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Ã

éá äåýôåñç öïñÜ ìÝóá óå äÝêá ìÞíåò ôï Ðáñßóé ãßíåôáé óôü
÷ïò ôùí áéìïóôáãþí ÷éôëåñéêþí äïëïöüíùí ôïõ «éóëáìé
êïý êñÜôïõò» (ÉÊ) êáé ôá åñùôÞìáôá ðïõ æçôïýí Üìåóç áðÜíôçóç åßíáé ãéáôß åêåß, ãéáôß ôþñá êáé, ôï êõñéüôåñï, ðïéïò åõíïåßôáé áð’ áõôÞ ôç ìáæéêÞ áíèñùðïóöáãÞ;

Íïìßæïõìå üôé äåí åßíáé ôõ÷áßï ôï
ãåãïíüò ðùò ç óöáãÞ ôïõ Ðáñéóéïý
óõìðßðôåé ÷ñïíéêÜ ìå ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ôçò ÂéÝííçò ãéá ôï óõñéáêü,
üðïõ ç ðñùôïâïõëßá ôùí êéíÞóåùí Ý÷åé ðåñÜóåé óôá ÷Ýñéá ôçò ñùóéêÞò äéðëùìáôßáò. ÁõôÞ Ý÷åé áíáëÜâåé ôï ñüëï ôïõ ðñïóôÜôç áðÝíáíôé óôï åôïéìüññïðï áðü ôá ÷ôõðÞìáôá ôçò ðáôñéùôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò êáèåóôþò
ôçò Äáìáóêïý êáé ðñïóðáèåß íá óðñþîåé ôç Äýóç óå Ýíá ìÝôùðï ìáæß ôïõ,
óå Ýíá ìÝôùðï ìå ôïõò éñáíïýò óõììÜ÷ïõò ôïõ, êáé ôåëéêÜ óå ìÝôùðï ìå
ôçí ßäéá ôç Ìüó÷á – ðïõ äå äéóôÜæåé
íá áðåéëåß ôçí áóöÜëåéá ôçò Åõñþðçò Ý÷ïíôáò Þäç åéóâÜëåé, âáóáíßóåé
êáé äïëïöïíÞóåé ðïëý êüóìï óôá ïõêñáíéêÜ ôçò óýíïñá – ÷ñçóéìïðïéþ-

íôáò ôï öüâçôñï ôïõ ÉÊ.
Ôï Üìåóï áðïôÝëåóìá ôçò áíèñùðïóöáãÞò Þôáí ç óõìöùíßá ôùí 20
êñáôþí ðÜíù óôï ó÷Ýäéï åéñÞíåõóçò
ðïõ éóïäõíáìåß ìå ðïýëçìá ôçò ðáôñéùôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò – ç ïðïßá
äéåîÜãåé Ýíáí áíåéñÞíåõôï äéìÝôùðï
áãþíá åíÜíôéá óôç Äáìáóêü êáé åíÜíôéá óôï ÉÊ – êáé óõíåñãáóßá ìå ôï
ãåíïêôïíéêü êáèåóôþò. «Ìç óôçñßæåôå ôï áíôÜñôéêï áëëÜ åìÝíá» åííïïýóå ï ¢óáíô üôáí åßðå óôç ãáëëéêÞ
áíôéðñïóùðåßá ðïõ ôïí åðéóêÝöôçêå
üôé: «Ïé åëáôôùìáôéêÝò ðïëéôéêÝò ðïõ
áêïëïõèïýí ïé äõôéêÝò ÷þñåò êáé éäéáßôåñá ç Ãáëëßá üóïí áöïñÜ áõôÜ
ðïõ óõìâáßíïõí óôçí ðåñéï÷Þ ìáò …
óõíÝâáëáí óôçí åîÜðëùóç ôçò ôñïìïêñáôßáò» (Reuters, 14/11). Ùóôüóï, ç

óôÞñéîç ðïõ Ý÷åé ðñïóöÝñåé ç ßäéá ç
Äáìáóêüò óôï ÉÊ – åßôå óôñÝöïíôáò
ôá ðõñÜ ôçò áëëïý, åßôå óõíåñãáæüìåíç ìáæß ôïõ óôïí åíåñãåéáêü ôïìÝá
êôë. – åßíáé êÜôé ðïõ äåí áíôÝ÷åé óå
áìöéóâÞôçóç, üðùò äåí áíôÝ÷åé óå áìöéóâÞôçóç ôï ãåãïíüò üôé ôï êáèåóôþò
áõôü óöÜæåé áäéÜêñéôá ôïí Üìá÷ï ëáü
ôçò Óõñßáò óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò
áíôßóôáóçò. Ãé’ áõôü êáé ïé óýñéïé äçìïêñÜôåò êáé ðáôñéþôåò äå äÝ÷ïíôáé
êáìßá äéáðñáãìÜôåõóç ìáæß ôïõ.
¼ìùò áõôü ðïõ äå äÝ÷åôáé ï óõñéáêüò ëáüò ôï áðïöÜóéóáí ìÝóá óå ëßãç
þñá ïé äéðëùìáôßåò ôùí 20 êñáôþí
ðïõ öéëïäïîïýí íá «ëýóïõí» ôï óõñéáêü. ¸ôóé, ëßãåò þñåò (!!!) ìåôÜ ôéò
åðéèÝóåéò óôï Ðáñßóé ïé ÕÐÅÎ ôùí
20 óõìöþíçóáí óå Ýíá ó÷Ýäéï åéñÞíåõóçò ìå óõãêåêñéìÝíï ÷ñïíéêü ïñßæïíôá. Ôï ó÷Ýäéï, ðïõ áíáêïßíùóáí áðü êïéíïý ïé ÕÐÅÎ Ñùóßáò êáé ÇÐÁ,
êéíåßôáé ðÜíù óå ìéá ñùóéêÞò Ýìðíåõóçò ðñùôïâïõëßá êáé ïñßæåé ôçí 1ç Ãå-

íÜñç óáí êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá
ãéá ôçí Ýíáñîç ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí áíÜìåóá óôï êáèåóôþò êáé ôçí áíôéðïëßôåõóç ìå óôü÷ï ôï ó÷çìáôéóìü
ìåôáâáôéêÞò êõâÝñíçóçò ìÝóá óå 6 ìÞíåò ðïõ èá áëëÜîåé ôï óýíôáãìá êáé
èá äéåîÜãåé ìÝóá óå 18 ìÞíåò åêëïãÝò
õðü ôçí åðßâëåøç ôïõ ÏÇÅ (ÁÑ, 14/
11).
ÊÜôù áð’ áõôü ôï ðñßóìá ìðïñåß åýêïëá íá åîçãçèåß ç åðéëïãÞ ôïõ Ðáñéóéïý óáí óôü÷ïò ôçò åðßèåóçò ôùí
êáíéâÜëùí ðñïâïêáôüñùí ôïõ ÉÊ. Ç
õöåóéáêÞ ãñáììÞ ÏëÜíô áðÝíáíôé óôç
ñùóéêÞ ÷éôëåñéêÞ õðåñäýíáìç ìáò åßíáé Þäç ãíùóôÞ êáé óôï Ïõêñáíéêü
æÞôçìá êáé óôï åëëçíéêü. Áõôüò Þôáí
ðïõ áíÝëáâå ðñéí ëßãïõò ìÞíåò íá óþóåé ôï êáèåóôþò Ôóßðñá áðü ôçí áðïìüíùóç ðïõ åß÷å ðåñéÝëèåé ìÝóá óôçí
ÅÅ åîáéôßáò ôçò åêâéáóôéêÞò ôïõ ðïóõíÝ÷åéá óôç óåë. 10

Ï «ÓÕÑÉÆÁ ÅÍÁÍÔÉÏÍ ÓÕÑÉÆÁ» ÄÅÍ ÅÉÍÁÉ ÌÏÍÏ ÌÉÁ
ÃÅËÏÉÏÔÇÔÁ

Ï

é ÷ñÞóôåò ôïõ ßíôåñíåô, ï åëëçíéêüò áíôéðïëéôåõôéêüò ôýðïò êáé
ðéï ðïëý ï äéåèíÞò áðüëáõóáí ôç ãåëïéüôçôá ôïõ êáëÝóìáôïò ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ óôï ëáü íá óõììåôÝ÷åé óôçí 24ùñç áðåñãßá êáé ôç äéáäÞëùóç
ôçò 12 ôïõ ÍïÝìâñç ðïõ óôñÝöïíôáí åíÜíôéá óôá ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò.
¼ìùò áõôÞ ç ãåëïéüôçôá åßíáé ìüíï ç
ìéá ðëåõñÜ ôïõ æçôÞìáôïò, ç Üëëç ðëåõñÜ
ôïõ åßíáé óïâáñÞ.
ÓõãêåêñéìÝíá: ¼ôáí ï Óýñéæá êáëåß ôï
ëáü íá êáôåâåß óôçí áðåñãßá äåí åííïåß
íá êáôåâåß åíÜíôéá óôçí êõâÝñíçóç, åííïåß íá êáôåâåß åíÜíôéá óôá ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôá ïðïßá ç ßäéá éó÷õñßæåôáé
üôé äåí Ý÷åé êáìéÜ åõèýíç. Áõôü ðïõ åðáíáëáìâÜíåé äéáñêþò ç êõâÝñíçóç Óýñéæá,
åßíáé üôé ç ßäéá äåí åãêñßíåé êáèüëïõ ôá
ìÝôñá ðïõ åðéâÜëåé, áëëÜ ôá åðéâÜëåé ãéáôß
ôåëåß õðü êáèåóôþò åêâéáóìïý êáé âéáóìïý.

Ç êõâÝñíçóç ëÝåé üôé âéÜæåôáé áðü ôïõò
äáíåéóôÝò, êáé äÝ÷åôáé íá õðïêýðôåé óå áõôü
ôï âéáóìü ü÷é åðåéäÞ äåí Ý÷åé áîéïðñÝðåéá
áëëÜ åðåéäÞ èõóéÜæåôáé ãéá ôï ëáü, óáí ôç
ìÜíá ðïõ äÝ÷åôáé ôï âéáóìü ãéá íá óþóåé
ôï ðáéäß ôçò ðïõ áðåéëåßôáé ìå åîüíôùóç
áðü ôï âéáóôÞ.
Ôï üôé ï Ôóßðñáò ðÞñå 35% óôéò åêëïãÝò
êáé ï ÊáììÝíïò Üëëï Ýíá 4%, êáé üëç ç
õäñüãåéïò áðüñçóå, åíþ ðïëëïß óôç ÷þñá
ìáò åßðáíå üôé Ý÷ïõìå Ýíáí çëßèéï êáé áäýíáìï ëáü, ðïõ áíÝ÷ôçêå ôçí ðéï îåäéÜíôñïðç åîáðÜôçóç üëùí ôùí åðï÷þí, Ý÷åé

êé áõôü ìéá áíÜëïãç åîÞãçóç.
Ç åîÞãçóç åßíáé üôé ç åéêüíá ôçò âéáæüìåíçò êõâÝñíçóçò äåí åßíáé êáèüëïõ Ýîù
áðü ôç óõíåßäçóç áõôïý ôïõ ëáïý. Ãéá ôçí
áêñßâåéá åßíáé åíôåëþò ìÝóá óôç óõíåßäçóç ôïõ, êáé ìÜëéóôá ü÷é ìüíï ôïõ 35%, üôé
üëç ç ÷þñá ìáò åêâéÜæåôáé êáé âéÜæåôáé
áðü ôïõò äáíåéóôÝò åäþ êáé 5 ÷ñüíéá. ¼ëç
ç ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ÷þñáò ìáò îåôõëßãåôáé ìå äåäïìÝíç åäþ êáé ÷ñüíéá ôç äéáêïììáôéêÞ áõôÞ åéêüíá ðïõ ôï êáèåóôþò
Ý÷åé öéëïôå÷íÞóåé ãéá ôï ëáü êáé ôï ìüíï
äéáöéëïíéêïýìåíï æÞôçìá åßíáé áí ìðïñïýìå Þ ü÷é óáí Ýèíïò íá áíôéóôáèïýìå óôï
âéáóôÞ, äçëáäÞ óôïõò äáíåéóôÝò, äçëáäÞ
óôçí Åõñþðç. Ç ÍÄ êáé ôï ÐÁÓÏÊ ðÜíôá áðáíôïýóáí óôçí êýñéá ðëåõñÜ ôçò
ðñïðáãÜíäáò ôïõò üôé äåí õðÜñ÷åé ïýôå èá

õðÜñîåé Üëëïò äñüìïò áðü ôçí áðïäï÷Þ
ôïõ âéáóìïý ãéáôß ôÝôïéïò åßíáé áðü ôç öýóç ôïõ ï óõó÷åôéóìüò äýíáìçò áíÜìåóá
óôï èýôç êáé ôï èýìá. Ï Óýñéæá, ìáæß ìå ôï
øåõôïÊÊÅ, ç åîùêïéíïâïõëåõôéêÞ ëåãüìåíç áñéóôåñÜ êáé ïé Íáæß ôçò ×Á áðáíôïýóáí êé áðáíôïýí üôé ìðïñïýìå íá íéêÞóïõìå ôï âéáóôÞ ôïêïãëýöï êáé ôïõò
ðñïäüôåò ößëïõò ôïõ ôçò ÍÄ êáé ôïõ ÐÁÓÏÊ áí ôï èåëÞóïõìå åßôå ìå Ýíá áíôéíåïöéëåëåýèåñï ìÝôùðï (ï Óýñéæá) åßôå ìå ôç
ëáúêÞ åîïõóßá (ôï øåõôïÊÊÅ) Þ ìå ìéá
«ðáôñéùôéêÞ» óõììá÷ßá ìå ôç Ñùóßá (ïé
Íáæß).
Ï Óýñéæá åìöáíßóôçêå ôï ÓåðôÝìâñç ëÝãïíôáò üôé äåí åãêáôÝëåéøå ôç äéêéÜ ôïõ
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 2
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èÝóç, äçëáäÞ üôé äåí Ýêáíå êáìéÜ êùëïôïýìðá, áðëÜ Ýäùóå ìå ðÜèïò ìéá ðñþôç ìåãÜëç ìÜ÷ç ìå ôï âéáóôÞ ôïêïãëýöï,
ôçí Ý÷áóå ëüãù äéåèíþí óõó÷åôéóìþí êáé
áíáãêÜóôçêå ìåôÜ íá õðï÷ùñÞóåé ôáêôéêÜ. ¼ìùò õðïó÷Ýèçêå üôé èá óõíå÷ßóåé ôçí
áíôßóôáóç ãéá íá óþóåé üôé ìðïñåß íá óùèåß, þóðïõ íá õðÜñ÷ïõí ôÜ÷á êáëýôåñïé
óõó÷åôéóìïß ãéá ìéá íÝá áíïé÷ôÞ áíáìÝôñçóç.
Ï ÓÕÑÉÆÁ êÝñäéóå ôéò åêëïãÝò ôïõ ÓåðôÝìâñç ãéáôß ï êüóìïò ðïõ ôïí ðßóôåøå
êáé ôïí øÞöéóå ôï ÃåíÜñç, èÝëçóå íá ôïí
ðéóôÝøåé áí êáé ðïëý ðéï áíüñå÷ôá ôï ÓåðôÝìâñç ãéá íá ìçí îáíáãõñßóåé óôçí ðáñáäïìÝíç õðïôßèåôáé óôïõò âéáóôÝò óõãêõâÝñíçóç ôçò ÍÄ êáé ôïõ ÐÁÓÏÊ, êáé ãéá
íá ìçí ÷áèåß ìå ôéò ïíåéñïöáíôáóßåò ðïõ
ôïõ ðñüóöåñå ôï øåõôïÊÊÅ, ç ËÁÅ êáé
ïé âñõêüëáêåò Íáæß.
Áõôü ëïéðüí ðïõ öáßíåôáé óáí óêÝôá ãåëïßï ìå ôï «Óýñéæá åíáíôßïí Óýñéæá» ôçò
12 ôïõ ÍïÝìâñç Ý÷åé ðßóù ôïõ ôï âáèéÜ
ñéæùìÝíï ìåãÜëï ðáíåèíéêü êáèåóôùôéêü ðáñáìýèé ôïõ âéáóìïý ôçò ÷þñáò áðü ôïõò äáíåéóôÝò. Ç ÏÁÊÊÅ åßíáé ôï ìüíï ðïëéôéêü êüììá ðïõ Ý÷åé áðïêáëýøåé ìå óõíÝðåéá áõôÞí ôçí áðÜôç áðïäåéêíýïíôáò âÞìá âÞìá üôé ïé âéáóôÝò
äåí åßíáé Ýîù áëëÜ ìÝóá óôç ÷þñá, üôé äåí
åßíáé ïé äáíåéóôÝò áëëÜ ïé ßäéïé ïé ðñùèõðïõñãïß êáé ïé êïììáôéêÝò çãåóßåò ðïõ
ðñïêÜëåóáí ìå ôï óáìðïôÜæ ôçò ðáñáãùãÞò ôç ÷ñåùêïðßá ôçò ÷þñáò ôï 2009 êáé
ôç óõíå÷éæüìåíç âýèéóç ôçò ÷þñáò ìå ôç
óõíÝ÷éóç êáé ìÜëéóôá ôçí êëéìÜêùóç ôïõ
ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ ìÝóá óôç ÷ñåùêïðßá êáé ÷Üñç óôç ÷ñåùêïðßá.
Óôç âÜóç áõôïý ôïõ åèíéêïý ðáñáìõèéïý
ïéêïäïìÞèçêå ç óôñáôçãéêÞ ôïõ åëëçíéêïý êáèåóôþôïò ôùí óáìðïôáñéóôþí-âéáóôþí íá äéáóðÜåé ðïëéôéêÜ ôïõò äáíåéóôÝò,
äçëáäÞ ôçí ÅÅ êáé ôçí ÅÆ ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ áöåíôéêïý ôïõ, ôïõ áñ÷éóáìðïôáñéóôÞ, áñ÷éâéáóôÞ ôùí ëáþí êáé áñ÷éðñïâïêÜôïñá Ðïýôéí. ÁõôÞ ç óôñáôçãéêÞ óõíßóôáôáé åäþ êáé ðÝíôå ÷ñüíéá óôï íá ðñïóðïéåßôáé ç êÜèå åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ü-

ôé èÝëåé íá äå÷ôåß ôïõò üñïõò ôïõ îÝíïõ
âéáóôÞ, áëëÜ üôé ôÜ÷á ôçí åìðïäßæåé áóôáìÜôçôá ç ëáúêÞ ïñãÞ ðïõ ôçí åêöñÜæåé ç åêÜóôïôå áíôéðïëßôåõóç ìå ôéò 24ùñåò øåõôïáðåñãßåò ôçò, ôéò ðëçêôéêÝò äéáäçëþóåéò ôçò, êáé ôéò öáíôáóìáãïñßåò ôùí
ìïëüôùö ôïõ øåõôïáíáñ÷éóìïý óå Ýíáí
ìç ðüëåìï ìå ôçí áóôõíïìßá ðïõ óôÞíåé
ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò ãéáôß ìüíï Ýôóé ðñïóöÝñåôáé óôá äéåèíÞ ðñáêôïñåßá ç åéêüíá
ìéáò áíýðáñêôçò ëáúêÞò åîÝãåñóçò. ÕðïôáãÞ êáé áíôßóôáóç åßíáé ôï ðÜãéï óôçìÝíï äßðïëï ôïõ äéáêïììáôéêïý ðïëéôéêïý
êáèåóôþôïò ðïõ óå åðßðåäï êïñõöÞò ìïéñÜæåé ñüëïõò êáé êñáôÜåé üëç ôçí Åõñþðç
óôá íý÷éá êáìéÜ öïñÜ êáé óôá ðñüèõñá
íåõñéêÞò êñßóçò êáèþò îåíõ÷ôÜåé êÜèå ôüóï ôïõò çãÝôåò ôçò óå áôåëåßùôåò äéáðñáãìáôåýóåéò.
Áõôü ôï ðáé÷íßäé ðáßæåôáé êáé ôþñá ìå
ôï Óýñéæá áëëÜ óå áíþôåñç ðïéüôçôá. Åíþ äçëáäÞ ìå ôá ÍÄ-ÐÁÓÏÊ ïé êõâåñíÞóåéò äÞëùíáí öéëéêÝò ìå ôï äáíåéóôÞõðïôéèÝìåíï âéáóôÞ, ç êõâÝñíçóç Óýñéæá
äçëþíåé ôçí Ý÷èñá ôçò ãé áõôüí, ôüóï ðïëý þóôå íá êáëåß ôï ëáü íá ôïí êáôáããåßëåé ìáæß ìå ôç äÞèåí üëï êáé ðéï áñéóôåñÞ áíôéðïëßôåõóç.
Ôï áëçèéíü ðñüâëçìá óå áõôü ôï óêçíéêü äåí åßíáé ôüóï ç äéðñïóùðßá ôïõ áñ÷é-óáìðïôáñéóôÞ Óýñéæá ðïõ áñíåßôáé,
üðùò êáé ç ðñïçãïýìåíç êõâÝñíçóç íá
åöáñìüóåé ïðïéïäÞðïôå èåôéêü ìÝôñï ðïõ
èá áðåëåõèÝñùíå ôéò óõóôçìáôéêÜ ìðëïêáñéóìÝíåò ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò ôçò ÷þñáò, üóï ç áèëéüôçôá ôùí äõôéêþí ìïíïðùëéóôþí äáíåéóôþí ðïõ åõ÷áñßóôùò äÝ÷ïíôáé íá áíáëáìâÜíïõí ôçí ðïëéôéêÞ åõèýíç ôùí ìÝôñùí ðåßíáò ðïõ ïöåßëïíôáé
óõíôñéðôéêÜ óôï åóùôåñéêü óáìðïôÜæ. ÄçëáäÞ äÝ÷ïíôáé íá åìöáíßæïíôáé áõôïß óôïí
åëëçíéêü ëáü óáí ïé âéáóôÝò áêñéâþò üðùò èÝëåé ç êõâÝñíçóç ðïõ äéáäçëþíåé åíáíôßïí ôïõò ôçí þñá ðïõ áðáéôåß íÝá äÜíåéá.
ÁõôÞ ç óôÜóç ôùí äáíåéóôþí ïöåßëåôáé
óå äõï ëüãïõò: Ï Ýíáò åßíáé ç õðïôáãÞ
ôçò ðëåéïøçößáò ôùí åõñùðáúêþí êõâåñíÞóåùí óôçí áðåéëÞ äéÜóðáóçò ôçò ÅÆ
ðïõ êñáäáßíïõí óå êÜèå êñßóéìç óôéãìÞ

Εξαιρούν την εκκλησία από τα capitals
control

Ε

νώ η οικονομία έχει γονατίσει και
διαλύεται από την επιβολή των
αυστηρών ελέγχων στην κίνηση
των κεφαλαίων, υπάρχει ένα κεφάλαιο και μάλιστα ο μεγαλύτερος
γαιοκτήμονας της χώρας που
εξαιρείται από αυτήν την αυστηρότητα.
Ο λόγος για την Εκκλησία. Έχουμε
γράψει για τις σχέσεις του Τσίπρα με τον
Ιερώνυμο, που τους ενώνει η η αδιάπτωτη αφοσίωση στη Ρωσία του Πούτιν.
Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο
της Ιεράς Συνόδου με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου «οι Μητροπόλεις θα μπορούν
να κάνουν αναλήψεις έως 10.000 ευρώ
τον μήνα και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών έως 20.000 ευρώ. Η εγκύκλιος της Ιεράς
Συνόδου αναφέρει, μάλιστα, την απόφαση του «αξιοτίμου υπουργού Οικονομικών» -προφανώς αναφέρεται στον Ευκλείδη Τσακαλώτο- και αποκαλύπτει ότι
έχει δημοσιευθεί ήδη σε ΦΕΚ, ενώ έχει
εκδοθεί και δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ»(
http://www.iefimerida.gr, 14-10). Φυσικά
οι καλές υπηρεσίες δεν μπορούν παρά
να αμειφθούν. Έτσι μετά από λίγες μέ-

ρες ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δηλώνει: «το καλύτερο που είναι να κάνουμε
να βάλουμε όλες μας τις πλάτες, ενωμένοι, να βοηθήσουμε και ο λαός δεν
πρέπει να αγανακτεί, με ποια έννοια: Του
δίνεται η δυνατότητα στο χέρι του να αποφασίσει. Δεν μπορεί να ψηφίζει τη μία
ημέρα και την άλλη ημέρα να λέει ότι επαναστατώ. Εχει στα χέρια του όλη τη
δύναμη. Ποιος άλλος θα του πει ‘κάνε
έτσι ή διαφορετικά;’. Δεν είναι υπεύθυνος ο λαός;»( http://www.thetoc.gr, 2110). Με λίγα λόγια ο άγιος αυτός ανθρωπος επιπλήττει το λαό που εξεγείρεται
εναντιν μιας κυβέρνησης που έκανε σε
χρόνο μηδέν το αντίθετο ακριβώς από αυτό που του υποσχεθηκε. Στο ίδιο μήκος
κύματος και ο γνωστός σωβινιστής μητροπολίτης Θεσαλονίκης Ανθιμος: «ας
πορευόμεθα όλοι οι Έλληνες ενωμένοι,
με εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, επικαλούμενοι τη βοήθεια του Αγίου Θεού»
(26-10).
Όλος ο μεσαίωνας στοιχίζεται πίσω από το σοσιαλφασισμό, ακριβώς γιατί αυτός είναι ο μεγαλύτερος μεσαίωνας από
όλους.

ïé ñùóüöéëïé ôçò ÅÆ (ÌÝñêåë, ÑÝíôæé ,
ÏëÜíô) êáé ôùí ÇÐÁ (ÏìðÜìá) áí äåí
óõíå÷ßóïõí íá äáíåéïäïôïýí ôçí ÅëëÜäá.
Áõôüò åßíáé ï âáóéêüò ëüãïò ðïõ ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí ÷ùñþí ôçò ÅÆ
õðÝêõøå óôï ãáëëï-éôáëéêü âÝôï åíÜíôéá
óôç ãåíéêÜ óùóôÞ óôï óêåðôéêü ôçò ðñüôáóç ôïõ åõñùðáúóôÞ êáé áíôéðïõôéíéêïý
Óüõìðëå íá äéù÷ôåß ç ÅëëÜäá áðü ôçí ÅÆ.
Ï Üëëïò ëüãïò åßíáé ç ÷ïíôñüðåôóç ïéêïíïìßóôéêç áíôßëçøç ôïõ äõôéêïý öéëåëåýèåñïõ ìïíïðþëéïõ üôé ç ïéêïíïìéêÞ ôïõ éó÷ýò ìðïñåß íá åîïõäåôåñþóåé ïðïéáäÞðïôå ðïëéôéêÞ áâáñßá, üðùò ôçí åðßðôùóç
ôçò êáôçãïñßáò êáôÜ ôïõ âéáóôÞ, áêüìá
êáé üôáí áõôÞ ôïõ áðåõèýíåôáé áðü ìéá
ìéêñÞ ÷þñá ïðüôå åýêïëá ãßíåôáé ðéóôåõôÞ. Óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç áõôÞ ç
êáôçãïñßá ãßíåôáé óõíôñéðôéêÞ üôáí ôéò
êáôçãïñßåò ôçò ìéêñÞò ÷þñáò êáôÜ ôùí åõñùðáßùí äáíåéóôþí ôéò äéáôõìðáíßæïõí
êáé ïé äýï õðåñäõíÜìåéò
Íá ãéáôß ï âñþìéêïò Ôóßðñáò äåí äéóôÜæåé íá êáôçãïñåß ôïõò äáíåéóôÝò êáé íá
äéáäçëþíåé åíáíôßïí ôïõò ãéá ôá ìÝôñá
ãéá ôá ïðïßá óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ï ßäéïò
åõèýíåôáé. Áõôü Ý÷åé ìéá ìåãÜëç ãåëïéüôçôá áëëÜ áíÝêáèåí ï öáóéóìüò åß÷å ìéá
ìåãÜëç ãåëïéüôçôá, ðïõ ç ñßæá ôçò âñßóêåôáé óôï ðáèïëïãéêü ôïõ áõôÜñåóêï èñÜóïò êáé óôçí ðåñéöñüíçóç êÜèå ëïãéêÞò.
¼ìùò Ýíá áðü ôá áíôéêåéìåíéêÜ üðëá ôïõ
öáóéóìïý åßíáé ãéá ìéá ìåãÜëç ðåñßïäï ôï
íá èåùñåßôáé êõñßùò ãåëïßïò áðü ôá Ýîõðíá èýìáôá ôïõ.
Áõôü éó÷ýåé êáé ãéá ôïí ðõñÞíá ôïõ óïóéáëöáóéóìïý. Äåí åßíáé ãéá ðáñÜäåéãìá
ãåëïßï ðïõ ôï «áäéÜëëáêôï åñãáôéêü» ÐÁÌÅ Ý÷åé ãßíåé åäþ êáé áñêåôÜ ÷ñüíéá ï
êýñéïò äéïñãáíùôÞò ôùí «ôáîéêþí» áðåñãéþí, ïé ïðïßåò óôçí êýñéá ðëåõñÜ ôïõò
êáôåõèýíïíôáé åíÜíôéá óôçí ôñüéêá, äçëáäÞ óå Ýíáí å÷èñü ðïõ âñßóêåôáé Ýîù êáé
ìå áñêåôÞ áóöÜëåéá ìáêñéÜ áðü ôç ÷þñá;
Äåí åßíáé ãåëïßåò áõôÝò ïé áðåñãßåò ðïõ
ãßíïíôáé áñáéÜ êáé ðïõ êáé äéáñêïýí êáôÜ
êáíüíá 24 þñåò ãéá íá áíôéìåôùðßóïõí,
õðïôßèåôáé, ôïí áíõðüöïñï êáé äéáñêÞ ðüíï åíüò ëáïý; Äåí åßíáé ãåëïßï ðïõ êéíïýíôáé ìå óýíèçìá æýìùóçò ôç ëáúêÞ åîïõóßá áëëÜ äåí ãßíïíôáé ðïôÝ ìå æõìþóåéò
êáé áðïöÜóåéò ìáæéêþí óõíåëåýóåùí ôùí
ðñùôïâÜèìéùí êáé äåõôåñïâÜèìéùí ïñãÜíùí, ç ðïõ åßíáé ôüóï êïíôÜ óôç ëáúêÞ
åîïõóßá þóôå íá êéíïýí åëÜ÷éóôïõò åñãÜôåò, áëëÜ üëåò ôéò êñáôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
êáé õðçñåóßåò; Êáé ðïõ ï ðáëìüò ôïõò óõãêéíåß êáé áíáññéãÜåé üëï ôïí êÜëðéêï ðáôñéùôéóìü êÜèå ãíÞóéïõ äåîéïý êáé áêñïäåîéïý êáé ìÜëéóôá êÜèå íáæéóôÞ ðïõ ðñùôáãùíéóôïýóå óôï êßíçìá ôùí «áãáíáêôéóìÝíùí»;
Ðïõ ëïéðüí âñßóêåôáé áðü ôáêôéêÞ ðïëéôéêÞ Üðïøç ç âÜóç üëçò áõôÞò ôçò ãåëïéüôçôáò; Âñßóêåôáé óôï üôé áõôÝò ïé 24ùñåò «çñùéêÝò» áðåñãßåò äåí åßíáé ôßðïôá
Üëëï áðü âïÞèåéá óôïí Ôóßðñá áíôé-Ôóßðñá ãéá íá äéáðñáãìáôåõôåß ìå ôïí âáõáñü å÷èñü áðü êáëýôåñåò èÝóåéò.
Áí ùóôüóï èÝëåé êáíåßò íá ðÜåé êÜðùò
âáèýôåñá ãéá íá âñåé ôé óçìáßíåé áõôÞ ç
ãåëïéüôçôá áðü ãåíéêÞ óôñáôçãéêÞ êáé
éäåïëïãéêÞ Üðïøç èá âñåé Ýíá ðñÜãìá: ôïí
åéóïäéóìü ôùí ðñáêôüñùí ôïõ óïóéáë-éìðåñéáëéóìïý ðïõ îå÷ýíïíôáé ìÝóá óôï
êñÜôïò ôçò åëëçíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò ìáóêáñáìÝíïé óå ëáúêïýò êáé ðñïëåôáñéáêïýò ôýðïõò ãéá íá ôñïìÜæïõí ôçí ôåëåõôáßá êáé íá ôçí åíôõðùóéÜæïõí ôáõôü÷ñïíá. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá üìùò ïýôå ó áõôü äåí ìðïñïýí íá óçêùèïýí ðéï øçëÜ áðü Ýíá ìåãáëïáóôü ðñÜêôïñá ôùí ßäéùí

áöåíôéêþí, ôïõ ðáôÝñá üëùí ôùí åéóïäéóôþí ìÝóá óôï åëëçíéêü êñÜôïò, ôïí
ôñïôóêéóôÞ Á. ÐáðáíäñÝïõ ðïõ Üíïéîå ôï
äñüìï ðñïò ôçí ðïëéôéêÞ åîïõóßá üëùí ôùí
ôóéðñáßùí êáé ìåèáýñéï, áí ï ëáüò äåí
óôáìáôÞóåé áõôÞ ôçí ðïñåßá, üëùí ôùí
êïõôóïõìðáßùí. ¸íá áðü ôá êáëýôåñá ìáèÞìáôá ðïõ Ýäùóå ï ôáëáíôïý÷ïò äéðñüóùðïò Á.Ð óôïõò äéáäü÷ïõò ôïõ Þôáí ôï
åîÞò: ¢ëëï ôï êüììá, Üëëï ç êõâÝñíçóç.
Ìå áõôüí ôïí ôñüðï ç áñ÷éêÞ ðáóïêéêÞ
êõâÝñíçóç ôïõ ÊÝíôñïõ ðáñßóôáíå ôç ìåôñéïðáèÞ äýíáìç óôçí ðáëéÜ áíÞóõ÷ç áóôéêÞ ôÜîç áëëÜ áðü ðßóù ôçò ôçí Ýóðñù÷íå óå óýãêñïõóç ìå áõôÞí ï äéøáóìÝíïò
ãéá åîïõóßá áðÝñáíôïò ìéêñïáóôéêüò ðáóïêéêüò êïììáôéêüò óôñáôüò ìå ôï óýíèçìá «ôï ÐÁÓÏÊ óôçí êõâÝñíçóç, ï ëáüò
óôçí åîïõóßá». Ãéá íá ìåôñéÜæåé áõôÝò ôéò
áäçöÜãåò Þ áñ÷éêÜ êáé áöåëåßò êñáõãÝò
êÜèå ôüóï ï ÐáðáíäñÝïõ Ýêáíå êáé ìéá
åóùêïììáôéêÞ åêêáèÜñéóç ôùí «áñéóôåñéóôþí» áõôïý ôïõ óôñáôïý. ¸ôóé öôéÜ÷íïíôáò ïëüêëçñç ó÷ïëÞ åéóïäéóôéêÞò õðïêñéóßáò Ýìáèå ôïõò Óçìßôç, ÊáñáìáíëÞ
ôïí Â, Ã. ÐáðáíäñÝïõ, Á. ÓáìáñÜ, ðùò íá
öÝñïõí ôåëéêÜ Ýíáí êíßôç óôçí êñáôéêÞ
åîïõóßá, ðïõ Ý÷åé ìÜèåé ìå åíôáôéêÞ äéäáóêáëßá ôüóï êáëÜ ôï ìÜèçìá ôïõ þóôå íá
åðé÷åéñåß íá ìïéÜóåé áêüìá êáé óôá öåñóßìáôá ìå ôïí éäñõôÞ ôçò ó÷ïëÞò.
Äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá îå÷íÜìå ôï åîÞò: ç
åëëçíéêÞ øåõôïáñéóôåñÜ üóï êáé íá ðáñéóôÜíåé ôçí åðáíáóôáôéêÞ, ôç ñéæïóðáóôéêÞ, ôçí áíôéêáðéôáëéóôéêÞ êáé ìÜëéóôá üóï ðåñéóóüôåñï ôçí ðáñéóôÜíåé, êñýâåé ìÝóá
ôçò ðÜíôá ôï ìéêñïáóôü ðïõ èÝëåé íá ãßíåé
êé áõôüò êÜôé, êáé ìÜëéóôá íá äåßîåé óôïõò
êëáóéêïýò áõôïýò áóôïýò üôé åßíáé áíþôåñüò ôïõò êáé üôé ìðïñåß íá ôïõò äéáôÜæåé,
åíþ óôçí ðñáãìáôéêüôçôá èá åßíáé óôçí
êáëýôåñç ðåñßðôùóç Ýíáò õðïôáêôéêüò ôïõ
ôåëåõôáßïõ ñþóïõ íåïáðïéêéïêñÜôç. ÐÜíôùò åêåß óôï ðÝñáóìá áðü ôï ôáðåéíùìÝíï ôïõ åãþ óôçí åîïõóßá, åêåß áêñéâþò
åßíáé ðïõ áõôü ôï öïõóêùìÝíï ôßðïôá ðïõ
ãßíåôáé ôáõôü÷ñïíá ôüóï åðéêßíäõíï üóï
êáé ãåëïßï.
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το λογαριασμό μας
στην Εθνική Τράπεζα:
160/764962-29
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ

Η

ΟΑΚΚΕ καταγγέλλει την κτηνώδη επίθεση στο βουλευτή της ΝΔ, Κου
μουτσάκο, που έγινε δήθεν στο όνομα της υπεράσπισης της «εθνικής
ιστορικής μνήμης» από τους τραμπούκους της δολοφονικής συμμορίας της
«ΧΑ».
‘Ηταν μια επίθεση που έγινε στο φως της
μέρας και με την ανοχή της αστυνομίας, με
μπουκάλια, πέτρες, ξύλα και γροθιές από
τραμπούκους που συμμετείχαν στο μπλοκ
της «ΧΑ» στη συγκέντρωση ποντιακών σωματείων ενάντια στις δηλώσεις Φίλη ότι δεν
υπήρξε γενοκτονία των Ποντίων.
Πιο τερατώδης όμως από αυτή την ίδια την
επίθεση ήταν η άμεση αντίδραση σε αυτήν
από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ με τοποθετήσεις
των Μεϊμαράκη και Γεννηματά ότι ήταν οι δηλώσεις του Φίλη που όπλισαν το χέρι των
δραστών. Αυτές οι τοποθετήσεις έδιναν ουσιαστικό άλλοθι στη ναζιστική βία. Αυτή τη
στάση κράτησε αρχικά και το ίδιο το θύμα
ακολουθώντας τη νεοδημοκρατική γραμμή.
Αργότερα σε δεύτερες δηλώσεις ΝΔ και ΠΑΣΟK προσπάθησαν να ρίξουν το βάρος
στους ναζί, αλλά η ουσία δεν άλλαξε. Η λογική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι το χέρι
των ναζιστών τραμπούκων το όπλισε η παραβίαση μιας διάταξης νόμου (εν προκειμένω του αντιρατσιστικού 4285 / 2014) που
φυλακίζει όποιον αρνηθεί ότι υπήρξε γενοκτονία των Ποντίων, ενώ το χέρι των ναζί το
όπλισε ακριβώς αυτή η διάταξη του νόμου
που είναι εντελώς φασιστική. Και τούτο γiατί
δεν είναι δυνατό ιστορικές απόψεις και μάλιστα πάνω σε διεθνώς αμφισβητούμενους
ισχυρισμούς, όπως ο περί ποντιακής γενοκτονίας, να τιμωρούνται με φυλάκιση. Αφού
το κράτος φυλακίζει μπορεί ο ναζιστής να
προσφέρει κάτι παραπάνω στην πατρίδα
δέρνοντας αν όχι το βέβηλο υπουργό, τουλάχιστον τον κοινοβουλευτισμό γενικά από
τον οποίο για τους ναζιστές απορρέουν τέτοιες «προδοτικές» συνήθειες. Είναι ακόμα
πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι η αντίδραση
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν έγινε αντικείμενο
δριμείας καταδίκης από τα άλλα κόμματα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η θέση του
ψευτοΚΚΕ ότι η βία στον Κουμουτσάκο απλά
δεν εκφράζει τους πόντιους εργάτες και τους
εργάτες γενικότερα, δηλαδή ότι ενδεχόμενα
εκφράζει τους αστούς και μικροαστούς, δηλαδή ότι ο αντιναζισμός είναι μια οικονομίστικα στενή ταξική και όχι μια παλλαϊκή και
πανεθνική δημοκρατική υπόθεση.
Επίσης δεν πρέπει να αποδίδεται καμιά
αντιφασιστική πρόθεση στην άρνηση του Φίλη να αποδεχτεί, και σωστά*, τα περί ποντιακής γενοκτονίας, μιας και ως χθες και
αυτός και το κόμμα του, δεν θέλησαν να ανατρέψουν μία διάταξη νόμου που παραβιάζει
το στοιχειώδες δικαίωμα της ελευθερίας της
επιστημονικής έρευνας, της άποψης και της
έκφρασης. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι ο υπουργός παιδείας και μέσω αυτού
ο Σύριζα άρχισαν να αμφισβητούν το περιεχόμενο του νόμου αυτού, όχι εξαιτίας κάποιας ξαφνικής δημοκρατικής ευαισθησίας,
αλλά γιατί η κυβέρνηση επιδιώκει μια μεγαλύτερη διπλωματική ευχέρεια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τώρα που ο υπουργός
εξωτερικών της χώρας είναι ο Κοτζιάς, δηλαδή ένας καθόλα πιστός εφαρμοστής της
γεμάτης «αλληλοκατανόησης» εισοδιστικής
πουτινικής εξωτερικής πολιτικής. Άλλωστε
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κρατήσει μέσα στη
Βουλή τα τελευταία χρόνια την πιο φιλική στάση στη ΧΑ, σε σχέση με όλα τα άθλια επίσης κόμματα, στην ποινική δίωξη των βουλευτών της για τα εγκλήματά τους, ενώ επέμενε, μαζί με το ψευτοΚΚΕ, στο ότι η συμμορία πρέπει να μείνει οπωσδήποτε νόμιμη, ακόμα και όταν όλη η Ελλάδα έβραζε
εναντίον της μετά τη δολοφονία Φύσσα.
Η τραγωδία είναι ότι όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της χώρας μας συναγωνίζονται
κατά καιρούς για το ποιο θα προσφέρει τις

πιο μεγάλες πολιτικές εκδουλεύσεις στα ναζιστικά τέρατα. Στην πραγματικότητα είναι
υποχρεωμένα να το κάνουν αυτό γιατί αυτά
τα τέρατα είναι αγαπημένα παιδιά του κοινού
τους αφεντικού, του αρχιναζιστικού πουτινικού καθεστώτος.
Γι αυτό η κατάσταση σήμερα είναι πολύ
πολύ ανησυχητική στη χώρα μας. Μόνο μέσα στις δυο τελευταίες μέρες έγιναν τα εξής
κόντρα στην παράλυτη πια μεταπολιτευτική
δημοκρατία: οι ναζήδες ξυλοφόρτωσαν υπό
άμεση ή έμμεση διακομματική ανοχή έναν
γνωστό κοινοβουλευτικό, οι δικαστές του
Εφετείου της Αθήνας πήραν μια απόφαση
που
κλεί νει
την
δημοκρατι κή

Αthens Review of Books, γιατί τόλμησε να
κατηγορήσει τον πρώην αρχικνίτη υπεξ Κοτζιά για υπερασπιστή των μπρεζνιεφικών καθεστώτων, ένα από τα χέρια του ψευτοεπαναστατικού τραμπουκισμού του καθεστώτος,
ο Ρουβίκωνας, έκανε εισβολή στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» για να αφαιρέσει το δικαίωμα
παρουσίασης ενός βιβλίου από τον πρώην
υπουργό Πάγκαλο. Μάλιστα τα δύο τελευταία χτυπήματα ουσιαστικά αποσιωπήθηκαν. Όλα αυτά την ώρα που ο Τσίπρας έχει
ξεκινήσει να απαλλοτριώσει και γενικά να
ελέγξει τον τηλεοπτικό Τύπο.
Η εξήγηση για όλα αυτά είναι ότι με επικεφαλής τους ναζί το ελληνικό φιλοπουτινικό κράτος και παρακράτος εφορμάει για να
κάνει τη δικτατορία του με το μόνο τρόπο που
του επιτρέπεται σ’ αυτή τη φάση να το κάνει
για να μείνει μέσα στην ΕΕ και να την σαπί-

σει: Δηλαδή, Δίχως ωμή αστυνομική και
στρατιωτική βία, αλλά θεσμικά (Βουλή, δικαστές) και με τη λαϊκή αγανάκτηση (τραμπουκισμοί κάθε είδους) στο όνομα της πατρίδας, της δημοκρατίας και της φτωχολογιάς!
Δημοκράτες, αντισταθείτε, συσπειρωθείτε
και σταθείτε δίπλα στην ΟΑΚΚΕ, οργανωθείτε σε αυτήν, παλέψτε ενάντια στους φασίστες και σοσιαλφασίστες και δεθείτε οπωσδήποτε με τον εργαζόμενο λαό και τους ανέργους παλεύοντας ενάντια στο παραγωγικό
σαμποτάζ για να μπορέσει να φτιαχτεί ένα
πλατύ αντιφασιστικό μέτωπο που να περιλάβει όλους τους φίλους της δημοκρατίας και
της προόδου. Έτσι θα προλάβουμε τα τέρατα κάθε είδους πριν κάνουν τη μεγάλη δικτατορία τους.
Αθήνα, 7/11/2015
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42 χρόνια μετά τη μεγάλη δημοκρατική εξέγερση του Πολυτεχνείου, που
τσάκισε ιδεολογικά το φασισμό των συνταγματαρχών και έφερε την πρώτη
μεγάλη περίοδο αστικής δημοκρατίας που έζησε η χώρα μας , ένας νέος
ακόμα πιο μεγάλος φασισμός τροχίζει τα εργαλεία της κρατικής
και παρακρατικής βίας μιας νέας ακόμα πιο μεγάλης δικτατορίας.
Η ιδεολογική και πολιτική πηγή της νέας δικτατορίας είναι αυτό που υπήρξε ο εσωτερικός εχθρός της τότε σε μεγάλο βαθμό αυθόρμητης εξέγερσης του ελληνικού λαού: το ψευτοΚΚΕ. Αυτό έκανε το πάντα για να
εμποδίσει την κατάληψη του Πολυτεχνείου στις 14 του Νοέμβρη και αφού
απέτυχε μπήκε μέσα σε αυτήν προσπαθώντας από τότε ως σήμερα να
μετατρέψει την δικαιολογημένη αντίθεση του ελληνικού λαού στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό σε ανοχή ή και αγάπη στο ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό. Αυτό δεν ήταν τυχαίο: Το ψευτοΚΚΕ γεννήθηκε από την πραξικοπηματική καθαίρεση της ηγεσίας Ζαχαριάδη και την οργανωτική διάλυση
του αληθινού ΚΚΕ το 1958 από τους ρώσους σοσιαλιμπεριαλιστές και
τους έλληνες εγκαθέτούς της. Μάλιστα η ηγεσία Φλωράκη 3 μήνες πριν
από την εξέγερση του Πολυτεχνείου είχε συνεργήσει πολιτικά στην δολοφονία του ηγέτη του αληθινού ΚΚΕ Ν. Ζαχαριάδη από την ηγεσία Μπρέζνιεφ ώστε να μην μπορεί ένα πραγματικό κομμουνιστικό κίνημα να αντιπαρατεθεί μετά τη διαφαινόμενη πτώση της χούντας στο προδοτικό ψεύτικο
ΚΚΕ.
Στη μεταπολίτευση και αφού πρώτα το ψευτοΚΚΕ συμμάχησε με την
αστική τάξη επιτέθηκε με τη βία και τη δημαγωγία ενάντια στην επαναστατική αριστερά του Πολυτεχνείου, έπνιξε το μεγάλο αντιφασιστικό κίνημα της εκκαθάρισης των χουντικών από το κράτος, την λεγόμενη αποχουντοποίηση, έσπασε με τη βοήθεια της ΝΔ, του αντιπολιτευτικού ΠΑΣΟΚ
και της εργοδοσίας τα πρώτα ριζοσπαστικά απεργιακά εργατικά κινήματα (πχ Νάσιοναλ Καν, ΙΤΤ) και διέλυσε όσο μπορούσε τα εργοστασιακά
σωματεία στήνοντας σε βασικούς κλάδους, τα ελεγχόμενα από το ίδιο,
κλαδικά σωματεία. Ταυτόχρονα το ψευτοΚΚΕ αφαιρούσε από τις επετείους του Πολυτεχνείου το βασικό στη χουντική βία που ήταν η επέλαση του
στρατού ενάντια στο λαό και την ίδια την εξέγερση. Αυτό γιατί από τότε το
ψευτοΚΚΕ ήθελε να κάνει εισοδισμό μέσα στο αστικό κράτος δηλαδή
κυρίως στο στρατό και στην αστυνομία.
Τελικά αφού απέσπασε την εμπιστοσύνη της αστικής τάξης, μετά την
παλινόρθωση του καπιταλισμού και στην Κίνα στα 1980 που έδωσε ένα
συντριπτικό πλήγμα στα μαοϊκά κινήματα, και αφού ήρθε στην εξουσία το
ΠΑΣΟΚ του ρωσόδουλου Α. Παπανδρέου και με τις πλάτες του, το ψευτοΚΚΕ έκανε μια δήθεν «αριστερή στροφή», δηλαδή στράφηκε ανοιχτά ενάντια στα ντόπια και δυτικόφιλα τμήματα της αστικής τάξης, όχι
για να ανατρέψει την αστική τάξη σαν τέτοια, αλλά για να φέρει στην εξουσία μια νέα ρωσόφιλη κρατική ολιγαρχία: όπως τους Κόκκαλη, Μπόμπολα, Γερμανό, Κοπελούζο και τελικά το ίδιο το ρώσικο και το σύμμαχό του
κινέζικο κεφάλαιο (Γκάζπρομ, ΚΟΣΚΟ, ΟΠΑΠ, Σαββίδης, Ριμπολόβλεφ).
Αυτό στο οικονομικό επίπεδο σήμαινε σαμποτάζ στις παραγωγικές δυνάμεις που οι ρωσόδουλοι δεν ελέγχανε και στο πολιτικό επίπεδο σήμαινε
την σταδιακή άνοδο του φασισμού στην εξουσία..
Αυτή δηλαδή η «αριστερή» στροφή στη μορφή σήμαινε το δυνάμωμα
της δεξιάς κίνησης στο περιεχόμενο. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους κόλπους του «αριστερού» ψευτοΚΚΕ βγήκαν με φιλικά διαζύγια δύο ρεύματα για να κάνουν καταμερισμό ρόλων: το ένα ήταν ο Συνασπισμός-ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο το ΝΑΡ -Ανταρσυα. Το πρώτο, ανέλαβε να μπει στο κράτος και να το «κνιτοποιήσει» δηλαδή να κάνει ισχυρότερο το παραγωγικό
σαμποτάζ, εντονότερη τη ρωσοκινεζική νεοαποικιακή διείσδυση και κυρίως να το φασιστικοποιήσει με: τον απόλυτο έλεγχο όλων των ανεξάρτητων αρχών, τον πλήρη έλεγχο της δικαστικής εξουσίας, τον έλεγχο της
αστυνομίας (δες τώρα την εκκαθάριση υπεύθυνου εσωτερικών υποθέσεων)
, τις βαθιές εκκαθαρίσεις στο στρατό και την αυξανόμενη δύναμη των ναζιστών σε αυτόν, και πάνω απ’ όλα το κλείσιμο ή τον έλεγχο των τηλεοπτικών καναλιών κατά τα πρότυπα του Πούτιν. Το δεύτερο απόσπασμα,
ανέλαβε να μπει στο επαναστατικό κίνημα και να το «κνιτοποιήσει» δηλαδή να το κάνει σαμποταριστικό, τραμπούκικο και ρωσόφιλο, δηλαδή
σοσιαλφασιστικό.
Όμως
Δεν είναι αριστερά και καθόλου στο πνεύμα του Πολυτεχνείου να
χτυπάς σαν κύριο εχθρό την αστική δημοκρατία όταν παγκόσμια και
ειδικά στη χώρα σου ανεβαίνει ο φασισμός που επίσης έχει σαν κύριο

εχθρό του την αστική δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή αριστερά να παλεύεις
για να είναι νόμιμοι οι ναζί δολοφόνοι και να μοιράζεσαι μαζί τους την ίδια
επιλεκτική δήθεν αντικαπιταλιστική δημαγωγία, τον ίδιο πολιτιστικού τύπου
αντιδυτικισμό, τον ίδιο αντισημιτικού τύπου αντισιωνισμό και πάνω απ’ όλα
την ίδια φιλία στη φασιστική Ρωσία. Η ιδεολογική άνοδος του ναζισμού είχε
όχι μόνο τη θερμή έγκριση της φασιστικής δεξιάς και ακροδεξιάς αλλά και
την ιδεολογική προδοσία της ψευτοαριστεράς.
Δεν είναι αριστερό και στο πνεύμα του Πολυτεχνείου να καταστρέφεις τις παραγωγικές δυνάμεις για να νικήσεις τάχα την αστική τάξη. Αριστερό είναι να ανατρέπεις την αστική τάξη για να αναπτύξεις παραπέρα τις
παραγωγικές δυνάμεις που αυτή όλο και περισσότερο δεσμεύει. Αυτός είναι
όρος όχι μόνο για να κάνεις με την επανάσταση τις παραγωγικές δυνάμεις
κτήμα του λαού, όχι μόνο όρος για να υπάρχει το υποκείμενο της επανάστασης , το βιομηχανικό προλεταριάτο, αλλά και όρος για να μην πεινάει
αυτή τη στιγμή ο λαός.
Δεν είναι αριστερά να θεωρείς το μνημόνιο σαν συνέπεια της πολιτικής των δανειστών, αλλά την επέμβαση των δανειστών σαν αποτέλεσμα της υπερχρέωσης της χώρας και αυτήν σαν αποτέλεσμα του μακρόχρονου παραγωγικού σαμποτάζ που η κυβέρνηση Τσίπρα κλείνοντας
τις τράπεζες εκτίναξε στα ύψη, μαζί και το χρέος.
Δεν είναι αριστερά να δημοσιοϋπαλληλοποιείς, δηλαδή να κρατικοποιείς το προλεταριάτο αντί να το στρέφεις ενάντια στο κράτος σαν
τον συμπυκνωμένο ταξικό εχθρό του.
Δεν είναι στο πνεύμα του Πολυτεχνείου να μιλάς για εθνική ανεξαρτησία και την ίδια ώρα να υποστηρίζεις μαζί με τους ναζιστές και κάθε
ευρωπαίο φασίστα την εισβολή και διαμελισμό και κατοχή της Ουκρανίας από την πουτινική Ρωσία. Ούτε βέβαια είναι αριστερό το να διαδηλώνεις με τους αγανακτισμένους ενάντια στη δημοκρατική Ευρώπη δίπλα στη
Χρυσή Αυγή.
Δεν είναι στο πνεύμα του Πολυτεχνείου και αριστερό το να θεωρείς
σαν πολιτικούς κρατούμενους τους ψευτοαναρχικούς Πυρήνες της
φωτιάς, τους ανοιχτούς αυτούς υπερασπιστές του αρχιναζιστή Καλέντζη (ο
οποίος επίσης ανοιχτά τους υμνεί), τους προστατευόμενους του κράτους του
Σύριζα, τους πιο ορκισμένους εχθρούς του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού
και των ίδιων των πλατιών λαϊκών μαζών τις οποίες θεωρούν αλλοτριωμένες
προφανώς γιατί αυτές προτιμούν τον αστοδημοκρατισμό από το φασισμό αλλά και επειδή θέλουν να γευτούν όλα τα τεχνικά επιτεύγματα του σύγχρονου
πολιτισμού.
Ο λόγος για τον οποίο το καθεστώς Σύριζα προστατεύει πολιτικά τους ναζί
και τους ψευτοαναρχικούς φίλους του Καλέντζη είναι απλός: οι ναζιστές, και
ένα είδος δήθεν αναρχισμού μοιράζονται σήμερα και ανοιχτά το ίδιο μίσος για
μια βιομηχανική τεχνολογικά ανεπτυγμένη και κυρίως δημοκρατική Ελλάδα. Αυτό θέλει και ο νεοναζιστικός άξονας Ρωσίας - Κίνας. Θέλει δηλαδή μια Ελλάδα ρημαγμένη υπό την φασιστική του κυριαρχία για να
την έχει αποικία από όπου θα περνάνε τα ενεργειακά και επικοινωνιακά του δίκτυα και τόσο πεινασμένη και ταπεινωμένη με τόσο μίσος
ενάντια στην Ευρώπη, ώστε να την πάρει μαζί του στον κοινό αντιευρωπαϊκό τους πόλεμο. Σ’ αυτή τη φάση ιδιαίτερα επειδή θέλουν η
Ελλάδα να είναι μέσα στην ΕΕ, θέλουν την ωμή φασιστική βία να
μην την ασκεί το ίδιο το κράτος ανοιχτά, αλλά το ναζιστικό και το ψευτοαναρχικό παρακράτος.
Να γιατί οι σοσιαλφασίστες της ηγεσίας του ψευτοΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ,
και του ψευτοαριστερού ριζοσπαστισμού θέλουν εδώ και δεκαετίες να
ανατρέψουν το πνεύμα του Πολυτεχνείου και να μετατρέψουν και το
ίδιο στο αντίθετό του. Να το μετατρέψουν δηλαδή από κάστρο δημοκρατίας σε άντρο αντιδημοκρατίας, τραμπουκισμού και καταστροφικής προβοκάτσιας ώστε τελικά να το κάνουν αδιάφορο η και μισητό
στο λαό την ίδια ώρα που οι ανοιχτοί και οι κρυφοί εχθροί του Πολυτεχνείου ενώνονται σαν κράτος και παρακράτος πίσω από τις πλάτες
του λαού.
Οι αριστεροί και δημοκρατικοί άνθρωποι πρέπει να κάνουν το αντίθετο: Πρέπει διαρκώς να ζωντανεύουν το αληθινό, μεγάλο, παλλαϊκό,
πανδημοκρατικό Πολυτεχνείο του 1973, να το υψώνουν ενάντια στα
ψεύτικα Πολυτεχνεία του φασισμού και του σοσιαλφασισμό και.πάνω
απ όλα να εμποδίσουν μια νέα φασιστική δικτατορία που ήδη χτυπάει
την πόρτα της χώρας μας.
Αθήνα, 13/11/2015
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Ï×É ÓÔÇ ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁ ÐÏÕÔÉÍÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ ÐÏÕ
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Ï×É ÓÔÏÍ ÅËÅÃ×Ï ÖÉÌÙÓÇ ÔÙÍ ÊÁÍÁËÉÙÍ

Ì

å ðñáîéêïðçìáôéêÝò ìåèïäåýóåéò, ÷ùñßò êáìßá äéáâïýëåõóç ìå ôïõò
áñìüäéïõò öïñåßò êáé ìå äéáäéêáóßá åîðñÝò óôç ÂïõëÞ, ç êõâÝñíçóç
ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË ðÝñáóå ôï íÝï åêôñùìáôéêü ôçò íüìï ãéá ôéò ôçëåïðôéêÝò
Üäåéåò. Óôü÷ïò áõôïý ôïõ íüìïõ åßíáé ç ößìùóç êÜèå ôçëåïðôéêÞò öùíÞò ðïõ
èá áíôéðáñáôßèåôáé áðü äù êáé ìðñïò óôç äéáêïììáôéêÞ ñùóüäïõëç ãñáììÞ,
éäéáßôåñá áõôÞ ôùí Óýñéæá, øåõôïÊÊÅ, ÁÍÅË, íáæß. Ç ÅëëÜäá áêïëïõèåß ôá
÷íÜñéá ôïõ Ðïýôéí. Ç äéêôáôïñßá ôïõ óôç Ñùóßá åðéôåý÷èçêå ìüíï ÷Üñç
óôïí áðüëõôï Ýëåã÷ï ôùí êáíáëéþí. Áõôïý ôïõ åßäïõò ç äéêôáôïñßá äåí
áðáéôåß êáôÝâáóìá ôùí ôáíêò, ìáæéêÞ öõëÜêéóç ôùí áíôéöñïíïýíôùí êáé
âáóáíéóôÞñéá. Åßíáé äéêôáôïñßá ðïõ åðéâÜëëåôáé óôéò ìÜæåò ìÝóá áðü ôçí
ðïëéôéêÞ ôýöëùóÞ ôïõò êáé ìåôÜ, ÷Üñç óå áõôÞí, ìÝóá áðü ôç óôï÷åõìÝíç
Üóêçóç âßáò óôïõò ìåìïíùìÝíïõò ðõñÞíåò ôçò ðéï ìá÷çôéêÞò ðïëéôéêÞò
áíôéðïëßôåõóçò êáé åîüíôùóÞ ôïõò.
Ï öáóéóôéêüò Ýëåã÷ïò ôùí êáíáëéþí, äçëáäÞ ç ößìùóç ôïõò, åßíáé ôï ìåãÜëï üíåéñï ôùí ñùóüäïõëùí åäþ êáé äåêáåôßåò
ðïõ åß÷å óáí óýíèçìá ôï «êÜôù ç äéêôáôïñßá ôùí ÌÌÅ» Þ êÜôù ç äéêôáôïñßá ôùí
ÌÌÅ ôïõ äéêïììáôéóìïý». Ôþñá áõôÜ ôá
ÌÌÅ ôïõ äÞèåí äéêïììáôéóìïý, áõôÜ ðïõ
Ýäéíáí ôï äéêáßùìá óôïõò óïóéáëöáóßóôåò
ôïõ øåõôïÊÊÅ êáé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ íá ìéëÜíå Üðåéñåò þñåò óå üëá ôá ôñáðÝæéá, óå
üëá ôá ðáñÜèõñá êáé óå üëåò ôéò åéäÞóåéò,
åðß ÷ñüíéá ÷ùñßò êáíåßò íá ôïõò áíôéìåôùðßæåé åðß ôçò ïõóßáò, áõôÜ ôá êáíÜëéá
ðïõ êÜíáíå åèíéêü êáèÞêïí ôïõò ôï íá õðïóôçñßæïõí ìå èÝñìç üëá ôá áíôéäñáóôéêÜ äÞèåí ëáúêÜ êéíÞìáôá êáé ôéò ôñáìðïýêéêåò åîåãÝñóåéò áêüìá êáé ôá ðëéÜôóéêá
ôùí öáéïêüêêéíùí, áõôÜ ôá êáíÜëéá ðïõ
õðïóôÞñéîáí ìå èÝñìç ôçí êôçíþäç íåïíáæéóôéêÞ ãñáììÞ ôùí ñùóüäïõëùí óôï
ìáêåäïíéêü, óôï âïóíéáêü êáé óôá åëëçíïôïõñêéêÜ êáé ôçí Ýêáíáí ãñáììÞ ôïõ
Ýèíïõò, áõôÜ áêñéâþò ôá êáíÜëéá Þñèå ç
þñá íá ìðïõí åíôåëþò êÜôù áðü ôïí Ýëåã÷ï ôùí óïóéáëöáóéóôþí êñáôéêïïëéãáñ÷þí þóôå íá ÷áèïýí Ýóôù êáé ôá óðÝñìáôá ìéáò áíôßèåôçò äçìïêñáôéêÞò ãñáììÞò ðïõ ðÜíôá ùò ôþñá õðÞñ÷å ìÝóá óôá
ìåãÜëá êáíÜëéá åíÜíôéá óôïõò öáéïêüêêéíïõò.
Áðü ôçí Üðïøç ôçò ðïëéôéêÞò äçìïêñáôßáò æïýìå ôç ÷åéñüôåñç óôéãìÞ ôçò ÷þñáò
áðü ôïí Áðñßëç ôïõ 1967, æïýìå ôçí áñ÷Þ
ôçò áêÞñõêôçò äéêôáôïñßáò ôïõ ñùóïêéíåæéêïý Üîïíá óôçí ÅëëÜäá, ðïõ êáíåßò Þ
ó÷åäüí êáíåßò äåí ôçí êáôáëáâáßíåé óáí
ôÝôïéá, åðåéäÞ ó÷åäüí óôï óýíïëü ï ðáëéüò áóôéêüò ðïëéôéêüò êüóìïò ôçí åðÝôñåøå, áêüìá êáé ïé ßäéïé ïé êáíáëÜñ÷åò.
Ï ïëïêëçñùôéêüò Ýëåã÷ïò, äçëáäÞ ç ößìùóç ôçò ôçëåüñáóçò ðåñíÜåé ðñáîéêïðçìáôéêÜ ìå ðñüó÷çìá Ýíá íÝï ñõèìéóôéêü
ðëáßóéï, ðñùôïöáíÝò óå åõñùðáúêü åðßðåäï ìå ôïí áõèáßñåôï ðåñéïñéóìü ôïõ áñéèìïý ôçëåïðôéêþí áäåéþí ãéá ÷ñÞóç óõ÷íïôÞôùí ðïõ ôå÷íéêÜ ìðïñïýí íá åßíáé
ðëÝïí áðåñéüñéóôåò ìåôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôçò
øçöéáêÞò ðëáôöüñìáò.
Ãéá 25 ÷ñüíéá ôá êáíÜëéá åß÷áí êáèåóôþò ëåéôïõñãßáò ìå ðñïóùñéíÝò Üäåéåò, ðïõ
óÞìáéíå êáé ôçí áíôßóôïé÷ç åîÜñôçóÞ ôïõò
áðü ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò áöïý ìðïñïýóå
üðïéá êõâÝñíçóç Þèåëå íá ôïõò ðÜñåé ðßóù áõôÝò ôéò Üäåéåò. Ôï üôé ãéá 25 ÷ñüíéá
êáìßá êõâÝñíçóç äåí èÝëçóå êáé êáìßá áíôéðïëßôåõóç äåí ðßåóå ãéá íá ñõèìéóôåß
ôï ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò ôùí êáíáëéþí, åßíáé óõíÝðåéá ôçò ðïëéôéêÞò êõñéáñ÷ßáò óôç
÷þñá åíüò äéáêïììáôéêïý ìåôþðïõ êïñõöÞò ðïõ åõèýíåôáé ãéá ôï óáìðïôÜæ ôçò
ðáñáãùãÞò êáé ôçí ðåßíá, ðïõ êáôï÷ýñùóå ôç íïìéìüôçôá êáé ôçí áôéìùñçóßá ôçò
íáæéóôéêÞò óõììïñßáò, êáé ðïõ äïõëåýåé ãéá
ôçí õðïäïýëùóç ôçò ÷þñáò óôá óõìöÝñïíôá ôçò íåï÷éôëåñéêÞò Ñùóßáò êáé ôùí
óõììÜ÷ùí ôçò. Ç ïñéóôéêÞ ñýèìéóç ôïõ æçôÞìáôïò ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí êáíáëéþí óôç
÷þñá Ýãéíå ôåëéêÜ áðü ôç óïóéáëöáóéóôéêÞ çãåóßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, äçë. ôçí ðéï êá-

ôÜëëçëç ãéá íá åðéâÜëåé ôç ößìùóÞ ôïõò
óôï üíïìá ôçò óýãêñïõóçò ìå ôïõò «íôáâáôæÞäåò» êáé ôçò «ðïéüôçôáò ôçò åíçìÝñùóçò» ôïõ ëáïý. ¼ôáí ç óïóéáëöáóéóôéêÞ ðñïðáãÜíäá ìéëÜåé ãéá «íôáâáôæÞäåò»,
åííïåß üôé ïé êáíáëÜñ÷åò ëåéôïõñãïýí óáí
áöåíôéêÜ ôùí ðïëéôéêþí ðïõ õðçñåôïýí ôá
óõìöÝñïíôÜ ôïõò êáé ïé ïðïßïé åßíáé öåñÝöùíá ôïõò, åíþ éó÷ýåé áêñéâþò ôï áíôßóôñïöï: åßíáé ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò ëåéôïõñãåß óáí «íôáâáôæÞò» ôçò åíçìÝñùóçò
ðïõ åêöñÜæåé óå ìåãÜëï âáèìü ôéò èÝóåéò
ôïõ, êáé ðñïâÜëëåé ôïõò ðïëéôéêïýò ôïõ.
Äåí õðÜñ÷åé «íôáâáôæÞò» ðïõ íá ìçí ìðïñåß íá åîáóöáëßóåé íüìéìï êáèåóôþò ëåéôïõñãßáò ãéá 25 ÷ñüíéá. Ôï ðñüâëçìá ðïõ
Ý÷åé íá ëýóåé óÞìåñá ç óïóéáëöáóéóôéêÞ
çãåóßá ãéá íá åðéâÜëåé ôç äéêôáôïñßá ôçò
åßíáé üôé ôá êáíÜëéá äåí ðñïâÜëïõí ìüíï
ôïõò êáèåóôùôéêïýò ðïëéôéêïýò, êáé ìüíï
ôéò êáèåóôùôéêÝò èÝóåéò êáé áðüøåéò ôçò,
êáé üôé ìðïñåß íá åîåõôåëßóïõí ìå ìßá áðïêÜëõøç óôåëÝ÷ç ôïõ üðùò ï ÖëáìðïõñÜñçò.
Ãé’ áõôü ç êõâÝñíçóç êÜíåé ìßá åöüñìçóç ãéá íá ðÜñåé ôá êáíÜëéá ðïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá åßíáé óôçí ðëåéïøçößá ôïõò óå ÷Ýñéá
åã÷þñéùí ëßãï ðïëý öéëïåõñùðáúêþí Þ åõñùðáúêþí öñáîéþí ôçò áóôéêÞò ôÜîçò êáé
ðÜíôùò ìç åëåã÷üìåíùí áðü ôïõò óïóéáëöáóßóôåò, ðáñüëï ðïõ Ý÷ïõí ÷ùèåß óå áõôÜ
Üíèñùðïé ôïõ êáèåóôþôïò, üðùò ï Ìðüìðïëáò óôï MEGA, ïé ïðïßïé üìùò Ý÷ïõí
ìåéïøçöéêÜ ðïóïóôÜ. Ç ðñþôç ùìÞ åðÝìâáóç óôçí ôçëåüñáóç Ýãéíå ìå ôï êëåßóéìï ôçò ÅÑÔ åðß êõâÝñíçóçò ÓáìáñÜ, ìßá
ðñïâïêÜôóéá ðïõ Ýäùóå ôç äõíáôüôçôá
óôïõò áíèñþðïõò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ íá êõñéáñ÷Þóïõí óôçí ÅÑÔ, ìå áðïôÝëåóìá óÞìåñá
íá áõôÞ íá åðáíáëåéôïõñãåß óå Ýíá ìåãÜëï âáèìü óáí êõâåñíçôéêü öåñÝöùíï.
ÓÞìåñá ðïõ ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ ÷ñçóéìïðïéåß ôçí áðåéëÞ ëïõêÝôùí êáé ôïí ðïëéôéêü åêâéáóìü óôá éäéùôéêÜ êáíÜëéá, ïé
êáíáëÜñ÷åò ðïõ ãéá ÷ñüíéá Ýêáíáí åêäïõëåýóåéò óå áõôü ôï êáèåóôþò ðïõ áñíÞèçêå íá ôïõò äþóåé Üäåéåò, åðÝëåîáí íá ìçí
êÜíïõí óýãêñïõóç ìå ôï êñÜôïò, áëëÜ óõíäéáëëáãÞ, ï êáèÝíáò ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ,
äåß÷íïíôáò ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ôïí Üèëéï
÷áñáêôÞñá ôçò õðïôßèåôáé öéëåëåýèåñçò
ìåñßäáò ôçò áóôéêÞò ôÜîçò.
ÏÉ ÖÁÓÉÓÔÉÊÅÓ ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÔÏÕ
ÍÏÌÏÕ
Ï íÝïò íüìïò Ýñ÷åôáé óå Üìåóç óýãêñïõóç êáé ìå ôçí åõñùðáúêÞ ðñáêôéêÞ êáé
êõñßùò ìå ôç ìåãÜëç êáôÜêôçóç ôçò øçöéáêÞò åðï÷Þò ôçò áðåëåõèÝñùóçò ðïëëáðëÜóéùí óõ÷íïôÞôùí áðü ôéò áíáëïãéêÝò
óôéò ïðïßåò îåêßíçóå íá åêðÝìðåé ôç äåêáåôßá ôïõ 1990 ç éäéùôéêÞ ôçëåüñáóç. ÓÞìåñá ïé óõ÷íüôçôåò áõôÝò åßíáé ðñáêôéêÜ
Üðåéñåò óå áíôßèåóç ìå ôçí áíáëïãéêÞ åðï÷Þ ðïõ Þôáí ðåñéïñéóìÝíåò, ïðüôå êÜèå
ñýèìéóç ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõò ãéíüôáí óôç
âÜóç ôçò ðñïóôáóßáò åíüò «äçìüóéïõ áãáèïý». Ðñüóâáóç óå áõôÝò ôéò øçöéáêÝò

óõ÷íüôçôåò, óå üðïéïí èÝëåé íá ôéò ÷ñçóéìïðïéÞóåé, äßíåé ï ðÜñï÷ïò ôïõ øçöéáêïý
óÞìáôïò ðïõ åßíáé ç åôáéñåßá Digea óôçí
ïðïßá åßíáé ìÝôï÷ïé üëá ôá ðáíåëëáäéêÞò
åìâÝëåéáò éäéùôéêÜ êáíÜëéá. Ôï êñÜôïò Ýäùóå óôçí Digea ôçí Üäåéá ëåéôïõñãßáò ðáñü÷ïõ øçöéáêïý óÞìáôïò ýóôåñá áðü äéåèíÞ äçìüóéï äéáãùíéóìü ôï 2014. Ç ôçëåïðôéêÞ Üäåéá ðïõ ñõèìßæåé ï íÝïò íüìïò
äßíåé óå êÜèå êáíÜëé ôï äéêáßùìá ìåôÜäïóçò ðñïãñÜììáôïò ìÝóá áðü ïðïéáäÞðïôå
óõ÷íüôçôá åðéëÝîåé ï åíäéáöåñüìåíïò êáé
ôïõ äéáèÝóåé ç Digea, ìÝóá áðü ôéò Üðåéñåò
äõíáôüôçôåò åðéëïãÞò ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ç øçöéáêÞ ðëáôöüñìá.
ÓÞìåñá ëåéôïõñãïýí ìå øçöéáêü óÞìá 8
êáíÜëéá ðáíåëëáäéêÞò åìâÝëåéáò êáé 103
ðåñéöåñåéáêÜ ìå ðñïóùñéíÞ Üäåéá ìåôÜäïóçò ðñïãñÜììáôïò. Ïé äéáèÝóéìåò óõ÷íüôçôåò åßíáé ðïëëáðëÜóéåò áðü áõôÝò êáé
åßíáé õðåñáñêåôÝò ãéá üóá åðéðëÝïí êáíÜëéá Þèåëáí íá äçìéïõñãçèïýí. Äåí õðÞñ÷å ëïéðüí ëüãïò êÜðïéïé êáéíïýñãéïé
êáíáëÜñ÷åò ìå ðéï ðïëëÜ ëåöôÜ íá áãïñÜóïõí ôá ðáëéÜ êáíÜëéá.
Êé üìùò ç êõâÝñíçóç áðáãïñåýåé ôçí
åëåýèåñç ðñüóâáóç óå áõôÝò ôéò óõ÷íüôçôåò, êáé äßíåé áðïêëåéóôéêÞ áñìïäéüôçôá óôïõò õðïõñãïýò ôçò íá ïñßæïõí áõèáßñåôá ðüóïé èá ìðïñïýí íá
ìåôáäþóïõí ðñüãñáììá ìÝóá áðü ôéò
Üðåéñåò äéáèÝóéìåò óõ÷íüôçôåò, êáé óå
ðïéá åëÜ÷éóôç ôéìÞ èá áãïñÜæïõí áõôü ôï äéêáßùìá. Åäþ åßíáé ç êáñäéÜ
ôïõ öáóéóìïý. Åßíáé áêñéâþò áíôßóôïé÷ï óáí íá ëÝåé ìéá êõâÝñíçóç üôé
ðñÝðåé íá õðÜñ÷ïõí Üäåéåò ãéá 10 åöçìåñßäåò ðáíåëëáäéêÞò êõêëïöïñßáò êáé êáìéÜ åðéðëÝïí, êáé üðïéïò äþóåé ôá ðåñéóóüôåñá ëåöôÜ èá ôéò ðÜñåé êáé åðéðëÝïí êÜèå åöçìåñßäá áðü
ôéò 10 ðñÝðåé íá Ý÷åé 400 õðÜëëçëïõò!
Óýìöùíá ìå ôï íüìï ï õðïõñãüò ðïõ èá
Ý÷åé ôéò áñìïäéüôçôåò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÅíçìÝñùóçò, ìåôÜ áðü ìßá áðëÞ
ãíùìïäüôçóç ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ Ñáäéïôçëåüñáóçò, êáé êÜðïéá áüñéóôç «äçìüóéá äéáâïýëåõóç» ðïõ äåí ôïí äåóìåýïõí, èá áðïöáóßæåé ãéá ôïí áñéèìü ôùí áäåéþí ðïõ èá ÷ïñçãçèïýí!!! ÅðéðëÝïí Äåí
õðÜñ÷ïõí óôï íüìï êÜðïéá áíôéêåéìåíéêÜ
êñéôÞñéá, ôå÷íéêÜ Þ ïéêïíïìéêÜ ðïõ íá äåóìåýïõí ôçí êñßóç ôïõ õðïõñãïý ðïõ åßíáé áíÝëåãêôç êáé áðüëõôá áõèáßñåôç. Äåí
õðÜñ÷åé ïýôå êáí ç ðñüâëåøç üôé ï áñéèìüò ôùí áäåéþí äåí ìðïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñïò áðü ôïí áñéèìü ôùí êáíáëéþí ðïõ
Þäç ëåéôïõñãïýí. Áõôü óçìáßíåé üôé ìðïñåß êáôáñ÷Þí ï êõâåñíçôéêüò õðïõñãüò íá
öéìþóåé üðïéïí «ðåñéóóåýåé» ç íá áãïñÜóåé ìÝóù åíüò êñáôéêïïëéãñÜ÷ç üðïéï êáíÜëé ôïõ ðÜåé êüíôñá.
Ãéá íá ïëïêëçñùèåß ôï ðñáîéêüðçìá
÷ñåéÜæåôáé áõôïß ðïõ èá ðÜñïõí ôåëéêÜ üóåò Üäåéåò ïñßóåé ï õðïõñãüò íá åßíáé ïé
êõâåñíçôéêïß Þ íá êáôï÷õñùèïýí ïé ôñüðïé ìå ôïõò ïðïßïõò èá åêâéáóôïýí íá ëåéôïõñãÞóïõí ùò êõâåñíçôéêïß. Êé åäþ ï íüìïò ðåñéÝ÷åé Ýíá ðëïýôï ñõèìßóåùí êáôÜëëçëùí ãéá ôïí áðïêëåéóìü ôùí «áíåðéèýìçôùí» Þ ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôïõò åöüóïí äåí
ìðïñïýí íá áðïêëåéóôïýí.
Ï ðñþôïò üñïò ãéá ôçí áðüêôçóç ôùí
áäåéþí áðü êáíÜëéá åèíéêÞò åìâÝëåéáò êáé
ðåñéöåñåéáêÜ, åßíáé ç óõììåôï÷Þ óå ìßá
ðëåéïäïôéêÞ äéáäéêáóßá. ÊÜèå Üäåéá èá äçìïðñáôçèåß. Ïé åíäéáöåñüìåíïé èá äþóïõí
ðñïóöïñÝò êáé üðïéïò äþóåé ôç ìåãáëýôåñç èá ðÜñåé ôçí áíôßóôïé÷ç Üäåéá. Ðïéïò
èá ïñßæåé ôçí ôéìÞ åêêßíçóçò äçìïðñáóßáò ôçò êÜèå Üäåéáò, äçëáäÞ ôï åëÜ÷éóôï
ôßìçìÜ ôçò; Ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí êáé

ï õðïõñãüò ðïõ èá Ý÷åé ôéò áñìïäéüôçôåò
ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÅíçìÝñùóçò, ìåôÜ áðü áðëÞ ãíùìïäüôçóç ôïõ ÅÓÑ. ÕðÜñ÷ïõí êñéôÞñéá ðïõ ïñßæåé ï íüìïò ìå
âÜóç ôá ïðïßá èá ðñÝðåé íá äéáìïñöþóïõí
ïé õðïõñãïß ôçí ôéìÞ åêêßíçóçò; Äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá Üëëï êñéôÞñéï åêôüò áðü
ôçí áõèáßñåôç êñßóç ôùí õðïõñãþí. Ç äéáäéêáóßá ôçò äçìïðñáóßáò ìå åëÜ÷éóôï ôßìçìá áõôü ðïõ èá ïñßóïõí ïé Óõñéæáßïé õðïõñãïß üðùò ôïõò áñÝóåé, óçìáßíåé üôé ôá
ðéï áäýíáìá åã÷þñéá êåöÜëáéá ðïõ Ý÷ïõí óÞìåñá ôá êáíÜëéá, èá áíáãêáóôïýí íá äþóïõí êõñéáñ÷ßá óôïõò ðéï
éó÷õñïýò ïéêïíïìéêÜ åã÷þñéïõò áíáôïëéêïýò êñáôéêï-ïëéãÜñ÷åò üðùò ï
Ìðüìðïëáò Þ íá óõììá÷Þóïõí ìå áíáôïëéêÜ êåöÜëáéá, ñþóéêçò Þ êéíÝæéêçò ðñïÝëåõóçò ãéá íá âñïõí ôï
ñåõóôü ðïõ èá ÷ñåéáóôåß íá äéáèÝóïõí
ãéá íá áãïñÜóïõí ôéò Üäåéåò ðïõ èá
äçìïðñáôçèïýí.
Áí ðáñüëá áõôÜ êáôáöÝñåé íá ðëåéïäïôÞóåé óå Ýíá êáíÜëé ï ìç êáèåóôùôéêüò
ðáëéüò éäéïêôÞôçò, ï íüìïò ðñïâëÝðåé êáé
Üëëá åñãáëåßá ïéêïíïìéêïý åêâéáóìïý ðïõ
áöïñïýí üëç ôç äéÜñêåéá ëåéôïõñãßáò ãéá
ôá äÝêá ÷ñüíéá ãéá ôá ïðïßá èá éó÷ýåé ç
Üäåéá. Ïé óõãêåêñéìÝíïé üñïé ôïõ íüìïõ
åßíáé ðéï åðá÷èåßò åéäéêÜ ãéá ôá åèíéêÞò
åìâÝëåéáò êáíÜëéá ãåíéêïý åíçìåñùôéêïý
ðñïãñÜììáôïò. Ïé áíþíõìåò åôáéñåßåò ðïõ
èá äéåêäéêÞóïõí ôéò Üäåéåò èá ðñÝðåé íá
Ý÷ïõí êáôáâåâëçìÝíï êåöÜëáéï ïêôþ åêáôïììõñßùí åõñþ ôï ïðïßï èá ðñÝðåé íá
äéáôçñåßôáé áìåôÜâëçôï êáé óå ßäéá êåöÜëáéá ôçò åðé÷åßñçóçò óå üëç ôç äéÜñêåéá
ôçò éó÷ýïò ôçò Üäåéáò. ÄçëáäÞ, áí óå êÜðïéï Ýôïò ëåéôïõñãßáò ôïõ êáíáëéïý åßíáé
ðåñéóóüôåñåò ïé æçìéÝò áðü ôï êÝñäïò êáé
äåí ìðïñÝóåé íá êáëýøåé ç åôáéñåßá ôç æçìéÜ ìå ñåõóôü ãéá íá äéáôçñÞóåé ôá ßäéá
êåöÜëáéÜ ôçò óôï åðßðåäï ôùí ïêôþ åêáôïììõñßùí, ôï êáíÜëé èá êëåßóåé. ¹ áëëéþò óå ìéá êáêÞ ÷ñïíéÜ, ôï êáíÜëé êëåßíåé, Þ ç åôáéñåßá ìåôáâéâÜæåôáé óå êáèåóôùôéêïýò ðïõ èá ìðïñïýí íá êáëýøïõí
ôç æçìéÜ, ïðüôå ôï êáíÜëé óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ìå ôç íÝá öéëïêõâåñíçôéêÞ éäéïêôçóßá. ÐñïâëÝðåôáé ìÜëéóôá óõãêåêñéìÝíá, üôé ìåôáâéâÜæåôáé ç åðé÷åßñçóç êáé
ü÷é ç Üäåéá. ÁõôÞ äåí ìðïñåß íá áðïôåëåß
áíôéêåßìåíï äéá÷åßñéóçò ôïõ éäéþôç áëëÜ
ìüíï ôçò êõâÝñíçóçò. Åðßóçò, ðñïâëÝðåôáé üôé ôá êáíÜëéá èá ðñÝðåé íá áðáó÷ïëïýí ðñïóùðéêü 400 áôüìùí óå üëç ôç
äéÜñêåéá ôçò éó÷ýïò ôçò Üäåéáò. Áí ôï ðñïóùðéêü óå ïðïéáäÞðïôå ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ðÝóåé êÜôù áðü áõôü ôïí áñéèìü, ôï êáíÜëé
êëåßíåé.
ÁõôÝò åßíáé áðñïêÜëõðôåò êáôáóôñïöéêÝò ðñïó÷çìáôéêÝò êáé ùìÝò åðåìâÜóåéò
óôçí åëåýèåñç ëåéôïõñãßá ôùí êáíáëéþí
áöïý ñõèìßæïíôáé åéäéêïß üñïé ðïõ äåí éó÷ýïõí ãéá ïðïéáäÞðïôå Üëëç åðé÷åßñçóç
ôýðïõ.
Ôï áìÝóùò åðüìåíï ðåäßï äñÜóçò ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí êáíáëéþí
åßíáé ôï ßäéï ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôï ïðïßï ñõèìßæåôáé åîáíôëçôéêÜ, åíþ ïðïéáäÞðïôå ðáñáâßáóç ôùí ó÷åôéêþí
õðï÷ñåþóåùí óçìáßíåé åðßóçò áíÜêëçóç
ôçò Üäåéáò ôïõò (!)
Ç êõâÝñíçóç Ý÷åé ïíïìÜóåé áõôÝò ôéò Üäåéåò, «Üäåéåò ðáñü÷ïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ», åíþ
óå üëç ôçí Åõñþðç ïíïìÜæïíôáé «Üäåéåò
ðáñü÷ïõ õðçñåóéþí ïðôéêïáêïõóôéêþí ìÝóùí», ãéáôß äåí èÝëïõí íá óõíäÝóïõí ôï
ñõèìéóôéêü ðëáßóéï ÷ïñÞãçóçò ôçò Üäåéáò
ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðñïãñÜììáôïò. ÁõôÝò ôéò ëåðôÝò äéáêñßóåéò ðïõ áöïñïýí äçìïêñáôéêÜ êñÜôç äåí ôéò êÜíåé ç êõâÝñíç-
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óç ÓÕÑÉÆÁ.
Ï óôáèìüò ðáíåëëáäéêÞò åìâÝëåéáò ãåíéêïý åíçìåñùôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ èá åëÝã÷åôáé êáé ùò ðñïò ôï ðåñéå÷üìåíï ðïõ åêðÝìðåé (!) êáé õðï÷ñåþíåôáé åêôüò áðü äåëôßá åéäÞóåùí íá Ý÷åé óôï ðñüãñáììá ôïõ
õðï÷ñåùôéêÜ 10 þñåò êÜèå ìÞíá åêðïìðÝò
«ëüãïõ, ôÝ÷íçò, ðïëéôéóìïý êáé èåÜôñïõ»
êáé åðßóçò Üëëåò äÝêá þñåò êÜèå ìÞíá ìå
íôïêéìáíôÝñ, ðáéäéêÝò åêðïìðÝò, áèëçôéêÜ
ê.á. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí óõìðëçñùèïýí
ïé åëÜ÷éóôåò äéÜñêåéåò óå êÜèå êáôçãïñßá
ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ï íüìïò ç Üäåéá áíáêáëåßôáé!!!
Ï Ýëåã÷ïò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ äåí áöïñÜ
êáèüëïõ ôçí «ðïéüôçôá» ôçò åíçìÝñùóçò
êáé ôïõ ðñïãñÜììáôïò áëëÜ äßíåé åêôåôáìÝíç åîïõóßá óôï äéáêïììáôéêü ÅÓÑ íá
åëÝã÷åé ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðñïãñÜììáôïò
áöïý ôá êáíÜëéá åßíáé õðï÷ñåùìÝíá ðëÝïí íá êáôáèÝôïõí ðåñßëçøç ôùí êáôçãïñéþí ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ èá ìåôáäßäïõí óå êÜèå ôçëåïðôéêÞ ðåñßïäï.
ÏÉ ÅÐÅÌÂÁÓÅÉÓ ÓÅ ÅÓÑ ÊÁÉ
ÅÅÔ. Ç ÊÁÑÁÔÏÌÇÓÇ ÔÇÓ
ÇÃÅÓÉÁÓ ÔÇ ÃÃÄÅ
Ï íüìïò äßíåé óôï ÅÓÑ ðïõ åêëÝãåôáé
áðü ôá 4/5 ôçò äéÜóêåøçò ôùí ÐñïÝäñùí
ôçò ÂïõëÞò åîïõóßåò óå üôé áöïñÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò äçìïðñÜôçóçò, ôïí Ýëåã÷ï ôùí
öáêÝëùí ôùí õðïøçößùí êáé ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò ôÞñçóçò ôùí üñùí ôçò Üäåéáò.
¸íá äåýôåñï üñãáíï ðïõ Ý÷åé êñßóéìåò
áñìïäéüôçôåò åëÝã÷ïõ ôïõ ôçëåïðôéêïý ôïðßïõ åßíáé ç ÅÅÔÔ (ÅèíéêÞ Õðçñåóßá Ôçëåðéêïéíùíéþí êáé Ôá÷õäñïìåßùí) ç ïðïßá
ðáñáêïëïõèåß ôçí ôÞñçóç ôùí üñùí ëåéôïõñãßáò ðáñü÷ïõ øçöéáêïý óÞìáôïò áëëÜ êáé ôç äéÜèåóç ôùí óõ÷íïôÞôùí. Ç ÅÅÔÔ èá êëçèåß íá äéá÷åéñéóôåß ôç óýãêñïõóç áíÜìåóá óôçí Digea ðïõ áíÞêåé
óôá éäéùôéêÜ êáíÜëéá êáé óå ìßá èõãáôñéêÞ ôçò ÅÑÔ ôçò ïðïßáò ç óýóôáóç ðñïâëÝðåôáé óôï íÝï íüìï êáé ç ïðïßá åðßóçò
èá ìðïñåß íá ðáñÝ÷åé øçöéáêü óÞìá. ¸íáò áðü ôïõò êåíôñéêïýò óôü÷ïõò ôçò êõâÝñíçóçò åßíáé íá åêðáñáèõñþóåé ôçí Digea áðü ôçí ðáñï÷Þ ôïõ øçöéáêïý óÞìáôïò êáé íá åãêáôáóôÞóåé óá ìïíáäéêü ðÜñï÷ï ôç èõãáôñéêÞ ôçò ÅÑÔ þóôå êáé ôï
øçöéáêü óÞìá íá åßíáé õðü ðëÞñç êñáôéêü Ýëåã÷ï. Ôá ìÝëç ðïõ áðïôåëïýí ôç óçìåñéíÞ óýíèåóç ôçò ÅÅÔÔ Ý÷ïõí åðßóçò
äéïñéóôåß áðü ôçí ðñïçãïýìåíç ÂïõëÞ, äçëáäÞ äåí åëÝã÷ïíôáé áðü ôïõò óïóéáëöáóßóôåò.
Ç êõâÝñíçóç Ýêáíå ìßá äéðëÞ åðÝìâáóç
ãéá íá åëÝãîåé êáé ôá äýï áõôÜ üñãáíá
ôùí ïðïßùí ç áíåîáñôçóßá õðïôßèåôáé üôé
êáôï÷õñþíåôáé óôï Óýíôáãìá. ÐñÝðåé íá
óçìåéþóïõìå åäþ üôé áõôÞ ç áíåîáñôçóßá
Þôáí ó÷åôéêÞ, ãéáôß êáé ôá äýï áõôÜ üñãáíá Ý÷ïõí ëåéôïõñãÞóåé ìÝ÷ñé óÞìåñá ìÝóá
óôá ðëáßóéá ðïõ ôïõò ïñßæïõí äéÜöïñåò êõâåñíçôéêÝò êáé êïììáôéêÝò ðáñåìâÜóåéò. Ôï
ÅÓÑ Ý÷åé ëåéôïõñãÞóåé ðïëëÝò öïñÝò óáí
äéáêïììáôéêüò ëïãïêñéôÞò êáé, óôá ðëáßóéá áõôÜ, óáí óýììá÷ïò ð÷ ôùí íáæéóôþí
ôçò «×Á» ãéá ôï äéêáßùìÜ ôïõò íá Ý÷ïõí
«éóüôéìç» Ýêöñáóç óôá ÌÌÅ óáí êïéíïâïõëåõôéêü êüììá.
ÁëëÜ ôá ìÝëç ôüóï ôïõ ÅÓÑ üóï êáé ôçò
ÅÅÔÔ Ý÷ïõí äéïñéóôåß áðü ðñïçãïýìåíåò
êïéíïâïõëåõôéêÝò óõíèÝóåéò üðïõ ðëåéïøçößá åß÷áí ôá äýï êüììáôá åîïõóßáò ôçò
ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ, ÐÁÓÏÊ êáé ÍÄ,
êáé äåí èÝëïõí íá õðïóôçñßîïõí ìßá ùìÞ
êáé áðüëõôç äéêôáôïñßá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé
ôùí Üëëùí ñùóüäïõëùí ìÝóá êáé Ýîù áðü ôçí êõâÝñíçóç.
Ãé’ áõôü ôüóï ôï ÅÓÑ üóï êáé ç ÅÅÔÔ
åêöñÜóáíå áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ôéò áíôéññÞóåéò ôïõò óôï íïìïó÷Ýäéï ôçò êõâÝñíçóçò. ÅéäéêÜ ôï ÅÓÑ ìå åðéêåöáëÞò
ôç Ëßíá Áëåîßïõ ðïõ ïñßóôçêå ôï 2011 åðß

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
êõâÝñíçóçò Ã. ÐáðáíäñÝïõ, Ýâãáëå Ýíá
ðüñéóìá óôï ïðïßï ïõóéáóôéêÜ ÷áñáêôÞñéæå áíåëåýèåñï ôï íÝï êáèåóôþò ëåéôïõñãßáò ôùí êáíáëéþí êáé ðåñéëÜìâáíå üëá
ôá óçìåßá óôá ïðïßá ôï íïìïó÷Ýäéï åñ÷üôáí óå óýãêñïõóç ìå ôçí êïéíïôéêÞ íïìïèåóßá. Ç Ëßíá Áëåîßïõ åß÷å êáôçãïñçèåß
ãéá ðñïíïìéáêÞ ìåôá÷åßñéóç áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ åðåéäÞ áíÝëáâå ôçí ðñïåäñßá åíüò
õðçñåóéáêïý óõìâïõëßïõ ôïõ ÅÓÑ, üôáí
ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò Þôáí ç êüñç ôçò, ÆùÞ
Êùíóôáíôïðïýëïõ. Ùóôüóï ç óýãêñïõóç
ðïõ Ýäùóå ìå ôçí êõâÝñíçóç ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï öáíåñþíåé üôé áõôÞ äåí Þôáí áñêïýíôùò Üíèñùðïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ.
Ãéá íá ôåëåéþíåé ìéá êáé êáëÞ ìå ôéò
áíôéññÞóåéò ôïõ ÅÓÑ ç êõâÝñíçóç ðñïþèçóå ìå ôï íÝï íüìï ìéá ñýèìéóç ðïõ êáôáñãïýóå ôï íüìï ôïõ 2012 âÜóåé ôïõ ï-

Óåëßäá 5

ðïßïõ õðçñåôïýóáí ôç èçôåßá ôïõò ôá ìÝëç ôïõ ÅÓÑ! ÄçëáäÞ ðïäïðÜôçóå ùìÜ ôç
íïìéìüôçôá ãéá íá äéïñßóåé Ýíá íÝï ÅÓÑ
åëåã÷üìåíï áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ êáé ôïõò ößëïõò ôïõ øåõôïÊÊÅ, ÁÍÅË êáé ãéáôß ü÷é
êáé ôçò Ö. ÃåííçìáôÜ êáé ôïõ ÈåïäùñÜêç
ðïõ èá áðïöáóßóïõí ôç íÝá óýíèåóç ôïõ
ÅÓÑ!
Ôï ßäéï óêçíéêü åðáíáëÞöèçêå ìå ôçí
ÅÅÔÔ. Ç ÅÅÔÔ åðßóçò Ýêöñáóå äçìüóéá
ôéò áíôéññÞóåéò ôçò ãéá êßíäõíï ðáñáâßáóçò ôùí áñ÷þí ôïõ åëåýèåñïõ áíôáãùíéóìïý ìå ôç óýóôáóç áðü ôçí ÅÑÔ èõãáôñéêÞò åôáéñåßáò ðïõ èá åßíáé ðÜñï÷ïò øçöéáêïý óÞìáôïò. Óôï íüìï ðïõ ðñïâëÝðåôáé ç óýóôáóç áõôÞò ôçò èõãáôñéêÞò äåí
ðåñéëáìâÜíåôáé êáìßá ðñüâëåøç ãéá ôï
ðþò èá ëåéôïõñãÞóåé áõôÞ ìáæß ìå ôçí Digea ðïõ ðñïóöÝñåé ôéò ßäéåò õðçñåóßåò ý-

óôåñá áðü áíïé÷ôü äéåèíÞ ðëåéïäïôéêü äéáãùíéóìü.
Óôç óõæÞôçóç óôç ÂïõëÞ, ï áñìüäéïò õðïõñãüò Óðßñôæçò åðéôÝèçêå áíïé÷ôÜ óôçí
ÅÅÔÔ êáé óôçí ôïðïèÝôçóÞ ôïõ áíáöÝñèçêå óå ìÞíõóç ðïõ Ý÷åé êáôáèÝóåé åíáíôßïí ôçò ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò
ìå ôçí Digea. ÁëëÜ ï ÓÕÑÉÆÁ äåí èá ðåñéìÝíåé êáìßá äéêáéïóýíç íá áðïöáóßóåé
ãéá ôç íïìéìüôçôá Þ ìç íïìéìüôçôá ôçò
óýìâáóçò. Ðñïôßìçóå íá öéìþóåé êáé íá
åêâéÜóåé ôçí ÅÅÔÔ ìå ìßá ðñüâëåøç óôï
íüìï ãéá ðåéèáñ÷éêÝò êõñþóåéò êáôÜ ïðïéïõäÞðïôå ìÝëïõò Ý÷åé äéáãùãÞ «áóõìâßâáóôç êáé áðÜäïõóá ðñïò ôï êýñïò, áðïóôïëÞ êáé óêïðü ôçò ÅÅÔÔ ùò ÅèíéêÞò
ÑõèìéóôéêÞò Áñ÷Þò». Ïé ðåéèáñ÷éêÝò äéþ-
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ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÓÔÇÍ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ, ÔÏÕ
ÖÁÓÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ
Ο λαός μας κινδυνεύει να δοκιμάσει ασύλληπτη οδύνη και δυστυχία
αν δεν αντισταθεί στην κυβέρνηση Τσίπρα. Η αντίσταση αυτή είναι
δυνατή μόνο αν δεν την αντιμετωπίσει σαν κάτι το μεμονωμένο, αλλά σαν τον «εθνικό» εκφραστή ενός ολόκληρου καθεστώτος που
αποτελείται πολιτικά από τις πιο στενές ηγετικές ομάδες όλων ανεξαίρετα των κοινοβουλευτικών κομμάτων, και οικονομικά από ό-

λους τους κρατικοολιγάρχες και, κυρίως, τα ρώσικα και κινέζικα μονοπώλια
που αγοράζουν τη με σχέδιο πτωχευμένη χώρα μας. Ουσιαστική αντίσταση
στην κυβέρνηση Τσίπρα σημαίνει καταγγελία των μεθόδων και των στόχων
της και δυνάμωμα της ΟΑΚΚΕ, του μόνου πολιτικού κόμματος που την
καταγγέλει γι’ αυτό που είναι. Καταγγέλουμε λοιπόν την κυβέρνηση Τσίπρα
ότι:

α. Δυνάμωσε στο έπακρο το δημόσιο χρέος, διώχνοντας πελώρια κεφάλαια και τσακίζοντας το
τραπεζικό σύστημα. Έτσι έφερε νέα χειρότερα μέτρα πείνας που τα χρέωσε όλα στην Ευρώπη.
Στόχος της είναι να δώσει στη Ρωσία τις τράπεζες και από κει όλη την οικονομία, όπως ακριβώς
έκανε η αντίστοιχη κυπριακή.
Γι αυτό η κυβέρνηση Τσίπρα προσποιούμενη επί 6 μήνες ότι διαπραγματεύεται με την Ευρώπη, στράγγιξε από χρηματικό κεφάλαιο
τη χώρα αδειάζοντας όλα τα ταμεία. Ταυτόχρονα, απειλώντας διαρκώς ότι θα οδηγήσει τη χώρα σε χρεωκοπία, δημιούργησε επίτηδες
πανικό στους καταθέτες που άδειασαν άλλα 40 δις Ευρώ από τις
ήδη μισοάδειες τράπεζες. Τελικά κήρυξε ένα δημοψήφισμα 5 μέρες
αφού έληγε η διορία κατά την οποία η ΕΕ θα μπορούσε να στηρίξει
τις τράπεζες, ενώ θα μπορούσε να το κάνει 5 ή 10 μέρες πιο πριν.
Έτσι ανατίναξε το τραπεζικό σύστημα και στραγγάλισε την ήδη σαμποταρισμένη παραγωγή. Αυτό, πέρα από την αύξηση της ανεργίας
και την παραπέρα πτώση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, οδήγησε

σε νέα ύψη το δημόσιο χρέος και έφερε τα νέα άγρια μέτρα εξαθλίωσης.
Αυτά ο Τσίπρας, όπως οι επίσης οι προβοκάτορες και σαμποταριστές
προκάτοχοι του Γ. Παπανδρέου, και Σαμαράς, τα χρέωσε στους ευρωπαίους μονοπωλιστές, που πήραν για μια ακόμα φορά την πολιτική ευθύνη της πείνας του λαού στην οποία βλέπουν την κύρια συνταγή της
διεξόδου από την κρίση. Έτσι δυναμώνει πολιτικά το ρώσικο και κινέζικο κρατικο-μονοπωλιακό κεφάλαιο που χάρη στην κατασκευασμένη
κρίση αγοράζει τζάμπα γη ξενοδοχεία, λιμάνια, βιομηχανίες, και τις πιο
ισχυρές θέσεις στις ελληνικές τράπεζες, περιμένοντας να κάνει την Ελλάδα μια αποικία απόλυτα άθλιων μισθών και δικτατορίας.

β. Χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες μόνο και μόνο για να διασπάει την Ευρώπη και να δυναμώσει
τους φασίστες μέσα σε αυτή. Γι αυτό δεν βοηθάει την αντίστασή τους στον δολοφόνο Άσαντ από τις
γειτονικές χώρες στις οποίες έχουν καταφύγει και γι’ αυτό δεν ανοίγει τα σύνορα στον Έβρο, ώστε
να πνίγονται οι πρόσφυγες και έτσι οι ευρωπαϊκές χώρες να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς
προηγούμενη ζύμωση και συνεννόηση.
Η κυβέρνηση Τσίπρα κυριολεκτικά προκάλεσε την προσφυγική ροή
προς την Ευρώπη ανοίγοντας τις ελληνικές της πύλες την ώρα που
οι 4 εκ. Σύροι πρόσφυγες ζούσαν ως τότε στις γειτονικές χώρες της
Συρίας: Τουρκία-Λίβανο-Ιορδανία. Αυτό που έπρεπε να κάνει η Ευρώπη, οπότε και ο Τσίπρας, ήταν να τους βοηθήσει επί τόπου οικονομικά και ταυτόχρονα να τους δώσει όπλα για να αντισταθούν οι
ίδιοι-και όχι οι δυτικοί ιμπεριαλιστές επεμβασίες-στην εθνοεκκαθαριστική δικτατορία του Άσαντ και στους ρώσους εισβολείς
βομβαρδιστές φίλους του, αλλά και στους ισλαμοφασίστες προβοκάτορες του ISIS. Για να πιέσει συναισθηματικά τους ευρωπαϊκούς λαούς να λύσουν το προσφυγικό κυρίως με τη μαζική είσοδο
τους στην Ευρώπη, και μάλιστα δίχως να έχουν προηγούμενα τον

κατάλληλο χρόνο για ζυμώσεις και διακρατική συνεννόηση, ο Τσίπρας
άνοιξε τα σύνορα μόνο στη θάλασσα ώστε να πνίγονται οι πρόσφυγες και δεν τα άνοιξε στον Έβρο όπου δεν θα υπήρχε κανένα
θύμα. Έτσι όξυνε τις διακρατικές αντιθέσεις αλλά και τις αντιθέσεις στο
εσωτερικό κάθε ευρωπαϊκής χώρας ευνοώντας τα πιο φασιστικά πολιτικά
ρεύματα μέσα τους, ειδικά τους ναζί στην Ελλάδα. Τώρα που αυτές οι
αντιθέσεις δυναμώνουν, θυμήθηκαν ξαφνικά στο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσουν
για άνοιγμα στον Έβρο. Αυτό όχι για να μην πνίγονται οι πρόσφυγες,
αλλά για να δυναμώσει η προσέλκυση προσφύγων και μεταναστών από
τη βασανισμένη Μέση Ανατολή μέχρι το Αφγανιστάν. Ο Τσίπρας παίζει
ένα πελώριο στρατηγικό παιχνίδι για τον αρχιπροβοκάτορα Πούτιν.

γ. Νομοθέτησε ουσιαστικά την απαλλοτρίωση των καναλιών και τον απόλυτο πολιτικό έλεγχο
τους, ακριβώς όπως έκανε το αφεντικό του ο Πούτιν στη Ρωσία, ώστε να τσακιστεί κάθε δημοκρατική αντιπολίτευση χωρίς να χρειαστεί ωμή αστυνομική ή στρατιωτική βία και έτσι η Ελλάδα να μείνει
Το κλειδί του νόμου Τσίπρα για τα κανάλια βρίσκεται στο εξής: ενώστην
οι μπορούν
ΕΕ. ούτε καν να ψελλίζουν κάτι υπέρ της πολιτικής δημοκρατίας ή
συχνότητες για τα κανάλια είναι πλέον πρακτικά απεριόριστες λόγω
της ψηφιακής τεχνολογίας, ο νόμος αυτός περιορίζει τις άδειες σε ελάχιστα κανάλια, απαιτεί από αυτά να έχουν 400 εργαζόμενους, να έχουν
ορισμένο περιεχόμενο εκπομπών κλπ και κυρίως τα βγάζει στο
σφυρί δίνοντας τα σε όποιον πληρώσει περισσότερο. Είναι σαν
να επιτρέπεται να υπάρχουν μόνο ελάχιστες εφημερίδες που μπορεί
να τις έχει εκείνος που θα βάλει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό σημαίνει
κατάργηση της ελευθερίας του τύπου. Ειδικά σήμερα που τα κανάλια
είναι καταχρεωμένα, αυτός ο νόμος σημαίνει απαλλοτρίωση και έλεγχο
τους από το πολιτικά και οικονομικά ανερχόμενο κεφάλαιο στη χώρα,
που είναι το ρωσόφιλο. Οι σημερινοί καναλάρχες έχουν διαπράξει
πολιτικά εγκλήματα σε βάρος της χώρας, αλλά τα πιο μεγάλα ήταν
υπέρ της ρωσόδουλης ψευτοαριστεράς, όπως: η αντι-μακεδονική τους
ονοματοκτονία, η υποστήριξή τους στους σέρβους εθνοεκκαθαριστές,
η αντιτούρκικη υστερία τους, η εξόντωση των ευρωπαιόφιλων πολιτικών
στελεχών μέσω επιλεκτικών ή ανύπαρκτων σκανδάλων, τα κάθε λογής φαιο-«κόκκινα» κινήματα «αγανάκτησης» που έφεραν την ψευτοαριστερά στη εξουσία. Τώρα αυτή θέλει να τους φιμώσει για να μην

κατά της δικιάς τους απείρως μεγαλύτερης διαφθοράς και του δικού τους
ξεπουλήματος της χώρας στους Ριμπολόβλεφ που επιβάλουν ρώσικα χωρικά ύδατα στα ελληνικά νησάκια που αγοράζουν (Σκορπιός). Γι αυτό το
ρωσόδουλο ψευτοΚΚΕ ξέπλυνε τον τυποκτόνο αυτό νόμο λέγοντας ότι
δεν ενδιαφέρει την εργατική τάξη ποιο κομμάτι της αστικής τάξης θα ελέγχει
τα κανάλια!!! Με αυτήν την πάγια δήθεν «αντικαπιταλιστική» του στάση το
ψευτοΚΚΕ υπερασπίζει, όπως οι τροτσκιστές το 1940, τον πιο φασιστικό
ιμπεριαλισμό. Εννοείται ότι τους πραγματικούς κομμουνιστές τους ένοιαζε
πάντα ζωτικά αν θα παλεύουν κάτω από μια έστω διαβρωμένη αστική
δημοκρατία ή κάτω από μια φασιστική δικτατορία και ξένη κατοχή. Ήδη η
αποχαλίνωση των εγκληματιών ναζιστών , η ποινικοποίηση, μέχρι
ναζιστικού ξυλοδαρμού, της θέσης για μη ύπαρξη ποντιακής γενοκτονίας
και η εξοντωτική καταδίκη της εφημερίδας Athens R.B γιατί αναγνώστης της
σωστά κατήγγειλε τον τέως αρχικνίτη Κοτζιά για φίλο των μπρεζνιεφικών
καθεστώτων, δείχνουν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, πόσο γοργά μπαίνουμε
στο έδαφος της φασιστικής διακυβέρνησης.

Όχι στη φασιστική τηλεοπτική δικτατορία του καθεστώτος Τσίπρα. Όχι στο παραγωγικό σαμποτάζ.
Όχι στην εξαθλίωση του λαού. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους. Όχι στο φασίστα Άσαντ
και τους ρώσους εισβολείς προστάτες του - Ψωμί και όπλα στο συριακό λαό.

ÏÑÃÁÍÙÈÅÉÔÅ, ÐÁËÅØÔÅ ÌÅ ÔÇÍ w ÏÁÊÊÅ

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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ÏÊÔÙÂÑÇÓ 2015

Ãñáöåßï Ðñïûðïëïãéóìïý ôçò ÂïõëÞò

ÅÊÔÑÏ×ÉÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ – ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÃÉÁ ÂÁÈÕÔÅÑÇ
ÕÖÅÓÇ

Ó

ôç ÂïõëÞ õðÜñ÷åé ìéá ïìÜäá ïéêïíïìéêþí áíáëõôþí ðïõ áðïôåëïýí
ôï ëåãüìåíï «Ãñáöåßï ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò åêôÝëåóçò ôïõ
êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý». Ôï Ãñáöåßï áõôü êÜèå ôñßìçíï óõíôÜóóåé êáé
äçìïóéåýåé Ýêèåóç ãéá ôçí ðïñåßá ôùí ïéêïíïìéêþí ìåãåèþí ôçò ÷þñáò,
åíþ ðáñÜëëçëá ðñï÷ùñåß êáé óå åêôéìÞóåéò ãéá ôçí ðåñáéôÝñù ðïñåßá
ôçò ïéêïíïìßáò.
Ðñüóöáôá äçìïóéåýôçêå ç ÝêèåóÞ ôïõ ãéá
ôï ôñßìçíï Éïõëßïõ-Óåðôåìâñßïõ 2015, êáé
ôá óõìðåñÜóìáôá ôçò Ýêèåóçò áõôÞò åßíáé
áðïãïçôåõôéêÜ áêüìç êáé ãéá Ýíáí åíôåëþò ïõäÝôåñï ðáñáôçñçôÞ.
Ôï âáóéêüôåñï óõìðÝñáóìá åßíáé «ï õðáñêôüò êßíäõíïò ç ÷þñá íá äéïëéóèÞóåé
óå âáèýôåñç ýöåóç Þ êáé óå ìéá ìáêñï÷ñüíéá óôáóéìüôçôá (…) Ôá ðñïâëÞìáôá
åöáñìïãÞò ðïõ êáôáãñÜöïíôáé (ð.÷. ÖÐÁ
óôçí åêðáßäåõóç, “êüêêéíá” äÜíåéá, éäéùôéêïðïéÞóåéò ê.Ü.) äåß÷íïõí üôé ç ïéêïíïìéêÞ öéëïóïößá ôïõ Ìíçìïíßïõ óõ÷íÜ áìöéóâçôåßôáé óôçí ðñÜîç, ðñÜãìá ðïõ ôñïöïäïôåß ôçí áâåâáéüôçôá».
Åðßóçò åðéóçìáßíåé üôé ç âáóéêÞ äéáöïñÜ ôïõ ôñßôïõ Ìíçìïíßïõ óå ó÷Ýóç ìå ôá
ðñïçãïýìåíá åßíáé ðùò ôï íÝï ðñüãñáììá
åßíáé åìðñïóèïâáñÝò, êáèþò ôï 56% ôïõ
Ìíçìïíßïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷åé åöáñìïóôåß
ùò ôï ôÝëïò ôïõ 2015, åíþ ç âáóéêÞ ôïõ
ïìïéüôçôá åßíáé üôé ðåñéëáìâÜíåé ïñéæüíôéá ìÝôñá, üðùò ç áýîçóç ôïõ ÖÐÁ.
Ôé ó÷Ýóç Ý÷ïõí üë’ áõôÜ ìå ôçí ðñïóôáóßá ôùí áäõíÜôùí, ðïõ øåõäÝóôáôá õðïó÷üôáí ðñïåêëïãéêÜ ï ÓÕÑÉÆÁ;
Ç ÅÐÉÂÏËÇ ÅËÅÃ×ÏÕ ÓÔÇ
ÄÉÁÊÉÍÇÓÇ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ
Ç Ýêèåóç åêôéìÜ üôé ôá äéáèÝóéìá óôïé÷åßá äåí áöÞíïõí êáìßá áìöéâïëßá ðùò ç ÷þñá åðÝóôñåøå óôçí ýöåóç ôï ôñßôï ôñßìçíï ôïõ 2015, ìåôÜ áðü ìßá «ìåôñßùò èåôéêÞ
ðïñåßá ðïõ êáôáãñÜöçêå ôï 2014 êáé ôá
äýï ðñþôá ôñßìçíá ôïõ 2015». Áò ìç âéáóôïýí üìùò íá ÷áñïýí ãé’ áõôü ôï ôåëåõôáßï ïé Óõñéæáßïé (åííïïýìå ãéá ôá äýï ðñþôá ôñßìçíá), áöïý ôï Ãñáöåßï ðñïûðïëïãéóìïý åêôéìÜ üôé ç ìéêñÞ áýîçóç ôïõ ÁÅÐ ó’ áõôÜ ïöåßëåôáé óôçí áýîçóç ôçò
êáôáíáëùôéêÞò æÞôçóçò ëüãù ôïõ öüâïõ üôé åðÝêåéôï êïýñåìá ôùí êáôáèÝóåùí.
¢ëëùóôå, êÜôé ðáñüìïéï óõíÝâç êáé ìåôÜ ôçí åðéâïëÞ åëÝã÷ïõ óôç äéáêßíçóç êåöáëáßùí ôï êáëïêáßñé. ¼óïé åß÷áí åãêëùâéóìÝíåò ôéò êáôáèÝóåéò ôïõò óôéò ôñÜðåæåò êáé äåí åß÷áí ðñïëÜâåé íá ôéò áðïóýñïõí, áãüñáæáí ìáíéùäþò êáôáíáëùôéêÜ
ðñïúüíôá (êáé ìÜëéóôá áêñéâÜ) ìå êÜñôåò
êáé ü÷é ìå ìåôñçôÜ. Ãé’ áõôü åßíáé ðéèáíü
íá äïýìå óôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò ôçí ýöåóç
óôï ÁÅÐ ìéêñüôåñç áðü ôçí ðñïûðïëïãéóìÝíç ü÷é âÝâáéá ãéáôß èá ôá Ý÷åé ðÜåé
êáëÜ ç êõâÝñíçóç óôá ïéêïíïìéêÜ, áëëÜ
áêñéâþò ãéá ôï áíôßèåôï (íá äåßôå ðïõ, óå
ìéá ôÝôïéá ðåñßðôùóç, ïé Óõñéæáßïé èá âãïõí
íá ðáíçãõñßóïõí ãéá åðéôõ÷ßá ôçò êõâÝñíçóçò!).
ÐÙÓ ÐÑÏÊÕØÅ Ç «ÁÍÁÃÊÇ»
ÍÅÙÍ ÌÅÔÑÙÍ
Ôï óõíåéäçôü óáìðïôÜæ óôçí ïéêïíïìßá,
ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôçí åðéôçäåõìÝíç ðáñÜôáóç ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ìå ôçí ôñüéêá åðß 6 ìÞíåò, öáßíåôáé åðßóçò áðü ôç
«ìç åðßôåõîç ôùí åêôéìÞóåùí ôïõ ðñïçãïýìåíïõ ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï 2015 óå
óõíäõáóìü ìå ôçí ïíïìáóôéêÞ óõññßêíù-

óç ôïõ åéóïäÞìáôïò êáôÜ 18 äéò åõñþ Ýíáíôé ôïõ áñ÷éêïý óôü÷ïõ ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ 2015 (ãéá 191 äéò)». Áõôü «áýîçóå ôéò ÷ñçìáôïäïôéêÝò áíÜãêåò ôçò ÷þñáò
êáé ïäÞãçóå óôç ëÞøç åðéðñüóèåôùí ìÝôñùí ýøïõò 6,4 äéò åõñþ ôïõò åðüìåíïõò
ìÞíåò ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óõìöùíçèÝíôùí óôü÷ùí».
Ôé óçìáßíïõí áõôÜ óå áðëÜ åëëçíéêÜ;
¼ôé ç êõâÝñíçóç ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË ìå ôçí
ðïëéôéêÞ ôçò öôþ÷õíå êé Üëëï ôïí åëëçíéêü ëáü êáé ôïí öüñôùóå ìå åðéðëÝïí äéóåêáôïììýñéá.
Áêüìç, ç Ýêèåóç õðïãñáììßæåé üôé ç áðüôïìç Üíïäïò ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ôùí öïñïëïãïõìÝíùí åßíáé êáêüò ïéùíüò ãéá ôï åðüìåíï äéÜóôçìá, êáèþò ïé õðï÷ñåþóåéò ôùí ðïëéôþí ðñïò ôçí åöïñßá
áõîÜíïíôáé êáé ôá äçìüóéá öïñïëïãéêÜ Ýóïäá óõíå÷ßæïõí íá âñßóêïíôáé óå åëåýèåñç ðôþóç.
Ç ËÁÈÑÏ×ÅÉÑÉÁ ÌÅ ÔÏ
«ÐÑÙÔÏÃÅÍÅÓ ÐËÅÏÍÁÓÌÁ»
Åäþ ç øåõôïáñéóôåñÞ êõâÝñíçóç êÜíåé
ìéá ëáèñï÷åéñßá, üðùò Ýêáíå ðáëéüôåñá êáé
ï ÓáìáñÜò: êáëýðôåé ôç ìåãÜëç õóôÝñçóç
ôùí åóüäùí, ãéá íá ìç ÷ôõðÜåé Üó÷çìá, ìå
ôçí õðåñóõãêñÜôçóç äáðáíþí, ìå áðïôÝëåóìá óôï 9ìçíï íá êáôáãñÜöåôáé ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá 3,1 äéò åõñþ (1,77% ôïõ
ÁÅÐ). Ðþò óõãêñáôåß ôéò äáðÜíåò; Êõñßùò ìå ôç óôÜóç ðëçñùìþí óôïõò ðñïìçèåõôÝò ôïõ Äçìïóßïõ (ôï ãíùóôü êßíçìá
«Äåí ðëçñþíù»). ¸ôóé, ôïí Áýãïõóôï ôá
êñáôéêÜ áõôÜ ÷ñÝç ðñïò ôïí éäéùôéêü ôïìÝá áíÞëèáí óôá 5,1 äéò åõñþ ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç êáôÜ 1,9 äéò åõñþ Þ 58,64% óå
ó÷Ýóç ìå ôï ÃåíÜñç (3,2 äéò åõñþ). Êé üë’
áõôÜ ìÝóá óå 8 ìüëéò ìÞíåò!
¢ñá, ç åéêüíá óõãêñÜôçóçò ôùí äáðáíþí ðïõ äßíïõí ôá åðßóçìá óôïé÷åßá åßíáé ðáñáðëáíçôéêÞ, áöïý ïöåßëåôáé ðñùôßóôùò óôç óôÜóç ðëçñùìþí ôïõ Äçìïóßïõ ðñïò ôïõò éäéþôåò,
áëëÜ êáé óå Üëëåò ëáèñüâéåò ôáêôéêÝò, üðùò ìå ôï íá êáèõóôåñïýí ôçí
áðïíïìÞ ôùí óõíôÜîåùí üóùí Ý÷ïõí
ôõðéêÜ âãåé óôç óýíôáîç åäþ êáé ôïõëÜ÷éóôïí äýï ÷ñüíéá. Ï ïñéóìüò ôïõ
ìðáôá÷ôóÞ.
Ó’ ü,ôé áöïñÜ ôï áóöáëéóôéêü, êáé åäþ
õðÜñ÷åé åðéäåßíùóç ôùí ìåãåèþí ëüãù áõîçìÝíçò áíåñãßáò, ëüãù ðñüùñùí óõíôáîéïäïôÞóåùí êáé ëüãù åêôåôáìÝíçò åéóöïñïäéáöõãÞò.
ÅíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæåé êáé ç óýãêñéóç
ìå ôçí Ðïñôïãáëßá, üðïõ ç ÷ñïíéêÞ óåéñÜ
ôùí ìåôáññõèìßóåùí Þôáí åíôåëþò äéáöïñåôéêÞ: ðñþôá îåêßíçóáí êÜðïéåò ìåôáññõèìßóåéò óôéò áãïñÝò áãáèþí êáé óôç ÷ñçìáôïäüôçóç åðé÷åéñÞóåùí, ïé ïðïßåò ìåôáññõèìßóåéò åß÷áí ãñÞãïñç åðßðôùóç óôçí
áíÜðôõîç, êáé ìåôÜ åðåêôÜèçêáí êáé óõíäõÜóôçêáí ïé ìåôáññõèìßóåéò óôéò áãïñÝò
áãáèþí ìå ôéò ìåôáññõèìßóåéò óôéò áãïñÝò
åñãáóßáò.
ÖÏÑÏËÏÃÉÁ – ÕÖÅÓÇ

¼óï ãéá ôç öïñïëïãßá êáé óôá íïéêïêõñéÜ êáé óôéò åðé÷åéñÞóåéò, óôç ÷þñá ìáò ïé
íïìïèåôçìÝíïé öïñïëïãéêïß óõíôåëåóôÝò
åßíáé ïé øçëüôåñïé áðü ôïõò áíôßóôïé÷ïõò
ìÝóïõò üñïõò ôüóï ôçò ÅÅ üóï êáé ôçò Åõñùæþíçò. ÁëëÜ ç ðåñáéôÝñù öïñïëïãéêÞ
åðéâÜñõíóç ôùí Þäç âáñéÜ öïñïëïãïýìåíùí äå èá öÝñåé ðåñéóóüôåñá Ýóïäá, åðéóçìáßíåé ç Ýêèåóç, éäßùò óå ðåñßïäï ýöåóçò, áöïý Ý÷åé åîáíôëçèåß ç öïñïäïôéêÞ
éêáíüôçôá êáé ç öïñïäéáöõãÞ åíéó÷ýåôáé
áíôß íá «ðáôÜóóåôáé».
Ç ýöåóç ãéá ôï 2016 åêôéìÜôáé üôé èá

êõìáíèåß óôï 0,5-1,75%, äçëáäÞ ìéêñüôåñç
áðü öÝôïò, áëëÜ êé áõôü ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá õðÜñîåé ãñÞãïñç áðïêáôÜóôáóç
ôçò ðïëéôéêÞò óôáèåñüôçôáò êáé óôáäéáêÞ
÷áëÜñùóç ôùí êåöáëáéáêþí åëÝã÷ùí…
Êïíôïëïãßò, êëÜø’ ôá ×áñÜëáìðå. Áí ï
ëáüò äåí îåóçêùèåß åíÜíôéá óôçí êõâÝñíçóç ðïõ ôïí áöáéìÜóóåé êáèçìåñéíÜ ïäçãþíôáò ôïí óå áñãü èÜíáôï, áí äåí äõíáìþóåé ôï ìüíï êüììá ðïõ ïõóéáóôéêÜ
áíôéóôÝêåôáé óôçí ðïëéôéêÞ ôçò, ôçí ÏÁÊÊÅ, äåí ðñüêåéôáé íá äåé Üóðñç ìÝñá.

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΗΣ
ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Στη Νέα Ανατολή είχαμε αναφερθεί
πρόσφατα στο κάλπικο ήθος που πλασάρει από την ώρα που υπέκλεψε τη
λαϊκή ψήφο ο ΣΥΡΙΖΑ, διορίζοντας αυστηρά τα δικά του παιδιά σε υψηλές θέσεις του κρατικού μηχανισμού και των ΔΕΚΟ με παχυλούς μισθούς και ανύπαρκτα ή αμφιλεγόμενα τυπικά προσόντα.
Η συνέχεια διαγράφεται αρκετά ενδιαφέρουσα, με δυο τρανταχτά ονόματα να φιγουράρουν στην κορυφή των «ηθικών».
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΑΚΗ
Ο ένας είναι ο υπουργός Οικονομίας Γ.
Σταθάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής τον Ιούνιο του 2012 και είχε υποβάλει δήλωση «πόθεν έσχες» το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Το ηθικά επιλήψιμο
και μάλιστα ποινικά κολάσιμο εδώ είναι
ότι «ξέχασε» να δηλώσει το απίθανο ποσόν του ενός εκατομμυρίου ευρώ, λες και
ήταν φραγκοδίφραγκα. Ο ίδιος, όταν έγινε βούκινο η υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι
«η δήλωση αυτή ήταν πρώιμη και πιθανόν ατελής», ενώ στη νέα δήλωσή του
το Σεπτέμβριο του 2014 και σε συμπληρωματική του δήλωση το Μάρτιο του
2015, η οποία αφορούσε σ’ αυτήν του
2012, συμπεριέλαβε το επίμαχο ποσόν.
Ούτε γάτα ούτε ζημιά λοιπόν. Και τι έγινε
μωρέ; Ένα ψωροεκατομμύριο ξέχασε να
δηλώσει ο άνθρωπος.
Πού ήταν και τι έκανε γι’ αυτό τα τρία
τελευταία χρόνια η Επιτροπή της Βουλής η αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των
βουλευτών; Περί άλλων τύρβαζε, φαίνεται. Σε απλά ελληνικά, έκαναν το κορόιδο. Βλέπετε, πρώτη φορά Αριστερά, δε
γινόταν να τον εκθέσουν τον άνθρωπο.
Άλλωστε, μια μικροπαράλειψη έγινε. Τώρα όμως που έσκασε το κανόνι, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής Γ. Βαρεμένος δήλωσε πως έχει λήξει η συμφωνία ανάθεσης του ελεγκτικού έργου στους
ορκωτούς λογιστές και τις αμέσως επόμενες μέρες πρόκειται να υπογραφεί νέα. Ο ίδιος επίσης δήλωσε για το θέμα
της μη αρχικής δήλωσης του Σταθάκη ότι
πράγματι υπάρχει παράλειψη…Αχ αυτή
η πλούσια ελληνική γλώσσα! Πόση απόσταση υπάρχει άραγε ανάμεσα στην
«παράλειψη» και στην απόκρυψη;
Για να συσκοτιστεί η υπόθεση μέσω
της διάχυσης ανάλογων ευθυνών και σε
άλλους βουλευτές, ο Βαρεμένος ανέφερε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι
υπάρχουν άλλες 50-60 υποθέσεις πρώην και νυν βουλευτών για την οικονομική
χρήση 2012, «επί των οποίων κρίνεται
αναγκαίο να δοθούν κάποιες διευκρινίσεις ή να δοθούν συμπληρωματικά στοι-

χεία από τους υπόχρεους». Παράλληλα
δήλωσε πως θα επιταχυνθεί η διαδικασία δημοσιοποίησης των δηλώσεων πόθεν έσχες 2013 (χρήσης 2012).
Πόσα χρόνια χρειάζεστε, ψευτοαριστεροί, για να ανακοινώσετε στο λαό τις πομπές σας; Και, αν δεν κάνουμε λάθος,
αυτό τον καιρό δικάζονται σε δεύτερο
βαθμό (πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί) ο
πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπαντωνίου και η γυναίκα του για ανάλογο
ποσόν που δεν είχε δηλωθεί στο πόθεν
έσχες του υπουργού.
Αν θέλετε, λοιπόν, να είστε δίκαιοι και
αμερόληπτοι, πρέπει να παραπέμψετε
άμεσα σε δίκη το Σταθάκη για κακούργημα, όπως προβλέπει ο νόμος, για το
μη δηλωμένο εκατομμύριο και να καταδικαστεί στην ίδια, τουλάχιστον, ποινή με
τους υπόλοιπους. Αλλά τα δύο μέτρα και
δύο σταθμά για το ίδιο αδίκημα, ανάλογα με το αν ο δράστης είναι εχθρός η
φίλος, είναι το βασικό σημάδι του κάθε
φασισμού.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
Εδώ είναι να γελάει ο κάθε πικραμένος.
Πέρα από την υπόθεση της εταιρείας
στην οποία είναι μέτοχος και το είχε κρύψει κι αυτός, πέρα από την εικονική μεταβίβαση των μετοχών του σε συνεργάτη του, έσκασε κι άλλη ρεμούλα του. Συγκεκριμένα, φέσωσε το Δήμο Αίγινας,
όπου διατηρεί εξοχικό, γύρω στα 4.000
ευρώ από λογαριασμό νερού. Ο υπουργός Επικρατείας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Νέων (τέλη Οκτώβρη), χρωστούσε στο Δήμο από το 2010 (θυμάστε
το κίνημα «Δεν πληρώνω»; Κάτι ήξερε
από τότε ο Φλαμπουράρης και δεν το
πλήρωνε!) 6.659,47 ευρώ. Ο Δήμος Αίγινας όμως διέγραψε σχεδόν το 60% του
χρέους και ζήτησε από τον Φλαμπουράρη να πληρώσει μόλις 2.618,76 ευρώ, και μάλιστα σε 18 δόσεις.
Η δικαιολογία του δημάρχου Αίγινας
Δημ. Μούρτζη ήταν ότι επρόκειτο για
διαρροή του υδρομετρητή και πως το «αίτημα θεραπείας» που υπέβαλε ο Φλαμπουράρης ήταν ειλικρινές. Μόνο που δε
μας λέει ότι η «διαρροή» ήταν από την
εσωτερική προς το σπίτι πλευρά του
υδρομετρητή, οπότε υπεύθυνος για την
υποτιθέμενη διαρροή ήταν ο Φλαμπουράρης και όχι ο Δήμος.
Και το κλείσιμο της βραδιάς: «Ο κ. Φλαμπουράρης έχει αποδεχθεί την απόφαση
(του Δήμου για τη διαγραφή του ποσού)
και έχει κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για να πληρώσει την οφειλή του»,
δήλωσε ο δήμαρχος. Αμ τι, για κορόιδο
έχετε το Φλαμπουράρη;
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Ï×É ÓÔÇ ÖÁÓÉÓÔÉÊÇ ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁ ÐÏÕÔÉÍÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ ÐÏÕ
ÅÐÉ×ÅÉÑÅÉ Ç ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÓÕÑÉÆÁ
Ï×É ÓÔÏÍ ÅËÅÃ×Ï ÖÉÌÙÓÇ ÔÙÍ ÊÁÍÁËÉÙÍ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 5
îåéò åßíáé åðßðëçîç êáé ïñéóôéêÞ ðáýóç.
Ôçí åðïðôåßá ôçò ÅÅÔÔ ãéá íá äéáðéóôþíåé ðïéïé Ý÷ïõí «êïóìßá» äéáãùãÞ ðñïâëÝðåôáé üôé èá ôçí áóêåß ôï õðïõñãåßï
Õðïäïìþí êÜôé ðïõ Ýñ÷åôáé óå åõèåßá óýãêñïõóç ìå ïðïéáäÞðïôå Ýííïéá áíåîÜñôçôçò áñ÷Þò.
ÅðéðëÝïí ìå íÝá ñýèìéóç ðïõ êáôÜñãçóå ôïí ðñïçãïýìåíï íüìï üñéóå üôé ôá ìÝëç ôçò åöåîÞò èá äéïñßæïíôáé áðü ôïí õðïõñãü Õðïäïìþí êáé ç çãåóßá ôçò áðü
ôï õðïõñãéêü óõìâïýëéï. Áõôü óçìáßíåé üôé
ìüëéò ëÞîåé ç èçôåßá ôùí ìåëþí ðïõ óõíèÝôïõí óÞìåñá ôçí ÅÅÔÔ êáé ðïõ èá ëåéôïõñãïýí êÜôù áðü ôïí åêâéáóìü ôçò õðïõñãéêÞò åðïðôåßáò êáé ôùí ðåéèáñ÷éêþí
êõñþóåùí, ôá íÝá ìÝëç èá äéïñéóôïýí áðåõèåßáò áðü ôçí êõâÝñíçóç.
Èýìá óôïí ðüëåìï ðïõ Üíïéîå ç êõâÝñíçóç ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò ôçëåüñáóçò åßíáé ç ðñþçí åðéêåöáëÞò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Äçìïóßùí Åóüäùí, Ê. ÓáââáÀäïõ.
Ç êõâÝñíçóç æÞôçóå ôçí ðáñáßôçóÞ ôçò
åðéãüíôùò ü÷é ìüíï ãéáôß äåí ôçí åëÝã÷åé
ãåíéêÜ áëëÜ êáé åéäéêÜ ãéáôß áõôÞ áíÝâáëå ãéá ëßãïõò ìÞíåò ôçí ðñïèåóìßá ðïõ
åß÷áí ôá êáíÜëéá ãéá ôçí áðüäïóç åíüò
öüñïõ 20% óôá Ýóïäá ôùí äéáöçìßóåùí ëüãù ôùí æçìéþí ðïõ ðáñïõóßáóáí ôï 2015.
Åíáíôßïí ôçò êéíÞèçêå ðïéíéêÞ äßùîç êáé
ìÜëéóôá Üñ÷éóáí íá âãÜæïõí áðü ôï íôïõëÜðé äéÜöïñåò õðïèÝóåéò ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí ùò «ýðïðôåò». ÌåôÜ ôçí åðßìïíç ÜñíçóÞ ôçò íá ðáñáéôçèåß êáé ôçí õðåñÜóðéóç
ôùí áðïöÜóåùí ôçò, ôï õðïõñãéêü óõìâïýëéï ôçí êáèáßñåóå äåß÷íïíôáò ãéá Üëëç ìéá
öïñÜ ðüóï áõôÞ ç êõâÝñíçóç åßíáé äéáôåèåéìÝíç íá ôóáëáðáôÞóåé üëåò ôéò ìéóïáíåîÜñôçôåò áñ÷Ýò ðïõ ëåéôïõñãïýí ÷ùñßò
Üìåóç åðïðôåßá áðü ôï êñÜôïò üôáí äåí
õðïêýðôïõí óôéò êõâåñíçôéêÝò åðéôáãÝò.
Ç ÂÑÙÌÉÊÇ ÓÔÁÓÇ Ö.
ÃÅÍÍÇÌÁÔÁ -ÐÏÔÁÌÉÏÕËÅÂÅÍÔÇ, ÔÁ «ÐÁÑÙÍ»
øåõôïÊÊÅ ÊÁÉ «×.Á»
Ôüóï áðñïêÜëõðôá öáóéóôéêü åßíáé ôï
êõâåñíçôéêü Ýêôñùìá ðïõ ðÞñå ôïõò åðáßíïõò ôçò íáæéóôéêÞò óõììïñßáò, ìå ôïðïèÝôçóç ôïõ êáôçãïñïýìåíïõ ãéá ôç äïëïöïíßá ôïõ Öýóóá, Ã. Ëáãïý, «åéóçãçôÞ»
ôçò «×.Á» óôç óõæÞôçóç óôçí ÅðéôñïðÞ
ôçò ÂïõëÞò, ðïõ åßðå üôé «ôï íïìïó÷Ýäéï
êéíåßôáé óå èåôéêÞ êáôåýèõíóç» (!!!) åíþ «åðéöõëÜ÷èçêå ãéá ôç óôÜóç ðïõ èá
êñáôÞóåé
ôï
êüììá
ôïõ»
(www.protothema.gr, 20/10/2015).
Ìå ôçí åîáßñåóç ôçò ðñáêôéêÜ áêÝöáëçò ÍÄ ðïõ øÞöéóå ü÷é óå üëá ôá Üñèñá,
üëá ôá õðüëïéðá êüììáôá óôÜèçêáí áñùãïß óôçí êõâÝñíçóç ãéá íá íïìéìïðïéÞóïõí Ýíáí åîüöèáëìá ðáñÜíïìï êáé öáóéóôéêü íüìï, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ
øåõôïÊÊÅ êáé ôùí íáæéóôþí. Áõôü êáé ìüíï öáíåñþíåé ðüóï óôñáôçãéêü ãéá ôï êáèåóôþò åßíáé ôï ñõèìéóôéêü ðëáßóéï ãéá ôá
êáíÜëéá áëëÜ êáé ðüóï öáóéóôéêïðïéçìÝíï åßíáé ôï êïéíïâïýëéï.
Ç óýóôáóç ôçò èõãáôñéêÞò ôçò ÅÑÔ ðïõ
èá åßíáé ðÜñï÷ïò øçöéáêïý óÞìáôïò ðïõ
ãßíåôáé ãéáôß ç êõâÝñíçóç èÝëåé íá ôåëåéþóåé ìå ôçí Digea, õðåñøçößóôçêå áðü ôï
ÐïôÜìé êáé ôï ÐÁÓÏÊ ôçò Ö. ÃåííçìáôÜ.
Åßíáé ôï Ýíá áðü ôá äýï Üñèñá áðü áõôÜ
ðïõ áöïñïýóáí ôç ñýèìéóç ôùí áäåéþí ôï
ïðïßï äåí êáôáøÞöéóå ôï øåõôïÊÊÅ. Ôï
äåýôåñï åßíáé ôï Üñèñï ãéá ôçí ðåéèáñ÷éêÞ
äéáäéêáóßá óôçí ÅÅÔÔ, áõôü äçëáäÞ ðïõ

êÜíåé ôçí ÅÅÔÔ õðï÷åßñéï ôïõ õðïõñãïý!!!
Ôï øåõôïÊÊÅ äÞëùóå ðáñþí êáé óôá äýï. Ðáñþí äÞëùóáí êáé ïé íáæéóôÝò óôï Üñèñï 16.
Ôüóï ç Ö. ÃåííçìáôÜ üóï êáé ôï ÐïôÜìé õðïâáèìßóáíå ôçí êñéôéêÞ ôïõò
óôéò õðåñåîïõóßåò ðïõ áíáëáìâÜíïõí
ïé õðïõñãïß ôçò êõâÝñíçóçò, æçôþíôáò
íá áíáëÜâåé ðéï äñáóôÞñéï ñüëï óå
áõôÞ ôçí õðüèåóç ôï äéáêïììáôéêü
ÅÓÑ. ÕðåñøÞöéóáí ìÜëéóôá ôá Üñèñá
ðïõ áöïñïýí ôçí áíÜìéîç ôïõ ÅÓÑ óôç
äéáäéêáóßá, áêüìá êáé áöïý ç êõâÝñíçóç Ýöåñå óôç ÂïõëÞ ôç ñýèìéóç ìå
âÜóç ôçí ïðïßá êáôáñãåßôáé ïõóéáóôéêÜ óýóóùìï ôï óçìåñéíü ÅÓÑ üðùò ëåéôïõñãåß.
Ï ðéï áíïé÷ôüò áí êáé üøéìïò ñùóüäïõëïò Üíèñùðïò ôçò êõâÝñíçóçò,
ï ËåâÝíôçò ðëåéïäüôçóå óå öéëïêõâåñíçôéóìü áöïý õðåñøÞöéóå ôï Üñèñï 2 ðïõ ðñïâëÝðåé ôéò õðåñåîïõóßåò
ôùí õðïõñãþí ãéá ôéò Üäåéåò.
Åêôüò áðü ôçí áñêåôÜ êáëÞ óå ó÷Ýóç ìå
ôéò Üëëåò ôïðïèÝôçóç ôïõ Ê. ÌçôóïôÜêç
(ðïõ ðÜíôùò ïýôå êáé áõôüò ìßëçóå ãéá
áðåéëÞ äéêôáôïñßáò), äåí õðÞñîå óôç ÂïõëÞ êáôáããåëßá áõôïý ôïõ íüìïõ ãéá ôï üôé
áðïôåëåß áðïêëåéóôéêÜ Ýíá åñãáëåßï åðéâïëÞò êõâåñíçôéêÞò êáèåóôùôéêÞò äéêôáôïñßáò óôáÌÌÅ. Ôï ÐÁÓÏÊ, ôï ÐïôÜìé
êáé ï ËåâÝíôçò, õðïóôÞñéîáí ôçí êõâÝñíçóç óôçí áíôé-ÌÌÅ ãñáììÞ ãéá ôç äéáðëïêÞ ÌÌÅ-êñáôéêÞò åîïõóßáò üðïõ ôï
ðÜíù ÷Ýñé Ý÷ïõí ïé «äéåöèáñìÝíïé» êáíáëÜñ÷åò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ôçí êñáôéêÞ åîïõóßá ãéá ôá äéêÜ ôïõò óõìöÝñïíôá. ÁõôÞ ôç ãñáììÞ ôçí Ýêöñáóå ðéï ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï Âïýôóçò óôç ÂïõëÞ ëÝãïíôáò üôé «ç ðïëéôéêÞ Ýãéíå üìçñïò êáé èåñáðáéíßäá ôùí ìåãáëïêáíáëáñ÷þí êáé ôùí ìåãÜëùí êáíáëéþí üëç áõôÞ ôç äåêáåôßá,
êáé éäéáßôåñá ìÝóá óôçí êñßóç».
Ï ÂåíéæÝëïò Ýäùóå óõã÷áñçôÞñéá óôçí
êõâÝñíçóç ãéáôß äéáôÞñçóå áõôÞ ôçí ßäéá
öéëïóïößá ðïõ Þôáí óôç âÜóç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ íüìïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ ãéá ôá ÌÌÅ,
ôïõ ðåñßöçìïõ íüìïõ ôïõ «âáóéêïý ìåôü÷ïõ» ðïõ áðáãüñåõå óå åôáéñåßåò ðïõ Ýðáéñíáí äçìüóéá Ýñãá íá åßíáé ìÝôï÷ïé óå
ÌÌÅ.
Ôüôå åß÷áìå êÜíåé óáí ÏÁÊÊÅ êñéôéêÞ
óå áõôü ôï íüìï óáí Ýíá íüìï ðïõ ðåñéïñßæåé ôçí áóôïäçìïêñáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôùí
ÌÌÅ: ÃñÜöáìå : «Ç äéáðëïêÞ, åßíáé äåäïìÝíç óôçí áóôéêÞ êïéíùíßá. Ôï ðñüâëçìá ìå ôç äéáðëïêÞ åßíáé üôáí áõôÞ öôÜíåé
ùò ôçí áðüëõôç êõñéáñ÷ßá êÜðïéùí êïììáôéþí ôïõ êåöÜëáéïõ ìÝóá óôï êñÜôïò,
üôáí äçëáäÞ ôï êñÜôïò êáôáëáìâÜíåôáé
åî åöüäïõ áðü êÜðïéï êïììÜôé ôïõ êåöÜëáéïõ êáé áðü êÜðïéïí éìðåñéáëéóìü. ÁõôÞ áêñéâþò ç äéáðëïêÞ óçìáßíåé ÷ôýðçìá
ôçò ðïëéôéêÞò äçìïêñáôßáò. ÔåëéêÜ óçìáßíåé óõãêÝíôñùóç üëçò ôçò ðïëéôéêÞò
ðñïðáãÜíäáò óôá ÷Ýñéá ôçò êñáôéêÞò åîïõóßáò, óçìáßíåé êáôÜñãçóç ôïõ äéêáéþìáôïò ôùí îå÷ùñéóôþí êïììáôéþí ôïõ êåöÜëáéïõ íá åêöñÜæïíôáé áõôüíïìá. Êáé áí
áõôÜ ôá êïììÜôéá äåí åêöñÜæïíôáé áõôüíïìá, áêüìá ðåñéóóüôåñï äåí åêöñÜæïíôáé
ïé ôÜîåéò ðïõ äåí äéáèÝôïõí êáèüëïõ ôìÞìá êñáôéêÞò åîïõóßáò, üðùò åßíáé ïé ëáúêÝò ôÜîåéò. Ãé áõôü áí õðÜñ÷åé äéêôáôïñßá
ãéá êÜðïéá êïììÜôéá ôïõ êåöÜëáéïõ õðÜñ÷åé áðüëõôç äéêôáôïñßá êáé ãéá ôï ëáü.
ÁõôÞ ôç äéêôáôïñßá åðéäéþêïõí ïé åöåõñÝôåò êáé ïé åðéâïëåßò ôïõ äéåèíþò ìïíáäéêïý íüìïõ ãéá ôïí âáóéêü ìÝôï÷ï. Ãéá íá
êñýøïõí äçëáäÞ üôé èÝëïõí ôï ìïíïðþëéï
ôçò ðïëéôéêÞò åíçìÝñùóçò ãéá ôïí åáõôü

ôïõò ìÝóù ôçò êáôÜ÷ôçóçò ôïõ ìïíïðþëéïõ ôçò êñáôéêÞò åîïõóßáò éó÷õñßæïíôáé
üôé äåí ðñÝðåé ïé éäéþôåò êåöáëáéïêñÜôåò
íá äéáèÝôïõí ñáäéïôçëåïðôéêÜ ÌÌÅ ãéá
íá ìçí ìðïñïýí íá åêâéÜæïõí ðïëéôéêÜ ôéò
êõâåñíÞóåéò êáé Ýôóé ôÜ÷á íá áðïóðïýí
áðü áõôÝò ÷áñéóôéêÝò ðñïìÞèåéåò êáé åñãïëáâßåò. Ìá Ý÷åé áðïäåé÷ôåß üôé ïé ðéï ÷áñéóôéêÝò óõìâÜóåéò ãßíïíôáé óå êïììÜôéá
ôïõ êåöÜëáéïõ ðïõ äåí Ý÷ïõí éäéáßôåñç éó÷ý óôá ÌÌÅ. Ôï êåöÜëáéï Êüêêáëç, ôï
ðéï ðá÷õìÝíï êáé ðéï êõñéáñ÷éêü ðïëéôéêÜ
áðü üëá, Ý÷åé åîáóöáëßóåé ôéò ðéï ÷áñéóôéêÝò óõìâÜóåéò êáé Ý÷åé Ýíáí ìüíï ñáäéïöùíéêü óôáèìü êáé Ýíá ðåñéèùñéáêü áêüìá ôçëåïðôéêü êáíÜëé» (äåò Üñèñï ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò, ÌÜñôçò 2005, www.oakke.gr/
na399/vasmetoh399.htm).
Óå üôé áöïñÜ ôï øåõôïÊÊÅ áíáìÜóçóå
ôï óõíçèéóìÝíï åðé÷åßñçìá ðïõ ðñïâÜëëåé
üðïôå èÝëåé íá äþóåé Üëëïèé óôéò öáóéóôéêÝò ðïëéôéêÝò ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË, äçëáäÞ üôé
ï íüìïò áõôüò äåí åíäéáöÝñåé ôï ëáü ãéáôß
ôá êáíÜëéá èá óõíå÷ßóïõí íá ôá Ý÷ïõí ïé
êáðéôáëéóôÝò. Ôï «êÜôù üëá ôá êåöÜëáéá»
åßíáé ç ôñïôóêéóôéêÞ ãñáììÞ ôïõ öáóéóìïý
üôáí Ýíá êáé ìüíï êåöÜëáéï êáé ìÜëéóôá
éìðåñéáëéóôéêü åðåëáýíåé óå ìéá ÷þñá ãéá
íá ðÜñåé ìüíï ôïõ ôçí ðïëéôéêÞ åîïõóßá
êáé áóêÞóåé ôç äéêéÜ ôïõ áðüëõôç êáé áðïêëåéóôéêÞ äéêôáôïñßá. Ôï øåõôïÊÊÅ îÝñåé üôé áõôÞ ç êñáôéêÞ åîïõóßá ðïõ Ýñ÷åôáé ìå áõôü ôï íüìï ãéá ôá êáíÜëéá èá ôïõ
åîáóöáëßóåé óõíå÷Þ êáé ðïëýùñç ôçëåïðôéêÞ ðáñïõóßá, ìå ôïõò äéêïýò ôçò áíáôïëéêïýò ðïõôéíéêïýò ïëéãÜñ÷åò. Åßíáé ìÜëéóôá äéðëÜ õðïêñéôéêÞ ç èÝóç ôïõ ãéáôß
êÜðïôå åß÷å êáé ôï ßäéï ôçëåïðôéêü êáíÜëé
êáé ïðùóäÞðïôå äåí óõãêáôáëÝãåé ôïí åáõôü ôïõ óôïõò êáðéôáëéóôÝò, êáé ìÜëéóôá
üôáí äåí ìðïñïýóå íá ôï ëåéôïõñãÞóåé Üëëï, áíôß íá âñåé ïðïéáäÞðïôå Üëëç ëýóç
ðñïôßìçóå íá ôï ìåôáâéâÜóåé áðåõèåßáò óå
êÜðïéïõò êáðéôáëéóôÝò ðïõ ðïôÝ äåí êáôïíüìáóå êáé ïé ïðïßïé ôï êÜíáíå «Å» ìå
åíôåëþò ñùóüöéëç ãñáììÞ.
ÔÏ ÍÅÏ ÑÕÈÌÉÓÔÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ
ÖÅÑÍÅÉ ÐÏÕÔÉÍÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ
ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁ
Ç óïóéáëöáóéóôéêÞ äçìáãùãßá ÷ñçóéìïðïéåß êáôÜ ôùí êáíáëéþí ôá ßäéá åðé÷åéñÞìáôá ðïõ ÷ñçóéìïðïßçóå ï Ðïýôéí
ãéá íá óõãêåíôñþóåé üëá ôá êáíÜëéá óôá
÷Ýñéá ôïõ. Óôç Ñùóßá üðùò êáé óôçí ÅëëÜäá, ðïõ ôá éíôåñíåôéêÜ êáíÜëéá åßíáé ëßãá ç ôçëåüñáóç åßíáé ôï âáóéêü ìÝóï åíçìÝñùóçò ôïõ ëáïý.
ÌÝóá áðü ôçí åéäéêÞ áîéïðïßçóç öïñïëïãéêþí êáé ðïéíéêþí äéáôÜîåùí åîüíôùóå ôïõò éäéïêôÞôåò ôùí äýï ìåãáëýôåñùí
êáíáëéþí (Ãêïõæßíóêé êáé Ìðåñåæüöóêé)
êáôçãïñþíôáò ôïõò óáí ïëéãÜñ÷åò ðïõ Ý÷ïõí ðëïõôßóåé óå âÜñïò ôïõ ëáïý ìüíï
üôáí Üñ÷éóáí íá ôïõ áóêïýí êñéôéêÞ éäéáßôåñá ãéá ôçí êôçíþäç åðßèåóç ôïõ óôçí
Ôóåôóåíßá, êáé ìüíï ãéá íá äþóåé Ýäáöïò
óå ðåëþñéá êñáôéêÜ ìïíïðùëéáêÜ êåöÜëáéá üðùò ç ÃêÜæðñïì. ÓÞìåñá óôç Ñùóßá õðÜñ÷ïõí ìüíï ôñßá êáíÜëéá ðáíåëëáäéêÞò åìâÝëåéáò êáé óå üëá ôçí ðëåéïøçößá Ý÷åé ôï êñÜôïò.
Óôç íÝá åêóôñáôåßá ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí
êáíáëéþí ï ÓÕÑÉÆÁ ÷ñçóéìïðïßçóå êáôåîï÷Þí óôçí êïéíÞ ãíþìç ôï øÝìá üôé ïé
ôá êáíÜëéá äåí Ý÷ïõí ðëçñþóåé ôßðïôá óôï
êñÜôïò ôüóá ÷ñüíéá, êáé áêüìá êáé óôçí
ðåñßïäï ôçò êñßóçò óõíÝ÷éóáí íá ðëïõôßæïõí ôæÜìðá. Óå áõôü ïé éäéïêôÞôåò ôïõò
áðÜíôçóáí óå ìßá êïéíÞ óõíÝíôåõîç ôý-

ðïõ ðïõ Ýäùóáí ôï êáëïêáßñé êáé ç ïðïßá
äåí åß÷å êáìßá óõíÝ÷åéá. Åêåß Ýäùóáí óôïé÷åßá ãéá ôï üôé ôá êáíÜëéá óôçí ÅëëÜäá
Ý÷ïõí õðåñöïñïëüãçóç ðïõ öèÜíåé ôï 41,8%
üôáí ôï ìåãáëýôåñï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü
óôçí Åõñþðç åßíáé 5,5% (!!!) ÁíáöÝñèçêáí
óå Ýíá óõíïëéêü ðïóü 98åê åõñþ ðïõ Ý÷åé
êáôáâëçèåß óôï êñÜôïò áðü ôï 1995 êáé
47åê åõñþ ðïõ Ý÷åé äéáôåèåß óå ôçëåïðôéêü
áÝñá óôéò åêëïãÝò. Óå üôé áöïñÜ ôç óçìåñéíÞ ïéêïíïìéêÞ ôïõò êáôÜóôáóç åßðáí üôé åß÷áí óõññßêíùóç ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí
êáôÜ 48%, ç ïðïßá Þôáí ðïëëáðëÜóéá ôçò
ìåßùóçò ôïõ ÁÅÐ (18%).
¼ëïé áõôïß Ý÷ïõí êÜíåé ôéò äéêÝò ôïõò
åêäïõëåýóåéò óôï êáèåóôþò ðïõ Ýñ÷åôáé
ôþñá íá ôïõò êëåßóåé. ÓÞìåñá óõíå÷ßæïõí
ôçí ôáêôéêÞ ôçò óõíäéáëëáãÞò ìå ôï ßäéï
êáèåóôþò, åëðßæïíôáò üôé ï êáèÝíáò èá åðéâéþóåé óôç íÝá êáôÜóôáóç, êáé ßóùò üôé
áõôü èá ôï ðåôý÷åé êáé óå âÜñïò åíüò áíôáãùíéóôÞ ôïõ ðïõ èá êëåßóåé. Áêïëïõèïýí äçëáäÞ ôçí ßäéá Üèëéá óôÜóç ðïõ áêïëïýèçóå êáé óå ðïëéôéêü åðßðåäï ç áóôéêÞ ôÜîç áðÝíáíôé óôï óïóéáëöáóéóìü,
üôáí äå÷üôáí åõ÷áñßóôùò íá ÷ñçóéìïðïéçèåß åðéëåêôéêÜ ïðïéïäÞðïôå ìéêñü Þ ìåãÜëï õðáñêôü Þ áíýðáñêôï óêÜíäáëï êáé
ïðïéáäÞðïôå ëÜóðç áðü ÓÕÑÉÆÁ êáé øåõôïÊÊÅ ãéá íá öáãùèïýí óôåëÝ÷ç ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ôçò ÍÄ, ãéáôß ðéóôåýïõí üôé üôáí Ýíáò éó÷õñüò ðÝöôåé Ýíáò Üëëïò , äçëáäÞ ïé ßäéïé, áíåâáßíåé.
ÁõôÞ ç Üèëéá áóôéêÞ ôÜîç äåß÷íåé óýóóùìç äïõëéêÞ óõìðåñéöïñÜ áðÝíáíôé óôïí
Ðïýôéí êáé óôïõò óõììÜ÷ïõò ôïõ, üôáí ðñïâÜëëïõí ôéò êÜèå åßäïõò áîéþóåéò ôïõò óôç
÷þñá.
¼ìùò óôï âáèìü ðïõ õðÜñ÷ïõí áêüìá
êïììÜôéá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò ðïõ êÜðùò
äéáöïñïðïéïýíôáé áðü ôç óïóéáëöáóéóôéêÞ êõâÝñíçóç êáé ôïõò óõíïäïéðüñïõò ôçò,
ðïõ êáôáããÝëëïõí ôïí áíôéåõñùðáúóìü
ôçò, äéÜöïñåò ðëåõñÝò ôçò äéáöèïñÜò ôçò
êáé ôùí öáóéóôéêþí ðñáêôéêþí ôçò, ôï öéëïíáæéóìü ôçò, Þ äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôá
åìðüäéá ðïõ âÜæåé óôçí ðáñáãùãÞ, åßíáé
êñßóéìï æÞôçìá ãéá ôç äçìïêñáôßá, íá ìðïñïýí áõôÝò ïé öùíÝò íá áêïýãïíôáé óôçí
ôçëåüñáóç, ü÷é ôüóï ãéáôß áõôÝò ïé öùíÝò
áðïôåëïýí áíÜ÷ùìá óôï öáóéóìü ðïõ Ýñ÷åôáé, áëëÜ êõñßùò ãéáôß ìðïñåß ç åñãáôéêÞ ôÜîç êáé ï ëáüò íá åêðáéäåýïíôáé ðïëéôéêÜ íá ìáèáßíïõí ôé óõìâáßíåé óôç ÷þñá ôïõò êáé íá ìðïñïýí ìéá þñá áñ÷ýôåñá
íá ó÷çìáôßóïõí ôï áíôéöáóéóôéêü ôïõò ìÝôùðï ðïõ èá ïäçãÞóåé óôç åèíéêï-áðåëåõèåñùôéêÞ ðÜëç êáé óôçí êïéíùíéêÞ åðáíÜóôáóç. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ôá êáíÜëéá åíÜíôéá óôéò ïäçãßåò ôïõ äéáêïììáôéêïý ÅÓÑ Ý÷ïõí áðïêëåßóåé óå ìåãÜëï
âáèìü ôïõò íáæéóôÝò áðü ôçí ôçëåüñáóç,
ïé ïðïßïé ü÷é ôõ÷áßá ÷åéñïêñüôçóáí ôç
«èåôéêÞ êáôåýèõíóç» ôïõ íÝïõ íüìïõ.
Ç åðßèåóç ôçò êõâÝñíçóçò êáôÜ ôùí
êáíáëéþí êïñõöþèçêå óôç äéÜñêåéá
ôçò ðñïâïêÜôóéáò ìå ôï êëåßóéìï ôùí
ôñáðåæþí, êáé Þôáí óõ÷íÝò ïé áíáöïñÝò êõâåñíçôéêþí óôåëå÷þí óå äéÜöïñåò «óõíùìïóßåò» êáíáëáñ÷þí ãéá
íá ñßîïõí ôçí êõâÝñíçóç êáé óå êëßìá ôñïìïêñáôßáò ðïõ äçìéïõñãïýí ôÜ÷á ôá êáíÜëéá óôï ëáü ãéá ëïãáñéáóìü ôùí «äáíåéóôþí», åðåéäÞ êáôÜããåéëáí ôçí ðïëéôéêÞ ÂáñïõöÜêç-Ôóßðñá. Ç ðñïðáãÜíäá áõôÞ ïäÞãçóå óå áðåéëÞ Üóêçóçò äéþîåùí áðü ôç óõñéæïêñáôïýìåíç ÅÓÇÅÁ åíáíôßïí 9 äçìïóéïãñÜöùí ãéá «áíôéãñáöÞ ôùí åêâéáóôéêþí
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Ç ÑÙÓÉÁ ÊÁÉ ÅÉÓÂÏËÅÁÓ ÊÁÉ ÅÐÉÄÉÁÉÔÇÔÇÓ ÓÔÏ ÓÕÑÉÁÊÏ

Å

îáéôßáò ôçò Üèëéáò õðï÷ùñçôéêÞò óôÜóçò ôçò ìïíïðùëéáêÞò Äýóçò
áðÝíáíôé óôç ñþóéêç ôñáìðïõêéêÞ åðÝìâáóç óôç Óõñßá, ôï Êñåìëßíï Ý÷åé êáôáöÝñåé óÞìåñá íá âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï ôùí äéðëùìáôéêþí êéíÞóåùí ðÜíù óôï óõñéáêü.
Ðïëý ãñÞãïñá áðü ôçí Ýíáñîç ôçò áíïé÷ôÞò åðÝìâáóçò ïé ñþóïé åðéèåôéóôÝò
åíÝôåéíáí ôéò áåñïðïñéêÝò ôïõò åðéèÝóåéò ðïõ åß÷áí óáí áðïôÝëåóìá ôçí ðñïÝëáóç ôïõ áéìïóôáãïýò êáèåóôþôïò ôçò
Äáìáóêïý óôá âüñåéá ôïõ êõâåñíåßïõ
×Üìá êïíôÜ óôá ðáñÜëéá. Óôá ìÝóá Ïêôþâñç óõììåôåß÷áí ãéá ðñþôç öïñÜ óå
óõíôïíéóìÝíç åðé÷åßñçóç ìáæß ìå ôéò äõíÜìåéò ôïõ êáèåóôþôïò ¢óáíô, ìå éñáíéêÜ óôñáôåýìáôá êáé ìå äõíÜìåéò ôçò
×åæìðïëÜ÷ ãéá ôçí ïëïêëçñùôéêÞ êáôÜëçøç ôçò ðüëçò ×áëÝðé óôá âïñåéïäõôéêÜ áðü ôïõò áíôÜñôåò. Ãéá íá ãëéôþóïõí áðü ôïõò âïìâáñäéóìïýò ïé êÜôïéêïé ôçò ãýñù ðåñéï÷Þò åãêáôÝëåéøáí
ìáæéêÜ ôéò åóôßåò ôïõò êáé ôïõëÜ÷éóôï
50.000 Üíèñùðïé ðñïùèÞèçêáí ðñïò ôá
óýíïñá ìå ôçí Ôïõñêßá åíôåßíïíôáò ôçí
áíçóõ÷ßá åêåß ãéá Ýíá íÝï ìåãÜëï ðñïóöõãéêü êýìá (skai.gr, 21/10). Áðü ôéò 30
ÓåðôÝìâñç ðïõ îåêßíçóå ç ñùóéêÞ áéìáôçñÞ åðé÷åßñçóç ùò ôéò 22 Ïêôþâñç
óçìåéþèçêáí 934 áåñïðïñéêÝò åðéèÝóåéò
ôçò ñùóéêÞò áåñïðïñßáò ðÜíù óôï óõñéáêü Ýäáöïò óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôïõ
ñùóéêïý õðïõñãåßïõ Üìõíáò.
Ç Ìüó÷á äéáôåßíåôáé üôé ç åðÝìâáóÞ
ôçò óôï÷åýåé óôçí åîïõäåôÝñùóç ôïõ Éóëáìéêïý ÊñÜôïõò (ISIS) üìùò ïé óõíôñéðôéêÜ ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò óôü÷ïõò
áíÞêïõí óå äõíÜìåéò ôùí óýñéùí ðáôñéùôþí, ðïõ äéåîÜãïõí Ýíá äéìÝôùðï
áãþíá åíÜíôéá óôïí ¢óáíô êáé ôï ÉÊ,
êáé ìÜëéóôá áðïôåëïýí ôá ðéï ðñïïäåõôéêÜ óôïé÷åßá ôçò áíôßóôáóçò. ¼ðùò
ãñÜöïõí ïé Financial Times óôéò 23/10,
«¸íáò áêôéâéóôÞò áðü ôï ×áëÝðé ðïõ
æÞôçóå íá ìçí êáôïíïìáóôåß ëüãù ôçò
åõáßóèçôçò åñãáóßáò ôïõ, éó÷õñßóôçêå üôé êáé ï ISIS êáé Üëëåò óêëçñïðõñçíéêÝò ïìÜäåò, üðùò åßíáé ç ÔæáìðÜô áëÍïýóñá, ðáñÜñôçìá ôçò áë-ÊÜéíôá óôç
Óõñßá, ðáñáìÝíïõí ó÷åôéêÜ áëþâçôåò».
Õðïëïãßæåôáé üôé ôï 85-90% ôùí ñùóéêþí åðéèÝóåùí ðëÞôôåé ïìÜäåò ðïõ äåí
áíÞêïõí óôï ÉÊ. ÌÜëéóôá óôçí åðáñ÷ßá ËáôôÜêåéá ïé åðéäñïìåßò äïëïöüíçóáí çãåôéêü óôÝëå÷ïò ôùí áíôáñôþí,
ïõ
ôï äéïéêçôÞ ôïõ 1 ðáñÜëéïõ ôÜãìáôïò
ôïõ Åëåýèåñïõ Óõñéáêïý Óôñáôïý ðïõ
Ý÷åé äå÷èåß åíßó÷õóç áðü ôéò ÇÐÁ, ïíüìáôé Ìðáæßë Æßìï. Ãé’ áõôü êáé ç ôáêôéêÞ êßíçóç ôïõ Êñåìëßíïõ íá ðñïôåßíåé «âïÞèåéá» óôï áíôÜñôéêï ðïõ áãùíßæåôáé êáôÜ ôïõ ÉÊ, ìå áíôÜëëáãìá ôçí
áðïêÜëõøç ôùí èÝóåþí ôïõ, áðïññßöèçêå áóõæçôçôß áðü ôïí ÅÓÓ. «Ðþò
èá ìðïñïýóáìå íá åìðéóôåõôïýìå ôç ñùóéêÞ âïÞèåéá [...] Ï Âëáíôéìßñ Ðïýôéí âïçèÜ Ýíá êáèåóôþò ðïõ óêïôþíåé áäéÜêñéôá ôïí ëáü ôïõ», äÞëùóå óôï BBC ï
åêðñüóùðïò ôùí áíôéêáèåóôùôéêþí
óôñáôåõìÜôùí, ÉóÜì áë-ÑÝéò, áíáöåñüìåíïò óôç âïÞèåéá ðïõ Ý÷åé ðñïóöÝñåé
ç Ìüó÷á óôçí êõâÝñíçóç ôïõ óýñïõ ðñïÝäñïõ ÌðáóÜñ áë-¢óáíô»(skai.gr, 25/
10). Óôïí áíôßðïäá áõôÞò ôçò ìåôá÷åßñéóçò, ôï êïýñäéêï óïóéáëöáóéóôéêü áíôÜñôéêï ôùí «ìïíÜäùí ëáúêÞò ðñïóôáóßáò», ðïõ êáèïäçãåßôáé áðü ôï ñùóüäïõëï ÑÊÊ, ÷áéñÝôéóå ôçí åíåñãü áíÜìéîç ôçò Ìüó÷áò óôï óõñéáêü ðåäßï
óáí áíôßâáñï ôïõ ÉÊ êáé ôçò Ôïõñêßáò,
êáé äåí Ýðáèå ôï ðáñáìéêñü áðü ôéò áé-

ìáôçñÝò ìðüìðåò.
Ôï áëçèéíÜ óõãêëïíéóôéêü ìå ôçí áðñïêÜëõðôç ñþóéêç åðÝìâáóç åßíáé üôé áíôß íá ïäçãÞóåé óôçí ðïëéôéêÞ-äéðëùìáôéêÞ áðïìüíùóç ôïõ Êñåìëßíïõ
áðü ôçí ðáãêüóìéá êïéíüôçôá, ïäÞãçóå ôåëéêÜ óôçí ðáñáðÝñá åíßó÷õóç ôïõ
ñüëïõ ôçò ñùóéêÞò óïóéáëéìðåñéáëéóôéêÞò äéðëùìáôßáò ðÜíù óôï óõñéáêü. Áõôü óõìâáßíåé üôáí ïé õðåñäõíÜìåéò åðåìâáßíïõí ãéá íá «åðéëýóïõí» ìßá
«êñßóç» åñÞìçí ôùí Üìåóá åìðëåêüìåíùí ìåñþí: õðåñéó÷ýåé óõíÞèùò ç ðéï
åðéèåôéêÞ, éäéáßôåñá ìÜëéóôá üôáí ç Üëëç åßíáé äéáâñùìÝíç óôçí çãåóßá áðü
ôïõò ðñÜêôïñåò ôçò ðñþôçò.
Óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç, ïé ÕÐÅÎ
Ñùóßáò êáé ÇÐÁ êÜèéóáí ìáæß ìå ôïõò
ïìïëüãïõò ôïõò ôùí ðåñéöåñåéáêþí äõíÜìåùí Ôïõñêßáò êáé ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò óå Ýíá ôñáðÝæé ãéá íá äéáðñáãìáôåõôïýí ôï óõñéáêü óôç ÂéÝííç óôéò 23/
10. Åêðñüóùðïé ôïõ óõñéáêïý ëáïý, äçë.
ç ðáôñéùôéêÞ áíôéðïëßôåõóç óôïí ¢óáíô êáé óôï ÉÊ, äåí ðñïóêëÞèçêáí óôç
äéáäéêáóßá. Óôï äåýôåñï ãýñï ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí óôéò 30/10, üðïõ ðÞñáí
ìÝñïò ÕÐÅÎ 20 êñáôþí, ôá ìÝñç êáôÝëçîáí óå óõìöùíßá ðïëëÜ áðü ôá óçìåßá ôçò ïðïßáò Þôáí ñùóéêÞò Ýìðíåõóçò. Ó’ áõôü ôï ãýñï – áð’ üðïõ åðßóçò
Ýëåéðáí ïé åêðñüóùðïé ôçò Óõñßáò –
óõììåôåß÷å ãéá ðñþôç öïñÜ êáé áíôéðñïóùðåßá ôçò Ôå÷åñÜíçò, ýóôåñá áðü
ðñüóêëçóç ôçò ñùóéêÞò ðëåõñÜò êáé õðï÷þñçóç ôùí ÇÐÁ ðÜíù ó’ áõôü ôï
æÞôçìá. Ëßãï íùñßôåñá, ôï ÉñÜí åß÷å ðñï÷ùñÞóåé óå ìéá ãåííáßá áýîçóç ôùí ìá÷çôþí ôïõ ðïõ äñïõí óå óõñéáêü Ýäáöïò, êÜôé ðïõ åîçãåß ôï ìåãÜëï áñéèìü
áðùëåéþí ìÝóá óå ëßãï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ óçìåéþèçêáí îáöíéêÜ óôéò
ôÜîåéò ôùí õøçëüâáèìùí áîéùìáôéêþí
ôïõ óþìáôïò «Öñïõñïß ôçò ÅðáíÜóôáóçò» (bbc.com, 20/10).
Åßíáé ç ñùóüöéëç óôñáôçãéêÞ ãñáììÞ
ôçò áìåñéêáíéêÞò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ÏìðÜìá ðïõ åõíïåß ôçí ðïëéôéêÞ åíßó÷õóç êáèåóôþôùí óõììá÷éêþí ôïõ Êñåìëßíïõ, üðùò åßíáé ôï éñáíéêü êôçíþäåò
éóëáìïöáóéóôéêü êáèåóôþò. Ç õðï÷ùñçôéêüôçôá ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ôçò
ÏõÜóéãêôïí áðÝíáíôé óôç Ìüó÷á Ýöôáóå óôéò ðáñáìïíÝò ôçò óõíüäïõ ìÝ÷ñéò
óçìåßïõ íá óõíÜøåé ìáæß ôçò ìíçìüíéï
óôñáôéùôéêÞò óõíåñãáóßáò, ðïõ Ýìåéíå
ãíùóôü óáí: «Ìíçìüíéï Áìïéâáßáò Êáôáíüçóçò áíÜìåóá óôá Õðïõñãåßá Åîùôåñéêþí Ñùóßáò êáé ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ÁìåñéêÞò ôï ïðïßï óôï÷åýåé
óôçí áðïöõãÞ ðåñéóôáôéêþí åìðëïêÞò
êáé óôçí åíßó÷õóç ôùí êïéíþí áåñïðïñéêþí åðé÷åéñÞóåùí óôç Óõñßá»(skai.gr,
20/10). Ðñüêåéôáé ãéá ìßá Ýìðñáêôç áíáãíþñéóç ôïõ «äéêáéþìáôïò» ôçò
óôñáôéùôéêÞò åðÝìâáóçò, óôçí ïõóßá åéóâïëÞò, ôçò Ñùóßáò óôç Óõñßá áðü ôçí
áìåñéêáíéêÞ êõâÝñíçóç. Óôï âÜèïò ç áíáãíþñéóç ôùí ñùóéêþí «áíáãêþí»
óõìâáäßæåé ìå ôçí éìðåñéáëéóôéêÞ ÷ïíôñïðåôóéÜ ôïõ äõôéêïý ìïíïðùëßïõ ðïõ
Ý÷åé ìÜèåé íá åðåìâáßíåé óôá åóùôåñéêÜ ôñßôùí ÷ùñþí êáé ü÷é íá áíôéìåôùðßæåé ôá êñÜôç êáé ôïõò ëáïýò ìå óåâáóìü êáé éóïôéìßá. Áðü äù ðçãÜæåé åí

ìÝñåé ç ÷ñüíéá Üñíçóç ôùí ÇÐÁ êáé
ôùí ÷ùñþí ôçò Äýóçò íá ðñïìçèåýóïõí
ôï êïóìéêü, ìç éóëáìïöáóéóôéêü óõñéáêü áíôÜñôéêï ìå âáñéÜ üðëá áëëÜ êáé
ç áñíçôéêÞ ãéá ìáò áðü Üðïøç áñ÷Þò
åðÝìâáóÞ ôïõò åêåß óçìáßíåé óôü÷åõóç
ìüíï ôïõ ÉÊ áðü ôá âïìâáñäéóôéêÜ ôçò
óõììá÷ßáò ÷ùñßò ðáñÜëëçëç åîïõäåôÝñùóç ôùí èÝóåùí ôïõ äïëïöïíéêïý êáèåóôþôïò ôçò Äáìáóêïý.
Ôá âáóéêüôåñá óçìåßá ôçò áðüöáóçò
ôçò ÂéÝííçò åßíáé ç äéáðßóôùóç ôçò áíÜãêçò åðßóðåõóçò ôùí äéðëùìáôéêþí
åíåñãåéþí ãéá ôç ëÞîç ôïõ ðïëÝìïõ, ôçò
áíÜãêçò íá çôôçèåß ôï ÉÊ êáé ïé õðüëïéðåò ïìÜäåò ðïõ Ý÷ïõí ÷áñáêôçñéóôåß
ùò ôñïìïêñáôéêÝò áðü ôï Ó.Á. ôïõ ÏÇÅ, Üíïéãìá óå áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá, Ýêêëçóç óôïí ÏÇÅ ãéá «íá óõãêáëÝóåé
åêðñïóþðïõò ôçò óõñéáêÞò êõâÝñíçóçò
êáé ôçò óõñéáêÞò áíôéðïëßôåõóçò óå ìßá ðïëéôéêÞ äéáäéêáóßá ðïõ èá ïäçãÞóåé
óå áîéüðéóôç, óõíïëéêÞ, ìç óåêôáñéóôéêÞ äéáêõâÝñíçóç, áðü ôçí ïðïßá èá åðÝëèåé Ýíá íÝï óýíôáãìá êáé åêëïãÝò»
ðïõ èá ãßíïõí õðü ôçí åðßâëåøç ôùí
ÇíùìÝíùí Åèíþí, ðáñÜëëçëç áíåýñåóç ôñüðùí ìáæß ìå ôïí ÏÇÅ ãéá ôçí
åöáñìïãÞ ìéáò åêå÷åéñßáò óå êáèïñéóìÝíï ÷ñüíï êáé äéáóöÜëéóç ôïõ üôé ç ðïëéôéêÞ äéáäéêáóßá èá åßíáé êáèáñÜ óõñéáêÞ (EuropeanExternalActionService,
30/10). Ðñüêåéôáé ãéá áðïöÜóåéò ðïõ åíáñìïíßæïíôáé áðüëõôá ìå ôç ñùóéêÞ
ãñáììÞ üðùò ôç óõíüøéóå ï ñþóïò ÕÐÅÎ Ó. Ëáâñüö óôéò 23/10, ëÝãïíôáò üôé «Ç ìïßñá ôçò Óõñßáò, ç ìïßñá ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Óõñßáò êáé êÜèå Üëëïõ ðñïóþðïõ èá ðñÝðåé íá êáèïñéóôåß áðü ôï
óõñéáêü ëáü – ü÷é óôï ðåäßï ôçò ìÜ÷çò,
ü÷é ìÝóù êÜðïéùí åîåãÝñóåùí Þ ðñáîéêïðçìÜôùí, áëëÜ ìÝóù åíüò ðïëéôéêïý
äéáëüãïõ»ï ïðïßïò èá ðåñéëáìâÜíåé
«åêðñïóþðïõò üëùí ôùí ôìçìÜôùí ôçò
óõñéáêÞò êïéíùíßáò, ôçò êõâÝñíçóçò êáé
ôçò áíôéðïëßôåõóçò», ìå êÜèå áðüöáóç
«ðáñìÝíç óôç âÜóç áìïéâáßáò óõãêáôÜèåóçò»óýìöùíá ìå ôï áíáêïéíùèÝí
çò
ôçò Ãåíåýçò ôçò 30 Éïýíç 2012 (ÔÜéìò
ôçò ÍÝáò Õüñêçò, 23/10). Ôá ðáñáðÜíù
óçìáßíïõí áðëÜ üôé ç ñùóéêÞ êõâÝñíçóç Ý÷åé óõìöÝñïí íá óõíôçñÞóåé ôç äéÝíåîç Üëõôç óå óôñáôéùôéêü åðßðåäï, Ýôóé þóôå ìÝóá áðü äéáðñáãìáôåýóåéò
ðïõ ç ßäéá èá óõíôïíßæåé íá ðñïùèåß ôéò
äéêÝò ôçò èÝóåéò ìÝóá óôç Óõñßá åõíïþíôáò äõíÜìåéò ðïõ âñßóêïíôáé êáé óôá
äýï óôñáôüðåäá ôçò åóùôåñéêÞò óýãêñïõóçò. ÔÝôïéá äýíáìç óôï áíôé- Áóáíô óôñáôüðåäï åßíáé ç ïñãÜíùóç Áë
Íïýóñá, ðïõ åßíáé ðáñáêëÜäé ôçò Áë
ÊÜéíôá êáé Ý÷åé ÷ùèåß ìÝóá óôçí áíôéÁóáíô áíôßóôáóç ìüíï êáé ìüíï ãéá íá
ôç äéáóðÜåé êáé, êõñßùò, íá ôçí åêèÝôåé
äéåèíþò. Óçìáßíåé üôé ôï êáèåóôþò ðïõ
óöÜæåé ìáæéêÜ ôï óõñéáêü ëáü ðñÝðåé
íá ðáñáìåßíåé Üèéêôï ãéáôß áðïôåëåß ìÝñïò ôçò «ëýóçò», üôé ï óõñéáêüò ëáüò
èá ðñÝðåé íá áíáãêáóôåß íá óõíõðÜñîåé ìå ôï óöáãÝá ôïõ, óçìáßíåé ôÝëïò
üôé ìåôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôùí ñùóéêþí ÷éôëåñéêþí óôñáôåõìÜôùí óôç Óõñßá, áðü äù êáé óôï åîÞò êáíÝíáò äåí Ý÷åé
ôï äéêáßùìá íá óôçñßîåé áêüìá êáé ìå
÷åñóáßá óôñáôåýìáôá ðñþôçò ãñáììÞò
ôï óõñéáêü áíôÜñôéêï… Ôé åãùéóôéêÞ
áðáßôçóç!
Ç üøéìç áðüöáóç ôçò ÏõÜóéãêôïí ãéá
áðïóôïëÞ ïëéãïìåëïýò óôñáôéùôéêÞò

äýíáìçò óôï Ýäáöïò ìå óêïðü ôçí åêðáßäåõóç, óõìâïõëÞ êáé õðïóôÞñéîç äõíÜìåùí ðïõ ðïëåìïýí ôï ÉÊ äåí åßíáé
ìßá ðñáãìáôéêÞ âïÞèåéá óôï ëáü ôçò Óõñßáò áð’ ôç óôéãìÞ ðïõ ç êßíçóç áõôÞ
èá åõíïÞóåé ôï êïõñäéêü óïóéáëöáóéóôéêü áíôÜñôéêï, åñãáëåßï ôçò ñùóéêÞò
ðïëéôéêÞò êáé õðüëïãï ãéá åãêëÞìáôá
óå âÜñïò ìåéïíïôÞôùí. Êõñßùò üìùò áõôÞ ç áìåñéêÜíéêç äýíáìç óôï Ýäáöïò
èá äþóåé Üëëïèé óôçí ðáñïõóßá óôï óõñéáêü Ýäáöïò ôïõ ñþóéêïõ, áëëÜ êáé ôïõ
éñáíéêïý óôñáôïý. ÐñáãìáôéêÞ óõìðáñÜóôáóç óôï ëáü ôçò Óõñßáò óÞìåñá óçìáßíåé õðïóôÞñéîç ìå êÜèå ìÝóï ôïõ Ýíïðëïõ áãþíá ôïõ ßäéïõ ôïõ óõñéáêïý
ëáïý ãéá ôçí ðôþóç ôïõ äïëïöïíéêïý
êáèåóôþôïò ¢óáíô êáé ôçí åîüíôùóç
ôïõ ÉÊ, áðïöáóéóôéêÞ êáôáããåëßá ôçò
áðñüêëçôçò óôñáôéùôéêÞò åðÝìâáóçò
ôùí åéóâïëÝùí ñþóùí êáé éñáíþí öáóéóôþí êáé áðïêÜëõøç ôçò óå ôåëéêÞ
áíÜëõóç åðåìâáôéêÞò åðßóçò õðÝñ ôïõ
¢óáíô óôÜóçò ôçò ìïíïðùëéáêÞò Äýóçò óôç óõñéáêÞ õðüèåóç.
Ôï ðéï ðÜíù Üñèñï ãñÜöôçêå
ðñéí áðü ôéò åðéèÝóåéò óôï Ðáñßóé
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èÝóåùí ôùí îÝíùí äáíåéóôþí».
Ï ÊáììÝíïò Ýêöñáóå ìå ôïí êáëýôåñï
ôñüðï ôïõò ðñáãìáôéêïýò óôü÷ïõò ôïõ íÝïõ íüìïõ, äçëáäÞ ôçí åîüíôùóç ôùí «ðñïäïôþí» ôïõ Ýèíïõò, êáé ôç äéáìüñöùóç ôçò
åíçìÝñùóçò óõììüñöùóç ìå ôá íÝá «åèíéêï-ëáúêÜ» éäåþäç: «ÐñÝðåé íá ëÞîïõìå ôï
èÝìá ôçò õðåñåîïõóßáò ôùí êáíáëáñ÷þí
êáé ôùí äçìïóéïãñÜöùí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí
óå óõììïñßåò êáé áðïöáóßæïõí ôçí ðïëéôéêÞ åîüíôùóç êïììÜôùí ãéá ëïãáñéáóìü
åðé÷åéñçìáôéêþí óõìöåñüíôùí», Ýêáíå
ëüãï ãéá «äïëïöüíïõò», êáé ðñüóèåóå«áõôü
ôï íïìïó÷Ýäéï åßíáé èåóìéêü. Äåí ðñÝðåé
íá åðéôñÝøïõìå óå õöéóôÜìåíïõò êáé åðßäïîïõò íôáâáôæÞäåò íá åêâéÜæïõí ôïí åëëçíéêü ëáü», «óÞìåñá áðïöáóßæïõìå ãéá
ôï áí èá äþóïõìå ôçí åîïõóßá óôï åëëçíéêü ëáü Þ ãéá ôï áí èá åðéôñÝøïõìå íá êõâåñíïýí ôïí ôüðï íôáâáôæÞäåò», êáé ïëïêëÞñùóå ôçí ôïðïèÝôçóÞ ôïõ ìå ìéá ïíïìáóôéêÞ åðßèåóç åíáíôßïí äçìïóéïãñÜöùí
ôïõ ÓêÜé. ÁõôÜ üëá óçìáßíïõí üôé ç åíçìÝñùóç ðñÝðåé íá õðçñåôåß áõôïýò óôïõò
ïðïßïõò áðïöÜóéóå ï åëëçíéêüò ëáüò íá
äþóåé ôçí åîïõóßá, äçëáäÞ óôçí êõâÝñíçóç. ÁëëÜ ï åëëçíéêüò ëáüò äåí øÞöéóå
êáìßá êõâÝñíçóç ãéá íá ôïõ áóêÞóåé äéêôáôïñßá, êáé äåí ðáñáéôÞèçêå ðïôÝ áðü
ôï äéêáßùìÜ ôïõ íá ñßîåé ôçí êõâÝñíçóç
ðïõ øÞöéóå.
Ôá ßäéá áêñéâþò Ýêáíå êáé ï ößëïò ôïõ
Ôóßðñá, ÔóÜâåò óôç ÂåíåæïõÝëá üôáí Ýêïøå ôï óÞìá Ýîé ñáäéï-ôçëåïðôéêþí óôáèìþí åðåéäÞ äå ìåôÜäùóáí äéáããÝëìáôá ôïõ
ðñïÝäñïõ!
Ç êáèåóôùôéêÞ åöüñìçóç ãéá ôçí êáôÜëçøç ôùí êáíáëéþí, Ý÷åé óôü÷ï íá áíïßîåé ôï äñüìï óôïõò íÝïõò äõíÜóôåò ôïõò
ëáïýò ôïõò ñþóïõò éìðåñéáëéóôÝò êáé ôïõò
êéíÝæïõò óõììÜ÷ïõò ôïõò êáé íá ìåãáëþóåé ôçí ðåßíá, ôçí áíÝ÷åéá êáé ôçí åîáèëßùóç ôïõ ëáïý. Ôï íÝï åêôñùìáôéêü ñõèìéóôéêü ðëáßóéï ôçò ôçëåüñáóçò ðñÝðåé íá
êáôáñãçèåß, íá êáôáããåëèåß óôá èåóìéêÜ
üñãáíá êáé óôçí êïéíÞ ãíþìç ôçò Åõñþðçò êáé íá ìçí åöáñìïóôåß êáìßá ñýèìéóÞ
ôïõ.
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Δε χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος, ούτε ευφυής οικονομικός αναλυτής,
ούτε να έχει μελετήσει το «Κεφάλαιο» του Μάρξ, για να καταλαβαίνει ότι χωρίς παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει πλούτος για να μοιραστεί στα μέλη μιας κοινωνίας.
Γιαυτό και η αριστερά των μεγάλων κοινωνικών επαναστάσεων του περασμένου αιώνα, όπως και οι πρώτες σοσιαλιστικές κοινωνίες και οι λαϊκές δημοκρατίες, το πρώτο
πράγμα που φρόντιζαν μόλις έπαιρναν την εξουσία ήταν την υλική παραγωγή. Οι
άνθρωποι πρώτα τρώνε και μετά κάνουν οτιδήποτε άλλο. Στο βαθμό λοιπόν που μια
κυβέρνηση υπονομεύει αυτόν τον πρώτο όρο ύπαρξης του λαού που την έστειλε
στην εξουσία σημαίνει ότι συνειδητά τον χτυπάει.

Αυτό το χτύπημα το δίνει δυνειδητά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την ανοχή ή και τη
βοήθεια όλων ανεξαίρετα των κοινοβουλευτικών κομμάτων καθώς και με τη βοηθεια
του ψευτοαριστερού δήθεν επαναστατικού στολίσκου των ηγεσιών των μικρών κομμάτων που μιλούν στο όνομα του μαρξισμού και της αριστεράς και τις οποίες εδώ και
χρόνια αντιπαλεύει η ΟΑΚΚΕ.
Αναφερόμαστε για μια ακόμα φορά και δίνουμε διαρκώς νέα στοιχεία γι αυτό το
χτύπημα, δηλαδή για το σαμποτάζ που όλοι αυτοί εκτελούν χρόνια τώρα, αλλά με
ιδιαίτερη ένταση μετά την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.

Ç äÞèåí áðåëåõèÝñùóç ôïõ êëÜäïõ ðáñï÷Þò áåñßïõ ðñüó÷çìá
ãéá ôï ôóÜêéóìá ôçò âéïìç÷áíßáò
Ενώ το δεύτερο μνημόνιο πρόβλεπε μείωση κατά 20% της τιμής του φυσικού αερίου για τη βιομηχανία, στις «διαπραγματεύσεις» του τρίτου μνημονίου η κυβέρνηση δέχτηκε αύξηση στην τιμή του κατά
20%, που επιβάλλει σήμερα, με αύξηση του τέλους διανομής από 1 ευρώ σε
4 ευρώ. Εκτός όμως από αυτή την αύξηση σχεδιάζει και μια δεύτερη για να εισπράξουν η Εταιρεία Παροχής Αερίου
Θεσσαλίας και η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 284
εκατ ευρώ συνολικά από τη βιομηχανία
και τους οικιακούς καταναλωτές. Στις δύο
αυτές ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης συμμετέχει η ιταλική ΕΝΙ με 49% έχοντας και τη διοίκηση και η κρατική ΔΕΠΑ
με 51% στην οποία ΔΕΠΑ συμμετέχουν
τα ΕΛΠΕ με 35%.
Οι δύο ΕΠΑ ανακοίνωσαν ότι τα 284 εκατ
περιλαμβάνουν «...μεταξύ άλλων, την
αναπόσβεστη αξία επενδύσεων (συνολικού ύψους άνω των 284 εκ. € έως το
2014 για την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. &
την ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.), το κεφάλαιο
κίνησης, τις νέες επενδύσεις, το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου, λειτουργικά κόστη, αποσβέσεις και ενδεχόμενες

επιχορηγήσεις». Η κυβέρνηση δηλαδή
σχεδιάζει να επιβάλλει στους καταναλωτές αερίου την άμεση πληρωμή των υπόλοιπων από το 2014 και μετά αποσβέσεων του επενδυμένου κεφαλαίου των ΕΠΑ,
μέχρι το τέλος της σύμβασή τους, ώστε
αυτές να λειτουργούν από δω και πέρα
χωρίς καθόλου κόστος κεφαλαίου, έχοντας μόνο καθαρά κέρδη!
Η εξήγηση που δίνει η κυβέρνηση είναι
ότι αυτό το επιβάλλει η ΕΕ στα πλαίσια
της πολιτικής της για την απελευθέρωση της αγοράς παροχής φυσικού αερίου. Οι συμβάσεις του κράτους, λέει η κυβέρνηση, με τις εταιρείες παροχής αερίου από το 2001, προέβλεπαν περίοδο
εκμετάλλευσης 30 χρόνων οπότε εφαρμόζοντας σήμερα την ευρωπαϊκή πολιτική της απελευθέρωσης καταργούμε τις
συμβάσεις με τις ΕΠΑ, τους πληρώνουμε 284 εκατ, τις αποσβέσεις δηλαδή από
το 2014 μέχρι το τέλος της τριακονταετίας, και έτσι τις ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης τις καταργούμε ως μονοπώλια και συνεχίζουν τις εργασίες τους στην
παροχή αερίου! Η σύμβαση με τις ΕΠΑ
Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης δεν λύνε-

Καταρρέει το ναυτιλιακό συνάλλαγμα, μειώνονται και οι εξαγωγές λόγω της οραγανωμένης προβοκατόρικης επιβολής των capital contols
Δυό πολύ σημαντικοί δείχτες της υγείας του
Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, που η
καταστασή τους φανερώνει το αν η χώρα αυξάνει η μειώνει το χρέος της, είναι το ναυτιλιακό συνάλλαγμα και οι εξαγωγές. Και οι δύο
αυτοί δείκτες επιδεινώθηκαν σαν αποτέλεσμα
των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls)
που με καλά μελετημένο σχέδιο εφάρμοσε ο
Τσίπρας. _(Έχουμε γραψει πολλά για αυτό.).
Όσον αφορά το ναυτιλιακό συνάλλαγμα στις
αρχές του έτους εμφάνιζε αυξητική τάση, λόγω της αύξησης των ναύλων παγκοσμίως.
Μετά όμως την επιβολή των capitals control
η εικόνα έγινε τραγική. Αναλυτικότερα, τον Αύγουστο το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισήλθε στη χώρα μας ανήλθε στα μόλις 570,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.069,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014 και 1.022,9 εκατ. ευρώ το 2013. Επίσης τον προηγούμενο μήνα
(τον Ιούλιο) το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ανήλθε στα 470,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.172,1 εκατ.
ευρώ τον ίδιο μήνα του 2014 και 1.096,9 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2013. Την ίδια στιγμή οι ναυτιλιακές εταιρείες φεύγουν από τη
χώρα ή ανοίγουν λογαριασμούς σε τρίτες χώρες, αποστερώντας έτσι τη χώρα από συνάλλαγμα και αυξάνοντας τις ανάγκες δανεισμού
της.
Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και οι ε-

ξαγωγές σαν αποτέλεσμα των κεφαλαιακών
ελέγχων. Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών
(ΚΕΕΜ), τον περασμένο Σεπτέμβριο, τρίτο
μήνα μήνα εφαρμογής capital controls, η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται μειωμένη κατά 13% (στα 2,01 δισ. ευρώ από τα
2,31 δισ. ευρώ του Σεπτεμβρίου του 2014),
ενώ πλέον εξανεμίζεται σχεδόν και η όποια
αύξηση καταγράφονταν στην αξία των εξαγωγών, μετά την εξαίρεση των πετρελαιοειδών
(+1,9% ή μόλις +27,3 εκατ. ευρώ σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι).
Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων του Σεπτεμβρίου, στο εννεάμηνο του έτους, προκύπτει μείωση της τάξης του 4,4% στη συνολική
αξία των εξαγωγών (στα 19,27 δισ. ευρώ από 20,15 δισ. ευρώ) ή απώλειες της τάξης
των 880 εκατ. ευρώ. Ήδη φαίνονται οι μεσομακροπρόθεσμες συνέπειες της επιβολής
κεφαλαιακών ελέγχων. Δηλαδή δυσκολίες
προμήθειας και εξασφάλισης πρώτων υλών,
οι οποίες μεταφράζονται σε μειωμένη παραγωγή και μειωμένες εξαγωγές, ενώ συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς η φυγή ελληνικών
επιχειρήσεων, που αναζητούν τραπεζική υποστήριξη και ρευστότητα στις γειτονικές, αλλά
και άλλες χώρες της Ευρώπης.

ται και να προκηρυχτεί νέος διαγωνισμός
για την παροχή αερίου. Συνεχίζουν αποζημιωμένες την παροχή με τις παλιές τιμές του αερίου, πριν την αποζημίωση, και
η μονοπωλιακή τους θέση ισχυροποιείται. Απελευθέρωση θέλετε απελευθέρωση θα έχετε απαντούν οι ξενόδουλοι σοσιαλφασίστες που κυβερνούν τη χώρα.
Όμως για να εξασφαλίσουν ακόμα περισσότερο ακριβό φυσικό αέριο, ως αμποταριστές, για τις βιομηχανίες δίνουν προνομιακό δικαίωμα συμμετοχής των ΕΠΑ
στις δημοπρασίες αγοράς αερίου από την
ΔΕΠΑ στις οποίες δημοπρασίες συμμετέχουν μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες για να εξασφαλίσουν μικρότερες τιμές,
όχι για την αύξηση των κερδών τους όπως
λένε οι σαμποταριστές, αλλά για την επιβίωσή τους. Γιατί για την επιβίωση αυτών
των βιομηχανιών μιλάμε σήμερα που η
Ελλάδα έχει την πιο ακριβή βιομηχανική
ενέργεια στην Ευρώπη, και επομένως για
την επιβίωση των εργατών που είναι δεμένες με αυτές.
Η κρατική ΔΕΠΑ δηλαδή, που συμμετέχει με 51% στις ΕΠΑ δημοπρατεί αέριο
και βάζει τις ΕΠΑ δηλαδή τον εαυτό της
να ανταγωνίζεται τις βιομηχανίες στη δημοπρασία, να τους στερεί δηλαδή το δικαίωμα για φτηνό αέριο. Αυτό το λένε ευρωπαϊκή πολιτική και απελευθέρωση από
το κρατικό μονοπώλιο.
Πριν υποχρεωθούν από την ΕΕ οι ντόπιοι πουτινικοί να ξεκινήσουν τις δημοπρασίες φυσικού αερίου οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που έκρυβαν περισσότερο τη

ρωσοδουλεία τους, στερούσαν κάθε δικαίωμα αγοράς φυσικού αερίου των βιομηχανιών από το εξωτερικό για να τις κλείνουν. Έτσι απαγόρευαν στα λιπάσματα
Καβάλας να αγοράσουν από αλλού φτηνό φυσικό αέριο για να μην μπορούν να
ξεπληρώσουν ποτέ τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΗ,
και για να μπορούν αυτές με την δικαιολογία των χρεών να αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Την ίδια περίοδο που ανέστελλαν τη λειτουργία των λιπασμάτων επιτροπές ρώσων κρατικοολιγαρχών περιόδευαν
στο εργοστάσιο για να το αγοράσουν εκτιμώντας την αξία του και τον πραγματικά
στρατηγικό ρόλο του στη γεωργία αλλά
και τις δυνατότητες εκμετάλλευσης της
άδειας ηλεκτροπαραγωγής που έχει.
Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς η γνωστή
φράση του Έγκελς ότι όσες περισσότερες παραγωγικές δυνάμεις παίρνει το κράτος κάτω από το έλεγχο του, τόσο περισσότερο καταπιέζει τους πολίτες για να
καταλάβει ότι το κρατικό μονοπώλιο είναι
το πιο εκμεταλλευτικό και μάλιστα ότι πρόκειται για την πιο φασίζουσα μορφή του
μονοπωλίου ακόμα και σε κάπως παλιές
αστικές δημοκρατίες. Εδώ στην υπό μισοκατοχή χώρα μας πρόκειται για την ωμή
βία πάνω στους οικιακούς καταναλωτές
και στη βιομηχανία που η καταστροφή της
από την αύξηση των τιμών του φυσικού
αερίου, ως πρώτη ύλη, αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας φέρνει μεγαλύτερη καταστροφή στους εργαζόμενους ακόμα και
από την αύξηση των οικιακών τιμολογίων.

Σαμποτάζ στο συναυλιακό
τουρισμό
Αν και γεωγραφικά, σύμφωνα με τους
ειδικούς, η Ελλάδα διαθέτει το πλέον “εύφορο έδαφος” για μεγάλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις, «η πραγματικότητα είναι ότι
παραγωγοί και ατζέντηδες, σταδιακά
σβήνουν το όνομά μας από τις λίστες των
παγκόσμιων μουσικών δρώμενων. Τα τελευταία έξι χρόνια, λόγω της οικονομικής
κρίσης και των capital controls, ο συναυλιακός και πολιτισμικός τουρισμός στην
Ελλάδα μειώνεται εντυπωσιακά»
(www.lifo.gr, 12-10). Και ενώ μέχρι πριν
από λίγα χρόνια οι μεγάλες συναυλίες
στην Ελλάδα προσέλκυαν συναυλιακό
τουρισμό από όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη, οι ροές τείνουν πλέον να αντιστραφούν και οι Έλληνες φιλόμουσοι να ταξιδεύουν σε γειτονικές χώρες για να απολαύσουν την μουσική επιλογή τους. Το

βασικότερο πρόβλημα είναι τα capitals
control, αφού έχοντας ήδη χαθεί η εμπιστοσύνη και με την πολιτική ανασφάλεια,
όλοι ζητούν μπροστά τα χρήματά τους και
φυσικά δεν μπορούν να τους δοθούν. Εκτός από το υψηλό κόστος διαμονής και
μετακίνησης το εισητήριο είναι πανάκριβο
γιατί είναι φορτωμένο με φόρους.
Ταυτόχρονα και ενώ στις γειτονικές χώρες ο ΦΠΑ είναι από 3%-6,5% στη χώρα
μας είναι 23% ενώ υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι φόροι.
Τα σαμποτάζ δηλαδή της παραγωγής
στερεί όχι μόνο έσοδα για το κράτος, δουλειες για τους ανθρώπους που διοργανώνουν συναυλίες αλλά στερεί σε εκατοντάδες χιλάδες ανθρώπους τη διασκέδασή τους.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

http:// www.oakke.gr, e-mail: info@oakke.gr
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Ç ÓÖÁÃÇ ÔÏÕ ÐÁÑÉÓÉÏÕ: ÅÍÁ ÌÅÃÁËÏ
ÐÏËÉÔÉÊÏ ÏÐËÏ ÓÔÁ ×ÅÑÉÁ ÔÏÕ ×ÉÔËÅÑ-ÐÏÕÔÉÍ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

ëéôéêÞò, ï ÏëÜíô ìðïñåß ìåôÜ ôç óöáãÞ ôïõ Ðáñéóéïý íá âãåé óáí ôï êáô
åîï÷Þí åõñùðáúêü èýìá ôïõ ISIS êáé
ìå ôç âïÞèåéá ôùí åðßóçò ñùóüöéëùí,
ÊÜìåñïí, ÌÝñêåë, ÑÝíôóé êáé âÝâáéá
ôïõ ÏìðÜìá íá óýñåé üëç ôçí ÅÅ åíåñãÜ ðßóù áðü ôïõò ñùóéêïýò ó÷åäéáóìïýò ãéá ôç Óõñßá. Íá ãéáôß åêôüò áðü ôï Ðáñßóé áðåéëÞèçêáí áðü
ôï ÉÊ êáé ôï Ëïíäßíï êáé ç Ñþìç ìå
áßìá. Íá ãéáôß åðéëÝ÷ôçêå ï ðïäïóöáéñéêüò áãþíáò Ãáëëßáò-Ãåñìáíßáò óáí
Ýíáò áðü ôïõò óôü÷ïõò êáé íá ãéáôß ôá
÷ôõðÞìáôá Þôáí ôüóï áðïôñüðáéá êáé
ìáæéêÜ. ¸ôóé ìðïñåß íá åîçãçèåß ç
åðéëïãÞ äýï Üëëùí óôü÷ùí: ôï ñùóéêü áåñïðëÜíï ãåìÜôï ôïõñßóôåò óôï
ÓéíÜ êáé ç äéðëÞ âïìâéóôéêÞ åðßèåóç
óå óééôéêÞ óõíïéêßá ôçò Âõñçôôïý ìüëéò äõï 24ùñá ðñéí áðü ôï Ðáñßóé.
Ìüíï áí ðåéèüôáí ç Äýóç ãéá ôï üôé
ç Ñùóßá êáé ôï ÉñÜí áðïôåëïýí åîßóïõ èýìáôá ôïõ ÉÊ èá áíáãêáæüôáí

íá óõíÜøåé Ýíá êïéíü ìÝôùðï ìáæß
ôïõò.
Ôá ãåãïíüôá ðïõ ôñÝ÷ïõí åðéâåâáéþíïõí ôéò åêôéìÞóåéò ìáò ãéá ôï ñüëï
ôïõ ÉÊ óáí ìéáò ãéãáíôéáßáò ðïëéôéêÞò ðñïâïêÜôóéáò ôïõ Êñåìëßíïõ ãéá
ôïí áðïðñïóáíáôïëéóìü ôçò ðáãêüóìéáò êïéíÞò ãíþìçò áðü ôï ìåãÜëï
ôïõ Ýãêëçìá óôçí Ïõêñáíßá êáé ôçí
áíåôüôåñç ðñïþèçóç ôùí ó÷åäéáóìþí
ôïõ óôçí Åããýò êáé ÌÝóç ÁíáôïëÞ.
Èõìßæïõìå üôé óôï åêôåôáìÝíï Üñèñï
áíÜëõóçò ãéá ôïí ISIS (http://
www.oakke.gr/global/2013-02-16-19-2619/item/403- ) ôï ÓåðôÝìâñç ôïõ 2014
ôïíßæáìå üôé äß÷ùò ôçí áñ÷éêÞ ðåëþñéá ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá áðü ÷ñçìáôïäüôåò ôïõ ñùóüöéëïõ ÊáôÜñ, äß÷ùò ôç
óêáíäáëþäç áíï÷Þ ôïõ ¢óáíô êáé ôçí
áñ÷éêÜ óõíôñïöéêÞ óôÜóç ôçò Áë
Íïýóñá, äåí èá Þôáí ôüóï áðñüóêïðôç ç åãêáôÜóôáóç ôïõ óïõíßôéêïõ
ISIS óôçí áíáôïëéêÞ êáé âüñåéá Óõñßá. Êõñßùò üìùò, êáé åíôåëþò ÷áñáêôçñéóôéêÜ, äß÷ùò ôçí ðñïäïóßá ôçò

éñáíüäïõëçò êõâÝñíçóçò Ìáëßêé ðïõ
Üíïéîå óôá ìÝóá ôïõ 2014 ôá óýíïñá
ôïõ ÉñÜê ìå ôç Óõñßá (âÜæïíôáò ôéò
óõíïñéáêÝò öñïõñÝò íá åãêáôáëåßøïõí
áìá÷çôß ôéò èÝóåéò ôïõò) ãéá íá åéóâÜëåé ôï ISIS óáí óå ðåñßðáôï êáé
óôï óïõíßôéêï ôìÞìá ôïõ ÉñÜê, äåí èá
ìðïñïýóáí ïé êáíßâáëïé áõôïß äïõëïêôÞôåò êáé ëçóôÝò íá ìéëïýí ãéá ÷áëéöÜôï. ×ùñßò ëßãá ëüãéá ôïõò ößëïõò
êáé óõììÜ÷ïõò ôçò Ñùóßáò, ISIS äåí
èá õðÞñ÷å. ÁõôÜ ôá ãåãïíüôá ôá îÝñïõí êáëýôåñá áðü åìÜò ïé äõôéêïß
éìðåñéáëéóôÝò ðïõ ôþñá ðáñáäßäïõí
üëç ôç ìïõóïõëìáíéêÞ ÌÝóç ÁíáôïëÞ áëëÜ êáé ôçí Åõñþðç óôï ñþóéêï
ìá÷áßñé.
ÌåôÜ áðü ôá ðáñáðÜíù êáôáëáâáßíåé êáíåßò ãéáôß îáöíéêÜ üëïé ôçò çãåóßáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãÝìéóáí óõãêßíçóç
êáé ãßíáíå ÃÜëëïé, üðùò åß÷áí îáíáãßíåé êáé ìå ôçí ðñþôç óöáãÞ-ðñïâïêÜôóéá ôïõ ÃåíÜñç. Ôá ôïìÜñéá áõôÜ
ãßíïíôáé ÃÜëëïé óôï ëåöôü üôáí ïé
ÃÜëëïé êÜôù áðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ

êÜèå ÏëÜíô ôóéìðÜíå ôï äüëùìá óôï
ñþóéêï áãêßóôñé. ¢ëëùóôå ôÝôïéïõ ôýðïõ ÃÜëëïé Ý÷ïõí ãßíåé üëï ôïí ôåëåõôáßï êáéñü áðü ôçí þñá ðïõ ï ÏëÜíô ôïõò óõìðáñáóôÜèçêå óôçí ðñïâïêáôüñéêç êáé äéáóðáóôéêÞ ôïõò ðïëéôéêÞ áðÝíáíôé óôçí Åõñùæþíç. Åßíáé äçëáäÞ ÃÜëëïé ìüíï üôáí ïé ÃÜëëïé áõôïêôïíïýí ðçãáßíïíôáò ìå ôï
ìåãÜëï ìåëëïíôéêü ÷áóÜðç ôçò Åõñþðçò. Áõôüò ôþñá áðëÜ êÜíåé ôéò
ðñïâïêáôóéïýëåò ôïõ ãéá íá óýñåé ôçí
Åõñþðç åíáíôßïí ôïõ åáõôïý ôçò. ÄçëáäÞ ôçí êÜíåé åêôüò áðü ôï íá îå÷Üóåé ôçí áíïé÷ôÞ åéóâïëÞ ôïõ óôçí Åõñþðç, ðïõ ëÝãåôáé ðñïóÜñôçóç ôçò
Êñéìáßáò êáé ìéóïêáôï÷Þ ôçò Ïõêñáíßáò, íá âïçèÞóåé ôç ñþóéêç êáôï÷Þ
óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ðïõ óçìáßíåé íá
åëÝãîåé ôá ðåôñÝëáéá ôïõ Êüëðïõ êáé
Ýôóé íá óôñáããáëßóåé åíåñãåéáêÜ ôçí
Åõñþðç ðñéí ôçò åðéôåèåß óô áëÞèåéá
ìå üëç ôïõ ôç äýíáìç ðõñüò êáé êôçíùäßáò.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΝΑΖΗΔΕΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΠΛΑ ΣΤΟ ΣΥΡΙΑΚΟ
ΛΑΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
H μαζική σφαγή των γάλλων πολιτών
από τους ρατσιστές κανίβαλους του ΙSIS,
είναι η τελευταία από μια σειρά σφαγών
αμάχων τα τελευταία 10 χρόνια σε μια
σειρά πρωτεύουσες όχι μόν ο της
Ευρώπης και της Δύσης αλλά όλου του
πλανήτη. Όλες αυτές οι σφαγές, ενώ
έχουν σαν κοινή ιδεολογική γραμμή τους
το γενοκτονικό ρατσισμό που εξισώνει τις
κρατικές πολιτικές με τους άμαχους
πολίτες των βαλλόμενων κρατών, η
πολιτική τους πρόθεση είναι συνήθως μία
η προβοκάτσια: δηλαδή να σύρουν τη
χώρα που υπήρξε θύμα της επίθεσης
ν α γίν ει θύτης μιας αν τικειμεν ικά
λαθεμένης ή εσκεμμένα εγκληματικής
αντεπίθεσης. Η πιο χαρακτηριστική τέτοια
προβοκάτσια ήταν η σφαγή του
Μαν χάταν που προκάλεσε τις
καταστροφικές για το Αφγανιστάν και το
Ιράκ, και, όπως αποδείχτηκε, και για τις
ίδιες τις ΗΠΑ, αλλά τελικά ευνοϊκές για
τη ρώσικη διπλωματία άδικες εισβολές
των ΗΠΑ στις δύο αυτές χώρες. Η
δεύτερη πιο χαρακτηριστική προβοκάτσια
(αν και προηγούμενη χρονικά), ήταν η
σφαγή των κατοίκων των πολυκατοικιών
της Μόσχας που προκάλεσε, στην
πραγματικότητα δικαιολόγησε τη
γενοκτονική αντεπίθεση της Ρωσίας και
την κατοχή της Τσετσενίας.
Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι
η σφαγή του Παρισιού είν αι μια
προβοκάτσια που αποτελεί κλιμάκωση
της επίσης προβοκατόρικης σφαγής των
σκιτσογράφων του Γενάρη, που όπως
και εκείνη έχει σαν στόχο να σύρει τη
Γαλλία και μαζί της όλη την Ευρώπη στο
να συνταχθεί με τον Πούτιν και τον Άσαντ
για να πολεμήσουν από κοινού τους
προβοκάτορες του ISIS. Αν ο ISIS δεν
ήταν πάνω από όλα ένα προβοκατόρικο

κατασκεύασμα δεν θα δυσκόλευε τη
θέση του στα απέραντα μέτωπα του στη
Συρία και στο Ιράκ με το να στρέψει με
τη χθεσινή σφαγή εναντίον του όλη την
Ευρώπη. Ούτε θα καυχιόταν ότι σκότωσε
τους 200 ρώσους αμάχους κατεβάζοντας
το ρώσικο αεροπλάνο πάνω από το Σινά.
Αντίθετα η Ρωσία του Πούτιν μπορεί να
θριαμβεύσει διπλωματικά χάρη στη
σφαγή του Παρισιού, σε συνδυασμό με
αυτή του Σινά, αν η Ευρώπη δείξει πλήρη
έλλειψη πολιτικής οξυδέρκειας εκτός από
έλλειψη αρχών. Αυτό όχι μόνο γιατί ως
τώρα η Γαλλία του Ολάν τ αν και
βομβάρδιζε τον ISIS δεν δεχόταν να
συμμαχήσει με τον Άσαν τ και το
φασιστικό Ιράν ενάντια του, αλλά κυρίως
γιατί μια παρατεταμένη εμπλοκή της ΕΕ
στο πλευρό της Ρωσίας στα πλαίσια μιας
παγκόσμιας αντι-ISIS συμμαχίας θα
μετέτρεπε τη Ρωσία από χιτλερικό
εισβολέα, διαμελιστή και καταβροχθιστή
της Ουκρανίας, σε σωτήρα της Ευρώπης
και έτσι θα την παρέλυε.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο βαθιά
δοκιμαζόμεν ος δημοκρατικός και
αντιφασίστας γαλλικός λαός, δεν θα
ακολουθήσει το ρωσόφιλο Ολάντ σε μια
κλιμάκωση
της
τυχοδιωκτικής
ιμπεριαλιστικής του επέμβασης δίπλα
στη Ρωσία και στις ΗΠΑ πάνω στο σώμα
της ματοβαμένης μαρτυρικής Συρίας. Οι
καν ίβαλοι του ISIS μπορούν ν α
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότατα
από τον ίδιο το λαό της Συρίας αρκεί οι
ευρωπαϊκές χώρες και βέβαια οι
επεμβασίες των ΗΠΑ να σταματήσουν τα
βρώμικα συνεταιρικά παιχνίδια τους με
το μέτωπο της εισβολής Πούτιν, Άσαντ
και Ιράν και να κάνουν το μόνο που
αρνούνται να κάνουν από την ώρα που ο
Άσαντ άρχισε να εξοντώνει αμάχους της

δημοκρατικής αντιπολίτευσης: Να
δώσουν σε αυτήν τα κατάλληλα βαριά
όπλα (ιδιαίτερα αντιαεροπορικά) για να
πολεμήσει και τον Άσαντ και τον ISIS και
τους ρώσους και ιρανούς από αέρος και
στεριάς επεμβατιστές. Άλλωστε χωρίς
τις υπολογισμένες αρχικές πλάτες του
Άσαντ και των φιλο-ιρανών του Ιράκ στον
ISIS αυτός ο τελευταίος δεν θα είχε ποτέ
επεκταθεί σε δυο χώρες.
Σε μια ελεύθερη δημοκρατική Συρία
κανένας ISIS δεν θα είχε ούτε λίγες μέρες
ζωής. Από την άλλη μόνη της η ήττα του
ISIS καθόλου δεν φτάνει για να μην
σφάζεται ο λαός της Γαλλίας και των
άλλων χωρών από κανίβαλους. Γιατί
αυτοί είναι μέσα σε όλες τις χώρες και
σε όλες τις χώρες πρέπει να στηθούν
αντιφασιστικά μέτωπα, που θα ενώνουν
τους λαούς ενάντια σε ισλαμοφασίστες,
σε λευκούς ή μη λευκούς ρατσιστές και

εθν ορατσιστές, και σε φασίστες
κλασικούς και ψευτοαριστερούς. Επίσης
πρέπει - να σημειωθεί ότι όλοι αυτοί,
σαν διεθν ή ρεύματα καθόλου
συμπτωματικά,
αγαπάν ε
και
αναγνωρίζουν σαν παγκόσμιο κέντρο
τους, τον ισχυρότερο εχθρό κάθε
δημοκρατισμού,
το
ρώσικο
σοσιαλιμπεριαλισμό. Στο βάθος και
ειδικά στην Ευρωπαϊκή ήπειρο το πολύ
αίμα δεν έχει ακόμα αρχίσει να χύνεται
και το μεγάλο μαχαίρι που κατεβαίνει δεν
έχει τη λαβή του σε καμιά Μέση Ανατολή
αλλά στην αν ατολική πλευρά της
Ευρώπης όπου βρίσκεται το κεφάλι της
πιο μεγάλης σε έκταση, πιο δόλιας και
διπλωματικά πιο μελετημένης από τις δύο
πυρηνικές υπερδυνάμεις.

Αθήνα, 14/11/2015

Κυβερνητικός εκβιασμός στο MEGA
και διώξιμο του διευθυντή ειδήσεων
Μανώλη Καψή
Γοργά για την πουτινική δικτατορία
Το MEGA δέχθηκε ωμή επίθεση από την
κυβέρνηση που οδήγησε σε παραίτηση
του διευθυντή του Μ. Καψή επειδή έδωσε
βήμα στις καταγγελίες Πανούση. Αυτή
ήταν η πρώτη συνέπεια της εφαρμογής
του τυποκτόνου νόμου για τα κανάλια που
ψήφισε η Βουλή, αφού τώρα υπάρχει το
απόλυτο εργαλείο εκβιασμού ώστε σε κάθε σύγκρουση με την κυβέρνηση να απειλούνται με κλείσιμο. Ο Μ. Καψής, αρνήθηκε να βγάλει ζωντανά τη Γεροβασίλη
στο δελτίο ειδήσεων για να σχολιάσει το

ρεπορτάζ για τον Πανούση, και καλά έκανε αφού δεν είχε καμία τέτοια υποχρέωση. Σε απάντηση η Γεροβασίλη είπε ότι
η συνέχεια θα δοθεί «σε άλλες αίθουσες
όπου τον έλεγχο δεν έχει το Mega, αλλά
μόνο εκείνοι που σύμφωνα με το Νόμο
έχουν την εξουσία να αποφασίζουν». Δεν
υπήρξε καμία πολιτική υποστήριξη από
τα κόμματα στο MEGA απέναντι σε αυτή
την ανοιχτή απειλή.
Η πουτινική δικτατορία τρέχει!!!
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΥΡΙΖΑ –
ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Με φασιστική επιχείρηση συγκάλυψης και διώξεις απαντά η κυβέρνηση Τσίπρα

Σ

τις αρχές του Νοέμβρη ο πρώην υπουργός προστασίας του Πολίτη
Πανούση έκανε μια καταγγελία που δημοσιεύτηκε στο «Πρώτο Θέμα» ότι
απειλείται η ζωή του και η πολιτική του υπόσταση από τρομοκράτες, ποινικούς και πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία συνδέονται με αυτούς.
Επίσης, ότι ο επικεφαλής της ΕΥΠ Ρουμπάτης είχε ενημερώσει πριν από καιρό
τον Τσίπρα για όσα καταγγέλλει ο ίδιος
τώρα, και ο Τσίπρας δεν έκανε τίποτα. Ο
Ρουμπάτης δεν διέψευσε ποτέ τον Πανούση.
Στη συνέχεια το MEGA παρουσίασε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που είχε καταγράψει η ΕΥΠ και στις οποίες ακουγόταν
ο σύμβουλος του υπουργού Δικαιοσύνης και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας
του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Λάμπρου, να προσφέρει προστασία στους Πυρήνες της Φωτιάς. Όταν αυτοί διαμαρτυρήθηκαν για τον
Πανούση, ο Π. Λάμπρου εμφανίστηκε σε
ρόλο μεσολαβητή με το υπουργείο Δικαιοσύνης για την προώθηση ευνοϊκών
για τους Πυρήνες νομοθετικών ρυθμίσεων.
Οι καταγγελίες Πανούση αποδεικνύουν
αυτό που σε πολιτικό επίπεδο έχει καταγγείλει εδώ και χρόνια η ΟΑΚΚΕ, δηλαδή ότι οι ψευτοαναρχικοί τραμπούκοι
και δολοφόνοι λειτουργούν σαν παρακράτος του σοσιαλφασιστικού καθεστώτος, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σήμερα που
το κράτος βρίσκεται στα χέρια του παλιού προστάτη τους ΣΥΡΙΖΑ.
Φαίνεται ότι η υπουργοποίηση Πανούση ήταν μία κίνηση του Τσίπρα για τον
καθησυχασμό των δυτικών σχετικά με αυτές τις σχέσεις για τις οποίες στοιχεία
είχαν εμφανιστεί πολύ πριν τις καταγγελίες Πανούση και ας υποκρίνονται όλοι
τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ τους έκπληκτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, ο Πανούσης βρέθηκε από την αρχή σε σύγκρουση με τη
Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς και
όλο το σύστημα που συνδέεται με αυτούς. Ο Πανούσης ήταν και αυτός ένα
τμήμα του συστήματος ΣΥΡΙΖΑ και είχε
πολιτική συμφωνία στα καίρια σημεία της
σοσιαλφασιστικής του στρατηγικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έδωσε καμία
πάλη ενάντια στην πολιτική σύμπλευση
Πυρήνων –ΣΥΡΙΖΑ. Διαφώνησε όμως ανοιχτά και συγκεκριμένα στο ότι τους έχει παραχωρηθεί εξουσία διοίκησης στις
φυλακές στις οποίες βρίσκονται κρατούμενοι, με τη χορήγηση κάθε είδους διευκόλυνσης και προστασίας σε νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο από κρατικά και
κομματικά στελέχη. Αυτή η διαφωνία του
όχι μόνο του κόστισε την υπουργική του
θέση αλλά τον έβαλε και στο στόχαστρο
των συμμοριών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάδοχος του
υπουργός Τόσκας είπε ότι η τρομοκρατία δεν είναι πια προτεραιότητα γιατί όλες
οι «μεγάλες τρομοκρατικές οργανώσεις»
έχουν φύγει. Εδώ βρίσκεται όλη η ουσία
της σύγκρουσης.
Ο Πανούσης ξεσκεπάζει ότι η φυλάκιση αρκετών ηγετικών στελεχών των παρακρατικών συμμοριών , δεν σημαίνει ότι
«έχουν φύγει», αφού είναι αφεντικά μέσα στις φυλακές και μέσα από τις φυλακές.
Η κυβέρνηση Τσίπρα καθόλου δεν συγκινήθηκε από τις δηλώσεις Πανούση για
απειλές κατά της ζωής του και τις πρώτες μέρες έμεινε ένοχα σιωπηλή. Όμως
όταν αυτός επέμεινε, εμφανίστηκε σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα και κυβέρνηση, να τον καταγγέλλει σα «φαντασιό-

πληκτο» και «μυθομανή», από τον αρχισαμποταριστή υπουργό Περιβάλλοντος
Σκουρλέτη μέχρι το φίλο της Cosco Δρίτσα. Για να τον προκαλέσουν μάλιστα να
σοβαρευτεί τον παρότρυναν να καταθέσει τα στοιχεία του στην εισαγγελία.
Πράγματι, ο Πανούσης πήγε να καταθέσει στην εισαγγελία, περιμένοντας η κυβέρνηση να εξετάσει πια σοβαρά τα στοιχεία που κατάθεσε. Αλλά χωρίς καθυστέρηση ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη που
διαδέχθηκε τον Πανούση, ο απόστρατος
Τόσκας, κατέθεσαν μήνυση εναντίον του
για να τον φιμώσουν. Η μήνυση ζητούσε
τη δίωξή του για διαρροή απορρήτων εγγράφων και μαγνητοφωνήσεων, όταν η
ίδια η κυβέρνηση τον οδήγησε σε μια τέτοια διαρροή!!!

Η κόντρα Πανούση –
Παρασκευόπουλου και η
παρέμβαση των Πυρήνων
υπέρ Παρασκευόπουλου!
Πανούσης και Παρασκευόπουλος βρίσκονταν σε μία διαρκή σύγκρουση για
το ζήτημα της λειτουργίας των φυλακών.
Αυτή έφτασε σε μία κορύφωση το Μάη
όταν εμφανίστηκε στον τύπο ένα ρεπορτάζ για επιστολή Πανούση προς του υπουργείο Δικαιοσύνης για «ανεξέλεγκτη
κατάσταση στις φυλακές» και για «απόλυτο κουμάντο» των συμμοριών σε αυτές. Το ρεπορτάζ εμφανίστηκε μετά τις
αποκαλύψεις για το σχεδιασμό της επιχείρησης «Γοργοπόταμος» από Χριστόδουλο Ξηρό και Πυρήνες μέσα από τη
φυλακή (www.makeleio.gr, 20/02/2015).
Ο Πανούσης διέψευσε την επιστολή μόνο ως προς τις αναφορές για επικείμενο
τρομοκρατικό χτύπημα.
Τρεις μήνες αργότερα με μία επιστολή
που δημοσιεύτηκε στο Indymedia η
«Πρωτοβουλία ενάντια στις φυλακές» μιλώντας για λογαριασμό των Πυρήνων,
διαμαρτύρεται για αιφνιδιαστική έρευνα
στα κελιά τους που διέταξε ο υπουργός
δημόσιας τάξης και καταγγέλλουν τον Πανούση για «διαρροές στον τύπο» για την
κατάσταση στις φυλακές, και για σχέδιο
έντασης ώστε η αστυνομία «να διοικεί ουσιαστικά τις φυλακές», εννοώντας ότι υπονομεύει τον Παρασκευόπουλο. Ασφαλώς, θεωρητικά δεν είχαν καμία δουλειά
οι υποτιθέμενοι ολικοί αρνητές του κράτους και της εξουσίας, να εμπλακούν σε
μία ενδοκυβερνητική σύγκρουση ανάμεσα στους υπουργούς Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και να διαλέξουν στρατόπεδο. Κι όμως φθάνουν στο σημείο να
ασκούν κριτική στον Παρασκευόπουλο
γιατί «ουσιαστικά παραχωρεί τη διοίκηση των φυλακών στην αστυνομία και στον
υπερυπουργό Πανούση» !!! Μετά από
αυτή την επιστολή ξέσπασε μία νέα κόντρα Πανούση-Παρασκευόπουλο για το
αν, πως και από ποιον διατάχθηκε η έρευνα στα κελιά. Ο Πανούσης κάλεσε
τον Παρασκευόπουλο να διαψεύσει ότι
διέταξε τέτοια έρευνα και ότι μπαίνει στα
χωράφια του, αλλά αυτός αρνήθηκε να
το κάνει, επιβεβαιώνοντας έμμεσα αλλά
με σαφήνεια τους Πυρήνες!
Αυτή η παλιά σύγκρουση έρχεται να

επιβεβαιωθεί από τα νέα στοιχεία και
το περιεχόμενο των συνομιλιών όπου
εμφανίζεται ο Π. Λάμπρου να μεσολαβεί ανάμεσα στους Πυρήνες και το υπουργείο Δικαιοσύνης και να τους καθησυχάζει για τον Πανούση.
Ένα άλλο πεδίο σύγκρουσης Πυρήνων – Πανούση ήταν η αστυνομική επέμβαση της πρυτανείας. Το Βήμα της
Κυριακής 15/11 παρουσίασε συνομιλία
του Π. Λάμπρου με τον Γ. Τσάκαλο των
Πυρήνων σχετικά με την κατάληψη αυτή όπου ο Γ. Τσάκαλος αναφέρεται σε
τήρηση από την πλευρά των Πυρήνων
της συμφωνίας για αποχώρηση του μεγαλύτερου αριθμού των καταληψιών, ενώ διαμαρτύρεται για το ότι η κυβέρνηση δεν τήρησε τις δικές της δεσμεύσεις… Θυμίζουμε ότι ο Πανούσης έδωσε εντολή για αστυνομική επέμβαση και
συλλήψεις, την ίδια στιγμή που ο Παρασκευόπουλος ικανοποιούσε τα αιτήματα των καταληψιών με ψήφιση νόμου
για αποφυλάκιση «βαριά ασθενών», κατάργηση φυλακών ασφαλείας Γ΄ τύπου
κ.α. Την επέμβαση Πανούση κατάγγειλε με κείμενο του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Διαμαντόπουλος μιλώντας επίσης
για υπονόμευση του έργου του υπουργείου Δικαιοσύνης και για άδικη επίθεση σε μια «ειρηνική και περιφρουρημένη κατάληψη».

Το σοσιαλφασιστικό
καθεστώς χρειάζεται το
παρακράτος της βίας για
την πουτινική δικτατορία
του
Το ότι ένας πρώην υπουργός δημόσιας τάξης κάνει τέτοιου είδους καταγγελίες για τη σημερινή κυβέρνηση έπρεπε να είχε συγκλονίσει την αντιπολίτευση και θα έπρεπε όλα της τα στελέχη
να σφυροκοπούν καθημερινά τον ίδιο τον
Τσίπρα και τους εμπλεκόμενους υπουργούς του για αυτή την υπόθεση, κυρίως τον Παρασκευόπουλο, και να ζητούν
παραιτήσεις, με τον ίδιο τρόπο που επί
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ σύσσωμη η
αντιπολίτευση σφυροκοπούσε τον κάθε φορά πολιτικό στόχο της ψευτοαριστεράς με εντελώς αναπόδεικτες υποψίες για πολύ μικρότερης σημασίας
σκάνδαλα. Μάλιστα σε εκείνες τις κυβερνητικές περιόδους κάθε είδους μαγνητοφώνηση αποτελούσε ατράνταχτο
στοιχείο ενοχής και κανένας δεν έμπαινε στον κόπο να εξετάσει το θέμα του

«απόρρητου» και άλλες τέτοιες λεπτομέρειες. Πρόσφατα ο Κασιδιάρης αθωώθηκε για την καταγραφή της συνομιλίας του
με τον Μπαλτάκο και τη δημόσια προβολή της! Στην περίπτωση αυτή που οι συνομιλίες έχουν καταγραφεί από την ΕΥΠ
και δεν διαψεύδονται, και αυτό έγινε στα
πλαίσια της παρακολούθησης των φυλακισμένων για τρομοκρατία που είναι μία τουλάχιστον συνηθισμένη διαδικασία, ανακαλύφθηκε ξαφνικά ότι υπάρχουν «απόρρητα» και «μυστικά του κράτους» και όλοι
συμφώνησαν ότι αυτό πρέπει να προστατευθεί!
Όχι μόνο αυτό, αλλά κανείς δεν ασχολείται με το γεγονός ότι η κυβέρνηση η
ίδια δεν κατέθεσε μήνυση για ψευδή γεγονότα ή για πλαστογραφημένα στοιχεία,
αλλά έδωσε τις δικές της ερμηνείες για τις
συνομιλίες οι οποίες δεν αμφισβητήθηκαν.
Π.χ. ο Π. Λάμπρου είπε ότι όλα όσα ακούγονται στις κασέτες είναι στα πλαίσια
του αγώνα του για τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές. Καλά θα ήταν να εξηγούσε ο Π. Λάμπρου εκτός από τους
Πυρήνες και τους ναζιστές για ποιους άλλους έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες στις φυλακές.
Το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ φρόντισαν να
ξεπλύνουν τον Τσίπρα για τις πολιτικές ευθύνες του, και δεν έκαναν καμία καταγγελία στον πρωθυπουργό. Αυτοί πάντα αθωώνουν το ΣΥΡΙΖΑ για όλη την εγκληματική πολιτική του στο όνομα του «ευρωπαίου» Τσίπρα που είναι ο επικεφαλής αυτής της πολιτικής. Ανάλογα χλιαρή ήταν η
τοποθέτηση της ακέφαλης ΝΔ, ενώ το ψευτοΚΚΕ δεν ενδιαφέρεται για αυτή την υπόθεση.
Μέσα σε αυτό το κλίμα κανένας δεν ασχολήθηκε με την επιστολή του προστατευόμενου από την κυβέρνηση Ρωμανού
για την οργάνωση ενός «μαύρου Δεκέμβρη» που θα περιλαμβάνει κάθε είδους
βία αλλά και «σαμποτάρισμα της ομαλής
ροής των εμπορευμάτων στα Χριστούγεννα» σε πλήρη σύμπλευση με το καθεστώς των σαμποταριστών που βρίσκεται
στην εξουσία.
Η ΟΑΚΚΕ ήταν η μόνη που είχε καταγγείλει την καθεστωτική προστασία του Ρωμανού και το φιλοναζισμό των Πυρήνων με
τους οποίους συνδέεται (δες http://
www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/445-).
Το καθεστώς Σύριζα προστατεύει πολιτικά τόσο τους ναζί της «Χρ. Αυγής» όσο
και τους ψευτοαναρχικούς φίλους του αρχιναζιστή Καλέντζη γιατί, μοιράζονται σήμερα και ανοιχτά το ίδιο μίσος για μια βιομηχανική τεχνολογικά ανεπτυγμένη και κυρίως δημοκρατική Ελλάδα.

ΕΔΙΩΞΑΝ την επένδυση της Tesla
Η Tesla είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Το 2012 στελέχη της επισκέφτηκαν τη χώρα μας για να εξετάσουν τη δημιουργία
της ευρωπαϊκής γραμμής παραγωγής της εταιρείας. Ωστόσο στις επαφές που επιχείρησε να κάνει η Tesla με την τότε κυβέρνηση «συνάντησε απροθυμία και χλιαρή
ανταπόκριση, με αποτέλεσμα η αντιπροσωπεία να αποχωρήσει άπρακτη και να
επιλεγεί η Ολλανδία για την εγκατάσταση του εργοστασίου. Μεταξύ άλλων, οι Αμερικανοί είχαν διαπιστώσει τότε ότι οι αδειοδοτήσεις, ιδιαίτερα οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις θα καθυστερούσαν με αποτέλεσμα να επιλέξουν τελικά μια πιο φιλική στις
επενδύσεις χώρα όπως η Ολλανδία. Και δικαιώθηκαν: οι αδειοδοτήσεις για το εργοστάσιο του Tilburg βγήκαν μέσα σε λίγους μήνες, με αποτέλεσμα η μονάδα να είναι
έτοιμη το 2013» (http://www.capital.gr/story/3074333). Η Tesla δεν επέλεξε την Ολλανδία για το χαμηλό της εργατικό κόστος, αφού εκεί οι μισθοί είναι υψηλότεροι από
τους ελληνικούς, αλλά για την ταχύτητα στις αδειοδοτήσεις και τις εγκρίσεις, το σταθερό φορολογικό περιβάλλον.
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Αναδημοσιεύουμε απόσπασμα άρθρου που δημοσιεύτηκε στο φ. 499 της Νέας Ανατολής (Αύγουστος 2014),σχετικά με τον ISIS που
επιβεβαιώνεται πλήρως σήμερα, με τίτλο

“ÏÕÊÑÁÍÉÁ-ÉÑÁÊ-ÃÁÆÁ: Ôñåéò ôáõôü÷ñïíïé ðüëåìïé óôçí õðçñåóßá ôïõ åíüò áðü
áõôïýò” êáé õðüôéôëï “ISIS êáé ×áìÜò óôçí õðçñåóßá ôùí ñþóùí åéóâïëÝùí êáé
äéáìåëéóôþí ôçò Ïõêñáíßáò”
<<¸÷ïõìå áñêåôÝò öïñÝò åðéóçìÜíåé üôé ïé ìåãÜëåò ôïðéêÝò óõññÜîåéò
êáé åìöýëéïé ôùí ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí, ðïõ áðïêôïýí ðáãêüóìéï
÷áñáêôÞñá êñßóçò, êáèþò êáé ïé áíôßóôïé÷åò äÞèåí ëáúêÝò åðáíáóôÜóåéò ðïõ êáôáëÞãïõí óå óôñáôéùôéêÜ ðñáîéêïðÞìáôá êáé óå éìðåñéáëéóôéêÝò óôñáôéùôéêÝò åðåìâÜóåéò, åõíïïýí ôåëéêÜ ôç ñþóéêç éìðåñéáëéóôéêÞ ðïëéôéêÞ. Óôçí ïõóßá óå áõôÞí ôçí õðåñäýíáìç âñßóêåôáé ôï
êÝíôñï ôçò ðáñáãùãÞò ôÝôïéùí óõññÜîåùí êáé «åðáíáóôÜóåùí».
Ç åéóâïëÞ ôùí ÇÐÁ óôï ÁöãáíéóôÜí
êáé ìåôÜ åêåßíç óôï ÉñÜê, ç åéóâïëÞ ôçò
Óåñâßáò óôçí Êñïáôßá êáé ìåôÜ ç êáôï÷Þ êáé ï äéáìåëéóìüò ôçò Âïóíßáò, ýóôåñá ç äéðëÞ óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç
êáé áðüó÷éóç óôï Êüóïâï, ïé ìåôÜ ôï
2000 ðüëåìïé ôïõ ÉóñáÞë ìå ôç ×åæìðïëÜ÷ óôï Ëßâáíï êáé ìå ôç ×áìÜò
óôç ÃÜæá, ç åéóâïëÞ óôç Ãåùñãßá êáé ç
áðüó÷éóç ôçò Áìð÷áæßáò êáé íüôéáò Ïóåôßáò, êáé ðéï ðñüóöáôá ïé ôñåéò «åðáíáóôÜóåéò» êáé ïé óôñáôéùôéêÝò åðåìâÜóåéò ôùí äõôéêþí éìðåñéáëéóôþí
êáèþò êáé ïé äéðëùìáôéêÝò ôùí Ñþóùí óôçí Ôõíçóßá, óôçí Áßãõðôï êáé
ôç Ëéâýç åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÝò ðåñéðôþóåéò ôÝôïéùí êñßóåùí.
Ôï ÷áñáêôçñéóôéêü áõôþí ôùí êñßóåùí åßíáé üôé ùò ðñüóöáôá Þôáí åíôåëþò åëåã÷üìåíåò ùò ðñïò ôï åýñïò ôïõò.
Åííïïýìå üôé ôçí þñá ðïõ ç êÜèå ìéá
îåôõëéãüôáí, êáìéÜ Üëëç áõôïý ôïõ åßäïõò êáé üãêïõ äåí Þôáí ôáõôü÷ñïíá
óå Ýîáñóç. Áõôü ïöåßëåôáé óôï üôé ç ñþóéêç äéðëùìáôßá ðïõ êáèïäçãåß, åëÝã÷åé êáé óõíôïíßæåé ôçí êÜèå ôÝôïéá êñßóç, êáé Üìåóá äéðëùìáôéêÜ êáé óôï Ýäáöïò óôñáôéùôéêÜ ìÝóù óõììÜ÷ùí óõíåéäçôþí êáé áóõíåßäçôùí, êáé êõñßùò
ìÝóù ðñáêôüñùí, öñïíôßæåé áõôÞ ç êñßóç íá åßíáé óõãêåíôñùìÝíç þóôå íá
ìðïñåß íá ôç äéá÷åéñéóôåß ÷ùñßò Üëëåò
áðñüâëåðôåò ðáãêüóìéåò åðéðëïêÝò.
Åßíáé ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêü ðüóï ïé áëâáíïß êáé êïóïâÜñïé óïâéíéóôÝò äåí åðéôÝèçêáí óôïõò ÓÝñâïõò åèíïåêêáèáñéóôÝò óôç äéÜñêåéá ôçò óåñâï-âïóíéáêÞò êáé ðñïçãïýìåíá ôçò óåñâïêñïÜôéêçò êñßóçò åíþ ãíþñéæáí üôé êÜôé ôÝôïéï èá áðïäõíÜìùíå ôç äéáìåëéóôéêÞ
ðïëéôéêÞ ôùí ðñïóôáôåõüìåíùí ôïõ
Êñåìëßíïõ óÝñâùí öáóéóôþí. Ìéá ôÝôïéá åðÝìâáóç èá äõóáñåóôïýóå ü÷é ìüíï ôç Ñùóßá áëëÜ êõñßùò ôï ñùóüäïõëï ðñÜêôïñá ôçò Êëßíôïí, ðïõ åß÷å áíáëÜâåé ôç ñýèìéóç ôçò êïóïâÜñéêçò åîÝãåñóçò ãéá ôçí ðéï êáôÜëëçëç óôéãìÞ êáé óõãêåêñéìÝíá ìéá óôéãìÞ êáôÜ
ôçí ïðïßá ç Ñùóßá èá ìðïñïýóå óôï
ðëáßóéï ìéáò óåñâï-áëâáíéêÞò äéåõèÝôçóçò íá êáôáëÜâåé êáé íá äéáôçñÞóåé
ôç öýëáîç ôïõ áåñïäñïìßïõ ôçò Ðñßóôéíá, ðïõ âñßóêåôáé óôçí êáñäéÜ ôùí
Âáëêáíßùí.
Ïé äýï ðüëåìïé áíôéðåñéóðáóìïý
ÁõôÞ üìùò ôç öïñÜ, üðïõ ðáßæåôáé ôï
ìåãáëýôåñï, ôï óôñáôçãéêüôåñï ñþóéêï ÷áñôß ìÝóá óôçí ßäéá ôçí ÅÅ, üðïõ
äçëáäÞ îåôõëßãåôáé ç åéóâïëÞ êáé ðñïóÜñôçóç ôìçìÜôùí ôïõ ïõêñáíéêïý êñÜôïõò, êáé ïõóéáóôéêÜ ï äéáìåëéóìüò ôçò
÷þñáò êáé ç äéÜóðáóç ôçò ÅÅ, Ý÷ïõí
åêäçëùèåß äýï ðáñÜëëçëåò ðáãêüóìéåò êñßóåéò, ãéá ôçí áêñßâåéá äýï áêüìá ðüëåìïé, ï ðüëåìïò ìå ôïí ISIS
êáé ï ðüëåìïò ×áìÜò-ÉóñáÞë. Ïé äýï
ôåëåõôáßïé ðüëåìïé åßíáé óôçí êýñéá
ðëåõñÜ ôïõò áíôéðåñéóðáóìïß ôçò Ñù-

óßáò óôïí ðñþôï ðüëåìï, ðïõ åßíáé ï
êýñéïò êáé âáóéêüò êáé ôïí õðçñåôïýí,
äçëáäÞ åðéôñÝðïõí óôç Ñùóßá íá åîïõäåôåñþóåé ôçí åíüôçôá êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ åõñùáìåñéêáíéêïý
ìåôþðïõ, ðñïôåßíïíôáò óå ÇÐÁ êáé ÅÅ
Ýíá Üëëï ìÝôùðï, Ýíá ìÝôùðï ÑùóßáòÇÐÁ-ÅÅ åíÜíôéá óôïí ISIS ôï ïðïßï óáí
âáóéêü ôïõ óõóôáôéêü ðåñéëáìâÜíåé êáé
ôçí åéñÞíåõóç ×áìÜò-ÉóñáÞë. Ãéáôß äß÷ùò ôçí åéñÞíåõóç áíÜìåóá óôç óïõíßôéêç ×áìÜò êáé óôï ÉóñáÞë, ï áíôéäõôéêüò
êáé åðßóçò óïõíßôéêïò ISIS êåñäßæåé ðïëéôéêÜ ôéò êáèõóôåñçìÝíåò áíôé-éóñáçëéíÝò áñáâéêÝò ìÜæåò ðïõ óå êÜðïéï ðïóïóôü èá áêïëïõèïýí ôïí ISIS óå üóï
âáèìü êáé ãéá üóï äéÜóôçìá èá åßíáé íéêçöüñïò.
Óôçí ïõóßá ìå ôïõò äýï ðïëÝìïõò áíôéðåñéóðáóìïý, êõñßùò áõôüí ìå ôïí
ISIS, ç ñþóéêç äéðëùìáôßá âÜæåé óôï ìÝôùðï ÇÐÁ-Äýóçò, ðïõ ó÷çìáôïðïéåßôáé
êýñéá óôï ïõêñáíéêü, ôï åîÞò äßëçììá:
Èá õðåñáóðéóôåß ôçí áêåñáéüôçôá êáé
ôçí êñáôéêÞ ýðáñîç ôçò Ïõêñáíßáò ðáñáäßíïíôáò ôïí Êüëðï ôùí ðåôñåëáßùí
óå ìéá èýåëëá êáíéâáëéêïý ôæé÷áíôéóìïý
Þ èá êÜíåé ìåñéêÝò õðï÷ùñÞóåéò óõíäéá÷åéñéæüìåíï ìéá íôåöÜêôï äéáìåëéóìÝíç
Ïõêñáíßá ìå ôçí ðïõôéíéêÞ Ñùóßá ãéá
íá áíôÝîåé óôçí åðßèåóç ôïõ ôæé÷Üíô óôïí
Êüëðï;
Ìå ôçí êáôÜðôõóôç óõìöùíßá êáôÜðáõóçò ôïõ ðõñüò ðïõ õðÝãñáøå ç Ïõêñáíßá ìå ôç Ñùóßá êõñßùò êÜôù áðü
ôçí ðßåóç ôçò ÅÅ êáé ôùí ÇÐÁ, êáé ç
ïðïßá óôçí ïõóßá ðáñáäßäåé ôçí áíáôïëéêÞ Ïõêñáíßá óôç Ñùóßá, ï äéðëüò
áíôéðåñéóðáóìüò ôïõ Êñåìëßíïõ åß÷å ìéá
ðñþôç ìåãÜëç íßêç. Âåâáßùò ïé ÐïñïóÝíêï êáé ÃéÜôóåíéïõê ðïõ õðÝãñáøáí
Þ áðïäÝ÷ôçêáí áõôÞ ôç óõìöùíßá äåí
åßíáé ôßðïôå ðáôñéþôåò, áëëÜ áíôßèåôá
îåóêïëéóìÝíïé ðñÜêôïñåò ôçò Ñùóßáò êáé
öáóßóôåò, ôóéñÜêéá êáé ïé äõï êáé óõíåñãÜôåò ôçò ðñïâïêáôüñéóáò ÔéìïóÝíêï,
ðïõ ï Ãéïýóåíêï ôçí åß÷å êáôïíïìÜóåé
óáí ðÝìðôç öÜëëáãá ôïõ Êñåìëßíïõ
(ÍÕÔ, 11/09/2009). Áõôü äåí óçìáßíåé üôé
Þäç ç Ïõêñáíßá äéáìåëßóôçêå Þ üôé êáôáâñï÷èßóôçêå, áëëÜ üôé Ýíáò ìåãÜëïò
äñüìïò Üíïéîå ãé’ áõôü, êáé ãé’ áõôü ôï
ëüãï ðñÝðåé íá ðåñéìÝíïõìå üôé ï óõãêåêñéìÝíïò áíôéðåñéóðáóìüò èá äéáôçñçèåß êáé ðéèáíÜ íá ïîõíèåß êáé íá ðëáéóéùèåß êáé ìå Üëëïõò óôçí ßäéá Þ êáé óå
åõñýôåñç ãåùãñáöéêÞ óöáßñá þóôå ï äéáìåëéóìüò ôçò Ïõêñáíßáò íá óõíå÷ßæåôáé.
ÂÝâáéá ðñÝðåé åðßóçò íá åðéóçìÜíïõìå
üôé áõôü ôï ìÝôùðï åíÜíôéá óôïí ISIS
åíþ åß÷å óáí êýñéï óôü÷ï ôïí áíôéðåñéóðáóìü óôç Ïõêñáíßá, üðùò ãñÜøáìå
óôçí ôåëåõôáßá ÍÝá ÁíáôïëÞ âïçèÜåé
êáé ôçí åðÝêôáóç ôçò ñùóéêÞò äéåßóäõóçò óôïí Êüëðï.
Ï áíôéðåñéóðáóìüò ìå ôïí ISIS
ÁëëÜ áò äïýìå ìå ðïéï óõãêåêñéìÝíï
ôñüðï ïñãáíþèçêå ðïëéôéêï-äéðëùìáôé-

êÜ êáé ëåéôïýñãçóå áõôüò ï óôñáôçãéêüò áíôéðåñéóðáóìüò êáé êõñßùò ðùò
ìðüñåóå íá ìåßíåé åëåã÷üìåíïò ùò ôá
óÞìåñá áðü ôç ñùóéêÞ äéðëùìáôßá,
ðñÜãìá ðïëý ðéï äýóêïëï ùò áäýíáôï
ãéá ôçí ôåëåõôáßá óå ìéá ðñïçãïýìåíç
åðï÷Þ. ÐïôÝ äçëáäÞ ùò ôá óÞìåñá ç ñùóéêÞ äéðëùìáôßá äåí åß÷å êáôáêôÞóåé
ôüóï ðïëëÝò êáé ôüóï êáßñéåò èÝóåéò óå
ðáãêüóìéï, åõñùðáúêü êáé ìåóáíáôïëéêü åðßðåäï, Ýôóé þóôå íá ìðïñåß ü÷é ìüíï íá åëÝã÷åé áðü ðïëëÝò ðëåõñÝò êáé
íá óôåãáíïðïéåß êÜèå ôïðéêÞ óýãêñïõóç ðïõ ðñïêáëåß, áëëÜ íá ìðïñåß íá åëÝã÷åé ôñåéò ôáõôü÷ñïíá. Áõôü äåí ïöåßëåôáé óå óõãêõñßåò êáé óõìðôþóåéò
áëëÜ óå ìéá ðïëý ìáêñü÷ñïíç õðïíïìåõôéêÞ äïõëåéÜ ðïõ áîéïðïéïýóå ôéò áíôéèÝóåéò áíÜìåóá óôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò, ôéò áíôéèÝóåéò ôïõò ìå ôïí ôñßôï êüóìï êáé âÝâáéá üëç ôçí êåñäïóêïðéêÞ áèëéüôçôá ôùí äõôéêþí ìïíïðùëéóôþí, áëëÜ êáé ôçí åèíïóïâéíéóôéêÞ
êáèõóôÝñçóç êáé ôïí áõôáñ÷éêü-áíôéëáúêü ÷áñáêôÞñá ôùí ôñéôïêïóìéêþí,
êõñßùò ôùí ìåóáíáôïëéêþí áóôéêþí ôÜîåùí. Ç áîéïðïßçóç áõôÞ ðåñíïýóå ìÝóá áðü áëëåðÜëëçëåò ðñïâïêÜôóéåò êáé
êõñßùò ìÝóá áðü ôïí ðåôõ÷çìÝíï åéóïäéóìü óôéò êõâåñíÞóåéò üëùí áõôþí ôùí
÷ùñþí, éäéáßôåñá ôùí ÷ùñþí êáé ôùí
óõëëïãéêþí ïñãÜíùí ôçò ÅÅ. Áõôüò ï
åéóïäéóìüò Ýãéíå åðéóôÞìç ìåôÜ ôç âáèéÜ êáé ðåôõ÷çìÝíç åìðåéñßá ôïõ åéóïäéóìïý ôïõ ÊÊÓÅ ôùí Óïõóëþö, Êñïõóôóüö êáé ÌðñÝæíéåö ãéá ôçí Üëùóç
êáé ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ ÊÊÓÅ êáé üëùí ôùí Üëëùí êïììïõíéóôéêþí êïììÜôùí óôïí êüóìï. Áõôïý ôïõ åßäïõò ï
åéóïäéóìüò äåí ÷ñåéÜæåôáé áðëÜ ôçí åîáãïñÜ êáé ôïí åêâéáóìü ìåìïíùìÝíùí
óôåëå÷þí êáé çãåôþí áëëÜ ôç âáèéÜ
ãíþóç ôùí ðïëéôéêþí êáé éäåïëïãéêþí
ñåõìÜôùí ìÝóá óå êÜèå êüììá êáé ìÝóá
óå êÜèå ÷þñá.
Ðþò ëåéôïõñãåß, ëïéðüí ï âáóéêüò áíôéðåñéóðáóìüò óôçí ïõêñáíéêÞ åéóâïëÞ, áõôüò ôïõ ISIS êáé ìåôÜ ìå ðïéïí
ôñüðï óõíäõÜæåôáé áõôüò ï ôåëåõôáßïò
ì’ åêåßíïí ôïõ ðïëÝìïõ ×áìÜò-ÉóñáÞë;
Ï ISIS åßíáé Ýíá åñãáëåßï ðïëëþí
÷ñÞóåùí óôçí õðçñåóßá ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò, áëëÜ êõñßùò åßíáé Ýíá åñãáëåßï ðñïâïêÜôóéáò üðùò åßíáé êáé ç
ßäéá ç Áë ÊÜéíôá ðïõ åßíáé ôï ïñãáíùôéêü êáé éäåïëïãéêü êÝíôñï üëùí áõôþí ôùí åêôñùìÜôùí. Ï ISIS åßíáé Ýíáò
áíåðôõãìÝíïò äéÜäï÷ïò åíüò êáíéâáëéêïý éóëáìïíáæéóôéêïý óïõíßôéêïõ ó÷çìáôéóìïý ðïõ äçìéïýñãçóå ç Áë ÊÜéíôá
ôïõ ÆáïõÜ÷ñé, äçëáäÞ ç Ñùóßá, óôï ÉñÜê, óôéò óïõíßôéêåò ðåñéöÝñåéåò, ãéá íá
ðñïâïêÜñåé ôç äßêáéç óïõíéôéêÞ öéëï óáíôáìéêÞ, êýñéá ìðááèéêÞ, áíôßóôáóç
åíÜíôéá óôéò áìåñéêÜíéêåò êáôï÷éêÝò
äõíÜìåéò êáé åíÜíôéá óôéò êõâåñíÞóåéò
ôùí öéëï-éñáíþí êáé öéëïñþóùí óééôþí
çãåôþí ôïõ ÉñÜê, éäéáßôåñá åíÜíôéá óôçí
êõâÝñíçóç Ìáëßêé. Ìå áñ÷çãü Ýíá óáäéóôéêü õðïêåßìåíï ïíüìáôé ÆáñêÜïõé,
ï éñáêéíüò ISIS ðñïóðÜèçóå êõñßùò íá
ðñïâïêÜñåé áëëÜ êáé íá ÷åéñáãùãÞóåé
êáé íá åëÝãîåé áõôÞí ôçí áíôßóôáóç. Ç
âáóéêÞ äïõëåéÜ ôïõ Þôáí íá ðñáãìáôïðïéåß ðñïâïêáôüñéêåò ñáôóéóôéêÝò åðé-

èÝóåéò óôïí Üìá÷ï óééôéêü ðëçèõóìü ðïõ
åêèÝôáíå ôïõò óïõíßôåò óå ðüëåìï áíôéðïßíùí áðü ôéò áíôßóôïé÷åò óéßôéêåò
öéëïúñáíéêÝò ðñïâïêáôüñéêåò öáóéóôéêÝò óõììïñßåò. Áðü áõôÞ ôç äéðëÞ ðñïâïêÜôóéá ãåííÞèçêå ìåãÜëï áìïéâáßï
ìßóïò óôç âÜóç áíÜìåóá óå óéßôåò êáé
óïõíßôåò ðïõ äéÝóðáóå óå ìåãÜëï âáèìü ôïí éñáêéíü ëáü. ÁñêåôÜ óýíôïìá
ðÜíôùò ïé óïõíßôåò óáí óôåëÝ÷ç êáé óáí
ëáüò áíôéóôÜèçêáí óå áõôÞí ôçí Ýêèåóç êáé ÷åéñáãþãçóç ïðüôå äÝ÷ôçêáí ðüëåìï åîüíôùóçò áðü ôïõò êáíßâáëïõò
ôïõ ÆáñêÜïõé. ÁõôÞ ç åðßèåóç óõíôñßöôçêå áðü Ýíá ãåíéêü îåóÞêùìá ôïõ
óïõíéôéêïý ðëçèõóìïý ðïõ ðñïôßìçóå íá
êÜíåé áêüìá êáé ôáêôéêÞ óõììá÷ßá ìå
ôéò êáôï÷éêÝò äõíÜìåéò ôùí ÇÐÁ -óõãêñïôþíôáò ôéò äõíÜìåéò åðáãñýðíçóçò
- ðáñÜ íá ðáñáäïèåß óôïõò êáíßâáëïõò
ôïõ ÆáñêÜïõé. Ìüëéò Þñèå óôçí åîïõóßá ôï ñùóüäïõëï äßäõìï ÏìðÜìá-×ßëáñõ Êëßíôïí óå óõíåñãáóßá ìå ôï öéëïéñáíéêü êáèåóôþò Ìáëßêé ôóÜêéóå ôéò
ïìÜäåò åðáãñýðíçóçò êáé, áöïý ðáñÝäùóå üëç ôç ÷þñá óôï ÉñÜí, Ýöõãå áðü
áõôÞí. Ìå ôïí éñáêéíü óôñáôü åíôåëþò
åêêáèáñéóìÝíï áðü ìðááèéêïýò óïõíßôåò áîéùìáôéêïýò, ôï óïõíßôéêï óôïé÷åßï,
ðïõ áðïôÝëåóå ðÜíôá ôïí êåíôñéêü
êïñìü ôïõ éñáêéíïý êñÜôïõò óôï åðßðåäï ôçò äéïßêçóçò êáé ôçò ðáñáãùãÞò äÝ÷ôçêå ìéá íÝá âßáéç åðßèåóç ðïëéôéêÞò
ðåñéèùñéïðïßçóçò êáé êáôáðßåóçò áðü
ôï êáèåóôþò Ìáëßêé êáé ôïõò óéßôåò ðáñáóôñáôéùôéêïýò, ïðüôå ï ISIS îáíáäõíÜìùóå óáí Ýíáò áíôé-óéßôçò ðñïâïêÜôïñáò ÷ùñßò üìùò ðïôÝ íá áðïêôÞóåé
ôçí ðáëéÜ ôïõ ìáæéêüôçôá êáé ïõóéáóôéêÜ ç ÷þñá äéáóðÜóôçêå èñçóêåõôéêÜ.
Ôï óôÞóéìï ôïõ ISIS ìÝóá óôç
Óõñßá. Ï êáèïñéóôéêüò ñüëïò ôïõ
ÊáôÜñ.
¸ôóé ï ISIS ìå áñ÷çãü êÜðïéïí Ìðáãêáíôß, äéÜäï÷ï ôïõ ÆáñêÜïõé åìöáíßóôçêå ìÝóá óôç Óõñßá, áöïý ðñïçãïýìåíá ï ¢óáíô, õðïóôçñéæüìåíïò óôñáôéùôéêÜ áðü ôç Ñùóßá êáé óôçñéæüìåíïò Ýììåóá áðü ôï ñùóüöéëï ðñïâïêÜôïñá ÏìðÜìá ðïõ öñüíôéóå íá ìçí åîïðëßæåôáé ç áíôé-¢óáíô áíôéðïëßôåõóç,
ó÷åäüí óõíÝôñéøå áõôÞí ôçí áíôéðïëßôåõóç. Ï ñüëïò ôïõ ISIS óôç Óõñßá, üðùò êáé ôçò äßäõìçò ôïõ Áë-Íïýóñá,
åðßóçò áðïóðÜóìáôïò ôçò Áë ÊÜéíôá
Þôáí, áêüìá ðåñéóóüôåñï áðü üóï óôï
ÉñÜê, íá ÷åéñáãùãÞóåé êáé íá ðñïâïêÜñåé ôç óïõíéôéêÞ áíôßóôáóç óôï åíôåëþò ðéá öéëïñþóéêï êáé öéëï-éñáíéêü
êáèåóôþò ¢óáíô, ïäçãþíôáò ôç ÷þñá
ðáñáðÝñá óôïí åèíï-èñçóêåõôéêü äéáìåëéóìü. Óå ìéá óåéñÜ Üñèñùí ôçò ÍÝáò
ÁíáôïëÞò áöüôïõ îÝóðáóå ï óõñéáêüò
åìöýëéïò åß÷áìå ôïíßóåé üôé áõôüò ï åìöýëéïò üíôáò áðü ôçí áñ÷Þ õðü éóëáìéêÞ çãåìïíßá –êõñßùò ôïõò Áäåëöïýò
ÌïõóïõëìÜíïõò- áðü ôçí áíôß-¢óáíô
ðëåõñÜ èá êáôáññÜêùíå êáé ôéò äõï
ðëåõñÝò ôïõ êáé èá ôéò ðáñÝäéäå ôóáêéóìÝíåò óôï ñùóïúñáíéêü Üîïíá. Ôï ðñþôï ôçò áðïôÝëåóìá Þôáí ðñÜãìáôé üôé
ôï êïóìéêü êáèåóôþò ¢óáíô, ðïõ ðñéí
ôïí åìöýëéï åß÷å áñ÷ßóåé íá êÜíåé êéíÞóåéò áðáãêßóôñùóçò áðü ôç Ñùóßá
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êáé ðñïóÝããéóçò óôç Ó. Áñáâßá, íá ðáñáäïèåß ÷åéñïðüäáñá óôç Ñùóßá. Ôçí ßäéá óôéãìÞ óôï áíôé-´Áóáíô éóëáìéêü
óôñáôüðåäï äõíÜìùíáí ïé éóëáìïíáæÞäåò ôçò Áë ÊÜéíôá ãéáôß áõôïýò äåí ôïõò
÷ôõðïýóå ï ¢óáíô, åíþ, ï åîïðëéóìüò
ôïõò Þôáí Üöèïíïò êáé ìïíôÝñíïò êáé
ç ÷ñçìáôïäüôçóÞ ôïõò ãåííáéüäùñç êáé
óõóôçìáôéêÞ. Áðü ôéò äýï éóëáìïíáæéóôéêÝò äõíÜìåéò, ôçí Áë Íïýóñá êáé ôïí
ISIS, ç ðéï ðïëéôéêÞ, ç Áë Íïýóñá, åß÷å
êáé Ý÷åé óÞìåñá óáí âáóéêü ôçò ñüëï
íá äïõëÝøåé ìÝóá óôï éóëáìéêü ìÝôùðï óôï ïðïßï üëï êáé ðåñéóóüôåñï ÷ùíüôáí ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá êáé ôï åíßó÷õóå ãéá íá ìçí ðÝóåé óôá ÷Ýñéá ôïõ
ÊáôÜñ. Ãé áõôü ôåëåõôáßá ç Áë- Íïýóñá äéáóðÜóôçêå áðü ôïí ISIS, ðïõ ï êýñéïò ñüëïò ôïõ, üðùò ôïí âëÝðïõìå íá
îåôõëßãåôáé óÞìåñá, åßíáé ôïõ äéåèíïýò
ðñïâïêÜôïñá ðïõ ôáõôü÷ñïíá åßíáé ñõèìéóìÝíïò ãéá íá îåêéíÞóåé ìéá äéáäéêáóßá åäáöéêÞò áðïóýíèåóçò êáé äéáìåëéóìïý ôçò Óõñßáò êáé ôïõ ÉñÜê. ÕðÜñ÷åé ìéá åéêüíá, ðïõ üìùò äåí áíôáðïêñßíåôáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, üôé ï
ISIS êõñéÜñ÷çóå óôçí óïõíßôéêç âÜóç
óôç Óõñßá êáé áðü êåé îåêßíçóå îáöíéêÜ ôïí Éïýëç ôïõ 2014 íá ìðåé óôï éñáêéíü ÊïõñäéóôÜí êáé íá öôéÜîåé ôï ðáíéóëáìéêü åí äõíÜìåé ðáãêüóìéï
«êñÜôïò ôçò», ôï ëåãüìåíï åìéñÜôï ôçò
Óõñßáò êáé ôïõ ÉñÜê. Ç áëÞèåéá åßíáé
üôé ï ISIS äÝ÷ôçêå óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2014
ìéá áíôåðßèåóç áðü ôï óýíïëï ó÷åäüí
ôïõ áíôé-¢óáíô, ìåôþðïõ, üôáí Üñ÷éóå
íá êÜíåé ôï âñþìéêï ðüëåìï ôïõ åíÜíôéá óå üóïõò äéáöùíïýóáí óôç íáæéóôéêïý áñðáêôéêïý ôýðïõ åîïõóßá ðïõ
áóêïýóå óôéò ðåñéï÷Ýò ðïõ êáôáëÜìâáíå ìÝóá óôç Óõñßá. Ç üðïéá äýíáìç ôïõ
ISIS ïöåéëüôáí ïõóéáóôéêÜ óôïõò ðïëý
øçëïýò ìéóèïýò ðïõ ðáßñíáíå üóïé ðñïó÷ùñïýóáí óå áõôü ôï óôñáôü (ôñåéò öïñÝò øçëüôåñï áðü åêåßíïí êÜèå Üëëçò
ôÜóçò ôçò óõñéáêÞò áíôßóôáóçò), áðü
ôïí ðëïýóéï êáé áêñéâü åîïðëéóìü ôïõò
êáé áðü ôï ðëéÜôóéêï ðïõ ãéíüôáí óå
âÜñïò ôùí ðåñéïõóéþí ôùí «êáößñ», äçëáäÞ ôùí èåùñïýìåíùí ùò áðßóôùí ìç
óïõíéôþí, éäéáßôåñá ôùí ÷ñéóôéáíþí. ¼ôáí üìùò ï ISIS Üñ÷éóå íá óêïôþíåé ìÝëç êáé óôåëÝ÷ç ôùí Üëëùí óïõíéôéêþí
ôÜóåùí êáé íá äåß÷íåé üôé äåí Þèåëå
êáèüëïõ íá ñßîåé ôïí ´Áóáíô, áëëÜ íá
öôéÜîåé ôï ÷áëéöÜôï ôçò óå êÜðïéåò ðåñéï÷Ýò ôçò Óõñßáò êÜôù áðü ôçí áíï÷Þ
ôïõ ¢óáíô, ôüôå óõãêñïôÞèçêå ìÝôùðï
üëùí ôùí Üëëùí ôÜóåùí åíÜíôéÜ ôçò
ìå ôïí ðéï åíåñãçôéêü ñüëï íá ôïí ðáßæåé áð’ Ýîù ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá óôá
ðëáßóéá åíïò «Éóëáìéêïý Ìåôþðïõ»
ôùí áíôé-¢óáíô ïñãáíþóåùí, ðïõ áð
üôé öáßíåôáé âñßóêåôáé õðü ôçí êáèïäÞãçóÞ ôçò. ÁõôÞ ç áíÜìåéîç Ýãéíå Ýíôïíç áðü ôçí þñá ðïõ ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá Üñ÷éóå íá åîïñãßæåôáé ìå ôçí üëï
êáé ðéï áíåêôéêÞ óôïí ¢óáíô êáé üëï
êáé ðéï öéëïúñáíéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ðñïåäñßá ÏìðÜìá. (Áðü áõôÞí åß÷å áðï÷ùñÞóåé óôï ìåôáîý óáí ÕÐÅÎ ç
Êëßíôïí ãéá íá îåðëõèåß áðü ôçí êáôçãïñßá üôé Þôáí õöåóéáêÞ áðÝíáíôé óôç
Ñùóßá êáé ôï ÉñÜí êáé íá äéåêäéêÞóåé
ôçí åðüìåíç ðñïåäñßá ôùí ÇÐÁ óáí
ôÜ÷á óêëçñÞ áðÝíáíôé óôïí áðïèñáóõìÝíï ðéá Üîïíá Ñùóßáò-Ðåêßíïõ- Ôå÷åñÜíçò). ÔåëéêÜ ç áíôåðßèåóç áõôïý
ôïõ ìåôþðïõ óôïí ISIS Ýãéíå ôüóï áðïôåëåóìáôéêÞ ðïõ áõôüò áíáãêÜóôçêå íá
÷Üóåé ðïëëÝò èÝóåéò óôç Óõñßá êáé íá
âñåèåß óå êáôÜóôáóç åäáöéêÞò êáé ðïëéôéêÞò áðïìüíùóçò óôï áíáôïëéêü Üêñï ôçò Óõñßáò óôá óýíïñá ìå ôï ÉñÜê.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
Ç ðñïäïóßá ôïõ Ìáëßêé, ôï
ÊáôÜñ êáé ï ðïëéôéêüò
áõôïðõñïâïëéóìüò ôïõ ISIS
Ôï üôé áõôüò ï ISIS îå÷ýèçêå íéêçöüñá êáé Ýóðáóå óôáäéáêÜ ôéò áìõíôéêÝò
ãñáììÝò ôïõ ÉñÜê, áêüìá êáé áõôÝò ðïõ
ó÷çìáôßóôçêáí ìå åèåëïíôÝò ìåôÜ ôçí
áñ÷éêÞ áéöíéäéáóôéêÞ åéóâïëÞ óôéò áñ÷Ýò ôïõ Éïýíç, ïöåßëåôáé áðëÜ óå ðñïäïóßá áðü ôïõò õðåýèõíïõò ãéá ôç öýëáîç ôùí óõíüñùí óôñáôçãïýò ôïõ éñáêéíïý óôñáôïý. Ï ISIS äåí Þñèå öïõóêùìÝíïò óáí ðïôÜìé áðü ôç Óõñßá üðùò
ðïëëïß íïìßæïõí. Öïýóêùóå åîáéôßáò
ôùí áíáðÜíôå÷ùí íéêþí ôïõ, êõñßùò áðü éñáêéíïýò óïõíßôåò, áêüìá êáé áðü
ìðááèéêïýò áîéùìáôéêïýò, åîïñãéóìÝíïõò ìå ôï êáèåóôþò Ìáëßêé. Ôï êëåéäß
áõôþí ôùí íéêþí åßíáé ç ó÷åäéáóìÝíç
ðñïäïóßá ôïõ Ìáëßêé êáé ôùí óôñáôçãþí ôïõ ôùí õðåýèõíùí ãéá ôç öýëáîç
ôùí óõíüñùí. Áõôü ôï ãåãïíüò Þñèå óôç
åðéöÜíåéá üôáí ïé ðñïäïìÝíïé óéßôåò
óôñáôéþôåò êáôÞããåéëáí óôï äéåèíÞ ôýðï áõôïýò ôïõò óôñáôçãïýò ìå ðñþôïí
ôïí Áëß Âá÷Üì áë Ìáëßêé (áðü ôçí ßäéá öõëÞ ìå ôïí ùò ÷èåò ðñùèõðïõñãü,
ï ïðïßïò åß÷å áðïôá÷èåß ôï 2006, ãéáôß
õðïóôÞñéæå ôç öéëï- éñáíéêÞ äïëïöïíéêÞ
óõììïñßá ôïõ ÌÜ÷íôé) êáé ìåôÜ ôïí áíôéóôñÜôçãï Áë Áâáíôß ðïõ ïé óôñáôéþôåò ôïí êõíÞãçóáí êáé ðáñáëßãï íá ôïí
óêïôþóïõí (ÔÜéìò ÍÝáò Õüñêçò, 1ç Éïýëç 2014). Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá üëá ôá
óôïé÷åßá äåß÷íïõí óáí õðåýèõíï ôçò äéáôáãÞò ãéá ôçí åãêáôÜëåéøç ôùí óõíüñùí ôïí ßäéï ôïí åãêÜèåôï ôïõ ÉñÜí ðñùèõðïõñãü Ìáëßêé. Áõôüò åßíáé êáé Ýíáò
ëüãïò ãéá ôçí åõêïëßá ìå ôçí ïðïßá áõôüò ï ùò ÷èåò ðáíôïäýíáìïò ôýñáííïò
áíôéêáôáóôÜèçêå áðü Ýíáí Üëëï ðñùèõðïõñãü åãêÜèåôï ôïõ ÉñÜí, áí êáé áð’
ü,ôé öáßíåôáé ôçò «äÞèåí ìåôñéïðáèïýò
ãñáììÞò» ðïõ åßíáé åäþ êáé ÷ñüíéá ç
ðéï öéëïñþóéêç ìÝóá óôï ÉñÜí.
ÁõôÞ ç ðñïäïóßá áí êáé åíôåëþò êñßóéìç êáé áðïäåé÷ôéêÞ ôïõ âÜñïõò ðïõ Ý÷åé ôï ÉñÜí, ïðüôå êáé ï íåïíáæéóôéêüò
Üîïíáò, óôç äçìéïõñãßá ôïõ «åìéñÜôïõ»,
óõíäõÜæåôáé ìå Üëëá áíáíôßññçôá óôïé÷åßá ãéá ôï üôé êÜôé ðïëý âñþìéêï ãßíåôáé ìå ôïí ISIS.
¸íá ðïëý ïõóéáóôéêü ôÝôïéï óôïé÷åßï
åßíáé üôé ï ðéï âáóéêüò ÷ñçìáôïäüôçò
ôïõ ISIS, üðùò ãåíéêÜ ôùí éóëáìïíáæéóôþí ôçò Óõñßáò, äçëáäÞ êáé ôçò Áë
Íïýóñá åßíáé ôï éñáíüöéëï áí êáé óïõíßôéêï ÊáôÜñ. Áõôü Ýãéíå ï âáóéêüò óõíåñãÜôçò ôçò Ñùóßáò óôïí Êüëðï îåêéíþíôáò áðü ôç óõíåííüçóç ìáæß ôçò óáí
ï ìåãáëýôåñïò ðáñáãùãüò öõóéêïý áåñßïõ óôïí êüóìï. Óýíôïìá Ýãéíå ðñïðáãáíäéóôéêÞ âÜóç ôïõ éóëáìïöáóéóìïý ìå ôï «Áë Ôæáæßñá»- óå üëï ôïí ìïõóïõëìáíéêü êüóìï, áëëÜ öñüíôéóå íá
êáëõöèåß ðïëéôéêÜ áðü ôéò ÇÐÁ äßíïíôÜò ôçò óôñáôéùôéêÝò âÜóåéò. Ôïí öéëï-éñáíéêü áëëÜ êáé öéëï-ISIS ñüëï ôïõ
ÊáôÜñ ôïí Ý÷åé êáôáããåßëåé ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá êáé ôá óýììá÷á ìå áõôÞí ÅíùìÝíá ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá ðïõ ãé’ áõôüí êõñßùò ôï ëüãï Ý÷ïõí áðïóýñåé ôïõò
ðñåóâåõôÝò ôïõò áðü ôï ÊáôÜñ. Åðßóçò
áíïé÷ôÜ êáôÞããåéëå ðñüóöáôá ôï ÊáôÜñ óáí ôï âáóéêü ïéêïíïìéêü åíéó÷õôÞ
ðñïìçèåõôÞ ôùí üðëùí ôïõ ISIS, ï ãåñìáíüò õðïõñãüò áíÜðôõîçò Ãêåñíô Ìßëëåñ, êÜíïíôáò ìéá êáôáããåëßá ðïõ ï åêðñüóùðïò ôçò ÌÝñêåë Ýóðåõóå íá áíáêïéíþóåé üôé äåí áðïôåëåß èÝóç ôçò
ãåñìáíéêÞò êõâÝñíçóçò. ÁëëÜ ãéá ôï èÝìá õðÜñ÷åé ðéá ìéá åêôåôáìÝíç åéäçóåïãñáößá áöïý ïé ïéêïíïìéêÝò åêóôñáôåßåò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí ôæé÷áíôéóôþí

ìÝóá óôï ÊáôÜñ åßíáé êÜôé ðïõ ãßíåôáé
áíïé÷ôÜ. Áêüìá êáé ïé öéëï-ÏìðÜìá
ÔÜéìò ôçò ÍÝáò Õüñêçò (2 ÓåðôÝìâñç
2014) äåí ìðïñïýí íá êñýøïõí ôï ãåãïíüò. ¼ìùò ôï üôé ï ISIS åßíáé êõñßùò
Ýíáò êáôáóêåõáóìÝíïò êßíäõíïò
ãéá íá åîõðçñåôÞóåé ìéá óõóðåßñùóç åíáíôßïí ôïõ ðáñÜ íá Ý÷åé Ýíá äéêü ôïõ Ýóôù ôåñáôþäåò åðßóçìï ðïëéôéêü ðñüãñáììá, áðïäåéêíýåôáé áðü ôçí
áíïé÷ôÞ ðïëéôéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôïõ. Åðéóçìáßíïõìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ äýï áðïêáëõðôéêÜ óôïé÷åßá áõôÞò ôçò óõìðåñéöïñÜò ôïõ ISIS: Ôçí ìðñïóôÜ óôçí êÜìåñá êôçíùäßá êáé ôçí êáôáããåëßá ôçò
Ñùóßáò.
Áò äïýìå ôé óçìáßíåé ï ôåëåôïõñãéêüò
âáóáíéóôéêüò êáé êõñßùò ìðñïóôÜ óôéò
êÜìåñåò, äçëáäÞ óå äéåèíÞ èÝá áðïêåöáëéóìüò áìåñéêÜíùí äçìïóéïãñÜöùí
áðü ôïí ISIS, êáèþò êáé ç åðßóçò äéáôõìðáíéóìÝíç óöáãÞ áé÷ìáëþôùí êáé
êõñßùò áëëüèñçóêùí áìÜ÷ùí, üðùò åêåßíç ôùí ÷ñéóôéáíþí Ãéáæßíôé. ÊáíÝíáò óôñáôüò êáé ìÜëéóôá ìéêñüò óôñáôüò üðùò áõôüò ôïõ ISIS -ðïõ êáíÝíáò
äåí ôïí åêôéìÜåé ìåãáëýôåñï áðü ìåñéêÝò äåêÜäåò ÷éëéÜäåò - äåí ìðïñåß íá
êåñäßóåé Ýíáí ðüëåìï åíáíôßïí ôùí ìåãÜëùí äéåèíþí å÷èñþí ôïõ áí äåí êåñäßóåé êÜðïéá äéåèíÞ ç Ýóôù ðåñéöåñåéáêÞ õðïóôÞñéîç ôçò êïéíÞò ãíþìçò. ÔÝôïéåò êôçíùäßåò ïé ãíÞóéïé öáóéóôéêïß
óôñáôïß, ðïõ èÝëïõí êáôï÷Þ êáé äéáôÞñçóç åäáöþí ôéò êñýâïõí áêüìá êáé
áðü ôéò ìÜæåò ôïõò, äåí ôéò äéáôõìðáíßæïõí. ¼ôáí ôï êÜíïõí åßíáé ìüíï ãéá
íá ôñïìïêñáôÞóïõí ôïõò Üìåóïõò ôïðéêïýò å÷èñïýò ôïõò þóôå áõôïß íá õðïôá÷ôïýí, ü÷é ãéá íá åîïñãßóïõí ôçí õäñüãåéï êáé åéäéêÜ ôéò õðåñåðåìâáôéêÝò
êáé ðáíßó÷õñåò óôñáôéùôéêÜ ÇÐÁ. ÔÝôïéåò ðñïâïêÜôóéåò ìðïñïýí íá äþóïõí
ðïëéôéêÜ ïöÝëç ìüíï óå óõììïñßåò óáí
ôçí Áë ÊÜéíôá, ïé ïðïßåò äïõëåýïõí ðáñÜíïìá êÜôù áðü å÷èñéêÝò ôïõò êñáôéêÝò åîïõóßåò ü÷é óå êñÜôç Þ óå õðïøÞöéá êñÜôç óáí ôï åìéñÜôï ôïõ ISIS. Ôá
ðéï âáóéêÜ áìåñéêÜíéêá ÌÌÅ ðáñáäÝ÷ïíôáé üôé ìüíï áðü ôçí þñá ðïõ ï ISIS
áðïêåöÜëéóå ôïõò äýï áìåñéêáíïýò, äçìéïõñãÞèçêå ñåýìá õðÝñ ôçò áìåñéêÜíéêçò åðÝìâáóçò óôï ÉñÜê êáé ìüíï Ýôóé
ï ÏìðÜìá ìðüñåóå íá áëëÜîåé ôç
äÝóìåõóç ðïõ ôïí Ýöåñå óôçí åîïõóßá,
üôé äçëáäÞ äåí èá åðéóôñÝøåé ìå óôñáôü óå áõôÞí ôçí ðåñéï÷Þ, êáé éäßùò ôçí
åêôßìçóç ôïõ óôéò áñ÷Ýò ôïõ ÷ñüíïõ üôé
ï ISIS ìïéÜæåé ìå ìéá ðïëý ðáñáêáôéáíÞ ïìÜäá ìðÜóêåô (ÍÕÔ, 21/9/2014). ÁõôÜ êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá ôá Ýëåãå ôüôå ãéá íá ðñïëÜâåé íá äõíáìþóåé ôï Ýêôñùìá. ¼ìùò ðñÜãìáôé óÞìåñá áñêåôïß áìåñéêÜíïé óôñáôéùôéêïß åéäéêïß áìöéâÜëïõí ãéá ôï ðùò åßíáé äõíáôü ðñáãìáôéêÜ ï óïõíéôéêüò ISIS íá áðïôåëåß
ðñáãìáôéêü óôñáôéùôéêü êßíäõíï áêüìá êáé ãéá ìüíï ôï ÉñÜê, üôáí ïé óïõíßôåò ôïõ ÉñÜê, áêüìá êáé áí ðÜíå óýóóùìïé ìå ôïí ISIS, Ý÷ïõí ìüíï ôï 30%
ôïõ ðëçèõóìïý áðÝíáíôé óôï 60% ôùí
óééôþí (ðïõ èá õðïóôçñßæïíôáé áðü ôá
80 åêáôïììýñéá ôùí óééôþí ôïõ ÉñÜí) êáé
áðÝíáíôé óôï 20% ôùí Êïýñäùí ôïõ ÉñÜê. Óôçí ßäéá êáôåýèõíóç ôçò êáèáñÞò
ðñïâïêÜôóéáò óå âÜñïò ôïõ ISIS Þôáí
êáé ïé åêôåëÝóåéò ôùí ÷ñéóôéáíþí áìÜ÷ùí Ãéáæßíôé ðïõ óõóðåßñùóáí ðéï åýêïëá êáé ôá åõñùðáúêÜ êñÜôç ðßóù áðü ôéò ÇÐÁ, äçëáäÞ Ýäùóáí ëáâÞ óôïõò
äéÜöïñïõò ñùóüöéëïõò ôýðïõ ÏëÜíô,
ÌÝñêåë, ÑÝôæé êáé Óßá íá ôñÝîïõí ðßóù
áðü ôïí ÏìðÜìá óå ðüëåìï åíÜíôéá
óôïí ISIS ðïõëþíôáò ôçí Ïõêñáíßá óôï
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áëçèéíü ôÝñáò ðïõ åßíáé ç íåïíáæéóôéêÞ ðïõôéíéêÞ Ñùóßá. Áí óêåöôåß êáíåßò
üôé ïé Ïõêñáíïß óôñáôéþôåò ðñïôéìïýí
íá áõôïêôïíÞóïõí ðáñÜ íá ðÝóïõí óôá
÷Ýñéá ôùí ÔóåôóÝíùí âáóáíéóôþí ðïõ
áêïëïõèïýí ôá ñþóéêá óôñáôåýìáôá
ìðïñåß íá êáôáëÜâåé ðüóï åãêëçìáôéêÞ åßíáé ç äõôéêÞ ãñáììÞ «üëïé åíÜíôéá óôïí öñéêáëÝï ISIS».
ÁëëÜ êáé áí êÜðïéïò ùò ôá ôþñá äåí
Ý÷åé äåé êÜôé ôï ðáñÜäïîï óôïí ðüëåìï
ôïõ ISIS äåí Ý÷åé ðáñÜ íá óêåöôåß ðïéá
ëïãéêÞ Ý÷åé ç áðåéëÞ ðïõ áõôüò äéáôõðþíåé åíÜíôéá óôïí Ðïýôéí (!), íáé ôïí
Ðïýôéí, ôçí þñá áêñéâþò ðïõ ôïõ åðéôßèåôáé ç áìåñéêÜíéêç áåñïðïñßá êáé üëç ç Åõñþðç. Óå Ýíá âßíôåï ôçò 31 Áõãïýóôïõ ðïõ áíÝâçêå óôï youtube ï ISIS
äéáêçñýóóåé üôé èá «åêèñïíßóåé» ôïí
Ðïýôéí åî áéôßáò ôçò õðïóôÞñéîçò ðïõ
äßíåé óôïí ¢óáíô êáé áðåéëåß ôç Ñùóßá
üôé èá åîáðïëýóåé ôñïìïêñáôéêÝò åðéèÝóåéò óôï ñþóéêï Ýäáöïò ãéá íá áðåëåõèåñþóåé ôçí Ôóåôóåíßá. Ðïéïò ëïãéêüò ðïëéôéêüò ïñãáíéóìüò èá Ýëåãå
óôïí Ðïýôéí üôé «ôá áåñïðëÜíá ðïõ
óôÝëíåéò óôïí ¢óáíô èá ôá óôåßëïõìå
óå óÝíá» (Ìonde, 4/9/2014) ôçí þñá ðïõ
ôïí âïìâáñäßæåé ç áìåñéêÜíéêç áåñïðïñßá êáé ôïõ åðéôßèåíôáé ôñåéò óôñáôïß
óôï Ýäáöïò (ÉñÜí, ÉñÜê, Êïýñäïé) êáé ôçí
þñá ðïõ ï Ðïýôéí õðïôßèåôáé Ý÷åé êýñéï å÷èñü ôéò ÇÐÁ óôï ïõêñáíéêü, äçëáäÞ ôïí ßäéï å÷èñü ìå åêåßíïí ôïõ ISIS
ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé áíôéêåéìåíéêÞ
óõììá÷ßá ISIS-Ñùóßáò; Êáé üëá áõôÜ
ãéá ìéá ðáãùìÝíç óýãêñïõóç óáí áõôÞ
ôçò Ôóåôóåíßáò; ÁõôÞ ç äÞëùóç Ý÷åé ìüíï Ýíá óôü÷ï: Íá ðåßóåé ôç Äýóç, éäéáßôåñá ôï ëáü ôùí ÇÐÁ ðïõ Ý÷åé ôï öïâéêü óýíäñïìï ôçò ôæé÷áíôßóôéêçò áåñïðïñéêÞò åðßèåóçò ôçò 11 ôïõ ÓåðôÝìâñç, üôé åßíáé ïé ÇÐÁ êáé ç Ñùóßá ðïõ
Ý÷ïõí ôïí ßäéï êýñéï å÷èñü, äçëáäÞ ôï
öáíôáóìáãïñéêü óõììïñéôï-Ôæé÷Üíô, ïðüôå ðñÝðåé íá ôá âñïýíå óå âÜñïò ôçò
Ôóåôóåíßáò. Áí áõôü äåí åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí áíôéêåéìåíéêüò áíôéðåñéóðáóìüò
óôï êåíôñéêü ðáãêüóìéï óôñáôéùôéêïðïëéôéêü ìÝôùðï ðïõ åßíáé áõôü ôçò åðßèåóçò ôçò ñþóéêçò õðåñäýíáìçò óôçí
Ïõêñáíßá, ôüôå ôé åßíáé;
¸íáò ãåíéêÜ ÷ñÞóéìïò ISIS ãéá
ôï Êñåìëßíï
Áí äïýìå ëïéðüí üëá ìáæß ôá ðáñáðÜíù äçëáäÞ ôçí êÜëõøç ðïõ Ýäùóå
óôïí ISIS ôï ñùóïêñáôïýìåíï êáèåóôþò
¢óáíô áíôßèåôá ìå ôïí áíåëÝçôï ðüëåìï ðïõ åîáðÝëõóå êáôÜ ôùí äõôéêüöéëùí êáé ôùí áäåëöþí ìïõóïõëìÜíùí
áíôéðÜëùí ôïõ, áí äïýìå ðüóï ï õëéêüò åîïðëéóìüò ôïõ ISIS óôçñßæåôáé áðü ôï ÊáôÜñ êáé ðüóï ï ßäéïò ï ISIS
áõôïðõñïâïëåßôáé ãéá íá ãßíåé õðïäåéãìáôéêüò å÷èñüò ôùí ðÜíôùí, äåí ìðïñïýìå íá ìçí óõìðåñÜíïõìå üôé üëï áõôü ôï «åî ïõñáíïý åìéñÜôï ôïõ ÉñÜê êáé
ôçò Óõñßáò» äåí åßíáé ðáñÜ ìéá ïñãáíùìÝíç ÷ïíôñïêïììÝíç ðáñáðëÜíçóç
êáé ðñïâïêÜôóéá õðÝñ ôçò Ñùóßáò êáé
ôçò åéóâïëÞò ôçò óôçí Ïõêñáíßá. ÌÜëéóôá äåí áðïêëåßåôáé íá åßíáé êáé ìéá
óôñáôçãéêÞ ðñïâïêÜôóéá. Åßíáé äçëáäÞ ðéèáíü ç Ñùóßá íá ìçí áöÞóåé ôïõò
äõôéêïýò çëßèéïõò íá åîïõäåôåñþóïõí åíôåëþò ôï «åìéñÜôï» ôïõ ISIS þóôå íá
äéáôçñçèåß óôçí ðåñéï÷Þ ï óêëçñüò ðõñÞíáò åíüò ìüíéìïõ «êñáôéêïý» ôæé÷áíôßóôéêïõ öáíôÜóìáôïò. ¼ôáí ëÝìå «íá
ìçí áöÞóåé» åííïïýìå íá óõíåñãáóôåß
ìå ôï ÉñÜí, ðïõ èá Ý÷åé åýêïëá ôïí êýóõíÝ÷åéá óôç óåë. 14
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Μια σύντομη απάντηση στους σοβινιστές για τα
περί ποντιακής γενοκτονίας
Δημοσιεύουμε ένα πολύ διαφωτιστικό
κείμενο για τη λεγόμενη ποντιακή γενοκτονία
του ιστορικού Γ. Νακρατζά. Ο Γ. Νακρατζάς
έχει γράψει πολλά για την αποκάλυψη των
μύθων του ελληνικού εθνικισμού. Το
παρακάτω κείμενο του είναι η απάντηση του
σε μια τηλεοπτική πρόκληση που έκανε το
2006 σε βάρος του ο γνωστός
εθνοσοβινιστής δημοσιογράφος Ν.
Χατζηνικολάου.
<<Πρόσφατα στην πλατεία Αγίας Σοφίας
της Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε ένα
μνημείο Γενοκτονίας των Ποντίων, επί
παρουσία
επισήμων
πολιτικών
προσωπικοτήτων της χώρας μας, γεγονός
που προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία
της τουρκικής κυβέρνησης.
Στις 9 Μαΐου 2006 έλαβε χώρα μια
εκπομπή του ιδιωτικού τηλεοπτικού
σταθμού Alpha η οποία αφορούσε το ίδιο
θέμα, με παρουσιαστή τον κύριο
Χατζηνικολάου.
Στην εκπομπή αυτή ο κύριος
Χατζηνικολάου παρουσίασε συν τοις
άλλοις ένα μικρό απόσπασμα μιας
συνέντευξης του υπογράφοντος προς την
τουρκική τηλεόραση, επιδεικνύοντας και
μια φωτογραφία μου, ως παράδειγμα
Έλληνος που υποστηρίζει, όπως είπε, την
τουρκική προπαγάνδα.
Η λέξη προπαγάνδα είναι συνώνυμη με
την λέξη ψεύδος και μάλιστα προς όφελος
μιας ξένης δύναμης, το θέμα βέβαια είναι
το ποιος ψεύδεται αναφορικά με την
λεγόμενη γενοκτονία των Ποντίων,
ψεύδεται ο κύριος Χατζηνικολάου,
ψεύδονται οι εθνικιστές Πόντιοι, ή
ψεύδεται ο υπογράφων. Το συμπέρασμα
επαφίεται στους αναγνώστες της
επιστολής αυτής.
Ακόμα και εάν δεν το θέλουμε
αντικρίζουμε σε δημόσια γραφεία της
Θεσσαλονίκης
αναρτημένους
εθνικιστικούς χάρτες του Πόντου, όπου
εμφανίζονται τέσσερα βιλαέτια (νομοί) του
Πόντου ως τέως ελληνικές περιοχές.
Οι τέσσερις αυτοί νομοί είναι το βιλαέτι
της Τραπεζούντας, το βιλαέτι της
Σεβάστειας (Σίβας), και το βιλαέτι της
Κασταμονής.
Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου
στις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα
μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου
πολέμου
χρησιμοποίησε
στις
συνδιασκέψεις ειρήνης την στατιστική του
κυρίου Γ. Σωτηριάδη, καθηγητού του
Πανεπιστημίου της Αθήνας, σχετικά με τον
πληθυσμό του Πόντου, προκειμένου να
υποστηρίξει τα εθνικά δίκαια της Ελλάδας.
Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου
απέρριψε τις υπολειπόμενες στατιστικές
του Πόντου, οι οποίες προέρχονταν κυρίως
από εθνικιστικούς κύκλους, διότι θεώρησε
ότι περιέχουν υπερβολές, δηλαδή ήταν
ψευδείς, και ως εκ τούτου βλαπτικές για τα
ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα
στατιστική του Σωτηριάδη, δηλαδή
σύμφωνα με την επίσημη στατιστική της
ελληνικής κυβέρνησης, στο βιλαέτι της
Τραπεζούντας το 1912 κατοικούσαν
947.866 Τούρκοι, 353.533 Έλληνες και
50.000 Αρμένιοι, δηλαδή οι Έλληνες
Πόντιοι αποτελούσαν μια Μειονότητα
ανερχόμενοι μόνο στο 25,9% του
συνολικού πληθυσμού.
Σύμφωνα με την ίδια στατιστική στο
βιλαέτι της Σεβάστειας (Σίβας) επί
συνολικού πληθυσμού 1.109.535
κατοίκων οι Έλληνες Πόντιοι ανέρχονταν
σε 99.367 άτομα, αποτελώντας μια σχετικά
μικρή Μειονότητα ανερχόμενοι μόνο στο
8,9% του συνολικού πληθυσμού.
Τέλος και πάλι κατά τον Σωτηριάδη στο

τρίτο βιλαέτι του Πόντου δηλαδή στο
βιλαέτι της Κασταμονής οι Έλληνες
Πόντιοι ανέρχονταν μόνο στο 2,5% του
συνολικού πληθυσμού αποτελώντας μία
ασήμαντη Μειονότητα.
Κατά τις απόψεις των σύγχρονων
εθνικιστών Ποντίων οι Τούρκοι φέρονται να
εξόντωσαν μέχρι το 1924 γύρω στους
350.000 Έλληνες Ποντίους.
Εάν λάβουμε υπ΄όψιν τα στοιχεία της
ελληνικής κυβέρνησης του Βενιζέλου οι
Πόντιοι και των δύο Βιλαετίων του Πόντου
ανέρχονταν σε 353.533 + 99.367, δηλαδή
σε 452.900 άτομα, στους οποίους
προστίθενται και λίγες χιλιάδες Πόντιοι του
Βιλαετίου της Κασταμονής.
Εάν πράγματι σύμφωνα με τον μύθο των
σημερινών εθνικιστών Ποντίων οι Τούρκοι
σφαγίασαν από τους 452.900 Πόντιους τις
350.000, τότε το 1924 στην Ελλάδα θα
πρέπει να ήρθαν μόνο 100.000 Πόντιοι
πρόσφυγες.
Σήμερα υπάρχουν επίσημα στοιχεία
του ελληνικού κράτους του πόσοι
Πόντιοι πρόσφυγες έφτασαν στην
Ελλάδα το 1924, με τα οποία
αποδεικνύεται ποιος ψεύδεται, δηλαδή
εάν ψεύδονται οι σύγχρονοι Πόντιοι
εθνικιστές, εάν ψεύδεται ο κύριος
Χατζηνικολάου ή εάν ψεύδεται ο
υπογράφων.
(σημείωση της Νέας Ανατολής: Όσο και
να ψάξει κανείς τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιες
οι ποντιακές οργανώσεις και οι πόντιοι
ιστορικοί που υπερασπίζουν τη θέση της
γενοκτονίας δεν θα βρει να μιλάνε για αριθμό
προσφύγων που να ήρθαν στην Ελλάδα,
εκτός από αυτούς που πήγαν το ‘23 στη
Σοβιετική Ένωση, μικρότερο από τις
350.000. Αυτό το νούμερο σε συνδυασμό
με τα παραπάνω επίσημα στοιχεία του
ελληνικού κράτους της εποχής καταρρίπτουν
τη θέση όχι μόνο περί γενοκτονίας αλλά και
περί μιας πετυχημένης εθνοκάθαρσης σαν
αυτήν πχ που έκαναν οι «σύμμαχοι» μας
Σέρβοι ενάντια στους Βόσνιους του
κατεχόμενου από αυτούς κομματιού της
Βοσνίας το 1994-95).
Ένα δεύτερο θέμα αφορά στον ορισμό
του ενόπλου αγώνα των Ποντίων από το
1916 έως το 1922.

Ο πολιτικός σκοπός του ένοπλου
αγώνα των Ποντίων διακηρύχθηκε κατά
το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο των
Ποντίων το οποίο έλαβε χώρα στη
Μασσαλία στις 22.1.1919 και ο οποίος
σκοπός διακηρύχθηκε ως κάτωθι
:«απαιτούντες την ανεξαρτησία μας υπό
ελεύθερον
δημοκρατούμενον
πολίτευμα».
Εμπνευστής και οργανωτής του
συνεδρίου αυτού ήταν ο Κωνσταντινίδης,
γιος του Πασά Κωνσταντινίδη, τέως
δημάρχου της Σαμψούντας.
Εξ ορισμού όμως ο όρος
απελευθέρωση έχει ρεαλιστικό
περιεχόμενο μόνο όταν αφορά σε μια
σχετικά μεγάλη εδαφική περιοχή,
όπου η φίλια εθνική ομάδα αποτελεί
και την πληθυσμιακή πλειοψηφία.
Στην περίπτωση του Πόντου οι Έλληνες
Πόντιοι αποτελούσαν μια σχετικά
υπολογίσιμη Μειονότητα αποκλειστικά
και μόνο στο παραλιακό βιλαέτι της
Τραπεζούντας ανερχόμενοι στο 25,9%
του συνολικού πληθυσμού, στα υπόλοιπα
όμως βιλαέτια η ελληνική ποντιακή
Μειονότητα ήταν ασήμαντη κυμαινόμενη
από 2,5% έως 8,9% του συνολικού
πληθυσμού.
Υποθετικά μπορεί να παρατηρήσει
κανείς ότι εάν οι Έλληνες Πόντιοι ήταν
σε θέση να επιβληθούν στρατιωτικά,
πράγμα βέβαια εκ των πραγμάτων
αδύνατον, τότε θα ήταν υποχρεωμένοι
να
εγκαταστήσουν
όχι
ένα
δημοκρατούμενο πολίτευμα, όπως
ισχυρίζονταν, αλλά μια στρατιωτική
δικτατορία τύπου Παπαδόπουλου ή
τύπου Μεταξά και να προβούν σε
εθνοκάθαρση
του
τουρκικού
πληθυσμού, όπως ακριβώς έκανε ο
ελληνικός στρατός για τους
σλαβόφωνους Μακεδόνες του Κιλκίς
το 1913.
Κατά το 1914 και το 1915 αντάρτικο
στον Πόντο δεν υπήρξε, απλώς
κατέφυγαν στα βουνά διάφοροι
ανυπότακτοι ή λιποτάκτες Έλληνες
Πόντιοι του τουρκικού στρατού, όπου και
επιβίωναν από ληστείες ζώων και
τροφίμων, προσβάλλοντας κυρίως
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τουρκικά χωριά.
Όσοι από αυτούς τους ανυπότακτους
συλλαμβάνονταν, είτε αυτοί ήταν Έλληνες
είτε αυτοί ήταν Τούρκοι, τότε τους περίμενε
η αγχόνη, ποινή που την εποχή εκείνη
εφαρμοζόταν άλλωστε και στην Ελλάδα
καθώς και σε κάθε εμπόλεμη χώρα της
Ευρώπης (3, σελ 63).Το πραγματικό
αντάρτικο άρχισε μόλις το 1916 όταν οι
Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα, μέχρι
την οποία επεκτάθηκε το ρώσο-τουρκικό
μέτωπο πολέμου. Αξιόλογο αντάρτικο
υπήρξε αποκλειστικά και μόνο στην
τουρκόφωνη περιοχή της Μπάφρας και στα
επτά ορεινά χωριά της Σάντας.
Τόσο στους υπολειπόμενους τομείς του
Πόντου όσο και στον παραλιακό τομέα του
δεν εκδηλώθηκαν αξιοσημείωτες ανταρσίες,
κυρίως χάρη στην φιλειρηνική δράση του
μητροπολίτη
της
Τραπεζούντας
Χρύσανθου.
Στην Μπάφρα οργανωτής του ελληνικού
αντάρτικου ήταν ο «στρατηγός» Γερμανός
Καραβαγγέλης, ο οποίος ήρθε στην
Σαμψούντα το 1908 ως μητροπολίτης.
Τα κατορθώματά του τα περιγράφει ο
αιμοσταγής αυτός ιερωμένος στα
απομνημονεύματά του ως εξής:
«Αυτές τις μικρές και άτακτες στην αρχή
ομάδες άρχισα να οργανώνω σε τακτικά και
αξιόμαχα ανταρτικά σώματα με την μακρά
πείρα που είχα απ΄τον αγώνα μας στην
Μακεδονία. Κι αφού απέκτησαν άξιους και
εμπειροπόλεμους αρχηγούς που ο ίδιος
τους έδινα το χρίσμα, εξελίχθηκαν σε
πραγματικά στρατιωτικά σώματα που είχε το
καθένα υπό την προστασία του και την
απόλυτη δικαιοδοσία του, ένα τμήμα της
επαρχίας», (2, σελ 227).
Δειγματοληπτικά θα αναφερθούμε σε
ελάχιστα μόνο περιστατικά της δράσης των
Ποντίων ανταρτών και συγκεκριμένα της
περιοχής της Μπάφρας και της ορεινής
περιοχής των επτά χωριών της Σάντας.
Οι Έλληνες Πόντιοι ενώ αποτελούσαν
υπηκόους του οθωμανικού κράτους
χτυπούσαν πισώπλατα τον τουρκικό στρατό
φροντίζοντας να δημιουργήσουν ένα
διμέτωπο αγώνα εις βάρος της Τουρκίας. Οι
Τούρκοι προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν
την ανταρσία των Ελλήνων Ποντίων στα
μετόπισθεν τους, φόνευσαν τον Απρίλιο του
1917 περίπου 80 αντάρτες στην σπηλιά της
Παναγίας κοντά στο χωριό Οτ Καγιά.
Ο εθνικιστής Πόντιος συγγραφέας

“ÏÕÊÑÁÍÉÁ-ÉÑÁÊ-ÃÁÆÁ: Ôñåéò ôáõôü÷ñïíïé ðüëåìïé
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 11

ñéï ëüãï óå êÜèå ðüëåìï åäÜöïõò åíáíôßïí ôïõ ISIS (ìÝóù ôïõ åëÝã÷ïõ ôïõ
ÉñÜê) þóôå ðïôÝ íá ìçí åêìçäåíéóôåß ï
ôåëåõôáßïò. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ï ÏìðÜìá, üðùò êáé óôç Óõñßá, äåí èÝëåé ï
áìåñéêáíéêüò óôñáôüò íá êáôåâåß óôï
Ýäáöïò áëëÜ íá ìåßíåé óôçí áåñïðïñéêÞ êÜëõøç üðùò Ýêáíå êáé óôç Ëéâýç.
Ãéáôß ôïí ïõóéáóôéêü Ýëåã÷ï ôïí áóêïýí ðÜíôá ïé êõñßáñ÷åò åðßãåéåò êáé
ü÷é ïé áåñïðïñéêÝò Þ ïé íáõôéêÝò óôñáôéùôéêÝò äõíÜìåéò. ÄçëáäÞ åêôüò áðü
ôç Ñùóßá åßíáé êáé ôï öéëïñþóéêï ÉñÜí,
êáé ìÜëéóôá ðåñéóóüôåñï ôï ôåëåõôáßï,
ðïõ Ý÷åé óõìöÝñïí áðü ôï íá ðáñáìåßíåé êÜðùò ôï Ýêôñùìá ôïõ ISIS óáí áðåéëÞ ôçò Äýóçò, éäéáßôåñá ôùí ÇÐÁ
þóôå ôï ßäéï íá åîáóöáëßæåé ôçí áíï÷Þ
Þ ìÜëëïí êáëýôåñá ôçí áíôéêåéìåíéêÞ
Þ êáé õðïêåéìåíéêÞ óõììá÷ßá ìå ôéò ÇÐÁ, ðñïêåéìÝíïõ óôáäéáêÜ íá áðïìïíþíåôáé ç óå ãåíéêÝò ãñáììÝò äõôéêüöéëç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá.
¹äç áõôÞ óôáäéáêÞ áðïìüíùóç ôçò

ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò áðü ôç äéðëùìáôéêÞ êáé óôñáôéùôéêÞ áíáâÜèìéóç ôïõ
ÉñÜí ôçí Ý÷åé óðñþîåé ðñïò ôç Ñùóßá,
ðïõ ðÜíôá ðáñéóôÜíåé ôïí åíäéÜìåóï
ãéá íá ìðïñåß íá êáôáðßíåé êáé ôéò äýï
ðëåõñÝò åíüò áíôéèåôéêïý äßðïëïõ, üðùò åßíáé ôï äßðïëï ÉñÜí áðü ôç ìßá
êáé Óáïõäáñáâßá- ÅíùìÝíá ÁñáâéêÜ
ÅìéñÜôá áðü ôçí Üëëç. Ôåëåõôáßá ëïéðüí ç ñþóéêç äéðëùìáôßá Ý÷åé ðëçóéÜóåé ôç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá êáé ôçò õðüó÷åôáé üôé ìðïñåß íá ôç âïçèÞóåé íá
Ý÷åé ðõñçíéêÞ êÜëõøç áðÝíáíôé óôï
ðõñçíéêü ÉñÜí êé áõôü ãéáôß ï ðñïâïêÜôïñáò ÏìðÜìá áñíåßôáé åðßìïíá
óôç Ó. Áñáâßá ôï äéêáßùìá íá áíôéìåôùðßóåé ôï ÉñÜí óôï ßäéï åðßðåäï.
¼ìùò ôï âáóéêü áðïôÝëåóìá ôïõ áíôéðåñéóðáóìïý Ý÷åé åðéôåõ÷èåß áðü ôçí
þñá ðïõ ïé ÇÐÁ, ðïõ Þôáí ùò ðñüóöáôá ï êýñéïò ðáñÜãïíôáò ôçò êÜðïéáò äõôéêÞò áíôßóôáóçò óôç Ñùóßá
óôï ïõêñáíéêü, ðáñ’ üëç ôç âñþìéêç
çãåóßá ÏìðÜìá, Ý÷ïõí ôþñá ñïõöç÷ôåß
áðü ôïí ðüëåìï ìå ôïí ISIS. ÌÜëéóôá
ïé áìåñéêÜíïé áíáëõôÝò åðéóçìáßíïõíêáé ï êáèÝíáò åýêïëá ìðïñåß íá äéá-

ðéóôþóåé üôé ï ÏìðÜìá Ý÷åé áöÞóåé óôçí
ÅÅ êáé óõãêåêñéìÝíá óôç ÌÝñêåë ôçí
åõèýíç ôïõ ÷åéñéóìïý ôïõ ïõêñáíéêïý. ÄçëáäÞ ôçí Ý÷åé áöÞóåé óå ìéá Åõñþðç êáé
óå ìéá ÌÝñêåë ðïõ äåí âñßóêïõí ôñüðïõò íá äåßîïõí ôïí áðïôñïðéáóìü ôïõò
ãéá êÜèå ìÝôñï ðñáãìáôéêÞò, äçëáäÞ
óôñáôéùôéêÞò áíôßóôáóçò ôçò Ïõêñáíßáò óôïõò ×ßôëåñ äéáìåëéóôÝò ôçò, êáé ôçí
êáëïýí, êáé ùò ôþñá ìå áñêåôÞ åðéôõ÷ßá, íá áðïäå÷ôåß ôçí ïìïóðïíäéïðïßçóç
ôçò Ïõêñáíßáò äçëáäÞ ôçí ïõóéáóôéêÞ
áðüó÷éóç ôïõ áíáôïëéêïý êïììáôéïý ôçò
ðïõ åßíáé êáé ôï ìüíï âéïìç÷áíéêÜ áíåðôõãìÝíï, äçëáäÞ ç ðáñáãùãéêÞ êáñäéÜ
ôçò ÷þñáò. Ùò ôþñá ïé ðñïäüôåò öéëïñþóïé (êáé ãé’ áõôü êáé öáóßóôåò) çãÝôåò
ôçò Ïõêñáíßáò Ý÷ïõí äå÷ôåß ôçí «áðïêÝíôñùóç» ðïõ åßíáé ç ìáëáêÞ ëÝîç ãéá
ôçí «ïìïóðïíäéïðïßçóç», åíþ óôçí ðñÜîç êáé ôç óõìöùíßá ðïõ õðÝãñáøå ï óé÷áìåñüò ÐïñïóÝíêï ìå ôïí Ðïýôéí.
Íïìßæïõìå üôé ìðïñÝóáìå ùò ôþñá íá
äåßîïõìå ôï óôçìÝíï áëëÜ êáé åëåã÷üìåíï áðü ôç Ñùóßá ìÝóù åãêáèÝôùí, áëëÜ êáé ößëùí ðüëåìï ISIS -ÁíôéISIS.
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Ανθεμίδης περιγράφει ότι δύο χρόνια
αργότερα και συγκεκριμένα στις 15
Αυγούστου 1919 ανήμερα του πανηγυριού
της Παναγίας του Οτ Καγιά 12.000 Πόντιοι
αντάρτες μεταμφιεσμένοι σε προσκυνητές
επετέθησαν κατά την διάρκεια της νύχτας
στο γειτονικό τούρκικο χωριό Τσασούρ
όπου και σκότωσαν 1.000 Τούρκους
στρατιώτες και 400 γυναικόπαιδα, έκαψαν
δε ταυτόχρονα 400 σπίτια. Στον χαλασμό
αυτόν οι Έλληνες αντάρτες τραυμάτισαν
άλλους 800 στρατιώτες, χωροφύλακες και
γυναικόπαιδα, (2, σελ. 410).
Ένα δεύτερο επεισόδιο αναφέρεται από
τον ίδιο εθνικιστή Πόντιο συγγραφέα στην
περιοχή της Σάντας με το εξής κείμενο :
Τον Δεκέμβριο του 1922, οι Έλληνες
αντάρτες επιτέθηκαν κατά των Τούρκων
τσετέδων και πυρπόλησαν σε μια μόνο
επιχείρηση οκτώ τουρκοχώρια. Στο
πέρασμα λοιπόν των ελληνικών
ανταρτικών συγκροτημάτων ερημώνονταν
στην κυριολεξία τα τουρκικά χωριά. Οι
κύριες πηγές για την επιμελητεία τους ήταν
πλέον τα τουρκοχώρια.Το Σεπτέμβριο, 200
περίπου αντάρτες κυρίεψαν το τουρκικό
χωριό Σιβασλή, το οποίο είχε 150
οικογένειες και το έκαψαν ολοκληρωτικά,
αφού πήραν 200 ζώα και τρόφιμα, μετά
πέντε μέρες κυρίεψαν το χωριό Κουτετί με
70 οικογένειες, στη συνέχεια το χωριό
Ταϊπλί με 50 οικογένειες, και το χωριό
Καραογλάρ.Μετά από ανάπαυλα είκοσι
ημερών 500 Έλληνες αντάρτες και 1.000
άοπλοι κυρίεψαν το Σεχρί, που είχε 600
οικογένειες, πήραν όλα τα ζώα και τα
τρόφιμα με την βοήθεια των αμάχων και
έκαψαν το χωριό Αστραπιαία μαθεύτηκε
στα λημέρια των βουνών του Πόντου ότι
τραυματίστηκε ο καπετάνιος. Έτρεξαν όλοι
μαζί κοντά του να τον περιποιηθούν. Στο
χωριό Τσαμιληκιοϊ, ύστερα από διαταγή
του ίδιου του καπετάνιου οι αντάρτες ως
αντίποινα δεν άφησαν τίποτε όρθιο, (2, σελ.
340).
Ο σύγχρονος εθνικιστής Πόντιος
συγγραφέας Ανθεμίδης περιγράφοντας τα
εγκλήματα που διέπραξαν οι Πόντιοι
αντάρτες εναντίον του άμαχου τουρκικού
πληθυσμού, ισχυρίζεται ότι αυτά ήταν
σύμφωνα με το δίκαιο του πολέμου και
μάλιστα σύμφωνα με το δίκαιο του
ανταρτοπολέμου της εποχής εκείνης.
Οι απόψεις αυτές περί διεθνούς δικαίου
υπάρχουν μόνο στην φαντασία του
εθνικιστή αυτού Ποντίου για τον εξής
απλούστατο λόγο.
Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
ορισμένοι Βλάχοι, παρά το ότι ήταν
Έλληνες υπήκοοι κατετάγησαν στην
Λεγεώνα των Βλάχων και συνεργάστηκαν
στην Θεσσαλία με τα ιταλικά στρατεύματα
κατοχής, χαρακτηρίστηκαν δε ως ένοχοι
εσχάτης προδοσίας.
Εκτός από τους Βλάχους αυτούς ένοχοι
εσχάτης προδοσίας χαρακτηρίστηκαν και
εκείνοι οι σλαβόφωνοι Μακεδόνες της
Δράμας και της Θράκης οι οποίοι
συνεργάσθηκαν το 1941-1944 με τα
βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής και
έδρασαν εναντίον των κατοίκων της
Ελλάδας, κράτους του οποίου οι ίδιοι ήταν
υπήκοοι, μερικοί δε από αυτούς
εκτελέστηκαν.
Όπως η Ελλάδα χαρακτήρισε
εκείνους τους Βλάχους της Θεσσαλίας
και εκείνους τους σλαβόφωνους
Μακεδόνες της Δράμας και της Θράκης
ως ενόχους εσχάτης προδοσίας, επειδή
συνεργάστηκαν με ξένα στρατεύματα
κατοχής, έτσι με την ίδια λογική το
τουρκικό κράτος χαρακτήρισε και
χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα τους
Πόντιους αντάρτες ως ΕΝΟΧΟΥΣ
ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, επειδή
συνεργάστηκαν με τα ρωσικά
στρατεύματα κατοχής, σφαγιάζοντας
χιλιάδες αμάχους Τούρκους.
ΟΜΩΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ
ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΞΥΜΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ
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ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΠΑΡΑ
ΤΟ ΟΤΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ
ΡΩΣΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΗΤΑΝ ΥΠΗΚΟΟΙ.
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΠΟΝΤΙΟΙ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ
ΣΗΜΕΡΑ
ΩΣ
ΕΝΟΧΟΥΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΛΑΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΛΕΓΕΩΝΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΥ
ΦΟΡΕΣΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΗΤΑΝ
ΥΠΗΚΟΟΙ.
ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΠΟΝΤΙΟΙ
ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

ΤΙΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ
ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΗΘΙΚΗΣ.
Είμαι ιδιαίτερα περίεργος εάν ο κύριος
Χατζηνικολάου απαντήσει δημοσίως στην
επιστολή αυτή. Dr Γεώργιος Νακρατζάς
Πολιτικός Σύμβουλος της EFA (ΕΕΣ)
για θέματα των Μειονοτήτων της
Ελλάδας EFA, ΕΕΣ (Ελεύθερη
Ευρωπαϊκή Συμμαχία, κόμμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1) Νακρατζάς, Γ., (2001)
: Η Μικρά Ασία και η Καταγωγή των
Προσφύγων (Η ιμπεριαλιστική ελληνική
πολιτική του 1922 και η Μικρασιατική
Καταστροφή) , Εκδόσεις Μπατάβια
Θεσσαλονίκη2) Ανθεμίδης, Α.Σ., (1998) :
Τα Απελευθερωτικά Στρατεύματα του
Ποντιακού Ελληνισμού(Ανταρτικά Σώματα
στον Πόντο) 1912-1924, Εκδόσεις

Óåëßäá 15
Ευσταθίου Γ. Γιαλτουρίδη, Κατερίνη3)
Βαλαβάνης, Γ.Κ., (1925) : Σύγχρονος
Γενική Ιστορία του Πόντου, Επανέκδοση
1995, Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη
4) Ιωαννίδης, Σ., (1870) : Ιστορία και
Στατιστική της Τραπεζούντας και της Γύρω
Περιοχής Επανέκδοση 1988, Εκδόσεις
Αφων Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
5) Sotiriadis, G., (1918) : An ethnological
map illustrating Hellenism in the Balkan
Peninsoula and Asia Minor, London, Edward Stanford, Ltd>>
*Ένα πιο εκτεταμένο για το ζήτημα
κείμενο του Γ. Νακρατζά, ιδιαίτερα για τις
σφαγές τούρκων αμάχων που
πραγματοποίησαν τα στρατιωτικά
αποσπάσματα των Ελλήνων του Πόντου
κάτω από την προστασία του ρώσικου
κατοχικού στρατού, μπορεί κανείς να το
βρει στο (http://www.aformi.gr/2011/02/)

ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ, Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΑναδημοσίευση από φ. 305/24.5.1998
Αναδημοσίευση άρθρου από το φ. 305/
24.5.1998 της Νέας Ανατολής που παρουσιάζει το αντιδραστικό ιστορικό πλαίσιο του ποντιακού αντιτούρκικου κινήματος
“Οι Πόντιοι, ο Βενιζέλος και μια συναυλία”
“Για άλλη μια φορά γίναμε διεθνώς ρεζίλι, προς μεγάλη δόξα των σοβινιστών
μας.
Ο λόγος για τη ματαίωση συναυλιών
που θα έδινε στις 17 και 18 Μάη η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στα πλαίσια του
Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ
που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Άγκυρα και ύστερα από πρόσκληση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ, που θέλησε να τιμήσει την ελληνική μουσική αναθέτοντας στην ΚΟΑ την καταληκτική εκδήλωση της διοργάνωσης.
Επρόκειτο λοιπόν για μια καθόλα τιμητική πρόσκληση, και θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία, πέρα από την καθαρά καλλιτεχνική πλευρά της υπόθεσης, να έρθουν οι δύο βασανισμένοι λαοί πιο κοντά. Στη βάση αυτή σωστά είχαν δώσει
την άδεια μετάβασης τόσο το υπουργείο
Πολιτισμού όσο και το υπουργείο Εξωτερικών.
Αλλοίμονο, όμως, τα όνειρα κρατάνε
λίγο. Ούτε και γι’ αυτήν την απλή κίνηση
καλής θέλησης δεν αποδειχτήκαμε ικανοί. Μετά από μια συντονισμένη ομοβροντία της “Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Βορείου Ελλάδος”, του πρόεδρου της ΟΚΕ Εθνικής Αμύνης της ΝΔ
Αλ. Παπαδόγγονα και 13 σοβινιστών
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που υπέγραψαν
σχετική κοινή δήλωση, απαιτήθηκε η ματαίωση της αποστολής, με το πρωτοφανές πρόσχημα ότι η συναυλία ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο εκδηλώσεων της τούρκικης νεολαίας <<για να τιμηθεί η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων>>.
Δύο παρατηρήσεις έχουμε να κάνουμε
εδώ.
Η πρώτη είναι πως πρόκειται για χοντρό ψέμα ότι οι συναυλίες της ΚΟΑ θα
ήταν ενταγμένες στις παραπάνω εκδηλώσεις. Αυτό δεν ίσχυε σε καμιά περίπτωση. Το ότι οι ίδιοι μάλιστα οι Τούρκοι
πρόσεξαν να αποφύγουν σύμπτωση των
επίμαχων ημερομηνιών φαίνεται και από
αυτά που λέει ο μαέστρος της ΚΟΑ Βύρων Φιδετζής στον Ελεύθερο Τύπο (14
Μάη): <<Οι Τούρκοι είχαν ζητήσει την
ΚΟΑ πολύ νωρίτερα (το Πάσχα), αλλά
επειδή η Ορχήστρα είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε τότε να ανταποκριθεί και μετατέθηκαν οι ημερομηνίες. Επίσης, σημείωσε ότι θεωρεί προβολή της πατρίδας μας το γεγονός ότι το
πρόγραμμα της 18ης Μαΐου περιλαμβά-

νει ελληνικά έργα (Σκαλκώτα, Θεοδωράκη, Καλομοίρη) και τιμητικά μόνο ένα
απόσπασμα από τουρκικό έργο>>. Είναι ολοφάνερη λοιπόν η προβοκάτσια
των σειρήνων του σοβινισμού.
Η δεύτερη και πιο σημαντική παρατήρηση, που αφορά στον ίδιο το χαρακτήρα της τούρκικης επετείου της 19ης Μάη
(και όχι 17 και 18, όπως ψευδώς υποστήριζαν οι σοβινιστές). Πράγματι, στην
Τουρκία αυτή τη μέρα γιορτάζεται μια σημαντική επέτειος: Είναι η μέρα που ο ηγέτης της τούρκικης αστικής τάξης ο Κεμάλ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και
έδωσε το σύνθημα της έναρξης του αντιιμπεριαλιστικού-εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα του τούρκικου λαού. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή ο Βενιζέλος
με εντολή και κάλυψη της Αντάντ είχε
στείλει ελληνικό στρατό στη Μικρασία με
σκοπό το διαμελισμό της Τουρκίας. Η απόβαση του στρατού στη Σμύρνη είχε γίνει στις 2/15 Μάη 1919, ενώ η άφιξη του
Κεμάλ στη Σαμψούντα έγινε στις 19 του
ίδιου μήνα. Στο μεταξύ όμως, από τις αρχές του 1918, όταν είχε αρχίσει να διαφαίνεται η νίκη της Αντάντ στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, το ελληνικό κράτος ενθάρρυνε τη δημιουργία Ποντοαρμενικού
κράτους, με απώτερο σκοπό την ένωση
με την Ελλάδα. Η σχετική συμφωνία υπογράφτηκε το Γενάρη του 1920 αρκετούς μήνες πριν την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, ανάμεσα στο μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο Φιλιππίδη, ως εκπρόσωπο των Ποντίων, και
τον αρμένη πρωθυπουργό Χατισιάν.
Είναι φανερό λοιπόν ότι η Τουρκία α-

πειλούνταν άμεσα από τον ιμπεριαλισμό
και τα τσιράκια του με διαμελισμό και
στην περιοχή του Πόντου. Το χτύπημα
επομένως του Κεμάλ κατά των διαμελιστών, Ελλήνων σοβινιστών που ήταν επικεφαλής των Ποντίων ήταν μια δίκαιη
και νόμιμη άμυνα του τούρκικου λαού κατά των ιμπεριαλιστών και των λακέδων
τους. Έτσι άλλωστε αντιμετωπίστηκε τότε και από το Λένιν συνολικά η ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Τουρκία, γι’ αυτό
και έκανε μέτωπο με τον Κεμάλ.
Αν θέλει να σέβεται κανείς την Ιστορία
και να μην τη διαστρεβλώνει βάναυσα,
αν θέλει να μην αφήσει το παρελθόν να
δηλητηριάζει τις σημερινές σχέσεις των
δύο λαών, θα πρέπει όχι μόνο να μη θεσπίζει γιορτές μίσους σαν αυτή του ελληνικού κοινοβούλιου “για τη γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους”, αλλά και σαν κράτος να ζητήσει συγγνώμη
για το κακό που έκανε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τη μικρασιατική εκστρατεία.
Ξέρουμε ότι ζητάμε πολλά από ένα κράτος που έχει αναγάγει τον αντιτουρκισμό
σε όρο της ύπαρξής του. Δεν τρέφουμε
αυταπάτες ότι το σημερινό ελληνικό κράτος θα μπορούσε να διανοηθεί να κάνει
κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον όμως θα μπορούσε να μη χύνει άλλο δηλητήριο στις
παλιές πληγές.
Τι κάνανε όμως οι “ευρωπαίοι” υπουργοί μας; Για άλλη μια φορά έβαλαν την
ουρά στα σκέλια μπροστά στο σοβινιστικό σκυλολόι και ματαίωσαν τη μετάβαση της ΚΟΑ στην Άγκυρα!
Εύγε>>.
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áðüó÷éóç» (15/9) åðåéäÞ äçìïóßåõóå óôï
äéáäßêôõï êåßìåíá ðïõ êáôÞããåéëáí
ôçí åéóâïëÞ êáé ðñïóÜñôçóç ôçò ïõêñáíéêÞò Êñéìáßáò óôç ñùóéêÞ ïìïóðïíäßá.
Ç äéåèíÞò ôùí áðïó÷éóôþí ðïõ öéëïîåíåßôáé óôç Ìüó÷á êáôáäåéêíýåé ôéò
åãêëçìáôéêÝò ðñïèÝóåéò ôçò ñùóéêÞò ÷éôëåñéêÞò õðåñäýíáìçò óå âÜñïò ôùí
åèíéêþí êñáôþí. Ïîýíïíôáò ôéò åèíéêÝò áíôéèÝóåéò óôïí õðüëïéðï êüóìï ïé
ñþóïé óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò åðé÷åéñïýí
íá äéáìåëßóïõí ÷þñåò, íá õðïäáõëßóïõí
Ýñéäåò êáé ðïëÝìïõò êáé ìÝóá áðü áõôïýò íá åîáóöáëßóïõí óõììá÷ßåò, íá

áðïêôÞóïõí íÝåò èÝóåéò ãéá íá ìðïñÝóïõí ôåëéêÜ íá åîáðïëýóïõí Ýíáí ðáãêüóìéï ðüëåìï ãéá íá êáôáêôÞóïõí
ôçí ðáãêüóìéá êõñéáñ÷ßá. Ïé áíôé-ðáãêïóìéïðïéçôÝò áíõðïìïíïýí êáé êëåßíïõí ôï ìáíéöÝóôï ôïõò ìå ôç äéáðßóôùóç üôé: «¹ñèå ç óôéãìÞ ãéá íá ëçöèïýí
äñáóôéêÜ ìÝôñá ðñïò ôçí êáôåýèõíóç
åíüò äßêáéïõ êáé ðïëý-ðïëéêïý êüóìïõ!» Ôï óßãïõñï åßíáé ðùò üóï ðñïåëáýíïõí áõôïß ôüóï èá öïõíôþíåé ôï ìßóïò ôçò áíèñùðüôçôáò åíáíôßïí ôïõò
êáé óå Ýíá ü÷é ðïëý ìáêñéíü äéÜóôçìá
ï ÷ñüíïò èá áñ÷ßóåé íá êõëÜåé áíôßóôñïöá ãé’ áõôÜ ôá åèíéêéóôéêÜ ôóéñÜêéá ôçò
öáóéóôéêüôåñçò áðü ôéò õðåñäõíÜìåéò.
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Ç ÄÉÅÈÍÇÓ ÔÙÍ ÁÐÏÓ×ÉÓÔÙÍ ÓÕÍÅÄÑÉÁÆÅÉ
ÓÔÇ ÌÏÓ×Á
Ó
ôéò 20-21 ÓåðôÝìâñç, äéåîÞ÷èç óå êåíôñéêü îåíïäï÷åßï ôçò Ìüó÷áò
– óôï ßäéï ðïõ êÜðïôå óõíåäñßáæå ôï óýìöùíï ôçò Âáñóïâßáò – ç
ðñþôç óõíäéÜóêåøç áðïó÷éóôéêþí ïñãáíþóåùí áíÜ ôïí êüóìï õðü ôç
äéïñãÜíùóç ôïõ «ÊéíÞìáôïò Áíôé-Ðáãêïóìéïðïßçóçò ôçò Ñùóßáò», ìéáò
öéëï-ðïõôéíéêÞò ÌÊÏ õðü ôçí çãåóßá åíüò ÁëåîÜíôñ Éüíïö. Ç óõíäéÜóêåøç åß÷å ôßôëï «Ï äéÜëïãïò ôùí åèíþí. Ôï äéêáßùìá ôùí ëáþí óôçí
áõôïäéÜèåóç êáé ç ïéêïäüìçóç ôïõ ðïëõðïëéêïý êüóìïõ».
ÐÞñáí ìÝñïò ó’ áõôÞí áíôéðñïóùðåßåò äéáöüñùí ðïëéôéêþí öïñÝùí, üðùò
åßíáé ôï «Éñëáíäéêü Äçìïêñáôéêü Óïóéáëéóôéêü Êüììá» êáé ôï «Óéí ÖÝéí»
ðïõ åðéäéþêïõí ôçí áðüó÷éóç ôçò Â.
Éñëáíäßáò áðü ôï ÅíùìÝíï Âáóßëåéï, ôï
êüììá «ÊáôáëÜíéêç Áëëçëåããýç ãéá
Áíåîáñôçóßá», ôï Åõñùðáúêü Êïéíïôéêü êüììá «ÌéëëÝíéïõì» áðü ôçí Éôáëßá, áíôéðñïóùðåßåò áðü ôç ×áâÜç, ôï
ÐïõÝñôï Ñßêï êáé ôçí ÁöñéêÞ.
Ìðïñåß åðßóçìá íá ìç óõììåôåß÷å êáíÝíáò ñþóïò áîéùìáôïý÷ïõò, üìùò ç
åìðëïêÞ ôïõ Êñåìëßíïõ ó’ áõôÞ ôç öáéíïìåíéêÜ «áíåîÜñôçôç» ðñùôïâïõëßá
ìðïñåß åýêïëá íá åíôïðéóôåß. Áñêåß ìüíï íá åðéóçìÜíïõìå üôé ç êÜëõøç ôùí
åîüäùí ôïõ äéçìÝñïõ Ýãéíå ìå ÷ïñçãßá
ðñïò ôï «Êßíçìá Áíôé-Ðáãêïóìéïðïßçóçò» ôçò ôÜîåùò ôùí 2 åêáôïììõñßùí
ñïõâëßùí (Üëëï 1 åê. åß÷å ÷ïñçãçèåß ðÝñõóé) áðü ôï Åèíéêü Öéëáíèñùðéêü Ôáìåßï, ðïõ ßäñõóå óôá 1999 ï ßäéïò ï ôüôå
ðñùèõðïõñãüò Ðïýôéí ìå óêïðü ôç ÷ñçìáôïäüôçóç óôñáôéùôéêþí Ýñãùí êáé
ðñïóùðéêïý (Human Rights in Ukraine,
17/9). Ôï ßäñõìá áõôü – ðïõ åíéó÷ýåôáé
áðü ôçí êñáôéêÞ ïëéãáñ÷ßá Þ áðü ìåãÜëåò êñáôéêÝò åôáéñßåò (ÁìðñÜìïâéôò,
Sberbank, ç Lukoil êôë.) – Ý÷åé ìå ôç
óåéñÜ ôïõ óáí åðéêåöáëÞò ôïí áíôéóôñÜôçãï Âëáíôßìéñ Íïóüö, ðñþçí
õðáñ÷çãü ôïõ ôìÞìáôïò óôñáôéùôéêÞò
áíôéêáôáóêïðåßáò ôçò KGB (FSB), êáé
óõíåðþò ç ðïëéôéêÞ ôïõ ãñáììÞ åëÝã÷åôáé ðëÞñùò áðü ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá
ôïõ Êñåìëßíïõ. Óçìåéþíïõìå äå ðùò åðßôéìá ìÝëç ôïõ ñùóéêïý êéíÞìáôïò áíôéðáãêïóìéïðïßçóçò åßíáé ï ãåíïêôüíïò
¢óáíô êáé ï íáæß Á÷ìáíôéíåôæÜíô, êé
ïé äõï ôïõò óýììá÷ïé ôïõ Ðïýôéí, êáé
ðùò ï áñ÷çãüò ôïõ, Éüíïö, åßíáé çãåôéêü óôÝëå÷ïò ôçò ïñãÜíùóçò «Áîéùìáôéêïß ôçò Ñùóßáò» ìå åðéêåöáëÞò ôïí
áñ÷çãü ôçò åðéôñïðÞò áóöÜëåéáò ôçò ñùóéêÞò åðéôñïðÞò èåóìþí Á. Ôóâåôêüö.
Ôï ìáíéöÝóôï-êÜëåóìá ôùí äéïñãáíùôþí (âë. anti-global.ru) áíáöÝñåé ìåôáîý Üëëùí ôá åîÞò:
«ÓÞìåñá ï óýã÷ñïíïò êüóìïò áíôéìåôùðßæåé ìéá áíôéêåéìåíéêÞ áíÜãêç
åíïðïßçóçò ôùí ìåãáëýôåñùí äçìüóéùí
ðïëéôéêþí ïñãáíþóåùí ðïõ ðáëåýïõí
åíÜíôéá óôçí éäåïëïãßá ôçò ðáãêüóìéáò
êõñéáñ÷ßáò êáé ïéêïíïìéêÞò åêìåôÜëëåõóçò. ÏëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñåò ÷þñåò êáé ðåñéï÷Ýò ðÝöôïõí èýìáôá ôçò
áíåðáñêïýò åã÷þñéáò êáé åîùôåñéêÞò
ðïëéôéêÞò ôùí ïìïóðïíäéáêþí êõâåñíÞóåùí êáé äéåèíéêþí èåóìþí. Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ïé ÇÐÁ äéåîÜãïõí
ïéêïíïìéêÞ äéáôëáíôéêÞ ïëïêëÞñùóç óå
âÜñïò ôùí áðëþí ðïëéôþí. Ïé óôñáôéùôéêÝò ôïõò åðé÷åéñÞóåéò êáé åðåìâÜóåéò
óôá åóùôåñéêÜ êõñßáñ÷ùí êñáôþí ïäçãïýí óôç ãåíïêôïíßá áìÜ÷ùí. Ç ðïëéôéêÞ ôùí ðïëåìéêþí êõñþóåùí áíáðü-

öåõêôá êáôáóôñÝöåé ìéêñÝò êáé ìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò. Ïé êõâåñíÞóåéò ôùí
ÇÐÁ êáé ÅÅ äéáâñþíïõí ôçí êõñéáñ÷ßá áíåîÜñôçôùí êñáôþí ðïõ áíôéâáßíåé áðüëõôá óôéò ðïëéôéêÝò êáé íïìéêÝò áñ÷Ýò ôïõ 21ïõ áéþíá».
Ïé óõããñáöåßò ôïõ ðáñáðÜíù áðïóðÜóìáôïò åðé÷åéñïýí íá åñìçíåýóïõí ôá
ðñïâëÞìáôá ðïõ ôáëáíßæïõí óÞìåñá ôïí
ðëáíÞôç óáí áðüññïéá ôçò åèåëïíôéêÞò
Ýíùóçò ôùí êñáôþí, üðùò ð.÷. åßíáé ç
ÅÅ, Þ áêüìá ôçò óýóöéîçò ôùí ó÷Ýóåùí
ìåôáîý Åõñþðçò êáé ÁìåñéêÞò ðïõ ïöåßëåôáé êýñéá óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò
áíåñ÷üìåíçò ñùóéêÞò õðåñäýíáìçò. Ç
âßáéç êáôÜëõóç ôçò åèíéêÞò êõñéáñ÷ßáò
ôçò ðëåéïøçößáò ôùí êñáôþí, ðïõ ãßíåôáé óÞìåñá ü÷é ìüíï êáé ü÷é êýñéá
áðü ôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóìïýò, áëëÜ
ðñùôßóôùò áðü ôïõò áíåñ÷üìåíïõò áíáôïëéêïýò äåí áðïôåëåß äéüëïõ áíôéêåßìåíï êñéôéêÞò Þ êáôáããåëßáò áðü ôïõò
óõíôÜêôåò. Êé üìùò ï êáôÜëïãïò åßíáé
éäéáßôåñá ìáêñýò: Ôóå÷ïóëïâáêßá ôï ’68,
Êßíá ôï ’69, ÐáêéóôÜí ôï ’71, Áãêüëá
ôï ’75, Êáìðüôæç ôï ‘78, ÁöãáíéóôÜí
ôï ’79, Ôóáíô, ÁæåñìðáúôæÜí-Ìïëäáâßá-Ãåùñãßá-ÔáôæéêéóôÜí êáé Óëïâåíßá-Êñïáôßá-Âïóíßá ôç äåêáåôßá ôïõ ’90,
Ôóåôóåíßá, êáé ðéï ðñüóöáôá Ãåùñãßá,
Ïõêñáíßá êáé Óõñßá, ãéá íá áíáöÝñïõìå ìüíï ïñéóìÝíåò áðü ôéò ðéï êñáõãáëÝåò ðåñéðôþóåéò óôñáôéùôéêÞò åðÝìâáóçò áðü ôïõò ñþóïõò éìðåñéáëéóôÝò êáé
ôá ôóéñÜêéá ôïõò.
Éäéáßôåñá ï äéáìåëéóìüò ôùí åèíéêþí
êñáôþí áðïôåëåß ôõðéêü óôïé÷åßï ôçò
óôñáôçãéêÞò ôïõ ñùóéêïý óïóéáëéìðåñéáëéóìïý, ðïõ Ýñ÷åôáé ôåëåõôáßïò óôï
ôñáðÝæé ôçò ìïéñáóéÜò ôïõ ðáãêüóìéïõ
ðëïýôïõ êáé ãé’ áõôü åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá åðéäéþêåé ôç âßáéç áíáäéáíïìÞ
ôïõ, äçë. ìÝóá áðü Ýíá ðáãêüóìéï áéìáôïêýëéóìá ìå óýììá÷ü ôïõ ôçí åðßóçò óïóéáëéìðåñéáëéóôéêÞ óÞìåñá Êßíá.
Áõôü åííïïýí óôï âÜèïò üôáí ãñÜöïõí
ðùò:
«Èá ðñÝðåé íá åðéêåíôñþóïõìå ôçí
ðñïóï÷Þ ìáò óôï äéêáßùìá áõôïäéÜèåóçò ôùí ëáþí. ÕðÜñ÷åé ìéá óåéñÜ ðåñéï÷þí óôïí êüóìï ðïõ áãùíßæïíôáé ãéá
ôçí êáôÜêôçóç áëçèéíÞò êõñéáñ÷ßáò ìå
óêïðü íá ãßíïõí áíåîÜñôçôïé ðïëéôéêïß ðáß÷ôåò. Ç õðÜñ÷ïõóá ðáãêüóìéá
ôÜîç áöáéñåß áðü ôïõò ðïëßôåò ôçò Íïâïñùóßáò, ôçò ×áâÜçò, ôçò Êáôáëùíßáò, ôïõ ÔÝîáò, ôçò ÁëÜóêá, ôçò Éñëáíäßáò, ôçò Óêùôßáò, êôë. ôï Ýííïìï äéêáßùìá ôïõ áõôïðñïóäéïñéóìïý ðïõ åßíáé åðßóçìá êáôï÷õñùìÝíï áðü ôç ×Üñôá ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí.
Óáí áðïôÝëåóìá, èá ó÷çìáôßóïõìå ìéá
åéäéêÞ ïìÜäá åñãáóßáò óôçí ïðïßá èá
åìðëÝêïíôáé áíôéðñüóùðïé äéáöïñåôéêþí ïñãáíþóåùí áðü üëï ôïí êüóìï.
Ï âáóéêüò óôü÷ïò ôçò ïìÜäáò åßíáé ç
ðñïóöïñÜ êïéíÞò óõíåñãáóßáò üóïí

áöïñÜ ôçí åõñýôåñç áõôïíïìßá êáé áðüó÷éóç, ôçí ðëçñïöïñéáêÞ êáé ðñáêôéêÞ
óýìðñáîç, ôç äéïñãÜíùóç äçìüóéùí
åêäçëþóåùí, öüñá êáé åðéóôçìïíéêþí
óõíäéáóêÝøåùí. ÁõôÞ ç ïìÜäá åñãáóßáò èá åôïéìÜóåé Ýíá ôåëéêü êåßìåíï ðïõ
èá õðïâëçèåß óôïí ÏÇÅ. Ç Ýêêëçóç áõôÞ èá âáóßæåôáé óôéò áñ÷Ýò äéåèíïýò äéêáßïõ, ðïõ ðñåóâåýåé ôçí åëåõèåñßá êáé
ôïí áõôïðñïóäéïñéóìü ôùí åèíþí, ôçí
ðñïóôáóßá ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí êáé ôç äéåñåýíçóç óôñáôéùôéêþí
åãêëçìÜôùí».
ÐÜíù åäþ åðé÷åéñåßôáé íá óõóêïôéóôåß
ôï æÞôçìá ôçò áõôïäéÜèåóçò ôùí åèíþí
ìå åêåßíï ôçò ëåãüìåíçò «áñ÷Þò ôùí
åèíïôÞôùí» ðïõ ôçí óêáñößóôçêáí ïé
ôóÜñïé ãéá ôï äéáìåëéóìü ôùí íåáñþí
åèíéêþí êñáôþí ôçò Åõñþðçò êáé ôåëéêÜ ôçí õðïôáãÞ ôïõò óôç ôóáñéêÞ Ñùóßá. Ç âáóéêÞ äéáöïñÜ ìåôáîý Ýèíïõò
êáé åèíüôçôáò åßíáé üôé ïé åèíüôçôåò äå
äéáèÝôïõí äéêéÜ ôïõò ó÷åôéêÜ áõôüíïìç ïéêïíïìéêÞ æùÞ êáé Ýíá êáðùò
õðïëïãßóéìï óå Ýêôáóç êáé åíéáßï Ýäáöïò ðÜíù óôá ïðïßá èá ìðïñïýóå íá
óôçñé÷ôåß Ýíá áßôçìá ãéá åèíéêÞ êáé
êñáôéêÞ áíåîáñôçóßá. Ç ôóáñéêÞ «áñ÷Þ
ôùí åèíïôÞôùí» ïäçãåß áíáðüöåõêôá
óôïí áêñùôçñéáóìü ôùí åèíéêþí êñáôþí, ôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõò êáôáóôñïöÞ
êáé ôç ãåíïêôïíéêÞ åèíïêÜèáñóç ôùí
ðëåéïøçöéêþí ðëçèõóìþí ôïõò. Ùóôüóï, ïé ñþóïé áíôé-ðáãêïóìéïðïéçôÝò âáöôßæïõí ôçí ðÜëç ôïõ ïõêñáíéêïý ëáïý
ãéá åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá êáé áêåñáéüôçôá
«ãåíïêôïíßá» êáé êáëïýí äçìüóéá ãéá

ôï äéáìåëéóìü ôçò ÷þñáò ôïõò: «Ïé ôïðéêÝò óõãêñïýóåéò óôçí ÁíáôïëéêÞ Åõñþðç êáé ôçí Åããýò ÁíáôïëÞ âñÜæïõí
óôï åîùôåñéêü êáé óõíåðþò ìåôáâÜëëïõí ôçí ðáãêüóìéá ðïëéôéêÞ áôæÝíôá.
ÐñÝðåé íá êáôáâÜëïõìå êÜèå äõíáôÞ
ðñïóðÜèåéá ðñïêåéìÝíïõ íá óôáìáôÞóåé ç ãåíïêôïíßá áìÜ÷ùí óôç Íïâïñùóßá êáé íá åðéôñáðåß óôï ÍôïíÝôóê êáé
ôï ËïõãêÜíóê íá áðïöáóßóïõí ãéá ôç
ìïßñá ôïõò áíåîÜñôçôá».
ÖõóéêÜ, óôï åóùôåñéêü ôçò ðïëõåèíéêÞò õðåñäýíáìçò ôïõ âïññÜ êéíÞóåéò
ðïõ æçôïýí ôï áíáöáßñåôï äéêáßùìá ãéá
ìåãáëýôåñç áõôïíïìßá ãéá ôéò åèíéêÝò
ìåéïíüôçôåò ‘ç áêüìá ôï äéêáßùìá ôïõ
áðï÷ùñéóìïý ãéá ôá Ýèíç ðïõ Ý÷ïõí
åãêëùâéóôåß óôï Ýäáöüò ôçò (Ôóåôóåíßá) êáôáðíßãïíôáé ìå óêëçñüôçôá. Ôï
ßäéï êáôáðíßãïíôáé êáé ïé öùíÝò ðïõ
êáôáããÝëëïõí ôïí åðåêôáôéóìü ôùí íÝùí ôóÜñùí. Óôéò 3/9 îåêßíçóå ç äßêç ôçò
áêôéâßóôñéáò ÍôÜñéáò Ðïëéïýíôïâá ðïõ
êáôçãïñåßôáé ãéá «ðñïðáãáíäéóìü
åîôñåìéóìïý êáé áðïó÷éóìïý» åðåéäÞ óå
áðÜíôçóç ôùí åêêëÞóåùí ïìïóðïíäéïðïßçóçò ôçò Ïõêñáíßáò áðü ôïõò éèýíïíôåò ôïõ Êñåìëßíïõ, êÜëåóå óå äéáäÞëùóç ãéá ôçí ïìïóðïíäéïðïßçóç ôçò
ðåñéï÷Þò ôïõ ÊïõìðÜí óôçí ßäéá ôç Ñùóßá. Ëßãåò ìüëéò çìÝñåò ðñéí ôçí Ýíáñîç ôïõ óõíåäñßïõ ôùí áðïó÷éóôþí, ï ôÜôáñïò áêôéâéóôÞò Ñáößò ÊáóÜðïö êáôáäéêÜóôçêå óå ôñéåôÞ öõëÜêéóç ãéá «õðïêßíçóç ìßóïõò» êáé «êÜëåóìá óå
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 15
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Τ

ον τελευταίο χρόνο η στρατιωτι
κή δραστηριότητα της Ρωσίας
έχει αυξηθεί σημαντικά σε παγκόσμιο
επίπεδο, προκαλώντας ανησυχία σε
ορισμένες κυβερνήσεις και λαούς της
Δύσης. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ, στο κέντρο του διαδικτύου, η σημαντικά αυξημένη δραστηριότητα των ρωσικών υποβρυχίων, και συγκεκριμένα οι επιθετικές
επιχειρήσεις που έχουν παρατηρηθεί κοντά σε υποθαλάσσια καλώδια
οπτικής ίνας από τα οποία διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων διαδικτυακών δεδομένων.
Σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης της 25/10, αμερικανοί αξιωματούχοι
ανησυχούν για το ενδεχόμενο οι ρώσοι
σοσιαλ-ιμπεριαλιστές να σχεδιάζουν το
κόψιμο των υποβρύχιων καλωδίων σε περίπτωση πολέμου, πράγμα που θα παρέλυε το παγκόσμιο εμπόριο και τις τηλεπικοινωνίες. Τις ανησυχίες τους ενισχύει
το γεγονός ότι τα ρωσικά υποβρύχια ακολουθούν καλώδια σε μεγάλα βάθη, όπου
αυτά είναι δύσκολο να επιτηρηθούν και
ακόμα πιο δύσκολο να επισκευαστούν.
Το Σεπτέμβρη, το ρωσικό κατασκοπευτικό σκάφος «Γιαντάρ» εθεάθη στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ με
κατεύθυνση την Κούβα, από όπου περνάει ένα μεγάλης σημασίας καλώδιο και

«παρακολουθείτο συνεχώς από αμερικανικούς κατασκοπευτικούς δορυφόρους, πλοία και αεροσκάφη. Ναυτικοί
αξιωματούχοι είπαν ότι το «Γιαντάρ» και
τα βαθυσκάφη που μπορεί να ποντίσει
από τα καταστρώματά του έχουν τη δυνατότητα να κόψουν καλώδια πολλά μίλια
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας»,
αναφέρει το δημοσίευμα. «Το επίπεδο
δραστηριότητας», είπε ένας ανώτερος
ευρωπαίος αξιωματούχος, «μπορεί να
συγκριθεί με εκείνο που είδαμε στον Ψυχρό Πόλεμο». Σημειώνουμε ότι προβλήματα από τέτοιου είδους επιχειρήσεις δολιοφθοράς δημιουργήθηκαν ήδη πέρυσι
στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της ρωσικής χιτλερικού τύπου εισβολής στην
Κριμαία.
Το ζήτημα είναι ότι ξαφνικά οι αναπτυγμένες δυτικές αλλά και οι λιγότερο ανεου
πτυγμένες χώρες του 3 κόαμου, βρίσκονται αντιμέτωπες – εκτός από ενεργειακή ασφυξία, φασισμό και πολιτική
διάσπαση – και με ένα σοβαρό ενδεχόμενο άμεσης απώλειας των τηλεπικοινωνιών τους, που οφείλεται εν μέρει στην
αντιδραστική ταξική φύση των σαπισμένων μονοπωλιστών κυρίως της Δύσης,
που τους οδηγεί γενικά σε σύμπλευση
με τους ανατολικούς χιτλερικούς επιθετιστές και θέτοντας σε κίνδυνο τις ίδιες τις
παραγωγικές δυνάμεις και τη ζωή των
λαών του πλανήτη.

