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Ç

êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË øÞöéóå Ýíáí åêëïãéêü íüìï
åíéó÷õìÝíçò áíáëïãéêÞò, êïììÝíï êáé ñáììÝíï óôá
ìÝôñá ôçò, êáé áöïý ôïí âÜöôéóå áðëÞ áíáëïãéêÞ, ôïí
÷áéñÝôéóå óá “äçìïêñáôéêÞ ìåôáññýèìéóç” ôçí þñá ðïõ êáëïýóå áíïé÷ôÜ ôç íáæéóôéêÞ óõììïñßá ôçò “×Á” óå ìÝôùðï ãéá íá
ôçí åíéó÷ýóåé ìå ôéò øÞöïõò ôçò. Ðñüêåéôáé ãéá ìßá åíéó÷õìÝíç áíáëïãéêÞ ðïõ Ý÷åé óá âÜóç ôçò ôçí áðáéôïýìåíç áíáëïãßá
ãéá íá áíôéóôáèìéóôåß ç ðôþóç ôùí åêëïãéêþí ðïóïóôþí ôçò
êõâÝñíçóçò ìå ôçí áíôßóôïé÷ç Üíïäï ôùí ðïóïóôþí ôçò ÍÄ,
õðÝñ ôçò ðñþôçò. ÁõôÞ ôçí áíáëïãßá ï ÓÕÑÉÆÁ ôç óôçñßæåé
ôþñá óáí ôç ìüíç äçìïêñáôéêÞ áöïý åêëÝ÷ôçêå äýï öïñÝò ìå
ôï ìðüíïõò åäñþí ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åêëïãéêïý íüìïõ.

Ôï êõâåñíçôéêü ó÷Ýäéï ãéá ôéò 200
øÞöïõò ðïõ èá åðÝôñåðå ôçí Üìåóç åöáñìïãÞ ôïõ íüìïõ äåí ðÝñáóå, ÷Üñç
óôéò áíôéóôÜóåéò ðïõ åêäçëþèçêáí
áðü óôåëÝ÷ç êáé ôìÞìá ôçò êïììáôéêÞò âÜóçò ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ôïõ Ðïôáìéïý ðïõ õðï÷ñÝùóå ôéò çãåóßåò ôïõò
íá ôïðïèåôçèïýí åíáíôßïí ôïõ íüìïõ.
ÁëëÜ ìáæß ìå ôïí ÌçôóïôÜêç Üöçóáí

óôï áðõñüâëçôï ôïí Ôóßðñá êáé ôçí
êõâÝñíçóÞ ôïõ óå üôé áöïñÜ ôï âáóéêü
óôü÷ï ôçò íÝáò áõôÞò öáóéóôéêÞò ìåèüäåõóçò ðïõ åßíáé íá äéáóöáëéóôåß ç
ðñáîéêïðçìáôéêÞ Üëùóç ôïõ êñáôéêïý
ìç÷áíéóìïý áðü ôïí ÓÕÑÉÆÁ êáé íá
ìåßíåé áíïé÷ôüò ï äñüìïò ãéá ôï óôÞóéìï ôïõ óïóéáëöáóéóôéêïý ôïõ êñÜôïõò.
Áí ôï êñÜôïò áëùèåß áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ

êáé ÁÍÅË ìåôÜ äåí èá õðÜñ÷åé ðñüâëçìá íá óõììåôÝ÷ïõí óôéò êõâåñíÞóåéò ìáæß ìå ôï ÓÕÑÉÆÁ êáé ç ÍÄ êáé
ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôï ÐïôÜìé êëð. Åðßóçò ðáñüëï ðïõ äåí èá åöáñìïóôåß ï
íüìïò óôéò áìÝóùò åðüìåíåò åêëïãÝò,
èá åßíáé ðïëý äýóêïëç ìéá áõôïäõíáìßá ôçò ÍÄ. ÁëëÜ êáé áí õðÜñîåé ïñéáêÜ ìéá ôÝôïéá áõôïäõíáìßá ï íüìïò
ðïõ øçößóôçêå -óõí ç Ýêñçîç ôùí óå
áíáóôïëÞ êñáôéêþí êéíçìÜôùí - èá
ëåéôïõñãÞóïõí åêâéáóôéêÜ ãéá äéåõêïëýíóåéò êáé ðáñá÷ùñÞóåéò áðü ôç ÍÄ
óôïí ÓÕÑÉÆÁ óå åðßðåäï êõâåñíçôéêþí óõíåñãáóéþí êáé êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý, êÜôù áðü ôçí áðåéëÞ ìéáò äåýôåñçò åêëïãéêÞò ìÜ÷çò óôçí ïðïßá ç
óõñéæÝéêç áðëÞ áíáëïãéêÞ èá åöáñìïóôåß.

Äåí õðÜñ÷åé áðëÞ áíáëïãéêÞ ìå
üñéï 3%
Ç êõâÝñíçóç Ôóßðñá ìå èñÜóïò äéáêçñýóóåé üôé ï íÝïò åêëïãéêüò íüìïò
êáèéåñþíåé ôçí áðëÞ áíáëïãéêÞ êáé åéóÜãåé ôçí ðéï äçìïêñáôéêÞ ìåôáññýèìéóç óôç ÷þñá ìåôÜ áðü ôá ðïëëÜ ÷ñüíéá åöáñìïãÞò ôùí åêëïãéêþí óõóôçìÜôùí ôçò åíéó÷õìÝíçò áíáëïãéêÞò. Ðñüêåéôáé ãéá ðëÞñç áíôéóôñïöÞ
ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò êáé åîáðÜôçóç
ôïõ ëáïý. Ãéá íá õðÜñîåé áðëÞ áíáëïãéêÞ ðñÝðåé íá êáôáñãçèåß ôï üñéï åéóüäïõ óôç ÂïõëÞ, äçëáäÞ ïýôå 3%, ïýôå êáí 2% êáé 1%, áëëÜ 0,33%.
Ç ÍÄ, ôï ÐÁÓÏÊ, ôï ÐïôÜìé êáé ç
¸íùóç Êåíôñþùí Ý÷ïõí ôá÷èåß óýóóõíÝ÷åéá óôç óåë.2

Áíáêïßíùóç ôçò ÏÁÊÊÅ ãéá ôï ðñáîéêüðçìá óôçí Ôïõñêßá
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Ï

é ðñáîéêïðçìáôßåò ôçò éóëáìï-öáóéóôéêÞò êëßêáò ÃêéïõëÝí
âñÞêáí áðÝíáíôß ôïõò ü÷é ìüíï ôç äçìïêñáôéêÜ åêëåãìÝíç êõ
âÝñíçóç ÅñíôïãÜí áëëÜ êáé ôïí ôïýñêéêï ëáü êáé óõíåôñßâçóáí.
Áõôü Ýãéíå ðáñÜ ôç öéëï-ðñáîéêïðçìáôéêÞ óôÜóç ðïõ êñÜôçóå ìå ôç
ìïñöÞ ôçò ïõäåôåñüôçôáò ü÷é ìüíï ç íåïíáæéóôéêÞ Ñùóßá ãéá ôçí ïðïßá
äïõëåýïõí ïé ãêéïõëåíéóôÝò, áëëÜ êáé ïé éìðåñéáëéóôéêÝò ÇÐÁ, êáé ç
çãåóßá ôïõ ÏÇÅ, êáé óå ìåãÜëï âáèìü ç ÅÅ, ðïõ áíôß íá êáôáäéêÜóïõí
áìÝóùò ôï ðñáîéêüðçìá, âãÞêáí íá áðáéôÞóïõí “çñåìßá”, “óõíÝ÷åéá ôïõ
êñÜôïõò” êáé ðÜíù áð’ üëá “øõ÷ñáéìßá”, äçëáäÞ ïõóéáóôéêÜ åíáíôéþèçêáí óôï ëáü ðïõ êáôÝâçêå áðïöáóéóìÝíïò íá äþóåé áêüìá êáé ôï áßìá
ôïõ óôïõò äñüìïõò ãéá íá óþóåé ôçí Ôïõñêßá áðü ìéá öáóéóôéêÞ äéêôáôïñßá. Åßíáé ïëüôåëá åîïñãéóôéêü üôé ìüíï áöïý ôï ðñáîéêüðçìá íéêÞèçêå
áíáôïëéêïß êáé äõôéêïß çãÝôåò âãÞêáí íá ôï êáôáããåßëïõí.

ÐñùôáèëçôÝò óôçí õðïóôÞñéîç ôùí
ðñáîéêïðçìáôéþí óå ðñþôç öÜóç Þôáí
ïé ðïëéôéêïß áíáëõôÝò ôïõ åëëçíéêïý

êñÜôïõò ðïõ õðïóôÞñéîáí ôç âñþìéêç
èåùñßá -ðïõ ðñïùèÞèçêå ãéá ìéá ïëüêëçñç íý÷ôá êáé áðü ðïëëÜ ÌÌÅ ôçò

ÅÅ- üôé åß÷áìå íá êÜíïõìå ìå Ýíá óôñáôéùôéêü ðñáîéêüðçìá ôùí äçìïêñáôéêþí êáé êïóìéêþí äõíÜìåùí ôçò
Ôïõñêßáò åíÜíôéá óôçí áõôáñ÷éêÞ ôçò
éóëáìéêÞ êõâÝñíçóç.
ÐÝñá áðü ôï üôé ïé ïðïéåóäÞðïôå äçìïêñáôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ áíáôñÝðïõí
áõôáñ÷éêÝò êõâåñíÞóåéò óôçñßæïíôáé ðÜíôá óôçí êéíçôïðïßçóç ôùí ëáþí êáé
ü÷é óôá ôáíêò, êáé, êõñßùò, ðÝñá áðü ôï
üôé ðïôÝ ùò ôþñá óôï óýã÷ñïíï êüóìï
äåí Ý÷åé ðáñáôçñçèåß Ýíáò ëáüò íá
âãáßíåé ìáæéêÜ ãõìíüò áðÝíáíôé óôá
ôáíêò ãéá íá õðïóôçñßîåé ìéá áõôáñ÷éêÞ êõâÝñíçóç, áõôü ðïõ êñýâïõí óõóôç-

ìáôéêÜ áõôïý ôïõ åßäïõò ïé áíáëõôÝò
åßíáé üôé ôï êÝíôñï ôïõ éóëáìéêïý öáóéóìïý óôçí Ôïõñêßá êáé åðß ôùí êõâåñíÞóåùí ôïõ ÁÊÐ Þôáí êáé åßíáé ôï
ñùóüöéëï äßêôõï ôïõ Öåô÷éïõëÜ÷ ÃêéïõëÝí.
¹ôáí áõôü ôï ðáíßó÷õñï äßêôõï, ðïõ
äïõëåýïíôáò ãéá ìéá ïëüêëçñç ðåñßïäï ìÝóá óôï êüììá ôïõ ÅñíôïãÜí (ôï
ÁÊÐ), Ýóõñå ôï êüììá áõôü ìå ðñïâïêÜôóéåò êáé óõíïìùóßåò óôï íá ðñáãìáôïðïéÞóåé áðü ôï 2003 ôéò ìåãÜëåò
ìáæéêÝò öáóéóôéêÝò äßêåò êáé öõëáêßóåéò êåìáëéóôþí ðïëéôéêþí, äçìïóéïóõíÝ÷åéá óôç óåë. 8

• Ôï ðñïâïêáôüñéêï ðáé÷íßäé ôùí ÓôÜíìáãåñ êáé óßá åíÜíôéá óôçí Ôïõñêßá, óåë. 3, • ÐñïêÞñõîç ôçò ÏÁÊÊÅ ðïõ
ìïéñÜóôçêå óå êáôáóôÞìáôá ôçò Ìáñéíüðïõëïò, ó. 4, • Ðùò ìåèïäåýôçêå ç äùñåÜ ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ óôçí ñùóï-éôáëéêÞ ìáößá, óåë. 5, • Ï
óïóéáëöáóßóôáò Êüñìðéí äåí åßíáé áñéóôåñÜ áëëÜ ç ðéï ìáýñç äåîéÜ ìÝóá óôï Åñãáôéêü Êüììá, óåë. 6, • Óõñßá: ôþñá äßíåé ç
ðñïâïêáôüñéêç Áë Íïýóñá ôïõò êáñðïýò ôçò ðñïâïêáôüñéêçò ýðáñîÞò ôçò, óåë. 16
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ÓÔÏ×ÏÓ ÔÇÓ “ÁÐËÇÓ ÁÍÁËÏÃÉÊÇÓ” ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ ÅÉÍÁÉ ÍÁ
ÏËÏÊËÇÑÙÈÅÉ Ç ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁ ÔÏÕ ÓÏÓÉÁËÖÁÓÉÓÌÏÕ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

óùìá êáôÜ ôçò êáôÜñãçóçò ôïõ 3%,
ðñïâÜëëïíôáò äÞèåí åèíéêïýò ëüãïõò
äçëáäÞ ôçí åíäå÷üìåíç êïéíïâïõëåõôéêÞ åêðñïóþðçóç ôçò ôïýñêéêçò ìåéïíüôçôáò ðïõ áíôéìåôùðßæåôáé óáí “åèíéêüò êßíäõíïò”. Áóöáëþò áõôü åßíáé
áðü ìüíï ôïõ Ýíá öáóéóôéêü åðé÷åßñçìá êáôÜ ôçò áðëÞò áíáëïãéêÞò. ¼ìùò
äåí åßíáé áõôüò ï êýñéïò ëüãïò ðïõ èÝëïõí ôï 3% ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò çãåóßåò.
Ôï èÝëïõí ãéáôß ç êáôÜñãçóç ôïõ 3%
èá áðåëåõèÝñùíå ôéò êÜðùò äçìïêñáôéêÝò ôÜóåéò ìÝóá óôá åõñùðáéüöéëá
óôç óôåëå÷éêÞ âÜóç ôïõò êüììáôá (ÍÄ,
ÐÁÓÏÊ, ÐïôÜìé), áëëÜ êáé èá åðÝôñåðå óå êüììáôá ðïõ Ý÷ïõí Þäç ó÷çìáôéóôåß êáé âñßóêïíôáé åêôüò ôïõ óêëçñïý ñùóüöéëïõ êáèåóôùôéêïý ðëáéóßïõ (üðùò ð÷ ç “ÄçìïêñáôéêÞ Åíüôçôá” ôùí Áë. Ðáðáäüðïõëïõ êáé ×. Èåï÷Üñç) íá áðïêôÞóïõí êïéíïâïõëåõôéêÞ Ýêöñáóç êáé ðéèáíÜ ñõèìéóôéêü ñüëï óôç äéáìüñöùóç ôùí êõâåñíçôéêþí
ðëåéïøçöéþí. Ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁÁÍÅË áðü êïéíïý ìå ôéò õðüëïéðåò
êïéíïâïõëåõôéêÝò çãåóßåò áñíïýíôáé
ôçí êáôÜñãçóç ôïõ 3% ü÷é ãéá íá áðïôñÝøïõí ìßá äÞèåí “åèíéêÞ áðåéëÞ”,
äçëáäÞ ü÷é ãéá íá ìçí ìðåé Ýíá êüììá
ôçò ôïýñêéêçò åèíéêÞò ìåéïíüôçôáò óôç
ÂïõëÞ, áëëÜ ãéá íá äéáôçñÞóïõí ôçí
åîïõóßá åíüò êáèåóôþôïò ðïõ óôçñßæåôáé óôçí ðïëéôéêÞ ðåñéèùñéïðïßçóç
êÜèå ìç åëåã÷üìåíïõ áðü ôç Ñùóßá ðïëéôéêïý ñåýìáôïò. ¼óï ðåñéóóüôåñá åßíáé ôá êüììáôá ðïõ ìðáßíïõí óôç ÂïõëÞ, äçëáäÞ üóï ÷áìçëþíåé ôï üñéï ôïõ
3%, ôüóï ðéï äýóêïëï åßíáé íá åëåã÷èïýí áðü ôç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí ìÝóù
ôùí õðüëïéðùí õðïôáêôéêþí ôçò êïéíïâïõëåõôéêþí çãåóéþí.
Óôá ðëáßóéá ôçò ëåéôïõñãßáò áõôïý
ôïõ óõóôÞìáôïò ìå ôï øçëü üñéï ôïõ
3% êáé ìå ôïí ðïëéôéêü Ýëåã÷ï ôùí
ÌÌÅ áðü ôéò êïéíïâïõëåõôéêÝò çãåóßåò, ïäçãÞèçêå ùò ôþñá óôï ðåñéèþñéï
êÜèå ðïëéôéêüò ó÷çìáôéóìüò ðïõ äéáöïñïðïéÞèçêå áðü ôç ñùóüäïõëç ðïëéôéêÞ. Áíôßóôïé÷á, ðñïùèÞèçêáí óôï
êÝíôñï ôçò ðïëéôéêÞò æùÞò ôçò ÷þñáò,
ïé ÁÍÅË, ôï áðüôïìá öïõóêùìÝíï ÐïôÜìé, áêüìá êáé ï ËåâÝíôçò ðïõ ãéá
÷ñüíéá êñáôéüôáí óôï ðåñéèþñéï ùò
“ãñáöéêüò” ðñéí äçëþóåé åðßóçìá üôé
ç åõñùðáéêÞ Üìõíá ðñÝðåé íá óôçñé÷èåß óôï ñþóéêï óôñáôü. ¼ëïé äçëáäÞ
áõôïß ïé áðüôïìá “åðéôõ÷çìÝíïé” ìéêñïß
îåðÝñáóáí ôï 3% åðåéäÞ åß÷áí Ýíá âáóéêü ðïëéôéêü ÷áñáêôçñéóôéêü, ôï üôé
óõíôÜ÷èçêáí ìå ôç ãñáììÞ ôçò óôñáôçãéêÞò “óõíåñãáóßáò” ôçò ÷þñáò ìå
ôç Ñùóßá, êáé Ý÷ïõí áðïäåßîåé ðüóï
ìðïñïýí íá äéåõêïëýíïõí ôçí ßäéá êáé
ôïõò óõììÜ÷ïõò ôçò íá ìåôáôñÝøïõí ôç
÷þñá óå áðïéêßá ìå ðéï ðñüóöáôï ðáñÜäåéãìá ôç ïìüèõìç äïõëéêÞ õðïôáãÞ ôïõ åëëçíéêïý êïéíïâïõëßïõ óôçí
áðïéêéáêÞ óýìâáóç ôçò Cosco.
ÌÜëéóôá, ï ËåâÝíôçò Þôáí áõôüò ðïõ
Ýäùóå ôá ðéï ðïëëÜ åýóçìá óôïí Ôóßðñá ãéá ôçí “áðëÞ áíáëïãéêÞ” ôïõ êáôçãïñþíôáò ôï ÐÁÓÏÊ ãéá ðñïäïóß-

á, üôáí äåí ôïí åíü÷ëçóå êáèüëïõ ç
ðñüóêëçóç ôçò êõâÝñíçóçò óôïõò íáæéóôÝò íá õðåñáóðéóôïýí ôç “äçìïêñáôéêÞ ìåôáññýèìéóç”. Ôüóï ðïëý åìðíÝåôáé áðü ôá äçìïêñáôéêÜ éäåþäç ï îáöíéêÜ ïîõäåñêÞò ËåâÝíôçò ðïõ äÞëùóå
ãéá ôï ôåëåõôáßï ìíçìüíéï üôé: “Áí ï
×ßôëåñ êÝñäéæå ôïí ðüëåìï èá Ýêáíå
êáëýôåñç óõìöùíßá ìå ôïõò çôôçìÝíïõò”, ðïõ óçìáßíåé üôé ìßá ÷éôëåñéêÞ
Åõñþðç ìðïñåß íá Þôáí ðéï äçìïêñáôéêÞ áðü ôç óçìåñéíÞ. (http://
www.newsbeast.gr/politiki/arthro/
2236891/leventis-an-o-chitler-kerdizeton-polemo-tha-ekane-kaliteri-simfonia-me-tous-ittimenous). ¼ôáí èÝëåéò
ôï ×ßôëåñ íá áðïöáóßæåé ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ÷þñáò, ôé íá ôçí êÜíåéò ôçí
áðëÞ áíáëïãéêÞ…
Ïé íáæéóôÝò ôçò “×Á” åßíáé áõôïß
ðïõ Ý÷ïõí ùöåëçèåß ðåñéóóüôåñï áðü
ôïí áóöõêôéêü Ýëåã÷ï ôïõ ñùóüäïõëïõ
äéáêïììáôéêïý óõóôÞìáôïò êïñõöÞò
óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ÷þñáò. Ãéá ÷ñüíéá êõâåñíÞóåéò êáé êïéíïâïõëåõôéêÜ
êüììáôá ü÷é ìüíï áíáãíþñéóáí ôç íïìéìüôçôá áõôÞò ôçò åãêëçìáôéêÞò ÷éôëåñéêÞò óõììïñßáò, êáé ôçí Üöçóáí
íá êáôåâáßíåé óôéò åêëïãÝò, áëëÜ ôçò
åîáóöáëßæïõí ùò ôþñá îåäéÜíôñïðá áóõëßá ãéá ôá åãêëÞìáôÜ ôçò, ìÝ÷ñé ðïõ
óÞìåñá ìåèïäåýåôáé ðñïêëçôéêÜ ç áèþùóÞ ôùí çãåôéêþí óôåëå÷þí ôçò
ìÝóá áðü ìéá äßêç üðïõ êáôçãïñïýìåíá åßíáé ôá èýìáôá êáé ü÷é ïé äñÜóôåò .
ÁõôÞ ç óõììïñßá Ý÷åé ãßíåé ôï ðéï ðåôõ÷çìÝíï êüììá áðü üëá ôá õðüëïéðá
ìéêñÜ ãéáôß áõôÞ ìüíï Ý÷åé êáëÝóåé ôï
ñþóéêï óôñáôü íá öõëÜîåé ôá óýíïñá
ôçò ÷þñáò. Ãéá íá ôçí áíôáìåßøåé óÞìåñá ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË êÜëåóå ôïõò õðüäéêïõò ôçò äïëïöïíéêÞò
óõììïñßáò óå ìÝôùðï ãéá ôï Ýêôñùìá
ðïõ âÜöôéóå áðëÞ áíáëïãéêÞ, áíáãïñåýïíôáò ôïõò åðßóçìá óå ñõèìéóôÝò ôçò
ðïëéôéêÞò êáôÜóôáóçò.
Ðùò ôï øåõôïÊÊÅ ðïýëçóå ôï
3%. Ç ðéï áíÝíôéìç óôÜóç áðü ôï
êüììá ðïõ ôï êáèåóôþò Ý÷åé
âáöôßóåé ôï ðéï “Ýíôéìï”
Ôï øåõôïÊÊÅ ðïõ áðïôåëåß ôï óêëçñü ðïëéôéêü êáé êõñßùò éäåïëïãéêü ðõñÞíá ôïõ êáèåóôþôïò ÓÕÑÉÆÁ, óôÞñéæå óôï ðáñåëèüí ôçí áðëÞ áíáëïãéêÞ
ìå êáôÜñãçóç ôïõ ïñßïõ 3% ìüíï êáé
ìüíï ãéá íá åðéôåèåß óôéò áõôïäõíáìéêÝò ôÜóåéò ìÝóá óôï ÐÁÓÏÊ êáé óôç
ÍÄ êáé íá ðñïùèÞóåé ôïí ÓÕÍ êáé ìåôÝðåéôá ÓÕÑÉÆÁ óôçí åîïõóßá. Ôüôå
Þôáí “êÜèåôá” áíôßèåôï óå ïðïéïäÞðïôå Üëëï åêëïãéêü óýóôçìá åêôüò áðü ôçí áíüèåõôç áðëÞ áíáëïãéêÞ.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç ôïðïèÝôçóç
ôçò Áë. ÐáðáññÞãá ôï ÌÜñôç ôïõ
2002: <<Ëïéðüí åßìáóôå êÜèåôá áíôßèåôïé, áêÜèåêôïé óôç äéåêäßêçóÞ ìáò ãéá
ôçí áðëÞ áíáëïãéêÞ. Ìßá åßíáé ç áðëÞ áíáëïãéêÞ. Äåí õðÜñ÷åé áíáëïãéêüôåñï Þ áíáëïãéêüôáôï åêëïãéêü óýóôçìá, ãé’ áõôü êáé Ý÷ïõìå æçôÞóåé áðü ôïí ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò íá ãßíåé ðñï
çìåñÞóéáò äéÜôáîçò óõæÞôçóç ãéá ôçí
áðëÞ áíáëïãéêÞ êáé áò áðáíôÞóïõí ïé
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Üëëïé ãéáôß äåí ôç èÝëïõí êáé ðþò èÝëïõí ôï åêëïãéêü óýóôçìá>> (ÑéæïóðÜóôçò, 9/3/2002). ÎáíÜ, ç Áë. ÐáðáññÞãá Þôáí áêüìá ðéï áêÜèåêôç óôç
äéåêäßêçóç ôçò áðëÞò áíáëïãéêÞò ôïí
Éïýëç ôïõ 2003: <<Ôá äýï ìåãÜëá êüììáôá äå èÝëïõí ôçí áðëÞ áíáëïãéêÞ ãéáôß ôïõò åõíïåß ôï õðÜñ÷ïí
êáëðïíïèåõôéêü óýóôçìá ðïõ ìå
ôï 3% áðïêëåßïõí êüììáôá áðü ôç
ÂïõëÞ. Áõôü ôï óýóôçìá ðñéìïäïôåß êáé ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôç ÍÄ. Åìåßò äåí êÜíïõìå êáíÝíá äéÜëïãï
ãéá ôï åêëïãéêü óýóôçìá. Åßíáé ðÜãéá ç èÝóç ôïõ ÊÊÅ ãéá ôçí áðëÞ
áíáëïãéêÞ”.
Áíáöåñüìåíç óå üóá õðïóôçñßæïõí,
üôé ï íÝïò íüìïò èá åßíáé áíáëïãéêüôåñïò, ç ÃÃ ôçò ÊÅ áíÝöåñå: “‘Ç êëÝâåé
Þ äåí êëÝâåé Ýíá óýóôçìá. ‘Ç õðÜñ÷åé éóïôéìßá øÞöïõ Þ äåí õðÜñ÷åé.
Åìåßò - ôüíéóå - êáëïýìå êáé ôá óõíäéêÜôá êáé ôïõò ìáæéêïýò öïñåßò íá ðÜñïõí èÝóç õðÝñ ôçò áðëÞò áíáëïãéêÞò,
áíåîÜñôçôá ôé êüììá õðïóôçñßæïõí, ãéá
íá õðÜñ÷åé éóïôéìßá øÞöïõ>> (ÑéæïóðÜóôçò, 31/7/2003, ïé õðïãñáììßóåéò äéêÝò ìáò).
Å, ôþñá ôï íÝï óýóôçìá êëÝâåé ìå ôéò
åõëïãßåò ôïõ øåõôïÊÊÅ. Ôþñá ôï êüììá ðïõ áðïôÝëåóå ôç ìÞôñá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, óôçñßæåé îåôóßðùôá ôçí åîïõóßá
ôïõ êáé ãñÜöåé óôá ðáëéÜ ôïõ ôá ðáðïýôóéá ôï 3%. Ç ìÝãéóôç îåäéáíôñïðéÜ ôïõ âñßóêåôáé óôï üôé ðñïóðïéÞèçêå ðùò õðïóôÞñéîå ôï 3%.
Óôéò 28 Éïýíç ëßãï ðñéí îåêéíÞóåé ç
óõæÞôçóç ôïõ íïìïó÷Ýäéïõ Êïõôóïýìðáò êáé ÓÕÑÉÆÁ îéöïìÜ÷çóáí ãéá ôï
ðïéïò åßíáé óõíåðÞò êáé ðïéïò áóõíåðÞò óôçí õðïóôÞñéîç ôçò áðëÞò áíáëïãéêÞò. ¼ôáí üìùò Ýöôáóå ç þñá ôçò
øÞöéóçò, ï Êïõôóïýìðáò ìå Üñèñï ôïõ
ðïõ äçìïóéåýôçêå óôéò 3/7 åãêáôÝëåéøå ôçí ôáêôéêÞ ôçò óýãêñïõóçò êáé
äÞëùóå áíåñõèñßáóôá åíþ åß÷å áðïêëåéóôåß áðü ôçí êõâÝñíçóç ç êáôÜñãçóç ôïõ 3% üôé “Èá øçößóïõìå ðéèáíÝò åðéìÝñïõò äéáôÜîåéò ìå ôéò ïðïßåò
óõìöùíïýìå, üðùò áõôÞ ãéá ôçí øÞöï
óôá 17 êáé ôçí êáôÜñãçóç ôïõ ìðüíïõò
ôùí 50 åäñþí. ÁëëÜ ç êáôÜñãçóç ôïõ
ìðüíïõò ôùí 50 åäñþí Þôáí ç ïõóßá
ôïõ íÝïõ åêëïãéêïý íüìïõ, äçëáäÞ ôçò
“áðëÞò áíáëïãéêÞò áëÜ Ôóßðñá”.
Ãéá íá äéåõêïëýíåé ôïí Êïõôóïýìðá
íá êÜíåé ôçí êùëïôïýìðá ôïõ ìðñïóôÜ óôá Ýôóé êé áëëéþò ü÷é ðïëý åõáßóèçôá óôá æçôÞìáôá áñ÷ùí ìÝëç ôïõ
øåõôïÊÊÅ ï Ôóßðñáò öñüíôéóå íá ìðåé
óå Üëëï Üñèñï ç êáôÜñãçóç ôïõ ìðüíïõò ôùí 50 åäñþí êáé óå Üëëï Üñèñï
ôï 3%!!! Ôï øåõôïÊÊÅ êáôÜèåóå ëïéðüí ðñïêáôáäéêáóìÝíç ôñïðïëïãßá ãéá
ôçí êáôÜñãçóç ôïõ 3% ãéá íá êÜíåé
ðùò Ýìåéíå ðéóôü óôï 3%, êáé ÷ùñßò ôýøåéò õðåñøçößóå ôçí êáôÜñãçóç ôïõ
ìðüíïõò. ÔÝôïéá õðïêñéóßá!
Ï ëüãïò ðïõ ôï øåõôïÊÊÅ äåí Ýäùóå óôïí Ôóßðñá ôéò øÞöïõò ôïõ óôï óýíïëï ôïõ íüìïõ ãéá íá éó÷ýóåé Üìåóá
óôéò åðüìåíåò åêëïãÝò äåí Þôáí ôï 3%,
áëëÜ üôé ïé øÞöïé ôïõ äåí Þôáí áñêåôïß ãéá íá ó÷çìáôéóôåß ç áðáéôïýìåíç
ðëåéïøçößá ôùí 200 áðü ôç óôéãìÞ ðïõ

åêôüò áðü ôç ÍÄ, äåí õðåñøÞöéóáí
ÐÁÓÏÊ êáé ÐïôÜìé. ¢ëëùóôå áí ôá
ðñÜãìáôá Þôáí äéáöïñåôéêÜ ï Ôóßðñáò
èá ìðïñïýóå Üíåôá íá êÜíåé Ýíá ðáæÜñé ìßáò ìéêñÞò ìåßùóçò áõôïý ôïõ ðïóïóôïý ãéá íá ìðïñåß ôï øåõôïÊÊÅ íá
õðåñøçößóåé ÷ùñßò íá ðïëõåêôåèåß.
ÁõôÞ ôç óôÜóç êñÜôçóå ôï êüììá
ðïõ ÍÄ, ÐÁÓÏÊ, ÐïôÜìé ëéâáíßæïõí
áðü ôï ðñùß ìÝ÷ñé ôï âñÜäõ óáí ôï ìüíï “Ýíôéìï” åðåéäÞ êáìþíåôáé üôé äåí
äéåêäéêåß Üìåóá ôçí åîïõóßá, áëëÜ üôé
ðáëåýåé ãéá óïóéáëéóìü “åäþ êáé ôþñá”, Ýíá áßôçìá ðïõ äåí áðåéëåß ôç
äéåêäßêçóç ôçò åîïõóßáò áðü ôïõò õðüëïéðïõò, áöïý åßíáé öáíåñü üôé äåí
õðÜñ÷åé êáìßá ðñïûðüèåóç íá ãßíåé êáíÝíáò óïóéáëéóìüò “åäþ êáé ôþñá”
óôçí ÅëëÜäá. Ôþñá ðïõ ï äÞèåí Ýíôéìïò óõíïìéëçôÞò ôïõò êñÜôçóå ôçí ðéï
áíÝíôéìç óôÜóç ãéá íá óôçñßîåé ôïí
ÓÕÑÉÆÁ ðïõ åäþ êáé ôþñá åðéâÜëåé ôï
óïóéáëöáóéóôéêü ôïõ êñÜôïò, êáíÝíáò
äåí ôïí êáôÜããåéëå ãéá áõôü.
¸ôóé ìðüñåóå ï Êïõôóïýìðáò íá äçìáãùãåß ìå èñÜóïò êáé ìå øåõôïåðáíáóôáôéêÞ öñáóåïëïãßá åíáíôßïí ôïõ
íÝïõ åêëïãéêïý íüìïõ ðïõ ôï êüììá ôïõ
øÞöéóå (!) üôé åßíáé áðëÜ Ýíá åñãáëåßï
áðïðñïóáíáôïëéóìïý ôïõ ëáïý áðü ôá
áíôéëáúêÜ ìÝôñá êáé üôé åßíáé ßäéïò ìå
üëïõò ôïõò ðñïçãïýìåíïõò áöïý üëïé
ôïõò áðïôåëïýí Ýíá åñãáëåßï ãéá “ðáæÜñé” äéáðñáãìáôåýóåùí ìåôáîý “áóôéêþí êïììÜôùí” ãéá ôçí åîïõóßá. ¼ìùò áõôüò ï åêëïãéêüò íüìïò ùöåëåß
ìßá óõãêåêñéìÝíç åîïõóßá, ü÷é ïðïéïäÞðïôå ðáæÜñé, êáé ïðïéáäÞðïôå áóôéêÜ êüììáôá. ÁõôÞ ôçí åîïõóßá åíßó÷õóå óôçí ðñÜîç ôï øåõôïÊÊÅ üôáí ðáóõíÝ÷åéá óôç óåë. 13
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ÔÏ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÔÙÍ ÓÔÁÚÍÌÁÃÅÑ
ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ
¹ ðùò ìéá ìåãÜëç äçìïêñáôéêÞ íßêç óðñþ÷íåôáé íá ìåôáôñáðåß óôï áíôßèåôü ôçò

¼

óï ðåñíÜíå ïé ìÝñåò ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá ôçò 15 ôïõ Éïýëç óôçí
Ôïõñêßá ôüóï äõóôõ÷þò åðáëçèåýåôáé ç áíçóõ÷ßá ðïõ åß÷áìå
åêöñÜóåé óôçí áíáêïßíùóÞ ìáò ôçò åðüìåíçò ìÝñáò ãñÜöïíôáò üôé
ðáñÜ ôç ìåãÜëç äçìïêñáôéêÞ íßêç ãéá ôïí ôïýñêéêï ëáü, ðïõ Þôáí ç Þôôá
ôùí ðñáîéêïðçìáôéþí, õðÞñ÷å ï ìåãÜëïò êßíäõíïò ç Ôïõñêßá íá êõëÞóåé
ðñïò ôï ñùóïêéíåæéêü Üîïíá. ÃñÜöáìå ëïéðüí: “Ï ìåãáëýôåñïò êáé ðéï
Üìåóïò ðïëéôéêüò êßíäõíïò ãéá ôçí Ôïõñêßá, áëëÜ êáé ôçí Åõñþðç åßíáé íá
èåùñÞóåé ôï ìÝôùðï ôùí íéêçôþí üôé ç êýñéá äéåèíÞò ðçãÞ ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò åíáíôßïí ôïõò åßíáé ïé ÇÐÁ ôïõ ÏìðÜìá, êáé íá êéíçèåß ðñïò ôç
Ñùóßá ðáñÜ êáé ôç äéêéÜ ôçò å÷èñéêÜ “ïõäÝôåñç” óôÜóç óôç äéÜñêåéá ôïõ
ðñáîéêïðÞìáôïò.

Ôï ëÝìå áõôü ãéáôß åßíáé ï ÏìðÜìá
ðïõ ùò ôþñá ðåéóìáôéêÜ, ðáñÜ ôéò åðáíåéëçììÝíåò åêêëÞóåéò ôçò ¢ãêõñáò,
êáé ôá Üöèïíá óôïé÷åßá ãéá ôïí ðñáîéêïðçìáôéêü ôïõ ÷áñáêôÞñá ôïõ ÃêéïõëÝí, ôïí öéëïîåíåß êáé ôïí ðñïóôáôåýåé êáé áñíåßôáé áêüìá êáé ôþñá äá íá
ôïí ðáñáäþóåé óôçí Ôïõñêßá ãéá íá äéêáóôåß, âÜæïíôáò ìéá íÝá óåéñÜ üñùí
êáé ðñïûðïèÝóåùí. ¼ëç ç ùò ôþñá éóôïñßá ôïõ öéëïñþóïõ ðñïâïêÜôïñá ÏìðÜìá, êáé ôùí ößëùí ôïõ ðñïâïêáôüñùí ôïõ æåýãïõò Êëßíôïí, åßíáé íá åðéôßèåíôáé ïõóéáóôéêÜ áðñüêëçôá óå ÷þñåò êáé ëáïýò ôïõ Ôñßôïõ Êüóìïõ, åíï÷ïðïéþíôáò ãé áõôü óôá ìÜôéá ôïõò êýñéá ôç Äýóç Ýôóé þóôå íá åìöáíßæïõí
áíôéêåéìåíéêÜ óôïõò ëáïýò áõôïýò óáí
ößëïõò ôïõò ôçí áíïé÷ôÜ áíôéäõôéêÞ
Ñùóßá êáé ôç óýììá÷ü ôçò Êßíá êáé
íá ôïõò óðñþ÷íïõí óôçí áãêáëéÜ áõôïý ôïõ ðïëåìéêïý Üîïíá.
ÌÜëéóôá äåí ìðïñïýìå íá áðïêëåßóïõìå ç Ñùóßá íá Ýðáéîå åäþ, üðùò ôï
óõíçèßæåé Üëëùóôå êáé óôá äýï áíôßèåôá åíäå÷üìåíá áõôïý ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò. Ôï óáöþò êáëýôåñï ãé áõôÞí Þôáí ôï ðñáîéêüðçìá íá ðåôý÷åé ïðüôå
ç Ôïõñêßá èá ãéíüôáí ìå ôç âßá óôáäéáêÜ Ýíá ñþóéêï åîÜñôçìá. Ôï ÷åéñüôåñï ãé áõôÞí åíäå÷üìåíï Þôáí ôï ðñáîéêüðçìá íá áðïôý÷åé áëëÜ ôçí åõèýíç ãéá áõôü íá ôçí ðÜñïõí ïé ÇÐÁ ìÝóù ÃêéïõëÝí, ïðüôå ç Ôïõñêßá èá ðëçóßáæå ìå ôç èÝëçóÞ ôçò ôïí Üîïíá, ÷ùñßò ùóôüóï íá ãßíåé õðïôåëÞò óå áõôüí, üðùò áí ôï ðñáîéêüðçìá íéêïýóå”.
ÓÞìåñá, 15 ìÝñåò ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá üëá äåß÷íïõí üôé ç ðáñáðÜíù äåýôåñç åíáëëáêôéêÞ ôçò ñþóéêçò óôñáôçãéêÞò åßíáé áõôÞ ðïõ üëï êáé äõíáìþíåé óáí ðéèáíüôçôá ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá. ÐñáãìáôéêÜ ôüóï ïé ÇÐÁ
ôïõ ÏìðÜìá, üóï êáé ïé çãåóßåò ôùí
ìåãÜëùí åõñùðáúêþí êñáôþí êáé ôùí
èåóìþí ôçò ÅÅ, êáé ìÜëéóôá êõñßùò áõôÝò, Ý÷ïõí êÜíåé ôá ðÜíôá ãéá íá åðéâåâáéþóïõí ôç èÝóç ðïõ ëõóóáëÝá ðñïùèåß ç ñþóéêç äéðëùìáôßá êáé ïé ößëïé ôçò Ñùóßáò ìÝóá óôçí Ôïõñêßá, ïé
áíïé÷ôïß êáé ïé êáëõììÝíïé åõñáóéáôéóôÝò, üôé ôï ðñáîéêüðçìá ôï Ýêáíáí ïé
Ãêéïõëåíéêïß ùò åíôïëïäü÷ïé ôùí ÇÐÁ áëëÜ êáé ìå ôç óõìðáñÜóôáóç ôçò
ÅÅ. ÁõôÞ ç áíôßëçøç åßíáé ðéá êõñßáñ÷ç êáé óôéò ôïðïèåôÞóåéò çãåôéêþí
óôåëå÷þí ôïõ êõâåñíçôéêïý êüììáôïò,
óôïí êõâåñíçôéêü ôýðï, êáé õðïíïåß-

ôáé Ýììåóá ðëçí óáöþò óôéò ôåëåõôáßåò
ôïðïèåôÞóåéò ôïõ ßäéïõ ôïõ ÅñíôïãÜí.
Ôï ìåãÜëï êáêü äåí åßíáé üôé ïé ÇÐÁ äåí äßíïõí ôï öáóßóôá êáé ðñïâïêÜôïñá ÃêéïõëÝí óôçí Ôïõñêßá, áëëÜ
üôé ôüóï ïé ÇÐÁ, üóï êõñßùò ç Åõñþðç áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá åêåßíï ðïõ êÜíáíå êåíôñéêü
æÞôçìá êáé ôï êÜíïõí ðéá ìå üëï êáé
ìåãáëýôåñï ðÜèïò äåí Þôáí ôï áéìáôïêýëéóìá ôïõ çñùéêïý ôïýñêéêïõ ëáïý áðü ôïõò ðñáîéêïðçìáôßåò, áëëÜ ïé
äéþîåéò êáôÜ ôùí ðñáîéêïðçìáôéþí,
ðïõ ôÜ÷á ïäçãïýí óå ìéá áëçèéíÞ äéêôáôïñßá ôçí Ôïõñêßá ïðüôå áõôÞ ðñÝðåé íá ôåèåß ïõóéáóôéêÜ åêôüò Åõñþðçò, éäéáßôåñá áí åöáñìïóôåß ç èáíáôéêÞ ðïéíÞ ãéá êÜðïéïõò áðü áõôïýò.
Ç ôéìùñßá ôùí ðñáîéêïðçìáôéþí
üñïò ãéá äçìïêñáôéêÝò åîåëßîåéò
ÐñáãìáôéêÜ åêåßíï ðïõ èá ìðïñïýóå
íá êáôáëÜâåé Ýíáò ôïýñêïò ðïëßôçò
ðïõ êáôÝâçêå íá áíôéìåôùðßóåé Üïðëïò
ôá ôáíêò óôéò 15 Éïýëç êáé ðïõ ãé áõôü
åß÷å ìáæß ôïõ üëç ôçí ôïõñêéêÞ êïéíÞ
ãíþìç, åßíáé üôé ÇÐÁ êáé ç ÅÅ èá
ðñïôéìïýóáí ìéá íßêç ðáñÜ ìéá Þôôá
ôùí ðñáîéêïðçìáôéþí, ðñÜãìá ðïõ
äßêáéá ôïíßæåé üëï êáé ðéï Ýíôïíá ï ßäéïò ï ÅñíôïãÜí.
ÁõôÞ äåí åßíáé ïýôå êáôÜ äéÜíïéá
óôÜóç äçìïêñáôþí. Åìåßò åäþ óôçí
ÅëëÜäá îÝñïõìå ôé óçìáßíåé íá ìÝíïõí
áôéìþñçôá ôá óôåëÝ÷ç åíüò öáóéóôéêïý ðñáîéêïðÞìáôïò. Ôï æïýìå Þäç ôþñá ìå ôçí ôñïìáêôéêÞ áíáâßùóç ôïõ
êëáóéêïý ÷ïõíôïöáóéóìïý óôç ÷þñá
ìáò. Ôßðïôá äåí Ýäåéîå ôüóï ôïí áíôéäçìïêñáôéêü ÷áñáêôÞñá ôçò ðëåéïøçößáò ôïõ åëëçíéêïý áóôéêïý ðïëéôéêïý
êüóìïõ, üóï ôï üôé åìðüäéóå ôçí âáèéÜ
êáé åêôåôáìÝíç áðï÷ïõíôïðïßçóç,
äçëáäÞ ôçí ôéìùñßá ôùí ÷ïõíôéêþí
êáé ôï îùðÝôáãìá üëùí ôùí ÷éëéÜäùí
öéëï÷ïõíôéêþí áðü ôï êñÜôïò, éäéáßôåñá áðü ôï óôñáôü, ôçí áóôõíïìßá, ôç
äéêáéïóýíç, êáé ôçí åêðáßäåõóç. Äåí
åßíáé ôõ÷áßï üôé áõôü Þôáí ôï ðÜãéï áßôçìá üëïõ ôïõ áíôéöáóéóôéêïý óôñáôïðÝäïõ óôç ìåôáðïëßôåõóç êáé ç áéôßá ôçò ìåãáëýôåñçò óýãêñïõóçò ìÝóá óôá ÐáíåðéóôÞìéá. Ãéáôß ôï áíôéöáóéóôéêü óôñáôüðåäï ìå åðéêåöáëÞò
ôçí áñéóôåñÜ (ôá ôüôå åðáíáóôáôéêÜ
ÅÊÊÅ êáé ÏÌËÅ, êáèþò êáé ôï áñéóôåñü ôüôå ÊÊÅåó) áðáéôïýóáí ôï äéþîéìï ôùí öáóéóôþí êáèçãçôþí, åíþ ôï
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øåõôïÊÊÅ ôñáìðïõêßæïíôáò áóýóôïëá êáôÜöåñå íá ôïõò êñáôÞóåé, ðëçí
åëá÷ßóôùí, óôá ÐáíåðéóôÞìéá áíôáìïéâüìåíï ãé áõôü óôç óõíÝ÷åéá ìå èÝóåéò óôï äéäáêôéêü ðñïóùðéêü. Åðßóçò
äåí õðÞñîå ðéï åðßìïíï êáé ðéï ðáëëáúêü äçìïêñáôéêü óýíèçìá ìåôÜ ôçí
ðôþóç ôçò äéêôáôïñßáò áðü ôçí áðáßôçóç ãéá ôç èáíáôéêÞ êáôáäßêç ôùí
áñ÷éðñáîéêïðçìáôéþí. Êáé üôáí ïé
ðñùôáßôéïé êáôáäéêÜóôçêáí óå èÜíáôï, õðÞñîå ðåëþñéá ïñãÞ ôïõ äçìïêñáôéêïý êüóìïõ ãéá ôï üôé ï ÊáñáìáíëÞò
ìåôÝôñåøå ôçí êáôáäßêç áðü èÜíáôï
óå éóüâéá.
ÂÝâáéá óôçí ðåñßðôùóç ôçò Ôïõñêßáò äåí Ý÷ïõìå ìéá åãêáôåóôçìÝíç äéêôáôïñßá ðïõ êáôáðßåóå ãéá ÷ñüíéá ôï
ëáü ôçò üðùò Ýãéíå óôçí ÅëëÜäá, üìùò
Ý÷ïõìå åðßäïîïõò äéêôÜôïñåò ðïõ ìüíï
ìÝóá óå ìéá âñáäéÜ äåí äßóôáóáí íá
äïëïöïíÞóïõí åí øõ÷ñþ äýï ðåñßðïõ
åêáôïíôÜäåò Üïðëùí ðïëéôþí ðïõ
äéáìáñôõñÞèçêáí åéñçíéêÜ åíÜíôéÜ
ôïõò. ÁíÜëïãç êôçíùäßá êáôÜ áìÜ÷ùí
äçìïêñáôþí ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò
ìüíï ï êéíÝæéêïò öáóéóìüò Ý÷åé íá åðéäåßîåé ìå ôç ìåãÜëç óöáãÞ ôïõ óôçí
Ôéåí Áí Ìåí.
Åìåßò åßìáóôå áíôßèåôïé ìå ôçí åðéâïëÞ ôçò èáíáôéêÞò ðïéíÞò êýñéá áðü
ôçí Üðïøç ôçò ðïëéôéóôéêÞò ðñïüäïõ,
áëëÜ åðßóçò ãéáôß åßíáé ðéï ÷ñÞóéìïé
ïé äéáðéóôùìÝíïé å÷èñïß ôïõ ëáïý íá
äïõëåýïõí óôçí ðáñáãùãÞ ðáñÜ íá ãßíïíôáé ìÜñôõñåò óôá ìÜôéá Ýóôù ìåñéêþí ìåéïøçöéþí ôïõ ëáïý ðïõ ôïõò ðéóôåýïõí. ¼ìùò üôáí ïé å÷èñïß ôïõ ëáïý âÜöïõí áðñüêëçôá ôá ÷Ýñéá ôïõò,
êáé ìáæéêÜ, ìå áßìá ôïõ ëáïý êáé áõôüò æçôÜåé ôçí ôéìùñßá ôïõò ãéá íá êáèçóõ÷áóôåß üôé Ýíá ôÝôïéï Ýãêëçìá äåí
èá åðáíáëçöèåß, ôüôå ç èáíáôéêÞ ðïéíÞ, üóï êáé áí åßíáé ðÜíôá
áðïöåõêôáßá, äåí ìðïñåß êáé íá áðïêëåéóôåß áðü èÝóç äçìïêñáôéêÞò áñ÷Þò.
Ôï êÜëðéêï êáé õðïêñéôéêü
åðé÷åßñçìá ó÷åôéêÜ ìå ôéò
ðñïãñáöÝò
Ôá áíÜëïãá éó÷ýïõí ãéá ôï åðé÷åßñçìá ôùí äõôéêþí ðñïóôáôþí ôùí ðñáîéêïðçìáôéþí üôé ïé ÷éëéÜäåò äéùêüìåíïé Þôáí ðñïãñáììÝíïé êáé áðëÜ ï ÅñíôïãÜí Ýøá÷íå ìéá áöïñìÞ ãéá íá ôïõò
åêêáèáñßóåé. Áõôüò åßíáé êáèáñüò öéëï-ãêéïõëåíéóìüò êáèþò óçìáßíåé ðñïóðïßçóç Üãíïéáò ãéá ôï ðüóï ðåëþñéï
óå Ýêôáóç êáé äýíáìç ìÝóá óôï ôïõñêéêü êñÜôïò åßíáé áõôü ôï äßêôõï, êáé
óÞìåñá åéäéêÜ ìÝóá óôï óôñáôü (ðñÜãìá ðïõ áíáãíùñßæïõí üëåò ïé óïâáñÝò
åêèÝóåéò êáé ôùí äõôéêþí áíáëõôþí ð÷
https://www.project-syndicate.org/
commentary/turkey-coup-erosion-oflaw-by-dani-rodrik-2016-07), êáé ãéá ôï
ðüóï Ý÷åé äéáðñÜîåé üñãéá êçñýóóïíôáò
åäþ êáé ÷ñüíéá áñ÷éêÜ ðïãêñüì öáóé-

óôéêþí áóýëëçðôá ðñïâïêáôüñéêùí
åêêáèáñßóåùí óôï êåìáëéêü êïóìéêü
óôñáôüðåäï êáé ìåôÜ áíôßóôïé÷ï ðüëåìï óôï êõñßáñ÷ï éóëáìéêü åñíôïãáíéêü óôñáôüðåäï. ÌÜëéóôá ôï üôé ôï
ìðëïê ÅñíôïãÜí êÝñäéóå ôç óçìåñéíÞ
íßêç åíÜíôéá óôïõò ðñáîéêïðçìáôßåò ïöåßëåôáé, óå üôé áöïñÜ ôçí áðñïèõìßá
ðïëëþí óôñáôéùôéêþí íá óõíåñãáóôïýí ìáæß ôïõò, óôï üôé Ýâãáëå áðü
ôéò öõëáêÝò êáé áèþùóå ôïõò êåìáëéêïýò áîéùìáôéêïýò èýìáôá ôïõ ðïãêñüì ôïõ ÃêéïõëÝí.
Óçìáßíåé üôé ìå ôá ðáñáðÜíù ëüãéá
ìáò áðïêëåßïõìå üôé ôï ìðëïê ôïõ ÅñíôïãÜí èá åðé÷åéñÞóåé óôï ìÝëëïí íá
÷ñçóéìïðïéÞóåé ôç óçìåñéíÞ ôïõ áíôéöáóéóôéêÞ íßêç ãéá íá êáôáöÝñåé Ýíá
íÝï ðëÞãìá åíáíôßïí ôçò ôïýñêéêçò äçìïêñáôßáò; Áóöáëþò äåí ìáò äßíåé åããõÞóåéò äçìïêñáôéóìïý Ýíá ñåýìá ôçò
åèíéêéóôéêÞò ôïõñêéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò,
ðïõ ðñïùèåß ìéá Ýóôù ìåôñéïðáèÞ ìïñöÞ ôïõ ðïëéôéêïý éóëÜì óå âÜñïò ôïõ
êïóìéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ ôïõñêéêïý
êñÜôïõò, ðïõ äéáôçñåß öéëéêüôáôåò ó÷Ýóåéò ìå ôïõò éóëáìïöáóßóôåò áíôéóçìßôåò ôçò ×áìÜò, êáé ôï ïðïßï, ðáñÜ
ôéò ðñüóöáôåò áíôéóôÜóåéò óôçí ðïõôéíéêÞ Ñùóßá, åðåäßùîå êáé Ýêáíå ãéá
÷ñüíéá áíôéäõôéêÝò óõììá÷ßåò ìáæß ôçò.
Ïýôå áêüìá ìðïñïýìå íá áðïêëåßóïõìå, éäéáßôåñá áðü ôçí þñá ðïõ ïé åõñùðáúêÝò çãåóßåò õðïóôçñßæïõí ôïõò
ãêéïõëåíéêïýò, üôé ï ÅñíôïãÜí äåí èá
åðé÷åéñÞóåé íá åêêáèáñßóåé ìåôÜ ôïõò
ãêéïõëåíéêïýò êáé üëï ôï öéëïåõñùðáúêü ñåýìá ìÝóá óôï óôñáôü êáé åõñýôåñá óôï êñÜôïò, ïðüôå ïé ðñïâëÝøåéò
ãéá ìéá åñíôïãáíéêÞ äéêôáôïñßá ðéèáíÜ íá áðïäåé÷ôïýí ìéá áõôïåðéâåâáéïýìåíç ðñïöçôåßá.
¼ìùò êÜôù áðü ôéò óçìåñéíÝò ðåñéóôÜóåéò ìüíï óõíåéäçôïß ðñïâïêÜôïñåò
èá åîïóôñÜêéæáí ôïí ÅñíôïãÜí áðü ôçí
Åõñþðç åðåéäÞ ÷ôýðçóå ôïí ÃêéïõëÝí
åíþ ôïí åêèåéÜæáíå üôáí óõììá÷ïýóå
ìáæß ôïõ ùò ôï 2013 åíáíôßïí ôïõ êïóìéêïý êåìáëéóìïý. Åðßóçò ìüíï ôÝôïéïé èá ôïí ÷ôõðïýóáí åíþ áíôéóôåêüôáí óôïõò óöáãåßò Ðïýôéí, ¢óáíô,
êáé Óßóé, ôçí þñá ðïõ ïé ßäéïé óõíåñãÜæïíôáí êáé óõíåñãÜæïíôáé èåñìÜ ìáæß ôïõò. Óôçí ïõóßá ìüíï ïñêéóìÝíïé åóùôåñéêïß å÷èñïß ìéáò äçìïêñáôéêÞò ÅíùìÝíçò Åõñþðçò èá åðéôßèïíôáí ôþñá äá óôçí êáô åîï÷Þí ÷þñá êëåéäß ãéá
ôçí Üìõíá ôçò ôçí þñá ðïõ áõôÞ ç ÷þñá áíôéóôÜèçêå íéêçöüñá óå ìéá öáóéóôéêÞ åðßèåóç ëÝãïíôáò üôé ç ðçãÞ ôïõ
öáóéóìïý âñßóêåôáé óôçí ïëïêëÞñùóç êáé óôáèåñïðïßçóç áõôÞò ôçò íßêçò. Áí áõôü äåí åßíáé óðñþîéìï ôùí
ìáæþí ðïõ ìå áßìá áíôéóôÜèçêáí
óôïõò ðñáîéêïðçìáôßåò óå ìéá áóõìöéëßùôç Ý÷èñá ìå ôçí Åõñþðç, äçëáäÞ óðñþîéìï óôçí áãêáëéÜ ôïõ íåï÷éóõíÝ÷åéá óôç óåë. 8

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 4

ÉÏÕËÇÓ 2016

Προκήρυξη της ΟΑΚΚΕ που μοιράστηκε σε καταστήματα της
Μαρινόπουλος στην Αθήνα
Εργαζόμενοι στη “Μαρινόπουλος”, μόνο εσείς μπορείτε να σώσετε την επιχείρηση και τη δουλειά σας
Το πιο σπουδαίο ζήτημα είναι να μην κλείσουν τα καταστήματα της “Μαρινόπουλος”
και πέσουν έτσι στην ανεργία οι χιλιάδες εργαζόμενοι σ’ αυτήν. Γιατί όλοι μας ξέρουμε
ότι αυτός που μένει άνεργος σήμερα στη χώρα μας είναι σαν να ρίχνεται στην παγωμένη
θάλασσα δεμένος χειροπόδαρα και χωρίς
σωσίβιο.
Οι εργαζόμενοι σήμερα έχουν να δώσουν
τη μάχη τους:
1) Απέναντι στην κυβέρνηση, που είναι
ο κύριος υπεύθυνος της χρεοκοπίας της επιχείρησης, επειδή σαμπόταρε το σημαντικότερο ως τώρα σχέδιο επιβίωσης της επιχείρησης μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού κι έτσι εμπόδισε ουσιαστικά τη συγχώνευση της “Μαρινόπουλος” και της “Σκλαβενίτης”. Απόδειξη ότι θέλει να κλείσει την επιχείρηση είναι η ίδια που έστειλε το νομικό
σύμβουλο του Δημοσίου που είναι υπό την
απόλυτη αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών να κάνει παρέμβαση στη δίκη της
1ης του Ιούλη για να μην ισχύσει η προσφυγή στο άρθρο 99 και να κλείσει τώρα δα η
επιχείρηση.
2) Απέναντι στις τράπεζες, οι οποίες
πρέπει να διευκολύνουν δανειακά την επιχείρηση, για να την ελαφρώσουν από τις επείγουσες υποχρεώσεις της και να μπορέσει να βρεθεί ένας νέος επενδυτής, αν δεν
προχωρήσει η εξαγορά από την “Σκλαβενίτης”.
3) Απέναντι στην εργοδοσία, στο βαθμό που αυτή δε διαβουλεύεται μαζί τους, δεν
τους ενημερώνει για τις κινήσεις της για την
επιβίωση της επιχείρησης και προχωρά σε
απολύσεις αλλά και για να πάρουν τα δεδουλευμένα τους.
4) Απέναντι στα κλαδικά σωματεία που
ποτέ δε δέθηκαν με τους εργαζόμενους και
τώρα θέλουν να τους χειραγωγήσουν, να
τους καπελώσουν και ουσιαστικά να τους
βγάλουν έξω από τους πολύπλοκους αγώνες για την επιβίωση της επιχείρησης και να
τους περιορίσουν στο ρόλο της κούφιας αποδοχής των απόψεών τους.
Η κυβέρνηση, μέσω του υπουργείου Εργασίας, αν και δήλωσε ότι θέλει να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και ότι “παρακολουθεί για καιρό ό,τι συμβαίνει στην επιχείρηση”
παρ’ όλα αυτά άφησε να εξελιχθεί χωρίς καμιά διαμαρτυρία η καθυστέρηση και στη συνέχεια η εγκληματική απόρριψη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της εξαγοράς ενός
μεγάλου τμήματος της “Μαρινόπουλος” από
την “Σκλαβενίτης”. Μιας έγκρισης που όλοι
θεωρούσαν τυπική και που επίσης όλοι γνώριζαν ότι αυτή θα μπορούσε να εξασφαλίσει
τις θέσεις εργασίας εμποδίζοντας το κλείσιμο της επιχείρησης. Την ίδια στιγμή όμως,
που η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέρριπτε
την εξαγορά της “Μαρινόπουλος”, έκρινε ότι
μία κρατική επιχείρηση, η κινέζικη Κόσκο,
που έχει ήδη τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά μπορεί να αγοράσει την πλειοψηφία των μετοχών του ΟΛΠ, δηλαδή ολόκληρο το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα στη
λειτουργία του ανταγωνισμού! Ακόμη χειρότερα το Δημόσιο με το νομικό του σύμβουλο
έκανε παρέμβαση στη συζήτηση για την υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 99, για να
κλείσει η εταιρεία. Μετά την ανακοίνωση της
απόφασης για την προσφυγή, η κυβέρνηση
εμφανίστηκε με διαρροές σε αντίθεση με τον

- Οργανωθείτε εσείς οι ίδιοι και αγωνιστείτε για να μην κλείσει η
επιχείρηση
- Επεμβείτε σε όλες τις διαδικασίες διάσωσης
- Μην αφήσετε κυβέρνηση, τράπεζες, ιδιοκτήτες παλιούς και
καινούργιους, προμηθευτές, κόμματα και συνδικάτα-σωτήρες
να αποφασίζουν για σας χωρίς εσάς κι ενάντια σ’ εσάς.
νομικό σύμβουλο του Δημοσίου. Πρόκειται
για θέατρο του Τσίπρα ότι τάχα δεν ήξερε τίποτα γι αυτό, ώστε να καθησυχάσει τους ευρωπαίους δανειστές και την αγορά. Αν η κυβέρνηση πράγματι δεν ήθελε αυτήν την αντίθεση, θα έπρεπε να ζητήσει αμέσως την παραίτηση του συμβούλου, που είναι καταστατικά υπό την απόλυτη εξουσία του υπουργείου οικονομικών. Αυτή η παρέμβαση λοιπόν, που δεν έχει καθόλου αναιρεθεί στην
ουσία, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε
κάθε πιθανό αγοραστή, αφού τώρα εκτός από την προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπάρχει και μια αρνητική θέση του Δημοσίου για τη διάσωση.
Από την άλλη μεριά οι Μαρινόπουλος και
Σκλαβενίτης, επειδή θέλουν να τα έχουν καλά με την κυβέρνηση έκρυψαν από τους εργαζόμενους και το λαό την πράξη της επιτροπής Ανταγωνισμού και της κυβέρνησης
και δεν έκαναν καμιά καταγγελία σε βάρος
της. Σε αυτό βοήθησε και η στάση του συλλόγου εμποροϋπαλλήλων Αθήνας που ελέγχεται από το ΠΑΜΕ, και ο οποίος αδιαφορεί, αν η επιχείρηση θα σωθεί ή όχι.
Είναι χαρακτηριστική η θέση του κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων της εξαγοράς από την “Σκλαβενίτης” ότι καλούσαν τους εργαζόμενους σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις
με την δικαιολογία ότι η εξαγορά θα αφανίσει τους μικρέμπορους και τις θέσεις εργασίας, ενώ ήταν ολοφάνερο ότι αυτή η συμφωνία θα εξασφάλιζε την επιβίωση της “Μαρινόπουλος” και την επιβίωση των θέσεων
εργασίας και σε μεγάλο βαθμό και τους
προμηθευτές, οι οποίοι κινδυνεύουν να μην
πάρουν δεκάρα, αν κλείσει. Συμπορεύτηκε,
δηλαδή, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η
οποία απέρριψε στη συνέχεια αυτήν την εξαγορά και δημιουργήθηκε η σημερινή κρίση.
Για να μπορέσει να σωθεί η “Μαρινόπουλος” πρέπει οι τράπεζες να διευκολύνουν επίσης την αποπληρωμή των χρεών της. Στην
πραγματικότητα -κι αυτό θα εξαρτηθεί από
τη στάση της κυβέρνησης- αν η κυβέρνηση
θέλει τη ζωή και όχι το θάνατο της “Μαρινόπουλος”, πρέπει να ζητήσει από τις τράπεζες, που τις ελέγχει ακόμα από πολλές
πλευρές, να την διευκολύνουν. Έτσι θα επιβιώσει και θα σωθεί όχι μόνο η δουλειά των
εργαζομένων της αλλά και χιλιάδων άλλων
εργαζομένων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσονταν η “Μαρινόπουλος”.
Αν όμως οι εργαζόμενοι περιμένουν από
τις κάθε λογής εργοδοσίες ή τις κυβερνήσεις
ή τις τράπεζες να τους σώσουν χωρίς να
επεμβαίνουν οι ίδιοι στις διαδικασίες διάσωσης, τότε σύντομα θα χαθούν η θα βρεθούν
σιδηροδέσμιοι στα χειρότερα αφεντικά. Γι’
αυτό πρέπει να είναι οργανωμένοι οι ίδιοι
σαν οντότητα σε όλες τις συνομιλίες, πρέπει
όχι μόνο να παρακολουθούν όλες τις διαδικασίες για την διάσωση της επιχείρησης, αλλά και να παίρνουν θέση, να απαιτούν λύση
και ό,τι κάνουν να το κάνουν δημοκρατικά με
δικές τους Γενικές Συνελεύσεις και δικές τους
εκλεγμένες Επιτροπές Αγώνα.
Το πιο μεγάλο πρόβλημα των εργαζομένων στη “Μαρινόπουλος” είναι ότι εκεί δεν
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υπάρχει πραγματική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων κι αυτό γιατί ναι μεν
υπάρχει ένα επιχειρησιακό σωματείο, όμως
η διοίκησή του έχει αφήσει στη μοίρα τους
ουσιαστικά τους εργαζόμενους όλο αυτόν τον
καιρό. Γιατί πώς είναι δυνατό, ενώ άδειαζαν
τα ράφια της αλυσίδας, οι πελάτες έφευγαν
και οι εφημερίδες μιλούσαν για κίνδυνο χρεοκοπίας, αυτή η διοίκηση να μην κάνει εδώ
και μήνες ούτε μια γενική συνέλευση, ούτε
συγκεντρώσεις στα καταστήματα για διαρκή
ενημέρωση; Αν αυτά είχαν γίνει δεν θα μπορούσε τόσο εύκολα να εμποδίσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τη λύση “Σκλαβενίτη”.
Το άλλο, ακόμα χειρότερο, είναι με τα κλαδικά σωματεία στα χέρια του ΠΑΜΕ, που λένε στους εργαζόμενους να μην ασχολούνται
με τις διαδικασίες διάσωσης, γιατί αυτές είναι τάχα δουλειές των καπιταλιστών και ότι
πρέπει μόνο να φωνάζουν για θέσεις εργασίας και μισθούς χωρίς να ανακατεύονται
ΕΜΠΡΑΚΤΑ στο βασικό που είναι η επιβίωση της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ν’ αφήσουν τη μοίρα τους στο κράτος, την κυβέρνηση, τις τράπεζες και τους διεκδικητές ιδιοκτήτες και, είτε να οδηγήσουν τελικά σε κλείσιμο την επιχείρηση και τους εργαζόμενους
στο μαρτύριο της ανεργίας, είτε όπως είπαμε παραπάνω να οδηγήσουν στο να γίνει η
επιχείρηση ένα απέραντο εργασιακό γκέτο.
Μια ανάλογη στάση κράτησε το ΠΑΜΕ στη
“Σόφτεξ” και στην “Ηλεκτρονική Αθηνών”, όπου μιλούσε γενικά μόνο για “καμιά απόλυση” και για “δεδουλευμένα” και καθησύχαζε
τους εργαζόμενους ότι τα περί κλεισίματος
ήταν τεχνάσματα των καπιταλιστών και έτσι
απέτρεψε τους εργαζόμενους να αναζητήσουν συγκεκριμένες λύσεις για την επιβίωση των δύο αυτών επιχειρήσεων. Αυτήν την
τακτική της αδιαφορίας για την επιβίωση μιας
επιχείρησης την πλήρωσαν και οι εργάτες
της “Χαλυβουργίας Ασπροπύργου” πριν τρία χρόνια όπου το σωματείο κάτω από την
καθοδήγηση του ΠΑΜΕ ξεκίνησε μια απεργία με το δίκαιο αίτημα ενάντια σε μείωση ωρών εργασίας και αντίστοιχη μείωση μισθών, που όμως κράτησε μήνες με αποτέλεσμα το κλείσιμο του εργοστασίου και την
απόλυση όλων των εργατών.
Μόνο αν διεκδικήσουν αποφασιστικά οι εργαζόμενοι με δραστήρια επέμβαση και με
γνώση της κατάστασης της επιχείρησης και
με γνώση όλων των διαδικασιών και όλων
των πλευρών που εμπλέκονται σε όλες τις
φάσεις μιας διάσωσης, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα πετύχουν και να σώσουν τις δουλειές
τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και επίσης να εξασφαλίσουν ότι, αν ζήσει τελικά η
επιχείρηση, θα έχουν εκεί ανθρώπινους μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς
και όχι μισθούς και συνθήκες κάτεργου. Να
μην ξεχνάμε ότι ο όγκος τους των 12.500
ανθρώπων είναι τεράστιος και μαζί με τις οικογένειες τους μπορούν να κάνουν διαδηλώσεις που θα συγκλονίσουν οποιαδήποτε κυβέρνηση, ενώ θα υποχρεώσουν και τα
κόμματα της αντιπολίτευσης που μένουν
βουβά βοηθώντας ως τώρα την κυβέρνηση,
να πάρουν θέση απαιτώντας οπωσδήποτε
διάσωση της επιχείρησης.

Πιστεύουμε ότι η κρίση της “Μαρινόπουλος” σαν επιχείρηση του λιανεμπόριου οφείλεται κατά κύριο λόγο την κρίση που έχει ξεσπάσει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια
και που οφείλεται στο ότι εδώ και χρόνια συντελείται ένα πελώριο σαμποτάζ από όλες
τις ηγεσίες των κυβερνήσεων και των βασικών κομμάτων απέναντι στην παραγωγή της
χώρας. Με διάφορα προσχήματα (οικολογικά, γραφειοκρατικά, αρχαιολογικά, φορολογικά, ασφαλιστικά κλπ) εμποδίζονται επενδύσεις, οι οποίες θα δημιουργούσαν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας ή εμποδίζεται ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων
μεγάλων ή μικρομεσαίων που θα μείωνε το
κόστος παραγωγής. Άλλες φορές πάλι, με
την πιστωτική ασφυξία εμποδίζεται η λύση
των προβλημάτων της επιχείρησης, όπως
στην περίπτωση της “Ηλεκτρονικής”, οπότε
η εταιρεία κλείνει και οι εργάτες πετιούνται στο
δρόμο. Στη σημερινή Ελλάδα της καταστροφής και των χρεοκοπιών, μόνο αν επιβιώσει μια επιχείρηση, μπορούμε να πετύχουμε
τις αποζημιώσεις που δικαιούμαστε, τα δεδουλευμένα που μας οφείλουν, κλπ. Όμως
το θέμα δεν είναι να φτάσουμε εκεί και μετά
να πάρουμε κάποια άθλια επιδόματα ανεργίας. Γιατί τα επιδόματα κάποια στιγμή σταματούν, ενώ η ανεργία μας συνεχίζεται.
Λέγεται, κυρίως από κάποιους δήθεν αριστερούς και δήθεν μαρξιστές, ότι η κρίση δεν
είναι πραγματική, αλλά ότι είναι κόλπο των
καπιταλιστών, των αφεντικών για να αυξάνουν τα κέρδη τους. Δυστυχώς γι’ αυτούς η
ζωή λέει άλλα. Η “Ηλεκτρονική Αθηνών” έκλεισε και το αφεντικό της καταστράφηκε.
Πού είναι τώρα τα κέρδη του; Πώς χωρίς να
υπάρχει επιχείρηση μπορεί αυτός να βγάζει
κέρδη; Αφού η κλειστή εταιρεία δεν έχει εργάτες για να τους εκμεταλλεύεται, πώς παράγονται κέρδη χωρίς εργάτες; Φυσικά δεν
απαντάνε σε όλα αυτά.
Τέτοιας νοοτροπίας άνθρωποι ονομάζουν
ταξική πολιτική το να μένουν οι εργάτες στην
άγνοια και έτσι να μπορεί το κάθε αφεντικό,
ο κάθε πολιτικάντης, και ο κάθε τραπεζίτης
να τους λέει ό,τι θέλει και να τους κοροϊδεύει. Λένε ότι τους εργάτες δεν τους ενδιαφέρει
να ξέρουν τι γίνεται με την πορεία της εταιρείας, με τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της, για τις συμφωνίες που αυτή θα κάνει, για τις διαπραγματεύσεις με το κράτος,
απλά θέλουν τη δουλειά και τους μισθούς
τους. Εμείς αντίθετα πιστεύουμε ότι οι εργάτες πρέπει να τα ξέρουν όλα αυτά, πρέπει
να απαιτούν σε αυτές τις ακραίες συνθήκες
να συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσεις για
το μέλλον τους, να ξέρουν τι λέγεται, να ξέρουν και να απαιτούν από την εργοδοσία να
μάθουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αλλά και την κατάσταση αυτών που
θέλουν να συμβληθούν μαζί της ή να την αγοράσουν. Έτσι θα ξέρουν πως λειτουργεί
η επιχείρηση, θα ξέρουν το ρόλο του καθένα που θα συμμετέχει στις συζητήσεις, τι λέει και τι κάνει και κανείς έτσι δεν θα μπορεί
να τους κοροϊδέψει, και να τους πετάξει στο
δρόμο. Αλλιώς θα μοιάζουν σαν αρνιά σε
ένα βαγόνι τρένου που θα τα πουλάει όπως
θέλει ο ένας καπιταλιστής στον άλλο ή το χειρότερο, θα τους πηγαίνει για σφαγή. Ειδικά
οι μαρξιστές που θέλουν την τελική απελευθέρωση των εργατών από τη μισθωτή σκλαβιά ξέρουν ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν το θελήσουν οι ίδιοι και κανένας σωτήρας τους, και ότι, για να το πετύχουν αυτό,
πρέπει να ξέρουν τα πάντα για το πως δου-
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ÐÙÓ ÌÅÈÏÄÅÕÔÇÊÅ Ç ÄÙÑÅÁ ÔÇÓ ÔÑÁÉÍÏÓÅ ÓÔÇ
ÑÙÓÏÚÔÁËÉÊÇ ÌÁÖÉÁ
Ï
é óáìðïôáñéóôÝò ôoõ ÓÕÑÉÆÁ îåðïýëçóáí åîåõôåëéóôéêÜ ãéá 45 å
êáô. åõñþ Ýíá áêüìç êñßóéìï óôïé÷åßï õðïäïìþí ôçò ÷þñáò, ôïõò
óéäçñïäñüìïõò ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò óå Ýíá Üëëï êñÜôïò ëÝãïíôáò üôé
Ýêáíáí ìéá éäéùôéêïðïßçóç. ¼ðùò êáé ìå ôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ, ðïõ ôï
Ýäùóáí óôçí êéíåæéêÞ êñáôéêÞ Cosco, Ýôóé êáé ôïõò åëëçíéêïýò êñáôéêïýò óéäçñïäñüìïõò ôïõò Ýäùóáí ôæÜìðá óôçí éôáëéêÞ êñáôéêÞ åôáéñåßá
Ferrovie dello Stato Italiano. ËÝìå ôæÜìðá ãéáôß ç ÔÑÁÉÍÏÓÅ èá åðéäïôåßôáé åðß ðÝíôå ÷ñüíéá ìå 50 åêáô. åõñþ ãéá êÜèå Ýôïò ìÝ÷ñé ôï 2020.
¢ñá ðáßñíåé ðñïßêá Þäç ìå ôçí õðïãñáöÞ 250 åêáô. Åõñþ.

ÅðåéäÞ ïé áíáãíþóôåò ìáò èá áíáñùôéïýíôáé ãéáôß ç êõâÝñíçóç Þôáí
ôüóï ãåííáéüäùñç ìå ôï éôáëéêü êñÜôïò, Ýíá êñÜôïò ôçò ÅÅ, êáé ü÷é ìå ôç
Ñùóßá ðïõ Þôáí ï ðñþôïò ùò ÷èåò
äéåêäéêçôÞò ôïõò ðñïóöÝñïíôáò 300 åêáôïììýñéá Åõñþ ôïõò ëÝìå íá ìçí
ðáñáîåíåýïíôáé. Ëßãåò ìÝñåò ðñéí ôï
éôáëéêü êñÜôïò ðÜñåé ôçí ÔÑÁÉÍÏÓÅ åß÷å õðïãñÜøåé óõìöùíßá ìå ôï
ñþóéêï êñÜôïò íá ìïéñáóôïýí ôéò óéäçñïäñïìéêÝò ôïõò äïõëåéÝò óôï ÷þñï
ôçò ÅÅ!
Ç ðþëçóç ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ îåêßíçóå ðñéí ôñßá ðåñßðïõ ÷ñüíéá êáé ôï
ôßìçìá óôï ïðïßï ôüôå áðïôéìïýíôáí
Þôáí ðåñßðïõ 300 åêáô. åõñþ. Ôï ðïóü
áõôü ï ÓÕÑÉÆÁ äéá ôïõ íõí õðïõñãïý
ôïõ ÓôáèÜêç ôï èåùñïýóå åîåõôåëéóôéêü. Óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ
ï ÓôáèÜêçò äÞëùíå: “Ç ó÷åäéáæüìåíç
éäéùôéêïðïßçóç ðñïùèåßôáé óå ðñïêëçôéêÜ ÷áìçëÞ ôéìÞ (300 åêáô. åõñþ) ìå áðïôÝëåóìá íá Ý÷åé áìåëçôÝá
ùöÝëåéá ùò ðñïò ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ
äéáêçñõãìÝíïõ óôü÷ïõ ôçò êõâÝñíçóçò” áíáöÝñåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê.
ÓôáèÜêçò” (15-7-13).
Áðü ôçí áñ÷Þ, äçëáäÞ ôï öèéíüðùñï ôïõ 2013, åíäéáöÝñïí Ýäåéîáí ïé
ÃÜëëïé ôçò SNCF, ðïõ ìÜëéóôá åîÝôáæáí êïéíÞ êÜèïäï ìå ôïõò Ñþóïõò ôçò
RZD, ç éôáëéêÞ Ferrovie dello Stato
Italiane, ç ñïõìáíéêÞ GFR óå óõíåñãáóßá ìå ôçí áìåñéêáíéêÞ Watco, åíþ
áñ÷éêü åíäéáöÝñïí åß÷å åðßóçò åêäçëùèåß êáé áðü ôïõò áìåñéêÜíïõò êõñßùò áðü ôçí Broe Group, ðïõ åëÝã÷åé
ôçí Omnitrax, ìßá áðü ôéò éó÷õñüôåñåò éäéùôéêÝò åôáéñßåò åìðïñåõìáôéêþí ìåôáöïñþí ôùí ÇÐÁ.
¸÷ïõí üìùò éäéáßôåñç óçìáóßá ôá
ñþóéêá ó÷Ýäéá ãéá ôçí ÔÑÁÉÍÏÓÅ.
Ôï ìåãÜëï ðëåïíÝêôçìá ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ åßíáé ï Ýëåã÷ïò ôçò åöïäéáóôéêÞò áëõóßäáò ðñïò ôçí ÊåíôñéêÞ Åõñþðç. ÌÝóù áõôÞò ìåôáêéíïýíôáé êÜèå
÷ñüíï ðåñéóóüôåñá áðü 5 åêáôïììýñéá êïíôÝéíåñ, ôï êüóôïò ìåôáöïñÜò
ôùí ïðïßùí õðåñâáßíåé ôá 15 äéó. åõñþ. ¸ôóé ç áðüêôçóç ôçò åôáéñßáò õëïðïéåß áðüëõôá “ôç óôñáôçãéêÞ ôùí
Ñùóéêþí Óéäçñïäñüìùí ðïõ ðñïâëÝðåé ôçí áíÜðôõîç åðé÷åéñçìáôéêþí
äñáóôçñéïôÞôùí óôéò ìåôáöïñÝò, áëëÜ êáé óôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí åöïäéáóôéêÞò áëõóßäáò (logistics). Ïé Ñþóïé èåùñïýí üôé ÔÑÁÉÍÏÓÅ ìðïñåß
íá ðáßîåé êïìâéêü ñüëï ãéá ôç ìåôáöïñÜ åìðïñåõìÜôùí ðñïò ôçí ÊåíôñéêÞ, ôç ÄõôéêÞ êáé ôçí ÁíáôïëéêÞ Åõñþðç, ìÝóù ôùí äéáäñüìùí ðïõ äéáó÷ßæïõí ôçí Åõñþðç êáé ôçí Áóßá,

þóôå íá åðéôåõ÷èåß ï óôü÷ïò ôïõò íá
ìðïõí óôï óêëçñü ðõñÞíá ôùí åõñùðáúêþí åöïäéáóôéêþí áëõóßäùí áðü
ôéò ïðïßåò áðïõóéÜæïõí... Ç RZD èÝëåé
íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá ÷åñóáßï ìåôáöïñéêü äéÜäñïìï ðïõ íá ðáñáêÜìðôåé ôá
èáëÜóóéá óôåíÜ ôïõ Âïóðüñïõ êáé ôá
ÄáñäáíÝëéá. Óôï ðëáßóéï áõôü, êáé ðïíôÜñïíôáò óôçí áýîçóç ôùí ìåôáöïñþí áðü ôçí Áóßá ðñïò ôçí Åõñþðç
åîáãüñáóå ðñüóöáôá ôï 15,1% ôùí ìåôï÷þí ôçò FELB, åðé÷åßñçóçò ìåôáöïñÜò åìðïñåõìáôïêéâùôßùí ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óôïí Üîïíá Êßíá - ÅÅ.
Áêüìç, ç êßíçóç ãéá ôçí ÔÑÁÉÍÏÓÅ
óõíäõÜæåôáé Üìåóá ìå ôéò áíôßóôïé÷åò
åðåíäýóåéò ôçò RZD óôç Óåñâßá”
(http://www.dealnews.gr, 7-9-13).
¼ìùò ç áãïñÜ ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ áðü
ôçí êñáôéêÞ åôáéñåßá ôçò Ñùóßáò áíôéìåôþðéæå ôçí óùóôÞ äéáöùíßá åê ìÝñïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óôïí
Ýëåã÷ï ôùí óéäçñïäñüìùí ìéáò ÷þñáò ôçò ÅÅ áðü ìéá õðåñäýíáìç ðïõ
åß÷å ìå ôç âßá áðïóðÜóåé åäÜöç áðü
ìéá åõñùðáéêÞ ÷þñá, ôçí Ïõêñáíßá,
êáé ôçí åß÷å äéáìåëßóåé. “Óôïõò äéáãùíéóìïýò ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ êáé ôïõ
ÏËÈ ïé Ñþóïé Ý÷ïõí áðï÷ùñÞóåé äõï
- ôñåéò öïñÝò ìÝ÷ñé ôþñá, üðùò ôïí
Ïêôþâñéï ôïõ 2015, üôáí êïéíÞ åêôßìçóç Þôáí ðùò Ýðáéîå ñüëï ç êáëïêáéñéíÞ óõíèçêïëüãçóç ôçò ÁèÞíáò”
(www.tanea.gr,28-5). ÄçëáäÞ áíÜìåóá
óôïõò üñïõò ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôïõ ôåëåõôáßïõ äáíåéóìïý Þôáí íá ìçí ðÜñïõí óôñáôçãéêÝò õðïäïìÝò ïé Ñþóïé.
¸ôóé “óå áõôü ôï ðåñéâÜëëïí, óôçí
ïäü Êïëïêïôñþíç, üðïõ êáé ç Ýäñá
ôïõ ÔÁÉÐÅÄ, åìöáíßæïíôáé éäéáßôåñá
åðéöõëáêôéêïß áðÝíáíôé óôï åíäå÷üìåíï íá óõììåôÜó÷åé ôåëéêÜ ç Rossiyskie Zheleznye Dorogi óôïõò äéáãùíéóìïýò ãéá ôïõò åëëçíéêïýò óéäçñïäñüìïõò êáé ôï ëéìÜíé ôçò Èåóóáëïíßêçò. Ïé Ý÷ïíôåò ìÜëéóôá êáëýôåñç ìíÞìç, èõìßæïõí êáé ôçí åìðåéñßá ôçò éäéùôéêïðïßçóçò ôçò ÄÅÐÁ üðïõ ç êõñßáñ÷ç õðïøÞöéá Gazprom äåí êáôÝèåóå êáí äåóìåõôéêÞ ðñïóöïñÜ, åðéêáëïõìÝíç ìÜëéóôá åììÝóùò ðëçí óáöþò åõñùðáúêÜ ðñïóêüììáôá êáé áíôéäñÜóåéò” (www.kathimerini.gr, 2510-15).
Áðü ôüôå ìÝ÷ñé óÞìåñá üëç ç ðïëéôéêÞ ôùí óáìðïôáñéóôþí-ìå äåäïìÝíç ôçí ðñüèåóç íá îåðïõëÞóïõí ôç
÷þñá óôï ñùóïêéíÝæéêï Üîïíá êáé
ôïõò óõììÜ÷ïõò ôïõ- Þôáí íá áðáîéþóåé üóï ìðïñïýóå ôï ôßìçìá ôçò áãïñÜò. Ç ðéï ìåãÜëç áðáîßùóç ôùí óéäçñïäñüìùí, ðÝñá áðü ôéò äéáñêåßò áíáâïëÝò êáé ðáñáôÜóåéò ôïõ äéáãùíéóìïý Ýãéíå ìå ôçí êáôÜëçøç ôçò
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ãñáììÞò ôçò ÅéäïìÝíçò áðü ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò. Áõôïß ïé êáôáâáóáíéóìÝíïé Üíèñùðïé ðïôÝ äåí èá ôïëìïýóáí, ïýôå êáí èá óêÝðôïíôáí íá
êëåßóïõí ôç óéäçñïäñïìéêÞ óýíäåóç
ôçò ÷þñáò ðïõ ôïõò öéëïîåíïýóå ìå
ôï åîùôåñéêü, áí äåí åß÷áí ôçí åíèÜññõíóç ôùí íôüðéùí êáé îÝíùí “áëëçëÝããõùí” âáëôþí ôçò êõâÝñíçóçò,
áëëÜ êáé ôçò ßäéáò ôçò êõâÝñíçóçò
ðïõ éó÷õñéæüôáí åðß ìÞíåò üôé äåí Þèåëå íá ôïõò áðïìáêñýíåé ìå ôç âßá.
ÁðïôÝëåóìá ôçò ðïëõÞìåñçò áõôÞò
êáôÜëçøçò Þôáí ü÷é ìüíï ôï ÷ôýðçìá
ôùí åîáãùãþí ôçò ÷þñáò, áëëÜ êáé ç
ìåãÜëç ïéêïíïìéêÞ æçìéÜ ãéá ôïõò óéäçñïäñüìïõò ëüãù áèÝôçóçò óõìâïëáßùí ãéá ðáñÜäïóç ðñïúüíôùí áëëÜ
êáé ôçò áðïæçìßùóçò ëüãù ôùí ìåôáöïñéêþí õðçñåóéþí. Áðü ôçí Üðïøç
áõôÞ, ôçò ïéêïíïìéêÞò äçëáäÞ áðáîßùóçò, ïé óáìðïôáñéóôÝò ÓÕÑÉÆÁÍÅË
äñÜóáíå óáí åãêÜèåôïé ôçò Ferrovie
êáé âáèýôåñá ôùí ñþóéêùí óéäçñïäñüìùí. Áõôïß ïé ôåëåõôáßïé ìüëéò óôéò 6
Éïýëç ðÞñáí ôçí áðüöáóç íá áðïóõñèïýí áðü ôïí äéáãùíéóìü ãéá ôçí áðïêñáôéêïðïßçóç ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ ðáñÜ ôï áñ÷éêü åíäéáöÝñïí (www.skai.gr).
¸ôóé ëïéðüí äåóìåõôéêÞ ðñïóöïñÜ
êáôÝèåóå ìüíï ç Ferrovie ç ïðïßá êáé
ôåëéêÜ áãüñáóå ôçí ÔÑÁÉÍÏÓÅ. Ç
Ferrovie óáí éôáëéêÞ êñáôéêÞ åôáéñåßá
äåí Ý÷åé ôéò åíóôÜóåéò áðü ôçí ÅÅ ðïõ
Ý÷åé ç ñùóéêÞ åôáéñåßá. ¼ìùò ìßá ìÝñá ðñéí áðïóõñèïýí áðü ôïí äéáãùíéóìü ïé ñþóéêïé óéäçñüäñïìïé, óôéò 5
ôïõ Éïýëç, õðÝãñáöáí ìíçìüíéï óõíåñãáóßáò ìå ôïõò éôáëéêïýò óéäçñïäñüìïõò, ðïõ ðÞñáí ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ
äùñåÜí ôïõò åëëçíéêïýò óéäçñïäñüìïõò
(http://
www.europeanrailwayreview.com/
28208/rail-industry-news/russian-railways-ferrovie-dello-stato-italiane-cooperation-agreement/).
Óýìöùíá ìå ôï ìíçìüíéï áõôü: “Ïé
Ñùóéêïß Óéäçñüäñïìïé êáé ïé éôáëéêïß êñáôéêïß óéäçñüäñïìïé ...èá óõíåñãáóôïýí ãéá íá áíáðôýîïõí ôá÷Ýá ó÷Ýäéá äéáìåôáêüìéóçò êáé óéäçñïäñïìéêÝò ãñáììÝò õøçëÞò ôá÷ýôçôáò,
óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ðñïãñáììÜôùí åíôüò ôçò ÑùóéêÞò Ïìïóðïíäßáò. ÅðéðëÝïí, ç óõìöùíßá êáëýðôåé
ôç óõíåñãáóßá óôïõò ôïìåßò ôçò Ôå÷íïëïãßáò ãéá ¸ñåõíá êáé ÁíÜðôõîç, êáé ôçí êáéíïôüìï áíÜðôõîç ôùí
óéäçñïäñüìùí, êáèþò êáé ôçí åíïñ÷çóôñùìÝíç óõíåñãáóßá óå áãïñÝò
ôñßôùí ÷ùñþí” (ïé õðïãñáììßóåéò åßíáé äéêÝò ìáò).
Êáé ìüíï áõôÞ ç áíáêïßíùóç èá Ýðñåðå íá Þôáí áñêåôÞ ãéá ôçí êõâÝñíçóç íá áêõñþóåé ôï äéáãùíéóìü êáé
íá ôïí ðñïêçñýîåé åê íÝïõ. Ãéáôß åäþ
öáßíåôáé îåêÜèáñá üôé äýï óõììåôÝ÷ïíôåò óôï äéáãùíéóìü Ý÷ïõí êÜèå ëüãï íá Ý÷ïõí óõíåííïçèåß áðü ðñéí
ãéá íá ñßîïõí ôï ôßìçìá ôçò áãïñÜò
ó÷åäüí óôï ìçäÝí. Êáé üðùò ãñÜöïõí
óôï http://mixanikosose.blogspot.gr/

2016/07/6.html ìç÷áíéêïß ôïõ ÏÓÅ
“Óôç óõíÝ÷åéá ïé äõï “áíôáãùíéóôÝò”
- “åðåíäõôÝò” êÜíáí êïéíÝò äçëþóåéò
êáé Ýäùóáí ôá ÷Ýñéá óáí äõï êáëïß
ößëïé...óóó óéãÜ ìçí îõðíÞóïõìå ôçí
ðáíßó÷õñç åðéôñïðÞ áíôáãùíéóìïý
ðïõ êïéìÜôáé...”.
Ç ñùóïäïõëåßá ôùí ÓÕÑÉÆÁÍÅË,
êáé üëùí áíåîáßñåôá ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí ðïõ êÜíáíå ðëÜôåò óå áõôü ôï Ýãêëçìá, åßíáé êñáõãáëÝá*. ¸ôóé ìå áõôü ôï îåðïýëçìá
áðü ôç ìéá åíéó÷ýåôáé ç Üðïøç ðïõ
ëÝåé üôé ïé “êáêïß” åõñùðáßïé ìáò ÷ñåùêïðïýí ãéá íá ìáò áãïñÜóïõí ôóÜìðá êáé áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ éêáíïðïéïýíôáé ôá óôñáôçãéêÜ óõìöÝñïíôá
ôïõ ñþóéêïõ éìðåñéáëéóìïý ÷ùñßò ç
õðïôåëÞò ôïõ ÅëëÜäá íá åêôßèåôáé áíïé÷ôÜ óáí ôÝôïéá. Ôï ëÝìå áõôü ãéáôß
üðïéá ìïéñáóéÜ êáé íá õðÜñîåé óôï
ìÝëëïí ôùí åëëçíéêþí óéäçñïäñüìùí
áíÜìåóá óôç ñþóéêç éìðåñéáëéóôéêÞ
õðåñäýíáìç êáé ôï éôáëéêü ìéêñïìåóáßï éìðåñéáëéóôéêü êñÜôïò, ï ôåëéêÜ
åõíïçìÝíïò èá åßíáé áõôüò ðïõ èá Ý÷åé
ôçí ðïëéôéêÞ õðåñï÷Þ êáé ôçí õðåñï÷Þ äåí èá ôçí Ý÷åé ç óé÷áìåñÜ õðïôáêôéêÞ áðÝíáíôé óôçí Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí êõâÝñíçóç ÑÝíôæé, áëëÜ ôï áíôßóôñïöï. Ç õðïôáêôéêüôçôá óôçí ðïõôéíéêÞ Ñùóßá äåí åßíáé Ýíá ìåìïíùìÝíï ÷áñáêôçñéóôéêü ôïõ ÑÝíôæé áëëÜ äéáðåñíÜ üëç ôçí éôáëéêÞ ðïëéôéêÞ óêçíÞ ôçò ïðïßáò ïé çãÝôåò óáí
ôïí Óáëâßíé ôçò ËÝãêáò ôïõ ÂïññÜ,
ôïí Ìðåñëïõóêüíé, êáé ï ÐÝðå Ãêñßëï ôùí 5 áóôÝñùí óõíáãùíßæïíôáé ôïí
ÑÝíôæé óå ðïõôéíïöéëßá. ÁëëÜ áêüìá
êáé áí ïé éôáëéêïß óéäçñüäñïìïé èá
èåëÞóïõí íá çãåìïíåýóïõí óôç ìïéñáóßá ôïõ åëëçíéêïý óéäçñïäñïìéêïý
ðëéÜôóéêïõ èá åßíáé ðÜíôá åäþ ôá íôüðéá ôóéñÜêéá ôïõ Ðïýôéí íá ôïõò èõìßæïõí ðïéï åßíáé ôï áëçèéíü áöåíôéêü.
¸ôóé êáé áëëéþò ëïéðüí åßôå áðåõèåßáò åßôå Ýììåóá ïé åëëçíéêïß óéäçñüäñïìïé èá áðïôåëÝóïõí ðñïÝêôáóç
ôïõ ñþóéêïõ óéäçñïäñüìïõ.
* Åííïåßôáé üôé ôï øåõôïÊÊÅ üðùò
ðÜíôá êáôáããÝëëåé áõôÝò ôéò óõìöùíßåò ëÝãïíôáò ìïíüôïíá üôé åßíáé éäéùôéêïðïéÞóåéò êáé óáí ôÝôïéåò åßíáé å÷èñéêÝò óôï ëáü, äçëáäÞ ëÝåé ôï ßäéï
åßôå ç äçìüóéá ðåñéïõóßá áãïñÜæåôáé
áêñéâÜ åßôå áãïñÜæåôáé ôæÜìðá, åßôå
áãïñÜæåôáé áðü Ýíá êåöÜëáéï ðïõ ôçñåß ôçí åñãáóéáêÞ íïìïèåóßá êáé ôïõò
Üëëïõò íüìïõò ôïõ êñÜôïõò Þ ôïõò ðïäïðáôåß, åßôå áãïñÜæåôáé áðü ìéá öéëåéñçíéêÞ ÷þñá, åßôå áðü ìéá öáóéóôéêÞ êáé áðïéêéáêÞ õðåñäýíáìç. Áõôüò åßíáé ï åéäéêÜ ýðïõëïò ôñüðïò ìå
ôïí ïðïßï ôï øåõôïÊÊÅ õðåñáóðßæåé
áõôïý ôïõò åßäïõò ôéò áðïéêéáêÝò óõìöùíßåò êáé êÜèå Üëëïõ åßäïõò âñþìéêç åê÷þñçóç Þ äÞìåõóç êñáôéêïý Þ
éäéùôéêïý ðëïýôïõ ôçò ÷þñáò õðÝñ ôùí
íåïáðïéêéïêñáôþí êáé ôùí áíèñþðùí
ôïõò óôç ÷þñá.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 6

ÉÏÕËÇÓ 2016

Βρετανία: Ο σοσιαλφασίστας Κόρμπιν
δεν είναι αριστερά αλλά η πιο μαύρη δεξιά
μέσα στο Εργατικό Κόμμα
Η μεγάλη κίνηση προς έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που σηματοδοτεί η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ θα ήταν αδύνατη χωρίς μια πουλημένη - συμμαχική προς το ρωσοκινέζικο άξονα ηγεσία στο βρετανικό Εργατικό Κόμμα.
Κι αυτό γιατί το κυβερνητικό Συντηρητικό Κόμμα, η κλασσική βρετανική παλιά
δεξιά των Τόριδων, ουδέποτε αγκάλιασε
αληθινά την ειρηνική, αστική δημοκρατική
ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών. Οι Συντηρητικοί έμειναν πάντα δέσμιοι του ξεπεσμένου πια αυτοκρατορικού μεγαλείου
της ιμπεριαλιστικής Βρετανίας και, ακόμη περισσότερο σήμερα, δέσμιοι της ευρύτατης οικονομικής συνεργασίας του βρετανικού μονοπώλιου, το οποίο εκπροσωπούν, με την κινέζικη, αλλά και με τη ρώσικη κρατικοφασιστική αστική τάξη, που
αλωνίζουν στο Λονδίνο.
Ο βασικός λοιπόν όγκος του δημοκρατικού ευρωπαϊσμού στη Μεγάλη Βρετανία είχε ως αγωγό του το σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα και εντελώς δευτερευόντως τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, που όμως είχαν αδυνατίσει πολύ από τη συγκυβέρνηση με τον Κάμερον ανάμεσα στο 2010 και στο 2015.
Στους Εργατικούς ωστόσο, μετά την ήττα στις εκλογές του περσινού Μάη, είχε
συμβεί μια αλλαγή στην οποία λίγοι (ανάμεσά τους και η ΟΑΚΚΕ) είχαν δώσει σημασία: στη θέση μιας σειράς ψεύτικων
(Μπλερ) ή και πραγματικών φιλοευρωπαίων και σε γενικές γραμμές αστοδημοκρατών ηγετών των τελευταίων χρόνων, στο τιμόνι του κόμματος βρέθηκε, με “αμεσοδημοκρατικές” διαδικασίες, όπου ψηφίζει κάθε περαστικός (τύπου εκλογής Γ. Παπανδρέου, Σαμαρά, Κυρ. Μητσοτάκη στα καθ’
ημάς) κι όχι μια συγκροτημένη κομματική
βάση, o κρυφοτροτσκιστής αντισημίτης
βουλευτής Τζέρεμι Κόρμπιν.
Η ύπουλη αντιευρωπαϊκή
στρατηγική του Κόρμπιν στο
δημοψήφισμα
Τη γενική πολιτική πλατφόρμα του Κόρμπιν, με την οποία υφάρπαξε την ηγεσία,
ως ψευτοαριστερή, αντιφιλελεύθερη - “αντικαπιταλιστική” στο πλαίσιο του παγκόσμιου σοσιαλφασιστικού ρεύματος την είχαμε αναλύσει λίγο μετά την εκλογή του
το ’15 (http://www.oakke.gr/global/201302-16-19-25-28/item/578). Σημειώναμε τότε, ανάμεσα στ’ άλλα, ότι έκλεινε το μάτι
στην αντιευρωπαϊκή θύελλα που ετοίμαζε ο ρωσόδουλος προβοκάτορας Κάμερον με το δημοψήφισμα για έξοδο από την
ΕΕ, ενώ εντελώς ρωσόδουλες ήταν και παραμένουν οι θέσεις του για μονομερή πυρηνικό αφοπλισμό της Βρετανίας.
Ο βαθιά δεξιός, εισοδιστικός χαρακτήρας του Κόρμπιν, στο συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο, φαίνεται στο γεγονός ότι δεν
βγήκε ανοιχτά να υπερασπιστεί (και να
κριθεί γι’ αυτό μπροστά στο λαό και στη
βάση των Εργατικών) μια πλατφόρμα ρήξης με την ΕΕ από “αριστερή αντινεοφιλελεύθερη” σκοπιά, μη δίνοντας έτσι στους
δημοκράτες φιλοευρωπαίους του κόμματός του τη δυνατότητα να του αντιπαρατεθούν και να προχωρήσουν στην ανατροπή
του ή ακόμη και στη διάσπαση, σε ένα
τόσο κομβικό ζήτημα.
Αντιθέτως, διάλεξε το βρώμικο δρόμο της
τυπικής και ανόρεχτης υποστήριξης του
Bremain (παραμονή της Βρετανίας στην
ΕΕ), αποφεύγοντας όμως κάθε κοινή δράση με άλλες πολιτικές δυνάμεις στην καμπάνια για το δημοψήφισμα και μη δίνοντας καμία πραγματική μάχη με την επιχειρηματολογία των ανοιχτών οπαδών του
Brexit. Στην πράξη δηλαδή, επέλεξε να

δουλέψει ως κρυφοπράκτορας του Brexit
μέσα στο στρατόπεδο του Bremain.
Ο Κόρμπιν ήταν γνωστός αντιευρωπαίος από την ψήφο του κατά της παραμονής της Βρετανίας στην τότε ΕΟΚ, το
1975, δύο μόλις χρόνια μετά την ένταξή
της. Όταν στελέχη των Εργατικών τον ρώτησαν μετά τη λήξη του δημοψηφίσματος
τι ψήφισε στην κάλπη, απέφυγε να τους
απαντήσει, γεγονός που οδήγησε πολλούς να τον καταγγείλουν ότι δεν ήταν απλά ανόρεχτος οπαδός του Bremain, αλλά ότι στην πραγματικότητα ο ίδιος και ο
στενός ηγετικός του κύκλος πίσω από το
παραβάν ψήφισαν Brexit! Με λίγα λόγια,
ο Κόρμπιν ήταν Λαφαζάνης, αλλά για να
παίζει τον αρχηγό της αστικής κοινοβουλευτικής σοσιαλδημοκρατίας, υποδυόταν
τον Κουβέλη ή τον Γ. Παπανδρέου, για να
κάνουμε άλλη μια αναλογία με τα καθ’
ημάς.
Η εξέγερση των βουλευτών
Ο ευρωπαϊστής βουλευτής των Εργατικών Φιλ Γουίλσον, σε άρθρο του στον
Guardian, κατηγόρησε τεκμηριωμένα τον
Κόρμπιν για υπονόμευση της καμπάνιας
του Bremain, καθώς δεν περιόδευσε σε
προπύργια του Εργατικού Κόμματος στη
βορειοανατολική Αγγλία και στις λίγες, άψυχες ομιλίες του κριτίκαρε την ΕΕ αντί
να επικεντρώσει τα πυρά του στους σωβινιστές και ρατσιστές αρχηγούς της καμπάνιας του Brexit. Ο Γουίλσον ανέφερε ακόμη ότι το γραφείο του Κόρμπιν αγνόησε
όλες τις τάσεις που καταδείκνυαν οι δημοσκοπήσεις για τα ζητήματα που απασχολούσαν τον βρετανικό λαό σχετικά με
την ΕΕ και δεν προσάρμοσε ανάλογα την
καμπάνια, δεν έκανε καμία προσπάθεια
να συγκεντρώσει χρήματα για την εκστρατεία του Bremain, ενώ θόλωνε συνεχώς το
μήνυμα που ήθελε να περάσει η φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία των στελεχών του
κόμματος. Κατέληξε δε ότι η κλίκα Κόρμπιν δούλευε στο λαό τη θέση ότι τα περί
οικονομικού κινδύνου από ενδεχόμενο
Brexit ήταν “κινδυνολογία”, όπως ακριβώς έλεγε ο κρυφοφασίστας ρωσόδουλος
Φάρατζ και ο Τζόνσον.
Με βάση όλη την παραπάνω κριτική
γραμμή κατά του Κόρμπιν, την οποία συμμερίζονταν ολόπλευρα, 172 από τους 230
βουλευτές του Εργατικού Κόμματος απόσυραν την υποστήριξή τους από την ηγεσία Κόρμπιν, έναντι μόλις 40 που τον στήριξαν και τεσσάρων που απείχαν από την
ψηφοφορία.
Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία
της σκιώδους “κυβέρνησης” των Εργατικών
(στην Ελλάδα θα λέγαμε οι τομεάρχες του
κόμματος στη Βουλή) παραιτήθηκαν από
τις θέσεις τους, καλώντας τον Κόρμπιν να
εγκαταλείψει την ηγεσία.
Μάλιστα, η Άντζελα Ιγκλ, αντίπαλος του
κορμπινισμού μέσα στο κόμμα, εκκίνησε
τη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού, θέτοντας υποψηφιότητα.
Σε μεγάλα αστικά κόμματα, συντηρητικά, φιλελεύθερα ή σοσιαλδημοκρατικά,
σε χώρες με ιστορία αιώνων λίγο - πολύ
αδιάλειπτης αστικής δημοκρατίας, και μόνο από την τόσο εμφατική άρση της εμπιστοσύνης των βουλευτών, ο ηγέτης από
ευθιξία θα είχε γκρεμοτσακιστεί από την
ηγεσία και πρακτικά θα αποχωρούσε από την πολιτική. Όχι όμως ο Κόρμπιν, ο
οποίος ξέρει καλά ότι ευκαιρίες για άλω-
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ση ενός μεγάλου δυτικού αστικού κόμματος από σοσιαλφασίστες σαν και τον ίδιο
δεν εμφανίζονται κάθε μέρα και έχει γραπωθεί από την καρέκλα, επικαλούμενος
τάχα “την απλή εργατική λαϊκή βάση” έναντι των “αστών βουλευτών”.
Πού βασίζει όμως τη δύναμή και το έρεισμα για τις βρώμικές στροφές και τακτικές του ο τροτσκιστής “καβαλάρης” της
ηγεσίας των Εργατικών, ο πρώτος ανοιχτά και όχι καλυμμένα σοσιαλφασίστας
ηγέτης μεγάλου σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της δυτικής Ευρώπης;
Το Momentum: Τροτσκιστικό
“κόμμα μέσα στο κόμμα”
Λίγο μετά την εκλογή του Κόρμπιν, το
2015, οι υποστηρικτές του συγκρότησαν
έναν φορέα “εντός, εκτός κι επί τ’ αυτά”
του Εργατικού Κόμματος, το λεγόμενο
Momentum. Αυτό λειτουργεί ως “κίνημα
βάσης” το οποίο γεννήθηκε, όπως αναφέρει το ίδιο στα κείμενά του, “από τον
ενθουσιασμό για την εκλογή του Τζέρεμι
Κόρμπιν στην ηγεσία των Εργατικών”.
Στην αρχή, η δομή του και το ποιος αποτελούσε μέλος του αποτελούσαν ανεξερεύνητη ήπειρο, ωστόσο τον Φεβρουάριο του 2016 αναγκάστηκε να δημιουργήσει μητρώο μελών (τον Ιούλιο του 2016 έφτασε τα 12.000 μέλη σε όλο το Ηνωμένο
Βασίλειο, με 50 οργανώσεις - ΚΟΒες).
Οι αντίπαλοι του Κόρμπιν μέσα στο Εργατικό Κόμμα καταγγέλλουν ότι το Momentum είναι δούρειος ίππος για την είσοδο στο κόμμα μελών και στελεχών τροτσκιστικών οργανώσεων, που πολλές φορές έχουν ξωπεταχτεί από τους Εργατικούς για εισοδισμό. Εισοδισμός είναι η ύπουλη προσπάθεια να εισάγεις κρυφά μέλη σου σε έναν μεγαλύτερο κομματικό οργανισμό και να προσπαθήσεις να καταλάβεις τα νευρικά του γάγγλια, προκειμένου να τον ελέγξεις και να του επιβάλεις τη δική σου πολιτική. Πρόκειται για
πολιτική που είχε εμπνευστεί ο σοσιαλφασίστας - κρατικοκαπιταλιστής Τρότσκι
για την “κατάκτηση” από τα μέσα σοσιαλδημοκρατικών και τριτοδιεθνιστικών - κομμουνιστικών κομμάτων από τους οπαδούς
του στο μεσοπόλεμο.
Στο Momentum συμμετέχουν (ή βρίσκονται στις παρυφές του) οι τροτσκιστικές
οργανώσεις Συνδικαλιστική και Σοσιαλιστική Συμμαχία, η Αριστερή Ενότητα (του
γνωστού τροτσκιστική σκηνοθέτη και συκοφάντη του αντιφασιστικού αγώνα του ισπανικού λαού το 1936-1939 Κεν Λόουτς), το βρετανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα (αδελφό του δικού μας ΣΕΚ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και η Συμμαχία για την Ελευθερία των Εργατών.
Στη συμπεριφορά και στη γραμμή τους,
οι σοσιαλφασίστες του Momentum δεν
διαφέρουν σε τίποτα από τα ελληνικά τους
αντίστοιχα των τροτσκιστικών συνιστωσών
που κινούνται τα τελευταία χρόνια μεταξύ
ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ: προπηλακισμοί κατά “δεξιών”, όπως αποκαλούν όλους τους μη σοσιαλφασίστες εντός των
Εργατικών, συνωμοσιολογία, αντισημιτισμός στο όνομα τάχα της Παλαιστίνης και
καταγγελία όποιου θεωρεί τον αντισημιτισμό ως αληθινό πρόβλημα ως “αστού και
ύποπτου για σχέσεις με οικονομικά συμφέροντα” (χιτλερική θεωρία του παντοδύναμου εβραϊκού κεφάλαιου), τραμπουκισμοί μέσα στις τοπικές κομματικές οργανώσεις για όποιον κριτικάρει τον Κόρμπιν και φίμωση των εσωκομματικών αντιπάλων, αποστολή χιλιάδων απειλητικών

και υβριστικών e-mail κατά βουλευτών και
στελεχών που ζητούν απομάκρυνση του
Κόρμπιν από την ηγεσία.
Το πραξικόπημα Κόρμπιν στην
Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή
Η κορύφωση του σοσιαλφασιστικού
πραξικοπηματισμού του Κόρμπιν ήρθε όταν η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του
Εργατικού Κόμματος κλήθηκε να αποφασίσει εάν αυτός είχε αυτοδίκαια το δικαίωμα να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία,
όπως ο ίδιος είχε προεξοφλήσει ότι θα κάνει. Όμως, οι Εργατικοί, σαν κόμμα το οποίο ήταν από γεννησημιού του ρεφορμιστικό και κοινοβουλευτικό, έχει στο καταστατικό του πρόνοια ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί να διεκδικήσει την ηγεσία του,
πρέπει να συγκεντρώσει τις υπογραφές
ενός ορισμένου αριθμού βουλευτών (σήμερα αυτό το όριο είναι στους 50). Ο
Κόρμπιν, όμως, “περήφανος” αρχηγός μιας
κοινοβουλευτικής ομάδας που τον σιχαίνεται, μετά βίας θα μάζευε 40. Έτσι ο ίδιος έβγαλε από το πουθενά τον αυθαίρετο κανόνα ότι ο νυν αρχηγός έχει αυτομάτως το δικαίωμα καθόδου στις εσωκομματικές εκλογές και κάλεσε την ΕΕΕ να
αποφασίσει.
Επειδή όμως ήταν σίγουρος ότι θα έχανε σε μυστική ψηφοφορία, ο Κόρμπιν και
οι υποστηρικτές του έβαλαν βέτο η ψηφοφορία να γίνει ανοικτά, όπως κατάγγειλε
το μέλος της ΕΕΕ Τζοάνα Μπάξτερ, που
έκανε λόγο για “ντροπή και αίσχος”. Η
πρόταση για μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με την ίδια, έγινε για να προστατευθούν τα μέλη της επιτροπής από τους τραμπούκους, που τους απειλούν διαδικτυακά με βία αν συντελέσουν με αποφάσεις
τους σε οποιαδήποτε ανατροπή του Κόρμπιν.
Έτσι, με το πιστόλι της τρομοκρατίας και
των απειλών των σοσιαλφασιστών στον
κρόταφο, η ΕΕΕ των Εργατικών αποφάσισε με 18 έναντι 14 ψήφων ότι ο Κόρμπιν
έχει δικαίωμα να κατέβει υποψήφιος χωρίς να συλλέξει υπογραφές.
Η ΕΕΕ διατήρησε ωστόσο ένα βάθρο αντίστασης στον Κόρμπιν: δεν επέτρεψε να
ψηφίσουν στην εκλογή τα μέλη του κόμματος που έχουν κομματική ηλικία μικρότερη των έξι μηνών, καθώς οι τροτσκιστές
του Momentum έχουν εγγράψει το τελευταίο διάστημα άνω των 60.000 νέων μελών
στους Εργατικούς, που φυσικά θα ψήφιζαν “ενθουσιωδώς” τον προβοκάτορα και
υπονομευτή του κόμματος και της χώρας
του, εισοδιστή ηγέτη ώστε να επανεκλεγεί.
Ωστόσο, θα υπάρξει μες στον Ιούλιο ένα διήμερο που θα μπορούν να εγγραφούν
νέα μέλη και “υποστηρικτές” του κόμματος, με δικαίωμα ψήφου στην εκλογή αρχηγού, τα οποία όμως θα πρέπει να πληρώσουν 25 λίρες και όχι 3, όπως προβλεπόταν μέχρι σήμερα για την εγγραφή.
Μετά την οριστικοποίηση των αποφάσεων της ΕΕΕ, έγινε επίθεση στο πολιτικό
γραφείο της Άντζελα Ιγκλ, στην εκλογική
της περιφέρεια, με τούβλο που έσπασε
το παράθυρο. Η ίδια κατήγγειλε εμμέσως
πλην σαφώς τον Κόρμπιν, καθιστώντας τον
υπεύθυνο για τη χαλιναγώγηση των τραμπούκων εκφοβιστών.
Το όργιο αντισημιτισμού
Όπως είναι φυσικό, σε ένα τέτοιο τροτσκιστικό - σοσιαλφασιστικό κλίμα, όλος
ο βούρκος του αντισημιτισμού ένιωσε αρ-
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κετά ισχυρός για να βγάλει στην επιφάνεια το βρώμικο μούτρο του. Έτσι, σειρά
στελεχών του Εργατικού Κόμματος, μεταξύ αυτών και ο ισχυρότερος “σκληρός αριστερός” πριν τον Κόρμπιν, ο πρώην δήμαρχος Λονδίνου Κεν Λίβινγκστον, προχώρησαν σε σειρά δηλώσεων αντισημιτικού
περιεχομένου (ο τελευταίος μάλιστα έβγαλε και τον Χίτλερ φιλοεβραίο, λέγοντας ότι πριν το Ολοκαύτωμα ο αρχιναζί ήταν
φιλικός προς τον σιωνισμό). Για τις πρωτοφανείς αυτές δηλώσεις, στον Λίβινγκστον
επιτέθηκε μέχρι και ο Τζον Λάνσμαν, ηγετικό στέλεχος του Momentum, ο οποίος
είναι Άγγλος εβραίος.
Ο Κόρμπιν, αρχηγός μέχρι να αναλάβει
ηγέτης των Εργατικών της βρετανικής ΣΕΚίτικης “Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο”, από τη μία συμφωνεί απόλυτα σε όλα αυτά με τους αντισημίτες συντρόφους
του, από την άλλη όμως πρέπει να υποδύεται τον αρχηγό αστικοδημοκρατικού
κόμματος, οπότε προχώρησε, μετά τη μεγάλη κατακραυγή, σε διαγραφές ανοιχτών
αντισημιτών. Παράλληλα, ζήτησε από μια
επιτροπή τη διεξαγωγή έρευνας για τον
αντισημιτισμό στο κόμμα και ανέλαβε μάλιστα να παρουσιάσει ο ίδιος το πόρισμά
της σε κομματική εκδήλωση.
Ενώ λοιπόν παρουσίαζε την έρευνα, ο
Κόρμπιν έκανε το εξής καταπληκτικό σχόλιο: “Όπως οι μουσουλμάνοι σύντροφοί μας
δεν είναι υπεύθυνοι και δεν μπορούμε να
τους ταυτίζουμε με τα κάθε είδους ισλαμικά κράτη και ανάλογες οργανώσεις, έτσι
και οι εβραίοι φίλοι μας δεν είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις του Ισραήλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου”. Η έμμεση εξίσωση
Ισραήλ - ISIS, σε μια εκδήλωση υποτίθεται κατά του αντισημιτισμού, ήταν η έμμεση επιβράβευση κάθε σοσιαλφασίστα αντισημίτη και κρυφοχιτλερικού “αντικαπιταλιστή” μέσα στο Εργατικό Κόμμα.
Το αίσχος ολοκληρώθηκε με την επίθεση ακτιβιστή του Momentum στην εβραία
βουλευτίνα των Εργατικών Ρουθ Σμιθ, γνωστή για την αντιρατσιστική της δράση, στο
πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, που την ανάγκασε να αποχωρήσει με κλάματα από την αίθουσα. Ο Κόρμπιν σιώπησε, μολονότι ήταν παρόν και παρακολούθησε όλο το περιστατικό. Λίγο αργότερα, σε ανακοίνωσή της, η Σμιθ τον χαρακτήρισε ανάξιο για ηγέτη και ζήτησε την παραίτησή
του.
Ένας ανοιχτός “ρώσος”
επιτελάρχης του Κόρμπιν
Ο Κόρμπιν λοιπόν δεν είναι απλά ένας
σκουλικιασμένος εκπρόσωπος μιας ψευτοανανεωμένης ή απλά δημαγωγικής “αριστερίζουσας” σοσιαλδημοκρατίας, όπως
εκείνη της δεκαετίας του ’20 στην Ευρώπη, που πούλαγε ριζοσπαστικά συνθήματα για στήσει οδόφραγμα ανάμεσα στις
εργατικές μάζες και στα επαναστατικά
κομμουνιστικά κόμματα. Είναι ένας ανοιχτός φίλος κάθε φασισμού, κάθε Χαμάς
και Χεζμπολάχ αυτού του πλανήτη, ένας
ακροδεξιός αντισημίτης, σε τελική ανάλυση ένας ανοιχτός πράκτορας του ρωσοκινέζικου άξονα.
Κι αυτό φαίνεται εμφατικά και χαρακτηριστικά στο εξής σημείο: ο Κόρμπιν διόρισε πέρσι διευθυντή στρατηγικού σχεδιασμού των Εργατικών τον Σιούμας Μίλνε,
“αναλυτή” δημοσιογράφου ο οποίος εργάζεται στην εφημερίδα Guardian. Σε ανάλυσή του για την εφημερίδα γραμμένη στις
4 του Μάρτη του 2015, με τίτλο “Η δαιμονοποίηση της Ρωσίας ανοίγει τον δρόμο
για τον πόλεμο”, ο σοσιαλφασίστας Μίλνε βάζει προωθημένα όχι απλά μια φιλορώσικη ή υφεσιακή προς το ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό πλατφόρμα, αλλά μια
ανάλυση που θα μπορούσε να την είχε
γράψει ο ίδιος ο Πούτιν, έξω από μια-δυο
“κριτικές” φράσεις για ξεκάρφωμα.
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Ο δολοφονημένος από τους καγκεμπίτες Ρώσος δημοκράτης Νεμτσόφ συκοφαντείται ως “μια ασήμαντη φιγούρα της εποχής μετά την περεστρόικα”, ενώ για τη
δολοφονία του ο Μίλνε κατηγορεί τη... Δύση, προφανώς για “προβοκάτσια” εναντίον του “φιλειρηνιστή” και “αμυνόμενου”
Πούτιν.
Ο Μίλνε παίζει πολύ με το γνωστό στην
Ελλάδα επιχείρημα των “Ουκρανών ναζί”,
δηλαδή των χαφιέδων του Πούτιν εντός Ουκρανίας που υποδύονται τους μαχητικά αντιρώσους, και φυσικά με το επιχείρημα
αυτό βγάζει λάδι όλη τη ρώσικη εισβολή
και κατοχή τμημάτων της Ουκρανίας. Φτάνει μάλιστα να αποκαλεί τον Πούτιν “κεντριστή”, τονίζοντας ότι στην πραγματικότητα ο ρωσικός λαός επιθυμεί ακόμη σκληρότερη στάση έναντι της Δύσης, “με βάση
την εμπειρία των τελευταίων 25 χρόνων”,
οπότε ο Πούτιν αναγκάζεται να... χαλιναγωγεί τη βάση του και είναι... μάλλον συγκρατημένος. Άλλωστε, μολονότι “αυταρχικός συντηρητικός”, ο νέος Χίτλερ Πούτιν,
κατά τον Μίλνε, δεν είναι στρατιωτικά επεκτατιστής, όπως είναι το ΝΑΤΟ.
Για μια αυθόρμητη αριστερά που
ακολουθεί καλοπροαίρετα τους
σοσιαλφασίστες
Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι θα συμβεί
στην επερχόμενη εκλογή ηγέτη των Εργατικών, καθώς ήδη οι κορμπινικοί έχουν
αντεπιτεθεί κατά της αντισοσιαλφασίστριας Ιγκλ, με την υποβολή τρίτης - διασπαστικής υποψηφιότητας από τον κεντριστή Όουεν Σμιθ*. Αυτός υποδύεται ταυτόχρονα τον αριστερό μαχητή κατά της λιτότητας για να υπερκεράσει την Ιγκλ, αλλά
και “το κέντρο που ενώνει”, πάνω από την
“μπλερική δεξιά” και την “κορμπινική δογματική αριστερά” του κόμματος, ενώ υπόσχεται εντελώς ανεδαφικά δεύτερο δημοψήφισμα για την παραμονή στην ΕΕ, παίζοντας με τα φιλοευρωπαϊκά αισθήματα
της δημοκρατικής νεολαίας και διανόησης
και πλασάρεται ως “το νέο” έναντι του
φθαρμένου παλιού, στο οποίο τσουβαλιάζει και την Ιγκλ μαζί με τον Κόρμπιν. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο Σμιθ είναι ο άνθρωπος που καθυστέρησε την Ιγκλ να αρχίσει μια βδομάδα πιο πριν την εκλογική της
καμπάνια μαζεύοντας 51 υπογραφές από τους εργατικούς βουλευτές με τις οποίες ζητούσε να γίνουν προσπάθειες μια
συμφωνημένης- με ανταλλάγματα -απο-

χώρησης του Κόρμπιν από την ηγεσία του
εργατικού κόμματος. Έτσι όχι μόνο έκοψε
τη φόρα της Ιγκλ, αλλά έδωσε πολύτιμο
χρόνο στον Κόπμπιν να δυναμώσει το στρατόπεδό του σε βάρος των δημοκρατών βουλευτών.
Από την άλλη, η ίδια η Ιγκλ και το στρατόπεδο των φιλοευρωπαίων μέσα στους
Εργατικούς δεν έχουν μια ολοκληρωμένη
γραμμή και επεξεργασμένη πλατφόρμα αντιπαράθεσης στους σοσιαλφασίστες και
επιμένουν απλώς ότι με τον αντιπαθητικό
στην πλατιά μάζα Κόρμπιν στην ηγεσία
του Εργατικού Κόμματος, οι Συντηρητικοί
θα μείνουν στην εξουσία για πολλά ακόμη χρόνια.
Το σημαντικότερο ζήτημα, ωστόσο, βρίσκεται αλλού: οι άνθρωποι που ακολουθούν σήμερα τον Κόρμπιν στη Βρετανία,
όπως και αυτοί που ακολούθησαν τον Σάντερς στις ΗΠΑ ή διάφορους άλλους “προοδευτικούς” δημαγωγούς σε ολη τη Δύση, λόγω της φιλολαϊκής, ριζοσπαστικής
σοσιαλδημοκρατικής στη μορφή και σοσιαλφασιστικής στην ουσία δημαγωγίας
τους, έχουν δίκαιο μίσος για την ανισότητα, την ανεργία, την έλλειψη προοπτικής
που σπέρνει στο διάβα του το κλασσικό,
δυτικού τύπου καπιταλιστικό μονοπώλιο
(με την αγαστή συνεργασία του φασιστικού ανατολικού, η οποία συνήθως ή πάντα κρύβεται από τα μάτια των δυτικών
δημοκρατικών μαζών).
Ποτέ όμως δε μπορεί μια θετική, ριζοσπαστική αλλαγή και μια ανατροπή να
έρθουν από “επαναστάτες” και “ριζοσπάστες” που, αντί να φτιάσουν τα δικά τους,
ανεξάρτητα και καθαρά στις εξηγήσεις
τους με το λαό κόμματα, κοιτάνε πώς θα
προσκολληθούνε σαν τις βδέλλες σε παλιούς, κλασσικούς κομματικούς μηχανισμούς της αστικής τάξης, για να τους μετατρέψουν τάχα σε “λαϊκούς”. Το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία και πολύ περισσότερο το Δημοκρατικό Κόμμα στις ΗΠΑ
είναι κόμματα της μονοπωλιακής αστικής
τάξης κι ακόμη περισσότερο του αστικού
κράτους και όσων έγιναν αστοί μέσα από
την ανέλιξή τους στον κρατικό - συνδικαλιστικό μηχανισμό και στον κρατικό - καπιταλιστικό τομέα της οικονομίας. Δεν
μπορούν ποτέ να γίνουν οχήματα βαθιών
αλλαγών για την καλυτέρευση της ζωής
των μαζών και για καμιά “σοσιαλιστική μεταβολή κατά των πλούσιων”.
Οι διπρόσωποι που διαδίδουν τέτοια
παραμύθια, με πρώτους τους τροτσκιστές
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και τους διεθνείς συριζαίους σοσιαλφασίστες, είναι στην πραγματικότητα ταξικά μικροαστικές συμμορίες που ονειρεύονται ένα αστικό κράτος - γενικό κουμανταδόρο
σε πολιτική και οικονομία, με τους ίδιους
ως άρχοντες στη θέση της κλασσικής, παλαιοδεξιάς αστικής τάξης. Τροτσκισμός
σημαίνει υπερδεξιά κρατικοκαπιταλιστική
διχτατορία και πραξικοπηματισμός, σε
πλήρη αντίθεση με κάθε πραγματικό, λαϊκό αριστερό δημοκρατισμό και τελικά με
κάθε πραγματικά απελευθερωτική κομμουνιστική επανάσταση.
Πόσο μακριά βρίσκεται η βρώμικη αυτή
πολιτική γραμμή των εγγλέζων εισοδιστών
τροτσκιστών, των σημερινών συμμάχων του
ρωσοκινέζικου ναζιστικού μονοπώλιου, από την επαναστατική θέση του Λένιν, που
καλούσε τους Ιταλούς επαναστάτες κομμουνιστές το 1920 να διαχωριστούν πρώτα από το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα,
να ιδρύσουν επαναστατικό κομμουνιστικό
κόμμα και στη συνέχεια να συνεργαστούν
με τους σοσιαλιστές! Οι αντιδιαλεκτικοί και
οι οπορτουνιστές δεν καταλάβαιναν με τίποτε πώς συνδυάζονταν οι δύο αυτές ορμήνειες. Κι όμως, αυτή ήταν η μόνη πολιτική κόμματος αρχών και μαζών: πρώτα διαχωρίζεις καθαρά και ξάστερα τη θέση σου
στο στρατηγικό πρόγραμμα από την αστική τάξη και τον οπορτουνισμό και στη
συνέχεια κάνεις πολιτική συμμαχιών για
την απόσπαση κατακτήσεων για το λαό
και την εργατική τάξη, για την απομόνωση των χειρότερων πλευρών του εχθρού,
για τη διαπαιδαγώγηση των μαζών μέσα
από την πείρα τους.
*Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, ο Όουεν Σμιθ
αποκάλυψε τη σοσιαλφασιστική του μπόχα, επιτιθέμενος ύπουλα στην Ιγκλ, με αιχμή την ανοιχτά δηλωμένη ομοφυλοφιλία της
(συζεί και συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με μία άλλη γυναίκα). Ο Σμιθ, σε ερώτηση για την προσωπική του οικογενειακή ζωή, δήλωσε “φυσιολογικός” (!), αφού
έχει “οικογένεια, μία γυναίκα δασκάλα δημοτικού και τρία παιδιά”. Το εγγλέζικο
twitter τον “τσίμπησε” και δημιουργήθηκε
πολιτικός σεισμός και τώρα ο κεντριστής
κρυφοφιλαράκος του Κόρμπιν θα έχει δύσκολο έργο να μιλήσει στην πραγματική
αριστερά του κόμματος αλλά δεν θα δυσκολευτεί να κερδίσει την χειρότερη δεξιά
του και κυρίως να δώσει επιχειρήματα
στους σοσιαλφασίστες της βάσης Κόρμπυν
χωρίς ο ίδιος να εκτίθεται...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ
ΤΟΥ ΡΙΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΝΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ!
Παρά το σκάνδαλο που ξέσπασε με
την πρωτοφανή στα χρονικά των Ολυμπιάδων επιχείρηση εξαπάτησης των
αντιντόπινγκ ελέγχων από το ρωσικό
κράτος – το οποίο χρησιμοποίησε για
το σκοπό αυτό επιστήμονες, αθλητές,
τις μυστικές υπηρεσίες του και γραφειοκράτες – στο Σότσι και σε άλλες αναμετρήσεις, παρά το αποκαλυπτικό πόρισμα του WADA, την πρότασή του για
συνολικό αποκλεισμό της Ρωσίας από
τους Ολυμπιακούς και τον αποκλεισμό
της από την IAAF, η ηγεσία της διοργάνωσης έδωσε την τελευταία στιγμή χείρα βοηθείας στους απατεώνες του
Κρεμλίνου επιτρέποντάς τους τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο. Έτσι, με μια δήλωση που
χαρακτηρίστηκε «ντροπιαστική» από μεγάλη μερίδα του διεθνούς τύπου, ο επικεφαλής της διεθνούς ολυμπιακής επιτροπής, Τόμας Μπαχ, άφησε το ελεύ-
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θερο στις επιμέρους αθλητικές ομοσπονδίες να αποφασίσουν για το ποιοι ρώσοι
αθλητές θα συμμετάσχουν τελικά στην
Ολυμπιάδα.
Με άλλα λόγια, η ΔΟΕ ουσιαστικά αθώωσε το ρωσικό κράτος από τις επιβεβαιωμένες ευθύνες του ενοχοποιώντας αποκλειστικά τον κάθε αθλητή για τις παραβάσεις, ακριβώς όπως το ρώσικο κράτος επεδίωξε από την πρώτη στιγμή. Τέτοιες παραβάσεις οι περισσότερες ομοσπονδίες δε
διαθέτουν καν τον απαραίτητο εξοπλισμό
για να ελέγξουν μέσα σε λίγες ημέρες ενώ
άλλες είναι πολύ ευνοϊκά προκατειλημμένες απέναντι στο Κρεμλίνο για να τις λάβουν υπόψη. Ήδη η διεθνής ομοσπονδία
τένις ανακοίνωσε τη συμμετοχή και των 8
ρώσων αθλητών της (ΝΥΤ, 26/7).
Έτσι στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έβγαλε λάδι το ρωσικό αλήτικο νεοναζιστικό κράτος και δημιούργη-

σε ένα προηγούμενο δύο μέτρων και δύο
σταθμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
προπαγανδιστικά από αυτό για να δυναμώσει το αίσθημα αδικίας και ο αντιδυτικισμός των μεγαλορώσων σοβινιστών:
Αφού το ρώσικο κράτος δεν ευθύνεται για
την απάτη (σύμφωνα με τη ΔΟΕ), τότε γιατί
αποκλείονται μόνο ρώσοι και όχι αθλητές
άλλων αποστολών που έχουν επίσης παρουσιάσει κρούσματα ντόπινγκ; Η ντροπιαστική απόφαση όχι μόνο δε συμβάλει
στην απομάκρυνση του ρωσικού λαού από
την ιδεολογική ηγεμονία του Κρεμλίνου
αλλά στην παραπέρα ενίσχυσή της. Από
την άλλη ωστόσο αυτή η απόφαση έχει
και ένα καλό: οδηγεί στην ιδεολογική αποκαθήλωση του θεσμού αυτού του ιμπεριαλισμού που προάγει την ιμπεριαλιστική
ανταγωνιστική σχεδόν πολεμική ηθική και
καταστρέφει το σώμα και τη συνείδηση του
αθλητή.
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ÔÏ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÔÙÍ ÓÔÁÚÍÌÁÃÅÑ
ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ
¹ ðùò ìéá ìåãÜëç äçìïêñáôéêÞ íßêç óðñþ÷íåôáé íá ìåôáôñáðåß óôï áíôßèåôü ôçò
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 3

ôëåñéêïý óôñáôïðÝäïõ, ôüôå ôé åßíáé;
ÂÝâáéá ç óêïôåéíÞ ðïëéôéêï-éäåïëïãéêÞ ðçãÞ áõôïý ôïõ äõôéêïý ÷ôõðÞìáôïò óôïí ÅñíôïãÜí, ðïõ ìÜëéóôá ãßíåôáé ìå öéëåëåýèåñç äçìïêñáôéêÞ
ðñïâéÜ, öáíåñþíåôáé ðïëý êáèáñÜ áí
øÜîåé êáíåßò íá âñåé ðïéïé åßíáé ïé åõñùðáßïé çãÝôåò ðïõ ðñùôáãùíéóôïýí
áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôçí ïõóéáóôéêÞ áõôÞ óõíçãïñßá õðÝñ ôùí ðñáîéêïðçìáôéêþí. Ôüôå èá äåé üôé åßíáé ïé ßäéïé ðïõ áðáéôïýí áðü ôçí ÅÅ íá óôáìáôÞóïõí ïé êõñþóåéò êáôÜ ôçò Ñùóßáò ãéá ôï Ïõêñáíéêü, äçëáäÞ ïé ÓôáúíìÜãåñ, Êïõñôò (ÕÐÅÎ ôçò Áõóôñßáò), ÃéïõíêÝñ, ÑÝíôæé, êáé âÝâáéá ç Ìïãêåñßíé, äçëáäÞ ïé ðéï ÷ôõðçôïß ñùóüöéëïé ôçò ÅÅ.
¢ëëç ìéá öïñÜ óêïýðá-öáñÜóé

Êáé áõôü ôï êÜíïõí åíôåëþò óõíåéäçôÜ áðü ôçí þñá ðïõ ç Ñùóßá, áöïý
âÝâáéá ôï ðñáîéêüðçìá áðÝôõ÷å, âãÞêå íá åêöñÜóåé ôçí õðïóôÞñéîç ôçò
óôïí ÅñíôïãÜí êáé íá ôïí êáëÝóåé óôç
Ìüó÷á äåß÷íïíôáò ôçí Äýóç óáí ðñïóôÜôéäá ôïõ ÃêéïõëÝí ïðüôå êáé óáí
áëçèéíÞ õðáßôéá ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò.
ÄçëáäÞ ôçí þñá ðïõ ïé ñùóüöéëïé ôçò
Äýóçò Ýðáéæáí ôï ñüëï ôçò “óêïýðáò”
åíÜíôéá óôïí ÅñíôïãÜí åðáëçèåýïíôáò
óôçí ôïýñêéêç êïéíÞ ãíþìç üôé óýóóùìç ç Äýóç åßíáé ï êýñéïò å÷èñüò ôçò,
ç ßäéá ç Ñùóßá Ýðáéæå ôïí áãáðçìÝíï
ôçò ñüëï ôïõ “öáñáóéïý” ãéá íá ñïõöÞîåé ôçí Ôïõñêßá óôç íåï÷éôëåñéêÞ
åõñáóéáôéêÞ êáôáâüèñá ôçò. ÌÜëéóôá
ï Ðïýôéí äåí Üöçóå ôï ñüëï ôïõ öáñáóéïý áðïêëåéóôéêÜ óôçí ìåôá-ðñáîéêïðçìáôéêÞ öÜóç, áëëÜ üðùò áðïäåß÷ôçêå åß÷å óôåßëåé óôçí Ôïõñêßá ëßãåò
ìÝñåò ðñéí ôï ðñáîéêüðçìá, ãéá íá óõíáíôçèåß ìå óôåëÝ÷ç ôïõ ÁÊÐ, ôï äåîß

ôïõ ÷Ýñé, ôï “èåùñçôéêü” ôïõ åõñáóéáôéóìïý Íôïýãêéí. Ôï ôé ôïí Ýóôåéëå
íá êÜíåé ôï ìÜèáìå ôçí åðüìåíç ìÝñá
ôçò åêäÞëùóçò ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò
üôáí âãÞêå óôï CNN Turk ï äÞìáñ÷ïò ôçò Êùí/ëçò ÃêéïêôóÝê, ï ïðïßïò
åìöáíßæåôáé óáí Ýíáò áðü ôïõò çãÝôåò ôçò 15 Éïýëç êáôÜ ôùí ôáíêò, êáé
äÞëùóå üôé åß÷å óõíáíôçèåß ëßãï ðñéí
ôï ðñáîéêüðçìá ìå áðåóôáëìÝíï ôïõ
Ðïýôéí ï ïðïßïò ôïí åß÷å åíçìåñþóåé
üôé áõôïß ðïõ åß÷áí ñßîåé ôï ñþóéêï
áåñïðëÜíï ôï åß÷áí êÜíåé ãéá íá ÷áëÜóïõí ôéò ó÷Ýóåéò Ñùóßáò-Ôïõñêßáò
(http://www.protothema.gr/world/articl e/595586/to urki a-metax u-to npraxikopimation-kai-o-pilotos-pou-katerripse-to-rosiko-su-24/). ÄÞëùóå äçëáäÞ üôé “áõôÞ ç “ðáñÜëëçëç äïìÞ”
(äçëáäÞ ïé ãêéïõëåíéóôÝò) ÷Üëáóå ôéò
ó÷Ýóåéò ìáò ìå ôç Ñùóßá. ¹ôáí ôï
óõìâÜí (ìå ôï áåñïóêÜöïò) óôï ïðïßï
óõììåôåß÷å Ýíáò áðü ôïõò ðéëüôïõò áõ-

ôÞò ôçò “äïìÞò”, êáé ôï ëÝù åêáôü ôïéò
åêáôü”, ðñïóèÝôïíôáò ôá åîÞò: “Ï ðéëüôïò áõôüò Þôáí Ýíáò áðü áõôïýò ðïõ
óõììåôåß÷áí óôï ðñáîéêüðçìá. ÌÝ÷ñé
óÞìåñá äåí ôï ëÝãáìå, ôï êñáôïýóáìå
ìõóôéêü. ÁëëÜ åãþ, ï Ìåëß÷ ÃêéïêôóÝê, óáò ëÝù üôé ôéò ó÷Ýóåéò ìáò ìå
ôç Ñùóßá ôçí ÷Üëáóáí áõôïß ïé ðáëéÜíèñùðïé”....×èåò åß÷á åðéóêÝðôç áðü ôçí Ñùóßá, Ýíá óýìâïõëï ôïõ Ðïýôéí, ï ïðïßïò Ý÷åé ôçí ßäéá Üðïøç” ÷ùñßò íá áíáöÝñåé ôï üíïìá ôïõ. ÐñÜãìáôé áíÜìåóá óôïõò óõëëçöèÝíôåò
ãêéïõëåíéêïýò áîéùìáôéêïýò Þôáí êáé
ïé ðéëüôïé ðïõ Ýñéîáí ôï ñþóéêï áåñïðëÜíï.
Ôçí ßäéá þñá ïé ìüíåò êñáôéêÝò êáé
ìéóïêñáôéêÝò äõíÜìåéò óôïí êüóìï ðïõ
óôÜèçêáí áíïé÷ôÜ óôï ðëåõñü ôïõ ÅñíôïãÜí ôï âñÜäõ ôçò 15 Éïýëç Þôáí ôá
äýï ôóéñÜêéá ôçò Ñùóßáò óôç ÌÝóç ÁóõíÝ÷åéá äßðëá
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ãñÜöùí êáé óôñáôéùôéêþí, ãéá ôéò ïðïßåò ðïôÝ áõôïý ôïõ åßäïõò ç äÞèåí äçìïêñáôéêÞ äéáíüçóç ôçò Äýóçò êáé âÝâáéá
ïé ñùóüöéëïé äåí äéáìáñôõñÞèçêáí. ¼ôáí ôï äßêôõï ÃêéïõëÝí áðÝôõ÷å íá ðÜñåé ôçí åîïõóßá ìÝóá óôï ÁÊÐ ïðüôå
êáé óõãêñïýóôçêå áíïé÷ôÜ ìå ôïí ÅñíôïãÜí ôï 2013, ôï ñùóüäïõëï êáé óïóéáëöáóéóôéêü êïýñäéêï ÐÊÊ Ýóðáóå
ôç ìáêñÜ åêå÷åéñßá ôïõ ìå ôïí ÅñíôïãÜí êáé Üñ÷éóå Ýíáí äéáìåëéóôéêü åìöýëéï ÷ñçóéìïðïéþíôáò áêüìá êáé äïëïöïíéêÞ ôñïìïêñáôßá êáôÜ áìÜ÷ùí.
Ôáõôü÷ñïíá, ç ßäéá ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá
îåêßíçóå ìéá åêóôñáôåßá ïéêïíïìéêïý áðïêëåéóìïý êáé óôñáôéùôéêþí êáé ðïëéôéêþí ðñïêëÞóåùí êáôÜ ôçò Ôïõñêßáò ìå óôü÷ï ôçí ðôþóç ôçò êõâÝñíçóçò
ÅñíôïãÜí. Óå áõôÞí ôçí ðïëýðëåõñç åêóôñáôåßá ôçò ç ðïõôéíéêÞ äéðëùìáôßá
åß÷å ôçí õðïóôÞñéîç ôçò áíôéðïëßôåõóçò ÊéëéíôæÜñïãëïõ áëëÜ êáé ôçí ïõóéáóôéêÞ óôÞñéîç üëùí ó÷åäüí ôùí äõôéêþí êõâåñíÞóåùí ðïõ Ý÷ïõí áíáêáëýøåé üôé áîßæåé íá óõììá÷ïýí ìå ôï
äéáìåëéóôÞ ôçò Ïõêñáíßáò Ðïýôéí åíÜíôéá óôïí ÉÓÉÓ, (ðïõ üìùò åß÷å ãéãáíôùèåß ÷Üñç óôç âïÞèåéá ôïõ õðïôáêôéêïý ôïõ Ðïýôéí ìáêåëÜñç ¢óáíô êáé
ôçò öéëï-éñáíéêÞò êõâÝñíçóçò ôïõ ÉñÜê),
ðáñÜ íá óôçñßîïõí ôïí ÅñíôïãÜí ðïõ
ôïõ áíôéóôåêüôáí. Áõôüò ðáñüëç ôçí
õðåñóõíôçñçôéêÞ ôïõ éóëáìéêÞ ðïëéôéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ öõóéïãíùìßá, áìõíüôáí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áíôéêåéìåíéêÜ óôïõò ìåãáëýôåñïõò öáóßóôåò ôçò
÷þñáò ôïõ êáé ôïõ êüóìïõ.
¸ôóé áõôüò, ìéóçôüò áðü ôçí ÁíáôïëÞ êáé áðïìïíùìÝíïò áðü ôç Äýóç ïäçãÞèçêå óôçí ôáðåéíùôéêÞ ðñüóöáôç
óõãíþìç ôïõ óôïí Ðïýôéí êáé óôçí ïëïÝíá êáé ìåãáëýôåñç áðïìÜêñõíóç ôïõ

áðü ôç Äýóç. ¼ìùò, üðùò êÜèå öáóßóôáò Ýôóé êáé ï Ðïýôéí äåí óôçñßæåé ôáðåéíùìÝíïõò å÷èñïýò, áëëÜ ôïõò áðïôåëåéþíåé.
¸ôóé åîçãåßôáé ãéáôß ó ôï óçìåßï áõôü
ôçò ìÝãéóôçò ðïëéôéêÞò ðôþóçò ôïõ êýñïõò ôïõ ÅñíôïãÜí êáé óôï åîùôåñéêü
êáé óôï åóùôåñéêü Ýêáíáí ôï ðñáîéêüðçìÜ ôïõò ïé ãêéïõëåíéóôÝò ðéèáíüôáôá ìå ìéá ìåéïøçößá êåìáëéóôþí. Ôï ëÝìå áõôü ãéáôß ìåôÜ ôçí Þôôá ôùí ãêéïõëåíéóôþí ï ÅñíôïãÜí áðïöõëÜêéóå ôïõò
êåìáëéêïýò óôñáôéùôéêïýò, èýìáôá ôïõ
ÃêéïõëÝí, êáé äõíÜìùóå ôïõò ðïëéôéêïýò äåóìïýò ôïõ ìáæß ôïõò. ÂÝâáéá áðïäåéêíýåôáé üôé ç êýñéá áéôßá ôçò áðïôõ÷ßáò ôùí ðñáîéêïðçìáôéþí äåí Þôáí ç áäõíáìßá ôïõò íá óõóðåéñþóïõí
ôïõò êåìáëéêïýò óôñáôéùôéêïýò, áëëÜ
üôé äåí åß÷áí õðïëïãßóåé ôéò äçìïêñáôéêÝò äéáèÝóåéò êáé ôçí áõôïèõóßá ôïõ
ôïõñêéêïý ëáïý. Åßíáé öáíåñü üôé ïé
ðñáîéêïðçìáôßåò óõíèëßöôçêáí áðü ôï
äßëçììÜ ôïõò : åßôå íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ìéá ðåëþñéá óöáãÞ áìÜ÷ùí, ðïõ
èá ôïõò áöáéñïýóå êÜèå ìåëëïíôéêÞ äéåèíÞ íïìéìïðïßçóç, åßôå íá ðáñáäïèïýí
óôéò óôñáôéùôéêÝò êáé êõñßùò óôéò áóôõíïìéêÝò äõíÜìåéò ðïõ åß÷áí åêêáèáñéóôåß áðü ôïõò ãêéïõëåíéóôÝò.
¹äç ïé óïóéáëöáóßóôåò êáé ïé áóôïöéëåëåýèåñïé óõíåðåßò óôçí õðïêñéôéêÜ
“äçìïêñáôéêÞ” áíôé-ÅñíôïãÜí ãñáììÞ
ôïõò -êáèþò ïé ðåñéóóüôåñïé áðü áõôïýò ðïôÝ ôïõò äåí êáôÞããåéëáí ôïí áñ÷éöáóßóôá Ðïýôéí ãéá ôéò áóýëëçðôåò
óöáãÝò áìÜ÷ùí, äéáìåëéóìïýò êñáôþí
êáé êáôÜ óõññïÞ äïëïöïíßåò ðïëéôéêþí
áíôéðÜëùí- Ý÷ïõí âãåé íá åðéóçìÜíïõí
üôé áðü äù êáé ìðñïò ôï ìåãáëýôåñï
ðñüâëçìá ãéá ôçí Ôïõñêßá èá åßíáé ç
áõôáñ÷éêÞ áðïèñÜóõíóç ôïõ “óïõëôÜíïõ”.
ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò, êáé óå üóï âáèìü
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áêüìá ôá ðñÜãìáôá äåí åßíáé îåêáèáñéóìÝíá, ï ìåãáëýôåñïò êáé ðéï Üìåóïò
ðïëéôéêüò êßíäõíïò ãéá ôçí Ôïõñêßá, áëëÜ êáé ôçí Åõñþðç åßíáé íá èåùñÞóåé
ôï ìÝôùðï ôùí íéêçôþí üôé ç êýñéá äéåèíÞò ðçãÞ ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò åíáíôßïí ôïõò åßíáé ïé ÇÐÁ ôïõ ÏìðÜìá, êáé
íá êéíçèåß ðñïò ôç Ñùóßá ðáñÜ êáé ôç
äéêéÜ ôçò å÷èñéêÜ “ïõäÝôåñç” óôÜóç óôç
äéÜñêåéá ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò.
Ôï ëÝìå áõôü ãéáôß åßíáé ï ÏìðÜìá
ðïõ ùò ôþñá ðåéóìáôéêÜ, ðáñÜ ôéò åðáíåéëçììÝíåò åêêëÞóåéò ôçò ¢ãêõñáò,
êáé ôá Üöèïíá óôïé÷åßá ãéá ôïí ðñáîéêïðçìáôéêü ôïõ ÷áñáêôÞñá ôïõ ÃêéïõëÝí, ôïí öéëïîåíåß êáé ôïí ðñïóôáôåýåé
êáé áñíåßôáé áêüìá êáé ôþñá äá íá ôïí
ðáñáäþóåé óôçí Ôïõñêßá ãéá íá äéêáóôåß, âÜæïíôáò ìéá íÝá óåéñÜ üñùí êáé
ðñïûðïèÝóåùí. ¼ëç ùò ôþñá ç éóôïñßá
ôïõ öéëïñþóïõ ðñïâïêÜôïñá ÏìðÜìá,
êáé ôùí ößëùí ôïõ ðñïâïêáôüñùí ôïõ
æåýãïõò Êëßíôïí, åßíáé íá åðéôßèåíôáé
ïõóéáóôéêÜ áðñüêëçôá óå ÷þñåò êáé ëáïýò ôïõ Ôñßôïõ Êüóìïõ, åíï÷ïðïéþíôáò
ãé áõôü óôá ìÜôéá ôïõò êýñéá ôç Äýóç
Ýôóé þóôå íá åìöáíßæïõí áíôéêåéìåíéêÜ óôïõò ëáïýò áõôïýò óáí ößëïõò ôïõò
ôçí áíïé÷ôÜ áíôéäõôéêÞ Ñùóßá êáé ôç
óýììá÷ü ôçò Êßíá êáé íá ôïõò óðñþ÷íïõí óôçí áãêáëéÜ áõôïý ôïõ ðïëåìéêïý Üîïíá.
ÌÜëéóôá äåí ìðïñïýìå íá áðïêëåßóïõìå ç Ñùóßá íá Ýðáéîå åäþ, üðùò ôï
óõíçèßæåé Üëëùóôå êáé óôá äýï áíôßèåôá åíäå÷üìåíá áõôïý ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò. Ôï óáöþò êáëýôåñï ãé áõôÞí Þôáí ôï ðñáîéêüðçìá íá ðåôý÷åé ïðüôå
ç Ôïõñêßá èá ãéíüôáí ìå ôç âßá óôáäéáêÜ Ýíá ñþóéêï åîÜñôçìá. Ôï ÷åéñüôåñï
ãé áõôÞí åíäå÷üìåíï Þôáí ôï ðñáîéêüðçìá íá áðïôý÷åé áëëÜ ôçí åõèýíç ãéá

áõôü íá ôçí ðÜñïõí ïé ÇÐÁ ìÝóù
ÃêéïõëÝí, ïðüôå ç Ôïõñêßá èá ðëçóßáæå ìå ôç èÝëçóÞ ôçò ôïí Üîïíá, ÷ùñßò
ùóôüóï íá ãßíåé õðïôåëÞò óå áõôüí, üðùò áí ôï ðñáîéêüðçìá íéêïýóå.
ÐÜíôùò ðéóôåýïõìå, üðùò êáé íá åîåëé÷èïýí âñá÷õðñüèåóìá ôá ðñÜãìáôá, üôé óå ôåëéêÞ áíÜëõóç ç íßêç ôïõ
ôïõñêéêïý ëáïý êáé ôçò íüìéìá åêëåãìÝíçò êõâÝñíçóÞò ôïõ, åßíáé ìéá ìåãÜëç
íßêç ôçò äçìïêñáôßáò êáé ôçò åèíéêÞò
áíåîáñôçóßáò óôï óðáñáóóüìåíï áðü éìðåñéáëéóôéêÝò åðåìâÜóåéò êáé öáóéóôéêÜ ðñáîéêïðÞìáôá Ôñßôï Êüóìï. Äåí åßíáé åýêïëï Ýíáò ëáüò, ðïõ ìüëéò Ýäåéîå
óôïí ðëáíÞôç üôé Ýíá óôñáôéùôéêü ðñáîéêüðçìá ìðïñåß íá íéêçèåß áðü Üïðëåò
ìÜæåò ðïõ åßíáé áðïöáóéóìÝíåò íá ðåèÜíïõí ãéá ôç ëåõôåñéÜ ôïõò, íá õðïôá÷èåß óå Ýíáí ïðïéïäÞðïôå ìåëëïíôéêü
äéêôÜôïñá Þ óå ìéá îÝíç êáôï÷Þ. Äåí
ðñÝðåé áêüìá íá îå÷íÜìå üôé ï ßäéïò
áõôüò ëáüò êáé ç ßäéá áõôÞ ÷þñá ðñéí
ðåñßðïõ áðü Ýíáí áéþíá, óôá 1920-22,
åß÷áí äþóåé Ýíá Üëëï ìÜèçìá, ðïëý âÝâáéá ìåãáëýôåñïõ éóôïñéêïý âÜñïõò,
óôïõò áðïéêéáêïýò êáé ìéóïáðïéêéáêïýò ëáïýò ðïõ ìüëéò áöõðíßæïíôáí, üôáí åß÷áí ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí ðñþôç
ìåãÜëç áóôïäçìïêñáôéêÞ åðáíÜóôáóç
ôçò ÁíáôïëÞò ôóáêßæïíôáò ôïõò ðáíßó÷õñïõò ôüôå áããëïãÜëëïõò éìðåñéáëéóôÝò êáé ôïí õðïôáêôéêü ôïõò êáôáêôçôéêü åëëçíéêü âåíéæåëéêü óôñáôü, ðïõ
áõôïß åß÷áí åîáðïëýóåé åíÜíôéá óôï
ôïõñêéêü êñÜôïò.
Áðïäåéêíýåôáé ãéá ìéá áêüìá öïñÜ üôé ôï êÝíôñï ôçò áíôßóôáóçò óôï öáóéóìü, óôïí éìðåñéáëéóìü êáé óôï óïóéáëéìðåñéáëéóìü åîáêïëïõèåß íá âñßóêåôáé óôïõò ëáïýò êáé óôéò ÷þñåò ôïõ ôñßôïõ êüóìïõ.
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íáôïëÞ, ôï ÉñÜí êáé ç ×áìÜò -áí êáé
ôï ÉñÜí ìüíï äýï þñåò áöüôïõ åß÷å åêäçëùèåß ôï ðñáîéêüðçìá êáé üðïõ Þäç
ç ðëÜóôéããá Ýãåñíå ðñïò ôïí ÅñíôïãÜí. ÁõôÝò ïé äýï äõíÜìåéò åß÷áí áíáëÜâåé íá ðáßîïõí ôï ñüëï ôïõ ðñïùèçìÝíïõ ößëïõ ôçí þñá ðïõ ôá Üëëá äýï
ôóéñÜêéá ôçò Ñùóßáò ï ¢óáíô üóï êáé
ï Óßóé Ýâãáéíáí-êáé ìÜëéóôá ï äåýôåñïò óôï Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ- áíïé÷ôÜ õðÝñ ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò. Óýìöùíá ìå ôçí åéäçóåïãñáößá ðïõ
Ý÷ïõìå õð üøç ìáò áíÜëïãç óôÜóç êñÜôçóå êáé ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá êáé ôá
ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá. ÁëëÜ áõôü ôï ôåëåõôáßï ìðïñåß íá âñåé ôçí åîÞãçóÞ
ôïõ ìå ôï üôé ðñéí êéüëáò ôï ðñáîéêüðçìá ç áðïìüíùóç ôïõ ÅñíôïãÜí áðü
ôçí Ñùóßá êáé ôç Äýóç, ôïí åß÷å ñßîåé
óôá åíåñãåéáêÜ êáé ðïëéôéêÜ äß÷ôõá
ôïõ ÉñÜí, ðñÜãìá ðïõ Þäç åß÷å ðñïêáëÝóåé ôï óðÜóéìï ôïõ Ôïõñêï-ÓáïõäáñáâéêÞò óõììá÷ßáò.
¼ìùò áõôü ðïõ ìáèáßíåé êáé æåé ìåôÜ
ôéò 15 ôïõ Éïýëç ï ôïõñêéêüò ëáüò åßíáé
üôé åíáíôßïí ôïõ åßíáé ï ÃêéïõëÝí êáé ç
Äýóç êáé üôé õðÝñ ôïõ åßíáé ç Ñùóßá
êáé ïé ößëïé ôçò ÉñÜí êáé ×áìÜò, ðïõ åßíáé ôÜ÷á áíôéãêéïõëåíéêïß. Ãéáôß èá ðñÝðåé íá ðáñáêïëïõèåß êáíåßò áñêåôÜ óôåíÜ ôç ñþóéêç äéðëùìáôßá ãéá íá îÝñåé
üôé ï ôÜ÷á äõôéêüò ÃêéïõëÝí åßíáé Ýíáò
åõñáóéáôéóôÞò üðùò áðïäåéêíýåôáé áðü
ôéò èÝóåéò ðïõ Ý÷ïõí áíáñôçèåß ðïëëÜ
÷ñüíéá ðñéí áðü ôçí óýãêñïõóç ôïõ ìå
ôïí ÅñíôïãÜí óôçí åðßóçìç éóôïóåëßäá ôïõ, üðùò ôï êåßìåíï ðïõ Ý÷åé ãñáöôåß áðü ôïí Erkam Tufan Aytav ãåíéêü ãñáììáôÝá ôçò Ðëáôöüñìáò Äéáëüãïõ ãéá ôçí Åõñáóßá, ïñãÜíùóçò ôïõ äéêôýïõ ôçò êïéíüôçôáò ÃêéïõëÝí, áñ÷éóõíôÜêôç ôïõ ðåñéïäéêïý ÄéÜëïãïò ãéá
ôçí Åõñáóßá (DA) êáé Ý÷åé äçìïóéåõôåß
óôçí åöçìåñßäá ÆáìÜí ôïõ ÃêéïõëÝí
óôéò 04.12.2007 (http://en.fgulen.com/
press-room/columns/2537-it-is-time-toembrace-eurasia).
Åäþ äéáâÜæïõìå áíÜìåóá óå Üëëá: “Åíþ ïé ôáðåéíùôéêÝò óõìðåñéöïñÝò ôçò
Äýóçò áðÝíáíôß ìáò ôñü÷éóáí ôçí üñåîç ôùí óõíôçñçôéêþí ìáò ãéá ôï ïèùìáíéêü ìáò ðáñåëèüí, Ýóôñåøáí ôïõò åèíéêéóôÝò ðñïò ôçí Åõñáóßá. Äõóôõ÷þò
üìùò äåí åßìáóôå ìéá ïìÜäá áíèñþðùí
ðïõ èá ìðïñïýóáìå íá äïýìå ôçí Åõñáóßá áðü ìéá ñåáëéóôéêÞ êáé õãéÞ ðëåõñÜ. ÂëÝðïíôáò ôçí Åõñáóßá áðü ôçí
ðëåõñÜ ôçò å÷èñüôçôáò ðñïò ôç Äýóç,
äçëáäÞ áðü ôçí Üðïøç ôïõ ðáí-ôïõñêéóìïý, Þ áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò å÷èñüôçôáò ìå ôç Ñùóßá, Ý÷ïõìå áðïôý÷åé íá áíáðôýîïõìå ôéò ó÷Ýóåéò ìå ôçí Åõñáóßá
óôçí áðáéôïýìåíç Ýêôáóç. ÓÞìåñá ç ìåãáëýôåñç äýíáìç óôçí Åõñáóßá åßíáé ç
Ñùóßá. Äåí ìðïñïýìå íá âáóßæïõìå ôéò
ó÷Ýóåéò ìáò ìå áõôÞ ôç ÷þñá óå ðñïêáôáëÞøåéò ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí éóôïñßá (åííïåß ôç óôñáôçãéêÞ óýãêñïõóç
ôïõ ôóáñéóìïý ìå ôï ïèùìáíéêü êñÜôïò).
Åßíáé áäýíáôïí íá åãêáèéäñýóïõìå éó÷õñïýò äåóìïýò ìå ôçí ðåñéï÷Þ ðáñáìåëþíôáò ôç Ñùóßá”. (Ôï ðáñáðÜíù áðüóðáóìá Ý÷åé äçìïóéåõôåß ôï 2013 óôçí
éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ http://
www.oakke.gr/component/k2/item/224,
óå Ýíá êåßìåíï áíÜëõóçò ðïõ óÞìåñá å-
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ðéâåâáéþíåôáé).
Óå áõôü ôï áðüóðáóìá öáßíåôáé ìÝóá
óå ëßãåò ãñáììÝò ç êñéôéêÞ ðïõ áðåõèýíåé ôï ñùóüöéëï ñåýìá ÃêéïõëÝí
óôïõò íÝï-ïèùìáíïýò êáé óôïõò åèíéêéóôÝò ðáíôïõñêéóôÝò, íá ðÜøïõí íá
óõãêñïýïíôáé ìå ôçí Ñùóßá, äçëáäÞ
ôçí êáñäéÜ ôïõ åõñáóéáôéóìïý. ÂÝâáéá
áðü ôüôå ôï ñåýìá ÃêéïõëÝí åìöáíßæåôáé óáí öéëéêü êáé ðñïò ôçí Äýóç, ãéá
ôçí áêñßâåéá óáí ãÝöõñá Äýóçò-Ñùóßáò. Âåâáßùò ï Ðïýôéí ãéá íá îåêáñöùèåß ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ôïõ ìå ôïí ÉìÜìç
óôïõò ôïýñêïõò åèíéêéóôÝò êáé áíïé÷ôïýò åõñáóéáóôéóôÝò, êõñßùò, ãéá íá
ôïí êÜíåé áîéüðéóôï óýììá÷ï óôá ìÜôéá ôçò Äýóçò, äçëáäÞ áðïôåëåóìáôéêü åéóïäéóôÞ, Ý÷åé äéáëýóåé êéüëáò áðü ôï 2006 ôá éäñýìáôá ôïõ ÃêéïõëÝí
óôç Ñùóßá (óôï ßäéï Üñèñï ôçò ÍÝáò
ÁíáôïëÞò).
ÁëëÜ ôï íá áíáóýñåé êáíåßò ôþñá ôá
ðéï ëåðôÜ êñõììÝíá óçìåßá áðü ôá ðáëéÜ êåßìåíá ôùí ãêéïõëåíéóôþí åßíáé
êÜôé ôï ðïëý ðéï äýóêïëï áðü ôï áíáóýñåé áðü ôç ìíÞìç ôïõ ôá ôñáíôá÷ôÜ
ðáóßãíùóôá êáé áíïé÷ôÜ ðïëéôéêÜ ìÝôùðá ôïõ êéíÞìáôïò ôçò Ôáîßì ôïõ 2013,
üðïõ ï ñùóüöéëïò êáé ößëïò ôïõ ¢óáíô
ÊéëéíôæÜñïãëïõ åß÷å ìðåé åðéêåöáëÞò,
äßðëá óôïõò ãêéïõëåíéêïýò, óôïí áãþíá ãéá ôçí ðôþóç ôïõ ÅñíôïãÜí. Ôþñá
ðáñéóôÜíåé ôïí ðñùôïðüñï áíôéãêéïõëåíéêü êáé óôçñßæåé ôïí ÅñíôïãÜí, üðùò
öáéíïìåíéêÜ áêüìá ðéï ðáñÜîåíá ôïí
óôçñßæåé êáé ôï óå áéìáôçñÞ óôñáôéùôéêÞ áíôéðáñÜèåóç ìáæß ôïõ ÐÊÊ.
ÁëëÜ ôßðïôá ðáñÜîåíï. Ôï 2013 óôçí
Ôáîßì ï ÊéëéíôæÜñïãëïõ, áëëÜ Ýììåóá
êáé ôï ÐÊÊ. Ýêáíáí äßðëá óôïí ÃêéïõëÝí ôç óêïýðá åíÜíôéá óôïí ÅñíôïãÜí.
Ôþñá êÜíïõí ôï öáñÜóé, ïðüôå óôÝêïíôáé åíÜíôéá óôïí ÃêéïõëÝí. Ïé ñüëïé
áõôþí ôùí õðïôáêôéêþí ôïõ Ðïýôéí Ý÷ïõí áëëÜîåé, áëëÜ ç óôñáôçãéêÞ äåí
Ý÷åé áëëÜîåé.
ÁðëÜ ðáßæåôáé ôþñá äá ìðñïóôÜ óôá
ìÜôéá ìáò ìå áóýëëçðôç åíÜñãåéá óôçí
Ôïõñêßá ôï ßäéï ðáé÷íßäé ðïõ ðáß÷ôçêå
ìå ôï ÉñÜê, üðïõ ç Ñùóßá Ýóðñù÷íå ôïí
Ìðïõò ìå ôïõò äéêïýò ôçò Ìðëåñ, Êëßíôïí, ÔÝíåô, Åë ÌðáñáíôÝé (ôçò Äéåèíïýò ÅðéôñïðÞò ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò),
íá åéóâÜëåé óôï ÉñÜê êáé ç ßäéá, êõñßùò
ìÝóù ôïõ ÉñÜí, áðïññïöïýóå ôï ÉñÜê. Ôï
ßäéï Ýêáíå ìå ôç Ëéâýç áñãüôåñá üðïõ
Ýêáíå ôï ößëï ôïõ ÊáíôÜöé ôçí þñá ðïõ
åíèÜññõíå ôïõò ÏìðÜìá êáé Óáñêïæý íá
ôïí óêïôþóïõí êÜíïíôáò áðï÷Þ óôï
Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò. Ôï ßäéï ïõóéáóôéêÜ Ýêáíå ç Ñùóßá êáé ðñïçãïýìåíá óôï
ÁöãáíéóôÜí êáé ðéï ðñïçãïýìåíá óôï
Êüóóïâï üðïõ ï Êëßíôïí Ýðáéîå ôç
óêïýðá ìå ôç âïÞèåéá ôïõ UCK åíþ ç
ßäéá ç Ñùóßá ôïõ ÃÝëôóéí Ýãéíå ôï öáñÜóé ðïõ ôåëéêÜ ìÜæåøå ìÝóá ôïõ üëç
ôç Óåñâßá êáé ðñþôïõò êáé êáëýôåñïõò
ôïõò ôóáêéóìÝíïõò åèíïóïâéíéóôÝò ôïõ
Ìéëüóåâéôò.
Áõôü ôï áðëïõóôåõôéêü ó÷Þìá óêïýðá-öáñÜóé ìå ôï ïðïßï óõíïøßæïõìå üóï ìðïñïýìå ðéï ðáñáóôáôéêÜ ôçí ñþóéêç óôñáôçãéêÞ ôçò êáôÜ ôìÞìáôá êáôáâñü÷èéóçò ôùí å÷èñþí ôçò, êñýâåé ìÝóá ôçò ôçí åîÞò ðïëýðëïêç äéðëÞ áðáß-
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ôçóç: ôïí ñþóéêï ðïëéôéêü åéóïäéóìü
êáé óôïõò äýï ðüëïõò ôïõ ó÷Þìáôïò êáé
óôç óõíÝ÷åéá íá ìðåé óå êßíçóç ôï äßðïëï ìÝóù ìéáò óåéñÜò áðü ðåôõ÷çìÝíåò ðñïâïêÜôóéåò.
¸ôóé åêôéìÜìå ùò áõôÞ ôç óôéãìÞ êáé
ìå ôïõò ðáñüíôåò äéåèíåßò óõó÷åôéóìïýò
üôé ç êýñéá âñá÷õðñüèåóìç ôÜóç óôéò
ìåôáðñáîéêïðçìáôéêÝò åîùôåñéêÝò êéíÞóåéò êáé ðñïóáíáôïëéóìïýò ôçò Ôïõñêßáò èá åßíáé áðïìÜêñõíóç áðü ôç Äýóç, éäéáßôåñá ìÜëéóôá ç áðïìÜêñõíóç
áðü ôçí ãåìÜôç ðñïâïêÜôïñåò Åõñþðç,
êáé ðñïóÝããéóç óôçí Ñùóßá êáé óôïí
íåï÷éôëåñéêü Üîïíá åõñýôåñá. Áõôüò ìÜëéóôá åßíáé êáé ï ëüãïò ðïõ ç åëëçíéêÞ
êõâÝñíçóç ìéëÜåé ìéá äéðëÞ ãëþóóá êýñéá üìùò öéëéêÞ áðÝíáíôé óôïí ÅñíôïãÜí: ôçí åõñùðáúêÞ ãëþóóá ôïõ ôýðïõ
äåí óáò äßíïõìå ôïõò ïêôþ óôñáôéùôéêïýò ãéáôß äåóìåõüìáóôå áðü ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá ãéá ôá ïðïßá ðáèéÜæïíôáé ïé åôáßñïé ìáò êáé ôç ñþóéêç ãëþóóá ôïõ ôýðïõ åßìáóôå åíáíôßïí ôùí 8
ãéáôß åßíáé ðñáîéêïðçìáôßåò. Óå áõôÞí
ôçí êáôåýèõíóç ìéëÜåé êáé ç ñþóéêç
íáõáñ÷ßäá óôç ÷þñá ìáò, ôï øåõôïÊÊÅ
ðïõ äçëþíåé ìå áíáêïßíùóç ôçò ÊÅ ôïõ,
üôé íáé ìåí “áðáéôåßôáé ðåñáéôÝñù äéåñåýíçóç ôùí ãåãïíüôùí êáé óôïé÷åßùí”
óå üôé áöïñÜ ôç óýãêñïõóç ôùí äýï áóôéêþí óôñáôïðÝäùí óôçí Ôïõñêßá, áëëÜ äåí ðñüêåéôáé ãéá “óôçìÝíï ðñáîéêüðçìá”, üôé áõôü ôï ðñáîéêüðçìá ïé
ÇÐÁ êáé ïé Üëëåò ÍÁÔÏéêÝò äõíÜìåéò
ôï åßäáí èåôéêÜ êáé üôé óôéò åîçãÞóåéò
ãé áõôÞ ôç óôÜóç ôïõò “ðñÝðåé íá óõíõðïëïãéóôïýí ïé êéíÞóåéò ôçò ôïõñêéêÞò çãåóßáò, ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, ãéá
åîïìÜëõíóç ôùí ó÷Ýóåùí ìå ôç Ñùóßá
êáé ôï ÉóñáÞë”.

ôçí åíôýðùóç ìÜëéóôá üôé ôï åóùôåñéêü ñùóüöéëï ìÝôùðï ôçò Ôïõñêßáò äçëáäÞ ïé ÊéëéíôæÜñïãëïõ, ÏôóáëÜí, óõí
ïé “áñéóôåñïß” ÅõñáóéáôéóôÝò ôùí ÐåñéíôóÝê, óõí ïé äéÜöïñïé óïóéáëöáóßóôåò èá åßíáé ìåí óôï ðëåõñü ôïõ ÅñíôïãÜí óå êÜèå áíôéäõôéêÞ ðñáêôéêÞ
ôïõ óôï åóùôåñéêü êáé ôï åîùôåñéêü,
áëëÜ áóôáìÜôçôá èá êïéôÜíå íá ôïí
áðïäõíáìþóïõí óå êÜèå áíåîÜñôçôç öéëïôñéôïêïóìéêÞ ôïõ êßíçóç, ðïõ ìïéñáßá èá óõíå÷ßæåôáé êáé íá ôïí óõíôñßøïõí. Ãéáôß ðïôÝ áõôïß êáé ï Ðïýôéí
äåí èá áðïäå÷ôïýí ìéá ëßãï ðïëý áíåîÜñôçôç ãñáììÞ óå ìéá éó÷õñÞ êáé ìå
÷áñáêôÞñá âéïìç÷áíéêÞ ÷þñá ôïõ ôñßôïõ êüóìïõ. Äåí ìðïñåß íá äçìéïõñãåß
áóöÜëåéá óå ôÝôïéá áöåíôéêÜ ï ôñüðïò
ìå ôïí ïðïßï ïé óýñéïé ðñüóöõãåò ôçò
Ôïõñêßáò áíôáðïêñßèçêáí óôï êÜëåóìá ôïõ ÅñíôïãÜí êáé êáôÝâçêáí ìáæéêÜ óôïõò äñüìïõò äßðëá óôïõò ôïýñêïõò äçìïêñÜôåò ãéá íá äþóïõí ôçí
ìÜ÷ç åíÜíôéá óôá ôáíêò, áíôáðïäßäïíôáò ôç áðïöáóéóôéêÞ óôÞñéîç ðïõ áõôüò Ýäùóå óôçí áíôé¢óáíô áíôßóôáóç
ôïõò, åíþ áíôåõ÷áñéóôþíôáò ôïõò ìå
ôç óåéñÜ ôïõ ï ÅñíôïãÜí ôïõò õðïó÷Ýèçêå íá ôïõò äþóåé ôçí ôïõñêéêÞ õðçêïüôçôá. ÁíÜëïãá ð÷ èá äçìéïõñãåß
ôÝôïéåò áíáóöÜëåéåò óôç Ñùóßá êáé ôï
óõììá÷éêü ìÝôùðï ðïõ åêäçëþèçêå ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá üôáí ôï ãåíéêÜ öéëïäõôéêü ÁæåñìðáúôæÜí, ðïõ Ý÷åé ôç
óôÞñéîç ôçò Ôïõñêßáò åíÜíôéá óôçí
ðñïóÜñôçóç ôïõ Íáãêüñíï ÊáñáìðÜ÷
áðü ôçí óýììá÷ç ôçò Ñùóßáò Áñìåíßá,
áðáãüñåõóå óõíÝíôåõîç ôïõ ÃêéïõëÝí
áðü Ýíá áæÝñéêï êáíÜëé, óôÝëíïíôáò
óáöÝò ìÞíõìá óôÞñéîçò óôïí ÅñíôïãÜí.

ÁëëÜ ïé ÷þñåò êáé ïé ëáïß äåí
åßíáé óêïõðßäéá. Ïé áíôéóôÜóåéò
ôñéôïêïóìéêïý ôýðïõ óôçí Ôïõñêßá äåí èá óôáìáôÞóïõí.

Ç ôåëåõôáßá ìåãÜëç äçìïêñáôéêÞ ðáôñéùôéêÞ íßêç ôçò Ôïõñêßáò, üðùò ðñüóöáôá ç íßêç ôçò ðñïóöõãÞò ôçò ðñïçãïýìåíçò êõâÝñíçóçò ôùí Öéëéððßíùí
êáôÜ ôçò Êßíáò ãéá ôïí èáëÜóóéï åðåêôáôéóìü ôçò, üðùò ðñïçãïýìåíá ç ùò
ôï èÜíáôï áíôßóôáóç ôùí ÊáíôÜöé, ÓáíôÜì, ÏìÜñ óôïõò åðåìâáóßåò êëð, üëá
áõôÜ áðïäåéêíýïõí üôé ïé ôñéôïêïóìéêÝò
áóôéêÝò ôÜîåéò ìå üëåò ôéò áèëéüôçôåò
ôïõò åîáêïëïõèïýí óôçí ðáãêüóìéá ðïëéôéêÞ óêçíÞ íá âñßóêïíôáé óå ãåíéêÝò
ãñáììÝò ðéï áñéóôåñÜ áðü ôïõò äõôéêïýò
éìðåñéáëéóôÝò êáé âÝâáéá áðü ôéò áíôåóôñáììÝíåò “áñéóôåñÝò” óôçí õðçñåóßá ôùí íåï÷éôëåñéêþí ðñïäïôþí ôçò Ìüó÷áò êáé ôïõ Ðåêßíïõ, áõôþí ôùí ëõóóáóìÝíùí áñíçôþí ôïõ ìáñîéóôéêïý
äéáöùôéóìïý êáé êÜèå äéáöùôéóìïý. ¿óðïõ íá öôéÜîïõí êáé íá äõíáìþóïõí
ôá íÝá äéêÜ ôïõò åñãáôéêÜ êáé ëáúêÜ
êüììáôá, äçëáäÞ ôá êüììáôá ôçò Üñíçóçò ôçò ðñïäïóßáò, Þ, áëëéþò ôçò “Üñíçóçò ôçò Üñíçóçò”, ïé ëáïß èá áêïëïõèïýí ôá ðéï ðñïïäåõôéêÜ Þ Ýóôù ôá ëéãüôåñï áíôéäñáóôéêÜ êïììÜôéá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò êõñßùò óôïí ôñßôï êüóìï
üðïõ åßíáé áêüìá áðü ôá ðñÜãìáôá ðïëý
æùíôáíÜ ôá åèíéêÜ áíôééìðåñéáëéóôéêÜ,
ïðüôå êáé áíôéêåéìåíéêÜ äçìïêñáôéêÜ áíôáíáêëáóôéêÜ ôùí ëáþí.

Óçìáßíïõí ôá ðáñáðÜíù üôé ç êßíçóÞ ôçò Ôïõñêßáò ðñïò ôïí Üîïíá åßíáé
óôñáôçãéêÜ áíåðßóôñåðôç; Äåí ôï ðéóôåýïõìå êáèüëïõ ðáñÜ ôçí êáëïóôçìÝíç ðñïâïêÜôóéá. Ïé ÷þñåò êáé ïé ëáïß
äåí åßíáé óêïõðßäéá ãéá íá óôÝêïíôáé ìå
áäñÜíåéá ìðñïóôÜ óôéò êÜèå ëïãÞò
êõêëùôéêÝò êéíÞóåò ôùí éìðåñéáëéóôþí.
Áíôßèåôá Ý÷ïõí ìéá éó÷õñÞ üóï êáé áðñüâëåðôç åóùôåñéêÞ äõíáìéêÞ ðÜíù
óôçí ïðïßá ôüóï óõ÷íÜ ïé éìðåñéáëéóôÝò
óðÜíå ôá ìïýôñá ôïõò üóï ðåñßôå÷íïé êáé
áí åßíáé ïé õðïëïãéóìïß ôïõò. Ãéá áõôü
ôï ëüãï ãñÜøáìå üôé åßíáé ðïëý ðñïôéìüôåñï ðïõ ç êõâÝñíçóç ÅñíôïãÜí êáé
ï ôïýñêéêïò ëáüò áðïôñÝøáíå ôï ðñáîéêüðçìá. Ãéáôß áí åðéêñáôïýóå èá åß÷áìå ìéá Ôïõñêßá öéëïäõôéêÞ óôç ìïñöÞ ðïõ üðùò ç Áßãõðôïò ìå ôç âßá áëëÜ êáé óå ðïëéôéêÞ óýã÷õóç èá êéíéüôáí ðñïò ôçí ÁíáôïëÞ. Áíôßèåôá óÞìåñá, üóï êáé áí ðÝóåé ç Ôïõñêßá óôçí
ðáãßäá ôçò ïéêåéïèåëïýò óõìðüñåõóçò
ìå ôïí Üîïíá èá Ý÷åé ìÝóá ôçò ðïëý ðåñéóóüôåñç äýíáìç êáé áõôïðåðïßèçóç
óá ëáüò êáé óá ÷þñá íá áðïöáóßæåé ãéá
ôï ìÝëëïí ôçò óõãêñïõüìåíç
åíäå÷üìåíá êÜðïéá óôéãìÞ êáé ìå ôïõò
áíáôïëéêïýò ðñïóôÜôåò ôçò. ¸÷ïõìå
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Ôï øåõôïÊÊÅ áóåëãåß ìå áêüìá ìåãáëýôåñï èñÜóïò óôç
ìíÞìç ôùí åèíéêÜ Ìáêåäüíùí áãùíéóôþí ôïõ ÄÓÅ
Ì
åôáîý 1 êáé 3 ôïõ Éïýëç, ç íåïëáßá ôïõ øåõôïÊÊÅ, “Ê”ÍÅ, ïñãÜíù
óå ôï 25ï “áíôééìðåñéáëéóôéêü” ôçò êáëïêáéñéíü äéÞìåñï, ðïõ êÜèå
÷ñüíï ãßíåôáé óå Üëëï ôüðï áíÜ ôçí ÅëëÜäá. ÖÝôïò ïé êíßôåò åðÝëåîáí
ôï Âßôóé, ãéá íá “áöéåñþóïõí”, üðùò åßðáí, ôï äéÞìåñü ôïõò óôï Äçìïêñáôéêü Óôñáôü ÅëëÜäáò (ÄÓÅ).

Åßíáé áñêåôÜ êùìéêü ôï óçìåñéíü øåõôïÊÊÅ, ðïõ Ý÷åé ÷áñáêôçñßóåé üëç ôç
ãñáììÞ ôïõ ÊÊÅ ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’40
åðß ôçò ïõóßáò “äåîéÜ” êáé ëáèåìÝíç, åðåéäÞ äåí ìéëïýóå ãéá “åäþ êáé ôþñá óïóéáëéóôéêÞ äéêôáôïñßá ôïõ ðñïëåôáñéÜôïõ”, áëëÜ Ýâáæå æçôÞìáôá áíôééìðåñéáëéóôéêÞò, ëáúêÞò äçìïêñáôßáò, íá
ìéëÜåé ãéá “ôéìÞ óôï ÄÓÅ”.
¢ëëùóôå åßíáé ôï ßäéï áõôü êüììá, ôï
ïðïßï óÞìåñá âãáßíåé “óô’ áñéóôåñÜ” ôïõ
ÄÓÅ êáé ôïõ ðñáãìáôéêïý ÊÊÅ (19181956), ðïõ áðü ôï 1961 ìÝ÷ñé ôï 1995 ÷áñáêôÞñéæå ôç óõãêñüôçóç êáé ôçí ðÜëç
ôïõ ÄÓÅ “ôõ÷ïäéùêôéêü áñéóôåñßóôéêü
ëÜèïò ôïõ Æá÷áñéÜäç” êáé óÞêùíå ôç óçìáßá ôçò ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇÓ ôáîéêÞò óõíåñãáóßáò ìå “ðñïïäåõôéêÜ”, äçëáäÞ öéëïñþóéêá Þ åí ðÜóç ðåñéðôþóåé åèíéêéóôéêÜ êáé áíôéäõôéêÜ ôìÞìáôá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò.
Ôï øåõôïÊÊÅ åßíáé ôï êüììá ðïõ ìå
áðßóôåõôç áðáíèñùðéÜ êáé êõíéêüôçôá,
ìáæß ìå ôïõò Ñþóïõò óïóéáëöáóßóôåò ðïõ
Üëùóáí ôï ÊÊÓÅ ôï 1956, êáôáôáëáéðþñçóå ôá êáëýôåñá ðáéäéÜ ôïõ ÊÊÅ êáé
ôïõ ÄÓÅ ìå öõëáêßóåéò, åîïñßåò óôç Óéâçñßá, äéþîéìï áðü äïõëåéÝò, ôáðåéíþóåéò
êáé åêâéáóìïýò, ãéá íá äå÷ôïýíå ôçí åêðáñáèýñùóç ôïõ Íßêïõ Æá÷áñéÜäç êáé
ôç íÝá, ñåâéæéïíéóôéêÞ - óïóéáëöáóéóôéêÞ áíôåðåíáóôáôéêÞ ãñáììÞ, åíþ âñßóêïíôáí óôçí ðïëéôéêÞ ðñïóöõãéÜ.
Ï ëüãïò üìùò ðïõ ãñÜöïõìå ôïýôï ôï
óçìåßùìá äåí åßíáé âáóéêÜ áõôüò. Åßíáé
ôï óêýëåìá áðü ôïõò êíßôåò, ìÝóù ôçò
âñþìéêçò ðáñáóéþðçóçò, ôçò ðéï éåñÞò
áñ÷Þò ãéá êÜèå êïììïõíéóôÞ, ðïõ Þôáí
êáé ç ðñïìåôùðßäá ôïõ åðáíáóôáôéêïý
áíôééìðåñéáëéóôéêïý äçìïêñáôéêïý êáé
óïóéáëéóôéêïý áãþíá ôïõ ÄÓÅ: ôïõ äéåèíéóìïý.
Ïé êíßôåò, óôá ðáíü ôïõò, åß÷áí ôï óýíèçìá “ÆÞôù ï Ðñïëåôáñéáêüò Äéåèíéóìüò
êáé ç ðÜëç ôïõ Äçìïêñáôéêïý Óôñáôïý
ÅëëÜäáò” óôá åëëçíéêÜ, ôá éôáëéêÜ êáé
ôá óÝñâéêá. Ôá ôóéñÜêéá áõôÜ ôïõ öáóßóôá Ðïýôéí êáé ôçò ñþóéêçò êñáôéêïìïíïðùëéáêÞò áóôéêÞò ôÜîçò (åííïïýìå ðÜíôá ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ øåõôïÊÊÅ êáé
ôçò “Ê”ÍÅ êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáëïðñïáßñåôá ìÝëç êáé íåïëáßïõò ôïõ), áõôïß ïé “áñ÷åéáêÜ ðñïóçëùìÝíïé ðñïëåôÜñéïé äéåèíéóôÝò”, öñüíôéóáí íá “îå÷Üóïõí” ôï Ýèíïò, äçëáäÞ ôçí åèíéêÞ ìåéïíüôçôá ôçò ïðïßáò ôá äéêáéþìáôá Ýêáíå óçìáßá ôïõ ï ÄÓÅ êáé ôçò ïðïßáò ôá
êáëýôåñá ðáéäéÜ èõóéÜóôçêáí äßðëá
óôïõò åèíéêÜ ¸ëëçíåò åðáíáóôÜôåò
êïììïõíéóôÝò êáé äçìïêñÜôåò ãéá ìéá
ëåýôåñç êáé äçìïêñáôéêÞ ÅëëÜäá: ôçí
åèíéêÜ ìáêåäïíéêÞ ìåéïíüôçôá (ôïõò
óëáâïìáêåäüíåò Þ “íôüðéïõò”, üðùò
ôïõò îÝñåé ðïëýò êüóìïò óôç âüñåéá ÅëëÜäá êáé “óêïðéáíïýò”, üðùò ôïõò áðïêáëïýí ïé ¸ëëçíåò óoâéíéóôÝò êáé öáóßóôåò).

Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé, ðÜíù áêüìá êé áðü ôçí ãåíéêÞ åðßêëçóç ôïõ “Üèåïõ êáé áðÜôñéäïò” êïììïõíéóìïý, ï
ðïõëçìÝíïò óôïõò îÝíïõò éìðåñéáëéóôÝò
ìïíáñ÷ïöáóéóìüò óêýëéáæå åíÜíôéá
óôïõò êïììïõíéóôÝò ãéá ôçí óôáèåñÞ êáé
áôáëÜíôåõôç õðïóôÞñéîç ôïõò óôá äçìïêñáôéêÜ äéêáéþìáôá ôùí Ìáêåäüíùí Þ
Óëáâïìáêåäüíùí, ãéá ôçí éóïôéìßá ôïõò
üðùò ôçí áðïêáëïýóå ìÝóá óôá óýíïñá
ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò.
ÁõôÞ ç óôÜóç ôïõ ÊÊÅ ðëçñùìÝíç ìå
ôï áßìá ÷éëéÜäùí áãùíéóôþí Þôáí âüëé
óôçí êáñäéÜ ôïõ ìåãáëïåëëáäßôéêïõ óùâéíéóìïý, ôïõ “ôñéó÷éëéåôïýò åëëçíéêïý
ðïëéôéóìïý” ðïõ ðïõëïýóå ç ÷ùñïöõëáêßóôéêç, ðáðáäßóôéêç, âõèéóìÝíç óôï âõæáíôéíü öåïõäáñ÷éêü äçëçôÞñéï åëëçíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç.
Óôï âÜèïò, áõôÞ Þôáí ç ãñáììÞ ôçò íÝáò äçìïêñáôéêÞò, óïóéáëéóôéêÞò ÅëëÜäáò ðïõ èá áãêÜëéáæå êáé èá áíáãíþñéæå ôçí õðüóôáóç üëùí ôùí ðáéäéþí ôçò,
åèíéêÜ ÅëëÞíùí, Ôïýñêùí, Ìáêåäüíùí,
ãéá “ìéá êáéíïýñéá ÅëëÜäá ôçò äïõëéÜò,
ôçò ëåõôåñéÜò, ëõôñùìÝíç áðü êÜèå îåíéêÞ éìðåñéáëéóôéêÞ åîÜñôçóç êáé áðü
êÜèå åêìåôÜëëåõóç, ì’ Ýíáí ðñáãìáôéêÜ ðáëëáúêü ðïëéôéóìü”, üðùò óçìåßùíå óôï éóôïñéêü ãñÜììá ôïõ ôïí Ï÷ôþâñç ôïõ ’40 ï Íßêïò Æá÷áñéÜäçò.
Ãé’ áõôü ôï üñáìá êáé ãé’ áõôÝò ôéò áñ÷Ýò ôï âñùìåñü ôáãìáôáëÞôéêï êñÜôïò
ôçò ðñáãìáôéêÞò åèíïðñïäïóßáò êáé ôçò
áéþíéáò õðïôáãÞò óå îÝíá áöåíôéêÜ Ýóôçíå óôïí ôïß÷ï ôïõò êïììïõíéóôÝò êáé
üðïéïí Üëëï ðáôñéþôç, äçìïêñÜôç, áíôééìðåñéáëéóôÞ êáé áñéóôåñü óôÜèçêå äßðëá ôïõò óôïõò ìåãÜëïõò áãþíåò ôçò ðåñéüäïõ 1941-1949. Ãé’ áõôü ðÝèáíå ç ðñþôç ãõíáßêá ðïõ åêôåëÝóôçêå óôçí éóôïñßá ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò, ôï 1946, ç åèíéêÜ Ìáêåäüíéóóá çñùßäá ôïõ ÊÊÅ,
äáóêÜëá Ìßñêá Ãêßíïâá (ÅéñÞíç Ãêßíç).
Åßíáé ãíùóôü ó’ üóïõò Ý÷ïõí äéáâÜóåé
Ýíá äñÜìé éóôïñßá üôé, åéäéêÜ óôá ôåëåõôáßá óêéñôÞìáôá ôïõ ÄÓÅ, ôï êáëïêáßñé
ôïõ 1949, ôïõëÜ÷éóôïí ïé ìéóïß ôïõ ìá÷çôÝò Þôáí åèíéêÜ Ìáêåäüíåò. Áõôü áðïäåéêíýåôáé ïëïêÜèáñá êé áðü ôï ãåãïíüò üôé óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò Öëþñéíáò êáé ãåíéêÜ óôéò ðåñéï÷Ýò êïíôÜ
óôá óýíïñá ôçò ÅëëÜäáò ðñïò âïññÜ ôá
óõíèÞìáôá ôïõ ÊÊÅ êáé ôïõ ÄÓÅ ãñÜöïíôáí ôüóï óôçí åëëçíéêÞ üóï êáé óôç
ìáêåäüíéêç (óëáâïìáêåäüíéêç) ãëþóóá.
Ðþò ôïëìÜíå ëïéðüí ïé áíôéêïììïõíéóôÝò ôïõ øåõôïÊÊÅ, áõôïß ïé îåëéãùìÝíïé ãéá ñþóéêåò, íåïôóáñéêÝò éìðåñéáëéóôéêÝò åéóâïëÝò êáé äéáìåëéóìïýò ÷ùñþí
(Ãåùñãßá, Ïõêñáíßá) áíôéëåíéíéóôÝò, íá
“åîáöáíßæïõí” ïëüôåëá áðü ôá ìÜôéá
ôùí ìáæþí ôï ìéóü åðáíáóôáôéêü óôñáôü ðïõ ðïëåìïýóå õðü ôïí Í. Æá÷áñéÜ-

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

äç, äçëáäÞ ôïõò åèíéêÜ Ìáêåäüíåò áãùíéóôÝò ôïõ ÄÓÅ êáé ôáõôü÷ñïíá íá
êáìþíïíôáé ôïõò áêñáéöíåßò æá÷áñéáäéêïýò;
Ðþò ôïëìÜíå íá óêõëåýïõí áãùíéóôÝò
ðïõ Ýðåóáí ìå ôç äéðëÞ éäéüôçôá ôïõ äçìïêñÜôç ìåéïíïôéêïý Ìáêåäüíá êáé ôïõ
åðáíáóôÜôç ëáúêïäçìïêñÜôç ôçò ÅëëÜäáò, áãùíéóôÞ ôïõ ÄÓÅ, üôáí ç ìÝ÷ñé
ðñéí ëßãá ÷ñüíéá áñ÷çãüò ôïõò ÐáðáñÞãá Ý÷åé äçëþóåé áíïé÷ôÜ: “Ãéá åìÜò
äåí õðÜñ÷åé ìáêåäïíéêü Ýèíïò ãåíéêÜ,
ïðüôå äåí õðÜñ÷åé êáé ìáêåäïíéêÞ ìåéïíüôçôá óôçí ÅëëÜäá åéäéêÜ” (óõíÝíôåõîç óôïí Real FM, 5 ôïõ ÄåêÝìâñç 2011);
Ðþò ôïëìÜíå Üíèñùðïé ðïõ ãéá íá êÜíïõí åéóïäéóìü óôï êñÜôïò ôçò áóôéêÞò
ôÜîçò, ôï ïðïßï áðü ôüôå ðïõ Ýãéíáí óïóéáëöáóßóôåò ñåâéæéïíéóôÝò èÝëïõí íá
êáôáëÜâïõí êáé ü÷é íá áíáôéíÜîïõí, üðùò ïé ðñáãìáôéêïß êïììïõíéóôÝò, áíáìáóÜíå üëï ôïí óùâéíéóôéêü âïýñêï ôùí
åëëçíï÷ñéóôéáíþí ðáðÜäùí, êáñáâáíÜäùí êáé ãñáöåéïêñáôþí ðåñß åèíéêÜ ïìïéïãåíïýò ÷þñáò, íá åìöáíßæïíôáé ùò
åðáíáóôÜôåò;
Ôï ãåãïíüò üôé åß÷áí ìáæß ôïõò óôïõò
ðñïêëçôéêïýò ðñüóöáôïõò “åïñôáóìïýò”
ôïõò Éôáëïýò êáé ÓÝñâïõò óïóéáëöáóßóôåò, äåí Þôáí êÜðïéïõ ôýðïõ öüñïò ôéìÞò óôïí áãþíá ôùí áíôéöáóéóôþí Éôáëþí êáé ÃéïõãêïóëÜâùí ðáñôéæÜíùí ôïõ
Â’ Ðáãêüóìéïõ ÐïëÝìïõ. ÁíôéèÝôùò, åß÷å
äéðëü ÷áñáêôÞñá: áðü ôç ìéá ç åíôåëþò
äéáâñùìÝíç óå çãåôéêü ðïëéôéêü åðßðåäï áðü ôç Ñùóßá Éôáëßá êáé ç öáóéóôéêÞ, åèíïåêêáèáñéóôéêÞ Óåñâßá áðïôåëïýí ðñùôïðïñßá ôçò ñþóéêçò ãñáììÞò
ìÝóá óôçí Åõñþðç (åíôüò êáé åêôüò ÅÅ).
Áðü ôçí Üëëç, ç ðáñïõóßá ôùí ÓÝñâùí
øåõôïêïììïõíéóôþí áðïôåëåß ìéá óõíÝ÷åéá ôçò ãñáììÞò “óýíïñá ìå ôç Óåñâßá”
(ðïõ ôçí õðïóôÞñéæå ï ðïëéôéêüò ãüíïò
ôïõ ÖëùñÜêç ÁíäñïõëÜêçò ôï 1992), äçëáäÞ Üñíçóçò ôçò ýðáñîçò ôïõ ìáêåäïíéêïý Ýèíïõò êáé ôçò ýðáñîçò ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò Ìáêåäïíßáò. Ç Ìáêåäïíßá êáôÜ ôïõò êíßôåò (üðùò êáé êáôÜ
ôïõò ¸ëëçíåò êáé ÓÝñâïõò ñùóüöéëïõò
öáóßóôåò) åßíáé ìéá êáôáóêåõÞ ðïõ ÷ùñßæåé “ôå÷íçôÜ” ôïõò “ïñèüäïîïõò áäåëöïýò” ÅëëÜäáò êáé Óåñâßáò, ðïõ ðñÝðåé
ôÜ÷á áðü ðåðñùìÝíï íá åíùèïýí ðßóù
áðü ôá óôñáôÜ ôïõ Ðïýôéí.

Ïé êíßôåò ôïõ øåõôïÊÊÅ Üëëùóôå åß÷áí áðïäåßîåé ïëüðëåõñá ôïí ðñïäïôéêü áíôéäéåèíéóôéêü êáé áíôéêïììïõíéóôéêü ðïëéôéêü ôïõò ñüëï, üôáí ôï 1983, óå
áðüëõôç óõììá÷ßá ìå ôïí ðñÜêôïñá ôçò
Ñùóßáò ìÝóá óôçí åëëçíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ, øÞöéóáí ôï åêôñùìáôéêü íïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí åðéóôñïöÞ üëùí ôùí ðïëéôéêþí ðñïóöýãùí,
“ðëÞí ôùí ìç ÅëëÞíùí ôï ãÝíïò”. Ï ðáðáôæÞò áõôüò ðñùèõðïõñãüò êáé ïé êíßôåò óõíåñãÜôåò ôïõ äåí ôüëìçóáí êáí
íá áíáãíùñßóïõí ðïéïõ ãÝíïõò Þôáí ïé
“ìç ¸ëëçíåò”, ãéáôß èá ãåëïéïðïéïýíôáí
üëç ç èåùñßá ôïõ ðåñß åèíéêÞò ïìïéïãÝíåéáò êáé ìç ýðáñîçò Üëëùí åèíïôÞôùí
óôïí åëëáäéêü êñáôéêü ÷þñï. ¸ôóé, ïé
“ìç ¸ëëçíåò” õðÜñ÷ïõí, áëëÜ áðáãïñåýåôáé íá ëÝãåôáé êáé íá áñèñþíåôáé

äçìüóéá ôé óüé ãÝíïõò åßíáé.

ÁõôÞ ç áðüöáóç ôùí áãñéáíèñþðùí ôçò
çãåóßáò ôïõ øåõôïÊÊÅ êáé ôçò çãåóßáò
ôïõ ÐÁÓÏÊ Üöçóå ÷éëéÜäåò åèíéêÜ
Ìáêåäüíåò áãùíéóôÝò íá ðåèÜíïõí
ìáêñéÜ áðü ôïõò ôüðïõò ðïõ ãåííÞèçêáí,
ìáêñéÜ áðü ôá ÷ùñéÜ, ôéò ðüëåéò, ôïõò
óõããåíåßò êáé ößëïõò ðïõ Üöçóáí ðßóù
ôïõò, ìå áíôÜëëáãìá íá ðÜñïõí ïé êíßôåò
ôç óôÜìðá ôïõ “åèíéêÜ” áðïäåêôïý
êüììáôïò áðü ôïõò íáæéóôÝò, ôïõò
÷ïõíôéêïýò öáóßóôåò, ôïõò åèíéêéóôÝò
ìÝóá óôï ÐÁÓÏÊ, áëëÜ êáé áðü ôçí
êáñáìáíëéêÞ êáé ìçôóïôáêéêÞ ÍÄ, ðïõ
óõíåñãÜóôçêå ìáæß ôïõò ôï 1989-1990.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü äå üôé áõôÞ ç
ïâéäéáêÞ áëëáãÞ ãñáììÞò äåí Ýãéíå áðü
ôïõò êíßôåò áíïé÷ôÜ üôáí äéÜëõóáí ôï
ÊÊÅ ôï 1956-1958, áëëÜ Ýãéíå äéá ôçò
äéïëßóèçóçò, ìÝóù ôçò áðïóéþðçóçò.
¼ëç ç êïììáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôïõ
ðñáãìáôéêïý ÊÊÅ, áêüìç êáé óôçí
ðïëéôéêÞ ðñïóöõãéÜ ìåôáîý 1950-1956,
ðïõ áíáäåßêíõå êáé öñüíôéæå ôïõò åèíéêÜ
ìåéïíïôéêÜ óõíôñüöïõò ìáò, ìå åêäüóåéò
óôç ãëþóóá ôïõò, êïììáôéêÝò
åêäçëþóåéò óôéò åèíéêÝò ôïõò åðåôåßïõò,
áíÜäåéîç
ôçò
åèíéêÞò
ôïõò
éäéáéôåñüôçôáò êáé ðåñçöÜíéáò,
ðåôÜ÷ôçêå óôï êáëÜèé ôùí á÷ñÞóôùí.
Áðü ôï 1961 êáé ôï êÜëðéêï, íüèï
óïóéáëöáóéóôéêü “8ï” óõíÝäñéï ôïõ
“ÊÊÅ” (1ï éäñõôéêü óõíÝäñéï ôïõ
øåõôïÊÊÅ), ïé Ìáêåäüíåò áðëþò
åîáöáíßæïíôáé ãéá ôï êüììá áõôü, ðïõ
÷ùñßò íôñïðÞ óÞìåñá ïñãáíþíåé ðáñÜôåò
ðïõ ðñïóâÜëëïõí âáèéÜ üóïõò åèíéêÜ
Ìáêåäüíåò Ý÷ïõí ìåßíåé ðéá óôçí
ÅëëÜäá, ìåôÜ ôéò ôüóåò åêêáèáñßóåéò êáé
ôçí åèíéêÞ áöïìïéùôéêÞ ôñïìïêñáôßá ìå
ôï âïýñäïõëá ôùí ÅëëÞíùí óùâéíéóôþí.
ÌåãÜëï êïììÜôé ôçò íåïëáßáò ìå
áñéóôåñÝò äéáèÝóåéò äåí ãíùñßæåé ôßðïôá
ãéá ôá ðáñáðÜíù Þ ôá ãíùñßæåé ëåéøÜ,
üðùò ôá óåñâßñïõí ôá ÷áëêåßá ôïõ
øåõôïÊÊÅ, ôçò ËÁÅ, ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, êáé
ôùí Üëëùí åêôñùìÜôùí ôïõ
óïóéáëöáóéóìïý.
¼óï üìùò ïé ôåëåõôáßïé èá áðïêáëýðôïíôáé ùò áíïé÷ôïß å÷èñïß ôïõ ëáïý êáé
èá âõèßæïíôáé óôéò êñáéðÜëåò ôçò
åîïõóßáò óôçí ïðïßá ïäçãïýíôáé áðü ôá
áöåíôéêÜ ôïõò ôçò ðïõôéíéêÞò
íåï÷éôëåñéêÞò Ñùóßáò, ç ßäéá áõôÞ
íåïëáßá èá áíáæçôÜåé áðáíôÞóåéò êáé
èá ðçãáßíåé âáèéÜ óôéò ñßæåò ôçò
ðñïäïóßáò, óôéò ðçãÝò ü÷é ìüíï ôïõ
ìáñîéóìïý, áëëÜ êáé ôçò éóôïñßáò ôïõ
ëáúêïäçìïêñáôéêïý êáé åðáíáóôáôéêïý
êéíÞìáôïò óôç ÷þñá ìáò.
Ç ÏÁÊÊÅ èá âñßóêåôáé óôç èÝóç ôçò,
îåóêåðÜæïíôáò ôïõò áíôéêïììïõíéóôÝò
ðñïäüôåò ìå ôá øåýôéêá óöõñïäñÝðáíá,
ãéá íá óðñþîåé ìðñïóôÜ ôïí ôñï÷ü ðïõ
èá êÜíåé ôá óêïôÜäéá ëÜìøç. Êáé óôï
öùò ôçò áëÞèåéáò, ïé óïóéáëöáóßóôåò äåí
Ý÷ïõí êáìéÜ åëðßäá.
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ÌÅÈÏÄÅÕÅÔÁÉ Ç ÁÈÙÙÓÇ ÔÇÓ “×Á”
ÓÅ ÌÉÁ ÄÉÊÇ ÐÁÑÙÄÉÁ
ÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÇ ÓÉÙÐÇ ÊÁÉ ÊÁËÕØÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÊÁÉ
ÁÐÏ ÔÁ ÊÏÉÍÏÂÏÕËÅÕÔÉÊÁ ÊÏÌÌÁÔÁ
Ìå ôç íáæéóôéêÞ óõììïñßá ü÷é ìüíï íüìéìç, áëëÜ êáé ìå êáèåóôþò êõâåñíçôéêïý åôáßñïõ ìåôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç Âïýôóç üôé åßíáé êáëïäå÷ïýìåíåò ïé øÞöïé
ôçò ãéá ôï åêëïãéêü óýóôçìá, åîåëßóóåôáé ç äßêç-ðáñùäßá ôçò “×Á” óôçí
ïðïßá ìåèïäåýåôáé ç áèþùóç ôïõëÜ÷éóôïí ôùí êáôçãïñïõìÝíùí ãéá óõììåôï÷Þ óå åãêëçìáôéêÞ óõììïñßá âïõëåõôþí ôçò.
Ìå êõâåñíçôéêÞ åõèýíç
áðïöõëáêßóôçêáí üëïé ïé
êáôçãïñïýìåíïé
Ôï ðñþôï äþñï ðïõ Ýêáíå ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË óôïõò íáæéóôÝò ôçò
“×Á” Þôáí ç áðáñÜäåêôç êù-ëõóéåñãßá óôçí åîÝëéîç ôçò äéêáóôéêÞò äéáäéêáóßáò ðïõ ïäÞãçóå óôçí áðïöõëÜêéóç üëùí ôùí íáæéóôþí, êáé ôïõ ßäéïõ ôïõ
äïëïöüíïõ ôïõ Ð. Öýóóá, ÑïõðáêéÜ, ÷ùñßò íá Ý÷åé õðÜñîåé ïýôå ìßá êáôáäßêç.
Áõôü Ýãéíå óõíåéäçôÜ êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôçí êõâÝñíçóç êáé ôçí çãåóßá
ôçò äéêáéïóýíçò ðïõ äåí åîáóöÜëéóáí
ìßá áßèïõóá åéäéêÜ ãéá ôç äéåîáãùãÞ ôçò
êáé äåí äÝóìåõóáí ôçí Ýäñá áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí åêäßêáóç áõôÞò ôçò õðüèåóçò.
Ç áðïöõëÜêéóç ôùí êáôçãïñïýìåíùí
äåí Ý÷åé ìüíï çèéêÞ óçìáóßá, áëëÜ ðïëý óõãêåêñéìÝíåò åðéðôþóåéò óôï ðüóï
åëåýèåñá èá êáôáèÝóïõí ïé ìÜñôõñåò
êáôçãïñßáò üôáí îÝñïõí üôé áêüìá êáé
ï ßäéïò ï áíáôßññçôïò äïëïöüíïò ÑïõðáêéÜò Ý÷åé áðïöõëáêéóôåß Ýóôù êáé ìå
ðåñéïñéóôéêïýò üñïõò.
ÅéäéêÞ áßèïõóá óôï Åöåôåßï âñÝèçêå
ìüíï óôéò 27 Éïýíç áõôïý ôïõ ÷ñüíïõ Ýíá ÷ñüíï ìåôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò äßêçò, ìüíï ìåôÜ ôçí áðïöõëÜêéóç, êáé åíþ
ìðñïóôÜ âñßóêïíôáé ïé äéêáóôéêÝò äéáêïðÝò ôïõ Áõãïý-óôïõ. ¹ôáí êÜôù áðü ôçí ðßåóç ôçò ìÜíáò ôïõ Ð. Öýóóá,
ðïõ áíáãêÜóôçêáí ïé Ðáñáóêåõüðïõëïò êáé Ôóßðñáò íá åíåñãÞóïõí ãéá áõôü ôï óêïðü áöïý êùëõóéåñãïýóáí ãéá
Ýíá ÷ñüíï, üðùò ôï ßäéï Ýêáíå êáé ç êõâåñíçôéêÞ ðñüåäñïò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ,
ÈÜíïõ ðïõ åß÷å øçößóåé õðÝñ ôçò áèùùôéêÞò áðüöáóç ôïõ íáæéóôÞ Ê. Ðëåýñç. Ãéá ôï ðüóï áñãÜ åîåëßóóåôáé ç äßêç åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé áðü ôïõò
132 ìÜñôõñåò äåí Ý÷åé åîåôáóôåß ïýôå ôï
1/3! Áí óõíå÷éóôåß ìå ôïõò ßäéïõò ñõèìïýò èá ÷ñåéáóôåß ôïõëÜ÷éóôïí 7 ÷ñüíéá ãéá íá ïëïêëçñùèåß…
Ôï âáñýíïíôá ñüëï ôïõò óôçí áðïöõëÜêéóç åß÷áí êáé ôá äéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá ôùí äéêçãïñéêþí óõëëüãùí, üðïõ
ïé óõíäéêáëéóôÝò üëùí ôùí êïììÜôùí
Ýîù êáé åíÜíôéá áðü êÜèå ëïãéêÞ äåí
öñüíôéóáí íá äþóïõí Üäåéåò óôïõò äéêçãüñïõò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôç äßêç ìå
áðïôÝëåóìá íá ðÜåé êé Üëëï ðßóù ç äéáäéêáóßá.
Ìßá áðü ôéò ðéï óçìáíôéêÝò

äßêåò ôçò ìåôáðïëßôåõóçò
åîåëßóóåôáé óôï óêïôÜäé
Ôï äåýôåñï äþñï ðïõ Ýêáíå ç êõâÝñíçóç óå áãáóôÞ óõíåñãáóßá ìå ôéò õðüëïéðåò çãåóßåò ôùí êïéíï-âïõëåõôéêþí êïììÜôùí Þôáí ç ößìùóç ôçò äßêçò, äçëáäÞ ç áðüëõôç ðïëéôéêÞ óéùðÞ
ðïõ Ý÷åé ïäçãÞóåé óôï íá îå÷áóôïýí ôá
åãêëÞìáôá ôçò óõììïñßáò êáé íá óôáìáôÞóåé ç êáôáêñáõãÞ ôçò êïéíÞò ãíþìçò ðïõ îÝóðáóå ôçí ðñþôç ðåñßïäï ôùí
óõëëÞøåùí.
Ï ëáüò äåí ìáèáßíåé ôßðïôá ó÷åäüí áðü üôé ãßíåôáé ìÝóá óôéò äéêáóôéêÝò áßèïõóåò óôçí ðéï óçìáíôéêÞ äßêç ôùí ôåëåõôáßùí ÷ñüíùí ìåôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç, üðïõ óôï åäþëéï âñßóêåôáé ç çãåóßá, ç êïéíïâïõ-ëåõôéêÞ ïìÜäá êáé áñêåôÜ ìÝëç ôçò óõììïñßáò ôçò “×ñõóÞò
ÁõãÞò” ìå 68 óõíïëéêÜ êáôçãïñïýìåíïõò. Ìå áðüöáóç ôçò Ýäñáò ç äéáäéêáóßá ü÷é áðëþò äåí âéíôåïóêïðåßôáé áëëÜ äåí ç÷ïãñáöåßôáé êáí!
¸ôóé óõãêáëýðôåôáé üëï ôï êëßìá ôçò
ôñïìïêñÜôçóçò, áêüìá êáé ôïõ åîåõôåëéóìïý ôùí ìáñôýñùí êáôçãïñßáò êáé
ôùí èõìÜôùí, ãéá ôï ïðïßï Ý÷åé êýñéá
åõèýíç ç Ýäñá ðïõ äåí åöáñìüæåé êáíÝíá ìÝôñï ðñïóôáóßáò áðü ôïõò ôñáìðïõêéóìïýò êáé ôéò ðñïêëÞóåéò ôùí íáæéóôþí. Ôáõôü÷ñïíá, ç áðïâïëÞ ôçò ðïëéôéêÞò áãùãÞò êáôÜ ôùí âïõëåõôþí
ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò óå üôé áöïñÜ
ôçí êáôçãïñßá ôçò óõììåôï÷Þò ôïõò óå
åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç, êáé ï ôåìá÷éóìüò ôçò óå äýï êïììÜôéá, óôï Ýíá ðïõ
áöïñÜ ôá ßäéá ôá åãêëÞìáôá êáé óôï äåýôåñï ðïõ áöïñÜ ôï ÷áñáêôÞñá ôçò “×ñ.
ÁõãÞò” ùò åãêëçìáôéêÞò óõììïñßáò,
óôåãáíïðïéçìÝíá ôï ðñþôï áðü ôï äåýôåñï, åðÝôñåøå óôçí Ýäñá íá ìçí åîåôÜæåé áëëÜ êáé íá åìðïäßæåé êÜèå áíáöïñÜ óôç óýíäåóç áíÜìåóá óôï íáæéóôéêü ÷áñáêôÞñá ôçò “×Á” êáé ôùí ìåëþí-ôñáìðïýêùí ôçò êáé ôçò åãêëçìáôéêÞò âßáò. Ìå áõôü ôïí ôñüðï áäõíáôßæåé áêüìá ðåñéóóüôåñï ôï êáôçãïñçôÞñéï êáôÜ ôùí íáæéóôþí âïõëåõôþí.
Êõñßùò üìùò ìå ôçí áðïâïëÞ ôçò ðïëéôéêÞò áãùãÞò äçìéïõñãïýíôáé ïé êáôÜëëçëåò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí áèþùóç ôùí íáæéóôþí âïõëåõôþí ãéá ôï áäßêçìá ôçò óõììåôï÷Þò ôïõò óå åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç, ôï ïðïßï èá åîåôÜóåé
áðïêëåéóôéêÜ ç Ýäñá, êáé óôï ïðïßï ïé
óõíÞãïñïé ôùí íáæéóôþí, èá åðéôßèåíôáé
óôá èýìáôá ìÜñôõñåò êáôçãïñßáò ðïõ
èá óõíèëßâïíôáé ãéáôß äåí èá Ý÷ïõí êáìéÜ äéêçãïñéêÞ êÜëõøç. ÁõôÞ ç ìÝèïäïò åß÷å åöáñìïóôåß ìå ôçí áðïâïëÞ ôçò
ðïëéôéêÞò áãùãÞò áðü ôç äßêç Ðëåýñç
üðïõ ôåëéêÜ ïé ìÜñôõñåò êáôçãïñßáò ìåôáôñÜðçêáí óå êáôçãïñïýìåíïõò óå ìéá
äßêç ðïõ åß÷å áôìüóöáéñá äéêáóôéêÞò áßèïõóáò Ôñßôïõ ÑÜé÷ êáé ï áñ÷éíáæéóôÞò
áèùþèçêå.
Ç ôñïìïêñÜôçóç ôùí ìáñôýñùí
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êáôçãïñßáò
H áäñÜíåéá ôçò Ýäñáò óôá ðåñéóôáôéêÜ ôçò ôñïìïêñÜôçóçò ìáñôýñùí êáôçãïñßáò áðü ôïõò íáæéóôÝò êáôçãïñïýìåíïõò åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí óêáíäáëþäçò.
×áñáêôçñéóôéêü åßíáé ôï ðåñéóôáôéêü ôñïìïêñÜôçóçò ìßáò áõôüðôïõ ìÜñôõñá ðïõ áíáãíþñéóå ôïí óõíïäçãü ôïõ
ÑïõðáêéÜ, Éù Êáæáíôæüãëïõ. Ôï ñåðïñôÜæ åßíáé áðü ôçí çëåêôñïíéêÞ ðýëç
“thetoc”
(http://www.thetoc.gr/
koinwnia/article/apeiles-apokatigoroumeno-stin-upothesi-tis-xrusisaugis):
<<ÔñÝìïíôáò êáé êëáßãïíôáò âãÞêå Üñïí-Üñïí áðü ôï äéêáóôÞñéï ç ìÜñôõñáò ÄÞìçôñá Æþñæïõ ðïõ åß÷å ôçí ôüëìç íá áíáãíùñßóåé óôïí óùìáôüôõðï
ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ êáôçãïñïýìåíïõ ôïí
óõíïäçãü ôïõ Ã. ÑïõðáêéÜ.... “ÁöÞóôå
ìå íá âãù Ýîù êáé íá ôçò äåßîù åãþ”,
õðïóôçñßæïõí üóïé Þôáí êïíôÜ üôé öþíáîå ï êáôçãïñïýìåíïò ðïõ óçêþèçêå
áðü ôï åäþëéï ìå åðéèåôéêÝò äéáèÝóåéò
ðñïò ôçí íåáñÞ ìÜñôõñá. ÐÜíôùò ï óõíÞãïñïò ôïõ êáôçãïñïõìÝíïõ áñíÞèçêå üôé ï ðåëÜôçò ôïõ áðçýèõíå ïðïéáäÞðïôå áðåéëÞ óôçí ìÜñôõñá.
¼ëá îåêßíçóáí üôáí ç ðñüåäñïò ôïõ
äéêáóôçñßïõ ñþôçóå ôç ìÜñôõñá áí áíáãíùñßæåé ôïí óõíïäçãü ôïõ Ã. ÑïõðáêéÜ óôï áõôïêßíçôï ìå ôï ïðïßï Ýöôáóå óôï óçìåßï ôçò äïëïöïíßáò ...Ç
êïðÝëá ãýñéóå êáé êïßôáîå óôï åäþëéï
ôïõò êáôçãïñïõìÝíïõò êáé äåß÷íïíôáò
ôïí ÉùÜííç Êáæáíôæüãëïõ åßðå : “Åßíáé
áõôüò, ï äåýôåñïò áðü äåîéÜ”.
Ðñüåäñïò: Åßóôå áðüëõôá óßãïõñç üôé åßíáé áõôüò;
ÌÜñôõñáò: Áðüëõôá áóöáëÞò äåí åßìáé áëëÜ ï óùìáôüôõðïò åßíáé áõôüò.
Êáæáíôæüãëïõ:(óçêþíåôáé üñèéïò
êáè´õðüäåéîç ôçò ðñïÝäñïõ) Êïßôáîå ìå
êáëÜ ìå èõìÜóáé áðü åêåßíï ôï âñÜäõ;
ÌÜñôõñáò: Íáé....
Ôüôå åêåßíïò ìå Ýíôïíåò êéíÞóåéò, êáé
ìå ôïí äéðëáíü ôïõ óõãêáôçãïñïýìåíï
íá ôïí êñáôÜ áðü ôï ÷Ýñé ãéá íá ôïí
óõãêñáôÞóåé, öÝñåôáé íá åßðå:
“ÁöÞóôå ìå íá âãù Ýîù êáé èá ôçò
äåßîù åãþ....”
Ç ìÜñôõñáò æÞôçóå äéÜëåéììá êáé
êëáßãïíôáò âãÞêå áðü ôï áêñïáôÞñéï....>>
Ç ìÜñôõñáò åðÝìåéíå êáé óõíÝ÷éóå ôçí
êáôÜèåóÞ ôçò ìå áðïôÝëåóìá íá äå÷èåß
íÝá åðßèåóç áõôÞ ôç öïñÜ áðü ôï óõíÞãïñï õðåñÜóðéóçò ôïõ íáæéóôÞ, îáíÜ
÷ùñßò êáìßá ðñïóôáóßá áðü ôçí Ýäñá:
<<ÐïëéôéêÞ áãùãÞ.: ç ðáñÝá ôïõ Ðáýëïõ ìå ôçí åìöÜíéóç ôçò ðñïêáëïýóå
ôñüìï
Ìáñ.: Ï÷é, óå áíôßèåóç ìå ôïõò Üëëïõò.
Ðïë.áã.: Ôï óýíèçìá “ áßìá, ôéìÞ,
×ñõóÞ ÁõãÞ” ôé óáò ëÝåé;

Ìáñ.: Ôïõò åêöñÜæåé êáé îå÷ùñßæåé üðùò ðéóôåýïõí ôç öõëÞ áðü ôïõò Üëëïõò.
Ðïë.áã.: Ðñéí áðü ôç äéáêïðÞ ôçò óõíåäñßáóçò öïâçèÞêáôå;
Ìáñ. Âåâáéá
Ðïë.áã.: Áðü ôéò áðåéëÝò ôïõ êïõ Êáæáíôæüãëïõ
Õðåñ: Áõôü åßíáé ëÜóðç, áí Ý÷åé ãßíåé
êÜðïéï áäßêçìá íá ôï êáôáããåßëåé ï
ðáèþí.
ÔåëéêÜ óôçí åðáíÜëçøç ôçò äéáäéêáóßáò ç ìÜñôõñáò åßðå üôé åßíáé ðïëý ôáñáãìÝíç êáé äåí ìðïñåß íá óõíå÷ßóåé ôçí
êáôÜèåóç ôçò>>.
Óýìöùíá ìå ñåðïñôÜæ ôïõ ÂÞìáôïò,
25/11: “Ç ìÜñôõò öáéíüôáí êáôáâåâëçìÝíç øõ÷éêÜ, ìå áðï-ôÝëåóìá ç ðñüåäñïò êõñßá Ëåðåíéþôç íá ôç ñùôÞóåé
îáíÜ êáé îáíÜ áí åßíáé óå èÝóç íá óõíå÷ßóåé. Ç ðñüåäñïò ôüíéóå üôé ïé ìÜñôõñåò ðñÝðåé íá êáôáèÝôïõí “áâßáóôá
êáé áíåðçñÝáóôá”. “Åíáò ìÜñôõñáò ðïõ
åßíáé Ýôïéìïò íá êëÜøåé, ìå êÜíåé íá ðéóôåýù üôé ç óôéãìÞ äåí åßíáé êáôÜëëçëç”, åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ”.
ÔÝôïéïò êõíéóìüò. Ôéò áâßáóôåò êáé áíåðçñÝáóôåò óõíèÞêåò Ýðñåðå íá ôéò åîáóöáëßóåé ç Ýäñá, êáé ü÷é íá èåùñåßôáé
áõôïíüçôï üôé óå ìéá äßêç ìå êáôçãïñïýìåíïõò íáæéóôÝò, ðñÝðåé íá åßóáé Ýôïéìïò íá äå÷èåßò êÜèå åßäïõò ðñïðçëáêéóìü ëåò êáé âñßóêåóáé óå áßèïõóá âáóáíéóôçñßùí, êáé ü÷é óå äéêáóôÞñéï.
Óå ìéá Üëëç áõôüðôç ìÜñôõñá ïé äéêçãüñïé ôùí êáôçãïñïýìåíùí âãÜëáíå
ìÝóá óôï äéêáóôÞñéï ìåæïýñá ãéá íá ìåôñÞóïõí õðïôßèåôáé ôçí áðüóôáóç áðü
ôï ðáãêÜêé üðïõ êáèüôáí ìÝ÷ñé ôï óçìåßï ôçò äïëïöïíßáò. Êáé ðÜëé ç Ýäñá
ðáñáêïëïõèïýóå áäéÜöïñç ìÝ÷ñé ðïõ áíôÝäñáóå êÜðïéïò áðü ôïõò ößëïõò ôïõ
Ð. Öýóóá, ïðüôå ç ðñüåäñïò, áöïý áðåßëçóå üôé èá ôïí áðïâÜëåé áðü ôçí áßèïõóá, Ýêáíå óýóôáóç óôïõò äéêçãüñïõò
íá ðñïóÝ÷ïõí ãéáôß “õðÜñ÷ïõí áíôéäñÜóåéò áðü ôï êïéíü”!!!
ÁëëÜ ïé äéêçãüñïé ôùí íáæéóôþí äåí
Ý÷ïõí ëüãïõò íá …áõôïóõãêñáôïýíôáé.
Óå ìßá óõíåäñßáóç, óõíÞãïñïò ôçò ×Á
Ýóðñùîå Ýíáí ãåñìáíü äçìïóéïãñÜöï, åðåéäÞ üðùò åßðå âñéóêüôáí óôï ÷þñï ðïõ
÷ñçóéìïðïéïýí ïé äéêçãüñïé ôçò ×Á êáé
ïé êáôçãïñïýìåíïé, êáé óôç óõíÝ÷åéá ÷áóôïýêéóå ìéá íåáñÞ êïðÝëá áðü ôï áêñïáôÞñéï, üôáí Ýóðåõóå íá äåé ôé óõìâáßíåé. ¼ôáí ïé äéêçãüñïé ôçò ðïëéôéêÞò áãùãÞò èÝëçóáí íá êÜíïõí äÞëùóç ãéá ôï êëßìá ôçò âßáò êáé ôçò ôñïìïêñáôßáò óôï ïðïßï äéåîÜãåôáé ç äßêç
ìåôÜ áðü áõôÝò ôéò åðéèÝóåéò, ç ðñüåäñïò
áñíÞèçêå íá ôçí êáôá÷ùñßóåé óôá ðñáêôéêÜ, åíþ ç ßäéá äåí Ýêáíå êáìßá áðïëýôùò äÞëùóç êáôáããåëßáò ôùí ðåñéóôáôéêþí. ¼ôáí óôç óõíÝ÷åéá åßðáí üôé
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óå Ýíäåéîç äéáìáñôõñßáò èá áðï÷ùñÞóïõí, ç ðñüåäñïò ôïõò óõíÝóôçóå íá
ìçí ôï êÜíïõí ãéáôß üóï êáèõóôåñåß ç
äßêç ôüóï ðëçóéÜæåé ç áðïöõëÜêéóç
ôïõ ÑïõðáêéÜ!!!
Ç áðïâïëÞ ôçò ðïëéôéêÞò
áãùãÞò, ðñþôï âÞìá
õðïíüìåõóçò ôçò äßêçò
Óå áíáêïßíùóç ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò
Ðñùôïâïõëßáò ðïõ åß÷å äçìïóéåõôåß
óôçí éóôïóåëßäá ôçò (www.antinazi.gr)
óôéò 17/6/2015 üôáí Ýãéíå ç åéóáããåëéêÞ ðñüôáóç ãéá ôçí áðïâïëÞ ôçò ðïëéôéêÞò áãù-ãÞò ç ïðïßá Ýãéíå ôåëéêÜ
áðïäåêôÞ áðü ôï äéêáóôÞñéï, ðåñéãñáöüôáí äéåîïäéêÜ ðùò ìßá ôÝôïéá åîÝëéîç èá ìåôÝôñåðå ôç äßêç óå ìßá áñÝíá
õðÝñ ôùí íáæéóôþí üðïõ áõôïß èá ìåôáôñÝðïíôáí óå êáôÞãïñïé êáé ôá èýìáôá èá öéìþíïíôáí. ÁõôÞ áêñéâþò åßíáé ç ìÝ÷ñé óÞìåñá åîÝëéîç ôçò äéêáóôéêÞò äéáäéêáóßáò. ÓõãêåêñéìÝíá
óôçí áíáêïßíùóç ôçò Á.Ð áíáöÝñïíôáí ôá åîÞò:
<<Ôé óçìáßíåé ðñáêôéêÜ áõôÞ ç åéóáããåëéêÞ ðñüôáóç;
Ðñþôï: ¼ôé ôá èýìáôá ôçò íáæéóôéêÞò âßáò èá öéìùèïýí áöïý äåí èá ìðïñïýí íá ðáñáóôáèïýí ìå óõíçãüñïõò
ôïõò ãéá íá óôçñßîïõí ôï üôé ç âßá ðïõ
äÝ÷ôçêáí äåí Þôáí áðïôÝëåóìá êÜðïéáò ðñïóùðéêÞò áíôéäéêßáò ìå ôï èýôç, Þ áðëÜ ôçò åðéèåôéêüôçôáò åíüò äéåóôñáììÝíïõ åãêëçìáôéêïý ìõáëïý, áëëÜ üôé áõôÞ ç âßá Þôáí ìßá ïñãáíùìÝíç êáé ðñïó÷åäéáóìÝíç åêäÞëùóç ôçò
äñÜóçò ôçò “×ñõóÞò ÁõãÞò”, ôïõ êüììáôïò-ìáíäýá ìßáò äïëïöïíéêÞò óõììïñßáò ðïõ ç åãêëçìáôéêüôçôá ôçò åßíáé Üìåóç óõíÝðåéá ôïõ äçëùìÝíïõ íáæéóôéêïý öéëï÷éôëåñéêïý ôçò ÷áñáêôÞñá. Äåí èá ìðïñÝóïõí íá ðñïâÜëïõí
óáí ôï ðéï áôñÜíôá÷ôï åðé÷åßñçìá ôç
âßá ðïõ äÝ÷èçêáí ïé ßäéïé ãéá íá æçôÞóïõí ôçí êáôáäßêç áõôþí ðïõ áýñéï
ìðïñåß íá åîáðïëýóïõí íÝïõò äïëïöüíïõò åíÜíôéá óôá ßäéá áõôÜ èýìáôá Þ
óå Üëëïõò óáí êé áõôïýò åðåéäÞ Ý÷ïõí
äéáöïñåôéêü ÷ñþìá, Üëëç åèíéêüôçôá,
èñçóêåßá, åðåéäÞ åßíáé ïìïöõëüöéëïé, Þ
ôåëéêÜ åðåéäÞ åßíáé áíôéöáóßóôåò. Äåí
èá äïèåß ôï äéêáßùìá óôïõò ãïíåßò ôïõ
äïëïöïíçìÝíïõ Ðáýëïõ Öýóóá, íá áðïäåßîïõí üôé áõôü ôï Ýãêëçìá ðïõ Ýâãáëå óôïõò äñüìïõò ôïõò äçìïêñÜôåò
êáé óõãêëüíéóå üëç ôçí ÅëëÜäá, Þôáí
Ýñãï üëçò ôçò çãåóßáò ôçò “×Á” ðïõ
Ý÷åé óôïí ðõñÞíá ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò
ôç äïëïöïíéêÞ âßá êáôÜ ôùí ðïëéôéêþí ôçò áíôéðÜëùí.
Äåýôåñï: Ïé ìÜñôõñåò êáôçãïñßáò
ãéá ôç óõììåôï÷Þ óå åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç èá âñåèïýí óôç èÝóç ôïõ áíáêñéíüìåíïõ ãéá þñåò áðü ôïõò ðïëëïýò
óõíçãüñïõò ôùí êáôçãïñïýìåíùí êáé
áðü ôïõò ßäéïõò ôïõò êáôçãïñïýìåíïõò,
ìåôáîý ôùí ïðïßùí 13 åí åíåñãåßá âïõëåõôÝò, ðïõ èá åßíáé áóýäïôïé áöïý äåí
èá õðÜñ÷åé ç Üëëç ðëåõñÜ, ç ðïëéôéêÞ
áãùãÞ, äçëáäÞ ïé äéêçãüñïé ôùí èõìÜôùí ãéá íá äéáìáñôõñçèåß êáé íá å-

ìðïäßóåé ôéò åðéèÝóåéò ôïõò. Ç êáôÜëçîç èá åßíáé íá âñåèåß ï êÜèå ìåìïíùìÝíïò ìÜñôõñáò êáôçãïñßáò ìðñïóôÜ
óôá ìáæåìÝíá ðõñÜ êáé ôéò áôÝëåéùôåò
åñùôÞóåéò êáé ôéò áãïñåýóåéò äåêÜäùí
íáæéóôþí. ÄçëáäÞ, ïé ìÜñôõñåò êáôçãïñßáò èá âñåèïýí õðï÷ñåùôéêÜ óôç èÝóç ôïõ êáôçãïñïýìåíïõ êáé áõôü èá áðïôåëÝóåé ìéá ðïëéôéêÞ íßêç ãéá ôïõò
íáæß êáé ôçí ðñïûðüèåóç ôçò ðáíçãõñéêÞò áèþùóÞò ôïõò. Ï ìüíïò ðïõ èá
ìðïñïýóå èåùñçôéêÜ íá õðåñáóðßóåé
êÜðùò ôá èýìáôá-ìÜñôõñåò êáôçãïñßáò áðü ôéò åðéèÝóåéò ôùí íáæéóôþí èá
Þôáí ï Ýíáò êáé ìïíáäéêüò äçìüóéïò
êáôÞãïñïò, ç åéóáããåëÝáò, áëëÜ ôé õðåñÜóðéóç èá êÜíåé ìßá åéóáããåëÝáò
ðïõ ç ðñþôç ôïõ äïõëåéÜ óå áõôÞ ôç
äßêç Þôáí íá ðñïôåßíåé íá ðåôá÷ôåß Ýîù áðü ôçí áßèïõóá ç ðïëéôéêÞ áãùãÞ, äçëáäÞ ïé äéêçãüñïé ðïõ èá õðåñÜóðéæáí ôá èýìáôá;
Èá ãßíåé áêñéâþò ôï áíÜðïäï áðü áõôü ðïõ ðñüâáëáí óáí õðåñáóðéóôéêü åðé÷åßñçìá ïé íáæéóôÝò. Ïé óõíÞãïñïé
ôùí íáæéóôþí éó÷õñßóôçêáí üôé äåí
ìðïñåß íá åßíáé “üëïé åíáíôßïí üëùí”,
äçë. üëá ôá èýìáôá åíáíôßïí üëùí ôùí
êáôçãïñïýìåíùí âïõëåõôþí. Ìå ôçí
áðïâïëÞ ôçò ðïëéôéêÞò áãùãÞò èá
åßíáé ìüíï üëïé ïé íáæéóôÝò êáôÜ üëùí
ôùí èõìÜôùí, åíþ áðü ôçí Üëëç äåí
èá åßíáé ïýôå Ýíá èýìá ãéá íá õðåñáóðéóôåß ôï äßêéï ôïõ áðÝíáíôé óå üëïõò
ôïõò íáæéóôÝò.
Ôï Ýñãï áõôü åßíáé ãíùóôü êáé ç
ðñþôç ôïõ åêôÝëåóç Ýãéíå óôç äßêç êáôÜ ôïõ íáæéóôÞ Ðëåýñç>>.
Áóöáëþò ç äßêç Ý÷åé ðïëý äñüìï íá
öôÜóåé áêüìá óôç öÜóç ôçò åîÝôáóçò
ôïõ áäéêÞìáôïò ôçò óõììåôï÷Þò óå åãêëçìáôéêÞ óõììïñßá, üðïõ áíáìÝíåôáé íá åîåëé÷èåß êáé ôï ðéï íôñïðéáóôéêü ãéá ôç äéêáéïóýíç êáé ôç ÷þñá
êïììÜôé ôçò, ãéáôß áí óôçí åêäßêáóç
ôùí åãêëçìÜôùí ôùí ìåëþí ôçò óõììïñßáò Ý÷ïõí áöåèåß ïé íáæéóôÝò íá áðïèñáóõíèïýí ôüóï ðïëý, äåí èÝëåé ðïëý öáíôáóßá ãéá íá êáôáëÜâåé êáíåßò
ðùò èá åîåëé÷èåß ç äéáäéêáóßá ãéá ôçí
ðéï ãåíéêÞ êáôçãïñßá ôçò óõììåôï÷Þò
óå åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç.
Ôï ðïëéôéêü êëßìá óôï ïðïßï
åîåëßóóåôáé ç äßêç. Ãéá íá ãßíåé
áëçèéíÞ äßêç ðñÝðåé íá âãïõí
åêôüò íüìïõ ïé íáæß
Ç äßêç áõôÞ åîåëßóóåôáé óå ìßá ðïëéôéêÞ óôéãìÞ üðïõ óôçí åîïõóßá âñßóêåôáé ìéá öéëïíáæéóôéêÞ êõâÝñ-íçóç
êáé ïé çãåóßåò ôùí áíôéðïëéôåõüìåíùí
êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí áíïßãïõí
ôï äñüìï óôïí åêöáóéóìü ôçò ðïëéôéêÞò æùÞò, ìÝóá áðü ôçí áíï÷Þ ôïõò
óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç óôï öáóéóôéêÜ ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò ìå ðñþôï
áõôü ôçå ößìùóçò ôùí êáíáëéþí. ¢ëëùóôå üëïé ìáæß õðïäÝ÷ôçêáí ìå äïõëéêü åíèïõóéáóìü ôïí áñ÷çãü ôçò íåï÷éôëåñéêÞò Ñùóßáò, êáé Ýóôñùóáí êüêêéíï ÷áëß óôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ êÜôåñãïõ ôçò óõììá÷éêÞò ôçò öáóéóôéêÞò
Êßíáò óå üëï ôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ.
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ÌÝóá óå áõôü ôï êëßìá, Ý÷åé óôáìáôÞóåé êÜèå åßäïõò ðïëéôéêÞ êáôáããåëßá ôùí íáæéóôþí ôçò “×ñ. ÁõãÞò”.
ÌÜëéóôá, ôï øåõôïÊÊÅ ðïõ õðïôßèåôáé èá Ýðñåðå íá Ý÷åé éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ãéá ôç äßêç áöïý ìßá áðü ôéò åðéèÝóåéò ðïõ åîåôÜæïíôáé åßíáé áõôÞ åíÜíôéá óôá ìÝëç ôïõ ÐÁÌÅ, êÜíåé üôé
ìðïñåß ãéá íá êñáôÜåé ôçí õðüèåóç óôá
øéëÜ ôïõ ÑéæïóðÜóôç.
Ôç óéùðÞ óðÜíå ìüíï ïé öéëïíáæéóôéêÝò ôïðïèåôÞóåéò áðü êáèþò ðñÝðåé öáóéóôüìïõôñá. ÔÝôïéá Þôáí áõôÞ ôïõ
øåõôïöéëåëåýèåñïõ, êñõöïöáóßóôá È.
ÔæÞìåñïõ ðïõ Ýêáíå ôçí åîÞò ÷õäáßá
öéëïíáæéóôéêÞ äÞëùóç: “ÂëÝðïíôáò ôç
ìÜíá ôïõ Öýóóá êáôáëáâáßíåéò ðþò Ýãéíå Ýôóé ï öáóéóôáñÜò, ðïõ åðåéäÞ ôïí
ìá÷áßñùóå Ýíáò Üëëïò öáóéóôáñÜò ðÜíå íá ôïí ìåôáìïñöþóïõí óå ðåñéóôÝñé
ôçò åéñÞíçò”, Ýãñáøå óôï facebook.”Ï
Öýóóáò Þôáí Ýíáò öáóßóôáò, ßäéïò êé
áðáñÜëëá÷ôïò ìå ôïõò äïëïöüíïõò ôïõ.
Ç ìüíç äéáöïñÜ Þôáí üôé áõôïß êñáôïýóáí ôï ìá÷áßñé”, óõìðëÞñùóå óå
Üëëç áíÜñôçóç” (http://www.thetoc.gr/
politiki/article/xudaios-tzimeros-katafussa-kai-tis-miteras-tou). ÁõôÞ Þôáí
ìßá ùìÞ êáôáóõêïöÜíôçóç åíüò èýìáôïò ôùí íáæéóôþí ðïõ äïëïöïíÞèçêå
ãéá ôçí áíôéíáæéóôéêÞ ôïõ äñÜóç, êáé
ôçò ìçôÝñáò ôïõ ðïõ çñùéêÜ ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá Ý÷åé óôáèåß ìÝóá óôçí
êüëáóç ôçò äéêáóôéêÞò áßèïõóáò, êáé
ùìÞ áèþùóç ôçò íáæéóôéêÞò âßáò.
Êé üìùò äåí áêïëïýèçóå Ýíá êýìá
ðïëéôéêÞò êáôáêñáõãÞò. Óå áõôÞ ôçí
ðåñßðôùóç Þôáí ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç
óéùðÞ, ôçò óõñéæáßáò Äïýñïõ, ðïõ üöåéëå íá ôï êÜíåé æÞôçìá óôï ðåñéöåñåéáêü óõìâïýëéï, áöïý ï ÔæÞìåñïò åßíáé ìÝëïò ôïõ.
ÓÞìåñá, óôç äßêç áõôÞ áðïêáëýðôåôáé ðüóï öéëïíáæéóôéêü åßíáé ôï ðïëéôéêü óýóôçìá ðïõ Ý÷åé êñáôÞóåé ãéá
÷ñüíéá óôç íïìéìüôçôá ôïõò íáæéóôÝò,
ìå ðëÞñç áóõëßá óôç âßá ôïõò, êáé ðùò
åßíáé áõôü ôï êáèåóôþò ôçò íïìéìüôçôáò ðïõ õðïíïìåýåé ïðïéáäÞðïôå äõíáôüôçôá íá ãßíåé ìéá ðñáãìáôéêÞ, ìéá
äßêáéç äßêç. Ãéáôß áõôÞ ç íïìéìüôçôá
ëåéôïõñãåß óáí ôåêìÞñéï áèùüôçôáò
êáé óáí ìßá åíåñãÞ áðåéëÞ áðÝíáíôé
óôá èýìáôá ôçò íáæéóôéêÞò âßáò.
¹ôáí ìïéñáßï ç äßêç áõôÞ íá ãßíåé ç
åðáíÜëçøç ôçò äßêçò ôïõ íáæéóôÞ
Ðëåýñç áëëÜ óå ðñïùèçìÝíç êëßìáêá ìå äåäïìÝíï üôé Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé ï
åêöáóéóìüò ôçò ÷þñáò.
Ðñüóöáôá óå ìéá óõíÝíôåõîÞ ôùí
óôåëå÷þí ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò ¢ííáò ÓôÜç êáé ÑÝíáò Êïýôåëïõ óôï áñéóôåñü áíôéöáóéóôéêü çëåêôñïíéêü ðåñéïäéêü Shades ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò
(www.antinazi.gr) ìå êåíôñéêü èÝìá ôç
äßêç Ðëåýñç, óôéò åñùôÞóåéò ôïõ ðåñéïäéêïý ãéá ôç äßêç ôçò “×ñ. ÁõãÞò”
ôïíßóôçêå éäéáßôåñá ç óçìáóßá ôïõ
áéôÞìáôïò íá âãåé åêôüò íüìïõ ç “×Á”
ãéá íá ãßíåé áëçèéíÞ äßêç:
<<Åñþôçóç Shades: ¸÷åôå óôçñßîåé ôï
áßôçìá íá âãåé åêôüò íüìïõ ç ÷ñõóÞ áõãÞ. Èåùñåßôáé üôé åßíáé åöéêôü êáé óõ-

íôáãìáôéêü; Ðïëëïé/åò ëÝíå üôé åßíáé
áíôéóõíôáãìáôéêü.
ÁðÜíôçóç ÁÐ: Åäþ ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü êáèåóôþò åßíáé õðïêñéôéêü ãéáôß ãíùñßæåé üôé ãé áõôü ôï æÞôçìá ôï
åëëçíéêü êñÜôïò Ý÷åé äåóìåõôåß ìå ôï
Üñèñï 4 ôçò Äéåèíïýò ÁíôéñáôóéóôéêÞò
Óýìâáóçò ôïõ ÏÇÅ ôçí ïðïßá Ý÷åé õðïãñÜøåé êáé åðéêõñþóåé êáé óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ïöåßëåé íá êçñýîåé ðáñÜíïìåò ôéò íáæéóôéêÝò êáé ñáôóéóôéêÝò
ïñãáíþóåéò. ÁõôÞ ç õðï÷ñÝùóç Ý÷åé áíþôåñç íïìïèåôéêÞ éó÷ý. ÅðéðëÝïí ôï
åëëçíéêü êñÜôïò Ý÷åé äå÷èåß íá äßíåé
ðåñéïäéêÝò åêèÝóåéò ãéá ôçí ôÞñçóç ôçò
óýìâáóçò óôçí áñìüäéá åðéôñïðÞ ôïõ
ÏÇÅ, ç ïðïßá óõ÷íÜ êÜíåé åëÝã÷ïõò êáé
óõóôÜóåéò åðåéäÞ äéáðéóôþíåé ôç óõóôçìáôéêÞ ðáñáâßáóç áõôÞò ôçò êñáôéêÞò õðï÷ñÝùóçò. ÌÜëéóôá ôï 2009 ç
ÅëëÜäá åß÷å áíáãêáóôåß íá ðåé øÝììáôá óå áõôÞ ôçí ÅðéôñïðÞ üôé äåí õðÜñ÷åé êáìßá íáæéóôéêÞ ïñãÜíùóç óôç
÷þñá !!! Ôïõò åß÷áìå êáôáããåßëåé óôÝëíïíôáò óôïé÷åßá áðü ôç äñÜóç ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßá ôçò “×ñõóÞò
ÁõãÞò” (http://www.antinazi.gr/
articles/un.htm).
Óå üôé áöïñÜ ôï ßäéï åëëçíéêü óýíôáãìá :
1. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ðáñ. 2 “ðñïóôáôåýåôáé ôï äéêáßùìá ôçò áðüëõôçò
ðñïóôáóßáò ôçò æùÞò, ôçò ôéìÞò êáé ôçò
åëåõèåñßáò üóùí âñßóêïíôáé óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá, áíåîÜñôçôá áðü öõëÞ, ÷ñþìá, êáôáãùãÞ Þ åèíéêÞ Þ åèíïëïãéêÞ ðñïÝëåõóç”, êáé êáôï÷õñþíåôáé ç áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò (4Ó). Êáé ñùôÜìå: Ðùò ìðïñïýí íá ðñïóôáôåõôïýí
üëá ôá ðáñáðÜíù üôáí åßíáé íüìéìï ôï
íáæéóôéêü êüììá;
2. Óå óõíäõáóìü ìå ôá ðéï ðÜíù Üñèñá ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ôï Üñèñï 29:
“¸ëëçíåò ðïëßôåò ðïõ Ý÷ïõí ôï åêëïãéêü äéêáßùìá ìðïñïýí åëåýèåñá íá éäñýïõí êáé íá óõììåôÝ÷ïõí óå ðïëéôéêÜ êüììáôá, ðïõ ç ïñãÜíùóç êáé ç
äñÜóç ôïõò ïöåßëåé íá åîõðçñåôåß ôçí
åëåýèåñç ëåéôïõñãßá ôïõ äçìïêñáôéêïý
ðïëéôåýìáôïò”.
Óõíåðþò ãéá ìáò áíôéóõíôáãìáôéêÞ
åßíáé ç äñÜóç êáé ç ïñãÜíùóç ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò ôçò “×ñõóÞò ÁõãÞò” áëëÜ êáé ç åðéìïíÞ ôùí åëëçíéêþí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí íá
óõíå÷ßæïõí íá ëÝíå ôï ôåñÜóôéï áõôü
øÝìá üôé äåí ìðïñåß ç “×ñõóÞ ÁõãÞ”
íá âãåé “åêôüò íüìïõ” ìå âÜóç ôï Óýíôáãìá.
Åñþôçóç Shades: Ôé ðéóôåýåôå ãéá ôç
äßêç ôçò ÷ñõóÞò áõãÞò üðùò åîåëßóóåôáé;
ÁðÜíôçóç ÁÐ: Ç äßêç áõôÞ åßíáé ìßá
ðáñùäßá êáé áíáìÝíáìå áõôÞ ôçí åîÝëéîç. Õðïóôçñßæïõìå üôé ìéá ôÝôïéá äßêç èá Þôáí äßêáéç ìüíï áí: 1. Åß÷å âãåé
åêôüò íüìïõ ôï êüììá ôçò óõììïñßáò
ãéáôß ìüíï ôüôå ôá èýìáôá êáé ïé ìÜñôõñåò êáôçãïñßáò èá ìðïñïýóáí íá êáôáèÝóïõí åëåýèåñá óôï äéêáóôÞñéï êáé
2. Åß÷å ðñïçãçèåß ìéá ðëáôéÜ ðïëéôéêÞ
óõíÝ÷åéá äßðëá
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ñÜ ôéò êáôáããåëßåò ãéá “ðáæÜñéá” âïÞèçóå ôï óõãêåêñéìÝíï óõñéæÝúêü ðáæÜñé
êáé õðåñøÞöéóå ôçí êáôÜñãçóç ôïõ
ìðüíïõò ôùí 50 åäñþí ãéá íá éó÷ýóåé ìå
áõîçìÝíï êýñïò ÷Üñç óôéò äéêÝò ôïõ øÞöïõò ãéá ôéò ìåèåðüìåíåò åêëïãÝò.
Åêëïãéêüò íüìïò êáé äçìïêñáôßá.
×åéñüôåñïò åßíáé ï íüìïò ðïõ
ðñïùèåß ôï öáóéóìü óôçí åîïõóßá
Ç åöáñìïãÞ ôçò áðëÞò áíáëïãéêÞò åß÷å óõæçôçèåß îáíÜ ôï 2003, åðß êõâÝñíçóçò Óçìßôç, üôáí ç çãåóßá Óçìßôç
ðñüôåéíå íá ãßíåé ï íüìïò áíáëïãéêüôåñïò ãéá íá ÷ôõðÞóåé ôçí áõôïäõíáìéêÞ
ôÜóç ìÝóá óôï ÐÁÓÏÊ êáé íá äéåõêïëýíåé ôç óõíåñãáóßá ÐÁÓÏÊ-ÓÕÍ.
Åß÷áìå ãñÜøåé ôüôå üôé ôï êñéôÞñéï ãéá
ôç äçìïêñáôéêüôçôá ôïõ åêëïãéêïý íüìïõ äåí åßíáé ç ìåãáëýôåñç Þ ìéêñüôåñç áíáëïãéêüôçôÜ ôïõ: “Ôï ðïéï åêëïãéêü óýóôçìá åßíáé ôï ðéï äçìïêñáôéêü
äåí åßíáé Ýíá æÞôçìá áñ÷Þò üðùò äåí åßíáé êáíÝíá Üëëï æÞôçìá ôõðéêïý äçìïêñáôéóìïý. Ôï ðéï äçìïêñáôéêü åêëïãéêü óýóôçìá áðáíôþíôáò ãåíéêÜ åßíáé
åêåßíï ðïõ óôéò äïóìÝíåò óõíèÞêåò åîáóöáëßæåé ôçí ðéï äçìïêñáôéêÞ êõâÝñíçóç. Áí äçëáäÞ Ýíá åíôåëþò äçìïêñáôéêü óôç ìïñöÞ ôïõ óýóôçìá ïäçãåß
óôçí Üíïäï ôïõ öáóéóìïý óôçí åîïõóßá
, ôüôå áõôü ôï óýóôçìá äåí åßíáé êáèüëïõ äçìïêñáôéêü óôçí ïõóßá ôïõ” (ÍÝá
ÁíáôïëÞ, ö. 388, 1/9/2003).
Óôï ßäéï Üñèñï áíáëýáìå ðùò óôçí ÅëëÜäá ôï âáóéêü êñéôÞñéï äçìïêñáôéêüôçôáò åíüò åêëïãéêïý íüìïõ åßíáé ç êáôÜñãçóç ôïõ ïñßïõ ôïõ 3%, áêñéâþò ãéáôß áõôü èá ÷ôõðïýóå óôçí êáñäéÜ ôïí
Ýëåã÷ï ôçò ðïëéôéêÞò æùÞò áðü ôï ñùóüäïõëï äéáêïììáôéêü óýóôçìá êïñõöÞò, áëëÜ êáé ãéáôß èá åðÝôñåðå óôéò
ìåéïíüôçôåò ôçí êïéíïâïõëåõôéêÞ åêðñïóþðçóç.
Ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË èÝëåé
ôþñá ôçí êáôÜñãçóç ôïõ ìðüíïõò ôùí
50 åäñþí ãéá ôï ðñþôï êüììá ãéá íá
áðïôñÝøåé ìßá áõôïäýíáìç êõâÝñíçóç
ÍÄ. Ãéáôß ðáñüëï ðïõ ç çãåóßá ôçò óÞìåñá åëÝã÷åôáé áðü ôïí ñùóüäïõëï ÌçôóïôÜêç äåí Ý÷åé ôá óôåëÝ÷ç êáé ôçí ðïëéôéêï-éäåïëïãéêÞ âÜóç ãéá íá åðéâÜëåé
ìéá ðïõôéíéêïý ôýðïõ äéêôáôïñßá óôç
÷þñá üðùò ï ÓÕÑÉÆÁ óå óõììá÷ßá ìå
ôá øåõôïÊÊÅ êáé ×Á. Ãéá ðáñÜäåéãìá,
ìéá ÍÄ óôçí åîïõóßá äåí èá ìðïñïýóå
ðïôÝ íá ðåñÜóåé Ýíá íüìï ãéá ôÝóóåñá
êáíÜëéá êáé íá êëåßóåé ôï MEGA, ëüãù áíôßóôáóçò ôçò óôåëå÷éêÞò ôçò âÜóçò.
Ãéá áõôü ï íüìïò äåí Ý÷åé ôßðïôá äçìïêñáôéêü. Áõôü éó÷ýåé áêüìá êáé ãéá
ôç äéÜôáîç ãéá øÞöï óôá 17 ðïõ ôçí øÞöéóå åðßóçò ôï øåõôïÊÊÅ. Ç øÞöïò óôá
17 ìðïñåß íá öáßíåôáé Ýíá ðñïïäåõôéêü
ìÝôñï ãéáôß åíéó÷ýåé ðïëéôéêÜ ôï ñüëï
ôçò íåïëáßáò. ÁëëÜ, óôéò äïóìÝíåò óõíèÞêåò äåí äßíåôáé óôç íåïëáßá øÞöïò
ãéá íá ìðïñÝóåé íá ðáßîåé Ýíáí åíåñãü
ðïëéôéêü ñüëï ðïõ èá áíáôñÝøåé ôçí ðéï
ìåãÜëç áðåéëÞ ãéá ôçí åðéâßùóç ôçò ðïõ
åßíáé ç áíåñãßá. Ôçò äßíåôáé ãéáôß ç äéêáéïëïãçìÝíç ïñãÞ ôçò, åëëåßøåé ìéáò
ðëáôåéÜò äçìïêñáôéêÞò áñéóôåñÜò, Ý÷åé

áðïäåé÷ôåß üôé êáíáëéæÜñåôáé ùò ôþñá
êýñéá óôïí óïóéáëöáóéóôéêü, áêüìá êáé
öáóéóôéêü, äÞèåí áíôéêáèåóôùôéóìü, äçëáäÞ óôïí ñùóüöéëï áíôéåõñùðáúóìü
êáé óôïí áíôéäñáóôéêü êñáôéêïöáóéóôéêü áíôéêáðéôáëéóìü. Ìå ôïõò äïóìÝíïõò
ðïëéôéêïýò óõó÷åôéóìïýò ç øÞöïò áõôÞ
èá ãßíåé åñãáëåßï óôá ÷Ýñéá ôïõ øåõôïÊÊÅ êáé ôçò åîùêïéíïâïõëåõôéêÞò
ïõñÜò ôïõ, áêüìá êáé ôùí íáæéóôþí, ðïõ
üëïé ôïõò äéáêñßíïíôáé ãéá Ýíá ðñÜãìá, üôé åìöáíßæïíôáé ìðñïóôÜ óôç íåïëáßá óáí óùôÞñåò ìÝóá óôçí ðáèçôéêüôçôá ôçò êáé ü÷é óáí åêöñáóôÝò ôùí
äçìïêñáôéêþí ôçò êáé åðáíáóôáôéêþí
äçìéïõñãéêþí äéáèÝóåùí.
ÂÝâáéá ôï êáëýôåñï ãéá ôçí êõâÝñíçóç èá Þôáí íá ðåñÜóåé ï åêëïãéêüò íüìïò ìå Üìåóç åöáñìïãÞ ìå 200 øÞöïõò.
ÁëëÜ ãé áõôü ìáæß ìå ôïõò 144 ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ, ôïõò 9 ôùí ÁÍÅË, ôïõò 9 ôïõ
ËåâÝíôç (162 óõíïëéêÜ) ðïõ Ýäùóáí èåôéêÞ øÞöï, èá ÷ñåéáæüôáí ïðùóäÞðïôå
ôï ÐÁÓÏÊ (16) êáé ôï ÐïôÜìé (10), ðïõ
èá Ýðñåðå íá åíéó÷õèïýí áðü ôï øåõôïÊÊÅ (15), Þ ôïõò íáæÞäåò (18). Ôüóï
ôï øåõôïÊÊÅ üóï êáé ïé íáæéóôÝò Þôáí
äéáôåèåéìÝíïé íá ôñÝîïõí íá óþóïõí ôï
ÓÕÑÉÆÁ áí ôï ìðïñïýóáí, êáé ãé’ áõôü
Üöçíáí áíïé÷ôÜ üëá ôá åíäå÷üìåíá ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá óôéãìÞ.
Ùóôüóï, óôï ÐïôÜìé Ý÷åé åêöñáóôåß ìßá éó÷õñÞ áíôé-ÓÕÑÉÆÁ ôÜóç ðïõ ìÜëéóôá, Ý÷åé æçôÞóåé áíïé÷ôÜ óõíåñãáóßá
ìå ôï ÍÄ, êáé óôï ÐÁÓÏÊ åßíáé éó÷õñÞ åðßóçò ç áíôé-ÓÕÑÉÆÁ ôÜóç ðïõ åêöñÜæåôáé êõñßùò áðü ôï ÂåíéæÝëï, êáé
åêöñÜóôçêå êáé ðñüóöáôá ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí óôåëå÷þí ôïõ óôï êßíçìá
“Ðáñáéôçèåßôå”. Äåí Þôáí åýêïëï ïýôå
ãéá ôï ÈåïäùñÜêç, ïýôå ãéá ôç ÃåííçìáôÜ íá óôçñßîïõí áõôÞ ôç óôéãìÞ ôï
ÓÕÑÉÆÁ ÷ùñßò íá äéáóðáóôïýí Üó÷çìá. ÐÜíôùò êáé ï ÌçôóïôÜêçò üóï ìðïñïýóå ðñïóôÜôåøå ôïí Ôóßðñá üôáí áðÝäùóå ôçí ðñïþèçóç ôïõ íÝïõ åêëïãéêïý íüìïõ óôï üôé ï ÓÕÑÉÆÁ èÝëåé
ôÜ÷á “áêõâåñíçóßá”. Ìßá êõâÝñíçóç
ðïõ Ý÷åé ðñáîéêïðçìáôéêÜ ðñïùèÞóåé ôá
óôåëÝ÷ç ôçò óôï óýíïëï ôïõ êñáôéêïý
ìç÷áíéóìïý, ðáñáâéÜæïíôáò ìå êÜèå
ôñüðï èåóìïèåôçìÝíåò áóôïäçìïêñáôéêÝò äéáäéêáóßåò, êáé ðïõ åðé÷åéñåß íá
êëåßóåé êáé íá öéìþóåé êáíÜëéá ìå öáóéóôéêïýò íüìïõò ìüíï ãéá “áêõâåñíçóßá” äåí ìðïñåß íá êáôçãïñçèåß.
Ïé íáæéóôÝò ãéá íá ìç äéáôáñÜîïõí ôç
óõììá÷ßá ìå ôïí ìåãáëýôåñï ðïëéôéêü
ðñïóôÜôç ôïõò, ôïí ÓÕÑÉÆÁ, áëëÜ êáé
ãéá íá ìçí ôïí åêèÝóïõí ìå ôéò øÞöïõò
ôïõò ðïõ Þôáí ðåñéôôÝò óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç áöïý ç “áðëÞ áíáëïãéêÞ” ãéá ôéò ìåèåðüìåíåò åêëïãÝò, åðéôåý÷èçêå ìå ôéò øÞöïõò “ðéï êáèþò
ðñÝðåé” êïììÜôùí áðï÷þñçóáí áðü ôçí
øçöïöïñßá ãéá íá ìç “ãßíïõí ïõñÜ” êáíåíüò üðùò äÞëùóå óôç ÂïõëÞ ï õðüäéêïò Ìé÷áëïëéÜêïò.
Ôï äåýôåñï êáëýôåñï ãéá ôçí êõâÝñíçóç Þôáí íá ðåñÜóåé ôï íüìï ÷ùñßò íá
ðëçãåß óô’ áëÞèåéá ðïëéôéêÜ, äçëáäÞ
÷ùñßò íá óõóðåéñùèåß åíáíôßïí ôçò Ýíá
áíôé-ÓÕÑÉÆÁ ìÝôùðï ðïõ êáèüëïõ äåí
èÝëïõí íá óõãêñïôÞóïõí ïé Ê. ÌçôóïôÜêçò, Óô. ÈåïäùñÜêçò êáé Ö. ÃåííçìáôÜ, êáé áõôü Ýäåéîáí ìå ôéò ôïðïèåôÞóåéò ôïõò óôç ÂïõëÞ.

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

Ôï åðüìåíï ðåäßï ðïõ èá ìðïñÝóïõí
üëïé áõôïß íá äþóïõí ÷åßñá âïçèåßáò
óôïí Ôóßðñá åßíáé ç óõíôáãìáôéêÞ áíáèåþñçóç ðïõ Ýñ÷åôáé. Óå áõôÞí èá óõìðåñéëáìâÜíåôáé ç ðñüôáóç ãéá åêëïãÞ ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò äçìïêñáôßáò áðü
ôï ëáü ðïõ èá óõíåðÜãåôáé áíôßóôïé÷ç
åíßó÷õóç ôùí åîïõóéþí ôïõ ðáñüëï ðïõ
äåí ìðáßíåé áíïé÷ôÜ Ýíá ôÝôïéï æÞôçìá
áðü ôþñá. Áõôü èá ìðïñïýóå íá ëåéôïõñãÞóåé óáí ðáñÜèõñï ãéá ôç äéáôÞñçóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôçí åîïõóßá, ìå ôïí
êáôÜëëçëï “õðåñêïììáôéêü” åêöñáóôÞ
ðïõ ìðïñåß íá åßíáé ð÷ êÜðïéïò ÊïõâÝëçò, êÜðïéïò ÊáñáìáíëÞò ê.ëð.
Ôï ðüóï áðáñáßôçôï åßíáé ãéá ôïõò ñùóüäïõëïõò íá åðéâÜëïõí ìßá äéêôáôïñßá óôç ÷þñá, öáßíåôáé áðü ôï üôé ï ëáüò Ý÷åé Þäç áðïóýñåé ôçí åìðéóôïóýíç
ôïõ áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ, ðáñÜ ôá øÝììáôá
ðïõ áêïýåé áðü ôï ðñùß ìÝ÷ñé ôï âñÜäõ

êáé ôç ãêáéìðåëßóôéêç äçìáãùãßá ôùí
óôåëå÷þí ôïõ. ¼óï èá óõíå÷ßæåôáé ôï
óáìðïôÜæ ôçò ðáñáãùãÞò ðïõ åßíáé áíáãêáßï ãéá ôçí áðïéêéïðïßçóç ôçò ÷þñáò, ïðüôå èá ìåãáëþíåé ç åîáèëßùóç
ôïõ ëáïý, áõôüò èá ìáèáßíåé áðü ôçí
åìðåéñßá ôïõ, üóï êáé íá ôïõ äåß÷íïõí
óáí êýñéï öôáß÷ôç ôçí Åõñþðç êáé ôïõò
äáíåéóôÝò, üôé ãéá íá ãëõôþóåé áðü ôá
äåéíÜ ôïõ ðñÝðåé êáôáñ÷Þí íá áðåëåõèåñùèåß áðü áõôïýò ðïõ êõâåñíÜíå. ¼óï áõôïß èá îåäéðëþíïõí ôï öáóéóìü
ôïõò, êáé üóï èá áðïêáëýðôåôáé ç óáðßëá ôçò õðüëïéðçò, áò ðïýìå äõôéêüöéëçò, áóôéêÞò ôÜîçò ðïõ ôïõò êáëýðôåé êáé ôïõò áêïëïõèåß, ôüóï èá áñ÷ßóåé íá øÜ÷íåé ôçí áëÞèåéá ðßóù áðü ôá
øÝììáôá ðïõ ôïõ ëÝíå, êáé èá âñßóêåé
ôç ìüíç ðåéóôéêÞ åîÞãçóç êáé äéÝîïäï
óôçí áíÜëõóç êáé ôç ãñáììÞ ôçò ÏÁÊÊÅ.

... ÄÉÊÇ ÐÁÑÙÄÉÁ
óõíÝ÷åéá áðü äßðëá

êáìðÜíéá êáôáããåëßáò ôçò óõììïñßáò
ïðüôå ç äßêç áõôÞ èá Þôáí áíïé÷ôÞ óôï
ëáü êáé èá ôïëìïýóáí íá åìöáíéóôïýí
ôá ÷éëéÜäåò èýìáôá ôçò 30÷ñïíçò åãêëçìáôéêÞò ôçò äñÜóçò. ÅðåéäÞ äåí õðÜñ÷ïõí ïé ðéï ðÜíù ðñïûðïèÝóåéò Þôáí öõóéêü íá áðïâëçèåß ç ðïëéôéêÞ áãùãÞ
ðïõ áöïñÜ ôçí êáôçãïñßá åíáíôßïí ôùí
âïõëåõôþí ôçò ×.Á, íá “óÝñíåôáé” ç
äßêç åäþ êáé äýï ÷ñüíéá, íá áðïöõëáêßæïíôáé üëïé ïé êáôçãïñïýìåíïé óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ äïëïöüíïõ ôïõ
Ðáýëïõ Öýóóá êáé íá õðÜñ÷åé êëßìá
ôñïìïêñáôßáò åíáíôßïí ôùí ìáñôýñùí
êáôçãïñßáò. ¸ôóé üðùò åîåëßóóåôáé áõôÞ ç äßêç - ðáñùäßá, ðåñéìÝíïõìå ôï ðïëý-ðïëý íá êáôáäéêáóôïýí êÜðïéïé áðü ôïõò åëÜ÷éóôïõò öõóéêïýò áõôïõñãïýò ðïõ åßíáé êáôçãïñïýìåíïé êáé ç
óõììïñßá íá ìåßíåé áíÝðáöç.
Åñþôçóç Shades: Ðïëëïß ëÝíå üôé ç
÷ñõóÞ áõãÞ åßíáé ìéá ìáößá êõñßùò êáé
üôé ùò ôÝôïéá ðñÝðåé íá á-íôéìåôùðßæåôáé êáé üôé ï íáæéóìüò ùò éäåïëïãßá

åßíáé êÜôé äåõôåñåýïí ãé’ áõôÞ. Ôé ãíþìç Ý÷åôå ãé’ áõôü ôï åðé÷åßñçìá;
ÁðÜíôçóç ÁÐ: Ï íáæéóìüò åßíáé ôï
ðñùôåýïí ãéáôß åßíáé ðïëéôéêü êáé éäåïëïãéêü ñåýìá êáé õðçñåôåß óõìöÝñïíôá ôïõ ðéï åðéèåôéêïý êïììáôéïý ôïõ
ìåãÜëïõ êåöÜëáéïõ êáé ôïõ éìðåñéáëéóìïý. ¼ôáí ôïí õðïâéâÜæåéò óå ìáößá
óçìáßíåé üôé ðñïóôáôåýåéò ôïõò ðñïóôÜôåò ôïõ, äçëáäÞ õðïâéâÜæåéò áóýëëçðôá ôçí åðéêéíäõíüôçôÜ ôïõ, êáé óõãêåêñéìÝíá ôçí éêáíüôçôá ôïõ íá êéíåß ìÜæåò>>.
ÁëëÜ ðþò íá êáôáöåñèïýí åíáíôßïí
ôïõ íáæéóìïý, ç êõâÝñíçóç êáé ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò çãåóßåò ðïõ õðçñåôïýí
ôá óõìöÝñïíôá ôïõ ðéï åðéèåôéêïý éìðåñéáëéóìïý, ôïõ äéåèíïýò êÝíôñïõ ôïõ íáæéóìïý óÞìåñá;
ÁíÜ÷ùìá óôï íáæéóìü ìðïñïýí íá âÜëïõí ìüíï ïé äçìïêñÜôåò ìå êåíôñéêü
áßôçìá ðÜëçò íá óôáìáôÞóåé åäþ êáé
ôþñá ç áóõëßá ôùí íáæéóôþí ãéá ôá
åãêëÞìáôÜ ôïõò êáé íá âãåé ç íáæéóôéêÞ óõììïñßá åêôüò íüìïõ.

Προκήρυξη της ΟΑΚΚΕ που μοιράστηκε
σε καταστήματα της Μαρινόπουλος στην
Αθήνα
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 4
λεύει ο αντίπαλός τους, το κεφάλαιο και η
πολιτική εξουσία του, όχι μόνο στο χώρο
δουλειάς τους αλλά γενικά στην κοινωνία.
Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να
οργανωθεί σωστά ο αγώνας για την επιβίωση των εργαζομένων στη “Μαρινόπουλος”
είναι οι ίδιοι οι εργάτες να κινήσουν μαζικές
διαδικασίες, συγκεντρώσεις σε κάθε χώρο
δουλειάς, συζητήσεις κλπ. Πρέπει να ζωντανέψουν το επιχειρησιακό σωματείο και έτσι
κι αλλιώς να εκλέξουν όργανα αγώνα, όπως
Επιτροπές Αγώνα κεντρικά αλλά και σε κάθε πόλη και σε κάθε μεγάλο μαγαζί και να
υπάρχει καθημερινή ενημέρωση και να συζητείται ό,τι καινούργιο υπάρχει και να οργανώνονται μαζικές διαμαρτυρίες των ίδιων των
εργαζομένων και όχι των όποιων “σωτήρων”

απ’ έξω, οι οποίοι αρκετές φορές δεν έρχονται απλά σαν ανιδιοτελείς συμπαραστάτες,
αλλά σαν αρχηγοί για να περάσουν το δικό
τους.
Μόνο με τη διαρκή πρωτοβουλία και με δημοκρατική οργάνωση χωρίς καπέλα όλων
των χιλιάδων εργαζομένων μπορούν να
κρατηθούν οι θέσεις εργασίας, μπορεί να επιβιώσει η “Μαρινόπουλος” και μετά έτσι θα
είναι σε ισχυρότερη θέση οι εργαζόμενοι και
στα μισθολογικά, αν επιζήσει η επιχείρηση.
Μέσα από τέτοιες διαδικασίες μπορούν να
αναζητηθούν σύμμαχοι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση που σχετίζεται με τη “Μαρινόπουλος”, αλλά και στα χιλιάδες θύματα της
ίδιας κυβερνητικής και τραπεζικής πρακτικής,
για να μη συνεχιστούν οι ίδιες εγκληματικές
πρακτικές στο μέλλον.
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ÐÙÓ ÔÏ ÑÙÓÉÊÏ ÊÑÁÔÏÓ ÐÏÄÏÐÁÔÅÉ ÔÉÓ
ÏÑÈÏÄÏÎÅÓ ÅÊÊËÇÓÉÅÓ ÊÁÉ ÔÏ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏ
ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÌÅ ÔÇÍ ÅÃÊÑÉÓÇ ÔÇÓ ÄÕÓÇÓ
ÌÝñïò ôïõ éäåïëïãéêïý ðïëÝìïõ ðïõ Ý÷åé êçñýîåé ç ðïõôéíéêÞ Ñùóßá óôéò
äõôéêÝò áóôéêÝò êïéíùíßåò äéåîÜãåôáé ìÝóù ìéáò íÝáò, ôÜ÷á “áíèñþðéíçò”
ïñèïäïîßáò, ðïõ öïñÝáò ôçò óå êÜèå ÷þñá åßíáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá åðßóêïðïé êáé åêêëçóéáóôéêÜ óôåëÝ÷ç ðñÜêôïñåò ôïõ ñþóéêïõ íåï÷éôëåñéóìïý, áêñïäåîéïß, öáóßóôåò êáé íåïíáæß ðïõ ïñãáíþíïõí êáé êáëëéåñãïýí
óôïõò ðéóôïýò ôïí áíôéóçìéôéóìü êáé ôïí áíôéäõôéêü ñáôóéóìü, äçëáäÞ ôï
ìßóïò óôïõò ëáïýò ðïõ Ý÷ïõí ëßãï ðïëý ìÜèåé íá æïõí ìå ôéò éäÝåò ôïõ áóôéêïý äéáöùôéóìïý Þ åííïåßôáé, áêüìá ðåñéóóüôåñï ôïõ ìáñîéóôéêïý ðñïëåôáñéáêïý äéáöùôéóìïý üóï êáé áí ïé Üñ÷ïõóåò ôÜîåéò óå áõôÝò ôéò ÷þñåò
âõèßæïíôáé óôçí éìðåñéáëéóôéêÞ-ìïíðùëéáêÞ áíôéäçìïêñáôéêÞ êáé óêïôáäéóôéêÞ éäåïëïãßá.
Ìå áõôÞ ôçí Ýííïéá üðïéá åêêëçóéá- ôï ðáôñéáñ÷åßï Ìüó÷áò üôé ìðïñåß íá
óôéêÞ ãñáììÞ Ý÷åé óõìöéëéùèåß ìå ìåñé- êáôáñãÞóåé ôçí áõôïêÝöáëç ëåéôïõñãßá
êÝò óôïé÷åéþäåéò áñ÷Ýò ôïõ áóôéêïý äéá- ôïõ áöïý áõôÞ äåí Ý÷åé áíáãíùñéóôåß áöùôéóìïý, üðùò ð÷ ìå ôçí áíåîéèñçóêßá ðü êáìéÜ Óýíïäï, üðùò ðñÝðåé ôõðéêÜ íá
Þ ìå ôçí áñ÷Þ ôïõ äéá÷ùñéóìïý ôçò åê- ãßíåé.
êëçóßáò áðü ôï êñÜôïò, áõôÞ ãßíåôáé ï
ìåãáëýôåñïò å÷èñüò ôçò ðïõôéíéêÞò ïñÇ ðïëéôéêÞ áðïìüíùóç ôïõ
èïäïîßáò. Ôï ÷åéñüôåñï êüêêéíï ðáíß ãéá
Öáíáñéïý áðü ôç Äýóç
ôç ñþóéêç ïñèïäïîßá åßíáé ç ïñèüäïîç
ãñáììÞ ôïõ ðáôñéáñ÷åßïõ ôçò Êùí/ëçò
Áðü ôï 2008 ïé äéåèíåßò óõó÷åôéóìïß Üëðïõ ôïõëÜ÷éóôïí óÞìåñá, êéíåßôáé ìÝóá ëáîáí üìùò óôáäéáêÜ ñéæéêÜ óå âÜñïò
óôï áóôïäçìïêñáôéêü êáé ãé’ áõôü áíå- ôïõ Âáñèïëïìáßïõ. Ç Ñùóßá Ý÷åé áðü ôüîßèñçóêï ðïëéôéóôéêü ñåýìá ôçò ÅíùìÝ- ôå ðñáãìáôïðïéÞóåé äýï äéáìåëéóìïýò,
íçò Åõñþðçò. Ç áêýñùóç üìùò ôïõ Ïé- áõôïýò ôçò Ãåùñãßáò êáé ôçò Ïõêñáíßêïõìåíéêïý ðáôñéáñ÷åßïõ äåí åßíáé ìéá áò, óöÜæåé ôï óõñéáêü ëáü êáé ôç äçìïåýêïëç õðüèåóç, êáèþò áõôü Ý÷åé óõãêå- êñáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç ìå ôïí ¢óáíô,
íôñþóåé éóôïñéêÜ Ýíá ðåëþñéï åêêëçóéá- ðñïùèåß ôçí õðïôáãÞ êáé ôï äéáìåëéóìü
óôéêü êýñïò, ôá ëåãüìåíá ðñùôåßá óå ü- ôçò Ôïõñêßáò ìå ôï PÊÊ, êáé áðïêôÜ ìå
ëç ôçí ïñèïäïîßá. ×Üñç óå áõôÜ ìðïñåß ãñÞãïñïõò ñõèìïýò ôïí ðïëéôéêü Ýëåã÷ï
íá ðáñá÷ùñåß ôçí áõôïíïìßá êáé ôçí üëçò ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò. Ó’ áõôÞ ôç
áõôïêåöáëßá óå êÜèå Üëëç ïñèüäïîç åê- ãåùðïëéôéêÞ êõñéáñ÷ßá ôï ãïõñïõíïðïéêëçóßá, ðïõ óçìáßíåé áíôéêåéìåíéêÜ ôç çìÝíï äõôéêü ìïíïðþëéï ü÷é ìüíï äåí áäõíáôüôçôá íá êáëýðôåé åêêëçóéáóôé- íôéäñÜ áëëÜ ïé óÜðéåò ðïëéôéêÝò çãåóßåò
êÜ ôçí ðïëéôéêÞ áíåîáñôçóßá êñáôþí ôùí ìåãáëýôåñùí ÷ùñþí ôïõ (Ãáëëßá,
ðïõ âÜëëïíôáé áðü ôç ñþóéêç éìðåñéá- Ãåñìáíßá, Éôáëßá) áíáãíùñßæïõí ôç ÑùëéóôéêÞ ðïëéôéêÞ êáé ôç ñþóéêç ïñèü- óßá ùò âáóéêü óõììá÷éêü ôïõò ðáñÜãïäïîç åêêëçóßá ðïõ õðçñåôåß áõôÞí ôçí íôá óôïí ðüëåìï êáôÜ ôïõ Éóëáìéêïý
ðïëéôéêÞ. Ç áõôïêåöáëßá, åßíáé äçëáäÞ ÊñÜôïõò, êáé ùò ðáñÜãïíôá åéñÞíçò óôç
ç åèíéêÞ áíåîáñôçóßá ìéáò ÷þñáò óå åê- Óõñßá, óôçí Ôïõñêßá, óôï ÉñÜí óôï ÉñÜê,
êëçóéáóôéêü åðßðåäï üóï êáé áí áðå÷èÜ- êáé óôç Ëéâýç êáé ãåíéêÜ óôç ÌÝóç Áíåôáé áõôÞí ôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôï Ïé- íáôïëÞ êáé Âüñåéá ÁöñéêÞ. ÌÝóá ó’ áõêïõìåíéêü ðáôñéáñ÷åßï. Êáé ôçí áíåîáñ- ôü ôï êëßìá äéÜâñùóçò ôùí óôïé÷åéùôçóßá áõôÞ ìðïñåß íá ôç äßíåé ôï Ïé- äþí áóôïäçìïêñáôéêþí ðëáéóßùí åîùêïõìåíéêü ðáôñéáñ÷åßï ãéáôß äåí Ý÷åé ðß- ôåñéêÞò ëåéôïõñãßáò ôçò ÅÅ, ñùóüäïõóù ôïõ åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá ìéá êñáôé- ëïé öáóßóôåò óáí ôïõò ÖÜñáôæ, Ôæüíóïí,
êÞ éìðåñéáëéóôéêÞ åîïõóßá. Ç Ìüó÷á á- Êüñìðéí êëð áíïßãïõí ôï äñüìï ãéá ôïí
íôßèåôá èÝëåé ôçí õðïôáãÞ üëùí ôùí åê- ðáãêüóìéï ðüëåìï ðåôþíôáò ôç óôñáêëçóéþí ôïõ êüóìïõ êáé åéäéêÜ ôùí ïñ- ôéùôéêÜ éó÷õñÞ êáé áñêåôÜ áíôéðïõôéíéèüäïîùí ðëçèõóìþí ôçò ðñþçí ÅÓÓÄ êÞ Âñåôáíßá Ýîù áðü ôçí ÅÅ, ôñÝöïõí
óôï ðáôñéáñ÷åßï Ìüó÷áò. Ãé’ áõôü êáé ï ìáæß ìå ôç óôáæßôéóá ÌÝñêåë êáé ôçí
óôü÷ïò ôïõ åêêëçóéáóôéêïý ðïëÝìïõ ôçò ðáñÝá ôçò óôçí ÅÅ ôï ñáôóéóìü êáé ôï
Ìüó÷áò åßíáé ç êáôÜñãçóç ôùí ðñù- öáóéóìü ìå ôçí ðñïâïêáôüñéêç ðïëéôéôåßùí ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ êÞ ôïõò ãéá ôï ìåôáíáóôåõôéêü.
êáé ç äçìéïõñãßá ôçò ôóáñéêÞò Ýìðíåõóçò Ôñßôçò Ñþìçò.
Ôçí ßäéá þñá ðïõ ç êñáôéêïìïíïðùÇ áäõíáìßá ôïõ Âáñèïëïìáßïõ íá á- ëéáêÞ, ìéëéôáñéóôéêÞ êáé áóôõíïìéêÞ
ðïäþóåé áõôïêåöáëßá ôï 2008 óôçí ïõ- Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí ðñïåôïéìÜæåé ðáãêüêñáíéêÞ åêêëçóßá, ôï ðåôñÜäé óôï óôÝì- óìéï ðüëåìï ï ðñþôïò éçóïõßôçò ðÜðáò
ìá ôçò åêêëçóéáóôéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ ôùí ôåëåõôáßùí áéþíùí, ï ìïéñáßïò ÖñáÊñåìëßíïõ, åðéôñÝðïíôÜò ôçò íá áðï- ãêßóêïò, óõíôïíéóìÝíïò ìå ôïõò õðüëïéóðáóôåß áðü ôçí êáôáðéåóôéêÞ äéïßêç- ðïõò äõôéêïýò ñùóüöéëïõò óõóößããåé ôéò
óç ôïõ ðáôñéáñ÷åßïõ Ìüó÷áò, Þôáí ìéá ó÷Ýóåéò ôïõ ìå ôç Ñùóßá êáé ìá÷áéñþíåé
Þôôá ãéá ôï ÖáíÜñé. Ï ðüëåìïò üìùò äåí áóôáìÜôçôá ôïí Âáñèïëïìáßï ôçí þñá
åß÷å ÷áèåß áöïý ï Âáñèïëïìáßïò áíôé- ðïõ áõôüò èÝëåé íá êëåßóåé ôï éóôïñéêü
óôåêüôáí õðïãñáììßæïíôáò, ôáõôü÷ñï- ñÞãìá ôçò áíáôïëéêÞò ïñèüäïîçò åêíá ìå ôçí ÜñíçóÞ ôïõ íá ðáñá÷ùñÞóåé êëçóßáò ìå ôçí êáèïëéêÞ åêêëçóßá êáé
óå åêåßíç ôç öÜóç ôï áõôïêÝöáëï, ôá ç Ìüó÷á èÝëåé íá ôï áíïßîåé. ×áñáêôçäéêáéþìáôÜ ôïõ óôçí ðáñá÷þñçóç ôïõ ñéóôéêÜ åíþ ï Âáñèïëïìáßïò áíáãíùñßáõôïêÝöáëïõ óôéò óëáâéêÝò åêêëçóßåò. æåé ôçí êáèïëéêÞ åêêëçóßá ùò ÷ñéóôéáÅß÷å öôÜóåé ìÜëéóôá ôüôå -ìå ôéò äçëþ- íéêÞ åêêëçóßá êáé ï Êýñéëëïò ôçò Ìüóåéò Äùñüèåïõ -íá áðåéëÞóåé áêüìá êáé ó÷áò äåí ôçí áíáãíùñßæåé, ï Öñáãêßóêïò
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ðáëéüò êáëüò ößëïò ôçò äéêôáôïñßáò ÂéíôÝëá óõìðáñáôÜóóåôáé åðéäåéêôéêÜ ìå
ôïí Êýñéëëï êáé ü÷é ìå ôïí Âáñèïëïìáßï.
¼ðùò ç êüìðñá õðíùôßæåé ôï èýìá
ôçò ðñéí ôçí åðßèåóç, Ýôóé êáé ç óõíå÷þò éó÷õñïðïéïýìåíç ãåùðïëéôéêÜ Ìüó÷á, áöïý åß÷å áðïóðÜóåé áðü ôïí Âáñèïëïìáßï óôï Óáìðåæý ôçò Åëâåôßáò
ôçí ôåñÜóôéáò óçìáóßáò óôñáôçãéêÞ õðï÷þñçóç, íá ìçí âÜëåé äçëáäÞ áõôüò
æÞôçìá áõôïêåöáëßáò ôçò Ïõêñáíßáò,
áðÝöåõãå óôç óõíÝ÷åéá ôéò Üóêïðåò óõãêñïýóåéò êáé ôéò ìåãÜëåò åíôÜóåéò ìáæß
ôïõ áöïý åß÷å êáé ôï ðÜíù ÷Ýñé ëüãù
ôçò áðïìüíùóçò ôïõ áðü ôç Äýóç. ¸ôóé åîçãåßôáé êáé ôï ãåãïíüò üôé ï Âáñèïëïìáßïò Ýöõãå áðü ôï óôü÷áóôñï ôçò
ñþóéêçò ðñïðáãÜíäáò, ôá ôåëåõôáßá
ëßãá ÷ñüíéá êáé óôç ÷þñá ìáò, åíþ ðáëéüôåñá ôçí ðñþôç ðåñßïäï ôçò åêêëçóéáóôéêÞò åðßèåóçò ôçò Ìüó÷áò üðïõ
ï Âáñèïëïìáßïò Þôáí ðñáãìáôéêÜ éó÷õñüôåñïò Þôáí ãéá ôïõò öáóßóôåò êáé
ôïõò óïóéáëöáóßóôåò ï Ôïýñêïò êáé ï
äéÜâïëïò.
ÌÝóá óå áõôü ôï êëßìá áðïìüíùóçò
ï Âáñèïëïìáßïò ðñï÷ùñÜ óôçí ðñïóýíïäï ôïõ Óáìðåæý üðïõ üëåò ïé ïñèüäïîåò åêêëçóßåò õðïãñÜöïõí óôéò 29/1/
2016 ïìüöùíá ôá êåßìåíá ôçò Óõíüäïõ
ôçò ÊñÞôçò êáé óõìöùíïýí ãéá ôçí
ðñáãìáôïðïßçóÞ ôçò. Ôá êåßìåíá ðïõ
âñßóêïíôáé ìéóü âÞìá áðü ôçí áíáãíþñéóç ôçò ñùìáéïêáèïëéêÞò êáé ôçò ðñïôåóôáíôéêÞò åêêëçóßáò, ðïõ åðéêõñþíïõí ôïí åêêëçóéáóôéêü äéÜëïãï äåêáåôéþí êáé áíáöÝñïíôáé óôç óõíåñãáóßá ôùí åêêëçóéþí, ôá õðÝãñáøáí êáé
ç öáéï”êüêêéíç” åêêëçóßá ôçò Ìüó÷áò
êáé ïé õðïôáãìÝíåò ó’ áõôÞí åêêëçóßåò åíþ äåí áíáãíùñßæïõí êáìéÜ Üëëç
÷ñéóôéáíéêÞ åêêëçóßá ùò ôÝôïéá êáé ôéò
÷áñáêôçñßæïõí üëåò ùò áéñåôéêÝò. Ìå
áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ ç åêêëçóßá ôçò
Ìüó÷áò åìöáíßæåôáé ùò óõíáéíåôéêÞ êáé
åíùôéêÞ öñïíôßæïíôáò íá ìçí åíï÷ëÞóåé ôçí áðï÷áõíùìÝíç áðü ôïõò ñùóüäïõëïõò çãÝôåò ôçò Äýóç.
Ç êüìðñá üìùò äåí Ý÷åé åðéôåèåß áêüìç ãéáôß èÝëåé, óå áíôÜëëáãìá ôùí
üðùò áðïäåß÷ôçêå óôç óõíÝ÷åéá êïýöéùí êáé ðáñáðëáíçôéêþí õðï÷ùñÞóåùí ôçò óôï Óáìðåæý, íá åîáóöáëßóåé
ôçí Üäåéá áðü ôï Âáñèïëïìáßï ãéá ôçí
åðßóêåøç ôïõ Ðïýôéí óôï ¢ãéï ¼ñïò.
Ôç ëáìðñüôçôá ôçò åðßóêåøçò ôçí
åîáóöÜëéóáí óôï áöåíôéêü ôïõò ïé íôüðéïé çãÝôåò üëùí ôùí êïììÜôùí ôçò
ÂïõëÞò áëëÜ êáé åêåßíïé ïé áãéïñåßôåò
çãïýìåíïé ðïõ ðÝñáóáí áðü ôï ðáôñéáñ÷åßï Êùí/ëçò óôï ñþóéêï óôñáôüðåäï
ãéá íá óùèïýí áðü ôï åðéëåêôéêü óêÜíäáëï ôïõ Âáôïðåäßïõ, ìÝóù ôïõ ïðïßïõ
ôïõò åß÷áí áðåéëÞóåé ìå åîüíôùóç ï
ÓÕÑÉÆÁ, ï ÊáñáìáíëÞò, ï ÃÁÐ êëð
Ç ðïëéôéêÞ êõñéáñ÷ßá ôïõ Ðïýôéí óôï
¢ãéï üñïò ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôï ãåãïíüò üôé áõôüò ðáñáêïëïýèçóå ôç ëåéôïõñãßá óôï íáü ôïõ ÐñùôÜôïõ êáèéóìÝíïò óôï èñüíï åíþ ï Ðñüåäñïò ôçò

åëëçíéêÞò äçìïêñáôßáò áíáãêÜóôçêå íá
öýãåé áðü ôç ëåéôïõñãßá ãéáôß ôïõ Ýäùóáí Ýíá óôáóßäé íá êÜôóåé êïíôÜ óôïí
Ðïýôéí óáí íá Þôáí éððïêüìïò ôïõ.
Ôçí åðïìÝíç ôçò 27/6/2016 ôá ñþóéêá
ÌÌÅ ìéëïýí ãéá ôïí Ðïýôéí ðïõ Ýêáôóå
óôï èñüíï ðïõ ðñïïñßæïíôáí ìüíï ãéá ôïõò
Âõæáíôéíïýò áõôïêñÜôïñåò êáé üôé Ýäùóå
Ýôóé Ýíá óÞìá óôçí Ôïõñêßá íá ìçí ôïëìÞóåé íá åðéôåèåß óôç Ñùóßá êáé óôéò ïñèüäïîåò ÷þñåò ÅëëÜäá, Êýðñï, Áñìåíßá,
Âïõëãáñßá êëð. Ï íåïíáæéóôÞò èåùñçôéêüò ôïõ Ðïýôéí, ï ãíùóôüò ìáò ÁëåîÜíôåñ Íôïýãêéí, äÞëùóå üôé: “Èá Ýëåãá üôé ïäåýïõìå ðñïò ìéá öõóéêÞ åêðëÞñùóç
ôùí ðñïöçôåéþí ôïõ Áãßïõ ÊïóìÜ ôïõ Áéôùëïý êáé ôïõ Áãßïõ Ðáúóßïõ ôïõ Áèùíßôç üôé èá áíáóôçèåß ç ÂõæáíôéíÞ Áõôïêñáôïñßá ìå êïñìü ôçí Ïñèïäïîßá”. Ïé
Ýëëçíåò öáóßóôåò ôñåëáßíïíôáé ìå ôïí
Ðïýôéí ãéáôß ï Íôïýãêéí ôïõò Ý÷åé ðåßóåé
üôé èá ôïõò äþóåé ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç üôáí ôçí êáôáëÜâåé áíôß íá ôçí êñáôÞóåé ï ßäéïò ãéá ôïí åáõôü ôïõ.
Ç åãêáôÜëåéøç ôïõ Âáñèïëïìáßïõ áðü
ôç Äýóç åêöñÜóôçêå óôçí ðïëéôéêÞ ôïõ
áðïìüíùóç êáé óôç óõíÝ÷åéá áõôüò åß÷å
ðéá íá áíôéìåôùðßóåé ôç ìáæéêÞ åðßèåóç
ôçò öáéï”êüêêéíçò” åêêëçóéáóôéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ õðïõñãåßïõ åîùôåñéêþí ôçò
Ñùóßáò, ôçò ìåãáëýôåñçò äéðëùìáôéêÞò
ìç÷áíÞò ôïõ ðëáíÞôç. ÌÝóá ó’ áõôü ôï
êëßìá ïé ìÝèïäïé ðñïþèçóçò ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ ñþóéêïõ íåï÷éôëåñéêïý ìïíïðùëßïõ ðáßñíïõí áêñáßåò öáóéóôéêÝò ìïñöÝò. Ç áðÜôç, ç ùìÞ õðïêñéóßá, ç áðñïêÜëõðôç âßá, ïé äïëïöïíßåò êáèþò êáé ïé
ìáæéêÝò óöáãÝò ðåñíïýí “áðáñáôÞñçôåò”.
Ôá ðéóþðëáôá ìá÷áéñþìáôá ôïõ
ðÜðá êáé ç ìáæéêÞ åðßèåóç ôçò
ðïõôéíéêÞò åêêëçóßáò óôç Óýíïäï
ôçò ÊñÞôçò
Ï ðÜðáò Öñáãêßóêïò, ðïõ åß÷å óõíáíôçèåß ìå ôïí Ðïýôéí ôï êáëïêáßñé ôïõ 2015
êáé áíáãíþñéóå áõôüí ôïí óöáãÝá ôïõ óõñéáêïý ëáïý ùò ðñïóôÜôç ôùí ÷ñéóôéáíþí ôïõ ÌáãêñÝìð êáé ôçò Ì. ÁíáôïëÞò, äåêáôÝóóåñéò çìÝñåò ìåôÜ ôçí ðñïóýíïäï ôïõ Óáìðåæý öñüíôéóå êáé óõíáíôÞèçêå óôçí ÁâÜíá ìå ôïí ðáôñéÜñ÷ç Êýñéëëï ôçò Ìüó÷áò åðåéäÞ üðùò åßðå
“Þèåëå íá áãêáëéÜóåé ôá ïñèüäïîá áäÝëöéá ôïõ”. ÄçëáäÞ áãêáëéÜóôçêå ìå åêåßíá ôá áäÝëöéá ôïõ ðïõ ôïí èåùñïýí áéñåôéêü êáé ü÷é ìå ôá áäÝëöéá ôïõ Ïéêïõìåíéêïý ðáôñéáñ÷åßïõ ðïõ ôïí áíáãíùñßæïõí
ùò åêêëçóßá.
ÌÝóá óå áõôü ôï êëßìá îåêéíÜ ç Ìüó÷á ôç ìáæéêÞ ôçò åðßèåóç óôïí Âáñèïëïìáßï ìå ìåèüäïõò óõñéæáßùí, êíéôþí êáé
øåõôïáíáñ÷éêþí öáóéóôþí ðïõ äéáëýïõí
ìéá óõíÝëåõóç ðïõ äåí åëÝã÷ïõí áí êáé ïé
ßäéïé óõììåôåß÷áí óôç óýãêëéóÞ ôçò. Óôéò
13/6/2016, ðÝíôå çìÝñåò ðñéí îåêéíÞóïõí
ïé åñãáóßåò ôçò Ïñèüäïîçò Óõíüäïõ (1826 Éïõíßïõ 2016) óôçí ÊñÞôç ç åêêëçóßá
ôçò Ìüó÷áò, ìáæß ìå ôéò åêêëçóßåò äïñõöüñïõò ôçò, äçëáäÞ ôçò Áíôéï÷åßáò, ôçò
Ãåùñãßáò, ôçò Óåñâßáò êáé ôçò Âïõëãáñßáò ðáßñíïõí ðßóù ôçí õðïãñáöÞ ôïõò
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êáé æçôïýí íá áíáâëçèåß ç Óýíïäïò.
Óôéò 16/6 ìå åðéóôïëÞ ôïõ ï Êýñéëëïò ôçò
Ñùóßáò, åìöáíßæåôáé ùò åíùôéêüò áëëÜ
÷áñáêôçñßæåé ùò áðëÞ “óõíÜíôçóç” ôç Óýíïäï ðïõ ìðïñåß íá èåùñçèåß êáé ùò ðñïóýíïäïò êáé óôéò 17/6 ï
ßäéïò óôÝëíåé åðéóôïëÞ åêèÝôïíôáò ôç
“äçìïêñáôéêÞ” áíôßëçøç ôçò ïñèïäïîßáò ôçò Ìüó÷áò óå áíôéðáñÜèåóç ìå áõôÞ ôïõ Öáíáñéïý êáé áðåõèýíåé “Ýêêëçóç” óôçí êáôáðéåóôéêÞ åîïõóßá ôïõ Âáñèïëïìáßïõ ãéá åíüôçôá. Óå üëç ôçí åðéóôïëïãñáößá ï ðáôñéÜñ÷çò Ìüó÷áò, üðùò êáé ôá ðáôñéáñ÷åßá ðïõ åëÝã÷åé, äåí
áíáãíùñßæïõí êáìéÜ áðüöáóç ôçò Óõíüäïõ ôçò ÊñÞôçò ãéáôß ç ïìïöùíßá ìå
ôçí ïðïßá ëåéôïõñãïýí ïé Óýíïäïé äåí õðÜñ÷åé ðéá ëüãù ôçò áðïõóßáò ôùí ôåóóÜñùí ðáôñéáñ÷åßùí.
Ï Éåñþíõìïò êáôáèÝôåé
ôñïðïëïãßá ãéá ôçí áíáãíþñéóç
üëùí ôùí Üëëùí ÷ñéóôéáíéêþí
åêêëçóéþí ùò áéñåôéêþí
Åííïåßôáé áðü ôçí åðßèåóç ôïõ Êýñéëëïõ óôïí Âáñèïëïìáßï êáé óôç Óýíïäï
ôçò ÊñÞôçò äåí èá ìðïñïýóå íá ëåßðåé ç
ÉåñÜ Óýíïäïò ôçò ÅëëÜäáò ìå åðéêåöáëÞò ôïí åíôåëþò ñùóüäïõëï êáé öéëïíáæß Óåñáöåßì ôïõ ÐåéñáéÜ. Áõôïß áñíÞèçêáí êÜèå áíáãíþñéóç ôùí Üëëùí
÷ñéóôéáíéêþí åêêëçóéþí óå áíôßèåóç ìå
ôçí áíáãíþñéóç “Üëëùí åêêëçóéþí êáé
ïìïëïãéþí” ðïõ åß÷áí åãêñßíåé ìáæß ìå
ôïõò ñþóïõò ðñïúóôáìÝíïõò ôïõò óôçí
ðñïóýíïäï ôïõ Óáìðåæý. Ç ðëÞñçò äéåõêñßíéóç ðïéåò áêñéâþò åßíáé ïé åêêëçóßåò ðïõ áíáãíùñßæïíôáé êáé ðïéåò ü÷é áöÝèçêå óôéò ìåëëïíôéêÝò åðáöÝò êáé óõæçôÞóåéò, üìùò Þôáí ðñïöáíÝò üôé ç ñùìáéïêáèïëéêÞ åêêëçóßá Þôáí ç ðñþôç
õðïøÞöéá ãéá ìåëëïíôéêÞ áíáãíþñéóç.
¼ìùò óôç óõíÝ÷åéá, êáé áöïý ï Ðïýôéí
åß÷å êÜôóåé óôï èñüíï ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò,
ç Éåñáñ÷ßá ôçò ÅëëÜäáò óå áðüëõôï óõã÷ñïíéóìü ìå ôçí ðïëéôéêÞ ôçò Ìüó÷áò
áðïöÜóéóå êáé êáôÝèåóå ôñïðïðïßçóç
óôçí Óýíïäï ðïõ äåí áíáãíþñéæå êáìéÜ
áðü ôéò Üëëåò ìç ïñèüäïîåò ÷ñéóôéáíéêÝò åêêëçóßåò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ï Óåñáöåßì Ýèåóå ùò èÝìá óõæÞôçóçò
óôçí ÉåñÜ Óýíïäï ôçò ÅëëÜäáò ôçí åêëïãÞ ôïõ ðÜðá áðü... ïñèüäïîá åêêëçóéáóôéêÜ üñãáíá!
Ç Üñíçóç áíáãíþñéóçò ôçò åíüôçôáò
ôçò âÜóçò ôùí ÷ñéóôéáíþí ðéóôþí áðü
ôï Êñåìëßíï, åßíáé ç áíôáíÜêëáóç óôï
èñçóêåõôéêü åðßðåäï ôïõ ìßóïõò ðïõ áõôü
óôáëÜæåé óôïõò ðéóôïýò ôçò Ïñèïäïîßáò
åíÜíôéá óôéò óõíôñéðôéêÜ ðåñéóóüôåñåò
÷þñåò ôçò Åõñþðçò óôï êáèáñÜ ðïëéôéêü åðßðåäï. Ôï èñçóêåõôéêü ìßóïò ôùí
ïñèïäüîùí åíÜíôéá óôçí õðüëïéðç Åõñþðç åßíáé âáóéêüò üñïò åîáðüëõóçò
ôïõ êáôáêôçôéêïý ðïëÝìïõ ôçò íåï÷éôëåñéêÞò Ñùóßáò åíÜíôéá ôçò.
Óôï ôåëéêü êåßìåíï ôçò Óõíüäïõ ôçò
ÊñÞôçò áõôü ðïõ ìðüñåóå íá áðïóðÜóåé ï Âáñèïëïìáßïò áðü ôïí Éåñþíõìï
Þôáí íá ãßíåé áðïäåêôÞ áðëÜ ç “éóôïñéêÞ ïíïìáóßá” ôùí ìç áíáãíùñéæïìÝíùí åðß ôçò ïõóßáò Üëëùí ÷ñéóôéáíéêþí åêêëçóéþí. ÄçëáäÞ ï Âáñèïëïìáßïò áðïäÝ÷ôçêå ôçí åîÞò äéáôýðùóçôñïðïëïãßá ôïõ Éåñþíõìïõ óôï ôåëéêü
êåßìåíï ôçò Óõíüäïõ: “ ...Ç Ïñèüäïîïò
Åêêëçóßá áðïäÝ÷åôáé ôçí éóôïñéêÞí ï-
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íïìáóßáí ôùí ìç åõñéóêïìÝíùí åí
êïéíùíßá ìåô’ áõôÞò Üëëùí åôåñïäüîùí Åêêëçóéþí êáé Ïìïëïãéþí...”, ðïõ
óçìáßíåé üôé êÝñäéóå Ýíá ìéêñü ðáñÜèõñï åðáíüäïõ óôï ìÝëëïí óôï èÝìá ôçò
áíáãíþñéóçò ôïõ éóôïñéêïý åêêëçóéáóôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ðïõ áíôéóôïé÷åß óå
áõôü ôï éóôïñéêü üíïìá.
Ï óõñéæáßïò Éåñþíõìïò ðïõ Ýöåñå ðßóù ôéò ðñïóðÜèåéåò ðïëëþí äåêáåôéþí
ðñïóÝããéóçò ôçò ÊáèïëéêÞò ìå ôéò Ïñèüäïîåò åêêëçóßåò, åìöáíßæåôáé êáé ùò
Üôõðïò åêöñáóôÞò ôïõ Óåñáöåßì êáé üëïõ ôïõ ñùóüäïõëïõ öáóéóôéêïý óõíáöéïý êñáôþíôáò âÝâáéá êáé ôéò áðïóôÜóåéò áðü áõôïýò ãéá ôá ìÜôéá ôçò Åõñþðçò. Ï ößëïò ôïõ Ôóßðñá èñéáìâïëïãåß ìå äÞëùóÞ ôïõ üôé ðÝôõ÷å ìå ôçí
ôñïðïëïãßá ôïõ ìéá éóôïñéêÞò óçìáóßáò íßêç ãéáôß áíáãíùñßóôçêå
ÌÏÍÏ, üðùò áêñéâþò ìå êåöáëáßá
ãñÜöåé, ôï éóôïñéêü üíïìá ôùí Üëëùí
åêêëçóéþí êáé ü÷é ç éóôïñéêÞ ôïõò ýðáñîç. ¸ôóé áõôïðñïâÜëëåôáé áõôüò ï
õðçñÝôçò ôçò ñþóéêçò åêêëçóßáò, ùò
ï ÅÍÁÓ, ëÝìå åìåßò, ðïõ Ýêëåéóå ôï èÝìá õðÝñ ôçò ìüíéìçò äéåêêëçóéáóôéêÞò
äéÜóðáóçò ôùí ÷ñéóôéáíþí ðéóôþí.
ÂÝâáéá ç ÉåñÜ Óýíïäïò ôçò Ìüó÷áò
ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 15/7/2016
êáé áó÷ïëÞèçêå ìå ôçí Óýíïäï ôçò
ÊñÞôçò, ôá èÝëåé üëá äéêÜ ôçò êáé ãé
áõôü äåí óõììåñßóôçêå ôïí “èñßáìâï”
ôïõ Ýëëçíá åêðñïóþðïõ ôçò. Ôï ðáñáêÜôù áðüóðáóìá äåß÷íåé üôé ç ÉåñÜ
Óýíïäïò ôçò Ìüó÷áò äéáöùíåß ìå ôï åðßóçìï êåßìåíï ôçò Óõíüäïõ ôçò ÊñÞôçò, äçëáäÞ áêüìá êáé ìå ôçí ðåëþñéá õðï÷þñçóç ôïõ Âáñèïëïìáßïõ áöïý äåí äéáôõðþèçêå åêåß êáèáñÜ ç ìç
áíáãíþñéóç ôùí Üëëùí åêêëçóéþí,
êáé õðïãñáììßæåé üôé ìåñéêïß éåñÜñ÷åò
äåí õðÝãñáøáí ôçí áëëáãÞ ôçò ôñïðïðïßçóçò ôïõ Éåñþíõìïõ áðü ôçí Óýíïäï: “ Ç Ïñèüäïîç Åêêëçóßá ôçò Ñùóßáò ìÝ÷ñé óÞìåñá äåí Ý÷åé ëÜâåé åðéóÞìùò ôá êåßìåíá ôá ïðïßá åíåêñßèçóáí áðü ôç Óýíïäï óôçí ÊñÞôç. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ïñéóìÝíïé ÉåñÜñ÷åò ôùí êáôÜ ôüðïõò Ïñèïäüîùí Åêêëçóéþí, ïé ïðïßïé óõììåôåß÷áí óôç Óýíïäï, äÞëùóáí üôé äåí õðÝãñáøáí ôï
êåßìåíï “Ó÷Ýóåéò ôçò Ïñèïäüîïõ Åêêëçóßáò ðñïò ôïí ëïéðüí ÷ñéóôéáíéêüí
êüóìïí” ëüã? ôçò ìç óõìöùíßáò ôïõò
ðñïò ôï ðåñéå÷üìåíü ôïõ”.
Ç Üèëéá óôÜóç ôçò åëëçíéêÞò
áóôéêÞò ôÜîçò
Ç óéùðÞ ôùí åëëçíéêþí êïììáôéêþí
çãåóéþí êáé ôùí ÌÝóùí ÅíçìÝñùóçò
ãéá üôé óõíÝâáéíå ðñéí êáôÜ ôç äéÜñêåéá êáé ìåôÜ ôçí Óýíïäï åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ôçò áèëéüôçôáò óõíïëéêÜ ôçò åëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò. ¼ëïé ìáæß óõíôïíßóôçêáí íá êñýøïõí áðü ôïõò ðéóôïýò êáé ôïõò ðïëßôåò ôçí
åêêëçóéáóôéêÞ óýãêñïõóç áíÜìåóá
óôï Êñåìëßíï êáé óôï õðïôéèÝìåíá “äéêü ôïõò” åëëçíïñèüäïîï Ïéêïõìåíéêü
ðáôñéáñ÷åßï ìå áöïñìÞ ôçí Óýíïäï ôçò
ÊñÞôçò óôåñþíôáò ôï áðü êÜèå ðïëéôéêÞ õðïóôÞñéîç. Ìüíï äýï åêðïìðÝò
ôçò êñáôéêÞò ôçëåüñáóçò ðïõ Ýãéíáí
ôá îçìåñþìáôá áó÷ïëÞèçêáí ìå ôï æÞôçìá.
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Ç ðñáãìáôéêÞ äéÜèåóç áíôßóôáóçò
ôïõ Öáíáñéïý óôç Ìüó÷á ðñïäßäåôáé
áóôáìÜôçôá áðü ôçí åëëçíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç, ðïõ äåí ìðïñåß íá åßíáé ïýôå
êáí åèíéêéóôéêÞ ìðñïóôÜ óôçí óõíôñéðôéêÞ ðïëéôéêÞ çãåìïíßá ôïõ ñþóéêïõ
óïóéáëéìðåñéáëéóìïý óôç ÷þñá.
Ç Ìüó÷á ìÝóù ôùí êõâåñíÞóåùí êáé
ôùí êïììáôéêþí çãåóéþí åêâéÜæåé áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ ×ñéóôüäïõëïõ ôï ÖáíÜñé üôé ç åëëçíéêÞ åêêëçóßá ðñÝðåé
íá åßíáé ìå ôç Ñùóßá ãéáôß áõôü åðéôÜóóåé ôï åèíéêü (äçëáäÞ ôï ñþóéêï)
óõìöÝñïí. Ïðüôå áí ôï ÖáíÜñé ôïëìÞóåé íá áíôéóôáèåß ìÝ÷ñé ñÞîçò ìå ôç
Ìüó÷á, ôüôå ç ÁèÞíá èá ôïõ èõìßóåé
üôé êéíäõíåýåé íá ÷Üóåé êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõ áõôÜñêåéá êáé ôçí ßäéá ôçí
éóôïñéêÞ êáé äéïéêçôéêÞ âÜóç ôïõ óôï
Âüóðïñï. Ç ïéêïíïìéêÞ áõôÜñêåéá ôïõ
Öáíáñéïý óôçñßæåôáé óå ìåãÜëï âáèìü
óå ìçôñïðüëåéò ìÝóá óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá, óôéò ëåãüìåíåò “íÝåò ÷þñåò”
êáé óôçí ÊñÞôç áëëÜ êáé óôéò åêêëçóßåò ôçò åëëçíéêÞò ïìïãÝíåéáò ðïõ åðßóçò åðçñåÜæïíôáé êáßñéá áðü ôçí åëëçíéêÞ êñáôéêÞ ðïëéôéêÞ. Êáé áðü ôçí
Üëëç ç äéïéêçôéêÞ êáé ðïëéôéêÞ õðüóôáóç ôïõ Öáíáñéïý óôçí Ôïõñêßá
óôçñßæåôáé óå êáßñéï âáèìü ðÜíù óôçí
ðïëéôéêÞ ðñïóôáóßá ôïõ áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò. ÁëëÜ áêüìá êáé áí ï
Âáñèïëïìáßïò ðñïóðáèïýóå íá óôçñé÷èåß óôçí óçìåñéíÞ ôïýñêéêç êñáôéêÞ
åîïõóßá ðÜëé èá ôïí Ýöôáíå ç ñþóéêç
äéðëùìáôßá âÜæïíôáò ôïõò ößëïõò ôçò
êáé óôçí Ôïõñêßá êáé êõñßùò óôçí Åõñþðç íá ôïí êáôçãïñÞóïõí ãéá íåïïèùìáíéêÞ ðáñÝêêëéóç.
ÐÜíôùò ï åëëçíéêüò ïñèïäïîïöáóéóìüò Þäç óõóðåéñþíåôáé åíáíôßïí ôïõ
Âáñèïëïìáßïõ ìå ôçí êáôçãïñßá üôé
èÝëåé íá ðáñá÷ùñÞóåé ôçí áõôïíïìßá
óôéò ëåãüìåíåò “íÝåò ÷þñåò”, íá áöáéñÝóåé äçëáäÞ ôçí åðéôñïðéêÞ äéïßêçóç áðü ôçí åêêëçóßá ôçò ÅëëÜäáò
êáé íá åíôÜîåé ôéò “íÝåò ÷þñåò” ðëÞñùò óôï ÖáíÜñé. Ç óýãêñïõóç ãéá ôéò
“íÝåò ÷þñåò” ôïõ ×ñéóôüäïõëïõ ìå ôïí
“Ôïýñêï” ðáôñéÜñ÷ç, üðùò ïíüìáæáí ôï
Âáñèïëïìáßï ïé áãáíá÷ôéóìÝíïé ïñèïäïîïöáóßóôåò åßíáé ãíùóôÞ. Ôï ßäéï êáé
ôåëåõôáßá åðß ìÞíåò ç Éåñáñ÷ßá ôçò ÅëëÜäïò, ðñéí ôçí Óýíïäï, óõóðåßñùíå ôïí
ïñèïäïîïöáóéóìü êáôçãïñþíôáò ôïí
Âáñèïëïìáßï üôé èÝëåé íá áðïóðÜóåé
ôéò íÝåò ÷þñåò ìå ôçí åõêáéñßá ôçò Óõíüäïõ. ÌÜëéóôá åß÷å åôïéìÜóåé êáé ôñïðïðïßçóç óôï êåßìåíï ôçò Óõíüäïõ
þóôå ôïõëÜ÷éóôïí íá äéáôçñçèåß ôï óçìåñéíü êáèåóôþò. Ôï æÞôçìá Ýëçîå
ðñïò ôï ðáñüí ìå ìéá áðëÞ äÞëùóÞ ôïõ
Âáñèïëïìáßïõ, ðïõ ôçí äÝ÷ôçêå ï Éåñþíõìïò, üôé äåí èá äþóåé áõôïíïìßá.
Áðü ôï 2008 ìÝ÷ñé óÞìåñá ç Ìüó÷á
Ý÷åé êÜíåé Üëëï Ýíá âÞìá. Êáôçãïñåß
ãéá áíôéäçìïêñáôéêüôçôá ôïí Âáñèïëïìáßï êáé ôçí åîïõóßá ôïõ Ïéêïõìåíéêïý ðáôñéáñ÷åßïõ ùò äéêôáôïñéêÞ. Ï
õðåýèõíïò åîùôåñéêþí õðïèÝóåùí ôïõ
ðáôñéáñ÷åßïõ Ìüó÷áò êáé åðïìÝíùò
êáé ïé ÉåñÜñ÷åò óôçí ÅëëÜäá Þèåëáí
ðïëý íùñßò ôçí óõììåôï÷Þ üëùí ôùí
éåñáñ÷þí óôç Óýíïäï, ðåñßðïõ åöôáêïóßùí, üðùò Ýëåãå, êáé ôçí ìåôáôñïðÞ
ôçò åðïìÝíùò óå óõíÝëåõóç ãéá íá áíáôñáðåß äçìïêñáôéêÜ áðü ôç “âÜóç”
ç åîïõóßá ôïõ Âáñèïëïìáßïõ. Åßíáé ÷á-
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ñáêôçñéóôéêÝò ïé áðüøåéò åêêëçóéáóôéêÜ ÷áìçëüâáèìïõ óôï Üñèñï ôïõ
Romfea ìå ôßôëï “ Ôï ÖáíÜñé öÝñåôáé
ùò äéêôÜôùñ”: “ Ï äéÜêïíïò Âëáíôßìéñ ó÷ïëéÜæïíôáò ôï óçìåñéíü áíáêïéíùèÝí, áíÝöåñå üôé “ôï Ïéêïõìåíéêü
Ðáôñéáñ÷åßï ðåñéöñïíåß õðåñïðôéêÜ
Åêêëçóßåò êáé ÐñïêáèÞìåíïõò, êÜôé
ðïõ åßíáé åíÜíôéá óôçí åíüôçôá ôçò
Ïñèüäïîçò Åêêëçóßáò, äçìéïõñãþíôáò
Ýôóé ìéá åêêëçóéáóôéêÞ äéêôáôïñßá.”
“Ç Êùíóôáíôéíïýðïëç èÝëåé íá óöåôåñéóôåß ôï äéêáßùìá ôçò ïéêïõìåíéêÞò
äéêáéïäïóßáò, äçëáäÞ ôï äéêáßùìá íá
÷áñßæåé êáé íá óôåñåß ôçò áõôïêåöáëßáò, ìå Üëëá ëüãéá íá äéåõèýíåé ïðïéáäÞðïôå ïñèüäïîç åêêëçóßá”, åßðå ï ð.
Âëáíôßìéñ.”
Êëåßíïíôáò ï ð. Âëáíôéìßñ õðïãñÜììéóå üôé ôá êåßìåíá åßíáé çìéôåëÞ, áíôéäïãìáôéêÜ, åíþ ðïëëÝò öñÜóåéò êåéìÝíùí ÷ñåéÜæïíôáé áíôéêáôÜóôáóç ðïõ
áöïñïýí ó÷Ýóåéò ôçò Ïñèïäüîïõ Åêêëçóßáò ðñïò ôïí õðüëïéðï ×ñéóôéáíéêü êüóìï”.
Óå Ýíá óçìáíôéêü Üñèñï ìáò ôïõ 2008
ãéá ôç óýãêñïõóç ôçò ñþóéêçò åêêëçóßáò ìå ôï ÖáíÜñé ãñÜöáìå üôé: “Ï åêêëçóéáóôéêüò ðüëåìïò ôïõ Ìüó÷áò ÁëÝîéïõ åíÜíôéá óôï ÖáíÜñé ðñïåôïéìÜæåé ôï èåñìü ðüëåìï åíÜíôéá óôçí Ïõêñáíßá” êáé áíáëýáìå ôçí åêêëçóéáóôéêÞ åéóâïëÞ ôïõ ðáôñéáñ÷åßïõ Ìüó÷áò óôçí ÏõêñáíéêÞ åêêëçóßá êáé
óôéò Üëëåò ïñèüäïîåò åêêëçóßåò ôùí
÷ùñþí ôçò ðñþçí ÅÓÓÄ ðñïâëÝðïíôáò
üôé ç åêêëçóéáóôéêÞ åðÝìâáóç óôï Êßåâï ðñïåôïéìÜæåé ôç óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç ôçò Ñùóßáò óôçí Ïõêñáíßá. ÁíÜëïãç ðïëéôéêÞ ðñïåôïéìáóßá óôï åêêëçóéáóôéêü åðßðåäï Ýãéíå áðü ôçí
Ìüó÷á êáé ãéá ôçí óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóÞ ôçò óôç Óõñßá. Ðñþôá õðïôÜ÷ôçêå ôï ðáôñéáñ÷åßï Áíôéï÷åßáò óôç Ìüó÷á êáèþò êáé ôá åããýò ðáôñéáñ÷åßá
Éåñïóïëýìùí êáé Áëåîáíäñåßáò, åñ÷üìåíá ïõóéáóôéêÜ óå óýãêñïõóç ìå ôï
ÖáíÜñé, êáé ìåôÜ áêïëïýèçóå ç óôñáôéùôéêÞ åéóâïëÞ ôçò Ñùóßáò ìå ôç
óõìöùíßá âÝâáéá ôùí ñùóüöéëùí äõôéêþí çãåôþí. ÓÞìåñá ï ÷áóÜðçò ¢óáíô åßíáé ï ðñïóôÜôçò ôùí ÷ñéóôéáíþí óôç Óõñßá êáôÜ ôï ðáôñéáñ÷åßï Áíôéï÷åßáò.
Ç åãêáôÜëåéøç áðü ôéò åëëçíéêÝò
êïììáôéêÝò çãåóßåò êáé êõñßùò áðü
ôïõò çãÝôåò ôùí ìåãáëýôåñùí ÷ùñþí
ôçò Äýóçò Âáñèïëïìáßïõ äßíåé óôç ñþóéêç åêêëçóßá ôï äéêáßùìá íá åðåëáýíåé çãåìïíéêÜ óå üëï ôïí ïñèüäïîï êüóìï êáé íá ðïäïðáôåß êõíéêÜ ü÷é áðëÜ
ôá ðñùôåßá ôïõ ðáôñéáñ÷åßïõ ôçò Êùí/
ëçò áëëÜ êÜèå ïñèüäïîç åêêëçóßá ðïõ
äåí õðïôÜóóåôáé óôá ðïëéôéêÜ êåëåýóìáôá ôïõ Êñåìëßíïõ. Ç áíåîÜñôçôç
åêêëçóéáóôéêÞ åðéâßùóç ôïõ Ïéêïõìåíéêïý ðáôñéáñ÷åßïõ èá åîáñôçèåß áðü
ôï âáèìü ôçò ðïëéôéêÞò ùñéìüôçôáò
ðïõ èá äåßîïõí ïé åõñùðáúêïß ëáïß êáé
ï åëëçíéêüò áíÜìåóÜ ôïõò, äçëáäÞ ôï
êáôÜ ðüóï âáèìü èá äéáëÝîïõí Üëëï
äñüìï áðü ôéò ìïíïðùëéáêÝò áóôéêÝò
ôïõò ôÜîåéò ðïõ ôüóï ðïëý óõìöéëéþíïíôáé ìå ôïõò ÷åéñüôåñïõò éìðåñéáëéóôÝò ôñáìðïýêïõò êáé ôåëéêÜ õðïôÜóóïíôáé óå áõôïýò.
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ÓÕÑÉÁ: ÔÙÑÁ ÄÉÍÅÉ Ç ÁË-ÍÏÕÓÑÁ ÓÔÇ ÑÙÓÉÁ ÔÏÕÓ
ÊÁÑÐÏÕÓ ÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÇÓ ÕÐÁÑÎÇÓ ÔÇÓ
Ενώ η εκεχειρία δεν έχει επίσημα παραβιαστεί στη Συρία, οι δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ με τη βοήθεια της ρωσικής
αεροπορίας επιτίθενται στο Χαλέπι και
κλείνουν την τελευταία δίοδο ανεφοδιασμού της αντίστασης μέσα στην πόλη, που
ελέγχει το ανατολικό τμήμα της. Το πρόσχημα για αυτή την επιχείρηση ήταν ότι μέσα στις γραμμές της αντίστασης δραστηριοποιείται ένα παρακλάδι της αλ-Κάιντα,
το Μέτωπο αλ-Νούσρα. Όμως στην πραγματικότητα είναι το ίδιο το καθεστώς που
έχει ευνοήσει την προβοκατόρικη δράση
των Νούσρα και ΙΚ, με στόχο τη στρατιωτική-διπλωματική αποδυνάμωση της
πραγματικής αντίστασης.
Η τελευταία αποτέλεσε πάντα τον κύριο στόχο των στρατιωτικών επιθέσεων του Άσαντ και
των συμμάχων του, ενώ το ΙΚ έμενε στο απυρόβλητο για να χρησιμεύσει σαν εργαλείο συσπείρωσης των δυτικών μονοπωλιστών πίσω
από τη στρατηγική της ρωσικής υπερδύναμης
(υποστήριξη του καθεστώτος της Δαμασκού
και του ΡΚΚ, απομόνωση της Τουρκίας). Ο συντάκτης του Guardian και ειδικός στα μεσανατολικά ζητήματα Μάρτιν Τσουλόφ συνηγορεί ως
προς αυτό λέγοντας ότι «Ο Άσαντ δε θα είχε
επικρατήσει ενάντια στη θέληση του δρόμου.
Έτσι προσπάθησε να μετατρέψει την εξέγερση σε κάτι που να κινείται από το διεθνώς στηριζόμενο παγκόσμιο τζιχάντ. Το ISIS αναπτύχθηκε μέσα από το χάος. Ευδοκίμησε με την
άμεση και έμμεση στήριξη του Άσαντ μέχρι
που έγινε ένα τέρας που κανείς δε μπορούσε να ελέγξει» (The Guardian, 12/7).
Με τη σειρά της η αλ-Νούσρα, ενισχυμένη
υλικά και διπλωματικά από το ρωσόφιλο Κατάρ, κατάφερε να αναπτυχθεί σε βάρος άλλων οργανώσεων. Σαν η πιο καλά οπλισμένη
ομάδα έχει σήμερα οδηγήσει ένα τμήμα της αντίστασης να ανέχεται τη συμμετοχή της στις
πολεμικές επιχειρήσεις. Οι Financial Times της
14/7 γράφουν σχετικά:
«Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η υποστήριξή της

στην επίθεση του καθεστώτος στο Χαλέπι είναι δικαιολογημένη επειδή οι δυνάμεις της
Νούσρα πολεμούν ανάμεσα στους αντάρτες
γύρω από την πόλη.
Η πρόκληση μιας αμερικανό-ρωσικής συμφωνίας με στόχο την ομάδα της Αλ Κάιντα ήταν πάντα ότι οι δυνάμεις της αναμιγνύονται
με αντάρτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, που συχνά
μοιράζονται την ίδια γραμμή πυρός ενάντια
στο καθεστώς.
Την περασμένη βδομάδα, εκπρόσωποι της
αντιπολίτευσης που μίλησαν στους Financial
Times είπαν ότι ελπίζουν να πιέσουν τους αντάρτες να απομακρυνθούν από τις δυνάμεις
της Νούσρα σαν τμήμα μιας διεθνώς κανονισμένης συμφωνίας. Αλλά με το Χαλέπι σχεδόν περικυκλωμένο, αυτό λένε είναι αδύνατο. Πράγματι, οι δυνάμεις της Νούσρα βοηθούν την προσπάθεια των ανταρτών να ξανανοίξουν διαδρόμους μέσα στον πόλη.
“Είμαστε αναγκασμένοι να πολεμάμε μαζί
τους – δεν έχουμε καν την επιλογή,” είπε ένας
ηγέτης των ανταρτών στη Συρία, που ζήτησε
να μην κατονομαστεί. “Έχουμε μία νεότερη γενιά μαχητών που αισθάνονται ότι είναι η Νούσρα που έρχεται να τους προσφέρει βοήθεια,
βοηθώντας τους να σώσουν τις οικογένειές
τους … Η Νούσρα θα μας πάρει μαζί της στο
χαμό».
Ακριβώς αυτή ήταν η δουλειά της Αλ-Νούσρα από την πρώτη στιγμή που χώθηκε στην
συριακή πατριωτική και δημοκρατική αντίσταση: να την πάρει στο λαιμό της εκθέτοντάς την
αρχικά πολιτικά και μετά στρατιωτικά στα ρώσικα χτυπήματα. Αυτήν την επισήμανση την είχαμε κάνει από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της Αλ-Νούσρα στο αντι-Ασαντ μέτωπο.
Βέβαια το σχετικό δυνάμωμα της Αλ-Νούσρα θα ήταν αδύνατο χωρίς την προδοτική για
τη συριακή αντιπολίτευση πολιτική που ακολουθεί η ηγεσία της αμερικανικής υπερδύναμης, αλλά και εκείνες της Γαλλίας, της Ιταλίας
και της Αγγλίας. Ενώ στα λόγια οι δυτικές δυνά-

μεις υποστηρίζουν την κοσμική δημοκρατική αντίσταση (με κυριότερη δύναμη τον Ελεύθερο
Συριακό Στρατό), έμπρακτα της στερούν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις
επιθέσεις του ασαντικού στρατού και της ρωσικής αεροπορίας, αντιδρώντας πεισματικά
στο αίτημά της για προμήθεια ισχυρών όπλων,
κυρίως αντιαεροπορικών. Έτσι αφήνουν την
Αλ Νούσρα να είναι καλά οπλισμένη από τους
σκοτεινούς χρηματοδότες της και να έχει αρκετές νίκες στο έδαφος ώστε να συσπειρώνει
όλο και περισσότερο τα πολιτικά καθυστερημένα τμήματα του πληθυσμού. Την ίδια στιγμή
οι ΗΠΑ εξοπλίζουν τους κούρδους σοσιαλφασίστες του ΡΚΚ με το επιχείρημα ότι αυτοί πολεμάνε στο έδαφος ενάντια στο ΙΚ, όπως άλλωστε κάνει και ο Άσαντ. Έτσι οι ΗΠΑ έχουν
επιβάλει σε συνεργασία με τη ρωσική υπερδύναμη μία εκεχειρία ανάμεσα στην πατριωτική αντίσταση και στις δυνάμεις του ασαντικού καθεστώτος ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τους
ισλαμοναζήδες της αλ-Νούσρα. Αυτές οι εκεχειρίες, που διαρκώς παραβιάζονται από τους
Πούτιν-Άσαντ, χρησιμεύουν αφενός στην ενίσχυση και παραπέρα διείσδυση των προβοκατόρων της αλ-Νούσρα μέσα στο αντι-Άσαντ
στρατόπεδο και αφετέρου στην κατοχύρωση
των κάθε φορά νέων καθεστωτικών κερδών
στο έδαφος σε βάρος της αντίστασης. Η αμερικανική ηγεσία όχι μόνο δεν αντιδρά σ’ αυτή
την προέλαση αλλά τελευταία, δια στόματος
Κέρρυ, πρότεινε μία στενή στρατιωτική συνεργασία με το Κρεμλίνο που θα αφορά ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμένα αεροπορικά χτυπήματα κατά του ΙΚ και του Μετώπου
αλ-Νούσρα. Τόσο εξόφθαλμα ρωσόφιλο ήταν
αυτό το σχέδιο ώστε ένας αριθμός στρατιωτικών και πληροφοριακών αξιωματούχων καθώς και διπλωματών των ΗΠΑ που εμπλέκονται στο συριακό εξαγριώθηκαν στο άκουσμά
του (Reuters, 14/7). Αυτό είναι ένα μάθημα για
τον συριακό και για όλους τους λαούς που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, ότι δε θα πρέπει ποτέ να στηρίζονται κύρια στη βοήθεια των

ιμπεριαλιστικών χωρών, πόσο μάλλον των υπερδυνάμεων, ούτε να βλέπουν με δέος τον
τοίχο που υψώνουν όλοι αυτοί απέναντί τους
γιατί ο τοίχος αυτός είναι σαθρός.
Όμως το πιο σοβαρό μάθημα που πρέπει
να πάρουν τα δημοκρατικά και πατριωτικά αντάρτικά από τη συριακή εμπειρία είναι ότι δεν
πρέπει ποτέ, μα ποτέ να πέφτουν θύματα πολιτικής προβοκάτσιας. Η θανάσιμη προβοκάτσια στο συριακό είναι η ανοχή που επέτρεψε στον εαυτό της η συριακή αντίσταση απέναντι στην Αλ –Νούσρα, δηλαδή στην Αλ Κάιντα. Κανένα λαϊκό κίνημα αντίστασης δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπει στον εαυτό του συνεργασία με δυνάμεις που σε άλλες χώρες σφάζουν μαζικά άμαχους πολίτες όπως κάνει η
Αλ Κάιντα. Γιατί αυτές οι δυνάμεις είναι μισητές
στους λαούς όλου του κόσμου και έτσι τα κινήματα που συμμαχούν μαζί τους έστω και τακτικά απομονώνονται πολιτικά και τελικά συντρίβονται στρατιωτικά από τους κτηνωδέστερους ιμπεριαλιστές.
Αν ένα κανιβαλικό κίνημα σαν την Αλ Κάιντα
προτείνει τακτικό μέτωπο ή έστω ανοχή σε ένα δημοκρατικό ή πατριωτικό αντάρτικο, αυτό
πρέπει όχι απλά να αρνηθεί αυτήν την πρόταση, αλλά να επιλέξει σαν πρώτη, άμεση και
ζωτική επιλογή του τη συντριβή των κανιβάλων αυτών πριν ακόμα και από την συντριβή του όποιου κύριου στρατηγικού εχθρού. Για την ακρίβεια ακόμα και αν δεν ήξερε το συριακό κίνημα ότι η Αλ Κάιντα είναι
ένα προβοκατόρικο εργαλείο του ρώσικου νεοχιτλερισμού, θα έπρεπε να της εναντιωθεί κατά προτεραιότητα για να μην χάσει την πολιτική υποστήριξη των λαών του κόσμου.
Γιατί καμιά μάχη δεν μπορεί να κερδηθεί
στρατιωτικά αν δεν κερδηθεί πρώτα πολιτικά.
Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι ασφαλώς η σωστή πολιτική γραμμή που θα απομονώσει τους
προβοκάτορες κάθε μορφής και θα οδηγήσει
στη νίκη τη συριακή επανάσταση.

Η κρυφή γοητεία του Τσίπρα...
...ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΙ
Θυμάστε τον Κοκό; Οι παλιότεροι σίγουρα.
Οι νεότεροι όχι, μια και έτσι αποκαλούσαν στο
παρελθόν κοροϊδευτικά τον πρώην βασιλιά
Κωνσταντίνο. Τότε, θα μπορούσε να ρωτήσει
κανείς, τι χρειάζεται να ξεθάβεις φαντάσματα
από το παρελθόν;
Να μας συγχωρείτε, αλλά δε φταίμε εμείς γι’
αυτό: την 1η Ιουνίου παρουσιάστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ Ιστορίες μια συνέντευξη που πήραν από τον Κωνσταντίνο οι δημοσιογράφοι Αλέξης Παπαχελάς και Σία
Κοσιώνη. Στη συνέντευξη αυτή επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά η πολιτική ανυποληψία
του ανδρός, αφού για πολλοστή φορά παρέμεινε πεισματικά αδιόρθωτος στην εμμονή του
για το παλιό του αξίωμα: “Εγώ δεν είμαι ο πρώην βασιλεύς Κωνσταντίνος· είμαι ο βασιλεύς
Κωνσταντίνος, τελεία και παύλα. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Είμαι ο πρώην ή τέως ή ό,τι
προτιμάτε βασιλεύς της Ελλάδος, ναι, αλλά
το ότι είμαι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ”.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί από το αξίωμα αυτό με το δημοψήφισμα του 1974, που ήταν συντριπτικά εναντίον
του, αυτός επιμένει να αφήνει ανοιχτό το θέμα
της επιστροφής του: “Δεν υπάρχει τέλος και
δεν υπάρχει αρχή. Εγώ βλέπω την όλη υπόθεση αυτή να εξελίσσεται στα χέρια του ελληνικού λαού. Αυτοί αποφασίζουν τι θέλουν, αυτοί αποφάσισαν δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, να επαναφέρουν τη βασιλεία αφού είχε
φύγει. Τώρα, αν τη θέλουν πάλι, δικό τους δικαίωμα είναι (...) Δε θα κουνήσω το δάχτυλό
μου για να πάρω τη βασιλεία πίσω, θα το κάνουν οι Έλληνες, εγώ δεν θα το κάνω (...)
Εγώ δεν θα το επιδιώξω αυτό. Δεν πρόκειται
να το κάνω (...) Εάν γίνει μόνο του, τότε θα
το δεχθώ”.

Μια από τις σοβαρότερες κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί κατά του Κωνσταντίνου είναι
και το ότι είχε ορκίσει την κυβέρνηση των δικτατόρων Παπαδόπουλου-Παττακού το 1967,
όταν αυτοί είχαν αναρριχηθεί στην εξουσία με
στρατιωτικό πραξικόπημα. Ρωτήθηκε λοιπόν
στη διάρκεια της συνέντευξης αν θα όρκιζε και
πάλι την κυβέρνηση της χούντας. Ενώ του δόθηκε η ευκαιρία να δείξει, έστω και τώρα, μετανιωμένος για την ενέργειά του αυτή, που σ’
ένα βαθμό νομιμοποιούσε, πολιτικά, τη χούντα στα μάτια του ελληνικού λαού και στον διεθνή περίγυρο, αυτός απάντησε ως εξής: “Οπωσδήποτε θα την όρκιζα, οπωσδήποτε, δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι μην ξεχνάτε
ότι βρισκόμαστε στο άγνωστο· και, όταν λέω
άγνωστο, εννοώ ότι κανένας δεν είχε εξουσία εκείνη τη στιγμή. Ο μόνος που είχε εξουσία, εάν ήθελε να την ασκήσει, ήμουν εγώ,
αλλά και ποιος με άκουγε εκείνη τη στιγμή,
ήταν πολύ περίεργη η κατάσταση, αλλά θα
την όρκιζα την κυβέρνηση”. Και σε μια άλλη
συνέντευξή του στο ΡΙΚ είχε δικαιολογηθεί λέγοντας: “Αν δεν όρκιζα τη χούντα, θα γινόταν εμφύλιος”.
Αμετανόητος λοιπόν ο Κοκός.
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ
Όμως τίποτε απ’ όσα είπαμε ως τώρα δε θα
χρειαζόταν να γραφτεί, αν η συζήτηση δεν έφτανε και στο σήμερα, στο ζουμί της υπόθεσης. Άλλωστε, το να χτυπάς ένα πολιτικό πτώμα δεν είναι και ό,τι πιο γενναίο.
Όπως λοιπόν αποκάλυψε ο ίδιος, συναντήθηκε με τον Τσίπρα τυχαία στο αεροδρόμιο όταν είχε αναλάβει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και
επειδή είχε κάνει μια δήλωση στους Sunday
Times ότι Έλληνες και Ευρωπαίοι θα πρέπει

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

να δώσουν στον Τσίπρα μια ευκαιρία, ρωτήθηκε αν σωστά ερμηνεύτηκε αυτό ως δήλωση
υποστήριξης. Κι αυτός απάντησε: “Είναι αδύνατον να πάρεις θέση σε έναν άνθρωπο, και
πόσο μάλλον αν αυτός ο άνθρωπος μόλις έγινε πρωθυπουργός, πρέπει να του δώσεις
ευκαιρία, τι θα πεις, να τελειώνουν οι αριστεροί κτλ., αυτά είναι σαχλαμάρες. Να δεις τι
θα κάνει ο άλλος. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι προσπάθειες που κάνει, είτε καλές είτε όχι, υπάρχουν, δουλεύει σκληρά ο άνθρωπος, δεν υπάρχει θέμα για να πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει”.
Μα ούτε εμείς αμφισβητούμε ότι ο Τσίπρας
δουλεύει νυχθημερόν “για να πετύχει αυτό που
θέλει”. Το ζήτημα ακριβώς είναι τι θέλει να πετύχει. Και το σίγουρο από τον 1,5 χρόνο διακυβέρνησής του είναι ότι μόνο την ευημερία του
ελληνικού λαού δε θέλει. Αντίθετα, σε ελάχιστο διάστημα κατάφερε (γιατί για επίτευγμα
πρόκειται) να φορτώσει τη χώρα με καμιά εκατοστή δισεκατομμύρια ευρώ πλέον αυτών
που ήδη χρωστάει.
Αλλά ο Κοκός δε βλέπει τίποτε απ’ όλ’ αυτά:
“Η σημασία είναι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει πόσο προσπαθεί ο πρωθυπουργός να λύσει τα
προβλήματα (...) Μην ξεχάσετε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είναι η πρώτη αριστερή
κυβέρνηση”.
Να και τα εύσημα από τον Κοκό!
Και συνεχίζει απτόητος υπέρ του Τσίπρα, χύνοντας ταυτόχρονα κροκοδείλια δάκρυα για το
λαό που υποφέρει: “Εμείς περάσαμε πολύ δύσκολη περίοδο. Γίνεται προσπάθεια απ’ όλους
τους Έλληνες και σιγά σιγά βγαίνουμε από
την κρίση. Το γεγονός ότι ο λαός υποφέρει
δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Οι μειώσεις
σε μισθούς και συντάξεις με απασχολούν πά-

ρα πολύ (...) Γίνεται κολοσσιαία προσπάθεια
από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για
να βγούμε απ’ αυτό το χάος. (...) Όταν άρχισε η κρίση, οι ξένοι δεν μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα. Είχε χάσει την αξιοπιστία της. Τώρα γίνεται μεγάλη δουλειά”.
Πού θα έβρισκε πιο θερμό υποστηρικτή ο Τσίπρας;
Μπορεί λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς: Γιατί
τόση αγάπη ο Κοκός στον Τσίπρα; Τι τον έπιασε ξαφνικά; Τι έχει αυτός να κερδίσει από μια
τέτοια υποστήριξη;
Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι
είναι η ιδεολογική τους συγγένεια αυτή που τους
έφερε πιο κοντά. Ο ένας δεν είχε, κατά ομολογία του, κανένα πρόβλημα να ορκίσει τη χουντική κυβέρνηση, ο άλλος είναι κλασικός σοσιαλφασίστας, που όχι τυχαία ρίχνει από την
πρώτη στιγμή που ήρθε στην εξουσία γέφυρες προς τους ναζί της Χρ. Αυγής μέσω των
δύο προέδρων της Βουλής που διαδιχικά διόρισε, την Κωσταντοπούλου και τον Βούτση. Ε,
φυσικό είναι που τακιμιάσανε τα παιδιά.
Υπάρχει όμως και κάτι πιο πρακτικό, πιο άμεσο. Σε πολλούς έκανε εντύπωση που ο Κωνσταντίνος δεν απάντησε με σαφήνεια για τυχόν πολιτικά σχέδια του γιου του Νικόλαου, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ασχοληθούν οι γιοι του με την πολιτική: “Γιατί πρέπει ο
ένας από τους δύο να μπει στην πολιτική; Για
να εξυπηρετήσει λαϊκούς πολιτικούς ;Εγώ θέλω το καλό του τόπου. Αν είναι γι’ αυτό, ναι. Αν
είναι για την εξυπηρέτηση πολιτικών, όχι”.
Όλοι αυτοί οι τύποι για “το καλό του τόπου”
θυσιάζονται. Ποτέ για το δικό τους!
Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πρόταση στο γιο
του να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα, απάντησε
με τη σαφήνεια που τον διακρίνει: “Α, δεν ξέρω, μπορείτε να ρωτήσετε”!
Είναι λοιπόν φανερό ότι τα αρραβωνιάσματα του Κωνσταντίνου με το τσιπρικό καθεστώς
έχουν ήδη γίνει. Άντε και καλά στέφανα!

