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ëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñï ç âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ, ôï åìðüñéï
êáé ïé åîáãùãÝò âõèßæïíôáé êáé ç ÷þñá ìåôáôñÝðåôáé óå Ýíá
ðåäßï êáôáóôñïöÞò ìå ôï ëáü íá åîáèëéþíåôáé ìÝñá ìå ôç
ìÝñá ìÝóá óå óõíèÞêåò ôåñÜóôéáò áíåñãßáò êáé åëåýèåñçò ðôþóçò
ôùí ìéóèþí. ÌÝóá óå áõôü ôï ðåäßï ôçò êáôáóôñïöÞò ç êõâÝñíçóç
êáé ç áíôéðïëßôåõóç äåß÷íïõí óáí õðåýèõíïõò ôïõ åãêëÞìáôïò ôïõò
ôñïúêáíïýò äáíåéóôÝò-ìïíïðùëéóôÝò ðïõ ðñÜãìáôé õðïãñÜöïõí ìå
åíèïõóéáóìü ôá ìÝôñá ðåßíáò êáé êáôáóôñïöÞò üðùò êÜíïõí óå êÜèå
÷ñåùêïðçìÝíç ÷þñá. ¼ìùò äåí õðÜñ÷åé ìÝôñï ðïõ íá åðéâÜëëåôáé
÷ùñßò íá ôï èÝëåé ðñáãìáôéêÜ ôï åóùôåñéêü êáèåóôþò êáé ï ðñáãìáôéêüò åíôïëÝáò ôïõ ðïõ åßíáé ç ñþóéêç õðåñäýíáìç.
ÓÞìåñá, áðü ôç ìßá ç êõâÝñíçóç îçìåñïâñáäéÜæåôáé óå äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôïõò äáíåéóôÝò äÞèåí ãéá íá êÜíåé ôï ÷ñÝïò âéþóéìï,
íá âãÜëåé ôç ÷þñá áðü ôá ìíçìüíéá êáé íá
ãëõôþóåé íÝá ìÝôñá, êáé áðü ôçí Üëëç ç áíôéðïëßôåõóç ïñãáíþíåé êñáôéêÝò äéáäçëþóåéò ãéá íá âïçèÞóåé ôç äéáðñáãìáôåõôéêÞ
èÝóç ôçò êõâÝñíçóçò. Áí ç ÅÅ äå÷ôåß ôéò
åëëçíéêÝò ðñïôÜóåéò ãéá êïýñåìá, ãéá åîá-

óöÜëéóç êÜðïéùí íÝùí äéò ìå ðéï “÷áëáñÜ”
ìÝôñá êáé ðéï Þðéá åðéôÞñçóç, ãéá “ðñïëçðôéêÞ ãñáììÞ ðßóôùóçò” êëð, áõôÜ èá ëåéôïõñãÞóïõí õðÝñ ìßáò åíäå÷üìåíçò êõâÝñíçóçò Ôóßðñá ðïõ áí ðÜñåé ôçí åîïõóßá èá åßíáé åíéó÷õìÝíïò ìå ìßá åîáóöáëéóìÝíç áðü
ôá ðñéí “ðñïßêá”. ¼ðïéá áðïôåëÝóìáôá üìùò êáé áí Ý÷ïõí ïé äéáðñáãìáôåýóåéò, ç ÷ñåùêïðßá èá óõíå÷ßæåôáé üóï óõíå÷ßæåôáé ôï óá-

ìðïôÜæ ôçò ðáñáãùãÞò êáé ôçò âéïìç÷áíßáò
ðïõ ôçí Ý÷åé ðñïêáëÝóåé êáé üóï ïé ñùóüäïõëïé óáìðïôáñéóôÝò åßíáé óôçí åîïõóßá, ìå áðïôÝëåóìá íÝá ìÝôñá ðåßíáò.
Ïé çãåóßåò ôçò êõâÝñíçóçò êáé áíôéðïëßôåõóçò äåí ðáó÷ßæïõí ãá ôç óùôçñßá ôïõ ëáïý, áëëÜ ãéá íá öÝñïõí óôç ÷þñá ôá íÝá áöåíôéêÜ. ÈÝëïõí íá êñýøïõí ôçí áëçèéíÞ ôïõò
ðïëéôéêÞ åîáðáôþíôáò äéáñêþò ôï ëáü ìå
ôç èåùñßá üôé ðßóù áðü ôïõò ôñïúêáíïýò áêïëïõèåß ç ìðüôá ôïõ ãåñìáíïý. Ôçí ßäéá óôéãìÞ äïõëåýïõí åíôáôéêÜ ãéá íá åãêáôáóôÞóïõí óáí áðüëõôá áöåíôéêÜ óôçí ïéêïíïìßá
ôçò ÷þñáò ìÝóá áðü ôçí ðåßíá êáé ôçí êáôáóôñïöÞ, ôïõò åêðñïóþðïõò ôïõ ñþóéêïõ
êñáôéêïöáóéóôéêïý ìïíïðùëßïõ êáé ôùí óõììÜ÷ùí ôïõ ðïõ Þäç Ý÷ïõí áðïêôÞóåé ôïí Ýëåã÷ï ôùí äýï âáóéêþí ÷ñçìáôïäïôéêþí ôñáðåæþí ôçò Ðåéñáéþò êáé ôçò ¢ëöá.
Óôçí Ðåéñáéþò óÞìåñá óôñáôçãéêüò ìÝôï-

÷ïò åßíáé ï ñþóïò êñáôéêï-ïëéãÜñ÷çò ÍÝóéò,
éäéïêôÞôçò ôïõ ñùóéêïý ïìßëïõ ICT ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ìåôáîý Üëëùí ôçí ôñÜðåæá
NOMOS (äåýôåñç ìåãáëýôåñç éäéùôéêÞ ôñÜðåæá ôçò Ñùóßáò) êáé ôç âéïìç÷áíßá ïñõêôþí
Polymetal (ìåãáëýôåñç óôç Ñùóßá êáé ôñßôç
óôïí êüóìï óôïí ðñùôïãåíÞ Üñãõñï). Ï ÍÝóéò åëÝã÷åé ïõóéáóôéêÜ ôï 10% ôçò Ðåéñáéþò
ìå ôç âïÞèåéá åíüò ôóÝ÷éêïõ êåöáëáßïõ ôïõ
PPF ðïõ åßíáé åîáñôçìÝíï áðü ôï ñþóéêï üìéëï. Ï Óìåôò, ìÝôï÷ïò êáé äéåõèõíôéêü óôÝëå÷ïò ôïõ PPF, ðáñÝ÷åé êÜëõøç óôï ÍÝóéò
óå üëåò ôéò åîáãïñÝò ðïõ êÜíåé óôçí ÅëëÜäá (óôñáôçãéêü ðáêÝôï ìåôï÷þí Ðåéñáéþò
êáé ÏÐÁÐ). Áðü ôï 2011 ðïõ ìðÞêå ï ÍÝóéò
óôçí Ðåéñáéþò ìÝ÷ñé óÞìåñá áõôÞ Ý÷åé ãßíåé
Ýíá ôÝñáò ìÝóá áðü ìßá óåéñÜ åîáãïñþí ìå
ðñþôç êáé êáëýôåñç ôç óêïôåéíÞ åîáãïñÜ
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Ïé ôåëåõôáßåò åîåëßîåéò ãýñù áðü ôçí êõðñéáêÞ ÁÏÆ
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Ýóá óôï ÍïÝìâñç ôá åëëçíéêÜ ÌÌÅ -Ýíôõðïò êáé çëåêôñïíéêüò
Ôýðïò, ñáäéïöùíéêïß êáé ôçëåïðôéêïß óôáèìïß- êáôáêëýóôçêáí
áðü åéäÞóåéò, ó÷üëéá êáé êñéôéêÞ ãéá Ýíá ãåãïíüò ðïõ ðñïâáëëüôáí
óõíå÷þò óôçí ðñþôç ãñáììÞ. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí áðïóôïëÞ óôçí
êõðñéáêÞ ÁðïêëåéóôéêÞ ÏéêïíïìéêÞ Æþíç (ÁÏÆ) ôïõ ôïõñêéêïý
óêÜöïõò Ìðáñìðáñüò, ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïßçóå ðñïêáôáñêôéêÝò
Ýñåõíåò ãéá õäñïãïíÜíèñáêåò (ðåôñÝëáéï êáé öõóéêü áÝñéï) óôç
óõãêåêñéìÝíç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ íüôéá ôçò Êýðñïõ.
Ç åëëçíéêÞ êáé ç êõðñéáêÞ
êõâÝñíçóç, êáèþò êáé ôá áíôßóôïé÷á
ÌÌÅ, êáôçãüñçóáí ôçí Ôïõñêßá üôé ì’
áõôÞ ôçò ôçí åíÝñãåéá ðáñáâéÜæåé
êáôÜöùñá êõñéáñ÷éêÜ äéêáéþìáôá ôçò
ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, ôïõ ìüíïõ
íüìéìïõ êñÜôïõò óôï íçóß, êáé
åêìåôáëëåýåôáé ôç èÝóç ôçò ùò ìåãÜëçò
Äýíáìçò ôçò ðåñéï÷Þò, ãéá íá ðéÝóåé ìéá

ìéêñÞ êáé áäýíáìç, óôñáôéùôéêÜ, ÷þñá,
üðùò åßíáé ç Êýðñïò, þóôå íá
õðï÷ñåùèåß áõôÞ íá óõìðåñéëçöèåß ôï
æÞôçìá ôçò åêìåôÜëëåõóçò ôùí
êõðñéáêþí õäñïãïíáíèñÜêùí óôéò
äéåîáãüìåíåò äéáðñáãìáôåýóåéò
áíÜìåóá óôçí åëëçíïêõðñéáêÞ êáé
óôçí ôïõñêïêõðñéáêÞ çãåóßá.
Ïé Ôïõñêïêýðñéïé êáé ïé Ôïýñêïé, áðü

ôçí ðëåõñÜ ôïõò, èåùñïýí üôé ç
ìïíïìåñÞò åêìåôÜëëåõóç ôùí
õäñïãïíáíèñÜêùí áðü ôïõò Åëëçíïêýðñéïõò åßíáé ðáñÜíïìç êáé äõíáìéôßæåé
ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò êáé ôçí
ðñïóÝããéóç ôùí äýï êïéíïôÞôùí óôçí
Êýðñï, ïðüôå ç åíÝñãåéá ôçò áðïóôïëÞò
ôïõ Ìðáñìðáñüò óôçí êõðñéáêÞ ÁÏÆ
åßíáé êáé íüìéìç êáé ðïëéôéêÜ êáé çèéêÜ
èåìéôÞ.
Íïìßæïõìå ðùò, áí äåé êáíåßò ôï
æÞôçìá ìüíï óôéò óôåíÝò ôïðéêÝò ôïõ
äéáóôÜóåéò êáé äåí ôï åíôÜîåé óôç
ìåãÜëç åéêüíá ôùí óõíôáñáêôéêþí
ãåãïíüôùí êáé áëëáãþí ðïõ âëÝðïõìå
íá óõìâáßíïõí óôçí ðåñéï÷Þ ôçò
íïôéïáíáôïëéêÞò Ìåóïãåßïõ êáé ôçò

ÌÝóçò ÁíáôïëÞò, èá âãÜëåé
ëáíèáóìÝíá óõìðåñÜóìáôá êáé èá
äþóåé, Ýóôù êáé ÜèåëÜ ôïõ, ðïëëïýò
ðüíôïõò ó’ áõôïýò ðïõ åðïöèáëìéïýí
üëç ôç óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ êáé èÝëïõí
íá ôçí åíôÜîïõí óôá åõñýôåñá ó÷ÝäéÜ
ôïõò ãéá ðáãêüóìéá çãåìïíßá.
Ôï êåíôñéêü æÞôçìá äçëáäÞ äåí åßíáé
áí ç ÊõðñéáêÞ Äçìïêñáôßá ùò êñÜôïòìÝëïò ôïõ ÏÇÅ Ý÷åé Þ ü÷é ôï íüìéìï
äéêáßùìá íá áíáêçñýîåé ôç äéêÞ ôçò
ÁÏÆ, íá êÜíåé Ýñåõíåò ìÝóá ó’ áõôÞí
êáé íá ðñïâáßíåé óôçí ïéêïíïìéêÞ
åêìåôÜëëåõóç üðïéùí êïéôáóìÜôùí
âñåèïýí. Ðñïöáíþò êáé ôï Ý÷åé áõôü ôï
äéêáßùìá. Ôï êåíôñéêü æÞôçìá åßíáé ðþò
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ç åëëçíéêÞ êáé ç åëëçíïêõðñéáêÞ
çãåóßá ÷ñçóéìïðïéïýí áõôü ôï äéêáßùìá
ãéá íá ðåôý÷ïõí ðïëëáðëïýò óôü÷ïõò,
ðïõ åßíáé üëïé ôáêôéêïß Þ óôñáôçãéêïß
óôü÷ïé ôçò ñþóéêçò, óå ðëÞñç
áíôéåõñùðáúêÞ åðßèåóç õðåñäýíáìçò.
ÌÝóá êõñßùò áðü ôçí îáöíéêÞ
áíáèÝñìáíóç ôçò áôÝëåéùôçò êñßóçò
óôï êõðñéáêü, ç Ñùóßá åðéäéþêåé á) ôç
äéåèíÞ áðïìüíùóç ôïõ ÅñíôïãÜí, ðïõ
ùò ðñéí äýï ÷ñüíéá Þôáí óýììá÷üò ôçò,
â) ôç óõãêñüôçóç áíôéäõôéêïý Üîïíá óå
ôá÷ôéêÞ óõììá÷ßá ìå ôï ÉóñáÞë ôïõ
ñùóüöéëïõ ÍåôáíéÜ÷ïõ êáé óå
óôñáôçãéêÞ óõììá÷ßá ìå ôçí Áßãõðôï
ôïõ áêüìá ðéï ñùóüöéëïõ Óßóé, êáé ã)
ôç íïìéìïðïßçóç ôçò êáèüäïõ ôïõ
ñþóéêïõ óôüëïõ óôçí áíáôïëéêÞ
Ìåóüãåéï óôá ìÜôéá ôùí êõâåñ-íÞóåùí
êáé ôùí ëáþí üëïõ ôïõ êüóìïõ. ÁõôÞ
åßíáé ç ìåãÜëç åéêüíá êáé ó’ áõôÞí ðñÝðåé íá åíôÜîåé êáíåßò üóá óõìâáßíïõí
ìå áöïñìÞ ôçí êõðñéáêÞ ÁÏÆ.
Ç ìéêñÞ åéêüíá
Áêüìç üìùò êé áí ðåñéïñéóôåß êáíåßò
óôç ìéêñÞ åéêüíá êáé äåí ðñïóÝîåé üëç
ôç óêáêéÝñá êáé üëïõò ôïõò ðáßêôåò ôïõ
ðáé÷íéäéïý, èá äåé üôé ôï âáóéêü
åðé÷åßñçìá ôçò êõðñéáêÞò êõâÝñíçóçò
êáé ãåíéêüôåñá ôçò åëëçíïêõðñéáêÞò
ðïëéôéêÞò çãåóßáò åßíáé ðñïâëçìáôéêü.
Óôï ëïãéêü äçëáäÞ áßôçìá ôùí Ôïõñêïêýðñéùí íá óõììåôÝ÷ïõí êé áõôïß, ó’ Ýíá
âáèìü, óôá üðïéá ìåëëïíôéêÜ êÝñäç áðü
ôçí
åêìåôÜëëåõóç
ôùí
õäñïãïíáíèñÜêùí, ç êõðñéáêÞ êáé ç
åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç êáé êüììáôá
áðáíôïýí ïìüöùíá êáé ìïíüôï-íá:
“¼÷é! Áõôü èá óõìâåß ìüíï üôáí ëõèåß
ôï Êõðñéáêü”, ðïõ ðñáêôéêÜ óçìáßíåé
ôïõ “áãßïõ ðïôÝ”, óôï âáèìü ðïõ ü÷é
ìüíï ç Ôïõñêßá, áëëÜ êáé ç ÅëëÜäá Ý÷åé
üëï êáé ðéï ìåãÜëç åõèýíç ãé’ áõôÞ ôç
ìç ëýóç.
Ôï Üëëï åðé÷åßñçìá, ðïõ óõíäÝåôáé ìå
ôï ðñþôï, åßíáé üôé ìüíï Ýôóé èá
óðñþîïõí ôïõò Ôïõñêïêýðñéïõò íá
áðïäå÷èïýí ëýóç óôï Êõðñéáêü. ËÝíå
äçëáäÞ üôé ôï äÝëåáñ ãéá ôïõò
Ôïõñêïêýðñéïõò
åßíáé
äéðëü,
ðñïêåéìÝíïõ íá óõíáéíÝóïõí óå ìéá
âéþóéìç ëýóç: ôï Ýíá, ç óõììåôï÷Þ ôïõò
óå ìéá Êýðñï åíôáãìÝíç Þäç óôçí
ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, êáé ôï äåýôåñï, ôá
ïöÝëç áðü ôïõò õäñïãïíÜíèñáêåò.
Ôá äýï áõôÜ åðé÷åéñÞìáôá öáíôÜæïõí
ëïãéêÜ, êáé áðü ðñþôç ìáôéÜ Ýôóé
öáßíåôáé. Áò äïýìå üìùò ôçí ïõóßá êáé
ôçí ðñáãìáôéêüôçôá.
¼ôáí Þôáí íá åíôá÷èåß ç Êýðñïò óôçí
ÅÅ, ôï åðé÷åßñçìá ôçò ôüôå åëëçíéêÞò
êáé åëëçíïêõðñéáêÞò ðï-ëéôéêÞò
çãåóßáò Þôáí áêñéâþò ôï ßäéï: ç Ýíôáîç
èá ëåéôïõñãïýóå ùò äÝëåáñ ãéá ôïõò
Ôïõñêïêýðñéïõò êáé èá ôïõò Ýêáíå
ëéãüôåñï
óêëçñïýò
óôéò
äéáðñáãìáôåýóåéò ãéá ôç ëýóç ôïõ
Êõðñéáêïý, ïðüôå Ýôóé èá åñ-÷üôáí
êïíôýôåñá ç ðïëõðüèçôç ëýóç. Ç
Ýíôáîç èá Ýöåñíå ôéò äýï êïéíüôçôåò ôïõ
íçóéïý ðéï êïíôÜ, Ýëåãáí.
Ôï ó÷Ýäéï ÁíÜí
Ôé Ýãéíå üìùò óôçí ðñáãìáôéêüôçôá;

ÅðåéäÞ ç Ýíôáîç ìéáò äé÷ïôïìçìÝíçò
Êýðñïõ óôçí ÅÅ ïõóéáóôéêÜ èá ìåôÝöåñå
ìÝóá óôá óðëÜ÷íá ôçò ìéá âñáäõöëåãÞ
âüìâá, èá ôç äéáóðïýóå, èá ôç äéÝâñùíå
áðü ôá ìÝóá êáé èá ôçí Ýâáæå íá
ôóáêþíåôáé üëç ôçí þñá ìå ôçí
Ôïõñêßá, ðïõ åß÷å êÜíåé êé áõôÞ áßôçóç
íá ìðåé óôçí ÅÅ, ïé Åõñùðáßïé æÞôçóáí
áðü ôçí çãåóßá ôùí äýï êïéíïôÞôùí íá
äåóìåõôïýí ãéá Üìåóç ëýóç. Áõôïß
äÝ÷ôçêáí êáé Ýôóé ðñüêõøå ôï ó÷Ýäéï
ÁíÜí, ôïõ ôüôå Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôïõ
ÏÇÅ.
Ôé Ýêáíå üìùò ç ôüôå åëëçíïêõðñéáêÞ
çãåóßá õðü ôïí ðñüåäñï Ðáðáäüðïõëï;
Áöïý ðñþôá åîáóöÜëéóå ôçí Ýíôáîç ôçò
Êýðñïõ óôçí ÅÅ êáé Ýäåóå ôï ãÜéäáñï
ôçò, âãÞêå äçìüóéá ìå äÜêñõá óôá ìÜôéá
êáé êÜëåóå ôïõò Åëëçíïêýðñéïõò íá
ñßîïõí óôéò êÜëðåò ôïõ äçìïøçößóìáôïò
Ýíá âñïíôåñü “¼÷é”.
¸ôóé êé Ýãéíå. Ôï 2004 ëïéðüí ïé ôñåéò
óôïõò ôÝóóåñéò Åëëçíïêýðñéïõò
âñïíôïöþíáîáí “¼÷é óôï ó÷Ýäéï
ÁíÜí”, åíþ ïé Ôïõñêïêýðñéïé ìå
ðïóïóôü êïíôÜ óôï 70% ôï
áðïäÝ÷èçêáí. Ðïéá ëïéðüí áðü ôéò äýï
êïéíüôçôåò êëþôóçóå ôçí åõêáéñßá ðïõ
ç ßäéá åß÷å õðïó÷åèåß ìðñïóôÜ óôçí
ðáãêüóìéá êïéíüôçôá üôé èá
åêìåôáëëåõôåß;
Óôï óçìåßï áõôü ðñÝðåé íá áíïßîïõìå
ìéá ðáñÝíèåóç. Êé åìåßò ùò ÏÁÊÊÅ
åß÷áìå êáôáöåñèåß åíÜíôéá óôï ó÷Ýäéï
ÁíÜí, ü÷é üìùò ãéá ôïõò ßäéïõò ëüãïõò
ðïõ ôï Ýêáíáí ïé Åëëçíïêýðñéïé
(Üëëùóôå åìåßò äåí åß÷áìå õðïó÷åèåß óå
êáíÝíáí üôé èá ôï õðåñøçößæáìå, ãéá
íá ðÜñïõìå áíôáëëÜãìáôá, êáé áöïý ôá
ðáßñíáìå èá ôï êáôáøçößæáìå). Åìåßò
ôüôå åß÷áìå êáôáããåßëåé ôï ó÷Ýäéï ãéá
ôï üôé Ýâáæå óáí åðéäéáéôçôÞ áíÜìåóá
óôéò äýï êïéíüôçôåò ôïõ íçóéïý ìå ðïëý
óçìáíôéêÝò
êáé
ïõóéáóôéêÝò
áñìïäéüôçôåò, äçëáäÞ óáí ôåëéêü
ïõóéáóôéêü äéïéêçôÞ ôïõ íçóéïý, ôïí
ÏÇÅ, ðïõ óçìáßíåé ôéò äýï
õðåñäõíÜìåéò, êáé ðåñéóóüôåñï ôç
Ñùóßá. Ùò ãíùóôüí, ç ÏÁÊÊÅ åäþ êáé
ðïëëÜ ÷ñüíéá êáé óå áíýðïðôï ÷ñüíï
åß÷å êáé Ý÷åé áêüìá ôçí åêôßìçóç üôé ï
ÏÇÅ Ý÷åé êáôáíôÞóåé, óå ôåëéêÞ
áíÜëõóç, üñãáíï åîõðçñÝôçóçò ôùí
ñþóéêùí óõìöåñüíôùí. Ôåëåõôáßï
ðáñÜäåéãìá ç óôÜóç ôïõ óôçí Êñéìáßá.
¼ìùò áðïäåß÷ôçêå üôé ç Ñùóßá äåí
Þèåëå áõôÞ ôç ëýóç, ãéáôß äå èÝëåé íá
ìïéñÜæåôáé ôï íçóß ìå êáìéÜ ÁìåñéêÞ
êáé ìå êáìéÜ Ôïõñêßá, áëëÜ íá ôï Ý÷åé
äéêü ôçò, êáé ìÜëéóôá êáëýôåñá
äéáóðáóìÝíï äéêü ôçò.
Ãé’ áõôü ïé Åëëçíïêýðñéïé øÞöéóáí
“ü÷é”. Áõôü äåí Þôáí êáèüëïõ äýóêïëï,
åðåéäÞ ïé ñùóüäïõëïé, ìå ôç âïÞèåéá êáé
ôùí
ÅëëÞíùí
êáé
Êýðñéùí
åèíïóïâéíéóôþí, Ý÷ïõí äïõëÝøåé
ðñïðáãáíäéóôéêÜ åðß ìéóü áéþíá ôç
èÝóç üôé êÜèå ëýóç ðïõ äßíåé éó÷õñü
ìÝñïò ôçò êñáôéêÞò åîïõóßáò óôçí
ôïõñêïêõðñéáêÞ êïéíü-ôçôá äåí åßíáé
ëýóç êáé ðñÝðåé íá áðïññßðôåôáé.
Áò åðáíÝëèïõìå üìùò óôç ìéêñÞ
åéêüíá êáé áò äïýìå áí åðéâåâáéþèçêå
ôï åðé÷åßñçìá ôçò åëëçíïêõð-ñéáêÞò
ðëåõñÜò, üôé äçë. ç Ýíôáîç ôçò Êýðñïõ
óôçí ÅÅ èá Ýöåñíå ðéï êïíôÜ ôéò äýï
êïéíüôçôåò ôïõ íçóéïý. ÊÜèå Üëëï, èá
Ýëåãå êáíåßò. ¼÷é ìüíï äåí ôéò Ýöåñå
ðéï êïíôÜ, áëëÜ ëüãù ôïõ áñíçôéêïý

áðïôåëÝóìáôïò ôïõ äçìïøçößóìáôïò
ôéò áðïìÜêñõíå áêüìç ðåñéóóüôåñï. Áí
äåé êáíåßò ôéò äéÜöïñåò ðñïôåéíüìåíåò
ëýóåéò áðü ôï 1974 êáé ìåôÜ, èá
ðáñáôçñÞóåé üôé êÜèå öïñÜ ïé ðñïôÜóåéò
åßíáé ÷åéñüôåñåò áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò.
Åßíáé ÷ñÞóéìï íá èõìßóïõìå åäþ üôé, åíþ
óôéò óõæçôÞóåéò ÌáêÜñéïõ-ÍôåíêôÜò ôï
1977 åß÷å âñåèåß ìéá óõìâéâáóôéêÞ
öüñìïõëá ðïõ èá ìðïñïýóå íá âïçèÞóåé
óôçí êáôåýèõíóç ôçò ïñéóôéêÞò
åðßëõóçò ôïõ Êõðñéáêïý, Þôáí ï
ñùóüäïõëïò ÁíäñÝáò ÐáðáíäñÝïõ ðïõ
êáôÞããåéëå ôç öüñìïõëá ùò ðñïäïôéêÞ,
ôïñðéëßæïíôáò Ýôóé ôçí üðïéá
ðñïóðÜèåéá. ÐñÜãìáôé, ïé ñùóüäïõëïé
äå èÝëïõí ëýóç ôïõ Êõðñéáêïý, ãéá íá
ìðïñïýí Ýôóé íá ÷þíïíôáé ðáíôïý êáé
íá ðñïùèïýí ôéò äéêÝò ôïõò èÝóåéò óôç
ÍÁ. Ìåóüãåéï.
ÕðÞñ÷áí ðñïóùñéíÝò äéÝîïäïé
¸ôóé êáé ôþñá, åíþ éó÷õñßæïíôáé üôé
ç ìç óõíåêìåôÜëëåõóç ôçò êõðñéáêÞò
ÁÏÆ ìå ôïõò Ôïõñêïêýðñéïõò èá ôïõò
áíáãêÜóåé íá ðñïóÝëèïõí óôï ôñáðÝæé
ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ìå ðéï
“ëïãéêÝò” èÝóåéò, ç ðñÜîç ôé äåß÷íåé;
¼ôé ôïõò Ýöåñå ðéï êïíôÜ; ÊÜèå Üëëï.
Ôï æÞôçìá åßíáé: ôï Þîåñáí, Þ Ýóôù ôï
õðÝèåôáí, üôé ç Ôïõñêßá èá áíôéäñïýóå
ìå ôïí ðñïóöéëÞ ôçò ôñüðï; ÄçëáäÞ íá
ìçí ðñïóöåýãåé óå äéåèíÞ öüñá êáé
üñãáíá êáé íá âÜæåé åêåß ðïëéôéêÜ ôï
æÞôçìá, áëëÜ íá ïñìÜåé êáé íá
äçìéïõñãåß ôåôåëåóìÝíá óôçí ðñÜîç êáé
üðïéïí ðÜñåé ï ÷Üñïò; Ðñïöáíþò ôï
Þîåñáí, áöïý äåí åßíáé ç ðñþôç öïñÜ
ðïõ óõìâáßíåé êÜôé áíÜëïãï. Ôüôå ãéáôß
ôï Ýêáíáí; ÌÞðùò äåí ìðïñïýóáí íá
åíåñãÞóïõí äéáöïñåôéêÜ; Ìðïñïýóáí,
áëëÜ ôï Ýêáíáí áêñéâþò ãéá íá
ðñïâïêÜñïõí ôçí åõåðßöïñç óå êÜôé
ôÝôïéï Ôïõñêßá êáé íá äçìéïõñãÞóïõí
ìéá õðÝñï÷ç ãéá ôç Ñùóßá êáôÜóôáóç
êñßóçò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ.
Ôé Üëëï èá ìðïñïýóå íá êÜíåé ìéá
ðñáãìáôéêÜ
äçìïêñáôéêÞ
êáé
áíåîÜñôçôç êõðñéáêÞ êõâÝñíçóç; Èá
áíáæçôïýóå ðñáêôéêÝò ðñïôÜóåéò êáé
ëýóåéò ãéá íá äéáôçñçèåß Ýíá êëßìá
åéñÞíçò,
Ýóôù
ðñïóùñéíÞò.
Ðáñáäåßãìáôïò ÷Üñç: Áíôß íá
ìåôáèÝóåé ãéá ôéò åëëçíéêÝò êáëÝíäåò
ôç äéÜ÷õóç ôùí ùöåëçìÜôùí áðü ôïõò
õäñïãïíÜíèñáêåò êáé óôïõò Ôïõñêïêýðñéïõò, èá ìðïñïýóå íá Ýñèåé óå ìéá
óõìöùíßá ìå ôçí çãåóßá ôïõò íá ôïõò
áðïäïèåß Ýíá ðïóïóôü áðü ôçí åîüñõîç,
ôï ïðïßï èá ìðïñïýóå íá äéáôçñåßôáé
óôçí Üêñç óáí ðáñáêáôáèÞêç êáé íá
ìçí ðåéñÜæåôáé áðü êáìéÜ ðëåõñÜ ìÝ÷ñé
ôçí ïñéóôéêÞ ëýóç ôïõ Êõðñéáêïý.
Áêüìá èá ìðïñïýóå êáé êÜðïéï ìÝñïò
áðü ôï ðïóïóôü áõôü íá ôïõò äéáôßèåôáé
Üìåóá óáí Ýíäåéîç êáëÞò ðñüèåóçò.
Äåí ìðïñïýìå íá îÝñïõìå áí ìéá ôÝôïéá
ðñïóùñéíÞ ëýóç èá Þôáí äéáôåèåéìÝíç
íá ôç äå÷ôïýí ïé Ôïõñêïêýðñéïé êáé ç
Ôïõñêßá. ÐÜíôùò ç äåýôåñç âñßóêåôáé
äéðëùìáôéêÜ óå åíôåëþò áñíçôéêÞ èÝóç
êáé èá åß÷å ëüãïõò íá ôç äå÷ôåß.
¼ìùò õðÜñ÷åé áðüëõôç Üñíçóç ôçò
åëëçíïêõðñéáêÞò ðëåõñÜò íá ôåèåß ôï
èÝìá ôçò åîüñõîçò, Ýóôù ùò Ýíá áðü ôá
èÝìáôá
ôùí
äéáêïéíïôéêþí
äéáðñáãìáôåýóåùí. Ç êõðñéáêÞ
êõâÝñíçóç äå ëÝåé ìüíï “äå èá ðÜñåôå

ïýôå Ýíá åõñþ ôþñá, áëëÜ ìüíï áí êáé
üôáí ðñïêýøåé ïñéóôéêÞ ëýóç”, áëëÜ
áñíåßôáé êáí íá ôåèåß áõôü ùò èÝìá
äéáðñáãìÜôåõóçò. Äåí ôï óõæçôÜåé êáí.
Ç ìåãÜëç åéêüíá
Ãéáôß ôï êÜíåé áõôü; Ãéáôß îÝñåé üôé
ìüíï Ýôóé åîùèÞóåé ôçí Ôïõñêßá óå
åíÝñãåéåò ôýðïõ “Ìðáñìðáñüò” êáé èá
åêèÝóåé ôïí ÅñíôïãÜí óôá ìÜôéá üëïõ
ôïõ êüóìïõ. ÎÝñåé üôé ìüíï Ýôóé -ìå ôç
äéêáéïëïãßá ôùí ôïýñêéêùí áðåéëþí
äçëáäÞ- èá ðñïùèÞóåé ÷ùñßò óïâáñÝò
áíôéäñÜóåéò áðü ôç Äýóç ôç öéëïñþóéêç
óõììá÷ßá ìå ôïí áñ÷éðñáîéêïðçìáôßá
Óßóé ôçò Áéãýðôïõ, ðñïíïìéáêü
óõíïìéëçôÞ ôåëåõôáßá ôïõ åðßóçò
ñùóüöéëïõ ÏìðÜìá, êáé ìå ôï ÉóñáÞë,
ðïõ ç ðïëéôéêÞ ôïõ ôÜîç íïìßæåé üôé ï
Óßóé, üðùò êáé ç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí, åßíáé
óýììá÷ïß ôïõ. ¹äç ãñÜöôçêå óôïí Ôýðï
üôé ïé êõðñéáêïß õäñïãïíÜíèñáêåò èá
ìåôáöåñèïýí ìÝóù áãùãïý óôï ÉóñáÞë
êáé áðü êåé, ìáæß ìå áõôïýò ôïõ ÉóñáÞë
áðü ôá äéêÜ ôïõ êïéôÜóìáôá, óôçí
Áßãõðôï. ¸ôóé ç Åõñþðç èá
áðïêëåéóôåß áðü Üëëç ìéá ðéèáíÞ
åíáëëáêôéêÞ ðçãÞ åíÝñãåéáò êáé èá
õðï÷ñåùèåß íá åîáñôçèåß åíåñãåéáêÜ
áðü ôç Ñùóßá áêüìç ðåñéóóüôåñï. Ç
Ãêáæðñüì êáéñïöõëáêôåß.
Ãéá íá êáôáëÜâåé êáíåßò ãéáôß ïé äéêïß
ìáò ñùóüäïõëïé êÜíïõí ôþñá ôüóç
öáóáñßá ìå ôïí ÅñíôïãÜí, áñêåß íá
óêåöôåß ðþò ôïõ åß÷áí óõìðåñéöåñèåß
ëßãá ÷ñüíéá íùñßôåñá óå áíÜëïãç
ðåñßðôùóç, üôáí åß÷å ðñùôïôåèåß ôï
æÞôçìá ôùí ãåùôñÞóåùí óôçí êõðñéáêÞ
ÁÏÆ. Åíþ ç óôÜóç ôùí Ôïõñêïêýðñéùí
êáé ôçò Ôïõñêßáò Þôáí áêñéâþò ç ßäéá
ìå ôç óçìåñéíÞ, óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí
åß÷áìå äåé ôÝôïéï ïñõìáãäü. ºóá-ßóá,
Þôáí ôüôå ðïõ ïé ñùóüäïõëïé óáí ôïí
ÊáñáìáíëÞ ôï íåüôåñï êÜíáíå
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 4
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Ãéá íá êÜíïõí ôçí ÅëëÜäá áðïéêßá ôçò Ñùóßáò
Ìüëéò ï ðñïâïêÜôïñáò ÐáðáíäñÝïõ ïñãÜíùóå ôçí
ðñüùñç ÷ñåùêïðßá ôçò ÷þñáò ôï 2009, ïé áêñïäåîéïß
êáé ïé øåõôïáñéóôåñïß Ýñéîáí óôïí ðëçèõóìü ôç
“èåùñßá” üôé áõôÞ ôç ÷ñåùêïðßá ôçí ðñïêÜëåóáí ïé
äõôéêïß äáíåéóôÝò, éäéáßôåñá ïé Ãåñìáíïß, ãéá íá
áãïñÜóïõí êïøï÷ñïíéÜ ôç ÷ñåùêïðçìÝíç ÅëëÜäá. Ç
“èåùñßá” áõôÞ ðÝñáóå ó÷åôéêÜ åýêïëá ãéáôß ïé äõôéêïß
äáíåéóôÝò ìÝóù ôçò Ôñüéêáò, áíÝëáâáí üðùò êÜèå
áóôüò äáíåéóôÞò íá åöáñìüóïõí “èåñáðåßá” áõóôçñÞò
äßáéôáò óå ìéá ÷þñá ðïõ üìùò Þôáí ïéêïíïìéêÜ
êáñêéíïðáèÞò, ïðüôå ôçí áðïôÝëåéùóáí. ¸ôóé ðïëýò
êüóìïò Þôáí ðñüèõìïò íá óõìöùíÞóåé üôé áõôü Þèåëáí
ðñáãìáôéêÜ þóôå íá ôçí áãïñÜóïõí.
¼ìùò óÞìåñá áðïäåéêíýåôáé üôé ôçí
åîáèëéùìÝíç ÷þñá ìáò äåí ôçí áãïñÜæåé
êïøï÷ñïíéÜ ç Äýóç, áëëÜ ç Ñùóßá êáé
äåõôåñåõüíôùò ïé ößëïé ôçò: Êßíá êáé ÊáôÜñ.
¼óï êáé áõôü íá ìçí öáßíåôáé ç áëÞèåéá åßíáé
üôé ç Ñùóßá ðñïêÜëåóå ìÝóù ôùí íôüðéùí
õðïôáêôéêþí ôçò ôç ÷ñåùêïðßá.
ÐÙÓ ÕÐÏÕËÁ Ç ÑÙÓÉÁ ÁÃÏÑÁÆÅÉ ÔÇÍ
ÅËËÁÄÁ
¹äç ðñéí áðü ôçí êñßóç ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò
åß÷å åê÷ùñÞóåé óôç Ñùóßá ôïí Ýëåã÷ï åíüò ðïëý
êáßñéïõ óôïé÷åßïõ ôçò ðáñáãùãÞò, ôïõ öõóéêïý áåñßïõ.
¼ìùò ôåëåõôáßá ôçò åê÷þñçóå Ýíá áíþôåñï êëåéäß
ïéêïíïìéêïý ôçò åëÝã÷ïõ: ïé ìåãáëýôåñåò ôñÜðåæåò.
Ç Ñùóßá åîáóöÜëéóå ìÝóá óôçí êñßóç ôïí Ýëåã÷ï ôçò
ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò ìå ôï íá ãßíåé êýñéïò ìÝôï÷ïò ôçò
ï êñáôéêï-ïëéãÜñ÷çò, óõíåñãÜôçò ôïõ Ðïýôéí,
ÁëåîÜíôåñ ÍÝóéò. (Ï ÍÝóéò Ý÷åé Ýíá óôñáôçãéêü 10%
ìÝóù êáé ôïõ ôóÝ÷ïõ óõíåñãÜôç ôïõ Óìåôò). Ìüëéò ç
Ñùóßá Ýëåãîå ôçí Ðåéñáéþò, ç êõâÝñíçóç, ìå ôçí
ïõóéáóôéêÞ Ýãêñéóç ôçò áíôéðïëßôåõóçò ôç öïýóêùóå
êáé áðü ôÝôáñôç ôçí Ýêáíå ôç ìåãáëýôåñç ôñÜðåæá
ôçò ÷þñáò.
¸ôóé ôçò Ýäùóáí áìÝóùò êáé ÷ùñßò äéáãùíéóìü ôçí
ÁÔÅ (ÁãñïôéêÞ) ðïõ óçìáßíåé ôïí Ýëåã÷ï óå Ýíá
ðåëþñéï êïììÜôé ôçò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò êáé ôçò
ãçò ìÝóù ôùí õðïèçêþí. ÌåôÜ ìÝóù ôçò ÁÔÅ Ýäùóáí
óôï ñþóï êñáôéêï-ïëéãÜñ÷ç ÆÝêôóåñ ìå óéêÝ
äéáãùíéóìü ôç ãáëáêôïâéïìç÷áíßá ôçò ÁÔÅ Äùäþíç,
äçëáäÞ ôïõ Ýäùóå ôïí Ýëåã÷ï ôçò êôçíïôñïößáò ôçò
Çðåßñïõ. Ëßãï ìåôÜ ç Ðåéñáéþò ôïõ ÍÝóéò êáôÜðéíå
ôéò èõãáôñéêÝò óôçí ÅëëÜäá ôùí ÷ñåùêïðçìÝíùí
êõðñéáêþí ôñáðåæþí Êýðñïõ êáé ËáúêÞò, åíþ ôéò
ßäéåò ôéò ìçôñéêÝò óôçí Êýðñï ôéò Ýëåãîå ÷Üñç óôçí
êõðñéáêÞ ÷ñåùêïðßá ï ñþóïò êñáôéêï-ïëéãÜñ÷çò
óõíåñãÜôçò ôïõ ÍÝóéò, êáé éäéïêôÞôçò ôïõ Óêïñðéïý
Ñéìðïëüâëåö. Áöïý óôï ìåôáîý ç Ðåéñáéþò êáôÜðéå
êáé Üëëåò ôñÜðåæåò ï ÍÝóéò êáé ïé ôóÝ÷ïé ößëïé ôïõ
áãïñÜóáíå ôïí åðéêåñäÝóôáôï ÏÐÁÐ, ìÝóù ôïõ
ïðïßïõ ç Ñùóßá èá ìðïñåß íá åëÝã÷åé áêüìá
ðåñéóóüôåñï ôï åëëçíéêü ðïäüóöáéñï äçëáäÞ ôïõò
ìåãÜëïõò ïðáäéêïýò óôñáôïýò, êáé âÜëáíå ðñüåäñï
ôïí Ìåëéóóáíßäç, óôïí ïðïßï óýóóùìï ôï ðïëéôéêü
êáèåóôþò ðñïçãïýìåíá åß÷å ðáñáäþóåé ôçí ÁÅÊ.
Èõìßæïõìå üôé ôï êáèåóôþò åß÷å ðáñáäþóåé åäþ êáé
äåêáåôßåò ôïí Ïëõìðéáêü óôïí Üíèñùðï ôçò Ñùóßáò
êáé ôçò ÓôÜæé Êüêêáëç (ðïõ åðÝëåîå óá äéÜäï÷ü ôïõ
ôïí ÌáñéíÜêç), åíþ ðÜíù óôçí êñßóç Ýäùóå ôïí
ÐÁÏÊ óôïí Üíèñùðï ôïõ Ðïýôéí Óáââßäç. Óå áõôüí
Ýäùóáí ìåôÜ ôï óõíåôáéñéóôéêü åñãïóôÜóéï ÓÅÊÁÐ
ðïõ óçìáßíåé Ýëåã÷ï ÷éëéÜäùí êáðíïðáñáãùãþí êáé
ôïõ Üíïéîáí ôï äñüìï íá áãïñÜóåé öôçíÜ éóôïñéêÝò
ôïõñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé ðåëþñéåò åêôÜóåéò ãçò.
Ôï âáóßëåéï ôïõ ï Óáââßäçò ü÷é ôõ÷áßá ôï ÷ôßæåé ãýñù
áðü ôï êñßóéìï óôñáôéùôéêÜ ãéá ôç Ñùóßá ëéìÜíé ôçò
Èåóóáëïíßêçò êáé ôï áêüìá ðéï êñßóéìï ðïëéôéêÜ
¢ãéï ¼ñïò.
Ôçí ßäéá þñá êáé ðÜëé ìÝóá óôçí êñßóç ôï ÊáôÜñ
Ýãéíå êýñéïò éäéþôçò ìÝôï÷ïò ôçò ¢ëöá Ìðáíê ìå 9%
åíþ ìå ôçí êáôÜëëçëç íïìïèåóßá ðåñß
áíáêåöáëáéïðïßçóçò Ýãéíå êáé ï äéáóþóôçò ôçò óáí

éäéùôéêÞò ôñÜðåæáò. Ôï ðåôñåëáéïöüñï áõôü êñáôßäéï
ìå Ýíá ðñáîéêüðçìá ôï åëÝã÷åé ðïëéôéêÜ áðü ôï 1995
ç Ñùóßá êáé óå áõôü Ý÷åé åãêáôáóôÞóåé ôï Áë Ôæáæßñá
ðïõ äéáìïñöþíåé õðÝñ ôçò ôéò óõíåéäÞóåéò óôïí
áñáâéêü êüóìï.
O ïõóéáóôéêüò Ýëåã÷ïò ôïõ åëëçíéêïý ôñáðåæéêïý
êåöÜëáéïõ äåí åßíáé áõôïóêïðüò ãéá ôï ñþóéêï
êñáôéêïìïíïðùëéáêü êåöÜëáéï, áëëÜ ôï âáóéêü ìÝóï
ìå ôï ïðïßï áõôü èÝëåé íá åëÝãîåé-åßôå ìüíï ôïõ åßôå,
ãéá êÜëõøç, ìå ôç äõôéêÞ êáé íôüðéá áóôéêÞ ôÜîç- ôéò
ìåãÜëåò åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ðïõ üóåò äåí
êëåßóáíå åßíáé êáôá÷ñåùìÝíåò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü
ðüóï áèüñõâá ç Ðåéñáéþò áãüñáóå ãéá ìüíï 110åê.
Åõñþ ôï õðåñóýã÷ñïíï íïóïêïìåßï Åñ. ÍôõíÜí, ðïõ
÷ñùóôïýóå óôçí Ðåéñáéþò.
ÐÙÓ ÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ
×ÑÅÙÊÏÐÇÓÁÍ ÔÇ ×ÙÑÁ
Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ ôï üôé ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò
êëåßóáíå Þ åßíáé êáôá÷ñåùìÝíåò óå ðïóïóôü 80%
(ICAP) äåí åßíáé êÜôé ôï ôõ÷áßï, áëëÜ áðïôÝëåóìá
åíüò ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ äåêáåôéþí ôï ïðïßï
äõíÜìùóå ìÝóá óôçí êñßóç. Áõôü ôï óáìðïôÜæ ôï
äéåîÞãáãáí Þ ôï äéåîÜãïõí ìå ìáíßá ïé
ñùóüäïõëïé ðïõ áíÝâçêáí óôçí ðñùèõðïõñãßá
ðáñéóôÜíïíôáò ôïõò äõôéêüöéëïõò (ÁíäñÝáò êáé
Ã. ÐáðáíäñÝïõ, Óçìßôçò, ÊáñáìáíëÞò ï Â êáé ï
äéïñéóìÝíïò áðü áõôüí ÓáìáñÜò) áðü êïéíïý ìå ôá
øåõôïáñéóôåñÜ áíïé÷ôÜ ñùóüäïõëá êüììáôá,
äçëáäÞ ôï øåõôïÊÊÅ, ôïí ÓÕÍ (Óýñéæá) êáé ôïõò
åîùêïéíïâïõëåõôéêïýò êïëáïýæïõò ôïõò.
Ôï óáìðïôÜæ äéåîÜãåôáé êõñßùò óôï üíïìá ôçò
ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò Þ ôùí áñ÷áéïôÞôùí, Þ
ìå ðïëéôéêÜ õðïêéíçìÝíåò êáèõóôåñÞóåéò áðü ôçí
êñáôéêÞ ãñáöåéïêñáôßá (ðïëåïäïìßåò, äáóáñ÷åßá,
“áíåîÜñôçôåò” äéáêïììáôéêÝò áñ÷Ýò, ÄÞìïõò), Þ óôï
üíïìá ôçò ðñïóôáóßáò ôùí ìéêñþí ðáñáãùãþí óå
âÜñïò ôçò ìåãÜëçò óýã÷ñïíçò ðáñáãùãÞò Þ óôï üíïìá
ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò ìå áðåñãßá äéáñêåßáò ôçí þñá
ðïõ Ýíá åñãïóôÜóéï åßíáé óå êñßóç ðáñáãùãÞò. Óõ÷íÜ
ôï óáìðïôÜæ ãßíåôáé ìå éäåïëïãéêÜ áíôéäñáóôéêÜ
“ëáúêÜ êéíÞìáôá”, óôá ïðïßá ðáôÜåé ôï äéáâñùìÝíï
Óõìâ. ôçò Åðéêñáôåßáò ãéá íá ôóáêßóåé êÜèå ìåãÜëç
íôüðéá Þ äõôéêÞ åðÝíäõóç. Ôï óáìðïôÜæ ãßíåôáé êáé
ìå ôçí ùìÞ âßá, äçëáäÞ ìå äïëïöïíßåò âéïìç÷Üíùí
áðü Ýíá ðáñáêñÜôïò ìå áñéóôåñÞ ìïñöÞ (ÁèáíáóéÜäçò
êáé Âñáíüðïõëïò ãéá ôá ËéðÜóìáôá êáé ãéá ôá
Ìåôáëëåßá ôçò ×áëêéäéêÞò, Áããåëüðïõëïò ãéá ôç
×áëõâïõñãéêÞ, Ðåñáôéêüò ãéá ôá íáõðçãåßá
Åëåõóßíáò), êáèþò êáé ìå áóýëëçðôá óõ÷íïýò
åìðñçóìïýò
åñãïóôáóßùí
êáé
áðïèçêþí
(÷áñáêôçñéóôéêÜ åðáíáëáìâáíüìåíïé Þôáí áõôïß ôçò
Óüöôåî, êáé ôçò Óðñßíôåñ). Ìå ôçí êñßóç ôï óáìðïôÜæ
áíôß íá óôáìáôÞóåé åíôÜèçêå ìå ôçí õðåñöïñïëüãçóç
ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ìå ôçí áýîçóç ôçò ôéìÞò óôï
çëåêôñéêü, óôï ðåôñÝëáéï êáé óôï öõóéêü áÝñéï. Ç
ôéìÞ ôïõ ôåëåõôáßïõ óôçí ÅëëÜäá åßíáé êáôÜ 40%
ðÜíù áðü ôçí ôéìÞ ôïõ óôéò Üëëåò ÷þñåò. ÁõôÞ åßíáé
Üìåóç óõíåéóöïñÜ ôïõ Ðïýôéí óôï âéïìç÷áíéêü
óáìðïôÜæ.
Ôï ðüóï ðïëéôéêÜ êáèïäçãçìÝíï åßíáé ôï
ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ áðïäåéêíýåôáé áðü ôï üôé ðïôÝ
ôá ñþóéêá êáé êéíÝæéêá ìïíïðþëéá êáé ïé áíáôïëéêïß
êñáôéêïäßáéôïé ïëéãÜñ÷åò ôçò ÷þñáò ìáò (Ìðüìðïëáò,
Êüêêáëçò, Ìõôéëçíáßïò, Âãåíüðïõëïò, Êïðåëïýæïò)
äåí åìðïäßóôçêáí óôéò äïõëåéÝò ôïõò áðü êáíÝíá
áíôéðáñáãùãéêü êßíçìá, áëëÜ åîáéñÝèçêáí áðü üëá.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ðùò ôï ÓôÅ óêáíäáëþäéêá
öñïíôßæåé íá ðñïóôáôåýåé ôéò åðåíäýóåéò ôçò COSCO
(áðüññéøç ôùí äßêáéùí ðñïóöõãþí ôùí óõíäéêÜôùí
ôïõ ÏËÐ) êáé ðùò êÜíïõí ôï ßäéï ôá øåõôïáñéóôåñÜ
êüììáôá åðéôñÝðïíôáò ôç äéáôÞñçóç ôùí
áíôåñãáôéêþí ðáñáíïìéþí ôçò COSCO êáé ôï
óõíäéêáëéóôéêÜ éó÷õñü ñüëï åêåß ôùí íáæß÷ñõóáõãéôþí.

Ôï ÷áñáêôçñéóôéêü óáìðïôÜæ ãéá ôï îåðïýëçìá
ôùí áêñéâþí áêéíÞôùí óôç Ñùóßá êáé óôïõò
ößëïõò ôçò åßíáé ç õðåñöïñïëüãçóç ôçò ãçò.
Ìå åéäéêïýò íüìïõò êõâÝñíçóç êáé áíôéðïëßôåõóç
åðéâÜëëïõí ôüóï øçëÞ öïñïëïãßá óôá ìåãÜëçò áîßáò
áêßíçôá þóôå áíáãêÜæïõí ôïõò éäéïêôÞôåò ôïõò íá
ôá ðïõëÜíå üóï-üóï óôïõò ñþóïõò êáé êéíÝæïõò
Üñðáãåò óôïõò ïðïßïõò ìÜëéóôá äßíïõí Üäåéá ìüíéìçò
äéáìïíÞò êáé ôåëéêÜ éèáãÝíåéá. ×áñáêôçñéóôéêÜ
ìåéþíïõí óôï 3% ôïõ öüñïõò ìåôáâßâáóçò ãéá íá
áãïñÜæïõí öôçíÜ ôç ãç ïé ñùóïêéíÝæïé áëëÜ áöÞíïõí
óôï 10% ôïõò öüñïõò ãïíéêÞò ðáñï÷Þò ãéá ôá áêñéâÜ
áêßíçôá, ãéá íá ìçí ìðïñïýí íá ôá ìåôáâéâÜóïõí ïé
Ýëëçíåò éäéïêôÞôåò óôá ðáéäéÜ ôïõò. ¸ôóé áõôïß
÷ñåùêïðïýí öïñïëïãéêÜ, êáé îåðïõëÜíå áìÝóùò óôïõò
ñùóïêéíÝæïõò. Áðü ôçí Üëëç ïé ðåñéóóüôåñïé íôüðéïé
Þ äõôéêïß êáðéôáëéóôÝò äåí áãïñÜæïõí ãç ãéáôß âëÝðïõí ôï óáìðïôÜæ óõíïëéêÜ óôéò åðåíäýóåéò ôïõò, åíþ
ïé ñùóïêéíÝæïé ïëéãÜñ÷åò îÝñïõí üôé ôï êáèåóôþò åßíáé
äéêü ôïõò êáé üôé ç íïìïèåóßá êáé ôï ÓôÅ èá åßíáé
ðÜíôá óôá ðëåõñü ôïõò. ¸ôóé ðÝèáíå ìå ôçí
õðåñöïñïëüãçóç ç ïéêïäïìéêÞ âéïìç÷áíßá, åíþ ôï
÷åéñüôåñï åßíáé ç áðüäïóç éèáãÝíåéáò óôïõò ðëïýóéïõò
ñþóïõò åðïßêïõò áöïý ï Ðïýôéí äçëþíåé üôé ç Ñùóßá
Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá åéóâÜëåé óå ïðïéáäÞðïôå ÷þñá
ãéá íá ðñïóôáôåýåé ôïõò ñþóïõò êáôïßêïõò ôçò.
Åßíáé ãéá ôç äéåõêüëõíóç áõôïý ôïõ ïñìçôéêïý
ðåñÜóìáôïò ôïõ ðëïýôïõ ôçò ÷þñáò óôç Ñùóßá ðïõ ï
ÓÕÑÉÆÁ äåí èÝëåé ðéá ôçí êñáôéêïðïßçóç ôùí
ôñáðåæþí, ôçí þñá ðïõ üëåò æïõí ÷Üñç óôá äáíåéêÜ
êåöÜëáéá áðü ôçí ÅÅ ðïõ åëÝã÷ïíôáé áðü ôï êñÜôïò
(Ô×Ó). Ï ÓÕÑÉÆÁ èÝëåé áöåíôéêÜ ôùí ôñáðåæþí ôïõò
ÍÝóéò êáé ôïõò Áë Èáíß (ÊáôÜñ) êáé ü÷é ôï åëëçíéêü
êñÜôïò, ãéá íá êÜíïõí áõôïß áðüëõôï êïõìÜíôï ãéá
ôï ðïéá åðé÷åßñçóç èá ðåèÜíåé, ðïéá èá æÞóåé êáé ðüóï
öôçíÜ ç ôåëåõôáßá èá ðåñÜóåé óôïí Ýëåã÷ü ôïõò.
Áõôü ôï ðïëýðëåõñï êáé óõíôñéðôéêü óáìðïôÜæ åßíáé
ç áéôßá ðïõ óôçí ÅëëÜäá ç ÷ñåùêïðßá åßíáé ôüóï
êáôáóôñïöéêÞ êáé ôüóï áôåëåßùôç óå ó÷Ýóç ìå êÜèå
Üëëç óôçí ÅÅ, ç áíåñãßá ôüóï ðåëþñéá êáé ôá
ìåñïêÜìáôá ôüóï êéíÝæéêá.
Ïé ñùóïêéíÝæéêåò “åðåíäýóåéò” äåí èá âåëôéþóïõí
ôçí êáôÜóôáóç ãéáôß êáíåßò áðïéêéïêñÜôçò äåí èÝëåé
áíåðôõãìÝíç ðáñáãùãÞ óå ìéá áðïéêßá ôïõ.
Ðåñéóóüôåñï äåí ôçí èÝëåé ãéáôß áõôÞ ðáñÜãåé êáé
ôïí ìåãáëýôåñï å÷èñü ôïõ: ôï óýã÷ñïíï âéïìç÷áíéêü
ðñïëåôáñéÜôï.
Ëïéðüí åßíáé óå áõôü ôï ðñïëåôáñéÜôï, êáé ü÷é ìüíï
óôá åíåñãÜ ìÝëç ôïõ, áëëÜ êáé óôá Üíåñãá ðïõ ðÝöôåé
êýñéá ôï éóôïñéêü âÜñïò íá áíôéóôáèåß óôïõò
íåïáðïéêéïêñÜôåò êáé ôá íôüðéá ôóéñÜêéá ôïõò. ÁëëÜ
ãéá íá áíôéóôáèåß áõôü ôï ðñïëåôáñéÜôï ðñÝðåé íá
õðÜñîåé, êáé ãéá íá õðÜñîåé ðñÝðåé íá ðïëåìÞóåé ãéá
äýï ðñÜãìáôá 1ï íá ìçí êëåßóåé êáíÝíá Üëëï
åñãïóôÜóéï, áëëÜ íá áíïßîïõí êáé áõôÜ ðïõ Ýêëåéóáí
êáé 2ï íá åðéâÜëåé åðßäïìá áíåñãßáò ãéá üëïõò ôïõò
áíÝñãïõò. Ôá ëåöôÜ ãéá ôï äåýôåñï ìðïñïýí íá
âñåèïýí áìÝóùò áðü ôï êñÜôïò áí óôáìáôÞóåé ôï
óáìðïôÜæ êáé êõíçãÞóåé ôç äéåöèáñìÝíç
ãñáöåéïêñáôßá ðïõ ôüóï ðñïóôáôåýåé. Áðü ðïëéôéêÞ
Üðïøç ãéá íá ãßíïõí áõôÜ ðñÝðåé íá áíáôñáðïýí ïé
öáóßóôåò ñùóïêéíÝæïé êáé ôá ôóéñÜêéá ôïõò áðü ôçí
åîïõóßá. Áõôü óçìáßíåé üôé ðñÝðåé íá ïéêïäïìçèåß Ýíá
éó÷õñü áíôéöáóéóôéêü áíôéöáéï-”êüêêéíï” ðáôñéùôéêü
êáé äçìïêñáôéêü ìÝôùðï ìå Üìåóá óõíèÞìáôá:
-Ï×É ÓÔÏ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ ÅÐÉÄÏÌÁ ÁÍÅÑÃÉÁÓ ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÔÏÕÓ
ÁÍÅÑÃÏÕÓ
-Ï×É ÓÔÇÍ ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÔÇÓ ×ÙÑÁÓ
ÓÔÏÕÓ ÑÙÓÏÕÓ ÖÁÓÉÓÔÅÓ ÊÁÉ ÔÁ
ÍÔÏÐÉÁ ÔÓÉÑÁÊÉÁ ÔÏÕÓ
ÁèÞíá, 18/11/2014
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ÆÇÔÙ ÔÏ ÁËÇÈÉÍÏ ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏ!
Ï×É ÓÔÏ ÖÅÔÅÉÍÏ ÃÉÏÑÔÁÓÌÏ ÔÇÓ ÍÔÑÏÐÇÓ
• ÄÇÌÏÊÑÁÔÅÓ ÅÍÙÈÅÉÔÅ ÓÅ ÁÍÔÉÖÁÓÉÓÔÉÊÏ ÌÅÔÙÐÏ
• ÁÍÔÉÓÔÁÈÅÉÔÅ ÓÔÇ ÌÅÔÁÔÑÏÐÇ ÔÇÓ ×ÙÑÁÓ ÓÅ ÑÙÓÉÊÇ ÁÐÏÉÊÉÁ
• ÅÌÐÏÄÉÓÔÅ ÔÇ ÖÁÉÏ-”ÊÏÊÊÉÍÇ” ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁ ÐÏÕ ÅÔÏÉÌÁÆÏÕÍ
ÓÞìåñá, 41 ÷ñüíéá áðü ôç ëáúêÞ áíôéöáóéóôéêÞ åîÝãåñóç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, ï ëáüò âñßóêåôáé ìðñïóôÜ óôçí áðåéëÞ ìßáò íÝáò äéêôáôïñßáò
óôç ÷þñá ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ íÝïõ áöåíôéêïý, ôçò öáóéóôéêÞò Ñùóßáò
ôïõ Ðïýôéí. Ôï êáèåóôþò ðïõ åôïéìÜæåé áõôÞ ôç äéêôáôïñßá óçêþíåé ôç
óçìáßá åíüò øåýôéêïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ðïõ åßíáé ôï áêñéâþò áíôßèåôï ôïõ
áëçèéíïý. Ãé’ áõôü öñïíôßæåé, éäéáßôåñá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, íá êñýâåé
ôï ñüëï ôïõ óôñáôïý óôç ÷ïýíôá êáé íá åîáöáíßæåé ôçí åéêüíá ôïõ ôáíê
ðïõ ãêñÝìéóå ôçí ðýëç.
Ëßãåò ìÝñåò ðñéí ôçí åðÝôåéï ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, óôéò 21/10, ï Ôóßðñáò óõíáíôÞèçêå óôï ÐåíôÜãùíï ìå ôïí ðñþçí
õðïõñãü ¢ìõíáò Ä. Áâñáìüðïõëï, êáé
óôç óõíÝ÷åéá ìå ôïõò áñ÷çãïýò ôùí ãåíéêþí åðéôåëåßùí ðïõ ôïí åíçìÝñùóáí
ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí óå ìßá óõíÜíôçóç ðïõ êñÜôçóå
ôñåéò þñåò. Ï Ôóßðñáò äÞëùóå ìåôÜ ôç
óõíÜíôçóç “Äéáâåâáéþóáìå ôçí çãåóßá ôùí åíüðëùí äõíÜìåùí üôé ðåñéâÜëëïíôáé áðü åìðéóôïóýíç ãéáôß ôï êñÜôïò èá Ý÷åé óõíÝ÷åéá” (Åëåõèåñïôõðßá).
Óôï êñÜôïò ðïõ åôïéìÜæåôáé ôþñá íá
áíáëÜâåé åðßóçìá íá êõâåñíÞóåé ï ÓÕÑÉÆÁ, áóêåß Þäç åîïõóßá Ýíá ñùóüäïõëï ðïëéôéêü ìðëïê ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôéò çãåóßåò ôùí êõâåñíçôéêþí êïììÜôùí, ôéò çãåóßåò ôùí êïììÜôùí ôçò
ëåãüìåíçò áñéóôåñÜò, ôùí öáéþí óõíåôáßñùí ôïõò ôùí ÁÍÅË, êáé ôçò ïõóéáóôéêÜ ðñïóôáôåõüìåíçò ôïõò íáæéóôéêÞò
óõììïñßáò. Áõôü ôï ìðëïê Ý÷åé ðñïùèÞóåé êáé äéåõêïëýíåé åíôáôéêÜ ôç öáóéóôéêïðïßçóç ü÷é ìüíï ôçò áóôõíïìßáò
áëëÜ êáé ôïõ óôñáôïý. Éäéáßôåñá ðñïóôáôåýåé ôç ìåèïäéêÞ äéåßóäõóç ôùí íáæéóôþí ìÝóá óå áõôüí. Ìå ôçí Üäåéá êáé
ôçí Ýãêñéóç áõôïý ôïõ êáèåóôþôïò, ïé
íáæéóôÝò óõììåôåß÷áí óôéò åõñùâïõëåõôéêÝò åêëïãÝò êáé Ýóôåéëáí óôçí ÅõñùâïõëÞ, êáé ìüíï áõôïß, äýï áðüóôñáôïõò áíþôáôïõò áîéùìáôéêïýò. Åß÷áí
ðñïçãçèåß: á) ç óõãêÝíôñùóç ôùí Ýíóôïëùí åöÝäñùí óôçí ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò ðïõ Ýãéíå ðñéí Ýíá ÷ñüíï õðÝñ
ôùí óõëëçöèÝíôùí ÷ñõóáõãéôþí, ìå áßôçìá ôç óõãêñüôçóç “êõâÝñíçóçò åèíéêÞò áíÜãêçò” ìå ôçí ðáñÝìâáóç ôïõ
óôñáôïý ãéá ôçí “áíáóôïëÞ ôïõ ìíçìïíßïõ”, â) ç öéëï÷ïõíôéêÞ öéÝóôá ðïõ
ïñãáíþèçêå óôç ó÷ïëÞ Åõåëðßäùí óôçí
åðÝôåéï ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ôï 2011 áðü
åõÝëðéäåò ðïõ áðáëëÜ÷ôçêáí ìå äéáêïììáôéêÞ óõìöùíßá áðü ðåéèáñ÷éêÝò
êáé ðïéíéêÝò äéþîåéò, ã) ç ðáñÝëáóç ôïõ
óþìáôïò ôùí õðïâñõ÷ßùí áðïóôïëþí
ôïõ ëéìåíéêïý ôï 2010 ìå ñáôóéóôéêÜ
óõíèÞìáôá óôï êÝíôñï ôçò ðñùôåýïõóáò, êáé ìå ôï óýíèçìá “ÏÕÊ, ÏÕÊ”
ðïõ åßíáé ç áíôßóôïé÷ç ìïíÜäá ôïõ ðïëåìéêïý íáõôéêïý ìå ôçí ïðïßá Ý÷ïõí
êïéíÞ åêðáßäåõóç, êáé ôá ìÝëç ôïõ ïðïßïõ åðßóçò äåí Ýðáèáí ôßðïôá, ä) ç
äéáêïðÞ êÜèå Ýñåõíáò ãéá äåóìïýò íáæéóôþí- óôñáôïý ìåôÜ áðü ôçí ïìüöùíç áðïäï÷Þ áðü êõâÝñíçóç êáé êïéíïâïõëåõôéêÜ êüììáôá åíüò “ðïñßóìáôïò”
üôé äåí õðÜñ÷åé êáíÝíáò áðïëýôùò ôÝôïéïò äåóìüò ýóôåñá áðü ìßá ïëéãïÞìåñç äéåñåýíçóç ãéá ôï æÞôçìá!
Óå áõôü ôï óôñáôü äåß÷íåé áíåðéöýëáêôç åìðéóôïóýíç ï Ôóßðñáò, ãéáôß
ðñïöáíþò ìå ôá ðéï äåîéÜ êáé öáóéóôé-

êÜ ôïõ óôïé÷åßá åôïéìÜæåôáé íá áóêÞóåé åîïõóßá óôï “êñÜôïò ðïõ èá Ý÷åé óõíÝ÷åéá”. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ðùò áðü ôçí áíáêïßíùóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôï
Ðïëõôå÷íåßï áðïõóéÜæåé ïðïéáäÞðïôå
áíáöïñÜ óôïõò íáæéóôÝò ðïõ åßíáé ïé ðéï
áíïé÷ôïß õðïóôçñéêôÝò ôïõ Ðïýôéí êáé
ôçò õðïäïýëùóçò ôçò ÷þñáò óôç öáóéóôéêÞ éìðåñéáëéóôéêÞ Ñùóßá, êáé ãé’ áõôüí áêñéâþò ôï ëüãï öñïíôßæïõí íá äõíáìþíïõí ôçí åðéññïÞ ôïõò ìÝóá óôï
óôñáôü.
Ôçí ßäéá óôéãìÞ ç áóôõíïìßá íáæéóôéêïðïéåßôáé, êáé áóêåßôáé êÜèå ìÝñá üëï
êáé ðåñéóóüôåñï óå âáóáíéóôÞñéá êáôÜ
ôùí ìåôáíáóôþí êñáôïýìåíùí ìå ðëÞñç áóõëßá.
Áõôü ôï êáèåóôþò åîïõóßáò ðïõ åôïéìÜæåôáé íá ðáñáäþóåé ôþñá “ôá óêÞðôñá” óôïí ÓÕÑÉÆÁ Ý÷åé ðñùôáãùíéóôÞóåé êáé ðñùôáãùíéóôåß óôï ÷ôýðçìá
üëùí üóùí óõìâïëßæåé ï áãþíáò ôïõ
Ðïëõôå÷íåßïõ. ×ôõðÜíå ôï øùìß ôïõ
ëáïý êáé öÝñíïõí ôçí ðåßíá ìå ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò ðáñáãùãÞò ìÝóá áðü ôï
âéïìç÷áíéêü óáìðïôÜæ, ÷ôõðÜíå ôçí
ðáéäåßá êáôáóôñÝöïíôáò ôçí Ýñåõíá êáé
ôç óýíäåóç ìå ôçí ðáñáãùãÞ, ÷ôõðÜíå
ôç äçìïêñáôßá ðñïóôáôåýïíôáò ðïëéôéêÜ ôïõò íáæéóôÝò ìÝóá êé Ýîù áðü ôç
ÂïõëÞ üôáí åðéìÝíïõí íá êñáôÜíå íüìéìç ôç óõììïñßá. ¼ëá áõôÜ ôá ÷ôõðÞìáôá ôá äßíïõí ãéá íá õðïäïõëþóïõí
ôç ÷þñá óôï íÝï ñþóéêï áöåíôéêü êáé
íá ðáñáäþóïõí óôç Ñùóßá, ôçí Êßíá
êáé ôïõò Üëëïõò óõììÜ÷ïõò ôçò ôéò õðïäïìÝò ôçò êáé óôñáôçãéêïýò ôïìåßò
ôçò ïéêïíïìßáò.
Ôï ßäéï êáèåóôþò ìå ìéá êõâÝñíçóç
ÓÕÑÉÆÁ èá åíôåßíåé ôçí åðßèåóç ôïõ óôï
ëáü êáé èá åãêáôáóôÞóåé ðáíôïý óå êõâÝñíçóç êáé äéïéêçôéêïýò ìç÷áíéóìïýò
ôï äéêü ôïõ óôñáôü åîïõóßáò ðïõ èá åíéó÷ýóåé ìå íÝï áßìá êáé èá êáèïäçãÞóåé óå ðéï êáôáóôñïöéêïýò äñüìïõò ôçí
ðñïóôáôåõüìåíç ôïõ äéåöèáñìÝíç ãñáöåéïêñáôßá ôïõ äçìïóßïõ. Áõôüò ï óôñáôüò Ý÷åé Þäç áðïôåëÝóåé ôçí ðñùôïðïñßá óôï ìðëïêÜñéóìá ôùí ðáñáãùãéêþí
åðåíäýóåùí, êáé Ý÷åé äéåõêïëýíåé ìå êÜèå ôñüðï ôá áñðáêôéêÜ ôçò íÝáò áíáôïëéêÞò ïëéãáñ÷ßáò, êáé ôá ñùóïêéíÝæéêá áöåíôéêÜ ôïõò ðïõ ôþñá åôïéìÜæïíôáé ìå ôïí Ýëåã÷ï ôùí ôñáðåæþí êáé
ôçò åíÝñãåéáò íá ðÜñïõí áíïéêôÜ ôçí
ïéêïíïìéêÞ åîïõóßá óôç ÷þñá. Ïé ñßæåò
ôçò íÝáò åîïõóßáò âñßóêïíôáé ìÝóá óôéò
ðéï ìåãÜëåò ðñïäïóßåò. Åßíáé ôá çãåôéêÜ óôåëÝ÷ç ôïõ øåõôïÊÊÅ, ôïõ êüììáôïò ðïõ åßíáé ç ìÞôñá ôïõ ÓÕÍ-ÓÕÑÉÆÁ, ðïõ ÷ôýðçóáí óôï îåêßíçìÜ ôçò ôçí
åîÝãåñóç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ óáí “ðñïâïêÜôóéá” (ìå ôçí “ÐáíóðïõäáóôéêÞ”
áñ. 8), åßíáé áõôÜ ðïõ áíôéôÜ÷èçêáí óôïí

áãþíá ãéá ôçí áðï÷ïõíôïðïßçóç óôç
ìåôáðïëßôåõóç, êáé åßíáé áõôÜ ðïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷ïõí ôéò êáëýôåñåò ó÷Ýóåéò
ìå ôçí áóôõíïìßá êáé ôï óôñáôü.
¼ëïé áõôïß áðïôåëïýí ôçí çãåóßá ôçò
êñáôéêÞò øåõôïáñéóôåñÜò ç ïðïßá, áöïý
ãéá ÷ñüíéá êáðçëåýôçêå, äéáóôñÝâëùóå êáé ðñïâïêÜñéóå ôçí åðÝôåéï ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, Ýñ÷åôáé óÞìåñá íá ôç ìåôáôñÝøåé óôï åíôåëþò áíôßèåôü ôçò êáèþò åíóùìÜôùóå óôéò åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò ôçò öåôåéíÞò åðåôåßïõ ôç ðïõôéíéêÞ êôçíùäßá êáé ôçí êñáôéêÞ ðñïðáãÜíäá ôùí ñþóùí íåï÷éôëåñéêþí õðÝñ ôçò åéóâïëÞò êáé ôïõ äéáìåëéóìïý
ôçò Ïõêñáíßáò. Óýìöùíá ìå áõôÞ ôçí
êñáôéêÞ åðÝôåéï ôçò íôñïðÞò åðéôéèÝìåíïé óôç óýãêñïõóç åßíáé ïé “öáóßóôåò
ôïõ ÊéÝâïõ” êáé áìõíüìåíïé ïé öéëïñþóïé “áíôéöáóßóôåò” (!!!) äçëáäÞ ïé ëïýìðåí åãêÜèåôïé ôïõ Ðïýôéí êáé ôá ñþóéêá óôñáôåýìáôá ðïõ Ý÷ïõí ìðåé óôï
Ýäáöïò ôçò Ïõêñáíßáò äÞèåí ãéá íá ôïõò
õðïóôçñßîïõí. Åßìáóôå ïé ðñþôïé ðïõ
êáôáäéêÜóáìå ôïõò öáóßóôåò êáé íáæéóôÝò ôçò Ïõêñáíßáò áëëÜ êáé áðïäåßîáìå üôé Þôáí ôï ßäéï ôï ñùóüäïõëï êáèåóôþò Ãéáííïýêïâéôò ðïõ ôïõò áíÝäåéîå óå “ðáôñéþôåò” ðñïóöÝñïíôÜò ôïõò
óôç óõíÝ÷åéá Ýíá êïììÜôé åîïõóßáò áêñéâþò ãéá íá ðñïâïêÜñåôáé ç êýñéá äçìïêñáôéêÞ ìéóïêáôå÷üìåíç Ïõêñáíßá.
Áõôüí ôïí ðïõôéíéêïý ôýðïõ íåïíáæé-

óìü êáé ôéò ðñïâïêÜôóéÝò ôïõ åðÝëåîå
íá êÜíåé óçìáßá ôïõ óçìåñéíïý Ðïëõôå÷íåßïõ ìå åêäçëþóåéò óõìðáñÜóôáóçò
“óôïí áãþíá ôïõ ëáïý” ôïõ ÍôïíìðÜò
ç öáóéóôéêÞ øåõôïáñéóôåñÜ.
Áðïôåëåß ðñïåéäïðïßçóç ãéá ôç äéêôáôïñßá ðïõ åîõöáßíåôáé óôï üíïìá ôïõ
ëáïý êáé ôùí åñãáôþí ç åìðñçóôéêÞ åðßèåóç óôçí åöçìåñßäá Athens Voice, ç
ðéï ùìÞ ôñïìïêñáôéêÞ åðßèåóç óôçí åëåõèåñßá ôïõ ôýðïõ óôç ìåôáðïëéôåõôéêÞ
ðåñßïäï, ðïõ Ýãéíå áêñéâþò ãéá íá öéìþóåé ìßá öùíÞ êáôáããåëßáò ôùí íÝùí
×ßôëåñ. ÁõôÞ ôçí åðßèåóç ôçí óôÞñéîå
ïõóéáóôéêÜ ìå ôçí âñïíôåñÞ óéùðÞ êáé
ôá ìéóüëïãÜ ôïõ óýóóùìï ôï äéáêïììáôéêü óýóôçìá.
Ç ÏÁÊÊÅ êáëåß üëïõò ôïõò äçìïêñÜôåò íá óõãêñïôÞóïõí Ýíá ðëáôý áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï óôá ÷íÜñéá ôïõ áëçèéíïý Ðïëõôå÷íåßïõ êáé íá áíôéôá÷èåß óôç íÝá öáéï-”êüêêéíç” öáóéóôéêÞ åîïõóßá ðïõ åôïéìÜæåôáé íá õðïâÜëåé óå âáóáíéóôÞñéá, ïéêïíïìéêÜ êáé ðïëéôéêÜ ôï ëáü êáé íá õðïäïõëþóåé ôç
÷þñá óå ìßá íåï÷éôëåñéêÞ õðåñäýíáìç.
Åßíáé ç þñá ãéá íá êáëÝóïõìå ôï ëáü
êáé üëåò ôéò äçìïêñáôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ
õðÜñ÷ïõí óå áõôÞ ôç ÷þñá ãéá ôç
óõãêñüôçóç åíüò áíôéöáóéóôéêïý, áíôéñþóéêïõ, áíôéöáéï”êüêêéíïõ” äçìïêñáôéêïý ìåôþðïõ.

ÊÁÔÁÃÃÅËËÏÕÍ ÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ
ÃÉÁ ÍÁ ÖÅÑÏÕÍ ÔÇ ÑÙÓÉÁ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 2

êïãéÜôæåò êáé êïõìðáñéÝò ìå ôïí
ÅñíôïãÜí äéðëáñþíïíôÜò ôïí. Ãéáôß;
Ãéáôß ôüôå ï ÅñíôïãÜí, ðáßæïíôáò ôï
äéêü ôïõ êáéñïóêïðéêü ðáé÷íßäé, åß÷å
áñ÷ßóåé íá óôÞíåé ìéá óôñáôçãéêÞ
óõììá÷ßá ìå ôïí Ðïýôéí íïìßæïíôáò üôé
ìðïñåß íá áíôé-ðáñáâÜëåé áõôÞ ôç
óõììá÷ßá óôç Äýóç. Ïé Ñþóïé ôüôå ôïí
óéãïíôÜñéæáí, ïðüôå êáé ïé äéêïß ìáò
ðñÜêôïñÝò ôïõò, åß÷áí ãåìßóåé ôá
êáíÜëéá ìå ôá ôïýñêéêá óÞñéáë. Ôþñá
üìùò ðïõ Ý÷åé îåêáèáñéóôåß ðùò äåí
Þôáí äéêüò ôïõò, áëëÜ èÝëçóå íá ãßíåé
Ýíáò ôïðéêüò ÓáíôÜì ×ïõóåÀí (êÜôé
ðïõ äå óõã÷ùñåß ç Ñùóßá), ðñïóðáèïýí
íá ôïõ âÜëïõí ôñéêëïðïäéÝò êáé íá ôïõ
êáôáöÝñïõí üóï ðåñéóóüôåñá êáé êáßñéá
ðëÞãìáôá ìðïñïýí (âëÝðå äéáäçëþóåéò
óôï ðÜñêï Ãêåæß, ðïëéôéêÞ ôïõ
åõñáóéáôéóôÞ, äçëáäÞ ñùóüöéëïõ,
ÃêéïõëÝí åíáíôßïí ôïõ êôë.), ïðüôå ôá
ôïýñêéêá óßñéáë ó÷åäüí ÷Üèçêáí ôüóï
áðüôïìá üóï Þñèáí.
ÁõôÞ åßíáé ç ñþóéêç åêäï÷Þ ôçò
åöáñìïãÞò ôçò ðïëéôéêÞò ôïõ êáñüôïõ
êáé ôïõ ìáóôßãéïõ. Ôþñá åßìáóôå óôç
öÜóç ôïõ ìáóôßãéïõ, ôüôå Þìáóôáí óôç
öÜóç ôïõ êáñüôïõ. Áöïý ôï êáñüôï
áðÝôõ÷å, ÷ñçóéìïðïéïýìå ôï ìáóôßãéï.
Ç Ôïõñêßá ôïõ ÅñíôïãÜí åßíáé ôï
ôåëåõôáßï áíÜ÷ùìá óôçí êÜèïäï ôçò

Ñùóßáò óôç Ìåóüãåéï êáé óôçí
åíåñãåéáêÞ ðåñéêýêëùóç ôçò Åõñþðçò
áðü ôç Ñùóßá. Ìüíï óôï ÷Üñôç íá äåé
êáíåßò ðüóïé áãùãïß ðåôñåëáßïõ êáé
öõóéêïý áåñßïõ ðåñíÜíå áðü ôï Ýäáöïò
ôçò Ôïõñêßáò áðü ôçí ÊåíôñéêÞ Áóßá êáé
ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ èá êáôáëÜâåé ôé
åííïïýìå, êáé ãéáôß ç Ñùóßá êáé ç áíÜ
ôçí ðåñéï÷Þ ðñÜêôïñÝò ôçò Ý÷ïõí
óêõëéÜóåé ìå ôïí ÅñíôïãÜí. ¢ëëùóôå,
áêñéâþò ðÜíù óôçí êñßóç ìå ôï
“Ìðáñìðáñüò” ç Ñùóßá ìå ôïí ðïëåìéêü
ôçò óôüëï êáé ôï ÉóñáÞë ìå ôá ðïëåìéêÜ
ôïõ áåñïðëÜíá Ýêáíáí “áóêÞóåéò”
áêñéâþò äßðëá óôçí ðåñéï÷Þ ðïõ åß÷å
äåóìåýóåé ç Ôïõñêßá ìå ôç NAVTEX
(íáõôéêÞ ïäçãßá) ðïõ åß÷å åêäþóåé. ÔÝëïò,
áêñéâþò ðÜíù óôçí ßäéá êñßóç âñßóêåé ôçí
åõêáéñßá ç Ñùóßá íá êáëÝóåé ôïí ðéóôü
ôçò ðñüåäñï ôçò Êýðñïõ ÁíáóôáóéÜäç óôç
Ìüó÷á ãéá íá õðïãñÜøïõí “óçìáíôéêÝò
óõìöùíßåò”, üðùò ãñÜöåé ï Ôýðïò. Áò ìçí
åêðëáãïýìå, áí äïýìå ôïí ðïëåìéêü
óôüëï ôçò Ñùóßáò íá áðïêôÜ
“äéåõêïëýíóåéò” óôá ëéìÜíéá ôçò Êýðñïõ
ìå ðñüó÷çìá ôçí “ôïõñêéêÞ áðåéëÞ”.
Ãéá üëá áõôÜ ç Ôïõñêßá óßãïõñá Ý÷åé
ôéò äéêÝò ôçò óïâáñÝò åõèýíåò, áëëÜ ôçí
êýñéá åõèýíç ôçí Ý÷ïõí ïé ñùóüäïõëïé
óå ÅëëÜäá, Êýðñï, ÉóñáÞë êáé Áßãõðôï.
Åêåß ðñÝðåé íá åóôéÜóåé êáíåßò ôçí
ðñïóï÷Þ ôïõ.
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Ç ÏÁÊÊÅ êáôáäéêÜæåé ôïí åìðñçóìü ôçò Athens Voice
êáé êáëåß óå äçìïêñáôéêÞ áíôéöáóéóôéêÞ óõóðåßñùóç
Ç OñãÜíùóç ãá ôçí Áíáóõãêñüôçóç ôïõ ÊÊÅ (ÏÁÊÊÅ) êáôáäéêÜæåé ìå
ïñãÞ ôïí åìðñçóìü êáé ôçí ïëïêëçñùôéêÞ êáôáóôñïöÞ ôùí ãñáöåßùí ôçò
äçìïêñáôéêÞò åöçìåñßäáò Áthens Voice áðü ðáñáêñáôéêïýò ôñáìðïýêïõò
ðïõ åìöáíßæïíôáé óáí áíôéêáðéôáëéóôÝò.

Áõôü ôï ÷ôýðçìá óôçí åëåõèåñßá ôïõ
ôýðïõ, ôï ùìüôåñï ùò óÞìåñá óôç ìåôáäéêôáôïñéêÞ ðåñßïäï, áðïôåëåß Ýíá
ðïéïôéêü Üëìá óôïí åðéôá÷õíüìåíï åêöáóéóìü ôçò ÷þñáò. Ôï ëÝìå áõôü ü÷é
ôüóï åîáéôßáò áõôïý ôïõ ßäéïõ ôïõ ÷ôõðÞìáôïò, áëëÜ êõñßùò åîáéôßáò ôïõ üôé
áõôü ðÝñáóå óáí Ýíá ãåãïíüò ñïõôßíáò
êáèþò ü÷é ìüíï äåí âñÞêå áðÝíáíôß ôïõ
ìå Ýìöáóç, ìå óáöÞíåéá êáé êõñßùò ìå
Ýíôáóç ôçí êáôáäßêç üëùí ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé ôùí ìåãÜëùí
ÌÌÅ, áëëÜ âñÞêå ôá ìéóüëïãá Þ êáé
ôç óéùðÞ ôïõò, ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé
ïõóéáóôéêÜ ôçí ðëÜãéá Ýãêñéóç ôïõò
óôïí åìðñçóìü. ÁõôÞ ç áíôßäñáóç åßíáé
ìéá áäéÜøåõóôç áðüäåéîç ãéá ôï üôé ïé
ôñáìðïýêïé äåí äñÜóáíå áõèüñìçôá óáí
ìéá ðïëéôéêÜ êáèõóôåñçìÝíç êáé èõìùìÝíç ìéêñïáóôéêÞ óÝ÷ôá, áëëÜ åß÷áí ôç
ðïëéôéêï-éäåïëïãéêÞ êÜëõøç åíüò åõñýôåñïõ êáèåóôùôéêïý ìåôþðïõ.
Ðéóôåýïõìå üôé ï “âïõâüò” åìðñçóìüò
ôçò Athens Voice áðïôåëåß ôç ìåãáëýôåñç ùò ôþñá ðñïåéäïðïßçóç ãéá ôï üôé
íôüðéïé çãåôéêïß êýêëïé ôçò Üñ÷ïõóáò

ôÜîçò êáé éäßùò ïé îÝíïé ðñïóôÜôåò ôïõò
åôïéìÜæïõí ìéá íÝá öáóéóôéêÞ äéêôáôïñßá ðïëý ÷åéñüôåñç áðü åêåßíç ðïõ Ýðåóå ôï 1974. Áõôü ôï ëÝìå ãéáôß åêåßíç ç äéêôáôïñßá åß÷å âñåé ó÷åôéêÜ áìÝôï÷ï Þ áêüìá êáé áíôßèåôï Ýíá ìåãÜëï
ìÝñïò ôïõ ðáëéïý ðïëéôéêïý êüóìïõ êáé
êõñßùò Ýíôïíá áíôßèåôåò ôéò ðëáôéÝò
äçìïêñáôéêÝò ìÜæåò. Áíôßèåôá ç äéêôáôïñßá ðïõ óÞìåñá ðñïåôïéìÜæåôáé âñßóêåé ðëÜãéá õðïóôçñéêôéêÞ ôçò ìéá üëï êáé ðéï éó÷õñÞ ìåñßäá ôïõ åðßóçìïõ
ðïëéôéêïý êüóìïõ ç ïðïßá Ý÷åé óõóôçìáôéêÜ äçëçôçñéÜóåé ãéá ìåñéêÝò äåêáåôßåò -êáé ðéï åíôáôéêÜ óôá 5 ÷ñüíéá
ôçò ÷ñåùêïðßáò- ôá ðëáôåéÜ ëáúêÜ
óôñþìáôá áêüìá êáé ðïëëÜ ìå áñéóôåñÝò äéáèÝóåéò, ìå ôçí áíôßëçøç üôé ç áóôéêÞ äçìïêñáôßá åßíáé ÷åéñüôåñç áðü
Ýíáí öáóéóìü, ôïí ïðïßï åìöáíßæïõí
óáí åðáíáóôáôéêÞ áíáôñïðÞ. Óôçí ïõóßá áõôÝò ïé äõíÜìåéò ðñïôåßíïõí óáí
åðáíÜóôáóç ü÷é ôç óõíôñéâÞ áðü ôïí
ßäéï ôï ëáü ôïõ óçìåñéíïý óÜðéïõ êñÜôïõò ôçò áóôéêÞò ôÜîçò, áëëÜ ôç äéåßóäõóç ìÝóá ó’ áõôü êáé ôåëéêÜ ôçí ðñá-

îéêïðçìáôéêÞ ôïõ Üëùóç ìå ôçí áñ÷éêÞ Ýãêñéóç Þ áíï÷Þ åíüò ðëçèõóìïý, ðïõ
óÞìåñá õðïöÝñåé ü÷é ìüíï áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõ êáôáâáñÜèñùóç êáé ôï áäéÝîïäï, áëëÜ åßíáé êïéíùíéêÜ óõíäéêáëéóôéêÜ êáé ðïëéôéêÜ åíôåëþò áíïñãÜíùôïò, ïðüôå êáé Ýñìáéï äéÜöïñùí
“óùôÞñùí”.
Ïé åìðñçóôÝò éó÷õñßæïíôáé üôé êÜøáíå ôçí åöçìåñßäá ãéá ôçí öéëïìíçìïíéáêÞ ôçò ãñáììÞ. ¼ìùò ìüíï Ýíá ìáæéêü äçìïêñáôéêü êßíçìá ôïõ ëáïý ìðïñåß íá áíáôñÝøåé ôá ìíçìüíéá êáé ï
ðñþôïò üñïò ãéá íá ôá áíáôñÝøåé åßíáé
íá ôóáêßóåé ðïëéôéêÜ áõôïýò ðïõ êýñéá
ôá ðñïêÜëåóáí, äçëáäÞ áõôïýò ðïõ
ðñïêÜëåóáí ôçí åèíéêÞ ÷ñåùêïðßá êáé
ðïõ óõíå÷ßæïõí íá ðñïêáëïýí ôç äéåýñõíóç ôïõ ÷ñÝïõò. Áõôïß åßíáé ïé óáìðïôáñéóôÝò ôçò óýã÷ñïíçò ðáñáãùãÞò ìå
ôá áíôéâéïìç÷áíéêÜ ôïõò êéíÞìáôá, êáé
ôáõôü÷ñïíá ïé ìá÷çôéêïß õðåñáóðéóôÝò
ôçò óÜðéáò êñáôéêÞò ãñáöåéïêñáôßáò
êáé ïé ðïëéôéêïß ðñïóôÜôåò ôçò íÝáò
êñáôéêïäßáéôçò áíáôïëéêïý ôýðïõ ïëéãáñ÷ßáò. Áõôïß áðïôåëïýí ôï öáéï”êüêêéíï” ìÝôùðï, ðïõ áðáôåùíßóôéêá ìéëÜåé ãéá ëáúêÞ åðáíÜóôáóç ç ëáúêÞ åîÝãåñóç áëëÜ èÝëåé ôçí åîïõóßá
ãéá ôï ßäéï êáé êõñßùò ãéá ôï íÝï ìåãÜ-

ëï áöåíôéêü ôïõ, ôç Ñùóßá ðïõ èÝëåé
ìáæß ìå ôç óýììá÷ü ôçò Êßíá íá êÜíïõí ôçí ÅëëÜäá ìéá áðïéêéáêÞ âÜóç
ôïõò ìÝóá óôçí ÅÅ. Áõôü ôï ìÝôùðï åß÷å
óõìöÝñïí áðü ôç ößìùóç ôçò Athens
Voice ü÷é ãéá ôéò üðïéåò öéëïìíçìïíéáêÝò Þ Üëëåò áóôïöéëåëåýèåñåò ðïëéôéêÝò ôçò èÝóåéò áëëÜ ãéá ôï ãåãïíüò üôé
üëï ôïí ôåëåõôáßï êáéñü êáôáããÝëëåé
ìå åðéìïíÞ êáé ìå óáöÞíåéá ôç öáóéóôéêÞ ñþóéêç ðïëéôéêÞ êáé åðßóçò ôïõò
ößëïõò ôçò óôçí ÅëëÜäá, óå áñêåôÜ æçôÞìáôá éäéáßôåñá óå üôé áöïñÜ ôçí åéóâïëÞ óôçí Ïõêñáíßá.
Ç ÏÁÊÊÅ èá åßíáé, ðáñüëåò ôéò âáèéÝò éäåïëïãéêÝò êáé ðïëéôéêÝò ôçò äéáöïñÝò ìå ôéò áóôïöéëåëåýèåñåò áíôéëÞøåéò ôçò Athens Voice, áðïöáóéóôéêÜ óôï ðëåõñü ôçò ìáæß ìå üëïõò ôïõò
ðñáãìáôéêïýò äçìïêñÜôåò êáé áñéóôåñïýò õðåñáóðßæïíôáò ôï äéêáßùìÜ ôçò
íá ìéëÜåé åëåýèåñá. Ç ÏÁÊÊÅ êáëåß
óå Ýíá ðëáôý áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï ðïõ
èá ðáëåýåé óå üëá ôá ìÝôùðá ãéá ôçí
ðïëéôéêÞ äçìïêñáôßá åíÜíôéá óôï ôñáìðïýêéêï “öáéï-”êüêêéíï” êáèåóôþò
êáé ãéá íá áíá÷áéôßóåé ôç äéêôáôïñßá
ðïõ áõôü åôïéìÜæåé.
ÁèÞíá, 7/11/2014

Ôï ó÷üëéï óôï “Âáèý Êüêêéíï” Þ üðïéïò Ý÷åé ôç ìýãá ìõãéÜæåôáé
Ç áíáêïßíùóç ôçò ÏÁÊÊÅ ãéá ôçí êáôáäßêç ôïõ
åìðñçóìïý ôçò Athens Voice åß÷å ìåãÜëç äéáêßíçóç
óôï ßíôåñíåô êáé ðÞñå ðÜñá ðïëëÜ èåôéêÜ ó÷üëéá, éäéáßôåñá áðü áñéóôåñïýò äçìïêñáôéêïýò áíèñþðïõò.
ÊáôÜ óõíÝðåéá ðñïêÜëåóå ìßá êÜðïéá ôáñá÷Þ óôïõò
éäåïëïãéêïýò ðñïóôÜôåò ôùí åìðñçóôþí, éäéáßôåñá óå
áõôïýò ðïõ åìöáíßæïíôáé óáí “íôïýñïé êüêêéíïé”.
Áíáöåñüìáóôå óå Ýíá ó÷üëéï ôçò éóôïóåëßäáò “Âáèý Êüêêéíï” ðïõ ðëáóáñßóôçêå óå êåíôñéêü ôçò óçìåßï ìå ôßôëï “Ç ÏÁÊÊÅ, ôï “öáéï-êüêêéíï” ìÝôùðï
êáé ç Ïõêñáíßá” óôéò 9/11.
Ï ó÷ïëéáóôÞò áíáöÝñåé üôé áó÷ïëÞèçêå ìå ôçí áíáêïßíùóç ãéáôß ôïõ “ðñïêáëåß åýèõìç äéÜèåóç” êáé
“èõìçäßá”. Ó÷åôéêÜ ìå áõôü äéáðéóôþíïõìå üôé ôï ãåëÜêé ôïõ åßíáé íåõñéêü áöïý áíáãêÜóôçêå ìå áõôÞí
ôçí åõêáéñßá íá êÜíåé ìéá Ýóôù áìõíôéêÞ ðïëéôéêÞ
êáôáäßêç ãéá ôïí åìðñçóìü êáé íá áíáãíùñßóåé ìå
ëýðç ôïõ üôé áíÜëïãá åðé÷åéñÞìáôá ìå åêåßíá ôçò
ÏÁÊÊÅ ôá ÷ñçóéìïðïéïýí êáé Üëëïé ðïõ ôïõò èåùñåß
áñéóôåñïýò. Êõñßùò üìùò áíáãêÜóôçêå íá áëëïéþóåé
ôï êåßìåíï ôçò ÏÁÊÊÅ, äçëáäÞ íá äéáðñÜîåé ìéá åýêïëá áðïêáëýøéìç áðÜôç.
1. ÃñÜöåé ëïéðüí üôé ç ÏÁÊÊÅ “êáëåß óå äçìïêñáôéêü ìÝôùðï ãéá íá áðïôñáðåß ç äéêôáôïñßá ôçò ÁñéóôåñÜò. Ôïõ “öáéï-êüêêéíïõ” ìåôþðïõ, üðùò ôç ÷áñáêôçñßæåé ðïõ èá ñßîåé ôçí ÅëëÜäá óôéò áãêÜëåò ôçò
Ñùóßáò!”.
Ï ó÷ïëéáóôÞò ãéá íá ÷ôõðÞóåé ôçí ÏÁÊÊÅ ëÝåé üôé
ç áíáêïßíùóç ÷áñáêôçñßæåé ôçí áñéóôåñÜ óá “öáéïêüêêéíï” ìÝôùðï. Öáéü üìùò óçìáßíåé ôïõò öáóßóôåò
êáé ôï “êüêêéíï” óôçí áíáêïßíùóÞ ìáò åßíáé óå åéóáãùãéêÜ áêñéâþò åðåéäÞ óçìáßíåé ôçí øåýôéêç áñéóôåñÜ. ÄçëáäÞ ç áíáêïßíùóç ÷ôõðÜåé ôç óõììá÷ßá
ôùí öáóéóôþí ìå ôçí øåõôïáñéóôåñÜ êáé ü÷é ôçí ÁñéóôåñÜ, äçëáäÞ ôç âÜóç ôùí øåõôïáñéóôåñþí êïììÜôùí. ÔìÞìá ôçò øåõôïáñéóôåñÜò áðïôåëåß ç çãåóßá
ôïõ ðïëéôéêïý ÷þñïõ ðïõ åêðñïóùðåß ç éóôïóåëßäá,
äçëáäÞ ôï ÍÁÑ, ðïõ óçìáßíåé ÁÍÔÁÑÓÕÁ ðïõ óçìáßíåé óôçí ïõóßá ÓÕÑÉÆÁ. Áðü áõôÞ ôçí Üðïøç óù-

óôÜ ïé áõôïáðïêáëïýìåíïé “âáèåéïß êüêêéíïé” èß÷ôçêáí áðü ôçí áíáêïßíùóç ìáò üðùò èá èéãüôáí êÜèå
êüêêéíïò åíôüò åéóáãùãéêþí.
Ðñüêåéôáé óôçí ïõóßá ãéá ìéá áðÜôç ðïõ ÷ñçóéìåýåé
ãéá íá åìöáíßóåé ôï êÜëåóìá ôçò ÏÁÊÊÅ óå äçìïêñáôéêü ìÝôùðï óáí êÜëåóìá óå áíôéêïììïõíéóôéêü
ìÝôùðï ìå ôïõò öéëåëåýèåñïõò. Êáèüëïõ ðñùôüôõðï.
¸÷ïõìå åäþ ìßá ëÜóðç åíÜíôéá óôçí ÏÁÊÊÅ ðïõ ôç
óõíçèßæïõí ïé ÷åéñüôåñïé “êüêêéíïé”, ïé óïóéáëöáóßóôåò, ðïõ óå üëá ôá ìåãÜëá æçôÞìáôá óõìðëÝïõí ìå
ôïõò êëáóóéêïýò öáóßóôåò, åíÜíôéá óôïõò ó÷åôéêÜ ðéï
äçìïêñáôéêïýò áóôïýò êñáõãÜæïíôáò êáôÜ ôçò ÅÅ êáé
õðÝñ ôçò íåï÷éôëåñéêÞò Ñùóßáò êáé üëùí ôùí êñáôéêïöáóéóôéêþí êáèåóôþôùí óôïí êüóìï. Ãé’ áõôü ôïõò
åíï÷ëåß óöüäñá ôï êÜëåóìá ôçò ÏÁÊÊÅ ãéá áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï, ðïõ åßíáé ôüóï ðïëý óýìöùíï ìå ôçí
ôñéôïäéåèíéóôéêÞ ðáñÜäïóç ãéá ôïí êýñéï å÷èñü üóï
åßíáé áíáèåùñçôéêü ôñïôóêéóôéêïý ôýðïõ êáé óôçí ïõóßá áêñïäåîéü ôï äéêü ôïõò “áíôé-íåïöéëåëåýèåñï” ìÝôùðï. Áõôü ôï ìÝôùðï ôïõò ãåëïéïðïéåß üôáí ðñïóðáèïýí íá áðïäåßîïõí üôé áêüìá êáé ïé áíôéíåïöéëåëåýèåñïé ÷ñõóáõãßôåò åßíáé ðáéäéÜ ôïõ íåïöéëåëåõèåñéóìïý.
2. Ï ó÷ïëéáóôÞò åðé÷åéñåß íá áìõíèåß áðÝíáíôé óôçí
êáôáããåëßá ôçò ÏÁÊÊÅ ãéá ôïõò öáéï-”êüêêéíïõò”
ðïëéôéêïýò ðñïóôÜôåò ôùí åìðñçóôþí ðñïâÜëïíôáò
ôç “óïâáñÞ èÝóç” üôé “êÜèå áñéóôåñüò êáé áñéóôåñÞ”
ðñÝðåé íá åßíáé áíôßèåôïò ìå åíÝñãåéåò óáí ôïí åìðñçóìü ôçò Athens Voice ãéáôß “åîõðçñåôïýí ôç èõìáôïðïßçóç ôùí èõôþí”, äçëáäÞ éó÷õñßæåôáé üôé ôï
êáêü ìå ôïí åìðñçóìü äåí åßíáé áõôÞ êáèåáõôÞ ç ôñïìïêñáôéêÞ ößìùóç ìßáò åöçìåñßäáò, áëëÜ üôé áõôïß
ðïõ ôçí åêäßäïõí èá ìðïñïýí íá ðáñéóôÜíïõí ôï èýìá ëüãù ôïõ êáøßìáôïò êáé íá êåñäßæïõí ðïëéôéêïýò
êáé ßóùò êáé êõêëïöïñéáêïýò ðüíôïõò. ¼ìùò ðïý ôçí
åßäáí ôç èõìáôïðïßçóç; Ðïéá Þôáí åêåßíá ôá êáíÜëéá ðïõ Ýðáéîáí áðü ôï ðñùß ìÝ÷ñé ôï âñÜäõ ôçí åßäçóç ôïõ åìðñçóìïý óå ðñþôï ðëÜíï, üðùò åß÷å ãßíåé
ìå ôçí ðñïâïêáôüñéêç äïëïöïíßá ôùí äýï ÷ñõóáõãé-

ôþí; Ðïý Üíïéîáí ôçëåïðôéêÜ ðáñÜèõñá óôïõò óõíôåëåóôÝò ôçò åöçìåñßäáò ãéá íá ìéëÜíå äéáñêþò ãéá ôïí
åìðñçóìü êáé ôéò èÝóåéò ôïõò; Åäþ Ýãéíå áêñéâþò ôï
áíôßèåôï, ç åöçìåñßäá - èýìá áðïìïíþèçêå ðïëéôéêÜ
áðü ôï êáèåóôþò êáé ç åßäçóç åîáöáíßóôçêå óå ÷ñüíï ñåêüñ áðü ôá äåëôßá åéäÞóåùí êáé áðü ôïí ìåãÜëï ôýðï. Ôï íá ìéëÜò ãéá èõìáôïðïßçóç ìå áõôÜ ôá
ðñáãìáôéêÜ äåäïìÝíá óçìáßíåé üôé äéêáéþíåéò áðïëýôùò ôïõò åìðñçóôÝò êáé ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò
ðïõ ôïõò óôÞñéîå, éäéáßôåñá ôïí ÓÕÑÉÆÁ ìå ôçí ðñïó÷çìáôéêÞ ôïõ áíáêïßíùóç ôïõ ôçò äÞèåí êáôáããåëßáò.
3. Ðñïò ôï ôÝëïò ôïõ ó÷ïëßïõ ï ó÷ïëéáóôÞò ãñÜöåé
üôé ç åðé÷åéñçìáôïëïãßá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ç ÏÁÊÊÅ,
åðçñåÜæåé üóïõò áñéóôåñïýò …äåí óõíôÜóóïíôáé ìå
ôï “áíôéöáóéóôéêü êßíçìá ôïõ ëáïý ôïõ ÍôïíìðÜò”.
ÐÝñá áðü ôçí ðñáãìáôéêÞ èõìçäßá ðïõ èá ðñïêáëåß
óå êÜèå ëïãéêü Üíèñùðï ï éó÷õñéóìüò üôé ïé åãêÜèåôïé ôùí ñþóùí öáóéóôþí åéóâïëÝùí óõíéóôïýí áíôéöáóéóôéêü êßíçìá (åðåéäÞ ç ÷þñá ðïõ äÝ÷åôáé ôçí åðßèåóç Ý÷åé ôïõò äéêïýò ôçò öáóßóôåò-ðñïâïêÜôïñåò),
åäþ ðñïäßäåôáé ç âáèýôåñç áéôßá ãéá ôçí áíôßèåóç
ôçò éóôïóåëßäáò óôçí Athens Voice êáé ï ëüãïò ãéá
ôïí ïðïßï ïé åìðñçóôÝò äåí êÜøáíå êáíÝíáí áðü ôïõò
êáôåîï÷Þí “èýôåò”, äçëáäÞ êáìßá áðü ôéò êåíôñéêÝò
“ìíçìïíéáêÝò” åöçìåñßäåò ìåãÜëçò êõêëïöïñßáò üðùò èá Ýêáíå êáíïíéêÜ Ýíáò ðñïâïêÜôïñáò ðïõ èÝëåé íá èõìáôïðïéÞóåé ôïõò “ìíçìïíéáêïýò” Þ Ýíáò ðïëéôéêÜ êáèõóôåñçìÝíïò áíôéêáðéôáëéóôÞò. ÊÜøáíå ôç
ìïíáäéêÞ ßóùò åöçìåñßäá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò ðïõ ùò
ôþñá Ý÷åé ìå óõíÝðåéá êáôáäéêÜóåé ìÝóá áðü ôïõò
áñèñïãñÜöïõò ôçò ôçí åéóâïëÞ ôçò Ñùóßáò ôïõ Ðïýôéí óôçí Ïõêñáíßá áëëÜ êáé ôç öéëï-ðïõôéíéêÞ ðïëéôéêÞ ðïëëþí êïììÜôùí, éäßùò ôùí “áñéóôåñþí” êáé
ðåñéóóüôåñï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ.
Íá ãéáôß óõã÷ýóôçêáí ôüóï ðïëý ìå ôçí áíáêïßíùóç ôçò ÏÁÊÊÅ þóôå ãéá ðñþôç öïñÜ ôï äåßîáíå. Ðéóôåýïõìå üôé ôï ïõêñáíéêü èá ãßíåé êÜðïéá óôéãìÞ ï
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 9
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υνήθως κατηγορούν την ΟΑΚΚΕ ότι ανακαλύπτει υπερβολικά πολλούς
πράκτορες της Ρωσίας στις δυτικές καγκελαρίες. Ωστόσο εμείς μέχρι
στιγμής δε θυμόμαστε κάποια περίπτωση που λαθεμένα να χαρακτηρίσαμε
πράκτορα κάποιον από αυτούς τους προέδρους και πρωθυπουργούς.
Μάλιστα σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, αυτή του γερμανού καγκελάριου
Σρέντερ, η απόδειξη του πραχτόρικου ρόλου του υπήρξε παταγώδης με
την τοποθέτησή του σαν προέδρου της γερμανικής Gazprom, αφού
Gazprom σημαίνει το ανώτερο εργαλείο της ρώσικης εξωτερικής πολιτικής
και η ενεργειακή εξάρτηση της Γερμανίας είναι το κέντρο αυτής της πολιτικής. Αντίθετα σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις η ΟΑΚΚΕ άργησε να καταλάβει ότι κάποιοι πρωθυπουργοί που θεωρούσε ευρωπαίους ήταν πράχτορες της Ρωσίας. Ο ένας ήταν ο Σημίτης και ο δεύτερος η Μέρκελ.
Αρχικά υποπτευθήκαμε τη Μέρκελ, ότι
ήταν ένα από τα στελέχη μέσα από τα
οποία η KGB σαν Στάζι έπαιζε το εισοδιστικό της παιχνίδι στη Δυτική Γερμανία,
καθώς ήταν ένα στέλεχος της γερμανικής σοσιαλφασιστικής νεολαίας* που έγινε εκπρόσωπος της πρώτης εκλεγμένης ανατολικογερμανικής κυβέρνησης και
από εκεί μετά την ενοποίηση το δεξί χέρι του Κολ, ενώ στη συνέχεια τον πρόδωσε και πήρε τη θέση του σαν αρχηγός του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος.
Είχαμε άλλωστε εκτιμήσει σε αρθρογραφία μας το 1989 πάνω στην ενοποίηση των δύο Γερμανιών ότι οι πράχτορες
της Ρωσίας θα ξεχύνονταν στη Δ. Γερμανία και αντί να φάει η Δ. Γερμανία την
Ανατολική όπως όλοι έλεγαν τότε, θα έτρωγε η Ανατολική τη Δυτική. Παρόλα αυτά τα στοιχεία, και παρόλο που βλέπαμε το ένα μετά το άλλο τα ρωσόδουλα
στελέχη να ανεβαίνουν στις ηγεσίες των
ΗΠΑ (Κλίντον, Ομπάμα), των ευρωπαϊκών χωρών και των οργάνων της ΕΕ, αρχίσαμε να θεωρούμε τη Μέρκελ μια ευρωπαία καθώς αντιστεκόταν πολύ περισσότερο από τους άλλους χριστιανοδημοκράτες πολιτικούς στη ρώσικη εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερα καθησυχαστήκαμε ύστερα από την αισχρή κατευναστική στάση της Δύσης απέναντι στο
διαμελισμό της Γεωργίας και την προσάρτηση της Αμπχαζίας και της Οσετίας
από τη Ρωσία, όπου η Μέρκελ έδειξε
τουλάχιστον στα λόγια και στην αρχή
στην πράξη την πιο καταγγελτική στάση. Τότε όμως ήταν το 2008 λίγο πριν
από τις εκλογές του 2009 όπου η Μέρκελ προσπαθούσε με μια δεύτερη πρωθυπουργία να σταθεροποιήσει τη θέση
της μέσα στα σχετικά πιο αντιρώσικα
κομμάτια της γερμανικής αστικής τάξης
που ακριβώς ήταν συγκεντρωμένα στο
Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα και ακόμα
περισσότερο στους συμμάχους του τη
Χριστιανοκοινωνική Ένωση της Βαυαρίας και το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών. Αλλά και αργότερα δεν την πήραμε είδηση καθώς συγκρουόταν έντονα με τους σοσιαλδημοκράτες στο σημαντικό για την φάση ζήτημα των ευρωομολόγων.
Η πρώτη φορά που η Μέρκελ ήταν σε
θέση να ξεδιπλώσει τη βαθιά πραγματική της γραμμή, ήταν μετά τις εκλογές
του 2013 όπου ήρθε για τρίτη φορά στην
εξουσία σε συμμαχία αυτή τη φορά μόνο με το φιλορώσικο και εξαιρετικά διαβρωμένο από πράκτορες σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Ακολούθησε με λίγα
λόγια την ίδια τακτική που ακολουθεί ο
πουλημένος αμυντικός σ’ ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Έπαιξε λυσσασμένα ενάντια στον Πούτιν για ενάμιση ημίχρονο και
άφησε τη μπάλα να τινάξει τα δίχτυα
στο τελευταίο τέταρτο. Βέβαια η πολιτική είναι αλλιώτικη από το ποδόσφαιρο.
Στο ποδόσφαιρο όλο και κάποιοι φίλαθλοι θα βρεθούν να γιουχάρουν τον πουλημένο αμυντικό. Στην πολιτική, αν η

“δουλειά” γίνει σωστά, ο αμυντικός μπορεί να μείνει αλώβητος. Αυτό συμβαίνει
ως τώρα με τη Μέρκελ. Αυτή έχει φροντίσει να μην απομακρυνθεί ποτέ πολύ
από τη γενική κατευναστική γραμμή της
γερμανικής αστικής τάξης. Ακόμα και τώρα που έφτασε στο σημείο να πει, την
ώρα της μεγαλύτερης ρώσικης πρόκλησης, που είναι η προσάρτηση της Κριμαίας και η πολύπλευρη εισβολή στην
Ανατολική Ουκρανία, ότι “δίχως τη Ρωσία δεν υπάρχει εγγύηση ασφάλειας για
την Ευρώπη” (20/11 στην Πολωνία), είχε
κάλυψη από ένα ελεεινό μειοψηφικό ρεύμα κατευνασμού στο οποίο συμμετέχει
τόσο ο Κολ όσο και ο Σμιτ. Όμως όταν
το ίδιο το κορυφαίο όργανο των γερμανών βιομηχάνων φτάνει να υποστηρίζει
με σθένος τα οικονομικά μέτρα της ΕΕ
ενάντια στη Ρωσία τότε δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το ότι η Μέρκελ δεν εκφράζει τη θέληση της γερμανικής αστικής
τάξης. Το χαρακτηριστικό του καλού πράχτορα είναι ότι πρέπει να πατάει πάντα
πάνω σε ένα πραγματικά αντιδραστικό
ρεύμα και να το πηγαίνει λίγο πιο δεξιά
την κρίσιμη στιγμή, δηλαδή να προσθέσει
μια καίρια ποσότητα στην ήδη συσσωρευμένη ώστε το φαινόμενο να αλλάξει
ποιοτικά. Όταν για παράδειγμα ο Μαρξ
διαπίστωνε στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα ότι η τσαρική διπλωματία είχε
παντού πράχτορες μέσα στις δυτικές καγκελαρίες σαν ένα πελώριο χταπόδι
που το κεφάλι του ήταν στην Πετρούπολη και κατήγγειλε τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Αγγλίας Πάλμερστον ότι ήταν ένα από αυτά τα πλοκάμια, δηλαδή
ένας πράκτορας του τσάρου, έδινε την
εξήγηση γι αυτό όχι τόσο στον ειδικό χαρακτήρα του Πάλμερστον αλλά στο ότι
μπόρεσε να γίνει εκπρόσωπος ενός ισχυρού κομματιού της αγγλικής αστικής
τάξης που ήταν η εμπορική αστική τάξη,
η οποία ήθελε πάσει θυσία καλές σχέσεις με τη Ρωσία για να μπορεί να διεξάγει το εμπόριό της ιδιαίτερα το εμπόριο σιτηρών. Το ίδιο και η κάθε Μέρκελ, ο
κάθε Ομπάμα, ο κάθε Κάμερον, ο κάθε
Ρέτζι και ο κάθε Ορμπάν. Αυτοί πατάνε
πάνω σε κείνα τα ρεύματα του δυτικού
μονοπωλιακού κεφάλαιου που χρειάζονται άριστες σχέσεις με τις δύο μεγάλες
νεοχιτλερικές χώρες, τη Ρωσία και την
Κίνα, για να εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές του κεφάλαιου και των προϊόντων, ιδιαίτερα των
πιο εξελιγμένων τεχνολογικά, καθώς και
στους εθνικιστές της κάθε χώρας. Αυτή
είναι η υλική βάση που επιτρέπει σε
πράχτορες μιας υπερδύναμης σχετικά αδύναμης παραγωγικά αλλά πανίσχυρης
διπλωματικά, στρατιωτικά και ενεργειακά σαν την Ρωσία να σέρνουν πίσω τους
οικονομικά πολλαπλάσια ισχυρές ιμπεριαλιστικές και μη ιμπεριαλιστικές χώρες.
Αλλά για να περάσουμε στο θέμα μας
ας παραθέσουμε τα πιο χαρακτηριστικά
γεγονότα της τελευταίας διετίας που τουλάχιστον ξεκαθάρισαν σε μας τους ίδιους

- που μπορούμε να δούμε πέρα από τη
μύτη μας, γιατί δεν είμαστε μονοπωλιακό κεφάλαιο, ούτε εθνικιστές αλλά μαρξιστές σε μια μικρή και καταβασανισμένη απ’ το ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό
χώρα - ότι κάτι πολύ σάπιο συνέβαινε
με την καγκελάριο Μέρκελ.
Το πρώτο και πιο χαρακτηριστικό απ’
όλα ήταν το ότι στις εκλογές του 2013 η
Μέρκελ έκανε ό,τι μπορούσε για να συνκυβερνήσει όχι με το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών, που είχε συγγενείς θέσεις στα οικονομικά και που επίσης θα
αποτελούσε τον πιο φυσικό σύμμαχο ενός ευρωπαϊκού κόμματος απέναντι στη
ρώσικη διπλωματία και το ρώσικο ενεργειακό αποκλεισμό της Γερμανίας, αλλά
με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Μιλάμε για το κόμμα εκείνο που απ’ όλους
τους πόρους του αναβλύζει η ρώσικη
γραμμή. Συγκεκριμένα η Μέρκελ κάλεσε στο δεύτερο γύρο των γερμανικών
βουλευτικών εκλογών τους ψηφοφόρους
του δικού της Χριστιανοδημοκρατικού
κόμματος να μην ψηφίσουν σε καμιά περίπτωση τους Ελεύθερους δημοκράτες,
δηλαδή να μην τους δώσουν ούτε καν το
περίπου μισό τα εκατό που τους έλειπε
για να μπουν στη Βουλή, αλλά να ψηφίσουν ξανά το δικό της κόμμα. Έδιωξε δηλαδή τον αντικειμενικά πιο στενό σύμμαχο του κόμματός της για να διαλέξει το
κατ’ εξοχήν φιλορώσικο κόμμα για συγκυβέρνηση. Αυτή η απροσδόκητη αλλαγή συμμαχιών ήταν απαραίτητη για να
μπορεί ο φιλορωσισμός της Μέρκελ στο
ουκρανικό να καλύπτεται από τον ακόμα
μεγαλύτερο του Στάινμαγερ, του υπουργού εξωτερικών που είναι από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και υπήρξε δεξί χέρι
του πράκτορα Σρέντερ και διάδοχός του
στην ηγεσία του σοσιαλδημοκρατικού
κόμματος.
Είναι αλήθεια ότι κι ο προηγούμενος υπουργός εξωτερικών της Μέρκελ που ήταν από το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών, ο Βεστερβέλε, συντάχθηκε πάντα με τη φιλορώσικη γραμμή στα ευρωπαϊκά ζητήματα αλλά τουλάχιστον δεχόταν μονίμως πυρά από το κόμμα του μέχρι που έπεσε από την ηγεσία του δίνοντας τη θέση του εκεί στον πιο ευρωπαϊστή Ρέσλερ. Νομίζουμε ότι χωρίς το δίδυμο Μέρκελ - Στάινμαγερ στην ηγεσία
της Γερμανίας θα το σκεφτόταν δυό
φορές ο Πούτιν να επιτεθεί στην Ουκρανία. Αλλά αφού στην Ουκρανία φανερώθηκε όσο ποτέ άλλοτε προηγούμενα το
αληθινό πρόσωπο της Μέρκελ φωτίζονται και με άλλο τρόπο και εξηγούνται
μερικές προηγούμενες χαρακτηριστικές
κινήσεις της, ανεξήγητες αν την υπέθετε
κανείς σαν μια φιλοευρωπαία και γερμανίδα μεγαλοαστή. Η πρώτη τέτοια κίνηση ήταν ο σθεναρός τρόπος με τον οποίο η Μέρκελ υποστήριξε το 2012 την
Κίνα και το κινέζικο μονοπώλιο κατασκευής φωτοηλεκτρικών πάνελ που εφάρμοζε ξεδιάντροπα πολιτική ντάμπινγκ
απέναντι στα γερμανικά και γενικότερα
στα ευρωπαϊκά φωτοηλεκτρικά πάνελ.
Αυτή η πολιτική οδηγούσε σε καταστροφή τη γερμανική βιομηχανία φωτοηλεκτρικών οπότε η Κομισιόν με επικεφαλής τον
ευρωπαίο επίτροπο για το εμπόριο, τον
βέλγο Ντε Γκούχτ προχώρησε σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ στο εφαρμοζόμενο σε ανάλογες περιπτώσεις
επίσημο μέτρο της “έρευνας για ντάμπινγκ” εκ μέρους της Κίνας κατά της γερμανικής βιομηχανίας φωτοηλεκτρικών”. Αν
η έρευνα αποδείκνυε το ντάμπιγκ, πράγμα που ήταν ήδη σίγουρο, η ΕΕ θα αύξαι-

νε τους φόρους εισαγωγής για τα κινέζικα φωτοηλεκτρικά. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν μιλάμε για το ντάμπιγκ που
κάνει η Κίνα ενάντια σε όλες τις χώρες
όπου η εργατική τάξη έχει κατακτήσει υποφερτούς μισθούς, με το να ξεφτιλίζει
με την ωμή αντεργατική βία τα μεροκάματα και τις συνθήκες δουλειάς στην Κίνα και έτσι να φτηναίνει τα προϊόντα της
όσο δεν μπορεί να το κάνει καμιά κάπως
δημοκρατική χώρα. Μιλάμε για το επιπλέον ντάμπιγκ που κάνει η Κίνα με το
να επιδοτεί με άμεση κρατική ενίσχυση,
φορολογικές απαλλαγές και φτηνό δανεισμό την κινέζικη βιομηχανία φωτοβολταϊκών που έτσι έφτασε στο σημείο να
τσακίσει σχεδόν όλες τις βιομηχανίες της
Δύσης, ιδιαίτερα την πρωτοπόρα γερμανική.
Τότε η Μέρκελ ξεπουλώντας κυριολεκτικά τα συμφέροντα της γερμανικής βιομηχανίας παρατάχθηκε αμέσως και πριν
και περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα με την κινέζικη κυβέρνηση
που εκβίαζε την ΕΕ με γενικό οικονομικό
πόλεμο και τελικά υποχρέωσε τον Ντε
Γκούχτ και την Κομισιόν σε ταπεινωτική,
μοναδική στα ευρωπαϊκά χρονικά, άτακτη υποχώρηση μπροστά στους απατεώνες και εκβιαστές, δηλαδή σε απόσυρση της έρευνας. Βέβαια και εδώ όπως
και σε κάθε άλλο πλήγμα κατά της χώρας της η ανατολικογερμανίδα κρύφτηκε
κυρίως πίσω από το επιχείρημα ότι τα
φτηνά κινέζικα φωτοβολταϊκά ναι μεν θα
χτύπαγαν κάποιες γερμανικές επιχειρήσεις αλλά θα έριχναν το κόστος της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, οπότε και
της πράσινης ενέργειας στη Γερμανία.
Αυτό σήμαινε ότι στην ουσία η πράσινη
ενέργεια θα ήταν εκτός από όμηρος της
Ρωσίας, όπως συμβαίνει με το ρώσικο
φυσικό αέριο, και όμηρος της συμμάχου
της Κίνας. Γιατί εδώ δεν πρόκειται για τα
φωτοβολταϊκά πάνελ που συναρμολογούν οι τελικοί κατασκευαστές τους, πρόκειται για την πρώτη ύλη των πάνελ, πρόκειται δηλαδή για το ότι σε ένα ξαφνικό
ρώσικο ενεργειακό εμπάργκο η Γερμανία και η Ευρώπη θα βρεθούν και έρμαια του ρωσοκινεζικού άξονα και στα
φωτοβολταϊκά. Και όχι μόνο σε αυτά. Η
Κίνα έχει καταφέρει να ελέγξει σε πολύ
μεγάλο βαθμό και με τον αντίστοιχο τρόπο, την παραγωγή των ηλεκτρικών ανεμογεννητριών.
Το ότι ο βασικός στόχος της Μέρκελ
είναι η ενεργειακή ασφυξία της Γερμανίας από τον ρωσοκινεζικό άξονα, αποδείχτηκε με την στάση της στο ατύχημα
της Φουκουσίμα, όπου δεν περίμενε λεπτό να καταλαγιάσει ο φόβος του γερμανικού πληθυσμού του ήδη αναστατατωμένου από την κατακλυσμική αντιπυρηνική φιλολογία δεκαετιών των οικολόγων και σοσιαλδημοκρατών, και πριν γίνουν γνωστές η αληθινή έκταση (πολύ
μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις) και
οι αιτίες του ατυχήματος, αποφάσισε να
κλείσουν εσπευσμένα, δηλαδή μέχρι το
2022, όλοι οι εναπομείνατες πυρηνικοί
σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία. Αυτό έγινε το 2011
στη δεύτερη πρωθυπουργία της Μέρκελ
ενώ κιόλας από την πρώτη της αυτή είχε
υποκύψει στην απαίτηση των οικο-”ρώσων” να αρχίσουν να κλείνουν σταδιακά
όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί και κανείς πια
να μην χτιστεί. Αποδεικνύεται σήμερα ότι
οι κάποιες κατά καιρούς θεαματικές αναφορές της κορυφαίας αυτής καγκεμπίτισας στον κίνδυνο ενεργειακής εξάρτη-
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σης της Γερμανίας από τη Ρωσία ήταν στάχτη στα μάτια των κάπως πιο οξυδερκών
γερμανών μονοπωλιστών και κυρίως των
πιο αδύναμων παραγωγικά ντόπιων βιομηχανικών αστών, που πραγματοποιούν
σε αντίθεση με τους πρώτους το σύνολο
της παραγωγής τους μέσα στην ίδια Γερμανία.
Αυτή δεν ήταν η πιο σημαντική φορά
που η Μέρκελ πήρε το μέρος της Κίνας
ή και κρύφτηκε πίσω από την Κίνα για
να χτυπήσει την ΕΕ και τη χώρα που υποτίθεται τα συμφέροντά της εκπροσωπεί. Ήταν απλά η πιο αποκαλυπτική. Η
πιο σημαντική ήταν όταν κόντρα στη
πλειοψηφία των σηματικότερων γερμανών οικονομολόγων -και εκείνων της κυβέρνησής της- ανάμεσα τους του υπουργού οικονομικών Σόυμπλε και του αρχηγού των ελεύθερων δημοκρατών Ρέσλερ, κόντρα και στη γερμανική κοινή
γνώμη η Μέρκελ αποφάσισε το 2011 να
στηρίξει την παραμονή της Ελλάδας στο
Ευρώ αιτιολογώντας κυρίως τη στάση της
με το ότι αυτή ήταν μια απαίτηση της Κίνας. Γι αυτό το λόγο προφανώς έκανε
και το ταξίδι στην Κίνα την ώρα που οι
ευρωπαϊκές ζυμώσεις γύρω από την παραμονή της Ελλάδας είχαν φτάσει το μάξιμουμ. Στην ουσία αυτή πρόβαλε σαν
κάτι λογικό τον εκβιασμό της Κίνας ότι αν
έφευγε η Ελλάδα από το Ευρώ και χρεωκοπούσε τότε θα χρεωκοπούσαν και
άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, οπότε το Ευρώ θα κατέρρεε, οπότε η Κίνα θα ήταν υποχρεωμένη μπροστά σε
ένα τέτοιο ενδεχόμενο να αποσύρει τα
δανειακά της κεφάλαια από την Ευρωζώνη, δηλαδή να εκποιήσει τα τρις των
ομόλογων ευρωπαϊκών κρατών που χρησιμοποιούσε σαν μέρος των πελώριων
συναλλαγματικών της αποθεματικών.
Χώρια από το ότι κάθε εκβιασμός πρέπει να καταγγάλεται και να αποθαρρύνεται και όχι να επιβραβεύεται με το να προσαρμόζει σε αυτόν μια χώρα την πολιτική της, ο συγκεκριμένος δεν ήταν καθόλου πειστικός, πρώτο γιατί δεν ισχύει το
ντόμινο για το οποίο μιλάνε οι απανταχού ρωσόφιλοι και όλοι οι ανόητοι δυτικοί
οικονομιστές οικονομολόγοι που θεωρούν
εξίσου ευρωπαϊκό Νότο την Ελλάδα όσο και τις βιομηχανικές Ιταλία, Ισπανία
και Ιρλανδία, οπότε μια ελληνική χρεωκοπία θα σημαίνει και δική τους και δεύτερο γιατί αν η Κίνα επιχειρούσε να πουλήσει τα ευρωπαικά χρεόγραφα πριν
από μια κατάσταση ευρωπαικής χρεωκοπίας ή πάνω σε αυτήν θα ήταν η ίδια
από τους πιο χαμένους, τρίτο γιατί το μόνο
που μπορούσε να κάνει η Κίνα αν η Ελλάδα υποχρεωνόταν σε αποχώρηση θα
ήταν να στηρίξει εκ των προτέρων πολιτικά και δανειακά την υπόλοιπη ΕΕ και
όχι να την χτυπήσει, και τέταρτο γιατί αν
το Ευρώ κατέρρε πέρα από τα χρεώγραφά της Κίνας θα κατέρρεαν κυρίως οι
εξαγωγές της στην Ευρώπη και θα οδηγόταν η ίδια σε μια άνευ προηγουμένου
κρίση. Εννοούμε ότι η Κίνα δεν ήταν σε
θέση να εκβιάζει την Ευρώπη αλλά ήταν
υποχρεωμένη να τρέχει πίσω από τις αποφάσεις της.
Στην πραγματικότητα η Μέρκελ καλύφθηκε πίσω από τη μεγάλη σύμμαχο της
Ρωσίας Κίνα για να σώσει τη μοναδική
χώρα της ΕΕ που σύσσωμο το πολιτικό
της καθεστώς -και όχι απλά ένας πρωθυπουργός ή μια αστική φράξια- είναι ένα άνευ όρων πολιτικό, διπλωματικό και
οικονομικό εισοδιστικό εργαλείο (και μάλιστα καταστροφικό εργαλείο) της ρώσικης υπερδύναμης μέσα στην Ευρωζώνη
που είναι η καρδιά της ΕΕ. Βεβαίως αυτή η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη προσφέρει μοναδικής αξίας πολιτικοοικονομικές αποικιακές εξυπηρετή-
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σεις και στην Κίνα, γι αυτό και αυτή έβαλε αυτό το σαθρό βέτο της για την Ελλάδα**.
Μπορεί κανείς να ισχυριστεί εδώ ότι εκτός από τη Μέρκελ και άλλοι μέσα στη
γερμανική αστική τάξη θέλησαν τότε την
Ελλάδα μέσα στο Ευρώ είτε γιατί δέχτηκαν τον κινέζικο εκβιασμό είτε γιατί πίστευαν, και πιστεύουν ακόμα, ότι χρεωκοπία της Ελλάδας σημαίνει χρεωκοπία
της ΕΕ και καταστροφή του Ευρώ. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που πιστεύουν
ότι η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου έχει κάνει βήματα πραγματικής προόδου
στο δημοσιονομικό ενώ αυτός για να το
πετύχει αυτό αποξέρανε και λεηλάτησε
φορολογικά (με την άμεση φορολογία,
με την καθυστέρηση κρατικών πληρωμών και με τους έμμεσους φόρους στην
ενέργεια) όλο το παραγωγικό κεφάλαιο,
καθώς και τις τραπεζικές καταθέσεις που
ένα μέρος τους θα μετατρεπόταν σε παραγωγικό κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα
αυτής της παραγωγικής αφάιμαξης, θα
φανούν σύντομα και στα δημοσιονομικά.
Πάντως όσο παρακμασμένη και να είναι
και όσο και απομακρυσμένη η οικονομολογία των δυτικών δανειστών από τα
στοιχεία της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή της παραγωγής, δεν μπορούμε να
μην θεωρήσουμε ότι η φορολογική πολιτική της τρόικας στην Ελλάδα έχει μέσα της εκτός από το γενικό λάθος των
δυτικών μονοπολιστών και το συνειδητό
σαμποτάζ. Δεν είναι δυνατό για παράδειγμα σε μια χρεωκοπημένη χώρα που
μπορεί να σωθεί μόνο ανεβάζοντας την
παραγωγή της και τις εξαγωγές της η
Τρόικα να επιμένει σε υπερφορολόγηση της βαρειάς βιομηχανίας, και ταυτόχρονα να αποδέχεται τις μοναδικά ψηλές τιμές της ενέργειας στη βαριά βιομηχανία και έτσι να τσακίζονται οι εξαγωγές της χαλυβουργίας και η Γερμανία να μην καταλαβαίνει τίποτα. Το ότι επί
5 χρόνια ο προϊστάμενος της πολιτικής
της Κομισιόν απέναντι στην Ελλάδα, ο
Όλι Ρεν, συνέτριβε παραγωγικά την Ελλάδα και ταυτόχρονα υποστήριζε με σθένος την άπειρη δανειοδότησή της ακόμα
και με έκδοση ευρωομολόγων, δίχως
ποτέ να συναντήσει κανένα πρόβλημα
από την Γερμανία, δεν ήταν δυνατό δίχως την πολιτική κάλυψη της Μέρκελ.
Ανάλογα δεν μπορούσε να ακολουθεί
την ίδια ακριβώς πολιτική και ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Τρόικα Τόμσεν δίχως την έγκριση των ΗΠΑ του Ομπάμα,
της Κίνας και της Ρωσίας που από κοινού κυριαρχούν πολιτικά στο ΔΝΤ.
Αλλά αν η προσωπική συμμετοχή της
Μέρκελ στο ελληνικό σαμποτάζ μέσω
της Τρόικας δεν μπορεί εύκολα να αποδειχτεί, είναι εντελώς αποκαλυπτική, η
ξαφνική από τη μεριά της, όσο και ασύμβατη σε επίπεδο πολιτικών, υποστήριξη
την κρίσιμη στιγμή στου Γιουνκέρ στην
τρομακτικής βαρύτητας θέση του προέδρου της Κομισιόν σαν διαδόχου του έστω και αδύναμα αντιστεκόμενου στη Ρωσία Μπαρόζο. Δύσκολα θα βρει κανείς
σημείο σύγκλισης της γραμμής Γιουνκέρ
όλα αυτά τα χρόνια με την πολιτική της
Γερμανίας για οτιδήποτε άλλο εκτός από την πείνα των μισθωτών και την υπερφορολόγηση στην οποία υποχρεώθηκε όλος ο ευρωπαϊκός νότος. Ο Γιουνκέρ διατυμπάνιζε με πάθος τη γραμμή
της έκδοσης ευρωομολόγων, δηλαδή του
δανεισμού της ΕΕ για να στηριχθούν οι
χώρες του νότου και κύρια η Ελλάδα και
γενικά να γίνουν επενδύσεις. Αυτό εκτός
που σημαίνει εξάρτηση της ΕΕ από την
υπερδανείστρια Κίνα, σημαίνει όξυνση
των ενδοΕΕ ντιθέσεων. Γιατί κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός, προϋποθέτει κοι-

νή δημοσιονομική πολιτική, πράγμα που
είναι αδύνατο, οπότε και διαλυτικό σε συνθήκες μη κοινής γενικής πολιτικής, δηλαδή διπλωματικής, αναπτυξιακής κλπ πολιτικής ενότητας. Το ότι οι απανταχού ρωσόφιλοι υπεράσπισαν με πάθος την επανεκλογή του Γιουνκέρ, με πρώτο και καλύτερο τον Τσίπρα, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αλλά το πόσο συνειδητά βρώμικη
ήταν αυτή η επιλογή από την πλευρά της
Μέρκελ φάνηκε όταν συνέχισε να στηρίζει
τον Γιουνκέρ ακόμα και όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτός είχε κάνει το Λουξεμβούργο
το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό φορολογικό
παράδεισο. Η υποστηριχτική σιωπή της
Μέρκελ μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου κάνει ακόμα πιο χτυπητή τη λυσασμένη πάλη που έδωσε η Μέρκελ για να
εμποδίσει την Ιρανδία, την ώρα της χρεωκοπίας της, να διατηρήσει χαμηλά τη
φορολογία των παραγωγικών επιχειρήσεων ώστε να μπορέσει να αυξήσει τις εξαγωγές της και να βγει από την κρίση
χρέους. Η Ιρλανδία ευτυχώς αντιστάθηκε
στη Μέρκελ, που στο ζήτημα αυτό είχε
αρχικά κρυφτεί πίσω από τον Σαρκοζύ,
παρόλο που τελικά υποχρεώθηκε να βγει
και αυτή μπροστά (Φαινάνσιαλ Τάιμς 12/
Μάρτη 2011). Το ότι η Ιρλανδία ήταν η
πρώτη χώρα του Νότου που βγήκε από
την κρίση χρέους και τα μνημόνια, οφείλεται ακριβώς στην εξόχως φιλοβιομηχανική της πολιτική, ενώ αυτή η έξοδος έδωσε ώθηση και στην Πορτογαλία να πετύχει, αν και πιο δύσκολα, το ίδιο. Η έξοδος
αυτών των δύο χωρών από τα μνημόνια και
τη βαθιά κρίση χρέους, άφησε έκθετους
τους σαμποταριστές της Ελλάδας, που έμειναν μόνοι τους μέσα στην ατέλειωτη
κρίση που οι ίδιοι προκάλεσαν και που
επίτηδες συντηρούν, όχι μόνο για να βυθίσουν την Ελλάδα και να την παραδώσουν
στα αφεντικά τους, αλλά για να πάρουν
στο λαιμό τους όλο τον ευρωπαϊκό νότο
και όλη την Ευρώπη.
Τέλος εκείνο το σημείο, που χώρια από
το ουκρανικό, αποκαλύπτει περισσότερο
από κάθε άλλο τη συντονισμένη δράση της
Μέρκελ υπέρ της Ρωσίας ήταν πάλι μια
πράξη της τρίτης πρωθυπουργίας της, η
χρεωκοπία της Κύπρου και κυρίως των κυπριακών τραπεζών υπέρ της Ρωσίας. Είναι η Μέρκελ που αντίθετα με ότι έκανε η
Γερμανία και η ΕΖ με όλο τον ευρωπαϊκό
νότο, φρόντισε να συρθεί ευχαρίστως πίσω από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και
να απαιτήσει από την Ευρωζωνη και το
ΔΝΤ να μην διασωθούν οι Κυπριακές τράπεζες γιατί τάχα σε αυτές έχουν καταθέσει τα λεφτά τους οι ρώσοι ολογάρχες.
Ήταν η μόνη περίπτωση όπου η Μέρκελ
παθιάστηκε τόσο πολύ ενάντια στους ρώσους ολιγάρχες. Το αποτέλεσμα ήταν να
χρεωκοπήσουν οι δύο μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες, να κλείσει η μία από
αυτές η Λαϊκή και την άλλη τη μεγαλύτερη, την Κύπρου να την αγοράσουν για ένα
κομμάτι ψωμί ακριβώς οι ρώσοι ολιγάρχες χωρίς η Μέρκελ να βγάλει κιχ! Την
τράπεζα Κύπρου την αγόρασε ο Ριμπολόβλεφ εκτός τα υποκατάστηματά της
στην Ελλάδα που τα κατάπιε σε μια νύχτα με την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης ο φίλος του Ριμπολόβλεφ και τζάμπα ντε φάκτο ιδιοκτήτης της Πειραιώς
πουτινικός ολιγάρχης Νέσις. Θυμόμαστε
ότι ο μεγαλύτερος συντελεστής αυτής της
εξαγοράς ήταν ο Τσίπρας που χάλασε
τον κόσμο σε Ελλάδα και Κύπρο να μην
δεχτεί η Κύπρος μια πρώτη καλύτερη
λύση από την Ευρωζώνη που θα απέτρεπε τη χρεωκοπία των κυπριακών τραπεζών, οπότε και την εξαγορά τους από
τη Ρωσία.
Αυτά είναι λίγα, από τα πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία που αναδεικνύουν τον
πρακτόρικο χαρακτήρα της Μέρκελ. Θα
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μπορούσαμε να αναφέρουμε κι αρκετά άλλα όπως το ότι η πιο μεγάλη έμφαση της
είναι από το 2013 ενάντια στην αμερικάνικη κατασκοπία στη Γερμανία την ώρα που
η Ρωσία δίπλα της έχει ανοίξει το στόμα
της για να την πνίξει και να την καταπιεί, ή
πως έχει αφήσει τις γερμανικές υποδομές
να σαπίσουν, πως έχει εγκαταλείψει και
την πληροφορική, με αποτέλεσμα η Γερμανία να υποφέρει όλο και περισσότερο
παραγωγικά, ή πως κόντρα σε όλους τους
δυτικούς ηγέτες -πλην του Ολάντ- η Μέρκελ προσπάθησε και πέτυχε να σπάσει
την απομόνωση του Πούτιν στο Μπριζμπέην στους G20 της Αυσταλίας συζητώντας
για 4 ολόκληρες ώρες μαζί του. Όπως είπαμε στην αρχή από μόνο του κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να είναι
αποδεικτικό αυτού του ρόλου, γιατί, όπως
είπαμε στην κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις η Μέρκελ φροντίζει να κρύβεται
μέσα σε ένα αντίστοιχο πολιτικό ρεύμα,
κυρίως υφεσιακό, μέσα στην κλασική
γερμανική αστική τάξη. Όμως η αλήθεια
βρίσκεται στη συνθεση των ξεχωριστών
μερών. Μόνο ένας πράκτορας θα μπορούσε να είναι μέσα σε όλες αυτές τις
πράξεις, να παίζει ηγετικό ρόλο σε αυτές, να έχει αυτό το τόσο χαρακτηριστικό
πολιτικό παρελθόν στην Ανατολική Γερμανία, να είναι τόσο πρόθυμοι οι σοσιαλδημοκράτες να την στηρίζουν κάνοντας
μαζί της κυβερνήσεις και ο Πούτιν πάντα
να την εκθειάζει. Βέβαια η ζωή θα μας
δώσει γι αυτήν νέα στοιχεία, αλλά η δουλειά των επαναστατών δεν είναι να περιμένουν τη ζωή να τους δώσει την αλήθεια, αλλά να βλέπουν την αλήθεια μέσα στα πρώτα δείγματα της ζωής για να
μπορούν να πολεμήσουν για την επαναστατική αλλαγή της.
*Τελευταία μάθαμε από την αγγλική έκδοση του Wikipedia για την προσπάθεια
της Μέρκελ να κρύψει το παρελθόν της
σαν στέλεχος της κομματικής νεολαίας
στην Ακαδημία Επιστημών, και μάλιστα
σαν γραμματέας αγκιτάτσιας και προπαγάνδας!.
** Γι αυτούς τους λόγους εμείς έχουμε
κατ επανάληψη τονίσει ότι ενώ είμαστε
υπέρ της ΕΕ, και υπέρ της συμμετοχής
της Ελλάδας σε αυτήν, θεωρούμε ότι με
δεδομένο τον πρακτόρικο χαρακτήρα της
ηγεσίας σύσσωμου του ελληνικού πολιτικού καθεστώτος και τη βαθειά διάβρωση του κρατικού μηχανισμού από αυτό
το καθεστώς, η παραμονή της χώρας μας
στο Ευρώ σημαίνει διαρκή οικονομική και
πολιτική κρίση και αποσύνθεση για την
ΕΕ αλλά καταστροφή και για την ίδια την
Ελλάδα. Κι αυτό το τελευταίο κυρίως γιατί
με τη συμμετοχή της χώρας μας στο Ευρώ οι ρωσόδουλοι σαμποταριστές μπορούν και κρύβονται πίσω από την πολιτική των ευρωπαίων μονοπωλιστών της ΕΕ
που παίρνουν εκείνοι την πολιτική ευθύνη για τα μέτρα πείνας και της φορολογικής αφαίμαξης την ώρα που ο βαθύς υπαίτιος και της πείνας και των μέτρων είναι το δικό τους παραγωγικό σαμποτάζ,
που γίνεται για να αγοράσουν τα ρωσοκινέζικα αφεντικά τζάμπα την Ελλάδα. Γι
αυτό έχουμε υποστηρίξει τη θέση ότι η
Ελλάδα των σαμποταριστών πρέπει να
διωχτεί από το Ευρώ -αν και όχι σε πρώτη φάση από την Ευρωπαϊκή Ένωσηκαι ότι πρέπει να της δοθεί από την Ευρωζώνη μια ισχυρή οικονομική βοήθεια,
αλλά η τελευταία, εφάπαξ και χωρίς όρους και χωρίς μνημόνια- ώστε αν θελήσει να την χρησιμοποιήσει να βγει από
την κρίση και αν δεν θελήσει να οδηγηθεί
σε καταστροφή αλλά με το λαό να ξέρει
αυτή τη φορά ποιος μέσα και έξω από
τη χώρα είναι ο πραγματικός θύτης.
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¸ñ÷åôáé ï ÓÕÑÉÆÁ - Ìéá áð’ ôá ßäéá Þ “íÝï”
óïóéáëöáóéóôéêü êñÜôïò;
Ð

ïëëïß Üíèñùðïé ìå ðáôñéùôéêÜ êáé äçìïêñáôéêÜ áéóèÞìáôá êáé
äéáèÝóåéò, óõíÞèùò êáôáâáóáíéóìÝíïé áðü ôç ÷ñåïêïðßá êáé
ôçí êáôáóôñïöÞ, åíáðïèÝôïõí åëðßäåò ãéá ìéá ìåñéêÞ êáëõôÝñåõóç
ôçò æùÞò ôïõò óå ìéá êõâÝñíçóç ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÓÕÑÉÆÁ.
Áõôü äå ôï êÜíïõí ãåíéêÜ ãéáôß åêôéìÜíå ôá óôåëÝ÷ç Þ ôçí ðïëéôéêÞ
öåñåããõüôçôá ôïõ, áëëÜ åðåéäÞ âëÝðïõíå ôï ìáñáóìü, ôçí ðåßíá êáé ôç
ìáõñßëá ðïõ Ý÷åé óêåðÜóåé ôç ÷þñá
êýñéá ùò åõèýíç ôùí ðñÜãìáôé Üèëéùí
áðÝíáíôé óôï ëáü, áëëÜ êÜðùò
óôïé÷åéþäéêá áóôïäçìïêñáôéêþí
êïììÜôùí ôçò ÍÄ êáé ôïõ ÐÁÓÏÊ (ôá
ïðïßá, ôï ðñþôï áðü ôï 1997 êáé ôï
äåýôåñï áðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ, åß÷áí
âÝâáéá ñùóüäïõëïõò êñõöïöáóßóôåò
çãÝôåò).
ÁõôÞ ôç èåùñßá ôçí Ý÷ïõí åíéó÷ýóåé
êáé ôá äýï áõôÜ êüììáôá êáé ç ìÜæá
ôùí óôåëå÷þí ôïõò, ðïõ áðüöåõãáí åðß
äåêáåôßåò íá ÷ôõðÞóïõí ôç âÜóç ôùí
èåùñéþí ìå ôéò ïðïßåò ôÜéæå ôéò ìÜæåò ç
øåõôïáñéóôåñÜ, ìå ðõñÞíá ôï
øåõôïÊÊÅ, êáèþò êáé ôéò ðáñáöõÜäåò
- äéáóðÜóåéò ôïõ ôåëåõôáßïõ, ìßá áðü
ôéò ïðïßåò åßíáé êáé ï êõâåñíçôéêüò
ðëÝïí ÓÕÑÉÆÁ. ÁõôÝò ïé èåùñßåò
Ýãéíáí åèíéêÞ “áëÞèåéá” êáé ïäÞãçóáí
óå éäåïëïãéêÞ çãåìïíßá öáóéóôþí êáé
óïóéáëöáóéóôþí óå ü,ôé áöïñÜ ôá áßôéá
ôçò êñßóçò êáé ôçò ÷ñåïêïðßáò.
Ðïëëïß ëïéðüí áðü áõôïýò ôïõò
áíèñþðïõò èåùñïýí üôé, óôï âáèìü ðïõ
ï ÓÕÑÉÆÁ èá áðïäåé÷èåß áíáêüëïõèïò
ìå ôéò õðïó÷Ýóåéò ôïõ Þ ìéá Üèëéá
óõíÝ÷åéá ôùí ìÝ÷ñé óÞìåñá êõâåñíçôéêþí êïììÜôùí, èá áðï÷ùñÞóåé Þóõ÷á
Þóõ÷á êÜôù áðü ôç ëáúêÞ
êáôáêñáõãÞ, üðùò áõôÞ èá åêöñáóôåß
ìå ôçí øÞöï óôéò åðüìåíåò - áðü ôçí
Üíïäü ôïõ óôçí êõâÝñíçóç - åêëïãÝò.
Ïé óïóéáëöáóßóôåò äåí Ýñ÷ïíôáé
ãéá íá öýãïõí
“Êïýíéá ðïõ óáò êïýíáãå”, ëÝåé ï
ëáüò êáé óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç
ç öñÜóç ôáéñéÜæåé ãÜíôé. Êé áõôü ãéáôß
ï ÓÕÑÉÆÁ äåí åßíáé êüììá ôçò áóôéêÞò
äçìïêñáôßáò, üðùò áõôÞ ãåííÞèçêå
óôçí ÅëëÜäá ìÝóá áðü ôïõò
áíôéìïíáñ÷ïöáóéóôéêïýò êáé áíôé÷ïõíôéêïýò áãþíåò, ìå êïñõöáßá
åêäÞëùóç ôïõò, ëßãï ðñéí ôç
ìåôáðïëßôåõóç, ôï Ðïëõôå÷íåßï ôïõ ’73.
Ï ÓÕÑÉÆÁ åßíáé ðáéäß ôùí
÷åéñüôåñùí, ðéï áññéâéóôéêþí êáé ðéï
áóôéêÜ öéëüäïîùí óôåëå÷þí ôïõ
øåõôïÊÊÅ, ôçò ðåñéüäïõ 1956-1991. Åßíáé
äçëáäÞ ðáéäß áõôþí ðïõ äéÜëõóáí ôï
ðñáãìáôéêü ÊÊÅ êáé õðïíüìåõóáí ôüóï
ôïõò áíôéìïíáñ÷ïöáóéóôéêïýò áãþíåò
ôïõ 1956-1967, ðáñáäßíïíôáò ôï ëáü
ðïëéôéêÜ Üïðëï óôç ìáíßá ôïõ
áíôéêïììïõíéóôéêïý öáóéóìïý ôùí
÷ïõíôéêþí, åíþ õðïíüìåøáí êáé ôçí
ßäéá ôçí áíôé÷ïõíôéêÞ ðÜëç, ìå ôç
ãñáììÞ ôïõò ãéá “ïéêïõìåíéêÞ
êõâÝñíçóç” ÷ùñßò ðôþóç ôçò ÷ïýíôáò
êáé ôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõò íá óðÜóïõí
êáé íá ðïäçãåôÞóïõí - óôç óõíÝ÷åéá ôçí êáôÜëçøç ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ.
Åßíáé ôá óôåëÝ÷ç åêåßíá ôïõ

øåõôïÊÊÅ (êáé ôá ÷åéñüôåñá ðïëéôéêÜ
ðáéäéÜ ôïõò) ðïõ äåí Üöçóáí
öéëïñþóéêç äé÷ôáôïñßá óå Åõñþðç,
Áóßá, ÁöñéêÞ êáé ÁìåñéêÞ ðïõ íá ìç
ôç ëéâáíßóïõí, “óïâéåôü”-öéëï
âáóáíéóôÞ, ÷áöéÝ êáé äïëïöüíï ðïõ íá
ìçí ôïí áèùþóïõí, ñþóéêç êáôï÷Þ ðïõ
íá ìç ôç äéêáéïëïãÞóïõí (âë.
Ôóå÷ïóëïâáêßá, ÁöãáíéóôÜí).
Ïé Üíèñùðïé áõôïß, áíåñ÷üìåíïé óôçí
åîïõóßá, ìå ìüíï ðïëéôéêü êåöÜëáéï ôçí
åýíïéá ôùí ðáëéþí êáé “áéþíéùí”
áöåíôéêþí ôïõò, ôùí Ñþóùí
óïóéáëéìðåñéáëéóôþí, äåí Ýñ÷ïíôáé ãéá
íá êÜíïõí ìéá áðëÞ “áëëáãÞ öñïõñÜò”
ìå ôïõò ãåíéêïýò ãñáììáôåßò ôïõò óôá
õðïõñãåßá êáé ôïõò äéïéêçôÝò ôïõò óå
äçìüóéïõò ïñãáíéóìïýò, üðùò Ýêáíáí
ðÜíôá, áêüìç êáé óå åðï÷Ýò ìåãÜëçò
üîõíóçò áíÜìåóÜ ôïõò, ç ÍÄ êáé ôï
ÐÁÓÏÊ, üôáí åíáëëÜóóïíôáí óôçí
êõâÝñíçóç.
Ôï “íÝï” ñþóéêï êñÜôïò
Ï ÓÕÑÉÆÁ Ýñ÷åôáé íá äõíáìþóåé
óôñáôçãéêÜ Ýíá ðñÜãìáôé óÜðéï êáé
îåíüäïõëï áðü ãåííçóéìéïý ôïõ
åëëçíéêü áóôéêü êñÜôïò ÁÐÏ ÔÁ
ÄÅÎÉÁ, ãéá Ýíáí áðëü ëüãï: ãéáôß ç
óçìåñéíÞ óôåëÝ÷ùóç áõôïý ôïõ êñÜôïõò
åßíáé óôçí êýñéá ðëåõñÜ ôçò óå êÜðïéï
âáèìü “åèíéêÞ”, åííïþíôáò ôï “åèíéêÞ”
ìÝóá ðÜíôá óôá ðëáßóéá ôçò ãåíéêÜ
îåíüäïõëçò åëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò,
äçëáäÞ óôïí êýñéï üãêï ôçò
áðïôåëåßôáé áðü ãåíéêÜ ü÷é ìá÷çôéêïýò
å÷èñïýò ôçò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò, ôçò
Åõñþðçò êáé ôçò áóôéêÞò ìéóïäçìïêñáôßáò, ïé ïðïßïé ðñïÝñ÷ïíôáé
êõñßùò áðü ôïõò ÷þñïõò ôùí ðÜëáé ðïôÝ
êõñßáñ÷ùí ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ. Ðïëëïß
áðü áõôïýò ü÷é ìüíï äåí åßíáé êáèüëïõ
êáèáñïß êáé Üóðéëïé, áëëÜ Ý÷ïõí
ëåéôïõñãÞóåé óáí ðáñÜóéôá ðÜíù óôï
óþìá ôçò êïéíùíßáò, Ý÷ïõí óôáèåß ìå
ðåñéöñüíçóç êáé õðåñïøßá áðÝíáíôé
óôï ëáü êáé ôïí Ý÷ïõí âáóáíßóåé. Óå
Ýíá ìåôñßùò áóôï- äçìïêñáôéêü êñÜôïò
åíÜíôéá óå ðïëëïýò áðü áõôïýò èá åß÷áí
ðáñèåß äéïéêçôéêÜ ìÝôñá êáé îÞëùìá.
Áíôßèåôá, ç áðüëõôç ðáñÜäïóç ôçò
÷þñáò óôï ñùóïêéíÝæéêï Üîïíá êáé ç
ðëÞñçò áðïóÜèñùóç ôçò ðáñáãùãÞò
ôçò, ç ïðïßá åßíáé ðñïûðüèåóç ãé’ áõôÞ
ôçí ðáñÜäïóç, ÷ñåéÜæåôáé äé÷ôáôïñßá
êáé åêâéáóìü, ýðïðôá êíßôéêá ðñáîéêïðÞìáôá áðü ôá ðÜíù, áí ü÷é áíïé÷ôÜ,
ôïõëÜ÷éóôïí õðüêùöá áëëÜ åìöáôéêÜ,
þóôå êáé ç ìéóïäçìïêñáôéêÞ Å.Å. íá
êáèçóõ÷Üæåôáé êáé ç “äïõëåéÜ” íá
ãßíåôáé.
Ïé ìÝñåò ðïõ ï ëáüò è’ áñ÷ßóåé íá
øõ÷áíåìßæåôáé üôé óôï óâÝñêï êÜèéóáí
ôýðïé áðåßñùò ÷åéñüôåñïé áðü êåßíïõò
ðïõ - óå ìåãÜëï âáèìü äßêáéá - ìßóçóå
äåí åßíáé ìáêñéÜ, ìéáò êáé ïé êíßôåò ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ ìüíï ðåßíá, ãëïéþäç õðïôÝëåéá
êáé ðïýëçìá ôçò ÷þñáò êáé ôïõ ëáïý

óôï ÷åéñüôåñï éìðåñéáëéóìü (åêåßíï ôùí
Ñþóùí, áëëÜ êáé ôùí ÊéíÝæùí
óõììÜ÷ùí ôïõò) èÝëïõí êáé ìðïñïýí íá
åöáñìüóïõí.
¼ìùò ôüôå êáé ç ðñáãìáôéêÞ
ÁñéóôåñÜ, áõèüñìçôç óôç âÜóç êáé
óõíåéäçôÞ (ç ôåëåõôáßá ìå êáèïäçãçôéêü ðõñÞíá ôçò ôçí ÏÁÊÊÅ) èá
Ý÷åé äõíáìþóåé êáé èá öùíÜæåé ôçí
áëÞèåéá, áëëÜ êáé ïé ðëáôåßò ðáôñéþôåò
êáé äçìïêñÜôåò èá èÝëïõíå íá
êïõôñïõâáëÞóïõíå ôá ðáéäéÜ ôïõ
ÖëùñÜêç ðïõ íôõèÞêáíå “êõâåñíçôéêÞ
ÁñéóôåñÜ” áðü ôçí åîïõóßá.
Ôüôå üìùò ïé ÓÄÏÅ, ïé áóôõíïìßåò,
ôá äéêáóôÞñéá, óå Ýíá âáèìü ï óôñáôüò,
ãåíéêÜ ôá íåõñéêÜ ãÜããëéá ôïõ êñÜôïõò
èá Ý÷ïõí êáôáëçöèåß áðü ìéá åôåñüêëéôç óôç ìïñöÞ, áëëÜ åýêïëá åîçãÞóéìç
óôçí ïõóßá âñþìéêç óõììá÷ßá: ïé
÷åéñüôåñïé áðüãïíïé ôùí ôáãìáôáëçôþí êáé ôùí ÷éôþí, ïé ÷ïõíôéêïß êáé
ïé öáóßóôåò ìÝóá áðü ôïí “ðáëéü”
êñáôéêü ìç÷áíéóìü èá ‘÷ïõíå ãåìßóåé
ìáæß ìå ôïõò êíßôåò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ (êáé
ìÜëéóôá õðü ôçí çãåóßá ôùí äåýôåñùí)
üëåò ôéò íåõñáëãéêÝò èÝóåéò êáé èÜ
‘÷ïõíå öôéÜîåé ôï åêôñùìáôéêü ìÝôùðï
ôçò ñïõöéáíéÜò, ôçò áðÜôçò, ôïõ öüâïõ
êáé ôïõ åêâéáóìïý áðÝíáíôé óå êÜèå
ôßìéï ëáúêü Üíèñùðï Þ êáé áóôü, ï
ïðïßïò äå èá ôïõò êÜíåé ôá ÷áôÞñéá êáé
äå èá óêýâåé ìðñïóôÜ ó’ áõôïýò êáé óôá
áöåíôéêÜ ôïõò.
Ïé óõñéæáßïé, äçëáäÞ ïé êõâåñíçôéêïß
êíßôåò, ðáñÝá ìå ôá óôáõñáäÝñöéá ôïõò
ôïõ øåõôïÊÊÅ, èá Ý÷ïõí ðéá åëÝãîåé ãéá
ôá êáëÜ, ìÝóù ôçò êñáôéêÞò
åðéêõñéáñ÷ßáò ðÜíù óôéò ôñÜðåæåò, ôç
ñïÞ ôùí äáíåßùí óå åðé÷åéñÞóåéò êáé èá
ôçí áíïßãïõí êáôÜ ôï äïêïýí, áíÜëïãá
ìå ôï ðïéïí ìéêñü, ìåóáßï Þ êáé ìåãÜëï
áóôü èÝëïõí íá ðñïóåôáéñéóôïýí Þ íá
åîïíôþóïõí.
Èá êÜíïõí ôï äß÷ùò Üëëï ôá
óêÜíäáëá áðïëýôùò êõñßáñ÷á óôçí
ðïëéôéêÞ æùÞ ôïõ ôüðïõ. Êáé äå ìéëÜìå
öõóéêÜ ãéá ôá ðñáãìáôéêÜ ìåãáëýôåñá
óêÜíäáëá, áõôÜ ôùí ïëéãáñ÷þí ðïõ
Ý÷åé öôéÜîåé óôç ÷þñá ìáò ç Ñùóßá, ôýðïõ Êüêêáëç, Ìðüìðïëá, Ãåñìáíïý,
Âãåíüðïõëïõ, Ìõôéëçíáßïõ, Êïðåëïýæïõ êëð. Áõôïß åßíáé ößëïé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ
êáé áõôïýò äåí ðñüêåéôáé íá ôïõò
áããßîåé êáíåßò, üðùò äå ôïõò Üããéîå
êáíåßò õðü ôéò ñùóüäïõëåò êõâåñíçôéêÝò çãåóßåò Á. ÐáðáíäñÝïõ, Óçìßôç,
Ê. ÊáñáìáíëÞ ôïõ áíéøéïý, Ã.
ÐáðáíäñÝïõ êáé ÓáìáñÜ.
Óôá õðáñêôÜ Þ êáé áíýðáñêôá
óêÜíäáëá ìå ôá ïðïßá ï ÓÕÑÉÆÁ èá
“ôáñÜæåé óôç íïìéìüôçôá” (åííïåß ôç
óïóéáëöáóéóôéêÞ “íïìéìüôçôá”) ôïõò
ðáëéïýò, åõñùðáéüöéëïõò Þ åèíéêéóôÝò
áóôïýò, èá åîïíôþíïíôáé üóïé Üìåóá Þ
Ýììåóá èá óôÝêïíôáé áíôßðáëïé óôçí
áðïéêéáêÞ êáôáóôñïöÞ - âïìâáñäéóìü
ôçò ðáñáãùãéêÞò âÜóçò ôçò ÷þñáò êáé
óôçí ðëÞñç õðïôáãÞ óôç íåïôóáñéêÞ íåï÷éôëåñéêÞ Ñùóßá êáé óôïõò ößëïõò
ôçò.
Ï äå áðëüò ëáüò èá ìáñôõñÞóåé, êáèþò
ïé ÷åéñüôåñïé ìéêñïáóôïß êáé ïé ðéï
äéåöèáñìÝíïé, ïé ðéï ôñáìðïýêïé ðáëéïß

êíßôåò åíùìÝíïé ìå ôï ÷åéñüôåñï êáé ðéï
äéåöèáñìÝíï óõíäéêáëéóôéêü ÐÁÓÏÊ
ðïõ óÞìåñá Ý÷åé ãßíåé ÓÕÑÉÆÁ, áëëÜ
êáé ôïõò êíßôéêá “ñéæïóðáóôéêïðïéçìÝíïõò” åèíéêï-öáóßóôåò ôýðïõ
ÊáììÝíïõ - ÁÍÅË Þ üðùò áëëéþò èá
ëÝãïíôáé, èá ãßíïõí “ôá áõôéÜ êáé ôá
ìÜôéá” ôïõ óïóéáëöáóéóìïý óôç
ãåéôïíéÜ, óôï ãñáöåßï, óôï ó÷ïëåéü, óå
êÜèå êïéíùíéêÞ äñáóôçñéüôçôá.
ÊñÜôïò ôïõ öéëïíáæéóìïý êáé
ôïõ åêâéáóìïý ôïõ ëáïý
×þñéá ïé ÷ñõóáõãßôåò, ðïõ óÞìåñá
Ý÷ïõíå ãéá âáóéêü ðïëéôéêü “äéêçãüñï”
ôïõò ôï ìÝëïò ôçò Ê.Å. ôïõ ÓÕÑÉÆÁ
ÌðåëáíôÞ, ï ïðïßïò ìå áðáíùôÜ Üñèñá
ôïíßæåé ðüóï æÞôçìá áñ÷Þò åßíáé íá
ðáñáìåßíïõíå íüìéìïé ïé íáæß ùò
ïñãÜíùóç êáé íá äéêáóôïýí ìüíï
ìåìïíùìÝíá êáé êáôÜ ìüíáò ãéá
ðïéíéêÜ áäéêÞìáôá ôá ìÝëç ôçò
óõììïñßáò, ÷ùñßò êáìßá áíáãíþñéóç
óõëëïãéêÞò åõèýíçò óôçí çãåóßá ôçò ãéá
ôç ñáôóéóôéêÞ âßá.
Ìðïñåß êáíåßò íá öáíôáóôåß ðüóç
åëåõèåñßá êéíÞóåùí èá Ý÷ïõí ïé
÷éôëåñéêïß ìÝóá óôï “íÝï” óõñéæáúêü
êñÜôïò êáé ðüóçò áóõëßáò èá
áðïëáìâÜíïõí, üôáí èá ôáõôßæïíôáé ìå
ôïõò êõâåñíçôéêïýò óïóéáëöáóßóôåò óôï
ãåùðïëéôéêü ðñïóáíáôïëéóìü ðñïò
áíáôïëÜò êáé óôï îåðïýëçìá ôçò ÷þñáò,
êïììÜôé - êïììÜôé, óôï ñþóéêï
êñáôéêïìïíïðùëéáêü êåöÜëáéï.
¹äç ôá ôñÝíá êáé ôï ëéìÜíé ôçò
Èåóóáëïíßêçò öáßíåôáé íá êáôáëÞãïõí
óå ñþóéêá êñáôéêÜ ÷Ýñéá, üðùò ôï
ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ êáôÝëçîå óå êñáôéêÜ
êéíÝæéêÜ. Ï “óõíäéêáëéóìüò” ìÝóá óôçí
ÊÏÓÊÏ, üðïõ ïé íáæß åßíáé áñ÷çãïß
(äçëáäÞ áñ÷éñïõöéÜíïé ôçò åñãïäïóßáò),
ìáæß ìå ôïõò êíéôïóõñéæáßïõò ðïõ ôïõò
êÜíïõí ðëÜôåò, åßíáé Ýíá åíäåéêôéêü
ðñïìÞíõìá ãéá ôï ðüóï áíïé÷ôÝò öáéï”êüêêéíåò” åíüôçôåò ðñÝðåé íá
áíáìÝíïõìå ìå ôçí áíÜëçøç ôçò
êõâåñíçôéêÞò åîïõóßáò áðü ôïí
ÓÕÑÉÆÁ.
Áëßìïíï óå üðïéïí äåí èá åßíáé “äéêüò
ôïõò”, äçëáäÞ ÷áöéÝò Þ Ýóôù
õðïôá÷ôéêüò ôïõò. Ïé êíéôïóõñéæáßïé äå
èá ìðïñïýí âÝâáéá íá ôïõ êÜíïõí óå
áðüëõôï âáèìü ü,ôé Ýêáíáí ïé óýíôñïöïß
ôïõò óôçí ÁíáôïëéêÞ Ãåñìáíßá, ìåôÜ ôï
1960, ïäçãþíôáò ðïëëïýò áíôéðÜëïõò
ôïõ óïóéáëöáóéóôéêïý êáèåóôþôïò óôçí
êïéíùíéêÞ áðïìüíùóç, óôçí ðåñéèùñéïðïßçóç, óôá êñáôçôÞñéá ôçò ÓôÜæé
êáé ðïëëïýò óôçí áõôï÷ôïíßá. Êáé
ôïýôï ãéáôß ç ÅëëÜäá èá åßíáé
õðï÷ñåùìÝíç ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ
ñþóéêïõ åéóïäéóìïý íá åßíáé ìÝóá óôçí
ÅÅ.
ÅéäéêÜ üìùò óå ìéá ÷ùñá ñçìáãìÝíç
áðü ôçí êñßóç - ðïõ ïé ßäéïé ïé
êíéôïóõñéæáßïé êé ïé ößëïé ôïõò óôéò
êõâåñíÞóåéò ðñïêÜëåóáí êáé üîõíáí, ôï
ðïéïò êñáôÜåé ôá êëåéäéÜ ôïõ êñÜôïõò
óôï áóöáëéóôéêü ôáìåßï, óôïí ÏÁÅÄ,
óôçí åöïñßá, óôçí ìéóïêñáôéêïðïðïéçìÝíç
ôñÜðåæá,
óôï
íïóïêïìåßï, óôçí åêðáßäåõóç, óôïõò
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Ôï ó÷üëéï óôï “Âáèý Êüêêéíï”
Þ üðïéïò Ý÷åé ôç ìýãá
ìõãéÜæåôáé
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 5

éäåïëïãéêüò ôÜöïò ôïõ åëëçíéêïý óïóéáëöáóéóìïý. ËÝìå ôïõ “åëëçíéêïý”
ãéáôß óôçí õðüëïéðç Åõñþðç äåí ðáñáôçñÞèçêáí áêüìá ïðïéïéäÞðïôå áõôïáðïêáëïýìåíïé áñéóôåñïß ðïõ, üðùò ïé Ýëëçíåò, íá ðÞãáí ìáæß ìå ôïõò åõñùðáßïõò öáóßóôåò ãéá íá ðáñáôçñÞóïõí ôéò
“åëåýèåñåò åêëïãÝò” óôéò öáñóïêùìéêÝò
“ëáúêÝò äçìïêñáôßåò” ôïõ ÍôïíÝôóê êáé
ôï Ëïõ÷Üíóê.
ÐáñáèÝôïõìå åäþ ôï ó÷üëéï ôçò éóôïóåëßäáò “Âáèý Êüêêéíï” (http://
vathikokkino.gr/archives/89331, 09/11/
2014):
<<H OAKKE, ôï “öáéï-êüêêéíï ìÝôùðï” êáé ç Ïõêñáíßá
ÁöïñìÞ ãéá ôï ó÷üëéï áõôü áðïôÝëåóå
áíáêïßíùóç ôçò ÏÁÊÊÅ ãéá ôïí åìðñç-

ìç÷áíéóìïýò êáôáóôïëÞò åßíáé ðïëëÝò
öïñÝò ìåôáöïñéêÜ Þ êáé êõñéïëåêôéêÜ
æÞôçìá æùÞò Þ èáíÜôïõ. Êáé ïé
óïóéáëöáóßóôåò Ý÷ïõíå äåßîåé ðüóï
óêëçñïß ìðïñïýí íá ãßíïõí ìå üðïéïí
áìöéóâçôåß Þ áêüìá ÷åéñüôåñá áðïêáëýðôåé ôçí ðïéüôçôá ôïõ øåõôïóïóéáëéóìïý
ôïõò, ðïõ åßíáé ðáñáóéôéêüò, áðïéêéáêüò
êáðéôáëéóìüò ôïõ áéó÷ßóôïõ åßäïõò.
Áñéóôåñïß, åðáíáóôÜôåò, äçìïêñÜôåò
åñãÜôåò, ðñïïäåõôéêïß áíôéöáóßóôåò êáé
áíôééìðåñéáëéóôÝò öïéôçôÝò, ëáúêïß
Üíèñùðïé Ý÷ïõí ãåõôåß ôïí êíßôéêï
áíïé÷ôü ôñáìðïõêéóìü áðü ôï ’74 êé åäþ,
áëëÜ êáé ôçí ýðïõëç, óõíáóðéóìáßéêç
óáðßëá óå äÞìïõò, ó÷ïëåßá, ãåéôïíéÝò êáé
óõíäéêÜôá, üðïõ ï ðñþçí ÓÕÍ êáé íõí
ÓÕÑÉÆÁ åß÷å åîïõóßá, ðáñÝá ìå ôï
ÐÁÓÏÊ Þ ìïíá÷üò ôïõ, åäþ êáé 25
÷ñüíéá (áðü ôï 1989 ðïõ ôïí Ýöôéáîå ï
ÖëùñÜêçò - Êýñêïò ãéá íá ôïí êÜíåé
êõâåñíçôéêü êüììá óôç èÝóç ôïõ
ÐÁÓÏÊ).
Ìéá åîïõóßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ èá áíïßîåé
âÝâáéá ôá ìÜôéá óå ðïëëïýò
äçìïêñáôéêïýò áíèñþðïõò óôçí Åõñþðç,
ðïõ èá äïõí, ðÝñá áðü ôá öáéíüìåíá ðïõ
ðåñéãñÜøáìå ðáñáðÜíù, ôé èá ðåé ìéá
áíïé÷ôÞ åîïõóßá ôùí îåóêïëéóìÝíùí
ößëùí ôùí Ñþóùí äéáìåëéóôþí ôçò
Ïõêñáíßáò êáé ôùí éóëáìïíáæéóôþí ôçò
×áìÜò óå ìéá åõñùðáúêÞ ÷þñá.
Ç áóôéêÞ ôÜîç äå ìðïñåß íá
çãçèåß ôçò áíôßóôáóçò
Ïé ÍÄ êáé ôá ÐÁÓÏÊ - ÄçìïêñáôéêÝò
ÐáñáôÜîåéò, áëëÜ êáé ôá “ÐïôÜìéá” ôçò
áðÜôçò êáé ôïõ êñõöïóõñéæáúóìïý,
äçëáäÞ ôçò ýðïõëçò ëïãéêÞò “ñþóéêç
ãñáììÞ ìå åõñùðáúêÞ öáóÜäá” ðïõ
äéáðíÝåé ôéò çãåóßåò ôïõò äåí ìðïñïýí

ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Ιρλανδία βγήκε από το μνημόνιο εδώ
και πάνω από ένα χρόνο. Ο λόγος που
το κατάφερε ήταν ότι, όπως έκανε και
πριν την χρεοκοπία της, πρόσεξε τη
βιομηχανία της και ιδιαίτερα την
εξαγωγική. Ένα από τα μέτρα που πήρε
ήταν η χαμηλή φορολόγιση της. Αμέσως
μετά τα μνημόνια και τους όρους των
δανειστών η Ιρλανδία μείωσε τη
φορολογία της βιομηχανίας της στο 10%.
Μάλιστα αυτή η μείωση προκάλεσε την
αντίδραση της Μέρκελ σαν πολύ
χαμηλή. Η Ιρλανδία παρόλα αυτά δεν
άλλαξε την πολιτική της με αποτέλεσμα
την αύξηση την εξαγωγών της, τη μείωση
του δανεισμού της και την έξοδό της από
τα μνημόνια και τις δεσμεύσεις τους.
Ακριβώς αντίθετα, στην Ελλάδα των

óìü ôùí ãñáöåßùí ôçò Üèëéáò ìíçìïíéáêÞò “Athens Voice”.ÁíåîáñôÞôùò ôçò èÝóçò ðïõ Ý÷åé êÜèå áñéóôåñüò êáé áñéóôåñÞ áðÝíáíôé óå ôÝôïéåò åíÝñãåéåò, ðïõ êáôÜ ôç ãíþìç ìáò äåí åîõðçñåôïýí ðáñÜ
ìüíï ôç èõìáôïðïßçóç ôùí èõôþí, ðñïðáãáíäéóôþí ôçò êõñßáñ÷çò ðïëéôéêÞò
êáé ðïëéôéóìéêÞò óáðßëáò, ç áíáêïßíùóç ðñïêáëåß åýèõìç äéÜèåóç, êáèþò êáëåß óå äçìïêñáôéêü ìÝôùðï ãéá íá áðïôñáðåß ç äéêôáôïñßá ôçò ÁñéóôåñÜò. Ôïõ
“öáéï-êüêêéíïõ ìåôþðïõ”, üðùò ôç ÷áñáêôçñßæåé, ðïõ èá ñßîåé ôçí ÅëëÜäá óôéò
áãêÜëåò ôçò Ñùóßáò! Èõìçäßá ðñïêáëïýí üëá áõôÜ. Ðáñáäüîùò êáé óå áñéóôåñïýò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ôá ßäéá Þ ðáñáðëÞóéá åðé÷åéñÞìáôá ãéá íá áéôéïëïΤο ΣτΕ ακύρωσε επένδυση 80 εκατ
ãÞóïõí ôç óôÜóç ßóùí áðïóôÜóåùí ðïõ
êñáôïýí ìåôáîý ôùí íåïöáóéóôþí ôïõ ευρώ στη νησίδα Αλατάς του
ÊéÝâïõ êáé ôïõ áíôéöáóéóôéêïý êéíÞìá- Παγασητικού κόλπου. Συγκεκριμμένα “το
Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της
ôïò ôïõ ëáïý ôïõ ÍôïíìðÜò>>.

ρωσόδουλων σαμποταριστών, η
κυβέρνηση φροντίζει να αυξάνει τους
φόρους με κάθε τρόπο έτσι ώστε να
κλείσουν και όσες βιομηχανίες
εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν. Πιο
συγκεκριμμένα σύμφωνα με διάταξη του
νέου φορολογικού νόμου Ν.4172/2013 και
Ν.4174/2013 υποχρεώνει τις εταιρίες που
διατηρούν ειδικούς λογαριασμούς με
αφορολόγητα αποθεματικά τα οποία
είναι τα κεφάλαια που χρησιμοποιούν για
επενδύσεις, να φορολογηθούν το 2013
ή το αργότερο το 2014. Ένα τέτοιο θύμα
είναι η αλευροβιομηχανία Μύλοι Λούλη,
που είναι η μεγαλύτερη του κλάδου και
με αυτό τον τρόπο χάνει 5,2 εκατ. ευρώ
που θα χρησιμοποιούσε για νέες
επενδύσεις.

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

¸ñ÷åôáé ï ÓÕÑÉÆÁ - Ìéá áð’ ôá ßäéá
Þ “íÝï” óïóéáëöáóéóôéêü êñÜôïò;
óõíÝ÷åéá áðü äßðëá
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íá áðïôåëÝóïõí áíÜ÷ùìá óôçí
ðëçììõñßäá ôïõ óïóéáëöáóéóìïý, ðïõ
ðñïåëáýíåé ðñïò ôçí åîïõóßá, ôÜ÷á óá
“ëáüò êáôÜ ôçò íåïöéëåëåýèåñçò
ðåßíáò”. Áðü ôçí Üëëç áõôïß Ý÷ïõí ôï
êáêü üôé ìðïñïýí ðéï åýêïëá áðü üóï
ï ÓÕÑÉÆÁ íá åîáðáôïýí ôçí ÅÅ üôé ç
ÅëëÜäá óáí ðïëéôéêü óýóôçìá åßíáé ìéá
åõñùðáúêÞ ÷þñá êáé ü÷é ìéá Êñéìáßá ìÝóá
óôçí êáñäéÜ ôçò ÅÅ.
Ôï ßäéï äåí áðïôåëïýí ëýóç ïé
ìåéïøçöéêïß êáé áóèåíéêïß öéëåëåýèåñïé
(üóïé äåí Ý÷ïõí õðïôá÷èåß óôïí
êáèåóôùôéêü öéëïñþóï Óôáýñï
ÈåïäùñÜêç êáé óôï ÐïôÜìé ôïõ), óôçí
ðëåéïøçößá ôïõò ìåôáðñÜôåò êáé
áðïîåíùìÝíïé ôüóï áðü ôçí ðñáãìáôéêÞ
ðáñáãùãÞ üóï êáé áðü ôïõò ðüèïõò ôïõ
ëáïý ãéá ëåõôåñéÜ êáé ðñïêïðÞ, ìåñéêïß
åê ôùí ïðïßùí öôÜíïõí íá ãëõêïêïéôÜí
ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ óáí áðÜíôçóç óôïõò
óïóéáëöáóßóôåò (åíþ ïé íáæß åßíáé
óýììá÷ïé ôçò øåõôïáñéóôåñÜò óå üëç ôçí
åóùôåñéêÞ êáé äéåèíÞ ãñáììÞ, êáíßâáëïé
êáé äïëïöüíïé), äå èÝëïõí êáé äå
ìðïñïýí áðü ôçí ôáîéêÞ êáé ðïëéôéêÞ
ôïõò öýóç íá áðïôåëÝóïõí ðõñÞíá ôçò
áíôßóôáóçò óôï óïóéáëöáóéóìü.
Ìüíç ëýóç áðïôåëåß ç åíäõíÜìùóç ôçò
ÏÁÊÊÅ êáé ç óõóôñÜôåõóç ìáæß ôçò,
þóôå ç ôåëåõôáßá íá çãçèåß åíüò ðëáôéïý,
ðáôñéùôéêïý êáé äçìïêñáôéêïý ìåôþðïõ
åíÜíôéá óôçí ðëÞñç õðïôáãÞ ôçò ÷þñáò
ìáò óôï ñùóïêéíåæéêü Üîïíá êáé óôá
ðáñáðáßäéá ôïõ óôçí ÅëëÜäá, ìå êýñéïõò
- óÞìåñá - åêöñáóôÝò ôïõò ÷éôëåñéêïýò
öïíéÜäåò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò êáé ôçí
çãåóßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ðáñáðßóù, óáí
éóôïñéêü ôáìðïýñé êáé ðïëéôéêÞ ìÞôñá
ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ øåõôïÊÊÅ, äçëáäÞ
áõôïýò ðïõ äïëïöüíçóáí ðéóþðëáôá ôïí
ðõñÞíá ôçò ðñïüäïõ óå áõôÞ ôç ÷þñá, ôï
ðáëéü, ìåãÜëï ÊÊÅ.

Επικρατείας γνωμοδότησε υπέρ της
προσφυγής που είχαν υποβάλει κάτοικοι
και περιβαλλοντικό σωματείο της
ευρύτερης περιοχής, που εναντιώνονταν
στην προωθούμενη τουριστική επένδυση
της εταιρείας United Five Development
Hellas” (http://www.kathimerini.gr/759342/
article/oikonomia/real-estate/akyrwshependyshs-ston-alata-apo-to-ste). Το ΣτΕ
ακύρωσε
την
έγκριση
των
περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή
τουριστικού συγκροτήματος, με το
επιχείρημα ότι δεν είναι επιτρεπτή η
ανάπτυξη ακινήτων σε περιοχές όπου
δεν έχει γίνει χωροταξικός σχεδιασμός,
δηλαδή δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις
γης. Δηλαδή το ΣΤΕ δεν λέει καν ότι αυτή
η συγκεκριμένη χρήση γης δεν είναι

κατάλληλη, αλλά ότι αφού δεν υπάρχει
ευρύτερο σχέδιο για την περιοχή, τότε η
χρήση είναι οπωσδήποτε ακατάλληλο.
Είναι σαν να λέμε ότι ένας άνθρωπος δεν
είναι υγιής γιατί δεν έχει κάνει εξετάσεις
που να το αποδεικνύουν. Τέτοιες βρωμιές
σε μια χώρα με την ανεργία των νέων
πάνω από 50%. Κάποτε οι εγκληματίες
του ΣΤΕ θα λογοδοτήσουν στον ελληνικό
λαό και κυρίως θα λογοδοτήσουν οι
πολιτικοί σαμποταριστές.
Γιατί η τακτική με την οποία έγινε και
αυτό του σαμποτάζ είναι συνηθισμένη.
Μια επιτροπή κατοίκων, που είναι
συνήθως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ή του
ψευτοΚΚΕ, κάνει προσφυγή στο ΣτΕ και
αυτό την κάνει δεκτή. Αυτή η τακτική έχει
εφαρμοστεί στα μεταλλεία της Χαλκιδικής
παλιότερα, στον εκσυχρονισμό της
Πετρόλα, στο Βοτανικό με το εμπορικό
κέντρο της Βωβός κλπ. Κλπ.

Η ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΑΜΠΟΤΑΖ
Σύμφωνα με την έκθεση που εκπόνηση
το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος του ΣΕΒ από το 1975
μέχρι το 2005 “παρήχθησαν 3.450 νόμοι,
20.580 προεδρικά διατάγματα, 114.905
υπουργικές αποφάσεις, 24.010
αποφάσεις Περιφερειών και 8.575
αποφάσεις διοικητικών αρχών” (http://
www.kathimerini.gr/755502/article/
oikonomia/epixeirhseis). Το υπέρογκο
ρυθμιστικό βάρος για τις ελληνικές
επιχειρήσεις και το οποίο είναι ιδιαίτερα

υψηλό για τις μικρομεσαίες, κατατάσσει
την Ελλάδα στη χειρότερη θέση μεταξύ
των 17 χωρών της Ευρωζώνης, με το
κόστος να ανέρχεται στο 4,4% του ΑΕΠ
ή στα 7,8 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση των
σαμποταριστών απλουστεύοντας τις
νομικές διαδικασίες και φτιάχνοντας ένα
σταθερό οικονομικό και φορολογικό
περιβάλλον, θα μπορούσε να
εξασφαλίσει άμεσες επενδύσεις και να
προσελκύσει και νέες.

ΑΚΥΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ SILICON VALLEY!
Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι
δυστυχώς αληθινό! Το 1999 όλες σχεδόν
οι ελληνικές εταιρείες πληροφορικής
αποφάσισαν τη δημιουργία ενός
τεχνολογικού πάρκου. Πρόκειται για μια
επένδυση 12 εκατ ευρώ. Έτσι ίδρυσαν
τη συλλογική πολυμετοχική εταιρεία
“Τεχνόπολη-Ακρόπολις” στην οποία
μετείχαν 130 όμιλοι πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών. Αγόρασαν ένα
ανενεργό ορυχείο αργίλου στο 26ο χιλ.
της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Παρά
τις υπουργικές αποφάσεις και τα
προεδρικά διατάγματα, τις διάφορες
εφορίες αρχαιοτήτων κλπ που ενέκριναν
την επένδυση, οι σαμποταριστές στο ΣτΕ
το 2006 γνωμοδότησανν ότι “μη νομίμως

η περιοχή της Τεχνόπολης εξαιρέθηκε
από τις ζώνες προστασίας του ορεινού
όγκου της Πάρνηθας, όπως αυτές είχαν
προσδιοριστεί σε σχετικό προεδρικό
διάταγμα”. Ωστόσο το 2008 το ΣτΕ έκρινε
ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει. Με
βάση αυτή τη γνωμοδότηση εκδόθηκε
Προεδρικό Διάταγμα βάσει του οποίου η
έκταση αποκτά τους υφιστάμενους όρους
δόμησης στις ζώνες προστασίας της
Παρνηθας. Ωστόσο, το 2012 το 5ο τμήμα
του ΣΤΕ, το πιο ειδκευμένο στο
σαμποτάζ, ακύρωσε το συγκεκριμένο
π.δ. με αποτέλεσμα το έργο-τουλάχιστον
όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί- να μην
μπορεί να προχωρήσει.
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÔÏ ÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÉÓÔÑÏÖÇ ÔÙÍ ÊËÅÌÌÅÍÙÍ:
ÁÔÉÌÙÑÇÔÏÉ ÏÉ ÄÉÅÖÈÁÑÌÅÍÏÉ ÃÑÁÖÅÉÏÊÑÁÔÅÓ
ÔÉÌÙÑÏÕÍÔÁÉ ÌÏÍÏ ÏÉ ÐÏËÉÔÉÊÏÉ
Την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός
Δικαιοσύνης παρουσίασε ένα νομοσχέδιο
σύμφωνα με το οποίο θεσπίζονται κατά πολύ
ελαφρύτερες από τις προβλεπόμενες ποινές για
όσους κατηγορούνται και είναι υπόδικοι για
υπεξαιρέσεις χρημάτων από το κράτος.
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις αυτού του
νομοσχέδιου, στη ρύθμιση θα μπορούν να
υπαχθούν και κατηγορούμενοι που έχουν
καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και εκκρεμεί ή
διενεργείται η δίκη τους σε δεύτερο βαθμό, οι
οποίοι θα τύχουν και αυτοί ευνοϊκότερης
μεταχείρισης εφόσον αποσβέσουν τη συνολική
ζημιά του Δημοσίου. Σύμφωνα όμως με
δημοσιεύματα του τύπου: “Εκτός της ρύθμισης
αυτής μένουν πρόσωπα τα οποία κατά την
τέλεση της πράξης ήταν πρωθυπουργοί,
υπουργοί,
αναπληρωτές
υπουργοί,
υφυπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές,
γενικοί και ειδικοί γραμματείς, περιφερειάρχες
και αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι και
αντιδήμαρχοι”, δηλαδή τα πολιτικά πρόσωπα.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αυτού που
λέγαμε πάντα: ότι το ρωσόδουλο
κρυφοφασιστικό πολιτικό καθεστώς δεν θέλει
να κυνηγάει τη διεφθαρμένη κρατική
γραφειοκρατία γιατί σε αυτήν στηρίζεται για να
ασκεί την διεφθαρμενη και σαμποταριστική της
παραγωγής εξουσία του. Αυτή η γραφειοκρατία
ανάλογα με την ιεραρχική της θέση τρώει στην
Ελλάδα σήμερα γενικά πολύ περισσότερα
λεφτά από τους πολιτικούς και γιατί αυτή είναι η
πιο πολυάριθμή, και γιατί αυτη κρατάει το πόστο
σταθερά και ξέρει τα πάντα ενώ ο πολιτικός
προϊστάμενος έρχεται και φεύγει και δεν μπορεί
να κάνει τη βρωμιά του χωρίς την συνένοχη
έγκριση του μόνιμου γραφειοκράτη υφισταμένου
του. Όμως ο σοσιαλφασισμός Θέλει μόνο να
κυνηγάει επιλεκτικά και να εξοντώνει σαν
διεφθαρμένους τους πολιτικούς και γενικά τους
αιρετούς που δεν ανήκουν σε αυτό το
καθεστώς, είτε είναι πράγματι διεφθαρμένοι (πχ
Τσοχατζόπουλος) είτε δεν αποδείχτηκε ποτέ ότι
είναι (Παπαγεωργόπουλος, Παυλίδης,
Βουλγαράκης,
Πάχτας).
Τους
πιο
διεφθαρμένους πολιτικούς και μάλιστα τους
πολιτικούς που υπήρξαν καθοδηγητές και
προστάτες της διαφθοράς της δημόσιας
διοίκησης και που ταυτόχρονα υπήρξαν
προστάτες και τροφοδότες σε ατέλειωτο ζεστό
χρήμα με σκανδαλώδεις απ ευθείας αναθέσεις
της νέας κρατικοδίαιτης ρωσόδουλης ολιγαρχίας
δεν τους τιμώρησε ποτέ κανείς. Κάποιους από
αυτούς για παράδειγμα που πήραν και δώσαν
μίζες της Ζημενς τους περνάει από δίκες, αλλά
το μεγάλο παράσιτο που συνεργάστηκε με τη
Ζήμενς για να παίρνει μαζί της όλες τις κρατικές
προμήθειες, η Ιντρακόμ του Κόκκαλη, δεν έπαθε
απολύτως τίποτα, όπως δεν έπαθε
χαρακτηριστικά τίποτα το πολιτικό στέλεχος του
σημιτικού ΠΑΣΟΚ ο Τσουκάτος όταν έπαιρνε
τις μίζες από τη Ζήμενς για λογαριασμό του
ΠΑΣΟΚ.
Τη διαφθορά στο πολιτικό σύστημα την
εγκαινίασε και την εδραίωσε ο ρωσόδουλος Α.
Παπανδρέου, σε τεράστια κλίμακα και σε όλο
τον κρατικό μηχανισμό. Χιλιάδες παράσιτα
πλούτισαν αθέμιτα αξιοποιώντας τις θέσεις τους
σε κάθε τομέα του κρατικού μηχανισμού.
Βασικοί πολιτικοί προστάτες της διαφθοράς κι
γενικά του παρασιτισμού των δημοσίων
υπαλλήλων από τα φακελάκια των
νοσοκομείων μέχρι τις μίζες που αποσπούσαν
από το λαό για κάθε συναλλαγή του με το κράτος
υπήρξαν τα κόμματα της ψευτοαριστεράς, ήταν
ο ΣΥΝ και το ψευτοΚΚΕ, που ποτέ δεν έβαλαν
ούτε πολιτικά ούτε, κυρίως, συνδικαλιστικά το
ζήτημα αυτό. Αντίθετα χαμηλόφωνα, αλλά
σταθερά προωθούσαν συνδικαλιστικά τη
θεωρία του αντικειμενικού “δικαιώματός” των
υπαλλήλων να αποσπούν μίζες λόγω των
χαμηλών αμοιβών των από το “αστικο κράτος”.
Ελάχιστοι από τις δεκάδες χιλιάδες
διεφθαρμένοι υπάλληλοι παραπέμφηκαν στα
δικαστήρια.
Τώρα με τον παραπάνω νόμο εξασφαλίζουν
στους διεφθαρμένους υπαλλήλους απόλυτη
ασυλία αρκεί να γυρίσουν πίσω ένα μέρος από
τα κλεμμένα. Ταυτόχρονα και πολύ
χαρακτηριστικά αφήνουν εκτός των ρυθμίσεων
του νόμου τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή τους
προστάτες όλων αυτών των παρασίτων. Αυτή
είναι η απόδειξη ότι το ρωσόδουλο καθεστώς
στέλνει σε δίκη επιλεκτικά και τιμωρεί μόνο τους

πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτούς τους
στοχοποιεί μέσα από τα υποταγμένο σε αυτούς
τύπο και στη συνέχεια θα τους πηγαίνει σε
ειδικές μεσαιωνικές δίκες στις οποίες δεν
καταδικάζονται οι διεφθαρμένοι γραφειοκράτες,
όπως δείξαν οι δίκες του Τσοχατζόπουλου, και
Παπαγεωργόπουλου. Στην πρώτη δεν
καλέστηκαν οι αξιωματικοί του ΚΥΣΕΑ που
πήραν τις ουσιαστικές αποφάσεις για τα
εξοπλιστικά , και στην δεύτερη δεν τιμωρήθηκαν
ή τιμωρήθηκαν ελαφριά οι πραγματικοί
καταχραστές.
Αυτή η επιλεκτική στάση απέναντι είναι η
εφαρμογή του ναζιστικού τύπου συνθήματος
“θάνατος στους πολιτικούς που είναι γενικά
διεφθαρμένοι” και που αυτοί “οδήγησαν τη
χώρα στη χρεωκοπία επειδή την κατάκλεψαν”.

Αυτά τα δύο σημαίνουν θάνατος στην αστική
δημοκρατία. Αυτό είναι το σύνθημα που ένωνε
τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ναζιφασίστες στο μαύρο
κίνημα των “αγανακτισμένων”. Πρόκειται για μια
τερατώδη παραποίηση της πραγματικότητας.
Γιατί ούτε κατά διάνοια το χρέος της χώρας έχει
την ίδια τάξη μεγέθους με τα κλεμμένα ποσά.
Αν προσθέσει κανείς όλες τις δημόσιες
επενδύσεις και κρατικές προμήθειες της
δεκαετίας πριν την κρίση και υπολογίσει ότι μια
καλή μέση μίζα που τη μοιράζονται για κάθε
έργο μερικά πολιτικο-γραφειοκρατικά παράσιτα
είναι γύρω στο 10% θ διαπιστώσει ότι ο
συνολικός όγκος της “εθνικής μίζας” γι αυτήν την
περίοδο δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20 δις. Αυτά
είναι ένα απλό ορντέβρ σε σχέση με τα πάνω
από 250 δις που χρεωκόπησαν την Ελλάδα.
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Έχουμε πει άλλωστε αρκετές φορές ότι τα
κλεμμένα από το κράτος χρήματα δεν μπορούν
καθεαυτά να δημιουργήσουν το χρέος της
χώρας. Γιατί τα χρήματα αυτά, αν δεν υπάρχει
συστηματικό σαμποτάζ της παραγωγής σε μια
χώρα, συνήθως μπαίνουν σαν κεφάλαιο στην
παραγωγή, είτε απευθείας, είτε σαν καταθέσεις
που πάνε στην παραγωγή μέσω του τραπεζικού
δανεισμού, είτε πάνε σαν κατανάλωση όπου
ένα μέρος της πάει πάλι στην ντόπια παραγωγή
(πχ σπίτια, συντήρηση αυτοκινήτων κλπ). Είναι
χαρακτηριστική η περίπτωση της Κίνας που
είναι στην ίδια παγκόσμια θέση με την Ελλάδα
στη διαφθορά, αλλά όπως είναι γνωστό έχει το
μεγαλύτερο πλεόνασμα παγκόσμια, προφανώς
επειδή τα περισσότερα από τα κλεμμένα από
τους κομματικούς ληστές ξαναμπαίνουν στην
παραγωγή. Έτσι συσκοτίζεται και κρύβεται η
αληθινή αιτία του χρέους που δεν είναι άλλη από
το παραγωγικό σαμποτάζ.

Ç ÅÅ ÐÑÏÈÕÌÇ ÍÁ ÅÊ×ÙÑÇÓÅÉ ÔÇÍ ÁÌÕÍÁ ÔÇÓ ÓÔÏ ÔÓÉÑÁÊÉ
ÔÏÕ ÊÑÅÌËÉÍÏÕ
Η εκλογή του έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
στρατηγού Μιχάλη Κωσταράκου, στην προεδρία
της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUMC), δηλ. στην ουσία την ανάθεση
του συντονισμού των ασύνδετων και αδύναμων
στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ στην πιο
φιλορώσικη από όλες τις χώρες της ΕΕ την
στιγμή που η Ρωσία έχει αρχίσει πόλεμο, κατοχή
και διαμελισμό μιας μεγάλης ευρωπαϊκής
χώρας όπως είναι η Ουκρανία. Αυτή η ανάθεση
δείχνει πόσο αυτοκαταστροφική και
εγκληματική για τους λαούς της Ευρώπης είναι
η κατευναστική πολιτική που ακολουθούν οι
ευρωπαίοι χοντρόπετσοι μονοπωλιστές
απέναντι στην ανερχόμενη υπερδύναμη, αλλά
και πόσο διαβρωμένη είναι στην ηγεσία τους τα
ευρωπαϊκά όργανα και οι θεσμοί.
Δεν είναι δηλαδή απλός υφεσιασμός όταν την
ώρα που η Ευρώπη απειλείται με ενεργειακή
περικύκλωση, αυτοί καταστρέφουν τα πυρηνικά
τους εργοστάσια και βοηθούν το Κρεμλίνο στην
επιβολή της νέας τάξης του σε ολόκληρη την
πετρελαιοπαραγωγό Μέση Ανατολή και βόρεια
Αφρική. Την ώρα που η βόμβα της ελληνικής
χρεοκοπίας, τοποθετημένη από τα τσιράκια της

Ρωσίας στην καρδιά της ΕΖ, είναι πάντα έτοιμη
να εκραγεί, αυτοί στηρίζουν τις επιλογές των
ελλήνων σαμποταριστών δεχόμενοι την αγορά
της χώρας μας από τους ρώσους και κινέζους
κρατικοολιγάρχες και παρατείνοντας την πείνα
του λαού μας. Την ώρα που η μισή Ουκρανία
στενάζει κάτω από τη μπότα των ρώσων
νεοχιτλερικών (και η άλλη μισή είναι διαβρωμένη
από αυτούς,), αυτοί αρνούνται να τη βοηθήσουν
στρατιωτικά για να διώξει τον επιθετιστή και
συστήνουν στο θύμα “αυτοσυγκράτηση” και
“διαπραγμάτευση” μαζί του. Αυτό, γιατί όπως
δήλωσε η διπρόσωπη Μέρκελ “δίχως τη Ρωσία
δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για την
ευρωπαϊκή ασφάλεια” (20/11/2014 στην
Πολωνία), ή γιατί, όπως λέει ο Στάινμαγιερ,
χρειάζονται “νέες προσεγγίσεις για να μειωθεί
η ένταση στις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία”
οπότε ο ίδιος πρότεινε μία πρώτη επαφή
ανάμεσα στην Ενωμένη Ευρώπη και στη
ρωσοκρατούμενη Ευρασιατική Ένωση (βλ. El
Pais, 18/11). Πολλά πια δείχουν ότι η Μέρκελ
είναι μια εισοδίστρια στην υπηρεσία του
Κρεμλίνου, όμως αυτήν την κρατάνε στην
εξουσία μονοπώλιστές που δεν έχουν

πρόβλημα να καταστρέφουν λαούς και κράτη
προκειμένου να διασφαλίσουν τις μπίζνες τους
με την ανερχόμενη υπερδύναμη. Είναι πρόθυμοι
να κάνουν χίλιες δυο υποχωρήσεις απέναντί της
προκειμένου να κερδίσουν μερικά χρονάκια
καταστροφικής ψευτο-ειρήνης που θα θρέφουν
τις καταστροφικές, εκμεταλλευτικές των λαών
αυταπάτες τους.
Μόνο λοιπόν τέτοιοι θα ανέχονταν για
επικεφαλής της EUMC τον εκπρόσωπο ενός
στρατού που πρόσφατα δύο απόστρατα
ανώτατα και μάλιστα εξέχοντα στελέχη του
εκλέχτηκαν ευρωβουλευτές με την ναζιστική
συμμορία της Χ.Α, χωρίς ούτε εν ενεργεία, ούτε
άλλοι απόστρατοι αξιωματικοί, ούτε κυβερνητικά
και αντιπολιτευτικά κόμματα
να
διαμαρτυρηθούν, μόνο και μόνο γιατί αυτή
συμμορία υπηρετεί τους νεοχιτλερικούς του
Κρεμλίνου.
Είναι η εγκληματική αυτή πολιτική των δυτικών
ιμπεριαλιστών που παραδίδει τους λαούς της
Ευρώπης στα νύχια της νεοναζιστικής Ρωσίας
εξουδετερώνοντας την άμυνα των ευρωπαϊκών
χωρών απέναντι στο σοσιαλιμπεριαλισμό.

Το ψευτοΚΚΕ μαζί με τους Ευρωπαίους ναζιφασίστες στις εκλογές
των μισθοφόρων του Πούτιν σε Ντονέτσκ - Λουχάνσκ
Η ελληνική ψευτοαριστερά, σε ό,τι αφορά τη
σύγκρουση στην Ουκρανία, βρίσκεται στην
πρωτοπορία του φιλορωσισμού και της
συνειδητής κάλυψης της ρώσικης εισβολής ως
τάχα “αντιφασιστικής εξέγερσης” στις επαρχίες
του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, μπροστά
ακόμα κι από τους ναζήδες.
Τελευταία οι κνίτες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (ΝΑΡ) και
ο τροτσκισμός της “Κομμουνιστικής
Επανατατικής Δράσης (οι νεόκοποι πουτινικοί
του πρωην Κομμουνιστικού Συνδέσμου Εργατική Εξουσία, μετέπειτα “Κόκκινη
Ορχήστρα”) μαγάρισαν και το Πολυτεχνείο,
αναρτώντας πλακάτ και διοργανώνοντας
εκδηλώσεις υπέρ του Πούτιν και των κατοχικών
του δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία, ενώ
παπαγαλίζουν όλη την “αντιφασιστική”
προπαγάνδα του Κρεμλίνου.
Πρωτοπόρο σε αυτή τη γραμμή είναι και το
υποτίθεται “ριζοσπαστικό” ρεύμα στον ΣΥΡΙΖΑ,
με επικεφαλής τον έμπειρο σοσιαλφασίστα
Λαφαζάνη και την ιστοσελίδα του, iskra.gr.
Το ψευτοΚΚΕ υποτίθεται ότι κρατάει μια
“απόσταση” από τις “λαϊκές δημοκρατίες” των
μισθοφόρων του Πούτιν σε Ντονέτσκ και
Λουχάνσκ, κάνοντάς τους δήθεν “μαρξιστική
κριτική” στις “υποχωρήσεις τους” στα
φιλοτσαρικά σύμβολα, στην αγάπη τους για την
“καπιταλιστική Ρωσία” κλπ.
Φυσικά, τα κύρια πυρά στην αρθρογραφία
του ψευτοΡιζοσπάστη είναι στους “φασίστες
του Κιέβου”, ενώ και στα άρθρα του
“μετωπικού” στελέχους του ψευτοΚΚΕ,
Μπογιόπουλου, οι συμμορίες του Ντονμπάς
περιγράφονται σαν “ηρωική αντίσταση” στον
“φασισμό” που τάχα φέρνουν στον πλανήτη
γενικά και στην Ουκρανία ειδικά οι ΗΠΑ - ΕΕ.
Ωστόσο αυτή η κεντρική αρθρογραφία του
οργάνου του ψευτοΚΚΕ, που θυμίζει ένα κάποιο
“ούτε Ουκρανία - ούτε Ρωσία”, σώνει ενίοτε τους

κνίτες σε διαδικτυακές αντιπαραθέσεις με
ναρίτες, κλασσικούς τροτσκιστές και συριζαίους,
που βγαίνουν ανοιχτά Ρώσοι και υπερασπιστές
των συμμοριών του Ντονμπάς και κατηγορούν
τους καθ’ αυτό κνίτες για πολιτική “ίσων
αποστάσεων”. Τα ψέματα όμως τελείωσαν.
Εκεί που χρειάστηκε το ψευτοΚΚΕ
αποκαλύφθηκε και αποκάλυψε και τα
αφεντικά του. Οι κατοχικές πρακτόρικες αρχές
των δύο δήθεν λαϊκών δημοκρατιών
οργάνωσαν στις 2 του Νοέμβρη εκλογές φάρσα στα εδάφη που ελέγχουν (περίπου στη
μισή επαρχία του Ντονέτσκ και στο ένα τρίτο
της επαρχίας του Λουχάνσκ). Τις εκλογές αυτές
τις αναγνώρισε έμμεσα, αλλά ούτε καν επίσημα
- διπλωματικά, μόνον η Ρωσία σε όλο τον
πλανήτη.Σ’ αυτές λοιπόν εμφανίστηκαν
κάποιοι, μετρημένοι στα δάχτυλα ξένοι
παρατηρητές, από ευρωπαϊκά φιλορωσικά
κόμματα. Παρατηρητές σημαίνουν ότι
αναγνωρίζουν την νομιμότητα των εκλογών,
δηλαδή τον αποσχιστικό, διαμελιστικό και
προσαρτησιακό χαρακτήρα τους. Το ίδιο είχε
γίνει και με το κατοχικό ψευτοδημοψήφισμα
στην Κριμαία. Ένα από αυτά τα κόμματα, το
μόνο ελληνικό και το μόνο έστω και στα λόγια
“αριστερό” ήταν το ψευτοΚΚΕ, με τον
ευρωβουλευτή του Ζαριανόπουλο.
Ποια άλλα κόμματα όμως νομιμοποίησαν τις
εκλογές τύπου Τσολάκογλου - Λογοθετόπουλου
- Ράλλη στο Ντονμπάς και βρέθηκαν δίπλα στον
Έλληνα “κομμουνιστή” ευρωβουλευτή; Έχουμε
και λέμε λοιπόν: οι Βέλγοι εθνικομπολσεβίκοι
του EODE, οι ακροδεξιοί Φλαμανδοί του
Vlaams Belang, επίσης από το Βέλγιο, δύο
βουλευτές της Forza Italia του Μπερλουσκόνι,
το κόμμα του Σέρβου προέδρου Νίκολιτς,
γνωστού φασίστα και παλιού υπαρχηγού του
μεγαλοσέρβου φονιά Σέσελι, το ναζιστικό αντισημιτικό ουγγρικό Jobbik, η ακροδεξιά

γερμανική εφημερίδα Zuerst!, η φιλορωσική
ακροδεξιά Ataka της Βουλγαρίας, οι Τσέχοι
“υπερεθνικιστές”: “Όχι στις Βρυξέλλες - Λαϊκή
Δημοκρατία”, το μετωπικό σχήμα της Λεπέν
από τη Γαλλία Rassemblement bleu Marine
και ένας φασίστας από την Αυστρία, παλιό
στέλεχος του κόμματος του Χάιντερ που τώρα
ποζάρει
σαν
“συντηρητικός
χριστιανοδημοκράτης”. Παρατηρητές έστειλαν
βέβαια όλα τα κόμματα της Ρωσίας, με
πρώτους πρώτους τους φασίστες του
Ζιρινόφσκι και τους ψευτοκομμουνιστές του
Ζιουγκάνοφ.
Τα παραμύθια του ψευτοΚΚΕ, λοιπόν, για τον
“απόλυτο” τάχα αντικαπιταλισμό του και το
γεγονός ότι “δεν παίρνει θέση υπέρ κανενός
ιμπεριαλιστή” πάνε περίπατο, μια κι έξω. Το
κόμμα αυτό, το οποίο πρέπει να είναι το
χειρότερο σοσιαλφασιστικό του πλανήτη, μιας
και σκότωσε ξεδιάντροπα με τη βία το έμπειρο
στην αντιφασιστική πάλη και την προλεταριακή
επανάσταση ζαχαριαδικό ΚΚΕ και τον ίδιο τον
αρχηγό του, κατέληξε εκεί που του έπρεπε: να
συνεργάζεται με κλασσικούς ναζιστές και
φασίστες κατ’ εντολήν των ρώσικων αφεντικών
του, δίνοντας “δημοκρατική” επίφαση στις
ψευτοεκλογές των δολοφονικών συμμοριών του
Ντονμπάς, που σύμφωνα με την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, διαπράττουν εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας στα ουκρανικά εδάφη που
ελέγχουν.
Φυσικά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή
προστατεύτηκαν και δεν πήγαν στο Ντονμπάς,
ο μεν πρώτος για να μην τρομάξει την Ευρώπη
ενόψει εξουσίας και η δεύτερη γιατί θα εξέθετε
τον Πούτιν ότι συναγελάζεται με χιτλερικούς
φονιάδες - τροφίμους του Κορυδαλλού. Γι’ αυτό
όμως υπάρχει το ψευτοΚΚΕ, για να βγάζει τα
αφεντικά του από τη δύσκολη θέση...
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ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÊÁÉ ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇ ÅÔÏÉÌÁÆÏÕÍ ÔÇÍ
ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÔÇÓ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ ÓÔÏ ÖÁÓÉÓÔÉÊÏÁÐÏÉÊÉÁÊÏ ÑÙÓÉÊÏ ÌÏÍÏÐÙËÉÏ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1
ôçò ÁãñïôéêÞò êáé Ý÷åé åîåëé÷èåß óôï ìåãáëýôåñï ôñáðåæéêü üìéëï ôçò ÷þñáò.
Óôçí ¢ëöá óôñáôçãéêüò ìÝôï÷ïò åßíáé ôï
óõììá÷éêü óôç Ñùóßá êñÜôïò ôïõ ÊáôÜñ ìå
ðïóïóôü 9% ìåôÜ ôéò ôåëåõôáßåò áíáêåöáëáéïðïéÞóåéò.
ÐáñÜ áõôÜ ôá ó÷åôéêÜ ìéêñÜ ðïóïóôÜ Ñùóßá êáé ÊáôÜñ åëÝã÷ïõí ôéò äýï ìåãáëýôåñåò
ôñÜðåæåò óôçí ÅëëÜäá êáé Ý÷ïõí áíèñþðïõò
ôïõò óôá äéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá, ìå ìßá åîïõóßá åê÷ùñçìÝíç áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò. ÁõôÞ ç åîïõóßá åê÷ùñÞèçêå áöïý ôï êñÜôïò äáíåßóôçêå ðåñßðïõ 50 äéò êõñßùò áðü ôçí ÅÅ
ãéá íá óôçñßîåé ôéò ôñÜðåæåò ðïõ êáôÝññåáí.
Ôï ðïóü áõôü äéï÷åôåýôçêå óå Ýíá êñáôéêü
öïñÝá ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò (Ô×Ó) ðïõ áíÝëáâå ôç äéá÷åßñéóÞ ôïõò.
Ôï Ô×Ó äéÝèåóå ôï ìåãáëýôåñï ôìÞìá ôùí 50
äéò óôéò ôÝóóåñåéò ìåãÜëåò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò êáé áðüêôçóå ôï ðëåéïøçöéêü ðáêÝôï ôùí
ìåôï÷þí ôïõò ÷ùñßò üìùò íá áíáëÜâåé êáé
ôç äéïßêçóç ôïõò (!) ìÝóù åíüò åéäéêïý íüìïõ ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç. ÓÞìåñá, Ýñ÷åôáé ìå Ýíá äåýôåñï íüìï íá äþóåé ôç äõíáôüôçôá óôéò ôñÜðåæåò íá áðïêôÞóïõí Ýëåã÷ï
êáé äéêáéþìáôá äéïßêçóçò óôéò âéïìç÷áíßåò
êáé óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äåí ìðïñïýí íá ðëçñþóïõí ôá äÜíåéá ôïõò (ôá ëåãüìåíá “êüêêéíá” äÜíåéá) êáé ôåëéêÜ íá ôéò îåðïõëÞóïõí óå
áãïñáóôÞ ôçò áñåóêåßáò ôïõò. Ôç ìåñßäá ôïõ
ëÝïíôïò óå áõôÜ ôá äÜíåéá ôçí Ý÷åé ç Ðåéñáéþò êáé áêïëïõèåß ç ¢ëöá. Áõôü ôï ó÷Ýäéï
ïé çãåóßåò êõâÝñíçóçò êáé áíôéðïëßôåõóçò ôï
ïíïìÜæïõí “åîõãßáíóç”, êáé “åíßó÷õóç ôçò ñåõóôüôçôáò” óôçí áãïñÜ. ¼ôáí øçöéóôåß áõôüò
ï íüìïò èá ðñïêáëÝóåé ìßá áëìáôþäç åðÝëáóç ôùí ñùóïêéíÝæéêùí êåöáëáßùí êáé ôùí
ðñïóôáôåõüìåíùí ôïõò íôüðéùí ïëéãáñ÷þí
óôçí ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò.
Ðùò ôï êñÜôïò åê÷þñçóå ôïí Ýëåã÷ï
êáé ôç äéïßêçóç ôùí ôñáðåæþí óôï
ñþóéêï ìïíïðþëéï ìÝóá áðü ôçí
áíáêåöáëáéïðïßçóç.
Ôï æÞôçìá ôçò áíÜãêçò óôÞñéîçò ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí ðñüêõøå ìåôÜ ôï êïýñåìá
ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ðñïò ôïõò éäéþôåò êáôü÷ïõò ïìïëüãùí (PSI), áðü ôï ïðïßï ïé ôñÜðåæåò åß÷áí ìåãÜëåò áðþëåéåò åðåéäÞ åß÷áí ðïëëÜ ïìüëïãá ôïõ åëëçíéêïý äçìïóßïõ. Ç óôÞñéîç áõôÞ èá äéíüôáí áðü ôï ðïóü ôùí 50 äéò
ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéïýóáí ïé ôñÜðåæåò óå áíôßóôïé÷åò áõîÞóåéò êåöáëáßïõ ãéá íá Ý÷åé ç ôñÜðåæá êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá, äçë äéáèÝóéìá êåöÜëáéá ãéá íá áíôéìåôùðßóåé ôéò æçìéÝò êõñßùò áðü ôá ïìüëïãá êáé ôá ìç åîõðçñåôïýìåíá äÜíåéá. Óå áíôÜëëáãìá áõôþí ôùí êåöáëáßùí ðïõ èá äßíïíôáí óôéò ôñÜðåæåò, ôï Ô×Ó
èá áðïêôïýóå áíôßóôïé÷ï áñéèìü ìåôï÷þí.
Ãéá íá ãßíåé ç áíáêåöáëáéïðïßçóç ÷ñåéáæüôáí íá áðïöáóéóôåß Ýíá íïìïèåôéêü ðëáßóéï
ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôï êñÜôïò êáé ôéò
åíáëëáêôéêÝò ëýóåéò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá áêïëïõèÞóïõí ïé ôñÜðåæåò ãéá íá âñïõí Ýíá ôìÞìá ôùí êåöáëáßùí ðïõ ôïõò ÷ñåéÜæïíôáí áðü
éäéþôåò êáé íá áðïöýãïõí ôïí ðëÞñç Ýëåã÷ï
ðïõ öáéíüôáí ôüôå üôé èá áðïêôïýóå ôï êñÜôïò. Ôï ðëáßóéï áõôü óýñèçêå ãéá ìÞíåò êáé
ôåëéêÜ áðïöáóßóôçêå Ýíá óýóôçìá ðïõ áðïôåëåß åëëçíéêÞ …ðñùôïôõðßá ãéá ôá äõôéêÜ
ôñáðåæéêÜ äåäïìÝíá. Óýìöùíá ìå ôï óýóôçìá
áõôü, ïé éäéþôåò ìÝôï÷ïé åß÷áí ôï äéêáßùìá íá
êñáôÞóïõí ôç äéïßêçóç ôçò ôñÜðåæáò áí êÜëõðôáí ôï åëÜ÷éóôï ðïóïóôü ôïõ 10% ôçò óõììåôï÷Þò óôçí áýîçóç ôïõ êåöáëáßïõ. ÌÜëéóôá, áõôÞ ç äõíáôüôçôá äüèçêå ìüíï óôïõò
ðáëéïýò ìåôü÷ïõò. ÁõôÞ ç ñýèìéóç åß÷å êñßóéìç óçìáóßá êõñßùò ãéá ôéò äýï ìåãáëýôåñåò
éäéùôéêÝò ôñÜðåæåò, ôçí Ðåéñáéþò êáé ôçí ¢ë-

öá. Ç ÅèíéêÞ åßíáé Ýôóé êé áëëéþò õðü êñáôéêü Ýëåã÷ï, åíþ ãéá ôçí Eurobank Þôáí ó÷åäüí
äåäïìÝíï üôé äåí èá ðåôý÷åé ôï óôü÷ï ôïõ 10%.
Ðïéïé éäéþôåò ìÝôï÷ïé Þôáí óå èÝóç íá “óþóïõí” ôéò ôñÜðåæåò ôç äïóìÝíç óôéãìÞ áðü
ôïí êñáôéêü Ýëåã÷ï ìå êåöÜëáéá ãéá íá ðåôý÷ïõí ôï óôü÷ï ôïõ 10%; Ïé ÍÝóéò-Óìåôò êáé ôï
ÊáôÜñ (ðïõ Ýôóé áíÝâáóå ôï ðïóïóôü ôïõ óå
9% áðü 4% ðñéí ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç) . Áõôïß äçëáäÞ óõììåôÝ÷ïíôáò ìå Ýíá åëÜ÷éóôï
ðïóïóôü óôçí áýîçóç äéáôÞñçóáí ôï ÷áñáêôÞñá ôïõ óôñáôçãéêïý ìåôü÷ïõ, åíßó÷õóáí ôç
èÝóç ôïõò, êáé äéáóöÜëéóáí áðü äýï èÝóåéò
óôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò êÜèå ôñÜðåæáò,
ôüóåò äçëáäÞ üóåò êáé ôï êñÜôïò ðïõ ìå ðïóïóôü 80% (80,95% óôçí Ðåéñáéþò êáé 81,71%
óôçí ¢ëöá) üñéóå ìüíï äýï åêðñïóþðïõò (Ýíá
ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Ô×Ó, êáé Ýíá ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ äçìïóßïõ)!!!
ÌåôÜ áðü ìßá íÝá áýîçóç êåöáëáßïõ ðïõ
Ýãéíå ðñéí ëßãïõò ìÞíåò ìå ôç óõììåôï÷Þ éäéùôþí, ç óõììåôï÷Þ ôïõ Ô×Ó óôçí Ðåéñáéþò
ðåñéïñßóôçêå óôï 66,93%, êáé óôçí ¢ëöá óôï
66,36%. Åßíáé öáíåñü üôé ìÝ÷ñé óÞìåñá êáé ïé
äýï ôñÜðåæåò óôçñßæïíôáé óå êñáôéêÜ ÷ñÞìáôá, áëëÜ ôïí Ýëåã÷ï óõíå÷ßæïõí íá ôïí
áóêïýí ïé “óôñáôçãéêïß ìÝôï÷ïé” ôçò Ñùóßáò êáé ôïõ ÊáôÜñ.
Êé åíþ Ðåéñáéþò êáé ¢ëöá áðïëáìâÜíïõí
áõôÞ ôçí óêíáäáëþäç ðñïíïìéáêÞ ìåôá÷åßñéóç êáé ðáßñíïõí ôç ìåñßäá ôïõ ëÝïíôïò óôçí
áãïñÜ, ç ÅèíéêÞ êÜôù áðü êõâåñíçôéêÞ ðßåóç, ðïõëÜåé ôï 40% ìßáò êåñäïöüñáò åðÝíäõóÞò ôçò, ôçò ôïõñêéêÞò Finansbank ãéá íá áíôëÞóåé ôá êåöÜëáéá ðïõ ôçò ÷ñåéÜæïíôáé.
¼ôáí ç ÅèíéêÞ áãüñáóå ôçí Finansbank áõôÞ
Þôáí ìßá åðÝíäõóç õøçëïý ñßóêïõ, ðïõ ôçí ðñïþèçóå ôï êáèåóôþò åäþ ãéá íá óôçñßîåé ôüôå
ôïí ÅñíôïãÜí üôáí áõôüò Ýêáíå ôçí ìåãÜëç
ðñïóÝããéóç ôïõ ìå ôç Ñùóßá. Ç Finansbank
áðïäåß÷èçêå ôåëéêÜ êåñäïöüñá êáé ìÜëéóôá
ìÝóá óôçí êñßóç Ýãéíå Ýíáò óçìáíôéêüò ðáñÜãïíôáò óôÞñéîçò ôçò ÅèíéêÞò. Ôþñá üìùò
ðïõ Üëëáîå óôñáôçãéêÞ ï ÅñíôïãÜí êáé Ý÷åé
óõììá÷ßá ìå ôïõò óôñáôçãïýò, åíþ áðïöÜóéóå íá êñáôÞóåé áðïóôÜóåéò óôçí åîùôåñéêÞ
ôïõ ðïëéôéêÞ áðü ôá ñþóéêá óõìöÝñïíôá, ôï
ßäéï êáèåóôþò ðïõ åß÷å ðñïùèÞóåé ôçí åîáãïñÜ ôçò Finansbank áðü ôçí ÅèíéêÞ, ôç óðñþ÷íåé ôþñá íá ôçí ðïõëÞóåé ìå áðïôÝëåóìá íá
äéáêéíäõíåýåé ôçí êåñäïöïñßá ôçò, êáé íá õðïíïìåýåôáé ç èÝóç ôçò óå ó÷Ýóç ìå ôçí Ðåéñáéþò êáé ôçí ¢ëöá.
Ç Eurobank éäéùôéêïðïéåßôáé ÷Ýñé ÷Ýñé ìå ôï Ìõôéëçíáßï!
Ç ñùóüäïõëç êõâåñíçôéêÞ çãåóßá ðáñá÷þñçóå ôïí Ýëåã÷ï ôùí äýï ìåãáëýôåñùí ôñáðåæþí óå ñþóéêá/ñùóüöéëá êåöÜëáéá ìå ôçí
êÜëõøç ôçò áíôéðïëßôåõóçò ðïõ ðïôÝ äåí Ýêáíå æÞôçìá ôçí ðñïíïìéáêÞ ìåôá÷åßñéóç ôùí
óõãêåêñéìÝíùí êåöáëáßùí. Ï ÓÕÑÉÆÁ Ýêáíå
üìùò ìåãÜëï èüñõâï ãéá ìßá áéöíéäéáóôéêÞ åîÝëéîç ðïõ óçìåéþèçêå ðñéí ëßãïõò ìÞíåò óôçí
Eurobank. ÄçëáäÞ, ç ìïíáäéêÞ ôñÜðåæá ðïõ
äåí ìðüñåóå íá êáëýøåé ôï åëÜ÷éóôï ðïóïóôü
ôïõ 10% ìå éäéùôéêÞ óõììåôï÷Þ âñÝèçêå îáöíéêÜ íá åßíáé ç ìïíáäéêÞ ôñÜðåæá ðïõ êáôÜöåñå íá ðåñÜóåé ðëåéïøçöéêÜ óå ÷Ýñéá éäéùôþí êáé óõãêåêñéìÝíá åíüò éäéùôéêïý êáíáäéêïý ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý ó÷Þìáôïò (fund), ôçò
Fairfax. Óôç ìáêñïóêåëÞ áíáêïßíùóÞ ôïõ óôçí
ïðïßá êáôÜããåéëå ðùò ôï óõãêåêñéìÝíï fund
ìå æçìßá ôïõ åëëçíéêïý äçìïóßïõ ðÞñå ôéò ìåôï÷Ýò ôçò Eurobank óå ðéï ÷áìçëÞ ôéìÞ áðü
áõôÞ ðïõ ôçò áãüñáóå ôï Ô×Ó, ðáñÜëåéøå ìßá
óçìáíôéêÞ ðáñÜìåôñï. ¼ôé ç Fairfax ðÞñå “äéáâáôÞñéï” áðü ôïí êáèåóôùôéêü ïëéãÜñ÷ç Ìõôéëçíáßï! Ç ìåôáâßâáóç ôïõ ðëåéïøçöéêïý ðáêÝôïõ ôçò Eurobank óôç Fairfax Ýãéíå ìüíï
áöïý áõôÞ Ýêáíå óõíÝôáéñï ôçò ôï Ìõôéëç-

íáßï, êáé äåóìåýôçêå ãéá ìåëëïíôéêÝò êïéíÝò
åðåíäýóåéò óôçí åíÝñãåéá êáé óôá áêßíçôá.
Ôï éóôïñéêü ðáñüìïéùí óõíåñãáóéþí SiemensÉíôñáêüì óôéò ôçëåðéêïéíùíßåò, ÌðüìðïëáEldorado Gold óôá ïñõ÷åßá ôçò ×áëêéäéêÞò Ý÷åé áðïäåßîåé üôé ïé íôüðéïé áíáôïëéêïß ïëéãÜñ÷åò áíáëáìâÜíïõí ñüëï ñõèìéóôÞ ôçò åðÝíäõóçò êáé êáôáëÞãïõí íá ðáßñíïõí ôåëéêÜ ôç ìåñßäá ôïõ ëÝïíôïò êáé ïé äõôéêïß íá
öåýãïõí êõíçãçìÝíïé êáé êáôá÷ñåùìÝíïé.
Ç åêäïýëåõóç ôïõ êáèåóôþôïò óôç Fairfax
åß÷å óáí êýñéï óôü÷ï íá ÷ñõóþóåé ôï ÷Üðé óôá
äõôéêÜ êåöÜëáéá ðïõ Ý÷ïõí ìåßíåé Ýîù áðü ôéò
åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò. Ç ìåãÜëç äéáöïñÜ áíÜìåóá óôïí Ýëåã÷ï ðïõ áóêåß ç Ñùóßá êáé ôï
ÊáôÜñ óå Ðåéñáéþò êáé ¢ëöá, êáé óôçí åîáãïñÜ ôùí ìåôï÷þí ôçò Eurobank áðü ôç Fairfax
åßíáé ç åîÞò: óôçí ðñþôç ðåñßðôùóç äýï êñáôéêÜ êåöÜëáéá åëÝã÷ïõí ôéò ôñÜðåæåò äßíïíôáò åëÜ÷éóôá ÷ñÞìáôá êáé áðïêïìßæïíôáò
ðïëëáðëÜóéá êÝñäç êáé óôñáôçãéêü Ýëåã÷ï
óôçí ïéêïíïìßá, åíþ óôç äåýôåñç ðåñßðôùóç
Ýíá äõôéêü êïéíïðñáêôéêü ó÷Þìá, ðïõ äåí Ý÷åé
êñáôéêÞ õðïóôÞñéîç êáé ìðïñåß íá áëëÜîåé åýêïëá ÷Ýñéá, áãïñÜæåé ìåñßäéï óôçí ôñÜðåæá ìå
ôï ìéêñüôåñï ìÝãåèïò êïõâáëþíôáò óôéò ðëÜôåò ôïõ Ýíá íôüðéï ïëéãÜñ÷ç. Óçìåéþíïõìå üôé óôéò 31/3/2013 ç Ðåéñáéþò åß÷å 30% ìåñßäéï
óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ, ßäéá êåöÜëáéá 1,3 äéò
åõñþ, ðïõ äéáìïñöþèçêáí óôá 9,7 äéò ìåôÜ ôçí
ðñþôç öÜóç ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò, åíþ ç
Eurobank ìåôÜ ôçí ðñþôç öÜóç ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò åß÷å ßäéá êåöÜëáéá ìüëéò 4,5
äéò.
ÊõâÝñíçóç êáé áíôéðïëßôåõóç
åíéó÷ýïõí ôç èÝóç Ñùóßáò êáé ÊáôÜñ óå
Ðåéñáéþò êáé ¢ëöá êáé ôïõò âïçèïýí
íá áñðÜîïõí ôïí Ýëåã÷ï ôçò ïéêïíïìßáò
ôçò ÷þñáò
Áêñéâþò åðåéäÞ ôï õðÜñ÷ïí êáèåóôþò ùöåëåß ùò “éäéùôéêÞ óõììåôï÷Þ” ôç Ñùóßá êáé
ôï ÊáôÜñ, ï ÓÕÑÉÆÁ ðïõ åôïéìÜæåôáé íá áíáëÜâåé ôþñá ôçí åîïõóßá Üëëáîå åîßóïõ áéöíéäéáóôéêÜ ôçí ðÜãéá èÝóç ôïõ ãéá êñáôéêïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí þóôå íá åõíïçèïýí ïé öôù÷ïß äáíåéïëÞðôåò êáé ôá õðåñ÷ñåùìÝíá íïéêïêõñéÜ. Óå ðñüóöáôç áíáêïßíùóÞ ôïõ áíáöÝñåé ÷ïíôñéêÜ üôé êáëü åßíáé íá äéáôçñçèåß ç êáôÜóôáóç üðùò Ý÷åé äéáìïñöùèåß óÞìåñá óôéò ôñÜðåæåò, êáé ç èÝóç
ôïõ ãéá êñáôéêïðïßçóç ìåôáôñÜðçêå óå
äéáôÞñçóç ôïõ óçìåñéíïý ðïóïóôïý ôïõ
Ô×Ó óôéò ôñÜðåæåò ìÝ÷ñé ôï 2017 ðïõ áíáìÝíåôáé íá äéáëõèåß ôï ôáìåßï ïðüôå
èá ðñï÷ùñÞóåé áíáãêáóôéêÜ ç éäéùôéêïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí! ÎáöíéêÜ ëïéðüí ãéá
ôïí ÓÕÑÉÆÁ ïé éäéþôåò ôñáðåæßôåò ðïõ ùöåëÞèçêáí áðü ôá “÷ñÞìáôá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý”, äçëáäÞ áðü ôïí êñáôéêü äáíåéóìü áðü ôçí
ÅÅ ãéá ôç óôÞñéîç ôùí ôñáðåæþí ôïõò, ðñÝðåé
íá áöåèïýí óôçí çóõ÷ßá ôïõò êáé íá êÜíïõí
ôç äïõëåéÜ ôïõò. Ï ÓÕÑÉÆÁ äåí èá åðéóôñÝøåé áõôÜ ôá ÷ñÞìáôá óôï ëáü äçëáäÞ óôï êñÜôïò, ìÝóá áðü ôçí êñáôéêïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí. Ïýôå êáí åíï÷ëåßôáé ðëÝïí ðïõ ôï êñÜôïò ëåéôïõñãåß óáí ðáñáôçñçôÞò ôùí Äéïéêçôéêþí ôïõò Óõìâïõëßùí.
Ç áëëáãÞ áõôÞò ôçò èÝóçò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ïöåßëåôáé óôï üôé èÝëåé ìå êÜèå ôñüðï íá äéåõêïëýíåé ôá íÝá áöåíôéêÜ óôï ôñáðåæéêü óýóôçìá íá áðïêôÞóïõí ôïí Ýëåã÷ï ôçò ïéêïíïìßáò ìÝóá áðü ôéò íÝåò ñõèìßóåéò ðïõ åôïéìÜæïíôáé ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôç ñýèìéóç ôùí ëåãüìåíùí “êüêêéíùí” äáíåßùí. Óôá åðé÷åéñçìáôéêÜ äÜíåéá ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï ðáßæåé ç Ðåéñáéþò, êáé äåõôåñåõüíôùò ç ¢ëöá. Ôï 2011 ç Ðåéñáéþò åß÷å
ðïóïóôü 71% óå åðé÷åéñçìáôéêÜ äÜíåéá óôï
÷áñôïöõëÜêéï ôçò, êáé óÞìåñá Ý÷åé ôá ðåñéóóüôåñá êüêêéíá äÜíåéá.

Ôï íÝï ñõèìéóôéêü ðëáßóéï ðïõ åôïéìÜæåôáé
ãéá ôç ëåãüìåíç “åîõãßáíóç” ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôçí “åíßó÷õóç ôçò ñåõóôüôçôáò” ôçò
áãïñÜò åßíáé ìßá äåýôåñç åê÷þñçóç åîïõóßáò
áðü ôï êñÜôïò óôéò äýï ôñÜðåæåò. Åíþ ôï Ô×Ó
ðáñáìÝíåé ï ðëåéïøçöéêüò ìÝôï÷ïò, óôï íïìïó÷Ýäéï ðïõ åôïßìáóå ç êõâÝñíçóç ãéá ôç ñýèìéóç ôùí “êüêêéíùí äáíåßùí” ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðáñá÷ùñåß ðëÞñç äéáêñéôéêÞ åõ÷Ýñåéá
óôéò ôñÜðåæåò íá ðáñÝ÷ïõí äéåõêïëýíóåéò óå
üðïéïõò èÝëïõí êáé üóï èÝëïõí åíþ ôïõò äßíåé
ôï äéêáßùìá óá äáíåéóôÝò åöüóïí Ý÷ïõí ôï 40%
ôïõ óõíïëéêïý ÷ñÝïõò ôçò åðé÷åßñçóçò íá ôç
èÝóïõí óå äéáäéêáóßá åéäéêÞò äéá÷åßñéóçò êáé
íá ôçí ðïõëÞóïõí óå üðïéïí áõôÝò åðéëÝîïõí!
Ïé ñõèìßóåéò áõôÝò óõìöùíÞèçêáí óôç óõíÜíôçóç ôïõ íÝïõ õðïõñãïý áíÜðôõîçò êáé ôùí
äéïéêçôþí ôùí ôåóóÜñùí ôñáðåæþí. Êåíôñéêü
ñüëï óôç óõíÜíôçóç Ýðáéîå ï ÓÜëëáò ôçò Ðåéñáéþò ðïõ äÞëùóå ìÜëéóôá üôé äåí ôïí åíäéáöÝñåé íá ðñï÷ùñÞóåé óå ðëåéóôçñéáóìïýò áêéíÞôùí ãéáôß áõôü èá âáñýíåé ôçí ôñÜðåæá,
áëëÜ åßíáé Ýôïéìïò íá åöáñìüóåé ôéò ñõèìßóåéò ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò. ÄçëáäÞ, ç Ðåéñáéþò
åìöáíßæåôáé ôþñá ößëïò ôùí öôù÷þí ðïõ äåí
Ý÷ïõí íá ðëçñþóïõí ôç äüóç ôïõ óôåãáóôéêïý êáé äçëþíåé Ýôïéìç íá “åîõãéÜíåé” ôçí
ïéêïíïìßá ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ êñÜôïõò, ðáßñíïíôáò ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôùí ðëïýóéùí ðïõ õðïôßèåôáé üôé ôéò âïõëéÜæïõí ãéá íá åîáóöáëßóïõí áôïìéêü ðëïýôï. ÁõôÞ åßíáé êáé ç ãñáììÞ ðïõ âãÜæïõí óå üëåò ôïõò ôéò äçëþóåéò ïé
×áñäïýâåëçò, ÓôïõñíÜñáò êáé ôá êõâåñíçôéêÜ óôåëÝ÷ç. ÂÝâáéá ïé ðñïò åîõãßáíóç åðé÷åéñÞóåéò äåí ðñüêåéôáé íá êáôáëÞîïõí óôïõò
öôù÷ïýò äáíåéïëÞðôåò, ïýôå óôï ëáü, áëëÜ óå
ðïëý ðëïýóéïõò ïëéãÜñ÷åò åíôåôáëìÝíïõò ôùí
íÝùí áðïéêéïêñáôþí. Ôüôå ìåôÜ ôçí “åîõãßáíóç”, ïé ßäéåò åðé÷åéñÞóåéò ùò “õãéåßò” èá
ðÜñïõí ðïëëÝò êáé ìåãÜëåò ðéóôþóåéò êáé
äéåõêïëýíóåéò. ¢ëëùóôå üôáí ôåëåéþóåé ç “åîõãßáíóç” èá ôåëåéþóåé êáé ç “ðñïóôáóßá”
ðïõ ðïõëÜíå ôþñá óôï ëáü ïé õðïêñéôÝò ðïõ
ïé ßäéïé ôïí öôþ÷õíáí, ïé ßäéïé ôïí Ýñéîáí óôçí
áíåñãßá, êáé ïé ßäéïé öôáßíå ðïõ èá ÷Üóåé ôï
óðßôé ôïõ êáé èá âñåèåß óôï äñüìï. Ïé äïëïöüíïé ôïõ ëáïý äåí Ý÷ïõí êáìßá äéÜèåóç íá “÷áñßóïõí” ôßðïôá áðü üóá ìðïñïýí íá áñðÜîïõí
ãéá ëïãáñéáóìü ôùí áöåíôéêþí ôïõò, êáé ôï
Ý÷ïõí áðïäåßîåé åðáíåéëçììÝíá ìÝ÷ñé óÞìåñá. ÁëëÜ êáé ç ôùñéíÞ ôïõò “ìåãáëïøõ÷ßá”
èá ïäçãÞóåé óå íÝá êëåéóßìáôá åðé÷åéñÞóåùí, íÝá áíåñãßá êáé íÝá ðôþóç ôïõ ìåñïêÜìáôïõ áðü ôçí ïðïßá èá ùöåëçèïýí ïé íÝïé
áðïéêéïêñÜôåò.
¸íá ðñþôï äåßãìá ãéá ôï ðþò èá ãßíåé áõôÞ ç “åîõãßáíóç” ðïõ ó÷åäéÜæïõí Þôáí ôï îåðïýëçìá ôïõ ÷ñåùìÝíïõ óôçí Ðåéñáéþò “Åññßêïò ÍôõíÜí” óôï Âãåíüðïõëï ãéá 110 åê åõñþ. Ãéá ôá íÝá îåðïõëÞìáôá åßíáé ðïëý ðéèáíü íá äßíåôáé Ýíá ìåñßäéï óå êÜðïéï äõôéêü
êåöÜëáéï ðïõ èá ëåéôïõñãåß óáí êÜëõøç ôïõ
ñþóéêïõ, ôïõ êéíÝæéêïõ, ôïõ êáôáñéáíïý. ÁõôÞ
ç ðñáêôéêÞ Ý÷åé Þäç îåêéíÞóåé ìå ôçí ðñüóöáôç åðéëïãÞ ùò “óôñáôçãéêïý” åðåíäõôÞ
óôá 14 ðåñéöåñåéáêÜ áåñïäñüìéá ôçò ÷þñáò ôçò
åôáéñåßáò ðïõ Ý÷åé ôï áåñïäñüìéï ôçò Öñáãêöïýñôçò ìáæß ìå ôïí Êïðåëïýæï. Éäéáßôåñá
ôï ñþóéêï êåöÜëáéï èÝëåé ðÜíôá íá Ý÷åé ìßá
êÜëõøç üðùò êÜíåé êáé ï ÍÝóéò ìå ôïí ôóÝ÷ï
Óìåôò.
Áöïý êáôá÷ñÝùóáí ôéò åëëçíéêÝò âéïìç÷áíßåò ìå ôï ðáíÜêñéâï ñþóéêï öõóéêü áÝñéï êáé
ìå ôçí õðåñöïñïëüãçóç, áöïý óôÝãíùóáí ôçí
ïéêïíïìßá ìÝóá áðü ôï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ, ôþñá åôïéìÜæïíôáé åßôå ãéá íÝá êëåéóßìáôá åßôå ãéá îåðïýëçìá óôá íÝá áöåíôéêÜ
ìå óôü÷ï íá ìåôáôñÝøïõí ôç ÷þñá óå ñþóéêç
áðïéêßá. ÁõôÞ ç äéáäéêáóßá ìðïñåß íá ðåñÜóåé ìüíï ìÝóá áðü ìåãáëýôåñç êáôáóôñïöÞ,
ðåßíá, åîáèëßùóç ôïõ ëáïý êáé öáóéóìü.
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Ç ÓÔÑÏÖÇ ÔÇÓ ÏÕÃÃÁÑÉÁÓ ÐÑÏÓ ÔÇ ÑÙÓÉÁ
ÐËÇÔÔÅÉ ÔÇ ËÁÚÊÇ ÐÑÏÓÂÁÓÇ ÓÔÏ ÉÍÔÅÑÍÅÔ
Ïé ëáúêÝò êéíçôïðïéÞóåéò êáé ç Üñóç ôùí ðåñéïñéóìþí

Ô

ïí Ïêôþâñç ðïõ ìáò ðÝñáóå, ç ïõããñéêÞ êõâÝñíçóç ôïõ
Âßêôïñá ÏñìðÜí êáôÝèåóå Ýíá íïìïó÷Ýäéï ðñïò øçöïöïñßá
óôï êïéíïâïýëéï ìå ôï ïðïßï êáôáñãïýóå ôç äùñåÜí ðñüóâáóç
óôï ßíôåñíåô.

Óýìöùíá ìå áõôü, ôï êüóôïò ðïõ èá
âáñýíåé ôïõò ÷ñÞóôåò ôïõ äéáäéêôýïõ åßôå éäéþôåò åßíáé áõôïß åßôå åðé÷åéñÞóåéò - áðü ôç ìåôáöïñÜ äåäïìÝíùí èá
öôÜíåé ôï ìéóü åõñþ (150 ïõããñéêÜ öñÜãêá) áíÜ gigabyte. Ï ïõããñéêüò ëáüò
ðïõ áíôéìåôþðéóå øý÷ñáéìá ðñïçãïýìåíåò áíôéëáúêÝò êéíÞóåéò ôïõ êáèåóôþôïò ôçò ÂïõäáðÝóôçò, áõôÞ ôç öïñÜ
êáôÝâçêå ìáæéêÜ óôïõò äñüìïõò ãéá íá
ðñïáóðßóåé ôçí åëåõèåñßá Ýêöñáóçò êáé
ôï äéêáßùìÜ ôïõ óôçí åëåýèåñç áðü
êáèåóôùôéêü Ýëåã÷ï åíçìÝñùóç, ðåôõ÷áßíïíôáò ôåëéêÜ ôçí áíáóôïëÞ ôïõ ìÝôñïõ.
Ç Üìåóç ìáæéêÞ êéíçôïðïßçóç ôïõ
ïõããñéêïý ëáïý (äåêÜäåò ÷éëéÜäåò Üôïìá óõììåôåß÷áí óôç äéáäÞëùóç ôçò
28/10 óôçí ðñùôåýïõóá) Ýäåéîå ðüóï
åýêïëá ï õðïêåéìåíéêüò ðáñÜãïíôáò
ìðïñåß íá ìåôáôñáðåß óå õëéêÞ äýíáìç
éêáíÞ íá íéêÞóåé Ýíá áõôáñ÷éêü ðïëéôéêü êáèåóôþò. Ôüóï áðïöáóéóôéêÞ Þôáí ç åíáíôßùóç ôïõ ëáïý óôá áðáãïñåõôéêÜ êõâåñíçôéêÜ ìÝôñá þóôå ç
“óõìâéâáóôéêÞ” ðñüôáóç ôçò êõâÝñíçóçò ðåñß åðéâÜñõíóçò 700 öñÜãêùí ôï
ìÞíá óå ðñüóùðá êáé 5.000 öñÜãêùí
óå åðé÷åéñÞóåéò ðïõ èá ðëçñþíåôáé áðü ôïõò ðáñü÷ïõò õðçñåóéþí ôïõ äéáäéêôýïõ Ýðåóå óôï êåíü.
Ôï óõíôçñçôéêü êõâåñíþí êüììá “Ößíôåò” (ôìÞìá ôïõ ÅËÊ) Ý÷åé äéêáéïëïãÞóåé ôï ðéï ðÜíù ìÝôñï óáí áðáñáßôçôï ãéá ôçí éóïóêÝëéóç ôïõ êñáôéêïý
ðñïûðïëïãéóìïý üìùò áõôü äåí åßíáé
ðáñÜ ìßá êÜëõøç ôçò óôáèåñÜ áõôáñ÷éêÞò ðïñåßáò ôçò ïõããñéêÞò ðïëéôéêÞò
çãåóßáò óå âÜñïò ôùí ëáúêþí äéêáéùìÜôùí êáé ôùí åëåõèåñéþí. Ôá ëáúêÜ
óõìöÝñïíôá ðëÞôôïíôáé ìåôáîý Üëëùí
áðü ôçí åðéâïëÞ ìéáò Üãñéáò Ýììåóçò
öïñïëïãßáò (ç ìåãáëýôåñç óôçí ÅÅ), áðü ôçí áðüðåéñá ôçò êõâÝñíçóçò íá åëÝãîåé ôá ÌÌÅ ìÝóù ìéáò äéêôáôïñéêÞò “áíåîÜñôçôçò” áñ÷Þò, áðü ôéò äéþîåéò óå âÜñïò ÌÊÏ ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé óáí “îÝíïé ðëçñùìÝíïé ðñÜêôïñåò”,
ôçí åíôåéíüìåíç êáôáðßåóç óå âÜñïò
èñçóêåõôéêþí ìåéïíïôÞôùí, êáé öõóéêÜ
áðü ôç ìåãÜëç ïñãáíùìÝíç Üíïäï ôïõ
íåïíáæéóìïý (Ãéüìðéê). Ç êáôáóôñïöéêÞ áõôÞ ðïñåßá ôçò ÷þñáò íôýíåôáé éäåïëïãéêÜ ìå ìéá áíôéöéëåëåýèåñç ñçôïñéêÞ ðïõ õðïóôçñßæåé ôçí ïéêïäüìçóç åíüò êñÜôïõò “ìå ðõñÞíá ìßá åèíéêÞ
èåþñçóç”. Óôï åðßðåäï ôùí äéåèíþí
ó÷Ýóåùí åêöñÜæåôáé ìå ôçí áðïìÜêñõíóç ôçò ÂïõäáðÝóôçò áðü ôçí åíùìÝíç
äçìïêñáôéêÞ Åõñþðç ðñïò üöåëïò ôçò
öáóéóôéêÞò Ñùóßáò êáé ôùí óõììÜ÷ùí
ôçò. Ôï ÌÜñôç ð.÷. õðïãñÜöçêå óõìöùíßá ýøïõò 10 äéò åõñþ ìå ôç Ìüó÷á ãéá
ôïí åêóõã÷ñïíéóìü ôïõ ðõñçíéêïý åñãïóôáóßïõ ôïõ Ðáêò, åíþ ôïí Áýãïõóôï îåêßíçóå Ýíáò ãýñïò “óôñáôçãéêþí
äéáâïõëåýóåùí ðÜíù óôá áìõíôéêÜ èÝìáôá” ìå ôï Ðåêßíï (âë. El Pais, 13/8).
Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ç ÂïõäáðÝóôç ðáñá-

êÜìðôåé ôéò áíçóõ÷ßåò ôçò ÅÅ ðÜíù óôç
ñùóéêÞ åíåñãåéáêÞ ðåñéêýêëùóÞ ôçò
êáé îåìðëïêÜñåé ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ áãùãïý öõóéêïý áåñßïõ South Stream ðïõ
ðñïùèåß ôï Êñåìëßíï ìå üñïõò áóýìöïñïõò ãéá ôçí ÅÅ (Financial Times, 5/11).
Ç óôñïöÞ áõôÞ ðñïò ôïí áíáôïëéêü
öáóéóìü åßíáé êÜôé ðïõ ïé áãùíéæüìåíåò ëáúêÝò ìÜæåò ãíùñßæïõí ðïëý êáëÜ êáé ôï áíôéóôñáôåýïíôáé ãåìßæïíôáò
ôïõò äñüìïõò ôçò ÂïõäáðÝóôçò ìå åõñùðáúêÝò óçìáßåò. Óýìöùíá ìå ôïí ÓÜìðá Ôïô, äéåõèõíôÞ ôïõ êÝíôñïõ áíÜëõóçò “Instituto Republikon”, “áõôÝò ïé
äéáìáñôõñßåò ðçãáßíïõí ìáêñýôåñá áð’
ôï ïéêïíïìéêü êüóôïò ðïõ óçìáßíåé ï
íÝïò öüñïò êáé åßíáé åðßóçò ìéá áíôßäñáóç ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôïõ íåùôåñéóìïý, ôçò åëåõèåñßáò êáé ôïõ äõôéêïý
ôñüðïõ æùÞò, áðÝíáíôé óôçí ïëïÝíá êáé

ðéï öáíåñÞ óôñïöÞ ôïõ ÏñìðÜí ðñïò ôç
Ñùóßá.
Ç ïõããñéêÞ êõâÝñíçóç Ý÷åé êëåßóåé
óçìáíôéêÝò ïéêïíïìéêÝò óõìöùíßåò ìå
ôç Ìüó÷á êáé Ý÷åé êñéôéêÜñåé ôéò êõñþóåéò ôçò ÅÅ êáôÜ ôçò ÷þñáò áõôÞò
ðïõ ïöåßëïíôáé óôïí ðüëåìï óôçí Ïõêñáíßá.
Ï ßäéïò ï ÏñìðÜí äåí Ý÷åé êñýøåé ôï
ó÷Ýäéü ôïõ ãéá Ýíá “Üíïéãìá ðñïò ôçí
ÁíáôïëÞ” óôï ïéêïíïìéêü, ðáñüôé åðéìÝíåé ðùò ç Ïõããáñßá ðëÝåé óôï êáñÜâé ôçò ÅÅ. ÌÝóá ó’ áõôÞ ôç äýóêïëç
éóïññïðßá áíÜìåóá óôç Äýóç êáé ôç Ñùóßá, ï ðñüåäñïò ôïõ Êïéíïâïõëßïõ, ËÜæëï ÊÝâåñ, äéáâåâáßùóå üôé, áí ïé ÂñõîÝëëåò åðé÷åéñÞóïõí íá õðáãïñåýóïõí
ôéò ðïëéôéêÝò ôïõò óôçí Ïõããáñßá, “èá
Þôáí ùöÝëéìï íá óêåöôïýìå ðþò èá áíá÷ùñÞóïõìå áñãÜ êáé ðñïóå÷ôéêÜ áð’
áõôÝò.”” (El Pais, 29/10)
Óå áíôßèåóç ìå ôçí ÅëëÜäá üðïõ ï
åéóïäéóìüò ôùí ñùóüäïõëùí åßíáé âáèýôåñïò, ïé ëáúêÝò ìÜæåò ôçò Ïõããáñß-

áò ìðüñåóáí ãñÞãïñá íá êáôáíïÞóïõí
ôçí ïõóßá ôïõ ðïëéôéêïý êáèåóôþôïò
ôçò ÷þñáò ôïõò êáé íá êåñäßóïõí ìéá
ìéêñÞ íßêç. Ùóôüóï, ï ìéêñüò âáèìüò ðïëéôéêÞò ïñãÜíùóçò ôïõ êéíÞìáôïò, ðïõ
ìå ôç óåéñÜ ôïõ ïöåßëåôáé óôç óáðßëá
ôùí êëáóéêþí áóôéêþí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí ôéò ïðïßåò ï ëáüò áðå÷èÜíåôáé,
åðéôñÝðåé óôï êáèåóôþò íá äéåéóäýåé ìÝóá ôïõ, íá ôï äéáâñþíåé êáé íá ôï êáíáëéæÜñåé. Ôï ãåãïíüò üôé óôçí çãåóßá
ôïõ êéíÞìáôïò åìöáíßóôçêå Ýíá óôÝëå÷ïò ôïõ ðñþçí óïóéáëöáóéóôéêïý êüììáôïò, ðïõ ôþñá êáìþíåôáé ôï óïóéáëäçìïêñáôéêü, ïíüìáôé ÌðÜëáò Ãêïýëéáò, ìáò áíçóõ÷åß éäéáßôåñá. Åðßóçò
ìáò áíçóõ÷åß ç êßíçóç ôïõ íåïíáæéóôéêïý Ãéüìðéê íá ðñïáíáããåßëåé ôçí ðáñï÷Þ äùñåÜí wi-fi óôïõò äÞìïõò ðïõ
åëÝã÷åé ðïëéôéêÜ, ìßá “äéåõêüëõíóç”
ìáöéüæéêïõ ôýðïõ ðïõ Þñèå íá äÝóåé ìå
ôçí êáôÜöïñç êõâåñíçôéêÞ áðáãüñåõóç.

ÐÏÕÔÉÍ: Ï ÍÅÏÓ ×ÉÔËÅÑ ÓÔÁ ×ÍÁÑÉÁ ÔÏÕ
ÐÁËÉÏÕ
Ãåñìáíßá, 20 ÖëåâÜñç ôïõ 1938:

Ñùóßá, 3-4 ÌÜñôç ôïõ 2014:

Ï ×ßôëåñ óôïí ëüãï ôïõ ðïõ åêöùíåß
åêåßíç ôç ìÝñá óôï ÑÜé÷óôáãê ôüíéæå
ìåôáîý Üëëùí üôé åßíáé áíÜãêç íá
ðñïóôáôåõèïýí 10 åêáôïììýñéá
Ãåñìáíïß ðïõ âñßóêïíôáí óôá óýíïñá
ôïõ ÑÜé÷, õðïíïþíôáò ôá óýíïñá
Áõóôñßáò êáé Ôóå÷ïóëïâáêßáò
(Óïõäçôßá). Ðñï÷ùñþíôáò ãñÞãïñá óôá
ó÷ÝäéÜ ôïõ, óôéò 12 ÌÜñôç ï ãåñìáíéêüò
óôñáôüò åéóâÜëëåé ÷ùñßò ìÜ÷ç óôçí
Áõóôñßá. Óôç óõíÝ÷åéá ï ×ßôëåñ
óôñÜöçêå ðñïò ôçí Ôóå÷ïóëïâáêßá
üðïõ õðÞñ÷áí 3 åêáôïììýñéá Ãåñìáíïß
ÓïõäÞôåò. ¸ôóé ôïí ÌÜéï, Ý÷ïíôáò
õðïêéíÞóåé ÓïõäçôéêÞ êñßóç óôçí
Ôóå÷ïóëïâáêßá êáèéóôÜ ãíùóôü óôïõò
óôñáôçãïýò ôïõ ôïí ó÷åäéáóìü
êáôÜëçøçò ôçò Ôóå÷ïóëïâáêßáò.
Åðêïëïýèçóå üðùò åßíáé ãíùóôü ìéá
ðïëéôéêÞ êáôåõíáóìïý ôïõ ×ßôëåñ áðü
ôïí áããëéêü êá ãáëëéêü éìðåñéáëéóìü,
áëëÜ ðåñß ôá ìÝóá ôïõ ÓåðôÝìâñç ôïõ
ßäéïõ Ýôïõò, ìåôÜ áðü åðßóêåøç ôïõ
¢ããëïõ ðñùèõðïõñãïý óôïí ×ßôëåñ
õðïâÜëëïõí ó÷Ýäéï ðñïò ôçí
Ôóå÷ïóëïâáêßá ãéá ðáñá÷þñçóç
åäáöþí óôá ïðïßá ïé ÓïõäÞôåò
áñéèìïýí ðåñéóóüôåñï áðü ôï 50% ôïõ
åãêáôåóôçìÝíïõ óå áõôÜ ðëçèõóìïý.
ÐáñÜ ùóôüóï ôéò óõíå÷åßò õðï÷ùñÞóåéò
ôùí áããëïãÜëëùí ï ×ßôëåñ ôïí
Ïêôþâñç ôïõ 1938 ðñïóáñôÜ ïëüêëçñç
ôç Óïõäçôßá êáé ëßãï áñãüôåñá
êáôáëáìâÜíåé
ïëüêëçñç
ôçí
Ôóå÷ïóëïâáêßá. ¹ôáí ç áñ÷Þ ôïõ
äåýôåñïõ ðáãêüóìéïõ ðïëÝìïõ ìå
ðåñéóóüôåñï áðü 50 åêáô, íåêñïýò êáé
áíõðïëüãéóôåò êáôáóôñïöÝò ãéá ôïí
ðëáíÞôç.

Óå áíáêïßíùóç ðïõ áíáñôÞèçêå óôï
äéáäßêôõï ó÷åôéêÜ ìå ôá ãåãïíüôá óôçí
Êñéìáßá ðñéí ôçí åéóâïëÞ ôùí ñþóùí
êáé ðñïåôïéìÜæïíôÜò ôçí, ôï Êñåìëßíï
áíÝöåñå ìåôáîý Üëëùí üôé: “Ï ñþóïò
ðñüåäñïò ôüíéóå üôé õðÜñ÷ïõí
ðñáãìáôéêÝò áðåéëÝò ãéá ôç æùÞ êáé ôçí
õãåßá ôùí ñþóùí ðïëéôþí êáé ôùí
óõìðáôñéùôþí ìáò óôçí ïõêñáíéêÞ
åðéêñÜôåéá. ÐáñÜëëçëá, ôüíéóå üôé áí
ç âßá åîáðëùèåß ðåñáéôÝñù óôéò
áíáôïëéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò Ïõêñáíßáò êáé
ôçò Êñéìáßáò, ç Ñùóßá äéáôçñåß ôï
äéêáßùìá íá ðñïóôáôåýóåé ôá
óõìöÝñïíôÜ ôçò áëëÜ êáé áõôÜ ôùí
ñùóüöùíùí ðïõ æïõí åêåß”
óõìðëçñþíåôáé óôçí áíáêïßíùóç ôïõ
Êñåìëßíïõ”. Ôçí åðüìåíç ìÝñá ï Ðïýôéí
óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ ðïõ ìåôáäßäåôáé
æùíôáíÜ áðü ôçí ôçëåüñáóç åßðå “üôé
óÝâåôáé ôï äéåèíÝò äßêáéï êáé ðùò ç
÷ñÞóç ôùí óôñáôéùôéêþí ôïõ äõíÜìåùí
óôçí Êñéìáßá, èá áðïôåëïýóå ìéá
“íüìéìç êßíçóç”, áöïý -üðùò åîÞãçóåìå áõôüí ôïí ôñüðï èá ðñïóôÜôåõå ôïõò
áíèñþðïõò ïé ïðïßïé óõíäÝïíôáé ôüóï
ðïëý ìå ôç Ñùóßá, êïéíùíéêÜ, éóôïñéêÜ,
ïéêïíïìéêÜ” (http://www.protothema.gr/
world/article/358304/poutin-upirxe-enaadisudagmatiko-praxikopima-stinoukrania/). Óôç óõíÝ÷åéá ï Ðïýôéí
ðñïóáñôÜ ôçí Êñéìáßá óôï ñùóéêü
êñÜôïò ÷ùñßò íá óõíáíôÞóåé êáìéÜ
ïõóéáóôéêÞ áíôßäñáóç áðü ôá äõôéêÜ
éìðåñéáëéóôéêÜ ðá÷ýäåñìá, ðïõ óÞìåñá,
üðùò ïé áããëïãÜëëïé ôáîéêïß ôïõò
ðñüãïíïé, Ý÷ïõí áðïäå÷èåß áõôÞí ôçí
ðñïóÜñôçóç.
Ç áéôéïëïãßá áõôÞ ôïõ Ðïýôéí Ýñéîå
ðáãùìÝíï íåñü óå êÜèå êñÜôïò ðïõ Ý÷åé

óôçí åðéêñÜôåéÜ óïõ ñùóüöùíïõò, áöïý
áõôÞ ç áéôéïëïãßá óçìáßíåé üôé ï
ñþóéêïò éìðåñéáëéóìüò ìðïñåß íá
åðåìâáßíåé ìå üðïéï ôñüðï èÝëåé, áêüìç
êáé ìå áíïé÷ôÞ óôñáôéùôéêÞ åéóâïëÞ óå
üðïéï êñÜôïò íïìßæåé üôé áðåéëïýíôáé
ôá óõìöÝñïíôá ôùí ñùóüöùíùí, ôïõò
ïðïßïõò âÝâáéá áíáãíùñßæåé óáí
õðçêüïõò ôçò Ñùóßáò. ÁõôÞ ç èÝóç åßíáé
ìéá êáôÜöïñç ðáñáâßáóç ôçò áñ÷Þò ôçò
ìç åðÝìâáóçò óôá åóùôåñéêÜ Üëëùí
÷ùñþí êáé ôçò áñ÷Þò ôïõ áðáñáâßáóôïõ
ôçò åäáöéêÞò áêåñáéüôçôáò êÜèå
êñÜôïõò Ýôóé üðùò áõôü åß÷å
äéáìïñöùèåß ìåôÜ ôï äåýôåñï ðáãêüóìéï
ðüëåìï. ÁõôÝò ïé áñ÷Ýò Ýãéíáí
óõíôñéðôéêÜ áðïäåêôÝò áðü ôá êñÜôç
êáé ôïõò ëáïýò ôïõ ðëáíÞôç ãéáôß ç
ðáñáâßáóç ôïõò Þôáí Ýíá ìÜèçìá ðïõ
ôï Ýìáèáí ðëçñþíïíôáò ðïôÜìéá
áßìáôïò óôá ðåäßá ôùí ìá÷þí ôïõ
äåýôåñïõ ðáãêïóìßïõ ðïëÝìïõ. ÁõôÝò
ôéò áñ÷Ýò ôçò åéñçíéêÞò óõíýðáñîçò ôùí
êñáôþí äåí ôéò áðïäÝ÷ïíôáé ïé
éìðåñéáëéóôÝò áöïý áðïôåëïýí åìðüäéï
ãéá ôçí åðÝêôáóÞ êáé ôçí åðÝìâáóÞ
ôïõò óå ôñßôåò ÷þñåò, éäéáßôåñá ôïõ
ôñßôïõ êüóìïõ. ÖõóéêÜ áõôÝò ôéò
êáôáðáôïýí ùìÜ ïé äõü õðåñäõíÜìåéò
êáé êõñßùò áõôÞ ðïõ âñßóêåôáé óå Üíïäï
ðïõ åßíáé êáé áõôÞ ðïõ åðéæçôÜ ôçí
ðáãêüóìéá çãåìïíßá ìå ðüëåìï.
Éäéáßôåñá óôá æçôÞìáôá ôùí
ìåéïíïôÞôùí ðïõ áðïôåëïýí óçìåßá
ôñéâÞò ìåôáîý ôùí êñáôþí, ç èÝóç ôïõ
êïììïõíéóôéêïý êéíÞìáôïò êáé ôçò
áñéóôåñÜò Þôáí üôé áõôÝò áðïôåëïýí
ôìÞìá ôïõ ëáïý ôïõ êñÜôïõò óôï ïðïßï
êáôïéêïýí êáé ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôá ßäéá
áêñéâþò äéêáéþìáôá ìå ôïõò
õðüëïéðïõò ðïëßôåò.

