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Ï×É ÓÔÇ ÖÉÌÙÓÇ ÔÏÕ ÌÅÃÊÁ
Ç
êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ ðñáãìáôïðïéåß áõôÞ ôç óôéãìÞ ìðñïóôÜ
óôá ìÜôéá ìáò ôï ðéï ìåãÜëï ùò ôþñá âÞìá ðñïò ôçí åðéâï
ëÞ öáóéóôéêÞò äéêôáôïñßáò. Åðé÷åéñåß íá öéìþóåé ôï ðéï
å÷èñéêü ôçò äçìïóéïãñáöéêü óõãêñüôçìá, ôï ïðïßï åëÝã÷åé ôï
êáíÜëé MEÃÊA, êáé ìåôÜ ôéò ìç ïëüðëåõñá õðïôáãìÝíåò óôç ñùóüöéëç ãñáììÞ åöçìåñßäåò ÂÇÌÁ êáé ÍÅÁ.

Ôçí ðëåéïøçößá ôùí ìåôï÷þí óôï ÌÅÃÊÁ
ôçí Ý÷ïõí ïé Øõ÷Üñçò-ÂáñäéíïãéÜííçò êáé ôç
ìåéïøçößá ï Ìðüìðïëáò. Óôá ðëáßóéá áõôÞò
ôçò åðßèåóçò ç êñõöïöáóéóôéêÞ êõâÝñíçóç
ÓÕÑÉÆÁ ðáñáãêþíéóå ðñáîéêïðçìáôéêÜ ôï
ÅÓÑ áðü ôçí õðüèåóç ôçò áäåéïäüôçóçò ôùí
êáíáëéþí, åðÝâáëå ìéá ðñùôïöáíÞ ãéá äçìïêñáôéêÞ ÷þñá áðüöáóç ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôùí áäåéþí êáíáëéþí ðáíåëëáäêÞò åìâÝëåéáò óå 4 ôçí þñá ðïõ óÞìåñá áõôÜ ôá
êáíÜëéá åßíáé 8 êáé èá ìðïñïýóáí íá åßíáé
ðñáêôéêÜ áðåñéüñéóôá óôïí áñéèìü, êáé åôïéìÜæåôáé ìå Ýíáí øåõôïäéáãùíéóìü íá ðáñáäþóåé óôç ñùóüäïõëç íÝá êñáôéêÞ ïëéãáñ÷ßá ôï ðéï åíï÷ëçôéêü áðü áõôÜ, ôï ÌÅÃÊÁ.
ÁõôÞ ôçí åðé÷åßñçóç ôçí ðáñáêïëïõèåß ìå
÷áñáêôçñéóôéêÜ åóêåììÝíç áðÜèåéá, ðïõ óçìáßíåé ïõóéáóôéêÜ ìå Ýãêñéóç, óýóóùìç ç
êïéíïâïõëåõôéêÞ áíôéðïëßôåõóç.
Åôóé ëïéðüí øçößóôçêå óôéò 28 ÃåíÜñç ç
ôñïðïëïãßá ôïõ ãêáïõëÜéôåñ ôùí ÌÌÅ ÐáððÜ, ç ïðïßá ðñïâëÝðåé üôé ï áñéèìüò ôùí ôçëåïðôéêþí áäåéþí èá áðïöáóßæåôáé ìå áðëÞ
ðëåéïøçößá áðü ôï Êïéíïâïýëéï, äçëáäÞ áðü

ôçí êõâÝñíçóç, Ýðåéôá áðü ó÷åôéêÞ åéóÞãçóç ôïõ áñìüäéïõ õðïõñãïý Åðéêñáôåßáò ÷ùñßò
êáìßá åìðëïêÞ ôïõ ÅÓÑ ðïõ åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá äéáêïììáôéêü üñãáíï. Óôéò 10 ÖëåâÜñç ôï õðïõñãéêü óõìâïýëéï áðïöÜóéóå üôé
ïé ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò èá åßíáé ôÝóóåñéò. Ç
áðüöáóç åðéêõñþèçêå áìÝóùò áðü ôç ÂïõëÞ. Ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ áóêÞèçêå ðïéíéêÞ äßùîç óôïí Øõ÷Üñç ãéá çèéêÞ áõôïõñãßá óå
áðéóôßá ôùí ôñáðåæéêþí õðáëëÞëùí ôçò
Alpha, ìå ôçí êáôçãïñßá üôé ôïõò ðáñáêßíçóå íá ôïõ äþóïõí Ýíá ðñïóùðéêü äÜíåéï 57
åê åõñþ ÷ùñßò åðáñêåßò åîáóöáëßóåéò!!!
ÐïéíéêÞ äßùîç ãéá ôï áäßêçìá ôïõ
ðëåéïøçöéêïý ìåôü÷ïõ. Óôü÷ïò ç
åîüíôùóç ôïõ Øõ÷Üñç, ç ðéóôùôéêÞ
áóöõîßá ôïõ MEGA êáé ï ôåëéêüò
Ýëåã÷ïò ôïõ ÄÏË
Ðùò áðïöÜíèçêå ï åéóáããåëÝáò üôé ïé åîáóöáëßóåéò ôïõ äáíåßïõ äåí Þôáí åðáñêåßò;
Áðü ìßá Ýêèåóç ôçò ÔñÜðåæáò ÅëëÜäáò ç
ïðïßá ïíïìÜóôçêå «¸êèåóç åéäéêÞò Ýñåõíáò»

êáé ç ïðïßá Ýãéíå åðåéäÞ ï üìéëïò ðáñïõóßáæå ôï ìåãáëýôåñï ýøïò äáíåßùí áðü ôéò õðüëïéðåò åðé÷åéñÞóåéò ÌÌÅ, ëåò êé áõôü áðü
ìüíï ôïõ áðïôåëåß áíôéêåßìåíï «åéäéêÞò Ýñåõíáò». ÁõôÞ üìùò Þôáí ç âáóéêÞ êáôçãïñßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ åäþ êáé êáéñü êáôÜ ôïõ ÄÏË
åéäéêÜ, êáé êáôÜ ôùí ÌÌÅ ãåíéêüôåñá, ôá
ïðïßá êáôçãïñïýóå ôÜ÷á ãéá èáëáóóïäÜíåéá.
ÁëëÜ èáëáóóïäÜíåéá óçìáßíåé íá äáíåßæåóáé ëåöôÜ ãéá ìéá äïõëåéÜ êáé íá ôá ôïðïèåôåßò óå ìéá Üëëç Þ íá ôá áðïèçóáõñßæåéò,
ðñÜãìá ãéá ôï ïðïßï üìùò äåí êáôçãïñåßôáé
ï Øõ÷Üñçò. Ðñïöáíþò óå óõììüñöùóç ìå ôçí
êõâåñíçôéêÞ ãñáììÞ Üñ÷éóå íá øÜ÷íåé ãéá
åãêëÞìáôá ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäáò.
Óôç Ýêèåóç äéáðéóôþíåôáé ëïéðüí üôé êáêþò ç Alpha Ýäùóå äÜíåéï óôïí Øõ÷Üñç ãéá
íá áãïñÜóåé ìåôï÷Ýò óôïí ÄÏË ìå ôïí éó÷õñéóìü üôé ï Øõ÷Üñçò Ýðñåðå íá ðñïóåëêýóåé
íÝïõò åðåíäõôÝò óôïí ÄÏË, êáé ü÷é íá ðÜñåé
äÜíåéï åðéâáñýíïíôáò ôï êýñéá äéêü ôïõ (!)
óõãêñüôçìá. Óýìöùíá üìùò ìå ôçí Ýêèåóç
÷ùñßò ôçí åßóïäï íÝùí êåöáëáßùí óôïí ÄÏË,
ïýôå ôï ðñïóùðéêü ôïõ äÜíåéï, ïýôå ôá äÜíåéá ðïõ Ý÷åé ðÜñåé ï åðé÷åéñçìáôéêüò üìéëïò èá åßíáé âéþóéìá ÁõôÝò ïé åêôéìÞóåéò
ãéá ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ðïñåßá ôïõ ÄÏË êáôÜ ôïí åéóáããåëÝá áðïôÝëåóáí ôç âÜóç ãéá
êáêïõñãçìáôéêÞ äßùîç. Äåí èá õðÞñ÷å äçëáäÞ êáêïýñãçìá áí ï ÄÏË åß÷å «åðéôñÝøåé

ôçí åßóïäï íÝùí êåöáëáßùí óôïí ÄÏË» ðïõ
óçìáßíåé áí åß÷å äéáèÝóåé ìåôï÷Ýò óå êÜðïéïõò
áíáôïëéêïýò ïëéãÜñ÷åò ðïõ Ýôóé, ìáæß ìå ôïí
Ìðüìðïëá èá áðïêôïýóáí ôçí ðëåéïøçößá
óôï ÌÅÃÊÁ. Åðßóçò ôï óêçíéêü èá Üëëáæå
áìÝóùò áí ï ôåëåõôáßïò áðïöÜóéæå ôþñá íá
ðïõëÞóåé ôéò ìåôï÷Ýò ôïõ, ïðüôå ôá äÜíåéá
èá îáíáãßíïíôáí âéþóéìá…
Óôç âÜóç ôïõ ðáñáðÜíù áóýëëçðôïõ óêåðôéêïý ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäáò óõóôÞíåé íá
ãßíïõí êáôáó÷Ýóåéò óôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ ÄÏË, ìéáò åðé÷åßñçóçò ðïõ ùò ôþñá
äåí åß÷å ðñüâëçìá íá åîõðçñåôåß êáíïíéêÜ ôá äÜíåéÜ ôçò, þóôå íá åîáóöáëéóôåß
ôÜ÷á ç áðïðëçñùìÞ ôïõò. Âåâáßùò ï ìüíïò
ôñüðïò íá åîáóöáëéóôåß ç ìç áðïðëçñùìÞ
ôùí äáíåßùí åßíáé íá áñ÷ßóïõí ïé
êáôáó÷Ýóåéò ìéáò åðé÷åßñçóçò. Áóöáëþò
áõôü óçìáßíåé êáé äõíáôüôçôá êáôÜó÷åóçò
áêüìá êáé ôùí åöçìåñßäùí ôïõ
óõãêñïôÞìáôïò!!! Ìå ëßãá ëüãéá ü,ôé êáé íá
ãßíåé ï Øõ÷Üñçò Þ ðñÝðåé íá ðÜåé öõëáêÞ Þ
íá ÷Üóåé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ óõãêñïôÞìáôïò ðïõ
åëÝã÷åé, äçëáäÞ üëá áõôÜ ôá ÌÌÅ íá öéìùèïýí, Þ íá áëëÜîïõí ìå ôç âßá éäéïêôÞôç,
äçëáäÞ ôçí ðïëéôéêÞ ãñáììÞ ôïõò ! ÁõôÞ
áêñéâþò åßíáé ç ôáêôéêÞ ìå ôçí ïðïßá
ôï êáèåóôþò Ðïýôéí Ýëåãîå óå äéÜóôçìá

óõíÝ÷åéá óôç óåë. 6
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Ç ðçãÞ ôïõ éóëáìïíáæéóôéêïý êáíéâáëéóìïý
åßíáé ï íåï÷éôëåñéêüò éìðåñéáëéóìüò.
ÁíôéöáóéóôéêÜ ìÝôùðá ðáíôïý
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ΤΟ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΣΙΠΡΑ: ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ
ντας τους δουλεμπόρους;
Το προσφυγικό είναι το μόνο ζήτημα στο οΜα αν το ελληνικό πολιτικό καθεστώς άνοιποίο όλο το πολιτικό σύστημα αποδεικνύεται
γε επίσημα τα χερσαία σύνορα θα έπρεπε να
τόσο υποκριτικό και τόσο θρασύ όσο είναι ο
έχει θέσει προηγούμενα στην ΕΕ ανοιχτά ζήαρχηγός του Τσίπρας.
τημα συριακού προσφυγικού και θα πάλευε
Γιατί την ίδια ώρα που αυτό το σύστημα σύσπολιτικά μαζί με άλλες χώρες να υπάρχει μια
σωμο κατηγορεί την Ευρώπη για τα κλειστά
ευρωπαϊκή απόφαση υποδοχής προσφύγων,
άκαρδα σύνορα της, σύσσωμο έχει κλείσει ακαι μάλιστα αληθινά συναινετική, πράγμα που
πό την πρώτη στιγμή τα μόνα ασφαλή για τους
ήταν δυνατό για ένα σημαντικό αριθμό προπρόσφυγες σύνορα της χώρας μας στον Έσφύγων. Αλλιώς, θα είχε κατηγορηθεί αμέσως
βρο. Αυτό, την ώρα που ο Τσίπρας άνοιγε τα
για υπονόμευση της ευρωπαϊκής ενότητας και
θαλάσσια σύνορα και άφηνε τους πρόσφυγες
θα διωχνόταν αυτόματα από τη Σένγκεν. Γιατί
να πνίγονται κατά εκατοντάδες λέγοντας ότι αη ΕΕ δεν είναι ακόμα ένα κράτος, έστω συνοπλά τους διέσωζε καθώς έπεφταν στο Αιγαίο
μοσπονδιακό, που να μπορεί να λύνει με κεγια να σωθούν από τους βομβαρδισμούς στη
ντρική απόφαση και γρήγορα ζητήματα που
Συρία.
λύνουν κράτη, δηλαδή βαθιά ζητήματα κρατιΤι απάτη! Μέχρι την άνοδο της κυβέρνησης
κής κυριαρχίας όπως είναι η απότομη κοινωΤσίπρα οι 5 εκατομμύρια σύριοι πρόσφυγες κανική και οικονομική ενσωμάτωση πολυάριθτέφευγαν για να σωθούν στις τρεις γειτονικές
μων ξένων πληθυσμών. Μόνο τα ξεχωριστά
τους χώρες, στην Τουρκία, στην Ιορδανία και
κράτη της ΕΕ, και αυτά μόνο εθελοντικά, μποστο Λίβανο. Σε αυτές είχαν όλα τα προβλήμαρούν το καθένα να αποφασίζει για τον αριθμό
τα διαβίωσης μιας προσφυγιάς σε χώρες πολύ
των προσφύγων που μπορεί να φιλοξενήσει
πιο φτωχιές από τις ευρωπαϊκές και με ελάχιανάλογα με την οικονομική και πολιτική κατάστη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομική στήριξη,
σταση του, με το ύψος της ανεργίας του, με τη
αλλά όχι πρόβλημα από τις βόμβες. Γι αυτό σε
δύναμη της δημοκρατίας μέσα του, με την ποόλο αυτό το διάστημα ήταν σχεδόν μηδενικές
λιτική επιρροή των φασιστών στον πληθυσμό
οι ροές προσφύγων από την Τουρκία προς Ελτης, με το πόσο είναι ενημερωμένος αυτός ο
λάδα. Οι πρόσφυγες άρχισαν να κινούνται
πληθυσμός για τους σφαγείς που δημιούργηπρος το Αιγαίο, απότομα και μαζικά αμέσως
σαν τους πρόσφυγες οπότε και για το πόσο
μόλις ήρθε η κυβέρνηση Τσίπρα στην εξουσία,
σημαντικό είναι αυτοί να φιλοξενηθούν. Αν η
επειδή αυτή άνοιξε ξαφνικά διάπλατα το Αιγαίο
είσοδος των προσφύγων δεν υποστηρίζεται
στους δουλεμπόρους, και κυρίως, επειδή παπολιτικά στο εσωτερικό της κάθε χώρας της
ραβιάζοντας τη Σένγκεν, έδινε χωρίς κανέναν
ΕΕ, αλλά επιβάλλεται από τα έξω, τότε η εθεέλεγχο χαρτιά αδιάκριτα σε πρόσφυγες και μελοντική ενότητα των ευρωπαϊκών κρατών ατανάστες να πάνε στην Ευρώπη αρκεί να ένατινάζεται, ο ρατσισμός και ο αντιευρωπαϊμπαιναν στην Ελλάδα από τη θάλασσα με
σμός δυναμώνουν σε κάθε χώρα, οπότε και
κίνδυνο της ζωής τους.
οι πρόσφυγες που φιλοξενούνται χάνουν από
Μπαίνει λοιπόν το ερώτημα: Γιατί η κυβέρνηαυτή τη χειροτέρευση. Αυτό έγινε στην προκειση Τσίπρα, και μαζί της όλη η πολιτική ηγεσία
μένη περίπτωση όταν κάτω από το ξαφνικό
της χώρας, δεν ήθελαν ποτέ το άνοιγμα στον
πελώριο προσφυγικό ρεύμα πάρθηκε το ΣεΈβρο και διαχωρισμό εκεί προσφύγων και μεπτέμβρη, χωρίς αληθινή συναίνεση η απόφαταναστών; Ή αλλιώς γιατί το διακομματικό σύση της ΕΕ για υποχρεωτική κατανομή των προστημα επέτρεψε το δρόμο προς την Ευρώπη
σφύγων που ποδοπατήθηκε διασπώντας την
των προσφύγων μόνο αν τολμούσαν το ταξίδι
ΕΕ.
από τη θάλασσα προκαλώντας έτσι τον πνιγΤο διακομματικό καθεστώς Τσίπρα άνοιξε τα
μό μέσα σε 12 μήνες περίπου 600 ανθρώπων
με το ένα τρίτο να είναι παιδιά και πλουτίζο- σύνορα της χώρας δίχως προηγούμενη συναι-

νετική ευρωπαϊκή απόφαση ακριβώς για να
προκαλέσει αυτή τη διάσπαση, καθώς και την
άνοδο των φασιστών σε κάθε χώρα υποδοχής. Και ήθελε να τα προκαλέσει αυτά γιατί
όλες οι πολιτικές ηγεσίες είναι στοιχισμένες,
λίγο ή πολύ, πίσω από τη ρώσικη επιθετική
υπερδύναμη. Αυτή θέλει όσο τίποτα τη διάσπαση της Ενωμένης Ευρώπης και το δυνάμωμα των φασιστών σε αυτήν επειδή είναι όλοι φανατικά φίλοι της Ρωσίας. Μια απόδειξη
του φιλο-πουτινισμού όλων των ελληνικών
κοινοβουλετικών ηγεσιών είναι ότι επί 4 περίπου χρόνια κανένα δεν κατήγγειλε σαν κύριο
υπεύθυνο των σφαγών της Συρίας, τον Ασαντ
– στην ουσία ενισχυτή των κανιβάλων της Αλ
Κάιντα και του ΙΣΙΣ- και τον προστάτη του
Πούτιν.
Όμως για να πετύχει τη διάσπαση η κυβέρνηση Τσίπρα έπρεπε να ανοίξει τα σύνορα καλυπτόμενη. Αυτό μπορούσε να το πετύχει μόνο από τη θάλασσα, όπου μπορούσε να εμφανίσει το άνοιγμα σαν διάσωση απελπισμένων. Μάλιστα η διάσωση θα μπορούσε να φαίνεται πιο πειστική αν υπήρχαν θάνατοι. Οι
πνιγμοί περισσότερων από 600 μεταναστών
και η βαθιά συγκίνηση που προκαλούσε
στους λαούς της ΕΕ, έγινε το πολιτικό άλλοθι
της κυβέρνησης Τσίπρα για να διασπάσει και
να συντηρητικοποιήσει την ΕΕ ή αλλιώς ήταν
το πληρωμένο με αίμα πολιτικό εισιτήριο των
προσφύγων για το πέρασμα τους από την κατακρεουργημένη Συρία στην όλο και πιο διασπασμένη και ξενοφοβική Ευρώπη. Η κυβέρνηση Τσίπρα έγινε ο μινώταυρος των προσφύγων και ο μεγαλύτερος δουλέμπορoς της Μεσογείου, αρχικά μόνο πολιτικός δουλέμπορος και τώρα και οικονομικός. Γιατί αφότου
η μισοπαράλυτη Ευρώπη έκλεισε την πόρτα
της, αυτή η κυβέρνηση ζητάει λεφτά από την
Ευρώπη όχι μόνο για τη συντήρηση των παγιδευμένων προσφύγων, συντήρηση που ήδη αναθέτει με το αζημίωτο στους πολιτικούς
φίλους της, αλλά έμμεσα, πλην σαφώς ζητάει
λεφτά και για την πολιτική της επιβίωση. Στην
ουσία ζητάει λεφτά για να κερδίσει χρόνο ώστε να πραγματοποιήσει το φασιστικό σχέδιό

της να αρπάξει για τα καλά την εξουσία ελέγχοντας τον τύπο και τους δικαστές.
Το μεγάλο πρόβλημα με το εγκληματικό καθεστώς Τσίπρα είναι ότι έχει στο πλευρό του
τα πιο ισχυρά τμήματα των αστικών τάξεων
της ΕΕ και των ΗΠΑ, που συμπεριφέρονται
με περισσότερη θέρμη απέναντι στον Πούτιν
και τους φίλους του από όση οι Τσάμπερλαιν
και Νταλαντιέ απέναντι στον Χίτλερ. Ειδικά χωρίς τη φανατική κάλυψη στον Τσίπρα της
πρώην σταζίτισας Μέρκελ η διάσπαση της ΕΕ στο προσφυγικό θα ήταν αδύνατη. Αυτή
πάτησε στην εκφρασμένη δίψα του γερμανικού βιομηχανικού κεφάλαιου για μαζική νέα
φτηνή εργατική δύναμη και την έντυσε με το
ένδυμα της διεθνιστικής και ανθρωπιστικής
συνέπειας, για να επιβάλει στην υπόλοιπη ΕΕ
το πολιτικό δουλεμπόριο του καθεστώτος
Τσίπρα. Τώρα η ΕΕ με το ντουέτο ΜέρκελΤσίπρα αναθέτει στην Τουρκία να λύσει το προσφυγικό με οικονομικο-πολιτικά ανταλλάγματα. Όμως δεν είναι η Τουρκία αλλά η Ρωσία
και το Ιράν, που ελέγχουν συντριπτικά τις
πηγές της παραγωγής προσφύγων στη Μέση
Ανατολή, αλλά και τις ροές τους προς την Ευρώπη, οπότε και το προσφυγικό θα οξύνεται
για την ΕΕ και η Τουρκία θα οδηγηθεί σε σύγκρουση με την ΕΕ, όπως θέλει η Ρωσία.
Προβλέποντας με ακρίβεια (www.oakke.gr/
esoteriki-politiki/item/552) τη διάσπαση της
Ευρώπης που ερχόταν με το προσφυγικό, η
ΟΑΚΚΕ από την πρώτη στιγμή πρόβαλε τη
θέση ότι αυτό που όφειλε κύρια να κάνει αυτή, πέρα από το να υποδεχτεί σύρους πρόσφυγες, ήταν από τη μια να τους ενισχύσει
ισχυρά στις πρώτες χώρες υποδοχής, και από την άλλη, να δώσει πολιτική στήριξη και
αντιαεροπορικά όπλα στη συριακή δημοκρατική αντίσταση για να τελειώσει τη δολοφονική κατοχική κυβέρνηση Ασαντ-Πούτιν. Για να
γίνει αυτό πρέπει από τη Συρία να ξεκουμπιστούν και οι δυτικοί ιμπεριαλιστές επεμβασίες που στο όνομα της αντιΙΣΙΣ πάλης κάνουν
πλάτες στους νεοχιτλερικούς να καταπιούν
ολόκληρη τη μαρτυρική Συρία.
Αθήνα, 11/3/2016

Πως ο Σύριζα στήνει το νέο κομπραδόρικο κράτος
Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν σαμποτάρουν μόνο
κάθε βιομηχανία που έχει δυτικό προσανατολισμό, αλλά, ταυτόχρονα προωθούν
και τα συμφέροντα της νέας ρωσόδουλης
μεγαλοαστικής τάξης της χώρας και η
οποία έχει αναδυθεί και γιγαντωθεί
κυρίως, μέσα από τις κρατικές προμήθειες που της δίνονταν με σκανδαλώδεις
όρους.
ΣΤΟΝ ΚΟΚΚΑΛΗ
Με ένα στημένο διαγωνισμό ο πρώην πράκτορας της Στάζι Κόκκαλης πήρε τη μερίδα του
λέοντος για την κατασκευή οικίσκων για τους
πρόσφυγες. Συγκεκριμμένα, η προκήρυξη έγινε στις 23:10 την 1η Φεβρουαρίου 2016, ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 08:00 το πρωί της 2ας
Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 17:00
το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Όπως είπε η
κυβέρνηση δεν προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό, αλλά προσκάλεσε 7 εταιρίες για να καταθέσουν προσφορές. Στην προκήρυξη αναφέρεται πως «λόγω του εξαιρετικά σύντομου χρόνου που ορίζεται για την προμήθεια και παράδοση των οικίσκων, δεν είναι εφικτή η τήρηση
των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού διαδικασίες που προβλέπονται από το Π.δ. 60/2007»
(http://www.thepressproject.gr/article/89360/
16-2-16). Έτσι η η Intrakat του Κόκκαλη ανέλαβε τους 359 από τους 769 συνολικά οικίσκους για τους πρόσφυγες.
ΣΤΟΝ ΜΠΟΜΠΟΛΑ
Όταν πρόκειται να δωθεί μια κρατική προμή-

θεια σε άλλον εκτός των ρωσόδουλων κρατικοαστών, ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί οικολόγοι θυμούνται την προστασία του περιβάλλοντος και
την υπεράσπιση του κράτους. Όταν όμως
πρόκειται για τα συμφέροντα του κυρίαρχου
τμήματος της αστικής τάξης που υπηρετούν
τότε όχι μόνο τα ξεχνούν αλλά κάνουν τα πάντα
για να τα υπερασπίσουν. Ο λόγος για τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων που λειτουργεί στη Φυλή
της Αττικής, για τον οποίο θεωρούσαν ότι έπρεπε να απομακρυνθεί από τη θέση που βρίσκεται σήμερα με το αιτιολογητικό ότι βρίσκεται κοντά σε αστική και κατοικημένη περιοχή.
Για αυτό το θέμα μάλιστα είχαν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή το Δεκέμβριο του 2013, 29
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (μεταξύ αυτών και η Δούρου), ενώ λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 3 Απριλίου 2014, η Δούρου μετέτρεπε την πρόταση αυτή σε προεκλογική της
σημαία, στο πλαίσιο παρουσίασης του εναλλακτικού της σχεδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όλα αυτά ωστόσο «δεν πτόησαν τη διοίκηση της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ που προχώρησαν στην κατακύρωση του
διαγωνισμού στην πλειοδότρια κοινοπραξία, Ηλέκτωρ ΑΕ – Άρση ΑΕ, η οποία θα συνεχίσει και
για τα επόμενα 3+3 χρόνια να λειτουργεί την εν
λόγω μονάδα. Το ακόμη πιο τραγελαφικό της
υπόθεσης είναι ότι, όπως αποκαλύπτεται από
την σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η λειτουργία της Μονάδας θα γίνει με
την υπογραφή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ,
παρόμοιων δηλαδή συμβάσεων με αυτές που
έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο για τη
λειτουργία των αυτοκινητόδρομων» (http://

limani24.gr/2-2-16).
Τις συμβάσεις αυτές (τις λεγόμενες ΣΔΙΤ) ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η ψευτοαριστερά τις απέρριπτε
συλλήβδην καθότι μόλυναν το «ιερό» τους
κράτος, το οποίο με πάθος υπερασπίζονταν.
Όταν όμως πρόκειται για τα συμφέροντα του
Μπόμπολα, δηλαδή της φιλορώσικης μεγαλοαστικής τάξης όλα τα ξεχνούν.
Είπαμε, πάνω από όλα τα συμφέροντα της τάξης τους!
ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟ
Δεν είναι ότι δίδουν μόνο προμήθειες στους
δικούς τους μεγαλοαστούς αλλά υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους με κάθε τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ψευτοοικολόγος
Τσιρώνης στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων.
Ο κύριος αυτός λοιπόν έχει την παρακάτω θέση «Ο μοναδικός τρόπος για να σωθεί η χώρα,
είναι να ανατραπεί το διεφθαρμένο καθεστώς
και να επανιδρυθεί ένα αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος. Τότε η Ελλάδα δεν θα χρειάζεται
να φτιάχνει …μπουζί και τρακτέρ. Θα αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα και θα
αποκτήσει στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη την θέση που της αξίζει» ( http://
yannistsironis.blogspot.gr/2015/09).
Αυτός λοιπόν, που δεν θέλει μπουζί και τρακτέρ, δηλαδή δεν θέλει βιομηνία και σύγχρονη παραγωγή επισκέφτηκε το εργοστάσιο
μπαταριών του Γερμανού (παλιότερα μέλους
του ψευτοΚΚΕ) και εκεί έκανε τις εξής δηλώσεις εκθειάζοντας το εργοστάσιο του Γερμανού: «Η μη ορθή ανακύκλωση των μπατα-
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Ç ðçãÞ ôïõ éóëáìïíáæéóôéêïý êáíéâáëéóìïý åßíáé ï
íåï÷éôëåñéêüò éìðåñéáëéóìüò. ÁíôéöáóéóôéêÜ ìÝôùðá ðáíôïý

Ç

íÝá óöáãÞ óôéò ÂñõîÝëëåò åßíáé ìéá áêüìá íáæéóôéêïý ãåíïêôïíé
êïý ôýðïõ åðßèåóç óôïõò ëáïýò êáé óôá êñÜôç ôçò äçìïêñáôéêÞò
Åõñþðçò, üðùò åßíáé êáé üëåò ïé ðñïçãïýìåíåò. Ï óôü÷ïò ôçò, üðùò êáé
ôùí ðñïçãïýìåíùí óôï åõñùðáúêü Ýäáöïò, åßíáé äéðëüò êáé ìÜëéóôá
åßíáé ðñïâïêáôüñéêïò êáé ùò ôþñá äéáöáßíåôáé ìÝóá áðü ôá ðñþôá ôïõ
áðïôåëÝóìáôá :
Ï Ýíáò óôü÷ïò, ï óôñáôçãéêÜ ðéï ìá- ëéóôá áí ìåëåôÞóåé êáíåßò ôç ãÝííçóç ôïõ
êñïðñüèåóìïò, åßíáé íá äõíáìþóïõí ìÝ- ôåëåõôáßïõ èá äéáðéóôþóåé üôé óõãêñïôÞóá óôçí Åõñþðç ôá ÷åéñüôåñá åèíïñá- èçêå áñ÷éêÜ óôï ÉñÜê óáí Áë ÊÜéíôá ðáôóéóôéêÜ êüììáôá êáé ñåýìáôá ðïõ õ- ôþíôáò ðÜíù óôçí Üãñéá êáôáðßåóç ôïõ
øþíïíôáò ôçí áíôéìïõóïõëìáíéêÞ óç- óïõíßôéêïõ ðëçèõóìïý áðü ôéò öéëï-éñáíéìáßá åðéäéþêïõí ôçí åèíïôéêÞ êáé èñç- êÝò óééôéêÝò êõâåñíçôéêÝò äõíÜìåéò, êáé ìåóêåõôéêÞ äéÜóðáóç ôùí ðïëéôþí ôùí ôÜ åãêáôáóôÜèçêå óôç Óõñßá áîéïðïéþíôáò
åõñùðáúêþí ÷ùñþí, ôç öáóéóôéêïðïßç- ôçí ïëüðëåõñç åðßèåóç ôïõ Áóáíô óôç óïõóÞ ôïõò êáé ôåëéêÜ ôç äéÜóðáóç ôùí íéôéêÞ áíôßóôáóç áëëÜ êáé ôç ÷ôõðçôÞ áêñáôþí ôçò Åõñþðçò ðïõ ìå ôüóåò íï÷Þ ôïõ ¢óáíô ó áõôÞí ôçí åãêáôÜóôáóç.
äõóêïëßåò êáé åìðüäéá, áëëÜ óôçí êý- ¸÷ïõìå ôçí áíçóõ÷ßá üôé ôï óõãêåêñéìÝñéá ðëåõñÜ äçìïêñáôéêÜ êáé åèåëïíôé- íï ÷ôýðçìá óôï ÂÝëãéï ìðïñåß íá åðéôñÝêÜ ðáëåýïõí íá åíïðïéçèïýí ãéá íá ìçí øåé ôç äéåýñõíóç ôïõ ðïëÝìïõ, ìÝóù ôçò
èñÝøïõí îáíÜ ôïõò ìáôïâáìÝíïõò åèíï- åìðëïêÞò ôùí Kïýñäùí ôçò Óõñßáò, óôï
óïâéíéóìïýò ôïõò.
ðëåõñü ôùí ÇÐÁ êáé ôçò Ñùóßáò êïíôýÏ Üëëïò óôü÷ïò, åðßóçò óôñáôçãéêïý ÷á- ôåñá ðñïò ôçí Ôïõñêßá.
ñáêôÞñá áëëÜ åíôåëþò Üìåóïò êáé óõãêåÔï âáóéêü åßíáé üôé ïé ëáïß ôçò ÅõñþêñéìÝíïò ôùí éóëáìïíáæéóôéêþí óöáãþí åß- ðçò äåí ìðïñïýí íá åîïõäåôåñþóïõí
íáé ç åîþèçóç ôùí åõñùðáúêþí ëáþí êáé ôïõò éóëáìïíáæÞäåò åðåìâáßíïíôáò óôéò
êõâåñíÞóåùí óôï íá óôçñßîïõí ôç óôñáôéù- ÷þñåò üðïõ áõôïß âñßóêïíôáé ìÝóá óôïõò
ôéêÞ åðÝìâáóç ôùí äýï õðåñäõíÜìåùí Ç- ðëçèõóìïýò, êáé ìÜëéóôá üôáí áõôïß, üÐÁ êáé Ñùóßáò óôç Óõñßá ìå ôçí êÜëõøç ðùò ï ÉÓÉÓ, åìöáíßæïíôáé, üðùò óôç Óõôçò Åõñþðçò. ÁõôÞ ç åðÝìâáóç, åíþ ãßíå- ñßá óáí áíôßâáño óôç ãåíïêôïíéêÞ åîïõôáé õðïôßèåôáé ãéá íá åîïíôùèåß ï öõóéêüò óßá ôïõ ¢óáíô. Ìðïñïýí íá ôïõò íéêÞïñãáíùôÞò êáé õðïêéíçôÞò ôùí óöáãþí, ï óïõí ïõóéáóôéêÜ ìüíï ìÝíïíôáò áðïêáíéâáëéêüò ÉÓÉÓ, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá Ý- öáóéóôéêÜ óôï ðëåõñü ôçò ðáôñéùôéêÞò
÷åé óáí áðïôÝëåóìá ôï äõíÜìùìá ôïõ öá- êáé äçìïêñáôéêÞò áíôßóôáóçò áõôþí
óéóôéêïý êáèåóôþôïò ¢óáíô -ôï ïðïßï Þäç ôùí ÷ùñþí. Ôï íá «ìÝíïõí óôï ðëåõÝ÷åé åîïëïèñåýóåé 400.000 áìÜ÷ïõò- êáé ñü» óçìáßíåé íá äßíïõí ðëÞñç äéðëùóôçí åãêáôÜóôáóç ãéá ôá êáëÜ óôï Ýäá- ìáôéêÞ êÜëõøç, âáñéÜ üðëá êáé ïéêïöïò ôçò Óõñßáò ôçò ðñïóôÜôéäáò ôïõ ¢óá- íïìéêÞ âïÞèåéá óôçí áíôßóôáóç êáé
íô ñþóéêçò íåïíáæéóôéêÞò õðåñäýíáìçò. Ôï óôïõò ðñïóöõãéêïýò ðëçèõóìïýò ðïõ
÷åéñüôåñï åßíáé üôé ìÝóá áðü áõôÞí ôçí å- ðñïêáëïýí ïé öáóßóôåò.
îùôåñéêÞ åðÝìâáóç Ý÷åé ÷ôõðçèåß ç äçìï¼óï ãéá ôçí ßäéá ôçí åéñÞíç, ôçí áêñáôéêÞ óõñéáêÞ áíôßóôáóç óôï óöáãÝá óöÜëåéá ôùí ðïëéôþí êáé ôç äéáôÞñç¢óáíô êáé óôïí ðñïóôÜôç ôïõ Ðïýôéí, ðïõ óç ôçò äçìïêñáôßáò óôçí Åõñþðç õðÜñìüíç áõôÞ èá ìðïñïýóå íá îåñéæþóåé ôïí ÷åé Ýíáò êáé âáóéêüò üñïò ãéá ôçí Þôôá
ÉÓÉÓ áðü ôïõò óïõíéôéêïýò ðëçèõóìïýò. ÌÜ- ôùí éóëáìïöáóéóôþí : ç áðïêÜëõøç, ç

êáôáããåëßá êáé ç áðïìüíùóç ôùí öáóéóôéêþí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí ìÝóá êáé
Ýîù áðü ôçí Åõñþðç ðïõ äßíïõí éäåïëïãéêÞ ôñïöÞ êáé ðïëéôéêÞ êÜëõøç
óôïí éóëáìïíáæéóìü.
Êáé õðÜñ÷ïõí äýï ôÝôïéïõ åßäïõò êáëýøåéò. Ç ìßá åßíáé áíïé÷ôïý äåîéïý ôýðïõ êÜëõøç üôáí ïé åèíïñáôóéóôÝò ôýðïõ ËåðÝí, ÏñìðÜí êëð êáôçãïñïýí üëïõò ôïõò ìïõóïõëìÜíïõò óáí åí äõíÜìåé Þ ðñáãìáôéêïýò ôñïìïêñÜôåò, ôïõò
áðïìïíþíïõí, ôïõò åêöïâßæïõí êáé Ýôóé äéêáéþíïõí ôï èñçóêåõôéêü áíôéäõôéêü éóëáìïñáôóéóìü. Ç Üëëç åßíáé ç
êÜëõøç «áñéóôåñïý» ôýðïõ óôç ìïñöÞ
áëëÜ óôçí ïõóßá ðÜëé äåîéïý ôýðïõ ðïõ
ôç äßíïõí óôïõò éóëáìïíáæÞäåò ïé åðßóçò áíôéåõñùðáßïé äÞèåí áíôéêáðéôáëéóôÝò êáé áíôééìðåñéáëéóôÝò. Áõôïß êáôçãïñïýí ãéá ôéò óöáãÝò ôïí åõñùðáúêü áóôïäçìïêñáôéóìü åîáéôßáò ôùí
âñþìéêùí äõôéêþí éìðåñéáëéóôéêþí åðåìâÜóåùí óôïí ôñßôï êüóìï. ÔÝôïéåò
üìùò åðåìâÜóåéò áðü ìüíåò ôïõò
äåí èá ãåíÜãáíå öáóéóôéêÜ áëëÜ
äçìïêñáôéêÜ êéíÞìáôá áíôßóôáóçò.
Åêåßíïò ï ðáñÜãïíôáò ðïõ ðáñÜãåé öáóéóìïýò êáé éóëáìïíáæéóìïýò
óôïí ôñßôï êüóìï äåí åßíáé ôá äßêáéá êéíÞìáôá åíÜíôéá óôéò äõôéêÝò éìðåñéáëéóôéêÝò åðåìâÜóåéò üðùò óôï ÉñÜê, ÁöãáíéóôÜí, Ëéâýç
êáé áëëïý, áëëÜ ïé íÝïé áêüìá ðéï
åðéèåôéêïß, áíáôïëéêïß éìðåñéáëéóìïß ÷éôëåñéêïý ôýðïõ êáé ôá ôïðéêÜ ôóéñÜêéá ôïõò, ðïõ áîéïðïéïýí
ôéò äõôéêÝò éìðåñéáëéóôéêÝò åðåìâÜóåéò ãéá íá êáôáðéÝóïõí ïé ßäéïé
áêüìá ðéï âÜñâáñá ôïõò Þäç êáôáðéåæüìåíïõò ëáïýò êáé ÷þñåò. Åßíáé
áõôïß áêñéâþò ïé éìðåñéáëéóìïß ïé ïðïßïé
ðáíôïý óôïí êüóìï ðåñéèÜëðïõí ôïõò ÷åéñüôåñïõò öáóßóôåò áêüìá êáé êáôáóêåõÜæïõí ôá ÷åéñüôåñá ôÝñáôá ãéá íá êÜíïõí

Πως ο Σύριζα στήνει το νέο κομπραδόρικο κράτος
ριών οδηγεί σε σοβαρότατα περιβαλλοντικά
προβλήματα, όσο και σε προβλήματα για τη
δημόσια υγεία αλλά και για την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων στις μονάδες, λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων. Ωστόσο, με τη
σωστή διαχείριση δημιουργούνται εκατοντάδες θέσεις εργασίας, τα υλικά επαναχρησιμοποιούνται και τα προβλήματα για το περιβάλλον εκμηδενίζονται. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προτίθεται επίσης να παρέμβει
δραστικά στο χώρο της διαχείρισης των μπαταριών, ώστε να μην απειλούνται υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό όσων δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους» (http://m.euro2day.gr/8-3-16). Μην τολμήσει δηλαδή κανείς να ανταγωνιστεί το Γερμανό γιατί θα έχει να κάνει με το υπουργείο
Περιβάλλοντος, αυτά δήλωσε ο Τσιρώνης. Δεν
λέει όμως τα ίδια και για τα μεταλλεία Χαλκιδικής που δεν τα αφήνουν να λειτουργήσουν
παρόλο που έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και αποδεδειγμένα επιστημονικά δεν
ρυπαίνουν. Γιαυτά ο κ. Τσιρώνης καταφεύγει
μόνο σε ψέματα «Παράλληλα εξέφρασε το φόβο ότι η εταιρεία δεν επρόκειτο να χρησιμοποιήσει ποτέ τη συγκεκριμένη μέθοδο, που
«αποτελεί την οικονομική βάση της μεταλλουργίας στην Ελλάδα, καθώς το κυάνιο
είναι απαγορευμένο σε όλη την ελληνική επικράτεια», όπως είπε»( http://newpost.gr/poli-

tiki/16-1-16).
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ρόλος του δεξιοφασίστα Καμμένου, όπως
έχουμε πει και αλλού, ήταν και είναι να κάνει
εκείνες τις εγχειρήσεις στο στρατό που είναι
αναγκαίες έτσι ώστε αυτός να γίνει φιλορώσικος και να παίξει το ρόλο που η ναζιστική Ρωσία θα του αναθέσει. Αυτό το κάνει με την καταστρατήγηση της επετηρίδας, με αποστρατείες
και προώθηση των φιλορώσων στην ηγεσία
του στρατού και της αστυνομίας, δηλαδή του
κρατικού μηχανισμού καταστολής.
Πέρα όμως από αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει και τάζει
στους στρατιωτικούς και χρήμα, όταν την ίδια
στιγμή κόβει μισθούς και συντάξεις καθημερινά. Στην άσκηση “Παρμενίων” τον περασμένο
Οκτώβρη ο Τσίπρας δηλώνει: «Έχω εγώ και ο
υπουργός την απόλυτη συναίσθηση των
προβλημάτων. Από τις πρώτες αποφάσεις ήταν η άμεση χορήγηση των εκτός έδρας για τον
Έβρο και τα νησιά του Αιγαίου. Προχωράμε
άμεσα και στο επίδομα Παραμεθορίου. Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις του συμβουλίου της Επικρατείας. Ξέρετε τις δυσκολίες. Σας
διαβεβαιώ ότι είναι στις προτεραιότητές μας στο
ορατό μέλλον. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας
να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση που εγγυάται την ασφάλεια της πατρίδας»
(www.protothema.gr/9-10-15). Μέσα σε αυτό

το πλαίσιο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ με έγγραφο που
εξέδωσε «καθορίζεται η καταβολή αποζημίωσης στο μόνιμο προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές
και τις επίσημες αργίες – όπως αυτές αναλυτικά καταγράφονται στην σχετική διαταγή…οι
παραπάνω μέρες εκτός έδρας θα είναι πέρα
των λοιπών προβλεπομένων που χορηγούνται μηνιαία…» (έγγραφο ΓΕΕΘΑ, 17-12-15).
ΑΥΞΗΣΕΙΣ MONO ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Την ίδια στιγμή που οι μισθοί στον ιδιωτικό
τομέα πέφτουν ελεύθερα ή δεν υπάρχει καθόλου μισθός γιατί έκλεισε η επιχείρηση, δίνονται
αυξήσεις, έστω και μικρές, στους δημοσίους
υπαλλήλους. «Αυξήσεις, που θα ανέλθουν σε
ποσοστό μέχρι 8% για το 52% των δημοσίων
υπαλλήλων και οι οποίες θα καταβληθούν μέχρι το 2020, προβλέπει το νέο μισθολόγιο για
το Δημόσιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τις
πρώτες μέρες του 2016. Οι αυξήσεις θα καταβληθούν τμηματικά σε βάθος τετραετίας, ενώ
για όσους η βαθμολογική επανακατάταξη οδηγεί με μείωση αποδοχών, αυτή θα συμψηφιστεί με «προσωπική διαφορά»( http://
www.protothema.gr/8-1-16). Όμως σοβαρές
είναι οι αυξήσεις στα λεγόμενα στελέχη. Είναι
αυτοί που θα αξιολογούν και θα απολύουν στο
άμεσο μέλλον. Για παράδειγμα οι περιφερεια-

ôéò ðñïâïêÜôóéÝò ôïõò, êáé ôá ïðïßá êÜíïõí ðùò ôá áðå÷èÜíïíôáé (Áë ÊÜéíôáÉÓÉÓ).
¼ôáí óôéò åðï÷Ýò ôçò ðñáãìáôéêÜ åðáíáóôáôéêÞò áñéóôåñÜò ìðñïóôÜ óôïõò
ëáïýò âñßóêïíôáí ïé ìåãÜëïé öáóéóìïß
ç ðñáãìáôéêÞ áñéóôåñÜ Ýóôçíå ðñþôç
êáé ðÜíù áð üëá ðëáôåéÜ áíôéöáóéóôéêÜ ìÝôùðá. Áíôßèåôá ç óçìåñéíÞ øåõôïáñéóôåñÜ, üðùò êáé ïé êëáóóéêïß
öáóßóôåò åðåéäÞ åßíáé üðùò êáé áõôïß åðßóçò ñùóüöéëç, óôÞíåé ðáíôïý
óôïí êüóìï êýñéá áíôé-íåïöéëåëåýèåñá, Þ óêÝôá áíôéöéëåëåýèåñá
Þ áíôé-êáðéôáëéóôéêÜ ìÝôùðá, ôá ïðïßá üëá óçìáßíïõí Üñíçóç ôïõ áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ óôï üíïìá
ôÜ÷á ôçò áíôéêáðéôáëéóôéêÞò êáé áíôééìðåñéáëéóôéêÞò åðáíÜóôáóçò.
¼ìùò, ãéá ôçí ðñáãìáôéêÞ áñéóôåñÜ äåí õðÞñîå, ïýôå èá õðÜñîåé ðïôÝ áíôéêáðéôáëéóôéêÞ åðáíÜóôáóç
ðïõ äåí ðåñíÜåé ìÝóá áðü ôç óõíôñéâÞ ôïõ ÷åéñüôåñïõ êáðéôáëéóìïý ðïõ óÞìåñá åßíáé ï öáóéóìüò.
Óå ôÝôïéåò ðåñéüäïõò êáíéâáëéóìïý ìå
ïðïéïäÞðïôå ðñïóùðåßï ôï ðñþôï êñéôÞñéï ôçò áíèñùðéÜò, ôçò äçìïêñáôßáò
êáé ôïõ áñéóôåñïý åðáíáóôáôéêïý ðíåýìáôïò åßíáé ç ðÜëç åíÜíôéá óôï öáóéóìü, êáé ìÜëéóôá åíÜíôéá óôçí ðçãÞ ôïõ
öáóéóìïý ðïõ åßíáé ïé éìðåñéáëéóôéêÝò
÷þñåò ðïõ Ýñ÷ïíôáé êáèõóôåñçìÝíåò
óôï ôñáðÝæé ôçò ìïéñáóéÜò ôïõ êüóìïõ
êáé ìðïñïýí íá ôïí îáíáìïéñÜóïõí ìüíï ìå Ýíáí ðüëåìï áðïéêéáêïý êáé ñáôóéóôéêïý, äçëáäÞ ÷éôëåñéêïý ôýðïõ. Åêåß ðñÝðåé êáíåßò óÞìåñá íá áíáæçôÜåé
ôï ðáãêüóìéï êÝíôñï êÜèå ìáæéêÞò åîüíôùóçò áèþùí áìÜ÷ùí êáé íá ôï ðïëåìÜåé.
ÁèÞíá 23/3/2016

κοί διευθυντές εκπαίδευση-που οι 12 ανήκουν
στο ΣΥΡΙΖΑ και ένας στους ΑΝΕΛ- παίρνουν
αύξηση 20%.
Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι
διορισμοί ημετέρων σε κρατικές θέσεις. Ο απέραντος νεποτισμός που τέτοιον δεν έχει ξαναδεί η χώρα. Κάθε είδους σύζυγος, αδελφός,
ερωτικός σύντροφος, γονιός, ξάδελφος διορίζεται από τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόμη και αν αυτό το κόμμα χρειαστεί να φύγει από την κυβέρνηση δεν θα υπάρχει κρατικός μηχανισμός που δεν θα έχει σε θέσεις κλειδιά συριζαίους γεννίτσαρους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δωροδοκεί τους δημοσίους υπαλλήλους για να επανδρώσει τον κρατικό στρατό
του, για να φτιάξει τους νέους πραιτωριανούς
για να τους εξαπολύει ενάντια στο λαό και τους
εργάτες, στη μεγάλη δικτατορία που ο ίδιος
και γενικότερα το ρωσόδουλο καθεστώς ετοιμάζει.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Και ενώ στις συντάξεις, στις εισφορές, στο εφάπαξ έχει συμβεί Αρμαγεδώνας οι υπάλληλοι της Βουλής εξαιρούνται. «Και αυτό γιατί
στο εν λόγω σχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αναφέρεται χαρακτηριστικά πως “για
τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του
νόμου θα ρυθμιστούν από τον Κανονισμό της
Βουλής”» (http://www.capital.gr/5-1-16).
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΝΟΥΒΡΕΣ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΚΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Αφού το ρωσόδουλο πολιτικό μπλοκ με
μια σειρά πρωθυπουργούς και με αιχμή
του δόρατος αρχικά το ψευτοΚΚΕ και μετά το μετωπικό του σχήμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ αποδυνάμωσαν μέσα από ένα πολύμορφο σαμποτάζ που διήρκεσε 35 χρόνια
την ελληνική βιομηχανία, και αφού έτσι οδήγησαν τη χώρα στη χρεωκοπία, τελικά
κλιμακώνοντας αυτό το σαμποτάζ μέσα
στην ίδια την κρίση, τσάκισαν τη βιομηχανική παραγωγή. Έτσι έφεραν την απόλυτη
παραγωγική οπισθοδρόμηση της χώρας,
τη μεγάλη φτώχεια και το ατέλειωτο χρέος.
Τώρα αυτό το μπλοκ με τον ΣΥΡΙΖΑ στην
κυβέρνηση επιχειρεί να σκοτώσει με ένα
χτύπημα την μεσαία-με ευρωπαϊκά μέτρακαι μικρή αγροτική εκμετάλλευση, που αποτελούν την κύρια μορφή αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα.
Αυτή η μορφή επιτρεπόταν να επιβιώνει
ως τώρα ακριβώς γιατί δεν ενοχλούσε, όπως ενοχλούσε η σύγχρονη συγκεντρωμένη βιομηχανική παραγωγή, το σχέδιο της
αποικιοποίησης της χώρας από το ρώσικο, και δευτερευόντως από το σύμμαχό
του, κινέζικο σοσιαλιμπεριαλισμό.
Τώρα όμως που η Ρωσία, η Κίνα και οι
ντόπιοι και οι δυτικοί φίλοι τους αγοράζουν πατώντας πάνω στα βιομηχανικά ερείπια τα στρατηγικά οικονομικά γάγγλια
της χώρας, ειδικά την ενέργεια, τα λιμάνια,
τις τράπεζες-σε συνεργασία με τους αμερικάνους χρηματιστές- και όλο και περισσότερο την ακριβή τουριστική γη, το μεσαίο
και μικρό αγροτικό παραγωγικό κεφάλαιο αρχίζει να γίνεται με τη σειρά του
θανάσιμα ενοχλητικό καθώς μέσα από
τους κόλπους του μένει πάντα ανοιχτός ο
δρόμος για μια ισχυρή, σύγχρονη και πιο
συγκεντρωμένη γεωργική παραγωγή, για
μια αρκετά ισχυρή ντόπια αστική τάξη των
φάρμερ, και κυρίως για ένα ντόπιο, ελληνικό ή μεταναστευτικής προέλευσης,
αγροτικό προλεταριάτο, την ώρα που το
βιομηχανικό έχει μισοεξοντωθεί. Κυρίως,
ξέρουν οι ρώσοι σοσιαλιμπεριαλιστές και
τα τσιράκια τους ότι αν δεν ελέγξουν την
ύπαιθρο η χώρα θα χαθεί πολιτικά από
τα χέρια τους.
Κάτι ανάλογο, αν και σε μικρότερη κλίμακα, ισχύει για την επίθεση που γίνεται
την ίδια ώρα με όπλο το ασφαλιστικό ενάντια στα επιστημονικά μεσοστρώματα, ιδιαίτερα ενάντια στο πιο παραγωγικό, τους
ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς. Αυτούς προηγούμενα οι σαμποταριστές τους
αποδυνάμωσαν λεηλατώντας τα εύρωστα
ασφαλιστικά ταμεία τους και βέβαια τσακίζοντας φορολογικά την οικοδομική βιομηχανία για να τους κάνουν τελικά κρατικούς εισπράκτορες προστίμων και τελών
νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων και ενεργειακών πιστοποιητικών.
Ο στόχος της απόλυτης εξαθλίωσης των
μεσαίων παραγωγών είναι ο λόγος για τον
οποίο παρατηρούμε αυτή τη στρατηγική
στροφή της ψευτοαριστεράς που ήρθε
στην εξουσία σε συμμαχία με το φασιστοΑΝΕΛ για να ελέγξει το στρατό και να μπορεί να επιβάλλει σε επόμενη φάση μια φιλορώσικη δικτατορία στην Ελλάδα.
Εδώ και δεκαετίες, όπου ο κύριος στόχος των ψευτοαριστερών κομματικών αστών νέου τύπου ήταν η συντριβή της ντόπιας βιομηχανικής αστικής τάξης, αυτοί
συμμαχούσαν εν μέρει με τη μεσαία αγροτιά, ιδιαίτερα μάλιστα με την αρκετά πλού-

σια αγροτιά των επιδοτήσεων, για να σπαταλούν στο χειρότερο παρασιτισμό, στην απάτη και στην κρατική διαφθορά τα πελώρια
κονδύλια της ΕΕ, αντί να τα πηγαίνουν στη
σύγχρονη παραγωγή-αγροτική και βιομηχανική- και στην έρευνα. Αυτή ήταν η εποχή των
μπλόκων με κέντρο τη Λάρισα που είχαν τότε
κοινωνικό ηγέτη την πλούσια θεσσαλική αγροτιά των επιδοτήσεων και πολιτικό ηγέτη
το «προλεταριακό» ψευτοΚΚΕ. Τα μπλόκα
αυτά, ήταν στην κύρια πλευρά τους ένας πολιτικός εκβιασμός στη χώρα και ταυτόχρονα
μια μορφή παραγωγικού σαμποτάζ μέσω του
στραγγαλισμού των συγκοινωνιών.
Όμως κιόλας από το 2013 και μετά το 2014
το ρωσόδουλο μπλοκ, με τον δήθεν φιλο-ευρωπαίο Σαμαρά, ξεκίνησε την επίθεση
στους μεσαίους παραγωγούς, ιδιαίτερα αυτούς που φοβόταν περισσότερο, εκείνους
δηλαδή που εκσυγχρόνιζαν την παραγωγή τους επειδή δεν ζούσαν από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και τη διαφθορά στα μετρήματα. Τότε με πρόσχημα τις επιταγές των
δανειστών, άρχισε να αφαιρεί κάθε φορολογική ελάφρυνση σε μια αγροτική παραγωγή που
με σαμποταριστικές τακτικές έμεινε τεχνολογικά καθυστερημένη, με αδύναμες υποδομές
και εξαιρετικά τεμαχισμένη σε σχέση με την
υπόλοιπη ευρωπαϊκή. Σε αυτή την περίοδο
οι κινητοποιήσεις των αγροτών έχουν συνολικά λαϊκό προοδευτικό χαρακτήρα παρόλο
που κάνουν το λάθος της προηγούμενης περιόδου να χρησιμοποιούν σαν κεντρική μορφή πάλης τους συγκοινωνιακούς αποκλεισμούς, γιατί αυτήν έχουν δοκιμάσει σαν νικηφόρα, ενώ στην πραγματικότητα τις νίκες τις
παραχωρούσε το ίδιο το βαθύ καθεστώς. Όμως τώρα που το κίνημα αυτό ωριμάζει πολιτικά αυτή τη μορφή δεν τη χρησιμοποιεί με
ασφυκτική διάρκεια, όπως έκαναν παλιότερα οι Μπούτας-Πατάκης, για να μη χάσει τις
συμπάθειες της κοινής γνώμης. Αλλά το βασικό είναι ότι τώρα τα δύο κεντρικά τους
αιτήματα είναι εντελώς δίκαια και σωστά:
«όχι στην υπερφορολόγηση (26% συν προκαταβολή 75% το 2016 και 100% το 2017),
και όχι στον τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών». Αυτά τα φορολογικά και ασφαλιστικά πλήγματα είναι συντριπτικά, επειδή συνδυάζονται με τα χτυπήματα του ’13’14 όταν μειώθηκαν οι φοροελαφρύνσεις στο
αγροτικό πετρέλαιο, και όταν στη συνέχεια αυξήθηκε ο ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων από
το 13% στο 23%.
Επειδή ακριβώς τώρα αυτό το κίνημα είναι
δίκαιο και τόσο μαζικό και τόσο οργισμένο
όσο κανένα άλλο προηγούμενο, ακριβώς γι
αυτό επιχειρείται από τους ρωσόδουλους η
διάσπασή του και η πολιτική έκθεσή του. Η
διάσπαση του επιχειρείται από το ψευτοΚΚΕ
με το λεγόμενο «Πανελλαδικό Συντονιστικό
των μπλόκων των μικρομεσαίων αγροτών» με
κέντρο την Νίκαια της Λάρισας, το οποίο αντιπαρατίθεται στο γνήσιο κίνημα των αγροτοπαραγωγών που ξεκίνησαν σαφώς πρώτοι
τις κινητοποιήσεις τους και έχουν σαν φορέα
την «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών» και σαν κεντρικό τους μπλόκο αυτό
των Τεμπών. Η πολιτική έκθεση του κινήματος επιχειρείται με την απόπειρα επίσημης
εισόδου και αποδοχής των ναζί της ΧΑ σαν
τέτοιων στα προοδευτικά μπλόκα. Όμως αυτό πουθενά δεν έγινε δεκτό και μπορεί να δει
κανείς φωτογραφίες που δημοσιεύουν οι ναζήδες στα μπλόκα, όπου τα στελέχη της Χ.Α.
είναι απομονωμένα από τους αγρότες. Αυτό
που πέτυχαν οι ναζί είναι ότι τους αποδέχτηκε και τους συνάντησε μια επονομαζόμενη «Εθνική Επιτροπή Αγροτών» με επικεφαλής κάποια αγροτοσυνδικαλιστικά στελέχη της ΝΔ

που όμως πουθενά δεν φαίνεται να συνυπογράφει σαν μέλος της «Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών». Είναι φανερό ότι
όλη αυτή η ιστορία είναι μια προβοκάτσια που
μεθοδεύτηκε από το ρωσόδουλο μπλοκ για
να δίνει τη δυνατότητα στα μπλόκα του ψευτοΚΚΕ να συκοφαντούν ασταμάτητα το προοδευτικό κίνημα των αγροτών σαν τάχα φιλοναζιστικό. Από την άλλη όμως είναι γεγονός
ότι στα μικροαστικά κινήματα χωρίς προλεταριακή καθοδήγηση μπορούν τα φιλοναζιστικά στοιχεία να φωλιάζουν και να επηρεάζουν
τις μάζες καλυπτόμενα από την απολίτικη
κρυφοφασιστική γραμμή «δεν υπάρχουν
χρώματα στον αγώνα μας» και κυρίως από
την εθνικο-καθεστωτική γραμμή «κύριος εχθρός οι ευρωπαίοι δανειστές». Στην τελευταία πρωταθλητής είναι η ηγεσία του ψευτοΚΚΕ, που είναι ο μεγάλος μαιτρ κάθε διάσπασης του λαϊκού κινήματος.
Όπως πάντα το ψευτοΚΚΕ επιχειρεί και
στους αγρότες τη διάσπαση και την υπονόμευση του αγώνα με αριστερή μορφή, εδώ
με το σύνθημα: «όχι στα μπλόκα των μεγαλοαγροτών καπιταλιστών» που τους κατηγορούν ότι είναι με την ΕΕ, την ΚΑΠ και τους
βιομήχανους και έχουν αίτημα το 13% με αφορολόγητο 12000. Το «Συντονιστικό των
μπλόκων» θέλει ξεχωριστό «ταξικό» κίνημα
των μικρομεσαίων αγροτών και μάλιστα με αίτημα 30000 Ευρώ οικογενειακό αφορολόγητο
(!) και από κει και πάνω φόρος 45% για τους
πλούσιους αγρότες. Αυτό είναι αίτημα που από τη μια είναι επίτηδες προβοκατόρικο για
να φέρει τη μάζα του λαού που σε σύγκρουση
με το αγροτικό κίνημα, καθώς 30000 Ευρώ
αφορολόγητο καμιά σχέση δεν έχει με αίτημα
μικρομεσαίων, και από την άλλη εξυπηρετεί
μόνο τους μικρούς ή μεγαλύτερους γαιοκτήμονες που νοικιάζουν σε αγρότες γη και κάνουν άλλη κύρια δουλειά όπως πχ κρατικοί
υπάλληλοι, δικηγόροι, γιατροί κλπ και τους
οποίους το ψευτοΚΚΕ θέλει να εντάξει στους
αγρότες για να φοροδιαφεύγουν ή να ασφαλίζουν τους συγγενείς τους στον ΟΓΑ, ενώ οι
επαγγελματίες αγρότες αντιδρούν σε αυτό και
ζητούν εδώ και χρόνια μητρώο επαγγελματιών αγροτών. Επίσης το 45% φόρος με
100% προκαταβολή το 2017 σημαίνει πλήρη εξόντωση του σύγχρονου μεσαίου αστού
φάρμερ, που παίζει γενικά παραγωγικό ρόλο.
(Αστός, μεσαίος ή μικρός, είναι κάθε αγρότης
που μισθώνει εργατική δύναμη στα χωράφια
του, πράγμα που το κρύβει η ψευτοαριστερά).
Πρόκειται για πολιτική αντίστοιχη με αυτήν
που ακολουθεί το ψευτοΚΚΕ στη βιομηχανία, όπου θέλει την υπερφορολόγηση για να
σκοτώνει όχι τον καπιταλισμό, αλλά την παραγωγική δύναμη που εκπροσωπεί ο κάθε
καπιταλιστής και πάνω απ όλα το προλεταριάτο που ζει από αυτήν την παραγωγική
δύναμη και τη χρειάζεται ζωτικά για τη μελλοντική του κοινωνική απελευθέρωση και την
ευημερία του.
Όμως εδώ ακριβώς προδίδεται το ψευτοΚΚΕ. Ενώ εμφανίζεται υπέρμαχος του φτωχού
αγρότη ενάντια στον πλούσιο και ενάντια στο
κράτος και στην ΕΕ δεν υπερασπίζεται πουθενά σε όλο τον απέραντο κουβά από τα αιτήματα του Συντονιστικού του, τους εργάτες
γης, δηλαδή το πραγματικό αγροτικό προλεταριάτο, που το χρειάζονται να το ξεζουμίζουν
και οι μεσαίοι και μικροί καλλιεργητές που
μισθώνουν εργάτες γης και βέβαια οι μισοαγρότες υπάλληλοι και οι μικρογαιοκτήμονες
ραντιέρηδες που αποτελούν την άμεση κοινωνική βάση του και τους οποίους ποτέ δεν
καταγγέλλει. Το κέντρο βάρος του αιτηματολογικού
«κουβά
του»
(http://
www.onlarissa.gr/2015/10/18/ta-etimata-

pou-ethese-apo-ti-larisa-i-panelladikisinton istiki-epitr opi-ton-agro tikonblokon), το μόνο πράγμα που υπερασπίζεται δημαγωγικά, κόντρα σε κάθε προοδευτική και μαρξιστική αντίληψη, είναι η
ιστορικά καταδικασμένη μικρή παραγωγή με άπλετη βοήθεια από το κράτος. Δηλαδή το λεγόμενο ΚΚΕ δεν υπερασπίζεται
τους μικροπαραγωγούς, όπως το κάνουν
οι μαρξιστές κυρίως μέσα από τη βοήθεια και την ενθάρρυνση από το κράτος
της συνεταιριστικής τους ένωσης, αλλά δίνοντάς τους όπιο κρατικής φιλανθρωπίας. Φαινομενικά αυτό είναι μια αντιδραστική υποστήριξη της μικρής καθυστερημένης παραγωγής κατά της σύγχρονης μεγάλης, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πρόσχημα εξόντωσης της μεγάλης σύγχρονης αγροτικής παραγωγής
για λογαριασμό των ρωσοκινέζων νεοαποικιοκρατών που με την ΚΟΣΚΟ δείχνουνε
τι σημαίνει εργασιακό γκέτο και εθνική λεηλασία.
Η επίκληση του φτωχού αγρότη για να
τσακιστεί τάχα ο σύγχρονος μικρός και μεσαίος καπιταλιστής φάρμερ δεν είναι μόνο
χαρακτηριστικό του ψευτοΚΚΕ αλλά με άλλο τρόπο και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που
όλη της την επίθεση στους αγρότες καθώς και στους επιστήμονες επαγγελματίες
την εξαπολύει πάλι «από τα αριστερά» λέγοντας ότι θέλει να σώσει τάχα τους συνταξιούχους από τη μείωση των συντάξεών
τους όπως τάχα επιβάλουν οι δανειστές.
Οι απατεώνες αυτοί, επίσης ψευτομαρξιστές, κρύβουν από το λαό, ότι οι συντάξεις, ιδιαίτερα σήμερα που έχουν φαγωθεί
σχεδόν όλα τα αποθεματικά των ταμείων, προέρχονται αποκλειστικά από την ενεργή παραγωγή άμεσα ή μέσω των φόρων από όλους τους τομείς της οικονομίας, που σημαίνει ότι η καταστροφή ή η
πτώση της συνολικής παραγωγής, ιδιαίτερα της βιομηχανικής και της αγροτικής, υποχρεωτικά οδηγεί στην ανάλογη πτώση
των συντάξεων και δεν έχει να κάνει με καμιά επιβολή των δανειστών. Μάλιστα όταν
για να πληρωθούν οι συντάξεις καταστρέφεται για μια περίοδο μέρος του υπάρχοντος παραγωγικού κεφάλαιου και όχι απλά η διευρυμένη του αναπαραγωγή, τότε
η πτώση των συντάξεων δεν είναι απλά ανάλογη αυτής της καταστροφής αλλά εκθετικά ανάλογη. Στην ουσία η συμμορία
Τσίπρα-Καμμένου κρατάει προσωρινά τις
ήδη αποδιδόμενες συντάξεις στο προηγούμενα ακρωτηριασμένο ύψος τους για
να τις ξανα-ακρωτηριάσει σε μεγαλύτερο
βαθμό αργότερα. Άλλωστε ήδη ξεδιάντροπα ακρωτηρίασε τις συντάξεις αυτών που
θα βγουν από δω και μπρος στην σύνταξη, ενώ έκοψε και τις υπάρχουσες κατά
6% μόλις πριν δυο μήνες.
Ο μόνος ουσιαστικός τρόπος να παραμείνουν στο ύψος τους οι σημερινές συντάξεις και μάλιστα για να ανέβουν είναι με
το χτύπημα του παραγωγικού σαμποτάζ
και πιο εδικά με την άμεση απελευθέρωση
των μπλοκαρισμένων παραγωγικών επενδύσεων ιδιωτικών ή κρατικών σε όλους
τους τομείς της οικονομίας. Ως τότε, αν
θέλει κανείς να διατηρήσει για λίγο τις συντάξεις, το μόνο που έχει να κάνει είναι να
φορολογήσει τον κρυφό πλούτο των ανατολικών κρατικοολιγαρχών βδελλών, της
εκκλησίας, των μεγαλογαιοκτημόνων της
υπαίθρου και εκείνον του διεφθαρμένου
κομματιού της κρατικής υπαλληλίας και

óõíÝ÷åéá äßðëá

ÃÅÍÁÑÇÓ-ÖËÅÂÁÑÇÓ 2016

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 5

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ
ΤΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ
Λίγο πριν το τέλος των αγροτικών μπλόκων, στο τέλος Φλεβάρη, αντιπροσωπεία
της ΟΑΚΚΕ, ανέβηκε στο μπλόκο των Κερδυλίων στη Β. Ελλάδα, στο οποίο μοίρασε
την προκήρυξη που δημοσιεύουμε δίπλα
τροποποιημένη με τις εξελίξεις μετά την κάθοδο του Μπούτα στο Σύνταγμα, και μίλησε με τους αγρότες που κρατούσαν το
μπλόκο εκφράζοντας τους τη συμπαράστασή της.
Ο λόγος για τον οποίο η ΟΑΚΚΕ πήγε στα
Κερδύλια ήταν ότι το μπλόκο αυτό, το οποίο
εκπροσωπούσε και άλλα αγροτικά μπλόκα
της βόρειας Ελλάδας, προώθησε με περισσότερη ακρίβεια και συνέπεια από κάθε άλλο
τα πιο αντιπροσωπευτικά αιτήματα υπεράσπισης της παραγωγής και του εισοδήματος
των μικρομεσαίων αγροτών, και γι αυτό συγκρούστηκε όχι μόνο με τον ανοιχτό εχθρό,
την κυβέρνηση των σαμποτέρ, αλλά και με
τον εσωτερικό εχθρό, τον διασπαστή των αγροτών υπέρ της κυβέρνησης, την ηγεσία του
μπλόκου της Νίκαιας υπό τον Μπούτα του
ψευτοΚΚΕ.
Στις συζητήσεις που κάναμε φάνηκε ότι αυτοί που κινητοποιήθηκαν στο μπλόκο ήταν
εκείνοι οι μικρομεσαίοι παραγωγοί που ενδιαφέρονταν δραστήρια για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, που δεν στηρίζονται στις
κοινοτικές επιδοτήσεις αλλά παλεύουν να ζουν
από τη δουλειά τους, και οι οποίοι τηρούν
βιβλία και πληρώνουν εφορία. Η παραγωγή
των προϊόντων τους κατά ένα μέρος της εξάγεται και κατά το άλλο τροφοδοτεί την ντόπια
αγορά. Γιαυτό το λόγο και είχαν σαν αίτημα
μικρά αφορολόγητα ποσά (12000 ευρώ) και
ζητούσαν μητρώο αγροτών για να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι αγρότες και ποιοι δεν είναι.
Ήταν έκδηλη η αγανάκτησή τους για την υπονόμευση του αγώνα τους από τις μεθοδεύσεις του Μπούτα που έδωσαν στήριξη και ώθηση στην κυβερνητική πολιτική.
Τελειώνοντας οι αγρότες μας είπαν ότι θα
συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, ότι προγραμματίζουν να κατέβουν στην Αθήνα όταν
θα ψηφίζονται τα μέτρα που τους αφορούν
και ότι θα οργανώσουν ακόμη παραπέρα τον
αγώνα τους.
Δημοσιεύουμε εδώ τμήμα της επικαιροποιημένης προκήρυξης που μοιράσανε οι σύντροφοί μας στο μπλόκο των Κερδυλίων το
οποίο έχει προστεθεί στην αρχική της 2/2 όπου περιλαμβάνεται η εκτίμηση της ΟΑΚΚΕ
για την εξέλιξη του αγροτικού μετά τη συνάντηση Τσίπρα-Μπούτα:

<<O ΣΥΡΙΖΑ δίνει ώθηση στις κινητοποιήσεις των Μπούτα - ΠΑΜΕ και
απομονώνει αυτούς που ξεκίνησαν τον
αγώνα για να τον διαλύσει
Η ψευτοταξική δημαγωγία του ψευτοΚΚΕ
εξυπηρετεί κυρίως το στοχευμένο χτύπημα
της αγροτικής παραγωγής που σχεδιάζει η
κυβέρνηση με τα μέτρα, γι’ αυτό και ο Μπούτας ανέδειξε σε αιτία πολέμου το οποιοδήποτε αίτημα για διαχωρισμό σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε αγρότες που το αγροτικό επάγγελμα είναι δευτερεύον. Αυτή
την πολύτιμη βοήθεια στο κυβερνητικό σαμποτάζ της παραγωγής, ο Τσίπρας την αντάμειψε ανοίγοντας τους δρόμους στα
τρακτέρ του Μπούτα μέχρι το Σύνταγμα,
και στη συνέχεια τις πόρτες του Μαξίμου
για να προσφέρει μόνο σε αυτόν την κυβερνητική υποχώρηση για αφορολόγητο
9500 έως 12000 Ευρώ σε συνδυασμό με
την εξαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα των επιδοτήσεων. Την ίδια στιγμή έκλεινε την πόρτα στους εκπροσώπους του
πραγματικού πρωτεργάτη του αγώνα του
Πανελλήνιου Συντονιστικού τιμωρώντας
τους ουσιαστικά επειδή ήταν οι μόνοι που
αντιπαρατέθηκαν στην τηλεόραση με τον
Μπούτα και τον κατάγγειλαν για προβοκάτορα και κομματικό εγκάθετο. Στην ουσία τιμωρήθηκαν από το Μαξίμου γιατί έκαναν την ιεροσυλία να καταγγείλουν το ψευτοΚΚΕ του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απλά το
μετωπικό σχήμα, το υπεύθυνο για τις κυβερνητικές υποθέσεις. Να γιατί ο «αδιάλλακτος»
Μπούτας μπήκε μετά βαΐων και κλάδων στο
Μαξίμου χωρίς να έχει αποσυρθεί ούτε το
ασφαλιστικό ούτε το φορολογικό, και να
γιατί αφού η κυβέρνηση δέχτηκε τον
Μπούτα σαν τον τελικό της συνομιλητή,
τάχα εκπρόσωπο της φτωχής αγροτιάς
αποφάσισε τώρα να κινήσει την εισαγγελία ενάντια στα μπλόκα των τάχα «πλούσιων» αγροτών για να διαλύσει τελείως
οποιαδήποτε πραγματικά αντικυβερνητική κινητοποίηση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα
φιλικά προς τη Νίκαια μπλόκα του Προμαχώνα και του Ισθμού ήδη άνοιξαν για
να αποθαρρύνουν και να υποχρεώσουν
και τα μπλόκα της πραγματικής αντίστασης να παραδοθούν. Ήδη άλλωστε η Νίκαια μιλάει για «παρακαταθήκη» για τα
όσα επιτεύχθηκε, δηλαδή προετοιμάζει
να εμφανίσει σα νίκη το σπάσιμο του αγώνα και την εξόντωση των πιο παραγωγικών επαγγελματιών αγροτών.
Η παρατεταμένη άρνηση της κυβέρνησης
να δεχθεί διάλογο με το Πανελλήνιο Συντονιστικό των Αγροτών (που στην αρχή συμπεριλάμβανε και τα Τέμπη) ήταν αυτή που ανέδει-

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΩΝ
óõíÝ÷åéá áðü äßðëá
των ιδιωτών συνεργατών της που ποτέ καμιά
κυβέρνηση και ιδιαίτερα καμιά κρατικοφασιστική ψευτοαριστερά δεν χτύπησε, αλλά αντίθετα προστάτεψε.
Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει ο
λαός να υποστηρίξει αποφασιστικά τους αγρότες παραγωγούς αλλά και τους ελεύθερους
επαγγελματίες επιστήμονες ενάντια στα εξοντωτικά σαμποταριστικά μέτρα της κυβέρνησης. Βεβαίως υποστήριξη δεν σημαίνει υποστήριξη του αντιευρωπαϊκού και αντιπαραγωγικού πλαισίου με το οποίο έχουν καπελώσει οι κνίτες και οι εθνοφασίστες κάθε είδους
τον αγώνα τους, όπως και να αποδεχτούν τη
δημαγωγία των παραπάνω ότι οι κρατικές
24ωρες γενικές απεργίες που σκαρώνουν μια
φορά κάθε τόσο οι ηγεσίες αυτών των κινημάτων είναι πραγματικά αποτελεσματικές. Αποτελεσματικές μπορεί να είναι μόνο παρατεταμένες δημοκρατικές απεργίες, δηλαδή επικυρωμένες από τις συνελεύσεις βάσης των
συνδικάτων, που σημαίνει καλά ζυμωμένες,

καλά οργανωμένες, που να μπορούν να πάρουν μαζί τους και τμήματα του προλεταριάτου του ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν έγινε ποτέ
μέσα στην κρίση. Για όλα αποφασίζουν οι εγκάθετες κομματικές καθεστωτικές ηγεσίες
των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ. Ανατροπή τέτοιων πολιτικών μπορούν να γίνουν χοντρικά
με αληθινά εξεγερτικά κινήματα βάσης και όχι με τις γνωστές τελετουργίες του «κινήματος», τις πλαισιωμένες με φωτιές και δακρυγόνα. Αυτές διαμορφώνονται από το καθεστώς
με τη βοήθεια ενός ορισμένου ψευτοαναρχισμού στο κέντρο της πόλης έτσι ώστε αυτό
να αποτελεί σκηνοθετικό πλατώ μιας διεθνούς τηλεοπτικής εκπομπής που δείχνει την
Ελλάδα εξεγερμένη χωρίς να υπάρχει εξέγερση. Αν υπήρχε εξέγερση δεν θα υπήρχαν ατέλειωτες ήττες για το λαό επί 5 ολόκληρα χρόνια.
Αυτές δηλαδή οι τελετές χρησιμεύουν όχι
για να οδηγεί ο λαός την κάθε κυβέρνηση σε
υποχώρηση, αλλά να βλέπουν από τις κάμερες οι ευρωπαίοι εχθροί πόσο θυμωμένος είναι ο λαός και πόσο αδύναμη αλλά και ηρω-

ξε τον «αδιάλλακτο» υποτίθεται Μπούτα σε
ηγετικό παράγοντα στα μπλόκα των αγροτών,
και συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσπαση
των μπλόκων που ξεκίνησαν τον αγώνα, με
το διαχωρισμό του πιο συμβιβαστικού κέντρου, του μπλόκου των Τεμπών από τα πιο
μαχητικά Κερδύλια (κέντρο του Πανελλήνιου
Συντονιστικού), και την αποστολή χωριστών
αιτημάτων από τα δύο αυτά κέντρα μπλόκων
για συνάντηση με τον Τσίπρα. Παίζοντας το
παιχνίδι της διάσπασης, Μπούτας και κυβέρνηση έκαναν το φίλο πότε στο ένα και πότε
στο άλλο κέντρο μπλόκων της μικρής και μεσαίας επαγγελματικής αγροτιάς. Η διάσπαση
αυτή βάθυνε και οξύνθηκε από το γεγονός
ότι μόνο το Πανελλήνιο Συντονιστικό σήκωσε
τελικά το βάρος της σύγκρουσης με το διασπαστή Μπούτα, ενώ τα μπλόκα που ακολούθησαν τα Τέμπη στην πράξη αποδέχτηκαν και
συνεχίζουν να αποδέχονται τον Μπούτα, σα
«συναγωνιστή» στον αντικυβερνητικό αγώνα.
Αλλά ο Μπούτας ήταν ο πρώτος από όλους
που μίλησε με την κυβέρνηση, και πριν από
οποιαδήποτε υποχώρησή της για να οργανώσει τη μεγάλη φιέστα του στο Σύνταγμα, που
ουσιαστικά ήταν ένα αποφασιστικό χτύπημα
στα δύο βασικά κέντρα μπλόκων και ενάντια
στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και όχι
ενάντια στα κυβερνητικά φορολογικά-ασφαλιστικά μέτρα. Αυτή τη φιέστα του Μπούτα τη
συνδράμανε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και ιδιαίτερα η ΝΔ του φιλο-Τσίπρα και φιλο-ψευτοΚΚΕ Μητσοτάκη που επηρεάζει κυρίως τους αγρότες των Τεμπών. Οι δεσμοί της
ηγεσίας των Τεμπών με τη μητσοτακική ΝΔ
εκτιμάμε ότι είναι ένας από τους λόγους που
αυτοί μέχρι σήμερα αρνούνται να καταγγείλουν το διασπαστικό ρόλο του ψευτοΚΚΕ στις
αγροτικές κινητοποιήσεις.
Δεν είναι τυχαίο ότι το ψευτοΚΚΕ και ο Τσίπρας επικαλούνται την ίδια πλατφόρμα για
να χτυπήσουν τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτό αποκαλύφθηκε εντελώς όταν ο
Τσίπρας δήλωσε στη Βουλή ότι οι αγρότες με
χαμηλό εισόδημα τάχα θα προστατευθούν,
ενώ οι αγρότες με «πλούσιο» εισόδημα δεν
θα προστατευθούν. Η κυβέρνηση υποχωρεί
μόνο στο αφορολόγητο, ενώ παραμένει σταθερή στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών και της προκαταβολής, αλλά και στη
σύνδεση εισφορών και φορολογητέου εισοδήματος που θα πλήξει κυρίως τους επαγγελματίες μικρούς και μεσαίους αγρότες που
παρουσιάζουν κάποια κερδοφορία μέσα από τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής τους
χωρίς να βασίζονται στις επιδοτήσεις, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι επιδοτήσεις εξαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα μετά
την κυβερνητική παροχή στον Μπούτα. Αυτός είναι ένας διαχωρισμός που δούλεψε τό-

ική η κυβέρνηση που του αντιστέκεται, όποτε πρέπει να της δοθούν νέα δανεικά, νέα πολιτική ανοχή, νέος χρόνος για παραγωγικό σαμποτάζ της χώρας, νέα αύξηση του δανεισμού,
οπότε νέο βάθαιμα της αποσάθρωσης της
ΕΖ και της ΕΕ, νέο ψυχικό πέρασμα της καθημαγμένης χώρας στη σφαίρα επιρροής του
δολοφόνου κάθε ρώσικης δημοκρατικής αντιπολίτευσης, φασίστα Πούτιν.
Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ένα αληθινό κίνημα ενάντια στους σαμποτέρ και τους
φαιο-«κόκκινους» φασίστες που το κεφάλι
τους είναι στην κυβέρνηση, αλλά τα πλοκάμια
τους είναι στις ηγεσίες όλων των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων. Είναι αυτές οι
ηγεσίες που σήμερα προτείνουν στους αγρότες διακομματικές επιτροπές της Βουλής τάχα για να βρουν λύσεις. Ένα λαϊκό κίνημα δεν
πρέπει σήμερα κατά τη γνώμη μας να ζητάει
είδη διακυβέρνησης, που να διαχέουν την ευθύνη σε άλλους πλην της κυβέρνησης, και μάλιστα σε κόμματα που συνεχίζουν να φέρονται άθλια, διασπαστικά ή διφορούμενα απέναντι στον αγώνα τους.
Πάνω απ όλα πάντως χρειάζεται αντίσταση
στην προσπάθεια των ναζί της ΧΑ να μπουν

σο ο Μπούτας όσο και η κυβέρνηση για να
χτυπήσουν κυρίως το πιο σύγχρονο κομμάτι
της παραγωγής που βρίσκεται στο βορρά απέναντι στον όγκο των επιδοτούμενων που
βρίσκεται στον κάμπο της Λάρισας (οπότε και
σε ένα βαθμό στα Τέμπη που ήδη αποφάσισαν να αποχωρήσουν και να σταματήσουν
τις κινητοποιήσεις), και για να περάσει πιο
εύκολα το σύνολο των κυβερνητικών μέτρων
ενάντια στην παραγωγή (κατάργηση αφορολόγητου πετρελαίου, αύξηση ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια κ.α) από το οποίο θα χτυπηθούν
σε ένα βαθμό όλοι οι αγρότες, δηλαδή και οι
μη επαγγελματίες μικρομεσαίοι
Χτύπημα του κινήματος των μικρομεσαίων στο όνομα της φτωχολογιάς. Μόνο το
χτύπημα του παραγωγικού σαμποτάζ
μπορεί να σώσει τις συντάξεις
Αλλά η ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα του ψευτοΚΚΕ προδίνεται σε ένα κεντρικό σημείο, στη στάση τους απέναντι στους
εργάτες γης, ιδιαίτερα τους μετανάστες. Ενώ
το ψευτοΚΚΕ εμφανίζεται υπέρμαχος του
φτωχού αγρότη ενάντια στον πλούσιο και ενάντια στο κράτος και στην ΕΕ δεν υπερασπίζεται πουθενά σε όλο τον απέραντο
κουβά από τα αιτήματα του «Συντονιστικού των μπλόκων», τους εργάτες γης, δηλαδή το πραγματικό αγροτικό προλεταριάτο. Αυτό , το ξεζουμίζουν και οι μεσαίοι και
μικροί καλλιεργητές που μισθώνουν εργάτες
γης και βέβαια οι μισοαγρότες δημόσιοι υπάλληλοι και οι μικρογαιοκτήμονες ραντιέρηδες που αποτελούν την άμεση κοινωνική
βάση του ψευτοΚΚΕ και τους οποίους αυτό
ποτέ δεν καταγγέλλει. Τουλάχιστον, οι πραγματικά μικροί και μεσαίοι αγρότες, στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών είχαν βάλει από την αρχή το αίτημα για ασφάλιση των 300.000 περίπου μεταναστών εργατών γης και νομιμοποίησή τους, δηλαδή βάζουν το ζήτημα να χτυπηθεί η μαύρη εργασία, σε αντίθεση με τον Μπούτα που δεν έχει
βάλει ποτέ τέτοιο αίτημα, κάτι που αποκαλύπτει τη μαύρη φασιστική και αντεργατική γραμμή του ψευτοΚΚΕ. Αυτό το θετικό δεν το ζητάνε βέβαια οι παραγωγικοί μικροί και μεσαίοι αγρότες από φιλεργατισμό αλλά γιατί αυτοί
και μόνο σαν επιχειρηματίες φάρμερ έχουν
λόγο να δηλώσουν στα έξοδά τους τα μεροκάματα για να τα δικαιολογήσουν αντίθετα με
όσους συστηματικά και απόλυτα φοροδιαφεύγουν. Δεν είναι τυχαίο ότι τελικά οι αντιμετανάστες και δουλοκτήτες χρυσαυγίτες συμπαρατάχθηκαν με τον Μπούτα και το ΠΑΜΕ
στο Σύνταγμα, παρά τους μύδρους του τελευταίου εναντίον τους.>>.

στο αγροτικό κίνημα όχι μόνο για να μην προβοκαριστεί το τελευταίο, αλλά για να μην βρει
εκεί για πρώτη φορά ο ναζισμός στην τσακισμένη μικροαστική μάζα, που ιστορικά είναι το στοιχείο του, μια συνδικαλιστική νομιμοποίηση και μια βάση στην ύπαιθρο, που
ως τώρα ελάχιστα διαθέτει. Πρέπει οι δημοκράτες να ανησυχήσουν ιδιαίτερα από το ότι
η κρυφοφασιστική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με διευθυντή της ΕΡΤ τον άνθρωπο του
Περισσού Τσακνή, παρέδωσε ακριβώς πάνω
στην ώρα των αγροτικών μπλόκων και στην
ώρα της μεταναστευτικής κρίσης στους ναζί
της ΧΑ το κρατικό κανάλι για να παρουσιάσουν για πρώτη φορά τη συγκέντρωση τους
και την ομιλία τους για τα Ίμια. Οι ρωσόδουλοι βιάζονται να κάνουν κεντρική δύναμη της
χώρας το πιο δουλικό στη Ρωσία και το πιο
κτηνώδες κόμμα αφήνοντάς το πολιτικά να
εμφανίζεται σαν πατριωτικό.
Πάμε η για μεγάλη προοδευτική εξέγερση ή
για μια μεγάλη φασιστική δικτατορία. Οι παράγοντες για το δεύτερο είναι ισχυρότεροι αν
δεν ανατραπούν από ένα πραγματικά δημοκρατικό κίνημα του λαού
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Ï×É ÓÔÇ ÖÉÌÙÓÇ ÔÏÕ ÌÅÃÊÁ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1
10 ÷ñüíùí ôá êáíÜëéá ôçò Ñùóßáò (ï
Ôóßðñáò èÝëåé íá ôï êÜíåé ðéï ãñÞãïñá)
ïðüôå êáé ìðüñåóå íá åðéâÜëëåé ôç
ìïíôÝñíá, äçëáäÞ ôç ìå êáëõììÝíç âßá
ìÝèïäï öáóéóôéêÞò äéêôáôïñßáò, ìéáò êáé
êáíÝíá áðü ôá åãêëÞìáôá ôïõ äåí ãßíïíôáé ãíùóôÜ óôï ñùóéêü ëáü.
ÁíáöÝñåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ç Ýêèåóç ôçò ÔôÅ
ðïõ ìåãÜëá áðïóðÜóìáôÜ ôçò «üëùò ôõ÷áßá» äçìïóéåýôçêáí óôçí ÁõãÞ: ç åðé÷åéñçìáôéêÞ åðéëïãÞ ôïõ ìïíáäéêïý ðëÝïí ìåôü÷ïõ
íá åîáãïñÜóåé üëåò ôéò ìåôï÷Ýò ôçò åôáéñåßáò, «áýîçóå óçìáíôéêÜ ôïí äáíåéóìü ôçò óå
åðßðåäï ðïõ äåí öáßíåôáé íá åßíáé (äçëáäÞ
äåí áðïêëåßåôáé êáé íá åßíáé- óçìåßùóç
äéêéÜ ìáò) ïìáëÜ åîõðçñåôÞóéìï, ðáñÜ ìüíï
êáôüðéí óïâáñÞò åíßó÷õóçò ôùí êåöáëáßùí
ôçò» êáé üôé ç äáíåéïäüôçóç åßíáé åðéëÞøéìç
ãéáôß «äåí áöïñïýóå ôçí êÜëõøç ôùí ëåéôïõñãéêþí áíáãêþí ôçò åôáéñåßáò, áëëÜ ôç
óôÞñéîç ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò åðéëïãÞò ôïõ
öïñÝá ãéá ðëÞñç éäéïêôçóéáêü Ýëåã÷ü ôçò»!!!
Ðñüêåéôáé ãéá ðñùôïöáíåßò éó÷õñéóìïýò ìéáò
êõâåñíçôéêÜ åëåã÷üìåíçò åèíéêÞò êñáôéêÞò
ôñÜðåæáò ôïõò ïðïßïõò óôç óõíÝ÷åéá
ìåôÝôñåøå óå ðïéíéêÞ äßùîç ç åéóáããåëéêÞ
áñ÷Þ. ÌÜëéóôá, åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé äéáðéóôþíåôáé ðëÞñçò íïìéìüôçôá óôç äéáäéêáóßá ôçò äáíåéïäüôçóçò ôùí 140 åê åõñþ ðïõ
ðÞñå óáí åðé÷åéñçìáôéêü äÜíåéï ï üìéëïò, êáé
üôé ìüíï ôï äÜíåéï ôùí 57 åê åõñþ ðïõ ðÞñå ï
Øõ÷Üñçò ãéá íá áãïñÜóåé ìåôï÷Ýò åëÝã÷åôáé
ãéá «ðáñåêêëßóåéò» áðü ôïõò êáíïíéóìïýò äáíåéïäüôçóçò.
Âåâáßùò ðñéí öôÜóïõìå óå áõôÝò ôéò
áíáêáëýøåéò ôçò ÔôÅ êáé ôçò äéêáéïóýíçò
Ý÷ïõìå ôçí åðß ìáêñüí ðñïáíáããåëßá ôïõ üôé
ç êõâÝñíçóç èÝëåé íá åã÷åéñÞóåé ôá êáíÜëéá,
êáé êõñßùò ôï üñãéï ôùí êõâåñíçôéêþí
ðáñåìâÜóåùí óôç äéêáéïóýíç áñ÷ßæïíôáò áðü
ôéò ùìÝò åðåìâÜóåéò ôçò óõñéæáßáò ðñïÝäñïõ
ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ÈÜíïõ (èõìßæïõìå
õðåñáóðßóôñéá ôçò áèþùóçò ôïõ íáæß Ê.
Ðëåýñç) êáé öèÜíïíôáò ùò ôéò åðåìâÜóåéò
ôïõ Ðáðáããåëüðïõëïõ. Åßíáé öõóéêü ìåôÜ
áðü üëá áõôÜ, óôçí áðÜíôçóÞ ôïõ ï ÄÏË íá
ìéëÜåé ãéá «ðïéíéêïðïßçóç ðéóôþóåùí» êáé
áíôé-ÌÌÅ êëßìá (ÍáõôåìðïñéêÞ, 24/2).
ÌåôÜ ôçí Üóêçóç ôçò ðïéíéêÞò äßùîçò, áðÝôõ÷å, üðùò Þôáí öõóéêü ç ðñïãñáììáôéæüìåíç áýîçóç ôùí 15 åêáôïììõñßùí Åõñþ óôï
ÌÅÃÊÁ, ðïõ Þôáí áíáãêáßá ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ êáíáëéïý. H Üóêçóç ôçò äßùîçò Ýêáíå áðáãïñåõôéêÞ ïðïéáäÞðïôå äáíåéïäüôçóç, êáèþò êáé ôçí áíáäéÜñèñùóç ôçò õðÜñ÷ïõóáò äáíåéïäüôçóçò ôïõ êáíáëéïý þóôå íá
åßíáé áõôü âéþóéìï. ¸ôóé ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôïõ êáíáëéïý õðï÷ñåþèçêå íá ðáñáéôçèåß! Ìå ëßãá ëüãéá ç êõâÝñíçóç ðáñÝëõóå
ôïí ÄÏË ìå ìéá ôñïìåñÞ óöõñéÜ óôï êåöÜëé
êáé ìåôÜ ôïõ ðÞñå ôçí ðåñéïõóßá ëÝãïíôáò
üôé Ý÷åé ÷Üóåé ôçí éêáíüôçôá íá Ý÷åé ôçí åðéìÝëåéÜ ôçò.
ÁõôÞ ôç óôéãìÞ óôï MEGA ìÝôï÷ïé åßíáé
ïé Øõ÷Üñçò – ÂáñäéíïãéÜííçò, êáé ìå Ýíá ðïóïóôü 32,73% ï áíáôïëéêüò êñáôéêïïëéãÜñ÷çò Ìðüìðïëáò, ï ïðïßïò ðñïöáíþò åäþ êáé
êáéñü áñíåßôáé íá êáôáâÜëåé ïðïéïäÞðïôå ðïóü ãéá áýîçóç ôïõ êåöáëáßïõ. Ôþñá ðñïôåßíåé ôç ìåôáöïñÜ ôïõ MEGA óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ÐÞãáóïõ, äçëáäÞ ôïõ ¸èíïõò (!), åíþ ç åéäçóåïãñáößá áíáöÝñåé ôçí ðéèáíÞ
åßóïäï ôïõ Üëëïõ åíôåëþò ëïýìðåí êáé ôñáìðïýêïõ áíáôïëéêïý ïëéãÜñ÷ç ÌáñéíÜêç óôç
ìåôï÷éêÞ óýíèåóç ìå ìßá íÝá áýîçóç êåöáëáßïõ.
Ï Øõ÷Üñçò áðïêáëýðôåé ôéò ðáñåìâÜóåéò
êáé ôïõò åêâéáóìïýò Ôóßðñá, áëëÜ óýóóùìï
ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò êáëýðôåé ôïí
ðñùèõðïõñãü ðïõ Ýðñåðå íá åß÷å Þäç ðáñáéôçèåß.
ÌåôÜ ôçí Üóêçóç ôçò ðïéíéêÞò äßùîçò, ï
Øõ÷Üñçò ðÝñáóå óôçí áíôåðßèåóç êáé áðï-

êÜëõøå ìå Üñèñá óôï ÂÞìá óõíáíôÞóåéò ðïõ
Ýêáíå ï Ôóßðñáò ìå ôïí Øõ÷Üñç óôéò ïðïßåò
ï ðñþôïò äéáìáñôõñÞèçêå ãéá ìç åõíïúêÞ êÜëõøç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôïõ ßäéïõ. Åðßóçò ôá
äçìïóéåýìáôá áíáöÝñèçêáí óôçí áðáßôçóç
ôïõ Ôóßðñá ãéá ðáñáãêùíéóìü åíüò óõãêåêñéìÝíïõ äçìïóéïãñÜöïõ áðü ðñïåêëïãéêÝò
ðïëéôéêÝò åêðïìðÝò, ï ïðïßïò äåí êáôïíïìÜæåôáé áëëÜ öùôïãñáößæåôáé, êáé åßíáé ï ÐñåôåíôÝñçò ìå ôïí ôáõôü÷ñïíï åêâéáóìü ãéá ìðïúêïôÜæ ôùí óôåëå÷þí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôï
ÌÅÃÊA. (Èõìüìáóôå ðüóï ï ÐñåôåíôÝñçò åß÷å áðåéëçèåß áðü ôïõò ößëïõò ôçò «17Í» ìå
äïëïöïíßá, ðñÜãìá ðïõ äåß÷íåé ðüóï âáèåéÜ ï
ðéï ôñáìðïýêéêïò øåõôïáíáñ÷éóìüò åßíáé åíåñãïýìåíï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ). Ïé ðáñåìâÜóåéò åðåêôÜèçêáí óýìöùíá ìå üóá áíáöÝñïíôáé
óôá ó÷åôéêÜ Üñèñá ôïõ ÂÞìáôïò óôçí áðáßôçóç ãéá áíáâÜèìéóç óõãêåêñéìÝíïõ ðïëéôéêïý óõíôÜêôç óôï MÅÃÊÁ, ôçí ðñüóëçøç
óôï äåëôßï ôïõ óôáèìïý êåíôñéêïý áñèñïãñÜöïõ ôçò «ÁõãÞò», êáèþò êáé ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõ äéåõèõíôÞ ôçò åöçìåñßäáò ÍÅÁ, ìå óôÝëå÷ïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ!!!
Ïé óõíáíôÞóåéò äåí äéáøåýóôçêáí ðïôÝ áðü ôïí Ôóßðñá, ïýôå õðÞñîå óáöÞò äéÜøåõóç
ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõò. Ï ÓÕÑÉÆÁ éó÷õñßóôçêå üôé ï Øõ÷Üñçò Þôáí ðïõ æÞôçóå ôéò óõíáíôÞóåéò ãéá äéáãñáöÞ ôùí ÷ñåþí ôïõ. Äåí
ìðüñåóå üìùò íá åîçãÞóåé ãéáôß ï Ôóßðñáò
êñÜôçóå ìõóôéêÝò ôéò óõíáíôÞóåéò êáé äåí
êáôÜããåéëå ôïí Øõ÷Üñç ðïõ õðïôßèåôáé üôé
Þôáí áõôüò ðïõ ôïí åêâßáóå.
Êáé åíþ ï Ôóßðñáò Þôáí ôüóï âáñåéÜ Ýêèåôïò, ôïõëÜ÷éóôïí óáí äéðñüóùðïò, êáìßá áðü
ôéò çãåóßåò ôùí õðüëïéðùí êïììÜôùí äåí
áðáßôçóå ôç äéåñåýíçóç ôùí êáôáããåëéþí,
ïýôå æÞôçóå ôçí ðáñáßôçóç Ôóßðñá, üðùò èá
Ýêáíáí çãåóßåò êïììÜôùí óå ìßá ÷þñá ðïõ
ëåéôïõñãåß óôïé÷åéùäþò äçìïêñáôéêÜ. Áíôßèåôá óýóóùìï ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò, Üöçóå
áõôÝò ôéò êáôáããåëßåò íá ðåñÜóïõí óáí Ýíá
åðåéóüäéï åíüò äÞèåí ðñïóùðéêïý ðïëÝìïõ
Ôóßðñá-Øõ÷Üñç. ÁëëÜ ôï ÷åéñüôåñï åßíáé üôé
Ýäùóáí ôçí ÝãêñéóÞ ôïõò ãéá íá êáôáðéáóôåß
îáöíéêÜ ç ÅðéôñïðÞ Ðüèåí ¸ó÷åò ôçò ÂïõëÞò ìå ôï íá åñåõíÜ åê íÝïõ ôá ðüèåí Ýó÷åò
ðïõ åß÷å êáôáèÝóåé óá äçìïóéïãñÜöïò ï Øõ÷Üñçò áðü ôï 2001 óôçñßæïíôáò ïõóéáóôéêÜ
ôçí êõâÝñíçóç óôç äçìáãùãéêÞ ãêáéìðåëéêÞ ôçò ðñïðáãÜíäá ãéá ðüëåìï êáôÜ ôçò äéáöèïñÜò ôçí þñá ðïõ ðñüêåéôáé ãéá ìßá êõâÝñíçóç ðïõ îåðëÝíåé ðéï óõóôçìáôéêÜ áðü
ïðïéáäÞðïôå Üëëç üëá ôá óôåëÝ÷ç ôçò áðü
êÜèå êáôçãïñßá ãéá äéáöèïñÜ êáé ðíßãåé êÜèå ó÷åôéêÞ Ýñåõíá.
Íá êáôáããåßëïõìå ôç öáóéóôéêÞ
äéêôáôïñßá íÝïõ ôýðïõ ðïõ åôïéìÜæåé
ôï êáèåóôþò óôï üíïìá ôïõ ðïëÝìïõ
êáôÜ ôçò äéáöèïñÜò
Ç óýãêñïõóç Ôóßðñá-Øõ÷Üñç äåí Ý÷åé êáèüëïõ ðñïóùðéêü ÷áñáêôÞñá, åßíáé êáèáñÜ
ìßá ðïëéôéêÞ åðßèåóç ðïõ óáí Üìåóï óôü÷ï
Ý÷åé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ MEÃÊA, Þ áêüìá êáé
ôùí âáóéêþí ðïëéôéêþí åöçìåñßäùí ôïõ
ÄÏË, ÂÞìá êáé ÍÝá. Ðñüêåéôáé ãéá ìßá åðßèåóç ðïõ ï óïóéáëöáóéóìüò åß÷å îåêéíÞóåé
áðü ðáëéÜ, üôáí ç äïëïöïíéêÞ óõììïñßá ôçò
«17Í» Ýñéîå ôç ñïõêÝôá óôï MÅÃÊÁ, êáé
áñãüôåñá üôáí ïé íáæÞäåò ôçò ×Á,
ðñïóôáôåõüìåíïé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ìå ôïí Üëëï
ÐáððÜ, ïõñïýóáí óôï êôßñéï ôùí ãñáöåßùí
ôïõ ÌÅÃÊÁ.
Ï ëüãïò ðïõ ï Øõ÷Üñçò Ý÷åé áðïìïíùèåß
ðïëéôéêÜ óå áõôÞ ôç óýãêñïõóç åßíáé üôé åðÝëåîå íá ôá âÜëåé óôçí áñèñïãñáößá ôïõ
êáé óôç äçìïóéïãñáöéêÞ êÜëõøç ôïõ MEGA
ü÷é ìüíï ìå ôï ÓÕÑÉÆÁ, áëëÜ ìå ôï ðñáãìáôéêü áöåíôéêü ôùí ðïëéôéêþí çãåóéþí ôçò
÷þñáò ôç íåïíáæéóôéêÞ Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí.
Ðñüêåéôáé ãéá ðïëëÜ ôÝôïéá Üñèñá êáé ñåðïñôÜæ ôá ôåëåõôáßá äõï ÷ñüíéá éäéáßôåñá, üðùò ð÷ ãéá ôçí Ïõêñáíßá, Þ ãéá ìßá óåéñÜ
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ôïí êáôÞããåéëå ãéá ôïõò äåóìïýò ôïõ ìå ôá
óïóéáëöáóéóôéêÜ áíáôïëéêÜ êáèåóôþôá (ÃéáñïõæÝëóêé), Üñèñá ðïõ óôç öáéï-«êüêêéíç» äéêôáôïñßá ðïõ åôïéìÜæïõí ãéá ôç ÷þñá äåí èÝëïõí ìå ôßðïôá íá ðñïâÜëëïíôáé êáé íá äçìïóéåýïíôáé.
Áí ç êõâÝñíçóç ðåñÜóåé ôéò ðñáîéêïðçìáôéêÝò ôçò ìåèïäåýóåéò åíÜíôéá óôá ÌÌÅ óáí
ôÜ÷á áíáãêáßåò ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò
äéáöèïñÜò êáé ôçò äéáðëïêÞò áîéïðïéþíôáò
ôç óêáíäáëþäç äéáêïììáôéêÞ óéùðÞ ãéá
áõôÞ ôçí ùìÞ öáóéóôéêÞ åðßèåóç, áöåíüò èá
ìðïñÝóåé íá íïìéìïðïéçèåß áðÝíáíôé óôçí Åõñþðç ðïõ ùò ôþñá äåí âëÝðåé ìå êáèüëïõ
êáëü ìÜôé ôéò ðñùôïöáíåßò ñõèìßóåéò ãéá 4
êáíÜëéá ðáíåëëáäéêÞò åìâÝëåéáò, ñõèìßóåéò
ðïõ üìïéåò ôïõò äåí õðÜñ÷ïõí êáé äåí èá
ìðïñïýóáí íá õðÜñ÷ïõí óå êáíÝíá åõñùðáúêü, äçëáäÞ ìç öáóéóôéêü, êñÜôïò, êáé áöåôÝñïõ èá âñåèïýí ìå ôçí ðëÜôç óôïí ôïß÷ï
üëá ôá õðüëïéðá êáíÜëéá.
Ç åðßèåóç äåí ðñüêåéôáé íá óôáìáôÞóåé
óôïí Øõ÷Üñç êáé óôï MEGA. ¹äç åôïéìÜæïõí íÝï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí ñáäéïöþíùí êáé ôïõ äéáäéêôýïõ, ÐñÝðåé ïé äçìïêñÜôåò íá êáôáããåßëïõí ìå üëç ôïõò ôç äýíáìç êáé üóï ðéï ìáæéêÜ ãßíåôáé ôéò öáóéóôéêÝò ìåèïäåýóåéò ôïõ äéáêïììáôéêïý êáèåóôþôïò Ôóßðñá åíÜíôéá óôá ÌÌÅ êáé óôçí
åëåõèåñßá ôïõ ôýðïõ, áëëéþò ï ëáüò ìáò èá
âñåèåß äåìÝíïò ìå âáñéÝò áëõóßäåò êáé èá ôï
êáôáëÜâåé ìüíï üôáí ðéá äåí èá ìðïñåß íá
áíôéäñÜóåé. Êé áõôü ãéáôß üëç ç äïõëåéÜ ãßíåôáé ìå âáñý áíáéóèçôéêü êáé ìÜëéóôá áðü
ðïëý ðáëéÜ.
Ôï âáñý éäåïëïãéêü áíáéóèçôéêü ðïõ
ðñïçãÞèçêå ôçò öáóéóôéêÞò åðßèåóçò
óôïí Ôýðï
Ôï áíáéóèçôéêü áõôü åßíáé ìéá ìáêñõÜ éäåïëïãéêÞ ðñïåôïéìáóßá áíôßóôïé÷ç ìå åêåßíç
ìå ôçí ïðïßá ãßíåôáé ç êáôáóôñïöÞ ôùí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí. Ôçí ðáñáãùãéêÞ êáôáóôñïöÞ ïé ñùóüäïõëïé ôçí êÜíïõí, üðùò
ôüóåò öïñÝò Ý÷ïõìå ðåé, ôáõôßæïíôáò ôéò ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò ìå ôçí êáðéôáëéóôéêÞ
ôïõò ÷ñÞóç, êáé ìåôÜ ìå ìéá áíôéêáðéôáëéóôéêÞ öñáóåïëïãßá óêïôþíïõí ôéò ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò áëëÜ åðéëåêôéêÜ ìüíï åêåßíåò
ôùí å÷èñþí ôïõò êáðéôáëéóôþí. ÁíÜëïãá ãéá
ôá ÌÌÅ ëÝíå üôé áöïý åßíáé óôçí éäéïêôçóßá áóôþí, ïðüôå õðçñåôïýí ôá áóôéêÜ óõìöÝñïíôá êáé ôçí áóôéêÞ ðïëéôéêÞ, äçëáäÞ ìéá
Ýôóé êé áëëéþò áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ, ëÝíå äéáñêþò øÝììáôá, ïðüôå äåí ìáò ðåéñÜæåé êáèüëïõ íá êëåßóïõí Þ íá áëëÜîïõí ÷Ýñéá êáé íá
ðÜíå óå ïðïéïõóäÞðïôå Üëëïõò êáðéôáëéóôÝò.
Áõôü óçìáßíåé üôé ãéá ôïõò óïóéáëöáóßóôåò
åßíáé áäéÜöïñï áí ôá ÌÌÅ åßíáé óôá ÷Ýñéá
ôïõ öáóéóìïý Þ ôçò áóôéêÞò äçìïêñáôßáò,
áöïý êáé ç áóôéêÞ äçìïêñáôßá ëÝåé øÝììáôá. Áõôü Þôáí ôï íüçìá ôçò ìåãÜëçò
åêóôñáôåßáò ðïõ åß÷å îåêéíÞóåé ôï øåõôïÊÊÅ
êáé ìåôÜ ï ÓÕÍ-ÓÕÑÉÆÁ åíÜíôéá óôá
êáíÜëéá ìåôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç, êáé ãé' áõôü
ôï ëüãï åß÷å äþóåé ïõóéáóôéêÞ éäåïëïãéêÞ
êÜëõøç óôï óýíèçìá "áëÞôåò- ñïõöéÜíïéäçìïóéïãñÜöïé" ðïõ èá Þôáí áðëÜ
éóïðåäùôéêü áëëÜ Ýíôéìï áí êáôáöåñüôáí êáé
åíÜíôéá -êáé ðñþôá áð üëïõò åíÜíôéá- óôïõò
äçìïóéïãñÜöïõò ôïõ ÑéæïóðÜóôç.
Áóöáëþò êáé ç áóôéêÞ äçìïêñáôßá ëÝåé
øÝììáôá, ðüóï ìÜëëïí ç ðáñáêìáóìÝíç, äéåöèáñìÝíç, êáé åîáãïñáóìÝíç áðü ôá îå÷ùñéóôÜ êåöÜëáéá áóôéêÞ äçìïêñáôßá ôçò åðï÷Þò ôïõ éìðåñéáëéóìïý. ¼ìùò õðÜñ÷ïõí äýï
êåöáëáéþäåéò äéáöïñÝò áíÜìåóá óôçí áóôéêÞ äçìïêñáôßá êáé óôï öáóéóìü óå áõôü ôï
æÞôçìá: Ç ðñþôç äéáöïñÜ åßíáé üôé óôçí
áóôéêÞ äçìïêñáôßá áêñéâþò åîáéôßáò ôçò áíïé÷ôÞò ðïëéôéêÞò åêäÞëùóçò ôçò óýãêñïõóçò ôùí åðß ìÝñïõò áóôéêþí êáé é-

ìðåñéáëéóôéêþí óõìöåñüíôùí, äåí ìðïñåß íá
êñõöôåß Þ íá áíôéóôñáöåß ïëïêëçñùôéêÜ ç
áíôéêåéìåíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá áöïý äåí ìðïñïýí üëá ôá óõìöÝñïíôá áõôÜ íá óõìöùíÞóïõí ôáõôü÷ñïíá óå ìéá åíéáßá ðáñïõóßáóÞ
ôçò êáé óå ìéá åíéáßá áíÜãíùóÞ ôçò óôéò
ìÜæåò. Áõôü ôï ðëåïíÝêôçìá ôï Ý÷åé ìüíï ï
öáóéóìüò, ùò ôï ðéï óõãêåíôñùìÝíï êåöÜëáéï, ðïõ ìðïñåß ü÷é ìüíï íá êñýâåé êáé íá
áíôéóôñÝöåé ôçí ðñáãìáôéêüôçôá, áëëÜ êáé
íá êáôáóêåõÜæåé êáé íá êéíçìáôïãñáöåß ïëüêëçñá ãåãïíüôá ãéá íá ðåôý÷åé áõôÞ ôçí
áíôéóôñïöÞ, üðùò ð÷ íá óôÞíåé "áõèüñìçôåò"
åêäçëþóåéò ëáôñåßáò, ãêÜëïð êëð óôç
öáóéóôéêÞ çãåóßá.
Ç äåýôåñç êáé ðïëý ðéï ìåãÜëç äéáöïñÜ
åßíáé üôé ìüíï ï öáóéóìüò ìðïñåß íá åðéâÜëåé êáé ìÜëéóôá ãéá ðïëý êáéñü ôçí øåýôéêç
ðñáãìáôéêüôçôá ôïõ óå üëç ôçí êïéíùíßá,
äçëáäÞ êáé óôçí õðüëïéðç áóôéêÞ ôÜîç êáé
óôéò ëáúêÝò ìÜæåò ôéìùñþíôáò áêüìá êáé åîïíôþíïíôáò üóïõò ôïëìÜíå íá ðáñïõóéÜæïõí
áêüìá êáé ôá ðéï ìéêñÜ, áóýíäåôá êïììÜôéá
ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò ðïõ ïé Üíèñùðïé ìðïñïýí íá äïõí ìÝóá áðü ôá êÜãêåëá ôçò ìåãÜëçò öáóéóôéêÞò öõëáêÞò ôïõò.
Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé óÞìåñá ôçí êåíôñéêÞ
éäåïëïãéêï-ðïëéôéêÞ ðëáôöüñìá áõôÞò ôçò
åðßèåóçò ôçí ðñïóöÝñåé óôï ÓÕÑÉÆÁ, ôï ìçôñéêü êáé êáèïäçãçôéêü ôïõ êüììá, ôï øåõôïÊÊÅ, ðïõ åßíáé ï ïñãáíùôÞò ôçò óïóéáëöáóéóôéêÞò øåõôïôáîéêÞò ðñïðáãÜíäáò, äçëáäÞ ôçò «áíôéêáðéôáëéóôéêÞò» ðñïðáãÜíäáò ôùí ðéï áñðáêôéêþí êáé âßáéùí êñáôéêïìïíïðùëéóôþí êáðéôáëéóôþí ôïõ êüóìïõ,
ôùí ìåãáëïñþóùí.
Áõôü ôï êüììá ü÷é ìüíï äåí êáôáøÞöéóå
ðïôÝ ôéò öáóéóôéêÝò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí êáé
ôùí ôñïðïëïãéþí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôá êáíÜëéá, áëëÜ áõôü ôï Ýêáíå ìå ôçí ôïðïèÝôçóç
üôé ç åíçìÝñùóç åßíáé êïéíùíéêü áãáèü ïðüôå äåí ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óôá ÷Ýñéá åðé÷åéñçìáôéêþí ïìßëùí. Áõôü üìùò óçìáßíåé, óôï
âáèìü ðïõ äåí õðÜñ÷åé êáé äåí ìðïñåß íá õðÜñîåé óÞìåñá áðïëýôùò êáìéÜ ìïñöÞ êïéíùíéêÞò éäéïêôçóßáò ôùí êáíáëéþí, üôé ôá
îå÷ùñéóôÜ ôìÞìáôá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò, êáé
ôá îå÷ùñéóôÜ ðïëéôéêï-éäåïëïãéêÜ ñåýìáôá
ðïõ åêðñïóùðïýí áõôÜ ôá ôìÞìáôá, Ýôóé êé
áëëéþò äåí Ý÷ïõí äéêáßùìá íá åêöñÜæïíôáé
åëåýèåñá ìÝóá áðü ôá äéêÜ ôïõò ÌÌÅ. Áõôü
óçìáßíåé üôé áí ìéá êõâÝñíçóç, åí ðñïêåéìÝíù ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ, öéìþóåé êáé ðÜñåé
üëá ôá êáíÜëéá áðü ôïí Ýíáí éäéïêôÞôç êáé
ôá äþóåé óå ïðïéïíäÞðïôå Üëëï ößëï ôçò, áõôü
äåí Ý÷åé áðïëýôùò êáìéÜ óçìáóßá, áöïý Ýôóé
êé áëëéþò êáíÝíá áðü áõôÜ ôá êáíÜëéá äåí
áðïôåëåß êïéíùíéêÞ éäéïêôçóßá. Ç áëëéþò, áöïý äåí õðÜñ÷åé êïììïõíéóìüò ôüôå Þ öáóéóìüò Þ áóôéêÞ äçìïêñáôßá åßíáé ôï ßäéï, üðùò åöüóïí äåí õðÜñ÷åé êïììïõíéóìüò, ôï íá
åßíáé ï ÐåéñáéÜò áðïéêéáêü ëéìÜíé ìéáò öáóéóôéêÞò ÷þñáò Þ ëéìÜíé ìéáò áíåîÜñôçôçò
äçìïêñáôéêÞò ÷þñáò åßíáé ôï ßäéï êáé ôï áõôü.
Íá ãéáôß ðñÝðåé íá õðïóôçñé÷èåß ôï óõãêñüôçìá ôïõ ËáìðñÜêç ðáñüëá ôá äéêÜ ôïõ
ìåãÜëá éóôïñéêÜ øÝììáôá, ôéò äéêÝò ôïõ áðïêñýøåéò êáé ðáñáìïñöþóåéò ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò óå äýóêïëåò óôéãìÝò áõôïý ôïõ
ôüðïõ êáé ðéï ðïëý ôéò äéêÝò ôïõ åõèýíåò ãéá
ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óå üëåò ôéò åèíéêÝò åêóôñáôåßáò ðïõ Ýöåñáí ôá ôåëåõôáßá 49 ÷ñüíéá ôïõò óïóéáëöáóßóôåò óôçí åîïõóßá. Ðüóï áðïöáóéóôéêÜ êáé «ðñùôïðüñá» äåí óõíåéóÝöåñå áõôü ôï óõãêñüôçìá óôéò áíôéôïõñêéêÝò åèíéêÝò õóôåñßåò ìåôÜ ôç äéêôáôïñßá
ðïõ âïÞèçóáí óôçí áíáèÝñìáíóç ôïõ åèíïóïâéíéóìïý êáé, êõñßùò, êáôï÷ýñùóáí ôï ñþóéêï óïóéáëéìðåñéáëéóìü óáí óôñáôçãéêü óýììá÷ï ôçò ÷þñáò, Þ óôéò öáóéóôéêÝò åêóôñáôåßåò ãéá íá áëëÜîåé ç ìéêñÞ ãåéôïíéêÞ ìáò
÷þñá ìå ôç âßá ôï üíïìÜ ôçò ðïõ êÜíáíå ôï
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Η υπόθεση Μουζάλα: Tο παιχνίδι με το όνομα στην πιο βρώμικη
φάση του όπου ο εκβιαστής κάνει το φίλο στο θύμα του
Τι γελοίο θέατρο συνεχίζει να παίζει η
σιχαμερή μας αστική τάξη με το όνομα Μακεδονία 25 χρόνια αφότου το ανακάλυψε
σαν «εθνικό» ζήτημα; Γιατί πάλι φασαρία;
Πως του ήρθε του Μουζάλα η κακιά λέξη;
Του ξέφυγε ή ήταν δοκιμή; Θύμωσε γνήσια ο Καμμένος ή παίζει κι αυτός το ίδιο
παιχνίδι από άλλη θέση;
Είναι αδύνατο να βρει κανείς απάντηση σε
αυτά τα ερωτήματα αν δεν πιάσει το χρυσό
νήμα αυτής της πολύ βρώμικης «εθνικής»
υπόθεσης για την αξίωση μετονομασίας μιας
χώρας που την εγείρει μια άλλη χώρα. Και το
χρυσό νήμα, όπως το έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή της πριν 25 χρόνια, είναι ότι η μετονομασία αποτελεί το ειδικό εργαλείο με το οποίο το ελληνικό ρωσόφιλο καθεστώς έχει φράξει το δρόμο της γειτονικής
χώρας προς την Ευρώπη και τη Δύση γενικά
για να την οδηγήσει μετά από παρατεταμένο
διπλωματικό αποκλεισμό στην αγκαλιά του
ρωσοκινεζικού φασιστικού άξονα, ιδιαίτερα
της πουτινικής Ρωσίας. Το ότι το όνομα Μακεδονία είναι απλά ένα εργαλείο αποδείχτηκε
περίτρανα από την ώρα που σύσσωμη η ελληνική αστική τάξη και τα κόμματά της ξεσηκωνόταν κάθε φορά που η Ευρώπη, ή το
ΝΑΤΟ θέλανε την αναγνώριση της χώρας αυτά την εμπόδιζαν. Όμως τα ίδια κάθονταν εντελώς σούζα όταν την αναγνώριση αυτής χώρας με το πραγματικό της όνομα την έκαναν,
και μάλιστα πάνω στην πιο μεγάλη ελληνική
έξαψη, η Ρωσία και την Κίνα. Αν αυτή η αστική τάξη είχε έστω και ελάχιστο χαρακτήρα
και πεποιθήσεις, έστω βλακώδεις και αρρωστημένες θα έκφραζε τη μεγαλύτερη οργή
ενάντια σε αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα ενάντια
στη Ρωσία γιατί υποτίθεται ότι αυτή ήταν η
πιο εγκάρδια ορθόδοξη φίλη του «γένους».
Έχουμε επισημάνει εδώ και ένα χρόνο περίπου ότι το εργαλείο του ονόματος έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό το σκοπό του, δηλαδή έχει στείλει τη Δημοκρατία της Μακεδονίας στα δόντια του πουτινικού νεοναζιστικού
κτήνους, αφού προηγούμενα την έχωσε στα
βρώμικα νερά του σοβινισμού τσακίζοντας
την δημοκρατική τάση Γκλιγκόροφ και φέρνοντας τον Γκρούεφσκι στην εξουσία. Όμως
και αυτός δεν ήταν ρωσόφιλος από την αρχή. Έγινε τέτοιος μετά από την παρατεταμένη αισχρή προδοσία των ευρωπαίων αντιδημοκρατών μονοπωλιστών που δεν θέλησαν
ποτέ να τα χαλάσουν με τη Ρωσία και τα τσιράκια της στην Ελλάδα, αλλά και που τελευταία μαζί με τις ΗΠΑ ανακατεύτηκαν στα εσωτερικά της Δημοκρατίας της Μακεδονίας
και στρίμωξαν τόσο πολύ σε συμμαχία με τη
σοσιαλδημοκρατική αντιπολίτευση την κυβέρνηση Γκρούεφσκι ώστε την έστειλαν για
τα καλά στον Πούτιν. Ένα σχετικό άρθρο για
αυτό έχει δημοσιευτεί στη Νέα Ανατολή πριν
από λίγους μήνες με τίτλο «Ελληνο-μακεδονική προσέγγιση και στο βάθος ένταξη και
της γειτονικής χώρας στο φασιστικό «ορθόδοξο» τόξο» (www.oakke.gr). Απλά εδώ επισημαίνουμε ότι η γειτονική μας χώρα έχει πάρει θέση τελευταία ενάντια στις ευρωπαϊκές
κυρώσεις κατά της Ρωσίας, έχει αναπτύξει
τις πιο στενές σχέσεις της μέσα στην Ευρώπη με την ρωσόδουλη φασιστική κυβέρνηση
Ορμπάν, ενώ δυναμώνει διαρκώς την αντιευρωπαϊκή της ρητορεία.
Αυτό που ζούμε τώρα σαν σαρδάμ του Μουζάλα και σαν ιερή οργή του Καμμένου είναι
μέρος της τακτικής της διακομματικής πολιτικής ηγεσίας, ειδικά της ΣΥΡΙΖΟ-ΑΝΕΛ
συμμορίας, να αρχίσει σιγά-σιγά να περνάει
σε όλη την αστική τάξη, και από κει στο λαό,
το ότι πρέπει να αρχίσει να εξοικειώνεται με
το όνομα Μακεδονία, δηλαδή ότι αυτό το όνομα δεν είναι ένα απόλυτο ταμπού, και ότι
πρέπει να υπάρχει είτε σε μια κάπως λιγότερο «ωμή» μορφή του, είτε στην ανάγκη και
σκέτη όπως είναι, δηλαδή όπως το λέει όλη η
υδρόγειος, πάντα ανάλογα με το πόσο ρωσόδουλη γίνεται η Μακεδονία.
Η απόδειξη ότι η «Μακεδονία» του Μουζάλα δεν ήταν ακούσια, βρίσκεται στο ότι λίγα
24ωρα πριν σε ανακοινωθέν της γαλλικής
προεδρίας μετά τη συνάντηση Τσίπρα Ολάντ

αναφερόταν η γειτονική χώρα σαν Μακεδονία καθαρά και ξάστερα. Όταν αυτό επισημάνθηκε από τον τύπο η κυβέρνηση απάντησε
ότι αυτή ήταν πρωτοβουλία του Ολάντ και
δεν επρόκειτο για κοινό ανακοινωθέν. Μα
ποιος αρχηγός κράτους, εν προκειμένω ο Ολάντ θα ταπείνωνε, υποτίθεται, έναν φίλο του
πρωθυπουργό χρησιμοποιώντας μια ονομασία κόκκινο πανί για αυτόν, και αυτός δεν
θα διαμαρτυρόταν έστω και διακριτικά γι αυτό; Αλλά και πέρα από αυτό θα ήταν δυνατό
μέσα στις απειλές του Καμμένου για παραίτηση του να σηκωθεί ένας επίσημος σύμβουλος του υπουργού παιδείας Φίλη, ο αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού Περιβάλλοντος
και Δικαιωμάτων/Αλληλεγγύης, Θέμης Δημητρακόπουλος, και να δηλώσει ότι “είναι παράλογο από ανθρώπους που γεννήθηκαν
και μεγάλωσαν σ έναν τόπο που τον έλεγαν
Μακεδονία να τους στερείς να ζουν σ αυτή τη
χώρα μ αυτό το όνομα”, χωρίς να εξατμιστεί
στο λεπτό, αν αυτά που έλεγε δεν ήταν η νέα
ετοιμαζόμενη κρατική γραμμή; Δεν θα είχε βγει
όλο το παπαδαριό και όλος ο στρατός να
ζητήσουν να πέσει αν όχι το κεφάλι του Φίλη,
τουλάχιστον του συμβούλου του; Ο μόνος
που φώναξε δυνατά και μόνο για το Μουζάλα
ήταν ο σεσημασμένος αρχισοβινιστής Άνθιμος και το περιθωριακό φασιστικό σκυλολόι που γαυγίζει σε όλες αυτές τις περιστάσεις.
Θεωρούμε ότι ο Μουζάλας έριξε την απαγορευμένη λέξη σαν δοκιμαστικό μπαλόνι για
να μετρηθεί το ύψος της εθνικής οργής που
μια τέτοια ξαφνική αποκάλυψη θα προκαλούσε όχι τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο
στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας: δηλαδή κύρια στον στρατό και δευτερευόντως
στον πνευματικό του μέντορα, την εκκλησία.
Αλλά ο υπουργός που έχει αναλάβει να ελέγχει και να σφυγμομετρεί το στρατό είναι ο
Καμμένος. Μόνο ένας αναμφισβήτητος εθνοφασίστας σαν κι αυτόν, οπότε και φανατικός
μακεδονοκτόνος, θα μπορούσε να αναλάβει
τον δύσκολο ρόλο να εκκαθαρίσει το στρατό και να τον πάει από τον εθνοσοβινισμό
στη Ρωσία χωρίς επικίνδυνους κραδασμούς.
Άλλωστε γι αυτό έχουμε ακόμα κυβέρνηση
Τσίπρα με Καμμένο και όχι με Θεοδωράκη.
Νομίζουμε ότι ο Καμμένος φώναξε αρχικά
πολύ ενάντια στο Μουζάλα, ώστε να προλάβει τις πιο οργισμένες αντιδράσεις στο στρατό και στην εκκλησία, αν αυτές εκδηλώνονταν αρκετά μαζικά. Από όσο φαίνεται όμως
δεν εκδηλώθηκαν τόσο έντονα γιατί το πολιτικό καθεστώς έκανε ταχύτατα τα κουμάντα
του υπέρ του Μουζάλα. Εννοούμε ότι η μεν
ΝΔ αυτή η φωλιά του καθώς πρέπει εθνοφασισμού δεν ζήτησε καθαρά την παραίτηση
Μουζάλα, αλλά μόνο «να σκεφτεί ακόμα και
την παραίτηση του», ενώ το Ποτάμι, η Γεννηματά, και ο Λεβέντης τα έβαλαν με τον Καμμένο και πήραν το μέρος του Μουζάλα αφού
βέβαια αυτός ζήτησε συγνώμη για το “ολίσθημα”. Όσο για το «πατριωτικό» ψευτοΚΚΕ αυτό έκανε τη συνηθισμένη του κομπίνα
όταν δεν θέλει να πάρει ανοιχτά θέση για κάτι: κατήγγειλε το Μουζάλα για κάτι άσχετο, συγκεκριμένα ότι υποτάχθηκε στην ΕΕ στο προσφυγικό, όπως θα μπορούσε να τον καταγγείλει ότι είναι αστός εχθρός της λαϊκής εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι πήρε θέση υπέρ του
Μουζάλα στο συγκεκριμένο.
Το κατά πόσο αυτή η γενική υπεράσπιση
του Μουζάλα με αντάλλαγμα καταδίκη του
«ολισθήματος» του, καθησύχασε προσωρινά την εθνική αρρώστια, ή ο Μουζάλας θα
χάσει το υπουργείο του θα το μάθουμε με
σιγουριά σε λίγο. Εκείνο που ξέρουμε είναι
ότι η διαδικασία αναγνώρισης του απαγορευμένου ονόματος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει δρομολογηθεί. Βεβαίως όταν λέμε όνομα εννοούμε το δικαίωμα στη Δημοκρατία
της Μακεδονίας να μπει στην ΕΕ, γιατί από
Διεθνή άποψη το όνομα της χώρας έχει αναγνωριστεί.
Μα καλά θα πει ένας δημοκράτης: δεν πρέπει να χαιρόμαστε που η κυβέρνηση και γενικότερα ο πολιτικός κόσμος αρχίζουν να αποδέχονται την γειτονική χώρα υποχωρώντας

από την φασιστική τους θέση, έστω και αν
σε αυτή τη φάση το κάνουν δειλά ζητώντας
συγνώμη που το ξεστόμισαν, δηλαδή σκουληκιάρικα και διπρόσωπα όπως πάντα δουλεύει ο ΣYΡΙΖΑ και από κοντά όλο αυτό το
πολιτικό καθεστώς; Δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς
μια νίκη του μακεδονικού λαού και των λαών
όλου του κόσμου; Δεν έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιώμενη ιδιαίτερα η ΟΑΚΚΕ που
είναι το πρώτο κόμμα που μόνο του που κόντρα στην υστερία του 1992 φώναξε δυνατά
ότι το δίκιο ήταν με τη γειτονική χώρα της
και γι αυτό 6 μέλη της συνελήφθησαν, και
σύρθηκαν στα δικαστήρια και καταδικάστηκαν και ηγετικά στελέχη της προπηλακίστηκαν ηθικά ακόμα και φυσικά για αυτήν την
«προδοσία» τους;
Ναι υπάρχει η πλευρά της δημοκρατικής
νίκης των εθνικά μακεδόνων και της δικαίωσης της ΟΑΚΚΕ, αλλά αυτή είναι μια δευτερεύουσα πλευρά. Έχουμε δηλαδή μια ήττα
για τον ελληνικό σοβινισμό όμως όχι γιατί δυνάμωσε η ελληνική δημοκρατική αντίσταση
αλλά γιατί έχει δυναμώσει η φαιο-«κόκκινη»
ρωσοδουλεία που βρίσκεται ακόμα πιο δεξιά από τον ελληνικό σοβινισμό. Έχουμε την
αρχή μιας ηθικής νίκης της Μακεδονίας αλλά με ένα εθνικό αντάλλαγμα πολύ χειρότερο
από αυτήν: την κίνησή της προς το χειρότερο φασισμό του κόσμου και τελικά προς την
υποτέλεια της σε αυτόν. Δεν είναι τυχαίο ότι
το αληθινό όνομα έρχεται στην επιφάνεια στην
Ελλάδα, και μισοεπίσημα αναγνωρίζεται και
από τη Γαλλία του Ολάντ, την ώρα που η ΕΕ
διασπιέται μέσα από το προσφυγικό και μέσα της κερδίζουν οι τάσεις του εθνορατσισμού και του αντιευρωπαϊσμού που έχουν
επικεφαλής τους τη φασιστική ρωσόδουλη
κυβέρνηση Ορμπάν της Ουγγαρίας με την
οποία το καθεστώς Γκρούεφσκι έχει αναπτύξει τις καλύτερες σχέσεις.
Στην πραγματικότητα δεν έχουμε λοιπόν μια
πρόοδο αλλά με μια οπισθοδρόμηση ακόμα
και αν το ελληνικό κράτος υποχωρήσει εντελώς στο ζήτημα του ονόματος, γιατί αυτό δεν
θα είναι μετά από εσωτερική και διεθνή δημοκρατική πίεση, αλλά επειδή η γειτονική χώρα έχει χάσει τον εσωτερικό και διεθνή δημοκρατισμό της. Τι να το κάνεις να κρατάει
μια χώρα το όνομα της αλλά να χάνει την ψυχή της και να γίνεται ίδια με τον βιαστή της,
που είχε αυτό ακριβώς το σκοπό όταν της
άλλαζε όνομα;
Όχι άδειο πουκάμισο αλλά αναγνώριση της εθνικής υπόστασης και της
εθνικής ανεξαρτησίας της γειτονικής
χώρας
Γι αυτό δεν θα είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από μια οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενδεχόμενη αναγνώριση του ονόματος.
Άλλωστε στο ζήτημα του ονόματος σαν τέτοιου ο νικητής είναι εδώ και πολύ καιρό η
γειτονική χώρα αφού έτσι τη λέει στην πράξη
όλος ο πλανήτης και μόνο η επίσημη Ελλάδα, την λέει με ένα γελοίο όνομα που ασταμάτητα γελοιοποιεί την ίδια όσο το προφέρει
μόνη κόντρα στους πάντες. Το πρόβλημα δεν
είναι πια το όνομα αλλά το πρακτικό ζήτημα
αν η γειτονική μας χώρα πάρει την άδεια από
την Ελλάδα να μπει στην Ευρώπη; Μα το ζήτημα είναι αν θα μπει στην Ευρώπη μια ευρωπαϊκή χώρα με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό
καθεστώς ή ένα ρώσικο υποχείριο που θα
κάνει ζημιά στην Ευρώπη όπως κάνει το ελληνικό πολιτικό καθεστώς; Αν γίνει το δεύτερο τότε οποιοδήποτε όνομα θα είναι ένα άδειο πουκάμισο.
Ευτυχώς όμως υπάρχει στο μακεδονικό
ένας τρόπος για να μην μπερδεύονται οι
πραγματικοί δημοκράτες και διεθνιστές, οι
πραγματικοί φίλοι του μακεδονικού λαού και
να ξέρουν αμέσως αν το πουκάμισο του ονόματος είναι άδειο ή γεμάτο. Υπάρχει δηλαδή
ένα εύκολο τεστ που μπορεί να μας δείξει
ποιοι αναγνωρίζουν στα αλήθεια την γειτονική χώρα και το λαό σαν μια πραγματικά ανεξάρτητη εθνική οντότητα ανάμεσα στα άλλα
έθνη και ποιοι θέλουν από αυτήν να πάρουν

το τομάρι της περιφέροντάς το στις κρύες
αίθουσες της διεθνούς διπλωματίας και, κυρίως, εξασφαλίζοντας μέσω αυτού τον πολιτικοστρατιωτικό έλεγχο του γεωγραφικού κέντρου των Βαλκανίων. Το τεστ αυτό είναι αν
αναγνωρίζει κανείς όχι απλά το μακεδονικό
όνομα της χώρας αλλά πολύ περισσότερο την
ύπαρξη μακεδονικού έθνους. Η Ρωσία, όπως και η Βουλγαρία, δεν αναγνωρίζουν ότι
υπάρχει μακεδονικό έθνος ενώ αναγνωρίζουν
το όνομα. Αλλά και αυτό που πάνω απ όλα
απεχθάνεται η Ελλάδα είναι να αναγνωρίσει
την ύπαρξη του μακεδονικού έθνους.
Η ΟΑΚΚΕ υπερασπίζει την ύπαρξη αυτού
του έθνους όχι μόνο γιατί αυτή είναι μια δημοκρατική της υποχρέωση, αλλά γιατί είναι
μια υποχρέωσή της σαν κομμουνιστικής οργάνωσης που έμεινε πιστή στους διεθνιστικούς αγώνες και στις πολιτικές κατακτήσεις
του παλιού αληθινού ΚΚΕ, και πάνω απ΄ όλα
στους αγώνες και στις κατακτήσεις της Τρίτης Διεθνούς. Αν θέλει κανείς να πει μόνο με
δυο λόγια γιατί δεν είναι ΚΚΕ το κόμμα που
έστησαν και διατηρούν από τα 1958 οι πράκτορες των μεγαλορώσων φασιστών και
προδοτών του μαρξισμού Κολιγιάννης, Φλωράκης, Παπαρήγα και Κουτσούμπας, είναι
γιατί αρνούνται λυσσαλέα την ύπαρξη μακεδονικού έθνους. Έτσι ποδοπατούν το αίμα που έχυσαν χιλιάδες αγωνιστές του κόμματος, οι οποίοι πολεμώντας τον μοναρχοφασισμό στα 1946-49 υπεράσπισαν κάτω από την ηγεσία του ηγέτη τους Νίκου Ζαχαριάδη πρωτοπόρα την ύπαρξη και τα δίκαια
αυτού του έθνους κόντρα στον ελληνικό σοβινισμό, φτάνοντας μέχρι να στηθούν γι αυτό
και στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ακόμα χειρότερα οι ψευτοκομμουνιστές ποδοπατούν
ανοιχτά, μαζί με τα νεοτσαρικά αφεντικά τους,
την ιστορική απόφαση της 11 του Γενάρη
του 1934, με την οποία η Πολιτική Γραμματεία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς υιοθέτησε στην τελική
της απόφαση για το Μακεδονικό Ζήτημα την
καθαρή και ξάστερη θέση ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος. Αυτή η απόφαση ήρθε να δικαιώσει έναν μικρό λαό που κυριολεκτικά οικοδόμησε τη νεαρή του εθνική ύπαρξη μέσα
στον 19o αιώνα αντιστεκόμενος στον οθωμανισμό και μετά, κύρια, στις βαλκανικές μοναρχίες που τον καταπίεζαν άγρια και είχαν
στόχο να τον απορροφήσουν με τη βία εθνοκρατικά. Η απόφαση της Διεθνούς ήταν πάνω από όλα μια απόφαση για την ειρήνη στα
Βαλκάνια γιατί πίσω από τους εθνικούς ανταγωνισμούς για την κυριαρχία στην Μακεδονία οργάνωναν τους πολέμους τους οι ιμπεριαλιστές.
Να λοιπόν πως η ιστορία ξαναγράφεται
μόνο που κάθε φορά αυτό γίνεται σε ανώτερη σφαίρα. Τώρα δεν είναι οι παλιές μοναρχίες, αλλά τέσσερις υποτίθεται σύγχρονες δημοκρατικές χώρες που πνίγουν τη Δημοκρατία της Μακεδονίας σαν έθνος, η κάθε μία με
το δικό της τρόπο: Η Ελλάδα, η χειρότερη
από όλες, δεν δέχεται ούτε το κρατικό όνομα
ούτε την εθνική ύπαρξη της για να την αποκόψει, όπως είπαμε, από τη Ευρώπη και να
τη στείλει στη Ρωσία, η Βουλγαρία δεν δέχεται την εθνική της ύπαρξη, αλλά δέχεται το
εθνικό όνομα για να την απορροφήσει στο
βουλγάρικο έθνος με την αρχική τουλάχιστον
έγκριση της Ρωσίας, η Αλβανία δέχεται το όνομα και την ύπαρξη εθνότητας αλλά όχι τον
πλειοψηφικά εθνικά μακεδονικό χαρακτήρα
του κράτους γιατί θέλει να την διαμελίσει με
εργαλείο την αλβανική μειονότητα. Τέλος η
Σερβία, που της αναγνωρίζει και όνομα και
έθνος στα λόγια, αρνείται με ωμές επεμβάσεις την εκκλησιαστική ανεξαρτησία της χώρας από τη σέρβικη ορθόδοξη εκκλησία για
να την παραδώσει, και ήδη αρχλιζει να την
παραδίδει, στη ρώσικη εκκλησιαστική κυριαρχία (περίπτωση Βρανισκόφσκι). Αν σε
αυτές τις επεμβάσεις περιλάβει κανείς την ευρωπαϊκή και την αμερικάνικη χοντροπετσιά
που αφήνουν τη μικρή αυτή περικυκλωμένη
από λύκους χώρα να κατασπαραχτεί αρνού-
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ÓÕÌÖÙÍÏ ÓÕÌÂÉÙÓÇÓ ÔÙÍ ÏÌÏÖÕËÙÍ ÆÅÕÃÁÑÉÙÍ:

ÌÉÁ ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ ÑÕÈÌÉÓÇ ÐÏÕ ØÇÖÉÓÅ Ç ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ
ÓÕÑÉÆÁ ÃÉÁ ÍÁ ÑÉÎÅÉ ÓÔÁ×ÔÇ ÓÔÁ ÌÁÔÉÁ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ
Ïé óïóéáëöáóßóôåò âáäßæïõí ÷Ýñé-÷Ýñé ìå ôïí åêêëçóéáóôéêü ìåóáßùíá.
¼÷é óôç íáæéóôéêÞ ðïõôéíéêïý ôýðïõ ðñïðáãÜíäá êáôÜ ôùí ïìïöõëüöéëùí ðïõ ðñïùèïýí
øåõôïÊÊÅ êáé íáæÞäåò ôçò «×ñ. ÁõãÞò»

Ô

ï óýìöùíï óõìâßùóçò ïìïöýëùí æåõãáñéþí ðïõ øçößóôçêå áðü ôç ÂïõëÞ
åßíáé ìßá ðñïïäåõôéêÞ ñýèìéóç ðïõ åðåêôåßíåé ôï óõìâïëáéïãñáöéêü
óýìöùíï óõìâßùóçò, ôï ïðïßï éó÷ýåé Þäç ãéá ôá åôåñüöõëá æåõãÜñéá, êáé
óôá ïìüöõëá. ÐñáêôéêÜ áõôü óçìáßíåé üôé äýï Üôïìá ôïõ ßäéïõ öýëïõ ìðïñïýí
íá Ý÷ïõí üëá ôá íïìéêÜ äéêáéþìáôá (ðåñéïõóéáêÜ, êëçñïíïìéêÜ, áóöáëéóôéêÜ,
óõíôáîéïäïôéêÜ) ðïõ Ý÷åé Ýíá ðáíôñåìÝíï æåõãÜñé ìå ôçí õðïãñáöÞ ìßáò óõìâïëáéïãñáöéêÞò ðñÜîçò ìå ôçí ïðïßá äçëþíïõí üôé óõìöùíïýí íá óõìâéþóïõí óá
æåõãÜñé. Óôá äéêáéþìáôá áõôÜ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé áõôü ôçò õéïèåóßáò
ðáéäéþí.
Ç ñýèìéóç áõôÞ ðñïùèåß ôçí éóüôéìç ìå- ôóéóôéêü-åèíïöáóéóôéêü ôçò âñá÷ßïíá ùò Áôá÷åßñéóç ïìüöõëùí êáé åôåñüöõëùí æåõ- ÍÅË ü÷é.
ãáñéþí ðïõ áðïôåëåß õðï÷ñÝùóç êÜèå óýã÷ñïíçò êïéíùíßáò ðïõ óÝâåôáé ôçí åëåýèåÔï ðüóï óÝâåôáé ôá áíèñþðéíá äéêáéþñç åðéëïãÞ ôïõ óåîïõáëéêïý ðñïóáíáôïëé- ìáôá ç çãåóßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ôï áðÝäåéîå üóìïý ðïõ êáôï÷õñþèçêå óáí áíáíôßññçôï ôáí ðñùôïóôÜôçóå óôçí õðåñÜóðéóç ôçò íïäéêáßùìá óýìöùíá ìå ôá åðéóôçìïíéêÜ äå- ìéìüôçôáò ôùí íáæéóôþí ôçò «×ñ. ÁõãÞò»
äïìÝíá ôùí ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí.
âïçèþíôáò ôïõò Ýôóé íá ìðïõí óôç ÂïõëÞ
ÅíÜíôéá óå áõôÜ ôá åðéóôçìïíéêÜ äåäï- êáé ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÆÁ ôï áðÝäåéîå üôáí
ìÝíá, ïé ïìïöõëüöéëïé óôï÷ïðïéïýíôáé áðü áðïöõëÜêéóå ó÷åäüí üëïõò ôïõò õðüäéêïõò
ôïõò ñáôóéóôÝò êáé éäéáßôåñá áðü ôïõò íá- ÷ñõóáõãßôåò óå ìßá äßêç-ðáñùäßá «êåêëåéæéóôÝò ôçò «×ñ. ÁõãÞò» óáí áðåéëÞ ãéá ôçí óìÝíùí» ôùí èõñþí ìáêñéÜ áðü ôç äçìïêïéíùíßá, ôçí ïéêïãÝíåéá, êáé ôï Ýèíïò. Å- óéüôçôá, êáé áöïý ôïõò áðïöõëÜêéóå Üñ÷éðéêåöáëÞò óå áõôÞ ôç ñáôóéóôéêÞ åêóôñá- óå íá ôïõò êáëåß êáé óå êõâåñíçôéêÜ
ôåßá óå äéåèíÝò åðßðåäï åßíáé ç Ñùóßá ôïõ óõìâïýëéá ãéá ôçí åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ. ÄçÐïýôéí ðïõ Ý÷åé ðïéíéêïðïéÞóåé ìå ðñüóöá- ëáäÞ óõíåñãÜóôçêå êáé óõíåñãÜæåôáé ìå
ôç íïìïèåóßá ôçò ôçí ïìïöõëïöéëßá åíþ Ý- áõôïýò ðïõ ïñãáíþíïõí ôç âßá êáôÜ ôùí
÷ïõí êáôáãñáöåß ðëÞèïò êôçíþäéêùí åðé- ïìïöõëüöéëùí óôç ÷þñá.
èÝóåùí áêüìá êáé óå âßíôåï ðïõ êõêëïöïÙóôüóï, üóï ç ÅëëÜäá ðñÝðåé íá äéáôçñïýí óôï äéáäßêôõï áðü ôïõò íáæéóôÝò êáôÜ ñÞóåé ôçí «åõñùðáúêÞ» ôçò öïñåóéÜ, ôüóï
ôùí ïìïöõëüöéëùí óôç Ñùóßá.
ðñÝðåé ï Ôóßðñáò íá åìöáíßæåôáé åõñùðáßÅäþ ëïéðüí äçìéïõñãåßôáé Ýíá ìåãÜëï å- ïò «áñéóôåñüò» éäéáßôåñá óôá æçôÞìáôá ôçò
ñùôçìáôéêü ãéá ôï ðþò êáé ôï ãéáôß ç óõ- äçìïêñáôßáò êáé ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùãêõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË øÞöéóå Ýíá ìÜôùí. Ìüíï Ýôóé èá ìðïñåß íá êåñäßæåé ôçí
ôÝôïéï óýìöùíï áöïý ðåñéóóüôåñï áðü êÜ- õðïóôÞñéîç ôùí åõñùðáßùí óïóéáëéóôþí,
èå Üëëç êõâÝñíçóç ðñïçãïýìåíá Ý÷åé ðñï- êáé üëùí üóùí äåí ìðïñïýí íá ÷ùíÝøïõí
ùèÞóåé ôïí åêöáóéóìü ôçò êïéíùíßáò, êáé óôçí Åõñþðç üôé ï «áñéóôåñüò» Ôóßðñáò öïôïí åîåõôåëéóìü ìéáò óåéñÜò áóôïäçìïêñá- ñÜåé óôñáôéùôéêÞ óôïëÞ êáé öùôïãñáößæåôéêþí äéêáéùìÜôùí, üðùò áõôÜ ôçò åëåõ- ôáé äßðëá-äßðëá ìå ôïí ÊáììÝíï, ôçí ßäéá
èåñßáò ôïõ ôýðïõ êáé ôçò åëåõèåñßáò ôçò óôéãìÞ ðïõ äåí ÷Üíåé åõêáéñßá íá ÷áúäåýåé
áêáäçìáúêÞò æùÞò, ôïõ óåâáóìïý âáóéêþí ôá áõôéÜ ôïõ Ðïýôéí.
óõíôáãìáôéêþí äéáôÜîåùí, üðùò áõôÝò ðïõ
ÁëëÜ ãéá üóïõò äåí îåãåëéïýíôáé áðü ôéò
áöïñïýí ôï óåâáóìü ôçò äéêáóôéêÞò áíå- ìåôáìöéÝóåéò ôïõ ÷áìáéëÝïíôá ÓÕÑÉÆÁ åßîáñôçóßáò, ôï óåâáóìü ôùí áíåîÜñôçôùí íáé öáíåñü üôé áõôüò óôçí ðñáãìáôéêüôçôá
áñ÷þí êëð. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé óôï åßíáé åðéêåöáëÞò åíüò öéëïíáæéóôéêïý öéíïìïó÷Ýäéï ãéá ôï óýìöùíï ç êõâÝñíçóç ëïðïõôéíéêïý êáèåóôþôïò ðïõ Ý÷åé ôçí ðïðñïþèçóå ñýèìéóç ðïõ áðïôåëåß ùìÞ åðÝì- ëéôéêÞ êõñéáñ÷ßá óôç ÷þñá êáé ðñïùèåß ìå
âáóç óôç äéêáéïóýíç, áöïý äßíåé óôç äéïñé- öáíáôéóìü ôçí ðñïðáãÜíäá ôïõ áíôé-ïìïóìÝíç áðü ôï êñÜôïò çãåóßá ôïõ Áñåßïõ öõëïöõëéêïý ìßóïõò óôï üíïìá ôçò åëëçÐÜãïõ íá áóêåß ðåéèáñ÷éêÝò äéþîåéò óôïõò íïñèüäïîçò ïéêïãÝíåéáò óáí ðõñÞíá áíôßäéêáóôÝò êáé åéóáããåëåßò üëùí ôùí âáè- óôáóçò óôç «íÝá ôÜîç» ôçò öéëåëåýèåñçò
ìßäùí.
Äýóçò êáé ôïõ «äéåèíïýò óéùíéóìïý» ðïõ
Ï êõñßáñ÷ïò ðáñÜãïíôáò ãéá ôç èÝóðéóç èÝëïõí ôÜ÷á íá áëëïéþóïõí ôï åëëçíéêü Ýôïõ óõìöþíïõ óõìâßùóçò äåí Þôáí Üëëïò èíïò êáé íá êüøïõí ôïõò äåóìïýò ôïõ ìå
áðü ôçí åõñùðáúêÞ ðßåóç áöïý ç ÅëëÜäá ôïõò «ïñèüäïîïõò» ñþóïõò áäåëöïýò êáé
åß÷å Þäç êáôáäéêáóèåß áðü ôï åõñùðáúêü óõììÜ÷ïõò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ôá
äéêáóôÞñéï ãéá ðáñáâßáóç ôùí áíèñùðßíùí äýï ðéï ñùóüäïõëá êüììáôá áõôïý ôïõ
äéêáéùìÜôùí ëüãù ôçò Ýëëåéøçò åíüò íï- êáèåóôþôïò, ôï øåõôïÊÊÅ êáé ç íáæéìïèåôéêïý ðëáéóßïõ ìå ôï ïðïßï èåóðßæåôáé óôéêÞ óõììïñßá ôçò «×Á» Þôáí ôá ìüéóüôéìç ìåôá÷åßñéóç áíÜìåóá óôá ïìüöõëá íá ðïõ êáôáøÞöéóáí áíïé÷ôÜ ôï óýìêáé óôá åôåñüöõëá æåõãÜñéá. Ìßá ôÝôïéá êá- öùíï. Ïé ÁÍÅË ãéá íá ìçí åêèÝóïõí ôç
ôáäßêç ïõóéáóôéêÜ äåí óçìáßíåé ôßðïôá ãéá óõãêõâÝñíçóç åß÷áí ãñáììÞ øÞöïõ êáôÜ
ôïõò öáéï-«êüêêéíïõò», üìùò ãéá ôïí Ôóß- óõíåßäçóç. ¹ôáí üìùò îåêÜèáñç ç ôïðïðñá åßíáé áõôÞ ôç óôéãìÞ âáóéêü íá åîá- èÝôçóç ôïõ ÊáììÝíïõ êáôÜ ôïõ óõìöþíïõ
óöáëßóåé óõììá÷ßåò ìå ôç Ãáëëßá, ôçí Éôá- óõìâßùóçò. Ï ßäéïò áðïõóßáæå áðü ôç Âïõëßá, ôçí Áããëßá êáé ôçí åõñùðáúêÞ óïóéáë- ëÞ áëëÜ ïé âïõëåõôÝò ôïõ óôç óõíôñéðôéêÞ
äçìïêñáôßá ãéá íá ìðïñÝóåé íá äéáóðÜóåé ôïõò ðëåéïøçößá øÞöéóáí êáôÜ.
ôçí ÅÅ óôï ïéêïíïìéêü êáé óôï ðñïóöõãéêü.
Ç äéðñïóùðßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ï ðñïâïÃé’ áõôü ç óõãêõâÝñíçóç äåí Ýâáëå ôï æÞ- êáôüñéêïò ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï ÷åéñßóôçêå
ôçìá êáèüëïõ óôéò ðñïôåñáéüôçôåò ôçò, ãé ôï æÞôçìá öÜíçêå óôï üôé Üöçóå ôï óôñááõôü ï Ôóßðñáò áíáãêÜóôçêå íá áðïëïãç- ôüðåäï ôïõ «ü÷é óôï óýìöùíï» íá êõñéáñèåß óôç ÂïõëÞ ãéá ôçí êáèõóôÝñçóç. Óôçí ÷Þóåé óôçí êïéíÞ ãíþìç óôéò ôçëåïñÜóåéò
ßäéá ôçí øçöïöïñßá Üëëùóôå ç óõãêõâÝñ- êáé óå üëåò ôéò äçìüóéåò ôïðïèåôÞóåéò êáé
íçóç øÞöéóå ìå ôï äÞèåí ðñïïäåõôéêü ðñï- íá îåñÜóåé ôï ìßóïò ôïõ. Ç êõâÝñíçóç ðñüóùðåßï ôçò ùò ÓÕÑÉÆÁ íáé êáé ìå ôï ñá- óöåñå ïõóéáóôéêÜ óôïõò ïìïöõëüöéëïõò Ý-

íá äçëçôçñéáóìÝíï äþñï ãéá ôï ïðïßï áõôïß êÜôù áðü ôçí êáèïäÞãçóç ôùí öéëåëåýèåñùí ðáíçãýñéóáí ìå åíèïõóéáóìü. Óýíôïìá üìùò èá äéáðéóôþóïõí üôé áõôÞ Þôáí ìßá äéêáßùóç ìüíï óå íïìéêü åðßðåäï.
Ãéá íá åßíáé ìéá äéêáßùóç ïõóéáóôéêÞ ðñÝðåé íá áãêáëéáóôåß áðü ôçí êïéíùíßá êáé
íá ãßíåé êôÞìá ôçò. Ç êïéíùíéêÞ áíáãíþñéóç åßíáé ç ìüíç áðïôåëåóìáôéêÞ áóðßäá
áðÝíáíôé óôï êÞñõãìá ôïõ ìßóïõò êÜèå öáóßóôá êáé íáæéóôÞ.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ôï üôé ç ÍÄ øÞöéóå êáôÜ óõíåßäçóç êáé Ýóðáóå ôåëéêÜ óôá
ôñßá ìå 29 âïõëåõôÝò ôçò íá øçößæïõí êáôÜ, 27 íá áðïõóéÜæïõí êáé ìüíï 19 íá õðåñøçößæïõí !!! Ôï ðéï óêáíäáëþäåò üìùò Þôáí
üôé áðïõóßáæáí áðü ôçí øçöïöïñßá êáé ï
ÌåúìáñÜêçò, êáé ï ÓáìáñÜò êáé ï ÊáñáìáíëÞò. ÊáôÜðôõóôç Þôáí êáé ç ôïðïèÝôçóç ôïõ åéóçãçôÞ ôçò ÍÄ üôé åßíáé áíôßèåôïò ìå ôï åíäå÷üìåíï íá ðÜñåé éèáãÝíåéá ï
áëëïäáðüò ðïõ èá óõíÜøåé óýìöùíï óõìâßùóçò ìå ¸ëëçíá êáé èá Ýñèåé óôçí ÅëëÜäá ãéá íá ìåßíïõí ìáæß óá æåõãÜñé, äçëáäÞ
ïõóéáóôéêÜ üôé ç ïìïöõëïöéëßá åßíáé áíôßèåôç ìå ôçí «åèíéêÞ óõíåßäçóç»!
ÕðåñøÞöéóáí ôï óýìöùíï ôï ÐÁÓÏÊ, ôï
ÐïôÜìé êáé ç ¸íùóç Êåíôñþùí, ðïõ äåí
áðÜíôçóáí üìùò óôç ëáßëáðá ôçò ïìïöïâßáò ðïõ ðñïçãÞèçêå, éäéáßôåñá áðüöõãáí
íá êáôáäéêÜóïõí ôç èÝóç ôçò åðßóçìçò åêêëçóßáò ãéá «åêôñïðÞ». ÌÜëéóôá ï ËåâÝíôçò ìßëçóå ãéá «åêêëçóßá ðñïüäïõ êáé ü÷é ïðéóèïäñüìçóçò» !!!
Ï ÓÕÑÉÆÁ ÷Ýñé-÷Ýñé ìå ôïõò «ïñèïäïîï»-öáóßóôåò ôçò åêêëçóßáò
Ç øçöïöïñßá Ýãéíå ìÝóá óå Ýíá êëßìá
ìßóïõò ðïõ äéáìüñöùóáí óõãêåêñéìÝíïé ìçôñïðïëßôåò ìå ôçí êÜëõøç ôçò åðßóçìçò
åêêëçóßáò. ¹ôáí ï ãíùóôüò öéëï÷ñõóáõãßôçò ìçôñïðïëßôçò Êáëáâñýôùí êáé Áéãéáëåßáò Áìâñüóéïò ðïõ ìðÞêå åðéêåöáëÞò
óôçí áíôé-ïìïöõëïöéëéêÞ åêóôñáôåßá êáëþíôáò áíïé÷ôÜ ôïõò ðéóôïýò íá öôýóïõí
êáé íá áðïäïêéìÜóïõí äçìüóéá ôïõò ïìïöõëüöéëïõò êáé ôïõò õðïóôçñéêôÝò ôïõò. Ôïí
Áìâñüóéï õðïóôÞñéîå ï ¢íèéìïò ðïõ ôïí ðáñïìïßáóå ìå ôïõò Þñùåò ôïõ 1821 (!) êáé åßðå ôá åîÞò: «Ðüôå õðÞñîå ôÝôïéï öáéíüìåíï
2015 ÷ñüíéá íá ðáíôñåýåôáé Üíäñáò ôïí Üíäñá êáé ãõíáßêá ôç ãõíáßêá; (…) Ïýôå ôá
æþá äåí Ý÷ïõí ôÝôïéåò äéáèÝóåéò… Êýñéå
ÅëÝçóïí!!!». Åß÷å åðßóçò äçëþóåé ãéá ôï
óýìöùíï ðñïçãïýìåíá: «Ðþò åßíáé äõíáôüí
íá áðáîéþóïõìå ôçí ðáñÜäïóç ôüóùí ÷ñüíùí ãéá ôï ðþò ãßíåôáé ï ãÜìïò, ç ïéêïãÝíåéá ãéáôß ôï èÝëåé ï ìïíôåñíéóìüò ôçò Åõñþðçò; Ï ïðïßïò êáëëéåñãÞèçêå ðÜíù óå
ìéá âÜóç áèåÀáò (…)».
Ôçí ßäéá ôïðïèÝôçóç Ýêáíå êáé ï Ìçôñïðïëßôçò Áéôùëßáò êáé Áêáñíáíßáò ÊïóìÜò
ðïõ óå åðéóôïëÞ ôïõ ðñïò ôçí êõâÝñíçóç
ðïõ äéáöÞìéóáí ïé íáæéóôÝò ôçò «×ñõóÞò
ÁõãÞò» óôçí éóôïóåëßäá ôïõò áíÝöåñå üôé:
«Äåí åßíáé äõíáôüí íá äå÷èïýìå ôéò åíôïëÝò ôùí Âñõîåëëþí ïé ïðïßåò èÝëïõí ôçí
äéÜëõóç ôçò Ðáôñßäïò ìáò».
Ï ÓÕÑÉÆÁ äåí Üñèñùóå ïýôå ìßá ëÝîç
åíÜíôéá óôç óôÜóç ôçò åêêëçóßáò ðïõ Ýäåéîå ôïí «ïñèüäïîï»-öáóéóôéêü ÷áñáêôÞñá ôçò ü÷é ìüíï ìå ôïõò Áìâñüóéïõò êáé
ôïõò ¢íèéìïõò, áëëÜ ìå ôçí åðßóçìç çãå-

óßá ôçò, ôïí Éåñþíõìï êáé ôç ÄéáñêÞ ÉåñÜ
Óýíïäï ðïõ êÜëõøáí ôïõò «áêñáßïõò» êáé
÷áñáêôÞñéóáí ôï óýìöùíï «åêôñïðÞ áðü ôïí
ïéêïãåíåéáêü èåóìü» êáé «óáöÝò óçìÜäé ôçò
åêêïóìßêåõóçò êáé ôïõ áðï÷ñéóôéáíéóìïý
ôùí óýã÷ñïíùí äõôéêþí êïéíùíéþí -êïéíùíéþí êáé ëáþí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé
ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò». ÄçëáäÞ, ïõóéáóôéêÜ ç åêêëçóßá åßðå óôïõò ðéóôïýò üôé
ôï óýìöùíï óõìâßùóçò öÝñíåé ôçí áðïäüìçóç ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò ðïõ óÝâåôáé ôéò ÷ñéóôéáíéêÝò áîßåò ðÜíù óôéò ïðïßåò óôçñßæåôáé ï ïéêïãåíåéáêüò èåóìüò êáé
üôé ðñÝðåé íá ðñïóôáôåõôåß áðÝíáíôé óôçí
«åêôñïðÞ» ðïõ óõíéóôïýí ôá ïìüöõëá æåõãÜñéá. ÁõôÞ Þôáí ìßá óáöÞ ôïðïèÝôçóç õðÝñ ôçò áðïìüíùóçò, ôçò ðåñéèùñéïðïßçóçò êáé ôçò å÷èñüôçôáò áðÝíáíôé óôá ïìüöõëá æåõãÜñéá.
Óôçí ßäéá êáôåýèõíóç Þôáí êáé ç áíáêïßíùóç ôïõ Áãßïõ ¼ñïõ üôé : «Ùò Ïñèüäïîïé
×ñéóôéáíïß, óåâüìåèá âáèýôáôá ôáò ðñïóùðéêÜò åðéëïãÜò ôïõ êÜèå áíèñþðïõ, êáé ôï
äéêáßùìÜ ôïõ íá èÝôç ôïí åáõôüí ôïõ åßôå
åíôüò åßôå åêôüò ôçò Åêêëçóßáò, äéüôé ðéóôåýïìå üôé êáíåßò äåí Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá
ðáñáâéÜæç ôï èåüóäïôïí áãáèüí ôçò åëåõèåñßáò ôïõ áôüìïõ. Ùóôüóï åßíáé óáöþò
îÝíïí ðñïò ôá Þèç ôïõ ëáïý ìáò êáé éäéáéôÝñùò ðñïêëçôéêüí ðñïò ôçí åëëçíéêÞí
êïéíùíßáí, íá áöÞíåôáé íá åííïçèÞ üôé ôï
«ïìüöõëïí æåýãïò» åßíáé äõíáôüí íá èåùñÞôáé ùò ïéêïãÝíåéá, ìå üëáò ôáò åíôåýèåí
íïìéêÜò êáé êïéíùíéêÜò óõíåðåßáò, ùò ç õéïèåóßá ôÝêíùí» (http://www.lifo.gr/now/
greece/84586).
Ï ó÷åôéêÜ ìå ôéò äéáèÝóåéò ôçò «Þðéïò»
ôñüðïò Ýêöñáóçò ôçò åðßóçìçò åêêëçóßáò
åß÷å óôü÷ï áðëÜ íá äéåõêïëýíåé ôïí Ôóßðñá
íá áðïöýãåé ìßá êáôÜ ìÝôùðï óýãêñïõóç
êáé ìå áõôÞí, êáé ìå ôïõò «áêñáßïõò», ÷ùñßò íá åêôåèåß óôçí Åõñþðç. ¸ôóé ï Ôóßðñáò ðÞãå êáé óôïé÷Þèçêå ðßóù áðü ôïí
Éåñþíõìï óôá Öþôá ìáæß ìå ôïí õðåñêïììáôéêü «ðñïóôÜôç ôùí èåóìþí», ôïí Ðáõëüðïõëï, ãõñßæïíôáò äÞèåí ôçí ðëÜôç ôïõ
óôïí «áêñáßï» Óåñáöåßì ìå ôïí ïðïßï áãêáëéáæüôáí ðÝñóé óôïí ÐåéñáéÜ ÷ùñßò íá åíï÷ëçèåß êáèüëïõ áðü ôïí áíïé÷ôü áíôéóçìéôéóìü ôïõ.
Ôï ðñáãìáôéêü üìùò ðñüóùðï ôçò åêêëçóßáò Þôáí ï Óåñáöåßì êáé üëïé ïé üìïéïß ôïõ
ðïõ ç öùíÞ ôïõò áêïýóôçêå ðïëëáðëÜóéá
óå üëåò ôéò ôçëåïñÜóåéò êáé óå üëåò ôéò
åêêëçóßåò êáé ôïõò ïðïßïõò ç ÄéáñêÞò ÉåñÜ Óýíïäïò ðïôÝ äåí êáôáäßêáóå. Áõôü ôï
áðïäåéêíýåé êáé ç áíáêïßíùóç ôïõ Éåñïý
ÓõíäÝóìïõ Êëçñéêþí ÅëëÜäáò, äçëáäÞ ôùí
ðïëëþí ðáðÜäùí ôùí åíïñéþí: «¢ñáãå áõôü
åßíáé ôï ðñüâëçìá ôçò ÅëëÜäïò óÞìåñá; Ç
áðïêáôÜóôáóç ôùí êéíáßäùí; Þ åßíáé Ýíá
âÞìá ðñïò ôçí ÍÝá ÔÜîç ðïõ åðé÷åéñåßôáé
ðáãêïóìßùò;».
Ï Óåñáöåßì õðïóôÞñéîå åðßóçò ôïí Áìâñüóéï ìå Ýíá íÝï ÷õäáßï êÞñõãìá áíôéóçìéôéóìïý ãéá «ó÷Ýäéï ôïõ äéåèíéóôéêïý óéùíéóôéêïý ôÝñáôïò» êáé äÞëùóå üôé óôü÷ïò
ôïõ óõìöþíïõ åßíáé «íá áðïäïìçèåß ç ×ñéóôéáíéêÞ Åõñþðç êáé óå áõôü óõìðñÜôôïõí
ïé äÞèåí áíôéóõóôçìéêïß ¸ëëçíåò ÂïõëåõôÝò ðïõ áðïäåéêíýïíôáé ìå ôïí ôñüðï áõôü åèåëüäïõëá ðéüíéá êáé áíäñåßêåëá ôïõ
äéåèíéóôéêïý óéùíéóôéêïý óõóôÞìáôïò».
Äåí ðáñÝëåéøå íá áðïäþóåé åýöçìï ìíåßá
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óôï øåõôïÊÊÅ ãéá ôç èÝóç ôïõ õðÝñ ôïõ «áãßïõ èåóìïý» ôçò ïéêïãÝíåéáò. Åßðå óõãêåêñéìÝíá: <<ï ó÷åäéáóìüò Ýãéíå ãéá ôï ãêñÝìéóìá ôçò åííïßáò ôçò ïéêïãåíåßáò, üðùò ï Äçìéïõñãüò Èåüò ôçò áíèñþðéíçò öõóéïëïãßáò
Ý÷åé êáèùñßóåé, ãåãïíüò ðïõ åðåóÞìáíå åõóôü÷ùò ï Ãåí. ÃñáììáôÝáò ôïõ ÊÊÅ ê. ÄçìÞôñéïò Êïõôóïýìðáò óôïí ôçëåïðôéêü äßáõëï
Mega
óÞìåñá>>
(http://
www.agioritikovima.gr/mitropoleis/item/
72751).
Ç ôïðïèÝôçóç ôïõ Êïõôóïýìðá, ðïõ Ý÷åé
åðáíåéëçììÝíá åêöñÜóåé, êáé óõãêéíåß ôüóï
ðïëý ôï öéëïíáæß êáé áíôéóçìßôç Óåñáöåßì,
åßíáé üôé ç åðéëïãÞ äýï áíèñþðùí íá åßíáé
ìáæß «Äåí åßíáé äçìüóéá êáé ïýôå ðñÝðåé íá
ãßíåé êáé ìå ôÝôïéá íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç üðùò åßíáé ôï óýìöùíï óõìâßùóçò. Åßíáé Üëëï æÞôçìá ç ïéêïãÝíåéá, ôá åôåñüöõëá æåõãÜñéá ðïõ ìðïñåß íá êÜíïõí ïéêïãÝíåéá, ãéáôß ìåôÜ áíïßãåé Ýíáò äñüìïò ðïõ áöïñÜ ôï
ðáéäß, ôï ðþò ìåãáëþíåé, ôá ðñüôõðá ðïõ Ý÷åé. Áõôü åßíáé äéáöïñåôéêü ðñÜãìá». Ôé õðïêñéóßá åßíáé áõôÞ; Ôé óçìáßíåé üôé ç åðéëïãÞ äýï áíèñþðùí íá åßíáé ìáæß åßíáé ðñïóùðéêÞ õðüèåóç, êáé äåí åßíáé äçìüóéá; Óçìáßíåé üôé ï áíôé-ìáñîéóôÞò Êïõôóïýìðáò,
ç åëëçíéêÞ åêêëçóßá, ôï ¢ãéï ¼ñïò êáé ï
Óåñáöåßì óõìöùíïýí üôé åßíáé ôï «åëëçíïñèüäïîï» áíôéóçìéôéêü óïóéáëöáóéóôéêü êñÜôïò ðïõ ðñÝðåé íá êáèïñßæåé ðùò äéáìïñöþíïíôáé êáé åêöñÜæïíôáé ïé ðñïóùðéêÝò ó÷Ýóåéò ìÝóá óôçí êïéíùíßá, áí áõôÝò ðñÝðåé
íá áíáãíùñßæïíôáé äçìüóéá Þ áí ðñÝðåé íá
êñýâïíôáé ðßóù áðü ôïß÷ïõò. Ãé’ áõôü ï Êïõôóïýìðáò ðÞñå ôá óõã÷áñçôÞñéá ôïõ Óåñáöåßì ðïõ óôçí ßäéá äÞëùóç ÷áñáêôÞñéóå «áãùíéóôÞ» ôïí Áìâñüóéï.
Áðü ôçí Üëëç ôá «áíäñåßêåëá» üëùí ôùí
êïììÜôùí ðïõ õðåñøÞöéóáí ôï óýìöùíï êáé
éäéáßôåñá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ áðëÜ óéþðçóáí êáé
äåí õðåñáóðßóôçêáí ïýôå ôïí åáõôü ôïõò ïýôå
áóöáëþò ìðÞêáí óôïí êüðï íá êáôáããåßëïõí áõôÞ ôçí áíôéóçìéôéêÞ åðßèåóç. ÌÝóá
óå áõôÞ ôç óéùðÞ ç öùíÞ ôïõ Óåñáöåßì êáé
ôùí ïìïúäåáôþí ôïõ óêÝðáóå ôçí øçöïöïñßá ðïõ Ýãéíå ìÝóá óôéò êëåéóôÝò ðüñôåò ôçò
ÂïõëÞò. ÌÜëéóôá, äåí äßóôáóå íá óõìðáñáôá÷èåß áíïé÷ôÜ ìå ôïí Óåñáöåßì ï ÊáììÝíïò
ðïõ äÞëùóå üôé «áäéêåßôáé» ï ìçôñïðïëßôçò
ðïõ áðëÜ åêöñÜæåé ðéï äõíáôÜ ôç èÝóç ôçò
åêêëçóßáò… Åßðå óõãêåêñéìÝíá üôé «ç äéêÞ ôïõ öùíÞ ìðïñåß íá åßíáé ðéï óêëçñÞ, ðéï
äõíáôÞ, ðéï áêñáßá ìåñéêÝò öïñÝò, üìùò åäþ
ðñüêåéôáé ãéá áðüöáóç ôçò éåñáñ÷ßáò ôçò Åêêëçóßáò» (http://www.enikos.gr/politics/
362935,Kammenos-Adikeitai-o-MhtropolithsSerafeim.html).
Ìßá Ýíäåéîç ãéá ôï ðüóï ëßãï ðßóôåõáí ôï
óýìöùíï áõôïß ðïõ ôï øÞöéóáí áðü üëá ôá
êüììáôá, êáé ðüóï åßíáé äéáôåèåéìÝíïé íá ôï
õðïóôçñßîïõí óôï ëáü, öáßíåôáé áðü ôç ãåëïßá óôÜóç ôïõ âïõëåõôÞ ôïõ ÐÁÓÏÊ Ä.
Êùíóôáíôüðïõëïõ, ï ïðïßïò ìåôÜ ôçí øçöïöïñßá ðÞãå óôçí åêêëçóßá êáé æÞôçóå áðü
ôïõò ðáðÜäåò íá ôïí óõã÷ùñÝóïõí ãéáôß
«íéþèåé ìåãÜëï âÜñïò»!!!
ÌÝóá óå áõôü ôïí ïñõìáãäü, ï Ôóßðñáò óå
Ýíá ñåóéôÜë õðïêñéóßáò äÞëùóå óôç ÂïõëÞ
éêáíïðïéçìÝíïò ãéáôß «óå áíôéäéáóôïëÞ ìå
åëÜ÷éóôïõò êÞñõêåò ôïõ öüâïõ êáé ìéóáëëïäïîßáò ç êïéíùíßá áðÝäåéîå üôé ôáõôßæåôáé
ìå ôï êñÜôïò äéêáßïõ»…
Óå áõôÞ ôçí êïéíùíßá ðïõ êáôÜ ôïí Ôóßðñá ôáõôßæåôáé ìå ôï êñÜôïò äéêáßïõ, ôá ïìüöõëá æåõãÜñéá èá Ý÷ïõí íá áíôéìåôùðßóïõí ôïõò ðáðÜäåò ðïõ äßíïõí ïäçãßåò óôïõò
ðéóôïýò íá ôá öôýíïõí, ôïõò êõâåñíçôéêïýò
ôïõ åôáßñïõò ðïõ ìéëÜíå ãéá «óåîïõáëéêÞ ðáñåêôñïðÞ» (ôïðïèÝôçóç Êáôóßêç ôùí ÁÍÅË
óôç ÂïõëÞ), êáé ôïõò íáæéóôÝò ðïõ ùñýïíôáé
åíÜíôéá óôïõò «áíþìáëïõò» êáé «êôçíïâÜôåò», êáé ïñãáíþíïõí ôç âßá åíáíôßïí ôïõò
óå êáèåóôþò áôéìùñçóßáò êáé áóõäïóßáò.
ÁõôÞ üìùò äåí åßíáé ìßá êïéíùíßá «êñÜôïõò

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

äéêáßïõ». Åßíáé ìßá êïéíùíßá ÷ùñßò êñÜôïò
äéêáßïõ ìå èýôåò êáé èýìáôá. Óå áõôÞ ôçí
êïéíùíßá ï ÓÕÑÉÆÁ åêôñÝöåé êáé áãêáëéÜæåé ôïõò èýôåò, åíþ êÜíåé ôï ößëï óôá èýìáôá êáé ãé’ áõôü âÜæåé âïõëåõôÝò ôïõ íá ðáñåëáýíïõí ìå êïíêÜñäåò õðÝñ ôïõò óôç ÂïõëÞ.
Ãéá ôçí ïõóßá ôïõ æçôÞìáôïò
Ç ïìïöïâéêÞ äçìáãùãßá óôçñßæåôáé êõñßùò óôçí Üãíïéá ôçò ðëåéïøçößáò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý ãéá ôéò óýã÷ñïíåò åîåëßîåéò óôï
æÞôçìá ôçò ïìïöõëïöéëßáò. Óôçñßæåôáé åðßóçò óå ìßá óõíôçñçôéêÞ óôÜóç ôçò êïéíùíßáò óôï æÞôçìá ôïõ ãÜìïõ êáé ôçò ïéêïãÝíåéáò, ðïõ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ý÷åé áñ÷ßóåé
íá áíáôñÝðåôáé, ìå ôïí ðïëéôéêü ãÜìï íá êåñäßæåé Ýäáöïò áðÝíáíôé óôï èñçóêåõôéêü Ýóôù êé áí áõôü ïöåßëåôáé óå Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò óôçí êáêÞ ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ
Ýöåñå ç êñßóç (ôï 2014 ïé ðïëéôéêïß ãÜìïé
Þôáí 26.915 êáé ïé èñçóêåõôéêïß 26.190). Ôï
óõìâïëáéïãñáöéêü óýìöùíï óõìâßùóçò ðïõ
èåóðßóôçêå áñ÷éêÜ ãéá ôá åôåñüöõëá æåõãÜñéá êáé ôþñá ãéá ôá ïìüöõëá åßíáé áðü êñáôéêÞ Üðïøç ìßá áêüìá ðéï ÷áëáñÞ ìïñöÞ ãÜìïõ.
Ìßá ôÝôïéá ñýèìéóç åßíáé Ýíá óõíçèéóìÝíï
öáéíüìåíï óôéò åõñùðáúêÝò ÷þñåò ðïõ Ý÷ïõí
åéóÜãåé áõôü ôï èåóìü åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá. Ç Äáíßá áðü ôï 1989, ç Íïñâçãßá áðü ôï
1993, ç Óïõçäßá áðü ôï 1995, åíþ ç Ïëëáíäßá
ðñï÷þñçóå ðñþôç óôç èÝóðéóç ôïõ ãÜìïõ
ãéá ôá ïìüöõëá æåõãÜñéá ôï 2001. Ç ÅëëÜäá
åßíáé ç 22ç ÷þñá ôçò Åõñþðçò ðïõ áíáãíùñßæåé ôï óýìöùíï óõìâßùóçò. ¸÷ïõí áðïìåßíåé óôïí êáôÜëïãï ôùí ÷ùñþí ðïõ äåí Ý÷ïõí
áíáãíùñßæåé ôï óýìöùíï ìüíï ïé áíáôïëéêÝò
÷þñåò ðïõ ìðÞêáí ðéï ðñüóöáôá óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, Âïõëãáñßá, Ëéèïõáíßá, Ñïõìáíßá, Ðïëùíßá, Óëïâáêßá, üðùò åðßóçò êáé
ç Éôáëßá üðïõ ï êáèïëéêéóìüò åßíáé éó÷õñüò.
Ãéá ÷ñüíéá ç ïìïöõëïöéëßá èåùñïýíôáí
ðñÜãìáôé ìßá áññþóôéá êáé óõ÷íÜ ìå êïéíùíéêÞ âÜóç êáé åß÷å óõìðåñéëçöèåß óôïí êáôÜëïãï ôùí øõ÷éêþí äéáôáñá÷þí. ÔÝôïéá Þôáí êáé ç êõñßáñ÷ç áíôßëçøç óôï êïììïõíéóôéêü êßíçìá êáé óôéò óïóéáëéóôéêÝò ÅÓÓÄ
êáé Êßíá. ÁõôÞ Þôáí êáé ç áíôßëçøç ôçò ÏÁÊÊÅ óôá ðñþôá ôçò âÞìáôá. Óå ìåãÜëï
âáèìü áõôÞ ç áíôßëçøç-ðÝñá áðü ôçí Ýëëåéøç åíüò êáôÜëëçëïõ åðéóôçìïíéêïý ðåéñáìáôéêïý õëéêïý ìå óýã÷ñïíåò ôå÷íïëïãßåò
Ýñåõíáò ðïõ ùò ðñüóöáôá äåí õðÞñ÷å - ðáôïýóå êáé èåùñçôéêÜ óå ìéá áðïóôñïöÞ ôïõ
¸íãêåëò «åíÜíôéá óôï áßó÷ïò ôçò ïìïöõëïöéëßáò» óôçí Áñ÷áßá ÁèÞíá.
Áõôü ôï æÞôçìá èÝëåé ðåñéóóüôåñç ìåëÝôç. ÐÜíôùò íïìßæïõìå üôé åäþ ï ¸íãêåëò
êáôáöÝñåôáé åíÜíôéá óôçí èåóìïðïéçìÝíç
ó÷åäüí ìéóï-õðï÷ñåùôéêÞ óýíáøç ïìïöõëïöéëéêþí ó÷Ýóåùí óôçí ÁèÞíá ôçò äïõëïêôçôéêÞò ðáñáêìÞò, üôáí áõôÝò ïé ó÷Ýóåéò Þôáí
óýìöõôåò ìå ôçí ïõóéáóôéêÞ åîáöÜíéóç ôçò
ãõíáßêáò áðü ôçí êïéíùíéêÞ êáé ðíåõìáôéêÞ æùÞ áõôÞò ôçò ðüëçò êñÜôïõò. ÔÝôïéïõ
åßäïõò êïéíùíéêïß ðáñÜãïíôåò ãéá ôçí ðáñáðÜíù áðü ôï óõíçèéóìÝíï óôñïöÞ åíüò ìÝñïõò ôïõ ðëçèõóìïý ðñïò ôçí ïìïöõëïöéëßá,
äçëáäÞ ðáñÜãïíôåò ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå
ôïí åîïâåëéóìü ôïõ åíüò áðü ôá äýï öýëá
áðü ôçí åëåýèåñç óåîïõáëéêÞ åðáöÞ, óõíáíôéïýíôáí êáé óõíáíôéïýíôáé óå óõíèÞêåò åãêëåéóìïý üðùò óôá ìïíáóôÞñéá êáé
óôéò öõëáêÝò, Þ óå éäåïëïãéêÝò óõíèÞêåò üðïõ ïé «áðïëáýóåéò ôçò óÜñêáò» èåùñïýíôáé
ðñáãìáôéêÜ ìåãÜëåò êáé öñéêôÝò áìáñôßåò.
ÁëëÜ áêüìá êáé ìéá êÜôù áðü ôÝôïéåò óõíèÞêåò åêäÞëùóç ïìïöõëïöéëßáò êáèþò êáé
ïé áíèñùðéíÝò ó÷Ýóåéò ðïõ áðïññÝïõí áðü
áõôÞí äåí ìðïñåß óÞìåñá, óôçí åðï÷Þ ôùí
ìåãÜëùí äçìïêñáôéêþí êáé ôáîéêþí áðåëåõèåñùôéêþí åðáíáóôÜóåùí, íá áðáãïñåõôïýí áðü ôï ñáâäß ôùí íáæß, ôùí óïóéáëöáóéóôþí êáé ôùí ðáðÜäùí.

Ðüóï ìÜëëïí áõôü åßíáé áðáñÜäåêôï áðü
ôüôå ðïõ áðïêáëýöèçêáí ïé ãïíéäéáêïß ðáñÜãïíôåò ôçò ïìïöõëïöéëéêÞò ôÜóçò êáé óôá
äýï öýëá.
Ôï æÞôçìá áðïôÝëåóå áíôéêåßìåíï åðéóôçìïíéêþí åñåõíþí êõñßùò ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò ìåôÜ ôïí ðüëåìï, êáé üëá ôá ó÷åôéêÜ ðïñßóìáôá Ýäåéîáí üôé ç ïìïöõëïöéëßá
ðñïÝñ÷åôáé áðü ìßá áëëçëåðßäñáóç ðåñéâáëëïíôéêþí ðáñáãüíôùí ìå ãïíéäéáêïýò êáé ãåíåôéêïýò ðáñÜãïíôåò, êáé üôé äåí ðñüêåéôáé
ãéá áóèÝíåéá. Ôï 1973 ç ÁìåñéêÜíéêç Øõ÷éáôñéêÞ Åôáéñåßá ôçí áöáßñåóå áðü ôïí êáôÜëïãï ôùí øõ÷éêþí äéáôáñá÷þí êáé ôï 1991
áöáéñÝèçêå áðü ôïí êáôÜëïãï ôùí áóèåíåéþí
ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Õãåßáò. ÅðéðëÝïí êáôáññßöèçêáí üëåò ïé ìåóáéùíéêïý ôýðïõ äïîáóßåò üôé ç ïìïöõëïöéëßá ðñïêáëåß
áóèÝíåéåò óôïí ïñãáíéóìü, êáñêéíïãåíÝóåéò
ê.ëð., êáèþò êáé üôé ç ïìïöõëïöéëßá ôáõôßæåôáé Þ Ý÷åé ïðïéáäÞðïôå ó÷Ýóç ìå ôçí ðáéäïöéëßá. ¼ëá áõôÜ óçìáßíïõí üôé ôá ïìüöõëá æåõãÜñéá ìðïñïýí íá ëåéôïõñãÞóïõí êáíïíéêÜ óôçí êïéíùíßá, êáé íá óõììåôÝ÷ïõí
óå üëåò ôéò êïéíùíéêÝò åêäçëþóåéò êáé äñáóôçñéüôçôåò üðùò êÜèå Üëëï æåõãÜñé, ÷ùñßò
íá õðÜñ÷åé êáíÝíáò êßíäõíïò ãéá üóïõò ôá
óõíáíáóôñÝöïíôáé Þ ãéá ôçí êïéíùíßá
óõíïëéêÜ, åßôå õãåßáò, åßôå «ðíåõìáôéêïý åêöõëéóìïý», åßôå «øõ÷éêÞò äéáóôñïöÞò», åßôå
«êïéíùíéêÞò áëëïôñßùóçò», åßôå «áíôåèíéêÞò óõíùìïóßáò», åßôå «áðï÷ñéóôéáíéóìïý»
ê.ëð.
Åßíáé éäéáßôåñá õðïêñéôéêÞ ç õóôåñßá ôçò
åêêëçóßáò êáôÜ ôçò ïìïöõëïöéëßáò üôáí åßíáé ãíùóôü üôé óôïõò êüëðïõò ôçò, åßíáé ìßá
åíôåëþò äéáäåäïìÝíç «ðñïóùðéêÞ» õðüèåóç.
ÌÜëéóôá áõôïß ðïõ ìéëÜíå ãéá «æùþäåéò äéáèÝóåéò» ôùí ïìïöõëüöéëùí üðùò ï ¢íèéìïò
äåß÷íïõí åîáéñåôéêÞ êáôáíüçóç ãéá ôïõò äñÜóôåò åãêëçìáôéêþí ðåñéóôáôéêþí óåîïõáëéêÞò êáêïðïßçóçò ðáéäéþí üðùò ôï ðñüóöáôï ðåñéóôáôéêü óôï ïñöáíïôñïöåßï ÐáðÜöåéï
ðïõ äéåõèýíåé.
¼ëá áõôÜ äåí ôá Üêïõóå ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá, ïýôå áó÷ïëÞèçêå ìå áõôÜ ôá æçôÞìáôá üôáí óõæçôéüôáí ôï óýìöùíï óõìâßùóçò,
áðëÜ ãéáôß äåí áêïýóôçêáí, Þ áêïýóôçêáí
åëÜ÷éóôá óôéò ôçëåïñÜóåéò êáé ðÜíôùò ü÷é
áðü ôïõò ðïëéôéêïýò åêðñïóþðïõò ðïõ Ý÷åé
óõíçèßóåé íá áêïýåé ï ëáüò óôá êñßóéìá æçôÞìáôá. Áêïýóôçêáí êáôÜ êüñïí ôá áíôßèåôá.
ÓÞìåñá ãéá ôéò óýã÷ñïíåò äçìïêñáôéêÝò
êïéíùíßåò üëï ôï æÞôçìá åðéêåíôñþíåôáé óôï
äéêáßùìá ôùí ïìüöõëùí æåõãáñéþí óôçí õéïèåóßá, êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò êÜôù áðü ôéò
ïðïßåò ìðïñåß íá åðéôñáðåß. Ç äõíáôüôçôá
ôçò õéïèåóßáò ðñïâÜëëåôáé óáí áñíçôéêü åðé÷åßñçìá áðü üóïõò åßíáé åíÜíôéá óôï óýìöùíï óõìâßùóçò, äçëáäÞ ëÝíå üôé ôï óýìöùíï áðïôåëåß ôï ðñþôï âÞìá ãéá íá åðéôñáðåß ç õéïèåóßá óôçí ïðïßá äçëþíïõí êÜèåôá áíôßèåôïé ãéáôß èåùñïýí üôé ç áíáôñïöÞ åíüò ðáéäéïý áðü ïìüöõëá æåõãÜñéá óçìáßíåé üôé ôï ðáéäß èá «êëçñïíïìÞóåé» ôçí
ïìïöõëïöéëßá.
Ç áíáôñïöÞ åíüò ðáéäéïý áðü ïìüöõëá æåõãÜñéá õðÜñ÷åé óôçí êïéíùíßá óá öáéíüìåíï
áíåîÜñôçôá áðü ôï äéêáßùìá óôçí õéïèåóßá,
üôáí ï Ýíáò áðü ôïõò äýï åßíáé öõóéêüò ãïíéüò ðïõ Ý÷åé ôçí êçäåìïíßá. ÌÝ÷ñé óÞìåñá
äåí åðéâåâáéþíåôáé áðü ôéò Ýñåõíåò üôé ç ïìïöõëïöéëßá ìðïñåß íá «êëçñïäïôçèåß» áðü
ôïõò ãïíåßò óôï èåôü ðáéäß. Äåí õðÜñ÷åé óõíåðþò êáíÝíáò ïõóéáóôéêüò ëüãïò íá áñíçèåß ôï êñÜôïò óôá ïìüöõëá æåõãÜñéá ôï äéêáßùìá óôçí õéïèåóßá. ÏðùóäÞðïôå ãéá Ýíá
ðáéäß åßíáé êáëýôåñï íá ìåãáëþíåé ìå Ýíá
ïìüöõëï æåõãÜñé áðü ôï íá âéþíåé ôéò óêëçñÝò óõíèÞêåò ôùí êñáôéêþí éäñõìÜôùí. Åßìáóôå ùóôüóï ôçò Üðïøçò, üôé áõôÞ ôç óôéãìÞ áõôü åßíáé Ýíá áßôçìá ðïõ äåí ìðïñåß íá
ðñïùèçèåß Üìåóá óå ìßá êïéíùíßá óáí ôçí
åëëçíéêÞ ðïôéóìÝíç áðü ôçí ïìïöïâßá êáé
ôçí å÷èñüôçôá áðÝíáíôé óôïõò ïìïöõëüöé-
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ëïõò ãéáôß äåí õðÜñ÷åé ôþñá äá óôï ó÷ïëåßï,
óôç ãåéôïíéÜ, óôéò ðëáôåéÝò êïéíùíéêÝò óõíáíáóôñïöÝò ôñüðïò íá ðñïóôáôÝøåéò Ýíá áíÞëéêï ðáéäß áðü ôïõò ðñïðçëáêéóìïýò, ôç
÷ëåýç, ôéò ðñïóâïëÝò, ôçí ðåñéöñüíçóç, êáé
ôçí áðïìüíùóç ðïõ èá äå÷ôåß. Áêüìá ðåñéóóüôåñï äåí âïçèÜåé ôçí ðÜëç ãéá ôá äéêáéþìáôá ôùí ïìïöõëüöéëùí óÞìåñá íá ðñïôÜóóåôáé óáí Üìåóï áõôü ôï áßôçìá áðü ôç óôéãìÞ ðïõ üëïé üóïé åßíáé áíôßèåôïé óôï óýìöùíï êáé èÝëïõí íá åìöáíßæïõí Ýíá äçìïêñáôéêü Þ öéëïåõñùðáúêü ðñïóùðåßï óåâáóìïý
ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí ôáìðïõñþíïíôáé ðßóù áðü ôï æÞôçìá ôïõ «êéíäýíïõ» ôçò
áíáãíþñéóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ôçò õéïèåóßáò êáé ôïõ ðñüôõðïõ ôçò åôåñüöõëçò ïéêïãÝíåéáò ãéá ôçí áíáôñïöÞ ôùí ðáéäéþí.
¸íá åðé÷åßñçìá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü
ôïõò öáéï-«êüêêéíïõò» ìå åðéêåöáëÞò ôï
øåõôïÊÊÅ êáôÜ ôïõ óõìöþíïõ óáí èåóìïýðñüäñïìïõ ôçò õéïèåóßáò áðü ïìüöõëá æåõãÜñéá åßíáé üôé: á) ï ìïíáäéêüò áíáãíùñéóìÝíïò áðü ôï êñÜôïò èåóìüò áíáôñïöÞò ðáéäéþí ðñÝðåé íá åßíáé ç åôåñüöõëç ïéêïãÝíåéá ãéáôß ç áíáôñïöÞ ôùí ðáéäéþí åßíáé Ýíá Ýñãï ðïõ ç öýóç èÝëåé íá ôï åêðëçñþíïõí êáôÜ êýñéï ëüãï ïé öõóéêïß ãïíåßò, êáé
â) ç åôåñüöõëç ïéêïãÝíåéá ìå ðáéäéÜ åßíáé
ôï âáóéêü êáé áðáñáâßáóôï èåìÝëéï ôçò õãéïýò ïéêïãÝíåéáò áðü ôçí ïðïßá ìðïñïýí íá
ðÜñïõí ôá ðáéäéÜ ôá «óùóôÜ ðñüôõðá» åßôå
ôçò ÷ñéóôéáíéêÞò åßôå ôçò åíôåëþò äéáóôñåâëùìÝíçò åéêüíáò ôçò êïììïõíéóôéêÞò êïéíùíßáò ðïõ ðñïâÜëåé ôï øåõôïÊÊÅ. Óýìöùíá ìå áõôü ôï áíôéäñáóôéêü äüãìá, ï ïñéóìüò
ôçò ïéêïãÝíåéáò åßíáé ï èåóìüò ôçò óõìâßùóçò ðïõ Ý÷åé íïìéêÞ áíáãíþñéóç áðü ôï êñÜôïò, äçëáäÞ ôï êñÜôïò ïñßæåé ôé åßíáé ïéêïãÝíåéá, êáé ìüíï ç åôåñüöõëç óõìâßùóç ðñÝðåé íá Ý÷åé ôçí áíáãíþñéóç ôçò ïéêïãÝíåéáò.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ôï äçìïóßåõìá ôïõ
ÑéæïóðÜóôç 1982 ãéá ôï óõìâïëéêü ãÜìï äõï
ëåóâéþí óôçí ÊõøÝëç ðïõ êáëåß óå êïéíùíéêü áðïêëåéóìü ôùí ïìïöõëüöéëùí, ðïõ êõêëïöüñçóå îáíÜ ðëáôéÜ óôï äéáäßêôõï. Ó÷ïëéÜæåé ôï ãÜìï óáí «áíþìáëç óõìâßùóç ôùí
äýï êïñéôóéþí ðïõ èá ìðïñïýóáí íá åßíáé óÞìåñá ìçôÝñåò êáé áãùíßóôñéåò», êáé ü÷é íá
óõíáíáóôñÝöïíôáé «áíèñþðïõò ôïõ ðåñéèùñßïõ» ìå ôïõò ïðïßïõò äåí Ý÷åé ó÷Ýóç ï «õãéÞò ëáüò» ðïõ ðñÝðåé íá êáôáäéêÜóåé «ôá ôñáãéêÜ áõôÜ öáéíüìåíá ôçò äõôéêÞò êïéíùíßáò».
Ç áíôé-ìáñîéóôéêÞ èÝóç ôïõ øåõôïÊÊÅ
Ï åéóçãçôÞò ôïõ øåõôïÊÊÅ Ã. Ãêéüêáò, åßðå óôçí åéóÞãçóç ôïõ óôçí áñìüäéá åðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôïõ óýìöùíïõ óõìâßùóçò: «Äåí èåùñïýìå üôé ï óåîïõáëéêüò ðñïóáíáôïëéóìüò, ç éêáíïðïßçóç ôçò óåîïõáëéêüôçôáò Þ ç óõìâßùóç áðü ìüíç ôçò, áêüìá
êáé óôï ðëáßóéï ìéáò öïéôçôéêÞò óõãêáôïßêçóçò, ðáñÜãïõí êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá. Äéêáéþìáôá êáé õðï÷ñåþóåéò ãåííéïýíôáé óôï
ðëáßóéï ôïõ ãÜìïõ, ðïõ áðïôåëåß ôç íïìéêÞ
Ýêöñáóç ôçò êïéíùíéêÞò ó÷Ýóçò ôçò ïéêïãÝíåéáò. ÐåñéëáìâÜíåé ôçí êïéíùíéêÞ ðñïóôáóßá ôùí ðáéäéþí, ôá ïðïßá âéïëïãéêÜ åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò óåîïõáëéêÞò ó÷Ýóçò Üíôñá êáé ãõíáßêá.(…) Êáé óôç óõìâßùóç ôùí
ïìüöõëùí æåõãáñéþí, áíôéêåéìåíéêÜ ôï ðáéäß Ý÷åé ðáñáðïéçìÝíç áíôßëçøç áõôÞò ôçò
âéïëïãéêÞò ó÷Ýóçò, áëëïéþíåôáé áðü ôá âéþìáôÜ ôïõ. Ôï áíäñéêü - ðáôñéêü êáé ôï ãõíáéêåßï - ìçôñéêü ðñüôõðï Ý÷åé ôá äéêÜ ôïõ
÷áñáêôçñéóôéêÜ, ðïõ ðçãÜæïõí áðü ôç öõóéïëïãßá ôïõ áíèñþðéíïõ åßäïõò êáé åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôçí ïìáëÞ øõ÷ïóùìáôéêÞ êáé
êïéíùíéêÞ áíÜðôõîç ôïõ ðáéäéïý.(…) Åðßóçò,
ìå áõôÞ ôç ëïãéêÞ, ãéáôß áýñéï íá ìçí ôåèåß
èÝìá êáé ãéá ðïëõãáìéêÜ, ðïëõìåñÞ óýìöùíá óõìâßùóçò , åöüóïí êñéôÞñéï åßíáé ç áôï-

óõíÝ÷åéá óôç óåë. 10

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 10

ÃÅÍÁÑÇÓ-ÖËÅÂÁÑÇÓ 2016

ÓÕÌÖÙÍÏ ÓÕÌÂÉÙÓÇÓ ÔÙÍ ÏÌÏÖÕËÙÍ ÆÅÕÃÁÑÉÙÍ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 9
ìéêÞ åðéëïãÞ, ãéá ôç íïìéêÞ Ýêöñáóç óåîïõáëéêþí, óõíáéóèçìáôéêþí äåóìþí;» (ÑéæïóðÜóôçò, 20/12/2015).
ÊñéôÞñéï ãéá ôç «íïìéêÞ Ýêöñáóç óåîïõáëéêþí, óõíáéóèçìáôéêþí äåóìþí» ëïéðüí äåí
ðñÝðåé íá åßíáé ç áôïìéêÞ åðéëïãÞ, áëëÜ ïé
èÝóåéò ôùí êïììÜôùí ôçò ÂïõëÞò, ôïõ õðïõñãåßïõ, ôçò åêêëçóßáò; ÊïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá ðáñÜãïíôáé ìüíï ìÝóá óôá ðëáßóéá ôçò
íïìéêÞò ìïñöÞò ôïõ ãÜìïõ ðïõ áðïöáóßæïõí
ç ÂïõëÞ, ôï õðïõñãåßï êáé ç åêêëçóßá; Ôé
ó÷Ýóç Ý÷ïõí üëá áõôÜ ìå ìáñîéóìü;
Ãéá ôï ìáñîéóìü åßíáé áêñéâþò ç áôïìéêÞ
åðéëïãÞ üðùò áíáðôýóóåôáé êáé ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôçí êïéíùíéêÞ åîÝëéîç ðïõ áðïôåëåß ôï êñéôÞñéï ãéá ôï ðþò ðñÝðåé íá åêöñÜæåôáé êïéíùíéêÜ êÜèå öïñÜ ç ïéêïãÝíåéá, åßíáé ïé óåîïõáëéêïß êáé óõíáéóèçìáôéêïß äåóìïß ðïõ ðáñÜãïõí ôá êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá ðïõ æçôïýí ôç íïìéêÞ ôïõò áíáãíþñéóç
áðü ôï êñÜôïò óáí êïéíùíéêÞ áíÜãêç êáé
ü÷é ôï áíôßóôñïöï. ÓÞìåñá äåí ôßèåôáé èÝìá
êáé äåí õðÜñ÷åé êßíçìá ãéá ðïëõãáìéêÜ êáé
ðïëõìåñÞ óýìöùíá óõìâßùóçò ãéáôß ç êïéíùíßá Ý÷åé áðïññßøåé ôçí ðïëõãáìßá êáé ãéáôß
ïé Üíèñùðïé óáí õðïêåßìåíá óåîïõáëéêþí êáé
óõíáéóèçìáôéêþí äåóìþí åðÝëåîáí óôç
äéÜñêåéá ôçò êïéíùíéêÞò åîÝëéîçò ôïí áôïìéêü óåîïõáëéêü Ýñùôá. ¼÷é ãéáôß ï Ãêéüêáò êáé ôï êüììá ôïõ áðïöÜóéóáí üôé ç ðïëõãáìßá åßíáé áêáôÜëëçëç ãéá ôçí êïéíùíßá.
Ï ¸íãêåëò áó÷ïëÞèçêå ìå ôï æÞôçìá ôçò
ïéêïãÝíåéáò óôï Ýñãï ôïõ «Ç êáôáãùãÞ ôçò
ïéêïãÝíåéáò, ôçò áôïìéêÞò éäéï÷ôçóßáò êáé
ôïõ êñÜôïõò» (1884). ÁíáöÝñåôáé óõãêåêñéìÝíá óôá óõìðåñÜóìáôá ôùí åñåõíþí ôïõ
áíèñùðïëüãïõ Ìüñãêáí, ðïõ åñåõíÜ ôçí éóôïñßá ôéò ïéêïãÝíåéáò áðü ôéò ðñþôåò ìïñöÝò ôçò óôéò ðñùôüãïíåò êïéíùíßåò, ôéò áéìáôïóõããåíéêÝò åíþóåéò, êáé ôïõò ïìáäéêïýò
ãÜìïõò üðïõ ìßá ïìÜäá ãõíáéêþí æåõãÜñùíå ìå ìßá ïìÜäá áíäñþí êáé ôï êõñéáñ÷éêü
óôïé÷åßï óôçí ïéêïãÝíåéá Þôáí ç ìçôÝñá á-

öïý ç ðáôñüôçôá Ý÷áíå ôç óçìáóßá ôçò. Ïé
Ýñåõíåò áõôÝò äåß÷íïõí üôé õðÜñ÷åé ìßá äõíáìéêÞ óôïõò ïéêïãåíåéáêïýò äåóìïýò êáé
óôçí ïñãÜíùóÞ ôïõò, ðïõ áíôéôßèåôáé óå ìßá
óôáôéêÞ ïéêïõìåíéêÞ áíáãíþñéóç ôçò ìïíïãáìéêÞò ïéêïãÝíåéáò óå üëç ôç äéÜñêåéá ôçò
éóôïñßáò. Êáèïñéóôéêüò ðáñÜãïíôáò ôçò äéáìüñöùóçò áõôþí ôùí äåóìþí êáé ôçò ìåôåîÝëéîçò ôïõò åßíáé ç ðñüïäïò ôçò ðáñáãùãÞò ôùí ìÝóùí åðéâßùóçò.
Ï ¸íãêåëò åðéóçìáßíåé üôé ï èåóìüò ôçò
ìïíïãáìéêÞò ïéêïãÝíåéáò åìöáíßóôçêå ìå ôçí
áíÜðôõîç ôçò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò ðïõ óÞìáéíå êáé ôçí ðñþôç óõóóþñåõóç ðëïýôïõ.
Ç áóôéêÞ ôÜîç êáôï÷ýñùóå ôï èåóìü ôçò ìïíïãáìéêÞò ïéêïãÝíåéáò, óôïí ïðïßï ï ¸íãêåëò áíáãíùñßæåé óá ìïíáäéêü ðñïïäåõôéêü óôïé÷åßï, ôçí åìöÜíéóç ôïõ áôïìéêïý óåîïõáëéêïý Ýñùôá ðïõ óõìâÜäéóå ìå ôçí ðñüïäï ôïõ ðïëéôéóìïý êáé âáóßæåôáé óôçí åëåýèåñç âïýëçóç ôùí ðñïóþðùí.
Óôç óýã÷ñïíç êáðéôáëéóôéêÞ êïéíùíßá üðïõ ç ãõíáßêá óõììåôÝ÷åé äõíáìéêÜ óôçí åñãáóßá, êáé óôéò ðéï áíáðôõãìÝíåò ïéêïíïìéêÜ ÷þñåò, êáé óå üóï âáèìü ç êáðéôáëéóôéêÞ
êïéíùíßá äåí ìðïñåß íá áíáëáìâÜíåé Ýíá
ðåëþñéï ìÝñïò ôçò áíáôñïöÞò ôùí ðáéäéþí,
üðùò èá ãßíåôáé óôïí êïììïõíéóìü, ç ôÜóç
åßíáé ç ãõíáßêá íá ìçí êÜíåé ðïëëÜ ðáéäéÜ.
Ãé áõôü ôï ëüãï ïé ðåñéóóüôåñåò ïéêïãÝíåéåò
óôéò áíåðôõãìÝíåò êáðéôáëéóôéêÝò ÷þñåò Ý÷ïõí Ýíá Ýùò äýï ðáéäéÜ, Þ äåí êÜíïõí êáèüëïõ ðáéäéÜ. Áõôü óõìâáßíåé ãéáôß ôá æåõãÜñéá äéåêäéêïýí ðëÝïí ôéò êáëýôåñåò äõíáôÝò
óõíèÞêåò æùÞò êáé ãéá ôá ßäéá êáé ãéá ôá
ðáéäéÜ ôïõò. Ïé ãõíáßêåò äåí èÝëïõí íá óêëáâþíïíôáé óáí ðïëýôåêíåò ìçôÝñåò, êáé ôá
æåõãÜñéá äåí ðáßñíïõí ôçí áðüöáóç íá öÝñïõí óôç æùÞ ðáéäéÜ ðïõ îÝñïõí üôé èá õðïöÝñïõí ãéáôß äåí Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá
ôïõò ðáñÝ÷ïõí üóá ÷ñåéÜæïíôáé. Ç ðáñáäïóéáêÞ ìïñöÞ ôçò ïéêïãÝíåéáò ðïõ åß÷å óôü÷ï
íá ôåêíïðïéÞóåé êáé íá áíáèñÝøåé üóá ðåñéóóüôåñá ðáéäéÜ ìðïñïýóå Ý÷åé áëëÜîåé.
Óôï êÝíôñï ôçò ìáñîéóôéêÞò áíÜëõóçò ãéá
ôçí êïéíùíéêÞ ðñüïäï âñßóêåôáé ï óåâáóìüò

ôçò éóüôçôáò ôùí äýï öýëùí ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ãõíáßêáò áðü
ôá äåóìÜ ôïõ áôïìéêïý íïéêïêõñéïý êáé ôçò
áíáôñïöÞò ôïõ ðáéäéïý. Ï ¸íãêåëò êáôáäßêáæå ôï üôé óôá ðëáßóéá ôïõ áóôéêïý èåóìïý
ôïõ ãÜìïõ üðùò ëåéôïýñãçóå áíáðôý÷èçêå
êáé ç ðïñíåßá áðü ôçí ïðïßá ùöåëÞèçêå ï
êõñßáñ÷ïò Üíôñáò, êáé Ýäéíå éäéáßôåñç Ýìöáóç óôï äéêáßùìá ôïõ äéáæõãßïõ. Óå üôé áöïñÜ
éäéáßôåñá ôçí ïéêïãÝíåéá óáí èåóìü áíáôñïöÞò ôùí ðáéäéþí ï ¸íãêåëò äåí ôçò áíáãíþñéæå êáíÝíá èåôéêü ÷áñáêôÞñá. Áíôßèåôá, üðùò ãñÜöåé óôçí êïììïõíéóôéêÞ êïéíùíßá: «Ìå ôï ðÝñáóìá ôùí ìÝóùí ðáñáãùãÞò
óå êïéíÞ éäéï÷ôçóßá ðáýåé ç áôïìéêÞ ïéêïãÝíåéá íá åßíáé ç ïéêïíïìéêÞ ìïíÜäá
ôçò êïéíùíßáò. Ôï áôïìéêü íïéêïêõñéü
ìåôáôñÝðåôáé óå êïéíùíéêü ëåéôïýñãçìá. Ç ðåñéðïßçóç êáé ç áíáôñïöÞ ôùí
ðáéäéþí ãßíåôáé äçìüóéá õðüèåóç. Ç êïéíùíßá öñïíôßæåé ßóá ãéá üëá ôá ðáéäéÜ,
åßôå åßíáé ðáéäéÜ íüìéìïõ ãÜìïõ åßôå íüèá. ¸ôóé ëåßðåé ç Ýãíïéá ãéá ôéò «óõíÝðåéåò», ðïõ óÞìåñá áðïôåëåß ôï êõñéüôåñï êïéíùíéêü –çèéêü êáé ïéêïíïìéêüóôïé÷åßï ðïõ åìðïäßæåé Ýíá êïñßôóé íá
äïèåß áíåðéöýëá÷ôá óôïí áãáðçìÝíï ôçò
Üíôñá. ÌÞðùò áõôü äåí èá áðïôåëåß áñêåôÞ áéôßá ãéá íá áíáðôõ÷èïýí óéãÜ-óéãÜ ðéï áíõðüêñéôåò óåîïõáëéêÝò ó÷Ýóåéò
êáé ìáæß ìéá ðéï ÷áëáñÞ êïéíÞ ãíþìç ãéá
ôçí ðáñèåíéêÞ ôéìÞ êáé ôç ãõíáéêåßá
íôñïðÞ; Êáé ôÝëïò, ìÞðùò äåí åßäáìå üôé
óôï óýã÷ñïíï êüóìï ç ìïíïãáìßá êáé ç
ðïñíåßá åßíáé âÝâáéá áíôéèÝóåéò, ìá á÷þñéóôåò áíôéèÝóåéò, ðüëïé ôçò ßäéáò êïéíùíéêÞò êáôÜóôáóçò; Ìðïñåß ç ðïñíåßá
íá åîáöáíéóôåß ÷ùñßò íá óýñåé ìáæß ôçò
óôçí Üâõóóï êáé ôç ìïíïãáìßá; (…) Ç
ðëÝñéá åëåõèåñßá óôç óýíáøç ôïõ ãÜìïõ
ìðïñåß ëïéðüí, ôüôå ìïíÜ÷á íá ðñáãìáôïðïéçèåß ãåíéêÜ, üôáí ç êáôÜñãçóç ôçò êåöáëáéïêñáôéêÞò ðáñáãùãÞò êáé ôùí ó÷Ýóåùí
éäéïêôçóßáò ðïõ äçìéïýñãçóå âãÜëåé áðü ôç
ìÝóç üëïõò ôïõò äåõôåñåýïíôåò ïéêïíïìéêïýò
ëüãïõò ðïõ êáé ôþñá áêüìá åðéäñïýí ôüóï

ðïëý óôçí åêëïãÞ óõæýãïõ. Ôüôå ðéá äåí ìÝíåé êáíÝíá Üëëï êßíçôñï áðü ôç áìïéâáßá
êëßóç».
ÁõôÞ ç áìïéâáßá êëßóç äåí áöïñÜ óÞìåñá
ìüíï ôá åôåñüöõëá æåõãÜñéá, áëëÜ êáé ôá
ïìüöõëá æåõãÜñéá, êáé ïé äéêïß ôïõò óõíáéóèçìáôéêïß êáé óåîïõáëéêïß äåóìïß ðáñÜãïõí
êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá ðïõ åðéâÜëïõí ôçí áíáãíþñéóÞ ôïõò áðü ôï êñÜôïò. ¼ðùò ãñÜöåé ï ¸íãêåëò: «Áõôü ëïéðüí ðïõ ìðïñïýìå
óÞìåñá íá õðïèÝóïõìå ãéá ôç ñýèìéóç ôùí
óåîïõáëéêþí ó÷Ýóåùí ýóôåñá áðü ôï åðéêåßìåíï óÜñùìá ôçò êåöáëáéïêñáôéêÞò ðáñáãùãÞò, Ý÷åé êõñßùò áñíçôéêü ÷áñáêôÞñá,
ðåñéïñßæåôáé óõíÞèùò óå üôé ðñüêåéôáé íá
ëåßøåé. Ôé üìùò èá ðñïóôåèåß; Áõôü èá êñéèåß üôáí áíôñùèåß ìßá íÝá ãåíéÜ, ìßá ãåíéÜ
áðü Üíôñåò ðïõ ðïôÝ óôç æùÞ ôïõò äåí èá
Ý÷ïõí âñåèåß óôçí áíÜãêç íá áãïñÜóïõí ìå
ëåöôÜ Þ ìå Üëëá êïéíùíéêÜ ìÝóá, ôï äüóéìï
ìéáò ãõíáßêáò, êáé ìéá ãåíéÜ áðü ãõíáßêåò
ðïõ ðïôÝ äåí èá Ý÷ïõí âñåèåß óôçí áíÜãêç
íá äïèïýí ó’ Ýíáí Üíôñá ãéá êáíÝíáí Üëëï
ëüãï áðü ôçí áëçèéíÞ áãÜðç, ïýôå íá áñíçèïýí ôï äüóéìï óôïí áãáðçìÝíï ôïõò áðü ôï
öüâï ìðñïò óôéò ïéêïíïìéêÝò óõíÝðåéåò. ¼ôáí èá õðÜñ÷ïõí áõôïß ïé Üíèñùðïé, èá ãñÜøïõí óôá ðáëéÜ ôïõò ôá ðáðïýôóéá áõôÜ ðïõ ðéóôåýïõìå óÞìåñá üôé èá ðñÝðåé
íá êÜíïõí. Èá öôéÜîïõí ôç äéêÞ ôïõò
æùÞ êáé ôçí áíôßóôïé÷ç êïéíÞ ãíþìç ãéá
ôéò ðñÜîåéò ôïõ êáèåíüò êáé – ôåëåßá êáé
ðáýëá».
Óôçí ðïõôéíéêïý ôýðïõ äéêôáôïñßá ðïõ åôïéìÜæåé ôï ñùóüäïõëï êáèåóôþò ìå ôç óôáäéáêÞ ìåôáôñïðÞ ôçò ÷þñáò óå ñþóéêç áðïéêßá, ïé áôïìéêÝò åðéëïãÝò, éäéáßôåñá áõôÝò óôéò ïðïßåò Ý÷åé êçñýîåé ðüëåìï ôï ìåãÜëï áöåíôéêü, üðùò Ý÷åé êÜíåé óÞìåñá ï
Ðïýôéí åíÜíôéá óôïõò ïìïöõëüöéëïõò óôç
Ñùóßá êáôÜ ôá ÷éôëåñéêÜ ðñüôõðá, èá ðïäïðáôçèïýí áðü ôï «êñÜôïò ôïõ ëáïý», äçëáäÞ
áðü ôï êôçíþäåò óïóéáëöáóéóôéêü êñÜôïò.
Ïé ïñÝîåéò ôïõò èá áíá÷áéôéóôïýí áðü ôéò
äçìïêñáôéêÝò áíôéóôÜóåéò ôïõ ëáïý ðïõ Þäç
Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá åêäçëþíïíôáé.

ΡΙΖΑ Χρυσόγονος, τόνισε «ότι η χώρα μας
μπορεί και πρέπει να εκμεταλλευτεί κάθε
ευκαιρία που προσφέρεται από το «πακέτο Γιούνκερ», με στόχο να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας, να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να προσελκύσουμε επενδύσεις.
Ο κ. Χρυσόγονος τόνισε ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίος ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων και η υποβολή ρεαλιστικών
προτάσεων το συντομότερο δυνατόν». Δηλαδή με απλά λόγια ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ τίποτα
μέχρι τώρα!
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν εγκριθεί περισσότερα από 200 έργα, ενεργοποιώντας
περίπου 76 δις ευρώ επενδύσεων, αλλά σ’
αυτά τα έργα δεν υπάρχει ούτε ένα ελληνικό. Δηλαδή τη στιγμή που η ελληνική οικονομία καταστρέφεται με την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση παρουσιάζει πλήρη αδράνεια στην αξιοποίηση της πολύτιμης ρευστότητας που παρέχει το «πακέτο Γιουνκέρ».
Μάλιστα μέχρι τώρα από την υλοποίηση του
προγράμματος έχουν κινητοποιηθεί έργα,
σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ. Όπως
δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ Χατζηδάκης με
την ερώτησή του στη Βουλή «σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η Ελλάδα δεν
έχει εκμεταλλευτεί ούτε ένα ευρώ από τους
πόρους του «πακέτου Γιουνκέρ»( http://

www.protothema.gr/17-3).
Η κυβέρνηση των σαμποταριστών δεν θέλει να προχωρήσει κανένα έργο γιατί η προϋπόθεση για την απορρόφηση πόρων είναι
η υποχρεωτική συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων προφανώς από αυτά που δεν έιναι
φιλικά της. «Με βάση τον σχεδιασμό, για
κάθε ένα ευρώ δημόσιων πόρων που θα
διαθέτει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων, θα πρέπει να κινητοποιηθούν
15 ευρώ από ιδιωτικούς πόρους» (http://
www.e-typos.com/30-10-15). Αυτό σημαίνει
ότι το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα θα
πρέπει να είναι τέτοιο ώστε οι ιδιώτες επενδυτές να θέλουν να συμμετέχουν. Αλλά
πως μπορεί να γίνει αυτό όταν τα τελευταία χρόνια καμιά μεγάλη ιδιωτική επένδυση
δεν έπετράπη, ιδιαίτερα από δυτικούς καπιταλιστές;. Η μόνη επένδυση που γίνεται
αυτή τη στιγμή, αυτή των μεταλλείων Χαλκιδικής, είναι υπό διωγμό.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ:

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο, γνωστό και ως πακέτο Γιούνκερ, που σαν πολιτικό του θρίαμβο σε όσο αφορούσε την
Ελλάδα το διαφήμιζε πριν ένα χρόνο ο Τσίπρας, αποσκοπεί στο να απαντήσει στην
παρατεταμένη στασιμότητα επενδύσεων
και απασχόλησης που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Πρόκειται για ένα σχέδιο συνολικού ύψους 315 δισ. ευρώ και δημιουργίας 1,3
εκατ. νέων θέσεων εργασίας που λήγει
το2017. Η χρηματοδότηση θα στραφεί κυρίως στην ενέργεια, στις μεταφορές και σε
ψηφιακά έργα υποδομής σε όλη την Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου δημιουργήθηκε α) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, β) ο Ευρωπαϊκός
Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, που περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων.
Το Ταμείο, συνολικού ύψους 21 δισ. €, εκτιμάται ότι θα επιτύχει συνολικό πολλαπλασιαστικό συντελεστή 1:15, αποφέροντας περίπου 315 δισ. € σε νέες επενδύσεις(www.consilium.europa.eu/el/policies/
investment-plan/strategic-investments-fund/
). «Το Πακέτο Γιούνκερ δεν λειτουργεί με
κρατικές ποσοστώσεις. Τα έργα πρέπει να
είναι ώριμα, να είναι σχετικά δύσκολο να
χρηματοδοτηθούν λόγω υψηλού επιπέδου
ρίσκου και να έχουν υψηλή προστιθέμενη
αξία» (συνέντευξη του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα, http://

ec.europa.eu/ 20150929). Αυτό σημαίνει
ότι χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία για
να χρηματοδοτηθούν έργα από αυτό το
Σχέδιο. «Η έλλειψη προκαταρκτικής περιφερειακής κατανομής της υφιστάμενης χρηματοδότησης προϋποθέτει, ότι καλύτερα
θα επωφεληθούν εκείνοι, οι οποίοι είναι
πιο δραστήριοι και προσφέρουν τα καλύτερα σχέδια» δηλώνει ο εκπρόσωπος της
Κομισιόν στη Βουλγαρία (http://bnr.bg/el/
post/100663370/giounker).
Με την ανακοίνωση λοιπόν του παραπάνω πακέτου σε ημερίδα του παν/μιου Μακεδονίας ο τότε αναπληρωτής υπουργός
οικονομικών Μάρδας τόνιζε: «Είναι ένα
πρόγραμμα της τάξης των 12-15 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει συγκεκριμένους
προσανατολισμούς και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι έτοιμο, δεν είναι στη
διαδικασία ετοιμασίας» και πρόσθετε:
«Προβλέπει ένα σύνολο δράσεων προς
συζήτηση με έναν ιδιαίτερα αναλυτικό τρόπο και βέβαια θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εγκριθεί και να περπατήσει». (http://www.ert.gr/27-2-15). Όμως,
όπως συνηθίζουν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η τοποθέτηση για την απορρόφηση χρημάτων ήταν ένα μεγάλο ψέμα.
Διότι ένα χρόνο μετά, στο συνέδριο «Χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων: Η επόμενη μέρα», ο ευρωβουλευτής του ΣΥ-

Τι σημαίνει 10-12 δις επενδύσεις στη χώρα; Σημαίνει αυξηση του ΑΕΠ σε ένα χρόνο κατά 5,5%, σημαίνει μείωση του λόγου
χρέος προς ΑΕΠ, αύξηση της αξιοπιστίας
της χώρας, προσέλκυση επενδύσεων, μείωση της ανεργίας. Αλλά αυτά δεν είμαι μέσα στη στρατηγική της καταστροφής του
ΣΥΡΙΖΑ, αφού μια κατεστραμμένη χώρα
μπορεί να την ξεπουλήσει εύκολα στα ρωσοκινέζικα αφεντικά του!

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

http:// www.oakke.gr, e-mail: info@oakke.gr
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ÈÁÍÁÓÉÌÇ ÁÐÅÉËÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÈÑÙÐÏÔÇÔÁ:
ÐÑÏÅÄÑÉÁ ÊËÉÍÔÏÍ ÌÅ ÔÑÁÌÐ ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇ
μπροστά στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό
δύο εναλλακτικές στρατηγικές: Ή θεωρεί
κύριο εχθρό του το νεοχιτλερικό άξονα, οπότε συγκεντρώνει σε αυτόν τα πυρά του,
αμβλύνει την αντίθεσή του με τον Τρίτο κόσμο και στηρίζει το Δεύτερο κόσμο που αποτελεί τον πρώτο άμεσο στόχο στο δρόμο του νεοχιτλερικού άξονα για την παγκόσμια ηγεμονία. Είτε συνεχίζει να θεωρεί κύριο εχθρό του την οικονομική, πολιτική και
στρατιωτική ανεξαρτησία, των χωρών του
Τρίτου κόσμου, και συνεργάζεται με το νεοχιτλερικό άξονα ενάντια του αφήνοντας
στο έλεός του τον πλούσιο αλλά πολιτικά
Γιατί το ποιος έχει την πολιτική εξουσία διασπασμένο και σχετικά άοπλο Δεύτερο
στις ΗΠΑ είναι κάτι που αφορά πολύ λιγό- κόσμο.
τερο το λαό τους και πολύ περισσότερο
Οι Κλίντον και Τραμπ είναι οι πιο ακραίοι
τους υπόλοιπους λαούς αφού αυτή η εξουσία έχει να κάνει με το πως θα κινηθεί ο εκπρόσωποι της δεύτερης στρατηγικής.
ισχυρότερος χρηματιστηριακά και στρατιω- Μάλιστα σε ότι αφορά ειδικά την Κλίντον,
τικά ιμπεριαλισμός της ιστορίας, που όμως αυτή, όπως και ο άντρας της, όπως και ο
βρίσκεται ταυτόχρονα σε στρατηγική κά- Ομπάμα μετά από αυτόν, έχουν εφαρμόθοδο και παρακμή, κυρίως πολιτική και με- σει μια εξωτερική πολιτική που ταιριάζει
πολύ καλύτερα στα ρώσικα ιμπεριαλιστιτά στρατιωτική και οικονομική.
Αυτός ο ηγεμονικού επιπέδου ιμπεριαλι- κά συμφέροντα παρά στα αντίστοιχα αμεσμός έχει μπροστά του σήμερα δύο λογιών ρικάνικα. Αυτός είναι ο λόγος που αυτήν
εχθρούς. Ο ένας εχθρός του είναι η μεγά- την τριάδα, πανίσχυρη μέσα στους μηχανιλη πλειοψηφία των κρατών και των λαών σμούς του Δημοκρατικού Κόμματος των Ητου τρίτου κόσμου που θέλουν οικονομική ΠΑ, η οποία δουλεύει με απόλυτες αλληκαι κυρίως πολιτική χειραφέτηση από αυ- λοκαλύψεις και στην εσωτερική και στην
τόν τον υπερεπεμβατικό ηγεμονισμό. Στην εξωτερική πολιτική της, τη θεωρούμε τόσο
αντίθεση ΗΠΑ-Τρίτου κόσμου τα οικονομι- ταυτισμένη με τα νεοτσαρικά συμφέροντα
κά υπερανεπτυγμένα, αλλά πολιτικά αδύ- όσο ήταν κατά τον Μαρξ πράκτορας των
ναμα και στρατιωτικά ακόμα πιο αδύναμα παλιών τσάρων ο άγγλος πρωθυπουργός
μικρομεσαία ιμπεριαλιστικά κράτη της ΕΕ Πάλμερστον.
παίζουν έναν ενδιάμεσο ρόλο. Ο άλλος εΗ φιλορώσικη στρατηγική των δύο
χθρός του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού είΚλίντον και Ομπάμα
ναι μια συμμαχία ανερχόμενων ιμπεριαλισμών, του ρώσικου επίσης παγκόσμια ηΕιδικότητα των Ομπάμα, Μπιλ και Χίλαγεμονιστικού ιμπεριαλισμού και του πιο αδύναμου πολιτικοστρατιωτικά κινέζικου ι- ρυ Κλίντον είναι να κάνουν κύριους εχθρούς
μπεριαλισμού. Αυτοί οι δύο ιμπεριαλισμοί τους εκείνες τις χώρες και κυβερνήσεις στο
έχουν έρθει καθυστερημένοι στο τραπέζι της Δεύτερο και στον Τρίτο κόσμο, οι οποίες
μοιρασιάς του κόσμου και γι αυτό επιδιώ- με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αντιπαρατίκουν μέσω της μεταξύ τους στρατηγικής θενται στα ρώσικα σχέδια. Για παράδειγσυμμαχίας μια βίαιη αναδιανομή του πλα- μα σε συμμαχία με τη Ρωσία και το Ιράν
νήτη. Βίαιη όμως αναδιανομή ενός παρα- πολέμησαν με μανία και αποσταθεροποίγωγικά και βιομηχανικά όλο και πιο ισχυ- ησαν τους αρχικά φιλοδυτικούς και μαχηρού και πολιτιστικά ανεπτυγμένου κόσμου τικά αντιρώσους Ταλιμπάν και τελικά τους
που αποτελείται πλέον από πολιτικά ανε- έριξαν από την εξουσία σε συνεργασία με
ξάρτητα και κυρίαρχα κράτη σημαίνει πό- τον Μπους μετά την προβοκάτσια των δίλεμο χιτλερικού τύπου, δηλαδή πόλεμο α- δυμων πύργων. Ύστερα αφού έσπρωξαν
ποικιακού ρατσιστικού τύπου. Αυτό είναι τον Μπους με ψέμματα του εγκάθετου του
ένα βαθύ χαρακτηριστικό του ιμπεριαλι- Κλίντον αρχηγού της ΣΙΑ Τένετ, να ρίξει τον
σμού που με μεγαλοφυή τρόπο είχε εντο- Σαντάμ Χουσεΐν, έκαναν τα πάντα με τον
Ομπάμα να σταθεροποιήσουν την εξουσία
πίσει ο Λένιν 100 χρόνια πριν.
«Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιμπε- του Ιράν στο Ιράκ. Γι αυτό τσάκισαν τις αριαλισμού είναι ακριβώς ότι προσπαθεί να ντι-Αλ Κάιντα εθνικοανεξαρτησιακές δυνάπροσαρτήσει όχι μόνο αγροτικά εδάφη, αλ- μεις των αντιιρανών σουνιτών και έβαλαν τις
λά ακόμα και τις πιο ψηλά βιομηχανοποιη- βάσεις, μαζί με το Ιράν για να εγκατασταμένες περιοχές (Γερμανική όρεξη για το Βέλ- θεί ξανά η Αλ Κάιντα στο Ιράκ σαν ΙΣΙΣ
γιο, γαλλική όρεξη για τη Λωρραίνη), γιατί αυτή τη φορά. Στη συνέχεια συνέτριψαν σε
το γεγονός ότι ο κόσμος είναι ήδη μοιρα- συνεργασία με τους ισλαμιστές το φιλοδυσμένος υποχρεώνει αυτούς που σχεδιάζουν τικό καθεστώς Μουμπάρακ στην Αίγυπτο
μια αναδιανομή να απλώνουν τα χέρια τους και τελικά έφεραν στην εξουσία και στηρίσε οποιοδήποτε είδος εδάφους» (Λένιν, Ο ζουν το ρωσόφιλο φασίστα Σίσι. Μετά ρίΙμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπι- ξανε με την έγκριση της Ρωσίας τον Καντάφι από την εξουσία την ώρα που αυτός
ταλισμού, κεφ. 7).
Χιτλερικού τύπου πόλεμος προϋποθέτει άρχισε να συνεργάζεται πολιτικά και ενερχιτλερικού τύπου πολεμικά καθεστώτα για γειακά με την Ευρώπη και έφεραν στη θέτη Ρωσία και την Κίνα που τον ετοιμάζουν. ση του τα πιο φανατικά αντιδυτικά ρεύματα, διαλύοντας εντελώς τη Λιβύη. Ύστερα
Κι αυτό πια δεν κρύβεται.
σώσανε κυριολεκτικά τον υποταγμένο στη
Δύο στρατηγικές του αμερικάνικου Ρωσία Άσαντ και υπονόμευσαν με κάθε
τρόπο τη φιλοδυτική δημοκρατική αντιποιμπεριαλισμού
λίτευση του. Προηγούμενα μόλις η κυβέρΕιδικά μετά τη ρώσικη επίθεση προσάρ- νηση Ερντογάν ήρθε σε σύγκρουση με την
τησης της μισής Ουκρανίας έχουν μπει ως πρόσφατα σύμμαχό της Ρωσία, της κήΜε τα πολιτικά στοιχεία που υπάρχουν ως αυτή τη στιγμή και με τη δυναμική που έχουν τα πράγματα λίγους
μήνες πριν τις αμερικάνικες προεδρικές εκλογές, τίποτα δεν είναι πιο πιθανό από μια προεδρία Χίλαρυ Κλίντον
με πανίσχυρο στη ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση το Ντόναλντ Τραμπ. Αν
αυτό συμβεί θα πρόκειται για έναν εφιάλτη για την ειρήνη και για τη δημοκρατία στον πλανήτη. Πιο συγκεκριμένα θα σημαίνει το γοργό πλησίασμα
σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

ρυξαν πολιτικό πόλεμο στηρίζοντας τον ρωσόδουλο Γκιουλέν. Τώρα συμμαχούν ανοιχτά με το Ιράν ενάντια στη Σαουδική Αραβία, που είναι ο μεγαλύτερος και πιο σταθερός πολιτικά, ενεργειακός τροφοδότης
της Ευρώπης.
Σε ότι αφορά την Ευρώπη η Αγία Τριάδα
Ομπάμα, Μπιλ και Χίλαρυ Κλίντον δεν παίζεται. Εκτός από το ότι προστατεύει με
φανατισμό τη ρώσικη καρκινική μετάσταση μέσα στην Ευρώπη που λέγεται διακομματικό καθεστώς Τσίπρα, έχει αναθέσει στις πιο φιλορώσικες ηγεσίες της, τους
Μέρκελ και Ολάντ να προδίδουν την Ουκρανία, ορίζοντάς τους συνομιλητές του
Πούτιν εκ μέρους όλης της Δύσης. Είναι
αυτή η Τριάδα που αρνείται πεισματικά να
εξοπλίσει την Ουκρανία απέναντι στον πάνοπλο βιαστή της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στέκεται δραστήρια στο πλευρό του τελευταίου στη Συρία διαπράττοντας το μέγιστο όλων των εγκλημάτων που έχει ως
τώρα διαπράξει: Χτίζει το διπλωματικό αποκλεισμό και ετοιμάζει ευρύτερη επίθεση στo μεγαλύτερο ενεργειακό και στρατηγικό διάδρομο της Ευρώπης που λέγεται Τουρκία στο όνομα του αντι-ΙΣΙΣ αγώνα και με άλλοθι το ρωσόδουλο υποτιθέμενο συνεπές αντι-ΙΣΙΣ κούρδικο PKKPYD.
Μπορούμε να δώσουμε έναν πολύ μακρύτερο κατάλογο από αυτά τα όργια φιλορωσισμού των δύο Κλίντον και Ομπάμα, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι τόσο οι ειδικοί δεσμοί της
συμμορίας αυτής με τα ρωσικά ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, όσο ότι αυτή μπορεί
και εφαρμόζει αυτήν την πολιτική γιατί μπορεί να εκπροσωπεί πολιτικά τις πιο κατευναστικές προς τους νέους χίτλερ πλευρές του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.
Δηλαδή οι Κλίντον Ομπάμα καβαλάνε τους
αντι-τριτοκοσμικούς μονοπωλιστές-ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, που είναι συνήθως αυτοί του πιο παγκοσμιοποιημένου χρηματιστικού σπεκουλαδόρικου κεφάλαιου, και
πάνε την κατευναστική τους λογική απέναντι στο νεοχιτλερικό άξονα ως την προδοσία των ίδιων των στρατηγικών τους συμφερόντων. Αυτό λέγεται πολιτική σήψη ενός ιμπεριαλισμού, η ίδια που πριν από
τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο έβγαλε τους Τσάμπερλαιν και Νταλαντιέ. Μόνο που ο Χίτλερ δεν είχε δικούς του τους Τσάμπερλαιν και Νταλαντιέ γιατί δεν ήταν υβρίδιο
του τσαρισμού και του τροτσκισμού όπως ήταν οι Χρουστσόφ, Μπρέζνιεφ, Γκορμπατσόφ, Γέλτσιν και Πούτιν. Μόνο αυτοί,
επειδή ήρθαν στην ηγεσία της ρώσικης
εργατικής τάξης και του εργατικού κράτους σαν πράκτορες της εχθρικής τους
αστικής τάξης ξέρουν όσο κανείς να χώνουν διαρκώς νέους πράκτορες μέσα σε
κάθε ρεύμα της πολιτικής ζωής των όποιων
εχθρών τους για να το κάνουν δικό τους.
Αν ο πράκτορας δεν συλλαμβάνει βαθιά
το ρεύμα που κατά κάποιο τρόπο προδίδει ώστε να χρησιμοποιήσει τα ελαττώματα του ενάντια στον εαυτό του, είναι αποτυχημένος.
Και οι Κλίντον Ομπάμα ξέρουν όσο κανείς άλλος να χειρίζονται ιδεολογικά και
οργανωτικά το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ στο οποίο έχουν κάνει μετά από 16
χρόνια εξουσίας μια μεγάλη οργανωτική
και πολιτική διαβρωτική δουλειά.

Όμως το να κατακτήσουν σαν συμμορία
για πέμπτη φορά την προεδρία των ΗΠΑ
ήταν ως πρόσφατα μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
Η πιο μεγάλη δυσκολία βρισκόταν στο
ότι το αντίπαλο κόμμα τους, το Ρεπουμπλικανικό, βρισκόταν πρώτη φορά σε τόσο ισχυρή θέση σε σχέση με το Δημοκρατικό.
Ποτέ πρόεδρος του Δημοκρατικού κόμματος πριν τον Ομπάμα δεν είχε φθαρεί σε
τέτοιο βαθμό στις δύο τετραετίες του ώστε
οι ρεπουμπλικάνοι αντίπαλοί του να καταλάβουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου
με τόσο μεγάλη πλειοψηφία ώστε κάθε σημαντική εσωτερική νομοθετική πρωτοβουλία της προεδρίας Ομπάμα να έχει μπλοκαριστεί. Βεβαίως τον Ομπάμα δεν τον ένοιαζε η εσωτερική αλλά η εξωτερική πολιτική της υπερδύναμης που είχε αναλάβει
να υπονομεύσει.
Σάντερς για την Κλίντον
Η κατάσταση γινόταν ακόμα πιο δύσκολη για την Κλίντον από την ώρα που και η
ίδια προσωπικά ήταν πολύ φθαρμένη όχι
μόνο επειδή είχε ταυτιστεί με την προεδρία
Ομπάμα- παρόλο που για να ξεπλυθεί κάπως πολιτικά αποχώρησε αρκετά πριν τις
εκλογές και έδωσε τη θέση της στον Κέρρυ - αλλά και γιατί είχε συλληφθεί από τον
κόσμο να είναι οπορτουνίστρια, σκοτεινή (υπόθεση κρυφών υπηρεσιακών e-mail), και
πάμπλουτη από πολιτικό χρήμα. Ο μόνος
που μπορούσε να την αντιμετωπίσει μέσα
από το Δημοκρατικό κόμμα ήταν ο πολύ
πιο θετικός στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αντιπρόεδρος Μπάιντεν. Αλλά αυτός εξουδετερώθηκε πριν κατεβεί για το χρίσμα μετά από μεγάλες πιέσεις του κομματικού μηχανισμού των Δημοκρατικών που
τον ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό οι κλιντονικοί.
Έτσι η Κλίντον έμεινε να έχει σαν μοναδικό αντίπαλό για το χρίσμα από το κόμμα
της, τον Σάντερς, ένα στρατηγικό σύμμαχό
της, έναν τροτσκιστή που κάνει τον επαναστάτη πουλώντας το γνωστό σύνθημα κάθε ψευτοαριστερού απατεώνα ότι με τη φορολόγηση των πλούσιων μπορούν να σωθούν οι φτωχοί. Αυτό το σύνθημα σαν σύνθημα κεντρικής πολιτικής πουλάει στους
εργαζόμενους την αυταπάτη ότι μπορούν
χωρίς δικιά τους γερή ανεξάρτητη πολιτική
οργάνωση και χωρίς την πιο σκληρή ταξική πάλη στους χώρους δουλειάς και ευρύτερα, να υποχρεώσουν το κράτος της αστικής τάξης, μέσα από τις εκλογές κάθε
τέσσερα χρόνια, να μοιράζει σε όλο το λαό
ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της δικιάς τους
υπερεργασίας που θα του αλλάξει στ αλήθεια τη ζωή.
Για να κρύψει τη φιλορώσικη του γραμμή
ο Σάντερς αποφεύγει να μιλάει για εξωτερική πολιτική, αλλά όποτε έχει μιλήσει δεν
έχει πει κάτι που δεν θα υπέγραφε με χαρά ο Πούτιν, όπως πχ ότι χρειάζεται ένα
νέο ΝΑΤΟ που θα περιλαμβάνει και τη Ρωσία (https://www.rt.com/usa/322770sanders-democratic-socialism-fdr/), ότι
χρειάζεται μια συμμαχία με το Ιράν, ότι τώρα δικαιώνεται η πάγια θέση του για την

óõíÝ÷åéá óôç óåë. 12

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 12

ÃÅÍÁÑÇÓ-ÖËÅÂÁÑÇÓ 2016

ÏÉ ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ

ÈÁÍÁÓÉÌÇ ÁÐÅÉËÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÈÑÙÐÏÔÇÔÁ: ÐÑÏÅÄÑÉÁ ÊËÉÍÔÏÍ
ÌÅ ÔÑÁÌÐ ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 11
ανάγκη στενών δεσμών των ΗΠΑ με την
Κούβα, ενώ έχει στις αποσκευές του όλη
την πραγμάτεια του αντιπαραγωγικού οικολογισμού και του αφοπλιστικού πασιφισμού που σήμερα βοηθάνε όσο τίποτα
άλλο τον υπερεξοπλιζόμενο νεοχτλερικό
άξονα. Ένας τέτοιος πρόεδρος δεν θα ενοχλούσε το Κρεμλίνο παρά μόνο για ένα
λόγο, γιατί δεν θα μπορούσε να καθησυχάσει την αμερικάνικη αστική τάξη, οπότε και να τη διασπάσει και να τη σύρει με
τρόπο πίσω από το ρώσικο άρμα, αλλά
αντίθετα θα την αναστάτωνε και θα τη έριχνε με ορμή στους πιο κλασσικούς ρεπουμπλικάνους. Γι αυτό ο Σάντερς δεν θα μπορέσει να βγει πρόεδρος, ακόμα και αν
έφτανε να πάρει το χρίσμα των Δημοκρατικών. Έχουμε την εντύπωση ότι ο ρόλος
του Σάντερς είναι να προσφέρει σε μια
προεδρία Κλίντον ένα οργανωμένο πολιτικό ρεύμα (http://www.politico.com/story/
2016/03/bernie-dems-winddown-220966),
φαινομενικά στα αριστερά του Δημοκρατικού κόμματος, στην πραγματικότητα στα
δεξιά του, συνέχεια του ρεύματος «occupy
wall street», που θα μπορεί να μετατρέψει τις αυθόρμητες, συνήθως από αριστερή διάθεση, αντιπλουτοκρατικές διαθέσεις
της περιθωριοποιημένης φτωχής και λιγότερο μορφωμένης νεολαίας των ΗΠΑ, σε
άλλοθι της Κλίντον για να καταφέρνει επιλεκτικά πλήγματα (πχ οικολογικά,
φορολογικά) στα πιο εχθρικά της κομμάτια της αμερικάνικης αστικής τάξης.
Η αντιρώσικη κυρίαρχη γραμμή
του ρεπουμπλικανικού κόμματος
και η ήττα της
Το αληθινό μεγάλο πρόβλημα για μια
εκλογή της Κλίντον ήταν και είναι ακόμα
από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Σε αυτό υπήρχαν δύο κυρίως υποψήφιοι για το
χρίσμα, που εκπροσωπούσαν το βασικό
του κυρίαρχο στελεχικό μηχανισμό στα
δύο σώματα του Κογκρέσου: ο Τζεμπ
Μπους, της δυναστείας των Μπους και ο
Μάρκο Ρούμπιο. Αυτός ο στελεχικός μηχανισμός εκπροσωπεί σε οικονομικό και
πολιτικό επίπεδο το κλασσικό κομμάτι της
αμερικάνικης χρηματιστικής ολιγαρχίας
που είναι πιο πολύ δεμένο με το μεγάλο
βιομηχανικό κεφάλαιο των ΗΠΑ, ιδιαίτερα εκείνο της ενέργειας, της χημικής βιομηχανίας και των στρατιωτικών εξοπλισμών. Αντίθετα το Δημοκρατικό Κόμμα εκπροσωπεί σήμερα περισσότερο το κομμάτι της χρηματιστικής ολιγαρχίας που είναι δεμένο με το πιο διεθνοποιημένο κεφάλαιο, εκείνο νέας τεχνολογίας. Αυτό
έχει μεν τον εφευρετικό του εγκέφαλό στις
ΗΠΑ, αλλά το πελώριο κορμί του που
μετατρέπει τα πρωτότυπα που συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ σε μαζική παραγωγή
είναι κλασσικά βιομηχανικό. Όμως η βάση αυτής της βιομηχανίας βρίσκεται στην
υπερεκμεταλλευτική και φασιστική Κίνα. Για αυτούς τους λόγους το Δημοκρατικό Κόμμα είναι πολύ περισσότερο επιρρεπές από ότι το ρεπουμπλικανικό στον
υφεσιασμό απέναντι στο νεοχιτλερικό άξονα καθώς δεν θέλει τίποτα που να διαταράσσει τις σχέσεις του με αυτόν.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι Μπους και Ρούμπιο έκφραζαν ανοιχτά, και με όλο και
μεγαλύτερη ένταση τη στρατηγική στροφή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος προς
τη θέση ότι κύριος εχθρός των ΗΠΑ, είναι

πλέον η Ρωσία του Πούτιν, και ότι πρέπει γι αυτό να στηριχθούν αποφασιστικά
η Ουκρανία, οι ανατολικές νέες χώρες της
ΕΕ και η συριακή αντιπολίτευση. Η γραμμή αυτή είχε για πρώτη φορά επικρατήσει στο σκληρό μηχανισμό του ρεπουμπλικανικού κόμματος το 2012 από τον άνθρωπο που πήρε το ρεπουμπλικανικό χρίσμα για να αντιμετωπίσει τον Ομπάμα, τον
Μιτ Ρόμνευ. Σε επίπεδο κλασσικών όρων
προεκλογικής πάλης η επικράτηση ενός
από τους δυο, Μπους και Ρούμπιο, για
το χρίσμα του ρεπουμπλικανικού κόμματος και από κει στην προεδρία ήταν
σχεδόν σίγουρη. Ειδικά ο Μπους είχε μαζέψει ένα πελώριο ποσό σε εισφορές
εκλογικής ενίσχυσης από τους ρεπουμπλικανούς επιχειρηματίες. Αν αυτοί οι δύο είχαν έναν αντίπαλο με κάποιες πιθανότητες επιτυχίας για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα ήταν ο Τεντ Κρουζ, εκπρόσωπος της
συντηρητικής θρησκόληπτης μάζας των
tea party, ενός μικροαστικού αντιδραστικού ρεύματος που απεχθάνεται το επίσημο «επεμβατικό κράτος» και το κρατικό –κομματικό κατεστημένο και των δύο
κομμάτων αλλά περισσότερο μισεί το Δημοκρατικό Κόμμα επειδή ποδοπατεί τις
«παραδοσιακές αξίες» για το γάμο, την
έκτρωση και την ομοφυλοφιλία. Όμως δύσκολα μπορεί στις ΗΠΑ να πάρει την προεδρία ένας φανατικός εχθρός των εκτρώσεων, δηλαδή των γυναικών, αλλά και των
ομοφυλόφιλων.
Μόνο με έναν από τους Μπους και Ρούμπιο απέναντι της η Κλίντον θα δυσκολευόταν πολύ στη μάχη για την προεδρία
γιατί αυτοί σαν μετριοπαθείς στα ζητήματα των ηθών και των ατομικών δικαιωμάτων θα έπαιρναν, αντίθετα με τον Τεντ
Κρουζ, πολλούς ψήφους από τη δημοκρατική φιλελεύθερη βάση του Δημοκρατικού
κόμματος, από ανθρώπους που αντιπαθούν την Κλίντον.
Ο σωτήρας της Κλίντον Ντόναλντ
Τραμπ
Όμως στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο
Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είναι κατά κάποιο τρόπο ο «αντισυστημικός» Σάντερς
των Ρεπουμπλικάνων. Ο Σάντερς χρησιμοποιεί τις αριστερές διαθέσεις των χαμηλά αμειβόμενων και άνεργων νεολαίων
με σχετικά χαμηλή μόρφωση ενάντια στην
υπερεκμεταλλευτική και πάμπλουτη μεγαλοαστική τάξη για να ενισχύσει στο βάθος τη γραμμή της Κλίντον. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τις από τα δεξιά «αντισυστημικές» διαθέσεις της κακοπληρωμένης και
άνεργης λευκής εργατικής τάξης για να
εξουδετερώσει κάθε πραγματικό αντίπαλο της Κλίντον και της ρώσικης πολιτικής
μέσα στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο.
Και το έχει κάνει αυτό τόσο καλά που σε
ελάχιστο χρόνο εξαφάνισε τους Μπους και
Ρούμπιο και έμεινε πρώτος και μακράν
απέναντι σε έναν Κρουζ , που ακόμα και
αν πάρει το χρίσμα είναι πολύ δύσκολο,
όπως είπαμε, να νικήσει την Κλίντον. Όσο για τον ίδιο τον Τραμπ αυτός είναι αδύνατο να πάρει την προεδρία όχι μόνο
γιατί η Αμερική δεν έχει γίνει ακόμα μια
φασιστική χώρα, αλλά γιατί αυτό το υποκείμενο δεν μπορεί, και προφανώς δεν
θέλει να πάρει ούτε μια δημοκρατική γυναικεία ψήφο, ούτε μια αφροαμερικάνικη,
ούτε μία ισπανόφωνη, ούτε μια μουσουλμανική σε μια Αμερική που δημογραφικά
έχει πάψει προ πολλού να είναι μια χώ-

ρα λευκών αγγλοσαξόνων. Σε μια αναμέτρηση με την Κλίντον μάλιστα ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ρεπουμπλικανικού κόμματος που απεχθάνεται
το ρατσισμό του και το τραμπούκικο χυδαίο ύφος του θα απόσχει ή θα ψηφίσει
Κλίντον.
Στην πραγματικότητα ο Τραμπ δεν είναι
δυνατό να επιδιώκει από την αρχή να κατακτήσει την προεδρία των ΗΠΑ, αλλά
μόνο να προβοκάρει και να διασπάσει το
ρεπουμπλικανικό κόμμα υπέρ της Κλίντον
και, από στρατηγική άποψη, να φασιστικοποιήσει όσο μεγαλύτερο κομμάτι
του γίνεται. Και τι σημαίνει σήμερα φασιστικοποίηση οπουδήποτε στον κόσμο;
Σημαίνει φιλία με τη Ρωσία του Πούτιν.
Ήδη ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την
εκτίμησή του στον Πούτιν σαν ηγέτη, αλλά τέτοια είναι όλη του η γραμμή στην εξωτερική πολιτική, μόνο που παίρνει τη
μορφή της αναδίπλωσης των ΗΠΑ στον εαυτό τους. Αυτή η αναδίπλωση θα ήταν
μια προοδευτική πολιτική αν συνοδευόταν
από διπλωματική και οικονομική βοήθεια
και κυρίως βοήθεια σε όπλα στις χώρες
και στους λαούς που παλεύουν ενάντια
στην επιθετικότητα του νεοχιτλερικού άξονα Όταν όμως για τον Τραμπ αυτός ο
άξονας είναι σύμμαχος στην πάλη ενάντια
στον κύριο εχθρό των ΗΠΑ που είναι ο
ΙΣΙΣ και γενικά η τρομοκρατία, όταν σκέφτεται ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αντικατασταθεί από ένα στρατό ενάντια στην τρομοκρατία (http://www.nytimes.com/2016/
03/27/us/politics/donald-trump-foreignpocily.htm?
l emc=edt_
i th_20160327&n=
l todaysheadn
iles&nd
il=28314501&_r=0),
όταν θεωρεί ότι ο διαμελισμός της Ουκρανίας είναι ένα κύρια ευρωπαϊκό ζήτημα,
που δεν πρέπει να οδηγήσει σε παγκόσμιο πόλεμο τις ΗΠΑ με τη Ρωσία (https:/
/next.ft.com/content/2695854c-efaf-11e5a609-e9f2438ee05b), τότε αυτού του είδους η αναδίπλωση είναι η αντίστοιχη με
αυτή, την αντικειμενικά φιλοχιτλερική, που
κράτησαν οι πιο αντιδραστικοί κύκλοι
του Ρεπουμπλικανικού κόμματος των ΗΠΑ
πριν από τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο.
Αλλά η στάση του Τραμπ απέναντι στην
πουτινική Ρωσία είναι κάτι το πολύ χειρότερο από αυτήν των κατευναστών πολιτικών προγόνων του, κι αυτό όχι μόνο
γιατί συνδέεται με τη διάσπαση του κόμματός του και μάλιστα σε βάρος ακριβώς
των μη κατευναστικών του τάσεων, αλλά
γιατί ήταν στενές για χρόνια οι πολιτικές
και προσωπικές σχέσεις του Τραμπ με
το ζεύγος Κλίντον, τόσο ώστε να είναι οικονομικός ενισχυτής των Κλίντον (δωρητής στο ίδρυμα Κλίντον) και τόσο ώστε λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητα
του να έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με
τον Μπιλ Κλίντον (http://edition.cnn.com/
2015/08/05/politics/donald-trump-billclinton-2016/).
Όμως το μεγάλο και βαθύ ζήτημα δεν
είναι πως κινούνται τα πρόσωπα σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά το πως κινούνται οι τάξεις. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε από αυτήν την εκλογική πάλη στις ΗΠΑ, που η έκβαση της θα κρίνει
όπως είπαμε τόσα πολλά για τον κόσμο,
είναι ότι καμιά πολιτική και κοινωνική δύναμη δεν μπορεί να αντισταθεί αποτελεσματικά στο σοσιαλιμπεριαλισμό και στο
νεοχιτλερισμό αν δεν είναι δεμένη με τον
εργαζόμενο λαό και τη φτωχολογιά της
δοσμένης χώρας. Η πουτινική Ρωσία εί-

ναι σοσιαλιμπεριαλισμός και όχι σκέτος
ιμπεριαλισμός γιατί έχει μάθει να χρησιμοποιεί σαν τη μεγαλύτερη εφεδρεία του
τις ταξικές αντιθέσεις μέσα σε κάθε χώρα που αποτελεί τωρινό ή μελλοντικό θύμα του. Ιδιαίτερα τη βασική αντίθεση αστική τάξη – προλεταριάτο, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε το προλεταριάτο να μην
χειραφετείται σαν τάξη αλλά να υποτάσσεται στη μεγαλύτερη αντίδραση. Αν το
Ρεπουμπλικανικό κόμμα διασπάται σήμερα και σχεδόν διαλύεται μπροστά στα
μάτια μας είναι γιατί η κοινωνική ηγεσία
του, δηλαδή ο σκληρός πυρήνας της κρατικομονοπωλιακής αστικής τάξης των ΗΠΑ αποβιομηχανοποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χώρα αυτή μόλις αντίκρισε
μπροστά της γυμνό και ελεύθερο για υπερεκμετάλλευση το νικημένο από τους
αναθεωρητές αστούς νέου τύπου κινέζικο
βιομηχανικό προλεταριάτο, και αποφάσισε να επενδύσει εκεί, και σε άλλες χώρες με άθλια μεροκάματα, τα πελώρια
υπερκέρδη του. Έτσι έφτιαξε μια άνεργη
λευκή βιομηχανική εργατική τάξη που τα
χειρότερα στοιχεία αυτού του κόμματος
εύκολα την έστρεψαν ενάντια στα ταξικά
αδέλφια της, τους μετανάστες μέσα στις
ΗΠΑ. Έτσι άλλωστε από την άλλη μεριά
και η κοινωνική ηγεσία του Δημοκρατικού
κόμματος, που είναι οι εξαιρετικά αρπακτικοί μονοπωλιστές , πρώην εφευρέτες
και νυν ραντιέρηδες της νέας τεχνολογίας, στέρησαν τις δουλειές εκατομμυρίων
μισοειδικευμένων νέων αμερικανών ή ξεφτίλισαν τα μεροκάματά τους αποκόπτοντας τους από κάθε βιομηχανική παραγωγική χρήση αυτών των ανακαλύψεων.
Έτσι τους έστρεψαν σε ψευδοσωτήρες
«σοσιαλιστές» και «επαναστάτες» της κακιάς ώρας σαν τον Σάντερς, πράγμα που
δεν θα αργήσουν επίσης σκληρά να πληρώσουν. Αυτή είναι μια μορφή εκδίκησης
του σοβιετικού και του κινέζικου προλεταριάτου για την εποχή που οι δυτικοί ιμπεριαλιστές χειροκροτούσαν ενθουσιασμένοι τους σοσιαλιμπεριαλιστές Χρουστσόφ και μετά τους Τενγκ Σιάο Πιγκ επειδή γονατίζανε αυτά τα επαναστατικά
προλεταριάτα και μαζί τους, τους επαναστάτες προλετάριους όλης της γης.
Θα πει κανείς: Μα θα πληρώσουν οι δυτικοί μονοπωλιστές αλλά πιο πολύ θα
πληρώσουν οι λαοί. Ναι θα πληρώσουν
και οι λαοί , αλλά αυτοί θα σηκωθούν γιατί
τίποτα δεν θα τους βαραίνει πια, τάχουν
χάσει σχεδόν όλα. Αλλά οι ιμπεριαλιστές
και οι σοσιαλιμπεριαλιστές δεν θα ξανασηκωθούν.
Δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε. Καμιά αντίσταση στους σοσιαλιμπεριαλιστές
δεν θα έχει δύναμη, πνοή και ελπίδα σταθερής νίκης σε καμιά χώρα αν δεν έχει
στο κέντρο της τους λαούς και πρώτα απ
όλα τους συνειδητούς κομμουνιστές, δηλαδή τους ορκισμένους εχθρούς της καπιταλιστικής παλινόρθωσης στην ΕΣΣΔ
και στην Κίνα. Οι σοσιαλναζήδες φέρνουν
βάσανα αλλά μαζί και ενάντια τους φέρνουν την πιο βαθειά, την πιο απελευθερωτική θεωρητική γνώση και την πιο ψηλή οργάνωση του επαναστατικού προλεταριάτου που έχουμε γνωρίσει ως τώρα.
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ÁÐÏ ÔÇ ÓÕÑÉÁÊÇ ÊÁÉ ÔÇÍ ÔÏÕÑÊÏ-ÁÑÁÂÉÊÇ
ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÓÔÏÕÓ ÑÙÓÏÕÓ ÍÅÏÍÁÆÉ ÊÑÉÍÅÔÁÉ ÔÏ
ÌÅËËÏÍ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ

Ç

ìÜ÷ç ãéá ôï ×áëÝðé åßíáé ßóùò ç ðéï êáèïñéóôéêÞ ãéá ôï
ìÝëëïí ôçò óõñéáêÞò áíôßóôáóçò, ôçò ìüíçò åóùôåñéêÞò
äýíáìçò ðïõ ðáëåýåé ãéá ìßá áíåîÜñôçôç êáé äçìïêñáôéêÞ
Óõñßá êáé åíÜíôéá óôç ìåôáôñïðÞ ôçò óå Ýíá áðÝñáíôï ðåäßï îÝíçò
êáôï÷éêÞò êáèþò êáé óå÷ôáñéóôéêÞò âßáò. Ðñüêåéôáé áðü ôçí ðëåõñÜ
ôïõ êáèåóôþôïò ôçò Äáìáóêïý êáé ôùí ñþóï-éñáíþí ÷éôëåñéêþí
ðñïóôáôþí ôïõ ãéá ìéá âÜñâáñç åðé÷åßñçóç êýñéá ãéá ôçí ðåñéêýêëùóç êáé ôï äéáìåëéóìü ôçò Ôïõñêßáò êáé äåõôåñåõüíôùò, ìÝóù ôçò
åîüíôùóçò åêáôïíôÜäùí ÷éëéÜäùí áìÜ÷ùí, ãéá ôç äçìéïõñãßá íÝùí
ðåëþñéùí ðñïóöõãéêþí êõìÜôùí ðïõ Þäç ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí
ðïëéôéêÞ áðïóôáèåñïðïßçóç ôçò Ôïõñêßáò êáé ôçí áðïóÜèñùóç ôçò
Þäç áóôáèïýò Åõñþðçò.
ÔåñÜóôéï ìåñßäéï åõèýíçò ãé’ áõôÞ ôçí ó÷çìáôéóìïý åíéáßáò êõâÝñíçóçò.
êüëáóç öÝñïõí ïé ÷ïíôñüðåôóïé, ðáñáêÓôéò 12 ÖëåâÜñç ï ñþóïò êé ï áìåñéêáìáóìÝíïé êáé ìõùðéêïß äõôéêïß ìïíïðù- íüò ÕÐÅÎ áíáêïßíùíáí áðü ôç ÄéÜóêåëéóôÝò ðïõ, óôï üíïìá ôçò ðÜëçò åíÜ- øç ãéá ôçí ÁóöÜëåéá óôï Ìüíá÷ï üôé
íôéá óôïí ISIS, Ý÷ïõí ðéá õðïôá÷èåß ðëÞ- åðéôåý÷èçêå íÝá óõìöùíßá ãéá ìßá ðñïñùò óôç ñùóéêÞ ãñáììÞ åéóâïëÞò êáé óùñéíÞ «ðáýóç ôùí å÷èñïðñáîéþí» ôçò
êáôï÷Þò ôçò Óõñßáò.
ïðïßáò ôéò ëåðôïìÝñåéåò ãéá ôçí åðéóôñï«ÅéñÞíç äß÷ùò áñ÷Ýò» åßíáé ç ãñáììÞ öÞ óôï äéÜëïãï èá êáèüñéæå ìéá ïìÜäá
ðïõ âáóéêÜ áêïëïõèåß ç óå ðôþóç áìå- åñãáóßáò ôçò Äéåèíïýò ÏìÜäáò ÓôÞñéñéêáíéêÞ õðåñäýíáìç êáé ïé åõñùðáßïé îçò ôçò Óõñßáò (äçë. ôùí åíäéáöåñüìåóýììá÷ïß ôçò ðïõ óôçí çãåóßá ôïõò åß- íùí 17 êõâåñíÞóåùí êáé 3 ïñãáíéóìþí)
íáé äéáâñùìÝíïé áðü áíèñþðïõò ôïõ õðü ôéò Ñùóßá-ÇÐÁ. Ç êáôÜðáõóç ôùí
Êñåìëßíïõ ðïõ Ý÷ïõí ìåèïäéêÜ ðñïùèç- å÷èñïðñáîéþí èá îåêéíïýóå ìÝóá óå ìßá
èåß áðü áõôü êáé ôïõò óïóéáëöáóßóôåò âäïìÜäá áðü ôçí áíáããåëßá ôçò üìùò
êáé öáóßóôåò óõììÜ÷ïõò ôïõ óôçí åîïõ- êÜôé ôÝôïéï äåí åðéôåý÷èçêå áöïý ó’ áõóßá. Ç ãñáììÞ ôçò «ÅéñÞíçò äß÷ùò áñ- ôü ôï äéÜóôçìá ïé ìÜ÷åò óõíå÷ßóôçêáí.
÷Ýò» åõíïåß ìüíï ôçí áíåñ÷üìåíç ñùóé- Ïé âïìâáñäéóìïß óå íïóïêïìåßá, ó÷ïëåßá
êÞ õðåñäýíáìç, ðïõ åðéäéþêåé Ýíáí íÝï êáé óõãêåíôñþóåéò ðñïóöýãùí åíôÜèçðáãêüóìéï ðüëåìï êáé äåí áéóèÜíåôáé êáí ìå óôü÷ï ôç äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ
êáèüëïõ Üâïëá üôáí ðáñáâéÜæåé óõìöù- ðñïóöõãéêïý êýìáôïò ðñïò ôçí Ôïõñêßíßåò Þ åêå÷åéñßåò ðïõ ç ßäéá Ý÷åé ðñïùèÞ- á. Ó’ áõôü ôï äéÜóôçìá ïé äõíÜìåéò ôïõ
óåé.
êáèåóôþôïò ðñïùèÞèçêáí óôá âüñåéá
Ì’ áõôÞ ôç ãñáììÞ óýñèçêáí ëïéðüí ôïõ ×áëåðéïý óõíáíôþíôáò ôéò åðßóçò
áðü ôç Äýóç óôéò áñ÷Ýò ÖëåâÜñç óôï ðñïåëáýíïõóåò äõíÜìåéò ôùí êïýñäùí
ôñáðÝæé ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ìå ôï óïóéáëöáóéóôþí ôùí PYD-YPGêáé áðïêáèåóôþò ôçò Äáìáóêïý áíôéóôáóéáêÝò êüâïíôáò ôç óõñéáêÞ áíôßóôáóç áðü ôï
äõíÜìåéò, ðïõ óôï ìåôáîý åß÷áí óõãêñï- äéÜäñïìï ôñïöïäïóßáò ôçò ìå áöåôçñßá
ôçèåß óå óõíáóðéóìü 34 ïìÜäùí ìå ôçí ôá ôïõñêéêÜ óýíïñá.
åðùíõìßá «Áíþôáôç ÅðéôñïðÞ ÄéáÍá ãéáôß ç óõñéáêÞ áíôßóôáóç åßíáé
ðñáãìÜôåõóçò» (HighNegotiatingCom- èõìùìÝíç ìå ôçí åëååéíÞ óôÜóç ôùí
mittee) ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÓáïõäéêÞò ÇÐÁ ðïõ äåí ôçò ðáñÝ÷ïõí ðëÝïí éó÷õÁñáâßáò, óôç Ãåíåýç õðü ôçí áéãßäá ôïõ ñÞ äéðëùìáôéêÞ óôÞñéîç êáé êõñßùò äåí
ÏÇÅ. Ôï ðüóï åêôüò ðñáãìáôéêüôçôáò åðéôñÝðïõí óôïõò óõììÜ÷ïõò ôïõò Ôïõñêáé ôñáâçãìÝíç áðü ôá ìáëëéÜ Þôáí áõôÞ êßá êáé Ó. Áñáâßá íá ôçí ðñïìçèåýóïõí
ç äéáðñáãìÜôåõóç áðïäåéêíýåé ôï ãåãï- ìå áíôéáåñïðïñéêïýò ðõñáýëïõò ãéá íá
íüò üôé êáôÜ ôçí ðñþôç çìÝñá ïé äýï á- áíôéìåôùðßóïõí ôïõò âïìâáñäéóìïýò, ìå
íôéðñïóùðåßåò áñíÞèçêáí íá êÜôóïõí ôï ðñüó÷çìá üôé áõôïß èá ìðïñïýóáí íá
ìáæß óôï ßäéï äùìÜôéï. Êé åíþ ï áìåñé- ðÝóïõí óôá ÷Ýñéá... åîôñåìéóôþí ëåò êáé
êáíüò ÕÐÅÎ Ôæ. ÊÝññõ ìÜëùíå ôïõò åê- õðÜñ÷ïõí ìåãáëýôåñïé åîôñåìéóôÝò áðü
ðñïóþðïõò ôçò áíôßóôáóçò ãéá ôï «èñÜ- ôïõò õðåñåîïðëéóìÝíïõò ãåíïêôüíïõò
óïò» ôïõò íá èÝôïõí ðñïûðïèÝóåéò óôéò ôçò óõììïñßáò Ðïýôéí-¢óáíô. «Ïé Üíóõíïìéëßåò (âë. NewYorkTimes, 9/2) – èñùðïé ôïõò ïðïßïõò ïé Áìåñéêáíïß
óôçí ðñáãìáôéêüôçôá æçôïýóáí íá óôá- ðñïóðÜèçóáí íá ÷ñçìáôïäïôÞóïõí åßìáôÞóïõí ïé ñùóéêïß âïìâáñäéóìïß êáé íáé ôþñá óôü÷ïé åíüò å÷èñïý ðïõ âïìíá âñåèåß ìéá ëýóç ãéá ôïõò ðïëéïñêç- âáñäßæåé ÷ùñßò Ýëåïò Þ äéÜêñéóç, êáé ïé
ìÝíïõò ëéìïêôïíïýíôåò – ïé äõíÜìåéò ôïõ ÁìåñéêÜíïé äåí Ý÷ïõí ðñüâëçìá ì’ áõêáèåóôþôïò êáé ôùí óõììÜ÷ùí ôïõ åß- ôü;» åßðå Ýíá ìÝëïò ôïõ Åëåýèåñïõ Óõ÷áí îåêéíÞóåé ôçí åêóôáôåßá ôïõò ãéá ñéáêïý Óôñáôïý (FSA) óôï ×áëÝðé óõôçí êáôÜëçøç ôïõ áíáôïëéêïý ôìÞìá- ìðëçñþíïíôáò: «Äåí Üîéæáí ðïôÝ ôçí åôïò ôïõ ×áëåðéïý, ðïõ ðáñáìÝíåé ôï ôå- ìðéóôïóýíç ìáò» (TheGuardian, 14/2).
¼óï êëïíßæåôáé áõôÞ ç åìðéóôïóýíç
ëåõôáßï ìåãÜëï ðñïðýñãéï ôçò áíôßóôáóçò. Ôá ñùóéêÜ âïìâáñäéóôéêÜ êáé ïé ðý- êáé ôáõôü÷ñïíá áðïäõíáìþíïíôáé ïé äçñáõëïé ôïõ ñùóéêïý óôüëïõ éóïðåäþíïõí ìïêñáôéêÝò-ðáôñéùôéêÝò äõíÜìåéò ôüóï
ôçí ðüëç åêôïðßæïíôáò äåêÜäåò ÷éëéÜ- ðåñéóóüôåñï ïé óïõíßôåò ðïõ ôéò óôåëåäåò êáôïßêïõò ìÝóá óå ëßãåò ìÝñåò. Áë- ÷þíïõí èá óôñÝöïíôáé óôçí áãêáëéÜ ôïõ
ëÜ ôï ìüíï ðñÜãìá ðïõ åíäéáöÝñåé ôï éóëáìïíáæéóìïý, äçë. ôïõ ISIS êáé ôïõ
Ëåõêü Ïßêï åßíáé ç åðáíÜëçøç ôùí äéá- Ìåôþðïõ áë Íïýóñá (FinancialTimes,
ðñáãìáôåýóåùí áíÜìåóá óôï êáèåóôþò 12/2), ôï ïðïßï åßíáé óôçí ðñáãìáôéêüôçêáé ôçí áíôßóôáóç ìå ôçí ðñïïðôéêÞ ôá Ýíá ðáñáêëÜäé ôçò Áë ÊÜéíôá ðïõ

Ý÷åé åéó÷ùñÞóåé óå ôìÞìáôá ôïõ óïõíßôéêïõ ðëçèõóìïý ôçò áíôéðïëßôåõóçò ãéá
íá ôçí ðñïâïêÜñåé.
Ï ñùóéêüò åðåìâáôéóìüò áðïôåëåß óÞìåñá «êüêêéíï ðáíß» ãéá üëïõò ôïõò óïõíßôåò ôçò Óõñßáò êáé üëçò ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò. ÊÜôé ôÝôïéï üìùò äåí Ý÷åé åìðïäßóåé ôï ðñïïäåõôéêü ðÝñáóìÜ ôïõò óôï
ðëåõñü áõôþí ôùí ðñïâïêáôüñéêùí äçìéïõñãçìÜôùí ôïõ Êñåìëßíïõ ðïõ èÝëïõí íá åìöáíßæïíôáé óáí ïé ìüíïé ðñïóôÜôåò ôïõò: «Íáé, ôï ISIS åßíáé áíçëåÝò
êáé êÜíåé ôñïìá÷ôéêÜ ðñÜãìáôá, áëëÜ
ôï êáèåóôþò êÜíåé ÷åéñüôåñá», åßðå o
20÷ñïíïò ×áëßë ÅöñÜôé ðïõ åãêáôÝëåéøå ôï óðßôé ôïõ óôç ÑÜêá. Ç Ýíôïíç äñáóôçñéüôçôá ôùí óééôéêþí óõììïñéþí ôïõ
åîùôåñéêïý óôç ìÜ÷ç ôïõ ×áëåðéïý, ìå
ôç óå÷ôáñéóôéêÞ ñçôïñéêÞ ðïõ ôéò äéáêñßíåé êáé ôçí áäõíáìßá ôïõò íá åîáóöáëßóïõí ìßá óôáèåñÞ åäáöéêÞ åðéêñÜôåéá
ìå óïõíéôéêü ðëçèõóìü, Ý÷åé âïçèÞóåé
ðïëý óôçí åíßó÷õóÞ ôïõ ISISêáé ôïõ Ìåôþðïõ áë Íïýóñá. Åßíáé ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ç ðïëýìçíç êüíôñá ôïõ Ìåôþðïõ áë Íïýóñá ìå Üëëåò öñÜîéåò ôùí
áíôáñôþí ãéá ìåãáëýôåñï Ýëåã÷ï ôïõ
×áëåðéïý Ýêëéíå õðÝñ ôçò óõììïñßáò ìüíï ìåôÜ ôçí ðñïþèçóç ôùí êáèåóôùôéêþí äõíÜìåùí: «Áöüôïõ ôï êáèåóôþò Ýóðáóå ôçí ðïëéïñêßá ôùí Íïõìðüë êáé
Æá÷ñÜá, Ýíá ìáæéêü êïìâüé ôïõ Ìåôþðïõ áë Íïýóñá ðåñßðïõ 100 ï÷çìÜôùí
êéíÞèçêå ìÝóá óôï ×áëÝðé ôçí ðåñáóìÝíç âäïìÜäá, üðùò Ýêáíå ìßá öñÜîéÜ ôïõ
óôç ÍôåñÜá ôï ÄåêÝìâñç êé Üëëç ìßá
áðü ôçí ÁæÜæ ôïí Áýãïõóôï» (TheGuardian, 14/2). Ìå ëßãá ëüãéá ç óõììïñßá Ðïýôéí-¢óáíô ÷ôõðþíôáò áðïêëåéóôéêÜ ôç äçìïêñáôéêÞ óïõíßôéêç áíôéðïëßôåõóç, äïõëåýåé óõíåéäçôÜ ãéá ôï
äõíÜìùìá ôùí ïìïúäåáôþí êáé óôçí ïõóßá óôñáôçãéêþí óõììÜ÷ùí ôçò Áë ÊÜéíôá êáé ISIS.
ÓéãÜ-óéãÜ äéáìïñöþíåôáé ìßá ðéï ìüíéìç êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá ïé äýï õðåñäõíÜìåéò öáßíïíôáé íá ìïéñÜæïõí ñüëïõò, áëëÜ óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôç äéáíïìÞ êÜíåé ç ìßá åî áõôþí: Ç Ìüó÷á
åíéó÷ýåé Üìåóá ôç èÝóç ôçò óôá äõôéêÜ
ðáñÜëéá, üðïõ êáôïéêïýí áëåâßôåò, ÷ñéóôéáíïß, äñïýæïé êáèþò êáé áñêåôïß óïõíßôåò ìïõóïõëìÜíïé ãéá íá ôïõò èÝóåé õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôçò Äáìáóêïý (ìå
ôá ðñüóùðá ðïõ ç ßäéá èá ðñïùèÞóåé
óôçí çãåóßá), ôùí éñáíþí ìïõëÜäùí êáé
ôïõ Ìåôþðïõ áë Íïýóñá áíôßóôïé÷á.
Óôá áíáôïëéêÜ áöÞíåé ôéò ÇÐÁ íá âïìâáñäßæïõí ôï ISIS ÷ùñßò íá ôï êáôáóôñÝöïõí áöïý êáíåßò óôñáôüò óôï Ýäáöïò,
üðùò ð.÷. ï FSA, äåí õðÜñ÷åé óÞìåñá íá
÷ôõðÞóåé ôïí ISIS, Ýôóé þóôå íá åíéó÷ýåôáé ï áíôéäõôéêéóìüò ìÝóá óôï óïõíéôéêü ðëçèõóìü. ÕðÜñ÷åé ìüíï ôï PÊÊ êáé
ôï óõñéáêü åîÜñôçìá ôïõ, ôï PYD-YPG,
ðïõ Ýñ÷ïíôáé óå êÜðïéá åíôåëþò ðåñéïñéóìÝíç ôïðéêÜ óýãêñïõóç ìå ôïí ISIS,
ü÷é ãéá íá íéêçèåß ï ôåëåõôáßïò, áëëÜ ãéá
íá áðïêôÞóåé ôï PÊÊ ôïí Ýëåã÷ï üëùí
ôùí íüôéùí óõíüñùí ôçò Ôïõñêßáò ìå ôç
Óõñßá.

Ôï üôé ç Ñùóßá åðéäéþêåé ìéá ôÝôïéá
ìïéñáóéÜ öÜíçêå áðü ôçí áðÜíôçóç ðïõ
Ýäùóå ï Ôóïýñêéí, ï ñþóïò áðåóôáëìÝíïò óôïí ÏÇÅ (ï êÜðïôå åêðñüóùðïò ôçò
Ñùóßáò óôï âïóíéáêü ðïõ åß÷å áíáëÜâåé
íá äéáìåëßóåé ôç Âïóíßá), üôáí ï ¢óáíô, ï áíáèáññçìÝíïò ðéá êïëáïýæïò ôïõ
Ðïýôéí, åîÝöñáóå ôçí åíôåëþò ãåëïßá
ðñüèåóÞ ôïõ íá îáíáðÜñåé ïëüêëçñç ôç
÷þñá: «Ç Ñùóßá Ý÷åé åðåíäýóåé ðïëý óïâáñÜ ó’ áõôÞ ôçí êñßóç, ðïëéôéêÜ, äéðëùìáôéêÜ êáé ôþñá åðßóçò óôñáôéùôéêÜ», «ÅðïìÝíùò èá èÝëáìå êáé ï ¢óáíô
íá áíôáðïêñéèåß ó’ áõôü» (AFP, 19/2). Ç
áðÜíôçóç ôïõ Ôóïýñêéí êáôÝóôñåøå ìéá
ãéá ðÜíôá ôï åðé÷åßñçìá ðåñß «íüìéìçò»
ñùóéêÞò åðÝìâáóçò êáé ðåñß «óåâáóìïý
ôçò áíåîáñôçóßáò» êáé ôçò åäáöéêÞò áêåñáéüôçôáò ôçò Óõñßáò ðïõ õðïôßèåôáé
üôé åðéäéþêåé ôï Êñåìëßíï.
ÌðñïóôÜ óôçí áðåéëÞ ðïõ áíôéðñïóùðåýåé ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò ç óöïäñÞ
åðÝëáóç Ìüó÷áò-Ôå÷åñÜíçò óôç Óõñßá,
Ôïõñêßá êáé ÓáïõäéêÞ Áñáâßá åíþíïõí
ôéò äõíÜìåéò ôïõò êáé ðñïóðáèïýí íá äçìéïõñãÞóïõí Ýíá ðéï åõíïúêü Ýäáöïò ãéá
ôç óõñéáêÞ áíôßóôáóç. Ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá Ýóôåéëå ìá÷çôéêÜ áåñïóêÜöç êáé
óôñáôéùôéêü ðñïóùðéêü óôçí ôïõñêéêÞ
âÜóç ôïõ Éíôóéñëßê êáé ôþñá åîåôÜæåé
ôï åíäå÷üìåíï áðïóôïëÞò ðõñáýëùí åäÜöïõò-áÝñá óôïõò óýñéïõò áíôéêáèåóôùôéêïýò åíþ ç Ôïõñêßá Üñ÷éóå íá âïìâáñäßæåé èÝóåéò ôùí êïýñäùí áíôáñôþí
êïíôÜ óôá óýíïñÜ ôçò. Ïé ôåëåõôáßïé áðïôåëïýí ðáñáêëÜäé ôïõ ñùóüäïõëïõ
ÑÊÊ, ðïõ Ý÷åé áíáèåñìÜíåé ôç äïëïöïíéêÞ äñÜóç ôïõ óôï åóùôåñéêü ôçò Ôïõñêßáò áðåéëþíôáò ôç ìå äéáìåëéóìü. Óôï
óçìåßï áõôü ðñÝðåé íá óçìåéþóïõìå üôé
ôï ÑÊÊ Ýóðáóå áðïêëåéóôéêÜ ìå äéêÞ ôïõ
åõèýíç ôç äéáäéêáóßá åðßëõóçò ôïõ êïõñäéêïý ìå äçìïêñáôéêïýò üñïõò ç ïðïßá
åß÷å îåêéíÞóåé ï ÅñíôïãÜí ìå óõíïìéëßåò êáé ìå ìÝôñá êáô’ áñ÷Þí ãëùóóéêÞò
êáé ðïëéôéêÞò åëåõèåñßáò ãéá ôïõò êïõñäéêïýò ðëçèõóìïýò. ÁõôÞ ôç äéáäéêáóßá, ðïõ åß÷å äþóåé óçìáíôéêïýò êáñðïýò
ãéá ôçí êïõñäéêÞ åèíéêÞ ìåéïíüôçôá, ôçí
åß÷å áðïäå÷ôåß ôï ÑÊÊ áëëÜ ôçí Ýóðáóå ìüëéò ç Ñùóßá, ìÝóù ôïõ ößëïõ ôçò
ÃêéïõëÝí, êÞñõîå ãåíéêåõìÝíï ðïëéôéêü
ðüëåìï óôï êüììá ôïõ ÅñíôïãÜí.
¼ìùò ç ÏõÜóéãêôïí óôçñßæåé êáé åîïðëßæåé ôá PYD-YPG ãéáôß ôá èåùñåß áíÜ÷ùìá óôïí ISIS. ÃñÜöáìå åäþ êé Ýíá ÷ñüíï ðåñßðïõ üôé áõôüò áêñéâþò áõôüò Þôáí ï ëüãïò ðïõ ïé ðñïâïêÜôïñåò ôïõ ISIS
Ýäùóáí ôç ìÜ÷ç ôïõ Êïìðáíß, ðïõ
óôåñåßôï áëçèéíÞò óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò ãé áõôïýò. Ãñáöáìå ôï ÍïÝìâñç ôïõ
2014: «×ùñßò ôçí åðßèåóç ôïõ ÉÓÉÓ 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 ôñïìïêñáôéêÞ
ïñãÜíùóç ðïõ ðñáãìáôéêÜ Þôáí- êáé ü÷é
ìå ôçí åðáíáóôáôéêÞ åêäï÷Þ ôïõ üñïõ.
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ÁÐÏ ÔÇ ÓÕÑÉÁÊÇ ÊÁÉ ÔÇÍ ÔÏÕÑÊÏ-ÁÑÁÂÉÊÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ
ÓÔÏÕÓ ÑÙÓÏÕÓ ÍÅÏÍÁÆÉ ÊÑÉÍÅÔÁÉ ÔÏ ÌÅËËÏÍ
ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ
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Êáé ìðÞêå óôï êÝíôñï ôçò óáí ìéá åóùôåñéêÞ äýíáìç ôçò Ôïõñêßáò êáé óáí ìéá
åîùôåñéêÞ äýíáìç áðïìüíùóçò êáé áðïóôáèåñïðïßçóçò ôçò Ôïõñêßáò. (…) Ç
ðñïóâïëÞ ôïõ éñáêéíïý ÊïõñäéóôÜí áðü
ôïí ÉÓÉÓ åß÷å íüçìá ãéáôß ç íßêç ôïõ èá
óÞìáéíå Ýëåã÷ï ìÝñïõò ôùí êïõñäéêþí
ðåôñåëáßùí. ¼ìùò ç åðßèåóç ôïõ ÉÓÉÓ
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 áðïìïíþóïõí äéðëùìáôéêÜ óå ðñùôïöáíÝò åðßðåäï ôçí êõâÝñíçóç ÅñíôïãêÜí ìå ôçí
áêáôÜëëçëç ðñïðáãáíäéóôéêÞ äïõëåéÜ
áðü ôéò äýï õðåñäõíÜìåéò» (oakke.gr, 2/
11/14). ×Üñç óôçí îþöáëôóç ìÜ÷ç ôïõò
ìå ôïí ISIS ôþñá ôåëåõôáßá ôá PYD-YPG
ðÜíå ôþñá íá êÜíïõí ìéá öñé÷ôÞ æçìéÜ
õðÝñ ôïõ ISIS. ÐÜíå íá êüøïõí ôéò äéüäïõò ìÝóù ôùí ïðïßùí ç Ôïõñêßá ìðïñåß íá äßíåé üðëá óôçí áíôßóôáóç, ðïõ
ôï êÝíôñï ôçò åßíáé ôï ðïëéïñêçìÝíï ×áëÝðé. Áí áõôÞ ç áíôßóôáóç ðíéãåß áðü

ôïí ¢óáíô-Ðïýôéí, ôüôå üëïò ï óïõíßôéêïò ðëçèõóìüò èá ãßíåé ðïëéôéêÞ ëåßá
ôïõ ISIS. ¼ðïéïò óêïôþíåé ôçí ðáôñéùôéêÞ êáé äçìïêñáôéêÞ áíôßóôáóç óôïí
¢óáíô, äõíáìþíåé ôïí ISIS. Ìå áõôÞí
ôçí Ýííïéá ÏìðÜìá êáé PÊÊ äïõëåýïõí
ãéá ôïí ISIS åíþ ðáñéóôÜíïõí ôïí ðéï ïñêéóìÝíï å÷èñü ôïõ.
¸ôóé óå ôçëåöùíéêÞ ôïõ óõíïìéëßá ìå
ôïí ÅñíôïãÜí ï ÏìðÜìá êÜëåóå ôçí
Ôïõñêßá íá åðéäåßîåé áìïéâáßá áõôïóõãêñÜôçóç ìå ôïõò êïýñäïõò áíôÜñôåò!!!
Ôçí ßäéá óôéãìÞ, åìðïäßæåôáé ç åðéäéùêüìåíç áðü ôçí ¢ãêõñá ÷åñóáßá åðÝìâáóç ãéá ôç äçìéïõñãßá ìßáò «áóöáëïýò
æþíçò» óôï âïññÜ, ï ÏëÜíô êÜíåé ëüãï
ãéá åíßó÷õóç ôïõ êéíäýíïõ ðïëÝìïõ ìå
ôç Ñùóßá áðü ôçí ôïõñêéêÞ áíÜìéîç åíþ ìáæß ìå ôïí åðßóçò ñùóüöéëï ÑÝíôóé
ðñïùèïýí ÷áëÜñùóç ôùí êõñþóåùí êáôÜ ôçò Ñùóßáò ãéá ôï Ïõêñáíéêü.
Ôï êáëü óôçí õðüèåóç åßíáé üôé ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñïé äõôéêïß áóôïß ðïëéôéêïß êáôáããÝëëïõí ôçí åãêëçìáôéêÞ
óôÜóç ðïõ áêïëïõèåß ç Äýóç êáé éäéáßôåñá ç áìåñéêáíéêÞ çãåóßá ÏìðÜìá óôç

Óõñßá. «ÁõôÞ åßíáé äéðëùìáôßá óôçí
õðçñåóßá ôçò óôñáôéùôéêÞò åðßèåóçò,
êáé ëåéôïõñãåß åðåéäÞ åìåßò ôçí åðéôñÝðïõìå», åßðå ï áóôïäçìïêñÜôçò áìåñéêáíüò ãåñïõóéáóôÞò Ìáê ÊÝçí áðü ôï
Ìüíá÷ï, êáôáããÝëëïíôáò åðßóçò ôçí
ðñïóðÜèåéá ôçò Ìüó÷áò «íá äéïãêþóåé ôçí ðñïóöõãéêÞ êñßóç êáé íá ôç
÷ñçóéìïðïéÞóåé óáí üðëï ãéá ôç äéÜóðáóç ôçò âïñåéïáôëáíôéêÞò óõììá÷ßáò êáé ôçí õðïíüìåõóç ôïõ åõñùðáúêïý ó÷åäéáóìïý» (FinancialTimes, 14/2).
Ôï Áìåñéêáíéêü Éíóôéôïýôï ãéá ôç ÌåëÝôç ôïõ ÐïëÝìïõ óõììåñßæåôáé ôç èÝóç
ðïõ ëÝåé üôé ç óõìöùíßá ãéá «ðáýóç
ôùí å÷èñïðñáîéþí» åßíáé ìéá ìåãÜëç
íßêç ãéá ôç Ñùóßá êáé ôï ÉñÜí: «ÁõôÞ
ç óõìöùíßá ôçò ëåãüìåíçò ðáýóçò ôùí
å÷èñïðñáîéþí ôïõò åðéôñÝðåé íá óôáèåñïðïéçèïýí êáé íá ðñïåôïéìáóôïýí
ãéá ðáñáðÝñá ðñïþèçóç åíþ áðïôñÝðïõí ôçí áíôéðïëßôåõóç ðïõ õðïóôçñßæåôáé öáéíïìåíéêÜ áðü ôéò ÇÐÁ áð’
ôï íá åðé÷åéñÞóåé íá áíáéñÝóåé ïðïéáäÞðïôå áðü ôéò êáôá÷ôÞóåéò ôïõò» (óôï
ßäéï, 12/2). Áñêåôïß åßíáé åêåßíïé ðïõ á-

íáêáëýðôïõí ïìïéüôçôåò áíÜìåóá óôá
ãåãïíüôá ôïõ ×áëåðéïý êáé ôïõ ÍôåìðÜëôóåâå ôçò Ïõêñáíßáò. ÁíÜìåóÜ ôïõò ï
ïõêñáíüò õðïõñãüò åîùôåñéêþí Ð. Êëßìêéí ðïõ äéáðéóôþíåé üôé: «Åíþ åðßôçäåò
áöÞíåé ôçí üëç äéáäéêáóßá äéáðñáãìáôåýóåùí óôç Óõñßá íá áðïôõã÷Üíåé, [ç Ñùóßá] áñ÷ßæåé íá ðéÝæåé ãéá åíôåëþò äéáöïñåôéêÝò äéáðñáãìáôåýóåéò».
Áí ïé ëáïß êáé ïé ÷þñåò ðïõ èÝëïõí ôçí
åéñÞíç äå âïçèÞóïõí ôç óõñéáêÞ áíôßóôáóç íá áíáóÜíåé, áí äåí êáôáããåßëïõí ôçí
åðÝìâáóç ôçò ñùóéêÞò ÷éôëåñéêÞò õðåñäýíáìçò óôç Óõñßá êáé ôç âñüìéêç óôÜóç ôçò Äýóçò ðïõ ôçò äßíåé þèçóç ôüôå ï
óõñéáêüò ðüëåìïò êéíäõíåýåé íá ãßíåé ðáãêüóìéïò. Óôç Óõñßá äåí êñßíåôáé ìüíï êáé
äåí êñßíåôáé ôüóï ôï ìÝëëïí ôçò ÌÝóçò
ÁíáôïëÞò, üóï êñßíåôáé ôï ìÝëëïí ôçò
Åõñþðçò ðïõ èá ãßíåé ìéá ÷áøéÜ áðü ôïí
×ßôëåñ-Ðïýôéí, éäéáßôåñá áí ç Ôïõñêßá
íéêçèåß óôçí áíôéðáñÜèåóç ìå ôïí ôåëåõôáßï êáé ðåñÜóåé óôï ñþóéêï óôñáôüðåäï Þ Ýóôù óå ìéá áñíçôéêÞ ïõäåôåñüôçôá óáí êé áõôÞ ðïõ äéÜëåîå óôï â´ ðáãêüóìéï ðüëåìï.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ «ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ»
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ
(Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ στις 20/03/2016)

Μ

ε την αναγγελία περί στρατιωτικής αποχώρησης η ρωσική επέμβαση
στη Συρία μπαίνει σε νέα φάση. Έχοντας διασώσει το καθεστώς της
Δαμασκού από τη στρατιωτική συντριβή και αποδυναμώνοντας τη δημοκρατική αντίσταση, η ρωσική διπλωματία με τη βοήθεια της αμερικανικής
επέβαλαν την εκεχειρία της 27 Φλεβάρη για να οδηγήσουν σε ένα νέο γύρο
διαπραγματεύσεων τη δημοκρατική αντιπολίτευση, υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ, σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση της χώρας.

Το ερώτημα για ποιο ακριβώς λόγο η
Ρωσία προχώρησε στη μερική αποχώρηση, δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει με
σιγουριά. Εκείνο που μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι η Ρωσία του Πούτιν δεν αφήνει χωρίς πολύ αίμα κανένα
κομμάτι που έχει αρπάξει και με αυτό δεδομένο κάθε τέτοιος ελιγμός έχει έναν γενικό στόχο, τον καθησυχασμό των εχθρών
της.
Το αληθινό ερώτημα είναι για ποιου είδους καθησυχασμό πρόκειται, με ποιον
κύριο στόχο; Εδώ μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε και με κάθε επιφύλαξη. Η πιο πιθανή από αυτές τις υποθέσεις είναι για μας η παρακάτω:
Τονίζουμε διαρκώς τελευταία ότι το κύριο σημείο επίθεσης της πουτινικής Ρωσίας στη Μέση Ανατολή είναι η Τουρκία. Ακόμα και η Συρία χρησιμοποιείται σήμερα από τη Ρωσία κύρια σαν μέσο και
σαν βάση επίθεσης στην Τουρκία. Έχουμε λόγους να θεωρούμε σαν ένα σοβαρό ενδεχόμενο ο μικροελιγμός της μερικής
αποχώρησης της ρώσικης αεροπορίας από τη Συρία, να έχει να κάνει κύρια με το
δυνάμωμα της πολιτικοστρατιωτικής περικύκλωσης της Τουρκίας.
Εννοούμε ότι το πιο κομβικό σημείο
στους ρωσικούς σχεδιασμούς αποτελούν
οι κούρδοι σοσιαλφασίστες των PYD-YPG
στο βορρά, οι οποίοι όντας υπό τον απόλυτο έλεγχο του ΡΚΚ χρησιμοποιούνται
από τους νέους τσάρους σαν ο πιο βασικός μοχλός διπλωματικής πίεσης ενάντια
στην Τουρκία. Μόνο με το PYD-YPG η
Ρωσία μπορεί να φέρει την Τουρκία

αντιμέτωπη με τις ΗΠΑ καθώς η καλοδουλεμένη ρωσική στρατηγική προβοκάτσια που φέρει το όνομα ISISοδήγησε στη
συμμαχία των ΗΠΑ με το PYD (στην ουσία το ΡΚΚ) όταν οι δυνάμεις του Άσαντ αμαχητί αποχώρησαν από την ανατολική
Συρία παραδίνοντάς την στον ISIS το 2014.
Μια τακτική υποχώρηση της Ρωσίας σήμερα, αφού αυτή πρώτα σταθεροποίησε
τον Άσαντ και περιόρισε παραπέρα την
αντιπολίτευση, διευκολύνει τις ΗΠΑ να κάνουν πιο έντονη τη συμμαχία τους με το
PYD. Γιατί τώρα που η Ρωσία έχει εκτεθεί ανοιχτά σαν φιλοκουρδική, αφού άνοιξε πρόσφατα και διπλωματικό γραφείο του PYDστη Μόσχα, μια ανοιχτή συμμαχία στο έδαφος με το PYD θα ανησυχούσε τη Δύση. Η υπόνοια μας ότι η Μόσχα έκανε γι αυτό το λόγο τον τακτικό ελιγμό ενισχύθηκε από το ότι ταυτόχρονα
με την αποχώρηση ανήγγειλε ότι αφήνει
στις ΗΠΑ να κάνουν την αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα του ΙΣΙΣ που είναι
η πόλη Ράκα, ενώ η ίδια η Ρωσία θα βομβαρδίσει την Παλμύρα (NYTimes, 14 Δεκέμβρη). Η Ράκα βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην περιοχή κυριαρχίας των κούρδων
της Συρίας παρά στις περιοχές όπου κυριαρχούν οι δυνάμεις του Ασαντ ή της αντιπολίτευσης, και ήδη έχουν γίνει συγκρούσεις του PYD με τον ΙΣΙΣ στη Ράκα.
Ο μόνος τρόπος για να χτυπήσουν οι ΗΠΑ
αποτελεσματικά τον ΙΣΙΣ στη Ράκα, βομβαρδίζοντάς τον από τον αέρα, είναι να
δεχτούν επίγεια βοήθεια από το PYDYPG. Αν σε αυτήν την περίπτωση η Τουρκία συνεχίσει να χτυπάει τις θέσεις του

PYD-YPG, τότε, θα βρεθεί ωμά απέναντι στις ΗΠΑ. Ίσως λοιπόν ο βασικός λόγος της αναγγελίας περί αποχώρησης
να είναι η διευκόλυνση της απόλυτης σύσφιξης των σχέσεων ΗΠΑ-PYD και συνακόλουθα το ρήγμα στις σχέσεις Δύσης-Τουρκίας*.
Η Μόσχα έχει ποντάρει πολλά στους
σύριους κούρδους. Μάλιστα θέλει να
τους δει στο τραπέζι των συνομιλιών. Αυτό είναι αίτημα της λεγόμενης ομάδας Μόσχας που κλήθηκε πρόσφατα στη Γενεύη για να πλασαριστεί – παρότι ανύπαρκτη στρατιωτικά – σαν ένας δεύτερος πόλος αντιπολίτευσης στο καθεστώς
της Δαμασκού. Σύμφωνα όμως με έναν
από τους δύο επικεφαλής της, τον πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό του καθεστώτος Καντρί Τζαμίλ, θα λειτουργήσει σα γέφυρα ανάμεσα στο καθεστώς
και την HNC, δηλ. την ομπρέλα οργανώσεων της αντίστασης που υποστηρίζει η

Σαουδική Αραβία (AFP, 16/3).
Εννοείται ότι σε όλο αυτό το διάστημα η
πουτινική Ρωσία θα είναι η βασική κατοχική δύναμη της Συρίας και το αληθινό αφεντικό της. Γι αυτό οι μεγάλες ρωσικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις στη Χμεϊμίμ και την Ταρτούς θα συνεχίσουν να είναι
επιχειρησιακές προκειμένου τάχα «να επιβλέπουν την πορεία της εκεχειρίας». Κυρίως γι αυτό ο Πούτιν δήλωσε ότι η ρωσική
παρουσία μπορεί να επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα μέσα σε λίγες ώρες (Reuters, 17/3) και γι αυτό δυο μέρες μετά η
«αποχωρήσασα» ρώσικη αεροπορία
βομβάρδισε την κατεχόμενη από τον ΙΣΙΣ
Παλμύρα.
*Το παραπάνω άρθρο γράφτηκε στις 20
του Μάρτη, δηλαδή πριν την σφαγή των
Βρυξελλών. Όποιος και αν ήταν ο συγκεκριμένος στόχος αυτής της επίθεσης σίγουρα βοηθάει όσο τίποτα άλλο μια γενικευμένη επίθεση των δυτικών στη Ράκα.

Η υπόθεση Μουζάλα
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 7
μενες τις εκκλήσεις της να μπει στην ΕΕ
και στο ΝΑΤΟ, μπορεί να καταλάβει τι
σημασία έχει για την ειρήνη και τη δημοκρατία στα Βαλκάνια η αναγνώριση της
εθνικής υπόστασης και της εθνικής της
ανεξαρτησίας για την οποία ο πιο κραυγαλέος, αλλά όχι ο μοναδικός, ούτε καν ο
κύριος δείκτης της είναι το όνομα.
Να γιατί πρέπει να βλέπει κανείς ευρύτερα, βαθύτερα και στη βάση αρχών τις
τοπικές και διεθνείς εξελίξεις ώστε να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που διακυβεύεται
κάθε φορά, ιδιαίτερα τι διακυβεύεται για
την ίδια τη χώρα μας. Τώρα το ελληνικό
καθεστώς ξεκινάει να δίνει στη Δημοκρατία της Μακεδονίας λίγο τυράκι «ονόματος», ούτε καν όλο το όνομα, μόνο για να

την κλείσει μια ώρα αρχύτερα στη φάκα του
αφεντικού του. Αυτό που πιο δύσκολα φαίνεται είναι ότι η πιο μεγάλη φάκα είναι στημένη
από το ίδιο αφεντικό για την ίδια τη χώρα μας,
που αν δεν αντιδράσει σαν λαός θα βρεθεί να
είναι το μεγαλύτερο θύμα στα Βαλκάνια, καθώς από όλες τις βαλκανικές άρχουσες τάξεις
η ελληνική είναι η πιο ξενόδουλη, η πιο διεφθαρμένη και η πιο ύπουλη. Πιστεύουμε ωστόσο ότι ενώ στο Μακεδονικό βρίσκεται το
ωμότερο έγκλημα της, στη διάσπαση και στην
αποσύνθεση της Ευρώπης βρίσκεται το μεγαλύτερό έγκλημα της, στην ίδια την Ελλάδα
θα βρεθεί τελικά η μεγάλη τιμωρία της. Γιατί
αναπόφευκτα κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα δεθεί ξανά με τις επαναστατικές του παραδόσεις που η αστική του τάξη και, κυρίως
οι ψευτοκομμουνιστές αστοί νέου τύπου, του
της έχουν στερήσει.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ ΠΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
(Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ στις 16/02/2016)

Ο

λόκληρη η προοδευτική ανθρωπότητα καταδικάζει τα αποτρόπαια
εγκλήματα των ρώσων νέων χίτλερ σοσιαλιμπεριαλιστών στη Συρία.
Τελευταίο τους κατόρθωμα είναι ο συστηματικός βομβαρδισμός νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων στις περιοχές που ελέγχει η συριακή αντίσταση.
Έτσι στις 14 Φλεβάρη, μέσα σε διάστημα τριών ωρών χτυπήθηκαν δύο
νοσοκομεία στην επαρχία Ιντλίμπ και ένα στην επαρχία Χαλεπιού από
αεροσκάφη ή βαλλιστικούς πυραύλους των ρωσικών δυνάμεων.
Απεσταλμένος του ΟΗΕ ανέφερε πλη- «μας οδηγεί στην πεποίθηση ότι… δεν ήροφορίες που ανεβάζουν τον αριθμό των ταν μία τυχαία επίθεση, ότι ήταν ηθελημένοσοκομείων που χτυπήθηκαν τη Δευτέ- νη» είπε ο εκπρόσωπος των επιχειρήσερα στις δύο επαρχίες σε 5 συν 2 σχολεία ων των ΓΧΣ στη Συρία, Σαμ Τέιλορ (BBC,
αφήνοντας 50 νεκρούς πολίτες. «Αυτές οι 15/2). «Φαίνεται πως πρόκειται για εκούεπιθέσεις συνιστούν κατάφορη παραβία- σια επίθεση σε μια δομή υγείας» είπε ο
ση της διεθνούς νομοθεσίας», δηλώνει εκ- Μασιμιλιάνο Ρεμπαουντέγκο, αρχηγός της
πρόσωπος του γενικού γραμματέα του Ο- αποστολής των ΓΧΣ, σημειώνοντας ότι αυΗΕ, Μπαν Κι-μουν (ElPais, 15/2). Οι επι- τό στέρησε τον ντόπιο πληθυσμό των πεθέσεις συνέβησαν λίγες μέρες αφότου η ρίπου 40.000 ανθρώπων από κάθε «πρόΡωσία μαζί με τις άλλες δυνάμεις που συ- σβαση σε ιατρικές υπηρεσίες μέσα σε μια
γκροτούν τη Διεθνή Ομάδα Στήριξης της ενεργή πολεμική ζώνη» (FinancialTimes,
Συρίας συμφώνησαν να εργαστούν για μί- 14/2). Μια ώρα αργότερα χτυπήθηκε το
α περιορισμένη παύση των εχθροπραξιών. κεντρικό νοσοκομείο της ίδιας πόλης. Στη
Το νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνο- συνοριακή πόλη Αζάζ, στο Χαλέπι, οι ερα στη Μααράτ αλ-Νουμάν της επαρχίας πιδρομείς έπληξαν το νοσοκομείο ΜητέΙντλίμπ χτυπήθηκε από 4 πυραύλους με ρας-Βρεφών, ένα σχολείο που φιλοξενούαπόσταση λίγων λεπτών ο καθένας. Αυτό σε εκτοπισμένους από άλλες περιοχές και

ένα καταφύγιο.
Από τότε που ξεκίνησε η επιχείρηση για
την κατάληψη του Χαλεπιού αρκετά νοσοκομεία, σχολεία και αρτοπωλεία έχουν
πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα
προσφύγων με κατεύθυνση τα τουρκικά
σύνορα. Φαίνεται πως οι χιτλερικού τύπου
επιθέσεις στοχεύουν ακριβώς στο να αδειάσουν τις περιοχές αυτές από τους
σουνίτες κατοίκους τους για να λείψει κάθε αντίσταση στη γενοκτονική τους επέλαση στη Συρία και μετά, μαζί με τους
Κούρδους διαμελιστές, να απειλήσουν
στρατιωτικά την Τουρκία, που είναι ο κύριος εχθρός τους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα μέσω αυτής της συστηματικής εθνοκάθαρσης των σουνιτικών
πληθυσμών της Συρίας η Ρωσία σπρώχνει προς την Τουρκία και από εκεί προς
την Ευρώπη έναν πελώριο αριθμό προσφύγων που προστίθεται στον ήδη υπάρχοντα των 4 εκατομμυρίων σε μια στιγμή όπου δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατευθύνονται στο
Αιγαίο για να ελέγξουν τη μεταναστευτική

ροή προς την Ευρώπη.
Και φυσικά η ρωσική χιτλερική κτηνωδία δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια ούτε
με την εξίσωση θυτών-θυμάτων, όπως κάνουν οι επικεφαλής του Λευκού Οίκου όταν ζητούν από όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις μάχες, ενώ η αληθινή τους
πίεση είναι προς την Τουρκία που της ζητούν να μην απαντάει στο ρωσοκίνητο ουσιαστικά εθνοεκκαθαριστικό πόλεμο που
ξεκίνησαν με προβοκάτσιες στην Ανατολία οι ρωσόδουλοι του PKK. Τη λύση στη
συριακή υπόθεση μπορούν να δώσουν μόνο οι κάνες των όπλων της συριακής δημοκρατικής και πατριωτικής αντίστασης με
την προϋπόθεση του άμεσου εξοπλισμού
της με βαριά όπλα και της στήριξης από
τις δημοκρατικές χώρες του πλανήτη.
Αν οι κτηνωδίες των ρώσων νεοχιτλερικών σοσιαλιμπεριαλιστών δεν καταδικαστούν αποφασιστικά τώρα από τους λαούς και τις χώρες που θέλουν την ειρήνη
και δεν αναχαιτιστούν έγκαιρα τότε ο κόσμος όλος θα γίνει σύντομα ένα πελώριο
σφαγείο.

ÄÕÍÁÌÙÍÅÉ Ç ÅÐÉÈÅÓÇ ÔÏÕ ÁËËÁ ÄÕÍÁÌÙÍÅÉ ÔÁÕÔÏ×ÑÏÍÁ Ç ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ
ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÓÔÏ ÓÏÓÉÁË-×ÉÔËÅÑÉÓÌÏ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 16
íÞ öýëáîç ôùí óõíüñùí ôïõ ìå ôï ÁöãáíéóôÜí (eurasianet.org, 29/1), óôï Ýäáöïò ôïõ ïðïßïõ ôï Ýíïðëï êßíçìá ôùí ÔáëéìðÜí – ìå
éó÷õñÜ áíôéñþóéêá áíáêëáóôéêÜ – äåß÷íåé
óçìÜäéá áíÜêáìøçò, áí êáé ìéá óêëçñÞ ðÜëç ãñáììþí êáé ôÜóåùí ìáßíåôáé óôï åóùôåñéêü ôïõ. Áõôü ïöåßëåôáé óôï ãåãïíüò üôé
ïé áñ÷éêÝò íåïìåóáéùíéêÝò ôÜóåéò óôçí çãåóßá áõôïý ôïõ êéíÞìáôïò Ý÷ïõí óôç äéÜñêåéá
ôùí ÷ñüíùí ìåôñéáóôåß ðñïò üöåëïò ìéáò åèíéêï-áíåîáñôçóéáêÞò ðéï óýã÷ñïíçò äçìïêñáôéêÞò ëïãéêÞò ðïõ äåí áðïêëåßåé ôéò äéÜöïñåò åèíüôçôåò êáé èñçóêåõôéêÝò ïìÜäåò
ôçò ÷þñáò íá óõíõðÜñ÷ïõí åéñçíéêÜ óôç ÷þñá. Ôïí ðåñáóìÝíï Ïêôþâñç ïé ÔáëéìðÜí
ìðÞêáí óå ìéá ìåãÜëç ðüëç ôïõ âïññÜ, ôçí
Êïíôïýæ, ôçí ïðïßá êñÜôçóáí ãéá 2 âäïìÜäåò. Ôþñá ç KGB, åêôüò áð’ ôïí åîïðëéóìü
ôïõ êáèåóôþôïò ôçò Êáìðïýë, äéï÷åôåýåé ðõñÞíåò ôïõ «Éóëáìéêïý ÊñÜôïõò» óôá áöãáíï-ðáêéóôáíéêÜ óýíïñá ìå óôü÷ï ôç äéÜóðáóç êáé äõóöÞìéóç ôïõ ôáëéìðáíÝæéêïõ áíôÜñôéêïõ, äéáäßäïíôáò – ìå ôï óôüìá ôïõ åêðñïóþðïõ ôïõ ñþóïõ ðñïÝäñïõ óôï ÁöãáíéóôÜí
Æ. Êáìðïýëïö – üôé áõôü äéáðñáãìáôåýåôáé
êáé áíôáëëÜóóåé ðëçñïöïñßåò ìå ôç Ìüó÷á
ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôïõ ÉÊ. Ç êáèïäÞãçóç ôùí ÔáëéìðÜí äéÝøåõóå áõôÞ ôç öçìïëïãßá ëÝãïíôáò üôé «äå ÷ñåéáæüìáóôå êáíåíüò
ôç âïÞèåéá ãéá íá âñïýìå êáé íá åîáëåßøïõìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ISIL» (Al Jazeera, 26/12).
Ïýôå ç Êßíá üìùò áíôéìåôùðßæåé ëéãüôåñá
ðñïâëÞìáôá üóïí áöïñÜ ôçí åðÝêôáóÞ ôçò
ðáãêüóìéá. Ç ðñïêëçôéêüôçôÜ ôçò ð.÷. óôçí
ÁíáôïëéêÞ êáé ôç Íüôéá ÓéíéêÞ ÈÜëáóóá
äåí áöÞíåôáé áíáðÜíôçôç áðü ôïõò ãåéôïíéêïýò ëáïýò. Ç Éáðùíßá áíáãêÜæåôáé íá åíéó÷ýóåé ôç óôñáôéùôéêÞ ôçò ðáñïõóßá åêåß åíþ ïé Öéëéððßíåò óõíÜðôïõí ìáæß ôçò óôñáôéùôéêÞ óõìöùíßá. Óôçí ÁöñéêÞ ç ïéêïíïìéêÞ äéåßóäõóç ôùí êéíÝæùí óïóéáëéìðåñéáëéóôþí óõíáíôÜåé ôéò ïëïÝíá áõîáíüìåíåò äéáìáñôõñßåò ôùí íôüðéùí ðáñáãùãþí, ðïõ êáôáóôñÝöïíôáé áðü ôá öôçíÜ êáé óõ÷íÜ ÷áìçëÞò ðïéüôçôáò êéíÝæéêá ðñïúüíôá (ChinaAfrica Reporting Project, 13/7), êáé êõñßùò áðü ôçí ëåçëáóßá ôùí ðëïõôïðáñáãùãéêþí
ðçãþí ôïõò ìå ôçí äùñïäïêßá áðü ôçí Êßíá
ôïðéêþí äéåöèáñìÝíùí êõâåñíÞóåùí.

Ôçí ßäéá óôéãìÞ ïé ëáïß ôçò ËáôéíéêÞò ÁìåñéêÞò ëÝíå ü÷é óôïõò íÝïõò ÷ßôëåñ üôáí ç
ÏõÜóéãêôïí áãêáëéÜæåé èåñìÜ ôïí ãåíÜñ÷ç
ôïõ ëáôéíïáìåñéêáíéêïý óïóéáëöáóéóìïý, ôï
êáèåóôþò ôçò ÁâÜíáò, ôçí þñá ðïõ áõôü óõíå÷ßæåé íá êáôáðéÝæåé âÜíáõóá êÜèå ðñáãìáôéêÞ äçìïêñáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç. Óôçí ÂåíåæïõÝëá, ðïõ ðÜó÷åé áðü âáèéÜ ïéêïíïìéêÞ
êñßóç (ü÷é ôüóï ëüãù ðôþóçò ôùí ôéìþí ôïõ
ðåôñåëáßïõ, áëëÜ ëüãù ôçò êñßóçò ôïõ äéåöèáñìÝíïõ, êïìðñáäüñéêïõ êáé ìéóïöáóéóôéêïý êñáôéêïêïììáôéêïý êáðéôáëéóìïý ôçò)
– ðïõ ìåôáöñÜæåôáé óå åëëåßøåéò ðñïúüíôùí
êáé óå á÷áëßíùôï ðëçèùñéóìü, ïé äçìïêñáôéêÝò äõíÜìåéò ãéá ðñþôç öïñÜ åäþ êáé 17
÷ñüíéá êÝñäéóáí óôéò êïéíïâïõëåõôéêÝò åêëïãÝò, êáé ìÜëéóôá óõãêåíôñþíïõí áõîçìÝíç
ðëåéïøçößá óôç óõíôá÷ôéêÞ óõíÝëåõóç ðñÜãìá ðïõ ôïõò åðéôñÝðåé íá áðåéëÞóïõí ôçí åîïõóßá ôïõ ðñïÝäñïõ Ìáäïýñï. Ï óïóéáëöáóßóôáò ÌïñÜëåò óôç Âïëéâßá äåí êáôÜöåñå
íá êåñäßóåé ôç ëáúêÞ íïìéìïðïßçóç ãéá ìéá
ôñßôç ðñïåäñéêÞ èçôåßá. Óôçí ïéêïíïìéêÜ áíáîéüðéóôç ÁñãåíôéíÞ ïé ðåñïíéóôÝò çôôÞèçêáí óôéò ãåíéêÝò åêëïãÝò ôïõ ’15 êáé ðñüåäñïò ôçò ÷þñáò Ýãéíå ï äõôéêüöéëïò Ìáïõñßôóéï ÌÜêñé. ¼óï ãéá ôç Âñáæéëßá Þñèå êáé
åäù ç þñá íá ðëçñþóåé ðïëéôéêÜ, áêüìá êáé
ðïéíéêÜ ôï êüììá ôïõ ñùóïöéëïõ Ëïýëá, ãéá
ôï Ýãêëçìá ôïõ íá åîáãïñÜóåé ðïëéôéêÜ ôç
öôù÷ïëïãéÜ ìå ðáñï÷Ýò ðïõ äåí åß÷áí õëéêÞ
âÜóç, äçëáäÞ äåí Ýâãáéíáí ïýôå áðü ôçí ôáîéêÞ áíáêáôáíïìÞ ôïõ ðëïýôïõ, ïýôå áðü ôçí
áýîçóç ôçò ðáñáãùãÞò. Áíôßèåôá óõíäõÜóôçêáí ìå ôï ãíùóôü óôç ÷þñá ìáò óáìðïôÜæ ôçò óýã÷ñïíçò âéïìç÷áíéêÞò ðáñáãùãÞò
ìå áíôéêáðéôáëéóôéêÜ ðñïó÷Þìáôá êáé ìå ôï
äõíÜìùìá ìéáò êñáôéêïêïììáôéêÞò áóôéêÞò
ôÜîçò íÝïõ ôýðïõ ðïõ ëåçëÜôçóå ôïí ðëïýôï
ôçò ÷þñáò. Ç óáðßëá áõôÞ Ýäùóå ïéêïíïìéêÜ ïðüôå êáé ðïëéôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ìüëéò
Üñ÷éóå ç êñßóç ôçò Êßíáò, ôçò Üëëçò ìåãÜëçò óïóéáëöáóéóôéêÞò öïýóêáò, ïðüôå ìåéþèçêáí äñáìáôéêÜ ïé âñáæéëéÜíéêåò åîáãùãÝò
ðñþôùí õëþí êáé ôñïößìùí ðñïò ôçí Êßíá
ïðüôå äéïãêþèçêå ðåëþñéá ôï åìðïñéêü Ýëëåéììá êáé ìáæß ôï êñáôéêü, ïðüôå êáé ï ðëçèùñéóìüò êáé ç áíåñãßá óôç ÷þñá.
Ïé áíôéóôÜóåéò óôçí êáôáóôñïöéêÞ ðïñåßá
ôïõ Üîïíá Ñùóßáò-Êßíáò-Ôå÷åñÜíçò ðñïò ôïí
Ã´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, áíáäåéêíýïõí ùò áõ-

ôÞí ôçí óôéãìÞ ôïí Ôñßôï êüóìï óáí ôç ìåãáëýôåñç äýíáìç óõóðåßñùóçò åíÜíôéá óôá
ðïëåìéêÜ ôïõ ó÷Ýäéá, êáé åêôéìÜìå üôé áõôÝò
èá ìåãáëþíïõí üóï áõîÜíåôáé ç åðéèåôéêü-

ôçôá ôùí íÝùí ÷ßôëåñ. ¼óï ðñï÷ùñïýí ôá
ôÝñáôá ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí óôñáôçãéêþí
ôïõò åðéäéþîåùí, ôüóï ðéï êïíôÜ èá öÝñíïõí
ôï áíáðüöåõêôï ôÝëïò ôïõò.
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ñùóüäïõëï ðëÝïí êëáóóéêü öáóéóìü êáé íáæéóìü êáèþò ðñÝðåé ðïëéôéêÜ ñåýìáôá ôçò
÷þñáò, ç óôéò áëëåðÜëëçëåò åêóôñáôåßåò åðéëåêôéêÞò êÜèáñóçò óôï ðëåõñü ôùí óïóéáëöáóéóôþí ïé ïðïßåò åîüíôùóáí ðïëéôéêÜ ó÷åäüí üëï ôï åõñùðáéüöéëï ðïëéôéêü ðñïóùðéêü ôçò ÍÄ êáé ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé Üíïéîáí ôï
äñüìï óôçí ïõóéáóôéêÞ óõñéæïðïßçóç üëïõ ôïõ
êïéíïâïõëåõôéêïý êüóìïõ óÞìåñá, ïðüôå ôåëéêÜ êáé óôçí åêêáèÜñéóç ôïõ ßäéïõ ôïõ óõãêñïôÞìáôïò ËáìðñÜêç.
ÌåôÜ áðü ôïõò áóôïýò ðïõ ëßãï ðïëý
ôïõ áíôéóôÝêïíôáé ðïëéôéêÜ ï óïóéáëöáóéóìüò èá óôñáöåß áíïé÷ôÜ åíÜíôéá
óôçí ðïëéôéêÞ áíôßóôáóç ôùí ëáúêþí
ìáæþí
¼ìùò ôþñá ôïí ÄÏË äåí ôïí óôñáããáëßæïõí ïé óïóéáëöáóßóôåò ãéá üëá áõôÜ ôá åãêëÞìáôá êáé ôéò áìáñôßåò ôïõ, áëëÜ ãéá üëá ôá èåôéêÜ ôïõ, äçëáäÞ ãéá ôéò öéëïåõñùðáúêÝò ôïõ äçìïêñáôéêÝò ðëåõñÝò êáé âáóéêÜ ãéá ôéò áíôéóôÜóåéò ôïõ óôïí öáóéóìü, êáé
óôïí êëáóóéêü íáæéóôéêü êáé óôïí äÞèåí êüêêéíï, ïé ïðïßïé åöïñìÜíå áãêáëéáóìÝíïé ãéá
íá êáôáðéïýí ôç ÷þñá. Ãé áõôü ðñÝðåé íá åíáíôéùèïýìå óôï óôñáããáëéóìü ôïõ ÌÅÃÊÁ,
ôïõ ÄÏË êáé ìåôÜ ôïõ ÓÊÁÉ êáé ôïõ êÜèå
êáíáëéïý êáé ôïõ êÜèå óõãêñïôÞìáôïò ÌÌÅ
ðïõ èÝëåé ìå ôç óåéñÜ ôïõ íá ðíßîåé Þ íá
åëÝãîåé ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò Ôóßðñá.
Áò ìçí Ý÷åé êáíåßò êáìéÜ áìöéâïëßá: Ï íÝïõ ôýðïõ öáóéóìüò, ï óïóéáëéìðåñéáëéóôéêüò
ðíßãåé ôþñá ôïõò áóôïýò ðïõ ôïõ áíôéóôÝêïíôáé êáé ìåôÜ èá åöáñìüóåé ôçí ðéï óêëçñÞ
äéêôáôïñßá ôïõ, ãéá ôéò öôù÷Ýò ëáúêÝò ìÜæåò.
Ôï üôé îåêéíÜåé áðü ôïõò áóôïýò áõôü ïöåßëåôáé óôï üôé áõôÞí ôçí éóôïñéêÞ åðï÷Þ ç
åñãáôéêÞ ôÜîç êáé ïé ëáïß äåí Ý÷ïõí áêüìá
ïéêïäïìÞóåé ôá äéêÜ ôïõò, áëçèéíÜ ìáæéêÜ
êïììïõíéóôéêÜ êáé ëáúêÜ êüììáôá, ôá ïðïßá

èá ôïõò Ýäéíáí ôç ãíþóç êáé ôçí ïñãÜíùóç,
íá áíôéóôáèïýí ìå Üìåóç áðïôåëåóìáôéêüôçôá óôïõò óïóéáëöáóßóôåò. Êáé äåí õðÜñ÷ïõí
áêüìá óå ìáæéêü åðßðåäï áõôÜ ôá êüììáôá
ãéáôß áõôüò ï íÝïõ ôýðïõ éìðåñéáëéóìüò îåêßíçóå ôçí ðïñåßá ôïõ ãéá ôçí êáôÜ÷ôçóç
ôïõ êüóìïõ ôóáêßæïíôáò áðü ôá ìÝóá ôéò ëáúêÝò åîïõóßåò ôçò ÅÓÓÄ êáé ôçò Êßíáò, ôéò
ðñþôåò óôçí éóôïñßá ôïõ ðëáíÞôç, êáé ìåôÜ
ìåôáôñÝðïíôáò áõôÝò ôéò åîïõóßåò êáé üëá
ôá êïììïõíéóôéêÜ êüììáôá, ðïõ åðßóçò ôóÜêéóå áðü ôá ìÝóá, óôï áíôßèåôü ôïõò. ¸ôóé ïé
óïóéáëöáóßóôåò, ðáíôïý óôïí êüóìï, îåêéíÜíå óÞìåñá áðü áõôü ðïõ ðñþôá âñßóêïõí
ìðñïóôÜ ôïõò êáé Ý÷åé êÜðïéá ðïëéôéêÞ êáé
ïéêïíïìéêÞ ïñãÜíùóç, äçëáäÞ ôá áíôßðáëá
êïììÜôéá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò, ðïý óôçí ðëåéïøçößá ôïõò åßíáé åßôå äõôéêïý éìðåñéáëéóôéêïý, åßôå åèíéêéóôéêïý ôñéôïêïóìéêïý ôýðïõ.
ÁõôÜ ôá êïììÜôéá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò, üóá
áíôéóôÝêïíôáé êáé äåí óõìâéâÜæïíôáé Þ äåí
óõíåñãÜæïíôáé ìå ôïõò óïóéáëöáóßóôåò, åßíáé ãéá ôïõò óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò Ýíá íÝï åõñýôåñï åßäïò åâñáßùí ìåôÜ ôçí åîüíôùóç
ôùí ïðïßùí, Ýñ÷åôáé ç þñá ôùí ëáúêþí äçìïêñáôþí, ôùí áñéóôåñþí êáé ôùí ðñáãìáôéêþí êïììïõíéóôþí, ðïõ áõôïß Ý÷ïõí áíáëÜâåé áðü ôçí éóôïñßá ôï êáèÞêïí íá ðñïâÜëëïõí ôçí ðéï ìåãÜëç êáé áðïôåëåóìáôéêÞ áíôßóôáóç óôïõò öáóßóôåò êáé ôåëéêÜ,
áíáðüöåõêôá, íá ôïõò óõíôñßøïõí.
Åìåßò ïé êïììïõíéóôÝò ôçò åðï÷Þò ôçò áíôéðáëéíüñèùóçò äåí ðñÝðåé êÜíïõìå îáíÜ
ôá ðáëéÜ ìïéñáßá áñéóôåñßóôéêïõ ôýðïõ ëÜèç, ôçò ðñþôçò åðï÷Þò áíüäïõ ôïõ öáóéóôéêïý éìðåñéáëéóìïý ðñéí ôïí â ðáãêüóìéï ðüëåìï. Éäéáßôåñá ðñÝðåé íá áíôéðáëáßøïõìå ôç
óïóéáëéìðåñéáëéóôéêÞ éäåïëïãßá ðïõ óôïí ðõñÞíá ôçò åßíáé ï áíôåðáíáóôáôéêüò ôñïôóêéóìüò ï ïðïßïò, üôáí äåí ðåñíÜåé áíïé÷ôÜ ìå
ôïí öáóéóìü, ôáõôßæåé ôçí áóôéêÞ äçìïêñáôßá ìå ôïí öáóéóìü ãéá íá åìðïäßóåé ôçí äçìéïõñãßá ôïõ áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ.
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ÄÕÍÁÌÙÍÅÉ Ç ÅÐÉÈÅÓÇ ÔÏÕ ÁËËÁ
ÄÕÍÁÌÙÍÅÉ ÔÁÕÔÏ×ÑÏÍÁ Ç ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ
ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÓÔÏ ÓÏÓÉÁË-×ÉÔËÅÑÉÓÌÏ
Ç

äéáñêþò áõîáíüìåíç åðéèåôéêüôçôá ôçò ñùóéêÞò íåïíáæé
óôéêÞò õðåñäýíáìçò êáé ôùí óõììÜ÷ùí ôçò, Êßíáò-ÉñÜí,
áíÜ ôïí ðëáíÞôç ðñïìçíýåé ôï îÝóðáóìá åíüò íÝïõ ðáãêüóìéïõ ðïëÝìïõ. ×ñüíï ìå ôï ÷ñüíï, Ñùóßá êáé Êßíá áõîÜíïõí
ôéò óôñáôéùôéêÝò ôïõò äáðÜíåò êáé åêóõã÷ñïíßæïõí ôá÷ýôáôá
ôï óôñáôü ôïõò.
Ç Ìüó÷á óößããåé ôïí êëïéü ãýñï áðü ôçí
Þäç åóùôåñéêÜ õðïíïìåõìÝíç Åõñþðç åíôåßíïíôáò ôçí õðïâñý÷éá ðáñïõóßá ôçò óôï Â.
Áôëáíôéêü, óôÞíïíôáò íÝåò âÜóåéò óôçí ÁñêôéêÞ, ðñáãìáôïðïéþíôáò åíáÝñéåò ðñïêëÞóåéò êáé áíáêïéíþíïíôáò ôçí áíÜðôõîç
3 íÝùí ìåñáñ÷éþí óôá áíáôïëéêÜ ôçò óýíïñá üôáí ðñïçãïýìåíá Ý÷åé ìá÷áéñþóåé ôçí
Ïõêñáíßá. Ç Êßíá ðñïêáëåß ìå íÝåò âÜóåéò
óôç Íüôéá ÓéíéêÞ ÈÜëáóóá êáé íÝïõò åîïðëéóìïýò. Ôçí ßäéá þñá ï Üîïíáò áõôüò Ý÷åé
ìåôáôñÝøåé ôç Óõñßá óå ìéá ëßìíç áßìáôïò
êáé åôïéìÜæåôáé ãéá ôï äéáìåëéóìü ôçò Ôïõñêßáò. Êé üëá áõôÜ ìå ôç âïÞèåéá ôùí áìåñéêáíéêþí êáé åõñùðáúêþí ìïíïðùëßùí ðïõ
ãéá íá äéáôçñÞóïõí ôéò èÝóåéò ôïõò óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ ôåßíïõí íá õðïôÜóóïíôáé óôç
ñùóéêÞ äéðëùìáôßá ôïõ ðïëÝìïõ, üðùò áêñéâþò Ýêáíáí ïé áããëïãÜëëïé êáé áìåñéêÜíïé
éìðåñéáëéóôÝò 80 ÷ñüíéá ðñéí.
ÁõôÞ üìùò ç êáôáóôñïöéêÞ ðñïÝëáóç öÝñíåé õðï÷ñåùôéêÜ ôïí åðéèåôéêü éìðåñéáëéóôéêü
Üîïíá óå åõèåßá óýãêñïõóç ìå ìéá óåéñÜ ëáïýò êáé êñÜôç ôçò ðåñéöÝñåéáò. ÌÝñá ôç ìÝñá ðëçèáßíïõí ïé öùíÝò áíôßóôáóçò óôï
óïóéáëéìðåñéáëéóìü, éäéáßôåñá ìÝóá óôïí Ôñßôï êüóìï áëëÜ êáé óå ïñéóìÝíåò ÷þñåò ôïõ
Äåýôåñïõ êüóìïõ ðïõ áéóèÜíïíôáé Þäç ôçí
êáõôÞ áíÜóá ôïõ ôÝñáôïò ðÜíù óôï êïñìß
ôïõò.
Óôçí Åõñþðç Ý÷åé óÞìåñá óõãêñïôçèåß Ýíá ìðëïê êñáôþí ðïõ óõíôïíßæïõí ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôïõò ãéá íá áðïêñïýóïõí ôçí åðéêåßìåíç åðßèåóç ôçò Ìüó÷áò. Ïé ÷þñåò ôçò
ÂáëôéêÞò, ç Ðïëùíßá êáé ïé ÓêáíäéíáâéêÝò
÷þñåò åíôåßíïõí ôç óôñáôéùôéêÞ êáé ðëçñïöïñéáêÞ ôïõò óõíåñãáóßá, áõîÜíïõí ôéò óôñáôéùôéêÝò ôïõò äáðÜíåò, åíéó÷ýïõí ôçí áìõíôéêÞ ôïõò èùñÜêéóç óôá óýíïñá ìå ôç Ñùóßá, ðñïóðáèïýí íá ìåéþóïõí ôç ñùóéêÞ åíåñãåéáêÞ åîÜñôçóç. Ðñüêåéôáé ãéá ÷þñåò
ðïõ åßôå Ý÷ïõí íéþóåé óôï ðåôóß ôïõò ôç ñùóéêÞ íáæéóôéêÞ ìðüôá åßôå Ý÷ïõí ãßíåé Þäç
Üìåóïé áðïäÝêôåò ôùí óôñáôéùôéêþí ðñïêëÞóåùí ôùí íÝùí ôóÜñùí.
Ôá êñÜôç áõôÜ, ðïõ åßíáé áíôéêåéìåíéêÜ êáé
óõ÷íÜ áíåîÜñôçôá áðü ôéò êáôÜ äéáóôÞìáôá
êõâåñíÞóåéò ôïõò ç øõ÷Þ ôçò áíôéöáóéóôéêÞò Åõñþðçò, ðéÝæïõí ãéá ôç ìåãáëýôåñç äéðëùìáôéêÞ áðïìüíùóç ôçò ñùóéêÞò íåïíáæéóôéêÞò õðåñäýíáìçò, ìéá ãñáììÞ ðïõ Ýñ÷åôáé üìùò óå óýãêñïõóç ìå ôçí åðßóçìç åõñþ-áìåñéêáíéêÞ ãñáììÞ óõíåñãáóßáò ìáæß
ôçò óå êñßóéìá æçôÞìáôá üðùò åßíáé ôï ïõêñáíéêü Þ ôï óõñéáêü. ÁõôÜ ôá êñÜôç êéíïýíôáé êüíôñá óôç ãñáììÞ ÌÝñêåë-ÏëÜíô-ÑÝíôóé ðïõ ïäçãåß óå åëÜöñõíóç ôùí êõñþóåùí êáôÜ ôçò Ñùóßáò óôï ïõêñáíéêü, êáé æçôïýí áõóôçñüôåñåò êõñþóåéò êáé ðáßñíïõí
üóï ìðïñïýí ìÝôñá áëëçëåããýçò óôï èýìá
ôçò åðßèåóçò. Áêñéâþò ãéá íá áíôéóôáèìßóïõí ôçí åêöñáóìÝíç èÝëçóç ôùí ÇÐÁ êáé
ôçò çãåóßáò ôçò ÅÅ íá Üñïõí ôéò êõñþóåéò,
Ðïëùíßá, Ëéèïõáíßá êáé Ïõêñáíßá óõãêñïôïýí ð.÷. ìéá ôáîéáñ÷ßá ðïõ èá ðáßñíåé ìÝñïò
óå åéñçíåõôéêÝò áðïóôïëÝò êáé èá âïçèÞóåé
ôï Êßåâï íá áõîÞóåé ôéò óôñáôéùôéêÝò ôïõ
äõíáôüôçôåò (International Business Times,
26/1). Êüíôñá óôçí åðßóçìç ãñáììÞ ÇÐÁÅÅ ðåñß óõíåñãáóßáò ìå ôï Êñåìëßíï óôï æÞôçìá ôçò êáôáðïëÝìçóçò ôïõ ISIS, ç ðñüåäñïò ôçò Ëéèïõáíßáò, ÍôÜëéá ÃêñéìðáïõóêÜéôå, äÞëùóå êáôüðéí óõíÜíôçóÞò ôçò ìå ï-

ìïëüãïõò ôçò áðü Ëåôïíßá-Åóèïíßá üôé ç ÷þñá ôçò «äå èá óõììåôÜó÷åé óå êáìéÜ íÝá óõììá÷ßá óôçí ïðïßá èá ìðïñïýóå íá óõììåôÝ÷åé Þ èÝëåé íá óõììåôÜó÷åé ç Ñùóßá. Ç Ñùóßá êáôÝ÷åé áêüìá ôìÞìá ôïõ åäÜöïõò ìéáò
Üëëçò ÷þñáò, êáé åìðëÝêåôáé Üìåóá óå óôñáôéùôéêÞ äñáóôçñéüôçôá óå äõï ÷þñåò, ôç Ãåùñãßá êáé ôçí Ïõêñáíßá (!!!)» (Ukraine Today,
20/11).
Ïé áðüðåéñåò õðïíüìåõóçò ôçò åõñùðáúêÞò åíüôçôáò áðü ôïõò äéÜöïñïõò ðñÜêôïñåò
ôïõ Êñåìëßíïõ óå çãåôéêÝò èÝóåéò áñ÷ßæïõí
óéãÜ-óéãÜ íá îåóêåðÜæïíôáé. Ìå áöïñìÞ ôéò
ðñüóöáôåò áðïêáëýøåéò ðåñß óõíåñãáóßáò
ôïõ ÂáëÝóá ìå ôï ðñþçí óïóéáëöáóéóôéêü
êáèåóôþò ôçò Ðïëùíßáò, ï ðñþçí ðñùèõðïõñãüò ÃéáñïóëÜâ Êáôóßíóêé, ðáñüëç ôçí
äåîéÜ óõíôçñçôéêÞ ãñáììÞ ôïõ óå ðïëëÜ åðßðåäá, êáôÞããåéëå ôç ìåôÜ ôï ’88 óõìðáéãíßá øåõôïêïììïõíéóôþí êáé öéëåëåýèåñùí
ðïõ Ýäéíå óôïõò ðñþôïõò ôçí ðñáãìáôéêÞ åîïõóßá óôç ÷þñá åíþ éó÷õñßóôçêå üôé ç áíáôïëéêïãåñìáíéêÞ ÓôÜæé áíÝâáóå ôç ÌÝñêåë
óôç ãåñìáíéêÞ ðñïåäñßá (The Guardian, 16/
2). Ïé ðñïùèçôÝò ôçò ñùóéêÞò ãñáììÞò ÌÝñêåë-ÏëÜíô êôë. äõóêïëåýïíôáé ïëïÝíá êáé
ðåñéóóüôåñï íá ðåñíïýí ôéò ñùóéêÝò èÝóåéò
(ìåôáíáóôåõôéêü êôë) ìÝóá óôçí Ýíùóç. ¹ôáí êüíôñá ó’ áõôÞ ôç ãñáììÞ ðïõ óôéò 10
Éïýíç åêäüèçêå ç éóôïñéêÞ ãéá ôçí Åõñþðç
áðüöáóç ôçò ïëïìÝëåéáò ôïõ åõñùêïéíïâïõëßïõ, ç ïðïßá êáôÜããåéëå ôï ñùóéêü öáóéóìü
êáé åðåêôáôéóìü, ðñÜãìá ðïõ ïõóéáóôéêÜ ðïôÝ
äåí Ýìáèå ôï ðëáôý åëëçíéêü êïéíü ôùí çãåôéêÜ åíôåëþò äéáâñùìÝíùí áðü ôç ñþóéêç
õðåñäýíáìç êïììÜôùí.
Ôï ðéï âáóéêü ùóôüóï åßíáé üôé ðïëý éó÷õñÞ áíôßóôáóç áñ÷ßæåé íá óõíáíôÜ ç åðéèåôéêüôçôá ôùí íÝùí ôóÜñùí ìÝóá óôïí áñáâéêü
êáé ìïõóïõëìáíéêü êüóìï, ï ïðïßïò ùò ôþñá
ôç óõìðáèïýóå óôá ðëáßóéá åíüò áíôéáìåñéêáíéóìïý ðïõ Þôáí ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò
ëéãüôåñï áíôééìðåñéáëéóôéêüò êáé ðåñéóóüôåñï óõíôçñçôéêüò áíôéäñáóôéêüò. Ôï éäåïëïãéêü õðüâáèñï ôÝôïéùí áíôéäñÜóåùí åß÷å
óõ÷íÜ íá êÜíåé ìå ôçí ðïëéôéêÞ åêìåôÜëëåõóç ôïõ èñçóêåõôéêïý óõíáéóèÞìáôïò áðü
ôïõò óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò. Áõôïß åðé÷åéñïýí
íá åðáíáöÝñïõí ôïí ðëáíÞôç ìáò óôçí åðï÷Þ ôïõ Ìåóáßùíá êáé ôùí èñçóêåõôéêþí ðïëÝìùí, ãé’ áõôü óõììá÷ïýí ìå ôïõò éñáíïýò
ìïõëÜäåò ðïõ åðéôßèåíôáé óôç Ì. ÁíáôïëÞ
èÝëïíôáò íá åìöáíéóôïýí óáí ïé ðñïóôÜôåò
ôùí áðáíôá÷ïý Óééôþí. Íá ãéáôß áíáðüöåõêôá ìÝóá óôï ðëåéïøçöéêü óïõíéôéêü ÉóëÜì
ãåííþíôáé äéáñêþò áíôéóôÜóåéò óôç âßáéç
ðñïÝëáóç ôùí íÝùí ÷ßôëåñ ìåôÜ ôçí áíïé÷ôÞ
êáé êôçíþäç åðÝìâáóÞ ôïõò óôç Óõñßá.
Ï âáíäáëéóìüò êáôÜ ôçò óáïõäáñáâéêÞò
ðñåóâåßáò óôçí Ôå÷åñÜíç êáé ôïõ ðñïîåíåßïõ ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò óôçí éñáíéêÞ ðÜëç ÌáóÜíô óôéò 2 ÃåíÜñç ìáò ðñïóöÝñåé Ýíá äåßêôç ôçò ãåùãñáößáò áõôþí ôùí áíôéäñÜóåùí. Ïé åðéèÝóåéò óçìåéþèçêáí ùò áíôßðïéíá ãéá ôçí åêôÝëåóç áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ
ÑéÜíô ôïõ óéßôç êëçñéêïý Íéìñ áë-Íéìñ ìáæß
ìå Üëëïõò 46 êáôáäéêáóìÝíïõò ãéá ôñïìïêñáôßá. Ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá êáôÞããåéëå ôçí
åðßèåóç óôçí ðñåóâåßá ôçò êáé äéÝêïøå ôéò
äéðëùìáôéêÝò êáé åìðïñéêÝò ôçò ó÷Ýóåéò ìå
ôï ÉñÜí Ý÷ïíôáò óôï ðëåõñü ôçò ìéá óåéñÜ
áñáâéêþí êñáôþí. Ïé êõâåñíÞóåéò ôïõ

Ìðá÷ñÝéí, ôïõ Ôæéìðïõôß, ôïõ ÓïõäÜí, ôçò Óïìáëßáò êáé ôùí Êïìüñùí ðñïÝâçóáí åðßóçò
óôç äéáêïðÞ ôùí äéðëùìáôéêþí ó÷Ýóåùí ìå
ôçí Ôå÷åñÜíç. Ï ÕÐÅÎ ôçò Óïìáëßáò äéêáéïëüãçóå ôï ìÝôñï «óáí áðÜíôçóç óôç óõíå÷éæüìåíç áíÜìéîç ôçò ÉñáíéêÞò Äçìïêñáôßáò
óôéò åóùôåñéêÝò õðïèÝóåéò ôçò Óïìáëßáò»
(Associated Press, 7/1). ¢ëëá êñÜôç, üðùò åßíáé ôá ÇÁÅ, ôï äéðñüóùðï óôçí ïõóßá ñùóüöéëï ÊáôÜñ, ôï ÊïõâÝéô êáé ç Éïñäáíßá, ðÞñáí ëéãüôåñï óêëçñÜ äéðëùìáôéêÜ ìÝôñá (õðïâÜèìéóç ó÷Ýóåùí, áíÜêëçóç-Ýãêëçóç ðñåóâåõôþí êôë.). Óå Ýêôáêôç óýíïäï óôéò 10/1
óôï ÊÜéñï, ï Áñáâéêüò Óýíäåóìïò êáôáäßêáóå ôçí åðßèåóç óôéò äéðëùìáôéêÝò áðïóôïëÝò ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò êáôáããÝëëïíôáò
ôçí éñáíéêÞ êõâÝñíçóç ãéá ôçí áäõíáìßá ôçò
íá ôéò ðñïóôáôÝøåé. Ç êáôáëçêôéêÞ äÞëùóç, ðïõ õðåñøçößóôçêå ó÷åäüí ïìüöùíá (ðëçí
ËéâÜíïõ ðïõ âñßóêåôáé óôá íý÷éá ôçò ×åæìðïëÜ÷), êáôáäßêáæå åðßóçò ôçí áíáêÜëõøç
áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ Ìðá÷ñÝéí ìéáò Ýíïðëçò
ïìÜäáò ðïõ õðïóôçñßæåôáé áðü ôïõò éñáíïýò
Öñïõñïýò ôçò ÅðáíÜóôáóçò (Al Arabiya, 10/
1).
Áêüìá ðåñéóóüôåñï, ç ñþóï-éñáíéêÞ êáôï÷Þ ôçò Óõñßáò êáé ç ðñïóðÜèåéá ðåñéêýêëùóçò-áðïóôáèåñïðïßçóçò ôçò Ôïõñêßáò áðü
ôïõò íÝïõò ÷ßôëåñ, ðÜíôá ìå ôéò «åõëïãßåò» Þ
Ýóôù ôçí áíï÷Þ ôùí óé÷áìåñþí äõôéêþí ìïíïðùëéóôþí, Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé íÝåò åóôßåò ôñéôïêïóìéêÞò áíôßóôáóçò óôçí ðïñåßá
ôïõ åðéèåôéêïý Üîïíá. Ôï ìßóïò ðïõ öùëéÜæåé
óôéò êáñäéÝò ôçò ðëåéïøçößáò ôïõ óõñéáêïý
ëáïý áðÝíáíôé óôïõò ñþóïõò ÷ßôëåñ êáé óôï
äïóßëïãï ðëÝïí êáèåóôþò ôçò Äáìáóêïý åßíáé ôüóï Ýíôïíï þóôå íá äþóåé Ýíá çñùéêü
åèíïáíåîáñôçóéáêü áíôÜñôéêï. Ðáëéüôåñá Ýíá
ôìÞìá áõôïý ôïõ êéíÞìáôïò åß÷å åíáðïèÝóåé
ðïëëÝò åëðßäåò óôçí áìåñéêáíéêÞ õðïóôÞñéîç. ÓÞìåñá áíôéëáìâÜíåôáé ðéï êáèáñÜ üôé ç
áìåñéêáíéêÞ óôÜóç (ðïëéôéêÞ ëýóç õðü ôçí
áéãßäá ôïõ ÏÇÅ, óõíåñãáóßá ìå Ñùóßá-ÉñÜí,
åìðÜñãêï óôá áíôéáåñïðïñéêÜ óõóôÞìáôá)
óçìáßíåé ïõóéáóôéêÜ åãêáôÜëåéøç ôçò áíôßóôáóçò óôï Ýëåïò ôçò Ñùóßáò, ôïõ ÉñÜí, ôçò
Äáìáóêïý, ôïõ ISIS êáé ôçò Áë ÊÜéíôá (Áë
Íïýóñá). ÐáñÜ ôéò áíôéîïüôçôåò, ôï óõñéáêü
áíôÜñôéêï óõíå÷ßæåé íá õðïóôçñßæåôáé áðü ôéò
äýï éó÷õñÝò ôñéôïêïóìéêÝò ðåñéöåñåéáêÝò äõíÜìåéò, üðùò åßíáé ç Ôïõñêßá êáé ç ÓáïõäéêÞ
Áñáâßá, ðïõ ôïëìÜíå ùò ôþñá, êõñßùò ç
Ôïõñêßá, íá ïñèþóïõí ôï áíÜóôçìÜ ôïõò áðÝíáíôé óôç âáñâáñüôçôá êáé ôçí õðïêñéóßá
ôùí õðåñäõíÜìåùí.
Éäéáßôåñá ç Ôïõñêßá ôïõ ÅñíôïãÜí ìå ôçí
êáôÜññéøç ôïõ ñùóéêïý âïìâáñäéóôéêïý ðïõ
ðáñáâßáóå ôïí åíáÝñéï ÷þñï ôçò ôï ÍïÝìâñç
êáé ôï äéðëùìáôéêü ðüëåìï ðïõ áêïëïýèçóå
Ýäùóå Ýíá ãåñü ìÜèçìá óôïõò ôñáìðïýêïõò
íåïíáæß êáé ðÝñáóå óôçí ðñþôç ãñáììÞ ôçò
ðáãêüóìéáò ðÜëçò åíÜíôéá óôï óïóéáëéìðåñéáëéóìü ãé áõôÞí ôçí ðåñßïäï. Åðßóçò êüíôñá óôéò öéëïñþóéêåò äõíÜìåéò óôï åóùôåñéêü ôçò ÷þñáò êáé êõñßùò åíÜíôéá óôéò äéáèÝóåéò ÇÐÁ-Ñùóßáò, ç ¢ãêõñá áíôéóôÜèçêå óôï êïõñäéêü ñùóïêßíçôï áíôÜñôéêï PYDÑÊÊ, ðïõ ìå åõèýíç ôïõ óôáìÜôçóå ôçí åéñçíåõôéêÞ äéáäéêáóßá ôçò ôåëåõôáßáò äåêáåôßáò êáé åðéôÝèçêå óôçí Ôïõñêßá ðáñÜëëçëá ìå ôïí Ðïýôéí. Ôï ÑÊÊ ðáñá ôéò ðñüóöáôåò äçìïêñáôéêÝò ôïõ ìåôáìöéÝóåéò Ý÷åé äåßîåé
áðü ðáëéÜ ôçí åèíïåêêáèáñéóôéêÞ öáóéóôéêÞ ãñáììÞ ôïõ.
ÓùóôÜ ëïéðüí ç Ôïõñêßá Ýöåñå ôéò ÇÐÁ
ðñï ôùí åõèõíþí ôïõò äéá óôüìáôïò ôïõ ôïýñêïõ ÕÐÅÎ, Ì. Ôóáâïýóïãëïõ: «Ïé ÇÐÁ èá
ðñÝðåé íá ðÜñïõí ìéáí áðüöáóç: äéáëÝãïõí
åìÜò óáí åôáßñïõò Þ ôñïìïêñáôéêÝò ïñãáíþ-

óåéò;» (Middle East Monitor, 10/2). Óôï ìåôáîý âåëôßùóå ôéò ó÷Ýóåéò ôçò ìå ôï ÉóñáÞë,
ðáñ üëç ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ ùò ôþñá ðñïóðÜèåéá ôïõ ñùóüöéëïõ áêñïäåîéïý ÍåôáíéÜ÷ïõ íá åìðïäßóåé áõôÞí ôçí ðñïóÝããéóç,
ðñïþèçóå ôç óôáèåñÞ óõììá÷ßá ìå ôï éñáêéíü ÊïõñäéóôÜí êáé óõíåñãÜæåôáé ìå ôç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá ãéá ôçí áíá÷áßôéóç ôçò ñùóéêÞò ðñïÝëáóçò óôç Óõñßá. Êáñðüò áõôÞò
ôçò óõíåñãáóßáò Þôáí ïé äéáðñáãìáôåýóåéò
óôï ÑéÜíô ìáæß ìå áíþôåñïõò áîéùìáôïý÷ïõò
ôùí êñáôþí ôïõ Êüëðïõ ãéá ôï åíäå÷üìåíï
êïéíÞò ÷åñóáßáò åðÝìâáóçò ìå óôü÷ï ôç
äçìéïõñãßá ìéáò «æþíçò áóöáëåßáò» ìÝóá óôï
óõñéáêü Ýäáöïò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí áìÜ÷ùí êáé ôçí åíßó÷õóç ôçò áíôßóôáóçò
(Financial Times, 9/2). Ôï ÄåêÝìâñç ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá îåêßíçóå ìåãÜëçò êëßìáêáò
óôñáôéùôéêÝò áóêÞóåéò ìáæß ìå 20 êñÜôç, ìåôáîý ôùí ïðïßùí ôá áñáâéêÜ êñÜôç ôïõ Êüëðïõ, ôï ÓïõäÜí, ç Áßãõðôïò, ôï Ìáñüêï, ç Éïñäáíßá, ç Íéãçñßá, ôï ÐáêéóôÜí êáé ç Ìáëáéóßá (FT, 18/2), ìå óôü÷ï ôçí áíÜó÷åóç ôïõ ñþóï-éñáíéêïý åðåêôáôéóìïý. Åìåßò äåí õðïóôçñßæïõìå óå áõôÞ ôç öÜóç êáìéÜ óôñáôéùôéêÞ
åðÝìâáóç áðü ïðïéáäÞðïôå îÝíç äýíáìç óôï
óõñéáêü Ýäáöïò, åßôå áõôÞ åßíáé áðü ôï ñùóïíáæéóôéêü óôñáôüðåäï, åßôå áðü ôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò åðåìâáôéóôÝò, åßôå áðü
ôéò áðåéëïýìåíåò áðü ôïí íåïíáæéóôéêü Üîïíá üìïñåò ÷þñåò ôçò Óõñßáò. Ç áíôßóôáóç
áõôÞ ìðïñåß íá ãßíåé èáõìÜóéá áðü ôçí ßäéá
ôç óõñéáêÞ äçìïêñáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç áñêåß íá ôçò äïèïýí áíôéåñïðïñéêÜ üðëá. Ìå
ôïí ßäéï ôñüðï åßìáóôå áíôßèåôïé óôç óáïõäáñáâéêÞ åðÝìâáóç óôçí ÕåìÝíç åíÜíôéá óå
ìéá åóùôåñéêÞ öéëï-éñáíéêÞ äýíáìç.
Óôï ãåéôïíéêü ÉñÜê ç ðïëéôéêÞ êüíôñá ðïõ
Ý÷åé îåóðÜóåé áíÜìåóá óôïí óéßôç ðñùèõðïõñãü Áë ÁìðÜíôé êáé ôï äéïéêçôÞ ôçò éñáíéêÞò êáôï÷éêÞò äýíáìçò Êïõíôò, õðïóôñÜôçãï ÓïëåúìÜíé (FT, 24/2), äåß÷íïõí ðüóï åýèñáõóôç åßíáé ç ðïñåßá êõñéáñ÷ßáò ôïõ íåïíáæéóôéêïý Üîïíá áêüìá êáé óå ìéá êõâÝñíçóç óáí êáé áõôÞ ôïõ ÉñÜê.
ÏëïÝíá ðëçèáßíïõí ïé öùíÝò ðïõ âëÝðïõí
ôçí áíáâÜèìéóç ôçò ñùóéêÞò óôñáôéùôéêÞò
ðáñïõóßáò óôçí áíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï óáí áðåéëÞ ãéá ôïõò ëáïýò. Ï ôïýñêïò ðñùèõðïõñãüò Á. Íôáâïýôïãëïõ êáôçãüñçóå ôç Ñùóßá
ãéá óõìðåñéöïñÜ «ôñïìïêñáôéêÞò ïñãÜíùóçò»
óôç Óõñßá êáé üôé ìáæß ìå Üëëåò ôÝôïéåò ïñãáíþóåéò «åõèýíåôáé ãéá ðëÞèïò åãêëçìÜôùí êáôÜ ôçò áíèñùðüôçôáò» (Independent,
16/2). Ï çãÝôçò ôïõ Ðñïïäåõôéêïý Óïóéáëéóôéêïý êüììáôïò ôïõ ËéâÜíïõ, Ïõáëßíô ÔæïõìðëÜô, Ý÷åé êáôáããåßëåé ðñïçãïýìåíá ôçí
ðñùôïöáíÞ êßíçóç ôùí íÝùí ôóÜñùí íá áðáéôÞóïõí áðü ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò 3Þìåñï êëåßóéìï ôïõ åíáÝñéïõ ÷þñïõ ôçò ãéá
ôç äéåíÝñãåéá ñùóéêþí íáõôéêþí áóêÞóåùí.
«Öáßíåôáé» åßðå «ðùò èåùñïýí ôï Ëßâáíï
ðñïÜóôéï ôçò Ìüó÷áò, êáôáðáôþíôáò êáé
ðñïóâÜëëïíôáò ôçí êõñéáñ÷ßá ìáò» (The Wall
Street Journal, 20/11). Ôïí Ïêôþâñç óôç Ìüó÷á, ýóôåñá áðü êÜëåóìá ôïõ áíôéðïëéôåõôéêïý êüììáôïò Solidarnost, 200 ðåñßðïõ äéáäçëùôÝò áðáßôçóáí íá óôáìáôÞóåé ï âïìâáñäéóìüò ôçò Óõñßáò áðü ôéò ñùóéêÝò Ýíïðëåò äõíÜìåéò (AFP, 17/10).
Óôçí ÊåíôñéêÞ Áóßá ïé íÝïé ôóÜñïé Ý÷ïõí
íá áíôéìåôùðßóïõí áêüìá Ýíá áíïé÷ôü ìÝôùðï. ÔïõñêìåíéóôÜí êáé ÏõæìðåêéóôÜí áñíïýíôáé ôç óõíåñãáóßá ìå ôïí Ïñãáíéóìü
Óõìöþíïõ ÓõëëïãéêÞò ÁóöÜëåéáò, ðïõ äéåõèýíåôáé áðü ôï Êñåìëßíï. Ôï ÃåíÜñç ôï ÔïõñêìåíéóôÜí áðÝññéøå ñùóéêü áßôçìá ãéá êïé-
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