει με βαιώσουν την ανάλυσή μας σχετικά με τη
ουδέτερο ή κατά περιοχές και με θετικό περίπλοκη ρωσική επεμβατική τακτική
μάτι μια ρώσικη επέμβαση στα εσωτερικά στην Ουκρανία. Στο άρθρο με τίτλο “Μεγάτης Ουκρανίας.
λα βάσανα ετοιμάζουν για την Ουκρανία”
Αυτό συνέβη όταν στο Κίεβο αποδείχτη- που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του
κε ότι το πάνω χέρι το είχαν ακροδεξιοί κόμματος στις 26/1 (βλ. Ν.Α., αρ. φ. 494)
εθνικιστές, που μάλιστα στον πιο στενό και γράφαμε ότι: “Μια εκτίμηση που ίσως μποδραστήριο πυρήνα τους στην πλατεία Μα- ρούμε να ριψοκινδυνέψουμε σήμερα είναι
ϊντάν ήταν χιτλερικοί, οπαδοί της ναζιστι- ότι πάμε για έναν παρατεταμένο διχασμό
κής εισβολής στην Ουκρανία στα 1941, α- στην Ουκρανία, όπου στη μια άκρη θα είπό τη οποία είχε ιδιαίτερα υποφέρει η πιο ναι οι σκληροί και ανοιχτοί ρωσόφιλοι φαφιλοσοβιετική και βιομηχανική ανατολική σίστες, στην άλλη άκρη σαν δήθεν εκΟυκρανία. Σε αυτό το φόβο έπαιξε πολύ πρόσωποι του ουκρανικού εθνικισμού θα
τελευταία η ρώσικη προπαγάνδα, ενώ οι είναι οι φασιστοναζήδες τύπου Σβόμποντα,
προβοκάτορες εθνικοφασίστες του Κίεβου επίσης βαλτοί του Κρεμλίνου, ενώ στο κέ- που συνειδητά δουλεύουν στην ηγεσία ντρο θα παίζει η πιο επίσημη Ρωσία με
τους υπέρ του Κρεμλίνου- έκαναν ότι μπο- μορφή ευρωπαϊκή-συμφιλιωτική με τύπους
ρούσαν για να στηρίξουν αυτήν την προ- σαν τον Κλίτσκο και τον Γιανούκοβιτς και
παγάνδα με το να νομοθετήσουν αμέσως με τη βοήθεια των ευρωπαίων παχύδερμόλις ήρθαν στην εξουσία κατά της ισοδυ- μων μονοπωλιστών που εύκολα διαβρώναμίας της ρώσικης με την ουκρανική γλώσ- νονται από ρώσους πράκτορες-εισοδισα. Οι ίδιοι όμως αυτοί παλιάνθρωποι που στές”. Είχαμε εξηγήσει τότε τους λόγους
ήρθαν στην εξουσία σηκώνοντας την πα- που “ο Πούτιν δεν έβαλε την Ουκρανία στην
τριωτική αντιρώσικη σημαία, με πρώτο τον ευρασιατική κοινοπολιτεία του, όπως εκτιπρωθυπουργό Γιάτσενιουκ, τώρα που η μούσαν οι περισσότεροι δυτικοί, γιατί αυτό
Ρωσία προχώρησε στο ντεφάκτο διαμελι- που ήθελε περισσότερο ήταν να ελέγχει
σμό της Ουκρανίας κάνουν ότι μπορούν τους όρους μιας ειδικής σχέσης ή ακόμα
για να αποδεχτεί ο ουκρανικός λαός αυτή και μιας ειδικής ένταξης της Ουκρανίας στην
τη διαμελιστική και αποσχιστική επέμβα- ΕΕ, για να μπορεί να επεμβαίνει απευθείση της Ρωσίας στην Κριμαία. Σύμφωνα με ας στα ευρωπαϊκά πράγματα. Ο Πούτιν θέτους Financial Times της 2 του Μάρτη ο λει μια συν-υιοθεσία της Ουκρανίας με την
Γιάτσενιουκ δήλωσε ότι “ήταν σε τηλεφω- ΕΕ για να εξαρτήσει και να διασπάει βανική επαφή με το ρώσο ομόλογό του Ντμί- θύτερα και την πρώτη και, κυρίως, τη δεύτρι Μεντβέντεφ και ήταν πεισμένος ότι η τερη”. Σήμερα η επέμβαση της ρωσικής
Ρωσία δεν θα προχωρήσει με στρατιωτι- υπερδύναμης στην Ουκρανία έχει υψωθεί
κή επέμβαση στο έδαφος της Ουκρανίας στο επίπεδο της ανοιχτής στρατιωτικής ε...”. Δηλαδή θεωρεί ότι η ως τώρα αποσχι- πέμβασης και του ακήρυκτου εδαφικού
στική δράση της Ρωσίας στην Κριμαία δεν διαμελισμού χωρίς ωστόσο να έχει αλλάαφορά το ουκρανικό έδαφος. Ουσιαστικά ξει η κύρια επιδιαιτητική επεμβατική πομε αυτή τη δήλωσή του στη δοσμένη στιγ- λιτική της στην Ουκρανία που κατά τη γνώμή ο Γιάτσενιουκ χαρίζει την Κριμαία στη μη μας εξακολουθεί να γίνεται από τα μέ-
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σα.
Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Ήταν η ένοπλη κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στους φασιστοναζήδες δήθεν ουκρανούς εθνικιστές και τους ανοιχτούς
ρωσόφιλους φασίστες με τους 70 νεκρούς
που οδήγησε στην εξωτερική μεσολάβηση της διαβρωμένης από τη ρώσικη διπλωματία ΕΕ για την “επίλυση” της κρίσης. Ενώ αυτή φάνηκε σα μια καθαρά ευρωπαϊκή επέμβαση στα εσωτερικά της Ουκρανίας, στην πραγματικότητα οι συσχετισμοί
ήταν συντριπτικά υπέρ των Ρώσων σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών, πράγμα που
οι παχύδερμοι δυτικοί μονοπωλιστές δεν
θα αργήσουν να καταλάβουν. Από τους
τέσσερις ευρωπαίους υπουργούς εξωτερικών που συμμετέχουν ως τώρα στις μεσολαβήσεις - βασικά το γερμανό Σταϊνμάγερ, το γάλλο Φαμπιούς, τον πολωνό Σικόρσκι και σε ένα άλλο επίπεδο την επίσημη υπουργό εξωτερικών της ΕΕ Άστον μόνο ο γάλλος ΥΠΕΞ δεν είναι ρωσόφιλος.
Η συμφωνία των 3 ΥΠΕΞ με την ουκρανική
κυβέρνηση και αντιπολίτευση, οδήγησε
στον περιορισμό των προεδρικών εξουσιών
και στην αποφυλάκιση της διπρόσωπης
ηγέτιδας του κόμματος “Πατρίδα”, και όπως αποκαλύπτεται με νέα στοιχεία της
ρωσόφιλης Γιούλιας Τιμοσένκο, ενώ άνοιξε το δρόμο σε νέες βουλευτικές εκλογές
το Μάη και προεδρικές το Δεκέμβρη. Αυτή η συμφωνία αμέσως παραβιάστηκε από τους δήθεν εθνικιστές της νέας κυβέρνησης με την έξωση του επίσης ρωσόφιλου Γιανουκόβιτς και με την κατάργηση της
ρωσικής γλώσσας σαν επίσημης στις περιοχές όπου μιλιέται. Αυτή η παραβίαση
της συμφωνίας με την ΕΕ έδωσε στον Πούτιν, τον πραγματικό αρχηγό του παγκόσμιου νεοναζισμού, την ευκαιρία να εμφανιστεί και σαν αντιναζιστής και σαν ευρωπαίος και να κάνει εισβολή στην Ουκρανία για τη δήθεν διάσωση της Κριμαίας “μετά από πρόσκληση του κοινοβούλιου της
ίδιας”. Αυτή η πρόσκληση πάτησε ακριβώς στην συνταγματική ανωμαλία που αποτελούσε η έξωση του Γιανούκοβιτς, αλλά και στις εθνοτικές συγκρούσεις που το
δίχως άλλο οργάνωσε στην Κριμαία και
στην ανατολική Ουκρανία τις προηγούμενες μέρες ο μεγαλύτερος προβοκάτορας
όλων των εποχών.
Έτσι όλη η Ουκρανία παραμένει πολιτικά και εν μέρει θεσμικά κομμένη στα δύο
με το αμοιβαίο μίσος να δυναμώνει. Από
τη μια μεριά οι φιλοναζιστές ψευτοεθνικιστές στην εξουσία στο Κίεβο προκαλούν
τον λαό της ανατολικής Ουκρανίας αλλά
η δύναμή τους εντοπίζεται στο δυτικό τμήμα της χώρας. Από την άλλη ο Γιανουκόβιτς αρνείται να αναγνωρίσει τη νέα κυβέρνηση καλώντας ουσιαστικά το ανατολικό
κομμάτι σε διαμελιστική εξέγερση και τη
Ρωσία σε εισβολή. Η επίσημη Ρωσία παριστάνει πως αντιδρά σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις. Όμως αυτό που πραγματικά
επιθυμεί είναι η διαιώνιση ενός μόνιμα ακήρυκτου διαχωρισμού που θα οδηγεί σε
μία διαρκή διεθνή διαμεσολάβηση (ΕΕ-ΗΠΑ-Ρωσίας) τελικά ευνοϊκή μόνο για την
ίδια. Όπως το δήλωσε ανοιχτά ο “μετριο-

παθής” απεσταλμένος της Μόσχας στην
Ουκρανία, Βλ. Λούκιν, αν οι δύο πλευρές
δυτική και ανατολική δεν τα βρουν μεταξύ
τους, τότε “υπάρχει η πιθανότητα μιας διεθνούς συνεργασίας” (Τάιμς Νέας Υόρκης,
20/2).
Όμως γιατί λέμε ότι η διαμεσολάβηση θα
είναι ευνοϊκή για τη Μόσχα; Γιατί το μεγάλο, το ανυπέρβλητο διπλωματικό ατού του
Κρεμλίνου σε σχέση με τις δυτικές καγκελαρίες είναι η ικανότητά του να επεμβαίνει
από τα μέσα και σε βάθος χρόνου να κερδίζει τις ηγεσίες και εν μέρει τους λαούς
και στους δυο πόλους μιας αντίθεσης που
η ίδια έχει δημιουργήσει ή παροξύνει. Αυτό που πολλοί άνθρωποι αγνοούν στη χώρα μας είναι ότι η στρατηγική πλατφόρμα
των ναζιστών του “Δεξιού Τομέα” και άλλων ψευτοεθνικιστικών ουκρανικών γκρουπούσκουλων καθώς και του φιλοναζιστικού “Σβόμποντα” είναι στην πραγματικότητα στρατηγικά φιλορώσικη. Αυτοί βέβαια εμφανίζονται σαν ντούροι αντιρώσοι,
αλλά είναι εχθροί της ευρωπαϊκής εθελοντικής ενότητας των λαών και εθνών, καθώς επιμένουν ανοιχτά και με πάθος σε
μία πλατφόρμα με κύριο εχθρό το φιλελευθερισμό, την αστική παγκοσμιοποίηση,
τους Εβραίους, τα ανθρώπινα δικαιώματα
και το δυτικό διαφωτισμό. Αυτή η πλατφόρμα εξυπηρετεί πριν απ’ όλα τα στρατηγικά σχέδια του ρωσικού σοσιαλιμπεριαλισμού για την εισβολή και κατοχή της
δυτικής Ευρώπης, επιδιώξεις που έχουν
θεωρητικοποιηθεί από το στρατηγικό πολιτικό σύμβουλο του Πούτιν, Αλ. Ντούγκιν,
στο υπεραντιδραστικό δόγμα του ευρασιατισμού. (Η “θεωρία” του Ντούγκιν, αποτυπώνεται διεξοδικά στο βιβλίο του : “Η
τέταρτη πολιτική θεωρία” που κατά τη γνώμη μας είναι για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ό,τι ήταν ο “Αγών μου” του Χίτλερ για
το δεύτερο) .
Εδώ βέβαια μπορεί κανείς να αναρωτηθεί: αφού οι ουκρανοί νεοναζί είναι φιλορώσοι τότε γιατί η Ευρώπη (και η Δύση
γενικότερα) τους υποστηρίζει;
Η ΒΡΩΜΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Η υποστήριξη που δίνουν οι ευρωπαίοι
και αμερικανοί μονοπωλιστές σ’ αυτά τα
καθάρματα είναι ενδεικτική της ιδεολογικοπολιτικής αποσύνθεσης στην οποία βρίσκονται. Τυφλωμένοι από τον άκρατο και
όλο και πιο υστερικό αντι-τριτοκοσμικό αντικομμουνισμό τους, που αποδεικνύει τη
ζωτικότητα του τελευταίου παρά την ιστορικά προσωρινή ήττα του, δε διστάζουν να
προδώσουν τα αντιφασιστικά μέτωπα που
είχαν στήσει στο παρελθόν με τη σοσιαλιστική ΕΣΣΔ και να υποστηρίξουν τους συνεργάτες της τότε χιτλερικής κατοχής της
Ουκρανίας επειδή αυτοί ήρθαν σε σύγκρουση με τη σοσιαλιστική ΕΣΣΔ και τον
Στάλιν. Αυτόν τον κατασκεύασαν ως φασιστικό τέρας οι ρώσοι ρεβιζιονιστές στα
1956, μετά τον κατοχύρωσαν και τον διατυμπάνισαν σαν τέτοιον οι δυτικοί φιλελεύθεροι αντικομμουνιστές, κυρίως οι αμερικανοί, και τελικά το ζωγράφισαν χειρότερο και από τον Χίτλερ οι γάλλοι αποστάτες του μαοϊσμού και του μαρξισμού με
επικεφαλής τον Στεφάν Κουρτουά (Η μαύρη βίβλος του κομμουνισμού) και οι
κρυφοχιτλερικοί αντικομμουνιστές “νέοι ι-
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στορικοί”. Όλοι οι παραπάνω υπονοούν ότι η σοβιετική εξουσία επί Στάλιν ήταν χειρότερη από εκείνη του Χίτλερ, οπότε δικαιολογούνται οι ουκρανοί εθνικιστές που
πολέμησαν με το χιτλερικό στρατό, παρά
το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία
του ουκρανικού λαού δεν ένοιωθε έτσι αφού έδωσε τη ζωή του για να πολεμήσει
με άφθαστο ηρωισμό τους χιτλερικούς στα
πλαίσια του κόκκινου στρατού υπό την καθοδήγηση του Στάλιν.
Σήμερα οι δυτικοί αστοί, συνήθως φιλελεύθεροι αντικομμουνιστές, υπό την καθοδήγηση του ρωσόδουλου Ομπάμα κάνουν
γαργάρα το γεγονός ότι το ναζιστικό “Σβόμποντα” καταλαμβάνει τέσσερα πόστα στη
νέα κυβέρνηση (μία θέση αναπληρωτή πρωθυπουργού για ζητήματα οικονομικών, και
θέσεις στα υπουργεία εκπαίδευσης, οικολογίας, γεωργίας) καθώς και τη θέση του
γενικού εισαγγελέα της κυβέρνησης. Το
πιο τρομερό όμως που παραβλέπουν είναι
ότι ο εκ των δύο ιδρυτικών στελεχών του
Σβόμποντα και αρχηγός όλων των ναζί της
πλατείας (σαν εκπρόσωπος του κόμματος
της Τιμοσένκο), Παρούμπι, έχει τεθεί επικεφαλής της επιτροπής εθνικής άμυνας και ασφάλειας που επιβλέπει το
υπουργείο άμυνας και τις ένοπλες δυνάμεις. Εκπρόσωπός του διορίστηκε ο αρχηγός του ανοιχτά ναζιστικού “Δεξιού Τομέα”, Ντμίτρο Γιαρός. Άλλοι φιλο-ναζιφασίστες, όπως πρώην μέλη της “Ουκρανικής Εθνικής Συνέλευσης - Εθνικής Αυτοάμυνας” (Τ. Τσερνοβόλ) ανταμείφθηκαν με τον
έλεγχο της κυβερνητικής επιτροπής κατά
της διαφθοράς - που θα το χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο πολιτικών εκκαθαρίσεων - καθώς και με την ηγεσία του υπουργείου νεολαίας και αθλητισμού.
Ακόμα περισσότερο, αυτοί που εμφανίζονται στο κέντρο της στημένης αντιπαράθεσης με τον Γιανούκοβιτς σαν φιλοδυτικοί
ουκρανοί δημοκράτες (βλ. Τιμοσένκο και
Κλίτσκο) όχι μόνο δεν έχουν καταγγείλει
ποτέ τους ναζί της πλατείας σαν ναζί, αλλά αποδεικνύεται σήμερα πως σε αυτούς
στηρίχθηκαν συνειδητά για να κατασκευάσουν τις προβοκατόρικες επιθέσεις τους και
τα τετελεσμένα γεγονότα στην πλατεία Μαϊντάν. Πρόκειται για διπρόσωπους ρωσόφιλους του χειρότερου είδους. Η διεκδικήτρια του προεδρικού αξιώματος Τιμοσένκο
έχει ένα βαρύ ιστορικό που την τοποθετεί
πιο κοντά στον Πούτιν παρά στον ίδιο το
φιλορώσο Γιανουκόβιτς. Είναι αυτή που
πρόδωσε το 2004 τον αστοδημοκράτη πρόεδρο Γιούσενκο και τον έριξε με ασυμβίβαστα υπερεπαναστατικά και υπερ-αντιρώσικα συνθήματα από την εξουσία, αλλά
μόλις ήρθε η ίδια στην εξουσία υπέγραψε
με τον Πούτιν στα 2009, κατά παράβαση
καθήκοντος, την απεχθή συμφωνία για τη
10ετή προμήθεια ρωσικού αερίου (για την
οποία φυλακίστηκε) απαγορεύοντας στην
Ουκρανία να αλλάξει τις συνθήκες διατίμησής του. Γι’ αυτό το λόγο ο ίδιος ο Γιούσενκο κατέθεσε εναντίον της τότε στο δικαστήριο (BBC, 11/10/11). Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι σαν πρωθυπουργοί, Πούτιν και Τιμοσένκο είχαν μία πολύ καλή συνεργασία, και ότι αυτό έχει τροφοδοτήσει
τη φήμη ότι ο Πούτιν υποστήριξε την Τιμοσένκο ενάντια στο Γιανουκόβιτς (βλ. Financial Times, 23/2). Η Τιμοσένκο που παριστάνει τη δυτική έχει βοηθό της τον ακραιφνή ρωσόδουλο πολιτικό της Ουκρανίας Βίκτορα Μεντβετσιούκ (στενό φίλο του Πούτιν)!
Οι Δυτικοί χρηματιστικοί μονοπωλιστές,
εκτός από τον αντικομμουνισμό τους, θέλουν και από το γνωστό οικονομισμό τους
να πιστεύουν ότι οι ναζιφασίστες της ευρωμαϊντάν έφεραν αναγκαστικά τους δυτικόφιλους στην εξουσία, αφού δυτικόφιλος
είναι γενικά ο λαός. Όμως οι νέοι κυβερνήτες του Κιέβου θα κάνουν κινήσεις που σε
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βάθος χρόνου θα εκθέτουν την Ευρώπη
στα μάτια της πλειοψηφίας του ουκρανικού λαού και θα βοηθήσουν τη Ρωσία
να ξαναβρεί επαφή μαζί της. Μία τέτοια
κίνηση είναι και η προώθηση μίας συμφωνίας με το ΔΝΤ και την ΕΕ, ενός δηλαδή
μνημόνιου πείνας που θα αφήσει τον οικονομικό έλεγχο της χώρας στους ρωσόφιλους ολιγάρχες της Ουκρανίας και στους
ρώσους προμηθευτές αερίου, αλλά όλες
τις μούτζες θα τις εισπράξει η ΕΕ και το
ΔΝΤ που θα υπογράφουν την πείνα ενώ η
Ρωσία θα την καταδικάζει επιδεικνύοντας
τη δικιά της δήθεν “άνευ όρων” προ ανατροπής Γιανούκοβιτς βοήθεια. Δηλαδή θα
έχουμε μία δεύτερη ελληνική περίπτωση
στην οποία η ΕΕ θα πληρώνει διαρκώς λεφτά σε μία μισοπεθαμένη χώρα που θα
χρησιμοποιείται επίσης σαν δόλωμα από
τη Ρωσία για την οικονομική αιμορραγία
και την πολιτική διάσπαση της Ευρώπης.
Δηλώσεις του στυλ “Δεν έχουμε άλλη συνταγή απ’ το να υιοθετήσουμε εξαιρετικά
αντιλαϊκά μέτρα” (El Pais,28/2), όπως η
γνωστή δήλωση του πρωθυπουργού Γιατσενιούκ (του κόμματος “Πατρίδα” της Τιμοσένκο), έρχονται ακριβώς να προβοκάρουν την όποια θετική ευρω-ουκρανική συνεργασία για να στρέψουν το σύνολο του
λαού προς την υποστήριξη της Ρωσίας που
μόλις είχε αναστείλει τη δική της “χωρίς όρους” χρηματοδότηση της ουκρανικής οικονομίας.

κριναν το σχετικό υπόμνημα του Πούτιν
που εξουσιοδοτούσε το ρωσικό στρατό να
επέμβει στην Κριμαία προκειμένου να
“προστατεύσει” τη ζωή των ρώσων πολιτών, των ομοεθνών τους, και την ασφάλεια
των ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων (El Pais, 1/3). Πρόκειται για μια εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία,
που τώρα είναι περιορισμένη και άτυπη
αλλά που απειλεί τη χώρα με γενικό διαμελισμό, αν η Ρωσία δεν αναλάβει επίσημο επιδιαιτητικό ρόλο στην ενότητα του
ουκρανικού κράτους και κυρίως στη σχέση Ουκρανίας-ΕΕ. Αυτή η εισβολή στην
Κριμαία είναι το πρώτο κέρδος που έδωσαν στη Ρωσία τα ειδικά τσιράκια της οι
προβοκάτορες ψευτοεθνικιστές νεοναζήδες της πλατείας που αποδείχτηκε πια
πως έχουν καθοδηγητές τους, τους “καθώς πρέπει” πολιτικούς αρχηγούς Τιμοσένκο-Γιατσενιούκ-Τιάνιμπογκ και πολύ
πιθανά και Κλίτσκο. Τα τσιράκια αυτά παίζουν το ρόλο του προβοκάτορα σε βάρος
της Δύσης και προορίζονται να παραμεριστούν όταν οι ρωσόδουλοι με ευρωπαϊκό
πρόσωπο θα έχουν προωθηθεί αρκετά μέ-

*ΛΙΓΑ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΡΩΣΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ
Ο νόμος που ψήφισε το ουκρανικό κοινοβούλιο περί απαγόρευσης της ρωσικής
γλώσσας προβόκαρε την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Άμεση συνέπειά του ήταν
η επιχειρούμενη απόσχιση της Κριμαίας,
μιας αυτόνομης δημοκρατίας στην οποία
ζει η ρωσική μειονότητα και όπου η Ρωσία
διαθέτει στρατιωτική βάση. Η Κριμαία δόθηκε στην Ουκρανία στα 1954 από το
Χρουστσόφ το πιθανότερο για να συσπειρώσει τους ουκρανούς εθνικιστές μέσα στο
ΚΚΣΕ ενάντια στους πραγματικούς ιδεολογικοπολιτικούς διαδόχους του Στάλιν
(Μολότοφ, Καγκάνοβιτς, Μαλένκοφ, Βοροσίλοφ) αλλά και για να μπορεί μόνιμα να
εκβιάζει την Ουκρανία με διαμελισμό αν αυτή ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί πραγματικά από τη Ρωσία.
Τα πράγματα ήταν ώριμα λοιπόν όταν
στις 27/2, ένοπλοι ρωσόδουλοι κατέλαβαν
την έδρα της κυβέρνησης και το κοινοβούλιο της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας. Με την απειλή όπλου ανάγκασαν
το σώμα να εξαγγείλει δημοψήφισμα για
το πολιτικό στάτους της περιοχής, ενώ διόρισαν παράνομα πρωθυπουργό έναν ηγέτη του κόμματος “Ρωσική Ενότητα” ονόματι Αξιόνοφ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση του Κιέβου αλλά
την εξουσία του Γιανουκόβιτς. Εντός ολίγων ωρών, ρώσοι στρατιώτες χωρίς διακριτικά κατέλαβαν δύο αεροδρόμια της αυτόνομης δημοκρατίας. Όχι πολύ αργότερα
κλιμάκωσαν την επέμβασή τους με την αποστολή 6.000 στρατιωτών, σύμφωνα με
καταγγελίες του Κιέβου, και νέες καταλήψεις στρατιωτικών στόχων. Ο εναέριος χώρος της Κριμαίας αποκλείστηκε εντελώς.
Ταυτόχρονα, οι νέες φιλορώσικες τοπικές
αρχές σε συμφωνία με το ρωσικό ναυτικό
συμφώνησαν για τη φύλαξη σημαντικών
κτιρίων. Στήθηκαν οδοφράγματα στους κεντρικούς δρόμους, κατελήφθη ο σημαντικότερος τηλεοπτικός σταθμός, επιχειρήθηκε η κατάληψη βάσης αντιαεροπορικών πυραύλων, και η έδρα της ακτοφυλακής στη
Σεβαστούπολη με εντολή του υπουργού άμυνας της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή ένα ρώσικο πλοίο απέκλειε τα στενά του κόλπου
της Μπαλακλάβα όπου σταθμεύουν πλοία της ουκρανικής φρουράς. Στη συνέχεια
το ρωσικό κοινοβούλιο και η Δούμα ενέ-
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σα στις δομές του κρατικού μηχανισμού.
Άλλωστε ποια είναι στάση των ντούρων
“αντιρώσων εθνικιστών” της Μαϊντάν απέναντι σ’ αυτή την κατάφωρη παραβίαση της
ουκρανικής εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας; Αναφέρουμε ενδεικτικά τη στάση του “Δεξιού Τομέα”, ο αρχηγός του οποίου, Γιαρός, ζήτησε πολιτική επίλυση
της διένεξης υποστηρίζοντας ότι όλα τα
κόμματα πρέπει να ξεχάσουν τα μίση και
να ενωθούν όταν πρόκειται για την ακεραιότητα της χώρας (Interfax-Ukraine, 28/2)! Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη για το πόσο ρωσόφιλα και εθνοπροδοτικά είναι τα ναζιστικά κουμάσια που πήραν την εξουσία
στο Κίεβο.
Πρόκειται για ενδείξεις που ενισχύουν την
εκτίμηση ότι ο κατ’ αρχήν διαμελισμός της
Ουκρανίας με τη μισοαπόσχιση της Κριμαίας γίνεται προκειμένου να επιτευχθεί η
τόσο πολύ επιδιωκόμενη για τη Ρωσία διεθνή διαπραγμάτευση που θα της επιτρέψει να έχει τον κύριο λόγο και στην διακυβέρνηση τη Ουκρανίας και στα ουκρανο-ευρωπαϊκά ζητήματα.

Ç ÅÃÊÁÔÁËÅËÅÉÌÌÅÍÇ ÏÕÊÑÁÍÉÁ
ÓÔÇ ÑÙÓÉÊÇ ÌÅÃÃÅÍÇ ÁÐÏ ÔÁ ÅÎÙ
ÊÁÉ ÁÐÏ ÔÁ ÌÅÓÁ
íôá óôç âßá ôùí ðåñéèùñéáêþí, ïëéãïìåëþí óõììïñéþí ôïõ íáæéöáóéóìïý åíþ
÷ôõðïýóå ìå ëýóóá ôç ìåãÜëç ìÜæá ôùí
åéñçíéêþí öéëïåõñùðáßùí äéáäçëùôþí
ôçò ÌáúíôÜí ðïõ ôïõò áêïëïõèïýóå. Áöïý Üöçóå áõôÞ ôçí áëçôåßá íá äïõëåýåé ôïõò äñüìïõò, ôï ßäéï ôï êüììá ôïõ
ôïí áðÝðåìøå ôåëéêÜ äßíïíôáò ôçí åîïõóßá óôï ìÝôùðï ôùí êñõöïíáæß øåõôïäçìïêñáôþí êáé ôùí áíïé÷ôþí íáæß.
¼ëïé ïé áíïé÷ôïß íáæé-öáóßóôåò, ðïõ ìåôÜ ôç “áëëáãÞ” Ý÷ïõí ìåôáôñÝøåé ôïí 7ï
üñïöï ôïõ äçìáñ÷éáêïý ìåãÜñïõ ôïõ ÊéÝâïõ óå óôñáôüðåäü ôïõò, äéáêçñýóóïõí
ôçí áðïóôáóéïðïßçóÞ ôïõò ôüóï áðü ôçí
ÅÅ üóï êé áð’ ôç Ñùóßá - äåí åßíáé äçëáäÞ óôñáôçãéêÜ áíôéñþóïé - êáé ìðñïò
óôï äéáìåëéóìü öáíåñþíåôáé ç ìåãÜëç áðÜôç. Ç ãáëëéêÞ Le Monde ôçò 16/3 ðáñáèÝôåé ôç äÞëùóç ðïõ Ýêáíå Ýíáò çãÝôçò ôçò íåïíáæéóôéêÞò óõììïñßáò “Ðáôñéþôåò ôçò Ïõêñáíßáò” üôé ðñïôåñáéüôçôÜ ôïõò åßíáé íá áó÷ïëçèïýí ìå ôï äéåöèáñìÝíï ðáëéü êáèåóôþò, “üìùò ç ñþóéêç åðÝìâáóç óôçí Êñéìáßá áðïôñáâÜ ëßãï ôçí ðñïóï÷Þ ìáò, åßíáé ðñáãìáôéêÜ
êñßìá”, ëåò êáé ç ñþóéêç åðÝìâáóç êáé
ìÜëéóôá ç ðñïóÜñôçóç ôçò äåí åßíáé áõôü ôï ìåãÜëï, ôï ðéï êáßñéï ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Ïõêñáíßáò æÞôçìá! Óå ôÝôïéá êáèÜñìáôá äüèçêáí õøçëÜ êõâåñíçôéêÜ ðüóôá, üðùò åßíáé ôï åèíéêü óõìâïýëéï áóöáëåßáò êáé Üìõíáò.
ÁëëÜ äåí åßíáé ìüíï ï ðñïâïêÜôïñáò
Ãéáíïõêüâéôò ðïõ áíÝäåéîå ôïõò öáóßóôåò ôçò ÌáúíôÜí óáí ðáôñéùôéêÞ ðñùôïðïñßá. Åßíáé êáé ç öéëïñùóéêÞ ïñèüäïîç åêêëçóßá. Óôéò 22/1 ôï óõìâïýëéï ôùí
åêêëçóéþí Ýóôåéëå ìÞíõìá óõìðáñÜóôáóçò ðñïò ôïõò åîåãåñìÝíïõò ìå õðïãñáöÞ ôïõ Áíôþíéïõ, åêðñïóþðïõ ôçò ïñèüäïîçò åêêëçóßáò ôïõ ðáôñéáñ÷åßïõ
Ìüó÷áò (Le Monde, 12/2). Åßíáé êáé ïé
êñáôéêï-ïëéãÜñ÷åò ôïõ ÊéÝâïõ ðïõ ìå ôá
ÌÌÅ ôïõò åðßóçò õðïóôÞñéîáí ôï êßíçìá ôçò ÌáúíôÜí, üðùò ôï êáèïäÞãçóáí
áðü ôçí áñ÷Þ ïé ñùóüöéëïé ðñïâïêÜôïñåò. Ïé ßäéåò ïé åôáéñåßåò ðëçñïöïñéêþí

óõóôçìÜôùí Ýëáâáí ìÝñïò óôÞíïíôáò äéêÞ ôïõò óêçíÞ ìÝóá óôçí ðëáôåßá, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ äçìéïõñãïý ôïõ óõóôÞìáôïò
ðëçñùìÞò MoneXy, Ãéïýñé ÔóÜéêá. Ç óêçíÞ ëåéôïõñãïýóå óáí ßíôåñíåô êáöÝ êáé
óáí óçìåßï ðáñï÷Þò âïÞèåéáò óôïõò ÷ñÞóôåò. ¼ðùò åßðå ï éäñõôÞò ôçò åôáéñåßáò
Front Manager, Ìáîßì ÐëÜ÷ôé: “Ïé åðé÷åéñÞóåéò ìáò ôá ðáñåß÷áí, êáé áãïñÜóáìå
äÝêá ôÜìðëåôò. ¸ôóé, óôá êáëÜ êáèïýìåíá, ãéá ìéá ôÝôïéá ðåñßðôùóç, ìáò êÜíáíå
ìßá ðïëý êáëÞ ôéìÞ. Êáé óå ü,ôé áöïñÜ ôç
óýíäåóç Wi-Fi, Þñèáí êÜðïéïé Üíèñùðïé,
Ýôóé áðëÜ, êáé ìáò ôçí åãêáôÜóôçóáí. Äå
ìáò åßðáí ïýôå ðþò ôïõò Ýëåãáí. ¹ñèå Ýíáò ôýðïò, Ýôóé, åãêáôÝóôçóå ôïí åîïðëéóìü êáé îáíÜöõãå. Ïýôå ðïõ æÞôçóå íá
ðëçñùèåß” (Le Monde, 15/1). Ôüóï “áíôéêáèåóôùôéêü” Þôáí áõôü ôï êßíçìá áðü
ôçí ðëåõñÜ ôùí äéïñãáíùôþí (ãéáôß áðü
ôçí ðëåõñÜ ôçò ìåãÜëçò åéñçíéêÞò ìÜæáò
ðïõ óõììåôåß÷å óå áõôü Þôáí ãåìÜôï êáëÝò äçìïêñáôéêÝò êáé åèíïáíåîáñôçóéáêÝò ðñïèÝóåéò)!
Ôþñá ôé èá ãßíåé ì’ áõôÝò ôéò áêüìá ìåéïøçöéêÝò öáóéóôï-óõììïñßåò êáé êüììáôá
ðïõ îåðÞäçóáí ìÝóá áðü ôç ÌáúíôÜí; Åêôéìïýìå üôé èá óõíå÷ßóïõí íá Ý÷ïõí ôñåéò
÷ñÞóåéò ãéá ôï áëçèéíü áöåíôéêü ôïõò, ôçí
ÊáÃêåÌðå. Ðñþôïí èá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé
óáí ðñïâïêáôüñéêá ôÜãìáôá åöüäïõ ãéá
íá ïîýíïõí ôéò åíäïïõêñáíéêÝò åèíïôéêÝò áíôéèÝóåéò, Äåýôåñïí èá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óáí äçìïêñáôéêü äéðëùìáôéêü
Üëëïèé ãéá ôéò ñþóéêåò áëçèéíÜ íáæéóôéêÝò åðåìâÜóåéò óôçí Ïõñáíßá, êáé Ôñßôï
èá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá íá äõíáìþíåé ï
áíôéäõôéêéóìüò óôç ÷þñá, ïðüôå Ýììåóá ï
öéëïñùóéóìüò. ÄçëáäÞ ïé öáóßóôåò èá åêìåôáëëåýïíôáé ôï ãïõñïõíßóéï êáôåõíáóôéêü ðíåýìá ôùí äõôéêþí áðÝíáíôé óôç
Ñùóßá ãéá íá êáôçãïñïýí ü÷é ôüóï ôç Ñùóßá óáí êýñéï å÷èñü, áëëÜ ôçí “ýðïõëç,
ðñïäïôéêÞ êáé ðáñáêìéáêÞ” Äýóç. Êáé üóï èá öáóéóôéêïðïéåßôáé ç êåíôñéêÞ ðïëéôéêÞ óêçíÞ ôüóï áõôïß èá áðïññïöþíôáé
áðü ôïí åðßóçìï êñáôéêü ìç÷áíéóìü ãéá
íá ôïí êÜíïõí áêüìá ðéï ñùóüöéëï êáé
öáóéóôéêü.
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Ç ÅÃÊÁÔÁËÅËÅÉÌÌÅÍÇ ÏÕÊÑÁÍÉÁ
ÓÔÇ ÑÙÓÉÊÇ ÌÅÃÃÅÍÇ
ÁÐÏ ÔÁ ÅÎÙ ÊÁÉ ÁÐÏ ÔÁ ÌÅÓÁ
Ç

ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò áðü ôç Ñùóßá ïëïêëçñþèçêå êáé
ôþñá ïé ÷éôëåñéêïß ôïõ Êñåìëßíïõ ìåèïäåýïõí ôéò åðüìåíåò
êéíÞóåéò ôïõò óå ìéá äéðëùìáôéêÞ ðáñôßäá ðïõ ìïéÜæåé íá åßíáé ãéá
Ýíáí ìüíï ðáß÷ôç. Ç ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ ÊéÝâïõ, áð’ ôç ìåñéÜ ôçò,
êÜíåé üôé ìðïñåß ãéá íá áìâëýíåé ôéò üðïéåò áíôéóôÜóåéò óôïí åðéèåôéóôÞ, åíþ ïé ðáñáêìáóìÝíïé äõôéêïß ìïíïðùëéóôÝò áñêïýíôáé óôéò
äéáêçñýîåéò êáôáäßêçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï ìüíï ìÝóï “Üìõíáò”
áðÝíáíôé óôï ×ßôëåñ ðïõ ôïõò åðéôñÝðåé ï âáèìüò åîá÷ñåßùóÞò
ôïõò: ôïí êáôåõíáóìü.

¼ðùò ðñïçãïýìåíá ðïýëçóáí ôç Ãåùñãßá êáé Ýêáíáí ãáñãÜñá ôï áßôçìÜ ôçò ãéá
Ýíôáîç óôï ÍÁÔÏ ãéá íá ìçí åíï÷ëÞóïõí
ôç Ìüó÷á - ôï áðïôÝëåóìá âÝâáéá Þôáí ï
Üìåóïò äéáìåëéóìüò ôçò ìéêñÞò Ãåùñãßáò
- Ýôóé ôá ðá÷ýäåñìá áõôÜ ðáñáäßäïõí óÞìåñá ôçí Ïõêñáíßá óôá íý÷éá ôïõ êáíßâáëïõ, ôïí ïðïßï äå óôáìáôïýí íá êáëïýí
ãéá íá êáèßóåé óôï ôñáðÝæé ôùí óõíïìéëéþí. ÐÝñá, ëïéðüí, áðü ôçí êáôáäßêç óôá
ëüãéá ôùí åðåêôáôéêþí-äéáìåëéóôéêþí åíåñãåéþí ôïõ Êñåìëßíïõ êáé óå êÜðïéåò
èïëÝò ðñïåéäïðïéÞóåéò, ïé äõôéêïß çãÝôåò
äåí Ý÷ïõí áêüìá ðñïâåß óå êáìßá ïõóéáóôéêÞ êýñùóç, óå êáíÝíá ïéêïíïìéêü ìÝôñï ðïõ íá êÜíåé ôç ñùóéêÞ õðåñäýíáìç
íá ôï îáíáóêåöôåß, óå êáíÝíá óõíôïíéóìÝíï äéðëùìáôéêü åìðÜñãêï. Ôï ìüíï
ðïõ Ýêáíáí ïé ÇÐÁ êáé ç ÅÅ Þôáí íá
åðéâÜëïõí ðåñéïñéóôéêÜ ìÝôñá (ðÜãùìá ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí êáé áðáãüñåõóç åéóüäïõ) óå ìéá ÷ïýöôá ðïëéôéêþí êáé óôñáôéùôéêþí áîéùìáôïý÷ùí ôçò Ñùóßáò ðïõ
äåí Ý÷ïõí êåöÜëáéá óôç Äýóç - åëÜ÷éóôïé åê ôùí ïðïßùí áíÞêïõí óôï óôåíü
ðåñéâÜëëïí ôïõ ñþóïõ ðñïÝäñïõ êáé êáíÝíáò áðü üóïõò óôï÷åýïõí ïé Åõñùðáßïé
- êáé ôïõ êáèåóôþôïò Ãéáíïõêüâéôò ðïõ
Ý÷ïõí Üìåóá åìðëáêåß óôá ãåãïíüôá ôçò
Êñéìáßáò. Ìå ôá ðïëëÜ ç Ãåñìáíßá áíáêïßíùóå ëßãåò ìÝñåò áñãüôåñá ôçí áíáóôïëÞ ðáñÜäïóçò åíüò ðñïóïìïéùôÞ ìÜ÷çò ðïõ åß÷å áíáôåèåß áðü ôïõò Ñþóïõò
óôç ãåñìáíéêÞ Rheinmetall.
¼ìùò êé áõôÜ ôá åëÜ÷éóôá êáé ãéá ôá
ìÜôéá ìÝôñá èåùñÞèçêáí ðïëëÜ ãéá ïñéóìÝíåò êõâåñíÞóåéò ôçò Åõñþðçò. Óýìöùíá ìå ôï âñåôáíéêü ðåñéïäéêü The
Economist (17/3): “Ìéá áéôßá ôçò åõñùðáúêÞò óõãêñÜôçóçò, åßðáí äéðëùìÜôåò óôéò
ÂñõîÝëëåò, Þôáí ç åóùôåñéêÞ äéÜóðáóç áíÜìåóá óôá ðåñéóôÝñéá (ìåôáîý Üëëùí ç
Éôáëßá, ç Éóðáíßá êáé ç Êýðñïò) êáé ôá
ãåñÜêéá (éäéáßôåñá ç Âñåôáíßá, ç Ðïëùíßá
êáé ôá âáëôéêÜ êñÜôç). Ìéá Üëëç Þôáí ç
áíÜãêç íá Ý÷ïõí ìéá íïìéêÜ âÜóéìç ëßóôá ðïõ èá ìðïñïýóå íá óôáèåß óôï äéêáóôÞñéï. Ìéá ôñßôç, óå Åõñþðç êáé ÁìåñéêÞ, Þôáí ç áíÜãêç ãéá ìßá ëßóôá ðïõ èá
áöÞíåé ÷þñï ãéá äéÜëïãï ìå ôïõò áîéùìáôïý÷ïõò ôïõ ê. Ðïýôéí êáèþò êáé ÷þñï
ãéá êëéìÜêùóç ðñïóèÝôïíôáò ðåñéóóüôåñá ïíüìáôá áí ÷ñåéáóôåß”. ÄçëáäÞ ãéá íá
ðñïóèÝóïõí ôï üíïìá ôïõ Ðïýôéí óôç ëßóôá èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ðñïçãçèåß ðáãêüóìéï ðõñçíéêü ïëïêáýôùìá; ÁëëÜ ôé íá
ðåñéìÝíåé êáíåßò áðü ìéá Åõñþðç äéáâñùìÝíç áðü ôïõò ðñÜêôïñåò ôçò ñùóéêÞò äéðëùìáôßáò, ìå ðñþôïõò-ðñþôïõò ôçí õðïõñãü åîùôåñéêþí ¢óôïí êáé ôïí ðñïåäñåýïíôá ÓáìáñÜ ðïõ áêüìá äåí Ý÷åé êáôáäéêÜóåé ñçôÜ ôç Ñùóßá óáí õðåýèõíç ãéá
ôï äéáìåëéóìü ôçò Ïõêñáíßáò; Áõôïß åýêïëá õðåñéó÷ýïõí óå ìéá Ýíùóç ðïõ äéïéêåßôáé áðü ðá÷ýäåñìïõò êáé ìõùðéêïýò
ðïëéôéêÜ ìïíïðùëéóôÝò êáé ðïõ åîáñôÜôáé åìðïñéêÜ êáé åíåñãåéáêÜ, áëëÜ óå Ýíá

âáèìü êáé êåöáëáééêÜ óå ìåãÜëï âáèìü
áðü ôç Ñùóßá; Áõôü ðïõ åíäéáöÝñåé ðñùôßóôùò ôá åõñùðáúêÜ ìïíïðþëéá äåí åßíáé ç åäáöéêÞ áêåñáéüôçôá êáé ç åèíéêÞ
êõñéáñ÷ßá ìéáò ÷þñáò ðïõ âñßóêåôáé óôçí
ðüñôá ôïõò, áëëÜ ç äéáôÞñçóç ôùí áãïñþí ôïõò ðñïéüíôùí êáé êåöáëáßùí ìå ôç
Ñùóßá, ðïõ åßíáé ï ôñßôïò åìðïñéêüò åôáßñïò ôçò ÅÅ êáé êáëýðôåé ôï 30% ôçò åíåñãåéáêÞò ôçò åðÜñêåéáò.
Ç áðÜíôçóç ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ôçò
Äýóçò óôá åãêëÞìáôá ôùí íÝùí ÷ßôëåñ
áðÝ÷åé ðáñáóÜããåò áðü ìßá ðïëéôéêÞ áñ÷þí äéåèíïýò äçìïêñáôéêïý äéêáßïõ, ç ïðïßá èá ðåñéëÜìâáíå ôç óöïäñÞ êáôáããåëßá ôïõ åðéèåôéóôÞ óå üëá ôá äéåèíÞ öüñá,
ôç äéáêïðÞ êÜèå äéðëùìáôéêÞò êáé êÜèå
ïéêïíïìéêÞò óõíåñãáóßáò ìáæß ôïõ, ôçí åíèÜññõíóç ëáúêþí äéáìáñôõñéþí ðáíôïý êáé
êõñßùò ôç óôñáôéùôéêÞ åíßó÷õóç ôïõ èýìáôïò óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõ íá áðïêáôáóôÞóåé ôçí åèíéêÞ ôïõ êõñéáñ÷ßá êáé åäáöéêÞ áêåñáéüôçôá. Ôï èÝìá åßíáé üôé ç
ßäéá ç íÝá ðïëéôéêÞ çãåóßá ôçò Ïõêñáíßáò åìöáíßæåôáé óêáíäáëùäþò åíäïôéêÞ áðÝíáíôé óôï äéáìåëéóôÞ ôçò.
Áíôß íá åíéó÷ýóåé ôçí áìõíôéêÞ èùñÜêéóç ôçò ÷þñáò, ç êõâÝñíçóç Ãéáôóåíéïýê
ôçí ðáñÝëõóå ðëÞñùò áðáãïñåýïíôáò óôï
óôñáôü íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé üðëá åíÜíôéá
óôïõò åéóâïëåßò ìÝ÷ñé ôç äéåîáãùãÞ ôïõ
äçìïøçößóìáôïò óôçí Êñéìáßá, áëëÜ êáé
ìåôÜ áðü áõôü êáé ìç äßíïíôÜò ôïõ óáöåßò äéáôáãÝò. ¸ôóé ïé ñùóéêÝò äõíÜìåéò
êáôÜöåñáí áâßáóôá íá áöïðëßóïõí ðïëëÝò âÜóåéò ôïõ ïõêñáíéêïý óôñáôïý ìÝóá
óôç ÷åñóüíçóï, íá ôçí êáôáëÜâïõí áíáßìáêôá êáé óôç óõíÝ÷åéá íá éó÷õñéóôïýí
üôé ü÷é ìüíï ôïðéêÜ ï ëáüò ôçò Êñéìáßáò
áðïöÜóéóå ôçí ðñïó÷þñçóç óôç Ñùóßá, áëëÜ êáé üôé ï ïõêñáíéêüò ëáüò ãåíéêÜ äåí
èåùñïýóå ôçí Êñéìáßá êïììÜôé ôçò ÷þñáò
ôïõ ãé’ áõôü êáé ôçí ðáñÝäùóå áíáßìáêôá
åíôåëþò (http://www.nytimes.com/video/
world/europe/100000002780196/russianstake-over-ukrainian-base.html?emc=eta1).
Ïé íÝåò áñ÷Ýò ôçò Ïõêñáíßáò ìå åðéêåöáëÞò ôïõò ðñïâïêÜôïñåò ôçò ÃéÜóåíéïõêÔéÜíéìðïê åß÷áí êáôáñãÞóåé ðñïçãïýìåíá ôçí éóïôéìßá ñùóéêÞò êáé ïõêñáíéêÞò
ãëþóóáò ãéá íá ðñïêáëÝóïõí âáèéÜ äéÜóðáóç ìÝóá óôïí ïõêñáíéêü ëáü üëùí ôùí
åèíïôÞôùí êáé íá äþóïõí óôç Ìüó÷á Ýíá åðéðëÝïí ðñüó÷çìá åðÝìâáóçò. Ôï ìåãÜëï óêÜíäáëï Ýãêåéôáé åðßóçò óôï üôé
áêüìá êáé ìåôÜ ôçí áðüóðáóç ôçò Êñéìáßáò ôï Êßåâï åðéäéþêåé “êáëÝò ó÷Ýóåéò” ìå
ôç Ìüó÷á, ôçí ïðïßá êáëåß óå óõíïìéëßåò.
Åßíáé ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç Üèëéá óôÜóç ðïõ êñÜôçóå, óôç ó÷åôéêÞ óõíåäñßáóç
ôïõ óõìâïõëßïõ áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ, ï
ðñùèõðïõñãüò Ãéáôóåíéïýê êÜíïíôáò Ýêêëçóç óôéò “êáëÝò ðñïèÝóåéò” ôùí äéáìåëéóôþí ôçò Ïõêñáíßáò êáé åêöñÜæïíôáò
óôïí áðåóôáëìÝíï ôçò Ìüó÷áò, Ôóïýñêéí,
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ôçí ðåðïßèçóç ðùò “ïé Ñþóïé äå èÝëïõí
ðüëåìï. Åëðßæù üôé ç ñùóéêÞ êõâÝñíçóç
êáé ï ñþóïò ðñüåäñïò èá åéóáêïýóïõí ôéò
åðéèõìßåò ôïõ ëáïý ôïõò êé üôé èá åðéóôñÝøïõìå áìÝóùò óå äéÜëïãï êáé èá ëýóïõìå
áõôÞ ôç äéáìÜ÷ç” (Financial Times, 13/3).
Ëåò êáé ôï üëï æÞôçìá ïöåßëåôáé óå ðáñåîÞãçóç ôçí þñá ðïõ ç ìåãÜëç ðëåéïøçößá ôïõ ñþóéêïõ ëáïý äïõëåìÝíç áðü ôç
ñåâáíóéóôéêÞ êáé áíôéäõôéêÞ ðñïðáãÜíäá äåêáåôéþí ôïõ Êñåìëßíïõ åðéäïêéìÜæåé ìå ðÜèïò ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßá!
Ëßãåò ìÝñåò íùñßôåñá, ï ïõêñáíüò õðïõñãüò åîùôåñéêþí, ÁíôñÝé ÍôåóÜôóé, åß÷å
ôá÷èåß õðÝñ ôçò óýóôáóçò ìéáò ïìÜäáò åðáöÞò áðïôåëïýìåíçò áðü ïìïëüãïõò ôïõ
äéáöüñùí êñáôþí ðïõ èá äéáìåóïëáâÞóåé
óôçí êñßóç. ÁõôÞ åßíáé, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, êáé ç ðåìðôïõóßá ôùí ñùóéêþí
íåïôóáñéêþí åðéäéþîåùí ãéá ôï ïõêñáíéêü æÞôçìá, üðùò Ý÷ïõìå åêôéìÞóåé ìÝóá
áðü ôçí áñèñïãñáößá ìáò.
Ç Ìüó÷á åðéäéþêåé ðÜíù áð’ üëá ìßá
äéáìåóïëÜâçóç ôçò ïõêñáíéêÞò êñßóçò áðü ôçí ÅÅ êáé ôçí ßäéá ðïõ èá ïäçãÞóåé
óôç óõí-õéïèåóßá ôçò Ïõêñáíßáò áðü ÅÅÑùóßá, , ç ïðïßá èá åðéôñÝðåé óôç Ñùóßá
íá äéáóðÜ ðåñéóóüôåñï ôçí Ïõêñáíßá êáé
ôáõôü÷ñïíá íá åðåìâáßíåé êáé íá äéáóðÜ
ðåñéóóüôåñï ôçí ÅÅ. Ç ßäéá ç éäÝá ôçò ìåóïëÜâçóçò õðÞñîå áíôéêåßìåíï óõæÞôçóçò
ìåôáîý ôïõ ïõêñáíïý ðñùèõðïõñãïý êáé
åõñùðáßùí çãåôþí. “Ï ÍôåóÜôóé åßðå üôé
Ýìáèå áðü ôïõò ìåóïëáâçôÝò ðùò ç Ñùóßá
äåí Ý÷åé “êáôçãïñçìáôéêÜ áñíçèåß ôçí éäÝá íá åðéôñáðåß óå ìéá ïìÜäá åðáöÞò íá
âïçèÞóåé íá ôåñìáôéóôåß ç äéáìÜ÷ç. Ïé Ñþóïé ôï óêÝöôïíôáé,” åßðå ï ÍôåóÜôóé, åðïìÝíùò õðÜñ÷åé “ëüãïò íá åëðßæïõìå.” ÅðÝìåéíå óôï üôé ç íÝá ïõêñáíéêÞ êõâÝñíçóç
êáôáíïåß ðùò åßíáé æùôéêü íá êáèéåñùèïýí êáëÝò ó÷Ýóåéò ìå üëïõò ôïõò ãåßôïíåò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò Ñùóßáò”
(Associated Press, 8/3).
¸ôóé îåóêåðÜæïíôáé ïé “öéëïåõñùðáßïé”
êõâåñíÞôåò ôïõ ÊéÝâïõ óáí áêüëïõèïé ôçò
Ìüó÷áò, êÜôé ðïõ åîçãåß åðßóçò ãéáôß ôçí
ßäéá åíùôéêÞ äéÜèåóç ì’ áõôïýò åðéäåéêíýåé êáé ï øåõôïðñùèõðïõñãüò ôçò Êñéìáßáò, äïóßëïãïò Áîéüíïö, ëÝãïíôáò üôé ïé
ïõêñáíïß óôñáôéþôåò “äåí åßíáé å÷èñïß
ìáò”, áëëÜ êáé ï ßäéïò ï Ðïýôéí üôáí ôïðïèåôåß ôéò äýï ÷þñåò “óôçí ßäéá ðëåõñÜ
ôïõ ïäïöñÜãìáôïò”, õðïíïþíôáò üôé óôñáôçãéêÜ ïé äýï ëáïß èá óõììá÷Þóïõí ãéá
íá åðéôåèïýí óôçí ðëïýóéá äõôéêÞ Åõñþðç.
¢ëëùóôå, ôá ðñüóùðá ðïõ âñßóêïíôáé
óÞìåñá óôçí êïñõöÞ ôïõ êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý ðñüóêåéíôáé, êõñßùò, óôï êüììá ìßáò áäßóôáêôçò êáé ðéóôÜ áöïóéùìÝíçò óôï
Êñåìëßíï ðïëéôéêÞò áðáôåþíéóóáò, ôçò
ðñþçí ðñùèõðïõñãïý Ãéïýëéá ÔéìïóÝíêï,
ôüóï ðïëý áöïóéùìÝíçò þóôå íá ÷áñáêôçñéóôåß áðü ôïí ßäéï ôïí Ðïýôéí óáí “ï ìüíïò Üíôñáò óôçí ïõêñáíéêÞ ðïëéôéêÞ”. ¸ôóé, åêôüò áðü ôïí ðñùèõðïõñãü ÁñóÝíé
Ãéáôóåíéïýê, õðü ôçí êáèïäÞãçóÞ ôçò âñßóêïíôáé åðßóçò ï ðñüåäñïò ôïõ êñÜôïõò
ÏëåîÜíôñ Ôïõñôóßíïö, ï åðéêåöáëÞò ôïõ
óõìâïõëßïõ åèíéêÞò áóöÜëåéáò êáé Üìõíáò - óõíéäñõôÞò ôïõ öéëï-íáæéóôéêïý
“Óâüìðïíôá” - ÁíôñÝé Ðáñïýìðé, áëëÜ êáé
ï ðáíßó÷õñïò õðïõñãüò åóùôåñéêþí, ÁñóÝí ÁâÜêïö, ðïõ åßíáé êñáôéêïïëéãÜñ÷çò.

Ç ßäéá ç ÔéìïóÝíêï îåêßíçóå ôçí ðïëéôéêÞ-åðé÷åéñçìáôéêÞ ôçò êáñéÝñá óáí êñáôéêï-ïëéãÜñ÷éóóá, êáé óõãêåêñéìÝíá áíáäåß÷èçêå ïéêïíïìéêÜ áðü ôï ìçäÝí åîáéôßáò ôùí äåóìþí ôçò ìå ôï ñùóéêü êñÜôïò. Ðïëý íùñßò, ìå ôç äéÜëõóç ôçò ÅÓÓÄ, åíþ Þôáí ìéá ìéêñïáóôÞ áðÝêôçóå áðü ôç ìéá óôéãìÞ óôçí Üëëç ìåãÜëç ðåñéïõóßá éäñýïíôáò ôá “ÅíùìÝíá ÅíåñãåéáêÜ ÓõóôÞìáôá ôçò Ïõêñáíßáò”, ìßá åôáéñåßá ìåóÜæïõóá ãéá åéóáãùãÝò ñùóéêïý öõóéêïý áåñßïõ, ðïõ Ýäùóå óôçí ßäéá ôïí ôßôëï ôçò “ðñéãêßðéóóáò ôïõ áåñßïõ” (âë. New
York Times, 19/3). ÓÞìåñá, áõôÞ êáé ïé óõíåñãÜôåò ôçò ôïðïèåôïýí óå üëç ôçí áíáôïëéêÞ ñùóüöùíç Ïõêñáíßá ùò äéïéêçôÝò åðáñ÷éþí ðáíßó÷õñïõò ïëéãÜñ÷åò ðïõ
óßãïõñá Ý÷ïõí óôåíïýò äåóìïýò ìå ôç ñùóéêÞ áãïñÜ. Óôçí åðáñ÷ßá Íôíéåðñïðåôñüöóê, ãéá ðáñÜäåéãìá, Ý÷åé äéïñéóôåß Ýíáò
ôñáðåæßôçò êáé éäéïêôÞôçò ðïäïóöáéñéêÞò
ïìÜäáò ïíüìáôé É. Êïëïìüéóêé, åíþ óôï
ÍôïíéÝôóê êÜðïéïò Ó. Ôáñïýôá, ïëéãÜñ÷çò ôçò ìåôáëëïõñãßáò (óôï ßäéï).
Íá ãéáôß ï Ãéáôóåíéïýê äçëþíåé ôþñá
ðùò “äåí åßíáé óôçí çìåñÞóéá äéÜôáîç” ç
Ýíôáîç ôçò Ïõêñáíßáò óôï ÍÁÔÏ, êáé üôé èá õðïãñÜøåé ìüíï ôï ðïëéôéêü óêÝëïò
ôçò óõìöùíßáò óýíäåóçò ìå ôçí ÅÅ áöÞíïíôáò áíïé÷ôü ôï ïéêïíïìéêü óêÝëïò ãéá
äéáðñáãìáôåýóåéò. ¹äç ï Ãéáôóåíéïýê Ý÷åé åîáããåßëåé ôç èÝóðéóç íÝïõ óõíôÜãìáôïò ðïõ èá ðáñÝ÷åé äéåõñõìÝíåò åîïõóßåò óôéò ðåñéöÝñåéåò (äçë. ïìïóðïíäéáêü
ìïíôÝëï äéáêõâÝñíçóçò, ðïõ óå ôÝôïéåò
óõíèÞêåò êáôï÷Þò äéåõêïëýíåé ôï äéáìåëéóìü) åíþ äéáêÞñõîå ôçí ïõäåôåñüôçôá
ôç ÷þñáò ôïõ áðÝíáíôé óôï ÍÁÔÏ. Áõôïß
ïé äõï üñïé - ïìïóðïíäßá êáé ïõäåôåñüôçôá - ðñïôÜèçêáí ëßãï ðñïçãïýìåíá áðü
ôï ñùóéêü õð. Åî. (âë. ÍáõôåìðïñéêÞ, 17/
3). Êáé óá íá ìçí Ýöôáíáí üëá áõôÜ, ïé
ïõêñáíéêÝò äõíÜìåéò óôçí Êñéìáßá, ðïõ
ôüóï êáéñü ìÜôáéá ðåñßìåíáí íá ðÜñïõí
êÜðïéåò óáöåßò åíôïëÝò áðü ôï ãåíéêü åðéôåëåßï, åôïéìÜæïíôáé ôþñá ãéá áðï÷þñçóç ìå åíôïëÞ ôïõ ðáíßó÷õñïõ óõìâïõëßïõ åèíéêÞò áóöÜëåéáò êáé Üìõíáò ðïõ
êáèïäçãåßôáé, üðùò ðñïåßðáìå, áðü ôïí öéëï-íáæß (êáé ðñþçí óõíôïíéóôÞ ôçò ðëáôåßáò) Ðáñïýìðé. Áõôü Ýäùóå åíôïëÞ óôçí
êõâÝñíçóç íá ðñïóöýãåé óôïí ÏÇÅ ãéá
íá êçñýîåé ôçí Êñéìáßá áðïóôñáôéùôéêïðïéçìÝíç æþíç êáé íá ïñãáíþóåé ôçí áðï÷þñçóç ôïõ óôñáôïý (âë. El Pais, 19/3).
Íá ãéáôß äéïñãáíþèçêå óôç Ìüó÷á ðïëõðëçèÞò äéáäÞëùóç “õðÝñ” ôçò Ïõêñáíßáò
áðü ôïí êñõöïíáæß êáãêåìðßôç ÍáâÜëíé
ìå ôá áìöéëåãüìåíá óõíèÞìáôá “êÜôù ôá
÷Ýñéá áðü ôçí Ïõêñáíßá” (ðïéïò, ç Ñùóßá
Þ ç Äýóç;) êáé “ü÷é óôïí ðüëåìï”, ðïõ
óçìáßíåé óôï âÜèïò åéñçíéêÞ åðßëõóç ôçò
êñßóçò óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò äéáìåëéóôÝò.
Äåí åßíáé ôõ÷áßï ôï ãåãïíüò üôé ôï ßäéï
öéëïñþóéêï êáèåóôþò Ãéáíïýêïâéôò âïÞèçóå óôçí áíÜäåéîç ðñïóþðùí üðùò åßíáé
ïé äÞèåí åõñùðáéüöéëïé Ãéáôóåíéïýê-ÔéìïóÝíêï-Êëßôóêï óáí íéêçôþí ëáúêþí çãåôþí êáèþò êáé ï öéëïíáæéóôÞò Ôéáíéìðüê, ôïõ Óâüìðïíôá ôï ïðïßï óõììåôÝ÷åé óôçí êõâÝñíçóç. Åßíáé ç ßäéá êõâÝñíçóç Ãéáíïõêüâéôò ðïõ õðï÷ùñïýóå ðÜóõíÝ÷åéá ðßóù óôç óåë. 15
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ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ÷ùñþí,
êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå!

“Áðü ôç óôÜ÷ôç ôïõ èá
îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ”
Í. Æá÷áñéÜäçò
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ÐñïêÞñõîç ôçò ÏÁÊÊÅ

ÊÁÔÙ Ç ×ÉÔËÅÑÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ ÅÉÓÂÏËÇ
ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ ÓÔÇÍ ÏÕÊÑÁÍÉÁ ÊÁÉ
Ç ÍÔÅ ÖÁÊÔÏ ÐÑÏÓÁÑÔÇÓÇ
ÔÇÓ ÊÑÉÌÁÉÁÓ
Ïé öéëïíáæéóôÝò óôçí çãåóßá ôçò êõâÝñíçóçò ôçò Ïõêñáíßáò ðáßæïõí ôï
ñüëï ôïõ ìðáìðïýëá ôïõ ñùóéêïý ðëçèõóìïý ãéá íá äßíïõí Üëëïèé óôïí
Ðïýôéí, üìùò åßíáé ïé ðéï óôåíïß ôïõ óýììá÷ïé

Á

õôÞ ç åéóâïëÞ-ðñïóÜñôçóç, áí äåí ðÜñåé áðÜíôçóç
áðü ôïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò, èá ìåßíåé óôçí éóôïñßá
óáí ï ìåãÜëïò ðñïÜããåëïò ìéáò ãåíéêüôåñçò óôñáôéùôéêÞò åðßèåóçò ôçò óïóéáë-éìðåñéáëéóôéêÞò Ñùóßáò ìå óôü÷ï
ôçí êáôáâñü÷èéóç üëçò ôçò Åõñþðçò.

Ï äéáìåëéóìüò ôçò Ïõêñáíßáò êáé ç
ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò áêïëïõèåß
ôï äéáìåëéóìü ôçò Ãåùñãßáò êáé ôç
íôåöÜêôï ðñïóÜñôçóç ôçò Áìð÷áæßáò

êáé ôçò Ïóóåôßáò, êáé åßíáé áðïôÝëåóìá ôïõ óé÷áìåñïý ðíåýìáôïò êáôåõíáóìïý ôýðïõ ÌïíÜ÷ïõ, ðïõ áêïëïõèïýí áðÝíáíôé óôï íåï-÷éôëåñéêü Ü-

îïíá Ñùóßáò-Êßíáò ïé åõñùðáßïé êáé
ïé áìåñéêÜíïé ìïíïðùëéóôÝò ãéá íá Ý÷ïõí åíåñãåéáêÞ ôñïöïäïóßá áðü ôç
Ñùóßá êáé öôçíÞ åñãáôéêÞ óÜñêá áðü
ôçí Êßíá. Áõôïß åßíáé áêüìá ðéï Üèëéïé
êáé áêüìá ðéï ðñïäüôåò ôùí ëáþí ôïõò
áðü ôïõò ðñïðïëåìéêïýò ðñïãüíïõò
ôïõò ÔóÜìðåñëåí êáé ÍôáëáíôéÝ. Áõôü äåí ïöåßëåôáé ìüíï óôï ÷áñáêôÞñá

ôùí áóôéêþí ôÜîåùí áõôþí ôùí ÷ùñþí áëëÜ êáé óôï üôé ç íåï÷éôëåñéêÞ
Ñùóßá Ý÷åé áîéïðïéÞóåé ôçí ôóáñéêÞ
ôçò ðåßñá êáé ðñéí êÜíåé ìéá êáèïëéêÞ
åðßèåóç Ý÷åé ÷þóåé áöïóéùìÝíïõò ðñÜêôïñåò ôçò êáé óôá øçëüôåñá êëéìÜêéá ôùí äõôéêþí êáãêåëáñéþí áëëÜ
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 9

ÌÉÁ ÐÑAÎÇ ÌÅ ÔÅÑÁÓÔÉÁ ÓÇÌÁÓÉÁ ÃÉÁ ÔÇ XÙÑÁ ÊÁÉ ÁÊÏÌÁ ÐÉÏ
ÐÏËÕ ÃÉÁ ÔÏ ÄÉÅÈÍÅÓ ÊÏÌÌÏÕÍÉÓÔÉÊÏ ÊÉÍÇÌÁ

Ç ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ ÅÎÙ ÁÐÏ
ÔÇ ÑÙÓÉÊÇ ÐÑÅÓÂÅÉÁ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ

Ð

ñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ÓÜââáôï 8 ÌÜñôç ôï ìåóçìÝñé ç áíáêïéíù
ìÝíç åêäÞëùóç äéáìáñôõñßáò ôçò ÏÁÊÊÅ Ýîù áðü ôç ñþóéêç
ðñåóâåßá.
Óõììåôåß÷áí óå áõôÞí 35 Üíèñùðïé, üëïé óýíôñïöïé êáé óõíáãùíéóôÝò ôçò ÏÁÊÊÅ. Äåí åßíáé ðïëëïß ãéá ìéá ðüëç 3,5

åêáôïììõñßùí, áëëÜ ôïõò áíÞêåé ç ôéìÞ
üôé ôüëìçóáí ìüíïé áõôïß íá êáôáããåßëïõí áíïé÷ôÜ ôïõò íÝïõò ôóÜñïõò- ×ßôëåñ
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ôïõ Êñåìëßíïõ ìÝóá óå ìéá ÷þñá Üíôñï
ôïõò, äçëáäÞ óôçí ìïíáäéêÞ óôïí êüóìï
åèåëüäïõëç áðïéêßá ôïõò ðïõ ëÝãåôáé ÅëëÜäá, êáé íá ôï êÜíïõí áõôü áðÝíáíôé
óôçí ðñåóâåßá ôïõò, åêåß üðïõ áõôïß åîõöáßíïõí ôéò ðëåêôÜíåò ôïõò êáé áð üðïõ
êáèïäçãïýí ôçí ðïëõêïììáôéêÞ êáé ðïëýìïñöç ðïëéôéêÞ ôïõò åîïõóßá óôç óõãêåêñéìÝíç ÷þñá.
Ç ìåãÜëç äõóêïëßá óôï íá êáôáããåëèïýí Ýìðñá÷ôá êáé áíïé÷ôÜ ïé ×ßôëåñ ôïõ
Êñåìëßíïõ óôçí ÅëëÜäá áðü ðåñéóóüôåñï êüóìï äåí åßíáé óå áõôÞ ôç öÜóç ïýôå
ï üãêïò ïýôå êáé ç éäéáßôåñç êôçíùäßá
ôïõ å÷èñïý, áëëÜ ôï íá ðÜåé êáíåßò
êüíôñá óôçí éó÷õñÞ åðéññïÞ áõôïý
ôïõ å÷èñïý ìÝóá óôïí åëëçíéêü ëáü,
äçëáäÞ íá ðÜåé êáíåßò êüíôñá óôïí áóöõêôéêü éäåïëïãéêü êáé ðïëéôéêü êëïéü
ðñïóôáóßáò ðïõ ç åèåëüäïõëç êáé óé÷áìåñÞ åëëçíéêÞ Üñ÷ïõóá ôÜîç óå üëåò åêöÜíóåéò ôçò Ý÷åé õøþóåé ãýñù áðü ôá íÝá
áõôÜ áöåíôéêÜ.
Óå ðñþôï åðßðåäï ç óçìáóßá ôçò åêäÞëùóçò óôéò 8 ôïõ ÌÜñôç Þôáí üôé Ýóùóå
ôçí ôéìÞ ôçò ÷þñáò êáé üëïõ ôïõ åëëçíé-

êïý ëáïý áðü ôçí ðñïäïóßá ôçò åëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò íá ðáñáôá÷èåß ïõóéáóôéêÜ óå üëá ôá ôìÞìáôÜ ôçò äçëáäÞ áðü
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 2

ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
• ÖôÜíåé ðéá ìå ôï óáìðïôÜæ ôçò
âáñåéÜò âéïìç÷áíßáò, ó.5

• Ï “ÇãÝôçò”, ôï ÐïôÜìé ôïõ êáé ç
÷ñÞóç ôïõò, ó.6

• Ïõêñáíßá: Ôï åëëçíéêü äéáêïììáôéêü
êáèåóôþò ôùí ëáêÝäùí ÷åéñïêñïôåß
ôïõò ñþóïõò ÷ßôëåñ, ó.10

• Ï ÓÕÑÉÆÁ áíïé÷ôÜ ðéá ìå ôïõò íáæß,
ó.4

• Äéüñèùóç ôçò áñ÷éêÞò ìáò
ôïðïèÝôçóçò ãéá ôï öïñïëïãéêü ãéá
ôïõò áãñüôåò, ó.11
• ¼÷é óôï äéáìåëéóìü ôçò Ïõêñáíßáò áðüó÷éóç ôçò Êñéìáßáò áðü ôïõò
ñþóïõò íåï÷éôëåñéêïýò, ó.14

• Ç åãêáôáëåëåéììÝíç Ïõêñáíßá óôç
ñþóéêç ìÝããåíç áðü ôá Ýîù êáé áðü ôá
ìÝóá, ó.16
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Ç ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÇ ÑÙÓÉÊÇ ÐÑÅÓÂÅÉÁ
ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ
óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 1

ôïõò íáæéöáóßóôåò êáé ôïõò øåõôïáñéóôåñïýò êáé øåõôïåðáíáóôÜôåò óõììÜ÷ïõò ôïõò ùò
ôïõò äÞèåí åõñùðáßïõò óïóéáëäçìïêñÜôåò êáé ôïõò äÞèåí öéëåëåýèåñïõò, ìå ôïí íåï ×ßôëåñ
óôï ìåãÜëï ôïõ “óïõäçôéêü” äçëáäÞ óôï “êñéìáúêü” ôïõ Üëìá
óôçí Ïõêñáíßá.
¼ìùò ôï ðéï óðïõäáßï óôç äéáìáñôõñßá ôçò 8 ôïõ ÌÜñôç áðü
éóôïñéêÞ êáé ìÜëéóôá áðü ðáãêüóìéá Üðïøç Þôáí ôï óöõñïäñÝðáíï ôçò ÏÁÊÊÅ ðïõ õøþèçêå
óå áõôÞí. ÐñÝðåé íá Þôáí Ýíá áðü ôá åëÜ÷éóôá óôçí Åõñþðç êáé
óôïí êüóìï ôçí þñá ðïõ ôá ðå-

ñéóóüôåñá óöõñïäñÝðáíá õøþíïíôáé óá “ðñùôïðüñåò” óõíéóôþóåò ôùí íåï÷éôëåñéêþí êáé öáéï”êüêêéíùí” óôñáôéþí. Ôï óöõñïäñÝðáíï ôçò ÏÁÊÊÅ õðåñáóðßæåé ôçí ôéìÞ ôïõ êïììïõíéóìïý êáé áöÞíåé áíïé÷ôü ôï äñüìï ôçò íÝáò åðï÷Þò óïóéáëéóôéêþí åðáíáóôÜóåùí ìÝóá áðü ôïí
ðáãêüóìéï áíôéöáóéóôéêü áãþíá ðïõ Ýñ÷åôáé. ÌÜëéóôá ôï óöõñïäñÝðáíï ôçò ÅëëÜäáò áêõñþíåé óôï âÜèïò ôïõ ôïí éó÷õñéóìü
ôùí öéëåëåýèåñùí áíôéêïììïõíéóôþí óå üëï ôïí êüóìï üôé “ïé
êïììïõíéóôÝò êáé ïé íáæß åßíáé
åîßóïõ åíùìÝíïé åíÜíôéá óôç äçìïêñáôßá”, ãéáôß áðïäåéêíýåé ü-

ôé óôçí ðéï ñùóüäïõëç ÷þñá ôçò
Åõñþðçò õðÜñ÷åé ìüíï ìéá êïììïõíéóôéêÞ ïñãÜíùóç êáé ôïõëÜ÷éóôïí ùò ôþñá êáìéÜ öéëåëåýèåñç ðïõ íá áíôéóôÝêåôáé êáé
ìÜëéóôá ìå áðüëõôç óõíÝðåéá
óôïõò ñùóï-íáæß.
Áí ôï óêåöôåß êáíåßò êáëÜ åßíáé öõóéêü üôé åéäéêÜ óôçí ÅëëÜäá óçêþíåôáé ïõóéáóôéêÜ ìüíï ôïõ ôï óöõñïäñÝðáíï åíÜíôéá
óôïõò íåï÷éôëåñéêïýò. Ãéáôß ðïõèåíÜ áëëïý üóï åäþ êáé ç øåýôéêç áñéóôåñÜ êáé ç êëáóóéêÞ áóôéêÞ ôÜîç äåí ðÞãáí ôçí ôáîéêÞ êáé ôçí åèíéêÞ ðñïäïóßá ôïõò
ùò ôï ôÝëïò óõíåñãáæüìåíåò ìå
ôïí ðéï öáóéóôéêü éìðåñéáëéóìü

,êáé Ýôóé ðÞãå óôçí Üêñç ôçò êáé
áõôïíïìÞèçêå åíôåëþò éäåïëïãéêïðïëéôéêÜ ôï ðéï ðñïùèçìÝíï áðüóðáóìá ôïõ åðáíáóôáôéêïý ðñïëåôáñéÜôïõ äçëáäÞ ç
áëçèéíÞ êïììïõíéóôéêÞ ðñùôïðïñßá. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá áõôü óõìâáßíåé ãéáôß óôçí ÅëëÜäá
åíþíåôáé ìå åíôåëþò ÷ôõðçôü
ôñüðï ç Üëùóç êáé ç äéáöèïñÜ
ôçò çãåóßáò ôçò ðáãêüóìéáò áñéóôåñÜò áðü ôïõò øåõôïêïììïõíéóôÝò çãÝôåò ôçò ÅÓÓÄ ìåôÜ ôï
1956 ìå ôç ãåíéêÞ áðïóýíèåóç
ôùí äõôéêþí éìðåñéáëéóôþí ìïíïðùëéóôþí ðïõ ðñïäßäïõí õðÝñ
ôçò óõíåñãáóßáò ìå ôïõò ñþóïõò
êáé êéíÝæïõò íáæß ôá óôïé÷åéþäç

óõìöÝñïíôá ôùí äçìïêñáôéêþí
÷ùñþí êáé ëáþí ôçò Åõñþðçò.
Ìå ëßãá ëüãéá óôçí ÅëëÜäá îáíáæåß ôï äçëçôçñéáóìÝíï áðü
ôïõò íåï÷éôëåñéêïýò ðíåýìá ôïõ
åðáíáóôáôéêïý êïììïõíéóìïý åðåéäÞ åäþ æåé ßóùò ç ðéï ÷áìåñðÞò óôïí êüóìï, ç ðéï óêïõëçêéÜñéêç áóôéêÞ ôÜîç ðáëéïý êáé
íÝïõ “áñéóôåñïý” ôýðïõ. Åßíáé
äçëáäÞ öõóéêü áõôü ðïõ öÝñíåé
ôçí áôéìßá ôçò ÷þñáò, íá öÝñíåé
óå áðÜíôçóç êáé ôçí ôéìÞ ôçò.
Áõôü åßíáé ôï íüçìá ôçò äéáìáñôõñßáò ôçò ÏÁÊÊÅ êáé ôùí 35
óõíôñüöùí êáé ôùí óôåíþí ößëùí ôçò Ýîù áðü ôç Ñþóéêç ðñåóâåßá óôéò 8 ôïõ ÌÜñôç.

Ç ïìéëßá ôïõ ãñáììáôÝá ôçò Ê.Å. ôçò ÏÁÊÊÅ ó. Çëßá Æáöåéñüðïõëïõ óôçí åêäÞëùóç
äéáìáñôõñßáò Ýîù áðü ôç ñþóéêç ðñåóâåßá
Ï ó. Ç. Æáöåéñüðïõëïò ìßëçóå áñ÷éêÜ ãéá ôçí áíÜãêç áðÜíôçóçò áðü
ôïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò óôçí åéóâïëÞ
ôïõ ñþóéêïõ óôñáôïý óôçí Ïõêñáíßá
êáé ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò ãéáôß áõôÞ áðïôåëåß ðñïÜããåëï ìßáò ãåíéêüôåñçò åðßèåóçò ôçò óïóéáëéìðåñéáëéóôéêÞò Ñùóßáò åíÜíôéá óôçí Åõñþðç.
ÓôéãìÜôéóå ôç óôÜóç ôùí åõñùðáßùí
êáé áìåñéêÜíùí ìïíïðïëéóôþí êáé ôéò
åêêëÞóåéò ôïõò ãéá êáôåõíáóìü ôýðïõ
ÌïíÜ÷ïõ. ÁõôÞ ç óôÜóç, åßðå, ïöåßëåôáé óôï üôé ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôÝò
ãéá íá äéáóöáëßóïõí ôçí åíåñãåéáêÞ
ôïõò ôñïöïäïóßá êáé ãéá íá Ý÷ïõí öôçíÞ åñãáôéêÞ óÜñêá, äéáôçñïýí êáëÝò
ó÷Ýóåéò ïéêïíïìéêÝò ìå ôç Ñùóßá ôïõ
Ðïýôéí êáé Üñéóôåò ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò
ìå ôç óýììá÷ü ôïõ Êßíá.
Ï ó. Ç.Æ. óõíÝ÷éóå ëÝãïíôáò: “¼ìùò
áõôïß ïé äõï ìåãÜëïé öáóéóìïß (ï ñþóéêïò êáé ï êéíÝæéêïò) áðïôåëïýí ôï
ðñïáíÜêñïõóìá ìéáò åðéèåôéêÞò óõììá÷ßáò óáí êé áõôÞ ôïõ â´ ðüëåìïõ áíÜìåóá óôç Ãåñìáíßá êáé óôçí Éáðùíßá
ìüíï ðïõ ôþñá Ý÷ïõí áëëÜîåé ñüëïõò
ôá äýï óôñáôüðåäá. (ÁðÝíáíôé) óôï
óôñáôüðåäï ôçò åéñÞíçò, óôï óôñáôüðåäï ôçò ôñéôïäéåèíéóôéêÞò Ñùóßáò êáé
ôçò Êßíáò ðïõ Ýêáíå ôüôå ôçí áðüðåéñá ôçò ãéá ìéá ìåãÜëç äçìïêñáôéêÞ åðáíÜóôáóç åìöáíßóôçêå ôï óôñáôüðåäï ôïõ ðïëÝìïõ ôçò ÷éôëåñéêÞò Ãåñìáíßáò êáé ôçò Éáðùíßáò. Ôþñá ïé ñüëïé
Ý÷ïõí áíôéóôñáöåß êáé ôçí åðßèåóç ó÷åäéÜæåé ï Üîïíáò Ñùóßáò -Êßíáò åíÜíôéá
óôçí Åõñþðç áðü ôç ìßá ìåñéÜ ç Ñùóßá êáé ç Êßíá åíÜíôéá óôçí Éáðùíßá.
Åßíáé ç áíôéóôñïöÞ ñüëùí, ç áíôéóôñïöÞ ôïõ ðïõ ðÞãå ç öáóéóôéêÞ åðéèåôéêÞ êñáôéêïêáðéôáëéóôéêÞ áóôéêÞ ôÜîç
Ãé’ áõôü ïé ëáïß äåí ðñÝðåé íá êÜôóïõí Þóõ÷ïé êáé íá áêïýóïõí ôïõò ÏìðÜìá, ÌÝñêåë, ÊÜìåñïí êáé ÏëÜíô
ðïõ êáëïýí óå çóõ÷ßá ìå ôï óýíèçìá
“ÁöÞóôå ôçí Êñéìáßá óôïõò Ñþóïõò,
áñêåß íá ìçí ðÜñïõí êé Üëëï. Áò ôï
ëýóïõìå åéñçíéêÜ”, åííïþíôáò óõìâéâáóìïýò óå âÜñïò ôïõ ïõêñáíéêïý ëáïý êáé ôùí Üëëùí ëáþí ôçò Åõñþðçò,
åíèáññýíïíôáò ðáíôïý ôïõò öáóßóôåò

ðïõ óÞìåñá
óå üëï ôïí
êüóìï ðñïóâëÝðïõí
éäéáßô åñá
óôç Ñùóßá
óáí ôïí
ðñïóôÜôç
ôïõò êáé
óáí áõôüí
ðïõ èá ôïõò
âïçèÞóåé,
ôÜ÷á ìïõ
ãéá ôçí áíåîáñôçóßá, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ãéá
ôçí åðéâïëÞ äéêôáôïñßáò óôïõò ëáïýò
ôïõò.
Äõóôõ÷þò êáé óôçí ÅëëÜäá, æïýìå
ôçí éäéáéôåñüôçôá, åðåéäÞ ï ëáüò áõôüò Ý÷åé õðïöÝñåé ÷ñüíéá áðü ôïí áìåñéêÜíéêï éìðåñéáëéóìü, áðü ôï ãåñìáíéêü éìðåñéáëéóìü, áðü ôïí áããëéêü éìðåñéáëéóìü, íá èåùñåß êáé íá âëÝðåé
óôç Ñùóßá ìßá åíäå÷üìåíç óýììá÷ï Þ
ãéá ôïõò ðåñéóóüôåñïõò öáóßóôåò êáé
ðñþôá áð’ üëá ãéá ôç “×ñõóÞ ÁõãÞ”
ôïí ìüíï ðñáãìáôéêü óýììá÷ï ðïõ ðñÝðåé íá Ý÷åé ôï Ýèíïò. Ôï ßäéï êÜíåé êáé
ìéá áñéóôåñÜ ðïõ óôç âÜóç ôçò Ý÷åé
áñéóôåñÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, áëëÜ óôçí
çãåóßá ôçò Ý÷åé áíèñþðïõò ðïõ ðñïäþóáíå ôï ìáñîéóìü êáé ðïõ ãßíáíå ößëïé ôùí ðáëéíïñèùôþí ôïõ êáðéôáëéóìïý óôç Ñùóßá, áñ÷ßæïíôáò áð’ ôïõò
×ñïõóôóüö êáé ÌðñÝæíéåö êáé ôþñá Ý÷ïõí ãßíåé ðéóôïß õðçñÝôåò óáí çãåóßá
óôç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí áëëÜ êáé óôç
óýììá÷ü ôïõ Êßíá. Áõôïß üëá êáëïýí
ôþñá ôïí åëëçíéêü ëáü íá ôïõ ðïõí üôé äåí õðÜñ÷åé èÝìá ñùóéêÞò åéóâïëÞò
óôçí Êñéìáßá, åßíáé áðëþò ç áõôïäéÜèåóç ôïõ Êñéìáúêïý ëáïý Þ ç Üìõíá
ôïõ áðÝíáíôé óôïõò ïõêñáíïýò åèíéêéóôÝò êáé óôïõò öáóßóôåò ðïõ õðÜñ÷ïõí
ìÝóá óôçí êõâÝñíçóç áõôÞ. ¸ôóé áöÞíïõí ôçí ÅëëÜäá áóýäïôç ãéá íá
åìöáíßæåôáé Ýíá ìÝôùðï öáéïêüêêéíï,
ôÜ÷á êüêêéíï, åëëÞíùí öáóéóôþí, íáæéóôþí êáé øåõôïáñéóôåñþí ïé ïðïßïé
óôï âÜèïò åíþíïíôáé óôç óôñáôçãéêÞ
õðåñÜóðéóçò ôçò Ñùóßáò êáé ôçò Êßíáò êáé ðáñáäßäïõí ôç ÷þñá ìáò üðïôå ìðïñïýí óôïõò áíáôïëéêïýò ïëéãÜñ-
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÷åò, êáé
óôçí ßäéá
ôçí Êßíá
êáé óôçí ßäéá ôç Ñùóßá åíÝñãåéá, ëéìÜíéá êáé óéäçñïäñüìïõò. Áõôïß
èá êáôáóôñÝøïõí
ôç ÷þñá.
Êáé äåí âáäßæïõí ìüíïé ôïõò. Ìáæß ôïõò åßíáé êáé
ïé ÓáìáñÜäåò, êáé ïé ÂåíéæÝëïé êáé ïé
ÊáììÝíïé, üëïé áõôïß âëÝðïõí íÝï
ðñïóáíáôïëéóìü ðñïò ôç öáóéóôéêÞ
íåï÷éôëåñéêÞ Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí.

Åßìáóôå åäþ ãéá íá õðåñáóðßóïõìå ôçí áíåîáñôçóßá êáé ôç äçìïêñáôßá ôçò ÷þñáò ìáò, áëëÜ íá õðåñáóðßóïõìå êáé ôçí ôéìÞ ôçò áñéóôåñÜò êáé ôïõ êïììïõíéóìïý áðü áõôïýò ðïõ ôç ëåñþíïõí”.
Óå áõôü ôï óçìåßï öùíÜ÷ôçêå ôï
óýíèçìá “¸îù ïé ñþóïé íáæéóôÝò áðü
ôçí Ïõêñáíßá”.
Ï ó. Ç.Æ. óõíÝ÷éóå: “Ðéóôåýïõìå óôï
ñùóéêü ëáü, óôéò ìåãÜëåò äçìïêñáôéêÝò êáé åðáíáóôáôéêÝò ôïõ ðáñáäüóåéò
üðùò ðéóôåýïõìå êáé óôï ëáü ôçò Êßíáò ìå ôéò äéêÝò ôïõ áíôßóôïé÷åò óðïõäáßåò ðáñáêáôáèÞêåò óôçí ðñüïäï ôçò
áíèñùðüôçôáò. ÁëëÜ áõôïß ïé öáóßóôåò
ðïõ äéïéêïýí ôéò äýï ÷þñåò óÞìåñá åßíáé ôï áêñéâþò áíôßèåôï áðü åêåßíï ãéá
ôï ïðïßï áãáðÞóáìå ôç ÓïâéåôéêÞ ¸-

Áõôïýò ëïéðüí ðñÝðåé üëïõò íá ôïõò
êáôáäéêÜóïõìå. Äåí ÷ñåéáæüìáóôå ðñïóõíÝ÷åéá äßðëá
óôÜôåò. Äåí ÷ñåéáæüìáóôå ôýðïõò ðïõ
èá ðïýíå üôé äåí ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé ðïëéôéêÞ áíôéðïëßôåõóç óôçí ÅëëÜäá
Παρακαλούμε τους
ãéáôß ôÜ÷á ìïõ áöïý åíáíôéþíåôáé óôç
αναγνώστες μας να στέλνουν
Ñùóßá åßíáé öéëïäõôéêÞ.

τα γράμματά
Åìåßò ïé êïììïõíéóôÝò ôçò ÏÁÊÊÅ τους στη δ/νση Χαλκοκονδύλη
êáé ïé ößëïé ôçò äçëþíïõìå üôé äåí èÝ35, Αθήνα, Τ.Κ. 10432
ëïõìå êáé äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá äå÷ôïýìå
êáìßá åðéâïëÞ êáìßáò õðåñäýíáìçò.
ÁõôÝò ãåíéêÜ óÞìåñá åßíáé åíùìÝíåò
åíÜíôéá óôïí ôñßôï êüóìï êáé ôïí êáôáðéÝæïõíå. Äåí èÝëïõìå ïýôå ôçí áìåñéêÜíéêç, áëëÜ äåí èÝëïõìå éäéáßôåñá ôçí ýðïõëç áêüìá ðéï åðéèåôéêÞ,
ðñáãìáôéêÜ ÷éôëåñéêÞ Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí íá êáèïñßæåé ôï ìÝëëïí ôçò ÅëëÜäáò êáé âÝâáéá ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò. Ãé’ áõôü êÜíïõìå áõôÞ ôçí åêäÞëùóç óÞìåñá. ÎÝñïíôáò üôé ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò óôçí ÅëëÜäá êÜíåé óôï
âÜèïò ðïëéôéêÞ õðïóôÞñéîçò ôçò åéóâïëÞò ôçò Êñéìáßáò. Åðßóçìá êÜíåé ðùò
ëßãï ôçí ðåßñáîå, áëëÜ áöÞíåé ôïõò áíèñþðïõò ôçò, ôï êáèåóôþò éäéáßôåñá
ôçí øåõôïáñéóôåñÜ, êáé éäéáßôåñá ôï
ÓÕÑÉÆÁ íá êÜíåé ìéá âñþìéêç äïõëåéÜ
õðåñÜóðéóçò áõôÞò ôçò öáóéóôéêÞò åéóâïëÞò.
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íùóç êáé ôçí Êßíá, åßíáé ïé áñíçôÝò
ôçò äçìïêñáôßáò, ïé ÷åéñüôåñïé áñíçôÝò ôïõ óïóéáëéóìïý, ïé ÷åéñüôåñïé, âñùìåñüôåñïé êáé åðéèåôéêüôåñïé ïëéãÜñ÷åò
êáðéôáëéóôÝò, ôÝôïéïõò ðïõ ï êüóìïò áêüìá äåí Ý÷åé äåé. Óå áõôïýò ëïéðüí Þñèáìå åäþ íá áíôéóôáèïýìå, áõôïýò íá
êáôáããåßëïõìå, êáé íá åíùèïýìå ìå ôçí
ðëåéïøçößá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý êáé
ôùí ëáþí ôçò Åõñþðçò ðïõ íéþèïõí
ðÝñá áðü êñáôéêÝò ðñïðáãÜíäåò êáé
óõìöÝñïíôá, üôé êÜôé Üó÷çìï Ý÷åé îåêéíÞóåé ìå ôç Ñùóßá óôï íüôï ôïõ ÊáõêÜóïõ, êáé óôçí Üêñç ôçò áíáôïëéêÞò
Åõñþðçò. Áí áöÞóïõìå ôçí Êñéìáßá íá
÷áèåß, áí áöÞóïõìå ôçí Ïõêñáíßá íá
÷áèåß, Þ íá ðÝóåé óôá ÷Ýñéá ìéóïöáóéóôþí êáé öáóéóôþí ðïõ ðáñéóôÜíïõí
ôïõò èéãìÝíïõò áëëÜ ðáßæïõí ôï ðáé÷íßäé ôïõ Ðïýôéí, ôüôå üëç ç Þðåéñïò
èá ÷áèåß óå Ýíá íÝï, ðïëý ìåãáëýôåñï
óêïôÜäé. Ãéáôß ï ×ßôëåñ, ï êáíïíéêüò
áäüëöïò ×ßôëåñ èá áðïäåé÷èåß Ýíáò ðïëéôéêüò êáé óôñáôéùôéêüò íÜíïò ìðñïóôÜ óôï öáóéóôéêü ðïëåìéêü ìÝôùðï
ôùí Ðïýôéí êáé ôùí ïìüëïãùí ôïõ ôçò
Êßíáò.
Êáëïýìå ôïõò äçìïêñÜôåò íá ó÷çìáôßóïõí ãíþìç äéêéÜ ôïõò ãéá ôï ïõêñáíéêü êáé ãéá ôï ôé óçìáßíïõí ðñïóáñôÞóåéò êáé äé÷ïôïìÞóåéò ÷ùñþí óôï ðñüó÷çìá ôïõ âïçèÜìå ìéá ìåéïíüôçôá. Ç
ìåéïíüôçôá ðñÝðåé íá ðáëÝøåé ãéá äçìïêñáôßá, êÜèå ìåéïíüôçôá ìÝóá óôç
÷þñá ôçò. Íá ðáëÝøåé íá åíþóåé ôï ëáü,
üëïõò ôïõò êáôáðéåóìÝíïõò, ãéáôß ïé
öáóßóôåò ÷ôõðÜíå üëïõò ôïõò ëáïýò êáé
ü÷é ìüíï ôéò åèíéêÝò ìåéïíüôçôåò. Ãé´ áõôü äåí êÜíåé ìéá ìåéïíüôçôá íá ôñÝ÷åé
óôïõò îÝíïõò éìðåñéáëéóìïýò êáé íá æçôÜåé åðåìâÜóåéò.
Êé áõôü ôï Ý÷åé æÞóåé êáé ç ÅëëÜäá.
Áí ç Ïõêñáíßá ðáñáäïèåß óôï ×ßôëåñ,
áí ç Êñéìáßá ðñïóáñôçèåß áðü ôï íÝï
×ßôëåñ ôüôå íá îÝñïõí üëïé ïé ðáôñéþôåò óå áõôÞ ôç ÷þñá êáé ïé ðñáãìáôéêïß äçìïêñÜôåò üôé áõôÞ ôç ìïßñá èá
Ý÷åé êáé ï êõðñéáêüò ëáüò. Êé åêåß (õðÞñ÷å) ç ôïýñêéêç ìåéïíüôçôá ðïõ
ðñáãìáôéêÜ åß÷å êáôáðéåóôåß áðü ôïõò
Ýëëçíåò óïâéíéóôÝò éäéáßôåñá áðü ôïõò
÷ïõíôéêïýò. Óôçí Êýðñï õðÞñ÷å ìéá äçìïêñáôéêÞ êõâÝñíçóç ðïõ Üëëáîå ìå
êÜðïéïõò öáóßóôåò, ïé ïðïßïé üìùò äåí
ìðïñïýóáí íá êÜíïõí åðåìâÜóåéò ãåíïêôïíßáò êáé åîüíôùóçò êáé êÜëåóáí
ôïí ôïýñêéêï óôñáôü êáé âñÝèçêå ôï
íçóß äé÷ïôïìçìÝíï êáé ïé ßäéïé óôçí ïõóßá êÜôù áðü óôñáôéùôéêü êáé áíôéäçìïêñáôéêü êáèåóôþò. Êáé óôï ôÝëïò
ç Êýðñïò åßíáé äéáìåëéóìÝíç ãéá íá
ðáßæïõí óáí ìðÜëá ìáæß ôçò ïé éìðåñéáëéóôÝò ôçò áíáôïëÞò êáé ôçò äýóçò.
Áõôüò åßíáé Ýíáò éäéáßôåñïò îå÷ùñéóôüò
ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ï åëëçíéêüò ëáüò
ðñÝðåé íá åßíáé åíÜíôéá óôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò. Éäéáßôåñá äåí ðñÝðåé íá îå÷íÜìå áõôü ðïõ ìáò êñýâïõí
óõóôçìáôéêÜ ïé ñùóüöéëåò êõâåñíÞóåéò
óôçí ÅëëÜäá êáé ôá ôóéñÜêéá ôïõò óå
üëá ôá êüììáôá: ¼ôé ôï óÞìá ãéá ôçí
åðßèåóç ôçò Ôïõñêßáò óôçí Êýðñï êáé
ôçí ðñïóÜñôçóç ôï Ýäùóå ç ÓïâéåôéêÞ
¸íùóç ôïõ ÌðñÝæíéåö, üôáí ìå ôï ðñáêôïñåßï ÔÁÓÓ ÷áéñÝôéæå ôçí åßóïäï
ôùí ôïýñêéêùí óôñáôåõìÜôùí ìå ôï åðé÷åßñçìá üôé ìðÞêáí ãéá íá áðïêá-
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ôáóôÞóïõí ôç äéáôáñáãìÝíç óõíôáãìáôéêÞ ôÜîç óôçí Êýðñï. Ôá ßäéá
äçëáäÞ ðïõ åðé÷åéñïýí óÞìåñá íá êÜíïõí ïé Ñþóïé óôçí Ïõêñáíßá. Âáöôßæïõí öáóéóôéêÞ ïëüêëçñç ôçí êõâÝñíçóç ôçò Ïõêñáíßáò, âáöôßæïõí öáóéóôéêÞ ìéá ÷þñá ðïõ ï ëáüò ôçò ðïëåìÜåé
ôüóï
óêëçñÜ ãéá ôç
äçìïêñáôßá
êáé ôçí áíåîáñôçóßá
êáé ôáõôü÷ñïíá åðéôßèåíôáé
êáé ôçò êüâïõí
Ýíá êïììÜôé”.
Óå áõôü ôï
óçìåßï öùíÜ÷ôçêáí óõíèÞìáôá: “ÍÝïé
÷ßôëåñ äõíÜóôåò ôùí åèíþí, ôï ôÝëïò óáò èá öÝñåé ç ðÜëç ôùí ëáþí”, “Óõììá÷ßá ìå ôçí ðïõôéíéêÞ
Ñùóßá, óçìáßíåé ðåßíá áíåñãßá êáé
äïõëïêôçóßá”, “¸îù ïé ñþóïé öáóßóôåò áðü ôçí Ïõêñáíßá”, “Ðïýôéí, öáóßóôá, äïëïöüíå”.
Ï ó. Ç.Æ. óõíå÷ßæïíôáò åßðå: “Åßíáé
äõíáôüí áõôüò ï Üíèñùðïò ðïõ óêï-
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ôþíåé óå êÜèå åõêáéñßá ìå ôñáìðïýêïõò ôïõ üëç ôïõ ôçí ðïëéôéêÞ áíôéðïëßôåõóç ðïõ áîßæåé ôïí êüðï íá ëÝãåôáé áíôéðïëßôåõóç, üëïõò áõôïýò
ôïõò èáññáëÝïõò áíèñþðïõò ðïõ æïõí
áíÜìåóá óå Ýíá ëáü ðïõ Ý÷åé õðïóôåß
êõñéïëåêôéêÞ åðßèåóç ðñïðáãáíäéóôéêÞ äåêáåôéþí ãéá
ôï åèíéêü
áëÜíèáóôï ôùí
çãåóéþí
ôïõ; Åßíáé
äõíáôüí ï
Üíèñùðïò,
ç ÷þñá, ïé
ìõóôéêÝò
õðçñåóßåò,
ï óôñáôüò
ðïõ ðÞãå
êé Ýêïøå äõï êïììÜôéá áðü ìéá ìéêñÞ
÷þñá óáí ôç Ãåùñãßá åßíáé äõíáôüí
áõôüò ï êüóìïò ôïõ óêïôáäéïý íá õðïóôçñé÷èåß áðü óýóóùìï ôïí åëëçíéêü
ðïëéôéêü êüóìï; ÄçëáäÞ êé áð’ ôïõò
ÓáìáñÜ êáé ÂåíéæÝëï ðïõ ðáñéóôÜíïõí
ôïõò Åõñùðáßïõò ìüíï ãéá íá äéáðñáãìáôåýïíôáé êïíäýëéá ãéá ôéò óõììïñßåò ôïõò áðü ôçí Åõñþðç áëëÜ áðü ðßóù äïõëåýïõí ìå ôç ìåãáëýôåñç áõ-

ôïèõóßá ãéá ôï áöåíôéêü ôïõò, Ðïýôéí.
Åäþ åßíáé ôá áöåíôéêÜ, åäþ åßíáé ç
ðñåóâåßá ôùí áöåíôéêþí, Þ ìÜëëïí
áõôþí ðïõ åôïéìÜæïíôáé áðü êñõöÜ íá ãßíïõí áíïé÷ôÜ áöåíôéêÜ ôçò
÷þñáò, áõôü åäþ åßíáé ôï êÝíôñï
ôïõ öáóéóìïý ðïõ Ýñ÷åôáé ðÜíù áðü ôçí ÅëëÜäá. Åäþ åßíáé ôï êÝíôñï
ôçò “×ñõóÞò ÁõãÞò”, åäþ åßíáé ôï
êÝíôñï ôçò øåõôïáñéóôåñÜò”.
Óôï óçìåßï áõôü öùíÜ÷ôçêáí ìá÷çôéêÜ êáé åðáíåéëçììÝíá ôá óõíèÞìáôá:
“Ðïýôéí êÜôù ôá ÷Ýñéá áðü ôçí
ÅëëÜäá”, êáé “Ðïýôéí, öáóßóôá,
äïëïöüíå”, êáé “Ïé ëáïß äåí åßíáé
ÌÝñêåë, ÏìðÜìá, ÊÜìåñïí êáé ÏëÜíô, ôï öáóéóìü ôïõ Ðïýôéí íá
ðñïóêõíÜí”, “ÍÝïé ÷ßôëåñ äõíÜóôåò ôùí åèíþí, ôï ôÝëïò óáò èá öÝñåé ç ðÜëç ôùí ëáþí”.
Ï ó. Ç.Æ êëåßíïíôáò ôçí åêäÞëùóç
åßðå: “Áõôü ðïõ Ýðñåðå íá ðïýìå, áõôü
ðïõ Ýðñåðå íá êÜíïõìå, áõôü ðïõ Ýðñåðå íá äåßîïõìå ìå ôéò ëßãåò äõíÜìåéò ìáò
åßíáé üôé õðÜñ÷ïõí äçìïêñÜôåò, ðáôñéþôåò óå áõôÞ ôç ÷þñá ðïõ äåí áöÞíïõí
ôïõò îÝíïõò ëáïýò íá âéÜæïíôáé, íá êáôáóôñÝöïíôáé êáé ï äéêüò ìáò ëáüò íá
ìÝíåé óéùðçëüò, áìÝôï÷ïò Þ óôï âÜèïò
óõíÝíï÷ïò áõôÞò ôçò ôñáãùäßáò”.

Ï ÑÙÓÏÊÉÍÅÆÉÊÏÓ ÁÎÏÍÁÓ ÊÁÉ Ç ÐÁÑÁÌÏÍÇ
ÔÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÓÔÏ ÅÕÑÙ
Μια ακόμα επιβεβαίωση της
ανάλυσης της ΟΑΚΚΕ πάνω στο
ζήτημα του χρέους και του ευρώ ήρθε
να προσφέρει το βιβλίο των ξένων
ανταποκριτών στις Βρυξέλλες,
Κέρστιν Γκάμελιν της “Suddeutsche
Zeitung” και Ράιμουντ Λεβ της
αυστριακής κρατικής τηλεόρασης
ORF, που κυκλοφόρησε πρόσφατα
με τίτλο “Αυτοί που κινούν τα νήματα
στην Ευρώπη”. Οι δύο συγγραφείς,
εκτός από εκατοντάδες συνεντεύξεις
που πήραν από ειδήμονες, είχαν
πρόσβαση και στα πρωτόκολλα (δηλ.
στα πρακτικά) των διπλωματών που
κάθονται πίσω από τους αρχηγούς
κρατών κατά τη διάρκεια των
διαφόρων συνδιασκέψεων. Αναζητούν
μεταξύ άλλων μέσα από τις σελίδες
του βιβλίου τους τούς λόγους για τους
οποίους το αρνητικό κλίμα για την
παραμονή της Ελλάδας στη ζώνη του
ευρώ αντιστράφηκε τον Οκτώβρη του
2012 με αποτέλεσμα η κρίση του
ευρώ να διαιωνίζεται έως σήμερα.
Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του
Βήματος της Κυριακής, 23/2: “Οι δύο
κυριότεροι από αυτούς τους λόγους:
το ενδεχόμενο της διάλυσης συνολικά
της ευρωζώνης στην περίπτωση της
εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, και
δεύτερον, η απειλή των κινέζων
ηγετών, ότι αν οι Βρυξέλλες δεν
βάλουν τάξη στα του οίκου τους
κρατώντας την Ελλάδα στην
ευρωζώνη, θα γυρίσουν κι αυτοί την
πλάτη τους στην Ευρώπη και θα
μετατρέψουν τα τρισεκατομμύρια
ευρώ που κρατούσαν στα
θησαυροφυλάκιά τους σε δολάρια”.
Ο πρώτος λόγος είναι στην
πραγματικότητα μια λανθασμένη
εκτίμηση των σαπισμένων ευρωπαίων
μονοπωλιστών, που στηρίζεται στην
εξίσου λανθασμένη εκτίμηση ότι το
ελληνικό χρέος είναι όπως όλα τα
άλλα μέσα στην Ευρωζώνη. Είναι
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πολύ δύσκολο γι’ αυτά τα μυωπικά
παχύδερμα να καταλάβουν τη
στρατηγική και ταχτική ενός πιο
συγκεντρωμένου και πιο επιθετικού
μονοπωλίου όπως είναι το ρωσικό
κρατικοφασιστικό, και εξίσου δύσκολη η
παραδοχή του ότι μία κυβέρνηση που
παρουσιάζεται σαν φιλοευρωπαϊκή θα
μπορούσε συνειδητά να χτυπά το
παραγωγικό κεφάλαιο, να διώχνει
επενδύσεις και να οδηγεί το καράβι
βαθιά μέσα στη χρεοκοπία όπως κάνουν
οι ελληνικές κυβερνήσεις. Βέβαια εδώ οι
τελευταίες ξεπλένονται κατά κάποιο
τρόπο με την αρωγή της
“αντιμνημονιακής” αντιπολίτευσης, η
οποία συνήθως υπερθεματίζει σε
αντιπαραγωγική βία και παριστάνει
στους δυτικούς δανειστές πως κρατά
όμηρο την κυβέρνηση.
Όπως οι ίδιοι οι συγγραφείς εξηγούν, οι
Ευρωπαίοι “Κατ’ αρχάς είχαν δώσει μια
τεράστια προκαταβολή εμπιστοσύνης
στον Παπανδρέου. Ύστερα από λίγους
μήνες ανακάλυψαν όμως ότι δεν
κρατούσε ποτέ τις υποσχέσεις του. Το
αποτέλεσμα ήταν μια ισχυρή καχυποψία,
που στράφηκε εναντίον ολόκληρου του
πολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα.
(…) Μπροστά στο δίλημμα Σαμαράς ή
Τσίπρας, οι Ευρωπαίοι προτίμησαν τον
Σαμαρά” σαν το μικρότερο κακό. Οι δύο
ανταποκριτές αποκαλύπτουν επίσης ότι

οι πιέσεις για αποπομπή του διπρόσωπου
Γ. Παπανδρέου από την πρωθυπουργία
δεν ασκήθηκαν από την ΕΕ αλλά από τον
επίσης διπρόσωπο Βενιζέλο, ακριβώς
όταν το χαρτί αυτό κάηκε πάνω στο
δημοψήφισμα που εξήγγειλε.
Έτσι λοιπόν, ο πρώτος λόγος βαρύνει
κυρίως τα ευρωπαϊκά μονοπώλια που
είναι όχι μόνο παρηκμασμένα αλλά και
αντιλαϊκά όταν θέλουν να διοικήσουν
οικονομικά μία χρεοκοπημένη χώρα και να
προσυπογράψουν την πείνα του λαού της.
Ωστόσο, μέχρι τον Οκτώβρη του ΄12 ήταν
πολύ ισχυρή η γραμμή που εκφραζόταν
βασικά από τον Σόιμπλε και ήθελε τη
χώρα εκτός Ευρωζώνης αφού δεν
πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Πάνω εκεί χρειάστηκε να ασκηθεί ο ωμός
ρωσοκινεζικός εκβιασμός για να συνεχιστεί
η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ, δηλ.
η διαιώνιση του καρκίνου μέσα στο σώμα
του αρρώστου.
Είναι τα συμφέροντα του ρωσοκινεζικού
άξονα και όχι τα ευρωπαϊκά που
υπαγορεύουν την ταχτική της με κάθε
μέσο παραμονή της χώρας μας στο ευρώ
που ευαγγελίζονται οι Σαμαράς-Βενιζέλος.
Αυτά που ενώνουν κυβέρνηση και
αντιπολίτευση στην παραγωγική
καταστροφή της χώρας και τον πιστωτικό
εκβιασμό, οπότε και την
οικονομικοπολιτική διάσπαση της
Ευρώπης.

ÍÁ ÐÁËÅØÏÕÌÅ ÃÉÁ ÍÁ ÊÁÔÅÂÁÓÏÕÌÅ
ÔÇÍ ÏÁÊÊÅ ÓÔÉÓ ÅÕÑÙÅÊËÏÃÅÓ
ÊáìðÜíéá ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò
Όποιος φίλος θέλει να μπει στη μάχη για το κατέβασμα της
ΟΑΚΚΕ στις ευρωεκλογές μπορεί να δώσει την ενίσχυση του με
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 160/76496229 στην Εθνική
Τράπεζα, ή στην ταχυδρομική μας θυρίδα: Κώστας Κούτελος, ΤΘ
3408 10210, Αθήνα.
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Ï ÓÕÑÉÆÁ ÁÍÏÉ×ÔÁ ÐÉÁ ÌÅ ÔÏÕÓ ÍÁÆÉ

Ðñïóôáôåýïõí ùìÜ ôç “×Á” ãéá íá óôÞóïõí ôï öáéï“êüêêéíï” ìÝôùðï õðÝñ ôïõ Ðïýôéí
Ανοιχτά και απροκάλυπτα πια ο ΣΥΡΙΖΑ συμμαχεί με τους ναζιστές αφού τους
υπερασπίζεται πολιτικά απέναντι στις
ποινικές διώξεις που έχουν ξεκινήσει εναντίον τους. Αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ
της άρσης της ασυλίας των χρυσαυγιτών
βουλευτών μόνο προσχηματικά και για λόγους κάλυψης στην Ευρώπη. Αλλά όλα
σχεδόν τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του,
και ο ίδιος ο Τσίπρας, κατάγγειλαν πολιτικά τις διώξεις σαν τμήμα κυβερνητικής
μεθόδευσης. Μάλιστα, ανακοίνωσαν ότι
σκέφτονται να καταθέσουν πρόταση για
να δοθεί στους προφυλακισμένους βουλευτές της “ΧΑ” το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες στη Βουλή γιατί αλλιώς θα αλλοιωθεί η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία!!!
Αποδεικνύεται τώρα αυτό που είχαμε εκτιμήσει όταν έγιναν οι συλλήψεις του
Σεπτέμβρη, δηλαδή ότι η ομόθυμη υποτίθεται αντιναζιστική στάση που κράτησαν
τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τις ποινικές διώξεις κατά της ηγετικής ομάδας της
“Χρυσής Αυγής”, ήταν για να καθησυχάσουν την Ευρώπη απέναντι σε ενδεχόμενη
είσοδο των ναζιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως για να μπορέσει η
Ελλάδα να αναλάβει την προεδρία της ΕΕ. Τώρα που η ελληνική προεδρία επιτέλεσε το πιο κρίσιμο έργο της δηλαδή να
αδρανοποιήσει, όσο ήταν δυνατό περισσότερο, την Ευρώπη απέναντι στην εισβο-

λή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο ΣΥΡΙΖΑ
ξεκινάει εκστρατεία για να ακυρώσει πολιτικά αυτές τις διώξεις και να προστατέψει τη ρωσόδουλη ναζιστική συμμορία που
τελευταία βγαίνει όλο και πιο πολύ με ρώσικη σημαία. Κατάγγειλε την κυβέρνηση
μαζί με τον Τσίπρα για την επίσκεψη του
στην Ουκρανία και στην ανακοίνωσή της
κατηγόρησε το Βενιζέλο ότι υποκύπτει σε
Ευρώπη, ΗΠΑ και “σιωνιστές” για να πλήξει τα συμφέροντα του Πούτιν!
Την ίδια στιγμή το κυβερνητικό στρατόπεδο και ιδιαίτερα ο Βενιζέλος ο οποίος
υποτίθεται ήταν ο εμπνευστής της “σκληρής στάσης” απέναντι στους ναζιστές σιωπά.
Οι διώξεις κατά του συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδας της “ΧΑ” που ζήτησαν
οι ανακρίτριες της υπόθεσης δεν πάνε βαθειά γιατί δεν συνδέονται με την εφαρμογή
του αντιρτασιστικού νόμου, απλά καθησυχάζουν τις αντιδράσεις που συνεχίζονται ακόμα στην Ευρώπη όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές και το ναζιστικό κόμμα παραμένει νόμιμο. Έτσι οι Σαμαράς-Βενιζέλος
δίνουν την εντύπωση της απαγόρευσης στην
πράξη της “ΧΑ”, αλλά τις διώξεις αυτές
μπορούν να τις πάρουν πίσω όποτε θέλουν, και η “ΧΑ” μπορεί να ξεγλιστρήσει
αλώβητη τελικά από αυτές, ιδιαίτερα όσο
κρατάνε επιμελώς στο ψυγείο το νομοσχέδιο του νέου αντιρατσιστικού νόμου, που
θα μπορούσε να τους βγάλει πραγματικά
εκτός νόμου. Οι ναζιστές έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στις δημοτι-

κές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου, ενώ η συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές με αυτό ή άλλο όνομα θα κριθεί από
την αντίδραση της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινής γνώμης, δηλαδή από το αν
το ελληνικό κράτος απειληθεί με μία κατακραυγή για το ότι ανοίγει στους ναζιστές το δρόμο να μπουν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή όχι.
Με τις πλάτες του Κ. Παπούλια που
σαν εκπρόσωπος του έθνους κήρυξε τον
πόλεμο στους δανειστές, και μίας κυβέρνησης που εγκατέλειψε πολιτικά την αντιναζιστική εκστρατεία τόσο ξαφνικά όσο την ξεκίνησε, οι σοσιαλφασίστες του
ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν άνετα να υπερασπιστούν πολιτικά τους ναζιστές σαν θύματα της “μνημονιακής” κυβέρνησης, και
κατ΄ επέκταση των δανειστών της Δύσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται τους
ναζιστές απέναντι στις ποινικές
διώξεις
Η άρση της ασυλίας που ζήτησαν οι ανακρίτριες για το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της “Χρυσής Αυγής” για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής συμμορίας, έβαλε το θέμα της προσωρινής
τουλάχιστον απαγόρευσης στην πράξη
της κοινοβουλευτικής ομάδας της “ΧΑ”, αφού η κατηγορία δεν στηρίζεται κυρίως
στη συμμετοχή σε κάποια από τα ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται αυτοί που συλλήφθηκαν αρχικά, αλ-

λά στο ότι η “ΧΑ” είναι μία εγκληματική
οργάνωση και οι βουλευτές της ευθύνονται ποινικά για την εγκληματική της δράση. Η κατηγορία αυτή απευθύνεται στους
εννιά από τους δεκαεπτά συνολικά βουλευτές της “ΧΑ” που δεν είχαν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα καμία κατηγορία από τότε
που ξεκίνησε η δικαστική έρευνα το
Σεπτέμβρη.
Πέρασε μισός χρόνος για να γίνουν αυτές οι διώξεις, και μέχρι σήμερα κανένας
από όσους συλλήφθηκαν το Σεπτέμβρη
δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη. Αυτό δεν
σημαίνει τίποτα άλλο από το ότι η δικαστική διαδικασία κωλυσιεργεί. Ο χρόνος
που μεσολάβησε και η προβοκατόρικη δολοφονία των δύο μελών της ναζιστικής συμμορίας άλλαξε το κλίμα στην κοινή γνώμη
που είχε διαμορφωθεί μετά τη στυγνή και
οργανωμένη δολοφονία του Π. Φύσσα.
Χάρη σε αυτή την κωλυσιεργία και τις
προβοκάτσιες μπορεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ
να αναλαμβάνει ρόλο υπερασπιστή των ναζιστών. Αυτές οι διώξεις προωθούνται με
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή και εδώ και
πολλά χρόνια ότι η “ΧΑ” είναι εγκληματική συμμορία. Ακόμα και τα ελάχιστα συγκριτικά με τη δράση της στοιχεία που περιλαμβάνονται στις 33 δικογραφίες που έχουν στα χέρια τους οι ανακρίτριες Κλάππα και Δημητροπούλου το αποδεικνύουν.
Πως λοιπόν τους πήρε έξι μήνες για να το
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Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΜΠΛΟΓΚΕΡ
Ο διακομματικός νεο-μεσαίωνας καλύπτει ουσιαστικά την καταδίκη
Καθώς η εύθραυστη κρούστα δημοκρατισμού που αγωνίζεται να περιβάλει ακόμα το ελληνικό πολιτικό σύστημα ραγίζει καθημερινά ολοένα και
περισσότερο και καθώς ο φαιοκόκκινος νεο-μεσαίωνας δεν φαντάζει πλέον για αυτή τη χώρα ένα τόσο μακρινό ενδεχόμενο, ήρθε και η πρώτη καταδίκη μπλόγκερ με την κατηγορία
της “εξύβρισης θρησκεύματος”. Αναφερόμαστε εδώ στην καταδίκη από το
τριμελές πρωτοδικείο Αθηνών του δημιουργού της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης με την επωνυμία “Γέροντας
Παστίτσιος”, του 27χρονου Φίλιππου
Λοΐζου, σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή, το Γενάρη του 2014.
Ο Φ. Λοΐζος συνελήφθη το Σεπτέμβρη
του 2012 ύστερα από επερώτηση στη βουλή που έκανε ο βουλευτής της ναζιστικής
συμμορίας της “Χρ. Αυγής” (και σήμερα
προφυλακισμένος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης) Χ. Παππάς, που ανέφερε ότι ο διαχειριστής της σελίδας “υβρίζει, ειρωνεύεται και προσπαθεί να ευτελίσει την ιερή μορφή της Ελληνορθοδοξίας,
τον Γέροντα Παΐσιο”. Πολύ σύντομα οι αρχές προέβησαν σε άρση του απορρήτου
των τηλεπικοινωνιών - κάτι παράνομο για
πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα
όπως αυτό της εξύβρισης - και τον συνέλαβαν.
Οι διώκτες φαίνεται να ενοχλήθηκαν από το χιουμοριστικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας που είναι εμπνευσμένη από την κίνηση του “πασταφαριανισμού”, μια παρωδία θρησκείας που ξεκίνησε το 2005 από τις ΗΠΑ σαν αντίδραση
στην υποβάθμιση της διδασκαλίας της επιστημονικής θεωρίας της εξέλιξης από τα
σχολεία της πολιτείας του Κάνσας. Η ποινή που επιβλήθηκε στηρίχθηκε σε μια αναχρονιστική διάταξη του ποινικού κώδικα (άρθρο 199/1951) που η Επιτροπή Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει απ’
τα 2011 χαρακτηρίσει ασύμβατη με τα ανθρώπινα δικαιώματα με εξαίρεση την περίπτωση “επίκλησης εθνικού, φυλετικού ή
θρησκευτικού μίσους που αποτελεί υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας” (βλ.
International Covenant on Civil and Political
Rights, http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrc/docs/gc34.pdf).
Όμως η Ελλάδα ολοένα και λιγότερο παριστάνει πως σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι’ αυτό “ανέχεται” την είσοδο μιας
χιτλερικής συμμορίας στη βουλή, γι’ αυτό
η ανώτατη δικαιοσύνη υιοθετεί σα βάσιμο
το αντισημιτικό παραλήρημα του ναζί
Πλεύρη που προσπάθησε να υποκινήσει
σε ένα νέο Ολοκαύτωμα. Έτσι το πολιτικό
καθεστώς επικαλείται την “ελευθερία έκφρασης” όταν πρόκειται για ναζιστές κατηγορούμενους, ενώ απαγορεύει θεατρικές
παραστάσεις (βλ. πρεμιέρα Corpus
Christi) και διώκει καλλιτέχνες (ναζιστική
μήνυση στον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ
“The Cleaners”, Κ. Γεωργούση) που τους
ενοχλούν. Μάταια ο Φ. Λοΐζος εξηγούσε
στους δικαστές ότι δεν ήταν στις προθέσεις του να χλευάσει τον ορθόδοξο μοναχό Παΐσιο αλλά την εκμετάλλευση του ονόματός του από διάφορους κύκλους - εκκλησιαστικούς, των ΜΜΕ κτλ. - που μετά
το θάνατό του άρχισαν να του αποδίδουν
“προφητείες” και “θαύματα”. Στην εκστρατεία αυτή αποβλάκωσης του πιο καθυστερημένου ιδεολογικά κομματιού του ελληνικού λαού δε θα μπορούσε να λείπει και η
χιτλερική φυλλάδα Ελεύθερη Ώρα που έφτασε να αναδημοσιεύσει σε πρωτοσέλιδό της (10/8/12) ένα υποτιθέμενο θαύμα
του Παΐσιου, το οποίο όμως είχε αρχικά
αναρτηθεί σα φάρσα στο εν λόγω μπλογκ. “Ήταν από την αρχή φανερό ότι το δικαστήριο δεν ήταν πρόθυμο να πειστεί από τα επιχειρήματά μου”, αποκάλυψε το
θύμα της δίωξης στην Καθημερινή (20/1).
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“Οι δικαστές ήταν πολύ επιθετικοί, έδειχναν να μη θέλουν να καταλάβουν το νόημα της σελίδας. Το χαρακτήρισαν εμμονικό, προσβλητικό”, και τελικά επέβαλαν
ποινή που ήταν βαρύτερη από εκείνη που
πρότεινε ο εισαγγελέας. Θα έλεγε κανείς
πως οι συγκεκριμένοι κρατικοί αξιωματούχοι δέχονται εντολές από κάποιον Αγιατολάχ ή ότι πήραν το δίπλωμά τους από
κάποιο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Τόσο προκλητική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου που ακόμα και εκπρόσωποι
ενός αντιδραστικού θεσμού όπως είναι η
εκκλησία, και συγκεκριμένα ο μητροπολίτης Άνθιμος, τάχθηκαν εναντίον της!
Όπως παρατήρησε με ανακοίνωσή της
η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, που έκανε εκδήλωση στις 16/
10/13 με θέμα “ο Θεός δεν έχει ανάγκη
εισαγγελέα”, η καταδίκη “αποκτά εμβληματικό εκτόπισμα. Η πρώτη, μετά από δεκαετίες, αναβίωση της διάταξης που ποινικοποιεί την “καθύβριση θρησκεύματος”
εγγράφεται στην πρόσφατη σειρά φαινομένων παλινόρθωσης των πιο σκοτεινών
σελίδων της ιστορίας των δικαιωμάτων
στην Ελλάδα.
“Ενώ τα στελέχη της Χρυσής Αυγής οδεύουν με βαρύτατες κατηγορίες στη φυλακή, οι κινητοποιήσεις και οι συμμαχίες
της ήδη πιάνουν τόπο καθώς οι ιδεολογικές της επιλογές έχουν διαχυθεί σε θεσμούς που υποτίθεται ότι υπάρχουν για
να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα”.
Για να συνεχίσει: “Έχοντας αγωνιστεί σε
ανύποπτο χρόνο για την ελευθερία του λόγου και της τέχνης καθώς και για τον απεγκλωβισμό του κράτους και του δικαίου από το βραχνά της θεοκρατίας, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διακατέχεται όχι πια από απλή
ανησυχία, αλλά δυστυχώς από βεβαιότητα για μια θεσμική και ιδεολογική οπισθο-

δρόμηση που δεν φαίνεται να έχει τέλος.
Ας αναλογιστούν τις συνέπειες της αδράνειάς τους όσοι νόμιζαν πως οι παρωχημένοι νόμοι δεν χρειάζεται να καταργηθούν
αφού δήθεν έχουν απενεργοποιηθεί στην
πράξη. Ας αναλογιστούν τις συνέπειες της
αφέλειάς τους όσοι εμπιστεύονται στη διακριτική εξουσία της ελληνικής δικαιοσύνης,
ως έχει, αποκλειστικές αρμοδιότητες για
την ανάταξη της πολιτείας και την προκοπή της κοινωνίας.
“Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι η ελευθερία του λόγου, θεμελιώδης πυλώνας της
κοινωνικής συμβίωσης σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου, τελεί υπό αμφισβήτηση όχι μόνο από τους καταστατικούς εχθρούς της δημοκρατίας αλλά από τους
πολιτειακά εντεταλμένους προστάτες της”
(Τα Νέα, 17/1).
Εκτός απ’ αυτή την εκδήλωση συμπαράστασης, η Ένωση Άθεων προσφέρθηκε
να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του μπλόγκερ και προκάλεσε κινητοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα. Το πιο ανησυχητικό ωστόσο από όλα τα κακά είναι η απουσία του
κοινοβουλευτικού πολιτικού κόσμου, καθώς οι κομματικές ηγεσίες των κομμάτων
που αυτοπροσδιορίζονται σαν “δημοκρατικά” και “αριστερά”, παρά τις ανακοινώσεις που αναγκάστηκαν να βγάλουν, αποφάσισαν να μην κινητοποιήσουν τους τεράστιους πολιτικούς στρατούς που διαθέτουν για να αντιμετωπίσουν ένα τόσο σημαντικό για τη δημοκρατία ζήτημα όπως
αυτό της ελεύθερης δημοκρατικής έκφρασης και της επιβολής του θεοκρατικού
σκοταδισμού πάνω στη χώρα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή,
δηλαδή ότι τελικά όλες οι κομματικές ηγεσίες επιδιώκουν την εγκαθίδρυση του
φαιοκόκκινου νεο-μεσαίωνα στη χώρα.
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ÖÔÁÍÅÉ ÐÉÁ ÌÅ ÔÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ
ÔÇÓ ÂÁÑÅÉÁÓ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ

EÑÃÁÔÅÓ ÓÔÁÌÁÔÇÓÔÅ ÔÏÕÓ ÄÏËÏÖÏÍÏÕÓ ÓÁÓ

Ç

âéïìç÷áíßá ôçò ÷þñáò êáé éäéáßôåñá ç ÷áëõâïõñãßá áñ÷ßæåé íá
óùñéÜæåôáé óå åñåßðéá. Ç âáñåéÜ âéïìç÷áíßá ðïõ åßíáé ç âÜóç ãéá
ìéá óýã÷ñïíç ðáñáãùãÞ, ãéá ìéá áíåîÜñôçôç ÷þñá êáé ãéá Ýíá
ëáü ìå áíåðôõãìÝíï âéïôéêü êáé ðïëéôéóôéêü åðßðåäï, Ý÷åé ìåßíåé åëÜ÷éóôç óôçí ÅëëÜäá. Áðü áõôÞí ôçí Üðïøç ç ÷þñá ìáò Ý÷åé áðïìáêñõíèåß
áðü ôéò óýã÷ñïíåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò êáé áñ÷ßæåé íá ìïéÜæåé ðåñéóóüôåñï
ìå ôéò ðéï êáèõóôåñçìÝíåò ôñéôïêïóìéêÝò ÷þñåò. ÁõôÜ åßíáé ôï áðïôÝëåóìá ôïõ ìáêñï÷ñüíéïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ ðïõ äéåîÜãåôáé åäþ êáé
ôñåéò äåêáåôßåò áðü ôéò öéëïñþóéêåò äõíÜìåéò ìÝóá óå üëá áíåîáßñåôá ôá
êüììáôá . Ðñéí áðü ìåñéêÜ ÷ñüíéá ç âéïìç÷áíßá áíôéóôïé÷ïýóå óôï 25%
ôïõ ÁÅÐ êáé ôþñá Ý÷åé õðï÷ùñÞóåé êÜôù áðü 10%. Ìå ôçí êáôÜññåõóç ôçò
âéïìç÷áíßáò, ðïõ ôþñá ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá ìáò êïñõöþíåôáé, ôï ÁÅÐ ôçò
÷þñáò èá óõññéêíùèåß áêüìç ðåñéóóüôåñï, êáé ç åîáèëßùóç ôïõ ëáïý èá
ìåãáëþóåé. ÁõôÞ åßíáé ç áëÞèåéá ðïõ êñýâåé ç êõâÝñíçóç ôùí áðáôåþíùí
áëëÜ êáé ïé åõñùðáßïé ðéóôùôÝò ðïõ èÝëïõí íá äéáôçñÞóïõí áõôÞí ôçí
êõâÝñíçóç ôçí åîïõóßá, íïìßæïíôÜò üôé åßíáé öéëéêÞ ôïõò êáé ãé áõôü
õéïèåôïýí ôá øÝììáôÜ ôçò.

Ç ÁÉÔÉÁ ÔÏÕ ÕØÇËÏÕ
ÊÏÓÔÏÕÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÅÉÍÁÉ
ÐÏËÉÔÉÊÇ
Ç óõññßêíùóç üëçò ôçò âáñéÜò âéïìç÷áíßáò êáé éäéáßôåñá ôçò ÷áëõâïõñãßáò
äåí ïöåßëåôáé ôüóï óôçí êÜèåôç ðôþóç
ôçò åóùôåñéêÞò æÞôçóçò óôçí ïéêïäïìÞ,
üóï óôï üôé áõôÞ ç ðôþóç äåí áíôéóôáèìßóôçêå áðü ôçí áýîçóç ôùí åîáãùãþí.
Áõôü äåí Ýãéíå ãéáôß ôï êüóôïò ôçò ðáñáãùãÞò ðáñüëç ôç äñáóôéêÞ ìåßùóç
ôùí ìéóèþí ü÷é ìüíï äåí Ýðåóå, áëëÜ áíÝâçêå. Ôï êüóôïò ôçò åñãáóßáò ìåéþèçêå, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá, êáôÜ 40%
ðåñßðïõ ìÝ÷ñé ôï 2012-åíþ óÞìåñá åßíáé
áêüìç ìåãáëýôåñç ç ìåßùóç- áëëÜ áíôßèåôá ôï êüóôïò ôçò åíÝñãåéáò áõîÞèçêå ðÜíù áðü 50%. ÁëëÜ åðåéäÞ ôï êüóôïò ôçò åíÝñãåéáò óôçí âáñåéÜ âéïìç÷áíßá, åéäéêÜ óôçí ÷áëõâïõñãßá ìðáßíåé
óå ìåãáëýôåñï ðïóïóôü óôá êüóôç ðáñáãùãÞò áðü üóï ôï êüóôïò ôçò åñãáôéêÞò äýíáìçò, ïé åîáãùãÝò âõèßóôçêáí üóï êáé ç åóùôåñéêÞ êáôáíÜëùóç. ¼ôé
äçëáäÞ Ý÷áóáí ïé åñãÜôåò óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðÞãå óôï ìïíïðþëéï ôïõ öõóéêïý áåñßïõ ôçò Gazprom, óôçí áêñéâÞ
çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá ôçò êñáôéêÞò ÄÅÇ,
óôçí áýîçóç ôùí öüñùí ôïõ ðåôñåëáßïõ êáé áêüìá ðáñáðÜíù .
Ôï êüóôïò ôïõ öõóéêïý áåñßïõ
Ç ÅëëÜäá ðëçñþíåé ôï áêñéâüôåñï öõóéêü áÝñéï áðü üëåò ôéò ÷þñåò ôçò ÅÅ.
Åíþ ôï ìÝóï êüóôïò ãéá âéïìç÷áíéêïýò
êáôáíáëùôÝò óôç ÅÅ-28 åßíáé 41Åõñþ/
MWh ç ÅëëÜäá ðëçñþíåé 53Åõñþ/
MWh. Ôçí åéóáãùãÞ ôïõ öõóéêïý áåñßïõ ôçí Ý÷åé êáôÜ áðïêëåéóôéêüôçôá ôï
êñÜôïò ìÝóù ôçò ÄÅÐÁ ôçò ïðïßáò ôï
êÝñäïò ðïõ åßíáé óå ðïóïóôü 15% åßíáé
ôï õøçëüôåñï óå ó÷Ýóç ìå ôçí õðüëïéðç ÅÅ. Ç óõìöùíßá ôïõ êñÜôïõò ìå ôç
ñùóéêÞ Gazprom Þôáí ìÝ÷ñé ðñüóöáôá
êñõöÞ êáé ìüëéò ôåëåõôáßá ìå ôç êáôÜññåõóç ôçò ÷áëõâïõñãßáò êáé ìåôÜ ôçí
åðáíáäéáðñáãìÜôåõóç ôçò ôéìÞò ðþëçóçò ìå ôç Gazprom áðü ôçí õðüëïéðç
ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, ç êõâÝñíçóç îåêßíçóå óõíïìéëßåò ãéá ôçí ôéìÞ, ü÷é üìùò
óáí Ýíá áíåîÜñôçôï êáé ðåñÞöáíï êñÜôïò, áëëÜ óáí Ýíáò õðïôåëÞò ôùí íÝùí
ôóÜñùí ôïõ Êñåìëßíïõ. Ï ÓáìáñÜò, áíôß äçëáäÞ íá êÜíåé ðñïóöõãÞ óôç äéáé-

ôçóßá, üðùò Ýêáíáí Üëëïé êñáôéêïß êáé
éäéùôéêïß öïñåßò óôçí ÅÅ, ðáñáêáëïýóå ôïí Ðïýôéí ãéá ìéá ìåßùóç ôçò ôéìÞò
åðéêáëïýìåíïò ôç öéëßá ôïõò! ÌåôÜ ôéò
äéáðñáãìáôåýóåéò ôï ñþóéêï ìïíïðþëéï
Ýêáíå Ýêðôùóç 15% óôçí ôéìÞ êáé áõôü
ïé ñùóüäïõëïé ôçò êõâÝñíçóçò ôï èåþñçóáí ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôïõò êáé “äþñï” ôïõ ößëïõ ôïõò Ðïýôéí. Ðáñüëá áõôÜ üìùò ç ôéìÞ áõôÞ åîáêïëïõèåß íá åßíáé ç áêñéâüôåñç óôçí Åõñþðç, áëëÜ êáé
ç áíáäñïìéêÞ éó÷ýò ôçò ðïõ áñ÷ßæåé áðü
ôçí 1ç Éïõëßïõ åßíáé ç ìéêñüôåñç óôçí
ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, óå áíôßèåóç ìå ôç
Ãåñìáíßá ðïõ ðÝôõ÷å áíáäñïìéêÞ éó÷ý
áðü ôï 2010. Ç ðñüóöáôç áíáêïßíùóç
ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôï “Üíïéãìá” ôçò áãïñÜò öõóéêïý áåñßïõ, ìåôÜ áðü ðéÝóåéò
ôçò ÅõñùðáúêÞò åðéôñïðÞò åíÝñãåéáò ãéá
íá ðÝóïõí ïé ôéìÝò, ìå ðåñßðïõ 10 “åðéëÝãïíôåò” ðåëÜôåò ìå õøçëÝò êáôáíáëþóåéò áöïñÜ ìüíï ôï õãñïðïéçìÝíï öõóéêü áÝñéï ôçò Ñåâõèïýóáò, ðïõ åéóÜãåôáé
áðü ôçí Áëãåñßá, ðïõ öôÜíåé ìüíï ãéá
Ýíáí áðü ôïõò 10 “ôõ÷åñïýò” ëüãù Ýëëåéøçò ÷þñùí áðïèÞêåõóçò! Ïé õðüëïéðåò âéïìç÷áíßåò ãéá ôá åðüìåíá 10 ÷ñüíéá äåí Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá åðéëïãÞò
ðñïìçèåõôÞ êáé êáôÜ óõíÝðåéá èá Ý÷ïõí
ü÷é ìüíï õøçëü êüóôïò ðáñáãùãÞò, áëëÜ èá åßíáé êáé êÜôù áðü ôçí áðåéëÞ
“ôïõ êëåéóßìáôïò ôçò óôñüöéããáò” ðáñï÷Þò åíÝñãåéáò üðïôå ç Gazprom èåùñÞóåé üôé ðñÝðåé íá ôï êÜíåé.
Ìéá áíåîÜñôçôç åíåñãåéáêÞ ðïëéôéêÞ
éäéáßôåñá ðÜíù óôçí êñßóç, èá óôçñéæüôáí êáôáñ÷Þí óôï åèíéêü êáýóéìï ðïõ
åßíáé ï öôçíüò ëéãíßôçò êáé ìåôÜ ï ëéèÜíèñáêáò, êáé ýóôåñá èá áíáæçôïýóå
åíáëëáêôéêïýò ðáñü÷ïõò öõóéêïý áåñßïõ áðü ôñßôåò ÷þñåò üðùò ç Áëãåñßá êáé
ü÷é ìïíïðùëéáêÞ åîÜñôçóç ôçò åëëçíéêÞò âéïìç÷áíßáò áðü ôï ðáíÜêñéâï ñþóéêï ìïíïðþëéï. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü
ðùò ç êáôáóêåõÞ íÝùí åñãïóôáóßùí ëéãíßôç Þ ëéèÜíèñáêá ðïõ èá áíôéóôÜèìéæå ôï áêñéâü öõóéêü áÝñéï êáé ôçí åíåñãåéáêÞ åîÜñôçóç, üðùò óôï ÁëéâÝñé, åìðïäßæïíôáí áðü äÞèåí ïéêïëïãéêÜ êéíÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí åðéêåöáëÞò ôïõò ôï
øåõôïÊÊÅ êáé êõñßùò ôï ÓÕÑÉÆÁ.
Ôï êüóôïò ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò
Áõôü åßíáé ãéá ôçí ÅëëÜäá 80Åõñþ/
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MWh üôáí óôçí õðüëïéðç Åõñþðç êáé
éäéáßôåñá óôïõò áíôáãùíéóôÝò ôçò åëëçíéêÞò âéïìç÷áíßáò åßíáé êÜôù áðü 40 /
MWh!!! Ôï ôñïìáêôéêü áõôü ýøïò ïöåßëåôáé ü÷é ìüíï óôçí ÃêÜæðñïì áëëÜ êáé
óôçí ÄÅÇ. Áõôü ôï õøçëü êüóôïò óáìðïôÜñåé ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå ôé Üëëï
ôéò åîáãùãÝò ÷Üëõâá ðïõ åßíáé ç ìüíç
äéÝîïäïò ãéá ôç óùôçñßá ôçò åëëçíéêÞò
ðáñáãùãÞò ÷Üëõâá. Ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá ç ôéìÞ ôïõ ñåýìáôïò áõîÞèçêå
êáôÜ 50% óôçí õøçëÞ ôÜóç (äçëáäÞ óôéò
çëåêôñïâüñåò âéïìç÷áíßåò-÷áëõâïõñãßåò, íéêÝëéï, áëïõìßíéï, ôóéìÝíôá) êáé
êáôÜ 100% óôç ìÝóç ôÜóç ðïõ áðïôåëåß
êáé ôçí ðëåéïøçößá ôùí åëëçíéêþí âéïìç÷áíéþí. Ôï õøçëü áõôü êüóôïò äåí ïöåßëåôáé ìüíï óôçí õøçëÞ ôéìÞ ôïõ öõóéêïý áÝñéïõ ðïõ êáßåé ç ÄÅÇ. Ïöåßëåôáé åðßóçò êáé óôï óáìðïôÜñéóìá ôçò
äéáóýíäåóçò ôùí íçóéþí êáé ôçò ÊñÞôçò ìå ôï çðåéñùôéêü óýóôçìá ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, óáìðïôÜñéóìá
ðïõ ãßíåôáé áðü ôïõò äÞèåí ïéêïëüãïõò
êáé ôï ÓÕÑÉÆÁ, êáé ðïõ åðéâáñýíåé ôç
ÄÅÇ ìå 700 åê åõñþ ôï ÷ñüíï êáé ôï
ïðïßï ìåôáêõëÜ óôïõò êáôáíáëùôÝò. Ïöåßëåôáé êáé óôçí õøçëÞ åéóöïñÜ ãéá ôéò
áíáíåþóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò, ðïõ ôéò åðéäüôçóå áñ÷éêÜ ç êõâÝñíçóç Ã. ÐáðáíäñÝïõ êáé Ýñéîå ôï êüóôïò åðéäüôçóçò
óôéò ôéìÝò ôïõ ñåýìáôïò. ¼ôáí áõôü ôï
åßäïò óáìðïôÜæ áðÝäùóå ç êõâÝñíçóç
óôáìÜôçóå îáöíéêÜ ôçí åðéäüôçóç êáé
ñÞìáîå ôá åãêáôåóôçìÝíá ç ðñïò åãêáôÜóôáóç öùôïâïëôáúêÜ.
Ôï êüóôïò ôçò áãïñÜò ñýðùí
Èá ìðïñïýóå ç êõâÝñíçóç íá ðñï÷ùñÞóåé óå ìÝôñá üðùò åßíáé ï ìç÷áíéóìüò
áíôéóôÜèìéóçò ôïõ êüóôïõò áãïñÜò äéêáéùìÜôùí ñýðùí ìå ôï ïðïßï åðéâáñýíèçêáí áðü 1/1/2013 ïé åðé÷åéñÞóåéò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò êáé ïé ïðïßåò óôç óõíÝ÷åéá ôï ìåôáêýëéóáí óôçí
êáôáíÜëùóç, áíåâÜæïíôáò óçìáíôéêÜ ôï
êüóôïò ñåýìáôïò ãéá ôéò åíåñãïâüñåò âéïìç÷áíßåò. Ôïí ìç÷áíéóìü áõôü õéïèÝôçóç ç Å.Å. ãéá ôç äéÜóùóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí åõñùðáúêþí åíåñãïâüñùí êëÜäùí ìÝóù ôçò Ïäçãßáò 2009/
29. Ç Ïäçãßá äßíåé åèåëïíôéêÜ ôç äõíáôüôçôá óôá êñÜôç-ìÝëç íá êáôáñôßóïõí
ìç÷áíéóìü áíôéóôÜèìéóçò. Ç ìÝãéóôç åíßó÷õóç ùò ðïóïóôïý ôïõ åðéëÝîéìïõ êüóôïõò ìðïñåß íá öôÜóåé Ýùò ôï 85% êáôÜ ôá Ýôç 2013 Ýùò 2015, ôï 80% êáôÜ ôá
Ýôç 2016 Ýùò 2018 êáé ôï 75% ôï 2019 êáé
ôï 2020. Ç êõâÝñíçóç áíôß íá åíéó÷ýóåé
ôéò âéïìç÷áíßåò ôçò ðïõ Ý÷ïõí ñýðïõò, üðùò óå üëç ôçí ÅÅ ôéò áöÞíåé íá êëåßóïõí. Óýìöùíá ìå åêôéìÞóåéò ç ëåãüìåíç “äéáññïÞ Üíèñáêá” ïäçãåß óôçí ìåôåãêáôÜóôáóç ðïëëþí âéïìç÷áíéþí óå
ãåéôïíéêÝò ÷þñåò ðïõ äåí Ý÷ïõí äåóìåýóåéò ìå ôéò åêðïìðÝò ñýðùí, ìå áðïôÝëåóìá íá ÷Üíïíôáé èÝóåéò åñãáóßáò, íá õðïêáèßóôáôáé ç åã÷þñéá ðáñáãùãÞ ìå
åéóáãùãÝò, íá ìåéþíïíôáé ïé åîáãùãÝò,
íá áõîÜíåôáé ôï Ýëëåéììá óôï éóïæýãéï
ðëçñùìþí êáé íá åëáôôþíåôáé ôï ÁÅÐ.
ÁõôÞ ç áñíçôéêÞ åðßäñáóç åêôéìÜôáé üôé

áíôéóôïé÷åß óå 5500 ëéãüôåñåò èÝóåéò åñãáóßáò. Ìéá áýîçóç ôçò ôéìÞò ôùí äéêáéùìÜôùí ïäçãåß óå óçìáíôéêÞ áýîçóç ôçò áñíçôéêÞò åðßäñáóçò. Ìå ôéìÞ
óôá 15åõñþ/tCO2 , ç áñíçôéêÞ åðßäñáóç
óôï ÁÅÐ åêôéìÜôáé üôé õðåñâáßíåé ôï 1,1
äéó. åõñþ (0,5% ôïõ ÁÅÐ), åíþ ïé áðþëåéåò èÝóåùí åñãáóßáò åêôéìÜôáé üôé õðåñâáßíïõí ôéò 16.300. Áí ç ôéìÞ ôùí äéêáéùìÜôùí áõîçèåß óôá 30 åõñþ/tCO2 ,
ç åðßðôùóç óôï ÁÅÐ áõîÜíåôáé óå ðåñéóóüôåñï áðü 2,2 äéó. åõñþ (1,1% ôïõ ÁÅÐ), åíþ óå üñïõò áðáó÷üëçóçò ðåñéóóüôåñåò áðü 32.700 èÝóåéò åñãáóßáò ÷Üíïíôáé ùò áðïôÝëåóìá ôçò äéáññïÞò Üíèñáêá. Åßíáé Ýãêëçìá ü÷é ìüíï áðü ôçí
êõâÝñíçóç áëëÜ êáé áðü üëá ôá êüììáôá íá ìçí âÜæïõí áõôü ôï ôüóï áðëü íá
ëõèåß æÞôçìá. Åßíáé êáé áõôüò Ýíáò äåßêôçò ôçò îåíïäïõëåßáò ôïõò.
Ôï êüóôïò ôùí åðéðëÝïí åéäéêþí
öüñùí
Áõôïß áöïñïýí óõíïëéêÜ 16,7Åõñþ/
MWh ðÜíù óôçí ôéìÞ ôïõ öõóéêïý áåñßïõ (!), åíþ ïé áíôßóôïé÷ïé óôçí ÅÅ åßíáé 3Åõñþ/MWh. Åßíáé öüñïé ðïõ ôï êñÜôïò ìå ôç óýìöùíç ãíþìç üëùí ôùí
êïììÜôùí Ýâáëå óôç âéïìç÷áíßá ðÜíù óôçí êñßóç. Áíôßèåôá áðü Üëëåò
åõñùðáúêÝò ÷þñåò, üðùò ç Éñëáíäßá, ðïõ
ðáßñíïõí ìÝôñá åíßó÷õóçò ôçò âéïìç÷áíßáò ôïõò, óôçí ÷þñá ìáò ðáßñíïíôáé åãêëçìáôéêÜ ìÝôñá ðñïò ôçí áíôßèåôç
êáôåýèõíóç.
ÂëÝðïõìå ëïéðüí üôé ôï ôåñÜóôéï êüóôïò ôçò åíÝñãåéáò óôç ÷þñá ìáò ïöåßëåôáé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï óôéò ðïëéôéêÝò åðéëïãÝò êõâÝñíçóçò êáé áíôéðïëßôåõóçò. ÌÜëéóôá ïé ìÝ÷ñé óÞìåñá êõâåñíÞóåéò äåóìåýôçêáí ðñéí ÷ñüíéá óêüðéìá óôçí ÅÅ, ìå ðñüó÷çìá ôçí ðñÜóéíç áíÜðôõîç, üôé äåí èá êáôáóêåýáæáí
ìÝ÷ñé ôï 2010 êáíÝíá åñãïóôÜóéï ëéãíßôç, êáé ðëåéïäüôçóáí üôé óôçí ÅëëÜäá
ïé ðáíÜêñéâåò áíáíåþóéìåò ðçãÝò (ÁÐÅ)
èá Ý÷ïõí ðÜíù áðü ôï 20% ôçò êáôáíÜëùóçò, äçëáäÞ ôïõ ðïóïóôïý ðïõ èá Ý÷ïõí ïé ÁÐÅ óôçí õðüëïéðç ÅÅ, ìÝ÷ñé
ôï 2020, êáé Ýôóé áêýñùóáí êÜèå íÝï ëéãíéôéêü êáé ëéèáíèñáêéêü åñãïóôÜóéï
ôïõ ðñïãñÜììáôïò 2009-2014 ôçò ÄÅÇ!
¼ëïé áõôïß Ýêñéíáí áêáôÜëëçëï ôï åèíéêü öôçíü êáýóéìï, ôïí ëéãíßôç, áðü
ôï 1987 ðïõ ðáñÝäéäáí ôçí ôñïöïäïóßá
ôçò ÷þñáò óôç Ñùóßá, ùò ñõðïãüíï ôÜ÷á êáé óêüðéìá äåí åðÝíäõáí óå ôå÷íïëïãßåò áðïññýðáíóçò. Ìéëïýóáí ãéá áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ëéãíßôç üôáí ç áíôéêáôÜóôáóç áõôÞ èá åðéâÜñõíå ìå 4,3 äéò
åõñþ åôçóßùò ôï éóïæýãéï ðëçñùìþí ôçò
÷þñáò êáé áõôü ìå ìéá ÄÅÇ ìå ôæßñï êïíôÜ óôï ðïóü áõôü! Åßíáé åðßóçò ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ï Öùôüðïõëïò, ï ðñþçí
ðñüåäñïò ôçò ÃÅÍÏÐ-ÄÅÇ êáé áãáðçìÝíï ðáéäß ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, Þôáí ï ìüíïò
ðïõ áíôÝäñáóå êáé ìÜëéóôá ìå áðåéëÝò
ãéá ìçíýóåéò, óôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí
ìåôü÷ùí ôçò ÄÅÇ ç ïðïßá ðñüóöáôá êáé
êÜôù áðü ôï âÜñïò ôïõ ïñéóôéêïý êëåéóõíÝ÷åéá óôç óåë. 12
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Ï “ÇÃÅÔÇÓ”, ÔÏ ÐÏÔÁÌÉ ÔÏÕ ÊÁÉ
Ç ×ÑÇÓÇ ÔÏÕÓ

Ä

åí õðÜñ÷åé ðéï ãëáöõñÞ áðüäåéîç ôçò áðïóýíèåóçò ôçò åëëçíé
êÞò ðïëéôéêÞò æùÞò áðü ôçí áðÞ÷çóç, ðïõ Ýóôù êáé óå ðñþôç
öÜóç Ýóôù êáé ìå óðñþîéìï áðü ôá ÌÌÅ öáßíåôáé ðùò Ý÷åé ôï
“ðïôÜìé” ôïõ ÈåïäùñÜêç. Äåí õðÜñ÷åé ìåãáëýôåñç áðüäåéîç ôçò ìáæéêÞò
áðåëðéóßáò ðïõ Ý÷åé êáôáëÜâåé ôç ìéêñïáóôéêÞ ôÜîç êáé ìÜëéóôá Ýíá
êáôÜ ôåêìÞñéï ðñïïäåõôéêü, äçìïêñáôéêü êïììÜôé ôçò áðü ôï üôé áõôü
áíáæçôÜåé ìéá äéÝîïäï áêïëïõèþíôáò ü÷é ðéá Ýíá êüììá, áëëÜ Ýíáí
Üíèñùðï ðïõ ìå áðßóôåõôç Ýðáñóç äçëþíåé çãÝôçò*.
Áõôüí ôïí çãÝôç êáíÝíá óõëëïãéêü
óþìá äåí ôïí Ý÷åé åêëÝîåé, ïýôå ôïí Ý÷åé
ïñßóåé ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï ó’ áõôÞ ôç
èÝóç. Áõôüò ï çãÝôçò äåí Ý÷åé äïêéìáóôåß ïýôå óôéãìÞ ðñïçãïýìåíá óáí ôÝôïéïò, äåí Ý÷åé áðïëïãçèåß óå êáíÝíáí êáé
ðïôÝ ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ äñÜóç áöïý óå
áõôÞí îáöíéêÜ åìöáíßóôçêå êáé ìÜëéóôá
áðüôïìá óôç èÝóç ôïõ çãÝôç. Ìåñéêïß áðü ôïõò ïðáäïýò ôïõ ðïõ Ý÷ïõí áêüìá
êÜðïéåò äçìïêñáôéêÝò åíï÷Ýò ãéá ôçí åðéëïãÞ ôïõò ðáñçãïñéïýíôáé ãéáôß ìáæß ìå
ôï äéêü ôïõ üíïìá ï ÇãÝôçò Ýñéîå êáé ìåñéêÜ áêüìá ïíüìáôá óôïí áöñü ôïõ “ðïôáìéïý” ôïõ, üðùò ôïõ ÄÞìïõ êáé ôïõ ÔÝëïãëïõ, êáé êáìéÜ åéêïóÜäá Üãíùóôùí
Üëëùí ðïõ öáßíïíôáé óáí íá áðïôåëïýí
êÜðïéï Üôõðï óõëëïãéêü óþìá ðïõ, áí
êáé åðßóçìá äåí Ý÷åé åêëÝãåé, ôïõëÜ÷éóôïí óõíáðïöáóßæåé ìå ôïí çãÝôç. ¼ìùò
ï çãÝôçò äçëþíåé üôé üëïé áõôïß ïé Üíèñùðïé åßíáé êÜðïéïé ìå ôïõò ïðïßïõò áðëÜ “óõíïìéëåß”, äçëáäÞ ôï ðïëý ôïõò
óõìâïõëåýåôáé. Ï çãÝôçò åßíáé öáíåñü üôé áêïýåé, áëëÜ äåí áðïëïãåßôáé óå êáìéÜ óõëëïãéêüôçôá, ôïõëÜ÷éóôïí áðü ôçí
áñ÷Þ. ÌÜëéóôá äåí äåóìåýåôáé áðü ôçí áñ÷Þ áðü êáíÝíá ðñüãñáììá. Ðñüãñáììá êáé
èÝóåéò, èá Ýñ÷ïíôáé óôï äñüìï, üóï ôï ðïôÜìé êõëÜ óôçí ðåäéÜäá.
Óå Üëëåò åðï÷Ýò Ýíáò ôÝôïéïò ôýðïò èá
áíôéìåôùðéæüôáí ìå ìåãÜëç åéñùíåßá. Ôþñá åßíáé áñêåôÜ óåâáóôüò êáé ðïëëïß ôïí
áãáðÜíå ü÷é ðáñÜ ôá ðáñáðÜíù åëáôôþìáôÜ ôïõ áëëÜ åîáéôßáò ôïõò. Ç áèëéüôçôá ôçò åðï÷Þò Ýãêåéôáé óôï üôé ôï ÐïôÜìé
Ý÷åé áðÞ÷çóç êõñßùò ãéáôß äåí åßíáé Ýíá
óõíçèéóìÝíï êüììá ìå óõíÝäñéá, ìå áíôéðñïóùðåõôéêÜ üñãáíá, ìå åêëåãìÝíïõò
ìç÷áíéóìïýò, ìå ìüíéìá åêëåãìÝíá óôåëÝ÷ç êëð äçëáäÞ ìå üñïõò óôïé÷åéùäþò
äçìïêñáôéêïýò. ÔÝñìá üëá áõôÜ ôá êüììáôá ðïõ öôéÜ÷íåé ï ðáëéüò ðïëéôéêüò êüóìïò. Ï áñ÷çãüò ôïõ ðïôáìéïý åßíáé ëïéðüí ï ðñþôïò çãÝôçò ðïõ ìáæß ìå üëï ôï
öáóéóôéêü âüñâïñï ôçò ÷þñáò, ìáæß ìå üëïõò ôïõò áãáíáêôéóìÝíïõò ðïõ ìïýôæùíáí ôç ÂïõëÞ ôï 2011, ìáæß ìå üëï ôï ðïëéôéêü óýóôçìá äåîéü êáé “áñéóôåñü” ðïõ
îÝñåé êáëÜ ìüíï ìßá ðïëéôéêÞ, áõôÞ ôçò
åêêáèÜñéóçò ôùí ðïëéôéêþí áíôéðÜëùí
ôïõ ìÝóù ôçò çèéêÞò ôïõò áðáîßùóçò êáé
áðü åêåß ôçò çèéêÞò áðáîßùóçò ôùí êïììÜôùí ôïõò, äéáôõìðáíßæåé ôï “êÜôù ïé
ðïëéôéêïß êáé ôá êüììáôÜ ôïõò”. Áíôß äçëáäÞ êÜðïéïé ôßìéïé Üíèñùðïé, êÜðïéïé áóôïß äçìïêñÜôåò, íá åðéäéþîïõí íá éäñýóïõí Ýíá êüììá ðïõ èá Ý÷åé áõôÞ ôç öïñÜ
êÜðïéá éó÷õñÜ óôïé÷åßá äçìïêñáôéêïý åëÝã÷ïõ êáé äéáöÜíåéáò, Ýñ÷åôáé ï ÇãÝôçò
êáé ïé óõíåñãÜôåò ôïõ êáé êáôáñãïýí ôçí
éäÝá ôïõ ïñãáíùìÝíïõ êüììáôïò üðùò áêñéâþò èá Þèåëáí ïé öáóßóôåò.
ÂÝâáéá ï ÇãÝôçò ìáò äåí èá äå÷ôåß ðïôÝ ôÝôïéïõò óõó÷åôéóìïýò ãéá ôïí åáõôü
ôïõ. Ãéáôß îÝñåé üôé áõôÜ åßíáé öáóéóôéêÜ
ðñÜãìáôá ãéá ôï ìÝóï êïéíü ôïõ, êáé ãé
áõôü Üëëùóôå ï ßäéïò äçëþíåé üôé åßíáé
áñéóôåñüò, êáé ìÜëéóôá Ýíá ðáéäß ôïõ ëá-

ïý, Ýíáò åñãáæüìåíïò êáé ü÷é Ýíá ðñïúüí
ôïõ êïììáôéêïý óùëÞíá. ¸íáò ôÝôïéïò çãÝôçò ïöåßëåé êÜèå óôéãìÞ íá äéáêçñýóóåé, êáé áõôü êÜíåé, üôé áíôß íá Ý÷åé Ýíá
êüììá-ìç÷áíéóìü ðßóù ôïõ Ý÷åé ôïí ßäéï
ôï ëáü, ôïõ ïðïßïõ áêïýåé áðåõèåßáò ôçí
åìðåéñßá, ôïõò ðüèïõò êáé ôá áéôÞìáôá, üðùò áêïýåé êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ. ÁõôÜ
ðïõ áêïýåé áðü ôï ëáü ï çãÝôçò ìáò ôá
êÜíåé ðñüãñáììá êáé ðñÜîç ÷ùñßò íá ìåóïëáâåß Ýíá êüììá ôùí åðéôÞäåéùí. ÄçëáäÞ ï ëáüò åßíáé ôï áëçèéíü ðïôÜìé, åíþ ï ÇãÝôçò åßíáé áðëÜ ï äßáõëïò ôïõ
ëáïý, ç êïßôç ôïõ ðïôáìïý, ï äñüìïò ôïõ
ëáïý ðñïò ôç äéêéÜ ôïõ ïõóéáóôéêÜ åîïõóßá. Ãé áõôü ï ÇãÝôçò óå êÜèå ðåñéïäåßá
ôïõ ðñþôá áð üëá áêïýåé ôï ëáü.
Ôï íá åßíáé äßáõëïò ôïõ ëáïý åßíáé ìéá
äïõëåéÜ ðïõ ôçí îÝñåé êáëÜ ï ÇãÝôçò áðü ôüôå ðïõ Þôáí áðëÜ Ýíáò ðåñéðëáíçôÞò ìå ôï óáêßäéï óôçí ðëÜôç. Áðü ôüôå
Þîåñå íá êñýâåé ôï óõíåñãåßï ìå ôïõò
ðñáãìáôéêïýò áðëïýò åñãáæüìåíïõò
ìðïýìáí êáé ïðåñáôÝñ ôïõ ðéï ðëïýóéïõ
êáèåóôùôéêïý êáíáëéïý ôçò ÷þñáò, üôáí
áõôüò Ýäéíå ôï ëüãï óôïõò áðëïýò áíèñþðïõò ôïõ ëáïý. Åßíáé Üëëùóôå áõôü ôï ãåìÜôï øý÷ñáéìç êáôáíüçóç ýöïò ôïõ åîïìïëïãçôÞ ðïõ åß÷å êÜíåé ôïí ÈåïäùñÜêç
óõìðáèÞ óôïí ðïëý êüóìï ðïõ äåí Þîåñå
áñêåôÞ ðïëéôéêÞ ãéá íá êáôáëáâáßíåé üôé
êáé ç åðéëïãÞ ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ åîïìïëïãïýìåíïõ êáé ç êÜèå ìïíôáñéóìÝíç åîïìïëüãçóç Ýâãáæå ôåëéêÜ ìéá ðïëéôéêÞ
ãñáììÞ áñ÷éêÜ ÓÕÑÉÆÁ êáé ìåôÜ ÄÇÌÁÑ êáé åí ìÝñåé åêóõã÷ñïíéóôéêïý ÐÁÓÏÊ, äçëáäÞ ôç âáèåéÜ êáèåóôùôéêÞ
ãñáììÞ óå üëá ôá æçôÞìáôá.
Ï ÇãÝôçò êáé ïé åèåëïíôÝò ôïõ
Ç ðéï äýóêïëç äïõëåéÜ ôïõ áñéóôåñïý
ÇãÝôç åßíáé íá ðåßóåé ôïõò ãåíéêÜ ðñïïäåõôéêïýò øçöïöüñïõò ôïõ üôé ôï ðïôÜìé
ôïõ êáé ç ðïëéôéêÞ ëáóðïõñéÜ ðïõ áõôü
êáôåâÜæåé åßíáé ï ßäéïò ï ëáüò åí äñÜóåé,
äçëáäÞ üôé ôï ðïôÜìé åßíáé ëáúêü ü÷é ìüíï óáí éäÝåò áëëÜ êáé óáí ðñÜîç. Ç áðÜíôçóç ôïõ ÇãÝôç ìáò óôï áßôçìá ôùí áñéóôåñþí ìáæþí íá äñïõí êáé áõôÝò êáé
ü÷é ìüíï åêåßíïò åßíáé ï åèåëïíôéóìüò. Ïé
åèåëïíôÝò õðïôßèåôáé üôé êáôáñãïýí ôï
ðáëéü êüììá ôùí åðáããåëìáôéêþí óôåëå÷þí, ôùí ñïõóöåôïëüãùí ðåëáôþí ãåíéêÜ ôï ãíùóôü êïììáôéêü åðáããåëìáôéêü
ìç÷áíéóìü ôùí ðñïíïìéïý÷ùí, ôùí áíÞèéêùí. Ïé åèåëïíôÝò åßíáé õðïôßèåôáé áíéäéïôåëåßò ùò ìç ìüíéìïé, ùò ìç åðáããåëìáôßåò êáé óå ìåãÜëï âáèìü ùò áíþíõìïé.
Ïé åèåëïíôÝò ðåñéöñïíïýí êáé ôï ÷ñÞìá
êáé ôç äüîá, áí êáé ï ÇãÝôçò äåí öáßíåôáé íá ðåñéöñïíåß ôïõëÜ÷éóôïí ôï äåýôåñï.
Ï çãÝôçò Ýêáíå Þäç ìéá åðßäåéîç åèåëïíôéóìïý ìå ôï íá êÜíåé ìéá ðåñéïäåßá
óôçí ÊñÞôç óå üëïõò ôïõò íïìïýò ðïõ
êñÜôçóå 5 ìÝñåò ìå 5 åèåëïíôÝò êáé Ýíá
âáíÜêé êáé ç ïðïßá óýìöùíá ìå ôçí ÊáèçìåñéíÞ óôïß÷çóå 5000 Åõñþ ïðüôå ðå-
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ñßóóåøáí êáé 200 Åõñþ ñÝóôá. Ôï ßäéï áíáêïßíùóå üôé èá êÜíåé ôï ðïôÜìé êáé
óôçí ¹ðåéñï. Õðïëïãßæïõìå üôé ìå 50000
Åõñþ êáé ëßãåò äåêÜäåò åèåëïíôÝò ìðïñåß ôï ÐïôÜìé íá ãõñßóåé üëç ôçí ÅëëÜäá
êáé óôï ôÝëïò áðü Êçöéóüò íá ãßíåé Íåßëïò êáé íá áíåâåß óôç åîïõóßá. Öáßíåôáé
ôÝëåéï áí ðåôý÷åé. Öáßíåôáé, óáí áëçèéíÞ
åðáíÜóôáóç áðü ôá êÜôù.
Ôé áðÜôç! Áí áõôÜ ôá ÌÌÅ Þèåëáí ìðïñïýóáí íá ðíßîïõí ôçí ðåñéïäåßá êáé ðñéí
áðü áõôÞí íá êñýøïõí ôçí ßäñõóç ôïõ
êüììáôïò êáé ôç ìáæéêÞ ðáí-ÌÌÅ óõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ ÈåïäùñÜêç. Êáé ôüôå
åëÜ÷éóôïé èá ó÷ïëéÜæáíå ôéò èÝóåéò ôïõ
êüììáôïò áêüìá êáé ôçí ýðáñîç ôïõ. Êáé
áí ìÜëéóôá ôéò åéñùíåýïíôáí ìå äõï äçëçôçñéþäç ëïãÜêéá ôá ðåñéóóüôåñá ÌÌÅ
ôüôå äåí èá Ýìðáéíå êáíÝíá ðïôÜìé óå êáíÝíá ãêÜëïð, êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç êáíÝíá 10% äåí èá Ýâãáéíå ðñïò ôá Ýîù. Ìüíï ãéá íá ðëçñþóåé êÜðïéï ìéêñü êüììá
ãéá íá äéáöçìßóåé ìå áößóåò ôçí åîüñìçóç ôïõ óôéò ðüëåéò êáé ôá ÷ùñéÜ ôçò ÊñÞôçò, Þ áêüìá ðåñéóóüôåñï ãéá íá ôç äéáöçìßóåé óôçí ôçëåüñáóç óå þñá ìåãÜëçò
áêñïáìáôéêüôçôáò, ï çãÝôçò êáé ïé åèåëïíôÝò ôïõ èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí äþóåé åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò Åõñþ. ÁëëÜ ïðïéáäÞðïôå ðïóÜ äåí èá öôÜíáíå ãéá íá ðÜñåé
ðåñßïðôç èÝóç óå üëá ôá äåëôßá åéäÞóåùí, êáé ç ðåñéïäåßá êáé ðñïçãïýìåíá ç
ðñùèõðïõñãéêïý üãêïõ óõíÝíôåõîç ôýðïõ. Ïýôå èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé ôïí ýìíï
áðü ôçí Ýãêñéôç ÊáèçìåñéíÞ. ÁõôÞ Ýãñáøå Ýíá ìéêñü ýìíï ãéá ôçí ðåñéïäåßá üðïõ áíÝöåñå ôï “ëáúêü” çãÝôç ìå ôá ìéêñü ôïõ üíïìá Óôáýñï üðùò êáé ôïõò åèåëïíôÝò ôïõ ìüíï ðïõ üëïé Þîåñáí ôï åðßèåôï ôïõ Óôáýñïõ êáé êáíåßò ôï äéêü
ôïõò.
Óôçí ïõóßá ï ôÝôïéïò åèåëïíôéóìüò, éäéáßôåñá ï ðñïåêëïãéêüò, åßíáé ç áðÜíôçóç ôçò ìåãáëïáóôéêÞò ôÜîçò óôçí êáôáóôñïöÞ ôùí ðñáãìáôéêþí äçìïêñáôéêþí
Þ êáé ëáúêþí êïììÜôùí ðïõ ç ßäéá ôá óÜðéóå êáé ôá äéÝëõóå ìðáßíïíôáò ìÝóá ôïõò.
Áõôüí ôïí åèåëïíôéóìü óôï êáèáñÜ êïéíùíéêü åðßðåäï, óå åêåßíï ôçò “öéëáíèñùðßáò”, åðåéäÞ ïé ìáæéêïß öïñåßò ëáúêÞò áëëçëåããýçò Ý÷ïõí äéáëõèåß ôïí êéíïýí óÞìåñá óôç ÷þñá ìáò áíôéäñáóôéêïß èåóìïß
éäéáßôåñá ç öáóéóôéêÞ åêêëçóßá, Þ ôá ðéï
áíôéäñáóôéêÜ êáíÜëéá, Þ ôï êåöÜëáéï ôùí
ÓïõðåñìÜñêåô ðïõ óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá
ðáßæåé óå ìåãÜëï âáèìü áðïìõæçôéêü, áíôéâéïìç÷áíéêü ñüëï. Óôï êáèáñÜ ðïëéôéêü åðßðåäï ï åèåëïíôéóìüò óÞìåñá óçìáßíåé ç áóôéêÞ ôÜîç Þ ìéá öñÜîéá ôçò íá ïñßæåé ãéá ôïõò åèåëïíôÝò Ýíáí õðïøÞöéï
çãÝôç êáèþò êáé ôçí ðïëéôéêÞ ãñáììÞ êáé
ôïõò ôáêôéêïýò óôü÷ïõò ôïõ áãþíá ôïõò
êáé ôá ðåñéóóüôåñá Ýîïäá, êáé ïé åèåëïíôÝò íá âÜæïõí ôçí êáèçìåñéíÞ äïõëåéÜ
ðåéèïýò Þ áëëéþò íá êÜíïõí ôï ìáæéêü
ðïëéôéêü êßíçìá ÷ùñßò íá áðïöáóßæïõí,
ïýôå ãéá ôïõò óôü÷ïõò, ïýôå ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ãñáììÞ êáé ôéò èÝóåéò ôïõ êéíÞìáôïò. Áõôüí ôïí åèåëïíôéóìü ôïí Ý÷åé ôåëåéïðïéÞóåé óôï ðïëéôéêü åðßðåäï ç áìåñéêÜíéêç ìåãáëïáóôéêÞ ôÜîç ðïõ âãÜæåé
óôï äñüìï ðñïåêëïãéêÜ ôïõò åèåëïíôÝò
åíþ áðü ðßóù ìïéñáßá êéíåßôáé Ýíáò ðåëþñéïò ìç÷áíéóìüò ìüíéìùí óôåëå÷þí êáé
ïé âáèýðëïõôïé óðüíóïñåò. ¼ìùò åêåß
ôïõëÜ÷éóôïí óõíå÷ßæïõí íá õðÜñ÷ïõí ôá
ìéóïäçìïêñáôéêÜ êëáóóéêÜ êüììáôá êáé

ï üðïéïò çãÝôçò åêëÝãåôáé ôåëéêÜ ìåôÜ
áðü Ýíáí ðáñáôåôáìÝíï ðïëéôéêü åìöýëéï ìÝóá êáé óå áõôÜ êáé áíÜìåóá óå áõôÜ óôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ïé õðïøÞöéïé
çãÝôåò áëëçëïóðáñÜóóïíôáé. ¼ìùò ï ÈåïäùñÜêçò äåí Ý÷åé âãåé áðü êáìéÜ ôÝôïéá
óýãêñïõóç. Óôçí ïõóßá Ý÷åé äéïñéóôåß áðü
ôçí ðéï êõñßáñ÷ç óôç ÷þñá ìáò öñÜîéá ôçò
áóôéêÞò ôÜîçò êáé ìÜëéóôá ôïõ éìðåñéáëéóìïý, ü÷é ãéá íá áíôáãùíéóôåß ôïõò Üëëïõò çãÝôåò êáé ôá Üëëá êüììáôá, áëëÜ
ãéá íá ôïõò óõìðëçñþóåé, äçëáäÞ ãéá íá
óõìðëçñþóåé ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü óêçíéêü ìå Ýíáí áêüìá áðáñáßôçôï ñüëï. Áõôü ãßíåôáé êõñßùò ãéá åîùôåñéêÞ åõñùðáúêÞ êáôáíÜëùóç áëëÜ êáé ãéá íá ìç âãåé
ôßðïôá ðñáãìáôéêÜ ðñïïäåõôéêü áðü ôçí
áðïóýíèåóç ôïõ ðáëéïý ðïëéôéêïý êüóìïõ
óôç âáóáíéóìÝíç ÷þñá ìáò.
Ôï ðïéá åßíáé ç öñÜîéá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò Þ ìÜëëïí ôïõ éìðåñéáëéóìïý ðïõ Ý÷åé
ïñßóåé ôïí ÈåïäùñÜêç ãéá áñ÷çãü ìðïñåß
êáíåßò íá ôï áíáêáëýøåé êáé áðü ôçí áñ÷çãéêÞ- áíôéêïììáôéêÞ éäåïëïãßá ôïõ êáé
ôéò ðïëéôéêÝò áí êáé åðßôçäåò èïëÝò èÝóåéò ðïõ âãÜæåé ìå ôï óôáãïíüìåôñï.
ÓáìðïôáñéóôéêÞ, áíôéâéïìç÷áíéêÞ
ðëáôöüñìá óå üëç ôç ãñáììÞ
Áí ìåëåôÞóåé êáíåßò ðñïóåêôéêÜ ôéò ðéï
âáóéêÝò ðïëéôéêÝò èÝóåéò ôïõ ðïôáìéïý áõôÝò ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé ãéá ôçí åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ, èá äåé üôé åßíáé óôçí ïõóßá, áí êáé êáëõììÝíá, ïé ðéï áíôéäñáóôéêÝò üëïõ ôïõ öáéï-”êüêêéíïõ” êáèåóôþôïò. Ðñüêåéôáé óôçí ïõóßá ãéá ôéò áíôéâéïìç÷áíéêÝò, áíôéðáñáãùãéêÝò êáé ôåëéêÜ öéëïñþóéêåò èÝóåéò ôçò ÄÇÌÁÑ êáé
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ðáóðáëéóìÝíåò ãéá îåêÜñöùìá ìå ôïí êïýöéï áíôéêñáôéóìü äÞèåí
åêóõã÷ñïíéóìü ôùí êáèåóôùôéêþí öéëåëåýèåñùí, ðïõ üøéìá åêöñÜæïíôáé áðü
ôç ÍÄ êáé ÐÁÓÏÊ. Ôï ðáñáäÝ÷åôáé Üëëùóôå êáé ï ßäéïò êáé ìÜëéóôá ìå êáìÜñé
üôé Ý÷åé “êëÝøåé” éäÝåò êáé áðü ôçí áñéóôåñÜ êáé áðü ôïõò öéëåëåýèåñïõò. ¸ôóé
öáßíåôáé üôé åßíáé áíïé÷ôüìõáëïò, êáé ìç
äïãìáôéêüò, áëëÜ óôçí ïõóßá áõôü åßíáé
Ýíá äùñÜêé êáé ãéá ôç ìéêñïáóôéêÞ ìÜæá
ðïõ Ý÷åé êïõñáóôåß áðü ôéò êïýöéåò êáé
ðïëùôéêÝò áíôéðáñáèÝóåéò ôùí äÞèåí “Üêñùí” êáé èÝëåé óôï âÜèïò ôçí “åíüôçôá
ôïõò êáé ôåëéêÜ ôçí åíüôçôá üëùí ôùí
Üîéùí ãéá ôï êáëü ôïõ ôüðïõ”. ÁõôÞ åßíáé ìéá íÝá êáé õðåñäåîéïý ôýðïõ ìïñöÞ
Ýíùóçò êáé éóïðÝäùóçò üëùí ôùí éäåþí
êáé ôùí éäåïëïãéþí.
Ï çãÝôçò ëÝåé ãéá ðáñÜäåéãìá üôé ç êñßóç ïöåßëåôáé êýñéá óôá äéåöèáñìÝíá êõâåñíçôéêÜ êüììáôá, âáóéêÜ ôï ÐÁÓÏÊ
êáé ôç ÍÄ, üðùò ôï ëÝíå êáé ïé öáéï”êüêêéíïé”. ¼ìùò ëÝåé üôé ïöåßëåôáé êáé óôéò
ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò êáé óôï ãñáöåéïêñáôéêü ðáñáóéôéóìü ôïõ êñÜôïõò, üðùò ëÝíå ïé öéëåëåýèåñïé. ÁëëÜ êáé ïé äýï áõôÝò åßíáé äåõôåñåýïõóåò áéôßåò ôçò êñßóçò êáé ôéò ìçñõêÜæåé ôï âáèý êáèåóôþò
êáé óôï åóùôåñéêü êáé êõñßùò óôï åîùôåñéêü. Ôï âáóéêü åßíáé üôé ùò ôþñá ðïõèåíÜ äåí ëÝåé ïýôå êáí õðïíïåß ï ÇãÝôçò
üôé ç êñßóç ïöåßëåôáé êýñéá óôç âéïìç÷áíéêÞ áðïåðÝíäõóç êáé ãåíéêüôåñá óôçí
êáôáóôñïöÞ ôçò óýã÷ñïíçò ìåãÜëçò êëßìáêáò ðáñáãùãÞò. Ç ëÝîç âéïìç÷áíßá äåí
õðÜñ÷åé êáí óôï ëåîéëüãéï ôïõ. Áíôßèåôá
áõôüò ðñïôåßíåé ãéá ôç óùôçñßá ôçò ÷þ-
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ñáò Ýíá ôñßðôõ÷ï ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò
ìå ôñåéò ëÝîåéò: ×þìá, ¹ëéïò, ÈÜëáóóá.
Áðü ôïí 17ï áéþíá ï ðéï âáóéêüò üñïò
ôçò ðáñáãùãÞò åßíáé ôï êåöÜëáéï, õëéêïôå÷íéêü êáé ãíùóôéêü áíèñþðéíï êáé ü÷é
ïé ôïðéêïß öõóéêïß ðüñïé. ÁõôÞ ç ðñïúóôïñéêÞ áíáöïñÜ óôïõò ôïðéêïýò êáé öõóéêïýò üñïõò ôçò õëéêÞò ðáñáãùãÞò õðïíïåß ôï áêñéâþò áíôßèåôï ôçò âéïìç÷áíéêÞò êáé ãåíéêÜ ôçò ìåãÜëçò êëßìáêáò
ðáñáãùãéêÞò áíÜðôõîçò. Ìéëþíôáò ãéá
×þìá êáé ÈÜëáóóá ôï ÐïôÜìé îåêáèáñßæåé üôé ìéëÜåé ãéá ôç ãåùñãßá êáé ôçí áëéåßá, êáé ìÜëéóôá ü÷é ãéá ôç ìåãÜëçò êëßìáêáò óýã÷ñïíç ãåùñãßá, Þ ôç óýã÷ñïíç
åðéóôçìïíéêÞ áãñïôéêÞ õðïäïìÞ, ð÷ ôá ìåãÜëá áñäåõôéêÜ Ýñãá, ôïõò áõôïìáôéóìïýò
,ôç ìåãÜëç ìç÷áíéêÞ ÷åñóáßá êáé õäÜôéíç êáëëéÝñãåéá. Áêñéâþò ôï áíôßèåôï. ¼ðùò êÜíïõí ïé öáóßóôåò êáé ïé øåõôïáñéóôåñïß óïóéáëöáóßóôåò ç ðñüôáóç ôïõ
Ðïôáìéïý åßíáé ìéêñÞ ðáñáãùãÞ ìå ôïðéêÜ êáé ðïéïôéêÜ âéïëïãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Óôï êåßìåíï ôïõ ãéá ôéò åõñùåêëïãÝò,
üðïõ áíáöÝñåôáé óôéò 5 ðñïãñáììáôéêÝò
ðñïôåñáéüôçôåò ôïõ, ôï ÐïôÜìé ìéëÜåé ðÜëé
áðïêëåéóôéêÜ ãéá áãñïôéêÜ ðñïúüíôá
êáé óõãêåêñéìÝíá áíáöÝñåé:
“Åßíáé áíÜãêç íá äçìéïõñãÞóïõìå Ðñïúüíôá Ïíïìáóßáò ÐñïÝëåõóçò (ÐÏÐ) êáé
Ðñïúüíôá ÃåùãñáöéêÞò ¸íäåéîçò (ÐÃÅ)
óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò. ÐáñÜëëçëá üìùò ðñÝðåé êáé íá åíéó÷ýóïõìå ôá
ÅããõçìÝíá ÐáñáäïóéáêÜ Éäéüôõðá Ðñïúüíôá (ÅÐÉÐ) ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí
ÅÅ, óôá ïðïßá êáôï÷õñþíïõìå ôç óõíôáãÞ. ÊÜôé ôÝôïéï ìðïñåß íá ãßíåé ìå ôï åëëçíéêü ãéáïýñôé áëëÜ êáé ôï ðáóôÝëé,
ôïí ÷áëâÜ ÖáñóÜëùí, ôçí ìðïõãÜôóá
êáé ðïëëÜ Üëëá (ïé õðïãñáììßóåéò äéêÝò ìáò). ÅðéðëÝïí, ïé ÷áñáêôçñéóìïß ÏñåéíÜ êáé ÍçóéùôéêÜ ðïõ ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå ãéá ìéá óåéñÜ ðñïúüíôùí, ðñïûðïèÝôïõí åöáñìïóôéêïýò íüìïõò ðïõ äåí Ý÷ïõí èåóðéóôåß áêüìá, óôåñþíôáò áðü äåêÜäåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ôç äõíáôüôçôá
íá äçìéïõñãÞóïõí ôï äéêü ôïõò brand”.
Ç ÷þñá ìáò êáôáññÝåé ðáñáãùãéêÜ êáé
ìéá ðñùôïöáíÞò éóôïñéêÞ ïðéóèïäñüìçóç
êáé åîáèëßùóç Ýñ÷åôáé êáé ï ÇãÝôçò ðñïôåßíåé óáí áíôéóôÜèìéóìá ìðïõãÜôóåò
ðïéüôçôáò.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü åðßóçò üôé óôï êåöÜëáéï ÈÜëáóóá ôï Ð. äåí ðåñéëáìâÜíåé
ôç ãéãáíôéáßá ðïíôïðüñá íáõôéëßá ïýôå ôç
ñçìáãìÝíç íáõðçãéêÞ êáé åðéóêåõáóôéêÞ
âéïìç÷áíßá, åíþ áðáéôåß ôï ÷ôýðçìá ôçò
ìüíçò âéïìç÷áíéêïý åðéðÝäïõ é÷èõïðáñáãùãÞò, ôùí é÷èõïêáëëéåñãåéþí ãéá ôéò ïðïßåò æçôÜåé ðåñéóóüôåñïõò ðåñéâáëëïíôéêïýò ðåñéïñéóìïýò. ¼óï ãéá ôçí êáèáõôü
áëéåßá, ôï ðñüãñáììá ãéá ôéò åõñùåêëïãÝò ãñÜöåé:
“ÐñÝðåé íá ðåñéïñßóïõìå ôçí áëéåõôéêÞ
âéïìç÷áíßá ôùí ìåãáèçñßùí ðïõ êáôáóôñÝöïõí ôéò èÜëáóóåò êáé íá åíéó÷ýóïõìå ôçí ðáñÜêôéá áëéåßá ìå óêÜöç ìéêñüôåñá ôùí 12 ìÝôñùí, óå óõíäõáóìü ìå ôïí
áëéåõôéêü ôïõñéóìü”. Ç õðåñáëßåõóç åßíáé ðïëý êáêü ðñÜãìá, üðùò êáé ç õðåñåíôáôéêÞ ãåùñãßá áëëÜ ç áðÜíôçóç äåí åßíáé ç ìéêñÞ êëßìáêá ôçò ðáñáãùãÞò, áëëÜ ç åðéóôçìïíéêÞ öñïíôßäá êáé ç áíÜðáõóç ôçò èáëÜóóéáò ðáíßäáò êáé ÷ëùñßäáò.
Ï ¹ëéïò, ôï ôñßôï óõãêñéôéêü ðëåïíÝêôçìá, åßíáé ï ôïõñéóìüò, áëëÜ ðïõèåíÜ
ôï ðñüãñáììá ôïõ Ð. äåí ìéëÜåé ãéá ôï
ðéï âáóéêü ðïõ åßíáé ç áðåëåõèÝñùóç ôçò
ôïõñéóôéêÞò ãçò ãéá ôéò ìðëïêáñéóìÝíåò
ìåãÜëçò êëßìáêáò ôïõñéóôéêÝò åðåíäýóåéò
äçëáäÞ ãéá ôá íÝá ôïõñéóôéêÜ ÷ùñïôáîé-

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
êÜ êëð. ÄçëáäÞ êáé åäþ ï Ðïôáìüò åßíáé
äéá ôçò áðïóéþðçóçò áíôéêåéìåíéêÜ ìå
ôïõò óáìðïôáñéóôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôçò
ÄÇÌÁÑ. Ìüíï Ýíá ðñÜãìá íïéÜæåé ôïí
çãÝôç ó÷åôéêÜ ìå ôïí ôïõñéóìü “íá óôçñßîïõìå ôéò åëëçíéêÝò ôïõñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò óôï åõñùêïéíïâïýëéï áîéþíïíôáò ôçí áðïãñáöåéïêñáôéêïðïßçóç
ôçò Visa Schengen ãéá ôïõñéóôéêïýò
ëüãïõò ðïõ áðïôåëåß óïâáñü áíáóôáëôéêü ðáñÜãïíôá ãéá ôçí åðßóêåøç óôçí ÅëëÜäá ðïëéôþí áðü ôñßôåò
÷þñåò”.
Ôé óçìáßíåé áõôü ðñáêôéêÜ; Óçìáßíåé êáôÜñãçóç âßæáò ãéá íá äõíáìþóåé ï ñáãäáßá áõîáíüìåíïò ôïõñéóìüò áðü ôç Ñùóßá,
äçëáäÞ íá åîáñôçèåß êáé ôïõñéóôéêÜ ç ÅëëÜäá áðü áõôÞí ôçí åêâéáóôéêÞ õðåñäýíáìç, üôáí åßíáé Þäç åîáñôçìÝíç åíåñãåéáêÜ.
Ôï Ïõêñáíéêü åßíáé ç ëõäßá ëßèïò
áðÝíáíôé óôç Ñùóßá. Ç ïéêïíïìéêÞ
äéÜóðáóç ôçò ÅÆ óôï êÝíôñï ôçò
ðëáôöüñìáò ôïõ “Ðïôáìéïý”
Ï ÈåïäùñÜêçò åßíáé ôï Üêñïí Üùôï ôçò
ðïëéôéêÞò èïëïýñáò. ÐïôÝ äåí ëÝåé êÜôé
ìå ôï üíïìÜ ôïõ áëëÜ ðñïôéìÜåé íá ôï ëÝåé ðåñéöñáóôéêÜ Þ, êõñßùò, äéá ôçò áðïóéþðçóçò. Ôï ðüóï Ýíôïíá åßíáé ìå ôç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí ôï áíáêáëýðôåé êáíåßò
ìÝóá áðü ìéá öñáóïýëá ôùí èÝóåùí ãéá
ôéò åõñùåêëïãÝò, ðïõ åßíáé ç ìüíç ðñïãñáììáôéêÞ áíáöïñÜ ôïõ ðïôáìéïý ãéá ôï
ìåãáëýôåñï ãåùðïëéôéêü ãåãïíüò ìåôÜ
ôïí Â´ ðáãêüóìéï ðüëåìï, ôçí åéóâïëÞ êáé
ôï äéáìåëéóìü ôçò Ïõêñáíßáò áðü ôç öáóéóôéêÞ õðåñäýíáìç. ÃñÜöåôáé åêåß: “Ôï
äéåèíÝò ðåñéâÜëëïí ðáñáìÝíåé ñåõóôü êáé
áâÝâáéï, íÝïé ðáßêôåò áíáäýïíôáé êáé ðáëéïß ãíþñéìïé áëëÜæïõí ôçí ôáêôéêÞ ôïõò.
ÐïëëÝò öïñÝò, üðùò óôçí ðåñßðôùóç ôçò
ïõêñáíéêÞò êñßóçò, ç ÅÅ åìöáíßæåôáé áìÞ÷áíç êáé äéóôáêôéêÞ, ðñï÷ùñþíôáò óå
êáèõóôåñçìÝíåò êáé öôù÷Ü ìåëåôçìÝíåò
êéíÞóåéò Þ ðáñáìÝíïíôáò èåáôÞò ôùí åîåëßîåùí”. Ôé óçìáßíåé áõôü; Óçìáßíåé üôé
ï ÇãÝôçò êáôçãïñåß ôçí ÅÅ ãéá áìç÷áíßá, äéóôáãìü, öôù÷Ü ìåëåôçìÝíåò êéíÞóåéò
êëð, áëëÜ äåí âñßóêåé íá ðåé ïýôå ìéá ëåîïýëá ãéá íá êáôçãïñÞóåé ôç Ñùóßá, (ôïí
ðáëéü ãíþñéìï ðïõ Üëëáîå áðëÜ ôçí ôá÷ôéêÞ ôïõ), ãéá ôï âáóéêü ðïõ åßíáé ç
öáóéóôéêÞ åéóâïëÞ ôïõ óôçí ó÷åäüí
Üïðëç Ïõêñáíßá.
ÁëëÜ ðïéïí íá êáôçãïñÞóåé ôï ÐïôÜìé;
¼ëï ôï êåßìåíï ôïõ ãéá ôá åõñùðáúêÜ æçôÞìáôá êáé êõñßùò ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ÅÅ ÅëëÜäáò êáé ÂïññÜ ôçò ÅÅ- Íüôïõ ôçò
ÅÅ, üëåò áíåîáßñåôá åßíáé ïé óõíáóðéóìÝúêåò, ýðïõëá öéëï-ñþóéêåò èÝóåéò, ðïõ óõíïøßæïíôáé óå Ýíáí åêâéáóìü: Ï ðëïýóéïò
ÂïññÜò íá ðëçñþíåé ôï Íüôï êáé ðÜíù
áð üëá ôçí ÅëëÜäá ìÝóù åíïðïßçóçò ôïõ
÷ñÝïõò (åõñùïìüëïãá), ìÝóù óõíåããýçóçò ôùí ôñáðåæéêþí êáôáèÝóåùí, ìÝóù åíßó÷õóçò ôçò ÅÊÔ, ìÝóù ìåãáëýôåñçò äáíåéïäüôçóçò ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç
ôùí Ôñáðåæþí ôïõ Íüôïõ, ìÝóù åíßó÷õóçò ôçò äáíåéïäüôçóçò áðü ôçí Åõñ. ÔñÜðåæá Åðåíäýóåùí, ìÝóù åíßó÷õóçò ôçò
êïéíÞò êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò, (äçëáäÞ åðéäüìáôá áíåñãßáò êáé åëÜ÷éóôï åããõçìÝíï åéóüäçìá ãéá ôéò öôù÷Ýò ÷þñåò), ìÝóù åíßó÷õóçò ôùí äéáñèñùôéêþí ôáìåßùí. Áí äåí ãßíïõí áõôÜ ï Íüôïò èá ÷ñåùêïðÞóåé êáé ü÷é ìüíï èá ðÜñåé óôï ëáéìü ôïõ ôï ÂïññÜ, áëëÜ êáé ç ÅÅ èá äéáóðáóôåß. Ç áëÞèåéá åßíáé áíôßèåôá üôé üóï ç ÅÆ õðïêýðôåé óå áõôüí ôï åêâéáóìü ôüóï ðéï ðïëý äéáóðéÝôáé.
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ÁðëÜ ï ÇãÝôçò ôïõ Ðïôáìéïý åßíáé ðéï
ðñïóå÷ôéêüò áðü ôïõò Üëëïõò áíôéåõñùðáßïõò ôçò ÷þñáò êáé ôçò ÅÅ êáé ÷ôõðÜåé ôçí ÅÅ, âáóéêÜ ôç Ãåñìáíßá, ðéï ãáëÞöéêá, ðéï ÄÇÌÁÑßôéêá. Ãéá ðáñÜäåéãìá
äåí æçôÜåé ÷Üñéóìá üëïõ ôïõ ÷ñÝïõò ôþñá êáé ìå ôï Üãñéï, áëëÜ áýñéï êáé ìå ôï
ãëõêü, áöïý ðñþôá áðïäåßîïõìå üôé åßìáóôå ìéá áîéïðñåðÞò êáé ðéï ðáñáãùãéêÞ ÷þñá. Ï ÇãÝôçò åßíáé Ýíáò ìïíôÝñíïò,
Ýíáò ñåáëéóôÞò æÞôïõëáò ðïõ îÝñåé üôé åßíáé êáëýôåñï íá æçôÜåé 20 ëåðôÜ êÜèå ôüóï ðáñÜ 20 Åõñþ ìïíïìéÜò. Ãéá ðáñÜäåéãìá èÝëåé ôéò ãåñìáíéêÝò áðïæçìéþóåéò áëëÜ ü÷é ôá ôñåëÜ ëåöôÜ ðïõ ìïíïêïðáíéÜò
æçôÜíå ïé Üëëïé. Áõôü ôï ôáêô äåí åìðïäßæåé ôïí ÇãÝôç-æÞôïõëá íá óôçñßæåé ôçí
áíÜðôõîç ôçò åëëçíéêÞò ðåñéöÝñåéáò óôá
åõñùðáúêÜ ëåöôÜ, äçëáäÞ óôï ÅÓÐÁ. ¼ðùò ÃñÜöåé ôï ðñüãñáììá:
“Ôçí åîáåôßá 2014-2020 èá ðñÝðåé íá áîéïðïéÞóïõìå ôïõò ðüñïõò ôïõ íÝïõ ÅÓÐÁ ü÷é ìüíï ðñïóèÝôïíôáò åõêáéñéáêÜ
íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò áëëÜ äçìéïõñãþíôáò
ðñïóôéèÝìåíç áîßá óå ü,ôé ðáñÜãåé ç ÷þñá.
Óçìáíôéêü ñüëï èá äéáäñáìáôßóïõí ïé ðåñéöÝñåéåò ôçò ÷þñáò êáèþò èá äéá÷åéñßæïíôáé ôá ðåñéóóüôåñá êïíäýëéá. Èá ðñÝðåé
íá áðïöýãïõìå ôéò “ëýóåéò ôçò ôåëåõôáßáò óôéãìÞò” êáé èá ðñÝðåé íá åêðïíÞóïõìå ìéá åèíéêÜ ìåëåôçìÝíç ðåñéöåñåéáêÞ
óôñáôçãéêÞ. Ïé ðüñïé, ðåñßðïõ 15 äéò, èá
ðñÝðåé íá ìåôáó÷çìáôßóïõí ôéò ôïðéêÝò ïéêïíïìßåò åóôéÜæïíôáò óå ìéá áíÜðôõîç âáóéóìÝíç óôç ãíþóç, óôç êáéíïôïìßá êáé
óôá äõíáôÜ óçìåßá ôçò êÜèå ðåñéï÷Þò. ÐáñÜëëçëá èá ðñÝðåé íá åîáóöáëßóïõìå äéáöÜíåéá êáé äçìïêñáôéêü Ýëåã÷ï Ýôóé þóôå íá åìðëáêïýí ïé õãéåßò äçìéïõñãéêÝò
äõíÜìåéò êÜèå ôüðïõ êáé ü÷é ïé ðáñáóéôéêïß ìç÷áíéóìïß. Ç ÷þñá óÞìåñá âñßóêåôáé Þäç Ýíáí ÷ñüíï ðßóù, ãéáôß ïé ãñáöåéïêñáôéêÝò äïìÝò ôùí õðïõñãåßùí êéíïýíôáé ìå áðåëðéóôéêÜ áñãïýò ñõèìïýò”.
Åíþ áëëïý áðáéôåß ëåöôÜ áðü ôçí ÅÅ
ãéá ôïõò êñáôéêï-ïëéãÜñ÷åò åñãïëÜâïõò,
ðïõ åßíáé öõóéêü íá áãáðÜíå ôï ðáëëçêÜñé ìå ôï óáêßäéï: “Äçìüóéåò åðåíäýóåéò, ìå ôç óýìðñáîç êáé óõììåôï÷Þ éäéùôéêþí êåöáëáßùí êáé management óå äßêôõá, ìåôáöïñÝò, Ýñåõíá êáé ôå÷íïëïãßá.
Ãéá üóåò ÷þñåò áäõíáôïýí íá ÷ñçìáôïäïôÞóïõí ôÝôïéá Ýñãá, ç ÅÅ èá ðñÝðåé íá
óôáèåß áñùãüò, ðáñÝ÷ïíôáò ü÷é äÜíåéá áëëÜ áðåõèåßáò ÷ñçìáôïäüôçóç, ëüãïõ ÷Üñç ìÝóù ôçò ÅõñùðáúêÞò ÔñÜðåæáò Åðåíäýóåùí”.
Ðéèáíïëïãïýíôáé áðü ôþñá ãåñÝò áñðá÷ôÝò ãéáôß êáíåßò äåí ðñÝðåé íá Ý÷åé åìðéóôïóýíç óå êáíÝíáí ïõñáíïêáôÝâáôï
çãÝôç üôé èá åìðëÝîåé áõôüò Þ ïé åèåëïíôÝò ôïõ Þ áêüìá ÷åéñüôåñá ïé ìç÷áíéóìïß ðïõ ôïí áíÝâáóáí îáöíéêÜ, “ôéò õãéåßò äçìéïõñãéêÝò äõíÜìåéò êÜèå ôüðïõ”
êáé ü÷é ôá ÷åéñüôåñá ëáìüãéá. ÎÝñïõìå üôé üðùò ðÜíôá êáé ðáíôïý êáé ðéï ðïëý
óôç ÷þñá ìáò üôáí äßíåôáé äùñåÜí ÷ñÞìá
êáé äåí õðÜñ÷åé ìéá åðáíáóôáôéêÞ êáé äçìïêñáôéêÞ åîïõóßá, ðåñáóìÝíç äéá ðõñüò
êáé óéäÞñïõ ìå Ýíá ëáü áíÞóõ÷ï êáé îåóçêùìÝíï áðü ðÜíù ôçò íá ôçí åðéôçñåß,
áõôü ôï ÷ñÞìá ôï ôñþåé ôï êáôáêÜèé ôçò
êïéíùíßáò êáé ðñþôïé-ðñþôïé ïé êñáôéêïïëéãÜñ÷åò êáé ïé üëï êáé ðéï äéåöèáñìÝíïé êñáôéêïß-êïììáôéêïß ãñáöåéïêñÜôåò.
Ôï ÐïôÜìé Ý÷åé ÷ùñßò áìöéâïëßá Ýíá ðïëý âñþìéêï ìÝëëïí áêüìá êáé áí äåí Ý÷åé ðñïò ôï ðáñüí ôï ÷åéñüôåñï ðáñüí. ¼ëï ôï Üñùìá ðïõ áðïðíÝïõí ïé èÝóåéò ôïõ,
ï áñ÷çãéóìüò ôïõ, ï ëáúêéóìüò ôïõ, ç ìéêñïáóôéêÞ ôïõ èïëïýñá, áëëÜ êõñßùò ï
Ýíôïíïò áíôéðáñáãùãéóìüò êáé áíôéâéï-
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ìç÷áíéóìüò ôïõ, üëá áõôÜ èõìßæïõí Á. ÐáðáíäñÝïõ ìåôáöåñìÝíï óôéò íÝåò óõíèÞêåò ðáñáêìÞò. Ï Á. ÐáðáíäñÝïõ, ðïõ êáìùíüôáí ðùò Ýêöñáæå áðåõèåßáò ôï ëáü,
Ýâáëå ôïí åáõôü ôïõ, Üôõðá ðÜíù áðü ôï
êüììá ôïõ ôï ÐÁÓÏÊ, êáé ôï êüììá ðÜíù áðü ôéò ÊõâåñíÞóåéò ôïõ. Ï Óçìßôçò
êáé ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ åêóõã÷ñüíéóáí áõôÞí ôç õöáñðáãÞ åîïõóßáò êé ïõóéáóôéêÜ
äéÝëõóáí ôï êüììá ÐÁÓÏÊ áðïöáóßæïíôáò ï çãÝôçò íá ìçí åêëÝãåôáé áðü áõôü, áëëÜ áðü ôïõò áõôïáíáãïñåõüìåíïõò
ößëïõò ôïõ êüììáôïò áí ü÷é áðü üëïõò
ôïõò ðïëßôåò. Ôþñá ï ÈåïäùñÜêçò îåðåñíÜåé üëá áõôÜ ôá á÷ñåßáóôá óôÜäéá êáé
áõôïäéïñßæåôáé çãÝôçò ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé
êáí êüììá.
ÂÝâáéá üóïé îÝñïõí ëßãç éóôïñßá, îÝñïõí
üôé ôÝôïéïé “ÇãÝôåò” óáí ôïí äåí õðÞñîáí ðïôÝ. Ïé áëçèéíïß çãÝôåò, áêüìá êáé
áõôïß ôùí ðéï áíôéäñáóôéêþí ôÜîåùí, Ý÷ïõí ôçí éêáíüôçôá íá îåóçêþíïõí ôéò
ôÜîåéò êáé ôéò îåóçêþíïõí áöïý ãéá êáéñü áðïôý÷ïõí óå áõôü þóðïõ íá áðïóðÜóïõí ðïëéôéêÞ ðåßñá ìÝóá áðü ôéò Þôôåò
ôïõò. Áíôßèåôá “ÇãÝôåò” óáí ôïí È. õðÞñîáí ìüíï äéïñéóìÝíá ðáéäéÜ âáèýôåñùí Þäç åãêáôåóôçìÝíùí ìç÷áíéóìþí åîïõóßáò, ðïõ Ýøá÷íáí ãéá Ýíá íÝï ðñüóùðï ãéá íá ìåôáìöéåóôïýí êáé íá ãëõôþóïõí ôç öèïñÜ ôïõò ðñïò ôá ìÝóá ç ðñïò
ôá Ýîù.
Ãéáôß ï ÈåïäùñÜêçò êáé ãéáôß
ôþñá; Ìéá Üðïøç
Áí õðÜñ÷åé êÜðïéï áëçèéíü ðïëéôéêü åñþôçìá åßíáé ãéáôß åðåëÝãç ï ÈåïäùñÜêçò êáé ãéáôß ôþñá. Ðïéï íÝï ðñüóùðï æçôÜåé ç âáèýôåñç ðïëéôéêÞ åîïõóßá óôçí
ÅëëÜäá, ðïõ áðü ôçí åðï÷Þ ôçò áíüäïõ
ôïõ ÊáñáìáíëÞ ôïõ Â´ óôçí çãåóßá ôçò
ÍÄ, åßíáé óôçí êïñõöÞ ôçò äéáêïììáôéêÜ ñùóüöéëç; ¹ Ýóôù ðïéï ðïëéôéêü êåíü åêðñïóþðçóçò èÝëåé íá êáëýøåé; ¹
áëëéþò ðïéá èÝóç Üäåéáóå óôï äéáêïììáôéêü óêçíéêü;
Íïìßæïõìå üôé óå ãåíéêÝò ãñáììÝò Üäåéáóå ç óðïõäáßá èÝóç ôïõ óÝíôåñ ìðáê, êõñßùò ç èÝóç ôïõ ÊïõâÝëç ôïõ ïðïßïõ ôï
ìåãÜëï êïéíü åðßôåõãìá ìáæß ìå ôï ãåñïðñÜêôïñá Êýñêï, ç ÄÇÌÁÑ, áñãïðåèáßíåé. Ï ñüëïò ôçò ÄÇÌÁÑ üðùò Ý÷ïõìå
îáíáðåß Þôáí íá åßíáé ï ÓÕÑÉÆÁ óôçí
êõâÝñíçóç ôçò ðåßíáò, ÷ùñßò íá åêôßèåôáé äçëáäÞ íá åßíáé ï ÓÕÑÉÆÁ ìíçìïíéáêüò êáé åõñùðáßïò. Ç ÄÇÌÁÑ Þôáí
ï ÓÕÑÉÆÁ ðïõ äåí ôñüìáæå ôçí ÅÆ. ÁõôÞ üìùò ç èÝóç óôçí êõâÝñíçóç óêüôùóå ôç ÄÇÌÁÑ áöïý ðñþôá ôç äéÝóðáóå,
üìùò ôçò åðÝôñåøå ðñþôïí íá ðñïóôáôÝøåé ãá Ýíáí ïëüêëçñï ÷ñüíï ôçí áñéóôåñÞ öÜôóá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé íá ãßíåé
ÐÁÓÏÊ óôç èÝóç ôïõ ÐÁÓÏÊ (êáé ìÜëéóôá áðïêáèáñìÝíï “ñþóéêï” ÐÁÏÊ)
êáé äåýôåñïí íá ÷þóåé ìÝóá óôï êñÜôïò
óå èÝóåéò ôçò äéïßêçóçò êáé åéäéêÜ óå
çãåôéêÜ äéêáóôéêÜ ðüóôá ìÝóù ôçò õðïõñãßáò Ñïõðáêéþôç áíèñþðïõò ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ åõñùðáúêÜ áíáêõêëùìÝíïõò.
Ìå ôï ôÝëïò ôçò ÄÇÌÁÑ ôï âáèý êáèåóôþò ðñïóðÜèçóå íá öôéÜîåé ìéá ÅëéÜ ìå
ôï ðáëéü ÐÁÓÏÊ óôï ðåñéèþñéï, áëëÜ åêåß êÝñäéóå ôï ðáëéü ÐÁÓÏÊ êáé ïé 58
äéáëýèçêáí êáé ìáæß ôïõò äéáóðÜóôçêå
êáé äéáëýèçêå ó÷åäüí ïëïêëçñùôéêÜ ç
ÄÇÌÁÑ.
Ôþñá ÷ùñßò êÜðïéá ÄÇÌÁÑ êáé êÜðïéá ÅëéÜ, ï ÓÕÑÉÆÁ åßíáé åíôåëþò áðñïóôÜôåõôïò. Ìéá åðüìåíç áõôïäýíáìç êõâÝñíçóç ÍÄ-ÐÁÓÏÊ åßíáé êÜôé ôï ðïëý
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 13
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ÊÁÔÙ Ç ×ÉÔËÅÑÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ ÅÉÓÂÏËÇ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ ÓÔÇÍ
ÏÕÊÑÁÍÉÁ ÊÁÉ Ç ÍÔÅ ÖÁÊÔÏ ÐÑÏÓÁÑÔÇÓÇ ÔÇÓ ÊÑÉÌÁÉÁÓ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

êáé ôùí çãåóéþí Üëëùí êïììÜôùí éäéáßôåñá ôùí ëåãüìåíùí áñéóôåñþí
êáé óïóéáëäçìïêñáôéêþí.
ÐÜíôùò åßíáé êõñßùò ç êáôåõíáóôéêÞ ðïëéôéêÞ ôùí äõôéêþí éìðåñéáëéóôþí ðïõ åðéôñÝðåé óôïí á÷ñéôñáìðïýêï óöáãÝá êáé êáôÜ óõññïÞ äïëïöüíï
ôùí ðïëéôéêþí ôïõ áíôéðÜëùí Âëáíôéìßñ Ðïýôéí íá ðñï÷ùñÜåé áíåíü÷ëçôïò
êáé íá äõíáìþíåé ôï ðïëéôéêü ôïõ êýñïò óôï ñþóéêï ðëçèõóìü üðùò ï ×ßôëåñ óôï ãåñìáíéêü êáé íá ðáñáðëáíÜ
ðñïðáãáíäéóôéêÜ üëç ôçí õöÞëéï.
Éäéáßôåñá óôç ÷þñá ìáò ç ñþóéêç íåï÷éôëåñéêÞ ðñïðáãÜíäá ïñãéÜæåé êáé
äçëçôçñéÜæåé ôïí åëëçíéêü ëáü ãéáôß
ç åëëçíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç üíôáò ãåíéêÜ
äß÷ùò ÷áñáêôÞñá êáé ìåôÜ áðü 30 ÷ñüíéá ðïëéôéêþí åêêáèáñßóåùí Ý÷åé óå ìåãÜëï âáèìü õðïôá÷èåß óôï ñþóéêï óïóéáë-éìðåñéáëéóìü. Ôþñá êõñéáñ÷åß ìéá
íÝá ñùóüäïõëç êñáôéêÞ ïëéãáñ÷ßá êáé
ìéá êñáôéêïãñáöåéïêñáôéêÞ øåõôïáñéóôåñÜ. ÁõôÞ ðñþôç Ý÷åé óôçí çãåóßá ôçò õðïóôåß åêêáèáñßóåéò áðü ôïõò
ñþóïõò ðñïäüôåò ôïõ êïììïõíéóìïý
óôçí åðï÷Þ ôùí ×ñïõóôóüö ÌðñÝæíéåö êáé Ý÷åé ôþñá äéáöèáñåß áðüëõôá êáé Ý÷åé ìåôáôñáðåß áðü ôáîéêÞ êáé åèíéêÞ ðñùôïðïñßá óôï ðéï äïõëéêü ðïëéôéêü áðüóðáóìá ôïõ ñþóéêïõ
óïóéáëéìðåñéáëéóìïý óôç ÷þñá êáé ãé
áõôü óôï ðéï áíôéâéïìç÷áíéêü êáé ðéï
áíôåñãáôéêü êïììÜôé ôïõ óõíüëïõ ôçò
êïìðñáäüñéêçò áóôéêÞò ôÜîçò.
ÅðåéäÞ óå áõôÞ ôç ÷þñá ôá ñþóéêá
øÝììáôá ãßíïíôáé åðßóçìç êñáôéêÞ
êáé äéáêïììáôéêÞ ðñïðáãÜíäá, åßíáé
æÞôçìá æùÞò êáé èáíÜôïõ óôïõò Ýëëçíåò äçìïêñÜôåò êáé äéåèíéóôÝò íá áðáíôÞóïõí ìå óáöÞíåéá óå áõôÜ êáé óå
üôé áöïñÜ ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò.
Ôá “åðé÷åéñÞìáôá” ôçò
ðñïóÜñôçóçò
Êáôáñ÷Þí ç ñþóéêç íåï÷éôëåñéêÞ
ðñïðáãÜíäá åðéêáëåßôáé ãéá ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò ôá ßäéá åðé÷åéñÞìáôá ðïõ åðéêáëåßôáé êÜèå åðéèåôéóìüò êáé óïâéíéóìüò, êáé âÝâáéá ï êÜèå
÷éôëåñéêïý ôýðïõ éìðåñéáëéóìüò, üôáí
êÜíïõí ðñïóÜñôçóç åäÜöïõò ìéáò Üëëçò ÷þñáò. Åðéêáëïýíôáé “ôï äéêáßùìá” ôïõ ëáïý ðïõ êáôïéêåß óå áõôü ôï
Ýäáöïò íá êÜíåé áðüó÷éóç “áí ôï èåëÞóåé” êáé íá ôï ðñïóáñôÞóåé óå ìéá
Üëëç ÷þñá, åéäéêÜ áí ôï èåëÞóåé åðåéäÞ áéóèÜíåôáé üôé áðåéëåßôáé. ÁëëÜ ôÝôïéï äéêáßùìá äåí õðÜñ÷åé ãéáôß áí õðÞñ÷å ôüôå ï ðëáíÞôçò èá âõèéæüôáí
óôç âáñâáñüôçôá êáèþò ç êÜèå ÷þñá
èá Ýôñùãå êïììÜôéá ôçò äéðëáíÞò ôçò
åðåéäÞ óå áõôÜ êáôïéêïýí åèíéêÜ óõããåíåßò ðëçèõóìïß ðïõ áðïöÜóéóáí ôçí
Ýíùóç ìå ôç “ìçôÝñá ðáôñßäá”. Ãé áõôü åéäéêÜ ìåôÜ ôïí Â´ ðáãêüóìéï ðüëåìï êáèéåñþèçêå ôï áðáñáâßáóôï ôùí
óõíüñùí ãéá üëá ôá êñÜôç åêôüò áðü
ôá ïìïóðïíäéáêÜ ðïëõåèíéêÜ ðïõ åß÷áí óõìöùíÞóåé óôï äéêáßùìá ôïõ ìïíïìåñïýò áðï÷ùñéóìïý ôçò êÜèå åèíéêÞò óõíéóôþóáò ôïõò (ð÷ Ãéïõãêïóëá-

âßá, ÅÓÓÄ). Ìå áõôÞí ôçí êáíéâáëéêÞ
ðïëéôéêÞ åßíáé äéáìåëéóìÝíç êáé ç Êýðñïò. ¼÷é ôõ÷áßá êáé óôçí Êýðñï, ðïõ
ï åëëçíéêüò óïâéíéóìüò Ýêáíå ðñáãìáôéêÝò âáñâáñüôçôåò åíÜíôéá óôçí ôïõñêéêÞ ìåéïíüôçôá, Þôáí ç Ñùóßá ôïõ
ÌðÝæíéåö, óáí ÅÓÓÄ, ðïõ Ýâáëå ôç âÜóç ôïõ äéáìåëéóìïý ìå ôç ãñáììÞ ôçò
äéæùíéêÞò ïìïóðïíäßáò ðïõ Ýñéîå ôï
1965. Åðßóçò Þôáí áõôÞ ðïõ Ýóðñùîå
ôçí Ôïõñêßá óôçí åéóâïëÞ ôïõ 1974, üôáí ôç ÷áéñÝôéóå ìÝóù ôïõ ðñá÷ôïñåßïõ ÔÁÓ óáí ìÝóï ôÜ÷á ãéá ôçí “áðïêáôÜóôáóç ôçò óõíôáãìáôéêÞò ïìáëüôçôáò óôï íçóß”.
Ç ðïõôéíéêÞ ðñïðáãÜíäá åðéêáëåßôáé ôï ãåãïíüò üôé ç Êñéìáßá Þôáí ñþóéêï Ýäáöïò ðïõ ç Ñùóßá ôï ðáñá÷þñçóå ìåôÜ ôï 1954 óôçí Ïõêñáíßá óôá
ðëáßóéá ôçò åíéáßáò ôüôå ÅÓÓÄ ìå áðüöáóç ôïõ áíùôÜôïõ ÓïâéÝô, êáé óõìðåñáßíåé üôé ôþñá ìðïñåß íá ôï îáíáðÜñåé ðßóù. ¼ìùò åêåßíç ç áëëáãÞ
óõíüñùí Ýãéíå ìå ôç óõìöùíßá êáé ôùí
äýï êñáôþí äçëáäÞ êáé ôçò Ïõêñáíß-

áò ðïõ áðü÷ôçóå ôçí êõñéáñ÷ßá ôçò
Êñéìáßáò, êáé ôçò Ñùóßáò ðïõ ôçí ðáñá÷þñçóå. Ìéá ôÝôïéá áìïéâáßá áðïäåêôÞ, äçëáäÞ ìå åèåëïíôéêü êáé ãé áõôü åéñçíéêü ôñüðï áëëáãÞ óõíüñùí ìåôáîý äýï ãåéôïíéêþí êñáôþí åðéôñÝðåôáé êáé åßíáé åðßóçò ëïãéêü ðïõ åðéôñÝðåôáé, ãéáôß åßíáé óôç öýóç ôçò êõñéáñ÷ßáò åíüò êñÜôïõò ðÜíù óôï äéêü
ôïõ Ýäáöüò íá Ý÷åé íüçìá ìüíï üôáí áõôü ôç èÝëåé êáé äåí ôçí Ý÷åé ñçôÜ áðïðïéçèåß. Ç áðïðïßçóç ôïõ 1954 äåí óÞìáéíå ùóôüóï üôé ôï Ýäáöïò ôçò Êñéìáßáò Þôáí ìéá ìðÜëá ðïõ ôçí Ýóôåëíå áõèáßñåôá ç ìéá ÷þñá óôçí Üëëç.
Ôï üôé ç áðüöáóç ôïõ 1954 äåí îåóÞêùóå éó÷õñÝò áíôéäñÜóåéò áðü ôïí ðëçèõóìü êáìéÜò ðëåõñÜò, ïýôå ôüôå ïýôå
ãéá ðïëëÝò äåêáåôßåò ìåôÜ, áõôü ïöåßëåôáé êõñßùò óôï üôé õðÞñîå ìéá éó÷õñÞ, ìéá áíôéêåéìåíéêÞ, õëéêÞ âÜóç óôçí
åíïðïßçóç ôçò Êñéìáßáò ìå ôçí Ïõêñáíßá, ç ïðïßá áíáöÝñåôáé óôï óêåðôéêü
ôçò áðüöáóçò ôçò ÅÓÓÄ êáé ôçò Ñþóéêçò Ïìïóðïíäßáò ôïõ 1954. ÁõôÞ Þôáí üôé ç ïéêïíïìéêÞ æùÞ ôçò Êñéìáßáò óôá 1954 Þôáí ðëÝïí ðïëý ðéï äåìÝíç ìå áõôÞí ôçò Ïõêñáíßáò áðü üóï
Þôáí ìå åêåßíç ôçò Ñùóßáò. ÁõôÞ ç õëéêÞ âÜóç äåí Ý÷åé áäõíáôßóåé áðü ôüôå ùò ôá óÞìåñá áëëÜ Ý÷åé åíéó÷õèåß.
Ãé áõôü äåí õðÞñîå ðïôÝ êáíÝíá ðëåéï-
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øçöéêü êßíçìá åðéóôñïöÞò ôçò Êñéìáßáò áðü ôïí ðëçèõóìü ôçò Êñéìáßáò.
Ðñþôá äçëáäÞ åéóÝâáëå ðáñÜíïìá êáé
öáóéóôéêÜ ï ñþóéêïò óôñáôüò óôçí
Êñéìáßá êáé ôçí êáôÝëáâå êáé ìåôÜ õðïôßèåôáé üôé ç Êñéìáßá áðïöÜóéóå íá
ôïí êáëÝóåé óå “âïÞèåéá”. ËÝìå õðïôßèåôáé ãéáôß ôï ôïðéêü êïéíïâïýëéï ôçò
Êñéìáßáò áðïöÜóéóå íá æçôÞóåé ôçí åðÝìâáóç ôçò Ñùóßáò ãéá ðñïóôáóßá áöïý ðñþôá ï ñþóéêïò óôñáôüò åéóâïëÞò åß÷å êáôáëÜâåé ôï êôßñéï ôïõ
êïéíïâïõëßïõ. Ôüôå ïé âïõëåõôÝò ôïõ áðïöÜóéóáí íá äéþîïõí îáöíéêÜ ôïí ùò
ôüôå ðñïöáíþò åéñçíüöéëï ðñüåäñï ðïõ
åß÷å åêëåãåß áðü áõôü ôï êïéíïâïýëéï
êáé íá âãÜëïõí ðñüåäñï Ýíáí Üëëï ðïõ
êÜëåóå ôï ñþóéêï óôñáôü. ¹ôáí Ýíáò
Áîéüíùö ðïõ óôéò ðñïçãïýìåíåò ðñïåéóâïëÞò åêëïãÝò åß÷å ðÜñåé ôï 4% ôùí
øÞöùí ôïõ ðëçèõóìïý ôçò Êñéìáßáò.
Ãéá íá êñýøåé áõôÞí ôçí áëÞèåéá ï
Ðïýôéí, äçëáäÞ üôé ðñþôá Þñèå ç åéóâïëÞ êáé ìåôÜ ôï êÜëåóìá ãéá “ðñïóôáóßá”, áõôüò óêáñößóôçêå ôçí éóôïñßá üôé äåí êáôÝëáâáí ñþóïé óôñáôéþ-

ôåò ôï êñéìáúêü êïéíïâïýëéï áëëÜ ñþóïé ôçò Êñéìáßáò óáí “ïìÜäåò áõôïÜìõíáò” ìå óôïëÝò ðïõ Ýìïéáæáí ìå ôéò
ñþóéêåò áëëÜ äåí åß÷áí äéáêñéôéêÜ
ãéáôß ôÜ÷á Þôáí áãïñáóìÝíåò áðü ôï
åìðüñéï. Åêåßíï ðïõ äåí ìðüñåóå üìùò
íá åîçãÞóåé ï áñ÷éêáãêåðßôçò Þôáí ôï
ãéáôß áõôïýò ôïõò “åèåëïíôÝò” ôïõò ìåôáêéíïýóáí ìÝóá óå üëç ôçí Êñéìáßá
ï÷Þìáôá ìåôáöïñÜò ðñïóùðéêïý ìå ðéíáêßäåò ôïõ ñþóéêïõ óôñáôïý, üðùò åß÷áí ðáñáôçñÞóåé üëïé ïé îÝíïé äçìïóéïãñÜöïé.
Êáé ï ×ßôëåñ Ýëåãå áóýóôïëá øÝììáôá, üìùò ï Ðïýôéí ôá óêçíïèåôåß
êéüëáò. Ï Ðïýôéí äåí óêçíïèÝôçóå ìüíï ìéá åðé÷åßñçóç áõôïÜìõíáò ìéáò åèíéêÞò ìåéïíüôçôáò ãéá íá êñýøåé ðßóù ôçò ôçí åéóâïëÞ ìéáò õðåñäýíáìçò,
áëëÜ ôï ðéï óðïõäáßï, áõôü ðïõ êÜíåé
ôïí ×ßôëåñ ðïëéôéêü íÜíï ìðñïóôÜ óå
áõôüí ôïí áñ÷éêáãêåìðßôç, åßíáé üôé
óêçíïèÝôçóå êáé Ýíáí ðëáóìáôéêü
ïõêñáíéêü êßíäõíï ãéá íá äéêáéïëïãÞóåé ôçí ðëáóìáôéêÞ áõôïÜìõíá ôïõ
Êñéìáúêïý ðëçèõóìïý.
Óýìöùíá ìå áõôÞ ôç óêçíïèåóßá óôï
Êßåâï Þñèå ï íáæéóìüò óôçí åîïõóßá êáé
áðåéëåß ìå åîüíôùóç ôïõò ñþóïõò ôçò
Ïõêñáíßáò. Ôï øÝììá åäþ äåí åßíáé üôé Þñèáí ðñáãìáôéêïß öáóßóôåò êáé öé-

ëïíáæéóôÝò óôçí êõâÝñíçóç óôï Êßåâï. ÐñÜãìáôé Þñèáí, áíôßèåôá áðü üóá ëÝíå ïé ðá÷ýäåñìïé äõôéêïß ðñïóôÜôåò ôïõò. Êáé ìÜëéóôá ôÝôïéïò åßíáé ï
ßäéïò ï ðñùèõðïõñãüò ÃéÜôóåíéïõê. Áõôüò, üðùò êáé ç áñ÷çãüò ôïõ êüììáôüò
ôïõ, ç ýðïõëç ñùóüöéëç ÔéìïóÝíêï,
(ðïõ äéÝóðáóå ôçí ðñáãìáôéêÞ äçìïêñáôéêÞ åîÝãåñóç ôïõ 2004 êáé ìåôÜ
ðáñÝäùóå ôç ÷þñá ôæÜìðá óôçí ÃêÜæðñïì), üðùò êáé ï øåõôïåõñùðáßïò öéëïöáóßóôáò Êëßôóêï Ý÷ïõí óõìðÞîåé
åäþ êáé äõï ÷ñüíéá óôåíü óõììá÷éêü
ìÝôùðï ìå ôï öéëïíáæéóôéêü êüììá
Óâüìðïíôá ìå áñ÷çãü ôïí ÔéÜíéìðïê.
Ç áðüäåéîç ôïõ öéëïíáæéóìïý ôùí ÃéÜôóåíéïõê-ÔéìïóÝíêï âñßóêåôáé óôï üôé
Ýêáíáí åðéêåöáëÞò ôïõ ðáíßó÷õñïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ÁóöÜëåéáò êáé ¢ìõíáò ôçò íÝáò êõâÝñíçóçò, äçëáäÞ áñ÷çãü ôùí ùò ôþñá öéëï-êáãêåìðßôéêùí ìõóôéêþí õðçñåóéþí ôçò Ïõêñáíßáò ôïí Ðáñïõìðß. Áõôüò Þôáí óõíéäñõôÞò ôï 2004 ôïõ Óâüìðïíôá åíþ óôç
ÌáúíôÜí Þôáí áñ÷çãüò üëùí ôùí
“ôáãìÜôùí åöüäïõ” êáé ôáõôü÷ñïíá
âïõëåõôÞò ôïõ êüììáôïò ôçò ÔéìïóÝíêï. Ôçí ßäéá óôéãìÞ ï ÃéÜôóåíéïõê Ýêáíå ôïí ÃéÜñïò, áñ÷çãü ôïõ áêüìá ðéï
öéëïíáæéóôéêïý “Äåîéïý ÔïìÝá”, ðïõ
Þôáí ç ñá÷ïêïêáëéÜ ôùí “ôáãìÜôùí
åöüäïõ”, áíáðëçñùôÞ ãñáììáôÝá ôïõ
Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ÁóöÜëåéáò êáé ¢ìõíáò. Åðßóçò äéüñéóå õðïõñãü ¢ìõíáò ôïí É÷üñ ÔÝíéïõê, ìÝëïò ôïõ Óâüìðïíôá.
Ôï ìåãÜëï øÝììá ôçò ñþóéêçò ðñïðáãÜíäáò åßíáé Üëëï, êáé åßíáé äéðëü:
Åßíáé ðñþôï üôé ïé öáóßóôåò óôçí
êõâÝñíçóç Ý÷ïõí ðñáãìáôéêÞ éäåïëïãéêÞ éó÷ý ìÝóá óôçí ðåëþñéá ìÜæá ðïõ
ãÝìéæå ôçí ðëáôåßá ÌáúíôÜí ç ïðïßá
åß÷å åèíïáíåîáñôçóéáêÝò êáé äçìïêñáôéêÝò äéáèÝóåéò, êáé äåýôåñï, êáé ôï
êõñéüôåñï, üôé åßíáé áíôéñþóïé, åíþ åßíáé ðïëý êáëïß ößëïé ôïõ Ðïýôéí.
Öáóßóôåò óôçí êõâÝñíçóç áëëÜ
ü÷é áêüìá ï öáóéóìüò óôçí
åîïõóßá
¼ëá äåß÷íïõí üôé öáóßóôåò Þôáí Ýíá
ëåðôü çãåôéêü óôñþìá ôïõ êéíÞìáôïò
ôçò ÌáúíôÜí õðü ôïõò ÃéÜôóåíéïõêÊëßôóêï êáé ÔéÜíéìðïê. Áõôü ôï çãåôéêü óôñþìá ïñãÜíùóå êáé êáèïäÞãçóå ùò óõìðáãÝò ðïëéôéêü ìÝôùðï, áðü
ôçí ðñþôç óôéãìÞ ôçí êáôáóêÞíùóç ôçò ðëáôåßáò ÷ñçóéìïðïéþíôáò óáí
ðïëéïñêçôéêü êñéü ôá ôÜãìáôá åöüäïõ
ôùí Ðáñïõìðß-ÃéÜñïò, áðëÜ ìïéñÜæïíôáò ñüëïõò ìå áõôÜ. Ïé ÃéÜôóåíéïõêÔéÜíéìðïê-Êëßôóêï êÜíáí ôïõò öéëåéñçíéêïýò çãÝôåò, åíþ ïé Ðáñïõìðß-ÃéÜñïò ðáñéóôÜíáíå ôïõò “ìá÷çôéêïýò ñéæïóðÜóôåò êáé åðáíáóôÜôåò” ôçò âÜóçò. Ôï ìÝôùðï áõôü âãÞêå óôç áñ÷Þ
ìå öéëïåõñùðáúêÞ äçìïêñáôéêÞ ãñáììÞ ãéá íá áðïóðÜóåé ôçí Ýãêñéóç êáé
ôïõ ïõêñáíéêïý ëáïý êáé ôçò Äýóçò.
Óôç óõíÝ÷åéá ôçí ôåñÜóôéá ìáæéêïðïßçóç ôïõ åíüò åêáôïììõñßïõ ôçò ðëáôåßáò (áõôü ðïõ öÜíçêå óáí áõèüñìçôç ëáúêÞ åðáíÜóôáóç), ôçí ðñïêÜëåóå ï ðñïâïêÜôïñáò Ãéáíïõêüâéôò ðïõ
åðéôÝèçêå áíáßôéá ìå ôá ÌÁÔ óôéò 30
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ôïõ ÍïÝìâñç êáé ìÜôùóå êáé óõíÝëáâå
åêáôïíôÜäåò äéáäçëùôÝò. Ôüôå ïé äéïñãáíùôÝò Üñ÷éóáí íá áëëÜæïõí ôï öéëïåõñùðáúêü ÷áñáêôÞñá ôïõ êéíÞìáôïò êáé íá ôï ìåôáôñÝðïõí óå óôåíÜ áíôé-Ãéáíïõêüâéôò, êáé, üðùò ðÜíôá èÝëïõí ïé öáóßóôåò óå êßíçìá êáôÜ ôçò
äéáöèïñÜò. Ôáõôü÷ñïíá ôá ôÜãìáôá åöüäïõ ìå ôéò êïõêïýëåò, ôá ñüðáëá, ôéò
áóðßäåò êáé ôéò ìïëüôùö Üñ÷éóáí ôéò
åðéèÝóåéò óôçí áóôõíïìßá åíþ ï Ãéáíïõêüâéôò áíôáðáíôïýóå ìå åëåýèåñïõò
óêïðåõôÝò ðïõ ðõñïâïëïýóáí ôïí êüóìï ðïõ áêïëïõèïýóå ôá ôÜãìáôá åöüäïõ êáé ôá çñùïðïéïýóáí óôïí ðëáôý êüóìï. Ôá ôÜãìáôá åöüäïõ Ýêñõâáí
ôç öáóéóôéêÞ ãñáììÞ ôïõò åìöáíßæïíôáò ôçí áðëÜ óáí åèíéêéóôéêÞ. Ôáõôü÷ñïíá ï Ãéáíïõêüâéôò õðï÷ùñïýóå
äéáñêþò ìüíï üôáí ïé öáóßóôåò ÷ôõðïýóáí êáé ðïôÝ üôáí ïé äéáäçëþóåéò Þôáí
ìáæéêÝò êáé åéñçíéêÝò. ¸ôóé äõíÜìùóå
ôéò öáóéóôéêÝò ãñáììÝò ìå íÝïõò åèåëïíôÝò åíþ ï ðïëýò êüóìïò óêüñðéóå
êáé Ýöõãå áðü ôç óêçíïèåôçìÝíá öëåãüìåíç (áëÜ åëëçíéêü Óýíôáãìá) ðëáôåßá. Ôüôå îáöíéêÜ ìéá çãåôéêÞ
öñÜîéá áðü ôï ßäéï ôï êüììá ôïõ åíôåëþò öèáñìÝíïõ Ãéáíïõêüâéôò
ôïí Ýñéîå, êáé Ýöåñå óôçí êõâÝñíçóç ôïí ÃéÜôóåíéïõê êáé ôïõò öáóßóôåò ôçò ðëáôåßáò. Åðñüêåéôï ãéá
Ýíá ðñáîéêüðçìá ðïõ åìöáíßóôçêå óáí åðáíÜóôáóç üðùò Ýãéíå êáé
ìå ôçí ðëáôåßá Ôá÷ñßñ ðïõ Ýöåñå óôçí
åîïõóßá óå äýï öÜóåéò ôçí ðéï öéëïñþóéêç êáé ãé áõôü ðéï öáóéóôéêÞ ôÜóç
ôïõ óôñáôïý õðü ôïí Óßóé. ÅéäéêÜ óôç
ÌáúíôÜí Þôáí áêüìá ðéï ìåéïøçöéêïß ïé öáóßóôåò ðïõ óöåôåñßóôçêáí ôçí åîïõóßá ðáôþíôáò óå ìÜæåò ðïõ ïõóéáóôéêÜ ôïõò Þôáí îÝíåò. ÖáóéóôéêÞ åßíáé ìéá åîïõóßá ìüíï
üôáí Ý÷åé åîáóöáëßóåé óôÞñéîç áðü ôåñÜóôéá ôìÞìáôá ìáæþí êáé ìåóáßùí
óôåëå÷þí ðïõ íá ôá Ý÷åé äéáìïñöþóåé
êáô åéêüíá ôçò. Áõôü äåí Ý÷åé óõìâåß
êáèüëïõ, ôïõëÜ÷éóôïí áêüìá óôçí Ïõêñáíßá. Ãé áõôü, ï ñþóéêïò êáé ñùóüöùíïò ðëçèõóìüò äåí Ýíéùóå êáíÝíá éäéáßôåñï êßíäõíï ðÝñá áðü ôçí ðñïðáãÜíäá áðü ôá ñþóéêá ÌÌÅ ðïõ Ýöôéáîáí óå ÷ñüíï ìçäÝí ôç öáóéóôïöïâßá
áðÝíáíôé óôï Êßåâï ôçí þñá ðïõ ï áëçèéíüò, ìáæéêüò êáé åãêáèéäñõìÝíïò
öáóéóìüò åßíáé óôçí ßäéá ôç Ñùóßá.
Ïé öáóßóôåò ôïõ ÊéÝâïõ äåí
åßíáé ìå ôç Äýóç áëëÜ ìå ôïí
Ðïýôéí
Óôçí ïõóßá ç ÊáÃêåÌðå (FSB) Ý÷åé
óêçíïèåôÞóåé óôçí Ïõêñáíßá Ýíá åßäïò
åðáíÜëçøçò ôïõ â´ ðáãêüóìéïõ ðüëåìïõ
êáôÜ ôïí ïðïßï ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôÝò
ìå åñãáëåßï ôïõò ïõêñáíïýò öéëï÷éôëåñéêïýò åöïñìïýí ôÜ÷á îáíÜ åíáíôßïí ôçò
Ñùóßáò, ìüíï ðïõ áõôÞ ôç öïñÜ ï “ðïíçñüò” Ðïýôéí ôïõò ðñïëáâáßíåé ôÜ÷á êáé
åðéôßèåôáé ðñþôïò. ¼ìùò ïé áëçèéíïß Ýñùôåò äåí êñýâïíôáé. Ïé öáóßóôåò ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ Êßåâïõ äåí åßíáé áíôéñþóïé ïõêñáíïß åèíéêéóôÝò, ðïõ ôÜ÷á õðïêéíïýíôáé áðü ôç Äýóç. Åßíáé ìå ôïí
Ðïýôéí, üðùò êÜèå ÷ñõóáõãßôçò êáé
êÜèå Üëëïò íåïíáæß óôïí êüóìï. Êáé
åßíáé êáôáñ÷Þí óôçí ðñÜîç, ôþñá äá, ðÜíù óôï ðéï êåíôñéêü åõñùðáúêü êáé ðáãêüóìéï æÞôçìá, ðïõ åßíáé ç ðñïóÜñôç-
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óç ôçò Êñéìáßáò. Äåí ðñïóöÝñåé ôåñÜóôéá ðïëéôéêÞ õðçñåóßá ç êõâÝñíçóç
ôùí “ðáôñéùôþí” ôïõ Êßåâïõ óôç Ñùóßá üôáí üëïé ôïõò äéáôÜæïõí ôïí ïõêñáíéêü óôñáôü óôçí Êñéìáßá íá ìç ñßîåé ïýôå ìéá óöáßñá óôïõò åéóâïëåßò, Ýóôù ãéá ôçí ôéìÞ ôùí üðëùí, Ýóôù ãéá
åèíéêÞ ðáñáêáôáèÞêç, Ýóôù ãéá ðñïðáãáíäéóôéêïýò ëüãïõò êáé íá ðáñáäßäåé áìÝóùò ôá üðëá ôïõ óôïí åéóâïëÝá,
ãéá íá ôïõ äþóåé ôï ðëåïíÝêôçìá ôçò
áíáßìáêôçò åéóâïëÞò, äçëáäÞ ôïõ åèåëïíôéêïý áõôïáêñùôçñéáóìïý; Êõñßùò
óçìáßíåé Þ äåí óçìáßíåé áíïé÷ôÞ ðáñÜäïóç ôçò Êñéìáßáò óôç Ñùóßá ç äÞëùóç ôùí ÃéÜôóåíéïõê êáé ÔéìïóÝíêï áðü
ôçí ðñþôç óôéãìÞ ôçò åéóâïëÞò üôé èá
õðÜñîåé ðüëåìïò ìüíï áí ç Ñùóßá
ìðåé êáé óôçí õðüëïéðç Ïõêñáíßá
ðëçí ôçò Êñéìáßáò ðñÜãìá ðïõ âÝâáéá ï Ðïýôéí äåí Ýêáíå; ÌÞðùò áõôü äå åßíáé êáé ôï íüçìá ôçò öñÜóçò ôïõ
Ðïýôéí ðÜíù óôçí åéóâïëÞ üôé ï ñþóéêïò óôñáôüò åéóâïëÞò êáé ï ïõêñáíéêüò
“âñßóêïíôáé óôçí ßäéá ðëåõñÜ ôïõ ïäïöñÜãìáôïò”;
Ç öéëïñùóéêÞ óôñáôçãéêÞ ôùí öáóéóôïåéäþí ôïõ Êßåâïõ åß÷å åìöáíéóôåß ãéá
ðñþôç öïñÜ üôáí ôï ðåëþñéï ãåíéêÜ
ðáôñéùôéêü êáé äçìïêñáôéêü ðëÞèïò ôçò
ÌáúíôÜí óðñþ÷ôçêå áðü ôïõò êñõöïöáóßóôåò äéïñãáíùôÝò íá êáôåâÜóåé
óôáäéáêÜ ôçí åõñùðáúêÞ óçìáßá ðïõ Þôáí äßðëá óôçí ïõêñáíéêÞ êáé Üñ÷éóå
íá óçêþíåôáé ç óçìáßá ôùí ðïëéôéêþí
áðïãüíùí ôùí óõíåñãáôþí ôïõ ×ßôëåñ
óôïí â´ ðáãêüóìéï. ÔåëéêÜ ïé äéïñãáíùôÝò ôçò ðëáôåßáò áöïý äéáëýóáíå ôï
ìåãÜëï ðëÞèïò ìå óýóôçìá ìÝóá óôïõò
êáðíïýò êáé óôéò öùôéÝò ôùí ôáãìÜôùí
åöüäïõ ôïõ “Äåîéïý ÔïìÝá”, ãñÞãïñá Ýñéîáí ôçí ýðïõëá öéëïñþóéêç ãñáììÞ,
“ïýôå ìå ôç Ñùóßá ïýôå ìå ôçí Åõñþðç,
åßìáóôå ìå ôçí Ïõêñáíßá”. ¹äç ïé ìåãáëýôåñïé, ïé ðéï ñùóüäïõëïé êñáôéêïïëéãÜñ÷åò ôçò Ïõêñáíßáò åß÷áí êÜíåé
ôçí ðñùôïöáíÞ êßíçóç, êßíçóç ðïõ äåí
ôçí åß÷áí êÜíåé óôçí áëçèéíÞ äçìïêñáôéêÞ ðïñôïêáëß åîÝãåñóç ôïõ 2004, íá
ðåñÜóïõíå ïñìçôéêÜ ìå ôï áíôé-Ãéáíïõêüâéôò êßíçìá, ðïõ óÞìáéíå üôé ï Ãéáíïõêüâéôò Þôáí ðéá ãéá ðÝôáìá áðü ôá
ñþóéêá áöåíôéêÜ ôïõ. Ôüôå ëåéôïýñãçóå, ðñïöáíþò êáô åíôïëÞí ôïõò, óáí
ðñïâïêÜôïñáò êáé Ýêáíå ðïëéôéêÜ ðáíßó÷õñïõò ôïõò öáóßóôåò ìå ôï íá ìçí
õðï÷ùñåß ïýôå ôüóï äá óôá åêáôïììýñéá ôùí åéñçíéêÜ óõãêåíôñùìÝíùí Ïõêñáíþí áëëÜ ìüíï óôïõò ñïðáëïöüñïõò ôïõò ðïõ ôáõôü÷ñïíá ôïõò ðõñïâïëïýóå êáé ôïõò çñùïðïéïýóå. ÌÜëéóôá ôïõò åìöÜíéóå êáé óáí ôïõò ôåëéêïýò áðåëåõèåñùôÝò ôïõ ëáïý áöïý óå
áõôïýò ðáñÝäùóå ôá äçìüóéá êôßñéá, åíþ óôïõò ðñïóôÜôåò ôïõò ôçò åðßóçìçò
áíôéðïëßôåõóçò ðáñÝäùóå ôç ÂïõëÞ êáé
ôï ßäéï ôï êüììá ôïõ ðñéí êáôáöýãåé óôá
áöåíôéêÜ ôïõ. ÁõôÞ ôçí ðáñá÷þñçóç äåí èá ôçí Ýêáíå ðïôÝ ìéá õðåñäýíáìç óôïõò å÷èñïýò ôçò.
ÔåëéêÜ ç äéåèíÞò êïéíÞ ãíþìç, ðéèáíÜ êáé ï ßäéïò ï ïõêñáíéêüò ëáüò, Ýìáèå
ìüíï ìåôÜ ôçí Üíïäï áõôþí ôùí öáóéóôþí óôçí åîïõóßá üôé ü÷é áðëÜ äåí èåùñïýí ôçí Åõñþðç êáëýôåñç áðü ôç
Ñùóßá áëëÜ óôçí ïõóßá ôç èåùñïýí ðïëý ÷åéñüôåñç. Ãéáôß õéïèåôïýí êáé áõôïß, üðùò êÜèå öáóßóôáò öáéüò Þ “êüêêéíïò” óôïí êüóìï ôç ëåãüìåíç åõñáóéá-
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ôéêÞ óôñáôçãéêÞ ôùí Ðïýôéí-Íôïýãêéí,
óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ïé ìåãáëýôåñïé å÷èñïß ôùí ëáþí åßíáé ï äõôéêïý ôýðïõ öéëåëåýèåñïò êáðéôáëéóìüò, ç Åõñþðç ôùí
áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí êáé ôçò åéñçíéêÞò åíïðïßçóçò ôùí êñáôþí, êáé ï áóôéêüò äéáöùôéóìüò óáí å÷èñüò êÜèå êáèõóôåñçìÝíçò Þ áíôéäñáóôéêÞò êïõëôïýñáò éäéáßôåñá ôçò ïñèüäïîçò ÷ñéóôéáíéêÞò èñçóêåßáò. Óôï âÜèïò áõôÞò ôçò éäåïëïãßáò âñßóêåôáé ï ãåíïêôïíéêüò áíôéóçìéôéóìüò. Ãé áõôü ïé öáóßóôåò ôïõ Êßåâïõ åíþ äåí êÜíïõí óÞìåñá ôçí Ïõêñáíßá
ìéá öáóéóôéêÞ ÷þñá, áí äåí ãêñåìéóôïýí
áðü ôçí åîïõóßá èá ôçí êÜíïõí êáé ü÷é
áñãÜ. ¹äç ðåñéìÝíïõí íá îåñÜóïõí ôï áíôéåõñùðáúêü ôïõò ìÝíïò üôáí óå ëßãï èá
áñ÷ßóïõí ïé äÞèåí öéëïåõñùðáúêÝò óõíéóôþóåò ôïõò íá ôïõò ñß÷íïõí óôá ìÝôñá
ðåßíáò ãéá ôá ïðïßá áëÜ ÅëëÜäá èá åíï÷ïðïéïýí åýêïëá ôïõò äõôéêïýò äáíåéóôÝò
êáé èá åëáöñþíïõí ôïõò êáôáêôçôÝò.
ÈÝëåé ðÜíôùò áðýèìåíï, ãêåìðåëßóôéêï èñÜóïò êáé áéó÷ñÞ áíôéóôñïöÞ ôçò áëÞèåéáò ãéá íá ÷ñåþíïíôáé óÞìåñá ïé ïõêñáíïß öáóßóôåò óôçí áóôïäçìïêñáôéêÞ Åõñþðç êáé ü÷é óôï äéåèíÝò êÝíôñï áíáâßùóçò êÜèå åßäïõò öáóéóìïý êáé óïâéíéóìïý ðïõ åßíáé ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá ôçí
ïðïßá óôçñßæåé óôçí åéóâïëÞ ôçò óôçí
Êñéìáßá ç öáóéóôéêÞ Êßíá.
Ìüíï áðü ôïí Üîïíá ÑùóßáòÊßíáò ìðïñåß íá âãåé Ýíáò íÝïò
×ßôëåñ
Ç ñþóéêç ðñïðáãÜíäá éäéáßôåñá óôç ÷þñá ìáò äïõëåýåé ôç èåùñßá üôé ïé óçìåñéíïß ÷ßôëåñ åßíáé ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôÝò.
¼ìùò ×ßôëåñ äåí ìðïñåß íá åßíáé êÜðïéïò
áðü ôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò ðïõ óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá õðï÷ùñïýí áóôáìÜôçôá ìðñïóôÜ óôç ðñïÝëáóÞ ôïõ Ðïýôéí.
Áõôïß åßíáé ðïëéôéêïß åêðñüóùðïé ôïõ óÞìåñá ïéêïíïìéêÜ ðéï êõñßáñ÷ïõ óôïí
êüóìï áëëÜ óôñáôçãéêÜ êáôåñ÷üìåíïõ
äõôéêïý ÷ñçìáôéóôéêïý ìïíïðùëéáêïý êåöÜëáéïõ. Ôïõò ×ßôëåñ ìðïñåß íá ôïõò áíáäåßîåé ìüíï ôï ðéï áäýíáìï ÷ñçìáôéóôéêÜ áëëÜ áíåñ÷üìåíï êáé ðáíßó÷õñï äéðëùìáôéêÜ, óôñáôéùôéêÜ, åíåñãåéáêÜ õðåñóõãêåíôñùìÝíï ñþóéêï êáé êéíÝæéêï
êñáôéêïöáóéóôéêü ìïíïðþëéï. Áõôü ôï
êåöÜëáéï ìüíï ìå Ýíáí ðüëåìï ìðïñåß íá
êÜíåé ìéá áíáêáôáíïìÞ éó÷ýïò óôïí éìðåñéáëéóôéêü êüóìï êáé íá áðïóðÜóåé ôåëéêÜ ìå ôçí ùìÞ êáé êôçíþäç ðïëåìéêÞ
êáôï÷Þ ôçí êõñéáñ÷ßá óôçí Åõñþðç, êáé
ìåôÜ íá áðïóðÜóåé ôçí ðáãêüóìéá çãåìïíßá óå óýãêñïõóç ìå ôéò ÇÐÁ. Áíôßèåôá ôï äõôéêü êåöÜëáéï èÝëåé íá äéáôçñÞóåé ôï äéåèíÝò óôÜôïõò êâï, äçëáäÞ ìéá
éìðåñéáëéóôéêÞ åéñÞíç, ðñÜãìá ðïõ ðñïûðïèÝôåé êáôåõíáóìü ôïõ ñùóïêéíåæéêïý
íåïíáæéóôéêïý Üîïíá ìå ðáñÜäïóç óå áõôüí ëáþí êáé ÷ùñþí ïëüêëçñùí. Áõôü
ôï êåöÜëáéï âãÜæåé êáôåõíáóôÝò ôùí ×ßôëåñ, ôýðïõ ÔóÜìðåñëåí êáé ÍôáëáíôéÝ,
äçëáäÞ ìå óýã÷ñïíïõò üñïõò å÷èñïýò ôùí
ëáþí ÏìðÜìá-ÌÝñêåë-ÏëÜíô, áëëÜ ü÷é
×ßôëåñ.
Åíþ ëïéðüí êÜèå äçìïêñáôéêüò Üíèñùðïò êáé êõâÝñíçóç ðñÝðåé íá êáôáäéêÜæïõí êÜèå öáóéóôéêÞ ðïëéôéêÞ ôÜóç êáé
ðñüóùðï óôçí ïõêñáíéêÞ êõâÝñíçóç ôï
êýñéï åßíáé üôé ç ðñáêôéêÞ ðïëéôéêÞ áõôÞò ôçò êõâÝñíçóçò áðïôåëåß Ýíá åóùôåñéêü æÞôçìá ôçò Ïõêñáíßáò ðïõ èá
áíôéìåôùðéóôåß áðü ôïí ßäéï ôïí Ïõ-
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êñáíéêü ëáü êáé ðÜíôùò ü÷é ìå åéóâïëÞ êáé ðñïóÜñôçóç, áðü ìéá îÝíç äýíáìç ðïõ Ý÷åé êÜíåé êáé Üëëåò åéóâïëÝò êáé ðñïóáñôÞóåéò êáé Ý÷åé äéáðñÜîåé êôçíþäåéò ãåíïêôïíßåò óáí áõôÞ ôïõ
ôóåôóÝíéêïõ Ýèíïõò. Ç ïõêñáíéêÞ êõâÝñíçóç èá Ýðñåðå íá åðéóýñåé åíáíôßïí ôçò
äéåèíÞ ìÝôñá ìüíï áí ðïôÝ èá Ýêáíå ç
ßäéá åðéèåôéêÝò êéíÞóåéò óå âÜñïò ôñßôùí
÷ùñþí Þ áí ðñáãìáôïðïéïýóå ãåíïêôïíéêÝò åèíïåêêáèáñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò óå
âÜñïò äéêþí ôçò ðïëéôþí. ÁëëÜ êÜôé ôÝôïéï èá ìðïñïýóå íá ôï êÜíåé ðñáêôéêÜ
ìüíï óå óõììá÷ßá ìå ôïí êáôáêôçôÞäéáìåëéóôÞ ôçò Þ íá ôï êÜíåé ðñïâïêáôüñéêá ãéá íá ôïí äéåõêïëýíåé. Óå êÜèå
ðåñßðôùóç äåí ôï Ý÷åé êÜíåé, êáé äåí åßíáé åýêïëï íá ôï êÜíåé ëüãù ôçò äçìïêñáôéêüôçôáò êáé ôïõ ðáôñéùôéóìïý ôïõ
ïõêñáíéêïý ëáïý. ÁðëÜ ïé äçìïêñáôéêÝò
÷þñåò êáé ëáïß äåí ðñÝðåé íá äþóïõí êáìéÜ åìðéóôïóýíç óå áõôÞí ôçí êõâÝñíçóç, ïýôå íá ôçí åíôÜîïõí óå óõëëïãéêïýò åõñùðáúêïýò èåóìïýò üóï Ý÷åé ìÝëç ôçò ðïõ åßíáé äéáêçñõãìÝíïé íïóôáëãïß öéëïíáæéóôéêþí êéíçìÜôùí Þ Ý÷ïõí
ðïëéôéêïýò éäåïëïãéêïýò äåóìïýò ìå öáóéóôéêÝò ïìÜäåò.
¼ìùò ôï ìåãÜëï æÞôçìá, ôï êåíôñéêü
æÞôçìá ãéá ôçí Åõñþðç êáé üëï ôïí êüóìï åßíáé üôé áõôÞ ç íåï÷éôëåñéêÞ ùìÜ
åðåêôáôéêÞ õðåñäýíáìç ðñÝðåé íá âñåé
óÞìåñá ìðñïóôÜ ôçò Ýíá ðáãêüóìéï ìÝôùðï ôùí ëáþí áëëÜ êáé ôùí êñáôþí
ðïõ äåí èá êáôáäéêÜóïõí ìüíï óôá ëüãéá ôéò áðáíùôÝò ðñïóáñôÞóåéò ôçò, áëëÜ èá ôçò êüøïõí êÜèå äõíáôüôçôá íá
ôéò óõíå÷ßóåé. Äåí èá ðñÝðåé ëïéðüí íá
ôéò åðéôñÝøïõí íá óõììåôÝ÷åé üðùò ðñéí
óáí êáíïíéêüò åôáßñïò óå ïðïéáäÞðïôå
äéåèíÞ óõëëïãéêÜ üñãáíá, ôüóï äéðëùìáôéêÜ üóï ïéêïíïìéêÜ êáé ðïëéôéóôéêÜ.
ÌÜëéóôá èá ðñÝðåé íá ôçò åðéâëçèåß Üìåóá ïéêïíïìéêü åìðÜñãêï, êáé ôï âáóéêüôåñï èá ðñÝðåé íá åîïðëéóôïýí êáé íá
êáëõöèïýí Üìåóá áðü åðßèåóç üëåò ïé
÷þñåò ôïõ êüóìïõ, éäéáßôåñá áõôÝò ðïõ
Ý÷ïõí õðïóôåß áêñùôçñéáóìü áðü áõôüí
ôïí êáíßâáëï ìå ôá ðéï åîåæçôçìÝíá üðëá êáé ôçí êáëýôåñç äéðëùìáôßá óôïí
êüóìï. Ìüíï Ýôóé áíôéìåôùðßæïíôáé ïé íÝïé ×ßôëåñ ôïõ Êñåìëßíïõ, áí êáé Þäç ç
áíèñùðüôçôá Ý÷åé áñãÞóåé ðïëý. Ãéáôß
Þóõ÷á êáé áäéüñáôá áõôïß ðáñéóôÜíïíôáò
ôïí øüöéï êïñéü óå óõììá÷ßá ìå ôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò êáé ìÝóù áõôþí, éäßùò ìå ôéò ÇÐÁ ôùí ñùóüöéëùí ÏìðÜìá êáé Êëßíôïí, Ý÷ïõí åðéôåèåß óôïí Ôñßôï êüóìï êáé Ý÷ïõí áðïêôÞóåé óå áõôüí
ðåëþñéåò ðïëéôéêÝò êáé åí ìÝñåé óôñáôéùôéêÝò âÜóåéò. Ôá äõôéêÜ êáôåõíáóôéêÜ ðá÷ýäåñìá äåí Ý÷ïõí êáí õðïðôåõèåß ðüóï
áõôÝò ïé âÜóåéò ðåñéêõêëþíïõí ôçí Åõñþðç. Ãéáôß ïé ñþóïé ×ßôëåñ äåí èÝëïõí
íá åðáíáëÜâïõí ôï ëÜèïò ôùí ðáëéþí,
äçëáäÞ íá åðéôåèïýí óôçí Åõñþðç ÷ùñßò ðñïçãïýìåíá íá ôçí Ý÷ïõí ðåñéêõêëþóåé. Ôï ñþóéêï êñáôéêïöáóéóôéêü
ìïíïðþëéï Ý÷åé äñÜóåé ìå ïñßæïíôá ìéóïý áéþíá, åíþ ôï ãåñìáíéêü ìå ïñßæïíôá äåêáåôßáò. Áí ïé ëáïß äåí ôïí áðïôñÝøïõí, ï Äåýôåñïò ðáãêüóìéïò ðüëåìïò èá áðïäåé÷ôåß óå ó÷Ýóç ìå ôïí Ôñßôï
Ýñãï åñáóéôå÷íþí ×ßôëåñ.
ÁèÞíá, 13 ÌÜñôç 2014
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ÏÕÊÑÁÍÉÁ: ÔÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ
ÊÁÈÅÓÔÙÓ ÔÙÍ ËÁÊÅÄÙÍ ×ÅÉÑÏÊÑÏÔÅÉ ÔÏÕÓ
ÑÙÓÏÕÓ ×ÉÔËÅÑ
O

ι αντιδράσεις στην Ελλάδα για την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία
απόδειξαν με τον καλύτερο τρόπο ότι η το ελληνικό κράτος λειτουργεί
σαν όργανο της ρώσικης διπλωματίας στην Ευρώπη, και ότι πρωταθλητές
στη ρωσοδουλία είναι οι ηγεσίες των κομμάτων της ψευτοαριστεράς. Τόσο
πολύ εναρμονίστηκαν αυτοί όλοι με την πουτινική προπαγάνδα, που δύσκολα θα έβρισκε κανείς στα έντυπα τους και στις ανακοινώσεις τους ουσιαστικές διαφορές από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας.
Ο ίδιος ο Πούτιν πρέπει να υπολόγισε πολύ
στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνει την εισβολή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν υπήρξε μέσα στην
Ευρώπη πιο φιλική προς τη Ρωσία αντίδραση μετά την εισβολή του ρώσικου στρατού
στην Κριμαία το βράδυ της 28/2, από αυτή
των “προεδρευόντων” Βενιζέλου - Σαμαρά. Ο
Σαμαράς “περιορίσθηκε σε ένα λιτό σχόλιο
στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Φινλανδό πρωθυπουργό Γκίργι Κάιντεν την Παρασκευή στο Μαξίμου. “Οι ραγδαίες εξελίξεις επιβάλλουν την πολύ προσεκτική
αντιμετώπιση της κρίσης από την ΕΕ. και τις
παρακολουθούμε όλοι μας, σε συνεργασία
με την ύπατη εκπρόσωπο κυρία Αστον”. Πρόσθεσε ότι “Καταδικάζουμε απερίφραστα την
βία”, καθώς και ότι η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει “την προσπάθεια για επίτευξη μίας
λύσης πολιτικής, βιώσιμης που θα εξασφαλίζει την επιστροφή στην ομαλότητα και την διατήρηση της εθνικής ενότητας και ακεραιότητας της Ουκρανίας” (capital.gr, 2/3/2014). Ο
Βενιζέλος βυθίστηκε στη σιωπή, όπως και ο
συνήθως λαλίστατος Κ. Παπούλιας.
Αυτή η στάση της ελληνικής προεδρίας, έδωσε ώθηση στη συμβιβαστική γραμμή μέσα
στην ΕΕ, κυρίως στον υφεσιασμό της Μέρκελ,
αποπροσανατόλισε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, άφησε ελεύθερο το πεδίο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στους ρωσόφιλους να προπαγανδίσουν τη γραμμή των “ήπιων τόνων” και
κυρίως έδωσε άπλετο χρόνο και χώρο στον
Πούτιν να κατοχυρώσει τις θέσεις του στην
Κριμαία. Όλο αυτό ονομάστηκε “προσεκτική
ελληνική στάση”. Μέχρι σήμερα οι ΒενιζέλοςΣαμαράς δεν έχουν πει ούτε μία λέξη καθαρής καταδίκης της ρώσικης εισβολής στην
Κριμαία. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σαμαράς αναμάσησε το “καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία”, χωρίς να ξεκαθαρίσει από ποια
πλευρά προέρχεται η βία.
Η πρώτη κίνηση που έσπασε την ελληνική
αδράνεια ήταν η επίσκεψη του Βενιζέλου στην
Ουκρανία στις 2/3 μαζί με το βρετανό υπουργό εξωτερικών.
Μάλιστα, για να μην παρεξηγηθεί ότι με αυτή
την επίσκεψη έπαιρνε κάποια θέση κατά της
Ρωσίας, ο Βενιζέλος πέρασε πρώτα από τη
Μαριόπολη για να συναντηθεί με τους έλληνες
της Ουκρανίας, δίνοντας έτσι τον τόνο στο ότι
αυτή η επίσκεψη έγινε κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος του για την τύχη της ελληνικής κοινότητας. Μετά τη Μαριόπολη πήγε στο Κίεβο
για να συναντηθεί με τη μεταβατική ουκρανική κυβέρνηση.
Στο εσωτερικό της χώρας όμως όλες οι πτέρυγες του κοινοβουλίου φώναξαν δυνατά για
να μην υπάρξει και ο πιο ελάχιστος κίνδυνος
για τα ρώσικα συμφέροντα και για να διαμορφώσουν φιλορώσικη κοινή γνώμη. Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας γιατί ο
Βενιζέλος δεν κατάγγειλε τα “νεοναζιστικά μορφώματα” στην ουκρανική κυβέρνηση, “τη στιγμή που παραβιάζονται στοιχειώδη ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών
της Ουκρανίας”, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε σαν πιο
σημαντικό ένα εσωτερικό ζήτημα της Ουκρανίας, όπως είναι η άνοδος φασιστών στην νέα
κυβέρνηση της (ενώ και στην προηγούμενη
πάλι φασίστες ήταν στην εξουσία), και όχι την
προσάρτηση ενός κομματιού της χώρας
αυτής από μια υπερδύναμη. Στην ουσία, απλά υιοθέτησε πλήρως το χιτλερικό επιχείρημα της Ρωσίας για την εισβολή, δηλαδή ότι

έγινε για την προστασία του ρώσικου πληθυσμού στην Κριμαία, ακριβώς όπως είχε ισχυριστεί ο Χίτλερ για τη Σουδητία. Στην ανακοίνωση αυτή όχι τυχαία δεν υπήρχε ούτε μία
λέξη για την καταδίκη της ρώσικης εισβολής.
Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε το Βενιζέλο ως
“εντολοδόχο” ισχυρών γεωπολιτικών συμφερόντων και χρηματοπιστωτικών δυνάμεων”
δηλ. της Ευρώπης και των ΗΠΑ, κατηγορώντας αυτές τις δυνάμεις για ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία, εννοώντας τις πολιτικές επεμβάσεις (με τη μορφή δηλώσεων)
των δυτικών για το κίνημα της την Μαϊντάν. Με
αυτόν τον τρόπο, όπως ακριβώς έκανε και ο
Πούτιν, νομιμοποίησε εντελώς την ωμή στρατιωτική εισβολή-προσάρτηση της Κριμαίας
από την πλευρά της Ρωσίας σαν τάχα “απάντηση” σε αυτές τις επεμβάσεις. Τέλος, κάλεσε
την ελληνική προεδρία να γίνει πιο δραστήρια
στην αναζήτηση της εμπλοκής των διεθνών
οργανισμών που συμμετέχει το ελληνικό κράτος για την επίλυση της κρίσης, δηλαδή να
ακολουθήσει το δρόμο της συνεννόησης με
τη Ρωσία στους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως
στον ΟΗΕ εκεί όπου συνήθως κυριαρχεί πολιτικά ο ρωσοκινεζικός άξονας.
Όποιος κάνει σήμερα κύριο ζήτημα τη συμμετοχή των φασιστών στην ουκρανική κυβέρνηση όταν το μεγαλύτερο ζήτημα και για την
Ουκρανία και από παγκόσμια άποψη είναι η
χιτλερικού τύπου εισβολή της Ρωσίας στην
Κριμαία, είναι πραγματικός φιλοναζιστής. Άλλωστε μόνο μέσα από την πάλη του ενάντια σε
αυτό το Χίτλερ θα μπορέσει ο ουκρανικός λαός να ξεφορτωθεί τους καλυμμένους φιλοναζί
φασίστες που με καγκεμπίτικες προβοκάτσιες ανέβηκαν στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Αυτοί είναι επίσης ρωσόφιλοι και γι αυτό
κυριολεκτικά παρέδωσαν την Κριμαία στη Ρωσία και τώρα ετοιμάζουν μεγαλύτερα δώρα
στη Ρωσία αλλά και έχθρα με την ΕΕ.
Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμμένος κατηγόρησε το Βενιζέλο για τη συνάντηση με την ουκρανική κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν
ναζιστές (!) Από το χορό δεν θα μπορούσε να
λείπει η ρωσόδουλη ναζιστική συμμορία, που
κατηγόρησε το Βενιζέλο για “φίλο των δηλωμένων ουκρανών νεοναζί”!!! Γιατί ενοχλήθηκε
η “ΧΑ” που ο Βενιζέλος έγινε φίλος των νεοναζί;
Διότι “τα αφεντικά του, δηλαδή οι γερμανοί,
αμερικανοί και σιωνιστές μεγαλοτραπεζίτες,
του έδωσαν εντολή να στηρίξει το νέο καθεστώς στην Ουκρανία για να πληγεί η Ρωσία
του Πούτιν” (!!!) Οι εβραίοι δεν λείπουν ποτέ
από τους λογαριασμούς των ναζιστών. Δεν
μπορεί λοιπόν να ανεχτεί η “ΧΑ” ότι θα πληγεί
η Ρωσία του Πούτιν! Για τον ίδιο σκοπό άλλωστε κόπτονται και οι υπόλοιποι, όχι ότι έγιναν
ξαφνικά αντιναζιστές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί σήμερα ανοιχτά σαν υπερασπιστής των ναζιστών απέναντι στις ποινικές διώξεις, ενώ οι ΑΝΕΛ έχουν συνεργαστεί
με τους ναζιστές στη Βουλή καταθέτοντας κοινή πρόταση για τη Λίστα Λαγκάρντ. Έχουν την
ίδια υποκρισία με τους ρώσους σοσιαλιμπεριαλιστές όταν καταγγέλλουν τους ουκρανούς φιλοναζιστές και αυτό γίνεται φανερό μόνο
και μόνο από το γεγονός ότι σε αυτό το μέτωπο βρέθηκε μαζί τους η ίδια η “ΧΑ”.
Ο Παπαδημούλης μιλώντας στον Σκάι τοποθετήθηκε πιο ανοιχτά υπέρ των Ρώσων, λέγοντας ότι είναι “Υποκριτικό το να λέει κανείς
ότι οι παρεμβάσεις άρχισαν με τους Ρώσους”.
Κατάγγειλε στη συνέχεια τους Αμερικάνους και
τους Ευρωπαίους για δύο μέτρα και δύο
σταθμά γιατί “διαμαρτύρονται και καταγγέλ-
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λουν τον Πούτιν επειδή έκανε το ίδιο πράγμα
που έκαναν αυτοί στο Κόσοβο” ενώ “ο Ομπάμα καταγγέλλει τον Πούτιν για επέμβαση, όταν
οι Αμερικάνοι επεμβαίνουν παντού σε όλο τον
κόσμο”. Εύλογα αναρωτιέται κανείς: καλά οι
Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι είναι υποκριτές
που καταγγέλλουν τον Πούτιν γιατί είναι ιμπεριαλιστές που έχουν κάνει επεμβάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι υποτίθεται ένα αριστερό, αντιιμπεριαλιστικό κόμμα γιατί δεν καταγγέλλει τον
Πούτιν για την επέμβασή του όπως καταγγέλλει τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους
για τις δικές τους επεμβάσεις; Αν ήταν το Κόσοβο επέμβαση, δεν ήταν επέμβαση η Κριμαία; Και αν η Ρωσία δεν έκανε επέμβαση, γιατί
είχε τάχα δικαίωμα να πάρει την Κριμαία για
να απαντήσει στις επεμβάσεις των δυτικών,
δεν είχε δικαίωμα με το ίδιο σκεπτικό και η
Τουρκία να διαμελίσει την Κύπρο; Κι εκεί δεν
έγινε επέμβαση από την ελληνική πλευρά, κι
εκεί δεν απειλήθηκε ο τούρκικος πληθυσμός;
Δεν καταπατιέται με αυτή την επιχειρηματολογία κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και κάθε
έννοια εδαφικής κυριαρχίας; Αυτά δεν απασχολούν καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τις υπόλοιπες δυνάμεις του ρωσόδουλου καθεστώτος
που μπορούν να ξεπουλήσουν την Κύπρο σε
δύο δευτερόλεπτα για λογαριασμό του μεγάλου αφεντικού και που πάνε τώρα να ξεπουλήσουν ολόκληρη τη χώρα στον Πούτιν.
Ασφαλώς το τελευταίο που θέλει και ο Βενιζέλος είναι να πληγούν τα ρώσικα συμφέροντα
στην Ουκρανία. Έτσι την επόμενη ακριβώς ημέρα από την επίσκεψη του στην Ουκρανία,
και πατώντας πάνω σε αυτές τις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, είχε συνομιλία με τον
υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ. Όπως είπε ο Βενιζέλος για την επαφή
του με το Λαβρόφ “η Ελλάδα ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ διατηρεί τη δυνατότητα επαφής και σχέσεις αξιοπιστίας με
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και έχει την ικανότητα, στο μέτρο του δυνατού, να συμβάλει στην
αποκλιμάκωση της κρίσης. “Κάνουμε ότι είναι
δυνατό να προστατεύσουμε την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, να διασφαλίσουμε τα
συμφέροντα του ελληνισμού στην περιοχή”,
είπε (naftemporiki.gr, 3/3/2014).
Ακόμα και όταν παρουσίασε τα πρόσφατα
μέτρα της ΕΕ κατά της Ρωσίας, ο Βενιζέλος
φρόντισε να μετριάσει τη σημασία τους λέγοντας: “κρατάμε πάντα ανοικτά τα διάφορα κανάλια του πολιτικού και διπλωματικού διαλόγου, γιατί χρειαζόμαστε αυτό τον διάλογο, προκειμένου να επιτευχθεί μια τελική, αποδεκτή
λύση” (http://www.tovima.gr/politics/article/
?aid=578139)
Θα ήταν εντελώς διαφορετική η κατάσταση
για τον Πούτιν αν στην προεδρία της ΕΕ δεν
ήταν η Ελλάδα αλλά η Λιθουανία που εντάχθηκε πρόσφατα στην ΕΕ και που είχε την προεδρία της το β΄ εξάμηνο του 2013. Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας ανακάλεσε τον
πρεσβευτή της χώρας στη Ρωσία, εξηγώντας
πως πρόκειται για μία αντίδραση μπροστά στις
“παράνομες ενέργειες της Ρωσίας εναντίον της
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της
Ουκρανίας”.
Η πρόεδρος της ανεξάρτητης και δημοκρατικής Λιθουανίας Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε
δήλωσε πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ: “Η
Ρωσία σήμερα επιχειρεί την επαναχάραξη των
συνόρων της Ευρώπης μετά τον Β Παγκόσμιο
Πόλεμο. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε και
να αντιδράσουμε εγκαίρως. Αν το επιτρέψουμε, μετά θα έρθει η σειρά κάποιου άλλου. Μετά την Ουκρανία θα είναι η Μολδαβία και μετά
άλλες χώρες. Σήμερα πρόκειται για μία ανοιχτή και βάρβαρη επιθετικότητα. Δεν πρόκειται
μόνο για την Κριμαία, είναι πρώτα απ’ όλα για
την Ουκρανία και μετά έχουμε ήδη ενδείξεις
ότι η πίεση αυξάνεται προς την Πριντνεστρόβια και την Μολδαβία. Και επίσης τα γυμνάσια
την περασμένη εβδομάδα με τακτικά όπλα στη
Βαλτική Θάλασσα κατά της Πολωνίας και της

Λιθουανίας, επίσης είναι μία ένδειξη ότι η Ρωσία επιχειρεί να απειλήσει όλη την Ευρώπη
και γίνεται απρόβλεπτη. Θεωρώ ότι το πρώτο
πράγμα για εμάς τους Ευρωπαίους είναι ότι
θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για
κάτι σοβαρό... Η Ευρώπη εξακολουθεί να μην
είναι ικανή να καταλάβει αυτό που συμβαίνει.
Επομένως σήμερα θέλω πρώτα οι συνάδελφοί μου να ακούσουν αυτό που έχω να τους
πω, γιατί το νιώσαμε στο πετσί μας, είναι η
γειτονιά μας. Δεν αφορά μόνο την Ουκρανία,
αλλά την περιοχή της Βαλτικής. Σχετικά με τις
κυρώσεις, ας αντιληφθούμε πρώτα ότι η Ρωσία σήμερα είναι επικίνδυνη, ότι η Ρωσία σήμερα είναι απρόβλεπτη. Όχι για να φοβηθούμε, αλλά για να πούμε ότι το κατανοούμε”
( h t t p : / / w w w . e n e t . g r /
?i=news.el.article&id=419112).
Αντίθετα, οι Βενιζέλος-Σαμαράς κάνουν ότι
μπορούν για να κοιμίσουν την Ευρώπη, όπως ακριβώς θέλουν οι νέοι Χίτλερ, και έχοντας την πλήρη στήριξη σύσσωμων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
πρωτοστατεί σε αυτή την επιχείρηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί δραστήρια
τις θέσεις του ρώσικου
σοσιαλιμπεριαλισμού στην Ευρώπη
Ο Πάνος Τριγάζης υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Θεμάτων Ειρήνης
της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει μία πολύ διαφωτιστική τοποθέτηση για το πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη σαν προπαγανδιστής
των ρώσικων θέσεων, ενώ υποστηρίζει πως
ιδιαίτερα λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία
επιβάλλεται η πανευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με τη Ρωσία!!! Επιπλέον τονίζει ότι στόχος της νέας εποχής είναι η ήττα του ευρωατλαντισμού και η ανάδυση του ευρασιατισμού,
μία θεωρία που έχει αναπτύξει σαν παγκόσμια στρατηγική της Ρωσίας ο σύμβουλος του
Πούτιν, νεοναζί αντισημίτης Ντούγκιν, και σημαίνει την υποδούλωση της Ευρώπης στο ρωσοκινέζικο άξονα. Σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Αυγή στις 8/3 αναλύει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής
πολιτικής με αφορμή την “κρίση” στην
Ουκρανία. Σημειώνουμε ότι στη συντριπτική
πλειοψηφία των αναλύσεων της ψευτοαριστεράς δεν υπάρχει ρώσικη εισβολή υπάρχει κρίση, ουκρανικό ζήτημα, ψυχρός πόλεμος και
ιμπεριαλιστική επέμβαση όπου οι επεμβασίες είναι οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Γράφει λοιπόν ο
Τριγάζης μία εβδομάδα μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Κριμαία: “είναι τραγικό λάθος να πιστεύεται ότι ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να υπάρξει χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας και πολύ περισσότερο εναντίον της… Από την αρχή της ουκρανικής
κρίσης είχα τονίσει ότι η επιλογή για την Ουκρανία δεν είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά να
αποτελέσει ενωτικό κρίκο για όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας νέας δομής για την πανευρωπαϊκή συνεργασία.
Δυστυχώς, η αναφορά στην πανευρωπαϊκή συνεργασία απουσιάζει από τον δημόσιο
λόγο, τόσο τον κυβερνητικό όσο και των δυνάμεων της Αριστεράς, όλα τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με την καθοριστική συμβολή του
ΣΥΝ, μιλούσε πάντοτε γι’ αυτό το ζήτημα.
Η ιδέα αυτή έχει καταστεί εξαιρετικά επίκαιρη λόγω της ουκρανικής κρίσης. Συνδέεται
με την υπόθεση της ειρήνης σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι
και η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης από τη σύλληψή της, πριν από 200 χρόνια, αφορούσε
το σύνολο της ηπείρου. Ωστόσο πολλοί, και
στον χώρο της Αριστεράς, όταν μιλούν για Ευρώπη, εννοούν μόνο την Ε.Ε. και όταν αναφέρονται στην πανευρωπαϊκή συνεργασία,
συχνά εννοούν μόνο την συνεργασία στο επίπεδο της Ε.Ε., είτε πρόκειται για την πολιτική
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είτε για την κινηματική συνεργασία.
Ας μου επιτραπούν δύο, κατά τη γνώμη μου,
κρίσιμα ερωτήματα:
Πρώτο, μπορεί να νοηθεί η Ευρώπη χωρίς
τη Ρωσία και την τεράστια συμβολή της στον
ευρωπαϊκό πολιτισμό; Δεύτερο, μπορεί ο αγώνας για τη διάλυση του ΝΑΤΟ, που επιδιώκει σύμπασα η Αριστερά της Ευρώπης, να μην
συνδέεται με τη διεκδίκηση ενός συστήματος
πανευρωπαϊκής ασφάλειας, που θα έχει
στους κόλπους του και τη Ρωσία;
Θα πρέπει, λοιπόν, τα ερωτήματα αυτά να
τεθούν επειγόντως από τις δυνάμεις της Αριστεράς και να συζητηθούν σε βάθος στην πορεία προς τις ευρωεκλογές του Μαΐου.
Ακόμα μία επισήμανση: Να μην ξεχνάμε
ότι το κέντρο βάρους των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων μετατοπίζεται από
τον ευρωατλαντικό χώρο προς ανατολάς,
προς την Ασία. Άρα, όσοι και όσες θέλουμε
να πολεμήσουν τον ευρωατλαντισμό, πρέπει
να υποστηρίξουμε έναν πανευρωπαϊκό ορίζοντα ενοποίησης. Μόνο έτσι μπορεί να αναδειχθεί η Ευρώπη σε αποφασιστικό πόλο ειρήνης και σταθερότητας για όλο τον κόσμο.
Οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία ίσως
τροποποιήσουν την ατζέντα και των επικείμενων ευρωεκλογών”.
Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ μεγάλη ασφάλεια θα
νιώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί μόνο εάν έχουν
σαν “προστάτη” τους το νέο Χίτλερ, το σφαγέα
της Τσετσενίας, το διαμελιστή της Γεωργίας
και της Ουκρανίας, και εφόσον δεχθούν να
συνεργαστούν για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού οράματος με ένα στυγνό φασιστικό
καθεστώς που σκοτώνει τους δημοκράτες,
απαγορεύει οποιαδήποτε αληθινή αντιπολίτευση, και καταπνίγει κάθε αντικαθεστωτική φωνή. Αυτές είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον
ελληνικό λαό και στους λαούς της Ευρώπης.
ΣΥΡΙΖΑ και ψευτοΚΚΕ σφάζονται στην
ποδιά του Πούτιν!
Το ψευτοΚΚΕ καμώνεται πως διαχωρίζεται
από τη Ρωσία, την οποία χαρακτηρίζει “καπιταλιστική”, ενώ κάποιες φορές δέχεται ότι λειτουργεί και σαν ιμπεριαλισμός. Για το ψευτοΚΚΕ, όπως και για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει
εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία αλλά επέμβαση ΕΕ-ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, που
υποτίθεται ότι έριξαν το Γιανουκόβιτς για να
δώσουν εξουσία σε “ένοπλες ναζιστικές-φασιστικές εγκληματικές ομάδες” οι οποίες “σπέρνουν τον τρόμο” στο λαό και στις μειονότητες.
Αν λοιπόν δεχτούμε ότι η ανατροπή του Γιανουκόβιτς ήταν σχέδιο των ΗΠΑ και της ΕΕ
και ότι αυτοί ανέβασαν τους ναζιστές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, από πού και ως που
αυτό μπορεί για ένα αριστερό κόμμα να δικαιολογεί και να νομιμοποιεί μία ωμή στρατιωτική εισβολή στο έδαφος ενός κυρίαρχου κράτους; Πως είναι δυνατόν για ένα κόμμα που
θέλει να ονομάζεται κομμουνιστικό να στηρίζει με αυτό τον τρόπο και στην ουσία της την
επέμβαση του ρώσικου στρατού αφού πουθενά δεν την καταγγέλλει;
Τα πιο πάνω αναφέρονται στην επιστολή των
ευρωβουλευτών του ψευτοΚΚΕ προς Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο, και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που δημοσιεύεται στο Ριζοσπάστη,
στις 5/3 και ξεκινάει ως εξής: “Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταδικάζει τις επεμβάσεις της ΕΕ, των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων τους στα εσωτερικά της Ουκρανίας, στη διαπάλη με τις άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς της
Ενέργειας αυτής της χώρας και γενικότερα τη
γεωπολιτική επιρροή, δημιουργώντας επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς της ευρύτερης
περιοχής”. Η Ρωσία ούτε κατονομάζεται! Συμπεριλαμβάνεται στις …λοιπές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
Τι πρέπει λοιπόν τώρα να κάνει η ελληνική
κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση; Όπως αναφέρεται στην επιστολή: “Ζητάμε
από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, που ασκεί
την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας στην ιμπεριαλιστική επέμβαση, είτε μέσω της ΕΕ είτε μέσω του ΝΑΤΟ”. Δεν γίνεται εδώ καμία αναφο-
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ρά σε ιμπεριαλιστική επέμβαση Ρωσίας.
Κι όμως αυτές οι αποστάσεις που κρατάει
το ψευτοΚΚΕ από τη Ρωσία ενόχλησαν ιδιαίτερα την “αριστερή πλατφόρμα” του Λαφαζάνη που πήρε ανεπιφύλακτα θέση υπέρ της
ρώσικης εισβολής. Κατάγγειλε λοιπόν στην ιστοσελίδα της iskra το ψευτοΚΚΕ γιατί θολώνει τα νερά με την αναφορά σε …λοιπούς ιμπεριαλισμούς, και ότι βάζει και τη Ρωσία στο
ίδιο τσουβάλι με ΗΠΑ και ΕΕ. Το ψευτοΚΚΕ
αμέσως έκανε τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Στο
Ριζοσπάστη στις 6/3 δημοσιεύεται άρθρο με
τίτλο : “Οι διαστρεβλώσεις της “iskra” και η
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ” όπου αναφέρονται τα
εξής: “Στην ιστοσελίδα της αριστερής πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ, “Iskra”, ή έχουν χάσει τα
“αυγά και τα πασχάλια” ή η αντιΚΚΕ τύφλωσή
τους, τους οδηγεί σε τέτοιες προβοκάτσιες ολκής που δεν μπορούν να τις πιστέψουν ούτε
οι ίδιοι οι εμπνευστές τους.
Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί το άρθρο - μνημείο διαστρέβλωσης των θέσεων του
ΚΚΕ, που αναφέρει ότι το ΚΚΕ “παραβλέπει
ότι στην Ουκρανία συνετελέσθη ανοιχτή σχεδιασμένη επέμβαση των ΗΠΑ και της ΕΕ....,
ότι στη νέα Ουκρανία των ΗΠΑ και της ΕΕ
αλωνίζουν νεοφασιστικές δυνάμεις...”; Και όλα αυτά επειδή το ΚΚΕ λέει ταυτόχρονα ότι
στις πλάτες του ουκρανικού λαού διεξάγεται
μια αντιπαράθεση των ΗΠΑ και της ΕΕ με τη
Ρωσία, καθώς και των τμημάτων της ουκρανικής αστικής τάξης που άλλα τάσσονται με τον
ένα ιμπεριαλιστή και άλλα με τον άλλον”.
Ε, λοιπόν ο αρθρογράφος του Ριζοσπάστη
ξεκαθαρίζει ότι “Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα,
που, από την πρώτη στιγμή, τοποθετήθηκε για
τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τοποθετείται
καθημερινά, καταγγέλλοντας την επέμβαση
των ΗΠΑ - ΕΕ”.
Μα ποιος είναι ο Λαφαζάνης που θα πει στο
ψευτοΚΚΕ ότι δεν υπηρετεί με αφοσίωση το
νέο τσάρο; Να λοιπόν που οι έλληνες σοσιαλφασίστες έφτασαν στο σημείο να τσακώνονται
για το ποιος είναι πιο καλός λακές. Όταν
εισβάλλει το μεγάλο αφεντικό τα κόμματα στην
Ελλάδα το μόνο που έχουν να πουν είναι “Έμπαινε Πούτιν”. Αυτό ήταν το σύνθημα του
πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Α1 (1/3) του
Καρατζαφέρη με την αντίστοιχη ολοσέλιδη φωτογραφία του νέου τσάρου.
Το πόσο κάλπικη είναι η θεωρία της επέμβασης ΕΕ και ΗΠΑ στην Ουκρανία για την εγκαθίδρυση της νέας κυβέρνησης που υποτίθεται ότι είναι μαριονέτα τους, αποδεικνύεται από το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε
και την πιο ελάχιστη, την πιο συμβολική στρατιωτική αντίσταση στη Ρωσία για να διαμαρτυρηθεί για την προσάρτηση της Κριμαίας.
Ταυτόχρονα στην ΕΕ και στις ΗΠΑ έχει επικρατήσει σήμερα η γραμμή της συνεννόησης
και του διαλόγου αντί για τη γραμμή της ουσιαστικής πολιτικής και οικονομικής απομόνωσης της Ρωσίας. Δεν υπάρχει ιμπεριαλιστική επέμβαση για την πολιτική εξάρτηση
μιας χώρας που να ανοίγει την πόρτα στον
αντίπαλο ιμπεριαλισμό να μπει μέσα στη χώρα αυτή και να του δίνει τόσο ήσυχα ένα κομμάτι της στο πιάτο. Η κρίση στην Ουκρανία
θα μπορούσε να είναι από την αρχή μέχρι το
τέλος μόνο κάτω από τον έλεγχο του ιμπεριαλισμού που βρέθηκε να έχει το πάνω χέρι πολιτικά και στρατιωτικά στη χώρα, και είναι φανερό ότι αυτός σήμερα είναι ο ρώσικος.
Σύσσωμο το ελληνικό πολιτικό σύστημα συμπεριφέρθηκε σαν υπηρέτης του ρώσικου
σοσιαλιμπεριαλισμού σε κάθε επίπεδο με επικεφαλής την ψευτοαριστερά. Αυτοί όλοι είναι
εντολοδόχοι της ρώσικης πρεσβείας. Γι’ αυτό
ήταν μόνο η ΟΑΚΚΕ, το μόνο πραγματικά κομμουνιστικό κόμμα, που βρέθηκε να διαμαρτύρεται έξω από τη ρώσικη πρεσβεία για την
κτηνώδη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.
Γι’ αυτό μόνο από την ΟΑΚΚΕ θα μπορούσε
να ακουστεί, ακριβώς εκεί, μπροστά στη ρώσικη πρεσβεία, η δυνατή καταγγελία των ρώσων αποικιοκρατών και των ντόπιων λακέδων
τους: “Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που
σκοτώνει σε κάθε ευκαιρία με τραμπούκους
του όλη του την πολιτική αντιπολίτευση που
αξίζει τον κόπο να λέγεται αντιπολίτευση, όλους αυτούς τους θαρραλέους ανθρώπους
που ζουν ανάμεσα σε ένα λαό που έχει υπο-
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στεί κυριολεκτική επίθεση προπαγανδιστική
δεκαετιών για το εθνικό αλάνθαστο των ηγεσιών του; Είναι δυνατόν ο άνθρωπος, η χώρα, οι μυστικές υπηρεσίες, ο στρατός που πήγε κι έκοψε δυο κομμάτια από μια μικρή χώρα σαν τη Γεωργία είναι δυνατόν αυτός ο κόσμος του σκοταδιού να υποστηριχθεί από
σύσσωμο τον ελληνικό πολιτικό κόσμο; Δηλαδή κι απ’ τους Σαμαρά και Βενιζέλο που
παριστάνουν τους Ευρωπαίους μόνο για να
διαπραγματεύονται κονδύλια για τις συμμο-
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ρίες τους από την Ευρώπη αλλά από πίσω
δουλεύουν με τη μεγαλύτερη αυτοθυσία για
το αφεντικό τους, Πούτιν. Εδώ είναι τα αφεντικά, εδώ είναι η πρεσβεία των αφεντικών, ή μάλλον αυτών που ετοιμάζονται από κρυφά να γίνουν ανοιχτά αφεντικά της
χώρας, αυτό εδώ είναι το κέντρο του φασισμού που έρχεται πάνω από την Ελλάδα.
Εδώ είναι το κέντρο της “Χρυσής Αυγής”,
εδώ είναι το κέντρο της ψευτοαριστεράς”.

Äéüñèùóç ôçò áñ÷éêÞò ìáò ôïðïèÝôçóçò
ãéá ôï öïñïëïãéêü ãéá ôïõò áãñüôåò
×ôõðéÝôáé ìå áõôü êáé ç ìåóáßá êáé ç ìéêñÞ
áãñïôéÜ. ÁðëÜ ôï øåõôïÊÊÅ êáé ïé Üëëïé
óïóéáëöáóßóôåò ôéò ðñïâüêáñáí ìå ôï íá
âÜëïõí óôï óôüìá ôïõò ôï áíôéäñáóôéêü
áßôçìá “ü÷é óôï êñÜôçìá âéâëßùí, ü÷é óôç
öïñïëüãçóç”
Σχετικά με το νέο φορολογικό καθεστώς κλπ ήταν πρόσχημα για να τσακίσουν κι άλλο
των αγροτών δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα τους ήδη πολύ χτυπημένους αγρότες. Το νέο
της ΟΑΚΚΕ και στο φ. 494 της Νέας Ανατο- φορολογικό δηλαδή οξύνει στο έπακρο τα δύο
λής άρθρο με την εκτίμηση ότι γενικά αυτό μεγάλα προβλήματα των αγροτών που είναι
κινούνταν προς μία θετική κατεύθυνση αντι- το αυξημένο κόστος παραγωγής ιδιαίτερα λόμετώπισης της φοροδιαφυγής των μεγαλο- γω της αύξησης του κόστους της ενέργειας
αγροτών και ότι τα μπλόκα, καθοδηγούμενα ιδιαίτερα του ηλεκτρικού και το πρόβλημα της
από ΣΥΡΙΖΑ και ψευτοΚΚΕ, εξυπηρετούσαν ρευστότητας, αφού οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια, και οι πληρωμές στους αγρότες για την
κατά κύριο λόγο τη φοροασυλίααυτών.
Κάποιοι φίλοι αναγνώστες από την επαρ- πώληση των προϊόντων τους στη βιομηχανία,
χία, μας είπαν ότι αυτή μας η εκτίμηση ήταν στα σούπερ μάρκετ και στο χοντρεμπόριο,
λανθασμένη και ότι το νέο φορολογικό φέρ- γίνονται όλο και πιο καθυστερημένα. Δηλαδή
νει ένα ακόμα οικονομικό χτύπημα κυρίως μέτρα νέας μεγάλης φορολόγησης ιδιαίτερα η
μάλιστα στους μεσαίους αλλά και σε μικρό- αύξηση της προκαταβολής φόρου, η μείωση
τερους αγρότες οπότε και ένα ακόμα αντί- των αποσβέσεων σε συνδυασμό με τη σχεδόν
στοιχο χτύπημα στην αγροτική παραγωγή. κατάργηση κάθε αφορολόγητου ορίου οδηΑντίθετα οι μεγάλοι αγροτοπαραγωγοί, που γούν σε πιστωτική ασφυξία, σε έλλειψη κεφαδουλεύουν σαν ΑΕ ή γενικά κρατάνε περισ- λαίων κίνησης και σε στραγγαλισμό των μικροσότερα φορολογικά στοιχεία, δεν θίγονται τό- μεσαίων αγροτών. Αν δηλαδή δεν ήταν σαμποσο πολύ από αυτά τα μέτρα. Αποδείχτηκε ταριστές και προβοκάτορες οι Στουρνάρες και
σύντομα ότι έτσι έχουν τα πράγματα από το σία θα μπορούσαν να βάλουν και τους μικρογεγονός ότι χωρίς να έχουν κερδίσει ουσια- μεσαίους αγρότες -που τώρα διαφεύγουν εστικές αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, ντελώς- στο καθεστώς φορολόγησης όπως τον
ψευτοΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησαν τα μπλό- άλλο εργαζόμενο λαό. Όμως θα αρχίζανε με
κα, αμέσως μετά τη συγκέντρωση που έγινε κάποια μικρή φορολογία, με αρκετά ψηλά αφορολόγητα και επίσης θα δίνανε σε αντιστάθστην Αθήνα.
Εμείς πέσαμε σε λάθος κυρίως επειδή, ε- μισμα κάποιες άλλες διευκολύνσεις που δεν
νώ δεν ξέρουμε καλά την κατάσταση στην θα βάραιναν ή θα βάραιναν ελάχιστα τον προαγροτιά, δεν κοιτάξαμε να ενημερωθούμε κα- ϋπολογισμό. Πχ θα μπορούσαν να υποχρεώλύτερα μιλώντας με μικρομεσαίους παραγω- σουν τη ΔΕΗ να μειώσει τις τιμές του αγροτιγούς. Επίσης φταίει το ότι εν μέρει μπερδέ- κού ρεύματος και να μειώσουν και την υπερψαμε εκείνη την προηγούμενη περίοδο που φορολόγηση του πετρελαίου, επίσης θα μπογίνονταν και κάποιες μικρές θετικές μεταρ- ρούσαν να υποχρεώσουν τα σούπερμάρκετ
ρυθμίσεις με αυτήν εδώ την περίοδο του α- να εξοφλούν σύντομα-πράγμα που εύκολα
πόλυτου σαμποτάζ. Σε μια προηγούμενη πε- μπορούν να κάνουν επειδή περιστρέφουν ταρίοδο, πριν από τη χρεωκοπία της χώρας χύτατα το χρηματικό κεφάλαιο- και όχι μετά
και την άνοδο στην εξουσία των πιο ρωσό- από 8 μήνες τα προϊόντα που αγοράζουν, καδουλων σαμποταριστικών δυνάμεων στο θώς και τις τράπεζες να δίνουν κάποια στοιΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ υπήρξαν και κάποιες α- χειώδη κεφάλαια κίνησης. Τέλος θα έπρεπε
πόπειρες θετικών αστοδημοκρατικών με- να αυξήσουν τις αποσβέσεις για τα αγροτικά
ταρρυθμιστικών αλλαγών στην οικονομία και εργαλεία που προκλητικά και παράλογα τις
πιο πολύ στην παιδεία που υπονομεύτηκαν έχουν μειώσει πάνω στην κρίση.
Τα δύο ψευτοαριστερά κόμματα του παρακαι τσακίστηκαν από τους σαμποταριστές
ηγέτες αυτών των δύο κομμάτων και βέβαια, γωγικού σαμποτάζ και της αγροτικής εξαθλίτην ψευτοαριστερά (όπως πχ οι απόπειρες ωσης δεν ήθελαν καθόλου να εμφανιστεί μέσα
αξιολόγησης στην εκπαίδευση, τα χωροτα- στους αγρότες μία γραμμή που θα πρόβαλε
ξικά ρυθμιστικά κλπ). Τέτοιες απόπειρες η τέτοια πραγματικά φιλοαγροτικά όποτε και αΟΑΚΚΕ πάντα τις υποστήριζε. Όμως πολύ ναπτυξιακά αιτήματα. Φάνηκε καθαρά ότι στη
δύσκολα θα βρει κανείς στην κυβέρνηση των συγκεκριμένη περίπτωση οι ηγέτες “της αρχρεοκόπων Σαμαρά-Βενιζέλου σήμερα κά- παχτής των εθνικών δρόμων” μπήκαν μπροποιο μέτρο που να υπηρετεί την ανάπτυξη στά με το υπεραντιδραστικό κίνημα “όχι στη
και όχι το σαμποτάζ καθώς και το αντιευ- φορολόγηση όχι στα βιβλία” για να προβοκάρωπαϊκό μίσος μέσα στο λαό. Αποδεικνύε- ρουν το αγροτικό κίνημα. Γι’ αυτό άλλωστε
ται ότι τέτοια ήταν και τα μέτρα για τη φορο- ιδιαίτερα ο Μπούτας του ψευτοΚΚΕ έβγαζε
λογία των αγροτών δηλαδή δεν έχουν ούτε μπροστά και το ακόμα πιο αντιπαθητικό σύναυτά κάποια καλή πλευρά. Είναι απλά μέθο- θημα που ήταν το αφορολόγητο των 40.000
δος για ξεζούμισμα και σαμποτάζ και τελικά ευρώ, την ώρα που φορολογούνται και οι πιο
παρότρυνση των αγροτών για φοροδιαφυ- φτωχοί των φτωχών. Επίσης ένα πραγματικά
γή. Δηλαδή εμείς ενώ είδαμε σωστά ότι χρεια- προοδευτικό κίνημα μέσα σε έναν λαό που
ζόταν φορολόγηση και των μικρομεσαίων α- πεινάει θα αναζητούσε μορφές προπαγάνδας
μεθόδους
πάλης άλλους από τους μισηγροτών, κόντρα στην αντιφορολογική
μικρο- και
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ
ΟΑΚΚΕ
αστική δημαγωγία των ψευτοαριστερών, δεν τούς στο λαό, αποκλεισμούς δρόμων.
http:// www.oakke.gr, e-mail: info@oakke.gr
είδαμε σωστά ότι η φορολογία στα βιβλία
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÖÔÁÍÅÉ ÐÉÁ ÌÅ ÔÏ
ÓÁÌÐÏÔÁÆ ÔÇÓ
ÂÁÑÅÉÁÓ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ
óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 5

óßìáôïò ôùí ÷áëõâïõñãéþí êáé ôç ãåíéêÞ êáôáêñáõãÞ áðïöÜóéóå, ìå åéóÞãçóç ôïõ âáóéêïý ìåôü÷ïõ ðïõ åßíáé ôï
êñÜôïò, ïñéóìÝíá ìÝôñá ìåßùóçò ôïõ êüóôïõò ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò.
ÍÁ ÕÐÅÑÁÓÐÉÓÏÕÌÅ ÔÇ ÆÙÇ
ÌÁÓ, ÍÁ ÓÙÓÏÕÌÅ ÔÇ
ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ
Ðñþôïé óå áõôü ôï ìáêÜâñéï ÷ïñü ôçò
êáôáóôñïöÞò ôùí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí âñßóêïíôáé, áíôßèåôá áðü üôé èá ðåñßìåíå êáíåßò, ôá êüììáôá ðïõ ìéëïýí
óôï üíïìá ôïõ ëáïý êáé ôçò åñãáôéêÞò
ôÜîçò. ÄçëáäÞ ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ôï øåõôïÊÊÅ êáé ç åîùêïéíïâïõëåõôéêÞ ïõñÜ
ôïõò. Áõôïß üìùò äåí õðçñåôïýí ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç áëëÜ ôç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí, üðùò ôï áðÝäåéîå êáé ç ëõóóáóìÝíç
õðïóôÞñéîç ðïõ Ýäåéîáí óôçí åéóâïëÞ
ôïõ áöåíôéêïý ôïõò óôçí Êñéìáßá. Áõôïß ãéá ÷ñüíéá ôþñá óáìðïôÜñïõí êÜèå
åêóõã÷ñïíéóìü ïðïéáäÞðïôå åñãïóôáóßïõ, üðùò Ýêáíáí ðáëéüôåñá ìå ôçí Ðåôñüëá Þ ìå ôïí ôáéíéüäñïìï ðïõ ìáôáßùóáí ðÜíù óôçí êñßóç óôïí Áóðñüðõñãï ôçò ÅëëçíéêÞò ×áëõâïõñãßáò, åíþ
äåí áöÞíïõí êáìéÜ íÝá åðÝíäõóç íá ãßíåé. ×áñáêôçñéóôéêÞ ðåñßðôùóç åßíáé ôá
ìåôáëëåßá ÷ñõóïý óôç ×áëêéäéêÞ Þ ôï
ãÞðåäï ôïõ ÐÁÏ êáé ôï åìðïñéêü êÝíôñï ðïõ ìáôáßùóáí óôï Âïôáíéêü. Áõôïß ïñãáíþíïõí äÞèåí êéíÞìáôá ðïëéôþí
ìå ðñüó÷çìá ôçí ìüëõíóç Þ ôçí ðñïóôáóßá ôùí áñ÷áßùí êáé óôç óõíÝ÷åéá
êÜíïõí ðñïóöõãÞ ìå áõôÜ óôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò ôï ïðïßï Þ áêõñþíåé ôçí åðÝíäõóç Þ ôçí êáèõóôåñåß ôüóï
ðïëý ðïõ óôï ôÝëïò ðÜëé áêõñþíåôáé. ¢ëëåò öïñÝò êÜíïõí ìå äÞèåí ôáîéêÜ ðñïó÷Þìáôá áðåñãßåò, ÷ùñßò íá ðáßñíïõí õðüøç ôïõò ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç
óôï äïóìÝíï åñãïóôÜóéï, ðñÜãìá ôï ïðïßï éäéáßôåñá ðÜíù óôçí êñßóç ïäçãåß
ðÜëé óôï êëåßóéìï ôïõ åñãïóôáóßïõ, üðùò Ýãéíå ìå ôï åñãïóôÜóéï ôçò ÅëëçíéêÞò ×áëõâïõñãßáò óôïí Áóðñüðõñãï Þ
ìå ôçí ÐéñÝëé óôçí ÐÜôñá Þ ôçí AEG
ðáëéüôåñá Þ üðùò Ýêáíáí óôç ÍáõðçãïåðéóêåõáóôéêÞ æþíç óôï ÐÝñáìá ðïõ Ýêáíáí áðåñãßá üðïôå Ýñ÷ïíôáí Ýíá êáñÜâé ãéá åðéóêåõÞ êáé ìÜëéóôá ôï äÝóìåõáí. Ðáëéüôåñá Þôáí ïé óöáßñåò ôçò
17ÍïÝâñç ðïõ óêïôþíïíôáò ôïí Áããåëüðïõëï ïäÞãçóáí óôï êëåßóéìï ôçí
õøéêÜìéíï ôçò ×áëõâïõñãéêÞò, óêïôþíïíôáò ôïí ÌðïäïóÜêç ïäÞãçóáí óôï
êëåßóéìï ôùí ËéðáóìÜôùí óôç Äñáðåôóþíá, óêïôþíïíôáò ôïí Ðåñáôéêü áêýñùóáí ôçí êáôáóêåõÞ ðëïßùí óôçí Åëåõóßíá. Ðñïçãïýìåíá üëïõò áõôïýò ï Á.
ÐáðáíäñÝïõ êáé ç øåõôïáñéóôåñÜ ôïõò
åß÷áí õðïíïìåýóåé ðïëéôéêÜ Ýôóé þóôå ç
äïëïöïíßá ôïõò íá ìç äçìéïõñãÞóåé êáìéÜ óïâáñÞ áíôßóôáóç ïýôå áðü ôçí áóôéêÞ ôÜîç, ïýôå áðü ôï ëáü. Áõôü ðïõ
ïé äÞèåí ößëïé ôùí åñãáôþí õðïíïìåýïõí Þ óêïôþíïõí äåí åßíáé üëç ç áóôéêÞ
ôÜîç, áëëÜ ôï êïììÜôé ôçò åêåßíï ðïõ
åßíáé äåìÝíï ìå ôï äéåèíÞ áíôáãùíéóìü
êáé ôç Äýóç. Áíôßèåôá äåí ðåéñÜæïõí

ôïõò áóôïýò åêåßíïõò ðïõ Ý÷ïõí äåìÝíá ôá óõìöÝñïíôÜ ôïõò ìå ôçí ÁíáôïëÞ êáé åßíáé êõñßùò áõôïß ðïõ Ý÷ïõí
ãéãáíôùèåß ìÝóá áðü ôéò êñáôéêÝò
ðñïìÞèåéåò êáé åñãïëáâßåò. ÔÝôïéïé åßíáé ï Êüêêáëçò ôïí ïðïßï êáíåßò äåí
êáôçãüñçóå ãéá ôï óêÜíäáëï ôçò
Siemens áí êáé üëåò ôéò äïõëåéÝò ìáæß
ôçò Ýðáéñíáí, ï Ìðüìðïëáò ãéá ôïí
ïðïßï äåí Ý÷åé ãßíåé ïýôå ìéá äéáìáñôõñßá óôá êÜôåñãá ôùí åñãïôáîßùí
ôïõò êáé ôá ðáíÜêñéâá äéüäéá, ï Ìõôéëçíáßïò ðïõ ç ÄÅÇ ôïõ ÷áñßæåé åêáôïììýñéá, ï Êïðåëïýæïò ðïõ åßíáé ï
óõíåôáßñïò ôçò Gazprom êáé ðïõ üôáí áðüëõóå ôïõò ìéóïýò åñãÜôåò ôïõ
óå Ýíá åñãïóôÜóéü ôïõ óôçí ÐÜôñá
êáíåßò äåí Ýêáíå êßíçìá ïýôå êáé èüñõâï ãéáõôü, ï Ãåñìáíüò ðïõ ôïõ áãüñáóáí ÷ñõóÜöé ôá ìáãáæÜêéá, ï
Âãåíüðïõëïò ðïõ ôïõ ÷Üñéóáí åêáôïììýñéá ìå ôïí ÏÔÅ êáé ôïõ Ýäùóáí ôóÜìðá ôçí ÏëõìðéáêÞ. Äåí Ýêáíáí êáíÝíá êßíçìá åíáíôßïí ôçò üôáí ç êéíåæéêÞ Cosco áãüñáóå ôï ìéóü ëéìÜíé ôïõ
ÐåéñáéÜ, ïýôå êáé ìåôÜ üôáí ôçí ìåôÝôñåøå óå êÜôåñãï.
ÓÞìåñá êÜíïõí áíþäõíåò åñùôÞóåéò
óôç ÂïõëÞ Þ êáëïýí ôïõò åñãÜôåò íá
“ìçí óçêþíïõí îÝíåò óçìáßåò”, äçëáäÞ íá óþíïõí ôá åñãïóôÜóéá óôá ïðïßá äïõëåýïõí. ¸ôóé ðñïóðáèïýí íá
åìðïäßóïõí ïðïéïäÞðïôå åñãáôéêü êßíçìá ðïõ ìðïñåß íá áíáðôõ÷èåß êáé
íá óþóåé ôç âéïìç÷áíßá êáé ôç ÷þñá.
ÏðïéáäÞðïôå ðÜëç ãéá ôç óùôçñßá ôçò
âéïìç÷áíßáò ôçí óõêïöáíôïýí üôé õðçñåôåß ôá êÝñäç ôùí âéïìç÷Üíùí êáé
óôá óõìöÝñïíôÜ ôïõò. ÁëëÜ áõôÞ åßíáé ç ìéóÞ áëÞèåéá. Ç Üëëç ìéóÞ åßíáé
üôé ôï åñãïóôÜóéï ðáñÜãåé ôï ìéóèü
ôïõ åñãÜôç êáé ôçí ßäéá ôçí åñãáôéêÞ
ôÜîç. ¼ôé ôï åñãïóôÜóéï åßíáé ôï ðåäßï ôçò ôáîéêÞò ðÜëçò. Ôï åñãïóôÜóéï åßíáé ôï ó÷ïëåßï óôï ïðïßï ç åñãáôéêÞ ôÜîç ìáèáßíåé óõíäéêáëéóìü
êáé ðïëéôéêÞ, åßíáé ï ÷þñïò óôïí ïðïßï
ìðïñåß íá óõíåéäçôïðïéçèåß óáí ôÜîç
Ýôóé þóôå íá ìðïñÝóåé êÜðïéá óôéãìÞ
íá áëëÜîåé êáé ôçí ßäéá ôçí êïéíùíßá
ðñïò üöåëïò ôçò. Ôï åñãïóôÜóéï åßíáé
ç ðñïûðüèåóç ôïõ óïóéáëéóìïý, áõôÞ
åßíáé ç ðéï âáóéêÞ èÝóç ôïõ ìáñîéóìïý.
Ï óõíåéäçôüò åñãÜôçò äéáôçñåß ôï åñãïóôÜóéï ãéá íá ôï ðÜñåé êÜðïéá óôéãìÞ ìå åðáíÜóôáóç áðü ôïí áóôü éäéïêôÞôç ôïõ. Ç èÝóç üôé ç óçìåñéíÞ êñßóç åßíáé êñßóç ôïõ êåöÜëáéïõ êáé äåí
áöïñÜ ôïõò åñãÜôåò ïäçãåß êáôåõèåßáí óôçí êáôáóôñïöÞ ôùí åñãáôþí ü÷é ìüíï óáí ôÜîçò áëëÜ êáé óáí öõóéêþí ðñïóþðùí. Óôçí áðÝñáíôç óçìåñéíÞ áðïâéïìç÷Üíéóç Ýíáò Üíåñãïò
åßíáé óáí ôïí íáõáãü óôï âüñåéï ðáãùìÝíï ùêåáíü. Ç êõâÝñíçóç, ç øåõôïáñéóôåñÜ êáé ïé íáæß “óõìðáñáóôÜôåò
ôïõò” (äåò ×áëõâïõñãßá ÅëëÜäáò) ðïõ
êëåßíïõí åñãïóôÜóéá óÞìåñá, éäéáßôåñá åñãïóôÜóéá âáñåéÜò âéïìç÷áíßáò,
åßíáé ïé ìåãáëýôåñïé êáôÜ óõññïÞ
äïëïöüíïé óÞìåñá.
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καταλάβουν; Μία πραγματικά αντιφασιστική πολιτική δύναμη θα είχε μία βασική κριτική να κάνει σε αυτό το δικαστικό χειρισμό, τη μεγάλη καθυστέρηση και όχι τη
μεθόδευση.
Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται με πάθος τους ναζιστές και διαμορφώνει δραστήρια το πολιτικό έδαφος για την αθώωση τους. Φροντίζει επίσης να διασώσει το
κύρος τους σαν διωκόμενων θυμάτων, αφού οι “ήρωες” των ναζιστών έχουν αρχίσει
να το βάζουν στα πόδια. Δύο βουλευτές
της “ΧΑ” αποχώρησαν αμέσως μόλις οι ανακρίτριες ζήτησαν την άρση της ασυλίας!!!
Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης
των νέων διώξεων ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του γραμματέα της κοινοβουλευτικής του ομάδας
Βούτση κατάγγειλε τη δικαστική διαδικασία της δίωξης κατά όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας της “ΧΑ” υπερασπίζοντας
τους ναζιστές. Σε ομιλία του στη Βουλή
είπε: “Είναι πολιτικό κλείσιμο του ματιού
προς την άκρα δεξιά και προς την εκλογική πελατεία της Χρυσής Αυγής. Εν παρενθέσει λέω ότι και εκεί γίνεται μία μεθόδευση, απ’ ότι φαίνεται, για να τεθεί εκτός
νόμου αυτό το κόμμα” (news247.gr, 27/2/
2014). Η τοποθέτηση αυτή σημαίνει ότι
πρώτον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τις διώξεις
και δεύτερο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έμμεσα αναγνωρίζει τη “ΧΑ” σα μία αντικυβερνητική,
αντιμνημονιακή δύναμη, που μάλιστα ενοχλεί την κυβέρνηση τόσο πολύ ώστε θέλει
να την εξοντώσει με παράνομες και άδικες
δικαστικές διώξεις για να πάρει τις ψήφους
της. Αυτή την τοποθέτηση τη χαιρέτισε η
“Χρυσή Αυγή” στην ιστοσελίδα της.
Ο Βούτσης υποστήριξε τη φιλοναζιστική
θεωρία του συνασπισμαίου Δ. Μπελαντή
για το ότι η “ΧΑ” “είναι διφυές μόρφωμα,
δηλαδή ταυτόχρονα νόμιμο πολιτικό κόμμα με καταγεγραμμένη ισχυρή επιρροή αλλά και εγκληματική οργάνωση με πλήθος
επιθέσεων, με θύματα εκατοντάδες πολίτες -ιδιαίτερα μετανάστες- και με συστηματική διασπορά ενός επιπλέον φόβου μέσα
σε μια ήδη τρομοκρατημένη κοινωνία. Όταν έγιναν οι πρώτες συλλήψεις, μιλήσαμε
ανοιχτά για το ότι η Χ.Α. πρέπει να βρεθεί
ενώπιον του νόμου, όχι όμως εκτός νόμου.
Οι απόψεις που υπάρχουν, πολιτικών της
Ν.Δ. αλλά και δημοσιολογούντων νομικών,
για το σχεδιασμό που θα οδηγήσει σε απαγόρευση της Χ.Α. με αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία είναι άκρως αντισυνταγματική ενέργεια” (Αυγή, 9/3). Αυτή η
πρωτοφανής θεωρία του ΣΥΡΙΖΑ περί νόμιμου πολιτικού κόμματος που είναι ταυτόχρονα και εγκληματική οργάνωση δεν είναι παρά ένα εργαλείο εξαπάτησης της
βάσης του και της κοινής γνώμης για να
νομιμοποιήσει τη δολοφονική συμμορία
(δες σχετικό άρθρο Νέας Ανατολής,
www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/285).
Γι΄ αυτό και ο Μπελαντής πήρε επίσης τους
επαίνους της “ΧΑ” στην ιστοσελίδα της και
τα εύσημα του “αριστερού συνταγματολόγου” που ξέρει “ακριβώς τι ισχύει”.
Λίγες μέρες αργότερα στη συνεδρίαση
της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκε τι θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της ασυλίας όλων των βουλευτών της “ΧΑ”. Υπήρχαν πολλές ενστάσεις και η απόφαση
υπέρ της άρσης της ασυλίας λήφθηκε κατά πλειοψηφία, και αυτή αμφισβητήθηκε
αμέσως μετά επισήμως από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ! Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου
έγινε η διευκρίνιση ότι “η Π.Γ. θεωρεί πως
η συγκεκριμένη στάση κατά την ψηφοφορία στη Βουλή δεν σχετίζεται με το θέμα,
που έχει ανοίξει από διάφορες πλευρές,

της απαγόρευσης της Χρυσής Αυγής. Ο
ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, είχε υποστηρίξει πως η Χρυσή Αυγή θα πρέπει
να τεθεί ενώπιον του νόμου” (Αυγή, 5/3).
Επίσης, σύμφωνα με την Αυγή, ο ίδιος ο
Τσίπρας στη συνεδρίαση στηλίτευσε κυβερνητικές μεθοδεύσεις για να τεθεί η “ΧΑ”
εκτός νόμου!
Ο Παπαδημούλης μιλώντας στο Σκάϊ
διευκρίνισε ότι είναι υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών της “ΧΑ” όπως και οι
ίδιοι οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να ζητούν την άρση της ασυλίας τους προκειμένου να αποδείξουν την αθωότητά τους !!!
(Αυγή, 4/3) Ο Παπαδημούλης είπε ακόμα
ότι οι βουλευτές της “ΧΑ” διώκονται για εγκληματικές ενέργειες κι όχι για τις ιδέες
τους και πρέπει να βρεθούν ενώπιον του
νόμου κι όχι εκτός νόμου.
Η Ζώη Κωνσταντοπούλου διαφώνησε ανοιχτά με την άρση της ασυλίας “θέτοντας
ζητήματα Δημοκρατίας, Συντάγματος, κράτους δικαίου και θεμελιωδών αρχών του
ποινικού δικαίου”. Η “ΧΑ” επιδοκίμασε αυτή
την τοποθέτηση στην ιστοσελίδα της. Επιφυλάξεις έκφρασαν επίσης οι Π. Κουρουπλής και Κ. Χρυσόγονος. Στη συνεδρίαση
της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
που ακολούθησε τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας οι ενστάσεις ήταν περισσότερες. Στον κατάλογο των διαφωνούντων
με βασικό επιχείρημα την αντίθεσή τους
στην έμμεση μέσω των διώξεων απαγόρευση της “ΧΑ” προστέθηκαν οι Λαφαζάνης,
Μητρόπουλος, Γλέζος.
Μεταξύ αυτών που διαφώνησαν ανοιχτά
με την άρση της ασυλίας για όλους τους
ναζιστές βουλευτές ήταν ο Μιχελογιαννάκης ο οποίος δήλωσε ότι θα ψηφίσει παρών γιατί τρεις από αυτούς δεν ενέχονται
σε συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τη δικογραφία! Δήλωσε επίσης
την αντίθεσή του στο “εκτός νόμου” της ΧΑ
γιατί, όπως είπε, είναι σα να θέτεις το ΠΑΣΟΚ εκτός νόμου λόγω της δοσοληψίας
Τσουκάτου!!! Γι’ αυτό, είπε ο Μιχελογιαννάκης, το ΠΑΣΟΚ όπως και η “ΧΑ” πρέπει
να κριθούν από τη λαϊκή ετυμηγορία
(capital.gr, 5/3). Δηλαδή για το Μιχελογιαννάκη και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και “ΧΑ”
μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, και μάλιστα
μάλλον το ΠΑΣΟΚ είναι κάπως χειρότερο.
Ο βουλευτής των ναζιστών Δ. Κουκούσης, στη συνεδρίαση της Βουλής που μίλησε ο Βούτσης είπε: “Παρασάγκας είναι
οι ιδεολογικές διαφορές που μας χωρίζουν
με την Αριστερά. Με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ
μας χωρίζουν δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή
είναι η μεγάλη διαφορά” (Βήμα, 28/2). Δεν
έχει μεγάλη διαφορά ο ναζιστής με την
ψευτοαριστερά. Η μεγάλη του διαφορά είναι με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, και μετριέται με
δισεκατομμύρια…
Σε αυτή την τοποθέτηση δεν απάντησε
μέχρι σήμερα ούτε ο Βούτσης, ούτε ο Μιχελογιαννάκης, ούτε ο Τσίπρας. Κι αυτοί
μετράνε τις διαφορές τους φαίνεται με δισεκατομμύρια, και όχι με σπασμένα κεφάλια, και αν είναι να τις μετρήσουν, τις
μετράνε μόνο με τα σπασμένα κεφάλια
που περιλαμβάνονται στις 33 δικογραφίες
των ανακριτριών Κλάππα και Δημητροπούλου. Λες και όλη η βία της “ΧΑ” παγιδεύτηκε ξαφνικά στο μπουκάλι των Κλάππα,
Δημητροπούλου με τις 33 δικογραφίες
τους, και μόνο αυτοί που έχουν σηκώσει
χέρι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις 33 δικογραφίες πρέπει
να τιμωρηθούν ποινικά. Για τα αναρίθμητα
θύματα της “ΧΑ” τα είκοσι πέντε σχεδόν
χρόνια της δράσης της δεν ευθύνεται κανείς κατά το ΣΥΡΙΖΑ, και κυρίως δεν ευθύνεται η ηγεσία της και οι εκπρόσωποι
της στη Βουλή.
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ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στηρίζουν το
δικαίωμα ψήφου των ναζιστών στη
Βουλή
Όταν η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε θετική ψήφο για άρση της
ασυλίας, ο ναζιστής Ματθαιόπουλος κατηγόρησε τη ΝΔ και το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
ότι είναι κόμματα πουλημένα και ότι στόχος τους είναι να κλείσουν όλους τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής στη φυλακή “για
να έχουν Βουλή με 282 μέλη και να περάσουν τα ανθελληνικά τους νομοσχέδια”. Ο
Ματθαιόπουλος αναφερόταν στο ότι μέχρι
σήμερα στους προσωρινά κρατούμενους
ναζιστές δεν είχε δοθεί άδεια να πηγαίνουν με συνοδεία στη Βουλή για να ψηφίζουν, και τους είχε απαγορευτεί και η
επιστολική ψήφος, και το πιθανότερο είναι το ίδιο να γίνει και με τους εννιά αν προφυλακιστούν.
Για να μην είναι “υπόλογος” απέναντι στη
ναζιστική συμμορία ότι βοηθάει τη ΝΔ να
περνάει “ανθελληνικά” νομοσχέδια, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στη δημοσιότητα την είδηση
για την πρόθεση του να υποβάλει αίτημα
για να δοθεί το δικαίωμα της επιστολικής
ψήφου για τους προφυλακισμένους χρυσαυγίτες βουλευτές εν όψει της ψηφοφορίας για την άρση της ασυλίας των χρυσαυγιτών βουλευτών στην Ολομέλεια. Ο
Πάνος Σκουρλέτης μίλησε για αυτή την
πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του
στον Real FM: “Την εγκληματική δράση
διώκουμε και πρέπει να αποδειχθεί. Δεν
διώκουμε κάποιον για τις ιδέες τους και
θέλω να σας θυμίσω ταυτόχρονα ότι το ελληνικό Σύνταγμα δεν προβλέπει να τεθεί
κάποιο κόμμα εκτός νόμου (…). Από τη
στιγμή που δεν έχουν βγει οριστικές αποφάσεις, αθωωτικές ή καταδικαστικές, για
τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής και άρα δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά τους, δεν μπορεί μια Βουλή με 300
βουλευτές ξαφνικά να κατεβάσει τον πήχη
της απόλυτης πλειοψηφίας στις 142 ψήφους (…) Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σκεφτόμαστε, λοιπόν, να αναλάβουμε πρωτοβουλία έτσι ώστε να δούμε κάποιες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως, αν κριθούν
οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής προφυλακιστέοι, να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται μέσω επιστολικής ψήφου”.
Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έμεινε μόνο στην ανοιχτή πλέον υποστήριξη της κατάπτυστης
θέσης ότι κάθε ναζιστής στη χώρα έχει το
δικαίωμα να ιδρύει κόμμα το οποίο το κράτος θα έχει την υποχρέωση να αναγνωρίζει σα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Αναγόρευσε σε κοινοβουλευτικό σύμμαχο τη ναζιστική “ΧΑ” και δίνει σήμερα μάχη
για να είναι παρόντες οι ναζιστές στη
Βουλή, να μπορούν να νομοθετούν και
να μετράει η ψήφος τους για όλα τα
πολιτικά ζητήματα, αναγνώρισε δηλαδή τους ναζιστές σαν πολιτικούς συμμάχους του. Πρόκειται για την πρώτη
και πιο ανοιχτή δήλωση συγκρότησης
του φαιο”κόκκινου” μετώπου.
Την ίδια στάση υπέρ των ναζιστών κράτησαν και οι ΑΝΕΛ. Στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής η
βουλευτής των ΑΝΕΛ Μαρία Κόλλια Τσαρουχά ψήφισε “παρούσα”. Η ίδια εξήγησε
την κίνησή της υποστηρίζοντας ότι οι ΑΝΕΛ
είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν “ναι” στην
άρση ασυλίας των χρυσαυγιτών αν εξασφαλιστεί ότι θα δοθεί στους προφυλακισμένους το δικαίωμα να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο στις ψηφοφορίες της Βουλής. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε οι ΑΝΕΛ θα απέχουν από την ψηφοφορία στην
Ολομέλεια.
Το ψευτοΚΚΕ αποφάσισε όπως και ο
ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει στην Ολομέλεια υπέρ
της άρσης ασυλίας όλων των βουλευτών
της “ΧΑ”. Το ψευτοΚΚΕ που έχει πάγια
θέση να μη βγει εκτός νόμου το κόμμα της
“ΧΑ”, δεν βγαίνει τώρα μπροστά όπως ο
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ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπίζεται τους ναζιστές.
Απλά βάζει πλάτες στο ΣΥΡΙΖΑ αφού δεν
κάνει ούτε την παραμικρή κριτική για τη
στάση του. Θυμίζουμε ότι στη ψηφοφορία
για την αναστολή της χρηματοδότησης της
“ΧΑ” το ψευτοΚΚΕ είχε καταψηφίσει το
μέτρο, γιατί υποστήριξε ότι θα υπήρχε κίνδυνος να απαγορευτεί η χρηματοδότηση
και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα αν κάποιοι βουλευτές του καταδικάζονταν ποινικά. Ουσιαστικά πρόβαλε τότε την ίδια
γραμμή που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής στη συγκρότηση του φαιο “κόκκινου” μετώπου
υπέρ του Πούτιν
Τώρα είναι περισσότερο πρόσφορο από ποτέ το έδαφος για το φαιο”κόκκινο”
μέτωπο γιατί είναι η στιγμή της επίθεσης
και επίδειξης ισχύος του μεγάλου αφεντικού των ελλήνων σοσιαλφασιστών, της Ρωσίας του Πούτιν. Τώρα ναζιστές και σοσιαλφασίστες είναι ενωμένοι υπέρ της ρώσικης εισβολής στην Κριμαία, και κατευθύνουν από κοινού τα πυρά τους ενάντια
σε ΗΠΑ και ΕΕ που έστω και στα λόγια
υποστηρίζουν την Ουκρανία.
Πριν λίγες μέρες το γνωστό τηλεοπτικό
κανάλι Russia Today κάλυψε πορεία των
ναζιστών της Χ.Α στον Πειραιά με το σχόλιο “Η Χρυσή Αυγή δείχνει τη δύναμη της
στην πορεία για τις εκλογές”. Την είδηση
μεταφέρουν οι ναζιστές που πανηγυρίζουν
για την πολιτική κάλυψη από το “μεγαλύτερο ρώσικο μέσο” όπως αναφέρουν. Την
ίδια στιγμή ο συνδυασμός των ναζιστών
στις τοπικές εκλογές “Ελληνική Αυγή για
το Νότιο Αιγαίο” πρότεινε να προσκληθούν
δύο ρώσικα πολεμικά πλοία στη Σύρο και
στη Ρόδο και αγήματα τους να παρελάσουν με τα αντίστοιχα ελληνικά τμήματα
στις παρελάσεις της 25 Μάρτη!!!
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζει όλο και πιο ανοιχτά την εκκλησία για την προώθηση της
συμμαχίας με τη Ρωσία στη βάση της ορθοδοξίας. Πρόσφατα η Ρ. Δούρου, πρώην
υπεύθυνη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια περιφερειάρχης Αττικής, έδωσε
συνέντευξη στο “Αγειορίτικο Βήμα” και δήλωσε ότι οι “δράσεις ΣΥΡΙΖΑ και εκκλησίας συμβαδίζουν”, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον Ιερώνυμο για τη σκληρή του
στάση απέναντι στους δανειστές, κλείνοντας το μάτι σε όλους τους αντισημίτες και
φιλοναζιστές μητροπολίτες που έχει τόσο
προσεκτικά προστατέψει ο Ιερώνυμος και
πλειοδοτούν σε “αντιμνημονιακές” κραυγές
(http://www.protothema.gr/politics/article/
363232/).
Για να ενισχύσει τη φιλοναζιστική γραμμή στους κόλπους του, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τον Θ. Καρυπίδη που είχε κάνει ωμά
αντισημιτικά σχόλια και είχε πάρει συνέντευξη από τον Κασιδιάρη σα δημοσιογράφος, για υποψήφιο στην περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας. Αυτός είχε τη στήριξη της περιφερειακής επιτροπής Δυτικής
Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ παρά τις καταγγελίες για τον απροκάλυπτο αντισημιτισμό του, και μόνο επειδή ξεσηκώθηκε θόρυβος για το θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ τον απέσυρε απρόθυμα και χωρίς να τον καταγγείλει για αντισημιτισμό. Όμως οι υποστηρικτές του Καρυπίδη στην περιφερειακή επιτροπή έμειναν στη θέση τους από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στο βάθος ο Καρυπίδης είχε την έγκριση του. Πιο πριν είχε αποδοκιμαστεί ανοιχτά ο Τατσόπουλος αφού είχε εκφράσει την έντονη αντίθεσή του με
οποιαδήποτε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, το πρώτο κόμμα που συνεργάστηκε στη Βουλή με τη “ΧΑ” κατεβάζοντας κοινή πρόταση με τους ναζιστές για τη λίστα
Λαγκάρντ.
Είχαμε γράψει σε προκήρυξή μας για
τη δολοφονία του Π. Φύσσα ότι “η κυβέρνηση, η αστυνομία και οι δικαστές που κά-
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νανε συστηματικά επί 20 χρόνια πλάτη
στους ναζιστές αποφάσισαν να κινηθούν
και να βάλουν τη συμμορία στο ποινικό στόχαστρο. Στο σημείο αυτό έγινε και η πολιτική έκρηξη του ελληνικού λαού, καθώς η
παλλαϊκή οργή για το φόνο του ηρωικού
αντιφασίστα, συναντήθηκε με αυτό τον
πλατύ, καταχωνιασμένο και ανομολόγητο
φόβο της νεολαίας και των δημοκρατών για
μια κτηνώδη συμμορία που ήταν τόσο νόμιμη και τόσο καθεστωτικά ελεύθερη στο
να μαχαιρώνει ώστε να έχει επιβάλει τη δικτατορία της σε μια από τις πιο κεντρικές
συνοικίες της πρωτεύουσας. Όλα αυτά ήταν σαν ένας φόρος αίματος που έπρεπε
να πληρώνει ως τώρα η κοινωνία σε έναν
νέο Μινώταυρο.
Αυτός ο Μινώταυρος πρέπει και μπορεί
να πεθάνει μόνο τώρα που βράζει το παλλαϊκό καζάνι της οργής. Όμως πρόθεση
της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων είναι μόνο να τραυματίσουν το τέρας και να το περιορίσουν. Αν μόνο
τραυματιστεί το τέρας θα βγει αύριο πιο
ισχυρό. Και αυτούς δεν τους νοιάζει αυτό γιατί το τέρας έχει γι αυτούς το εξής
καλό: ότι θεωρεί, όπως και εκείνοι, την
φασιστική Ρωσία του Πούτιν σαν έναν
αληθινό σύμμαχό και φίλο της χώρας
μας και γι αυτό μοιράζεται μαζί τους την
ίδια αντιευρωπαϊκή γραμμή. Γι αυτό όλα συνεχίζουν να απαιτούν η Χρ. Αυγή να
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μην βγει εκτός νόμου αλλά “να απομονωθεί”. Εμείς ξέρουμε ότι το να μην είναι νόμιμος ο ναζισμός δεν σημαίνει ότι σώνει
και καλά νικιέται. Χωρίς πολιτική πάλη και
πολιτική απομόνωση ο φασισμός δεν νικιέται. Όμως η πιο βασική ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για να νικηθεί είναι να μην είναι νόμιμος, δηλαδή να μην είναι κρατικά ανεκτή η βία του. Η ιστορική εμπειρία λέει
ότι ο ναζισμός νικήθηκε πολιτικο-ιδεολογικά, όταν τσακίστηκε στρατιωτικά.
Δηλαδή η πολιτική καταγγελία είναι στείρα και κούφια όταν δεν συνοδεύεται από τη συντριβή της φασιστικής βίας. Να
απομονώνεις την μαφία χωρίς να την
φυλακίζεις είναι μια υποκριτική γελοιότητα. Γιατί όποιος θα “απομονώνει” μια
συμμορία το πρωί θα σημαδεύεται από αυτήν και θα ξυλοφορτώνεται το
βράδυ”.
Η στάση των σοσιαλφασιστών δικαιώνει
πλήρως σήμερα την εκτίμησή μας. Φροντίζουν να κάνουν ότι μπορούν για να μη σκοτώσουν το τέρας.
Πρέπει οι δημοκράτες και ο λαός να
καταγγείλουν τους προστάτες των
ναζιστών που ετοιμάζουν δραστήρια την
εξαθλίωση του λαού και την υποδούλωση
του στη νεοναζιστική Ρωσία, και να
απαιτήσουν να βγει εκτός νόμου η “ΧΑ”.

Ï “ÇÃÅÔÇÓ”, ÔÏ ÐÏÔÁÌÉ ÊÁÉ
Ç ×ÑÇÓÇ ÔÏÕÓ
óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 7

áðßèáíï. Áí áíåâåß ëïéðüí ï ÓÕÑÉÆÁ óôçí
êõâÝñíçóç ìáæß ìå êáìéÜ ÁÍÅË èá ðåèÜíåé êé áõôüò óôçí ðñþôç êáé áíáðüöåõêôç ðåñéêïðÞ óõíôÜîåùí êáé ìéóèþí ôïõ
äçìïóßïõ. Ãéáôß êáé áõôüò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò áðü ôï áöåíôéêü ôïõ ôïí Ðïýôéí
íá êñáôÞóåé ðÜóåé èõóßá ôçí ÅëëÜäá ìÝóá óôçí ÅÆ êáé ìÜëéóôá íá ôï êÜíåé ðïëý êáëÜ, ãéáôß Þäç ç ÅÅ Ý÷åé áñ÷ßóåé íá
èõìþíåé ðïëý ìå ôïí Ðïýôéí êáé óå ëßãï
èá áñ÷ßóåé íá ëïîïêïéôÜåé ôïõò ößëïõò ôïõ.
ÁëëÜ áí ï ÓÕÑÉÆÁ äþóåé íÝá ðåßíá áíôß
ãéá áíÜóåò ü÷é áðëÜ èá ðåèÜíåé, áëëÜ èá
ðñïêáëÝóåé ôï ìÝãéóôï ìßóïò ðïõ èá Ý÷åé
ðñïêáëÝóåé ðïëéôéêÞ äýíáìç ãéáôß èá Ý÷åé óêïôþóåé ôçí ôåëåõôáßá åëðßäá ôïõ
ôóáêéóìÝíïõ Ýèíïõò íá âñåé ëýóç ÷ùñßò
ìåãÜëåò, ïõóéáóôéêÜ áéìáôçñÝò, ðåñéðÝôåéåò
Ï ÓÕÑÉÆÁ ëïéðüí ÷ñåéÜæåôáé ìéá áóðßäá ãéá áñêåôü êáéñü áêüìá, ôïõëÜ÷éóôïí
üóï íá ìðïñÝóåé íá êÜíåé êÜðïéïõ åßäïõò
ðïëéôéêü ðñáîéêüðçìá Þ êÜðïéïõò Üëëïõò
öáóéóôéêïýò ðåéñáìáôéóìïýò óôá ðëáßóéá
ôïõ öáéï-”êüêêéíïõ” ìåôþðïõ. Ï ÇãÝôçò
êáé ôï ÐïôÜìé ôïõ åßíáé ìéá ðïëý êáëÞ
áóðßäá, áí âÝâáéá ðéÜóïõí óôéò ìÜæåò. Ìå
ëéãüôåñï áðü 10% åêëïãéêü ðïóïóôü áõôü ôï áóðüíäõëï, áóýëëçðôï óå èÝóåéò ðïëéôéêü ìüñöùìá ìðïñåß êÜëëéóôá íá óõãêõâåñíÞóåé ìå ïðïéïíäÞðïôå, ãé áõôü Üëëùóôå õðïó÷Ýèçêå áðü ôçí áñ÷Þ üôé “êëÝâåé” éäÝåò êáé áðü ôá áñéóôåñÜ êáé áðü ôá
äåîéÜ, ãé áõôü äÞëùóå üôé èá êéíçèåß ðÝñá
áðü “êïììáôéêÜ, éäåïëïãéêÜ êáé åèíéêÜ
óýíïñá” ðáñüëï ðïõ ôüóï ðïëý óé÷áßíåôáé ôá ðáëéÜ êüììáôá êáé ôçí êïììáôïêñáôßá, ãé áõôü Ýâáëå êÜðùò ìðñïóôÜ ôïõò
ðñáãìáôéêÜ åõñùðáßïõò öéëåëåýèåñïõò
ÄÞìïõ êáé ÔÝëïãëïõ. Óå áõôü ôï ñüëï ôïõ
ìðáëáíôÝñ üìùò Ýíá óõíçèéóìÝíï êüììá
åßíáé ãåìÜôï ìåéïíåêôÞìáôá, üðùò áðÝäåéîå ç ðåßñá ôüóï ôçò ÄÇÌÁÑ üóï êáé ôïõ

Âåíéæåëéêïý ÐÁÓÏÊ. Ãéáôß óå êÜèå óôñïöÞ êáé ôïýìðá ôïõ áñ÷çãïý üëï ôï êüììá
óõãêëïíßæåôáé êáé óÞìåñá Ýíáò çãÝôçò êõâåñíçôéêüò ìðáëáíôÝñ, üëï ôïýìðåò ðñÝðåé íá êÜíåé Áíôßèåôá Ýíá ÇãÝôçò ÷ùñßò
Ýíá áõèÜäåò êüììá üðùò åßíáé ï ÈåïäùñÜêçò; Èá Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá êÜíåé üóåò êáé üðïéåò ôïýìðåò èÝëåé ãéáôß ç åîïõóßá ôïõ áðïññÝåé ó÷åäüí åî ïñéóìïý áðü ôï ëáü êáé ü÷é áðü ôï êüììá. Ìüíï
íÝåò åêëïãÝò ìðïñïýí íá êáôåâÜóïõí Ýíá ôÝôïéï çãÝôç áðü ôçí êõâÝñíçóç. ¢ëëùóôå ï çãÝôçò îÝñåé üôé åßíáé áíáëþóéìïò, ãéá áõôü Ý÷åé ðåé üôé áí áðïôý÷åé èá
ãßíåé êáëëéåñãçôÞò.
Ìå ëßãá ëüãéá ï Üíèñùðüò ìáò åßíáé Ýíá
äïêéìáóôéêü ìðáëüíé ôïõ âáèéïý êáèåóôþôïò, áëëÜ åßíáé Ýìðéóôï äïêéìáóôéêü ìðáëüíé. Åßôå óêÜóåé ðÜíù óôïí êïëïöþíá
ôçò êñßóçò åßôå áíôÝîåé êáé ãßíåé êáèåóôùôéêüò Þñùáò, ï ÇãÝôçò êáé ôï ÐïôÜìé
ôïõ äåí ðñüêåéôáé íá ðáñåêêëßíïõí áðü
ôç âáóéêÞ ÷ñÞóç ôïõò, ðïõ åßíáé íá êáèçóõ÷Üæåôáé ç ÅÆ üóï ç ÅëëÜäá èá êÜíåé
ñþóéêç åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ êáé êõñßùò ñþóéêç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, äçëáäÞ ðïëéôéêÞ äéáñêïýò ÷ñåùêïðßáò-áéìïñáãßáò ðïõ
èá áðïóôáèåñïðïéåß ðïëéôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ ôçí ÅÆ ïîýíïíôáò ôéò áíôßóôïé÷åò
åóùôåñéêÝò ôçò áíôéèÝóåéò. Ôï ðéï êáëü
âÝâáéá ãéá ôçí ÅÆ êáé êõñßùò ãéá ôïí åëëçíéêü ëáü åßíáé ôï ìðáëüíé íá óêÜóåé
üóï ãßíåôáé ðéï ãñÞãïñá, áí åßíáé äõíáôü
áýñéï êéüëáò.
¼óï ðéï ãñÞãïñá ðÝóïõí ïé ðïëéôéêÝò
áõôáðÜôåò ôïõ ëáïý ìáò ôüóï ðéï ãñÞãïñá èá óôçñé÷èåß óôéò äõíÜìåéò ôïõ ãéá íá
âñåé ìéá äýóêïëç áëëÜ áëçèéíÞ ëýóç.
*¼ôáí ñùôÞèçêå óôçí ðñþôç ìåãÜëç ôïõ óõíÝíôåõîç ôé ñüëï èá Ý÷åé óôï
ÐïôÜìé ï ÈåïäùñÜêçò áðÜíôçóå: “Åãþ èá åßìáé çãÝôçò. Ï Üíèñùðïò ðïõ èá
âãáßíåé ìðñïóôÜ óå áõôÞ ôçí õðüèåóç. Åßíáé êÜôé ðëáôýôåñï áðü ôï protagon”.
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Το πιο κάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ (www.oakke.gr) στις 03/03/2014, αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας
στην Κριμαία και είχε 500 like από τους αναγνώστες - χρήστες του facebook

Ï×É ÓÔÏ ÄÉÁÌÅËÉÓÌÏ ÔÇÓ ÏÕÊÑÁÍÉÁÓ- ÁÐÏÓ×ÉÓÇ
ÔÇÓ KÑÉÌÁÉÁÓ ÁÐO ÔÏÕÓ ÑÙÓÏÕÓ ÍÅÏ×ÉÔËÅÑÉÊÏÕÓ
Ç ÊÑÉÌÁÉÁ ÅÉÍÁÉ ÔÏ ÐÑÙÔÏ ÄÙÑÏ ÔÙÍ ÍÅÏÍÁÆI ÏÕÊÑÁÍÙÍ
ØÅÕÔÏÅÈÍÉÊÉÓÔÙÍ ÓÔÏ ÖÉËÏ ÔÏÕÓ ÐÏÕÔÉÍ

Μετά το διαμελισμό της Γεωργίας με την απόσχιση της Αμπχαζίας και
της Νότιας Οσετίας το 2008 οι ρώσοι σοσιαλ-ιμπεριαλιστές προχωράνε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα νεοχιτλερικού επεκτατισμού με τον
ουσιαστικό διαμελισμό μιας ευρωπαϊκής χώρας, της Ουκρανίας, μέσα
από τη ντεφάκτο απόσχιση της Κριμαίας.
Αυτό το δεύτερο βήμα, που αποτελεί μια Ρωσία. Να γιατί εκτός από τον αντικομπιο μεγάλη προειδοποίηση για το τι περι- μουνισμό τους τα δυτικά παχύδερμα έκαμένει την Ευρώπη σε λίγα χρόνια, πραγ- ναν τα στραβά μάτια όταν καταλάμβαναν
ματοποιήθηκε από πολιτική άποψη με πο- την πλατεία του Κίεβου και το Κοινοβούλύ πιο εύκολο και ανώδυνο τρόπο από ότι λιο οι φιλο-ναζιστές ουκρανοί ψευτοεθνικιτο πρώτο.
στές.
Στη Γεωργία η Ρωσία χρειάστηκε να κάνει μια ωμή στρατιωτική εισβολή όχι μόνο
Στην ουσία υπήρχε αυτή τη φορά ένας
στις δύο αυτόνομες δημοκρατίες που επο- εξωτερικός, ένας διεθνής λόγος που έκαφθαλμιούσε, αλλά και στο κυρίως γεωρ- νε πιο εύκολη τη ρώσικη στρατιωτική εγιανό έδαφος. Στην Ουκρανία χρησιμοποί- πέμβαση-απόσχιση στην Ουκρανία σε σχέησε κάποιες λίγες μονάδες από το ρώσι- ση με εκείνη στη Γεωργία: Είναι ότι η πακο έδαφος, όμως τη βασική δουλειά την γκόσμια θέση του ρώσικου σοσιαλιμπεέκανε με το να βγάλει έξω από τους στρα- ριαλισμού έχει αφάνταστα ενισχυθεί από
τώνες του τον πολυάριθμο ρώσικο στρατό το 2008, κυρίως λόγω της φιλορώσικης ποπου από χρόνια στάθμευε στην εξαρτημέ- λιτικής Ομπάμα αλλά και της γουρουνίνη από τη Ρωσία Κριμαία. Με αυτό το σιας οικονομίστικης υποταγής των ευρωστρατό κατέλαβε το υπάρχον Κοινοβού- παίων μονοπωλιστών στα διεθνή καμώμαλιο που καθαίρεσε τον υπάρχοντα και ό- τα του ρωσοκινεζικού επιθετικού άξονα.
ρισε καινούργιο πρωθυπουργό και με αυ- Αυτή η υποταγή, που εκδηλώθηκε κυρίτόν τελικά κατέλαβε όλη την Αυτόνομη ως στην ταχύτατη διπλωματική και οικοΔημοκρατία της Κριμαίας, αφοπλίζοντας νομική εγκατάλειψη της διαμελισμένης
τις εκεί μονάδες του ουκρανικού στρατού. Γεωργίας από τη Δύση είχε σαν αποτέλεΚυρίως όμως αυτό το δεύτερο βήμα ήταν σμα να σταθεροποιηθεί η εξουσία του Πούπιο εύκολο επειδή ο λαός όχι μόνο της τιν στη Ρωσία και ταυτόχρονα να γεμίσει
Κριμαίας που αποτελείται στην πλειοψη- ρώσους πράκτορες και υφεσιακούς απέφία του από εθνικά ρώσους, αλλά ο λαός ναντι στη Ρωσία το διπλωματικό απαράτ
της ανατολικής Ουκρανίας, που είναι της ΕΕ και της ΕΖ.
πλειοψηφικά ρωσόφωνος, είχε γίνει επιρΟι ραγδαίες εξελίξεις έρχονται να επιβερεπής τον τελευταίο καιρό στο να δει με βαιώσουν την ανάλυσή μας σχετικά με τη
ουδέτερο ή κατά περιοχές και με θετικό περίπλοκη ρωσική επεμβατική τακτική
μάτι μια ρώσικη επέμβαση στα εσωτερικά στην Ουκρανία. Στο άρθρο με τίτλο “Μεγάτης Ουκρανίας.
λα βάσανα ετοιμάζουν για την Ουκρανία”
Αυτό συνέβη όταν στο Κίεβο αποδείχτη- που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του
κε ότι το πάνω χέρι το είχαν ακροδεξιοί κόμματος στις 26/1 (βλ. Ν.Α., αρ. φ. 494)
εθνικιστές, που μάλιστα στον πιο στενό και γράφαμε ότι: “Μια εκτίμηση που ίσως μποδραστήριο πυρήνα τους στην πλατεία Μα- ρούμε να ριψοκινδυνέψουμε σήμερα είναι
ϊντάν ήταν χιτλερικοί, οπαδοί της ναζιστι- ότι πάμε για έναν παρατεταμένο διχασμό
κής εισβολής στην Ουκρανία στα 1941, α- στην Ουκρανία, όπου στη μια άκρη θα είπό τη οποία είχε ιδιαίτερα υποφέρει η πιο ναι οι σκληροί και ανοιχτοί ρωσόφιλοι φαφιλοσοβιετική και βιομηχανική ανατολική σίστες, στην άλλη άκρη σαν δήθεν εκΟυκρανία. Σε αυτό το φόβο έπαιξε πολύ πρόσωποι του ουκρανικού εθνικισμού θα
τελευταία η ρώσικη προπαγάνδα, ενώ οι είναι οι φασιστοναζήδες τύπου Σβόμποντα,
προβοκάτορες εθνικοφασίστες του Κίεβου επίσης βαλτοί του Κρεμλίνου, ενώ στο κέ- που συνειδητά δουλεύουν στην ηγεσία ντρο θα παίζει η πιο επίσημη Ρωσία με
τους υπέρ του Κρεμλίνου- έκαναν ότι μπο- μορφή ευρωπαϊκή-συμφιλιωτική με τύπους
ρούσαν για να στηρίξουν αυτήν την προ- σαν τον Κλίτσκο και τον Γιανούκοβιτς και
παγάνδα με το να νομοθετήσουν αμέσως με τη βοήθεια των ευρωπαίων παχύδερμόλις ήρθαν στην εξουσία κατά της ισοδυ- μων μονοπωλιστών που εύκολα διαβρώναμίας της ρώσικης με την ουκρανική γλώσ- νονται από ρώσους πράκτορες-εισοδισα. Οι ίδιοι όμως αυτοί παλιάνθρωποι που στές”. Είχαμε εξηγήσει τότε τους λόγους
ήρθαν στην εξουσία σηκώνοντας την πα- που “ο Πούτιν δεν έβαλε την Ουκρανία στην
τριωτική αντιρώσικη σημαία, με πρώτο τον ευρασιατική κοινοπολιτεία του, όπως εκτιπρωθυπουργό Γιάτσενιουκ, τώρα που η μούσαν οι περισσότεροι δυτικοί, γιατί αυτό
Ρωσία προχώρησε στο ντεφάκτο διαμελι- που ήθελε περισσότερο ήταν να ελέγχει
σμό της Ουκρανίας κάνουν ότι μπορούν τους όρους μιας ειδικής σχέσης ή ακόμα
για να αποδεχτεί ο ουκρανικός λαός αυτή και μιας ειδικής ένταξης της Ουκρανίας στην
τη διαμελιστική και αποσχιστική επέμβα- ΕΕ, για να μπορεί να επεμβαίνει απευθείση της Ρωσίας στην Κριμαία. Σύμφωνα με ας στα ευρωπαϊκά πράγματα. Ο Πούτιν θέτους Financial Times της 2 του Μάρτη ο λει μια συν-υιοθεσία της Ουκρανίας με την
Γιάτσενιουκ δήλωσε ότι “ήταν σε τηλεφω- ΕΕ για να εξαρτήσει και να διασπάει βανική επαφή με το ρώσο ομόλογό του Ντμί- θύτερα και την πρώτη και, κυρίως, τη δεύτρι Μεντβέντεφ και ήταν πεισμένος ότι η τερη”. Σήμερα η επέμβαση της ρωσικής
Ρωσία δεν θα προχωρήσει με στρατιωτι- υπερδύναμης στην Ουκρανία έχει υψωθεί
κή επέμβαση στο έδαφος της Ουκρανίας στο επίπεδο της ανοιχτής στρατιωτικής ε...”. Δηλαδή θεωρεί ότι η ως τώρα αποσχι- πέμβασης και του ακήρυκτου εδαφικού
στική δράση της Ρωσίας στην Κριμαία δεν διαμελισμού χωρίς ωστόσο να έχει αλλάαφορά το ουκρανικό έδαφος. Ουσιαστικά ξει η κύρια επιδιαιτητική επεμβατική πομε αυτή τη δήλωσή του στη δοσμένη στιγ- λιτική της στην Ουκρανία που κατά τη γνώμή ο Γιάτσενιουκ χαρίζει την Κριμαία στη μη μας εξακολουθεί να γίνεται από τα μέ-
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σα.
Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Ήταν η ένοπλη κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στους φασιστοναζήδες δήθεν ουκρανούς εθνικιστές και τους ανοιχτούς
ρωσόφιλους φασίστες με τους 70 νεκρούς
που οδήγησε στην εξωτερική μεσολάβηση της διαβρωμένης από τη ρώσικη διπλωματία ΕΕ για την “επίλυση” της κρίσης. Ενώ αυτή φάνηκε σα μια καθαρά ευρωπαϊκή επέμβαση στα εσωτερικά της Ουκρανίας, στην πραγματικότητα οι συσχετισμοί
ήταν συντριπτικά υπέρ των Ρώσων σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών, πράγμα που
οι παχύδερμοι δυτικοί μονοπωλιστές δεν
θα αργήσουν να καταλάβουν. Από τους
τέσσερις ευρωπαίους υπουργούς εξωτερικών που συμμετέχουν ως τώρα στις μεσολαβήσεις - βασικά το γερμανό Σταϊνμάγερ, το γάλλο Φαμπιούς, τον πολωνό Σικόρσκι και σε ένα άλλο επίπεδο την επίσημη υπουργό εξωτερικών της ΕΕ Άστον μόνο ο γάλλος ΥΠΕΞ δεν είναι ρωσόφιλος.
Η συμφωνία των 3 ΥΠΕΞ με την ουκρανική
κυβέρνηση και αντιπολίτευση, οδήγησε
στον περιορισμό των προεδρικών εξουσιών
και στην αποφυλάκιση της διπρόσωπης
ηγέτιδας του κόμματος “Πατρίδα”, και όπως αποκαλύπτεται με νέα στοιχεία της
ρωσόφιλης Γιούλιας Τιμοσένκο, ενώ άνοιξε το δρόμο σε νέες βουλευτικές εκλογές
το Μάη και προεδρικές το Δεκέμβρη. Αυτή η συμφωνία αμέσως παραβιάστηκε από τους δήθεν εθνικιστές της νέας κυβέρνησης με την έξωση του επίσης ρωσόφιλου Γιανουκόβιτς και με την κατάργηση της
ρωσικής γλώσσας σαν επίσημης στις περιοχές όπου μιλιέται. Αυτή η παραβίαση
της συμφωνίας με την ΕΕ έδωσε στον Πούτιν, τον πραγματικό αρχηγό του παγκόσμιου νεοναζισμού, την ευκαιρία να εμφανιστεί και σαν αντιναζιστής και σαν ευρωπαίος και να κάνει εισβολή στην Ουκρανία για τη δήθεν διάσωση της Κριμαίας “μετά από πρόσκληση του κοινοβούλιου της
ίδιας”. Αυτή η πρόσκληση πάτησε ακριβώς στην συνταγματική ανωμαλία που αποτελούσε η έξωση του Γιανούκοβιτς, αλλά και στις εθνοτικές συγκρούσεις που το
δίχως άλλο οργάνωσε στην Κριμαία και
στην ανατολική Ουκρανία τις προηγούμενες μέρες ο μεγαλύτερος προβοκάτορας
όλων των εποχών.
Έτσι όλη η Ουκρανία παραμένει πολιτικά και εν μέρει θεσμικά κομμένη στα δύο
με το αμοιβαίο μίσος να δυναμώνει. Από
τη μια μεριά οι φιλοναζιστές ψευτοεθνικιστές στην εξουσία στο Κίεβο προκαλούν
τον λαό της ανατολικής Ουκρανίας αλλά
η δύναμή τους εντοπίζεται στο δυτικό τμήμα της χώρας. Από την άλλη ο Γιανουκόβιτς αρνείται να αναγνωρίσει τη νέα κυβέρνηση καλώντας ουσιαστικά το ανατολικό
κομμάτι σε διαμελιστική εξέγερση και τη
Ρωσία σε εισβολή. Η επίσημη Ρωσία παριστάνει πως αντιδρά σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις. Όμως αυτό που πραγματικά
επιθυμεί είναι η διαιώνιση ενός μόνιμα ακήρυκτου διαχωρισμού που θα οδηγεί σε
μία διαρκή διεθνή διαμεσολάβηση (ΕΕ-ΗΠΑ-Ρωσίας) τελικά ευνοϊκή μόνο για την
ίδια. Όπως το δήλωσε ανοιχτά ο “μετριο-

παθής” απεσταλμένος της Μόσχας στην
Ουκρανία, Βλ. Λούκιν, αν οι δύο πλευρές
δυτική και ανατολική δεν τα βρουν μεταξύ
τους, τότε “υπάρχει η πιθανότητα μιας διεθνούς συνεργασίας” (Τάιμς Νέας Υόρκης,
20/2).
Όμως γιατί λέμε ότι η διαμεσολάβηση θα
είναι ευνοϊκή για τη Μόσχα; Γιατί το μεγάλο, το ανυπέρβλητο διπλωματικό ατού του
Κρεμλίνου σε σχέση με τις δυτικές καγκελαρίες είναι η ικανότητά του να επεμβαίνει
από τα μέσα και σε βάθος χρόνου να κερδίζει τις ηγεσίες και εν μέρει τους λαούς
και στους δυο πόλους μιας αντίθεσης που
η ίδια έχει δημιουργήσει ή παροξύνει. Αυτό που πολλοί άνθρωποι αγνοούν στη χώρα μας είναι ότι η στρατηγική πλατφόρμα
των ναζιστών του “Δεξιού Τομέα” και άλλων ψευτοεθνικιστικών ουκρανικών γκρουπούσκουλων καθώς και του φιλοναζιστικού “Σβόμποντα” είναι στην πραγματικότητα στρατηγικά φιλορώσικη. Αυτοί βέβαια εμφανίζονται σαν ντούροι αντιρώσοι,
αλλά είναι εχθροί της ευρωπαϊκής εθελοντικής ενότητας των λαών και εθνών, καθώς επιμένουν ανοιχτά και με πάθος σε
μία πλατφόρμα με κύριο εχθρό το φιλελευθερισμό, την αστική παγκοσμιοποίηση,
τους Εβραίους, τα ανθρώπινα δικαιώματα
και το δυτικό διαφωτισμό. Αυτή η πλατφόρμα εξυπηρετεί πριν απ’ όλα τα στρατηγικά σχέδια του ρωσικού σοσιαλιμπεριαλισμού για την εισβολή και κατοχή της
δυτικής Ευρώπης, επιδιώξεις που έχουν
θεωρητικοποιηθεί από το στρατηγικό πολιτικό σύμβουλο του Πούτιν, Αλ. Ντούγκιν,
στο υπεραντιδραστικό δόγμα του ευρασιατισμού. (Η “θεωρία” του Ντούγκιν, αποτυπώνεται διεξοδικά στο βιβλίο του : “Η
τέταρτη πολιτική θεωρία” που κατά τη γνώμη μας είναι για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ό,τι ήταν ο “Αγών μου” του Χίτλερ για
το δεύτερο) .
Εδώ βέβαια μπορεί κανείς να αναρωτηθεί: αφού οι ουκρανοί νεοναζί είναι φιλορώσοι τότε γιατί η Ευρώπη (και η Δύση
γενικότερα) τους υποστηρίζει;
Η ΒΡΩΜΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Η υποστήριξη που δίνουν οι ευρωπαίοι
και αμερικανοί μονοπωλιστές σ’ αυτά τα
καθάρματα είναι ενδεικτική της ιδεολογικοπολιτικής αποσύνθεσης στην οποία βρίσκονται. Τυφλωμένοι από τον άκρατο και
όλο και πιο υστερικό αντι-τριτοκοσμικό αντικομμουνισμό τους, που αποδεικνύει τη
ζωτικότητα του τελευταίου παρά την ιστορικά προσωρινή ήττα του, δε διστάζουν να
προδώσουν τα αντιφασιστικά μέτωπα που
είχαν στήσει στο παρελθόν με τη σοσιαλιστική ΕΣΣΔ και να υποστηρίξουν τους συνεργάτες της τότε χιτλερικής κατοχής της
Ουκρανίας επειδή αυτοί ήρθαν σε σύγκρουση με τη σοσιαλιστική ΕΣΣΔ και τον
Στάλιν. Αυτόν τον κατασκεύασαν ως φασιστικό τέρας οι ρώσοι ρεβιζιονιστές στα
1956, μετά τον κατοχύρωσαν και τον διατυμπάνισαν σαν τέτοιον οι δυτικοί φιλελεύθεροι αντικομμουνιστές, κυρίως οι αμερικανοί, και τελικά το ζωγράφισαν χειρότερο και από τον Χίτλερ οι γάλλοι αποστάτες του μαοϊσμού και του μαρξισμού με
επικεφαλής τον Στεφάν Κουρτουά (Η μαύρη βίβλος του κομμουνισμού) και οι
κρυφοχιτλερικοί αντικομμουνιστές “νέοι ι-
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στορικοί”. Όλοι οι παραπάνω υπονοούν ότι η σοβιετική εξουσία επί Στάλιν ήταν χειρότερη από εκείνη του Χίτλερ, οπότε δικαιολογούνται οι ουκρανοί εθνικιστές που
πολέμησαν με το χιτλερικό στρατό, παρά
το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία
του ουκρανικού λαού δεν ένοιωθε έτσι αφού έδωσε τη ζωή του για να πολεμήσει
με άφθαστο ηρωισμό τους χιτλερικούς στα
πλαίσια του κόκκινου στρατού υπό την καθοδήγηση του Στάλιν.
Σήμερα οι δυτικοί αστοί, συνήθως φιλελεύθεροι αντικομμουνιστές, υπό την καθοδήγηση του ρωσόδουλου Ομπάμα κάνουν
γαργάρα το γεγονός ότι το ναζιστικό “Σβόμποντα” καταλαμβάνει τέσσερα πόστα στη
νέα κυβέρνηση (μία θέση αναπληρωτή πρωθυπουργού για ζητήματα οικονομικών, και
θέσεις στα υπουργεία εκπαίδευσης, οικολογίας, γεωργίας) καθώς και τη θέση του
γενικού εισαγγελέα της κυβέρνησης. Το
πιο τρομερό όμως που παραβλέπουν είναι
ότι ο εκ των δύο ιδρυτικών στελεχών του
Σβόμποντα και αρχηγός όλων των ναζί της
πλατείας (σαν εκπρόσωπος του κόμματος
της Τιμοσένκο), Παρούμπι, έχει τεθεί επικεφαλής της επιτροπής εθνικής άμυνας και ασφάλειας που επιβλέπει το
υπουργείο άμυνας και τις ένοπλες δυνάμεις. Εκπρόσωπός του διορίστηκε ο αρχηγός του ανοιχτά ναζιστικού “Δεξιού Τομέα”, Ντμίτρο Γιαρός. Άλλοι φιλο-ναζιφασίστες, όπως πρώην μέλη της “Ουκρανικής Εθνικής Συνέλευσης - Εθνικής Αυτοάμυνας” (Τ. Τσερνοβόλ) ανταμείφθηκαν με τον
έλεγχο της κυβερνητικής επιτροπής κατά
της διαφθοράς - που θα το χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο πολιτικών εκκαθαρίσεων - καθώς και με την ηγεσία του υπουργείου νεολαίας και αθλητισμού.
Ακόμα περισσότερο, αυτοί που εμφανίζονται στο κέντρο της στημένης αντιπαράθεσης με τον Γιανούκοβιτς σαν φιλοδυτικοί
ουκρανοί δημοκράτες (βλ. Τιμοσένκο και
Κλίτσκο) όχι μόνο δεν έχουν καταγγείλει
ποτέ τους ναζί της πλατείας σαν ναζί, αλλά αποδεικνύεται σήμερα πως σε αυτούς
στηρίχθηκαν συνειδητά για να κατασκευάσουν τις προβοκατόρικες επιθέσεις τους και
τα τετελεσμένα γεγονότα στην πλατεία Μαϊντάν. Πρόκειται για διπρόσωπους ρωσόφιλους του χειρότερου είδους. Η διεκδικήτρια του προεδρικού αξιώματος Τιμοσένκο
έχει ένα βαρύ ιστορικό που την τοποθετεί
πιο κοντά στον Πούτιν παρά στον ίδιο το
φιλορώσο Γιανουκόβιτς. Είναι αυτή που
πρόδωσε το 2004 τον αστοδημοκράτη πρόεδρο Γιούσενκο και τον έριξε με ασυμβίβαστα υπερεπαναστατικά και υπερ-αντιρώσικα συνθήματα από την εξουσία, αλλά
μόλις ήρθε η ίδια στην εξουσία υπέγραψε
με τον Πούτιν στα 2009, κατά παράβαση
καθήκοντος, την απεχθή συμφωνία για τη
10ετή προμήθεια ρωσικού αερίου (για την
οποία φυλακίστηκε) απαγορεύοντας στην
Ουκρανία να αλλάξει τις συνθήκες διατίμησής του. Γι’ αυτό το λόγο ο ίδιος ο Γιούσενκο κατέθεσε εναντίον της τότε στο δικαστήριο (BBC, 11/10/11). Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι σαν πρωθυπουργοί, Πούτιν και Τιμοσένκο είχαν μία πολύ καλή συνεργασία, και ότι αυτό έχει τροφοδοτήσει
τη φήμη ότι ο Πούτιν υποστήριξε την Τιμοσένκο ενάντια στο Γιανουκόβιτς (βλ. Financial Times, 23/2). Η Τιμοσένκο που παριστάνει τη δυτική έχει βοηθό της τον ακραιφνή ρωσόδουλο πολιτικό της Ουκρανίας Βίκτορα Μεντβετσιούκ (στενό φίλο του Πούτιν)!
Οι Δυτικοί χρηματιστικοί μονοπωλιστές,
εκτός από τον αντικομμουνισμό τους, θέλουν και από το γνωστό οικονομισμό τους
να πιστεύουν ότι οι ναζιφασίστες της ευρωμαϊντάν έφεραν αναγκαστικά τους δυτικόφιλους στην εξουσία, αφού δυτικόφιλος
είναι γενικά ο λαός. Όμως οι νέοι κυβερνήτες του Κιέβου θα κάνουν κινήσεις που σε
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βάθος χρόνου θα εκθέτουν την Ευρώπη
στα μάτια της πλειοψηφίας του ουκρανικού λαού και θα βοηθήσουν τη Ρωσία
να ξαναβρεί επαφή μαζί της. Μία τέτοια
κίνηση είναι και η προώθηση μίας συμφωνίας με το ΔΝΤ και την ΕΕ, ενός δηλαδή
μνημόνιου πείνας που θα αφήσει τον οικονομικό έλεγχο της χώρας στους ρωσόφιλους ολιγάρχες της Ουκρανίας και στους
ρώσους προμηθευτές αερίου, αλλά όλες
τις μούτζες θα τις εισπράξει η ΕΕ και το
ΔΝΤ που θα υπογράφουν την πείνα ενώ η
Ρωσία θα την καταδικάζει επιδεικνύοντας
τη δικιά της δήθεν “άνευ όρων” προ ανατροπής Γιανούκοβιτς βοήθεια. Δηλαδή θα
έχουμε μία δεύτερη ελληνική περίπτωση
στην οποία η ΕΕ θα πληρώνει διαρκώς λεφτά σε μία μισοπεθαμένη χώρα που θα
χρησιμοποιείται επίσης σαν δόλωμα από
τη Ρωσία για την οικονομική αιμορραγία
και την πολιτική διάσπαση της Ευρώπης.
Δηλώσεις του στυλ “Δεν έχουμε άλλη συνταγή απ’ το να υιοθετήσουμε εξαιρετικά
αντιλαϊκά μέτρα” (El Pais,28/2), όπως η
γνωστή δήλωση του πρωθυπουργού Γιατσενιούκ (του κόμματος “Πατρίδα” της Τιμοσένκο), έρχονται ακριβώς να προβοκάρουν την όποια θετική ευρω-ουκρανική συνεργασία για να στρέψουν το σύνολο του
λαού προς την υποστήριξη της Ρωσίας που
μόλις είχε αναστείλει τη δική της “χωρίς όρους” χρηματοδότηση της ουκρανικής οικονομίας.

κριναν το σχετικό υπόμνημα του Πούτιν
που εξουσιοδοτούσε το ρωσικό στρατό να
επέμβει στην Κριμαία προκειμένου να
“προστατεύσει” τη ζωή των ρώσων πολιτών, των ομοεθνών τους, και την ασφάλεια
των ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων (El Pais, 1/3). Πρόκειται για μια εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία,
που τώρα είναι περιορισμένη και άτυπη
αλλά που απειλεί τη χώρα με γενικό διαμελισμό, αν η Ρωσία δεν αναλάβει επίσημο επιδιαιτητικό ρόλο στην ενότητα του
ουκρανικού κράτους και κυρίως στη σχέση Ουκρανίας-ΕΕ. Αυτή η εισβολή στην
Κριμαία είναι το πρώτο κέρδος που έδωσαν στη Ρωσία τα ειδικά τσιράκια της οι
προβοκάτορες ψευτοεθνικιστές νεοναζήδες της πλατείας που αποδείχτηκε πια
πως έχουν καθοδηγητές τους, τους “καθώς πρέπει” πολιτικούς αρχηγούς Τιμοσένκο-Γιατσενιούκ-Τιάνιμπογκ και πολύ
πιθανά και Κλίτσκο. Τα τσιράκια αυτά παίζουν το ρόλο του προβοκάτορα σε βάρος
της Δύσης και προορίζονται να παραμεριστούν όταν οι ρωσόδουλοι με ευρωπαϊκό
πρόσωπο θα έχουν προωθηθεί αρκετά μέ-

*ΛΙΓΑ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΡΩΣΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ
Ο νόμος που ψήφισε το ουκρανικό κοινοβούλιο περί απαγόρευσης της ρωσικής
γλώσσας προβόκαρε την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Άμεση συνέπειά του ήταν
η επιχειρούμενη απόσχιση της Κριμαίας,
μιας αυτόνομης δημοκρατίας στην οποία
ζει η ρωσική μειονότητα και όπου η Ρωσία
διαθέτει στρατιωτική βάση. Η Κριμαία δόθηκε στην Ουκρανία στα 1954 από το
Χρουστσόφ το πιθανότερο για να συσπειρώσει τους ουκρανούς εθνικιστές μέσα στο
ΚΚΣΕ ενάντια στους πραγματικούς ιδεολογικοπολιτικούς διαδόχους του Στάλιν
(Μολότοφ, Καγκάνοβιτς, Μαλένκοφ, Βοροσίλοφ) αλλά και για να μπορεί μόνιμα να
εκβιάζει την Ουκρανία με διαμελισμό αν αυτή ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί πραγματικά από τη Ρωσία.
Τα πράγματα ήταν ώριμα λοιπόν όταν
στις 27/2, ένοπλοι ρωσόδουλοι κατέλαβαν
την έδρα της κυβέρνησης και το κοινοβούλιο της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας. Με την απειλή όπλου ανάγκασαν
το σώμα να εξαγγείλει δημοψήφισμα για
το πολιτικό στάτους της περιοχής, ενώ διόρισαν παράνομα πρωθυπουργό έναν ηγέτη του κόμματος “Ρωσική Ενότητα” ονόματι Αξιόνοφ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση του Κιέβου αλλά
την εξουσία του Γιανουκόβιτς. Εντός ολίγων ωρών, ρώσοι στρατιώτες χωρίς διακριτικά κατέλαβαν δύο αεροδρόμια της αυτόνομης δημοκρατίας. Όχι πολύ αργότερα
κλιμάκωσαν την επέμβασή τους με την αποστολή 6.000 στρατιωτών, σύμφωνα με
καταγγελίες του Κιέβου, και νέες καταλήψεις στρατιωτικών στόχων. Ο εναέριος χώρος της Κριμαίας αποκλείστηκε εντελώς.
Ταυτόχρονα, οι νέες φιλορώσικες τοπικές
αρχές σε συμφωνία με το ρωσικό ναυτικό
συμφώνησαν για τη φύλαξη σημαντικών
κτιρίων. Στήθηκαν οδοφράγματα στους κεντρικούς δρόμους, κατελήφθη ο σημαντικότερος τηλεοπτικός σταθμός, επιχειρήθηκε η κατάληψη βάσης αντιαεροπορικών πυραύλων, και η έδρα της ακτοφυλακής στη
Σεβαστούπολη με εντολή του υπουργού άμυνας της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή ένα ρώσικο πλοίο απέκλειε τα στενά του κόλπου
της Μπαλακλάβα όπου σταθμεύουν πλοία της ουκρανικής φρουράς. Στη συνέχεια
το ρωσικό κοινοβούλιο και η Δούμα ενέ-
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σα στις δομές του κρατικού μηχανισμού.
Άλλωστε ποια είναι στάση των ντούρων
“αντιρώσων εθνικιστών” της Μαϊντάν απέναντι σ’ αυτή την κατάφωρη παραβίαση της
ουκρανικής εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας; Αναφέρουμε ενδεικτικά τη στάση του “Δεξιού Τομέα”, ο αρχηγός του οποίου, Γιαρός, ζήτησε πολιτική επίλυση
της διένεξης υποστηρίζοντας ότι όλα τα
κόμματα πρέπει να ξεχάσουν τα μίση και
να ενωθούν όταν πρόκειται για την ακεραιότητα της χώρας (Interfax-Ukraine, 28/2)! Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη για το πόσο ρωσόφιλα και εθνοπροδοτικά είναι τα ναζιστικά κουμάσια που πήραν την εξουσία
στο Κίεβο.
Πρόκειται για ενδείξεις που ενισχύουν την
εκτίμηση ότι ο κατ’ αρχήν διαμελισμός της
Ουκρανίας με τη μισοαπόσχιση της Κριμαίας γίνεται προκειμένου να επιτευχθεί η
τόσο πολύ επιδιωκόμενη για τη Ρωσία διεθνή διαπραγμάτευση που θα της επιτρέψει να έχει τον κύριο λόγο και στην διακυβέρνηση τη Ουκρανίας και στα ουκρανο-ευρωπαϊκά ζητήματα.

Ç ÅÃÊÁÔÁËÅËÅÉÌÌÅÍÇ ÏÕÊÑÁÍÉÁ
ÓÔÇ ÑÙÓÉÊÇ ÌÅÃÃÅÍÇ ÁÐÏ ÔÁ ÅÎÙ
ÊÁÉ ÁÐÏ ÔÁ ÌÅÓÁ
íôá óôç âßá ôùí ðåñéèùñéáêþí, ïëéãïìåëþí óõììïñéþí ôïõ íáæéöáóéóìïý åíþ
÷ôõðïýóå ìå ëýóóá ôç ìåãÜëç ìÜæá ôùí
åéñçíéêþí öéëïåõñùðáßùí äéáäçëùôþí
ôçò ÌáúíôÜí ðïõ ôïõò áêïëïõèïýóå. Áöïý Üöçóå áõôÞ ôçí áëçôåßá íá äïõëåýåé ôïõò äñüìïõò, ôï ßäéï ôï êüììá ôïõ
ôïí áðÝðåìøå ôåëéêÜ äßíïíôáò ôçí åîïõóßá óôï ìÝôùðï ôùí êñõöïíáæß øåõôïäçìïêñáôþí êáé ôùí áíïé÷ôþí íáæß.
¼ëïé ïé áíïé÷ôïß íáæé-öáóßóôåò, ðïõ ìåôÜ ôç “áëëáãÞ” Ý÷ïõí ìåôáôñÝøåé ôïí 7ï
üñïöï ôïõ äçìáñ÷éáêïý ìåãÜñïõ ôïõ ÊéÝâïõ óå óôñáôüðåäü ôïõò, äéáêçñýóóïõí
ôçí áðïóôáóéïðïßçóÞ ôïõò ôüóï áðü ôçí
ÅÅ üóï êé áð’ ôç Ñùóßá - äåí åßíáé äçëáäÞ óôñáôçãéêÜ áíôéñþóïé - êáé ìðñïò
óôï äéáìåëéóìü öáíåñþíåôáé ç ìåãÜëç áðÜôç. Ç ãáëëéêÞ Le Monde ôçò 16/3 ðáñáèÝôåé ôç äÞëùóç ðïõ Ýêáíå Ýíáò çãÝôçò ôçò íåïíáæéóôéêÞò óõììïñßáò “Ðáôñéþôåò ôçò Ïõêñáíßáò” üôé ðñïôåñáéüôçôÜ ôïõò åßíáé íá áó÷ïëçèïýí ìå ôï äéåöèáñìÝíï ðáëéü êáèåóôþò, “üìùò ç ñþóéêç åðÝìâáóç óôçí Êñéìáßá áðïôñáâÜ ëßãï ôçí ðñïóï÷Þ ìáò, åßíáé ðñáãìáôéêÜ
êñßìá”, ëåò êáé ç ñþóéêç åðÝìâáóç êáé
ìÜëéóôá ç ðñïóÜñôçóç ôçò äåí åßíáé áõôü ôï ìåãÜëï, ôï ðéï êáßñéï ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Ïõêñáíßáò æÞôçìá! Óå ôÝôïéá êáèÜñìáôá äüèçêáí õøçëÜ êõâåñíçôéêÜ ðüóôá, üðùò åßíáé ôï åèíéêü óõìâïýëéï áóöáëåßáò êáé Üìõíáò.
ÁëëÜ äåí åßíáé ìüíï ï ðñïâïêÜôïñáò
Ãéáíïõêüâéôò ðïõ áíÝäåéîå ôïõò öáóßóôåò ôçò ÌáúíôÜí óáí ðáôñéùôéêÞ ðñùôïðïñßá. Åßíáé êáé ç öéëïñùóéêÞ ïñèüäïîç åêêëçóßá. Óôéò 22/1 ôï óõìâïýëéï ôùí
åêêëçóéþí Ýóôåéëå ìÞíõìá óõìðáñÜóôáóçò ðñïò ôïõò åîåãåñìÝíïõò ìå õðïãñáöÞ ôïõ Áíôþíéïõ, åêðñïóþðïõ ôçò ïñèüäïîçò åêêëçóßáò ôïõ ðáôñéáñ÷åßïõ
Ìüó÷áò (Le Monde, 12/2). Åßíáé êáé ïé
êñáôéêï-ïëéãÜñ÷åò ôïõ ÊéÝâïõ ðïõ ìå ôá
ÌÌÅ ôïõò åðßóçò õðïóôÞñéîáí ôï êßíçìá ôçò ÌáúíôÜí, üðùò ôï êáèïäÞãçóáí
áðü ôçí áñ÷Þ ïé ñùóüöéëïé ðñïâïêÜôïñåò. Ïé ßäéåò ïé åôáéñåßåò ðëçñïöïñéêþí

óõóôçìÜôùí Ýëáâáí ìÝñïò óôÞíïíôáò äéêÞ ôïõò óêçíÞ ìÝóá óôçí ðëáôåßá, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ äçìéïõñãïý ôïõ óõóôÞìáôïò
ðëçñùìÞò MoneXy, Ãéïýñé ÔóÜéêá. Ç óêçíÞ ëåéôïõñãïýóå óáí ßíôåñíåô êáöÝ êáé
óáí óçìåßï ðáñï÷Þò âïÞèåéáò óôïõò ÷ñÞóôåò. ¼ðùò åßðå ï éäñõôÞò ôçò åôáéñåßáò
Front Manager, Ìáîßì ÐëÜ÷ôé: “Ïé åðé÷åéñÞóåéò ìáò ôá ðáñåß÷áí, êáé áãïñÜóáìå
äÝêá ôÜìðëåôò. ¸ôóé, óôá êáëÜ êáèïýìåíá, ãéá ìéá ôÝôïéá ðåñßðôùóç, ìáò êÜíáíå
ìßá ðïëý êáëÞ ôéìÞ. Êáé óå ü,ôé áöïñÜ ôç
óýíäåóç Wi-Fi, Þñèáí êÜðïéïé Üíèñùðïé,
Ýôóé áðëÜ, êáé ìáò ôçí åãêáôÜóôçóáí. Äå
ìáò åßðáí ïýôå ðþò ôïõò Ýëåãáí. ¹ñèå Ýíáò ôýðïò, Ýôóé, åãêáôÝóôçóå ôïí åîïðëéóìü êáé îáíÜöõãå. Ïýôå ðïõ æÞôçóå íá
ðëçñùèåß” (Le Monde, 15/1). Ôüóï “áíôéêáèåóôùôéêü” Þôáí áõôü ôï êßíçìá áðü
ôçí ðëåõñÜ ôùí äéïñãáíùôþí (ãéáôß áðü
ôçí ðëåõñÜ ôçò ìåãÜëçò åéñçíéêÞò ìÜæáò
ðïõ óõììåôåß÷å óå áõôü Þôáí ãåìÜôï êáëÝò äçìïêñáôéêÝò êáé åèíïáíåîáñôçóéáêÝò ðñïèÝóåéò)!
Ôþñá ôé èá ãßíåé ì’ áõôÝò ôéò áêüìá ìåéïøçöéêÝò öáóéóôï-óõììïñßåò êáé êüììáôá
ðïõ îåðÞäçóáí ìÝóá áðü ôç ÌáúíôÜí; Åêôéìïýìå üôé èá óõíå÷ßóïõí íá Ý÷ïõí ôñåéò
÷ñÞóåéò ãéá ôï áëçèéíü áöåíôéêü ôïõò, ôçí
ÊáÃêåÌðå. Ðñþôïí èá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé
óáí ðñïâïêáôüñéêá ôÜãìáôá åöüäïõ ãéá
íá ïîýíïõí ôéò åíäïïõêñáíéêÝò åèíïôéêÝò áíôéèÝóåéò, Äåýôåñïí èá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óáí äçìïêñáôéêü äéðëùìáôéêü
Üëëïèé ãéá ôéò ñþóéêåò áëçèéíÜ íáæéóôéêÝò åðåìâÜóåéò óôçí Ïõñáíßá, êáé Ôñßôï
èá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá íá äõíáìþíåé ï
áíôéäõôéêéóìüò óôç ÷þñá, ïðüôå Ýììåóá ï
öéëïñùóéóìüò. ÄçëáäÞ ïé öáóßóôåò èá åêìåôáëëåýïíôáé ôï ãïõñïõíßóéï êáôåõíáóôéêü ðíåýìá ôùí äõôéêþí áðÝíáíôé óôç
Ñùóßá ãéá íá êáôçãïñïýí ü÷é ôüóï ôç Ñùóßá óáí êýñéï å÷èñü, áëëÜ ôçí “ýðïõëç,
ðñïäïôéêÞ êáé ðáñáêìéáêÞ” Äýóç. Êáé üóï èá öáóéóôéêïðïéåßôáé ç êåíôñéêÞ ðïëéôéêÞ óêçíÞ ôüóï áõôïß èá áðïññïöþíôáé
áðü ôïí åðßóçìï êñáôéêü ìç÷áíéóìü ãéá
íá ôïí êÜíïõí áêüìá ðéï ñùóüöéëï êáé
öáóéóôéêü.
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Ç ÅÃÊÁÔÁËÅËÅÉÌÌÅÍÇ ÏÕÊÑÁÍÉÁ
ÓÔÇ ÑÙÓÉÊÇ ÌÅÃÃÅÍÇ
ÁÐÏ ÔÁ ÅÎÙ ÊÁÉ ÁÐÏ ÔÁ ÌÅÓÁ
Ç

ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßáò áðü ôç Ñùóßá ïëïêëçñþèçêå êáé
ôþñá ïé ÷éôëåñéêïß ôïõ Êñåìëßíïõ ìåèïäåýïõí ôéò åðüìåíåò
êéíÞóåéò ôïõò óå ìéá äéðëùìáôéêÞ ðáñôßäá ðïõ ìïéÜæåé íá åßíáé ãéá
Ýíáí ìüíï ðáß÷ôç. Ç ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ ÊéÝâïõ, áð’ ôç ìåñéÜ ôçò,
êÜíåé üôé ìðïñåß ãéá íá áìâëýíåé ôéò üðïéåò áíôéóôÜóåéò óôïí åðéèåôéóôÞ, åíþ ïé ðáñáêìáóìÝíïé äõôéêïß ìïíïðùëéóôÝò áñêïýíôáé óôéò
äéáêçñýîåéò êáôáäßêçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï ìüíï ìÝóï “Üìõíáò”
áðÝíáíôé óôï ×ßôëåñ ðïõ ôïõò åðéôñÝðåé ï âáèìüò åîá÷ñåßùóÞò
ôïõò: ôïí êáôåõíáóìü.

¼ðùò ðñïçãïýìåíá ðïýëçóáí ôç Ãåùñãßá êáé Ýêáíáí ãáñãÜñá ôï áßôçìÜ ôçò ãéá
Ýíôáîç óôï ÍÁÔÏ ãéá íá ìçí åíï÷ëÞóïõí
ôç Ìüó÷á - ôï áðïôÝëåóìá âÝâáéá Þôáí ï
Üìåóïò äéáìåëéóìüò ôçò ìéêñÞò Ãåùñãßáò
- Ýôóé ôá ðá÷ýäåñìá áõôÜ ðáñáäßäïõí óÞìåñá ôçí Ïõêñáíßá óôá íý÷éá ôïõ êáíßâáëïõ, ôïí ïðïßï äå óôáìáôïýí íá êáëïýí
ãéá íá êáèßóåé óôï ôñáðÝæé ôùí óõíïìéëéþí. ÐÝñá, ëïéðüí, áðü ôçí êáôáäßêç óôá
ëüãéá ôùí åðåêôáôéêþí-äéáìåëéóôéêþí åíåñãåéþí ôïõ Êñåìëßíïõ êáé óå êÜðïéåò
èïëÝò ðñïåéäïðïéÞóåéò, ïé äõôéêïß çãÝôåò
äåí Ý÷ïõí áêüìá ðñïâåß óå êáìßá ïõóéáóôéêÞ êýñùóç, óå êáíÝíá ïéêïíïìéêü ìÝôñï ðïõ íá êÜíåé ôç ñùóéêÞ õðåñäýíáìç
íá ôï îáíáóêåöôåß, óå êáíÝíá óõíôïíéóìÝíï äéðëùìáôéêü åìðÜñãêï. Ôï ìüíï
ðïõ Ýêáíáí ïé ÇÐÁ êáé ç ÅÅ Þôáí íá
åðéâÜëïõí ðåñéïñéóôéêÜ ìÝôñá (ðÜãùìá ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí êáé áðáãüñåõóç åéóüäïõ) óå ìéá ÷ïýöôá ðïëéôéêþí êáé óôñáôéùôéêþí áîéùìáôïý÷ùí ôçò Ñùóßáò ðïõ
äåí Ý÷ïõí êåöÜëáéá óôç Äýóç - åëÜ÷éóôïé åê ôùí ïðïßùí áíÞêïõí óôï óôåíü
ðåñéâÜëëïí ôïõ ñþóïõ ðñïÝäñïõ êáé êáíÝíáò áðü üóïõò óôï÷åýïõí ïé Åõñùðáßïé
- êáé ôïõ êáèåóôþôïò Ãéáíïõêüâéôò ðïõ
Ý÷ïõí Üìåóá åìðëáêåß óôá ãåãïíüôá ôçò
Êñéìáßáò. Ìå ôá ðïëëÜ ç Ãåñìáíßá áíáêïßíùóå ëßãåò ìÝñåò áñãüôåñá ôçí áíáóôïëÞ ðáñÜäïóçò åíüò ðñïóïìïéùôÞ ìÜ÷çò ðïõ åß÷å áíáôåèåß áðü ôïõò Ñþóïõò
óôç ãåñìáíéêÞ Rheinmetall.
¼ìùò êé áõôÜ ôá åëÜ÷éóôá êáé ãéá ôá
ìÜôéá ìÝôñá èåùñÞèçêáí ðïëëÜ ãéá ïñéóìÝíåò êõâåñíÞóåéò ôçò Åõñþðçò. Óýìöùíá ìå ôï âñåôáíéêü ðåñéïäéêü The
Economist (17/3): “Ìéá áéôßá ôçò åõñùðáúêÞò óõãêñÜôçóçò, åßðáí äéðëùìÜôåò óôéò
ÂñõîÝëëåò, Þôáí ç åóùôåñéêÞ äéÜóðáóç áíÜìåóá óôá ðåñéóôÝñéá (ìåôáîý Üëëùí ç
Éôáëßá, ç Éóðáíßá êáé ç Êýðñïò) êáé ôá
ãåñÜêéá (éäéáßôåñá ç Âñåôáíßá, ç Ðïëùíßá
êáé ôá âáëôéêÜ êñÜôç). Ìéá Üëëç Þôáí ç
áíÜãêç íá Ý÷ïõí ìéá íïìéêÜ âÜóéìç ëßóôá ðïõ èá ìðïñïýóå íá óôáèåß óôï äéêáóôÞñéï. Ìéá ôñßôç, óå Åõñþðç êáé ÁìåñéêÞ, Þôáí ç áíÜãêç ãéá ìßá ëßóôá ðïõ èá
áöÞíåé ÷þñï ãéá äéÜëïãï ìå ôïõò áîéùìáôïý÷ïõò ôïõ ê. Ðïýôéí êáèþò êáé ÷þñï
ãéá êëéìÜêùóç ðñïóèÝôïíôáò ðåñéóóüôåñá ïíüìáôá áí ÷ñåéáóôåß”. ÄçëáäÞ ãéá íá
ðñïóèÝóïõí ôï üíïìá ôïõ Ðïýôéí óôç ëßóôá èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ðñïçãçèåß ðáãêüóìéï ðõñçíéêü ïëïêáýôùìá; ÁëëÜ ôé íá
ðåñéìÝíåé êáíåßò áðü ìéá Åõñþðç äéáâñùìÝíç áðü ôïõò ðñÜêôïñåò ôçò ñùóéêÞò äéðëùìáôßáò, ìå ðñþôïõò-ðñþôïõò ôçí õðïõñãü åîùôåñéêþí ¢óôïí êáé ôïí ðñïåäñåýïíôá ÓáìáñÜ ðïõ áêüìá äåí Ý÷åé êáôáäéêÜóåé ñçôÜ ôç Ñùóßá óáí õðåýèõíç ãéá
ôï äéáìåëéóìü ôçò Ïõêñáíßáò; Áõôïß åýêïëá õðåñéó÷ýïõí óå ìéá Ýíùóç ðïõ äéïéêåßôáé áðü ðá÷ýäåñìïõò êáé ìõùðéêïýò
ðïëéôéêÜ ìïíïðùëéóôÝò êáé ðïõ åîáñôÜôáé åìðïñéêÜ êáé åíåñãåéáêÜ, áëëÜ óå Ýíá

âáèìü êáé êåöáëáééêÜ óå ìåãÜëï âáèìü
áðü ôç Ñùóßá; Áõôü ðïõ åíäéáöÝñåé ðñùôßóôùò ôá åõñùðáúêÜ ìïíïðþëéá äåí åßíáé ç åäáöéêÞ áêåñáéüôçôá êáé ç åèíéêÞ
êõñéáñ÷ßá ìéáò ÷þñáò ðïõ âñßóêåôáé óôçí
ðüñôá ôïõò, áëëÜ ç äéáôÞñçóç ôùí áãïñþí ôïõò ðñïéüíôùí êáé êåöáëáßùí ìå ôç
Ñùóßá, ðïõ åßíáé ï ôñßôïò åìðïñéêüò åôáßñïò ôçò ÅÅ êáé êáëýðôåé ôï 30% ôçò åíåñãåéáêÞò ôçò åðÜñêåéáò.
Ç áðÜíôçóç ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ôçò
Äýóçò óôá åãêëÞìáôá ôùí íÝùí ÷ßôëåñ
áðÝ÷åé ðáñáóÜããåò áðü ìßá ðïëéôéêÞ áñ÷þí äéåèíïýò äçìïêñáôéêïý äéêáßïõ, ç ïðïßá èá ðåñéëÜìâáíå ôç óöïäñÞ êáôáããåëßá ôïõ åðéèåôéóôÞ óå üëá ôá äéåèíÞ öüñá,
ôç äéáêïðÞ êÜèå äéðëùìáôéêÞò êáé êÜèå
ïéêïíïìéêÞò óõíåñãáóßáò ìáæß ôïõ, ôçí åíèÜññõíóç ëáúêþí äéáìáñôõñéþí ðáíôïý êáé
êõñßùò ôç óôñáôéùôéêÞ åíßó÷õóç ôïõ èýìáôïò óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõ íá áðïêáôáóôÞóåé ôçí åèíéêÞ ôïõ êõñéáñ÷ßá êáé åäáöéêÞ áêåñáéüôçôá. Ôï èÝìá åßíáé üôé ç
ßäéá ç íÝá ðïëéôéêÞ çãåóßá ôçò Ïõêñáíßáò åìöáíßæåôáé óêáíäáëùäþò åíäïôéêÞ áðÝíáíôé óôï äéáìåëéóôÞ ôçò.
Áíôß íá åíéó÷ýóåé ôçí áìõíôéêÞ èùñÜêéóç ôçò ÷þñáò, ç êõâÝñíçóç Ãéáôóåíéïýê
ôçí ðáñÝëõóå ðëÞñùò áðáãïñåýïíôáò óôï
óôñáôü íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé üðëá åíÜíôéá
óôïõò åéóâïëåßò ìÝ÷ñé ôç äéåîáãùãÞ ôïõ
äçìïøçößóìáôïò óôçí Êñéìáßá, áëëÜ êáé
ìåôÜ áðü áõôü êáé ìç äßíïíôÜò ôïõ óáöåßò äéáôáãÝò. ¸ôóé ïé ñùóéêÝò äõíÜìåéò
êáôÜöåñáí áâßáóôá íá áöïðëßóïõí ðïëëÝò âÜóåéò ôïõ ïõêñáíéêïý óôñáôïý ìÝóá
óôç ÷åñóüíçóï, íá ôçí êáôáëÜâïõí áíáßìáêôá êáé óôç óõíÝ÷åéá íá éó÷õñéóôïýí
üôé ü÷é ìüíï ôïðéêÜ ï ëáüò ôçò Êñéìáßáò
áðïöÜóéóå ôçí ðñïó÷þñçóç óôç Ñùóßá, áëëÜ êáé üôé ï ïõêñáíéêüò ëáüò ãåíéêÜ äåí
èåùñïýóå ôçí Êñéìáßá êïììÜôé ôçò ÷þñáò
ôïõ ãé’ áõôü êáé ôçí ðáñÝäùóå áíáßìáêôá
åíôåëþò (http://www.nytimes.com/video/
world/europe/100000002780196/russianstake-over-ukrainian-base.html?emc=eta1).
Ïé íÝåò áñ÷Ýò ôçò Ïõêñáíßáò ìå åðéêåöáëÞò ôïõò ðñïâïêÜôïñåò ôçò ÃéÜóåíéïõêÔéÜíéìðïê åß÷áí êáôáñãÞóåé ðñïçãïýìåíá ôçí éóïôéìßá ñùóéêÞò êáé ïõêñáíéêÞò
ãëþóóáò ãéá íá ðñïêáëÝóïõí âáèéÜ äéÜóðáóç ìÝóá óôïí ïõêñáíéêü ëáü üëùí ôùí
åèíïôÞôùí êáé íá äþóïõí óôç Ìüó÷á Ýíá åðéðëÝïí ðñüó÷çìá åðÝìâáóçò. Ôï ìåãÜëï óêÜíäáëï Ýãêåéôáé åðßóçò óôï üôé
áêüìá êáé ìåôÜ ôçí áðüóðáóç ôçò Êñéìáßáò ôï Êßåâï åðéäéþêåé “êáëÝò ó÷Ýóåéò” ìå
ôç Ìüó÷á, ôçí ïðïßá êáëåß óå óõíïìéëßåò.
Åßíáé ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç Üèëéá óôÜóç ðïõ êñÜôçóå, óôç ó÷åôéêÞ óõíåäñßáóç
ôïõ óõìâïõëßïõ áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ, ï
ðñùèõðïõñãüò Ãéáôóåíéïýê êÜíïíôáò Ýêêëçóç óôéò “êáëÝò ðñïèÝóåéò” ôùí äéáìåëéóôþí ôçò Ïõêñáíßáò êáé åêöñÜæïíôáò
óôïí áðåóôáëìÝíï ôçò Ìüó÷áò, Ôóïýñêéí,
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ôçí ðåðïßèçóç ðùò “ïé Ñþóïé äå èÝëïõí
ðüëåìï. Åëðßæù üôé ç ñùóéêÞ êõâÝñíçóç
êáé ï ñþóïò ðñüåäñïò èá åéóáêïýóïõí ôéò
åðéèõìßåò ôïõ ëáïý ôïõò êé üôé èá åðéóôñÝøïõìå áìÝóùò óå äéÜëïãï êáé èá ëýóïõìå
áõôÞ ôç äéáìÜ÷ç” (Financial Times, 13/3).
Ëåò êáé ôï üëï æÞôçìá ïöåßëåôáé óå ðáñåîÞãçóç ôçí þñá ðïõ ç ìåãÜëç ðëåéïøçößá ôïõ ñþóéêïõ ëáïý äïõëåìÝíç áðü ôç
ñåâáíóéóôéêÞ êáé áíôéäõôéêÞ ðñïðáãÜíäá äåêáåôéþí ôïõ Êñåìëßíïõ åðéäïêéìÜæåé ìå ðÜèïò ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò Êñéìáßá!
Ëßãåò ìÝñåò íùñßôåñá, ï ïõêñáíüò õðïõñãüò åîùôåñéêþí, ÁíôñÝé ÍôåóÜôóé, åß÷å
ôá÷èåß õðÝñ ôçò óýóôáóçò ìéáò ïìÜäáò åðáöÞò áðïôåëïýìåíçò áðü ïìïëüãïõò ôïõ
äéáöüñùí êñáôþí ðïõ èá äéáìåóïëáâÞóåé
óôçí êñßóç. ÁõôÞ åßíáé, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, êáé ç ðåìðôïõóßá ôùí ñùóéêþí
íåïôóáñéêþí åðéäéþîåùí ãéá ôï ïõêñáíéêü æÞôçìá, üðùò Ý÷ïõìå åêôéìÞóåé ìÝóá
áðü ôçí áñèñïãñáößá ìáò.
Ç Ìüó÷á åðéäéþêåé ðÜíù áð’ üëá ìßá
äéáìåóïëÜâçóç ôçò ïõêñáíéêÞò êñßóçò áðü ôçí ÅÅ êáé ôçí ßäéá ðïõ èá ïäçãÞóåé
óôç óõí-õéïèåóßá ôçò Ïõêñáíßáò áðü ÅÅÑùóßá, , ç ïðïßá èá åðéôñÝðåé óôç Ñùóßá
íá äéáóðÜ ðåñéóóüôåñï ôçí Ïõêñáíßá êáé
ôáõôü÷ñïíá íá åðåìâáßíåé êáé íá äéáóðÜ
ðåñéóóüôåñï ôçí ÅÅ. Ç ßäéá ç éäÝá ôçò ìåóïëÜâçóçò õðÞñîå áíôéêåßìåíï óõæÞôçóçò
ìåôáîý ôïõ ïõêñáíïý ðñùèõðïõñãïý êáé
åõñùðáßùí çãåôþí. “Ï ÍôåóÜôóé åßðå üôé
Ýìáèå áðü ôïõò ìåóïëáâçôÝò ðùò ç Ñùóßá
äåí Ý÷åé “êáôçãïñçìáôéêÜ áñíçèåß ôçí éäÝá íá åðéôñáðåß óå ìéá ïìÜäá åðáöÞò íá
âïçèÞóåé íá ôåñìáôéóôåß ç äéáìÜ÷ç. Ïé Ñþóïé ôï óêÝöôïíôáé,” åßðå ï ÍôåóÜôóé, åðïìÝíùò õðÜñ÷åé “ëüãïò íá åëðßæïõìå.” ÅðÝìåéíå óôï üôé ç íÝá ïõêñáíéêÞ êõâÝñíçóç
êáôáíïåß ðùò åßíáé æùôéêü íá êáèéåñùèïýí êáëÝò ó÷Ýóåéò ìå üëïõò ôïõò ãåßôïíåò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò Ñùóßáò”
(Associated Press, 8/3).
¸ôóé îåóêåðÜæïíôáé ïé “öéëïåõñùðáßïé”
êõâåñíÞôåò ôïõ ÊéÝâïõ óáí áêüëïõèïé ôçò
Ìüó÷áò, êÜôé ðïõ åîçãåß åðßóçò ãéáôß ôçí
ßäéá åíùôéêÞ äéÜèåóç ì’ áõôïýò åðéäåéêíýåé êáé ï øåõôïðñùèõðïõñãüò ôçò Êñéìáßáò, äïóßëïãïò Áîéüíïö, ëÝãïíôáò üôé ïé
ïõêñáíïß óôñáôéþôåò “äåí åßíáé å÷èñïß
ìáò”, áëëÜ êáé ï ßäéïò ï Ðïýôéí üôáí ôïðïèåôåß ôéò äýï ÷þñåò “óôçí ßäéá ðëåõñÜ
ôïõ ïäïöñÜãìáôïò”, õðïíïþíôáò üôé óôñáôçãéêÜ ïé äýï ëáïß èá óõììá÷Þóïõí ãéá
íá åðéôåèïýí óôçí ðëïýóéá äõôéêÞ Åõñþðç.
¢ëëùóôå, ôá ðñüóùðá ðïõ âñßóêïíôáé
óÞìåñá óôçí êïñõöÞ ôïõ êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý ðñüóêåéíôáé, êõñßùò, óôï êüììá ìßáò áäßóôáêôçò êáé ðéóôÜ áöïóéùìÝíçò óôï
Êñåìëßíï ðïëéôéêÞò áðáôåþíéóóáò, ôçò
ðñþçí ðñùèõðïõñãïý Ãéïýëéá ÔéìïóÝíêï,
ôüóï ðïëý áöïóéùìÝíçò þóôå íá ÷áñáêôçñéóôåß áðü ôïí ßäéï ôïí Ðïýôéí óáí “ï ìüíïò Üíôñáò óôçí ïõêñáíéêÞ ðïëéôéêÞ”. ¸ôóé, åêôüò áðü ôïí ðñùèõðïõñãü ÁñóÝíé
Ãéáôóåíéïýê, õðü ôçí êáèïäÞãçóÞ ôçò âñßóêïíôáé åðßóçò ï ðñüåäñïò ôïõ êñÜôïõò
ÏëåîÜíôñ Ôïõñôóßíïö, ï åðéêåöáëÞò ôïõ
óõìâïõëßïõ åèíéêÞò áóöÜëåéáò êáé Üìõíáò - óõíéäñõôÞò ôïõ öéëï-íáæéóôéêïý
“Óâüìðïíôá” - ÁíôñÝé Ðáñïýìðé, áëëÜ êáé
ï ðáíßó÷õñïò õðïõñãüò åóùôåñéêþí, ÁñóÝí ÁâÜêïö, ðïõ åßíáé êñáôéêïïëéãÜñ÷çò.

Ç ßäéá ç ÔéìïóÝíêï îåêßíçóå ôçí ðïëéôéêÞ-åðé÷åéñçìáôéêÞ ôçò êáñéÝñá óáí êñáôéêï-ïëéãÜñ÷éóóá, êáé óõãêåêñéìÝíá áíáäåß÷èçêå ïéêïíïìéêÜ áðü ôï ìçäÝí åîáéôßáò ôùí äåóìþí ôçò ìå ôï ñùóéêü êñÜôïò. Ðïëý íùñßò, ìå ôç äéÜëõóç ôçò ÅÓÓÄ, åíþ Þôáí ìéá ìéêñïáóôÞ áðÝêôçóå áðü ôç ìéá óôéãìÞ óôçí Üëëç ìåãÜëç ðåñéïõóßá éäñýïíôáò ôá “ÅíùìÝíá ÅíåñãåéáêÜ ÓõóôÞìáôá ôçò Ïõêñáíßáò”, ìßá åôáéñåßá ìåóÜæïõóá ãéá åéóáãùãÝò ñùóéêïý öõóéêïý áåñßïõ, ðïõ Ýäùóå óôçí ßäéá ôïí ôßôëï ôçò “ðñéãêßðéóóáò ôïõ áåñßïõ” (âë. New
York Times, 19/3). ÓÞìåñá, áõôÞ êáé ïé óõíåñãÜôåò ôçò ôïðïèåôïýí óå üëç ôçí áíáôïëéêÞ ñùóüöùíç Ïõêñáíßá ùò äéïéêçôÝò åðáñ÷éþí ðáíßó÷õñïõò ïëéãÜñ÷åò ðïõ
óßãïõñá Ý÷ïõí óôåíïýò äåóìïýò ìå ôç ñùóéêÞ áãïñÜ. Óôçí åðáñ÷ßá Íôíéåðñïðåôñüöóê, ãéá ðáñÜäåéãìá, Ý÷åé äéïñéóôåß Ýíáò
ôñáðåæßôçò êáé éäéïêôÞôçò ðïäïóöáéñéêÞò
ïìÜäáò ïíüìáôé É. Êïëïìüéóêé, åíþ óôï
ÍôïíéÝôóê êÜðïéïò Ó. Ôáñïýôá, ïëéãÜñ÷çò ôçò ìåôáëëïõñãßáò (óôï ßäéï).
Íá ãéáôß ï Ãéáôóåíéïýê äçëþíåé ôþñá
ðùò “äåí åßíáé óôçí çìåñÞóéá äéÜôáîç” ç
Ýíôáîç ôçò Ïõêñáíßáò óôï ÍÁÔÏ, êáé üôé èá õðïãñÜøåé ìüíï ôï ðïëéôéêü óêÝëïò
ôçò óõìöùíßáò óýíäåóçò ìå ôçí ÅÅ áöÞíïíôáò áíïé÷ôü ôï ïéêïíïìéêü óêÝëïò ãéá
äéáðñáãìáôåýóåéò. ¹äç ï Ãéáôóåíéïýê Ý÷åé åîáããåßëåé ôç èÝóðéóç íÝïõ óõíôÜãìáôïò ðïõ èá ðáñÝ÷åé äéåõñõìÝíåò åîïõóßåò óôéò ðåñéöÝñåéåò (äçë. ïìïóðïíäéáêü
ìïíôÝëï äéáêõâÝñíçóçò, ðïõ óå ôÝôïéåò
óõíèÞêåò êáôï÷Þò äéåõêïëýíåé ôï äéáìåëéóìü) åíþ äéáêÞñõîå ôçí ïõäåôåñüôçôá
ôç ÷þñáò ôïõ áðÝíáíôé óôï ÍÁÔÏ. Áõôïß
ïé äõï üñïé - ïìïóðïíäßá êáé ïõäåôåñüôçôá - ðñïôÜèçêáí ëßãï ðñïçãïýìåíá áðü
ôï ñùóéêü õð. Åî. (âë. ÍáõôåìðïñéêÞ, 17/
3). Êáé óá íá ìçí Ýöôáíáí üëá áõôÜ, ïé
ïõêñáíéêÝò äõíÜìåéò óôçí Êñéìáßá, ðïõ
ôüóï êáéñü ìÜôáéá ðåñßìåíáí íá ðÜñïõí
êÜðïéåò óáöåßò åíôïëÝò áðü ôï ãåíéêü åðéôåëåßï, åôïéìÜæïíôáé ôþñá ãéá áðï÷þñçóç ìå åíôïëÞ ôïõ ðáíßó÷õñïõ óõìâïõëßïõ åèíéêÞò áóöÜëåéáò êáé Üìõíáò ðïõ
êáèïäçãåßôáé, üðùò ðñïåßðáìå, áðü ôïí öéëï-íáæß (êáé ðñþçí óõíôïíéóôÞ ôçò ðëáôåßáò) Ðáñïýìðé. Áõôü Ýäùóå åíôïëÞ óôçí
êõâÝñíçóç íá ðñïóöýãåé óôïí ÏÇÅ ãéá
íá êçñýîåé ôçí Êñéìáßá áðïóôñáôéùôéêïðïéçìÝíç æþíç êáé íá ïñãáíþóåé ôçí áðï÷þñçóç ôïõ óôñáôïý (âë. El Pais, 19/3).
Íá ãéáôß äéïñãáíþèçêå óôç Ìüó÷á ðïëõðëçèÞò äéáäÞëùóç “õðÝñ” ôçò Ïõêñáíßáò
áðü ôïí êñõöïíáæß êáãêåìðßôç ÍáâÜëíé
ìå ôá áìöéëåãüìåíá óõíèÞìáôá “êÜôù ôá
÷Ýñéá áðü ôçí Ïõêñáíßá” (ðïéïò, ç Ñùóßá
Þ ç Äýóç;) êáé “ü÷é óôïí ðüëåìï”, ðïõ
óçìáßíåé óôï âÜèïò åéñçíéêÞ åðßëõóç ôçò
êñßóçò óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò äéáìåëéóôÝò.
Äåí åßíáé ôõ÷áßï ôï ãåãïíüò üôé ôï ßäéï
öéëïñþóéêï êáèåóôþò Ãéáíïýêïâéôò âïÞèçóå óôçí áíÜäåéîç ðñïóþðùí üðùò åßíáé
ïé äÞèåí åõñùðáéüöéëïé Ãéáôóåíéïýê-ÔéìïóÝíêï-Êëßôóêï óáí íéêçôþí ëáúêþí çãåôþí êáèþò êáé ï öéëïíáæéóôÞò Ôéáíéìðüê, ôïõ Óâüìðïíôá ôï ïðïßï óõììåôÝ÷åé óôçí êõâÝñíçóç. Åßíáé ç ßäéá êõâÝñíçóç Ãéáíïõêüâéôò ðïõ õðï÷ùñïýóå ðÜóõíÝ÷åéá ðßóù óôç óåë. 15

