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ÍÁ ÌÇÍ ÐÅÑÁÓÅÉ Ç ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ
ÖÉÌÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇ
ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ ÔÇÓ ÅÑÔ
¼÷é óôï ýðïõëï ðáé÷íßäé ÄÇÌÁÑ-ÐÁÓÏÊ
ÊáìéÜ áðüëõóç ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá
¼÷é óôï êáðÝëùìá ôïõ áãþíá êáé ôçí Üëùóç ôçò ÅÑÔ áðü ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÌÅ

Á

ðü ôï âñÜäõ ôçò 11 ôïõ Éïýíç ç ÷þñá æåé ôï ðñþôï, ùìü êáé
áíïé÷ôü âÞìá åíüò åîåëéóóüìåíïõ öáóéóôéêïý ðñáîéêïðÞìá
ôïò ìå êïéíïâïõëåõôéêü ìáíäýá. Ìå êáôÜöùñá áíôéóõíôáãìáôéêÝò åíôïëÝò ìéáò êõâÝñíçóçò ðïõ óõíå÷ßæåé íá Ý÷åé ôç óôÞñéîç
ôïõ ÐÁÓÏÊ áëëÜ ðïëéôéêÜ êáé ôçò ÄÇÌÁÑ áðïëýèçêáí äéáããåëìáôéêÜ
üëïé ïé äçìïóéïãñÜöïé, ïé ôå÷íéêïß êáé ôï äéïéêçôéêü ðñïóùðéêü ôïõ
ìåãáëýôåñïõ ÌÌÅ ôçò ÷þñáò, êáé ç áóôõíïìßá Ýêëåéóå ôéò êåñáßåò,
êáé ôéò éíôåñíåôéêÝò óõíäÝóåéò ôïõ.

Ï åëëçíéêüò ëáüò äéáéóèÜíèçêå áðü ôçí
ïäõíçñÞ ðåßñá ôïõ óå äéêôáôïñßåò üôé áõôü ôï ðñÜãìá äåí åßíáé ìéá ðñÜîç ìå êýñéá ïéêïíïìéêïýò óôü÷ïõò, áëëÜ ìéá ðïëéôéêÞ ðñÜîç ößìùóçò ôïõ ôýðïõ, ìéá
ðñÜîç ëïãïêñéóßáò. Ãé’ áõôü áíôéäñÜåé
áëëéþôéêá áðü ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï
áíôÝäñáóå üôáí êáíÜëéá, ñáäéüöùíá êáé
åöçìåñßäåò Ýêëåéíáí ãéá ïéêïíïìéêïýò
ëüãïõò Ãé áõôü ðëçììýñéóå ôïõò ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò óôçí ðñùôåýïõóá êáé
óôçí åðáñ÷ßá ãéá íá äéáìáñôõñçèåß. Áõôü
ôï êáôÜëáâáí áõôüìáôá êáé ïé äçìïóéïãñáöéêÝò åíþóåéò, ïé äçìüóéåò ôçëåïñÜóåéò, ôá èåóìéêÜ üñãáíá êáé çãåôéêÜ ðïëéôéêÜ óôåëÝ÷ç óå üëåò ôéò äçìïêñáôéêÝò åõñùðáúêÝò ÷þñåò êáé êáôáäßêáóáí

ôçí åðáßó÷õíôç ðñÜîç.
¼óïé ëÝíå üôé ç êõâÝñíçóç êëåßíåé ôçí
êñáôéêÞ ôçëåüñáóç ãéá íá ôç äþóåé óå éäéþôåò, õðïâéâÜæïõí åíôåëþò ôï æÞôçìá
ôçò ðïëéôéêÞò ößìùóçò êáé ìåôÜ ôïõ
öáóéóôéêïý ðïëéôéêïý åëÝã÷ïõ ìÝóù
ôùí áðïëýóåùí êáé ôùí åðéëåêôéêþí
åðáíáðñïóëÞøåùí. ÅéäéêÜ óå ìéá ÷þñá ðïõ êáìéÜ êõâÝñíçóç êáé êáíÝíá êüììá äåí èÝëçóå ðïôÝ íá äßíïíôáé Üäåéåò
óôá õðÜñ÷ïíôá éäéùôéêÜ êáíÜëéá, üðïõ áõôÜ ðïäçãåôïýíôáé ìÝóù ôïõ ÅÓÑ êáé ôçò
êñáôéêÞò äéáöÞìéóçò, ôï ðñüâëçìá äåí
åßíáé ç éäéùôéêïðïßçóç ôçò åíçìÝñùóçò áëëÜ ï âßáéïò êñáôéêïò Ýëåã÷ïò ôçò. Óôçí ÅëëÜäá ôá êñáôéêïöáóé-

óôéêÜ ðñáîéêïðÞìáôá åðéâÜëëïõí öáóéóôéêÞ åíçìÝñùóç êáé ü÷é ïé éäéþôåò. Áí
õðÜñîïõí ôÝôïéïé áõôïß èá åßíáé êñáôéêÝò äéïñéóìÝíåò ìåãáëïâäÝëëåò, ðïõ äåí
ìðáßíïõí óå êáìéÜ ëïãéêÞ åëåýèåñïõ êáðéôáëéóôéêïý áíôáãùíéóìïý êáé óôç áíôßóôïé÷ç åëåõèåñßá ôçò ãíþìçò.
Ôï åñþôçìá åßíáé ãéáôß áõôÞ ç êõâÝñíçóç ößìùóå ôçí ÅÑÔ êáé ãéáôß íá èÝëåé
ìÝóù ôùí áðïëýóåùí íá ôçí åëÝãîåé; Ôï
èÝëåé ãéáôß ìå üëá ôá óôñáâÜ ôçò, äçëáäÞ
ôá ñïõóöÝôéá, ôéò ñåìïýëåò ôçò êáé ôéò
äéáñêåßò êñáôéêïêïììáôéêÝò ðáñåìâÜóåéò,
ç êõñßáñ÷ç êáé ðëåéïøçöéêÞ ðïëéôéêÞ
êïõëôïýñá ôùí äçìïóéïãñÜöùí, ôùí
êáëëéôå÷íþí áëëÜ êáé ôùí ôå÷íéêþí
ôçò ÅÑÔ, ç ãåíéêÞ éäåïëïãéêÞ áôìüóöáéñÜ ôïõ ìÝóïõ áõôïý, åßíáé ç äçìïêñáôéêÞ ìåôáðïëéôåõôéêÞ, ç ó÷çìáôéóìÝíç áíôéêåéìåíéêÜ áðü ôçí áíôé÷ïõíôéêÞ åìðåéñßá. Áõôüò ï áóôéêüò äçìïêñáôéóìüò áí êáé óôç ìïñöÞ åßíáé
åõñùðáúêüò, åßíáé íåïåëëçíéêïý ôýðïõ,
åßíáé äçëáäÞ äçëçôçñéáóìÝíïò áðü ôïí å-
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Ó

å ðñþôï ó÷åôéêü Üñèñï ìáò óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ
ðñéí ôñåéò âäïìÜäåò ÷áéñåôßóáìå ôï äçìïêñáôéêü êßíçìá
ôçò ðëáôåßáò Ôáîßì åíÜíôéá óôï öáóéóôéêü êáèóôþò ÅñíôïãÜí. ÃñÜøáìå óôç óõíÝ÷åéá üôé õðÜñ÷åé êßíäõíïò áõôü ôï
êßíçìá íá ðñïâïêáñéóôåß áðü ôï óïóéáëöáóéóìü ðïõ èá ÷ùèåß
ìÝóá ôïõ êáé èá åðé÷åéñÞóåé íá ôï äéáëýóåé, êáé ßóùò íá ôï
ìåôáôñÝøåé óå åöåäñåßá ôïõ êáèåóôþôïò.
¼óï ðáñáêïëïõèïýìå ôçí åîÝ- ðü áõôü êáé ðïõ ôï äéáðåñíÜíå
ëéîç êáé ôçí êáôÜëçîç, ôïõëÜ÷é- äéáðéóôþíïõìå üôé ðïëëÜ äåí åßóôïí óå ðñþôç öÜóç, áõôïý ôïõ ÷áìå êáôáëÜâåé êáé üôé ôá ðñÜãêéíÞìáôïò êáé êõñßùò üóï ìåëå- ìáôá äåí åßíáé ôüóï êáëÜ, ãéá ôçí
ôÜìå ôéò âáèýôåñåò ðïëéôéêÝò áêñßâåéá åßíáé ðïëý ÷åéñüôåñá áäéåñãáóßåò ðïõ ðñïçãÞèçêáí á- ðü üóï íïìßæáìå óôçí áñ÷Þ. Ôï

êßíçìá áõôü ùò ðñïò ôçí êáèïäÞãçóç Þôáí áðü ôçí áñ÷Þ çãåìïíåõìÝíï áðü ôç ÷åéñüôåñç ìåñßäá ôïõ êáèåóôþôïò, Þôáí äçëáäÞ ðïëý ðéï êïíôÜ óå Ýíá êßíçìá
ôýðïõ Ôá÷ñßñ, äçëáäÞ êßíçìá ôçò
÷åéñüôåñçò áíôßäñáóçò, ðáñÜ óå
Ýíá ðïñôïêáëß êßíçìá äçìïêñáôéêïý ôýðïõ ôçò ÁíáôïëÞò. ÄçëáäÞ ç çãåóßá ôïõ éóëáìïöáóéóìïý ÷ñçóéìïðïéåß ôïõò äçìïêñÜôåò õðÝñ ôïõ êáé ìåôÜ êõñéïëåóõíÝ÷åéá óôç óåë. 10

èíïóïâéíéóìü êáé âåâáßùò äåí åßíáé êáèüëïõ ëáúêüò êáé åðáíáóôáôéêüò äçìïêñáôéóìüò. ¼ìùò, óÞìåñá äåí Ý÷ïõìå êÜðïéï ìáæéêü åðáíáóôáôéêü êßíçìá ðïõ íá
ôï åìðïäßæåé ç áóôéêÞ äçìïêñáôßá. Áíôßèåôá åßíáé ç þñá ðïõ ç áóôéêÞ äçìïêñáôßá, êáé ç ðéï áôåëÞò, êéíäõíåýåé
áðü ôïõò ìåãÜëïõò öáóéóìïýò êáé ôéò
éìðåñéáëéóôéêÝò äéêôáôïñßåò ðïõ åìöáíßæïíôáé ìå êëáóéêü öáóéóôéêü Þ
ìå øåõôïáñéóôåñü óïóéáëöáóéóôéêü
Þ ìå éóëáìïöáóéóôéêü ðñüóùðï. ÅéäéêÜ óôç ÷þñá ìáò ç áóôéêÞ äçìïêñáôßá áðåéëåßôáé óÞìåñá êýñéá áðü
ôïí ðéï êáèáñü, êôçíþäç êáé äïëïöïíéêü íáæéóìü, åíþ âÜëëåôáé åäþ
êáé ÷ñüíéá êáé áðü ôïí øåõôïáñéóôåñü óïóéáëöáóéóìü.
Ôï üôé ï ÓáìáñÜò êëåßíåé ìå öáóéóôéêü
ôñüðï ôçí ôçëåüñáóç äåí åßíáé Üó÷åôï ìå
ôï üôé åßíáé ï ðéï öéëï÷ñõóáõãßôçò ðïëéôéêüò áñ÷çãüò. Ìüíï áõôüò ïíïìÜæåé ôç
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 4

ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
• Ôï öáóéóôéêü êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ óáí
ðñïâïêÜôóéá, ó.2

• “×ïñåýïíôáò ìå ôïõò ëýêïõò”Ç ÏÁÊÊÅ óôï ðëåñü ôùí
åñãáæïìÝíùí ôçò ÅÑÔ êüíôñá óôï
óïóéáëöáóéóìü, ó.8

• Áðï÷þñçóç ÊïõâÝëç: Åêâéáóìüò
ôçò Åõñþðçò êáé ðñïóôáóßá ôùí
ÄÇÌÁÑ-ÓÕÑÉÆÁ, ó.3

• Ááó÷çìáôéóìüò: Ìéá êõâÝñíçóç ðéï
äïõëéêÞ ãéá ôá íÝá áöåíôéêÜ, ó.5

• Áíôéñáôóéóôéêüò: Ìéá äÞèåí
óýãêñïõóç ãéá ôçí åîáðÜôçóç ôçò
Åõñþðçò, ó.6

• ¼ëá ãéá ôïí áãùãü ÔÁÐ Þ ãéáôß
Ýöõãå ç Ñùóßá áðü ôç ÄÅÐÁ, ó.13

• Ôï ÐáêéóôÜí óôç ìÝããåíç ôïõ

ñùóïêéíÝæéêïõ Üîïíá êáé ôùí ÇÐÁ
áíáæçôåß óôçñßãìáôá óôïí Ôñßôï
Êüóìï, ó.16
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Ôï öáóéóôéêü êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ óáí ðñïâïêÜôóéá
¢ñèñï ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 12 Éïýíç

Ç

êýñéá êáé âáèýôåñç äéÜóôáóç ôïõ öáóéóôéêïý êëåéóßìáôïò ôçò
ÅÑÔ âñßóêåôáé óå áõôü ðïõ ôïí ôåëåõôáßï êáéñü êáôáããÝëëïõìå
óáí ãåíéêÞ ðïëéôéêÞ åêöáóéóìïý ôïõ êñÜôïõò ìÝóá áðü ôéò áðïëýóåéò, ôéò åðéóôñáôåýóåéò êáé ôïí åêöïâéóìü ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí.
ÁõôÞí ôçí ðëåõñÜ ôïíßóáìå êáé óôç ÷èåóéíÞ áíáêïßíùóç ìáò ðïõ
åß÷å óáí êýñéï óôü÷ï íá åêöñÜóåé ôç óõìðáñÜóôáóç ìáò óôïõò áðïëõìÝíïõò äçìïóéïãñÜöïõò, êáëëéôÝ÷íåò, ôå÷íéêïýò êáé äéïéêçôéêïýò
õðáëëÞëïõò ôçò ÅÑÔ êáé óôçí áíÜãêç åíüò ðáëëáúêïý áãþíá ãéá íá
ìáôáéùèåß ôï êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ.

¼ìùò ïé ðñáîéêïðçìáôßåò ìå áõôÞí ôïõò ôçí êßíçóç Ý÷ïõí êáé Ýíáí
ðáñÜëëçëï äéðëü ðñïâïêáôüñéêï
óôü÷ï, ôïí Ýíáí åóùôåñéêü êáé ôïí
Üëëïí, ôïí êõñéüôåñï, åîùôåñéêü.
Ï åóùôåñéêüò ðñïâïêáôüñéêïò
óôü÷ïò ôïõò åßíáé íá ðáñáäþóïõí
êáé ìÜëéóôá ïñìçôéêÜ ôçí êáôáóðáñáãìÝíç õðáëëçëßá ôçò ÅÑÔ
êáé üëç ôçí êñáôéêÞ õðáëëçëßá,
ðïõ áðü ÷èåò Ý÷åé êõñéïëåêôéêÜ ðáãþóåé, óôá êáèáõôü ñþóéêá êüììáôá, äçëáäÞ óôï øåõôïÊÊÅ, óôï
ÓÕÑÉÆÁ êáé óôá åîùêïéíïâïõëåõôéêÜ ôóéñÜêéá ôïõò. ¸ôóé áðü ôç ìéá
ìåñéÜ ôï êëåßóéìï Ýãéíå ìå ôÝôïéï
ôñüðï þóôå ç ùìüôçôá íá åßíáé áðüëõôç, áöïý ðáñüëá ôá ðåñßöçìá
êïõóïýñéá ôïõ Ýêëåéóå Ýíáò ëåéôïõñãéêÜ ÷ñÞóéìïò éóôïñéêüò äçìüóéïò ïñãáíéóìüò êáé ü÷é êÜðïéåò
äçìüóéåò õðçñåóßåò öáíôÜóìáôá, åíþ ïé ÷éëéÜäåò åñãáæüìåíïß ôïõ áðïëýèçêáí óôï ëåðôü êôçíùäþò.
Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ ôçí åõèýíç áõôÞò ôçò ùìüôçôáò ôçí áíÝëáâå ç
Åõñþðç. ¸ôóé áõôüìáôá ôá èýìáôá
áõôÞò ôçò âßáò óôñÝöïíôáé óôá êáô
åîï÷Þí áíôéåõñùðáúêÜ êüììáôá ðïõ
åßíáé ìáæéêÜ êáé êÜíïõí ðùò ðñùôïóôáôïýí óôçí «áíôßóôáóç», áí
êáé åßíáé áõôÜ ðïõ óÜðéóáí áðü
ôá ìÝóá ôçí ÅÑÔ êáé üëï ôï äçìüóéï ìå ôï óõíäéêáëéóìü ôïõ ðáñáóéôéóìïý êáé ôçò áñðá÷ôÞò êáé ôá
ïðïßá ôï ìüíï ðïõ äåí èÝëïõí åßíáé ç åðéâßùóç ôçò ÅÑÔ ìå áíèñþðéíïõò üñïõò. Ìå áõôü ôïí ôñüðï
êõíçãÜíå ïé ëýêïé. Ç ìéá ïìÜäá, ç
êõâåñíçôéêÞ «åõñùðáúêÞ», åðéôßèåôáé óôá èçñÜìáôá ïëïìÝôùðá, åíþ
ìéá Üëëç, ç áíôéðïëéôåõôéêÞ «ëáúêÞ» ôá ðëåõñïêïðÜ êáé üôáí åîáíôëïýíôáé, ôá ôñþåé. Ãéá íá ìçí Ýñèïõí óå äýóêïëç èÝóç ïé êíéôïöáóßóôåò êáé ç «óõìðáñÜóôáóÞ» ôïõò
öáíåß óáí ìç äçìïêñáôéêÞ ïé ñùóüöéëïé Üöçóáí ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ áðÝîù, äçëáäÞ ôçí Ýöåñáí óôï ðëåõñü ôïõ ÓáìáñÜ. Ôï ßäéï áêñéâþò åß÷áíå êÜíåé ìå ôïõò áãáíáêôéóìÝíïõò.
Ï åîùôåñéêüò ðñïâïêáôüñéêïò
óôü÷ïò åßíáé íïìßæïõìå ï êõñéüôåñïò óå áõôÞí ôçí õðüèåóç. ¼ëá äåß÷íïõí üôé ôï êëåßóéìï Ýãéíå ÷ùñßò
ôçí Ýãêñéóç ôùí ÐÁÓÏÊ êáé ÄÇÌÁÑ þóôå íá ìðïýìå óå ìéá êáôÜóôáóç áíïëïêëÞñùôçò êõâåñíçôéêÞò êñßóçò ðïõ ìðïñåß íá óÝñíåôáé áêüìá êáé ùò ôéò ãåñìáíéêÝò
åêëïãÝò ãéá íá ìðïñåß íá åêôïîåýåé ï íåï-«ãåñìáíüò» ÓáìáñÜò (ìå-

ôÜ ôï íåï-«ãåñìáíü» Ã. ÐáðáíäñÝïõ) ôçí åîÞò áðåéëÞ óôçí ÅÆ êáé
âáóéêÜ óôç Ãåñìáíßá:
«Êýñéïé Ýãéíá ôåëéêÜ äéêüò óáò
åíþ îÝñåôå üôé áñ÷éêÜ äåí Þìïõíá.
¼ôáí Ýãéíá ðÝôõ÷á ãéá ÷Üñç óáò
ôá ðÜíôá: ÊáèÜñéóá ìå åðéóôñáôåýóåéò üëåò ôéò áðåñãßåò óôéò ÄÅÊÏ, óôá ëéìÜíéá, óôá ó÷ïëåßá êáé
üðïõ áëëïý ÷ñåéÜóôçêå. Öïñïëüãçóá üóï êáíåßò Üëëïò öôù÷ïýò êáé
ìåóáßïõò. ÔóÜêéóá üóï êáíåßò Üëëïò ôéò óõíôÜîåéò. Êáé åíþ ôá Ýêáíá üëá áõôÜ óôáìÜôçóá êáé üëåò
ôéò åîåãÝñóåéò êáé ôïõò åìðñçóìïýò,
ðïõ óáò ðñïêáëïýóáí áðßóôåõôïõò
ðõñåôïýò óôá åðéôüêéá êáé óôá ÷ñÝç
ôïõ Íüôïõ. Åðßóçò ìåôÜ áðü 30 ÷ñüíéá îåóðßôùóá êáé ôïõò áíáñ÷éêïýò
÷ùñßò íá áíïßîåé ìýôç. ÔåëéêÜ ìüíïò ìïõ Ýäéùîá ìÝóá óå ìéá íý÷ôá
2.500 õðáëëÞëïõò áðü Ýíá áðü ôá
ðéï ìåãÜëá óýìâïëá ôçò åîïõóßáò

áíÜóá, ïðüôå êáé êÜðïéá öñÜãêá
ãéá ôïõò öôù÷ïìåóáßïõò ôçò êáôáðñïäïìÝíçò âÜóçò ôïõò ðñéí áõôÞ
åîáöáíéóôåß, äþóôå ôïõò äçëáäÞ Ýíá áêüìá êïõñåìáôÜêé ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. Êáé äþóôå ôï ôþñá,
äçëáäÞ äþóôå ôï ðñéí áðü ôéò ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò êáé ü÷é ìåôÜ. Ôþñá, ãéáôß ôþñá ðÝöôù, áöïý ïé ñþóïé öýãáíå êáé ïýôå ôï Ýíá äéò åõñþ äåí ðÞñá áðü ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ôùí ÄÅÐÁ-ÄÅÓÖÁ».
Óå áõôü ôï êïõñåìáôÜêé ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò åðéêåíôñþíåôáé óÞìåñá ç ñþóéêç åõñùðáúêÞ ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, ðïõ Ý÷åé ãßíåé ðïëéôéêÞ ôùí ÇÐÁ ôïõ ÏìðÜìá, ðïëéôéêÞ ôïõ ÄÍÔ, ðïëéôéêÞ ôïõ åõñùðáúêïý Íüôïõ, êáé åí ìÝñåé ôçò
Êïìéóéüí êáé ðïõ ðñáêôéêÜ óçìáßíåé, áí ãßíåé äåêôü áðü ôç Ãåñìáíßá ðñéí ôéò ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò,
Þôôá ôçò äõôéêÞò ÌÝñêåë óôéò åêëïãÝò êáé õðï÷ñÝùóç ôçò íá óõãêõâåñíÞóåé áäõíáôéóìÝíç ìå ôïõò
ñùóüöéëïõò óïóéáëäçìïêñÜôåò. ÁëëÜ áíåîÜñôçôá áðü ôç ÌÝñêåë Ýíá
íÝï êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò
óçìáßíåé ìáêñïðñüèåóìá âÜèáéìá
ôçò ðéóôùôéêÞò áîéïðéóôßáò ôùí ÷ùñþí ôçò ÅÆ êáé üîõíóç óôï Ýðáêñï

Ανακοίνωση της ΟΑΚΚΕ
Όχι στη φασιστική φίμωση και κλείσιμο της ΕΡΤ
Παλλαϊκή, δημοκρατική και πατριωτική αντίσταση
στους φασίστες
Το εντελώς αιφνιδιαστικό κλείσιμο της
ΕΡΤ και η απόλυση 2600 εργαζομένων,
δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και τεχνικών
με ένα πραξικοπηματικό και φασιστικό
διάγγελμα, αποτελεί την πιο χαρακτηριστική ως τώρα κυβερνητική πράξη της νέας εποχής της φασιστικοποίησης της χώρας. Σε αυτήν τα νέα ρωσοκινέζικα αφεντικά της χώρας και τα 7 κομματικά τσιράκια τους κρυμμένα πίσω από τους φιλελεύθερους ευρωπαίους μονοπωλιστές
που παίρνουν και την πολιτική ευθύνη κάθε αθλιότητας, ξεκινάνε την πορεία για ένα δικό τους φασιστικό κράτος με απόλυτα εξαθλιωμένους και απόλυτα υπόδουλους εργαζόμενους. Εκτός από μια μορφή άσκησης ωμής βίας ενάντια στους εργαζόμενους, που εγκαινιάστηκε με τις
πρόσφατες επιστρατεύσεις στα μέσα μεταφοράς και στους εκπαιδευτικούς, εκτός
από μια πράξη πρωτοφανούς παραγωγικού και πολιτιστικού βανδαλισμού, το
πραξικοπηματικό κλείσιμο της ΝΕΤ είναι
ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ μια πράξη φίμωσης του
τύπου καθώς η πλειοψηφία των δημοσιο-

γράφων της ΕΡΤ ήταν δημοκρατική στις
διαθέσεις της. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο
στην κρατική τηλεόραση μπορούσε κανείς
να δει κλασσικά αντιναζιστικά αφιερώματα, αντιρατσιστικές εκπομπές, και πολλές εκπομπές ιστορικής αναδρομής με δημοκρατικό περιεχόμενο, ενώ έφτιαξε ένα
πολύτιμο και ανοιχτό σε όλους ιστορικό
αρχείο.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους της
χώρας, όλους τους δημοκράτες και πατριώτες να σταθούν δίπλα στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και να αντισταθούν μαζί
τους σε αυτήν την επίθεση και να τη ματαιώσουν. Όρος για τη νίκη αυτού του κινήματος είναι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ να
βρεθούν στο κέντρο του, να συγκροτηθούν
από τα κάτω και σε νέα μαχητική και δημοκρατική βάση χωρίς να υποταχθούν σε
εκείνες τις παρατάξεις και κόμματα που
με το συνδικαλισμό της γραφειοκρατικής
λούφας και της αρπαγής την παράδωσαν
αδύν αμη στο μαχαίρι του δήμιου.

Ôñßôç, 11 Éïõíßïõ 2013
ôùí óðÜôáëùí óõíôå÷íéþí. ¼ìùò
ôþñá êéíäõíåýù íá ðÝóù. Äþóôå
ëïéðüí êÜôé óôïõò óõíåñãÜôåò ìïõ,
óôïõò åðßóçò üøéìïõò áõôïèõóéáêïýò äéêïýò óáò, óôï «óïóéáëäçìïêñÜôç» óáò ÂåíéæÝëï êáé óôïí
«áñéóôåñü» óáò ÊïõâÝëç. Äþóôå
ôïõò áõôü ðïõ æçôÜíå åäþ êáé êáéñü, äþóôå ôïõò ìéá äçìïóéïíïìéêÞ

ôçò áíôßèåóçò ÂïññÜ-Íüôïõ êáèþò
êáé ôùí åíäïãåñìáíéêþí ðïëéôéêþí áíôéèÝóåùí.
ÕðÜñ÷åé ôï åñþôçìá ðùò åßíáé
äõíáôü íá êëåßóåé ç ÅÑÔ áöïý ÐÁÓÏÊ êáé ÄÇÌÁÑ Ý÷ïõí äåóìåõôåß
üôé äåí èá øçößóïõí ôçí ðñÜîç íïìïèåôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ðïõ èá öÝñåé ç ÍÄ; ¸÷ïõí äåóìåõôåß íá ìçí

ðåñÜóåé áõôÞ ç ðñÜîç, áëëÜ êÜëëéóôá ìðïñåß ç êõâÝñíçóç íá êáôåâÜóåé ôåëéêÜ Ýíá Üëëï ðñïúüí åíäïêõâåñíçôéêþí äéáâïõëåýóåùí ãéá
ôï ðïéá èá åßíáé ç íÝá ÅÑÔ, åíäå÷üìåíá ìå ôï ãåñï-ñþóï Ðáðïýëéá íá êÜíåé ôï äéáéôçôÞ, êáé ìå
ôçí ðáëéÜ ÅÑÔ ðÜíôá êëåéóôÞ, þóôå ï ÓáìáñÜò íá óõíå÷ßóåé íá äéáôçñåß ôçí êïëáêåõôéêÞ åéêüíá ôïõ
óêëçñïý áíôåñãÜôç óôïõò ìïíïðùëéóôÝò ôçò ÅÆ.
Óå êÜèå ðåñßðôùóç, üðïéá êáé íá
åßíáé ôá ó÷Ýäéá ôùí ëýêùí åíôüò
êáé åêôüò êõâÝñíçóçò, êáé üðïéïé
áí åßíáé ïé ðïëéôéêïß-óõíäéêáëéóôéêïß óõó÷åôéóìïß, ç Ýêâáóç ôçò ìÜ÷çò ôçò ÅÑÔ èá êñéèåß êáé áðü ôç
óôÜóç ôùí ßäéùí ôùí åñãáæïìÝíùí
ôçò êáé ôïõ ëáïý ãåíéêÜ. ÕðÜñ÷åé
áõôÞ ôç öïñÜ ìéá âáèéÜ áíçóõ÷ßá
ôïõ äçìïêñáôéêïý êüóìïõ ãé áõôÞí
ôçí ðñùôïöáíÞ êôçíùäßá. ¸ôóé ßóùò ôï ìÝôùðï åñãáæïìÝíùí-ëáïý
óå áõèüñìçôï åðßðåäï åîïõäåôåñþóåé Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò áðü ôï
ðëåïíÝêôçìá ðïõ Ý÷ïõí ïé ïñãáíùìÝíïé íåêñïèÜöôåò ôïõ ëáïý, ïé
õðïêñéôÝò ôïõ øåõôïÊÊÅ êáé ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ íá çãåìïíåýïõí ôÝôïéåò áíôéóôÜóåéò, íá ôéò äçëçôçñéÜæïõí
êáé íá ôéò óêïôþíïõí. ¢ëëùóôå
ï åñãáæüìåíïò êáé ï äçìïêñáôéêüò êüóìïò Ý÷åé ôñáâÞîåé ðïëëÜ
áðü áõôïýò ãéá äåêáåôßåò ïëüêëçñåò êáé äåí ôïõò åìðéóôåýåôáé. Ç
ÏÁÊÊÅ Ý÷åé íá ðáßîåé ôï ñüëï
ôçò óôçí ðïëéôéêÞ äéáöþôéóç ôùí
åñãáæïìÝíùí êáé ôïõ ëáïý ãéá íá
áðïêáëõöèåß ç ôáêôéêÞ ôïõ ìáýñïõ ìåôþðïõ þóôå áõôïß íá âãïõí
íéêçôÝò. Ïé óïóéáëöáóßóôåò ðñï÷ùñÜíå ãñÞãïñá áëëÜ êáé ïé áíôéóôÜóåéò ßóùò ðñï÷ùñÞóïõí êÜðïéá óôéãìÞ ìå ôá äéêÜ ôïõò áðñïóäüêçôá ðïéïôéêÜ Üëìáôá.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας
να στέλνουν τα γράμματά
τους στη δ/νση Χαλκοκονδύλη 35,
Αθήνα, Τ.Κ. 10432
Για τις οικονομικές σας
ενισχύσεις χρησιμοποιήστε
το λογαριασμό μας
στην Εθνική Τράπεζα:
160/764962-29
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ÁÐÏ×ÙÑÇÓÇ ÊÏÕÂÅËÇ: ÅÊÂÉÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ
ÊÁÉ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÔÙÍ ÄÇÌÁÑ-ÓÕÑÉÆÁ
Ç
áðï÷þñçóç ÊïõâÝëç áðü ôçí ôñéêïììáôéêÞ êõâÝñíçóç Ýãéíå ãéá
äýï ëüãïõò. Ï ðñþôïò ëüãïò, ï ðéï Üìåóïò, Þôáí íá äõíáìþóåé ç
ðßåóç óôçí Åõñþðç êáé éäéáßôåñá óôç Ãåñìáíßá,åíüøåé êõñßùò ôùí
ãåñìáíéêþí åêëïãþí, ãéá êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. Ï äåýôåñïò
ëüãïò, ï ðéï ìåóïðñüèåóìïò, ó÷åôéæüôáí ìå ôï åóùôåñéêü ðïëéôéêü
ìÝôùðï êáé ôçí ðïëéôéêÞ áõôïðñïóôáóßá ôçò ÄÇÌÁÑ, áëëÜ âáèýôåñá êáé ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ.
Ï åêâéáóìüò ôçò Åõñþðçò ìÝóá
áðü ôçí áðï÷þñçóç ÊïõâÝëç êáé
ôçí «êáôÜ ðåñßðôùóç» óôÞñéîç
ôçò êõâÝñíçóçò
Ç áðï÷þñçóç ÊïõâÝëç áðü ôçí êõâÝñíçóç åß÷å áìÝóùò åîùôåñéêÞ åðßðôùóç.
ÏäÞãçóå ôï ÷ñçìáôéóôÞñéï óå «ìßíé
êñá÷» (www.iefimerida.gr-21/6) êáé ôï
óðñåíô ôçò ÅëëÜäáò åêôïîåýôçêå ãéá
Üëëç ìßá öïñÜ (www.reporter.gr -22/6).
Ç åßäçóç ãéá ôçí êõâåñíçôéêÞ êñßóç
óôçí ÅëëÜäá Ýóðåéñå ôïí ðáíéêü óôçí
Åõñþðç. Ãéáôß üëá áõôÜ ãßíïíôáé ôéò ðáñáìïíÝò ôçò áîéïëüãçóçò áðü ôçí ôñüéêá ôïõ åëëçíéêïý ðñïãñÜììáôïò áðü ôçí
ïðïßá èá êñéèåß ç ÷ïñÞãçóç ôçò åðüìåíçò äüóçò äáíåéóìïý ôçò ÷þñáò ôïí Éïýëç. ÌÝóá óå áõôü ôïí ïñõìáãäü, ïé Óüéìðëå êáé ÍôÜéóåëìðëïõì (ï íÝïò ðñüåäñïò ôïõ Ãéïýñïãêñïõð, äéÜäï÷ïò ôïõ ñùóüöéëïõ ÃéïõíêÝñ) Üöçóáí áíïé÷ôü ôï
åíäå÷üìåíï íá óâÞóåé áðü ôï åëëçíéêü
÷ñÝïò Ýíá ðïëý ìåãÜëï ìÝñïò áðü ôá 50
äéó. Åõñþ ðïõ äüèçêáí ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí
ìÝóù ôïõ Åõñùðáúêïý Ìç÷áíéóìïý Óôáèåñüôçôáò (www.newsit.gr, 21/3). Áõôü
óçìáßíåé ôçí ðñþôç åðéâÜñõíóç áðåõèåßáò ãéá ôïõò ãåñìáíïýò öïñïëïãïýìåíïõò.
Ãéáôß ìÝ÷ñé ôþñá ôá êïõñÝìáôá, äçëáäÞ
ôï ÷Üñéóìá ôùí ÷ñùóôïýìåíùí óôçí
ÅëëÜäá, ãéíüôáí áðü ôïõò éäéþôåò äáíåéóôÝò ôçò ÅëëÜäáò, äçëáäÞ áðü áõôïýò ðïõ áãüñáæáí åëëçíéêÜ êñáôéêÜ ïìüëïãá. Ôþñá èá ðëçñþíïõí ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò ôá ßäéá ôá åõñùðáúêÜ êñÜôç
êáé ôï 1/3 áðü áõôü ç Ãåñìáíßá. Áí áõôü óõìâåß ðñéí áðü ôéò ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò èá ðñüêåéôáé ãéá Ýíá êáßñéï ðïëéôéêü ÷ôýðçìá óôç ÌÝñêåë ðïõ Ý÷åé õðïó÷åèåß üôé äåí èá ðëçñþóïõí ïé ãåñìáíïß öïñïëïãïýìåíïé îÝíï ÷ñÝïò. Áí ç
ÌÝñêåë äå÷ôåß ôþñá êÜôé ôÝôïéï åßíáé
äýóêïëï íá âãåé áõôïäýíáìç óôçí Êáãêåëáñßá. Áíôßèåôá ìéá ÌÝñêåë –ðïõ
ðÜíôùò åßíáé êáé áõôÞ õöåóéáêÞ áðÝíáíôé óôç Ñùóßá- óôá ÷Ýñéá ôùí óïóéáëäçìïêñáôþí ôïõ ÓôÜéíìðñïõê êáé ôùí
Ðñáóßíùí äåí èá ìðïñåß íá êÜíåé ìéá
ó÷åôéêÜ áíåîÜñôçôç ðïëéôéêÞ áðÝíáíôé
óôï Êñåìëßíï. Ãé áõôü ôï ëüãï ïé öéëïñþóéêåò äõíÜìåéò óôéò ÇÐÁ, óôï ÄÍÔ
êáé óôçí ßäéá ôçí ÅÅ, áðáéôïýí áðü ôç
Ãåñìáíßá íá äå÷ôåß ôþñá Üìåóùò êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. Ôá íôüðéá
ôóéñÜêéá ôçò Ñùóßáò Ý÷ïõí ôï äéêü ôïõò
ôñüðï íá æçôÜíå ôï êïýñåìá: ÖùíÜæïõí
üôé ç êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ, ðïõ óôá ìÜôéá
ôçò áðåëðéóôéêÜ åêôåèåéìÝíçò ÌÝñêåë
åßíáé ç ìüíç åëðßäá åëëçíéêÞò ìç ÷ñåùêïðßáò, èá ðÝóåé ÷ùñßò ðñüóèåôç áíáêïýöéóç. Ç åëëçíéêÞ ÷ñåùêïðßá åßíáé ãéá
ôç ÌÝñêåë ÷åéñüôåñç áðü ôï êïýñåìá
ãéáôß èá êáêïöïñìßóåé ôçí êñßóç üëïõ
ôïõ åõñùðáúêïý íüôïõ. Ç áðï÷þñçóç ôïõ
åíüò áðü ôá ôñßá êüììáôá ðïõ óôÞñéæáí
ùò ôþñá ôçí êõâÝñíçóç Þôáí ï êáëýôåñïò ôñüðïò ãéá íá ðåé ï ÓáìáñÜò óôç Ãåñ-

ìáíßá ôùí ÌÝñêåë-Óüéìðëå ôï: «ÐÝöôù
áí äåí ìïõ äþóåôå êé Üëëá ëåöôÜ». ¢ëëùóôå õðïôßèåôáé üôé êáé ï ÊïõâÝëçò
öåýãåé ãéáôß äåí ìðïñåß íá åöáñìüóåé ìéá
ôüóï óêëçñÞ ðïëéôéêÞ ðåßíáò, êáé öåýãåé «ìáëáêÜ», äçëáäÞ ìå ôçí õðüó÷åóç
üôé áí ìðïñåß êáé «êáôÜ ðåñßðôùóç» èá
óôçñßæåé ôçí êõâÝñíçóç. Áõôü ôï êáôÜ
ðåñßðôùóç óçìáßíåé üôé ï ÓáìáñÜò äåí
èá êõâåñíÜ ÷ùñßò íá åíçìåñþíåé êáé ôïí
ÊïõâÝëç, äçëáäÞ ÷ùñßò ï ÊïõâÝëçò íá
óõììåôÝ÷åé êáôÜ êÜðïéïí ôñüðï óôçí êõâÝñíçóç ìç óõììåôÝ÷ïíôáò, äçëáäÞ ÷ùñßò íá åðéâÜëëåé Ýììåóá ðïëéôéêÞ. Áðü
ôçí Üëëç ìå 153 âïõëåõôÝò êáé äõï ôñåéò
Üëëïõò «õðåýèõíïõò» ðáôñéþôåò ôýðïõ
ËïâÝñäïõ ç óõììïñßá èá êïøï÷ïëéÜæåé
ôçí ÅÅ êáé üëï ôïí ðëáíÞôç óå êÜèå
øçöïöïñßá óôç ÂïõëÞ, äçëáäÞ ôá «ðÝöôù ôþñá» äåí èá åîáñôïýíôáé áðü êüììáôá, áëëÜ áðü ìåìïíùìÝíïõò âïõëåõôÝò. Ç áóôáèÞò ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç
óôçí ÅëëÜäá èá áðïôåëåß ãéá ôïõò íôüðéïõò êõâåñíÞôåò Ýíá áðïôåëåóìáôéêü
åñãáëåßï ðßåóçò óå Åõñþðç-Ãåñìáíßá ü÷é
âÝâáéá ãéá íá áðáëëÜîïõí ôç ÷þñá áðü
ôï äõóâÜóôá÷ôï ÷ñÝïò ôçò- áöïý áõôü
ôï äõíáìþíïõí ïé ßäéïé êÜèå ìÝñá ìå ôï
åíôåéíüìåíï âéïìç÷áíéêü êáé ãåíéêüôåñá ôï ðáñáãùãéêü êáé åîáãùãéêü óáìðïôÜæ- áëëÜ ãéá íá áðïóáèñþíïõí ïéêïíïìéêÜ êáé ðïëéôéêÜ ôçí ÅÅ, éäéáßôåñá ôï êÝíôñï ôçò ðïõ åßíáé ç Ãåñìáíßá.
Íá ãéáôß ç ðáñáßôçóç Þôáí óôçìÝíç.
Áí ï ÊïõâÝëçò äéáöùíïýóå ðñáãìáôéêÜ ìå ôï öáóéóôéêü êáé ðñáîéêïðçìáôéêü êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ, ôüôå èá Ýöåõãå áðü ôçí êõâÝñíçóç áìÝóùò ìåôÜ áðü
ôï ðñáîéêüðçìá, ïðüôå èá ðñïêáëïýóå øÞöï åìðéóôïóýíçò óôç ÂïõëÞ, èá õðï÷ñÝùíå ôïí Ðáðïýëéá íá
ìçí õðïãñÜøåé ôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá êëð. ¸öõãå üìùò áöïý Ýãéíå óôçí
ïõóßá ôçò ç âñùìïäïõëåéÜ êáé ìÜëéóôá ï ßäéïò áíáãíþñéóå ôç äõíáôüôçôá ôçò «áíáäéÜñèñùóçò åí ëåéôïõñãßá» áðü ôïí ßäéï ôïí ðñáîéêïðçìáôßá ðñùèõðïõñãü. Áðü ôçí Üëëç Ýðñåðå êáíïíéêÜ ïé ÂåíéæÝëïò - ÓáìáñÜò íá êáôáããåßëïõí ôïí ÊïõâÝëç
ôïõëÜ÷éóôïí óáí áöåñÝããõï åðåéäÞ ôéíÜæåé óôïí áÝñá ìéá êõâÝñíçóç ìå ìßá «êüêêéíç ãñáììÞ» ðïõ ôïðïèåôåß åê ôùí õóôÝñùí. Êáé üìùò Þôáí ãåìÜôïé áâñüôçôá êáé êáôáíüçóç ãéá ôïí ÊïõâÝëç,
ìå áðïêïñýöùìá ôç äÞëùóç ôïõ ÓáìáñÜ üôé ç «åéêüíá ðïõ Ý÷åé ãéá ôï ðñüóùðï ôïõ äåí áëëÜæåé». ÅéäéêÜ ï ÂåíéæÝëïò
äåí ìðïñåß íá åîçãÞóåé ãéáôß Ýóõñå ôç
÷þñá óå äéðëÞ åêëïãÞ ôï 2012 üôáí Ýëåãå üôé ëüãù «õðåõèõíüôçôáò» äåí ìðïñïýóå íá ìðåé óôçí êõâåñíçóç ÷ùñßò ôç
ÄÇÌÁÑ, êáé ôþñá ìÝíåé ìÝóá óå áõôÞí ÷ùñßò ôç ÄÇÌÁÑ ðÜëé ëüãù «õðåõèõíüôçôáò».
Ïé åîåëßîåéò áõôÝò äéêáéþíïõí
ðëÞñùò ôçí áñ÷éêÞ áíÜëõóç ôçò ÏÁÊÊÅ, üôáí îåêßíçóå ôï ðñáîéêüðçìá ôçò ÅÑÔ, óôï Üñèñï ôçò 12/6

ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò (www.oakke.gr) ìå ôßôëï «Ôï
öáóéóôéêü êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ óáí
ðñïâïêÜôóéá»: «Ï åîùôåñéêüò ðñïâïêáôüñéêïò óôü÷ïò åßíáé íïìßæïõìå ï êõñéüôåñïò óå áõôÞí ôçí õðüèåóç. ¼ëá
äåß÷íïõí üôé ôï êëåßóéìï Ýãéíå ÷ùñßò ôçí
Ýãêñéóç ôùí ÐÁÓÏÊ êáé ÄÇÌÁÑ
þóôå íá ìðïýìå óå ìéá êáôÜóôáóç áíïëïêëÞñùôçò êõâåñíçôéêÞò êñßóçò
ðïõ ìðïñåß íá óÝñíåôáé áêüìá êáé ùò
ôéò ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò ãéá íá ìðïñåß
íá åêôïîåýåé ï íåï-«ãåñìáíüò» ÓáìáñÜò (ìåôÜ ôï íåï-«ãåñìáíü» Ã. ÐáðáíäñÝïõ) ôçí åîÞò áðåéëÞ óôçí ÅÆ êáé
âáóéêÜ óôç Ãåñìáíßá:
«Êýñéïé Ýãéíá ôåëéêÜ äéêüò óáò åíþ îÝñåôå üôé áñ÷éêÜ äåí Þìïõíá. ¼ôáí Ýãéíá ðÝôõ÷á ãéá ÷Üñç óáò ôá ðÜíôá: ÊáèÜñéóá ìå åðéóôñáôåýóåéò üëåò ôéò áðåñãßåò óôéò ÄÅÊÏ, óôá ëéìÜíéá, óôá ó÷ïëåßá êáé üðïõ áëëïý ÷ñåéÜóôçêå. Öïñïëüãçóá üóï êáíåßò Üëëïò öôù÷ïýò
êáé ìåóáßïõò. ÔóÜêéóá üóï êáíåßò Üëëïò ôéò óõíôÜîåéò. Êáé åíþ ôá Ýêáíá üëá áõôÜ óôáìÜôçóá êáé üëåò ôéò åîåãÝñóåéò êáé ôïõò åìðñçóìïýò ðïõ ðñïêáëïýóáí áðßóôåõôïõò ðõñåôïýò óôá åðéôüêéá êáé óôá ÷ñÝç ôïõ Íüôïõ. Åðßóçò ìåôÜ áðü 30 ÷ñüíéá îåóðßôùóá êáé
ôïõò áíáñ÷éêïýò ÷ùñßò íá áíïßîåé ìýôç. ÔåëéêÜ ìüíïò ìïõ Ýäéùîá ìÝóá óå
ìéá íý÷ôá 2.500 õðáëëÞëïõò áðü Ýíá áðü
ôá ðéï ìåãÜëá óýìâïëá ôçò åîïõóßáò
ôùí óðÜôáëùí óõíôå÷íéþí. ¼ìùò ôþñá êéíäõíåýù íá ðÝóù. Äþóôå ëïéðüí
êÜôé óôïõò óõíåñãÜôåò ìïõ, óôïõò åðßóçò üøéìïõò áõôïèõóéáêïýò äéêïýò óáò,
óôï «óïóéáëäçìïêñÜôç» óáò ÂåíéæÝëï
êáé óôïí «áñéóôåñü» óáò ÊïõâÝëç. Äþóôå ôïõò áõôü ðïõ æçôÜíå åäþ êáé êáéñü, äþóôå ôïõò ìéá äçìïóéïíïìéêÞ áíÜóá, ïðüôå êáé êÜðïéá öñÜãêá ãéá ôïõò
öôù÷ïìåóáßïõò ôçò êáôáðñïäïìÝíçò
âÜóçò ôïõò ðñéí áõôÞ åîáöáíéóôåß, äþóôå ôïõò äçëáäÞ Ýíá áêüìá êïõñåìáôÜêé ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò. Êáé äþóôå
ôï ôþñá, äçëáäÞ äþóôå ôï ðñéí áðü ôéò
ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò êáé ü÷é ìåôÜ. Ôþñá, ãéáôß ôþñá ðÝöôù, áöïý ïé ñþóïé öýãáíå êáé ïýôå ôï Ýíá äéò åõñþ äåí ðÞñá
áðü ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ôùí ÄÅÐÁ-ÄÅÓÖÁ».
Óå áõôü ôï êïõñåìáôÜêé ôïõ åëëçíéêïý
÷ñÝïõò åðéêåíôñþíåôáé óÞìåñá ç ñþóéêç
åõñùðáúêÞ ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, ðïõ Ý÷åé
ãßíåé ðïëéôéêÞ ôùí ÇÐÁ ôïõ ÏìðÜìá, ðïëéôéêÞ ôïõ ÄÍÔ, ðïëéôéêÞ ôïõ åõñùðáúêïý Íüôïõ, êáé åí ìÝñåé ôçò Êïìéóéüí êáé
ðïõ ðñáêôéêÜ óçìáßíåé, áí ãßíåé äåêôü áðü ôç Ãåñìáíßá ðñéí ôéò ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò, Þôôá ôçò äõôéêÞò ÌÝñêåë óôéò åêëïãÝò êáé õðï÷ñÝùóç ôçò íá óõãêõâåñíÞóåé
áäõíáôéóìÝíç ìå ôïõò ñùóüöéëïõò óïóéáëäçìïêñÜôåò. ÁëëÜ áíåîÜñôçôá áðü
ôç ÌÝñêåë Ýíá íÝï êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò óçìáßíåé ìáêñïðñüèåóìá âÜèáéìá ôçò ðéóôùôéêÞò áîéïðéóôßáò ôùí ÷ùñþí ôçò ÅÆ êáé üîõíóç óôï Ýðáêñï ôçò
áíôßèåóçò ÂïññÜ-Íüôïõ êáèþò êáé ôùí
åíäïãåñìáíéêþí ðïëéôéêþí áíôéèÝóåùí».

Ï äéðñüóùðïò ÊïõâÝëçò ìå ôçí
Ýîïäï ðñïöõëÜóóåé ôçí ßäéá ôç
ÄÇÌÁÑ áëëÜ êáé ôïí ÓÕÑÉÆÁ
óôï ìåãÜëï óÜëôï ôùí ñùóüäïõëùí óôçí êõâÝñíçóç.

Ãéá íá æçôÜåé üìùò ï ÓáìáñÜò áíôáëëÜãìáôá áðü ôïõò åõñùðáßïõò, èá ðñÝðåé íá êÜíåé üëï êáé ðåñéóóüôåñåò áíèñùðïèõóßåò ðïõ èá äåß÷íïõí ôéò êáëÝò ôïõ
ðñïèÝóåéò ãéá ðåñéêïðÞ ôùí äáðáíþí êáé
ìåßùóç ôùí åëëåéììÜôùí, áöïý ç ïéêïíïìßá èá ðçãáßíåé üëï êáé ÷åéñüôåñá ëüãù ôïõ óõíå÷éæüìåíïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ. Áêüìá äçëáäÞ êáé áí Ýíá ìÝñïò
ôïõ ÷ñÝïõò èá êïõñåýåôáé, ç áíåñãßá èá
äõíáìþíåé, êáé ïé ìéóèïß èá ôóåêïõñåýïíôáé ðáñáðÝñá êáèþò êáé ïé óõíôÜîåéò. Ï
ÊïõâÝëçò èÝëåé íá êñáôÞóåé êáèáñÜ ôá
÷Ýñéá ôïõ áðü üëá áõôÜ ôá åãêëÞìáôá
ãéá íá äéáóùèåß óáí «áñéóôåñüò öéëïåõñùðáúêüò ðüëïò» êáé íá ìðïñåß íá ðáßîåé êõâåñíçôéêü ñüëï áñãüôåñá, ðéèáíÜ
óå ìéá óõãêõâÝñíçóç ìå ôï ÓÕÑÉÆÁ. Ôá
ðïóïóôÜ ôçò ÄÇÌÁÑ åêìçäåíßæïíôáí
ôçí ôåëåõôáßá ðåñßïäï âãÜæïíôáò ôçí åêôüò ÂïõëÞò ó÷åäüí. ÁëëÜ ï ÓÕÑÉÆÁ èá
÷ñåéÜæåôáé, üôáí áíáðüöåõêôá Ýñèåé óôçí
åîïõóßá ìåôÜ ôçí õðåñ-öèïñÜ êáé áðïêÜëõøç ôïõ áíáëþóéìïõ áðáôåþíá ÓáìáñÜ, ìéá ðñïóôáôåõôéêÞ áóðßäá ðïõ íá
áðïññïöÜ êÜðùò ôç ëáúêÞ ïñãÞ áðü ôïí
ßäéï. Ç ÄÇÌÁÑ ìðïñåß íá áðïêôÞóåé êõâåñíçôéêÝò èÝóåéò óå ìßá åðüìåíç êõâÝñíçóç Ôóßðñá, êáé íá ðáßîåé ôï ñüëï ôïõ
ìåóïëáâçôÞ ìåôáîý ôùí «áíôéìíçìïíéáêþí» êáé ôùí åõñùðáßùí. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé óôá ôÝëç ÃåíÜñç ï ãñáììáôÝáò
ôçò Ê.Å ôçò ÄÇÌÁÑ Ëõêïýäçò, ìßëçóå
ãéá åíäå÷üìåíï óõíåñãáóßáò ÄÇÌÁÑ –
ÓÕÑÉÆÁ, áñêåß ï ôåëåõôáßïò íá åãêáôáëåßøåé ôá ðåñß êáôáããåëßáò ôïõ ìíçìïíßïõ (http://www.lifo.gr/now/politics/22033).
Áí ç ÄÇÌÁÑ äåí äéáóùèåß óÞìåñá, ôüôå ï ÓÕÑÉÆÁ èá ëéþóåé áýñéï ðéï ãñÞãïñá
áðü üôé Ýëéùóå ç ÄÇÌÁÑ ìÝóá óôçí êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ. ÁëëÜ áí ëéþóåé ï ÓÕÑÉÆÁ, áõôüò ï ãåìÜôïò åðéäÝîéïõò ðñÜêôïñåò
ôçò Ñùóßáò ðïëéôéêüò ÷áìáéëÝïíôáò, ôüôå
èá ìÝíïõí íá êõâåñíÞóïõí, ùò Üöèáñôïé, ìüíï ïé äéåèíþò áðïêñïõóôéêïß íáæéóôÝò êáé ïé
åìöáíéæüìåíïé óáí áðïëßôéêïé «áíôéêáðéôáëéóôÝò», äçëáäÞ ïé åíôåëþò åýèñáõóôïé óå
êÜèå Üóêçóç öáíåñÜ áóôéêÞò åîïõóßáò,
øåõôïêïììïõíéóôÝò.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ìüíï óå ìéá ëïãéêÞ åßíáé üëïé ôïõò óõíåðåßò: ÊïõâÝëçò,
ÓáìáñÜò, ÂåíéæÝëïò, Ôóßðñáò, ÊáììÝíïò,
øåõôïÊÊÅ êáé ïé íáæéóôÝò ôçò «×Á» èÝëïõí íá åîáèëéþóïõí üóï ìðïñïýí ðåñéóóüôåñï ôïí åëëçíéêü ëáü, ñß÷íïíôáò
ôéò åõèýíåò óôçí Åõñþðç, ãéá íá ôïí óýñïõí õðüäïõëï óôç íåïíáæéóôéêÞ Ñùóßá
ôïõ Ðïýôéí. Ç ÏÁÊÊÅ åäþ êáé êáéñü ôïõò
îåóêåðÜæåé ìå ôç ãñáììÞ ôçò åîüäïõ áðü
ôç Åõñùæþíç ìå ìåôáâáôéêÜ ìÝôñá óå óõíåíüçóç ìå ôçí ÅÆ. ÓÞìåñá, ðåñéóóüôåñï
áðü ðïôÝ, ïé äçìïêñÜôåò ðñÝðåé íá óõóðåéñùèïýí ãýñù áðü ôçí ÏÁÊÊÅ ãéá
íá ìçí ðåñÜóïõí ôá âñþìéêá ó÷Ýäéá ôùí
7 êïììáôéêþí çãåóéþí.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ
http:// www.oakke.gr, e-mail: info@oakke.gr
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ÍÁ ÌÇÍ ÐÅÑÁÓÅÉ Ç ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ ÖÉÌÙÓÇ ÊÁÉ
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óõíÝ÷åéá ðü ôç óåë. 1

äïëïöïíéêÞ áõôÞ íáæé-ñáôóéóôéêÞ óõììïñßá áêñáßá êáé ìÜëéóôá ôç èåùñåß áíïé÷ôÜ ôìÞìá ôçò åèíéêÞò åíüôçôáò. ¼ìùò ïé äïëïöïíéêïß íáæé- ñáôóéóôÝò äåí
åßíáé óôï Üêñï ðïõ ðïëéôéêïý öÜóìáôïò,
åßíáé Ýîù áðü ôçí ðïëéôéêÞ óáí ôÝôïéá
êáé Ýîù áðü ïðïéáäÞðïôå åèíéêÞ åíüôçôá. Óôçí ïõóßá åßíáé Ýîù áðü ôïí ðïëéôéóìü êáé äåí ìðïñåß íá õðÜñ÷åé åíùìÝíï
êáé ðïëéôéóìÝíï Ýèíïò ðïõ íá áðïêëåßåé
áðü ìÝóá ôïõ áêüìá êáé íá åîïíôþíåé áíèñþðïõò åðåéäÞ ãåííÞèçêáí ìå åèíéêÜ
«îÝíï áßìá». ÂÝâáéá ï êáèÝíáò ðïõ øçößæåé ôç íáæéóôéêÞ óõììïñßá äåí åßíáé õðï÷ñåùôéêÜ íáæéóôÞò áöïý ðïëëïß äåí Ý÷ïõí
óõíåßäçóç ôçò áëçèéíÞò öýóçò ôçò. ÁëëÜ
áõôü äåí éó÷ýåé ãéá Ýíáí ðñùèõðïõñãü ðïõ
áñíåßôáé êÜèå ðñáãìáôéêÞ áíôéñáôóéóôéêÞ íïìïèåóßá, ðñÜãìá ðïõ êÜíåé ôç ößìùóç ôçò ÅÑÔ áíáôñé÷éáóôéêÞ. ¼÷é ôõ÷áßá ç ßäéá ç íáæéóôéêÞ óõììïñßá äÞëùóå
üôé èÝëåé ôï êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ åðéêáëïýìåíç ôï ãåãïíüò, ôï ôéìçôéêü ãéá ôçí ÅÑÔ, üôé ìüíï áõôÞ äåí Ý÷åé êáëÝóåé ðïôÝ
åêðñüóùðï ôçò íá ìéëÞóåé.

Ï ìåãÜëïò êßíäõíïò áðü ôéò
äÞèåí «åíäéÜìåóåò» äõíÜìåéò
ÄÇÌÁÑ-ÐÁÓÏÊ. Äýï óçìåßá
áñ÷Þò, äýï ðñïûðïèÝóåéò íßêçò
ÁëëÜ ï êßíäõíïò äåí åßíáé ìüíï áðü ôï
ÓáìáñÜ êáé ôç «×ñ. ÁõãÞ». ¸íáò ðéï ýðïõëïò êßíäõíïò ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç ÄÇÌÁÑ êáé ôï ÐÁÓÏÊ ðïõ ðñïóðáèïýí
íá õðíùôßóïõí ôï äçìïêñáôéêü êüóìï Ýôóé þóôå íá ìçí áíôéäñÜóåé óå
âÜèïò óôçí åã÷åßñéóç óôçí ÅÑÔ. Ç
öñÜóç ôïõò ðïõ áðïêáëýðôåé ôá ó÷ÝäéÜ
ôïõò åßíáé ç: «ÁíáäéÜñèñùóç åí ëåéôïõñãßá». Ï ÂåíéæÝëïò êáé ï ÊïõâÝëçò ðáßæïõí äçëáäÞ ôï ñüëï ôïõ åíäéÜìåóïõ Þ êáé ôïõ êáëïý, áëëÜ ìðïñïýí íá ôïí ðáßæïõí ìüíï êáé ìüíï
åðåéäÞ ï ÓáìáñÜò Ýðáéîå ôï ñüëï ôïõ
áðüëõôá êáêïý. Ï ÊïõâÝëçò äéá÷ùñßæåôáé ôþñá áðü ôïí ÓáìáñÜ ãéá ôçí
ÅÑÔ äÝêá ìÝñåò ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá, áëëÜ, èåùñåß èåôéêÞ ôçí åðáßó÷õíôç áðüöáóç ôïõ ÓôÅ õðÝñ ôçò êáôÜñãçóçò ôçò ÅÑÔ êáé ðÜíù áðü üëá óõíå÷ßæåé íá ìéëÜåé ãéá «áíáäéÜñèñùóç åí ëåéôïõñãßá». Áí ìåôÜ ôï
ðñáîéêüðçìá åðéôñáðïýí ïé üðïéåò áðïëýóåéò, ôçò üðïéáò áíáäéÜñèñùóçò óå ìéá
«íÝá ÅÑÔ» èá ìðïñåß ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò íá äéáëÝîåé ôïõò ðéï õðÜêïõïõò,
ôïõò ðéï ôñïìïêñáôçìÝíïõò, ôïõò ëéãüôåñï äçìïêñÜôåò äçìïóéïãñÜöïõò êáé íá
ðñïóëÜâåé êáéíïýñéïõò áíôéäñáóôéêïýò ìå
äåîéÜ Þ ôÜ÷á «áñéóôåñÞ» ðñïâéÜ, ãéá íá
öôéÜîåé ìéá íÝá öáóéóôéêÞ êáé óïóéáëöáóéóôéêÞ ÅÑÔ.
Åßíáé ãé áõôü äýï óçìåßá áñ÷Þò ðïõ ðñÝðåé íá âÜëåé áõôÞ ôç óôéãìÞ ôï äçìïêñáôéêü êßíçìá ìðñïóôÜ ôïõ. 1ï ÐëÞñçò êáôÜñãçóç ôçò äéõðïõñãéêÞò áðüöáóçò,
êáìéÜ «ÍÝá ÅÑÔ», 2ï Êáìßá áðüëõóç ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá ÓáìáñÜ.
ÊÜèå áðüëõóç, üóï åãêñßíåôáé ôï
êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ êáé ç äçìéïõñãßá
ìéáò Üëëçò, ðñÝðåé áõôüìáôá íá èå-

ùñåßôáé ðñÜîç ðïëéôéêÞò åêêáèÜñéóçò. Áõôü äåí éó÷ýåé ìüíï ãéá ôïõò
äçìïóéïãñÜöïõò áëëÜ êáé ãéá ôïõò
õðüëïéðïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÅÑÔ.
Ãéáôß êÜèå áðüëõóç óÞìåñá óðÜåé ôï
åíéáßï ìÝôùðï ôùí åñãáæïìÝíùí åíÜíôéá óôï öáóéóôéêü êëåßóéìï-ößìùóç ôçò ÅÑÔ. Ãé áõôü ðñÝðåé íá äßíïíôáé åããõÞóåéò óôï ëáü áðü ôï êßíçìá ôùí åñãáæïìÝíùí üôé ôá Ýîïäá
ôçò ÅÑÔ ìðïñïýí íá ìåéùèïýí ÷ùñßò
áðïëýóåéò ìå ôï ÷ôýðçìá êÜèå ñåìïýëáò êáé ìå ôï íá áîéïðïéçèïýí ïé ßäéïé ìå ôïí êáëýôåñï êáé ðéï ðáñáãùãéêü ôñüðï. ÊáìéÜ ëïéðüí «áíáäéÜñèñùóç» ìÝóù áðïëýóåùí áðü ðïäïðáôçôÝò ôçò äçìïêñáôßáò. Áõôü åßíáé ðñïöáíÝò ãéá êÜèå äçìïêñáôéêü Üíèñùðï.

Ôï óõììá÷éêü ìÝôùðï ÑùóßáòÊßíáò åßíáé ç êñõììÝíç ðçãÞ
ôïõ öáóéóìïý ðïõ ÷ôýðçóå ôçí
ÅÑÔ
Åêåßíï ðïõ äåí åßíáé ðñïöáíÝò åßíáé
ôï ðïéá åßíáé ç áëçèéíÞ ðïëéôéêÞ ðçãÞ ôïõ
öáóéóìïý ðïõ ÷ôýðçóå ôçí ÅÑÔ êáé ðïõ
äß÷ùò ôç ãíþóç ôçò åßíáé äýóêïëç ç Üìõíá óå áõôüí. Ï ìÝóïò ðïëßôçò âëÝðåé
óáí êýñéï å÷èñü ôçò äçìïêñáôßáò áõôüí
ðïõ Ý÷åé äéäá÷ôåß áðü ôï óýíïëï ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò íá âëÝðåé êáé óáí êýñéï õðáßôéï ôçò ïéêïíïìéêÞò êáôáóôñïöÞò ôïõ, äçëáäÞ ôïõò äáíåéóôÝò êáé âáóéêÜ ôç Ãåñìáíßá. Ôïí êáëïýìå íá åîåôÜóåé Ýíáí Üëëï äñüìï áíÜëõóçò ðïõ ôïí ðñïôåßíåé åäþ êáé ÷ñüíéá
ç ÏÁÊÊÅ êáé ðïõ åîçãåß ðïëý ðéï óöáéñéêÜ êáé ðåéóôéêÜ ôá öáéíüìåíá ðïõ æïýìå (äåò ôá êåßìåíÜ ìáò ãéá ôçí êñßóç óôï
www.oakke.gr).
Åäþ ìüíï êÜíïõìå ôéò åîÞò åðéóçìÜíóåéò: 1. ÕðÜñ÷ïõí ôñåéò ìåãÜëåò äõíÜìåéò,
ðïõ åìðëÝêïíôáé éó÷õñÜ óôçí ðïëéôéêÞ
êáé ïéêïíïìéêÞ æùÞ ôçò ÷þñáò óå áõôÞ
ôç öÜóç : Ç ÅÅ (êõñßùò ç Ãåñìáíßá), ç
Ñùóßá êáé ç Êßíá. Áðü áõôÝò ç ðñþôç,
ðïõ åßíáé ìüíï ïéêïíïìéêÜ äõíáôÞ áëëÜ
ü÷é óôñáôéùôéêï-äéðëùìáôéêÜ, íáé ìåí åðéâÜëëåé ôá ìÝôñá ðåßíáò áëëÜ üëïé ôç âñßæïõí. Áíôßèåôá áõôÝò ðïõ åðùöåëïýíôáé
áðü ôçí êáôáóôñïöÞ êáé áãïñÜæïõí ìå
äéáêïììáôéêÞ áíï÷Þ, ó÷åäüí ôæÜìðá ôç
÷þñá, åßíáé ïé äýï äåýôåñåò ðïõ êáíåßò
äåí ôéò åíï÷ëåß. (ÁõôÝò áãïñÜæïõí ëéìÜíéá, ôñÜðåæåò (Ðåéñáéþò, ÁãñïôéêÞ), óõíåôáéñéóôéêÜ åñãïóôÜóéá (ÄÙÄÙÍÇ, ÓÅÊÁÐ), öéëÝôá ôïõñéóôéêÞò ãçò, ðïäïóöáéñéêÝò ïìÜäåò êáé åôïéìÜæïíôáé íá áãïñÜóïõí ðïëëÜ Üëëá). Ðñéí áðü áõôÝò ôéò åîáãïñÝò åðß 3 äåêáåôßåò Ý÷åé óáìðïôáñéóôåß áðü ôéò áíôéåõñùðáúêÝò êáé ïõóéáóôéêÜ ñùóüöéëåò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò, éäéáßôåñá áðü ôçí øåõôïáñéóôåñÜ êÜèå âéïìç÷áíéêÞ åðÝíäõóç êáé ôï óáìðïôÜæ áõôü ïñãéÜæåé éäéáßôåñá ðÜíù óôçí êñßóç, ðñÜãìá ðïõ åßíáé ç âáèýôåñç áéôßá ôçò áðüëõôçò åëëçíéêÞò êáôáóôñïöÞò. Ç ëéôüôçôá ðïõ ðñïùèïýí ïé
åõñùðáúêÝò êõâåñíÞóåéò åðéôá÷ýíåé áõôÞí ôÞí îå÷ùñéóôÞ åëëçíéêÞ êáôáóôñïöéêÞ áðïâïìç÷Üíéóç, ïðüôå êáé áíåñãßá,
áëëÜ áðü ìüíç ôçò äåí èá ìðïñïýóå íá
ôçí ðñïêáëÝóåé üðùò áðÝäåéîå ç ðñßðôù-

óç ôùí Üëëùí ÷ùñþí ôïõ åõñùðáúêïý
Íüôïõ. 2. Óôçí Êßíá êáé óôç Ñùóßá êáíÝíáò ðáñÜãïíôáò ìå óôïé÷åéþäç ðïëéôéêÞ
éó÷ý äåí âãÞêå íá êáôáããåßëëåé ôï ðñáîéêüðçìá êáôÜ ôçò ÅÑÔ, ôçí þñá ðïõ ïé
ðéï éó÷õñÝò äéáêñáôéêÝò èåóìéêÝò äõíÜìåéò óôçí ÅÅ áíôÝäñáóáí óå ðïëëÜ åðßðåäá êáé ìåñéêÝò, üðùò ç Ýíùóç äçìüóéùí
ôçëåïñÜóåùí (ÅÂU), óôÜèçêáí ìá÷çôéêÜ
óôï ðëåõñü ôçò ÅÑÔ. 3. Ç ÷ñõóáõãßôéêç
óõììïñßá, äçëáäÞ ôï áðüóôáãìá ôïõ öáóéóìïý ðïõ ü÷é ôõ÷áßá õðïóôÞñéîå ôï êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ, åßíáé ôüóï öáíáôéêÞ óôçí
õðïóôÞñéîç ôçò Ñùóßáò, þóôå êÜëåóå ôï
ñþóéêï óôñáôü íá Ýñèåé íá öõëÜîåé ôïõò
áãùãïýò õäñïãïíáíèñÜêùí! (ÊáóéäéÜñçò
óôç ÂïõëÞ). Ï ÓáìáñÜò åßíáé ï ðñþôïò
ðñïùèçôÞò ôçò óôñáôçãéêÞò èåùñßáò üôé
ç ÅëëÜäá ðñÝðåé íá ìðåé óôï «ïñèüäïîï
ôüîï» ðïõ åßíáé ç èñçóêåõôéêÞ äéáôýðùóç ôçò ñþóéêçò óôñáôçãéêÞò óôá ÂáëêÜíéá êáé óôï åããýò åîùôåñéêü ôçò. Ï Êåäßêïãëïõ åßíáé åéäéêüò ðñïùèçôÞò ôùí ðùëÞóåùí ãçò óôç Ñùóßá.

¼÷é óôïí áðïðñïóáíáôïëéóìü,
óôï ÷áíôÜêùìá ôïõ áãþíá êáé
óôçí Üëùóç ôçò ÅÑÔ áðü
ÓÕÑÉÆÁ êáé ÐÁÌÅ
Ìüíï áí êáôáëÜâåé êáíåßò ðïéá åßíáé ç
êýñéá ðçãÞ ôïõ öáóéóìïý óÞìåñá èá ìðïñåß íá åîçãÞóåé ãéáôß åßíáé ãåíéêÜ ôüóï
÷ëéáñÞ ç áíôßèåóç üëïõ ôïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ, äçëáäÞ ü÷é ìüíï ôçò êõâÝñíçóçò
êáé ôùí öáóéóôþí áëëÜ êáé ôçò ëåãüìåíçò «áñéóôåñÜò», óôç ãåíéêÞ åðé÷åßñçóç
åêöáóéóìïý ôïõ êñÜôïõò ôïí ôåëåõôáßï
êáéñü. ÁõôÞ ðåñéëáìâÜíåé ðñþôá áð üëá
ôçí ðïëéôéêÞ, íïìïèåôéêÞ, áóôõíïìéêÞ áíï÷Þ êáé áôéìùñçóßá ôùí íáæß, ôéò áëëåðÜëëçëåò åðéóôñáôåýóåéò áðåñãþí ÷ùñßò
ìåãÜëåò êáé åðßìïíåò ðïëéôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ôùí óõíäéêÜôùí, êáé ôåëéêÜ ôç äéáêõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò ìå äéáôÜãìáôá ðïõ äåí ðåñíÜíå áðü ôçí ÂïõëÞ.
Ç ñáãäáßá êßíçóç óýóóùìçò ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ðñïò ôï ñùóïêéíåæéêü Üîïíá åßíáé ç áéôßá ôçò äéáêïììáôéêÞò êáé óõíäéêáëéóôéêÞò áíï÷Þò óôçí áðüëõôç êáôÜñãçóç ôùí åñãáôéêþí óõíäéêáëéóôéêþí äéêáéùìÜôùí óôï êñáôéêü êéíÝæéêï êÜôåñãï ôçò ÊÏÓÊÏ. Ç öéëßá ðñïò ôï íÝï
ñùóï-êéíåæéêü ìÝôùðï åîïõóßáò åßíáé ç
âáèýôåñç ðçãÞ ôçò äçëùìÝíçò Þ áäÞëùôçò êïéíÞò áíôéåõñùðáúêÞò ðïëéôéêÞò ôùí 6 êïììÜôùí êáé ôçò íáæéóôéêÞò
óõììïñßáò. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ôá äýï
ðñþôá ìåãÜëá ÷ôõðÞìáôá áðïëýóåùí óôï
äçìüóéï, Þôáí ôá åêêáèáñéóôéêÜ óôïí éäåïëïãéêü ìç÷áíéóìü ôïõ êñÜôïõò: óôïõò
êáèçãçôÝò êáé óôçí ÅÑÔ.
Óôç âÜóç áõôïý ôïõ óêåðôéêïý, ïé åñãáæüìåíïé ôçò ÅÑÔ ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßóïõí êáé åêåßíåò ôéò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ ÷ôõðÜíå ôïí áãþíá ôïõò áðü ôá
ìÝóá êáé ôïí áðïðñïóáíáôïëßæïõí üôáí
ëÝíå üôé ï êåíôñéêüò å÷èñüò óôçí ðåñßðôùóç ôçò ÅÑÔ åßíáé ç ÅÅ êáé ç öéëåëåýèåñç ðïëéôéêÞ õðÝñ ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí êáé ü÷é ï áíáôïëéêïý ôýðïõ êñáôéêïöáóéóìüò ðïõ êáôáñãåß ôçí åëåõèåñßá ôïõ ôýðïõ. Ãé áõôü äåí ìéëÜíå êýñéá
ãéá ëïãïêñéóßá êáé ößìùóç áëëÜ ìéëÜíå
êýñéá ãéá áðïëýóåéò-ëéôüôçôá. ¸ôóé ðñï-

þèçóáí, óôçí ïõóßá åðÝâáëáí, ìéá ðáñáôåôáìÝíç áðåñãßá óôá éäéùôéêÜ ÌÌÅ ðïõ
ü÷é ìüíï äåí ÷ôõðïýóå ôïí å÷èñü, áëëÜ
ôïí åõíïïýóå ãéáôß ôïõ åðÝôñåøå íá ëÝåé
üôé ïé áãùíéæüìåíïé ôçò ÅÑÔ ÷ôõðÜíå üëç ôçí õðüëïéðç åëåýèåñç åíçìÝñùóç. Ôï
ðéï áíçóõ÷çôéêü åßíáé üôé åîáöáíßóôçêå áðü ôçí ðñüóïøç ôçò ÅÑÔ ôï ðáíþ ðïõ Ýãñáöå: «thank you Europe»
ðïõ âÝâáéá äåí Þôáí åõ÷áñéóôþ óôç
ÌÝñêåë áëëÜ óôï ðáíåõñùðáúêü äçìïêñáôéêü ñåýìá êáôáäßêçò êáé âáóéêÜ óôçí EBU. ÌåôÜ åìöáíßóôçêáí
óå êÜðïéåò åêðïìðÝò ôçò ÅÑÔ åõñùðáúêÝò óçìáßåò íá êáßãïíôáé, åíþ ïé
áíáöïñÝò óôçí êáßñéá êáé áðïöáóéóôéêÞ óôÞñéîç ôçò ÅBU Üñ÷éóáí íá
óðáíßæïõí. Óôçí ïõóßá ðáñáìåñßóôçêå ï ìåãáëýôåñïò óôñáôçãéêüò óýììá÷ïò ôïõ áãþíá, åíþ èá Ýðñåðå üëç
ç ÅÑÔ íá åßíáé óå äéáñêÞ åðáöÞ êáé
íá óõíå÷ßæåé íá äéáöùôßæåé êáé íá
îåóçêþíåé ôéò åõñùðáúêÝò åíþóåéò
äçìïóéïãñÜöùí, êüììáôá, êõâåñíÞóåéò, äçìïêñáôéêÝò ðñïóùðéêüôçôåò
êëð. Ôï ðéï ìåãÜëï ÷ôýðçìá äüèçêå
üìùò áðü ôçí ßäéá ôçí ÐÏÓÐÅÑÔ
êáé ôï ÓÕÑÉÆÁ. Áõôïß áíôß íá êáôáäéêÜóïõí ôçí åðáßó÷õíôç áðüöáóç ôïõ ÓôÅ (ðïõ Ç ÐÏÓÐÅÑÔ ðñïêÜëåóå ìå ôçí ðñïóöõãÞ ôçò) ç ïðïßá
åðéêñïôïýóå ôçí êáôÜñãçóç ôçò ÅÑÔ
êáé ôéò áðïëýóåéò, ìßëçóáí ãéá «ðñþôç íßêç» êáé Ýôóé ðáñáðëÜíçóáí
ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé êõñßùò ôïõò
ößëïõò ôïõò óôï åîùôåñéêü êáé óôï
åóùôåñéêü ðïõ Üñ÷éóáí íá æçôÜíå åöáñìïãÞ ôçò áðüöáóçò ôïõ ÓôÅ åíþ
Ýðñåðå íá êáôçãïñïýí ôç äéêáóôéêÞ
åîïõóßá ãéá õðïôáãÞ óôçí êõâÝñíçóç, üðùò óõìâáßíåé óôéò öáóéóôéêÝò
÷þñåò. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï áöüðëéóáí ôïí áãþíá óôçí ðéï êñßóéìç öÜóç, åíþ äéáñêþò ôïí åêèÝôïõí óôçí
ðïëéôéêÞ áðïìüíùóç ìå ôï íá åìöáíßæïíôáé äéáñêþò ïé ßäéïé áõôïß áíôéåõñùðáßïé êáé óáìðïôáñéóôÝò êÜèå áíáðôõîçò, óáí ðñïóôÜôåò ôïõ.
Óôü÷ïò ôïõò åßíáé íá áîéïðïéÞóïõí -ìåôÜ
áðü ìéá åíäå÷üìåíç áðïìüíùóç êáé Þôôá
ôïõ áãþíá- ôéò áðïëýóåéò-åêêáèáñßóåéò
ãéá íá åìöáíéóôïýí óáí ðïëéôéêïß åêðñüóùðïé ôùí åñãáæïìÝíùí êáé Ýôóé íá ðÜñïõí ìÝñïò áðü èÝóç éó÷ýïò óôç äéáíïìÞ
ôçò íÝáò ÅÑÔ.
Ï áãþíáò ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ÅÑÔ
åßíáé ðïëý êáßñéïò ãéá ôç äçìïêñáôßá ãéá
íá åðéôñáðåß íá ðÝóåé óôá ÷Ýñéá ðïëéôéêï-óõíäéêáëéóôéêþí äõíÜìåùí ðïõ ï ëáüò äåí åìðéóôåýåôáé. Ïé åñãáæüìåíïé ôçò
ÅÑÔ ðñÝðåé íá ìåßíïõí ïé ßäéïé óôï ôéìüíé ôïõ áãþíá ôïõò êáé, íá ìçí åê÷ùñÞóïõí ôçí ðïëéôéêÞ êáé óõíäéêáëéóôéêÞ áõôïíïìßá ôïõò óôéò åîùôåñéêÜ ðïäçãåôïýìåíåò çãåóßåò ìéáò ðáëéüôåñçò ðåñéüäïõ ñïõôßíáò êáé ïðùóäÞðïôå ü÷é óôïõò
ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÌÅ. Ôþñá ðñÝðåé, êáôÜ ôç
ãíþìç ìáò, ïé áðïöÜóåéò ôïõò íá åßíáé
ðñþôá áð üëá áðïöÜóåéò ôçò âÜóçò, äçëáäÞ ãåíéêþí óõíåëåýóåùí, êáé ìå áðåñãéáêÜ üñãáíá ðïõ èá Ý÷ïõí åêëåãåß áðü áõôÝò ôéò óõíåëåýóåéò. Ï áãþíáò ôçò ÅÑÔ äåí ðñÝðåé íá ÷áèåß.
ÁèÞíá 21/6/2013
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Ìéá êõâÝñíçóç ðéï äïõëéêÞ ãéá ôá íÝá áöåíôéêÜ, ìå íÝïõò
åðßëåêôïõò óáìðïôÝñ êáé ðñüèõìïõò «íôïìáôïöÜãïõò»
Ó
å áõôÞí ôç êõâÝñíçóç ïé ñùóüöéëïé ðáßñíïõí êáé ôá äýï óôñáôç
ãéêÞò óçìáóßáò õðïõñãåßá ðïõ åßíáé êáé åíôåëþò ðïëéôéêÜ áóöáëÞ
ãéá ôïõò êáôü÷ïõò ôïõò. Óôï Åîùôåñéêþí Ýñ÷åôáé Ýíáò ðëÞñçò ñùóüäïõëïò, ï ÂåíéæÝëïò ãéá íá äïõëåýåé ôçí ÅÅ, êáé áðü ôï ¢ìõíáò öåýãåé
ï äõôéêüò Ðáíáãéùôüðïõëïò êáé Ýñ÷åôáé ï öéëïñþóïò Áâñáìüðïõëïò.

Ïé ðéï ÷áñáêôçñéóôéêÝò ùóôüóï áëëáãÝò åßíáé óôá ðáñáãùãéêÜ õðïõñãåßá. Ï äõôéêüò, áí êáé ðÜíôá åýêáìðôïò
êáé åîõðçñåôéêüò óôá íÝá áöåíôéêÜ,
×áôæçäÜêçò ÷Üíåé ôï ìéóü ôïõ õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, ôá Äßêôõá êáé ôéò ÕðïäïìÝò, êáé ôá ðáßñíåé ï ñùóüäïõëïò
×ñõóï÷ïÀäçò, äçëáäÞ ðáßñíåé üôé åßíáé íá äïèåß óôïõò ñùóïêéíÝæïõò êáé
óôïõò áíáôïëéêïýò ïëéãÜñ÷åò: ëéìÜíéá,
áåñïäñüìéá, óéäçñïäñüìïõò, äñüìïõò
êëð. Åðßóçò ï ðñþçí õöõðïõñãüò ôçò
óõíáóðéóìáßáò Ìðéñìðßëç ðïõ óáìðüôáñå ìáæß ôçò ôéò ìåãáëýôåñåò åðåíäýóåéò ôçò ÷þñáò, áíÜìåóÜ ôïõò êáé ôéò
Ýñåõíåò ãéá ôïõò õäñïãïíÜíèñáêåò íüôéá ôçò ÊñÞôçò, ï ÌáíéÜôçò, ðáßñíåé
ôï ÕÐÅÊÁ áðü ôïí áíýðáñêôï ËéâéåñÜôï. Ï ÌáíéÜôçò åßíáé ï Üíèñùðïò
ðïõ Ý÷åé ðåé üôé «Ç ÅëëÜäá õðïóôçñßæåé ôçí õëïðïßçóç ôïõ áãùãïý South
Stream, ðïõ èá ìåôáöÝñåé ñùóéêü áÝñéï óôçí Åõñþðç, êáèþò èá óõíåéóöÝñåé óôçí áóöÜëåéá åöïäéáóìïý ôçò Åõñþðçò áëëÜ êáé ôçò ÅëëÜäáò». Åßíáé
ìáýñï áíÝêäïôï ç áíáãíþñéóç ôïõ ñüëïõ ôïõ åããõçôÞ ôçò åíåñãåéáêÞò áóöÜëåéáò ôçò ÅÅ óå ìéá äýíáìç ðïõ ôüóåò öïñÝò Ý÷åé êëåßóåé ôïõò äéáêüðôåò
ðáñï÷Þò öõóéêïý áåñßïõ åêâéÜæïíôáò
ðïëéôéêÜ ôçí ÅÅ. Áõôüò ï Üíèñùðïò ãßíåôáé õðïõñãüò åíÝñãåéáò ôçò ÅëëÜäáò!
Äßðëá ôïõ óáí õöõðïõñãüò èá óõíå÷ßóåé íá åßíáé ï Áó. Ðáðáãåùñãßïõ ðïõ
ìüëéò ðñéí ôïí áíáó÷çìáôéóìü ìáôáßùóå 4 åðåíäýóåéò ãåùèåñìßáò. Ôé ðÜñôõ ãéá ôïõò ñùóïêéíÝæïõò êáé ôïõò íôüðéïõò ïëéãÜñ÷åò ôïõò, ôé äõóôõ÷ßá ãéá
üóïõò èÝëïõí ðñáãìáôéêÝò ðáñáãùãéêÝò åðåíäýóåéò.
Ôçí ßäéá þñá ïé åëÜ÷éóôïé ó÷åôéêÜ öéëï-áíáðôõîéáêïß ôùí äõï êõâåñíçôéêþí êïììÜôùí, öéëåëåýèåñïé Þ åèíéêéóôÝò ðÞñáí ôá õðïõñãåßá «íôïìáôïöáãßáò», äçëáäÞ èá ôñþíå íôïìÜôåò áðü
ôïõò äéáäçëùôÝò êáé ãåíéêüôåñá áðü
ôçí êïéíÞ ãíþìç. ¸ôóé äßðëá óå ôýðïõò óáí ôïí õðïõñãü ìåßùóçò óõíôÜîåùí Âñïýôóç, õðïõñãüò ÄéïéêçôéêÞò
Ìåôáññýèìéóçò áíÝëáâå ï Êõñ. ÌçôóïôÜêçò, ðïõ óçìáßíåé üôé åðéöïñôßæåôáé
íá áðïëýóåé ôéò ìåñéêÝò ÷éëéÜäåò õðáëëÞëïõò ðïõ äåí áðÝëõóå ï ÄÇÌÁÑßôçò ÌáíéôÜêçò. Ìáæß ôïõ óôï âÜñáèñï èá ðÜñåé êáé ôçí õöõðïõñãü ôïõ
Åýç ×ñéóôïöéëïðïýëïõ ðïõ åßíáé áíôéÓÕÑÉÆÁ óôÝëå÷ïò ôïõ ÐÁÓÏÊ. Õðïõñãüò Õãåßáò, ðïõ óçìáßíåé åðéöïñôéóìÝíïò íá åîáèëéþóåé ôïõò áóöáëéóìÝíïõò ôïõ ÅÏÐÕÕ êáé íá åñåéðþóåé
ôá íïóïêïìåßá, ôïðïèåôÞèçêå áðü ôïí
ÓáìáñÜ ï Áä. ÃåùñãéÜäçò.
ÔÝëïò áðïöáóéóìÝíïò íá ãåõôåß üëï
ôï áßó÷ïò êáé ôç äéåèíÞ êáôáêñáõãÞ
ãéá ôï öáóéóôéêü êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ åßíáé êáé ï Ðáíô. ÊáøÞò. Åäþ Ý÷ïõìå ôçí

áðüäåéîç ôïõ åëååéíïý, âáèéÜ áíôéäçìïêñáôéêïý áëëÜ êáé åíôåëþò ðïëéôéêÜ ôõöëïý ÷áñáêôÞñá ôçò åëëçíéêÞò
áóôéêÞò ôÜîçò. Ãéáôß ï ÊáøÞò åßíáé Üíèñùðïò ôïõ ÓõãêñïôÞìáôïò ËáìðñÜêç, ïðüôå ç ôïðïèÝôçóÞ ôïõ óôç óõãêåêñéìÝíç èÝóç óçìáßíåé üôé ôï Óõãêñüôçìá ü÷é ìüíï åðéêñïôåß ôç öáóéóôéêÞ ößìùóç-áðüëõóç ôùí äçìïóéïãñÜöùí ôçò ÅÑÔ áëëÜ üôé áíáëáìâÜíåé íá êÜíåé ôçí ðñþôç âñùìïäïõëåéÜ,
äçëáäÞ ôéò ðñþôåò áðïëýóåéò êáé äéïéêçôéêÝò áëëáãÝò ôçò «áíáäéÜñèñùóçò». ¸ôóé äéåõêïëýíåé áöÜíôáóôá

ôïõò ñùóüäïõëïõò ðïõ èá êÜíïõí áñãüôåñá ôçí ðéï ÷ïíôñÞ äïõëåéÜ ôïõ åêöáóéóìïý. Êõñßùò äéåõêïëýíåé ôïõò ðéï
ýðïõëïõò å÷èñïýò ôïõò, ôïõò äÞèåí ößëïõò ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò ÅÑÔ, ÓÕÑÉÆÁ –øåõôïÊÊÅ êëð, ïé ïðïßïé ìéëÜíå ãéá êßíäõíï éäéùôéêïðïßçóçò ôçò
ÅÑÔ åíþ ðñüêåéôáé ãéá êñáôéêÞ ëïãïêñéóßá êáé åêöáóéóìü, êáé ïé ïðïßïé êÜíáíå ôçí ðñïâïêáôüñéêç áðåñãßá åíÜíôéá óôá éäéùôéêÜ êáíÜëéá êáé óôïí ôýðï óôåñþíôáò óå ìåãÜëï âáèìü ôïõò
åñãáæüìåíïõò ôçò ÅÑÔ áðü ôçí õðïóôÞñéîç ôùí åñãáæïìÝíùí åêåß. Ôï ÷åéñüôåñï Ýãêëçìá ôùí ÊáøÞ – ÓõãêñïôÞìáôïò ËáìðñÜêç, åßíáé üôé äßíïõí Ýíá ðïëéôéêü óÞìá óôçí Åõñþðç üôé ï
õðïôéèÝìåíïò äçìïêñáôéêüò êáé öéëïåõñùðáúêüò ôýðïò óõìöùíåß ìå ôï óöá-

ãéáóìü ôçò ÅÑÔ. Ôï Óõãêñüôçìá äåí
èá áñãÞóåé íá åéóðñÜîåé ôá åðß÷åéñá ôçò
ðñïäïóßáò ôïõ åíÜíôéá óôçí åëåõèåñßá
ôïõ ôýðïõ, áöïý Þäç ôï ÌÅÃÊÁ, óôïí
üðïéï Ý÷åé ôïí ðñþôï ëüãï, äïêéìÜæåôáé ïéêïíïìéêÜ.
ÔÝëïò ìéá ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêÞ áëëáãÞ, ãéá ôç öýóç ôçò íÝáò ÊõâÝñíçóçò êáé åéäéêÜ ôïõ «áíôéñáôóéóôÞ» ÂåíéæÝëïõ, åßíáé áõôÞ óôï õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò üðïõ ôç èÝóç ôïõ åðßóçò
ôæÜìðá «áíôéñáôóéóôÞ» Ñïõðáêéþôç
ðÞñå ï íåïäçìïêñÜôçò ×. Áèáíáóßïõ
ðïõ îå÷þñéóå ãéá ôï óèÝíïò ìå ôï ïðïßï õðïóôÞñéîå üôé äåí ÷ñåéÜæåôáé íÝïò áíôéñáôóéóôéêüò íüìïò, äçëáäÞ õðåñÜóðéóå ôï áôéìþñçôï ôçò «×ñ. ÁõãÞò».

ÊÜôù ç öáóéóôéêÞ áðüöáóç ôïõ ÓôÅ,
ðáãßäá- ëáéìçôüìïò
ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÅÑÔ
¸ãêëçìá ôçò çãåóßáò ôçò ÐÏÓÐÅÑÔ ç ðñïóöõãÞ óôï ÓôÅ
Óôï âñþìéêï ðáé÷íßäé ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ-ÊïõâÝëç êáé ï ÓÕÑÉÆÁ
Ïé åñãáæüìåíïé ìðïñïýí íá áìõíèïýí ìå åðéôõ÷ßá áí äïõí ôïí åóùôåñéêü å÷èñü.
- ¢ñèñï ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 18 Éïýíç 2013-

Η

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΡΤ είναι ο
ειδικός τρόπος με τον οποίο σύσσωμο το διακομματικό σύστημα
εξουσίας θα μπορεί να μαχαιρώνει από δω και μπρος μαζικά,
επιλεκτικά και με αγωνιώδη τρόπο τους εργαζόμενους της ΕΡΤ για να
δημιουργήσει τη νέα ρωσόδουλη κρατική τηλεόραση
Η απόφαση του ΣτΕ ενισχύει το φασιστικό πραξικόπημα Σαμαρά, επιτρέπει στο ΠΑΣΟΚ και στη ΔΗΜΑΡ να
κρύψουν κάπως την προδοσία τους από τους δημοκράτες οπαδούς τους* και
πάνω απ΄όλα ανοίγει το δρόμο στο ΣΥΡΙΖΑ να χρησιμοποιήσει τους καπελωμένους και χαντακωμένους από την ηγεσία της ΠΟΣΠΕΡΤ εργαζόμενους για
την ουσιαστική άλωση του διάδοχου
σχήματος της ΕΡΤ.
Η απόφαση αυτή αποτελεί μια μεγάλη πολιτική ήττα για τους εργαζόμενους
της ΕΡΤ, καθώς αναγνωρίζει και δικαστικά την ουσία της φασιστικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αφού
επιβεβαιώνει ότι η ΕΡΤ έχει καταργηθεί, ότι οι υπάλληλοί της είναι απολυμένοι και ότι βρίσκονται στην πλήρη
διάθεση των ανοιχτών πραξικοπηματιών
Σαμαρά, Στουρνάρα, Κεδίκογλου.
Το δικαστήριο γλύκανε το χάπι για
τους εργαζόμενους γιατί φαίνεται σαν
να αποδοκιμάζει την απότομη διακοπή
του σήματος,, καθώς απαιτεί την άμεση επανέναρξη των εκπομπών. Αλλά
αυτός είναι κυρίως ένας τρόπος για να
καθησυχαστεί η Ευρώπη σχετικά με
την πιο ωμή και αποκρουστική πλευρά
του κυβερνητικού φασιστικού πραξικοπήματος. Η επιστροφή του τηλεοπτικού
σήματος και κάποιων εκπομπών κάτω
από τις συνθήκες της απόλυτης κυριαρχίας των πραξικοπηματιών δεν έχει καμιά απολύτως πρακτική αξία. Είναι μό-

νο μια επίφαση αθωωότητας τους και σαν
τέτοια είναι χειρότερη από το έγκλημα το
ίδιο.
Σε ότι αφορά το είδος του νέου προγράμματος, δηλαδή το ποιος θα το διευθύνει,
ποιες θα είναι οι διαδικασίες και ποιος ο
όγκος των εργαζομένων της σημερινής ΕΡΤ
που θα το πραγματοποιεί καθόλου δεν
προσδιορίζεται, ούτε ενδιαφέρει ,την απόφαση του ΣτΕ.Όλα αυτά θα γίνουν
προφανώς το αντικείμενο ενός νέου γύρου
ατέλειωτων παζαρεμάτων ανάμεσα στους
τρεις κρυφοφασιστικούς πόλους εξουσίας που εμπλέκονται στο έγκλημα: του πόλου που λέγεται Σαμαρική ΝΔ (που τον
υποστηρίζουν οι ναζί) , του τάχα ενδιάμεσου πόλου Βενιζέλου –Κουβέλη, και του
«λαικού» πόλου ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΜΕ-ΠΟΣΠΕΡΤ εκ μέρους τάχα των εργαζομένων
για το μοίρασμα της λείας της νέας ΕΡΤ.
Αυτοί οι τρεις πόλοι εξουσίας, που στην
ηγεσία τους είναι απόλυτα ενοποιημένοι
και συντονισμένοι στην κοινή λογική του
εκφασισμού του κράτους σύμφωνα με τα
ρωσοκινεζικά συμφέροντα, θα μπερδεύουν ασταμάτητα όλο τον κόσμο παίζοντας
ταχυδακτυλουργικά με τρεις ΕΡΤ: την καταργημένη ΕΡΤ, την πραξικοπηματική ΝΕΡΙΤ, και τον μεταβατικό ανάμεσα στις δυο
πρώτες ασύλληπτα αόριστο «δημόσιο φορέα» της απόφασης του ΣτΕ.
Βεβαίως ο στόχος αυτών των πόλων δεν
είναι μόνο και δεν είναι τόσο να εκκαθαρίσουν τους δημοκράτες εργαζόμενους της
ΕΡΤ και να την φασιστικοποιήσουν, αλλά

να δημιουργήσουν μια παρατεταμένη πολιτική αστάθεια που θα κρατάει με κομένη την ανάσα όλη την βυθισμένη στην κρίση Ευρώπη και θα γονιμοποιεί την οικονομική και πολιτική της αποσύνθεση. Πάνω απ όλα αυτή η τεχνητή και ελεγχόμενη
αστάθεια θα οδηγεί σε απελπιστικά διλήμματα και θα συνθλίβειτο φιλοευρωπαικό αλλά και μονοπωλιακό οικονομίστικο
(και γι αυτό υφεσιακό προς τον ρωσοκινεζικό άξονα) δίδυμο των Μέρκελ – Σόιμπλε μέχρι τις γερμανικές εκλογές. Αυτό
το τελευταίο θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του ΔΝΤ καθώς οι ραδιούργοι, βυθίζοντας διαρκώς με το καλπάζον παραγωγικό τους σαμποτάζ την ελληνική οικονομία, θα ζητάνε νέα κουρέματα και νέες εξαιρέσεις κυρίως από το γερμανικό κράτος.
Βέβαια σ’ αυτό το παιχνίδι οι δυνάμεις
αυτές δεν προχωράνε πια χωρίς απώλειες.
Οι ευρωπαίοι δημοκράτες έχουν αρχίσει
να ανησυχούν σοβαρά για τα άθλια καμώματά τους με την υποστήριξη ή την ανοχή που δίνουν στους μοναδικούς στον
κόσμο κοινοβουλευτικούς ναζιστές μαχαιροβγάλτες και τελευταία με την ξαφνική
εξαφάνιση της δημόσιας τηλεόρασης.
Αλλά και με τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και κατ’ αρχήν της ΕΡΤ όλοι οι παραπάνω νομίζουμε ότι επίσης δεν
θα έχουνε ένα ανώδυνο ξεμπέρδεμα. Από
αυτή την υπόθεση ήδη βγαίνει βαθιά εκτεθειμένη η ηγεσία της ΠΟΣΠΕΡΤ που
καθοδηγημένη από τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε
προσφυγή στο ΣτΕ για να αντιμετωπίσει
δικαστικά, δηλαδή να αλυσσοδέσει πίσω
από ένα αντιδραστικό μέρος του κρατικού
μηχανισμό, ένα μέγιστο πολιτικό ζήτημα
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Áíôéñáôóéóôéêüò íüìïò: Ìßá äÞèåí óýãêñïõóç
ãéá ôçí åîáðÜôçóç ôçò Åõñþðçò
Ìáãåéñåýïõí íüìï ãéá íá ìÝíåé íüìéìç ç «×ñ. ÁõãÞ»
(¢ñèñï ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 2/6/2013)

Ó

å ìßá ÷þñá ðïõ Ý÷åé ôïõò íáæéóôÝò óôç ÂïõëÞ åäþ êáé Ýíá ÷ñüíï,
êáé Üëëá 25 ÷ñüíéá íüìéìïõò, ìå ôç óõìöùíßá üëùí ôùí êïéíïâïõ
ëåõôéêþí êïììÜôùí, îÝóðáóå áéöíßäéá «ðïëéôéêÞ êñßóç» ãéá ôç
èÝóðéóç åíüò íÝïõ íüìïõ ðïõ åðéâÜëëåé áðáãïñåýóåéò óôç ñáôóéóôéêÞ
ðñïðáãÜíäá ðïõ ðñïêáëåß óå ñáôóéóôéêÞ âßá êáé ìßóïò.
Ï «êáõãÜò» ôïõò ãéá ôï íÝï áíôéñáôóéóôéêü íïìïó÷Ýäéï åßíáé ôüóï õðïêñéôéêüò, üóï êáé ãåëïßïò. ¼ôáí õðÜñ÷åé ìßá áíïé÷ôÞ íáæéóôéêÞ óõììïñßá
óôç ÂïõëÞ, üôáí ïé âïõëåõôÝò ôçò Ý÷ïõí
åðáíåéëçììÝíá óõììåôÝ÷åé óå åðéèÝóåéò
ñáôóéóôéêÞò âßáò, üôáí ìå äçëþóåéò ôïõò
Ý÷ïõí êáëýøåé ôÝôïéåò åðéèÝóåéò, üôáí Ý÷åé ãåìßóåé ôï áóôõíïìéêü äåëôßï ìå óõëëÞøåéò äñáóôþí ñáôóéóôéêþí åðéèÝóåùí
ðïõ Ý÷ïõí ðñïðáãáäéóôéêÜ õëéêÜ ôçò
«×ñõóÞò ÁõãÞò», äçë óå ìßá ÷þñá üðïõ áðïäåéêíýåôáé óôçí ðñÜîç üôé Ýíá óõãêåêñéìÝíï êüììá áóêåß ñáôóéóôéêÞ âßá, ãéáôß øÜ÷íïõí ãéá åñìçíåßåò, êáé íïìïèåôéêÜ ìïíôÝëá;
Ãéáôß äåí áóêïýí åäþ êáé ôþñá äéþîåéò óôçí çãåóßá ôçò «×.Á» êáé
óôïõò âïõëåõôÝò ôçò ãéá çèéêÞ áõôïõñãßá óå ñáôóéóôéêÞ âßá;
Ç áëÞèåéá åßíáé üôé äåí ôïõò åíäéáöÝñåé íá ðñï÷ùñÞóåé êáíÝíá áíôéñáôóéóôéêü íïìïó÷Ýäéï êáé êáìßá åöáñìïãÞ ìÝôñùí êáôÜ ôçò íáæéóôéêÞò âßáò. Ãéá ôçí
áêñßâåéá ôéò ðïëéôéêÝò çãåóßåò ôùí
6 êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí ôéò
åíäéáöÝñåé áêñéâþò ôï áíôßèåôï,
äçë íá ìçí ðñï÷ùñÞóåé êáíÝíá áíôéñáôóéóôéêü íïìïó÷Ýäéï. Ãéá áõôü âÜæïõí ðëÜôç ï Ýíáò óôïí Üëëï, ìå ôéò øåõôïêüíôñåò ôïõò êáé ôéò äéáöùíßåò ôïõò.
Ïé ðéÝóåéò ôçò Åõñþðçò ðñïêÜëåóáí ôçí «ðñùôïâïõëßá» ÐÁÓÏÊÄÇÌÁÑ ãéá ôç èÝóðéóç ôïõ íÝïõ
áíôéñáôóéóôéêïý íüìïõ
¹ôáí êÜôù áðü ôçí ðßåóç ôçò êïéíÞò ãíþìçò êáé ôåëéêÜ ôùí èåóìéêþí ïñãÜíùí ôçò Åõñþðçò ðïõ äåí
ìðïñïýí íá ôçí ðáñáâëÝøïõí, ðïõ ôï
ðïëéôéêü êáèåóôþò óôñéìþ÷ôçêå áöüñçôá êáé áíáãêÜóôçêå íá áó÷ïëçèåß ìå ôçí õðüèåóç ôïõ áíôéñáôóéóôéêïý íüìïõ. ÁõôÞ ç ðßåóç Þôáí äåêáðëÜóéá ãéá ôï ÐÁÓÏÊ áëëÜ êáé
ãéá ôç ÄÇÌÁÑ áðü üôé ãéá ôï ÓáìáñÜ. ¸ôóé ôï ðéï Ýêèåôï ôìÞìá ôïõò
öéëïíáæéóôéêïý êáèåóôþôïò êáé ôçò
êõâÝñíçóçò, äçëáäÞ ôï ìÝôùðï ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ áíÝëáâå íá åêóôñáôåýóåé ãéá ôïí áíôéñáôóéóôéêü íüìï
ôçò Åõñþðçò, åíþ ï ÓáìáñÜò áíÝëáâå ôï ñüëï ôïõ áíôéññçóßá. Áí ïé
ÐÁÓÏÊ- ÄÇÌÁÑ Ýêáíáí ðñáãìáôéêÞ óýãêñïõóç Ýðñåðå íá êáôáããåßëïõí ôï ÓáìáñÜ óá öéëï÷ñõóáõãßôç êáé íá áðï÷ùñÞóïõí áðü ôçí
êõâÝñíçóç. Áíôßèåôá, åìöáíßæïíôáé
Ýôïéìïé ãéá íÝåò óõæçôÞóåéò êáé äéáðñáãìáôåýóåéò, äçëáäÞ èÝëïõí ìéá
ëýóç ìåôáîý Åõñþðçò êáé ÓáìáñÜ,
ðïõ ôåëéêÜ èá åßíáé óôçí ðñÜîç áíþäõíç ãéá ôç «×ñ. ÁõãÞ». Ïé ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ ðñïþèçóáí äçëáäÞ
Ýíáí áíôéñáôóéóôéêü íüìï Ýôóé üðùò
ôïí Þèåëå ç Åõñþðç, ìüíï ãéá íá ôïí
ðñïâïêÜñïõí, íá ôïí ðåôóïêüøïõí,

êáé ôåëéêÜ íá ôïí á÷ñçóôåýóïõí ìå
ôç âïÞèåéá ôïõ õðüëïéðïõ êõâåñíçôéêïý áëëÜ êáé ôïõ áíôéðïëéôåõôéêïý
èéÜóïõ. ¸ôóé, ìïéñÜóôçêáí ïé âáóéêïß ñüëïé, êáé áðü ôüôå ðñïóôßèåôáé
êáé ìßá íÝá ðñÜîç ìå åíôõðùóéáêÜ
êÜèå öïñÜ óêçíéêÜ óå ìßá êáëïóôçìÝíç èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç ðïõ äïêéìÜæåé ôéò áíôï÷Ýò ìéáò Åõñþðçò ç ïðïßá óå çãåôéêü åðßðåäï âñßóêåôáé
óôá ÷Ýñéá ôùí óé÷áìåñþí ìïíïðùëéóôþí ôçò. Áõôïß ãéá íá ôá Ý÷ïõí êáëÜ ìå ôïõò öáóßóôåò ôçò Êßíáò êáé
ôçò Ñùóßáò áëëÜ êáé ãéá íá ôóáêßæïõí ïé ßäéïé ôá ìåñïêÜìáôá ôùí ëáþí ôïõò íïéÜæïíôáé åëÜ÷éóôá Þ êáèüëïõ ãéá ôç äçìïêñáôßá.
ÐÜíôùò ãéá ôçí þñá ïé ðéÝóåéò ðïõ áóêïýíôáé áðü ôá åõñùðáúêÜ èåóìéêÜ üñãáíá, ðïõ äÝ÷ïíôáé ìå ôç óåéñÜ ôïõò üðùò åßðáìå ôçí ðßåóç ôçò êïéíÞò ôïõò ãíþìçò, åßíáé áöüñçôåò ãéá ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç óêëçñÞ
ôïðïèÝôçóç ôïõ ëéèïõáíïý áíôé-óïóéáëöáóßóôá åðéôñüðïõ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åõñþðçò, Ìïõßæíéåêò, óôçí ôåëåõôáßá åðßóêåøç ôïõ óôçí ÅëëÜäá ãéá óõíïëéêÞ
áäñÜíåéá ôïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ, êáé
ãéá áðñïèõìßá ôçò êõâÝñíçóçò íá åöáñìüóåé ôç ÄéåèíÞ ÁíôéñáôóéóôéêÞ
Óýìâáóç ôïõ ÏÇÅ, êáé ôéò åõñùðáúêÝò ïäçãßåò. Ðñüóöáôá ìßëçóå ãéá ôçí
êáôåðåßãïõóá áíÜãêç øÞöéóçò áðïôåëåóìáôéêïý áíôéñáôóéóôéêïý íüìïõ óôçí ÅëëÜäá êáé ç åðßôñïðïò åóùôåñéêþí õðïèÝóåùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ÌÜëìóôñïì. Ðßóù áðü áõôÝò ôéò ôïðïèåôÞóåéò
âñßóêåôáé ç áíôßóôïé÷ç ðßåóç ðïõ Ý÷åé áóêçèåß áðü äéåèíåßò ïñãáíþóåéò áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí êáé êõñßùò áðü ôéò
åâñáúêÝò ïñãáíþóåéò. Éäéáßôåñç áíçóõ÷ßá
óå äéåèíÝò åðßðåäï ðñïêÜëåóå åðßóçò ôï
ãåãïíüò üôé ç êõâÝñíçóç êáé üëá ôá êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá áñíÞèçêáí íá áðïóýñïõí ôç Æáñïýëéá áðü ôá Ýäñáíá ôïõ
Óõìâïõëßïõ ôçò Åõñþðçò, ðáñÜ ôéò äéáìáñôõñßåò.
Ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò êÜíåé óÞìåñá Ýíáí åêâéáóìü êáé Ýíá ôåóô óôçí
Åõñþðç ãéá ôï ìÝ÷ñé ðïõ ìðïñåß íá
õðï÷ùñÞóåé óôï óêÜíäáëï ôçò íïìéìüôçôáò ìßáò äïëïöïíéêÞò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò ðïõ Ý÷åé êïéíïâïõëåõôéêÞ ïìÜäá óå Ýíá êñÜôïò-ìÝëïò
ôçò. Ï åêâéáóìüò ãßíåôáé ìå ôçí áðåéëÞ ôçò ðôþóçò ôçò êõâÝñíçóçò, áí
äåí âÜëïõí üëïé «ëßãï íåñü óôï êñáóß ôïõò». Ïé ïéêïíïìéêÝò óõíÝðåéåò áðü
ìéá êõâåñíçôéêÞ áíùìáëßá óôçí ÅëëÜäá
êÜíåé ôïõò óå âáèåéÜ ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéêÞ êñßóç åõñùðáßïõò ìïíïðùëéóôÝò íá
ôñÝìïõí óýãêïñìïé. Áðü ôçí Üëëç ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü êáèåóôþò, ðïõ óôñþíåé
êüêêéíá ÷áëéÜ óôïí áñ÷éóöáãÝá Ðïýôéí
êáé óôç óôñáôçãéêÞ óýììá÷ï ôïõ öáóéóôéêÞ Êßíá èá êÜíåé üôé ìðïñåß ãéá íá ìåßíïõí íüìéìïé êáé áóýäïôïé ïé íáæéóôÝò ôçò
«×Á». Ç «×Á» ü÷é ìüíï èá ÷ñçóéìåý-

óåé óá äïëïöïíéêÞ óõììïñßá óôçí õðçñåóßá ôïõ Ðïýôéí óå ìßá ÷þñá ðïõ
ìåôáôñÝðåôáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï
óå ñùóï-êéíÝæéêç áðïéêßá áëëÜ êõñßùò êÜèå ïðáäüò ôïõ åõñáóéáôéóìïý,
ôçò íåïíáæéóôéêÞò èåùñßáò ôùí
Íôïýãêéí-Ðïýôéí èá äéåêäéêåß ôç
íïìéìïðïßçóÞ ôïõ óôçí åõñùðáúêÞ
ðïëéôéêÞ æùÞ Ý÷ïíôáò óá óçìåßï áíáöïñÜò ôçí ÅëëÜäá.

íáæéóôþí ôçò «×Á» http://www.oakke.gr/
antifasism/2013-02-16-20-18-50/2013-0216-20-23-24/item/).

Ç ðñüôáóç ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ

¼ìùò ïé áíôéíáæéóôéêÝò óôá ëüãéá
êáé öéëïíáæéóôéêÝò óôçí ðñÜîç çãåóßåò ôùí ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ Ý÷ïõí
ðñïåôïéìáóôåß êáé ãéá ôï ìáêñéíü
åíäå÷üìåíï ç Åõñþðç íá ðáñáìåßíåé
áôáëÜíôåõôç óôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïðüôå èá áíáãêáóôïýí íá ðåñÜóïõí
ôï íüìï ùò Ý÷åé.
¸ôóé õðÜñ÷åé ìßá åéäéêÞ ðáñÜãñáöïò
óôçí áéôéïëïãéêÞ Ýêèåóç ôïõ íüìïõ ðïõ
áíôéðáñáèÝôåé ôçí åëåõèåñßá ôçò Ýêöñáóçò ìå ôïõò ðåñéïñéóìïýò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí ðñüôáóç íüìïõ, êáé åîçãåß
ðùò ðñÝðåé íá åñìçíåýïíôáé, äçëáäÞ íá
åöáñìüæïíôáé áðü ôá äéêáóôÞñéá, áõôïß ïé
ðåñéïñéóìïß : «êñßíåôáé óêüðéìï íá åñåõíÜôáé ç ðñïóöïñüôçôá êÜèå óõãêåêñéìÝíçò åêäÞëùóçò íá ðáñÜãåé Üìåóï êáé åðéêåßìåíï êßíäõíï ôüóï óõíïëéêÜ ãéá ôçí åéñçíéêÞ êáé ïìáëÞ êïéíùíéêÞ óõìâßùóç, üóï êáé
åéäéêüôåñá ãéá ôá äéêáéþìáôá ôçò ïìÜäáò Þ ôïõ ðñïóþðïõ êáôÜ ôùí ïðïßùí óôñÝöåôáé».Áõôüò ï åñìçíåõôéêüò ðåñéïñéóìüò èá ìðïñïýóå íá êÜíåé æçìéÜ õðÝñ ôùí íáæß áêüìá êáé óå ìßá ÷þñá
ìå äçìïêñáôéêÜ äéêáóôÞñéá êáé áíåðôõãìÝíç áíôéñáôóéóôéêÞ íïìïëïãßá. Óôçí ÅëëÜäá üìùò ìå ìßá áðïäåéãìÝíá áíôéóçìéôéêÞ êáé öéëïíáæéóôéêÞ äéêáóôéêÞ íïìïëïãßá óå çãåôéêü åðßðåäï, ìéá ôÝôïéá åñìçíåßá óçìáßíåé áêýñùóç óôçí ðñÜîç ôïõ
íüìïõ.
Ãéáôß óôçí ÅëëÜäá õðÜñ÷åé Þäç ìßá êáé ìüíç áðüöáóç óå åðßðåäï Áñåßïõ ÐÜãïõ ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ
áíôéñáôóéóôéêïý, ðïõ íïìéìïðïéåß ôï
ñáôóéóôéêü ëüãï, ìåôáôñÝðåé ôï èýìá ôïõ ñáôóéóìïý óå êáôçãïñïýìåíï, êáé ðñïóôáôåýåé ôï èýôç. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí áðüöáóç ðïõ åðéêýñùóå
ôçí áèþùóç ôïõ íáæéóôÞ Ê. Ðëåýñç,
êáé óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ôï êÜëåóìá ãéá åîüíôùóç ôùí Åâñáßùí åíôüò 24 ùñþí óôï åêôåëåóôéêü áðüóðáóìá êáé ãéá íá áíïßîïõí ïé ¸ëëçíåò ôÜöïõò ãéá íá ôïõò ñßîïõí ìÝóá, äåí åßíáé êÜëåóìá óå âßá êáé ìßóïò. Ôï ðéï óçìáíôéêü üìùò åßíáé üôé ç
áðüöáóç ôïõ Åöåôåßïõ ðïõ áèþùóå ôïí
Ê. Ðëåýñç êáé ôçí ïðïßá åðéêýñùóå óå
üëï ôçò ôï óêåðôéêü ï ¢ñåéïò ÐÜãïò, áðïöáßíåôáé üôé üðïéïò êáôçãïñåß ôïõò
Åâñáßïõò ùò óõíùìüôåò êáôÜ ôçò áíèñùðüôçôáò ãéá ôçí ðáãêüóìéá êõñéáñ÷ßá, áöåíüò äåí åßíáé ñáôóéóôÞò,
êáé áöåôÝñïõ íïìéìïðïéåßôáé íá æçôÜåé ôçí åîüíôùóÞ ôïõò.ÁõôÞ ôçí áðüöáóç êáé ôï óêåðôéêü ôçò äåí ôçí êáôÜããåéëáí ðïôÝ ÐÁÓÏÊ –ÄÇÌÁÑ.
Ï áíôéñáôóéóôéêüò íüìïò 927/1979
ðïõ êáôáðÜôçóáí ôá åëëçíéêÜ äéêáóôÞñéá äåí ðåñéëÜìâáíå êáìßá åñìç-

Ç ðñüôáóç ÐÁÓÏÊ – ÄÇÌÁÑ óôéò
âáóéêÝò ôçò äéáôÜîåéò ó÷åäüí áíôéãñÜöåé
ôçí áðüöáóç-ðëáßóéï 2008/913/ÄÅÕ
ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅÅ óôï êåßìåíï ôïõ
ó÷åäßïõ íüìïõ ìå ôï ïðïßï ç ÅëëÜäá
Ýðñåðå íá åß÷å óõììïñöùèåß Ýùò ôá
ôÝëç ôïõ 2010. ÄçëáäÞ, ðåñéëáìâÜíåé á)
ôçí áðáãüñåõóç ôïõ ñáôóéóôéêïý ëüãïõ
ðïõ ðñïôñÝðåé óå ìßóïò êáé âßá, â) ôçí áðáãüñåõóç ôçò Üñíçóçò êáé ôïõ åãêùìéáóìïý ôïõ Ïëïêáõôþìáôïò êáé ôùí íáæéóôéêþí åãêëçìÜôùí üôáí ãßíåôáé ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá õðïêéíïýí ñáôóéóôéêÞ âßá êáé ìßóïò, êáé ã) ôçí áðáãüñåõóç
ôçò Üñíçóçò êáé ôïõ åãêùìéáóìïý åãêëçìÜôùí ãåíïêôïíßáò êáé åãêëçìÜôùí êáôÜ ôçò áíèñùðüôçôáò ðïõ áíáãíùñßæïíôáé
óáí ôÝôïéá óýìöùíá ìå ôï Êáôáóôáôéêü
ôïõ Äéåèíïýò Ðïéíéêïý Äéêáóôçñßïõ (üðùò ç ãåíïêôïíßá ôçò ÓñåìðñÝíéôóá), üôáí ãßíåôáé ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá õðïêéíïýí ñáôóéóôéêÞ âßá êáé ìßóïò. ÁõôÝò ïé
áðáãïñåýóåéò åöáñìüæïíôáé õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ôá áíôßóôïé÷á åãêëÞìáôá Ý÷ïõí áíáãíùñéóôåß óáí åãêëÞìáôá ãåíïêôïíßáò, ðïëÝìïõ Þ êáôÜ ôçò áíèñùðüôçôáò ìå áìåôÜêëçôç áðüöáóç åèíéêïý Þ äéåèíïýò äéêáóôçñßïõ. Áõôü áêñéâþò åßíáé
êáé ôï êåßìåíï ôçò ïäçãßáò. Óôçí ïõóßá êñáôÜíå ìüíï üôé åßíáé õðï÷ñåùôéêü óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç-ðëáßóéï. Áõôü ôï êåßìåíï Ý÷åé ðïëëÝò åëëåßøåéò ãéá íá ôï ðåé êáíåßò ðñáãìáôéêÜ äçìïêñáôéêü áëëÜ åßíáé óõíïëéêÜ èåôéêü, äçëáäÞ äçìéïõñãåß
ðñïâëÞìáôá óôïõò íáæéóôÝò.
Ãé’ áõôü ÄÇÌÁÑ-ÐÁÓÏÊ óõíå÷ßæïõí ôï èÝáôñï ôùí äéáîéöéóìþí ìå
ÍÄ êáé ÓÕÑÉÆÁ, åôïéìÜæïíôáò äéÜöïñåò õðï÷ùñÞóåéò, ìå óôü÷ï íá åðéôåõ÷èåß ç ðïëõðüèçôç óõíáßíåóç
óå Ýíá áëëïéùìÝíï êåßìåíï – Ýêôñùìá ðïõ èá ðñïóôáôåýåé ôåëéêÜ ôïõò
íáæéóôÝò. Åäþ ðéèáíÜ íá ðáßîåé ñüëï êáé
ôï îå÷ùñéóôü êåßìåíï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óá âÜóç ãéá ôçí «åðáíáäéáôýðùóç» ôïõ áíôéñáôóéóôéêïý, êáé ãé’ áõôü ï ÓÕÑÉÆÁ êáèõóôåñåß ôüóï ðïëý ìå ôçí êáôÜèåóÞ ôïõ
åíþ óõìðåñéöåñüìåíïò âñþìéêá äåí Ý÷åé
ôïðïèåôçèåß áêüìá ìå óáöÞíåéá ãéá ôï ôé
áêñéâþò íüìï èÝëåé.
Óå üôé áöïñÜ ôï øåõôïÊÊÅ åßíáé ôï
ìïíáäéêü êüììá ðïõ áðü ôüôå ðïõ ôÝèçêå æÞôçìá íÝïõ áíôéñáôóéóôéêïý (2011)
ìÝ÷ñé óÞìåñá áíôéôßèåôáé óôçí õéïèÝôçóç
ïðïéïõäÞðïôå áíôéñáôóéóôéêïý íüìïõ êáôáããÝëëïíôáò ïðïéáäÞðïôå ôÝôïéá ðñüôáóç óáí åñãáëåßï ôçò êáðéôáëéóôéêÞò Åõñþðçò ãéá íá âãÜëåé åêôüò íüìïõ óå üëåò
ôéò åõñùðáúêÝò ÷þñåò ôïõò êïììïõíéóôÝò!!!
¸ôóé âñßóêåôáé ìüíéìá óôï ðëåõñü ôùí

Ðùò áõôïáíáéñåßôáé ìåèïäåõìÝíá ï
ðñïôåéíüìåíïò áíôéñáôóéóôéêüò. Ç
ìåãÜëç ðáãßäá âñßóêåôáé óôçí
áéôéïëïãéêÞ Ýêèåóç ôçò
íïìïèåôéêÞò ðñüôáóçò ÐÁÓÏÊ ÄÇÌÁÑ

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÌÁÇÓ-ÉÏÕÍÇÓ 2013

íåõôéêÞ åãêýêëéï óôçí áéôéïëïãéêÞ
ôïõ Ýêèåóç. Ìßá ôÝôïéá åñìçíåßá ôïõ íüìïõ Ýêáíå ãéá ðñþôç öïñÜ óôç äßêç ôïõ
Ê. Ðëåýñç ï öéëïíáæéóôÞò åéóáããåëÝáò
ËáæáñÜêïò, ðïõ áíáãüñåõóå óå êñéôÞñéï åöáñìïãÞò ôïõ íüìïõ ôï êáôÜ ðüóï èßãåôáé ç äçìüóéá ôÜîç, üðùò ìåôáöñÜæåôáé áëëéþò ç åéñçíéêÞ êáé ïìáëÞ êïéíùíéêÞ óõìâßùóç ôùí ðïëéôþí, êáé Ýôóé êáôáñ÷Þí ðÝôáîå
ôïõò äéêçãüñïõò ôùí èõìÜôùí Ýîù áðü ôçí áßèïõóá. ÁõôÞ ôçí åñìçíåßá ôçí
áêïëïýèçóáí êáôÜ ãñÜììá êáé ôá åðüìåíá äéêáóôÞñéá ðïõ ôåëéêÜ áðïöÜíèçêáí
óôçí ïõóßá üôé ôç äçìüóéá ôÜîç ôç äéáóáëåýïõí ïé Åâñáßïé êáé ü÷é ïé áíôéóçìßôåò.
Ðñüêåéôáé ãéá ìßá Ýîïäï êéíäýíïõ ü÷é
ìüíï ôùí ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ áëëÜ üëïõ
ôïõ êáèåóôþôïò ãéá íá äéáóùèåß ôï ìïíáäéêü êïéíïâïõëåõôéêü íáæéóôéêü êüììá ôçò Åõñþðçò.
Ï ÓáìáñÜò êáé ç «ãåíïêôïíßá ôùí
Ðïíôßùí»
Ôï âáóéêü ìðëïêÜñéóìá ôïõ áíôéñáôóéóôéêïý íüìïõ Ý÷åé áíáëÜâåé íá ôï êÜíåé
ï ÓáìáñÜò. Ôï ÓáìáñÜ äåí ôïí ðåéñÜæåé
íá öùíÜæïõí ïé íáæéóôÝò õðÝñ ôïõ ×ßôëåñ,
ïýôå üôáí ï ¢ñåéïò ÐÜãïò ôïõò âáöôßæåé
«åðéóôÞìïíåò». Ãé’ áõôü åðéìÝíåé üôé åßíáé êáëüò ï ðáëéüò áíôéñáôóéóôéêüò íüìïò. Áõôüò ï íüìïò áí Þôáí äçìïêñáôéêÜ
ôá äéêáóôÞñéá èá Þôáí áñêåôüò ãéá íá åðéâëçèïýí áðáãïñåýóåéò óôïõò ÷ñõóáõãßôåò, ðáñüëï ðïõ Ý÷åé áóÜöåéåò. ÁëëÜ ôá
äéêáóôÞñéá ôïí êáôÜñãçóáí óôçí ðñÜîç
óôçñéãìÝíá ìå Üöèáóôç êáêïðéóôßá êáé óå
áõôÝò ôéò áóÜöåéåò. Êé åðåéäÞ ï ÓáìáñÜò
äåí êáôáããÝëëåé ôá äéêáóôÞñéá ðïõ ôïí
êáôÜñãçóáí, óôçí ïõóßá äåí èÝëåé êáíÝíáí áíôéñáôóéóôéêü íüìï. ÅðåéäÞ üìùò Ýãéíå êáôÜðôõóôïò óôçí Åõñþðç öÝñíåé
ôþñá óå áíôéðáñÜèåóç ìå ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ êÜðïéåò ôñïðïðïéÞóåéò ôïõ ðáëéïý
áíôéñáôóéóôéêïý óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç-ðëáßóéï. Áõôüò ï íüìïò ìðïñåß åðßóçò
íá ðñïêáëÝóåé ðñïâëÞìáôá óôïõò íáæéóôÝò, áëëÜ óå áíôÜëëáãìá ï ÓáìáñÜò áðåéëåß íá óôåßëåé óôç öõëáêÞ êáé ôïõò äçìïêñÜôåò ðïõ áíôéóôÝêïíôáé óôïí åèíïóïâéíéóìü.
¸ôóé îáöíéêÜ áíáãüñåõóå óå õøßóôçò
óçìáóßáò æÞôçìá ôï óåâáóìü ôùí áðïöÜóåùí ôçò åëëçíéêÞò ÂïõëÞò ãéá ôéò ãåíïêôïíßåò, ïðüôå êáé ãéá ôç ãåíïêôïíßá ôùí
Ðïíôßùí (!) ðïõ ìüíï ç åëëçíéêÞ ÂïõëÞ
ôç ëÝåé ãåíïêôïíßá êáé êáìéÜ Üëëç ÷þñá,
åíþ ðïëëïß Ýëëçíåò äçìïêñÜôåò áíÜìåóÜ ôïõò êé åìåßò âëÝðïõìå ìéá óöáãÞ áëëÜ ü÷é ìéá ãåíïêôïíßá. Ðñüêåéôáé ãéá èñÜóïò ÷éëßùí ðéèÞêùí êáé ãéá êïõñÝëéáóìá
ôçò áðüöáóçò-ðëáßóéï ðïõ äåí ìéëÜåé ãåíéêÜ ãéá üôé ìðïñåß ôï êÜèå åèíéêü êïéíïâïýëéï íá èåùñÞóåé ùò ãåíïêôïíßá, áëëÜ ãéá ôï Ïëïêáýôùìá, ôá åãêëÞìáôá ôïõ
íáæéóìïý êáé ôïõò ïñéóìïýò ôïõ êáôáóôáôéêïý ôïõ Äéåèíïýò Ðïéíéêïý Äéêáóôçñßïõ.
¼ëç ç áíôéñáôóéóôéêÞ íïìïèåóßá ôçò
Åõñþðçò êáé ç áíôéñáôóéóôéêÞ óýìâáóç
ôïõ ÏÇÅ Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óôï áíôéíáæéóôéêü óôñáôüðåäï, êáé åßíáé Ýêöñáóç
ôçò èÝëçóçò üëùí ôùí ëáþí ðïõ ðïëÝìçóáí ôç ÷éôëåñéêÞ âáñâáñüôçôá. Ôï êáôáóôáôéêü ôïõ Äéåèíïýò Ðïéíéêïý Äéêáóôçñßïõ åßíáé ãÝííçìá-èñÝììá áõôÞò ôçò
áíôéíáæéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò, êáé áöïñÜ
ôá åãêëÞìáôá ðïõ âáóßóôçêáí óå ÷éôëåñéêÝò ãåíïêôïíéêÝò ðñáêôéêÝò êáé áóöáëþò Ýãéíáí óå ðåñßïäï ìåôáãåíÝóôåñç ôïõ
Â´ Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ. ÅðåéäÞ üìùò, ôá

ðéï ðñüóöáôá ãåãïíüôá, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ç ãåíïêôïíßá ôçò ÓñåìðñÝíéôóá äåí
åßíáé Üìåóç åìðåéñßá üëùí ôùí ëáþí ôùí
êñáôþí –ìåëþí, ç ïäçãßá áöÞíåé ôï ðåñéèþñéï óôá êñÜôç íá åöáñìüóïõí ôéò áðáãïñåõôéêÝò äéáôÜîåéò ãéá ôçí Üñíçóç Þ ôïí
åãêùìéáóìü ôÝôïéùí åãêëçìÜôùí õðü ôïí
üñï ôçò ýðáñîçò áðüöáóçò åèíéêïý Þ äéåèíïýò äéêáóôçñßïõ.
ÐïõèåíÜ üìùò äåí íïìéìïðïéåßôáé êáíÝíá åèíéêü êïéíïâïýëéï, êáé êáìßá êõâÝñíçóç íá åðéâÜëåé óå äéåèíÝò åðßðåäï
ôçí Üðïøç ôçò ãéá ïðïéïäÞðïôå éóôïñéêü
ãåãïíüò, ïðïôåäÞðïôå óôï ðáñåëèüí, ôï
ïðïßï ìðïñåß íá áìöéóâçôçèåß áðü åêáôü
ðëåõñÝò, ãéá ôï ïðïßï ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí
ðïëëÝò éóôïñéêÝò áðüøåéò, êáé ôï ïðïßï
äåí Ý÷åé êáìßá ó÷Ýóç ïýôå ìå ôï ãñÜììá
ïýôå ìå ôï ðíåýìá ôçò åõñùðáúêÞò áíôéñáôóéóôéêÞò íïìïèåóßáò. ÁõôÜ åßíáé êáé-

íïöáíåßò êáé ãåëïßåò áíáêáëýøåéò ôïõ
ÓáìáñÜ ðïõ áðïôåëïýí ìÝèïäåò ãéá íá
ó÷åôéêïðïéçèåß ç Üñíçóç ôïõ Ïëïêáõôþìáôïò, ïðüôå êáé ç ßäéá ç Ýííïéá ôïõ ñáôóéóôéêïý åãêëÞìáôïò ðïõ ç êáñäéÜ êáé
ç êïñùíßäá ôïõ åßíáé ç ìïíáäéêÞ âéïìç÷áíéêÞ, ðáãêüóìéá êáé áðüëõôç ãåíïêôïíßá, åêåßíç ôùí åâñáßùí.
ÔÝôïéåò ðñïôÜóåéò üðùò áõôÞ ãéá ôç
«ãåíïêôïíßá ôùí Ðïíôßùí», ðñÝðåé íá
êáôáããåëèïýí üðùò êáé ï åìðíåõóôÞò
ôïõò óáí öéëïíáæéóôÞò êáé ðñïâïêÜôïñáò.
Êé üìùò ïé ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ ôï êáëýôåñï ðïõ ìðüñåóáí íá ðïõí ãéá ôï ÓáìáñÜ åßíáé üôé áêïëïõèåß øçöïèçñéêÞ ðïëéôéêÞ ãéáôß èÝëåé íá ðÜñåé øÞöïõò áðü ôç
«×ñõóÞ ÁõãÞ»…. Óôï ßäéï êëßìá ôïí
êáôÜããåéëå êáé ï Ôóßðñáò. Åí ôù ìåôáîý
êñýöôçêáí áðü ôá ôçëåïðôéêÜ ðáñÜèõñá
üðïõ ðáñÝëáóå üëï ôï öáéü ìÝôùðï ãéá
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íá ðåôñïâïëÞóåé ôç ìïéñáßá Ì. Ñåðïýóç
ôçí ïðïßá Üöçóå áêÜëõðôç êáé ï ÊïõâÝëçò (ðïõ ðÜíôùò óêïõëçêïåéäþò äéá÷þñéóå ôçí «åðéóôçìïíéêÞ áëÞèåéá» áðü ôçí
«áëÞèåéá ãéá ôï ëáü»). Åðßóçò êáé ç ßäéá
ç Ì. Ñåðïýóç óêïõëçêïåéäþò áðÝöõãå íá
õðïóôçñßîåé ôç èÝóç ôçò ãéá íá ìåßíåé óôç
ÄÇÌÁÑ.
Ç ÏÁÊÊÅ êáëåß ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôïõò äçìïêñÜôåò íá óõãêñïôÞóïõí Ýíá åõñý áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï ðïõ èá áðáéôåß íá ôåèïýí åêôüò
íüìïõ ïé íáæéóôÝò, íá óõììïñöùèåß
ç ÅëëÜäá ìå ôéò äéåèíåßò êáé åõñùðáúêÝò õðï÷ñåþóåéò ôçò ìå áëçèéíïýò áíôéñáôóéóôéêïýò íüìïõò ðïõ èá
åðéâÜëëïõí ïõóéáóôéêÜ ìÝôñá êáôÜ
ôçò íáæéóôéêÞò âßáò, êáé íá êáôáããåßëïõí ôçí êáèåóôùôéêÞ ðñïóôáóßá óôç íáæéóôéêÞ âßá.

ÊÜôù ç öáóéóôéêÞ áðüöáóç ôïõ ÓôÅ,
ðáãßäá- ëáéìçôüìïò ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÅÑÔ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 5
δημοκρατίας στο οποίο οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ είχαν μαζί τους δεκάδες χιλιάδες κινητοποιήσιμους δημοκράτες και το 65%
της κοινής γνώμης. Αυτόν όλο τον κόσμο η
ΠΟΣΠΕΡΤ τον παρέδωσε σε ένα δικαστήριο που με τις αποφάσεις του -πάντα μετά από προσφυγές των «κινημάτων κατοίκων» του ΣΥΝ και του ψευτοΚΚΕ εδώ και
30 χρόνια- έχει καταστρέψει και ματαιώσει τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Έτσι το ΣτΕ έχει δώσει ένα
πελώριο στρατηγικό χτύπημα στην ύπαρξη της εργατικής τάξης που εξαρτάται από αυτήν την αναπτυξη. Τώρα το ΣτΕ νομοθετεί ανοιχτά και υπέρ του φασισμού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για μια «πρώτη νίκη»
όχι μόνο για να καθησυχάσει τ ους εργαζόμενους αλλά και για κρύψει το έγκλημα που έκανε σε βάρος του αγώνα των
εργαζομένων, οδηγώντας την ΠΟΣΠΕΡΤ
στην λαιμητόμο του ΣτΕ. Ανάλογα έκανε
και το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ- που προφανώς επίτηδες κανόνισαν την συνεδρίαση της τριμερούς τη Δευτέρα να συμπέσει
με την απόφαση του ΣτΕ- τα οποία επίσης μίλησαν για νίκη. Εννοείται ότι ως το
τέλος οι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ θα μιλάνε για τις άλλες τάχα ευνοικές ερμηνείες που επιδέχεται η απόφαση του ΣτΕ.
Βέβαια η απόφαση του ΣτΕ είναι επίτηδες έτσι διατυπωμένη ώστε να δίνει μια επίφαση, αλλά μόνο μια επίφαση δυνατότητας διαφορετικής ερμηνείας για να κρύβεται από πίσω της ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά αν οι εργαζόμενοι καταλάβουν την
καταστροφική φύση της απόφασης του
ΣτΕ και τις ευθύνες της ΠΟΣΠΕΡΤ και του

ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν και συνεχίσουν σθεναρά τον αγώνα τους και στηριχθούν στο λαό, θα έχουν τη δυνατότητα να αμυνθούν
στους πολιτικούς και ταξικούς εκκαθαριστές τους, εχθρούς και ψεύτικους φίλους
τους. Επαναλαμβάνουμε εδώ την πρόταση που διατυπώσαμε στην τελευταία ανακοίνωση μας της 17 Ιούνη στο προαύλιο της ΕΡΤ : «Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
πρέπει να μείνουν στο κέντρο του αγώνα
αυτού και να μην εκχωρήσουν την πολιτική και συνδικαλιστική αυτονομία τους στις
δευτεροβάθμιες, κομματικά ποδηγετούμενες ηγεσίες μιας παλιότερης περιόδου
ρουτίνας και οπωσδήποτε λιγότερο στους
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΜΕ. Τώρα πρέπει κατά τη
γνώμη μας οι αποφάσεις τους να είναι
πρώτα απ όλα αποφάσεις της βάσης των
εργαζομένων της ΕΡΤ δηλαδή γενικών συνελέυσεων και με απεργιακά όργανα που
θα έχουν εκλεγεί από αυτές τις συνελεύσεις…» .
* Στην ανακοίνωσή μας για την ΕΡΤ, που
τη μοιράσαμε στις 15 του Ιούνη διαβλέποντας τον αληθινό κίνδυνο γράφαμε κάτω
από τον υπότιτλο: Ο βαθύτερος κίνδυνος
είναι από ΔΗΜΑΡ-ΠΑΣΟΚ. Δύο σημεία
αρχής, δύο προϋποθέσεις νίκης, γράφαμε:
«Αλλά ο κίνδυνος δεν είναι μόνο από το
Σαμαρά και τη «Χρ. Αυγή». Μάλιστα ο
βαθύτερος κίνδυνος σήμερα είναι από τη
ΔΗΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ που προσπαθούν
να υπνωτίσουν το δημοκρατικό κόσμο έτσι ώστε να μην αντιδράσει στη εγχείριση
στην ΕΡΤ. Η φράση τους που αποκαλύπτει τα σχέδιά τους είναι η φράση «Αναδιάρθρωση εν λειτουργία». Δηλαδή ο Σαμαράς κατεβάζει το διακόπτη και απολύ-

Τι έγινε εκείνος ο αντιρατσισμός;
Η διπροσωπία του Κουβέλη, αποκαλύπτεται από το ότι στήριξε και το
μπλοκάρισμα από το Σαμαρά του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου που θα
έβαζε πολλά εμπόδια στους ναζιστές της «Χ.Α». Είναι χαρακτηριστικό
ότι κατά την αποχώρησή του και τις δηλώσεις του για «κατά περίπτωση» στήριξη της κυβέρνησης, ο Κουβέλης δεν ανέφερε αυτήν την περίπτωση σαν έναν από τους λόγους που τον οδήγησαν προς την έξοδο.
Και είναι φυσικό γιατί ο αντιρατσισμός των ΔΗΜΑΡ-ΠΑΣΟΚ είναι μόνο
για τα μάτια της Ευρώπης. Βέβαια εδώ ο πρωταθλητής της διπροσωπίας είναι ο Βενιζέλος που είναι και ο πιο σταθερός φιλοσαμαρικός και
ταυτόχρονα ο υποτιθέμενος πιο φανατικός αντιχρυσαυγίτης, την ώρα που
ο Σαμαράς είναι ό,τι πιο φιλοχρυσαυγίτικο στο κοινοβουλευτικό στερέωμα. Οι δικολάβοι αυτοί δεν παίζονται. Η λογική αντίφαση στα λόγια και
στις πράξεις τους είναι ο αέρας που αναπνέουν.

ει όλο το προσωπικό, ενώ οι άλλοι δύο
του λένε: «Ανέβασε το διακόπτη και μη
διώχνεις έτσι ωμά όλο τον κόσμο. Ας το
κάνουμε γλυκά. Έλα να απολύσουμε,
αλλά όχι όλους απότομα παρά μόνο
όσους τελικά επιλέξουμε για τη Νέα ΕΡΤ
και μέσα σε αυτή να στήσουμε νέες ηγετικές ομάδες και νέα συστήματα, ενώ στο
μεταξύ θα εκπέμπουμε σήμα. Έλα να στήσουμε το νέο τέρας αλλά χωρίς ο λαός
και προπαντός η Ευρώπη να θυμώσουν».
Ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης παίζουν δηλαδή το ρόλο του καλού, αλλά μπορούν
να τον παίζουν μόνο και μόνο επειδή ο Σαμαράς έπαι ξε το ρόλο του απόλυτα
κακού.
Αν δηλαδή η ΕΡΤ ανοίξει και μετά αρχίσουν οι απολύσεις ή αν οι εργαζόμενοι αναγκαστούν να υποβάλουν οποιεσδήποτε αιτήσεις επαναπρόσληψης, η με κάποιο μικτό σχέδιο, θα μπορεί ο πραξικοπηματίας Σαμαράς και αυτοί που ανέχονται για μέρες τώρα το πραξικόπημα του,
να διαλέξουν τους πιο υπάκουους, τους
πιο τρομοκρατημένους, τους λιγότερο δημοκράτες, τους πιο φασίστες με δεξιά ή
τάχα «αριστερή» προβιά, να φτιάξουν μια
νέα φασιστική ΕΡΤ.
Είναι γι αυτό δύο σημεία αρχής που πρέπει να βάλει αυτή τη στιγμή το δημοκρατικό κίνημα μπροστά του. 1ο Άμεση επιστροφή του σήματος και μάλιστα με το
όνομα ΕΡΤ, που σημαίνει έμπρακτη καταδίκη της πρακτικής της φασιστικής φίμωσης και εκκαθάρισης. 2ο και το σημαντικότερο: Απόρριψη έστω και μιας απόλυσης όσο θα μένει στη θέση της μια κυβέρνηση Σαμαρά.
Όσο δηλαδή ο πραξικοπηματίας Σαμαράς είναι πρωθυπουργός, κάθε απόλυση
από την ΕΡΤ, που είναι τώρα αγωνιζόμενη
ΕΡΤ για τη δημοκρατία, πρέπει αυτόματα να θεωρείται πράξη πολιτικής εκκαθάρισης και αντεκδίκησης. Οι μόνοι που πρέπει να απολυθούν είναι οι εγκάθετοι διοικητές που πρόδωσαν την αποστολή τους
και τους εργαζόμενους. Όλοι οι άλλοι
πρέπει να μείνουν στις θέσεις τους, και τα
έξοδα μπορούν να μειωθούν με το να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Δεν
επιτρέπεται να υπάρξει οποιαδήποτε αναδιάρθρωση μέσω απολύσεων της ΕΡΤ
από αποδειγμένους εχθρούς, από τραμπούκους, από ποδοπατητές της δημοκρατίας, από βιαστές των εργαζομένων της
ΕΡΤ. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να λειτουργήσουν ξανά σαν τέτοιοι, πράγμα προφανές για κάθε δημοκρατικό άνθρωπο.»
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“×ÏÑÅÕÏÍÔÁÓ ÌÅ ÔÏÕÓ ËÕÊÏÕÓ”
Ç ÏÁÊÊÅ ÓÔÏ ÐËÅÕÑÏ ÔÙÍ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÔÇÓ ÅÑÔ ÊÏÍÔÑÁ ÓÔÏ
ÓÏÓÉÁËÖÁÓÉÓÌÏ

Ó

’ Ýíá Üñèñï ìáò óôï ßíôåñíåô ôéò ðñþôåò þñåò ôïõ êëåé
óßìáôïò ôçò ÅÑÔ ðñéí áêüìá åêäçëùèåß ìå ôüóç Ýíôáóç ç
åõñùðáúêÞ êáôáäßêç áõôïý ôïõ êëåéóßìáôïò, ãñÜöáìå üôé
óôçí ÅÑÔ åðéôÝèçêå ìéá áãÝëç ëýêùí ìå Ýíáí åéäéêü ôñüðï ìå
ôïí ïðïßï óõ÷íÜ êõíçãÜíå ïé ëýêïé. Áõôïß äéáìïéñÜæïíôáé óå
äýï ïìÜäåò, ç ìéá ïìÜäá, óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç ç êõâåñíçôéêÞ «åõñùðáúêÞ», åðéôßèåôáé óôá èçñÜìáôá ïëïìÝôùðá, åíþ ìéá
Üëëç, ç áíôéðïëéôåõôéêÞ «ëáúêÞ» ôá ðëåõñïêïðÜ, ôñÝ÷åé äßðëá
ôïõò, êáé üôáí åîáíôëïýíôáé ôá ôñþåé.
Ç ÏÁÊÊÅ äåí ìðïñïýóå ðáñÜ íá
âñåèåß áìÝóùò óôï ðëåõñü ôùí èçñáìÜôùí êáé íá ðáëÝøåé åíÜíôéá êáé óôéò
äýï ïìÜäåò ôùí ëýêùí. Ìåñéêïß ößëïé
ôçò ÏÁÊÊÅ äåí óõíÝëáâáí áõôÞí ôçí
åéêüíá óôçí ïõóßá ôçò êáé ðáñáîåíåýôçêáí ðïõ ç ïñãÜíùóç âñÝèçêå ìÝóá
óôïí ðåñßâïëï ôçò ÅÑÔ ãéá ðñþôç öïñÜ äßðëá óôïõò ëýêïõò-óïóéáëöáóßóôåò (ìå ôïí üñï «óïóéáëöáóéóìü» åííïïýìå: óïóéáëéóìü óôá ëüãéá êáé öáóéóìü óôçí ðñÜîç), äçëáäÞ óôï ÓÕÑÉÆÁ, óôï ÐÁÌÅ, êáé óôéò ïõñÝò ôïõò
äçëáäÞ óôïí ÁÍÔÁÑÓÕÁ, óôï ÅÐÁÌ, ôïõò ôñïôóêï-ÌË, óôïõò áíáñ÷éêïýò êëð.
Ïé ôñåéò ðñïêçñýîåéò ðïõ ìïßñáóå ç
ÏÁÊÊÅ óôï ÷þñï ôçò ÅÑÔ (äýï 4óÝëéäåò êáé ìßá 2óÝëéäç) êáé ïé æùíôáíÝò
ðáñåìâÜóåéò ìå óõíôñüöïõò ôçò óå óõíåëåýóåéò ôùí óõìðáñáóôáôþí, áëçèéíþí êáé øåýôéêùí äåí áöÞíïõí êáìéÜ
ðáñåîÞãçóç ó÷åôéêÜ ìå ôï äéáöïñåôéêü ðïëéôéêï-éäåïëïãéêü óôñáôüðåäï
óôï ïðïßï âñÝèçêå ç ÏÁÊÊÅ áðü åêåßíï ôùí Üëëùí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí
óå çãåôéêü åðßðåäï. Ùóôüóï ðáñáìÝíåé Ýíá åñþôçìá: Ðùò ãßíåôáé êáé óÞìåñá õðÜñ÷åé ìéá ôÝôïéá äéÜôáîç äõíÜìåùí þóôå óå Ýíá êåíôñéêü ðïëéôéêü æÞôçìá íá âñßóêåôáé ç ÏÁÊÊÅ
«äßðëá êáé áðÝíáíôé» êáé ü÷é «ìáêñõÜ
êáé áðÝíáíôé» áðü ôïõò óïóéáëöáóßóôåò;
¢ëëç ìéá öïñÜ ãéá ôç íÝá öÜóç
óôïõò áãþíåò ôçò êñáôéêÞò
õðáëëçëßáò

Ôï êáéíïýñãéï âñßóêåôáé óôç öÜóç
ðïõ äéáíýïõìå. ¹äç ç ÏÁÊÊÅ åß÷å
âñåèåß ðÜëé ðïëéôéêÜ «äßðëá» óôïõò
óïóéáëöáóßóôåò, óôçí ðåñßðôùóç ôçò
åðéóôñÜôåõóçò ôùí áðåñãþí ôïõ ìåôñü
êáé êõñßùò óôçí ðåñßðôùóç ôçò åðéóôñÜôåõóçò ôùí áðåñãþí êáèçãçôþí.
Óå ôé óõíßóôáôáé ç íÝá öÜóç ôï Ý÷ïõìå
åîçãÞóåé îáíÜ. Åðß 35 ÷ñüíéá ðåñßðïõ,
äçëáäÞ áðü ôçí Üíïäï ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé
ðÝñá óôçí åîïõóßá, ï óïóéáëöáóéóìüò
äéåßóäõå óôï ðáëéü êñÜôïò êáé ÷ñçóéìïðïéïýóå ôçí ðåëþñéá õðáëëçëßá,
ôçí ïðïßá äéüãêùóå óôï Ýðáêñï, óáí
åñãáëåßï ïéêïíïìéêïý óáìðïôÜæ, äçëáäÞ óáí åñãáëåßï ãéá ôç óðáôÜëç åíüò
ðåëþñéïõ ìÝñïõò ôïõ ðáñáãùãéêïý êåöÜëáéïõ, óå ìßæåò êáé óå ðåôáìÝíåò åñãáôïþñåò. Åðßóçò ÷ñçóéìïðïéïýóå êáé

Ýíá êïììÜôé ôçò ãéá ôç ãñáöåéïêñáôéêÞ ðáñåìðüäéóç ôùí ðáñáãùãéêþí åðåíäýóåùí. Áðü ôçí Üëëç ÷ñçóéìïðïßçóå ôá êïììÜôéá ôçò êñáôéêÞò õðáëëçëßáò ðïõ äéÝöèåéñå êáé åîÜñôçóå
ðåñéóóüôåñï ãéá íá êáôáóêåõÜóåé ìéá
íÝá êñáôéêïäßáéôç êëåðôïêñáôéêÞ
áóôéêÞ ôÜîç ìåóáßá Þ ìåãÜëç ïëéãáñ÷éêÞ, áíáôïëéêïý ôýðïõ.
Óå üëç áõôÞ ôçí ðåñßïäï ï óïóéáëöáóéóìüò ðñùôïóôáôïýóå êáé Ýóðñù÷íå ôç äçìïóéï- õðáëëçëßá óå áíôéäñáóôéêÜ êéíÞìáôá, êéíÞìáôá åíÜíôéá
óôçí áîéïëüãçóç, êéíÞìáôá ãéá á÷ñåßáóôåò ðñïóëÞøåéò, êéíÞìáôá ìéóèïëïãéêÜ Ýîù áðü êÜèå åñãáóéáêÞ
äñáóôçñéüôçôá êáé Ýîù áðü êÜèå åíüôçôá
ìå ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç ç ïðïßá
âáóáíéæüôáí ìÝóá
óôç óêëçñÞ äïõëåéÜ
êáé ôçí
áíáóöÜëåéá ìå ðïëý ÷åéñüôåñá ìåñïêÜìáôá. ÁõôÜ
ôá êéíÞìáôá óå üôé áöïñïýóå ôç ìïñöÞ ôïõò êñáôïýóáí ôï ëáü óå ïìçñßá
êáé áíôÜëëáóóáí ôçí åëåõèåñßá ôïõ ìå
áõîÞóåéò, åíþ óáí ôÝôïéá äå ñùôïýóáí
ðïôÝ ôç âÜóç ôçò äçìïóéïûðáëëçëßáò
áëëÜ ôçí Ýóåñíáí üðïõ Þèåëáí áðü ôá
êáðåëùìÝíá äåõôåñïâÜèìéá êáé ôñéôïâÜèìéá üñãáíá. Óå áõôÜ ôá êéíÞìáôá
ç ÏÁÊÊÅ äåí óõììåôåß÷å áðü ôï 1990
êáé ðÝñá êáé ãé áõôü ðïôÝ äåí âñÝèçêå
ìáæß ìå ôïõò ëýêïõò. Ìüíï ìéá öïñÜ
âñÝèçêå ìáæß ôïõò óôá 2002 óôéò äéáäçëþóåéò åíÜíôéá óôç ìåßùóç ôùí
óõíôÜîåùí áðü ôï Ãéáííßôóç êáé ôüôå
âÝâáéá ìå ôï äéêü ôçò óêåðôéêü êáé áíÜëõóç.
ÁõôÞ ôçí õðáëëçëßá êáé áõôÝò ôéò
áðåñãßåò ôéò Ý÷åé ìéóÞóåé ï ëáüò éäéáßôåñá ç åñãáôéêÞ ôÜîç êáé åîáéôßáò áõôþí óõìðáñáôÜóóåôáé ìå ôïõò êõâåñíçôéêïýò öáóßóôåò åíÜíôéá óôïõò äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò ðïõ ìå ôï äßêéï
ôïõò êáé ìå ôçí øõ÷Þ ôïõò áãùíßæïíôáé ôþñá ãéá ôç äçìïêñáôßá êáé ôï

øùìß ôïõò. ¼ìùò ï áãþíáò ôïõò åßíáé
ðñïâïêáñéóìÝíïò áðü ôçí ðñïçãïýìåíç
ìáêñõÜ ðåñßïäï.
Áõôü ðïõ ðïëëïß Üíèñùðïé, óõ÷íÜ
êáëïðñïáßñåôïé, äåí êáôáëáâáßíïõí
åßíáé üôé áõôÞ ç ðåñßïäïò ôåëåéþíåé ôþñá ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá ìáò åðåéäÞ ï óïóéáëöáóéóìüò Ýãéíå ðïëéôéêÜ êõñßáñ÷ïò ÷Üñç óôç ìåãÜëç óôñáôçãéêÞ êñßóç, ðïõ ï ßäéïò ôçí ðñïêÜëåóå êáé ôçí
ðáñüîõíå ãéá íá åðéôá÷ýíåé ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ êáé ôçí êáôáóôñïöÞ üëùí ôùí íôüðéáò êáé äõôéêÞò éäéïêôçóßáò óçìáíôéêþí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí. ¸ãéíå ôüóï êõñßáñ÷ïò þóôå
ôþñá ðáñáäßäåé áíåìðüäéóôá óôá áöåíôéêÜ ôïõ üëá ôá ðáñáãùãéêÜ íåõñéêÜ
ãÜããëéá ôçò ÷þñáò êáé ôç ìåôáôñÝðåé
äñáóôÞñéá óå áðïéêßá. Ôþñá ôá íÝá ìåãáëá íåï-áðïéêéïêñáôéêÜ áöåíôéêÜ äåí
÷ñåéÜæïíôáé áõôüí ôï õðåñäéïãêùìÝíï
ãñáöåéïêñáôéêü ìç÷áíéóìü. Äåí ôïí
÷ñåéÜæïíôáé ü÷é ìüíï ãéáôß ôïõò êïóôßæåé áêñéâÜ, áëëÜ äåí ôïí èÝëïõí êõ-

ñßùò ãéáôß äåí åßíáé ôüóï äïõëéêüò
êáé ôüóï äéåöèáñìÝíïò -áðïêëåéóôéêÜ õðÝñ ôïõò äéåöèáñìÝíïò- üóï áñìüæåé óôï íÝï ñüëï ôïõ. ÐñÝðåé êïíôïëïãÞò íá åßíáé ôüóï öôçíüò
êáé ôüóï âïõâüò üóï åßíáé ïé óýã÷ñïíïé äïõëïðÜñïéêïé åñãáæüìåíïé ôçò
ÊÏÓÊÏ êáé ôüóï äéáöèáñìÝíïò üóï
äåí Þôáí ðïôÝ. Ç âïõâáìÜñá, ç éäåïëïãéêÞ êáé óõíäéêáëéóôéêÞ ößìùóç êáé
ç ãëïéþäçò õðïôáãÞ ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí óôá íÝá áöåíôéêÜ êáé ôá
ôóéñÜêéá ôïõò åßíáé ôï ðéï óçìáíôéêü
óôïé÷åßï áõôÞò ôçò íÝáò ðïëéôéêÞò.
Ãéáôß ðáñ üëá ôá êáêÜ ôçò ç äçìüóéá
õðáëëçëßá äåí åß÷å ùò ôá óÞìåñá êáôáðéåóôåß ðïëéôéêÜ ðáñÜ ìüíï ìÝóá áðü ôïõò óïóóéáëöáóßóôåò óõíäéêáëéóôÝò êáé áõôü óå ïñéóìÝíïõò êëÜäïõò
(ð÷ åêðáßäåõóç), åðßóçò äåí åß÷å åêêáèáñéóôåß êáé äåí åß÷å áðåéëçèåß ðïëéôéêÜ ìå áðüëõóç áðü êáíÝíá. Êáé äåí
ìðïñïýóå ãéáôß ôá ðïëõðëçèÝóôåñá
óôñþìáôá ôçò äçìïóéïûðáëëçëßáò åß-

÷áí åðéêáèÞóåé óôï äçìüóéï ìå ôá áëëåðÜëëçëá êýìáôá äéïñéóìþí åðß äåêáåôßåò áðü ôá äýï êÜðùò äçìïêñáôéêÜ áóôéêÜ êüììáôá, ÍÄ êáé ÐÁÓÏÊ
åíþ áñêåôïß íåþôåñïé åß÷áí ôïðïèåôçèåß áðü ôïõò ðïëéôéêÜ ïõäÝôåñïõò ìç÷áíéóìïýò ôïõ ÁÓÅÐ. Ôá óôñþìáôá
áõôÜ äéáöèÜñçêáí êáé ðáñáóéôïðïéÞèçêáí êõñßùò áðü ôç óïóéáëöáóéóôéêÞ øåõôïáñéóôåñÜ ìå ôçí êáôÜñãçóç
êÜèå áîéïëüãçóçò êáé ëïãïäïóßáò, êáé
ìå ôçí åíèÜññõíóç êÜèå ñåìïýëáò,
äéáöèïñÜò êáé ôåìðåëéÜò. ¼ìùò ç ãåíéêÞ ôïõò ðïëéôéêÞ êïõëôïýñá Þôáí ç
ìåôáðïëéôåõôéêÞ äçìïêñáôéêÞ ìå ôçí
êáôÜëëçëç âÝâáéá äüóç åèíïóïâéíéóôéêïý äçëçôÞñéïõ. ¸ôóé åîçãåßôáé ðïõ
ç ìåãÜëç ìÜæá áõôÞò ôçò õðáëëçëßáò
Ýêáíå êáé êÜðïéï Ýñãï áðü ðñáãìáôéêÞ äéÜèåóç, åéäéêÜ óå ôïìåßò ìå Üìåóç
åðáöÞ ìå ôï ëáü: åêðáßäåõóç, õãåßá
êëð.
Ïé áðïëýóåéò äçìïóßùí õðáëëÞëùí
ó’ áõôÞ ôç öÜóç äåí åîõðçñåôïýí ìüíï êáé ìÜëéóôá
äåí åîõðçñåôïýí ôüóï ôï
óôü÷ï ôçò ìåßùóçò ôùí åîüäùí áëëÜ ôï óôü÷ï ôïõ åîáíáãêáóìïý ôùí õðáëëÞëùí óå óéùðÞ êáé óå óõììüñöùóç. Åßíáé ìÝèïäïò ðïëéôéêÞò ôñïìïêñÜôçóçò ìÝóù åðéëåêôéêþí åêêáèáñßóåùí. Äåí åßíáé ôõ÷áßï ðïõ
ôéò ðñþôåò ìåãÜëçò êëßìáêáò åðéèÝóåéò óôç äçìïóéïûðáëëçëßá ôéò îåêßíçóáí ïé
ñùóüäïõëïé êõâåñíçôéêïß áðü äýï éäåïëïãéêïýò ìç÷áíéóìïýò ôïõ êñÜôïõò: 1. Áðü
ôç ìÝóç åêðáßäåõóç üðïõ Ýêáíáí ðñïëçðôéêÞ åðéóôñÜôåõóç óôïõò áðåñãïýò êáèçãçôÝò ìå ðñïáíáããåëßá Üìåóçò áðüëõóçò óå ðåñßðôùóç ìç óõììüñöùóçò (åíþ óå ëßãï Ýñ÷ïíôáé áíáãêáóôéêÝò ìåôáèÝóåéò ðáëéüôåñùí êáé áðü êïíôÜ ðåñéìÝíåé íá ôïõò «áðïêåöáëßóåé»
Ýíá íÝïò êþäéêáò äåïíôïëïãßáò) êáé 2.
óôï êáô’ åîï÷Þí üðëï ôçò åðßóçìçò
êñáôéêÞò ðñïðáãÜíäáò ôçí ÅÑÔ, üðïõ
ïé äçìïóéïãñÜöïé Ý÷ïõí óôçí êýñéá
ðëåõñÜ áóôïäçìïêñáôéêÞ åõñùðáúêïý
ôýðïõ êáôáôïìÞ. Ç ðëåõñÜ ôçò ùìÞò
öáóéóôéêÞò ðïëéôéêÞò äåí öÜíçêå áêüìá êáèáñÜ ìå ôïõò êáèçãçôÝò áëëÜ
öÜíçêå ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÅÑÔ. Êáé öÜíçêå êáèáñüôåñá óôï åîùôåñéêü üðïõ ïé åõñùðáßïé áóôïäçìïêñÜôåò ìå åðéêåöáëÞò ôçí EBU, ôçí Ýíùóç ôùí êñáôéêþí êáíáëéþí, êáé Üëëåò äçìïóéïãñáöéêÝò ïñãáíþóåéò êáé
çãåôéêÜ ðïëéôéêÜ óôåëÝ÷ç, êáôáäßêáóáí ìå ÷áñáêôçñéóôéêü äçìïêñáôéêü áíôáíáêëáóôéêü ôï êëåßóéìï óáí áõôü
ðïõ Þôáí óôçí ïõóßá ôïõ: ìéá ðñÜîç
öáóéóôéêÞò ëïãïêñéóßáò. Åäþ ïé õ-
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ðïôéèÝìåíïé áóôïöéëåëåýèåñïé ðñùôïóôáôïýí óå êñáõãÝò õðÝñ áõôÞò ôçò ëïãïêñéóßáò óôï üíïìá ôçò êëáóóéêÞò
ôïõò ðÜëçò åíÜíôéá óôï «ìåãÜëï óðÜôáëï êñÜôïò». ¼ìùò ôþñá ðáñüëï ðïõ
ôï êñÜôïò Ý÷åé öôù÷ýíåé óôï Ýðáêñï
ôïõò õðáëëÞëïõò ôïõ, áõôïß èÝëïõí
ðáñáðÝñá áíèñùðïèõóßåò. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá áðïäåß÷ôçêå ðùò ðÜíù áð’
üëá ìéóïýí ôï ðñïëåôáñéÜôï, êáé üðùò
ôï èÝëïõí õðüäïõëï óôçí êÜèå ÊÏÓÊÏ
èõìþíïõí ðïõ äåí âñßóêåôáé óôçí ßäéá
èÝóç áêñéâþò êáé ç ìéóïðñïëåôáñéáêÞ
äçìïóéï-õðáëëçëßá. Ç ðïëéôéêÞ äçìïêñáôßá êáé ç åèíéêÞ áíåîáñôçóßá äåí
ôïõò íïéÜæåé êáèüëïõ, ðñÜãìá ðïõ áðïäåéêíýåôáé áðü ôçí åõêïëßá ìå ôçí
ïðïßá ðñïó÷þñçóáí óôç öéëïíáæéóôéêÞ èåùñßá ôïõ ÓáìáñÜ üôé ç ×ñ. ÁõãÞ
åßíáé áðëÜ Ýíá Üêñï, (ôçí þñá ðïõ ïé
íáæß åßíáé Ýîù áðü êÜèå Üêñï ðïëéôéêÞò êáé êÜèå ðïëéôéóìïý), ïðüôå óáí ôÝôïéá ôç èÝëïõí íüìéìç êáé áðïäåêôÞ
óôçí áóôéêÞ äçìïêñáôßá üðùò êÜèå
Üëëï Üêñï, åðáíáóôáôéêü Þ áíôåðáíáóôáôéêü. Ôï äß÷ùò Üëëï åßíáé ðÜíôá
ðáñïýóá óå ðïëëïýò áðü áõôïýò ïé åéäéêÝò ôáîéêÝò ôïõò áíáìíÞóåéò, üðïõ
óáí áíôéêïììïõíéóôÝò Þôáí ðÜíôá ðïëý ðéï êïíôÜ óôïõò íáæß –ôáãìáôáóöáëßôåò, ðáñÜ óôçí üðïéá åðáíáóôáôéêÞ
êáé áíôééìðåñéáëéóôéêÞ äçìïêñáôßá.
Ç ðÜëç åíÜíôéá óôï
óïóéáëöáóéóìü óôç íÝá öÜóç
Ó’ áõôÞ ëïéðüí ôç íÝá ðåñßïäï ç ÏÁÊÊÅ äå èá ìðïñïýóå ðáñÜ íá åßíáé
ìðñïóôÜ óôïí áãþíá åíÜíôéá óôïí åêöáóéóìü ôïõ êñÜôïõò êáé óôçí åîáèëßùóç ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí. Êáé èá
åßíáé ü÷é ìüíï åíÜíôéá óôïõò êõâåñíçôéêïýò öáóßóôåò ðïõ äéåîÜãïõí ôá ðïãêñüì áëëÜ êáé åíÜíôéá óôïõò óïóéáëöáóßóôåò ðïõ Ý÷ïõí Ýíá íÝï ñüëï: íá
ìðáßíïõí ìÝóá óôá íÝá äçìïêñáôéêÜ
êáé ôáîéêÜ êéíÞìáôá êáé íá ôá õðïíïìåýïõí êáé íá ôá ïäçãïýí óôçí Þôôá
êáé êõñßùò íá íÝìïíôáé ôç ëåßá ðïõ èá
åßíáé óõíÝðåéá áõôÞò ôçò Þôôáò. ÄçëáäÞ îáíáêÜíïõí ôþñá ôç äïõëåéÜ
õðïíüìåõóçò ôçò áíôéöáóéóôéêÞò êáé áíôééìðåñáëéóôéêÞò ðÜëçò ðïõ êÜíáíå åðß ÷ïýíôáò êáé ôá ðñþôá ÷ñüíéá ôçò ìåôáðïëßôåõóçò, ðñéí ðåñÜóïõí óôïõò
ôñéáíôÜ÷ñïíïõò «ôáîéêïýò áãþíåò» õðÝñ ôïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ, ôçò
äéáöèïñÜò, ôçò ðÜ÷õíóçò ôçò íÝáò êñáôéêï-ïëéãáñ÷ßáò êáé ðÜíù áð üëá õðÝñ
ôçò õðïäïýëùóçò óôï íåïíáæéóôéêü
ñùóïêéíÝæéêï Üîïíá.
Ôþñá ðéá áõôïß äåí èá åßíáé õðåñåðáíáóôÜôåò ðïõ èá êçñýóóïõí áãþíåò åñÞìçí ôùí ßäéùí ôùí åñãáæïìÝíùí êáé åíáíôßïí ôïõ ëáïý, áëëÜ èá
åßíáé îáíÜ ïé ðïõëçìÝíïé åñãáôïðáôÝñåò ðïõ ðíßãïõí ëáéêïýò áãþíåò. ¸ôóé
èá óõíáíôéïýíôáé áðü äù êáé ìðñïò ïé
åðáíáóôÜôåò êáé ïé óõíåðåßò äçìïêñÜôåò ìå ôïõò óïóéáëöáóßóôåò îáíÜ óôïõò
áëçèéíïýò áãþíåò óôçí ðÜëç ãéá ôï ìåãÜëï îåêáèÜñéóìá: ðïéá åßíáé ç áëçèéíÞ êáé ðïéá ç øåýôéêç êüêêéíç óçìáßá. Êáé óå ôÝôïéåò ðåñéóôÜóåéò ç âáóéêÞ
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äïõëåéÜ ôùí ðñþôùí åßíáé Þñåìá, õðïìïíåôéêÜ êáé ìÝóá áðü ôçí ßäéá ôçí
ðåßñá ôùí åñãáæïìÝíùí êáé üëïõ
ôïõ äçìïêñáôéêïý ëáïý íá áðïêáëýðôïõí ôï áëçèéíü ñüëï êáé ôïõò óêïðïýò ôùí äåýôåñùí. «ÌÝóá áðü ôçí ðåßñá» óçìáßíåé üôé ðñÝðåé íá áðïêáëýðôåôáé ï å÷èñüò ìå ôç ìÝèïäï ôçò êñéôéêÞò âÞìá-âÞìá ðáôþíôáò óôá ãåãïíüôá ôïõ ßäéïõ ôïõ áãþíá. Áõôü ëÝãåôáé «÷ïñåýïíôáò ìå ôïõò ëýêïõò».
Óçìåéþíïõìå åäþ üôé óôïõò ëýêïõò äåí
ìåôñÜìå ôïõò áñéóôåñïýò êáé äçìïêñáôéêïýò áíèñþðïõò ðïõ âñßóêïíôáé óôç
âÜóç ôùí ÓÕÑÉÆÁ-øåõôïÊÊÅ êáé ôçò
åîùêïéíïâïõëåõôéêÞò ïõñÜò ôïõò.
Ãé áõôü âñåèÞêáìå áðü ôçí ðñþôç
óôéãìÞ óôï ÌÝãáñï ôçò ÅÑÔ, äßðëá
óôïõò åñãáæüìåíïõò êáé õðï÷ñåùôéêÜ
äßðëá óôïõò óïóéáëöáóßóôåò ðïõ ðáñßóôáíáí ôïí óõìðáñáóôÜôç. Áêüìá êáé
áí áõôïß Þôáí ëßãïé êáé åìåßò ðïëëïß
ðÜëé èá Ýðñåðå íá áêïëïõèÞóïõìå ôçí
ßäéá ôáêôéêÞ: Íá áðïêáëýøïõìå ìÝóá
áðü ôçí ðñÜîç üôé áõôïß äåí åßíáé ðñáãìáôéêïß óõìðáñáóôÜôåò êáé íá âïçèÞóïõìå ôïõò åñãáæüìåíïõò íá áðïöýãïõí
ôéò èáíÜóéìåò ðáãßäåò ðïõ áõôïß âÜæïõí
óôï äñüìï ôïõò.
Áõôü äåí ôï Ý÷ïõìå êáôáöÝñåé áêüìá. Êáé ôïýôï ü÷é ôüóï ëüãù ôùí óõíôñéðôéêþí óå âÜñïò ìáò ïñãáíùôéêþí
óõó÷åôéóìþí, áëëÜ ãéáôß ïé ðïëéôéêÝò
éäÝåò ôùí ßäéùí ôùí åñãáæüìåíùí ìå ôéò
ïðïßåò ðñÝðåé íá áíôéóôáèïýí óôï êåñáõíïâüëï ÷ôýðçìá ôïõ åîùôåñéêïý å÷èñïý, ðïõ ëÝãåôáé êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ, äåí ìðïñïýí åýêïëá íá âãïõí Ýîù
áðü ôï ðëáßóéï ôùí ðïëéôéêþí éäåþí
ôïõ åóùôåñéêïý å÷èñïý, äçëáäÞ ôùí äÞèåí óõìðáñáóôáôþí ÓÕÑÉÆÁ-øåõôïÊÊÅ êáé ôçò ïõñÜò ôïõò. Ãéáôß áõôÝò
åßíáé óôçí ïõóßá áêüìá ïé êõñßáñ÷åò
ðïëéôéêÝò éäÝåò ôçò êïéíùíßáò. ÄçëáäÞ åßíáé ðïëý äýóêïëï íá ãßíåé äåêôÞ
áð’ ôçí áñ÷Þ áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò
ìéá ðïëéôéêÞ ðëáôöüñìá áíôßóôáóçò
óôçí ößìùóç êáé ôéò áðïëýóåéò ðïõ íá
åßíáé áíôßèåôç óôçí ðáëôöüñìá ôùí
ÓÕÑÉÆÁ-øåõôïÊÊÅ, êáé ðïõ ìüíç áõôÞ èá ìðïñïýóå íá åßíáé íéêçöüñá. ÁõôÞ ôçí ðëáôöüñìá áíôßóôáóçò ðñïôåßíåé ç ÏÁÊÊÅ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ
ìå ôéò áíáñôÞóåéò ôçò óôçí éóôïóåëßäá
ôçò, ôéò ðñïêçñýîåéò ôçò åðé ôüðïõ êáé
ôéò æùíôáíÝò ðáñåìâÜóåéò ôçò óå êÜðïéåò åêäçëþóåéò óõìðáñÜóôáóçò.
Ï ðõñÞíáò ôçò ðëáôöüñìáò ôïõ
óïóéáëöáóéóìïý óôçí ÅÑÔ êáé ç
èÝóç ôçò ÏÁÊÊÅ
Ðïéüò åßíáé ï ðõñÞíáò ôçò ðëáôöüñìáò ôùí «óõìðáñáóôáôþí», äçëáäÞ
ôçò çãåóßáò ôùí ÓÕÑÉÆÁ-øåõôïÊÊÅ;
Åßíáé üôé ï âáóéêüò óôü÷ïò ôïõ êëåéóßìáôïò ôçò ÅÑÔ åßíáé ïéêïíïìéêüò, äçëáäÞ üôé ç êõâÝñíçóç Þèåëå íá ìåéþóåé
ôïí üãêï ôùí ìéóèþí êáé ãåíéêÜ ôá Ýîïäá ôçò ÅÑÔ êáé ãé áõôü êõñßùò ôçí
Ýêëåéóå, ìå óôü÷ï íá ôïí äþóåé óå éäéþôåò. Áõôü áêñéâþò éó÷õñßæåôáé êáé
ç êõâÝñíçóç. Êáé ôï éó÷õñßæåôáé êáé
ðñïò ôï ëáü êáé ðñïò ôïõò ðéóôùôÝò. Ç

äéáöïñÜ ôçò êõâÝñíçóçò ìå ôïõò «óõìðáñáóôÜôåò» åßíáé üôé ç ðñþôç áðïäÝ÷åôáé áõôüí ôïí óôü÷ï êáé ïé «óõìðáñáóôÜôåò» ü÷é. ¸ôóé üìùò ï áãþíáò ÷áíôáêþíåôáé ãéáôß ç õðïóôÞñéîç
ôïõ Üíåñãïõ ëáïý óôçí ìïíéìüôçôá ôçò
êñáôéêÞò õðáëëçëßáò åßíáé óÞìåñá åëÜ÷éóôïò ãéá ôïõò ëüãïõò ðïõ åîçãÞóáìå. Ôï êßíçìá Üëëùóôå ðïõ õðÞñîå
õðÝñ ôçò ÅÑÔ åéäéêÜ ôéò ðñþôåò ìÝñåò
Þôáí ðïëý ðëáôý åðåéäÞ õðÞñîå ç åîáöÜíéóç, ç ößìùóç, ç ðïëéôéêÞ âßá åíáíôßïí ôçò ÅÑÔ êáé áõôü Þôáí ðïõ Ýêáíå êáé ôéò ùìÝò, áðüôïìåò, íôåöÜêôï áðïëýóåéò ôåñáôþäåéò. ¹ôáí ç ðïëéôéêÞ êôçíùäßá óå üëá ôá åðßðåäá ðïõ áíçóý÷çóå êáé îåóÞêùóå ôéò äçìïêñáôéêÝò ìÜæåò. ¹ôáí áõôü, ðïõ üðùò åßðáìå îåóÞêùóå êõñßùò ôç äçìïêñáôßá
óôçí Åõñþðç ç ïðïßá Ýäùóå êáé áêüìá äßíåé ôï ðéï óêëçñü ðïëéôéêü ÷ôýðçìá óôçí êõâÝñíçóç áëëÜ êáé ìéá ìåãÜëç çèéêÞ óõìðáñÜóôáóç êáé ìéá õëéêÞ óõìðáñÜóôáóç óôïõò áãùíéæüìåíïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÅÑÔ, êáèþò ðáñÝ÷åé ðáãêüóìéåò óõ÷íüôçôåò áíáìåôÜäïóçò óôéò åêðïìðÝò ôçò. Åßíáé áóýëëçðôï ðüóï ëõóóáëÝá ðÜëç äþóáíå áðü ôçí ðñþóôç óôéãìÞ ïé ÓÕÑÉÆÁ êáé
Óßá, ôá óõíäéêáëéóôéêÜ ôïõò üñãáíá êáé ôá êéíÞìáôá ôïõò ìÝóá
óôçí ÅÑÔ ãéá íá êÜíïõí ôïõò åñãáæüìåíïõò íá õðïâéâÜóïõí óôáäéáêÜ ôç äçìïêñáôéêÞ ðëåõñÜ ôçò
ößìùóçò êáé ëïãïêñéóßáò êáé íá
óçêþóïõí óéãÜ óéãÜ êáé íá êÜíïõí
ðñþôç ôçí ðëåõñÜ ôùí áðïëýóåùí ôçò ÅÑÔ óáí ïéêïíïìéêïý öáéíïìÝíïõ . Åßíáé ãåãïíüò üôé êÜèå áðüëõóç óôï äçìüóéï êáé ðáíôïý áëëïý
åßíáé óÞìåñá æùôéêÞ ãéá üëç ôçí ôÜîç
ãéáôß ãßíåôáé ìÝóá óôï äïëïöïíéêü øý÷ïò ôçò ðåëþñéáò áíåñãßáò. ¼ìùò óôçí
ðåñßðôùóç ôçò ÅÑÔ ìå ôïí éó÷õñéóìü
ðåñß êýñéá ïéêïíïìéêþí áðïëýóåùí Ý÷ïõìå óõíåéäçôÞ êÜëõøç ôïõ ýøéóôïõ
ôáîéêïý å÷èñïý ðïõ åßíáé ï öáóéóìüò .
Êõñßùò üìùò ïé ïéêïíïìéêÝò áðïëýóåéò
÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí õðüäåéîç óáí
êýñéïõ å÷èñïý ìéáò äýíáìçò ðïõ óôçí
ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç åßíáé öéëéêÞ
óôïí áãþíá. Áõôü ðïõ êÜíïõí äçëáäÞ
åßíáé üôé ôáõôßæïõí ìå ôéò áðïëýóåéò
óôçí ÅÑÔ ôéò áðïëýóåéò óôïí éäéùôéêü
ôïìÝá êáé üëåò áõôÝò ôéò áðïäßäïõí
âáóéêÜ óôçí Åõñþðç êáé ü÷é óôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ ðïõ óýóóùìï ôï
ðïëéôéêü êáèåóôþò äéåîÜãåé. ¸ôóé ôçí
þñá ðïõ áíåâáßíåé ç íáæéóôéêÞ ñùóüäïõëç ×ñ. ÁõãÞ êáé ïé ñþóïé êáé êéíÝæïé öáóßóôåò áãïñÜæïõí ôæÜìðá óôç
÷þñá êáé ôçí þñá ðïõ ìüíï áðü ôçí
Åõñþðç Ýñ÷åôáé áëçèéíÞ óõìðáñÜóôáóç óôïí áãþíá ôçò ÅÑÔ, áõôïß èÝëïõí
óþíåé êáé êáëÜ íá åðéâÜëïõí óôïõò åñãáæüìåíïõò, ôïí äéêü ôïõò êýñéï å÷èñü
êáé ìåëëïíôéêü èýìá ôïõ íåïíáæéóôéêïý ñùóïêéíåæéêïý Üîïíá, äçëáäÞ ôçí
Åõñþðç.
¸ôóé öôÜóáíå óôï óçìåßï íá êáôåâÜóïõí ôï ðáíþ, ìÝóù ôùí áíèñþðùí
ôïõò óôçí ÅÑÔ, ðïõ åß÷áí êñåìÜóåé ïé
åñãáæüìåíïé ôéò ðñþôåò ìÝñåò êáé äÝóðïæå óôçí ðñüóïøç ôïõ êôéñßïõ ôçò
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Áã. ÐáñáóêåõÞò, ôï ïðïßï Ýãñáöå:
THANK YOU EUROPE. Áõôü ôï ðáíþ Ýðñåðå ðñïöáíþò íá ðåèÜíåé, üðùò
êáé ìåñéêÜ óðïôÜêéá óôï æùíôáíü ðñüãñáììá ôçò ÅÑÔ ðïõ Ýãñáöáí åðßóçò
THANK YOU EUROPE, ãéáôß áí ïé
åñãáæüìåíïé Ýäéíáí ìåãÜëï âÜñïò óôï
íá îåóçêþóïõí ôç äçìïêñáôéêÞ óõìðáñÜóôáóç óôï åîùôåñéêü, êáé íá êÜíïõí äéåèíåßò åêðïìðÝò ï áãþíáò èá áðïêôïýóå ðåëþñéá ðïëéôéêÜ êáé õëéêÜ
åñåßóìáôá. ×Üñç êáé ìüíï óôéò ðñïóðÜèåéåò ôçò ÅÂU êáé ôçò õðüëïéðçò äéåèíïýò óõìðáñÜóôáóçò ç ÅÑÔ áðü÷ôçóå Ýíá êïéíü ìå ôï áðßóôåõôï íïýìåñï
ôùí 3 åêáôïììõñßùí ôçëåèåáôþí. Åðßóçò áðü åóùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ Üðïøç
áõôü ôï ðáíþ Þôáí ç áðüëõôç áêýñùóç ìéáò äïõëåéÜò 40 ÷ñüíùí ôïõ êíéôéóìïý, ðïõ ðÜåé íá ðåßóåé ôï ëáü üôé ç
Åõñþðç êáé ü÷é ïé ñùóïêéíÝæïé íáæß åßíáé ôï êÝíôñï ôïõ ðáãêüóìéïõ êáêïý,
ïðüôå êáé ôïõ êëåéóßìáôïò êáé ôùí áðïëýóåùí ôçò ÅÑÔ. Ïé óýíôñïöïß ìáò
êáôáããåßëáí óå áíïé÷ôÞ óõæÞôçóç óôï
÷þñï ôçò ÅÑÔ áõôü ôï êáôÝâáóìá ãéá
íá ðÜñïõí ôçí áðÜíôçóç üôé «äåí îÝñïõí ðïéïò ôï êáôÝâáóå».
Ôï ÷åéñüôåñï ðïõ Ýêáíáí ïé «óõìðáñáóôÜôåò» åßíáé üôé ðñïóðÜèçóáí, êáé
áí êñßíïõìå áðü ôï áðïôÝëåóìá êáôÜöåñáí óå áñêåôü âáèìü, íá ðåñÜóïõí
ôç èÝóç üôé ç ðïëéôéêÞ ãñáììÞ ôùí åéäÞóåùí Þôáí ìéá áíôéäñáóôéêÞ öéëïôñüéêá ãñáììÞ, êáé Ýâáëáí óáí Ýíá
óôü÷ï ôïõò íá äéþîïõí ôçí ðáñïõóéÜóôñéá ôùí åéäÞóåùí ðïõ Þôáí ç ÓôÜç.
Ç èÝóç áõôÞ Þôáí óôçí êáôåýèõíóç
ôçò ößìùóçò «áð’ ôá áñéóôåñÜ». ÁõôÞ
Þôáí ç ëïãéêÞ ôçò «íÝáò ÅÑÔ ôïõ ëáïý» ðïõ ïé óõíáóðéóìáßïé ðñïóðÜèçóáí íá ðåôý÷ïõí óå óõíåñãáóßá êáé ìå
êÜðïéïõò áíáñ÷éêïýò óå Óõíåëåýóåéò,
ðïõ äéïñãáíþèçêáí óôï ðñïáýëéï êáé
óôéò ïðïßåò ïé Óõñéæáßïé ðáßîáí ñüëï
áõôïäéïñéóìÝíïõ óõíôïíéóôÞ. Åêåß áõôïß Ýâáëáí ôï æÞôçìá ôçò «óõíäéáìüñöùóçò» ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôçò ÅÑÔ êáé
áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé áðü ôïõò óõìðáñáóôÜôåò! Ïé óýíôñïöüé ìáò êáôÞããåéëëáí áõôÞ ôç ãñáììÞ ëÝãïíôáò
üôé êáíåßò äåí Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá åðéâÜëëåé ïôéäÞðïôå óôïõò åñãáæüìåíïõò.
Ìüíï ìðïñåß íá ôïõò ðñïôåßíåé. Ç èÝóç áõôÞ åß÷å óçìáíôéêÞ áðÞ÷çóç óôéò
óõíåëåýóåéò.
ÃåíéêÜ ó’ áõôÞ ôçí ôáêôéêÞ ôçò Üëùóçò áðü ôá ìÝóá áðÜíôçóå ç ÏÁÊÊÅ ìå ôéò áíáêïéíþóåéò êáé ðñïêçñýîåéò ôçò. (Äåò ó÷åôéêÝò äçìïóéåýóåéò óå
áõôü ôï öýëëï ôçò Íåáò ÁíáôïëÞò) Ôï
ßäéï áðÜíôçóå êáé óôï Üëëï ìåãÜëï
÷ôýðçìá ðïõ Ýäùóáí ïé ÓÕÑÉÆÁ ÐÁÌÅ ìÝóù ôçò ÐÏÓÐÅÑÔ (ÄåõôåñïâÜèìéï üñãáíï ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò
ÅÑÔ ðïõ óå üëá ôá âáóéêÜ Ý÷åé ôéò óõñéæÝéêåò èÝóåéò).
Áíáöåñüìáóôå óôçí ðñïóöõãÞ ôçò
ÐÏÓÐÅÑÔ óôï ÓôÅ, ôï ïðïßï Ýâãáëå
ìéá Üèëéá áðüöáóç ðïõ óôçí ïõóßá ôçò
åðéêýñùíå ôï öáóéóôéêü êëåßóéìï êáé
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 15

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 10

ÌÁÇÓ-ÉÏÕÍÇÓ 2013

Ç ÔÁÎÉÌ ÇÔÁÍ ÔÅËÉÊÁ
ÐÉÏ ÊÏÍÔÁ ÓÔÇÍ ÔÁ×ÑÉÑ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 11

êôéêÜ ôïõò ðïõëÜåé. Ç äéáöïñÜ ìå
ôá êéíÞìáôá Ôá÷ñßñ åßíáé üôé ç
ìåãÜëç, ç óõíôñéðôéêÜ ìåãáëýôåñç ðëåéïøçößá áðü ôç ìÜæá ðïõ
êéíçôïðïéÞèçêå áñ÷éêÜ åíÜíôéá
óôï öáóéóôéêü êáèåóôþò ÅñíôïãÜí, Þôáí êáé óå Ýíá âáèìü åßíáé
áêüìá äçìïêñáôéêÞ, ðáñÜ ôï ïñãáíùôéêü êáé ðïëéôéêü áäõíÜôéóìá áõôïý ôïõ êéíÞìáôïò.
Ôï êßíçìá áõôü äåí åßíáé áõèüìçôï
üðùò ãñÜöáìå. ¸÷åé çãåóßá êáé ç
çãåóßá ôïõ óýìöùíá ìå üëåò ôéò
åíäåßîåéò âñßóêåôáé áðü ôçí áñ÷Þ óôá ÷Ýñéá ôçò ðéï áíôéäñáóôéêÞò, ôçò ðéï éóëáìïöáóéóôéêÞò
êáé ôçò ðéï ñùóüöéëçò ðôÝñõãáò
ôïõ êáèåóôþôïò ÅñíôïãÜí. Ôçò
ðôÝñõãáò ðïõ èÝëåé íá ÷ôõðÞóåé
ôïí ÅñíôïãÜí ü÷é áðü ôá áñéóôåñÜ, áëëÜ áðü ôá äåîéÜ êáé íá ãßíåé áõôÞ áðüëõôá êõñßáñ÷ç ìÝóá
óôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü. ÁõôÞ ç
ðôÝñõãá åðåéäÞ åßíáé ìåéïøçöéêÞ ìÝóá óôï ìðëïê åîïõóßáò ôïõ êüììáôïò ôïõ ÅñíôïãÜí, ôïõ ÁÊÐ, äåí ìðïñåß íá Ýñèåé óôçí åîïõóßá áí äåí óõììá÷Þóåé ìå ôéò ðëáôåéÝò êïéíùíéêÝò
êáé ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ åßíáé Ýîù áðü ôï ìðëïê åîïõóßáò ôïõ ÁÊÐ,
äçëáäÞ ìå äõíÜìåéò ðïõ åßíáé óôç
âÜóç ôïõò êïóìéêÝò êáé äçìïêñáôéêÝò. Óôçí êáñäéÜ ôùí ôåëåõôáßùí
âñßóêåôáé ç äçìïêñáôéêÞ íåïëáßá êáé
ï ðñïïäåõôéêüò êáëëéôå÷íéêüò êüóìïò ðïõ áðå÷èÜíïíôáé ôï ÁÊÐ , ãéáôß å÷åé äþóåé Þäç ðåëþñéá ðëÞãìáôá óôéò äçìïêñáôéêÝò áôïìéêÝò åëåõèåñßåò êáé èÝëåé íá äþóåé ðïëý ðåñéóóüôåñá. Áõôüò ï êüóìïò óå ìåãÜëï âáèìü åêöñÜæåôáé áðü ôï Ñåðïõìðëéêáíéêü Ëáúêü Êüììá (ÑËÊ) ôïõ
ïðïßïõ üìùò ç çãåóßá, óýìöùíá ìå
üëåò ôéò åíäåßîåéò, óÝñíåôáé óÞìåñá
ðßóù áðü ôç ÷åéñüôåñç ôÜóç ôïõ éóëáìïöáóéóìïý, äçëáäÞ Ý÷åé ðñïäüóåé ôéò äçìïêñáôéêÝò êáé ðáôñéùôéêÝò ôÜóåéò ôïõ êåìáëéóìïý.
Ìå ëßãá ëüãéá êáé óôçí Ôáîßì Ý÷ïõìå ôåëéêÜ Ýíá öáéíüìåíï ôýðïõ
Ôá÷ñßñ , äçëáäÞ ç äçìïêñáôßá óôç
âÜóç âïçèÜåé ÜèåëÜ ôçò ôïí éóëáìïöáóéóìü íá áíåâåß óôçí åîïõóßá. Ìá
èá ðåé êáíåßò: ÊáëÜ óôçí Ôïõñêßá
äåí åßíáé Þäç ï éóëáìïöáóéóìüò óôçí
åîïõóßá; Íáé åßíáé, áëëÜ äåí åßíáé
ôï ßäéï öáóéóôéêÝò üëåò ïé öñÜîéåò
êáé ç ÷åéñüôåñç äåí Ý÷åé ìðïñÝóåé íá
åöáñìüóåé üëï ôçò ôï ðñüãñáììá. Êáé
äåí ôï Ý÷åé åöáñìüóåé ãéáôß äåí Ý÷åé
åëÝãîåé áðüëõôá ôï êñÜôïò. Áðïäåéêíýåôáé óÞìåñá ìÜëéóôá üôé äåí Ý÷åé
åëÝãîåé ïýôå ôï ßäéï ôï éóëáìïöáóéóôéêü êüììá, ôï ÁÊÐ, ðïõ áñ÷çãüò
ôïõ åßíáé ï ÅñíôïãÜí. Ìüíï ðñüóöáôá êáé ìÝóá áðü ôçí ôåëåõôáßá áõ-

ôÞ ðïëéôéêÞ óýãêñïõóç Þñèå óôï öùò
ç âáèåéÜ óýãêñïõóç ðïõ äéáðåñíÜ áõôü ôï êüììá, óôï ïðïßï áðü ôç ìéá
ìåñéÜ óôÝêåôáé ç çãåôéêÞ óÞìåñá öñÜîéá ÅñíôïãÜí óôçí ïðïßá ðéèáíÜ
áíÞêåé êáé ï Íôáâïýôïãëïõ, êáé óôçí
Üëëç ç ìåéïøçöéêÞ, áëëÜ ïñãáíùôéêÜ êáé ðïëéôéêÜ ðáíßó÷õñç öñÜîéá
ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÷þñáò Ãêéïõë- êáé
ôïõ áíôéðñïÝäñïõ ôïõ ÁÊÐ Áñßíôò.
Áíôßèåôá áðü ôá öáéíüìåíá ç ðéï
öáóéóôéêÞ öñÜîéá åßíáé ç äåýôåñç, êáé
óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõìå
êáé ðïõ óõíÜãïõìå áðü ôçí ðïëéôéêÞ
ìáò áíÜëõóç áõôÞ åßíáé ç ðéï öéëïñþóéêç, ðéèáíüôáôá ñùóüäïõëç.

Ç öñÜîéá ÃêéïõëÝí óôï
ÁÊÐ
Ç öñÜîéá Ãêéïõë-Áñßíôò áíÞêåé óå
Ýíá éóëáìïíáæéóôéêü ôæé÷áíôéóôéêü ðïëéôéêü ñåýìá,
óõíùìïôéêü êáé
åéóïäéóôéêü óôç
ëåéôïõñãßá ôïõ êáé
ðïëéôéóôéêü óôç
ìïñöÞ ôïõ, ðïõ Ý÷åé åðéêåöáëÞò
ôïõ Ýíáí ÷ïìåúíéêïý ôýðïõ Öýñåñ,
ôïí ÖåôïõëÜ÷
ÃêéïõëÝí. Ôï äßêõôï ïíïìÜæåôáé
×éæìÝô, ðïõ óçìáßíåé «õðçñåóßá»
êáé äïõëåýåé óôçí åðéöÜíåéá ôïõ óôï
éäåïëïãéêü ðñïðáãáíäéóôéêü åðßðåäï åðåíäýïíôáò ðåñéóóüôåñï óôç äçìéïõñãßá ó÷ïëåßùí ðïõ óõíäõÜæïõí
ôçí éóëáìéêÞ äéäáóêáëßá ìå ìéá êáëÞ åêðáßäåõóç óôéò èåôéêÝò åðéóôÞìåò êáé ðáñÜãïõí óôåëÝ÷ç ôçò äéïéêçôéêÞò êáé ôå÷íéêï-äéïéêçôéêÞò åëßô. Õðïëïãßæåôáé óÞìåñá üôé ç ×éæìÝô Ý÷åé 5-6 åêáôïììýñéá ìÝëç, äéá÷åéñßæåôáé êåöÜëáéá ãýñù óôá 25 äéóåêáôïììýñéá äïëÜñéá, Ý÷åé óôçí éäéïêôçóßá ôçò ðÜíù áðü 1000 åêðáéäåõôéêÜ éäñýìáôá, áðü ó÷ïëåßá Ýùò
ðáíåðéóôÞìéá óôçí Ôïõñêßá êáé óôïí
õðüëïéðï ôïí êüóìï êáé åëÝã÷åé ìéá
óåéñÜ åöçìåñßäåò êáé êáíÜëéá áíÜìåóÜ ôïõò êáé ôç ìåãáëýôåñç óå êõêëïöïñßá åöçìåñßäá ôçò Ôïõñêßáò êáé
ôïõ ÁÊÐ, ôç ÆáìÜí. Ç áëçèéíÞ ùóôüóï éó÷ýò ôùí ãêéïõëåíéóôþí âñßóêåôáé óôï ìáêñü÷ñïíï êñáôéêü åéóïäéóìü ôïõò ìÝóù ôïõ ïðïßïõ åëÝã÷ïõí ôï ìåãáëýôåñï óôåëå÷éêü üãêï
ôçò áóôõíïìßáò êáé ôùí äéêáóôçñßùí. Äåí Ý÷ïõí üìùò êáôáöÝñåé íá
åëÝãîïõí ôçí ôïõñêéêÞ ÊÕÐ, ôçí
ãíùóôÞ ÌÉÔ, êáé áêüìá ëéãüôåñï ôïí
áêüìá óõíôñéðôéêÜ äõôéêüöéëï óôï
óôåëå÷éêü åðßðåäï êåìáëéêü óôñáôü. Ï ÃêéïõëÝí îåêßíçóå íá ó÷çìá-

ôßæåé ôï äßêôõü ôïõ óôéò áñ÷Ýò ôçò
ãêïñìðáôóïöéêÞò ðåñéüäïõ, óôá 1985,
êáé ôï åß÷å ãéãáíôþóåé ìÝ÷ñé ôç óôéãìÞ ðïõ óå óõììá÷ßá ìå ôïí ÅñíôïãÜí, ðïõ âãÞêå ìÝóá áðü ôï ñåýìá
ôïõ éóëáìïöáóßóôá ÅñìðáêÜí, ïäÞãçóå ôï ÁÊÐ óôçí åîïõóßá.
Ìåëåôþíôáò üóï ìðïñÝóáìå ôéò äýï
ãñáììÝò óôï ÁÊÐ, ðïõ êáìéÜ ôïõò
äåí åêäçëþíåôáé áíïé÷ôÜ, äéáðéóôþíïõìå üôé ç ãñáììÞ ÅñíôïãÜí åßíáé
áõôÞ ðïõ èÝëåé, Þ ìÜëëïí öáíôáóéþíåôáé, ìéá Ôïõñêßá íåï-éìðåñéáëéóôéêÞ äýíáìç óôïí áóéáôéêü ÷þñï,
ìå êáëÝò ó÷Ýóåéò ìå ôç Ñùóßá áëëÜ
ü÷é õðïôáãìÝíç óå áõôÞí. ÁõôÞ ç
ãñáììÞ èÝëåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ áíÜðõîç ôïõ ôïýñêéêïõ êáðéôáëéóìïý, éäéùôéêïý êáé êñáôéêïý, óå óõíåñãáóßá ìå ôï äõôéêü êåöÜëáéï þóôå íá
êÜíåé
ôçí
Ôïõñêßá
Ýíá
åßäïò,
ðéï
äõôéêÞò
Êßíáò,
ç ãåìüíá óôïí ìåóáíáôïëéêü êáé âïñåéïáöñéêáíéêü ÷þñï ìå éäåïëïãéêïðïëéôéêü ü÷çìá ôï óïõíßôéêï éóëáì. Áõôü åßíáé óå ÷ïíôñÝò ãñáììÝò ôï íåïïèùìáíéêü üíåéñï ôçò Ôïõñêßáò ôïõ
ÅñíôïãÜí.
Áðü ôçí Üðïøç ôïõ ðåñéå÷üìåíïõ
ôïõ ï öáóéóìüò ôïõ ÅñíôïãÜí ìïéÜæåé ìå åêåßíïí ôïõ ÊáìåíåÀ óôï ÉñÜí,
Þ ôïõ Óáíôáìéêïý óôï ÉñÜê, åßíáé äçëáäÞ ï ìå ðåñéöåñåéáêÝò çãåìïíéêÝò
öéëïäïîßåò óïâéíéóìüò ôïõ íÝïõ êáðéôáëéóôéêÜ áíåðôõãìÝíïõ, Þ åíåñãåéáêÜ éó÷õñïý ôñéôïêïóìéêïý êñÜôïõò. Ðáñáôçñïýìå üôé áõôü ôï üíåéñï ôóáêßæåôáé ùò ôþñá áóôáìÜôçôá
êáé ðáíôïý üðïõ óçêþíåé êåöÜëé, áðü ôï ôåß÷ïò ðïõ ðñïâÜëïõí áðÝíáíôß ôïõ åíùìÝíåò ïé äýï çãåìïíéóôéêÝò õðåñäõíÜìåéò, áíïé÷ôÜ ïé ÇÐÁ,
êáé ðïëý ðéï ýðïõëá ç Ñùóßá. Ç ìüíç ÷þñá ðïõ ôçò Ý÷åé åðéôñáðåß íá
öôÜóåé óå áõôü ôï íÝï-éìðåñéáëéóôéêü êáé ðáãêüóìéï óôÜôïõò åßíáé ç
ãéãáíôéáßá êáðéôáëéóôéêÜ ðáëéíïñèùìÝíç Êßíá,ç ïðïßá üìùò Ý÷åé
óå ìåãÜëç âáèìü äå÷ôåß óáí áíôÜëëáãìá ãé áõôÞí ôçò ôçí ïéêïìéêüäéðëùìáôéêÞ Üíïäï ôç ñþóéêç ðñùôïêáèåäñßá óôï äéðëùìáôéêü, óôñáôçãéêü êáé åíåñãåéáêü åðßðåäï.

Ç ãñáììÞ ÃêéïõëÝí áíôßèåôá Ý÷åé
äå÷ôåß áðü ôçí áñ÷Þ ôç ñþóéêç çãåìïíßá óôá ðëáßóéá ôçò åõñáóéáôéêÞò
óôñáôçãéêÞò ôïõ Ðïýôéí, ðïõ ôçí õéïèåôåß áíïé÷ôÜ óõíåñãáæüìåíç ìÜëéóôá ìå ôï «èåùñçôéêü» ôçò ðïõôéíéêÞò óôñáôçãéêÞò Íôïýãêéí. Ðñüêåéôáé ãéá ôç óôñáôçãéêÞ «èåùñßá» ðïõ
èÝëåé êýñéï å÷èñü üëùí ôùí êñáôþí
ôïõ êüóìïõ ôéò ÇÐÁ, êýñéï êïéíùíéêï-ïéêïíïìéêü å÷èñü ôïõò öéëåëåýèåñïõò êáðéôáëéóôÝò, êáé êýñéï éäåïëïãéêü å÷èñü ôïí êëáóóéêü äéáöùôéóìü. Ðáãêüóìéï çãÝôç ôçò ðÜëçò
åíáíôßïí üëùí ôùí ðáñáðÜíù ç «èåùñßá» áõôÞ ôïðïèåôåß ôç Ñùóßá. Ïé
Ãêéïõëåíéêïß åßíáé áíôßèåôïé óôï íåï-ïèùìáíéóìü óå üóï âáèìü áõôüò ï
ôåëåõôáßïò óçìáßíåé áíåîáñôçóßá Þ
áí ÷ñåéáóôåß êáé óýãêñïõóç ìå ôç Ñùóßá. Ç ìç åèíéêÞ, óôçí ïõóßá ç åîáñôçìÝíç éìðåñéáëéóôéêÜ öýóç ôïõ ñåýìáôïò áõôïý áðïêáëýðôåôáé óÞìåñá
óôï æÞôçìá êëåéäß, ðïõ åßíáé ç ðÜëç
ôïõ åíÜíôéá óôçí áíÜðôõîç ôïõ
óýã÷ñïíïõ êáðéôáëéóìïý êáé ãåíéêÜ ôùí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí óôçí Ôïõñêßá.
Óå Üñèñï ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí åðßóçìç éóôïóåëßäá ôïõ ÖåôïõëÜ÷
ÃêéïõëÝí, Ý÷åé ãñáöôåß áðü
ôïíErkamTufanAytavãåíéêü ãñáììáôÝá ôçò Ðëáôöüñìáò Äéáëüãïõ ãéá
ôçí Åõñáóßá, ïñãÜíùóçò ôïõ äéêôýïõ
ôçò êïéíüôçôáò ÃêéïõëÝí, êáé 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-to-embrace-eurasia)
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». Åäþ öáßíåôáé ìÝóá óå ëß-

ÌÁÇÓ-ÉÏÕÍÇÓ 2013

ãåò ãñáììÝò ç êñéôéêÞ ðïõ áðåõèýíåé
Ýíá ñùóüäïõëï ñåýìá óôïõò íÝï-ïèùìáíïýò êáé ôïõò åèíéêéóôÝò ðáíôïõñêéóôÝò.
ÌÝ÷ñé ðñéí ôéò åêëïãÝò ôïõ 2011, ðïõ
óÞìáíáí ôçí ðïëéôéêÞ êõñéáñ÷ßá ôïõ
ìåôþðïõ ÃêéïõëÝí-ÅñíôïãÜí ðÜíù
óôç äõôéêüöéëç êáé êïóìéêÞ Ôïõñêßá, äåí öáéíüôáí êáíÝíá ñÞãìá áíÜìåóá óôá äõï ñåýìáôá ðïõ óõíáðïôåëïýí ôï éóëáìïöáóéóôéêü ÁÊÐ.
Êáé áõôü äåí åßíáé ôõ÷áßï. ÌÝ÷ñé ôüôå ôá äýï ñåýìáôá Þôáí åíùìÝíá ðÜíù óôï æùôéêü óôñáôçãéêü êáèÞêïí
ôïõò íá åîïõäåôåñþóïõí ôçí ðçãÞ éó÷ýïò ôïõ êïóìéêïý êáé ãåíéêÜ äõôéêüöéëïõ êáé ðéï ðñïïäåõôéêïý ôìÞìáôïò ôïõ åèíéêïý êñÜôïõò ðïõ Þôáí
ï êåìáëéêüò óôñáôüò. Ôç âáóéêÞ ìÜ÷ç ãé áõôÞí ôçí åîïõäåôÝñùóç ôçí
Ýäùóáí ïé ãêéïõëåíéêïß ðïõ åéäéêåýïíôáé óôçí ðñïâïêÜôóéá ìÝ÷ñé ðïõ
öõôåýïõí åíï÷ïðïéçôéêÜ óôïé÷åßá óå
âÜñïò ôùí áíôéðÜëùí ôïõò:http://
balyozdavasivegercekler.com/
2011/12/24/how-gulenists-werecaught-planting-forgeddocuments-and-then-framed-theprosecutor-who-unmasked-them/)
êáé ðïõ êåñäßæïõí üëåò ôéò äéêáóôéêÝò ìÜ÷åò ÷Üñç óôïí Ýëåã÷ï ôùí äéêáóôçñßùí êáé ôçò áóôõíïìßáò. Åßíáé áõôïß ðïõ ìå ðëáóôÜ óôïé÷åßá
êáé ìå ìéá ðáñÜëëçëç óõêïöáíôéêÞ
êáìðÜíéá ìå êÝíôñï ôçí åöçìåñßäá
ÆáìÜí ïñãÜíùóáí äýï åêêáèáñéóôéêÜ óêÜíäáëá, ðïëý áíþôåñá êáé áðü áõôÜ ðïõ Ý÷ïõìå óõíçèßóåé áðü
ôïõò ñùóüäïõëïõò óôç ÷þñá ìáò. Ðñüêåéôáé ãéá ôéò ðåñßöçìåò õðïèÝóåéò
Âáñéïðïýëá êáé Åñãåíåêüí ìÝóá áðü ôéò ïðïßåò ôï ìÝôùðï ÅñíôïãÜíÃêéïõëåíéêþí åîáóöÜëéóå ôç öõëÜêéóç åêáôïíôÜäùí çãåôéêþí óôåëå÷þí ôïõ ôïõñêéêïý óôñáôïý (350 åßíáé óÞìåñá óôéò öõëáêÝò), ôçí áðïóôñÜôåõóç åêáôïíôÜäùí Üëëùí, êáé
ìáæß ôïõò, ôç öõëÜêéóç åêáôïíôÜäùí
äçìïóéïãñÜöùí ìåãÜëïõ êýñïõò êáé
Üëëùí.
ÁõôÞ ç óôñáôçãéêÞ åêêáèÜñéóç Üíïéîå ôï äñüìï óôïõò ãêéïõëéåíéêïýò
íá áìöéóâçôÞóïõí ôçí ðïëéôéêÞ ðñùôïêáèåäñßá ôùí Åñíôïãáíéêþí óôï
êüììá êáé óôï êñÜôïò, éäéáßôåñá óôç
ÌÉÔ. ¸ôóé ðñéí Ýíá ÷ñüíï ãêéïõëåíéêïß åéóáããåëåßò ðñïóðÜèçóáí íá
åêêáèáñßóïõí ôïí áñ÷çãü ôçò ÌÉÔ
×áêÜí ÖéíôÜí, Üíèñùðï ôïõ ÅñíôïãÜí êáçãïñþíôáò ôïí ãéá ðñïäïóßá
óôï ÑÊÊ. Ï ÅñíôïãÜí ôïõò åìðüäéóå
êáé áíôåðéôÝèçêå. ÁõôÞ ç áíôåðßèåóç êïñõöþèçêå ëßãï ðñéí ëßãåò ìÝñåò, óôéò 20 ôïõ ÌÜç ôïõ 2013, üôáí
ìå ìéá îáöíéêÞ êßíçóç ï ÅñíôïãÜí
Ýäéùîå ôïí åðéêåöáëÞò ôçò ÔïõñêéêÞò Õðçñåóßáò Ðëçñïöïñéþí óôç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Áóöáëåßáò, ÏìÝñ ÁëôéðáñìÜê, âáóéêü ðñùôáãùíéóôÞ ôùí
õðïèÝóåùí ôçò Åñãêåíåêüí êáé ôçò
Âáñéïðïýëáò, êáèþò êáé 10 Üëëïõò
áîéùìáôéêïýò ôçò Áóôõíïìßáò. Óýìöùíá ìå ôçí åöçìåñßäá Cumhuriyet
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ïé áîéùìáôéêïß ðïõ ôïðïèåôÞèçêáí óôç èÝóç ôùí áðïëõìÝíùí,
åß÷áí óôï ðáñåëèüí äçëþóåé åðéöõëáêôéêïß ãéá ôéò äßêåò ôùí õðïèÝóåùí Åñãêåíåêüí êáé Âáñéïðïýëáò. Ç áðïìáêñõíóç ôïõò óõíäÝåôáé ìå ôçí ðñïóðÜèåéá íá óôáìáôÞóåé ç åðéññïÞ ôçò ïìÜäáò ÖåôïõëÜ÷ ÃêéïõëÝí óôï Óþìá ôçò áóôõíïìßáò
Óôçí ïõóßá ìå áõôÞí ôçí êßíçóç êáôÜ ôùí ãêéïõëåíéêþí ï ÅñíôïãÜí âñÝèçêå óå áíôéêåéìåíéêÞ óõììá÷ßá ìå
ôïõò íéêçìÝíïõò êåìáëéóôÝò ôïõ óôñáôïý.
Ç áðÜíôçóç ôùí ñùóüöéëùí Þôáí
ç ðïëéôéêÞ Ýêñçîç ôïõ ðÜñêïõ Ãêåæß.
Ç áóôõíïìßá, ìå ðñïâïêáôüñéêç ëïãéêÞ Þ áðü êëáóéêü áõôáñ÷éóìü ÷ôýðçóå ìéá åéñçíéêÞ äéáäÞëùóç êáé áðü êåé Üñ÷éóå ç åîÝãåñóç êáé ôçò ìåãÜëçò ìÜæáò ôùí äçìïêñáôþí åíáíôßïí ôïõ ÅñíôïãÜí.

Ç çãåôéêÞ ãñáììÞ êñßíåé
ôï ìÝëëïí êáé ôåëéêÜ ôçí
ïõóßá åíüò êéíÞìáôïò
Ç âáóéêÞ äïõëåéÜ ôùí ãêéïõëåíéêþí êáé ãåíéêÜ üëùí ôùí ñùóüäïõëùí Þôáí ìßá: Íá åîáóöáëßóïõí
ôï ðéï ðëáôý ðïëéôéêü ìÝôùðï, êõñßùò ìå ôïõò äçìïêñÜôåò åíÜíôéá óôïí
ÅñíôïãÜí áëëÜ íá ìç ÷Üóïõí ðïôÝ
ôïí ïñãáíùôéêü êáé ðïëéôéêü Ýëåã÷ï ìÝóá óå áõôü ôï êßíçìá, ðïõ óôçí
áõèüñìçôç êáé ðëáôåéÜ âÜóç ôïõ ôïõò
åßíáé å÷èñéêü. ÁõôÞ Þôáí áñ÷éêÜ, óôçí
ðéï ìáæéêÞ óôéãìÞ ôïõ êéíÞìáôïò, êáé
ç âáóéêÞ äéáöïñÜ ìå ôçí áéãõðôéáêÞ
Ôá÷ñßñ. Óôçí Ôá÷ñßñ ïé éóëáìïöáóßóôåò, ôñïôóêéóôÝò êáé åèíïöáóßóôåò,
äçëáäÞ ôï áíôéäõôéêü ìÝôùðï åß÷å
áðü ôçí áñ÷Þ ôçí ðëåéïøçößá óå ó÷Ýóç ìå ôïõò äçìïêñÜôåò êáé öéëåëåýèåñïõò ðïõ áêïëïýèçóáí ôïõò ðñþôïõò åíÜíôéá óôïí áíôé-éóëáìïöáóßóôá åèíéêü áóôü ÌïõìðÜñáê êÜôù
áðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ ñùóüöéëïõ
ðñïâïêÜôïñá ÏìðÜìá êáé ôùí õöåóéáêþí áðÝíáíôé óôç Ñùóßá êáé ðïëéôéêÜ ôõöëþí åõñùðáßùí öéëåëåýèåñùí éìðåñéáëéóôþí. Óôçí Ôáîßì áíôßèåôá ï êýñéïò üãêïò ôïõ êéíÞìáôïò, ôïõëÜ÷éóôïí óå ðñþôç öÜóç ðñéí
áñ÷ßóåé ôï ðñïâïêÜñéóìá êáé ç öèïñÜ ôïõ, åßíáé ç ðåëþñéá äçìïêñáôéêÞ áíôééóëáìïöáóéóôéêÞ ìÜæá ðïõ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ îÝñåé ôé óêïôÜäé ôçò åôïéìÜæåé ï ÅñíôïãÜí êáé åîåãåßñåôáé åíÜíôé ôïõ. ÁõôÞ ç ìÜæá âÝâáéá áðü ìüíç ôçò, üðùò êáé ïé äõôéêïß öéëåëåýèåñïé ãåíéêÜ äåí åßíáé åýêïëï íá îÝñïõí ðïéïò áêñéâþò åßíáé
ï ÃêéïõëÝí. Ãéáôß áõôüò Ý÷åé îåðëõèåß êáèþò Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óôéò ÇÐÁ ôïõ Êëßíôïí áðü ôï 1998 ãéá íá
îåöýãåé áðü ôïõò êåìáëéêïýò ðïõ ôïí
êõíçãïýóáí óáí óêëçñü éóëáìïöáóßóôá. Ïýôå ïé áñ÷Ýò áóöáëåßáò ôùí
ÇÐÁ ôïí åìðéóôåýïíôáí êáé ôïõ áñíïýíôáí ôç âßæá. Ï Ðïýôéí ãéá íá

ôïí äéåõêïëýíåé Ýêëåéóå ôá ãñáöåßá
ôùí éäñõìÜôùí ôïõ ÃêéïõëÝí óôç Ñùóßá ôï 2006 ìå ôï åðé÷åßñçìá üôé åßíáé öéëïCIA. ¼ìùò áñãüôåñá íïìéìïðïéÞèçêå åêåß áðü ôïí ÏìðÜìá, êáé
äéáèÝôåé ðéá Ýíá ìåãÜëï äßêôõï ó÷ïëåßùí êáé åôáéñéþí óôéò ÇÐÁ. Ôþñá
åäéêÜ ðáñéóôÜíåé üóï ðïôÝ Üëëïôå
ôï äõôéêüöéëï êáé ôï ìåôñéïðáèÞ éóëáìéóôÞ, äçìïêñÜôç êáé ðëïõñáëéóôÞ.
Áí ôï êïóìéêü äçìïêñáôéêü ñåýìá
ôñáâïýóå ìå óõíÝðåéá åíÜíôéá óôïí
ÅñíôïãÜí õðÞñ÷å ðåñßðôùóç íá âãåé
Ýîù áðü ôïí Ýëåã÷ï ôùí ãêéïõëåíéêþí êáé íá áíáôñÝøåé êáé áõôüí
êáé üëï ôï éóëáìïöáóéóôéêü ìðëïê
ôùí íåïïèùìáíþí êáé åõñáóéáôéóôþí.
ÅíÜíôéá óå áõôü ôï åíäå÷üìåíï ïé
ñùóüäïõëïé Ý÷ïõí áðü ôçí ðñþôç
óôéãìÞ ìéá áóöáëéóôéêÞ äéêëåßäá, üôé óôçí çãåóßá ôïõ êéíÞìáôïò ôçò
Ôáîßì Ý÷ïõí åãêáôáóôÞóåé ìéá äéêéÜ
ôïõò ïìÜäá ðïõ Ý÷åé ôç ìïñöÞ ôçò
ÏìÜäáò êáôÜëçøçò ôïõ ðÜñêïõ Ãêåæß
Þ ôçò áêüìá åõñýôåñçò ôçò Ðëáôöüñìáò áëëçëåããýçò ôçò Ôáîßì, ðïõ ôþñá áíáöÝñåôáé óáí Ðëáôöüñìá Ôáîßì. Ïé çãÝôåò áõôÞò ôçò ïìÜäáò åßíáé ðñüåäñïé ôùí åðéìåëçôçñßùí ôùí
ðïëåïäüìùí êáé áñ÷éôåêôüíùí ôçò
Êùíóôáíôéíïýðïëçò. Äåí îÝñïõìå
ðïéá åßíáé áêñéâþò ç ó÷Ýóç ôïõò ìå
ôïí ÃêéïõëÝí êáé ôï äßêôõï ôïõ, áëëÜ áìÝóùò ìåôÜ ôï ìáæéêü îåóçêùìü
åíþèçêáí óôåíÜ ìå ôïõò éóëáìïöáóßóôåò êáé ìå ôïõò êíéôïåéäåßò óïóéáëöáóßóôåò ðïõ åãêáôáóôÜèçêáí
óôçí ðëáôåßá Ôáîßì. Åßíáé ç ßäéá ç
ãñáììÞ ôïõò êáé ôá áéôÞìáôá ôïõò
ðïõ ìáñôõñÜíå ôçí áëçèéíÞ ðïëéôéêÞ öýóç ôïõò. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ßäéá
áêñéâþò ãáñììÞ ìå åêåßíç ôùí óáìðïôáñéóôþí ôýðïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé øåõôïÊÊÅ ðïõ ü÷é ôõ÷áßá åíþèçêáí áìÝóùò êáé ìüëéò ôþñá óôç ÷þñá ìáò
ãéá íá õðïóôçñßîïõí Ýíá áíôé-ÅñíôïãÜí êßíçìá åíþ ôüóá ÷ñüíéá ðïõ
äõíÜìùíå ï ÅñíôïãÜí êáé ï éóëáìïöáóéóìüò äåí âñÞêáí ëÝîç íá ðïõí
åíÜíôéÜ ôïõò êáé ðïôÝ äåí õðïóôÞñéîáí áëëÜ ÷ôýðçóáí ôï êïóìéêü áíôé-éóëáìéêü êßíçìá. Ç ðñþôç ãñáììÞ ôçò Ðëáôöüñìáò ôçò Ôáîßì Þôáí
ç áêýñùóç üëùí ôùí ìåãÜëùí Ýñãùí õðïäïìÞò ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá
ãéá ôçí åðéâßùóç ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò óáí óýã÷ñïíçò ðüëçò, äçëáäÞ
åíüò ìåãÜëïõ áåñïäñüìéïõ, äýï õðÝñãåéùí êáé õðïèáëÜóóéùí äéáâÜóåùí
ðïõ èá åíïðïéÞóïõí ôçí ðüëç êõêëïöïñéêÜ, ôá ðõñçíéêÜ êáé õäñïçëåêôñéêÜ Ýñãá ðïõ èá ôçí êáëýøïõí
åíåñãåéáêÜ êáé óå åðßðåäï õäñïäüôçóçò. Ãé õôü èá äåé êáíåßò üôé óôï
êÝíôñï ôïõ êßíçìáôïò ôçò Ôáîßì åßíáé ôï óõíçèéóìÝíï óïóéáëöáóéóôéêü ìðëïê øåõôïêïììïõíéóôþí, êÜèå
ëïãÞò øåõôïáñéóôåñþí êáé ôåëåõôáßá
ôùí éóëáìéóôþí-áíôéêáðéôáëéóôþí,
ðïõ êñáôÜíå ôçí áíôéêáðéôáëéóôéêÞ
óçìáßá ü÷é áðü ôçí áñéóôåñÞ ðëåõñÜ
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ôïõ åðáíáóôéêïý ðñïëåôáñéÜôïõ ðïõ
èåùñåß ôçí ðáñáãùãéêÞ áíÜðôõîç âÜóç êÜèå åðáíáóôáôéêÞò åîïõóßáò áëëÜ áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ áíôéäñáóôéêïý ìéêñïáóôéêïý áíôéêáðéôáëéóìïý
ðïõ èÝëåé ôçí êáôáóôñïöÞ ôùí ìåãÜëçò êëßìáêáò óýã÷ñïíùí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí. Áõôüò ï ìéêñïáóôéêüò áíôéêáðéôáëéóìüò ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü ôïõò ñþóïõò óïóéáëéìðåñáéëéóôÝò ãéá íá åìðïäßóïõí ôçí áíÜðôõîç ôùí ðáñáãùãéêþí äõíÜìåùí
óå üëåò ôéò ÷þñåò ðïõ èÝëïõí íá õðïäïõëþóïõí êáé íá êáôáóôñÝøïõí.
Äåí åßíáé ôõ÷áßï ðïõ ïé êáôáëçøßåò
ôïõ ðÜñêïõ Ãêåæß åðéìÝíïõí ðÜíù áð
üëá óôçí áíôé-íåïöéëåëåýèåñç áíôéêáðéôáëéóôéêÞ ãñáììÞ ôçí þñá ðïõ
ï ÅñíôïãÜí ÷ôõðÜåé óÞìåñá ôá ðéï
óôïé÷åéþäç äçìïêñáôéêÜ áôïìéêÜ äéêáßùìáôá ôïõ ëáïý, éäéáßôåñá ôùí
ãõíáéêþí êáé åðéâÜëëåé ôéò éóëáìéêÝò áëõóßäåò óôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï èá íôýíïíôáé, èá äéáóêåäÜæïõí
êáé èá åñùôåýïíôáé .

Ç äéðëÞ ôáêôéêÞ ôùí
çãåôþí ôçò Ðëáôöüñìáò
Ôáîßì
Óôçí ðñþôç öÜóç ç Ðëáôöüñìá Ôáîßì ãéá íá ìáæÝøåé ôïõò äçìïêñÜôåò
êáé ôçí êïóìéêÞ Ôïõñêßá ãåíéêÜ Ýâáæå ôá æçôÞìáôá áõôÜ, áëëÜ ôá ÷áñáêôÞñéóå ìáæß ìå ôïõò ãêéïõëåíéêïýò
êáé ôç ÆáìÜí óáí æçôÞìáôá «ëÜéö
óôÜéë». ¸ôóé ôá áðåêÜëåóå êáé ï
Ãêéïýë ï ßäéïò. Ç Ýêöñáóç «ëÜéö óôÜéë», ðïõ óçìáßíåé «óôõë æùÞò» Þ ôñüðïò æùÞò åßíáé ï ðåñéöñïíçôéêüò ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï ïé óõíôçñçôéêïß êáé
óïóéáëöáóßóôåò óå üëï ôïí êüóìï áíôéìåôùðßæïõí ôéò áóôïäçìïêñáôéêÝò
áôïìéêÝò åëåõèåñßåò ôáõôßæïíôáò ôåò
åðßôçäåò ìå ôç óðÜôáëç, åðéäåéêôéêÞ
Þ êáé ðáñáêìéáêÞ æùÞ ôçò äõôéêÞò
áóôéêÞò ôÜîçò. Ìüëéò ôï êßíçìá ðÞñå ôï ðåëþñéï åýñïò ôïõ êáé ìðÞêáí
óå áõôü êáé ïé éóëáìïöáóßóôåò ìïõóïõëìÜíïé «áíôéêáðéôáëéóôÝò», Üñ÷éóáí óôçí ðëáôåßá Ôáîßì íá ãéïñôÜæïõí êáé ôéò ìïõóïõëìáíéêÝò ãéïôñôÝò ìå êáôÜëëçëá öáãçôÜ äßáéôáò
êëð, åíþ ôç ìÝñá ôçò èñçóêåõôéêÞò
ãéïñôÞò ÌéñÜò Êáíôßëé ôï êßíçìá,
äçëáäÞ ç êñõöÞ üðùò ðÜíôá çãåóßá
(ôýðïõ ÓÕÑÉÆÁ óôïõò «áãáíáêôéóìÝíïõò»), Üñ÷éóå ìÝóá áðü ôï Ôïõßôåñ
íá êáëåß ç ðëáôåßá Ôáîßì íá ãßíåé
ôï âñÜäõ ôçò ìÝñáò åêåßíçò ÷þñïò
÷ùñßò Áëêïïüë, þóôå íá êåñäßóåé ôÜ÷á óå åýñïò ôï êßíçìá (×ïõñéÝô, 6
Éïýíç). ÁëëÜ ç êáôÜñãçóç ôçò êáôáíÜëùóçò ôïõ áëêïïüë ôï âñÜäõ Þôáí ôï âáóéêü áðü ôá ìÝôñá ôïõ ÅñíôïãÜí ðïõ îåóÞêùóå ôïí êüóìï êáé
ïé äçìïêñÜôåò äåí èá åßäáí ìå êáèüëïõ êáëü ìÜôé ìéá ôÝôïéá áðáãüñåõóç áðü ôá ìÝóá. Ôéò åðüìåíåò ìÝñåò ï äÞèåí êáëüò Ãêéïõë, ðïõ óåâüôáí «üëá ôá ëÜéö óôÜéë» Ýäùóå ìéá
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áêüìá ìá÷áéñéÜ óôï êßíçìá üôáí õðÝãñáøå ôï íüìï ôïõ ÅñíôïãÜí ãéá
ôç âñáäõíÞ ðïôïáðáãüñåõóç ÷ùñßò ïé
åðéêåöáëÞò ôçò Ðëáôöüñìáò -ðïõ óýíôïìá Ýöôáóå ôéò 100 ïñãáíþóåéò êáé
ìáæéêïýò öïñåßò- íá ôïí êáôáããåßëïõí.
Óôçí ïõóßá ôï áßôçìá ãéá ôï ëÜéö
óôÜéë åãêáôáëåßöèçêå ìåôÜ áðü ëßãåò ìÝñåò áðü ôá åðßóçìá êáé âáóéêÜ áéôÞìáôá ôçò Ðëáöüñìáò ôçò Ôáîßì. ¸ôóé óôéò óõæçôÞóåéò ìå ôïí ÅñíôïãÜí óôéò 13 ôïõ ìÞíá ïé åêðñüóùðïé ôçò Ðëáôöüñìáò âÜëáíå êõñßùò
ôï æÞôçìá íá ìç ãßíïõí Ýñãá óôçí
Ôáîßì êáé ï ÅñíôïãÜí Ýêáíå åêåß ôçí
õðï÷þñçóç íá ôïõò ðåé üôé áí ôï äéêáóôÞñéï âãÜëåé áðüöáóç êáôÜ ôùí
Ýñãùí èá ôç óåâáóôåß. Åíþ áí âãÜëåé õðÝñ ôùí Ýñãùí ôüôå èá êáôåâÜóåé ôçí áðüöáóç óå äçìïøÞöéóìá
óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç. ¸âáëáí
êáé ôï æÞôçìá ôçò Ýñåõíáò êáé ôéìùñßáò ôùí áóôõíïìéêþí ðïõ Ýêáíáí
ôéò áêñüôçôåò êáé äÝ÷ôçêáí ìéá áüñéóôç õðüó÷åóç ôïõ ÅñíôïãÜí. Ôï âáóéêü üìùò Þôáí ôï æÞôçìá ôùí Ýñãùí êáé ïé áíôéðñüóùðïé ôçò ðëáôöüñìáò äÝ÷ôçêáí íá óôáìáôÞóïõí ôéò
êéíçôïðïéÞóåéò. ¼ìùò åßðáí üôé Ýðñåðå áõôÞí ôçí ðáýóç íá ôç äå÷ôïýí êáé ïé Üëëïé öïñåßò ôçò
Ðëáôöüñìáò. Ïé õðüëïéðïé öïñåßò äåí
ôï äÝ÷ôçêáí. ÁõôÞ ç áíáêïëïõèßá
äåí Þôáí ìéá äéÜóðáóç âÜóçò-åêðñïóþðùí. ¹ôáí ç äéðëÞ ðïëéôéêÞ ôùí
ãêéïõëåíéêþí. Áðü ôç ìéá Þèåëáí
óáí çãåóßá ôçò Ðëáôöüñìáò Ôáîßì
íá ðÜñïõí áðü ôïí ÅñôïãÜí ôç äéáêïðÞ ôùí Ýñãùí, ðïõ Þôáí ôï âáèýôåñï áßôçìÜ ôïõò, êáé ïé ßäéïé íá öáíïýí íïìïôáãåßò êáé ößëïé ôçò ôÜîçò
åíôüò ôïõ ÁÊÐ. ÁëëÜ áðü ôçí Üëëç
Þèåëáí ôç óõíÝ÷éóç ôùí êéíçôïðïéÞóåùí ãéá íá óõíå÷ßóïõí ôç äéåèíÞ
ðßåóç óôïí ÅñíôïãÜí. ¸ôóé ï Ãêéïõë
âãÞêå íá êáëÝóåé ôïõò äéáäçëùôÝò
íá óôáìáôÞóïõí, áëëÜ ç ÆáìÜí óõíÝ÷éóå ìå áñêåôÜ ðëÜãéï êáé äéáêñéôéêü ôñüðï íá ôïõò õðïóôçñßæåé.

óôéêÞò «ðïôïðáãüñåõóçò» êáé ôùí
Üëëùí ðåñéïñóéìþí óôç æùÞ ôïõ
ëáïý, éäéáßôåñá ôùí ãõíáéêþí.
Ìðïñïýóå êáíåßò íá äéáâÜæåé óôç
ÆáìÜí üôé ôï óðïõäáßï áõôïý ôïõ
êßíçìáôïò Þôáí üôé Ýíùíå ôç ìáíôÞëá ìå ôç «ìßíé Æéð» êáé ãåíéêÜ
Ýíùíå ôï éóëÜì ìå ôïõò êïóìéêïýò
åíÜíôéá óôïí áõôáñ÷éóìü ôïõ ÅñíôïãÜí. Ãé áõôü Ýâëåðå êáíåßò ôï
óýíèçìá åëåõèåñßá óôáäéáêÜ íá
ðíßãåé ôï óýíèçìá äçìïêñáßá üðùò
Ýãéíå óôéò äéÜöïñåò éóëáìïöáóéóôéêÝò «Áíïßîåéò». Åßíáé ôï áíÜëïãï
öáéíüìåíï ìå ôïõò áãáíáêôéóìÝíïõò óôïõò ïðïßïõò åíþèçêå ç «áñéóôåñÜ» ìå ôïõò åèíéêïöáóßóôåò åíÜíôéá óôï äõôéêü ìíçìüíéï, ðïõ Þôáí áðïôÝëåóìá êáé ü÷é áéôßá ôçò
áíáôïëéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ óáìðïôÜæ.
Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ üóï ìåßùíå
ôï ìáæéêü ÷áñáêôÞñá ôïõ óôï ðïëéôéêü åðßðåäï ç çãåóßá ôïõ êéíÞìáôïò Ýñé÷íå óôï äñüìï ôéò ïìÜäåò
ôùí ëïýìðåí óðáóéìáôéþí êáé ôéò
Üëëåò öáíôáóìáãïñßåò ôïõ áñéóôåñïý ïððïñôïõíéóìïý êáé ôïõ øåõôïáñéóôåñïý óïóéáëöáóéóìïý. Áõôü
ìáò èýìéóå ôçí ôáêôéêÞ óôçí ïðïßá
êáôáöåýãïõí ôüóï ôáêôéêÜ êáé ïé
äéêïß ìáò ñþóüöéëïé øåõôïáñéóôåñïß üôáí äåí ìðïñýí íá öôéÜîïõí
ìéá ìáæéêÞ åéêüíá êéíÞìáôïò êáé
êáôáöåýãïõí óå ðåôñïðüëåìï, êÜøéìï êáé óðÜóéìï, ãéá íá öôéÜîïõí
ôç äéåèíÞ åéêüíá ìéáò ëáúêÞò åîÝãåñóçò, åíþ Ýôóé êÜèå ãíÞóéá ðëåõñÜ ëáúêÞò êáé äçìïêñáôéêÞò åîÝãåñóçò ðïõ õðÜñ÷åé ðÜíôá óôéò åîáðáôçìåíåò ìÜæåò ðïõ äéáäçëþíïõí, ôçí õðïíïìåýïõí.
Äåí èá ìðïñïýóå íá õðÜñ÷åé ðéï
ðñïâïêáôüñéêç ðïëéôéêÞ áðü áõôÞí
áðü ôçí þñá ìÜëéóôá ðïõ ï ÅñíôïãÜí áíôéôÝèçêå ü÷é ôüóï óôïõò
ãêéïõëåíéêïýò üóï óôïõò êïóìéêïýò
äçìïêñÜôåò ïñãáíþíïíôáò ðïëý ìáæéêÝò äéáäçëþóåéò ôùí ïðáäþí ôïõ,
ôïõò ïðïßïõò óõóðåßñùíå ìå ôï óýíèçìá: «ü÷é óôïõò âáíäÜëïõò êáé
óôïõò ðëéáôóéêïëüãïõò», åíþ õðïó÷üôáí üôé äåí èá åãêáôáëåßøåé ôéò
áñ÷Ýò ôïõ éóëÜì óôç äéáêõâÝñíçóç
ôçò ÷ùñáò..

Ôï êßíçìá áëëÜæåé ãñáììÞ
êáé ðïõëÜåé ôïõò
Èá ìðïñïýóå êáíåßò íá õðïèÝóåé
äçìïêñÜôåò. Ï âñþìéêïò
üôé ôïõëÜ÷éóôïí ôï äõíÜìùìá ôçò
ñüëïò ôïõ ÊéëéíôæÜñïãëïõ âÜóçò ôïõ ÅñíôïãÜí èá åß÷å ôï êáôïõ ÑËÊ.
ëü, üôé êüðçêáí ôá öôåñÜ ôùí
Êáé ïé êéíçôïðïéÞóåéò óõíå÷ßóôçêáí ìåôÜ ôéò 13 ôïõ ìÞíá êáé ìÜëéóôá ìå êáëÝóìáôá áðü ôçí çãåóßá ôçò Ðëáôöüñìáò Ôáîßì ðïõ óôï
ìåôáîý êáèéåñþèçêå óáí åêðñüóùðïò üëïõ ôïõ êéíÞìáôïò. ÁëëÜ ôï
êßíçìá óõíå÷ßóôçêå óáí êßíçìá
ìåéïøçößáò ãéáôß ôï ðïýëçìá åß÷å
ãßíåé áðü äõï ðëåõñÝò:
Áðü ôç ìéá ôï óïóéáëöáóéóôéêü
ìÝôùðï áöáßñåóå ôç äçìïêñáôéêÞ
êáé ìáæéêÞ áé÷ìÞ ôïõ áãþíá ðïõ
Þôáí ç áêýñùóç ôçò éóëáìïöáóé-

ãêéïõëåíéêþí, äçëáäÞ üôé íéêÞèçêáí ïé ðéï éóëáìïöáóéóôéêÝò êáé
ñùóüäïõëåò ôÜóåéò ôïõ éóëáìïöáóéóìïý, üôé äçëáäÞ ç ðëåõñÜ Ôáñ÷ßñ ôçò åîÝãåñóçò êáôÜ ÅñíôïãÜí
íéêÞèçêå.
Íïìßæïõìå üìùò üôé ìÝ÷ñé ôþñá åêåßíï ðïõ êáôáñ÷Þí íéêÞèçêå Þôáí
ìüíï ôï êïóìéêü äçìïêñáôéêü óôñáôüðåäï óôç âÜóç ôïõ, ãéáôß äåí ìðüñåóå íá áõôïíïìçèåß ðïëéôéêÜ áðü
ôïõò ãêéïõëåíéêïýò, áëëÜ õðïôÜ÷èçêå óå áõôïýò. Öáßíåôáé ùóôüóï
üôé áõôü ôï óôñáôüðåäï Ý÷åé ðñï-

äïèåß áðü ôç óçìåñéíÞ çãåóßá ôïõ
Ñåðïõìðëéêáíéêïý Ëáúêïý Êüììáôïò (ÑËÊ) ðïõ Ý÷åé áñ÷çãü ôïí ÊéëéíôæÜñïãëïõ. Ç ìáæéêÞ óõììåôï÷Þ
ôùí äçìïêñáôþí óôï êßíçìá ôçò
Ôáîßì êÜôù áðü îÝíç óçìáßá ïöåßëåôáé óôç óõììåôï÷Þ ôïõ ËÑÊ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôçí Ðëáôöüñìá Ôáîßì ìå ôïõò ìåóïâÝæéêïõò
üñïõò ôçò. Ï ÊéëéíôæÜñïãëïõ äåß÷íåé íá Ý÷åé ðåñÜóåé óÞìåñá óå óõììá÷ßá óå üëç ôç ãñáììÞ ìå ôïõò
ãêéïõëåíéêïýò, êáé óå ìéá óé÷áìåñÞ áíï÷Þ óôï äÞèåí ëÜéô éóëáìïöáóéóìü ôùí ãêéïõëåíéêþí. ¸ôóé
åîçãïýíôáé ïé ýìíïé óôç óôÜóç ôïõ
Ãêéïõë ðáñÜ ôçí õðïãñáöÞ áðü ôçí
ðëåõñÜ ôïõ ôçò ðïôïáðáãüñåõóçò.
ÌÜëéóôá åßíáé åíôõðùóéáêü üôé ï
ÊéëéíôæÜñïãëïõ óå áíýðïðôï ÷ñüíï, ôï ÃåíÜñç ôïõ 2012, äÞëùóå üôé
ìðïñåß íá óôçñßîåé Ãêéïõë Ýíáíôé
ôïõ ÅñíôïãÜí óôéò åðåñ÷üìåíåò
ðñïåäñéêÝò – ÷ùñßò íá åîçãÞóåé ãéáôß äåí êáôåâÜæåé êåìáëéêü õðïøÞöéï. Åðßóçò õðÜñ÷ïõí äýï ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôïé÷åßá ìéáò ãåíéêÜ
áíôéäõôéêÞò êáé áíôéêåìáëéêÞò
óôñáôçãéêÞò ôïõ ÊéëéíôæÜñïãëïõ.
Ôï Ýíá åßíáé üôé Ý÷åé áêüìá ðéï
áíôé-ÉóñáçëéíÞ ãñáììÞ áðü ôïí ÅñíôïãÜí, üôáí ïé êåìáëéóôÝò åß÷áí
óôñáôçãéêÞ óõììá÷ßá ìå ôï ÉóñáÞë
óôç âÜóç ôïõ öéëïäõôéêéóìïý êáé
ôïõ áíôé-ñùóéêïý, áíôé-éñáíéêïý
êáé áíôéóõñéáêïý ìåôþðïõ. Ôï Üëëï åßíáé üôé Ý÷åé öéëï-¢óáíô ãñáììÞ êüíôñá óôïí ÅñíôïãÜí êïìðÜæïíôáò üôé ÷áñç óå áõôÞ ôç ãñáììÞ
ç Ôïõñêßá Ýñ÷åôáé ðéï êïíôÜ óôç
Ñùóßá, óôçí Êßíá, êáé óôï ÉñÜí (¢ãêõñá
10/10.2012,
www.champress.net/index.php?q=en/
Article/view/9066).
ÁõôÞ ç êáôÜëçîç ôçò çãåóßáò ôïõ
âáóéêïý êåìáëéêïý êüììáôïò äåí
åßíáé êÜôé ðïõ èá ìðïñåß íá Ý÷åé
óõìâåß Ýôóé áðëÜ êáé áõèüñìçôá.
Äåí ìðïñïýìå íá ìçí óõó÷åôßóïõìå
ôçí Üíïäï ôïõ ÊéëéíôæÜñïãëïõ óôçí
çãåóßá ôïõ ÑËÊ ìå ôçí åêêáèÜñéóç ìÝóù óåîïõáëéêïý óêáíäÜëïõ
ôïõ ðñïçãïýìåíïõ áñ÷çãïý ôïõ
ÑËÊ, ôïõ ÌðáéêÜë ðïõ Þôáí ðïëý
ìá÷çôéêÜ êáé áíõðï÷þñçôá õðÝñ
ôïõ êïóìéêïý êñÜôïõò êáé ôçò öéëïäõôéêÞò ðïñåßáò ôçò Ôïõñêßáò.
Áðü ôçí þñá ðïõ ï ÅñíôïãÜí äåí
êáôáöÝñåôáé áíïé÷ôÜ åíÜíôéá óôïí
Ãêéïõë áõôüò Ý÷åé êåñäßóåé óÞìåñá
ôç èÝóç ôïõ ìåôñéïðáèïýò óõìöéëéùôÞ ôïõ Ýèíïõò. Ôï ßäéï êáé ï Áñßíôò
äåí öáßíåôáé íá Ý÷åé ÷Üóåé ôç äýíáìç ôïõ óôï åóùôåñéêü ôïõ ÁÊÐ.
Áðü ôçí Üëëç ïé Ýóôù Üìáæåò óçìåñéíÝò äéáäçëþóåéò äåí èá êïðÜóïõí ðïôÝ åíôåëþò üóï ï ÅñíôïãÜí
óõìðåñéöÝñåôáé Ýôóé êé áëëéþò ìå
áóôõíïìéêÞ âßá êáé äéáñêåßò áðáãïñåýóåéò, ïðüôå áñêåôïß êïóìéêïß
äçìïêñÜôåò áí êáé õðü å÷èñéêÞ óçìáßá ðÜíôá èá áíôéäñïýí. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé äåí ôéìùñÞèçêå ï
áóôõíïìéêüò ðïõ óêüôùóå ôï íåá-

ñü äéáäçëùôÞ ôïõ ËÑÊ. Êõñßùò üìùò ïé äéáäçëþóåéò áðÝíáíôé óôïí
ÅñíôïãÜí áêüìá êáé áí äåí åßíáé
ìáæéêÝò, áêüìá êáé áí äåí áíôéðñïóùðåýïõí ðéá ôéò äéáèÝóåéò ôùí
ðéï ðëáôåéþí ìáæþí, áêüìá êáé áí
êáôáöåýãïõí óôçí ëïýìðåí âßá, áêüìá êáé áí óõììåôÝ÷åé óå áõôÝò
êáé ç ðéï öáóéóôéêÞ åèíéêéóôéêÞ áíôéðïëßôåõóç ôýðïõ Ìðá÷ôóåëß êáé
éóëáìïöáóéóôþí, áõôÝò õðïóôçñßæïíôáé ðéá ìå åðåìâáôéêü éìðåñéáëéóôéêü ôñüðï áðü üëç ôç Äýóç áðåéëþíôáò ôçí êõâÝñíçóç ìå ðïëéôéêÜ, äéðëùìáôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ
ìÝôñá áðïêëåéóìïý ôýðïõ Ôá÷ñßñ.
Ôï áðïôÝëåóìá áõôÞò ôçò õðïóôÞñéîçò åßíáé üôé üëï ôï ÁÊÐ êáé ïé
óõíôçñçôéêÝò ìÜæåò ðïõ ôï áêïëïõèïýí êáé ï ï ßäéïò ÅñíôïãÜí ìåôáêéíïýíôáé ðñïò üëï êáé ðéï öéëïñþóéêåò èÝóåéò, äçëáäÞ äïõëåýåé êáé
åäþ óôçí åíôÝëåéá ç ñþóéêç óôñáôçãéêÞ: äõôéêÞ óêïýðá- áíáôïëéêü öáñÜóé. Ãé áõôü Üëëùóôå ï ÃêéïõëÝí öñïíôßæåé íá âñßóêåôáé óôéò ÇÐÁ ôþñá ðïõ ÷ôõðÜåé ôïí ÅñíôïãÜí. Äåí ðÜåé êáéñüò ðïõ ï ÅñíôïãÜí äÞëùóå ðùò åöüóïí ôïí ðéÝæåé
ç Äýóç áõôüò èá êéíçèåß ðñïò ôï
óýìöùíï ôçò ÓáãêÜçò. ¼ôáí ôï äõôéêü éìðåñéáëéóôéêü óöõñß ÷ôõðÜåé
ìå ôüóï Ýíôïíï ôñüðï ëßãïé äßíïõí
óçìáóßá óôï üôé êáé ï Ðïýôéí ÷ôõðÜåé ôçí êõâÝñíçóç ÅñíôïãÜí. Ãéáôß
ðïôÝ ç Ñùóßá äåí ÷ôõðÜåé ôï èýìá
ôçò üóï ç Äýóç.
Äõóôõ÷þò ïé ëáïß ðïõ ðáëåýïõí
ãéá äçìïêñáôßá äåí Ý÷ïõí öôéÜîåé
áêüìá ôá ðïëéôéêÜ ôïõò êüììáôá
ìå ôá ïðïßá èá ìðïñïýí íá áðïöåýãïõí ôéò óôñáôçãéêÝò ðáãßäåò
ðïõ ôïõò óôÞíïõí ïé ðéï Ýìðåéñïé
éìðåñéáëéóôÝò, ðïõ ìåôáôñÝðïõí áõôÜ áêñéâþò ôá êéíÞìáôá óôï áíôßèåôü ôïõò, äçëáäÞ óå åñãáëåßá áíüäïõ ôïõò óôçí åîïõóßá ìéáò ÷þñáò. ¸÷ïõìå êáé åìåßò åðßóçò íá
ìÜèïõìå ðïëëÜ áêüìá, éäéáßôåñá óå
üôé áöïñÜ ôç óôñáôçãéêÞ ôùí íÝùí
ôóÜñùí óå Üëëåò ÷þñåò. Äåí åßíáé
ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ìáò áéöíéäéÜæåé
ìéá ìåãÜëç åóùôåñéêÞ óýãêñïõóç
ãéáôß äåí å÷ïõìå ìåëåôÞóåé ðñïçãïýìåíá óå âÜèïò ôçí ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç ìéáò ÷þñáò, áëëÜ ôçí îÝñïõìå óå ÷ïíôñÝò ãñáììÝò. ¸ôóé
ôþñá äåí îÝñáìå ãéá ôçí ýðáñîç
ìéáò óôñáôçãéêÞò áíôßèåóçò ìÝóá
óôï éóëáìïöáóéóôéêü ìðëïê êáé üôé ï ÅñíôïãÜí åêðñïóùðïýóå ôïí
ðéï «åèíéêü» ðüëï áíÜìåóá óôïõò
äýï ðüëïõò áõôÞò ôçò áíôßèåóçò. Åßíáé ãåãïíüò üôé åðåéäÞ Ý÷ïõìå ìéá
ãåíéêÜ óùóôÞ ðáãêüóìéá óôñáôçãéêÞ áíÜëõóç ïé ëáèåìÝíåò ìáò åêôéìÞóåéò åßíáé ðïëý ëßãåò êáé ãñÞãïñá ôéò äéïñèþíïõìå. ¼ìùò óå
êÜèå ðåñßðôùóç äåí ÷ñåéÜæåôáé íá
âéáæüìáóôå üðùò êÜíáìå óôçí Ôáîßì.
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¼ëá ãéá ôïí áãùãü ÔÁÐ Þ ãéáôß «Ýöõãå» ç Ñùóßá
áðü ôç ÄÅÐÁ

Ã

éáôß ëïéðüí Ýöõãå ç Ñùóßá áðü ôï äéáãùíéóìü ãéá ÄÅÐÁÄÅÓÖÁ, áðïóýñïíôáò óå ìßá ìÝñá êáé ôéò äýï åôáéñåßåò
ôçò ÃêÜæðñïì êáé ÓéíôÝæ, ýóôåñá áðü ìÞíåò äéáðñáãìáôåýóåùí,êáé åíþ åß÷áí äéáöçìßóåé ôï õðïôéèÝìåíï õøçëü ôßìçìá
ðïõ èá Ýäéíáí óá äÞèåí ößëïé ôçò õðü ðôþ÷åõóç ÅëëÜäáò; Ðùò
Ýãéíå êé Ý÷áóå ç Ñùóßá, ôï íÝï ìåãÜëï áöåíôéêü ôçò ÷þñáò, ôç
ÄÅÓÖÁ áðü ôï öéëïäõôéêü ÁæåñìðáúôæÜí;
Ç Ñùóßá äåí Ý÷áóå ôßðïôá ôï Ñùóßá åß÷å ðñïçãïýìåíá ðñïùèÞïõóéáóôéêü. ÁðëÜ Ýäùóå ôç óåé óáí áêñáßá ëýóç Ýíáí ðéï äéêü
ÄÅÐÁ êáé ôï ÄÅÓÖÁ, (ðéèáíÜ ôçò áãùãü, ôï ÓÜïõè Óôñéì, ðïõ èá
ìüíï ìåóïðñüèåóìá), ãéá íá êåñ- ìåôÝöåñå ñþóéêï áÝñéï ìÝóù ôçò
äßóåé óôñáôçãéêÜ ôï ìÝãéóôï: Íá Ìáýñçò ÈÜëáóóáò óôçí Åõñþðç
êáôáóôñÝøåé ôï Nabucco West ðåñíþíôáò áðü ôï íüôéï äéÜäñïìï).
(Äõôéêü Íáìðïýêï), äçëáäÞ ôçí Ï ÔÁÐ Ý÷åé óáí ðéï ìéêñüò áãùåíåñãåéáêÞ áíåîáñôçóßá ôçò Åõ- ãüò åðéðëÝïí ðëåïíåêôÞìáôá, äçñþðçò êáé íá åðéâÜëëåé óôç èÝ- ëáäÞ åßíáé ðéï åýêïëç ôå÷íéêÜ ç
óç ôïõ ôïí ÔÁP (Transadriatic êáôáóêåõÞ ôïõ êáé åßíáé ðéï ïéêïPipeline- áäñéáôéêüò áãùãüò), íïìéêüò. Ôï áëçèéíü êáé êáßñéï ôïõ
Ýíáí áãùãü ðïõ ðåñíÜåé áðü åë- ìåéïíÝêôçìá âÝâáéá åßíáé üôé äåí
ëçíéêü Ýäáöïò ôïí ïðïßï èá ìðï- åîáóöáëßæåé êáìéÜ áðïëýôùò åíåññåß íá åëÝã÷åé ìÝóù ôùí ðñá- ãåéáêÞ áíåîáñôçóßá ôçò Åõñþðçò áêôüñùí ôçò ðïõ êõâåñíÜíå ôç ðü ôç Ñùóßá áöïý ðåñíÜåé áðü ôçí
÷þñá ìáò, üðùò åëÝã÷åé êáé êÜ- ÅëëÜäá. Áõôü üìùò äåí ôï îåñåé ç
èå áãùãü ðïõ ðåñíÜåé áðü ñþ- Åõñþðç, ðïõ áíçóõ÷åß åëáöñþò,
áëëÜ äåí ðéóôåýåé êéüëáò üôé ç Åëóéêï Ýäáöïò.
ëÜäá åßíáé åíôåëþò äéáâñùìÝíç áÔç Ñùóßá äçëáäÞ ôçí åíäéÝöåñå ðü ôç Ñùóßá.
Ãéá íá áðïäåßîåé ç ÅëëÜäá ôçí
üëï áõôüí ôïí êáéñü ðÜíù áð üëá
Ýíáò Üëëïò äéáãùíéóìüò ðïõ âñé- áíåîáñôçóßá ôçò áðü ôç Ñùóßá
óêüôáí óå åîÝëéîç ðáñÜëëçëá ìå óêçíïèÝôçóáí áðü êïéíïý ôçí
áõôüí ôçò ÄÅÐÁ-ÄÅÓÖÁ. Áõôüò áñ÷éêÞ ðñïóöïñÜ êáé ôçí áðïï äéáãùíéóìüò áöïñïýóå ôïí áãù- ôõ÷ßá ôçò åîáãïñÜò ôùí ÄÅÐÁ
ãü ðïõ èá ìåôÝöåñå ôï áæÝñéêï áÝ- êáé ÄÅÓÖÁ ôç óôéãìÞ áêñéâþò
ñéï óôçí Åõñþðç, óôï ëåãüìåíï íü- ðïõ ðáéæüôáí óôçí Åõñþðç ôï
ôéï äéÜäñïìï ôùí áãùãþí. Ôçí äßëçììá: Íáìðïýêï Þ ÔÁÐ. ËßåíäéÝöåñå óõãêåêñéìÝíá íá áðïñ- ãï äçëáäÞ ðñéí êñéèåß ôï äßñéöèåß ï Íáìðïýêï ÃïõÝóô ðïõ ðåñ- ëçììá, ç Ñùóßá áðÝóõñå ôçí ðñïíÜåé áðü ôéò ãåíéêÜ äõôéêüöéëåò óöïñÜ ìå Ýêöñáóç äõóöïñßáò
÷þñåò Âïõëãáñßá, Ñïõìáíßá, ôçí ôá- ðñïò ôçí ÅëëÜäá êáé ç ÅëëÜäá
ëáíôåõüìåíç Ïõããáñßá êáé öôÜíåé äéÝññåõóå üôé ç åõèýíç ôçò äéáóôçí Áõóôñßá êáé íá åãêñéèåß ï ìï- êïðÞò Þôáí óôç Ñùóßá. ¸ôóé öÜíáäéêüò áíôáãùíéóôÞò ôïõ, ï ÔÁÐ, íçêå íá áðïôñÝðåôáé ï êßíäõíïò
ðïõ óôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ, ìå- ï ÔÁÐ íá ãßíåé ñþóéêïò ìÝóù
ôÜ ôï ÁæåñìðáúôæÜí, ôç Ãåùñãßá êáé ôïõ ñþóéêïõ åëÝã÷ïõ ôùí ÄÅôçí Ôïõñêßá, ðåñíÜåé áðü ôçí Åë- ÐÁ-ÄÅÓÖÁ, åíþ êáé ç áíçóõëÜäá, êáé ìÝóù ôçò Áëâáíßáò êá- ÷ßá ãéá ìåãÜëç ñþóéêç åðéññïÞ
óôçí ÅëëÜäá êáôåõíÜóôçêå. ¸ôáëÞãåé óôçí Éôáëßá.
ôóé êáé ïé äõôéêïß Üñ÷éóáí íá
Ç Ñùóßá Þôáí ôüóï áðïöáóéóìÝ- êáëïâëÝðïõí ôçí õðüèåóç ôïõ
íç íá óôáìáôÞóåé ôï Íáìðïýêï öôçíïý ÔÁÐ, åíþ ôï ÁæåñìðáúÃïõÝóô ðïõ Ý÷åé åðé÷åéñÞóåé ÷ßëéá ôæÜí åßíáé êáôá÷áñïýìåíï ðïõ
ôåñôßðéá ãéá íá ôïí åìðïäßóåé á- ïç ÅëëÜäá ôïõ Ýäùóå êáé Ýíá
êüìá êáé íá áãïñÜóåé ìåãáëýôåñåò ìåãÜëï äþñï áí ðñïôéìïýóå ôïí
ðïóüôçôåò öõóéêïý áåñßïõ áðü ôï ÔÁÑ, ðïõ åßíáé ï Ýëåã÷ïò ôïõ
ÁæåñìðáúôæÜí þóôå íá ìçí õðÜñ- ÄÅÓÖÁ.
Íïìßæïõìå ìÜëéóôá üôé ç ñþ÷åé áñêåôü áðüèåìá ãéá íá ðåñíÜåé
áðü ôï Íáìðïýêï! (http:// óéêç ðñïóöïñÜ ãéá ôç ÄÅÐÁ
www.e u rodi al ogu e .org/e n ergy- èïñýâçóå ôçí ÅÅ êáé åéäéêÜ ôç
security/Putin-Looks-Sour-Loser- Ãåñìáíßá áíåîÜñôçôá áðü ôï ÍáOn-Nabucco). ¼ôáí üëá ôá ñþóéêá ìðïýêï. ÄçëáäÞ, áêüìá êáé áí
ôåñôßðéá åíÜíôéá óôïí Íáìðïýêï á- ðñïôéìéüôáí ï Íáìðïýêï áðü ôçí
ðÝôõ÷áí ôüôå áõôÞ ðñïþèçóå üóï ÅÅ êáé ôï ÁæåñìðáúôæÜí, ìéá
ìðïñïýóå ðéï áèüñõâá Ýíáí äåýôå- Ñùóßá ðïõ èá åëÝã÷åé ôá åëëçñï áãùãü óôïí ïðïßï ü÷é ôõ÷áßá íéêÜ äßêôõá èá äçìéïõñãïýóå
ðñùôáãùíéóôåß ç ÅëëÜäá, ôïí ÔÁÐ ðñïâëÞìáôá óôïí åíåñãåéáêü å(áäñéáôéêüò áãùãüò). (Ãéá íá åðé- öïäéáóìü ôçò ÅÅ áðü ôá éóñáçâÜëåé ôïí ÔÁÐ óá ìåóáßá ëýóç, ç ëéíÜ, êõðñéáêÜ, êáé ôá êïéôÜ-

óìáôá ôçò Íüôéáò ÊñÞôçò. Óå áõôü áêñéâþò ôï óçìåßï åßíáé ðéèáíü
ïé Ñþóïé íá åêâßáóáí ôçí Åõñþðç
êáé éäéáßôåñá ôç Ãåñìáíßá íá ðÜñåé ïõäÝôåñç èÝóç áðÝíáíôé óôïõò
äýï áãùãïýò ìå áíôÜëëáãìá íá áðï÷ùñÞóïõí ïé ÃêÜæðñïì-Óßíôåæ áðü ôï äéáãùíéóìü ôçò ÄÅÐÁ. ÁõôÞ
åßíáé ìéá åîÞãçóç ãéáôß îáöíéêÜ ç
Ãåñìáíßá áðï÷þñçóå óôá ìÝóá Áðñßëç áðü ôï Íáìðïýêï ÃïõÝóô
ðïõëþíôáò ôï ðïóïóôü ôçò óôçí áõóôñéáêÞ OMV (http://www.rferl.org/
content/nabucco-rwe-sells-omv/
24957233.html). Óçìåéþíïõìå üôé ãéá
êáéñü ç Ãåñìáíßá ôáëáíôåõüôáí ìåôáîý Íáìðïýêï ÃïõÝóô êáé ÔÁÐ.
Ç áðï÷þñçóç ôçò Ãåñìáíßáò Þôáí
Ýíá ðïëý éó÷õñü ðëÞãìá ãéá ôï Íáìðïýêï ÃïõÝóô, åíþ åìöáíßóôçêáí
ìßá óåéñÜ ñåðïñôÜæ üôé ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç Ý÷åé ðëÝïí ïõäÝôåñç óôÜóç ãéá ôïõò äýï áãùãïýò. ¸ìåéíáí
íá õðïóôçñßæïõí öáíáôéêÜ ôï Íáìðïýêï ÃïõÝóô ç Áõóôñßá, ç
Âïõëãáñßá êáé ç Ñïõìáíßá ðïõ üìùò Ý÷ïõí ìéêñüôåñï ïéêïíïìéêü ñüëï êáé åëÜ÷éóôç ðïëéôéêÞ åðéññïÞ.
(http://www.upi.com/
Business_News/Energy-Resources/
2 0 13 / 06 / 17/ C e n tra l - E u ro p e a n presidents-back-Nabucco-West-overTAP-rival/UPI-60321371441780/).
ÌÝóá óôï ÌÜç, ëßãï ðñéí ôçí õðïâïëÞ ôçò äåóìåõôéêÞò ðñïóöïñÜò
ôçò, ç ÃêÜæðñïì åìöÜíéóå ðëÞèïò
ðñïóêüììáôá óôçí åëëçíéêÞ ðëåõñÜ, æçôþíôáò åðßìïíá ôçí áëëáãÞ
ìßáò óåéñÜò üñùí ôïõ äéáãùíéóìïý
üðùò ôï ýøïò ôçò åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò ðïõ èá Ýäéíå, êáé ç ÷ïñÞãçóç åîáóöáëßóåùí ãéá ôá ÷ñÝç ôùí
åëëçíéêþí âéïìç÷áíéþí. Ç Ñùóßá
ôåëéêÜ áðï÷þñçóå åðåéäÞ äåí äüèçêáí åðáñêåßò åããõÞóåéò áðü ôçí
åëëçíéêÞ ðëåõñÜ üðùò åßðå åðéäåéêôéêÜ óôçí áíáêïßíùóÞ ôçò ç
ÃêÜæðñïì, ôçí þñá ðïõ ç ÅëëÜäá
ôçò Ýêáíå üëá ôá ÷áôßñéá ìå óõãêéíçôéêÞ åèíéêÞ ïìïøõ÷ßá. Áîßæåé
íá óçìåéùèåß åäþ üôé ç åëëçíéêÞ
êõâÝñíçóç åß÷å ðñïçãïýìåíá öñïíôßóåé ìå áëëåðÜëëçëåò ðáñáôÜóåéò ôïõ äéáãùíéóìïý ãéá ÄÅÐÁÄÅÓÖÁ íá óõìðÝóåé ç ôåëéêÞ ôïõ
öÜóç ìå ôçí êñßóéìç óôéãìÞ ôçò åðéëïãÞò åíüò áðü ôïõò äýï áãùãïýò.
¸ôóé ìáôáéþèçêå ï äéáãùíéóìüò
ãéá ôç ÄÅÐÁ êáé Ýìåéíå ìüíç ôçò
ç áæÝñéêç Socar íá äéåêäéêåß ôï ÄÅÓÖÁ. Ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç óõíåñãÜóôçêå ìáæß ôçò äßíïíôáò ôçò ôï
ÄÅÓÖÁ êáé äßíïíôáò óôï ÁæåñìðáúôæÜí ôï êßíçôñï ðïõ ôïõ Ýëåéðå ãéá
íá ãåßñåé ç ðëÜóôéããá õðÝñ ôïõ

ÔÁÐ. ÄçëáäÞ, ç áíÜäåéîç ôçò Socar
óáí áíáäü÷ïõ ôïõ äéáãùíéóìïý ãéá
ôïí ÄÅÓÖÁ Ýãéíå ç ôáöüðëáêá ôïõ
Íáìðïýêï ÃïõÝóô.
Ìå áõôÝò ôéò ìåèïäåýóåéò ðñïêñßèçêå ôåëéêÜ ï ÔÁÐ áíôß ôïõ
Íáìðïýêï ÃïõÝóô ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ôïõ áæÝñéêïõ áåñßïõ óôçí Åõñþðç. ÁõôÞ Þôáí ìßá ôåñÜóôéá íßêç
ãéá ôç Ñùóßá ðïõ äåí ÷ñåéÜæåôáé
íá Ý÷åé ïíïìáóôéêïýò ôßôëïõò óôç
ÄÅÐÁ, áöïý ôçí åëÝã÷åé ìÝóù ôçò
ìïíïðùëéáêÞò åîÜñôçóçò ðïõ Ý÷åé
ç ÄÅÐÁ áðü ôï ñþóéêï öõóéêü áÝñéï, åíþ ç áðþëåéá ôïõ ÄÅÓÖÁ åßíáé ìéêñü ôßìçìá ãéá ôç ìáôáßùóç
ôïõ Íáìðïýêï ÃïõÝóô.
Åííïåßôáé üôé ç Åõñþðç áíáêïõößóôçêå åðåéäÞ áðï÷þñçóáí ïé
ÃêÜæðñïì-Óßíôåæ áðü ôï äéáãùíéóìü. Ëåò êáé ç Ñùóßá ÷ñåéáæüôáí
ôï äéáãùíéóìü áõôü ãéá íá åëÝãîåé
ôç ÷þñá ìáò, ëåò êáé äåí åëÝã÷åé
ôéò ðïëéôéêÝò çãåóßåò üëùí ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí ðïõ ãéá
ëïãáñéáóìü ôùí ñþóéêùí óõìöåñüíôùí Ý÷ïõí ïäçãÞóåé ôç ÷þñá óå
êáôÜññåõóç ìÝóù ôïõ ðáñáãùãéêïý
óáìðïôÜæ. ÁõôÝò åßíáé ïé áõôáðÜôåò ôçò Åõñþðçò ðïõ ðéóôåýåé ìÝ÷ñé óÞìåñá üôé ç ÅëëÜäá åßíáé óå
üôé áöïñÜ ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá ôçò
ìßá äõôéêÞ åõñùðáúêÞ ÷þñá êáé äåí
âëÝðåé -êáé äå íïéÜæåôáé áðü ãíÞóéá áíôéäçìïêñáôéêÞ áäéáöïñßá- üôé
óå üëá ôá ìåãÜëá âáëêáíéêÜ èÝìáôá ç ÅëëÜäá ðÜíôá óôÞñéæå êáé
óôçñßæåé ôéò ñþóéêåò èÝóåéò. ×þñéá
ðïõ äßíåé óå áíèñþðïõò ôçò Ñùóßáò ôéò ôñÜðåæåò ôçò (Ðåéñáéþò, ÁãñïôéêÞ), ôéò âéïìç÷áíßåò ôçò (Äùäþíç, ÓÅÊÁÐ), åôïéìÜæåôáé ôþñá
íá ôïõò äþóåé ôï óéäçñüäñïìï, êáé
óôç óýììá÷ï ôçò Êßíá ôá ëéìÜíéá
ôçò. Ôçí ßäéá þñá ðïõ ï ÓáìáñÜò
öÝñíåé ôïí ÔÁÐ óôçí ÅëëÜäá, óõíáíôéÝôáé ìå ôçí Êüóêï ãéá íá ôçò
äþóåé ïëüêëçñï ôï ëéìÜíé ôïõ
ÐåéñáéÜ, êáé ôç ÍáõðçãïåðéóêåõáóôéêÞ Æþíç.
Óôï ìåôáîý ïé óáìðïôáñéóôÝò ðïõ
êõâåñíÜíå ôç ÷þñá èá âñïõí ÷ßëéïõò
ôñüðïõò ãéá íá õðïíïìåýóïõí ôïí
åëåã÷üìåíï áðü áõôïýò ÔÁÐ, ðïõ
èá ðåñíÜåé áðü åëëçíéêü Ýäáöïò.
ÏõóéáóôéêÜ ï äéáãùíéóìüò ÄÅÐÁÄÅÓÖÁ áðïôÝëåóå ôï Ýäáöïò ãéá
íá óôçèåß Ýíá èÝáôñï åêâéáóìþí êáé
åîáðÜôçóçò ôçò Åõñþðçò ãéá íá õðï÷ùñÞóåé áõôÞ áðü ôï Íáìðïýêï
ÃïõÝóô êáé íá õðïèçêåýóåé áêüìá
ðåñéóóüôåñï ôï åíåñãåéáêü ôçò ìÝëëïí óôç Ñùóßá ìå ðñùôáãùíéóôÞ
ôï äïýñåéï ßððï ôçò Ñùóßáò óôçí
Åõñþðç, ôç ñùóüäïõëç åëëçíéêÞ
ðïëéôéêÞ çãåóßá.
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ÓÔÏÍ ÔÑÉÔÏ ÊÏÓÌÏ

Τι σημαίνει η ωμή παραβίαση της
εδαφικής ακεραιότητας του
Πακιστάν

ξιοποιήσιμη ευκαιρία από την ρωσόφιλη αντιπολίτευση με το Σαρίφ που
είναι ο αρχηγός στην πακιστανική ομοσπονδιακή βουλή της Μουσουλμανικής Λίγκας να ζητούν την παραίτηση
του προέδρου Ζαρνταρί και του πρωθυπουργού Γκιλανί. Την ίδια στρατηγική ακολουθεί και ο ως τώρα σταθερά
ρωσόφιλος Κάμερον της Βρετανίας
που μόνιμα ρίχνει γέφυρες για την ενίσχυση της «ειρηνικής» τάχα ισλαμοφασιστικής γραμμής Σαρίφ προπαγανδίζοντας στο εσωτερικό της χώρας του
και διεθνώς ότι το Πακιστάν παίζει διπλό παιχνίδι στον πόλεμο κατά της
τρομοκρατίας και ότι την εξάγει από το
έδαφός του, δηλαδή το προβάλλει ως
κράτος τρομοκράτη. Μια ακόμη ωμή
απόδειξη ότι η δολοφονία Λάντεν στοχεύει στο να πλήξει και να παραδώσει
το Πακιστάν κυρίως στον άξονα είναι η
δήλωση του εκπροσώπου των Πακιστανών Ταλιμπάν στο πρακτορείο Ρόιτερ ότι στόχος από εδώ και πέρα των
βομβιστικών επιθέσεων τις οποίες θα
πραγματοποιούν θα είναι κατά κύριο
λόγο η ηγεσία του Πακιστάν και ο στρατός- δηλαδή ο σκληρός πυρήνας της
εξουσίας- και μετά οι ΗΠΑ. Στην πράξη
οι στόχοι που πλήττονται αυτοί τη στιγμή από τις ισλαμοφασιστικές τρομοκρατικές δολιοφθορές είναι πακιστανικοί και όχι τόσο αμερικανικοί. Προς επίρρωση της παραπάνω θέσης αλλά
και της επιθετικότητας προς το Πακιστάν από τους ρωσόφιλους που παριστάνουν τους φιλοαμερικάνους είναι
η πολύνεκρη επίθεση που δέχτηκε ο
πακιστανικός στρατός την 19-7-2011
με 20 όλμους και με πραγματικά πυρά
από στρατιώτες μέσα από το Αφγανιστάν σε φυλάκιά του στη βορειοδυτική
μεθόριο στην περιοχή Νότιο Βαζιριστάν του Πακιστάν.
Χάρη σ’ αυτή την πολιτική το Πακιστάν σπρώχνεται στην αγκαλιά του Ρωσοκινεζικού άξονα και του συμμαχικού
τους Ιράν που φιλοξένησε τον πρόεδρο Ζαρνταρί στις 25-6-2011 και συμφώνησε μαζί του όπως και με μια σειρά άλλες χώρες στα πλαίσια αντιτρομοκρατικής συνόδου ότι το Πακιστάν θα
συνεργαστεί με το Ιράν στην πάταξη
της τρομοκρατίας (!) λέγοντας μάλιστα
στους συνέδρους ότι την τρομοκρατία
στη Μέση Ανατολή τη δημιούργησε η
Δύση. Μια δεύτερη επίσκεψη του Ζαρνταρί στο Ιράν πραγματοποιήθηκε την
17-7-2011 για εμπορικούς λόγους αποδεικνύοντας περίτρανα το μεταξύ
τους συγκλισιακό κλίμα που οδήγησε
μάλιστα τον Αγιατολάχ Καμενεί να πει
στο Ζαρνταρί σε συνάντησή τους ότι
πρέπει ο ίδιος να τηρεί τις ισλαμικές
αρχές, δηλαδή να συγκυβερνά περισσότερο με τα ισλαμοφασιστικά φιλο-αξονικά στοιχεία στη χώρα του καθώς
και ότι πρέπει να απαλλαγεί από τους
εχθρούς του -Δύση, ΗΠΑ, Εβραίουςγια να έχει εθνική ενότητα εντός του
Πακιστάν. Αυτό το τελευταίο σημαίνει
σε τελική ανάλυση ευθεία συμπαράταξη με την αξονική στρατηγική για να
μην υπάρξει τάχα η επαπειλούμενη και
εκβιαστική εμφύλια διαμάχη και πιθανός διαμελισμός ή συρρίκνωση της εδαφικής επικράτειας χώρας.

Οι προβοκατόρικες δηλώσεις Ομπάμα και Κλίντον αποτελούν τη πλέον α-

Η διάσπαση της συμμαχίας με τη
Σαουδική Αραβία και η
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νεώνεται. Προκειμένου να καταλάβει κανείς όμως την επικουρική στάση απέναντι στον άξονα της προβοκατόρικης
πολιτικής του διδύμου Ομπάμα-Κλίντον
αρκεί να παρατηρήσει ότι ενώ ο αμερικανός γερουσιαστής Τζον Κέρι στα
μέσα Μαΐου ως επικεφαλής της ειδικής επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας για την εξωτερική πολιτική πέτυχε συμφωνία με το Ισλαμαμπάντ να
συνεργάζονται οι ΗΠΑ με το Πακιστάν
για κάθε επιχείρησή τους εντός της χώρας και να μην παραβιαστεί ξανά η εδαφική της ακεραιότητα με ενέργειες
σαν κι αυτές που οδήγησαν στη δολοφονία του Μπιν Λάντεν, ο Ομπάμα λίγες μέρες αργότερα από την επίτευξη
αυτής της συμφωνίας δηλώνει δημόσια ότι θα ξανάκανε παρόμοιες ενέργειες παραβίασης χωρίς να ζητήσει την
έγκριση του Πακιστάν και χωρίς καν να
το ενημερώσει.
Είναι ανάγκη να ειπωθεί στο σημείο
αυτό παρενθετικά ότι η τάση Τζον Κέρι
στις ΗΠΑ δεν εκφράζει μια αντισοσιαλιμπεριαλιστική διπλωματία καθώς θέλει να περιορίσει την εξουσία του αντιισλαμοφασιστικού και γενικά εθνο-ανεξαρτησιακού στρατού που το 2008 εμπόδισε τον ισλαμοφασίστα πρόεδρο
του ανώτατου ομοσπονδιακού δικαστηρίου Σοντρύ να ελέγξει την εξουσία και το στρατό για λογαριασμό του άξονα. Επιδιώκει επιπλέον να αποδυναμώσει οικονομικά το στρατό και σ’ αυτό οι Ζαρνταρί-Κλίντον-Κέρι-Ομπάμα
συντάσσονται προωθώντας αποκρατικοποιήσεις σε επιχειρηματίες για τους
οποίους θα συναινούν και οι ισλαμοφασίστες και αποδυνάμωση της βιομηχανίας του Πακιστάν για τη θέση της
σε καθεστώς αυξανόμενης επιρροής
από το σοσιαλιμπεριαλισμό και επιπλέον καταληκτικά σε πολιτικές παραχωρήσεις προς τους ισλαμοφασίστες.
Το δε πιο ισχυρό τμήμα της αστικής τάξης στο Πακιστάν που όπως και στην
Τουρκία είναι οι ανώτατοι στρατιωτικοί
και κύρια οι απόστρατοι στρέφουν τώρα πλέον τη στήριξή τους στον πρωθυπουργό Γκιλανί.Εννοούμε ότι ως εθνικιστές αστοί δεν τάσσονται υπέρ της
πρόσδεσης της χώρας τους στο άρμα
του ιμπεριαλισμού ή σοσιαλιμπεριαλισμού δουλικά αλλά κινούνται ανάμεσα
στις υπερδυνάμεις νομίζοντας ότι θα εξισορροπήσουν τη μια με την άλλη. Γι’
αυτό και υποστηρίζουν σχετικά και τα
ανοίγματα προς τον άξονα.
Η κυβέρνηση Ζαρνταρί αμέσως διατύπωσε αίτημα για μη παραβίαση της
εθνικής κυριαρχίας του Πακιστάν προς
το νέο ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν-Πακιστάν Marc Grossman έλαβε την 195-11 την απορριπτική απάντηση που
έλεγε ότι οι ΗΠΑ θα επεμβαίνουν κατά
την κρίση τους μονομερώς και χωρίς
προσυνεννόηση με το Ισλαμαμπάντ.

απομόνωση των δυό χωρών
Βασικό μέρος του σχεδίου για να κατασπαραχθεί αμαχητί το Πακιστάν είναι και η διατάραξη των σχέσεών του
με τη Σαουδική Αραβία με την υποβοηθητικά λειτουργική μάλιστα δολοφονία του Σαουδάραβα διπλωμάτη και επικεφαλής του προξενείου στο Ισλαμαμπάντ Χασάν Αλ Καχάνι στα μέσα
Μαΐου, με ανάληψη ευθύνης από τους
Ταλιμπάν του Πακιστάν, οι οποίοι ανέφεραν ότι η ενέργεια συνιστά αντίποινα για τις σφαγές που διαπράττουν
αμερικανικά στρατεύματα στα βορειοδυτικά σύνορα εναντίον τους. Άλλος χτυπάει και άλλος την πληρώνει δηλαδή.
Μια πρόσφατη προσέγγιση του επίσημου Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας (που είναι η μόνη χώρα που καταλαβαίνει τι γίνεται και εφαρμόζει στην περιοχή τριτοκοσμική πολιτική) έχει θορυβήσει τον άξονα. Ένα μήνα περίπου
πριν τη δολοφονία Λάντεν ο επικεφαλής
της σαουδαραβικής εθνικής ασφάλειας
Price Bandar απέσπασε από μέρους
του Πακιστάν υπόσχεση υπέρ της Σαουδικής Αραβίας για διπλωματική στήριξη και αποστολή στη χώρα του ακόμη
και επιπλέον πακιστανικών στρατευμάτων σε συνδυασμό με πυρηνική προστασία αν χρειαστεί, σε περίπτωση που
εκδηλωθεί εξέγερση στο εσωτερικό της
χώρας του (τύπου ανοιξιάτικων ισλαμοφασιστικών πραξικοπημάτων), η οποία
θα αποτελούσε μέσο πίεσης από μέρους του διδύμου Ομπάμα-Κλίντον με
σκοπό να προσεγγίσει η Σαουδική Αραβία τον άξονα Ρωσίας –Κίνας -Ιράν και
να δεχτεί παραχωρήσεις υπέρ των εξεγερμένων φιλοαξονικών δυνάμεων που
θα υποστηρίζονταν και από τις ΗΠΑ και
τη Δύση γενικότερα. Σύμφωνα με τη
βρετανική Guardian ο πρίγκιπας Τουρκί Αλ Φαιζάλ, πρώην αρχηγός των σαουδαραβικών μυστικών υπηρεσιών και
πρεσβευτής της Σαουδικής Αραβίας σε
Λονδίνο και Ουάσινγκτον, διεμήνυσε
προειδοποιητικά στα τέλη του περασμένου Ιουνίου προς αξιωματούχους του
ΝΑΤΟ σε συνάντηση μαζί τους σε βρετανική αεροπορική βάση ότι το Ιράν δεν
πρέπει να ενισχύσει τη θέση του στη
Μέση Ανατολή και κυρίως να αποκτήσει
πυρηνικά όπλα κάτι που θα ήταν καταστροφικό. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον οι ΗΠΑ όπως πράττουν είναι ανεκτικοί απέναντί του τότε η χώρα του
θα αναπτύξει και αυτή πυρηνικά όπλα.
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τη διπλωματική προς το παρόν οξυδέρκεια
του Ριάντ και τη γενικά αντιυπερδυναμική του εξωτερική πολιτική παρά την καθυστερημένη και δικτατορική παπαδίστικη εξουσία στο εσωτερικό του. Δεν είναι
μάλιστα διόλου παράξενο ότι συγκεντρώνει το μένος του άξονα αφού υποστήριξε τον Μουμπάρακ, παρείχε άσυλο στον έκπτωτο Μπεν Άλι, υποστηρίζει τον πρόεδρο Σάλεχ της Υεμένης απέναντι στους ισλαμοφασίστες και υποστήριξε από τον προηγούμενο Μάρτιο
το εμιράτο του Μπαχρέιν απέναντι στους
ίδιους ομοίως φιλοαξονικούς σιίτες που
κάνουν εθνοδιαμελιστική ιρανόφιλη πολιτική. Επίσης χτυπούσε και χτυπά την
φιλοσοσιαλιμπεριαλιστική και ισλαμοφασιστική αλλαγή στο μεσανατολικό και μεσογειακό τόξο. Αυτή τη στιγμή ενισχύει
το οπλοστάσιό της μάλιστα με το να κα-

ταφέρει αυτό που δεν κατάφερε εδώ και
τριάντα χρόνια. Να επιτύχει στις αρχές
του μήνα συμφωνία με τη Γερμανία για
την αγορά 200 τανκς Leopard 2 η οποία χτυπιέται από τις ρωσόφιλες φιλοαξονικές τάσεις των σοσιαλδημοκρατών
(SPD) και των πρασίνων που θέλουν
την ακύρωσή της. Τη διπλωματία αυτή
προσπαθεί ψευτοκεντριστικά και δήθεν
συμφιλιωτικά να κάμψει ο ισλαμοφασίστας-ψευτοειρηνοποιός Νταβούτογλου
της Τουρκίας που πραγματοποίησε κύκλο επαφών σε ταξίδια του προσφάτως
σε Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν και Ιράν.
Στο Μπαχρέιν ιδιαίτερα έκανε νύξεις
προς τον ομόλογό του υπουργό εξωτερικών Αχμάντ Αλ Χαλίφα για την προστασία που δέχεται η χώρα από το Ριαντ με
αφορμή και τη στρατιωτική στήριξη του
περασμένου Μάρτη εξειδικεύοντας ότι
δεν πρέπει η Σαουδική Αραβία να εισβάλλει σε μια ξένη χώρα και να επεμβαίνει και να το δέχεται αυτό το Μπαχρέιν. Έχουμε ξαναγράψει ότι η κάθοδος της Ρωσίας στις θερμές θάλασσες
του Ινδικού με στρατό εδράζεται στον έλεγχο του Πακιστάν αλλά και του Αφγανιστάν. Για την ολοκλήρωση όμως του
ελέγχου των εμπορικών θαλάσσιων
διαύλων από ανατολή προς Δύση και
για να υπάρχει ακώλυτη εμπορική ναυσιπλοΐα είναι απαραίτητος και ο έλεγχος
του στενού Υεμένης-αφρικανικού κέρατος (Σομαλία) και Σουέζ (Αίγυπτος) δηλαδή όλων εκείνων των σημείων όπου
στις χώρες που τα προσεγγίζουν γεωγραφικά εκδηλώνονται τα ισλαμοφασιστικά πραξικοπήματα και πειρατείες εκβιασμού για αναδιανομή των περιοχών
αυτών υπέρ του άξονα με βάση τον αλλαγμένο συσχετισμό δύναμης διεθνώς
έπειτα από την οικονομική κρίση και αποδυνάμωση των βασικότερων και ισχυρότερων μονοπωλίων που ελέγχουν και καθορίζουν την κρατική πολιτική των ΗΠΑ και της Δύσης ευρύτερα.
Ο κινεζικός δούρειος ίππος
παίρνει τη λεία του
Η Κίνα απολαμβάνει ήδη στο Πακιστάν
τους καρπούς της αμερικανικής προκλητικότητας και εντασιακής στρατηγικής
και προσεγγίζει τον Πακιστανό πρωθυπουργό Γκιλανί τον οποίο καλεί σε επίσκεψη στο Πεκίνο και υπογράφει μαζί
του συμφωνίες που ενισχύουν τις επενδυτικές και τραπεζικές της διεισδύσεις
στο Πακιστάν και εντείνουν τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών
παραδίδοντάς του δωρεάν τελευταίου
τύπου κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη. Το
πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου επίσης
εγκαινιάζεται ο πυρηνικός σταθμός
στην περιοχή Τσάσμα στην κεντρική επαρχία Παντζάμπ που κατασκευάστηκε με κινεζική οικονομική
και τεχνική βοήθεια. Η Κίνα ενισχυμένη από αυτές τις τελευταίες συμφωνίες
και την πιο πριν από αυτές πυρηνική συνεργασία ζητά επίσημα από τις ΗΠΑ να
σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα του
Πακιστάν δια του εκπροσώπου τύπου
του κινεζικού υπουργείου εξωτερικών
Jiang Yu την 19-5-2011 και διαρρέει
στους Times της Ινδίας ότι η ίδια διαθέτει 66 διηπειρωτικούς πυραύλους και συζητά μυστικά ότι σκέφτεται και μπορεί αν
χρειαστεί να πλήξει το έδαφος των ΗΠΑ
ανά πάσα στιγμή, καθώς επίσης ότι θε-
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ωρεί πως επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του
Πακιστάν συνιστά επίθεση εναντίον της
ίδιας της Κίνας. Στους ίδιους τόνους διεξήχθη το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου,
λίγες μέρες δηλαδή νωρίτερα, ο αμερικανοκινεζικός διάλογος στην Ουάσιγκτον για θέματα υψηλής στρατηγικής
των δυο χωρών, οικονομικά και στρατιωτικά κατά κύριο λόγο. Η ισλαμοφασιστική και φιλοαξονική αντιπολίτευση στο
ομοσπονδιακό πακιστανικό κοινοβούλιο
είχε δηλώσει με ψήφισμά της πριν την
επίσκεψη Γκιλανί στην Κίνα ότι ο στρατός
και το έθνος θα αντεπιτεθούν κατάλληλα για την υπεράσπιση της πατρίδας
απέναντι σε μια φανερή ή μυστική επίθεση εναντίον του πυρηνικού τους
οπλοστασίου. Αυτό επειδή ο Ομπάμα
έχει διακηρύξει φανερά και για άλλη μια
φορά προβοκατόρικα ότι στοχεύει, χωρίς προηγούμενη άδεια και ενημέρωση της πακιστανικής κυβέρνησης να
κατασχέσει και να καταστρέψει το κινητό πυρηνικό οπλοστάσιο του Πακιστάν σε περίπτωση που αυτό πιθανολογείται έστω να κινδυνεύσει να πέσει
στα χέρια της Αλ Κάιντα. Η Αλ Κάιντα
όμως δημιουργεί ήδη τις προϋποθέσεις για να μπει σε εφαρμογή αυτό το
σχέδιο με τις πολύνεκρες και συνεχείς
βομβιστικές επιθέσεις στο εσωτερικό
του Πακιστάν.
Γιατί αμέσως μετά τη δολοφονία του
Μπιν Λάντεν πραγματοποιήθηκαν άφθονες βομβιστικές επιθέσεις στο Πακιστάν με νεκρούς πολλούς αμάχους
και στρατιωτικούς έτσι ώστε να προκύψει πραγματικό πρόβλημα εσωτερι-

κής τρομοκρατίας την οποία δήθεν δεν
μπορεί να ελέγξει η κυβέρνηση και άρα
πρέπει να αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες τύπου αντιτρομοκρατικής προσέγγισης με το Ιράν. Αυτό γιατί απ’ τη
μία οι βομβιστές-δολιοφθορείς επικαλούνται ότι ο λόγος των επιθέσεων είναι οι
αμερικανικές επιχειρήσεις και η υποτακτικότητα του στρατού προς τις επιταγές των ΗΠΑ με την αύξησή τους το τελευταίο μετά Λάντεν χρονικό διάστημα.
Απ’ την άλλη όμως αφού η ισλαμοφασιστική αντιπολίτευση καλλιεργεί τον
αντιαμερικανισμό με προμετωπίδα τις επεμβάσεις των ΗΠΑ η μόνη αντιτρομοκρατική λύση που προτείνει είναι το
Ιράν και όχι οι ΗΠΑ που τροφοδοτούν τον
εξτρεμισμό όπως ισχυρίζεται και καταληκτικά δεν είναι δυνατόν κανείς να απευθύνεται εκεί πλέον για την επίλυση
του προβλήματος της εσωτερικής ασφάλειας.
Ο πραγματικός λόγος της μέχρι
τώρα διστακτικότητας και η
ισορροπία στη σύγκρουση με την
Ινδία
Η απροθυμία του Πακιστάν μέχρι τώρα να συνεχίσει τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή έχει εξαπολύσει στα βορειοδυτικά σύνορα οφείλεται στο ότι θα πρέπει να εγκαταστήσει στην περιοχή στρατιωτικές δυνάμεις που θα συναντούσαν την αντίδραση των τοπικών φυλάρχων που ζητούν αυξημένες εξουσίες και αυτό θα
τους έσπρωχνε μόνιμα στα δίχτυα της

Αλ Κάιντα και μαζί στους πακιστανούς
ισλαμοφασίστες Ταλιμπάν συμμάχους
της. Ένας σημαντικότερος λόγος όμως
που ο στρατός δεν επιθυμούσε μέχρι
τώρα και μετά από πίεση υπέκυψε να
χτυπήσει τους Ταλιμπάν και την Αλ Κάιντα είναι ότι θεωρεί κύριο εχθρό και
μεγαλύτερο πολεμικό μέτωπο την Ινδία στη διαμάχη του μαζί της για το Κασμίρ. Δεν επιθυμεί να στρέψει στρατηγικά το πολεμικό μέτωπο στα πακιστανοαφγανικά σύνορα, και η τωρινή επέμβαση των ΗΠΑ που το απαιτεί φουντώνει το σοβινισμό στο εσωτερικό του
Πακιστάν αφού αυτός υποψιάζεται στήριξη των Κλίντον-Ομπάμα στις ινδικές
διεκδικήσεις πάνω στο Κασμίρ και αντιπερισπασμό των δυνάμεων σε λάθος σημείο. Για να φέρει σε ακόμα δύσκολη θέση το Πακιστάν και να το εκθέσει στις ΗΠΑ η Ινδία διεξήγε πρόσφατα μεγάλης κλίμακας άσκηση προσομοίωσης επίθεσης ενάντια στο Πακιστάν στο βόρειο Ρατζαστάν από το
ειδικά εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό Β Σώμα Στρατού. Το Πακιστάν τώρα
επειδή δε θέλει να έχει πολλά ανοιχτά
μέτωπα προσπαθεί τουλάχιστον τακτικά να κλείσει το μέτωπο με την Ινδία.
Σε εφαρμογή αυτής της τακτικής την
27-7-2011 οι υπουργοί εξωτερικών
του Πακιστάν και της Ινδίας Χίνα Ραμπανί Χαρ και Κρίσνα αντίστοιχα αναγνώρισαν σε διμερή συνάντησή τους
δημόσια ότι οι σχέσεις τους πρέπει να
εξομαλυνθούν με το να επιλύσουν
δραστικά αν όχι οριστικά και ολοκληρωτικά το ζήτημα του Κασμίρ που α-

ποτελεί παράγοντα της μεταξύ τους απομάκρυνσης και να ενισχύσουν την
μεταξύ των συνόρων τους ελεύθερη
κυκλοφορία εμπορευμάτων και προσώπων με το να μειώσουν τα σχετικά
εμπόδια. Μια ακόμη ένδειξη ότι υπάρχει πρόθεση σύγκλισης μεταξύ Πακιστάν-Ινδίας είναι ότι μετά την πολύνεκρη τριπλή βομβιστική επίθεση στις 147-2011 που στόχο είχε να υποδείξει
πάλι το Πακιστάν ως επιτιθέμενο τρομοκράτη εξτρεμιστή απέναντι στην Ινδία και να ματαιώσει την πρόσφατη
προσέγγιση των δύο κρατών, ο υπουργός εσωτερικών της Ινδίας δεν κατέδειξε ως ύποπτη μια οργάνωση που
υποστηρίζει δήθεν το Πακιστάν για να
μη δηλητηριαστεί το φιλοπρόοδο κλίμα. Σε αντίθεση αυτής της τοποθέτησης καθίσταται επιβεβλημένο να υπενθυμίσουμε ότι μια ανάλογη προσέγγιση το 2010 είχε διακοπεί έπειτα από
τις διαλυτικές για τις καλές σχέσεις των
δύο χωρών τρομοκρατικές επιθέσεις
στην Βομβάη που είχαν ως αποτέλεσμα να κατονομαστεί συκοφαντικά το
Πακιστάν ότι η οργάνωση Λασκάρ Ε Τάιμπα, που τη διενήργησε, υποστηρίζεται από αυτό.
Αν η Ινδία και το Πακιστάν καταφέρουν
να τα βρουν έστω για λίγα χρόνια Η Ρωσία η Κίνα και ιδιαίτερα οι προβοκάτορες αμερικανοί φίλοι τους Ομπάμα και
Κλίντον θα έρθουν σε πολύ δύσκολη
θέση. Χωρίς ένα αποτελεσματικό διαίρει και βασίλευε, ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο οι σοσιαλφασίστες δεν θα μπορούσαν να κάνουν ούτε ένα βήμα.
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ñïýìåíï äåõôåñåýïí óçìåßï ôçò, ç ÐÏÓÐÅÑÔ êáé ï ÓÕÑÉÆÁ ôçí åñìÞíåõóáí
Óôï ìåôáîý üóï ðåñíÜíå ïé ìÝñåò ç
óá íßêç ôùí åñãáæïìÝíùí. Áõôü áðï- ãñáììÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÌÅ ðåñíÜåé
ðñïóáíáôüëéóå êáé êáèçóý÷áóå êáé óôá ìéêñüöùíá ðïõ áêïýãïíôáé áðü ôï
ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôï ÷åéñüôåñï á- êôßñéï êáé ç ÐÏÓÐÅÑÔ âãáßíåé üëï
ðïíåýñùóå ôç äéåèíÞ óõìðáñÜóôáóç êáé ðéï ìðñïóôÜ óáí ïñãáíùôÞò ôùí
ãéáôß Ýäåé÷íå óáí ï áãþíáò íá Ýâáéíå ðÜíôùí. Ç ðñüèåóÞ ôïõò åßíáé íá êÜðñïò ôç íßêç. Áñ÷éêÜ åßäáìå ôçí ðïëý íïõí ôçí ÅÑÔ êÝíôñï ôïõ óïóéáëöáóéêáëÞ áíáêïßíùóç ôïõ óõíôïíéóôéêïý óôéêïý áíôé-åõñùðáéêïý ìåôþðïõ. Äçôùí äçìïóéïãñÜöùí ðïõ äçìéïõñãÞ- ëáäÞ íá êáëïýí åêåß üëá ôá åñãïóôÜèçêå åêåßíåò ôéò þñåò ç ïðïßá êáôáäß- óéá ðïõ âïÞèçóáí ïé êíßôåò êáé ïé óõêáæå ôçí áðüöáóç ôïõ ÓÔÅ êüíôñá óôç ñéæáßïé íá êëåßóïõí, öùíÜæïíôáò üôé
ãñáììÞ ôçò ÐÏÓÐÅÑÔ. ÌåôÜ áðü áõ- äåí öôáßåé ç êõâÝñíçóç ôïõ óáìðïôÜæ,
ôÞí ôçí áðÜôç Üñ÷éóå ôáõôü÷ñïíá ôï äçëáäÞ ôïõ ðéï áêñéâïý öõóéêïý áÝÜäåéáóìá ôïõ ÷þñïõ áðü ôïõò óôñáôïýò ñéïõ, ðåôñåëáßïõ êáé çëåêôñéêïý êáé
óõìðáñÜóôáóçò, åíþ Üñ÷éóáí ïé áíïé- öïñïëïãßáò óôïí êüóìï, ôïõ ðéï
÷ôÝò óõæçôÞóåéò ìå ôá ìéêñüöùíá íá ôá óôñáããáëéóìÝíïõ ôñáðåæéêïý äáíåéåëÝã÷ïõí ïé Üíèñùðïé ôùí «êéíçìÜôùí» óìïý, ôçò áðüëõôçò êáôáóôñïöÞò ôçò
ôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÌÅ ÷ùñßò íá äßíå- åóùôåñéêÞò æÞôçóçò êáé ôùí ðéï äéáôáé ÷ñüíïò ãéá ôïðïèåôÞóåéò óôïõò ðá- ëõìÝíùí åîáãùãéêþí ïñãáíéóìþí,
ñéóôÜìåíïõò, ðáñÜ ìüíï ãéá åñùôÞóåéò. áëëÜ öôáßíå ïé ßäéïé ïé ÷ñåùêïðçìÝíïé
Ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ ôï ßäéï óõíôïíéóôéêü âéïìÞ÷áíïé êáðéôáëéóôÝò, êáé üôé ï êáôùí äçìïóéïãñÜöùí åìöáíßóôçêå ìå ëýôåñïò ôñüðïò íá êåñäßóïõí ïé åñãÜíÝá ãñáììÞ, ðïõ óôçí ïõóßá ôçò áðï- ôåò ôï äßêéï ôïõò åßíáé íá ìçí äå÷ôïýí
äÝ÷åôáé ôçí áíáäéÜñèñùóç åí ëåéôïõñ- êáìéÜ áðüëõóç êáé íá áðåñãïýí ìÝ÷ñé
ãßá , äçëáäÞ ôé áðïëýóåéò áðü ôçí êõ- èáíÜôïõ ÷ùñßò íá íïéÜæïíôáé íá ôóáâÝñíçóç ôùí ðñáîéêïðçìáôéþí ÷ùñßò êßóïõí ôï óáìðïôÜæ. ÈÝëïõí ÷áñáêôçíá âÜæåé ôïí ðéï âáóéêü ðïëéôéêü üñï ñéóôéêÜ íá êÜíïõí ôçí ÅÑÔ ìåôåñßæé

ôùí óáìðïôáñéóôþí êáé ôñáìðïýêùí èáíÜóéìï åíáãêáëéóìü êáé ìéá ôÝôïéá
ôçò Éåñéóóïý.
ðñïâïêÜôóéá. ÁíáãêáóôéêÜ ç ÅÑÔ èá
åßíáé êáé Ýíá êÝíôñï äéáöùôéóìïý, üóï
Äåí åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ïé óï- êáé íá ôï óêåðÜæïõí ìå ôá øÝììáôá êáé
óéáëöáóßóôåò ìåôáôñÝðïõí ôïõò êáôá- ôéò ðáñÜôåò ôïõò. ¢ëëùóôå êáé ç ìåñáìÝíïõò ðïõ õðïôßèåôáé èÝëïõí íá âï- ãÜëç äçìïêñáôéêÞ ìÜæá äåí äÝ÷åôáé åýçèÞóïõí óôá ðñþôá ôïõò èýìáôá. Êáé êïëá ôçí êïýöéá êáé ôõ÷ïäéùêôéêÞ
äåí ìðïñïýìå íá áðïêëåßóïõìå üôé èá öñáóåïëïãßá ôçò øåõôïáñéóôåñÜò óôá
ðåôý÷ïõí íá êÜíïõí ôï ßäéï ìå ôïõò åñãáóéáêÜ æçôÞìáôá. ÁõôÞ Ý÷åé êëåß2.500 öéìùìÝíïõò êáé óöáãéáóìÝíïõò óåé ðïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò ãéá íá ôïõò åôçò ÅÑÔ. Åìåßò ìå üëåò ìáò ôéò äõíÜìåéò ìðéóôåõôïýí ôüóï ðïëý 2.500 áñêåôÜ åèá ðñïóðáèÞóïõìå áõôü íá ôï åìðïäß- íçìåñùìÝíïé Üíèñùðïé.
óïõìå äéáöùôßæïíôáò ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÅÑÔ êáé üëï ôï ëáü. Åßíáé ÝÏ áãþíáò èá åßíáé ìáêñýò ãéáôß êáíáò äýóêïëïò äñüìïò áëëÜ õðï÷ñåùôé- ôÜ ôç ãíþìç ìáò êñßíïíôáé ðÜñá ðïëêüò. Áõôïß êáé ôá áöåíôéêÜ ôïõò ðÜíå ëÜ ó’ áõôüí. Ãé áõôü êáëïýìå êÜèå äçíá ìåôáôñÝøïõí ôçí ÅÑÔ óå êÝíôñï ôçò ìïêñáôéêü Üíèñùðï íá óôáèåß óôï
ðïëéôéêÞò áíôßäñáóçò, üðùò Ý÷ïõí ìÜ- ðëåõñü ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí ÅÑÔ
èåé ôüóï êáëÜ íá êÜíïõí åäþ êáé 60 ðáëåýïíôáò ôç äçìïêñáôéêÞ, áíáðôõ÷ñüíéá óå üëá ôá åðáíáóôáôéêÜ êáé äç- îéáêÞ êáé ðñáãìáôéêÜ ôáîéêÞ ãñáììÞ
ìïêñáôéêÜ êüììáôá êáé êéíÞìáôá ôçò äéåîüäïõ êáé íßêçò ãé áõôïýò, ãñáììÞ
ãçò. Äåí ìðïñïýí üìùò ìÝóá óôçí ÅÑ- ðïõ óÞìåñá ìå óõíåðÞ êáé ïëïêëçñùÔ íá óâÞóïõí ìå ôá êïýöéá óôåñåüôõ- ìÝíï ôñüðï ðñïùèåß ç ÏÁÊÊÅ.
ðÜ ôïõò ôç öëüãá ôïõ äßêéïõ, ôçò äçìïêñáôßáò êáé ôçò áíÜðôõîçò êáé áõÁèÞíá 27/6/2013
ôÞ ìïéñáßá èá áíôéðáëåýåé Ýíá ôÝôïéï

Èõìßæïõìå óôïõò áíáãíþóôåò ìáò üôé ç
ÍÝá ÁíáôïëÞ êõêëïöïñåß ðáíåëëáäéêÜ êáé ìðïñïýí
íá ôçí áíáæçôÞóïõí óôá êåíôñéêÜ ðñáêôïñåßá óå üëç
ôç ÷þñá
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πολυδιαφημισμένη από τις αρχές του προηγούμενου Μάη εξόντωση
του αρχηγού της Αλ Κάιντα και κατά συνέπεια η επικοινωνιακή του
απενεργοποίηση λίγη σημασία έχουν από τη στιγμή που η οργάνωσή του συνεχίζει να δρα προβοκατόρικα και χωρίς αυτόν. Το μόνο πράγμα
πάντως που είναι σίγουρο μετά από αυτή την εξέλιξη, είναι ότι καταδεικνύεται τώρα το Πακιστάν από τις ΗΠΑ των ρωσόφιλων Ομπάμα-Κλίντον ως
ένα κράτος που υποθάλπει την τρομοκρατία, αφού θεωρείται από αυτές ότι
δεν είναι ικανό να την αντιμετωπίσει και μάλιστα ότι δεν θέλει να το κάνει.
Από την άλλη οι ΗΠΑ εμφανίζονται και δίκαια στο εσωτερικό του Πακιστάν
ως στυγνοί παραβιαστές της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας συσπειρώνοντας και γιγαντώνοντας το φιλο-ρωσοκινεζικό στρατόπεδο.
Αν το Πακιστάν περάσει ως φιλικό
στην Αλ Κάιντα, όπως θέλουν οι Ομπάμα-Κλίντον τότε θα δικαιολογηθεί η όποια επέμβαση στα εσωτερικά του και
όταν εκείνο αντιδράσει σε αυτού του είδους την επιχείρηση η αποσταθεροποίησή του θα λάβει τη μορφή κυρώσεων
και μιας σειράς εκβιαστικών ενεργειών
από τις ΗΠΑ και τη Δύση γενικότερα. Ήδη σαν μια μορφή οικονομικών κυρώσεων έχει περιοριστεί η χρηματοδοτική
υποστήριξη του στρατού του Πακιστάν
κατά το 1/3 από τις τακτικές εισροές για
την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Δεν
είναι τόσο ότι αυτά τα χρήματα θα έσωζαν το Πακιστάν αλλά έχουν ενταθεί οι
επιθέσεις από τους ισλαμοφασίστες του
Πακιστάν και το μέτρο αυτό επικουρικά
με την περικοπή της χρηματοδότησης
από την Κλίντον για την εγκατάσταση μόνιμης στρατιωτικής συνοριοφυλακής
100.000 ανδρών στα βορειοδυτικά της
χώρας -όπως είχε προγραμματιστείχτυπάει αμυντικά το Πακιστάν και ευνοεί
την αποσταθεροποίησή του.
Για να φανεί ως τρομοκρατικό κράτος
το Πακιστάν οι ΗΠΑ δεν αρκέστηκαν να
το κατηγορήσουν ότι έκρυβε τον αρχηγό της Αλ Κάιντα αλλα ισχυρίζονται ότι
κρύβει και συγκεκριμένα στην πόλη
Κουέτα του Πακιστάν τον πλέον καταζητούμενο ηγέτη της πιο πατριωτικής αντιυπερδυναμικής τάσης των Ταλιμπάν
-επικηρυγμένο με 10 εκατομμύρια δολάρια- τον Μουλά Ομάρ τη στιγμή που
το Ισλαμαμπάντ και οι Ταλιμπάν αρνούνται κάτι τέτοιο λέγοντας ότι αυτός βρίσκεται στο Αφγανιστάν. Οι επιλεκτικές
πάντα υπέρ της ρώσικης διπλωματίας
διαρροές του Wikileaks αποδεικνύουν
ποιόν εξυπηρετούν μέρα με τη μέρα,
κομμάτι με το κομμάτι. Την 25-7-11 πιο
ειδικά δημοσιεύτηκαν από το Wikileaks
92.000 απόρρητα έγγραφα, τα οποία αφορούν στο χρονικό διάστημα από
2004-2009 και δείχνουν συνεργασία πακιστανικών μυστικών υπηρεσιών(ISI) και
των Ταλιμπάν. (Την 26-7-2011 δημοσιεύτηκαν στους New Yorks Times, στον
Guardian και στο περιοδικό Der Spiegel).
Αυτά τα δημοσιεύματα δικαιολογούν τη
διακοπή της χρηματοδότησης προς το
Πακιστάν αναφέροντας ότι εκείνο παίρνει
τα χρήματα, δηλώνει σύμμαχος των ΗΠΑ στην αντιτρομοκρατία και παράλληλα όμως συνεργάζεται κατά περίπτωση
με τους Ταλιμπάν και την Αλ Κάιντα οργανώνοντας μάλιστα τις επιθέσεις τους
γενικότερα και πιο πολύ εναντίον των
αμερικανών στο Αφγανιστάν και με τους
οποίους σχεδιάζει από κοινού και εναρμονισμένα τη στρατηγική του.
Στη συνέχεια τα δημοσιεύματα αναφέρονται στο επιχειρησιακό τμήμα -S windτων πακιστανικών μυστικών υπηρεσιών,
που είναι αρμόδιο για τις εξωτερικές ε-

πιχειρήσεις του Πακιστάν εναντίον της
Ινδίας και του Αφγανιστάν και μάλιστα
στον αρχηγό του την περίοδο 19871989 Χαμίντ Γκιούλ τον οποίο κατονομάζει ως αυτόν που εγκαινίασε την από
εκείνη την περίοδο συνεργασία ISI και
Ταλιμπάν-Αλ Κάιντα. Το Ισλαμαμπάντ
χαρακτήρισε αβάσιμα τα έγγραφα, αλλά
απ’ την άλλη η κλιντονική διπλωματία δεν
τα χαρακτηρίζει ως τέτοια αλλά τα εξετάζει σοβαρά. Αυτό, που ζητά μεταξύ άλλων, άμεσα από το Πακιστάν είναι ονόματα πακιστανών πρακτόρων που είχαν
επαφές με τον Λάντεν και ιδιαίτερα της
–S W indκαι μάλιστα
από την περίοδο της έναρξης της
σοσιαλιμπερι αλιστικής ρωσικής κατοχής στο Αφγανιστάν
μέχρι και
σήμερα όπου κανείς
δ
ε
ν
μ πο ρ ο ύσ ε
να ξέρει τι
θα γινόταν
ο κάθε Λάντεν. Ζητούν μέσω
αυτού του εισοδισμού να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και για τη Σαουδική Αραβία σήμερα και να την αποσταθεροποιήσουν και να την απομονώσουν
πιο περίτεχνα σε ένα προσεχές χρονικό διάστημα.
Η επιχείρηση αποσταθεροποίησης
του Πακιστάν και η για το σκοπό αυτό
συνεχής προβοκάτσια έχει ξεκινήσει
πολύ πιο δυναμικά από την πτώση του
προέδρου του Περβέζ Μουσάραφ και
μετά. Από τότε που ο έκπτωτος πρόεδρος κατέφυγε για την ασφάλειά του στη
Βρετανία, στο κόμμα της δολοφονηθείσας Μπεναζίρ Μπούτο, στο Λαϊκό Κόμμα Πακιστάν, υπήρξαν φωνές που ανεπίσημα τον κατηγόρησαν ως ύποπτο
για τη δολοφονία λόγω του ότι ήταν πρόεδρος και ταυτόχρονα αρχηγός του
στρατού και των μυστικών υπηρεσιών
και η Μπούτο είχε κατονομάσει τις μυστικές υπηρεσίες ως επίβουλες της ζωής της. Ζήτησαν την έκδοσή του Μουσάραφ στο Πακιστάν για να ανακριθεί κατά την έρευνα της υπόθεσης και έμμεσα κατηγορήθηκε από την ισλαμοφασιστική αντιπολίτευση η Δύση σαν υπεύθυνη και εμπλεκόμενη αφού αυτή μεταξύ άλλων λόγων παρέχει τώρα άσυλο
στον υποτιθέμενο και φυγόδικο ενορχη-

στρωτή ή απλά ύποπτο στην καλύτερη
των περιπτώσεων, της δολοφονίας. Από την πρώτη στιγμή καλλιεργήθηκε η
εκδοχή της Δύσης ως δημιουργού της
τρομοκρατίας όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, άποψη που προπαγανδίζει ο
άξονας για να δρέψει τους καρπούς της
έντασης μέσα στο Πακιστάν και να το διχάσει, έτσι ώστε αποδυναμωμένο να το
προσαρτήσει στην αξονική συμμαχία αφού όπως είναι φυσικό πρέπει πρώτα
να το αποκολλήσει από την παλιά του
συμμαχία, από –τους εχθρούς- του.
Αμέσως μετά την εξόντωση του Λάντεν
που έγινε με τρόπο που ποδοπάτησε
την κρατική κυριαρχία του Πακιστάν η Χίλαρι Κλίντον πραγματοποίησε ταξίδι αστραπή στο Πακιστάν και ζήτησε περισσότερη συνεργασία από αυτό στον πόλεμο εναντίον της Αλ Κάιντα και των Αφγανών Ταλιμπάν. Ενώ όμως το Πακιστάν
τα τελευταία δέκα χρόνια δίνει τη μεγαλύτερη μάχη που έχει δώσει οποιαδήποτε άλλη μουσουλμανική χώρα ενάντια
στην ισλαμοφασιστική τρομοκρατία και
ποτέ δεν αρνήθηκε βοήθεια σε αυτό α-

πό τις ΗΠΑ -αφού μάλιστα ο ίδιος ο Ομπάμα έχει αναγνωρίσει ότι ο μισός οργανωτικός μηχανισμός της Αλ Κάιντα έχει εξαρθρωθεί στο Πακιστάν- εντούτοις
ο Ομπάμα στο διάγγελμά του στο οποίο ανακοίνωσε τη δολοφονία Λάντεν όχι
μόνο δεν αναγνώρισε αυτή τη συνεισφορά αλλά δήλωσε ότι θα προβεί σε
παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον χωρίς τη συνδρομή των πακιστανικών
αρχών παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό και στα λόγια, δηλαδή ωμά, την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Πακιστάν. Η Κλίντον αν
και δήλωσε στα τέλη Μαΐου ότι οι ΗΠΑ
δεν έχουν στοιχεία ότι το Πακιστάν γνώριζε για τον αρχηγό της Αλ Κάιντα, απειλεί να διακόψει τη χρηματοδότηση του
πακιστανικού στρατού για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Έχουμε γράψει ότι η Αλ Κάιντα είναι
ένα προβοκατόρικο δημιούργημα της Κα
Γκε Μπε. Για να ενοχοποιηθεί το Πακιστάν ο ισλαμοναζί Λάντεν φυγαδεύτηκε
από το μηχανισμό της ασφάλειας της Αλ
Κάιντα που φαίνεται ότι δεν ήταν στα δικά του χέρια και εγκαταστάθηκε στην πόλη Αμπονταμπάντ που βρίσκεται κοντά
στο Ισλαμαμπάντ και σ’ αυτήν ζούνε απόστρατοι αξιωματικοί του πακιστανικού
στρατού και πράκτορες των πακιστανι-

κών μυστικών υπηρεσιών και επιπρόσθετα στεγάζει στρατιωτική σχολή και
στρατόπεδα. Ο Λάντεν δηλαδή εμφανίστηκε να ζει μαζί με το σκληρό πυρήνα
της πακιστανικής εξουσίας άρα, υποτίθεται, και με την κάλυψη αυτής της εξουσίας. Αυτή η ιστορία δείχνει να επιβεβαιώνει τη μαρτυρία του δηλητηριασμένου από τη Κα Γκε Μπε Λιτβινένκο ότι ο
πράκτορας της Ρωσίας στην Αλ Κάιντα
ήταν ο υπαρχηγός της Ζαουάχρι που
πήρε τώρα την εξουσία σαν διάδοχος
του Λάντεν.
Ο αμερικανός ναύαρχος Μάικ Μιούλεν
(επικεφαλής του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στις ΗΠΑ) προς άρση
κάθε αμφιλογίας δήλωνε ξεκάθαρα πολύ καιρό πριν τα γεγονότα στο Αμποταμπάντ ότι οι πακιστανικές μυστικές υπηρεσίες στηρίζουν το δίκτυο Χακανί των
υπεραντιδραστικών ισλαμοφασιστών
πακιστανών Ταλιμπάν (που δεν έχουν
καθόλου καλές σχέσεις με τους αφγανούς ταλιμπάν υπό τον εθνοανεξαρτησιακό Ομάρ) που όντως συνεργάζεται
με την Αλ Κάιντα και δολοφονεί αμερικανούς στο Αφγανιστάν. Αμέσως ήρθαν
στα τέλη Απριλίου δημοσιεύσεις στο διεθνή τύπο του Wikileaks να τον επιβεβαιώσουν. Τα δημοσιεύματα αυτά ανέφεραν ότι η ISI -πακιστανικές μυστικές
υπηρεσίες- υπάρχει καταγεγραμμένη
στις ΗΠΑ σε έναν κατάλογο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως οργάνωση που στηρίζει την
τρομοκρατία ή είναι τρομοκρατική, μεταξύ 70 άλλων οργανώσεων. Ο αρχηγός του στρατού στον οποίο υπάγεται η
ISI, Καγιανί έχει μειώσει την παροχή
πληροφοριών προς τη CIA και μάλιστα
προσπαθεί τώρα να εξαρθρώσει μέρος
του δικτύου της στο Πακιστάν απομακρύνει βρετανούς στρατιωτικούς συμβούλους και μειώνει τους αμερικανούς στρατιωτικούς εκπαιδευτές αρχικά σε 50 από 120 που ήταν μέχρι πρότινος και μέχρι αυτή τη στιγμή έχει απελάσει συνολικά περίπου 100 από αυτούς. Η
Wikileaks όμως για άλλη μια φορά αποδεικνύοντας ότι λειτουργεί ως υπομόχλιο
της σοσιαλιμπεριαλιστικής αξονικής διπλωματίας, δυσφημεί τον Καγιανί και τον
παρουσιάζει απέναντι στους σοβινιστές
του στρατού ως αμερικανοκίνητο πράκτορα, και πιο συγκεκριμένα ότι ζητούσε από τις ΗΠΑ περισσότερες επεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας με αύξηση των επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη της CIA και όχι μείωση
των επεμβάσεων όπως ισχυρίζεται αυτός επίσημα καθώς και ότι ζητούσε εμβάθυνση στη συνεργασία για ανταλλαγή πληροφοριών. Για να τεκμηριώσει την
άποψη αυτή αναφέρεται σε απόρρητα
διπλωματικά έγγραφα από πρεσβείες
των ΗΠΑ. Μετά την παράταση όμως της
θητείας του Καγιανί το τελευταίο διάστημα για άλλα τρία χρόνια ο άξονας έβγαλε τα 92.000 –απόρρητα- έγγραφα (που
αναφέραμε πιο πάνω) στο Wikileaks
που πάντα χτυπάει δυό φορές και παραπάνω για να εκτοπίσει τον Καγιανί.
Χρησιμοποιεί με λίγα λόγια την κλασικά
φασιστική λογική και πρακτική: Ο κατηγορούμενος και συκοφαντούμενος έχει
δικαίωμα μόνο να μετανοήσει. Αν θεωρεί τον εαυτό του αθώο, η επίθεση ανα-
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