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, ÌÁÑÔÇÓ 2013 ÁÑ. ÖÕË. 486 € 1,50

ÓÊÏÔÙÍÏÕÍ ÔÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÊÁÉ
ÌÏÉÑÁÆÏÕÍ ÏÔÉ ÁÐÏÌÅÍÅÉ
ÍÁ ÅÌÐÏÄÉÓÏÕÌÅ ÔÙÑÁ ÔÏÕÓ ÓÁÌÐÏÔÁÑÉÓÔÅÓ!

¼

ëá åßíáé ãéá ôá íÝá áíáôïëéêÜ áöåíôéêÜ. Ôá óé÷áìåñÜ 6 êüì
ìáôá êáé ç ìßá äïëïöïíéêÞ óõììïñßá êáèþò êáé ôá ðá÷ýäåñ
ìá ôçò ôñüéêáò áó÷ïëïýíôáé ìå èÝìáôá ðïõ Ý÷ïõí Üìåóç ó÷Ýóç áëëÜ äåí åßíáé ôï ìåãÜëï, ôï êåíôñéêü æÞôçìá ðïõ óêïôþíåé óÞìåñá ôç ÷þñá. ÌéëÜìå ãéá, ôï ðåëþñéï, ôï éóôïñéêÞò êëßìáêáò, ôï üëï
êáé ðéï ìáæéêü êáôáóôñïöéêü óáìðïôáñéóôéêü üñãéï åíÜíôéá óôç âéïìç÷áíßá ôçò ÷þñáò ðïõ ôá 6 êüììáôá êáé ç óõììïñßá äéåîÜãïõí ìå
øõ÷ñÞ êáé áíåëÝçôç áðïöáóéóôéêüôçôá ìÝóá óôç ó÷åäüí ãåíéêÞ áäéáöïñßá êáé Üãíïéá.

¹äç åìöáíßæïíôáé óôïé÷åßá ðïõ ëÝíå üôé
ç áíåñãßá ôï ÃåíÜñç ôïõ 2013 áõîÞèçêå
ìå ôï ìåãáëýôåñï ùò ôþñá ñõèìü ìÝóá
óôçí êñßóç êáé Ýöôáóå óå ýøïò 60% ãéá
ôïõò íÝïõò, ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé üôé áõôÜ ðïõ æïýìå äåí åßíáé ôßðïôá ìðñïóôÜ óå
áõôÜ ðïõ Ýñ÷ïíôáé. Æïýìå âéïìç÷áíéêÞ,
æïýìå ðáñáãùãéêÞ ãåíïêôïíßá. ÐÜìå 100
÷ñüíéá ðßóù, áëëÜæïõìå Þðåéñï, áëëÜæïõìå ðïëéôéóìü ÷ùñßò íá ôï êáôáëáâáßíåé ï
ëáüò ìáò ãéáôß ïé çãåóßåò ôùí 6 êïììÜôùí êáé ç óõììïñßá ôïõ ôï êñýâïõí. Ç
ÅëëÜäá ðåèáßíåé áðü ôóÜêéóìá ôçò ðáñáãùãÞò. Ôçí ßäéá þñá ôá êôÞíç äéáðñáã-

ìáôåýïíôáé ìå ôçí ôñüéêá êÜôé Üëëï, ôï
ðüóç ëåßá èá ðáñáäþóïõí óôïõò áíáôïëéêïýò íåïíáæÞäåò êáôáêôçôÝò êáé óôç
íôüðéá äéåöèáñìÝíç áêñßäá ðïõ áíôéêåéìåíéêÜ ôïõò õðçñåôåß êáé óå ëßãï èá ôïõò
õðçñåôåß êáé õðïêåéìåíéêÜ êáé üëï êáé
ðåñéóóüôåñï.
ÐïõèåíÜ ç óýãêñïõóç ìå ôçí ôñüéêá
äåí åßíáé ãéá ôï êáëü ôçò ÷þñáò.
Óôçí ïõóßá ôá êáèÜñìáôá äßíïõí äõï
ðÜëåò ìå ôçí ôñüéêá: ç ìßá åßíáé ãéá íá
ìçí áðïëõèïýí ôá ðéï äéåöèáñìÝíá ðáñÜóéôá óôï äçìüóéï ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá
íá ðïõëÜíå ôç äéïßêçóç óôïõò íÝïõò êá-

ôá÷ôçôÝò êáé íá âáóáíßæïõí êáé íá ãäÝñíïõí ôï ëáü ãé áõôïýò, áí êáé ìå ôï áæçìßùôï, ç Üëëç åßíáé ãéá íá õøùèïýí ïé
öüñïé ãéá ôá áêßíçôá ìåóáßáò êáé øçëÞò
áîßáò ðïõ ðñïïñßæïíôáé íá äçìåõôïýí êáé
íá ðáñáäïèïýí óôïõò ÷åéñüôåñïõò õðçêüïõò-ðáñÜóéôá ôïõ êáôá÷ôçôÞ. Ç ôñßôç, ðïõ
áíáããåëëüôáí íá ãßíåé õðÝñ ôçò Üìåóçò
óõã÷þíåõóçò ôçò ÅèíéêÞò êáé ôçò Ãéïýñïìðáíê, äåí äüèçêå êáí ãéáôß ôï êáèåóôþò áðïöÜóéóå ôåëéêÜ üôé äåí èÝëåé ôç
óõã÷þíåõóç ôþñá áëëÜ êõñßùò ôï îåìïíÜ÷éáóìá ôçò Ãéïýñïìðáíê ãéá íá ðïõëçèåß êáé áõôÞ ìå êÜðïéï ôñüðï ôçí êáôÜëëçëç óôéãìÞ óôïõò ñþóïõò ïëéãÜñ÷åò,
åßôå áõôïýò ôçò õðåñ-ðá÷õìÝíçò áðü ôç
ëçóôåßá ôùí ôñáðåæþí ôçò Êýðñïõ, Ðåéñáéþò, åßôå óå êÜðïéïõò Üëëïõò áðü áõôïýò Þ ôïõò êéíåæï-êáôáñéáíïýò óõììÜ÷ïõò ôïõò.
Ôéò äýï âñùìïäïõëåéÝò, ôç äéáôÞñçóç
ôùí ðéï äéåöèáñìÝíùí óôï äçìüóéï êáé
ôçí áýîçóç ôùí öüñùí óôá ìåóáßá êáé á-

êñéâÜ áêßíçôá ôéò áíÝëáâå ôï ðñáêôéêÜ
ðéï ðïëéôéêü áðüóðáóìá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ôï
áðüóðáóìÜ ôïõ óôçí êõâÝñíçóç ðïõ ëÝãåôáé ÄÇÌÁÑ. Ç ÄÇÌÁÑ óôç âÜóç ôçò
Ý÷åé êáé äçìïêñáôéêÜ óôïé÷åßá áëëÜ óôï
êõâåñíçôéêü åðßðåäï åßíáé áðïëýôùò óôá
÷Ýñéá ôïõ óïóéáëöáóßóôá ÊïõâÝëç. Ç
ÄÇÌÁÑ Ý÷åé áíáëÜâåé íá äéåêðåñáéþíåé ôçí ðïëéôéêÞ ÓÕÑÉÆÁ, äçëáäÞ ôç óýãêñïõóç-äéáðñáãìÜôåõóç ìå ôçí ôñüéêá
ãéá íá åðéôñÝðåé óôïõò ÓáìáñÜ êáé ÂåíéæÝëï íá ðáñéóôÜíïõí ôïõò äõôéêüöéëïõò
êáé êõñßùò íá ôáëáíôåýïõí åéäéêÜ ôç Ãåñìáíßá. Ôï ó÷Þìá åßíáé ðáëéü. Ç ÄÇÌÁÑ
óçêþíåé êÜèå ôüóï Ýíá âÝôï óôçí Ôñüéêá. Ï ÂåíéæÝëïò ëÝåé üôé äåí ìðïñåß íá
áöÞíåé ôç ÄÇÌÁÑ íá ðáñéóôÜíåé ôçí áñéóôåñÞ êáé áõôüò íá øçößæåé äåîéÜ õðÝñ
ôïõ ÓáìáñÜ, ïðüôå áðåéëåß êáé áõôüò ôçí
Ôñüéêá ìå âÝôï. Ìå ôá äýï âÝôï üìùò ðÝöôåé ç êõâÝñíçóç, ïðüôå ï ÓáìáñÜò êÜèå
ôüóï ãõñíÜåé óôçí Ôñüéêá êáé ëÝåé õðïóõíÝ÷åéá óôç óåë. 4

Ç èÝóç ôçò ÏÁÊÊÅ ãéá ôçí êõðñéáêÞ êñßóç

Ç ÊÕÐÑÏÓ ÓÅ ÅÑÅÉÐÉÁ
Ç áðïèÝùóç ìéáò ñþóéêçò ðñïâïêÜôóéáò ìå åõñùðáúêÞ õðïãñáöÞ
Êýðñéïé êáé ¸ëëçíåò ðáôñéþôåò êáé äçìïêñÜôåò, ðÜñôå ôç ìïßñá óáò óôá ÷Ýñéá óáò

Ô

åëéêÜ ôá ðñÜãìáôá ãéá ôçí Êýðñï êáé ôçí Åõñþðç, éäéáßôåñá ìåôÜ ôï «ü÷é» ôùí ñùóüöé
ëùí óôï ðñþôï ó÷Ýäéï äéÜóùóçò, ðÞãáí áêüìá ÷åéñüôåñá áð’ üóï öáéíüôáí.

Ôï íçóß Ý÷åé óôçí ïõóßá äå÷ôåß Ýíá ðëÞãìá éóôïñéêÞò ïðéóèïäñüìçóçò ü÷é áðëÜ ÷ñçìáôéóôéêïý, áëëÜ ðáñáãùãéêïý ÷áñáêôÞñá, åíþ ç Åõñùæþíç Ý÷åé ðÜèåé ôç ìåãáëýôåñç ùò ôþñá çèéêÞ, ðïëéôéêÞ, êáé ìåóïðñüèåóìá èá ðÜèåé êáé ôç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìéêÞ æçìéÜ áðü ôéò ìÝ÷ñé ôþñá äéáóþóåéò ôçò. Ïé äõôéêïåõñùðáßïé ìïíïðùëéóôÝò ôïõ
÷ñçìáôéóôéêïý êåöáëáßïõ áðïäåéêíýïíôáé üëï êáé
ðéï áíßêáíïé íá êáôáëÜâïõí ôçí ðáñáãùãéêÞ êßíçóç, ôçí ðñáãìáôéêÞ äçëáäÞ êßíçóç ôçò ïéêïíïìßáò êÜèå îå÷ùñéóôÞò ÷þñáò ðïõ äéáóþæïõí êáé
ôéò éäéáßôåñåò ðñáãìáôéêÝò áíÜãêåò êáèåìéÜò áðü áõôÝò. Åðßóçò, åðåéäÞ åßíáé åíôåëþò áäéÜöïñïé ãéá ôïõò ëáïýò, éäéáßôåñá åêåßíïõò ôùí ðéï ìéêñþí ÷ùñþí, êáé êõñßùò åðåéäÞ óõíåñãÜæïíôáé ìå
ôïõò áíáôïëéêïýò öáóßóôåò óôçí êáôáðßåóç ôùí
õðüëïéðùí ëáþí ôçò ÁíáôïëÞò êáé ôïõ Íüôïõ, åßíáé ðïëéôéêÜ ôõöëïß. Åßíáé öõóéêü ëïéðüí ðïõ ìÝóá
áðü áõôÞí ôçí ðïëéôéêï-ïéêïíïìéêÞ ðáñáêìÞ

èñéáìâåýåé ï ðéï óõíåéäçôüò éìðåñéáëéóôéêüò ðáñÜãïíôáò, áõôüò ðïõ óå ìåãÜëï âáèìü áîéïðïéåß
õðÝñ ôïõ ôéò áõèüñìçôåò êñßóåéò ôïõ êáðéôáëéóìïý,
áëëÜ ðïõ óå åðéìÝñïõò ÷þñåò ôçò åðéññïÞò ôïõ,
üðùò óôçí ÅëëÜäá êáé óôçí Êýðñï, ôéò ðñïêáëåß
êáé ôéò ïñãáíþíåé êéüëáò. ÌéëÜìå ãéá ôç ñþóéêç
êñáôéêïìïíïðùëéáêÞ ïëéãáñ÷ßá, ðïõ åßíáé êáé ï
çãÝôçò ôçò ðáãêüóìéáò óôñáôçãéêÞò íåïíáæéóôéêÞò óõììá÷ßáò Ñùóßáò-Êßíáò. Åßíáé áõôÞ ðïõ, üôáí êáôáêÜôóåé ï êïõñíéá÷ôüò, èá öáíåß üôé Ý÷åé
êåñäßóåé ôá ðÜíôá óôçí Êýðñï ÷Üíïíôáò åëÜ÷éóôá, ãéáôß ìüíï áõôÞ èá ìðïñÝóåé íá áãïñÜóåé ôæÜìðá êáé íá õðïäïõëþóåé ôï êáôåóôñáììÝíï íçóß,
üóï êáé áí áõôü åßíáé óÞìåñá áðïãïçôåõìÝíï ìå
ôç óôÜóç ôçò. Åííïïýìå üôé, üóï êáé íá åßíáé áðïãïçôåõìÝíïò ï êõðñéáêüò ðëçèõóìüò áðü ôçí Üñíçóç ôçò Ñùóßáò íá äþóåé áêüìá êáé ôçí ðéï ìé-
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ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
•

Ïé Ìåôáëëùñý÷ïé ôçò ×áëêéäéêÞò áðáíôïýí
áðïöáóéóôéêÜ óôç íáæéóôéêÞ ðñïâïêÜôóéá , ó.2

•

ÓÕÑÉÆÁ: Áíïé÷ôÜ ìå ôïõò ÁÍÅË, ìïõëù÷ôÜ ìå
ôïõò íáæÞäåò , ó.3

•

Éóôïñéêþí ÄéáóôÜóåùí ¸ãêëçìá:
Ïé ðñÜêôïñåò êëåßíïõí üëç ôç âáñéÜ âéïìç÷áíßá , ó.5

•

Ôï êáèåóôþò ìåèïäåýåé ôçí ðáñÜäïóç ôïõ
åëÝã÷ïõ üëçò ôçò âéïìç÷áíßáò óôç Ñùóßá ìÝóù
ôçò ðþëçóçò ôçò ÄÅÐÁ , ó.7

•

Ïé óáìðïôáñéóôÝò ÷ñåïêïðïýí ôç Âéïìç÷áíßá
Öùóöïñéêþí ËéðáóìÜôùí , ó.13

•

Ç áíôéíáæéóôéêÞ ëáúêÞ áíôßóôáóç óå Üíïäï,
ó.13
• Ç êáôáóôñïöÞ ôçò ðáñáãùãÞò ÷Üëõâá, ó.15

•
•

Ñþóéêç êÜèïäïò óôç ×áëêéäéêÞ , ó.15

Ïé õðåñäõíÜìåéò êáé ôï ðõñçíéêü ðñüãñáììá
ôçò Â. ÊïñÝáò , ó.16

Óåëßäá 2

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÌÁÑÔÇÓ 2013

Äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 23/3/2013

ÈÁÍÁÓÉÌÏÓ ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÃÙÍÁ ÔÙÍ ÌÅÔÁËËÙÑÕ×ÙÍ
ÅÉÍÁÉ ÍÔÑÏÐÇ, ÅÉÍÁÉ ÔÁÎÉÊÏ ÅÃÊËÇÌÁ, ÅÉÍÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇ
ÁÕÔÏÊÔÏÍÉÁ ÏÐÏÉÁÄÇÐÏÔÅ ÅÍÏÔÇÔÁ ÔÏÕÓ ÌÅ ÔÇ
ÍÁÆÉÓÔÉÊÇ ×Ñ. ÁÕÃÇ
Ένα τεράστιου πολιτικού βάρους χτύπημα δέχτηκε ο αγώνας των μεταλλωρύχων της Χαλκιδικής, όταν δύο ηγετικά στελέχη του ενός από τα
τρία σωματεία τους επισκέφθηκαν προχθές τα γραφεία των ναζιστών
της «Χρυσής Αυγής» στη Βουλή και φωτογραφήθηκαν δίπλα τους.
Για μας, αν τα τρία σωματεία δεν καταδικάσουν αποφασιστικά αυτή τη συνάντηση και οποιαδήποτε συνεργασία με τη
Χ.Α., τότε το κίνημά τους σαν κίνημα εργατών όχι μόνο θα χάσει το δίκιο του, αλλά και θα μετατραπεί αυτόματα στο αντίθετό του, δηλαδή σε αντεργατικό και αντιδημοκρατικό κίνημα. Επίσης, εκτός από μεγάλη ντροπή, εκτός από ταξικό έγκλημα, οποιαδήποτε ενότητα των αγωνιζομένων μεταλλωρύχων με τους ναζιστές
θα είναι και πολιτική αυτοκτονία. Και τούτο γιατί οι ψευτοαριστεροί τραμπούκοι και
σαμποταριστές της επένδυσης, αυτοί οι
φανατικοί εχθροί της εργατικής τάξης, που
της αρνούνται τα μέσα της δουλειάς και

της ύπαρξής της, θα ενισχυθούν, καθώς
δεν υπάρχουν χειρότεροι εχθροί του λαού από τους μαχαιροβγάλτες και ρατσιστές της Χ. Αυγής. Και τότε λίγοι θα θυμηθούν ότι τη σύμπλευση με τους χρυσαυγίτες σε συνδικαλιστικά κινήματα την
εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμαχία που
έκανε μαζί τους στο κίνημα του «Δεν
πληρώνω» στα διόδια της Κατερίνης το
2010 και την επανέλαβε το ΠΑΜΕ στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου το 2011, όταν
τα στελέχη του χειροκροτούσαν τη συμμορία της ΧΑ, που είχε έρθει για συμπαράσταση.
Οι μεταλλωρύχοι πρέπει να κάνουν το
αντίθετο από αυτό που θέλει το βρώμικο

διακομματικό πολιτικό καθεστώς, δηλαδή μέσα από τη συνδικαλιστική και πολιτική απομόνωση που τους έχει επιβάλει να τους οδηγήσει σε συνεργασία με
το πιο μισητό και χειρότερο κατακάθι του.
Είναι αυτό το καθεστώς που ανοιχτά ή καλυμμένα και με δεξιό ή αριστερό μανδύα
χτυπάει τώρα την επένδυση, προσφέρει
πολιτικό και ηθικό εξωραϊσμό εδώ και χρόνια στη Χ.Α., επιτρέπει στους ναζιστές να
δημαγωγούν ασύστολα στα ΜΜΕ σαν τάχα πατριώτες και φίλοι των φτωχών, δίνει
σ? αυτή την τραμπούκικη συμμορία πλήρη νομιμότητα, κρύβει από το λαό τις απάνθρωπες και εθνοπροδοτικές τους θέσεις, τους επιτρέπει να μπαίνουν στη Βουλή (μόνοι αυτοί σε όλο τον πλανήτη), τους
ευλογεί με τους μητροπολίτες του και
ταυτίζεται μαζί τους στα πιο καίρια ζητήματα της πολιτικής ζωής της χώρας.
Το ότι η όψιμη δήλωση συμπαράστασης

της Χρ. Αυγής στους μεταλλωρύχους έχει
σα στόχο μόνο και μόνο να λερώσει και
να καταρρακώσει τον αγώνα τους αποδεικνύεται από το ότι η συμμορία πήρε και
συνεχίζει να παίρνει θέση κατά της επένδυσης στη Χαλκιδική. Τέτοιες προβοκάτσιες οι χρυσαυγίτες τις έχουν ξανακάνει.
Η Χρ. Αυγή πρέπει να καταγγελθεί σήμερα ακόμα περισσότερο επειδή τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερος ο κίνδυνος οι ναζιστές να μπουν στα συνδικάτα και να σκοτώσουν τους αγώνες που κάνει, για να επιβιώσει υλικά και να δυναμώσει ταξικά,
η όλο και πιο χτυπημένη βιομηχανική εργατική τάξη, εκείνη που αποτελεί το
μέλλον και την αληθινή εγγύηση για τη σωτηρία της χώρας.
Αθήνα, 23 Μάρτη 2013
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Ïé ìåôáëëùñý÷ïé ôçò ×áëêéäéêÞò áðáíôïýí áðïöáóéóôéêÜ óôç
íáæéóôéêÞ ðñïâïêÜôóéá êáé ðñïóôáôåýïõí ôïí áãþíá ôïõò
Οι μεταλλωρύχοι της Χαλκιδικής με
δύο σωματεία τους, εκείνο των επιφανειακών εργαζομένων «Σωματείο
Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων» και
εκείνο των υπογειτών «Σωματείο Εργαζομένων όλων των Ειδικοτήτων
στις Υπόγειες Στοές», που και τα δύο
τους μαζί αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στα μεταλλεία, εξέδωσαν το απόγευμα της 23ης
Μάρτη την παρακάτω ανακοίνωση:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Εμείς οι εκπρόσωποι των δύο σωματείων των Μεταλλείων Κασσάνδρας διαχωρίζουμε τη θέση μας και δηλώνουμε την
κάθετη αντίθεσή μας με την πρωτοβουλία
εκπροσώπων του σωματείου εργαζομένων υπογειτών παραγωγής να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της Χρυσής
Αυγής στα γραφεία της στη Βουλή ζητώντας να τους ενημερώσουν.
Αυτή η συνάντηση δεν ήταν αποτέλεσμα
καμιάς εγκεκριμένης συλλογικής απόφασης των τριών σωματείων μας. Και δεν θα
μπορούσε να είναι.
Εμείς εδώ πάνω δίνουμε έναν σκληρό
και βαθιά δημοκρατικό αγώνα ενάντια σε
ανθρώπους που χρησιμοποιούν σαν
όπλα εναντίον μας τη βία και το ψέμα και
αυτά τα καταγγέλλουμε διαρκώς και προσπαθούμε να κερδίσουμε στην υπόθεσή
μας όλο το λαό, γιατί εκτός από τη δουλειά μας μας νοιάζει και το καλό όλων των
εργαζομένων.
Δεν θα κάνουμε λοιπόν κάτι που στο όνομα μιας οποιασδήποτε συμπαράστασης θα
βοηθούσε κόμματα με ιδέες και πρακτικές
ρατσιστικές και φιλοναζιστικές.
Με τέτοια κόμματα δεν θέλουμε σαν
εργατικό κίνημα να έχουμε καμία απολύτως συνεργασία.
Με αυτή τους την ανακοίνωση τα
δύο σωματεία προστάτεψαν ιδεολο-

γικά και πολιτικά τον αγώνα τους από τους ψευτοαριστερούς σαμποταριστές και έδωσαν μια πρώτη ισχυρή
απάντηση στους κύκλους εκείνους,
πολιτικούς και οικονομικούς, που θα
ήθελαν να σπρώξουν τους μεταλλωρύχους να αναπτύξουν δεσμούς με
τους ναζιστές. Στόχος αυτών των κύκλων, και στο βάθος στόχος όλου του
επίσημου πολιτικού καθεστώτος, σε
επίπεδο κορυφής τουλάχιστον, είναι καταρχάς να εκθέσουν και να διασύρουν πολιτικά τον αγώνα των μεταλλωρύχων υπέρ της επένδυσης και
πιο μακροπρόθεσμα να χώσουν τους
χρυσαυγίτες στο εργατικό και λαϊκό
κίνημα, όπως ήδη επιχείρησαν να κάνουν στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου (ΠΑΜΕ) και στα διόδια της Κατερίνης (ΣΥΡΙΖΑ). Όμως εδώ έσπασαν τα
μούτρα τους, γιατί οι μεταλλωρύχοι δεν
έκαναν όπως το ΠΑΜΕ στη Χαλυβουργία, που μετά την κατακραυγή είπε ότι δεν
ήξερε ότι οι συμπαραστάτες ήταν χρυσαυγίτες και ότι οι χρυσαυγίτες ήταν κακοί
γιατί ήταν φιλοεργοδοτικοί, χωρίς να πει
κουβέντα για το ότι ήταν ναζιστές. Ούτε
είπαν, όπως η κεντρική συντονιστική επιτροπή του «δεν πληρώνω» για τα διόδια,
ότι μπορεί όποιος θέλει να διαδηλώνει μαζί
τους ακόμα και αν είναι ένας απρόσκλητος ναζιστής. Οι μεταλλωρύχοι των δύο
σωματείων καταδίκασαν στα ίσια απόλυτα και κάθετα τη «Χρυσή Αυγή»
σα ναζιστικό και ρατσιστικό κόμμα και
απέκλεισαν οποιαδήποτε συνεργασία
μαζί της.
Γιατί η Χρ. Αυγή δεν είναι ένα κόμμα
σαν τα άλλα
Δυστυχώς μένει ακόμα ένα σοβαρό αγκάθι. Και αυτό είναι το ότι η ηγεσία του
σωματείου των υπογειτών εξέδωσε μια απαντητική ανακοίνωση, με την οποία ναι
μεν έμμεσα διαχωρίζεται από τους
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χρυσαυγίτες πολιτικά, αλλά ουσιαστικά
δεν κάνει καμιά αυτοκριτική, αφού υποστηρίζει το δικαίωμά της να «ενημερώνει»
τη “Χρ. Αυγή”. Έτσι ένα έστω μειοψηφικό
κομμάτι μεταλλωρύχων συνεχίζει να μένει
έκθετο στις επιθέσεις των εχθρών του. Διαβάζοντας πάντως προσεκτικά την ανακοίνωση, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας ότι η ηγεσία των υπογειτών
έπεσε σε μια πολιτική προβοκάτσια που
της έστησαν οι χρυσαυγίτες και οι εχθροί
της επένδυσης που κρύβονται πίσω τους.
Λέει συγκεκριμένα η ηγεσία των υπογειτών ότι ενημέρωσε τους χρυσαυγίτες επειδή αυτοί (εννοείται μόνο αυτοί ανάμεσα
στους αντιπάλους της επένδυσης) θέλανε
«να τους ακούσουν». Αυτό σημαίνει ότι ήταν οι ναζιστές που, αξιοποιώντας την πολιτική απομόνωση των μεταλλωρύχων, έκαναν, με κάποιο τρόπο, νεύμα στο συγκεκριμένο σωματείο ότι τάχα θέλουν να
«ακούσουν» τη θέση του, δηλαδή ότι είναι διατεθειμένοι να το υποστηρίξουν,
πράγμα άλλωστε που επιβεβαίωσαν οι ναζιστές υποκριτικά και μετά τη συνάντηση. Αλλιώς δε θα είχε νόημα οι υπογείτες
να επιδιώξουν ξαφνικά μια συνάντηση, αφού η «Χρ. Αυγή» είχε ήδη πάρει καθαρά
θέση κατά της επένδυσης. Έτσι οι χρυσαυγίτες απόσπασαν τη συνάντηση,
και κυρίως την προπαγανδιστικά πολύτιμη για τους εχθρούς της επένδυσης φωτογραφία, που συμβολίζει φιλικές σχέσεις ανάμεσα σε ένα εργατικό σωματείο και το μόνο κοινοβουλευτικό ναζιστικό κόμμα στον κόσμο. Αυτό το ίδιο ακριβώς είχαν επιχειρήσει οι χρυσαυγίτες και το 2010, όταν οι εργάτες της
Επισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα με το
κίνημα της «Αυτοοργάνωσης» προσπάθησαν να φτιάξουν ένα σωματείο Ζώνης. Αυτό δεν το αφήνει να δημιουργηθεί το ΠΑΜΕ εδώ και χρόνια, γιατί θέλει να υπάρχει ένα κλαδικό σωματείο στο οποίο να
εξασφαλίζει πάντα με φερτούς κνίτες από άλλα μέρη, δηλαδή με «νόμιμη» νοθεί-

α, την πλειοψηφία. Τότε η εντελώς ανύπαρκτη στη Ζώνη “Χρυσή Αυγή” έβγαλε ανακοίνωση συμπαράστασης στην «Αυτοοργάνωση» για να τη λερώσει. Αμέσως οι συνδικαλιστές της «Αυτοοργάνωσης», με επικεφαλής τους συντρόφους
μας, καταγγείλανε τη «Χρ. Αυγή» σαν ρατσιστική, αρνήθηκαν κάθε συμπαράσταση από αυτήν και τη διώξανε από μια ανοιχτή συγκέντρωση στην οποία προσπάθησε να χωθεί. Έτσι το ψευτοΚΚΕ, που
είχε ετοιμαστεί να κατηγορήσει την «Αυτοοργάνωση» για συνεργασία με τους ναζιστές, πάγωσε και χώθηκε στην τρύπα
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ÓÕÑÉÆÁ: Áíïé÷ôÜ ìå ôïõò ÁÍÅË, ìïõëù÷ôÜ ìå ôïõò
íáæÞäåò - Ôï öáéï-«êüêêéíï» ìÝôùðï óõãêñïôåßôáé ãïñãÜ

Ï

Ôóßðñáò ôåëåõôáßá ìéëÜåé áíïé÷ôÜ. Äå ÷ñåéÜæåôáé ïýôå ôï ôåëåõ
ôáßï öýëëï óõêÞò «áñéóôåñïóýíçò» ãéá íá êáëýðôåé ôá áíïìÞìáôá
ðïõ óêáñþíåé ðÜíù óôçí ðëÜôç ôïõ ëáïý ôïí ïðïßï êáôÝóôñåøáí
ïé öáéï-«êüêêéíïé» óýíôñïöïß ôïõ åäþ êáé 32 ÷ñüíéá. ¸ôóé, ðñüóöáôá êáé
ìå áöïñìÞ êÜëåóìá ôïõ ÊáììÝíïõ ãéá ðñüôáóç ìïìöÞò êáôÜ ôïõ ÓôïõñíÜñá, ï ðáëéüò êíßôçò êáé íõí áñ÷çãüò ôïõ «üëïõ ÓÕÑÉÆÁ-ÅÊÌ», ôçò
ôåëåõôáßáò öïñåóéÜò ôçò çãåôéêÞò êëßêáò ôïõ ÓÕÍ, Ýöôéáóå ïõóéáóôéêÜ
óôñáôçãéêÞ óõììá÷ßá ìå ôïõò ÁíåîÜñôçôïõò ¸ëëçíåò (ÁÍÅË).
Ëßãåò ìÝñåò áñãüôåñá óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ç íåáñÞ «åëðßäá» ôïõ óïóéáëöáóéóìïý
äÞëùóå üôé,«üðùò ï ÔóÜâåò ÷ñçóéìïðïßçóå äåîéïýò õðïõñãïýò ãéá íá óçìáôïäïôÞóåé ôçí åèíéêÞ åíüôçôá óôçí ðñþôç ôïõ
êõâÝñíçóç», Ýôóé êé åêåßíïò èá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôïõò áêñïäåîéïýò êáé öáéï-«êüêêéíïõò» ïéêïíïìéêÜ «áóôÝñåò» ôïõ êüììáôïò ôïõ ÊáììÝíïõ.
ÌÜëéóôá äåí Ýíéùóå êáìßá íôñïðÞ, üôáí ôïõ åðéóçìÜíèçêáí ïé îåôóßðùôá
åèíïñáôóéóôéêÝò èÝóåéò ôçò çãåóßáò
êáé ôùí óôåëå÷þí ôùí ÁÍÅË, åéäéêÜ
óå ü,ôé áöïñÜ ôïõò ìåôáíÜóôåò, ðåñéïñéæüìåíïò êáé ãåëþíôáò ìå èñÜóïò óôçí
áðÜíôçóç üôé áõôÝò ïé èÝóåéò äåí áðïôåëïýí êïììÜôé ôçò êïéíÞò ðëáôöüñìáò ãéá
«êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË». Áõôü ôï ôåëåõôáßï ôï åßðå ìå ôüíï åéñùíéêü, þóôå óå
ïðïéáäÞðïôå ìåëëïíôéêÞ õðüìíçóç íá éó÷õñéóôåß üôé ôï åßðå «óêùðôéêÜ», ùóôüóï
áõôÞ áêñéâþò åßíáé ç ðñáãìáôéêÞ èÝóç ôïõ
áñ÷çãïý ôïõ ÓÕÑÉÆÁ. Êé áõôü áðü ìüíï
ôïõ áðïäåéêíýåé ôé óüé Þôáí ï «äéåèíéóìüò»
ôïõ ÓÕÍ óôï ìåôáíáóôåõôéêü åðß 20 ÷ñüíéá, ï ïðïßïò óå ìåãÜëï âáèìü Ýöôéáóå ôïõò
íáæÞäåò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò êüììá ìå ôï
ðñïâïêáôüñéêï «üëïé ìÝóá ÷ùñßò üñïõò-áíïé÷ôÜ óýíïñá», ðïõ ðñþôïé ôï ðëÞñùóáí,
ôï ðëçñþíïõí êáé èá ôï ðëçñþóïõí ïé âáóáíéóìÝíïé ìåôáíÜóôåò, êõñßùò ïé ðáëéüôåñïé.
Ïé ÁÍÅË åßíáé ïõóéáóôéêÜ Ýíá íÝáò êïðÞò öáóéóôéêü ËÁÏÓ, ìå ôç äéáöïñÜ üôé åêåßíï åß÷å óôçèåß ìå õëéêÜ áðü
ôçí êëáóéêÞ óïâéíéóôéêÞ, ðáñáäïóéáêÜ áíôéêïììïõíéóôéêÞ áêñïäåîéÜ, ìÝñïò ôçò ïðïßáò ùóôüóï äåí åß÷å ðñïó÷ùñÞóåé åî ïëïêëÞñïõ óôï óïóéáëöáóéóôéêü «áíôéêáðéôáëéóìü» óôçí ïéêïíïìßá (êëáóéêÜ ðáñáäåßãìáôá ïé ¢äùíéò ÃåùñãéÜäçò êáé Âïñßäçò êáé ï îåôóßðùôá öéëïíáæéóôÞò ÈÜíïò
Ðëåýñçò, ôïõò ïðïßïõò ðñïóÝëáâå ï ÓáìáñÜò óôç íÝá ÍÄ ãéá íá ðñïâïêÜñåé ôïõò
ðïëéôéêÜ öéëåëåýèåñïõò êáé íá ôçí åìðïôßóåé ìå áêñïäåîéÜ ðïëéôéêÞ øõ÷ïëïãßá).
Áíôßèåôá, ïé ÁÍÅË êñáôÜí üëï ôï ÷ïõíôïöáóéóìü ôïõ ËÁÏÓ óå åðßðåäï ðïëéôéêÞò êïõëôïýñáò êáé ðåôÜíå êÜèå öéëïäõôéêÞ, Ýóôù êáé õðåñáíôéäñáóôéêÞ, áíôéêïììïõíéóôéêÞ ðáñÜäïóç óôï üíïìá åíüò áêñÜôçôïõ Ýñùôá ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßá, áëëÜ êáé ãéá ôç ñùóïöéëßá ôïõ óïóéáëöáóéóìïý. Ïé ÁÍÅË åßíáé ï ÷ßôçò ìïíáñ÷ïöáóßóôáò êáé ÷ïõíôéêüò ðïõ
óêÝöôåôáé ïéêïíïìéêÜ óáí êíßôçò Þ
ôï ðïëý óá óõíáóðéóìáßïò, ãéáôß ïé
ÁÍÅË äåí åðéôßèåíôáé áíïé÷ôÜ óôçí ïéêïíïìßá ôçò áãïñÜò ìå óõíèçìáôïëïãßá êáôÜñãçóÞò ôçò.
Ùóôüóï, ç áíôéöéëåëåýèåñç óõíïìùóéïëïãßá ôïõò, ôï ÷Üéäåìá êÜèå ìåóáéùíéêÞò
êáèõóôÝñçóçò ðåñß «øåêáóìþí», êëåöôþí
ðïëéôéêþí, åëëçíïñèïäïîßáò êáé «äõôéêþí
óáôáíÜäùí» ðïõ èÝëïõí íá êáôáóôñÝøïõí
ôçí «åëëçíïñèüäïîç ðáñÜäïóç», ç ïõóéáóôéêÞ ôáýôéóÞ ôïõò ìå ôç «×ñõóÞ ÁõãÞ»
óôïí åíôåëþò êÜëðéêï åèíéêïöáóéóôéêü «áíôéìåñêåëéóìü», ç óõíèçìáôïëïãßá êáé ç

ãñáììÞ ôïõò ôïðïèåôïýí ôï Ýêôñùìá ôùí
ÁÍÅË îåêÜèáñá óôçí áêñïäåîéÜ ôïõ ðïëéôéêïý öÜóìáôïò.
Êáé öõóéêÜ, ìå áñ÷çãü Ýíáí ÊáììÝíï ðïõ
åðß ÷ñüíéá åß÷å ãéá ðïëéôéêü ôïõ ìÝíôïñá
êáé ëïãïãñÜöï ôï âñùìåñü éäåïëïãéêü ôáãü ôçò ÷ïýíôáò ÃåùñãáëÜ, ïé öáóßóôåò áõôïß äå èá ìðïñïýóáí ðáñÜ íá Ý÷ïõí åêëåêôéêÝò óõããÝíåéåò ìå ôïõò íáæéóôÝò. ¸ôóé,
ìå áöïñìÞ ôçí õðüèåóç ôçò ëßóôáò ËáãêÜñíô êáé Üó÷åôá áðü ôï ðïéïò áðü ôïõò ÐáðáíäñÝïõ - ÂåíéæÝëï - ÐáðáäÞìï - Ðáðáêùíóôáíôßíïõ êáé óßá åß÷å Þ ü÷é ðñáãìáôéêÝò åõèýíåò ãéá ôï æÞôçìá, ïé ÁÍÅË íïìéìïðïßçóáí ôç íáæéóôéêÞ óõììïñßá
ôùí ìá÷áéñïâãáëôþí óõíõðïãñÜöïíôáò ìáæß ôçò ìßá åê ôùí ðñïôÜóåùí
ãéá ðáñáðïìðÞ óôç ÂïõëÞ.
Êáé ìüíï ãé? áõôü ôï ëüãï Ýíá êüììá ôï
ïðïßï èá åíôáóóüôáí Ýóôù êáé óôçí ðéï á÷íÞ ìïñöÞ ÁñéóôåñÜò èá áñíéüôáí áðü ôï
óçìåßï åêåßíï êáé ðÝñá íá äéáôçñåß ïðïéåóäÞðïôå ó÷Ýóåéò ìå áõôü ôï áóêÝñé ôùí ÁÍÅË. Ï ÓÕÑÉÆÁ ùóôüóï, äçëáäÞ ïé êíßôåò ðïõ áðïóðÜóôçêáí ìå ó÷Ýäéï áðü ôï
øåõôïÊÊÅ ôï 1991 ãéá íá êÜíïõí åéóïäéóìü óôçí áóôéêÞ ôÜîç, äåí Ý÷åé ôÝôïéáò çèéêÞò êáé ðïëéôéêÞò ôÜîçò ðñïâëÞìáôá. Ìå
ü÷çìá ôï åíôåëþò øåýôéêï êáé ìðáìðÝóéêï äßëçììá «ìíçìüíéï-áíôéìíçìüíéï» ïé çãÝôåò ôïõ óïóéáëöáóéóôéêïý ÓÕÑÉÆÁ âáöôßæïõí êÜèå «áíôéìíçìïíéáêü» áíôéëáúêü êôÞíïò «ðñïïäåõôéêÞ äýíáìç» êáé åßíáé Ýôïéìïé
ãéá êÜèå åßäïõò åñùôïôñïðßåò ìáæß ôïõ.
ÖõóéêÜ, ç ñùóüäïõëç áðü åðï÷Þò ÖëùñÜêç çãåóßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ îÝñåé êáëÜ ôé êÜíåé. Ï ÊáììÝíïò, áîéïðïéþíôáò ôçí áêñïäåîéÜ êïõëôïýñá ôïõ êáé ÷ùñßò êáìéÜ áñ÷Þ, áðü êáôÞãïñïò (êáé äéêáßùò) ôïõ Êüêêáëç êáé ôïõ Ëáëéþôç,
ôïí ïðïßï óõíÝäåå åõèÝùò ìå ôç óïóéáëöáóéóôéêÞ ôñïìïêñáôßá (åíßïôå üìùò ìå ðáéäáñéþäç åðé÷åéñÞìáôá, ôá ïðïßá
ëåéôïõñãïýóáí ðñïâïêáôüñéêá)óôéò áñ÷Ýò
ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’90, Ýãéíå «îáöíéêÜ» èáõìáóôÞò ôçò ðïõôéíéêÞò Ñùóßáò, äçëáäÞ ôçò ÷þñáò-áöåíôéêïý ôùí
Êïêêáëáßùí êáé ôùí Ëáëéþôçäùí,
êáé öõóéêÜ ôùí ÔóéðñïÐáðáñçãáßùí
êÜèå åßäïõò.
¸ôóé, ìåôÜ ôç íÝá ÍÄ ôïõ áêñïäåîéïý
êáé ðáëéïý ößëïõ ôïõ ÊáììÝíïõ, ôïõ ÓáìáñÜ, ïé ÁÍÅË åôïéìÜæïíôáé êé åêåßíïé ãéá õðïãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ ìå ôï
öáóéóôéêü êüììá ôùí Ðïýôéí-ÌåíôâÝíôåö «Åíéáßá Ñùóßá», óôç âÜóç
ôïõ êïéíïý «ïñèüäïîïõ ðïëéôéóìïý
ÅëëÜäáò-Ñùóßáò». Ãéá ôÝôïéï «êïéíü ðïëéôéóìü» ìå âÜóç ôçí ïñèïäïîßá ìåôáîý Ìüó÷áò êáé ÁèÞíáò Ý÷åé ìéëÞóåé êáé ï êáôÜ
ôá Üëëá «Üèåïò ìáñîéóôÞò» Ôóßðñáò, áðïêáëýðôïíôáò ðüóç ó÷Ýóç Ý÷åé ü÷é áðëÜ ìå
ôï ìáñîéóìü, áëëÜ ãåíéêüôåñá ìå ôçí ðñüïäï êáé ôç äçìïêñáôßá.
Ïé Ýðáéíïé ôïõ ðñþôïõ ñùóüäïõëïõ çãÝôç ôçò ÍÄ, ôïõ ÊáñáìáíëÞ ôïõ Â´ ôïõ áíçøéïý, óôïí «åèíéêÜ õðåñÞöáíï» Ôóßðñá êáé
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ç ôáõôü÷ñïíç áãéïðïßçóç ôïõ áðåñßãñáðôïõ áõôïý ðñþçí «ðñùèõðïõñãïý ôçò ÷þñáò ìáò» êáé êïëëçôïý ôïõ Ðïýôéí áðü
ôïõò ÁÍÅË, ðïõ ôïí ðñüôåéíáí êáé ãéá
ìåëëïíôéêü ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò (ï
«áíôéìíçìïíéáêüò» ÊáììÝíïò Þôáí Üëëùóôå õðïõñãüò ôïõ óá óôÝëå÷ïò ôçò ÍÄ),
ïëïêëçñþíïõí ãïñãÜ Ýíá óêçíéêü ðïõ
âñßóêåôáé óôá óðÜñãáíá 50 ÷ñüíéá êé Ý÷åé
ðÜñåé óÜñêá êáé ïóôÜ ôéò äõï ôåëåõôáßåò
äåêáåôßåò.
Áðü ôç ãÝííçóç óôçí ïëïêëÞñùóç
ôïõ öáéï-«êüêêéíïõ» ìåôþðïõ
Ðñüêåéôáé ãéá ôçí åíüôçôá ôùí ðñáãìáôéêþí öáéþí öáóéóôþí ìå ôïõò
øåýôéêïõò «êüêêéíïõò» óïóéáëöáóßóôåò, äçëáäÞ ìå ôïõò ðñïäüôåò ôçò ðñïëåôáñéáêÞò åðáíÜóôáóçò áëëÜ êáé êÜèå
äçìïêñáôéóìïý, ôçí ïðïßá óáí ÏÁÊÊÅ
Ý÷ïõìå áðïêáëÝóåé áðü ôá ìÝóá ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’90 öáéï-«êüêêéíï» ìÝôùðï.
Ëçîéáñ÷éêÞ ðñÜîç ãÝííçóçò ôïõ öáéï«êüêêéíïõ» áðïôÝëåóå ôï êïéíü ÷ôýðçìá áðü ôá ÷åéñüôåñá ôá ðéï áíôéäñáóôéêÜ áíôéêïììïõíéóôéêÜ óôïé÷åßá
ôçò ÄåîéÜò, ôïõ ÊÝíôñïõ êáé, êõñßùò,
áðü ôïõò ðñïäüôåò ôçò øåõôïÁñéóôåñÜò ðïõ üëïé ìáæß åìðüäéóáí ôçí êÜèïäï ôïõ Æá÷áñéÜäç óôçí ÅëëÜäá üôáí áõôüò æÞôçóå íá äéêáóôåß ôï 1962. Óôç
óõíÝ÷åéá Þôáí ï õðïíïìåõôéêüò, óôçí
ïõóßá öéëï÷ïõíôéêüò ñüëïò ôïõ øåõôïÊÊÅ êáè õðüäåéîç ôïõ Êñåìëßíïõ
óôçí áíôéöáóéóôéêÞ åîÝãåñóç ôïõ
Ðïëõôå÷íåßïõ ôï 1973. ÁõôÞ ç óôÜóç
ôùí ðñïäïôþí áíôáìåßöèçêå ìå ôç íïìéìïðïßçóç ôïõ øåõôïÊÊÅ, ôïõ óïóéáëöáóéóôéêïý ðñá÷ôïñåßïõ ôçò Ìüó÷áò, ôï
1974, êáé ìÜëéóôá ìå íïìéêÞ êáôï÷ýñùóç ôïõ ïíüìáôïò «ÊÊÅ» óå áõôü. ÏõóéáóôéêÜ, áõôÞ Þôáí ç ðëçñùìÞ ôùí óïóéáëöáóéóôþí ñåâéæéïíéóôþí ôùí ÊïëéãéÜííç-ÖëùñÜêç-ÔóïëÜêç êáé óßá áðü
ôçí êëáóéêÞ åëëçíéêÞ áíôßäñáóç ãéá ôï
èÜøéìï, ôç äéÜëõóç, ôï ôóÜêéóìá ôïõ çñùéêïý åðáíáóôáôéêïý êüììáôïò ôçò åñãáôéÜò ôçò ÅëëÜäáò, ôïõ ðñáãìáôéêïý ÊÊÅ.
Åêåß, ùóôüóï, üðïõ ôï ìÝôùðï ðáôÞèçêå ãéá ôá êáëÜ Þôáí óôç óõãêõâÝñíçóç ÍÄ-ÓÕÍ ôùí ÖëùñÜêçÊýñêïõ ôï 1989. Ôï øåõôïÊÊÅ (óáí ÓÕÍ
ôüôå), âñéóêüôáí ðïëý äåîéüôåñá áðü ôçí
ìéóïäçìïêñáôéêÞ öéëïåõñùðáßêÞ ÍÄ ôïõ
ÌçôóïôÜêç, ãé áõôü ôï êÜøéìï ôùí öáêÝëùí óôç ×áëõâïõñãéêÞ äåí Þôáí
óôçí ïõóßá ôï ìÝôùðï ôïõ øåõôïÊÊÅ
ìå áõôÞ ôç ÍÄ áëëÜ ìå ôá ðéï ìáýñá,
ôá ðéï ìïíáñ÷ïöáóéóôéêÜ êáé ðéï
ôáãìáôáóöáëßôéêá óôïé÷åßá ôçò áðü
ôá ïðïßá ïé ðñïäüôåò óâÞóáí ìå ôï
êÜøéìï ôùí öáêÝëëùí ôï óôßãìá ôçò
åèíïðñïäïóßáò êáé ôùí åãêëçìÜôùí
ôïõò êáôÜ ôïõ ëáïý. Äåí åßíáé ôõ÷áßï
üôé ïé öáóßóôåò ôïõ ÅÍÅÊ êáé ôçò ÅÐÅÍ
áðïöÜóéóáí óôéò äåýôåñåò åêëïãÝò ôïõ
ÍïÝìâñç ôïõ 1989 íá ìçí êáôåâÜóïõí øçöïäÝëôéá, áëëÜ íá óôçñßîïõí ôç ÍÄ, ðïõ
ìüëéò åß÷å óõãêõâåñíÞóåé ìå ôïõò «êïììïõíéóôÝò» êáãêåìðßôåò ôïõ ÖëùñÜêç.
ÁõôÞ ç âñùìéÜ ôïõ 1989 Üíïéîå ôï äñüìï
ãéá ôçí Üíïäï ôåëéêÜ ôïõ öáéïý êáé ñùóüäïõëïõ öáóßóôá ÓáìáñÜ óôçí çãåóßá ôçò
ÍÄ, ôïí ïðïßï ôþñá ïé øåõôïáñéóôåñïß çãÝôåò ôçò ÄÇÌÁÑ îåðëÝíïõí åíôåëþò. Ç ðéï ìáýñç ÄåîéÜ, óáí áíôÜëëáãìá
ãé áõôÞí ôçí ðåëþñéá ðñïóöïñÜ, ÷Üñéóå

óôçí øåõôï-ÁñéóôåñÜ ôçí êñáôéêÞ êÜëõøç
óôá ðáíçãýñéá ôçò êáé óôïõò øåýôéêïõò ýìíïõò ôçò ãéá ôï ÅÁÌ-ÅËÁÓ êáé ôïí ÄÓÅ.
¸öôáóå ç êñáôéêÞ ÅÑÔ íá êáëýðôåé åêäçëþóåéò ôïõ øåõôïÊÊÅ ãéá ôï äåýôåñï áíôÜñôéêï. ÊÜèå äçìïêñáôéêüò êáé áñéóôåñüò
Üíèñùðïò êáôáëáâáßíåé öõóéêÜ üôé ìüíï óå
ðñïäüôåò êáé äéáóôñïöåßò ôçò ðÜëçò ôïõ ÄÓÅ
êáé ôïõ ðáëéïý ÊÊÅ èá åðÝôñåðå áõôü ôï
Üèëéï öéëï÷ñõóáõãßôéêï êñÜôïò íá ðáñïõóéÜæïíôáé ìÝóá áðü ôá êáíÜëéá ôïõ êáé íá
äéáäßäïõí ôï «åðáíáóôáôéêü» ôïõò ìÞíõìá
÷ùñßò êáìßá åíü÷ëçóç.
Ôï öáéï-«êüêêéíï» óôÞèçêå ðÜíù óôïí
êïéíü áíôéäõôéêéóìü, ï ïðïßïò Ýãéíå ç åèíéêÞ éäåïëïãßá óôç ÷þñá ìáò ìåôÜ ôçí ðôþóç
ôïõ ÌçôóïôÜêç áðü ôçí çãåóßá ôçò ÍÄ, üôáí ï åèíéêéóôÞò ¸âåñô êáé óôç óõíÝ÷åéá ï
ñùóüäïõëïò ÊáñáìáíëÞò ï Â’ Ýóõñáí ôç ÍÄ
óå üëç ôç ãñáììÞ ðßóù áðü ôçí øåõôï-áñéóôåñÜ ôüóï óôçí ïéêïíïìßá üóï óôçí éäåïëïãßá. Ôï ðíåýìá åíüôçôáò ìå ôïõò ãåíïêôüíïõò óÝñâïõò ôóÝôíéê ôïõ 1992-1999 êáé
ç õéïèÝôçóç ôùí ïñèïäïîïèñçóêüëçðôùí
ÊáíÝëëç – ÆïõñÜñé ôïõ óïâéíéóôéêïý Äéêôýïõ 21 (ðïõ ôï åß÷áíå óõóôÞóåé óáìáñéêïß ÐÏËÁÍßôåò) áðü ôï øåõôïÊÊÅ óôï
ôÝëïò åêåßíçò ôçò äåêáåôßáò Ýêëåéóáí Ýíáí
êýêëï.
ÐëÝïí ï êÜèå «áñéóôåñüò áíôééìðåñéáëéóôÞò», áêüìá êáé ï ôñïôóêïáíôéêáðéôáëéóôÞò ðïõ äåí ôïí ðïëõåíäéÝöåñå ðáëéÜ ç åèíéêÞ áíåîáñôçóßá ãéáôß ôç èåùñïýóå «áóôéêü óýíèçìá», åß÷áí ìÜèåé êáëÜ ôï íÝï ðïßçìá: «üëïé ìáæß óôïí áãþíá åíÜíôéá óôçí
íåïöéëåëåýèåñç äõôéêÞ éìðåñéáëéóôéêÞ ìïíïêñáôïñßá», áêüìá êáé ìå ôïõò ÷åéñüôåñïõò
óïâéíéóôÝò ðáðÜäåò, ìå ôïõò ðáëéïýò ÷ïõíôéêïýò ãñáöåéïêñÜôåò, ðñÝóâåéò êáé äéêáóôéêïýò, ìå êÜèå ëïãÞò êáíßâáëï, áñêåß íá
ìéëÜåé êáôÜ ôçò Äýóçò êáé ôïõ êáðéôáëéóìïý ôçò åëåýèåñçò áãïñÜò.
Ç ïëïêëÞñùóç áõôïý ôïõ ìåôþðïõ Ý÷åé
ãßíåé ðéá óå åðÜëëçëïõò êýêëïõò: óôï êõâåñíçôéêü, ï öáóßóôáò ÓáìáñÜò ðïõ êÜíåé
ôï «öéëåëåýèåñï» Ý÷åé åíùèåß ìå ôï óïóéáëöáóßóôá ÊïõâÝëç ðïõ õðïäýåôáé ôïí «áñéóôåñü äçìïêñÜôç». Óôï áíôéðïëéôåõôéêü , ï
Ôóßðñáò åíþíåôáé ìå ôïí ÊáììÝíï, ï ïðïßïò åôïéìÜæåôáé êáé ãéá ìåôáãñáöÝò «áíôéìíçìïíéáêþí» ðñþçí âïõëåõôþí ôïõ öáóéóôéêïý ËÁÏÓ.
Óôï äå ôÜ÷á «åîùèåóìéêü áíôéóõóôçìéêü
– êéíçìáôéêü» , äçëáäÞ óôï ðáñáêñáôéêü
åðßðåäï, Ý÷ïõìå ôçí Ýíùóç ôùí áìéãþí íáæéóôþí ôïõ «Ìáýñïõ Êñßíïõ» ôïõ ÊáëÝôæç
ìå ôçí øåõôïáñéóôåñÞ öéëï-íáæéóôéêÞ Óõíùìïóßá ÐõñÞíùí ôçò ÖùôéÜò (ÓÐÖ). Ç ôåëåõôáßá óå ðñïêÞñõîÞ ôçò ôïõ 2010 ÷ùñßæåé
ôïõò íáæéóôÝò óôá äýï, óôïõò «óõóôçìéêïýò»
óáí ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ ðïõ åßíáé êáêÞ êáôÜ ôç
ÓÐÖ ìïíÜ÷á åðåéäÞ Ý÷åé ó÷Ýóåéò ìå ôï êñÜôïò êé ü÷é åðåéäÞ åßíáé íáæéóôéêÞ äïëïöïíéêÞ óõììïñßá, êáé óôïõò «ôßìéïõò åèíéêïóïóéáëéóôÝò» ôýðïõ ÊáëÝôæç ðïõ åßíáé
«óùóôïß» áíôéêáðéôáëéóôÝò êáé ðïëåìÜí ôÜ÷á ôï êñÜôïò êáé ôï êåöÜëáéï. Ï
äå ÷éôëåñéêüò ÊáëÝôæçò, äçëùìÝíïò íáæéóôÞò êáé öõëåôéóôÞò êáé ôñüöéìïò ôùí öõëáêþí åðß ÷ñüíéá ãéá öáóéóôéêÞ ôñïìïêñáôßá
ôç äåêáåôßá ôïõ ‘80, óå äçëþóåéò ôïõ ìåôÜ
ôç óýëëçøç ôùí ôåóóÜñùí ëçóôþí óôçí ÊïæÜíç, ôñåéò åê ôùí ïðïßùí äÞëùóáí áíïé÷ôÜ ìÝëç ôçò ÓÐÖ, åîÝöñáóå ôçí áëëçëåãóõíÝ÷åéá óôç óåë. 14
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÷ùñÞóôå ëßãï ãéá íá ìçí ðÝóù ãéáôß áí
ðÝóù Ýñ÷åôáé ï ÓÕÑÉÆÁ. Áõôü ôï ôåëåõôáßï ìÜëéóôá ôï åßðå áíïé÷ôÜ ðñï÷èÝò óôçí
ôñüéêá ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ ÓáìáñÜ ï
ÓôïõñíÜñáò (Äßíù ôá êëåéäéÜ óôïí Ôóßðñá). Áõôü åßíáé ôï óõíå÷Ýò ôùí åêâéáóìþí ðñïò ôçí ÅÅ. Ç ÄÇÌÁÑ åêâéÜæåé
ôçí êõâÝñíçóç. Ï Ôóßðñáò ðéÝæåé ôç ÄÇÌÁÑ, ôï áñéóôåñü ñåýìá êáé ï ÊáììÝíïò
ðéÝæåé ôïí Ôóßðñá, êáé üëïõò ôïõò ðéÝæåé
ç «Üêñá áíôéìíçìïíéáêÞ áñéóôåñÜ» ôïõ
êáèåóôþôïò, äçëáäÞ ïé íáæß. Ôï øåõôïÊÊÅ äåí ðéÝæåé êáíÝíáí ç äïõëåéÜ ôïõ åßíáé
íá êëåßíåé ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ åðÝæçóáí
ôùí óáìðïôáñéóôéêþí êõâåñíçôéêþí ìÝôñùí.
Ãéá íá ìçí åêôåèåß ëïéðüí óôçí ÅÆ ç
êõâÝñíçóç üôé äåí èÝëåé íá äéþîåé ôïõò
äéåöèáñìÝíïõò áêüìá êáé ìå âïýëá õðáëëÞëïõò ôïõ äçìüóéïõ, ï ÌáíéôÜêçò, äçëáäÞ ç ÄÇÌÁÑ áíÝëáâå íá âÜëåé ôï âÝôï. Êáé åðåéäÞ üëç ç ÅëëÜäá âïÜ ãéá ôçí
êÜëõøç ðïõ äßíåé óå üëï áõôü ôï êáôáêÜèé ôçò äçìïóéï-õðáëëçëßáò ç ÄÇÌÁÑ,
áõôÞ áíÝëáâå íá óêåðÜóåé ôçí ðáñáíïìßá ôçò ìå ôï äÞèåí óåâáóìü óôç íïìéìüôçôá. ÄçëáäÞ áõôïß ïé ôýðïé ðïõ áíáêáëýðôïõí íüìïõò ìå ôïõò ïðïßïõò êáôáñãïýí
ôï ìéóü Óýíôáãìá óôçí êáèéóéÜ ôïõò ãéá
íá êáôáñãÞóïõí óõëëïãéêÝò äéáðñáãìáôåýóåéò, íüìïõò ðñïóôáóßáò áìïéâþí êáé
óõíôÜîåùí, áõôïôÝëåéåò ôáìåßùí, óåâáóìü
ðåñéïõóßáò ôùí áóöáëéóôéêþí öïñÝùí êáé
÷ßëéá Üëëá, áíáêÜëõøáí îáöíéêÜ üôé ôï
ðéï éåñü ðñÜãìá óôç ÷þñá åßíáé ôá äéåöèáñìÝíá õðçñåóéáêÜ óõìâïýëéá. Ïé ßäéïé
åðßóçò ðïõ áñíÞèçêáí ìå ëýóóá êÜèå åßäïõò áîéïëüãçóç åðß 40 ÷ñüíéá êáé óÜðéóáí ôç äçìüóéá äéïßêçóç åðéêáëïýíôáé ôþñá ìéá åíôåëþò ôÝëåéá áîéïëüãçóç ðñïêåéìÝíïõ íá äéþîïõí ôïõò áðïäåéãìÝíá
ðéï ìåãÜëïõò ôåìðÝëçäåò ôçò ÷þñáò. Ôï
Ý÷ïõìå îáíáðåß. Åßìáóôå êáôÜ ôïõ ìáæéêïý äéùîßìáôïò ôùí äçìüóéùí õðáëëÞëùí
üðùò èÝëåé ç Ôñüéêá êáé ïé öéëåëåýèåñïé
ãåíéêÜ, ãéáôß åßìáóôå áíôßèåôïé íá ñß÷íïíôáé Üíèñùðïé, éäéáßôåñá ïé ðéï Üìáèïé óôï
êïëýìðé, óôïí ðáãùìÝíï ùêåáíü ôçò óçìåñéíÞò õðåñ-áíåñãßáò. Åßìáóôå êáé åìåßò
õðÝñ ôçò áîéïðïßçóçò ìå óùóôü ôñüðï êáé
ìå äçìïêñáôéêü Ýëåã÷ï ôçò äïõëåéÜò ôùí
äçìïóßùí õðáëëÞëùí.
ÁëëÜ ç ÄÇÌÁÑ ìå ôçí ÜñíçóÞ ôçò åäþ êáé ìÞíåò íá óêéóôåß íá åíåñãïðïéÞóåé ôá õðçñåóéáêÜ óõìâïýëéá, Þ íá íïìïèåôÞóåé êáôÜëëçëá þóôå íá êáôáñãçèïýí
ìå ôç óçìåñéíÞ ôïõò ìïñöÞ êáé íá äéù÷ôïýí ïé ðéï êñáõãáëÝåò ðåñéðôþóåéò äéåöèáñìÝíùí êáé êïðáíáôæÞäùí, áðÝäåéîå
üôé áõôÞ êáé ðßóù áðü áõôÞ ç êõâÝñíçóç,
äåí õðåñáóðßæåé ôïõò äçìüóéïõò õðáëëÞëïõò, õðåñáóðßæåé ôïõò ÷åéñüôåñïõò åêìåôáëëåõôÝò ôïõ ëáïý. Êáé áõôü ôï êÜíåé
üëï ôï êáèåóôþò ãéáôß êáé ôá Üëëá ôñßá
êüììáôá êáé ç íáæé-óõììïñßá õðåñáóðßæïõí áõôïý ôïõ åßäïõò ôï «ü÷é» óôçí
ôñüéêá, ãéá Ýíá ëüãï. Ãéáôß ïé äéåöèáñìÝíïé êáé ïé êïðáíáôæÞäåò åßíáé ç êïéíùíéêÞ âÜóç ôçò åîïõóßáò áõôïý ôïõ êáèåóôþôïò ìÝóá óôï êñÜôïò. ×ùñßò ôï äéåöèáñìÝíï êñÜôïò, ÷ùñßò ôç äéåöèáñìÝíç
õðáëëçëßá, ïé ðïëéôéêïß ðñÜêôïñåò ôïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý äåí èá ìðïñïýóáí ïýôå ôï óáìðïôÜæ ôïõò íá êÜíïõí ìÝóù ôùí

äçìïóßùí õðçñåóéþí, ïýôå íá áëþíïõí ôá
óõíäéêÜôá, íá ñß÷íïõí ôéò êõâåñíÞóåéò
êáé íá óõíôñßâïõí ôïõò åðéìÝñïõò áóôïýò
ðïõ áíôéóôÝêïíôáí óôçí ðñïÝëáóÞ ôïõò.
Äåí ßäñùóå 40 ÷ñüíéá ï ðáðáíäñåúóìüò
óáí ìÝèïäïò åèíéêÞò åîá÷ñåßùóçò íá äõíáìþíåé áõôÞí áêñéâþò ôçí õðáëëçëßá ãéá
íá ôçí êáôáóôñÝøåé ìÝóá óå êÜíá äõï ÷ñüíéá ç ïðïéáäÞðïôå ôñüéêá, ðïõ êáé áõôÞ
åßíáé óå Ýíá åðßðåäï äéáâñùìÝíç êáé óáðéóìÝíç áðü Üëëá êëéìÜêéá ôïõ ßäéïõ å÷èñïý.
ÁíÜëïãá éó÷ýïõí ãéá ôçí ðÜëç ôÜ÷á åíÜíôéá óôï ÷áñÜôóé. Ç ÄÇÌÁÑ åìöáíßæåôáé åäþ íá äéáðñáãìáôåýåôáé õðÝñ ôùí
ìéêñþí éäéïêôçôþí. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá äåí äéáðñáãìáôåýåôáé õðÝñ áõôþí áëëÜ ìå ðñüó÷çìá áõôïýò äéáðñáãìáôåýåôáé åíáíôßïí ôùí ìåóáßùí êáé ãéá ôç
äÞìåõóç ôçò ðåñéïõóßáò ôïõò üðùò Ý÷ïõìå ãñÜøåé óå ðñïçãïýìåíï åêôåôáìÝíï Üñèñï ìáò. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá äéáðñáãìáôåýåôáé åíáíôßïí êáé ôùí ìéêñþí.
Ç ÄÇÌÁÑ êáé ç êõâÝñíçóç ëÝíå üôé
ïé öôù÷ïß ðñÝðåé íá ðëçñþíïõí ëéãüôåñï
áðü üóï ðëçñþíïõí, åíþ ïé ìåóáßïé êáé
ïé ðëïýóéïé ðåñéóóüôåñá. Áõôü öáßíåôáé
åíôåëþò äßêáéï êáé áñéóôåñü êáé ôï óôçñßæïõí ïé ôçò ÄÇÌÁÑ óôï üôé ÷ñåéÜæåôáé ìéá ôáîéêÞ áíáäéáíïìÞ ôùí ðïóþí öïñïëïãßáò åðåéäÞ ðñÝðåé íá âãåé Ýíá óõãêåêñéìÝíï ðïóü öüñùí ðïõ Ý÷åé óõìöùíçèåß ìå ôçí ôñüéêá ð÷ 3,2 äéò Åõñþ. ¼ìùò õðÜñ÷ïõí äýï ôñüðïé íá ìáæåõôïýí
ðåñéóóüôåñïé öüñïé áðü ôçí áêßíçôç ðåñéïõóßá: ï Ýíáò åßíáé íá áõîçèïýí ïé óõíôåëåóôÝò ãéá ôçí êáôï÷Þ ìéáò ðåñéïõóßáò êáé ï Üëëïò åßíáé íá ìåéùèïýí ïé
óõíôåëåóôÝò öüñïõ ãéá ôç ãïíéêÞ ðáñï÷Þ êáé ãéá ôéò êëçñïíïìéÝò. Ìå áõôü
ôï äåýôåñï ôñüðï ìðïñïýí íá ðáñèïýí
ðïëëáðëÜóéá ðïóÜ óå öüñïõò. Ç êõâÝñíçóç üìùò áõîÜíåé äéáñêþò óå äçìåõôéêü åðßðåäï ôïõò öüñïõò óÞìåñá ðïõ äåí
õðÜñ÷åé ñåõóôüôçôá êáé ãéá ôéò ãïíéêÝò
ðáñï÷Ýò êáé ãéá ôéò êëçñïíïìéÝò, éäéáßôåñá ãéá ôéò ìåóáßåò êáé ìåãÜëåò ðåñéïõóßåò
ðáñÜëëçëá ìå ôïõò öüñïõò êáôï÷Þò ãéá
áõôÝò, ðïõ ôïõò êÜíåé åíôåëþò êáé Üìåóá
äçìåõôéêïýò öïñïëïãþíôáò ôïõò áðü
1000% (10 öïñÝò) Ýùò 10.000% (100 öïñÝò)
ðåñéóóüôåñï áðü üóï öïñïëïãåß ôéò ìéêñÝò.
ÐáñÜëëçëá èÝëåé íá ìåéþóåé ôïõò öüñïõò
ìåôáâßâáóçò. ÁõôÜ üëá ìáæß óçìáßíïõí:
Íá õðï÷ñåùèïýí ïé êÜôï÷ïé ìåóáßáò êõñßùò ðåñéïõóßáò íá ðïõëÞóïõí üóï üóï
ãéá íá ðëçñþóïõí ôïí ôåñÜóôéï öüñï êáôï÷Þò ðåñéïõóßáò, áöïý äåí èá ìðïñïýí íá
ôç ìïéñÜóïõí óôá ðáéäéÜ ôïõò Þ áõôÜ íá
ôçí ðÜñïõí ìåôÜ èÜíáôï. Êáé åðåéäÞ áõôïß ðïõ èá áãïñÜóïõí åßíáé ïé ìüíïé ðïõ
èá Ý÷ïõí ðïëý ñåõóôü äéáèÝóéìï, ðïõ èá
ìðïñïýí íá áéóèÜíïíôáé ïéêïíïìéêÜ êáé
ðïëéôéêÜ áóöáëåßò óôçí ÅëëÜäá êáé ðïõ
èá ìðïñïýí íá Ý÷ïõí ãéá ðÜíôá ìéá åõíïúêÞ ðïëåïäïìéêÞ êáé öïñïëïãéêÞ íïìïèåóßá, äçëáäÞ ïé ðëïýóéïé êáé ìåóáßïé Ñþóïé, áõôïß ìåéþíïõí ôïõò óõíôåëåóôÝò ìåôáâßâáóçò, äçëáäÞ áãïñÜò, þóôå ïé íÝïé
áãïñáóôÝò íá åõíïçèïýí ðïëëáðëÜ. Óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá êáé ôïõò ìéêñïýò ôïõò
ôóåêïõñþíïõí ãéáôß ôïõò êñáôÜíå ðïëý
øçëÜ ôïõò öüñïõò ìåôáâßâáóçò, ü÷é ôüóï
áõôïýò ôïõò öüñïõò ðïõ äßíïõí óôï êñÜôïò, áëëÜ áõôïýò ðïõ äßíïõí ãéá ôá ëåãüìåíá óõìâïëáéïãñáöéêÜ ôùí äùñåþí
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êáé ãïíéêþí ðáñï÷þí (åéóöïñÝò óå ôáìåßá
äéêçãüñùí, óõìâïëáéïãñÜöùí, óå õðïèçêïöõëáêåßá), ðïõ ãéá ôéò ìéêñÝò ðåñéïõóßåò åßíáé ðïëëáðëÜóéá áðü ôá öïñïëïãéêÜ êáé ðïõ ìåãáëþíïõí äõóèåþñçôá åðåéäÞ åßíáé áíáëïãéêÜ ìå ôéò ôéìÝò ôùí
áíôéêåéìåíéêþí áîéþí. ÁõôÝò üìùò äåí
ôéò ñß÷íïõí åêåß ðïõ âñßóêïíôáé ðñáãìáôéêÜ, äçëáäÞ ôá êôÞíç ðïõ ôþñá êÜíïõí
ðùò íïéÜæïíôáé êáé äéáðñáãìáôåýïíôáé ìå
ôçí ôñüéêá ðôþóç 50-10 Åõñþ ãéá ôï ÷áñÜôóé ôùí ìéêñþí éäéïêôçôþí, ôïõò
óöáãéÜæïõíå óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ìå áíôéêåéìåíéêÝò áîßåò ðïõ ôïõò ìåôáôñÝðïõí
óå ìåóáßïõò éäéïêôÞôåò êáé ãéá ôçí êáôï÷Þ áëëÜ êáé ãéá ôéò äùñåÝò êáé ãïíéêÝò
ðáñï÷Ýò ìå ðïóÜ ðïõ õðåñâáßíïõí ôá 200
Åõñþ êáé öôÜíïõí ôéò ÷éëéÜäåò Åõñþ. Êáé
üëá áõôÜ ãßíïíôáé ðÜíù óôçí êáôáóôñïöÞ, ôçí ðåßíá êáé ôçí áíåñãßá!
Áíôßèåôá áí ìåßùíáí ôéò áíôéêåéìåíéêÝò ôéìÝò, áêüìá êáé áí ìåßùíáí êáèüëïõ Þ åëÜ÷éóôá ôïõò óõíôåëåóôÝò ãïíéêþí
ðáñï÷þí êáé äùñåþí èá áõîÜíïíôáí ôüóï ðïëý ôá óõíïëéêÜ öïñïëïãéêÜ ïöÝëç
áðü ôçí áêßíçôç ðåñéïõóßá þóôå ç öïñïëïãßá êáé ôùí ìéêñþí èá ìåéùíüôáí ìÝ÷ñé ìçäåíéóìïý êáé ôá 3,2äéò Åõñþ èá Ýâãáéíáí ãéá ôéò äýóêïëåò ÷ñïíéÝò ðïõ
æïýìå. ÁõôÜ üëá ÷þñéá áðü ôï üôé äåí èá
÷ñåéÜæïíôáí êáí ôÝôïéïé óõíïëéêïß öüñïé ôùí, óþíåé êáé êáëÜ, 3,2 äéò Åõñþ áí
åðéôñåðüôáí êáé äåí óáìðïôáñéæüôáí ç
âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ áðü ôá 6 êüììáôá êáé ôç óõììïñßá, áí äéåõêïëýíïíôáí
êáé äåí óáìðïôÜñïíôáí ïé åîáãùãÝò êáé
ï ôïõñéóìüò, êáé âÝâáéá áí Ýóôù êáé ãéá
ëßãï êõíçãéüíôáí ïé ðñáãìáôéêïß öïñïöõãÜäåò êáé äåí äéáëýïíôáí êõñéïëåêôéêÜ ïé åöïñßåò åêåß ðïõ ç êïéíùíßá ôéò
åß÷å áíÜãêç.
ÃñÜöáìå üôáí ãéíüôáí ç óõæÞôçóç ãéá
ôçí áýîçóç ôùí óõíôåëåóôþí öïñïëüãçóçò ãéá ôéò ìåóáßåò êáé ìåãÜëåò éäéïêôçóßåò óôá ôÝëç ôïõ 2012, üôé áõôÞ èá ãéíüôáí áðü ôç ÄÇÌÁÑ ìå ôï ðñüó÷çìá üôé èá Ýðåöôå ç öïñïëüãçóç ãéá ôéò ìéêñÝò
éäéïêôçóßåò. Áõôü ðñïóðÜèçóáí ÄÇÌÁÑ
êáé ÐÁÓÏÊ íá ôï ðåñÜóïõí åêåßíåò ôéò
ìÝñåò áëëÜ õðÞñîå ìéá åîÝãåñóç áðü ôïõò
ðïëéôéêïýò åêðñïóþðïõò ôùí ìåóáßùí êáé
ôùí ðëïýóéùí éäéïêôçôþí, ìÝóá óôç ÍÄ,
üôé Ýôóé ïé ðåñéïõóßåò ôïõò èá äçìåýïíôáí. ¸ôóé ôï áíÝâáëáí ãéá áñãüôåñá. Ôï
áñãüôåñá Þôáí ôþñá ðïõ Ýðñåðå ïðùóäÞðïôå ç ÷þñá íá ðÜñåé ôç äüóç ôçò. Åíþ
ëïéðüí Ýðñåðå íá Ý÷ïõí åôïéìÜóåé ôï íüìï ìå ôïõò ìåãáëýôåñïõò óõíôåëåóôÝò êáé
íá ôïí ðáëÝøïõí óôá ßóá ðïëéôéêÜ ôï
ÌÜñôç, Üöçóáí ôïí ÷ñüíï íá ðåñÜóåé ïðüôå äåí èá õðÞñ÷å åíéáßïò öüñïò ãéá ôï
2013. ¸ôóé õðï÷ñÝùóáí ôçí ôñüéêá íá îáíáâÜëåé ôï ÷áñÜôóé ìÝóù ôùí ëïãáñéáóìþí ôçò ÄÅÇ þóôå íá âãåé ôï ðñïóõìöùíçìÝíï ðïóü öüñïõ ãéá ôï 2013. Ôþñá
ëïéðüí ç ÄÇÌÁÑ Ýâáëå ìåßùóç ôïõ ÷áñáôóéïý ìÝóù ôçò ÄÅÇ ãéá ôïõò ìéêñïìåóáßïõò ìå áíôÜëëáãìá íá áõîÞóåé óôç
óõíÝ÷åéá ôïõò öüñïõò ãéá ôïõò ðéï ðëïý-

óéïõò. Áí ç ôñüéêá äåí äå÷üôáí áõôÞ ôç
ëýóç ôüôå ç ÄÇÌÁÑ áðåßëçóå üôé èá Ýñé÷íå ôçí êõâÝñíçóç. Áí ôçí äå÷üôáí,
ðïõ áðü üôé ëÝãåôáé ôç äÝ÷åôáé, ôüôå
åßíáé äåäïìÝíï üôé èá áõîçèïýí áñãüôåñá ïé õðüëïéðïé óõíôåëåóôÝò. Ðïõ óçìáßíåé üôé ôüôå üóï êáé
íá öùíÜæïõí ïé äéáöùíïýíôåò ôçò
ÍÄ ïé Üëëïé èá ôïõò áðáíôÜíå üôé
åßíáé äåóìåõìÝíïé áðü ôçí Ôñüéêá. ¢ëëùóôå Þäç ðÞñáí êÜðïéïõò óïâáñïýò ðüíôïõò êáé ìå ôï ÅÅÔÇÄÅ ïé ÄÇÌÁÑï-êõâåñíÞôåò êáèþò èá áõîçèïýí ïé
öüñïé ãéá ôá çëåêôñïäïôïýìåíá åêôüò áíôéêåéìåíéêÞò áîßáò ðïõ áöïñïýí ãåíéêÜ
áêñéâÞ ãç ðïõ ëéìðßæïíôáé ïé ñþóïé. Ç ìüíç áíôßóôáóç ðïõ ðñïÝâáëå ç ôñüéêá
óôïõò ñùóüäïõëïõò óôçí õðüèåóç ôùí áêéíÞôùí Þôáí üôáí ôïõò æÞôçóå ðñéí
óçêþóïõí ôïõò óõíôåëåóôÝò óôï åíéáßï
öüñï ãéá ôá áêßíçôá íá ìåéþóïõí ôéò áíôéêåéìåíéêÝò. Èá äïýìå áí êáé ðüóï èá
ôéò ìåéþóïõí áõôïß êáé ðïéïò èá ôïõò åðéâÜëåé íá ôï êÜíïõí óùóôÜ. ÃåíéêÜ üôáí
èÝëïõí íá ðÜñïõí êÜôé áðü ôï ëáü Þ áðü
ôçí õðüëïéðç áóôéêÞ ôÜîç ïé ñùóüäïõëïé, âÜæïõí ìðñïóôÜ ôçí ôñüéêá, êáé óõíÞèùò ç ôñüéêá êÜíåé áõôü ðïõ èÝëïõí.
ÓÞìåñá ç Äýóç, éäéáßôåñá ç Ãåñìáíßá Ý÷åé êáôáíôÞóåé Ýíá åñãáëåßï ôùí ñùóüäïõëùí óáìðïôÝñ êáé áõôü äåí öÜíçêå
ðïõèåíÜ ôüóï êáèáñÜ üóï óôçí Êýðñï.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ðùò áõôïß ïé ðáñáêìáóìÝíïé äõôéêïß ìïíïðùëéóôÝò äåí
ìðáßíïõí êáí óôïí êüðï íá áó÷ïëçèïýí
ìå ôï üôé ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá ôïõò ïëÜêåñç ç åëëçíéêÞ âéïìç÷áíßá êáôáññÝåé ðïõ
óçìáßíåé üôé ü÷é óôá 300 Åõñþ áí ðÜåé ï
êáôþôáôïò ìéóèüò áëëÜ êáé óôá 50 Åõñþ
íá ðÜåé, ï êñáôéêüò éóïëïãéóìüò äåí èá
êëåßíåé êáé ôï ÷ñÝïò èá áõîÜíåôáé åíþ ç
áíåñãßá èá âáäßæåé ìå ðïóïóôÜ ðÜíù áðü
ôï 50%, ïðüôå áõôïß èá ðëçñþíïõí ãéá íá
æïõí ìéá åîáèëéùìÝíç ÷þñá êáé ï ëáüò ôçò
êáé üëïé ïé ëáïß ôïõ êüóìïõ èá ôç âñßæïõí
åíþ ïé ðñáãìáôéêïß óáìðïôáñéóôÝò áðïéêéïêñÜôåò êáôá÷ôçôÝò èá ãåëÜíå.
Ößëïé äçìïêñÜôåò, ðáôñéþôåò, åëëçíéêÝ
ëáÝ óôáìáôÞóôå ôþñá ôïõò óáìðïôáñéóôÝò.
ÊÜèå ìÝñá ðïõ ðåñíÜåé êáôáóôñÝöïíôáé
ïé õëéêïß êáé ãíùóôéêïß æùíôáíïß üñïé ýðáñîçò ôïõ ëáïý ìáò. ÊáôáóôñÝöïíôáé ôá
ìç÷áíÞìáôá êáé ôáõôü÷ñïíá êáôáóôñÝöïíôáé á÷ñçóôåýïíôáé ïé ãíþóåéò, ïé äåîéüôçôåò ôùí åéäéêþí, ôùí ôå÷íéôþí. ÊÜèå ìÝñá ÷ýíåôáé áßìá áðü ôéò áíïé÷ôÝò
öëÝâåò ìáò, ÷þñéá áðü ôçí êá÷åîßá ìáò
óôçí ïðïßá Þäç ìáò Ý÷ïõí ñßîåé ïé óáìðïôáñéóôÝò êáé ïé çëßèéïé ÷ïíôñüðåôóïé
äáíåéóôÝò ìáò. Ç ÷þñá åßíáé óôá ÷Ýñéá ôïõ
ëáïý ìáò Þ êáëýôåñá üðïéïõ âëÝðåé Ýóôù
êáé ëßãï ôçí áëçèéíÞ ðçãÞ ôïõ êáêïý, ôïí
ðñáãìáôéêü äïëïöüíï. Ößëïé ôçò ÏÁÊÊÅ, óôáèåßôå äßðëá ìáò. ÊÜèå ìÝñá ðïõ
÷Üíåôáé óÞìåñá áðü ôçí ïñãÜíùóç ôçò
ðñùôïðïñßáò, éóïäõíáìåß ìå ìÞíåò êáé ìå
÷ñüíéá áðü ôá ìåèáõñéáíÜ ôçò óêëáâéÜò
ðïõ Ýñ÷åôáé áí ôþñá äåí áíôéäñÜóïõìå.

Èõìßæïõìå óôïõò áíáãíþóôåò ìáò üôé ç ÍÝá ÁíáôïëÞ
êõêëïöïñåß ðáíåëëáäéêÜ êáé ìðïñïýí íá ôçí
áíáæçôÞóïõí óôá êåíôñéêÜ ðñáêôïñåßá óå üëç ôç ÷þñá
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Π

ρόκειται για ένα πρωτοφανές, ένα ιστορικών διαστάσεων έγκλημα.
Πρόκειται για την καταστροφή της Ελλάδας σαν έστω και μεσαία
ανεπτυγμένης βιομηχανικής χώρας. Πρόκειται για μία οπισθοδρόμηση 100 χρόνων. Αν δεν σταματήσουμε τα ηγετικά κτήνη των έξι κομμάτων
και της μίας συμμορίας η Ελλάδα θα αλλάξει εποχή και ήπειρο, και θα
βρεθεί στον πάτο των κρατών της γης. Τα μαρτύρια του λαού μας ετοιμάζονται ανείπωτα. Δεν θα μιλάμε για κινέζικα μεροκάματα, ούτε για μπαγκλαντεσιανά. Αυτές οι χώρες παράγουν. Θα μιλάμε για μεροκάματα Σομαλίας και
παρακάτω.

γαν εν χορώ οι επιχειρηματίες. «Πρέπει να
κάνετε κάτι τώρα πριν να είναι αργά για όλους μας», επέμεναν. «Μειώστε τουλάχιστον τον ειδικό φόρο στο φυσικό αέριο»,
πρότειναν. Η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας δόθηκε ωμά χωρίς καμία ωραιοποίηση: «Δεν συζητείται τέτοιο θέμα. Ξεχάστε
το, πρέπει να πουληθεί η ΔΕΠΑ. Δεν
μπορούμε να μειώσουμε τίποτε».

κής ηλεκτρικής ενέργειας Ο υφυπουργός
ενέργειας Παπαγεωργίου ανέλαβε να διαβάσει τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί υποτίθεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας των βιομηχανιών. Όπως
αναφέρει το ρεπορτάζ: «Υπήρχαν ορισμένα τολμηρά μέτρα, όπως π.χ. η μείωση
των τιμολογίων κατά 15% στη μέση τάση, αλλά για τις μεγάλες ενεργοβόρες
βιομηχανίες σχεδόν τίποτε. Ούτε οι ειδικοί φόροι που βαρύνουν την παραγωγή
μειώνονταν, ούτε τα άλλα αιτήματα είχαν ικανοποιηθεί. Με δυο λόγια, όλη η προσπάθεια να βρεθεί μια λύση ώστε να διασωθούν
οι επιχειρήσεις και μαζί με αυτές οι θέσεις
εργασίας είχε καταλήξει σε μια φούσκα διανθισμένη με πολλές υποσχέσεις και τίποτε
ουσιαστικό.
Η οργή των επιχειρηματιών οδήγησε σε
έκρηξη. Ο κ. Μάνεσης, εκνευρισμένος από
την αντιμετώπιση, άρχισε να φωνάζει ότι οι
βιομηχανίες δεν θα μπορέσουν να αντέξουν
άλλο. Επικράτησε αμηχανία, καθώς η σεβάσμια φιγούρα του ηλικιωμένου βιομηχάνου τρίτης γενιάς να κατακεραυνώνει την κυβέρνηση αγανακτισμένος δεν ήταν κάτι που
περίμεναν. Οι υπουργοί, από την πλευρά
τους, προσπάθησαν να υπεραμυνθούν των
αποφάσεών τους επικαλούμενοι τα προβλήματα της ΔΕΗ, που δεν αφήνουν περιθώρια για πολλούς χειρισμούς…
Ο κ. Αγγελόπουλος προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα στρέφοντας τη συζήτηση σε εναλλακτικές προτάσεις. «Μειώστε
το ενεργειακό κόστος και σε αντιστάθμισμα
φορολογήστε τα κέρδη μας», πρότεινε απευθυνόμενος στον κ. Χατζηδάκη. Την πρόταση αυτή, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης,
την είχε αναφέρει και ο κ. Μυτιληναίος στη
σύσκεψη στο Μαξίμου, αλλά δεν έγινε αποδεκτή. Η απάντηση στον υπουργό ήταν
η οχλαγωγία που δημιούργησαν οι εκφράσεις αποδοκιμασίας που διατύπωσαν ταυτόχρονα όλοι οι επιχειρηματίες: Χάρης Κυριαζής (Εκτελεστικός αντιπρόεδρος του
ΣΕΒ), Ευάγγελος Μυτιληναίος (Πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μυτιληναίου), Γιώργος Αγγελόπουλος (Χαλυβουργική), Ευάγγελος Βουλγαράκης (Διευθύνων σύμβουλος της υαλουργίας ΓΙΟΥΛΑ).
…Ο «διάλογος» των κυβερνητικών στελεχών με τους επιχειρηματίες συνεχίστηκε
σε κλίμα έντασης και συνεχών διαξιφισμών.
Ο κ. Βουλγαράκης της ΓΙΟΥΛΑ επέμενε για
το ενεργειακό κόστος που αφαιρεί από τις
ελληνικές επιχειρήσεις κάθε δυνατότητα ανταγωνισμού με τις ευρωπαϊκές και άλλες
βιομηχανίες, ζητώντας να μειωθούν τουλάχιστον οι ειδικοί φόροι που έχουν επιβληθεί στην ενέργεια. Ο κ. Χατζηδάκης απάντησε λέγοντας: «Το έθεσα στον κ. Στουρνάρα, αλλά δεν το συζητά σε αυτή τη φάση.
Σχεδόν έκλεισε το τηλέφωνο». Η απάντηση του υπουργού προκάλεσε νέες εντάσεις,
με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του ΣΕΒ
κ. Χ. Κυριαζή να φωνάζει γιατί δεν είναι ο κ.
Στουρνάρας παρών στη συζήτηση και να
επιμένει ότι πρέπει να του ζητήσουν να έρθει στη συνάντηση να τους μιλήσει. «Στον
κάτω όροφο είναι, γιατί δεν τον καλείτε να
μας το πει ο ίδιος;» ρωτούσε επίμονα.
«Οι τράπεζες δεν δίνουν χρήματα, η εσωτερική αγορά έχει πεθάνει λόγω της ύφεσης, οι φόροι μάς έχουν εξαντλήσει και το
κόστος ενέργειας δεν μας επιτρέπει να ανταγωνιστούμε τις ξένες βιομηχανίες», έλε-

Εδώ βλέπουμε πόσο ομολογούν ότι η ΔΕΠΑ έχει πιο ψηλές τιμές από όσο θα μπορούσε και όσο θα έπρεπε με το επιχείρημα ότι πρέπει να πουληθεί, και μάλιστα στη
Ρωσία που καθορίζει ήδη τις πιο ψηλές τιμές στην Ευρώπη για το ελληνικό φυσικό
αέριο.
«Μαζική ήταν η επίθεση των παριστάμενων επιχειρηματιών στη ΔΕΗ. Εκτοξεύτηκαν κατηγορίες για κατάχρηση της μονοπωλιακής θέσης στην αγορά, αυταρχική συμπεριφορά που αποκλείει κάθε ισότιμο διάλογο με τη διοίκηση και άλλα ανάλογα, με
τον κ. Χατζηδάκη να διαβεβαιώνει ότι δεν
είναι πια έτσι, έχει αλλάξει η στάση της κ.λπ.
Ο κ. Μιχάλης Μάνεσης παρενέβη λέγοντας: «Ναι, αλλά το έργο του 1,5 δισ. της
ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα ξέρατε να το δώσετε. Γιατί δεν ρίξατε αυτά τα χρήματα στην
οικονομία;»… Στο σημείο αυτό παρενέβη ο
γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Μαθιουδάκης με το επιχείρημα ότι έπρεπε να δοθεί το έργο γιατί το 2020
θα υπάρχει έλλειψη ενέργειας στη χώρα.
«Ποιο 2020;» του απάντησε με απόγνωση
ο κ. Νίκος Μάνεσης, για να προσθέσει: «Εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει την άλλη Παρασκευή και αν θα είμαστε ανοιχτοί κι εσείς
προγραμματίζετε για το 2020; Αν συνεχίσουμε έτσι θα καταρρεύσουν όλες οι
βιομηχανίες και εσείς ασχολείστε για να εξασφαλίσετε ενέργεια για το 2020!»
Δηλαδή αφού οι σαμποταριστές καθυστερήσανε επί αρκετά χρόνια το έργο της Πτολεμαίδας που θα παρήγαγε σήμερα φτηνό
ηλεκτρικό από το λιγνίτη, το βάλανε μπροστά μόνο και μόνο για να αφαιρέσουν κρίσιμη κεφαλαιακή μάζα από τη χρεωμένη
πλέον ΔΕΗ (και βέβαια όποτε θέλουν θα
μπορέσουν να το σταματήσουν πριν βγάλει
φτηνό ρεύμα). Αυτό το κάνανε δηλαδή αφού πήγαν το χρέος της ΔΕΗ στα ύψη με
πολλούς τρόπους, πχ σαμποτάρισμα της
χρήσης λιθάνθρακα, επιδότηση ακριβών
φωτοβολταικών και ανεμογεννητριών, σαμποτάζ μικρών υδροηλεκτρικών έργων, σαμποτάζ με το χαράτσι σε συνδυασμό με το
κίνημα των φωτοπουλο-συριζαίο-κνιτών του
«δεν πληρώνω», σαμποτάζ με τις πολύ βαριές ποινές για την εκπομπή διοξειδίου σε
μια χώρα που η παραγωγή διοξειδίου έπεφτε.

Από την εφημερίδα Κέρδος (22/12/2012)
διαβάζουμε:
«...κάθε 24ωρο της περιόδου Οκτώβριος
2011-Σεπτέμβριος 2012 οι απασχολούμενοι
στις βιομηχανίες της χώρας μειώνονταν κατά 170 άτομα ή έκλεινε, θα μπορούσε να
πει κάποιος, ένα εργοστάσιο με 170 εργαζομένους (…) Σωρευτικά, από το τρίτο τρίμηνο του 2009 έως το τρίτο τρίμηνο του 2012
η μείωση των θέσεων εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας ανέρχεται
σε 30,6%. Κατά την τριετία αυτή ο αριθμός
των απασχολουμένων στον τομέα συρρικνώθηκε κατά 157.368 άτομα».
Η Νέα Ανατολή έχει πολλές φορές αναφερθεί στην αρθρογραφία της στο συνεχές
σαμποτάζ της βιομηχανίας από το σοσιαλφασιστικό μπλοκ κορυφής που κυβερνάει
τη χώρα εδώ και δεκαετίες και στις καταστροφικές του συνέπειες για την οικονομία.
Έχει αποκαλύψει πως για χρόνια υποσκάπτονταν τα θεμέλια της οικονομίας της
χώρας από τους σαμποταριστές, που στόχο είχαν να καλλιεργήσουν το άγονο έδαφος πάνω στο οποίο πατάνε σήμερα οι ρώσοι αποικιοκράτες και οι κινέζοι σύμμαχοί
τους.
Σήμερα γίνεται περισσότερο φανερός στα
μάτια του λαού ο εγκληματικός τους χαρακτήρας, αφού όταν η χρεοκοπία σφίγγει τη
θηλιά στο λαό μας και θάπρεπε -έστω και
στο παραπέντε- να στηριχτεί στοιχειωδώς
κάθε μορφή παραγωγής, αυτοί χτυπάνε
αλύπητα ιδιαίτερα τις ελάχιστες μεγάλες βιομηχανίες που στέκονται ακόμα
όρθιες και κατά προτεραιότητα τις βαριές και μάλιστα μέχρι τελικής κατάρρευσης.
Είναι αποκαλυπτικό το άρθρο της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ της Δευτέρας 8 Απρίλη 2013 για μία έκτακτη σύσκεψη που
έγινε στο υπουργείο Οικονομικών στις 29/
3/2013 μεταξύ των ελάχιστων πια εκπροσώπων της βαρειάς βιομηχανίας που έχει
απομείνει και κυβερνητικών ηγετικών στελεχών μετά τις διαμαρτυρίες των πρώτων
για τους συνεχείς φόρους και το υψηλό κόστος ενέργειας. Όσα διαδραματίστηκαν σ?
αυτή τη συνάντηση επιβεβαιώνουν πλήρως
το αναλυτικό άρθρο μας στο προηγούμενο
φύλλο της Νέας Ανατολής (αρ. φ. 485) με
τίτλο «Ο τρομερός μοχλός του βιομηχανικού σαμποτάζ που ονομάζεται αύξηση του
ενεργειακού κόστους, ειδικά του κόστους
της ηλεκτρικής ενέργειας».
Όπως αναφέρει το άρθρο, είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μαξίμου με το Σαμαρά, ο
οποίος είχε «προσωπική εμπλοκή» στο θέμα.
Στη σύσκεψη της 29/3 συμμετείχαν ο Μυτιληναίος, ο Νίκος Μάνεσης της Ελληνικής
Χαλυβουργίας με το γιό του Μιχάλη, ο Στασινόπουλος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, δύο μέλη της
οικογένειας Δοντά που έχει την κλωστουφαντουργική ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ, ο Βουλγαράκης
της ΓΙΟΥΛΑ, ο Γιώργος Αγγελόπουλος με
τον Σκινδήλια, της Χαλυβουργικής, και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Κυριαζής. Προφανώς ο Μυτιληναίος, επίλεκτο
στέλεχος των ανατολικών σαμποταριστώνολιγαρχών, θα χώθηκε στην ομάδα των διαμαρτυρομένων για να την τορπιλίσει κάποια
στιγμή αφού αυτός είναι υπερ-επιδοτούμενος θύτης και όχι θύμα της ακριβής κρατι-
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Και συνεχίζει το ρεπορτάζ:
«Λίγο αργότερα η συνάντηση έληξε, με
τους επιχειρηματίες να αποχωρούν απογοητευμένοι και τον κ. Χατζηδάκη και τους άλλους υπηρεσιακούς και μη παράγοντες
προβληματισμένους, αλλά ταυτόχρονα ανακουφισμένους που το «κράξιμο» είχε
τελειώσει. Προφανώς από τις αντιδράσεις
κατανόησαν τη δεινή κατάσταση της ελληνικής βιομηχανίας και λίγες ημέρες αργότερα
τους επιχειρηματίες κάλεσε ο Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Τους ενημέρωσαν για μια
ρύθμιση για την αποζημίωση όταν διακόπτεται η ισχύς, μέτρο που εφαρμόζεται σε
όλη την Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα.
Αλλά και πάλι το όφελος είναι μόλις 60 εκατ. για όλη τη βιομηχανία. Και μπορεί να
είναι μεγάλο ποσό, αλλά στην προκειμένη
περίπτωση είναι ασπιρίνη για βαριά αρρώστια, όταν το ενεργειακό κόστος και μόνο επιβαρύνει έως και το 50% του συνολικού κόστους της παραγωγικής διαδι-

κασίας. Επίσης, μόνον οι ειδικοί φόροι
κατανάλωσης (οι υψηλότεροι στην Ευρώπη) επιβαρύνουν με 5% το τελικό κόστος» (οι υπογραμμίσεις δικές μας).
Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρει μερικές
βιομηχανίες που οδηγούνται σε κλείσιμο από τους σαμποταριστές. Ανάμεσά τους και
έξι ενεργοβόρες (με μαύρα γράμματα) που
κλείσανε ή πάνε για κλείσιμο λόγω των απαγορευτικών για την παραγωγή τιμών της
ενέργειας. Ανάμεσα του όλες οι χαλυβουργίες!!! Πρόκειται για ένα πρωτοφανές, ένα ιστορικών διαστάσεων
έγκλημα. Πρόκειται για την καταστροφή της Ελλάδας σαν έστω και μεσαία
ανεπτυγμένης βιομηχανικής χώρας.
Πρόκειται για μία οπισθοδρόμηση 100
χρόνων. Αν δεν σταματήσουμε τα κτήνη των 6 κομμάτων και της μίας συμμορίας η Ελλάδα θα αλλάξει εποχή και
ήπειρο, και θα βρεθεί στον πάτο των
κρατών της γης. Τα μαρτύρια του λαού μας ετοιμάζονται ανείπωτα. Δεν θα
μιλάμε για κινέζικα μεροκάματα, ούτε
για μπανγκλαντεσιανά. Αυτές οι χώρες
παράγουν. Θα μιλάμε για μεροκάματα
Σομαλίας και παρακάτω.
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ: Ανέστειλε οριστικά τη
λειτουργία του εργοστασίου της στη Χαλκίδα και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της:
«Το εργοστάσιο της Χαλκίδας υπέστη σοβαρή μείωση πωλήσεων λόγω της συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Αττική, κύρια αγορά του εργοστασίου, κατά 80% από το 2008 έως σήμερα».
SCA Hellas: Η σουηδική πολυεθνική ανακοίνωσε τον Μάρτιο το κλείσιμο του εργοστασίου χαρτοποιίας στην Πάτρα. Σε σχετική ανακοίνωσή της ανέφερε: «Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, κλείνει το εργοστάσιο για να προσαρμοστεί η
εταιρεία στην τρέχουσα κατάσταση και να
εξασφαλίσει τη βιώσιμη παρουσία της στην
ελληνική αγορά». Η επιχείρηση μετά την απόφασή της πρόσφερε πακέτο εθελουσίας
εξόδου σε όλους τους εργαζόμενους.
COCA-COLA 3E: Εχει προβεί μέχρι σήμερα σε διακοπή παραγωγής στις μονάδες
στο Μεσολόγγι, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα
και στην Πάτρα, ενώ μεταφέρει την έδρα της
στην Ελβετία. Η εταιρεία εφάρμοσε και προγράμματα μείωσης του προσωπικού, ενώ
συνεχίζει να διατηρεί σε λειτουργία τις μονάδες Αθηνών, Βόλου και Θεσσαλονίκης.
Pepsico - Ηβη: Στις αρχές Ιανουαρίου έκλεισε το εργοστάσιο που εμφιάλωνε νερό
στο Λουτράκι για λόγους βιωσιμότητας και
ζήτησε από τους λιγοστούς εργαζόμενους,
εάν θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται
στην εταιρεία, να μετακινηθούν στα Οινόφυτα, διαφορετικά θα απολυθούν με τη νόμιμη αποζημίωση.
ΣΕΛΜΑΝ: Η εταιρεία προχώρησε τον
Φεβρουάριο στη διακοπή κάθε δραστηριότητας του εργοστασίου της στο Βασιλικό
Χαλκίδας και στην ανακοίνωσή της επικαλείται ως λόγους για τους οποίους έβαλε
λουκέτο στη μονάδα «τη ραγδαία αύξηση
της τιμής των βασικών πρώτων υλών -και
συγκεκριμένα της ξυλείας κατά 20% λόγω
διπλασιασμού της τιμής του πετρελαίου
θέρμανσης- και στροφή των καταναλωτών
στη χρήση ξυλείας για θέρμανση».
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ: Η ιστορική ελληνική
βιομηχανία, καμάρι στη βιομηχανοποίηση
της χώρας κατά τη δεκαετία του 1960, παίρνει σειρά μέτρων για τον έλεγχο του κόστους. Το σωματείο της εταιρείας έχει ενημερωθεί από τη διεύθυνση της επιχείρησης
ότι θα προχωρήσει σε μείωση 170 θέσεων
εργασίας με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου,
μείωση των αποδοχών κατά 20%, κατάρ-
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του. Μετά από λίγο οι χρυσαυγίτες, αθόρυβα ως συνήθως, συμπαρατάχθηκαν με
το ΠΑΜΕ ενάντια στο σωματείο Ζώνης.
Με το να λέει η ηγεσία των υπογειτών
ότι δε συμμερίζεται τις ιδέες της «Χρ. Αυγής», αλλά ότι έχει δικαίωμα να την ενημερώνει όπως κάθε άλλο κόμμα, συνεχίζει να κάνει ένα πελώριο λάθος που συνεχίζει αντικειμενικά να εκθέτει τον αγώνα. Η
«Χρ. Αυγή» δεν είναι καθόλου σαν τα
άλλα κόμματα. Γιατί τα άλλα κόμματα
μπορεί να είναι υπέρ ή κατά της επένδυσης, συντηρητικά ή προοδευτικά, υπέρ ή
κατά του μνημονίου, υπέρ ή κατά της παράνομης μετανάστευσης, μπορεί ακόμα
κάποια από αυτά τα κόμματα να χρησιμοποιούν τη βία, τον τραμπουκισμό και την
απάτη ενάντια στους μεταλλωρύχους. Όμως όλα αυτά έχουν πάνω τους ένα τουλάχιστον κοινό θετικό χαρακτηριστικό: δεν
έχουν στην επίσημη ιδεολογία και στην
πρακτική τους τη θέση ότι κάποιοι
άνθρωποι είναι από τη γέννα τους απόβλητοι, δηλαδή δεν έχουν στοιχειώδη δικαιώματα σαν άνθρωποι, λόγω
του χρώματος ή της εθνικής καταγωγής
τους. Ακόμα και αν γεννήθηκαν και έζησαν σ? αυτόν τον τόπο, σύμφωνα
με τη «Χρ. Αυγή» δεν μπορούν να
συνεχίσουν να μένουν σ? αυτόν. Μάλιστα τους κάνουν να πληρώσουν γι?
αυτό με αίμα. Επίσης κανένα άλλο κόμμα εκτός από τη «Χρ. Αυγή» δε διακηρύσσει ότι πρέπει να φιμωθούν, να
φυλακιστούν, ακόμα και να πεθάνουν
όσοι δε δέχονται αυτές τις «πατριωτικές» αρχές και άλλες που η ίδια επιτάσσει. Το πόσο «πατριωτικές» είναι
αυτές οι αρχές αποδεικνύεται από το
ότι η «Χρ. Αυγή» είναι το μόνο κόμμα
που υμνεί τους χειρότερους καταχτητές της χώρας μας, τους ναζί, και τους
συνεργάτες τους ταγματασφαλίτες.
Η «Χρ. Αυγή», με λίγα λόγια, όχι μόνο
δεν είναι απλά ένα κόμμα σαν τα άλλα,
αλλά δεν είναι ούτε καν ένα ακραίο
κόμμα, όπως ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός, που έτσι το εξωραΐζει. Είναι ένα κόμμα απάνθρωπο από θέση αρχής, δηλαδή πιο απάνθρωπο και από την πιο
εγκληματική συμμορία, δηλαδή τελικά δεν είναι ούτε καν πολιτικό κόμμα. Το αληθινό δηλαδή πρόβλημα με τη
«Χρ. Αυγή» δεν είναι ότι έχει θέση εναντίον της συγκεκριμένης επένδυσης, αλλά τι
θα γίνει αν ποτέ «πειστεί» μετά από
διάφορες πετυχημένες «ενημερώσεις»
και μεταστραφεί υπέρ της επένδυσης: Θα δεχτούν τότε οι υπογείτες να τους
υπερασπίζεται μια τέτοια συμμορία στο
κοινοβούλιο έστω και «μόνο για να μη χάσουν τη δουλειά τους»; Θα τη θέλουν για
συμπαραστάτη «μόνο για τη δουλειά
τους» όταν θα ανέβει κάτω από τα χειροκροτήματά τους στα ηρωικά Μαντεμοχώρια και θα αρχίσει να χωρίζει τα ντόπια
μωρά από εκείνα των μεταναστών και θα
πετάει τα δεύτερα έξω από τα νοσοκομεία; Και τι θα γίνει αν αυτή δυναμώσει χάρη
και στο κύρος που θα της έχουν προσθέσει και οι μεταλλωρύχοι, και τελικά επιβάλει την επένδυση στις Σκουριές και έτσι εξασφαλίσει τη δουλειά τους; Πόσο
περήφανοι θα είναι οι μεταλλωρύχοι, όταν
κάποτε σε μια γαλαρία των χρυσωρυχείων ένας γιος μετανάστη θα τραυματίζεται
και κάποιοι ευγνώμονες σε αυτήν φίλοι της
«Χρ. Αυγής» θα φωνάζουν ότι δεν πρέπει
οι αδερφοί του μεταλλωρύχοι να του δώσουν από το αίμα τους για να σωθεί; Τι
θα γίνει αν κερδίσουμε τελικά σαν ελληνικός λαός το χρυσό βουνό, αλλά χάσουμε
την ψυχή μας; Πώς θα αντικρίζουμε τα παι-

διά μας, που κάποτε θα μας ρωτήσουν
γιατί επιτρέψαμε στους κανίβαλους να μας
«σώσουν»;
Η διατήρηση της Ανθρωπιάς, δηλαδή η
πάλη ενάντια στην επιστροφή στην αγριότητα, είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο
για όλους τους εργαζόμενους πρέπει να
ξεκαθαριστεί και να κλείσει το συντομότερο το ζήτημα της απόλυτης διακοπής
κάθε σχέσης και της καταδίκης των ναζιστών της «Χρ. Αυγής».
Το αληθινό γεωπολιτικό παιχνίδι με
τα μεταλλεία στη Χαλκιδική ή γιατί ο
αγώνας θέλει δύναμη και γνώση
Στην πραγματικότητα σήμερα δεν υπάρχει ούτε το δίλημμα «με τη ψυχή μας
ή με το χρυσό» σε ό,τι αφορά τη «Χρ. Αυγή». Η «Χρ. Αυγή» δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μη χτυπήσει αυτή τη συγκεκριμένη επένδυση, και ήδη έδωσε το μεγαλύτερο χτύπημα με την προβοκάτσια
που έκανε στους αγωνιζόμενους μεταλλωρύχους. Γιατί όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως
και η ΑΝΕΛ του Καμμένου, όπως και το
ψεύτικο ΚΚΕ, έτσι και η «Χρ. Αυγή» δε
θα δεχτεί ποτέ μια δυτική μεταλλουργία χρυσού πάνω ακριβώς από το Άγιο Όρος, το οποίο με λύσσα διεκδικεί η νεοτσαρική Ρωσία του Πούτιν,
για να το πάρει από την επιρροή του
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης
και να το μετατρέψει σε «κιβωτό» της
ρώσικης ορθόδοξης εκκλησίας, δηλαδή της ρώσικης ιμπεριαλιστικής εξωτερικής πολιτικής. Γι? αυτό η Ρωσία
αγοράζει εύκολα και πάμφθηνα τα πάντα στην περιοχή: από ποδοσφαιρικές ομάδες, ξενοδοχεία, καπνεργοστάσια (με τον άνθρωπο του Πούτιν Σαββίδη), και κυρίως αγοράζει τουριστική γη στη Χαλκιδική χωρίς κανένας
ΣΥΡΙΖΑ, καμιά ΑΝΕΛ, καμιά «Χρ. Αυγή» και κανένα άλλο κοινοβουλευτικό κόμμα να διαμαρτύρεται για όλα
αυτά. Ειδικά η «Χρ. Αυγή» είναι το πιο
ξεδιάντροπα φιλορώσικο κόμμα της χώρας, τόσο πολύ, ώστε ανοιχτά στη Βουλή
με το στόμα του Κασιδιάρη έχει απαιτήσει να έρθει ρώσικος στρατός στην Αλεξανδρούπολη να φυλάει τον πετρελαϊκό αγωγό.
Αν θέλει να καταλάβει κανείς μονομιάς
τι παίζεται στην περιοχή, δεν έχει παρά
να μελετήσει πολιτικά την υπόθεση Βατοπεδίου. Το Βατοπέδι είναι η πιο κεντρική
και η πιο ισχυρή οικονομικά και εκκλησιαστικά μονή του Αγ. Όρους και σ? αυτή
βρίσκεται η σκήτη του Αγίου Ανδρέα, που
τη διεκδικεί επίμονα για δικιά της εδώ και
χρόνια η Ρωσία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε το «σκάνδαλο του αιώνα» και από κοντά του όλες οι πολιτικές ηγεσίες χάλασαν τον κόσμο για να συντρίψουν τον ηγούμενο Εφραίμ, επειδή κρατούσε τη μονή στο πλευρό του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Στο τέλος κατάφεραν και
τον έκλεισαν στη φυλακή. Από εκεί τον
έβγαλαν μόνο όταν ο Εφραίμ πέρασε
με τον Πούτιν και το πατριαρχείο
Μόσχας. Μόνο τότε ξαφνικά όλοι αυτοί που σκίζαν τα ρούχα τους με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησαν να μιλάνε
για σκάνδαλο του αιώνα, μετά οι πιο
πολλοί ανακάλυψαν ότι δεν υπήρχε
κανένα σκάνδαλο και τελικά όλοι σώπασαν. Επίσης δεν μπορούμε να μη
συνδέσουμε μεταξύ τους μερικά γεγονότα, όπως το ότι η επένδυση χρειάζεται οπωσδήποτε στις Σκουριές 900
στρέμματα της μονής Ιβήρων, ότι αυτή αρχικά συμφώνησε να τα παραχωρήσει στην Ελντοράντο, αλλά ότι άρχισε να ταλαντεύεται γι’ αυτήν την πα-
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ραχώρηση μετά την ξαφνική και αθόρυβη επίσκεψη του Πούτιν τον Αύγουστο του 2012 και τις πιέσεις των ντόπιων αντιπάλων της επένδυσης στη
συνέχεια.
Γι’ αυτό τώρα λυσσάνε να διώξουν
τους Καναδούς. Και άρωμα να έβγαζε το μεταλλείο, πάλι αυτοί θα θέλανε
να το κλείσουν. Τον ίδιο πόλεμο έκαναν (με το ψευτοΚΚΕ τότε) όταν το είχε η επίσης καναδική TVX, ακόμα και
όταν αυτή δεν έσκαβε για το χρυσό.
Τον ίδιο πόλεμο έκαναν και προηγούμενα, όταν το είχε ο Μποδοσάκης και
μετά η Εθνική Τράπεζα. Δεν είναι τυχαίο το ότι η φιλορώσικη «17Ν» δολοφόνησε τον Μποδοσάκη Αθανασιάδη και μετά δολοφόνησε το διευθυντή
της Εθνικής Τράπεζας Βρανόπουλο.
Το μόνο ιδιοκτήτη που άφησαν το
ψευτοΚΚΕ και μετά ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ να
σκάβει απερίσπαστος ήταν ο Μπόμπολας. Αυτός έχει πασίγνωστους και
βαθιούς πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία από την εποχή κιόλας
της ΕΣΣΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα έβαζε και
καταχωρίσεις του Μπόμπολα στην Αυγή το 2010 για το πόσο περιβαλλοντικά
άψογα ήταν τα Μεταλλεία. Χάρη σ? αυτήν την παράξενη ησυχία που εξασφάλισε στον Μπόμπολα για εφτά χρόνια ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ αγόρασε τα μεταλλεία η Ελντοράντο, αφού νόμισε ότι δε
θα πάθαινε αυτά που έπαθε η TVX.
Μόλις όμως ο Μπόμπολας πούλησε
τα μεταλλεία στην Ελντοράντο και τσέπωσε γύρω στα 300 εκ. ευρώ (συν
άλλα 200 εκ. ευρώ από τις προηγούμενες αγοραπωλησίες με την
Europ. Goldifields και το Κατάρ), ο ΣΥΡΙΖΑ ξανάρχισε τον πόλεμο ενάντια
στο νέο αγοραστή-θύμα και από κοντά άρχισαν τον πόλεμο όλοι οι ΑΝΕΛ,
χρυσαυγίτες, ψευτοΚΚΕ, ΔΗΜΑΡ (που
είναι ο μεταμφιεσμένος ΣΥΡΙΖΑ της εξουσίας) κτλ. Επίσης ύπουλα άρχισαν
να υπονομεύουν τους Καναδούς και
ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Αυτοί θέλουν να δίνουν τα πάντα σχεδόν απευθείας στη Ρωσία και στους σύμμαχούς της
Κίνα και Κατάρ. Όμως δε θέλουν να φαίνονται ότι χτυπάνε την Ελντοράντο, τη μόνη μεγάλη δυτική επένδυση στη χώρα, για
να μη διαμαρτυρηθούν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη για την προτίμηση της κυβέρνησης
στη Ρωσία. Έτσι αφήνουν όλα τα άλλα
κόμματα να χτυπάνε και να ξεσηκώνουν
τον κόσμο και αυτοί δεν τον διαφωτίζουν
με τους επιστήμονες στα ΜΜΕ υπέρ της
επένδυσης, μάλιστα διαλύουν και το ΙΓΜΕ, που απέδειξε με την υδρογεωλογική
μελέτη του ότι η επένδυση δε θα καταστρέψει το περιβάλλον. Έτσι τελικά στέλνουν τα ΜΑΤ στην περιοχή να χτυπάνε
τους εξεγερμένους Ιερισσιώτες, ώστε κάποτε όλη η κοινωνία και τελικά κάποιο ΣτΕ
να απαγορεύσει την επένδυση για λόγους
«κοινωνικής ειρήνης». Σ’ αυτήν την περίπτωση ο Μπόμπολας πιθανά να ξαναπάρει μισο-τζάμπα τα μεταλλεία και να τα
δώσει με κανένα καλό μπαχτσίσι σε κανένα ρώσο ή κινέζο κρατικο-ολιγάρχη να
τα κάνουν εργασιακές γαλέρες σαν την
ΚΟΣΚΟ. Γι’ αυτό, αν κάποιος προσέξει, θα διαπιστώσει ότι και ο Μπόμπολας χτυπάει με τον τρόπο του την
επένδυση. Έτσι με το διευθυντή της Ελληνικός Χρυσός και στέλεχος του Άκτωρα Στρατουδάκη αποενοχοποιεί πολιτικά
τον ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνοντας σε κάθε
ευκαιρία ότι δεν ευθύνεται αυτός πολιτικά
για το κίνημα κατά της επένδυσης, αλλά
ότι αυτό είναι ένα κίνημα του λαού, αφού
σε αυτό συμμετέχουν άνθρωποι απ? όλα
τα κόμματα. Είναι επίσης χαρακτηριστι-

κό πόσο δεν αξιοποιεί την πανίσχυρη θέση του στα ΜΜΕ, ειδικά στο ΜΕΓΚΑ, για
να ξεσκεπάσει επιστημονικά τους τερατολόγους του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, χτυπάει την
πιο αποφασιστική και ανεπιφύλακτη πολιτική υποστήριξη, από τις ελάχιστες που
δίνονται στον απομονωμένο αυτό μέχρι ασφυξίας αγώνα, και η οποία μάλιστα ξεσκεπάζει σαν μη αριστερά τον πιο φανατικό εχθρό της επένδυσης, τον ΣΥΡΙΖΑ (αλλά και το ψευτοΚΚΕ). Μιλάμε για την υποστήριξη της ΟΑΚΚΕ. Έτσι σε ενημερωτικό φυλλάδιο που μοίρασε η εταιρία στις
10 του Μάρτη μέσα από την Καθημερινή
και το Βήμα έκρυψε ότι η καλεσμένη από τους ίδιους τους μεταλλωρύχους
ΟΑΚΚΕ χαιρέτισε με εκτεταμένη ομιλία
του Γραμματέα της τη συγκέντρωση στη
Μεγάλη Παναγιά, γράφοντας ότι αυτός απλά «παραβρέθηκε» σε αυτήν, ενώ αναφέρθηκε στους άλλους ομιλητές και ομιλίες (!).
Αυτές είναι χοντρικά οι μανούβρες του
διακομματικού μετώπου των σαμποταριστών, το οποίο, μετά από τη μεγάλη επιτυχία της συγκέντρωσης στις Σκουριές
στις 3 του Μάρτη, πιστεύουμε ότι καθοδήγησε τη «Χρ. Αυγή» στην προβοκάτσια
της συνάντησης. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι με την επένδυση του χρυσού. Η Χαλκιδική δε βρίσκεται αυτή τη
στιγμή της τρομακτικής αποβιομηχάνισης και ανεργίας της χώρας στην
περιφέρεια της χώρας, αλλά στο κέντρο της. Γι? αυτό πρέπει οι μεταλλωρύχοι και γενικά το κίνημα υπέρ
της επένδυσης να είναι γεμάτο ένταση, δύναμη, αλλά και μεγάλη προσοχή, για να κερδίζει διαρκώς την κοινή
γνώμη και να μη χάνει ούτε πόντο σ?
αυτήν. Αν προσέξουν και παλέψουν για
να ενημερώσουν το λαό και γίνουν σύμβολο για τους ανέργους σε όλη τη χώρα και
οργανώσουν οι ίδιοι γύρω τους τους αυθόρμητους συμπαραστάτες, δηλαδή τους
απλούς ανθρώπους, ανειδίκευτους και επιστήμονες, θα νικήσουν, αλλιώς η επένδυση θα διωχτεί και αυτοί θα μείνουν άνεργοι χωρίς τα κάπως ικανοποιητικά επιδόματα του 2003, δηλαδή θα ριχτούν
στην παγωμένη θάλασσα της ανεργίας. Είναι γεγονός ότι οι εχθροί της επένδυσης έχουν δύναμη, και η δύναμή τους
είναι ότι ελέγχουν την κορυφή του κομματικού συστήματος, τα κεντρικά συνδικάτα, τα περισσότερα ΜΜΕ και το
ΣτΕ. Η αδυναμία τους είναι ότι ο πιο
πολύς κόσμος θεωρεί ότι αυτό το σύστημα κορυφής είναι σάπιο και δεν κάνει τίποτα για την ανάπτυξη της χώρας. Ιδιαίτερα οι άνεργοι είναι σε όλη
την Ελλάδα περισσότερο με τους μεταλλωρύχους παρά με τους αντιπάλους της επένδυσης, γιατί ξέρουν από πείρα ότι ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ εμποδίζει με σύστημα κάθε επένδυση, με πρόσχημα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Οι μεταλλωρύχοι μπορούν να νικήσουν αν κάνουν την επένδυση στις Σκουριές παλλαϊκό, πανεργατικό σύμβολο της πάλης ενάντια
στο βιομηχανικό σαμποτάζ με παράλληλη προστασία όλων των παραγωγικών λειτουργιών, π.χ. του τουρισμού, αλλά και της αναψυχής, και
σύμβολο της πάλης για συνθήκες
δουλειάς και αμοιβής που δε θα είναι
αυτές της ΚΟΣΚΟ και των νέων κάτεργων, μικρών και μεγάλων, που στήνονται από το νέο φιλο-ανατολικό καθεστώς σε συνεργασία με τους δυτικούς χοντρόπετσους και ηλίθιους αστούς των μνημονίων.
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Ôï êáèåóôþò ìåèïäåýåé ôçí ðáñÜäïóç
ôïõ åëÝã÷ïõ üëçò ôçò âéïìç÷áíßáò óôç
Ñùóßá ìÝóù ôçò ðþëçóçò ôçò ÄÅÐÁ
Ôï ó÷Ýäéï ôçò êõâÝñíçóçò åßíáé ìå ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò ÄÅÐÁ
óôï ñþóéêï êñáôéêü ìïíïðþëéï íá ôïõ ðáñá÷ùñÞóåé êáé ôïí
Ýëåã÷ï ôçò âéïìç÷áíßáò ðïõ êáôáíáëþíåé öõóéêü áÝñéï, êõñßùò
ôçò âáñéÜò âéïìç÷áíßáò. Ïé øçëÝò ôéìÝò ôïõ öõóéêïý áåñßïõ Þäç
÷ñåùêïðïýí ôéò âéïìç÷áíßåò, áöïý ç ÄÅÐÁ áãïñÜæåé óÞìåñá ôï
áÝñéï áðü ôç Ñùóßá 40% áêñéâüôåñá áð? ü,ôé ïé ÷þñåò ôçò ÅÅ.
ÅÜí ç Ñùóßá, óáí ÃêÜæðñïì Þ óáí ÓéíôÝæ, áðïêôÞóåé ôï êëåéäß ôïõ óõóôÞìáôïò ôçò ðñïìÞèåéáò, èá ìðïñåß íá åëÝãîåé
áðïëýôùò ìïíïðùëéáêÜ üëï ôï öõóéêü áÝñéï ðïõ èá êõëÜåé óôïõò áãùãïýò ôçò ìå
ôçí åðéâïëÞ áêüìá ðéï øçëþí ôéìþí äéÜèåóçò öõóéêïý áåñßïõ þóôå íá óõíå÷ßóåé
ôï óáìðïôÜñéóìá, ôïí Ýëåã÷ï êáé ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò âéïìç÷áíßáò êáé ôçò ÷þñáò,
åêâéÜæïíôáò ôéò ÷ñåùìÝíåò óôç ÄÅÐÁ
âéïìç÷áíßåò.
Ãéáôß, ôáõôü÷ñïíá ìå ôéò ôéìÝò ôïõ öõóéêïý áåñßïõ ðïõ ç êõâÝñíçóç åðÝâáëå
ãéá íá êáôáóôñÝøåé ôç âéïìç÷áíßá, ó÷åäéÜæåé íá ìåôáöÝñåé óôï íÝï éäéïêôÞôç êáé
ôéò óçìåñéíÝò ïöåéëÝò ôùí âéïìç÷áíéþí
ðñïò ôç ÄÅÐÁ, ÷ùñßò äåóìåõôéêÝò ñõèìßóåéò ãéá åõíïúêïýò üñïõò áðïðëçñùìÞò.
Áí ç éäéïêôçóßá ôçò ÄÅÐÁ ðåñÜóåé óôï
ñþóéêï íáæéóôéêü ìïíïðþëéï, áõôü èá
ìðïñåß ïðïôåäÞðïôå íá æçôÜåé åðéëåêôéêÜ ôçí Üìåóç åîüöëçóç ôùí ïöåéëþí, ïðüôå åßôå èá êëåßíåé ôéò ðéï õðåñ÷ñåùìÝíåò âéïìç÷áíßåò åßôå èá ôéò åîáãïñÜæåé,
åöüóïí åíäéáöÝñåôáé ãéá êÜôé ôÝôïéï, åßôå èá åêâéÜæåé ìå áõôü ôïí ôñüðï ôïõò
éäéïêôÞôåò ôïõò. (Åîáéñïýíôáé åäþ ïé çëåêôñïðáñáãùãÝò âéïìç÷áíßåò ôùí áíáôïëéêþí ïëéãáñ÷þí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí
öõóéêü áÝñéï ãéáôß üðïéá êáé áí åßíáé ç
ôéìÞ ôïõ áõôïß ðëçñþíïíôáé ôï êüóôïò ôïõ
êáé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åñãïóôáóßïõ óõí
ðÜíôá Ýíá åîáóöáëéóìÝíï êÝñäïò. ¸ôóé
Ý÷åé ìïéñÜóåé ôç ëåßá ôçò åíÝñãåéáò ôï êáèåóôþò).
Ìéá ôÝôïéá ìç áíáôïëéêÞ õðåñ÷ñåùìÝíç áðü ôïõò óáìðïôáñéóôÝò âéïìç÷áíßá
óôç ÄÅÐÁ åßíáé ç óôñáôçãéêÞ Âéïìç÷áíßá Öùóöïñéêþí ËéðáóìÜôùí óôç ÍÝá
ÊáñâÜëç, ðïõ ÷ñùóôÜ óôç ÄÅÐÁ 70 åêáô. åõñþ, ãéá ôçí ïðïßá åß÷å ãßíåé óôï
ðáñåëèüí óõæÞôçóç ìåôáîý ôïõ ôüôå ðñùèõðïõñãïý ÊáñáìáíëÞ êáé ôïõ ÁëåîÝé
Ìßëåñ, ðñïÝäñïõ ôçò ÃêÜæðñïì ôïí Áðñßëç ôïõ 2007 (ÊáèçìåñéíÞ, 15/4/2007). Ç ÅÈÅË, ôá ëåùöïñåßá, ÷ñùóôÜ 15 åêáô. åõñþ.
Óôçí áíçóõ÷ßá ôùí âéïìç÷Üíùí ôçò çëåêôñïðáñáãùãÞò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí öõóéêü áÝñéï ãéá ôéò áðáéôÞóåéò ôïõ íÝïõ
éäéïêôÞôç ôçò ÄÅÐÁ ãéá Üìåóç åîüöëçóç ôùí ÷ñåþí ôïõò, ç êõâÝñíçóç Ýâáëå
ôç ÄÅÐÁ íá æçôÞóåé åããõÞóåéò ãéá ôéò
ïöåéëÝò ôïõò áöÞíïíôáò ôïõò ðáñáãùãïýò íá åëðßæïõí üôé áõôÝò ïé ñõèìßóåéò èá åßíáé äåóìåõôéêÝò ãéá ôï íÝï áãïñáóôÞ. Ïé åããõÞóåéò åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá
ôçí åîáóöÜëéóç ôçò Gasprom, áëëÜ ç êáèáñÞ äÝóìåõóç ôùí Ñþóùí, ùò íÝùí éäéïêôçôþí, ãéá ôç ñýèìéóç ôùí ÷ñåþí äåí
èá åîáóöáëéóôåß áðü ôçí êõâÝñíçóç. Èá
áöÞóïõí ôï ðáñÜèõñï ãéá ôïõò åêâéáóìïýò
ôùí ðáñáãùãþí åêåßíùí ôçò åíÝñãåéáò
ðïõ äåí åßíáé áíáôïëéêïß, êáé öõóéêÜ ï
áíáôïëéêüò ïëéãÜñ÷çò Ìõôéëçíáßïò èá
áíôéìåôùðéóôåß ùò êåöÜëáéï äéêü ôïõò.
Áðü óôïé÷åßá ðïõ äüèçêáí ôïí Ïêôþ-

âñéï ôïõ 2012 óå åñþôçóç óôç âïõëÞ ïé
ðáñáãùãïß ôçò åíÝñãåéáò ÷ñùóôïýí óôç
ÄÅÐÁ ôá åîÞò ðïóÜ: Ìõôéëçíáßoò- ÁËÏÕÌÉÍÉÏÍ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ: 53.278.665,61 åõñþ - ÊÏÑÉÍÈÏÓ POWER AE: 54.579.480,75 åõñþPROTERGIAAE:74.799.501,73 åõñþ.Óýíïëï:
182.657.648,09
åõñþ ELPEDISON ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ
ÁÅ: 144.145.504,31
åõñþ MOTOROIL:34.953.943,72 åõñþ-ÇÑÙÍ
ÉÉ ÈÅÑÌÏ/ÔÑÉÊÏÓ ÓÔÁÈÌÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ (åôáéñåßá ôïõ ïìßëïõ ÃÅÊ ÔÅÑÍÁ):6.184.610,92 åõñþ.
Ôá ÷ñÝç ôùí âéïìç÷áíéþí çëåêôñïðáñáãùãÞò ðñïò ôç ÄÅÐÁ, ïöåßëïíôáé óôï
âÜèïò óôï ÷áñÜôóé ðïõ ìðÞêå ìÝóù ÄÅÇ
óå óõíäõáóìü ìå ôï êßíçìá «äåí ðëçñþíù ôç ÄÅÇ» ðïõ ôï óôÞñéîáí óôçí ðñÜîç
üëá ôá êüììáôá êáé ðïõ åðÝôñåðå êáé óå
Üëëïõò áðü áõôïýò ðïõ ðñáãìáôéêÜ äåí
ìðïñïýóáí íá ìçí ðëçñþíïõí ïýôå ôï çëåêôñéêü. Ïé êáôáíáëùôÝò äåí ðëçñþíïõíí ôç ÄÅÇ êáé ç ÄÅÇ äåí Ý÷åé íá
ðëçñþóåé ôïõò çëåêôñïðáñáãùãïýò êáé
áõôïß ìå ôç óåéñÜ ôïõò äåí ðëçñþíïõí ôç
ÄÅÐÁ. Ïé êõâåñíÞóåéò åßíáé ðïõ áíôß íá êÜíïõí ðïëéôéêÞ ãéá ôïí ßäéï
ôïí êïéíùíéêü ôïìÝá ôïõ êñÜôïõò,
ìåôÝôñåøáí ôç ÄÅÇ óå ôñÜðåæá Üôïêùí äáíåéóìþí ôùí öôù÷þí áëëÜ
êáé áñêåôþí ìðáôá÷ôæÞäùí, áöïý ï
ôåëåõôáßïò êáé óõíÞèùò åêðñüèåóìïò ëïãáñéáóìüò ðïõ ðëçñþíåôáé áðü ôïõò êáôáíáëùôÝò, Ý÷ïõí äåí Ý÷ïõí íá ðëçñþóïõí, åßíáé ï äéêüò
ôçò.¸ôóé, ôï Ýëëåéììá ôçò ÄÅÇ áðü ôïõò
áðëÞñùôïõò ëïãáñéáóìïýò Ýöôáóå íá åßíáé ðÜíù áðü 1,3 äéò. Áõôü ôï Ýëëåéììá
áðëþíåôáé óå üëï ôïí êëÜäï ôçò åíÝñãåéáò êáé óôçí çëåêôñïðáñáãùãÞ.
Ç êõâÝñíçóç áíÝâáëå ôçí êáôÜèåóç
ðñïóöïñþí ãéá ôç ÄÅÐÁ áðü ôéò 12 Áðñéëßïõ óôï ôÝëïò ôïõ ìÞíá, ÷ùñßò íá áíáöÝñåé ðïôÝ óáí óçìáíôéêü æÞôçìá ôçí
åîáóöÜëéóç äåóìåõôéêÞò ãéá ôï íÝï áãïñáóôÞ ñýèìéóçò ôùí ÷ñåþí ôùí âéïìç÷áíéþí.
Ç ðþëçóç ôçò ÄÅÐÁ óôï ñþóéêï íáæéóôéêü ìïíïðþëéï äåí åßíáé «éäéùôéêïðïßçóç», üðùò ôçí ðáñïõóéÜæåé óýóóùìï
ôï äéáêïììáôéêü ñùóüäïõëï êáèåóôþò,
áëëÜ õðïäïýëùóç óôï ñþóéêï éìðåñéáëéóôéêü ìïíïðþëéï. Ç íáæéóôéêÞ óõììïñßá
ôçò «×Á» Ý÷åé Þäç äåßîåé ôï äïõëéêü ôçò
÷áñáêôÞñá, üôáí äÞëùóå üôé ðñÝðåé íá åãêáôáóôáèåß ñþóéêïò óôñáôüò óôá óýíïñá ãéá íá öõëÜåé ôïí áãùãü ÌðïõñãêÜòÁëåîáíäñïýðïëç. Îåôóßðùôá êáé ï ÓÕÑÉÆÁ óå åñþôçóç äÝêá âïõëåõôþí ôïõ
óôç ÂïõëÞ êáôçãïñïýóå ôçí êõâÝñíçóç
üôé ðñïóðáèåß íá ñßîåé ôïõò Ñþóïõò óôçí
ðþëçóç êáé íá ìçí ôïëìÞóåé íá äþóåé
óôïõò Äõôéêïýò ôç ÄÅÐÁ!
ÔéìÞ óôï îåðïýëçìá ôçò ÷þñáò äåí
õðÜñ÷åé. Ç ðþëçóç ôçò ÄÅÐÁ ðñÝðåé íá áêõñùèåß.
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ÉÓÔÏÑÉÊÙÍ ÄÉÁÓÔÁÓÅÙÍ
ÅÃÊËÇÌÁ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 5
γηση των επιδομάτων και διευθέτηση του
χρόνου εργασίας. Να σημειωθεί ότι, ενώ
το 2007 η ελληνική αγορά απορρόφησε
2.105 χιλιάδες τόνους χαλυβουργικών
προϊόντων, μέσα στο 2012 απορρόφησε μόλις 350 χιλιάδες τόνους.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Μάνεσης):
Στη μονάδα Ασπροπύργου της εταιρείας ύστερα από 4 μήνες διαθεσιμότητα του προσωπικού τώρα εργάζονται εκ περιτροπής
τις μισές ημέρες του μήνα. (Τώρα λύνεται
και το αίνιγμα γιατί η κυβέρνηση σταμάτησε πριν λίγους μήνες και μάλιστα βίαια-αστυνομικά την καταληψη του εργοστασίου
από το ΠΑΜΕ: Μπορούσε να το κλείσει
και με άλλους τρόπους που θα την έκθεταν λιγότερο).Το εργοστάσιο της ίδιας εταιρείας στον Βόλο λειτουργεί με συμφωνία του
προσωπικού για μείωση των αποδοχών του
κατά 18% για διάστημα τεσσάρων μηνών.
Η ΣΟΒΕΛ, θυγατρική της ΣΙΔΕΝΟΡ του
ομίλου Στασινόπουλου στον Αλμυρό Μαγνησίας, έθεσε τον Μάρτιο σε διαθεσιμότητα
350 εργαζόμενους που ασχολούνται με την
παραγωγή σιδήρου, σε σύνολο 420 εργαζομένων. Στο εργοστάσιο ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχει κάνει τα τελευταία χρόνια επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ».
Η στάση των βιομηχάνων φανερώνει πόσο πολύ άργησαν να καταλάβουν και να
τολμήσουν να αντισταθούν κάπως στην ίδια την καταστροφή των βιομηχανιών τους,
ενώ δεν αντιστάθηκαν πολιτικά σαν τάξη,
ούτε καν στην απώλεια των ζωών τους από
τους δολοφόνους σαμποταριστές. Λέμε κάπως γιατί ακόμα και τώρα που συντρίβονται κυριολεκτικά δεν κάνουν την καταστροφή τους ανοιχτό πολιτικό ζήτημα, δηλαδή
δεν το βάζουν ούτε στο λαό, ούτε ακόμα
στους εργαζόμενους των επιχειρήσεών τους
καλώντας τους σε ένα μέτωπο για τη σωτηρία των βιομηχανιών τους. Η βαθύτερη αιτία γι αυτήν την στάση τους είναι ότι ποτέ
τους δεν τόλμησαν να τα βάλουν με το κράτος, που πάνω απ όλα υπήρξε κράτος του
ιμπεριαλισμού και της κομπραδόρικης αστικής τάξης στον ένα ή στον άλλο βαθμό.
Τους αρκούσε πάντα ότι από αυτό το κράτος παίρνανε την ταξική προστασία σε ότι
αφορούσε τον εργατικό επαναστατικό κίνδυνο για να το στηρίξουν και στις πιο απεχθείς του δικτατορίες με ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιων εθνικών αστών βιομηχάνων

(πχ Αγγελόπουλοι μετά την κατοχή). Δεν
είναι τυχαίο που τώρα ανάμεσά τους δέχτηκαν να έχουν σαν διαπραγματευτή και
τον Μυτιληναίο, πράγμα που τους εκθέτει
στην κοινή γνώμη που ξέρει για τη σκανδαλώδη ευνοϊκή μεταχείριση του από τη ΔΕΗ.
Τώρα πάντως αρχίζουν να βλέπουν όλο
και περισσότεροι άνθρωποι το μέγεθος της
καταστροφής.
Το βάρος για τη σωτηρία της οικονομίας
και της χώρας έχει πέσει σήμερα κύρια στις
πλάτες των εργαζομένων, που πρέπει με
νύχια και με δόντια να παλέψουν για την
παραγωγή, για να κρατήσουν τις δουλειές
τους, αλλά και για τη διασφάλιση των εργασιακών όρων και την αποτροπή της μετατροπής της χώρας σε ένα πελώριο κάτεργο κινέζικου τύπου. Αλλιώς είναι αναπόφευκτο και ο λαός να εξαθλιωθεί και η
χώρα να υποδουλωθεί.
Θυμίζουμε εδώ τα λόγια του κομμουνιστή
Μπάτση, που στήθηκε μαζί με το ηγετικό
στέλεχος του ΚΚΕ Μπελογιάννη στο εκτελεστικό απόσπασμα, για τη σημασία της
βιομηχανίας στην ανεξαρτησία και την ευημερία του λαού μας, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει στο σπουδαίο έργο του για την
βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα: «Βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, δηλαδή
αξιοποίηση και μεταλλουργική μετουσίωση του εκλεκτού, ποικίλου και άφθονου μεταλλευτικού πλούτου της, μηχανική επεξεργασία των προϊόντων της μεταλλουργίας, κατασκευή μηχανών και
γενικότερα των μέσων παραγωγής, ίδρυση ναυπηγείων, εγκατάσταση ηλεκτροχημικών εργοστασίων, χωρίς προνομιακές παραχωρήσεις στο ξένο κεφάλαιο, αποτελεί τη μόνη διέξοδο από την
οικονομική αποτελμάτωση, το μόνο τρόπο για μια σταθερή προοδευτική εξυγίανση και ανόρθωση, το λυτρωμό της ελληνικής οικονομίας και της εθνικής εργασίας από τα δεσμά του ξένου κεφαλαίου, την επιδίωξη κάθε πολιτικής
πραγματικά εξυπηρετικής των συμφερόντων του λαού».
Η ΟΑΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και
το λαό να την ενισχύσουν και να στηρίξουν
τη μοναδική πατριωτική και φιλεργατική
γραμμή στη χώρα που δίνει διέξοδο από
την κόλαση που ετοιμάζουν οι εγκληματικές κομματικές ηγεσίες για το λαό.

Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
Ο ανωτέρω κύριος, ο Πανίκος (και όχι
πανικός, αν και θα του ταίριαζε καλύτερα) Δημητριάδης, είναι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Να σημειωθεί ότι στη θέση αυτή τον τοποθέτησε το
Μάιο του 2012 (όταν είχε ήδη διαφανεί το
σοβαρό πρόβλημα με το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου) ο τότε πρόεδρος Δημ. Χριστόφιας, αυτός που οδήγησε την Κύπρο στον γκρεμό.
Τι έκανε λοιπόν ο κύριος διοικητής την
κρίσιμη στιγμή, από τις 15 Μαρτίου και
μετά, όταν είχε δώσει πια εντολή να κλείσουν επ αόριστον οι τράπεζες στην Κύπρο και τα μηχανήματα ανάληψης να δίνουν στους καταθέτες μόνο ένα πολύ μικρό
ποσόν, το οποίο μάλιστα όσο περνούσαν
οι μέρες μειωνόταν;
Όπως γράφει η Καθημερινή (30 Μάρτη
2013), «σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Reuters, έγιναν αναλήψεις εκατομμυρίων ευρώ από τα υποκαταστήματα
της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύ-

πρου στο Λονδίνο και της Uniastrum Bank
στη Μόσχα -η τελευταία ανήκει στην
Τράπεζα Κύπρου κατά 80%».
Βέβαια, ο κύριος διοικητής ισχυρίζεται
πως «η παρουσία της Τράπεζας Κύπρου
και της Λαϊκής Τράπεζας σε Αγγλία και
Ρωσία γίνεται μέσω θυγατρικών τραπεζών.
Αυτές είναι λειτουργικά ανεξάρτητες και αντλούν ρευστότητα από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται» (στο ίδιο).
Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίαις, κύριε διοικητά!
Μα δεν μπορούσατε, κοτζάμ διοικητής,
αν όχι να τις κλείσετε το συγκεκριμένο διάστημα, να θέσετε, έστω, περιορισμούς στις
αναλήψεις, όπως κάνατε και στην Κύπρο;
Γιατί αυτή η ειδική μεταχείριση σε Λονδίνο
και Μόσχα;
Η απάντηση είναι απλή: πρόκειται για
καραμπινάτη εκδούλευση στο «σύντρόφο» Πούτιν και στον καλό του φίλο και
πρωθυπουργό της Αγγλίας, Κάμερον!
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êñÞ âïÞèåéá óôéò êñßóéìåò þñåò ôçò äéáðñáãìÜôåõóçò ìå ôçí Åõñùæþíç, áõôüò ðïõ åìöáíßóôçêå
íá ÷ôõðÜåé åíåñãçôéêÜ êáé áíïé÷ôÜ ôçí Êýðñï êáé ðïõ èá óõíå÷ßóåé íá ôï êÜíåé- åßíáé ïé ÷þñåò
ôçò Åõñùæþíçò êáé êõñßùò ç Ãåñìáíßá. Áí ç íåïôóáñéêÞ äéðëùìáôßá åßíáé ç êáëýôåñç óôïí êüóìï, áõôü ïöåßëåôáé óôï üôé, üðùò åß÷å ðáñáôçñÞóåé ï Ìáñî êáé ãéá ôçí ðáëéÜ ôóáñéêÞ äéðëùìáôßá, áõôÞ ÷ôõðÜåé ôá èýìáôÜ ôçò ìÝóù åíüò Üëëïõ
å÷èñïý ôçò, ïðüôå ç ßäéá ðáñéóôÜíåé ôï ößëï ôïõ
èýìáôïò. ÓÞìåñá ìÜëéóôá ç ñþóéêç äéðëùìáôßá, ÷Üñç óôï üðëï ôçò ðñïâïêÜôóéáò ðïõ ÷åéñßæåôáé ôÝëåéá, ìåôáôñÝðåé áêüìá êáé ôéò öéëéêÝò äõíÜìåéò
ôïõ èýìáôïò, åäþ ôéò ÷þñåò ôçò ÅÆ, óå êýñéïõò
å÷èñïýò ôïõ. ÁõôÞ åßíáé ç ðåñßðôùóç ôçò Êýðñïõ.
ÁõôÞ ç äéðëùìáôßá ðñÝðåé íá áðïêáëõöèåß êáé áðü ôç æùÞ êáé áðü ôç èåùñçôéêÞ áíÜëõóç.
Ôï åîïíôùôéêü ÷ôýðçìá ôçò Êýðñïõ óå ôñåéò
öÜóåéò
Áò äïýìå ôï ñþóéêï ÷ôýðçìá, ðïõ äüèçêå óå ôñåéò öÜóåéò êýñéá áðü ôïõò ðñÜêôïñåò ôçò Ñùóßáò, êáé ôï ôåëåõôáßï êáé áðü ôçí ßäéá ôç Ñùóßá, êáé ÷ñåþèçêå êáé
óôéò ôñåéò öÜóåéò óôçí ÅÆ, ãéáôß ç ÅÆ âãÞêå ìðñïóôÜ íá
áíáëÜâåé ôçí ðëÞñç ðïëéôéêÞ åõèýíç ãé’ áõôü.
Ôï ðñþôï ÷ôýðçìá îåêßíçóå ìå ôç ìáæéêÞ áãïñÜ åëëçíéêþí ôïîéêþí ïìïëüãùí áðü ôéò äýï ìåãÜëåò êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò, êõñßùò áðü ôç ËáúêÞ ÔñÜðåæá Êýðñïõ. ÁõôÞ áãüñáóå ìáæéêÜ åëëçíéêÜ ïìüëïãá ôï 2009
êáé ôï 2010, äçëáäÞ áöïý åß÷å ðñïáíáããåëèåß ç åëëçíéêÞ ÷ñåùêïðßá áðü ôçí êõâÝñíçóç Ã. ÐáðáíäñÝïõ êáé
üëç ç Åõñþðç Þôáí óå êáôÜóôáóç óïê! ÄçëáäÞ ôçí þñá
ðïõ üëåò ïé ôñÜðåæåò ôçò Åõñþðçò ðïõëïýóáí ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá ãéá íá ôá îåöïñôùèïýí, ç ËáúêÞ ÔñÜðåæá
Êýðñïõ áãüñáæå 3 äéò åõñþ áðü áõôÜ, äçëáäÞ Ýíá ðïóü
üóï ðåñßðïõ ôï 18% ôïõ êõðñéáêïý ÁÅÐ. ÁõôÞ ôçí áãïñÜ ôçí Ýêáíå Ýíá ÄÓ ôçò ËáúêÞò, ðïõ ôüôå Þôáí åíôåëþò õðï÷åßñéï ôïõ ãíùóôïý ìáò áíáôïëéêïý êñáôéêïïëéãÜñ÷ç Âãåíüðïõëïõ. Ìå óåéñÜ Üñèñùí ìáò óôç ÍÝá
ÁíáôïëÞ Ý÷ïõìå ðåñéãñÜøåé ôïõò ôñüðïõò ìå ôïõò ïðïßïõò áõôüò åêôïîåýôçêå áðü ôï ðïõèåíÜ óôï êÝíôñï ôçò
êõðñéáêÞò ïéêïíïìßáò, ùèïýìåíïò áðü ôï ñùóïèñåììÝíï ×ñéóôüöéá, êáé ìåôÜ Üñ÷éóå íá ãéãáíôþíåôáé óôçí
ÅëëÜäá êáôáâñï÷èßæïíôáò ôéò ðéï óýã÷ñïíåò åðé÷åéñÞóåéò óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, êõñßùò êñáôéêÝò óõãêïéíùíßåò êáé åðéêïéíùíßåò, ìå ìéá óåéñÜ óêáíäáëþäåéò åîáãïñÝò êáé åðáíá-ìåôáâéâÜóåéò êôë., ðïõ èá Þôáí áäýíáôåò áí äåí Þôáí ìáæß ôïõ óýóóùìï ôï ñùóüäïõëï äéáêïììáôéêü óýóôçìá êïñõöÞò, êáé âáóéêÜ ïé Óçìßôçò,
ÊáñáìáíëÞò, Ã. ÐáðáíäñÝïõ, Ôóßðñáò.
Áöïý ï Âãåíüðïõëïò áãüñáóå ôá Ü÷ñçóôá åëëçíéêÜ
ïìüëïãá, âãÞêå Ýãêáéñá áðü ôç ËáúêÞ ÔñÜðåæá Êýðñïõ,
äçëáäÞ âãÞêå ðñéí ôï PSI. ¸ôóé ç ËáúêÞ Ý÷áóå êïíôÜ
óôï 75% ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ôùí åëëçíéêþí êñáôéêþí ïìïëüãùí ôùí 3 äéò, äçëáäÞ 2,3 äéò åõñþ ðåñßðïõ,
åíþ ìáæß ìå ôçí Êýðñïõ Ý÷áóáí ðåñßðïõ 4 äéò åõñþ, äçëáäÞ êÜôé ëéãüôåñï áðü ôï 25% ðåñßðïõ ôïõ êõðñéáêïý
ÁÅÐ. Åßíáé ãåãïíüò üôé ìüíï ôïõ ôï PSI äåí áñêïýóå ãéá ìéá ÷ñåùêïðßá, áí ôï êõðñéáêü êñÜôïò ìðïñïýóå íá óþóåé ôéò ôñÜðåæÝò ôïõ. ÁëëÜ äåí ìðïñïýóå íá ôéò óþóåé, ãéáôß åß÷å ìðåé êáé áõôü óôï
äñüìï ôçò ÷ñåùêïðßáò ãéá ôïõò ßäéïõò ëüãïõò ðïõ
åß÷å ìðåé êáé ôï åëëçíéêü êñÜôïò: Åß÷å ðßóù ôïõ
Ýíá ðñùôïöáíÝò óôçí ÅÅ åìðïñéêü Ýëëåéììá êáé
Ýíá ðïëý ìåãÜëï Ýëëåéììá ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí, äçëáäÞ åß÷å Ýíá êñÜôïò ðïõ åîáãüñáæå ôçí
êïéíùíßá, éäéáßôåñá ôçí êñáôéêÞ õðáëëçëßá, ìå ïéêïíïìéêÝò ðáñï÷Ýò ôçí ßäéá þñá ðïõ ôï ßäéï êñÜôïò óáìðüôáñå, üðùò êáé ôï åëëçíéêü, ôçí ðáñáãùãÞ, éäéáßôåñá ôç âéïìç÷áíéêÞ. ÁõôÞ Þôáí ìéá åðáíÝêäïóç ôçò áíäñåïðáðáíäñåúêÞò óõíôáãÞò êáôáóôñïöÞò ìéáò ÷þñáò áðü ôï ÁÊÅË ôïõ ×ñéóôüöéá. Ôï ðëõíôÞñéï ôïõ âñþìéêïõ ñþóéêïõ ÷ñÞìáôïò, ðïõ Þôáí óå
ðïëý ìåãÜëï âáèìü ïé êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò, Þôáí áðëÜ
ìÝñïò áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò ðïëéôéêÞò åîáãïñÜò êáé äéáöèïñÜò ôïõ ðëçèõóìïý, áëëÜ äåí Þôáí ìå êáíÝíá ôñüðï

ç áéôßá ãéá ôçí êáôÜññåõóç ôùí äýï êõðñéáêþí ôñáðåæþí. ¼óï ãéá ôçí ýðïðôç Ýêñçîç ôïõ öïñôßïõ ôçò ×åæìðïëÜ÷ ðïõ êáôÝóôñåøå ôï ìåãáëýôåñï çëåêôñïðáñáãùãéêü óôáèìü ôçò Êýðñïõ, áõôÞ áðïôÝëåéùóå ôç âéïìç÷áíßá ôïõ íçóéïý, áëëÜ äåí Ýöôáíå áðü ìüíç ôçò íá ðñïêáëÝóåé ôç ÷ñåùêïðßá.
Èá ìðïñïýóå íá ðåé êáíåßò üôé áõôÞ ç áãïñÜ åëëçíéêþí ïìïëüãùí Þôáí áðëÜ æÞôçìá óáìðïôÜæ áðü Ýíáí
Üíèñùðï êáé áðü ìéá óðåßñá ãýñù ôïõ. ¼ìùò äå èá ìðïñïýóå ðïôÝ ìéá óðåßñá íá êÜíåé Ýíá ïéêïíïìéêü Ýãêëçìá ôÝôïéïõ üãêïõ ÷ùñßò íá áíçóõ÷Þóåé ç ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá êáé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ôçò ÷þñáò, ðüóï
ìÜëëïí ðïõ õðÞñ÷áí áíÜëïãåò óêáíäáëþäåéò áãïñÝò
ïìïëüãùí êáé áðü ôçí ÔñÜðåæá Êýðñïõ, áí êáé óå ìéêñüôåñï üãêï. Êõñßùò õðÜñ÷åé ôï åîÞò ìåãÜëï ðïëéôéêü
óêÜíäáëï: Ðþò Ýãéíå íá ðåñÜóåé ôï PSI áðü ôçí
Åõñùæþíç óôá ôÝëç ôïõ 2011 ÷ùñßò ç Êýðñïò íá
âÜëåé êåíôñéêÜ êáé åíáãþíéá æÞôçìá ÷ñåùêïðßáò ôùí äýï ìåãáëýôåñùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí, áí
ãßíåé ôï PSI; ÄçëáäÞ ãéáôß ç êõâÝñíçóç ôïõ ÁÊÅË äå æÞôçóå êÜðïéåò áíôéóôáèìéóôéêÝò äéåõêïëýíóåéò áðü ôçí ÅÆ êáé ôçí ÅÊÔ (ÅõñùðáúêÞ
ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá) ãéá ôéò äýï óõóôçìéêÝò ãéá ôá
êõðñéáêÜ ìÝôñá ôñÜðåæÝò ôçò, ðñïêåéìÝíïõ íá øçößóåé ôï PSI; ÁõôÞ èá Ýðñåðå íá åßíáé ìéá áðáßôçóç
ðïõ äå èá ôçí Ýâáæå ìüíç ôçò ç Êýðñïò, áëëÜ èá Ýðñåðå
íá õðï÷ñåùèåß íá ôç âÜëåé óôá äéÜöïñá Ãéïýñïãêñïõð
êáé ç «áäåëöÞ» ÅëëÜäá, ðïõ áðïêëåéóôéêÜ êáé áðüëõôá
èá åðùöåëåßôï áðü ôï PSI. Åäþ öáßíåôáé êáôáñ÷Üò
ðüóï âáèý åóùôåñéêü, ðüóï åëëçíïêõðñéáêü êáé
ü÷é êõñßùò åõñùæùíéêü-ãåñìáíéêü Þôáí ôï ÷ôýðçìá óôéò êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò ìå ôï åëëçíéêü PSI.
Öáßíåôáé üôé óôï óçìåßï áõôü âñßóêåôáé êáé ìéá áêüìç
áéôßá ãéá ôç óýíáøç ôïõ ñþóéêïõ äáíåßïõ ôùí 2,5 äéò
ðïõ æÞôçóå ï ×ñéóôüöéáò åêåßíç ôçí åðï÷Þ áðü ôç Ñùóßá êáé ðïõ åêåßíç áìÝóùò ôïõ ôï Ýäùóå. ¸÷ïõìå ãñÜøåé üôé áõôü ôï äÜíåéï ôï Ýäùóå ç Ñùóßá ãéá íá åìöáíéóôåß áðÝíáíôé óôçí ÅÆ êÜðïéá óôéãìÞ óáí Ýíáò óõíáíÜäï÷ïò ôïõ êõðñéáêïý ÷ñÝïõò, äçëáäÞ íá ìðïñåß íá
óõíáðïöáóßæåé ìå ôçí ÅÆ ãéá ôç óùôçñßá ôçò êõðñéáêÞò
ïéêïíïìßáò Þ, áëëéþò, íá Ý÷åé Ýíá êïéíü ðáéäß ìå ôçí
ÅÆ, äçëáäÞ íá ÷ùèåß ìÝóá ôçò. ÐÝñá üìùò áðü áõôÞí
ôçí áíáìöéóâÞôçôç óôñáôçãéêÞ ÷ñçóéìüôçôá ôïõ ñþóéêïõ äáíåßïõ, õðÞñ÷å ìéá Üëëç ðïëý ðéï Üìåóç ÷ñçóéìüôçôÜ ôïõ ãéá ôï ÁÊÅË êáé ôç Ñùóßá. Ðñüêåéôáé ãéá
ôï üôé áõôü ôï äÜíåéï Ýêëåéíå ôá ìÜôéá êáé ôá óôüìáôá ôùí Êõðñßùí, ðïõ äß÷ùò áõôü èá äéáìáñôýñïíôáí ïðùóäÞðïôå ãéá ôï åðåñ÷üìåíï åëëçíéêü
PSI. Ìüíï äçëáäÞ ìå ôï ñþóéêï äÜíåéï ôï êõðñéáêü êñÜôïò ìðïñïýóå íá óþóåé ðñïóùñéíÜ ôéò äýï
ôñÜðåæåò, þóôå íá ìç ÷ñåéáóôåß ôüôå ðáñÝìâáóç áðü
ôçí ÅÆ, ðïõ èá Þôáí õðï÷ñåùìÝíç íá äþóåé ëýóç êáé
óôçí õðåñ÷ñÝùóç ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí, ðñÜãìá ðïõ
èá ôéò ðñïóôÜôåõå áðü ôüôå Ýãêáéñá. ÂÝâáéá õðÞñ÷å êáé
ìéá Üëëç ôáêôéêÞ ÷ñçóéìüôçôá ôïõ ñþóéêïõ äáíåßïõ, áëëÜ
íïìßæïõìå üôé äåí Þôáí ôüóï âáóéêÞ. ÁõôÞ Þôáí ôï üôé
Ýäéíå ÷ñüíï óôï ÁÊÅË íá ôåëåéþóåé ôçí ðñïåäñßá ôïõ
êáé ç âüìâá ôçò ÷ñåùêïðßáò íá óêÜóåé óôá ÷Ýñéá ôïõ
ÄÇÓÕ êáé ôïõ ÄÇÊÏ, äçëáäÞ óôá ÷Ýñéá ôùí èåùñçôéêÜ ðéï äõôéêüöéëùí öéëåëåýèåñùí Þ ó÷åôéêÜ ðéï åèíéêþí êïììÜôùí ôçò Êýðñïõ. ÂÝâáéá ìå ôï ÄÇÓÕ öáßíåôáé íá óõìâáßíåé óôçí Êýðñï ü,ôé êáé óôçí ÅëëÜäá ìå ôç
ÍÄ, äçëáäÞ ôï êüììá íá åßíáé ãåíéêÜ äõôéêüöéëï, áëëÜ
ï áñ÷çãüò ôïõ, ï ÁíáóôáóéÜäçò, íá åßíáé ñùóüöéëïò,
üðùò åßíáé êáé ï ÓáìáñÜò. Óýìöùíá ìå Üñèñï ôùí ÖáúíÜíóéáë ÔÜéìò ôçò 22 ôïõ ÌÜñôç, ôï äéêçãïñéêü ãñáöåßï ÁíáóôáóéÜäç åêðñïóùðåß ôá óõìöÝñïíôá äýï ñþóùí äéóåêáôïììõñéïý÷ùí! ÁëëÜ äå ÷ñåéÜæåôáé íá îÝñïõìå
ôé äåóìïýò Ý÷åé ï ÁíáóôáóéÜäçò óáí äéêçãüñïò, ãéá íá
êáôáëÜâïõìå üôé óáí ðñùèõðïõñãüò Ýäñáóå óáí ñþóïò
ðñïâïêÜôïñáò, üðùò áêñéâþò êáé ôï ÁÊÅË.
Óôï ðñïçãïýìåíï Üñèñï ãéá ôçí ÊõðñéáêÞ ÷ñåùêïðßá
ðåñéãñÜøáìå ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ç Êýðñïò åßðå ôï
«ü÷é» óôï ïõóéáóôéêÜ äåýôåñï ó÷Ýäéï äéÜóùóçò ôçò ÅÆ.
Åß÷áìå ðåé üôé áõôü Þôáí Ýíá ñþóéêï, Ýíá ðñïâïêáôüñéêï «ü÷é», ðïõ èá Ýêáíå ôçí Êýðñï õðïôåëÞ ôçò Ñùóßáò,
êáé üôé äåí Þôáí Ýíá «ü÷é» ôçò åèíéêÞò áíåîáñôçóßáò.
ÓÞìåñá ôá ðñÜãìáôá Ý÷ïõí îåêáèáñéóôåß êáé ìðïñïýìå
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íá äïýìå ðüóï âñþìéêá äïýëåøáí ï ÁíáóôáóéÜäçò, ôï
ÁÊÅË êáé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç óôçí ôåëéêÞ öÜóç ôùí
äéáðñáãìáôåýóåùí äéÜóùóçò ôçò Êýðñïõ. Âáóéêü óýììá÷ü ôïõò ïé Ñþóïé óå áõôÞ ôç öÜóç åß÷áí êõñßùò ôï
ÄÍÔ. Ç çãåóßá ôïõ, ìåôÜ ôïí Óôñïò Êáí (ï ïðïßïò êáôÞããåéëå üôé ôïí «Ýöáãå» ç Ñùóßá), åßíáé ðéá åíôåëþò
åîõðçñåôéêÞ ðñïò ôï ìÝôùðï Ñùóßáò-Êßíáò (óáí BRÉCS),
êáé ìå ôçí ðñïåäñßá ÏìðÜìá åßíáé óå äéáñêÞ óýãêñïõóç
ìå ôçí ÅÆ. Ãé’ áõôü ç ßäéá ç, ãåíéêÜ, åõñùðáßá ËáãêÜñíô ðáßæåé üëï êáé ìéêñüôåñï ïõóéáóôéêü ñüëï óôç ÷Üñáîç ãñáììÞò óå áõôü (äåò ÖáúíÜíóéáë ÔÜéìò, 31 ÌÜñôç,
Üñèñï ìå ôßôëï «Ç Êýðñïò äåß÷íåé ôç óêëÞñõíóç ôïõ
ÄÍÔ áðÝíáíôé óôçí ÅÆ»).
Áðü ôçí ðñþôç -ó÷åôéêÜ ðéï êáëÞ- ðñüôáóç,
óôç äåýôåñç ôïõ ðñïâïêáôüñéêïõ «ü÷é» êáé áðü
åêåß óôçí «ôñßôç êáé öáñìáêåñÞ»
Ðñéí áðü ôçí ôåëéêÞ öÜóç ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ÅÆÊýðñïõ, ðïõ îåêßíçóáí óôá ìÝóá ôïõ 2012, äåí õðÞñ÷å ç
êáôåýèõíóç ìÝóá óôç Ãåñìáíßá êáé ãåíéêÜ óôç Âüñåéá
Åõñþðç íá ìç äéáóùèïýí ïé êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò Þ íá
åðéâáñõíèïýí ïé êáôáèÝóåéò. Öáéíüôáí äçëáäÞ üôé êáé
ó’ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç èá ãéíüôáí áõôü ðïõ åß÷å ãßíåé
óôçí Éñëáíäßá êáé óôçí Éóðáíßá, üðïõ ïé ôñÜðåæåò äéáóþèçêáí áðü ôçí ÅÆ êáé ìÜëéóôá, óôçí ðåñßðôùóç ôçò
äåýôåñçò, ÷ùñßò íá ÷ñåéáóôåß íá ìðåé óå ðñïãñÜììáôá
äéÜóùóçò ôï ßäéï ôï êñÜôïò. ÌÜëéóôá ìå êáèáñÜ ôñáðåæéêÜ êñéôÞñéá åß÷å ðåñéóóüôåñïõò ëüãïõò ç ôñáðåæéêÞ
äéÜóùóç íá ãßíåé óôçí Êýðñï ðáñÜ óôéò ðáñáðÜíù ÷þñåò. Áõôü ãéáôß óôçí Êýðñï ïé ôñÜðåæåò, ðÝñá áðü ôçí
ðñïâïêÜôóéá ìå ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá, åß÷áí ðïëý ðéï
õãéÞ óýíèåóç êáôáèÝóåùí óå ó÷Ýóç ìå ôá äÜíåéá ðïõ
Ýäéíáí áð’ üóç ïé éñëáíäéêÝò êáé ïé éóðáíéêÝò êáé äå èá
ãêñåìßæïíôáí áðü åóùôåñéêÞ ðëåõñÜ, üðùò åêåßíåò. ×þñéá áðü áõôü, åêåßíåò ïé ôñÜðåæåò åß÷áí áíÜãêç åêáôïíôÜäùí äéò áðü ôçí ÅÊÔ ãéá íá äéáóùèïýí, åíþ ïé äýï
êõðñéáêÝò ÷ñåéÜæïíôáí ìüíï 5,8 äéó. ÁõôÞ ç ãñáììÞ
ôçò ìç äéÜóùóçò ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí ìðÞêå
óôç ãåñìáíéêÞ ðïëéôéêÞ óêçíÞ îáöíéêÜ áðü ôá
ðáéäéÜ ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ãåñìáíéêÞò ÃêÜæðñïì êáé
ðñþçí áñ÷çãïý ôïõ SPD Ãê. ÓñÝíôåñ, äçëáäÞ ôïõò
åîßóïõ ñùóüöéëïõò ÓôáúíìÜãéåñ, ÓôÜéíìðñïõê êáé
ÃêÜìðñéåë. Áõôïß Ýâáëáí ìá÷çôéêü ðïëéôéêü âÝôï óôç
ÌÝñêåë íá ìç äéáóþóåé ôéò äýï êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò, ãéáôß
áëëéþò èá ôçí êáôçãïñïýóáí üôé äéÝóùæå ôá âñþìéêá
ëåöôÜ ôùí ñþóùí ïëéãáñ÷þí! Áí äçëáäÞ ç ÌÝñêåë Þèåëå íá äþóåé ç ÅÆ, åêôüò áðü ôá 10 äéò åõñþ ãéá ôç äéÜóùóç ôïõ êõðñéáêïý êñÜôïõò, åðéðëÝïí 5 äéò ãéá ôç äéÜóùóç ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí, ôüôå èá Ý÷áíå ôéò åêëïãÝò ðïõ Ýñ÷ïíôáé. Ôï ðüóï âñþìéêï êáé ýðïðôï ðïëéôéêÜ Þôáí áõôü ôï âÝôï áðïäåéêíýåôáé áðü ôï üôé ôï SPD
åíï÷ëÞèçêå áðü ôéò ñþóéêåò êáôáèÝóåéò óôçí Êýðñï ôçí
þñá ðïõ Ý÷åé ìå ðÜèïò äéåõêïëýíåé ôïõò ñþóïõò ïëéãÜñ÷åò íá åîáñôÞóïõí åíåñãåéáêÜ ôçí ßäéá ôç Ãåñìáíßá áðü
ôç Ñùóßá, ðñÜãìá ãéá ôï ïðïßï áêñéâþò ç ÃêÜæðñïì áíôÜìåéøå ôïí ôåëåõôáßï êáãêåëÜñéï ôïõ SPD ìå ôçí ðñïåäñßá ôçò ÃêÜæðñïì Ãåñìáíßáò. ÁëëÜ áõôÞ ç óôåíÞ ó÷Ýóç óôá åíåñãåéáêÜ Ý÷åé ðßóù ôçò ôï ãåãïíüò üôé ôï SPD
ó÷åäüí óå üëá ôá æçôÞìáôá åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò áðïäÝ÷åôáé óôçí ðñÜîç ôçí åðéèåôéêÞ, óöáãéáóôéêÞ êáé
äéáìåëéóôéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò Ñùóßáò, éäéáßôåñá óôçí åîùôåñéêÞ ôçò ðåñßìåôñï.
Ìå áõôÞí ëïéðüí ôçí ðïëéôéêÞ ðáñÝìâáóç ôïõ SPD ç
ðñüôáóç ôçò Ãåñìáíßáò Ýãéíå: óþíïõìå ôï êõðñéáêü êñÜôïò, áëëÜ ü÷é ôéò äýï êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò. ÁõôÞ Þôáí ç
ðñþôç áðü ôéò ôñåéò ðñïôÜóåéò ôçò ÅÆ óôï êõðñéáêü êñÜôïò óôç äéÜñêåéá ôçò äñáìáôéêÞò åâäïìÜäáò äéáðñáãìáôåýóåùí áðü ôéò 15 ùò ôéò 25 ôïõ ÌÜñôç.
Óýìöùíá ì’ áõôÞí ôçí ðñþôç ðñüôáóç, ç ËáúêÞ êáé
ç Êýðñïõ èá Ýðñåðå íá óùèïýí ðëçñþíïíôáò ôï ÷ñÝïò
ôïõò ìå ëåöôÜ ðïõ èá Ýðáéñíáí áðü ôïõò êáôáèÝôåò üëùí ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí, íôüðéùí êáé îÝíùí,
ðïõ Ý÷ïõí êáôáèÝóåéò ðÜíù áðü 100.000 åõñþ. Áõôüò ï
öüñïò èá Þôáí Ýíá êïýñåìá áðü 15%-20% ãéá üëåò ôéò
êáôáèÝóåéò óôçí Êýðñï ðÜíù áðü 100.000 åõñþ. Áõôü ôï ðïóïóôü óÞìáéíå üôé íáé ìåí ïé ìåãÜëïé êáôáèÝôåò
èá Ýôñùãáí Ýíá éó÷õñü ÷ôýðçìá, íáé ìåí ç áîéïðéóôßá
ôïõ êõðñéáêïý ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò èá ìåéùíüôáí êáé
Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ îÝíïõ êáôáôåèåéìÝíïõ êåöáëáßïõ, ñþóéêïõ, åõñùðáúêïý, êáé ìåóáíáôïëéêïý, èá Ýöåõãå áðü ôçí Êýðñï, áëëÜ êáíÝíáò êáôáèÝôçò äå èá Ý÷áíå
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ðÜíù áðü 15-20% ôïõ êåöáëáßïõ ôïõ, ïðüôå êáé ï óõíôñéðôéêÜ ìåãáëýôåñïò üãêïò ôïõ êÜðùò ìåãÜëïõ
êõðñéáêïý ðáñáãùãéêïý êåöáëáßïõ ðïõ Þôáí óå
÷ñçìáôéêÞ ìïñöÞ, ð.÷. óáí êåöÜëáéï êßíçóçò, äå
èá ðÜèáéíå ôßðïôá, áêüìá êáé áí ðñïóùñéíÜ Ýöåõãå áðü ôéò êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò. Ìå ëßãá ëüãéá, ïé
ôñÜðåæåò èá óõññéêíþíïíôáí, áëëÜ ôï êõðñéáêü êåöÜëáéï ðïõ Þôáí óå ÷ñçìáôéêÞ ìïñöÞ èá óùíüôáí êáé ç
ðáñáãùãéêÞ ëåéôïõñãßá óôï íçóß èá ÷ôõðéüôáí ìüíï óå
ìéêñü âáèìü. Âåâáßùò êáé áõôÞ ç ðñüôáóç, üðùò êáé êÜèå Üëëç ðïõ ðåñéëÜìâáíå êïýñåìá êáôáèÝóåùí, èá ìåßùíå ôç ãåíéêÞ ôñáðåæéêÞ áîéïðéóôßá ôçò Åõñùæþíçò êáé
ôåëéêÜ ôïõ åõñþ, áëëÜ áõôü ôï åß÷áí Þäç áðïöáóßóåé ïé
ëïãéóôÝò åõñùðáßïé ïéêïíïìïëüãïé, ðïõ äå âëÝðïõí ðÝñá áðü ôç ìýôç ôïõò êáé äå ëïãáñéÜæïõí êáèüëïõ ðÜíù
óå ôé ðïëéôéêü êáé óôï âÜèïò ïéêïíïìéêü çöáßóôåéï êÜèïíôáé.
ÁõôÞí ëïéðüí ôçí ðñþôç ðñüôáóç, ôçí êáëýôåñç üðùò
áðïäåß÷ôçêå ãéá ôçí Êýðñï, áëëÜ êáé ãéá ôçí ÅÆ, áð’
üëåò ôéò åðüìåíåò ôçí áñíÞèçêå ï ÁíáóôáóéÜäçò ìÝóá
óôï Ãéïýñïãêñïõð êáé ôçí áêýñùóå áíôéðñïôåßíïíôáò
ìéá Üëëç, ìéá äåýôåñç ðñüôáóç, óôçí ïðïßá áíôéóôÜèçêå Ýíôïíá ç Ãåñìáíßá êáé üëç ç Åõñùæþíç, áëëÜ ìðñïóôÜ óôçí åðéìïíÞ ôïõ ÁíáóôáóéÜäç ôç äÝ÷ôçêáí. ÁõôÞ
Ýëåãå üôé ïé êÜôù ôùí 100.000 åõñþ êáôáèÝóåéò
êïõñåýïíôáé êáôÜ 6,75% êáé ïé ðÜíù áðü 100.000
êïõñåýïíôáé êáôÜ 9,9%.
Áðïäå÷üìåíç ôçí áíôéðñüôáóç ôïõ ÁíáóôáóéÜäç ç ÅÆ
Ýðåóå ïõóéáóôéêÜ óå ìéá ðïëéôéêÞ ðáãßäá, ãéáôß áõôÞ ü÷é
ìüíï îåóÞêùíå åýêïëá ôç ìáæéêÞ êáé ïñãéóìÝíç áíôßèåóç ôùí åêáôïíôÜäùí ÷éëéÜäùí ìéêñïêáôáèåôþí ôçò Êýðñïõ, áëëÜ êáé áýîáéíå ôç ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ áíáîéïðéóôßá, ïðüôå êáé ôçí áíáóöÜëåéá üëùí ôùí ìéêñïìåóáßùí
êáôáèåôþí ôçò Åõñùæþíçò. ÌÜëéóôá Þôáí áíôßèåôç
óôç äÝóìåõóç ôçò ÅÆ êáôÜ ôçí ðáãêüóìéá êñßóç ôïõ 2008
üôé üëåò ïé êáôáèÝóåéò ùò ôéò 100.000 Þôáí äéáóöáëéóìÝíåò. Ìå ëßãá ëüãéá, ç äåýôåñç ðñüôáóç Þôáí åéäéêÜ
öôéáãìÝíç ãéá íá ìçí ðåñÜóåé ïýôå óôçí Êýðñï
ïýôå óôï åîùôåñéêü, êáé áðïäåß÷ôçêå üôé ãé’ áõôü
ôçí åß÷å áíôéðñïôåßíåé ï ÁíáóôáóéÜäçò, ìéáò êáé
ïýôå êáé áõôüò ôçí øÞöéóå óôç óõíÝ÷åéá óôçí
êõðñéáêÞ ÂïõëÞ êÜíïíôáò áðï÷Þ. Áõôü Þôáí ôï íüçìá ôïõ ðåñßöçìïõ çñùéêïý «ü÷é», ôï ïðïßï áêýñùóå
áõôÞí ôçí áðüöáóç, ðïõ Þôáí ç äåýôåñç êáëýôåñç áðüöáóç ôçò ÅÆ ìåôÜ ôçí ðñþôç, êáé Ýôóé Üíïéîå ôï äñüìï
ãéá íá ðåñÜóåé ç ôñßôç êáé öáñìáêåñÞ ðñüôáóç- áðüöáóç, åêåßíç äçëáäÞ ç êáôáóôñïöéêÞ «ëýóç» ðïõ
ãíùñßæïõìå, ç ïðïßá óõíÝôñéøå êáé åîáöÜíéóå ìÝóá óå
ëßãá ëåðôÜ ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ êõðñéáêïý ÷ñçìáôéêïý êåöáëáßïõ.
Ï ðñïâïêÜôïñáò ÁíáóôáóéÜäçò êáé ïé ñùóüöéëïé óáìðïôáñéóôÝò óôçí Êýðñï êáé óôçí ÅëëÜäá, üðùò êáé áõôïß ìÝóá óôçí ÅÆ ôýðïõ ¼ëé Ñåí, üðùò êáé ïé åãêÜèåôïé
ôçò ôñéÜäáò ÇÐÁ-Ñùóßáò-Êßíáò, ðïõ êéíïýí óÞìåñá ôï
ÄÍÔ êáé ðïõ ëõóóÜîáíå íá ÷ñåùêïðÞóïõí ôéò äýï ìåãÜëåò êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò, éó÷õñßæïíôáé üôé ðñïôßìçóáí
áõôÞ ôçí ôñßôç ðñüôáóç ãéáôß Ýóùíå ôéò êáôáèÝóåéò ôùí
ìéêñïìåóáßùí êáôáèåôþí. ÁëëÜ ôéò êáôáèÝóåéò áõôÝò ôéò
Ýóùíå êáé ç ðñþôç ðñüôáóç ôïõ Ãéïýñïãêñïõð, ðïõ áðÝññéøå ï ÁíáóôáóéÜäçò. Ôéò Ýóùíå ãéáôß óôçí ðñþôç
ðñüôáóç ðëÞñùíáí ôï ÷ñÝïò ôùí ôñáðåæþí üëåò ïé ôñÜðåæåò ôçò Êýðñïõ, íôüðéåò êáé îÝíåò, äçëáäÞ üëïé
ïé êáôáèÝôåò ôçò Êýðñïõ ìïéñÜæïíôáí ôç æçìéÜ,
åíþ óôçí ôñßôç ôçí áíáëÜìâáíáí ìüíï ïé äýï ìåãÜëåò êõðñéáêÝò, êáé ãé? áõôü åîáôìßæïíôáí ïé êáôáèÝóåéò ôïõò êáé óõíôñßâïíôáí ïé êáôáèÝôåò ôïõò.
Áõôü äå èá ôï õðÝãñáöå ðïôÝ êáìéÜ êõâÝñíçóç êáé äå
èá ôï áíå÷üôáí ðïôÝ êáìéÜ áíôéðïëßôåõóç, áí äåí áðïôåëïýíôáí áðü óé÷áìåñïýò ðñïäüôåò. Êáé äåí Þôáí õðï÷ñåùìÝíïé íá õðïãñÜøïõí Þ íá áíå÷ôïýí ìüíï áõôÞ, ãéá
íá ìçí ÷ñåùêïðÞóåé ôÜ÷á åíôåëþò ç Êýðñïò, ãéáôß
ìðïñïýóáí íá õðïãñÜøïõí Þ íá áíå÷ôïýí ìéá ðñüôáóç
ðáñåìöåñÞ ìå ôçí ðñþôç-ðñþôç, ðïõ åß÷áí Üôõðá áðïññßøåé.
Åðßóçò ïýôå ç ÅÆ åß÷å éó÷õñü ëüãï íá ôç èåëÞóåé. Ôï
åðé÷åßñçìá ðïõ ðñüâáëå êáé ï Óüéìðëå, äçëáäÞ üôé åßíáé
ðéï äßêáéï, ôÜ÷á, íá ôçí ðëçñþóïõí äýï ôñÜðåæåò ðïõ
öôáßíå ãéáôß õðåñ÷ñåþèçêáí êáé ü÷é ïé Üëëåò ðïõ äåí
õðåñ÷ñåþèçêáí, äå óôÝêåé. Êáé äå óôÝêåé ãéáôß, üðùò åßðáìå, ï õðåýèõíïò ãé? áõôÞ ôçí åéäéêÞ æçìéÜ ôùí äýï
ôñáðåæþí åßíáé áðü ôç ìéá ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá êáé ôï
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êïýñåìá ðïõ ôïõò Ýêáíå ç ÅÆ êÜôù áðü ôçí ðßåóç ôçò
ÅëëÜäáò, êáé áðü ôçí Üëëç, êáé êýñéá, ç êõâÝñíçóç ×ñéóôüöéá, ðïõ åõèýíåôáé ðïëéôéêÜ êáé ãéá ôç ìáæéêÞ áãïñÜ
áõôþí ôùí ïìïëüãùí üôáí Þôáí Þäç ãíùóôÜ óáí ôïîéêÜ
êáé, áêüìá ðåñéóóüôåñï, ãéá ôçí Üíåõ åîéóïññïðçôéêþí
üñùí õðÝñ ôùí äýï ôñáðåæþí áðïäï÷Þ ôïõ PSÉ. ÁëëÜ ôï
óßãïõñï åßíáé üôé äåí åßíáé ëÜèïò ôùí êáôáèåôþí ôïõò
ôï üôé áãüñáóáí ïé äýï ôñÜðåæåò åëëçíéêÜ ïìüëïãá êáé
ôï üôé áõôïß ðïôÝ äåí åíçìåñþèçêáí ãéá ôïõò êéíäýíïõò
áõôÞò ôçò áäéáíüçôçò ðñÜîçò. ÁõôÞ ç åîáðÜôçóç êáé áõôüò ï êáèçóõ÷áóìüò ôùí êáôáèåôþí Þôáí áðïêëåéóôéêÜ
åõèýíç ôçò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò Êýðñïõ êáé ôçò êõâÝñíçóçò ×ñéóôüöéá. ¢ñá ü÷é ìüíï ïé Üëëåò ôñÜðåæåò êáé ïé Üëëïé êáôáèÝôåò èá Ýðñåðå íá ðëçñþóïõí, åöüóïí áðïöÜóéóå ç ÅÆ íá ðëçñþóïõí ãåíéêÜ êáé ïé êáôáèÝôåò ãéá ôçí êõðñéáêÞ ÷ñåùêïðßá, áëëÜ Ýðñåðå íá ðëçñþóåé ðÜíù áð? üëïõò ôï
êõðñéáêü êñÜôïò. Óôç óõíÝ÷åéá Ýðñåðå íá ðëçñþóïõí êáé üëá ôá êñÜôç ôçò ÅÆ ðïõ äÝ÷ôçêáí ôï PSI,
éäéáßôåñá ìÜëéóôá Ýðñåðå íá áíáëÜâåé ôéò åõèýíåò
ôçò êáé ç ÅÊÔ, ðïõ äåí ìðïñåß íá ìç ãíþñéæå ôçí êáôÜóôáóç ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí êáé ðïõ ùò ôüôå ìïßñáæå óáí óôñáãÜëéá ôá äéò ôùí åõñþ óå üëåò ôéò ôñÜðåæåò
ôçò ÅÆ.
ÁëëÜ áõôÞ ç áðüöáóç Þôáí, ìáêñïðñüèåóìá, ðïëéôéêÜ
êáé ïéêïíïìéêÜ ðéï êáôáóôñïöéêÞ áðü êÜèå Üëëç êáé
ãéá ôçí ÅÆ ãåíéêÜ. Ãéáôß Ýíá êïýñåìá 15% ìðïñåß íá
ãßíåé ïñéáêÜ áðïäåêôü áðü ôïõò åõñùðáßïõò êáé äéåèíåßò
ìåãÜëïõò êáôáèÝôåò, ðïõ âëÝðïõí ôéò åõñùðáúêÝò êáôáèÝóåéò áñêåôÜ áóöáëåßò, áëëÜ ôï íá åîáöáíßæïíôáé Þ íá
ìéóïåîáöáíßæïíôáé ïé ìåãáëýôåñåò êáôáèÝóåéò óôéò äýï
ìåãáëýôåñåò ôñÜðåæåò åíüò êñÜôïõò, äçëáäÞ óå ó÷åôéêÜ
óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò áõôïý ôïõ êñÜôïõò, áõôü åßíáé Ýíá
âáèý êáé áíåðïýëùôï ôñáýìá óôç óõíïëéêÞ áîéïðéóôßá
ôïõ åõñùðáúêïý ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò êáé ãåíéêüôåñá
ôïõ åõñþ êáé èá öáíåß óå ëßãï, üôáí ç Êýðñïò èá óöáäÜæåé ìÝóá óôç ìåãáëýôåñç ðôþóç âéïôéêïý åðéðÝäïõ ðïõ
èá Ý÷åé ãíùñßóåé åõñùðáúêÞ ÷þñá óå ìç åìðüëåìåò óõíèÞêåò. Ðþò ëïéðüí ðÝñáóå áõôü; ÊáëÜ, ç ÌÝñêåë ðõñïâüëçóå ãéá ìéá áêüìá öïñÜ êáé ìïíßìùò ðõñïâïëåß áðü
ôçí áñ÷Þ ôçò åëëçíéêÞò áêÞñõ÷ôçò ÷ñåùêïðßáò ôá ìáêñïðñüèåóìá óõìöÝñïíôá ôçò ôÜîçò ôçò, ãéá íá êåñäßóåé
ôéò åêëïãÝò, åíþ ôï SPD, üíôáò óôçí çãåóßá ôïõ äéáâñùìÝíï áðü ôç ñþóéêç ìåãáëïáóôéêÞ ôÜîç, åßíáé áíßêáíï
íá õðçñåôÞóåé ôç ãåñìáíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç ðïõ ôüóï êáëÜ
õðçñåôïýóå åðß Ýíáí áéþíá, äçëáäÞ áðü ôüôå ðïõ ðñüäùóå ôç ãåñìáíéêÞ åñãáôéêÞ ôÜîç. ¼ìùò õðÜñ÷åé ôï åñþôçìá: ðþò áõôü ôï Ýãêëçìá ðÝñáóå óõíïëéêÜ óå üëç
ôç ãåñìáíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç; Êáé ðáñáðÝñá: ðþò ðÝñáóå ïìüöùíá óå üëç ôçí ÅÆ êáé Ýôóé Ýãéíå áðïäåêôÞ ç êáôáóôñïöéêÞ åðßðôùóç áõôÞò ôçò ÷ñåùêïðßáò óôçí êõðñéáêÞ ïéêïíïìßá, ðïõ áðü äù êáé ìðñïò èá åßíáé äéáóùëçíùìÝíç êáé èá óõíôçñåßôáé ìå äéáñêåßò ìåôáããßóåéò áðü
ôçí ÅÆ, áëëÜ êáé ìå íÝá ìÝôñá ðåßíáò, åíþ üëïé ïé ëáïß
ôçò Åõñþðçò èá âñßæïõí áõôïýò ðïõ õðÝãñáøáí ôç óõìöùíßá áõôÞ; Åßíáé ãíùóôü üôé åßíáé ôõöëÞ ç åõñùðáúêÞ
ìåãáëïáóôéêÞ ôÜîç, áëëÜ åßíáé ôüóï ðïëý;
Ç ôñßôç êáé «ôåëéêÞ ëýóç» Þôáí ìéá ñþóéêç
áðáßôçóç
Ãéá ìáò åßíáé ðéá öáíåñü áðü ôá ßäéá ôá ðïëéôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ õðÜñ÷ïõí üôé ç ôñßôç êáé «ôåëéêÞ ëýóç» Þôáí ðÜíù áð’ üëá ìéá óáöÞò ñþóéêç áðáßôçóç, ðïõ
ç Ñùóßá óáí õðåñäýíáìç, éäéáßôåñá óáí äéðëùìáôéêÞ õðåñäýíáìç, Þôáí óå èÝóç êáé íá ôç óôçñßîåé
ðïëéôéêÜ êáé íá ôçí åðéâÜëåé. Åßíáé ãåãïíüò üôé áõôÞí ôçí áðáßôçóç ôçí éêáíïðïßçóå ç åõñùðáúêÞ áóôéêÞ
ôÜîç ÷ùñßò êáìéÜ ìåãÜëç äõóáñÝóêåéá, ãéáôß Þôáí óôç
óêÝøç üëùí ôùí ïéêïíïìïëüãùí ôçò üôé ôï êõðñéáêü
ïéêïíïìéêü ìïíôÝëï Þôáí Üññùóôï. Ìüíï ðïõ áõôïß ìáæß ìå ôç áññþóôéá óêüôùóáí êáé ôïí Üññùóôï.
Ç åðéâïëÞ áõôÞò ôçò «ëýóçò» Þôáí ï óôü÷ïò ôçò îáöíéêÞò õóôåñéêÞò åðßèåóçò ðïõ åîáðÝëõóå ç ñþóéêç çãåóßá åíÜíôéá óôçí ÅÆ, áëëÜ áêüìá êáé åíÜíôéá óôçí Êýðñï áìÝóùò ìåôÜ ôéò 15 ôïõ ÌÜñôç, ãéá íá ìáôáéþóåé ôç
ìÝôñéá óõìöùíßá ôçò äåýôåñçò ðñüôáóçò êáé íá öÝñåé
ôçí ôñßôç êáôáóôñïöéêÞ. Óå áõôÞ ôç ëýóç óôü÷åõå âÝâáéá, üðùò áðïäåß÷ôçêå, êáé ôï «ü÷é» ãéá ôï ïðïßï îåóðÜèùóáí ôï ÁÊÅË, ôï ÄÇÊÏ êáé ç ÅÄÅÊ óôçí Êýðñï, ï ÓÕÑÉÆÁ, ïé íáæß êáé ïé ÊáììÝíïé, äçëáäÞ üëïé ïé

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

Óåëßäá 9

ñùóüöéëïé êáé ñùóüäïõëïé óôçí ÅëëÜäá. ¼ëïé áõôïß áêïëïõèïýóáí ôï ìåãÜëï áöåíôéêü, ðïõ ìå åêöñáóôÞ ôïí
ÌåíôâÝíôåö êñáýãáæå Ýîáëëï êáôÜ ôçò ëçóôåßáò, ôÜ÷á,
ðïõ åðé÷åéñïýóå ç Åõñþðç åíÜíôéá óôéò ñþóéêåò êáôáèÝóåéò êáé áðåéëïýóå ôçí ÅÆ ìå ïéêïíïìéêü ðüëåìï, áêüìá êáé ìå ðïýëçìá ôùí óõíáëëáãìáôéêþí ôçò áðïèåìÜôùí óå åõñþ, åíþ áðåéëïýóå êáé ôçí Êýðñï ìå áðï÷þñçóç ôùí ôñáðåæþí ôçò. Ç Ñùóßá Þîåñå, âÝâáéá, ìÞíåò ðñéí
ôç óõæÞôçóç ðïõ ãéíüôáí óôç Ãåñìáíßá ãéá êïýñåìá ôùí
êõðñéáêþí êáôáèÝóåùí, áëëÜ äåí Ýâãáæå ìéëéÜ. Ôþñá
åßíáé öáíåñü ãéáôß: Áí äéáöùíïýóå áðü êáéñü, èá
áíáãêáæüôáí íá êÜíåé êÜðïéá óôéãìÞ ôç äéåõêñßíéóç üôé Þèåëå ìüíï êïýñåìá ôùí ìåãÜëùí êáôáèÝóåùí ôùí äýï êõðñéáêþí ôñáðåæþí. ÁëëÜ Ýôóé
èá Þôáí óáí íá êÞñõôôå ðüëåìï óôçí Êýðñï. Ãé?
áõôü ðåñßìåíå íá êÜíåé ôï ëÜèïò ç ÅÆ íá êïõñÝøåé üëåò ôéò êáôáèÝóåéò êáé êÜôù áðü ôá 100.000
åõñþ êáé ìåôÜ, ìÝóá óôç ãåíéêÞ êáôáêñáõãÞ êáé
ôçí áíáìðïõìðïýëá êáé ôçí áðïôõ÷ßá ôçò ðñþôçò
óõìöùíßáò, íá åðéâÜëåé ðáñáóêçíéáêÜ ôç äéêéÜ ôçò
ãñáììÞ!!!
Ï ðïëýò êüóìïò äçëáäÞ Ýâëåðå óå åêåßíåò ôéò êñáõãÝò ôçí êáôáäßêç êÜèå êïõñÝìáôïò ïðïéáóäÞðïôå ñþóéêçò êáôÜèåóçò óôçí Êýðñï. Ìüíï üðïéïò ðñüóå÷å ðïëý
ôéò ñþóéêåò áíáêïéíþóåéò èá äéáðßóôùíå üôé ç õðåñäýíáìç äéáìáñôõñüôáí ïõóéáóôéêÜ óå áõôü ôï äéÜóôçìá ãéá ôéò ñþóéêåò êáôáèÝóåéò óôéò ñþóéêåò
ôñÜðåæåò, äçëáäÞ æçôïýóå ôçí ðñïóôáóßá ü÷é ôùí
ñþóéêùí êáôáèÝóåùí ãåíéêÜ, áëëÜ ôùí êáôáèÝóåùí ôùí ñþóéêùí ôñáðåæþí óôçí Êýðñï, ðïõ åßíáé äýï êáé åßíáé êáé ïé äýï êñáôéêïß ãßãáíôåò, ç
Sberbank êáé ç VTB. ÁõôÞ ç áðáßôçóç äå äéáôõðþèçêå åíôåëþò ùìÜ áðü ôçí ßäéá ôçí åðßóçìç ñùóéêÞ ðïëéôéêÞ çãåóßá ãéá åõíüçôïõò ëüãïõò, äçëáäÞ ãéá íá ìçí
êáôáëÜâïõí ïé Êýðñéïé ðïéïò åßíáé ï öôáß÷ôçò ãéá ôçí
êáôáóôñïöÞ ôùí äýï êõðñéáêþí ôñáðåæþí, êáé êõñßùò
ãéá ôçí êáôáóôñïöÞ ôùí ìåãÜëùí êáôáèÝóåùí êáé êáôáèåôþí áõôþí ôùí ôñáðåæþí, ðïõ åßíáé óôç ìåãÜëç ôïõò
ðëåéïøçößá êýðñéïé åðé÷åéñçìáôßåò. ¼ìùò áõôÞ ç áðáßôçóç äéáôõðþèçêå áðü ôï äéåõèõíôÞ ôçò VTB ÁíôñÝé
Êïóôßí, ðïõ äÞëùóå üôé óôçí Êýðñï «õðÜñ÷ïõí äýï
ôñÜðåæåò ðïõ âñßóêïíôáé óå êñßóéìç êáôÜóôáóç
êáé Ý÷ïõí áíÜãêç åîõãßáíóçò» êáé üôé ç äéêéÜ ôïõ
ôñÜðåæá èá óôáìáôÞóåé ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôçò êáé
«áðëÜ êáé êáèáñÜ èá åãêáôáëåßøåé ôçí êõðñéáêÞ
áãïñÜ», óôçí ðåñßðôùóç ðïõ «õðÜñîïõí áðïöÜóåéò
ðïõ êáôáðáôïýí ôï äßêáéï êáé õðáãïñåýïíôáé áðü
ôçí ðïëéôéêÞ» (Íåæáâéæßãéáìá ÃêáæÝôá, 22 ôïõ ÌÜñôç·
ïé õðïãñáììßóåéò ìå ìáýñá äéêÝò ìáò). ÁõôÞ ç äÞëùóç
óçìáßíåé üôé ãéá ôïí êñáôéêü áñ÷éôñáðåæßôç åßíáé ëïãéêü
íá «åîõãéáíèïýí», äçëáäÞ íá õðïóôïýí ôéò óõíÝðåéåò
ôçò «êñßóéìçò êáôÜóôáóÞò ôïõò», ïé äýï êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò, áëëÜ ü÷é íá ðëçñþóïõí ïôéäÞðïôå ïé ñþóéêåò ìå
áðïöÜóåéò «ðïõ õðáãïñåýïíôáé áðü ôçí ðïëéôéêÞ». Ôé
óçìáßíåé ôï «õðáãïñåýïíôáé áðü ôçí ðïëéôéêÞ»; Óçìáßíåé
áêñéâþò üôé äåí õðáãïñåýïíôáé áðü ôçí ïéêïíïìßá. Ðïõ
óçìáßíåé üôé äåí õðÜñ÷åé êáìéÜ ïéêïíïìéêÞ óêïðéìüôçôá íá óùèïýí ïé äýï ìåãáëýôåñåò ôñÜðåæåò ìéáò ìéêñÞò
÷þñáò, ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí ðÜèïõí ôßðïôá ôá ðáñáñôÞìáôá äýï ãéãáíôéáßùí ôñáðåæþí ìéáò õðåñäýíáìçò, ðïõ Ýêáíå ôçí Êýðñï ðëõíôÞñéï êáé âÜóç êÜèå âñùìïäïõëåéÜò ôçò óôç Ìåóüãåéï êáé ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé óôçí
ßäéá ôç Ñùóßá. ÁëëÜ ðéï êáëõììÝíá áõôü ôï åßðå êáé ï
ìáéíüìåíïò ÌåíôâÝíôåö: «¸÷ïõìå åäþ ôïõò ëüãïõò
ìáò êáé ôá åèíéêÜ ìáò óõìöÝñïíôá: Äýï ôñÜðåæåò
êáé Ýíá ìåãÜëï áñéèìü ñþóùí åðé÷åéñçìáôéþí ðïõ
öõëÜíå ôá êåöÜëáéá ôïõò åêåß» (ÖùíÞ ôçò Ñùóßáò,
20 ÌÜñôç). ÄçëáäÞ ï ÌåíôâÝíôåö áõôÝò ôéò äýï ñþóéêåò ôñÜðåæåò õðåñáóðßæåôáé êáé ôéò êáôáèÝóåéò
óå áõôÝò êáé êáìéÜ Üëëç ôñÜðåæá êáé ôéò ñþóéêåò
êáôáèÝóåéò óå áõôÞ.
ÁëëÜ èá ìðïñïýóå íá óõìðåñÜíåé êáíåßò ôéò áëçèéíÝò
ðñïèÝóåéò ôçò ñþóéêçò çãåóßáò óå áíôéäéáóôïëÞ ìå áõôü
ðïõ Ýêáíå ìåôÜ ôçí ôåëéêÞ óõìöùíßá ÅÆ-Êýðñïõ óôéò
24 ôïõ ÌÜñôç, üðïõ ü÷é ìüíï Ýñéîå áìÝóùò êáé êÜèåôá
ôïõò ôüíïõò ôçò, áëëÜ ãëýêáíå êáé áíôÜìåéøå êáé ôçí
ÅÆ êáé ôçí Êýðñï ìå ôçí áíáããåëßá ôïõ Ðïýôéí üôé îåêéíÜåé áíáäéÜñèñùóç ôïõ äáíåßïõ ôùí 2,5 äéò åõñþ, äçëáäÞ üôé ðñïóöÝñåé óôçí Êýðñï êÜôé áðü áõôü ôï ëßãï
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 10
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ðïõ åêåßíç ãïíõðåôÞò æçôïýóå áêñéâþò óôéò êñßóéìåò
óôéãìÝò ôçò äéáðñáãìÜôåõóçò ìå ôçí ÅÆ, ãéá íá ìçí áíáãêáóôåß íá ÷Üóåé ôá ðÜíôá. Ç áíáêïßíùóç Ýãéíå åðéäåéêôéêÜ áìÝóùò ìåôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôçò áðüöáóçò ìå
ôïí åêðñüóùðï ôïõ Ðïýôéí Ðåóêüö íá äçëþíåé üôé ï
Ðïýôéí «èåùñåß äõíáôü íá õðïóôçñßîåé ôéò ðñïóðÜèåéåò...
ðïõ áðïóêïðïýí óôï íá áðïöåõ÷èåß ç êñßóç óôçí ïéêïíïìßá êáé óôï ôñáðåæéêü óýóôçìá áõôïý ôïõ íçóéùôéêïý
êñÜôïõò» (Åëåõèåñïôõðßá, 25 ÌÜñôç). ÁõôÞ ç ðñÜîç êáé
ç õðïêñéôéêÞ, ïõóéáóôéêÜ êõíéêÞ äÞëùóç, ðåñß «áðïöõãÞò ôçò êñßóçò» ðïõ ôç óõíüäåõå, óçìáôïäïôïýóå ôçí
õðïóôÞñéîç ôçò Ìüó÷áò ðñïò ôç óõìöùíßá äéÜóùóçò, ðáñÜ
ôï üôé ðïëëïß ñþóïé êáôáèÝôåò óôéò äýï êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò èá æçìéþíïíôáí. ÁõôÞ Þôáí ç áðüäåéîç üôé ç Ñùóßá
äå íïéáæüôáí ãåíéêÜ ãéá ôïõò êáôáèÝôåò ôçò, áëëÜ ãéá
íá ëÜìøïõí áíÝããé÷ôåò ìåôÜ ôçí êáôáéãßäá ïé ôñÜðåæÝò
ôçò ôçí þñá ðïõ èá êåßôïíôáí óå óõíôñßììéá ïé êõðñéáêÝò.
Ëßãï ìåôÜ ï ñþóïò õðïõñãüò ÓéëéïõÜíïö äÞëùíå üôé ç
áíáäéÜñèñùóç èá ãßíåé äõíáôÞ åÜí ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá ôçò Êýðñïõ «óôáèåñïðïéçèåß», äçëáäÞ áí óôáèåñïðïéçèïýí ôá åñåßðéá ðïõ ðñïêÜëåóå ç óõìöùíßá.
Ìå ôï ðïõ óôáìÜôçóå ôï áöåíôéêü, óôáìÜôçóáí êáé ôá
ôóéñÜêéá óå Êýðñï êáé ÅëëÜäá íá öùíÜæïõí. Êáé ü÷é
ìüíï óôáìÜôçóáí. ÓõíÝ÷éóáí ìå èñÜóïò íá åðéìÝíïõí üôé ç ôåëéêÞ áðüöáóç ðïõ ðñüêõøå áðü ôï «ü÷é» Þôáí
êáëýôåñç áðü ôç äåýôåñç, ðïõ ôñáõìÜôéæå, áëëÜ äåí Ýâãáæå íïê Üïõô ôï êõðñéáêü ôñáðåæéêü óýóôçìá êáé ôïõò
êáôáèÝôåò. Ôï åðé÷åßñçìÜ ôïõò Þôáí üôé ôïõëÜ÷éóôïí áõôÞ äéáóöÜëéóå ôïõò ìéêñïìåóáßïõò êáôáèÝôåò. ÁëëÜ ðÝñá áðü ôï üôé ôçí åîáóöÜëéóç ôçí Ýêáíå êáé ç ðñþôç
ðñüôáóç ôçò ÅÆ ìå ôï êïýñåìá ôïõ 15%-20%, áêüìá êáé
ïé áðþëåéåò ôïõ 6,75% ôçò äåýôåñçò ëýóçò Þôáí ÷ßëéåò
öïñÝò ðñïôéìüôåñåò ãéá ôïí êõðñéáêü ëáü áðü ôçí åîáöÜíéóç Þ ìéóïåîáöÜíéóç ôùí ðåñéóóüôåñùí ìåãÜëùí êáôáèÝóåùí. Ôá ðåñß ðñïóôáóßáò ôùí ìéêñïêáôáèåôþí åßíáé
ìéá ôõðéêÞ åöáñìïãÞ ôçò ôáêôéêÞò ôïõ óïóéáëöáóéóìïý
íá ÷ôõðÜåé ôï ëáü Ýììåóá êáé âáèéÜ ìÝóá áðü ôï ÷ôýðçìá ôïõ ðáñáãùãéêïý êåöáëáßïõ êáé ôïí ßäéï íá ôïí åëáöñþíåé ëßãï áôïìéêÜ, íá ôïõ êüâåé ëßãï ëéãüôåñï, ð.÷.,
ôïí åëÜ÷éóôï ìéóèü, áëëÜ íá êëåßíåé üëåò ôéò âéïìç÷áíßåò êáé íá ôïí ñß÷íåé ìáæéêÜ óôçí áíåñãßá.
Åííïïýìå üôé, ðÝñá áðü ôï ãåãïíüò üôé êáôáèÝóåéò ýøïõò 100.000 åõñþ äå ÷áñáêôçñßæïõí ôçí
ðëåéïøçößá ôïõ ëáïý, áëëÜ ôç ìéêñÞ áóôéêÞ êáé
ôçí åýðïñç ìéêñïáóôéêÞ ôÜîç, ôï 6,75% ôùí êáôáèÝóåùí ðïõ êÝñäéóáí ïé ôåëåõôáßåò ÷Üñç óôï «áêïýñåõôï» ðëáöüí ôùí 100.000 åõñþ èá ôï ÷Üóïõí
êáé áõôÝò êáé üëïò ï åñãáæüìåíïò ëáüò ðïëëáðëÜóéá áðü ôçí êáôáóôñïöÞ óôçí ðáñáãùãÞ ðïõ
èá ðñïêáëÝóåé ç åîáöÜíéóç êáé ìéóïåîáöÜíéóç ôùí
ìåãáëýôåñùí êáôáèÝóåùí óôç ËáúêÞ êáé óôçí
ÔñÜðåæá Êýðñïõ, ðïõ èá ÷áèïýí áðü 50% Ýùò ôï
100%. Ãéáôß áõôÝò ïé êáôáèÝóåéò åßíáé óå ìåãÜëï ìÝñïò
ôïõò ðáñáãùãéêü êåöÜëáéï óå ÷ñçìáôéêÞ ìïñöÞ Þ ìåôáôñÝðåôáé óå ðáñáãùãéêü êåöÜëáéï, üðùò ð.÷. êåöÜëáéï
êßíçóçò, êåöÜëáéï ãéá áãïñÜ ðáãßùí êôë. Áõôü ÷þñéá
áðü ôï ãåãïíüò üôé óýíôïìá èá áöáéñåèåß êáé Ýíá Üëëï
ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ ðáñáãùãéêïý êåöáëáßïõ ëüãù ôçò ãåíéêüôåñçò áíáîéïðéóôßáò ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí.
ÄçëáäÞ óÞìåñá êÜðïéåò åôáéñåßåò Ý÷ïõí äáíåéóôåß êåöÜëáéá áðü ôéò äýï ôñÜðåæåò êáé ôá Ý÷ïõí âÜëåé óôçí
ðáñáãùãÞ, äçëáäÞ ôá Ý÷ïõí êÜíåé ìç÷áíÞìáôá, ðñþôåò
ýëåò, êôßñéá êôë. ÁõôÞ ç ðáñáãùãÞ èá óõíå÷éóôåß ãéá
Ýíá äéÜóôçìá, áí êáé ç åóùôåñéêÞ æÞôçóç èá âõèßæåôáé
êáé ç æçìéÜ ôùí åðé÷åéñÞóåùí èá åßíáé ìåãÜëç. ¼ìùò
óýíôïìá ïýôå áõôÝò ïé åôáéñåßåò ïýôå Üëëåò èá ìðïñïýí
åýêïëá íá äáíåéóôïýí êáéíïýñéá êåöÜëáéá áðü ôéò êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò, ãéáôß áõôÝò èá åßíáé ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá
áíáîéüðéóôåò êáé ãé? áõôü áíßêáíåò íá óõãêåíôñþíïõí
êáôáèÝóåéò. Åðßóçò, óå ü,ôé áöïñÜ ôç ËáúêÞ, üôáí ìéá
óýã÷ñïíç ôñÜðåæá êëåßíåé, êáôáñãåßôáé Ýíáò Ýìðåéñïò êáé
ðïëýðëïêïò ìç÷áíéóìüò ðïõ åéäéêåýåôáé óôï íá êáôåõèýíåé êáé íá äéáíÝìåé ôïõò êåöáëáéáêïýò ðüñïõò óôéò
îå÷ùñéóôÝò åðé÷åéñÞóåéò, ãé? áõôü ôá ðéï ðñïïäåõôéêÜ,
áêüìá êáé ôá ðéï åðáíáóôáôéêÜ, êáèåóôþôá äåí áöÞíïõí

ôéò ôñÜðåæåò íá êëåßóïõí, áëëÜ ôéò ðáßñíïõí óôá ÷Ýñéá
ôïõò. Óôïõò ðéï äéåöèáñìÝíïõò êáðéôáëéóìïýò áõôüò ï
ìç÷áíéóìüò åßíáé áíôßóôïé÷á äéåöèáñìÝíïò, åíþ ãåíéêÜ
åßíáé ñáíôéÝñéêïò, êáé ãé? áõôü óå ìåãÜëï âáèìü ðáñáóéôéêüò, ï ÷áñáêôÞñáò ôïõ ôñáðåæéêïý êåöáëáßïõ, üìùò
áõôü äåí êáôáñãåß ôçí áíáãêáéüôçôÜ ôïõ óôçí êáðéôáëéóôéêÞ ðáñáãùãÞ. Óçìåéþíïõìå üôé ç ðáñáãùãÞ ìå ôçí
êáðéôáëéóôéêÞ Ýííïéá ðåñéëáìâÜíåé, åêôüò áðü ôéò êáèáñÜ ðáñáãùãéêÝò, êáé ôéò åìðïñéêÝò êáé ôéò ôñáðåæéêÝò
ëåéôïõñãßåò ôïõ êåöáëáßïõ, ðïõ åßíáé ôüóï êáßñéåò ãéá
ôçí Êýðñï áõôÞ ôçí ðåñßïäï. ÂÝâáéá, ôï åîü÷ùò ðáñáóéôéêü ÷ñçìáôïðéóôùôéêü ìïíôÝëï ôçò Êýðñïõ ðñÝðåé íá
áëëÜîåé, áëëÜ áõôü äå óçìáßíåé üôé ðñÝðåé íá êáôáóôñáöåß áðü ôç ìéá óôéãìÞ óôçí Üëëç ÷ùñßò íá Ý÷ïõí åôïéìáóôåß óôïé÷åéùäþò ïé ðáñáãùãéêÝò âÜóåéò ãéá ôçí áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ áðü ôï êáéíïýñéï. Ãéáôß, áí áõôü óõìâåß,
ïé Üíèñùðïé ðïõ ôï êéíïýí êáé æïõí áðü áõôü óÞìåñá èá
ðåñÜóïõí áöÜíôáóôç äõóôõ÷ßá. Åäþ üìùò äåí ðñüêåéôáé
ãéá ðÝñáóìá ôçò Êýðñïõ áðü ìéá êáôþôåñç óå ìéá áíþôåñç ìïñöÞ êáðéôáëéóôéêÞò ðáñáãùãÞò, áëëÜ ãéá ôçí ïðéóèï÷þñçóç áðü Ýíáí ñáíôéÝñéêï êáðéôáëéóìü õðçñåóéþí óå ìéá öáóéóôéêïý-éìðåñéáëéóôéêïý ôýðïõ áðïéêéïêñáôßá. Áõôü óçìáßíåé üôé èá êáôáóôñáöïýí ÷éëéÜäåò åðé÷åéñÞóåéò, ìéêñÝò êáé ìåãÜëåò, èá áðïëõèïýí äåêÜäåò êáé åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò åñãáæïìÝíùí, ïðüôå èá ðÝóåé ôüóï ðïëý ç êáôáíÜëùóç
ôïõ êõðñéáêïý ðëçèõóìïý, ðïõ áõôü ôï íçóß èá ãßíåé Ýñìáéï ôçò õðåñäýíáìçò ðïõ ãéá äåêáåôßåò ôï
äéÝöèåéñå êáé ôþñá ôï êáôáóôñÝöåé.
ÌåèïäåõìÝíç äéáêïììáôéêÞ ðñïäïóßá õðÝñ ôçò
Ñùóßáò
ÁõôÞ ç êáôáóôñïöÞ, ç Üìåóç êáé ç Ýììåóç, åíüò ðåëþñéïõ ìÝñïõò ôïõ ÷ñçìáôéêïý êåöáëáßïõ ìéáò ÷þñáò áðïôåëåß ôç ìåãáëýôåñç ðñÜîç ïéêïíïìéêïý óáìðïôÜæ óôçí
éóôïñßá ôçò ÅíùìÝíçò Åõñþðçò êáé ïðùóäÞðïôå êáé óôçí
éóôïñßá ôùí äýï åîü÷ùò õðïíïìåõüìåíùí ðáñáãùãéêÜ
åäþ êáé 30 ÷ñüíéá ÷ùñþí, ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Êýðñïõ.
Ìå ôç óõãêåêñéìÝíç ìÜëéóôá ïéêïíïìéêÞ õðïíüìåõóç
ôçò Êýðñïõ ðëÞôôåôáé âáñéÜ êáé ðáñáðÝñá ç åëëçíéêÞ
ðáñáãùãÞ, ãéáôß ç Êýðñïò åßíáé ï ôÝôáñôïò åîáãùãéêüò
ðñïïñéóìüò ãéá ôçí ÅëëÜäá: ìüíïò ôïõ áðïññïöÜ ðÜíù
óôçí êñßóç 1 äéò åîáãùãþí, äçëáäÞ ôï 5% ôùí óõíïëéêþí åîáãùãþí ôçò ÅëëÜäáò, ðïõ åßíáé ôï ìüíï öÜñìáêï
ãéá ôçí Ýîïäü ôçò áðü ôçí ïîõíüìåíç êñßóç ÷ñÝïõò. Áí
÷áèïýí ïé ìéóÝò áðü áõôÝò ôéò åîáãùãÝò, èá ÷áèïýí óôçí
ÅëëÜäá ìåñéêÝò áêüìá äåêÜäåò ÷éëéÜäåò èÝóåéò åñãáóßáò.
Ìå ëßãá ëüãéá, ç ôñßôç êáé ôåëéêÞ «ëýóç» Þôáí ü,ôé
÷åéñüôåñï ìðïñïýóå íá ãßíåé ãéá ôçí Êýðñï, êáé áõôü ôï
÷åéñüôåñï, üðùò åßäáìå, ìåèïäåýôçêå ó÷ïëáóôéêÜ. Ôüóï
ó÷ïëáóôéêÜ, ðïõ ïé ðñïäüôåò, ãéá íá êñýøïõí ôçí õðïóôÞñéîç ðïõ Ý÷ïõí äþóåé óå áõôÞí ôçí êáôáóôñïöÞ, áðïöÜóéóáí íá ðåñÜóïõí ôçí ôåëéêÞ áðüöáóç ÷ùñßò øçöïöïñßá áðü ôçí êõðñéáêÞ ÂïõëÞ. ÄçëáäÞ îÝñïíôáò ÷ïíôñéêÜ ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò ôåëéêÞò óõìöùíßáò,
åß÷áí øçößóåé ìåôÜ ôï «ü÷é» ôïõò íá åîïõóéïäïôÞóïõí
ôçí ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá ôçò Êýðñïõ íá êëåßóåé ôïõò
÷ñçìáôïðéóôùôéêïýò üñïõò ôçò óõìöùíßáò ìå ôçí
ÅÆ, þóôå ç éóôïñéêÞ âñùìïäïõëåéÜ íá ìçí ðÝóåé
óå üëç ôçí ÝêôáóÞ ôçò áðåõèåßáò ðÜíù ôïõò. ÐñáãìáôéêÜ, ôÝôïéá îåäéáíôñïðéÜ äåí Ý÷åé îáíáãßíåé. ÔÝôïéá
áóôéêÞ ôÜîç óáí ôçí êõðñéáêÞ äåí ðñÝðåé íá Ý÷åé îáíáãßíåé. Ðïéï êüììá, ðïéáò ôÜîçò ðïõ áãáðÜåé óôïé÷åéùäþò ôç ÷þñá ôçò, ðïõ Ý÷åé äçëáäÞ Ýíáí óôïé÷åéþäç ðáôñéùôéóìü, èá åß÷å øçößóåé íá ìçí Ý÷åé
ëüãï ãéá ìéá áðüöáóç ðïõ èá áöïñïýóå ôá æùôéêÜ
êáé éóôïñéêÜ óõìöÝñïíôá ôçò ÷þñáò ôïõ; Ðïéï êüììá
èá ðñïôéìïýóå ìéá ôÝôïéá áðüöáóç íá ðåñÜóåé ÷ùñßò øçöïöïñßá óôç ÂïõëÞ, ãéá íá ìçí ðÜñåé ï êáèÝíáò ðïõ èá
øÞöéæå õðÝñ Þ êáôÜ ôéò åõèýíåò ôïõ; Êáé ôé ðáëéÜíèñùðïé åßíáé áõôïß ïé ôñïìåñïß óáìðïôáñéóôÝò ôýðïõ ÁÊÅË,
ðïõ êÜíïõí êåíôñéêü æÞôçìá áõôÞò ôçò óôéãìÞò ôï ðïéïò
êýðñéïò áóôüò öõãÜäåøå ôá êåöÜëáéÜ ôïõ óôï åîùôåñéêü ãéá íá ôá ãëéôþóåé áðü ôçí åîÜôìéóç Þ ðïõ ìáæß ìå
ôïõò ïìïëüãïõò ôïõò óôçí ÅëëÜäá óõæçôÜíå ôï áí ðñÝðåé íá âãåé ç Êýðñïò áðü ôï åõñþ, åíþ îÝñïõí üôé ç ðéï
ìåãÜëç æçìéÜ Ý÷åé Þäç ãßíåé êáé åðßóçò îÝñïõí üôé óå
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áõôÞ ôç öÜóç ç ÷þñá ôïõò èá ìåßíåé ìÝóá óôï åõñþ. ÁõôÞ
ç ðáñáìïíÞ, âÝâáéá, äå ãßíåôáé ãéá íá óùèïýí, áëëÜ ãéá
íá êáôáóôñáöïýí êáëýôåñá êáé ðéï åýêïëá ïé äõï ÷þñåò ãéá ÷Üñç ôçò ðïõôéíéêÞò Ñùóßáò. Ãéáôß ç Ñùóßá ôéò
Ý÷åé êáôáöÜåé áðü ôá ìÝóá êáé ôéò Ý÷åé ìåôáôñÝøåé óå
æüìðé ðïõ èá ðñïêáëïýí ìéá áêáôÜó÷åôç ïéêïíïìéêÞ áéìïññáãßá êáé ìéá çèéêÞ êáé ðïëéôéêÞ áðïóýíèåóç üëçò
ôçò åõñùæþíçò, üóï èá ìÝíïõí ìÝóá ôçò.
ÂÝâáéá, ôþñá ïé óáìðïôáñéóôÝò ôçò Êýðñïõ ïõñëéÜæïõí
êáé êÜèå ìÝñá ðïõ ðåñíÜåé èá ïõñëéÜæïõí ðåñéóóüôåñï
üôé áõôÞí ôçí êáôáóôñïöÞ ôçí Ýöåñå ç Ãåñìáíßá ãéá íá
ôéìùñÞóåé ôÜ÷á ôçí «áíõðüôáêôç» Êýðñï ãéá ôéò ðñïíïìéáêÝò ôçò ó÷Ýóåéò ìå ôç Ñùóßá êáé ôáõôü÷ñïíá íá ôçí
õðïäïõëþóåé, áöïý äÞèåí ôï íçóß èá åîáñôéÝôáé ðéá áðü
ôïõò åãêëçìáôéêïýò üñïõò ðïõ èá ôïõ âÜæïõí ïé ãåñìáíïß äáíåéóôÝò. ÁõôÜ ôá ßäéá åðáíáëáìâÜíïõí áóôáìÜôçôá ïé ñùóüäïõëïé êáé óôçí ÅëëÜäá áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ôçò êñßóçò åäþ êáé 3 ÷ñüíéá, êáé ïé ðåñéóóüôåñïé ôïõò
ðéóôåýïõí, áëëÜ ç æùÞ êáèçìåñéíÜ ôïõò äéáøåýäåé, êáèþò «ðåñéÝñãùò» áðü ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò ÅëëÜäáò äåí
åðùöåëïýíôáé ïé ãåñìáíïß êáé ãåíéêÜ ïé åõñùðáßïé äáíåéóôÝò, áëëÜ ç Ñùóßá êáé ïé óýììá÷ïß ôçò, êõñßùò ç
Êßíá, áëëÜ êáé ôï ÊáôÜñ. Åßíáé áõôïß êáé ü÷é ïé Ãåñìáíïß ðïõ áãïñÜæïõí ïõóéáóôéêÜ ÷ùñßò äéáãùíéóìïýò Þ ìå óÜðéïõò äéáãùíéóìïýò ðÜìöèçíá êáé
æùôéêÜ íåõñéêÜ ãÜããëéá ôçò ïéêïíïìßáò ôçò ÷þñáò ìáò êáé ôá åëÝã÷ïõí ìïíïðùëéáêÜ.
Ôï ßäéï Ýñãï èá äïýìå ïðùóäÞðïôå êáé óôçí Êýðñï. Ïé
ðïëéôéêïß íåÜíôåñôáë åõñùðáßïé ìïíïðùëéóôÝò èá âáñÜíå ìå ìáíßá ôï êõðñéáêü êáñýäé ìå ôï óöõñß ãéá íá ôï
«áíáäéáñèñþóïõí», äçëáäÞ íá ôï éóéþóïõí, áõôü èá óðÜåé
êáé ïé ñþóïé ïëéãÜñ÷åò, îåêáñäéóìÝíïé óôá ãÝëéá, èá ôñþíå
ôçí øß÷á. ÂëÝðïíôáò äçëáäÞ ôï ìÝëëïí ôçò íåï-÷ñåùêïðçìÝíçò Êýðñïõ óôçí «ðñùôïðüñá» ÷ñåùêïðçìÝíç ÅëëÜäá ìðïñåß íá ðåñéìÝíåé êáíåßò üôé áðü ôç ìéá èá ÷ôõðÜíå áðÝîù ïé äõôéêïß ôñïúêáíïß ìå ôçí åðåìâáôéêÞ éìðåñéáëéóôéêÞ üóï êáé âëáêþäç ëïãéêÞ ôïõò êáé áðü
ìÝóá ïé êýðñéïé óáìðïôáñéóôÝò èá õðåñöïñïëïãïýí ôéò
ðéï õãéåßò åðé÷åéñÞóåéò, ôçí åíÝñãåéá êáé ôá åéóïäÞìáôá
ôùí öôù÷þí êýðñéùí êáé ôùí ìç öéëéêþí ôïõò áóôþí.
Óôá ðëáßóéá áõôÜ èá åîáðïëýïõí êáé Ýíá ãåíéêüôåñï ïéêïíïìéêü, áêüìá êáé ðïéíéêü ðïãêñüì åíÜíôéá óôç íôüðéá êõðñéáêÞ åìðïñïôñáðåæéêÞ áóôéêÞ ôÜîç, ðïõ èá ôçí
êáôçãïñïýí óáí ôïí êýñéï õðåýèõíï ãéá ôç ÷ñåùêïðßá.
¹äç êõíçãÜíå áõôïýò ðïõ ðÞãáí íá âãÜëïõí Ýîù ôá
êåöÜëáéÜ ôïõò ðñéí áõôÜ åîáôìéóôïýí, åíþ óôÞóáíå óå
÷ñüíï ìçäÝí ad hoc äéêáóôéêÜ üñãáíá, ìå ðïëéôéêÜ ðñïóäéïñéóìÝíåò óõíèÝóåéò, ðïõ ðñïöáíþò ç äïõëåéÜ ôïõò èá
åßíáé íá áèùþíïõí ôïõò ðñáãìáôéêïýò óáìðïôáñéóôÝò,
äçëáäÞ ôï ìÝôùðï ôùí áíôéåõñùðáúóôþí, ðïõ âãáßíåé
ðïëéôéêÜ åíéó÷õìÝíï áðü ôçí êáôáóôñïöÞ, êáé íá êõíçãÜíå ôïõò å÷èñïýò áõôïý ôïõ ìåôþðïõ. ¼ìùò ç ñþóéêç
äéåßóäõóç ìÝóá óôá åñåßðéá åðßóçò äå èá êñýâåôáé.
Ç Êýðñïò Ý÷åé äåé Þäç ìéá ñþóéêç äéåßóäõóç, áëëÜ ôçí
Ý÷åé äåé ðñéí ôç ÷ñåùêïðßá óáí êÜôé ôï èåôéêü. Ìüíï
ìÝóá áðü ôçí ðéêñÞ ðåßñá ôïõ ôï êõðñéáêü Ýèíïò
èá äåé áõôÞ ôç äéåßóäõóç óáí õðïäïýëùóç êáé ôüôå èá êáôáëÜâåé üôé ç óçìåñéíÞ ÷ñåùêïðßá Ýñ÷åôáé ãÜíôé óôç Ñùóßá êáé üôé ìüíï áõôÞ èá ìðïñïýóå íá ôçí Ý÷åé ðñïêáëÝóåé, ãéáôß ìüíï áõôÞ åß÷å
ôá åóùôåñéêÜ ðïëéôéêÜ óôçñßãìáôá ãéá íá ðïõí ôá
äéÜöïñá êáôáóôñïöéêÜ «ü÷é» êáé, êõñßùò, ãéá íá
êÜíïõí ôç ìáêñü÷ñïíç ðñïåñãáóßá ðïõ Ýöåñå ôçí
êõðñéáêÞ áðïâéïìç÷Üíéóç, ôç äáíåéêÞ êáé ðáñáóéôéêÞ õðåñêáôáíÜëùóç êáé, ôåëéêÜ, ôçí ðñïâïêáôüñéêç áãïñÜ ôùí Þäç ôïîéêþí åëëçíéêþí ïìïëüãùí.
¢ëëùóôå, óå ëßãï èá öáßíåôáé áêüìá ðéï êáèáñÜ ôé Ýãéíå ìå ôï êõðñéáêü «ü÷é»: Åíþ êáôáóôñÜöçêå óå ðåëþñéï âáèìü ç ÷ñçìáôéóôéêÞ äýíáìç ôçò êõðñéáêÞò áóôéêÞò ôÜîçò, ôáõôü÷ñïíá âãÞêáí åíôåëþò
Üèéêôåò êáé ìå ðëÞñåò ïéêïíïìéêü, êáé êõñßùò ìå
ðïëéôéêü-çèéêü êýñïò, ïé äýï êñáôéêÝò ñþóéêåò
ôñÜðåæåò. ÁõôÞ ç äéðëÞ åðéôõ÷ßá ôçò Ñùóßáò, åííïïýìå
ðÜíôá áõôÞò ôùí ñþóùí êñáôéêï-ïëéãáñ÷þí ðïõ ôç äéáöåíôåýïõí, íá êáôáóôñáöïýí ïé êýðñéïé áóôïß êáé íá
ëÜìøåé ç äéêéÜ ôïõò äýíáìç, óå óõíäõáóìü ìå ôïõò Üöèïíïõò ðïëéôéêïýò êáé ïéêïíïìéêïýò êýðñéïõò ðñÜêôïñÝò
ôçò êáé ìå ôïõò 50.000 ñþóïõò êáôïßêïõò ôçò ÷þñáò, åê
ôùí ïðïßùí ïé 10.000 ìå õðçêïüôçôá, èá ôçí êÜíåé áðü
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åäþ êáé ìðñïò êõñßáñ÷ç óå üëá ôá åðßðåäá. Ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôáóôñïöÞ ôïõ íçóéïý ç Ñùóßá èá ìðïñåß íá
áãïñÜæåé êõðñéáêÞ ãç, öõóéêïýò ðüñïõò êáé õðçñåóßåò
ìå ôá ìéóÜ ëåöôÜ áð? üóá ÷ñåéáæüôáí ùò ôþñá êáé óå
ëßãï ìå áêüìá ëéãüôåñá, ãéáôß óôçí Êýðñï ôï óáìðïôÜæ
èá îåêéíÜåé áðü ÷áìçëüôåñç ðáñáãùãéêÞ åóùôåñéêÞ âÜóç.
ÁëëÜ äåí Þôáí ìüíï áõôü ôï êÝñäïò ãéá ôïõò ñþóïõò
êñáôéêï-ïëéãÜñ÷åò. ÌÝóá óôçí áíáìðïõìðïýëá Üñðáîáí óôá ÷Ýñéá ôïõò áðü ôçí åìâñüíôçôç Êýðñï, êáé
êõñßùò áðü ôéò äýï áêñùôçñéáóìÝíåò ôñÜðåæåò, ìå
ìéóü ìüíï äéò åõñþ üëá ôá ðáñáñôÞìáôÜ ôïõò óôçí
ÅëëÜäá êáé ìå Üèéêôåò ôéò êáôáèÝóåéò ôïõò (Êýðñïõ, ËáúêÞò, ÅëëçíéêÞò), äçëáäÞ ü,ôé ðïëõôéìüôåñï åß÷áí ôç äïóìÝíç óôéãìÞ. ËÝãïíôáò «Üñðáîáí»
åííïïýìå üôé ôá Üñðáîå êÜôù áðü ôïí Ýëåã÷ü ôïõ ï ðïõôéíéêüò êñáôéêïïëéãÜñ÷çò ÍÝóéò, ðïõ ìüíïò ôïõ áõôüò
åëÝã÷åé áðü ôï 2011 ôï ìåãáëýôåñï êáé êáßñéï, óýìöùíá
ìå ôçí êïììÝíç êáé ñáììÝíç óôá ìÝôñá ôïõ íÝá íïìïèåóßá ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí, ðïóïóôü
ôïõ 10% ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò. ¸ôóé ç Ðåéñáéþò -áõôÞ
ç ùò ôï 2011 ðéï ÷ñåùêïðçìÝíç áð? üëåò ôéò ìåãÜëåò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò, ðïõ ìå ôç ãåíéêÞ äéáêïììáôéêÞ áðïóéþðçóç ðÝñáóå óå ñþóéêï ðïëéôéêü Ýëåã÷ï ðÜíù óôçí
êñßóç- Ýãéíå óå åëÜ÷éóôï ÷ñüíï ç äåýôåñç óôç ÷þñá ñïõöþíôáò ôç ìéá ìåôÜ ôçí Üëëç ìéá óåéñÜ íôüðéåò êáé åõñùðáúêÝò ôñÜðåæåò, ìå ðéï óçìáíôéêÞ ïéêïíïìéêïðïëéôéêÜ áõôÞí ôçò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò, ôçí ÁÔÅ. Åßíáé
÷áñáêôçñéóôéêü ðüóï êáíåßò äåí Ýâãáëå êé÷ ãé?
áõôü ôï îáöíéêü ðÝñáóìá ìéáò ðåëþñéáò êõðñéáêÞò ðåñéïõóßáò ìÝóá óå ëßãåò þñåò êáé ìåôÜ áðü
ìéá êáôáóôñïöÞ óå ìéá åëëçíéêÞ éäéùôéêÞ ôñÜðåæá ÷ùñßò êáíÝíá áðïëýôùò åßäïò, Ýóôù Üôõðïõ,
áíïé÷ôïý äéáãùíéóìïý Þ Ýóôù ìéáò áíïé÷ôÞò äéáäéêáóßáò. Ãéáôß óôçí ïõóßá ôïõ áõôü åßíáé ðÝñáóìá ôçò
ðåñéïõóßáò ìéáò êõðñéáêÞò ôñÜðåæáò óôï åëëçíéêü êñÜôïò êáé áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò óå ìéá éäéùôéêÞ ôñÜðåæá, ãéáôß åßíáé ôï åëëçíéêü êñÜôïò ðïõ åîáóöÜëéóå ìÝóù
ÅÆ ôçí åããýçóç ôùí êáôáèÝóåùí ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí óôçí ÅëëÜäá êáé ãåíéêÜ ôïõò üñïõò üëçò áõôÞò ôçò
ìåôáâßâáóçò. Åðßóçò áõôïß ïé øåõôïößëïé ôùí åñãáæïìÝíùí øåõôïÊÊÅ-ÓÕÍ êñýâïõí üôé ç Ðåéñáéþò ìåãáëþíåé ìå ôüóá ðïëëÜ ðáñáñôÞìáôá, 1600, ìåôÜ ôçí ôåëåõôáßá åîáãïñÜ, ðïõ ôá ìéóÜ áðü áõôÜ ôÞò åßíáé Ü÷ñçóôá
êáé èá êëåßóïõí, ïðüôå ÷éëéÜäåò åñãáæüìåíïé èá áðïëõèïýí.
Ôï êáëü åßíáé üôé ï êýñéïò å÷èñüò äåí ìðïñåß
íá êñýâåôáé åìöáíéæüìåíïò óáí ößëïò, üðùò
ðñéí
ÐÜíôùò, Þäç áõôÝò ïé ôñáãéêÝò ìÝñåò Ýäùóáí ðïëëÜ
ìáèÞìáôá óôïí êõðñéáêü ëáü, êáèþò ôïõ Üíïéîáí Ýíá
ðáñÜèõñï íá äåé êáé ôç ñþóéêç åõèýíç óôç ÷ñåùêïðßá.
Ãéáôß Þôáí ìÝñåò ðïëéôéêÜ ôüóï óõìðõêíùìÝíåò êáé ïé
êõðñéáêÝò ìÜæåò Þôáí ôüóï êõñéïëåêôéêÜ ðåóìÝíåò ðÜíù óôçí ðïëéôéêÞ êáé óôçí ïéêïíïìßá, þóôå ç Ñùóßá ãéá
ðñþôç öïñÜ äåí ìðüñåóå íá êñõöôåß åíôåëþò. Ç ãíþóç

êáôá÷ôéÝôáé ìå Üëìáôá, êáé áõôÜ ìå ôç óåéñÜ ôïõò ïöåßëïíôáé óôá Üëìáôá ôçò ßäéáò ôçò æùÞò. ÂÝâáéá, üôáí ëÝìå
üôé ï êõðñéáêüò ëáüò ìðïñåß ôþñá íá äåé ôç Ñùóßá, äåí
åííïïýìå üôé öôÜíåé íá äåé ìüíï ôç Ñùóßá óáí å÷èñü ôïõ
ãéá íá óùèåß. Ãéá íá óùèåß ðñÝðåé íá äåé ôçí Üñ÷ïõóá
ôÜîç ôïõ, ðïõ ôïí Ýêáíå Ýñìáéï ôçò Ñùóßáò, ðñÝðåé íá äåé
ôç öýóç êáé ôçí éóôïñßá ôçò, ðñÝðåé ðÜíù áð? üëá óå áõôÝò ôéò ìåãÜëåò óôéãìÝò êñßóçò íá äåé êáé ôïí ßäéï ôïõ
ôïí åáõôü, äçëáäÞ êáé ôá äéêÜ ôïõ ëÜèç êáé ôéò áäõíáìßåò êáé íá ôá äéïñèþóåé. ÁðëÜ èåùñïýìå üôé Ýíáò ëáüò äåí ìðïñåß íá äåé ïýôå ôïí åáõôü ôïõ ïýôå êáí
ôç äéêéÜ ôïõ Üñ÷ïõóá ôÜîç, áí äå äåé ôïí áëçèéíü
êýñéï åîùôåñéêü ôïõ å÷èñü, ðïõ óôçí ðåñßðôùóç
ôçò Ñùóßáò ëåéôïõñãåß ìå ôïõò ðñÜêôïñÝò ôïõ êáé
óáí êýñéïò åóùôåñéêüò å÷èñüò ôïõ êõðñéáêïý ëáïý, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óáí ïñãáíùôÞò ôùí åèíéêþí ôïõ åëáôôùìÜôùí.
Ç æùÞ ëïéðüí äßäáîå ðéá ôïí êõðñéáêü ëáü üôé ç Ñùóßá ìðïñïýóå íá åëáöñþóåé ôï ôñáðåæéêü ÷ñÝïò ôçò Êýðñïõ ðáñáôåßíïíôáò Ýóôù ãéá ëßãá ÷ñüíéá ôçí áðïðëçñùìÞ ôïõ äáíåßïõ ôùí 2,5 äéò åõñþ êáé ìåéþíïíôáò ôï
åðéôüêéï äáíåéóìïý ðñéí ôçí êáôáóôñïöéêÞ «äéÜóùóç» áðü ôçí ÅÆ êáé ü÷é ìåôÜ ðïõ ç æçìéÜ åß÷å ãßíåé. ¢ëëùóôå, áêüìá êáé üøéìá, ç åîáããåëßá ôçò áíáäéÜñèñùóçò áõôïý ôïõ ÷ñÝïõò äå ãßíåôáé ãéá íá åîåõìåíßóåé ï Ðïýôéí ôïí êõðñéáêü ëáü ãéá ôçí ðñïäïóßá ôïõ,
áëëÜ ãéá íá ôïí åêìåôáëëåõôåß ðáñáðÝñá. Êáé äåí åííïïýìå ôüóï üôé áõôÜ ôá 2,5 äéò ï Ðïýôéí èá ôá ÷ñçóéìïðïéåß
óáí äüëùìá êáé óáí åêâéáóìü áðÝíáíôé óôçí Êýðñï, üðùò ôï Ý÷åé Þäç êÜíåé. Åííïïýìå üôé èá ôá ÷ñçóéìïðïéåß
ãéá íá ãßíåé åðßóçìïò, üðùò åßðáìå, áñ÷éêÜ óõí-áíáäü÷ïò ìå ôç Ãåñìáíßá, êáé ãåíéêüôåñá ìå ôçí Åõñùæþíç,
ôçò êõðñéáêÞò äéÜóùóçò. Áõôü åßíáé ôï âáèýôåñï íüçìá
ôçò äéáâåâáßùóçò ôïõ Óüéìðëå óôïí Ðïýôéí ìåôÜ ôçí
õðïãñáöÞ ôçò óõìöùíßáò üôé ç ôñüéêá èá «âñßóêåôáé óå óôåíÞ åðáöÞ ìå ôç Ñùóßá, åôáßñï êáé ðéóôùôÞ ôçò Êýðñïõ». Áõôü ôï åß÷áìå ôïíßóåé óôï ðñïçãïýìåíï Üñèñï ìáò ãéá ôçí Êýðñï, ìüíï ðïõ áõôÞ ç ñþóéêç åðÝìâáóç ðïõ ðéèáíïëïãÞóáìå üôé èá ãéíüôáí ìå
äáíåéóìü ôçò Êýðñïõ êáé áðü ôç Ñùóßá ðñéí ôç óõìöùíßá ÅÆ-Êýðñïõ ãßíåôáé ìåôÜ ôç óõìöùíßá áõôÞ. Ç Ñùóßá, ìå ëßãá ëüãéá, Ýêáíå ôåëéêÜ åêåßíï ðïõ êÜíåé ðÜíôá.
¢öçóå, ãéá ôçí áêñßâåéá Ýóðñùîå, ôç Ãåñìáíßá íá äþóåé
ôï ìåãÜëï «äéáñèñùôéêü» ÷ôýðçìÜ ôçò óôçí Êýðñï êáé
ìåôÜ Ýóðåõóå ç ßäéá íá ãßíåé Ýíáò ìåóïëáâçôÞò áðáñáßôçôïò óôçí ôóáêéóìÝíç ïéêïíïìéêÜ Êýðñï êáé óôçí ðïëéôéêÜ ôñáõìáôéóìÝíç Ãåñìáíßá. Áõôüò åßíáé êáé ï ëüãïò ðïõ ï Ðïýôéí Üöçóå ôïí ÌåíôâÝíôåö íá âãåé ìðñïóôÜ êáé íá êÜíåé ôç âñùìïäïõëåéÜ, äçëáäÞ íá âñßæåé ôç
Ãåñìáíßá, áëëÜ êáé ôçí Êýðñï, ãéá ëçóôåßá ôùí ñùóéêþí êáôáèÝóåùí, êáé ï ßäéïò áõôüò ï õâñéäéêüò ÔóÜñïòÖýñåñ Ýìåéíå ðéï ðßóù óå ðéï «åõãåíéêÞ» èÝóç áðÝíáíôé
êáé óôéò äõï ÷þñåò.
Ç Ñùóßá, ãéá íá êáëõöèåß áðÝíáíôé óôçí Êýðñï, êáìþèçêå üôé äåí ôç âïÞèçóå ãéá íá ìçí ôá ÷áëÜóåé ìå ôç
Ãåñìáíßá. Áõôü Þôáí ôï íüçìá ôçò ôïðïèÝôçóçò ôïõ Ðïýôéí üôé ðñþôá Ýðñåðå ç Êýðñïò íá óõìöùíÞóåé ìå ôçí
ÅÆ êáé ìåôÜ èá ôç âïçèïýóå ç Ñùóßá. Åêåßíï ðïõ ðñáãìá-
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ôéêÜ äåí Þèåëå ç Ãåñìáíßá Þôáí ç Ñùóßá íá äþóåé íÝï
äÜíåéï óôçí Êýðñï, åðåéäÞ áõôü íáé ìåí èá áíáêïýöéæå
ôçí Êýðñï áðü ôçí åõñùðáúêÞ ðßåóç, áëëÜ èá áýîáéíå ôï
óõíïëéêü êõðñéáêü ÷ñÝïò ôüóï, þóôå áõôü íá ìçí åßíáé
âéþóéìï, ðñÜãìá ðïõ èá õðï÷ñÝùíå ôçí ÅÆ, áñãÜ ç ãñÞãïñá, íá êïõñÝøåé êÜðïéá áðü ôá äÜíåéÜ ôçò ðñïò ôçí
Êýðñï. ¼ìùò áí ç Ñùóßá ðñüóöåñå ëåöôÜ óôç Êýðñï ð.÷.
áíáäéáñèñþíïíôáò ôá 2,5 äéò, äçëáäÞ ÷áñßæïíôáò ôïêï÷ñåùëõôéêÜ êÜðïéï ìÝñïò ôïõò, ç Ãåñìáíßá äå èá ìðïñïýóå íá ðñïâÜëåé äéáöùíßá. Ãé? áõôü Üëëùóôå ï Óüéìðëå «Åñùôçèåßò ó÷åôéêÜ ìå ôï åíäå÷üìåíï ç Ëåõêùóßá
íá ëÜâåé âïÞèåéá áðü ôçí Ìüó÷á, óçìåßùóå üôé ôï áíôéìåôùðßæåé “ìå ìåãÜëç ÷áëáñüôçôá” êáé åõ÷Þèçêå óôïí
Êýðñéï ïìüëïãü ôïõ ðïõ âñßóêåôáé óôçí Ñùóßá “êáëÞ
åðéôõ÷ßá”» (inews, 20 ÌÜñôç). ÁëëÜ êáé ìüíï ôï üôé ç
Ãåñìáíßá äåí Ýâáëå óôçí ðñþôç ðñüôáóÞ ôçò, ïýôå óôç
äåýôåñç, óáí üñï ôçò äéÜóùóçò ôçí «áíáäéÜñèñùóç» ôùí
äýï ôñáðåæþí ôçò Êýðñïõ äåß÷íåé üôé áõôÞ äåí Þôáí ìéá
éó÷õñÞ ãåñìáíéêÞ áðáßôçóç. Ç äéÜèåóç ôçò Ãåñìáíßáò íá
äéåêäéêÞóåé ìéá ôÝôïéá «áíáäéÜñèñùóç» öïýíôùóå åê ôùí
õóôÝñùí ìåôÜ ôï ü÷é ôçò Êýðñïõ, êáé ìÜëéóôá áöïý åðß
ìÝñåò ç Ñùóßá Ýöôõíå êáé Ýâñéæå ãéá ôç ëåçëáóßá, üðùò
åßðáìå, ôùí êáôáèÝóåùí ôùí ñùóéêþí ôñáðåæþí.
Ç Ñùóßá áðïêáëýöèçêå áêüìá ðåñéóóüôåñï óáí ìç
ößëïò ôçò Êýðñïõ üôáí, åêôüò áðü ôç ìç áíáäéÜñèñùóç
ôùí 2,5 äéò, õðïíüìåõóå ôï ôáìåßï åããýçóçò ðïõ ðñïóðÜèçóå íá öôéÜîåé ç êõðñéáêÞ áóôéêÞ ôÜîç, üôáí ðáíéêüâëçôç áêïëïýèçóå ôïõò ñùóüöéëïõò óôï «ü÷é» ðéóôåýïíôáò üôé èá ôç âïçèïýóå ç Ñùóßá. ÁñíÞèçêå äçëáäÞ íá
ôïõò âïçèÞóåé íá óõìðëçñþóïõí ôï êåöÜëáéï ôùí 5,8
äéò ðïõ ôïõò Ýëåéðå ìå ôï íá áãïñÜóåé óõììåôï÷Þ óôá
êõðñéáêÜ êïéôÜóìáôá õäñïãïíáíèñÜêùí. ÁëëÜ ãéáôß
íá áãïñÜóåé ç Ñùóßá ïðïéáäÞðïôå ðïóïóôÜ ãéá íá
åìðïäßóåé ìéá êáôáóôñïöÞ êáé íá ìçí ôá áãïñÜóåé ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ áõôÞ;
¼ìùò ç Ñùóßá áðïêáëýöèçêå êáé óáí å÷èñüò ãéáôß,
åíþ áñíÞèçêå íá áãïñÜóåé áõôÜ ôá äéêáéþìáôá, åßðå ôçí
ôñïìåñÞ êïõâÝíôá, ôçí åíôåëþò êáôáóôñïöéêÞ óôñáôçãéêÜ ãéá ôï ïéêïíïìéêü áðüèåìá ôçò Êýðñïõ óå õäñïãïíÜíèñáêåò êáé áêüìá ðéï êáôáóôñïöéêÞ óå þñá
÷ñåùêïðßáò, üôé ç Êýðñïò äåí Ý÷åé ôÜ÷á äéêáßùìá
ïõóéáóôéêÞò ðñüóâáóçò óå áõôïýò ôïõò õäñïãïíÜíèñáêåò ÷ùñßò ôçí Ýãêñéóç ôçò Ôïõñêßáò. ÐÝñá
áðü ôçí Üìåóç êáé êáßñéá ïéêïíïìéêÞ æçìéÜ ðïõ
Ýêáíå óôçí Êýðñï, áõôÞ ç ôïðïèÝôçóç áðïôåëåß
õðïóôÞñéîç óôçí ôïõñêéêÞ êáôï÷Þ êáé óôï äéáìåëéóìü ôçò Êýðñïõ êáé ìå áõôÞ ôçí Ýííïéá.
Êáé ðåßíá ëïéðüí êáé äéáìåëéóìüò, áõôÜ äßíåé óÞìåñá
ôï ôÝñáò ðïõ ôüóï äéåóôñáììÝíá ëáôñåýåé ôüóåò äåêáåôßåò ç êõðñéáêÞ Üñ÷ïõóá ôÜîç. ¹ñèå ï êáéñüò ï êõðñéáêüò ëáüò íá óôáìáôÞóåé íá áêïëïõèåß áõôü ôï âßôóéï
ôçò ãåñáóìÝíçò áóôéêÞò ôïõ ôÜîçò. ÁñêåôÜ ìå ôá êáìþìáôá êáé áõôçíÞò êáé ôçò êáèüëïõ áíéäéïôåëïýò ìåãáëýôåñçò åëëçíéêÞò áäåëöÞò ôçò, ç ïðïßá áðü ðáñÜäïóç
ôçí åêðïñíåýåé.

Ôï ðéï ðÜíù Üñèñï äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá
ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 2/4/2013
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Ôï óõãêåêñéìÝíï êõðñéáêü «ü÷é» äåí åßíáé áíôßóôáóç óôç Ãåñìáíßá,
áëëÜ õðïäïýëùóç óôç Ñùóßá
Ìå ôçí áðüöáóÞ ôçò íá êïõñÝøåé ôéò êáôáèÝóåéò ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí ç
Åõñùæþíç (ÅÆ), ìå åðéêåöáëÞò ôç Ãåñìáíßá, Ýðåóå óå ìéá áêüìá ðáãßäá, ôç
÷åéñüôåñç ðïõ ôçò Ý÷åé óôÞóåé ùò ôþñá ç Ñùóßá êáé ôá ôóéñÜêéá ôçò ðïõ
êõâåñíÜíå ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Êýðñï.
×Üñç óôçí ÅëëÜäá ç ÅÆ Ý÷ùóå, áñ÷éêÜ,
ìÝóá ôçò óáí óõíäéá÷åéñéóôÞ ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ôï ÄÍÔ, äçëáäÞ Ýììåóá êáé ôç
Ñùóßá êáé ôçí Êßíá (÷þñéá áðü ôéò öéëéêÝò
ðñïò ôç Ñùóßá ÇÐÁ ôïõ ÏìðÜìá). Óôç óõíÝ÷åéá, ÷Üñç ðÜëé óôçí ÅëëÜäá, ç ÅÆ ðñï÷þñçóå óôï PSI, äçëáäÞ Ýêáíå áíáîéüðéóôç
ôçí ðéóôïëçðôéêÞ éêáíüôçôá üëïõ ôïõ Íü-

ôïõ, ïðüôå öïýóêùóå ôï äáíåéóìü ôïõ êáé
ôïí ïäÞãçóå óôç «ëáíèÜíïõóá ÷ñåùêïðßá». Ôþñá ç ÅÆ, ÷Üñç óôá ôóéñÜêéá ôçò
Ñùóßáò óôçí Êýðñï, ü÷é ìüíï ðáñáäßäåé ôçí Êýðñï óôç Ñùóßá, áëëÜ êáé ôçí
êÜíåé Üìåóï óõíäéá÷åéñéóôÞ ôçò êõðñéáêÞò êáé -ìÝóù áõôÞò- ôçò ðáíåõñùðáúêÞò êñßóçò ÷ñÝïõò.
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Ç ôåëåõôáßá äïõëåéÜ óôÞèçêå áðü ôçí þñá ðïõ ïé êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò ìðÞêáí óå
êáôÜóôáóç ÷ñåùêïðßáò åðåéäÞ âñÝèçêáí íá
Ý÷ïõí ìåãÜëåò ðïóüôçôåò áðü ôá ôïîéêÜ åëëçíéêÜ êñáôéêÜ ïìüëïãá, ðïõ ìå ôï PSI Ý÷áóáí ôï 70% ôçò áîßáò ôïõò. Ôï êõðñéáêü êñÜôïò äåí ìðïñïýóå íá ôéò îå÷ñåþóåé, ãéáôß ôï
ßäéï Þôáí ÷ñåùìÝíï êáé ÷ùñßò ðáñáãùãéêü
âÜèïò. Ôï üôé ç Êýðñïò æïýóå ôá ÷ñüíéá ôçò
ðñïåäñßáò ÁÊÅË óå åõìÜñåéá ïöåéëüôáí óôï
üôé ëåéôïõñãïýóå ðñáãìáôéêÜ óáí ðëõíôÞñéï âñþìéêïõ ñþóéêïõ ÷ñÞìáôïò, ïðüôå åé-

óÝðñáôôå áñêåôÜ ÷ñÞìáôá áðü áõôÞ ôç äïõëåéÜ, þóôå íá ìðïñåß ôï ÁÊÅË íá êáôáóôñÝöåé óôï ìåôáîý åýêïëá êáé íá áðïôåëåéþíåé ôçí Þäç áäýíáìç åóùôåñéêÞ ðáñáãùãéêÞ âÜóç ôçò êõðñéáêÞò ïéêïíïìßáò, äßíïíôáò ðáñÜëëçëá óôï ëáü ðáñáóéôéêÜ åéóïäÞìáôá ðáðáíäñåúêïý ôýðïõ (åêåß ç âéïìç÷áíßá áðïôåëåß ôï 6% ôïõ ÁÅÐ!). ÂÝâáéá,
Ýôóé ôï ÁÊÅË õðåñ÷ñÝùóå ôç ÷þñá ðñéí áðü ôï êáíüíé ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí
ìå ôï åëëçíéêü PSI.
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Ç ÅÆ èá ìðïñïýóå íá óþóåé ôéò êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò, ÷þñéá áðü ôá 10 äéò ðïõ èá
äÜíåéæå ìÝóù ôïõ EFSF óôï õðåñ÷ñåùìÝíï
êõðñéáêü êñÜôïò, áí áíÝèåôå óôçí ÅÊÔ üðùò Ýêáíå óå üëåò ôéò õðåñ÷ñåùìÝíåò ÷þñåò ôïõ Íüôïõ- íá äþóåé ôï áóÞìáíôï ãéá
ôçí ÅÆ, áëëÜ óçìáíôéêü ãéá ôçí Êýðñï ðïóü ôùí 5,8 äéò åõñþ ãéá ôç äéÜóùóç ôùí
êõðñéáêþí ôñáðåæþí. ¼ìùò îáöíéêÜ, ìüëéò
ìðÞêå óôï ôÝëïò ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÷ñüíïõ æÞôçìá äéÜóùóçò ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí,
óçêþèçêå Ýíáò ôñïìåñüò èüñõâïò óôç Ãåñìáíßá üôé äåí ðñÝðåé ç ÅÆ íá óþóåé ôéò êõðñéáêÝò ôñÜðåæåò áðü ôç ÷ñåùêïðßá, ãéáôß
èá Þôáí óáí íá óþíåé ôïõò ñþóïõò öïñïöõãÜäåò ïëéãÜñ÷åò ðïõ Ý÷ïõí õðÝñïãêåò êáôáèÝóåéò ó’ áõôÞí. ÁõôÞ ç ãñáììÞ äå âãÞêå êõñßùò áðü êáíÝíá ×ñéóôéáíïäçìïêñáôéêü Êüììá êé áðü êáìßá ÌÝñêåë, áëëÜ
âãÞêå ìå ïñìÞ áðü ôç öéëïñþóéêç óå üëç
ôç ãñáììÞ çãåóßá ôïõ Óïóéáëäçìïêñáôéêïý
Êüììáôïò (SPD), ðïõ ôï äéïéêïýí ôá ðáéäéÜ
ôïõ ðñÜêôïñá ôçò Ãêáæðñüì ÓñÝíôåñ, äçëáäÞ ïé ÓôáúíìÜãåñ, ÃêÜìðñéåë êáé ÓôÜéíìðñïõê.
ÎáöíéêÜ, äçëáäÞ, åêåß ðïõ êáíÝíáò
óôï SPD äåí åß÷å áó÷ïëçèåß íá öÝñåé óôï ðñïóêÞíéï ôçò ãåñìáíéêÞò ðïëéôéêÞò óêçíÞò
ôï ñþóéêï öáóéóìü, ôïõò êáãêåìðßôåò ìáöéüæïõò ôïõ, ôçí éóïðÝäùóç ôçò Ôóåôóåíßáò, ôï äéáìåëéóìü ôçò Ãåùñãßáò, ôçí üëï
êáé ðéï âáèéÜ åîÜñôçóç ôçò ßäéáò ôçò Ãåñìáíßáò áðü ôï ñþóéêï öõóéêü öõóéêü áÝñéï
êáé åêåß ðïõ äåí åß÷å ðåé ïýôå ìéá ëÝîç áõôïêñéôéêÞò, áöïý ï ôåëåõôáßïò êáãêåëÜñéïò
ôçò Ãåñìáíßáò ðïõ Ýâãáëå áõôü ôï êüììá
Þôáí áíïé÷ôüò õðÜëëçëïò ôçò Ãêáæðñüì êáé
ôïõ Ðïýôéí, îáöíéêÜ Ýãéíå èÝìá áñ÷Þò óôç
Ãåñìáíßá ôï íá ìç äéáóùèïýí áðü ôçí ÅÆ
ïé ñþóéêåò êáôáèÝóåéò óôçí Êýðñï. Áðü êïíôÜ ìå ôï SPD ðÞãáí êáé ïé ÐñÜóéíïé, ðïõ
åðßóçò ùò ÷èåò ìáæß ìå ôï SPD õðïóôÞñéæáí
ôç äéÜóùóç üëùí ôùí åõñùðáéêþí ôñáðåæþí áðü ôçí ÅÊÔ.
¸ôóé ç ÌÝñêåë õðï÷ñåþèçêå, ðñïêåéìÝíïõ íá âãåé ðñùèõðïõñãüò óôéò åðåñ÷üìåíåò åêëïãÝò, íá ðñïôåßíåé êïýñåìá ôùí êáôáèÝóåùí ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí, þóôå
íá ðëçñþóïõí ôç äéÜóùóÞ ôïõò êõñßùò ïé
ðéï ðëïýóéïé êáôáèÝôåò, ïé ñþóïé öïñïöõãÜäåò. Ôï åðé÷åßñçìá ðåñß ñþóéêïõ ìáöéüæéêïõ ÷ñÞìáôïò Ý÷åé ïõóéáóôéêÞ ðïëéôéêÞ êáé
ïéêïíïìéêÞ âÜóç, áëëÜ äåí ìðïñåß åê ôùí
õóôÝñùí íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü ôçí ÅÆ ðÜíù óôçí êõðñéáêÞ ÷ñåùêïðßá, ãéáôß öáßíåôáé ðñïó÷çìáôéêü. Èá Þôáí ðåéóôéêü áí ç
ÅÆ åß÷å îåóçêþóåé ôçí åõñùðáúêÞ êïéíÞ
ãíþìç åäþ êáé ðïëý êáéñü åíÜíôéá óôï êõðñéáêü ðëõíôÞñéï. ÔÝôïéï æÞôçìá åß÷å ôåèåß
ðñïçãïýìåíá ìüíï óå ãñáöåéïêñáôéêü åðßðåäï, êáé ç Êýðñïò åß÷å ìüíï ðñïóðïéçèåß
ðùò óõììïñöþíåôáé, ðñÜãìá ðïõ üëïé ãíþñéæáí. ¸ôóé ôþñá ç áðüöáóç ôçò ÅÆ äßíåé
ôçí åíôýðùóç êáé åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ áõôïý ôïõ ãíùóôïý åîùôåñéêïý êáé áäéÜöïñïõ
ãéá ôçí êïéíÞ ãíþìç ôùí õðåñ÷ñåùìÝíùí
÷ùñþí åðåìâáôéêïý ôñüðïõ ìå ôïí ïðïßï ç
Âüñåéá Åõñþðç ëýíåé ôá æçôÞìáôá õðåñ÷ñÝùóçò ôïõ Íüôïõ.
ÐÜíôùò, ç áñ÷éêÞ ãåñìáíéêÞ ðñüôáóç ðïõ
ôÝèçêå óôçí Êýðñï áðü ôï Ãéïõñïãêñïýð ìå
ôç óýìöùíç ãíþìç üëùí ôùí Üëëùí ÷ùñþí Þôáí íá ðëçñþóïõí ìå êïýñåìá ìüíï ïé
êáôáèÝôåò ìå ðÜíù áðü 100.000 åõñþ, ðñÜãìá ðïõ Þôáí êáé óýìöùíï ìå ôç äÝóìåõóç
ðïõ åß÷å áíáëÜâåé áðü ôï 2008 ç Ãåñìáíßá
êáé üëç ç ÅÅ íá õðÜñîåé åããýçóç ãéá üëåò
ôéò êáôáèÝóåéò ùò ôá 100.000 åõñþ. Áõôü üìùò äåí ôï äÝ÷ôçêå ç êõâÝñíçóç ÁíáóôáóéÜäç, ëÝãïíôáò üôé êÜôé ôÝôïéï èá Ýäéù÷íå
ôéò ñþóéêåò êáôáèÝóåéò, êáé áíôéðñüôåéíå
öïñïëüãçóç êáé ôùí «öôù÷þí», þóôå íá

ìåéùèåß ôï âÜñïò ãéá ôïõò ðëïýóéïõò. Áõôü
åîüñãéóå ðïëý ôïõò Üëëïõò õðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí. ¼ìùò ïé ÁíáóôáóéÜäçò-ÓáññÞò
åðÝìåíáí ùò ôï ôÝëïò ðñïâïêáôüñéêá íá ðÝóåé ôï âÜñïò êáé óôïõò ìéêñïêáôáèÝôåò, ãéá
íá åëáöñõíèïýí ôÜ÷á ïé ñþóéêåò êáôáèÝóåéò, þóôå íá ìç öýãïõí ïé Ñþóïé áðü ôçí
Êýðñï, äçëáäÞ ôï íçóß íá óõíå÷ßóåé íá åßíáé «ðëõíôÞñéï». Ôüôå ç ÅÆ Ýêáíå ôï ðïëéôéêü ëÜèïò: õðï÷þñçóå êáé äÝ÷ôçêå íá öïñïëïãçèïýí êáé ïé ìéêñïêáôáèÝôåò. ¸ôóé ç
Ñùóßá åîáóöÜëéóå íá Ý÷åé ìáæß ôçò ôïõò
êýðñéïõò ìéêñïêáôáèÝôåò, ïðüôå óõóðåßñùóå üëï ôïí êõðñéáêü ëáü åíÜíôéá óôçí áðüöáóç ôçò ÅÆ êáé åéäéêÜ
åíÜíôéá óôç Ãåñìáíßá, êáé ìÜëéóôá åéäéêÜ åíÜíôéá óôç ãåñìáíéêÞ ×ñéóôéáíïäçìïêñáôßá. Ãéá íá ðáãéäåõôåß ç ÅÆ
êáé íá ðéóôÝøåé üôé áõôÞ ôçí áðüöáóÞ
ôçò èá ôç äå÷üôáí ç Êýðñïò, åßðå Ýíá
êáèáñü «íáé» óôï Ãéïõñïãêñïýð ü÷é ìüíï ç êõâÝñíçóç ôçò Êýðñïõ, áëëÜ êáé ç
åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç, óå üëá ôá óôÜäéá, åíþ ôï ìåãÜëï áöåíôéêü, ï Ðïýôéí,
ôï âïýëùóå ó÷ïëáóôéêÜ üóï ãßíïíôáí
ïé óõæçôÞóåéò óôï Ãéïõñïãêñïýð, þóôå
ðñþôá íá ðåñÜóåé ç áðüöáóç áõôÞ êáé
ìåôÜ íá ôçò åðéôåèåß.
¸ôóé, ìå áõôïýò ôïõò åîáßñåôïõò ïéùíïýò
Üñ÷éóå îáöíéêÜ óôçí Êýðñï êáé óôçí ÅëëÜäá ç «áíôßóôáóç» êáé ôá «ü÷é» óôç Ãåñìáíßá. ¸ôóé üëïé ïé ôóáíáêïãëåßöôåò ôçò
Ñùóßáò -êáé ü÷é ìüíï ï áðëüò êõðñéáêüò
ëáüò, ðïõ Ý÷åé äßêéï íá ìçí ôïõ áñÝóåé íá
áðïöáóßæïõí Üëëïé íá ÷Üíåé ôéò êáôáèÝóåéò
ôïõ-, üëïé áõôïß ïé åêðñüóùðïé äéêçãüñïé,
óõìâïëáéïãñÜöïé, ëïãéóôÝò êáé üóïé Üëëïé
îåðëÝíïõí ñþóéêï ÷ñÞìá Ýãéíáí áðü ôç ìéá
óôéãìÞ óôçí Üëëç åðáíáóôÜôåò, ðáôñéþôåò,
áêüìá êáé Þñùåò, óôçí ðÜëç åíÜíôéá óôéò
ðáãêüóìéåò «÷ñçìáôéóôéêÝò åëßô», ðïõ óÞìåñá -êáèüëïõ ðåñéÝñãùò- äåí Ý÷ïõí áñ÷çãü
ôï ößëï ôçò Ñùóßáò ðñüåäñï ôùí ÇÐÁ, áëëÜ ôç ÌÝñêåë, áñ÷çãü ôïõ ðïëéôéêïäéðëùìáôéêïý íÜíïõ ðïõ ëÝãåôáé Ãåñìáíßá. ÄçëáäÞ êÜíïõí êýñéï å÷èñü ôïõò ôç âéïìç÷áíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ êáñäéÜ ôçò ÅÅ.
ÂÝâáéá, ôï Ýíäïîï «ü÷é» ôùí êýðñéùí êáé
åëëÞíùí ôóáíáêïãëåéöôþí äå èá áñãÞóåé
íá äåßîåé ôç ãëïéþäç êáé åèíïðñïäïôéêÞ ïõóßá ôïõ, äçëáäÞ üôé ç ðçãÞ ôïõ «ü÷é» óôçí
Êýðñï äåí åßíáé Ýíá åèíéêü «ü÷é» óôç
Ãåñìáíßá êáé óôçí ÅÆ, áëëÜ Ýíá «íáé»
õðïäïýëùóçò óôç Ñùóßá. ÁõôÞ åßíáé ç
êïéíÞ ãñáììÞ «áíôßóôáóçò» ðïõ óõíäÝåé
ôïõò ×ñõóáõãßôåò, ôïõò Êíßôåò êáé ôïõò
Êáììåíïóõíáóðéóìáßïõò ìå ôïõò ÓáìáñïÂåíéæåëï-ÊïõâÝëçäåò êáé áðü åêåß ìå ôïõò
Áêåëßóôåò êáé Ðáðáäïðïõëéêïýò. ÂéÜæïíôáé
íá äþóïõí ôï äõóôõ÷éóìÝíï íçóß óôï áöåíôéêü ôïõò. ¹äç ç Ñùóßá ôï ëÝåé ìÝóá áðü
êÜðïéá áíåðßóçìá óôüìáôÜ ôçò óôç Äýóç
(äåò äçìïóßåõìá ôïõ Íôéìßôñé ÁöáíÜóéåö
óôïõò Financial Times, 19/3): üôé ç Ñùóßá èá
âïçèÞóåé ôçí Êýðñï ìå ìåñéêÜ äéò, áëëÜ ðñÝðåé êÜôé íá ðÜñåé óå áíôÜëëáãìá. ÐñÝðåé
êÜôé íá ðÜñåé óå ìåôï÷Ýò ôñáðåæþí, óå ãç,
óå õäñïãïíÜíèñáêåò óôá íÝá èáëÜóóéá ïéêüðåäá åîüñõîçò êáé ßóùò óå óôñáôéùôéêÝò
âÜóåéò. ÁëëÜ ôï ðéï ìåãÜëï áíôÜëëáãìá ðïõ èÝëåé íá ðÜñåé ï ðñïóôÜôçò åßíáé íá äéáðñáãìáôåýåôáé áõôüò ìå ôçí
ÅÆ êáé ìå ôç Ãåñìáíßá ãéá ü,ôé áöïñÜ
ôï êõðñéáêü ÷ñÝïò. ÔåëéêÜ èÝëåé ìÝóù
êáé ôïõ êõðñéáêïý êáé ôïõ åëëçíéêïý
÷ñÝïõò íá äéáðñáãìáôåýåôáé ãéá üëï ôï
åõñùðáúêü ÷ñÝïò. Ãé? áõôü èÝëåé ç Ñùóßá íá ìåßíåé ç Êýðñïò ïðùóäçðïôå ìÝóá óôçí ÅÆ. Áõôü äçëáäÞ ðïõ ðñÝðåé íá
ðåñéìÝíïõìå åßíáé ï Ðïýôéí íá ðñïóöåñèåß
íá ëýóåé óáí ìåóïëáâçôÞò, ôÜ÷á, ôï êõðñéáêü áäéÝîïäï, äçëáäÞ êáé íá ìç ÷ñåùêïðÞóåé ç Êýðñïò êáé íá ìçí åêôåèåß
ç Ãåñìáíßá óáí çãåôéêÞ äýíáìç óôçí
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ÅÆ. Êáé ó? áõôü ç Ñùóßá èá âïçèçèåß áðü
ôá ôóéñÜêéá ôçò ôýðïõ ¼ëé Ñåí êáé ôïõò
ößëïõò ôçò ÏëÜíô, Ìüíôé, ÍôñÜãêé êáé êõñßùò ôïí ÊÜìåñïí, ðïõ ôïí ÷ñåéÜæåôáé ðïëý
ãéá ôçí áããëéêÞ óôÞñéîç óôç ñþóéêç ðïëéôéêÞ óôçí Êýðñï. Áõôü ðïõ ðéèáíÜ èá Þèåëå ï áñ÷éêáãêåìðßôçò íá ãßíåé åßíáé, äßíïíôáò ôá üðïéá äéò ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí, íá óõæçôÞóåé ìå ôçí ÅÆ ôïõò ãåíéêüôåñïõò ïéêïíïìéêïðïëéôéêïýò ôñüðïõò ìå ôïõò ïðïßïõò ôÜ÷á
èá óùèåß ôï íçóß, áëëÜ êáé ôï Üëëï èýìá
ôçò Ñùóßáò ðïõ ëÝãåôáé ÅëëÜäá. Ãé’ áõôü,
Üëëùóôå, ï áñ÷éóáìðïôáñéóôÞò êáé áñ÷éìðáôá÷ôóÞò Ôóßðñáò Ý÷åé ðñïôåßíåé åäþ êáé Ýíá åîÜìçíï ìå Üðåéñï èñÜóïò ÄéåèíÞ ÓõíäéÜóêåøç ãéá üëï ôï åõñùðáúêü ÷ñÝïò. Êáé
ãé’ áõôü, êõñßùò, áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ ï ÓáìáñÜò áñ÷ßæåé íá ôåëåéþíåé ìå ôï õðïôéèÝìåíï óõíåñãáôéêü óôéë ìå ôçí ôñüéêá êáé
íá äõíáìþíåé ôéò «åëëçíéêÝò áíôéóôÜóåéò»,
ðïõ óçìáßíåé ôï áðïêëåéóôéêü äéêáßùìá ôçò
Ñùóßáò íá óáìðïôÜñåé ðáñáãùãéêÜ êáé íá
õðïäïõëþíåé áðü êÜèå Üðïøç ôçí ÅëëÜäá,
éäßùò åíåñãåéáêÜ. Áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ
ÌðñÝæíéåö ÄéåèíÞò ÓõíäéÜóêåøç óçìáßíåé
ðÜíôá Ýíá ðñÜãìá: ü,ôé äéåêäéêåß ç Ñùóßá
íá áíÞêåé óôç Ñùóßá êáé üëá ôá Üëëá íá
ìðáßíïõí óå äéáðñáãìÜôåõóç ìáæß ôçò.
ÁëçèéíÞ ëïéðüí áíôßóôáóç êáé áëçèéíÜ «ü÷é» óôçí Êýðñï êáé óôçí ÅëëÜäá äåí åßíáé
ôá «ü÷é» ìå ôéò õðïäïõëùôéêÝò ðëÜôåò ôïõ
ñþóéêïõ öáóéóìïý, áëëÜ áõôÜ ðïõ èÝëïõí
íá êÜíïõí ôçí Êýðñï ðñáãìáôéêÜ áíåîÜñôçôï êñÜôïò, óôçñéãìÝíï ïéêïíïìéêÜ óôéò äéêÝò ôïõ äõíÜìåéò, ðïõ óçìáßíåé âéïìç÷áíéêü, ìå êáëÞ áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ êáé óýã÷ñïíï ôïõñéóôéêü ôïìÝá. Áí Þôáí óôïé÷åéùäþò ðáôñéþôåò ïé êýðñéïé ðïëéôéêïß, äå èá

æçôïýóáí ìå ôÝôïéï ðÜèïò íá óõíå÷ßóïõí íá
åßíáé ðëýóôñåò ôïõ ñþóéêïõ ÷ñÞìáôïò, áëëÜ èá æçôïýóáí áðü ôçí ÅÆ êáé åéäéêÜ ôç
Ãåñìáíßá ÷ñüíï íá ðåñÜóïõí ÷ùñßò ïäýíåò
ãéá ôïí êõðñéáêü ëáü áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ
åãêëçìáôéêïý ðëõíôçñßïõ óôçí åðï÷Þ ôçò
áíåîÜñôçôçò áíÜðôõîçò. Áõôü èá óÞìáéíå ü÷é îáöíéêü êïýñåìá êáé äéþîéìï ôùí
üðïéùí êáôáèÝóåùí, áëëÜ åõñùðáúêÞ
óôÞñéîç êáé âïÞèåéá ãéá ôç ìåôáâáôéêÜ
áíáãêáßá áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí êõðñéáêþí ôñáðåæþí, ìå äÝóìåõóç ôçò Êýðñïõ íá áðåëåõèåñþóåé áìÝóùò êáé íá
ðñïùèÞóåé ôéò ðáñáãùãéêÝò åðåíäýóåéò
óôç ÷þñá.
ÐÜíôùò, Ýôóé üðùò Þñèáí ôá ðñÜãìáôá êáé
ç Ñùóßá ðñïêáëåß áíôéåõñùðáúêü ìÝôùðï
óå óõììá÷ßá ìå ôçí Êýðñï, ç ÅÆ äåí ðñÝðåé
íá åðéôñÝøåé óôïõò Ñþóïõò öáóßóôåò ïðïéáäÞðïôå ìåóïëÜâçóç. Åííïåßôáé üôé üëá äåß÷íïõí üôé èá êÜíåé ôï áíôßèåôï, üðùò Ýêáíå
ôï áíôßèåôï üôáí Ý÷ùíå ôçí Êýðñï óôçí ÅÅ
ôï 2004 ÷Üñç óôïí åëëçíéêü, óôçí ïõóßá ñþóéêï åêâéáóìü, üôé áí äåí Ýìðáéíå ç Êýðñïò
óôçí ÅÅ, ôüôå ç ÅëëÜäá èá Ýâáæå âÝôï óôçí
äéåýñõíóç ôçò ÅÅ. Ôï íÝï áíáôïëéêü æÞôçìá äåß÷íåé üôé óõíÞèùò ç Åõñþðç ôùí ïéêïíïìéóôþí ìïíïðùëéóôþí õðï÷ùñåß óáí ðçëüò ìðñïóôÜ óôçí áðïöáóéóôéêüôçôá ôùí
ñþóùí íåï÷éôëåñéêþí êáèáñÜ ðïëéôéêïóôñáôéùôéêþí ìïíïðùëéóôþí. Ìüíï ïé ëáïß ôçò
Åõñþðçò ìðïñïýí íá öåñèïýí áëëéþò. ÁëëÜ áõôïß ãéá íá óõíåéäçôïðïéçèïýí, ìéáò êáé
ïé áóôéêÝò ôïõò ôÜîåéò åßíáé ôõöëÝò, ðñÝðåé
ðñþôá íá äïõí ôïí å÷èñü íá ÷þíåé ôçí Åõñþðç ìÝóá óôç óõíèëéðôéêÞ âáóáíéóôéêÞ
ôïõ ìÝããåíç.
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ΤΟ ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ
Θυμάστε τον αμερικανό Αλ Γκορ, τον αντιπρόεδρο του Κλίντον, που για μερικές
χιλιάδες ψήφους λιγότερες από τον Μπους
στη Φλόριντα είχε χάσει τη χρυσή ευκαιρία να γίνει ο 43ος πρόεδρος των ΗΠΑ;
Αυτόν που μετά το 2000 έκανε καριέρα
σαν σταυροφόρος για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, καταφέρνοντας μάλιστα να
κερδίσει το 2007 το Νομπέλ Ειρήνης; Αυτόν, τέλος, που το ντοκιμαντέρ του Μια ενοχλητική αλήθεια πήρε βραβείο Όσκαρ
και προβαλλόταν στα αμερικάνικα σχολεία
«διαφωτίζοντας» τα παιδιά για την υπερθέρμανση του πλανήτη;
Αυτός λοιπόν ο λαμπρός πολιτικός το
2005 είχε ιδρύσει μαζί με τον επιχειρηματία Τζόελ Χάιατ το κανάλι Current TV στο
Σαν Φρανσίσκο, «για να δώσει φωνή σε
όσους δεν ακούγονται και να λέει την αλήθεια στην εξουσία από ανεξάρτητη οπτική γωνία» (Το Βήμα, 13 Γενάρη 2013). Το
κανάλι αυτό το έβλεπαν καθημερινά λιγότεροι από 50.000 τηλεθεατές, αλλά με τις
συμφωνίες αναμετάδοσης από μεγάλα δίκτυα της καλωδιακής τηλεόρασης το κοινό του μπορούσε να φτάσει και τα 60 εκατομμύρια αμερικάνικα νοικοκυριά!
Σαν κανάλι οικονομικά ήταν αποτυχημένο, αφού το 2009 είχε υποχρεωθεί να απολύσει το 25% του προσωπικού του.
Η μεγάλη κίνηση
Αυτήν, λοιπόν, την παταγώδη αποτυχία
την αγόρασε το γνωστό διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα προσφέροντας στον

Αλ Γκορ 500 εκατομμύρια δολάρια!
Πρόκειται για το γνωστό κανάλι ιδιοκτησίας του εμίρη του Κατάρ, που από το 2006
εκπέμπει και ως Al Jazeera English όλο
το 24ωρο από την Ντόχα του Κατάρ και
είναι γνωστό για τις φιλο-Αλ Κάιντα θέσεις
του και γενικότερα για την προπαγάνδα
του υπέρ του ισλαμοφασισμού: «Για παράδειγμα, δείχνει συνέχεια πλάνα με τους
νεκρούς στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά παραλείπει να πει ότι αυτές οι τραγικές
απώλειες είναι αντίδραση στις επιθέσεις με
ρουκέτες που χτυπάνε αδιακρίτως αμάχους
στο Ισραήλ -μια απειλή που δεν θα αποδεχόταν καμιά κυβέρνηση στον κόσμο. Το AJ
έχει αποκαλέσει “μαχητές της ελευθερίας”
μέλη της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και της
Αλ Κάιντα» (στο ίδιο).
Πέρα από την υποκρισία του δεξιού χεριού του ρωσόδουλου Κλίντον να πουλάει
σε πετρελαιάδες το κανάλι που ούτε διαφημίσεις αμερικανικών εταιρειών πετρελαίου δεν έπαιζε, το πολιτικό χρώμα της κίνησης του Γκορ είναι ολοφάνερο.
Δεν ξέρουμε ποια απήχηση και αντίδραση θα έχει η εισβολή του Αλ Τζαζίρα στις
ΗΠΑ. Ήδη, μόλις ανακοινώθηκε η εξαγορά, η γνωστή εταιρεία Time Warner αποφάσισε αμέσως να το αποκλείσει. Ο καιρός θα δείξει, αλλά οι ΗΠΑ είναι ήδη βαθιά διαβρωμένες από τις πολιτικές Κλίντον
και Ομπάμα που είναι υπέρ του Πούτιν.
Άδικα οι εργαζόμενοι στο κανάλι του Γκορ
τον στολίζουν με βαριά επίθετα και τον αποκαλούν «Αλ Γκορζίρα»;
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Ïé óáìðïôáñéóôÝò ÷ñåïêïðïýí
ôç Âéïìç÷áíßá Öùóöïñéêþí
ËéðáóìÜôùí
Η κυβέρνηση οδηγεί στο κλείσιμο τις
βιομηχανίες με το δολοφονικό όπλο
της τιμής της ενέργειας. Τα πρώτα θύματα αυτής της πολιτικής είναι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, στις οποίες
η ενέργεια συμμετέχει με τα υψηλότερα ποσοστά στο κόστος παραγωγής.
Μια τέτοια βιομηχανία είναι και η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων
στη Νέα Καρβάλη, που χρησιμοποιεί
φυσικό αέριο, το οποίο η κυβέρνηση
χρεώνει στις διπλάσιες τιμές από αυτές των ανταγωνιστών της του εξωτερικού. Όπως έχουμε γράψει, οι ελληνικές κυβερνήσεις αγοράζουν φυσικό αέριο από την Gasprom 40% ακριβότερα από το μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό το κρύβουν και δε δίνουν στοιχεία
στη Eurostat για τις τιμές του. Στις
στατιστικές της Eurostat στην Ελλάδα
υπάρχει μια παύλα.
Από το 2011 επέβαλαν και διατηρούν τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης, που έφτασε την
τιμή του αερίου σε επίπεδα απαγορευτικά για την οποιαδήποτε παραγωγή. Έτσι,
μόνο από αυτόν το φόρο η ετήσια αύξηση
του κόστους του αερίου για τη ΒΦΛ είναι 9
εκατ. ετησίως. Ταυτόχρονα το κράτος δεν
της επιστρέφει 9 εκατ. από το ΦΠΑ των
εξαγωγών, οπότε το χρέος της ΒΦΛ προς
τη ΔΕΠΑ έφτασε στα 80 εκατ. Σύμφωνα
με όσα λένε οι υπεύθυνοι της επιχείρησης,
τα 15 από τα 80 εκατ. έχουν χρεωθεί σε
περίοδο που η ΔΕΠΑ της είχε κόψει τη
ροή του φυσικού αερίου.
Στη ΒΦΛ δουλεύουν 1000 εργαζόμενοι
μαζί με τους εξωτερικούς, οδηγούς κτλ.
Πρόκειται για στρατηγική βιομηχανία, αφού είναι η μοναδική στον κλάδο και τροφοδοτεί όλη την αγροτική παραγωγή. Η
κοινωνία της Καβάλας υποστηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της και το ψευτοΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύουν τον αγώνα
των κατοίκων και των εργαζομένων να διατηρηθεί η βιομηχανία.
Με την παραχώρηση της ΔΕΠΑ στο ρώσικο μονοπώλιο, την οποία προωθεί η κυβέρνηση, θα μεταβιβαστούν στο νέο αγοραστή και οι σημερινές οφειλές της ΒΦΛ,
οπότε αυτή θα μπορεί εύκολα να μπει κάτω από τον έλεγχό του. Αυτό συμβαίνει και
με πολλές άλλες βιομηχανίες, όπως γράφουμε σε άλλο άρθρο. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση φροντίζει να μη ρυθμίζει τις οφειλές της ΒΦΛ προς τη ΔΕΠΑ, να σαμποτάρει έτσι την παραγωγή της για να την
κλείσει ή να τη ρίξει υπερχρεωμένη σαν
ώριμο φρούτο στην ποδιά των Ρώσων. Από τον Απρίλη του 2007 η Γκάζπρομ είχε
εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τη ΒΦΛ
(όσο ήταν αυτή ακόμα στα χέρια των τραπεζών και του κράτους) στη συνάντηση μεταξύ του τότε πρωθυπουργού Καραμανλή και του προέδρου της Αλεξέι Μίλερ (Καθημερινή, 15/4/2007).
Η αντιμετώπιση της στρατηγικής, αυτής,
για τη χώρα βιομηχανίας από την κυβέρνηση είναι: ή πληρώνεις μετρητοίς ή σου
κλείνω το αέριο. Και το έκλεισε για μήνες
την άνοιξη του 2011, αλλά και το 2012,
αφήνοντας παροχή μόλις 5%, με αποτέλεσμα να μην παράγεται αμμωνία και το
εργοστάσιο να λειτουργεί με το ένα τρίτο
περίπου της δυναμικότητάς του. Πριν μερικές ημέρες έληγε το τελεσίγραφο της ΔΕΠΑ, που απειλεί να κλείσει τελείως την παροχή, με αποτέλεσμα και το κλείσιμο του
εργοστασίου.
Στην πρόταση του εργοστασίου να δεχτεί η ΔΕΠΑ την εκχώρηση των κερδών από τις εξαγωγές σε εγγυημένους μεγάλους
πελάτες η ΔΕΠΑ απάντησε αρνητικά και
απείλησε με κατάσχεση. Στην πρόταση
για ρύθμιση των χρεών πάλι η ΔΕΠΑ, στην
ουσία το ΤΑΙΠΕΔ, απάντησε αρνητικά επιμένοντας στην πληρωμή τοις μετρητοίς,
με το επιχείρημα ότι με τα χρέη της ΒΦΛ η

τιμή της ΔΕΠΑ πέφτει στο διαγωνισμό για
την πώλησή της! Μάλιστα οι λακέδες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πηγαίνουν εκεί τους εκπροσώπους των ρώσικων εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τις ανάλογες καταγραφές και
πληροφορίες. Ο ίδιος ο διευθυντής της
ΒΦΛ είχε δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για
αποθήκες φυσικού αερίου.
Η ΒΦΛ (ELFE) είναι η μοναδική ελληνική
βιομηχανία χημικών και λιπασμάτων, μετά το εγκληματικό κλείσιμο του εργοστασίου των λιπασμάτων στη Δραπετσώνα το
1999 από τους σαμποταριστές, που σημαίνει ότι όποιος την αποκτήσει είναι σε
θέση να ελέγχει σε μεγάλο βαθμό την αγροτική οικονομία. Ήδη το καθεστώς φρόντισε να περάσει στο ρώσικο μονοπώλιο
ένα μεγάλο τμήμα του ελέγχου της αγροτικής οικονομίας με τις αδιαφανείς πωλήσεις της ΑΤΕ στην Πειραιώς, την οποία
ελέγχει με στρατηγικό ποσοστό ο ρώσος
ολιγάρχης Νέσις (η ταχύτερη πώληση που
έγινε ποτέ), και στη συνέχεια της βιομηχανίας γάλακτος της Δωδώνης, που την
πήρε επίσης στα χέρια του ο ρώσος ολιγάρχης Ζέκτσερ μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν κοινοπραξίας Strategic Initiatives. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, μετά την
απόκτηση του στρατηγικού ποσοστού του
10% της Πειραιώς από το Νέσις, αυτή απόκτησε σε χρόνο ρεκόρ την ΑΤΕ, την
Millenium, τη Γενική και σχεδόν δωρεάν
τα υποκαταστήματα της τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής!
Η ΒΦΛ έχει δραστηριότητα και στο χώρο της ενέργειας, αφού έχει εξασφαλίσει
την προέγκριση άδειας εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου 440 MW,
διαθέτει δεξαμενές και άδεια για νέες δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς επίσης ιδιόκτητο λιμάνι με προβλήτα
300 μέτρων. Λειτουργεί επίσης μία μονάδα παραγωγής θειαφιού στην Πάτρα. Η
Ν. Καρβάλη βρίσκεται σε ένα σημείο-κόμβο κοντά σε όλους τους αγωγούς, στους
δρόμους που περνάνε από τη βόρεια Ελλάδα προς τα Βαλκάνια, την Ασία και την
Αφρική, δίπλα στο λιμάνι της Καβάλας,
ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται τα
εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής της
Gazprom-Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη, που αδειοδότησε ο Καραμανλής.
Να σημειωθεί ότι τα εργοστάσια λιπασμάτων είναι ελάχιστα στη νότια Ευρώπη
και, παρά το γεγονός ότι η χρήση των λιπασμάτων μειώνεται στην ΕΕ, η ζήτηση των
λιπασμάτων της ΒΦΛ παραμένει. Η πραγματικότητα είναι ότι, αν αυτή η βιομηχανία
με τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα του λιμανιού, των αποθηκών αερίου και της άδειας ηλεκτροπαραγωγής ήταν σε οποιαδήποτε χώρα της νότιας Ευρώπης, θα κυριαρχούσε σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά
δίνοντας δουλειά σε χιλιάδες εργάτες και
συνεισφέροντας σημαντικά στις εξαγωγές
και στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς.
Εδώ οι σαμποταριστές με την πολιτική της
ενεργειακής ασφυξίας την έχουν οδηγήσει
στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Οι 1000
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να πεταχτούν στην
ανεργία και η χώρα να χάσει τη μοναδική
λιπασματοβιομηχανία στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και την ανεξαρτησία της. Όσο όμως η κρίση δυναμώνει,
τόσο περισσότερο οι εργαζόμενοι θα αφυπνίζονται. Έχουν μαζευτεί ήδη πολλά πτώματα στο ντουλάπι σε μία χώρα που μετατρέπεται σε έρημο. Δε θα μπορούν για
πάντα οι ρωσόδουλες ηγεσίες, και ιδιαίτερα τα ψευτοαριστερά κόμματα, που παριστάνουν τους φίλους των εργαζομένων,
να αποπροσανατολίζουν τους εργαζόμενους και να τους εμποδίζουν να αντισταθούν στα νέα εγκλήματα κατά της βιομηχανίας, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας του λαού και της εθνικής ανεξαρτησίας
της χώρας που σχεδιάζουν.
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Ç ÁÍÔÉÍÁÆÉÓÔÉÊÇ ËÁÚÊÇ
ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÓÅ ÁÍÏÄÏ
Äåí ðåñíÜåé ìÝñá ó÷åäüí ðïõ ç åãêëçìáôéêÞ óõììïñßá ôçò “×ñõóÞò
ÁõãÞò” íá ìçí åðéäßäåôáé óå åðéèÝóåéò åíÜíôéá óå ìåôáíÜóôåò, óå äçìïêñÜôåò êáé ãåíéêÜ óå êÜèå åßäïõò
ðñïêëÞóåéò óôï ëáü. Åäþ äåí èá áíáöåñèïýìå óôá ðåñéóôáôéêÜ ñáôóéóôéêÞò êáé íáæéóôéêÞò âßáò ðïõ åßíáé ëßãï-ðïëý ãíùóôÜ óå üëï ôïí êüóìï,
áëëÜ óôçí áíôßóôáóç ðïõ áñ÷ßæåé íá
ðñïâÜëëåôáé áðü ðïëßôåò óôç óõììïñßá.
ÁõôÞ ç áíôßóôáóç åßíáé áêüìç áõèüñìçôç êáé ðåñéóôáóéáêÞ, êáé åìðïäßæåôáé
íá áíÝâåé óå áíþôåñï ðïëéôéêü êáé ìáæéêü åðßðåäï êõñßùò áðü ôï óïóéáëöáóéóôéêü óôñáôüðåäï, ðïõ êáìþíåôáé üôé áíôéäñÜ óôï íáæéóìü. Áõôü êÜíïõí ìå ëßãåò
êÜèå ôüóï êïýöéåò êáôáããåëéïýëåò ôá
øåõôïÊÊÅ êáé ÓÕÑÉÆÁ êáëýðôïíôáò Ýôóé ôçí ðñáãìáôéêÞ íôå öÜêôï óõììá÷ßá
ðïõ Ý÷ïõí ìå ôïõò íáæß ÷Üñç óôçí êïéíÞ
áíôéåõñùðáúêÞ êáé öéëïñþóéêç ãñáììÞ
ôïõò ðïõ õøþíåé ôçí êÜëðéêç áíôé-ìíçìïíéáêÞ óçìáßá. ¹ ôï êÜíïõí ìå ôéò óõãêñïýóåéò äñüìïõ ðïõ äßíåé ï áíáñ÷éóìüò,
ï ïðïßïò üìùò Ý÷åé ãßíåé áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò ðñïâïêÜôóéåò ôïõ ôüóï áíôéðáèçôéêüò óôéò ìÜæåò, þóôå Ýôóé óõíÞèùò
áõôÝò äõíáìþíïõí ðáñÜ áäõíáôßæïõí ôïõò
íáæß. ¹ ôï êÜíïõí ìå ôéò üëï êáé ðéï êá÷åêôéêÝò åîïñìçóïýëåò ôïõ ÊÅÅÑÖÁ-ÁÍÔÁÑÓÕÁ ðïõ ïé ðëáôéïß áíôéöáóßóôåò
äåí ôéò ðëçóéÜæïõí ãéáôß ôïõò õðï÷ñåþíïõí íá áðïäÝ÷ïíôáé ôá åðßóçò ðñïâïêáôüñéêá “áíïé÷ôÜ ôïõò óýíïñá” Þ ôéò áíôéìíçìïíéáêÝò èÝóåéò ôïõò ðïõ ôéò õéïèåôïýí üëïé ïé íáæéóôÝò áëëÜ ü÷é üëïé ïé äçìïêñÜôåò.
Ç ëáúêÞ ðÜëç
Åßíáé Üëëç ç áíôßóôáóç áðü ôïí áðëü
äçìïêñáôéêü ëáü, ðïõ, ðÝñá áðü ôçí õðïêñéóßá ôïõ óïóéáëöáóéóìïý êáé ôéò öáíöÜñåò ôïõ êÜèå õðïôéèÝìåíïõ áíôéöáóßóôá, âñßóêåé ôï êïõñÜãéï óå ôïðéêü áõèüñìçôï åðßðåäï Þ êáé ìå ðñùôïâïõëßåò
êÜðïéùí áðëþí êïììáôéêþí ìåëþí ÷ùñßò êÜðïéá êåíôñéêÞ ãñáììÞ íá ôá âÜëåé
ìå ôïõò íáæéóôÝò.
Óôï ÷ùñéü ÐáíáãéÜ ôçò ÈÜóïõ ïé êÜôïéêïé áíôÝäñáóáí óôçí ðñïóðÜèåéá ôùí
÷ñõóáõãéôþí íá ìïéñÜóïõí ôñüöéìá “ìüíï óôïõò ¸ëëçíåò”, üðùò åßðáí. ÊáôÝâçêáí óôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý ìå äýï ðáíü
êáé öùíÜæïíôáò áíôéñáôóéóôéêÜ óõíèÞìáôá áíÜãêáóáí ôïõò ÷ñõóáõãßôåò íá
ôñáðïýí óå öõãÞ. Ôá ßäéá ðåñßðïõ Ýðáèáí
êáé óå Üëëá äýï ÷ùñéÜ ôçò ÈÜóïõ, üðïõ
êé åêåß äåí ìðüñåóáí íá êÜíïõí ôçí “áãáèïåñãßá” ôïõò.
Óôï ÐÝñáìá, óôïí ÐåéñáéÜ, óõíÜíôçóáí
ìéá áêüìç áíôßóôáóç.
Ìéá ïìÜäá ôïõò ðÞãå Ýîù áðü ôï Ðïëõúáôñåßï ôùí Ãéáôñþí ôïõ Êüóìïõ êáé öþíáæå ôá ãíùóôÜ óõíèÞìáôá. Ãéá íá ìçí
õðÜñîåé óýãêñïõóç, ïé ãéáôñïß Ýêëåéóáí
óôï éáôñåßï ôïí êüóìï ðïõ õðÞñ÷å åêåßíç
ôçí þñá êáé Þôáí ðïëýò. Ï ðñüåäñüò ôïõò
äÞëùóå ìåôÜ: “Äåí ðôïïýìáóôå. Äåí áëëÜæïõìå ìõáëÜ. Áñíïýìáóôå íá äéá÷ùñßóïõìå ôïõò áíèñþðïõò ðïõ âïçèÜìå óå
¸ëëçíåò êáé îÝíïõò, íá óôáìáôÞóïõìå
áõôü ðïõ êÜíïõìå. Êáé ìÜëéóôá ôþñá ôï
êÜíïõìå ìå ìåãáëýôåñç Ýíôáóç”.
Áíôßóôáóç åß÷áìå êáé óôçí ÊïìïôçíÞ
áðü ôïõò ÑïìÜ ôçò ðåñéï÷Þò. ÏìÜäá ôïõò
áðü ôïí ïéêéóìü ÁëÜí-Êïõãéïý åìöÜíéóå
óôï äéáäßêôõï âßíôåï üðïõ Ýíáò ÑïìÜ áíôéðáñáôßèåôáé ìå èÜññïò óôïõò íáæéóôÝò,
ýóôåñá áðü ôéò áðåéëÝò ðïõ äå÷üôáí ï ßäéïò êáé ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ ìÝóù ôçëåöùíçìÜôùí ìå áðüêñõøç. ÌÝëç ìÜëéóôá ôùí
ÑïìÜ åß÷áí îõëïêïðçèåß Üãñéá ôéò ðñïçãïýìåíåò íý÷ôåò áðü ïìÜäåò íáæéóôþí.

Ïé Üíèñùðïé áõôïß, âÝâáéá, äéÜëåîáí Ýíáí
ü÷é óùóôü óå áõôÞ ôç öÜóç ôñüðï íá äåßîïõí ôçí áíôßèåóÞ ôïõò óôç “×ñõóÞ ÁõãÞ”,
áöïý ðáñïõóéÜóôçêáí íá êñáôÜíå ðéóôüëéá,
ôóåêïýñéá êáé áëõóïðñßïíá. Ðéóôåýïõìå üìùò üôé äåí ôï Ýêáíáí áõôü ìå åëáöñüôçôá.
ÕðïöÝñïõí áðü ôïõò íáæéóôÝò ðïõ åßíáé ìá÷áéñïâãÜëôåò êáé êïõìðïõñïöüñïé, áëëÜ êáé
âáèéÜ èñáóýäåéëïé, ãéáôß ÷ôõðÜíå ìüíï áíõðåñÜóðéóôïõò êáé Üïðëïõò áíèñþðïõò. Ï åðéêåöáëÞò ôùí ÑïìÜ, Üíèñùðïò ìåñïêáìáôéÜñçò óôéò ëáúêÝò, Þôáí óõãêéíçôéêüò ìÝóá áðü áõôÜ ôá âßíôåï, ãéáôß Ýäùóå ìáèÞìáôá áíôéíáæéóìïý êáé êáôÝëçîå áðåõèõíüìåíïò óôï Ìé÷áëïëéÜêï: “ÁíèñùðéÜ, çëßèéï
ðëÜóìá”.
Óå áðÜíôçóç ôá äåéëÜ áíèñùðÜêéá ôçò
“×ñõóÞò ÁõãÞò”, õðïêñéíüìåíá ôïõò íïìïôáãåßò, ôïí Ýóôåéëáí óôïí åéóáããåëÝá ðïõ,
áðü üóï îÝñïõìå äåí ðÞãå êáíÝíáí ÷ñõóáõãßôç óôï óêáìíß ãéá ôïõò îõëïäáñìïýò ôùí
ðñïçãïýìåíùí çìåñþí.
ÐÝñá áð? áõôÜ ôá ðåñéóôáôéêÜ õðÜñ÷åé ôåëåõôáßá ìßá üëï êáé ðéï Ýíôïíç óôÜóç áðïìüíùóçò ôùí íáæéóôþí áðü ôï ëáü, éäéáßôåñá óôá ó÷ïëåßá. Ïé íáæéóôÝò áíïßãïõí ðáíôïý ãñáöåßá, áëëÜ ç ìåãÜëç ôïõò áäõíáìßá åßíáé üôé äåí ìðïñïýí íá ôá åðáíäñþóïõí ìå êÜðùò áñêåôÜ ìÝëç, êÜôé ðïõ äåß÷íåé üôé ðïëëïß ôïõò øçößæïõí ãéá äéáìáñôõñßá, áëëÜ äåí ôïõò åìðéóôåýïíôáé ãéá íá
ïñãáíùèïýí óå áõôïýò. ¸ôóé áíáãêÜæïíôáé
íá êÜíïõí ðïëý èüñõâï ìå ìåôáöåñüìåíïõò
ïðáäïýò óôéò äéÜöïñåò ðüëåéò ðïõ åðéóêÝðôïíôáé. Åêåß óõíÞèùò óõíáíôïýí ðáãåñÞ
áäéáöïñßá ãéá ôéò íáæéóôéêÝò ôïõò öéÝóôåò.
ÐáñÜäåéãìá ç ðñüóöáôç “ðåñéïäåßá” ôïõ
Ìé÷áëïëéÜêïõ óôï Ìåóïëüããé. Ïé ÷ñõóáõãßôåò óôï âßíôåü ôïõò èñéáìâïëïãïýóáí ãéá
ôï ëáü ðïõ ôïõò õðïäÝ÷åôáé, áëëÜ üóïé ôï
åßäáí äåí ìðïñåß íá ìçí Ýóêáóáí óôá ãÝëéá, üôáí èá äéáðßóôùóáí üôé ï “ëáüò” Þôáí
ôñåéò-ôÝóóåñéò ïìïúäåÜôåò ôïõò ðïõ Ýóöéããáí ãëïéùäþò ôï ÷Ýñé ôïõ ìåãÜëïõ áñ÷çãïý. Íïìßæïõìå üôé áõôü ôï ðÜãùìá ôùí íáæéóôþí ôåëåõôáßá, ðïõ óõíïäåýôçêå êáé áðü
ìéá áñêåôÜ êáëÞ óôÜóç ôïõ êáíáëéïý ÌÅÃÊÁ, áíÜãêáóå ôï ðéï öéëï÷ñõóáõãßôéêï
ÌÌÅ ôïõ êáèåóôþôïò ôï óõãêñüôçìá ôïõ
ÓÊÁÉ-ÊáèçìåñéíÞò íá ðñïâÜëåé ôç “×ñõóÞ ÁõãÞ” ìå åéäéêÞ åêðïìðÞ-áöéÝñùìá ôïõ
åììåôéêïý ÔñÜãêá óôçí ôçëåüñáóç, åíþ ç
ÊáèçìåñéíÞ áíáñôÜ äéáñêþò ôéò áíáêïéíþóåéò ôçò ×.Á.
ÁõôÞ ç áíôßóôáóç ëïéðüí åßíáé ðïõ Ý÷åé
êüøåé ôçí ðñüèåóç ôùí íáæéóôþí íá õëïðïéÞóïõí êáé Üëëá “ðñïãñÜììáôÜ” ôïõò. Èõìüìáóôå üôé ðñéí áðü äýï ìÞíåò ç óõììïñßá
åß÷å áðåéëÞóåé üôé èá åéóâÜëëåé óå íïóïêïìåßá êáé èá ðåôÜåé Ýîù üóïõò ìåôáíÜóôåò
âñåèïýí óôï äñüìï ôïõò. Ìüëéò ðñï÷èÝò ðÞãå
íá ôï êÜíåé óôçí ÊáëáìÜôá, áëëÜ âñÞêå
ðÜëé Ýíôïíåò áõèüñìçôåò áíôéóôÜóåéò áðü
ôï ðñïóùðéêü ôïõ íïóïêïìåßïõ êáé áðÝôõ÷å.
Êáé äå èá ìðïñïýóå íá åßíáé áëëéþò. ¼óï
êáé íá ðñïóðáèÞóåé ï óïóéáëöáóéóìüò, ï åëëçíéêüò ëáüò äå äçëçôçñéÜæåôáé êáé äåí
ðïõëÜåé ôçí øõ÷Þ ôïõ óå Ýíá áíïé÷ôÜ áðÜíèñùðï ñåýìá óáí ôï íáæéóôéêü. Ãéáôß Ý÷åé
éóôïñéêÜ äéáìïñöùìÝíá éó÷õñÜ äçìïêñáôéêÜ áíôéóþìáôá êáé óôéò éóôïñéêÜ ðéï
ðñüóöáôåò ðåñãáìçíÝò ôïõ êïõâáëÜåé Ýíáí
Ýíïðëï áíôéöáóéóôéêü áãþíá, ìéá Ýíïðëç
óïóéáëéóôéêÞ åðáíÜóôáóç êáé Ýíá ìåãáëåéþäåò Ðïëõôå÷íåßï.
ÂÝâáéá áõôü äåí óçìáßíåé üôé ï åëëçíéêüò
ëáüò åßíáé áðñüóâëçôïò áðü Üëëåò ìïñöÝò
öáóéóìïý, üìùò ïýôå áõôÝò äåí Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá ðÜñïõí ðïôÝ ðëåéïøçöéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ôá ðñÜãìáôá èá ãßíïõí ìÜëéóôá ðïëý êáëýôåñá áí ï áíôéíáæéóìüò êáé
ãåíéêüôåñá ï áíôé-óïóéáëöáóéóìüò èá êáôáöÝñåé íá åíùèåß.
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Συνεχίζεται το
σαμποτάρισμα του
ζεόλιθου αξίας 2 δις
ευρώ στα Πετρωτά
του Έβρου
Στο άρθρο μας στο φ 469 του Ιούλη του
2011 με τίτλο «Ακυρώθηκε η επένδυση
του ζεόλιθου στα Πετρωτά Έβρου»
είχαμε καταγγείλει την ακύρωση της
επένδυσης ύψους 40 εκατ από τον
υφυπουργό ΥΠΕΚΑ Μανιάτη παρά το
γεγονός ότι αυτή είχε εγκριθεί από τη
διυπουργική επιτροπή fast track του
Πάγκαλου. Ο ζεόλιθος είναι ένα βιομηχανικό ορυκτό που βρίσκει εφαρμογές στη
γεωργία και τη λυματολάσπη έως την
ιατρική.
Το επιχείρημα του Μανιάτη είναι ότι
απέρριψε την επένδυση γιατί το ορυχείο
δίνονταν κατά ανάθεση πράγμα που δεν
επιτρέπεται από το νόμο. Για το ορυχείο
ζεόλιθου όμως ισχύει το νομικό καθεστώς
των ορυχείων μαρμάρου οπότε αυτός που
έκανε τις έρευνες και ανακάλυψε το μάρμαρο ή το ζεόλιθο αναλαμβάνει και την εκμετάλλευση κατά προτεραιότητα. Επομένως η
κατά ανάθεση εκμετάλλευση δεν έχει νόημα,
σ’ αυτή την περίπτωση, αφού το κοίτασμα
το ανακάλυψε η εταιρεία που ήθελε και
συνεχίζει να θέλει σήμερα να το εκμεταλλευτεί. Για να ακυρώσει την επένδυση ο Παπανδρέου, με όργανό του τον Μανιάτη και το
θλιβερό φιλοευρωπαίο Παπακωνσταντίνου,
έβαλαν το ΙΓΜΕ να λέει ότι αυτό πρώτο
ανακάλυψε το κοίτασμα οπότε σ’ αυτή την
περίπτωση πρέπει η εκμετάλλευση να δοθεί
με διεθνή διαγωνισμό. Το ΙΓΜΕ όμως δεν έχει
καταθέσει επίσημα την ανακάλυψη του
κοιτάσματος οπότε ο ισχυρισμός του δεν
ισχύει. Από τότε ο Παπακωνσταντίνου είχε
πει ότι θα αναθέσει τη διερεύνηση σε
επιτροπή και μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις
των σαμποταριστών έχουν παγώσει το
ζήτημα.
Επομένως όλες οι κυβερνήσεις είναι
υπόλογες για το ανοιχτό σαμποτάρισμα
της επένδυσης, της οικονομίας και της
ανεργίας της περιοχής που έχει και τα
μεγαλύτερα ποσοστά στη χώρα. Είναι
υπόλογοι οι ανατολικοί σαμποταριστές
που ρημάζουν στη φορολογία το λαό και
αρνούνται ταυτόχρονα να δημιουργήσουν
κρατικά έσοδα από για να κρατούν τη
χώρα στη χρεοκοπία και να τη φορτώνουν στο ευρώ.
Σύμφωνα με το άρθρο της Ελευθεροτυπίας «Καυτά ερωτήματα για το ζεόλιθο στον
Εβρο» 9/4/2013, η εξόρυξη που προγραμματίζει ακόμα και σήμερα η εταιρεία
ελληνογερμανικών συμφερόντων είναι
500.000 τόνοι ετησίως προς 200 ευρώ τον
τόνο. Το ελληνικό Δημόσιο είναι μέτοχος στη
συγκεκριμένη εταιρεία με ποσοστό 8% και
χάνει εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα από το
τζίρο, άμεσους και έμμεσους φόρους.
Το κοίτασμα εκτιμάται σε 100.000.000
τόνους συνολικής αξίας 2 δις ευρώ αν είναι
στη χύμα, στην ανεπεξέργαστη δηλαδή
μορφή. Γιατί στην επεξεργασμένη για
ιατρικούς λόγους φτάνει και 20 ευρώ το
γραμμάριο. Η πολιτική που πρέπει να
ακολουθηθεί στην εκμετάλλευση του
τεράστιου ορυκτού και απόλυτα ανεκμετάλλευτου από τους σαμποταριστές
πλούτου της χώρας είναι η επεξεργασία
των ορυκτών οπότε η τιμή τους κατά μέσο
όρο εικοσαπλασιάζεται. Κι όμως, η Ελλάδα
εισάγει από τη Βουλγαρία και την Τουρκία
50.000-60.000 τόνους ζεόλιθου κατώτερης
ποιότητας προς 350 ευρώ ανά τόνο επιβαρύνοντας το εμπορικό ισοζύγιο κατά 17,521 εκατ, όταν οι ανάγκες της χώρας είναι
150.000 τόνοι ετησίως.
Το ζήτημα του ζεόλιθου μπαίνει ξανά
σήμερα ύστερα από το διεθνές ενδιαφέρον
που εκδηλώνεται για τον ελληνικό ζεόλιθο
που είναι άριστης ποιότητας.
Όμως χάρη στο ρωσόδουλο σαμποταριστικό καθεστώς ο ζεόλιθος θα παραμένει
στη γη μέχρι να τον πάρουν τα αφεντικά του
όπως γίνεται με τους υδρογονάνθρακες.
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óôåñÜò êáôÜ ôïõ óõóôÞìáôïò», äçëáäÞ êáôÜ ôçò áóôéêÞò ìéóïäçìïêñáôßáò ôçí ïðïßá
Ý÷ïõí óáí ìÝãéóôü å÷èñü ôïõò êáé ï ßäéïò
êáé ôá «ðáéäéÜ».
Óå üëåò ôçò ôéò ìïñöÝò ç åíüôçôá üëùí
ôùí ðëåõñþí ôçò ðáëéÜò áíôßäñáóçò ìå ôï
óïóéáëöáóéóìü, Þ áëëéþôéêá ç Ýíùóç ôùí
ðéï ìáýñùí êáé öáóéóôéêþí ðëåõñþí ôçò
ðáëéÜò ÄåîéÜò ìå üëåò ôéò åêöÜíóåéò ôçò
íÝáò ÄåîéÜò, äçëáäÞ ôçò øåõôïÁñéóôåñÜò,
åêöñÜæåé óôï âÜèïò Ýíá êáé ìüíï ðñÜãìá:
ôçí õðïôáãÞ ôïõ óõíüëïõ ôçò áíôéëáúêÞò
áíôßäñáóçò óôç ÷þñá ìáò óå Ýíá íÝï âñþìéêï áöåíôéêü, ðïõ Ýñ÷åôáé íá ôçí ôóáêßóåé
êáé íá ôçí õðïôÜîåé, íá ôçí åîåõôåëßóåé óôïí
Ýó÷áôï âáèìü êáé íá ôç ìåôáôñÝøåé óå êáíßâáëï, óå èýôç êáé óå èýìá ôáõôü÷ñïíá.
Áõôü ôï áöåíôéêü åßíáé ï ñþóéêïò óïóéáëéìðåñéáëéóìüò.
Ç áíïé÷ôÞ ðïëéôéêÞ êÜëõøç óôïõò
íáæÞäåò ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò»
Ôï åéäéêü ëïéðüí áðüóðáóìá ôïõ øåõôïÊÊÅ ãéá ôïí ðéï ãñÞãïñï åéóïäéóìü óôï
êñÜôïò, ï ÓÕÍ, ðïõ áñãüôåñá Ýãéíå ÓÕÑÉÆÁ, äåí åíï÷ëÞèçêå êáèüëïõ áðü ôçí üóìùóç ÁÍÅË-íáæÞäùí ôçò ×Á óôï æÞôçìá ôçò «ëßóôáò». Êé ü÷é ìüíï. Óå ðñüóöáôï
åðåéóüäéï óôç ÂïõëÞ, óôç äéÜñêåéá óõíåäñßáóçò ôçò ÐñïáíáêñéôéêÞò, ôï åíôåëþò
óïóéáëöáóéóôéêü êáé áðïêñïõóôéêü
óôï ýöïò íÝï «áóôÝñé» ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ç
ÆùÞ Êùíóôáíôïðïýëïõ, Ýñé÷íå ðáñÜëëçëá ðõñÜ, äçëáäÞ óõììá÷ïýóå ìå
ôïíáæéóôÞ ôñáìðïýêï ÊáóéäéÜñç, üôáí
áõôüò åðéôéèüôáí ìå âßáéá áëÞôéêï
ôñüðï ìÝóá óôçí áßèïõóá óôï ÂåíéæÝëï, ôçí þñá ðïõ ìéá óåéñÜ óôåëÝ÷ç ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ôçò ÍÄ óôÝêïíôáí ìå óáöÞíåéá
áðÝíáíôß ôïõ.
Ï äéðñüóùðïò ÂåíéæÝëïò åßíáé üíôùò Ýíï÷ïò ãéá áðüêñõøç ôçò ëßóôáò, åßíáé ðñÜãìáôé ðïëéôéêüò áðáôåþíáò êáé óßãïõñá åßíáé óáìðïôáñéóôÞò êáé ïõóéáóôéêüò óýììá÷ïò ôçò «×ñ. ÁõãÞò» êáé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôçí
ðïñåßá ðñïò ôç Ìüó÷á. Ùóôüóï, åêåßíç ôç
óôéãìÞ äå÷üôáí ðõñÜ áðü ôï íáæéóôÞ óáí
åêðñüóùðïò ôçò áóôéêÞò äçìïêñáôßáò, êáé
óáí ôÝôïéïò ÷ôõðéüôáí óáí «êëÝöôçò êáé
÷á÷üëïò ôïõ äõôéêïý ÐÁÓÏÊ», äçëáäÞ
óáí áõôü ðïõ õðïäýåôáé üôé áíôéðñïóùðåýåé, þóôå íá äõíáìþíåé óôï ëáü ï óõíùìïóéïëïãéêüò áíôéðëïõôïêñáôéóìüò ôùí íáæÞäùí, ôïõ ÊáììÝíïõ, ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôåëéêÜ ôçò ÐáðáñÞãá.
ÓôåëÝ÷ç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ôá ïðïßá êëÞèçêáí íá ó÷ïëéÜóïõí ôéò ðñáêôéêÝò ôïõ íáæéóôÞ ìåò óôçí åðéôñïðÞ, áðüöõãáí êÜèå
êñéôéêÞ áñ÷Þò åíÜíôéá óôç íáæéóôéêÞ ×Á,
ïýôå âÝâáéá äéá÷ùñßóôçêáí áðü ôç óôÜóç
ôçò Êùíóôáíôïðïýëïõ, áíáäåéêíýïíôáò ùò
êýñéï å÷èñü êáé ôùí ßäéùí ôïõò «äõôéêüäïõëïõò äéåöèáñìÝíïõò ðïëéôéêïýò», äçëáäÞ ôïõò êýñéïõò å÷èñïýò ôùí íáæéóôþí
ó? áõôÞ ôçí ðïëéôéêÞ öÜóç (ðñéí öôÜóïõí
íá åðéôåèïýí áíïé÷ôÜ óôïí ßäéï ôï äçìïêñáôéêü ëáü).
Áõôü åßíáé áêüìç ìåãáëýôåñï Ýãêëçìá
êé áðü ôç óõìðüñåõóç ìå ôï «óõíáãùíéóôÞ» ÊáììÝíï. Ôï íá öôéÜ÷íåéò ÷ñõóáõãßôéêç óõíåßäçóç óôéò ìÜæåò, åíþ õðïäýåóáé ôç «ñéæïóðáóôéêÞ ÁñéóôåñÜ», åßíáé ï ïñéóìüò ôïõ ðïëéôéêïý áðüðáôïõ óôïí ïðïßï Ý÷ïõí êáôáëÞîåé
áõôïß ðïõ åðß 50 ÷ñüíéá áíôéóôñÝöïõí
âÜíáõóá êÜèå Ýííïéá åðáíáóôáôéêÞò,
áëëÜ êáé äçìïêñáôéêÞò ÁñéóôåñÜò. Ç
«áíôéäéáöèïñÜ», ìáæß ìå ôï äåîéü «áíôéìíç-
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ìüíéï» öáóéóôþí êáé óïóéáëöáóéóôþí, åßíáé ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ ãýøïõ ãéá ôïí åñãáæüìåíï êáé åõñýôåñá ãéá ôï äçìïêñáôéêü ëáü, ìå áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò ôïõò äéåóôñáììÝíïõò ñáôóéóôÝò ìá÷áéñïâãÜëôåò ôçò
íáæéóôéêÞò óõììïñßáò.
ÅðåéäÞ üìùò áõôü ðïõ áðïêáëåßôáé ÓÕÑÉÆÁ-ÅÊÌ (êáé ðïõ åßíáé ü,ôé ÷åéñüôåñï,
üôé ðéï äéåöèáñìÝíï) êïõâáëïýóå óå óôåëå÷éêü åðßðåäï ôï øåõôïÊÊÅ ôïõ ÖëùñÜêç óõí ôï ðéï óïóéáëöáóéóôéêü êïììÜôé ôçò
ãñáöåéïêñáôßáò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ãñÞãïñá èá
ðñÝðåé íá ìðåé óôá õðïõñãåßá êáé íá õðïãñÜöåé ðåßíá êáé âÜóáíá ãéá ôïýôï ôï ëáü,
ü÷é ðëÝïí ýðïõëá üðùò ôï êÜíåé óÞìåñá ìå
ôï óáìðïôÜæ, áëëÜ áíïé÷ôÜ· ï óïóéáëöáóéóìüò ðñÝðåé íá Ý÷åé Ýôïéìåò ôéò «áíôéóõóôçìéêÝò» êáé «áíôéêáðéôáëéóôéêÝò» ôïõ åöåäñåßåò.
Ç åðé÷åßñçóç ÁëáâÜíïõ «Ó÷åäßïõ Â’» - Ïé åöåäñåßåò ôïõ
óïóéáëöáóéóìïý
Åî ïõ êáé ï ãåñïêíßôçò ÁëáâÜíïò, ãíÞóéï ôÝêíï ôïõ ÖëùñÜêç êáé ðïëéôéêüò ðáôÝñáò - óôñáôïëüãïò ôïõ Ôóßðñá, áíÝëáâå
íá óôÞóåé íÝï áíÜ÷ùìá áðïññüöçóçò ôùí
«êñáäáóìþí».Ï ÁëáâÜíïò äå óõãêñïýóôçêå ðïôÝ áíïé÷ôÜ ìå ôï ÓÕÑÉÆÁ, äåí åîÞãçóå ðïôÝ ãéáôß äå «÷ùñïýóå» ìÝóá óôï
ÓÕÍ, áðü ôçí çãåóßá ôïõ ïðïßïõ ðáñáéôÞèçêå ìüíïò ôïõ (!) êáé åíþ Ý÷áéñå óôÞñéîçò!
ÁðïóôáóéïðïéÞèçêå Ýíôå÷íá áðü ôï 2009
êáé åîÞò, êáé óÞìåñá, ìåôÜ ôéò ðëáôåßåò ôéò
ïðïßåò åß÷å áíáëÜâåé åñãïëáâßá ðáñÝá ìå
ôïõò øåõôïìáïúêïýò ôçò ÊÏÅ óáí «ÌÝôùðï Áëëçëåããýçò êáé ÁíáôñïðÞò», åìöáíßæåôáé ìå ãñáììÞ êáé ðïëéôéêü ó÷Þìá
ìå ôßôëï «Ó÷Ýäéï Â´». Ôï Ó÷Ýäéï Â´ ôïõ åßíáé Ýíáò ËáöáæÜíçò åðß ôï «ñéæïóðáóôéêüôåñï», ìå Ýîïäï áðü ôçí Åõñùæþíç, ç
ïðïßá ùò ãíùóôü åõèýíåôáé ôÜ÷á ãéá üóá
Ýðáèå ç ÷þñá êé ï ëáüò ìáò.
Åðßóçò ï ÁëáâÜíïò åìöáíßæåôáé êñéôéêüò
áðÝíáíôé óôç óõìðüñåõóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ìå
ôçí õðïôéèÝìåíç «ëáúêÞ ÄåîéÜ» ôïõ ÊáììÝíïõ, ôçí ïðïßá üìùò åðß «ÁãáíáêôéóìÝíùí» ï ßäéïò åß÷å åêèåéÜóåé. Äåí Þôáí ï
ÁëáâÜíïò ðïõ ìéëïýóå ãéá ôïõò «óõíôñüöïõò» ôçò Óðßèáò êáé ôïõ ÅÐÁÌ
ôïõ óïóéáëöáóßóôá ÊáæÜêç, áðü ôïí
ïðïßï Ý÷åé áíôéãñÜøåé êáé ôçí
ðëáôöüñìá; Íïìßæåé ðùò èá îå÷Üóïõìå üôé óôçí éäñõôéêÞ ôçò Óðßèáò, åêôüò
ôïõ áñ÷éóïâéíéóôÞ ÐáðáèåìåëÞ êáé
ôïõ êíßôç ÊáæÜêç, ï áêñïäåîéüò ÊáììÝíïò óôåêüôáí óôçí ðñþôç óåéñÜ;
Áîßæåé ùóôüóï ìéá êïõâÝíôá ãéá üëï áõôü ôï ìéêñïáóôéêü ëåöïýóé ôùí äéÜöïñùí
«Êüêêéíï», ÄÅÁ, ÊÏÅ, «Ñüæá» ôïõ Ãéáííüðïõëïõ, ÁÐÏ êáé ëïéðþí äõíÜìåùí ðïõ
äéáóðþíôáé êáé áíáóõíôßèåíôáé ìå ñõèìïýò
áìïéâÜäáò êáé ðïõ èá áðïôåëÝóïõí ìåèáýñéï ôçí ðñþôç ýëç ãéá ôï «êßíçìá» ÁëáâÜíïõ.
¢÷íá äåí Ý÷ïõí âãÜëåé ìÝ÷ñé ôþñá ãéá
ôéò áãáóôÝò ó÷Ýóåéò ôïõ Ôóßðñá ìå ôïõò öáóßóôåò êáé ïõóéáóôéêÜ êáé ìå ôïõò íáæÞäåò, Ü÷íá ãéá ôéò ìåôáìïñöþóåéò, ôá Þîåéò
áößîåéò, ôéò «äåîéÝò» áðïêëßóåéò ìå ôéò óõíáíôÞóåéò óôéò ÇÐÁ êáé óôç Ãåñìáíßá ìå
ôïõò «ðñïáéþíéïõò å÷èñïýò ôïõ ëáïý êáé
åêðñïóþðïõò ôïõ êåöÜëáéïõ» ôïõ ÄÍÔ êáé
ôçò ãåñìáíéêÞò êõâÝñíçóçò.
¸÷ïõí ôüóï ðïëý óáðßóåé êáé ôüóï ðïëý
ãåñÜóåé ðåñéìÝíïíôáò ìå ëá÷ôÜñá êáèåóôùôéêÞ åîïõóßá, ðïõ åßíáé Ýôïéìïé ãéá êÜèå
êïëïôïýìðá, ÷Üíïíôáò üìùò Ýôóé êÜèå êýñïò êáé êÜèå Ýîùèåí êáëÞ ìáñôõñßá óáí
«êéíçìáôéêïß áãùíéóôÝò». Ðñüêåéôáé ãéá
ôï ÷åéñüôåñï åßäïò ôñïôóêéóôþí, ãéá
ôçí áðüäåéîç ôïõ ðüóï äåîéïß êáé Ýîù

ÌÁÑÔÇÓ 2013

áðü áñ÷Ýò åßíáé áõôïß ðïõ óçêþíáí
åäþ êáé 20 ÷ñüíéá ôá «êüêêéíá» ðáíü ôïõò, åéñùíåõüìåíïé ôçí ÏÁÊÊÅ
ãéá «óÝ÷ôá ðïõ äå óõììåôÝ÷åé óôï ëáúêü êßíçìá».
Óõììåôï÷Þ óôï ëáúêü êßíçìá ãé? áõôïýò
ôïõò ðÜíôá áóöáëåßò ìéêñïáóôïýò óçìáßíåé óõììåôï÷Þ óôá «êéíÞìáôá»-ðñáîéêïðÞìáôá ôïõ êñÜôïõò êáé ôïõ óïóéáëöáóéóìïý,
ðïõ Ý÷ïõí ìáæß ôïõò óõíÞèùò ôïí ðñüåäñï
ôçò Äçìïêñáôßáò, ôïõò ðáðÜäåò êáé óå ëßãï èá Ý÷ïõí êáé ôç ÷ñõóáõãßôéêç ÷ùñïöõëáêÞ-áóôõíïìßá, ðïõ ôçí áãáðÜíå êáé ç
Äïýñïõ êáé ï ÊáììÝíïò êáé ðñïöáíþò ï
ÊáóéäéÜñçò.
Ïé áõèüñìçôåò áíôéóôÜóåéò
ðñüðëáóìá ôùí óõíåéäçôþí
Ïé áñéóôåñïß êáé åõñýôåñá äçìïêñáôéêïß
Üíèñùðïé áñ÷ßæïõí êáé äéáêñßíïõí üëï êáé
êáèáñüôåñá ôï ðñüóùðï ôïõ öáéï-«êüêêéíïõ» ôÝñáôïò. Áêüìç ôï ðåñíÜíå ãéá ïðïñôïõíéóìü ÷ùñßò ðïëéôéêü-éäåïëïãéêü âÜèïò,
ãéá óõììá÷ßá ÷ùñßò áñ÷Ýò ìå óôü÷ï ôçí åîïõóßá, äå âëÝðïõí äçëáäÞ áêüìç ôï êïéíü óõíäåôéêü óôïé÷åßï öáéþí êáé øåõôïêüêêéíùí, ðïõ âñßóêåôáé óôçí êïéíÞ ôïõò
ñùóïäïõëßá êáé óôïí êïéíü áíôéäçìïêñáôéóìü ôïõò. Ùóôüóï ïé áõèüñìçôåò áíôéóôÜóåéò áðü ôç âÜóç, áëëÜ êáé áðü ôç ìåóáßá
óôåëÝ÷ùóç üëùí ôùí ñåõìÜôùí, ðëçí ôùí
êáôÜìáõñùí íáæéóôþí, èá ìåãáëþíïõí áíôéêåéìåíéêÜ üóï èá ðåñíÜåé ï êáéñüò.
¹äç ïé óïâéíéóôÝò, áëëÜ ìç ïëïêëçñùìÝíïé öáéï-«êüêêéíïé» Ìáñêüðïõëïò, Æþçò, ÃéáííÜêçò áðï÷þñçóáí áðü ôïõò ÁÍÅË
áñíïýìåíïé ôç óõìðüñåõóç ìå ôï ÓÕÑÉÆÁ.
Áðü ôçí Üëëç, êáé ìïëïíüôé óôçí çãåóßá
ôïõ ï ÓÕÑÉÆÁ åßíáé êüììá ðïëý âáèýôåñá ðñá÷ôüñéêï êáé öáóéóôéêü áðü
ôïõò ÁÍÅË, óôç âÜóç ôïõ äåóìåýåé Ýíáí
äçìïêñáôéêü êáé ðñïïäåõôéêü êüóìï ôüóï
áðü ôçí ðáëéÜ äçìïêñáôéêÞ áñéóôåñÜ, üóï
êáé áðü ôç âÜóç ôïõ ìéóïäéáëõìÝíïõ ÐÁÓÏÊ (ôï ßäéï éó÷ýåé ÷ïíôñéêÜ êáé ãéá ôç
ÄÇÌÁÑ ôïõ ðñïâïêÜôïñá ÊïõâÝëç).
Äåí ìðïñåß åýêïëá ç âÜóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ
íá êáôáðéåß óïýìðéôåò ôéò óõìðïñåýóåéò ìå
ôïõò «øåêáæüìåíïõò» áêñïäåîéïýò êáé èñçóêüëçðôïõò ôïõ ÊáììÝíïõ. ÓÞìåñá êñáôÜåé ôç ìýôç ôçò, ãéáôß ôçò ëÝíå üôé ðñÝðåé
ðñþôá íá íéêÞóïõìå ôïõò «ìíçìïíéáêïýò
öôù÷åõôÝò» ìáò, ðïõ åßíáé äÞèåí «÷åéñüôåñïé» áðü ôïõò öáóßóôåò. Áýñéï üìùò, üôáí
èá äåé Ýêðëçêôç ôïõò ÷ïõíôïöáóßóôåò íá
êñáôÜíå ôï õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ¢ìõíáò êáé
Äçìüóéáò ÔÜîçò óå «áñéóôåñÞ áíôéìíçìïíéáêÞ êõâÝñíçóç», Ýíá ìÝñïò ôçò èá äéá÷ùñéóôåß óôá óßãïõñá.
Åêåßíï ðïõ ðñÝðåé íá êÜíåé íá êÜíåé ç
ðñïëåôáñéáêÞ êáé åðáíáóôáôéêÞ ðñùôïðïñßá åßíáé íá äéäÜóêåé ìåèïäéêÜ ôéò ìÜæåò
ìÝóá áðü ôçí ðåßñá ôïõò, ôçí ïðïßá ðñÝðåé
íá ôéò âïçèÜåé íá ôç óõóôçìáôïðïéïýí êáé
íá ôçí êÜíïõí óôÝñåç ãíþóç.
Ôï äçìïêñáôéêü êáé ðáôñéùôéêü ìÝôùðï
êáôÜ ôçò õðïäïýëùóçò ôçò ðáôñßäáò ìáò
óôï ñþóéêï óïóéáëéìðåñéáëéóìü êáé óôïõò
êéíÝæïõò óõììÜ÷ïõò ôïõ, ãéá ôïõò ïðïßïõò
äïõëåýïõí ïé ÔóéðñïÊáììÝíïé, èá Ý÷åé ìÝóá ôïõ üëç ôçí ïñãÞ ôùí áíèñþðùí ôïõ
ëáïý, ðïõ óÞìåñá áêïëïõèïýí øåõôïáñéóôåñïýò, áëëÜ êáé øåõôïðáôñéþôåò,êáé èá
íéþóïõí óôï ðåôóß ôïõò ôç âßá, ôçí åîáðÜôçóç êáé ôçí ðñïäïóßá ôùí ñùóüäïõëùí
öáóéóôþí çãåôþí ôïõò, ðïõ óÞìåñá ðáñéóôÜíïõí ôçí åèíéêÞ, ëáúêÞ Þ êáé áíôéêáðéôáëéóôéêÞ áíôßóôáóç.
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Ç ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÇ ÔÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ×ÁËÕÂÁ ÓÔÇ ×ÙÑÁ ÌÁÓ
Η οικονομική κρίση την οποία προκάλεσαν οι ρωσόδουλοι στη χώρα μας
μαζί με το πολύχρονο σαμποτάζ της παραγωγής οδηγούν τη βιομηχανία
στο μαρασμό και το κλείσιμο. Ταυτόχρονα χιλιάδες εργάτες γίνονται άνεργοι
και η χώρα οδηγείται έτσι στη βαρβαρότητα. Σύμφωνα με στοιχεία που
βγαίνουν κάθε μέρα στη δημοσιότητα περίπου 170 άνεργοι προστίθενται
στους ήδη υπάρχοντες. Δηλαδή κλείνει ένα εργοστάσιο τη μέρα.
Όπως είχαμε αναλύσει στο προηγούμενο φύλλο της Νέας Ανατολής, κύριος μοχλός του παραγωγικού σαμποτάζ που
πραγματοποιούν όλα τα κόμματα είναι το
μεγάλο κόστος στην παραγωγή, που δημιουργείται κύρια μέσα από την τερατώδη
αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Βασικά θύματα αυτής της πολιτικής είναι
οι βιομηχανίες που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους. Σε αυτές ξεχωρίζουν οι χαλυβουργικές βιομηχανίες. Δηλαδή ένα κομμάτι της βαριάς βιομηχανίας της χώρας.
«Σε συνδυασμό με την κάθετη πτώση της
οικοδομικής δραστηριότητας, ο χαλυβουργικός κλάδος βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, με αποτέλεσμα η ζήτηση των
προϊόντων να έχει κατρακυλήσει στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 1990.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καθαρές ζημίες των επιχειρήσεων στο κλάδο την τριετία 2009-2011 άγγιξαν τα 400 εκατ. ευρώ
και ταυτόχρονα μειώθηκαν κατά 20% τα
ίδια τους κεφάλαια με μικρή αύξηση των
δανειακών τους υποχρεώσεων. Μόνο για
τη φετινή χρονιά, η πτώση στις πωλήσεις
χάλυβα στην εγχώρια αγορά θα αγγίξει το
80% λόγω της καθίζησης της οικοδομικής
δραστηριότητας. Το 2011 οι 5 βιομηχανίες
χάλυβα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εμφάνισαν συνολικές ζημίες μετά από φόρους ύψους 162,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 93% των ζημιών σε
σχέση με το 2010, όπου οι αθροιστικές ζημίες είχαν αναρριχηθεί στα 84 εκατ. ευρώ…
Στη Χαλυβουργία Ελλάδος, μετά τον συ-

νυπολογισμό των φορολογικών εσόδων
και εξόδων της χρήσης, η καθαρή ζημία το
2011 ήταν 48,88 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης ζημίας 15,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν» (Καθημερινή, 14-7-12).
Τα επίσημα στοιχεία για την παραγωγή
το 2012 των πέντε μεγάλων μονάδων που
λειτουργούν στη χώρα μας λένε ότι η συνολική παραγωγή έπεσε στους 1,050 εκατ. τόνους από 1,610 εκατ. τόνους το
2011 (-34,8%) και 2,5 εκατ. τόνους το 2007
(-58%). Τα στοιχεία είναι ακόμη πιο δραματικά σε ό,τι αφορά την εγχώρια ζήτηση,
όπου η πτώση φτάνει το 83% (από τους
2,105 εκατ. τόνους το 2007 στις 365 χιλιάδες το 2012).
Ωστόσο ένα ακόμη πολύ αρνητικό μήνυμα αφορά στη δραματική συρρίκνωση των
εξαγωγών, που αποτέλεσαν λύση ανάγκης
της χαλυβουργίας απέναντι στην ολοένα
εντεινόμενη υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης. Η μείωση των εξαγωγών ξεπέρασε
ακόμη και τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις
(685 χιλιάδες το 2012 έναντι αρχικής εκτίμησης για εξαγωγές 800 χιλιάδων τόνων),
ενώ συγκριτικά με το 2011 οι εξαγωγές χάλυβα εμφανίζουν υποχώρηση της τάξης του
30%. Αυτή η μείωση των εξαγωγών έρχεται να επιδεινώσει ακόμη παραπέρα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να καθιστά μόνιμη την ανάγκη για δανεισμό της
χώρας. Έτσι η συρρίκνωση των εξαγωγών,
σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση λόγω
της μείωσης της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας και του σαμποταρίσματος των
εργασιών στα μεγάλα δημόσια έργα, είχε

ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των παραγωγικών εγκαταστάσεων των χαλυβουργιών. Από τις
υφιστάμενες μονάδες κλειστό παραμένει το
εργοστάσιο της Χαλυβουργίας Ελλάδος
στον Ασπρόπυργο, αλλά και της Σοβέλ
του ομίλου Βιοχάλκο (διέκοψε τη λειτουργία του για το Μάρτη), ενώ υπολειτουργεί
και η μονάδα της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα. Σε μία βάρδια λειτουργούν οι μονάδες της Χαλυβουργίας Ελλάδος στο Βόλο και της Σιδενόρ στη Θεσσαλονίκη.
Το μεγάλο πρόβλημα της χαλυβουργίας
είναι το μεγάλο κόστος παραγωγής. Καθοριστικός παράγοντας σ? αυτό είναι η υψηλή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. «Στελέχη της βαριάς βιομηχανίας σημειώνουν
ότι η ενέργεια εκπροσωπεί συνολικά περί
το 40% του κόστους για την παραγωγή
αλουμινίου, το 32% για την παραγωγή νικελίου (ΛΑΡΚΟ) και το 15% για τη χαλυβουργία» (Η Θεσσαλία online, 9/4).
Αυτό το υψηλό κόστος της παραγωγής
καθιστά τον ελληνικό χάλυβα μη ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η αγορά της Αλγερίας, όπου
οι ιταλικές εξαγωγές χάλυβα αυξήθηκαν το
2012 κατά 64,4%, οι ισπανικές εξαγωγές
κατά 21,3% και οι πορτογαλικές κατά
16,5%. Με το κόστος ενέργειας να καθιστά τις τιμές των ελληνικών προϊόντων μη
ανταγωνιστικές, οι ελληνικές εξαγωγές
στην Αλγερία γνώρισαν τεράστιο πλήγμα
υποχωρώντας κατά 41,8% από τους 492
στους 287 χιλιάδες τόνους. «Δεν υπάρχει
κανείς άλλος λόγος για τη μείωση των ελληνικών εξαγωγών το 2012, σε αντίθεση
με την αύξηση των εξαγωγών των άλλων
χωρών, εκτός από τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας λόγω του
υψηλού κόστους ενέργειας» (http://
www.energypress.gr/news/Sbhnei-h-

halyboyrgia).
Εξαιτίας αυτής της χαμηλής ζήτησης οι
χαλυβουργικές μονάδες δε λειτουργούν ούτε και στο πιο χαμηλό επίπεδο, δηλαδή
μία μόνο βάρδια το 24ωρο, ενώ η διεθνής
πρακτική για τις χαλυβουργίες είναι η 24ωρη λειτουργία. Το 2011 η εγχώρια ζήτηση
κάλυπτε μόλις το 42% της οκτάωρης παραγωγής τους, δηλαδή λιγότερο από τέσσερις ώρες λειτουργία την ημέρα. Οπότε
ο υποχρεωτικός δρόμος τους ήταν οι εξαγωγές. Αλλά εδώ είχαν να αντιμετωπίσουν
το διεθνή ανταγωνισμό με τα χαμηλότερα
κόστη ενέργειας. Οι ελληνικές χαλυβουργίες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ρωσόδουλων σαμποταριστών, επιβαρύνονται
με κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου πολύ υψηλότερο σε σύγκριση
με τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις της ΕΕ
και των τρίτων χωρών.
Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011 επιβάλλεται στις χαλυβουργίες ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό αέριο, που ανέρχεται σε 5,4 ευρώ/MWh. Το
ύψος του φόρου αυτού είναι δεκαπλάσιο
από το ελάχιστο ύψος που προβλέπει η
Οδηγία 98/2003 (0,15 ευρώ/Gigajoule ή
0,54 ευρώ/MW). Τα περισσότερα κράτημέλη της ΕΕ δεν επιβάλλουν ΕΦΚ στις βιομηχανίες τους ή επιβάλλουν το ελάχιστο
της Οδηγίας. Με την ενεργοποίηση του τέλους ΔΕΤΕ 5‰ αυξάνονται αυτόματα τα
βιομηχανικά τιμολόγια στη χώρα μας κατά 15%. Οι διαφορές κόστους ενέργειας
μεταξύ των ελληνικών χαλυβουργιών και
των άμεσων ανταγωνιστριών τους (Ισπανίας, Ιταλίας, Τουρκίας) φτάνει σε ύψος δεκάδων εκατ. ευρώ ετησίως.
Μ? αυτό τον τρόπο η βαριά βιομηχανία
στη χώρα μας καταστρέφεται από την πολιτική των λακέδων του ρώσικου ιμπεριαλισμού και γίνεται λεία στα νύχια του.
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çí ßäéá þñá ðïõ ôï ðïëéôéêü äéáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò ÷þñáò åðé
ôßèåôáé óôçí êáíáäéêÞ åðÝíäõóç ÷ñõóïý óôç ×áëêéäéêÞ, ç åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ×áëêéäéêÞò êáé ôçò Ðéåñßáò Ý÷åé áöåèåß íá ãßíåé óôü÷ïò
åêìåôÜëëåõóçò ôçò ñùóéêÞò ëçóôñéêÞò ïëéãáñ÷ßáò.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα (30/3),
έχει αναπτυχθεί εκεί εδώ και χρόνια μια μορφή τουριστικής δραστηριότητας που κοιτάζει προς την Ανατολή. Στις τουριστικές σεζόν
οι περιοχές αυτές κατακλύζονται από ρώσους
και ουκρανούς τουρίστες, οι οποίοι διαθέτουν
τόση οικονομική άνεση, ώστε να μπορούν να
αγοράζουν κατά προτίμηση γούνες και ακίνητα χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες, αλλά ακόμα και
να επιβαίνουν σε ιδιωτικά σκάφη. Οι αγοραπωλησίες όμως ακινήτων γίνονται σήμερα περισσότερο από μεσοαστικά και μικροαστικά
στρώματα και αφορούν ακίνητα αξίας 50.000170.000 ευρώ. Για το σκοπό αυτό, για τη διασύνδεση δηλ. ελληνικής και ρωσικής αγοράς,
έχει συσταθεί το ελληνορωσικό κέντρο Ερμής
από τα τοπικά επαγγελματικά επιμελητήρια
με τη συμμετοχή 350 ελληνικών επιχειρήσεων. Το Μάη αναμένεται να συγκληθεί στη Θεσσαλονίκη το πρώτο ελληνορωσικό επιχειρηματικό φόρουμ.
Πρόκειται για μια κίνηση που αργά ή γρήγορα επιχειρεί να μετατρέψει τη Χαλκιδική και
την Πιερία σε ιδιοκτησία μιας ξένης προνομιούχας και αλαζονικής τάξης ληστών. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το δημοσίευμα κάνει επανειλημμένα λόγο για «ρωσική αποικία» της
Ελλάδας και της Κύπρου. «Αν συγκρίνει κανείς την οικονομική επιφάνεια των «ρωσικών
αποικιών» στην Ελλάδα, η Χαλκιδική έχει το
προβάδισμα έναντι της Πιερίας. Εκεί έχουν
πουληθεί περισσότερα διαμερίσματα και βίλες σύμφωνα με μεσίτες. Πρόσφατα υπογράφηκε και σύμβαση αναστήλωσης ναού στην

Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αγίου Όρους
ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Το κόστος
της αναστήλωσης αναλαμβάνει Μοσχοβίτης,
διευθυντικό στέλεχος ρωσικής κατασκευαστικής εταιρείας». Είναι γνωστή η σπουδή με την
οποία η νεοτσαρική Ρωσία επιθυμεί να ελέγξει
το Άγιο Όρος και μέσω του πατριαρχείου της
Μόσχας να γίνει ηγεμόνας των ορθόδοξων πληθυσμών, αφαιρώντας την πρωτοκαθεδρία από το πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και το
Βαρθολομαίο. Για να προωθήσει τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή, το πολιτικό
καθεστώς αντιδρά στην καναδική επένδυση
χρυσού και στην παραγωγική ανάπτυξη της
Χαλκιδικής, όπως επίσης έχει χρησιμοποιήσει κατασκευασμένα σκάνδαλα για να κάμψει
τις αγιορείτικες αντιδράσεις στον Πούτιν. Τέτοιο ήταν το «σκάνδαλο» του Βατοπεδίου,
που χρησιμοποιήθηκε εκβιαστικά κατά του
Εφραίμ μέχρι το θύμα να υποταχθεί στο θύτη
του και έτσι η Ρωσία να μεγαλώσει σημαντικά
την επιρροή της στο Άγιο Όρος μέσω του προσεταιρισμού της σημαντικής μονής του Βατοπεδίου. Η ανάθεση της κατασκευής της
μονής του Αγίου Παντελεήμονα σε ρώσο κατασκευαστή είναι ένα δείγμα της αύξησης αυτής της επιρροής με τις πλάτες του ελληνικού
πολιτικού συστήματος.
Είναι χαρακτηριστικά επίσης όσα αναφέρει
το ρεπορτάζ των Νέων σχετικά με την Πιερία:
«Στα μέρη μας δεν έχουμε αντίστοιχη δραστηριοποίηση, ωστόσο όπως φαίνεται η τουριστική κίνηση από την ανατολική Ευρώπη
θα είναι σε καλά επίπεδα φέτος», λέει στα ΝΕΑ ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλίας Χατζηχριστοδούλου. Ε-
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νόψει της τουριστικής σεζόν τα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα έχουν αρχίσει τις συντηρήσεις.
Μια από τις μεγαλύτερες μονάδες στον Πλαταμώνα πέρασε φέτος σε ρωσικά χέρια. Στη
ρεσεψιόν του κεντρικού κτιρίου καταθέτουν τα
βιογραφικά τους νέοι που αναζητούν εργασία. Τεχνίτες ανακατασκευάζουν την πισίνα. Κατά την επίσκεψή μας εκεί ο ρώσος εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης αρνήθηκε να
κάνει δηλώσεις και απαγόρευσε και στους Έλληνες που είναι στελέχη της εταιρείας να μιλήσουν». Τις κινήσεις των αδιαφανών επενδύσεων των ρώσων ιμπεριαλιστών στην Ελλάδα
τις καλύπτει πάντα ένα πέπλο σιωπής και μυστικότητας, αφού απέναντι στους νέους τσάρους το εγχώριο πολιτικό καθεστώς εφαρμόζει σκανδαλώδη ευνοϊκή μεταχείριση, την ίδια
στιγμή που κάθε δυτικό καπιταλιστή που έρχεται να επενδύσει στη χώρα τον περιμένει ένας ορυμαγδός διαμαρτυριών, καταγγελιών,
αρνητικών δικαστικών αποφάσεων, πολυετών
καθυστερήσεων της διοίκησης κτλ.
Πολλοί ντόπιοι επιχειρηματίες τρέφουν την
αυταπάτη ότι με την προσέλκυση ρωσικού
κεφαλαίου θα τονώσουν την οικονομική ζωή
της Χαλκιδικής. Μιλάμε για αυταπάτη, γιατί το
ρώσικο κεφάλαιο από τη φύση του θα δουλέψει στη χώρα όπως το κινέζικο, δηλαδή με
τους χειρότερους μισθολογικούς και εργασιακούς όρους, χωρίς να επιτρέπει καμία συνδικαλιστική ελευθερία, αλλά και με όρους αποικιοκρατικής εκμετάλλευσης και εξουσίας στις
οικονομικά εξαρτημένες περιοχές. Είναι ο φασιστικός κρατικός μηχανισμός του καγκεμπίτη Πούτιν που έχει αναθέσει στους ρώσους
ολιγάρχες τη διαχείριση κεφαλαίων σύμφωνα
με τα συμφέροντα του ρώσικου ιμπεριαλισμού στην κάθε χώρα και στην κάθε πολιτική
φάση. Όποιοι αποφασίζουν κάπως να αυτονομηθούν από την πουτινική ηγεμονία είτε
περνάνε μία πολυετή περίοδο «συμμόρφω-

σης» σε κάποιο κελί της Σιβηρίας, όπως ο
Χοντορκόφσκι, είτε γίνονται μυστηριωδώς
«αυτόχειρες», όπως πρόσφατα ο Μπερεζόφσκι.
Είναι άλλωστε πολύ χαρακτηριστική η μέθοδος που ακολούθησε για την προσέλκυση
των ρώσων τουριστών ένας επιχειρηματίας
στο χωριό Διονυσίου. Σκέφτηκε δηλαδή να
φτιάξει μια κατασκευή που να δηλώνει το θαυμασμό του στο Κρεμλίνο και στον Πούτιν! Έτσι κατασκεύασε ένα αντίγραφο του Κρεμλίνου, για να το χρησιμοποιήσει σαν κέντρο εκδηλώσεων των Ρώσων που διαμένουν ή που
επισκέπτονται την Ελλάδα…
«“Ήθελα να φτιάξω κάτι εντυπωσιακό. Είναι
πιστό αντίγραφο του Κρεμλίνου και στο εσωτερικό το διακόσμησα με κίονες, όπως είναι
και η αίθουσα Αγίου Γεωργίου, όπου εκφωνεί τα μηνύματά του ο Πούτιν”, λέει ο ιδιοκτήτης του κέντρου Ρωμαίος Γκαμπαϊρίδης. Εδώ και πέντε χρόνια, πέρα από γάμους και
βαφτίσια, ο χώρος φιλοξενεί και βραδιές ελληνικής ή ντίσκο μουσικής για ρώσους τουρίστες, μαζώξεις ποντιακών συλλόγων, αλλά και
δεξιώσεις ρώσων επιχειρηματιών. Ο ιδιοκτήτης του Κρεμλίνου δεν είναι ο μόνος που απευθύνεται στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης. Ο ανιψιός του, Γιώργος Γκαμπαϊρίδης, εργάζεται σε κατασκευαστική εταιρεία της
Χαλκιδικής και, όπως λέει, από τα 30 διαμερίσματα που πούλησαν σε Μουδανιά και Καλλιθέα την τελευταία τριετία τα 18 έχουν αποκτηθεί από Ρώσους».
Απρόσκοπτα λοιπόν και με όρους πολιτικής υποδούλωσης της χώρας γίνεται η κάθοδος των ρώσων μεγιστάνων στην Ελλάδα, τη
στιγμή που ο ελληνικός λαός οδηγείται στην
εξαθλίωση από τη ρωσόδουλη καθεστωτική
πολιτική του σαμποτάζ της βιομηχανίας και
της παραγωγής.
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ÏÉ ÕÐÅÑÄÕÍÁÌÅÉÓ ÊÁÉ ÔÏ ÐÕÑÇÍÉÊÏ
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÔÇÓ Â. ÊÏÑÅÁÓ
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éá ìéá áêüìç öïñÜ ôï äéðëùìáôéêü åíäéáöÝñïí ôùí éó÷õñþí éìðåñéáëé
óôéêþí ÷ùñþí Ý÷åé åðéêåíôñùèåß óôï ðõñçíéêü ðñüãñáììá ôçò Âüñåéáò
ÊïñÝáò. Ôïí ðåñáóìÝíï ÄåêÝìâñç ç ôåëåõôáßá ðñïÝâç óå ìßá áðüðåéñá
åêôüîåõóçò äéáóôçìéêïý äïñõöüñïõ, åíþ óôéò 12 ÖëåâÜñç ðñáãìáôïðïßçóå ôçí ôñßôç ðõñçíéêÞ ôçò äïêéìÞ. Ç Âüñåéá ÊïñÝá äå äåóìåýåôáé áðü ôç
óõíèÞêç ãéá ôç ìç äéÜäïóç ôùí ðõñçíéêþí üðëùí, ôçí ïðïßá Ý÷ïõí áíáãêáóôåß íá õðïãñÜøïõí ôá ðåñéóóüôåñá êñÜôç óôïí ðëáíÞôç, êáé ãé’ áõôü
ôéìùñåßôáé ìå êõñþóåéò ðïõ öÝñïõí ôç óöñáãßäá ôïõ ÏÇÅ. Ôï áîéïðåñßåñãï åßíáé üôé áõôïß ðïõ ðåñéóóüôåñï ðñïùèïýí ôçí áðáãüñåõóç ôçò êáôï÷Þò ðõñçíéêïý ïðëïóôáóßïõ áðü Üëëåò ÷þñåò åßíáé ïé äýï õðåñäõíÜìåéò,
ðïõ áðü ìüíåò ôïõò äéáèÝôïõí ÷éëéÜäåò ðõñçíéêÝò êåöáëÝò, êáé ìéá ìéêñÞ
ïìÜäá ðõñçíéêÜ åîïðëéóìÝíùí êñáôþí.

¸ôóé ôï èÝìá Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôï Óõìâïýëéï
Áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ, ôï ïðïßï, êáôüðéí ðáñáôåôáìÝíùí äéáðñáãìáôåýóåùí, áðïöÜóéóå ïìüöùíá ôç óêëÞñõíóç ôùí êõñþóåùí
áðÝíáíôé óôçí ÐéïíãêãéÜíãê. ÄçëáäÞ êáé
ç Ñùóßá áëëÜ êáé ç Êßíá, ðïõ åìöáíßæåôáé
óá ößëç ôïõ âïñåéïêïñåÜôéêïõ öáóéóôéêïý
êáèåóôþôïò, õðïóôÞñéîáí ôéò êõñþóåéò êáé
äå ÷ñçóéìïðïßçóáí ôï äéêáßùìá âÝôï ðïõ
äéáèÝôïõí ãéá íá ôéò áðïôñÝøïõí (âë. CNN,
8/3). Áõôü óçìáßíåé üôé ï åðéèåôéêüò ñùóïêéíåæéêüò Üîïíáò äåí Ý÷åé óõìöÝñïí áðü ìéá
ðõñçíéêÜ åîïðëéóìÝíç -êáé Üñá ðïëéôéêÜ áíåîÜñôçôç- Â. ÊïñÝá, áëëÜ ìÜëëïí èÝëåé íá
åëÝã÷åé ï ßäéïò ôï ðõñçíéêü ôçò ðñüãñáììá,
áí ü÷é íá ôï äéáëýóåé ôåëåßùò, üðùò åðéäéþêïõí ïé ÇÐÁ. Ôç äéðñïóùðßá ôïõò áõôÞ
ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá øõëëéÜæïíôáé ïé
âïñåéïêïñåÜôåò éèýíïíôåò, ðïõ ðñüóöáôá æÞôçóáí áðü ôï ðñïóùðéêü ôùí îÝíùí ðñåóâåéþí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò ñùóéêÞò, íá ôéò åêêåíþóïõí (âë. El Pais, 5/4).
Ïé íÝåò êõñþóåéò áöïñïýí óôçí ðáñåìðüäéóç ôçò äñáóôçñéüôçôáò ôñáðåæþí êáé ÷ñçìáôáðïóôïëþí ðïõ èá ìðïñïýóáí íá äéï÷åôåýïõí ÷ñÞìáôá óôï ðõñçíéêü ðñüãñáììá
ôçò ÷þñáò, óôçí åíäåëå÷Þ åîÝôáóç ýðïðôùí
öïñôßùí ðëïßùí êáé áåñïóêáöþí, ìéá óåéñÜ
áðáãïñåýóåéò óå éäñýìáôá êáé óå áíþôåñïõò áîéùìáôïý÷ïõò ôçò óôñáôéùôéêÞò âéïìç÷áíßáò, êáèþò êáé óôá õëéêÜ ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôïí åìðëïõôéóìü ïõñáíßïõ. ÔÝëïò, áðáãïñåýåôáé ç ðþëçóç óôç Âüñåéá
ÊïñÝá åéäþí ðïëõôåëåßáò.
Ç áíôéìåôþðéóç áõôÞ, óå óõíäõáóìü ìå
ôéò ðñïãñáììáôéóìÝíåò êïéíÝò óôñáôéùôéêÝò áóêÞóåéò Íüôéáò ÊïñÝáò-ÇÐÁ, Ý÷ïõí
åîïñãßóåé ôï êáèåóôþò ôçò ÐéïíãêãéÜíãê,
ðïõ ôéò ðáñáìïíÝò ôéò áðüöáóçò Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôï óçìåßï íá åðéêáëåóôåß ôï äéêáßùìá
åîáðüëõóçò åíüò ðñïëçðôéêïý ðïëÝìïõ åíÜíôéá óôéò ÇÐÁ êáé ÷áñáêôÞñéóå ôéò áóêÞóåéò ðñïåôïéìáóßá ãéá áìåñéêáíéêÞ åéóâïëÞ óôï âïññÜ. Óôç óõíÝ÷åéá ïé ÂïñåéïêïñåÜôåò ìåôÝöåñáí äýï ðõñáýëïõò ìåóáßïõ âåëçíåêïýò Musudan óôçí áíáôïëéêÞ áêôÞ,
äçë. ðéï êïíôÜ óôçí Éáðùíßá êáé ôéò ÇÐÁ.
Ç áêôßíá ôùí ðõñáýëùí áõôþí öôÜíåé ôá
3.000-4.000 ÷ëì., èá ìðïñïýóå äçëáäÞ íá ðëÞîåé ôçí Éáðùíßá êáé ôç íÞóï ÃêïõÜì, ðïõ
åßíáé áìåñéêáíéêü Ýäáöïò. Ïé ðýñáõëïé åãêáôáóôÜèçêáí ðÜíù óå êñõììÝíá ï÷Þìáôá êáé áõôü åíßó÷õóå ôï öüâï ìéáò åíäå÷üìåíçò ðõñçíéêÞò åðßèåóçò. Ïé ðåñéóóüôåñïé
åéäéêïß, ùóôüóï, åêôéìïýí ðùò ç ÷þñá äå äéáèÝôåé ôçí ôå÷íïëïãßá ãéá íá êáôáóêåõÜóåé
ìéêñÝò ðõñçíéêÝò êåöáëÝò, Ýôóé þóôå íá
ðñïóáñìüæïíôáé óå ðõñáýëïõò, áëëÜ êáé íá
óôï÷åýïõí ìå áêñßâåéá.
Ôï èÝìá üìùò äåí åßíáé ðïéïé ðëÞôôïíôáé
áðü ôçí åìâÝëåéá ôùí ðõñáýëùí, áëëÜ ôï
ðïéïò Ý÷åé ôï äßêéï êáé ôï Üäéêï óôï óõãêåêñéìÝíï æÞôçìá. Êáé ôï äßêéï åäþ åßíáé ìå
ôï ìÝñïò ôçò ôñéôïêïóìéêÞò Â. ÊïñÝáò. Áõôü ôï êñÜôïò äåí Ý÷åé êáìßá ó÷Ýóç ìå ôïí
êïììïõíéóìü ïýôå ïõóéáóôéêÜ, áëëÜ ïýôå êáé
ôõðéêÜ áðü ôï 2009 ðïõ áíáèåùñÞèçêå ôï
óýíôáãìá ôïõ êáé åîáëåßöèçêå êÜèå áíáöïñÜ óôïí êïììïõíéóìü. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá
êáèåóôþò äéêôáôïñéêü êáé ôüóï âáèéÜ åèíéêéóôéêü ðïõ êÜðïéåò öïñÝò öôÜíåé êáé óå
åèíïñáôóéóôéêÝò ðïëéôéêÝò. ÁëëÜ ïé äõôéêïß êáé ïé áíáôïëéêïß éìðåñéáëéóìïß, äåí åíï÷ëïýíôáé áðü áõôü. Åìðïäßæïõí ôçí áíÜ-

ðôõîç ôïõ ðõñçíéêïý ôçò ïðëïóôáóßïõ, ëüãù ôçò ó÷åôéêÜ áíåîÜñôçôçò åîùôåñéêÞò
ðïëéôéêÞò ðïõ áóêïýí áõôïß ïé óôñáôïêñÜôåò. Ïé äõíÜìåéò ðïõ áðïöáóßæïõí ãéá ôá ïðëéêÜ óõóôÞìáôá ôçò ÊïñÝáò ãíùñßæïõí ðïëý êáëÜ üôé ìéá ÷þñá ôïõ Ôñßôïõ Êüóìïõ ìå
ðõñçíéêÜ äåí åßíáé åýêïëïò óôü÷ïò åðÝìâáóçò, üðùò Þôáí ðáëéüôåñá ôï ÉñÜê Þ ç Ëéâýç.
Ãé’ áõôü Ý÷ïõí âÜëåé óôü÷ï ôïõò ôïí áöïðëéóìü ôùí ÷ùñþí ôïõ Ôñßôïõ Êüóìïõ óôçí
ðáãêüóìéá äéðëùìáôéêÞ óêáêéÝñá. Ëåò êáé
ïé õðåñäõíÜìåéò åßíáé, ëüãù ôçò äýíáìÞò
ôïõò, ðéï «õðåýèõíåò» áðü Üëëåò ÷þñåò ãéá
íá äéáóöáëßóïõí ôçí åéñÞíç óôïí ðëáíÞôç.
Íá ãéáôß ïé äçìïêñáôéêÝò, áëëÜ êáé ðáôñéùôéêÝò äõíÜìåéò óå êÜèå ÷þñá êáëü åßíáé íá
Ý÷ïõí óôï ðñüãñáììÜ ôïõò ôçí áíÜðôõîç åíüò ðõñçíéêïý ïðëïóôáóßïõ óáí áðïôñåðôéêÞò äýíáìçò, áëëÜ êáé ôçí êáôáóêåõÞ êáôáöõãßùí ãéá ôç óùôçñßá ôïõ ðëçèõóìïý
áðü ìéá åíäå÷üìåíç ðõñçíéêÞ åðßèåóç.
Åß÷áìå ãñÜøåé ó÷åôéêÜ óå Ýíá Üëëï Üñèñï ìáò ãéá ôï èÝìá ôùí ðõñçíéêþí óôç Âüñåéá ÊïñÝá óôï ö. 462 ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò
(ÍïÝìâñéïò 2010): <<Ç ÓõíèÞêç ãéá ôç ìç äéÜäïóç ôùí ðõñçíéêþí, ðïõ ôüóï óèåíáñÜ ðñïâÜëëåé ç ÏõÜóéãêôïí, åðéôñÝðåé óôéò éó÷õñÝò äõíÜìåéò (ÇÐÁ, Ñùóßá, Êßíá, Áããëßá,
Ãáëëßá) íá êáôÝ÷ïõí ðõñçíéêÜ üðëá áëëÜ
ôçí ßäéá óôéãìÞ áðáãïñåýåé áõôü ôï äéêáßùìá óôç ìåãÜëç ìÜæá ôùí êñáôþí ôïõ Äåýôåñïõ êáé ôïõ Ôñßôïõ êüóìïõ. Ãéá ìáò ôï
æÞôçìá ôïõ öáóéóìïý óå ìéá ÷þñá ðñÝðåé
íá îå÷ùñßæåôáé áðü ôï æÞôçìá ôùí äéåèíþí
ôçò ó÷Ýóåùí. Ãéá íá ñßîåé ôï öáóéóôéêü êáèåóôþò ôçò Âüñåéáò ÊïñÝáò áñìüäéïò åßíáé
ï ëáüò ôçò ìÝóá áðü Ýíá åðáíáóôáôéêü äçìïêñáôéêü ôïõ êßíçìá êáé ü÷é ï üðïéïò éìðåñéáëéóìüò åìöáíéóôåß ìå ôç óçìáßá ôçò
äçìïêñáôßáò ãéá íá áöïðëßóåé ôç ÷þñá áõôÞ áðü üðëá ðïõ äéáèÝôåé ï ßäéïò. Ïé ÇÐÁ
ìðåñäåýïõí åðßôçäåò ôï æÞôçìá ôïõ öáóéóìïý åóùôåñéêÜ ìå ôïí ðõñçíéêü áöïðëéóìü åîùôåñéêÜ ëÝãïíôáò óõíÞèùò áíåðßóçìá - ãéáôß åðßóçìá äåí áöÞíïõí ïýôå ôéò
ìéêñÝò äçìïêñáôéêÝò ÷þñåò íá Ý÷ïõí ðõñçíéêÜ - üôé äåí åðéôñÝðåôáé óå ìéá öáóéóôéêÞ ÷þñá íá Ý÷åé ðõñçíéêÜ. ÁëëÜ áí ôï åííïïýóáí áõôü ôüôå èá æçôïýóáí ðÜíù áð üëá ôïí ðõñçíéêü áöïðëéóìü ôçò áñ÷éöáóéóôéêÞò Êßíáò ðïõ Ý÷åé ðïëëáðëÜóéá ðõñçíéêÞ äýíáìç áðü ôçí öôù÷éÜ êáé óå áõôÜ
Âüñåéá ÊïñÝá. Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ áí ç Íüôéá ÊïñÝá êáé ç Éáðùíßá áíçóõ÷ïýí üôé ïé
öáóßóôåò ôçò Âüñåéáò ÊïñÝáò èá ôïõò ñßîïõí êÜðïôå ìéá ðõñçíéêÞ âüìâá óôï êåöÜëé äåí Ý÷ïõí ðáñÜ íá êÜíïõí äýï ðñÜãìáôá:
Ðñþôïí íá öôéÜîïõí êáé áõôïß ìåñéêÝò ðõñçíéêÝò âüìâåò êáé äåýôåñïí íá óêÜøïõí áíôéðõñçíéêÜ êáôáöýãéá êáé âáèéÜ ëáãïýìéá
ãéá íá áðïèçêåýóïõí ôñüöéìá. ÁõôÞ åßíáé ç
ìáïúêÞ ãñáììÞ êáé éó÷ýåé êáôÜ ôç ãíþìç
ìáò ãéá üëåò ôéò ÷þñåò. ¼óï èá õðÜñ÷ïõí
ðõñçíéêÜ ïðëïóôÜóéá óå ìåñéêÝò ÷þñåò êáìéÜ ÷þñá äåí åðéôñÝðåôáé íá ìçí äéáèÝôåé,
ãéáôß êáíÝíáò ëáüò äåí åðéôñÝðåôáé íá æåé
êÜôù áðü ðõñçíéêü åêâéáóìü, äçëáäÞ äß÷ùò
áîéïðñÝðåéá. ¢ëëùóôå ç éóôïñßá ìáò äéäÜóêåé üôé ôá üðëá ðïõ óõóóùñåýåé ç äçìïêñáôßá ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí áðü öáóßóôåò ðïõ åíäå÷üìåíá Ýñèïõí áñãüôåñá
óôçí åîïõóßá, áëëÜ êáé áíôßóôñïöá. Åðßóçò
ç éóôïñßá ôïõ Ã ÑÜé÷ ìáò äéäÜóêåé üôé êáíÝíá êáèåóôþò äåí åßíáé ôüóï ôñåëü ðïõ íá
äéáëÝîåé ôçí áõôïêáôáóôñïöÞ ÷éëéÜäùí óôå-
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ëå÷þí ôïõ áí Ýñé÷íå ðõñçíéêÝò âüìâåò êáé
Þîåñå üôé èá öÜåé ðõñçíéêÝò âüìâåò. Ï ×ßôëåñ êáé ï ÃêÝìðåëò áõôïêôüíçóáí áëëÜ
üëïé ïé óôñáôçãïß ôçò ÂÝñìá÷ô ðáñáäüèçêáí óôïõò íéêçôÝò óáí ôá êáëÜ ðáéäéÜ. ¢ñá
áð’ áõôÞ ôçí Üðïøç ôïõ ðõñçíéêïý åîïðëéóìïý ôçò ç öáóéóôéêÞ Â. ÊïñÝá óôÝêåôáé
ðéï ðñïïäåõôéêÜ áðü ôéò ÇÐÁ áëëÜ êáé ôç
Íüôéá ÊïñÝá êáé ôçí Éáðùíßá óôï æÞôçìá
ôïõ ïðëïóôáóßïõ ôçò.
¸íáò Üëëïò ðáñÜãïíôáò ðïõ èá ðñÝðåé
íá ëÜâïõìå ðïëý óïâáñÜ õðüøç åßíáé ï ñùóï-êéíåæéêüò ðïëåìéêüò Üîïíáò êáé ç åðéäßùîÞ ôïõ íá åíôÜîåé ôïí êïñåáôéêü ÂïññÜ
óôç óôñáôçãéêÞ ôïõ ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôçò
Éáðùíßáò êáé ôçò Í.Á Áóßáò. Åßíáé ìéá åðéäßùîç ðïõ ðåñíÜ ìÝóá áðü ôï óôñáôéùôéêü
Ýëåã÷ï êáé ôçò Â. ÊïñÝáò, ç óïâéíéóôéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ïðïßáò äåí åõíïåß ðÜíôá ôá ñùóïêéíåæéêÜ ó÷Ýäéá. Ç âïÞèåéá, ãéá ðáñÜäåéãìá, ðïõ Ý÷åé ðñïóöÝñåé ôï êáèåóôþò ôçò
ÐéïíãêãéÜíãê óôçí áíÜðôõîç ôïõ ðõñçíéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò Ôå÷åñÜíçò (âë. The
Daily Telegraph, 24/1/07) Ýñ÷åôáé óå óýãêñïõóç ìå ôçí åðéäßùîç ôïõ Êñåìëßíïõ íá
åîáñôÞóåé ðïëéôéêÜ ôï ãåíéêÜ ñùóüöéëï ÉñÜí. Ïé ßäéåò ïé ñùóï-â.êïñåáôéêÝò ó÷Ýóåéò
ðÜãùóáí óçìáíôéêÜ óôá 1992, üôáí ç Ìüó÷á õðüãñáøå ìå ôçí Íüôéá ÊïñÝá óýìöùíï öéëßáò óôá ðëáßóéá ôïõ ãåíéêïý êáèçóõ÷áóìïý ôçò Äýóçò óôçí åðï÷Þ ÃÝëôóéí. Ïé
ó÷Ýóåéò áíáèåñìÜíèçêáí ïêôþ ÷ñüíéá áñãüôåñá ìå ðñùôïâïõëßá ôçò Ìüó÷áò. Ðéï
óôåíïß åßíáé ïé äåóìïß ôïõ âïñåéïêïñåáôéêïý óïóéáëöáóéóôéêïý êáèåóôþôïò ìå ôïõò
êéíÝæïõò óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò, ïé ïðïßïé ôï
ðñïìçèåýïõí ìå óõìâáôéêÜ üðëá êé Ý÷ïõí
åîáñôÞóåé ôç ÷þñá óå ïéêïíïìéêü êáé åíåñãåéáêü åðßðåäï. ÐïëéôéêÜ üìùò ç Ðéïí-
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ãêãéÜíãê äéáôçñåß ìéá êÜðïéá áíåîáñôçóßá
áðü ôï Ðåêßíï, üðùò äåß÷íåé ðÜíù áð üëá
êáé ï æÞëïò ôçò íá èùñáêéóôåß ìå ôï äéêü
ôçò ðõñçíéêü ïðëïóôÜóéï, Þ áêüìá ç óõ÷íÜ
äéáôõðùìÝíç ðñüèåóÞ ôçò ãéá äéìåñåßò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí ÏõÜóéãêôïí ó÷åôéêÜ
ìå ôï ðõñçíéêü ôçò ðñüãñáììá, óôéò ïðïßåò
áíôéôÜóóåôáé åðßìïíá ç Êßíá. ÁõôÞ äåí
äÝ÷åôáé ðáñÜ ìüíï äéáðñáãìáôåýóåéò óôéò
ïðïßåò íá óõììåôÝ÷åé ç ßäéá üðùò åßíáé ïé
åîáìåñåßò ìå ôéò äýï ÊïñÝåò, ôçí Êßíá, ôç
Ñùóßá, ôçí Éáðùíßá êáé ôéò ÇÐÁ .
Áõôü ðïõ åðéäéþêåé ç êéíÝæéêç äéðëùìáôßá åßíáé íá óÝñíåé ìéá üëï êáé ðéï áäýíáìç
êáé ðïëéôéêÜ áðïìïíùìÝíç Â. ÊïñÝá óå óõíïìéëßåò ìå ôç Í. ÊïñÝá êáé ôéò ìåãÜëåò
ðåñéöåñåéáêÝò äõíÜìåéò (Ñùóßá, Êßíá, ÇÐÁ,
Éáðùíßá) óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá ðåôý÷åé ôçí
áðïññüöçóç ôçò Âüñåéáò ÊïñÝáò êáé óôç
óõíÝ÷åéá ôçí åîÜñôçóç ôçò åéñÞíçò óôçí
ÊïñÝá êáé óôçí Éáðùíßá áðü ôçí áðïññïöçìÝíç Âüñåéá ÊïñÝá. ÁõôÞ óå ìéá ôÝôïéá
ðåñßðôùóç èá ëåéôïõñãåß óáí åðéèåôéêü óêõëß ðïõ èá óõãêñáôåßôáé áðü ôï ëïõñß ìå ôï
ïðïßï èá ôçí óÝñíåé ç Êßíá>>.
Ôï åíäå÷üìåíï åíüò íÝïõ ðáãêüóìéïõ ðïëÝìïõ äåí åßíáé ðïëý ìáêñéíü êáé ðåñéóóüôåñï êåñäéóìÝíïò áðü ôéò ðéÝóåéò óå âÜñïò
ôçò Â. ÊïñÝáò öáßíåôáé ðùò åßíáé ï ñùóïêéíåæéêüò íáæéóôéêüò Üîïíáò, ðïõ åôïéìÜæåôáé íá åðéôåèåß óôçí Åõñþðç êáé ôçí Éáðùíßá. Ôéò öéëïäïîßåò ôïõ åíéó÷ýïõí ïé åãêëçìáôéêÝò áõôáðÜôåò ôçò çãåóßáò ôïõ Ëåõêïý Ïßêïõ üôé ç Êßíá ìå ôçí åðéññïÞ ðïõ
äéáèÝôåé ðÜíù óôç Âüñåéá ÊïñÝá èá ìðïñïýóå íá óõìâÜëåé áðïöáóéóôéêÜ óôçí åîïìÜëõíóç ôçò Ýíôáóçò. Ì’ áõôü ôïí ôñüðï
üìùò ïé êéíÝæïé óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò áðï÷ôïýí êáßñéï ñüëï óôçí ðñïóðÜèåéá åðÝìâáóçò óôá åóùôåñéêÜ ôçò Â. ÊïñÝáò êáé
óôçí åðé÷åßñçóç ãéá ôçí êáôÜëõóç ôçò ðïëéôéêÞò ôçò áíåîáñôçóßáò.

«ΠΑΤΗΣΕ ΦΡΕΝΟ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ;»

Σ

πάνια βλέπει κανείς στον Τύπο
τίτλους που τον κάνουν να
γελάσει με την καρδιά του.
Αυτόν τον πετυχημένο τίτλο άρθρου είδαμε στο Βήμα (13 Γενάρη 2013), και συγκεκριμένα στο ένθετο Science της εφημερίδας.
Οι αναγνώστες της Νέας Ανατολής έχουν υπόψη τους την αρθρογραφία μας
για τη θέση των απανταχού (ιδίως στη
χώρα μας) «οικολόγων», που ενοχοποιούν τη βιομηχανία ως υπεύθυνο γι?
αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν «κλιματική
αλλαγή». Στο βάθος πρόκειται για ένα
επιπλέον επιχείρημα των ρωσόδουλων,
προκειμένου να χτυπηθεί η βιομηχανία
και να σαμποταριστεί η όποια δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης αυτού του βασανισμένου τόπου.
Τι λέει λοιπόν το άρθρο; «Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας υποβάθμισε την πρόβλεψή της σχετικά με τη θέρμανση της επιφάνειας της Γης για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι τίτλοι στα μέσα
ενημέρωσης (…) εξήγγελλαν ότι η υπερθέρμανση “βρίσκεται σε στάση” (…) Η
ατμοσφαιρική θέρμανση έχει οπωσδήποτε επιβραδυνθεί σημαντικά την τελευταία
δεκαετία».
Και τώρα, τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους, όπως θα έλεγε κι ο Καβάφης; Πού
πήγε όλη αυτή η σκόπιμη και υποκινούμενη φιλολογία περί υπερθέρμανσης του
πλανήτη;
Παρακάτω διαβάζουμε τα εξής: «Υπολογίζοντας τις ετήσιες θερμοκρασίες του
πλανήτη για τα επόμενα πέντε χρόνια, η
επικρατέστερη υπόθεσή της είναι ότι αυτές θα είναι, κατά μέσο όρο, κατά 0,43
βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από το μέ-

σο όρο της περιόδου από το 1970 ως το
2000. Η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη από
την προηγούμενη πρόβλεψη για άνοδο της
τάξεως των 0,54 βαθμών. Αν η νέα πρόβλεψη αποδειχθεί σωστή, το 2017 θα είναι ελάχιστα θερμότερο από τα περισσότερα έτη της τελευταίας δεκαετίας. Η πρόβλεψη αυτή ωστόσο έχει μεγάλο περιθώριο σφάλματος. Αυτό σημαίνει ότι η μέση
θέρμανση για τα επόμενα πέντε χρόνια θα
μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, στους 0,59
βαθμούς, ή μικρότερη, στους 0,28».
Το προσέξατε αυτό το τελευταίο; Μπορεί, λένε, η θερμοκρασία του πλανήτη είτε
να αυξηθεί κατά 0,59 βαθμούς είτε να μειωθεί κατά 0,28 βαθμούς. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση! Είστε με την υπερθέρμανση; Σας
καλύπτουμε απόλυτα. Δεν είστε με την υπερθέρμανση; Και πάλι μέσα είστε!
Το πιο ωραίο όμως μας το φύλαγαν παρακάτω: «Ακόμη πιο μακροπρόθεσμα, οι
αλλαγές στην τροχιά της Γης θεωρείται ότι
πυροδοτούν εποχές παγετώνων»!
Εδώ πια χάνει κανείς την μπάλα… Πού
ακούστηκε η υπερθέρμανση του πλανήτη
να οδηγεί σε «εποχές παγετώνων»; Προς
τι όλος ο θόρυβος για κλιματική αλλαγή;
Για να επανέλθει, όμως, ο αρθρογράφος
Fred Pearce (το άρθρο του Βήματος αποτελεί αναδημοσίευση από το New Scientist)
στην οικο-τρομο-λαγνεία, γράφει στο τέλος: «Πώς διαγράφονται τα πράγματα;
Τρομακτικά (…) Αυτό μπορεί να σημαίνει
ότι κάποια στιγμή γύρω στο 2020 η θέρμανση θα αρχίσει και πάλι να καλπάζει, καθώς η ατμόσφαιρα θα αρχίσει να αναπληρώνει το χαμένο χρόνο».
Δεν πειράζει, παιδιά. Καταλαβαίνουμε
τον πόνο σας να βγάλετε με το ζόρι υπερθέρμανση. Μην απογοητεύεστε όμως: Η
ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία!

