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ÏÄÇÃÏÕÍ ÔÇ ×ÙÑÁ ÓÔÇÍ
ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÇ ÊÁÉ
ÁÐÏÓÕÍÈÅÔÏÕÍ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ
Êáé ôá äýï ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ áöåíôéêïý ôïõò, ôçò ðïõôéíéêÞò Ñùóßáò

Ê

õâÝñíçóç êáé áíôéðïëßôåõóç Ýóôçóáí ôåëåõôáßá ìßá íÝá èïñõâþäç
ðáñÜóôáóç ãéá íá åêôéíÜîïõí óôá ýøç ôá åðéôüêéá ôùí åëëçíéêþí
ïìïëüãùí Üìåóá ãéá íá ðÜñïõí ïé öéëéêÝò ôïõò ôñÜðåæåò, êõñßùò ç
õðü ñþóéêï Ýëåã÷ï Ðåéñáéþò, êáé ìåóïðñüèåóìá ãéá íá åêâéÜóïõí ôçí Åõñþðç íá äå÷èåß íÝï êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. Áõôü ôï ôåëåõôáßï, ü÷é
ãéá ôçí áíáêïýöéóç ôçò ÷þñáò, áëëÜ ãéá íá âõèßóïõí ðáñáêÜôù ôçí åõñùðáúêÞ ïéêïíïìßá ìÝóá áðü ôçí áôÝëåéùôç åëëçíéêÞ êñßóç. Áðüäåéîç üôé ïé
ßäéïé áõôïß ðïõ æçôÜíå ôï êïýñåìá åßíáé áõôïß ðïõ Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé ôï
ðåëþñéï ÷ñÝïò êáé ðïõ äéáóöáëßæïõí åíôáôéêÜ üôé ôï ÷ñÝïò áõôü èá ãéãáíôùèåß êé Üëëï, áöïý öñïíôßæïõí íá óêïôþíïõí êáèçìåñéíÜ ôçí ðáñáãùãÞ
êáé Ýôáé õðï÷ñåþíïõí ôç ÷þñá íá ìçí ìðïñåß íá æÞóåé ÷ùñßò üëï êáé ìåãáëýôåñï äáíåéóìü. Ïé ôýðïé áõôïß óõìðåñéöÝñïíôáé óôï ëáü óáí Ýìðïñïé íáñêùôéêþí åîáñôþíôáò ôçí ýðáñîç ôïõ áðü ôçí êáôáíÜëùóç ÷ñÝïõò.
Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ãéá íá ðåôý÷ïõí ôï êïýñåìá, åîáðáôïýí ôï ëáü ôçò ÷þñáò ìáò êáé
ôïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò, ðáñïõóéÜæïíôáò
óáí åðéôõ÷ßá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ôï
ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá. Áõôü åéíáé óôçí
ïõóßá ôï áðïôÝëåóìá ôïõ üôé ç ÷þñá ôñþåé
ôéò óÜñêåò ôçò êáôáðßíïíôáò ÷ñçìáôéêü
êåöÜëáéï ìÝóá áðü ôçí õðåñöïñïëüãçóç ôïõ
ðëçèõóìïý, ôçí õðåñöïñïëüãçóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôï ìüíéìï êáíüíé ôïõ êñÜôïõò ðñïò ôïõò ðïëßôåò êáé ôéò åðé÷åéñÞóåéò óôïõò ïðïßïõò ÷ñùóôÜåé. ÅðéðëÝïí åßíáé Ýíá ðëáóìáôéêü íïýìåñï ðïõ äåí ëáìâÜíåé õðüøç ôïõ ôá åëëåßìììáôá Üëëùí ïñãáíéóìþí ðïõ ôï êñÜôïò áíáðëçñþíåé, üðùò ôï áõîáíüìåíï Ýëëåéììá ôùí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí. Äåí ìðïñåß íá õðÜñ÷åé

ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá ôçí þñá ðïõ âõèßæïíôáé ïé åîáãùãÝò, ðÝöôåé ç âéïìç÷áíéêÞ
ðáñáãùãÞ (4,6% ôïí Áýãïõóôï óýìöùíá ìå
ôçí ÅËÓÔÁÔ), êáé ïé åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ðáñïõóéÜæïõí ìßá ðåëþñéá ðôþóç óôïí
ôæßñï ôïõò (500 åê åõñþ ôïí Ïêôþâñéï óýìöùíá ìå ôçí ÅÓÅÅ), äçëáäÞ ôçí þñá ðïõ ç
ïéêïíïìßá óõíèëßâåôáé ðáñáðÝñá êáé ï ëáüò õðïöÝñåé áðü ôç öôþ÷åéá êáé ôçí áíåñãßá ðïõ åßíáé ôï Üìåóï áðïôÝëåóìá ôïõ óõíå÷éæüìåíïõ ðáñáãùãéêïý, éäéáßôåñá ôïõ âéïìç÷áíéêïý óáìðïôÜæ.
ÌÝóá áðü ôï óáìðïôÜæ ôçò ðáñáãùãÞò
ïé ðñïâïêÜôïñåò ðïõ êõâåñíïýí ôç ÷þñá óáí
êõâÝñíçóç Þ áíôéðïëßôåõóç áíïßãïõí ôï
äñüìï óôïõò ñþóïõò êáé êéíÝæïõò áðïéêéïêñÜôåò êáèþò êáé êÜðïéïõò óõíåñãÜôåò

ôïõò íôïðéïõò êáé îÝíõïõò íá ðÜñïõí ôæÜìðá óôá ÷Ýñéá ôïõò áñðÜîïõí ôéò óôñáôçãéêÝò åëëçíéêÝò õðïäïìÝò (ëéìÜíéá, óéäçñïäñüìïõò), áëëÜ êáé âéïìç÷áíéêÝò ìïíÜäåò
(üðùò ç Äùäþíç, êáé ç ÓÅÊÁÐ) êáé ìåãÜëåò îåíïäï÷åéáêÝò ìïíÜäåò (ð÷ “Ìáêåäïíßá ÐáëëÜò”).
ÐáñÜëëçëá ìå ôç äéáñêÞ áðåéëÞ ôùí åêëïãþí áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ êáé ìå ôçí áðåéëÞ
ôïõ üôé äåí èá áíáãíùñßóåé ôï ÷ñÝïò, ç êõâÝñíçóç ðñï÷þñçóå óôçí ðñïâïêáôüñéêç åíÝñãåéá íá âãåß óáí êáíïíéêÞ ÷þñá óôéò
áãïñÝò ÷ñÝïõò ôçí þñá ðïõ ç ßäéá áíáêïßíùíå üôé äåí Þèåëå íÝá äáíåéáêÞ óôÞñéîç áðü ôçí ÅÅ êáé ôï ÄÍÔ ïýôå íÝá ìíçìüíéá. Áõôü êáôÝëçîå óå Ýíá öéÜóêï ðïõ
áíÝâáóå îáöíéêÜ óôá ýøç ôá åðéôüêéá äáíåéóìïý ôçò ÷þñá, Ýóðåéñå íÝï ðáíéêü óôçí
Åõñþðç, ðñïêÜëåóå ìåãáëï ðñüâëçìá óôéò
÷þñåò ôïõ íüôïõ ðïõ Ý÷ïõí âãåé ïìáëÜ áðü
ôá ìíçìüíéá, êáé ìåãÜëùóå ôçí ïéêïíïìéêÞ ýöåóç óå üëç ôçí åõñùæþíç.
Ðùò ïé ÓáìáñÜò êáé Ôóßðñáò
Ýóôçóáí ôï óêçíéêü ðïõ åêôüîåõóå ôá
åðéôüêéá äáíåéóìïý
Ç õðüèåóç ìåèïäåýôçêå ùò åîÞò: Óôá ôÝëç ÓåðôÝìâñç ï ÓáìáñÜò ðñïãñáììÜôéóå
óõíÜíôçóç ìå ôç ÌÝñêåë ãéá ðïëéôéêÞ óôÞ-

ñéîç, ðïõ óÞìáéíå ðñáêôéêÜ ìßá õðüó÷åóç
ãéá êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò, ìå ôç ìïñöÞ ôçò
ìåßùóçò ôùí ôüêùí êáé ôçò ÷ñïíéêÞò åðéìÞêõíóçò ôçò áðïðëçñùìÞò ôïõ óáí ïöåéëüìåíç õðïôßèåôáé åðéâñÜâåõóç ãéá ôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá. ¸ôóé ðáñïõóéÜóôçêå
ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò óõíÜíôçóçò óôïí åóùôåñéêü êáé óôï ãåñìáíéêü ôýðï, ôçí þñá ðïõ
ï Ôóßðñáò áðü ôç ÄÅÈ äÞëùíå üôé “ïé åêëïãÝò Ýðñåðå íá Ý÷ïõí ãßíåé ÷èåò”. Ìå áõôü
ôïí ôñüðï ï ÓáìáñÜò åìöáíßóôçêå íá åîáñôÜ
ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ óôçí êõâÝñíçóç áðü ôçí
åõñùðáúêÞ óôÞñéîç óôï êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò. Óôç óõíÜíôçóç ìå ôç ÌÝñêåë êáé åíþ
äåí ðÞñå êáìßá õðüó÷åóç ãéá êïýñåìá ï ÓáìáñÜò äÞëùóå üôé èá æçôÞóåé áðü ôï ÄÍÔ
íá äéáêüøåé ôï äáíåéáêü ðñüãñáììá ãéá ôçí
ÅëëÜäá êáé üôé èá ðáñáéôçèåß áðü ôéò äüóåéò ôïõ 2015 êáé ôïõ 2016 ðïõ åß÷áí ðñïãñáììáôéóôåß íá äïèïýí. Óçìåéþíïõìå üôé
óýìöùíá ìå ôï äåýôåñï äáíåéáêü ðñüãñáììá ãéá ôï ïðïßï Ý÷åé õðïãñáöåß ôï äåýôåñï
ìíçìüíéï, ç ÅëëÜäá èá ðÜñåé ôá ôåëåõôáßá
äáíåéêÜ áðü ÅÅ êáé ÅÊÔ óôï ôÝëïò ôïõ 2014
ìåôÜ ôçí áîéïëüãçóç ôçò ôñüéêáò, êáé áðïìÝíïõí ïé äüóåéò ôïõ 2015 êáé ôïõ 2016 ðïõ
èá Ýäéíå ôï ÄÍÔ. ÐñáêôéêÜ, ç áíáããåëßá
ÓáìáñÜ ãéá äéáêïðÞ ôçò óõíåñãáóßáò ìå

óõíÝ÷åéá óôç óåë. 2

ÔÏ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÏ ÓÔÇÌÅÍÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÔÙÍ
ÄÕÏ ÕÐÅÑÄÕÍÁÌÅÙÍ, ÊÕÑÉÙÓ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ
ÓÔÏ ÊÏÌÐÁÍÉ
Ç áëÞèåéá äåí åßíáé ðïôÝ åêåß ðïõ óõìöùíïýí ïé äýï õðåñäõíÜìåéò
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 6
ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ: • Ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ, óåë. 3, • ÊáìðÜíéá ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò êáé ôçò ÏÁÊÊÅ êáôÜ ôïõ Ð. Öýóóá êáé ôïõ
áíôéíáæéóôéêïý áãþíá, óåë. 5, • Ïé ¸ëëçíåò êáé Ôïýñêïé áñéóôåñïß êáé äçìïêñÜôåò ãíþñéóáí ôï ðñáãìáôéêü ðñüóùðï ôïõ ÑÊÊ, óåë. 10,
• Áìößðïëç: Ïé áðáôåþíåò çãÝôåò êáé ç ðáñÜêñïõóç åíüò Ýèíïõò óå êñßóç, óåë.11, • Ôï óðïõäáßï äçìïêñáôéêü êßíçìá ôïõ ×ïíãê Êïíãê ÷áíôáêþíåôáé óå áõôÞ ôç
öÜóç áðü ôçí êáèïäÞãçóÞ ôïõ
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ÏÄÇÃÏÕÍ ÔÇ ×ÙÑÁ ÓÔÇÍ ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÇ ÊÁÉ
ÁÐÏÓÕÍÈÅÔÏÕÍ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1
ôï ÄÍÔ óçìáßíåé ôçí ðñüùñç Ýîïäï áðü ôï
äåýôåñï ìíçìüíéï ðïõ ðñïâëÝðåé äáíåéóìü
ìå óôáèåñü ÷áìçëü åðéôüêéï, ïðüôå ç ÷þñá
áðü ôï 2015 èá áíáãêáóôåß íá áíáæçôÞóåé
äáíåéêÜ óôéò áãïñÝò.
Ç åßäçóç ðïõ âãÞêå áðü ôç óõíÜíôçóç
ìå ôç ÌÝñêåë Þôáí üôé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç èá Ýâãáéíå óôéò áãïñÝò ìå ìç âéþóéìï ÷ñÝïò êáé üôé ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ
äåí èá óôçñéæüôáí ïéêïíïìéêÜ áðü êáíÝíá
ðñüãñáììá. Ôáõôü÷ñïíá ï ÓÕÑÉÆÁ äÞëùóå
üôé ç êõâÝñíçóç Ý÷åé ôåëåéþóåé, êáé üôé ôï
ÌÜñôç èá ãßíïõí åêëïãÝò óôéò ïðïßåò ìðïñåß íá ó÷çìáôßóåé êáé áõôïäýíáìç êõâÝñíçóç. Ôçí ßäéá óôéãìÞ üëá ôá ãêÜëïð Ýäåé÷íáí áýîçóç ôùí ðïóïóôþí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ
êáé ðôþóç ôçò ÍÄ.
Ç áíáêïßíùóç ìßáò ðñüùñçò åîüäïõ óôéò
áãïñÝò ãéá áíáæÞôçóç äáíåéêþí, ãéá ìßá
êõâÝñíçóç ðïõ ôçí ßäéá óôéãìÞ äéáðñáãìáôåýåôáé ôï êïýñåìá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ ÷ñÝïõò ôçò ãéáôß ëüãù üëï êáé ðéï ìåéùìÝíùí
åîáãùãþí äåí ìðïñåß íá ôï îå÷ñåþóåé, êáé
ìÝóá óå óõíèÞêåò ðïëéôéêÞò áóôÜèåéáò, åßíáé ìßá êßíçóç áõôïêôïíßáò. Êáé Ýôóé ëåéôïýñãçóå. Ôï åëëçíéêü óðñåíô áìÝóùò
óêáñöÜëùóå óôá ýøç êáé ôï åðéôüêéï ôïõ
10åôïýò ïìïëüãïõ ôïõ åëëçíéêïý äçìïóßïõ
åêôéíÜ÷èçêå êïíôÜ óôï 7%. Ôçí ßäéá óôéãìÞ
ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï Üñ÷éóå íá ðÝöôåé. Ðáñüëá áõôÜ ïé ÓáìáñÜò- ÂåíéæÝëïò
åðÝìåéíáí íá äéáöçìßæïõí ôï ó÷Ýäéï ôçò åîüäïõ ôçò ÷þñáò áðü ôï ìíçìüíéï, ìå áðïôÝëåóìá óôá ìÝóá Ïêôùâñßïõ ôï åðéôüêéï
íá îåðåñÜóåé ôï 7%, ðïõ Þôáí ç ðéï øçëÞ
Üíïäïò áðü ôï ÌÜñôç, êáé ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï íá ðÝóåé êÜôù áðü ôéò 1000 ìïíÜäåò.
Ç åêôüîåõóç ôïõ óðñåíô óôçí ÅëëÜäá
óêüñðéóå ðáíéêü óôçí åõñùæþíç ãéá ôçí
áðåéëÞ ôçò ìåôáäïóçò ìßáò íÝáò ðéóôùôéêÞò êñßóçò ÷ñÝïõò óôï íüôï, ôç óôéãìÞ ôçò
÷åéñüôåñçò ïéêïíïìéêÞò ýöåóçò óôçí åõñùæþíç, ìå ôç Ãáëëßá íá Ý÷åé ðñüâëçìá ìåãÜëïõ êñáôéêïý åëëåßìáôïò êáé ôçí ðéï éó÷õñÞ ïéêïíïìßá ôçò ÅÅ, ôç ãåñìáíéêÞ íá
ðáñïõóéÜæåé óôáóéìüôçôá óôçí áíÜðôõîç
(óôï äåýôåñï ôñßìçíï ôïõ 2014 ôï ÁÅÐ ôçò
Ãåñìáíßáò ìåéþèçêå êáôÜ 0,2%, åíþ ç âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ ôçí ßäéá ðåñßïäï ìåéþèçêå êáôÜ 1%).
ÁõôÞ Þôáí ìßá ðñïâïêÜôóéá áíÜëïãç ìå
åêåßíç ôïõ Ã. ÐáðáíäñÝïõ üôáí áíáêïßíùóå äçìïøÞöéóìá ãéá ôï ìíçìüíéï ôï 2011,
êáé óôçí ïõóßá Ýíáò ùìüò åêâéáóìüò óôçí
Åõñþðç íá óõìöùíÞóåé ãéá Ýíá íÝï êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç êõíéêÞ äÞëùóç åíüò êõâåñíçôéêïý áîéùìáôïý÷ïõ óôï Reuters : “Ðñüêåéôáé áðëÜ ãéá íåõñéêüôçôá. Ìéá óõìöùíßá (ãéá ôçí ìåôáìíçìïíéáêÞ ðåñßïäï) ìðïñåß íá ôá áíáôñÝøåé
üëá áõôÜ êáé èá ôá áíáôñÝøåé... Äåí åðçñåÜæïíôáé ôá ó÷ÝäéÜ ìáò”
(http://www.imerisia.gr/
article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113367657).
Ìå áõôü ôïí ôñüðï ëåéôïõñãïýí ìüíï ðñïâïêÜôïñåò ðïõ èÝëïõí ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò
÷þñáò êáé ôçí áðïóýíèåóç ôçò Åõñþðçò.
¼ëç ç öéëïëïãßá ãéá Ýîïäï áðü ôá ìíçìüíéá äåí åßíáé ðáñÜ ìßá öïýóêá áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ç ïéêïíïìßá êáôáññÝåé êáé åßíáé áäýíáôï íá âãåé óôéò áãïñÝò üðùò Ýêáíáí ïé
Üëëåò ÷þñåò ôïõ íüôïõ ðïõ íáé ìåí âáóÜíéóáí ôïõò ëáïýò ôïõò ìå ðåßíá, üðùò èÝëïõí
ðÜíôá ïé ðéóôùôÝò ãéá íá ðÜñïõí üóï ðéï
ãñÞãïñá ìðïñïýí ðßóù ôá ëåöôÜ ôïõò, áëëÜ ôïõëÜ÷éóôïí áêïëïýèçóáí äñüìï ðáñáãùãéêÞò áíÜðôõîçò ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôá
ìíçìüíéá. ¹äç ðñïåôïéìÜæïõí ôï êëßìá ãéá
Ýíá íÝï äáíåéóìü áðü ôçí Åõñþðç ìå åõíïúêïýò üñïõò ðïõ ôçí ïíïìÜæïõí “ðñïëçðôé-

êÞ ãñáììÞ óôÞñéîçò”. Ìå üðïéá ìïñöÞ êáé
áí ãßíåé áõôüò ï äáíåéóìüò, äåí õðÜñ÷åé ðåñßðôùóç íá ìç óõíïäåýåôáé áðü óõìöùíßá
ìå üñïõò äéáóöÜëéóçò áðïðëçñùìÞò ôïõ íÝïõ äáíåßïõ, äçëáäÞ ìå óõìöùíßá ãéá åðéôÞñçóç êáé ëÞøç íåùí ìÝôñùí ðåßíáò. Ïýôå
êáí ç åðéôÞñçóç ôïõ ÄÍÔ ðñüêåéôáé íá öýãåé áðü ôç ÷þñá ãéáôß ôï ÄÍÔ Ý÷åé äáíåßóåé Þäç áñêåôÜ äéò óôç ÷þñá êáé èá äéåêäéêÞóåé ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óôçí åðéôÞñçóç üóï ç ÷þñá äåí ôá îå÷ñåþíåé.
Ïé îáöíéêïß äåóìïß öéëßáò
ÓÕÑÉÆÁ-ÄÍÔ
Ïé ìåèïäåýóåéò êáé ïé åêâéáóìïß ôùí ðñïâïêáôüñùí åß÷áí óá óõíÝðåéá êáôáñ÷Þí íá
öïñôþóïõí ôçí åëëçíéêÞ êñßóç ÷ñÝïõò åî
ïëüêëçñïõ óôçí Åõñùæþíç ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò äáíåéóìïý áðü ôï
ÄÍÔ ðïõ áðïöÜóéóáí ïé ÓáìáñÜò-ÂåíéæÝëïò êáé ôçí ïðïßá óôÞñéîå ï ÓÕÑÉÆÁ. ¸ôóé
ôþñá åßíáé óå èÝóç íá ìðïñïýí íá åêâéÜæïõí óå óõììá÷ßá ìå ôï ÄÍÔ (äçëáäÞ ìå
ôéò ÇÐÁ ôïõ Ïìðáìá, êáé êõñßùò ôç Ñùóßá êáé ôçí Êßíá) ôçí Åõñþðç ãéá Ýíá íÝï
êïýñåìá ÷ñÝïõò. Óå áõôü ôï ñüëï ôï ÄÍÔ
èá åßíáé óå èÝóç íá äéåêäéêåß ôçí üëï êáé
ìåãáëýôåñç åìðëïêÞ ôïõ óôïõò åõñùðáúêïýò ïéêïíïìéêïýò ìç÷áíéóìïýò. ¹äç ç ËáãêÜñíô ìßëçóå óå óõíÝíôåõîç ôçò ãéá ôï
èÝìá ãéá ôçí áíÜãêç õéïèÝôçóçò ðéï õðïóôçñéêôéêÞò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò óôçí
Åõñùæþíç (¸èíïò, 10/10/2014).
Áêñéâþò ãéá íá âïçèÞóåé íá óôçèåß áõôÞ
ç óõììá÷ßá ìå ôï ÄÍÔ ï ÓÕÑÉÆÁ äÞëùóå
üôé ôï ÷ñÝïò ðñïò ôï ÄÍÔ åßíáé ôï ìüíï ðïõ
áíáãíùñßæåé! ÁõôÞ ôç èÝóç ôçí ðÞñå ï ÓÕÑÉÆÁ åðåéäÞ óôï ÄÍÔ åßíáé ðáíßó÷õñç ç
Êßíá ìå ôá ðåëþñéá äáíåéóôéêÜ êåöÜëáéá
êáé êõñßùò ç ñþóéêç ðïëéôéêÞ åðéññïÞ ìÝóù ôùí BRICS, äçëáäÞ ç åðéññïÞ ôïõ áöåíôéêïý ôïõ. ¸ôóé îáöíéêÜ ôï ìÝ÷ñé ÷èåò åñãáëåßï ôùí “êåñäïóêüðùí ôçò áãïñÜò”, îåðëýèçêå óôï ëåöôü áðü ôïí äß÷ùò áñ÷Ýò
ÓÕÑÉÆÁ êáé Ýãéíå Ýíáò ìåãáëüøõ÷ïò äáíåéóôÞò êáé ößëïò ôçò ÅëëÜäáò. ÓõãêåêñéìÝíá ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÓôáèÜêçò
ðñéí ëßãåò ìÝñåò äÞëùóå ÷ùñßò ìéóüëïãá
óå ðñùúíü äåëôßï åéäÞóåùí ôïõ MEGA ôá
åîÞò: “Åßðáìå åìåßò ðïôÝ üôé äåí èá ðëçñþóïõìå ôï ÷ñÝïò ôïõ ÄÍÔ; Ôï ÄÍÔ åßíáé
ó÷Ýóç óõãêåêñéìÝíç. Ôá åõñùðáúêÜ åßíáé
ðñïò
äéáðñáãìÜôåõóç”
(http://
www.enikos.gr/politics/272236,BINTEOSta8akhs:_8a_plhrw8ei_to_xreos_pr.html).
Ï ÓÕÑÉÆÁ äåí Ýìåéíå ìüíï óå áõôÜ ôá
ðñùôïöáíÞ “áíïßãìáôá”. Ï Ôóßðñáò åß÷å
ìßá åãêÜñäéá óõíÜíôçóç ôïí Éïýíç ìå ôïí
ðñüåäñï ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò ÍôñÜãêé, õðïóôçñéêôÞ ôçò ãñáììÞò
ãéá õðåñäáíåéóìü ôçò ÅÅ êáé êõñßùò ðñüùñç ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ åíïðïßçóç ôçò, ðïõ
èá ïîýíåé ôéò åóùôåñéêÝò ðïëéôéêÝò ôçò
áíôéèÝóåéò üðùò áêñéâþò èÝëïõí ïé ñùóüäïõëïé, áëëÜ êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç áöïóéùìÝíï õðïóôçñé÷ôÞ ôùí åëëÞíùí ìðáôá÷ôæÞäùí. Ï ÍôñÜãêé, õðïóôçñßæåé ôï ðÜãéï åëëçíéêü áßôçìá ôïõ äéáêïììáôéêïý êáèåóôþôïò ãéá áãïñÜ êñáôéêïý ÷ñÝïõò êáé
Ýêäïóç åõñù-ïìïëüãùí áðü ôçí ÅÊÔ, äçëáäÞ õðïóôçñßæåé ôç ìåôáôñïðÞ ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò óå åõñùðáúêü ÷ñÝïò. Óå áõôÞ
ôç óõíÜíôçóç ï Ôóßðñáò Ýêèåóå ðùò “÷ùñßò äéáãñáöÞ ìåãÜëïõ ìÝñïõò ôïõ åëëçíéêïý äçìüóéïõ ÷ñÝïõò, ñÞôñá áíÜðôõîçò, ðñïêåéìÝíïõ íá õðÜñîåé ðïñåßá ðñïò ôá ìðñïò
ìå áíáðôõîéáêÞ ðñïïðôéêÞ, äå èá ìðïñÝóïõìå íá îåöýãïõìå áðü ôçí äßíç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò”.
Ìðáßíåé åäþ ôï åñþôçìá, ãéáôß êáôÜ ôïí

Ôóßðñá ìå ôï ÷ñÝïò ôçò ÅëëÜäáò óôï ÄÍÔ
ìðïñåß íá ðñï÷ùñÞóåé ðåñßöçìá ç áíÜðôõîç, åíþ ìå ôï ÷ñÝïò ôçò ÅëëÜäáò ðñïò ôçí
Åõñþðç äåí ìðïñåß íá ðñï÷ùñÞóåé ïýôå âÞìá; ÔÝôïéïé ðïëéôéêïß áðáôåþíåò äåí Ý÷ïõí
áíÜãêç íá äþóïõí åîçãÞóåéò óå ôÝôïéá åñùôÞìáôá, ôïõò áñêåß üóá îåóôïìßæïõí íá
âïëåýïõí ôïí Ðïýôéí.
Ï ÍôñÜãêé âïçèÜåé áðïöáóéóôéêÜ
ôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò íá ðåñÜóïõí
ôï åõñùðáúêü ôåóô êáé äßíåé Üëëï Ýíá
åðé÷åßñçìá óôçí ÅëëÜäá ãéá ôï
êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò
Ï ÍôñÜãêé êáôáíüçóå ðïëý êáëÜ ôïí Ôóßðñá üðùò êáôáíïåß óõíÞèùò ôï ÓáìáñÜ êáé
ôï ïéêïíïìéêü åðéôåëåßï ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò ìå ôï ïðïßï Ý÷åé óõ÷íÝò åðáöÝò.
Ç óôÞñéîç ôïõ ÍôñÜãêé óôï ó÷Ýäéï ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ ãéá ðñüùñç Ýîïäï áðü ôï ìíçìüíéï óå óõíäõáóìü ìå êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò
Þôáí êñßóéìç ãéá íá åíéó÷ýóåé ôç äéáðñáãìáôåõôéêÞ èÝóç ôçò åðßóçìçò ÅëëÜäáò ôùí
ìðáôá÷ôæÞäùí. Ìßá âáóéêÞ ðñïûðüèåóç áõôÞò ôçò äéáðñáãìÜôåõóçò Þôáí íá ðåñÜóïõí ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ôá ðåñßöçìá
stress tests äçëáäÞ ôéò áóêÞóåéò áíôéìåôþðéóçò ôùí åðéóöáëåéþí ðïõ Ý÷ïõí Þ ðïõ åßíáé ðéèáíü íá áðïêôÞóïõí (êüêêéíá äÜíåéá
êëð) ìå êýñéï êñéôÞñéï ôçí êåöáëáéáêÞ
ôïõò åðÜñêåéá.
ÌåôÜ ôçí åêôßíáîç ôïõ óðñåíô ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí áðü ôçí ðñïâïêÜôóéá
ÓáìáñÜ, êáé ðñéí áíáêïéíùèïýí ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí stress tests ï ÍôñÜãêé ðñïþèçóå äýï ìÝôñá óôÞñéîçò ôùí åëëçíéêþí
ôñáðåæþí ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò ñåõóôüôçôáò ôïõò:
Ôï ðñþôï Þôáí “íá ìåéþóåé ôï “êïýñåìá”
ðïõ åðéâÜëëåé óôïõò ôßôëïõò (ïìüëïãá, ê.ëð.)
ðïõ äßíïõí ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ùò åíÝ÷õñá ãéá íá äáíåéóôïýí áðü ôçí ÅÊÔ. Ìå
ôç ìåßùóç ôïõ “êïõñÝìáôïò”, ïé ôñÜðåæåò
èá ìðïñïýí íá ðÜñïõí ìå ôá ßäéá åíÝ÷õñá 12
äéó. åõñþ ñåõóôüôçôá åðéðëÝïí. Ãéá ðáñÜäåéãìá, óÞìåñá ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ãéá
íá äáíåéóôïýí 40 åõñþ áðü ôçí ÅÊÔ èá ðñÝðåé íá äþóïõí åíÝ÷õñá áîßáò 100 åõñþ. Äéüôé
ç ÅÊÔ åðéâÜëëåé “êïýñåìá” ðåñßðïõ 60%
êáôÜ ìÝóï üñï. Ìå ôç íÝá áðüöáóç ôï ðïóïóôü áõôü ìåéþíåôáé”. Ôï äçìïóßåõìá ïíïìÜæåé ôï ìÝôñï áõôü ôïõ ÍôñÜãêé “ðñïóôáôåõôéêü äß÷ôõ áðü ôïí ðáíéêü ôùí áãïñþí”
(ÊáèçìåñéíÞ, 16/10/2014).
Áðü ôç ñýèìéóç áõôÞ åõíïÞèçêå êõñßùò
ç Ðåéñáéþò, ç ôñÜðåæá ðïõ åëÝã÷åôáé áðü
êåöÜëáéá ôïõ ñþóïõ ïëéãÜñ÷ç ÍÝóéò êáé
ôçí ïðïßá ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò Ý÷åé
ãéãáíôþóåé. ÁõôÞ åß÷å ôá êáôÜ ðïëý ìåãáëýôåñá ðïóÜ óå åðéóöÜëåéåò áðü êüêêéíá êáé áíáäéáñèñùìÝíá äÜíåéá áðü
ôéò ôÝóóåñéò óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò (Ðåéñáéþò, Alpha, ÅèíéêÞ êáé Eurobank).
Ôï üôé ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ðÝñáóáí ôá
stress tests åðéôñÝðåé óôçí êõâÝñíçóç íá
äéåêäéêÞóåé Ýíá ðïóü 11 äéò áðü ôï Ôáìåßï
×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò, äçëáäÞ áðü ôá êåöÜëáéá ðïõ åß÷å äåóìåýóåé ç
Åõñþðç ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò êåöáëáéáêÞò åðÜñêåéáò ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí,
áí åìöáíéæüôáí ðñüâëçìá. ¸ôóé ç üðïéá êõâÝñíçóç èá ìðïñåß íá ìçí ðÜñåé ôéò äüóåéò
ôïõ ÄÍÔ ãéá ôï 2015 êáé íá êáëýøåé ôï
ëåãüìåíï ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü. Áõôü åßíáé
åðßóçò áíôéêåßìåíï äéáðñáãìÜôåõóçò üðùò
êáé ôï êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò. Ôï óõãêåêñéìÝíï ðïóü, áí åãêñéèåß ìßá ôÝôïéá äéåõêüëõíóç, èá ðñÝðåé íá åðéóôñáöåß áðü ôçí ÅëëÜäá óôïí åõñùðáúêü ìç÷áíéóìü óôÞñéîçò ïðüôå èá ìðïñåß íá äáíåßæåôáé áðü áõôü ôï
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êåöÜëáéï ðïõ èá äåóìåõôåß ãéá ôéò äáíåéáêÝò áíÜãêåò ôçò ÷þñáò. ¼ðïéï ðïóü äáíåßæåôáé áðü áõôü ôï êåöÜëáéï èá ðñïóôßèåôáé
óôï óõíïëéêü ôçò ÷ñÝïò. ÁõôÞ ôç äéåõêüëõíóç ôç æçôÜåé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ìå
ìßá “÷áëáñÞ åðéôÞñçóç” ðïõ óçìáßíåé
ïõóéáóôéêÜ ìßá íÝá óõìöùíßá ìå ôïõò äáíåéóôÝò, åßôå ïíïìáóôåß ìíçìüíéï åßôå ü÷é.
ÄçëáäÞ, ôá ðïóÜ ðïõ äåí èá ðÜñåé ç ÅëëÜäá áðü ôï ÄÍÔ èá ôá åðéâáñõíèåß ï åõñùðáúêüò ðñïûðïëïãéóìüò.
Ôï äåýôåñï ìÝôñï ðïõ ðÞñå ï ÍôñÜãêé êáé
ôï ïðïßï ðÝñáóå ìå äéáöùíßá ôüóï ôçò Ãáëëßáò üóï êáé ôçò Ãåñìáíßáò åßíáé íá ìðïñåß íá áãïñÜæåé ç ÅÊÔ åíõðüèçêá åëëçíéêÜ êáé êõðñéáêÜ ïìüëïãá (ABS) ðáñüëï ðïõ
ìÝ÷ñé ôþñá êÜôé ôÝôïéï áðïêëåßåôáé ãéá ÷þñåò ìå ðïëý ÷áìçëÞ ðéóôïëçðôéêÞ éêáíüôçôá üðùò ç ÅëëÜäá êáé ç Êýðñïò. Ãéá íá
ðñï÷ùñÞóåé áõôü ôï ìÝôñï ï ÍôñÜãêé èá
÷ñåéáóôåß íá áõîÞóåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü
ôçò ÅÊÔ êáôÜ 1 ôñéò ìå ìåãÜëï ñßóêï íá
÷áèïýí ôåñÜóôéá êåöÜëáéá áðü ôçí êåíôñéêÞ ôñÜðåæá ðïõ ñõèìßæåé ôçí åõóôÜèåéá ôïõ
åõñþ.
¼÷é óôç ñùóüäïõëç ðïëéôéêÞ ôïõ
äéáêïììáôéêïý êáèåóôþôïò. ÐÜëç
åíÜíôéá óôï óáìðïôÜæ êáé óôçí
áðïéêéïðïßçóç ôçò ÷þñáò.
ÌÝóá áðü ôÝôïéá ìÝôñá ðïõ æçôÜåé êáé
êåñäßæåé ç åëëçíéêÞ ñùóüäïõëç ðïëéôéêÞ
çãåóßá âáèáßíåé ç äéÜóðáóç, êáé ç ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéêÞ êñßóç óôçí Åõñþðç, ðïõ
êëõäùíßæåôáé ìÝñá ìå ôç ìÝñá üëï êáé ðåñéóóüôåñï, åíþ ç ÅëëÜäá ü÷é ìüíï äåí óþíåôáé, áëëÜ ðáèáßíåé üôé êáé ï íáñêïìáíÞò.
Áíáêïõößæåôáé ðñïóùñéíÜ ãéá íá ðïíÝóåé
áöüñçôá êáé íá âáóóíéóôåß êáé íá ôáðåéíùèåß áðüëõôá óôç óõíÝ÷åéá. Ï ëáüò ìáò
ðñÝðåé íá ìÜèåé üôé áêüìá êáé áí áýñéï ÷áñéóôåß üëï ôï ÷ñÝïò óôçí ÅëëÜäá, áðü áýñéï êé üëáò äåí èá ìðïñåß íá æÞóåé ÷ùñßò
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ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ
ÓÔÇÍ ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÏÕ ÍÅÓÉÓ
ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÁÍÈÑÙÐÏ ÔÏÕ
ÂÃÅÍÏÐÏÕËÏÕ ÔÏ ÅÑÑÉÊÏÓ
ÍÔÕÍÁÍ

Ô

çí ðåñßïäï ðñéí ôçí êñßóç ïé ñù
óüäïõëïé ðñáãìáôïðïéïýóáí ôï
ðáñáãùãéêü ôïõò óáìðïôÜæ, ãéá íá ðáñáäþóïõí ðïëý áñãüôåñá ôç ÷þñá ó÷åäüí êáôåóôñáììÝíç êáé öôçíÞ óôá íý÷éá ôïõ ñùóïêéíÝæéêïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý.
ÓÞìåñá, éäéáßôåñá ìåôÜ ôçí êñßóç, ç
ðïëéôéêÞ ôïõò Ý÷åé ðåñÜóåé óå Üëëï óôÜäéï. Ôþñá åíþ êáôáóôñÝöïõí ðáñÜëëçëá ðáñáäßäïõí ôéò ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò óôç íÝá áíáôïëéêÜ áöåíôéêÜ êáé
ôçí äïõëéêÞ ôïõò íÝá êñáôéêïäßáéôç
ãñáöåéïêñáôßá. ¸÷ïõìå ãáøåé áñêåôÜ
ãéá ôçí Ðåéñáéþò, ôçí ÁÔÅ, ôç Äùäþíç, ôç ÓåêÜð, ôïí ÏÐÁÐ, ôï îåíïäï÷åßï Ìáêåäïíßá êëð . Ðñüóöáôá äéáðéóôþóáìå üôé åíôåëþò áèüñõâá ïé ñùóüäïõëïé öÜãáíå ôï Åññßêïò ÍôõíÜí ìåôÜ áðü äåêáåôßåò óáìðïôáñßóìáôïò ôçò
ãåíéêÜ èåôéêÞò áíáðôõîéáêÞò äéïßêçóçò
ôçò ìå êÜèå ôñüðï êáé êõñßùò ìå ôçí
êëáóóéêÞ öáóéóôéêÞ, ìÝèïäï ôçò áíáæÞôçóçò êáé äéüãêùóçò õðáñêôþí
óêáíäÜëùí Þìå ôçí ðñïâïêáôüñéêç
“áíáêÜëõøç” áíýðáñêôùí óêáíäÜëùí.
ÁõôÞ åßíáé ç êëáóóéêÞ ìÝèïäïò åîüíôùóçò ôùí ïéêïíïìéêþí êáé ðïëéôéêþí
áíôéðÜëùí ôçò ðïõôéíéêÞò êñáôéêïïëïãáñ÷ßáò.
Äåí îåñïõìå áí óôï Åññßêïò ÍôõíÜí
Ýãéíáí êáé ðüóá êáé ôé âÜñïõò óêÜíäáëá. ÂëÝðïõìå üìùò üôé óýìöùíá ìå ôï
ÂÇÌÁ ôçò 6-7: “Ðïëéôéêïß, êïììáôéêÜ
óôåëÝ÷ç, êáëëéôÝ÷íåò áëëÜ êáé “éó÷õñïß” ôçò Ðïëéôåßáò öáßíåôáé íá åìðëÝêïíôáé óå äéêïãñáößá ôçò Åéóáããåëßáò ÄéáöèïñÜò. Áðïêáëýðôåôáé üôé
ãéá ôçí ôñéåôßá 2007-2010 ÷Üèçêáí, ëüãù äùñåþí, 19,6 åêáô. åõñþ…Ïé óõíïëéêÝò åêðôþóåéò Ýöèáóáí ôçí ßäéá ðåñßïäï ôá 34.052.087 åõñþ” êáé ôåëéêÜ
ôï íïóïêïìåßï âñßóêåôáé íá ÷ñùóôÜåé
90 åêáô.åõñþ ðñïò ôçí ôñÜðåæá Êýðñïõ,
ç ïðïßá ôï ìåôáâßâáóå óôïí Ðåéñáéþò,
ôçò ïðïßáò ï ó÷åôéêÜ ìåãáëýôåñïò ìÝôï÷ïò åßíáé ï ñþóïò ÍÝóéò, ÷ùñßò íá åßíáé ãíùóôü ðïéïé Ý÷ïõí áãïñÜóåé óå áõôÞí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Üëëåò ìåôï÷Ýò. ¼ëï áðÜôåò ãßíáíå äçëáäÞ óôï
ÍôõíÜí áëëÜ ç ìüíç êáèáñÞ åßíáé ç
ÔñÜðåæá Ðåßñáéþò ðïõ âñÝèçêå íá Ý÷åé
áõôü ôï ðåëþñéï êáé õðåñóýãñïíï íïóêïìåßï óôï ÷Ýñé ãéá 90 üëá-üëá åêáôïììýñéá Åõñþ. ÁõôÞ ëïéðüí ðñï÷þñçóå
óôïí ðëåéóôçñéáóìü ôïõ íïóïêïìåßïõ
ãéá áõôÜ ôá ÷ñÝç. Ðñéí üìùò áðü ôçí
ðëåéóôçñéáóìü, óôéò 19 ÓåðôÝìâñç ï õðïõñãüò õãåßáò Âïñßäçò åéóÜãåé Üó÷òôç
ôñïðïëïãßá óôï íïìïó÷Ýäéï “ãéá ôçí Ýñåõíá êáé åêìåôÜëëåõóç õäñïãïíáíèñÜêùí” ç ïðïßá ðñïÝâëåðå üôé “óå
ðåñßðôùóç áíáãêáóôéêïý ðëåéóôçñéáóìïý óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý éäéùôéêÞò
íïóçëåõôéêÞò ìïíÜäáò Þ éäéùôéêÞò êëé-

íéêÞò, ùò åðé÷åßñçóçò Þ óõíüëïõ ðåñéïõóßáò, êáé áíåîÜñôçôá áðü ôç íïìéêÞ ôçò
ìïñöÞ, ìåôáâéâÜæåôáé ìáæß ìå ôá áíùôÝñù áõôïäéêáßùò óôïí ðëåéïäüôç ç
äéïéêçôéêÞ Üäåéá ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò éäéùôéêÞò êëéíéêÞò ðïõ ôõ÷üí õðÜãåôáé óôçí êáôÜó÷åóç Þ óõíäÝåôáé
ìå ìåôáâéâáæüìåíá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý, åöüóïí ï íÝïò öïñÝáò ðëçñïß ôéò
ðñïâëåðüìåíåò íüìéìåò ðñïûðïèÝóåéò”
(http://www.imerisia.gr/
article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113349964).

¸ôóé ç Ðåéñáéþò óõóôÞíåé ìéá èõãáôñéêÞ ïíüìáôé ÇÌÉÈÅÁ ÁÅ êáé ðáßñ-
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ÏÉ ÅÃÊËÇÌÁÔÉÅÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ ÊÁÉ
ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇÓ ÄÕÍÁÌÙÍÏÕÍ ÔÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ
ÌÅÓÁ ÓÔÇÍ ÐÅÉÍÁ ÊÁÉ ÐÁÑÁÄÉÍÏÕÍ ÔÇ ËÅÉÁ ÓÔÁ
ÁÍÁÔÏËÉÊÁ ÁÖÅÍÔÉÊÁ
Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò ÅËÓÔÁ ôï Ýëëåéììá ôïõ åìðïñéêïý éóïæõãßïõ
êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá Éáíïõáñßïõ-Áõãïýóôïõ 2014 áíÞëèå óå 13.542,4
åêáô. Åõñþ, ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç 5,2% óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá ôïõ 2013, äéåõñýíïíôáò áêüìç ðéï ðïëý ôï éóïæýãéï ôñå÷ïõóþí
óõíáëëáãþí, äçëáäÞ ôç âáóéêÞ áéôßá ôçò ÷ñåïêïðßáò ôçò ÷þñáò. Ïé åîáãùãÝò ìåéþèçêáí êáôÜ 3,9%, åíþ ïé åéóáãùãÝò ìåéþèçêáí êáôÜ 0,2% (http://
news.in.gr/economy/article/?aid=1231358363). Áíôß ëïéðüí ç êõâÝñíçóç íá
ðÜñåé Üìåóóá ìÝôñá ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç åðåíäýóåùí ðïõ èá áõîÞóïõí
ôéò åîáãùãÝò êáé èá ìåéþóïõí ôçí áíåñãßá, åîáêïëïõèåß íá äéáôçñåß ìéá
óåéñÜ ðáñÜãïíôåò ðïõ åìðïäßæïõí ïðïéáäÞðïôå åðÝíäõóç.
íåé, óáí ìïíáäéêüò ðëåéïäüôçò, ôï íïóïêïìåßï Ýíáíôé 114 åêáô.åõñþ! ðñüêåéôáé ãéá Ýíá åîåõôåëéóôéêü ôßìçìá ãéá
Ýíá íïóïêïìåßï ðïõ óõãêáôáëÝãåôáé
óôá äýï êïñõöáßá íïóïêïìåßá ôçò ÁôôéêÞò. Áí øÜîåé êáíåßò ëßãï ðñáðÜíù
èá äåé üôé Ðñüåäñïò ôïõ Åññßêïò ÍôõíÜí ôïðïèåôåßôáé áðü ôçí Ðåéñáéþò êÜðïéïò Êùíóôáíôßíïò ÔæïõôæïõñÜêçò.
ÂÜæïíôáò êáíåßò óôï Ãêïõãêë ôï
“ÔæïõôæïõñÜêçò” ìáèáßíåé üôé áõôïò ìå

ðñüôáóç ôïõ Âãåíïðïõëïõ âñÝèçêå áðü ôç Ìáñößí íá åßíáé ðñïéóôÜìåíïò
ôïõ ôìÞìáôïò ìåôü÷ùí êáé åðåíäõôéêþí
ó÷Ýóåùí ôïõ Õãåßá, êáé üôé Ýöõãå áðü
áõôÞ ôç èÝóç ôï 2011. ÂãåíïðïõëïòÌáñößí-Ðåéñáéþò-ÍÝóéò. ÊÜèå ëÝîç êáé
Ýíáò ñùóéêïò Óõíåéñìü. Íá ðùò Ýíáò
Üíèñùðïò ðïõ äåí Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôçí
ÍïóêïìåéáêÞ äéïßêçóç óáí ôÝôïéáò åêôïîåýåôáé óôçí çãåóßá ôïõ ÍôõíÜí.

ÓÔÏÍ ÁÊÔÙÑÁ ÊÁÉ ÔÏ ËÉÃÍÉÔÙÑÕ×ÅÉÏ
ÊËÅÉÄÉ ÔÇÓ ÂÅÕÇÓ

Ô

çí ßäéá óôéãìÞ äßíåôáé óôçí “Á
êôùñ” ôïõ áíáôïëéêïý êñáôéêï-ïëéãÜñ÷ç Ìðüìðïëá ôï ëéãíéôùñõ÷åßï
ôçò Âåýçò ðïõ áðïôåëåß ðñïÝêôáóç ãåéôïíéêïý êïéôÜóìáôïò ðïõ Ý÷åé ðáñá÷ùñçèåß óôç ÄÅÇ ãéá ôçí ôñïöïäïóßá ôçò
ìïíÜäáò Ìåëßôç 1, áëëÜ ç ÄÅÇ áäõíáôåß ìÝ÷ñé óÞìåñá íá ôï åêìåôáëëåõôåß ðëÞñùò êáé áõôü ãéáôß ãåùëïãéêÜ
êáé ôå÷íéêÜ äåí ìðïñåß íá áîéïðïéçèåß
÷ùñßò ôçí ðáñÜëëçëç áîéïðïßçóç ôïõ
êïéôÜóìáôïò ðïõ ðáñá÷ùñåßôáé óôçí ÁÊÔÙÑ. ¼ðùò ãñÜöåé ç ÊáèçìåñéíÞ ôçò
25-16: “Ç ðáñá÷þñçóç ôïõ êïéôÜóìáôïò
èá äþóåé ôç äõíáôüôçôá åðÝêôáóçò ôçò
åêìåôÜëëåõóçò ôïõ ãåéôïíéêïý êïéôÜóìáôïò ðïõ åêìåôáëëåýåôáé ç ÄÅÇ êáé
ôñïöïäïôåß êáôÜ Ýíá ìéêñü ìÝñïò óÞìåñá ôç ìïíÜäá Ìåëßôç 2 ôçò Öëþñéíáò. Ôï ãåãïíüò üôé ôï êïßôáóìá ôçò
Âåýçò ðïõ åêìåôáëëåýåôáé ç ÄÅÇ üðùò êáé ç áäåéïäïôçìÝíç ìïíÜäá Ìå-

ëßôç 2 óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôá ðÜãéá ðïõ
èá åéóöåñèïýí óôç “ÌéêñÞ ÄÅÇ” ðñïóäßäåé óôçí åôáéñåßá ÁÊÔÙÑ ñüëï óôçí
áíáìåíüìåíç éäéùôéêïðïßçóç. Èá ðñÝðåé åðßóçò íá óçìåéùèåß üôé ç åôáéñåßá
ÁÊÔÙÑ äéá÷åéñßæåôáé ìÝóù óýìâáóçò
ðïõ Ý÷åé õðïãñÜøåé ìå ôç ÄÅÇ êáé ôï
ëéãíéôùñõ÷åßï ôçò Á÷ëÜäáò ðïõ ôñïöïäïôåß ôç Ìåëßôç 1".
Êáé åíþ ç íÝá ñùóüäïõëç êñáôéêïäßáéôç áóôéêÞ ôÜîç ìåãáëþíåé, ç ðéï ðáëéÜ ôÝùò äõôéêüöéëç áóôéêÞ ôÜîç ôçò
÷þñáò äçëþíåé ôçí õðïôáãÞ ôçò óôï
êáôåîï÷Þí êüììá ôïõ âéïìç÷áíéêïý óáìðïôÜæ, ôïí üëï êáé ðéï îåöùíçìÝíï óôç
ñùóïöéëßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ. Ðéï óõãêåêñéììÝíá, óôçí éóôïóåëßäá onsports.gr,
ðïõ áíÞêåé óôïí üìéëï åôáéñåéþí ôïõ
Ä. Ãéáííáêüðïõëïõ, åê ôùí éäéïêôçôþí
ôçò öáñìáêïâéïìç÷áíßáò ÂÉÁÍÅÎ êáé
ôçò ïìÜäáò ìðÜóêåô ôïõ ÐÁÏ, áíáñôÞèçêå Üñèñï ðïõ ìåôáîý Üëëùí ãñÜ-

öåé: “Ôï ðåñéâÜëëïí ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò
ÊÁÅ Üëëùóôå, âåâáéþíåé üôé ï ÄçìÞôñçò Ãéáííáêüðïõëïò åêôéìÜ ðùò ç ìïíáäéêÞ ëýóç ãéá ôç óùôçñßá ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ï ÓÕÑÉÆÁ”. Áðü êïíôÜ êáé
ìéá Üëëç ìåãáëïáóôÞ, ç Ã.Áããåëïðïýëïõ äçëþíåé óôçí ÊáèçìåñéíÞ: “Åßìáé
áðÝíáíôé óôï óýóôçìá”, ëÝåé ç ÃéÜííá
Áããåëïðïýëïõ, óôçí ðñþôç óõíÝíôåõîÞ ôçò ìåôÜ áðü ôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ 2004 óôçí “ÊáèçìåñéíÞ”. Ìéëþíôáò óôïí ÓôÝöáíï ÊáóéìÜôç, áðïêáëýðôåé üôé ðáñáêïëïõèåß ìå åíäéáöÝñïí ôïí ÓÕÑÉÆÁ êáé äçëþíåé üôé åõ÷áñßóôùò èá øÞöéæå Ýíá êüììá ðïõ öÝñíåé ìßá íÝá áíôßëçøç ãéá ôá ðñÜãìáôá”
(http://www.iefimerida.gr/news/174593).
ÁõôÞ åßíáé ç áðüëõôç ðáñáêìÞ ìéá ôÜîçò ðïõ äåí åß÷å ðïôÝ ôçò ÷áñáêôÞñá
êáé ðïõ ðÜíôá Ýóêõâå äïõëéêÜ ôï êåöÜëé óôïí êÜèå éó÷õñü ôçò öÜóçò.

Ç ÄÏÕÑÏÕ ÁÊÕÑÙÍÅÉ ÔÁ ÅÑÃÁ ÃÉÁ ÔÁ
ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÁ ÔÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ

Ç

ÓÕÑÉÆÁÉÁ ðåñéöåñåéÜñ÷çò óõíå
ðÞò ìå üóá åß÷å åîáããåßëåé ðñéí
ôéò áõôïäéïéêçôéêÝò åêëïãÝò ìå åðéóôïëÞ ðïõ Ýóôåéëå ðñüóöáôá ðñïò ôïõò äçìÜñ÷ïõò ðïõ åìðëÝêïíôáé ìå ôç äéá÷åßñçóç ôùí áðïññéìÜôùí ôïõ íïìïý ÁôôéêÞò, Ýâáëå åðßóçìá ôÝëïò óôïõò äéáãùíéóìïýò ãéá ôçí õëïðïßçóç 4 ìïíÜäùí åðåîåñãáóßáò áðïññéììÜôùí óå ÖõëÞ, ¢íù Ëéüóéá, Ãñáììáôéêü êáé ÊåñáôÝá. Ôá ôÝóóåñá áõôÜ Ýñãá èá êáôáóêåõÜæïíôáí ìÝóù ôïõ èÝóìïõ ÓÄÉÔ
(Óýìðñáîç Äçìüóéïõ - Éäéùôéêïý ÔïìÝá) êáé ôï ìéóü ðåñßðïõ ôïõ åêôéìþìåíïõ
ðñïûðïëïãéóìïý ôïõò, ýøïõò 450 åêáô.
åõñþ, èá ðñïåñ÷üôáí áðü ôï ÅÓÐÁ. Ïé

ôÝóóåñéò ìïíÜäåò èá äéá÷åéñßæïíôáí ôï
óýíïëï ôùí áðïññéììÜôùí ôùí íïéêïêõñéþí, ôá ïñãáíéêÜ õëéêÜ êáé ôá õðïëåßììáôá áðü ôá êÝíôñá äéá÷åßñéóçò áíáêõêëþóéìùí õëéêþí, áõôÜ ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôïõò ìðëå êÜäïõò ðïõ âëÝðïõìå óôïõò äñüìïõò ôçò ÁèÞíáò. ÄçëáäÞ
áðü ôç óôéãìÞ ðïõ èá îåêéíïýóå ç ëåéôïõñãßá ôùí ìïíÜäùí áõôþí, ôá óêïõðßäéá ðïõ èá åéóÝñ÷ïíôáí óå áõôÝò èá
“Ýâãáéíáí” ìå ôç ìïñöÞ áíáêõêëþóéìùí õëéêþí (ð.÷. áëïõìßíéï Þ ÷áñôß), êïìðüóô êáé ðñÜóéíçò åíÝñãåéáò. Ôá õðüëïéðá áðü ôçí åðåîåñãáóßá èá ïäçãïýíôáí óôïõò ×ÕÔÕ. Ç áéôéïëïãßá ðïõ áíÝöåñå ç Äïýñïõ óôçí åðéóôïëÞ ôçò åß-

íáé “ç áêýñùóç ôùí åí åîåëßîåé äéáãùíéóìþí Þôáí åðéâåâëçìÝíç, êáèþò ôá
Ýñãá áõôÜ áðïôåëïýí “ìÞôñá ðáñáãùãÞò óêáíäÜëùí” (capital.gr,7-10). ¼ìùò
óôåëÝ÷ç ðïõ åìðëÝêïíôáé óôïõò äéáãùíéóìïýò Ý÷ïõí áíôßèåôç Üðïøç “Èá
áíáìÝíáìå áðü ôçí íÝá ÐåñéöåñåéÜñ÷ç
ÁôôéêÞò íá ìåëåôÞóåé êáé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí áóôï÷ßåò óôéò ðñïäéáãñáöÝò
ôùí äéáãùíéóìþí óå óõíåñãáóßá ìå ôçí
ãñáììáôåßá ÓÄÉÔ, áíôß íá áêõñþóåé
ôïõò äéáãùíéóìïýò ãéá ôéò ìïíÜäåò åðåîåñãáóßáò óôåñåþí áðïññéììÜôùí óôç
ÁôôéêÞ ìå êßíäõíï íá ÷áèïýí êïíäýóõíÝ÷åéá óôç óåë. 4
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Ç ÄÏÕÑÏÕ ÁÊÕÑÙÍÅÉ ÔÁ ÅÑÃÁ ÃÉÁ
ÔÁ ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÁ ÔÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 3

ëéá êáé íá åðéâëçèïýí ðñüóôéìá. Ç õðÜñ÷ïõóá äéáäéêáóßá, ìÝóù ÓÄÉÔ, åðéôñÝðåé ôçí áíáèåþñçóç ôùí üñùí ôùí
Ýñãùí ôçò ÁôôéêÞò, êáèþò äåí Ý÷ïõí
åãêñéèåß áêüìç ôá ôåëéêÜ ôåý÷ç äçìïðñÜôçóçò” (óôï ßäéï).
Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç åäþ êáé ÷ñüíéá

æçôÜ íá êëåßóïõí ïé ×ÕÔÁ êáé íá áíôéêáôáóôáèïýí áðü óýã÷ñïíåò ìïíÜäåò åðåîåñãáóßáò. ÅÜí áõôü äåí óõìâåß Üìåóá ôüôå ç ÅëëÜäá èá âñåèåß ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ íá ðëçñþíåé õðÝñïãêá ðñüóôéìá. Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ç Äïýñïõ áíáöÝñåé óôçí åðéóôïëÞ ôçò üôé “ç õöéóôÜìåíç åãêáôÜóôáóç óôç ÖõëÞ èá ðñÝðåé óôáäéáêÜ íá êëåßóåé, æçôþíôáò áðü ôïõò äÞìïõò íá åêðïíÞóïõí Ýùò ôï
ôÝëïò ôçò ÷ñïíéÜò ôïðéêÜ ó÷Ýäéá äéá÷åßñéóçò áðïññéììÜôùí” (óôï ßäéï). Ôþñá ðùò èá ôï êÜíïõí áõôü êáíåßò äåí
îÝñåé. Óôï ðùò èá ìåôáöåñèïýí êáé ðïõ
ïé õðÜñ÷ïõóåò åãêáôáóôÜóåéò ç Äïýñïõ âÝâáéá äåí ìðÞêå óôïí êüðï íá áðáíôÞóåé. Óýìöùíá ìå äçìïóéåýìáôá

ôïõ ôýðïõ, ðïõ ç ßäéá äéÝøåõóå, åôïéìÜæåé
ó÷Ýäéï ãéá ôçí åîáãùãÞ ôùí óêïõðéäéþí
óôçí Êßíá.
¼ìùò áñãüôåñá óôéò 24-10 óôç óõíåäñßáóç ôçò ðåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ç Äïýñïõ Ýöåñå ãéá øÞöéóç Ýíáí ðñïûðïëïãéóìü ðïõ Þôáí ï ßäéïò ðïõ åß÷å øçößóåé
ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñïíéÜ ç ðáñÜôáîç ôïõ
Óãïõñïý, ï ïðïßïò Þôáí ôüôå ðåñéöå-

ñåéÜñ÷çò, êáé ç ïðïßá Äïýñïõ êáé ç ðáñÜôáîÞ ôçò ôïí åß÷áí êáôáøçößóåé êáôáããÝëïíôÜò ôïí ùò ìíçìïíéáêü êáé
ôáîéêü. Ôï ðáñÜäïîï åßíáé üôé óå áõôüí
ôïí ðñïûðïëïãéóìü õðÜñ÷åé ç åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ êáôáóêåõÞò ×ÕÔÁ óôï
Ãñáììáôéêü. ÁõôÞ ç õðáíá÷þñçóç ôçò
Äïýñïõ áðü ôéò ðñïåêëïãéêÝò ôçò äåóìåýóåéò ïäÞãçóå ðïëëïýò êáôïßêïõò
ôïõ Ãñáììáôéêïý íá ôçí áðïäïêéìÜóïõí
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò ôïõ
ðñïûðïëïãéóìïý-áöïý ôïõò åß÷å êïñïúäÝøåé ðñïåêëïãéêÜ ëÝãïíôÜò ôïõò üôé
äåí èá ãéíüíôáí êáíÝíáò ×ÕÔÁ óôçí
ðåñéï÷Þ ôïõò. ¸ñãá êáé çìÝñåò óïóéáëöáóéóôþí!

ÍÅÁ ÁÕÎÇÓÇ ÔÇÓ ÔÉÌÇÓ ÔÏÕ
ÖÕÓÉÊÏÕ ÁÅÑÉÏÕ-ÐÁÍÅ ÍÁ
ÊËÅÉÓÏÕÍ ÏÔÉ ÁÐÅÌÅÉÍÅ ÁÐÏ
ÔÇ ÂÁÑÅÉÁ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ

Ó

ýìöùíá ìå ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôï
öõóéêü áÝñéï ðïõ ðñüêåéôáé íá
øçöéóôåß óôç ÂïõëÞ êáé óõãêåêñéììÝíá óôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 12 ç
ôéìÞ ÷ñÞóçò ôïõ äéêôýïõ öõóéêïý áåñßïõ áðü ôï Ýíá åõñþ ôç ìåãáâáôþñá ðïõ
åßíáé óÞìåñá áíåâáßíåé óôá ôÝóóåñá åõñþ. Ç áýîçóç åßíáé ïñéæüíôéá óå üëåò
ôéò âéïìç÷áíßåò, ðñÜãìá ôï ïðïßï óçìáßíåé üôé áõôÞ ç áýîçóç ôùí 3 åõñþ/
MWh óçìáßíåé ìéá áýîçóç óôï êüóôïò
áåñßïõ ðåñßðïõ 8%, üðùò êáôáããÝëåé ç
Ýíùóç âéïìç÷áíéêþí êáôáíáëùôþí åíÝñãåéáò.
¼ðùò åßíáé ãíùóôü, êáé ðáñüëç ôç
äéáöçìéóìÝíç ìåßùóç êáôÜ 15% ôçò ôéìÞò ôïõ áåñßïõ áðü ôç Gazprom ðÝñéóõ,
ç ôéìÞ ìå ôçí ïðïßá ôï ñþóéêï ìïíïðþëéï ðïõëÜ ôï áÝñéï óôç ÷þñá ìáò óõíå-

÷ßæåé ìå äéÜöïñá ôåñôßðéá íá åßíáé êáôÜ 30% áêñéâüôåñç áðü üôé óôéò Üëëåò
åõñùðáúêÝò ÷þñåò. Áõôü óçìáßíåé üôé
ôï êüóôïò ôùí ðñïúüíôùí ôùí åëëçíéêþí âéïìç÷áíéþí, éäéáßôåñá ôçò âáñéÜò
âéïìç÷áíßáò åíôÜóåùò åíÝñãåéáò-÷áëõâïõñãßåò, áëïõìßíéï-åßíáé ôüóï ðïëý áõîçìÝíï ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí ìðïñïýí
íá ðïõëÞóïõí ôá ðñïúüíôá ôïõò óôï åîùôåñéêü, íá áðïëýïõí åñãÜôåò êáé íá
êéíäõíåýïõí íá êëåßóïõí. Ïé ñùóüäïõëïé ôüôå ðáñïõóßáóáí óáí äþñï ôïõ ößëïõ ôïõò Ðïýôéí áõôÞ ôç óõìöùíßá. ¼ìùò ðñüêåéôáé ãéá ìéá åðáßó÷õíôç áðïéêéïêñáôéêÞ óõìöùíßá. ÁõôÞ ðÝñá áðü ôï ãåãïíüò üôé åðåêôåßíåôáé ìÝ÷ñé
ôï 2026 åîáñôþíôáò ôçí åëëçíéêÞ âéïìç÷áíßá áðü ôá óõìöÝñïíôá ôçò öáóéóôéêÞò Ñùóßáò, óõíäÝåé ôçí ôéìÞ ôïõ öõ-

óéêïý áåñßïõ ìå ôçí ôéìÞ ôïõ ðåôñåëáßïõ êáé åðßóçò ïñßæåé êáôþôåñç ðïóüôçôá ðïõ ðñÝðåé ç ÷þñá ìáò íá áðïññïöÜ. Ìå âÜóç áõôÞ ôç óõìöùíßá êáé Ý÷ïíôáò ìåéùèåß ç æÞôçóç öõóéêïý áåñßïõ, ç ÷þñá ìáò äåí êáôáíÜëùóå ôéò óõìöùíçìÝíåò ðïóüôçôåò ìå áðïôÝëåóìá
ôþñá íá ðëçñþóåé ôç äéáöïñÜ. Áõôü óçìáßíåé ìéá ðñüóèåôç åðéâÜñõíóç 80 åêáô.åõñþ ôï ïðïßï èá ìåôáêõëçèåß óå
üëïõò ôïõò êáôáíáëùôÝò.
¹äç íùñßôåñá ôçí 1ç Ïêôùâñßïõ äçìïóéåýèçêå óå ÖÅÊ ìéá áêüìç áýîçóç
óôç ôéìÞ ôïõ öõóéêïý áåñßïõ. ÓõãêåêñéììÝíá èåóðßóôçêå ï ìç÷áíéóìüò ôçò åðéâïëÞò ôÝëïõò áóöÜëåéáò áíåöïäéáóìïý,
ìå ôïí ïðïßï 4 åê. åõñþ èá óõëëÝãïíôáé áðü ïéêéáêïýò êáé âéïìç÷áíéêïýò
êáôáíáëùôÝò êáé èá åðéäïôïýíôáé 5 åñãïóôÜóéá ðáñáãùãÞò ñåýìáôïò áðü öõóéêü áÝñéï (2 ôçò ÄÅÇ, 2 ôçò ÅëðÝíôéóïí êáé 1 ôçò ÔÅÑÍÁ). ¸íá ìÝñïò
èá äßíåôáé ãéá ôçí åðéäüôçóç ôçò êá-
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ôáóêåõÞò ðñüóèåôùí åãêáôáóôÜóåùí
ãéá áðïèÞêåõóç ðåôñåëáßïõ, ùò åíáëëáêôéêïý êáõóßìïõ, êáé Ýíá ìÝñïò ãéá
ôçí áãïñÜ ôïõ ßäéïõ ôïõ êáõóßìïõ. Áõôü ãßíåôáé äçëáäÞ ìå ôï áéôéïëïãéêü ôçò
áóöÜëåéáò åöïäéáóìïý óå êáýóéìá. Áõôü ôï íÝï óýóôçìá åðéâáñýíåé ïéêéáêïýò,
âéïìç÷áíéêïýò êáôáíáëùôÝò êáé çëåêôñïðáñáãùãïýò, ôçí þñá ðïõ ç êõâÝñíçóç åîáêïëïõèåß íá õðüó÷åôáé ÷áìçëüôåñåò ôéìÝò öõóéêïý áåñßïõ. Áðü 16
ëåðôÜ ôç ìåãáâáôþñá (âéïìç÷áíßá) ùò
48 ëåðôÜ ôç ìåãáâáôþñá (ïéêéáêïß êáôáíáëùôÝò).
Áí ç êõâÝñíçóç äåí Þôáí äïõëéêÞ èá
áêïëïõèïýóå ôçí ðïëéôéêÞ ôùí Üëëùò
åõñùðáúêþí ÷ùñþí ðïõ Ý÷ïõí ÷áìçëüôåñï êüóôïò ÖÁ Þ èá áêïëïõèïýóå ôï
ðáñÜäåéãìá ôçò Ëéèïõáíßáò ðïõ áðåîÜñôçóå Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôçò ïéêïíïìßáò ôçò áðü ôï ñþóéêï ÖÁ ìå ôçí
õðïãñáöÞ óõìöùíéþí ðþëçóçò ÖÁ ìå
ôç Íïñâçãßá.

Ç ÌÁÊÑÏ×ÑÏÍÉÁ
ÊÁÈÕÓÔÅÑÇÓÇ ÓÔÉÓ
ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ ÔÙÍ ÄÉÊÁÓÔÇÑÉÙÍ
ÅÉÍÁÉ ÌÉÁ ÂÁÓÉÊÇ ÌÏÑÖÇ
ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏÕ ÓÁÌÐÏÔÁÆ
¸íáò âáóéêüò ðáñÜãïíôáò ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ åßíáé êáé ç äéêáóôéêÞ
ãñáöåéïêñáôßá óå óõíåñãáóßá ìå ôá
êüììáôá êáé ôá êéíÞìáôá ôùí óáìðïôáñéóôþí, êáé åííïåßôáé ìå ôçí ðïëéôéêÞ
êÜëõøç êáé ôéò åðåìâÜóåéò ôùí êõâåñíçôéêþí çãåôþí-óìðïôáñéóôþí. ×ùñßò
áõôÝò ôéò êáëýøåéò êáé ôéò åðåìâÜóåéò
ìüíïé ôïõò ïé äéêáóôÝò, óáìðïôáñéóôÝò
äåí èá ìðïñïýóáí íá êÜíïõí ôÝôïéá æçìéÜ óôéò ðåíäýóåéò. Ç ÏÁÊÊÅ êáôáããÝëëåé åäþ êáé ÷ñüíéá ôï äéêáóôéêü óáìðïôÜæ ðïõ óôï êÝíôñï ôïõ åßíáé ôï óáìðïôÜæ ôïõ Óõìâïýëéïõ ôçò Åðéêñáôåßáò, éäéáßôåñá ôïõ âéïìç÷áíïêôüíïõ 5ïõ
ôìÞìáôüò ôïõ.
Ôï äéêáóôéêü óáìðïôÜæ, ëåéôïõñãåß ùò
åîÞò: üôáí áíáêïéíùèåß ç åðÝíäõóç êáé
êáôáôåèïýí ôá ó÷åôéêÜ Ýããñáöá ãéá Ýãêñéóç, êÜðïéïé-óõíÞèùò äÞèåí ïéêïëüãïé Þ ïìÜäåò ðïëéôþí-ðïõ êáèïäçãïýíôáé ðïëéôéêÜ êõñßùò áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ
Þ ðáëéüôåñá êáé áðü ôï øåõôïÊÊÅ, êÜíïõí ðñïóöõãÞ óôï ÓôÅ. Áõôü êáèõóôåñåß ôçí áðüöáóç, ðïëëÝò öïñÝò êáé ìÝ÷ñé äÝêá ÷ñüíéá, êáé óôï ôÝëïò ï åðåíäõôÞò ÷ñåïêïðåß Þ öåýãåé. ÁõôÞ ç äéêáóôéêÞ ìïñöÞ ôïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ äåí ðñáãìáôïðïéåßôáé ìüíï áðü ôï
ÓôÅ, áëëÜ êáé áðü üëùí ôùí âáèìßäùí
êáé åéäéêïôÞôùí ôá äéêáóôÞñéá.
Ãéá ðñþôç öïñÜ ç áóôéêÞ ôÜîç áñ÷ßæåé íá óõíåéäçôïðïéåß áõôÞ ôç æçìéÜ ÷ùñßò ùóôüóï íá êáôáëáâáßíåé Þ íá èÝëåé
íá öáíåñþóåé üôé ðñüêåéôáé ãéá óõíåéäçôü, ïñãáíùìÝíï êáé ìÜëéóôá ðïëéôéêü óáìðïôÜæ.
Óýìöùíá ëïéðüí ìå óôïé÷åßá ðïõ äçìïóéåýåé ç ÊáèçìåñéíÞ óôéò 26-10: “ÅêáôïíôÜäåò åðåíäýóåéò, åêáôïììýñéá åñãáôïþñåò êáé ÷éëéÜäåò èÝóåéò åñãáóßáò
÷Üèçêáí åîáéôßáò ôçò ðïëõðëïêüôçôáò
êáé ôùí ôåñÜóôéùí êáèõóôåñÞóåùí ðïõ
÷áñáêôçñßæïõí ôï ðëáßóéï áðïíïìÞò äé-

êáéïóýíçò. Ïëá áõôÜ, åíþ óõìâáßíåé ôá
ôåëåõôáßá 20 ÷ñüíéá íá èåóðßæïíôáé 4
Þ 5 íüìïé åôçóßùò óå üëï ôï öÜóìá ôçò
Äéêáéïóýíçò ðïõ ôéôëïöïñïýíôáé “åðéôÜ÷õíóç ôçò Äéêáéïóýíçò…Ôï íïìéêü
ðëáßóéï åßíáé ðåñßðëïêï, ìå ðïëëÝò áíôéêñïõüìåíåò äéáôÜîåéò, áóáöÝò êáé
äéáñêþò ìåôáâáëëüìåíï êáé ìÜëéóôá
êÜðïéåò öïñÝò áíáäñïìéêÜ. Ïé äçìüóéåò
õðçñåóßåò äåí Ý÷ïõí ðïëëÝò öïñÝò îåêÜèáñåò áñìïäéüôçôåò. Äåí Ý÷ïõí åðßóçò õðï÷ñÝùóç íá ëáìâÜíïõí áðïöÜóåéò åíôüò ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ êáé üôáí
ôçí Ý÷ïõí, äåí ôçí åöáñìüæïõí ÷ùñßò
íá õðïóôïýí åðéðôþóåéò. Ïé äéêáóôéêÝò
äéáäéêáóßåò åßíáé åîáéñåôéêÜ áñãÝò, óå
óçìåßï ðïõ ìðïñïýí áêüìç êáé íá áêõñþóïõí åðåíäýóåéò. Ìå áõôÜ ôá äåäïìÝíá, åýêïëá áíôéëáìâÜíåôáé êáíåßò
ãéáôß ç ÅëëÜäá äéáôçñåß áñíçôéêü ñåêüñ îÝíùí åðåíäýóåùí êáé ðüóï äýóêïëá èá åðéôåõ÷èåß ï äéðëüò óôü÷ïò áíÜðôõîç- áðáó÷üëçóç åÜí äåí äïèåß ëýóåé óôï ðñüâëçìá”.
Áõôüò ðïõ áðïöáóßæåé ãéá ôïõò íüìïõò äåí åßíáé âÝâáéá ôá äéêáóôÞñéá áëëÜ ç ÂïõëÞ, äçëáäÞ ôá êüììáôá ðïõ
ôçí áðïôåëïýí, ç ïðïßá êáé øçößæåé ôïõò
íüìïõò. Èá ìðïñïýóáí äçëáäÞ ç êõâÝñíçóç êáé ôá êüììáôá íá öÝñïõí íüìïõò,
éäéáßôåñá ôþñá ðïõ ç ÷þñá Ý÷åé ÷ñåïêïðÞóåé, ïé ïðïßïé èá áðëïðïéïýí ôéò
äéáäéáêáóßåò Ýêäïóçò ôùí äéêáóôéêþí
áðïöÜóåùí êáé ðïõ èá Ýâáæáí ôÝñìá
óôç ìáêñï÷ñüíéá áíáìïíÞ. ¢ëëùóôå
áõôÞ åßíáé ìéá áðü ôéò ëßãåò óçìáíôéêÝò ìåôááññõèìßóåéò óôéò ïðïßåò åðéìÝíåé ç Ôñüéêá. Åäþ åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ôçò äéáêïììáôéêÞò óõííåíï÷Þò, üôé
êáôÜ ôçí ðåñßïäï ðïõ óôï õðïõñãåßï äéêáéïóýíçò Þôáí ç øåõôïáñéóôåñÞ ÄÇÌÁÑ, äåí øçößóôçêå ïýôå Ýíáò íüìïò
ðïõ íá âÜæåé öñÝíï óå áõôÞí ôçí êáôÜóôáóç.
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ÊáìðÜíéá ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò
êáé ôçò ÏÁÊÊÅ åíÜíôéá óôéò ðñïâïêÜôóéåò êáôÜ ôïõ
Ð. Öýóóá êáé ôïõ áíôéíáæéóôéêïý áãþíá
Ìå êïéíÞ áößóá êáé ðñïêÞñõîç, ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá êáé ç ÏÁÊÊÅ êáôÜããåéëáí ôéò áëëåðÜëëçëåò ðñïâïêÜôóéåò ðïõ óôÞèçêáí áðü ôïõò äÞèåí áíôéöáóßóôåò “ößëïõò” ôïõ
Ð. Öýóóá ìåôÜ ôç äïëïöïíßá ôïõ ìå áðïêïñýöùìá ôá óðáóßìáôá êáé ôéò êáôáóôñïöÝò óôï Êåñáôóßíé óôçí ðïñåßá ôçò 18/9. Ç
áößóá ìå ôßôëï “Ìå áëëåðÜëëçëåò ðñïâïêÜôóéåò, ÓÊÏÔÙÍÏÕÍ
ÃÉÁ ÄÅÕÔÅÑÇ ÖÏÑÁ ÔÏÍ ÐÁÕËÏ ÖÕÓÓÁ!” êïëëÞèçêå óå
üëï ôï Êåñáôóßíé.
Óôï êåßìåíï áõôü êáôáããÝëïõìå éäéáßôåñá ôéò çãåóßåò ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ, ôçò ÁÍÔÁÑÓÕÁ (ÊÅÅÑÖÁ), ôïõ øåõôïÊÊÅ (ÐÁÌÅ) êáèþò êáé áõôÞ ôùí åîùêïéíïâïõëåõôéêþí êáé áíôéåîïõóéáóôéêþí ó÷çìáôéóìþí ðïõ ðÞñáí ìÝñïò óôçí ðïñåßá ôçò 18/
9 ãéá ôçí áíï÷Þ ôïõò óôïõò óðáóéìáôßåò. ÐñïêÞñõîç ìå ôï
ßäéï êåßìåíï ìïßñáóáí óýíôñïöïé êáé óõíáãùíéóôÝò óôçí ÁìöéÜëç êáé óôá Ôáìðïýñéá ôï ÓÜââáôï, óôéò 4/10.
Ôï ìïßñáóìá ôçò ðñïêÞñõîçò óôçí ÁìöéÜëç êáé óôá Ôá-

ìðïýñéá, åß÷å åîáéñåôéêÜ èåôéêÞ áðÞ÷çóç. Ðïëëïß Üíèñùðïé
äéÜâáóáí ôçí ðñïêÞñõîç ìå ìåãÜëï åíäéáöÝñïí êáé ôç óõæçôïýóáí. ¹ôáí öáíåñü ðùò Þôáí óôéò óêÝøåéò êáé óôçí
êáñäéÜ ôùí äçìïêñáôéêþí áíèñþðùí, üôé Þôáí áõôÝò ïé êáôáóôñïöÝò óôçí ðüëç ðïõ ëÝñùóáí êáé ôåëéêÜ Ýðíéîáí ìßá
áíôéíáæéóôéêÞ åêäÞëùóç äéáìáñôõñßáò åíÜíôéá óôç âßá ôçò
íáæéóôéêÞò óõììïñßáò, êáé ðùò ôïõò áðáó÷ïëïýóå Ýíôïíá
ôï ðùò êáé ôï ãéáôß Ýãéíáí üëá áõôÜ.
Áðïäåéêíýåôáé üôé ïé ðñïâïêÜôóéåò ôïõ öéëïíáæéóôéêïý
êáèåóôþôïò äåí èá ðåôý÷ïõí åýêïëá ôï óôü÷ï ôïõò. Êé áõôü
ãéáôß áð’ ü,ôé öáßíåôáé Ýíá êïììÜôé ôïõ ëáïý áõôïý áíôéóôÝêåôáé óôç âßá êáé ôçí êôçíùäßá ôïõ íáæéóìïý, áíôéäñÜ
óôçí éäÝá ôçò êáôáóôñïöÞò ôùí õëéêþí üñùí ôçò æùÞò ôïõ
êáé øÜ÷íåé åíáãþíéá äéåîüäïõò ðÜëçò ãéá ôçí õðåñÜóðéóç
ôçò äçìïêñáôßáò êáé ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ.
Äçìïóéåýïõìå ðáñáêÜôù ôçí áößóá ôçò 3/10.

Ìå áëëåðÜëëçëåò ðñïâïêÜôóéåò

ÓÊÏÔÙÍÏÕÍ ÃÉÁ ÄÅÕÔÅÑÇ
ÖÏÑÁ ÔÏÍ ÐÁÕËÏ ÖÕÓÓÁ!
Πριν ένα χρόνο οι πιο λυσσασμένοι εχθροί του Π. Φύσσα, οι
ναζιστές, τον σκοτώσανε σαν φυσική ύπαρξη. Από τότε θέλουν να τον σκοτώσουν και πολιτικά-ηθικά για λογαριασμό
πάλι των ναζιστών κάποιοι δήθεν αντιφασίστες “φίλοι” του.
Αυτοί του έδωσαν ήδη τρεις μεγάλες μαχαιριές:
Η πρώτη μαχαιριά ήταν πέρσι όταν εξαπέλυσαν επίθεση στο αστυνομικό τμήμα του Κερατσινιού και έκαψαν μαγαζιά, συκοφαντώντας
αυτή την πελώρια ειρηνική διαδήλωση σαν καταστροφική και δίνοντας την ευκαιρία στην αστυνομία να τη διαλύσει. Η δεύτερη μαχαιριά
δόθηκε από τους δυο πιστολάδες που σκότωσαν εν ψυχρώ δυο
χρυσαυγίτες δήθεν για να εκδικηθούν το θάνατο του Παύλου οπότε
πρόσφεραν στους ηγέτες της συμμορίας τη δυνατότητα να εμφανιστούν σαν θύματα του παρακράτους την ώρα που ήταν στο εδώλιο
για τα δικά τους αναρίθμητα ρατσιστικά παρακρατικά εγκλήματα. Η
τρίτη δόθηκε στις 18/9 στην πρώτη επέτειο του θανάτου του Παύλου
στο Κερατσίνι, με μια ακόμα μεγαλύτερη επίθεση των ροπαλοφόρων
οι οποίοι, δίπλα στην πορεία, έσπασαν μαγαζιά, τράπεζες, ΚΕΠ,
αυτοκίνητα, και πετροβόλησαν το Δημαρχείο, σέρνοντας ξωπίσω τους
την αστυνομία και τα δακρυγόνα και φέρνοντας τη διάλυση. Έτσι συκοφάντησαν στην πόλη και πανελλαδικά σε ανώτερη κλίμακα τους
αντιφασίστες και δυνάμωσαν πολιτικά τους δολοφόνους του Παύλου.
Πρόκειται για ένα συνεχόμενο και σχεδιασμένο πολιτικό έγκλημα.
Γιατί τώρα δεν έχουμε τα σπασίματα και τα καψίματα της πολιτικά
τυφλής “άγριας νεολαίας” του 1990, του 2000 ή έστω του 2010.
Τώρα είναι γνωστό ότι αυτές οι συμπεριφορές, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής καταστροφής, στέλνουν τις φοβισμένες μάζες
στους ναζιστές, ενώ ήδη το ναζιστικό λεπίδι κρέμεται πάνω απ’ τη
χώρα. Δηλαδή τώρα οι ναζιστές είναι μέσα στη Βουλή και το ποσοστό τους μεγαλώνει παρόλο που ο χιτλερικός και ρατσιστικός
χαρακτήρας τους ήρθε γυμνός στο φως. Η μισή αστυνομία τους
ψηφίζει. Δύο ανώτατοι ως χτες αξιωματικοί του στρατού είναι βουλευτές τους στο ευρωκοινοβούλιο, ενώ ταυτόχρονα στρατιωτικά τμήματα παρελαύνουν στις εθνικές επετείους ζητώντας να γδαρθούν
οι Αλβανοί για να “ράψουν ρούχα” από το δέρμα τους και δεν τιμωρούνται, όπως δεν τιμωρούνται οι ευέλπιδες που τραγουδούν ύμνους υπέρ της χούντας.
Κι όμως αυτοί που έκαναν τις καταστροφές το 2013 στο Κερατσίνι
τις δυνάμωσαν τώρα την ώρα που ο ίδιος ο Π. Φύσσας, είχε διακηρύξει την αντιπάθεια του στην τέτοιου είδους βία, και ενώ οι φίλοι
του και οι γονείς του κάλεσαν όσο πιο επίμονα μπορούσαν σε
ειρηνική διαδήλωση. Για μας οι σπασιματίες της 18/9 του 2014, ότι
και να πιστεύουν για τον εαυτό τους, είναι σήμερα ωμοί και αντικειμενικοί προβοκάτορες υπέρ του ναζισμού.
Αλλά οι σπασιματίες επειδή κρύβουν τα πρόσωπά τους, δεν αποτελούν το πιο μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Το πιο μεγάλο πολιτικό
ζήτημα είναι με τους επώνυμους ηγέτες που εμφανίζονται σαν αντιφασίστες αλλά ανέχονται και προστατεύουν τους μασκοφόρους
πολιτικά και πρακτικά γιατί τους επιτρέπουν να βρίσκονται δίπλα
στις αντιναζιστικές πορείες και να τις προβοκάρουν και να σκοτώνουν έτσι με αλλεπάλληλες μαχαιριές τον αντιναζιστικό αγώνα.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΣΥΡΙΖΑ - ΚΕΕΡΦΑ - ΠΑΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΠΑΣΙΜΑΤΙΕΣ
Καταγγέλλουμε λοιπόν κυρίως τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την ηγεσία του κοινού θεωρούμενου αντιφασιστικού τους οργάνου, του ΚΕΕΡΦΑ, αλλά και την ηγεσία του λεγόμενου ΚΚΕ και
του ΠΑΜΕ καθώς και αυτή των εξωκοινοβουλευτικών και αντιεξουσιαστικών σχηματισμών που πήραν μέρος στην πορεία της 18/9, οι
οποίες, ενώ ήξεραν ότι διάφορα μπλογκ καλούσαν στην πορεία με
γραμμή βίας, δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να εμποδίσουν
αυτή τη βία. Δηλαδή δεν έκαναν πρώτο ζήτημα την καταγγελία της προαναγγελθείσας προβοκάτσιας στα καλέσματα, στις
προκηρύξεις, στις αφίσες, και στις ομιλίες τους και δεν πήραν

κανένα μέτρο περιφρούρησης για να εμποδίσουν τις καταστροφές και να κόψουν το χέρι των προβοκατόρων μόλις το σήκωναν. Μόνο σε χαμηλό στελεχικό επίπεδο αντιστάθηκαν κάποιοι
αυθόρμητα μέσα στην πορεία και δέχθηκαν τραυματισμούς από
τους τραμπούκους. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αυτά δεν
μπορούσαν να γίνουν, οι διοργανωτές της πορείας μπορούσαν τουλάχιστον να ρίξουν εκεί μπροστά μαζικά το σύνθημα για πορεία ειρηνική και όχι προβοκάτσιες. Αν 10.000 άνθρωποι φώναζαν τέτοια συνθήματα όπως φώναξε το μικρό μπλοκ της ΟΑΚΚΕ και της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας, τότε το χέρι των ροπαλοφόρων θα έπεφτε ξερό
από την ξεφτίλα. Αν μάλιστα τολμούσαν να απαντήσουν με βία στους
χιλιάδες ειρηνικούς διαδηλωτές θα είχαν σβήσει πολιτικά για πάντα.
Οι ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ΠΑΜΕ συγκάλυψαν αυτό το πολιτικό
έγκλημα, καταγγέλλοντας ως συνήθως εκ των υστέρων τους σπασιματίες σαν κάποιους άγνωστους “προβοκάτορες της ασφάλειας”
ή σαν ανεγκέφαλους που “χάλασαν μια ακόμα πορεία με το να
προκαλέσουν την επέμβαση της αστυνομίας”. Αυτή τη στάση κράτησε και ο υπ αριθμόν ένα επίσημος εκπρόσωπος της πόλης συριζαίος δήμαρχος Βρεττάκος επιμένοντας ξεδιάντροπα ότι το πρόβλημα ήταν η αστυνομία. Με το να δίνουν όλοι
αυτοί έμφαση στο ρόλο της αστυνομίας κρύβουν το βασικό δηλαδή ότι είναι κυρίως οι καταστροφές που χαλάνε ηθικά και
πολιτικά την πορεία. Γιατί αυτές στρέφουν την πόλη ενάντια
στους διαδηλωτές και στις διαδηλώσεις, ενάντια στον Π. Φύσσα και τελικά υπέρ των ναζί που εμφανίζονται σαν υπερασπιστές
της τάξης, της ασφάλειας, και κυρίως των περιουσιών και των δουλειών για τις οποίες τόσο διψάνε οι άνεργοι που αργοσβήνουν στην
πόλη.Η διαρκής ανοχή των σχεδόν “θεσμικών” αντιφασιστών της
χώρας στις φιλοναζιστικές προβοκάτσιες, δηλαδή η άρνηση τους
να τις κάνουν κεντρικό πολιτικό ζήτημα δεν είναι ένα απλό λάθος.
Αυτοί δεν θέλουν εδώ και δεκαετίες να αντιπαλαίψουν πραγματικά τους ναζιστές και να τους συντρίψουν, όπως δεν το
θέλουν και οι ηγεσίες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό οφείλεται
στον κοινό στρατηγικό προσανατολισμό των ναζιστών της “Χρ. Αυγής”, της ψευτοαριστεράς και της ηγεσίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ υπέρ της
Ρωσίας και του συμμαχικού της φασιστικού άξονα με την Κίνα, πράγμα που το αποκαλύπτει η κοινή υποστήριξη τους στη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Να γιατί εδώ και χρόνια κόντρα στη διεθνή
αντιρατσιστική σύμβαση τα κοινοβουλευτικά κόμματα υπεράσπισαν με πάθος τη νομιμότητα των ναζι-ρατσιστών της Χ.Α λέγοντας
το κολοσσιαίο ψέμμα ότι αυτό το επιβάλει το Σύνταγμα. Να γιατί
ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως οι Κωνσταντοπούλου, Γλέζος,
Μητρόπουλος καταψήφισαν τις κοινοβουλευτικές κυρώσεις κατά
τη Χ.Α λέγοντας ότι είναι αντισυνταγματικές. Να γιατί η τερατώδης
διακομματική ανοχή στον εκναζισμό της αστυνομίας και του στρατού. Να γιατί στη Δυτ. Μακεδονία εκλέγεται φιλοναζιστής περιφερειάρχης με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Να γιατί όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις δέχονται την εκλογή χρυσαυγίτικων συνδυασμών,
δηλαδή ρατσιστικών ομάδων καταρχήν μέσα στα επαγγελματικά
σωματεία (πχ ταξί, γιατροί), και να γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΜΕ αναγνώρισαν καίριο συνδικαλιστικό ρόλο στους ναζιστές της Χ.Α στην
πρόσφατη απεργία-πούλημα στην COSCO.
Ειδικά οι “θεσμικοί” ψευτοαριστεροί δήθεν αντιναζιστές είναι οι
πιο διπρόσωποι. Επειδή δεν θέλουν να συντρίψουν τη Χ.Α αφήνουν νόμιμους τους ναζιστικούς χρυσαυγίτικους πυρήνες στις γειτονιές και ανενόχλητη κάθε προβοκάτσια υπέρ τους. Από την άλλη
καταγγέλλουν στα λόγια με πάθος τη Χ.Α για να τα έχουν καλά με
την κομματική βάση τους που είναι αντιναζιστική. Αν επιτρέψουμε
λίγο ακόμα αυτό το διπλό παιχνίδι σε ώρες παλλαϊκής πείνας λόγω κυρίως του αντιβιομηχανικού σαμποτάζ, στο οποίο επιδίδονται όλοι μαζί οι ρωσόφιλοι στα κόμματα της κυβέρνησης και της
αντιπολίτευσης- ο ναζισμός θα γίνει κανονική πολιτική εξουσία.
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ÓÔÇÍ ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÇ
ÊÁÉ ÁÐÏÓÕÍÈÅÔÏÕÍ
ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 2
äáíåéóìü, üóï èá óõíå÷ßæåôáé ôï óáìðïôÜæ ôçò
óýã÷ñïíçò ðáñáãùãÞò õðÝñ ôùí íÝùí áðïéêéïêñáôþí. Ç ÅëëÜäá ìðïñåß íá æÞóåé ÷ùñßò äáíåéóìü ìüíï áí ï ëáüò ìáò æåé ôüóï Üèëéá üóï ïé
ëáïß ôùí ôñéôïêïóìéêþí íåïáðïéêéþí. Ç ëýóç
ãéá ôçí ÅëëÜäá åßíáé ìßá: ðïëý÷ñïíç, åðþäõíç,
åðáíáóôáôéêÞ óôçí ïõóßá áíôéöáóéóôéêÞ êáé ðáôñéùôéêÞ ðÜëç åíÜíôéá óôïõò ðñÜêôïñåò êáé ôéò
âäÝëåò ôïõ íÝïõ ñùóïêéíÝæéêïõ áöåíôéêïý. Áðü
ôçí ðáíïýêëá êáé ôéò áêñßäåò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ôïõ
øåõôïÊÊÅ, ôùí êáììÝíùí êáé ôùí íáæß, êáé áðü ôçí ðáíïýêëá êáé ôéò ïëéãáñ÷éêÝò âäÝëëåò
ôùí øåõôïåõñùðáßùí çãåôþí ìÝóá óôç ÍÄ, ôï
ÐÁÓÏÊ êáé ôï ÐïôÜìé, äåí ìðïñïýìå íá áðáëëá÷ôïýìå ÷ùñßò ðïëý óêëçñü áãþíá êáé ÷ùñßò
íá áíôéìåôùðßóïõìå ôç âßá ôïõò ðïõ óÞìåñá åêäçëþíåôáé ìå ýðïõëåò íïìéìïöáíåßò êáé áñãüôåñá èá åêäçëùèåß ìå áíïéêôÝò öáóéóôéêÝò ìåèüäïõò.
¼óï ëïéðüí ïé ñùóüäïõëïé óáìðïôáñéóôÝò åßíáé óôçí åîïõóßá äåí èá Ý÷åé êáíÝíá íüçìá êáìßá íÝá äáíåéáêÞ óýìâáóç êáé êáìßá äéáðñáãìÜôåõóç ãéá ôï ÷ñÝïò. ÁõôÜ èá öÝñíïõí áðëþò
íÝá ìÝôñá, åíþ ï ëáüò äéáñêþò èá åîáèëéþíåôáé
ôçí þñá ðïõ ïé äïëïöüíïé ôïõ èá äåß÷íïõí óáí
õðáßôéï ôçò êáôÜíôéáò ôïõ ôçí Åõñþðç. ¹äç ç
ôñüéêá Ýñ÷åôáé ôï ÍïÝìâñç ãéá íá äéáðñáãìáôåõôåß Ýíá íÝï ÷åéñüôåñï áóöáëéóôéêü þóôå íá
äéáóöáëéóôåß ç äüóç ôïõ ÄåêÝìâñç.
Óôï ìåôáîý ôï óáìðïôÜæ äõíáìþíåé ìÝñá ìå
ôç ìÝñá, êáé ç áíåñãßá åêôïîåýåôáé. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ðùò óÝñíïíôáé üëåò ïé ìåãÜëåò éäéùôéêïðïéÞóåéò üóï äåí ìðïñïýí íá ðáñáäïèïýí
ïé õðïäïìÝò óôá ñùóïêéíÝæéêá êåöÜëáéá. ¸ôóé
êáèõóôåñåß ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï äéáãùíéóìüò ôçò
ÔÑÁÉÍÏÓÅ åðåéäÞ ìåôÜ ôçí åéóâïëÞ ôçò Ñùóßáò óôçí Ïõêñáíßá, ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç äåí âëÝðåé ìå êáèüëïõ êáëü ìÜôé ôï ðÝñáóìá ôùí åëëçíéêþí óéäçñïäñüìùí óôç Ñùóßá, åíþ ï äéáãùíéóìüò ôçò ÄÅÐÁ Ý÷åé ìáôáéùèåß ìÝ÷ñé íá
ìðïñÝóåé íá åìöáíéóôåß óáí êýñéïò äéåêäéêçôÞò
îáíÜ ç ÃêÜæðñïì Þ êÜðïéï åëåã÷üìåíï áðü ôç
Ñùóßá êåöÜëáéï.
Ôï ðþò ç êñßóç ôçò ÅëëÜäáò ïöåßëåôáé óå áõôÞ ôçí êáôáóôñïöÞ êáé äåí Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôçí
êñßóç ôùí ÷ùñþí ôïõ íüôïõ áðïäåéêíýåôáé áðü
ôçí ôåñÜóôéá áðüóôáóç ðïõ ôç ÷ùñßæåé áðü ôéò
÷þñåò ðïõ âãÞêáí áðü ôá ìíçìüíéá (Ðñïôïãáëßá, Éóðáíßá, Éñëáíäßá). Ìüíï ç ÅëëÜäá ðáñïõóéÜæåé ôÝôïéï ôåñÜóôéï åìðïñéêü Ýëëåéììá êáé
ôÝôïéá âýèéóç óôéò åîáãùãÝò. Åß÷áìå ãñÜøåé óå
ðñïçãïýìåíï Üñèñï ìáò ãéá ôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá ôïõ 2013 (http://www.oakke.gr/esoterikipolitiki/item/276) üôé “Áõôü ðïõ áññùóôáßíåé êáé
óêïôþíåé ôçí Åõñùæþíç êáé ãé áõôü âïëåýåé ôïõò
å÷èñïýò ôçò åßíáé ç ÅëëÜäá íá õðÜñ÷åé óáí Ýíá
êáñêßíùìá ðÜíù óôï óþìá ôçò ðïõ èá áéìïññáãåß äéáñêþò ðñïóèÝôïíôáò íÝï ÷ñÝïò óôï ðáëéü
üóï áõôü êáé íá ÷áñßæåôáé ìå êïõñÝìáôá. Ãé
áõôïýò ôïõò ëüãïõò ç ÅëëÜäá Ý÷åé ìüíï Ýíá
äñüìï (óå üôé áöïñÜ ôï ÷ñÝïò) ãéá íá óùèåß êáé
ç ÅÆ, ìüíï Ýíá äñüìï íá ìçí áéìïññáãåß áóôáìÜôçôá: íá âãïõí ïé óáìðïôáñéóôÝò, ðñÜêôïñåò
êáé ðñïâïêÜôïñåò ðïõ êõâåñíïýí ôç ÷þñá ìáò
áðü ôçí Åõñùæþíç ìåôÜ áðü äéáðñáãìáôåýóåéò
ìå ôçí ÅÆ. Ç ÅÆ ðñÝðåé íá åîáóöáëßóåé ìéá êáé
Ýîù êáé ÷ùñßò åðéôÞñçóç, ìáêñïðñüèåóìåò ðéóôþóåéò áêüìá êáé åëáöñýíóåéò ôïõ ÷ñÝïõò ãéá
íá ìçí åßíáé ïäõíçñÞ ãéá ôïí åëëçíéêü ëáü ìéá
ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäï áðü ôï Åõñþ óôç äñá÷ìÞ.
Ìüíï ìå ìéá Ýîïäï áðü ôï Åõñþ èá åßíáé ôï ðïëéôéêü ðñïóùðéêü ôçò ÷þñáò ìáò êáé ìüíï áõôü
ðïõ èá åßíáé õðåýèõíï ãéá ôçí Ýîïäï ôçò ÷þñáò
ìáò áðü ôçí êñßóç êáé äåí èá ìðïñåß íá êñýâåôáé ðßóù áðü ôçí åðéôÞñçóç êáé ôçí êçäåìïíßá
ôùí ðéóôùôþí ãéá íá óáìðïôÜñåé ôçí ïéêïíïìßá
êáé íá ñß÷íåé ôá âÜñç óôïõò ôåëåõôáßïõò”.
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ÔÏ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÏ ÓÔÇÌÅÍÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÔÙÍ
ÄÕÏ ÕÐÅÑÄÕÍÁÌÅÙÍ, ÊÕÑÉÙÓ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ
ÓÔÏ ÊÏÌÐÁÍÉ
Ç áëÞèåéá äåí åßíáé ðïôÝ åêåß ðïõ óõìöùíïýí ïé äýï õðåñäõíÜìåéò

O

ïñéóìüò ôçò áëÞèåéáò óÞìåñá óôçí ðáãêüóìéá ðïëéôéêÞ êáé åéäéêÜ óôç
÷þñá ìáò åßíáé ï åîÞò: ÁëÞèåéá åßíáé åêåßíï óôï ïðïßï óõìöùíïýí ïé äýï
õðåñäõíÜìåéò. Ïé äýï õðåñäõíÜìåéò óõìöùíïýí áõôÞ ôç óôéãìÞ üôé ï ìåãáëýôåñïò å÷èñüò ôçò áíèñùðüôçôáò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý åßíáé ï ISIS êáé üôé êáôÜ
óõíÝðåéá ïé ðÜíôåò, êáëïß êáé êáêïß ðñÝðåé íá åíùèïýí ãéá íá ðïëåìÞóïõí
êýñéá áõôüí áêñéâþò ôïí å÷èñü. Êáé âÝâáéá ðñÝðåé íá ôïí ðïëåìÞóïõí ìå ôïí
ìüíï äõíáôü ôñüðï ðïõ åßíáé áêñéâþò áõôüò ðïõ èÝëïõí ïé õðåñäõíÜìåéò. Ï
ôñüðïò áõôüò åßíáé íá ìðåß ç Ôïõñêßá ìå óôñáôü óôï óõñéáêü Ýäáöïò êáé íá
áðåëåõèåñþóåé ôï Êïìðáíß áðü ôçí ðïëéïñêßá ôïõ ISIS Þ íá áöÞóåé ôï óôñáôü
ôïõ ÑÊÊ íá ìðåé óôï óõñéáêü Ýäáöïò êáé íá ôï êÜíåé áõôü. Ç Ôïõñêßá ôïõ
ÅñíôïãÜí äåí ÝêÜíå ïýôå ôï Ýíá ïýôå ôï Üëëï ïðüôå óýìöùíá ìå ôçí
ðáãêüóìéá áëÞèåéá áðïäåß÷ôçêå óýììá÷ïò ôïõ ISIS äçëáäÞ ìåãÜëïò å÷èñüò
ôïõ ðïëéôéóìïý. Áðü ôçí Üëëç ïé ìá÷çôÝò ôïõ éóôïñéêÜ ñùóüäïõëïõ óôçí
çãåóßá ôïõ ÑÊÊ ðïõ õðåñáóðßæïõí ôï Êïìðáíß êáé áðïêñïýïõí ôïí ISIS ìå ôç
âïÞèåéá ôçò áìåñéêÜíéêçò áåñïðïñßáò áðïäåß÷ôçêáí ïé ìåãáëýôåñïé Þñùåò ôçò
äçìïêñáôßáò êáé ôïõ áíèñþðéíïõ ðïëéôéóìïý ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôï äéÜóôçìá ðïõ
êñáôÜåé ç ìÜ÷ç ôïõ Êïìðáíß.

¢ìåóç óõíÝðåéá ôçò ðáñáðÜíù “áëÞèåéáò” åßíáé üôé ïé ÇÐÁ áíáãíþñéóáí óáí
Üîéï óõíïìéëçôÞ ôïõò ãéá ôçí åéñÞíç ôï ÑÊÊ,
ðïõ ùò ðñüóöáôá ôï èåùñïýóáí ôñïìïêñáôéêÞ ïñãÜíùóç, ôïõ äßíïõí üðëá êáé ôï âïçèÜíå ìå âïìâáñäéóìïýò åíþ ðéï ðåñÞöáíïé áð üëïõò êáìáñþíïõí ôþñá äßðëá óôï
ÑÊÊ êáé óôï Ëåõêü Ïßêï ïé áðáíôá÷ïý “åðáíáóôÜôåò” êáé êáôÜ ôá Üëëá áíôéáìåñéêÜíïé öéëïé ôïõ ÑÊÊ. Ôï ðéï âáóéêü åßíáé
üôé ôçí ßäéá þñá ï ìåãÜëïò ðáãêüóìéá äáêôõëïäåé÷ôïýìåíïò Ýíï÷ïò åßíáé ç Ôïõñêßá
ôïõ ÅñíôïãÜí.
Ãéá ìáò üðùò Ý÷ïõìå îáíáðåß ç áëÞèåéá
äåí åßíáé åêåß ðïõ óõìöùíïýí ïé äýï õðåñäõíÜìåéò. Áíôßèåôá åêåß åßíáé óõíÞèùò ôï
ðéï ìåãÜëï øÝìá, ãéáôß åêåß óõìöùíåß êáé
ç ÷åéñüôåñç, ç öáóéóôéêüôåñç áðï áõôÝò.
Äåí åíïïýìå ìå áõôü üôé ï ISIS äåí åßíáé
ðñáãìáôéêÜ ç ðéï êáíéâáëéêÞ ìïñöÞ ôçò áíôßäñáóçò óôçí ðåñéï÷ç, ïýôå üôé ïé êÜôïéêïé ôïõ Êïìðáíß, áíÜìåóÜ ôïõò êáé åêåßíïé
ôïõ ÑÊÊ äåí ðñÝðåé íá õðåñáóðßóïõí ôçí
ðüëç ôïõò áðü ôïõò êáíßâáëïõò êáé üôé äåí
ðñÝðåé íá ðÜñïõí âïÞèåéá áðü ïðïéïíäÞðïôå ãéá íá ôï ðåôý÷ïõí áõôü. Åííïïýìå üôé
åßíáé øÝììá üôé ç ðéï ÷ôõðçôÞ ãñáììÞ áíôßèåóçò ðñïüäïõ êáé áíôßäñáóçò óôïí êüóìï êáé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ âñßóêåôáé
óôï Êïìðáíß, üôé ç çãåóßá ôïõ ÑÊÊ ãßíåôáé
ãé áõôü ôï ëüãï ðñïïäåõôéêÞ, üðùò êáé üëïé
ïé öáóßóôåò õðïóôçñéêôÝò ôçò, êáé êõñßùò
üôé ç êõâÝñíçóç ôçò Ôïõñêßáò åßíáé óôï ßäéï óôñáôüðåäï ìå ôïí ISIS äçëáäÞ âÜóç
ôçò ÷åéñüôåñçò áíôßäñáóçò , ïðüôå ðñÝðåé
íá áðïìïíùèåß ðáãêüóìéá êáé íá óõíôñéâåß. ÔÝëïò èåùñïýìå üôé åßíáé øÝììá üôé ç
áíôßèåóç ISIS êáé áíôéISIS ìåôþðïõ óå åðßðåäï çãåóßáò åßíáé ìéá ðñáãìáôéêÞ áíôßèåóç.
Ç áëÞèåéá åßíáé üôé ï ìåãáëýôåñïò å÷èñüò
ôçò áíèñùðüôçôáò óÞìåñá åßíáé ç ìéá áðü
ôéò äýï õðåñäõíÜìåéò ç íåïíáæéóôéêÞ Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí êáé ôï êýñéï ìÝôùðï ôçò åðßèåóÞò ôçò óôïí êüóìï êáé åéäéêÜ óôçí Åõñþðç åßíáé óÞìåñá ôï ïõêñáíéêü ìÝôùðï.
Óå Ýíá åêôåôáìÝíï Üñèñï ìáò óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò áðïäåéêíýáìå üôé ï ISIS åßíáé ðñþôá áð’ üëá
Ýíá åñãáëåßï óôñáôçãéêïý áíôéðåñéóðáóìïý
ôçò Ñùóßáò ãéá ôçí Ïõêñáíßá ðïõ îåôõëßãåôáé ìåèïäéêÜ êáé áäõóþðçôá ìÝóù ôùí
óõììÜ÷ùí êáé ôùí åãêÜèåôþí ôçò óôïí êáôáôñáõìáôéóìÝíï, äéáóðáóìÝíï êáé áéìïññáãïýíôá ÷þñï ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò. Ï ñþóéêïò áíôéðåñéóðáóìüò ìå ôïí ISIS óõíß-

óôáôáé óôï åîÞò: Åêåß ðïõ ôï ðñüâëçìá ôçò
Åõñþðçò Þôáí ðþò èá áíôéìåôùðßóåé ìßá
áðÝñáíôç Ñùóßá ìå ôÝëåéá óõìâáôéêÜ üðëá, ìå ðõñçíéêÜ, ìå äéáóôçìüðëïéá, ìå êáßñéåò èÝóåéò óå üëá ôá äéåèíÞ üñãáíá áðïöÜóåùí, ìå öéëéêÝò ôçò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò
óå üëï ôïí êüóìï, ç ïðïßá åëÝã÷åé ôçí åíåñãåéáêÞ ôñïöïäïóßá ôçò ÅÅ êáé ôçò åðéôßèåôáé êáé áðïóðÜ Ýíá ôìÞìá ôçò, ôçí Êñéìáßá, îáöíéêÜ âñÝèçêå íá ðïëåìÜåé óôï
ðëåõñü ôùí ðéï óôåíþí óôñáôçãéêþí ößëùí ôçò Ñùóßáò , äçëáäÞ óôï ðëåõñü ôïõ
ÉñÜí, ôïõ éñáíüöéëïõ Éñáê, ôïõ ÊáôÜñ, ôïõ
ÑÊÊ êáé ðñüóöáôá êáé ôçò ßäéáò ôçò Ñùóßáò åíÜíôéá óå Ýíá îáöíéêü “êñÜôïò -ðåéñáôÞ”, äçëáäÞ óå Ýíá êñÜôïò ëçóôþí, âáóáíéóôþí êáé äïõëåìðüñùí, ðïõ óáí ôÝôïéï äåí Ý÷åé, ïýôå ìðïñåß íá Ý÷åé óýã÷ñïíç
ðáñáãùãÞ, ïýôå äéðëùìáôéêÝò õðçñåóßåò,
ïýôå áåñïðïñßá, áëëÜ ìüíï ìéêñïìåóáßá
óõìâáôéêÜ üðëá ðïõ ôïõ ôá ðñïìçèåýïõí
ìïéñáßá Üëëá êñÜôç åê ôùí ïðïßùí ôï ðéï
ãíùóôü êáé ðåñßâëåðôï åßíáé ôï ñùóüöéëï
ÊáôÜñ (ðïõ âÝâáéá óõììåôÝ÷åé êáé áõôü
óôçí áíôé-ISIS åêóôñáôåßá!!!).
Ôï ISIS õðÜñ÷åé êáé áíáðôýóóåôáé ìüíï
ãéáôß ôï åðÝôñåøáí êáé ôï èÝëçóáí ïé ößëïé
ôçò Ñùóßáò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ. ×ùñßò ôçí
Üäåéá ôïõ üëï êáé ðéï ðñïóêõíçìÝíïõ óôç
Ñùóßá Áóáíô, ÷ùñßò ôçí óõíôñéâÞ åêåß
üëùí ôùí öéëïäõôéêþí áíôéðïëéôåýóåùí ìå
ôç âïÞèåéá ôïõ ñùóüäïõëïõ ðñïâïêÜôïñá ÏìðÜìá, äåí èá ìðïñïýóå íá óôáèåß ï ISIS
óå ìéá ìåãÜëç Ýêôáóç ôïõ óõñéáêïý åäÜöïõò êáé ìÜëéóôá íá ´÷åé åêåß ìéá çìéåðßóçìç ðñùôåýïõóá üðùò åßíáé ç ÑáêÜ. Åðßóçò ÷ùñßò ôçí ðñùôïöáíÞ, ôáõôü÷ñïíç êáé
åíôåëþò áìá÷çôß åãêáôÜëåéøç áðü ôçí éñáíüöéëç êáé ñùóüöéëç êõâÝñíçóç Ìáëßêé
ôïõ ÉñÜê üëùí ôùí óõíïñéáêþí ðåñáóìÜôùí ôçò ÷þñáò ðñïò ôç Óõñßá äåí èá ìðïñïýóå ï ISIS íá ðñïåëÜóåé ôüóï åýêïëá
ìÝóá óôï ÉñÜê, íá õðï÷ñåþóåé óå ìéá ìåãÜëç Þôôá ôïõò äõôéêüöéëïõò êïýñäïõò ôïõ ÉñÜê êáé íá óõóðåéñþóåé ôïõò ðñïâïêáñéóìÝíïõò áðü ôïí Ìáëßêé óïõíßôåò. ÔÝëïò
êáé ßóùò ôï ðéï âáóéêü ÷ùñßò Üöèïíï ÷ñÞìá
êáé ðïëý êáëÜ üðëá ðïõ ðñïìÞèåõóå óýìöùíá ìå üëá ôá óôïé÷åßá ôï ÊáôÜñ, ï ISIS
äåí èá ìðïñïýóå íá óôñáôïëïãÞóåé ôüóïõò
ìéóèïöüñïõò ëçóôÝò êáé êÜèå ëïãÞò êáèÜñìáôá êáé ôõ÷ïäéþêôåò.
Ï ISIS åßíáé Ýíáò áðïôñïðéáóôéêüò ìðáìðïýëáò, åßíáé ôï áðüëõôï ôÝñáò óôç öüñìá, áëëÜ åßíáé ðÜíôá Ýíá ìéêñïìåóáßï ôÝñáò ðïõ ï ñüëïò ôïõ åßíáé íá êÜíåé èüñõâï
ìå ìéá öáíôáóìáãïñßá öñßêçò ãéá íá êñýøåé ðßóù ôïõ ôï áëçèéíÜ ðåëþñéï êáé åðé-

êßíäõíï ôÝñáò ðïõ åßíáé ç ñþóéêç õðåñäýíáìç êáé ôá ðñáãìáôéêÜ ôåñáôþäç, áëëÜ
“äéáêñéôéêÜ” ôåñáôþäç öéëéêÜ ôçò êñÜôç,
ôýðïõ Êßíáò êáé ÉñÜí.

Ìüíï áí äïýìå ôçí õðüèåóç ôïõ Êïìðáíß êÜôù áðü áõôü ôï ðñßóìá èá êáôáëÜâïõìå ôé ðåëþñéáò óçìáóßáò ðáé÷íßäé ðáßæåé
ðÜíù ôïõ ç ñþóéêç äéðëùìáôßá ìÝóù ôïõ
“êáêïý” ôçò ðñïóþðïõ, ôïõ ISIS áðü ôç
ìéá ìåñéÜ êáé ôïõ ÑÊÊ, ôïõ “êáëïý” ôçò
ðñïóþðïõ áðü ôçí Üëëç . Ôá äéáöïñåôéêÜ
ðñüóùðá âÝâáéá óçìáßíïõí êÜôé ïõóéáóôéêü óå åðßðåäï âÜóçò, äçëáäÞ üôé åßíáé Üëëï ðñÜãìá óå áõôü ôï åðßðåäï ïé äýï óôñáôïß ôïõ ISIS êáé ôïõ ÑÊÊ áíôßóôïé÷á. Ï óôñáôüò ôïõ ISIS åßíáé ï áðüëõôïò ìåóáßùíáò,
åíþ ï óôñáôüò ôïõ ÑÊÊ, üðùò êÜèå óïóéáëöáóéóôéêüò óôñáôüò Ý÷åé óôç âÜóç ôïõ êáé
ôçí êôçíùäßá êáé ôçí ðñüïäï. Ôï üôé ï Ýíáò
óêëáâþíåé ôç ãõíáßêá êáé óôïí Üëëï ç ãõíáßêá ðïëåìÜåé åßíáé ç ðéï ôõðéêÞ Ýêöñáóç áõôÞò ôçò äéáöïñÜò óôçí ïðïßá ôüóï ðïëý óðåêïõëÜñåé ç öáóéóôéêÞ çãåóßá ôïõ
ÑÊÊ êáé ôá êáãêåìðßôéêá áöåíôéêÜ ôçò.
Ôï üôé ï ÅñíôïãÜí áðü éóëáìéêÞ êáèõóôÝñçóç åîßóùóå áõôÝò ôéò äýï ìïñöÝò ôçò áíôßäñáóçò, ôïí ISIS ìå ôï ÑÊÊ ôïõ óôïß÷éóå
äéðëùìáôéêÜ êýñïò êáé ÷ñüíï êáé äéåõêüëõíå üóï ôßðïôá Üëëï ôç ñþóéêç äéðëùìáôßá.
Ãéáôß ç Ñùóßá èÝëåé íá áðïìïíþóåé
êáé íá áíáôñÝøåé ôçí êõâÝñíçóç
ÅñíôïãÜí
×ùñßò ôçí åðßèåóç ôïõ ISIS óôï Êïìðáíß
ôï ÑÊÊ èá Þôáí Ýíáò ðåñéèùñéáêüò ðáß÷ôçò óôçí ìåóáíáôïëéêÞ êáé óôçí ôïõñêéêÞ ðïëéôéêïóôñáôéùôéêÞ óêçíÞ. Ôþñá ìðÞêå óôï êÝíôñï ôçò êáé ìÜëéóôá ìå ôçí Ýãêñéóç ôçò Äýóçò, ðïõ ùò ÷èåò ôï èåùñïýóå ìéá ôñïìïêôáôéêÞ ïñãÜíùóç ðïõ ðñáãìáôéêÜ Þôáí- êáé ü÷é ìå ôçí åðáíáóôáôéêÞ
åêäï÷Þ ôïõ üñïõ . Êáé ìðÞêå óôï êÝíôñï
ôçò óáí ìéá åóùôåñéêÞ äýíáìç ôçò Ôïõñêßáò êáé óáí ìéá åîùôåñéêÞ äýíáìç áðïìüíùóçò êáé áðïóôáèåñïðïßçóçò ôçò Ôïõñêßáò.
Ôï ñåýìá ÅñíôïãÜí, éäéáßôåñá ìåôÜ ôç
ñÞîç ôïõ ìå ôïõò ñùóüäïõëïõò éóëáìïöáóßóôåò ãêéïõëåíéóôÝò (äåò Üñèñá ôçò ÍÁ
ôïõ 2013 ãéá ôï ðñïâïêáñéóìÝíï áðü ôçí áñ÷Þ
êßíçìá ôçò Ôáîßì), êáé ðáñüëá ôá áíôéäñáóôéêÜ ôïõ éóëáìéêÜ íåïïèùìáíéêÜ êáé óå
ìåãÜëï âáèìü áíôéäõôéêÜ éäåïëïãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, Ý÷åé âñåèåß áðü èåôéêÞ ðëåõñÜ
óå ôñï÷éÜ óýãêñïõóçò ìå ôçí ñþóéêç ðïëéôéêÞ êõñßùò óôç ÌÝóç áíáôïëÞ, áëëÜ ðñü-

óöáôá êáé óôçí Ïõêñáíßá. Ç óýãêñïõóç
ÅñíôïãÜí Ñùóßáò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ Ý÷åé
óáí âÜóç ôçò ôçí çãåìïíéóôéêÞ Üñíçóç ôçò
äåýôåñçò íá äå÷ôåß óôçí åîïõóßá ïðïéáäÞðïôå êõâÝñíçóç åèíéêéóôþí Áäåëöþí ÌïõóïõëìÜíùí
éäéáßôåñá üôáí áõôÞ
ðáßæåé ôï äçìïêñáôéêü áóôéêü ðáé÷íßäé, üðùò óôçí Áßãõðôï êáé óôçí
Ôïõñêßá, êáé êõñßùò
üôáí åðéäßùêåé íá
ðáßîåé Ýíáí áíåîÜñôçôï êáé áðü ôéò äýï
õðåñäõíÜìåéò ðåñéöåñåéáêü ñüëï óôï
ìåóáíáôïëéêü êáé
êåíôñïáóéáôéêü ÷þñï, üðùò Ýêáíáí ïé
Ìüñóé-ÅñíôïãÜí. Ï ÅñíôïãÜí åßíáé ï ôåëåõôáßïò êñáôéêüò åêðñüóùðïò áõôÞò ôçò
ðïëéôéêÞò êáé äßíåé óèåíáñÞ ìÜ÷ç ãéá ôçí
õðïóôÞñéîç ôùí ÷ôõðçìÝíùí êéíçìÜôùí ôùí
Áäåëöþí ìïõóïõëìÜíùí óôç Óõñßá êáé
óôçí Áßãõðôï, ÷ôõðçìÝíùí âÝâáéá ü÷é áðü
ôç ëáéêÞ ðñüïäï áëëÜ áðü ôïí çãåìïíéóìü
ôùí õðåñäõíÜìåùí.
Áðü ôçí Üëëç ç Ñùóßá äåí èÝëåé ìéá áíïé÷ôÞ äéðëùìáôéêÞ óýãêñïõóç ìå ôçí
Ôïõñêßá ãéáôß áõôÞ êñáôÜåé ôá ÓôåíÜ áðü
ôá ïðïßá ðåñíÜåé ï ñþóéêïò óôüëïò óôç ÌÝóüãåéï. ¼ôáí ëïéðüí ï ÅñíôïãÜí êáôáããÝëåé óôáèåñÜ ôï êáèåóôþò ¢óáíô, ðïõ ôçí
ùìÞ âßá ôïõ êáôá áìÜ÷ùí ðëÝïí áíïé÷ôÜ
óôçñßæåé ç Ñùóßá, êáé êõñßùò üôáí êáôáããÝëåé ðñüóöáôá áíïé÷ôÜ óôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ ÏÇÅ ìüíïò áõôüò, êáé ðÜëé
óùóôÜ, ãéá áéìïóôáãÞ ôýñáííï ôïí ïëüðëåõñá ðñïóôáôåõüìåíï ôçò Ñùóßáò ðñáîéêïðçìáôßá êáé óöáãÝá ôçò ÌïõóïõëìáíéêÞò Áäåëöüôçôáò Óßóé, Ýñ÷åôáé óå Üìåóç óýãêñïõóç ìå ôïí Ðïýôéí. ÁõôÞ ç
óýãêñïõóç ìå ôçí ðïõôéíéêÞ Ñùóßá áðü ìüíçí ôçò äåí èá Þôáí ôüóï ðñïâëçìáôéêÞ ãéá
ôï êáèåóôþò ÅñíôïãÜí áí áõôü äåí åß÷å õéïèåôÞóåé êáé ôçí ðéï äåîéÜ, ôçí ðéï óêïôåéíÞ ðëåõñÜ ôçò Áäåëöüôçôáò, ôïí áíôééóñáçëéíü áíôéóçìéôéóìü ðáßñíïíôáò èÝóç
õðÝñ ôçò íåïíáæéóôéêÞò ×áìÜò óôï Ðáëáéóôéíéáêü. ÁõôÞ ç óýìðëåõóç óå óõíäõáóìü ìå ôçí áíçóõ÷ßá ðïõ ðñïêáëåß óáí éóëáìéóôÞò óôïõò ôïýñêïõò êïóìéêïýò äçìïêñÜôåò, ôïí Ý÷åé êÜíåé áíôéðáèçôéêü êáé
ýðïðôï óôá äçìïêñáôéêÜ ñåýìáôá ôçò Äýóçò, åíþ ôáõôü÷ñïíá ôïí öÝñíåé óå óýãêñïõóç êáé ìå ôçí ÓáïõäéêÞ Áñáâßá êáé
ôá ÅíùìÝíá ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá, ðïõ ðáñüëç
ôç óõìöùíßá ôïõò ìå ôïí ÅñíôïãÜí óôï æÞôçìá ôïõ ¢óáíô, âëÝðïõí óôçí Áäåëöüôçôá ôïí êýñéï éäåïëïãéêü êáé ðïëéôéêü å÷èñü
ôïõò áðü ôá ìÝóá. Ãé áõôü Ó. Áñáâßá, ôá
ÅìéñÜôá üëï êáé ëéãüôåñï êáôáããÝëïõí ôï
ÉóñáÞë áëëÜ áêüìá êáé ôïí ðñïâïêÜôïñá
áíôéðáëáéóôßíéï ÍåôáíéÜ÷ïõ, åíþ çëéèßùò
õðïóôçñßæïõí óáí ößëï ôïõò ôïí éóëáìïêôüíï êáé ñùóüäïõëï Óßóé.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ï ÅñíôïãÜí âñßóêåôáé áðïìïíùìÝíïò áðü ôçí ðá÷ýäåñìç êáé
ôõöëÞ Äýóç åðåéäÞ áõôÞ ôïýôç ôçí åðï÷Þ
åßíáé ãåìÜôç çãÝôåò, åßôå ñùóüöéëïõò êáôåõíáóôÝò åßôå êáé åãêÜèåôïõò ôçò Ñùóßáò (äåò Ïìðáìá-ÑÝôæé- ÊÜìåñïí êáé üðùò
áðïäåéêíýåôáé ôç ÌÝñêåë). ÌÜëéóôá áõôïß
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÷ôõðÜíå ðéï áíïé÷ôÜ ôïí ÅñíôïãÜí áðü üóï
ç ßäéá ç Ñùóßá ðïõ êÜíåé ìå áõôüí üôé êÜíåé ìå üëá ôá áðïìïíùìÝíá õðïøÞöéá èýìáôÜ ôçò: ÈÝëåé íá ôá ÷ôõðÜåé áíïé÷ôÜ êõñßùò ç Äýóç, ãéá íá ðáßîåé ç ßäéá ç Ñùóßá
ôïí ôåëéêü êáé Ýó÷áôï ðñïóôÜôç ôïõ èýìáôïò, äçëáäÞ íá ðáßæåé ôï ðáé÷íßäé ðïõ Ý÷ïõìå áðïêáëÝóåé “óêïýðá-öáñÜóé”. Óêïýðá
åßíáé ç Äýóç, êáé öáñÜóé åßíáé ï íåïíáæéóôéêüò Üîïíáò Ñùóßáò-Êßíáò- ÉñÜí. Áõôüò åßíáé ï ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï üôáí ç ÅÅ
áðåéëåß ôçí Ôïõñêßá ôïõ ÅñíôïãÜí ìå ðÜãùìá ôùí ïéêïíïìéêï-ðïëéôéêþí ó÷Ýóåùí,
ç Ñùóßá ôïõ äßíåé ôçí øåýôéêç “äéÝîïäï”
ðñïò ôçí Êïéíïðïëéôåßá ôùí ÁíåîÜñôçôùí
êñáôþí, äçëáäÞ ðñïò ôïí åáõôü ôçò. Ï ÅñíôïãÜí Ýðéáóå óáí ðíéãìÝíïò áõôÞí ôçí ôåëåõôáßá “ðñïóöïñÜ” éäéáßôåñá ìåôÜ ôçí åðßèåóç ðïõ äÝ÷ôçêå áðü ôç Äýóç ìÝóù ôïõ
ÃêéïõëÝí êáé ôïõ êéíÞìáôïò ôçò Ôáîßì ôïõ
2013, èåùñþíôáò üôé ôçí åðßÈåóç ôïõ ÃêéïõëÝí ôçí êáèïäÞãçóáí ïé ÇÐÁ óôéò ïðïßåò
åðßôçäåò êáôÝöõãå ï ÃêéïõëÝí ãéá íá ìçí
åíï÷ïðïéçèåß ç Ñùóßá óôá ìÜôéá ôùí ôïýñêùí éóëáìéóôþí.
Ôï ÑÊÊ ðáßñíåé ôçí åîïõóßá óôï
Êïìðáíß óáí äþñï ôïõ ¢óáíô
ÌÝóá óå áõôü ëïéðüí ôï ãåíéêüôåñï ðëáßóéï åêäçëþèçêå îáöíéêÜ ç åðßèåóç ôïõ ISIS
óôï Êïìðáíß. Ôï Êïìðáíß åßíáé ç ðéï åìâëçìáôéêÞ ðüëç áðü üëåò üóåò êáôïéêïýíôáé áðü ôçí êïõñäéêÞ åèíéêÞ ìåéïíüôçôá
óôç Óõñßá. Ôçí ðüëç áõôÞ, ìáæß ìå Üëëåò
ôñåéò ôï ÍôåñÝê, ôï Áìïýíôå êáé ôï Óáñß
Êáíß, ïõóéáóôéêÜ üëï ôï óõñéáêü ÊïõñäéóôÜí , êõñéïëåêôéêÜ ôçí ðáñÝäùóå ï óôñáôüò ôïõ Áóáíô óôï ÑÊÊ ôï êáëïêáßñé ôïõ
2012 ôçí þñá ðïõ ïé Üíèñùðïé ôçò êïóìéêÞò êáé ôçò áäåëöïìïõóïõëìáíéêÞò óõñéáêÞò áíôéðïëßôåõóçò ðÝèáéíáí óáí ôéò
ìýãåò êÜôù áðü ôéò åðéèÝóåéò ôïõ óõñéáêïý ðõñïâïëéêïý êáé ôçò áåñïðïñßáò. Áõôü
Þôáí ç áíôáìïéâÞ óôï ÑÊÊ ü÷é ôüóï ãéá ôï
üôé áõôü äåí åíþèçêå ðïôÝ óô áëÞèåéá ìå
ôçí óõñéáêÞ áíôéðïëßôåõóç, éóëáìéêÞ Þ
êïóìéêÞ, áëëÜ ãéáôß ôï ÑÊÊ Þôáí ðÜíôá
íá ðñáêôïñåßï ôçò ñþóéêçò õðåñäýíáìçò
êáé ôï êáèåóôþò Áóáíô Þôáí ðÜíôá ôï åöáëôÞñéü ôïõ êáé ç áóöáëÞò ïðéóèïöõëáêÞ ôïõ åíÜíôéá óôçí Ôïõñêßá. Ìå âÜóç ôïõ
ôç Óõñßá ôï óïóéáë-öáóéóôéêü êáé êôçíþäåò ÑÊÊ ìðüñåóå íá äéåîÜãåé ôïí åèíïöõëåôéêü ôïõ ðüëåìï óôï ôïõñêéêü ÊïõñäéóôÜí êáé ôåëéêÜ íá åðéâÜëåé åêåß ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ çãåìïíßá ãéá ëïãáñéáóìü ôçò
ñþóéêçò äéðëùìáôßáò. (ÃñÜöïõìå áëëïý
óôç Í.Á ãéá ôï üñãéï âßáò ðïõ åîáðÝëõóå
ôï ÑÊÊ óôç äåêáåôßá ôïõ 1980 åíÜíôéá óôéò
ôïýñêéêåò áñéóôåñÝò ïñãáíþóåéò ðáíôïý
óôçí Åõñþðç êáé óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí áíôßóôáóç êáé ôçò ÏÁÊÊÅ óå áõôÞí). Ç Ñùóßá ìÝóù ôïõ ÑÊÊ Þèåëå ðÜíôá Ýíá ôïõñêéêü ÊïõñäéóôÜí ü÷é óáí ìéá ðåñéï÷Þ ìå äéêáéþìáôá áõôïíïìßáò ìÝóá óå ìéá äçìïêñáôéêÞ Ôïõñêßá, áëëÜ Ýíá ó÷åôéêÜ êáèáñü åèíéêÜ ìüñöùìá ôýðïõ óÝñâéêçò Âïóíßáò , ðïõ èá áðåéëåß ìå äéáìåëéóìü áëëÜ êáé
ñþóéêç åðÝìâáóç ôçí Ôïõñêßá. Áõôü áðïäåéêíýåôáé áðü ôï üôé óå áíôßèåóç ìå
ôéò äéåèíéóôéêÝò äéáêçñýîåéò ôïõ ôï ÑÊÊ
ðÜíôá üîõíå, ÷ñçóéìïðïéþíôáò óõ÷íÜ êôçíþäç âßá êáé êáôÜ áìÜ÷ùí, ôéò ó÷Ýóåéò ôùí
êïýñäùí ìå ôïí ôïýñêéêï ðëçèóõìü óôéò ðåñéï÷Ýò ðïõ êõñéáñ÷ïýóå. ÊñÜôïò êïõñäéêü
óÞìåñá óôçí Ôïõñêßá äåí åßíáé äõíáôü ÷ùñßò åèíïêÜèáñóç êáèþò ïé êïõñäéêïß ðëçèõóìïß åßíáé óå ìåãÜëï âáèìü áíáêáôåìÝíïé ìå ôïí ðëåéïøçöéêü ôïõñêéêü ðëçèõóìü
ëüãù ôùí ìåãÜëùí åóùôåñéêþí ðëçèõóìéáêþí ìåôáêéíÞóåùí áðü ôçí þñá ðïõ ç Ôïõñêßá åäþ êáé Ýíáí áéþíá ìðÞêå óôï äñïìï
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ôçò êáðéôáëéóôéêÞò áíÜðôõîçò. Óôçí ïõóßá ôï ÑÊÊ èÝëåé êïõñäéêÜ õâñéäéêÜ êñáôç -èñáýóìáôá, áðïéêßåò ôçò Ñùóßáò êáé
ôïðéêïýò ôñáìðïýêïõò, ôá ïðïßï èá ðñïêýðôïõí áðü ôï äéáìåëéóìü êáé ôçí éìðåñéáëéóôéêÜ åëåã÷üìåíç åèíïêÜèáñóç ôùí 4
÷ùñþí óôéò ïðïßåò üðïõ æïõí óÞìåñá ìáæéêÝò ÊïýñäéêÝò åèíéêÝò ìåéïíüôçôåò : óôçí
Ôïõñêßá, óôï ÉñÜí, óôç Óõñßá êáé êõñßùò óôï
ÉñÜê.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ìüëéò ôï ÑÊÊ
ðáñÝëáâå áìá÷çôß ôï Êïìðáíß áðü ôá ÷Ýñéá ôïõ ¢óáíô åðÝâáëå åêåß ìå ðñáîéêïðçìáôéêü ôñüðï ôçí åîïõóßá ôïõ åîïõäåôåñþíïíôáò áìÝóùò ìå ôç äýíáìç ôùí üðëùí,
ðïõ ìüíï áõôü äéÝèåôå, üëåò ôéò Üëëåò äçìïêñáôéêÝò êïõñäéêÝò êáé ìç êïõñäéêÝò ðïëéôéêÝò ôÜóåéò, ðïõ Ý÷ïõí óáí ðïëéôéêü êÝíôñï ôïõò ôï ðéï äçìïêñáôéêü,êáé ðéï ïñãáíùìÝíï ðïëéôéêïóôñáôéùôéêÜ êïììÜôé
ôùí Êïýñäùí ôùí 4 êñáôþí, åêåßíï ôïõ ÉñÜê. Óå áõôü êõñéáñ÷åß ôï Êïõñäéêü Äçìïêñáôéêü Êüììá (KDP) êáé ç ÊïõñäéêÞ ÐåñéöåñåéáêÞ ÊõâÝñíçóç (Kurdistan Regional
Government -KRG) õðü ôïí Ìáóïýíô Ìðáñæáíß. ÁõôÝò ïé ðéï äçìïêñáôéêÝò êáé ãé áõôü öéëï- KRG ðïëéôéêÝò ôÜóåéò óôï Êïìðáíß
óõóðåéñþíïíôáí êÜôù áðü ôï ìåôùðéêü ðïëéôéêü ó÷Þìá Êïõñäéêü Åèíéêü Óõìâïýëééï
( Kurdish National Council -KNC) ðïõ áðïôåëåßôï, ôçí þñá ôçò ðáñá÷þñçóçò áõôïíïìßáò óôï Êïìðáíß êáé óôï õðüëïéðï
óõñéáêü ÊïõñäéóôÜí, áðü 10 ðïëéôéêÝò ïñãáíþóåéò (www.ekurd. net, 27.Éïýëç 2014 ).
Ôï ÑÊÊ åìöáíßæåôáé óôï óõñéáêü ÊïõñäéóôÜí óáí Êüììá ÄçìïêñáôéêÞò Åíüôçôáò
(Democratic Union Party -PYD) ãéá íá ìçí
áðïêáëýðôåôáé ç ôáõôéóÞ ôïõ ìå ôï ÑÊÊ.
Ðñéí íá áðïóðÜóåé ôçí åîïõóßá óôï Êïìðáíß ôï ÑÊÊ- PYD åß÷å åîáóöáëßóåé ôçí
Ýãêñéóç ôïõ KNC ãéá áðü êïéíïý áíÜëçøç
ôçò åîïõóßáò óå áíáëïãßá 50% /50% ìå ìéá
óõìöùíßá ðïõ åß÷å óõíáöèåß óôï Åñìðßë ôïõ
éñáêéíïý ÊïõñäéóôÜí óôéò 11 ôïõ Éïýëç ôïõ
2012 õðü ôçí áéãßäá ôçò çãåóßáò Ìðáñæáíß
(óôï ßäéï). Óôï ßäéï Üñèñï áðïêáëýðôåôáé üôé ôï PYD-ÑÊÊ åß÷å åéäïðïéçèåß áðü ôçí
êõâÝñíçóç ¢óáíô ãéá ôçí ðáñÜäïóç ôïõ
Êïìðáíß, ãé áõôü êáé Þôáí ðéï Ýôïéìï ãéá
íá ðÜñåé ôçí åîïõóßá . ÁõôÞí ôçí óõìöùíßá, êáé ãåíéêÜ ôéò êÜðùò êáëÝò ó÷Ýóåéò ìå
ôï KRG ôçí Ý÷åé áíÜãêç ôï ÑÊÊ ãéá íá
åîáóöáëßóåé ôçí Ýãêñéóç ôçò Äýóçò ãéá
ôçí êõñéáñ÷ßá ôïõ óôï óõñéáêü ÊïõñäéóôÜí
âãÜæïíôáò áðü ðÜíù ôïõ ôçí êáôçãïñßá ôçò
ôñïìïêñáôéêÞò ïñãÜíùóçò. Ìüëéò üìùò Þñèå óôçí åîïõóßá ôï ÑÊÊ ðáñáâßáóå ôç óõìöùíßá ìå ôï KNC êáé áíôß ãéá ôï 50% ôçí
Üñðáîå åî ïëïêëÞñïõ. Ï ôïðéêüò åêðñüóùðïò ôïõ KNC (óôï ßäéï) êáôÞããåéëå üôé óôéò
ðñþôååò ìÝñåò ôçò íÝáò äéáêõâÝñíçóçò êõìÜôéæå óôï Êïìðáíß ç åèíéêÞ óçìáßá ôùí
Êïýñäùí êáé óå ëßãï üëåò áíôéêáôáóôÜèçêáí áðü ôçí îå÷ùñéóôÞ óçìáßá ôïõ ÑÊÊ.
Êáé Üëëåò ðçãÝò áðïêáëýðôïõí ðùò ôåëéêÜ ôï ÑÊÊ ìïíïðþëçóå, ùò PYD, ôçí åîïõóßá óôÞíïíôáò Ýíá ìç÷áíéóìü ðïõ ðáñéóôÜíåé ôçí ëáéêÞ åîïõóßá êáé áðïôåëåßôáé
áðü äÞèåí ïñãáíþóåéò âÜóçò ôïõ ðëçèõóìïý (ëáéêÝò åðéôñïðÝò, Óõìâïýëéá êëð) ðïõ
üìùò åëÝã÷ïíôáé áðüëõôá áðü ôï PYD. ÔÝôïéåò åßíáé êáé ïé åðáããåëìáôéêÝò ïñãáíþóåéò ôïõ ÑÊÊ, óôïõò äéêçãüñïõò, óôïõò
ìç÷áíéêïýò, óôïõò ãéáôñïýò ðïõ Ý÷ïõí ìåôáôñáðåß óå üñãáíá äéïßêçóçò (ð÷ äéêáéïóýíçò). Ôï âáóéêü åßíáé üôé ìüíï ôïõ ôï
PYD-PKK êáé Ýîù áðü êÜèå áëçèéíü ëáéêü
Ýëåã÷ï, Ý÷åé óôá ÷Ýñéá ôïõ ôï óôñáôü, ôçí
áóôõíïìßá êáé ôçí ïéêïíïìßá êáèþò óå áõôï ðÜåé áð åõèåßáò ç åßóðñáîç ôùí öüñùí,
ôùí ðñïóôßìùí êáé êõñßùò ôá äïóßìáôá óå

÷ñÞìá ðïõ åðéâÜëëïíôáé áðü ôïí ðëçèõóìü
ãéá êÜèå äçìüóéá ðáñï÷Þ. Ïëá ðåñíÜíå áðü ôï ÑÊÊ áõôü ´êáé üëá ðÜíå ó áõôü.
ÁõôÞ ç Üóêçóç ôçò åîïõóßáò ôïõò óôï
Êïìðáíß ëÝåé ðïëëÜ ãéá ôï ôé èÝëïõí íá
êÜíïõí ïé Üíèñùðïé ôïõ ÑÊÊ óå üëï ôïí
êïõñäéêü ÷þñï. Åðßóçò óõóôçìáôéêÜ êñýâåé óÞìåñá ç ðñïðáãÜíäá ôùí äýï õðåñäõíÜìåùí üôé üôáí èÝëçóáí ôï 2012 íá ìðïõí
óôï Êïìðáíß óôñáôéùôéêÝò äõíÜìåéò ôïõ Åëåýèåñïõ Óõñéáêïý Óôñáôïý (Free Syrian
Army-FSA) óôáëìÝíåò áðü ôï Óõñéáêü Åèíéêü Óõìâïýëéï (Syrian National CouncilSNC), ôï êåíôñéêü ðïëéôéêü üñãáíï ôçò
áíôéðïëßôåõóçò, ôï ÑKK, ðïõ ôþñá ÷áëÜåé
ôïí êüóìï ôÜ÷á ãéá ôïí ìïíá÷éêü áãþíá
ôïõ óôï Êïìðáíß, áðáßôçóå êáé ðÝôõ÷å áõôüò
ï óôñáôüò íá ìåßíåé Ýîù áðü ôï Êïìðáíß
êáé ôéò Üëëåò êïõñäéêÝò ðåñéï÷Ýò. ÕðÜñ÷åé
êáëýôåñç áðüäåéîç ãéá ôïí ôïõëÜ÷éóôïí áíôéäçìïêñáôéêü ÷áñáêôÞñá ôïõ üôé ôï ÑÊÊ
ðÞñå ôï Êïìðáíß óáí äþñï áðü ôïí Áóáíô
êáé âáóéêÜ áðü ôïí êïéíü ðñïóôÜôç ôïõò,
ôç Ñùóßá, ðïõ êÜíåé üôé ìðïñåß ãéá íá ðíßîåé ìå ôïí ¢óáíô ôçí óõñéáêÞ áíôéðïëßôåõóç Þ íá ôçí ðñïâïêÜñåé êáé íá ôçí äéáóðÜóåé ìå ôïõò ößëïõò ôçò ôæé÷áíôéóôÝò ôçò
Áë -ÊÜéíôá; Ôï ÑÊÊ èÝëåé óôçí ïõóßá ôçí
áðüóðáóç ôïõ óõñéáêïý ÊïõñäéóôÜí áðü ôç
Óõñßá, êáé ü÷é áðëÜ äçìïêñáôéêÜ åèíïìåéïíïôéêÜ äéêáéþìáôá óå Ýíá åíéáßï Óõñéáêü
êñÜôïò. ÂÝâáéá áõôü Þôáí êáé ôï åðßóçìï
ðñüó÷çìá ãéá íá ìçí äå÷ôåß ðïôÝ ôï ÑÊÊPYD íá óõììåôÜó÷åé ùò ôüôå óå ïðïéáäÞðïôå ôìÞìá ôçò áíôé-Áóáíô áíôéðïëßôåõóçò,
ÐÜíôùò áõôÞ ç ðáñáâßáóç ôçò óõìöùíßáò ôïõ Åñìðßë êáé ç ìïíïðþëçóç ôçò åîïõóßáò óôï Êïìðáíß áðü ôï ÑÊÊ-PYD, üîõíå
ôéò ó÷Ýóåéò ôçò êõâÝñíçóçò ôùí Êïõñäùí
ôïõ ÉñÜê (RKG) ìå ôï ÑÊÊ, ðïõ Þôáí ðÜíôá
áÜ÷çìåò êõñßùò åî áéôßáò ôïõ çãåìïíéóìïý
ôïõ ðñþôïõ óå ïëï ôïí êïõñäéêü ÷þñï.
Ðùò ç åðßèåóç ôïõ ISIS óôï Êïìðáíß
îÝðëõíå êáé Ýóðñùîå óôï êÝíôñï ôçò
ðáãêüóìéáò óêçíÞò ôï ÑÊÊ
¼ôáí Üñ÷éóå ç ðïëéôéêÞ ôçò áðïìüíùóçò
ôïõ ÅñíôïãÜí áðü ôç Ñùóßá óôéò áñ÷Ýò ôïõ
2013 ìåôÜ ôçí ñÞîç ôïõ ÅñíôïãÜí ìå ôïõò
ãêéïõëåíéóôÝò (ïðüôå êáé ôï êßíçìá óôçí
Ôáîßì), Üñ÷éóáí êáé ïé áðåéëÝò ôïõ ÑÊÊ
üôé èá äéáêüøåé ôéò åéñçíåõôéêÝò óõíïìéëßåò êáé ãåíéêÜ ôçí äéáäéêáóßá åéñÞíåõóçò
ôùí Êïýñäùí ôçò Ôïõñêßáò ìå ôçí êõâÝñíçóç ÅñíôïãÜí. ÁõôÞí ôçí äéáäéêáóßá ôçí
åß÷å åðéôñÝøåé áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ÑÊÊ ç
Ñùóßá ãéá íá óôáèåñïðïéÞóåé ôçí åîïõóßá
ôùí éóëáìéóôþí Åñíôïãáí-ÃêéïõëÝí åíÜíôéá óôïõò äõôéêüöéëïõò êåìáëéêïýò ôïõ
ôïõñêéêïý óôñáôïý, äßíïíôáò óôïõò ðñþôïõò
ôï áôïý .üôé ìðïñïýí áõôïß êáé ìüíï íá äþóïõí ìéá ëýóç óôï êïõñäéêü åîáóöáëßæïíôáò óôñáôçãéêÞ çñåìßá óôçí íïôéáíáôïëéêÞ Ôïõñêßá. Ùóôüóï ìßá ìïíïìåñÞò ëÞîç
ôçò åéñçíåõôéêÞò äéáäéêáóßáò ¢ãêõñáòÊïýñäùí ãéá íá óôñéìù÷ôåß óôï åóùôåñéêü
êáé ôï åîùôåñéêü ï ÅñíôïãÜí äåí Þôáí ôüóï åýêïëç õðüèåóç ãéá ôçí çãåóßá ôïõ ÑÊÊ
ãéáôß ç êõâÝñíçóÞ ôïõ äåýôåñïõ åß÷å êÜíåé
üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ðñáãìáôéêÝò õðï÷ùñÞóåéò óôïõò Êïýñäïõò ôçò ÷þñáò óå ó÷Ýóç
ìå ôïõò êåìáëéóôÝò áíáãíùñßæïíôáò, áðü
óêïðéìüôçôá âÝâáéá êáé ü÷é áðü äçìïêñáôéêÞ ðåðïßèçóç, ôá ðéï âáóéêÜ åèíïìåéïíïôéêÜ äéêáéþìáôÜ ôïõò, éäéáßôåñá óôï åðßðåäï ôçò áíáãíþñéóçò ôçò ãëþóóáò êáé ôçò
åëåýèåñçò ðïëéôéêÞò Ýêöñáóçò ôùí ìåôùðéêþí ðïëéôéêþí ó÷çìáôéóìþí ôïõò. ¸ôóé
Ýíáò îáöíéêüò ôåñìáôéóìüò ôçò åéñçíåõôéêÞò äéáäéêáóßáò èá äçìéïõñãïýóå óôçí ç-
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ãåóßá ôïõ ÑÊÊ ðñïâëÞìáôá ìå ôçí âÜóç
ôïõ, áëëÜ êáé ìå ôç Äýóç ðïõ èá ÷ñÝùíå
óôï ÑÊÊ ìéá íÝá ñÞîç êáé èá ôçò õðåíèýìéæå ôïí âáèéÜ áíôéäçìïêñáôéêü ôïõ ÷áñáêôÞñá.
Áêüìá ðåñéóóüôåñï ìéá ôÝôïéá ñÞîç èá
áðïìüíùíå ôï ÑÊÊ ðáñáðÝñá áðü ôïõò
êïýñäïõò ôïõ ÉñÜê ðïõ óôï ìåôáîý åß÷áí áíáðôýîåé ðïëý öéëéêÝò ó÷Ýóåéò ìå ôçí Ôïõñêßá ôïõ ÅñíôïãÜí. Åßíáé åäþ ðïëý âáóéêü
üôé ç êõâÝñíçóç Ìðáñæáíß Ýé÷å áðïêôÞóåé
ðåëþñéï ðïëéôéêü êýñïò ìÝóá óôï ÉñÜê åîéóïññïðþíôáò ôéò ðñïâïêáñéóìÝíåò ó÷Ýóåéò
óïõíéôþí-óééôþí, åß÷å áðïêôÞóåé óçìáíôéêÞ ïéêïíïìéêÞ äýíáìç áðü ôçí äéá÷åßñçóç
ìåãÜëïõ ìÝñïõò ôùí ðåôñåëáßùí ôïõ éñáêéíïý ÊïõñäéóôÜí, åß÷å ó÷çìáôßóåé áðü ðïëÝìïõò äåêáåôéþí Ýíáí ðåñßöçìï áîéüìá÷ï óôñáôü, ôïõò ÐåóìåñãêÜ êáé ôåëéêÜ äéåèíÞ äéðëùìáôéêÞ áíáãíþñéóç êáé âÜñïò. ¸ôóé ïé Êïýñäïé ôïõ ÉñÜê Þôáí ðÜíôá áëëÜ
ôåëåõôáßá Ýãéíáí áêüìá ðåñéóóüôåñï ôï êÝíôñï âÜñïõò ´êáé ïé çãÝôåò üëïõ ôïõ êïõñäéêïý åèíéêéóìïý êáé óôéò 4 ÷þñåò. Ôï üôé
ìåôÜ ôï 2013 ïé åîåëßîåéò Ýöåñáí ìéá ìåãÜëç äéðëùìáôéêÞ, ïéêïíïìéêÞ êáé óôñáôéùôéêÞ ðñïóÝããéóç ôïõ ÅñíôïãÜí ìå ôïí
Ìðáñæáíß äåí Þôáí ôõ÷áßï. Ï ðñþôïò ÷ñåéáüôáí ôïí äåýôåñï ãéá íá óðÜóåé ôçí äéåèíÞ
êáé ðåñéöåñåéáêÞ ôïõ áðïìüíùóç áðïêôþíôáò Ýíá óýììá÷ï óçìáíôéêïý âÜñïõò óôï
ìåóáíáôïëéêü ÷þñï, éäéáßôåñá óå üôé áöïñïýóå ôçí óôáèåñüôçôá ôïõ ÉñÜê, êáé ï äåýôåñïò ãéá íá ìðïñåß íá áðïêôÞóåé ìéá ó÷åôéêÞ ïéêïíïìéêÞ äýíáìç äéï÷ôåýïíôáò ôï ðåôñåëáéï ôïõ éñáêéíïý ÊïõñäéóôÜí ðñïò ôç
Ìåóüãåéï, ìÝóù Ôïõñêßáò, åíþ åîáóöÜëéæå
êáé åîïðëéóìü áðü ôçí Ôïõñêßá, äçëáäÞ Ýíáí ó÷åôéêÜ áíåîÜñôçôï áðü ôéò äýï õðåñäõíÜìåéò ðáñÜãïíôá. Êáé ïé äýï åß÷áí êÜèå
óõìöÝñïí íá áíôéóôáèïýí óôéò äéáóðáóôéêÝò
êáé ãéá ôçí Ôïõñêßá êáé ãéá ôïí êïõñäéêü
ãåùãñáöéêü ÷þñï ñùóïêßíçôåò ìáíïýâñåò
ôïõ ÑÊÊ óôï ÂïññÜ , êáé ôïõ ÉñÜí óôïí Êüëðï.
Ç îáöíéêÞ åðßèåóç ôïõ ISIS óôï ÉñÜê, ðïõ
áðïäõêíåßåôáé óÞìåñá ðùò ü÷é ôõ÷áßá îåêßíçóå áðü ôï Éñáêéíü ÊïõñäéóôÜí êáé ç êáôÜëçøç ôïõ ðåôñåëáéïöüñïõ Êéñêïýê, áéöíéäßáóå óôñáôéùôéêÜ êáé ôáðåßíùóå ôïõò
ÐåóìåñãêÜ, óðïäõíÜìùóå åäáöéêÜ êáé ðïëéôéêÜ ôçí ðåñéöåñåéáêÞ êõâÝñíçóç Ìðáñæáíß êáé ìåßùóå ôï êýñïò ôçò óôïí êïõñäéêü ÷þñï, áíáóôçëþíïíôáò áñêåôÜ ôï êýñïò
ôïõ ÑÊÊ ðïõ ðÞãå íá âïçèÞóåé ôïí óôñáôü
ôïõ Ìðáñæáíß. ÐÜíôùò áõôü ôï êýñïò Ýìåíå ÷áìçëÜ åîáéôßáò ôçò ìïíïêïììáôéêÞò åîïõóßáò ôïõ ÑÊÊ óôï Êïìðáíß áðü ôá 2012.
Êõñßùò üìùò áõôÞ ç åðÝìâáóç äåí ìðïñïýóå íá áíáôñÝøåé ïýôå íá åîéóïññïðÞóåé ôéò
ðïëý öéëéêÝò ó÷Ýóåéò ðïõ åß÷å áíáðôýîåé
óôá 2012 êáé 2013 ï ÅñíôïãÜí ìå ôïí Ìðáñæáíß êáèþò ìÜëéóôá, üðùò äÞëùóå ðñüóöáôá ï Ìðáñæáíß, ï ÅñíôïãÜí ðáñÝäùóå âáñý
ïðëéóìü óôïõò êïýñäïõò ôïõ ÉñÜê ôçí þñá
ðïõ äÝ÷ïíôáí ôçí åðßèåóç ôïõ ISIS. (ÁõôÞ ç
äÞëùóç Þôáí áðïöáóéóôéêÞ ãéá ôç äéåèíÞ
ðïëéôéêÞ óôÞñéîç ôïõ ÅñíôïãÜí ãéáôß Ýãéíå áñãüôåñá üôáí ï ÏìðÜìá êáé ç Ìüó÷á
êáôçãüñçóáí ôïí ÅñíôïãÜí üôé äåí âïçèïýóå ôï ðïëéïñêçìÝíï áðü ôïí ISIS Êïìðáíß).
Ç ðñïóâïëÞ ôïõ éñáêéíïý ÊïõñäéóôÜí áðü ôïí ISIS åß÷å íüçìá ãéáôß ç íßêç ôïõ èá
óÞìáéíå Ýëåã÷ï ìÝñïõò ôùí êïõñäéêþí ðåôñåëáßùí. ¼ìùò ç åðßèåóç ôïõ ISIS óôï
Êïìðáíß êáé ç ìáêñüóõñôç ðïëéïñêßá ôïõ
äåí åß÷áí êáíÝíá Üëëï íüçìá áðü ôï íá
äþóïõí ìéá ðåëþñéá ðïëéôéêÞ âïÞèåéá óôï
ÑÊÊ. Êáé íá áðïìüíùóåé äéðëùìáôéêÜ óå
ðñùôïöáíÝò åðßðåäï ôçí êõâÝñíçóç ÅñíôïãêÜí ìå ôçí áêáôÜëëçëç ðñïðáãáíäéóôéêÞ äïõëåéÜ áðü ôéò äýï õðåñäõíÜìåéò.
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ÔÏ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÏ ÓÔÇÌÅÍÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÔÙÍ ÄÕÏ
ÕÐÅÑÄÕÍÁÌÅÙÍ, ÊÕÑÉÙÓ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ ÓÔÏ ÊÏÌÐÁÍÉ
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¼ðùò ìðïñåß íá äéáðéóôþóåé êáíåßò åýêïëá ðáñáôçñþíôáò ôïí ðáñáêÜôù ÷Üñôç
äåí õðÞñ÷å êÜðïéïò ðñáãìáôéêüò óñáôéùôéêüò ëüãïò íá áíïßîåé ï ISIS Ýíá íÝï ìÝôùðï óôá óýíïñá ìå ôçí íáôïéêÞ Ôïõñêßá êáé
íá ðñïêáëÝóåé ìéá ðéï åýêïëç êáé äñáóôÞñéá åðÝìâáóç ôçò Äýóçò åíáíôßïí ôïõ ãéá
íá êáôáëÜâåé ìéá ìåóáßá ðüëç óáí ôï Êïìðáíß ðïõ Þôáí ìáêñõÜ êáé áðü ôá âáóéêÜ
óôñáôéùôéêÜ ôïõ ìÝôùðá ðïõ Þôáí êáé åßíáé áêüìá óôï âüñåéï êáé óôï êåíôñéêü ÉñÜê. Ïýôå ôï Êïìðáíß Ýðáéæå êÜðïéï êñßóéìï óôñáôçãéêü ñüëï óôçí åäáöéêÞ óõíÝ÷åéá ôçò åîïõóßáò ôïõ ISIS óôç âüñåéá Óõñßá. Ïé äõôéêïß öÝñíïõí åðé÷åßñçìá üôé ôï
Êïìðáíß åßíáé êïíôÜ óôï âáóéêü ðÝñáóìá
ôçò Ôïõñêßáò áðü ôï ïðïßï ïé îÝíïé ôæé÷áíôéóôÝò ìðáßíïõí óôçí Óõñßá. ¼ìùò áõôü
ôï ðÝñáóìá äåí ôï Ýëåã÷áí ïé Êïýñäïé ôïõ
Êïìðáíß áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò Óõñßáò. ÅðéðëÝïí ï ISIS ÷ñåéáæüôáí éäéáßôåñá ôïõò îÝíïõò ôæé÷áíôéóôÝò ìüíï ðñéí îåôõëßîåé ôçí
ìåãÜëç ôïõ åðßèåóç ôïõ êáëïêáéñéïý ôïõ
2014 ç ïðïßá ôïõ Ýäùóå öñÝóêéåò êáé ìáæéêÝò óôñáôïëïãßåò áðü ÷éëéÜäåò ïéêïíïìéêÜ
áðåëðéóìÝíïõò Þ èõìùìÝíïõò óïõíßôåò ôçò
Óõñßáò êáé ôïõ ÉñÜê. ¢ñèñï ôçò ðïëý áîéüðéóôçò êïõñäéêÞò äéáäéêôõáêÞò åöçìåñßäáò

ÁõôÞ Þôáí ç éäáíéêÞ óõíèÞêç ãéá íá îåêéíÞóåé ç äéðëùìáôßá ôùí ÏìðÜìá, ÏëÜíô
êáé ÌÝñêåë ìáæß ìå ôïõò áðáíôá÷ïý ñùóüöéëïõò -ðïõ âÜëáíå ìðñïóôÜ ôï ÑÊÊ íá
ïõñëéÜæåé- ôçí ðßåóç óôïí ÅñíôïãÜí íá ðÜåé íá óþóåé ôï Êïìðáíß åßôå óôÝëíïíôáò
ôïõñêéêü óôñáôü, åßôå áöÞíïíôáò ôï ÑÊÊ
íá óôåßëåé êïõñäéêü óôñáôü ìÝóá áðü ôï
ôïõñêéêü Ýäáöïò. ÁõôÜ óÞìáéíáí áõôïêôïíßá ãéá ôïí ÅñíôïãÜí, ãéáôß áõôüò èá áíáãêáæüôáí åßôå íá áíáãíùñßóåé ôåëéêÜ
óôñáôü ôï ÑÊÊ ìÝóá óôçí Ôïõñêéá êáé êñÜôïò ôïõ ÑÊÊ äßðëá óôá óýíïñá ôçò Ôïõñêßáò, åßôå íá ìðåé óôç Óõñßá êáé íá ìçí
âãåéíðïôÝ áðü áõôÞí óðÜæïíôáò ðïëéôéêÜ
êáé óôñáôéùôéêÜ ôá ìïýôñá ôïõ, üðùò Ýðáèáí üëïé ïé óýììá÷ïé ôùí ÇÐÁ óôï ÉñÜê
êáé óôï ÁöãáíéóôÜí.
ÁëëÜ ðÝñá áðü ôá ðñáêôéêÜ æçôçìáôá áðü ðïõ êé ùò ðïõ üöåéëå ìéá ôñßôç ÷þñá, åí
ðñïêåéìÝíù ç Ôïõñêßá, íá óôåßëåé óôñáôü,
åðßóçìï êñáôéêü óôñáôü, Þ áêüìá ÷åéñüôåñá óôñáôü ìéáò åèíéêÞò ôçò ìåéïíüôçôáò üðùò åßíáé ç êïõñäéêÞ, íá ðåñÜóåé ôá óýíïñá ìéáò Üëëçò ÷þñáò, ôçò Óõñßáò êáé íá
åéóâÜëåé óå áõôÞí ãéá íá óþóåé ìéá ðüëç
ôçò áðü êÜðïéïõò öáóßóôåò êáôïßêïõò áõôÞò ôçò ßäéáò ÷þñáò; Ç åðßèåóç ôïõ ISIS,
Þôáí åðßèåóç óýñùí öáóéóôþí óå Üëëïõò
ðïëßôåò ôçò Óõñßáò ðïõ Þôáí Êïýñäïé, äç

Óôïí ðáñáðÜíù ÷Üñôç ç ðåñéï÷Þ ôï Êïìðáíß åßíáé ìå ôï óêïýñï ÷ñþìá óôï âüñåéï
Üêñï ôïõ ôïìÝá ìå ôïí áñéèìü 5. Ìå ôéò ìáýñåò êáé óêïýñåò ðåñéï÷Ýò åßíáé
óçìåéùìÝíåò ïé ðåñéï÷Ýò åëÝã÷ïõ êáé õðïóôÞñéîçò ôïõ ISIS. Ìå ôéò êüêêéíåò ðåñéï÷Ýò,
(óôïí áóðñüìáõñï ÷Üñôç åìöáíßæïíôáé ìå åíäéÜìåóï ãêñé) óôéò ðåñéï÷Ýò 2,3,4 ôïõ
ÉñÜê åìöáíßæïíôáé ïé âáóéêÝò ðåñéï÷Ýò åðßèåóçò ôïõ ISIS. ÄçëáäÞ ôï Êïìðáíß
åßíáé Ýîù êáé óôçí åíôåëþò Üëëç ìåñéÜ áðü ôá åêôåôáìÝíá éñáêéíÜ ìÝôùðá
óýãêñïõóçò
ëáäÞ Þôáí ðñïéüí êýñéá åóùôåñéêþí áKurdnet (www.ekurd.net ôçò 25 ôïõ ÏêôþíôéèÝóåùí ôçò Óõñßáò. Ìå ðïéá ëïãéêÞ, áí
âñç) áíáöÝñåé üôé “áìåñéêáíïß åðßóçìïé
ü÷é éìðåñéáëéóôéêÞ åðåìâáôéêÞ, Ýðñåðå áõáíáãíùñßæïõí üôé ôï Êïìðáíß áö åáõôü ôï åóùôåñéêü ðñüâëçìá íá ëõèåß ìå åôïý äåí åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêü áðü
îùôåñéêÞ åðÝìâáóç êáé ìÜëéóôá åðÝìâáóç
óôñáôçãéêÞ Üðïøç”. Áõôïý ôïõ åßäïõò ç
õðü ôçí ðïëéôéêïóôñáôéùôéêÞ çãåóßá ìéáò
åðßèåóç óå óõíäõáóìü üôé ãéá ðïëëÝò ìÝõðåñäýíáìçò óáí ôéò ÇÐÁ, ðïõ ìå ôï íá
ñåò êáé åâäïìÜäåò ç áìåñéêÜíéêç áåñïðïÝ÷åé åäþ êáé ÷ñüíéá ðáñáâéÜóåé ùìÜ êÜèå
ñßá óôÞñéæå ôçí Üìõíá ôïõ Êïìðáíß ÷ùñßò
áñ÷Þ ìç åðÝìâáóçò óôá åóùôåñéêÜ Üëëùí
íá êáôåâáßíåé óôï Ýäáöïò ïýôå ìéá ìðüôá
÷ùñþí Ý÷åé ðáíôïý öÝñåé ÷åéñüôåñåò êáôáïðïéáóäÞðïôå ÷þñáò åðÝôñåøå óôï ÑÊÊ ðïõ
óôñïöÝò, êéá ìÜëéóôá Ý÷åé öÝñåé óôçí åîïõôï õðåñáóðéæüôáí íá ìåôáôñáðåß ÷ùñßò ðïóßá õðïôáêôéêïýò ôùí ðéï ìåãÜëùí êáíéëý ìåãÜëåò áðþëåéåò áðü öáóßóôá êáé
âÜëùí, ôùí êáíéâÜëùí ìå ðõñçíéêÜ, äçëáôáñáîßá ðáñßá ôçò Ôïõñêßáò óå çñùéêÞ êáé
äÞ ôùí ñþóùí íåïíáæß éìðåñéáëéóôþí;
ôáõôü÷ñïíá áðïôåëåóìáôéêÞ äÞèåí áíôéöáÊß üìùò áõôÞ ç ðáñÜëïãç éìðåñéáëéóôéóéóôéêÞ ðñùôïðïñßá üëïõ ôïõ êïõñäéêïý åêÞ áîßùóç Ýãéíå áìÝóùò áðïäåêôÞ áðü üèíéêéóìïý êáé ðáß÷ôç ðñþôçò ãñáììÞò óôï
ëïõò ôïõò “öéëÜíèñùðïõò” ôçò ãçò êÜôù
ìåóáíáôïëéêü êïìöïýæéï .
áðü ôï åðé÷åßñçìá üôé äåí ðñÝðåé íá åðéôñÝðåôáé óå âááíéóôÝò êáé âéáóôÝò, íá õðïÃéáôß äåí ðñÝðåé êáìéÜ åîùôåñéêÞ
äïõëþíïõí Üëëïõò áíèñþðïõò. Ôï üôé ïé
äýíáìç íá åðÝìâåé ìå óôñáôü óôï
ßäéïé “öéëÜíèñùðïé” åðÝôñåøáí ôá ßäéá êáé
óõñéáêü åìöýëéï êáé óôï Êïìðáíß

÷åéñüôåñá ôüóåò öïñÝò óå âáóáíéóôÝò, êáé
âéáóôÝò üôáí áõôïß Þôáí Ñþóïé óôçí Ôóåôóåíßá, Ôáíôáïõßíô óôï ÓïõäÜí, ×ïýôïõ
óôçí ÑïõÜíôá ÷ùñßò íá ðÜñïõí åíáíôßïí
ôïõò êáíÝíá ìÝôñï, êáíÝíáò äåí ôï óêÝöôçêå.
Ïýôå óêÝöôçêå êáíåßò üôé áðü ðïõ êáé ùò
ðïõ ãéá ìéá êáôï÷Þ ôïõ Êïìðáíß áðü ôïí
ISIS èá Ýöôáéãå ç Ôïõñêßá ðïõ äåí Ýóôåéëå
óôñáôü êáé ü÷é ïé ÇÐÁ. Ãéáôß áöïý ïé ÇÐÁ åðÝìåíáí ôüóï ðïëý íá óùèåß ôï Êïìðáíß áðü äõíÜìåéò åêôüò Óõñßáò êáé áöïý
èÝëáíå ïé ßäéïé íá çãçèïýí ôçò áðåëåõèÝñùóÞò ôïõ ãéáôß äåí èÝëáíå íá êáôÝâåé ï
ßäéïò ï áìåñéêáíéêüò óôñáôüò óôï Ýäáöïò
êáé íá êÜíåé áõôÞ ôç äïõëåéÜ áëëÜ ìüíï íá
âïìâáñäßæåé ôïõò ôæé÷áíôéóôÝò åê ôïõ áóöáëïýò áðü ôïí áÝñá;.
ÁëëÜ üôáí êñÜæïõí äõíáôÜ ïé äýï õðåñäõíÜìåéò ÷Üíïíôáé êáé ôá ãåãïíüôá, ÷Üíïíôáé êáé ïé åéäÞóåéò. ¸ôóé ó÷åäüí êáíåßò
äåí Ýìáèå üôé ôï Êïìðáíß äåí åßíáé êáíÝíá
Ìåóïëüããé ôïõ 2014, ðïõ êéíäýíåõå ìå óöáãÞ ôùí áìÜ÷ùí áðü ôï éóëÜì, áöïý ôçí
þñá ðïõ ï ISIS åðéôÝèçêå óôï Êïìðáíß ï
Üìá÷ïò ðëçèóõìüò ôçò, ðåñßðïõ 200.000 Üíèñùðïé åß÷å åî ïëïêëÞñïõ öõãáäåõôåß óôçí
Ôïõñêßá, ÷ùñßò ï ISIS íá åìðïäßóåé áõôÞ ôç
öõãÞ åêôüò áðü ôéò öñéêáëåüôçôåò ðïõ Ýêáíå óôá ãýñù ÷ùñéÜ ãéá íá öôéÜîåé ôçí
áôìüóöáéñá äéåèíïýò ðßåóçò óôïí ÅñíôïãÜí.
Ïýôå Ýãéíå ãíùóôü üôé ï ðëçèõóìüò ôïõ Êïìðáíß âñÞêå êáôáöýãéï óôçí Ôïõñêßá ìå ôçí
Ýãêñéóç ôçò êõâÝñíçóÞò ôçò, ðñÜãìá ðïõ
ôç öüñôùóå ïéêïíïìéêÜ ìå Üëëïõò 200.000
ðñüóöõãåò ðÝñá áðü ôï 1 åêáôïììýñéï ðïõ
öéëïîåíïýóå þò ôüôå áðü ôïí åìöýëéï ôçò
Óõñßáò. Êõñßùò üìùò äåí Ýìáèáí ôçí êåíôñéêÞ åðé÷åéñçìáôïëïãßá ôçò Ôïõñêßáò ôïõ
ÅñíôïãÜí íá áñíçèåß ôçí åéóâïëÞ ôçò óôç
Óõñßá, ïýôå ôçí åíáëëáêôéêÞ ôçò ðñüôáóç
ãéá ôçí áíôéìåôùðéóç ôïõ ISIS. Ç åðé÷åéñçìáôïëïãßá áõôÞ Þôáí ìÝóá óôá ðëáßóéá
ôçò åðåìâáôéêÞò ëïãéêÞò ôùí äõôéêþí ìðåñéáëéóôþí , áëëÜ Ýñé÷íå óôïõò ßäéïõò ôï âÜñïò ìéáò åðÝìâáóçò êáé áðïêÜëõðôå ôéò áíôéöÜóåéò êáé ôçí õðïêñéóßá ôïõò üôáí ðßåæáí ôçí Ôïõñêßá. Ç ôïýñêéêç èÝóç Þôáí üôé
ôïí ISIS ôïí äçìéïýñãçóå ôï óõñéáêü êáèåóôþò ìå ôçí óõíôñéâÞ êÜèå ðñáãìáôéêÞò
áíôéðïëßôåõóçò, áëëÜ êáé ìå ôçí óõíåéäçôÞ
áíï÷Þ áðü ìÝñïõò ôïõ ôïõ ISIS. Áðü áõôÞ
ôç èÝóç áðÝññåå üôé ç ìüíç ëýóç ãéá ôçí
áíôéìåôþðéóç ôïõ ISIS, åöüóïí ç ßäéá ç Äõóç äåí Þèåëå íá óôåßëåé óôñáôü óôç Óõñßá,
Þôáí íá äçìéïõãçèïýí óôç Óõñßá êáé ìÜëéóôá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áëåðéïý æþíåò
ðñïóôáóßáò ôïõ ðëçèõóìïý áðü ôïõò âïìâáñäéóìïýò ôïõ ¢óáíô, þóôå óå áõôÝò ôéò
æþíåò íá óõãêåíôñùèïýí ïé áíôÜñôéêåò áíôé-Áóáíô êáé áíôé-ôæé÷áíôéêÝò äõíÜìåéò
ôçò Óõñßáò êáé íá óõíôñßøïõí ôïí ISIS áðåëåõèåñþíïíôáò êáé ôï Êïìðáíß.
Ç ôïýñêéêç èÝóç êñýâåé âÝâáéá ìéá óçìáíôéêÞ ðëåõñÜ ôçò áëÞèåéáò, ðïõ åßíáé üôé ï ISIS ìðüñåóå íá óôåñéþóåé óôç Óõñßá,
üðùò Üëëùóôå êáé ôï Üëëï ðéï “êáèþò ðñÝðåé” áäåëöü ôïõ êïììÜôé ôçò Áë-ÊÜéíôá,
ç Áë Íïýóñá, ãéáôß Þôáí åõíïéêü ãéá ôÝôïéá åêôñþìáôá ôï éäåïëïãéêü Ýäáöïò, éäéáßôåñá ï áíôéìçôéóìüò, ï èñçóêåõôéêüò óå÷ôáñéóìüò êáé ï áíôéäéáöùôéóìüò, ðïõ åß÷å
åíóôáëÜîåé ãéá ÷ñüíéá êáé óôï óõñéáêü ëáü
ç ìïõóïõëìáíéêÞ áäåëöüôçôá, äçëáäÞ ï ìåãÜëïò áõôüò óýììá÷ïò ôïõ ÅñíôïãÜí êé ü
ßäéïò ï ÅñíôïãÜí. ¼ìùò õðÜñ÷åé óÞìåñá
óôçí ôïýñêéêç èåóç ç ðéï ìåãÜëç áëÞèåéá
üôé áðü Ýíá óçìåßï êáé ðÝñá, ôï êáèåóôþò
¢óáíô, üíôáò üëï êáé ðéï õðï÷åßñéï ôçò
Ñùóßáò, Ýãéíå ï óöáãÝáò êáèå ðñïüäïõ ìÝóá óôçí áíôéðïëßôåõóç êáé ï ðñïóôÜôçò

ôçò ÷åéñüôåñçò ôæé÷áíôéêÞò áíôßäñáóçò ìÝóá óå áõôÞí, äçëáäÞ Ýãéíå ôïõëÜ÷éóôïí óå
áõôÞ ôç öÜóç ôï êÝíôñï ôçò ðïëéôéêÞò áíôßäñáóçò êáé ôïõ öáóéóìïý óôç Óõñßá. Äåí
åßíáé ôõ÷áßï ðïõ ôåëéêÜ ðñþôïò ï Áóáíô
Ý÷ùóå ìÝóá óôç Óõñßá óáí óõììá÷ü ôïõ
Ýíáí åîùôåñéêü êñáôéêü ðáñÜãïíôá ôïí óéßôéêï ôæé÷áíôéóìü ôçò ×åæìðïëÜ÷. ¹ôáí
ëïéðüí ìÝóá óôçí éìðåñéáëéóôéêÞ åðåìâáôéêÞ ëïãéêÞ ôçò Äýóçò, êáé åöüóïí ç ßäéá
äåí Þèåëå íá óôåßëåé óôñáôü óôç Óõñßá, ç
ðñüôáóç ôçò Ôïõñêßáò íá äçìéïõãçèïýí óôç
Óõñßá êáé ìÜëéóôá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áëåðéïý æþíåò ðñïóôáóßáò ôïõ ðëçèõóìïý áðü
ôïõò âïìâáñäéóìïýò ôïõ ¢óáíô, êáèþò êáé
åõñýôåñåò æþíåò áðáãüñåõóçò ðôÞóåùí þóôå óå áõôÝò ôéò ðåñéï÷Ýò íá óõãêåíôñùèïýí ïé áíôÜñôéêåò áíôé-Áóáíô êáé áíôéôæé÷áíôéêÝò äõíÜìåéò ôçò Óõñßáò êáé íá óõíôñßøïõí ôïí ISIS áðåëåõèåñþíïíôáò êáé ôï
Êïìðáíß. ÁõôÞ áêñéâþò Þôáí ç áíôéðñüôáóç ôïõ ÅñíôïãÜí óôçí ðßåóç ôùí ÇÐÁ, ôçò
ÅÅ êáé ôïõ ÑÊÊ-Ñùóßáò íá åðÝìâåé ç Ôïõñêßá óôï Êïìðáíß, ðïõ ôïõò Ýöåñå óå äýóêïëç èÝóç.
Åìåßò åßìáóôå áíôßèåôïé áðü èÝóç áñ÷Þò
óå áõôÞ ôçí ðñüôáóç, ðïõ ðñïùèåßôáé ðÜãéá áðü ôçí Ôïõñêßá åíÜíôéá óôïí Áóáíô
áðü ôï 2012. ÁõôÞ óôçí áñ÷Þ ãéíüôáí êÜðùò äåêôÞ áðü ôéò ÇÐÁ, áëëÜ óêüíôáöôå
óôï ñþóéêï âÝôï óôï Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò
ôïõ ÏÇÅ. Åìåßò åßìáóôå áíôßèåôïé óå ôÝôïéåò “æþíåò ðñïóôáóßáò” üôáí ðñüêåéôáé
ãéá åðÝìâáóóç óå åóùôåñéêÝò åíäïêñáôéêÝò óõãêñïýóåéò (ð÷ ç Üäéêç äõôéêÞ åðÝìâáóç óôç Ëéâýç ãéá ôçí áíáôñïðÞ ôïõ ÊáíôÜöé), êáé ôïýôï ãéáôß óáí ìáñîéóôÝò èÝåùñïýìå ôçí áðëåõèÝñùóç ôùí ëáþí äõíáôÞ êýñéá áðü ôïõò ßäéïõò êáé ü÷é áðü ðáíßó÷õñïõò åðåìâáóßåò “ðñïóôÜôåò” êáé ìÜëéóôá éìðåñéáëéóôÝò. Ìðïñïýìå ùóôüóï íá
äå÷ôïýìå, Þ áêüìá êáé íá åðéäéþîïõìå åðÝìâáóç ïðïéáóäÞðïôå ÷ùñáò áðü ôá Ýîù
óå âïÞèåéá ìéáò Üëëçò ìüíï üôáí áõôç ç
ôåëåõôáßá äÝ÷åôáé åîùôåñéêÞ åðßèåóç áðü
ìéá Ôñßôç ÷’ùñá (ð÷ äßêáéç åðÝìâáóç ôùí
åõñùðáéêþí ÷ùñþí óôç Âïóíßá åíÜíôéá
óôïõò óÝñâïõò êáôáêôçôÝò ôï 1995). Åðßóçò
èåùñïýìå èåôéêÞ ôçí åíßó÷õóç áð Ýîù ìå
üðëá åíüò äçìïêñáôéêïý áíôéöáóéóôéêïý áãùíá áñêåß áõôüò íá Ý÷åé ðÜñåé ðñáãìáôéêÜ ðáëëáéêÜ, åíùôéêÜ êáé äçìïêñáôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ç åîïõóßá ðïõ áõôüò áíôéðáëåýåé íá åßíáé, ãåíéêÜ ìéóçôÞ áðü ôï
ëáü êáé íá óôçñßæåôáé óå îÝíá ïðëá. Ãé áõôü ôï ëüãï åßìáóôáí áíôßèåôïé êáé óôéò äýï
ðëåõñÝò ôïõ Óõñéáêïý åìöýëéïõ áðü ôçí þñá ðïõ áõôÝò åðéäéþêáí ôç íßêç ìå ôç óôÞñéîç êýñéá óå éìðåñáëéóôéêÝò åðåìâÜóåéò.
¼ìùò áðü ôçí þñá ðïõ ï éìðåñéáëéóôÝò
äõôéêïß êáé áíáôïëéêïß êáôáöåýãïõí óõóôçìáôéêÜ óå ôÝôïéåò æþíåò ðñïóôáóßáò êáé
æþíåò áðáãüñåõóçò ðôÞóåùí ãéá íá õðïäáõëßæïõí êáôáóôñïöéêïýò åìöõëßïõò, (óôç
Ëéâýç ç Äýóç øçöéóå õðÝñ êáé ç Ñùóßá
Ýêáíå áðï÷Þ þóôå íá ðåñÜóåé ç åðßèåóç
óôïí ÊáíôÜöé) äåí ìðïñïýìå íá ìçí ôïõò
êáôáããåßëïõìå óáí óé÷áìåñïýò õðïêñéôÝò
üôáí èÝëïõí åîùôåñéêÞ åðÝìâáóç óôï Êïìðáíß áëëÜ ëÝíå “ü÷é” óôçí ðñüôáóç ôçò
Ôïõñêßáò ãéá ôçí äçìéïõñãßá ôÝôïéùí æùíþí. ¼÷é ôõ÷áßá áõôÞ ç áíôéðñüôáóç ôçò
Ôïõñêßáò óôï ðñïâïêáôüñéêï êÜëåóìá ôïõ
Ïìðáìá ãéá äéêéÜ ôçò Üìåóç åìðëïêÞ óôç
Óõñßá, Ýöåñå ôïí äåýôåñï óå åîáéñåôéêÜ äýóêïëç èÝóç, ôüóï äýóêïëç þóôå óôåëÝ÷ç
ôçò êõâÝñíçóÞò ôïõ, üðùò ï Ìðáéíôåí, ç
óýìâïõëïò áóöáëåßáò ÓïõæÜíá ÑÜéò, áêüìá
êáé ï ÊÝññõ, êáé ðéï ðïëý ôï ãáëëéêü ÕÐÅÎ Üñ÷éóáí íá ìåëåôÜíå óïâáñÜ ôçí ðñü-
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ôáóç ôçò Ôïõñêßáò. Åêåß ëïéðüí ðïõ êÝñäéæå
Ýäáöïò ç ðñüôáóç ãéá ïñéóìü æùíþí ðñïóôáóßáò êáé áðáãüñåõóçò ðôÞóåùí, åðåíÝâç êáèïñéóôéêÜ ï ìåãÜëïò ðñïóôÜôçò ôïõ
ÑÊÊ, êáé ôïõ ¢óáíô, ç Ñùóßá êáé Ýóôåéëå
ôåëåóßãñáöï óôïí ÅñíôïãÜí íá ìçí åðéìÝíåé óôò æþíåò ðñïóôáóßáò.
Ôçí ßäéá óôéãìÞ ç ðßåóç ôïõ ÑÊÊ åíÜíôéá
óôç ãñáììÞ ÅñíôïãÜí óôï åóùôåñéêü ôçò
Ôïõñêßáò ìåãÜëùóå, êÜèå óõíïìéëßá óôáìÜôçóå êáé ôï ÑÊÊ Ýñéîå ôïí êüóìï ôïõ óôï
äñüìï ðïõ Üñ÷éóå íá óðÜåé íá êáßåé áêüìá
êáé íá óêïôþíåé ðéóôïýò ìïõóïõëìÜíïõò ðïõ
ìïéÜæáí ìå ôæé÷áíôéóôÝò, áðåéëþíôáò ôçí êõâÝñíçóç ìå ôåñìáôéóìü ôçò åéñçíåõôéêÞò äéáäéêáóßáò êáé îáíáñ÷ßíéóìá ôïõ åìöýëéïõ .
Ï åëéãìüò ôïõ ÅñíôïãÜí ìå ôïõò
ÐåóìåñãêÜ êáé ôïí FSA, ç óýíèåôç
ñþóéêç áðÜíôçóç, êáé ôï îåóêÝðáóìá
ôïõ åðé÷åéñÞìáôïò ðåñß áíèñùðéóôéêïý
ðïëÝìïõ ôïõ ÑÊÊ óôï Êïìðáíß
ÊÜôù áðü áõôÝò ôéò óõíèÞêåò ï ÅñíôïãÜí
êáôÝöõãå óôïí åîÞò ðïëéôéêÜ áìõíôéêü åëéãìü: ÊÜëåóå ï ßäéïò Þ ßóùò êáé íá áðïäÝ÷ôçêå ðñüôáóç ôùí ÇÐÁ íá óôåßëåé ç ðåñéöåñåéáêÞ êõâÝñíçóç ôïõ óõììÜ÷ïõ ôïõ
Ìðáñæáíß éñáêéíïýò êïýñäïõò ìá÷çôÝò (ôïõò
ãíùóôïýò ÐåóìåñãêÜ) íá ðåñÜóïõí ìÝóá áðü ôï ôïõñêéêü Ýäáöïò êáé íá ðÜíå íá óôçñßîïõí ôçí Üìõíá ôïõ Êïìðáíß. Ðñïöáíþò
óôü÷ïò áõôÞò ôçò êßíçóçò ôïõ ÅñíôïãÜí Þôáí íá åêôïíþóåé ôçí áöüñçôç ðßåóç ðÜíù
ôïõ êáé ôáõôü÷ñïíá ìçí ìåßíåé ôï Êïìðáíß
êáé üëç ç Âüñåéá Óõñßá óôá ÷Ýñéá ôïõ ÑÊÊ.
¼ìùò êáé áõôÞ ç êßíçóç ìðÞêå ïõóéáóôéêÜ
êáé áõôÞ êÜôù áðü ôçí çãåìïíßá ôïõ ÑÊÊPYD, ìå ìéá íÝá óõìöùíßá óôéò 22 ôïõ Ïêôþâñç, óáí åêåßíç ôïõ Åñìðßë ôïõ 2012, ìåôÜ
áðü óõæçôÞóåéò ðïõ êñÜôçóáí 9 ìÝñåò áõôÞ
ôç öïñÜ óôï Íôï÷ïýê ôïõ éñáêéíïý êïõñäéóôÜí ðÜëé ìå ìåóïëáâçôÞ êáé õðïôéèÝìåíï
åããõçôÞ êáé ðÜëé ôïí Ìðáñæáíß, åíþ óõììåôåß÷áí óå áõôÝò ðáñáóêçíéáêÜ ç Ôïõñêßá êáé
ç ÇÐÁ. Äåí îÝñïõìå ôéò ëåðôïìÝñåéÝò ôçò,
áëëÜ îÝñïõìå üôé ðÜëé ìïéñÜóôçêáí èÝóåéò
åîïõóßáò óôï óõñéáêü ÊïõñäéóôÜí, áëëÜ üëá
äåß÷íïõí üôé ìïéñÜóôçêáí ìå äõóìåíÝóôåñï
ôñüðï áðü üôé óôï Åìðñßë. Ãéáôß ç áðüöáóç
ìéëÜåé ãéá 40% èÝóåéò óôï ÑÊÊ-PYD, 40%
óôïõò öéëï-Ìðáñæáíß êïýñäïõò ôïõ ÊÍC êáé
20% óå “áíåîÜñôçôïõò”. Óôçí ðïëéôéêÞ äåí
õðÜñ÷ïõí áíåîÜñôçôïé êáé ðïôÝ ï óïóéáë- öáóéóìüò äåí äÝ÷åôáé íá êñßíïíôáé áðïöÜóåéò
áðü “áíåîÜñôçôïõò” ðïõ äåí åëÝã÷åé. ÁëëÜ
êáé áõôü íá ìçí õðÞñ÷å äåí åßíáé äõíáôü íá
õðÜñ÷åé ïýôå áõôÞ ôç öïñÜ Ýíôéìç óõìöùíßá
ìïéñáóéÜò ÷ùñßò íá êÜíåé êáìéÜ áõôïêñéôéêÞ ç ðëåõñÜ ðïõ ðáñáâßáóå ôçí ðñïçãïýìåíç óõìöùíßá . ÁëëÜ ðïéá áõôïêñéôéêÞ íá
êÜíåé ôï PKK-PYD óôï Íôï÷ïýê áöïý ôþñá
÷Üñç óôç óôÞñéîç ôùí õðåñäõíÜìåùí êáé
óôçí ðáãêüóìéá ðñïðáãáíäéóôéêÞ ôïõò ìç÷áíÞ åìöáíßæåôáé óôá ìÜôéá üëùí ôùí êïýñäùí óáí ï ðéï èñõëéêüò õðåñáóðéóôÞò ôçò
åèíéêÞò ôïõò õðüóôáóçò áëëÜ êáé óáí ðáãêüóìéï óýìâïëï ôçò ìÜ÷çò õðÝñ ôïõ ðïëéôéóìïý êáé êáôÜ ôçò âáñâáñüôçôáò ; Ôï üôé
ç óõìöùíßá áõôÞ óçìáôïäïôåß ôçí ðïëéôéêÞ
çãåìïíßá ôïõ ÑÊÊ-PYD óå Ýíá êïõñäéêü
èñáýóìá Üôõðïõ êñÜôïõò-õâñßäéïõ, õðü ñþóéêç êõñéáñ÷ßá óôç âüñåéá Óõñßá, êáé üôé
âÜæåé ôéò âÜóåéò ãéá ìéá çãåìïíßá ôïõ ÑÊÊ
óå üëï ôïí êïõñäéêü ÷þñï ãéá ôï äéáìåëéóìü
êáé ôïí åêâéáóìü êáé ôùí 4 êñáôþí óôá ïðïßá áõôüò åêôåßíåôáé, ôï áðïäåéêíýåé ç èåñìÞ õðïäï÷Þ ðïõ Ýêáíå óôç óõìöùíßá ôïõ
Íôï÷ïýê ôï ñþóéêï Õðïõñãåßï åîùôåñéêþí
ìå áíáêïßíùóÞ ôïõ. (Áë-Ìüíéôïñ 28 Ïêôþâñç, http://www.al-monitor.com/pulse/politics/
2014/10/syria-kobani-turkish-kurdishimplications.html). Óå áõôÞí ìå åðåìâáôéêü
éìðåñéáëéóôéêü èñÜóïò óçìåéþíåôáé “ôï åíäéáöÝñïí ôçò Ñùóßáò ãéá ôç óõìöùíßá ãéá
ôçí åãêáèßäñõóç ìéáò äéïßêçóçò áðü åíù-
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ìÝíåò äõíÜìåéò óôéò êïõñäéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò
Óõñßáò” êáé üôé ç óõìöùíßá áõôÞ “ åßíáé Ýíá
ðñüôõðï ãéá üëá ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá êáé
äõíÜìåéò, ôï ïðïßï åããõÜôáé ôçí êõñéáñ÷ßá
êáé ôçí åíüôçôá ôçò ÷þñáò ìÝóù ôçò åíüôçôáò êáé ôçò áíôéìåôþðéóçò ôçò äéåèíïýò ôñïìïêñáôßáò êáé åîôñåìéóìïý”. Ôï ôåëåõôáßï
áðüóðáóìá áõôÞò ôçò áíáêïßíùóçò äåß÷íåé
ðüóï ìáêñõÜ óôï÷åýåé ç ñþóéêç äéðëùìáôßá
üôáí èåùñåß ôï áíôé-ISIS ìÝôùðï ðñüôõðï ãéá
üëá ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá êáé äõíÜìåéò, äçëáäÞ ôï ðüóï èá äïõëÝøåé ìå ôï ðñïâïêáôüñéêï åñãáëåßï ðïõ Þ ßäéá äçìéïýñãçóå ãéá
ôçí áíáêáôáóêåõÞ ôïõ ãåùãñáöéêïý êáé ðïëéôéêïý ÷Üñôç ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò.
Óýíôïìá áðïäåß÷ôçêå üôé áõôÞ ç âïÞèåéá
ôùí ÐåóìåñãêÜ óôï Êïìðáíß ôïõò Ýöåñå åêåß óáí öôù÷ïýò óõããåíåßò êáé ü÷é óáí óõìðñùôáãùíéóôÝò ôïõ ÑÊÊ-PYD. Ôï üôé ï áñéèìüò ôïõò, åßíáé ðïëý ìéêñüò-ìéêñüôåñïò áðü 150 Üôïìá, ãéá íá åðçñåÜóïõí óïâáñÜ ôïõò
óôñáôéùôéêïýò óõó÷åôéóìïýò åêåß äåí åßíáé
âáóéêü. Ôï âáóéêü åßíáé üôé Þôáí ìÝñïò ôçò
óõìöùíßáò ôïõ Íôï÷ïýê íá ìçí óõììåôÝ÷ïõí
óôï åðéôåëåßï ôçò ìÜ÷çò ðïõ èá ðáñáìåßíåé
åî ïëïêëÞñïõ óôá ÷Ýñéá ôïõ óôñáôïý ôïõ
ÑÊÊ-PYD, ôðõ ÕPG, áëëÜ êáé êõñßùò íá ìçí
óõììåôÝ÷ïõí óôéò ìÜ÷åò óþìá ìå óþìá ìå
ôïí ISIS ðåæéêïý áëëÜ íá äßíïõí êÜëõøç
ðõñïâïëéêïý óôï ðåæéêü ôïõ ÕPG, äçëáäÞ ïõóéáóôéêÜ íá ëåéôïõñãïýí óáí ìéá åîùôåñéêÞ
ó÷åôéêÜ áóöáëÞò äýíáìç, üðùò ëåéôïñãåß ìéá
áåñïðïñéêÞ êÜëõøç, ðñÜãìá ðïõ èá ôïõò äßíåé åëÜ÷éóôï ðïëéôéêü êýñïò åóùôåñéêÜ êáé
äéåèíþò. Ôï ìüíï ðïõ óôçí ðñÜîç èá êÜíåé ç
óõìöùíßá ôïõ Íôï÷ïýê åßíáé, üðùò êáé ç óõìöùíßá ôïõ Åñìðßë, íá äþóåé óôçí ðïëéôéêÞ
ôïõ ÑÊÊ ôçí êÜëõøç ôçò áìåñéêÜíéêçò õðåñäýíáìçò êáé üëç ôçò Äýóçò, áöïý èá ôçò
äþóåé ôçí Ýãêñéóç ôçò äõôéêüöéëçò, áëëÜ
áðü üôé öáßíåôáé üìçñïõ ôïõ åèíéêéóìïý ôçò
êáé ôïõ ãåíéêüôåñïõ êïýñäéêïõ åèíéêéóìïý,
äõôéêüöéëçò êõâÝñíçóçò Ìðáñæáíß.
Ôçí ßäéá ôý÷ç ìå áõôüí ôïí åëéãìü ôïõ ÅñíôïãÜí åß÷å áðü ðñáêôéêÞ Üðïøç ôï êÜëåóìÜ ôïõ íá ðåñÜóïõí óôï Êïìðáíß 1300 óôñáôéþôåò ôïõ Åëåýèåñïõ Óõñéáêïý Óôñáôïý
(Free Syrian Army- FSA), äçëáäÞ ôïõ óôñáôïý ôçò áíôé-¢óáíô áíôéðïëßôåõóçò, ðïõ ïõóéáóôéêÜ óÞìåñá ìüíï óôçí Ôïõñêßá Ý÷ïõí
Ýíáí óôáèåñü õðïóôçñéêôÞ. ÔìÞìáôá êáé áõôïý ôïõ óôñáôïý âáäßæïõí Þäç ðñïò ôï Êïìðáíß, áëëÜ üëá äåß÷íïõí ðùò üðïéá öôÜóïõí ùò åêåß èá åßíáé êáé ðÜëé êáôÜëëçëá
äéõëéóìÝíá ðïëéôéêÜ êáé áðïíåõñùìÝíá åðé÷åéñçóéáêÜ ãéá íá ôáéñéÜæïõí óôçí ìïíïêñáôïñéá ôïõ ÑÊÊ êáé óôá ñþóéêá ó÷Ýäéá.
Áõôü ôï ìáñôõñÜåé êáèáñÜ ç ôïðïèÝôçóç åêðñïóþðùí ôïõ ÕPG üôé ï FSA Ý÷åé ìÝóá ôïõ
ðïëëÝò ïìÜäåò êáé ôÜóåéò êáé üôé ï ÕPG åßíáé óå åðáöÞ Þäç ìå ôçí çãåóßá ôïõ FSA ãéá
íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí Üìõíá ôïõ Êïìðáíß
åêåßíåò ïé ïìáäåò ðïõ åßíáé “ðñïïäåõôéêÝò”
(www. kurdnet 27 Ïêôþâñç) .
Óôï ôåëåõôáßï áõôü óçìåßï áñ÷ßæåé íá
îåóêåðÜæåôáé ç ðñïðáãÜíäá ôùí õðåñäõíÜìåùí êáé ðéï ðïëý ç áðáôåùíßóôéêç ðñïðáãÜíäá ôïõ ÑÊÊ, ðïõ ðñïóðáèïýóå åäþ êáé åíÜìéóç ìÞíá íá ðåßóåé
ôïí êüóìï üôé óôï Êïìðáíß äåí êñéíüôáí Ýíá æÞôçìá ðïëéôéêÞò åîïõóßáò ôùí
êïýñäùí ôçò Óõñßáò êáé ôïõ ßäéïõ ôïõ
ÑÊÊ áëëÜ ç áíèñþðéíç ýðáñîç ôùí êáôïßêùí ôïõ áðü ôïõò åîïëïèñåõôÝò ôïõ
ISIS. Áí ï ÅñíôïãÜí åßíáé Ýíá êôÞíïò
ãéáôß äåí ìðáßíåé ï ßäéïò óáí Ôïõñêßá Þ
äåí áöÞíåé ôïõò êïýñäïõò ôçò Ôïõñêßáò
íá óþóïõí ôï Êïìðáíß, ìå ðïéï äéêáßùìá ïé ßäéïé ïé õðåñáðéóôÝò ôïõ Êïìðáíß äéáëÝãïõí áíÜìåóá óôéò “ðñïïäåõôéêÝò” êáé óôò ü÷é ðñïïäåõôéêÝò ôÜóåéò ôïõ
FSA ðïõ èÝëïõí åðßóçò íá õðåñáóðßóïõí
ôï Êïìðáíß;

âïÞèåéáò ôùí ÐåóìåñãêÜ êáé áêüìá ðåñéóóüôåñï åêåßíç ôïõ FSA áðü ôï ÑÊÊ-PYDYPG åßíáé áêüìá ÷åéñüôåñç áðü üóï äåß÷íåé
ç ðáñáðÜíù öñáóïýëá êáé áðïêáëýðôåé üôé
ÐÏÔÅ áðü ôçí áñ÷Þ ôçò ðïëéïñêßáò ôïõ Êïìðáíß ç çãåóßá ôïõ ÑÊÊ äåí åß÷å óêïðü íá
óþóåé ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðüëçò áðü ôçí
óêëáâéÜ êáé ôïí åîáíäñáðïäéóìü-áí êáé ðñáêôéêÜ ôÝôïéï æÞôçìá üðùò åßðáìå óôçí áñ÷Þ
Üìåóá äåí õðÞñîå- áëëÜ íá çãåìïíåýóåé óôï
óõñéáêü êïõñäéóôÜí êáé óå üëï ôïí êïõñäéêü
÷þñï, åíþ ðéï Üìåóá Þèåëå íá ðåôý÷åé ôçí
ðëÞñç äéåèíÞ áðïìüíùóç êáé óõíôñéâÞ ôçò
êõâÝñíçóçò ÅñíôïãÜí, üðùò èÝëïõí ôþñá ìå
ìáíßá ôá ñþóéêá áöåíôéêÜ ôçò. ÕðÜñ÷ïõí
ëïéðüí äýï äçìüóéåò äçëþóåéò çãåôéêþí óôåëå÷þí ôïõ YPG, ðïõ ìÝíïõí üóï ãßíåôáé ðéï
êñõöÝò áðü ôïõò ëáïýò, ïé ïðïßåò ãßíáíå ôçí
þñá ðïõ ï ÅñíôïãÜí åðÝôñåðå óôïõò ÐåóìåñãêÜ êáé óôïí FSA íá ìðïõí óôï Êïìðáíß,
êáé åíþ óõíå÷ßæïíôáí ïé ó÷åôéêÝò ðáñáóêçíéáêåò äéáâïõëåýóåéò üëùí ôùí ó÷åôéêþí
äéåèíþí êáé ôïðéêþí åðéôåëåßùí. ÁõôÝò ïé
äçëþóåéò áðïêáëýðôïõí ðåñßôñáíá êáé ùìÜ
ðüóï ôï ÑÊÊ äåí Þèåëå êáé äåí èÝëåé êáìéÜ
ïõóéáóôéêÞ óôñáôéùôéêÞ âïÞèåéá óôï Ýäáöïò
ãéá íá óðÜóåé ôçí ðåñéêýêëùóç ôùí ôåñÜôùí, áëëÜ èÝëåé íá ðåôý÷åé ìéá åîáóöáëéóìÝíç áðü ôçí áñ÷Þ íßêç ãïÞôñïõ, ëüãù ôïõ
êïéíïý áöåíôéêïý ðïõ Ý÷ïõí êáé ïé ðïëéïñêçôÝò êáé ïé ðïëéïñêçìÝíïé.
ÄÞëùóå ëïéðüí ï áñ÷çãüò ôïõ êáíôïíéïý
ôïõ Êïìðáíß ÁíâÜñ Ìïõóëßì óôï ôïýñêéêï
ÂÂC (www.kurdnet óôéò 21 ôïõ Ïêôþâñç)
ìüëéò ç Ôïõñêßá áíáêïßíùóå üôé ïé éñáêéíïß
ÐåóìåñãêÜ ìðïñïýí íá äéáâïýí ìÝóá áðü
ôçí Ôïõñêßá ãéá íá ðÜíå óôï Êïìðáíß êáé
åíþ ãßíïíôáí áêüìá ïé äéáðñáãìáôåýóåéò óôï
Íôï÷ïýê: “ Áõôü ðïõ ÷ñåéáæüìáóôå ðåñéóóüôåñï áðü ôïõò ÐåóìåñãêÜ åßíáé üðëá. Áí ïé
ÐåóìåñãêÜ èÝëïõí íá ìðïõí óôï Êïìðáíß
ìðïñïýí íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìå ôï YPG, ôï
ïðïßï, áí Ý÷åé áíÜãêç áðü õðïóôÞñéîç, èá
ôïõò êáëÝóåé íá Ýñèïõí Þ èá ôïõò æçôÞóåé
âïÞèåéá óå üðëá”.
Ðïéïò ðåñéêõêëùìÝíïò óôñáôüò óå èáíÜóéìï ôÜ÷á êëïéü ðïõ ðñïóôáôåýåé ôï ëáü ôïõ
áðü êáíéâÜëïõò, æÞôçóå ðïôÝ áðü ðñüèõìïõò
íá ðåèÜíïõí ìáæß ôïõ óõìðïëåìéóôÝò íá ôïõ
õðïâÜëïõí áßôçóç ðïõ èá “åîåôáóôåß áñìïäßùò” êáé èá êñéèåß áí ãßíïõí äåêôïß; Êáé
ãéá üóïõò äåí êáôÜëáâáí ï Ìïõóëßì óõíÝ÷éóå: “ôï YPG Ý÷åé áñêåôïýò íÝïõò áíèñþðïõò
ãéá íá ðïëåìÞóïõí”. ÔåëéêÜ ïé ÐåóìåñãêÜ
Ýãéíáí äåêôïß ìå ôïõò ïõóéáóôéêÜ ôáðåéíùôéêïýò üñïõò ðïõ õðÝãñáøáí óôï Íôï÷ïýê .
ÁëëÜ áõôÜ ôá ëüãéá äåí åßíáé ôßðïôá ìðñïóôÜ ó’ áõôÜ ðïõ åßðå ç ßäéá ç áñ÷çãüò ôïõ
YPG óôï Êïìðáíß ÌåõóÜ Áìðíôü ãéá ôïíFSA:
“Áí ï FSA èÝëåé íá õðåñáóðßóåé ôçí
áíôßóôáóÞ ìáò èá Ýðñåðå íá ðïëåìÞóåé
ôïí ISIS óå Üëëåò ðåñéï÷Ýò ðïõ åëÝã÷åé
êáé ü÷é óôï Êïìðáíß, èá Þôáí ðéï ÷ñÞóéìï”. Áí áõôü äåí óçìáßíåé üôé “åäþ ðáßæïõìå åìåßò, åóåßò íá ðÜôå áëëïý íá ðáßîåôå” ôüôå ôé óçìáßíåé; ÁõôÞ ç äÞëùóç Þôáí
ôüóï ùìÞ êáé ôüóï áðïêáëõðôéêÞ ðïõ äýï
ìÝñåò ìåôÜ âãÞêå ãéá íá ôç ãëõêÜíåé ï
áñ÷çãüò ôïõ YPG óå üëï ôï óõñéáêü ÊïõñäéóôÜí, ï Sipan Hemo ðïõ èåþñçóå “èåôéêÞ”
ôçí Üöéîç ôïõ äéõëéóìÝíïõ FSA, áëëÜ äÞëùóå üôé èá Þôáí êáëýôåñá áõôüò “íá áíïßîåé
íÝá ìÝôùðá” óå ðüëåéò ðïëý ìáêñõÜ áðü ôï
Êïìðáíß.

Ç óáðßëá ðïõ êñýâåé áõôÞ ç óýãêñïõóç
êáé ï óôçìÝíïò ÷áñáêôÞñáò ôçò óå åðßðåäï
çãåóßùí - êáé ü÷é âÜóçò, üðïõ Üëëç åßíáé ç
óýíèåóç ôïõ ìåóáéùíéêïý ISIS êáé Üëëç áõôÞ ôïõ äéðñüóùðïõ áëëÜ ðñïïäåõôéêïý óôç
ìïñöç ÑÊÊ- äåí èá áñãÞóåé íá âãåé óôç öüñá. ¹äç âãÞêå óôç öüñá ç öáíáôéêÞ õðïóôÞñéîç, ðñïðáãáíäéóôéêÞ êáé óå üðëá ðïõ
ìåôÜ ôï ÉñÜí äßíåé ôï êáèåóôþò ¢óáíô óôï
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ç áíôéìåôþðéóç ôçò Êïìðáíß, ìå ôïí õðïõñãü ðëçñïöïñéþí Ïì-
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ñÜí Æïìðß íá äçëþíåé óôéò 21 Ïêôþâñç üôé ç
êõâÝñíçóç äßíåé êáé “èá óõíå÷ßóåé íá äßíåé
óôñáôéùôéêÞ âïÞèåéá óôï Êïìðáíß óôï øçëüôåñï åðßðåäï”, åíþ ÷ñåéÜóôçêå íá ðÝóïõí
ôá öþôá ôçò äçìïóéüôçôáò óôçí õðü ôï ÑÊÊPYD “ëáéêÞ” áõôïäéïßêçóç ôïõ óõñéáêïý
êïõñäéóôÜí ãéá íá ìÜèïõìå üôé ôïõò ìéóèïýò
ôçò ãñáöåéïêñáôßáò åêåß óõíå÷ßæåé íá ôïõò
ðëçñþíåé ç óõñéáêÞ êõâÝñíçóç (Al Monitor
ôçò 28 Ïêôþâñç)..
¼ðïéïò èÝëåé íá êáôáëÜâåé ìéá óýíèåôç
ðñáãìáôéêüôçôá ðñÝðåé íá îåêéíÜåé áðü ôá
ìåãáëýôåñá áéíßãìáôá ðïõ áõôÞ âÜæåé. Óôçí
ðåñßðôùóç ôïõ ISIS ôï ìåãáëýôåñï áßíéãìá
åßíáé ôï åîÞò: Ðùò ãßíåôáé ôá éó÷õñüôåñá
öáóéóôéêÜ êñÜôç ôïõ êüóìïõ ìå åðéêåöáëÞò
ôç Ñùóßá, ôçí Êßíá êáé ôï ÉñÜí, êáé ãåíéêÜ
üëá ôá öáóéóôéêÜ êüììáôá íá åßíáé åíáíôßïí åíüò ôÝñáôïò óáí ôï ISIS êáé âÝâáéá íá
åßíáé åíáíôßïí ôïõ êáé üëåò ïé äçìïêñáôßåò
êáé ìéóïäçìïêñáôßåò -äçëáäÞ ãåíéêÜ üëá ôá
êñÜôç- êáé ôï ôÝñáò áõôü íá õðÜñ÷åé êáé íá
åßíáé ôüóï åðéêßíäõíï; Êáé ðùò ãßíåôáé åêåßíïé ðïõ êõñßùò êåñäßæïõí óå êýñïò êáé
óå èÝóåéò ðïëåìþíôáò ôï ôÝñáò áõôü íá åßíáé áêñéâþò ïé ößëïé ôùí ìåãáëýôåñùí öáóéóìþí, üðùò åßíáé ôï ÉñÜí êáé ç Óõñßá êáé
êáé ç ðñïóôÜôéäá üëùí áõôþí Ñùóßá ; Êáé
ðùò ìðïñåß ï ðéï ÷áìÝíïò íá åßíáé ç Ôïõñêßá ðïõ Ýóôù óå áõôÞ ôç öÜóç âñÝèçêå ìåôùðéêÜ êáé ôáõôü÷ñïíá áðÝíáíôé óå üëïõò áõôïýò; Ìðïñåß íá õðÜñ÷åé êÜðïéá Üëëç ðåéóôéêüôåñç áðÜíôçóç áðü ôï üôé áõôü ôï ôÝñáò åßíáé Ýíá ðïëý-ðïëý ÷ñçóéìï êáé ðïëý
åëåã÷üìåíï äçìéïýñãçìá êÜðïéùí áðü áõôïýò ôïõò öáóéóìïýò êáé ìÜëéóôá ôïõ ìåãáëýôåñïõ, äéðëùìáôéêüôåñïõ êáé ðéï åðåìâáôéêïý áðü áõôïýò êáé üôé üëåò áõôÝò ïé óõãêñïýóåéò åßíáé óå åðßðåäï çãåóßáò åëåã÷üìåíåò êáé ðëáóìáôéêÝò;
Óå ôÝôïéåò ðåñéðôþóåéò åßíáé êáëü íá ðáñáêïëïõèåß êáíåßò ôçí åëëçíéêÞ åîùôåñéêÞ
ðïëéôéêÞ, ç ïðïßá åßíáé ç ñþóéêç åîùôåñéêÞ
ðïëéôéêÞ áëëÜ ÷ùñßò ðïëëÝò ðñïöõëÜîåéò.
Ëïéðüí äåí èá âñåß êáíåßò Üëëç ÷þñá ðïõ
íá åßíáé ôþñá äá ôüóï öáíáôéêÜ ÑÊÊ êáé
Êïìðáíß,, ôüóï åõáßóèçôç åíÜíôéá óôïí ISIS
êáé íá åßíáé ôüóï îáöíéêÜ êáé ôüóï öáíáôéêÜ åíáíôßïí ôçò Ôïõñêßáò þóôå íá Ý÷åé óå
÷ñüíï ìçäÝí êüøåé ôá ôïõñêéêÜ óßñéáë ðïõ
Þôáí ôï óÞìá êáôáôåèÝí ôçò åëëçíï-ôïõñêéêÞò ðñïóÝããéóçò, üóï ï ÅñíôïãÜí Þôáí
ößëïò ôçò Ñùóßáò, íá Ý÷åé êÜíåé ôéò ôïýñêéêåò åðåìâÜóåéò óôçí êõðñéáêÞ ÁÏÆ ðáãêüóìéï æÞôçìá ôçí þñá ðïõ ðñéí äõï ÷ñüíéá
øÝëéæå ãé áõôÝò ëßãá ëïãÜêéá êáé ôåëéêÜ íá
Ý÷åé óõãêñïôÞóåé åíá äñáóôÞñéï áíôé-ôïýñêéêï ìÝôùðï ìå ôïí åêëåêôü ôçò Ñùóßáò ðñáîéêïðçìáôßá êáé óöáãÝá Óßóé.
ÅðåéäÞ áêñéâþò õðïöÝñïõìå áðü ìéá
åèåëüäïõëç Üñ÷ïõóá ôÜîç ìå ìéá êõâÝñíçóç êáé ìéá áíôéðïëßôåõóç, ðïõ êáôáóôñÝøáíå ôç ÷þñá ìáò ó÷åäüí áðüëõôá, Ý÷åé
æùôéêÞ óçìáóßá íá øÜ÷íïõìå êáé íá
ìåëåôÜìå ôéò êëßóåéò êáé ôá âßôóéá ôçò êáé
íá âãáßíïõìå Ýîù áðü ôçí ôñï÷éÜ ôçò. Êáé
ðïõèåíÜ üóï óôçí åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ äåí
åêäçëþíåôáé ôüóï Ýíôïíá ç á÷ñåéüôçôá, ç
äïõëéêüôçôá êáé ç óé÷áìåñÞ èñáóõäåéëßá
áõôÞò ôçò ôÜîçò. ¼óï ôçí Ôïõñêßá ôçí
êáíÜêåõáíï é õðåñäõíÜìåéò áõôÞ óõìðåèÝñéáæå ìå ôïí ÅñíôïãÜí. Ôþñá ðïõ ôçí
öôýíïõí áõôÞ ìå ôá ìéêñÜ ôçò ðïäáñÜêéá
óôÝêåôáé áðü ðßóù ôïõò êáé ôçí êëùôóÜåé.
Åßíáé áõôÜ ôá õðïêåßìåíá ðïõ ìáò õðï÷ñÝùóáí íá áðïêôÞóïõìå ìéá ðáãêüóìéá êáé
üóï ìðïñïýìå ðéï Ýíôéìç ìáôéÜ þóôå íá
ãßíïõìå áîéïðñåðåßò ðïëßôåò ôïõ êüóìïõ
êáé íá öôéÜîïõìå êÜðïéá óôéãìÞ ìéá
áîéïðñåðÞ ÷þñá.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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Ïé ¸ëëçíåò êáé Ôïýñêïé áñéóôåñïß êáé äçìïêñÜôåò
ãíþñéóáí ôï áëçèéíü ðñüóùðï ôïõ ÑÊÊ
Äåí èá îå÷Üóïõìå ðïôÝ ôç öáóéóôéêÞ ôïõò ôñïìïêñáôßá
¢ñèñá ôçò Í.Á. ôï 1987

Η

επίθεση των κανίβαλων του ISIS στο Κομπάνι μετέτρεψε τους
υπερασπιστές της πόλης σε ήρωες. Ωστόσο οι Κούρδοι που έχουν
τον έλεγχο του Κομπάνι και το κόμμα τους της Κουρδικής
Δημοκρατικης Ενότητας (PYD) είναι το αντίστοιχο του PKK στη Συρία.
Άλλωστε για χρόνια η Συρία αποτελούσε τη βάση του PKK.
Είναι σωστό ωστόσο να θυμίσουμε ότι το
PKK αποτελεί το κομμάτι εκείνο των
Κούρδων που άσκησε φασισμό τόσο στις
υπόλοιπες οργανώσεις και τα κόμματα όσο
και στον κουρδικό πληθυσμό που δεν
υπέκυπτε στην κυριαρχία τους.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε εδώ την
δολοφονική επίθεση του PKK στους
πολιτικούς πρόσφυγες των τούρκικων και
κουρδικών οργανώσεων στο στρατόπεδο
του Λαυρίου το 1987.
Γράφαμε στη Ν. Ανατολή, αριθ. φ. 45,
26 Ιούνη 1987 :
<<Άγρια επεισόδια με ξυλοδαρμούς και
μαχαιρώματα προκάλεσαν μέλη του PΚΚ
(εργατικό κόμμα Κουρδιστάν) στο
στρατόπεδο των Τούρκων πολιτικών
προσφύγων στο Λαύριο.
Το PKK είναι μια δολοφονική κούρδικη
οργάνωση, που επανειλημμένα έχει
καταγγελθεί σαν τέτοια τόσο για την δράση
της στην ίδια την Τουρκία, όσο και στην
Ευρώπη.
Είναι χαρακτηριστικό πως την ίδια μέρα
των επεισοδίων στο Λαύριο, σύμφωνα με
πληροφορίες του τύπου, ένοπλοι του PKK
έσφαξαν 31 κατοίκους του χωριού Πιναρσίκ
στην Νοτιανατολική Τουρκία ανάμεσα στους
οποίους ήταν και 16 παιδιά.
Τα επεισόδια στο Λαύριο
Τα επεισόδια στο Λάυριο άρχισαν όταν
μέλη του PKK προσπάθησαν να θέσουν
στον έλεγχό τους το στρατόπεδο,
χτυπώντας και καταλαμβάνοντας το
δωμάτιο 4 τούρκων μελών της οργάνωσης
“HAL KIN KURTULUSU”. Σ’ αυτήν τους την
ενέργεια αντέδρασαν όλοι οι άλλοι
πρόσφυγες, με αποτέλεσμα οι Κούρδοι του
PKK να κρατήσουν γυναίκες ομήρους και
να μαχαιρώσουν τον Μπέντρι δημοσιογράφο
της “Κουρδιστάν Πρες” και εκπρόσωπο στην
Ελλάδα της οργάνωσης “ Ριζγκαρί”, που
νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό όταν ο
Μπέντρι προσπάθησε να ελευθερώσει την
γυναίκα του, που την κρατούσαν όμηρο.
Χαρακτηριστική είναι η στάση της
αστυνομίας, που σύμφωνα με δήλωση
κοινής επιτροπής των πολιτικών
προσφύγων, δεν παρουσιάστηκε κατά την
διάρκεια
των
συμπλοκών
του
Σαββατοκύριακου, παρά μόνο μετά την
αποχώρηση του PKK.
Και η παρουσία της ήταν να ξυλοκοπήσει
άγρια τους πολιτικούς πρόσφυγες, να
παραβιάσει κάθε έννοια ασύλου κάνοντας
εξονυχιστικές έρευνες σε όλα τα δωμάτια
των προσφύγων και να συλλάβει 4
πολιτικούς πρόσφυγες, που οδηγούνται σε
δίκη με βαρειές κατηγορίες και
αντιμετωπίζουν την απειλή της απέλασης.
Η φιλο- PKK στάση της αστυνομίας ήρθε
να καλυφθεί από τις δηλώσεις του
υπουργού Δροσογιάννη, ο οποίος
προσπαθώντας να εξηγήσει τα επεισόδια
“ύμνησε” την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν
και τους δολοφόνους του PKK. Αξίζει να
παραθέσουμε το απόσπασμα των
δηλώσεών του:
“Στο στρατόπεδο πολιτικών προσφύγων
του Λαυρίου υπάρχουν 280 Τούρκοι, οι
οποίοι ανήκουν σε 30 διαφορετικές
πολιτικές ομάδες. Από αυτές οι πλέον

ισχυρές είναι οι δύο, που αποτελούνται από
80 περίπου πρόσφυγες. Στην μια ομάδα
ανήκουν οι Κούρδοι αυτονομιστές, αυτοί
δηλαδή που θέλουν την ανεξαρτησία του
Κουρδιστάν”. Και συνεχίζει δείχνοντας την
αγωνία του για την υγεία των δολοφόνων
του PKK λέγοντας: “ Εμείς λάβαμε ήδη
μέτρα για να αποτραπούν παρόμοια
επεισόδια. Βασικότερο των μέτρων αυτών
είναι ο διαχωρισμός των 30 Κούρδων
αυτονομιστών από τους υπόλοιπους γιατί
οι τελευταίοι είναι περισσότεροι και θα ...
μπορούσαν να πνίξουν με τα χέρια τους
τους πρώτους, μιας κια οι μεν και οι δε
στερούνται τώρα όπλων”.
Με μια τέτοια δήλωση ο Δροσογιάννης
φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει τα μαχαίρια
στο PKK μιας και κινδυνεύουν να τους
πνίξουν οι πολιτικοί πρόσφυγες. Όμως το
ζήτημα είναι σοβαρό και έχει να κάνει με
την πολιτική που ακολουθεί ο Παπανδρέου.
Μια πολιτική που κάνει ότι μπορεί για να
εκμεταλλευτεί τις αντιθέσεις
των
μειονοτήτων (Κούρδοι, Αρμένιοι) ενάντια στο
Τούρκικο κράτος. Αυτή την πολιτική έρχεται
να υπηρετήσει με τις δηλώσεις του και την
στάση της αστυνομίας ο τυφλωμένος από
αντιτούρκικο σωβινισμό Δροσογιάννης.
Αυτή η πολιτική είναι που κάνει τη χώρα
μας βάση κουρδικών και αρμενικών
οργανώσεων ενάντια στο Τούρκικο κράτος.
Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα από την
πλήρη υποστήριξη των αντιφασιστών
αγωνιστών που κυνηγημένοι από την
φασιστική βία του Εβρέν περνούν στην χώρα
μας.
Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα
αλληλεγγύης ανάμεσα στους δύο λαούς,
που γνώρισαν πολύ καλά το τι σημαίνει
φασισμός και τη σημασία που έχει η με
κάθε τρόπο έκφραση της αντιφασιστικής
αλληλεγγύης σε τέτοιες στιγμές.
Και σ’ αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση του
Παπανδρέου δεν έχει δώσει καλές
εξετάσεις. Αντίθετα έχει εμποδίσει την
έκφραση αυτής της αλληλεγγύης με τις
απελάσεις Τούρκων αγωνιστών και τις
άθλιες συνθήκες ζωής των προσφύγων στο
γκέτο του Λαυρίου. Είναι σαφές πως η
κυβέρνηση θα προσπαθήσει να
χρησιμοποιήσει τα επεισόδια για να
περάσει σε επίθεση απέναντι στους
Τούρκους
αγωνιστές
πολιτικούς
πρόσφυγες. Και το κλίμα για κάτι τέτοιο
το φτιάχνει όλος ο αστικός τύπος που αυτές
τις μέρες πρόβαλε τον ρατσισμό μιας μικρής
μερίδας “αγαναχτισμένων” κατοίκων του
Λαυρίου που μιλούσαν ανώνυμα για
κλεψιές και βιασμούς που τάχα γίνονται
από τους πρόσφυγες και τους κάνουν τη
ζωή ανυπόφορη. Είναι χαρακτηριστικό το
παρακάτω απόσπασμα από τον
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ, που έχει τον τίτλο
“Αφήστε μας να μπούμε μέσα και να
τους τσακίσουμε”. Γράφει λοιπόν:
“Έχουμε δεινοπαθήσει από τότε που ήλθαν
στο Λαύριο δεν τολμάμε ούτε να
κυκλοφορήσουμε. Μπαίνουν στα σπίτια μας
και μας κλέβουν. Και τώρα τολμάνε να
βγάζουν και όπλα... Κλέβουν και δουλεύουν
ακόμα και σαν πράκτορες ξένων χωρών.
Εδώ ιδιαίτερα στο Λαύριο δουλεύουν σε
οικοδομές και μας παίρνουν τις δουλειές.
Έχουμε κάνει υπομνήματα να φύγει το
στρατόπεδο από εδώ για να ανασάνουμε”.
Στο ζήτημα της απομάκρυνσης του

στρατοπέδου
από
το
Λαύριο
συμπυκνώνεται σήμερα όλος ο ρατσισμός
της αντίδρασης. Γιατί αυτό το ζήτημα δεν
μπαίνει για την ανακούφιση των ίδιων των
προσφύγων από τις συνθήκες- γκέτο αυτού
του στρατοπέδου, αλλά για γλιτώσουν οι
κάτοικοι του Λαυρίου από το “μεγαλύτερο
κακό της πόλης”.
Και σ’ αυτό το μαύρο μέτωπο είναι μέσα
και ο Δήμαρχος του Λαυρίου Πόγκας και
το ψευτο-ΚΚΕ.
Ο ψευτο-αριστερός δήμαρχος έτρεξε μετά
τα επεισόδια να δηλώσει: “Έχουμε
επανειλημμένα υποστηρίξει πως είναι
ανάγκη να βρεθεί μια λύση. Τώρα, άμεσα
πρέπει να ηρεμήσει η κατάσταση. Σταδιακά
όμως και δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει
να απομακρυνθούν οι πρόσφυγες από
αυτόν τον τόπο”.
Και το ψευτο-ΚΚΕ με ανακοίνωση της
Αχτιδικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, αφού
πουθενά δεν καταγγέλλει την επίθεση του
PKK, αναφέρει: “Η κυβέρνηση και τα
αρμόδια όργανα του ΟΗΕ στην Ελλάδα σε
συνεργασία με τον δήμο, τους μαζικούς
φορείς της πόλης και την αντιπροσωπεία
των πολιτικών προσφύγων επιβάλλεται να
μελετήσουν το συνολικό πρόβλημα
λειτουργίας του στρατοπέδου και να
προχωρήσουν στην άμεση λήψη των
αναγκαίων μέτρων, ακόμα και στην
απομάκρυνση του στρατοπέδου”
(Ριζοσπάστης, 24 Ιούνη).
Γίνεται έτσι σαφές πως την προβοκάτσια
του PKK είναι έτοιμη, σε πλήρη συμφωνία
με τις άλλες δυνάμεις, να την εκμεταλλευτεί
η κυβέρνηση για το χτύπημα των Τούρκων
αγωνιστών πολιτικών προσφύγων. Χτύπημα
που θα πρέπει με την συμπαράσταση του
δημοκράτη αντιφασίστα λαού μας να
αποτραπεί. Ήδη δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ
σχέδιο για την μεταφορά του στρατοπέδου
σε περιοχή πολύ πιο μακριά από την
Αθήνα, πράγμα που σημαίνει όχι μόνο τη
μεγάλη δυσκολία ανάπτυξης από τους
Τούρκους αντιφασίστες ενός κινήματος
συμπαράστασης στον Τούρκικο λαό, αλλά
ακόμα την οικονομική εξόντωση των ίδιων.
Από την άλλη μεριά δημοσιεύτηκε: “πως
οι ελληνικές υπηρεσίες θα είναι
αυστηρότερες ως προς τις διαδικασίες που
απαιτούνται για την χορήγηση πολιτικού
ασύλου ή άδειας προσωρινής παραμονής
στην χώρα ιδιαίτερα σε όσους προέρχονται
από την Τουρκία” (ΝΕΑ, 24 Ιούνη).
Να λοιπόν που οδηγεί η ένοπλη
προβοκάτσια των δολοφόνων του PKK και
η κάλυψή της από την κυβέρνηση>>.
Οι πρόσφυγες δεν άφησαν αναπάντητη
την δολοφονική επίθεση και προσπάθησαν
να φέρουν στη δημοσιότητα τα γεγονότα και
να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό.
Γράφαμε στη Ν. Ανατολή αρ. φ. 46,
10 Ιούλη 1987:

Ευρώπη.
Αποτελείται αποκλειστικά από αλήτικα
και τραμπούκικα στοιχεία.
Πρόκειται για μια μικρή ομάδα δολοφόνων
που έχει απομονωθεί στο Κουρδιστάν που
έχει τη βάση του στη Συρία και που η πιο
ένδοξη δράση του είναι το δολοφονικό
πογκρόμ που εξαπόλυσε στη Δ. Ευρώπη
ενάντια στους Κούρδους και Τούρκους
αντιφασίστες που αρνήθηκαν να γίνουν
όργανα της πολιτικής του, που βασικά
βρίσκεται
στην
υπηρεσία
του
σοσιαλιμπεριαλισμού.
Αφού εγκαταστάθηκαν και συγκέντρωσαν
τις δυνάμεις τους στο Λαύριο διωγμένοι απ’
όλη την Ευρώπη άρχισαν τις επιθέσεις,
ενάντια στις άλλες οργανώσεις απαιτώντας
να φύγουν όλοι οι άλλοι και να μείνουν αυτοί
μόνοι τους στο στρατόπεδο.
Οι άλλες οργανώσεις που είναι εφτά στον
αριθμό έχουν 250 άτομα στο Λαύριο, το
PKK έχει 30.
Στους 250 των δημοκρατικών ομάδων
περιλαμβάνονται αρκετές γυναίκες και
παιδιά. Ήδη οι κατατρεγμένοι αυτοί από
το φασισμό αγωνιστές έδιναν ένα πολύ
σκληρό αγώνα για την επιβίωση
απομονωμένοι μέσα στο γκέτο τους από
την ελληνική κοινωνία χάρη στην πολιτική
που ακολουθεί η κυβέρνηση.
Αυτή την απομόνωση εκμεταλλεύτηκαν οι
μπράβοι του PKK που άρχισαν με τα όπλα
τους να επιδίδονται σ ένα όργιο
τρομοκράτησης ενάντια στους άοπλους (για
να μη δίνουν πολιτικές λαβές στην ελληνική
κυβέρνηση) πρόσφυγες.
Όπως μας είπαν οι απεργοί πείνας αυτοί
απομόνωναν και έδερναν ανθρώπους έξω
από τα στρατόπεδα για ένα αρκετό
διάστημα. Κάποια στιγμή πήραν σαν
ομήρους γυναίκες και παιδιά προσφύγων
και απείλησαν ότι θα τα σκότωναν αν δεν
αποχωρούσαν οι άλλες οργανώσεις.
Αυτοί οι 30 απαιτούσαν κυνικά να
εκτελεστεί η απαίτησή τους ενάντια στη
θέληση 250 και φτάσαν στο σημείο να
μαχαιρώσουν και να στείλουν στο
νοσοκομείο ένα μέλος , του Ριζγκαρί.
Από κει κλιμακώνεται ή επίθεσή τους
αλλά και η ενιαία αντίσταση όλων των
προσφύγων που παραμέρισαν γι’ αυτό το
λόγο τις διαφορές τους προκειμένου να
ενωθούν ενάντια στη δολοφονική συμμορία.
Στη διάρκεια των πρώτων συρράξεων επί
8 ώρες η αστυνομία δεν επέμβαινε. Μόνο
όταν μπόρεσε το PKK να φυγαδεύσει τα
όπλα του και να φύγει το ίδιο επέμβηκε η
αστυνομία που άρχισε να δέρνει τους
δημοκράτες.
Όταν έφυγε και η αστυνομία, μετά 3 μέρες
οι τραμπούκοι ξανάρθαν.
Η τοπική αστυνομία παραδέχτηκε ότι
πήρε εντολή “από πάνω” να ξαναμπεί το
PKK στο στρατόπεδο. Όμως οι δημοκράτες
τους εμπόδισαν.
Έτσι στις 12 το βράδυ ξαναμπήκε η
αστυνομία και ξυλοκόπησε για δεύτερη
φορά τους πρόσφυγες βάζοντας μέσα τους
PKK.
Αυτοί ξανάρχισαν τους τραμπουκισμούς,
μαχαιρώματα, ξύλο. Έσπασαν κεφάλια.
Αυτή τη φορά είχαν όμως και οι
σοσιαλφασίστες απώλειες. Οι αγωνιστές
της προσφυγιάς δεν παίζουν.

<<Κλιμάκιο της Κ.Ε της ΟΑΚΚΕ
επισκέφτηκε τους Τούρκους και Κούρδους
αγωνιστές που πραγματοποιούσαν
απεργία πείνας έξω από τα γραφεία του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για να
διαμαρτυρηθούν για την επίθεση του PKK
ενάντια τους καθώς και για την υποστήριξη
που δίνει σ΄αυτούς τους δολοφόνους η
Σ’ αυτά τα επεισόδια η αστυνομία
ελληνική κυβέρνηση. Αυτή η υποστήριξη
έφτασε μέχρι το σημείο να καταδικαστούν συνέλαβε 20 αντιφασίστες και τους έριξε
πολλοί τούρκοι αγωνιστές-αντιφασίστες σε 15 μήνες φυλακή.
Αργότερα τους άφησε ελεύθερους με 6000
ποινές πολύμηνης φυλάκισης.
Το PKK εγκαταστάθηκε όπως μας είπαν δραχμές εγγύηση για τον καθένα.
Έτσι ξεκίνησε η απεργία πείνας. Αυτά μας
οι απεργοί πριν 3 μήνες στο Λαύριο με τη
σταδιακή άφιξη μελών του απ’ όλη την
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είπαν οι Τούρκοι αγωνιστές.
Οι σύντροφοι της Κ.Ε της ΟΑΚΚΕ
δήλωσαν την ολόπλευρη συμπαράσταση
της ΟΑΚΚΕ στον αγώνα των Τούρκων
προσφύγων αγωνιστών.
Είπαν ότι για την ΟΑΚΚΕ αυτό είναι
διεθνιστικό και δημοκρατικό καθήκον και
ότι είναι στη διάθεση των Τούρκων
αγωνιστών όποτε και όπως αυτοί το
εκτιμήσουν για την πάλη τους ενάντια στους
φασίστες του PKK.
Οι τούρκοι και κούρδοι αντιφασίστες μας
ευχαρίστησαν και μας είπαν ότι από το
λαό βρίσκουν κατανόηση, ιδιαίτερα από
το λαό του Λαυρίου, παρ’ όλη την
υπονόμευση της θέσης τους που γίνεται
από την κυβέρνηση και το ψευτο-ΚΚΕ.
Οι πρόσφυγες αγωνιστές είναι πάντως
αποφασισμένοι να παλαίψουν μέχρι το
τέλος το δίκιο τους και να ζητήσουν
ευρύτερα από τον ελληνικό λαό να τους
στηρίξει. Είναι αισιόδοξοι για την έκβαση
αυτής της μάχης και σίγουροι για την
τελική τους νίκη.
Πιστεύουμε και μεις ότι το ξεπέταγμα
του PKK από το Λαύριο και την Ελλάδα
θα είναι μια μεγάλη συνεισφορά και στο
ελληνικό δημοκρατικό κίνημα. Αυτή η
δράση των δολοφόνων στην υπηρεσία του
σοσιαλιμπεριαλισμού είναι πολύ καλό
εργαλείο και στα χέρια των ρωσόφιλων
σωβινιστών του ΠΑΣΟΚ που στην πρώτη
ευκαιρία θα το χρησιμοποιήσουν ενάντια
στο δημοκρατικό κίνημα. Από κει άλλωστε
απορρέει η μεγάλη υποστήριξη που του
δίνουν.
Παραθέτουμε στη συνέχεια την
προκήρυξη που μοίρασαν κούρδοι και
τούρκοι πρόσφυγες αγωνιστές ενάντια στο
PKK.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αδελφέ ελληνικέ λαέ,
Εμείς οι Τούρκοι και Κούρδοι πολιτικοί
πρόσφυγες μέσα από τον αγώνα που
κάνουμε ενάντια στη φασιστική δικτατορία
του Εβρέν, Οζάλ για μια ελεύθερη και
ανεξάρτητη πατρίδα, ζούμε τον πόνο, την
προδοσία και όλα τα προβλήματα της
προσφυγιάς που και εσύ έζησες κάποτε
πολεμώντας, κατοχές, εμφύλιους, χούντες
μέχρι τον ηρωικό ξεσηκωμό του
Πολυτεχνείου.
Ελληνικέ λαέ,
Γνωρίζοντας ότι η φιλία των λαών στηρίζει
και δυναμώνει τους αγώνες τους, ζητάω
την συμπαράστασή σου στον αγώνα μας.
Μετά τα αρνητικά γεγονότα του
στρατοπέδου του Λαυρίου οι γνωστοί
αντιδραστικοί κύκλοι άρχισαν μια
προπαγάνδα
απόκρυψης
της
πραγματικότητας και παρουσίασαν την
κατάσταση που δημιουργήθηκε σαν
εσωτερική διαμάχη Τούρκων και Κούρδων
πολιτικών προσφύγων.
Το γεγονός του τραυματισμού του
Κούρδου συντρόφου μας το απέδωσαν σε
Τούρκους. Η αλήθεια όμως είναι ότι πίσω
από τα γεγονότα αυτά δεν βρίσκονται οι
συγκρούσεις ανάμεσα σε Τούρκους και
Κούρδους. Είναι η επιθετικότητα του PKK.
Πίσω από την απόκρυψη της
πραγματικότητας το ψέμα και την
προπαγάνδα βρίσκεται η πρόθεση της
αντίδρασης να τραυματίσει την
αδελφοσύνη ανάμεσα στον τούρκικο και
τον κουρδικό λαό, με απώτερο σκοπό να
καμφθεί ο κοινός τους αγώνας.
Είναι οι ίδιοι οι αντιδραστικοί κύκλοι, που
προσπαθούν να εμποδίσουν τη φιλία των
Ελλήνων, Τούρκων και Κούρδων
δημιουργώντας ψεύτικα προβλήματα
μεταξύ τους.
Όσοι όμως πραγματικά αγωνίζονται για
την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία τους,
παράλληλα αγωνίζονται και για την
Ελευθερία και Ανεξαρτησία των άλλων
λαών.
Η σωβινιστική στάση της αντίδρασης στην

Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσμα ν’ ανοίξουν
οι πόρτες σε μιαν οργάνωση, σαν το PKK,
που κατακρίνεται απ’ όλη την Κουρδική
και Τούρκικη αριστερά και διώχνεται από
τις χώρες της Ευρώπης και της Μ.
Ανατολής εξ αιτίας των αρνητικών πράξεών
της όπως οι συγκρούσεις με τον Μπαρζαανί
στο Ιράκ, η ανάμειξη στο φόνο του Πάλμε
στη Σουηδία και η συμμετοχή του σε
δολοφονίες στις χώρες της Δ. Ευρώπης.
Οι αντιδραστικοί κύκλοι που βρίσκονται
στην Τουρκία και την Ελλάδα δημιουργούν
μια ψεύτικη και συνεχή ένταση ανάμεσα
στις δύο χώρες. Μια ένταση, που μπορεί
μια μέρα να την πληρώσουν οι δύο λαοί.
Έτσι μια οργάνωση, που θεωρεί σαν
εχθρούς της όλους τους άλλους και
προσπαθεί ν’ αντιμετωπίσει την κριτική,
που της γίνεται με την βία, ασφαλώς δεν
μπορεί να οδηγήσει το λαό στην
απελευθέρωση, αλλά σε μιαν άλλης
μορφής καταπίεση.
Πρέπει να καταγγείλουμε όλοι μαζί το
PKK, που με τη στάση του ζημιώνει τον
αγώνα του κουρδικού λαού.
Η ελληνική αστυνομία είναι γεγονός ότι
έκλεισε τα μάτια μπροστά στις βιαιότητες
του PKK και φρόντισε να τους φυγαδεύσει
από το στρατόπεδο, δικαιολόγησε
μάλιστα την συμπεριφορά της απέναντι
στους πολιτικούς πρόσφυγες, ότι δήθεν
επιτελούσε εκπαιδευτική άσκηση.
Επίσης κάλυψε την παρουσία των μελών
του PKK στο στρατόπεδο, αλλά η στάση
της οργάνωσης αυτής ήταν η ίδια, αφού
βρέθηκαν στα χέρια μελών της μετά τον
γυρισμό τους τέσσερα μαχαίρια και
βόμβες μολότοφ.
Καλούμε τον ελληνικό λαό και όλες τις
δημοκρατικές δυνάμεις να μας
συμπαρασταθούν. Επίσης καλούμε τους
αρμόδιους να παρεμποδίσουν την
οργάνωση αυτή να ενεργεί μ’ αυτό τον
τρόπο.
Εμείς οι Τούρκοι και Κούρδοι πολιτικοί
πρόσφυγες, που είμαστε αντίθετοι με όλες
αυτές τις αρνητικές ενέργειες του PKK
δηλώνουμε ότι αγωνιζόμαστε για την
Ελευθερία και την Αδελφοσύνη Κούρδων,
Τούρκων και Ελλήνων καθώς και όλων των
λαών.
ΤΟΥΡΚΟΙ
ΚΑΙ
ΚΟΥΡΔΟΙ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ
ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΥΡΔΩΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ
ΤΟΥ PKK
-

OXI ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ PKK

-

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΟ PKK

ΘΥΤΕΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ
ΙΔΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ
ΜΕ ΒΙΑ, ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΣΩΒΙΝΙΣΜΟ
-

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ

ΟΧΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ
ΤΟΥΡΚΟΥΣ
ΚΑΙ
ΚΟΥΡΔΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ
ΤΟΥ PKK
Η
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΑ
ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΛΑΣΤΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΟ PKK
ΚΑΤΩ Η ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ. ΖΗΤΩ
Η ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ>>
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ÁÌÖÉÐÏËÇ: ÏÉ ÁÐÁÔÅÙÍÅÓ
ÇÃÅÔÅÓ ÊÁÉ Ç ÐÁÑÁÊÑÏÕÓÇ
ÅÍÏÓ ÅÈÍÏÕÓ ÓÅ ÊÑÉÓÇ
Τους τελευταίους μήνες οι έλληνες τηλεθεατές, αλλά και οι απλοί αναγνώστες των εφημερίδων, γίνονται καθημερινά δέκτες ενός καταιγιστικού
μπαράζ από ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που αφορούν στα ευρήματα των
αρχαιολόγων στην Αμφίπολη.
Έχουν καταντήσει πια συνηθισμένο
φαινόμενο οι βαρύγδουποι τίτλοι και οι
ρητορικές μεγαλοστομίες για ένα ζήτημα στο οποίο οι αληθινοί επιστήμονες
και οι λάτρεις της αρχαίας τέχνης και
της αρχαιολογίας θα τηρούσαν αιδήμονα σιγή, αντί για αμετροέπεια, τουλάχιστον μέχρι να σταθεί δυνατό να εξαχθούν στοιχειωδώς ασφαλή συμπεράσματα για τα αρχαιολογικά ευρήματα. Κι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο αφού ολοκληρωθεί το έργο της ανασκαφής κι όχι τώρα, που δεν ξέρουμε
ακόμη τι άλλο μπορεί να βγάλει στην
επιφάνεια η αρχαιολογική σκαπάνη.
Το έναυσμα για τον καθημερινό αυτό
βομβαρδισμό τον έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη διάρκεια επίσκεψής του
στο χώρο των ανασκαφών. Μετά από
“ξενάγηση” και ενημέρωση που του έκανε η υπεύθυνη της ανασκαφής Περιστέρη, άρχισε μπροστά σε όλα τα κανάλια να μιλάει για θησαυρούς και εκπλήξεις που κρύβει η μακεδονική γη,
να περιγράφει με όρους που άρμοζαν
σε πτυχιούχο αρχαιολόγο τα μέχρι τότε γνωστά ευρήματα -μια δουλειά που
κανονικά έπρεπε να την κάνει η υπεύθυνη της ανασκαφής αρχαιολογική ομάδα- και, γενικά, να δίνει στο όλο θέμα θριαμβικές διαστάσεις, λες και όλο
το έθνος έπρεπε να αισθάνεται συγκλονισμένο από τα ευρήματα. Από τότε και
σε καθημερινή πια βάση κανάλια κι εφημερίδες θεωρούν υποχρέωσή τους να
βγάζουν πολλές φορές ρεπορτάζ από
επιτόπιους ανταποκριτές κι απεσταλμένους, οι οποίοι με ύφος δέκα πρωτοκλασάτων αρχαιολόγων μαζί θεωρούν
κι αυτοί υποχρέωσή τους να ενημερώνουν το φιλοθεάμον κοινό για την παραμικρή λεπτομέρεια και για τα ευρήματα που έρχονται στο φως. Ο ρητορικός
στόμφος έχει γίνει πια πεζότητα και
κοινοτυπία και τα επίθετα έχουν περισσέψει: ο τηλεθεατής πρέπει ντε και καλά να αισθάνεται καθημερινά “συγκλονισμένος” από τη σπουδαιότητα των ευρημάτων και, βέβαια, εθνικά υπερήφανος που αυτά ανακαλύφθηκαν στα άγια ελληνικά χώματα.
Κι αν κάποιες μέρες δεν έχουν να πουν
κάτι που να “συγκλονίσει”, ακριβώς γιατί
η αρχαιολογική σκαπάνη δεν μπορεί να
ακολουθεί τους δικούς τους καταιγιστικούς ρυθμούς και να βρίσκει κάθε μέρα κάτι καινούριο και συνάμα συνταρακτικό, μην ταράζεστε: οι συνεχείς επαναλήψεις θα μπολιάσουν το υποσυνείδητο και του πιο άσχετου με την αρχαιολογία τηλεθεατή με την αντίληψη
της “μοναδικότητας” του ελληνικού έθνους, το οποίο ακόμη και σήμερα βγάζει στο φως του ήλιου αριστουργήματα
στα οποία πρέπει να υποκλίνεται όλη
η ανθρωπότητα.
Οι λέξεις εδώ έχουν χάσει πια το νόημά τους.
Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, με
πόση συγκίνηση και δέος οι τηλεοπτικοί αστέρες του ρεπορτάζ μιλούσαν για
τις λεπτομέρειες με τις οποίες ο άγνωστος αρχαίος γλύπτης έχει αποδώσει
τις πατούσες και τα ακροδάχτυλα των
Καρυάτιδων!
Μεγάλο όμως μέρος της ευθύνης φέρει και η υπεύθυνη της ανασκαφής, που
παίρνει κι αυτή μέρος στο καθημερινό
σόου όχι μόνο δίνοντας φωτογραφίες και
λεπτομέρειες από την ανασκαφή, αλλά και κατακεραυνώνοντας όσους συναδέλφους της κάνουν το μέγα σφάλμα

να την κριτικάρουν για την ανάρμοστη για
αρχαιολόγο συμπεριφορά της και να εκφράζουν γνώμη διαφορετική από τη δική
της για εξειδικευμένα ζητήματα, όπως για
το χαρακτήρα του μνημείου, για την ακριβή χρονολόγησή του κ.ά.
Ίσως θυμάται ο αναγνώστης μας πως από την αρχή της ανασκαφής αυτή είχε δηλώσει ότι πρόκειται για ασύλητο ταφικό
μνημείο. Καταλαβαίνουμε, βέβαια, τον πόθο του αρχαιολόγου να ανακαλύψει έναν
ασύλητο τάφο τέτοιου μεγέθους και να αφήσει το όνομά του ανεξίτηλο στο διάβα
των αιώνων, να γίνει ο νέος Ανδρόνικος, τέλος πάντων! Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν κάτι σοφό: “Μή προτρεχέτω η
γλώττα της διανοίας”. Σε απλά ελληνικά:
πρώτα να σκέφτεσαι και μετά να μιλάς.
Το Βατερλό της αρχαιολόγου μας ήρθε το
τελευταίο δεκαήμερο του Οχτώβρη, όταν
βρέθηκε το κεφάλι της μιας Σφίγγας 14
ολόκληρα μέτρα μακριά από τον κορμό
του αγάλματος, λες και είχε βγάλει πόδια και περπάτησε. Άλλωστε, τα σημάδια της σύλησης ήταν από την αρχή πολλά, όπως η ανεξήγητη παράχωση του μνημείου με άμμο ή η αφαίρεση λίθων από
τους τοίχους, ώστε να μπει κάποιος στον
επόμενο θάλαμο κτλ.
Και, μια που κάναμε λόγο για τον Ανδρόνικο, η διαφορά του επιστήμονα από
τον δημαγωγό, κυνηγό της δημοσιότητας
είναι εμφανής. Εκείνος είχε βρει κάτι που
όντως ήταν για την εποχή του συγκλονιστικό, άσχετα αν αυτό έγινε αντικείμενο
εθνικιστικής εκμετάλλευσης από τους σχετικούς κύκλους λόγω της πανεθνικής υστερίας σε εκείνη φάσης του Μακεδονικού. Παρόλ’ αυτά δε βγήκε με τυμπανοκρουσίες στον Τύπο να καμαρώνει σα γύφτικο σκεπάρνι δίπλα στα ευρήματα και
στον πρωθυπουργό, αλλά με μεθοδικότητα και υπομονή περίμενε πρώτα να ολοκληρωθεί η ανασκαφή και μετά βγήκε
να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Αλλά
και ο Καραμανλής ο Α παρόλο που ενημερωνόταν τακτικά από τον Ανδρόνικο για
την πρόοδο των ανασκαφών, ουδέποτε
βγήκε μπροστά στα κανάλια να παίξει τον
αρχαιολόγο, όπως έκανε στις μέρες μας
ο Σαμαράς.
O tempora o mores, που έλεγαν κι οι
Λατίνοι. Σημάδια της μεγάλης παρακμής
και του αδιέξοδου.
Γιατί όμως γίνονται όλ’ αυτά και μάλιστα με τόσο θορυβώδη τρόπο;
Ζούμε μέρες “εξόδου από το μνημόνιο”,
όπως αρέσκεται να λέει η κυβέρνηση. “Αύριο ερχόμαστε εμείς, εμείς θα σκίσουμε
τα μνημόνια”, βροντοφωνάζει η αντιπολίτευση. Και την ώρα που σύσσωμο το έθνος ελπίζει ότι θα βγει η χώρα από τα
μνημόνια, και οι ηγέτες του έρχονται να
το εξαπατήσουν και να του ετοιμάσουν χειρότερη ζωή για να εκβιάζουν την Ευρώπη
για να την υποχρεώσουν μες την κρίση της
να κουβαλάει ένα πτώμα, τι θα ήταν καλύτερο δυναμωτικό για το λαό και “επιχείρημα” από τη συνταρακτική ανακάλυψη και αποκάλυψη του τύμβου Καστά
στην Αμφίπολη;
Έτσι, άλλωστε, εξηγείται και η ελέω Αλαμουντίν και Κλούνεϊ ανανεωμένη επίθεση στην Αγγλία για τα ελγίνεια γλυπτά
του Παρθενώνα. Όλα τα όπλα στο τραπέζι στο βωμό της (ρωσικής έμπνευσης) αντιευρωπαϊκής επίθεσης. Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να τείνουν ευλαβικά το γόνυ
στα ευρήματα της Αμφίπολης!
Υπάρχει όμως κι άλλο ένα ωραίο ρητό:
“Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι”…
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ÔÏ ÓÐÏÕÄÁÉÏ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÊÏ ÊÉÍÇÌÁ ÔÏÕ ×ÏÍÃÊ ÊÏÍÃÊ
×ÁÍÔÁÊÙÍÅÔÁÉ ÓÅ ÁÕÔÇ ÔÇ ÖÁÓÇ ÁÐÏ
ÔÇÍ ÊÁÈÏÄÇÃÇÓÇ ÔÏÕ
Την ώρα που ο κτηνώδης κινέζικος
σοσιαλιμπεριαλισμός ετοιμάζεται για
την επίθεσή του στον Ειρηνικό στο
πλευρό της ρωσικής νεοχιτλερικής υπερδύναμης, αντιμετωπίζει ένα μαζικό κύμα λαϊκής οργής στο εσωτερικό.
Τούτη τη φορά είναι ο ηρωικός λαός
του Χονγκ Κονγκ που μπαίνει στην
πρωτοπορία των αγώνων του κινεζικού λαού για δημοκρατία και ελευθερία. Αυτό συμβαίνει επειδή εκεί οι σοσιαλφασίστες του Πεκίνου - αφού απέκτησαν την κυριαρχία της πρώην
βρετανικής αποικίας το 1997 και παρά τη δέσμευσή τους για την τήρηση
της αρχής “μια χώρα, δύο συστήματα” - επιχειρούν σήμερα να επιβάλουν
ύπουλα τη σοσιαλ- φασιστική τους
δικτατορία πάνω στον πληθυσμό.
Αυτό που οδήγησε στην έκρηξη της λαϊκής οργής ήταν η απόφαση της διαρκούς
επιτροπής της κινεζικής εθνοσυνέλευσης
(31/8) σχετικά με την εκλογική μεταρρύθμιση, που προβλέπει ότι στις τοπικές διοικητικές εκλογές του 2017, αντί της καθολικής ψηφοφορίας, μία 1.200μελής εκλογική επιτροπή που θα διορίζεται από ομάδες τοπικών μεγιστάνων - σημειώνουμε
ότι το Πεκίνο έχει καταφέρει μέσα σε 20
χρόνια να ελέγξει οικονομικά και πολιτικά την επιχειρηματική ολιγαρχία του Χονγκ Κονγκ - θα πρέπει να εγκρίνει προκαταβολικά δύο-τρεις υποψήφιους της αρεσκείας της για να διεκδικήσουν το πόστο
του γενικού κυβερνήτη. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η μεθόδευση δεν είναι
παρά ένα εκλογικό πραξικόπημα που θα
επιτρέψει στην κεντρική κυβέρνηση να εντείνει τον έλεγχό της πάνω στην πολιτική
ζωή του νησιού.
Το κίνημα, που γρήγορα αγκάλιασε τη
νεολαία και πήρε τη μορφή αποχής απ’
τα μαθήματα και καθιστικής διαμαρτυρίας έξω απ’ το κυβερνητικό μέγαρο, μαζικοποιήθηκε πολύ γρήγορα ιδιαίτερα εξαιτίας της βίαιης καταστολής του από τις
αρχές. Προηγουμένως, μερικές εκατοντάδες διαδηλωτών είχαν καταφέρει να διεισδύσουν στον περίβολο του κυβερνητικού
συγκροτήματος το απόγευμα της 26/9. Η
καταστολή των αρχικών κινητοποιήσεων ήταν που έδωσε πνοή στο κίνημα Occupy
Central (ή κίνημα της ομπρέλας) το οποίο
απέκλεισε το οικονομικό κέντρο της πόλης παραλύοντας σχεδόν κάθε εμπορική
δραστηριότητα.
Σήμερα στην πλειοψηφία του ο πληθυσμός του Χονγκ Κονγκ ενώ αρχικά συμπάθησε αυτό το κίνημα άρχισε να δυσανασχετεί για την παρατεταμένη κατάληψη
του κέντρου της πόλης (κυρίως οι μαγαζάτορες και οι εργάτες που εμποδίζονται
να πάνε στη δουλειά τους) οπότε η μαζικότητα του κινήματος υποχώρησε μέχρι
να αρχίσει να ξεψυχάει. Τότε η αστυνομία
το διέλυσε. Από τότε η πολιτική πρωτοβουλία έχει περάσει στη μεριά της κινέζικης κυβέρνησης. Αυτή η τακτική ήττα, εκτιμούμε ότι μάλλον οφείλεται σε συνειδητή μεθόδευση της ηγεσίας του κινήματος Occupy Central With Love and Peace
(OCLP). Αυτή αποφάσισε τις μεθόδους
πάλης, αυτή και την πολιτική γραμμή, πολύ πριν τις εξελίξεις του Σεπτέμβρη και η
αλήθεια είναι με όχι πραγματικά δημοκρατικές μεθόδους.
Το κίνημα Occupy Central έχει στην
πραγματικότητα μια προϊστορία τουλάχιστο ενάμισι χρόνου. Βγήκε μέσα από το
λεγόμενο πανδημοκρατικό αντικαθεστωτικό στρατόπεδο, αλλά από μια λεγόμενη
“ριζοσπαστική” πτέρυγά του με την επωνυμία Λίγκα των Σοσιαλδημοκρατών που
συγκροτήθηκε στα 2006 από τον τροτσκιστή βουλευτή Λέουνγκ Κουόκ-χουνγκ και
έναν “ριζοσπάστη” ραδιοφωνικό παρουσιαστή. Τη γραμμή της “πολιτικής ανυπακο-

ής” είχε λανσάρει ο 50χρονος καθηγητής
δικαίου του πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ και πραγματικός ηγέτης του OCLP,
Μπένι Τάι, ήδη από το Γενάρη του ’13,
υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες οργανωμένες διαδηλώσεις για τις οποίες φημίζεται
το Χονγκ Κονγκ δεν θα οδηγούσαν πουθενά (βλ. Le Monde, 2/10) κι ότι χρειαζόταν μία κινητοποίηση που θα παρέλυε την
εμπορική και οικονομική ζωή της μεγαλούπολης. Αυτή ήταν μια εντελώς λαθεμένη
και αντικειμενικά προβοκατόρικη θέση γιατί η πόλη κέρδισε πολλά όλα αυτά τα
χρόνια και καθυστέρησε τους κινέζους φασίστες να πετύχουν απόλυτη εξουσία με
εντελώς ειρηνικές μορφές πάλης. Ότι κέρδισε δηλαδή το κέρδισε από τον πολύ μαζικό χαρακτήρα των αγώνων της, που μόνο
με ειρηνικές μορφές θα μπορούσε να είναι
μαζικός όσο οι τοπικοί και διεθνείς συσχετισμοί ήταν υπέρ της Κίνας και όσο οι ηγέτες της δεν είχαν περάσει σε ωμή βίαιη
επίθεση στο λαό του Χονγκ Κονγκ.
Λίγο αργότερα η ηγεσία του κινήματος
διατύπωσε τα τέσσερα στάδια που θα οδηγούσαν στη μεγάλη έκρηξη: διάλογος,
δημόσια διαβούλευση, πολιτικά δημοψηφίσματα και πολιτική ανυπακοή. Όμως ατή τη μέθοδο εσωτερικής λειτουργίας και
ανάπτυξης την έχουμε ξαναδεί στην πλατεία Συντάγματος το 2012, στα κινήματα
της “πραγματικής δημοκρατίας” στην Ισπανία, και μετά στα άλλα ψευτοδημοκρατικά κινήματα τύπου Ταχρίρ και Ταξίμ και
τελικά στην καταστροφική Μειντάν της Ουκρανίας. Σε τέτοιου είδους κινήματα κάποιες από τα πάνω και ελεγχόμενες από
στενούς και άτυπους καθοδηγητικούς πυρήνες διαδικασίες, που εμφανίζονται όμως
σαν αυθόρμητες, αντικαθιστούν την πραγματικά δημοκρατική συνδικαλιστική και
πολιτική ζωή των πραγματικών λαικών κινημάτων. Αυτή η τελευταία προϋποθέτει
ανοιχτές γενικές συνελεύσεις της βάσης
που εκλέγουν διάφορα καθοδηγητικά ή
συντονιστικά όργανα, τα οποίο συνεδριάζουν, λογοδοτούν και μπορεί να ανακαλούνται από τις συνελεύσεις βάσης. Αντίθετα σε αυτά τα κινήματα ορισμένα μόνο
ζητήματα περνάνε από την έγκριση μιας
ανώνυμης μάζας η οποία καλείται να “αποφασίσει” γι’ αυτά σε κάποια τυχαία
στιγμή, στην ουσία όποτε η ηγεσία αισθανθεί αρκετά ισχυρή για να της παραχωρήσει το λόγο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό
ότι στη διαβούλευση της 6/Μάη στο Χονγκ Κόνγκ, που θα αποφάσιζε σχετικά με
το προαναγγελμένο για τις 22/Ιούνη δημοψήφισμα, διατυπώθηκαν πάνω από 20
προτάσεις όμως εγκρίθηκαν μόνο τρεις για
ψηφοφορία. Το βασικό εδώ είναι ότι όσοι αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τη
γραμμή της κατάληψης του κέντρου
της πόλης που είχε προαποφασίσει
η ηγεσία εμποδίστηκαν απ’ το να συμμετάσχουν στις προτάσεις και στην
ψηφοφορία, όπου πήραν μέρος μόλις 2.500 άτομα. Αυτή η γραμμή αποδείχτηκε διασπαστική καθώς στάθηκε εμπόδιο στην ενοποίηση όλων των πολιτικών δυνάμεων που μπορούν να ενωθούν για να
αντιμετωπίσουν τη σοσιαλφασιστική επέλαση (και συγκεκριμένα το διορισμό των
υποψηφίων από την 1.200μελή). Στην ουσία η μετριοπαθής πτέρυγα του OCLP που
εκφράζεται κυρίως από το φιλελεύθερο
“Δημοκρατικό Κόμμα” αντέδρασε, απειλώντας με αποχώρηση από το συνασπισμό,
και στην ουσία δεν συμμετείχε στον αγώνα. Η ίδια η μορφή του αγώνα: Κατάληψη
των δρόμων και παρεμπόδιση των συγκοινωνιών για βδομάδες είχε σα στόχο να αφήσει μόνη της την πραγματικά δημοκρατική και ριζοσπαστική νεολαία από τα
πλειοψηφικά σήμερα στην πόλη μεσοστρώματα, πολλούς εργαζόμενους και τις
μεγαλύτερες ηλικίες.

Άξιο προσοχής είναι ακόμα το γεγονός
ότι τη στιγμή όπου η ολιγαρχία του Χονγκ
Κονγκ έχει διαμορφώσει ήδη ισχυρούς δεσμούς με το Πεκίνο, ο πλουσιότερος άνθρωπος του νησιού, ο ολιγάρχης Λι ΚαΣινγκ, δεν έχει ασκήσει καμία ουσιαστική
κριτική στο κίνημα Occupy (OCLP). Επίσης το OCLP χρηματοδοτείται από τραπεζίτες του Χονγκ Κονγκ, συγκεντρώνοντας στις τάξεις του καμιά 80αριά απ’ αυτούς. Ακόμα, υποστηρίζεται από το μεγιστάνα του τύπου Τζίμι Λάι, το συγκρότημα του οποίου - Next Media - εκδίδει την
ημερησία Apple Daily (βλ. Le Monde, 2/
10).
Όλα τα παραπάνω στοιχεία μας κάνουν να υποπτευόμαστε ότι το
σοσιαλφασιστικό καθεστώς του Πεκίνου περιμένοντας την μεγάλη πολιτική σύγκρουση για την εκλογή- στην
ουσία τον διορισμό- του νέου διοικητή του Χονγκ Κονγκ από το Πεκίνο έχει φερθεί πιο “ρώσικα-καγκεμπίτικα”
δηλαδή πιο ενεργητικά, με μεγαλύτερη προβλεπτικότητα και με εισοδισμό
από όσο παλιότερα. Δηλαδή έχει παρέμβει στο ως τώρα παραδοσιακά πολύ
πλατύ και γι αυτό ειρηνικό στη μορφή του
δημοκρατικό κίνημα του Χονγκ-Κόνγκ με
συγκεκριμένα στελέχη του, με σκοπό την
έκθεση του στις μάζες, την απομόνωση από αυτές, τη διάβρωση και τελικά την καθυπόταξή του. Δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει ρώσικη τακτική τύπου “Μειντάν” η οποία προβόκαρε το πραγματικό αντι-πουτινικό αντιρώσικο δημοκρατικό κίνημα του
ουκρανικού λαού, φέρνοντας στην εξουσία φιλορώσους προβοκάτορες.
Οι τελευταίες εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ φοβόμαστε ότι κινούνται μάλλον προς
αυτή την κατεύθυνση, μόνο που στις παρούσες κινέζικες συνθήκες τα καταλληλότερα στελέχη για εισοδισμό στο δημοκρατικό κίνημα δεν είναι οι φιλοναζήδες ψευτοεθνικιστές αλλά οι ιστορικοί σύμμαχοί
τους οι “ταξικοί” αντιφιλελεύθεροι τροτσκιστές. Έτσι στο γράμμα που έστειλε η ηγεσία του OCLP απευθυνόμενη στον κινέζο πρόεδρο Χι Τζινπίνγκ, διαχώριζε τη θέση της από τις “πορτοκαλί επαναστάσεις”
και ζητούσε από τον αρχιδιαφθορέα δικτάτορα να διώξει τον κυβερνήτη του Χονγκ Κονγκ Λεούνγκ ως διεφθαρμένο. Δηλαδή συντάχθηκε με το αρχιφασίστα γραμ-

ματέα του ψευτο-”Κομμουνιστικού” Κόμματος της Κίνας Χι Τζινπίγκ που κάνει “κάθαρση” ενάντια σε εκείνους τους κινέζους
κομματικούς νέους αστούς που είναι δεμένοι περισσότερο με το ιδιωτικό δυτικόφιλο κεφάλαιο της Κίνας και λιγότερο με
το κρατικοκαπιταλιστικό στρατοκρατικό
που ετοιμάζει τον παγκόσμιο πόλεμο μαζί με τους κρατικοκαπιταλιστές στρατοκράτες της Ρωσίας. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο που σε όλη αυτή τη διαπάλη
το Οccupy αντί να δείχνει σαν πραγματικό του αντίπαλο τον επεμβασία Χι και το
ψευτοΚΚ της Κίνας έδειχνε το τοπικό τοποτηρητή υπάλληλο τους και ζητούσε
συμμαχία με το Πεκίνο!!! Αυτή η εκτίμηση
μας ενισχύεται επίσης από το γεγονός ότι
το Οccupy υποστηρίχθηκε με ένταση από το υπεραντιδραστικό και ουσιαστικά
ρωσόφιλο στους στόχους του κίνημα των
Anonymous. Δεν έχουμε δει ποτέ αυτό το
κίνημα να υποστηρίζει κάτι που ενοχλεί
πραγματικά τον σοσιαλιμπεριαλισμό.
Βέβαια το κινεζικό σοσιαλφασιστικό καθεστώς πέρα από τα πολύ πιθανά προβοκατόρικα παιχνίδια μέσα στην ηγεσία
του κινήματος επιχειρεί να το δυσφημίσει
ερεθίζοντας τα σοβινιστικά ανακλαστικά
μερίδας του κινεζικού λαού. Μεταξύ άλλων το κατηγορεί για χρηματοδότηση από ΗΠΑ-ΕΕ. Στην πραγματικότητα, η μονοπωλιακή Δύση που συνεργάζεται οικονομικά με το Πεκίνο κι έχει διοχετεύσει εκεί όλη της την παραγωγή, έχει μάλλον
υποβαθμίσει παρά βοηθήσει τους αγώνες
του κινεζικού λαού για δημοκρατία κι αυτό φαίνεται από τη θέση που κατέχει στα
δυτικά ΜΜΕ.
Πάντως σε κάθε περίπτωση όποια και
αν είναι η κατάληξη του κινήματος Occupy
σε αυτή τη φάση, και όποιος και να είναι
ο χαρακτήρας της ηγεσίας του ο λαός του
Χονγκ Κονγκ και ειδικά η νεολαία του απέδειξε στη βάση της ότι διψάει και παθιάζεται για δημοκρατία και επίσης απέδειξε ότι έχει πολιτικό κριτήριο και ψηλό
πολιτιστικό επίπεδο γιατί κράτησε αυτόν
τον αγώνα με τάξη, ψηλή οργάνωση και
σαν στυλ δεν αποξένωσε ποτέ τη μεγάλη
μάζα του πληθυσμού. Οι φασίστες ηγέτες της Κίνας δεν θα ξοφλήσουν εύκολα
με το δημοκρατικό λαό και ιδιαίτερα τη
νεολαία του Χονγκ-Κονγκ.

Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
Μετά τη παραβίαση του σουηδικού και
φιλανδικού εναέριου χώρου, την απαγωγή ενός εσθονού μυστικού πράκτορα και
την κατάσχεση μιας λιθουανικής ψαρότρατας, οι χιτλερικοί σοσιαλιμπεριαλιστές συνεχίζουν τις προκλήσεις τους στη Σκανδιναβική χερσόνησο και Στη Βαλτική. Αυτή
τη φορά στέλνουν πολεμικό τους υποβρύχιο στο αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης.
Σημειώνουμε πως πέρυσι η σουηδική εφημερίδα Σβένσκα Ντάγκμπλάντετ αποκάλυπτε ότι ένα ρωσικό αεροσκάφος έκανε άσκηση (εικονικού) βομβαρδισμού
της Στοκχόλμης. Οι ένοπλες δυνάμεις της
Σουηδίας τέθηκαν αμέσως σε κατάσταση
συναγερμού και παράλληλα με την καταδίωξη του υποβρυχίου έκλεισαν τμήμα του
εναέριου χώρου προειδοποιώντας τα πολιτικά πλοία να μην πλησιάζουν τα πολεμικά.
Πέρα από τα άμεσα μέτρα αποτροπής,
η σοβαρότατη αυτή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας από τους ρώ-

σους σοσιαλιμπεριαλιστές, σε μια στιγμή
μάλιστα που τα στρατεύματα τους έχουν
καταλάβει ένα κομμάτι της και έχουν ντε
φάκτο διαμελίσει την Ουκρανία ανάγκασε τον κάθε άλλο παρά φιλοΝΑΤΟϊκό σουηδό πρωθυπουργό Στέφαν Λέβεν να δεσμευτεί για την αύξηση των πενιχρών
(1,2% του ΑΕΠ) αμυντικών δαπανών της
χώρας του (βλ. Financial Times, 21/10).
Αν και η Μόσχα αρνείται την εμπλοκή
της τόσο οι σουηδικές αρχές όσο και οι
κυβερνήσεις των κρατών της Βαλτικής θεωρούν δεδομένη τη ρωσική προέλευση του
εισβολέα. Μάλιστα οι τελευταίες φοβούνται ότι το σουηδικό νησί Γκότλαντ θα μπορούσε άνετα να χρησιμοποιηθεί από τους
ρώσους χίτλερ σαν βάση επίθεσης σε βάρος τους. Πόσο αντίθετη είναι η στάση
αυτών των κυβερνήσεων από τη στάση που
τηρούν οι πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδας
και της Κύπρου μπρος στις πολύ βαθύτερες, κυρίως εσωτερικές επεμβάσεις των
ρωσικών αφεντικών!

